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ئېنىقسىزلىق پىرىنسىپى (ھايسىنبېرگ ئېنىقسىزلىق پىرىنسىپى دەپمۇ ئاتىلىدۇ) كۋانت مېخانىكىسىدىكى 
بىر مۇھىم تهڭسىزلىك بولۇپ، ئۇنىڭ ئاساسلىق مهزمۇنى << بهزى جۈپ كهلگهن فىزىكىلىق 
خۇسۇىسىيهتلهرنى ئۆلچىگهندە ئېنىقلىق دەرىجىسىنىڭ مهلۇم چېكى بولىدۇ.>>  يهنى ئاددى قىلىپ 
ئېتساق، بهزى جۈپ كهلگهن فىزىكىلىق خۇسۇىسىيهتلهرنى تهڭال ئېنىق ئۆلچهپ چىققىلى بولمايدۇ. 
ھايسىنبېرگنىڭ گېپى بويىچه بولسا، زەررىچىنىڭ ئورنى ۋە ھهركهت مىقدارىنى تهڭال بىلگىلى بولمايدۇ. 
ئۇ گېرمانىيىلىك نهزەرىيه فىزىكا ئالىمى بولۇپ، ئۇ <<كۋانت مېخانىكىسىنى ياراتقانلىقى>> ئۈچۈن 

1932-يىلى نوبىل مۇكاپىتىغا ئېرىشىكهن. 

مهسىلهن: بىر زەررىچىنىڭ ئورنى x بىلهن ھهرىكهت مىقدارى P (يهنى سۈرئىتى بىلهن ماسسىنىڭ 
كۆپهيتىلمىسى mv) نى تهڭ ئۆلچىگهندە، ئىككىسىنىڭ ئېنىقسىلىقىنىڭ كۆپهيتىلمىسى ھامان ħ/2 دىن 

چوڭ بولىدۇ. 

بۇ يهردىكى ħ كېمهيتىلگهن پالنك تۇراقلىقى بولۇپ، ئۇ ئىنتايىن كىچىك سان، ئوننىڭ مىنوس ئوتتۇز 
تۆتۈنچى دەرىجىسى ئهتراپىدا Δx .10^(-34) ۋە ΔP ئورۇن ۋە ھهركهت مىقدارىدىكى ئېنىقسىزلىق. 
ئهگهر بىز بىر زەررىچىنىڭ ئورنىنى ئىنتايىن يۇقىرى ئېنىقلىق بىلهن ئۆلچىمهكچى بولساق (يهنه Δx نى 
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كىچىكلهتمهكچى بولساق)، ئۇنىڭ ھهرىكهت مىقدارىنى ئېنىق ئۆلچىيهلمهيمىز(يهنى ΔP چوڭىيىپ 
كېتىدۇ). ئهكسىچه يهنه Δx نى كىچىكلهتمهكچى بولساق، ΔP چوڭىيىپ كېتىدۇ. بۇ بىزنىڭ 
ئۆلچهشتىكى ئىقتىدارىمىز ياكى ئۈسكىنىلهرنىڭ يېتهرسىزىلىكىدىن بولماستىن، بهلكى ئهسال تهبىئهتته 

مهۋجۇت بولغان، ھالقىغىلى بولمايدىغان چهكلىمه. 

ئۇنىڭدىن باشقا ئېنىرگىيه بىلهن ۋاقىت ئوتتۇرسىدىمۇ ئوخشاش مۇناسىۋەت بولۇپ، ئۇنى تۆۋەتندىكىدەك 
ئىپادىلهيمىز. 

 w

ئهگهر E = 0∆ بولسا، ئۇنداقتا ∞ → t∆. يهنى ئهگهر بىر سېستىمىنىڭ ئېنىرگىيىسى تۇراقلىق ھالهتته 
 .∆t→∞ ئۇ ھالدا بۇ ھالهتنىڭ فىزىكىلىق خۇسۇسىيهتلىك مهڭگۈ ئۆزگهرمهيدۇ ، ∆E = 0 بولسا

ھايسىنبېرگ ئېنىقسىزلىق پىرىنسىپىنى ماكرو دۇنيادا كۆزىتىش تهس، ئهمما مىكرو دۇنيادا ئۇنىڭ رولى 
كۆرنهرلىك بولىدۇ. مهسىلهن بىر مىكرو زەررىچىنىڭ ئورنىنى ئېنىق بهلگىلىگىلى بولمايدۇ، پهقهت ئۇنىڭ 
مهلۇم ئورۇندا بولۇش مۇمكىنچىلىقنى بىلىش مۇمكىن. شۇڭا نىيوتون مېخانىكىسىدىكى دۇنياغا 
ئوخشاش، ھهممه جىسىمالرنىڭ ئورنى، سۈرئىتى قاتارلىق جۇسۇسىيهتلهرنى مۇتلهق ئېنىق بىلىش 
مۇمكىن بولمايدۇ. نىيتون مېخانىكىسى پهقهت ماكرو دۇنياغا ماس كېلىدىغان ئاالھىدە ئهھۋال بولۇپ، 

ئۇنى تهبىئهتتنىڭ ماكرو دۇنيادىكى تهخمىنىي تهسۋىرى دىيىشكه بولىدۇ. 

ھايسىنبېرگ ئېنىقسىزلىق پىرىنسىپى كىشىنى مۇنداق پهلسهپىۋىلىك يهكۈنگه باشاليدۇ: مۇتلهق 
دېتېرمىنىزم (قاراچىلىق، ���)  مهۋجۇت بولمايدۇ، چۈنكى ئۇ ئورۇن ۋە ھهرىكهت مىقدارىنىڭ 
دەسلهپكى قىممىتىنىڭ ئېنىق بولۇشىنى ئالدىنقى شهرتى قىلىدۇ. يهنى جىسىمالرنىڭ ھازىرقى ھالىتىنى 
مۇتلهق ئېنىقلىقتا بىلگىلى بولمىغاچقا، كهلگۈسىدىكى ھالىتىنى مۇتلهق بهلگىلىگىلى بولمايدۇ. شۇڭا 
ئاتوم دۇنياسىنى تهسۋىرلهشته مۇتلهق قاراچىلىق ئهمهس، بهلكى ئېھتىماللىق شهرھىىسى ئىشىلتىلگهن. 
بۇنى كېڭهيتسهك ئالهمدىكى بارلىق جىسىمالنى پهقهت ئېھتىماللىق مهۋقهسىدىنال تهسۋىرلهش مۇمكىن. 
بۇ قاراشىنى ياقتۇرمىغان ئېنيىشتىن داڭلىق ئىدىئومىدا << خۇدا شىشغال ئوينىمايدۇ>> دېگهن ئىدى.  

مهنبهلهر: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg .1
 /http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1932 .2

 http://academic.eb.com/nobelprize/article-279991 .3

https://en.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg
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ئېنېرگىيىنىڭ ئىشلهپ چىقىرىلىشى 

فىزىكا ئىلمىدىكى ئېنېرگىيه ئۇقۇمىنى چۈشهندۈرۈش ھاجهتسىز، ئېنېرگىيه شهيئىلهرنىڭ ئۆزگىرىش 
مهنبهسى. شهيئىلهرنىڭ ئۆزگىرىشى (ئېنېرگىيه ھالىتى ياكى ئورنى) سىرتتىن ئېنېرگىيه قوبۇل قىلىش ياكى 
سىرتقا ئېنېرگىيه قۇيۇپ بېرىش ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشىدۇ. ئېنېرگىيه ساقالنما بىرلىك بولۇپ، ئومۇمىي 
ئېنېرگىيه ئايلىنىش ۋە يۆتكىلىش جهريانىدا يوقاپ كهتمهيدۇ. مىسال: 10 گرام سۇ پارغا ئايالندۇرۇش 
ياكى توڭلىتىش جهريانىدا ئومۇمىي مىقدارى ئۆزگهرمهيدۇ. ئىنچىكه قىلىپ ئېيتقاندا، سۇ مولېكۇلىالرنىڭ 
جهمئىي سانى ئۆزگهرمهيدۇ. 100 يىل بۇرۇن ئېينىشتېين ماددا ۋە ئېنېرگىيىنى ماتېماتىكىلىق ئۇسۇل 
بىلهن بىرلهشتۈرۈپ، ماددا (ماسسا) ۋە ئېنېرگىيىنىڭ بىر ئۇقۇملىغىنى مۇئهييهنلهشتۈرگهن. ئوتۇن 
كۆيدۈرۈپ ئېنېرگىيه ھاسىل قىلىش بۇنىڭ ئهڭ ئاددىي نامايهندىسى. ئېنېرگىيه پهيدا قىلىشنىڭ 
تۈرلىرىنى، يىلتىزىدىن ئايرىساق، تۆۋەندىكى ئۈچ خىلغا ئايرىغىلى بولىدۇ: فىزىكىلىق ئېنېرگىيه، 

خىمىيىلىك ئېنېرگىيه، يادرو ئېنېرگىيىسى. 

فىزىكىلىق ئېنېرگىيه: ماددىالرنىڭ خىمىيىلىك تهركىبىنى ئۆزگهرتمهي تۇرۇپ ئېنېرگىيه ھاسىل قىلىشنىڭ 
ھهممىسى فىزىكىلىق ئېنېرگىيه ھېسابلىنىدۇ. مهسىلهن سۇ ئامبىرىدىكى ئېلىكتېر گېنېراتورلىرى؛ شامال 
ئارقىلىق ئېنېرگىيه ھاسىل قىلىش؛ رۇچاقدەك ئېالستىكلىق ئېنېرگىيىسىنى ھهرىكهت ئېنېرگىيىسىگه 
ئايالندۇرۇش قاتارلىق. ئېلېكتر ئارقىلىق ئىشلهيدىغان ماتورمۇ فىزىكىلىق ئېنېرگىيه ھاسىل قىلىش 

جهريانى ھېسابلىنىدۇ. 

خىمىيىلىك ئېنېرگىيه: مهشكه قالىغان ئوتۇننىڭ ئېنېرگىيه ھاسىل قىلىشى، بېنزىننى كۆيدۈرۈش ئارقىلىق 
ھاسىل قىلغان ئېنېرگىيه، ۋە ئادەم بهدىنى ئوزۇقلۇق ئارقىلىق ھاسىل قىلغان ئېنېرگىيىلهر خىمىيىلىك 
ئېنېرگىيه ھېسابلىنىدۇ. بۇ خىل ئېنېرگىيه ئايلىنىش جهريانىدا خىمىيىلىك رېئاكسىيه يۈز بېرىپ شۇ 

ئارقىلىق ئېنېرگىيه ھاسىل قىلىدۇ. 

يادرو ئېنېرگىيىسى: يادرو ئېنېرگىيىسى ئاالھىدە ئېنېرگىيه مهنبهسى بولۇپ بۇ خىل ئېنېرگىيه ناھايىتى زور 
بولۇپ، يادرو ئىچىدىكى ماسسا ئېنېرگىيىسىنى قويۇپ بېرىش ئارقىلىق ئېنېرگىيه ھاسىل قىالاليدۇ. يادرو 
ئېنېرگىيىسى ھاسىل بولۇش جهريانىدا فىزىكىلىق ۋە خىمىيىلىك ئېنېرگىيه قوشۇمچه مهۋجۇت 
بولىدۇ.  ئىنسانالرنىڭ نۆۋەتتىكى بىلىمىگه ئاساسالنغاندا، يادرو ئېنېرگىيىسى ئهڭ كۈچلۈك ئېنېرگىيه 
ھاسىل قىلىش مهنبهسىنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ. يادرو ئېنېرگىيىسىنىڭ زورلۇقىدىن ئۇنى بىۋاسىته بىخهتهر 
ئىشلىتىش ناھايىتى مۈشكۈل، شۇڭا ھازىر ئىنسانالرنىڭ يادرو ئېنېرگىيىسىدىن پايدىلىنىشى پهقهت 
ئىسسىقلىق ئېنېرگىيىسىگه ئايالندۇرۇش ئارقىلىق پايدىلىنىشقا چهكلىنىپ قالغان. مهسىلهن ھازىرقى 
زاماندا يادرو ئېنېرگىيىسى ئىسسىقلىق ئېنېرگىيىسى ۋە ھهرىكهت ئېنېرگىيىسى ئارقىلىق توك ئېنېرگىيىسىگه 

ئايالندۇرۇلۇپ پايدىلىنىۋاتىدۇ. 
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ئېنېرگىيىنىڭ تارقىتىلىشى ۋە ئۆزئارا ئايالندۇرۇلۇشى 

ئېنېرگىيىدىن پايدىلىنىش ئۈچۈن ئۈنۈملۈك ئۇسۇلدا تارقىتىلىشى كېرەك. يهرشارىنىڭ ئېنېرگىيه مهنبهسى 
قۇياش دەپ ئاددىي ئانالىز قىلساق، قۇياش ئېنېرگىيىسىنىڭ يهرشارىغا تارقىلىشى نۇر ئارقىلىق بولىدۇ. 
بۇ دېمهك نۇر قۇياش ئېنېرگىيىسىنىڭ تارقىلىش ۋاسىتىسى. نۇر ئېنېرگىيىسى ئىسسىقلىق ئېنېرگىيىسى 
ئارقىلىق ھهرخىل ئېنېرگىيىگه ئايلىنىپ رەڭگارەڭ تهبىئهتنى ۋە جانلىقالرنى باقىدۇ. ئهمدى ئىنسانالرنىڭ 
تارىخىغا نهزەر سالساق، ئىنسانالر تۈپهيلىدىن سۈنئىي ھالدا يارىتىلغان ئېنېرگىيىنىڭ تارقىلىشى 
ئاساسلىقى ئېلىكتېر ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشقان. دېمهك ئادەملهرنىڭ ئىستېمال قىلغىنى قۇياش ئېنېرگىيىسى 
بولسىمۇ، تۇرمۇشتىكى باشقا ئېنېرگىيىلهرنىڭ كۆپ قىسمى ئېلېكتر ئېنېرگىيىسى ئارقىلىق بىزگه 

تارقىتىلىدۇ. 

كۆپىنچه ۋاقىتتا ئېنېرگىيىنىڭ تارقىلىشى ئېنېرگىيه ھالىتىنى ئايالندۇرۇش ئارقىلىق ئىشقا ئاشىدۇ. ئېنېرگىيه 
ھهرخىل شهكىلدە بولىدۇ. ئىنسانالر ئهڭ بۇرۇن سۇ ۋە ئوتنىڭ ئېنېرگىيىسىدىن پايدىلىنىشنى ئۆگهنگهن. 
ھازىرقى زاماندا، ئېنېرگىيىسىز ياشاشنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ. ئۆيمۇ ئۆينى ئىسسىتىۋاتقان، 
ماشىنىالرنى ھهرىكهتلهندۈرۈۋاتقان، كېچىنى كۈندۈزدەك يورىتىۋاتقاننىڭ ھهممىسى ئېنېرگىيىنىڭ ھهرخىل 
تۈرلىرى. ئىنسانالرنىڭ ھازىرقى زاماندا پايدىلىنىۋاتقان ئېنېرگىيه مهنبهسىنى بىرنهچچه تۈرگه 

ئىخچاملىغىلى بولىدۇ. 
1.        ئىسسىقلىق ئېنېرگىيىسى 

2.        ئېلېكتر ئېنېرگىيىسى 
3.        مېخانىكىلىق ئېنېرگىيىسى 

ئېنېرگىيه ئايالندۇرۇش بولسا بىرخىل شهكىلدىكى ئېنېرگىيىنى ئوخشىمىغان شهكىلدىكى ئېنېرگىيىگه 
ئايالندۇرۇش جهريانى. يۇقىرىقى ئۈچ خىل ئېنېرگىيىلهرنى بىر-بىرىگه ئايالندۇرۇش تامامهن مۇمكىن. 
قايسى ئېنېرگىيه ئايالندۇرۇش ئۈنۈملۈك بولسا شۇ ئارقىلىق ئېنېرگىيه ئالماشتۇرغىلى بولىدۇ. لېكىن تىلغا 
ئېلىشىغا ئهرزىيدىغىنى شۇكى، ئىسسىقلىق ئېنېرگىيىسى ئاالھىدە ئېنېرگىيه بولۇپ، باشقا تۈردىكى 
ئېنېرگىيىنى ئىسسىقلىق ئېنېرگىيىسىگه ئايالندۇرۇش ئۈنۈمى 100% بولۇشى مۇمكىن لېكىن ئىسسىقلىق 

ئېنېرگىيىسىنىڭ باشقا تىپتىكى ئېنېرگىيىگه ئايالندۇرۇش ئۈنۈمى 100% بولۇشى مۇمكىن ئهمهس. 

ئېنېرگىيه ئىشلهپ چىقىرىش ئېنېرگىيىنىڭ شهكلىنى ئايالندۇرۇش ياكى زىچلىقىنى ئۆزگهرتىشتىن ئىبارەت. 
مهيلى فىزىكىلق، خېمىيىلىك، ياكى يادرو ئېنېرگىيىسى بولسۇن، ئىشلهپ چىقىرىش، تارقىتىش ۋە 
ئايالندۇرۇش، ھهمدە ئىشلىتىش جهريانىدا ئېنېرگىيىگه ئىسراپچىلىقى مهۋجۇت. بۇ دەل ئىنسانالر دۇچ 
كېلىۋاتقان يهرشارىنىڭ ئىسسىش كىرزىسى، ئېنېرگىيه مهنبهسىنىڭ خارابلىشىشى، ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك 

ۋە يېشىل ئېنېرگىيىگه بولغان موھتاجلىقىنىڭ تۈپكى مهنبهسىدۇر.  

