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كىرىش سۆز

»مــەن ۋە...« بىلــەن باشــانغان بۇ يۈرۈشــلۈك كىتاپنــى بۇندىن 
يەتتــە يىــل بــۇرۇن ئــەۋالت ئىشــقىدا يانغــان بىــر تۈركــۈم پىــداكارالر 
ــڭ  ــر مەكتەپنى ــۇقتىكى بى ــدا تۇمش ــۇ چاغ ــدى. ش ــان ئى ــە قىلغ ھاۋال
ئوقۇتقۇچىلىــرى بىلــەن دۇنيانــى، تەبىئەتنــى ۋە ئىنســاننى بالىارغــا ئانــا 
ــدۇق.  ــان ئى ــۆھبەتتە بولغ ــدە س ــەندۈرۈش ھەققى ــداق چۈش ــدا قان تىل
ئــۇالر مەكتەپلەرگــە ئــۆز ئالدىغــا دەرســلىك تەســىس قىلىشــقا ئىجــازەت 
ــا  ــائەت ئان ــى س ــدە ئىكك ــپ ھەپتى ــەتتىن پايدىلىنى ــەن پۇرس بېرىلگ
تىلــدا ئۆتۈلىدىغــان بىــر يــۈرۈش دەرســلىك تۈزگۈزمەكچــى بولۇشــتى. 
مــەن ئۇالرغــا بــۇ دەرســلىكنىڭ خىتــاي تەشــەببۇس قىلىدىغــان ســاختا 
كوللىكتىۋىزىمنىــڭ ئەكســىچە ئۆزلۈكنــى تەكىتلەيدىغــان »مــەن« بىلــەن 
باشاشــنى ئېيتتىــم. باشــانغۇچقا »مــەن ۋە بەدىنىم«، »مــەن ۋە ئائىلەم، 
جەمەتىــم« دېگــەن ئىككــى كىتــاپ، تولۇقســىزغا »مــەن ۋە تارىخىــم«، 
»مــەن ۋە زېمىنىــم«، »مــەن ۋە ئېلىم-پــەن« دېگــەن ئــۈچ كىتــاپ، 
تولــۇق ئوتتۇرىغا »مــەن ۋە ئىاھىي دۇنيــا«، »مەن ۋە سىياســىي دۇنيا« 
ــەت  ــن مەقس ــۇ كىتاپاردى ــدى. ب ــى بول ــى تەييارالنماقچ ــەن ئىكك دېگ
ــۇن،  ــىدىن باشلىس ــن ۋە ئائىلىس ــنى بەدىنىدى ــز ئۆگىنىش پەرزەنتلىرىمى
ئاندىــن چۈشەنچىســىنى مىللــەت، ئىلىم-پــەن ۋە توپراققــا كېڭەيتســۇن، 
ــات  ــەپ ھاي ــەل ئىگىل ــى مۇكەمم ــي دۇنيان ــي ۋە ئىاھى ــدا ماددى ئاخىرى
ــاختا  ــقان س ــقا چىرماش ــۇن، تۇرمۇش ــرەپ قالمىس ــەپ تەمتى ــدا تىن يولى
ــۇن  ــە ئالدانمىس ــان ئىاھىيەتك ــەت ۋە يالغ ــۇن سىياس ــەت، ئازغ تېباب
ــىلىرىمىز  ــزدە كىش ــىمچە ۋەتىنىمى ــدى. بايقىش ــارەت ئى ــن ئىب دېگەندى
كىچىكىدىــن باشــاپ ئۆزىگــە بىــر ئۆمــۈر ھەمــراھ بولىدىغــان بەدىنــى 
ھەققىــدە ئىلمىــي چۈشــەنچىگە ئىگــە بولمىغاچقــا بىــزدە داخــان، پىرخۇن 
ۋە رىيــاكار تېۋىپــار بازارلىق ئىــدى، كىشــىلىرىمىز تەبىئىــي ۋە ئىجتىمائى 
ــاۋاتقا  ــى س ــدە پەنن ــۈم ھەققى ــق ۋە ئۆل ــەللىك، قېرىلى ــەت، كېس ئاپ
ــدە  ــەت تۆرى ــدا ھۆرم ــق تونى ــار دىندارلى ــا خۇراپاتچى ــە بولمىغاچق ئىگ
ئۇلۇغلىناتتــى. خەلقىمىــز سىياســەت، خەلقــارا مۇناســىۋەت ۋە دۇنياۋىــي 
تەرتىــپ ھەققىــدە مەرىپەتلىــك بواللمىغىنــى ئۈچــۈن دائىــم زالىمارنىــڭ 
قۇلىغــا  قوللىغۇچىســىغا ياكــى قولاردىكــى ئويۇنچۇققــا ئايلىنىــپ قاالتتى. 
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ــڭ  ــكۈنلۈك، پەننى ــىزلىق، چۈش ــىزلىق، مائارىپس ــى ھوقۇقس خەلقىمىزدىك
ئومۇماشماســلىقى، بېقىندىلىقنىــڭ ئەنئەنىگــە ئايلىنىــپ كېتىشــى قاتارلىــق 
ــش  ــە ئۆزگەرتى ــز ھالىتىمىزگ ــان  ئاجى ــپ چىقىۋاتق ــەۋەپلەردىن كېلى س
ــكە  ــى كۆرمەس ــا، بۇالرن ــش بولس ــەڭ ئېچى ــا ج ــا، خۇراپاتق نادانلىقق

ــارەت ئىــدى.  ــەم بولۇشــتىن ئىب ســېلىش بىلىمســىزلىككە ي

شــۇ قېتىملىــق يىغىلىشــتا غەيرەتكــە كەلگــەن پەرۋانە ئۇســتازالرنىڭ 
تەشەببۇســى بىلــەن مــەن بىــر يــۈرۈش كىتاپنىــڭ اليىھەســىنى ئوتتۇرىغــا 
قويــدۇم. كىتاپنــى تــۈزۈش ئىشــىغا ئــون يىلدىــن ئارتــۇق ئوقۇتقۇچىلىق 
ۋە ســىنىپ باشــقۇرۇش تەجرىبىســىگە ئىگــە دوســتۇم ئەخمــەت مەســئۇل 
ــىم  ــەن رەس ــى. م ــار پۈتت ــتتا كىتاپ ــى ئاۋغۇس ــدى. 2013-يىل بول
كىرگــۈزۈش، كۆنۈكمــە تەييــارالش، ئوقۇتقۇچىارغــا كۆرســەتمە تــۈزۈش 
قاتارلىــق ئىشــارنى قىلىدىغــان چاغــدا قاماققــا ئېلىندىــم. مــەن چىقىــپ 
تۇرۇشــۇمغا قەدىنــاس دوســتۇم تۇتۇلــۇپ كەتتــى. كىتــاپ مەنــدە قالدى. 

»مــەن...« دېگــەن بــۇ بىــر يــۈرۈش كىتاپنــى تۈزگەن دوســتۇم 
ھەقىقەتــەن ئەھمىيەتلىــك بىــر ئەمگــەك قىلغــان ئىكــەن. ئەينــى چاغــدا 
ــا  ــز ئۈچۈن ــى خەلقىمى ــدا ۋەتەندىك ــۇ چاغ ــز ش ــان پىانلىرىمى قىلغ
ــر  ــۇنداق بى ــدۇق. مۇش ــاج ئىكەن ــر ئىھتىي ــۇ زۆرۈر بى ــەس ھېلىم ئەم
يۈرۈشــلۈك كىتاپارنــى چىقىرىشــنىڭ ئەھمىيىتىنــى مۇســاپىرەتتە تېخىمــۇ 
چوڭقــۇر ھىــس قىلدىــم، ھەمــدە قاماقتــا قالغــان دوســتۇمنىڭ ئۈمىدىنــى 
ــى  ــم. ئۇيغۇرياردىك ــەت قىلدى ــنى نىي ــە ئاشۇرۇش ــە ئەمەلگ مۇھاجىرەتت
دوســتارنىڭ قوشۇلۇشــى بىلــەن بــۇ بىر يــۈرۈش كىتــاپ روياپقــا چىقتى. 
ــم،  ــە ھازىرلىيالمدى ــۈن كۆنۈكم ــار ئۈچ ــۇ كىتاپ ــەن ب ــدەك م دېگىنمى
رەســىم كىرىشــتۈرەلمىدىم، دوســتۇم قاماقتــا بولغاچقــا كىتاپنــى تۈزۈشــتە 
ــەش  ــەت تەھرىرل ــم. پەق ــتە قىالمىدى ــى سۈرۈش ــان مەنبەلەرن قولانغ
جەريانىــدا بــەزى تولۇقاشــارنى قىلدىــم. ۋەتەندە شــارائىت چەكلىمىســى 
ــاپ  ــى يېڭى ــە ۋە ئاتالغۇالرن ــان ســۆز، جۈمل ــپ قالغ ــەۋەپلىك دېيىلى س

ــم. چىقتى
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ۋەتىنىمىز –شەرقىي تۈركىستاننىڭ تاغ تېزمىلىرى ۋە تاغ 
چوققىلىرى

تاغ تېزمىلىرى

تــاغ سىستېمىســى مەلــۇم يۆنىلىشــتە ســوزۇلغان، شــەكىللىنىش 
ســەۋەبى جەھەتتــە باغلىنىشــلىقى بولغــان ھــەم قانۇنىيەتلىــك ھالــدا 
ــى.  ــي نام ــىنىڭ ئومۇمى ــاغ سىستېمىس ــە ت ــر قانچ ــان بى تارقالغ
ئوخشــاش بىــر تــاغ سىستېمىســى دىكــى تــاغ تېزمىلىرى ئوخشــاش 
ــۇق  ــە تەئەلل ــك دەۋرگ ــك ۋە گېئولوگىيەلى ــق بىرلى گېئوتېكتونىكىلى
.مەســىلەن : تەڭرىتــاغ تــاغ سىستېمىســى شــىمالىي تەڭرىتــاغ تــاغ 
تېزمىســى، ئوتتــۇرا تەڭرىتــاغ تــاغ تېزمىســى، جەنۇبىــي تەڭرىتــاغ 
ــۇم  ــى مەل ــاغ تېزمىس ــدۇ. ت ــە ئالى ــى ئۆزئىچىگ ــاغ تېزمىلىرىن ت
قانۇنىيــەت بويىچــە جاياشــقان بىرقانچــە تاغنىــڭ ئومۇمىــي نامــى 
ــى،  ــى،  ئاالتاۋتېغ ــاغ تېزمىس ــاغ ت ــىمالىي تەڭرىت ــىلەن : ش مەس
بېگجىنتــاۋ تېغــى، كوگورچىــن تېغــى، پولكىنــۇر تېغــى، ئىرەنقابىرغا 
تېغــى، تېڭگېــر تېغــى، بۇغــدا تېغــى، باركــۆل تېغــى قاتارلىقارنــى 
ئۆزئىچىگــە ئالىدۇ .تاغ تېزمىســىنىڭ ئاساســىي گەۋدىســىنى تەشــكىل 
قىلغــان تاغــار ئاساســىي تــاغ تېزمىســى بولــۇپ، ئاساســىي تــاغ 
تېزمىســىدىن ســوزۇلۇپ چىققانلىــرى تارمــاق تــاغ تېزمىلىرىــدۇر .

ــا  ــۇال، ئې ــاۋ، ئ ــاغ، ت شــەرقىي تۈركىســتاندا تاغــار كــۆپ : ت
قاتارلىقــار  ئوخشــاش بولمىغــان مىللەتلەرنىــڭ تاغنــى ئوخشــاش بولمىغان 
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تىلــدا ئاتىشــىدۇر. مەســىلەن :  ئۇيغــۇر تىلىدىكــى تــاغ قــازاق تىلىــدا 
تــاۋ، مۇڭغــۇل تىلىــدا  ئــۇال دەپ ئاتىلىــدۇ. 

ئالتاي تاغ سىستېمىسى

ــمىدىكى  ــۇرا قىس ــىيانىڭ ئوتت ــى ئاس ــاغ سىستېمىس ــاي ت ئالت
ــى  ــاي تېغ ــابلىنىدۇ، ئالت ــرى ھېس ــتېمىلىرىنىڭ بى ــاغ سىس ــوڭ ت چ
ــاي  ــدە. ئالت ــەن مەنى ــاغ« دېگ ــۇن ت ــدا »ئالت ــۇل تىلى مۇڭغ
ــمى  ــىمالىي قىس ــتاننىڭ ش ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــاغ سىستېمىس ت
ــۇپ،  ــقان بول ــمىغا جاياش ــي قىس ــڭ غەربى ــەن  موڭغۇلىيەنى بىل
ــە  ــىيە تەۋەلىكىگ ــتان ۋە روس ــمى قازاقىس ــىمال قىس ــي ش غەربى
ــابلىنىدۇ.  ــاغ ھېس ــۈزۈك ت ــە ئ ــى پۈرۈلم ــۇ قەدىمك ــوزۇلىدۇ، ئ س
ــي  ــەرقىي جەنۇبى ــي شىمال–ش ــى غەربى ــاغ سىستېمىس ــاي ت ئالت
ــەن 2000  ــى تەخمىن ــۇپ، ئۇزۇنلىق ــوزۇلغان بول ــىدە س يۆنىلىش
ــلىق  ــدۇ. ئاساس ــر كېلى ــى  250~350كىلومېتى ــر، كەڭلىك كىلومېتى
چوققىســىنىڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 4506  مېتىــر بولــۇپ، 
ھازىرقــى زامــان مۇزلۇقلىــرى بــار .تاغلىقلىــرى يېپىنچــا ئۆســۈملۈك 
ۋە تۇپراقنىــڭ ۋېرتىــكال بەلۋاغــاردا بۆلۈنۈشــى روشــەن، ئورمــان 
ــق،  ــرى دېھقانچىلى ــى ئويمانلىقلى ــاغ ئارىس ــىمول، ت ۋە كانزاپىس

ــدۇ . ــاب كېلى ــىغا ب ــق ئىشلەپچىقىرىش چارۋىچىلى

شــەرقىي تۈركىســتان تەۋەلىكىدىكــى ئالتــاي تاغلىــرى پۈتكۈل 
ــرى  ــي يانباغىرلى ــەك جەنۇبى ــۇرا بۆل ــىنىڭ ئوتت ــاغ سىستېمىس ت
بولــۇپ، ئۇزۇنلۇقــى تەخمىنــەن 750 كىلومېتىــر، غەربىــي شــىمال 
بۆلىكىنىــڭ كەڭلىكــى تەخمىنــەن  50  كىلومېتىــر، شــەرقىي جەنــۇب 
ــڭ 900  ــى 58 مى ــر، كۆلىم ــى 80 كىلومېتى ــڭ كەڭلىك بۆلىكىنى
ــرى،  ــى تاغلى ــرى، ئارگالت ــاي تاغلى ــۇ ئالت ــدۇ. ئ ــر كېلى كىلومېتى
بەيتىــك تاغلىــرى ۋە شــەرقىي قىســىمدىكى قابتېــك تېغــى، 
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ــڭ  ــان. بۇتاغارنى ــب تاپق ــن تەركى ــى قاتارلىقاردى ــل تېغ خوخۇندې
ــر  ــەن  2000~3500  مېتى ــى ئومۇم ــن ئېگىزلىك ــز يۈزىدى دېڭى
ــاراپ  ــا ق ــەرقىي جەنۇبق ــىمالدىن ش ــي ش ــرى غەربى ــدۇ؛ تاغلى كېلى
ــتان،  ــىيە، قازاقىس ــاي، روس ــدۇ. خىتت ــىيىپ بارى ــي پەس تەدرىجىي
ــى  ــان جايدىك ــەت چېگرىلىنىدىغ ــۆت دۆل ــق ت ــە قاتارلى موڭغۇلىي
بىرقانچــە تــاغ چوققىســىنىڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  4000 
مېتىردىــن ئاشــىدۇ .ئــەڭ ئــۇزۇن بولغــان دوســتلۇق چوققىســىنىڭ 
ــا  ــۇپ، ئۇنىڭغ ــر بول ــى 4374 مېتى ــن ئېگىزلىك ــز يۈزىدى دېڭى
كىچىــك مۇزلۇقــار تاقالغــان، شــەرقىي جەنــۇب قىســمىدىكى تــاغ 
چوققىلىرىنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  3200~3800  مېتىــر 
ئارىلىقىــدا شــەرقىي قىســمىدىكى بىــر قاتــار ئــۈزۈك تاغــار ئانچــە 
ئېگىــز ئەمــەس. ئارگالتــى تېغىنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  
ــڭ  ــك تېغىنى ــر، بەيتى ــڭ 3290 مېتى ــك تېغىنى ــر، بەيتى 2137 مېتى
شــەرقىي قىســمىدىكى تــار، ئۇزۇنچــاق كەتكــەن پــەس تاغارنىــڭ 
بولســا 2000 ~ 2500 مېتىرغىچــە كېلىــدۇ. ئالتــاي تاغلىــرى تىپىك 
قاتامســىمان گېئومورفولوگىيەلىــك ئاالھىدىلىككــە ئىگــە  :بىرىنچــى 
دەرىجىلىــك تەكشــىلەنگەن يــۈز دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  3000 
مېتىردىــن يۇقىــرى ئېگىــز تــاغ بەلۋېغىغــا، ئىككىنچــى دەرىجىلىــك 
ــى  2600~3000  ــن ئېگىزلىك ــز يۈزىدى ــۈز دېڭى ــىلەنگەن ي تەكش
ــى  ــا، ئۈچىنچ ــاغ بەلۋېغىغ ــال ت ــۇرا ھ ــى ئوتت ــر ئېگىزلىكتىك مېتى
ــى  ــن ئېگىزلىك ــز يۈزىدى ــۈز دېڭى ــىلەنگەن ي ــك تەكش دەرىجىلى
2000~2400 مېتىــر ئېگىزلىكتىكــى ئوتتــۇرا ھــال تــاغ بەلۋېغىغــا 
ــاۋا  ــان ھ ــۇز ئوكي ــىمالىي م ــمى ش ــي قىس ــقان. غەربى جاياش
ئېقىمېنىــڭ تەســىرىگە ئۇچرىغانلىقتىــن ھــۆل يېغىنــى مــول. تاغــار 
قويــۇق ئورمــان بىلــەن قاپانغــان بولــۇپ، شەمشــاد، بالقارىغــاي، 
قارىغــاي، ئــاق شەمشــاد قاتارلىــق يىڭنــە يوپۇرماقلىــق ئورمانــار 
ــەر  ــق دەرەخل ــەڭ يوپۇرماقلى ــق ك ــرەك قاتارلى ــن،  تې ۋە قېيى
بــار. شــەرقىي قىســمىدىكى تاغلىــق رايونىنىــڭ ھــۆل يېغىنــى ئــاز 
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ئورمانلىــرى بىــر قــەدەر شــاالڭ بولــۇپ ياياقنــى ئاســاس قىلغــان 
ــاي  ــڭ ئالت ــان. خىتاينى ــەن قاپانغ ــۈملۈكلەر بىل ــا ئۆس يېپىنچ
تاغلىرىدىكــى ئاساســلىق دەريــا ئېقىنــار غەربتىــن شــەرققە قــاراپ 
قابــا دەرياســى، بۇرچىــن دەرياســى، قىــران دەرياســى، قارائېرتىــش 
ــاالر  ــۇپ، بــۇ دەري ــار بول دەرياســى، چىڭگىــل دەرياســى قاتارلىق
ئېرتىــش دەرياســى ســۇ سىستېمىســى بىلــەن ئۇلۇنگــۇر دەرياســى 
ــلىق  ــڭ ئاساس ــۇ جاينى ــەكىللەندۈرىدۇ. ب ــنى ش ــۇ سىستېمىس س
قېزىلمــا بايلىقلىرىدىــن ئالتــۇن، نىكېــل، مىــس، لىتىــي، بىئۇبىــي، 

