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»ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺭﻩﺑﺒﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺩﻩﻳﺪﯗ ﺭﻩﺳــــﯘﻟﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ،
ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻤﯩﺰ ،ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩـﺰ ،ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻤﯩـﺰ ،ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩـﺰ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟ ﺑﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴـــﺎﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯩﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ
ﺳﺎﯞﺍﺗﻼﺭﻧﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻩﻟﯩﺪﯨﻤﯘ ؟ ﯞﻩﺗﻪﻧﺴـﯩﺰ ،ﮬﻮﻗﯘﻗﺴـﯩﺰ ،ﺑﯩﻠﯩﻤﺴـﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻳﻮﺷـﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﺳـﯩﺮﻻﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﻮﻳﻼﺷـﻘﺎ ﺩﻩﯞﻩﺕ
ﻗﯩﻼﻟﯩﺪﯨﻤﯘ ؟

ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯘﻕ ﯞﻩﮬﯩﻤﯩﺴــﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺴــﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﯖﯩﻤﯩﺰ ؟ﺑﯩﺰ

ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ،ﻳﯘﺭﺕ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺳﺎﯞﺍﺗﻠﯩﻘﻤﯘ؟ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﺑﺎﻗﺘﯘﻗﻤﯘ ؟ ﺋﻪﺗﯩـﺮﺍﭘﺘﺎ ﻳﯜﺯ ﺑﯧـﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ
ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﺳـــــﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﺑﺎﻗﺘﯘﻗﻤﯘ ؟
ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨـﻰ ،ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨـﻰ ،ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻨـﻰ ﯞﻩ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨـﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﻩﻟﻪﻳﻤﯩﺰ؟
ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭ ﻛﯚﭖ ،ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺯ ﺗﻮﻻ ﺑﻮﻟﺴــﯩﻤﯘ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ،
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻯ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ،ﺩﯙﻟﻪﺕ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﻛﯚﭘـﺮﻩﻙ
ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﻣﯩﯖﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩﻼﺷـﺘﺎ
ﺋﺎﺯ-ﺗﻮﻻ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﺪﻩ ﺑﻮﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯟﯦﺮﯨﺴـﺎﻝ ﺳﺎﯞﺍﺕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ
ﺗﯜﺯﺩﯗﻕ.

ﺑﯘﻏﺪﺍ ﻛﯚﻟﻰ
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كىرىش سۆز
ـى بۇندىن
ـلۈك كىتاپنـ
ـانغان بۇ يۈرۈشـ
ـەن باشـ
ـەن ۋە »...بىلـ
«مـ
ـداكارالر
ـۈم پىـ
ـر تۈركـ
ـان بىـ
ـقىدا يانغـ
ـەۋالت ئىشـ
ـۇرۇن ئـ
ـل بـ
ـە يىـ
يەتتـ
ھاۋالــە قىلغــان ئىــدى .شــۇ چاغــدا تۇمشــۇقتىكى بىــر مەكتەپنىــڭ
ـا
ـا ئانـ
ـاننى بالىالرغـ
ـى ۋە ئىنسـ
ـى ،تەبىئەتنـ
ـەن دۇنيانـ
ـرى بىلـ
ئوقۇتقۇچىلىـ
تىلــدا قانــداق چۈشــەندۈرۈش ھەققىــدە ســۆھبەتتە بولغــان ئىــدۇق.
ـازەت
ـقا ئىجـ
ـىس قىلىشـ
ـلىك تەسـ
ـا دەرسـ
ـۆز ئالدىغـ
ـە ئـ
ـۇالر مەكتەپلەرگـ
ئـ
بېرىلگــەن پۇرســەتتىن پايدىلىنىــپ ھەپتىــدە ئىككــى ســائەت ئانــا
ـتى.
ـى بولۇشـ
ـلىك تۈزگۈزمەكچـ
ـۈرۈش دەرسـ
ـر يـ
ـان بىـ
ـدا ئۆتۈلىدىغـ
تىلـ
ـاختا
ـان سـ
ـەببۇس قىلىدىغـ
ـاي تەشـ
ـلىكنىڭ خىتـ
ـۇ دەرسـ
ـا بـ
ـەن ئۇالرغـ
مـ
ـەن
ـەن» بىلـ
ـان «مـ
ـى تەكىتلەيدىغـ
ـىچە ئۆزلۈكنـ
ـڭ ئەكسـ
كوللىكتىۋىزىمنىـ
ـەن ۋە ئائىلەم،
ـەن ۋە بەدىنىم»« ،مـ
ـانغۇچقا «مـ
ـم .باشـ
ـنى ئېيتتىـ
باشالشـ
ـم»،
ـەن ۋە تارىخىـ
ـىزغا «مـ
ـاپ ،تولۇقسـ
ـى كىتـ
ـەن ئىككـ
ـم» دېگـ
جەمەتىـ
ـاپ،
ـۈچ كىتـ
ـەن ئـ
ـەن» دېگـ
ـەن ۋە ئېلىم-پـ
ـم»« ،مـ
ـەن ۋە زېمىنىـ
«مـ
ـىي دۇنيا»
ـا»« ،مەن ۋە سىياسـ
ـەن ۋە ئىالھىي دۇنيـ
ـۇق ئوتتۇرىغا «مـ
تولـ
دېگــەن ئىككــى تەييارالنماقچــى بولــدى .بــۇ كىتاپالردىــن مەقســەت
پەرزەنتلىرىمىــز ئۆگىنىشــنى بەدىنىدىــن ۋە ئائىلىســىدىن باشلىســۇن،
ـۇن،
ـا كېڭەيتسـ
ـەن ۋە توپراققـ
ـەت ،ئىلىم-پـ
ـىنى مىللـ
ـن چۈشەنچىسـ
ئاندىـ
ئاخىرىــدا ماددىــي ۋە ئىالھىــي دۇنيانــى مۇكەممــەل ئىگىلــەپ ھايــات
يولىــدا تىنــەپ تەمتىــرەپ قالمىســۇن ،تۇرمۇشــقا چىرماشــقان ســاختا
تېبابــەت ،ئازغــۇن سىياســەت ۋە يالغــان ئىالھىيەتكــە ئالدانمىســۇن
دېگەندىــن ئىبــارەت ئىــدى .بايقىشــىمچە ۋەتىنىمىــزدە كىشــىلىرىمىز
ـى
ـان بەدىنـ
ـراھ بولىدىغـ
ـۈر ھەمـ
ـر ئۆمـ
ـە بىـ
ـاپ ئۆزىگـ
ـن باشـ
كىچىكىدىـ
ـان ،پىرخۇن
ـزدە داخـ
ـا بىـ
ـە بولمىغاچقـ
ـەنچىگە ئىگـ
ـي چۈشـ
ـدە ئىلمىـ
ھەققىـ
ـي ۋە ئىجتىمائى
ـىلىرىمىز تەبىئىـ
ـدى ،كىشـ
ـار بازارلىق ئىـ
ـاكار تېۋىپـ
ۋە رىيـ
ئاپــەت ،كېســەللىك ،قېرىلىــق ۋە ئۆلــۈم ھەققىــدە پەننــى ســاۋاتقا
ئىگــە بولمىغاچقــا خۇراپاتچىــار دىندارلىــق تونىــدا ھۆرمــەت تۆرىــدە
ئۇلۇغلىناتتــى .خەلقىمىــز سىياســەت ،خەلقــارا مۇناســىۋەت ۋە دۇنياۋىــي
ـڭ
ـم زالىمالرنىـ
ـۈن دائىـ
ـى ئۈچـ
ـك بواللمىغىنـ
ـدە مەرىپەتلىـ
ـپ ھەققىـ
تەرتىـ
ـپ قاالتتى.
ـا ئايلىنىـ
ـى ئويۇنچۇققـ
ـى قولالردىكـ
ـىغا ياكـ
ـا قوللىغۇچىسـ
قۇلىغـ
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خەلقىمىزدىكــى ھوقۇقســىزلىق ،مائارىپســىزلىق ،چۈشــكۈنلۈك ،پەننىــڭ
ـق
ـى قاتارلىـ
ـپ كېتىشـ
ـە ئايلىنىـ
ـڭ ئەنئەنىگـ
ـلىقى ،بېقىندىلىقنىـ
ئومۇمالشماسـ
ســەۋەپلەردىن كېلىــپ چىقىۋاتقــان ئاجىــز ھالىتىمىزگــە ئۆزگەرتىــش
نادانلىققــا ،خۇراپاتقــا جــەڭ ئېچىــش بولســا ،بۇالرنــى كۆرمەســكە
ســېلىش بىلىمســىزلىككە يــەم بولۇشــتىن ئىبــارەت ئىــدى.
ـتازالرنىڭ
ـەن پەرۋانە ئۇسـ
ـە كەلگـ
ـتا غەيرەتكـ
ـق يىغىلىشـ
ـۇ قېتىملىـ
شـ
ـا
ـىنى ئوتتۇرىغـ
ـڭ اليىھەسـ
ـۈرۈش كىتاپنىـ
ـر يـ
ـەن بىـ
ـەن مـ
ـى بىلـ
تەشەببۇسـ
ـۇق ئوقۇتقۇچىلىق
ـن ئارتـ
ـون يىلدىـ
ـىغا ئـ
ـۈزۈش ئىشـ
ـى تـ
ـدۇم .كىتاپنـ
قويـ
ـئۇل
ـەت مەسـ
ـتۇم ئەخمـ
ـە دوسـ
ـىگە ئىگـ
ـقۇرۇش تەجرىبىسـ
ـىنىپ باشـ
ۋە سـ
بولــدى-2013 .يىلــى ئاۋغۇســتتا كىتاپــار پۈتتــى .مــەن رەســىم
ـۈزۈش
ـەتمە تـ
ـا كۆرسـ
ـارالش ،ئوقۇتقۇچىالرغـ
ـە تەييـ
ـۈزۈش ،كۆنۈكمـ
كىرگـ
ـپ
ـەن چىقىـ
ـم .مـ
ـا ئېلىندىـ
ـدا قاماققـ
ـان چاغـ
ـارنى قىلىدىغـ
ـق ئىشـ
قاتارلىـ
ـدە قالدى.
ـاپ مەنـ
ـى .كىتـ
ـۇپ كەتتـ
ـتۇم تۇتۇلـ
ـاس دوسـ
ـۇمغا قەدىنـ
تۇرۇشـ
ـتۇم
ـى تۈزگەن دوسـ
ـۈرۈش كىتاپنـ
ـر يـ
ـۇ بىـ
ـەن بـ
ـەن »...دېگـ
«مـ
ـدا
ـى چاغـ
ـەن .ئەينـ
ـان ئىكـ
ـەك قىلغـ
ـر ئەمگـ
ـك بىـ
ـەن ئەھمىيەتلىـ
ھەقىقەتـ
قىلغــان پىالنلىرىمىــز شــۇ چاغــدا ۋەتەندىكــى خەلقىمىــز ئۈچۈنــا
ئەمــەس ھېلىمــۇ زۆرۈر بىــر ئىھتىيــاج ئىكەنــدۇق .مۇشــۇنداق بىــر
ـۇ
ـاپىرەتتە تېخىمـ
ـى مۇسـ
يۈرۈشــلۈك كىتاپالرنــى چىقىرىشــنىڭ ئەھمىيىتىنـ
ـى
ـتۇمنىڭ ئۈمىدىنـ
ـان دوسـ
ـا قالغـ
ـدە قاماقتـ
ـم ،ھەمـ
ـس قىلدىـ
ـۇر ھىـ
چوڭقـ
مۇھاجىرەتتــە ئەمەلگــە ئاشۇرۇشــنى نىيــەت قىلدىــم .ئۇيغۇرياردىكــى
ـا چىقتى.
ـاپ روياپقـ
ـۈرۈش كىتـ
ـۇ بىر يـ
ـەن بـ
ـى بىلـ
ـتالرنىڭ قوشۇلۇشـ
دوسـ
دېگىنمىــدەك مــەن بــۇ كىتاپــار ئۈچــۈن كۆنۈكمــە ھازىرلىيالمدىــم،
ـتە
ـى تۈزۈشـ
ـا كىتاپنـ
ـا بولغاچقـ
ـتۇم قاماقتـ
ـتۈرەلمىدىم ،دوسـ
ـىم كىرىشـ
رەسـ
قولالنغــان مەنبەلەرنــى سۈرۈشــتە قىاللمىدىــم .پەقــەت تەھرىرلــەش
ـى
ـارائىت چەكلىمىسـ
ـم .ۋەتەندە شـ
ـارنى قىلدىـ
ـەزى تولۇقالشـ
ـدا بـ
جەريانىـ
ســەۋەپلىك دېيىلىــپ قالغــان ســۆز ،جۈملــە ۋە ئاتالغۇالرنــى يېڭىــاپ
چىقتىــم.
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ۋەتىنىمىز –شەرقىي تۈركىستاننىڭ تاغ تېزمىلىرى ۋە تاغ
چوققىلىرى
تاغ تېزمىلىرى
ـەكىللىنىش
ـوزۇلغان ،شـ
ـتە سـ
ـۇم يۆنىلىشـ
ـى مەلـ
ـاغ سىستېمىسـ
تـ
ـدا
ـك ھالـ
ـەم قانۇنىيەتلىـ
ـان ھـ
ـلىقى بولغـ
ـە باغلىنىشـ
ـەۋەبى جەھەتتـ
سـ
تارقالغــان بىــر قانچــە تــاغ سىستېمىســىنىڭ ئومۇمىــي نامــى.
ـاش
ـاغ تېزمىلىرى ئوخشـ
ـى تـ
ـى دىكـ
ـاغ سىستېمىسـ
ـر تـ
ـاش بىـ
ئوخشـ
گېئوتېكتونىكىلىــق بىرلىــك ۋە گېئولوگىيەلىــك دەۋرگــە تەئەللــۇق
ـاغ
ـاغ تـ
ـىمالىي تەڭرىتـ
ـى شـ
ـاغ سىستېمىسـ
ـاغ تـ
ـىلەن  :تەڭرىتـ
.مەسـ
ـاغ
ـي تەڭرىتـ
ـى ،جەنۇبىـ
ـاغ تېزمىسـ
ـاغ تـ
ـۇرا تەڭرىتـ
ـى ،ئوتتـ
تېزمىسـ
تــاغ تېزمىلىرىنــى ئۆزئىچىگــە ئالىــدۇ .تــاغ تېزمىســى مەلــۇم
ـى
ـي نامـ
ـڭ ئومۇمىـ
ـە تاغنىـ
ـقان بىرقانچـ
ـە جايالشـ
ـەت بويىچـ
قانۇنىيـ
مەســىلەن  :شــىمالىي تەڭرىتــاغ تــاغ تېزمىســى ،ئاالتاۋتېغــى،
ـى ،ئىرەنقابىرغا
ـۇر تېغـ
ـى ،پولكىنـ
ـن تېغـ
ـى ،كوگورچىـ
ـاۋ تېغـ
بېگجىنتـ
ـى
ـى قاتارلىقالرنـ
ـۆل تېغـ
ـى ،باركـ
ـدا تېغـ
ـى ،بۇغـ
ـر تېغـ
ـى ،تېڭگېـ
تېغـ
ـكىل
ـىنى تەشـ
ـىي گەۋدىسـ
ـىنىڭ ئاساسـ
ـە ئالىدۇ .تاغ تېزمىسـ
ئۆزئىچىگـ
ـاغ
ـىي تـ
ـۇپ ،ئاساسـ
ـى بولـ
ـاغ تېزمىسـ
ـىي تـ
ـار ئاساسـ
ـان تاغـ
قىلغـ
تېزمىســىدىن ســوزۇلۇپ چىققانلىــرى تارمــاق تــاغ تېزمىلىرىــدۇر .
شــەرقىي تۈركىســتاندا تاغــار كــۆپ  :تــاغ ،تــاۋ ،ئــۇال ،ئېــا
ـاش بولمىغان
ـى ئوخشـ
ـڭ تاغنـ
ـان مىللەتلەرنىـ
ـاش بولمىغـ
ـار ئوخشـ
قاتارلىقـ
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ـدا
ـازاق تىلىـ
ـاغ قـ
ـى تـ
ـۇر تىلىدىكـ
ـىلەن  :ئۇيغـ
ـىدۇر .مەسـ
ـدا ئاتىشـ
تىلـ
ـدۇ.
ـۇال دەپ ئاتىلىـ
ـدا ئـ
ـۇل تىلىـ
ـاۋ ،مۇڭغـ
تـ

ئالتاي تاغ سىستېمىسى
ئالتــاي تــاغ سىستېمىســى ئاســىيانىڭ ئوتتــۇرا قىســمىدىكى
چــوڭ تــاغ سىســتېمىلىرىنىڭ بىــرى ھېســابلىنىدۇ ،ئالتــاي تېغــى
مۇڭغــۇل تىلىــدا «ئالتــۇن تــاغ» دېگــەن مەنىــدە .ئالتــاي
تــاغ سىستېمىســى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ شــىمالىي قىســمى
بىلــەن موڭغۇلىيەنىــڭ غەربىــي قىســمىغا جايالشــقان بولــۇپ،
غەربىــي شــىمال قىســمى قازاقىســتان ۋە روســىيە تەۋەلىكىگــە
ســوزۇلىدۇ ،ئــۇ قەدىمكــى پۈرۈلمــە ئــۈزۈك تــاغ ھېســابلىنىدۇ.
ئالتــاي تــاغ سىستېمىســى غەربىــي شىمال–شــەرقىي جەنۇبىــي
يۆنىلىشــىدە ســوزۇلغان بولــۇپ ،ئۇزۇنلىقــى تەخمىنــەن 2000
كىلومېتىــر ،كەڭلىكــى 350~250كىلومېتىــر كېلىــدۇ .ئاساســلىق
ـۇپ،
ـر بولـ
ـى  4506مېتىـ
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىدىـ
ـىنىڭ دېڭىـ
چوققىسـ
ـۈملۈك
ـا ئۆسـ
ـرى يېپىنچـ
ـار .تاغلىقلىـ
ـرى بـ
ـان مۇزلۇقلىـ
ـى زامـ
ھازىرقـ
ـان
ـەن ،ئورمـ
ـى روشـ
ـاردا بۆلۈنۈشـ
ـكال بەلۋاغـ
ـڭ ۋېرتىـ
ۋە تۇپراقنىـ
ۋە كانزاپىســىمول ،تــاغ ئارىســى ئويمانلىقلىــرى دېھقانچىلىــق،
چارۋىچىلىــق ئىشلەپچىقىرىشــىغا بــاب كېلىــدۇ .
ـرى پۈتكۈل
ـاي تاغلىـ
ـى ئالتـ
ـتان تەۋەلىكىدىكـ
ـەرقىي تۈركىسـ
شـ
تــاغ سىستېمىســىنىڭ ئوتتــۇرا بۆلــەك جەنۇبىــي يانباغىرلىــرى
بولــۇپ ،ئۇزۇنلۇقــى تەخمىنــەن  750كىلومېتىــر ،غەربىــي شــىمال
ـۇب
ـەرقىي جەنـ
ـر ،شـ
ـەن  50كىلومېتىـ
ـى تەخمىنـ
ـڭ كەڭلىكـ
بۆلىكىنىـ
بۆلىكىنىــڭ كەڭلىكــى  80كىلومېتىــر ،كۆلىمــى  58مىــڭ 900
كىلومېتىــر كېلىــدۇ .ئــۇ ئالتــاي تاغلىــرى ،ئارگالتــى تاغلىــرى،
بەيتىــك تاغلىــرى ۋە شــەرقىي قىســىمدىكى قابتېــك تېغــى،
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خوخۇندېــل تېغــى قاتارلىقالردىــن تەركىــب تاپقــان .بۇتاغالرنىــڭ
دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى ئومۇمــەن  3500~2000مېتىــر
كېلىــدۇ؛ تاغلىــرى غەربىــي شــىمالدىن شــەرقىي جەنۇبقــا قــاراپ
تەدرىجىيــي پەســىيىپ بارىــدۇ .خىتتــاي ،روســىيە ،قازاقىســتان،
موڭغۇلىيــە قاتارلىــق تــۆت دۆلــەت چېگرىلىنىدىغــان جايدىكــى
بىرقانچــە تــاغ چوققىســىنىڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 4000
ـىنىڭ
ـتلۇق چوققىسـ
ـان دوسـ
ـۇزۇن بولغـ
ـەڭ ئـ
ـىدۇ .ئـ
ـن ئاشـ
مېتىردىـ
دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  4374مېتىــر بولــۇپ ،ئۇنىڭغــا
ـاغ
ـمىدىكى تـ
ـۇب قىسـ
ـەرقىي جەنـ
ـان ،شـ
ـار تاقالغـ
ـك مۇزلۇقـ
كىچىـ
ـر
ـى  3800~3200مېتىـ
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىدىـ
ـڭ دېڭىـ
چوققىلىرىنىـ
ـە
ـار ئانچـ
ـۈزۈك تاغـ
ـار ئـ
ـر قاتـ
ـمىدىكى بىـ
ـەرقىي قىسـ
ـدا شـ
ئارىلىقىـ
ئېگىــز ئەمــەس .ئارگالتــى تېغىنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى
 2137مېتىــر ،بەيتىــك تېغىنىــڭ  3290مېتىــر ،بەيتىــك تېغىنىــڭ
ـڭ
ـەس تاغالرنىـ
ـەن پـ
ـاق كەتكـ
ـار ،ئۇزۇنچـ
ـمىدىكى تـ
ـەرقىي قىسـ
شـ
ـرى تىپىك
ـاي تاغلىـ
ـدۇ .ئالتـ
ـە كېلىـ
ـا  2500 ~ 2000مېتىرغىچـ
بولسـ
ـى
ـە :بىرىنچـ
ـە ئىگـ
ـك ئاالھىدىلىككـ
ـىمان گېئومورفولوگىيەلىـ
قاتالمسـ
ـى 3000
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىدىـ
ـۈز دېڭىـ
ـىلەنگەن يـ
ـك تەكشـ
دەرىجىلىـ
ـك
ـى دەرىجىلىـ
ـا ،ئىككىنچـ
ـاغ بەلۋېغىغـ
ـز تـ
ـرى ئېگىـ
ـن يۇقىـ
مېتىردىـ
تەكشــىلەنگەن يــۈز دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 3000~2600
مېتىــر ئېگىزلىكتىكــى ئوتتــۇرا ھــال تــاغ بەلۋېغىغــا ،ئۈچىنچــى
دەرىجىلىــك تەكشــىلەنگەن يــۈز دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى
ـا
ـاغ بەلۋېغىغـ
ـال تـ
ـۇرا ھـ
ـى ئوتتـ
ـر ئېگىزلىكتىكـ
 2400~2000مېتىـ
جايالشــقان .غەربىــي قىســمى شــىمالىي مــۇز ئوكيــان ھــاۋا
ـار
ـول .تاغـ
ـى مـ
ـۆل يېغىنـ
ـن ھـ
ـىرىگە ئۇچرىغانلىقتىـ
ـڭ تەسـ
ئېقىمېنىـ
ـاي،
ـاد ،بالقارىغـ
ـۇپ ،شەمشـ
ـان بولـ
ـەن قاپالنغـ
ـان بىلـ
ـۇق ئورمـ
قويـ
ـار
ـق ئورمانـ
ـە يوپۇرماقلىـ
ـق يىڭنـ
ـاد قاتارلىـ
ـاق شەمشـ
ـاي ،ئـ
قارىغـ
ۋە قېيىــن ،تېــرەك قاتارلىــق كــەڭ يوپۇرماقلىــق دەرەخلــەر
ـاز
ـى ئـ
ـۆل يېغىنـ
ـڭ ھـ
ـق رايونىنىـ
ـمىدىكى تاغلىـ
ـەرقىي قىسـ
ـار .شـ
بـ
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ـان
ـاس قىلغـ
ـى ئاسـ
ـۇپ يايالقنـ
ـاالڭ بولـ
ـەدەر شـ
ـر قـ
ـرى بىـ
ئورمانلىـ
يېپىنچــا ئۆســۈملۈكلەر بىلــەن قاپالنغــان .خىتاينىــڭ ئالتــاي
تاغلىرىدىكــى ئاساســلىق دەريــا ئېقىنــار غەربتىــن شــەرققە قــاراپ
ـش
ـى ،قارائېرتىـ
ـران دەرياسـ
ـى ،قىـ
ـن دەرياسـ
ـى ،بۇرچىـ
ـا دەرياسـ
قابـ
دەرياســى ،چىڭگىــل دەرياســى قاتارلىقــار بولــۇپ ،بــۇ دەريــاالر
ئېرتىــش دەرياســى ســۇ سىستېمىســى بىلــەن ئۇلۇنگــۇر دەرياســى
ســۇ سىستېمىســنى شــەكىللەندۈرىدۇ .بــۇ جاينىــڭ ئاساســلىق
ـي،
ـي ،بىئۇبىـ
ـس ،لىتىـ
ـل ،مىـ
ـۇن ،نىكېـ
ـن ئالتـ
ـا بايلىقلىرىدىـ
قېزىلمـ
تانتــال ،چىرىمتــال ،ياقــۇت قاتارلىقــار بــار .
تەڭرىتاغ تاغ سىستېمىسى
ـمىدىكى
ـۇرا قىسـ
ـىيانىڭ ئوتتـ
ـى ئاسـ
ـاغ سىستېمىسـ
ـاغ تـ
تەڭرىتـ
ـتاننىڭ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـرى ،شـ
ـتېمىلىرىنىڭ بىـ
ـاغ سىسـ
ـوڭ تـ
ـەڭ چـ
ئـ
ـتان،
ـى قازاقىسـ
ـي بۆلىكـ
ـدۇ .غەربىـ
ـىپ ئۆتىـ
ـمىنى كېسـ
ـۇرا قىسـ
ئوتتـ
قىرغىزىســتان ،ئۆزبېكىســتان تەۋەلىكىــدە ،ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقــى
 2500كىلومېتىــر كېلىــدۇ.
شــەرقىي تۈركىســتان تەۋەلىكىدىكــى تەڭــرى تېغىنىــڭ
ـۇپ،
ـر بولـ
ـى  1760كىلومېتىـ
ـان ئۇزۇنلۇقـ
ـە بولغـ
ـەرقتىن غەربكىچـ
شـ
ـمىدىن
ـى قىسـ
ـن ئىككـ
ـڭ ئۈچتىـ
ـي ئۇزۇنلۇقىنىـ
ـى ئومۇمىـ
ـرى تېغـ
تەڭـ
كۆپرەكىنــى ئىگىلەيــدۇ؛ كەڭلىكــى  350~250كىلومېتىــر ،كۆلىمــى
ـى بىلەن
ـم ئويمانلىقـ
ـۇپ ،تارىـ
ـر بولـ
ـرات كىلومېتىـ
ـڭ كىۋادىـ
 464مىـ
ـرى تاغلىرى
ـى تەڭـ
ـدۇ .قەدىمكـ
ـپ تۇرىـ
ـى ئايرىـ
ـار ئويمانلىقىنـ
جۇڭغـ
ـىش،
ـدە پۈرمىلىشـ
ـى مەزگىللىرىـ
ـىنىڭ ئاخىرقـ
ـات ئېراسـ
ـى ھايـ
قەدىمكـ
ـات (مېزوروي)
ـەكىللەنگەن .ئوتتۇرا ھايـ
ـىدە شـ
ـۈش نەتىجىسـ
كۆتۈرۈلـ
ئېراســى بىلــەن يېڭــى ھايــات ئېراســىنىڭ دەســلەپكى ئۈچىنچــى
ـە
ـا تۈزلەڭلىككـ
ـىدە ياالنمـ
ـىلىنىش نەتىجىسـ
ـپ تەكشـ
ـدە يالىنىـ
دەۋرىـ
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ئايالنغــان .يېڭــى تۈزۈلمــە ھەرىكىتــى داۋامىــدا ئــۈزۈك
بۆلەكلــەر كۆتۈرلــۈپ ،بۈگۈنكــى ھەيۋەتلىــك تــاغ گەۋدىســىنى
شــەكىللەندۈرگەن .تەڭرىتــاغ تــاغ سىستېمىســى شــەرقتىن غەربكــە
ـان بولۇپ،
ـب تاپقـ
ـن تەركىـ
ـۈزۈك تاغالردىـ
ـە ئـ
ـر قانچـ
ـوزۇلغان بىـ
سـ
ـۇرا تەڭرىتاغ،
ـاغ ،ئوتتـ
ـىمالىي تەڭرىتـ
ـاراپ شـ
ـا قـ
ـىمالدىن جەنۇبقـ
شـ
ـن
ـز يۈزىدىـ
ـڭ دېڭىـ
ـارەت .تاغالرنىـ
ـن ئىبـ
ـرى تاغالردىـ
ـي تەڭـ
جەنۇبىـ
ـدا
ـرى تاغلىرىـ
ـدا .تەڭـ
ـر ئەتراپىـ
ـى  4000مېتىـ
ـە ئېگىزلىكـ
ئوتتۇرۇچـ
ـى
ـى دەرىجىلىك تەكشـ
ـۇپ ،بىرىنچـ
ـەكىللىرى بولـ
ـىمان يەرشـ
پەلەمپەيسـ
ـى
ـك تەكشـ
ـى دەرىجىلىـ
ـرى ،ئىككىنچـ
ـن يۇقىـ
ـۈزى  4000مېتىردىـ
يـ
يــۈزى  3200~2800مېتىــر ،ئۈچىنچــى دەرىجىلىــك تەكشــىيۈزى
ـەرق–
ـى شـ
ـاغ سىستېمىسـ
ـاغ تـ
ـدۇ .تەڭرىتـ
ـر كېلىـ
 2200~1800مېتىـ
ـي
ـڭ غەربىـ
ـرى تېغىنىـ
ـوزۇلغان .تەڭـ
ـەكلىدە سـ
ـى شـ
ـەرب يۆنىلىشـ
غـ
ـۇپ،
ـقان بولـ
ـى جايالشـ
ـۈر چوققىسـ
ـىي چوققا-تۆمـ
ـە ئاساسـ
بۆلىكىگـ
دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  1435.3مېتىــر كېلىــدۇ ،ئۇنىــڭ
ـى
ـڭ ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىنىـ
ـىنىڭ دېڭىـ
ـرى چوققىسـ
ـى خانتەڭـ
ئەتراپىدىكـ
ـىنىڭ
ـى بولغان بۇغداچوققىسـ
ـڭ چوققىسـ
ـرى تېغىنىـ
ـر ،تەڭـ
 6995مېتىـ
دېڭىزيۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  5445مېتىركېلىــدۇ .تەڭــرى تېغىنىــڭ
شــەرقىي بۆلــەك تــاغ
گەۋدىســىنىڭ دېڭىــز
يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى
تەدرىجىيــي پەســىيىپ
بارىــدۇ .قارلىــق
تاغنىــڭ شــەرقىي
قىســمى چۆللۈككــە
يانتۇالنغــان .تەڭرىتاغ
تــاغ سىستېمىســىدا
نۇرغــۇن ئويمانلىقــار
بــار .مەســىلەن :
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ئىلــى ئويمانلىقــى ،قاراشــەھەر ئويمانلىقــى ،تۇرپــان ئويمانلىقــى،
موڭغۇلكــۈرە ئويمانلىقــى ،يۇلتــۇز ئويمانلىقــى ،بــاي ئويمانلىقــى،
كۈمــۈش ئويمانلىقــى قاتارلىقــار.
تەڭــرى تاغلىــرى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئــەڭ چــوڭ
ھازىرقــى زامــان مۇزلــۇق رايونــى بولــۇپ 6890 ،دىــن ئارتــۇق
مۇزلــۇق بــار ،بۇالرنىــڭ ئومۇمىــي كۆلىمــى  9500كىــۋادرات
كىلومېتىردىــن ئارتــۇق ،مۇزلۇقالردىكــى ئارتــۇق ،مۇزالرنىــڭ
ئومۇمىــي زاپــاس مىقــدارى  360مىليــارد كــۇب مېتىــر .بۇنىــڭ
ئىچىــدە تەڭرىتېغىنىــڭ غەربىــي بۆلىكىدىكــى تۆمــۈر چوققىســى،
ـەڭ
ـار ئـ
ـاۋ قاتارلىقـ
ـى ۋە خالىقتـ
ـاغ تۈگۈنـ
ـى تـ
ـرى چوققىسـ
خانتەڭـ
چــوڭ مۇزلــۇق رايــون ھېســابلىنىدۇ.
شىمالىي تەڭرىتاغ

شــىمالىي تەڭرىتــاغ غەربتــە ئاالتــاۋ تاغلىرىدىــن
ـن
ـى ،كوگورچىـ
ـاۋ تېغـ
ـە بېگجىنتـ
ـپ بويىچـ
ـەرققە تەرتىـ
ـلىنىپ ،شـ
باشـ
ـدا
ـى ،بۇغـ
ـرى تېغـ
ـى ،تەڭـ
ـا تېغـ
ـى ،ئېرەنقابىرغـ
ـى ،پولكىنۇرتېغـ
تېغـ
تېغــى ،باركــۆل تېغــى قاتارلىقالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.
تــاغ گەۋدىســى ئاساســەن شــەرق–غەرب يۆنىلىشــىدە ،شــەرقتىن
غەربكىچــە بولغــان ئۇزۇنلىقــى  1500كىلومېتىــر ،جەنۇبتىــن
شــىمالغىچە بولغــان كەڭلىكــى  50~100كىلومېتىــر ئەتراپىــدا،
ئــەڭ كــەڭ جايلىــرى  200كىلومېتىرغــا يېتىــدۇ .شــىمال تەرىپــى
ـوڭ–
ـى ،چـ
ـى ۋادىسـ
ـا ئىلـ
ـىدۇ .جەنۇبتـ
ـا تۇتىشـ
ـار ئويمانلىقىغـ
جۇڭغـ
ـق ئوتتۇرا
ـى قاتارلىـ
ـان ئويمانلىقـ
ـى ،تۇرپـ
ـۇز ئويمانلىقـ
ـك يۇلتـ
كىچىـ
تەڭــرى تاغلىــرى بىلــەن ئايرىلىــپ تۇرىــدۇ .ئادەتتــە تاغلىــرى
ـن
ـرى تاغلىرىدىـ
ـي تەڭـ
ـز ،جەنۇبىـ
ـن ئېگىـ
ـرى تاغلىرىدىـ
ـۇرا تەڭـ
ئوتتـ
پەســرەك بولــۇپ ،دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 3000~3500
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مېتىــر ئارىلىقىــدا.
ئاالتاۋ

ـىمالىي
ـدار تاغ» دېگەن مەنىدە .شـ
ـە «رەڭـ
ـاۋ قازاقچـ
ئاالتـ
يانباغــرى قازاقىســتان تەۋەلىكىــدە ،جەنۇبىــي يانباغــرى شــەرقىي
ـدە.
ـتى تەۋەلىكىـ
ـوم ئوبالسـ
ـۇل ئاپتونـ
ـاال مۇڭغـ
ـتاننىڭ بۆرتـ
تۈركىسـ
شــەرقىي شــىمال – غەربىــي جەنــۇب يۆنىلىشــىدە .ئۇزۇنلۇقــى
ـر كېلىدۇ.
ـى  50 ~ 70كىلومېتىـ
ـر ،كەڭلىكـ
ـەن  350كىلومېتىـ
تەخمىنـ
شــەرقىي تۈركىســتان تەۋەلىكىدىكــى تــاغ بۆلىكىنىــڭ ئۇزۇنلۇقــى
ـى
ـر ،كۆلىمـ
ـى 10~25كىلومېتىـ
ـر .كەڭلىكـ
ـەن  200كىلومېتىـ
تەخمىنـ
 4000كىلومېتىــر كېلىــدۇ .تاغلىقنىــڭ جەنۇبىــي چېتىنــى بۆرتــاال
ۋادىســى ،شــىمال تەرىپنــى خىتتــاي قازاقىســتان چېگرالىنيەســى
پاســىل قىلىــدۇ .شــەرقىي بۆلىكــى ئېبنــۇر كۆلــى ئويمانلىقىغىچــە
ـىدە
ـەرقى  -غەرب يۆنىلىشـ
ـەن شـ
ـمى ئاساسـ
ـي قىسـ
ـوزۇلىدۇ .غەربىـ
سـ
ـىدۇ.
ـەن تۇتىشـ
ـرى بىلـ
ـاۋ تاغلىـ
ـوزۇلغان بېگجىنتـ
سـ
بوغدا تاغلىرى

ـەرقىي
ـڭ شـ
ـرى تاغلىرىنىـ
ـىمالىي تەڭـ
ـرى شـ
ـدا تاغلىـ
بوغـ
بۆلــەك تــاغ تېزمىســى بولــۇپ ،ســانجى خۇيــزۇ ئاپتونــۇم
ئوبالســتى ،ئۈرۈمچــى شــەھىرى ،تۇرپــان ۋىاليىتــى ۋە قۇمــۇل
ۋىاليەتلىرىگــە ســوزۇلغان .شــىمالدا جۇڭغــار ئويمانلىقىغــا قوشــنا،
جەنۇبتــا ســەيۋوپۇ ئويمانلىقــى ،تۇرپــان ئويمانلىقــى بىلــەن
ـۆل
ـق باركـ
ـى ئارقىلىـ
ـۇدۇق ئويمانلىقـ
ـە قـ
ـەرقتە يەتتـ
ـراداش ،شـ
چېگـ
تاغلىرىغــا تۇتىشــىدۇ .غەربىــي جەنۇبتــا ســەيۋوپۇ ئويمانلىقــى
ئارقىلىــق تەڭــرى تېغىغــا قوشــنا ئاساســەن شــەرق–غەرب
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ـى 40
ـر ،كەڭلىكـ
ـەن  320كىلومېتىـ
ـى تەخمىنـ
ـىدە ،ئۇزۇنلۇقـ
يۆنىلىشـ
ـۋادرات كىلومېتىر
ـڭ كىـ
ـەن  20مىـ
ـى تەخمىنـ
ـر ،كۆلىمـ
~  80كىلومېتىـ
ـز
ـىنىڭ دېڭىـ
ـدا چوققىسـ
ـان بۇغـ
ـى بولغـ
ـىي چوققىسـ
ـدۇ .ئاساسـ
كېلىـ
ـدا  5000مېتىردىن
ـا رايونىـ
ـر ،چوققـ
ـى  5445مېتىـ
ـن ئېگىزلىكـ
يۈزىدىـ
ئاشــىدىغان تــاغ چوققىســىدىن ئاشــىدىغان تــاغ چوققىســىدىن
ـر.
ـۋادرات كىلومېتىـ
ـى  221كىـ
ـڭ كۆلىمـ
ـار .مۇزلۇقالرنىـ
ـى بـ
يەتتىسـ
ـز
ـىيىپ دېڭىـ
ـي پەسـ
ـى تەدرىجىيـ
ـاغ گەۋدىسـ
ـڭ تـ
ـەرقىي بۆلىكىنىـ
شـ
يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  3000مېتىرغــا چۈشــىدۇ ،يەتتــە قــۇدۇق
بۆلىكىگــە كەلگەنــدە  1000مېتىــر ئەتراپىغــا بارىــدۇ .تــاش
ـان
ـەن تۇرپـ
ـى بىلـ
ـار ئويمانلىقـ
ـۈپ ،جۇڭغـ
ـن ئۆتـ
ـۇ جايدىـ
ـول بـ
يـ
ئويمانلىقىنــى تۇتاشــتۇرۇپ تۇرىــدۇ .جەنۇبىــي يانباغرىنىــڭ ھــاۋا
كىلىماتــى قۇرغــاق.
باركۆل تاغلىرى

باركــۆل تاغلىرىنىــڭ يەنــە بىرئىســمى بارقۇتېغــى .باركــۆل
ـاغ
ـى تـ
ـەرقىي بۆلىكىدىكـ
ـڭ شـ
ـرى تاغلىرىنىـ
ـىمالىي تەڭـ
ـرى شـ
تاغلىـ
ـىمالدا
ـۇ شـ
ـدە .ئـ
ـى تەۋەلىكىـ
ـۇل ۋىاليىتـ
ـرى ،قۇمـ
ـڭ بىـ
تېزمىلىرىنىـ
ـەرقتە قارلىق
ـى ،شـ
ـۇل ئويمانلىقـ
ـا قۇمـ
ـى ،جەنۇبتـ
ـۆل ئويمانلىقـ
باركـ
تــاغ ئويمانلىقــى بىلــەن تۇتىشــىدۇ ،غەربتــە بۇغــدا تاغلىــرى
بىلــەن قارىشــىپ تۇرىــدۇ .غەربىــي بۆلىكــى ئاساســەن شــەرق–
غــەرب يۆنىلىشــىدە ،غەربىــي بۆلىكــى غەربىــي شىمال–شــەرقىي
ـپ
ـىمالغا تومپىيىـ
ـمى شـ
ـۇرا قىسـ
ـۇپ ،ئوتتـ
ـىدە بولـ
ـۇب يۆنىلىشـ
جەنـ
ـمى ئەڭ
ـۇرا قىسـ
ـان .ئوتتـ
ـىل قىلغـ
ـەكىل ھاسـ
ـىمان شـ
ـان يايىسـ
چىققـ
ـر،
ـەن  160كىلومېتىـ
ـى تەخمىنـ
ـار ئۇزۇنلىقـ
ـى تـ
ـى بېشـ
ـەڭ ،ئىككـ
كـ
ـەن 4500كىۋادرات
ـى تەخمىنـ
ـر ،كۆلىمـ
ـى  40 ~ 20كىلومېتىـ
كەڭلىكـ
ـەن 3000
ـى ئومۇمـ
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىدىـ
ـدۇ .دېڭىـ
ـر كېلىـ
كىلومېتىـ
ـان
ـى بولغـ
ـىي چوققىسـ
ـز .ئاساسـ
ـەڭ ئېگىـ
ـمى ئـ
ـۇرا قىسـ
ـر ،ئوتتـ
مېتىـ
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ھىــال ئــاي تېغىنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  4265مېتىــر
ـىيىپ  2000مېتىر
ـي پەسـ
ـاراپ تەدرىجىيـ
ـىغا قـ
ـى بېشـ
ـدۇ؛ ئىككـ
كېلىـ
ـان
ـىمالغا يانتۇالنغـ
ـى شـ
ـۈچ چوققىسـ
ـۇ بۆلگـ
ـىدۇ .سـ
ـا چۈشـ
ئەتراپىغـ
بولــۇپ ،شــىمالىي قىســمىدىكى تاغالرنىــڭ شــەكلى يايىســىمان،
ـۈز.
ـار تـ
ـمىدىكى تاغـ
ـي قىسـ
جەنۇبىـ
ئوتتۇرا تەڭرىتاغلىرى

ئوتتــۇرا تەڭرىتاغلىــرى تەڭرىتــاغ تــاغ سىستېمىســىنىڭ
ـى،
ـى ۋىاليىتـ
ـدۇ .ئىلـ
ـىپ ئۆتىـ
ـىغا كېسـ
ـمىنى توغرىسـ
ـۇرا قىسـ
ئوتتـ
ـان ۋىاليەتلىرىنىڭ
ـتى ۋە تۇرپـ
ـوم ئوبالسـ
ـۇل ئاپتونـ
ـن موڭغـ
بايىنغولىـ
تەۋەلىكىــدە .ئاساســلىق تــاغ تېزمىلىــرى ئىلــى دەرياســى بىلــەن
قاراشــەھەر دەرياســى ئارىلىقىغــا جايالشــقان بولــۇپ ،غەربتىــن
شــەرققە قــاراپ رېتــى بويىچــە ئۇيســۇن تاغلىــرى ،ئابــرال
ـرى،
ـارمىن تاغلىـ
ـرى ،سـ
ـارات تاغلىـ
ـرى ،نـ
ـك تاغلىـ
ـرى ،بىيىـ
تاغلىـ
ـڭ بىر
ـۇ تاغالرنىـ
ـار .بـ
ـار بـ
ـاغ قاتارلىقـ
ـۆل تـ
ـرى ،چـ
ـۇي تاغلىـ
ئالغـ
ـاش
ـىدە ،ئوخشـ
ـەرق–غەرب يۆنىلىشـ
ـەن شـ
ـى ئاساسـ
ـۈن گەۋدىسـ
پۈتـ
بولمىغــان تــاغ تېزمىلىرىنىــڭ يۆنىلىشــى پەرقلىنىــدۇ .غەربىــي
جەنۇب-شــەرقىي شــىمال يۆنىلىشــىدىكى تاغــار بىرقــەدەر كــۆپ.
ـى 80~60
ـر ،كەڭلىكـ
ـەن  900كىلومېتىـ
ـى تەخمىنـ
ـي ئۇزۇنلۇقـ
ئومۇمىـ
ـدۇ.
ـا يېتىـ
ـرى  120كىلومېتىرغـ
ـەڭ جايلىـ
ـەڭ كـ
ـۇپ ،ئـ
ـر بولـ
كىلومېتىـ
ـرى
ـي تەڭـ
ـاغ ۋە جەنۇبىـ
ـىمالىي تەڭرىتـ
ـەن شـ
ـاغ بىلـ
ـۇرا تەڭرىتـ
ئوتتـ
ـار ئايرىپ
ـار ۋە ۋادىـ
ـارا ئويمانلىقـ
ـاغ ئـ
ـىنى تـ
ـڭ ئوتتۇرۇسـ
تاغلىرىنىـ
تــۇرۇدۇ .ئىلــى دەرياســى ئويمانلىقــى ،قــاش دەريــا ۋادىســى،
كىچىــك يۇلتــۇز ئويمانلىقــى ۋە تۇرپــان ئويمانلىقــى ئوتتــۇرا
تەڭــرى تاغلىــرى بىلــەن شــىمالىي تەڭــرى تاغلىرىنىــڭ چېگراســى
ـۇز ئويمانلىقى
ـوڭ يۇلتـ
ـۈرە ئويمانلىقى ،چـ
ـۇل كـ
ـابلىنىدۇ .موڭغـ
ھېسـ
ۋە قــارا شــەھەر ئويمانلىقــى ئوتتــۇرا تەڭــرى تاغلىــرى بىلــەن
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جەنۇبىــي تەڭــرى تاغلىرىنىــڭ چىگراســىدۇر .تاغلىــرى شــىمالىي
ـۇپ دېڭىز
ـرەك بولـ
ـن پەسـ
ـرى تاغلىرىدىـ
ـي تەڭـ
ـاغ ۋە جەنۇبىـ
تەڭرىتـ
ـەڭ
ـدۇ؛ ئـ
ـر كېلىـ
ـەن  3000~2000مېتىـ
ـى ئومۇمـ
ـن ئېگىزلىكـ
يۈزىدىـ
ـڭ
ـارمىن تاغلىرىنىـ
ـر ،سـ
ـرى  4500 ~ 3500مېتىـ
ـلىق چوققىلىـ
ئاساسـ
ئاساســىي چوققىســى  4589مېتىــر كېلىــدۇ ،غەربتىــن كېلىدىغــان
نــەم ھــاۋا ئېقىمېنىــڭ تەســىرىدە كىلىماتــى بىرقــەدەر نــەم .
ئابرال تاغلىرى

ـڭ بىرى،
ـاغ تېزمىلىرىنىـ
ـاغ تـ
ـۇرا تەڭرىتـ
ـرى ئوتتـ
ـرال تاغلىـ
ئابـ
ئىلــى ئوبالســتى تەۋەلىكىــدە .شــىمالدا قــاش دەرياســى ۋادىســى
ـپ
ـن ئايرىلىـ
ـا تاغلىرىدىـ
ـرى ۋە ئىرەنقابىرغـ
ـۇر تاغلىـ
ـق پولكىنـ
ئارقىلىـ
تــۇرۇدۇ ،جەنۇبتــا كۈنــەس دەريــا ۋادىســى ئارقىلىــق نــارات
تاغلىرىدىــن ئايرىلىــپ تــۇرۇدۇ؛ غەربتــە قــاش دەرياســى بىلــەن
ـلىنىپ،
ـى دۆڭ مازاردىن باشـ
ـۇلىدىغان جايدىكـ
ـى قوشـ
ـال دەرياسـ
ئاچـ
شــەرقتە ئېرەنقابىرغــا تاغلىــرى بىلــەن كېسىشــىدۇ .ئاساســەن
ـى 240
ـي ئۇزۇنلۇقـ
ـوزۇلغان .ئومۇمىـ
ـىدە سـ
ـەرب يۆنىلىشـ
ـەرق غـ
شـ
ـە 8000
ـى تەخمىنـ
ـر ،كۆلىمـ
ـى  20~40كىلومېتىـ
ـر ،كەڭلىكـ
كىلومېتىـ
كىــۋادرات كىلومېتىــر كېلىــدۇ .تاغلىــرى غەربتىــن شــەرققە قــاراپ
تەدرىجىيــي كېڭىيىــپ بارىــدۇ .غەربىــي بۆلىكــى پــەس بولــۇپ،
دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  2000مېتىــر ،ئوتتــۇرا بۆلىكــى
ـەرقىي
ـەكىللەندۈرگەن .شـ
ـىمان ھالەتنى شـ
ـىيىپ ئىگەرسـ
ـۇ پەسـ
تېخىمـ
بۆلىكــى تەدرىجىــي ئېگىزلــەپ بارىــدۇ .ئاساســلىق چوققىســىنىڭ
ـى
ـاش دەرياسـ
ـى قـ
ـاغ گەۋدىسـ
ـدۇ .تـ
ـر كېلىـ
ـى 3996مېتىـ
ئېگىزلىكـ
بىلــەن كۈنــەس دەرياســى ئارىلىقىدىكــى ســۇ بۆلگۈچتــۇر .
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يالقۇنتاغ