ئېنېرگىيه ئىشلهپ چىقىرىلىش، تارقىتىلىش ۋە ئايلىنىش جهريانىدىكى ھهرقانداق يېڭى بايقاش ياكى 
ئىسالھ قىلىش ئىنسانالرغا زور دەرىجىدە بايلىق يارىتىدۇ. بۇ جهھهتتىكى يېڭىلىق ۋە كهشپىياتالر 
دەرۋەقه قۇرۇق تهسهۋۋۇردىن كهلمهستىن بهلكى ماددا ئېنېرگىيىنىڭ ھهربىر ئىلمىنى ئېنىق ئىگىلهش، 

 تهجرىبه قىلىش ۋە توختىماس تهتقىقات نهتىجىسىدىن كېلىدۇ.
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نۆۋەتته ئىنسانالر تارىختىن بۇيان ئهڭ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرمهكته. دۇنيا سهھىيه تهشكىالتى (WHOk) نىڭ 
2015-يىللىق دوكالتىغا كۆرە، ياپونىيىلىكلهر ئهڭ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرىدىغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىچه 
ئۆمرى 84 ياش بولغان. ئامېرىكىلىقالرنىڭ بولسا پهقهت 77 ياش. شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، بهزى 
كشىلهردىن باشقىالردىن ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرىدىغانلىقى ئېنىق پاكىتتۇر. دېمهك، ئۆلۈمدە تهڭسىزلىك 
مهۋجۇت. ئۇنداق بولسا بۇ خىل تهڭسىزلىكنى قانداق چۈشهندۈرۈش كېرەك؟ ئىپىدىمىئولوگىيىلىك 
(كېسهل تارقىلىشىنى تهكشۈرۈش ئىلىمى) تهتقىقاتنىڭ نهتىجىسى بىزنىڭ ھېسسىي تۇيغۇمىز بىلهن 
ئوخشاش: يهنى تۇرمۇش ئۇسۇلى ناھايىتى مۇھىم. 2012-يىلى "ئالدىن ئېلىشچان مېدىتسىنا" ئىلمىي 
ژۇرنىلىدا ئېالن قىلىنغان بىر تهتقىقاتتا، 8000 كىشى 5 يىلغىچه ئىز قوغالپ تهكشۈرۈلگهن. ھهر قانداق 
سهۋەبتىن ئۆلۈپ كېتىشنىڭ نىسبىتى تاماكا چهكمىگۈچىلهردە تاماك چهككۈچىلهردىن 56% تۆۋەن، دائىم 
چېنىقىدىغانالرنىڭ باشقىالردىن 47% تۆۋەن ھهمدە ساغالم يېمهكلىك ئىستىمال قىلغۇچىالرنىڭ 

باشقىالردىن 26% تۆۋەن بولغان.  

ئىتالىيىلىك تهتقىقاتچىالر ئۆمرى 100 ياشتىن ئاشقۇچىالرنىڭ نىسبىتى نورمالدىن كۆرۈنهرلىك يۇقىرى 
تۇرىدىغان سىتسىلىيهنىڭ مونتى سىكانى رايونىدىكى ئاھالىنىڭ يېمهك-ئىچمىكىنى ئانالىز قىلىدۇ. 
جىسمانىي جهھهتتىن ئاكتىپ ۋە تۇغقانلىرىغا يېقىن بولۇشتىن باشقا، ئهسىر ئېشىپ ياشىغان كىشىلهرنىڭ 

ئىزچىل ھالدا ئهنئهنىۋى ئوتتۇرا دېڭىز يېمهك-ئىچمهك ئادىتىدە ئوزۇقلىنىدىغانلىقى مهلۇم بولغان.  

كىشىنى ھهيران قالدۇرىدىغىنى، ئۆلۈم بىلهن ئهقىل كۆرسهتكۈچى (IQ) ئوتتۇرىسىدا كۈچلۈك باغلىنىش 
بارلىقى بايقالغان: ئهقىل كۆرسهتكۈچى قانچه يۇقىرى كىشىلهر، ئوتتۇرىچه شۇنچه ئۇزۇن ياشىغان. 
ئىلگىرى ئهنگىلىيه ئىدىنبۇرگ ئۇنىۋېرستېتى پروفېسسورى ئىيېن دىيىرى شوتالندىيه ئهقىل تهكشۈرۈشىدىن 
ئېرىشىلگهن سانلىق مهلۇماتالردىن  بۇ خىل مۇناسىۋەتنى كۆپ قېتىم خاتىرىلىگهن ئىدى. 1932-يىلى 
شوتالندىيه (ئهنگىلىيه ياكى بۈيۈك برىتانىيهنىڭ بىر قىسمى) ھۆكۈمىتى بىر كۈن ئىچىدە مهكتهپته 
ئوقۇۋاتقان بارلىق 11 ياشلىق بالىالرنىڭ IQ (ئاي كىيۇ دەپ ئوقۇلىدۇ) سىنى تهكشۈرگهن. 60 نهچچه 
يىلدىن كېيىن، دىيىرى ۋە خىزمهتدىشى لورېنىس ۋاللىي ئابېردىيىن شهھرىنى مهركهز قىلىپ، شۇ 
تهكشۈرۈشكه قاتناشقان ۋە 76 يېشىدا ھېلىھهم ھايات كىشىلهرنى ئېنىقالپ چىقىدۇ. بۇنىڭ نهتىجىسى 
كىشىنى چۆچۈتىدۇ: IQ سى 115 تىن نومۇر يۇقىرى بولغانالرنىڭ شۇ ياشقىچه ھايات قىلىش نېسبىتى 
IQ سى 100 بولغان كىشىلهر (نورمال كىشىلهرنىڭ ئوتتۇرىچه كۆرسهتكۈچى 100 ئهتراپىدا) دىن  21% 

يۇقىرى بولغان.  

ھازىرغىچه ئۆلۈم بىلهن IQ نىڭ مۇناسىۋىتى دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا ئېلىپ بېرىلغان 20 دىن 
ئارتۇق ئۇزۇن يىللىق ئىز قوغالپ تهكشۈرۈش تهتقىقات نهتىجىلىرىدە قايتا مۇئهييهنلهشتۈرۈلدى ھهمدە 
مۇشۇ خىل تهتقىقاتالر ئاساسىدا "ئهقلىي ئىپىدىمىئولوگىيه" دەپ ئاتىلىدىغان يېڭى بىر ساھه بارلىققا 
كهلدى. ئهقلىي ئىپىدىمىئولوگىيه ئاساسلىقى ئهقلىي ئىقتىدار بىلهن ساغالملىقنىڭ مۇناسىۋىتىنى تهتقىق 
قىلىشقا مهركهزلىشىدۇ. بۇ ساھهنىڭ مۇھىم بايقاشلىرىنىڭ بىرى - كىشىلهرنىڭ ئىجتىمائىي-ئىقتىسادىي 
شارائىتى IQ بىلهن ئۆلۈم ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى تولۇق چۈشهندۈرۈپ بېرەلمهيدۇ. شوتالندىيهنىڭ 
Central Belt رايونىنى مهركهز قىلغان بىر تهتقىقات نهتىجىسىدە، تهتقىقاتچىالر 1932-يىلدىكى 
سىناققا قاتناشقان كىشىلهرنىڭ ئىچىدىكى 900 ئادەمنىڭ IQ كۆرسهتكۈچ نومۇرىنى 1970-يىلالردىكى 
دۆلهتلىك ساغالملىق تهكشۈرۈش سىنىقىدا تهمىنلىگهن جاۋابلىرى بىلهن بىرلهشتۈرۈپ سىتاتىستىكىلىق 
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ئانالىز قىلغاندا، ئىشسىزلىق، قىستاڭچىلىق ۋە باشقا سهلىبىي ياشاش شارائىتى قاتارلىقالر IQ بىلهن 
ئۆلۈم ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىشنىڭ ئاران 30% نى چۈشهندۈرۈپ بېرەلىگهن. 

بۇ نهتىجه گېنالرنىڭ IQ بىلهن ئۆلۈم باغلىنىشىغا ھهسسه قوشىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. يېقىندا 
خهلقئارا ئىپىدىمىئولوگىيه ئىلمىي ژۇرنىلىدا روزىلىند ئاردىن ۋە خىزمهتداشلىرى ئېالن قىلغان بىر يېڭى 
تهتقىقات نهتىجىسى بۇ ئىلمىي پهرەزنى تۇنجى پاكىت بىلهن تهمىنلهيدۇ. ئاردىن ۋە خىزمهتداشلىرى 3 
پارچه ئايرىم-ئايرىم ھالدا ئامېرىكا، دانىيه ۋە شىۋىتسىيهدە ئېلىپ بېرىلغان قوشكېزەكلهر تهتقىقاتى 
(قوشكېزەكلهر مۇھىت ئامىلى ۋە گېنالرنىڭ تهسىرىنى ئايرىپ بېرەلهيدىغان بولۇپ، ئوپمۇ-ئوخشاش 
قوشكېزەكلهرنىڭ گېنى 100% ئوپمۇ-ئوخشايدۇ، ئاتا تهرەپتىن بولغان قوشكېزەكلهرنىڭ گېنى %50 
ئوپمۇ-ئوخشايدۇ) نهتىجىسىنى ئانالىز قىلغان بولۇپ، بۇ تهتقىقاتالردا قوشكېزەكلهرنىڭ ئۆلۈم يېشى ۋە 
IQ سى خاتىرلهنگهن. ئۇالر بۇ سانلىق مهلۇماتالرغا كۆرە، IQ بىلهن ئۆلۈم باغلىنىشىدا گېنىتىكىلىق 
ئامىلالرنىڭ قوشىدىغان ھهسسىسى ئۈستىدە سىتاتىسىتكىلىق ئانالىز قىلغان. نهتىجه ئېنىق بولۇپ، گېنالر 

بۇ خىل باغلىنىشنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمىنى چۈشهندۈرۈپ بهرگهن.  

يهنه بىر مۇمكىنچىلىك - IQ بهدەن فۇنكىسيىسىنىڭ كۆرسهتكۈچىسى بوالاليدۇ، بولۇپمۇ نېرۋا 
سىستىمىسىنىڭ ئىش ئۈنۈمىگه ۋەكىللىك قىلىشى مۇمكىن. بۇ ئىلمىي پهرەزنى سىناق قىلىش ئۈچۈن، 
تهتقىقاتچىالر IQ، ئۆلۈم ۋە مېڭىنىڭ ئۇچۇر بىر تهرەپ قىلىش ئۈنۈمىنى ئۆلچهش ئۈچۈن اليھىلهنگهن 
ئىنكاس ۋاقتى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى تهتقىق قىلىدۇ. (ئىنكاس ۋاقتى سىنىقىدا، تهجىرىبىگه 
قاتناشقۇچىالر تۆت ساننىڭ ئىچىدە ئىكراندا كۆرۈنگهن سانغا ماس كهلگهن مهلۇم بىر كونۇپكىنى 
باسىدۇ). بۇ سىناق نهتىجىسىدە تهتقىقاتچىالر شۇ كىشىنىڭ ئىنكاس قايتۇرۇش ۋاقتىنى نهزەرگه ئېلىپ 
تۇرۇپ سىتاتىستىكا قىلغاندا، IQ بىلهن ئۆلۈم ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت قۇرۇلمايدىغانلىقىنى بايقايدۇ. 
دېمهك، ئىنكاس ۋاقتىنىڭ ئۇزۇن قىسقىلىقى دەل IQ بىلهن ئۆلۈمنىڭ ئوتتۇرىدىكى باغلىنىشتىكى 

ئاچقۇچتۇر. 

يۇقىرىقى ۋە باشقا ئهقلىي ئىپىدىمىئولوگىيه تهتقىقات نهتىجىلىرى ئاممىۋى ساقلىق ساقالش ئىشلىرىدا زور 
قوللىنىلىش يوشۇرۇن كۈچىگه ئىگه. IQ سىنىقى ئائىله كېسهللىك تارىخىغا بىرلهشتۈرۈلۈپ، كىشىلهردە 
ساغالملىق مهسىلىلىرى كۆرۈلۈش ۋە بالدۇر ئۆلۈم يۈز بېرىش خهتىرىنى بېكىتىشته ئىشلىتىلسه بولىدۇ. 
شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، بۇ خىل ئهقلىي سىناقالرنىڭ ئىشلىتىلىشى ئهخالقىي سوئالالرنى تۇغدۇرىدۇ. 
ئهقىلىي ئىقتىدار تهتقىقاتچىلىرى كۆرسىتىپ ئۆتكىنىدەك، IQ نى پهقهت بىرال نهرىسىنى ئهمهس، بهلكى 
كۆپ خىل نهرسىنى چۈشهندۈرۈپ بېرەلهيدۇ. ئالدى مېڭىدىكى "تهبئىي" ئهقىلال ئهمهس، بهلكى 
نۇرغۇنلىغان "ئىقتىدارغا مۇناسىۋەتسىز" ئامىلالرمۇ شۇالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر. مهسىلهن، مىللهت ياكى 
جىنىسكه مۇناسىۋەتلىك بولغان، كىشىنىڭ ئهقلىي ئىقتىدار سىنىقىنى ياخشى ئورۇنداش ئىقتىدارىغا 
بولغان ئىشهنچىسى ئۇالرنىڭ ئهمهلىي سىناقتا قانچىلىك ياخشى ئورۇندىشىغا تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقى 
ھهققىدە پاكىتالر مهۋجۇت. شۇ قاتاردا، بىراۋنىڭ "يۇقىرى IQ لۇق" ياكى "تۆۋەن IQ لۇق" دەپ 

ماركا چاپلىنىشىمۇ شۇ كىشىنىڭ ئۆز-قىممهت تۇيغۇسىغا تهسىر كۆرسىتىدۇ.  

11



بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىشنىڭ بىر ئۇسۇلى IQ سىنىقىدىكى "ئىقتىدارغا مۇناسىۋەتسىز" ئامىلالرنىڭ سىناق 
نهتىجىسىگه بولغان تهسىرىنى تۆۋەن چهككه چۈشۈرۈشتىن ئىبارەت. يهنه بىر ئۇسۇل بولسا ئامما ۋە 
سىياسهت تۈزگۈچىلهرنى IQ نومۇرىنىڭ مهنىسى ھهققىدە ئېنىق چۈشهنچىگه ئىگه قىلىشتۇر. IQ خىزمهت 
ئۈنۈمى، ئىلمىي نهتىجه ۋە بىر بولسا ئۆلۈم قاتارلىقالرنى ھازىرغىچه بىز بىلىدىغان ھهر قانداق 
پىسخولوگىيىلىك ئامىلالردىن ياخشىراق مۆلچهرلىيهلهيدۇ. شۇنىڭ بىلهن بىرگه، IQ كىشىنىڭ تهقدىرى 
ئهمهس، بهلكى كىشىنىڭ قانچىلىك ئۈنۈم يارىتىشىدا مۇھىم بولغان باشقا نۇرۇغۇن ئامىلالرنىڭ 
قاتارىدىكى بىرى، خاالس. كىشىلىك خارەكتېر، قىزىقىش ۋە مهقسهت قاتارلىقالرمۇ مۇھىم ئورۇندا 

تۇرىدۇ.  

ئاخىرىدا، ئهقلىي ئىپىدىمىئولوگىيه تهتقىقات نهتىجىلىرىدىن ئېرىشىلگهن پاكىتالرنى ئهڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلدا 
ئىشلىتىش ئۈچۈن، جهمئىيهت IQ نى كىشىلهرنىڭ ساغالملىقىنى مۆلچهرلهشته ئىشلىتىلىشىنىڭ پايدىسى 
ئۇنىڭ زىيىنىنى بېسىپ چۈشهمدۇ-يوق دېگهن مهسىلىدە بىر قارارغا كىلىشى كېرەك. ئهگهر راست 
شۇنداق بولسا، ئهقلىي سىناق بهلكىم كۈنلهرنىڭ بىرىدە ساغالملىقتىكى باراۋەرسىزلىكنى ئازايتىشتا 

ئىشلىتىلىشى مۇمكىن ھهم كىشىلهرنىڭ ئۇزۇنراق ياشىيالىشىغا ياردىمى بولۇشى مۇمكىن.  
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مىنىي شهخىسلهردىكى ئوخشىماسلىق ھهققىدىكى سوئالغا جاۋاب ئىزدەشنى ئانا چوڭ چاشقاننىڭ بالىسىنى 
سۈتتىن ئايرىش ئادىتىنىڭ بالىلىرىدا ئۆمۈرلۈك ئۆزگۈرۈش پهيدا قىلىدىغانلىقىنى تهتقىق قىلىشتىن 
باشلىدى. 1950-يىلالردا قىلىنغان بىر قىسىم تهتقىقات نهتىجىلىرى ئهگهر چوڭ چاشقان نارسىدىسى 
(يېڭىال تۇغۇلغان بالىسى) ھاياتىنىڭ دەسلهپكى ئۈچ ھهپتىسىدە كۈنىگه 5 مېنۇتتىن 15 مېنۇتقىچه 
ئىنسان بىلهن ئۇچراشقان بولسا (تۇتۇش دېگهندەك ئۇسۇلالر بىلهن)، ئۇ ھالدا ئۇالر باشقا ئىنسان بىلهن 
ئۇچراشمىغان بىر قورساق تۇغقانلىرىغا قارىغاندا تېخىمۇ سالماق ۋە روھىي بېسىمغا بهرداشلىق بېرىش 
كۈچى كۈچلۈكرەك چوڭ بولىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى. بۇ خىل ئۇزۇنغىچه داۋاملىشىدىغان 
تهسىرنىڭ ئىنچىكه مىخانىزىمى (كىلىپ چىقىش سهۋەبى) نى ئېنىقالپ چىقىش تهتقىقات ئېلىپ بېرىش 
داۋامىدا، مىنىي ۋە باشقىالر بۇ خىل پايدىلىق تهسىرنىڭ سهۋەبى ئىنسان بىلهن ئۇچراشقانلىق 
ئهمهسلىكىنى بىكىتتى. ئهمهلىيهتته، ئىنسان بىلهن ئۇچرىشىش پهقهت ئانا چاشقاننىڭ شۇ بالىسىنى 
كۆپرەك يالىشى ۋە سىيلىشىنى، شۇنداقال يايسىمان ئارقا بهدەن شهكلىدە ئهمدۈرۈش دەپ ئاتىلىدىغان بىر 
خىل قىلمىشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىكهن، بۇ خىل ئۇسۇلدا ئهمدۈرگهندە نارسىدە چاشقان ئانىسىنىڭ 

دوۋسۇنىدىن چوڭراق ئېمىش بوشلۇقىغا ئېرىشهلهيدىكهن. 