ــار . ــار ب ــۇت قاتارلىق ــال، ياق ــال، چىرىمت تانت

تەڭرىتاغ تاغ سىستېمىسى

تەڭرىتــاغ تــاغ سىستېمىســى ئاســىيانىڭ ئوتتــۇرا قىســمىدىكى 
ئــەڭ چــوڭ تــاغ سىســتېمىلىرىنىڭ بىــرى، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
ئوتتــۇرا قىســمىنى كېســىپ ئۆتىــدۇ. غەربىــي بۆلىكــى قازاقىســتان، 
ــى  ــي ئۇزۇنلۇق ــدە، ئومۇمى ــتان تەۋەلىكى ــتان، ئۆزبېكىس قىرغىزىس

ــدۇ.  ــر كېلى 2500 كىلومېتى

شــەرقىي تۈركىســتان تەۋەلىكىدىكــى تەڭــرى تېغىنىــڭ 
شــەرقتىن غەربكىچــە بولغــان ئۇزۇنلۇقــى 1760 كىلومېتىــر بولــۇپ، 
تەڭــرى تېغــى ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقىنىــڭ ئۈچتىــن ئىككــى قىســمىدىن 
كۆپرەكىنــى ئىگىلەيــدۇ؛ كەڭلىكــى 250~350 كىلومېتىــر، كۆلىمــى 
464 مىــڭ كىۋادىــرات كىلومېتىــر بولــۇپ، تارىــم ئويمانلىقــى بىلەن 
جۇڭغــار ئويمانلىقىنــى ئايرىــپ تۇرىــدۇ. قەدىمكــى تەڭــرى تاغلىرى 
قەدىمكــى ھايــات ئېراســىنىڭ ئاخىرقــى مەزگىللىرىــدە پۈرمىلىشــىش، 
كۆتۈرۈلــۈش نەتىجىســىدە شــەكىللەنگەن. ئوتتۇرا ھايــات )مېزوروي( 
ــلەپكى ئۈچىنچــى  ــىنىڭ دەس ــات ئېراس ــى ھاي ــەن يېڭ ئېراســى بىل
دەۋرىــدە يالىنىــپ تەكشــىلىنىش نەتىجىســىدە ياالنمــا تۈزلەڭلىككــە 
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ئايانغــان. يېڭــى تۈزۈلمــە ھەرىكىتــى داۋامىــدا ئــۈزۈك 
ــىنى  ــاغ گەۋدىس ــك ت ــى ھەيۋەتلى ــۈپ، بۈگۈنك ــەر كۆتۈرل بۆلەكل
ــە  ــەرقتىن غەربك ــاغ سىستېمىســى ش ــاغ ت ــەكىللەندۈرگەن. تەڭرىت ش
ســوزۇلغان بىــر قانچــە ئــۈزۈك تاغاردىــن تەركىــب تاپقــان بولۇپ، 
شــىمالدىن جەنۇبقــا قــاراپ شــىمالىي تەڭرىتــاغ، ئوتتــۇرا تەڭرىتاغ، 
جەنۇبىــي تەڭــرى تاغاردىــن ئىبــارەت .تاغارنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن 
ئوتتۇرۇچــە ئېگىزلىكــى 4000 مېتىــر ئەتراپىــدا. تەڭــرى تاغلىرىــدا 
پەلەمپەيســىمان يەرشــەكىللىرى بولــۇپ، بىرىنچــى دەرىجىلىك تەكشــى 
يــۈزى  4000  مېتىردىــن يۇقىــرى، ئىككىنچــى دەرىجىلىــك تەكشــى 
ــىيۈزى  ــك تەكش ــى دەرىجىلى ــر، ئۈچىنچ ــۈزى 2800~3200 مېتى ي
1800~2200 مېتىــر كېلىــدۇ. تەڭرىتــاغ تــاغ سىستېمىســى شــەرق–
غــەرب يۆنىلىشــى شــەكلىدە ســوزۇلغان. تەڭــرى تېغىنىــڭ غەربىــي 
بۆلىكىگــە ئاساســىي چوققا-تۆمــۈر چوققىســى جاياشــقان بولــۇپ، 
ــڭ  ــدۇ، ئۇنى ــر كېلى ــى 1435.3 مېتى ــن ئېگىزلىك ــز يۈزىدى دېڭى
ئەتراپىدىكــى خانتەڭــرى چوققىســىنىڭ دېڭىــز يۈزىنىــڭ ئېگىزلىكــى 
6995 مېتىــر، تەڭــرى تېغىنىــڭ چوققىســى بولغان بۇغداچوققىســىنىڭ 
ــڭ  ــرى تېغىنى ــدۇ. تەڭ ــى 5445 مېتىركېلى ــن ئېگىزلىك دېڭىزيۈزىدى

شــەرقىي بۆلــەك تــاغ 
ــز  ــىنىڭ دېڭى گەۋدىس
ــى  ــن ئېگىزلىك يۈزىدى
ــىيىپ  ــي پەس تەدرىجىي
قارلىــق  بارىــدۇ. 
شــەرقىي  تاغنىــڭ 
چۆللۈككــە  قىســمى 
ــان. تەڭرىتاغ  يانتۇالنغ
سىستېمىســىدا  تــاغ 
ــار  ــۇن ئويمانلىق نۇرغ
 : مەســىلەن  بــار. 
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ــى،  ــان ئويمانلىق ــى، تۇرپ ــەھەر ئويمانلىق ــى، قاراش ــى ئويمانلىق ئىل
ــۇز ئويمانلىقــى، بــاي ئويمانلىقــى،  موڭغۇلكــۈرە ئويمانلىقــى، يۇلت

ــار.  ــى قاتارلىق ــۈش ئويمانلىق كۈم

ــوڭ  ــەڭ چ ــتاندىكى ئ ــەرقىي تۈركىس ــرى ش ــرى تاغلى تەڭ
ھازىرقــى زامــان مۇزلــۇق رايونــى بولــۇپ، 6890 دىــن ئارتــۇق 
ــۋادرات  ــى 9500 كى ــي كۆلىم ــڭ ئومۇمى ــار، بۇالرنى ــۇق ب مۇزل
ــڭ  ــۇق، مۇزالرنى ــى ئارت ــۇق، مۇزلۇقاردىك ــن ئارت كىلومېتىردى
ــڭ  ــر. بۇنى ــۇب مېتى ــارد ك ــدارى 360 مىلي ــاس مىق ــي زاپ ئومۇمى
ــى،  ــۈر چوققىس ــى تۆم ــي بۆلىكىدىك ــڭ غەربى ــدە تەڭرىتېغىنى ئىچى
خانتەڭــرى چوققىســى تــاغ تۈگۈنــى ۋە خالىقتــاۋ قاتارلىقــار ئــەڭ 

ــابلىنىدۇ.  ــون ھېس ــۇق راي ــوڭ مۇزل چ

شىمالىي تەڭرىتاغ

      شــىمالىي تەڭرىتــاغ غەربتــە ئاالتــاۋ تاغلىرىدىــن 
باشــلىنىپ، شــەرققە تەرتىــپ بويىچــە بېگجىنتــاۋ تېغــى، كوگورچىــن 
تېغــى، پولكىنۇرتېغــى، ئېرەنقابىرغــا تېغــى، تەڭــرى تېغــى، بۇغــدا 
ــدۇ.  ــە ئالى ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــى قاتارلىقارن ــۆل تېغ ــى، بارك تېغ
ــەرقتىن  ــىدە، ش ــەرق–غەرب يۆنىلىش ــەن ش ــى ئاساس ــاغ گەۋدىس ت
غەربكىچــە بولغــان ئۇزۇنلىقــى 1500 كىلومېتىــر، جەنۇبتىــن 
ــدا،  ــر ئەتراپى ــى 100~50 كىلومېتى ــان كەڭلىك ــىمالغىچە بولغ ش
ئــەڭ كــەڭ جايلىــرى 200 كىلومېتىرغــا يېتىــدۇ. شــىمال تەرىپــى 
جۇڭغــار ئويمانلىقىغــا تۇتىشــىدۇ. جەنۇبتــا ئىلــى ۋادىســى، چــوڭ–
كىچىــك يۇلتــۇز ئويمانلىقــى، تۇرپــان ئويمانلىقــى قاتارلىــق ئوتتۇرا 
ــرى  ــە تاغلى ــدۇ. ئادەتت ــپ تۇرى ــەن ئايرىلى ــرى بىل ــرى تاغلى تەڭ
ئوتتــۇرا تەڭــرى تاغلىرىدىــن ئېگىــز، جەنۇبىــي تەڭــرى تاغلىرىدىــن 
ــى 3500~3000   ــن ئېگىزلىك ــز يۈزىدى ــۇپ، دېڭى ــرەك بول پەس
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ــدا.  ــر ئارىلىقى مېتى

ئاالتاۋ

      ئاالتــاۋ قازاقچــە »رەڭــدار تاغ« دېگەن مەنىدە .شــىمالىي 
ــەرقىي  ــرى ش ــي يانباغ ــدە، جەنۇبى ــتان تەۋەلىكى ــرى قازاقىس يانباغ
تۈركىســتاننىڭ بۆرتــاال مۇڭغــۇل ئاپتونــوم ئوباســتى تەۋەلىكىــدە. 
ــى  ــىدە. ئۇزۇنلۇق ــۇب يۆنىلىش ــي جەن ــىمال – غەربى ــەرقىي ش ش
تەخمىنــەن 350 كىلومېتىــر، كەڭلىكــى 70 ~ 50  كىلومېتىــر كېلىدۇ. 
ــى  ــڭ ئۇزۇنلۇق ــاغ بۆلىكىنى ــەرقىي تۈركىســتان تەۋەلىكىدىكــى ت ش
تەخمىنــەن 200 كىلومېتىــر. كەڭلىكــى  25~10كىلومېتىــر، كۆلىمــى 
ــاال  ــى بۆرت ــي چېتىن ــڭ جەنۇبى ــدۇ .تاغلىقنى ــر كېلى 4000 كىلومېتى
ــى  ــتان چېگرالىنيەس ــاي قازاقىس ــى خىتت ــىمال تەرىپن ــى، ش ۋادىس
پاســىل قىلىــدۇ. شــەرقىي بۆلىكــى ئېبنــۇر كۆلــى ئويمانلىقىغىچــە 
ســوزۇلىدۇ .غەربىــي قىســمى ئاساســەن شــەرقى - غەرب يۆنىلىشــىدە 

ســوزۇلغان بېگجىنتــاۋ تاغلىــرى بىلــەن تۇتىشــىدۇ.

بوغدا تاغلىرى

      بوغــدا تاغلىــرى شــىمالىي تەڭــرى تاغلىرىنىــڭ شــەرقىي 
ــۇم  ــزۇ ئاپتون ــانجى خۇي ــۇپ، س ــى بول ــاغ تېزمىس ــەك ت بۆل
ــۇل  ــى ۋە قۇم ــان ۋىايىت ــەھىرى، تۇرپ ــى ش ــتى، ئۈرۈمچ ئوباس
ــا قوشــنا،  ــار ئويمانلىقىغ ۋىايەتلىرىگــە ســوزۇلغان. شــىمالدا جۇڭغ
ــەن  ــى بىل ــان ئويمانلىق ــى، تۇرپ ــەيۋوپۇ ئويمانلىق ــا س جەنۇبت
چېگــراداش، شــەرقتە يەتتــە قــۇدۇق ئويمانلىقــى ئارقىلىــق باركــۆل 
ــى  ــەيۋوپۇ ئويمانلىق ــا س ــي جەنۇبت ــىدۇ. غەربى ــا تۇتىش تاغلىرىغ
ئارقىلىــق تەڭــرى تېغىغــا قوشــنا ئاساســەن شــەرق–غەرب 
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يۆنىلىشــىدە، ئۇزۇنلۇقــى تەخمىنــەن 320 كىلومېتىــر، كەڭلىكــى 40 
~ 80 كىلومېتىــر، كۆلىمــى تەخمىنــەن 20 مىــڭ كىــۋادرات كىلومېتىر 
كېلىــدۇ. ئاساســىي چوققىســى بولغــان بۇغــدا چوققىســىنىڭ دېڭىــز 
يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 5445 مېتىــر، چوققــا رايونىــدا 5000 مېتىردىن 
ــىدىن  ــاغ چوققىس ــىدىغان ت ــىدىن ئاش ــاغ چوققىس ــىدىغان ت ئاش
يەتتىســى بــار. مۇزلۇقارنىــڭ كۆلىمــى 221 كىــۋادرات كىلومېتىــر. 
شــەرقىي بۆلىكىنىــڭ تــاغ گەۋدىســى تەدرىجىيــي پەســىيىپ دېڭىــز 
ــۇدۇق  ــە ق ــىدۇ، يەتت ــا چۈش ــى 3000  مېتىرغ ــن ئېگىزلىك يۈزىدى
ــاش  ــدۇ. ت ــا بارى ــر ئەتراپىغ ــدە 1000  مېتى ــە كەلگەن بۆلىكىگ
يــول بــۇ جايدىــن ئۆتــۈپ، جۇڭغــار ئويمانلىقــى بىلــەن تۇرپــان 
ئويمانلىقىنــى تۇتاشــتۇرۇپ تۇرىــدۇ. جەنۇبىــي يانباغرىنىــڭ ھــاۋا 

ــاق.  ــى قۇرغ كىلىمات

باركۆل تاغلىرى

ــۆل  ــى. بارك ــمى بارقۇتېغ ــە بىرئىس ــڭ يەن ــۆل تاغلىرىنى بارك
تاغلىــرى شــىمالىي تەڭــرى تاغلىرىنىــڭ شــەرقىي بۆلىكىدىكــى تــاغ 
تېزمىلىرىنىــڭ بىــرى، قۇمــۇل ۋىايىتــى تەۋەلىكىــدە .ئــۇ شــىمالدا 
باركــۆل ئويمانلىقــى، جەنۇبتــا قۇمــۇل ئويمانلىقــى، شــەرقتە قارلىق 
ــرى  ــدا تاغلى ــە بۇغ ــىدۇ، غەربت ــەن تۇتىش ــى بىل ــاغ ئويمانلىق ت
ــي بۆلىكــى ئاساســەن شــەرق– ــدۇ .غەربى ــەن قارىشــىپ تۇرى بىل
ــەرقىي  ــي شىمال–ش ــى غەربى ــي بۆلىك ــىدە، غەربى ــەرب يۆنىلىش غ
جەنــۇب يۆنىلىشــىدە بولــۇپ، ئوتتــۇرا قىســمى شــىمالغا تومپىيىــپ 
چىققــان يايىســىمان شــەكىل ھاســىل قىلغــان. ئوتتــۇرا قىســمى ئەڭ 
كــەڭ، ئىككــى بېشــى تــار ئۇزۇنلىقــى تەخمىنــەن 160 كىلومېتىــر، 
كەڭلىكــى 20 ~ 40 كىلومېتىــر، كۆلىمــى تەخمىنــەن4500 كىۋادرات 
كىلومېتىــر كېلىــدۇ. دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى ئومۇمــەن 3000 
مېتىــر، ئوتتــۇرا قىســمى ئــەڭ ئېگىــز. ئاساســىي چوققىســى بولغــان 
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ھىــال ئــاي تېغىنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 4265 مېتىــر 
كېلىــدۇ؛ ئىككــى بېشــىغا قــاراپ تەدرىجىيــي پەســىيىپ 2000 مېتىر 
ئەتراپىغــا چۈشــىدۇ. ســۇ بۆلگــۈچ چوققىســى شــىمالغا يانتۇالنغــان 
ــىمان،  ــەكلى يايىس ــڭ ش ــمىدىكى تاغارنى ــىمالىي قىس ــۇپ، ش بول

جەنۇبىــي قىســمىدىكى تاغــار تــۈز.