ـان
ـقان .تۇرپـ
ـە جايالشـ
ـان تەۋەلىكىگـ
ـاغ تۇرپـ
ـۇن تـ
يالقـ
ئويمانلىقىنىــڭ ئوتتــۇرا قىســمىنى كېســىپ ئۆتىــدۇ .غەربتــە
ـىغىچە يېتىپ
ـرەك جىلغىسـ
ـاق تېـ
ـەرقتە ئـ
ـلىنىپ ،شـ
ـاپتۇللۇقتىن باشـ
شـ
بارىــدۇ ،غەربىــي جەنۇبىــي ئايدىــڭ كــۆل ،شــەرقىي جەنۇبىــي
قــۇم تــاغ ،شــىمالىي قىســمى بۇغــدا تاغلىرىنىــڭ تــاغ ئالــدى
يانتــۇ تۈزلەڭلىكىدىــن ئىبــارەت .ئاساســەن شــەرقىي ئۇزۇنلــۇق
ـي
ـىدە .غەربىـ
ـك  425 ~435دائىرىسـ
ـىمالىي كەڭلىـ
 ،8910~9010شـ
شىمال–شــەرقىي جەنــۇب يۆنىلىشــىدە .ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقــى
ـر،
ـى  8 ~ 5كىلومېتىـ
ـر ،كەڭلىكـ
ـۋادرات كىلومېتىـ
ـەن  100كىـ
تەخمىنـ
كۆلىمــى تەخمىنــەن  600كىــۋادرات كىلومېتىــر كېلىــدۇ .تــاغ
شــەكلى تــار ھــەم ئــۇزۇن ،ئوتتــۇرا بۆلىكــى بىرقــەدەر كــەڭ،
ـن ئېگىزلىكى
ـز يۈزىدىـ
ـاكار .دېڭىـ
ـى پـ
ـى ئۇچـ
ـەرب ئىككـ
ـەرق ،غـ
شـ
ئومۇمــەن  500 ~ 300مېتىرچــە كېلىــدۇ ،ئاساســلىق چوققىســى
ـدە
ـان تەرىپىـ
ـەرقىي يـ
ـڭ شـ
ـىڭگىم ئېغىزىنىـ
ـى سـ
ـۇرا بۆلىكىدىكـ
ئوتتـ
بولــۇپ ،دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  851مېتىركېلىــدۇ .تــاڭ
سۇاللىســى شــائىرى سېنشــىن« :يانــار تاغــدا چىغتــام دېگــەن
ـى
ـەن يالقۇنـ
ـا چىقارئىكـ
ـىنچى ئايدىـ
ـە ،بەشـ
ـۇت قىياپەتتـ
ـۇرار مەزمـ
تـ
ـەك
ـس تۈتـ
ـۇ ئىـ
ـا ،كەتمەپتـ
ـۇ ئوتقـ
ـۇ چۆمۈپتـ
ـە .تاغ–ئېدىرمـ
كۆككـ
تارقــاپ ،ئۇچارقــۇش يېقىــن كېلەلمــەي تۇراركــەن مىــڭ چاقىرىــم
چەتتــە» دەپ يازغــان« .غەربكەســاياھەت» رومانىــدا راھىــب
شــۈەنزاڭنىڭ نــوم ئەكىلىــش ســەپىرىدە بۇتاغدىــن ئۆتكەنلىكــى
بايــان قىلىنغــان.
جەنۇبىي تەڭرى تاغلىرى

ـوم
ـز ئاپتونـ
ـۇ قىرغىـ
ـرى قىزىلسـ
ـرى تاغلىـ
ـي تەڭـ
جەنۇبىـ
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ئوبالســتى ،قەشــقەر ۋىاليىتــى ،ئاقســۇ ۋىاليىتــى ،بايىنغولىــن
ـدە
ـڭ تەۋەلىكىـ
ـان ۋىاليىتىنىـ
ـتى ۋە تۇرپـ
ـوم ئوبالسـ
ـۇل ئاپتونـ
موڭغـ
.شــىمالدا موڭغۇلكــۈرە ئويمانلىقــى ،چــوڭ يۇلتــۇز ئويمانلىقــى،
ـەن
ـرى بىلـ
ـرى تاغلىـ
ـۇرا تەڭـ
ـق ئوتتـ
ـى ئارقىلىـ
ـەھەر ئويمانلىقـ
قاراشـ
ـەن
ـىدۇ .ئاساسـ
ـۇرۇدۇ ،جەنۇبىي تارىم ئويمانلىقىغا تۇتىشـ
ـىپ تـ
قارىشـ
ـەرقىي بۆلىكى
ـى بىلەن شـ
ـۇرا بۆلىكـ
ـىدە ئوتتـ
ـەرق–غەرب يۆنىلىشـ
شـ
شــەرق-غەرب يۆنىلىشــىدە ســوزۇلغان .ئــۇ تەڭــرى تاغلىرىنىــڭ
ـرى،
ـەن تاغلىـ
ـۆك تىكـ
ـاغ ،كـ
ـق تـ
ـەن خالىـ
ـى بىلـ
ـي تېزمىسـ
جەنۇبىـ
ـدۇ.
ـە ئالىـ
ـۆز ئىچىگـ
ـى ئـ
ـاغ قاتارلىقالرنـ
ـۇرۇق تـ
ـرى ،قـ
ـورا تاغلىـ
خـ
تاغلىرىنىــڭ ئۆزگىرىشــى مۇرەككــەپ ،ئوتتۇراقىســمى غەربكــە
قىيســايغان تۆمــۈر چوققىســى رايونلىرىدىــن ئىبــارەت غايــەت
زور تــاغ ئومۇرتقىســىنى ھاســىل قىلغــان .تۆمــۈر چوققىســىنىڭ
ـاغ
ـاغ تـ
ـۇپ ،تەڭرىتـ
ـر بولـ
ـى 7435مېتىـ
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىدىـ
دېڭىـ
سىستېمىســىدىكى ئــەڭ ئېگىــز چوققــا ھېســابلىنىدۇ .خانتەڭــرى
چوققىســى  6995مېتىــر كېلىــدۇ .بــۇ بەلباغــدا دېڭىــز يۈزىدىــن
ئېگىزلىكــى  6000مېتىردىــن ئاشــىدىغان تــاغ چوققىلىرىدىــن 20
ـۇپ ،كۆلىمى 2804
ـن  421بولـ
ـان مۇزلۇقالردىـ
ـى ،يېغىلىۋالغـ
نەچچىسـ
كىــۋادرات كىلومېتىــر كېلىــدۇ ،تەڭرىتــاغ مۇزلۇقلىــرى ئومۇمىــي
ـي
ـىنىڭ غەربىـ
ـرى چوققىسـ
ـدۇ .خانتەڭـ
ـى ئىگىلەيـ
ـڭ 29%نـ
كۆلىمىنىـ
ـدۇ.
ـى دەپ ئاتىلىـ
ـي تېزمىسـ
ـڭ جەنۇبىـ
ـرى تاغلىرىنىـ
ـي تەڭـ
جەنۇبىـ
ـەت
ـۇپ دۆلـ
ـىدە بولـ
ـىمال يۆنىلىشـ
ـەرقىي شـ
ـي جەنۇب–شـ
ـۇ غەربىـ
ئـ
ـىنىڭ دېڭىز
ـا لىنىيىسـ
ـاغ ئومۇرتقـ
ـوزۇلغان تـ
ـاپ ،سـ
ـىنى بويـ
چېگرىسـ
يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى ئومۇمــەن  5000 ~ 4000مېتىــر كېلىــدۇ.
خانتەڭــرى چوققىســىنىڭ شــەرقىدىكى خالىــق تــاغ ،كــۆك تېكــە
تاغلىرىنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 4000مېتىردىــن ئاشــىدۇ
.خالىــق تاغنىــڭ ئاساســلىق چوققىســى بولغــان قــار لەيلىســى
چوققىســىنىڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  6627مېتىــر كېلىــدۇ.
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تەڭرى تاغنىڭ جەنۇبىي تېزمىسى

جەنۇبىــي تەڭــرى تاغلىرىدىكــى خانتەڭــرى تېغىنىــڭ
غەربىــي قىســمى ئومۇمالشــتۇرۇلۇپ تەڭــرى تاغلىرىنىــڭ جەنۇبىــي
تېزمىســى دېيىلىــدۇ .ئــۇ جەنۇبىــي تەڭرىتــاغ تــاغ تېزمىلىرىنىــڭ
بىــر قىســمىدۇر .قىزىلســۇ قىرغىــز ئاپتونــوم ئوبالســتى بىلــەن
ئاقســۇۋىاليىتى تەۋەلىكىــدە .ئــۇ غەربتىــن شــەرققە قــاراپ ئــاالي
ـرى ۋە
ـاغىل تاغلىـ
ـاغ ،كۆكشـ
ـدان تـ
ـاغ ،مەيـ
ـون تـ
ـرى ،كۆكتـ
تاغلىـ
ـى قارا
ـاغ تېزمىلىرىدىكـ
ـدى تـ
ـڭ تاغ ئالـ
ـرى تاغلىرىنىـ
ـي تەڭـ
جەنۇبىـ
ـرى قاتارلىقالرنى
ـن تاغلىـ
ـاغ ،كەلپىـ
ـرى ،قاراتـ
ـە) تاغلىـ
تېرەك(قاراتېكـ
ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ .شــىمالىي قىســمى خىتتاي–قىرغىزىســتان
ـق
ـى ئارقىلىـ
ـۇ دەرياسـ
ـمى قىزىلسـ
ـي قىسـ
ـەن ،جەنۇبىـ
ـى بىلـ
چېگراسـ
ـمى
ـي قىسـ
ـدۇ ،غەربىـ
ـەن چېگرىلىنىـ
ـرى بىلـ
ـۇرۇم تاغلىـ
ـي قاراقـ
غەربىـ
غەربكــە ســوزۇلغان قىرغىزىســتان تەۋەلىكىدىكــى ئــاالي تاغلىــرى
ـم ئويمانلىقىنىڭ
ـمى تارىـ
ـي قىسـ
ـەرقىي جەنۇبىـ
ـىدۇ ،شـ
ـەن تۇتىشـ
بىلـ
غەربىــي چېتــى بىلــەن قوشــنا ،شەرقىي-شــىمالىي قىســمى قــۇم
ـدۇ.
ـەن چېگرالىنىـ
ـرى بىلـ
ـۈر تاغلىـ
ـق تۆمـ
ـى ئارقىلىـ
ـق دەرياسـ
ئېرىـ
ـي ئۇزۇنلۇقى
ـىدە .ئومۇمىـ
ـىمال يۆنىلىشـ
ـەرقىي شـ
ـي جەنۇب–شـ
غەربىـ
ـى
ـر ،كۆلىمـ
ـى  160~50كىلومېتىـ
ـر ،كەڭلىكـ
ـەن  520كىلومېتىـ
تەخمىنـ
تەخمىنــەن  60مىــڭ كىــۋادرات كىلومېتىــر كېلىــدۇ .شــىمالىي
قىســمى خىتتــاي قىرغىزىســتان چېگــرا لىنيەســىدۇر .ئۇنىڭدىكــى
ـى ~ 4000
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىدىـ
ـڭ دېڭىـ
ـۈچ چوققىالرنىـ
ـۇ بۆلگـ
سـ
ـۇپ،
ـدا بولـ
ـاغىل تاغلىرىـ
ـى كۆشـ
ـز چوققىسـ
ـەڭ ئېگىـ
ـر .ئـ
5000مېتىـ
ـى
ـاغ تېزمىسـ
ـدۇ .تـ
ـى  5842مېتىركېلىـ
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىدىـ
دېڭىـ
ئاساســەن غەربىــي جەنۇب-شــەرقىي شــىمال يۆنىلىشــىدىكى بىــر
قانچــە تاغالردىــن تەركىــب تاپقــان ،تــاغ ئارىلىــرى ئوخشــاش
يۆنىلىشــتىكى توشــقان دەرياۋادىســى ،قاراجــۇل ۋادىســى ،كەلپىــن
ۋادىلىــرى ئارقىلىــق بىر–بىرىدىــن ئايرىلىــپ تۇرىــدۇ.
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پامىر ئېگىزلىكى

ـمىدىكى ئېگىزلىك.
ـىيانىڭ ئوتتۇراقىسـ
پامىر ئېگىزلىكى ئاسـ
قەدىمكــى زاماندىكــى كــۆك تــاغ دەپ ئاتىلىدىغــان تاغنىــڭ بىــر
قىســمى .ئــۇ شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ غەربىــي جەنۇبىــي قىســمى،
ـىمالىي
ـەرقىي شـ
ـتاننىڭ شـ
ـمى ،ئافغانىسـ
ـتاننىڭ جەنۇبىي قىسـ
تاجىكىسـ
ـۇن تېغى،
ـى ،كوئىنلـ
ـۇرۇم تېغـ
ـۇپ ،قاراقـ
ـان بولـ
ـىملىرىغا يېيىلىغـ
قىسـ
ھىندىقــۇش تېغــى ۋە تەڭرىتاغلىــرى تۇتاشــقان غايــەت زور تــاغ
تۈگۈنــى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ .كۆلىمــى تەخمىنــەن  100مىــڭ
ـز
ـە دېڭىـ
ـز ،ئوتتۇرۇچـ
ـى ئېگىـ
ـاغ گەۋدىسـ
ـر ،تـ
ـۋادرات كىلومېتىـ
كىـ
يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  4500مېتىردىــن يۇقىــرى ،ئادەتتىكــى تــاغ
چوققىلىــرى  5500 ~ 5000مېتىــر كېلىــدۇ .ئاساســلىق تــاغ
چوققىلىرىنىــڭ ئېگىزلىكــى  6000مېتىردىــن ئاشــىدۇ .غەربىــي
قىســىمدىكى ئاساســلىق چوققــا بولغــان كوممۇنىزىــم چوققىســىنىڭ
دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  7495مېتىــر ،لېنىــن چوققىســىنىڭ
دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  7134مېتىــر .ئېگىزلىكنىــڭ شــەرقىي
قىســمى بىلــەن غەربىــي قىســمېنىڭ پەرقــى روشــەن .غەربىــي
پامىرنىــڭ مۇتلــەق ئېگىزلىكــى بىلــەن نىســپىي ئېگىزلىكلىرىنىــڭ
ـىدىكى
ـل ۋە مىردىيانلىرىنىڭ يۆنىلىشـ
ـوڭ؛ پاراللېـ
ـى چـ
ـى ناھايىتـ
پەرقـ
تــاغ تېزمىلىــرى گىرەلىشــىپ كەتكــەن ،يــەر شــەكلى مۇرەككــەپ
بولــۇپ ،ئېگىــز تــاغ ئېگىزلىكــى ئاالھىدىلىكىگــە ئىگــە دەريــا
تورلىــرى ناھايىتــى زىــچ ،جىلغىالرنىــڭ كېسىلىشــى چوڭقــۇر،
تەكشــىلەنگەن يۈزلەرنىــڭ بۇزغۇنچىلىققــا ئۇچرىشــى ئېغىــر .پامىــر
ئېگىزلىكنىــڭ مۇتلــەق ئېگىزلىكــى بىرقــەدەر پــەس ،نىســپى
ئېگىزلىكىمــۇ بىرقــەدەر پــەس ،ئېگىزلىــك ئاالھىدىلىكــى روشــەن،
ـۇپ،
ـان بولـ
ـەڭ تارقالغـ
ـار كـ
ـە مۇزلۇقـ
ـەڭ .ئېگىزلىكتـ
ـرى كـ
ۋادىلىـ
 1085مۇزلــۇق بــار ،مۇزلۇقالرنىــڭ كۆلىمــى  8041كىــۋادرات
ـى 77
ـك مۇزلۇقـ
ـان فىدچىـ
ـۇزۇن بولغـ
ـەڭ ئـ
ـدۇ .ئـ
ـا يېتىـ
كىلومېتىرغـ
22

مەن ۋە ۋەتىنىم

ـان
ـوڭ بولغـ
ـەڭ چـ
ـۆپ ،ئـ
ـەر كـ
ـۇق كۆللـ
ـدۇ .مۇزلـ
ـا يېتىـ
كىلومېتىرغـ
قــارا كۆلنىــڭ كۆلىمــى  383كىــۋادرات كىلومېتىرغــا يېتىــدۇ .بــۇ
كۆلنىــڭ ئــەڭ چوڭقــۇر جايــى 236مېتىــر .
ـا
ـى بولسـ
ـر ئېگىزلىكـ
ـى پامىـ
ـى ئىچىدىكـ
ـاي چىگراسـ
خىتتـ
ئۇنىــڭ شــەرقىي قىســمى بولــۇپ ،قىزىلســۇ قىرغىــز ئاپتونــوم
ـى
ـەرقتە مۇجـ
ـۇ شـ
ـدە .ئـ
ـقەرۋىاليىتى تەۋەلىكىـ
ـەن قەشـ
ـتى بىلـ
ئوبالسـ
ۋادىســى بىلــەن تاشــقۇرغان ۋادىســىنى چېگــرا قىلىــدۇ ،غەربتــە
ـۇرۇم تاغلىرىغا
ـارا قـ
ـا قـ
ـنا ،جەنۇبتـ
ـەن قوشـ
ـرى بىلـ
ـۇن تاغلىـ
كوئىنلـ
تۇتىشــىدۇ .شــىمالىي قىســمى غەربىــي شىمال–شــەرقىي جەنــۇب
يۆنىلىشــىدە ،جەنۇبىــي قىســمى غەربىــي شىمال–شــەرقىي جەنــۇب
يۆنىلىشــىدە .ئۇزۇنلۇقــى  260كىلومېتىر،كەڭلىكــى 50~100
ـاغ
ـى تـ
ـەن ئېگىزلىكتىكـ
ـى بىلـ
ـك تاغلىقـ
ـۇپ ،ئېگىزلىـ
ـر بولـ
كىلومېتىـ
ـز
ـڭ دېڭىـ
ـان .تاغلىقالرنىـ
ـب تاپقـ
ـن تەركىـ
ـىدىكى ئويمانلىقالردىـ
ئارىسـ
يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى ئومۇمــەن  5000 ~ 5500مېتىــر ،تــاغ
ئارىســىدىكى ئويمانلىقالرنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 4200
~  3500مېتىــر بولــۇپ ،قىســمەن بۆلەكلىــرى پەســىيىپ 3200
مېتىرغــا چۈشــىدۇ.
قاراقۇرۇم تاغلىرى

قارقــۇرۇم تاغلىــرى تۈركچــە «قــارا تاشــلىق» دېگــەن
مەنىــدە ،ئۇيغۇرچــە «ھەيۋەتلىــك ئېگىــز تــاغ »دېگــەن
مەنىــدە .قاراقــۇرۇم تاغلىــرى ئاســىيانىڭ ئوتتــۇرا قىســمىغا،
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ غەربىــي جەنــۇب قىســمى ۋە كەشــمىرنىڭ
ـوزۇلۇپ
ـەرققە سـ
ـۇپ ،شـ
ـقان بولـ
ـمىغا جايالشـ
ـىمال قىسـ
ـەرقىي شـ
شـ
شــىزاڭ ئاپتونــوم رايونىنىــڭ شــىمالىي قىســمىغا يېتىــپ بارىــدۇ.
غەربىــي شىمال–شــەرقىي جەنــۇب يۆنىلىشــىدە .ئۇزۇنلۇقــى 500
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كىلومېتىردىــن ئارتــۇق ،كەڭلىكــى  250 ~150كىلومېتىــر كېلىــدۇ.
ـى
ـرى ئېقىنـ
ـىنىڭ يۇقىـ
ـەن دەرياسـ
ـەن يەكـ
ـىمالدا ئاساسـ
ـەرقىي شـ
شـ
ـەن
ـى ئاساسـ
ـۇب تەرىپـ
ـي جەنـ
ـدۇ ،غەربىـ
ـەن چېگرالىنىـ
ـى بىلـ
ۋادىسـ
ـەن چېگرالىنىدۇ،
ـى بىلـ
ـى ۋادىسـ
ـرى ئېقىنـ
ـىنىڭ يۇقىـ
ـدى دەرياسـ
ھىنـ
ـۇش تاغلىرى
ـى ۋە ھىندى قـ
ـر ئېگىزلىكـ
ـىمال بۆلىكى پامىـ
ـي شـ
غەربىـ
بىلــەن تۇتىشــىدۇ ،غەربىــي جەنــۇب بۆلىكــى خىتتاينىــڭ شــىزاڭ
تەۋەلىكىگــە ســوزۇلىدۇ .بــۇ چىڭخــەي شــىزاڭ ئېگىزلىكــى 6000
مېتىــر كېلىــدۇ 7000 ،مېتىردىــن يۇقىــرى تــاغ چوققىســىدىن25
ى 8000 ،مېتىردىــن يۇقىــرى تــاغ چوققىســىدىن تۆتــى بــار.
ـن
ـز يۈزىدىـ
ـىنىڭ دېڭىـ
ـر چوققىسـ
ـان چوگىـ
ـى بولغـ
ـىي چوققىسـ
ئاساسـ
ـز
ـى ئېگىـ
ـە ئىككىنچـ
ـا بويىچـ
ـۇپ ،دۇنيـ
ـر بولـ
ـى  8611مېتىـ
ئېگىزلىكـ
ـى
ـەڭ كۆلەمدىكـ
ـىپ كـ
ـار تۇتىشـ
ـز چوققىـ
ـابلىنىدۇ .ئېگىـ
ـا ھېسـ
چوققـ
مۇزلــۇق رايونلىرىنــى شــەكىللەندۈرگەن .بــۇ مۇزلۇقالرنىــڭ
ـدۇ.
ـر كېلىـ
ـۋادرات كىلومېتىـ
ـڭ  800كىـ
ـى  17مىـ
ـي كۆلىمـ
ئومۇمىـ
ـىياچىن
ـقان سـ
ـىغا جايالشـ
ـۇر ۋادىسـ
ـى نوبـ
ـان باغىردىكـ
ـي يـ
جەنۇبىـ
مۇزلۇقىنىــڭ ئۇزۇنلۇقــى  75كىلومېتىرغــا يېتىــدۇ .پەلەمپەيســىمان
ـۇرۇم
ـى قاراقـ
ـتان تەۋەلىكىدىكـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـەن ،شـ
ـەكلى روشـ
يەرشـ
تاغلىــرى بولســا ئۇنىــڭ شــىمالىي قىســمىدۇر .ئــۇ ئاساســەن
ـڭ
ـرى ئېقىنىنىـ
ـىنىڭ يۇقىـ
ـاش دەرياسـ
ـەن قاراقـ
ـى بىلـ
ـەن دەرياسـ
يەكـ
جەنۇبىــي تەرىپــى رايونــى بولــۇپ ،قەشــقەر ۋىاليىتــى بىلــەن
خوتــەن ۋىاليىتىگــە ســوزۇلغان ،غەربىــي شىمال–شــەرقىي جەنــۇب
ـى 90
ـر ،كەڭلىكـ
ـەن  500كىلومېتىـ
ـى تەخمىنـ
ـىدە ،ئۇزۇنلۇقـ
يۆنىلىشـ
ـن
ـز يۈزىدىـ
ـىنىڭ دېڭىـ
ـاغ ئومۇرتقىسـ
ـدۇ .تـ
ـر كېلىـ
~  150كىلومېتىـ
ـز يۈزىدىن
ـىزىقىنىڭ دېڭىـ
ـر ،قار سـ
ـەن  6000مېتىـ
ـى ئومۇمـ
ئېگىزلىكـ
ئېگىزلىكــى  5300مېتىــر كېلىــدۇ .چوگېــر چوققىســى قاتارلىــق
ـڭ
ـم دەريالىرىنىـ
ـار تارىـ
ـان مۇزلۇقـ
ـە قىلغـ
ـى مەنبـ
ـا رايونلىرىنـ
چوققـ
مۇھىــم مەنبەســى ،شــۇنداقال بــۇ خىتتــاي تەۋەلىكىدىكــى بىــز
ـابلىنىدۇ.
ـى ھېسـ
ـان مۇزلۇقـ
ـى زامـ
ـۇزۇن ھازىرقـ
ـەڭ ئـ
ـان ئـ
بىلىدىغـ
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كوئىنلۇن تاغ سىستېمىسى

كوئىنلــۇن تېغــى سىستېمىســى غەربتــە پامىــر ئېگىزلىكىنىــڭ
ـىزاڭالرنى
ـتان ،شـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـلىنىپ ،شـ
ـەرقىي قىســمىدىن باشـ
شـ
كېســىپ ئۆتــۈپ ،شــەرقىي قىســمى چىڭخــەي تەۋەلىكىگىچــە
ســوزۇلىدۇ .يۆنىلىشــى غەربىــي شــىمال ـ شــەرقىي جەنــۇب
يۆنىلىشــىدىن بۇرۇلــۇپ ،شــەرق-غەرب يۆنىلىشــىگە ســوزۇلىدۇ.
ئۇزۇنلۇقــى تەخمىنــەن 2500كىلومېتىــر ،كەڭلىكــى ~250
ـۇق 74 ~ 103
ـەرقىي ئۇزۇنلـ
ـەن شـ
ـدۇ .ئاساسـ
ـر كېلىـ
100كىلومېتىـ
ئارىلىقىــدا .غەربىــي بۆلىكــى تارىــم ئويمانلىقــى بىلــەن شــىمالىي
شــىزاڭ ئېگىزلىكىنىــڭ پاســىل تېغــى ھېســابلىنىدۇ .غەربىــي
شــىمال ئۇچــى قىزىلســۇ دەرياســى ئارقىلىــق تەڭــرى تاغلىرىنىــڭ
جەنۇبىــي تېزمىلىرىدىــن ئايرىلىــپ تــۇرۇدۇ .غەربىــي كوئىنلــۇن
ـەن 900
ـەدەر تەخمىنـ
ـا قـ
ـۇز تاغقـ
ـن چوڭمـ
ـەي تاغدىـ
ـرى كۈنگـ
تاغلىـ
كىلومېتىرغــا ســوزۇلىدۇ .ئوتتــۇرا كوئىنلــۇن تاغلىــرى چــوڭ مــۇز
ـەي
ـوزۇلۇپ ،چىڭخـ
ـەرقىگىچە سـ
ـىنىڭ شـ
ـاغ چوققىسـ
ـۇز تـ
ـن مـ
تاغدىـ
ـدە
ـا كەلگەنـ
ـاغ ئېغىزىغـ
ـان تـ
ـىپ ئۆتىدىغـ
ـى بېسـ
ـاش يولىنـ
ـىزاڭ تـ
شـ
ئــۈچ تارماققــا بۆلىنىــدۇ  :شــىمالىي تارمىقــى چىمــەن تــاغ،
ـىل
ـۆك يېشـ
ـى كـ
ـي تارمىقـ
ـاغ ،جەنۇبىـ
ـۇ تـ
ـى ئارغـ
ـۇرا تارمىقـ
ئوتتـ
تاغلىرىدىــن ئىبــارەت؛ ئــۇ يەنــە داۋاملىــق شــەرققە ســوزۇلۇپ
ـۇرا تارماقنىڭ
ـىدىن چىقىپ كېتىدۇ .ئوتتـ
ـتان چېگراسـ
ـەرقىي تۈركىسـ
شـ
ـن
ـرى ۋە ئانىماچىـ
ـۇددا تاغلىـ
ـان بـ
ـمى بورھـ
ـوزۇلغان قىسـ
ـەرققە سـ
شـ
ـمى بايانغار
ـوزۇلغان قىسـ
ـەرققە سـ
ـي تارماقنىڭ شـ
ـدۇر .جەنۇبىـ
تاغلىرىـ
ـەن
ـەن چىيۇڭلەيشـ
ـىدىكى مىنشـ
ـىچۇەن چېگراسـ
ـۇپ ،سـ
ـرى بولـ
تاغلىـ
تاغلىــرى بىلــەن تۇتىشــىدۇ.
ـتان تەۋەلىكىدىكى
ـەرقىي تۈركىسـ
ـڭ شـ
ـۇن تاغلىرىنىـ
كوئىنلـ
ئۇزۇنلۇقــى  1500كىلومېتىــر كېلىــدۇ ،ئــۇ پۈتــۈن كوئىنلــۇن
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تاغلىرىنىــڭ ئوتتــۇرا ،غەربىــي رايونــى بولــۇپ ،ئاساســەن
ـم
ـى تارىـ
ـاغ گەۋدىسـ
ـىدە ،تـ
ـۇق  74 ~ 91دائىرىسـ
ـەرقىي ئۇزۇنلـ
شـ
ئويمانلىقىنىــڭ جەنۇبىــي چېتىنــى ئــوراپ تــۇرۇدۇ .ئــۇ جەنۇبقــا
تومپىيىــپ چىققــان يــاي شــەكىللىك تــاغ سىستېمىســى بولــۇپ،
غەربتىــن شــەرققە قــاراپ غەربىــي كوئىنلــۇن تاغلىــرى ،ئوتتــۇرا
كوئىنلــۇن تاغلىــرى ۋە شــەرقىي كوئىنلــۇن تاغلىرىغــا بۆلىنىــدۇ.
شــىمالىي يــان باغــرى تارىــم ئويمانلىقىغــا يۈزلەنگــەن .تــاغ
گەۋدىســى ھەيۋەتلىــك ،چوققىلىــرى تىــك ،تــار جىلغىــار كــەڭ
تارقالغــان  :جەنۇبىــي يانباغــرى قاراقــۇرۇم تاغلىــرى ۋە شــىمالىي
ـدۇ.
ـىيىپ بارىـ
ـرى پەسـ
ـىدۇ ،تاغلىـ
ـەن تۇتىشـ
ـى بىلـ
ـىزاڭ ئېگىزلىكـ
شـ
ـن ئېگىزلىكى 6500
ـز يۈزىدىـ
ـە دېڭىـ
ـڭ ئوتتۇرۇچـ
ـاغ ئومۇرتقىلىرنىـ
تـ
ـڭ ئېگىزلىكى 7546
ـاغ چوققىلىرىنىـ
ـاندىكى تـ
ـدۇ ،ئازسـ
ـا يېتىـ
مېتىرغـ
مېتىــر كېلىــدۇ؛ ئوتتــۇرا قىســمىدىكى مۇزچوققىســى  6638مېتىــر،
چــوڭ مۇزتاغنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  6942مېتىرغــا
يېتىــدۇ؛ شــەرقىي قىســىمدىكى مــۇز تاغنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن
ئېگىزلىكــى 6973مېتىركېلىــدۇ .كوئىنلــۇن تاغلىــرى ئاســىيادىكى
ئــەڭ قۇرغــاق ئــەڭ ئېگىــز تــاغ رايونلىرىنىــڭ بىــرى .
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تاغ چوققىلىرى
تۆمۈر چوققىسى

تۆمــۈر چوققىســى تەڭرىتــاغ تــاغ تېزمىلىرىدىكــى
ـر
ـى  7435.3مېتىـ
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىدىـ
ـا .دېڭىـ
ـز چوققـ
ـەڭ ئېگىـ
ئـ
بولــۇپ ،تەڭــرى تاغلىرىنىــڭ غەربىــي بۆلىكىگــە جايالشــقان .ئــۇ
(خانتەڭــرى چوققىســى  )6995مېتىــر قاتارلىــق  6000مېتىردىــن
ئاشــىدىغان  40تىــن ئارتــۇق تــاغ چوققىســى بىلــەن بىرلىكتــە
ـان.
ـىل قىلغـ
ـى ھاسـ
ـاغ تۈگۈنىنـ
ـز تـ
ـەڭ ئېگىـ
ـڭ ئـ
ـرى تاغلىرىنىـ
تەڭـ
جۇغراپىيىلىــك كوردېناتــى  :شــىمالىي كەڭلىــك  ،4202شــەرقىي
ئۇزۇنلــۇق  80.07ئورنــى ئاقســۇ ۋىاليىتىنىــڭ ئونســۇ ناھيەســى
تەۋەلىكىــدە .تۆمــۈر چوققىســى رايونىــدا شــەرقىي تۈركىســتان
تەۋەلىكىگــە مەنســۇپ بولغــان جەمئىــي  509مۇزلــۇق بولــۇپ،
كۆلىمــى  2746.23كىــۋادرات كىلومېتىــر كېلىــدۇ .بــۇ چوققــا
ســىرتقا رەســمىي ئېچىۋېتىلــدى.
خانتەڭرى

ـدە .خانتەڭرى
ـەن مەنىـ
ـاھى دېگـ
ـاغ شـ
ـرى تەڭرىتـ
خانتەڭـ
چوققىســى جەنۇبىــي تەڭرىتــاغ تۈگۈنىنىــڭ ئوتتــۇرا قىســمىغا
جايالشــقان بولــۇپ ،دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  6995مېتىــر،
ئورنــى خىتتــاي بىلــەن قىرغىزىســتان چېگراســىدا .جۇغراپىيىلىــك
كوئوردېناتــى شــەرقىي ئۇزۇنلــۇق  ،801032شــىمالىي كەڭلىــك
 .42128چوققىنىــڭ جەنــۇب تەرىپــى تۆمــۈر چوققىســى بىلــەن
ـان خانتەڭرى
ـدۇ) بولغـ
ـاس قىلىـ
ـىنى ئاسـ
ـۈر چوققىسـ
ـەداش (تۆمـ
مەنبـ
ـدە ،تۆۋەن
ـاي تەۋەلىكىـ
ـى خىتتـ
ـرى ئېقىنـ
ـۇپ (يۇقىـ
ـرى بولـ
مۇزلۇقلىـ
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ئېقىنــى قىرغىزىســتان تەۋەلىكىــدە) ئۇزۇنلۇقــى  61.1كىلومېتىــر،
كۆلىمــى 544.29كىــۋادرات كىلومېتىــر كېلىــدۇ .بــۇ تەڭرىتــاغ
ـۇق
ـكەن ،مۇزلـ
ـەڭ مەركەزلەشـ
ـار ئـ
ـدە مۇزلۇقـ
ـرى ئىچىـ
ـاغ تېزمىلىـ
تـ
كۆلىمــى ئــەڭ كــەڭ بولغــان رايونــدۇر.
مۇز تاغ چوققىسى

مــۇز تــاغ چوققىســى غەربىــي كوئىنلــۇن تاغلىرىنىــڭ
ئوتتــۇرا بۆلىكىگــە جايالشــقان ،بــۇ يەردىكــى تاغــار مــۇز تــاغ
ئاتــا تاغلىــرى دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ .كوئىنلــۇن تاغلىرىنىــڭ غەربىــي
ـۇز
ـرى ،مـ
ـۇر تاغلىـ
ـلىنىپ ،قوڭـ
ـن باشـ
ـەي تاغلىرىدىـ
ـى كۈنگـ
تارمىقـ
ـاش قوزۇق
ـەرقىدىكى تـ
ـدە ئۇنىڭ شـ
ـرى ھەمـ
ـقورغان تاغلىـ
ـاغ ،تاشـ
تـ
تاغلىــرى ،ئوغــۇز تاغلىــرى قاتارلىــق تاغــار بىلــەن تۇتىشــىپ
بىــر پۈتــۈن گــەۋدە ھاســىل قىلىــپ ،غەربىــي شىمال–شــەرقىي
ـەرقىي
ـى شـ
ـك كوردېناتـ
ـوزۇلغان .جۇغراپىيەلىـ
ـىدە سـ
ـۇب يۆنىلىشـ
جەنـ
ـز
ـۇپ ،دېڭىـ
ـك  381541بولـ
ـىمالىي كەڭلىـ
ـۇق  ،750756شـ
ئۇزۇنلـ
ـۇ
ـا قىزىلسـ
ـۇ چوققـ
ـدۇ .بـ
ـا يېتىـ
ـى  7456مېتىرغـ
ـن ئېگىزلىكـ
يۈزىدىـ
قىرغىــز ئاپتونــوم ئوبالســتىنىڭ ئاقتــۇ ناھىيەســى تەۋەلىكىــدە
بولــۇپ ،خىتتــاي ۋە چــەت ئەللەرگــە رەســمىي ئېچىۋېتىلــدى.
چۆگىر چوققىسى

چۆگىــر چوققىســى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ غەربــى جەنۇبىــي
ـۇرا
ـڭ ئوتتـ
ـلىق تېزمىلىرىنىـ
ـڭ ئاساسـ
ـۇرۇم تاغلىرىنىـ
ـى قاراقـ
چېتىدىكـ
بۆلىكىگــە ،خىتتاي–پاكىســتان چېگــرا لىنىيەســىگە جايالشــقان
ـىدا.
ـىنىڭ باشقۇرۇشـ
ـقورغان ناھىيەسـ
ـى تاشـ
ـقەر ۋىاليىتـ
ـۇپ ،قەشـ
بولـ
چوگىــر چوققىســى دۇنيــا بويىچــە - 2ئېگىــز چوققــا بولــۇپ،
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ـك
ـدۇ .جۇغراپىيەلىـ
ـر كېلىـ
ـى  8611مېتىـ
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىدىـ
دېڭىـ
كوردېناتــى شــەرقىي ئۇزۇنلــۇق  763630شــىمالىي كەڭلىــك
ـمىي ئېچىۋېتىلدى.
ـە رەسـ
ـەت ئەللەرگـ
ـاي ۋە چـ
ـر خىتتـ
 355331ھازىـ
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شەرقىي تۈركىستاندىكى ئويمانلىقالر
تارىم ئويمانلىقى
تارىــم ئويمانلىقــى ئاالھىــدە چــوڭ ئىچكــى قۇرۇقلــۇق
ئويمانلىقــى ھېســابلىنىدۇ .ئۇنىــڭ ئەتراپــى تاغــار بىلــەن
ئورالغــان بولــۇپ ،شــىمال تەرىپــى تەڭرىتــاغ تــاغ سىستېمىســى،
غــەرب تەرىپــى پامىــر ئېگىزلىكــى ۋە كوئىنلــۇن تاغلىرىنىــڭ
ـرى
ـۇرۇم تاغلىـ
ـۇن ،قاراقـ
ـى كوئىنلـ
ـۇب تەرىپـ
ـى ،جەنـ
ـي بۆلىكـ
غەربىـ
ۋە ئالتــۇن تــاغ ،شــەرق تەرىپــى شــىمالىي تاغنىــڭ پــەس تــاغ
ئېدىرلىقلىــرى ۋە قــۇم تاغدىــن ئىبــارەت .ئومۇمــەن ئالغانــدا،
ـۇق  89 ~ 76ئارىلىقىغا
ـەرقىي ئۇزۇنلـ
ـك  42 ~ 37شـ
ـىمالىي كەڭلىـ
شـ
يېيىلىغــان .ئويمانلىقتــا بايىنغولىــن ،قىزىلســۇ ،ئاقســۇ ،قەشــقەر،
خوتــەن قاتارلىــق بــەش ۋىاليــەت ئوبالســت بــار .ئويمانلىــق
تەرتىپســىز رومبــا شــەكلىدە ،شــەرقتىن غەربكــە ئۇزۇنلۇقــى 1400
ـر ئەتراپىدا،
ـى  520كىلومېتىـ
ـىمالغا كەڭلىكـ
ـن شـ
ـر ،جەنۇبتىـ
كىلومېتىـ
ـەرقىي
ـۈن شـ
ـۇپ ،پۈتـ
ـر بولـ
ـۋادرات كىلومېتىـ
ـڭ كىـ
ـى  530مىـ
كۆلىمـ
تۈركىســتان ئومۇمىــي يــەر كۆلىمېنىــڭ 31.9%ىنــى ئىگىلەيــدۇ،
ئويمانلىقنىــڭ ئومۇمىــي يەرشــەكلى غەربىــي ئېگىــز ،شــەرقىي
ـى
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىدىـ
ـىدۇ .دېڭىـ
ـىمالغا يانتۇلىشـ
ـۇپ شـ
ـەس بولـ
پـ
ـز يۈزىدىن
ـە دېڭىـ
ـدا ئوتتۇرۇچـ
ـەن  1400 ~ 800مېتىرئارىلىقىـ
ئومۇمـ
ـى،
ـى مازارتېغـ
ـا غەربتىكـ
ـدۇ .ئويمانلىقتـ
ـر كېلىـ
ـى 780مېتىـ
ئېگىزلىكـ
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خامتــاغ ھەمــدە مارالبېشــى ئەتراپىدىكــى ئۇلجىنىــس قالــدۇق
ـەكلى
ـەر شـ
ـۇلۇق يـ
ـن سـ
ـرى ئېقىـ
ـا يېـ
ـقا ھەممىـ
ـن باشـ
ئېدىرلىقالردىـ
ـر،
ـاغ ،پامىـ
ـارەت .تەڭرىتـ
ـەكلىدىن ئىبـ
ـرى يەرشـ
ـۇم دۆۋىلەنمىلىـ
ۋە قـ
ـا ئېقىنلىرى
ـق تاغالرنىڭ دەريـ
ـرى قاتارلىـ
ـۇرۇم تاغلىـ
ـۇن ،قاراقـ
كوئىنلـ
ـەكىللەندۈرگەن.
ـى شـ
ـۇن دېلتىالرنـ
ـدە نۇرغـ
ـڭ چەتلىرىـ
ئويمانلىقلىرىنىـ
ـەن
ـى ،ئۆگـ
ـۇ دەرياسـ
ـى ،ئاقسـ
ـۇ دەرياسـ
ـى ،قىزىلسـ
ـەن دەرياسـ
خوتـ
دەرياســى ،قاراشــەھەر دەرياســى ،كۆنچــى دەرياســى قاتارلىــق
دەريــاالر تــاغ ئېغىزلىرىدىــن ئېقىــپ چىققاندىــن كېيىــن ،كــەڭ
كەتكــەن ئېقىنــدى تۈزلەڭلىكلەرنــى شــەكىللەندۈرگەن ،بولۇپمــۇ
ـى
ـڭ كەڭلىكـ
ـدى تۈزلەڭلىكىنىـ
ـمىدا ئېقىنـ
ـىمالىي قىسـ
ـڭ شـ
ئويمانلىقنىـ
تەخمىنــەن  130كىلومېتىــر بولــۇپ ،شــەرقتىن غەربكىچــە بولغــان
ئۇزۇنلۇقــى  1000كىلومېتىــر كېلىــدۇ .ئويمانلىقنىــڭ ئەتراپىغــا
كۆلىمــى ئوخشــاش بولمىغــان نۇرغــۇن بوســتانلىقالر تارقالغــان
.تارىــم دەرياســىنىڭ غــول ئېقىنىنىــڭ ئىككــى قېتىــدا مەملىكــەت
ـى
ـاكان قۇملۇقـ
ـى تەكلىمـ
ـە قۇملۇقـ
ـوڭ كۆچمـ
ـى چـ
ـە ئىككىنچـ
بويىچـ
بــار .ئۇنىــڭ كۆلىمــى  337مىــڭ  600كىــۋادرات كىلومېتىــر
بولــۇپ ،تارىــم ئويمانلىقــى ئومۇمىــي يەركۆلىمېنىــڭ تەخمىنــەن
 63.7%ىنــى ئىگىلەيــدۇ ،ئويمانلىقتــا كان مەھســۇالتلىرى مــول،
نۇرغــۇن چــوڭ تىپتىكــى نېفىــت ،تەبئىــي گازلىقــار بايقالــدى
ھەمــدە ئېچىلىۋاتىــدۇ .بــۇ جــاي مۇھىــم نېفىــت ،تەبئىــي گاز
زاپــاس بازىســى ھېســابلىنىدۇ .
جۇڭغار ئويمانلىقى
ـمىغا
ـىمالىي قىسـ
ـتاننىڭ شـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـار ئويمانلىقى شـ
جۇڭغـ
ـىمالدا
ـى ،شـ
ـڭ جەنۇبىي چىگراسـ
ـرى ئۇنىـ
ـرى تاغلىـ
ـقان ،تەڭـ
جايالشـ
ـەرقتە
ـىم تاغلىرى ،شـ
ـار غەربىي قىسـ
ـە جۇڭغـ
ـرى ،غەربتـ
ـاي تاغلىـ
ئالتـ
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بەيتىــك تاغلىــرى بــار .ئومۇمــەن ئالغانــدا ،شــىمالىي كەڭلىــك
 47 ~ 44شــەرقىي ئۇزۇنلــۇق  90 ~ 82ئارىلىقىــدا .پۈتكــۈل
ئويمانلىــق ئــۈچ بۇلــۇڭ شــەكلىدە بولــۇپ ،تۆۋەندىكــى چېتــى
ـى  700كىلومېتىردىن
ـان ئۇزۇنلۇقـ
ـە بولغـ
ـەرقتىن غەربكىچـ
ـا شـ
جەنۇبتـ
ئارتــۇق ،جەنۇبتىــن شــىمالغىچە بولغــان ئــەڭ كــەڭ جايــى 450
ـۋادرات كىلومېتىر
ـڭ كىـ
ـەن  180مىـ
ـى تەخمىنـ
ـەر كۆلىمـ
ـر ،يـ
كىلومېتىـ
ـا
ـي جەنۇبقـ
ـى غەربىـ
ـەر تۈزۈلۈشـ
ـي يـ
ـڭ ئومۇمىـ
ـدۇ .ئويمانلىقنىـ
كېلىـ
يانتۇالشــقان بولــۇپ ،شــىمالىي قىســمى جەنۇبىــي قىســمىدىن
ـر،
ـەن  500مېتىـ
ـى تەخمىنـ
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىدىـ
ـزرەك ،دېڭىـ
ئېگىـ
شــىمالىي قىســمى بىلــەن شــەرقىي قىســمېنىڭ كۆپىنچــە يەرلىــرى
 700مېتىــر ئەتراپىــدا .ئــەڭ پــەس جايــى غەربىــي جەنۇبىدىكــى
ـى
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىدىـ
ـۇپ ،دېڭىـ
ـى بولـ
ـى ئويمانلىقـ
ـۇر كۆلـ
ئېبىنـ
ـق،
ـمىنى تۇراقلىـ
ـزى قىسـ
ـڭ مەركىـ
ـدۇ .ئويمانلىقنىـ
ـرال كېلىـ
 189مېتىـ
يېرىــم تۇراقلىــق قــۇم بارخانلىرىنــى ئاســاس قىلغــان قۇربــان
تۇڭغــۇت قۇملۇقــى ئىگىلەيــدۇ .پۈتكــۈل ئويمانلىــق ئۈچكــە
بۆلۈنگــەن بولــۇپ ،شــىمالىي قىســمى بىلــەن جەنۇبىــي قىســمى
تۈزلەڭلىــك ،ئوتتــۇرا قىســمى قۇملــۇق .ئويمانلىقنىــڭ چەتلىرىگــە
نۇرغــۇن بوســتانلىقالر جايالشــقان ،ئاساســلىقلىرىدىن ئۈرۈمچــى –
ـۇن–
ـتانلىقى ،كۇيتـ
ـاس بوسـ
ـىخەنزە مانـ
ـتانلىقى ،شـ
ـۈ بوسـ
ۋۇجىياچـ
ـتاننىڭ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـۇ شـ
ـار .بـ
ـار بـ
ـتانلىقى قاتارلىقـ
ـزە بوسـ
چېپەيـ
ـاي
ـۇنىڭدەك خىتتـ
ـى ،شـ
ـش رايونـ
ـلەپ چىقىرىـ
ـلىق ئىشـ
ـم ئاشـ
مۇھىـ
بويىچــە  -4چــوڭ نېفىتلىكتــۇر.
تۇرپان–قۇمۇل ئويمانلىقى
تۇرپان-قۇمــۇل ئويمانلىقــى خىتتاينىــڭ تەڭرىتــاغ تــاغ
سىستېمىســى ئىچىدىكــى ئورنــى پــەس بولغــان چوڭتــاغ ئارىســى
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ـۇرا تەڭرى
ـەن ئوتتـ
ـرى بىلـ
ـرى تاغلىـ
ـىمالىي تەڭـ
ـۇ شـ
ـى .ئـ
ئويمانلىقـ
تاغلىــرى ئارىســىغا جايالشــقان ،لىيــاۋدۇن ئېدىرلىقىنــى چېگــرا
ـمىنى
ـەرقىي قىسـ
ـى ،شـ
ـان ئويمانلىقـ
ـمىنى تۇرپـ
ـي قىسـ
ـپ ،غەربىـ
قىلىـ
قۇمــۇل ئويمانلىقــى دەپ ئايرىشــقا بولىــدۇ .تۇرپــان ئويمانلىقــى
غەربتــە ئېۋىرغــول ئەتراپىدىــن باشــلىنىپ ،شــەرقتە لىيــاۋدۇن
ئېدىرلىقىغىچــە ســوزۇلىدۇ .شــىمالدا بۇغــدا تاغلىــرى بىلــەن،
جەنۇبتــا چــۆل تــاغ بىلــەن تۇتىشــىدۇ .ئويمانلىقىنىــڭ شــەرقتىن
غەربكىچــە بولغــان ئۇزۇنلۇقــى  240كىلومېتىردىــن ئارتــۇق،
جەنۇبتىــن شــىمالغىچە بولغــان ئــەڭ كــەڭ يېــرى  75كىلومېتىــر.
يــەر كۆلىمــى تەخمىنــەن  18مىــڭ  500كىــۋادرات كىلومېتىــر
كېلىــدۇ .ئويمانلىقنىــڭ ئــەڭ پــەس جايــى دېڭىــز يۈزىدىــن 155
ـاي
ـۇ جـ
ـۇپ ،بـ
ـى بولـ
ـۆل ئويمانلىقـ
ـان ئايدىڭكـ
ـۆۋەن بولغـ
ـر تـ
مېتىـ
ـاي،
ـەس جـ
ـەڭ پـ
ـن ئـ
ـز يۈزىدىـ
ـى دېڭىـ
ـاي چوڭقۇرۇقلۇقىدىكـ
خىتتـ
شــۇنداقال دۇنيــا بويىچــە ئىئوردانىيەدىكــى ئۆلــۈك دېڭىز(دېڭىــز
ـن
ـز يۈزىدىـ
ـال كۆلى(دېڭىـ
ـەن تايبـ
ـەس) بىلـ
ـر پـ
ـن  392مېتىـ
يۈزىدىـ
 212مېتىــر پەس)دىــن قالســىال  -3ئورۇنــدا تۇرۇدىغــان پــەس
جــاي ھېســابلىنىدۇ.
شــەرقىي تۈركىســتاندا بۇالردىــن باشــقا يەنــە ،باركــۆل
ـى،
ـى ئويمانلىقـ
ـايرام كۆلـ
ـى ،سـ
ـاي ئويمانلىقـ
ـۆك توقـ
ـى ،كـ
ئويمانلىقـ
تارباغاتــاي ئويمانلىقــى ،ئىلــى ئويمانلىقــى ،يۇلتــۇز ئويمانلىقــى،
ـى ئويمانلىقى،
ـەنتاڭخۇ–نوم كۆلـ
ـەيۋوپۇ ئويمانلىقى ،سـ
ـڭ سـ
داۋانچىـ
قــارا شــەھەر ئويمانلىقــى ،بــاي ئويمانلىقــى ،مۇچــى ئويمانلىقــى،
ـق ئويمانلىقالر
ـى قاتارلىـ
ـۆل ئويمانلىقـ
ـى ،قۇمكـ
ـايچىن ئويمانلىقـ
ئاقسـ
ـار.
بـ
باركــۆل ئويمانلىقــى شــىمالىي تەڭــرى تاغلىرىنىــڭ شــەرقىي
ـرى
ـۆل تاغىلىـ
ـي ،بارىكـ
ـڭ جەنۇبىـ
ـۇال تاغلىرىنىـ
ـى مەچىنئـ
بۆلىكىدىكـ
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ـقان.
ـىمالىغا جايالشـ
ـڭ شـ
ـق تاغنىـ
ـەن قارلىـ
بىلـ
كــۆك توقــاي ئويمانلىقــى ئالتــاي تاغلىرىنىــڭ شــەرقىي
ـقان بولۇپ،
ـا جايالشـ
ـرى ئېقىنىغـ
ـىنىڭ يۇقىـ
ـش دەرياسـ
ـمى ئېرتىـ
قىسـ
تۆتىنجــى دەۋردە شــەكىللەنگەن كىچىكــرەك تــاغ ئارىســى ئــۈزۈك
ئويمانلىــق ھېســابلىنىدۇ.
ـمىدىكى
ـڭ غەربىي قىسـ
ــ جۇڭغارنىـ
تارباغاتــاي ئويمانلىقــى ــــ
تارباغاتــاي ،ئورقاشــار تاغلىرى(شــىمالىدا) بىلــەن بالىــق
تاغلىرى(جەنۇبىــدا) ئارىلىقىغــا جايالشــقان .
ــ موڭغۇلچــە تــاغ
ســايرام كۆلــى ئويمانلىقــى ــــ
ئومۇرتقىســىدىكى كــۆل دېگــەن مەنىــدە ،ئويمانلىقنىــڭ نامــى
ســايرام كۆلىنىــڭ نامىدىــن كەلگــەن .بــۇ ئويمانلىــق شــىمالىي
ـرى
ـن تاغلىـ
ـان كوگورچىـ
ـى بولغـ
ـي بۆلىكـ
ـڭ غەربىـ
ـرى تاغلىرىنىـ
تەڭـ
ـى
ـى ئېگىزتاغ ئارىسـ
ـق ھالەتتىكـ
ـۇپ ،يېپىـ
ـقان بولـ
ـا جايالشـ
ئارىلىقىغـ
ئويمانلىقىدىــن ئىبــارەت .
ـاغ
ـاغ تـ
ـتان تەڭرىتـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ــ شـ
ئىلــى ئويمانلىقــى ــــ
سىستېمىســىنىڭ غەربىــي قىســمىغا ،شــىمالىي تەڭــرى تاغلىرىدىكــى
ـۇن
ـى ئۇيسـ
ـرى تاغلىرىدىكـ
ـۇرا تەڭـ
ـەن ئوتتـ
ـرى بىلـ
ـۇر تاغلىـ
پولكىنـ
ـقان .
ـىغا جايالشـ
ـرى ئارىسـ
تاغلىـ
ــ ئېگىزلىكتىكــى تــاغ ئارىســى
يۇلتــۇز ئويمانلىقــى ـــ
ئويمانلىقــى .ئېرەنقابىرغــا تاغلىــرى بىلــەن ئوتتــۇرا تەڭــرى
تاغلىرىدىكــى ســارمىن تېغــى ئارىلىقىغــا قىســىلغان شــەرق–غەرب
يۆنىلىشــىدىكى تــار ھــەم كىچىــك ئويمانلىــق .
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داۋانچىڭ
ـدا
ـى بۇغـ
ـرى تاغلىرىدىكـ
ـىمالىي تەڭـ
ـى شـ
ـەيۋوپۇ ئويمانلىقـ
سـ
ـال
ـقان ئوتتۇراھـ
ـا جايالشـ
ـڭ ئارىلىقىغـ
ـرى تېغىنىـ
ـەن تەڭـ
ـى بىلـ
تېغـ
ـن
ـقان ئويمانلىقتىـ
ـۈپ ئولتۇرۇشـ
ـى ئۈزۈلـ
ـاغ ئارىسـ
ـى تـ
ئېگىزلىكتىكـ
ـارەت .
ئىبـ
ــ ئاراتــۈرك ناھىيــە
ســەنتاڭخۇ نــوم كۆلــى ئويمانلىقــى ـــ
بازىرىنىــڭ شــىمالىغا جايالشــقان بولــۇپ ،مەچىنئــۇال تاغلىــرى
ئۇنىــڭ جەنۇبىــي چىگراســى ھېســابلىنىدۇ.
قاراشــەھەر ئويمانلىقــى ئوتتــۇرا تەڭــرى تاغلىرىدىكــى
بورتوئــۇال تېغــى بىلــەن جەنۇبىــي تەڭــرى تاغلىرىدىكــى قــۇرۇق
تــاغ ئارىلىقىغــا جايالشــقان.
ـىنىكلىناللىق ئويمانلىق
ـى سـ
ــ چوڭ تىپتىكـ
بــاي ئويمانلىقــى ـــ
ـۆل
ـدە چـ
ـۇب تەرىپىـ
ـاغ ،جەنـ
ـق تـ
ـدە قارلىـ
ـىمال تەرىپىـ
ـۇپ ،شـ
بولـ
تاغ بــار.
ــ كوئنلــۇن تاغلىــرى ئىچىدىكــى
مۇجــى ئويمانلىقــى ـــ
كۈنگــەي تېغــى بىلــەن پامىــر ئېگىزلىكــى ئارىلىقىغــا جايالشــقان
ئېگىزلىكتىكــى كىچىــك تــاغ ئارىســى ئويمانلىقــى.
ــ كوئنلــۇن تاغلىــرى بىلــەن
ئــاق ســايچىن ئويمانلىقــى ـــ
ـىمال
ـي شـ
ـۇپ ،غەربىـ
ـقان بولـ
ـىغا جايالشـ
ـرى ئارىسـ
ـۇرۇم تاغلىـ
قاراقـ
شــەرقىي جەنــۇب يۆنىلىشــىدە.
ــ كوئىنلــۇن تاغلىرىنىــڭ شــەرقىي
قۇمكــۆل ئويمانلىقــى ـــ
بۆلىكىگــە جايالشــقان بولــۇپ ،چىمەنتــاغ ،ئارقــا تــاغ قاتارلىــق
35