ھهممىدىن مۇھىمى سهزگۈ نېرۋىلىرىنى غىدىقالشتىن ئىبارەت، دەيدۇ مىنىي. 

1997-يىلى "ئىلىم-پهن" ژۇرنىلىدا ئېالن قىلىنغان نامايهندە خاراكتىرلىك داڭلىق ماقالىسىدە، ئۇ ئانا 
چاشقاننىڭ نارسىدىسىنى ياالش ۋە سىيالشتىكى تهبئىي پهرقلهر ئۇالرنىڭ روھىي بېسىم پهيدا قىلغۇچى 
ھورمۇنلىرىنىڭ قانچىلىك ئاجىرىتىلىپ چىقىرىلىشىغا بىۋاسته تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 
نارسىدىلهر قانچه كۆپ ياالنسا، چوڭ بولغاندا بېسىم پهيدا قىلغۇچى ھورمۇنالرنى شۇنچه ئاز 
ئىشلهپچىقارغان. بۇ خۇددى ئانا چاشقان گېنىتىكىلىق بېسىم ۋىكيۇچاتىلىنى ياالش ئارقىلىق 
ئۈزۋەتكهندەك تۇيغۇ بېرىدۇ. ئهمما ئۇ ماقاله بۇ خىل ھادىسىنىڭ قانداق مۇمكىن بولىدىغانلىقىنى 

چۈشهندۈرمىگهن ئىدى.  

شۇ ۋاققىچه بىزنىڭ قىلغىنىمىز ئاساسلىقى ئانىلىق مېھىرنىڭ بالىنىڭ مهلۇم گېنلىرىغا بولغان تهسىرلىرىنى 
ئېنىقالش بولدى، دەيدۇ مىنىي.  -بېراق ئۇ چاغدا ئېپىگېنىتىكا مهن ئوبدان بىلىدىغان بىر تېما 

ئهمهس ئىدى. 

نهق شۇ ۋاقىتتا ئۇ سزىيف بىلهن ئۇچرىشىدۇ.  

تۇغۇلغاندىن كېيىنكى ئېرسىيهت  

مهن ئهسلى بىر چىش دوختۇرى بولماقچى ئىدىم، دەيدۇ سىزىيف كۈلۈپ كېتىپ. نازۇك، تاتىراڭغۇ ۋە 
چېچى چۈشكىلى تۇرغان سىزىيف ئالدىراش تهجىرىبىخانىسىنىڭ ئارقىسىدىكى كىچىك ئىشخانىدا 
ئولتۇراتتى. بۇ ئىشخانا شۇنچىلىك ئاددىي ئىدىكى، كۆزگه چىلىققۇدەك شۇ بىر پارچه سۈرەت - يهنى 

بالياتقۇدىكى ئىككى تۆرەلمىنىڭ رەسىمى بار ئىدى.  
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1970-يىلالرنىڭ ئاخىرلىرىدا، ئېرۇسالىم ئىبراي ئۇنىۋېرستېتىدا چىش دوختۇرلۇقى ھهققىدە بىر دوكتورلۇق 

دېسسىرتاتسىيىسى (ئۇنۋان ئۈچۈن يېزىلىدىغان چوڭ ھهجىملىك ئىلمىي ماقاله) يېزىشقا توغرا كهلگهندە، 
سىزىيف ئاھارون رازىن ئىسىملىك بىئوخېمىيه پىروفېسسورىنى ئىزدەپ بارىدۇ. رازىن شۇ ۋاقىتتا ئهمدىال 
ئۆزىنىڭ دەسلهپكى بىر قانچه تهتقىقات نهتىجىلىرىنى دۇنيانىڭ ئهڭ داڭلىق ئىلمىي ژۇرناللىرىدا ئېالن 
قىلىپ داغدۇغا قوزغىغان ئىدى. ئۇ تۇنجى بولۇپ مىتىل گۇرۇپپىسى دەپ ئاتىلىدىغان خېمىيىلىك 
تۈزۈلۈشنىڭ گېنالرنىڭ ھهرىكىتىنى ئۆزگهرتهلهيدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بهرگهن بولۇپ، سىزىيف بۇ ھهقته 
تىرناقچىلىقمۇ بىر نهرسه بىلمهيتتى. ئهمما ئۇ بىر يېتهكچىگه مۇھتاج ئىدى ھهم رازىن ئۇنىڭ ئالدىدا 
تۇراتتى. سىزىيف شۇ ۋاقىتتا ئۆزىنى يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان قىزىق نۇقتا تېما - ئېپىگېنىتىكا ساھهسىنىڭ 

قوينىغا ئېتىلغاندەك سهزدى-دە، شۇنىڭدىن بۇيان شۇ ساھهدىن يېنىپ باقمىدى.  

رازىنغا ئوخشاش ئالىمالر يېتىشىپ چىقىشتىن بۇرۇن، گېنالرنىڭ قانداق ئىپادىلىنىپ چىقىدىغانلىقى 
ھهققىدىكى ئاساسى لېنىيه ناھايىتى ئاددى ۋە تۈپتۈز ئىدى. DNA بولسا ھهممه ھۈجهيرىلهرنىڭ 
يادروسىدىكى باش كونتىروللىغۇچى شىفىر؛ RNA بولسا ھۈجهيرىگه الزىم بولغان ھهر قانداق ئاقسىلنى 
ياساشقا كېرەك بولغان شىفىرالرنى نۇسخىلىغۇچى. ئاندىن رازىن ۋە ئۇنىڭ خىزمهتداشلىرى مىتىل 
گۇرۇپپىسىنىڭ DNA ۋە RNA نىڭ تۈزگۈچى خېمىيىلىك ئىشقارلىرىنىڭ بىرى بولغان سىتوزىنغا 

ئۇلىنااليدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.  

بۇ قوشۇلغان خېمىيىلىك رادىكالالرنىڭ پهقهت قىسقا مۇددەتلىك، ئهھمىيهتسىز ئىش ئهمهسلىكىنى 
كۆرسىتىپ بهرگىنى بىئوخېمىك ھوۋارد سىدار بىلهن ھهمكارلىشىپ ئىشلهۋاتقان رازىن ئىدى. قوشۇلغان 
مىتىل گۇرۇپپىلىرى DNA بىلهن مهڭگۈلۈك "نىكاھلىنىدىغان" (بىرىكىپ كېتىدىغان) بولۇپ، DNA ھهر 
قېتىم ئۆزىنى نۇسخىلىنىغىنىدا نهچچه يۈز ئهۋالدقىچه بۇ مىتىل گۇرۇپپىلىرىمۇ بىلله نۇسخىلىنىپ ماڭىدۇ. 
يهنه كىلىپ، ھهر قانداق بىر ياخشى نىكاھقا ئوخشاش، قوشۇلغان مىتىل گۇرۇپپىلىرى توي قىلغان 
گېنالرنىڭ قىلمىشلىرىنى كۆرۈنهرلىك ئۆزگهرتىپ ماڭىدۇ، مهسىلهن، گېننىڭ ئىپادىلىنىپ چىقىشىنى 
توسىدۇ، خۇددى قىزغانچۇق ھهمراھقا ئوخشاش. رازىن ۋە سىدار مىتىل گۇرۇپپىلىرىنىڭ ھۈجهيرە 
 DNA يادروسىغا جايالشقان ھىستون دەپ ئاتىلىدىغان مولىكۇال ئورىمىسىغا يۆگىلىپ مهۋجۇت بولىدىغان
يىپلىرىنى چىڭىتىش ئارقىلىق يۇقىرىدىكى مهقسهتكه يېتىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. قانچه چىڭ 

يۆگهلسه، گېننىڭ ئىپادىلىنىپ چىقىپ ئاقسىلنى ھاسىل قىلىشى شۇنچه تهسلىشىپ ماڭىدۇ.  

بۇنىڭ نېمه گهپ ئىكهنلىكىنى ئويلىشىپ بېقىڭ: DNA كودلىرىغا ئۆزگهرتىش كىرگۈزمهي تۇرۇپ، 
قوشۇلغان مىتىل گۇرۇپپىلىرى گېننىڭ فۇنكىسىيىسىدە ئۇزۇن مۇددەتلىك، ئېرسىيهت قالىدىغان 
ئۆزگىرىشلهرنى پهيدا قىلىۋاتىدۇ. ئاتسىتىل گۇرۇپپىسى دەپ ئاتىلىدىغان باشقا مولىكۇلىالر مىتىل 
گۇرۇپپىسىغا قارشى رول ئوينايدىغان بولۇپ، ئۇالر ھىستون ئورىمىسىغا يۆگىشىپ تۇرغان DNA يىپلىرىنى 

تارقاقالشتۇرۇش ئارقىلىق، گېنالرنىڭ ئاسانراق ئىپادىلىنىپ چىقىشىنى قولغا كهلتۈرىدۇ.  

1980-يىلنىڭ ئاخىرلىرىدا سزىيىف مىكگىل ئۇنىۋېرستېتىغا يېتىپ كهلگهندە، ئۇ ئاللىقاچان 
ئېپىگېنىتىكىلىق ئېرسىيهتنىڭ مىخانىزىمى ساھهسىدە بىر مۇتهخهسىسكه ئايلىنىپ بولغان ئىدى. ئهمما 
مىنىي بىلهن كۆرۈشكىچه، ئۇ شۇنداق ئۆزگىرىشلهرنىڭ پهقهت ئانىلىق مېھىر تۈپهيلى مېڭىدە يۈز 

بېرىدىغانلىقىنى ئويالپمۇ يهتمىگهن ئىدى. 
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"دەسلهپ بۇ گهپلهر خۇددى سېھرىگهرلىكتهك بىلىنگهن ئىدى" - دەيدۇ ئېتىراپ قىلىپ سزىيىف. "بىر 
مولىكۇال بىئولوگىغا نىسبهتهن، ھهر قانداق ئېنىق مولىكۇلىلق مېخانىزىمغا ئىگه بولمىغان ھادىسه 
ھهقىقىي ئىلىم-پهن سۈپىتىدە تۇيۇلمايدۇ. ئهمما ساراڭدەك ئاڭالنسىمۇ، بىز قانچه ئۇزۇن 
پاراڭالشقانسىرى، مهن ئانىلىق مېھىرنىڭ راستىنال DNA مىتىللىشىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشقا قادىر 
ئىكهنلىكىگه شۇنچه ئىشىنىشكه باشلىدىم. شۇنىڭ بىلهن مايكول بىلهن ئىككىمىز تهجىرىبه ئىشلهش 

ئارقىلىق بۇنى دەلىللهپ باقماقچى بولدۇق. 

ئهمهلىيهتته، ئۇالر بىرلىكته بىر قاتار تهجىرىبىلهرنى بىرلىكته ئىشلهيدۇ. دوكتور ئاشتى تهتقىقاتچىالرنىڭ 
ياردىمى بىلهن، ئۇالر ئاۋۋال بىر گۇرۇپپا بالىلىرىغا ئىنتايىن كۆڭۈل بۆلىدىغان ئانا چوڭ چاشقانالر ۋە 
يهنه بىر گۇرۇپپا بالىلىرىغا پهقهت كۆڭۈل بۆلمهيدىغان ئانا چاشقانالرنى تالالپ چىقىدۇ. چاشقان 
بالىلىرى تۇغۇلۇپ يېتىلگهن مهزگىلگه كهلگهندە، ئۇالر ھهر بىر چاشقان مېڭىسىنىڭ سهقهنقۇر رايونىنى 
تهكشۈرىدۇ. سهقهنقۇر مېڭىنىڭ روھىي بېسىمغا بولغان ئىنكاسىنى باشقۇرىدىغان قىسمىدۇر. تهكشۈرۈش 
نهتىجىسىدە مېھىر بهرمهيدىغان ئانىالردىن تۇغۇلغان چاشقان بالىلىرىنىڭ روھىي بېسىمغا بولغان 
سهزگهرلۈكنى كونتىرول قىلغۇچى ماددا بولغان گلۇكوكورتىكويىد قوبۇللىغۇچى ئاقسىل گېنلىرىنىڭ 
يۈكسهك دەرىجىدە مىتىلالشقانلىقى بايقالغان. تولۇق مېھىر بېرىدىغان ئانىالردىن تۇغۇلغان چاشقان 

بالىلىرىنىڭ ئوخشاش گېنلىرىدا ئهكسىچه مىتىللىشىش ئىنتايىن ئاز كۆرۈلگهن.  

مىتىللىشىش قانچه كۆپ بولسا تهسىرگه ئۇچرىغان گېن شۇنچه ئاز ئىپادىلىنىپ چىقىدۇ. يۇقىرىقى 
ئهھۋالدا، ناچار ئانا بولۇش بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولغان مىتىللىشىشنىڭ ئېشىپ كېتىشى نهتىجىسىدە، 
بالىنىڭ سهقهنقۇرىدا روھىي بېسىم ھورمۇنى قوبۇللىغۇچى ئاقسىلى نورمالدىن ئاز ئىپادىلىنىپ چىققان. 
شۇنىڭ بىلهن، بۇ ئاقسىلنىڭ يېتهرسىزلىكى تۈپهيلى، ئوسال ئانىالردىن تۇغۇلغان بالىالر ۋەھشىي 

جىددىيلىشىپال تۇرىدىغان بىنورمال قىلمىشقا ئىگه بولۇپ قالغان.  

بۇ خىل تهسىرنىڭ ئانىنىڭ گېنلىرى بىلهن ئهمهس، بهلكى پهقهت ئانىلىق قىلمىش بىلهن مۇناسىۋەتلىك 
ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىش ئۈچۈن، مىنىي ۋە خىزمهتداشلىرى ئىككىنچى تهجىرىبىنى ئىشلهيدۇ. بۇ 
تهجىرىبىدە ئۇالر ياخشى ئانىدىن تۇغۇلغان چاشقان نارسىدىسىنى ئوسال ئانىنىڭ قارىشىغا بېرىدۇ؛ ئوسال 
ئانىدىن تۇغۇلغانلىرىنى بولسا ياخشى ئانىنىڭ بېقىشىغا بېرىدۇ. كۈتكهندەك، ياخشى ئانىدىن تۇغۇلۇپ 
ئوسال ئانىنىڭ خهۋەر ئېلىشىدا چوڭ بولغان چاشقان بالىلىرى خۇددى بىرىنچى تهجىرىبىدىكى ئوسال 
ئانىنىڭ بالىلىرىغا ئوخشاشال جىددىيلىشىپال تۇرىدىغان بولۇپ چوڭ بولغان. شۇنىڭغا ئوخشاش ئوسال 
ئانىدىن تۇغۇلغان، ئهمما ياخشى ئانىنىڭ بېقىشىدا چوڭ بولغان چاشقان بالىسى ئېغىر-بېسىق، 
قورقماس چوڭ بولغان بولۇپ، ئۇالردا روھىي بېسىم ھورمۇنى قوبۇللىغۇچى ئاقسىلى گېنى يۇقىرى 

دەرىجىدە ئىپادىلىنىپ چىققان.  

ئۇالر تهتقىقات نهتىجىسىنى ئېالن قىلىشتىن بۇرۇن، مىنىي ۋە سىزىيىف 3-ئاچقۇچلۇق تهجىرىبىنى 
ئىشلهيدۇ. بۇ ئارقىلىق ئۇالر ساقالنغىلى بولمايدىغان گۇمانىي قاراشالرغا زەربه بېرىشنى ئۈمىد قىلغان. 
نېمىال دېگهنبىلهن، ئهگهر چوڭ چاشقان بالىسى مېڭىسىدە كۆزىتىلگهن ئېپىگېنىتىكىلىق ئۆزگىرىشلهر 
ئۇالرنىڭ چوڭ بولغاندىكى قىلمىشىنى بىۋاسته كهلتۈرۈپ چىقارمىغان، بهلكى پهقهت ئوخشاش ۋاقىتتا 
تهڭ كۆزىتىلگهن مۇناسىۋەتسىز ئىككى ئىش بولسىچۇ دەپ تاالش-تارتىش قىلغىلى بوالتتى. فىرۇئىد 
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ناچار ئانىلىق قىلمىشىنىڭ كىشىلهرنىڭ ھاياتىنى ۋەيران قىلىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلهتتى. بهلكىم 
ھېسسىيات جهھهتتىكى تهسىرلهر ئېپىگېنىتىكا بىلهن مۇناسىۋەتسىز بولۇشى مۇمكىندۇ.  