ئوتتۇرا تەڭرىتاغلىرى

ئوتتــۇرا تەڭرىتاغلىــرى تەڭرىتــاغ تــاغ سىستېمىســىنىڭ 
ئوتتــۇرا قىســمىنى توغرىســىغا كېســىپ ئۆتىــدۇ. ئىلــى ۋىايىتــى، 
بايىنغولىــن موڭغــۇل ئاپتونــوم ئوباســتى ۋە تۇرپــان ۋىايەتلىرىنىڭ 
تەۋەلىكىــدە. ئاساســلىق تــاغ تېزمىلىــرى ئىلــى دەرياســى بىلــەن 
ــن  ــۇپ، غەربتى ــقان بول ــا جاياش ــى ئارىلىقىغ ــەھەر دەرياس قاراش
ــرال  ــرى، ئاب ــۇن تاغلى ــە ئۇيس ــى بويىچ ــاراپ رېت ــەرققە ق ش
تاغلىــرى، بىيىــك تاغلىــرى، نــارات تاغلىــرى، ســارمىن تاغلىــرى، 
ئالغــۇي تاغلىــرى، چــۆل تــاغ قاتارلىقــار بــار. بــۇ تاغارنىــڭ بىر 
پۈتــۈن گەۋدىســى ئاساســەن شــەرق–غەرب يۆنىلىشــىدە، ئوخشــاش 
ــي  ــدۇ. غەربى ــى پەرقلىنى ــڭ يۆنىلىش ــاغ تېزمىلىرىنى ــان ت بولمىغ
جەنۇب-شــەرقىي شــىمال يۆنىلىشــىدىكى تاغــار بىرقــەدەر كــۆپ. 
ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقــى تەخمىنــەن 900 كىلومېتىــر، كەڭلىكــى 60~80 
كىلومېتىــر بولــۇپ، ئــەڭ كــەڭ جايلىــرى 120 كىلومېتىرغــا يېتىــدۇ. 
ئوتتــۇرا تەڭرىتــاغ بىلــەن شــىمالىي تەڭرىتــاغ ۋە جەنۇبىــي تەڭــرى 
تاغلىرىنىــڭ ئوتتۇرۇســىنى تــاغ ئــارا ئويمانلىقــار ۋە ۋادىــار ئايرىپ 
ــى،  ــا ۋادىس ــاش دەري ــى، ق ــى ئويمانلىق ــى دەرياس ــۇرۇدۇ. ئىل ت
ــۇرا  ــى ئوتت ــان ئويمانلىق ــى ۋە تۇرپ ــۇز ئويمانلىق ــك يۇلت كىچى
تەڭــرى تاغلىــرى بىلــەن شــىمالىي تەڭــرى تاغلىرىنىــڭ چېگراســى 
ھېســابلىنىدۇ. موڭغــۇل كــۈرە ئويمانلىقى، چــوڭ يۇلتــۇز ئويمانلىقى 
ــەن  ــرى بىل ــرى تاغلى ــۇرا تەڭ ــى ئوتت ــەھەر ئويمانلىق ــارا ش ۋە ق
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ــىمالىي  ــرى ش ــىدۇر. تاغلى ــڭ چىگراس ــرى تاغلىرىنى ــي تەڭ جەنۇبى
تەڭرىتــاغ ۋە جەنۇبىــي تەڭــرى تاغلىرىدىــن پەســرەك بولــۇپ دېڭىز 
يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى ئومۇمــەن 2000~3000 مېتىــر كېلىــدۇ؛ ئــەڭ 
ئاساســلىق چوققىلىــرى 3500 ~ 4500 مېتىــر، ســارمىن تاغلىرىنىــڭ 
ــان  ــن كېلىدىغ ــدۇ، غەربتى ــر كېلى ــى 4589 مېتى ــىي چوققىس ئاساس

ــەم . ــەم ھــاۋا ئېقىمېنىــڭ تەســىرىدە كىلىماتــى بىرقــەدەر ن ن

ئابرال تاغلىرى

ئابــرال تاغلىــرى ئوتتــۇرا تەڭرىتــاغ تــاغ تېزمىلىرىنىــڭ بىرى، 
ئىلــى ئوباســتى تەۋەلىكىــدە. شــىمالدا قــاش دەرياســى ۋادىســى 
ئارقىلىــق پولكىنــۇر تاغلىــرى ۋە ئىرەنقابىرغــا تاغلىرىدىــن ئايرىلىــپ 
ــارات  ــق ن ــى ئارقىلى ــا ۋادىس ــەس دەري ــا كۈن ــۇرۇدۇ، جەنۇبت ت
ــەن  ــى بىل ــاش دەرياس ــە ق ــۇرۇدۇ؛ غەربت ــپ ت ــن ئايرىلى تاغلىرىدى
ئاچــال دەرياســى قوشــۇلىدىغان جايدىكــى دۆڭ مازاردىن باشــلىنىپ، 
ــەن  ــىدۇ .ئاساس ــەن كېسىش ــرى بىل ــا تاغلى ــەرقتە ئېرەنقابىرغ ش
شــەرق غــەرب يۆنىلىشــىدە ســوزۇلغان. ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقــى 240 
كىلومېتىــر، كەڭلىكــى 40~20 كىلومېتىــر، كۆلىمــى تەخمىنــە 8000 
كىــۋادرات كىلومېتىــر كېلىــدۇ. تاغلىــرى غەربتىــن شــەرققە قــاراپ 
ــۇپ،  ــەس بول ــى پ ــي بۆلىك ــدۇ. غەربى ــپ بارى ــي كېڭىيى تەدرىجىي
ــى  ــۇرا بۆلىك ــر، ئوتت ــى 2000 مېتى ــن ئېگىزلىك ــز يۈزىدى دېڭى
تېخىمــۇ پەســىيىپ ئىگەرســىمان ھالەتنى شــەكىللەندۈرگەن .شــەرقىي 
ــىنىڭ  ــلىق چوققىس ــدۇ. ئاساس ــەپ بارى ــي ئېگىزل ــى تەدرىجى بۆلىك
ئېگىزلىكــى3996  مېتىــر كېلىــدۇ. تــاغ گەۋدىســى قــاش دەرياســى 

بىلــەن كۈنــەس دەرياســى ئارىلىقىدىكــى ســۇ بۆلگۈچتــۇر .
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يالقۇنتاغ

      يالقــۇن تــاغ تۇرپــان تەۋەلىكىگــە جاياشــقان. تۇرپــان 
ــە  ــدۇ. غەربت ــىپ ئۆتى ــمىنى كېس ــۇرا قىس ــڭ ئوتت ئويمانلىقىنى
شــاپتۇللۇقتىن باشــلىنىپ، شــەرقتە ئــاق تېــرەك جىلغىســىغىچە يېتىپ 
ــي  ــەرقىي جەنۇبى ــۆل، ش ــڭ ك ــي ئايدى ــي جەنۇبى ــدۇ، غەربى بارى
ــدى  ــاغ ئال ــڭ ت ــدا تاغلىرىنى ــمى بۇغ ــىمالىي قىس ــاغ، ش ــۇم ت ق
ــۇق   ــەرقىي ئۇزۇنل ــەن ش ــارەت. ئاساس ــن ئىب ــۇ تۈزلەڭلىكىدى يانت
9010~8910، شــىمالىي كەڭلىــك 435~ 425 دائىرىســىدە. غەربىــي 
ــى  ــي ئۇزۇنلۇق ــىدە .ئومۇمى ــۇب يۆنىلىش ــەرقىي جەن شىمال–ش
تەخمىنــەن 100 كىــۋادرات كىلومېتىــر، كەڭلىكــى 5 ~ 8 كىلومېتىــر، 
ــاغ  ــدۇ. ت ــر كېلى ــۋادرات كىلومېتى ــەن 600 كى ــى تەخمىن كۆلىم
ــەڭ،  ــەدەر ك ــى بىرق ــۇرا بۆلىك ــۇزۇن، ئوتت ــەم ئ ــار ھ ــەكلى ت ش
شــەرق، غــەرب ئىككــى ئۇچــى پــاكار. دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكى 
ــى  ــلىق چوققىس ــدۇ، ئاساس ــە كېلى ــەن 300 ~ 500 مېتىرچ ئومۇم
ئوتتــۇرا بۆلىكىدىكــى ســىڭگىم ئېغىزىنىــڭ شــەرقىي يــان تەرىپىــدە 
ــاڭ  ــدۇ. ت ــى 851 مېتىركېلى ــن ئېگىزلىك ــز يۈزىدى ــۇپ، دېڭى بول
ــەن  ــام دېگ ــدا چىغت ــار تاغ ــىن: »يان ــائىرى سېنش ــى ش سۇاللىس
تــۇرار مەزمــۇت قىياپەتتــە، بەشــىنچى ئايدىــا چىقارئىكــەن يالقۇنــى 
كۆككــە. تاغ–ئېدىرمــۇ چۆمۈپتــۇ ئوتقــا، كەتمەپتــۇ ئىــس تۈتــەك 
تارقــاپ، ئۇچارقــۇش يېقىــن كېلەلمــەي تۇراركــەن مىــڭ چاقىرىــم 
ــب  ــدا راھى ــاياھەت« رومانى ــان. »غەربكەس ــە«  دەپ يازغ چەتت
ــى  ــن ئۆتكەنلىك ــەپىرىدە بۇتاغدى ــش س ــوم ئەكىلى ــۈەنزاڭنىڭ ن ش

ــان.  ــان قىلىنغ باي

جەنۇبىي تەڭرى تاغلىرى

      جەنۇبىــي تەڭــرى تاغلىــرى قىزىلســۇ قىرغىــز ئاپتونــوم 
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ــن  ــى، بايىنغولى ــۇ ۋىايىت ــى، ئاقس ــقەر ۋىايىت ــتى، قەش ئوباس
موڭغــۇل ئاپتونــوم ئوباســتى ۋە تۇرپــان ۋىايىتىنىــڭ تەۋەلىكىــدە 
ــى،  ــۇز ئويمانلىق ــوڭ يۇلت ــى، چ ــۈرە ئويمانلىق ــىمالدا موڭغۇلك .ش
قاراشــەھەر ئويمانلىقــى ئارقىلىــق ئوتتــۇرا تەڭــرى تاغلىــرى بىلــەن 
قارىشــىپ تــۇرۇدۇ، جەنۇبىي تارىم ئويمانلىقىغا تۇتىشــىدۇ. ئاساســەن 
شــەرق–غەرب يۆنىلىشــىدە ئوتتــۇرا بۆلىكــى بىلەن شــەرقىي بۆلىكى 
ــڭ  ــرى تاغلىرىنى ــۇ تەڭ ــوزۇلغان .ئ ــىدە س ــەرق-غەرب يۆنىلىش ش
جەنۇبىــي تېزمىســى بىلــەن خالىــق تــاغ، كــۆك تىكــەن تاغلىــرى، 
خــورا تاغلىــرى، قــۇرۇق تــاغ قاتارلىقارنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. 
تاغلىرىنىــڭ ئۆزگىرىشــى مۇرەككــەپ، ئوتتۇراقىســمى غەربكــە 
ــەت  ــارەت غاي ــن ئىب ــى رايونلىرىدى ــۈر چوققىس ــايغان تۆم قىيس
ــىنىڭ  ــۈر چوققىس ــان. تۆم ــىل قىلغ ــىنى ھاس ــاغ ئومۇرتقىس زور ت
دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى7435 مېتىــر بولــۇپ، تەڭرىتــاغ تــاغ 
ــرى  ــابلىنىدۇ .خانتەڭ ــا ھېس ــز چوقق ــەڭ ئېگى ــىدىكى ئ سىستېمىس
ــن  ــز يۈزىدى ــدا دېڭى ــۇ بەلباغ ــدۇ .ب ــر كېلى چوققىســى 6995 مېتى
ــن 20  ــاغ چوققىلىرىدى ــىدىغان ت ــن ئاش ــى 6000 مېتىردى ئېگىزلىك
نەچچىســى، يېغىلىۋالغــان مۇزلۇقاردىــن 421 بولــۇپ، كۆلىمى 2804 
ــي  ــرى ئومۇمى ــاغ مۇزلۇقلى ــدۇ، تەڭرىت ــر كېلى ــۋادرات كىلومېتى كى
كۆلىمىنىــڭ %29نــى ئىگىلەيــدۇ. خانتەڭــرى چوققىســىنىڭ غەربىــي 
جەنۇبىــي تەڭــرى تاغلىرىنىــڭ جەنۇبىــي تېزمىســى دەپ ئاتىلىــدۇ. 
ئــۇ غەربىــي جەنۇب–شــەرقىي شــىمال يۆنىلىشــىدە بولــۇپ دۆلــەت 
چېگرىســىنى بويــاپ، ســوزۇلغان تــاغ ئومۇرتقــا لىنىيىســىنىڭ دېڭىز 
ــدۇ.  ــر كېلى ــەن 4000 ~ 5000 مېتى ــى ئومۇم ــن ئېگىزلىك يۈزىدى
ــە  ــۆك تېك ــاغ، ك ــق ت ــەرقىدىكى خالى ــىنىڭ ش ــرى چوققىس خانتەڭ
تاغلىرىنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى4000 مېتىردىــن ئاشــىدۇ 
ــى  ــار لەيلىس ــان ق ــى بولغ ــلىق چوققىس ــڭ ئاساس ــق تاغنى .خالى
ــدۇ.  ــر كېلى ــن ئېگىزلىكــى 6627 مېتى ــز يۈزىدى چوققىســىنىڭ دېڭى
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تەڭرى تاغنىڭ جەنۇبىي تېزمىسى

ــڭ  ــرى تېغىنى ــى خانتەڭ ــرى تاغلىرىدىك ــي تەڭ       جەنۇبى
غەربىــي قىســمى ئومۇماشــتۇرۇلۇپ تەڭــرى تاغلىرىنىــڭ جەنۇبىــي 
تېزمىســى دېيىلىــدۇ .ئــۇ جەنۇبىــي تەڭرىتــاغ تــاغ تېزمىلىرىنىــڭ 
ــەن  ــتى بىل ــوم ئوباس ــز ئاپتون ــۇ قىرغى ــمىدۇر .قىزىلس ــر قىس بى
ئاقســۇۋىايىتى تەۋەلىكىــدە. ئــۇ غەربتىــن شــەرققە قــاراپ ئــاالي 
تاغلىــرى، كۆكتــون تــاغ، مەيــدان تــاغ، كۆكشــاغىل تاغلىــرى ۋە 
جەنۇبىــي تەڭــرى تاغلىرىنىــڭ تاغ ئالــدى تــاغ تېزمىلىرىدىكــى قارا 
تېرەك)قاراتېكــە( تاغلىــرى، قاراتــاغ، كەلپىــن تاغلىــرى قاتارلىقارنى 
ــتان  ــمى خىتتاي–قىرغىزىس ــىمالىي قىس ــدۇ. ش ــە ئالى ــۆز ئىچىگ ئ
چېگراســى بىلــەن، جەنۇبىــي قىســمى قىزىلســۇ دەرياســى ئارقىلىــق 
غەربىــي قاراقــۇرۇم تاغلىــرى بىلــەن چېگرىلىنىــدۇ، غەربىــي قىســمى 
ــرى  ــاالي تاغلى ــى ئ ــتان تەۋەلىكىدىك ــوزۇلغان قىرغىزىس ــە س غەربك
بىلــەن تۇتىشــىدۇ، شــەرقىي جەنۇبىــي قىســمى تارىــم ئويمانلىقىنىڭ 
ــۇم  ــمى ق ــىمالىي قىس ــنا، شەرقىي-ش ــەن قوش ــى بىل ــي چېت غەربى
ئېرىــق دەرياســى ئارقىلىــق تۆمــۈر تاغلىــرى بىلــەن چېگرالىنىــدۇ. 
غەربىــي جەنۇب–شــەرقىي شــىمال يۆنىلىشــىدە. ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقى 
تەخمىنــەن 520 كىلومېتىــر، كەڭلىكــى 50~160 كىلومېتىــر، كۆلىمــى 
ــىمالىي  ــدۇ. ش ــر كېلى ــۋادرات كىلومېتى ــڭ كى ــەن 60 مى تەخمىن
ــى  ــىدۇر. ئۇنىڭدىك ــرا لىنيەس ــتان چېگ ــاي قىرغىزىس ــمى خىتت قىس
ســۇ بۆلگــۈچ چوققىارنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 4000 ~  
5000مېتىــر. ئــەڭ ئېگىــز چوققىســى كۆشــاغىل تاغلىرىــدا بولــۇپ، 
دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى  5842 مېتىركېلىــدۇ .تــاغ تېزمىســى 
ــر  ــىدىكى بى ــىمال يۆنىلىش ــەرقىي ش ــي جەنۇب-ش ــەن غەربى ئاساس
ــاش  ــرى ئوخش ــاغ ئارىلى ــان، ت ــب تاپق ــن تەركى ــە تاغاردى قانچ
يۆنىلىشــتىكى توشــقان دەرياۋادىســى، قاراجــۇل ۋادىســى، كەلپىــن 

ــدۇ.  ــن ئايرىلىــپ تۇرى ــرى ئارقىلىــق بىر–بىرىدى ۋادىلى
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پامىر ئېگىزلىكى

      پامىر ئېگىزلىكى ئاســىيانىڭ ئوتتۇراقىســمىدىكى ئېگىزلىك. 
ــر  ــاغ دەپ ئاتىلىدىغــان تاغنىــڭ بى قەدىمكــى زاماندىكــى كــۆك ت
قىســمى. ئــۇ شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ غەربىــي جەنۇبىــي قىســمى، 
تاجىكىســتاننىڭ جەنۇبىي قىســمى، ئافغانىســتاننىڭ شــەرقىي شــىمالىي 
قىســىملىرىغا يېيىلىغــان بولــۇپ، قاراقــۇرۇم تېغــى، كوئىنلــۇن تېغى، 
ــاغ  ــەت زور ت ــقان غاي ــرى تۇتاش ــى ۋە تەڭرىتاغلى ــۇش تېغ ھىندىق
ــڭ  ــەن 100 مى ــى تەخمىن ــابلىنىدۇ. كۆلىم ــۇپ ھېس ــى بول تۈگۈن
كىــۋادرات كىلومېتىــر، تــاغ گەۋدىســى ئېگىــز، ئوتتۇرۇچــە دېڭىــز 
يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 4500 مېتىردىــن يۇقىــرى، ئادەتتىكــى تــاغ 
ــاغ  ــلىق ت ــدۇ. ئاساس ــر كېلى ــرى  5000 ~ 5500  مېتى چوققىلى
ــي  ــىدۇ .غەربى ــن ئاش ــى 6000 مېتىردى ــڭ ئېگىزلىك چوققىلىرىنى
ــم چوققىســىنىڭ  ــان كوممۇنىزى ــا بولغ قىســىمدىكى ئاساســلىق چوقق
ــىنىڭ  ــن چوققىس ــر، لېنى ــى 7495 مېتى ــن ئېگىزلىك ــز يۈزىدى دېڭى
دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 7134 مېتىــر. ئېگىزلىكنىــڭ شــەرقىي 
ــي  ــەن. غەربى ــى روش ــمېنىڭ پەرق ــي قىس ــەن غەربى ــمى بىل قىس
ــڭ  ــپىي ئېگىزلىكلىرىنى ــەن نىس ــى بىل ــەق ئېگىزلىك ــڭ مۇتل پامىرنى
پەرقــى ناھايىتــى چــوڭ؛ پاراللېــل ۋە مىردىيانلىرىنىڭ يۆنىلىشــىدىكى 
ــەر شــەكلى مۇرەككــەپ  ــرى گىرەلىشــىپ كەتكــەن، ي ــاغ تېزمىلى ت
ــا  ــە دەري ــە ئىگ ــى ئاالھىدىلىكىگ ــاغ ئېگىزلىك ــز ت ــۇپ، ئېگى بول
ــۇر،  ــى چوڭق ــڭ كېسىلىش ــچ، جىلغىارنى ــى زى ــرى ناھايىت تورلى
تەكشــىلەنگەن يۈزلەرنىــڭ بۇزغۇنچىلىققــا ئۇچرىشــى ئېغىــر. پامىــر 
ــپى  ــەس، نىس ــەدەر پ ــى بىرق ــەق ئېگىزلىك ــڭ مۇتل ئېگىزلىكنى
ــەدەر پــەس، ئېگىزلىــك ئاالھىدىلىكــى روشــەن،  ئېگىزلىكىمــۇ بىرق
ۋادىلىــرى كــەڭ .ئېگىزلىكتــە مۇزلۇقــار كــەڭ تارقالغــان بولــۇپ، 
ــۋادرات  ــى 8041 كى ــڭ كۆلىم ــار، مۇزلۇقارنى ــۇق ب 1085  مۇزل
كىلومېتىرغــا يېتىــدۇ. ئــەڭ ئــۇزۇن بولغــان فىدچىــك مۇزلۇقــى 77 
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كىلومېتىرغــا يېتىــدۇ. مۇزلــۇق كۆللــەر كــۆپ، ئــەڭ چــوڭ بولغــان 
قــارا كۆلنىــڭ كۆلىمــى 383 كىــۋادرات كىلومېتىرغــا يېتىــدۇ. بــۇ 