مەن ۋە ۋەتىنىم

تاغــار ئارىلىقىدىكــى يېپىــق ھالەتتىكــى ئېگىزلىــك تــاغ ئارىســى
ئويمانلىقــى.
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شەرقىي تۈركىستاندىكى قۇملۇق ۋە چۆللۈكلەر
تەكلىماكان قۇملۇقى
ـۇق،
ـەڭ چوڭقۇملـ
ـتاندىكى ئـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـى شـ
ـاكان قۇملۇقـ
تەكلىمـ
شــۇنداقال ئــەرەب يېرىــم ئارىلىدىكــى رۇب ئەلخــارى قۇملۇقىدىــن
قالســا دۇنيــا بويىچــە ئىككىنچــى چــوڭ كۆچمــە قۇملــۇق
ھېســابلىنىدۇ .ئــۇ تارىــم ئويمانلىقىنىــڭ مەركىزىــي رايونىغــا
جايالشــقان بولــۇپ ،تەكلىمــاكان قۇملۇقىنــى ئاســاس قىلىــپ،
لوپنــۇر كۆلىنىــڭ غەربىــي بىلــەن تارىــم دەرياســىنىڭ تۆۋەنكــى
ئېقىنىنىــڭ شــەرقىدىكى قۇرۇققۇملۇقــى ،چەرچــەن دەرياســىنىڭ
ـدىكى
ـقەر دېلتىسـ
ـدە قەشـ
ـى ھەمـ
ـاغ قۇملۇقىنـ
ـا تـ
ـى ياقـ
جەنۇبىدىكـ
ـە
ـۆز ئىچىگـ
ـى ئـ
ـى قاتارلىقالرنـ
ـراق قۇملۇقـ
ـى ۋە توغـ
ـۇل قۇملۇقـ
بوغـ
ـڭ
ـۈل قۇملۇقنىـ
ـدۇ .پۈتكـ
ئالىـ
شــەرقتىن غەربكىچــە بولغــان
تەخمىنــەن
ئۇزۇنلۇقــى
 1070كىلومېتىــر ،جەنۇبتىــن
شــىمالغىچە بولغــان كەڭلىكــى
 410كىلومېتىــر ،كۆلىمــى
 337مىــڭ  600كىــۋادرات
كىلومېتىــر بولــۇپ ،پۈتــۈن
ـي
ـۇق ئومۇمىـ
ـەت قۇملـ
مەملىكـ
كۆلىمېنىــڭ  47.4%ىنــى،
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تارىــم ئويمانلىقــى ئومۇمىــي كۆلىمېنىــڭ تەخمىنــەن  67.3%ىنــى
ئىگىلەيــدۇ .دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  1200 ~ 840مېتىــر
كېلىــدۇ .كىلىماتــى ئىنتايىــن قۇرغــاق ،قــۇم بــوران كــۆپ،
ـن
ـى  100كۈندىـ
ـق كۈنـ
ـۇم بورانلىـ
ـق قـ
ـڭ يىللىـ
ـي چەتلىرنىـ
جەنۇبىـ
ـى
ـڭ كۆلىمـ
ـۇم بارخانلىرىنىـ
ـە قـ
ـى كۆچمـ
ـدۇ .قۇملۇقتىكـ
ـىپ كېتىـ
ئېشـ
ئومۇمىــي قۇملــۇق كۆلىمېنىــڭ  85%ىنــى ئىگىلەيــدۇ .دەريــا
بويلىــرى ۋە غەربىــي مــازار تــاغ رۇس تېغــى ۋە شــىمالىي نىيــە
تۈرىدىكىلەردىــن باشــقا جايالرنىــڭ ھەممىســى قــۇم بارخانلىــرى
بىلــەن قاپالنغــان .قــۇم بارخانلىرىنىــڭ ئېگىزلىكــى ســىرتتىن
ئىچكىرىســىگە قــاراپ تەدرىجىــي ئېگىزلــەپ بارىــدۇ .نىســپىي
ـرى
ـز جايلىـ
ـەڭ ئېگىـ
ـر ،ئـ
ـەن  200 ~ 100مېتىـ
ـى ئومۇمـ
ئېگىزلىكـ
 300مېتىرىغــا يېتىــدۇ .قــۇم بارخانلىرىنىــڭ تىپــى ئــون نەچچــە
ـەن
ـرى بىلـ
ـۇم قىرلىـ
ـا قـ
ـق بويلىمـ
ـەپ تىپلىـ
ـۇپ ،مۇرەككـ
ـل بولـ
خىـ
ـە،
ـقىلىدۇ .كېرىيـ
ـى ئاساسـ
ـان زەنجىرلىرىنـ
ـىمان بارخـ
ـاي سـ
ـال ئـ
ھىـ
نىيــە ئارىلىقىــدا يەنــە پىرامىــدا شــەكىللىك قــۇم بارخانلىرىنىمــۇ
ئۇچراتقىلــى بولىــدۇ .تارىــم ئويمانلىقىنىــڭ ئاساســلىق شــامال
ـامىلى،
ـىمال شـ
ـەرقىي شـ
ـەرقىدە شـ
ـىنىڭ شـ
ـە دەرياسـ
ـى كېرىيـ
يۆنىلىشـ
غەربىــدە غەربىــي شــىمال شــامىلى بولــۇپ ،قــۇم بارخانلىرىنىــڭ
كۆچــۈش يۆنىلىشــى شــامال يۆنىلىشــنىڭ ئۆزگىرىشــىگە ئەگىشــىپ
ئۆزگىرىــدۇ .كېرىيــە ،نىيــە ئەتراپلىــرى كــۆپ خىــل شــامال
يۆنىلىشــلىرىنىڭ تەســىرىگە ئۇچرىغاچقــا ،قــۇم بارخانلىرىنىــڭ
يۆتكىلىشــىمۇ بىــر قــەدەر مۇرەككــەپ .قۇملۇقتــا قــۇم بورىنــى
ـى
ـق ھاۋارايـ
ـاڭ توزانلىـ
ـن ،چـ
ـا  30كۈندىـ
ـۈن يىلىغـ
ـان كـ
چىقىدىغـ
يىلىغــا  150كۈندىــن ئارتــۇق بولىــدۇ .قۇملۇقنىــڭ چــەت
ـر.
ـدارى  80 ~ 60مىللىمېتىـ
ـن مىقـ
ـق ھۆل–يېغىـ
ـڭ يىللىـ
رايونلىرىنىـ
قۇملۇقنىــڭ مەركىزىدىكــى ھاۋارايىنــى كۆزىتىشــتىن قارىغانــدا،
قۇملۇقنىــڭ مەركىزىــي قىســمىدا يــاز پەســلى ئۆتكۈنچــى يامغــۇر
ياغىــدۇ .مەنشــى پونكىتى(شــىمالىي كەڭلىــك  ،4006شــەرقىي
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ـدارى
ـن مىقـ
ـۆل يېغىـ
ـق ھـ
ـقان)نىڭ يىللىـ
ـۇق  8306قاجايالشـ
ئۇزۇنلـ
ـان،
ـن بۇيـ
ـە يىلدىـ
ـون نەچچـ
ـى ئـ
ـدۇ .يېقىنقـ
ـر كېلىـ
 26.4مىللىمېتىـ
تەكلىمــاكان قۇملۇقىنىــڭ شــىمالىي چېتــى ۋە ئوتتــۇرا قىســىمدا
نۇرغــۇن چــوڭ تېپتىكــى نېفىــت ،تەبئىــي گازلىقــار بايقالــدى؛
تارىمنىــڭ شــىمالىدىكى بۈگۈردىــن تارىمنىــڭ جەنۇبىدىكــى نىيــە
ناھيەســىگىچە ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقــى 522كىلومېتىــر كېلىدىغــان،
دۇنيــا بويىچــە بىرىنچــى قۇملــۇق تاشــيولى ياســالدى .
قۇربان تۇڭغۇت قۇملۇقى
قۇربــان تۇڭغــۇت قۇملۇقــى خىتتايدىكــى ئىككىنچــى چــوڭ
قۇملــۇق .جۇڭغــار ئويمانلىقىنىــڭ ئوتتۇرۇســىغا جايالشــقان.
ـى 300
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىدىـ
ـڭ دېڭىـ
ـان رايونالرنىـ
ـۇق تارقالغـ
قۇملـ
~  600مېتىــر ،كۆلىمــى  48مىــڭ  800كىــۋادرات كىلومېتىــر
كېلىــدۇ .بــۇ قۇملــۇق ئاساســەن تــۆت پارچــە قۇملۇقتىــن
تەشــكىل تاپقــان يەنــى شــەرقىي قىســمىدىكى خوجىــن ئېلىســېن
قۇملۇقــى ،ئوتتــۇرا قىســمىدىكى دېزوســتىن ئېلســېن قۇملۇقــى،
ـمىدىكى
ـىمالىي قىسـ
ـى ،شـ
ـوبغوربوك قۇملۇقـ
ـمىدىكى شـ
ـي قىسـ
غەربىـ
ئــاق قــۇم قۇملۇقىدىــن ئىبــارەت .قۇملۇقنىــڭ شــىمالىي قىســمى
ـي
ـرى ،جەنۇبىـ
ـىمان قۇمقىرلىـ
ـىدىكى شاخسـ
ـىمال يۆنىلىشـ
جەنۇب-شـ
ـان.
ـرى تارقالغـ
ـۇم قىرلىـ
ـەپ قـ
ـىمان مۇرەككـ
ـەرە كۆنىكىسـ
ـمى ھـ
قىسـ
قــۇم بارخانلىرىنىــڭ ئېگىزلىكــى ئومۇمــەن  50مېتىردىــن تــۆۋەن،
قۇملۇقنىــڭ ئوتتــۇرا قىســمى ھەمــدە ئــۈچ بۇالقنىــڭ جەنۇبىــي
ـىدۇ.
ـى  50مېتىردىن ئاشـ
ـڭ ئېگىزلىكـ
ـۇم بارخانلىرىنىـ
ـمىدىكى قـ
قىسـ
ئايرىملىرنىــڭ تۇراقلىــق ۋە يېرىــم تۇراقلىــق بولــۇپ ،كۆلىمــى
ـاي
ـۇ خىتتـ
ـدۇ .بـ
ـى ئىگىلەيـ
ـڭ 97%ىنـ
ـۇق كۆلىمېنىـ
ـۈل قۇملـ
پۈتكـ
ـۇر.
ـق قۇملۇقتـ
ـم تۇراقلىـ
ـەم يېرىـ
ـق ھـ
ـوڭ تۇراقلىـ
ـەڭ چـ
ـە ئـ
بويىچـ
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تۇراقلىــق قــۇم بارخانلىــرى رايونىنىــڭ يېپىنچــا ئۆســۈملۈكلەر
بىلــەن قاپلىنىــش نىســبىتى  15%نــى ئىگىلەيــدۇ .ئاساســەن
ـىدۇ.
ـۈملۈكلەر ئۆسـ
ـۇق ئۆسـ
ـامان غوللـ
ـۇن ۋە سـ
ـۆك ،يۇلغـ
سۆك-سـ
ـي گازلىقالر
ـك ۋە تەبئىـ
ـوڭ نېفىتلىـ
ـۇن چـ
ـدا نۇرغـ
ـۇق رايونلىرىـ
قۇملـ
بايقالــدى؛ شــەرقىي جۇڭغــار نېفېــت تەبئىــي گازلىقــى ئېچىــپ
پايدىلىنىلماقتــا.
قۇم تاغ قۇملۇقى
قــۇم تــاغ قۇملۇقــى كۆچمــە قۇملــۇق .لوپنــۇر كۆلــى
ئويمانلىقىنىــڭ شــەرقىي جەنۇبــى ،ئالتــۇن تاغنىــڭ شــىمالىي
ـىنىڭ دۇنخۇاڭ
ـۇ ئۆلكىسـ
ـەرق تەرىپى گەنسـ
ـقان ،شـ
ـە جايالشـ
ئېتىكىگـ
ناھىيەســىنىڭ غەربىــي قىســمىغا ســوزۇلغان .بۇقۇملــۇق دېڭىــز
يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  1200 ~ 2000مېتىــر كېلىدىغــان تاشــلىق
ـىمان
ـۈچ سـ
ـى يەلپۈگـ
ـى ۋە قەدىمكـ
ـان باغرىنـ
ـاش يـ
ـڭ قىيپـ
تاغلىقنىـ
كەلكــۈن چۆكۈندىلىرىنىــڭ ئۈســتىنى قاپلىغــان بولــۇپ ،كۆلىمــى
 22مىــڭ  800كىۋادراتكىلومېتىــر كېلىــدۇ .قۇملــۇق جەنــۇب-
شــىمال يۆنىلىشــىدە تــاغ باغرىنــى بويــاپ يۇقىرىغــا ســوزۇلۇپ
ئومۇمــەن ،دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  1500مېتىــر ئــۆپ
ـڭ
ـۇم قىرلىرىنىـ
ـان .قـ
ـپ بارغـ
ـا يېتىـ
ـان جايالرغـ
ـىگىچە بولغـ
چۆرىسـ
ئارىلىقلىــرى پــاكار تۆپىلىكلــەر بىلــەن بۆلۈۋېتىلگــەن بولــۇپ،
ئاالھىــدە پەيســىمان قــۇم بارخانلىرىنــى شــەكىللەندۈرگەن .بــۇ
قــۇم بارخانلىرىنىــڭ ئېگىزلىكــى ئومۇمــەن  20 ~ 16مېتىركېلىــدۇ.
قــۇم تــاغ بەلبېغىنىــڭ ئۇزۇنلۇقــى 250كىلومېتىردىــن ئاشــىدۇ،
ـر،
ـى  70 ~ 60كىلومېتىـ
ـڭ ئۇزۇنلۇقـ
ـۇم قىرلىرىنىـ
ـدە قـ
ـڭ ئىچىـ
بۇنىـ
قــۇم قىرلىــرى ئارىلىقىنىــڭ كەڭلىكــى تەخمىنــەن ئــۈچ كىلومېتىــر
كېلىــدۇ .تــاغ ئېتەكلىرىنــى بويــاپ تارقالغــان بۇالقالردىــن بىــر
40

مەن ۋە ۋەتىنىم

قانچــە پارچــە ســازلىق شــەكىللەنگەن .قۇملۇقنىــڭ شــىمالىي
قىســمېنىڭ چېتــى تارىختىكــى «يىپــەك يولــى» نىــڭ جەنۇبىــي
بۆلىكــى بولــۇپ ،خېلــى بۇرۇنــا تاشــلىنىپ كەتكــەن.
شــەرقىي تۈركىســتاندا بۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە شــىخۇ قۇملۇقــى،
بــۇرۇل توقــاي قۇملۇقــى ،بۇرچىــن – قابــا – جېمىنــەي قۇملۇقــى،
قاراشــەھەر ئويمانلىقــى ئــاق بــەل قۇمقۇملۇقــى ،كوئىنلــۇن قۇمكــۆل
قۇملۇقــى قاتارلىــق قۇملۇقــار بــار.
ـان
ـپ كېلىدىغـ
ـن ئېقىـ
ـرى تاغلىرىدىـ
ــ تەڭـ
شــىخۇ قۇملۇقــى ــــ
ـى
ـۇر كۆلـ
ـا ،ئېبىنـ
ـى ئارىلىقىغـ
ـۇن دەرياسـ
ـەن كۈيتـ
ـى بىلـ
ـۇ دەرياسـ
گورتـ
ئويمانلىقىنىــڭ شــەرقىي جەنــۇب قىســمىغا جايالشــقان.
ـى تەۋەلىكىدىكى
ــ بۇرۇلتوقاي ناھىيەسـ
بۇرۇلتوقــاي قۇملۇقــى ــــ
ـقان.
ـى ئويمانلىقىغا جايالشـ
ـۇر كۆلـ
ئۇلۇنگـ
ـار ئويمانلىقىنىڭ
بۇرچىــن ـ قابــا – جىمىنەي قۇملۇقى ـــ جۇڭغـ
غەربىــي شــىمال بۇرجىكىگــە ،ســاۋۇر تېغــى بىلــەن ئالتــاي تاغلىــرى
ـقان.
ـىغا جايالشـ
ئارىسـ
ــ قــارا
قــارا شــەھەر ئويمانلىقــى ئــاق بەلقــۇم قۇملۇقــى ـــ
شــەھەر ئويمانلىقىدىكــى باغــراش كۆلىنىــڭ جەنۇبىــي ۋە شــەرقىي
قىرغاقلىرىغــا ئــاق بەلقــۇم قۇملۇقــى بىلــەن مارتازنىــڭ قۇمقۇملۇقــى
تارقالغــان.
كوئىنلــۇن قۇملۇقــى كوئىنلــۇن قۇمكــۆل ئويمانلىقىنىــڭ ئوتتــۇرا
قىســمىغا جايالشــقان بولــۇپ ،ئــۇ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى دېڭىــز
ـا بويىچىمۇ
ـۇنداقال دۇنيـ
ـۇق شـ
ـرى قۇملـ
ـەڭ يۇقىـ
ـى ئـ
ـن ئېگىزلىكـ
يۈزىدىـ
ـۇق
ـرى قۇملـ
ـەڭ يۇقىـ
ـى ئـ
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىدىـ
ـان دېڭىـ
ـە بايقالغـ
نۆۋەتتـ
ـابلىنىدۇ.
ھېسـ
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شەرقىي تۈركىستاندىكى چۆللۈكلەر
تارىم ئويمانلىقىنىڭ چېتىدىكى چۆللۈكلەر
تارىــم ئويمانلىقىنىــڭ ئەتراپىنــى تاغــار ئــوراپ تــۇرۇدۇ.
ـق تاغالرنىڭ تاغ
ـاغ قاتارلىـ
ـۇن تـ
ـۇن ،ئالتـ
ـر ،كوئىنلـ
ـاغ ،پامىـ
تەڭرىتـ
ـۇ چۆكۈندىلىرى ۋە
ـدا ئېقىنسـ
ـۈك ھالـ
ـدا ئومۇميۈزلـ
ـەك بەلۋاغلىرىـ
ئېتـ
ـك
ـۇن چوڭ–كىچىـ
ـان نۇرغـ
ـىل بولغـ
ـن ھاسـ
ـۈن چۆكۈندىلىرىدىـ
كەلكـ
چۆللۈكلــەر بــار .ئــۇالر ئاساســەن قــۇم ،شــىغىلالردىن تەركىــب
تاپقــان بولــۇپ ،كۆلىمــى  100مىــڭ كىــۋادرات كىلومېتىردىــن
ئارتــۇق .تەڭــرى تاغلىرىنىــڭ جەنۇبىــي ئېتىكىدىكــى چۆللــۈك
ـە 1000 ~ 1200
ـن ئېگىزلىكى كۆپىنچـ
ـز يۈزىدىـ
ـڭ دېڭىـ
بەلۋاغلىرىنىـ
مېتىــر ئارىلىقىــدا .كەلپىــن تاغلىــرى ۋە چــۆل تاغنىــڭ جەنۇبىــي
ئېتەكلىرىدىكــى چۆللەرنىــڭ كۆلىمــى ئــەڭ چــوڭ بولــۇپ ،كونــا
يېڭــى يەلپۈگۈچســىمان كەلكــۈن چۆكۈندىلىــرى ئاساســەن قــۇم–
ـر ئېگىزلىكى ۋە
ـان .پامىـ
ـاردىن تەركىب تاپقـ
ـۇۋاق تاشـ
ـېغىل ۋە ئـ
شـ
ـەل بېغىنىڭ
ـۈك بـ
ـى چۆللـ
ـىمالىي ئېتىكىدىكـ
ـڭ شـ
ـۇن تاغلىرىنىـ
كوئىنلـ
دائىرىســى تېخىمــۇ كــەڭ .قىزىلســۇ دەرياســى ھەمــدە ئۇنىــڭ
ـق
ـى قاتارلىـ
ـەن دەرياسـ
ـى ،خوتـ
ـەن دەرياسـ
ـرى ،يەكـ
ـاق ئېقىنلىـ
تارمـ
دەرياالرنىــڭ تاغدىــن چىقىــش ئېغىزلىرىنىــڭ ســىرتىدا شــېغىل
ـڭ
ـۇن تاغنىـ
ـەكىللەنگەن .ئالتـ
ـدە شـ
ـەڭ دائىرىـ
ـار كـ
ـلىق دىلتىـ
تاشـ
ـر ،ئۇزۇنلۇقى 600
ـى  70 ~ 60كىلومېتىـ
ـدە كەڭلىكـ
ـىمالىي ئېتىكىـ
شـ
ـان
ـب تاپقـ
ـېغىللىقالردىن تەركىـ
ـەي شـ
ـان ،پۈتۈنلـ
ـر كېلىدىغـ
كىلومېتىـ
چۆكۈنــدى چــۆل تۈزلەڭلىكــى ســوزۇلغان .بــۇ يــەردە يېپىنچــا
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ـافتىغا
ـي الندشـ
ـۆل تەبئىـ
ـاق چـ
ـۇپ ،قۇرغـ
ـاالڭ بولـ
ـۈملۈكلەر شـ
ئۆسـ
كىرىــدۇ .چۆللۈكنىــڭ ئايــاغ تەرىپــى بەلباغســىمان ۋە ئارالســىمان
بوســتانلىقالر ۋە توپىلىــق تۈزلەڭلىكلەردىــن ئىبــارەت.

جۇڭغار ئويمانلىقىنىڭ شەرقىي قىسمىدىكى چۆللۈكلەر
ـا
ـەك بەلباغلىرىغـ
ـاغ ئېتـ
ـى تـ
ـڭ ئەتراپىدىكـ
ـار ئويمانلىقىنىـ
جۇڭغـ
پۈتۈنلــەي دېگــۈدەك نۇرغــۇن يەلپۈگۈچســىمان ئېقىــن ســۇ
ـان بولۇپ،
ـى تارقالغـ
ـرى توپـ
ـۈن چۆكۈندىلىـ
ـرى ۋە كەلكـ
چۆكۈندىلىـ
ئاساســەن ئۇششــاق تــاش ۋە قــۇم شــىغىلالردىن تەركىــب تاپقــان
چــۆل بەلبېغىنــى شــەكىللەندۈرگەن چۆلنىــڭ ئومۇمــى كۆلىمــى 72
مىــڭ كىــۋادرات كىلومېتىــر بولــۇپ ،كۆپىنچىســى پارچە–پارچــە
ـڭ
ـرال چۆللۈكىنىـ
ـمىدىكى گېنېـ
ـەرقىي قىسـ
ـارەت .شـ
ـن ئىبـ
چۆللەردىـ
ـېغىل
ـڭ شـ
ـى دەۋرنىـ
ـەم تۆتىنجـ
ـدە ھـ
ـەر يۈزىـ
ـەڭ ،يـ
ـى كـ
دائىرىسـ
ـى (قۇمتاش،
ـەر قاتلىمـ
ـور دەۋرلىرنىڭ يـ
ـۇراـ بـ
ـار ،ھەم يـ
ـى بـ
قاتلىمـ
ـل،
ـۇزۇن مەزگىـ
ـۇپ ،ئـ
ـار بولـ
ـار) بـ
ـا جىنىسـ
ـاش ۋە التقـ
ـېغىل تـ
شـ
ـۈك
ـۇ ،كۈچلـ
ـىگە بولۇپمـ
ـۇددەت كېسىشـ
ـقا مـ
ـۇالرنىڭ قىسـ
ـن سـ
ئېقىـ
ـلىق
ـۇۋاق تاشـ
ـن ،ئـ
ـراپ تۇرغانلىقتىـ
ـىگە ئۇچـ
ـامالنىڭ ئېرزىيەلىشـ
شـ
ـق
ـا تاغلىـ
ـۇن چاسـ
ـدە نۇرغـ
ـڭ ئىچىـ
ـەكىللەنگەن .بۇنىـ
ـۈك شـ
چۆللـ
يــەر شــەكىللىرىنى ئۇچراتقىلــى بولىــدۇ .ئويمانلىقىنىــڭ غەربىــي
ـەرقىدىكى
ـڭ شـ
ـەي تاغلىرىنىـ
ـى ۋە شىمىتسـ
ـاۋۇر تېغـ
ـمىدىكى سـ
قىسـ
تاشــلىق كەلكــۈن چۆكۈنــدە تۈزلەڭلىكىــدە كۈچلــۈك شــامالنىڭ
ئىروزىيەلىشــى بىلــەن كــەڭ دائىرىدىكــى شــامال ئىروزىيەلىگــەن
ـۇر،
ـەن ئوقـ
ـامال ئىروزىيەلىگـ
ـۇپ ،شـ
ـەكىللەنگەن بولـ
ـەكلى شـ
ـەر شـ
يـ
ـى ئۇچراتقىلى
ـاتاغ قاتارلىقالرنـ
ـان ،چاسـ
ـەن ئويمـ
ـامال ئىروزىيەلىگـ
شـ
بولىــدۇ .قارامــاي ئەتراپىدىكــى كەلكــۈن چۆكۈنــدى شــېغىللىق
ـوڭ.
ـڭ جايلىشــىش كۆلىمىمــۇ خېلــى چـ
چۆلىنىـ
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شەرقىي تۈركىستاننىڭ شەرقىي قىسمىدىكى چۆللۈكلەر
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ شــەرقىي قىســمىدىكى چۆللۈكلــەر
ئاساســلىقى گاشــۈن چۆللۈكــى 13 ،ئۆي–نەنخــۇ چۆللۈكــى
ۋە الۋيېميــاۋ چۆللۈكلىرىدىــن ئىبــارەت .گاشــۈن چۆللۈكــى
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئــەڭ چــوڭ چۆللــۈك بولــۇپ ،قۇمــۇل
ئويمانلىقىنىــڭ جەنۇبىغــا ،لوپنــۇر كۆلى–شــۇلېخى دەرياســىنىڭ
ـۇ
ـقان .ئـ
ـىمالىغا جايالشـ
ـىنىڭ شـ
ـى لىنىيەسـ
ـن جىلغىسـ
ـى ئېقىـ
تۆۋەنكـ
جــاي ئــۇزۇن مۇددەتلىــك قۇرغاقلىشــىپ يالىنىشــتىن شــەكىللەنگەن
ياالنمــا تۈزلەڭلىــك بولــۇپ ،كــۆپ قىســىم رايونلىرىــدا ئــۇل
ـرى
ـس ئۇۋاقلىـ
ـاغ جىنىـ
ـەن تـ
ـان ،يىمىرىلگـ
ـپ قالغـ
ـار ئېچىلىـ
جىنىسـ
ھەممــە يەرگــە تارقالغــان .بــۇ خىتتايدىكــى تاشــلىق چۆللەرنىــڭ
ـۆي –
ـابلىنىدۇ 13 .ئـ
ـۇپ ھېسـ
ـون بولـ
ـەڭ رايـ
ـەڭ كـ
ـى ئـ
تارقىلىشـ
ـى
ـۇل ئويمانلىقـ
ـەن قۇمـ
ـى بىلـ
ـان ئويمانلىقـ
ـى تۇرپـ
ـۇ چۆللۈكـ
نەنخـ
ـڭ قىزىل تاغ
ـى دەۋرنىـ
ـدا ئۈچىنچـ
ـۇ رايونـ
ـقان .بـ
ـا جايالشـ
ئارىلىقىغـ
جىنىســلىرى كــەڭ تارقالغــان بولــۇپ ،كەلكــۈن چۆكۈندىلىرىنىــڭ
تارقىلىــش كۆلىمىمــۇ ناھايىتــى كــەڭ؛ ۋاقىتلىــق ســۇ ئېقىنلىــرى
ۋە ئــۇزاق مۇددەتلىــك شــامالنىڭ ئېروزىيەلىشــىگە ئۇچرىغانلىقتىــن
ـىل
ـەكلى ھاسـ
ـار يەرشـ
ـۇپ ،ناچـ
ـان بولـ
ـرەك بۇزۇلغـ
ـۈزى بەكـ
ـەر يـ
يـ
ـەنتاڭخۇ ۋە
ـىنىڭ سـ
ـۆل ناھىيەسـ
ـى باركـ
ـاۋ چۆللۈكـ
ـان .الۋيىمىيـ
بولغـ
ـە
ـۇپ ،موڭغۇلىيـ
ـدا بولـ
ـى ئەتراپىـ
ـوم كۆلـ
ـىنىڭ نـ
ـۈرك ناھىيەسـ
ئاراتـ
ـتى
ـان يەر ئۈسـ
ـى زامـ
ـدۇ .ھازىرقـ
ـىپ كېتىـ
ـەن تۇتىشـ
ـى بىلـ
چۆللۈكـ
ســەل–پەل يانتۇالشــقان كەلكــۈن چۆكۈنــدى تۈزلەڭلىكىدىــن
ئىبــارەت .ئۇنىــڭ كەلكــۈن چۆكۈنــدى شــېغىل قاتلىمــى نەچچــە
مېتىــرال بولــۇپ ،ئۈچىنچــى دەۋر يــەر قاتلىمىنــى ياپقــان ،يــەر
ـرى
ـاش پارچىلىـ
ـەن تـ
ـرى ۋە يىمىرىلگـ
ـۈن چۆكۈندىلىـ
ـدە كەلكـ
يۈزىـ
كــەڭ تارقالغــان.
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شەرقىي تۈركىستاندىكى مۇزلۇقالر
مۇزلۇقــار تەبىئــەت دۇنياســىدىكى مۇھىــم تاتلىــق ســۇ
بايلىقــى .مۇزلۇقــار ئېگىــز تاغــاردا قاتتىــق ھالەتتىكــى ســۇ
ئامبىرىلىــق رولىنــى ئوينايــدۇ .دەرياالرنىــڭ ئېقىــن مىقدارىنــى
تۇراقالشــتۇرۇپ ۋە تەڭشــەپ تــۇرۇدۇ ،ئــۇ بوســتانلىقالرنى
يېتىلدۈرگــەن قىممەتلىــك ســۇ بايلىقــى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ.
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى مۇزلۇقالرنىــڭ ســانى كــۆپ ،كۆلىمــى
كــەڭ ،مۇزلۇقالرنىــڭ كۆلىمــى غەربىــي شــىمال رايونىدىكــى
مۇزلۇقالرنىــڭ 91.4%ىنــى ،پۈتــۈن مەملىكــەت مۇزلۇقلىرنىــڭ
ـى
ـىال ئىككىنچـ
ـن قالسـ
ـىزاڭ ( )45.4%دىـ
ـدۇ ،شـ
ـى ئىگىلەيـ
44%ىنـ
ـى
ـى ئىچكـ
ـتاندىكى ھەرقايسـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـدۇ .شـ
ـى ئىگىلەيـ
ئورۇننـ
ـى
ـەت ئىچكـ
ـۈن مەملىكـ
ـرى پۈتـ
ـى مۇزلۇقلىـ
ـۇ سىستېمىسـ
ـن سـ
ئېقىـ
ـدۇ.
ـى ئىگىلەيـ
ـڭ  72.3%ىنـ
ـى مۇزلۇقلىرنىـ
ـۇ سىستېمىسـ
ـن سـ
ئېقىـ
ـن
ـوڭ مۇزلۇقتىـ
ـن چـ
ـۋادرات كىلومېتىردىـ
ـى  100كىـ
ـدا كۆلىمـ
خىتتايـ
جەمئىــي  26ســى بولــۇپ ،بۇنىــڭ  18ى شــەرقىي تۈركىســتاندا.
شــەرقىي تۈركىســتان يەنــە دۇنيــا بويىچــە ئوتتــۇرا كەڭلىــك
بەلبېغىدىكــى تــاغ مۇزلۇقلىــرى ئــەڭ كــەڭ تارقالغــان رايــون
ـى
ـۆۋەن كەڭلىكتىكـ
ـۇرا تـ
ـە ئوتتـ
ـا بويىچـ
ـابلىنىدۇ ،دۇنيـ
ـۇپ ھېسـ
بولـ
ـوڭ
ـدە چـ
ـان  15ئاالھىـ
ـر كېلىدىغـ
ـۋادرات كىلومېتىـ
ـى  300كىـ
كۆلىمـ
ـەرقىي
ـى ئىچىدە .شـ
ـتان چىگراسـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـى شـ
ـڭ تۆتـ
مۇزلۇقنىـ
تۈركىســتاندا جەمئىــي  19مىــڭ  374مۇزلــۇق بولــۇپ ،مۇزلــۇق
كۆلىمــى  25مىــڭ  458.4كىــۋادرات كىلومېتىــر ،مۇزلۇقالرنىــڭ
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زاپــاس مىقــدارى  2تىرىليــون  683مىليــارد  104مىليــون كــۇب
مېتىــر (-1990يىلدىكــى ئىستاتســتىكا ماتېرىيالــى ) .بۇنىــڭ
ـى 279.97
ـۇق بولۇپ ،كۆلىمـ
ـدا  403مۇزلـ
ـاي تاغلىرىـ
ـدە ئالتـ
ئىچىـ
ـون
ـارد  880مىليـ
ـى  15مىليـ
ـۇق زاپىسـ
ـر ،مۇزلـ
ـۋادرات كىلومېتىـ
كىـ
ـۇپ ،كۆلىمى
ـۇق بولـ
ـدا  9128مۇزلـ
ـر؛ تەڭرىتاغلىرىـ
ـۇب مېتىـ
 200كـ
ـون 12
ـى  1تىرىليـ
ـۇق زاپىسـ
ـر ،مۇزلـ
ـۋادرات كىلومېتىـ
 9253.58كىـ
ـدە
ـر ئېگىزلىكىـ
ـر .پامىـ
ـۇب مېتىـ
ـڭ كـ
ـون  500مىـ
ـارد  237مىليـ
مىليـ
ـر،
ـۋادرات كىلومېتىـ
ـى  2622.70كىـ
ـۇپ ،كۆلىمـ
ـۇق بولـ
 1823مۇزلـ
مۇزلــۇق زاپىســى  217مىليــارد  602مىليــون  100كــۇب مېتىــر.
كوئىنلــۇن تاغلىرىــدا  6065مۇزلــۇق بولــۇپ ،كۆلىمــى 8931.56
كىــۋادرات كىلومېتىرغــا يېتىــدۇ .مۇزلــۇق زاپىســى  885مىليــارد
ـدا 1784
ـۇرۇم تاغلىرىـ
ـر ؛ قاراقـ
ـۇب مېتىـ
ـڭ كـ
ـون  700مىـ
 840مىليـ
ـر ،مۇزلۇق
ـۋادرات كىلومېتىـ
ـى  4159.65كىـ
ـۇپ ،كۆلىمـ
ـۇق بولـ
مۇزلـ
ـۋادرات كىلومېتىر،
ـڭ كىـ
ـون  600مىـ
ـارد  141مىليـ
ـى  539مىليـ
زاپىسـ
مۇزلــۇق زاپىســى  11مىليــارد  665مىليــون  600مىــڭ كىــۋادرات
ـى
ـىم تارماقلىرىدىكـ
ـي قىسـ
ـڭ غەربىـ
ـار ئويمانلىقىنىـ
ـر ،جۇڭغـ
كىلومېتىـ
ســاۋۇر تېغىــدا  21مۇزلــۇق بولــۇپ ،كۆلىمــى  16.84كىــۋادرات
ـۇب مېتىر
ـڭ كـ
ـون  700مىـ
ـى  134مىليـ
ـۇق زاپىسـ
ـر ،مۇزلـ
كىلومېتىـ
كېلىــدۇ .ھەرقايســى تاغلىرىنىــڭ ئــەڭ تــۆۋەن بولــۇپ ،دېڭىــز
ـڭ
ـۇن تاغلىرىنىـ
ـر ؛ كوئىنلـ
ـى  3350~ 2800مېتىـ
ـن ئېگىزلىكـ
يۈزىدىـ
ئــەڭ ئېگىــز بولــۇپ 6080 ~ 4500 ،مېتىــر كېلىــدۇ .تەڭرىتــاغ
تــاغ سىستېمىســىدا قــار ســىزىقىنىڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى
ـەڭ چوڭ مۇزلۇق
ـتاندىكى ئـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـر .شـ
 4450 ~ 3620مېتىـ
تەڭرىتاغلىرىنىــڭ خانتەڭــرى چوققىســىدىكى جەنۇبىــي ئىنەلچــۈك
ـى 392.85
ـر ،كۆلىمـ
ـى  63.5كىلومېتىـ
ـۇپ ،ئۇزۇنلۇقـ
ـى بولـ
مۇزلۇقـ
ـۆپ چوققا
ـى كـ
ـۇرۇم تاغلىرىدىكـ
ـدۇ؛ قاراقـ
ـر كېلىـ
ـۋادرات كىلومېتىـ
كىـ
ـۋادرات
ـى  251.7كىـ
ـر ،كۆلىمـ
ـى  31كىلومېتىـ
ـڭ ئۇزۇنلۇقـ
مۇزلۇقىنىـ
ـەرقىي
ـتاندىكى مۇزلۇقالرنىڭ شـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـدۇ .شـ
ـر كېلىـ
كىلومېتىـ
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ـەرقىي
ـۈن شـ
ـدارى پۈتـ
ـاس مىقـ
ـى زاپـ
ـۇ بايلىقىدىكـ
ـتاننىڭ سـ
تۈركىسـ
تۈركىســتان يــەر يــۈزى ئېقىنىنىــڭ تەخمىنــەن  29ھەسسىســىگە
توغــرا كېلىــدۇ .ھەريىلــى تەخمىنــەن  19مىليــارد  600مىليــون
كــۇب مېتىــر ئېرىگــەن ســۇ بىلــەن تەمىنلەيــدۇ .بــۇ مۇزلۇقــار
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ســۇ بايلىقىــدا غايــەت زور تەڭشــەش ۋە
تۇراقالشــتۇرۇش رولىنــى ئوينايدىغانلىقىنــى تولــۇق چۈشــەندۈرۈپ
بېرىــدۇ .