بۇ ئېھتىماللىقنى تهكشۈرۈپ بېقىش ئۈچۈن، مىنىي ۋە سزىيىف يهنه بىر گۇرۇپپا ئوسال ئانىالر يېتىشتۈرگهن 
چوڭ چاشقانالرنى سىناق قىلدى. بۇ قېتىم، ئوخشاش ناچار ئانىلىق قىلمىشنىڭ تهسىرگه ئۇچرىغاندىن 
كېيىن چاشقان بالىلىرىغا مىتىل گۇرۇپپىسىنى ئېلىۋىتىش رولىغا ئىگه تىرىكوسىتاتىن دەپ ئاتىلىدىغان دورا 
ئۇرۇلىدۇ. بۇ چاشقانالر چوڭ بولغاندا ئهۋالدتا كۆرۈلىدىغان قىلمىشتىكى كهمتۈكلۈكلهرنىڭ ھېچقايسىسى 
كۆرۈلمهيدۇ، ھهمدە ئۇالرنىڭ مېڭىسىدىمۇ ئىلگىرىكى ئېپىگېنىتىكىلىق ئۆزگىرىشلهر (يۇقىرى دەرىجىدە 

مېتىللىشىش) بايقالمايدۇ. 

"تىرىكوسىتاتىننى مېڭىگه بىۋاسته ئۇرۇشنىڭ ئىشلهيدىغانلىقى كىشىنىڭ ئهقلىغا سىغمايتتى، ئهمما 
ئهمهلىيهتته راستىنال بۇ دورا كارغا كهلدى، بۇ خۇددى كومپىيۇتېرنى قايتا قوزغاتقاندەكال ئىش بولدى" 

دەيدۇ سزىيىف.  

شۇنچىلىك زور ۋە كۈچلۈك پاكىتالرغا قارىماي، ئۇ ئىككهيلهن بۇ نهتىجىلهرنى پۈتۈن بىر ماقاله قىلىپ 
يېزىپ چىققاندا، بىر داڭلىق ئىلمىي ژۇرنالنىڭ تهكشۈرۈپ باھالىغۇچى مۇتهخهسىسى بۇ نهتىجىگه 
ئىشنىشنى رەت قىلىدۇ چۈنكى ئۇ ئانىلىق قىلمىشنىڭ ئېپىگېنىتىكىلىق ئۆزگىرىش كهلتۈرۈپ 

چىقىرىدىغانلىقىغا ئائىت پاكىتنى كۆرۈپ باقمىغان ئىكهن.  

"ئۇ ئهلۋەتته كۆرۈپ باقمايدۇ" دەيدۇ سزىيىف. "ئهگهر بۇ ئىش ئاللىقاچان ئىسپاتلىنىپ بولۇنغان 
بولسا، بىزمۇ ئاۋارە بولۇپ بۇ نهتىجىنى دوكالت قىلىپ يۈرمهيتتۇق".  

ئاخىرى ئۇالرنىڭ بۇ ماياك خاراكتېرلىك "ئانىلىق قىلمىشنىڭ ئېپىگېنىتىكىلىق پروگراممىلىشى" ناملىق 
ماقالىسى داڭلىق "تهبىئهت نېرۋا ئىلىمى" ژۇرنىلىنىڭ 2004-يىلى 6-ئايلىق سانىدا ئېالن قىلىنىدۇ.  

مىنىي ۋە سزىيىف بىر كىشى ئهقلىنى الل قىلغۇدەك كاتتا بىر ئىشنى ئىسپاتالپ بهردى. بۇنى 
"تۇغۇلغاندىن كېيىنكى ئېرسىيهت" دەپ ئاتايلى: گېن كودلىرىدا ئۆزگىرىش بولماستىن، چاشقان 
نارسىدىلىرى پهقهت بېقىلىش ئۇسۇلى تهرىپىدىن گېنلىرىغا خېمىيىلىك قوشۇلمىالر قوشۇلۇپ قالدى - يهنى 
ئۇالرنىڭ ھىستونلىرىدا خۇددى كۈنلۈككه ئوخشاش مىتىل گۇرۇپپىلىرى بۆرتۈپ چىقىپ ئۇالرنىڭ 

مېڭىسىنىڭ قانداق ئىشلىشىنى ۋە مېڭه فۇنكىسىيىسىنى مهڭگۈلۈككه ئۆزگهرتىۋەتتى.  

ئېپىگېنىتىكىلىق ئۆزگىرىش ئهۋالدمۇ-ئهۋالد داۋاملىشىدۇ 
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مىنىي ۋە سزىيىف ھازىرغىچه بىرلىكته 24 پارچىدىن ئارتۇق ماقاله ئېالن قىلىپ بولدى، ھهممىسى 
دېگۈدەك مېڭىدىكى باشقا گېنالردىمۇ ئېپىگېنىتىكىلىق ئۆزگىرىشلهرنىڭ مهۋجۇت ئىكهنلىكىنى ئىسپات 
بىلهن تهمىنلىدى. ئهڭ مۇھىم بولغىنى، مىنىي تهجىرىبىخانىسىنىڭ ئهينى ۋاقىتتىكى ئاسپىرانت 
ئوقۇغۇچىسى - نۆۋەتته نىيۇيوركتىكى كولومبىيه ئۇنىۋېرستېتىدا ئۆزىنىڭ تهجىرىبخانىسىغا ئىگه بولغان 
ياردەمچى پروفېسسور - فرانسىس شامپايىن باش بولغان بىر تهتقىقات نهتىجىسىدە ئانىلىق مېھرى 
كهمچىل چاشقاننىڭ بالىلىرى مېڭىسىدە ئانىلىق جىنسىي ھورمۇن ئىستروگېن قوبۇللىغۇچى ئاقسىل 
گېنلىرىنىڭ مىتىللىشىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان. بۇ چاشقان بالىلىرى چوڭ بولغاندا ئېستروگېن 
قوبۇللىغۇچى ئاقسىلىنڭ كهمچىللىكى تۈپهيلى ئانىسىغا ئوخشاشال بالىلىرىغا ئانىلىق مېھرى كهمچىل 

بولۇپ يېتىلگهن. شۇنداق قىلىپ ئېپىگېنىتىكىلىق ئۆزگىرىش ئهۋالدمۇ-ئهۋالد داۋاملىشىدۇ. 

ھايۋانالردىكى تهجىرىبىلهر داۋاملىشىۋاتقان مهزگىلدە، سزىيىف ۋە مىنىي قىلمىش ئېپىگېنىتىكىسىنى 
تهتقىق قىلىشتىكى ئىككىنىچى چوڭ قهدەمنى ئالىدۇ: ئىنسان تهجىرىبىلىرى. 2008-يىلى ئېالن قىلغان 
بىر ئىلمىي ماقالىسىدە، ئۇالر ئۆزىنى ئۆلتۈرۋالغان كىشىلهر بىلهن باشقا سهۋەبلهر تۈپهيلى تۇيۇقسىز ئۆلۈپ 
كهتكهن كىشىلهرنىڭ مېڭىسىنى سېلىشتۇرىدۇ. ئۇالر ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغانالرنىڭ مېڭه سهقهنقۇرى (ئهسته 
ساقالش ۋە روھىي بېسىم ئىنكاسىدا ئاچقۇچلۇق بولغان مېڭه رايونى) دا گېنالرنىڭ ھهدىدىن ئارتۇق 
مىقداردا مىتلالشقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ئۇالر يهنه ئهگهر ئۆزىنى ئۆلتۈرۋىلىش زېيانالنغۇچىلىرى 
بالىلىق دەۋرىدە خورلۇققا ئۇچرىغان بولسا ئۇالرنىڭ مېڭىسى تېخىمۇ بهكرەك كۈچلۈك 

مېتىللىشىدىغانلىقىنى ئېنىقالپ چىقىدۇ.  

دوستىڭىز نېمه ئۈچۈن كىچىك ۋاقتىدىكى ئاچچىقى يامان، ھازىر ئۇنىڭدىن ئۇزاقالشقان ئانىسىنىڭ 
قىلغانلىرىنى "بىر كېچىدىال ئۇنتۇپ كېتهلمهيدۇ"؟ نېمه ئۈچۈن ئۇ "كهچۈرمىشلىرىدىن قېچىپ 
قۇتۇاللمايدۇ"؟ بۇنىڭ سهۋەبى دەل ئۇنىڭ مېڭىسىدىكى گېنالرغا كىچىك ۋاقتىدىال نۇرغۇن مىتىل 
گۇرۇپپىلىرى قوشۇلۇپ كهتكهنلىكىدىن بولۇشى مۇمكىن، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ كهيپىياتىنى ئۆزىنىڭ قورقۇنچ 

ۋە ئۈمىدسىزلىكىنىڭ كويزىسىغا تاپشۇرۇشقا مهجبۇر.  

ئهلبهتته، بىز ياشاۋاتقان كىشىلهرنىڭ مېڭىسىدىن ئهۋرىشكه ئېلىشىمىز مۇمكىن ئهمهس. ئهمما 
ئىنسانالردىن قان ئهۋرىشكىسى ئېلىش دائىملىق بىر ئىش، شۇڭا سزىيىف قان ئهۋرىشكىلىرىدىن 
ئېپىگېنىتىكىلىق مىتىللىشىشقا ئىسپات ئىزدەشكه كىرىشىدۇ. دېگهندەكال، 2011-يىلى ئۇ 1958-يىلى 
ئهنگىلىيهدە تۇغۇلغان 40 ئهردىن ئېلىنغان قان ئهۋرىشكىسىنىڭ پۈتۈن گېنوم (بىر جانلىقنىڭ بارلىق 

گېنلىرى تهرتىپى) ئانالىز نهتىجىسىنى ئېالن قىلىدۇ.  

ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئىجتىمائىي-ئىقتىسادىي جهھهتلهردە ئىككى ئۇچتا تۇرىدىغان ئادەملهر بولۇپ، 
بالىلىق دەۋرىدىن باشالپ ئوتتۇرا ياش ۋاقىتلىرىغىچه بىرلىرى ئىنتايىن باي، يهنه بىرلىرى ئىنتايىن 
نامرات ئۆتكهن. يىغقاندا، سزىيىف 20 مىڭدىن ئارتۇق گېنالرنىڭ مىتىللىشىش ئهھۋالىنى تهكشۈرىدۇ. 
بۇالرنىڭ ئىچىدە 6176 گېن ۋارىيانتلىرى نامراتلىق ياكى بايلىققا ئاساسهن كۆرۈنهرلىك دەرىجىدە 
پهرقلهنگهن. ئهڭ كىشىنىڭ دىققىتىنى قوزغايدىغىنى، گېنالر بالىلىق دەۋىردىكى ئائىله ئىقتىسادىي 
كىرىمىنىڭ تهسىرىگه ئۇچراپ مىتىللىشىش نېسبىتى يېتىلگهن (چوڭ ئادەم بولغان) ۋاقىتتىكى كىرىمىنىڭ 

تهسىرىگه ئۇچرىشىنىڭ ئىككى ھهسسىگه باراۋەر بولغان.  
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مۇنداقچه قىلىپ ئېيتقاندا ۋاقىت-سائهت ئىنتايىن مۇھىم. ئىككى ياش ۋاقتىڭىزدا ئاتا-ئانىڭىزنىڭ 
التارىيهدە ئۇتۇشى ياكى ۋەيران بولۇشى سىزنىڭ مېڭىڭىزنىڭ ئېپىگېنومىغا بولغان تهسىرى سىز ئوتتۇرا 

ياشتا مىليونىر بوپ كهتكىنىڭىزدىنمۇ بهكرەك كۆرۈنهرلىك بولىدۇ، دېگهن گهپ.  

ئۆتكهن يىلى (يهنى 2012-يىلى، بۇ ماقاله 2013-يىلى يېزىلغان) سزىيىف ۋە يهيىل (ئۇيغۇرچىدا 
بهزىدە يالى دەپمۇ ئاتىلىدۇ) ئۇنىۋېرستېتى تهتقىقاتچىلىرى ئىنسان قان ئهۋرىشكىلىرى ئۈستىدىكى يهنه بىر 
تهتقىقات نهتىجىسىنى ئېالن قىلىدۇ. بۇ تهتقىقاتتا ئۇالر 14 نهپهر بالىالر ساناتورىيىسىدە ئۆسكهن روس 
يېتىم بالىلىرى بىلهن ئۆز ئاتا-ئانىسى يېنىدا ئۆسكهن 14 نهپهر روس بالىنى سېلىشتۇرغان. ئۇالر يېتىم 
بالىالرنىڭ گېنلىرىدا خىلى راۋرۇس كۆپ مىتىللىشىشنى بايقىغان بولۇپ، بۇ گېنالرنىڭ نۇرغۇنلىرى نېرۋا 

ئاالقىسىدا، مېڭه يېتىلىشى ۋە فۇنكىسىيىسىدە رول ئوينايدىكهن.  

بىزنىڭ تهتقىقاتىمىز كىچىك ۋاقىتتىكى بىئولوگىيىلىك ئاتا-ئانىسىدىن ئايرىلىش كهلتۈرۈپ چىقارغان 
روھىي بېسىم گېنالرنىڭ فۇنكىسىيىسىنى ئۇزۇن مۇددەتلىك پروگراممىاليدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ؛ بۇ 
بهلكىم نېمه ئۈچۈن بېقىۋىلىنغان بالىالرنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي جهھهتته ئائىلىدە قوپال مۇئامىلىنىڭ 
تهسىرىگه تېخىمۇ بهكرەك سهزگۈر ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىشى مۇمكىن، دەيدۇ - يهيىل 
ئۇنىۋېرستېتىدىكى سزىيىف بىلهن ئورتاق ئاپتورلۇقتا بۇ ماقالىنى ئېالن قىلغان پىسخولوگ ئىلىنا 
گرىگورىنكو - شۇڭا بېقىۋالغان بالىالرغا ئاتا-ئانا بولۇش ئۇالرنىڭ گېنومىدىكى ئۆزگىرىشلهرنى كهينىگه 
قايتۇرۇش الزىم بولىدىغانلىقى تۈپهيلى ناھايتى زور دەرىجىدە كۆڭۈل بۆلۈش ۋە مېھر بېرىش تهلهپ 

قىلىشى مۇمكىن. 

ئىنسانالردىكى باال بېقىشنىڭ ئېپىگېنىتىكىلىق تهسىرى سزىيىف ۋە مىنىينىڭ ئهينى ۋاقىتتىكى 
ھهمكارالشقۇچىسى فرانسىس شامپايىننىڭ سهرگۈزەشتىسىدە ئۆز ئىپادىسىنى تاپىدۇ. "ئانام  ئانىلىق 
قىلمىشقا مۇناسىۋەتلىك ھورمۇن پروالكتىننى تهتقىق قىالتتى. ئۇ مېنى پهن تهتقىقاتىغا باشالپ كىرگهن 
تۈرتكهم ئىدى" دەيدۇ ئۇ. ھازىر ئانىلىق تهسىر تهتقىقات ساھهسىدە نوپۇزلۇق شهخسكه ئايالنغان 
شامپايىن تېخى يېقىندا بىر پهرزەنتلىك بولدى، يهنى بىر قىز بوۋاق تۇغدى. ئېپىگېنتىكا تهتقىقاتى 
ئۇنىڭغا بالىنى قانداق تهربىيهلهش ھهققىدىكى كىتابالر، ھهتتا ئۇنىڭ ئانىسىمۇ بىلمهيدىغان ئىشالرنى 

ئۆگهتتى.   

ئۆز تهتقىقاتىمدىن ئۆگهنگىنىم شۇ بولدىكى،  روھىي بېسىم ئانىلىق قىلمىشنىڭ زور توسقۇچىسىدۇر، 
دەيدۇ ئۇ. بىز بۇنى ھايۋانالر تهتقىقاتىدىن بىلىمىز، بۇ ئىنسانالردىمۇ شۇنداق. شۇڭا ئانىالر 
قىالاليدىغان ئهڭ ياخشى ئىش - قاچان قارىسا ئىشالرنى توغرا قىلغاندىمهنمۇ دەپ ئهنسىرەشتىن 
توختاشتۇر. روھىي بېسىم دەرىجىسىنى تۆۋەن چهككه چۈشۈرۈش ئهڭ مۇھىم ئىش. يهنه بىرى بهدەننىڭ 
بوۋاق بىلهن بىۋاسته تېگىشىشىدۇر - ياخشى ئانا چاشقانالر ئهلۋەتتى دائىم بالىلىرىغا بهدىنىنى يېقىپ 
تۇرىدۇ. بهدەن تىگىشىشتىن پهيدا بولىدىغان سهزگۇ ئۇچۇرلىرى يېتىلىۋاتقان بوۋاق مېڭىسى ئۈچۈن 

ئىنتايىن مۇھىم.  