ــر . ــى236  مېتى ــۇر جاي ــەڭ چوڭق ــڭ ئ كۆلنى

      خىتتــاي چىگراســى ئىچىدىكــى پامىــر ئېگىزلىكــى بولســا 
ــوم  ــز ئاپتون ــۇ قىرغى ــۇپ، قىزىلس ــمى بول ــەرقىي قىس ــڭ ش ئۇنى
ئوباســتى بىلــەن قەشــقەرۋىايىتى تەۋەلىكىــدە. ئــۇ شــەرقتە مۇجــى 
ــە  ــدۇ، غەربت ــرا قىلى ــىنى چېگ ــقۇرغان ۋادىس ــەن تاش ــى بىل ۋادىس
كوئىنلــۇن تاغلىــرى بىلــەن قوشــنا، جەنۇبتــا قــارا قــۇرۇم تاغلىرىغا 
ــۇب  ــەرقىي جەن ــي شىمال–ش ــمى غەربى ــىمالىي قىس ــىدۇ. ش تۇتىش
يۆنىلىشــىدە، جەنۇبىــي قىســمى غەربىــي شىمال–شــەرقىي جەنــۇب 
يۆنىلىشــىدە. ئۇزۇنلۇقــى 260 كىلومېتىر،كەڭلىكــى   100~50 
كىلومېتىــر بولــۇپ، ئېگىزلىــك تاغلىقــى بىلــەن ئېگىزلىكتىكــى تــاغ 
ئارىســىدىكى ئويمانلىقاردىــن تەركىــب تاپقــان. تاغلىقارنىــڭ دېڭىــز 
ــاغ  ــر، ت ــەن 5500 ~ 5000 مېتى ــى ئومۇم ــن ئېگىزلىك يۈزىدى
ــى 4200  ــن ئېگىزلىك ــز يۈزىدى ــڭ دېڭى ــىدىكى ئويمانلىقارنى ئارىس
ــىيىپ 3200  ــرى پەس ــمەن بۆلەكلى ــۇپ، قىس ــر بول ~ 3500 مېتى

ــا چۈشــىدۇ.  مېتىرغ

قاراقۇرۇم تاغلىرى

ــەن  ــلىق« دېگ ــارا تاش ــە »ق ــرى تۈركچ ــۇرۇم تاغلى قارق
مەنىــدە، ئۇيغۇرچــە »ھەيۋەتلىــك ئېگىــز تــاغ «دېگــەن 
ــمىغا،  ــۇرا قىس ــىيانىڭ ئوتت ــرى ئاس ــۇرۇم تاغلى ــدە. قاراق مەنى
ــمىرنىڭ  ــۇب قىســمى ۋە كەش ــي جەن ــتاننىڭ غەربى ــەرقىي تۈركىس ش
شــەرقىي شــىمال قىســمىغا جاياشــقان بولــۇپ، شــەرققە ســوزۇلۇپ 
ــدۇ.  ــپ بارى ــمىغا يېتى ــىمالىي قىس ــڭ ش ــوم رايونىنى ــىزاڭ ئاپتون ش
ــى 500  ــىدە. ئۇزۇنلۇق ــۇب يۆنىلىش ــەرقىي جەن ــي شىمال–ش غەربى
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كىلومېتىردىــن ئارتــۇق، كەڭلىكــى 150~ 250 كىلومېتىــر كېلىــدۇ. 
شــەرقىي شــىمالدا ئاساســەن يەكــەن دەرياســىنىڭ يۇقىــرى ئېقىنــى 
ۋادىســى بىلــەن چېگرالىنىــدۇ، غەربىــي جەنــۇب تەرىپــى ئاساســەن 
ھىنــدى دەرياســىنىڭ يۇقىــرى ئېقىنــى ۋادىســى بىلــەن چېگرالىنىدۇ، 
غەربىــي شــىمال بۆلىكى پامىــر ئېگىزلىكــى ۋە ھىندى قــۇش تاغلىرى 
ــەن تۇتىشــىدۇ، غەربىــي جەنــۇب بۆلىكــى خىتتاينىــڭ شــىزاڭ  بىل
تەۋەلىكىگــە ســوزۇلىدۇ. بــۇ چىڭخــەي شــىزاڭ ئېگىزلىكــى 6000 
ــىدىن25  ــاغ چوققىس ــرى ت ــن يۇقى ــدۇ، 7000 مېتىردى ــر كېلى مېتى
ــار.  ــى ب ــىدىن تۆت ــاغ چوققىس ــرى ت ــن يۇقى ى، 8000 مېتىردى
ئاساســىي چوققىســى بولغــان چوگىــر چوققىســىنىڭ دېڭىــز يۈزىدىــن 
ئېگىزلىكــى 8611 مېتىــر بولــۇپ، دۇنيــا بويىچــە ئىككىنچــى ئېگىــز 
چوققــا ھېســابلىنىدۇ. ئېگىــز چوققىــار تۇتىشــىپ كــەڭ كۆلەمدىكــى 
مۇزلــۇق رايونلىرىنــى شــەكىللەندۈرگەن. بــۇ مۇزلۇقارنىــڭ 
ئومۇمىــي كۆلىمــى 17 مىــڭ  800  كىــۋادرات كىلومېتىــر كېلىــدۇ. 
جەنۇبىــي يــان باغىردىكــى نوبــۇر ۋادىســىغا جاياشــقان ســىياچىن 
ــىمان  ــدۇ. پەلەمپەيس ــا يېتى ــى 75 كىلومېتىرغ ــڭ ئۇزۇنلۇق مۇزلۇقىنى
يەرشــەكلى روشــەن، شــەرقىي تۈركىســتان تەۋەلىكىدىكــى قاراقــۇرۇم 
ــەن  ــۇ ئاساس ــمىدۇر. ئ ــىمالىي قىس ــڭ ش ــا ئۇنى ــرى بولس تاغلى
يەكــەن دەرياســى بىلــەن قاراقــاش دەرياســىنىڭ يۇقىــرى ئېقىنىنىــڭ 
ــەن  ــى بىل ــقەر ۋىايىت ــۇپ، قەش ــى بول ــى رايون ــي تەرىپ جەنۇبى
خوتــەن ۋىايىتىگــە ســوزۇلغان، غەربىــي شىمال–شــەرقىي جەنــۇب 
يۆنىلىشــىدە، ئۇزۇنلۇقــى تەخمىنــەن 500 كىلومېتىــر، كەڭلىكــى 90 
~ 150 كىلومېتىــر كېلىــدۇ. تــاغ ئومۇرتقىســىنىڭ دېڭىــز يۈزىدىــن 
ئېگىزلىكــى ئومۇمــەن 6000 مېتىــر، قار ســىزىقىنىڭ دېڭىــز يۈزىدىن 
ــق  ــى قاتارلى ــر چوققىس ــدۇ. چوگې ــر كېلى ــى 5300 مېتى ئېگىزلىك
چوققــا رايونلىرىنــى مەنبــە قىلغــان مۇزلۇقــار تارىــم دەريالىرىنىــڭ 
ــز  ــى بى ــاي تەۋەلىكىدىك ــۇ خىتت ــۇنداقا ب ــى، ش ــم مەنبەس مۇھى
بىلىدىغــان ئــەڭ ئــۇزۇن ھازىرقــى زامــان مۇزلۇقــى ھېســابلىنىدۇ. 



25

مەن ۋە ۋەتىنىم

كوئىنلۇن تاغ سىستېمىسى

ــڭ  ــر ئېگىزلىكىنى ــە پامى ــى غەربت ــى سىستېمىس ــۇن تېغ كوئىنل
شــەرقىي قىســمىدىن باشــلىنىپ، شــەرقىي تۈركىســتان، شــىزاڭارنى 
ــە  ــەي تەۋەلىكىگىچ ــمى چىڭخ ــەرقىي قىس ــۈپ، ش ــىپ ئۆت كېس
ــۇب  ــەرقىي جەن ــىمال ـ ش ــي ش ــى غەربى ــوزۇلىدۇ. يۆنىلىش س
ــوزۇلىدۇ.  ــىگە س ــەرق-غەرب يۆنىلىش ــۇپ، ش ــىدىن بۇرۇل يۆنىلىش
  ~250 كەڭلىكــى   كىلومېتىــر،  تەخمىنــەن2500  ئۇزۇنلۇقــى 
100كىلومېتىــر كېلىــدۇ. ئاساســەن شــەرقىي ئۇزۇنلــۇق 103 ~ 74 
ــەن شــىمالىي  ــم ئويمانلىقــى بىل ــدا .غەربىــي بۆلىكــى تارى ئارىلىقى
ــي  ــابلىنىدۇ. غەربى ــى ھېس ــىل تېغ ــڭ پاس ــىزاڭ ئېگىزلىكىنى ش
شــىمال ئۇچــى قىزىلســۇ دەرياســى ئارقىلىــق تەڭــرى تاغلىرىنىــڭ 
ــۇن  ــي كوئىنل ــۇرۇدۇ. غەربى ــپ ت ــن ئايرىلى ــي تېزمىلىرىدى جەنۇبى
تاغلىــرى كۈنگــەي تاغدىــن چوڭمــۇز تاغقــا قــەدەر تەخمىنــەن 900 
كىلومېتىرغــا ســوزۇلىدۇ. ئوتتــۇرا كوئىنلــۇن تاغلىــرى چــوڭ مــۇز 
تاغدىــن مــۇز تــاغ چوققىســىنىڭ شــەرقىگىچە ســوزۇلۇپ، چىڭخــەي 
شــىزاڭ تــاش يولىنــى بېســىپ ئۆتىدىغــان تــاغ ئېغىزىغــا كەلگەنــدە 
ــاغ،  ــەن ت ــى چىم ــىمالىي تارمىق ــدۇ : ش ــا بۆلىنى ــۈچ تارماقق ئ
ئوتتــۇرا تارمىقــى ئارغــۇ تــاغ، جەنۇبىــي تارمىقــى كــۆك يېشــىل 
ــوزۇلۇپ  ــەرققە س ــق ش ــە داۋاملى ــۇ يەن ــارەت؛ ئ ــن ئىب تاغلىرىدى
شــەرقىي تۈركىســتان چېگراســىدىن چىقىپ كېتىدۇ. ئوتتــۇرا تارماقنىڭ 
شــەرققە ســوزۇلغان قىســمى بورھــان بــۇددا تاغلىــرى ۋە ئانىماچىــن 
تاغلىرىــدۇر. جەنۇبىــي تارماقنىڭ شــەرققە ســوزۇلغان قىســمى بايانغار 
تاغلىــرى بولــۇپ، ســىچۇەن چېگراســىدىكى مىنشــەن چىيۇڭلەيشــەن 

ــىدۇ.  ــەن تۇتىش ــرى بىل تاغلى

      كوئىنلــۇن تاغلىرىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتان تەۋەلىكىدىكى 
ــۇن  ــۈن كوئىنل ــۇ پۈت ــدۇ، ئ ــر كېلى ــى 1500 كىلومېتى ئۇزۇنلۇق
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تاغلىرىنىــڭ ئوتتــۇرا، غەربىــي رايونــى بولــۇپ، ئاساســەن 
شــەرقىي ئۇزۇنلــۇق 91 ~ 74 دائىرىســىدە، تــاغ گەۋدىســى تارىــم 
ــا  ــۇ جەنۇبق ــۇرۇدۇ. ئ ــوراپ ت ــى ئ ــي چېتىن ــڭ جەنۇبى ئويمانلىقىنى
ــۇپ،  ــى بول ــاغ سىستېمىس ــەكىللىك ت ــاي ش ــان ي ــپ چىقق تومپىيى
ــۇرا  ــرى، ئوتت ــۇن تاغلى ــي كوئىنل ــاراپ غەربى ــەرققە ق ــن ش غەربتى
ــدۇ.  ــا بۆلىنى ــۇن تاغلىرىغ ــەرقىي كوئىنل ــرى ۋە ش ــۇن تاغلى كوئىنل
ــاغ  ــەن. ت ــا يۈزلەنگ ــم ئويمانلىقىغ ــرى تارى ــان باغ ــىمالىي ي ش
ــەڭ  ــار ك ــار جىلغى ــك، ت ــرى تى ــك، چوققىلى ــى ھەيۋەتلى گەۋدىس
تارقالغــان : جەنۇبىــي يانباغــرى قاراقــۇرۇم تاغلىــرى ۋە شــىمالىي 
شــىزاڭ ئېگىزلىكــى بىلــەن تۇتىشــىدۇ، تاغلىــرى پەســىيىپ بارىــدۇ. 
تــاغ ئومۇرتقىلىرنىــڭ ئوتتۇرۇچــە دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكى 6500 
مېتىرغــا يېتىــدۇ، ئازســاندىكى تــاغ چوققىلىرىنىــڭ ئېگىزلىكى 7546 
مېتىــر كېلىــدۇ؛ ئوتتــۇرا قىســمىدىكى مۇزچوققىســى 6638 مېتىــر، 
ــا  ــى 6942 مېتىرغ ــن ئېگىزلىك ــز يۈزىدى ــڭ دېڭى ــوڭ مۇزتاغنى چ
ــن  ــز يۈزىدى ــڭ دېڭى ــۇز تاغنى ــىمدىكى م ــەرقىي قىس ــدۇ؛ ش يېتى
ــىيادىكى   ــرى ئاس ــۇن تاغلى ــدۇ. كوئىنل ــى  6973مېتىركېلى ئېگىزلىك

ــرى . ــڭ بى ــاغ رايونلىرىنى ــز  ت ــەڭ  ئېگى ــاق ئ ــەڭ  قۇرغ ئ
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      تاغ چوققىلىرى

      تۆمۈر چوققىسى

ــى  ــاغ تېزمىلىرىدىك ــاغ ت ــى تەڭرىت ــۈر چوققىس       تۆم
ئــەڭ ئېگىــز چوققــا .دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 7435.3 مېتىــر 
بولــۇپ، تەڭــرى تاغلىرىنىــڭ غەربىــي بۆلىكىگــە جاياشــقان. ئــۇ 
ــن  ــق 6000 مېتىردى ــر قاتارلى ــى 6995( مېتى ــرى چوققىس )خانتەڭ
ــە  ــەن بىرلىكت ــى بىل ــاغ چوققىس ــۇق ت ــن ئارت ــىدىغان 40 تى ئاش
تەڭــرى تاغلىرىنىــڭ ئــەڭ ئېگىــز تــاغ تۈگۈنىنــى ھاســىل قىلغــان. 
ــەرقىي  ــك 4202، ش ــىمالىي كەڭلى ــى : ش ــك كوردېنات جۇغراپىيىلى
ــڭ ئونســۇ ناھيەســى  ــى ئاقســۇ ۋىايىتىنى ــۇق 80.07 ئورن ئۇزۇنل
ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــدا ش ــى رايونى ــۈر چوققىس ــدە .تۆم تەۋەلىكى
ــۇپ،  ــۇق بول ــي 509 مۇزل ــان جەمئى ــۇپ بولغ ــە مەنس تەۋەلىكىگ
ــا  ــۇ چوقق ــدۇ. ب ــر كېلى ــۋادرات كىلومېتى ــى 2746.23 كى كۆلىم

ــدى.  ــمىي ئېچىۋېتىل ــىرتقا رەس س

خانتەڭرى

      خانتەڭــرى  تەڭرىتــاغ شــاھى دېگــەن مەنىــدە .خانتەڭرى 
ــمىغا  ــۇرا قىس ــڭ ئوتت ــاغ تۈگۈنىنى ــي تەڭرىت ــى جەنۇبى چوققىس
ــر،  ــى 6995 مېتى ــن ئېگىزلىك ــز يۈزىدى ــۇپ، دېڭى ــقان بول جاياش
ــك  ــىدا .جۇغراپىيىلى ــتان چېگراس ــەن قىرغىزىس ــاي بىل ــى خىتت ئورن
ــك  ــىمالىي كەڭلى ــۇق 801032، ش ــەرقىي ئۇزۇنل ــى ش كوئوردېنات
ــەن  ــى بىل ــۈر چوققىس ــى تۆم ــۇب تەرىپ ــڭ جەن 42128. چوققىنى
مەنبــەداش )تۆمــۈر چوققىســىنى ئاســاس قىلىــدۇ( بولغــان خانتەڭرى 
مۇزلۇقلىــرى بولــۇپ )يۇقىــرى ئېقىنــى خىتتــاي تەۋەلىكىــدە، تۆۋەن 
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ــر،  ــى 61.1 كىلومېتى ــدە( ئۇزۇنلۇق ــتان تەۋەلىكى ــى قىرغىزىس ئېقىن
ــاغ  ــۇ تەڭرىت ــدۇ .ب ــر كېلى ــۋادرات كىلومېتى ــى544.29  كى كۆلىم
تــاغ تېزمىلىــرى ئىچىــدە مۇزلۇقــار ئــەڭ مەركەزلەشــكەن، مۇزلــۇق 

كۆلىمــى ئــەڭ كــەڭ بولغــان رايونــدۇر. 