كــۆپ چوققــا مۇزلۇقــى كوئىنلــۇن تاغلىرىنىــڭ ئوتتــۇرا
ـى ،يۇرۇڭقاش
ـى رايونـ
ـاغ چوققىسـ
ـۇن تـ
ـى كوئىنلـ
بۆلىكىدىكـ
دەرياســىنىڭ باشــلىنىش مەنبەســى ،كوئىنلــۇن تاغلىرىنىــڭ
چــوڭ مۇزلۇقلىــرى مۇزلۇقلىــرى مەركەزلىــك جايالشــقان
رايونــدۇر .بــۇ جايــدا تــۆت چــوڭ مۇزلــۇق بــار،
ـىدە
ـۇق يۆنىلىشـ
ـر يانتۇلـ
ـاش بىـ
ـى ئوخشـ
ـڭ ھەممىسـ
ئۇالرنىـ
جايالشــقان بولــۇپ ،ئىككىنچــى دەرىجىلىــك بىــر ســۇ
ـقان.
ـە پاراللىل جايالشـ
ـان ھالەتتـ
ـق ئايرىلغـ
ـۈچ ئارقىلىـ
بۆلگـ
ـۋادرات كىلومېتىر،
ـى  627كىـ
ـڭ ئومۇمىي كۆلىمـ
ـۆت مۇزلۇقنىـ
تـ
بۇنىــڭ ئىچىــدە كــۆپ چوققــا مۇزلۇقىنىــڭ كۆلىمــى ئــەڭ چــوڭ
بولــۇپ  251.7كىــۋادرات كىلومېتىــر كېلىــدۇ ،شــەرقىي شــىمالغا
يۈزلەنگــەن .مۇزلۇقنىــڭ يۇقىــرى چېكىنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن
ـز
ـڭ دېڭىـ
ـى ئۇچىنىـ
ـڭ ئاخىرقـ
ـۇز تىلىنىـ
ـر ،مـ
ـى  6957مېتىـ
ئېگىزلىكـ
يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  4590مېتىــر ،قــار ســىزىقىنىڭ ئېگىزلىكــى
دېڭىــز يۈزىدىــن  5960مېتىــر (-1988يىلــى ) .قــار ســىزىقىنىڭ
تۆۋەنكــى قىســمىدىكى ئاساســلىق مــۇز تىلىنىــڭ ئۇزۇنلۇقــى 27
ـى 2~1.5
ـمېنىڭ كەڭلىكـ
ـتۈنكى قىسـ
ـڭ ئۈسـ
ـۇز تىلىنىـ
ـر ،مـ
كىلومېتىـ
ـى 1 ~ 0.7
ـڭ كەڭلىكـ
ـۇز تىلىنىـ
ـى مـ
ـتى تەرىپىدىكـ
ـر ،ئاسـ
كىلومېتىـ
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ـڭ
ـەش رايونىنىـ
ـار تەمىنلـ
ـى مۇزلۇقـ
ـۇ يەردىكـ
ـدۇ .بـ
ـر كېلىـ
كىلومېتىـ
نىســپىي ئېگىزلىــك پەرقــى  1370مېتىــر كېلىــدۇ.
يۇرۇڭقاش مۇزلۇقى
يۇرۇڭقــاش مۇزلۇقــى كوئىنلــۇن تاغلىرىنىــڭ شــىمالىي
ـى مۇزلۇق
ـلىنىش مەنبەسـ
ـىنىڭ باشـ
ـاش دەرياسـ
ـى يۇرۇڭقـ
يانباغىردىكـ
رايونىغــا جايالشــقان .دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  5740مېتىــر،
كۆلىمــى  139.07كىــۋادرات كىلومېتىــر.
ئوتتۇرا چوققا مۇزلۇقى
ئوتتــۇرا چوققــا مۇزلۇقــى كوئىنلــۇن تاغلىرىنىــڭ ئوتتــۇرا
ـلىنىش
ـىنىڭ باشـ
ـەن دەرياسـ
ـى خوتـ
ـي يانباغرىدىكـ
ـڭ جەنۇبىـ
بۆلىكىنىـ
ـر،
ـى  6500مېتىـ
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىدىـ
ـقان .دېڭىـ
ـىگە جايالشـ
مەنبەسـ
ئومۇمىــي كۆلىمــى  241كىــۋادرات كىلومېتىــر.
چۇڭسى مۇزلۇقى
ـۇرا بۆلىكىنىڭ
ـڭ ئوتتـ
ـۇن تاغلىرىنىـ
ـى كوئىنلـ
ـى مۇزلۇقـ
چۇڭسـ
ـن ئېگىزلىكى 6903
ـز يۈزىدىـ
ـقان .دېڭىـ
ـا جايالشـ
ـي يانباغرىغـ
جەنۇبىـ
ـۋادرات كىلومېتىر.
ـى  163.06كىـ
ـر .كۆلىمـ
مېتىـ
قارا يايالق مۇزلۇقى
قــارا يايــاق مۇزلۇقــى قوڭــۇر چوققىســى بىلــەن قوڭــۇر
توققــۇز چوققىســىنىڭ شــىمالىي يانباغرىغــا جايالشــقان بولــۇپ،
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ئاقتــۇ ناھىيەســى تەۋەلىكىدىكــى گــەز دەرياســى ھەۋزىســىگە
ـى 94.94
ـر ،كۆلىمـ
ـى  2880مېتىـ
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىدىـ
ـەۋە .دېڭىـ
تـ
كىــۋادرات كىلومېتىــر.
كېرىيە مۇز قالپاق مۇزلۇقى
كېرىيــە مــۇز قالپــاق مۇزلۇقــى تەكشــى چوققىلىــق مۇزلــۇق
دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ .دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  7167مېتىــر،
كۆلىمــى  131.75كىــۋادرات كىلومېتىــر.
يېڭسۆگەت مۇزلۇقى
يېڭســۆگەت مۇزلۇقــى قــارا قــۇرۇم تاغلىرىنىــڭ غەربىــي
قىســمىدىكى شــور بــۇالق تېغىنىــڭ شــەرقىگە جايالشــقان .دېڭىــز
يۈزدىــن ئېگىزلىكــى  4000مېتىــر .كۆلىمــى  379.97كىــۋادرات
كىلومېتىــر .
چوگىر مۇزلۇقى
ـنا بولغان
ـا قوشـ
ـى ۋە ئۇنىڭغـ
ـر چوققىسـ
ـى چوگىـ
ـر مۇزلۇقـ
چوگىـ
ـانغان ،ماددا
ـن باشـ
ـىمالىي يانباغىرىدىـ
ـىنىڭ شـ
ـاغ ئومۇرتقىسـ
ـول تـ
غـ
تولۇقــاش رايونلىــرى شــەرق  -غــەرب يۆنىلىشــىدە تېزىلغــان
بولــۇپ ،ئۇزۇنلۇقــى  10كىلومېتىــر كېلىــدۇ .دېڭىــز يۈزىدىــن
ئېگىزلىكــى  7315مېتىــر.
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جاشۆ بۇلۇم مۇزلۇقى
جاشــۆ بۇلــۇم مۇزلۇقــى قاراقــۇرۇم تاغلىرىنىــڭ ئوتتــۇرا
ـن
ـز يۈزىدىـ
ـقان .دېڭىـ
ـمىغا جايالشـ
ـەرقىي قىسـ
ـاش شـ
ـمېنىڭ قىيپـ
قىسـ
ئېگىزلىكــى  4250مېتىــر .كۆلىمــى  119.8كىــۋادرات كىلومېتىــر .
تېرامكەڭرى مۇزلۇقى
تېرامكەڭــرى مۇزلۇقــى قــارا قــۇرۇم تاغلىرىنىــڭ شــەرقىي
بۆلىكىدىكــى ئــەڭ ئېگىــز تېرامكەڭــرى چوققىســى باغرىغــا
جايالشــقان .دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  4520مېتىــر .مۇزلــۇق
كۆلىمــى  124.53كىــۋادرات كىلومېتىــر.
ئۈرۈمچى دەرياسى مەنبەسى -1نومۇرلۇق مۇزلۇقى
ئۈرۈمچــى دەرياســى مەنبەســى  -1نومۇرلــۇق مۇزلۇقــى
ـقان،
ـا جايالشـ
ـىمالى يانباغرىغـ
ـڭ شـ
ـى تېڭگېرتاغنىـ
ـرى تاغلىرىدىكـ
تەڭـ
ـى  1.95كىۋادرات
ـر ،كۆلىمـ
ـى  4300مېتىـ
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىدىـ
دېڭىـ
كىلومېتىــر.
تۆمۈر مۇزلۇقى
تۆمــۈر مۇزلۇقــى تەڭرىتاغلىرىدىكــى تۆمــۈر چوققىســىنىڭ
ـن ئېگىزلىكى
ـز يۈزىدىـ
ـلىنىدۇ .دېڭىـ
ـن باشـ
ـۇب تەرىپىدىـ
ـي جەنـ
غەربىـ
 2700مېتىــر .كۆلىمــى  293.4كىــۋادرات كىلومېتىــر.
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چوڭ تېرەن مۇزلۇقى
چــوڭ تېــرەن مۇزلۇقــى تۆمــۈر مۇزلۇقىنىــڭ شــەرقىگە
تەخمىنــەن  31كىلومېتىــر كېلىدىغــان جايغــا جايالشــقان .دېڭىــز
ـۋادرات
ـى  108.15كىـ
ـر ،كۆلىمـ
ـى  3. 7435مېتىـ
ـن ئېگىزلىكـ
يۈزىدىـ
كىلومېتىــر.
تۇغبەلچى مۇزلۇقى
ـرى
ـەرقى ،خانتەڭـ
ـڭ شـ
ـان تېغىنىـ
ـى مېردىيـ
ـى مۇزلۇقـ
تۇغبەلچـ
ـەرب
ـەرق -غـ
ـىمالىدىكى شـ
ـڭ شـ
ـۈر تېغىنىـ
ـي ،تۆمـ
ـڭ جەنۇبىـ
تېغىنىـ
ـقان.
ـا جايالشـ
ـە جىلغىغـ
ـوزۇلغان ئۈزۈلمـ
ـىدە سـ
يۆنىلىشـ
مۇزارت مۇزلۇقى
مــۇزارت مۇزلۇقــى تۆمــۈر خانتەڭــرى تــاغ تۈگۈنىنىــڭ
ـن
ـز يۈزىدىـ
ـقان .دېڭىـ
ـا جايالشـ
ـا تېغىغـ
ـىمالىدىكى قاراجۇلقـ
ـەڭ شـ
ئـ
ئېگىزلىكــى  2830مېتىــر ،كۆلىمــى  137.7كىــۋادرات كىلومېتىــر
كېلىــدۇ.
جەنۇبىي ئىنەلچۈك مۇزلۇقى
جەنۇبىــي ئىنەلچــۈك مۇزلۇقــى خانتەڭــرى مۇزلۇقــى دەپمــۇ
ئاتىلىــدۇ .خانتەڭــرى تېغىنىــڭ جەنۇبىــي ،تۆمــۈر تېغىنىــڭ
شــىمالىغا ،مىردىيــان تېغىنىــڭ غەربىدىكــى چۇڭقــۇر ئۈزۈلمــە
ـر.
ـى  4200مېتىـ
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىدىـ
ـقان .دېڭىـ
ـىغا جايالشـ
جىلغىسـ
ئومۇمىــي كۆلىمــى  544.29كىــۋادرات كىلومېتىــر .
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ئالتاي تېغى مۇزلۇقى
ئالتــاي تېغــى مۇزلۇقــى ئالتــاي تاغلىــرى پۈتكــۈل تــاغ
ـدۇر.
ـۇب يانباغرىـ
ـي جەنـ
ـڭ غەربىـ
ـۇرا بۆلىكىنىـ
ـىنىڭ ئوتتـ
سىستېمىسـ
ـار بولۇپ
ـدا  419مۇزلۇق بـ
ـاي تاغلىرىـ
ـتاننىڭ ئالتـ
ـەرقىت تۈركىسـ
شـ
كۆلىمــى  293.20كىــۋادرات كىلومېتــر .بۇنىــڭ ئىچىــدە بۇرچىــن
ـكەن
ـەڭ مەركەزلەشـ
ـۆپ ،ئـ
ـەڭ كـ
ـار ئـ
ـىدە مۇزلۇقـ
ـى ھەۋزىسـ
دەرياسـ
ـۋادرات
ـى 247.55كىـ
ـڭ كۆلىمـ
ـار ئۇالرنىـ
ـۇق بـ
ـي  302مۇزلـ
جەمئىـ
ـر.
كىلومېتىـ
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شەرقىي تۈركىستاندىكى دەرياالر
ئاتموســفېرا ئايالنمــا ئېقىمــى ئارقىلىــق ھەريىلــى شــەرقىي
ـۇ ئوتتۇرا
ـى سـ
ـان ھاۋادىكـ
ـلۇقىغا كىرىدىغـ
ـاۋا بوشـ
ـتاننىڭ ھـ
تۈركىسـ
ـون توننا
ـڭ  500مىليـ
ـون  276مىـ
ـي  1تىرىليـ
ـەن جەمئىـ
ـاب بىلـ
ھېسـ
بولســىمۇ ،لېكىــن يىلىغــا يــەر يۈزىگــە چۈشــەلەيدىغان ســۇ 256
ـۇنىڭ
ـان ھاۋادىكى سـ
ـۇپ ،بۇ سـ
ـا بولـ
ـون توننىـ
ـارد  400مىليـ
مىليـ
ـتىگە بۇنىڭ 84%
ـڭ ئۈسـ
ـدۇ ،ئۇنىـ
ـىمنى ئىگىلەيـ
ـر قىسـ
ـتىن بىـ
بەشـ
ى تاغلىــق رايونالرغــا چۈشــىدۇ .شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئېگىــز
تاغلىــق رايونلىرىدىكــى مۇزلۇقالرنىــڭ كۆلىمــى  26مىــڭ 297
ـدارى 2
ـاقلىنىش مىقـ
ـۇنىڭ سـ
ـاردا سـ
ـر .مۇزلۇقـ
ـۋادرات كىلومېتىـ
كىـ
ـڭ
ـر ،مۇزلۇقالرنىـ
ـۇب مېتىـ
ـون كـ
ـارد  800مىليـ
ـون  831مىليـ
تىرىليـ
ـۇب
ـون كـ
ـارد  700مىليـ
ـدارى  22مىليـ
ـۇ مىقـ
ـەن سـ
ـق ئېرىگـ
يىللىـ
ـن
ـي ئېقىـ
ـاالر ئومۇمىـ
ـتاندىكى دەريـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـۇپ ،شـ
ـر بولـ
مېتىـ
مىقدارىنىــڭ  25.7%ىنــى ئىگىلەيــدۇ .بــۇ ھــال دەرياالرنىــڭ
ـىش
ـەدەر مۇقىملىشـ
ـر قـ
ـىنى بىـ
ـق ئۆزگىرىشـ
ـڭ يىللىـ
ـن مىقدارىنىـ
ئېقىـ
ـي 570
ـتاندا جەمئىـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـان .شـ
ـە قىلغـ
ـە ئىگـ
ئىمكانىيىتىگـ
دەريــا بــار .شــىمالىي مــۇز ئوكيانغــا قۇيۇلىدىغــان ئېرتىــش
دەرياســى ،ھىنــدى ئوكيانغــا قۇيۇلىدىغــان چىپــكاپ دەرياســىدىن
ئىبــارەت ئىككــى تاشــقى ئېقىــن رايونلىرىدىــن باشــقا ،قالغــان
دەريــاالر ئايرىــم  -ئايرىــم ھالــدا ئوتتــۇرا ئاســىيا ،جۇڭغــار،
تارىــم ،چايــدام ،چاقىلىــق -تاڭگــۇال قاتارلىــق بــەش ئىچكــى
ـى دەرياالر
ـۇق رايونىدىكـ
ـى قۇرۇقلـ
ـا تەۋە ،ئىچكـ
ـۇق رايونىغـ
قۇرۇقلـ
يەنــە  29ســۇ سىستېمىســىغا بۆلۈنىــدۇ .شــەرقىي تۈركىســتاندىكى
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 570دەريانىــڭ  387ســى شــىمالىي شــەرقىي تۈركىســتاندا183 ،
ى جەنۇبىــي شــەرقىي تۈركىســتاندا .يىللىــق ئېقىــن مىقــدارى
بويىچــە ھېســابلىغاندا  100مىليــون كــۇب مېتىردىــن  1مىليــارد
ـاالر
ـۇپ ،دەريـ
ـى بولـ
ـن  66سـ
ـان دەرياالردىـ
ـە بولغـ
ـۇب مىتىرغىچـ
كـ
ئومۇمىــي ســانىنىڭ  11.6%ىنــى ئىگىلەيــدۇ .ئۇالرنىــڭ يىللىــق
ئېقىــن مىقــدارى  18مىليــارد  500مىليــون كــۇب مېتىــر بولــۇپ،
ـدۇ،
ـى ئىگىلەيـ
ـڭ  23.6%ىنـ
ـى مىقدارىنىـ
ـۇ بايلىقـ
ـتى سـ
ـەر ئۈسـ
يـ
يىللىــق ئېقىــن مىقــدارى  1مىليــارد كــۇب مېتىردىــن كــۆپ
ـانىنىڭ ئاران
ـي سـ
ـاالر ئومۇمىـ
ـۇپ ،دەريـ
ـار بولـ
ـن  18ى بـ
دەرياالردىـ
 3%ىنــى ئىگىلەيــدۇ .لېكىــن بــۇ دەرياالرنىــڭ ئېقىــن مىقــدارى
 51مىليــارد  450مىليــون كــۇب مېتىــر بولــۇپ ،يــەر ئۈســتى
ـتاننىڭ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـدۇ .شـ
ـى ئىگىلەيـ
ـڭ  65.7%ىنـ
ـۇ بايلىقىنىـ
سـ
ـى .تۈزلەڭلىكلەر
ـەكىللىنىش رايونـ
ـڭ شـ
ـرى ئېقىنالرنىـ
ـق رايونلىـ
تاغلىـ
بولســا ئېقىنالرنىــڭ ســىڭىپ كېتىدىغــان رايونىــدۇر .دەرياالرنىــڭ
ـڭ ئەڭ
ـن مىقدارىنىـ
ـق ئېقىـ
ـى يىللىـ
ـان جايـ
ـن چىقىدىغـ
ـاغ ئېغىزىدىـ
تـ
ـن
ـق ئېقىـ
ـۇ يىللىـ
ـۇپ ،ئـ
ـى بولـ
ـان بۆلىكـ
ـى كۆرۈلىدىغـ
ـوڭ قىممىتـ
چـ
ـوڭ
ـەزى چـ
ـن بـ
ـق ،لېكىـ
ـقا پايدىلىـ
ـرا ئستاتستىكىالشـ
ـى توغـ
مىقدارىنـ
دەريالىرنىــڭ تارمــاق ئېقىنلىرىنىــڭ ئېقىــن مىقدارىنــى ئىستاتســتىكا
قىلغىلــى بولســىمۇ ،بــەزى غــول ئېقىنالرنــى ئىستاســتىكا قىلغىلــى
ـم
ـى ،تارىـ
ـى دەرياسـ
ـى ،ئىلـ
ـش دەرياسـ
ـىلەن  :ئېرتىـ
ـدى .مەسـ
بولمىـ
دەرياســى ،خوتــەن دەرياســى قاتارلىــق دەريــاالر .ئــاز ســاندىكى
ـقا قالغان
ـن باشـ
ـىرتىغا ئاققاندىـ
ـرا سـ
ـۈيى چېگـ
ـڭ سـ
ـوڭ دەرياالرنىـ
چـ
ـن كېيىن،
ـا كىرگەندىـ
ـۇغىرىش رايونلىرىغـ
ـى سـ
ـاالر تۈزلەڭلىكتىكـ
دەريـ
ـىدۇ.
ـۇپ ئاخىرلىشـ
ـە قۇيۇلـ
ـى كۆللەرگـ
ـدۇ ياكـ
ـىڭىپ كېتىـ
ـە سـ
چۆلگـ
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ يــەر ئۈســتى ســۇ بايلىقــى مىقــدارى 7
ـن چېگرا
ـەت ئەلدىـ
ـا چـ
ـر ،ئۇنىڭغـ
ـۇب مېتىـ
ـون كـ
ـارد  400مىليـ
مىليـ
ـون
ـارد  800مىليـ
ـدارى  8مىليـ
ـۇ مىقـ
ـان سـ
ـپ كىرىدىغـ
ـە ئېقىـ
ئىچىگـ
كــۇب مېتىرنــى قوشــقاندا ،شــەرقىي تۈركىســتاندىكى دەرياالرنىــڭ
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ـا
ـۇب مېتىرغـ
ـون كـ
ـارد  200مىليـ
ـدارى  88مىليـ
ـن مىقـ
ـي ئېقىـ
ئومۇمىـ
ـدارى
ـۇ مىقـ
ـان سـ
ـپ كېتىدىغـ
ـىرتىغا ئېقىـ
ـرا سـ
ـن چېگـ
ـدۇ؛ لېكىـ
يېتىـ
 24مىليــارد  400مىليــون كــۇب مېتىرغــا يېتىــدۇ.
-20ئەســىرنىڭ -90يىللىــرى پايدىلىنىلغــان دەريــا ســۈيى
ـۈن
ـدى .پۈتـ
ـر بولـ
ـۇب مېتىـ
ـون كـ
ـارد  100مىليـ
ـدارى  42مىليـ
مىقـ
ـى 33
ـە زاپىسـ
ـۇ ئېنېرگىيـ
ـڭ سـ
ـتاندىكى دەرياالرنىـ
ـەرقىي تۈركىسـ
شـ
ـە.
ـنى كۈتمەكتـ
ـەن ئېچىشـ
ـۈچ بىلـ
ـۇپ ،زور كـ
ـوۋات بولـ
ـون كىلـ
مىليـ
ئېرتىش دەرياسى
ـاي تاغلىرىنىڭ
ـتاننىڭ ئالتـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـى شـ
ـش دەرياسـ
ئېرتىـ
ـلىنىپ ،كۆكتوقاي،
ـن باشـ
ـاي داۋىنىدىـ
ـى چىگىرتـ
ـەرقىي بۆلىكىدىكـ
شـ
بۇرۇلتوقــاي ،ئالتــاي ،بۇرچىــن ،قابــا قاتارلىــق بــەش ناھىيــە،
شــەھەردىن ئېقىــپ ئۆتىــدۇ .دەريانىــڭ باشــلىنىش مەنبەســىدىن
دەريــا ئېغىزىغىچــە بولغــان ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقــى تەخمىنــەن
 4248كىلومېتىــر ،ھەۋزىســىنىڭ كۆلىمــى  1مىليــون  643مىــڭ
ـۇز
ـىمالىي مـ
ـق شـ
ـتان ئارقىلىـ
ـۇپ قازاقىسـ
ـر بولـ
ـۋادرات كىلومېتىـ
كىـ
ـق دەريا
ـر خەلقئارالىـ
ـن بىـ
ـى بىردىـ
ـان خىتتايدىكـ
ـا قۇيۇلىدىغـ
ئوكيانغـ
ھېســابلىنىدۇ .تارمــاق ئېقىنلىــرى ئومۇمــەن شــىمالدىن جەنۇبقــا
قــاراپ ئېقىــپ ،تارغاقســىمان ھالــدا غــول ئېقىنىغــا قۇيۇلىــدۇ.
ئاساســلىق تارمــاق ئېقىنلىــرى شــەرقتىن غەربكــە قــاراپ قــۇۋ
ـى،
ـش دەرياسـ
ـارا ئېرتىـ
ـى ،قـ
ـى دەرياسـ
ـى ،قايىرتـ
ـش دەرياسـ
ئېرتىـ
قىــران دەرياســى ،بۇرچىــن دەرياســى ،قابــا دەرياســى ،بىلەزىــك
ـدارى
ـن مىقـ
ـق ئېقىـ
ـڭ يىللىـ
ـۇپ ،ئۇالرنىـ
ـار بولـ
ـى قاتارلىقـ
دەرياسـ
رەت تەرتىپــى بويىچــە  700 :مىليــون 70مىــڭ كــۇب مېتىــر 1 ،
ـۇب
ـڭ كـ
ـون  50مىـ
ـر 600 ،مىليـ
ـۇب مېتىـ
ـون كـ
ـارد  790مىليـ
مىليـ
مېتىــر 4 ،مىليــارد  200مىليــون كــۇب مېتىــر 2 ،مىليــارد 150
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ـش
ـۇۋ ئېرتىـ
ـر .قـ
ـۇب مېتىـ
ـون كـ
ـر 380 ،مىليـ
ـۇب مېتىـ
ـون كـ
مىليـ
ـش
ـن ئېرتىـ
ـۇلغاندىن كېيىـ
ـى قوشـ
ـى دەرياسـ
ـەن قايىرتـ
ـى بىلـ
دەرياسـ
ـەت
ـىدىن دۆلـ
ـلىنىش مەنبەسـ
ـڭ باشـ
ـدۇ .دەريانىـ
ـى دەپ ئاتىلىـ
دەرياسـ
چىگراســىغىچە بولغــان ئۇزۇنلۇقــى  633كىلومېتىــر ،ھەۋزىســىنىڭ
كۆلىمــى  57مىــڭ  290كىــۋادرات كىلومېتىــر كېلىــدۇ.
جۇڭغار ئىچكى ئېقىن رايونى سۇ سىستېمىسى
ـۇر
ـى ئۇلۇنگـ
ـۇ سىستېمىسـ
ـى سـ
ـن رايونـ
ـى ئېقىـ
ـار ئىچكـ
جۇڭغـ
دەرياســى ئېبىنــۇر كۆلــى ســۇ سىستېمىســى ( بۆرتــاال دەرياســى،
ـى ) ،قاراماي
ـۇن دەرياسـ
ـى ،كۈيتـ
ـور دەرياسـ
ـى ،چىگىشـ
جىڭ دەرياسـ
ئــاق تېــرەك دەرياســى ،مانــاس دەرياســى ،ئۈرۈمچــى دەرياســى،
ـۆل
ـاالر ،باركـ
ـك دەريـ
ـى كىچىـ
ـەرقىي بۆلىكىدىكـ
ـڭ شـ
تەڭرىتاغلىرىنىـ
ئــارا تۈركتىكــى كىچىــك دەريــاالر قاتارلىــق ئالتــە كىچىــك ســۇ
سىستېمىســى بىلــەن جۇڭغارىيــە چــۆل رايونىنــى ئــۆز ئېچىگــە
ئالىــدۇ .مەملىكــەت ئىچىدىكــى ھەۋزىســىنىڭ كۆلىمــى  316مىــڭ
ـى
ـرى نۇقتىسـ
ـەڭ يۇقىـ
ـىنىڭ ئـ
ـر .ھەۋزىسـ
ـرات كىلومېتىـ
 500كىۋادىـ
تەڭرىتاغلىرىنىــڭ بۇغــدا چوققىســى (دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى
ـز
ـى (دېڭىـ
ـۇر كۆلـ
ـى ئېبىنـ
ـۆۋەن نۇقتىسـ
ـەڭ تـ
ـر )  ،ئـ
 5445مېتىـ
يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  189مېتىــر )دۇر .يــەر ئۈســتى ســۇلىرىنىڭ
ـر
ـۇب مېتىـ
ـون كـ
ـارد  700مىليـ
ـدارى  12مىليـ
ـن مىقـ
ـي ئېقىـ
ئومۇمىـ
ـۇ مىقدارى
ـەن سـ
ـپ كىرگـ
ـىنىڭ ئېقىـ
ـگان دەرياسـ
ـى بۇلـ
(مۇڭغۇليەدىكـ
 230مىليــون كــۇب مېترنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ) ،يىللىــق
ـر،
ـۇب مېتىـ
ـرام  /كـ
ـدارى  1.09كىلوگىـ
ـا مىقـ
ـۇم التقـ
ـە قـ
ئوتتۇرۇچـ
ـەن
ـاب بىلـ
ـۇرا ھېسـ
ـى ئوتتـ
ـىش دەرىجىسـ
ـۈيىنىڭ مىنېراللىشـ
ـا سـ
دەريـ
ـر.
ـۇب مېتىـ
ـرام  /كـ
 223مىللىگىـ
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ئۈرۈمچى دەرياسى
ئۈرۈمچــى دەرياســى شــىمالىي تەڭرىتاغدىكــى تەڭــرى 2
چوققىســىدىن باشــلىنىدۇ .تــاغ ئېغىزىدىــن چىققاندىــن كېيىــن،
ـاراپ ئېقىپ،ئۈرۈمچى
ـىمالغا قـ
ـۇدۇل شـ
ـن ئـ
ـپ ئاندىـ
ـا كېلىـ
ئۇالنبايغـ
رايونىنــى كېســىپ ئۆتــۈپ ،مىچــۈەن ناھىيىســىنىڭ شــىمالىي
قىســمىدىكى دۇڭــداۋ خەيزىگچــە بارىــدۇ .دەريانىــڭ ئومۇمىــي
ـۋادرات
ـى  5803كىـ
ـىنىڭ كۆلىمـ
ـر ،ھەۋزىسـ
ـى  214كىلومېتىـ
ئۇزۇنلۇقـ
كىلومېتىــر ،يىللىــق ئېقىــن مىقــدارى  237مىليــون كــۇب مېتىــر
كېلىــدۇ .دەريانىــڭ تــاغ ئېغىزىدىــن چىققاندىــن كېيىــن نەنســەن،
ـۈيى
ـىنىڭ سـ
ـا دەرياسـ
ـۈيى ۋە تۇدۇڭخابـ
ـان سـ
ـەنلەرگە يىغىلغـ
دۇڭسـ
بىلــەن قوشــۇلۇپ ھاســىل قىلغــان ســۇ مىقــدارى جەمئىــي 596
مىليــون كــۇب مېتىــر بولــۇپ ،ھەممىســى ئۆســتەڭ ۋە ســۇ
ئامبارلىرىغــا باشــلىنىدۇ .ئۇالنبــاي ســۇ ئامبىرىنىــڭ تۆۋەنكــى
قىســمىدىكى ئەســلىي دەريــا يولــى ھازىــر ئۆزگەرتىلىــپ ســاي
يولــى قىلىــپ ياســىلىپ ،دەريــا ســۈيى تىنچىلىــق ئۆســتىڭى
ـاپ ئۇالنباي،
ـى بويـ
ـدى .دەريانـ
ـا ئۇزىتىلـ
ـۆۋەن ئېقىنغـ
ـق تـ
ئارقىلىـ
خۇڭيەنچــى-1 « ،ئاۋغۇســت» ،مېڭجىــن قاتارلىــق تــۆت ســۇ
ـىغىمچانلىقى
ـڭ ئومۇمىي سـ
ـۇ ئامبارلىرىنىـ
ـۇ سـ
ـالدى ،بـ
ـرى ياسـ
ئامبىـ
 801مىليــون كــۇب مېتىــر .
ئوتتۇرا ئاسىيا ئىچكى قۇرۇقلۇق دەريا رايونى ___ ئىلى
دەرياسى سۇ سىستېمىسى
ئىلــى دەرياســى شــەرقىي تۈركىســتان بىلــەن قازاقىســتان
ئوتتۇرۇســىدىكى ئىككــى چــوڭ خەلقئارالىــق دەريانىــڭ بىــرى.
ـى
ـەس دەرياسـ
ـى تېكـ
ـى ،يەنـ
ـوڭ تارمىقـ
ـۈچ چـ
ـدا ئـ
ـرى ئېقىنىـ
يۇقىـ
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ـار.
ـى بـ
ـاش دەرياسـ
ـى ۋە قـ
ـەس دەرياسـ
ـى ) ،كۈنـ
ـىي ئېقىنـ
(ئاساسـ
ئــۈچ دەريانىــڭ قوشــۇلغاندىن كېيىنكــى قىســمى ئىلــى دەرياســى
دەپ ئاتىلىــدۇ .ئىلــى دەرياســى ئىلــى ئويمانلىقىنــى كېســىپ
ئۆتىــدۇ ،تارمــاق ئېقىنــى بولغــان قورغــاس دەرياســى بىلــەن
قوشــۇلغاندىن كېيىــن ،قازاقىســتان تەۋەلىكىگــە ئېقىــپ كىرىــپ،
ئاخىرىــدا بالقــاش كۆلىگــە قۇيۇلىــدۇ .دەريانىــڭ ئومۇمىــي
ئۇزۇنلۇقــى  1236.5كىلومېتىــر ،ھەۋزىســىنىڭ كۆلىمــى  151مىــڭ
 200كىــۋادرات كىلومېتىــر؛ بۇنىــڭ ئىچىــدە خىتتــاي چىگراســى
ئىچىدىكــى دەريانىــڭ ئۇزۇنلۇقــى  442كىلومېتىــر ،ھەۋزىســىنىڭ
كۆلىمــى  56مىــڭ  700كىــۋادرات كىلومېتىــر كېلىــدۇ .
ئانا دەريا تارىم دەرياسى
تارىــم دەرياســى  -تارىــم دەرياســى ھەۋزىســى شــەرقىي
تۈركىســتاندىكى ئــەڭ چــوڭ ئىچكــى قۇرۇقلــۇق دەريالىــرى ســۇ
ـم ئويمانلىقىنىــڭ ئەتراپىدىــن مەركىزىگــە
ـۇ تارىـ
سىستېمىســىدۇر .ئـ
قــاراپ يىغىلىــپ ئاقىدىغــان قــارا شــەھەر دەرياســى  -كۆنچــى
ـى،
ـۇ دەرياسـ
ـى ،ئاقسـ
ـەن دەرياسـ
ـى ،ئۆگـ
ـار دەرياسـ
ـى ،دىنـ
دەرياسـ
قەشــقەر دەرياســى ،يەكــەن دەرياســى ،خوتــەن دەرياســى كېرىيــە
ـىدىكى
ـۇ سىستېمىسـ
ـى قاتارلىق توققۇز سـ
ـەن دەرياسـ
ـى ،چەرچـ
دەرياسـ
ـى
ـول ئېقىنلىرىنـ
ـى غـ
ـم دەرياسـ
ـدە تارىـ
ـى ھەمـ
ـي  144دەريانـ
جەمئىـ
ـەر
ـي يـ
ـنىڭ ئومۇمىـ
ـى ھەۋزىسـ
ـم دەرياسـ
ـدۇ .تارىـ
ـە ئالىـ
ـۆز ئىچىگـ
ئـ
كۆلىمــى  1مىليــون  20مىــڭ كىــۋادرات كىلومېتىــر (خىتتاينىــڭ
ســىرتىدىكى ھەۋزىســىنىڭ كۆلىمــى  23مىــڭ  600كىــۋادرات
ـى تارىم
ـى (يەنـ
ـلىنىش مەنبەسـ
ـىنىڭ باشـ
ـەن دەرياسـ
ـر)  .يەكـ
كىلومېتىـ
دەرياســىنىڭ باشــلىنىش مەنبەســى) بولغــان الســكۇي دەرياســىدىن
تىتمــا كۆلىگىچــە تارىــم دەرياســىنىڭ ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقــى 2437
ـى  1321كىلومېتىر
ـڭ ئۇزۇنلۇقـ
ـول ئېقىنىنىـ
ـدە غـ
ـڭ ئىچىـ
كىلومېتىر(نىـ
58

مەن ۋە ۋەتىنىم

ـن بىر
ـدا ھۆل-يېغىـ
ـى رايونىـ
ـلىنىش مەنبەسـ
ـڭ باشـ
ـدۇ .دەريانىـ
كېلىـ
ـدارى
ـن مىقـ
ـق ھۆل-يېغىـ
ـى يىللىـ
ـۇپ ،ئادەتتىكـ
ـول بولـ
ـەدەر مـ
قـ
ـۆل-
ـق ھـ
ـڭ يىللىـ
ـەۋز ئىچىنىـ
ـدۇ ،ھـ
ـا يېتىـ
 900~300مىللىمېتىرغـ
ـىنىڭ
ـارد  300مىليون كۇب مېتىر (ھەۋزۇسـ
ـدارى  117مىليـ
ـن مىقـ
يېغىـ
ـن
ـر ،لېكىـ
ـدارى  115مىللىمېتىـ
ـن مىقـ
ـق ھۆل-يېغىـ
ـە يىللىـ
ئوتتۇرۇچـ
قۇملــۇق رايونلىرىنىــڭ يىللىــق ھۆل-يېغىــن مىقــدارى ئــاران
ـڭ كۆلىمى 23
ـى مۇزلۇقالرنىـ
ـز تاغالردىكـ
ـر ) .ئېگىـ
 50~25مىللىمېتىـ
ـۆز
ـمىنىمۇ ئـ
ـى قىسـ
ـەت ئەلدىكـ
ـر (چـ
ـۋادرات كىلومېتىـ
ـڭ  320كىـ
مىـ
ئىچىگــە ئالىــدۇ ) ،مۇزلــۇق زاپىســى  2تىرىليــون  404مىليــارد
كــۇب مېتىــر مۇزلۇقالرنىــڭ يىللىــق ئېرىگــەن ســۇ مىقــدارى 17
ـەر
ـى يـ
ـم دەرياسـ
ـپ ،تارىـ
ـا يېتىـ
ـۇب مېتىرغـ
ـون كـ
ـارد  200مىليـ
مىليـ
ـر (چەت
ـۇب مېتىـ
ـون كـ
ـدارى  39مىليـ
ـي مىقـ
ـۈيى ئومۇمىـ
ـتى سـ
ئۈسـ
ـون كۇپ
ـارد  70مىليـ
ـدارى  6مىليـ
ـۇ مىقـ
ـەن سـ
ـپ كىرگـ
ـن ئېقىـ
ئەلدىـ
مېترىنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ) نىــڭ  44٪ئىنــى ئىگىلەيــدۇ.
ھەۋزىســىنىڭ ھــەر قايســى دەرياالردىكــى لەيلىمــە ماددىــار
ئىتتىرىلىــپ يۆتكىلىدىغــان ماددىــار ،ئېرىگــەن ماددىــار ھەمــدە
بــۇ ئۈچىنىــڭ بىرىكىشــىدىن شــەكىللەنگەن قاتتىــق جىســىمالرنىڭ
ئومۇمىــي ئېقىــن مىقــدارى
ئايرىم-ئايرىــم ھالــدا 156
ـا /
ـڭ توننـ
ـون  600مىـ
مىليـ
ـڭ
ـون  320مىـ
ـل 31،مىليـ
يىـ
توننــا  /يىــل 16،مىليــون
 570مىــڭ توننــا  /يىــل،
 204مىليــون  500مىــڭ
توننــا  /يىلىغــا يېتىــدۇ.
تۈزلەڭلىــك رايونلىرىدىكــى
يــەر ئاســتى ســۇلىرىنىڭ
تەبىئىــي تولۇقــاش مىقدارى
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ـق
ـڭ يىللىـ
ـدۇ .ئېقىننىـ
ـر كېلىـ
ـۇب مېتىـ
ـون كـ
ـارد  455مىليـ
 4مىليـ
ئۆزگىرىشــى بىرقــەدەر مۇقىــم ،لېكىــن يىــل ئىچىدىكــى كەلكــۈن
كېلىــش بىلــەن ســۇ تارتىلىشــنىڭ ئۆزگىرىشــى چــوڭ بولىــدۇ.
ھــەۋز ئىچىــدە ئىنســانالر پائالىيىتــى كــۆپ بولغانلىقــى ئۈچــۈن
ـتى
ـەر ئۈسـ
ـدا يـ
ـول ئېقىنىـ
ـىنىڭ غـ
ـم دەرياسـ
ـدە تارىـ
ـى كۈنـ
بۈگۈنكـ
ســۈيى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولغــان ســۇ سىستېمســىدىن بىــرى
ـى ،خوتەن
ـۇ دەرياسـ
ـە ئاقسـ
ـدى ،يەنـ
ـۈپ قالـ
ـە چۈشـ
ـپ تۆتكـ
ئازىيىـ
دەرياســى ،كۆنچــى دەرياســى ،يەكــەن دەرياســىال قالــدى.
تارىــم دەرياســىنىڭ -1978يىلدىــن -1987يىلغىچــە بولغــان
ئــون يىللىــق ئوتتۇرۇچــە يىللىــق ئېقىــن مىقــدارى جەمئىــي 4
مىليــارد  956مىليــون كــۇب مېتىــر بولغــان .تارىــم دەرياســىنىڭ
غــول ئېقىنىدىكــى ئــاالر گىدرولوگىيــە پونكىتىنىــڭ ئۆلچــەپ
چىقىشــىچە -20 ،ئەســىرنىڭ  -30يىللىرىدىــن -80يىللىرىغىچــە
ـارد
ـدارى  6مىليـ
ـن مىقـ
ـۈيى ئېقىـ
ـتى سـ
ـەر ئۈسـ
ـا يـ
ـان ئارىلىقتـ
بولغـ
ـا
ـۇب مېتىرغـ
ـون كـ
ـارد  480مىليـ
ـپ 4 ،مىليـ
ـن ئازىيىـ
ـۇب مېتىردىـ
كـ
ـى ئېقىنىدىكى
ـدە تۆۋەنكـ
ـاش مەزگىلـ
ـن ئوخشـ
ـان ،لېكىـ
ـۈپ قالغـ
چۈشـ
ـارد
ـدارى  4مىليـ
ـن مىقـ
ـق ئېقىـ
ـدا يىللىـ
ـە پونكىتىـ
ـارا گىدرولوگىيـ
قـ
 480مىليوندىــن ئازىيىــپ 392 ،مىليــون كــۇب مېتىرغــا چۈشــۈپ
ـىپ،
ـى ناچارلىشـ
ـى ئېقىننىڭ ئېكولوگىيەسـ
ـدە تۆۋەنكـ
ـان ،نەتىجىـ
قالغـ
ـى
ـۇر كۆلـ
ـەن؛ لوپنـ
ـقىرىپ كەتكـ
ـر قىسـ
ـى  280كىلومېتىـ
ـا ئېقىنـ
دەريـ
ـەن-70 .
ـۇرۇپ كەتكـ
ـى قـ
ـى -1980يىلـ
ـا كۆلـ
ـى ،تىتمـ
 -1972يىلـ
ـر
ـۋادرات كىلومېتىـ
ـى  2957كىـ
ـڭ كۆلىمـ
ـرى كۆللەرنىـ
ـڭ ئاخىـ
يىلالرنىـ
چۈشــۈپ قالــدى .چوڭ-كىچىــك ســۇ ئامبىرىدىــن 28ى بولــۇپ،
ســۇ ســىغىمچانلىقى  4مىليــارد  660مىليــون كــۇب مېتىــر قىلىــپ
اليىھىلەنگــەن بوســتانلىقالردا ســۇغىرىش كۆلىمــى  1مىليــون 660
ـدۇ.
ـا يېتىـ
ـڭ گېكتارغـ
مىـ
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ئاقسۇ دەرياسى
ـارا دۆۋە
ـىنىڭ قـ
ـق دەرياسـ
ـەن قۇمئېرىـ
ـى بىلـ
ـقان دەرياسـ
توشـ
ـى
ـۇ دەرياسـ
ـمى ئاقسـ
ـى قىسـ
ـۇلغاندىن كېيىنكـ
ـدا قوشـ
ـەن جايىـ
دېگـ
دەپ ئاتىلىــدۇ .يىللىــق ئېقىــن مىقــدارى  7مىليــارد  860مىليــون
كــۇب مېتىــر .ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقــى  132كىلومېتىــر.
قۇمئېرىق دەرياسى
ـى
ـرى ئېقىنىدىكـ
ـىنىڭ يۇقىـ
ـۇ دەرياسـ
ـى ئاقسـ
ـق دەرياسـ
قۇمئېرىـ
چــوڭ تارمــاق ئېقىــن .تەڭــرى تاغلىرىنىــڭ تۆمــۈر چوققىســىدىن
باشــلىنىپ ،ئالــدى بىلــەن قىرغىزىســتان تەۋەلىكىدىــن كېســىپ
ئۆتــۈپ ،ئاندىــن شــىمال تەرەپتىــن خىتتــاي چېگراســىغا ئېقىــپ
كىرىــدۇ .ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقــى  293كىلومېتىــر.
قەشقەر دەرياسى
قەشــقەر دەرياســى جەنۇبتىــن شــىمالغا قــاراپ تەرتىــپ
ـى،
ـل دەرياسـ
ـى ،قىزىـ
ـەز دەرياسـ
ـى ،گـ
ـار دەرياسـ
ـز يـ
ـە ،ئېگىـ
بويىچـ
چاقمــاق دەرياســى ،بوغــۇز دەرياســى قاتارلىــق ئالتــە ئاساســىي
دەريانــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ .ھەۋزىســىنىڭ كۆلىمــى  65مىــڭ
 400كىــۋادرات كىلومېتىــر ،يىللىــق ئومۇمىــي ئېقىــن مىقــدارى 4
ـول ئېقىنى
ـىي غـ
ـڭ ئاساسـ
ـر .ئۇنىـ
ـۇب مېتىـ
ـون كـ
ـارد  222مىليـ
مىليـ
بولغــان قىزىــل دەرياســىنىڭ يىللىــق ئېقىــن مىقــدارى  2مىليــارد
ـڭ
ـن مىقدارىنىـ
ـي ئېقىـ
ـۇپ ،ئومۇمىـ
ـر بولـ
ـۇب مېتىـ
ـون كـ
 960مىليـ
 49.6%ىنــى ئىگىلەيــدۇ.
قىزىل دەرياسى
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قىزىــل دەرياســى قەشــقەر دەرياســىنىڭ ئاساســلىق غــول
ئېقىنــى ،قىرغىزىســتان تەۋەلىكىدىكــى قىزىــل ئاقىــن تېغىدىــن
باشــلىنىدۇ .ئــەڭ چــوڭ تارمــاق ئېقىنــى بولغــان مارقانچــات
ـي
ـلىنىدۇ .ئومۇمىـ
ـتاندىن باشـ
ـى تاجىكىسـ
ـرى ئېقىنـ
ـىنىڭ يۇقىـ
دەرياسـ
ئۇزۇنلۇقــى  213كىلومېتىــر ،يىغىنــدى ســۇ كۆلىمــى  13مىــڭ
 700كىــۋادرات كىلومېتىــر ،يىللىــق ئېقىــن مىقــدارى  2مىليــارد
 47مىليــون كــۇب مېتىــر .قــۇم دانچىلىــرى ئۇششــاق ،رەڭگــى
قىزىــل ،التقىســى كــۆپ بولغانلىقــى ئۈچــۈن «قىزىــل » دەريــا
دەپ ئاتالغــان.
گەز دەرياسى
ـۇپ،
ـىدا بولـ
ـۇ سىستېمىسـ
ـى سـ
ـقەر دەرياسـ
ـى قەشـ
ـەز دەرياسـ
گـ
مۇجــى دەرياســى بىلــەن قاراكــۆل دەرياســىدىن ئىبــارەت ئىككــى
تارمــاق ئېقىندىــن تەركىــب تاپقــان .ئاساســلىق تارمــاق ئېقىنــى
ـتان
ـەن تاجىكىسـ
ـتان بىلـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـى شـ
ـى دەرياسـ
ـان مۇجـ
بولغـ
ـى ئەتراپىدىن
ـارازاق چوققىسـ
ـڭ قـ
ـارىقول تاغلىرىنىـ
ـىدىكى سـ
چېگرىسـ
باشــلىنىدۇ .يىغىنــدى ســۇ كۆلىمــى  9212كىــۋادرات كىلومېتىــر،
يىللىــق ئېقىــن مىقــدارى  954مىليــون  700مىــڭ كــۇب مېتىــر.
ئاخىرقــى قىســمى يوپۇرغــا ناھىيەســىنىڭ شــەرقىدىكى قۇملۇقالرغــا
ـر.
ـى  374كىلومېتىـ
ـي ئۇزۇنلۇقـ
ـڭ ئومۇمىـ
ـدۇ .دەريانىـ
ـىڭىپ كېتىـ
سـ
يەكەن دەرياسى
يەكــەن دەرياســى تارىــم دەرياســىنىڭ بــاش ئېقىنــى،
ـىدىن
ـكۇي دەرياسـ
ـىمالىي يانباغرىدىكى السـ
ـڭ شـ
ـۇرۇم تاغلىرىنىـ
قاراقـ
باشــلىنىدۇ .دەريانىــڭ يۇقىــرى ئېقىنىــدا كىلچىــن دەرياســى ۋە
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تاشــقورغان دەرياســىدىن ئىبــارەت ئىككــى چــوڭ تارمــاق ئېقىــن
ـرى
ـۇ ئامبىـ
ـان سـ
ـار بولغـ
ـر بـ
ـدا ھازىـ
ـۇغىرىش رايونىـ
ـۇلىدۇ .سـ
قوشـ
ـون
ـارد  500مىليـ
ـىغىمچانلىقى  1مىليـ
ـۇ سـ
ـي سـ
ـۇپ ،ئومۇمىـ
 41بولـ
ـڭ
ـى  367مىـ
ـۇغىرىش كۆلىمـ
ـۈك سـ
ـدۇ .ئۈنۈملـ
ـر كېلىـ
ـۇب مېتىـ
كـ
گېكتــار بولــۇپ ،شــەرقىي تۈركىســتان بويىچــە مۇھىــم ئاشــلىق
بازىلىرىنىــڭ بىــرى ھېســابلىنىدۇ .يەكــەن دەرياســىنىڭ ســۇ
ئېنېرگىيــە زاپىســى ئومۇمىــي مىقدارىنىــڭ بەشــتىن بىــر قىســمىنى
ئىگىلەيــدۇ.