كهيىن (ئادەم ئاتا بىلهن ھهۋۋا ئانىنىڭ ئۆز ئېنىسىنى ئۆلتۈرگهن تۇنجى ئوغلى) نىڭ بهلگىسى 
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ئانا مېھرىنىڭ باال ھاياتى ئۈچۈن زور تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقى ئاڭالپ باقمىغان يېڭى گهپ ئهمهس. 
ئهمما ئانا مېھرى تهسىرىدىن بالىغا ئۆتىدىغان ئېپىگېنىتىكىلىق ئۆزگىرىشلهرنىڭ كېيىنكى ئهۋالدقىمۇ 
ئۆتىدىغانلىقى مۇنازىرە نۇقتىسى بولۇپ كهلگهن ئىدى. ئۇنداقتا مىتىل گۇرۇپپىلىرى ئۇرۇقالنغان تۇخۇم 
ئارقىلىق بىۋاسته كېيىنكى ئهۋالقا ئۆتهمدۇ ياكى ھهر بىر بوۋاق تۇغۇلغاندىكى گېنلىرىدا مىتىل 
گۇرۇپپىلىرى يوق ھاالتته بولۇپ، پهقهت ئاتا-ئانىلىرىنىڭ تهسىرىدە ئۇالرنىڭ گېنلىرى تۇغۇلغاندىن 

كېيىن مىتىللىشامدۇ؟  

نىيۇيورك شهھرىدىكى سىنا تېغى مېدىتسىنا ئۇنىۋېرستېتى نېرۋا ئىلىمى پروفېسسورى ئېرىك نېسلىر بۇ 
سوئالغا ئۇزۇن يىل جاۋاب ئىزدەيدۇ. بىر تهتقىقات نهتىجىسىدە، ئۇ ئهركهك چاشقاننى 10 كۈن ئۆزىدىن 
چوڭ ۋە سوقۇشقاق چاشقانغا بوزەك قىلدۇرىدۇ. تهجىرىبه تۈگىگهندىن كېيىن، بوزەك قىلىنغان چاشقانالر 

ئىجتىمائىي پائالىيهتتىن ئۆزىنى تارتىدىغان بوپ قالىدۇ.  

بۇ خىل تهسىرنىڭ كېيىنكى ئهۋالقا ئۆتىدىغان-ئۆتمهيدىغانلىقىنى بىلىپ بېقىش ئۈچۈن، نېسلىر يهنه بىر 
گۇرۇپپا بوزەك قىلىنغان ئهركهك چاشقانالرنى چىشى چاشقانالر بىلهن چېتىشتۇرۇپ ئهۋالد قالدۇرغۇزىدۇ، 

ئهمما بالىلىرى تۇغۇلغاندا ئهركهك چاشقانالرنى بالىلىرى بىلهن قهتئىي كۆرۈشتۈرمهيدۇ.  

گهرچه چاشقان بالىلىرى خامۇشلۇققا گىرىپتار بولغان دادىسى بىلهن كۆرۈشمىگهن بولسىمۇ، ئهمما ئۇالر 
بېسىمغا زىيادە سهزگۈر بولۇپ يېتىلىدۇ. "كۆرگىنىمىز ھهرگىزمۇ كىچىك تهسىر ئهمهس ئىدى، شۇ 
دادىنىڭ ئهۋالدلىرىدا خامۇشلۇقنىڭ كېسهللىك ئاالمهتلىرى كۆرۈلۈش نېسبىتى غايهت زور دەرىجىدە 

ئېشىپ كهتكهن" -دەيدۇ ئۇ. 

تېخىمۇ ئىچكىرىلهپ تهكشۈرۈش ئۈچۈن نېسلىر پاخشا (يېڭىلگهن) ئهركهك چاشقاننىڭ ئىسپىرمىسىنى 
ئېلىپ چىشى چاشقاننى تهن سىرتىدا ئۇرۇقالندۇرىدۇ. بۇ ئهھۋالدا تۇغۇلغان ئهۋالدتا ئاساسهن 
قىلمىشتىكى بىنورماللىقالر كۆرۈلمهيدۇ، بۇ ئېپىگېنىتىكىلىق ئېرسىيهتنىڭ بهلكىم مهسلىنىڭ تۈپ يىلتىزى 
ئهمهسلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ. بۇنى چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن، نېسلىر مۇنداق بىر قاراشنى ئوتتۇرىغا 
قويىدۇ: "چىشى چاشقانالر بهلكىم جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگهن چاشقاننىڭ بىر پاخشا ئىكهنلىكىنى 
بىلىشى مۇمكىن. ئۇ بۇنداق ئۇرۇقى ناچار ئهركهك چاشقاندىن تۇغۇلغان بالىسىغا باشقىچه ناچار 

مۇئامىلىدە بولۇشى مۇمكىن". بۇ بهلكىم كۆزىتىلگهن ھادىسىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىشى مۇمكىن.  

ئۇنىڭ بايقاشلىرىغا قارىماي، ئېنىق بىرلىككه كهلگهن قاراش ھازىرغىچه شهكىللهنمىدى. ئهڭ يېڭى 
پاكىت "ئىلىم-پهن" ژۇرنىلىنىڭ 25-يانۋاردىكى سانىدا ئېالن قىلىنغان بولۇپ، ئېپىگېنىتىكىلىق 
ئېرسىيهت چاشقان ئهۋالدلىرىدا كۆپىنچه ئۆچۈرۋىتىلىدىكهن، ئهمما ھهر ۋاقىت ئهمهسكهن. ئۆچۈرۈلۈش 
مۇكهممهل بولمىغانلىقى ئۈچۈن، تهسىرگه ئۇچرىغان گېنالر بهزىدە كېيىنكى ئهۋالدقا ئۆتۈشى مۇمكىن 

ئىكهن، شۇ ئارقىلىق ئۆزگهرگهن فىنوتىپ (ئېرسىي بهلگىلهر) ئهۋالدمۇ-ئهۋالد داۋاملىشىدىكهن.  

كېيىنكى قهدەم نېمه؟  
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تهتقىقات نهتىجىلىرى دۆۋىلهنمهكته. نۆۋەتته بىر تهتقىقات لىنىيىسى ياشانغانلىق دەۋرىدە ئهسته 
تۇتۇشنىڭ ناچارلىشىشىنى مېڭىدىكى نېۋرونالرنىڭ ئېپىگېنىتىكىلىق ئۆزگىرىشى سهۋەبىدىن كىلىپ چىقىدۇ 
دەپ قارىماقتا. ئېپىگېنىتىكا بىلهن ئاڭ ئوتتۇرىدىكى باغلىنىشنىڭ يهنه بىر مىسالى دەل قاتتىق زەربىدىن 
كېيىنكى روھىي بېسىم كېسهكللىكىنىڭ مېڭىدىكى نېۋرونالرنىڭ ئۆسۈشىنى كونتىرول قىلىدىغان نېرۋا 
غىدىقلىغۇچى فاكتورى دەپ ئاتىلىدىغان بىر ئاقسىلغا كود يازىدىغان گېننىڭ مىتىللىشىشى بىلهن 

مۇناسىۋەتلىك ئىكهنلىكىدۇر. 

ئېپىگېنتىكىلىق ئۆزگىرىشلهرنىڭ مېڭىمىزدىكى مهلۇم ھېسسىي ۋە ئهقلىي پائالىيهتلهرنى، مهسىلهن، 
ئېغىر-بېسىق بولۇشىمىز ياكى قورقۇنچاق بولۇشىمىز، ئۆگىنىش ياكى ئۇنتۇش ئىقتىدارىمىزنىڭ 
قانچىلىكلىكى قاتارلىقالرنى كونتىرول قىلىدىغانلىقى بىر ھهقىقهت، ئۇنداقتا ئهمدىكى سوئال: بىز نېمه 

ئۈچۈن بىزگه الزىم بولمىغان مىتىل گۇرۇپپىلىرىنى بىر دورا بىلهنال يۇيۇپ چىقىرىۋەتمهيمىز؟  

نهق شۇنداق دورا ئۈچۈن باشالنغان ئوۋ داۋامالشماقتا. كۆپلىگهن غايهت زور دورا شىركهتلىرى ۋە 
كىچىكرەك بىئو-تېخنىكا شىركهتلىرى ئۆگىنىش ۋە ئهسته تۇتۇشنى ئاشۇرىدىغان بىر ماددىنى تېپىش 
ئۈچۈن ئىزدەنمهكته. ھېچكىم شۇنداق بىر دورىنىڭ كهلگۈسىدە ھازىرقى روھىي كېسهللىك دورىلىرى 
داۋاالشتا مهغلۇپ بولغان خامۇشلۇق كېسىلى، ئهندىشه ۋە قاتتىق زەربىدىن كېيىنكى روھىي بېسىم 

كېسهللىكى قاتارلىقالرنى داۋاالپ ساقايتالىش ئېھتىمالىنى ئۇنتۇپ قالغىنى يوق.  

لېكىن بۇنىڭ ئۈچۈن كۆپ ۋاقىت كېتىدۇ. بىز قانداق قىلىپ بۇ خىل ئېپىگېنىتىكىلىق دورىالرنىڭ پهقهت 
خهتهرلىك بهلگىلهرنىال يۇيۇپ تاشالپ پايدىلىق مىتىل گۇرۇپپىلىرىنى ساق قالدۇرۇشىغا كاپالهتلىك 
قىالاليمىز؟ بىز راستىنال كهچۈرمىشلىرىمىز ياكى ئهجدادلىرىمىزنىڭ كهچۈرمىشلىرى تۈپهيلى گېنىمىزغا 
يېزىلغان ئېپىگېنىتىكىلىق ئىزالرنى پاك-پاكىز يۇيۇپ تاشلىيااليدىغان دورىنى ياساپ چىقاالمدۇق؟ ئهگهر 
شۇنداق بىر مېڭىڭىزدە ئۇرۇش، باسقۇنچىلىق، ئهجدادلىرىڭىزنىڭ بالىلىقتىكى تاشلىۋىتىلىش ۋە 
ئالدىنىشى تۈپهيلى قالغان ئىزالرنى سۈپۈرۈپ تاشاليدىغان دورا مهيدانغا كهلسه، سىز ئۇ دورىنى 

يهمسىز؟  

ئالدىنقى قىسىمنىڭ كۆرۈش ئادرىسى: 

 مومىڭىزنىڭ سهرگۈزەشتىسى ئېرسىيهت قاالمدۇ؟

http://bbs.izdinix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=65257&highlight=%D9%85%D9%88%D9%85%D9%89%DA%AD%D9%89%D8%B2%D9%86%D9%89%DA%AD
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زامان ماكان كوئوردېناتى ئېينىشتېيننىڭ نىسپىيلىك نهزەرىيىسى ۋە يېقىندا غول-غول قوزغىغان تارتىشىش 
كۈچى دولقۇننىڭ قانچىلىك زور بايقاشالر ئىكهنلىكىنى تونۇپ يېتىشنىڭ ئهڭ تۈپكى ئاساسى 
ھېسابلىنىدۇ. زامان ماكان دېگهن بۇ ئۇقۇم ئۇيغۇرچىغا "Spacetime" دېگهن ئۇقۇمدىن تهرجىمه 
قىلىنغان بولۇپ ئهسلى بىر قىيىن ئۇقۇم مۈجمهل سۆزلهر بىلهن ئاددىي ئوي پىكىرلهردىن يېراقلىشىپ 
كهتكهن شۇنداقال بىزنىڭ بۇ ئۇقۇمالرغا بولغان چۈشهنچىمىزنى ئاشۇرىدىغان ئۇيغۇرچه ئۇچۇرالر 

كهمچىل.  

100 يىل بۇرۇن ئوتتۇرىغا قويۇلغان، ئىنسانىيهتنىڭ بۆسۈش خاراكتېرلىك نهزەرىيىلهرنىڭ بىرى دەپ 
قارالغان ئېينىشتېيننىڭ نىسپىيلىك نهزەرىيىسىنى ۋە يېقىندا ئېالن قىلىنغان تارتىشىش كۈچى دولقۇنىنى 
بىر چۈشىنهي دېسىڭىز، تۆۋەندىكى ئاددىي ئانالىز سىزنىڭ زامان ماكان ئۇقۇمىنى قىياس قىلىشىڭىزغا 

ياردەم قىلغۇسى. 

ئاۋۋال بىر نهچچه ئۇقۇمالرنى ئايدىڭالشتۇرۇش كېرەك. زامان ماكان ئۇقۇمىدىكى "زامان" ۋاقىتنى 
"ماكان" بولسا جىسىمنىڭ ئورنى ۋە شهكلىنى كۆرسىتىدۇ. ۋاقىت كوئوردېناتى پهقهت بىر يۆلىنىشته 
بولىدۇ، بۇ دېمهك ۋاقىت پهقهت كهلگۈسىگه قاراپ راۋاجلىنىدۇ. ۋاقىت كوئوردېناتى تۈز سىزىقلىق 
كوئوردېناتىدا ئىپادىلىسهك، ۋاقىت كوئوردېناتى ئۈستىدىكى ھهرقانداق بىر نۇقتىغا قايتىپ كهلگىلى 
بولمايدۇ. ئىككىنچى ئۇقۇم: ۋاقىت ۋە جىسىمنىڭ ئورنى شهكلى بىر يۇغۇرۇلغان كوئوردېنات ئىچىدە دەپ 
قاراشقا بولىدۇ.  دېمهك ماكان ۋە زامان بىر بىرى بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئامىلالردۇر. بۇنى ئاددىي تىلدا 
چۈشهندۈرسهك: ئهگهر بىر جىسىمنىڭ ئورنى ۋە شهكلى مۇتلهق ئۆزگهرمىسه، ۋاقىت مهۋجۇت بولمايدۇ. 
لېكىن كائىناتىمىزدا مۇتلهق ئۆزگهرمهيدىغان جىسىم يوق، شۇڭا ۋاقىت شۇ جىسىمنىڭ ئۆزگىرىشىنى 

ئىپادىلهش ئۈچۈن مهۋجۇت بولىدىغان بىر يانداشما كوئوردېنات. 

بىز گهپنى ئېگىلگهن ماكان (Curved Space) دېگهن ئۇقۇمدىن باشاليلى. مۇنداق بىر شارسىمان 
تاشقى پالنېتىنى قىياس قىاليلى، بۇ پالنېتىنىڭ چوڭلۇقى يهرشارىنىڭكىدەك بار، بۇ پالنېتىنىڭ مۇتلهق 
كۆپ قىسمىنى قېلىن مۇز قاپلىغان. بۇ پالنېتىنىڭ يهر يۈزى ناھايىتى تهكشى بولۇپ، تاغ ياكى جىلغا 
يوق. بۇ پالنېتادا بىر خىل قوڭغۇزسىمان تاشقى پىالتالر مهخلۇقلىرى ياشايدۇ. بۇ قوڭغۇزالر كۈنلهرنىڭ 
بىرىدە تهكشى كهتكهن مۇزلۇق داالدا مۇز تېيىلىشنى ئۆگىنىۋاپتۇ. ھهم شۇنداق بىر مۇز تېيىلىش 
ئايىغىنى كهشىپ قىلىپتىكى، ئۇ ئاياغنى كىيسه، مۇز ئۈستىدە سۈركىلىش كۈچىنىڭ تهسىرىگه قهتئىي 
ئۇچرىمايدىكهن. بۇ قوڭغۇزالرنىڭ ئارىسىدىن بىر ئهقىللىق قوڭغۇز قايتا قايتا تهجرىبه ئىشلهش ئارقىلىق 
مۇنداق بىر ئاددىي قانۇنىيهتنى يهكۈنلهپ چىقىپتۇ: بىر جىسىم سىرتقى كۈچنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىمىغان 
ئهھۋال ئاستىدا مهڭگۈ تۈز سىزىقنى بويالپ توختىماي ھهرىكهت قىلىدۇ.  بۇ خىل نهزەرىيه كهڭ 
قوڭغۇزالرنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىپتۇ ھهمدە قايتا قايتا تهجرىبه سىناقالردىن ئۆتۈپتۇ. قوڭغۇزالر مۇز 
تېيىلىشقا ئامراقلىقىدىن تۈپتۈز سىزىلغان سىزىقنى بويالپ، ناھايىتى ئۇزۇن ھهم ھهيۋەتلىك قىلىپ مۇز 
تېيىلىش مهركىزى قۇرۇپتۇ. ئهسىرلهر داۋاملىشىپ قوڭغۇزالر ئىلىم-پهن جهھهتته تهرەققىي قىلىپ راكېتا 
ياساپتۇ ۋە ئالهم بوشلۇقىغا چىقىپتۇ، ئالهم بوشلۇقىدىن ئۆزىنىڭ ياسىغان ھېلىقى تۈپتۈز مۇز مهيدانىغا 