مۇز تاغ چوققىسى

ــڭ  ــۇن تاغلىرىنى ــي كوئىنل ــى غەربى ــاغ چوققىس ــۇز ت       م
ــۇرا بۆلىكىگــە جاياشــقان، بــۇ يەردىكــى تاغــار مــۇز تــاغ  ئوتت
ــي  ــڭ غەربى ــۇن تاغلىرىنى ــدۇ .كوئىنل ــرى دەپمــۇ ئاتىلى ــا تاغلى ئات
تارمىقــى كۈنگــەي تاغلىرىدىــن باشــلىنىپ، قوڭــۇر تاغلىــرى، مــۇز 
تــاغ، تاشــقورغان تاغلىــرى ھەمــدە ئۇنىڭ شــەرقىدىكى تــاش قوزۇق 
ــىپ  ــەن تۇتىش ــار بىل ــق تاغ ــرى قاتارلى ــۇز تاغلى ــرى، ئوغ تاغلى
ــەرقىي  ــي شىمال–ش ــپ، غەربى ــىل قىلى ــەۋدە ھاس ــۈن گ ــر پۈت بى
جەنــۇب يۆنىلىشــىدە ســوزۇلغان. جۇغراپىيەلىــك كوردېناتــى شــەرقىي 
ئۇزۇنلــۇق 750756، شــىمالىي كەڭلىــك 381541 بولــۇپ، دېڭىــز 
يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 7456 مېتىرغــا يېتىــدۇ. بــۇ چوققــا قىزىلســۇ 
ــدە  ــى تەۋەلىكى ــۇ ناھىيەس ــتىنىڭ ئاقت ــوم ئوباس ــز ئاپتون قىرغى

ــدى. ــە رەســمىي ئېچىۋېتىل ــاي ۋە چــەت ئەللەرگ ــۇپ، خىتت بول

چۆگىر چوققىسى

ــي  ــر چوققىســى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ غەربــى جەنۇبى چۆگى
چېتىدىكــى قاراقــۇرۇم تاغلىرىنىــڭ ئاساســلىق تېزمىلىرىنىــڭ ئوتتــۇرا 
بۆلىكىگــە، خىتتاي–پاكىســتان چېگــرا لىنىيەســىگە جاياشــقان 
بولــۇپ، قەشــقەر ۋىايىتــى تاشــقورغان ناھىيەســىنىڭ باشقۇرۇشــىدا. 
ــۇپ،  ــا بول ــز چوقق ــە 2 -ئېگى ــا بويىچ ــى دۇني ــر چوققىس چوگى
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دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 8611 مېتىــر كېلىــدۇ.  جۇغراپىيەلىــك 
ــك  ــىمالىي كەڭلى ــۇق  763630  ش ــەرقىي ئۇزۇنل ــى ش كوردېنات
355331 ھازىــر خىتتــاي ۋە چــەت ئەللەرگــە رەســمىي ئېچىۋېتىلدى. 
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شەرقىي تۈركىستاندىكى ئويمانلىقالر

تارىم ئويمانلىقى

ــۇق  ــى قۇرۇقل ــوڭ ئىچك ــدە چ ــى  ئاالھى ــم ئويمانلىق تارى
ــەن  ــار بىل ــى تاغ ــڭ ئەتراپ ــابلىنىدۇ.  ئۇنى ــى ھېس ئويمانلىق
ــاغ تــاغ سىستېمىســى،  ئورالغــان بولــۇپ، شــىمال تەرىپــى تەڭرىت
ــڭ  ــۇن تاغلىرىنى ــى ۋە كوئىنل ــر ئېگىزلىك ــى پامى ــەرب تەرىپ غ
غەربىــي بۆلىكــى، جەنــۇب تەرىپــى كوئىنلــۇن، قاراقــۇرۇم تاغلىــرى 
ــاغ  ــەس ت ــڭ پ ــى شــىمالىي تاغنى ــاغ، شــەرق تەرىپ ــۇن ت ۋە ئالت
ــدا،  ــەن ئالغان ــارەت .ئومۇم ــن ئىب ــۇم تاغدى ــرى ۋە ق ئېدىرلىقلى
شــىمالىي كەڭلىــك 37 ~ 42 شــەرقىي ئۇزۇنلــۇق 76 ~ 89 ئارىلىقىغا 
ــقەر،  ــۇ، قەش ــۇ، ئاقس ــن، قىزىلس ــا بايىنغولى ــان. ئويمانلىقت يېيىلىغ
ــق  ــار.  ئويمانلى ــت ب ــەت ئوباس ــەش ۋىاي ــق ب ــەن قاتارلى خوت
تەرتىپســىز رومبــا شــەكلىدە، شــەرقتىن غەربكــە ئۇزۇنلۇقــى 1400 
كىلومېتىــر، جەنۇبتىــن شــىمالغا كەڭلىكــى 520 كىلومېتىــر ئەتراپىدا، 
كۆلىمــى 530 مىــڭ كىــۋادرات كىلومېتىــر بولــۇپ، پۈتــۈن شــەرقىي 
ــدۇ،  ــى ئىگىلەي ــڭ %31.9ىن ــەر كۆلىمېنى ــي ي ــتان ئومۇمى تۈركىس
ــەرقىي  ــز، ش ــي ئېگى ــەكلى غەربى ــي يەرش ــڭ ئومۇمى ئويمانلىقنى
پــەس بولــۇپ شــىمالغا يانتۇلىشــىدۇ .دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 
ئومۇمــەن 800 ~ 1400 مېتىرئارىلىقىــدا ئوتتۇرۇچــە دېڭىــز يۈزىدىن 
ئېگىزلىكــى 780مېتىــر كېلىــدۇ .ئويمانلىقتــا غەربتىكــى مازارتېغــى، 
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ــدۇق  ــس قال ــى ئۇلجىنى ــى ئەتراپىدىك ــدە مارالبېش ــاغ ھەم خامت
ئېدىرلىقاردىــن باشــقا ھەممىــا يېــرى ئېقىــن ســۇلۇق يــەر شــەكلى 
ۋە قــۇم دۆۋىلەنمىلىــرى يەرشــەكلىدىن ئىبــارەت. تەڭرىتــاغ، پامىــر، 
كوئىنلــۇن، قاراقــۇرۇم تاغلىــرى قاتارلىــق تاغارنىڭ دەريــا ئېقىنلىرى 
ئويمانلىقلىرىنىــڭ چەتلىرىــدە نۇرغــۇن دېلتىارنــى شــەكىللەندۈرگەن. 
خوتــەن دەرياســى، قىزىلســۇ دەرياســى، ئاقســۇ دەرياســى، ئۆگــەن 
ــق  ــى قاتارلى ــى دەرياس ــى، كۆنچ ــەھەر دەرياس ــى، قاراش دەرياس
ــەڭ  ــن، ك ــن كېيى ــپ چىققاندى ــن ئېقى ــاغ ئېغىزلىرىدى ــاالر ت دەري
ــۇ  ــەكىللەندۈرگەن، بولۇپم ــى ش ــدى تۈزلەڭلىكلەرن ــەن ئېقىن كەتك
ئويمانلىقنىــڭ شــىمالىي قىســمىدا ئېقىنــدى تۈزلەڭلىكىنىــڭ كەڭلىكــى 
ــان  ــە بولغ ــەرقتىن غەربكىچ ــۇپ، ش ــر بول ــەن 130 كىلومېتى تەخمىن
ــا  ــڭ ئەتراپىغ ــدۇ .ئويمانلىقنى ــر كېلى ــى 1000 كىلومېتى ئۇزۇنلۇق
ــان  ــتانلىقار تارقالغ ــۇن بوس ــان نۇرغ ــاش بولمىغ ــى ئوخش كۆلىم
ــدا مەملىكــەت  ــڭ ئىككــى قېتى ــول ئېقىنىنى ــىنىڭ غ ــم دەرياس .تارى
بويىچــە ئىككىنچــى چــوڭ كۆچمــە قۇملۇقــى تەكلىمــاكان قۇملۇقــى 
ــر  ــۋادرات كىلومېتى ــڭ 600 كى ــى 337 مى ــڭ كۆلىم ــار. ئۇنى ب
ــەن  ــڭ تەخمىن ــي يەركۆلىمېنى ــى ئومۇمى ــم ئويمانلىق ــۇپ، تارى بول
ــول،  ــۇالتلىرى م ــا كان مەھس ــدۇ، ئويمانلىقت ــى ئىگىلەي %63.7 ىن
ــدى  ــار بايقال ــي گازلىق ــت، تەبئى ــى نېفى ــوڭ تىپتىك ــۇن چ نۇرغ
ــي گاز  ــت، تەبئى ــم نېفى ــاي  مۇھى ــۇ ج ــدۇ. ب ــدە ئېچىلىۋاتى ھەم

ــابلىنىدۇ . ــى ھېس ــاس بازىس زاپ

جۇڭغار ئويمانلىقى

جۇڭغــار ئويمانلىقى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ شــىمالىي قىســمىغا 
جاياشــقان، تەڭــرى تاغلىــرى ئۇنىــڭ جەنۇبىي چىگراســى، شــىمالدا 
ئالتــاي تاغلىــرى، غەربتــە جۇڭغــار غەربىي قىســىم تاغلىرى، شــەرقتە 
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ــك  ــىمالىي كەڭلى ــدا، ش ــەن ئالغان ــار. ئومۇم ــرى ب ــك تاغلى بەيتى
ــۈل  ــدا. پۈتك ــۇق 82 ~ 90  ئارىلىقى ــەرقىي ئۇزۇنل 44 ~ 47 ش
ــى  ــۇپ، تۆۋەندىكــى چېت ــۇڭ شــەكلىدە بول ــۈچ بۇل ــق ئ ئويمانلى
جەنۇبتــا شــەرقتىن غەربكىچــە بولغــان ئۇزۇنلۇقــى 700 كىلومېتىردىن 
ئارتــۇق، جەنۇبتىــن شــىمالغىچە بولغــان ئــەڭ كــەڭ جايــى 450 
كىلومېتىــر، يــەر كۆلىمــى تەخمىنــەن 180 مىــڭ كىــۋادرات كىلومېتىر 
كېلىــدۇ .ئويمانلىقنىــڭ ئومۇمىــي يــەر تۈزۈلۈشــى غەربىــي جەنۇبقــا 
ــمىدىن  ــي قىس ــمى جەنۇبى ــىمالىي قىس ــۇپ، ش ــقان بول يانتۇالش
ئېگىــزرەك، دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى تەخمىنــەن  500 مېتىــر، 
ــرى  ــە يەرلى ــمېنىڭ كۆپىنچ ــەرقىي قىس ــەن ش ــىمالىي قىســمى بىل ش
700 مېتىــر ئەتراپىــدا. ئــەڭ پــەس جايــى غەربىــي جەنۇبىدىكــى 
ئېبىنــۇر كۆلــى ئويمانلىقــى بولــۇپ، دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 
189 مېتىــرال كېلىــدۇ. ئويمانلىقنىــڭ مەركىــزى قىســمىنى تۇراقلىــق، 
ــان  ــان قۇرب ــاس قىلغ ــى ئاس ــۇم بارخانلىرىن ــق ق ــم تۇراقلى يېرى
ــە  ــق ئۈچك ــۈل ئويمانلى ــدۇ. پۈتك ــى ئىگىلەي ــۇت قۇملۇق تۇڭغ
ــمى  ــي قىس ــەن جەنۇبى ــمى بىل ــىمالىي قىس ــۇپ، ش ــەن بول بۆلۈنگ
تۈزلەڭلىــك، ئوتتــۇرا قىســمى قۇملــۇق. ئويمانلىقنىــڭ چەتلىرىگــە 
ــلىقلىرىدىن ئۈرۈمچــى –  ــقان، ئاساس ــتانلىقار جاياش ــۇن بوس نۇرغ
ۋۇجىياچــۈ بوســتانلىقى، شــىخەنزە مانــاس بوســتانلىقى، كۇيتــۇن–
چېپەيــزە بوســتانلىقى قاتارلىقــار بــار. بــۇ شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
مۇھىــم ئاشــلىق ئىشــلەپ چىقىرىــش رايونــى، شــۇنىڭدەك خىتتــاي 

ــۇر.  بويىچــە 4- چــوڭ نېفىتلىكت

تۇرپان–قۇمۇل ئويمانلىقى

ــاغ  ــاغ ت ــڭ تەڭرىت ــى خىتتاينى ــۇل ئويمانلىق تۇرپان-قۇم
ــاغ ئارىســى  ــان چوڭت ــەس بولغ ــى پ سىستېمىســى ئىچىدىكــى ئورن
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ئويمانلىقــى. ئــۇ شــىمالىي تەڭــرى تاغلىــرى بىلــەن ئوتتــۇرا تەڭرى 
ــرا  ــى چېگ ــاۋدۇن ئېدىرلىقىن ــقان، لىي ــىغا جاياش ــرى ئارىس تاغلى
قىلىــپ، غەربىــي قىســمىنى تۇرپــان ئويمانلىقــى، شــەرقىي قىســمىنى 
ــى  ــان ئويمانلىق ــدۇ. تۇرپ ــقا بولى ــى دەپ ئايرىش ــۇل ئويمانلىق قۇم
ــاۋدۇن  ــەرقتە لىي ــلىنىپ، ش ــن باش ــول ئەتراپىدى ــە ئېۋىرغ غەربت
ــەن،  ــرى بىل ــدا تاغلى ــىمالدا بۇغ ــوزۇلىدۇ. ش ــە س ئېدىرلىقىغىچ
ــەن تۇتىشــىدۇ. ئويمانلىقىنىــڭ شــەرقتىن  ــاغ بىل ــا چــۆل ت جەنۇبت
غەربكىچــە بولغــان ئۇزۇنلۇقــى 240 كىلومېتىردىــن ئارتــۇق، 
جەنۇبتىــن شــىمالغىچە بولغــان ئــەڭ كــەڭ يېــرى 75 كىلومېتىــر. 
ــر  ــۋادرات كىلومېتى ــڭ 500 كى ــەن 18 مى ــى تەخمىن ــەر كۆلىم ي
كېلىــدۇ. ئويمانلىقنىــڭ ئــەڭ پــەس جايــى دېڭىــز يۈزىدىــن 155 
مېتىــر تــۆۋەن بولغــان ئايدىڭكــۆل ئويمانلىقــى بولــۇپ، بــۇ جــاي 
خىتتــاي چوڭقۇرۇقلۇقىدىكــى دېڭىــز يۈزىدىــن ئــەڭ پــەس جــاي، 
ــز  ــۈك دېڭىز)دېڭى ــى ئۆل ــە ئىئوردانىيەدىك ــا بويىچ ــۇنداقا دۇني ش
يۈزىدىــن 392 مېتىــر پــەس( بىلــەن تايبــال كۆلى)دېڭىــز يۈزىدىــن 
ــەس  ــان پ ــدا تۇرۇدىغ ــىا  3- ئورۇن ــن قالس ــر پەس(دى 212 مېتى

ــابلىنىدۇ.  ــاي ھېس ج

ــۆل  ــە، بارك ــقا يەن ــن باش ــتاندا بۇالردى ــەرقىي تۈركىس ش
ئويمانلىقــى، كــۆك توقــاي ئويمانلىقــى، ســايرام كۆلــى ئويمانلىقــى، 
ــى،  ــۇز ئويمانلىق ــى، يۇلت ــى ئويمانلىق ــى، ئىل ــاي ئويمانلىق تارباغات
داۋانچىــڭ ســەيۋوپۇ ئويمانلىقى، ســەنتاڭخۇ–نوم كۆلــى ئويمانلىقى، 
قــارا شــەھەر ئويمانلىقــى، بــاي ئويمانلىقــى، مۇچــى ئويمانلىقــى، 
ئاقســايچىن ئويمانلىقــى، قۇمكــۆل ئويمانلىقــى قاتارلىــق ئويمانلىقار 

بــار. 

ــەرقىي  ــڭ ش ــرى تاغلىرىنى ــىمالىي تەڭ ــى ش ــۆل ئويمانلىق بارك
بۆلىكىدىكــى مەچىنئــۇال تاغلىرىنىــڭ جەنۇبىــي، بارىكــۆل تاغىلىــرى 
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بىلــەن قارلىــق تاغنىــڭ شــىمالىغا جاياشــقان. 

ــەرقىي  ــڭ ش ــاي تاغلىرىنى ــى ئالت ــاي ئويمانلىق ــۆك توق ك
قىســمى ئېرتىــش دەرياســىنىڭ يۇقىــرى ئېقىنىغــا جاياشــقان بولۇپ، 
تۆتىنجــى دەۋردە شــەكىللەنگەن كىچىكــرەك تــاغ ئارىســى ئــۈزۈك 

ــابلىنىدۇ.  ــق ھېس ئويمانلى

ـــــ جۇڭغارنىــڭ غەربىي قىســمىدىكى  تارباغاتــاي ئويمانلىقــىـ 
بالىــق  بىلــەن  تاغلىرى)شــىمالىدا(  ئورقاشــار  تارباغاتــاي، 

ــقان . ــا جاياش ــدا( ئارىلىقىغ تاغلىرى)جەنۇبى

تــاغ  موڭغۇلچــە  ــــــ  ئويمانلىقــى  كۆلــى  ســايرام 
ــى  ــڭ نام ــدە، ئويمانلىقنى ــەن مەنى ــۆل دېگ ــىدىكى ك ئومۇرتقىس
ــىمالىي  ــق ش ــۇ ئويمانلى ــەن. ب ــن كەلگ ــڭ نامىدى ــايرام كۆلىنى س
تەڭــرى تاغلىرىنىــڭ غەربىــي بۆلىكــى بولغــان كوگورچىــن تاغلىــرى 
ئارىلىقىغــا جاياشــقان بولــۇپ، يېپىــق ھالەتتىكــى ئېگىزتاغ ئارىســى 

ــارەت . ــن  ئىب ئويمانلىقىدى

ئىلــى ئويمانلىقــى ــــــ شــەرقىي تۈركىســتان تەڭرىتــاغ تــاغ 
سىستېمىســىنىڭ غەربىــي قىســمىغا، شــىمالىي تەڭــرى تاغلىرىدىكــى 
پولكىنــۇر تاغلىــرى بىلــەن ئوتتــۇرا تەڭــرى تاغلىرىدىكــى ئۇيســۇن 

تاغلىــرى ئارىســىغا جاياشــقان  .

ئارىســى  ئېگىزلىكتىكــى تــاغ  يۇلتــۇز ئويمانلىقــى ـــــ 
ــرى  ــۇرا تەڭ ــەن ئوتت ــرى بىل ــا تاغلى ــى. ئېرەنقابىرغ ئويمانلىق
ــەرق–غەرب  ــىلغان ش ــا قىس ــى ئارىلىقىغ ــارمىن تېغ ــى س تاغلىرىدىك

ــق  . ــك ئويمانلى ــەم كىچى ــار ھ ــىدىكى ت يۆنىلىش
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داۋانچىڭ

ســەيۋوپۇ ئويمانلىقــى شــىمالىي تەڭــرى تاغلىرىدىكــى بۇغــدا 
تېغــى بىلــەن تەڭــرى تېغىنىــڭ ئارىلىقىغــا جاياشــقان ئوتتۇراھــال 
ئېگىزلىكتىكــى تــاغ ئارىســى ئۈزۈلــۈپ ئولتۇرۇشــقان ئويمانلىقتىــن 

ئىبــارەت .