خوتەن دەرياسى
ـن
ـىمالىي ئېتىكىدىـ
ـڭ شـ
ـۇن تاغلىرىنىـ
ـى كوئىنلـ
ـەن دەرياسـ
خوتـ
باشــلىنىدىغان چــوڭ دەريــا .جەنۇبتىــن شــىمالغا قــاراپ ئېقىــپ،
تەكلىمــاكان قۇملۇقىنــى توغرىســىغا كېســىپ ئۈتــۈپ تارىــم
ـى
ـاش دەرياسـ
ـى قاراقـ
ـرى ئېقىنـ
ـڭ يۇقىـ
ـدۇ .ئۇنىـ
ـىغا قۇيۇلىـ
دەرياسـ
غــول ئېقىنــى بىلــەن يورۇڭقــاش دەرياســى تارمــاق ئېقىنىدىــن
ـكەندىن كېيىن
ـدا بىرلەشـ
ـاش ئەتراپىـ
ـۇپ ،قوشـ
ـان بولـ
ـب تاپقـ
تەركىـ
خوتــەن دەرياســى دەپ ئاتىلىــدۇ .خوتــەن دەرياســىنىڭ قاراقــۇرۇم
ـەن
ـىدىن خوتـ
ـلىنىش مەنبەسـ
ـى باشـ
ـىمالىي يانباغرىدىكـ
ـڭ شـ
تاغلىرىنىـ
ـى  1127كىلومېتىر
ـي ئۇزۇنلۇقـ
ـان ئومۇمىـ
ـە بولغـ
ـى ئېغىزىغىچـ
دەرياسـ
كېلىــدۇ .ئاساســەن قاراقــاش ،خوتــەن ،لــوپ ناھىيەلىرىدىــن ۋە
خوتــەن شــەھرىدىن ئېقىــپ ئۆتىــدۇ ،ھەۋزىســىنىڭ كۆلىمــى 48
مىــڭ  870كىــۋادرات كىلومېتىــر .خوتــەن دەرياســىنىڭ تاغلىــق
رايوندىكــى جەمئىــي يىللىــق ئېقىــن مىقــدارى  4مىليــارد 420
مىليــون كــۇب مېتىــر.
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يورۇڭقاش دەرياسى
يورۇڭقــاش دەرياســى خوتــەن دەرياســىنىڭ بىــر تارمىقــى.
كوئىنلــۇن تاغلىرىنىــڭ ئاساســلىق تېزمىلىرىدىــن باشــلىنىدۇ.
دەريانىــڭ باشــلىنىش مەنبەســى كوئىنلــۇن تاغلىرىدىكــى ئــەڭ زور
ـۇ كۆلىمى
ـدى سـ
ـابلىنىدۇ .يىغىنـ
ـزى ھېسـ
ـى مەركىـ
ـۇق ھەرىكىتـ
مۇزلـ
 14مىــڭ  375كىــۋادرات كىلومېتىــر ،مۇزلــۇق كۆلىمــى 2958
ـون
ـارد  300مىليـ
ـى  410مىليـ
ـۇق زاپىسـ
ـر ،مۇزلـ
ـۋادرات كىلومېتىـ
كىـ
ـارد 240
ـدارى  2مىليـ
ـن مىقـ
ـق ئېقىـ
ـە يىللىـ
ـر ،ئوتتۇرۇچـ
ـۇب مېتىـ
كـ
مىليــون كــۇب مېتىــر بولغــان.
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شەرقىي تۈركىستاندىكى كۆللەر
شــەرقىي تۈركىســتان خىتتايدىكــى كۆللەرنىــڭ كۆلىمــى
بىرقــەدەر چــوڭ بولغــان ئۆلكــە رايــون (ئاپتونــوم رايــون)
الرنىــڭ بىــرى .كۆلىمــى بىــر كىــۋادرات كىلومېتىردىــن چــوڭ
بولغــان كۆللــەر  ،138ئومۇمىــي كۆلىمــى  5136كىــۋادرات
ـۇر
ـى ،لوپنـ
ـاس كۆلـ
ـەن مانـ
ـۇرۇپ كەتكـ
ـان قـ
ـر( ،ئاللىقاچـ
كىلومېتىـ
كۆلــى ۋە تېتىمــا كۆللىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالمايــدۇ ) بولــۇپ،
پۈتــۈن مەملىكەتتىكــى كۆللــەر ئومۇمىــي كۆلىمېنىــڭ  7.2%ىنــى
ـەت
ـىال مەملىكـ
ـۇالردىن قالسـ
ـەي ،جىياڭسـ
ـىزاڭ ،چىڭخـ
ـەپ ،شـ
ئىگىلـ
ـىدىكى
ـى ھەۋزىسـ
ـش دەرياسـ
ـۇرۇدۇ .ئېرتىـ
ـدا تـ
ـە  -4ئورۇنـ
بويىچـ
تاشــقى ئېقىــن كۆللىرىدىــن باشــقىلىرى ئىچكــى قۇرۇقلــۇق
كۆللىرىگــە كېرىــدۇ ،بولۇپمــۇ ئويمانلىقىنىــڭ ئىچىدىكــى ئىچكــى
ـۈيىنىڭ
ـوڭ ،سـ
ـى چـ
ـى ئۆزگىرىشـ
ـۇ ئورنـ
ـڭ سـ
ـۇق كۆللىرىنىـ
قۇرۇقلـ
ـورلۇق
ـى شـ
ـۇپ ،كۆپىنچىسـ
ـرى بولـ
ـى يۇقىـ
ـىش دەرىجىسـ
مىنېراللىشـ
كــۆل ياكــى تۇزلــۇق كۆللەردىــن ئىبــارەت؛ بىــراق تاغلىــق
رايونالردىكــى ۋە ئېگىزلىكتىكــى كۆللەرنىــڭ كۆپىنچىســى تەبئىــي
ھالىتىنــى ســاقالپ قالغــان ،شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كۆللــەر
چۆككــەن كــۆل ،ئولتۇرۇشــقان كــۆل ،ئاخىرقــى مورېنــا كۆلــى،
توســۇلما كــۆل ،دەريــا ئارىلىقىدىكــى كــۆل ،قالــدۇق كــۆل،
ـۈيىنىڭ
ـتى سـ
ـەر ئاسـ
ـۆل ،يـ
ـەكىللەنگەن كـ
ـىدىن شـ
ـامالنىڭ يالىشـ
شـ
ـق
ـۆل قاتارلىـ
ـۈنئىي كـ
ـۆل ،سـ
ـەكىللەنگەن كـ
ـىدىن شـ
ـىپ چىقىشـ
تېشـ
ـن
ـۇزۇن ئېقىـ
ـڭ ئـ
ـۇق كۆللىرىنىـ
ـە .قۇرۇقلـ
ـا ئىگـ
ـل تىپقـ
ـۇز خىـ
توققـ
شــەكىللەندۈرۈش رايونــى ،ئۆزىنىــڭ ســۇ سىستېمىســى( ،تەبئىــي
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ـى
ـان جايـ
ـڭ يىغىلىدىغـ
ـتەڭلەر ) ۋە ئۆزىنىـ
ـۈنئىي ئۆسـ
ـاالر ۋە سـ
دەريـ
ـفېرا
ـڭ ئاتمۇسـ
ـدە ئۆزىنىـ
ـۈيى) ھەمـ
ـۆل سـ
ـۇق كـ
ـى قۇرۇقلـ
(ئىچكـ
ئايالنمــا ئېقىمــى سىستېمىســى (جىلغــا شــامىلى ) بــار ،بۇالرنىــڭ
ھەممىســى دېگــۈدەك دەريــا ئېقىنلىرىنىــڭ كــەڭ ئويمانلىقالرنىــڭ
ـۇ
ـز ،سـ
ـۈيى تېيىـ
ـۆل سـ
ـەكىللەنگەن .كـ
ـىدىن شـ
ـە توپلىنىشـ
مەركىزىگـ
مىقــدارى ئــاز بولــۇپ ،ھالىتــى خىلمۇخىــل .ئىچىكــى قۇرۇقلــۇق
كــۆل ســۈيىدىكى جانلىقــار سىستېمىســى ئۆزلىــرى كۆلگــە
ئېلىــپ كەلگــەن ئانئورگانىــك تۇزالرنــى ئۆزلىرىنىــڭ ئوزۇقلــۇق
زەنجىرىگــە قوبــۇل قىلىــپ ،كــۆل ســۈيىنى تۇزسىزالشــتۇرۇدۇ،
ـن
ـا يېقىـ
ـڭ قىرغاققـ
ـۈدەك كۆلنىـ
ـى دېگـ
ـڭ ھەممىسـ
ـۇڭا جانلىقالرنىـ
شـ
ـارائىتى،
ـات شـ
ـدە كىلىمـ
ـدۇ .ئاالھىـ
ـكەن بولىـ
ـا مەركەزلەشـ
زونىلىرىغـ
ـىل
ـڭ پەسـ
ـار توپىنىـ
ـدارى ۋە جانلىقـ
ـڭ مىقـ
ـۇنىڭدەك جانلىقالرنىـ
شـ
ـم
ـار دائىـ
ـى جانلىقـ
ـىدە ،كۆلدىكـ
ـى نەتىجىسـ
ـك ئۆزگىرىشـ
خاراكتېرلىـ
يېڭىلىنىــپ ،جانلىقــار مىقــدارى زىيــادە ئېشــپ كېتەلمەيــدۇ.
ـن
ـۇنىڭ ئۆزلۈكىدىـ
ـپ سـ
ـدە كۆپىيىـ
ـۇنالر زور دەرىجىـ
ـك يۇسـ
زەھەرلىـ
ـۇق كۆلىلىرىدە
ـى قۇرۇقلـ
ـدۇ .ئىچكـ
ـۈرۈپ چىقارمايـ
ـىنى كەلتـ
بۇلغىنىشـ
ـەر تەرەققىي
ـەلمەيدۇ ۋە كۆللـ
ـۈملۈكلەر ئۆسـ
ـى ئۆسـ
ـۇن تۈرىدىكـ
يوسـ
ـۇق كۆللىرىنىڭ
ـى قۇرۇقلـ
ـۇ ئىچكـ
ـدۇ .بـ
ـازلىققا ئايلىنالمايـ
ـپ سـ
قىلىـ
ئــۇزاق مەزگىــل مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــىدىكى تــۈپ ســەۋەب،
ـپ
ـڭ ئۆزگىرىـ
ـى كۆللەرنىـ
ـەم رايونالردىكـ
ـڭ نـ
ـۇ ئۇالرنىـ
ـۇنداقال بـ
شـ
تەرەققىــي قىلىــش تارىخىغــا تۈپتىــن ئوخشاشــمايدىغان جايىــدۇر.
ئىچكــى قۇرۇقلــۇق كۆللىرىنىــڭ ئۆزگىرىشــى مۇنــداق تــۆت
باســقۇچقا بۆلىنىــدۇ  :بىرىنچــى باســقۇچ  :كــۆل تارىخىدىكــى
ـول بولغان
ـەڭ مـ
ـدارى ئـ
ـۇ مىقـ
ـان ،سـ
ـەڭ جانالنغـ
ـۈچ ئـ
ـي كـ
ھاياتىـ
باســقۇچ ؛ ئىككىنچــى باســقۇچ  :دەرياالردىــن كىلىدىغــان ســۇ
ـقۇچ
ـلىغان باسـ
ـقا باشـ
ـلەپكى قۇرۇشـ
ـۆل دەسـ
ـپ ،كـ
ـدارى ئازىيىـ
مىقـ
؛ ئۈچىنچــى باســقۇچ  :ســۇ مەنبەســىنىڭ ئۈزۈلــۈش باســقۇچى
؛ تۆتىنچــى باســقۇچ  :ســۇ مەنبەســى تارتىلىــپ كېتىــپ ،كــۆل
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رايونىنىــڭ بىــر پارچــە شــورلۇق يەرگــە ئايلىنىــش باســقۇچى.
ـك تەبئىي
ـرى قىممەتلىـ
ـۆل بويلىـ
ـرى ۋە كـ
ـۇق كۆللىـ
ـى قۇرۇقلـ
ئىچكـ
ـورى
ـڭ ئىندىكاتـ
ـون كىلىماتىنىـ
ـاق رايـ
ـۇنداقال قۇرغـ
ـتانلىقالر ،شـ
بوسـ
بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ .
بۇغدا كۆلى
بوغــدا كۆلــى قەدىمكــى زامانــدا ياۋچــى كۆلى(چىرايلىــق
كــۆل) دەپ ئاتالغــان .دۆلەتنىــڭ نۇقتىلىــق داڭلىــق مەنزىرىلىــك
ـزەت رايونى
ـي مۇھاپىـ
ـفېرا تەبئىـ
ـادەم ۋە بىئوسـ
ـارا ئـ
ـى ،خەلقئـ
رايونـ
ـدا تېغىنىڭ
ـمىدىكى بوغـ
ـەرقىي قىسـ
ـڭ شـ
ـابلىنىدۇ .تەڭرىتاغلىرىنىـ
ھېسـ
شــىمالىي يانباغرىغــا ،فــۇكاڭ شــەھرى تەۋەلىكىدىكــى ســەنگۇڭخى
دەرياســىنىڭ يۇقىــرى ئېقىــن جىلغىســىغا جايالشــقان .ئۈرۈمچــى
ـر
ـەن  100كىلومېتىـ
ـى تەخمىنـ
ـيول مۇساپىسـ
ـان تاشـ
ـەھرىگىچە بولغـ
شـ
كېلىــدۇ .كۆلنىــڭ ئۇزۇنلۇقــى ئــۈچ كىلومېتىــر ،كەڭلىكــى 0.9
كىلومېتىــر ،كۆلىمــى  2.7كىــۋادرات كىلومېتىــر ؛ ئــەڭ چۇڭقــۇر
يېــرى  95مېتىــر ،ســۇنىڭ ئوتتۇرۇچــە چوڭقۇرلۇقــى  52مېتىــر،
زاپــاس ســۇ مىقــدارى تەخمىنــەن  144مىليــون كــۇب مېتىــر.
كۆلىنىــڭ يۈزىنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  1911مېتىــر.
ئاقسايچىن كۆلى
ـدۇ .چاقىلىق
ـۇ ئاتىلىـ
ـى دەپمـ
ـاي كۆلـ
ـى ئاقسـ
ـايچىن كۆلـ
ئاقسـ
تاڭگــۇال ئېگىزلىكىنىــڭ غەربىــي شــىمالىغا ،خوتــەن ناھىيەســىـز يۈزىدىن
ـقان .دېڭىـ
ـا جايالشـ
ـايچىن ئويمانلىقىغـ
ـى ئاقسـ
تەۋەلىكىدىكـ
ئېگىزلىكــى  4848مېتىــر ،كــۆل يــۈزى كۆلىمــى  164كىــۋادرات
كىلومېتىــر .كــۆل ســۈيىنىڭ ئەمەلىــي تەكشــۈرۈلگەن چوڭقۇرلۇقــى
ـر .
ـۇز مېتىـ
توققـ
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ئېبىنۇر كۆلى
ئېبىنــۇر كۆلــى جىــڭ ناھىيەســى بازىرىنىــڭ شــىمالىغا
ـاال
ـى ،بۆرتـ
ـور دەرياسـ
ـى ،چىگىشـ
ـۇن دەرياسـ
ـۇ كۈيتـ
ـقان .ئـ
جايالشـ
دەرياســى ۋە جىــڭ دەريالىرىنىــڭ ئاخىــرى قۇيۇلىدىغــان كــۆل.
ئولتۇرۇشــقان كۆلگــە كىرىــدۇ .ھازىرقــى كۆلنىــڭ كۆلىمــى 560
كىــۋادرات كىلومېتىــر بولــۇپ-1950 ،يىلدىكــى  1070كىــۋادرات
كىلومېتىرلىــق كۆلىمېنىــڭ يېرىمــى كىچىكلــەپ كەتكــەن .ئېبىنــۇر
كۆلــى تېيىــز «تەخســە»ھالىتىدە بولــۇپ ،ســۈيىنىڭ ئوتتۇرۇچــە
چوڭقۇرلۇقــى  1.5مېتىــر .ئــەڭ چوڭقــۇر يېرىمــۇ  3.5مېتىرغــا
يەتمەيــدۇ .
سايرام كۆلى
ـە،
ـي بۆلىكىگـ
ـڭ غەربىـ
ـىمالىي تەڭرىتاغلىرىنىـ
ـى شـ
ـايرام كۆلـ
سـ
بۆرتــاال ناھىيەســىنىڭ غەربىــي جەنۇبىغــا جايالشــقان- 312 ،
دۆلــەت تاشــيولى بويىدىــن ئۆتىــدۇ .كــۆل يۈزىنىــڭ دېڭىــز
يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  2072مېتىــر ،شــەرقتىن غەربكىچــە بولغــان
ـى
ـان كەڭلىكـ
ـىمالغىچە بولغـ
ـن شـ
ـر ،جەنۇبتىـ
ـى  30كىلومېتىـ
ئۇزۇنلۇقـ
ـۇر
ـەڭ چوڭقـ
ـر .ئـ
ـرات كىلومېتىـ
ـى  454كۋادىـ
ـر ،كۆلىمـ
 27كىلومېتىـ
يېــرى  86مېتىــر ،زاپــاس ســۇ مىقــدارى تەخمىنــەن  20مىليــارد
كــۇب مېتىــر.
ئۇلۇنگۇر كۆلى
ئۇلۇنگــۇر كۆلــى بۇرۇلتوقــاي ناھىيەســىگە جايالشــقان.
ئۇلۇنگــۇر دەرياســىنىڭ ئاخىــرى .دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى
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178.6مېتىــر ،ئۇزۇنلۇقــى  41كىلومېتىــر ،ئــەڭ كــەڭ جايــى
 27كىلومېتىــر ،ئوتتۇرۇچــە كەڭلىكــى  18.4كىلومېتىــر ،ئەمەلىــي
ئۆلچەنگــەن ئــەڭ چوڭقــۇر جايــى  12مېتىــر ،ئوتتۇرۇچــە
ـر ،زاپاس
ـرات كىلومېتىـ
ـى  753كىۋادىـ
ـر ،كۆلىمـ
ـى  8مېتىـ
چوڭقۇرلىقـ
ســۇ مىقــدارى  6مىليــارد  20مىليــون كــۇب مېتىــر.
لوپنۇر كۆلى
لوپنــۇر كۆلــى تارىــم دەرياســىنىڭ ئاخىــرى قۇيۇلىدىغــان
كــۆل .تارىــم ئويمانلىقىنىــڭ شــەرقىي قىســمىدىكى لوپنــۇر
ئويمانلىقىنىــڭ مەركىــزى قىســمىغا جايالشــقان .تارىــم دەرياســىنىڭ
ئاخىرقــى نۇقتىســى دېگــەن جۇغراپىيەلىــك ئۇقۇمدىكــى لوپنــۇر
ـى
ـك ئورنـ
ـى جۇغراپىيەلىـ
ـڭ يېقىنقـ
ـدى .ئۇنىـ
ـپ كەتمىـ
ـى يوقىلىـ
كۆلـ
داشــىخەيزى ســۇ ئامبىــرى .
ئايدىڭكۆل
ئايدىڭكــۆل شــەرقىي تۈركىســتان قۇرۇقلۇقىنىــڭ ئــەڭ
پــەس جايــى .تۇرپــان ئويمانلىقىنىــڭ ئوتتــۇرا قىســمېنىڭ ســەل
جەنۇبىدىكــى ئــەڭ پــەس ئويمانغــا جايالشــقان .كــۆل يــۈزى
دېڭىــز يۈزىدىــن  155مېتىــر پــەس .كۆلنىــڭ ئــەڭ پــەس
ـا
ـدۇ ،دۇنيـ
ـا يېتىـ
ـى  161مېتىرغـ
ـن تۆۋەنلىكـ
ـز يۈزدىـ
ـڭ دېڭىـ
يېرىنىـ
بويىچــە -3ئورۇنــدا تۇرۇدىغــان پــەس يــەر ھېســابلىنىدۇ .كــۆل
ـەن
ـى تەخمىنـ
ـان ئۇزۇنلۇقـ
ـە بولغـ
ـەرقتىن غەربكىچـ
ـڭ شـ
ئويمانلىقىنىـ
ـى  10كىلومېتىر،
ـىمالغىچە بولغان كەڭلىكـ
ـن شـ
ـر ،جەنۇبتىـ
 50كىلومېتىـ
كۆلىمــى تەخمىنــەن  450كىــۋادرات كىلومېتىــر كېلىــدۇ.
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باركۆل كۆلى
باركــۆل كۆلــى ئۈزۈلــۈپ ئولتۇرۇشــقان كــۆل شــىمالىي
تەڭرىتاغلىرىنىــڭ شــەرقىي بۆلىكىدىكــى باركــۆل تــاغ ئارىســى
ئويمانلىقىغــا جايالشــقان .كــۆل يۈزىنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن
ـۇپ،
ـەكلىدە بولـ
ـاق شـ
ـۆل قاپـ
ـدۇ .كـ
ـر كېلىـ
ـى  1585مېتىـ
ئېگىزلىكـ
ئــۇزۇن ئوقــى غەربىــي شــىمال  -غەربىــي جەنــۇب يۆنىلىشــىدە.
ئۇزۇنلۇقــى  20كىلومېتىــر ،كەڭلىكــى  10~5كىلومېتىــر ،كۆلىمــى
 140كۋادىــرات كىلومېتىــر.
باغراش كۆلى
ـى
ـوڭ ئىچكـ
ـەڭ چـ
ـتاندىكى ئـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـى شـ
ـراش كۆلـ
باغـ
قۇرۇقلــۇق تۇزســىز كــۆل ،قاراشــەھەر دەرياســىنىڭ ئاخىــرى،
ـەھەر ئويمانلىقىنىڭ
ـى .قاراشـ
ـلىنىش مەنبەسـ
ـىنىڭ باشـ
ـى دەرياسـ
كۆنچـ
ـە بولغان
ـەرقتىن غەربكىچـ
ـڭ شـ
ـقان .كۆلنىـ
ـمىغا جايالشـ
ـي قىسـ
جەنۇبىـ
ـان ئوتتۇرۇچە
ـىمالغىچە بولغـ
ـن شـ
ـر ،جەنۇبتىـ
ـى  55كىلومېتىـ
ئۇزۇنلۇقـ
ـن
ـز يۈزىدىـ
ـڭ دېڭىـ
ـۇ ئورنىنىـ
ـڭ سـ
ـر ،كۆلنىـ
ـى  20كىلومېتىـ
كەڭلىكـ
ـى 990
ـڭ كۆلىمـ
ـا كۆلنىـ
ـان ۋاقىتتـ
ـر كېلىدىغـ
ـى  1048مېتىـ
ئېگىزلىكـ
كىلومېتىــر ،ســىغىمچانلىقى  8مىليــارد  150مىليــون كــۇب مېتىرغــا
يېتىــدۇ .ســۈيىنىڭ ئوتتۇرۇچــە چوڭقۇرلۇقــى  8015مېتىــر ،ئــەڭ
ـر.
ـرى  16.5مېتىـ
ـۇر يېـ
چوڭقـ
ئاققۇ كۆلى
ئاققــۇ كۆلــى قاراشــەھەر دەرياســىنىڭ يۇقىــرى ئېقىنىدىكــى
ـى
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزدىـ
ـقان .دېڭىـ
ـا جايالشـ
ـۇز ئويمانلىقىغـ
ـوڭ يۇلتـ
چـ
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 2600 ~ 2400مېتىــر .چــوڭ يۇلتــۇز ئويمانلىقىنىــڭ شــەرقتىن
غەربكىچــە بولغــان ئۇزۇنلۇقــى  100كىلومېتىردىــن ئاشــىدۇ.
جەنۇبتىــن شــىمالغىچە بولغــان كەڭلىكــى  25كىلومېتىــر .

قاناس كۆلى
ـقان.
ـە جايالشـ
ـىنىڭ تەۋەلىكىگـ
ـن ناھىيەسـ
ـى بۇرچىـ
ـاس كۆلـ
قانـ
كــۆل يۈزىنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  1374مېتىــر،
ـەڭ
ـر ،ئـ
ـى  3.9 ~ 1.6كىلومېتىـ
ـر ،كەڭلىكـ
ـى  25كىلومېتىـ
ئۇزۇنلۇقـ
ـى
ـە چوڭقۇرلۇقـ
ـۈيىنىڭ ئوتتۇرۇچـ
ـر ،سـ
ـرى  188.5مېتىـ
ـۇر يېـ
چۇڭقـ
تەخمىنــەن  90مېتىــر .ســىغىمچانلىقى  4مىليــارد كــۇب مېتىــر.
سەيۋوپۇ كۆلى
ســەيۋوپۇ كۆلــى ئۈرۈمچــى شــەھىرىنىڭ شــەرقىي جەنۇبىــي
ـۇ
ـەھىرىنىڭ مۇھىم سـ
ـۇ ئۈرۈمچى شـ
ـقان .ئـ
ـا جايالشـ
ـەھەر ئەتراپىغـ
شـ
ـى 6.37
ـان ئۇزۇنلۇقـ
ـىمالغىچە بولغـ
ـن شـ
ـڭ جەنۇبتىـ
ـى .ئۇنىـ
مەنبەسـ
ـى  5.75كىلومېتىر.
ـان كەڭلىكـ
ـە بولغـ
ـەرقتىن غەربكىچـ
ـر ،شـ
كىلومېتىـ
يۇمىالقــراق شــەكىلدە كــۆل ئويمانلىقــى تېيىــز ،تەخسىســىمان
ـەن
ـى ئومۇمـ
ـۈيىنىڭ چوڭقۇرلۇقـ
ـى ،سـ
ـى تەكشـ
ـۆل تېگـ
ـە ،كـ
ھالەتتـ
 5~3مېتىــر .ئــەڭ چوڭقــۇر يېــرى  6.1مېتىــر كېلىــدۇ .كــۆل
يۈزىنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  1092.7مېتىــر ،كۆلىمــى
تەخمىنــەن  30كىــۋادرات كىلومېتىــر .ســىغىمچانلىقى  125مىليــون
ـر.
ـۇب مېتىـ
كـ
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داۋانچىڭ تۇزلۇق كۆلى
داۋانچىــڭ تۇزلــۇق كۆلــى ئۈرۈمچــى شــەھىرىنىڭ شــەرقىي
ـمىغا
ـەرقىي قىسـ
ـڭ ئويمانلىقىنىڭ شـ
ـەيۋوپۇ -داۋانچىـ
ـى سـ
جەنۇبىدىكـ
جايالشــقان .ئويمانلىقنىــڭ تۇزلــۇق ســۈيى توپلىنىدىغــان جــاي،
ـە
ـۇق كۆلگـ
ـق تۇزلـ
ـتى ئارقىلىـ
ـەر ئاسـ
ـۈيى يـ
ـڭ سـ
ـەيۋوپۇ كۆلىنىـ
سـ
تۇتىشــىدۇ .تۇزلــۇق كــۆل شــەرقىي تۇزلــۇق كــۆل ۋە غەربىــي
ـۆل
ـۇق كـ
ـي تۇزلـ
ـدۇ .غەربىـ
ـە بۆلىنىـ
ـۆل دەپ ئىككىگـ
ـۇق كـ
تۇزلـ
كىچىكــرەك .دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  1072مېتىــر ،كۆلىمــى
ـراق بولۇپ،
ـۆل چوڭـ
ـۇق كـ
ـەرقىي تۇزلـ
ـر ،شـ
ـەن  2كىلومېتىـ
تەخمىنـ
ـەن 32
ـى تەخمىنـ
ـر ،كۆلىمـ
ـى  1071مېتىـ
ـن ئېگىزلىكـ
ـز يۈزىدىـ
دېڭىـ
ـق
ـى ئارقىلىـ
ـۇ يولـ
ـۆل سـ
ـى كـ
ـدۇ .ئىككـ
ـر كېلىـ
ـۋادرات كىلومېتىـ
كىـ
ـۇرۇدۇ.
ـىپ تـ
تۇتىشـ
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شەرقىي تۈركىستاننىڭ كىلىماتى
شــەرقىي تۈركىســتان مۆتىدىــل بەلبــاغ چــوڭ قۇرۇقلــۇق
قۇرغــاق كىلىمــات رايونىغــا كىرىــدۇ.
ـڭ
ـوڭ قۇرۇقلۇقىنىـ
ـىيا چـ
ـاۋرۇ ئاسـ
شــەكىللىنىش ســەۋەبى )1( :يـ
ـى
ـراق .ئۈرۈمچىنـ
ـن يىـ
ـز -ئوكيانالردىـ
ـقان ،دېڭىـ
ـە جايالشـ
مەركىزىگـ
مەركــەز قىلغانــدا ،جەنۇبتــا ھىنــدى ئوكيــان بىلــەن بولغــان
ـان
ـەن بولغـ
ـان بىلـ
ـچ ئوكيـ
ـەرقتە تىنـ
ـر ،شـ
ـى  2500كىلومېتىـ
ئارىلىقـ
ئارىلىقــى  4400كىلومېتىــر ،شــىمالدا شــىمالىي مــۇز ئوكيــان
بىلــەن بولغــان ئارىلىقــى  3400كىلومېتىــر ،غەربتــە ئاتالنتىــك
ـەرقىي
ـر كېلىدۇ .شـ
ـى  6900كىلومېتىـ
ـان ئارىلىقـ
ـەن بولغـ
ـان بىلـ
ئوكيـ
ـاماللىرى
ـۇن شـ
ـۇب مۇسسـ
ـي جەنـ
ـامىلى ،غەربىـ
ـۇن شـ
ـۇب مۇسسـ
جەنـ
ئېلىــپ يۈرگــەن ســۇ ھورلىرىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتانغا يېتىــپ
كېلەلىشــى تــەس .شــەرقىي تۈركىســتان غــەرب شــامىلى بەلبېغــى
ئايالنمــا ئېقىمېنىــڭ تېزگىنلىشــىگە ئۇچرايــدۇ .ئاتالنتىــك ئوكيــان
ســۇ ھورلىــرى ئېگىزلىكلــەر ۋە ئېگىــز تاغالرنىــڭ توســقۇنلۇقىغا
ئۇچرىغانلىقتىــن ،ھــۆل يېغىنــى ئىنتايىــن ئــاز .شــىمالىي مــۇز
ئوكياندىــن جەنۇبقــا ســۈرۈلگەن ســوغۇق ھــاۋا ئــۆزى بىلــەن
ـىمالىي
ـۇدۇل شـ
ـپ ئـ
ـى ئېلىـ
ـۇ ھورلىرىنـ
ـى سـ
ـۆپ مىقداردىكـ
ـە كـ
بىللـ
شــەرقىي تۈركىســتانغا كىرىــپ ،بىــر قــەدەر كــۆپ ھــۆل يېغىــن
پەيــدا قىلىــدۇ.
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( )2ئايالنمــا ئېقىــم ۋەزىيىتــى .قىــش پەســلىدە 500
گېكتوپاســكاللىق تــەڭ بېســىم يــۈزى ۋەزىيىتــى خەرىتىســىدە
ـىنىڭ كونتروللىقىدا
ـىم ئومۇرتقىسـ
ـتاننىڭ يۇقىرى بېسـ
ـەرقىي تۈركىسـ
شـ
ئۇچرايدىغــان دائىرىســى بىــر قــەدەر كــەڭ .بــۇ ھــال قۇتــۇپ
ســوغۇق ھاۋاســىنىڭ ئومۇرتقــا بويــاپ جەنۇبقــا سۈرۈلۈشــىگە
ـۈك
ـىدە كۈچلـ
ـۈزى خەرىتىسـ
ـەر يـ
ـدە يـ
ـدۇ .نەتىجىـ
ـەۋەبچى بولىـ
سـ
موڭغۇلىيــە يۇقىــرى بېســىمېنىڭ كونتروللۇقــى بولــۇپ ئەكىــس
ئېتىــپ ،ھــاۋا بېســىمى  1040 ~ 1035گېكتــو پاســكالغا يېتىــدۇ
،ھــەم ســوغۇق فىرونــت شــەرقىي جەنۇبقــا داۋاملىــق ســۈرىلىدۇ.
( )3قويــاش رادىئاتسىيەســى .شــەرقىي تۈركىســتان ئوتتــۇرا
ـۇق ،چۆللۈكلەرنىڭ
ـق ،قۇملـ
ـۇپ ،ئويمانلىـ
ـقان بولـ
ـە جايالشـ
كەڭلىككـ
ـى ،بۇلۇت
ـۈزۈكلۈكى ياخشـ
ـفېرانىڭ سـ
ـدۇ .ئاتموسـ
ـىرىگە ئۇچرايـ
تەسـ
ـى 6200 ~ 5200
ـي رادىئاتسىيەسـ
ـنىڭ ئومۇمىـ
ـاز ،قوياشـ
ـدارى ئـ
مىقـ
ـر.
ـرات مېتىـ
ـۇل  /كۋادىـ
مېگاجوئـ
قۇرغــاق كىلىمــات ئاالھىدىلىكــى  )1( :قىــش پەســلى قۇرغــاق
ـى بىلەن
ـار ئويمانلىقـ
ـىق .جۇڭغـ
ـاق ئىسسـ
ـلى قۇرغـ
ـوغۇق؛ياز پەسـ
سـ
تارىــم ئويمانلىقــى قىــش پەســلى «ســوغۇق كــۆل» لــۈك يــازدا
ـاق
ـوغۇق ،قۇرغـ
ـاق سـ
ـاپ ،قۇرغـ
ـق رول ئوينـ
ـازان» لىـ
ـق قـ
«قىزىـ
ـدۇ.
ـى كۈچەيتىـ
ـىقلىق ئېففېكتىنـ
ئىسسـ
ـەرقىي
ـۆۋەن .شـ
ـى تـ
ـاز ،نەملىكـ
ـدارى ئـ
ـن مىقـ
ـۆل يېغىـ
( )2ھـ
ـدارى  300~100مىللىمېتىر،
ـن مىقـ
ـۆل يېغىـ
ـق ھـ
ـتاننىڭ يىللىـ
تۈركىسـ
جەنۇبىــي شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ بولســا  100~10مىللىمېتىــر
كېلىــدۇ .شــىمالىي شــەرقىي تۈركىســتاندا -1،-12ئايــاردا ھــاۋا
كۆپىنچــە تۇمانلىــق بولىــدۇ .جەنۇبىــي شــەرقىي تۈركىســتاندا
ـق بولىدۇ.
ـاڭ -توزانلىـ
ـە چـ
ـاۋا كۆپىنچـ
ـە ھـ
ـن -7ئايغىچـ
-4ئايدىـ
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( )3تېمپېراتۇرۇنىــڭ يىللىــق ،ســوتكىلىق پەرقــى چــوڭ.
جۇڭغــار ئويمانلىقىنىــڭ يىللىــق تېمپېراتــۇرا پەرقــى 50~40
سىلســىيە گىــرادۇس ئەتراپىــدا.
كىلىمات بەلبېغى
ـىمان
ـە بەلباغسـ
ـر قانچـ
ـەن بىـ
ـە ئاساسـ
ـارى كەڭلىكلەرگـ
ـەر شـ
يـ
ـات
ـۇالر كىلىمـ
ـۇپ ،ئـ
ـان بولـ
ـپ چىقىلغـ
ـا ئايرىـ
ـات رايونلىرىغـ
كىلىمـ
بەلباغلىــرى دەپ ئاتىلىــدۇ .شــەرقىي تۈركىســتان جەمئىــي بــەش
ـل
ـق مۆتىدىـ
ـۇالر  :ئىللىـ
ـۇپ ،ئـ
ـەن بولـ
ـا بۆلۈنگـ
ـات بەلبىغىغـ
كىلىمـ
ـوغۇق
ـل بەلباغ ،سۇبسـ
ـوغۇق مۆتىدىـ
ـاغ ،سـ
ـل بەلبـ
ـاغ ،مۆتىدىـ
بەلبـ
ـارەت.
ـن ئىبـ
ـوغۇق بەلباغدىـ
ـاغ ،سـ
بەلبـ
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ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى بايلىقالر
ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ كۈن نۇرى ئىسسىقلىقى ،سۇ
ۋە يەرلىرى
شــەرقىي تۈركىســتاندا ھەريىلــى كــۈن نۇرىنىــڭ چۈشــۈش
ۋاقتــى كۈنىگــە  6ســائەتتىن يۇقىــرى بولغــان كــۈن 325~250
ـول.
ـن مـ
ـى ئىنتايىـ
ـە رادىئاتسىيەسـ
ـاش ئېنېرگىيـ
ـدۇ ،قويـ
ـە يېتىـ
كۈنگـ
يىللىــق رادىئاتســىيە ئومۇمــى مىقــدارى ھــەر كىــۋادرات مېتىرىغــا
ـىمالىي
ـاش كەڭلىكتىكى شـ
ـۇپ ،ئوخشـ
ـۇل بولـ
 6490~5000مېگاجوئـ
خىتتــاي رايونــى ۋە شــەرقى شــىمال رايونىدىــن ھــەر كىــۋادرات
ـىنىڭ
ـاڭ دەرياسـ
ـۇق ،چاڭجيـ
ـۇل ئارتـ
ـدا  840~620مېگاجوئـ
مېتىرىـ
ئوتتــۇرا تــۆۋەن ئېقىنــى رايونىدىــن ھــەر كىــۋادرات مېتىرىــدا
 2090~1240مىگاجوئۇلدىــن ئارتــۇق .
ـار،
ـى بـ
ـا ئېقىنـ
ـۇق دەريـ
ـن ئارتـ
ـتاندا  570تىـ
ـەرقىي تۈركىسـ
شـ
يــەر ئۈســتى ســۈيىنىڭ يىللىــق ئومۇمــى ئېقىــن مىقــدارى 88.4
ـۈيىنىڭ
ـتى سـ
ـەر ئاسـ
ـان يـ
ـقا بولىدىغـ
ـر ،ئېچىشـ
ـۇپ مېتىـ
ـارد كـ
مىليـ
ـر .
ـۇپ مېتىـ
ـارد كـ
ـدارى 25.2مىليـ
مىقـ
-2007يىلغىچــە شــەرقىي تۈركىســتاندىكى تېرىلغــۇ يــەر
ـۇلۇق
ـۇپ ،بۇنىڭ ئىچىدە سـ
ـار بولـ
ـون گىكتـ
ـى  4.0255مىليـ
كۆلىمـ
ئېتېــز بىلــەن ســۇغىرىلىدىغان يــەر تېرىلغــۇ يــەر ئومۇمىــي يــەر
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كۆلىمېنىــڭ  94%تىــن ئارتۇقىنــى ئىگىلەيــدۇ .يايــاق كۆلىمــى
 15.21مىليــون گېكتــار بولــۇپ بۇنىــڭ ئىچىــدە ســۇلۇق ئېتېــز
بىلــەن ســۇغىرىلىدىغان يــەر تېرىلغــۇ يــەر ئومۇمىــي كۆلىمېنىــڭ
ـون
ـى  15.21مىليـ
ـاق كۆلىمـ
ـدۇ ،يايـ
ـى ئىگىلەيـ
ـن ئارتۇقىنـ
 94%تىـ
گىكتــار بولــۇپ ،دۆلىتىمىــز يايــاق كۆلىمېنىــڭ تەخمىنــەن 22%
ىنــى ئىگىلەيــدۇ .
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئورمــان بايلىقمــۇ ئىنتايىــن مــول
بولــۇپ ئورمانلىــق كۆلىمــى  6.75947مىليــون گىكتــار ،بۇنىــڭ
ئىچىــدە بوســتانلىقنىڭ ئورمــان بىلــەن قاپلىنىــش نىســبىتى 15%
كــە يېتىــدۇ .شــەرقىي تۈركىســتاندىكى دەرەخلەرنىــڭ ئومۇمــى
زاپــاس مىقــدارى  314مىليــون كــۇپ مېتىــر ،بۇنىــڭ ئىچىــدە
ئورماننىــڭ زاپــاس مىقــدارى  280مىليــون كــۇپ مېتىــر .تارىــم
ئويمانلىقىدىكــى توغراقلىــق دۆلىتىمىزدىكــى كۆلىمــى ئــەڭ
چــوڭ تەبىئىــي توغراقلىــق بولــۇپ ،كۆلىمــى  4700كىۋادىــرات
كىلومېتىردىــن ئاشــىدۇ.
ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ زاپاس مىقدارى مول
قېزىلما بايلىقلىرى
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ قېزىلمــا بايلىقلىــرى ئىنتايىــن مــول،
ـوم
ـە ،ئاپتونـ
ـول ئۆلكـ
ـەڭ مـ
ـار ئـ
ـا بايلىقـ
ـى قېزىلمـ
ـۇ خىتتايدىكـ
ئـ
ـا
ـتاندىكى قېزىلمـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـابلىنىدۇ .شـ
ـرى ھېسـ
ـڭ بىـ
رايونالرنىـ
ـرى،
ـى يۇقىـ
ـىش دەرىجىسـ
ـۆپ ،يۈرۈشلىشـ
ـرى كـ
ـڭ تۈرلىـ
بايلىقالرنىـ
ئىچىــش ئىســتىقبالى كــەڭ .بولۇپمــۇ قىســمەن ئۆزگىچــە قېزىلمــا
بايلىقالرنــى ئېچىــش ئىســتىقبالى ئىنتايىــن زور .بۇنىــڭ ئىچىــدە
ـي
ـت ،تەبئىـ
ـۈر ،نېفىـ
ـلىقى كۆمـ
ـن ئاساسـ
ـا بايلىقالردىـ
ـەۋزەل قېزىلمـ
ئـ
گاز ،قــارا مېتــال ،رەڭلىــك مېتــال ،قىممەتلىــك ئېغىــر مېتــال
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ـەر
ـتاش ،گۆھـ
ـيالىرى ،قاشـ
ـام ئەشـ
ـانائىتى خـ
ـە سـ
ـك خېمىيـ
ئانئورگانىـ
ـار.
ـرى بـ
ـا بايلىقلىـ
ـد قېزىلمـ
ـقا مىتاللوئىـ
ۋە باشـ
ۋەتىنىمىــز شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ قېزىلمــا بايلىقلىرىنىــڭ
ئاساســى ئاالھىدىلىكلىــرى

 .1قېزىلمــا بايلىقالرنىــڭ تــۈرى كــۆپ ،يۈرۈشلىشىشــى
ـا
ـان قېزىلمـ
ـتاندا بايقالغـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـە شـ
ـۇق 2007 .يىلغىچـ
تولـ
بايلىقالرنىــڭ تــۈرى  138خىــل بولــۇپ ،دۆلىتىمىــزدە بايقالغــان
 171خىــل قېزىلمــا بايلىقنىــڭ  80.7%ىنــى ئىگىلــەپ ،قېزىلمــا
ـوم رايونالر
ـە ،ئاپتونـ
ـى ئۆلكـ
ـە دۆلىتىمىزدىكـ
ـۈر جەھەتتـ
ـڭ تـ
بايلىقنىـ
ئىچىــدە ئالدىنقــى قاتــاردا تــۇرۇدۇ .ھازىرغىچــە ئېنىقالنغــان 94
ـاس
ـڭ زاپـ
ـا بايلىقنىـ
ـۈر ) قېزىلمـ
ـى تـ
ـل ئىككىلەمچـ
ـل ( 120خىـ
خىـ
مىقــدارى جەھەتتــە بىرىنچــى ئورۇنــدا تۇرۇدىغىنىدىــن  5خېلــى،
ئالدىنقــى  10نىــڭ ئىچىــدە تۇرۇدىغىنىدىــن 41خېلــى بــار .بىــر
ئۆلكــە ،ئاپتونــوم رايونــدا قېزىلمــا بايلىقــار تۈرنىــڭ بۇنــداق
كــۆپ بولۇشــى بايلىقالرنىــڭ يۈرۈشلىشىشــىنىڭ بۇنــداق مــول
بولۇشــى خەلقئارادىمــۇ كــەم ئۇچرايــدۇ ،ئۇنىــڭ ئۈســتىگە يەنــە
يېڭــى كان تۈرلىنىــڭ بايقىلىــش ئېھتىماللىقىمــۇ بــار.
 .2قېزىلمــا بايلىقالرنىــڭ زاپــاس مىقــدارى مــول .شــەرقىي
تۈركىســتاندىكى ئاساســلىق قېزىلمــا بايلىقالرنىــڭ مۆلچەرلەنگــەن
مىقــدارى  :نېفىــت  23.384مىليــارد توننــا ،تەبئىــي گاز 13.06
ـۈر
ـا ،تۆمـ
ـون توننـ
ـۈر  2.19تىرىليـ
ـر ،كۆمـ
ـۇپ مېتىـ
ـون كـ
تىرىليـ
 7.72مىليــارد توننــا ،مىــس  61.91مىليــون توننــا ،نىكېــل
ـىنىك
ـا ،سـ
ـون توننـ
ـۇن  21.34مىليـ
ـا ،قوغۇشـ
ـون توننـ
 17.51مىليـ
ـە
ـا ،بىزەكچىلىكتـ
ـارد توننـ
ـت  5مىليـ
ـا ،بېنتونىـ
ـون توننـ
 30.68مىليـ
ئىشــلىتلىدىغان گىرانىــت تــاش  2.5مىليــارد كــۇپ مېتىــر
قاتارلىقــار .بۇنىــڭ ئىچىــدە نېفىتنىــڭ مۆلچەرلەنگــەن بايلىــق
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ـي
ـق ئومۇمىـ
ـەن بايلىـ
ـى مۆلچەرلەنگـ
ـاي قۇرۇقلۇقىدىكـ
ـدارى خىتـ
مىقـ
مىقدارىنىــڭ  21.53%ىنــى ،تەبىئىــي گازنىــڭ مۆلچەرلەنگــەن
بايلىــق مىقــدارى خىتــاي قۇرۇقلۇقىدىكــى مۆلچەرلەنگــەن بايلىــق
ئومۇمىــي مىقدارىنىــڭ  23.32%ىنــى ،كۆمۈرنىــڭ مۆلچەرلەنگــەن
بايلىــق مىقــدارى خىتــاي قۇرۇقلۇقىدىكــى مۆلچەرلەنگــەن بايلىــق
ئومۇمىــي مىقدارىنىــڭ  40%دىــن ئارتۇقىنــى ئىگىلەيــدۇ.
 .3كان ھاســىل بولــۇش شــارائىتى ياخشــى .شــەرقىي
تۈركىســتان يــاۋرۇ ـ ئاســىيا چــوڭ قۇرۇقلۇقىنىــڭ مەركىزىگــە
جايالشــقان ،گېئولوگىيەلىــك قۇرۇلمىســى مۇرەككــەپ ماگمــا
ھەرىكىتــى كۈچلــۈك بولــۇپ ،كان ھاســىل بولۇشــتا پايدىلىــق
ـىل بولۇش
ـەت زور كان ھاسـ
ـۈچ غايـ
ـى ئـ
ـە .دۇنيادىكـ
ـارائىتقا ئىگـ
شـ
دائىرىســىنىڭ ئىككىســى ئاپتونــۇم رايونىمىزنــى كېســىپ ئۆتىــدۇ،
ـڭ
ـۇش بەلبېۋىغىنىـ
ـىل بولـ
ـم كان ھاسـ
ـنا  32مۇھىـ
ـى قوشـ
خىتايدىكـ
16ســى شــەرقىي تۈركىســتان دائىرىســىگە ســوزۇلۇپ كىرىــدۇ.
ـى.
ـبەتەن ياخشـ
ـۈپىتى نىسـ
ـا بايلىقالرنىڭ سـ
ـم قېزىلمـ
 .4مۇھىـ
ـى
ـۇ تۈردىكـ
ـرى .بـ
ـبەتەن يۇقىـ
ـبىتى نىسـ
ـا نىسـ
ـۈك كان ياتمـ
ئۈنۈملـ
قېزىلمــا بايلىقالردىــن ئاساســلىقى كۆمــۈر ،نېفىــت ،تەبئىــي گاز،
تۆمــۈر ،خــروم ،مىــس ،نىكېــل ،ۋېرمىكۇلىــت ،بېنتونىــت ،ھــاك
ـە قېزىلما
ـقا ئۆزگىچـ
ـار .باشـ
ـار بـ
ـۇزى قاتارلىقـ
ـر تـ
ـاش ۋە گالئۇبېـ
تـ
بايلىقالردىــن يەنــە شــەرقىي تۈركىســتان يۇمشــاق قاشتېشــى،
ـي
ـق ۋانادىـ
ـان ماگنىيلىـ
ـاپونىت ،ھىدرولىزالنغـ
ـېلترا ،سـ
ـق سـ
ناترىيلىـ
ســېلترا ،ئوپــال قاتارلىقــار بــار.
ـتاندا
ـەرقىي تۈركىسـ
ـش كەڭ .نۆۋەتتە شـ
ـڭ تارقىلىـ
.5بايلىقالرنىـ
 4000دىــن ئارتــۇق قېزىلمــا بايلىــق بارلىقــى بايقالــدى ،بــۇالر
ـە
ـە ناھىيـ
ـان ،ھەممـ
ـە تارقالغـ
ـە يېرىگـ
ـتاننىڭ ھەممـ
ـەرقىي تۈركىسـ
شـ
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ـۇنداقال ئېنىقالنغان
ـار ،شـ
ـا بايلىقالر بـ
ـۈدەك قېزىلمـ
ـەھەرلەردە دېگـ
شـ
قېزىلمــا بايلىقــار بىــر قــەدەر مەركەزلىشىشــتەك ئاالھىدىلىككــە
ئىگــە .ئېنېرگىيــە قېزىلمــا بايلىقلىــرى تارىــم ئويمانلىقــى،
جۇڭغــار ئويمانلىقــى ،تۇرپــان ـ قۇمــۇل ئويمانلىقــى قاتارلىــق
چــوڭ ئورمانلىقالرغــا كــەڭ تارقالغــان .ئالتــاي تېغــى ،تەڭرىتــاغ،
ـال،
ـال ،رەڭلىــك مېتـ
ـاردا قــارا مېتـ
ـى ۋە ئالتۇنتاغـ
ـۇن تېغـ
كوئېنلـ
ســىرەك مېتــال ۋە مېتاللوئىــد قېزىلمــا بايلىقلىــرى بــار .
ـرى بىرقەدەر
ـرا كان ياتمىلىـ
ـىل بولغان ۋە ھەمـ
ـاق ھاسـ
 .6ئورتـ
كــۆپ .ھازىرغىچــە ئېنىقالنغــان يۇقىرىقــى كان رايونلىــرى ئىچىــدە
ـي
ـى ئومۇمىـ
ـار كان رايونـ
ـراھ كانـ
ـان ۋە ھەمـ
ـىل بولغـ
ـاق ھاسـ
ئورتـ
ســانىنىڭ تەخمىنــەن  20%ىنــى ئىگىلەيــدۇ ،مۇھىــم كانلىرىنىــڭ
ـار.
ـار بـ
ـراھ كانـ
ـان كان ۋە ھەمـ
ـىل بولغـ
ـاق ھاسـ
ـىدە ئورتـ
ھەممىسـ
ـس
ـى ،مىـ
ـگان كانـ
ــ مانـ
ـۈر ــ
ـلىقى تۆمـ
ـن ئاساسـ
ـڭ تىپىدىـ
بۇالرنىـ
ـۇز ــ
ـاش تـ
ـى ،تـ
ـن كانـ
ــ مولبىدىـ
ـس ــ
ـى ،مىـ
ـىنىك كانـ
ــ سـ
ــ
ـىنىك
ـۇن سـ
ـى ،قوغۇشـ
ـۈر كانـ
ـروم تۆمـ
ـى ،خـ
ـۇزى كېنـ
ـر تـ
گىالئۇبىـ
ـي
ــ نىئوبىـ
ـي ــ
ــ بېرىللىـ
ـي ــ
ـى ،لىتىـ
ـل كانـ
ـس نىكېـ
ـى ،مىـ
كانـ
ــ تانتــال كانــى قاتارلىقــار بــار .ئۇنىڭدىــن باشــقا ئورتــاق
ــ
ھاســىل بولغــان ۋە بىللــە ھاســىل بولغانالردىــن يەنــە تەبىئىــي
گاز ،قىممەتلىــك مېتــال فوســفور ،كالىــي تــۇزى ،ماگنىــي تــۇزى
ـار.
ـار بـ
قاتارلىقـ
ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ يوشۇرۇن كۈچى زور
ئېنېرگىيە قېزىلما بايلىقلىرى
ـى
ـۇت بولۇپ تۇرۇشـ
ـڭ مەۋجـ
ـانىيەت جەمئيىتىنىـ
ـە ئىنسـ
ئېنېرگىيـ
ۋە تەرەققىــي قىلىشــنىڭ مۇھىــم ماددىــي ئاساســىي .ئىنســانىيەت
جەمئيىتىنىــڭ تەرەققىيــات تارىخىغــا نــەزەر ســالىدىغان بولســاق،
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ئىنســانىيەت مەدەنىيىتىنىــڭ ھــەر بىــر قېتىملىــق زور تەرەققىياتــى
ئېنېرگىيەنىــڭ يېڭىلىشــنى ۋە ئالماشتۇرۇشــىغا ئەگىشــىپ قولغــا
كەلتۈرۈلگــەن ،ئېنىرگىيەنــى ئېچىــش ۋە ئۇنىڭدىــن پايدىلىنىــش
دۇنيــا ئىقتىســادىي ھــەم ئىنســانىيەت جەميىىتىنىــڭ تەرەققىياتىنــى
زور دەرىجىــدە ئالغــا ســىلجىتتى .خىتتايــدا ئېنېرگىيــە بايلىقلىــرى
ئومۇمىــي مىقــدارى بىــر قــەدەر مــول ،لېكىــن كىشــى بېشــىغا
ـاي
ـاز .خىتتـ
ـەدەر ئـ
ـر قـ
ـدارى بىـ
ـە مىقـ
ـان ئوتتۇرۇچـ
ـرا كېلىدىغـ
توغـ
ـە
ـان ئېنېرگىيـ
ـدا تۇرۇدىغـ
ـى ئورۇنـ
ـە ئىككىنچـ
ـا بويىچـ
ـە دۇنيـ
نۆۋەتتـ
ئىشــلەپچىقىرىدىغان ۋە ئىســتېمال قىلىدىغــان دۆلــەت .ۋەتىنىمىــز
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئېنېرگىيــە قېزىلمــا بايلىقلىــرى مــول،
ـۈر،
ـي گاز ،كۆمـ
ـت ،تەبىئىـ
ـە نېفىـ
ـۇپ ،ھازىرغىچـ
ـۇق بولـ
ـۈرى تولـ
تـ
مايلىــق ســىالنېتس ،ئــۇران ،تــورف ۋە كۆمــۈر قاتلىمــى گازى
قاتارلىــق يەتتــە خىــل ئېنېرگىيــە قېزىلمــا بايلىقــى ئېنىقالنــدى،
بۇنىــڭ ئىچىــدە نېفىــت تەبىئىــي گاز ۋە كۆمۈرنىــڭ زاپــاس
ـى
ـە ئالدىنقـ
ـاي بويىنچـ
ـدارى خىتـ
ـي مىقـ
ـق ئومۇمىـ
ـدارى ۋە بايلىـ
مىقـ
قاتــاردا تــۇرۇدۇ ،بــۇ شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ھەممىدىــن بــەك
ئەۋزەللىككــە ئىگــە قېزىلمــا بايلىقــى ھېســابلىنىدۇ.
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ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى نېفىت ،تەبىئىي گاز
بايلىقلىرىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى
ـي
ـت ،تەبىئىـ
ـى نېفىـ
ـتان خىتتايدىكـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـز شـ
ۋەتىنىمىـ
ـى
ـۇنداقال خىتتايدىكـ
ـرى ،شـ
ـڭ بىـ
ـول رايونالرنىـ
ـەڭ مـ
ـى ئـ
گاز بايلىقـ
نېفىــت ،تەبئىــي گاز ئىشــلەپچىقىرىدىغان ئــەڭ مۇھىــم رايــون.
ـن
ــ قۇمۇلدىـ
ـان ــ
ـار ۋە تۇرپـ
ـم ،جۇڭغـ
ـتاندا تارىـ
ـەرقىي تۈركىسـ
شـ
ئىبــارەت ئــۈچ نېفىــت تەبىئىــي گاز چۆكمــە ئويمــان بايلىقــى
ـن
ـە ئويمانلىقالردىـ
ـك چۆكمـ
ـوڭ ـ كىچىـ
ـقا چـ
ـن باشـ
ـدە ئۇنىڭدىـ
ھەمـ
يەنــە جەمئىــي  34ى بولــۇپ ،ئومۇمىــي يــەر مەيدانــى 693.1
ـۇق
ـى قۇرۇقلـ
ـۇ خىتتايدىكـ
ـدۇ ،بـ
ـا يېتىـ
ـۋادرات كىلومېتىرغـ
ـڭ كىـ
مىـ
ـى ئىگىلەيدۇ.
ـڭ  14.37%ىنـ
ـق كۆلىمېنىـ
ـە ئويمانلىـ
ـي چۆكمـ
ئومۇمىـ
بــۇ ئويمانلىقالرنىــڭ نېفىــت شــەكىللىنىش شــارائىتى ياخشــى
بولــۇپ ،كــۆپ يۈرۈشــلۈك بىرىكمــە نېفىــت ھاســىل قىلىــش ۋە
نېفىــت ســاقالش تــاغ جىنىســلىرى قاتلىمــى بــار .خــام نېفىتنىــڭ
ـى،
ـۈپىتى ياخشـ
ـە سـ
ـاي ،يەنـ
ـا قالمـ
ـول بولۇپـ
ـدارى مـ
ـاس مىقـ
زاپـ
ـۆۋەن
ـى تـ
ـۇش نۇقتىسـ
ـۆۋەن ،ئۇيـ
ـى تـ
ـۈرت تەركىبـ
ـۇنداقال گۈڭگـ
شـ
بولۇشــتەك ئاالھىدىلىكلىــرى بولــۇپ ،ئــۇ ئالىــي دەرىجىلىــك
ـي
ـفالىتى ،ئالىـ
ـيول ئاسـ
ـۈرئەتلىك تاشـ
ـرى سـ
ـى ،يۇقىـ
ـىلىقالش مېيـ
سـ
دەرىجىلىــك توڭالتقــۇچ مېيــى ۋە تېببىــي دورا ،خىمىيــە ســانائىتى
مەھســۇالتلىرى قاتارلىــق مەھســۇالتالرنىڭ ئېســىل خــام ئەشياســى
بوالاليــدۇ.
ـلەپچىقىرىلغان نېفىت
ـتاندا ئىشـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـى شـ
-2007يىلـ
ـى،
ـا يەتتـ
ـون توننىغـ
ـى  44.94مىليـ
ـڭ ئېكىۋالىنتـ
ـي گازنىـ
ۋە تەبئىـ
ـون
ـدارى  26.1مىليـ
ـۇالت مىقـ
ـڭ مەھسـ
ـام نېفىتنىـ
ـدە خـ
ـڭ ئىچىـ
بۇنىـ
ـۇپ
ـارد كـ
ـدارى  21مىليـ
ـۇالت مىقـ
ـڭ مەھسـ
ـي گازنىـ
ـا ،تەبىئىـ
توننـ
ـڭ
ـي گازنىـ
ـت تەبىئىـ
ـدا نېفىـ
ـم خىتايـ
ـى قېتىـ
ـۇپ ،تۇنجـ
ـر بولـ
مېتىـ
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مەھســۇالت مىقــدارى بىرىنچــى ئورۇنــدا تۇرۇدىغــان داچىــڭ
نېفىتلىكىنــى بېســىپ چۈشــۈپ ،خىتايدىكــى نېفىــت ،تەبىئىــي گاز
ئىشــلەپچىقىرىدىغان بىرىنچــى چــوڭ رايونغــا ئۆتــۈپ خىتايدىكــى
نېفىــت تەبىئىــي گاز بايلىقلىرىنىــڭ ئىســتىراتېگىيەلىك ئورنىنــى
باســىدىغان رايونغــا ئايالنــدى ،خەلقئــارادا ئېنېرگىيــە كۈندىــن
كۈنگــە جىددىييلىشــىۋاتقان ۋەزىيەتتــە ،شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ
نېفىــت ،تەبىئىــي گاز بايلىقلىرىنىــڭ چارلىنىــپ ئېچىلىشــى شــەرقىي
تۈركىســتاندىكى ھەرمىللــەت خەلقىگــە بەخــت ئېلىــپ كەلمەكتــە،
ـاپ،
ـى قولـ
ـمېنىڭ تەرەققىياتىنـ
ـەرقىي قىسـ
ـۇرا شـ
ـڭ ئوتتـ
ۋەتىنىمىزنىـ
خىتتاينىــڭ ئىقتىســادىي قۇرۇلۇشــى ۋە ئىجتىمائىــي تەرەققىياتىغــا
پۈتــۈن كۈچــى بىلــەن مــەدەت بەرمەكتــە.
ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ نېفىت ،تەبىئىي گاز
سانائىتىنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالى
جۇڭغار ئويمانلىقى