قارىسا تۈپتۈز ئهمهسلىكىنى بايقاپتۇ. 
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يۇقىرىقى ئانالىز نوبېل مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن (1965) داڭلىق فىزىكا ئالىمى رىچارد فاينمهن تهرىپىدىن 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان. قوڭغۇزالرنىڭ ھېكايىسىنى تاشالپ ئىنسانالرنىڭ ھېكايىسىگه كهلسهك: گهرچه 
ئىنسانالرنىڭ يهر يۈزىگه سىزىلغان تۈز سىزىقنىڭ تۈز ئهمهسلىكىنى بايقاش جهريانى قوڭغۇزالرنىڭكىگه 
ئوخشاش بولمىسىمۇ، شۇ نۇقتىنى تونۇپ يېتىشكه خېلى ۋاقىت كهتكهن. بۇ نۇقتىنى تونۇپ يهتكهن 
ئالىمالر ئېگىلگهن ماكان دېگهن ئۇقۇمنى ئوتتۇرىغا قويغان. قىسقىچه قىلىپ ئېيتقاندا يهرشارىنىڭ 
ئهتراپىدىكى ماكان كوئوردېناتى ئېگىلىپ كهتكهن، بۇ خىل ماكاننىڭ ئېگىلىشى يهرشارىنىڭ تارتىش 
كۈچىدىن بولماستىن يهرشارىنىڭ ئۆزىدىن ئىبارەت زىچ بولغان ئېنېرگىيه ۋە ماددا بىرلىكىنىڭ تهسىردىن 
بولغان. يىراق پالنېتىدىكى قوڭغۇزالر ۋە يهرشارىدىكى ئىنسانالر ئۆزلىرىنىڭ پالنېتا يهر يۈزىدىكى 
جىسىمالرنىڭ سىرتقى كۈچ تهسىرى بولمىغان ئهھۋالدىمۇ مۇتلهق تۈز سىزىقلىق ھهرىكهت 
قىلمايدىغانلىقىنى تونۇپ يهتكهن. سىز دەرھال سورىشىڭىز مۇمكىن: مهن ئۆگهنگهن نيۇتوننىڭ تۈز-
سىزىقلىق ھهرىكهت نهزەرىيىسى ئهجهبا خاتامۇ دەپ. ئېگىلمىگهن ماكان بوشلۇقىدا نيۇتوننىڭ 
نهزەرىيىسى تامامهن توغرا. مهسىلهن، كائىناتنىڭ مهلۇم بىر ھهرقانداق جىسىمالردىن يېراق بولغان 
جايدا، جىسىم سىرتقى كۈچ تهسىرى ئۇچىرىمىغاندا، مۇتلهق تۈز سىزىق ھهرىكىتىدە بولىدۇ، چۈنكى بۇ 
جايدا ماكان ئېگىلمىگهن. لېكىن قۇياش ۋە يهرشارى ئهتراپىدەك ئېگىلگهن ماكان بوشلۇقىدا تۈز 
سىزىقنىڭ ئېنىقلىمىسى "ئىككى نۇقتا ئارىسىدىكى ئهڭ قىسقا ئارىلىق" ئهمهس بهلكى "ئىككى نۇقتا 
ئارىسىدىكى ئهڭ كىچىك ئېنېرگىيه تهلهپ قىلىدىغان ھهرىكهت يول"غا ئۆزگىرىشى كېرەك.  مهسىلهن: 
يهرشارىنىڭ ئۈستىدە مۇتلهق تۈز سىزىقتا ھهرىكهت قىلىش دېگهنلىك توختىماي يهرشارىنىڭ تارتىش 
كۈچىگه قارشى ھهرىكهت قىلىپ تاغقا ياماشقانلىق دېگهنلىك. ئېگىلگهن ماكاننىڭ مىساللىرى كۆپ، 
مهسىلهن يهرشارى مارس ۋە قۇياش (ئوتتىئۇرىدا) مۇتلهق تۈز سىزىق ئۈستىدە بولسىمۇ، يهرشارى ئۈستىدە 
مارستىن كهلگهن نۇرنى كۆرگىلى بولىدۇ، بۇ دېمهك، نۇر قۇياش ئهتراپىدىكى ئېگىلگهن ماكاندا "تۈز 

سىزىقلىق ھهرىكهت" (ئېگىلىپ) قىلىپ يهرشارىغا يهتكهن. 
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ئهمدىكى مهسىله ۋاقىت كوئوردېناتىنى ماكان كوئوردېناتى بىلهن بىرلهشتۈرۈپ قىياس قىلىشتا. 
بۇنىڭدىكى ھالقىلىق نۇقتا شۇكى: ماكان ۋە زامان بىر بىرىگه چېتىشلىق بولىدۇ. ماكان ئېگىلگهن 
بولسا زامانمۇ ئېگىلگهن بولىدۇ. ماكاننىڭ ئېگىلىشىنى تومتاق قىلىپ ئېيتقاندا، ئىككى نۇقتا 

ئارىسىدىكى ئارىلىق ئۆزگىرىشتىن ئىبارەت. 

ئهمدى تارتىش كۈچى دولقۇنى توغرىسىدا ئازراق توختىاليلى. ماسسىسى ناھايىتى چوڭ بولغان ئېنېرگىيه 
ماددىسى بىر-بىرىنى ئايلىنىپ ھهرىكهت قىلغاندا زامان ماكاننىڭ ئىگىلىشىنى شۇنداقال ئېنېرگىينىڭ 
تهۋرىنىشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئېنېرگىيه تهۋرىنىش بولسا دولقۇن ھاسىل بولىدۇ. ئاۋاز دولقۇنى 
مولىكۇالرنىڭ تهۋرىنىش ئېنېرگىيىسىنى تارقاتقاندەك، بۇ خىل دولقۇنمۇ زامان ماكاننىڭ ئېگىلىش 
ئېنېرگىيىسىنى تارقىتىش رولىنى ئوينايدۇ. 100 يىل بۇرۇن ئېينىشتېين بۇ خىل دولقۇننىڭ بارلىقىنى پهرەز 
قىلغان لېكىن بۇنداق دولقۇننىڭ تارقىلىش ۋاسىتىسى ۋە بايقاش ئۇسۇللىرىنى تولۇق قىياس قىاللمىغان.  

اليگو (Ligo) تهجرىبىسىنىڭ بايقىغىنى دەل شۇ كائىناتنىڭ ئۇ چېتىدىكى ئېنېرگىيه تهۋرىنىشىدىن ھاسىل 
قىلىنغان بۇ خىل دولقۇننىڭ يهرشارىدا ناھايىتى كىچىك مىقداردا زامان ماكان ئېگىلىشىنى كهلتۈرۈپ 
چىقارغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ. بۇ خىل ئېنېرگىيه دولقۇنى باشقا ھهممه دولقۇنالردىن ئۈستۈن دەرىجىدە 
تۇرىدۇ دەپ قاراشقا بولىدۇ. چۈنكى بۇ خىل دولقۇن باشقا دولقۇنالرنىڭ زامان ۋە ماكان كوئوردېناتىنى 
ئۆزگهرتىۋېتهلهيدۇ. شۇڭا بۇ خىل دولقۇننىڭ بايقىلىشى ناھايىتى چوڭ بايقاش شۇنداقال كائىناتنى 

كۆزىتىشنىڭ يېڭى بىر كۆزەينىكى.   
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2016-يىلى 2-ئاينىڭ 11-كۈنى ئىنسانىيهت  پهن-تېنىكا تارىخىدىكى مهڭگۈ ئهسلهشكه تېگىشلىك 
بىر كۈن. بۇ كۈندە ئالىمالر تارتىش كۈچى دولقۇنىنىڭ تۇنجى قېتىم بايقالغانلىقىنى ئېالن قىلدى. 
بۇنىڭدى تهخمىنهن يۈز يىل ئىلگىرى ئېنيىشتىن تارتىش كۈچى دولقۇنىنىڭ مهۋجۇتلىقىنى ئوتتۇرغا قويغان 
ئىدى. ئهمما ئهينى چاغدىكى پهن-تېخنىكىنىڭ سهۋىيسى ئاساس قىلىپ، ئېنيىشتىن بۇ ئىنتايىن ئاجىز 
دولقۇننى تهجرىبه ئارقىلىق بايقاش مۇمكىن ئهمهس دىيهرلىك دەرىجىدە دەپ قارىغان ئىدى. يۈز يىل 
بۇيانقى بايقاشالر ۋە پهن-تېخنىكىنىڭ تهرەققىياتى ئارقىسىدا بارلىققا كهلگهن تارتىش كۈچى دولقۇنى 

سهزگۈچى - اليگو بۈگۈن بۇ بۆسۈشنى ئهمهلگه ئاشۇردى. 

اليگو دېگهن نېمه؟ اليگو تارتىش كۈچى دولقۇنىنى قانداق بايقايدۇ؟ 

اليگو - ئېنگىلىزچه The Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory نىڭ 
قىسقارتىلىشى LIGO بولۇپ، ئۇنىڭ مهنىسى الزىر ئېنتېرفرومېتىر تارتىش كۈچى دولقۇنى رەسهتخانىسى. 
ئۇنى  Caltech ۋە MIT دىن باشقا يهنه 80 دەك ئېنىستۇتالردىن بولغان ئالىم، ئىژىنېر ۋە باشقا نۇرغۇن 
خىزمهتچى خادىمالر الھىيلهپ ۋە ياساپ چىققان. دېمهك، ئۇ الزىر نۇرىنىڭ ئېتېرفىرىنسىيسى ئارقىلىق 
زامان-ماكاننىڭ ئېگىلىشنى ئۆلچهيدۇ. اليگونىڭ خىزمهت پىرىنسىپىنى ئاددى قىلىپ تۆۋەندىكى سېخىما 
بىلهن كۆرستىشى مۇمكىن. سېخمىنىڭ ئاستىدىكى سىلىندىر الزىر نۇرى ئاپاراتى بولۇپ، ئۇنىڭدىن 
چىققان الزىر نۇرى ئالدى بىلهن يېرىم ئۆتكۈزىدىغان يېرىم قايتۇرىدىغان ئهينهك ئارقىلىق ئىككىگه 
ئايرىلىدۇ. ئاندىن بۇ ئىككى نۇر ئىككى دانه ئهينهك ئاقىلىق كهينىگه قايتۇرىلىپ، ئاخىرىدا سول 
تهرەپتىكى ئېكرانغا يېتىپ كېلىدۇ. ئىككى دانه ئهينهك ۋە ئېكراننىڭ ئارلىقى ئاالھىدە بولۇپ، ئادەتتىكى 
ئهھۋال ئاستىدا ئىككى نۇر ئېتېرفىرىنسىيسىه ئارقىلىق ئېكراندا يىيىشىپ كېتىپ، شۇڭا ئېكران قاراڭغۇ 

بولىدۇ. 
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ئاستىدىكى رەسىمدە كۆرستىتىلگىنى ئادەتتىكى ئهھۋال بولۇپ، بىر نۇر دولقۇنىنىڭ چوققىسى بىلهن يهنه 
بىر نۇرنىڭ ئويمىنى ئۇدۇل كېلىپ قالغاچقا، ئۇالر ئۆز-ئارا يېيىشىپ كېتىدۇ-دە، ئېكراندا نۇر 

بولمايدۇ. 

 w
 

ئهگهر، ئىككى ئهينهكلهر بىلهن ئېكراننىڭ ئارلىقىدا ئۆزگىرىش يۈز بهرسه، ئېتېرفىرىنسىيىنىڭ نهتىجىسى 
يېيىلىپ كېتىش بولمايدۇ. بۇ چاغدا ئېكراندا تۆۋەندىكى رەسىملهردە كۆرستىلگهندەك نۇر پهيدا بولىدۇ، 

ھهمدە نۇر يورۇقلۇقىنىڭ ئۆزگىرىشى ئارلىقنىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن ئوڭ تاناسىپ بولىدۇ. 
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تارتىش كۈچى دولقۇنى بوشلۇقنى بىر يۆلىنىشته ئۇزارتسا، يهنه بىر يۆلىنىشته قىسقارتىدۇ. شۇڭا تارتىش 

كۈچى دولقۇنى اليگوغا يېتىپ كهلگهندە، ئىككى ئهينهكلهرنىڭ ئېكران بىلهن ئارلىقى ئۆزگىرەيدۇ، 

تهىجىدە ئېكراندا نۇر پهيدا بولىدۇ. مانا بۇ اليگونىڭ ئاساسلىق ئىشلهش پىرىنسىپى.  

ئهمما بۇ تېخى يېتهرلىك ئهمهس. ئهتراپتىكى مۇھىتتا نۇرغۇن شاۋقۇنالر ۋە تهۋرىنىشلهر بار. ئۇالر 

ئهينهكنى تهۋرىتىپ، ئېكراندا نۇر پهيدا قىلىش مۇمكىن. شاۋقۇنالرنى بىر تهرەپ قىلىش ئۈچۈن، 

ئوخشاش اليگودىن يهنه بىرى يهرشارىدىكى باشقا ئورۇنغا قويۇلغان. ئىككى اليگو سهزگۈچلىرى قوبۇل 

قىلغان سېگىنالالر ئۆز-ئارا شىلىشتۇرىلىدۇ. ئهگهر ئىككى سېگىنال ئوخشاش بولمىسا، بۇ سېگىنال شاۋقۇن 

قاتارىدا بىر تهرەپ قىلىنىدۇ. ئهگهر ئىككى سېگىنال ئوخشاش بولسا، بۇ چاغدا تارتىش كۈچى دولقۇنى 

بايقالغان بولىدۇ. چۈنكى ئىككى اليگونىڭ تهڭال ئوخشاش شاۋقۇننى بايقاش مۇمكىنچىلىكى ئىنتايىن 

تۆۋەن. (بۇ مۇمكىنچىلىكىنىمۇ ھېسابالپ چىققىلى بولىدۇ.) تۆۋەندىكى رەسىمدە كۆرستىلگىنى 

ئامرىكىنىڭ ۋاشىڭگىتون شىتاتى ۋە لۇئىزئانا شىتاتىدىكى ئىككى اليگو رەسهتخانىلىرى. 
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تۆۋەندىكى خهرىتىدە كۆرستىلگىنىدەك، دۇنيانىڭ باشقا جايىلىرىدىمۇ اليگوغا ئوخشاش رەسهتخانىالر بار 

ۋە يهنه بهزىلىرى قۇرۇلىۋاتىدۇ. تارتىش كۈچى دولقۇنى تۇنجى قېتىم بايقالغاندىن كېيىن ھىندىستان 

ھۆكۈمىتى ئۇزۇندىن بۇيان كۈتىلىۋاتقان ئۈچۈنچى اليگو رەسهتخانىسىنى تهستىقلىدى. ئۇنىڭدىن باشقا 

اليگوغا ئوخشاش رەسهتخانىدىن ياۋروپادا بىرسى قۇرۇلۇپ بولدى. يهنه ئىككىسى ياۋروپا ۋە ياپونىيىلهردە 

قۇرلىۋاتىدۇ. 

 

اليگونىڭ قىسقىچه تارىخى: 

اليگو تهسهۋۋۇرى 1960-يىلالردىال ئوتتۇرغا قويۇلغان بولۇپ، ئاددى قۇرۇلمىسى 60-يىلالرنىڭ ئاخىرى 

بىلهن ياسالغان. ئۇ 70-يىلالردا تېخنىكىلىق جهھهتته داۋاملىق ياخشىلىنىپ ماڭغان. 80-يىلالردا 

Caltech دە 40 مېتىرلىق ئاددى اليگو قۇرۇلمىسىدىن بىرى ياسالغان. MIT دا بولسا، 1 كىلومېتىرلىق 

يېتهرلىك سهزگۈلۈككه ئىگه اليگو الھىيهسى پىشىپ يېتىلگهن. 90-يىلالرنىڭ باشلىرىدا، ئامرىكا 

قۇرۇلتىيى اليگوغا 23 مىليون دولالرلىق تهتقىقات پۇلى تهستىقلىغان بولسىمۇ، ئهمما بۇ پۇل اليگوغا 

تهگمىگهن. دۆلهت ئىلىم-پهن فوندى (NSF)  اليگو تهتقىقاتىنىڭ باشقۇرۇش قورۇلمىسى ۋە تېخنىكىلىق 

ئاساسىدىن شۈبىھلهنگهن. نهتىجىدە 1993-يىلى اليگونىڭ تهتىقات پۇلى تۇتۇلۇپ قىلېنغان. 1994-

يىلى ھهرقايسى تهرەپلهرنىڭ مهسلهھهتلىشى بىلهن، اليگو تهتقىقات گۇرۇپپىسى قايتىدىن تهشكىللىنىپ، 

يېڭى تهتقىقات، يېڭى فوندى ۋە يېڭى پىالنىنى ئوتتۇرغا قويغان. بۇ پىالننىڭ تهتقىقات سوممىسى 

ئهسىلى ئىلتىماستىن %40 ئېشىپ كهتكهن. شۇ يىلى اليگو 395 مىليون دولالر بىلهن شۇ چاغدا دۆلهت 

ئىلىم-پهن فوندى تارىخىدىكى ئهڭ چوڭ مهبلهغكه ئېرىشكهن تهتقىقات بولغان ئىدى. 

1994-يىلى ۋاشىڭگىتون شىتاتىدا ۋە 1995-يىلى لۇئىزئاننا شىتاتىدا قۇرلۇش باشالنغان. 2002-

يىلىدىن 2010-يىلىغىچه بولغان دەسلهپكى كۆزىتىشته، اليگو ھېچ نېمه بايقىمىغان. 2004-يىلىدىن 

باشالپ اليگو تهتقىقاتى يېڭى <<كۈچهيتىلگهن اليگو>> (Enhanced LIGO) تهتقىقات باسقۇچىغا 

ئۆتكهن ۋە يېڭى سهزگۈچلهرنى تهتقىت قىلغان. 2010-يىلدىن باشالپ اليگو توختىتىلىپ، ئۇنىڭ 

سهزگۈچلىرى گېرمانىيه گىئو 600 (GEO600) تارتىش كۈچى سهزگۈچىنىڭ ئاساسىدا يېڭىالنغان. 