ــە  ــۈرك ناھىي ــى ـــــ ئارات ــى ئويمانلىق ــوم كۆل ــەنتاڭخۇ ن س
ــرى  ــۇال تاغلى ــۇپ، مەچىنئ ــقان بول ــىمالىغا جاياش ــڭ ش بازىرىنى

ــابلىنىدۇ.  ــى ھېس ــي چىگراس ــڭ جەنۇبى ئۇنى

قاراشــەھەر ئويمانلىقــى ئوتتــۇرا تەڭــرى تاغلىرىدىكــى 
بورتوئــۇال تېغــى بىلــەن جەنۇبىــي تەڭــرى تاغلىرىدىكــى قــۇرۇق 

ــقان.  ــا جاياش ــاغ ئارىلىقىغ ت

بــاي ئويمانلىقــى ـــــ چوڭ تىپتىكــى ســىنىكلىناللىق ئويمانلىق 
بولــۇپ، شــىمال تەرىپىــدە قارلىــق تــاغ، جەنــۇب تەرىپىــدە چــۆل 

ــار.  تاغ ب

ــى  ــرى ئىچىدىك ــۇن تاغلى ــى ـــــ كوئنل ــى ئويمانلىق مۇج
ــقان  ــا جاياش ــى ئارىلىقىغ ــر ئېگىزلىك ــەن پامى ــى بىل ــەي تېغ كۈنگ

ــى.  ــى ئويمانلىق ــاغ ئارىس ــك ت ــى كىچى ئېگىزلىكتىك

ــەن  ــرى بىل ــۇن تاغلى ــاق ســايچىن ئويمانلىقــى ـــــ كوئنل ئ
قاراقــۇرۇم تاغلىــرى ئارىســىغا جاياشــقان بولــۇپ، غەربىــي شــىمال 

ــىدە.  ــۇب يۆنىلىش ــەرقىي جەن ش

ــەرقىي  ــڭ ش ــۇن تاغلىرىنى ــى ـــــ كوئىنل قۇمكــۆل ئويمانلىق
ــق  ــاغ قاتارلى ــا ت ــاغ، ئارق ــۇپ، چىمەنت ــقان بول ــە جاياش بۆلىكىگ
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تاغــار ئارىلىقىدىكــى يېپىــق ھالەتتىكــى ئېگىزلىــك تــاغ ئارىســى 
ــى. ئويمانلىق
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شەرقىي تۈركىستاندىكى قۇملۇق ۋە چۆللۈكلەر

تەكلىماكان قۇملۇقى

تەكلىمــاكان قۇملۇقــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئــەڭ چوڭقۇملــۇق، 
شــۇنداقا ئــەرەب يېرىــم ئارىلىدىكــى رۇب ئەلخــارى قۇملۇقىدىــن 
ــۇق  ــە قۇمل ــوڭ كۆچم ــى چ ــە ئىككىنچ ــا بويىچ ــا دۇني قالس
ــا  ــي رايونىغ ــڭ مەركىزى ــم ئويمانلىقىنى ــۇ تارى ــابلىنىدۇ.  ئ ھېس
ــپ،  ــاس قىلى ــى ئاس ــاكان قۇملۇقىن ــۇپ، تەكلىم ــقان بول جاياش
ــى  ــىنىڭ تۆۋەنك ــم دەرياس ــەن تارى ــي بىل ــڭ غەربى ــۇر كۆلىنى لوپن
ــىنىڭ  ــەن دەرياس ــى، چەرچ ــەرقىدىكى قۇرۇققۇملۇق ــڭ ش ئېقىنىنى
جەنۇبىدىكــى ياقــا تــاغ قۇملۇقىنــى ھەمــدە قەشــقەر دېلتىســدىكى 
بوغــۇل قۇملۇقــى ۋە توغــراق قۇملۇقــى قاتارلىقارنــى ئــۆز ئىچىگــە 

ئالىــدۇ. پۈتكــۈل قۇملۇقنىــڭ 
ــان  ــە بولغ ــەرقتىن غەربكىچ ش
تەخمىنــەن  ئۇزۇنلۇقــى 
ــن  ــر، جەنۇبتى 1070 كىلومېتى
ــان كەڭلىكــى  شــىمالغىچە بولغ
كۆلىمــى  كىلومېتىــر،   410
337 مىــڭ 600 كىــۋادرات 
ــۈن  ــۇپ، پۈت ــر بول كىلومېتى
مەملىكــەت قۇملــۇق ئومۇمىــي 
ىنــى،  كۆلىمېنىــڭ 47.4% 
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تارىــم ئويمانلىقــى ئومۇمىــي كۆلىمېنىــڭ تەخمىنــەن %67.3 ىنــى 
ــر  ــى 840 ~ 1200 مېتى ــن ئېگىزلىك ــز يۈزىدى ــدۇ. دېڭى ئىگىلەي
ــۆپ،  ــوران ك ــۇم ب ــاق، ق ــن قۇرغ ــى ئىنتايى ــدۇ. كىلىمات كېلى
جەنۇبىــي چەتلىرنىــڭ يىللىــق قــۇم بورانلىــق كۈنــى 100 كۈندىــن 
ئېشــىپ كېتىــدۇ. قۇملۇقتىكــى كۆچمــە قــۇم بارخانلىرىنىــڭ كۆلىمــى 
ــا  ــدۇ. دەري ــى ئىگىلەي ــڭ %85 ىن ــۇق كۆلىمېنى ــي قۇمل ئومۇمى
ــە  ــىمالىي نىي ــى ۋە ش ــاغ رۇس تېغ ــازار ت ــي م ــرى ۋە غەربى بويلى
ــرى  ــۇم بارخانلى ــى ق ــڭ ھەممىس ــقا جايارنى ــن باش تۈرىدىكىلەردى
ــىرتتىن  ــى س ــڭ ئېگىزلىك ــۇم بارخانلىرىنى ــان.  ق ــەن قاپانغ بىل
ــپىي  ــدۇ. نىس ــەپ بارى ــي ئېگىزل ــاراپ تەدرىجى ــىگە ق ئىچكىرىس
ئېگىزلىكــى ئومۇمــەن  100 ~ 200  مېتىــر، ئــەڭ ئېگىــز جايلىــرى 
ــون نەچچــە  ــى ئ ــڭ تىپ ــۇم بارخانلىرىنى ــدۇ. ق ــا يېتى 300 مېتىرىغ
خىــل بولــۇپ، مۇرەككــەپ تىپلىــق بويلىمــا قــۇم قىرلىــرى بىلــەن 
ھىــال ئــاي ســىمان بارخــان زەنجىرلىرىنــى ئاساســقىلىدۇ .كېرىيــە، 
ــۇ  ــۇم بارخانلىرىنىم ــەكىللىك ق ــدا ش ــە پىرامى ــدا يەن ــە ئارىلىقى نىي
ــامال  ــلىق ش ــڭ ئاساس ــم ئويمانلىقىنى ــدۇ. تارى ــى بولى ئۇچراتقىل
يۆنىلىشــى كېرىيــە دەرياســىنىڭ شــەرقىدە شــەرقىي شــىمال شــامىلى، 
ــڭ  ــۇم بارخانلىرىنى ــۇپ، ق ــامىلى بول ــىمال ش ــي ش ــدە غەربى غەربى
كۆچــۈش يۆنىلىشــى شــامال يۆنىلىشــنىڭ ئۆزگىرىشــىگە ئەگىشــىپ 
ــامال  ــل ش ــۆپ خى ــرى ك ــە ئەتراپلى ــە، نىي ــدۇ. كېرىي ئۆزگىرى
يۆنىلىشــلىرىنىڭ تەســىرىگە ئۇچرىغاچقــا، قــۇم بارخانلىرىنىــڭ 
ــى  ــۇم بورىن ــا ق ــەپ. قۇملۇقت ــەدەر مۇرەكك ــر ق ــىمۇ بى يۆتكىلىش
چىقىدىغــان كــۈن يىلىغــا 30 كۈندىــن، چــاڭ توزانلىــق ھاۋارايــى 
يىلىغــا 150 كۈندىــن ئارتــۇق بولىــدۇ. قۇملۇقنىــڭ چــەت 
رايونلىرىنىــڭ يىللىــق ھۆل–يېغىــن مىقــدارى 60 ~ 80 مىللىمېتىــر. 
ــدا،  ــتىن قارىغان ــى كۆزىتىش ــى ھاۋارايىن ــڭ مەركىزىدىك قۇملۇقنى
ــاز پەســلى ئۆتكۈنچــى يامغــۇر  قۇملۇقنىــڭ مەركىزىــي قىســمىدا ي
ــەرقىي  ــك 4006، ش ــىمالىي كەڭلى ــى پونكىتى)ش ــدۇ. مەنش ياغى
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ئۇزۇنلــۇق 8306  قاجاياشــقان(نىڭ يىللىــق ھــۆل يېغىــن مىقــدارى 
26.4  مىللىمېتىــر كېلىــدۇ. يېقىنقــى ئــون نەچچــە يىلدىــن بۇيــان، 
ــىمدا  ــۇرا قىس ــى ۋە ئوتت ــىمالىي چېت ــڭ ش ــاكان قۇملۇقىنى تەكلىم
ــدى؛  ــار بايقال ــي گازلىق ــت، تەبئى ــى نېفى ــوڭ تېپتىك ــۇن چ نۇرغ
ــە  ــى نىي ــڭ جەنۇبىدىك ــن تارىمنى ــىمالىدىكى بۈگۈردى ــڭ ش تارىمنى
ــان،  ــر كېلىدىغ ــى522 كىلومېتى ــي ئۇزۇنلۇق ــىگىچە ئومۇمى ناھيەس

ــالدى . ــيولى ياس ــۇق تاش ــى قۇمل ــە بىرىنچ ــا بويىچ دۇني

قۇربان تۇڭغۇت قۇملۇقى

ــوڭ  ــى ئىككىنچــى چ ــى خىتتايدىك ــۇت قۇملۇق ــان تۇڭغ قۇرب
قۇملــۇق. جۇڭغــار ئويمانلىقىنىــڭ ئوتتۇرۇســىغا جاياشــقان. 
قۇملــۇق تارقالغــان رايونارنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 300 
ــر  ــۋادرات كىلومېتى ــڭ 800 كى ــى 48 مى ــر، كۆلىم ~ 600  مېتى
ــن  ــە قۇملۇقتى ــۆت پارچ ــەن ت ــۇق ئاساس ــۇ قۇمل ــدۇ. ب كېلى
ــېن  ــن ئېلىس ــمىدىكى خوجى ــەرقىي قىس ــى ش ــان يەن ــكىل تاپق تەش
ــى،  ــېن قۇملۇق ــتىن ئېلس ــمىدىكى دېزوس ــۇرا قىس ــى، ئوتت قۇملۇق
غەربىــي قىســمىدىكى شــوبغوربوك قۇملۇقــى، شــىمالىي قىســمىدىكى 
ــڭ شــىمالىي قىســمى  ــارەت. قۇملۇقنى ــن ئىب ــۇم قۇملۇقىدى ــاق ق ئ
جەنۇب-شــىمال يۆنىلىشــىدىكى شاخســىمان قۇمقىرلىــرى، جەنۇبىــي 
قىســمى ھــەرە كۆنىكىســىمان مۇرەككــەپ قــۇم قىرلىــرى تارقالغــان. 
قــۇم بارخانلىرىنىــڭ ئېگىزلىكــى ئومۇمــەن 50 مېتىردىــن تــۆۋەن، 
ــي  ــڭ جەنۇبى ــۈچ بۇالقنى ــدە ئ ــمى ھەم ــۇرا قىس ــڭ ئوتت قۇملۇقنى
قىســمىدىكى قــۇم بارخانلىرىنىــڭ ئېگىزلىكــى 50  مېتىردىن ئاشــىدۇ. 
ــى  ــۇپ، كۆلىم ــق بول ــم تۇراقلى ــق ۋە يېرى ــڭ تۇراقلى ئايرىملىرنى
پۈتكــۈل قۇملــۇق كۆلىمېنىــڭ  %97ىنــى ئىگىلەيــدۇ. بــۇ خىتتــاي 
بويىچــە ئــەڭ چــوڭ تۇراقلىــق ھــەم يېرىــم تۇراقلىــق قۇملۇقتــۇر. 



40

مەن ۋە ۋەتىنىم

ــۈملۈكلەر  ــا ئۆس ــڭ يېپىنچ ــرى رايونىنى ــۇم بارخانلى ــق ق تۇراقلى
ــەن  ــدۇ .ئاساس ــى ئىگىلەي ــبىتى %15 ن ــش نىس ــەن قاپلىنى بىل
سۆك-ســۆك، يۇلغــۇن ۋە ســامان غوللــۇق ئۆســۈملۈكلەر ئۆســىدۇ. 
قۇملــۇق رايونلىرىــدا نۇرغــۇن چــوڭ نېفىتلىــك ۋە تەبئىــي گازلىقار 
ــپ  ــى ئېچى ــي گازلىق ــت تەبئى ــار نېفې ــەرقىي جۇڭغ ــدى؛ ش بايقال

ــا.  پايدىلىنىلماقت

قۇم تاغ قۇملۇقى

ــى  ــۇر كۆل ــۇق. لوپن ــە قۇمل ــى كۆچم ــاغ قۇملۇق ــۇم ت ق
ــىمالىي  ــڭ ش ــۇن تاغنى ــى، ئالت ــەرقىي جەنۇب ــڭ ش ئويمانلىقىنى
ئېتىكىگــە جاياشــقان، شــەرق تەرىپى گەنســۇ ئۆلكىســىنىڭ دۇنخۇاڭ 
ــز  ــۇق دېڭى ــوزۇلغان. بۇقۇمل ــمىغا س ــي قىس ــىنىڭ غەربى ناھىيەس
ــلىق  ــان تاش ــر كېلىدىغ ــى 2000 ~ 1200 مېتى ــن ئېگىزلىك يۈزىدى
تاغلىقنىــڭ قىيپــاش يــان باغرىنــى ۋە قەدىمكــى يەلپۈگــۈچ ســىمان 
ــى  ــۇپ، كۆلىم ــان بول ــتىنى قاپلىغ ــڭ ئۈس ــۈن چۆكۈندىلىرىنى كەلك
ــۇب- ــۇق جەن ــدۇ.  قۇمل ــر كېلى ــڭ 800 كىۋادراتكىلومېتى 22 مى
ــوزۇلۇپ  ــا س ــاپ يۇقىرىغ ــى بوي ــاغ باغرىن ــىدە ت ــىمال يۆنىلىش ش
ــۆپ  ــر ئ ــى 1500 مېتى ــن ئېگىزلىك ــز يۈزىدى ــەن، دېڭى ئومۇم
چۆرىســىگىچە بولغــان جايارغــا يېتىــپ بارغــان. قــۇم قىرلىرىنىــڭ 
ــۇپ،  ــەن بول ــەن بۆلۈۋېتىلگ ــەر بىل ــاكار تۆپىلىكل ــرى پ ئارىلىقلى
ــۇ  ــەكىللەندۈرگەن. ب ــى ش ــۇم بارخانلىرىن ــىمان ق ــدە پەيس ئاالھى
قــۇم بارخانلىرىنىــڭ ئېگىزلىكــى ئومۇمــەن 16 ~ 20 مېتىركېلىــدۇ. 
ــىدۇ،  ــن ئاش ــى250 كىلومېتىردى ــڭ ئۇزۇنلۇق ــاغ بەلبېغىنى ــۇم ت ق
بۇنىــڭ ئىچىــدە قــۇم قىرلىرىنىــڭ ئۇزۇنلۇقــى 60 ~ 70 كىلومېتىــر، 
قــۇم قىرلىــرى ئارىلىقىنىــڭ كەڭلىكــى تەخمىنــەن ئــۈچ كىلومېتىــر 
ــر  ــن بى ــان بۇالقاردى ــاپ تارقالغ ــى بوي ــاغ ئېتەكلىرىن ــدۇ. ت كېلى
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ــىمالىي  ــڭ ش ــەكىللەنگەن. قۇملۇقنى ــازلىق ش ــە س ــە پارچ قانچ
ــي  ــڭ جەنۇبى ــى« نى ــەك يول ــى  »يىپ ــى تارىختىك ــمېنىڭ چېت قىس

ــەن.  ــلىنىپ كەتك ــا تاش ــى بۇرۇن ــۇپ، خېل ــى بول بۆلىك

شــەرقىي تۈركىســتاندا بۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە شــىخۇ قۇملۇقــى، 
ــى،  ــەي قۇملۇق ــا – جېمىن ــن – قاب ــى، بۇرچى ــاي قۇملۇق ــۇرۇل توق ب
ــۆل  ــۇن قۇمك ــى، كوئىنل ــەل قۇمقۇملۇق ــاق ب ــى ئ ــەھەر ئويمانلىق قاراش

ــار.  ــار ب ــق قۇملۇق ــى قاتارلى قۇملۇق

شــىخۇ قۇملۇقــى ــــــ تەڭــرى تاغلىرىدىــن ئېقىــپ كېلىدىغــان 
گورتــۇ دەرياســى بىلــەن كۈيتــۇن دەرياســى ئارىلىقىغــا، ئېبىنــۇر كۆلــى 

ئويمانلىقىنىــڭ شــەرقىي جەنــۇب قىســمىغا جاياشــقان. 

ـــــ بۇرۇلتوقاي ناھىيەســى تەۋەلىكىدىكى  بۇرۇلتوقــاي قۇملۇقــىـ 
ئۇلۇنگــۇر كۆلــى ئويمانلىقىغا جاياشــقان. 

بۇرچىــن ـ قابــا – جىمىنەي قۇملۇقى ـــ جۇڭغــار ئويمانلىقىنىڭ 
ــرى  ــاي تاغلى ــەن ئالت ــى بىل ــاۋۇر تېغ ــە، س ــىمال بۇرجىكىگ ــي ش غەربى

ئارىســىغا جاياشــقان. 