ـمىغا
ـىمالىي قىسـ
ـتاننىڭ شـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـار ئويمانلىقى شـ
جۇڭغـ
جايالشــقان ،ئۇنىــڭ شــەرقى ۋە غەربــى تەرىپــى شــەرقىي جۇڭغــار
ـى
ـي تەرىپـ
ـى؛ جەنۇبىـ
ـاي تېغـ
ـىمالىي ئالتـ
ـەرقى شـ
ـى ،شـ
ـىل تېغـ
پاسـ
ـق ئىچكى
ـان يېپىـ
ـاپ كېتىدىغـ
ـا ئوخشـ
ـۇپ ئۈچبۇلۇڭغـ
ـاغ بولـ
تەڭرىتـ
ـە
ـەرقتىن غەربكىچـ
ـڭ شـ
ـابلىنىدۇ ،ئۇنىـ
ـى ھېسـ
ـۇق ئويمانلىقـ
قۇرۇقلـ
ـان
ـىمالغىچە بولغـ
ـن شـ
ـر ،جەنۇبتىـ
ـى  700كىلومېتىـ
ـان ئۇزۇنلۇقـ
بولغـ
ـر
ـۋادرات كىلومېتىـ
ـڭ كىـ
ـى  130مىـ
ـر ،كۆلىمـ
ـى  370كىلومېتىـ
كەڭلىكـ
كېلىــدۇ .جۇڭغــار ئويمانلىقــى چــوڭ تىپتىكــى بىرىكمــە نېفىــت ـ
تەبىئىــي گازلىــق ئويمانلىــق بولــۇپ ،نېفىتنىــڭ كەلگۈســىدىكى
مۆلچەرلەنگــەن بايلىــق مىقــدارى  2.09تىرىليــون كــۇب مېتىــر
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ـدۇ.
كېلىـ
جۇڭغــار ئويمانلىقــى شــەرقىي تۈركىســتاندا نېفىــت ،تەبئىــي
گاز چــارالش ۋە ئېچىــش بىرقــەدەر بالــدۇر باشــانغان نېفىــت
بايلىقلىرىنىــڭ ئاساســلىق تەرەققىيــات رايونــى-1955 .يىلــى
-10ئاينىــڭ -29كۈنــى قارامايــدا تۇنجــى قۇدۇقتىــن نېفىــت
ئېتىلىــپ چىقىشــى بىلــەن تۇنجــى چــوڭ نېفىتلىــك بايقىلىــپ،
ـېلىندى،
ـى سـ
ـنىڭ ئۇلـ
ـڭ سانائەتلىشىشـ
ـتاندا نېفىتنىـ
ـەرقىي تۈركىسـ
شـ
نەچچــە ئــون يىــل نېفىــت تەبىئــي گاز چــارالش ۋە ئېچىــش
ـۈەن
ـۇ ،بەيكۇچـ
ـاي ،ئورقـ
ـۇپ ،قارامـ
ـن بولـ
ـق ئىلگىرى-كېيىـ
ئارقىلىـ
خۇڭشــەنزى ،شــازغەت ،شىشــى ،چىيپەيــزە ،فىڭچېــڭ ،شــۆگەي،
ســەينەن ،چىگــۇ ،شــانەن ،ۋۇچۈنــەن ،ماخــې ،خوشاۋشــەن،
ـىجۇاڭ،
ـو  ،5-موشـ
ـاڭ ،مـ
ـەنتەي ،لۇليـ
ـەنتەي ،بېيسـ
ـوزا ،سـ
گەنخـ
ـدى.
ـار بايقالـ
ـي گازلىقـ
ـت ،تەبىئـ
ـق نېفىـ
ـى قاتارلىـ
ـي ،قۇتۇبـ
موبىـ
ـىركىتى
ـى شـ
ـي گاز گورۇھـ
ـت تەبىئىـ
ـاي نېفىـ
ـى خىتتـ
ـى نېفىتلىكـ
شىشـ
يېڭىدىــن بايقىغــان ،زاپــاس مىقــدارى  100مىليــون توننىلىــق
ـار
ـدى .جۇڭغـ
ـپ تېزىلـ
ـرى قىلىـ
ـڭ بىـ
ـۈچ نېفىتلىكنىـ
كۆلەمدىكــى ئـ
ئويمانلىقىــدا ئېنىقالنغــان نېفىــت -تەبىئىــي گازلىــق  29بولــۇپ،
ـقا
ـر ئېچىشـ
ـق  .9ھازىـ
ـي گازلىـ
ـك  ،20تەبئىـ
ـدە نېفىتلىـ
ـڭ ئىچىـ
بۇنىـ
ـە
ـۇپ ،نۆۋەتتـ
ـق  18بولـ
ـي گازلىـ
ـت -تەبئىـ
ـتۈرۈلگەن نېفىـ
كىرىشـ
ـق
ـي گازلىـ
ـت -تەبئىـ
ـلىق نېفىـ
ـتاندىكى ئاساسـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـۇ شـ
ئـ
بولــۇپ قالــدى.
-2007يىلنىــڭ ئاخىرىغىچــە جۇڭغــار ئويمانلىقىــدا نېفىتنىــڭ
زاپــاس مىقــدارى بىلــەن قېزىــش مىقدارىنىــڭ نىســبىتى 19:1
ـن
ـى  14:1دىـ
ـە سەۋىيەسـ
ـڭ ئوتتۇرۇچـ
ـۈن مەملىكەتنىـ
ـۇپ ،پۈتـ
بولـ
يۇقىــرى بولــدى .جۇڭغــار ئويمانلىقىنىــڭ نىســبەتەن زور چــارالپ
ئېچىــش ئىســتىقبالى بــار .يېقىنقــى نەچچــە يىلدىــن بۇيــان،
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جۇڭغــار ئويمانلىقىنىــڭ غەربىــي ـ شــىمال تەرىپىنىــڭ چېتىدىكــى
چارالشــنى چوڭقۇرالشــتۇرۇش خىزمىتىــدە زور بۆســۈش ھاســىل
ـوڭ
ـدا چـ
ـۆپ ئورۇنـ
ـمىدىمۇ كـ
ـۇرا قىسـ
ـڭ ئوتتـ
ـدى .ئويمانلىقنىـ
قېلىنـ
ـق
ـاش ئارقىلىـ
ـدى .بۇرغىـ
ـار بايقالـ
ـق قۇرۇلمىـ
ـى پايدىلىـ
كۆلەمدىكـ
نېفىــت ،تەبئىــي گازنىــڭ بارلىقــى ۋە ســانائەتتە ئىشــلىتىلىدىغان
ـان
ـتىقبالىنى نامايـ
ـى ئىسـ
ـى بايقىلىپ،ياخشـ
ـي گاز ئېقىمـ
نېفىت-تەبئىـ
قىلــدى .يېڭــى خىتتــاي قۇرۇلغاندىــن كېيىــن ئېچىلغــان تۇنجــى
چــوڭ نېفىتلىــك قارامــاي نېفىتلىكــى بولــدى .قارامــاي جۇڭغــار
ئويمانلىقىنىــڭ غەربىــي شــىمالىغا ،جايىــر تېغىنىــڭ شــەرقىگە
جايالشــقان .قارامــاي ئەينــى ۋاقىتتــا «ئوتىمــۇ يــوق ،ســۈيىمۇ
يــوق ،قۇشــارمۇ ئۇچــۇپ بارمايدىغــان » قاقاســلىق ئىــدى.
ـڭ
ـاپ ۋەتەننىـ
ـى بايقـ
ـۇ نېفىتلىكنـ
ـۇپ بـ
ـى بولـ
ـوۋاي تۈنجـ
ـەلىم بـ
سـ
جەنۇبىــدا ساتقان،شــۇنىڭ بىلــەن ۋەتىنىمىــزدە ،ئۇخــاپ ياتقــان
بــۇ چۆللۈكتــە تۈنجــى نېفىتلىــك ئېچىلغــان .يېرىــم ئەســىردىن
كۆپــرەك تېرىشــىش ئارقىلىــق قارامــاي ،گــۈزەل ،ھەيــۋەت
زامانىــۋى تۈســكە ئىگــە شــەھەر قىلىــپ قــۇرۇپ چىقىلىــپ،
«چۆلدىكــى ســاھىبجامال» «،قــارا گۆھــەر» دېگــەن نامغــا
ئېرىشــتى .نۆۋەتتــە ئــۇ خىتتاينىــڭ غەربىــي قىســمىدىكى مۇھىــم
نېفىــت -خېمىيــە ســانائىتى بازىســى بولــۇپ قالــدى .شــەرقىي
ـانغاندا،
ـىغا ئاساسـ
ـىركىتىنىڭ سىتاستىكىسـ
ـك شـ
ـتان نېفىتچلىـ
تۈركىسـ
 -2007يىلــى قاراماينىــڭ نېفىــت ،نېفىــت -خېمىيــە ســانائىتى
ئاساســىي كەســپى تېــز تەرەققىــي قىلغــان ،نېفىــت -تەبئىــي گاز
ـر
ـۈن بىـ
ـان ،پۈتـ
ـىل قىلغـ
ـلەرنى ھاسـ
ـتا زور بۆسۈشـ
ـارالپ ئېچىشـ
چـ
يىلــدا يېڭىدىــن ئېنىقــاپ چىققــان نېفىــت گېئولوگىيەلىــك زاپــاس
ـدە
ـاي نېفىتلىكىـ
ـرت قارامـ
ـتىن سـ
ـا بولۇشـ
ـون توننـ
ـدارى  70مىليـ
مىقـ
جەمئىــي  12.1706مىليــون توننــا خــام نېفىــت 2.905 ،مىليــارد
ـۇالت
ـام نېفىت مەھسـ
ـلەپچىقىرىلىپ ،خـ
ـي گاز ئىشـ
ـر تەبئىـ
ـۇب مېتىـ
كـ
مىقــدارى ئــۇدا  27يىــل مۇقىــم ئاشــقان.
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تارىم ئويمانلىقى

ـڭ
ـۇن تېغىنىـ
ـا كوئىنلـ
ـڭ جەنۇبىغـ
ـى تەڭرىتاغنىـ
ـم ئويمانلىقـ
تارىـ
ـۋادرات
ـڭ كىـ
ـى  560مىـ
ـەر مەيدانـ
ـۇپ يـ
ـقان بولـ
ـىمالىغا جايالشـ
شـ
ـي گاز چىقىدىغان
ـت ـ تەبئىـ
ـۇ خىتتايدىكى نېفىـ
ـدۇ .ئـ
ـر كېلىـ
كىلومېتىـ
ئــەڭ چــوڭ چۆكمــە ئويمانلىــق ھېســابلىنىدۇ .ئۇنىــڭ نېفىــت
ـان،
ـي قىلغـ
ـى تەرەققىـ
ـتېمىلىرى ياخشـ
ـام سىسـ
ـش قاتـ
ـىل قىلىـ
ھاسـ
قېلىــن ،شــۇنداقال كــەڭ تارقالغــان .نېفىتنىــڭ كەلگۈســىدىكى
مۆلچەرلەنگــەن بايلىــق مىقــدارى  11.34تىرىليــون كــۇب مېتىــر.
يېقىنقــى يىلالردىــن بۇيانقــى نېفىــت چــارالش ئومۇمىــي
جېڭىــدە 28 ،تەييــار نېفىــت ـ تەبئىــي گازلىــق بايقالــدى ۋە
ـى ،تارىمنىڭ
ـم بولغىنـ
ـەڭ مۇھىـ
ـدى .ئـ
ـن ئېنىقالنـ
ـىي جەھەتتىـ
ئاساسـ
ئوتتــۇرا قىســمىدا بىــر تۈركــۈم چــوڭ تىپتىكــى نېفىــت ھاســىل
بولــۇش تۈزۈلمىســىنىڭ بارلىقــى ئىســپاتالندى ھەمــدە يۇقىــرى
ـدى؛
ـپ چىقىلـ
ـرى قېزىـ
ـي گاز قۇدۇقلىـ
ـت -تەبئىـ
ـۇالتلىق نېفىـ
مەھسـ
ـە
ـون نەچچـ
ـاردا ئـ
ـى رايونـ
ـى قىرغىقىدىكـ
ـىنىڭ ئىككـ
ـم دەرياسـ
تارىـ
چــوڭ تىپتىكــى پادىلىــق قۇرۇلمــا بايقالــدى .كۇچــا تەۋەســىدە
يېڭىدىــن يەنــە  200كىلومېتىــر ئۇزۇنلۇقتىكــى غايــەت زور تېيىــز
قاتالملىــق قۇرۇقلــۇق نېفىــت ـ تەبئىــي گاز توپالنمــا بەلۋېغــى
ـت تەبىئىي
ـدا نېفىـ
ـي جەنۇبىـ
ـڭ غەربىـ
ـم ئويمانلىقىنىـ
ـدى .تارىـ
بايقالـ
ـدى .بۇالرنىڭ
ـا كەلتۈرۈلـ
ـلەر قولغـ
ـى ئىلگىرىلەشـ
ـتىمۇ يېڭـ
گاز چارالشـ
ھەممىســى غايــەت زور تىپتىكــى نېفىــت ـ تەبئىــي گاز چىقىدىغــان
ئويمانلىقنىــڭ ئومۇمىــي كۆرۈنۈشــىنى نامايــان قىلىــپ بــەردى.
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«غەربنىڭ گازىنى شەرققە يەتكۈزۈش» نىڭ مەنبەسى ــــ
«قارا تۇمشۇق ــ » 2تەبئىي گازلىقى
تەڭرىتاغنىــڭ جەنۇبىدىكــى بــاي ناھىيەســى تەۋەســىدە 47
ـۇ
ـار ،بـ
ـرە بـ
ـر دائىـ
ـاق بىـ
ـار ،ئۇزۇنچـ
ـق تـ
ـرات كىلومېتىرلىـ
كىۋادىـ
ـھۇر،
ـا مەشـ
ـي گازى خىتتايغـ
ـز تەبئىـ
ـىل ـ پاكىـ
ـول ،يېشـ
ـڭ مـ
يەرنىـ
ـۈزۈش »
ـەرققە يەتكـ
ـى شـ
ـڭ گازىنـ
ـق « غەربنىـ
ـەر دەل داڭلىـ
ـۇ يـ
بـ
ـي گازلىقى
ــ  » 2تەبئىـ
ـۇق ــ
ـارا تۇمشـ
ــ « قـ
ـى ـــ
ـڭ مەنبەسـ
نىـ
ـابلىنىدۇ.
ھېسـ
ـى
ـي گاز زاپىسـ
ـان تەبئىـ
ــ  »2دە ئېنىقالنغـ
ـۇق ــ
ـارا تۇمشـ
«قـ
 274.9مىليــارد كــۇب مېتىــر بولــۇپ ،نۆۋەتتــە ئــۇ خىتــاي
بويىچــە ئــەڭ چــوڭ قۇرۇقلــۇق تەييــار تەبئىــي گازلىقــى ۋە «
غەربنىــڭ گازىنــى شــەرققە يەتكــۈزۈش » تىكــى ئاساســلىق گاز
ـدارى
ـەش ئىقتىـ
ـق گاز تەمىنلـ
ـڭ يىللىـ
ـابلىنىدۇ .ئۇنىـ
ـى ھېسـ
مەنبەسـ
 12مىليــارد كــۇب مېتىرغــا يېتىــدۇ  30 ،يىلدىــن ئارتــۇق گاز
تەمىنلەيدىغــان قىلىــپ اليىھىلەنگــەن.
ـلىنىپ -1997 ،يىلى
ـارالش باشـ
ـى چـ
ـەردە -1983يىلـ
ـۇ يـ
بـ
ـر  17قۇدۇقتىن
ـدى .ھازىـ
ـاپ چىقىلـ
ــ »2بۇرغىـ
ـۇق ــ
ـارا تۇمشـ
«قـ
تەبئىــي گاز ئېتىلىــپ چىقماقتا.
ـي گازنىڭ
ـان تەبئىـ
ــ  »2گازلىقىدىن چىققـ
ـۇق ــ
ـارا تۇمشـ
«قـ
ـوق،
ـۇلفىد يـ
ـن سـ
ـدۇ  ،ھىدروگېـ
ـە يېتىـ
ـان  96%كـ
ـدە مېتـ
تەركىبىـ
بىــر تــەرەپ قېلىنغاندىــن كېيىــن ،گازنىــڭ ســۈپىتى دۆلەتنىــڭ
بىرىنچــى دەرىجىلىــك ئۆلچىمىگــە يېتىــدۇ .قۇرۇلــۇش پۈتــۈپ
ـقا كىرىشــتۈرۈلۈپ« ،غەربنىــڭ گازىنــى شــەرققە يەتكــۈزۈش»
ئىشـ
ـىغا
ـان ،چاڭجياڭ دېلتىسـ
ـن بۇيـ
ـەن تەمىنلەنگەندىـ
ـى گاز بىلـ
تۇرۇبىسـ
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ـە
ـك كۆمۈرگـ
ـا ئۆلچەملىـ
ـون توننـ
ـي گاز  20مىليـ
ـەن تەبئىـ
يەتكۈزۈلگـ
ـق ماددىنىڭ
ـۇق زىيانلىـ
ـن ئارتـ
ـون توننىدىـ
ـۇپ 1 ،مىليـ
ـاراۋەر بولـ
بـ
ـمىنىدا
ـاڭخەينىڭ كۆك ئاسـ
ـان .شـ
ـدى ئېلىنغـ
ـنىڭ ئالـ
ـۇپ بېرىلىشـ
قويـ
ـار.
ـى بـ
ـۈش ھەسسىسـ
ـر ئۈلـ
ـۇ بىـ
ــ  »2نىڭمـ
ـۇق ــ
ـارا تۇمشـ
«قـ
«غەربنىڭ گازىنى شەرققە يەتكۈزۈش»

ـۈزۈش ئىقتىدارى
ـىرتقا يەتكـ
ـى سـ
ـىنىڭ الھىيەدىكـ
ـۇ قۇرۇلۇشـ
بـ
يىلىغــا  12مىليــارد كــۇب مېتىرغــا يېتىــدۇ .قۇرۇلــۇش پۈتــۈپ
ـى
ـى ئەتراپىدىكـ
ـا لىنىيىسـ
ـن ،تۇرۇبـ
ـتۈرۈلگەندىن كېيىـ
ـقا كىرىشـ
ئىشـ
ۋە ئاخىرقــى نۇقتىدىكــى ئىســتېمالچىالرنىڭ ئېھتىياجــى كۈچلــۈك
ـۈرئەتتە
ـز سـ
ـدارى تېـ
ـي گاز مىقـ
ـان تەبئىـ
ـن يەتكۈزۈلىدىغـ
بولغانلىقتىـ
ـەن گاز  9.9مىليارد
ـىم تەمىنلەنگـ
ـەرقىي قىسـ
ـى شـ
ـتى-2006 .يىلـ
ئاشـ
ـدا  13.7مىليارد
ـا بارغانـ
ـا -2007 ،يىلىغـ
ـان بولسـ
ـۇب مېتىر بولغـ
كـ
ـان،
ـن بۇيـ
ـۇق ۋاقىتتىـ
ـن ئارتـ
ـۈچ يىلدىـ
ـى .ئـ
ـا يەتتـ
ـۇب مېتىرغـ
كـ
ـى
ـى رايونالرنـ
ـى نۇقتىدىكـ
ـى ۋە ئاخىرقـ
ـى ئەتراپىدىكـ
ـا لىنىيەسـ
تۇرۇبـ
جەمئىــي  30مىليــارد توننــا تەبئىــي گاز بىلــەن تەمىنلەنــدى،
بــۇ  30مىليــون توننــا ئۆلچەملىــك كۆمۈرگــە بــاراۋەر بولــۇپ،
 1.5مىليــون توننىدىــن ئارتــۇق زىيانلىــق ماددىنىــڭ قويــۇپ
ـى ۋە
ـى ئەتراپىدىكـ
ـا لىنيەسـ
ـان .تۇرۇبـ
ـدى ئېلىنغـ
ـىنىڭ ئالـ
بېرىلىشـ
ئاخىرقــى نۇقتىدىكــى رايونالرنىــڭ مۇھىتىنــى ئاسراشــقا كۈچلــۈك
تۈرتكــە بولــۇپ ،شــەھەر ئاھالىلىرىنىــڭ تۇرمــۇش ســۈپىتىنى
يۇقىــرى كۆتۈرگــەن .نۆۋەتتــە بــۇ ئېنېرگىيــە غــول لىنيەســى
ھــەر كۈنــى ســىرتقا  40مىليــون كــۇب مېتىــر گاز يەتكــۈزۈپ،
ـن
ـەھەردىكى  80دىـ
ـە ،شـ
ـمىدىكى  12ئۆلكـ
ـەرقىي قىسـ
ـڭ شـ
خىتتاينىـ
ـال گاز
ـى نورمـ
ـۇق ئاھالىنـ
ـن ئارتـ
ـەھەرنىڭ  200مىليوندىـ
ـۇق شـ
ئارتـ
ئىشلىتىشــىنى كاپالەتكــە ئىگــە قىلماقتــا.
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تارىــم ئويمانلىقىــدا تەبئىــي گاز زاپىســى ئىنتايىــن مــول
بولــۇپ ،مەھســۇالت مىقــدارى تېزدىــن ئاشــماقتا -2007 .يىلــى
ـۇپ،
ـر بولـ
ـۇب مېتىـ
ـارد كـ
ـي گاز  15.5مىليـ
ـلەپچىقىرىلغان تەبئىـ
ئىشـ
خىتــاي بويىچــە بىرىنچــى ئورۇنــدا تــۇردى .تارىــم ئويمانلىقــى«
غەربنىــڭ گازىنــى شــەرققە يەتكــۈزۈش » نىــڭ باشــلىنىش
نۇقتىســى ،شــۇنداقال .ئاساســلىق گاز مەنبەســى -2007 .يىلــى
 -6ئايــدا يېڭــى مەھەللــە تەبئىــي گازلىقىنىــڭ گازى «غەربنىــڭ
گازىنــى شــەرققە يەتكــۈزۈش» غــول لىنىيىســىگە كىرگۈزۈلــدى،
ـلەپتە
ـىدا دەسـ
ـەرققە يەتكۈزۈش»قۇرۇلۇشـ
ـى شـ
ـڭ گازىنـ
ـۇ «غەربنىـ
بـ
ـۇرا
ـەش ئوتتـ
ـوڭ ،بـ
ـر چـ
ـى « بىـ
ـم ئويمانلىقىدىكـ
ـان تارىـ
پىالنالنغـ
ھــال » ئالتــە تەبئىــي گازلىقىنىــڭ ھەممىســىنىڭ پۈتكەنلىكىدىــن
دېــرەك بېرىــدۇ .يېڭــى مەھەللــە تەبئىــي گازلىقــى ۋە ئۇنىڭدىــن
ــ
بــۇرۇن ئىشلەپچىقىرىشــقا كىرىشــتۈرۈلگەن قــارا تۇمشــۇق ـــ
 ،2ياقــا ۋە ســاڭجىدىن ئىبــارەت ئــۈچ تەبىئىــي گازلىــق تارىــم
ئويمانلىقىنىــڭ يىللىــق گاز يەتكــۈزۈش ئىقتىدارىنــى  15مىليــارد
كــۇب مېتىردىــن ئاشــۇرۇۋەتتى.
ئېچىــش ســالمىقىنىڭ ئۈزلكســىز ئېشىشــى بىلــەن-2005 ،
يىلــى تارىــم ئويمانلىقىــدا نېفىتنىــڭ مەھســۇالت مىقــدارى 10
مىليــون توننىدىــن ئېشــىپ كەتتــى .مۆلچەرلىنىشــچە-2010 ،
يىلىغــا بارغانــدا  15مىليــون توننىغــا يېتىــدۇ  -2015 ،يىلــى
 20مىليــون توننىدىــن ئېشــىپ كېتىــدۇ .تەبئىــي گاز مەھســۇالت
مىقــدارى  -2005يىلــى  6مىليــارد كــۇب مېتىــر -2007 ،يىلــى
ـدا 18
ـا بارغانـ
ـان-2010 .يىلىغـ
ـر بولغـ
ـۇب مېتىـ
ـارد كـ
 15.5مىليـ
مىليــارد كــۇب مېتىرغــا يېتىــدۇ.
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تۇرپان  -قۇمۇل ئويمانلىقى
تۇرپــان ـ قۇمــۇل ئويمانلىقــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى
ـرى
ـڭ بىـ
ـوڭ ئويمانلىقنىـ
ـۈچ چـ
ـان ئـ
ـي گاز چىقىدىغـ
ـت ،تەبئىـ
نېفىـ
ـىنىڭ
ـاغ تېزمىسـ
ـەرقىگە ،تەڭرىتـ
ـتاننىڭ شـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـۇپ ،شـ
بولـ
ئوتتۇرۇســىغا جايالشــقان .ئويمانلىقنىــڭ يــەر مەيدانــى  48مىــڭ
كىــۋادرات كىلومېتىــر ،نېفىتنىــڭ كەلگۈســىدىكى مۆلچەرلەنگــەن
بايلىــق مىقــدارى  8.6مىليــارد توننــا ،تەبئىــي گازنىــڭ
ـون كۇب
ـدارى  200مىليـ
ـق مىقـ
ـەن بايلىـ
ـىدىكى مۆلچەرلەنگـ
كەلگۈسـ
مېتىــر كېلىــدۇ .ئويمانلىــق غەربتىــن شــەرققە قــاراپ ســوزۇلغان.
ئويمانلىقتــا نېفىــت ،تەبئىــي گاز تەكشــۈرۈش خىزمىتــى -1954
يىلــى باشــانغان؛ -1983يىلــى قايتىدىــن قانــات يايدۇرۇلغــان؛
ـم
ـى مۇھىـ
ـارالش تارىخىدىكـ
ـي گاز چـ
ـت ،تەبئىـ
ـق نېفىـ
ـۇ ئويمانلىـ
بـ
تەرەققىيــات باســقۇچى بولــۇپ قالــدى.
ئــون نەچچــە يىللىــق نېفىــت چــارالش ئومۇمىــي جېڭــى
ـي گاز ئىچىش
ـدە نېفىت،تەبىئىـ
ـۇل نېفىتلىكىـ
ـان -قۇمـ
ـق تۇرپـ
ئارقىلىـ
ـا
ـەر قولغـ
ـك مۇۋەپپەقىيەتلـ
ـول گېئولوگىيەلىـ
ـدە مـ
ـارالش خىزمىتىـ
ـ چـ
ـاس
ـور دەۋرى ۋە ترىئـ
ـۇرا دەۋرى ،بـ
ـڭ يـ
ـدى  :ئويمانلىقنىـ
كەلتۈرۈلـ
دەۋرىگــە مەنســۇپ بولغــان ،ئوخشــىمىغان نېفىــت قاتالملىرىنىــڭ
ھەممىســىدە ســانائەتتە ئىشــلىتىلىدىغان نېفىــت ئېقىمــى تىپىلىــپ،
ـەي،
ـەنلى ،خۇڭتـ
ـېن ،شـ
ـان ،پۇشـ
ـۇپ ،پىچـ
ـن بولـ
ـرى -كېيىـ
ئىلگىـ
ـول بەلباغ
ـي گاز مـ
ـت  -تەبئىـ
ـق نېفىـ
ـۈن قاتارلىـ
ـەن ،لۈكچـ
خۇڭلىيـ
ـە
ـق ئالتـ
ـي گازلىـ
ـت تەبئىـ
ـان نېفىـ
ـان ۋە ئېنىقالنغـ
ـدى .بايقالغـ
بايقالـ
ـت ـ تەبئىي
ـى نېفىـ
ـك تىپتىكـ
ـۇرا -كىچىـ
ـى ئوتتـ
ـۇپ ،كۆپىنچىسـ
بولـ
ـاردۇر.
گازلىقـ
تۇرپــان -قۇمــۇل نېفىتلىكىــدە - 2007يىلــى ئېنىقالنغــان
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نېفىــت ،تەبئىــي گاز زاپىســى ئايرىــم  -ئايرىــم  12مىليــون
توننــا ۋە  3مىليــارد كــۇب مېتىــر ؛ يېڭىدىــن قۇرۇلغــان نېفىــت
ئىشــلەپچىقىرىش ئىقتىــدارى  500مىــڭ توننــا ،تەبئىــي گاز
ئىشــلەپچىقىرىش ئىقتىــدارى  100مىليــون كــۇب مېتىــر بولــدى.
بــۇ ئــۈچ چــوڭ ئويمانلىقتىــن باشــقا ،ســەنتاڭخۇ ،قــارا
ـەدەر چوڭ
ـر قـ
ـى بىـ
ـا كۆلىمـ
ـى ئويمانلىقتـ
ـارەت ئىككـ
ـەھەردىن ئىبـ
شـ
ـت
ـدە نېفىـ
ـدى ،ھەمـ
ـە بايقالـ
ـك تۈزۈلمـ
ـي گاز تەركىبلىـ
ـت تەبئىـ
نېفىـ
 تەبئىــي گاز بايلىقــى ئېنىقالنــدى ۋە ئېچىلــدى .بۇنىڭدىــنباشــقا تــۆت ئورۇنــدا مايلىــق ســىالنېتس چېقىدىغــان يــەر
ـون
ـدارى  210مىليـ
ـق مىقـ
ـەن بايلىـ
ـڭ مۆلچەرلەنگـ
ـدى .ئۇنىـ
بايقالـ
توننــا بولــۇپ ،مەملىكــەت بويىچــە تۆتىنچــى ئورۇنــدا تــۇرۇدۇ.
ـلىق
ـا ئاساسـ
ـۇكاڭ ئەتراپىغـ
ـى ،فـ
ـىمالىدىكى ئۈرۈمچـ
ـڭ شـ
تەڭرىتاغنىـ
ـڭ
ـدا كان قاتلىمېنىـ
ـەر قاتلىمىـ
ـۇپ يـ
ـە مەنسـ
ـم دەۋرىگـ
ـان پرېـ
تارقالغـ
قــەۋەت ســانى كــۆپ ،قېلىــن ،مــاي تەركىبــى 7.5%~ 3.5%
كىچــە بولــۇپ ،ئاساســلىق كان رايونىدىــن ئۈرۈمچــى يامالىــق
ـار
ـاۋگۇ قاتارلىقـ
ـىدىكى لۇسـ
ـۈەن ناھىيەسـ
ـق ،مىچـ
ـى ،خۇمدانلىـ
تېغـ
ـار.
بـ
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ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ كۆمۈر بايلىقى
ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى كۆمۈر بايلىقىنىڭ ئومۇمىي
ئەھۋالى
ـام
ـە ۋە خـ
ـىي ئېنېرگىيـ
ـم ئاساسـ
ـە مۇھىـ
ـا بويىچـ
ـۈر دۇنيـ
كۆمـ
ئەشــيا بولــۇپ ،خەلــق ئىگىلىكىــدە مۇھىــم ئىســتراتېگىيەلىك
ـدارى
ـي مىقـ
ـڭ ئومۇمىـ
ـۈر بايلىقىنىـ
ـاي كۆمـ
ـۇرۇدۇ .خىتتـ
ـدا تـ
ئورۇنـ
ـۆۋەن،
ـدارى تـ
ـان مىقـ
ـرا كېلىدىغـ
ـىغا توغـ
ـى بېشـ
ـن كىشـ
ـول ،لېكىـ
مـ
ـان
ـى بولىدىغـ
ـلىك قازغىلـ
ـۆۋەن ،تىجەشـ
ـى تـ
ـۈرۈلۈش دەرىجىسـ
تەكشـ
ـاز.
ـبەتەن ئـ
ـى نىسـ
زاپىسـ
ـن
ـى ئىنتايىـ
ـق ئەۋزەللىكـ
ـۈر بايلىـ
ـتاننىڭ كۆمـ
ـەرقىي تۈركىسـ
شـ
گەۋدىلىــك بولــۇپ بايلىقــى مــول ،تارقىلىشــى كــەڭ ،تــۈرى
تولــۇق ،كۆمــۈر قاتلىمــى قېلىــن ،ســۈپىتى ياخشــى ،كۆمۈلۈشــى
ـق
ـار ئويمانلىـ
ـۈر بـ
ـە .كۆمـ
ـە ئىگـ
ـتەك ئاالھىدىلىكلەرگـ
ـز بولۇشـ
تېيىـ
ـەن
ـڭ مۆلچەرلەنگـ
ـر ،كۆمۈرنىـ
ـۋادرات كىلومېتىـ
ـڭ كىـ
ـى 310مىـ
كۆلىمـ
بايلىــق مىقــدارى  2.19تىرىليــون توننــا بولــۇپ ،كۆمۈرنىــڭ
مەملىكىتىمىزدىكــى مۆلچەرلەنگــەن بايلىــق ئومۇمىــي مىقدارىنىــڭ
 40.6%ىنــى ئىگىلــەپ ،ھەرقايســى ئۆلكىلــەر ئىچىــدە ئالدىنقــى
ـۈر
ـان كۆمـ
ـە ئېنىقالنغـ
ـڭ ئاخىرىغىچـ
ـۇرۇدۇ -2007 .يىلنىـ
ـاردا تـ
قاتـ
ـە
ـاي بويىچـ
ـۇپ ،خىتـ
ـا بولـ
ـارد توننـ
ـى  174.1مىليـ
بايلىقــى زاپىسـ
ـدا
ـى ئورۇنـ
ـدا بىرىنچـ
ـىمال رايونىـ
ـي شـ
ـدا ،غەربىـ
ـى ئورۇنـ
ئۈچىنچـ
ـي
ـىمالىدىكى جەنۇبىـ
ـڭ شـ
ـلىقى تەڭرىتاغنىـ
ـۈر ئاساسـ
ـۇرۇدۇ .كۆمـ
تـ
ـان-
ـەرقىدىكى تۇرپـ
ـڭ شـ
ـار ،تەڭرىتاغنىـ
ـەرقىي جۇڭغـ
ـار ،شـ
جۇڭغـ
قۇمــۇل ئويمانلىقــى ،تەڭرىتاغنىــڭ شــىمالىدىكى ئىلــى ئويمانلىقــى
ھەمــدە تارىــم ئويمانلىقىنىــڭ شــىمال تــەرەپ چېتىدىكــى كۆمــۈر
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جۇغالنغــان بىــر نەچچــە چــوڭ ئويمانلىــق ۋە كۆمۈرلۈكلەرگــە
تارقالغــان ،بۇنىــڭ ئىچىــدە ئىككىســى دۇنيــا بويىچــە چــوڭ
كۆمۈرلــۈك ئويمانلىقىــدۇر.
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى  80%تىــن ئارتــۇق ناھىيىــدە
كۆمۈرلــۈك بــار .شــەرقىي تۈركىســتاندا كۆمۈردىــن باشــقا تــورف
بايلىقمــۇ بىــر قــەدەر مــول بولــۇپ ،ئاساســلىقى تەڭرىتــاغ
ـان.
ـا تارقالغـ
ـازلىق رايونلىرىغـ
ـۆل سـ
ـان كـ
ـى زامـ
ـى ھازىرقـ
رايونىدىكـ
ـۇم
ـتىن مەلـ
ـى تەكشۈرۈشـ
ـى رايونىنـ
ـۇر كۆلـ
ـى ۋە ئېبنـ
ـراش كۆلـ
باغـ
بولۇشــىچە ،بــۇ رايونالردىكــى تــورف ۋە ئىككىلەمچــى تورفنىــڭ
بايلىــق مىقــدارى  108مىليــون توننىغــا يېتىدىكــەن.
شــەرقىي تۈركىســتان كۆمۈرلىرىنىــڭ تــۈرى تولــۇق بولۇپــا
ـۇق كۆمۈر،
ـۈر تۈرلىرىدىن يالقۇنلـ
ـى ،كۆمـ
ـۈپىتىمۇ ياخشـ
ـاي ،سـ
قالمـ
ـار
ـار بـ
ـۈر قاتارلىقـ
ـق كۆمـ
ـۈر ،مايلىـ
ـۈر ،گاز ،كۆمـ
ـماس كۆمـ
چاپالشـ
بولــۇپ ،كۈلــى ئــاز ،گۈڭگــۈرت ،فوســفور تەركىبــى تــۆۋەن،
ئىسســىقلىق مىقــدارى يۇقىــرى بولۇشــتەك ئارتۇقچىلىقلىــرى بــار.
ـىقلىق
ـا مورفىك ئىسسـ
ـۆۋەن مېتـ
ـىدە تـ
ـڭ تۈزۈلىشـ
ـۈر تۈرلىرىنىـ
كۆمـ
كۆمــۈر كــۆپ بولــۇپ ،مۆلچەرلەنگــەن بايلىــق مىقدارىنىــڭ 10%
ـدۇ.
ـى ئىگىلەيـ
ىنـ
شــەرقىي تۈركىســتان كۆمۈرلىرىنىــڭ كــۆپ قىســمى ئوتتــۇرا
ـۈر
ـۇپ ،كۆمـ
ـەكىللەنگەن بولـ
ـدە شـ
ـۇرا دەۋرىـ
ـىدىكى يـ
ـات ئېراسـ
ھايـ
قاتلىمېنىــڭ قــەۋەت ســانى كــۆپ ،ئازلىرىنىــڭ  10 ~ 4قــەۋەت
كۆپلىرىنىــڭ  70 ~ 50قــەۋەت .كۆمــۈر قاتلىمېنىــڭ قېلىنلىقــى
ـدۇ.
ـا يېتىـ
ـرى  150مېتىرغـ
ـەڭ قېلىنلىـ
ـر ،ئـ
ـە  20 ~ 3مېتىـ
ئادەتتـ
كۆمــۈر تېيىــز كۆمۈلگــەن بولــۇپ ،قېزىــش ئاســان ،بەزىلىرىنــى
ئۈســتى ئوچــۇق ھالەتتــە بىۋاســىتە قېزىۋالغىلــى بولىــدۇ .
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ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ كۆمۈر سانائىتىنىڭ
تەرەققىيات ئەھۋالى
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ «ئــۈچ تــاغ ئارىســىدا ئىككــى
ئويمانلىــق» بولۇشــتەك يــەر شــەكلى گېئولوگىيىلىــك قۇرۇلمــا
جەھەتتــە شــەرقىي تۈركىســتاندىكى مــول كۆمۈرلۈكنــى «بىــر
ـەرقىي
ـەرقىي شـ
ـەن؛ شـ
ـا بۆلۈۋەتكـ
ـق » قـ
ـۈچ ئويمانلىـ
ـاغ ،ئـ
بەلبـ
تۈركىســتاندىكى تۇرپان-قۇمــۇل ئويمانلىقىدىــن تەڭرىتاغنىــڭ
شــىمالىي ئارقىلىــق غەربتــە ئىلــى ئويمانلىقىغىچــە ،شــىمالدا
ـرى
ـرى -بۈگـ
ـان ئەگـ
ـۇغىچە بولغـ
ـا ئاقسـ
ـە ،جەنۇبتـ
ـاي تېغىغىچـ
ئالتـ
ـتاندىكى
ـەرقىي تۈركىسـ
ـرە شـ
ـر دائىـ
ـڭ كىلومېتىـ
ـە مىـ
ـەن نەچچـ
كەتكـ
كۆمــۈر بايلىقــى ئــەڭ مــول ،غايــەت زور كۆمــۈر بەلۋېغىــدۇر.
تەڭرىتاغنىــڭ شــىمالىدىكى كۆمۈرلۈكلــەر قاتنــاش غــول لىنيەســى
ۋە ســانائەت مەركەزلىرىگــە يېقىــن بولغاچقــا ،قېزىــش ۋە توشــۇش
ئاســان ،ھازىرغىچــە ئېنىقالنغــان كۆمــۈر زاپىســى ئاساســلىقى
ـى
ـىخو ئەتراپـ
ـى ـ شـ
ـار ـ ئۈرۈمچـ
ـى جىمىسـ
ـار ئويمانلىقىدىكـ
جۇڭغـ
ـۇل ئويمانلىقى،
ـان -قۇمـ
ـتولغاي ،تۇرپـ
ـىمالدىكى قوشـ
ـي شـ
ۋە غەربىـ
ئىلــى ئويمانلىقــى ۋە كۇچــا ـ بــاي ئويمانلىقــى قاتارلىــق
رايونالرغــا مەركەزلەشــكەن .ئاساســلىق كۆمۈرلۈكلەردىــن جەنۇبىــي
جۇڭغــار كۆمۈرلۈكــى ،شــەرقىي جۇڭغــار كۆمۈرلۈكــى ،قوشــتولغاي
ـا كۆمۈرلۈكى،
ـى ،غۇلجـ
ـۇل كۆمۈرلۈكـ
ـان  -قۇمـ
ـى ،تۇرپـ
كۆمۈرلۈكـ
قاراشــەھەر كۆمۈرلۈكــى ،كۇچــا بــاي كۆمۈرلۈكــى قاتارلىــق 27
كۆمۈرلــۈك (كۆمــۈر چىقىدىغــان يــەر ۋە كۆمــۈر كان نۇقتىســى)
ـارد
ـدارى  10مىليـ
ـق مىقـ
ـەن بايلىـ
ـدە مۆلچەرلەنگـ
ـڭ ئىچىـ
ـار .بۇنىـ
بـ
توننىدىــن ئاشــىدىغان كۆمۈرلۈكتىــن 24ى بولــۇپ ،مۆلچەرلەنگــەن
بايلىــق ئومۇمىــي مىقدارىنىــڭ 98%ىنــى ئىگىلەيــدۇ؛ شــەرقىي
جۇڭغــار ،غۇلجــا كۆمۈرلۈكىنىــڭ  300مىليــارد توننىدىــن ئېشــىپ
ـق
ـەن بايلىـ
ـدە مۆلچەرلەنگـ
ـۇل كۆمۈرلىكىـ
ـان ـ قۇمـ
ـدۇ .تۇرپـ
كېتىـ
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ـاۋى
ـۇ دۇنيـ
ـدۇ ،ئـ
ـىپ كېتىـ
ـن ئېشـ
ـارد توننىدىـ
ـدارى  500مىليـ
مىقـ
چــوڭ كۆمۈرلــۈك ھېســابلىنىدۇ.