2015-يىلى يېڭى سهزگۈچلهر ئىككى رەسهتخانىدا ياسالغان ۋە يېڭىالنغان اليگو <<ئىلغار اليگو>> 

(Advanced LIGO) دەپ ئاتالغان. 2015-يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرى بىلهن اليگونىڭ 5 يىللىق 200 

مىللىيون دولالرلىق يېڭىلىنىش ۋە رېمونت قىلىنشى ئاخىرالشقان. اليگونىڭ ئومومىي چىقىمى 620 

مىللىيون دولالرغا يهتكهن. 

تارتىش كۈچى دولقۇنىنىڭ بايقىلىشى: 

https://en.wikipedia.org/wiki/GEO600
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2015-يىلى 9-ئاينىڭ 18-كۈنى ئىلغار اليگو بۇرۇنقى اليگودىن 4 ھهسسه يۇقۇرى سهزگۈلۈك بىلهن 

رەسمىي ئىشقا كىرىشتى. اليگونىڭ سهزگۈلىكى داۋاملىق ئاشۇرلۇپ، 2021-يىلىغا بارغاندا الھىيهدىكى 

سهزگۈلۈكىگه يهتكۈزۈلدىكهن. 2015-يىلى 2-ئاينىڭ 11-كۈنى اليگو ئىلمىي ھهمكارلىقى فىزىكا 

ئوبزورلىرى (Physical Review Letters) ژورنىلىدا ماقاله ئېالن قىلىپ، 2015-يىلى 9-ئاينىڭ 14-

http:// :كۈنى تارتىش كۈچى دولقۇنىنى بايقىغانلىقىنى ئاشكارلىغان. (ماقالىنىڭ ئۇلىنىشى

journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.116.061102.) ماقالىدە 1.3 مىللىيون نۇر 

يىلى يىراقلىقىدىكى ئىككى قارا ئۆڭكۈرنىڭ قوشۇلۇپ بىر چوڭ قارا ئۆڭكۈر شهكىللهندۈرگهن دىيىلگهن. 

قارا ئۆڭكۈرنىڭ بىرى 29، يهنه بىرى 36 قۇياش ماسسىسىدا بولۇپ، قوشۇلۇپ 62 قۇياش ماسسىسىغا 

تهڭ قارا ئۆڭكۈر شهكىللهندۈرگهن. بۇ جهرياندا 3 قۇياش ماسسىدەك ئېنىرگىيه تاتىش كۈچى دولقۇنى 

http://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.116.061102
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شهكلىدە قويۇپ بېرىلگهن. تۆۋەندىكى رەسىمدە كۆرسىتىلگىنى ئىككى رەسهتخانا قوبۇل قىلغان سېگىنال 

ۋە ئۇالرنىڭ ئۈستىمۇ ئۈستى ياتقۇزۇلىشى. ئىككى سېگىنالنىڭ ئوخشاشلىقى يۇقۇرى بولغاچقا ئالىمالر بۇ 

سىگىنالالرنىڭ شاۋقۇن بولماستىن بهلكى تارتىش كۈچى دولقۇنى دەپ جهزىملهشتۈگهن. ماقالىدىكى 

ئوتتۇرغا قويغان مۆلچهردە، ئىككى سىگنالنىڭ شاۋقۇندىن بولۇپ قېلىش مۇمكىنچىلىقى 203 مىڭ يىلدا 

بىر قېتىم بولىدىكهن. 

 

اليگونىڭ ئهھمىيىتى: 

تارتىش كۈچى دولقۇنىنىڭ تهجرىبه ئارقىلىق بايقىلىشى فىزىكا تارىخىدىكى بىر چوڭ بايقاش بولۇپ، 

ئۇنى ئېلىكتىر-ماگنىت دولقۇنىنىڭ بايقىلىشى، ئېلىكترون، پروتون ۋە ئاتوم يادروسىنىڭ بايقىلىنىشى 

قاتارلىق بايقاشالر بىلهن بىرگه تىزىش مۇمكىن. بۇ خۇددى نهچچه يۈز يىلالر ئىلگىرى ئىنسانالر تۇنجى 

بولۇپ تېلىسكوپ ئارقىلىق ئالهم جىسىملىرىنى كۆزەتكهنگه ئوخشاش، ئالهمنى بايقاش ۋە كۆزۈتۈشتىكى 

يېڭى بۈسۈش. ئىنسانالر پهن-تېخنىكىسىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگه ئهگىشىپ، كهلگۈسىدە تارتىش كۈچى 
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دولقۇنىدىن پايدىلىنىپ، خۇددى ئېلىكتىر-ماگنىت دولقۇندىن پايدىالندەك، ئۇچۇر-ئاالقه ۋە ئېنىرگىيه 

قاتارلىق تېخنىكىالردا يېڭى ئىلگىرلهشلهر بارلىققا كېلىشى مۇمكىن.  

مهنبهلهر: 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160211104237.htm [1]

 https://www.ligo.caltech.edu/page/learn-more [2]

 https://en.wikipedia.org/wiki/LIGO [3]

 http://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.116.061102 [4]

 http://www.nature.com/news/einst ... und-at-last-1.19361 [5]

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160211104237.htm
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 Diana Kwon :ئاپتور

مهنبه: ئىلمىي ئامېرىكىلىقالر ژۇرنىلى 

ئامېرىكا مېدىتسىنا ئىلمىي جهمئىيىتى ژۇرنىلىدا ئېالن قىلىنغان بىر تهتقىقات نهتىجىسىگه ئاساسالنغاندا، 

نامراتلىقتا ئۆسۈپ -يېتىلىش بالىالرنىڭ مېڭه يېتىلىشىنى توسقۇنلۇققا ئۇچرىتىپ، ئۇالرنىڭ مهكتهپتىكى 

دەرس نهتىجىسىنىڭ تۆۋەن بولۇشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. 

ئۇزاقتىن بىرى كىشىلهر نامراتلىق ۋە ئىجتىمائىي ئارقا كۆرۈنۈشنىڭ بالىالرنىڭ ئۆگىنىش نهتىجىسىنىڭ 

تۆۋەنلىشىگه مۇناسىۋەتلىكلىكىگه ئىكهلىكىنى بىلهتتى. يېقىنقى تهتقىقاتالر نامراتلىقنىڭ بالىالرنىڭ مېڭه 

سىرتقى يۈزى كىچىك بولۇش بىلهن باغلىنىشلىقىنى كۆرسىتىپ بهردى. نۆۋەتتىكى تهتقىقات يۇقىرى ۋە 

تۆۋەن كىرىملىك ئائىلىلىك بالىالرنىڭ نهتىجىسىدىكى پهرقنىڭ 20% گه يېقىن بولۇشى مېڭه 

يېتىلىشىدىكى ئوخشىماسلىقالر بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئىكهنلىكىگه ئىسپاتالرنى تهمىنلىدى.   

ئامېرىكا ۋىسكونسىن ئۇنىۋېرستېتى - مهدىسوندا ئىشلهۋاتقان پىسخولوگ پولالك ۋە ئۇنىڭ 

خىزمهتداشلىرى تۆت ياشتىن 22 ياشقىچه 389 ساغالم بالىالر ۋە ياشالرنى تهتقىقات ئوبىيكتى قىلىپ، 

دەرس نهتىجىسى بىلهن مېڭىدىكى بىر قانچه تالالنغان يهرلهرنىڭ يېتىلىشىنىڭ قانداق پهرقى بارلىقىنى 

سېلىشتۇرىدۇ. تهتقىقاتچىالر ماگېنىتلىق تهۋرىتىپ سۈرەتكه تارتقۇدا ئۇبىكىتالرنىڭ ئالدى، يان مېڭه 

بۆلمىسى ۋە مېڭه سهقهنقۇر بۆلىكى قاتارلىق قىسىملىرىدىكى كۈلرەك ماددىنى ئېنىقالش ئۈچۈن 

سىكانىراليدۇ. بۇ مېڭه بۆلهكلىرى دەسلهپكى مۇھىتىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرايدىغان، شۇنداقال دەرسلهردە 

ياخشى نهتىجىگه ئېرىش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ئهقلىي جهريانالرنى تىزگىنلهيدىغان مېڭه بۆلهكلىرىدۇر. 

بىر قىسىم تهتقىقات ئوبيىكىتلىرى 24 ئايدىن كېيىن قايتىپ كىلىپ تهكرار باھاالشنى قوبۇل قىلغان ۋە 

كېيىنكى 6 يىلغا يېقىن داۋاملىق تهكشۈرتۈپ تۇرغان. 

تهتقىقاتچىالر ھۆكۈمهت بېكىتكهن نامراتلىق چېكىدىن تۆۋەن كىرىمدىكى ئائىلىلهردە ئۆسكهن بالىالرنىڭ 

مېڭه كۈلرەك ماددىسىنىڭ مېڭىسى نورمال يېتىلگهن بالىالرغا قارىغاندا 8-%10 ئهتراپىدا كىچىكرەك 

ئىكهنلىكىنى بايقىغان. ئهمما ئۇالر نورمال كىرىملىك ئائىلىنىڭ بالىلىرى بىلهن باي ئائىله بالىلىرىنىڭ 

ئارىسىدا پهرق بارلىقىنى بايقىمىغان. مۇنداقچه ئېيتقاندا، بايلىق نهتىجىنىڭ ياخشى بولىشىنى 

بهلگىلىمهيدۇ، بهلكى كىرىم مهلۇم چهكتىن تۆۋەنلهپ كهتكهندە مېڭه يېتىلىشىگه ناچار تهسىر 
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كۆرسىتىدىغانلىدىن دېرەك بېرىدۇ. 

«داۋامالشقان بىر يۈزلىنىشنى كۆرمهسلىكىمىز ئىنسانالرنىڭ ماسلىشىشچانلىقىنىڭ يۇقىرى ئىكهنلىكىدىن 

دەپ قارايمهن. ئىنسان بالىسى ئېغىرچىلىقالرغا، ناچار مۇھىتقا ئوبدانال ماسلىشىپ كېتهلهيدۇ، ئهمما 

زىيادە يۇقسۇللۇق ئۇالر ماسلىشااليدىغان بۇ دائىرىنىڭ سىرتىدا دەپ ئوياليمهن.» دەيدۇ، پولالك. 

پولالك بالىالر ئۆسكهنسىرى ئۆيدىن مهكتهپته ئۆتكۈزىدىغان ۋاقتى كۆپرەك بولغاچقا، مېڭىسىنىڭ 

يېتىلىشىدىكى پهرق بارغهنچه ئازالپ مېڭىشىنى ئۈمىد قىلغان ئىدى، ئهمما ئهھۋال ئۇنداق بولۇپ 

چىقمىدى. مېڭه يېتىلىشىدىكى بۇ پهرق 22 ياشتىمۇ يهنىال داۋاملىشىدۇ. 

نامراتلىقنىڭال تهسىرىنى بىلىش ئۈچۈن، تهتقىقاتچىالر مېڭه تهرەققىياتىغا تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقى 

بىلىنگهن روھىي كېسهل ئائىله تارىخى ياكى يۇقىرى خهۋىپلىك ھامىلدارلىق جهريانى دېگهندەك 

ئامىلالرنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان بالىالرنى تهتقىقات دائىرىسىدىن چىقىرىۋەتكهن. نهتىجه يهنىال ئېنىق، 

يهنى باشقا ئامىلالرنى چىقىرىۋەتكهندىمۇ، تۆۋەن ئىقتىسادى ۋە ئىجتىمائىي ئارقا كۆرۈنۈشتىكى ئائىلهردە 

يېتىلىشنىڭ بالىالرغا بولغان سهلبىي تهسىرى ناھايىتى ئېنىق. "بۇ بىر مۇھىم تهتقىقات" دەيدۇ - بۇ 

تهتقىقاتقا قاتناشمىغان ۋاشىڭگىتون ئۇنىۋېرسېتېتى -سائىنىت لۇيىس مېدىتسىنا ئىنىستىتۇتىدىكى روھىي 

كېسهللهر دوختۇرى جوئان لۇبىي. ئۇ بۇ تهتقىقاتنىڭ ھازىر بار تهتقىقات نهتىجىلىرىنى يهنىمۇ 

يۈكسهلتكهنلىكىنى ھهمدە نامراتلىق بىلهن ئۆگىنىش نهتىجىسى ئوتتۇرىسىدىكى ھهقىقىي باغلىنىشنى 

بارلىققا كهلتۈرگهنلىكىنى تىلغا ئالىدۇ.  «بۇ نهتىجىلهر بىزگه كهلگۈسىدىكى ئاممىۋى ساغالملىق 

ئىشلىرىمىز ئۈچۈن يول كۆرسىتىپ بېرىدۇ.» دەيدۇ، ئۇ يهنه. 

تۆۋەن كىرىملىك ئائىلهردە ئۆسكهن بالىالر يهنه ياخشى يېيهلمهسلىك، خهتهرلىك مهھهلىلهر ۋە روھىي 

بېسىم ئاستىدىكى ئاتا-ئانىالر قاتارلىق تۈرلۈك بېسىمالرغىمۇ ئۇچرايدۇ. گهرچه بۇنداق بېسىمالرنى 

يهڭگىللىتىشنىڭ ئېنىق ئۇسۇلىنى دېيهلمىسىمۇ، پولالك ۋە ئۇنىڭ گۇرۇپپىسىدىكىلهر كۆپ خىل ئىجتىمائىي 

پىروگراممىالرنى يولغا قويۇشق ئارقىلىق بۇ ئهھۋالنى يېنىكلهتكىلى بولىدۇ، دەپ قارايدۇ. 

مهنبه: 

 /http://www.scientificamerican.co ... ademic-performance

http://www.scientificamerican.com/article/poverty-disturbs-children-s-brain-development-and-academic-performance/
36





چۇڭقۇر قاتالملىق ئۈگۈنۈش، ماشىنىغا ئۈگۈتۈش ۋە سۈئى ئهقىلى ئىقتىدار ساھهسىدە ھازر ئهڭ قىززىق 

نۇقتىغا ئايالنغان  بىر تىما بۇلۇپ قالدى. گۇگۇل شىركىتىنىڭ AlphaGo ناملىق قورشاۋ شاھمات 

«ماھىرى»، ياۋرۇپا قورشاۋ شاھمات چىمپىيونى فهن خۇي نى 5 ته 0، دۇنيادىكى ئهڭ ئالدىنقى قاتاردا 

تۇرىدىغان ماھىرالرنىڭ بىرى بولغان لى سىدول نى 4 ته 1 نهتىجه بىلهن مهغلۇپ قىلدى. ئۇنداقتا 

كومپىيوتىرالرنى شۇنچه ئهقىللق قىلغان بۇ تېخنىكا زادى نىمىدۇر ؟  

چۇڭقۇر قاتالملىق ئۈگۈنۈش ، سۈنئى نېرۋا تورى ئاساسىدا بارلىققا كهلگهن. سۈنئى نېرۋا تورى 1950 -

يىللىرى ئادەم مىڭىسىنىڭ ئۇچۇرنى قانداق قۇبۇل قىلىشى، ئانالىز قىلىش ۋە ئۈگۈنۈش ئىقتىدارىنى 

تهقلىد قىلىش ئاساسىدا بارلىققا كهلگهن. كومپىيوترنى ئهقىللىق قىلىش ئۈچۈن، تهتقىقاتچىالر 

كومپىيوتىرنى ئادەم مىڭىسىنىڭ خىزمهت قىلىش  ئۇسۇلىغا ئوخشاش خىزمهت قىلدۇرۇش ئۇسۇلى- سۈنئى 

نېرۋا تورى ھىسابالش ئۇسۇلىنى ئوتتۇرغا قويغان. ئاددى قىلىپ  ئېيتقاندا سۈنئى نېرۋا تورى ئادەم 

مىڭىسىنىڭ ماتىماتىكىلق ئاددى كارتۇنى دەپ چۈشىنشكه بۇلىدۇ.  ئادەم مىڭىسى تهخمىنهن 86 بىليارد 

نېرۋا ھۈجهيرىسىدن   تۈزۈلگهن بۇلۇپ، بۇ نېرۋىالر ئۇچۇر قۇبۇل قىلىش، ئانالىز قىلىش ۋە باشقا 

نېرۋىالرغا يهتكۈزۈپ بىرىش رولىنى ئوينايدۇ. ئادەم مىڭىسنىڭ ھهرخىل مۇرەككهپ ئۇچۇر بىر تهرەپ 

قىلىش، يهكۈن چىقىرىش رولى مۇشۇ نېرۋىالرنىڭ بىر بىرى بىلهن ئاالقه قىلىشىنىڭ  مهسئۇلى 

نهتىجىسى. تۈۋەندىكى بىرىنچى رەسىم بىر نېرۋا ھۈجهيرىسى بۇلۇپ سىگنال قۇبۇل قىلغۇچ، ئانالىز 

قىلىش مهركىزى ۋە سىگنال يهتكۈزگۈچتىن ئىبارەت ئۈچ قىسىمدىن تۈزۈلگهن، ئىككىنچى رەسىمدە: نېرۋا 

ھۈجهيرىلىرى بىر بىرى بىلهن ئىلىكتۇرۇنلىق سپارك (electronic spark) ئارقىلىق ئاالقه ئېلىپ بارىدۇ. 
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سۈئى ئهقىلى ئىقتىدار تهتقىقات ساھهسىدىكىلهر ئاەم مىڭىسىنىڭ بۇخىل ئۈگۈنۈش ئۇسۇلىنى تهتبىقالپ  

يىڭى بىر خىل ھېسابالش ئۇسۇلى(learning algorithm)- سۈنئي نېرۋا تورىنى ئوتتۇرغا قويدى. بۇ 

خىل ئۈگۈنۈش ئۇسۇلى قۇبۇل قىلغۇچ نېرۋا قاتلىمى. يۇشۇرۇن نېرۋا قاتلىمى، چىقارغۇچ نېرۋا قاتلىمى، 

قوزغاتقۇچ فونكىسيه ۋە ئېغىرلىق بىرلىكىدىن تۈزۈلگهن بۇلۇپ،  قۇبۇل قىلىنغان سانلىق مهلۇمات ئهڭ 

سىرتقى قهۋەتتكى (   قۇبۇل قىلغۇچ نېرۋا قاتلىمى) ئارىلىق ئېغىرلىق بىرلىكىگه كۆپهيتىلىپ يۇشۇرن 

قهۋەتتكىكى نېرۋىالرغا يولالپ بىرىلىدۇ، ئاندىن بۇ قهۋەتتككى نېرۋىالردا قوزغاتقۇچ فونكىسيه 

قولالنغاندىن كىيىن كىيىنىكى قاتالمغا يولالپ بىرىلىدۇ، بۇ جهريانالر يۇشۇرۇن قاتالمدا تهكرارالنغاندىن 

كىيىن ئهڭ سىرتقى قاتالمدا يهنه باشقا فۇنكىسيه ئىشلىتىلىپ ئهڭ ئاخىرقى نهتىجىنى بىزگه يولالپ 

بىرىدۇ.   