ــارا  ــاق بەلقــۇم قۇملۇقــى ـــــ ق ــارا شــەھەر ئويمانلىقــى ئ ق
ــەرقىي  ــي ۋە ش ــڭ جەنۇبى ــراش كۆلىنى ــى باغ ــەھەر ئويمانلىقىدىك ش
ــى  ــڭ قۇمقۇملۇق ــەن مارتازنى ــى بىل ــۇم قۇملۇق ــاق بەلق ــا ئ قىرغاقلىرىغ

ــان.  تارقالغ

كوئىنلــۇن قۇملۇقــى كوئىنلــۇن قۇمكــۆل ئويمانلىقىنىــڭ ئوتتــۇرا 
ــز  ــتاندىكى دېڭى ــەرقىي تۈركىس ــۇ ش ــۇپ، ئ ــقان بول ــمىغا جاياش قىس
يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى ئــەڭ يۇقىــرى قۇملــۇق شــۇنداقا دۇنيــا بويىچىمۇ 
نۆۋەتتــە بايقالغــان دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى ئــەڭ يۇقىــرى قۇملــۇق 

ھېســابلىنىدۇ. 
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شەرقىي تۈركىستاندىكى چۆللۈكلەر

تارىم ئويمانلىقىنىڭ چېتىدىكى چۆللۈكلەر

ــۇرۇدۇ.  ــوراپ ت ــار ئ ــى تاغ ــڭ ئەتراپىن ــم ئويمانلىقىنى تارى
تەڭرىتــاغ، پامىــر، كوئىنلــۇن، ئالتــۇن تــاغ قاتارلىــق تاغارنىڭ تاغ 
ئېتــەك بەلۋاغلىرىــدا ئومۇميۈزلــۈك ھالــدا ئېقىنســۇ چۆكۈندىلىرى ۋە 
كەلكــۈن چۆكۈندىلىرىدىــن ھاســىل بولغــان نۇرغــۇن چوڭ–كىچىــك 
ــب  ــىغىلاردىن تەركى ــۇم، ش ــەن ق ــۇالر ئاساس ــار. ئ ــەر ب چۆللۈكل
ــن  ــۋادرات كىلومېتىردى ــڭ كى ــى 100 مى ــۇپ، كۆلىم ــان بول تاپق
ــۈك  ــى چۆلل ــي ئېتىكىدىك ــڭ جەنۇبى ــرى تاغلىرىنى ــۇق. تەڭ ئارت
بەلۋاغلىرىنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكى كۆپىنچــە 1200 ~ 1000 
ــي  ــڭ جەنۇبى ــرى ۋە چــۆل تاغنى ــن تاغلى ــدا. كەلپى ــر ئارىلىقى مېتى
ــا  ــۇپ، كون ــوڭ بول ــەڭ چ ــى ئ ــڭ كۆلىم ئېتەكلىرىدىكــى چۆللەرنى
ــۇم– ــرى ئاساســەن ق يېڭــى يەلپۈگۈچســىمان كەلكــۈن چۆكۈندىلى
شــېغىل ۋە ئــۇۋاق تاشــاردىن تەركىب تاپقــان. پامىــر ئېگىزلىكى ۋە 
كوئىنلــۇن تاغلىرىنىــڭ شــىمالىي ئېتىكىدىكــى چۆللــۈك بــەل بېغىنىڭ 
ــڭ  ــدە ئۇنى ــى ھەم ــۇ دەرياس ــەڭ. قىزىلس ــۇ ك ــى تېخىم دائىرىس
تارمــاق ئېقىنلىــرى، يەكــەن دەرياســى، خوتــەن دەرياســى قاتارلىــق 
ــېغىل  ــىرتىدا ش ــڭ س ــش ئېغىزلىرىنى ــن چىقى ــڭ تاغدى دەرياالرنى
تاشــلىق دىلتىــار كــەڭ دائىرىــدە شــەكىللەنگەن. ئالتــۇن تاغنىــڭ 
شــىمالىي ئېتىكىــدە كەڭلىكــى 60 ~ 70 كىلومېتىــر، ئۇزۇنلۇقى 600 
كىلومېتىــر كېلىدىغــان، پۈتۈنلــەي شــېغىللىقاردىن تەركىــب تاپقــان 
ــا  ــەردە يېپىنچ ــۇ ي ــوزۇلغان .ب ــى س ــۆل تۈزلەڭلىك ــدى چ چۆكۈن
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ئۆســۈملۈكلەر شــاالڭ بولــۇپ، قۇرغــاق چــۆل تەبئىــي الندشــافتىغا 
كىرىــدۇ. چۆللۈكنىــڭ ئايــاغ تەرىپــى بەلباغســىمان ۋە ئارالســىمان 

ــارەت.  ــن ئىب ــق تۈزلەڭلىكلەردى بوســتانلىقار ۋە توپىلى

جۇڭغار ئويمانلىقىنىڭ شەرقىي قىسمىدىكى چۆللۈكلەر

جۇڭغــار ئويمانلىقىنىــڭ ئەتراپىدىكــى تــاغ ئېتــەك بەلباغلىرىغــا 
ــۇ  ــن س ــىمان ئېقى ــۇن يەلپۈگۈچس ــۈدەك نۇرغ ــەي دېگ پۈتۈنل
چۆكۈندىلىــرى ۋە كەلكــۈن چۆكۈندىلىــرى توپــى تارقالغــان بولۇپ، 
ئاساســەن ئۇششــاق تــاش ۋە قــۇم شــىغىلاردىن تەركىــب تاپقــان 
چــۆل بەلبېغىنــى شــەكىللەندۈرگەن چۆلنىــڭ ئومۇمــى كۆلىمــى 72 
ــە  ــى پارچە–پارچ ــۇپ، كۆپىنچىس ــر بول ــۋادرات كىلومېتى ــڭ كى مى
چۆللەردىــن ئىبــارەت .شــەرقىي قىســمىدىكى گېنېــرال چۆللۈكىنىــڭ 
دائىرىســى كــەڭ، يــەر يۈزىــدە ھــەم تۆتىنجــى دەۋرنىــڭ شــېغىل 
قاتلىمــى بــار، ھەم يــۇراـ بــور دەۋرلىرنىڭ يــەر قاتلىمــى )قۇمتاش، 
شــېغىل تــاش ۋە التقــا جىنىســار( بــار بولــۇپ، ئــۇزۇن مەزگىــل، 
ئېقىــن ســۇالرنىڭ قىســقا مــۇددەت كېسىشــىگە بولۇپمــۇ، كۈچلــۈك 
شــامالنىڭ ئېرزىيەلىشــىگە ئۇچــراپ تۇرغانلىقتىــن، ئــۇۋاق تاشــلىق 
چۆللــۈك شــەكىللەنگەن. بۇنىــڭ ئىچىــدە نۇرغــۇن چاســا تاغلىــق 
ــي  ــڭ غەربى ــدۇ. ئويمانلىقىنى ــى بولى ــەكىللىرىنى ئۇچراتقىل ــەر ش ي
قىســمىدىكى ســاۋۇر تېغــى ۋە شىمىتســەي تاغلىرىنىــڭ شــەرقىدىكى 
ــامالنىڭ  ــۈك ش ــدە كۈچل ــدە تۈزلەڭلىكى ــۈن چۆكۈن ــلىق كەلك تاش
ــەن  ــامال ئىروزىيەلىگ ــى ش ــەڭ دائىرىدىك ــەن ك ــى بىل ئىروزىيەلىش
يــەر شــەكلى شــەكىللەنگەن بولــۇپ، شــامال ئىروزىيەلىگــەن ئوقــۇر، 
شــامال ئىروزىيەلىگــەن ئويمــان، چاســاتاغ قاتارلىقارنــى ئۇچراتقىلى 
ــېغىللىق  ــدى ش ــۈن چۆكۈن ــى كەلك ــاي ئەتراپىدىك ــدۇ. قارام بولى

چۆلىنىــڭ جايلىشــىش كۆلىمىمــۇ خېلــى چــوڭ. 
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شەرقىي تۈركىستاننىڭ شەرقىي قىسمىدىكى چۆللۈكلەر

ــەر  ــمىدىكى چۆللۈكل ــەرقىي قىس ــتاننىڭ ش ــەرقىي تۈركىس ش
ئاساســلىقى گاشــۈن چۆللۈكــى، 13 ئۆي–نەنخــۇ چۆللۈكــى 
ۋە الۋيېميــاۋ چۆللۈكلىرىدىــن ئىبــارەت. گاشــۈن چۆللۈكــى 
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئــەڭ چــوڭ چۆللــۈك بولــۇپ، قۇمــۇل 
ــىنىڭ  ــۇلېخى دەرياس ــۇر كۆلى–ش ــا، لوپن ــڭ جەنۇبىغ ئويمانلىقىنى
تۆۋەنكــى ئېقىــن جىلغىســى لىنىيەســىنىڭ شــىمالىغا جاياشــقان. ئــۇ 
جــاي ئــۇزۇن مۇددەتلىــك قۇرغاقلىشــىپ يالىنىشــتىن شــەكىللەنگەن 
ــۇل  ــدا ئ ــىم رايونلىرى ــۆپ قىس ــۇپ، ك ــك بول ــا تۈزلەڭلى ياالنم
جىنىســار ئېچىلىــپ قالغــان، يىمىرىلگــەن تــاغ جىنىــس ئۇۋاقلىــرى 
ــڭ  ــۇ خىتتايدىكــى تاشــلىق چۆللەرنى ــان. ب ــە تارقالغ ــە يەرگ ھەمم
تارقىلىشــى ئــەڭ كــەڭ رايــون بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. 13 ئــۆي – 
نەنخــۇ چۆللۈكــى تۇرپــان ئويمانلىقــى بىلــەن قۇمــۇل ئويمانلىقــى 
ئارىلىقىغــا جاياشــقان. بــۇ رايونــدا ئۈچىنچــى دەۋرنىــڭ قىزىل تاغ 
ــڭ  ــۈن چۆكۈندىلىرىنى ــۇپ، كەلك ــان بول ــەڭ تارقالغ ــلىرى ك جىنىس
ــرى  ــق ســۇ ئېقىنلى ــەڭ؛ ۋاقىتلى ــى ك ــۇ ناھايىت ــش كۆلىمىم تارقىلى
ــن  ــىگە ئۇچرىغانلىقتى ــامالنىڭ ئېروزىيەلىش ــك ش ــۇزاق مۇددەتلى ۋە ئ
يــەر يــۈزى بەكــرەك بۇزۇلغــان بولــۇپ، ناچــار يەرشــەكلى ھاســىل 
بولغــان. الۋيىمىيــاۋ چۆللۈكــى باركــۆل ناھىيەســىنىڭ ســەنتاڭخۇ ۋە 
ئاراتــۈرك ناھىيەســىنىڭ نــوم كۆلــى ئەتراپىــدا بولــۇپ، موڭغۇلىيــە 
چۆللۈكــى بىلــەن تۇتىشــىپ كېتىــدۇ  .ھازىرقــى زامــان يەر ئۈســتى 
ــن  ــدى تۈزلەڭلىكىدى ــۈن چۆكۈن ــقان كەلك ــەل–پەل يانتۇالش س
ــى نەچچــە  ــېغىل قاتلىم ــدى ش ــۈن چۆكۈن ــڭ كەلك ــارەت. ئۇنى ئىب
ــەر  ــان، ي ــى ياپق ــەر قاتلىمىن ــى دەۋر ي ــۇپ، ئۈچىنچ ــرال بول مېتى
يۈزىــدە كەلكــۈن چۆكۈندىلىــرى ۋە يىمىرىلگــەن تــاش پارچىلىــرى 

ــان.  كــەڭ تارقالغ
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شەرقىي تۈركىستاندىكى مۇزلۇقالر

ــۇ  ــق س ــم تاتلى ــىدىكى مۇھى ــەت دۇنياس ــار تەبىئ مۇزلۇق
ــۇ  ــى س ــق ھالەتتىك ــاردا قاتتى ــز تاغ ــار ئېگى ــى. مۇزلۇق بايلىق
ــى  ــن مىقدارىن ــڭ ئېقى ــدۇ. دەرياالرنى ــى ئويناي ــق رولىن ئامبىرىلى
تۇراقاشــتۇرۇپ ۋە تەڭشــەپ تــۇرۇدۇ، ئــۇ بوســتانلىقارنى 
ــابلىنىدۇ.  ــۇپ ھېس ــى بول ــۇ بايلىق ــك س ــەن قىممەتلى يېتىلدۈرگ
ــى  ــۆپ، كۆلىم ــانى ك ــڭ س ــتاندىكى مۇزلۇقارنى ــەرقىي تۈركىس ش
ــى  ــىمال رايونىدىك ــي ش ــى غەربى ــڭ كۆلىم ــەڭ، مۇزلۇقارنى ك
ــڭ  ــەت مۇزلۇقلىرنى ــۈن مەملىك ــى، پۈت ــڭ %91.4ىن مۇزلۇقارنى
%44ىنــى ئىگىلەيــدۇ، شــىزاڭ )%45.4( دىــن قالســىا ئىككىنچــى 
ئورۇننــى ئىگىلەيــدۇ. شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ھەرقايســى ئىچكــى 
ئېقىــن ســۇ سىستېمىســى مۇزلۇقلىــرى پۈتــۈن مەملىكــەت ئىچكــى 
ئېقىــن ســۇ سىستېمىســى مۇزلۇقلىرنىــڭ %72.3 ىنــى ئىگىلەيــدۇ. 
خىتتايــدا كۆلىمــى 100 كىــۋادرات كىلومېتىردىــن چــوڭ مۇزلۇقتىــن 
ــڭ 18 ى شــەرقىي تۈركىســتاندا.  ــۇپ، بۇنى ــي 26 ســى بول جەمئى
ــك  ــۇرا كەڭلى ــە ئوتت ــا بويىچ ــە دۇني ــتان يەن ــەرقىي تۈركىس ش
ــون  ــان راي ــەڭ تارقالغ ــەڭ ك ــرى ئ ــاغ مۇزلۇقلى ــى ت بەلبېغىدىك
بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ، دۇنيــا بويىچــە ئوتتــۇرا تــۆۋەن كەڭلىكتىكــى 
كۆلىمــى 300 كىــۋادرات كىلومېتىــر كېلىدىغــان 15 ئاالھىــدە چــوڭ 
مۇزلۇقنىــڭ تۆتــى شــەرقىي تۈركىســتان چىگراســى ئىچىدە. شــەرقىي 
ــۇق  ــۇپ، مۇزل ــۇق بول ــڭ 374 مۇزل ــي 19 مى تۈركىســتاندا جەمئى
ــڭ  ــر، مۇزلۇقارنى ــۋادرات كىلومېتى ــڭ 458.4 كى ــى 25 مى كۆلىم
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ــۇب  ــون ك ــارد 104 مىلي ــون 683 مىلي ــدارى 2 تىرىلي ــاس مىق زاپ
ــڭ  ــى (. بۇنى ــتىكا ماتېرىيال ــى ئىستاتس ــر )1990-يىلدىك مېتى
ئىچىــدە ئالتــاي تاغلىرىــدا 403 مۇزلــۇق بولۇپ، كۆلىمــى 279.97 
كىــۋادرات كىلومېتىــر، مۇزلــۇق زاپىســى 15 مىليــارد 880 مىليــون 
200 كــۇب مېتىــر؛ تەڭرىتاغلىرىــدا 9128 مۇزلــۇق بولــۇپ، كۆلىمى 
9253.58 كىــۋادرات كىلومېتىــر، مۇزلــۇق زاپىســى 1 تىرىليــون 12 
مىليــارد 237 مىليــون 500 مىــڭ كــۇب مېتىــر. پامىــر ئېگىزلىكىــدە 
1823 مۇزلــۇق بولــۇپ، كۆلىمــى 2622.70 كىــۋادرات كىلومېتىــر، 
ــر.  ــۇب مېتى ــون 100 ك ــارد 602 مىلي ــۇق زاپىســى 217 مىلي مۇزل
ــۇپ، كۆلىمــى 8931.56  ــۇق بول ــدا 6065 مۇزل ــۇن تاغلىرى كوئىنل
ــارد  ــى 885 مىلي ــۇق زاپىس ــدۇ. مۇزل ــا يېتى ــۋادرات كىلومېتىرغ كى
840 مىليــون 700 مىــڭ كــۇب مېتىــر ؛ قاراقــۇرۇم تاغلىرىــدا 1784 
مۇزلــۇق بولــۇپ، كۆلىمــى 4159.65 كىــۋادرات كىلومېتىــر، مۇزلۇق 
زاپىســى 539 مىليــارد 141 مىليــون 600 مىــڭ كىــۋادرات كىلومېتىر، 
ــارد 665 مىليــون 600 مىــڭ كىــۋادرات  مۇزلــۇق زاپىســى 11 مىلي
كىلومېتىــر، جۇڭغــار ئويمانلىقىنىــڭ غەربىــي قىســىم تارماقلىرىدىكــى 
ــۋادرات  ــۇپ، كۆلىمــى 16.84 كى ــۇق بول ــدا 21 مۇزل ســاۋۇر تېغى
كىلومېتىــر،  مۇزلــۇق زاپىســى 134 مىليــون 700 مىــڭ كــۇب مېتىر 
ــز  ــۇپ، دېڭى ــۆۋەن بول ــەڭ ت ــڭ ئ ــى تاغلىرىنى ــدۇ. ھەرقايس كېلى
يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 2800 ~3350 مېتىــر ؛ كوئىنلــۇن تاغلىرىنىــڭ 
ــاغ  ــدۇ. تەڭرىت ــر كېلى ــۇپ، 4500 ~ 6080 مېتى ــز بول ــەڭ ئېگى ئ
ــن ئېگىزلىكــى  ــز يۈزىدى ــار ســىزىقىنىڭ دېڭى ــاغ سىستېمىســىدا ق ت
3620 ~ 4450 مېتىــر. شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئــەڭ چوڭ مۇزلۇق 
ــۈك  ــي ئىنەلچ ــىدىكى جەنۇبى ــرى چوققىس ــڭ خانتەڭ تەڭرىتاغلىرىنى
مۇزلۇقــى بولــۇپ، ئۇزۇنلۇقــى 63.5 كىلومېتىــر، كۆلىمــى 392.85 
كىــۋادرات كىلومېتىــر كېلىــدۇ؛ قاراقــۇرۇم تاغلىرىدىكــى كــۆپ چوققا 
مۇزلۇقىنىــڭ ئۇزۇنلۇقــى 31 كىلومېتىــر، كۆلىمــى 251.7 كىــۋادرات 
كىلومېتىــر كېلىــدۇ. شــەرقىي تۈركىســتاندىكى مۇزلۇقارنىڭ شــەرقىي 
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تۈركىســتاننىڭ ســۇ بايلىقىدىكــى زاپــاس مىقــدارى پۈتــۈن شــەرقىي 
ــىگە  ــەن 29 ھەسسىس ــڭ تەخمىن ــۈزى ئېقىنىنى ــەر ي ــتان ي تۈركىس
ــون  ــارد 600 مىلي ــەن 19 مىلي ــى تەخمىن ــدۇ. ھەريىل ــرا كېلى توغ
ــار  ــۇ مۇزلۇق ــدۇ. ب ــەن تەمىنلەي ــر ئېرىگــەن ســۇ بىل كــۇب مېتى
ــەش ۋە  ــەت زور تەڭش ــدا غاي ــۇ بايلىقى ــتاننىڭ س ــەرقىي تۈركىس ش
ــەندۈرۈپ  ــۇق چۈش ــى تول ــى ئوينايدىغانلىقىن ــتۇرۇش رولىن تۇراقاش

بېرىــدۇ .

ــۇرا  ــڭ ئوتت ــۇن تاغلىرىنى ــى كوئىنل ــا مۇزلۇق ــۆپ چوقق ك
بۆلىكىدىكــى كوئىنلــۇن تــاغ چوققىســى رايونــى، يۇرۇڭقاش 
ــڭ  ــۇن تاغلىرىنى دەرياســىنىڭ باشــلىنىش مەنبەســى، كوئىنل
ــقان  ــك جاياش ــرى مەركەزلى ــرى مۇزلۇقلى ــوڭ مۇزلۇقلى چ
ــار،  ــۇق ب ــوڭ مۇزل ــۆت چ ــدا ت ــۇ جاي ــدۇر. ب رايون
ئۇالرنىــڭ ھەممىســى ئوخشــاش بىــر يانتۇلــۇق يۆنىلىشــىدە 
ــۇ  ــر س ــك بى ــى دەرىجىلى ــۇپ، ئىككىنچ ــقان بول جاياش
بۆلگــۈچ ئارقىلىــق ئايرىلغــان ھالەتتــە پاراللىل جاياشــقان. 