شــەرقىي تۈركىســتاندا كۆمــۈر بايلىقــى بىــر قــەدەر مــول
ـر
ـانغان ،ھازىـ
ـۇرۇن باشـ
ـەدەر بـ
ـر قـ
ـى بىـ
ـاي ،بەلكـ
ـا قالمـ
بولۇپـ
ـۇالر
ـۇنداقالر ئـ
ـدى ،شـ
ـۇپ بولـ
ـار قۇرۇلـ
ـۈر كانـ
ـۈم كۆمـ
ـر تۈركـ
بىـ
تېــز ســۈرئەتتە تەرەققىــي قىلماقتــا.
ـى كان
ــ ئۈرۈمچـ
ـۈك» ــــــ
ـتىدىكى كۆمۈرلـ
ـەھەر ئاسـ
«شـ
رايونــى ،ئــۇ ئۈرۈمچــى شــەرقىي كان رايونــى دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ،
ـەرقتە تيېچاڭگۇدا
ـلىنىپ ،شـ
ـىدىن باشـ
ـى دەرياسـ
ـە ئۈرۈمچـ
ـۇ غەربتـ
ئـ
ئاخىرلىشــىدۇ 114 .كىــۋادرات كىلومېتىــر دائىرىــدە مۆلچەرلەنگــەن
كۆمــۈر زاپىســى  3مىليــارد توننىغــا يېتىــدۇ .بــۇ كان رايونىــدا
كۆمــۈر زاپىســى زور بولۇپــا قالمــاي ،يەنــە ســۈپىتىمۇ ياخشــى.
دەريانىــڭ غەربىدىكــى الۋمەنچىــڭ رايونىــدا قازغىلــى بولىدىغــان
كۆمــۈر  19قــەۋەت بولــۇپ قېلىنلىقــى  40نەچچــە مېتىــر كېلىــدۇ
؛ ليۇداۋانــدا قازغىلــى بولىدىغــان كۆمــۈر  30قــەۋەت بولــۇپ،
قېلىنلىقــى  80مېتىرغــا يېتىــدۇ؛ تىيچاڭگۇغــا بارغانــدا قېلىنلىقــى
 100مېتىردىــن ئاشــىدۇ.
ئۈرۈمچىدىــن جەنۇبقــا قــاراپ  130كىلومېتىــر ماڭغانــدا،
ئىۋىرغــول كۆمــۈر كېنىغــا يېتىــپ بارغىلــى بولىــدۇ .ئېۋىرغــول
كۆمــۈر كېنــى شــەرقتىن غەربكــە ئۇزۇنلۇقــى  23.4كىلومېتىــر،
جەنۇبتىــن شــىمالغا كەڭلىكــى  6 ~ 2كىلومېتىــر ،يــەر كۆلىمــى
ـى
ـان زاپىسـ
ـۇپ ،ئېنىقالنغـ
ـر بولـ
ـرات كىلومېتىـ
ـەن  50كىۋادىـ
تەخمىنـ
 500مىليــون توننىدىــن ئاشــىدۇ .ئــۇ ئاپتونــۇم رايونىمىــز
بويىچــە ،ئــەڭ چــوڭ كوكــس تاۋالشــقا ئىشــلىتىلىدىغان ئــەال
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ســۈپەتلىك كۆمــۈر ئىشــلەپچىقىرىش بازىســى .ئۇنىڭدىــن باشــقا
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ شــەرقىي دەرۋازىســى بولغــان قۇمــۇل
ـۈر
ـى كۆمـ
ـى تارانچـ
ـر يىراقلىقتىكـ
ـن  70كىلومېتىـ
ـەھىرىنىڭ غەربىدىـ
شـ
ـۈر
ـم كۆمـ
ـى مۇھىـ
ـى بۇرۇنقـ
ـتاندىكى خېلـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـۇ شـ
كېنىمـ
ئىشــلەپچىقىرىش رايونىــدۇر.
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ «كۆمــۈر دېڭىــزى» دەپ نــام
ئالغــان شــەرقىي جۇڭغــار كۆمۈرلۈكــى ســانجى خۇيــزۇ ئاپتونــوم
ئوبالســتىدىكى گۇچــۇڭ ،جىمســار ناھيەســى تەۋەســىدە بولــۇپ،
كۆمــۈر قاتلىمېنىــڭ قــەۋەت ســانى كــۆپ ،قېلىــن ،كۆمۈلۈشــى
تېيىــز ،ســۈپىتى ياخشــى بولۇشــتەك ئاالھىدىلىكلىــرى بولــۇپ،
ـدۇ .كۆمۈر
ـى  50مېتىرغا يېتىـ
ـە قېلىنلىقـ
ـڭ ئوتتۇرۇچـ
ـۈر قاتلىمېنىـ
كۆمـ
ـاس قىلغان
ـۇق كۆمۈرنى ئاسـ
ـۈر ،يالقۇنلـ
ـماس كۆمـ
ـرى چاپالشـ
تۈرلىـ
ـلىتىلىدىغان
ـە ئىشـ
ـان ئېنېرگىيـ
ـەم تېپىلىدىغـ
ـزدە كـ
ـۇپ ،دۆلىتىمىـ
بولـ
ـى
ـانائىتىنىڭ ياخشـ
ـە سـ
ـۈر خىمىيـ
ـۈر ۋە كۆمـ
ـۈپەتلىك كۆمـ
ـەال سـ
ئـ
خــام ئەشياســى ھېســابلىنىدۇ .شــەرقىي جۇڭغــار كۆمۈرلىكىــدە
مۆلچەرلەنگــەن بايلىــق ئومۇمىــي مىقــدارى  390.2مىليــارد
توننــا نۆۋەتتىكــى چــارالش ئەھۋالــى ۋە ئاپتونــوم رايونىمىزنىــڭ
بايلىــق ئەۋزەللىكىنــى ئىقتىســادىي ئەۋزەللىككــە ئايالنــدۇرۇش
ئىستراتېگىيەســىگە ئاساســەن ،بــۇ رايــون شــەرقىي تۈركىســتان
ـانائىتى
ـە سـ
ـۈر خىمىيـ
ـر ۋە كۆمـ
ـۈر ئېلېكتىـ
ـوڭ كۆمـ
ـەڭ چـ
ـە ئـ
بويىچـ
ئىشــلەپچىقىرىش بازىســى قىلىــپ قــۇرۇپ چىقىلىــدۇ.
شــەرقىي تۈركىســتان ئىچكىــرى ئۆلكىلەردىكــى ئىســتېمال
بازىرىدىــن يىــراق بولــۇپ ،كۆمۈرنــى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ
ـتان
ـەرقىي تۈركىسـ
ـرى بولغاچقا ،شـ
ـۇش تەننەرخى يۇقىـ
ـىرتىغا توشـ
سـ
ـۈر ئېلېكتىر ۋە
ـى كۆمـ
ـق ھۆكۈمىتـ
ـۇق خەلـ
ـۇم رايونلـ
ـۇر ئاپتونـ
ئۇيغـ
ـەكلىدىكى بايلىق
ـۇالت شـ
ـق مەھسـ
ـانائىتى قاتارلىـ
ـە سـ
ـۈر خىمىيـ
كۆمـ
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ئەۋزەللىكىنــى ئىقتىســادىي ئەۋزەللىككــە ئايالنــدۇرۇپ ،ئاندىــن
تــوك يەتكــۈزۈش لىنيىســى ياكــى تۇرۇبــا ئارقىلىــق ئىچكىــرى
ئۆلكــە بازارلىرىنــى تەمىنلەشــتەك تەرەققىيــات ئىستراتېگىيىســىنى
ئوتتۇرۇغــا قويــدى .شــەرقىي جۇڭغــار كۆمــۈر ئېلېكتىــر ،كۆمــۈر
خىمىيــە ســانائىتى بازىســىنىڭ قۇرۇلۇشــى ،بايلىــق ئەۋزەللىكىنــى
ئىقتىســادىي ئەۋزەللىككــە ئايالنــدۇرۇش ،شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ
يېڭىچــە سانائەتلىشــىش قەدىمىنــى تېزلىتىشــتە ئىنتايىــن مۇھىــم
رولــى بــار.
 -2007يىلــى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ كۆمــۈر مەھســۇالت
مىقــدارى  48مىليــون توننــا بولــدى-2008 ،يىلــى  56مىليــون
توننىغــا-2010 ،يىلىغــا بارغانــدا  150مىليــون توننىغــا يېتىــدۇ .
 -2020يىلىغــا بارغانــدا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ يىللىــق كۆمــۈر
مەھســۇالت مىقــدارى پۈتــۈن مەملىكــەت ئومۇمىــي مەھســۇالت
مىقدارىنىــڭ  20%ىدىــن ئارتۇقراقىنــى ئىگىلــەپ 1 ،مىليــارد
توننىغــا يەتكۈزۈلىــدۇ .شــەرقىي تۈركىســتاندا يۇقىرىقــى پىالننــى
ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن ،شــەرقىي جۇڭغــار ،ئىلــى ،تۇرپــان
ـ قۇمــۇل ۋە كۇچــا ـ بايدىــن ئىبــارەت تــۆت چــوڭ كۆمــۈر
ـتۇرۇش
ـى كوكسالشـ
ـانائىتى ۋە كۆمۈرنـ
ـە سـ
ـۈر خىمىيـ
ـر ،كۆمـ
ئېلېكتىـ
بازىســى ھەمــدە ئۈرۈمچــى ،تارانچىدىــن ئىبــارەت  13نۇقتىلىــق
ـاڭ ۋە
ـق خـ
ـون توننىلىـ
ـپ 10 ،مىليـ
ـنى تېزلىتىـ
ـى قۇرۇلۇشـ
كان رايونـ
ـنىڭ
ـى بەرپا قىلىشـ
ـى كان رايونـ
ـوڭ تىپتىكـ
ـق چـ
ـون توننىلىـ
 100مىليـ
كونكېرىــت پىالنــى ھــەم تەدبىرلىــرى تــۈزۈپ چىقىلــدى.
ـن
ـا  -ئارقىدىـ
ـرى ئارقـ
ـۈر كارخانىلىـ
ـى كۆمـ
ـە خىتايدىكـ
نۆۋەتتـ
شــەرقىي تۈركىســتانغا كېلىــپ جايلىشــىپ ،كۆمــۈر بايلىقىنــى
ـلەپچىقىرىش
ـتاننىڭ كۆمۈر ئىشـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـلىدى ،شـ
ـقا باشـ
ئېچىشـ
ئىقتىــدارى كەلگۈســىدە ئۈزۈكســىز ئېشــىپ بارىــدۇ.
97

مەن ۋە ۋەتىنىم

ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ تۈرى مول مېتال قېزىلما
بايلىقلىرى
مول قارا مېتال قېزىلما بايلىقلىرى
ـانائىتىنىڭ
ـوالت -تۆمۈر سـ
ـرى پـ
ـا بايلىقلىـ
ـال قېزىلمـ
ـارا مېتـ
قـ
ـي
ـروم ،ۋانادىـ
ـگان ،خـ
ـۈر ،مانـ
ـۇ تۆمـ
ـى ،ئـ
ـام ئەشياسـ
ـلىق خـ
ئاساسـ
ۋە تىتــان قاتارلىــق بــەش خىــل مېتالنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.
بــۇ بــەش خىــل قــارا مېتــال قېزىلمــا بايلىقلىرىنىــڭ ھەممىســى
ـىغا
ـك بايلىق زاپىسـ
ـدە بەلگىلىـ
ـان ھەمـ
ـتاندا بايقالغـ
ـەرقىي تۈركىسـ
شـ
ـروم
ـى ۋە خـ
ـۈر رۇدىسـ
ـۇ تۆمـ
ـان ،بولۇپمـ
ـى ئېنىقالنغـ
ـە ئىكەنلىكـ
ئىگـ
رۇدىســى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ گەۋدىلىــك ئــەۋزەل بايلىقــى
ھېســابلىنىدۇ.
تۆمۈر رۇدىسى
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ تۆمــۈر رۇدا بايلىقــى مــول بولــۇپ،
تارقىلىشــى كــەڭ تــۈرى تولــۇق ،بــاي رۇدا كــۆپ بولۇشــتەك
ـىدىن 1100
ـۈر رۇدا نۇقتىسـ
ـە تۆمـ
ـە .ھازىرغىچـ
ـە ئىگـ
ئاالھىدىلىكلەرگـ
دىــن ئارتۇقــى بايقالغــان ،بۇنىــڭ ئىچىــدە بايلىــق زاپىســى 1
ـوڭ
ـىنىڭ  53ى ،چـ
ـان كان ياتمىسـ
ـۇق بولغـ
ـن ئارتـ
ـون توننىدىـ
مىليـ
ئوتتــۇرا تىپتىكــى كان ياتمىســىدىن  20ســى بــار .نۆۋەتتــە
ئېنىقالنغــان بايلىــق زاپىســى مەملىكىتىمىــز بويىچــە  -5ئورۇنــدا
ـۈر
ـۇرۇدۇ .تۆمـ
ـدا تـ
ـدا  -2ئورۇنـ
ـىمال رايونىـ
ـي شـ
ـۇرۇدۇ ،غەربىـ
تـ
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رۇدا بايلىقــى زاپىســىنىڭ  80%ى تەڭرىتېغىغــا ،ئۇنىڭدىــن قالســا
ـان.
ـا تارقالغـ
ـى ،ئالتۇنتاغالرغـ
ـۇن تېغـ
ـي كوئىنلـ
ـى ،غەربىـ
ـاي تېغـ
ئالتـ
ـىخەي،
ـۇ ،سـ
ـەھرىدىكى يامانسـ
ـۇل شـ
ـىدىن قۇمـ
ـم كان ياتمىسـ
مۇھىـ
ـىدىكى ۋۇتۇڭگۇ
ـان ناھىيىسـ
ـۈر كانلىرى ،پىچـ
ـق تۆمـ
ـۇ قاتارلىـ
تىيەنخـ
جىيەنســەن تۆمــۈر كانلىــرى ،خېجىــڭ ناھىيەســىدىكى چاغاننــۇر
ـىكى
ـى ،كۈنەس ناھيىسـ
ـاال تۆمۈر-مانگان كېنـ
ـى ،موتۇسـ
ـۈر كېنـ
تۆمـ
ـۇ تۆمۈر
ـىدىكى مېڭگـ
ـى ،كۆكتوقاي ناھىيەسـ
ـۈر كېنـ
ـىكېبۇتەي تۆمـ
شـ
ـار بار.
ـى قاتارلىقـ
ـۈر كېنـ
ـى تۆمـ
ـىكى چىلەكچـ
ـۇ ناھيەسـ
ـى ،ئاقتـ
كېنـ
مۇرەككــەپ گېئولوگىيەلىــك كان شــەكىللەندۈرۈش شــارائىتى كــۆپ
ـڭ
ـەكىللەندۈرگەن ،بۇنىـ
ـىنى شـ
ـۈر كان ياتمىسـ
ـى تۆمـ
ـل تۈردىكـ
خىـ
ئىچىــدە ئۆزگەرگــەن چۆكۈندىلىــك ۋە يانــار تــاغ مۇناســىۋەتلىك
بولغــان كان ياتمىســى ئاساســلىق ئورۇننــى ئىگىلەيــدۇ.
ـاقلىنىۋاتقان
ـڭ سـ
ـۈر رۇدا بايلىقىنىـ
ـتاننىڭ تۆمـ
ـەرقىي تۈركىسـ
شـ
ـتىكا
ـى ئىستاتىسـ
ـا (-2007يىلدىكـ
ـون توننـ
ـى  862.664مىليـ
زاپىسـ
ـۈر رۇدا بايلىق
ـان تۆمـ
ـات) .ئېنىقالنغـ
ـانلىق مەلۇمـ
ـىدىكى سـ
يىلنامىسـ
زاپىســى ئىچىــدە ئۈنۈملــۈك رۇدا تەخمىنــەن تۆتتىــن بىرىنــى
ئىگىلەيــدۇ ،پۈتــۈن مەملىكــەت بويىچــە ئۈنۈملــۈك رۇدا نىســبىتى
 5.7%بولۇشــتەك سەۋىيەســىدىن كــۆپ يۇقىــرى ،بــۇ شــەرقىي
ـى ئەۋزەللىكىنى
ـۈپەت جەھەتتىكـ
ـڭ سـ
ـۈر رۇدىلىرىنىـ
ـتان تۆمـ
تۈركىسـ
نامايــان قىلــدى .ھەرخىــل تۆمــۈر رۇدىلىــرى ئىچىــدە ماگنىتلىــق
ـل تۆمۈر
ـى ،قىزىـ
ـىدېرىت  20%ىنـ
ـى ،سـ
ـى  60%ىنـ
ـۈر رۇدىسـ
تۆمـ
ـىدا كۆكتوقاي
ـار ئاساسـ
ـۇ بايلىقـ
ـدۇ .بـ
ـى ئىگىلەيـ
ـى  14%ىنـ
رۇدىسـ
ـى،
ـۈر كېنـ
ـىخەي تۆمـ
ـۇل سـ
ـى ،قۇمـ
ـۈر كېنـ
ـۇ تۆمـ
ـى ،مېڭگـ
ناھيەسـ
قۇمــۇل يامانســۇ تۆمــۈر كېنــى ،كۈنــەس شــىكېبۇتەي تۆمــۈر
ـار
ـق كانـ
ـى قاتارلىـ
ـگان كېنـ
ـاال تۆمۈر-مانـ
ـڭ موتۇسـ
ـى ،خېجىـ
كېنـ
ـا
ـن  -يىلىغـ
ـدارى يىلدىـ
ـش مىقـ
ـىنى قېزىـ
ـۈر رودىسـ
ـۇپ ،تۆمـ
قۇرۇلـ
ئاشــتى  ،بــۇالر ئاساســلىقى بــاۋگاڭ گۇرۇھــى «-1ئاۋغۇســت»
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ـى
ـۈر زاۋۇتـ
ـوالت تۆمـ
ـى پـ
ـىركىتى ۋە ئىلـ
ـاش شـ
ـۈر بـ
ـوالت تۆمـ
پـ
ـى
ـۈر رۇدا بايلىقـ
ـن تۆمـ
ـن كېيىـ
ـدۇ .بۇنىڭدىـ
ـى تەمىنلەيـ
قاتارلىقالرنـ
ـدۇ .
ـۇ ئېچىلىـ
يەنىمـ
خروملۇق تۆمۈر رۇدىسى
خروملــۇق تۆمــۈر رۇدىســى دۆلىتىمىــزدە قىــس رۇدا تــۈرى
بولــۇپ ،زاپىســى ئــاز ،مەھســۇالت مىقــدارى تــۆۋەن ،يىللىــق
ئىســتېمال مىقدارىنىــڭ  80%تىــن ئارتۇقــى ئىمپورتقــا تايىنىــدۇ.
شــەرقىي تۈركىســتان خىتــاي بويىچــە خروملــۇق تۆمــۈر رۇدىســى
چىقىدىغــان ئاساســلىق رايونالرنىــڭ بىــرى.
ـدۇ.
ـتىن چىقىـ
ـۇل جىنىسـ
ـرا ئـ
ـى ئۇلتـ
ـۈر رۇدىسـ
ـۇق تۆمـ
خروملـ
شــەرقىي تۈركىســتاندا مەلــۇم بولغــان ئــۇل جىنىــس ۋە ئۇلتىــرا
ئــۇل جىنىســتىن  700دىــن ئارتۇقــى بولــۇپ ،ئومۇمىــي يــەر
كۆلىمــى  8245كىــۋادرات كېلومېتىــر ،بۇنىــڭ ئىچىــدە تەخمىنــەن
 20ســىدە ســانائەتتە ئىشــلىتىلىدىغان خروملــۇق تۆمــۈر مىنېــرال
ـرا ئۇل
ـار ئۇلتىـ
ـى بـ
ـۈر رۇدىسـ
ـۇق تۆمـ
ـان .خروملـ
ـىمى بايقالغـ
جىسـ
جىنىــس بەلۋىغىدىــن توققــۇزى بولــۇپ ،بۇنىــڭ ئىچىــدە تۆتــى
غەربىــي جۇڭغارغــا ،ئىككىســى شــەرقىي جۇڭغارغــا ،قالغانلىــرى
تەڭرىتاغ ۋە ئالتۇنتاغالرغا تارقالغان.
ـۇق
ـتاننىڭ خروملـ
ـەرقىي تۈركىسـ
شـ
تۆمــۈر رۇدا بايلىقىنىــڭ ســاقلىنىۋاتقان
زاپىســى  1.828مىليــون توننــا
بولــۇپ 98% ،ى غەربىــي جۇڭغــار
رايونىغــا مەركەزلەشــكەن ،بولۇپمۇ تولى
ناھىيەســىدىكى ســارتوقاي خروملــۇق
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تۆمــۈر رۇدىســى كان ياتمىســى بىرقــەدەر چــوڭ .بــۇ رايوندىكــى
خروملــۇق تۆمــۈر رۇدىســىنىڭ ئاليۇمىــن تەركىبــى يۇقىــرى،
ـال
ـق ماتېرىيـ
ـا چىداملىـ
ـۇپ ،ئوتقـ
ـى بولـ
ـەدەر ياخشـ
ـر قـ
ـۈپىتى بىـ
سـ
ئىشلەپچىقىرىشــقا مــاس كېلىــدۇ .ســارتوقاي خروملــۇق تۆمــۈر
كېنــى قېزىلىشــقا باشــلىغان بولــۇپ ،يىللىــق رۇدا مىقــدارى 10
ـە
ـەن بىللـ
ـەش بىلـ
ـى تەمىنلـ
ـۇ خىتاينـ
ـۇق .ئـ
ـن ئارتـ
ـڭ توننىدىـ
مىـ
ـق،
ـى قۇاليلىـ
ـڭ قاتنىشـ
ـۇ كاننىـ
ـدۇ .بـ
ـپورت قېلىنىـ
ـە ئېكسـ
ياپونىيەگـ
ـۇالت
ـە ،مەھسـ
ـە ئىگـ
ـى كاپالەتكـ
ـى ،زاپىسـ
ـۈپىتى ياخشـ
ـڭ سـ
رۇدىنىـ
ـى
ـۈر رۇدىسـ
ـۇق تۆمـ
ـەر خروملـ
ـم .ئەگـ
ـەدەر مۇقىـ
ـر قـ
ـۇ بىـ
مىقدارىمـ
يەنىمــۇ چوڭقــۇرالپ پىششــىقالپ ئىشلەنســە ،ئىقتىســادىي ئۈنۈمــى
ـىنىڭ تەرەققىيات
ـۈر رۇدىسـ
ـۇق تۆمـ
ـدۇ ،خروملـ
ـى بولىـ
ـۇ ياخشـ
تېخىمـ
ئىســتىقبالى پــارالق.

مانگان رۇدىسى
ـىمالدىكى
ـي شـ
ـى غەربىـ
ـگان بايلىقـ
ـتاننىڭ مانـ
ـەرقىي تۈركىسـ
شـ
ـدا ،خىتاي
ـى ئورۇنـ
ـدە بىرىنچـ
ـون ئىچىـ
ـوم رايـ
ـە ،ئاپتونـ
ـەش ئۆلكـ
بـ
بويىچــە ســەككىزىنچى ئورۇنــدا تــۇرۇدۇ .شــەرقىي تۈركىســتاندا
ـار.
ـى بـ
ـن ئارتۇقـ
ـن  60تىـ
ـان ئورۇندىـ
ـان رۇدا چىقىدىغـ
ـۇم بولغـ
مەلـ
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ مانــگان رۇدا بايلىقىنىــڭ ســاقلىنىۋاتقان
ـلىقى تەڭرىتاغنىڭ
ـۇپ ،ئاساسـ
ـا بولـ
ـون توننـ
ـى  10.4538مىليـ
زاپىسـ
ـڭ ئىچىدە
ـان .بۇنىـ
ـا تارقالغـ
ـمىدىكى رايونالرغـ
ـي قىسـ
ـۇرا غەربىـ
ئوتتـ
خېجىــڭ ناھيىســىدە ئوتتــۇرا كۆلەملىــك كان ياتمىســىدىن بىــرى،
كىچىــك كۆلەملىــك كان ياتمىســىدىن ئىككىســى ،رۇدا نۇقتىســىدىن
بىــرى بــار ،مانــگان رۇدىســىنىڭ ئېنىقالنغــان بايلىــق زاپىســى
ـىنىڭ
ـق زاپىسـ
ـي بايلىـ
ـى ئومۇمىـ
ـگان رۇدىسـ
ـز مانـ
ـوم رايونىمىـ
ئاپتونـ
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ـى
ـتاندىكى مانگان رۇدىسـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـدۇ .شـ
ـى ئىگىلەيـ
50.5%ىنـ
ـى
ـۇرۇدۇ .ئىلـ
ـدا تـ
ـى ئورۇنـ
ـبىتىدە بىرىنچـ
ـەش نىسـ
ـى ئىگىلـ
بايلىقىنـ
موڭغۇلكــۈرە ناھيەســىدە ئوتتــۇرا كۆلەملىــك كان ياتمىســىدىن
ـدى،
ـى بايقالـ
ـىدىن ئىككىسـ
ـك كان ياتمىسـ
ـك كۆلەملىـ
ـرى ،كىچىـ
بىـ
ـى
ـگان رۇدىسـ
ـز مانـ
ـۇم رايونىمىـ
ـى ئاپتونـ
ـق زاپىسـ
ـان بايلىـ
ئېنىقالنغـ
ـى
ـەپ ،ئىككىنچـ
ـى ئىگىلـ
ـىنىڭ  40.5%ىنـ
ـق زاپىسـ
ـي بايلىـ
ئومۇمىـ
ـدا
ـا رايونىـ
ـاي  -كۇچـ
ـى بـ
ـۇ ۋىاليىتىدىكـ
ـۇرۇدۇ .ئاقسـ
ـدا تـ
ئورۇنـ
ـىدىن بىرى
ـرى ،رۇدا نۇقتىسـ
ـىدىن بىـ
ـك كان ياتمىسـ
ـك كۆلەملىـ
كىچىـ
ـگان
ـتان مانـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـى شـ
ـق زاپىسـ
ـان بايلىـ
ـۇپ ،ئېنىقالنغـ
بولـ
رۇدىســى زاپىســىنىڭ 5.35%ىنــى ئىگىلەيــدۇ .خوتــەن ،قۇمــۇل
ۋىاليەتلىرىــدە ئېنىقالنغــان بايلىــق زاپىســى شــەرقىي تۈركىســتان
ـم
ـم  -ئايرىـ
ـىنىڭ ئايرىـ
ـق زاپىسـ
ـي بايلىـ
ـى ئومۇمىـ
ـگان رۇدىسـ
مانـ
ھالــدا 2.26%ى ۋە  1.4%ىنــى ئىگىلەيــدۇ .قۇمــۇل ۋىاليىتىــدە
گەرچــە كان ياتمىســى شــەكىللەنمىگەن بولســىمۇ ،لېكىــن مىنېــرال
جىســىمالرنىڭ كۆمۈلۈشــى تېيىــز ،قاتنــاش قۇاليلىــق ،يەنــە
ـا،
ـان بولغاچقـ
ـش ئاسـ
ـىدىن پايدىلىنىـ
ـگان رۇدىسـ
ـىدالنغان مانـ
ئوكسـ
ـش
ـنى قېزىـ
ـگان رۇدىسـ
ـلىق مانـ
ـتاندىكى ئاساسـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـۇ شـ
ئـ
ـدى.
ـۇپ قالـ
ـرى بولـ
ـڭ بىـ
رايونلىرىنىـ
شــەرقىي تۈركىســتاندا مانــگان رۇدىســىنىڭ كان
شــەكىللەندۈرىدىغان گېئولوگىيەلىــك ئاالمىتــى ئاددىــي .ئاپتونــوم
ـار تاغ
ـىدىكى يانـ
ـات ئېراسـ
ـي ھايـ
ـەكىللەنگەن قەدىمىـ
ـزدا شـ
رايونىمىـ
ـىمان جىلغىلىق
ـاغ ۋە يايسـ
ـق بەلبـ
ـارال يايىلىـ
ـۈك ئـ
ـى كۈچلـ
پائالىيىتـ
ـىدىكى
ـىنىڭ كان بولۇپ شەكىللىنىشـ
ـگان رۇدىسـ
ـتېما مۇھىتى مانـ
سىسـ
ئاساســلىق مۇھىــت ھېســابلىنىپ ،بۇنىڭدىــن شــەكىللەنگەن يانــار
ـى
ـىنىڭ زاپىسـ
ـگان كاربۇنات رۇدىسـ
ـى مانـ
ـى تىپىدىكـ
ـاغ چۆكۈندىسـ
تـ
ـىنىڭ
ـق زاپىسـ
ـي بايلىـ
ـى ئومۇمىـ
ـگان رۇدىسـ
ـز مانـ
ـوم رايونىمىـ
ئاپتونـ
تەخمىنــەن  90%ىنــى ئىگىلەيــدۇ .ســانائەتتە ئىشلىتىشــكە ئاســان
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ـىدىكى دۇۋا
ـا ناھىيەسـ
ـى گۇمـ
ـگان رۇدىسـ
ـىدالنغان مانـ
ـان ئوكسـ
بولغـ
مانــگان كېنىــدا ۋە بــاي ـ كۇچــا رايونىدىكــى قىســمەن مانــگان
رۇدىســىدا بايلىــق زاپىســى بولۇشــتىن باشــقا ،چــوڭ مانــگان
ـتان
ـەرقىي تۈركىسـ
ـە شـ
ـۇڭا نۆۋەتتـ
ـەكىللەنگەن .شـ
ـۇپ شـ
ـى بولـ
كېنـ
ـابلىنىدۇ.
ـق ھېسـ
ـا بايلىـ
ـا قېزىلمـ
ـى يەنىـ
ـگان رۇدىسـ
ـىدە مانـ
تەۋەسـ

رۇدا پىششىقالپ ئىشلەش زاۋۇتى
ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ كۆزنى چاقنىتىدىغان
رەڭلىك مېتال قېزىلما بايلىقلىرى
رەڭلىــك مېتــال مىــس ،قوغۇشــۇن ،ســىنك ،ئاليۇمىــن،
ماگنىــي ،نىكېــل ،كوبالــت ،ۋولفــرام ،قەلــەي ،مولبىدىــن،
بىســمۇت ،ســىماب ،ســۈرمە قاتارلىــق  13خىــل ئېلېمېنتنــى ئــۆز
ـا
ـال قېزىلمـ
ـك مېتـ
ـتاننىڭ رەڭلىـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـدۇ .شـ
ـە ئالىـ
ئىچىگـ
بايلىقلىرىنىــڭ تــۈرى تولــۇق ،تارقىلىشــى كــەڭ ،تىپــى كــۆپ،
ـل
ـەن ھەرخىـ
ـدا دېيىلگـ
ـى .يۇقىرىـ
ـارائىتى ياخشـ
ـەكىللىنىش شـ
كان شـ
ـەرقىي
ـى دېگۈدەك شـ
ـڭ ھەممىسـ
ـا بايلىقلىرىنىـ
ـال قېزىلمـ
ـك مېتـ
رەڭلىـ
تۈركىســتاندا بايقالغــان بولــۇپ ،ھەرقايســى تــاغ سىســتېمىلىرىغا
ـۇم
ـە مەلـ
ـە كۆپىنچـ
ـش جەھەتتـ
ـە تارقىلىـ
ـار بويىچـ
ـان .رايونـ
تارقالغـ
بىــر خىــل ياكــى نەچچــە خىــل
ـدا
ـىپ پەيـ
ـق توپلىشـ
ـا بايلىـ
قېزىلمـ
بولــۇش ،بۆلەكلــەر بويىچــە
مەركەزلىشىشــتەك ئاالھىدىلىــك
كۆرۈلگــەن ھەمــدە كان بەلبېغــى
شــۇنداقال
شــەكىللەندۈرگەن،
بــەزى قېزىلمــا بايلىقــار بىللــە
ھاســىل بولغــان ياكــى ئورتــاق
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مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرغــان .مەســىلەن :مىســلىق نېكىــل ،مىــس
ـال كان
ـق ئۇنىۋېرسـ
ـۈر قاتارلىـ
ـس  -تۆمـ
ـىنك ،مىـ
 قوغۇشۇن-سـياتمىلىــرى ،بۇنــداق تارقىلىــش ئاالھىدىلىكــى كان ياتمىســىنىڭ
ئىقتىســادىي قىممىتىنــى ئاشــۇرۇپال قالمــاي ،يەنــە گېئولوگىيەلىــك
چــارالش ۋە ئېچىشــقا قۇاليلىــق .
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ رەڭلىــك مېتــال قېزىلمــا بايلىقــار
ـى
ـارالش دەرىجىسـ
ـانغان ،چـ
ـپ باشـ
ـى كېچىكىـ
ـى خىزمىتـ
گېئولوگىيىسـ
ـا
ـەر قولغـ
ـاردا زور نەتىجىلـ
ـى يىلـ
ـن يېقىنقـ
ـىمۇ ،لېكىـ
ـۆۋەن بولسـ
تـ
ـاي بويىچە
ـى خىتـ
ـى زاپىسـ
ـل رۇدىسـ
ـان نىكېـ
ـدى ،ئېنىقالنغـ
كەلتۈرۈلـ
ـىنك
ـۇن ،سـ
ـس ،قوغۇشـ
ـۇنداقال مىـ
ـى ،شـ
ـا ئۆتتـ
ـى ئورۇنغـ
ئىككىنچـ
ـتىقباللىق
ـۈم ئىسـ
ـر تۈركـ
ـان بىـ
ـار چىقىدىغـ
ـا بايلىقـ
ـق قېزىلمـ
قاتارلىـ
يېڭــى ئورۇنــار بايقالــدى .شــۇڭا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ
ـى
ـق بازىسـ
ـال بايلىـ
ـك مېتـ
ـم رەڭلىـ
ـڭ مۇھىـ
ـىدە دۆلىتىمىزنىـ
كەلگۈسـ
بولــۇپ قېلىشــى تەبىئــى.
مىس رۇدىسى

ـەرقىي
ـان ،شـ
ـەڭ تارقالغـ
ـتاندا كـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـى شـ
ـس رۇدىسـ
مىـ
ـتاننىڭ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـدۇ .شـ
ـن تېپىلىـ
ـە يېرىدىـ
ـتاننىڭ ھەممـ
تۈركىسـ
مىــس رۇدا بايلىقىنىــڭ زاپىســى ســاقلىنىۋاتقان زاپىســى 2.2355
مىليــون توننــا بولــۇپ ،ئاساســلىقى ئالتــاي تېغــى ،تەڭرىتــاغ،
كۇئېنلــۇن تېغــى ۋە تارىــم ئويمانلىقىنىــڭ شــىمالىي چېتىگــە
تارقالغــان ،تارقىلىــش نۇقتىســى كــۆپ ،دائىرىســى كــەڭ ،تــۈرى
تولــۇق بولۇشــتەك ئاالھىدىلىكلەرگــە ئىگــە .شــەرقىي تۈركىســتان
بويىچــە مىــس رۇدا نۇقتىســى (كان ياتمىســى) دىــن  500دىــن
ـن
ـس كېنىدىـ
ـى مىـ
ـۇرا تىپتىكـ
ـدە ئوتتـ
ـڭ ئىچىـ
ـار ،بۇنىـ
ـى بـ
ئارتۇقـ
ئالتىســى ،كىچىــك تىپتىكــى مىــس كېنىدىــن  20ســى بــار.
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شــەرقىي تۈركىســتاندا مىــس رۇدىســى قېزىــش تارىخىنــى
ئــەڭ بالــدۇر بولغانــدا يېغىلىــق دەۋرىگــە باغالشــقا بولىــدۇ.
ـى -400
ـن بۇرۇنقـ
ـن مىالدىيەدىـ
ـى -600يىلىدىـ
ـن بۇرۇنقـ
مىالدىيەدىـ
يىلالرغىچــە بولغــان ۋاقىتتــا ،ئىلــى رايونىنىــڭ نىلقــا ناھىيىســىدە
ـدا
ـۇڭ يىللىرىـ
ـىنىڭ چىيەنلـ
ـڭ سۇاللىسـ
ـان .چىـ
ـى قېزىلغـ
ـس كېنـ
مىـ
ـى،
ـس كېنـ
ـۇي مىـ
ـىكى دىشـ
ـاي ناھيەسـ
ـۈن بـ
ـۇش ئۈچـ
ـاق قۇيـ
يارمـ
ـەرقىي
ـان« .شـ
ـى قېزىلغـ
ـس كېنـ
ـاس مىـ
ـىدىكى چاقمـ
ـا ناھىيەسـ
كۇچـ
تۈركىســتان ئومۇمىــي تەزكىرىســى» -9جىلدتىدىكــى خاتىرىگــە
ـى
ـەر يىلـ
ـەھەر ھـ
ـە شـ
ـق ئالتـ
ـا قاتارلىـ
ـۇ ،كۇچـ
ـانغاندا ،ئاقسـ
ئاساسـ
ـۇپ چىقىرىلغان
ـۇق ،قۇيـ
ـن ئارتـ
ـس  7200جىڭدىـ
ـۇرىدىغان مىـ
تاپشـ
يارمــاق  8.9مىليــون دانــە بولغــان.
نىكېل رۇدىسى