يۇقۇرىدىكى رەسىمدە كۆرسىتىلگهندەك سۈنئى نېرۋا تورى ئېغىرلىق بىرلىكى ئارقىلىق ھهرقايسى 

نېرۋىالرنىڭ قوزغىتىلىش ياكى قوزغىتىلماسلىقىنى كونتىرول قىلىدۇ. ئهگهر بىز ئۈگهنمهكچى بولغان 

ۋەزىپىگه دائىر يىتهرلىك ئۇچۇر بولسىال، سۈنئى نېرۋا تورنى بۇ ئۇچۇرالر بىلهن مهشىق قىلدۇرۇش 

ئارقىلىق، سۈنئى نېرۋا تورىىنىڭ ئېىغرلىق بىرلىكىنى تېپىپ چىققاندىن كىيىن، بۇ تور ئارقىلق ئوخشاش 

خىلدىكى يېڭى ۋەزىپىنى ئۈگۈنهلهيمىز. مهسلهن سۈرەت بىرتهرەپ قىلىش، ئاۋاز بىر تهرەپ قىلىش،  تىل 

بىر تهرەپ قىلىش دىگهندەك.  ئاددى قىلىپ ئېيتقاندا، بۇ كىچىك بالىنىڭ نهرسىلهرنى پهرىق ئېتىشىنى 

ئۈگۈنىشىگه ئوخشاش بۇلۇپ، بىز كومپىيوتىرغا ئىت  بىلهن مۈشۈكنىڭ ھهرخىل رەسىمىنى كۈرگۈزۈپ 

قايتا قايتا مهشىق قىلدۇرغاندىن كىيىن، كومپىيوتىر ئاستا ئاستا خاتالىقىنى ئهڭ تۈۋەن چهككه 

چۈشۈرىدىغان ئېغىرلىق بىرلىكلىرىنى تېپىپ چىقىدۇ، بۇنىڭ بىلهن، يېڭى رەسىم ماشىنىغا كىرگۈزۈلسه 

ماشىنا ئۇنىڭ ئىت ياكى مۈشۈك ئىكهنلىكىنى ھۈكۈم قىلىپ بىرىدۇ، ياكى ئۇنىڭ قانچه پىرسهنت مۈشۈك 

ئىكهنلىكىگه جهزىم قىالاليىغانلىقىنى قايتۇرۇدۇ. بۇ بىر ناھايتى ئاددى مىسال بۇلۇپ،  سۈنئى نېرۋا 

تورىنىڭ ئشلىتىلىش دائىرسى ۋە قىاللاليدىغان ۋەزىپىسى بۇنىڭدىن كهڭ ۋە مۇرەككهپ. مهسلهن 

شوپۇرسىز ھهيدىلىدىغان ماشىنا، مهشىق قىلىش جهريانىدا،سۈنئى نېرۋا تورى يول ۋە شوپۇرنىڭ قاراش 

يۆنلىشنى ھهر ئىككى سىكونىتتا بىر ئانالىز قىلىش ئارقىلىق كومپىيوتىر شوپۇرنىڭ قاراش يۆنلىشىنى تۇلۇق 

دورىيالاليدىغان بولىدۇ. 
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سۈنئى نېرۋا تورىنىڭ ئۈگۈنۈش ئىقتىدارى يۇقىرى بولسىمۇ، ئهمما ئۈگۈنۈش سۈرئىتى ئاستا، شۇڭا نورمال 

سۈنئى نېرۋا تورى كۈپۈنچه بىر ياكى ئىككى  يۇشۇرۇن قاتالمنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ،  سۈنئى نېرۋا تورىى 

80-ېىللىرى، 90 يىللىرى ئهڭ كۆپ ئىشلىتىلگهن بولسىمۇ، ئهمما كومپىيوتىر ھىسابالش ئىقتىدارىنىڭ 

تۈۋەن بۇلىشى، سانلىق مهلۇماتالرنىڭ كهمچىل بۇلىشى بىلهن 2000 -يىللىرىدىن باشالپ  سۈنئى نېرۋا 

تورىى بارا بارا كۆپ ئىشلىتىلمهيدىغان ھالهتكه كىلىلپ قالدى. 2009-يىللىرىدىن باشالپ  

كومپىيوتىرنىڭ سىغىمى ۋە ھىسابالش ئىقتىدارىنىڭ ئۈسۈشى، كۆپ مىقتاردا سانلىق مهلۇماتالرنى 

يىغىشنىڭ ئاسانلىشىش  بىلهن كىشلهر تېخىمۇ مۇرەككهپ قۇرۇلمىلىق  نېرۋا تورى- چۇڭقۇر قاتالملىق 

ئۈگۈنۈشنى ئوتتۇرغا قويدى، چۇڭقۇر قاتالملىق ئۈگۈنۈش ئهمىلليهتته مۇرەككهپ سۈنئى نېرۋا تورىى 

بۇلۇپ، سۈنئى نېرۋا تورىىغا قارىغاندائۆز ئىچىگه ئالغان يۇشۇرۇن قاتالم سانى كۆپ ۋە ھهر قايسى 

قاتالمدىكى نېرۋىالرنىڭ باشقا قاتالمدىكى نېرۋىالر بىلهن ئۇلىنىشى ئوخشىمىغان، مۇرەككهپ بۇلىدۇ. 

بۇ يهردىكى چۇڭقۇر قاتالم ئهمىليهتته سۈزگۈچلۈك رولىنى ئوينايدىغان بۇلۇپ، خام سانلىق مهلۇمات ئهڭ 

تۈۋەن دەرىجىدىكى ئاالھىدىلىكى (feature) بۇلۇپ بۇالر چۇڭقۇر قاتالملىق نېرۋا تورىنىڭ بىرىنچى 

قاتلىمىغا كىرگۈزۈلگۈندىن كىيىن كىيىنكى ھهربىر يۇشۇرۇن قاتالمدىن ئۈتۈش جهريانىدا ئالدىنقى 

قهۋەتتكى ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ ئېغىرلىق مىقدارىغا كۆپهيتىلىپ ۋە قوزغاتقۇچى فونكىسىيهنىڭ رولى بىلهن 

تېخىمۇ ئابىستىراكىت ۋە يۇقىرى دەرىجىلىك ئاالھىدىلىنى ھاسىل قىلىدۇ، شۇڭا بۇ يهردىكى چۇڭقۇر 

قاتالم  سۈنئى نېرۋا تورىنى بارا بارا يۇقىرى دارىجىلىك بىز ھهل قىلماقچى بولغاب ۋەزىپىگه 

مۇناسىۋەتلىك ئاالھىدىلىنى ئۈگۈنۈپ چىقىشىمىزغا ياردەم قىلىدۇ، بۇ ئارقىلىق چۇڭقۇر قاتالملىق تورنىڭ 

ئۈگۈنۈش ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتىرىدۇ. بۇ جهرياننى تۆۋەندىكى رەسىم ياخشى چۈشهندۈرۈپ 

بىرەلهيدۇ. شۇڭا گهرچه چۇڭقۇر قاتالملىق ئۈگۈنۈشنىڭ ئۈگۈنۈش قابىليىتى ناھايتى يۇقىرى بۇلۇپ، 

پهقهت يىتهرلىك سانلىق مهلۇمات بولسىال، بىز ئۈگۈنمهكچى بولغان ۋەزىپىنڭ قانداق بۇلىشىدن قهئتى 

نهزەر، سانلىق مهلۇماتقا كىرەكلىك بولغان ئاالھىدىلىنى تېپىپ چىقماستىال خام سانلىق مهلۇماتنى 

چۇڭقۇر قاتالملىق تورغا كىرگۈزسسهك چۇڭقۇر 

قاتالملىق تور ھهرقايسى قاتالمدا ۋەزىپهگه كىرەكلىك بولغان ئاالھىدىلىكنى تېپىپ چىقىدۇ. ئهمما باشقا 

ماشىنىغا ئۈگۈتۈش تېخنىكىسىغا ئوخشىمايدىغان يىرى شۇكى بىز چۇڭقۇر قاتالملىق تور خۇددى بىر قارا 
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چامادانغا ئوخشاش بۇلۇپ، ئۇ كىرگۈزۈلگهن سىگنالنى بىر تهرەپ قىلىپ، اليىق بولغان سىگنالنى 

چىقىرىدۇ. ئهمما ئۇنىڭ ئىچكى قىسمىدا قانداق ئۇچۇرالرنىڭ تېپىپ چىقىلغانلىقنى چۈشۈنۈش تهس. 

 

 Sparse) دەسلهپتىكى چۇڭقۇر قاتالملىق ئۈگۈنۈش مىساللىرىدىن شاالڭ ئاپتوماتىك كودالشتۇرغۇچ

Autoencoders)، يۇغۇرۇلما تور (Convolutional Networks)، ۋە بوغۇلغان بولتىسمان ماشىنىسى 

(Restricted Boltzmann Machine) قاتارلىقالر بار. بۇالرنىڭ ھهر قايسىسىنىڭ ئۆگىچه تور 

قۇرۇلمىسى بار بۇلۇپ، بۇ ئاالھىدە قۇرۇلما ئۇالرنىڭ ئۈگۈنۈش ئىقتىدارىدكى ئاالھىلىكىنى كهلتۈرۈپ 

چىقىدۇ. يېقىندىن بىرى چۇڭقۇر قاتالملىق ئۈگۈنۈش تورىنىڭ ئۈگۈنۈش ئقتىدارى نۇرغۇن ھهيران 

قىالرلىق نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈردى، مهسلهن گۇگۇل شىركىتىنىڭ گۇگۇل DeepMind تهتقىقات 

گۇرۇپپىسى ئىشلهپ چىقارغان AlphaGo قورشاۋ شاھماتتا دۇنيا چىمپيونى  لى سىدولنى 1:4 نهتىجه 

بىلهن يىڭىپ چىقىپ سۈنئىي ئهقىلى ئىقتىدار ساھهسىنى يهنه بىر پهللىگه كۆتۈردى.  

Alphago دەل  چۇڭقۇر قاتالملىق ئۈگۈنۈش تېخنىكىسىنى قولالنغان بۇلۇپ، ئاساسلىقى قىسمى ئىككى 

 (value  تاكتىكا تورى ۋە (policy network)  چۇڭقۇر قاتالملىق تورنى  ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. بۇالر

(networkسىتراتىگىيه تورى.  ئاددى تىل بىلهن ئېيتىقاندا تاكتىكا تورى ھهربىر قهدەمدە ئۇرۇقالرنىڭ 

ئورنىغا قاراپ، قايسى ئۇرۇقنى قانداق ماڭسا ياخشى بۇلىدىغانلىقىنى تېپىپ چىقىدۇ(ھهربىر مېڭىشقا 

بۇلىدىغان قهدمنىڭ قانچىلىك ياخشىلىقىنىڭ ئېھتىماللىقىنى ھىساپالپ چىقىپ ئاخىرىدا ئېھتىماللىقى ئهڭ 

يۇقىرى بولغان قهدەمنى باسىدۇ). بۇ تور ئىككى خىل ئۈگۈنۈش ھالىتىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بۇلۇپ، 

بىرىنچىسى ئاددى ئۈگۈنۈش ھالىتى. يهنى بۇ تور ئادەملهرنىڭ ئوينىغان مىليونلىغان سانىلىق قىممهتلهر 
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بىلهن مهشىق قىلدۇرىلىدۇ، يهنى ئۇ تور ئادەمنىڭ ئوينىغىنى ئارقىلىق ئادەمنىڭ كىيىككى قهدەمنى 

تالالشنى دورپ چىقىدۇ. بۇ جهريان مۇسابىقىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى نهتىجىسىنى نهزەرگه ئالمايدۇ، پهقهت، 

ئهگهر ئۇستا قورشاۋ شاھمات ئوينىغۇچى  ئادەم ئوخشاش ئهھۋال ئاستىدا قايسى قهدەمنى ئالىدىغانلىقىنى 

تېپىپ چىقىشنىال مهقسهت قىلىدۇ. بۇ تورنىڭ توغۇرلۇن نىسبىتى ئۇستا قورشاۋ شاھمات ئوينىغۇچى  

ئادەمگه نىسبهتهن 57% . يهنه بىر خىلى ئۈزىنى كۈچلهندۈرۈپ ئۈگۈنۈش ھالىى بۇلۇپ، بۇ ئۈزى 

بىلهن ئۈزىنى مۇسابىقىگه چۈشۈرۈش ئارقىلىق بۇ تور پهقهت ئادەمنىڭ كىيىكى قهدەمنىال ئهمهس بهلكى 

ئهڭ كۈچلۈك ئوينىغۇچىنىڭ كىيىكى قهدىمىنى تېپىپ چقىدىغان قىلىپ مهشىق قىلدىرىلىدۇ. 

  

ئىككىنچى نېرۋا تورى --سىتراتىگىيه تورى-- ھهرقايسى ماڭغىلى بۇلىدىغان قهدەمنىڭ ئهڭ ئهخىرقى 

ئۇتۇش ياكى ئۇتتۇرۇشقا ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى پهرەز قىلىش قىلىش ئارقىلق بۇ قهدەمنى ياخشى ياكى 

يامان دەپ ئايرىپ چىقىدۇ.  

مۇسابىقه جهريانىدا بۇ ئىككى نېرۋا تورى تهڭال خىزمهت قىلىدىغان بۇلۇپ، بىرىنچى نېرۋا تورى ھهر 

قهدەمدە بېسىشقا ئهرزىيدىغان كىيىكى قهدەملهرنى تېپىپ چىقىدۇ، .ئىككىنچى مېڭه تورى بىرىنچى 

مېڭه تورىغا ياردەملىشىپ نۇرغۇن قهدەملهرنى( يهنى ئۇتتۇرشقا باشاليدىغان قهدەملهرنى ) قىسقارتىپ 

بىرىنچى نېرۋا تورىنىڭ ھىسابلش دائىرسىنى كىچىكلىتىپ بىرىدۇ.  ئوخشا ۋاقىتتا ئئىككىنچى نېرۋا تور 

كىيىكى قهدەمنىڭ يېڭىش ياكى يېڭىلىشقا باشال بارىدىغانلىقىنى پهرەز قىلىش ئارقىلقمۇ نۇرغۇن 

قهدەملهرنى بىرىنچى شالالپ چىقىرىۋىىدۇ، ئاخىرىدا بۇ ئىككى تورىنىڭ نهتىجشىسنى تهڭ قىممهتته 

قاراپ چقىش ئارقىلىق ئهڭ ئاخىرقى تاللش چىقىرىپ بىرىلىدۇ.  

گهرچه نۇرغۇن كىشىلهر بىر كومپىيوتىر پروگراممىسىنىڭ ئىنسانالرنى ئىسانالر ئۆزى ئىجاد قىلغان، 

شۇنداقال ئهسىرالر بۇيان مۇكهممهللهشتۈرۈپ كهلگهن بىر ئويۇندا مهغلۇپ قىلغانلىقىدىن مهيۈسلهنسىمۇ، 

بۇ يهنىال مۇشۇ ساھهدىكى ئهڭ مۇھىم نهتىجىلهرنىڭ بىرى ھىساپلىنىدۇ. شۇنداقال كىشىلهر ئوخشاش 

تېخنىكىنىڭ ساقلىق ۋە مېدىتسىنا قاتارلىق ساھالهردىمۇ قوللىنىلىپ، كىشىلهرگه بهخىت ئېلىپ 

كېلىشىدىن ئۈمىد كۈتمهكته. 
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