-2007يىلغىچــە شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ نىكېــل رۇدا
بايلىقىنىــڭ ســاقلىنىۋاتقان زاپىســى  965.9مىــڭ توننــا بولــۇپ،
ئاساســلىقى كۆكتوقــاي ،قۇمــۇل ،تېكــەس قاتارلىــق ناھىيــە
شــەھەرلەرگە تارقالغــان .نىكېــل رۇدىســى چىقىدىغــان ئورۇندىــن
ـى
ـوڭ تىپتىكـ
ـدە چـ
ـڭ ئىچىـ
ـۇپ ،بۇنىـ
ـار بولـ
ـى بـ
ـن ئارتۇقـ
 30دىـ
ـى
ـىدىن تۆتـ
ـى كان ياتمىسـ
ـۇرا تىپتىكـ
ـى ،ئوتتـ
ـىدىن ئۈچـ
كان ياتمىسـ
بــار ،ئېنىقالنغــان زاپىســى خىتــاي بويىچــە -2ئورۇنغــا ئۆتتــى.
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ نىكېــل رۇدىســى كان ياتمىســىنىڭ
ـش تىپىدىن
ـىڭىپ كىرىـ
ـى ۋە سـ
ـۈش تىپـ
ـپ بۆلۈنـ
ـا ئېرىـ
ـى ماگمـ
تىپـ
ئىبــارەت بىــرال خىــل بولغــان مىس-نىكېــل ســۇلفىدلىق قــان
ـۇل
ـرا ئـ
ـس ۋە ئۇلتىـ
ـۇل جىنىـ
ـى ئـ
ـۇپ ،كان ياتمىسـ
ـى بولـ
ياتمىسـ
ـق
ـق ياراملىـ
ـا قاتارلىـ
ـۈش ،پالتىنـ
ـۇن ،كۈمـ
ـدۇ ،ئالتـ
ـتىن چىقىـ
جىنىسـ
ـال
ـن ئۇنىۋېرىسـ
ـدۇ ،بۇالردىـ
ـىل بولىـ
ـە ھاسـ
ـەن بىللـ
ـار بىلـ
ئېلېمېنتـ
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پايدىالنغىلــى بولىــدۇ .مۇھىــم كان ياتمىلىرىدىــن كۆكتوقــاي
ناھىيەســىدىكى قاراتۈڭكــې ،قۇمــۇل شــەھىرىدىكى خۇاڭشــەن،
ـار.
ـرى بـ
ـق كان ياتمىلىـ
ـۇالق قاتارلىـ
ـىدىكى چىمبـ
ـەس ناھىيىسـ
تېكـ
قاراتۈڭكىــدە مىســلىق نىكېــل رۇدىســىنىڭ كۆمۈلۈشــى تېيىــز،
ـان
ـۇق بولغـ
ـن ئارتـ
ـى  3%تىـ
ـۇپ رۇدا تەركىبـ
ـى بولـ
ـۈپىتى ياخشـ
سـ
ـى
ـن بىرىنـ
ـىنىڭ ئۈچتىـ
ـى زاپىسـ
ـۈك رۇدا كان رايونـ
ـدە ئۈنۈملـ
ئاالھىـ
ئىگىلەيــدۇ .
باشقا رەڭلىك مېتال قېزىلما بايلىقلىرى
قوغۇشــۇن بىلــەن ســىنك كان ياتمىســىدا كۆپىنچــە ئۆزئــارا
بىللــە مەۋجــۇت بولــۇپ تــۇرۇدۇ .شــەرقىي تۈركىســتاندا
قوغۇشــۇنلۇق ســىنك رۇدىســى ئالتــاي ،كۆكتوقــاي ،ئاتــۇش،
ـان
ـۇن ،پىچـ
ـۇل ،توقسـ
ـڭ ،قۇمـ
ـا ،خېجىـ
ـات ،غۇلجـ
ـۇ ،ئۇلۇغچـ
ئاقتـ
ـۇرا
ـدە ئوتتـ
ـڭ ئىچىـ
ـان ،بۇنىـ
ـەھەرلەرگە تارقالغـ
ـە شـ
ـق ناھىيـ
قاتارلىـ
ـىدىن
ـك تىپتىكى كان ياتمىسـ
ـى ،كىچىـ
ـىدىن ئۈچـ
ـى كان ياتمىسـ
تىپتىكـ
 17سى بار.
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ـق
ـت قاتارلىـ
ـن ،كوبالـ
ـن ،مولبىدىـ
ـرام ،ئاليۇمىـ
ـەي ،ۋولفىـ
قەلـ
قېزىلمــا بايلىقــار چىقىدىغــان بىــر تۈركــۈم جايــار بايقالــدى.
بۇالرنىــڭ ئىچىــدە بەزىلىــرى بەلگىلىــك كۆلەمگــە ئىگــە بولــۇپ،
رۇدا شــەكىللەندۈرىدىغان پايدىلىــق گېئولوگىيەلىــك شــارائىتى بــار،
ئېچىــش ئىســتىقبالى پــارالق.
مېتالالرنىڭ سەركىسى ــ قىممەت مېتال قېزىلما بايلىقلىرى
قىممــەت مېتــال قېزىلمــا بايلىقلىــرى ئالتــۇن -كۆمــۈش ۋە
پىالتىنــا گۇرۇپپىســىدىكى ئېلېمېنتــار (پىالتىنــا رۇدىســى،پالالدىي
ـى،
ـمىي رۇدىسـ
ـى ،ئوسـ
ـى ،رودىي رۇدىسـ
ـي رۇدىسـ
ـى ،ئىرىدىـ
رۇدىسـ
ـە ئالىدۇ.
ـۆز ئىچىگـ
ـى ئـ
ـەككىز خىلنـ
ـق سـ
ـى) قاتارلىـ
ـي رۇدىسـ
رۇتېنىـ
يۇقىرىــدا دېيىلگــەن قىممــەت مېتــال قېزىلمــا بايلىقلىرىنىــڭ
ھەممىســى دېگــۈدەك شــەرقىي تۈركىســتاندا بايقالغــان ،ئــۇالر
ھەرقايســى تــاغ سىســتېمىلىرىغا تارقالغــان ،بۇنىــڭ ئىچىــدە
ئالتــۇن رۇدىســى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ بايلىــق ئەۋزەللىكىگــە
ئىگــە قېزىلمــا بايلىقلىرىنىــڭ بىــرى .شــەرقىي تۈركىســتاندا
ـل
ـر مەزگىـ
ـرى بىـ
ـۇپ ،ئىلگىـ
ـۇزۇن بولـ
ـى ئـ
ـش تارىخـ
ـۇن قېزىـ
ئالتـ
گۈللەنگــەن .خەلــق ئىگىلىگىنىــڭ ئۈزۈكســىز تەرەققىــي قىلىشــىغا
ـارالش
ـك چـ
ـى گېئولوگىيەلىـ
ـتاندا ئالتۇننـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـىپ ،شـ
ئەگىشـ
ـۈپ ،زور
ـا كەلتۈرۈلـ
ـلەر قولغـ
ـۈچ ئىلگىرىلەشـ
ـۇ دەۋر بۆلگـ
خىزمىتىدىمـ
ـەرقىي
ـدى .شـ
ـدى ۋە ئېنىقالنـ
ـرى بايقالـ
ـۇن كانلىـ
ـۈم ئالتـ
ـر تۈركـ
بىـ
ـتا تېخىمۇ
ـادىي قۇرۇلۇشـ
ـپى ئىقتىسـ
ـق كەسـ
ـتاننىڭ ئالتۇنچىلىـ
تۈركىسـ
زور ئىجابىــي رول ئوينىغۇســى.
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ئالتۇن رۇدىسى
شــەرقىي تۈركىســتانخىتتاينىڭ مۇھىــم ئالتــۇن بايلىــق
بازىســى .شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئالتــۇن رۇدا بايلىقــى مــول،
تــۈرى خىلمۇخىــل ،چىقىدىغــان ئورنــى كــۆپ ،تارقىلىشــى كــەڭ
بولــۇپ ،شــىمالدىن جەنۇبقىچــە بولغــان ئالتــاي تېغــى ،شــەرقىي
ـ غەربىــي جۇڭغــار ،تەڭرىتــاغ ،كوئىنلــۇن تېغــى ،ئالتۇنتــاغ ۋە
باشــقا ھەرقايســى تــاغ سىســتېمىلىرىنىڭ تــاغ باغرىغــا تارقالغــان،
بولۇپمــۇ ئالتــاغ تېغــى ،شــەرقىي-غەربىي جۇڭغــار ۋە بۇالقنــۇر
تېغــى ئــەڭ مۇھىــم ئالتــۇن رۇدىســى شــەكىللىنىش بەلۋېغىــدۇر.
ـان
ـۇم بولغـ
ـە مەلـ
ـڭ ئاخىرىغىچـ
ـتاندا -2007يىلنىـ
ـەرقىي تۈركىسـ
شـ
ـۇپ ،ئېنىقالنغان
ـىدىن 111ى بولـ
ـان كان ياتمىسـ
ـى بولغـ
بايلىق زاپىسـ
زاپىســى ئاساســلىقى ئالتــاي تېغــى ،شــەرقىي  -غەربىــي جۇڭغــار
ــ ئالتۇنتاغ
ـۇن تېغى ــ
ـي كوئىنلـ
ـاغ ۋە غەربىـ
ـى ،تەڭرىتـ
ـىل تېغـ
پاسـ
ـە
ـى گەرچـ
ـۇن رۇدىسـ
ـان .ئالتـ
ـك تارقالغـ
ـا مەركەزلىـ
ـق جايالرغـ
قاتارلىـ
ـىگە
ـەھەرنىڭ ھەممىسـ
ـتاندىكى  87ناھىيە شـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـۈن شـ
پۈتـ
ـىنىڭ  90%ى
ـق زاپىسـ
ـي بايلىـ
ـن ئومۇمىـ
ـىمۇ ،لېكىـ
ـان بولسـ
تارقالغـ
ئالتــاي ،ئىلــى ،تۇرپــان ،تارباغاتــاي ۋە قۇمــۇل ۋىاليەتلىرىگــە
تارقالغــان ،تارقىلىشــى تەكشــى ئەمــەس .غۇلجــا ناھىيەســىدىكى
ئاشــى ئالتــۇن كان ياتمىســى ،پىچــان ناھىيەســىدىكى ماتۇنــەن
ئالتــۇن كان ياتمىســى ،قابــا ناھىيەســىدىكى دوالناســاي ئالتــۇن
كان ياتمىســى ،تولــى ناھىيەســىدكى خاتــۇ ئالتــۇن كان ياتمىســى
ۋە گۇچــۇڭ ناھىيەســىدىكى شــۇاڭچۈەن ئالتــۇن كېنــى قاتارلىقــار
شــەرقىي تۈركىســتاندا ئالتــۇن ئىشــلەپچىقىرىدىغان ئاساســلىق
بازىــار.
شــەرقىي تۈركىســتاندا ئالتــۇن رۇدىســى قېزىــش تارىخــى
ـىچە-17 ،
ـاردا خاتىرىلىنىشـ
ـىۋەتلىك يازما يادىكارلىقـ
ـۇزۇن .مۇناسـ
ئـ
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ـەش خىل
ـان بـ
ـپ پايدىلىنىلغـ
ـاردا قېزىـ
ـۇ ۋاقىتـ
ـۇن شـ
ـىردە ئالتـ
ئەسـ
قېزىلمــا بايلىقنىــڭ بىــرى بولغــان .شــەرقىي تۈركىســتاندا -18
ـى چىڭ
ـە ،يەنـ
ـىرنىڭ ئوتتۇرۇلىرىغىچـ
ـن -19ئەسـ
ـىرنىڭ ئاخىرىدىـ
ئەسـ
سۇاللىســى جىياچىــڭ ،شــىيەنفېڭ ،دەۋگــۇاڭ يىللىرىدىــن تۇڭجــى
ـى
ـى ناھيەسـ
ـەن .تولـ
ـەڭ گۈللەنگـ
ـش ئـ
ـۇن قېزىـ
ـە ،ئالتـ
يىللىرىغىچـ
ـەن
ـاي ۋە خوتـ
ـى ،ئالتـ
ـۇن كانـ
ـلىق ئالتـ
ـاغ جىنسـ
ـى تـ
ـر تاغدىكـ
زايىـ
ۋىاليەتلىرىدىكــى كېپــەك ئالتــۇن كانلىــرى قەدىمكــى زاماندىكــى
ـەك ئالتۇن
ـى كېپـ
ـەن ۋىاليەتلىرىدىكـ
ـاي ۋە خوتـ
ـى ،ئالتـ
ـۇن كانـ
ئالتـ
ـق
ـلەپچىقىرىدىغان داڭلىـ
ـۇن ئىشـ
ـى ئالتـ
ـى زاماندىكـ
ـرى قەدىمكـ
كانلىـ
رايونــار .بۇنىــڭ ئىچىــدە ئالتــاي تېغىدىكــى شــىنجىنگۇ چــوڭ
ـۇپ،
ـھۇر بولـ
ـەن مەشـ
ـرى بىلـ
ـەك ئالتۇنلىـ
ـۇن ۋە كاللـ
ـە ئالتـ
دانچـ
ئىلگىــرى  240ســەر (7500گىرامغــا بــاراۋەر) كاللــەك ئالتــۇن
قېزىۋېلىنغــان-20 .ئەســىرنىڭ  -80يىللىرىدىــن بــۇرۇن ئالتــۇن
ـار ۋە
ـي جۇڭغـ
ـەرقىي  -غەربىـ
ـى ،شـ
ـاي تېغـ
ـە ئالتـ
ـش كۆپىنچـ
قېزىـ
خوتــەن ۋىاليىتىــدە كىچىــك كۆلەمــدە يەرلىــك ئۇســۇلدا قېزىشــقا
مەركەزلەشــكەن بولــۇپ ،زاپــاس كان بازىســى كەمچىــل بولغاچقــا،
مەھســۇالت مىقــدارى مۇقىــم بولمــاي كەلگــەن-80 .يىلالردىــن
ـان گېئولوگىيىلىك
ـا قارىتىلغـ
ـتاننىڭ ئالتۇنغـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـن ،شـ
كېيىـ
چــارالش خىزمىتىــدە دەۋر بۆلگــۈچ ئىلگىرىلەشــلەر بولــۇپ ،زور
ـۇن
ـدى .ئالتـ
ـدى ۋە ئېنىقالنـ
ـرى بايقالـ
ـۇن كانلىـ
ـۈم ئالتـ
ـر تۈركـ
بىـ
ـىنىڭ
ـى -80يىلالردىن بۇرۇنقىسـ
ـر ئېنىقالنغان زاپىسـ
ـىنىڭ ھازىـ
رۇدىسـ
 5ھەسسىســىدىن كۆپرەكىگــە بــاراۋەر كېلىــدۇ .زور مىقداردىكــى
ئالتــۇن كان ياتمىســىنىڭ بايقىلىشــى ۋە ئېنىقلىنىشــى بىلــەن
ـەرقىي
ـرى شـ
ـۇن كانلىـ
ـك ئالتـ
ـوڭ كىچىـ
ـى چـ
ـل خاراكتېردىكـ
ھەرخىـ
تۈركىســتاننىڭ ھەرقايســى جايلىرىــدا ئارقا-ئارقىدىــن قۇرۇلــدى.
نۆۋەتتــە شــەرقىي تۈركىســتاندا تارباغاتــاي ،ئالتــاي ،ئىلــى،
قۇمــۇل ،تۇرپــان ۋە ســانجىدىن ئىبــارەت ئالتــە مۇھىــم ئالتــۇن
ئىشــلەپچىقىرىش رايونــى شــەكىللىنىپ ،مۇقىــم ئىشــلەپچىقىرىش
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ـدى.
ـى قۇرۇلـ
ـىدىن  52سـ
ـۇن كان كارخانىسـ
ـە ئالتـ
ـا ئىگـ
ئىقتىدارىغـ
-2007يىلنىــڭ ئاخىرىغــا بارغانــدا بارلىــق رۇدا يىغىۋېلىــش
ـدارى
ـش ئىقتىـ
ـەرەپ قىلىـ
ـر تـ
ـي بىـ
ـۈك ئومۇمىـ
ـڭ كۈنلـ
زاۋۇتلىرىنىـ
 7500توننىغــا يەتتــى .بۇنىــڭ ئىچىــدە كۈنلــۈك بىــر تــەرەپ
ـى
ـن ئاشـ
ـان كاندىـ
ـۇق بولغـ
ـن ئارتـ
ـدارى  500توننىدىـ
ـش ئىقتىـ
قىلىـ
ـر
ـان بىـ
ـار .قۇرۇلۇۋاتقـ
ـا بـ
ـەش كارخانـ
ـق بـ
ـى قاتارلىـ
ـۇن كېنـ
ئالتـ
تۈركــۈم چوڭ،ئوتتۇراتىپتىكــى ئالتــۇن كانلىــرى ئىشلەپچىقىرىشــقا
كىرىشــتۈرۈلگەندىن كېيىــن ،شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئالتۇنچىلىــق
كەســپى ئىقتىســادىي قۇرۇلۇشــتا تېخىمــۇ زور رول ئوينىغۇســى.
كۈمۈش رۇدىسى
تەبىئەتتــە كۈمۈشــنىڭ يەككــە رۇدىســى بىــر قــەدەر ئــاز.
ـان گېئولوگىيەلىك
ـىغا قارىتىلغـ
ـتاننىڭ كۈمۈش رۇدىسـ
ـەرقىي تۈركىسـ
شـ
چــارالش خىزمىتــى بىــر قــەدەر كېيىــن باشــانغان-2001 ،يىلــى
ـەرقىي
ـى .شـ
ـۈش كېنـ
ـۈەن كۈمـ
ـان ۋېيچـ
ـىدە بايقالغـ
ـان ناھىيەسـ
پىچـ
ـۆپ بايلىق
ـى كـ
ـى خېلـ
ـۈش كان ياتمىسـ
ـدە كۈمـ
ـتاندا تەركىبىـ
تۈركىسـ
ـدە
ـڭ ئىچىـ
ـار ،بۇنىـ
ـىدىن  41ى بـ
ـان كان ياتمىسـ
ـى ئېنىقالنغـ
زاپىسـ
بايلىــق زاپىســى  1000~200توننــا بولغــان ئوتتــۇرا تىپتىكــى
ـاقلىنىۋاتقان
ـڭ سـ
ـۈش بايلىقىنىـ
ـار ،كۈمـ
ـى بـ
ـىدىن بىرسـ
كان ياتمىسـ
ئومۇمىــي زاپىســى  3986.68توننىغــا يېتىــدۇ.
شــەرقىي تۈركىســتاندا كۈمــۈش رۇدا بايلىقــى زاپىســى
ـك
ـا مەركەزلىـ
ـى رايونىغـ
ـەن تەڭرېتىغـ
ـى بىلـ
ـاي تېغـ
ـلىقى ئالتـ
ئاساسـ
ـى
ـتاننىڭ كۈمۈش رۇدىسـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـۇالر شـ
ـۇپ ،ئـ
ـان بولـ
تارقالغـ
ئومۇمىــي بايلىــق زاپىســىنىڭ ئايرىــم  -ئايرىــم ھالــدا  51%ۋە
 48%ىنــى ئىگىلەيــدۇ ،كۈمــۈش رۇدىســى بايلىــق زاپىســىنى
ـى
ـاي ۋىاليىتـ
ـدا ئالتـ
ـە تېزغانـ
ـار بويىچـ
ـي رايونـ
ـى مەمۇرىـ
ھەرقايسـ
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ـى
ـۈش رۇدىسـ
ـتاننىڭ كۈمـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـەپ ،شـ
ـى ئىگىلـ
-1ئورۇننـ
ـدۇ.
ـى ئىگىلەيـ
ـەن  51.3%ىنـ
ـىنىڭ تەخمىنـ
ـق زاپىسـ
ـي بايلىـ
ئومۇمىـ
ـى
ـۇل ۋىاليىتـ
ـى ،قۇمـ
ـى 34.4%ىنـ
ـى ۋىاليىتـ
ـا ئىلـ
ـن قالسـ
ئۇنىڭدىـ
 9.7%ىنــى ،تۇرپــان ۋىاليىتــى  3.3%ىنى،بايىنغولىــن مۇڭغــۇل
ئاپتونــۇم ئوبالســتى  0.8%ىنــى ،قىزىلســۇ قىرغىــز ئاپتونــوم
ئوبالســتى  0.8%ىنــى ئىگىلەيــدۇ.
ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئۆزگىچە ئاالھىدىلىككە ئىگە
مېتاللوئىد قېزىلما بايلىقلىرى خوتەن قاشتېشى
خوتــەن قاشتېشــى چىقىدىغــان جايــار ۋە خوتــەن قاشتېشــىنىڭ
ئاالھىدىلىكــى:

ـم ئويمانلىقىنىڭ
ـلىقى تارىـ
ـى ئاساسـ
ـەن قاشتېشـ
ـق خوتـ
ئەتىۋارلىـ
جەنۇبىدىكــى كوئىنلــۇن تــاغ تېزمىســىغا تارقالغــان .قاشــتاش
ـىنىڭ
ـك ئاپتونوم ناھىيەسـ
ـقورغان تاجىـ
ـى تاشـ
ـقەر ۋىاليىتـ
ـە قەشـ
غەربتـ
ـلىنىپ ،ئوتتۇرىدا
ـن باشـ
ـازار تېغىدىـ
ـى ۋە ئـ
ـر تېغـ
ـەرقىدىكى ئەندىـ
شـ
خوتــەن ۋىاليىتىنىــڭ جەنۇبىدىكــى ســانجۇ تېغــى ،تېكىلىكتــاغ،
ليۇشــى تېغىدىــن ئۆتــۈپ ،شــەرقتە چەرچــەن ناھىيىســىنىڭ
جەنۇبىدىكــى ئالتۇنتاغنىــڭ شــىمالىدىكى ســۇالمۇنىڭ تېغىغىچــە
ســوزۇلغان  1500كىلومېتىردىــن ئارتــۇق دائىرىدىــن چىقىــدۇ،
ئاساســلىقى خوتــەن ۋىاليىتىدىــن چىقىــدۇ .خوتــەن دەرياســىنىڭ
ئىككــى تارمــاق ئېقىنــى بولــۇپ ،بىــرى يورۇڭقــاش دەرياســى،
ـى بىلەن داڭ
ـپ ،قاشتېشـ
ـى دەپ ئاتىلىـ
ـاش دەرياسـ
ـرى قاراقـ
ـە بىـ
يەنـ
چىقارغــان .ئەمەلىيەتتــە خوتــەن قاشتېشــىنىڭ خىمىيەلىــك تەركىبــى
ســۇ تەركىبلىــك كالتىســىي ماگنىــي ســىلكات بولــۇپ ســۈزۈك
ئامفىبــول بىلــەن ئاكتىنولىــت قاتارلىــق مىنېــرال ماددىالردىــن
ـىد،
ـرو مىقداردىكى دىئوپسـ
ـى مىكـ
ـۇنداقال تەركىبىدىكـ
ـەن .شـ
تۈزۈلگـ
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ســېرپېننىتىن ،گرافىــت ،ماگنىــت قاتارلىــق مىنېــرال ماددىــار
ئــاق ،يېشــىل ،قــارا رەڭلەرنــى شــەكىللەندۈرگەن .قاشتاشــنىڭ
كــۆپ قىســمى بىــر خىــل رەڭلىــك بولــۇپ ،ئــاز بىــر قىســمى
ـە
ـى ئۆزگىچـ
ـەن قاشتېشـ
ـدۇ .خوتـ
ـۈزۈك كېلىـ
ـك ،سـ
ـما رەڭلىـ
ئارىالشـ
بىــر خىــل پارقىراقلىققــا ئىگــە بولــۇپ ،پارقىراقلىقــى ئەينــەك،
ـاالالر
ـۇزۇن تـ
ـدۇ ،ئـ
ـىدا بولىـ
ـى ئارىسـ
ـامنىڭ پارقىراقلىقـ
ـاغ ۋە شـ
يـ
كىرىشــىپ كەتكەنــدەك قۇرۇلمىــدا كۆرۈنىــدۇ ،ئەۋرىشــىملىكى
چــوڭ بولىــدۇ .خوتــەن قاشتېشــى ئىنتايىــن ســىلىق كېلىــدۇ،
ـىلىكىدە
ـڭ تەكشـ
ـدا ،رەڭگىنىـ
ـى پارقىراقلىقىـ
ـڭ گۈزەللىكـ
ـۇڭا ئۇنىـ
شـ
ـلىكى،
ـۇ نەپىسـ
ـدۇ .ئـ
ـىپتىلىقىدا ئىپادىلىنىـ
ـدەك سـ
ـق ۋە ياغـ
يېقىملىـ
ســىلىقلىقى ،رەڭگىنىــڭ پاكىزلىقــى« ،ياغــدەك تۇرقــى ،ئىــچ -
ئىچىدىــن پارقىراقلىقــى ،يېقىملىقلىقــى ،ســىزىقلىرىنىڭ زىچلىقــى
ۋە ئاۋازىنىــڭ جاراڭلىقلىقــى » بىلــەن ئەنئەنىــۋى قاشتاشــارنىڭ
ـتاش
ـق قاشـ
ـە قاتتىـ
ـتاش ئادەتتـ
ـۇرۇدۇ .قاشـ
ـدا تـ
ـدە -1ئورۇنـ
ئىچىـ
ۋە يۇمشــاق قاشــتاش دەپ ئىككــى تۈرگــە بۆلىنىــدۇ ،يېشــىل
ـقا
ـاق قاشتاشـ
ـى يۇمشـ
ـەن قاشتېشـ
ـقا ،خوتـ
ـق قاشتاشـ
ـتاش قاتتىـ
قاشـ
تــەۋە .خوتــەن قاشتېشــى ئوخشــىمىغان ئۆلچەملــەر بويىچــە يەنــە
ئوخشــىمىغان تۈرلەرگــە بۆلىنىــدۇ .خوتــەن قاشتېشــى چىقىــش
ـا
ـى ۋە دەريـ
ـاغ قاشتېشـ
ـى ،تـ
ـاق قاشتېشـ
ـەن قولـ
ـا ئاساسـ
ئەھۋالىغـ
ـېرىق،
ـۆك ،سـ
ـاق ،كـ
ـەن ئـ
ـە ئاساسـ
ـدۇ؛ رەڭگىگـ
ـىغا بۆلىنىـ
قاشتېشـ
قــارا قاتارلىــق تــۆت خىــل ئاساســىي رەڭلەرگــە ،يەنــى ئــاق
قاشــتاش ،كــۆك قاشــتاش ،ســېرىق قاشــتاش ،قــارا قاشتاشــتىن
ـە
ـقا يەنـ
ـن باشـ
ـدۇ .بۇنىڭدىـ
ـە بۆلىنىـ
ـوڭ تۈرگـ
ـۆت چـ
ـارەت تـ
ئىبـ
ئۆتكۈنچــى رەڭلىكلىرىمــۇ بــار .مەســىلەن :كۆكــۈش قاشــتاش،
كۈلــرەڭ قاشــتاش ،قارامتــۇل يېشــىل قاشــتاش قاتارلىقــار.
ـۇن
ـە نۇرغـ
ـى يەنـ
ـوڭ تۈرىنـ
ـر چـ
ـەر بىـ
ـىنىڭ ھـ
ـەن قاشتېشـ
خوتـ
ـنىڭ
ـاق قاشتاشـ
ـىلەن  :ئـ
ـدۇ ،مەسـ
ـكە بولىـ
ـە بۆلۈشـ
ـاق تۈرلەرگـ
تارمـ
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ـتاش،
ـۈل رەڭ قاشـ
ـر گـ
ـاق ئەتىـ
ـتاش ،ئـ
ـاغ قاشـ
ـوي يـ
ـدە قـ
ئىچىـ
ـتاش،
ـى رەڭ قاشـ
ـپۈت چېچىكـ
ـتاش ،نەشـ
ـىقى رەڭ قاشـ
ـق قورسـ
بېلىـ
توخــۇ ســۆڭىكى رەڭ قاشــتاش ،مــوم رەڭ قاشــتاش قاتارلىقــار
بولــۇپ ،نامــى كــۆپ ،ئاتىلىشــىمۇ بىــر  -بىرىگــە ئوخشــاپ
ـتاش،
ـاغ قاشـ
ـوي يـ
ـى قـ
ـەڭ داڭلىقـ
ـدە ئـ
ـڭ ئىچىـ
ـدۇ .بۇنىـ
كەتمەيـ
ئــۇ خوتــەن ئــاق قاشتېشــى ئىچىدىكــى ئــەڭ ئېســىل تــۈر
بولــۇپ ،ئالىــي ســۈپەتلىك ئــاق قاشتاشــقا تــەۋە .قــوي يــاغ
قاشتاشــنىڭ رەڭگــى يــاغ رەڭگىــدە بولــۇپ ،پارقىــراق ،ســاپ،
ســىلىق ،يېقىملىــق ،ئــۇ قــوي يېغىــدەك ئــاق بولغاچقــا قــوي
يــاغ قاشــتاش دەپ نــام ئالغــان .بــۇ خىــل قاشــتاش ئىنتايىــن
ئــاق بولــۇپ ،كىشــىگە يېقىملىــق تۇيغــۇ بېرىــدۇ « ،تارىختــا
ـى » دەپ
ـارنىڭ سەركىسـ
ـرى » «،قاشتاشـ
ـنىڭ جەۋھىـ
ـاق قاشتاشـ
ئـ
تەرىپلەنگــەن .ئۇنىــڭ مەھســۇالت مىقــدارى بارغانســېرى ئــازالپ
كېتىۋاتقانلىقىدىــن ،ناھايىتــى ئەتىۋارلىــق ھېســابلىنىدۇ ،شــۇڭا
ئۇنــى تاپماقمــۇ ئىنتايىــن تــەس.
ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ باشقا ئېسىل تاشلىرى
شــەرقىي تۈركىســتاندىن گــۈزەل قاشتاشــار چېقىــپ قالمــاي،
يەنــە ياقــۇت ۋە رەڭلىــك تاشــارمۇ چىقىــدۇ .نۆۋەتتــە شــەرقىي
تۈركىســتاندا بايقالغــان ياقــۇت ،قاشــتاش ۋە رەڭلىــك تــاش
قاتارلىقالرنىــڭ تــۈرى  60خىلدىــن ئاشــىدۇ ،چىقىدىغــان يــەر 90
ـە يېرىگە
ـتاننىڭ ھەممـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـۇ شـ
ـۇپ ،بـ
ـۇق بولـ
ـن ئارتـ
دىـ
ـە 36
ـۈر بويىچـ
ـۇت  13تـ
ـدە ياقـ
ـڭ ئىچىـ
ـان .بۇنىـ
ـۈدەك تارقالغـ
دېگـ
ـۇن
ـاغ ۋە كوئىنلـ
ـى ،تەڭرىتـ
ـاي تېغـ
ـلىقى ئالتـ
ـۇپ ئاساسـ
ـل بولـ
خىـ
ـت ،ئالماس،
ـن ،گارنېـ
ـل ،تۇرمالىـ
ـن بېرىـ
ـدۇ .ياقۇتتىـ
ـن چىقىـ
تېغىدىـ
ـار.
ـار بـ
ـى ياقۇتـ
ـقا تۈرلەردىكـ
ـىپار ۋە باشـ
ـن سـ
ئادامانتىـ
بېرىلىنىــڭ ســۈزۈكى ياقــۇت بولــۇپ ،ئــۇ ئادەتتــە ئــۈچ
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ـەڭ قىممەتلىك
ـى ئـ
ـڭ ئىچىدىكـ
ـرەت بۇالرنىـ
ـدۇ  :زۇمـ
ـە بۆلىنىـ
تۈرگـ
ـابلىنىدۇ.
ـى ھېسـ
ـى ئەڭ ياخشىسـ
ـىل رەڭلىكـ
ـۇپ ،ياپيېشـ
ـۇت بولـ
ياقـ
كــۆك ياقــۇت ،ئــۇ كــۆك رەڭنىــڭ قېنىــق سۇســلىقىغا قــاراپ،
يەنــە ســۇس كــۆك رەڭ ۋە قېنىــق كــۆك ياقۇتالرغــا بۆلىنىــدۇ.
ئــۇ ئوتتــۇرا دەرىجىلىــك ياقۇتقــا تــەۋە .يېشــىل ياقــۇت بېرىــل
تۈرىدىكــى باشــقا رەڭدىكــى ھەرخىــل ياقۇتالرنــى كۆرســىتىدۇ.
ـىل
ـىز يېشـ
ـارغۇچ ،رەڭسـ
ـە ،سـ
ـېرىق ،بىنەپشـ
ـل ،ساپسـ
ـۇ قىپقىزىـ
ئـ
ياقۇتالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ ،ئۇنىــڭ باھاســى ،ســۈپىتى ۋە
ـەرقىي
ـار شـ
ـى ياقۇتـ
ـل تۈرىدىكـ
ـدۇ .بېرىـ
ـاراپ بېكىتىلىـ
ـە قـ
رەڭگىگـ
ـۇپ ،ئۇنىڭ
ـار بولـ
ـە ياقۇتـ
ـە ئىگـ
ـق ئەۋزەللىكىگـ
ـتاندا بايلىـ
تۈركىسـ
ـلىقى
ـرى .ئۇ ئاساسـ
ـدارى يۇقىـ
ـۇالت مىقـ
ـۆپ ،مەھسـ
ـى كـ
كان نۇقتىسـ
ئالتــاي تېغىدىــن چىقىــدۇ .ئالتــاي تېغىــدا گىرانىتلىــق پېگماتىــت
تــاغ جىنىــس ياتمىســى  100مىڭدىــن ئاشــىدۇ ،نۇرغــۇن تــاغ
ـن
ـدۇ .ئۇنىڭدىـ
ـۇت چىقىـ
ـۇر ياقـ
ـن ئازدۇر-كۆپتـ
ـس ياتمىلىرىدىـ
جىنىـ
ـاغ
ـت تـ
ـق پېگماتىـ
ـى گرانىتلىـ
ـۇن تېغىدىكـ
ـاغ ،كوئىنلـ
ـا تەڭرىتـ
قالسـ
جىنىــس ياتمىلىرىدىنمــۇ ياقــۇت چىقىــدۇ.
ـۇت
ـما ياقـ
ـە ئارىالشـ
ـار ئادەتتـ
ـى ياقۇتـ
ـن تۈرىدىكـ
تۇرمالىـ
دەپ ئاتىلىــدۇ .شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئارىالشــما ياقۇتلىرىنىــڭ
رەڭگــى كــۆپ خىــل ،ســۈپىتى ياخشــى ،ئــۇالر قىپقىزىــل،
ـىز
ـېرىق ۋە رەڭسـ
ـۆك ،سـ
ـە ،كـ
ـىل ،بىنەپشـ
ـل ،يېشـ
ـرەڭ ،قىزىـ
ھالـ
قاتارلىــق ســۈزۈك كىرىســتالالردىن ئىبــارەت بولــۇپ ،باھاســى،
رەڭگــى ۋە چــوڭ -كىچىكلىكىگــە ئاساســەن بېكىتىلىــدۇ .باشــقا
رەڭ ئارىالشــمىغان قىزىــل ۋە قىپقىزىــل ئارىالشــما ياقــۇت ئــەال
ـك
ـۇرا دەرىجىلىـ
ـۇت ئوتتـ
ـما ياقـ
ـابلىنىدۇ .ئارىالشـ
ـۈپەتلىكى ھېسـ
سـ
ـل تۈرىدىكى
ـى بېرىـ
ـڭ ئەھۋالـ
ـان جاينىـ
ـۇ چىقىدىغـ
ـەۋە ،ئـ
ـا تـ
ياقۇتقـ
ياقۇتالرنىڭكــى بىلــەن ئوخشــاش ،شــۇنداقالر كۆپىنچــە ئورتــاق
ـاي
ـلىقى ئالتـ
ـۇ ئاساسـ
ـدۇ ،ئـ
ـىۋىتىدە بولىـ
ـۇش مۇناسـ
ـۇت بولـ
مەۋجـ
تېغىدىــن چىقىــدۇ.
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ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى ئاق رەڭلىك كەسىپ

كالىي تۇزى
شــەرقىي تۈركىســتان لوپنــۇر كۆلىنىــڭ مــول كالىــي تــۇزى
ـەھىرى »
ـانائىتى شـ
ـە سـ
ـۇز خېمىيـ
ـاي تـ
ـپ « ،خىتتـ
ـا تايىنىـ
بايلىقىغـ
ـال
ـۇالتلىرىنى ئۇنۋېرسـ
ـى مەھسـ
ـۇزى ئىككىلەمچـ
ـي تـ
ـۇرۇپ ،كالىـ
قـ
ئېچىــپ ،كالىــي نىتــرات ،ماگنىــي ســۇلفات ،بورىــك كىســاتا،
ـلەپچىقىرىپ
ـى ئىشـ
ـد قاتارلىقالرنـ
ـي خىلورىـ
ـىد ،ماگنىـ
ـي ئوكسـ
ماگنىـ
ـەرقىي
ـا شـ
ـۇ ۋاقىتتـ
ـى .شـ
ـي قىلدۇرماقچـ
ـانائىتىنى تەرەققىـ
ـە سـ
خىمىيـ
ـە كالىي
ـاي بويىچـ
ـۈن خىتـ
ـى پۈتـ
ـۇر كۆلـ
ـق لوپنـ
ـتان چاقىلىـ
تۈركىسـ
ـى
ـانائىتى بازىسـ
ـە سـ
ـۇز خىمىيـ
ـى ۋە تـ
ـلەپچىقىرىش بازىسـ
ـۇزى ئىشـ
تـ
ـدۇ.
ـۇپ قالىـ
بولـ
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ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ باشقا مىتاللوئىد قېزىلما
بايلىقلىرى
-2007يىلــى تەڭرىتاغنىــڭ شــەرقىي رايونلىرىدىــن چــوڭ ۋە
ئوتتــۇرا تىپتىكــى ناتىرىيلىــق ســېلترا كانىدىــن بەشــى بايقالــدى
ـەن
ـڭ مۆلچەرلەنگـ
ـى ،بۇنىـ
ـپ چىقتـ
ـدە باھالىنىـ
ـلەپكى قەدەمـ
ۋە دەسـ
بايلىــق مىقــدارى  70.9مىليــون توننىغــا يېتىــدۇ ،بۇنىڭغــا
-2006يىلــى پىچــان ناھيەســى قۇمتــاغ ناترىيلىــق ســېلترا
كانىدىــن ئېنىقالنغــان بايلىــق مىقدارىنــى قوشــقاندا  184مىليــون
ـدا
ـتان رايونىـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـەرقىي شـ
ـە شـ
ـدۇ .نۆۋەتتـ
ـا يېتىـ
توننىغـ
ـون
ـدارى  250مىليـ
ـى مىقـ
ـېلترا كان بايلىقـ
ـق سـ
ـان ناترىيلىـ
ئېنىقالنغـ
توننــا بولــۇپ ،شــەرقىي شــەرقىي تۈركىســتان پۈتــۈن مەملىكــەت
بويىچــە ئــەڭ چــوڭ ناترىيلىــق ســېلترا ئىشــلەپچىقىرىش بازىســى
بولــۇپ قالــدى.
شــەرقىي تۈركىســتاندا خىمىيــە ســانائىتى خــام ئەشياســى
چىقىدىغــان مىتاللوئىــد قېزىلمــا بايلىقىدىــن  20خېلــى بولــۇپ،
ـلىقى
ـۇق ،بۇالردا ئاساسـ
ـى  500دىن ئارتـ
ـان جايـ
ـلىق چىقىدىغـ
ئاساسـ
ـۇرۇ تولۇق
ـۆپ ،تـ
ـۈرى كـ
ـڭ تـ
ـا بايلىقالرنىـ
ـى قېزىلمـ
ـۇز تۈرىدىكـ
تـ
ـار.
ـرى بـ
ـتەك ئاالھىدىلىكلىـ
ـەڭ بولۇشـ
ـى كـ
ـول ،تارقىلىشـ
ـى مـ
زاپىسـ
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ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئەۋزەل كۈن نۇرى
ئىسسىقلىقى ۋە يەر ،سۇ بايلىقى
شــەرقىي تۈركىســتاندا ئالەمشــۇمۇل گېئولوگىيەلىك ئۆزگىرىشلەر
بولــۇپ ،يىــراق قەدىمكــى زاماندىكــى پايانســىز دېڭىزدىــن
بۈگۈنكــى تــاغ دەريــا ،تۈزلەڭلىــك  -ئويمانلىــق ،ئۆســتەڭ -
ـۆپ
ـق كـ
ـرە قاتارلىـ
ـۆل  -جەزىـ
ـاق ،چـ
ـق  -يايـ
ـۆل ،ئورمانلىـ
كـ
ـاي
ـۇ جـ
ـدى ،بـ
ـا ئايالنـ
ـەملەنگەن جايغـ
ـەكلى مۇجەسسـ
ـەر شـ
ـل يـ
خىـ
ئىنســانىيەت ۋە باشــقا جانلىقالرنىــڭ ياشىشــى ،كۆپىيىشــىنى مــول
كــۈن نــۇرى ئىسســىقلىقى ســۇ ۋە يــەر بىلــەن تەمىــن ئەتتــى.
ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ يەر بايلىقى
ـەكلى
ـى كەڭ ،يەر شـ
ـتاننىڭ زېمىنـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـز شـ
ۋەتىنىمىـ
ـاغ
ـك تـ
ـوزۇلغان ھەيۋەتلىـ
ـا سـ
ـەپ .ئۇزۇنغـ
ـەم مۇرەككـ
ـل ھـ
ھەرخىـ
ـپ بويىچە
ـار تەرتىـ
ـەڭ ئويمانلىقـ
ـەن كـ
ـى كەتكـ
ـرى ۋە تەكشـ
تېزمىلىـ
تېزىلىــپ « ،ئــۈچ تــاغ ئارىســىدىكى ئىككــى ئويمانلىــق» تىــن
ئىبــارەت يــەر شــەكىلنى شــەكىللەندۈرگەن .ھازىــر ئــۇ خىتاينىــڭ
«غەربىــي قىســىمنى كــەڭ كۆلەمــدە ئېچىــش» ىدىكــى جەلىپــكار
ـۇپ
ـەپ بولـ
ـى سـ
ـتىكى ئالدىنقـ
ـە ئېچىۋېتىشـ
ـىكنى غەربكـ
ـن ،ئىشـ
زېمىـ
ـدى .
قالـ
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ۋەتىنىمىــز شــەرقىي تۈركىســتاندا يــەر بايلىقلىرىدىــن پايدىلىنىــش
ئەھۋالــى

ۋەتىنىمىــز شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئومۇمىــي يــەر مەيدانــى
 1.6649مىليــون كىــۋادرات كىلومېتــر بولــۇپ ،دۆلىتىمىزدىكــى
قۇرۇقلــۇق يــەر كۆلىمــى ئــەڭ چــوڭ ،دۆلــەت چېگــرا ســىزىقى
ـەرقىي
ـون .شـ
ـوم رايـ
ـۆپ ئاپتونـ
ـەر كـ
ـنا دۆلەتلـ
ـۇزۇن ،قوشـ
ـەڭ ئـ
ئـ
تۈركىســتاننىڭ يېــزا  -ئىگىلىكــى ئاساســلىقى بوســتانلىقالرغا
ـڭ  80%ى
ـان يەرنىـ
ـاس كېلىدىغـ
ـە مـ
ـزا  -ئىگىلىكىگـ
ـان ،يېـ
تارقالغـ
ھازىــر بــار يايالقــار ھېســابلىنىدۇ.
يەردىن پايدىلىنىش قۇرۇلمىسى

شــەرقىي تۈركىســتان ئۇيغــۇر ئاپتونــۇم رايونلــۇق زېمىــن
بايلىــق نازارىتىنىــڭ يەردىــن پايدىلىنىشــىنى ئۆزگەرتىــشئەھۋالىنــى تەكشــۈرۈش نەتىجىســىدە كۆرسىتىلىشــىچە ،ئاپتونــوم
ـۇ
ـەر ( تېرىلغـ
ـلىتىلگەن يـ
ـە ئىشـ
ـە يېزا-ئىگىلىكىگـ
ـز بويىچـ
رايونىمىـ
ـۇ
ـرى ،سـ
ـاق يېـ
ـرى ،يايـ
ـق يېـ
ـرى ،ئورمانلىـ
ـك يېـ
ـەر ،باغۋەنچىلىـ
يـ
ـەر
ـي يـ
ـۇپ ،ئومۇمىـ
ـار بولـ
ـون گىكتـ
ـي  63.805مىليـ
ـۈزى ) جەمئىـ
يـ
كۆلىمېنىــڭ  37.89%ىنــى ئىگىلەيــدۇ؛ قۇرۇلۇشــقا ئىشــلىتىلگەن
ـانائەت ،كان -كارخانىالرغا
ـى ۋە سـ
ـاق نۇقتىسـ
ـەر ئورتـ
ـەر ( ئاھالىلـ
يـ
ئىشــلىتىلگەن يــەر ،قاتناشــقا ئىشــلىتىلگەن يــەر ،ســۇچىلىق
مۇئەسسەســەلىرىگە ئىشــلىتىلگەن يــەر )  1.2343مىليــون گىكتــار
بولــۇپ ،ئومۇمىــي يــەر كۆلىمېنىــڭ  0.74%ىنــى ئىگىلەيــدۇ؛
ـي
ـۇپ ،ئومۇمىـ
ـار بولـ
ـون گىكتـ
ـەر  102.1749مىليـ
ـان يـ
پايدىالنمىغـ
يــەر كۆلىمېنىــڭ  61.37%ىنــى ئىگىلەيــدۇ.
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ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ سۇ بايلىقى
شــەرقىي تۈركىســتان يــاۋرۇ -ئاســىيا چــوڭ قۇرۇقلۇقىنىــڭ
ـاق رايونى
ـى قۇرۇقلۇق قۇرغـ
ـقان ،ئۇ تىپىك ئىچكـ
ـە جايالشـ
مەركىزىگـ
ھېســابلىنىدۇ .ئۆزگىچــە تەبئىــي مۇھىــت شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ
ـى ۋە قىيىنلىقىنى
ـنىڭ مۇرەككەپلىكـ
ـپ پايدىلىنىشـ
ـى ئېچىـ
ـۇ بايلىقىنـ
سـ
بەلگىلىگــەن .ســۇغىرىلىدىغان يېزا-ئىگىلىكــى ۋە بوســتانلىق
ـم
ـڭ مۇھىـ
ـۇ بايلىقىنىـ
ـەت سـ
ـە ۋەزىيـ
ـارەت ئۆزگىچـ
ـن ئىبـ
ئىگىلىكىدىـ
ئاساســىي ئىســتىراتېگىيەلىك ئورنىنــى بەلگىلىگــەن .ســۇ شــەرقىي
ـان
ـڭ جـ
ـق ئىگىلىكىنىـ
ـا خەلـ
ـڭ ،ھەتتـ
ـزا ئىگىلىكىنىـ
ـتان يېـ
تۈركىسـ
تومــۇرى.
سۇ بايلىقىنىڭ جايلىشىشى
يەر ئۈستى سۇ بايلىقى

ـن 570
ـا ئېقىـ
ـك دەريـ
ـوڭ -كىچىـ
ـتاندىكى چـ
ـەرقىي تۈركىسـ
شـ
تىــن ئارتــۇق .ئاساســلىق دەيــا ئېقىنالردىــن ئىلــى دەرياســى،
ـار
ـى قاتارلىقـ
ـدۇ دەرياسـ
ـى ،قايـ
ـم دەرياسـ
ـى ،تارىـ
ـش دەرياسـ
ئېرتىـ
بــار .شــەرقىي تۈركىســتان تەۋەســىدىكى دەريــا ئېقىنالرنىــڭ ســۇ
مەنبەســىنىڭ ھەممىســى تاغلىــق رايونالردىكــى ،ھــۆل يېغىننىــڭ
ئۆزگىرىشــىدىن ھاســىل بولىــدۇ .شــۇنىڭ بىلــەن بىللــە يــەر
ـا
ـى دەريـ
ـق رايوندىكـ
ـمىمۇ تاغلىـ
ـۆپ قىسـ
ـڭ كـ
ـۇ بايلىقىنىـ
ـتى سـ
ئاسـ
قېنىغــا قوشــۇلۇپ تــاغ ســىرتىغا ئېقىــپ چىقىــدۇ .كــۆپ قىســىم
دەريــاالر ئىچكــى قۇرۇقلــۇق دەرياســىغا تــەۋە ،پەقــەت شــىمالىي
ـدۇ،
ـا قۇيۇلىـ
ـۇز ئوكيانغـ
ـىمالىي مـ
ـى شـ
ـش دەرياسـ
ـىمدىكى ئېرتىـ
قىسـ
ـى
ـاپ دەرياسـ
ـى چىپچـ
ـۇرۇم تېغىدىكـ
ـارا قـ
ـىمدىكى قـ
ـي قىسـ
جەنۇبىـ
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قاتارلىقــار ھىنــدى ئوكيانغــا قۇيۇلىــدۇ.
يەر ئاستى سۇ بايلىقى
ـڭ ئومۇمىي
ـۇ بايلىقىنىـ
ـتى سـ
ـەر ئاسـ
ـتاننىڭ يـ
ـەرقىي تۈركىسـ
شـ
ـتاننىڭ جەنۇبىي
ـەرقىي تۈركىسـ
ـىمالىي شـ
ـى شـ
ـىش ئاالھىدىلىكـ
جايلىشـ
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭكىدىن كــۆپ ،غەربىــي شــىمال قىســمېنىڭ
شــەرقىي جەنــۇب قىســمىدىن كــۆپ .ســۇ پارىنىــڭ كېلىــش
مەنبەســىگە يېقىــن ،شــۇنداقال ســۇ مەنبەســى مــول ئېگىــز تــاغ
تېزمىلىرىغــا يېقىــن تــاغ ئالــدى تۈزلەڭلىــك رايونلىــرى شــەرقىي
تۈركىســتاندىكى يــەر ئاســتى ســۇ بايلىقــى ئــەڭ مــول رايونــار
ھېســابلىندۇ.
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ يــەر ئاســتى ســۈيىنى ئېچىــپ
پايدىلىنىــش تارىخــى خېلــى ئــۇزۇن بولــۇپ ،ئــەڭ بــۇرۇن
كارىــز شــەكلىدە مەيدانغــا كەلگــەن ،كــەڭ كۆلەمــدە ئېچىــش
شــەرقىي تۈركىســتان ئــازاد بولغاندىــن كېيىــن باشــانغان .يــەر
ئاســتى ســۈيىنى ئېچىــپ پايدىلىنىــش ئارقىلىــق يېــزا ئىگىلىــك
ئىشلەپچىقىرىشــىدا ئــۇزۇن ۋاقىــت ســاقلىنىۋاتقان ئەتىيــازدا
قۇرغاقچىلىــق بولــۇش ،ســۇ يېتىشمەســلىك ۋە ســۇ بايلىقىنىــڭ
جايلىشىشــى تەكشــى بولماســلىق مەسىلىســى ھــەل قېلىنــدى،
شــورلۇق يەرلــەر ئۆزگەرتىلــدى .مەســىلەن ۋۇجياچــۈ ســۇغىرىش
رايونىــدا ئېلىــپ بېرىلغــان تىــك قۇدۇقتىــن ســۇ چىقىرىــش،
ـىدە،
ـىالش تەجرىبىسـ
ـى ياخشـ
ـۇ  -تۇپراقنـ
ـق سـ
ـۇغىرىش ئارقىلىـ
سـ
ـى
ـۇ ئورنىنـ
ـتى سـ
ـەر ئاسـ
ـۇرۇش ،يـ
ـى ئاشـ
ـەش مىقدارىنـ
ـۇ تەمىنلـ
سـ
تۆۋەنلىتىــش ،تۇپراقنــى ياخشــىالش جەھەتلــەردە ياخشــى ئۈنــۈم
ـاندى
ـش» باشـ
ـۇ ئېلىـ
ـن سـ
ـە «قۇملۇقتىـ
ـدى .نۆۋەتتـ
ـىل قېلىنـ
ھاسـ
.
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بوشلۇقتىكى سۇ بايلىقى

شــەھەرلەرنىڭ تېــز ســۈرئەتتە تەرەققىــي قىلىشــى ســۇ
قىســلىقنى كەلتــۈرۈپ چىقــاردى ،بۇنىــڭ بىلــەن كىشــىلەر يېڭــى
ـۇ
ـلۇقتىكى سـ
ـتىدە ئويالنماقتا “ .بوشـ
ـرى ئۈسـ
ـۇ مەنبەلىـ
ـق سـ
تاتلىـ
ـۇنداقال
ـش يېڭى ،شـ
ـن پايدىلىنىـ
ـش ۋە ئۇنىڭدىـ
ـى ئېچىـ
ـى» نـ
بايلىقـ
ـتان
ـەرقىي تۈركىسـ
ـۇپ قالدى .شـ
ـە بولـ
ـان اليىھـ
ـى بولغـ
مۇمكىنچىلىكـ
ـەرقكە يۆتكېلىدۇ.
ـن شـ
ـلىقى غەربتىـ
ـارى ئاساسـ
ـۇ پـ
ـلۇقىدىكى سـ
بوشـ
ـۆل
ـتاندىكى ھـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـمى شـ
ـر قىسـ
ـڭ بىـ
ـۇ پارلىرىنىـ
ـۇ سـ
بـ
يېغىننىــڭ مەنبەســى بولىــدۇ ،قالغــان يەنــە بىرقىســمى شــەرقىي
ـەرقىي
ـق شـ
ـلۇق ئارقىلىـ
ـە بوشـ
ـن يەنـ
ـن كېيىـ
ـتانغا كىرگەندىـ
تۈركىسـ
ـمىغا
ـەرقىي قىسـ
ـڭ شـ
ـلىقى خىتاينىـ
ـدۇ( .ئاساسـ
ـتاندىن ئايرىلىـ
تۈركىسـ
ـدۇ).
كىرىـ
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ھــۆل يېغىــن ئاساســلىقى تاغلىــق
رايونالرغــا تارقالغــان بولــۇپ ،يىللىــق ئوتتۇرىچــە ھــۆل يېغىــن
مىقــدارى  200مىللىمېتىرغــا يەتمەيــدۇ .ھورلىنىــش كۈچلــۈك
بولغاچقــا ،بىــر قىســىم ھــۆل يېغىــن بىۋاســىتە ھوردىلىــپ
ئاتمۇســفېرا قاتلىمىغــا قايتىــپ كېتىــدۇ ،ئــاز بىــر قىســمى يــەر
ـتىغا
ـەر ئاسـ
ـمى يـ
ـر قىسـ
ـەكىللەندۈرىدۇ ،بىـ
ـى شـ
ـۇ ئېقىنىنـ
ـۈزى سـ
يـ
ســىڭىپ تاغلىــق رايــون يــەر ئاســتى ســۈيىنى شــەكىللەندۈرىدۇ.
ھــۆل يېغىــن يــەر ئۈســتى ســۈيى ۋە يــەر ئاســتى ســۈيىنىڭ
ـتاننىڭ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـون شـ
ـق رايـ
ـۇڭا تاغلىـ
ـى ،شـ
ـاق مەنبەسـ
ئورتـ
ســۇ بايلىقىنىــڭ شــەكىللىنىش رايونــى ھېســابلىنىدۇ .ئەممــا كــەڭ
تۈزلەڭلىــك رايونــاردا ھــۆل يېغىــن ئــاز ،پارلىنىــش مىقــدارى
يۇقىــرى بولغاچقــا ،ئــۇ ســۇ بايلىقىنــى خورىتىــش رايونــى
ھېســابلىنىدۇ.
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ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى مول ئىسسىقلىق
ـدۇ،
ـەن تەمىنلەيـ
ـىقلىق بىلـ
ـول ئىسسـ
ـۇرى مـ
ـۈن نـ
ـك كـ
يېتەرلىـ
بــۇ تېرىقچىلىقنــى تەرەققىــي قىلدۇرۇشــقا پايدىلىــق بولــۇپ،
ـكە
ـۋە ئۆستۈرۈشـ
ـاۋۇز ،مېـ
ـۇن -تـ
ـا ۋە قوغـ
ـق پاختـ
ـۇزۇن تااللىـ
ئـ
مــاس كېلىــدۇ .شــۇنداقال قىــراۋ ئۈششــۈكى يــوق مەزگىلىــدە
ـوڭ.
ـش چـ
ـارا ئۆزگىرىـ
ـار ئـ
ـۇپ ،يىلـ
ـى زور بولـ
ـارا پەرقـ
ـار ئـ
رايونـ
مەســىلەن :تارىــم ئويمانلىقىنىــڭ يىللىــق يىغىنــدى تېمپېراتۇرىســى
 4000سىلتســىيە گىرادۇســتىن ئارتــۇق ،قىــراۋ ئۈششــۈكى
يــوق مەزگىــل  200كۈندىــن ئارتــۇق .ئۇنىــڭ ئۈســتىگە
كۈنلــۈك تېمپېراتــۇرا پەرقــى چــوڭ بولــۇپ ،بــۇ كاربــۇن ســۇ
بىرىكمىلىرىنىــڭ جۇغلىنىشــىغا ئىنتايىــن پايدىلىــق .قوياشــىنىڭ
پۈتــۈن يىللىــق ئومۇمىــي رادىياتســىيە مىقــدارى ئىچىــدە
ـىيە
ـېنتېزدىكى رادىئاتسـ
ـان فوتۇسـ
ـۈمۈرۈپ پايدىلىنىدىغـ
ـەر سـ
زىرائەتلـ
ئېنېرگىيســى بىــر قــەدەر مــول بولــۇپ ،زىرائەتلــەر ۋە ئــوت-
ـدۇ .بۇ
ـەن تەمىنلەيـ
ـارائىت بىلـ
ـق شـ
ـىنى پايدىلىـ
ـڭ ئۆسۈشـ
چۆپلەرنىـ
ئىللىــق پــەرەس زىرائەتلەرنىــڭ ئۆسۈشــىگە پايدىلىــق بولــۇپ،
ـن
ـۇرىدۇ ،بۇنىڭدىـ
ـى ئاشـ
ـت مىقدارىنـ
ـان قەنـ
ـەر جۇغاليدىغـ
زىرائەتلـ
پايدىلىنىــش ئىســتىقبالى ئىنتايىــن كــەڭ .مــول كــۈن نــۇرى ۋە
ـى
ـڭ چۈشۈشـ
ـۈن نۇرىنىـ
ـۈپەتلىك كـ
ـەال سـ
ـۇرا ،ئـ
ـدى تېمپېراتـ
يىغىنـ
بولغانلىقتىــن ،ئوخشــاش ســورتلۇق زىرائەتنــى ،بولۇپمــۇ مېــۋە
ۋە مېــۋە ئورنىــدا ئىشلىتىشــكە بولىدىغــان كۆكتاتالرنــى شــەرقىي
تۈركىســتاندا ئۆستۈرســە ،رەڭگــى قېنىــق ئوچــۇق ۋە ســۈپىتى
ياخىشــى بولىــدۇ.
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