تــۆت مۇزلۇقنىــڭ ئومۇمىي كۆلىمــى 627 كىــۋادرات كىلومېتىر، 
بۇنىــڭ ئىچىــدە كــۆپ چوققــا مۇزلۇقىنىــڭ كۆلىمــى ئــەڭ چــوڭ 
ــىمالغا  ــەرقىي ش ــدۇ، ش ــر كېلى ــۋادرات كىلومېتى ــۇپ 251.7 كى بول
ــن  ــز يۈزىدى ــڭ دېڭى ــرى چېكىنى ــڭ يۇقى ــەن. مۇزلۇقنى يۈزلەنگ
ئېگىزلىكــى 6957 مېتىــر، مــۇز تىلىنىــڭ ئاخىرقــى ئۇچىنىــڭ دېڭىــز 
ــى  ــىزىقىنىڭ ئېگىزلىك ــار س ــر، ق ــى 4590 مېتى ــن ئېگىزلىك يۈزىدى
ــار ســىزىقىنىڭ  ــى (. ق ــر )1988-يىل ــز يۈزىدىــن 5960 مېتى دېڭى
ــى 27  ــڭ ئۇزۇنلۇق ــۇز تىلىنى ــلىق م ــمىدىكى ئاساس ــى قىس تۆۋەنك
كىلومېتىــر، مــۇز تىلىنىــڭ ئۈســتۈنكى قىســمېنىڭ كەڭلىكــى 1.5~2 
كىلومېتىــر، ئاســتى تەرىپىدىكــى مــۇز تىلىنىــڭ كەڭلىكــى 0.7 ~ 1 
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كىلومېتىــر كېلىــدۇ. بــۇ يەردىكــى مۇزلۇقــار تەمىنلــەش رايونىنىــڭ 
نىســپىي ئېگىزلىــك پەرقــى 1370 مېتىــر كېلىــدۇ. 

يۇرۇڭقاش مۇزلۇقى 

يۇرۇڭقــاش مۇزلۇقــى كوئىنلــۇن تاغلىرىنىــڭ شــىمالىي 
يانباغىردىكــى يۇرۇڭقــاش دەرياســىنىڭ باشــلىنىش مەنبەســى مۇزلۇق 
ــر،  ــن ئېگىزلىكــى 5740 مېتى ــز يۈزىدى ــا جاياشــقان. دېڭى رايونىغ

ــر.  ــۋادرات كىلومېتى ــى 139.07 كى كۆلىم

ئوتتۇرا چوققا مۇزلۇقى  

ــۇرا  ــڭ ئوتت ــۇن تاغلىرىنى ــى كوئىنل ــا مۇزلۇق ــۇرا چوقق ئوتت
بۆلىكىنىــڭ جەنۇبىــي يانباغرىدىكــى خوتــەن دەرياســىنىڭ باشــلىنىش 
مەنبەســىگە جاياشــقان. دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 6500 مېتىــر، 

ئومۇمىــي كۆلىمــى 241 كىــۋادرات كىلومېتىــر. 

چۇڭسى مۇزلۇقى 

  چۇڭســى مۇزلۇقــى كوئىنلــۇن تاغلىرىنىــڭ ئوتتــۇرا بۆلىكىنىڭ 
جەنۇبىــي يانباغرىغــا جاياشــقان. دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكى 6903 

مېتىــر. كۆلىمــى 163.06 كىــۋادرات كىلومېتىر. 

 قارا يايالق مۇزلۇقى 

ــۇر  ــەن قوڭ ــى بىل ــۇر چوققىس ــى قوڭ ــاق مۇزلۇق ــارا ياي ق
ــۇپ،  ــقان بول ــا جاياش ــىمالىي يانباغرىغ ــىنىڭ ش ــۇز چوققىس توقق
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ــىگە  ــى ھەۋزىس ــەز دەرياس ــى گ ــى تەۋەلىكىدىك ــۇ ناھىيەس ئاقت
تــەۋە. دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 2880 مېتىــر، كۆلىمــى 94.94 

ــر.  ــۋادرات كىلومېتى كى

كېرىيە مۇز قالپاق مۇزلۇقى 

كېرىيــە مــۇز قالپــاق مۇزلۇقــى تەكشــى چوققىلىــق مۇزلــۇق 
ــر،  ــى 7167 مېتى ــن ئېگىزلىك ــز يۈزىدى ــدۇ. دېڭى ــۇ ئاتىلى دەپم

ــر.  ــۋادرات كىلومېتى ــى 131.75 كى كۆلىم

يېڭسۆگەت مۇزلۇقى 

ــي  ــڭ غەربى ــۇرۇم تاغلىرىنى ــارا ق ــى  ق ــۆگەت مۇزلۇق يېڭس
قىســمىدىكى شــور بــۇالق تېغىنىــڭ شــەرقىگە جاياشــقان. دېڭىــز 
ــۋادرات  ــى 379.97 كى ــر. كۆلىم ــى 4000 مېتى ــن ئېگىزلىك يۈزدى

ــر . كىلومېتى

چوگىر مۇزلۇقى 

چوگىــر مۇزلۇقــى چوگىــر چوققىســى ۋە ئۇنىڭغــا قوشــنا بولغان 
غــول تــاغ ئومۇرتقىســىنىڭ شــىمالىي يانباغىرىدىــن باشــانغان، ماددا 
ــان  ــىدە تېزىلغ ــەرب يۆنىلىش ــەرق - غ ــرى ش ــاش رايونلى تولۇق
ــن  ــز يۈزىدى ــدۇ. دېڭى ــر كېلى ــى 10 كىلومېتى ــۇپ، ئۇزۇنلۇق بول

ئېگىزلىكــى 7315 مېتىــر. 
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جاشۆ بۇلۇم مۇزلۇقى 

ــۇرا  ــڭ ئوتت ــۇرۇم تاغلىرىنى ــى قاراق ــۇم مۇزلۇق ــۆ بۇل جاش
قىســمېنىڭ قىيپــاش شــەرقىي قىســمىغا جاياشــقان. دېڭىــز يۈزىدىــن 
ــر . ــۋادرات كىلومېتى ــر. كۆلىمــى 119.8 كى ئېگىزلىكــى 4250 مېتى

تېرامكەڭرى مۇزلۇقى 

ــەرقىي  ــڭ ش ــۇرۇم تاغلىرىنى ــارا ق ــى ق ــرى مۇزلۇق تېرامكەڭ
ــا  ــى  باغرىغ ــرى چوققىس ــز تېرامكەڭ ــەڭ ئېگى ــى ئ بۆلىكىدىك
ــۇق  ــر. مۇزل ــن ئېگىزلىكــى 4520 مېتى ــز يۈزىدى جاياشــقان. دېڭى

ــر.  ــۋادرات كىلومېتى ــى 124.53 كى كۆلىم

ئۈرۈمچى دەرياسى مەنبەسى 1-نومۇرلۇق مۇزلۇقى 

ــى  ــۇق مۇزلۇق ــى 1- نومۇرل ــى مەنبەس ــى دەرياس ئۈرۈمچ
تەڭــرى تاغلىرىدىكــى تېڭگېرتاغنىــڭ شــىمالى يانباغرىغــا جاياشــقان، 
دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 4300 مېتىــر، كۆلىمــى 1.95 كىۋادرات 

كىلومېتىــر. 

تۆمۈر مۇزلۇقى 

ــىنىڭ  ــۈر چوققىس ــى تۆم ــى تەڭرىتاغلىرىدىك ــۈر مۇزلۇق تۆم
غەربىــي جەنــۇب تەرىپىدىــن باشــلىنىدۇ. دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكى 

ــر.  ــۋادرات كىلومېتى ــر. كۆلىمــى 293.4 كى 2700 مېتى
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چوڭ تېرەن مۇزلۇقى 

ــەرقىگە  ــڭ ش ــۈر مۇزلۇقىنى ــى تۆم ــرەن مۇزلۇق ــوڭ تې چ
ــز  ــقان. دېڭى ــا جاياش ــان جايغ ــر كېلىدىغ ــەن 31 كىلومېتى تەخمىن
يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 7435 .3 مېتىــر، كۆلىمــى 108.15 كىــۋادرات 

ــر.  كىلومېتى

تۇغبەلچى مۇزلۇقى 

تۇغبەلچــى مۇزلۇقــى مېردىيــان تېغىنىــڭ شــەرقى، خانتەڭــرى 
تېغىنىــڭ جەنۇبىــي، تۆمــۈر تېغىنىــڭ شــىمالىدىكى شــەرق -غــەرب 

يۆنىلىشــىدە ســوزۇلغان ئۈزۈلمــە جىلغىغــا جاياشــقان. 

مۇزارت مۇزلۇقى 

ــڭ  ــاغ تۈگۈنىنى ــرى ت ــۈر خانتەڭ ــى تۆم ــۇزارت مۇزلۇق م
ئــەڭ شــىمالىدىكى قاراجۇلقــا تېغىغــا جاياشــقان. دېڭىــز يۈزىدىــن 
ــر  ــۋادرات كىلومېتى ــى 137.7 كى ــر، كۆلىم ــى 2830 مېتى ئېگىزلىك

ــدۇ.  كېلى

جەنۇبىي ئىنەلچۈك مۇزلۇقى 

ــى دەپمــۇ  ــى خانتەڭــرى مۇزلۇق ــي ئىنەلچــۈك مۇزلۇق جەنۇبى
ــي، تۆمــۈر تېغىنىــڭ  ئاتىلىــدۇ. خانتەڭــرى تېغىنىــڭ جەنۇبى
ــە  ــۇر ئۈزۈلم ــى چۇڭق ــڭ غەربىدىك ــان تېغىنى ــىمالىغا، مىردىي ش
جىلغىســىغا جاياشــقان. دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 4200 مېتىــر. 

ــر . ــۋادرات كىلومېتى ــى 544.29 كى ــي كۆلىم ئومۇمى
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ئالتاي تېغى مۇزلۇقى 

ــاغ  ــۈل ت ــرى پۈتك ــاي تاغلى ــى  ئالت ــى مۇزلۇق ــاي تېغ ئالت
سىستېمىســىنىڭ ئوتتــۇرا بۆلىكىنىــڭ غەربىــي جەنــۇب يانباغرىــدۇر. 
شــەرقىت تۈركىســتاننىڭ ئالتــاي تاغلىرىــدا 419 مۇزلۇق بــار بولۇپ 
ــر. بۇنىــڭ ئىچىــدە بۇرچىــن  ــۋادرات كىلومېت كۆلىمــى 293.20 كى
دەرياســى ھەۋزىســىدە مۇزلۇقــار ئــەڭ كــۆپ، ئــەڭ مەركەزلەشــكەن 
جەمئىــي 302 مۇزلــۇق بــار ئۇالرنىــڭ كۆلىمــى247.55 كىــۋادرات 

كىلومېتىــر. 
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شەرقىي تۈركىستاندىكى دەرياالر

ــەرقىي  ــى ش ــق ھەريىل ــى ئارقىلى ــا ئېقىم ــفېرا ئايانم ئاتموس
تۈركىســتاننىڭ ھــاۋا بوشــلۇقىغا كىرىدىغــان ھاۋادىكــى ســۇ ئوتتۇرا 
ھېســاب بىلــەن جەمئىــي 1 تىرىليــون 276 مىــڭ 500 مىليــون توننا 
ــەر يۈزىگــە چۈشــەلەيدىغان ســۇ 256  ــا ي ــن يىلىغ بولســىمۇ، لېكى
مىليــارد 400 مىليــون توننىــا بولــۇپ، بۇ ســان ھاۋادىكى ســۇنىڭ 
بەشــتىن بىــر قىســىمنى ئىگىلەيــدۇ، ئۇنىــڭ ئۈســتىگە بۇنىڭ 84% 
ــز  ــتاننىڭ ئېگى ــەرقىي تۈركىس ــىدۇ. ش ــا چۈش ــق رايونارغ ى تاغلى
ــڭ 297  ــى 26 مى ــڭ كۆلىم ــى مۇزلۇقارنى ــق رايونلىرىدىك تاغلى
كىــۋادرات كىلومېتىــر. مۇزلۇقــاردا ســۇنىڭ ســاقلىنىش مىقــدارى 2 
تىرىليــون 831 مىليــارد 800 مىليــون كــۇب مېتىــر، مۇزلۇقارنىــڭ 
يىللىــق ئېرىگــەن ســۇ مىقــدارى 22 مىليــارد 700 مىليــون كــۇب 
مېتىــر بولــۇپ، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى دەريــاالر ئومۇمىــي ئېقىــن 
ــڭ  ــال دەرياالرنى ــۇ ھ ــدۇ. ب ــى ئىگىلەي ــڭ %25.7 ىن مىقدارىنى
ئېقىــن مىقدارىنىــڭ يىللىــق ئۆزگىرىشــىنى بىــر قــەدەر مۇقىملىشــىش 
ئىمكانىيىتىگــە ئىگــە قىلغــان. شــەرقىي تۈركىســتاندا جەمئىــي 570 
ــش  ــان ئېرتى ــا قۇيۇلىدىغ ــۇز ئوكيانغ ــىمالىي م ــار. ش ــا ب دەري
ــىدىن  ــكاپ دەرياس ــان چىپ ــا قۇيۇلىدىغ ــدى ئوكيانغ ــى، ھىن دەرياس
ــان  ــقا، قالغ ــن باش ــن رايونلىرىدى ــقى ئېقى ــى  تاش ــارەت ئىكك ئىب
ــار،  ــىيا، جۇڭغ ــۇرا ئاس ــدا ئوتت ــم ھال ــم - ئايرى ــاالر ئايرى دەري
ــى  ــەش ئىچك ــق ب ــۇال قاتارلى ــق -تاڭگ ــدام، چاقىلى ــم، چاي تارى
قۇرۇقلــۇق رايونىغــا تەۋە، ئىچكــى قۇرۇقلــۇق رايونىدىكــى دەرياالر 
ــدۇ. شــەرقىي تۈركىســتاندىكى  ــە 29 ســۇ سىستېمىســىغا بۆلۈنى يەن
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ــتاندا، 183  ــەرقىي تۈركىس ــىمالىي ش ــى ش ــڭ 387 س 570 دەريانى
ــدارى  ــن مىق ــق ئېقى ــتاندا. يىللى ــەرقىي تۈركىس ــي ش ى جەنۇبى
ــارد  ــن 1 مىلي ــۇب مېتىردى ــون ك ــابلىغاندا 100 مىلي ــە ھېس بويىچ
كــۇب مىتىرغىچــە بولغــان دەرياالردىــن 66 ســى بولــۇپ، دەريــاالر 
ــق  ــڭ يىللى ــدۇ. ئۇالرنى ــى ئىگىلەي ــانىنىڭ %11.6 ىن ــي س ئومۇمى
ئېقىــن مىقــدارى 18 مىليــارد 500 مىليــون كــۇب مېتىــر بولــۇپ، 
يــەر ئۈســتى ســۇ بايلىقــى مىقدارىنىــڭ %23.6 ىنــى ئىگىلەيــدۇ، 
ــۆپ  ــن ك ــۇب مېتىردى ــارد ك ــدارى  1 مىلي ــن مىق ــق ئېقى يىللى
دەرياالردىــن 18 ى بــار بولــۇپ، دەريــاالر ئومۇمىــي ســانىنىڭ ئاران 
ــدارى  ــن مىق ــڭ ئېقى ــۇ دەرياالرنى ــن ب ــدۇ. لېكى ــى ئىگىلەي %3 ىن
ــتى  ــەر ئۈس ــۇپ، ي ــر بول ــۇب مېتى ــون ك ــارد 450 مىلي 51 مىلي
ســۇ بايلىقىنىــڭ %65.7 ىنــى ئىگىلەيــدۇ. شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
تاغلىــق رايونلىــرى ئېقىنارنىــڭ شــەكىللىنىش رايونــى. تۈزلەڭلىكلەر 
ــڭ  ــدۇر. دەرياالرنى ــان رايونى ــىڭىپ كېتىدىغ ــڭ س ــا ئېقىنارنى بولس
تــاغ ئېغىزىدىــن چىقىدىغــان جايــى يىللىــق ئېقىــن مىقدارىنىــڭ ئەڭ 
چــوڭ قىممىتــى كۆرۈلىدىغــان بۆلىكــى بولــۇپ، ئــۇ يىللىــق ئېقىــن 
مىقدارىنــى توغــرا ئستاتستىكىاشــقا پايدىلىــق، لېكىــن بــەزى چــوڭ 
دەريالىرنىــڭ تارمــاق ئېقىنلىرىنىــڭ ئېقىــن مىقدارىنــى ئىستاتســتىكا 
قىلغىلــى بولســىمۇ، بــەزى غــول ئېقىنارنــى ئىستاســتىكا قىلغىلــى 
بولمىــدى. مەســىلەن : ئېرتىــش دەرياســى، ئىلــى دەرياســى، تارىــم 
ــاز ســاندىكى  ــاالر. ئ ــق دەري ــەن دەرياســى قاتارلى دەرياســى، خوت
چــوڭ دەرياالرنىــڭ ســۈيى چېگــرا ســىرتىغا ئاققاندىــن باشــقا قالغان 
دەريــاالر تۈزلەڭلىكتىكــى ســۇغىرىش رايونلىرىغــا كىرگەندىــن كېيىن، 
چۆلگــە ســىڭىپ كېتىــدۇ ياكــى كۆللەرگــە قۇيۇلــۇپ ئاخىرلىشــىدۇ. 
ــدارى 7  ــى مىق ــۇ بايلىق ــتى س ــەر ئۈس ــتاننىڭ ي ــەرقىي تۈركىس ش
مىليــارد 400 مىليــون كــۇب مېتىــر، ئۇنىڭغــا چــەت ئەلدىــن چېگرا 
ئىچىگــە ئېقىــپ كىرىدىغــان ســۇ مىقــدارى 8 مىليــارد 800 مىليــون 
ــڭ  ــتاندىكى دەرياالرنى ــەرقىي تۈركىس ــقاندا، ش ــى قوش ــۇب مېتىرن ك
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ئومۇمىــي ئېقىــن مىقــدارى 88 مىليــارد 200 مىليــون كــۇب مېتىرغــا 
يېتىــدۇ؛ لېكىــن چېگــرا ســىرتىغا ئېقىــپ كېتىدىغــان ســۇ مىقــدارى 

24 مىليــارد 400 مىليــون كــۇب مېتىرغــا يېتىــدۇ. 

ــۈيى  ــا س ــان دەري ــرى پايدىلىنىلغ ــىرنىڭ 90-يىللى 20-ئەس
مىقــدارى 42 مىليــارد 100 مىليــون كــۇب مېتىــر بولــدى. پۈتــۈن 
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى دەرياالرنىــڭ ســۇ ئېنېرگىيــە زاپىســى 33 
مىليــون كىلــوۋات بولــۇپ، زور كــۈچ بىلــەن ئېچىشــنى كۈتمەكتــە. 

ئېرتىش دەرياسى 

ئېرتىــش دەرياســى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئالتــاي تاغلىرىنىڭ 
شــەرقىي بۆلىكىدىكــى چىگىرتــاي داۋىنىدىــن باشــلىنىپ، كۆكتوقاي، 
ــە،  ــەش ناھىي ــق ب ــا قاتارلى ــن، قاب ــاي، بۇرچى ــاي، ئالت بۇرۇلتوق
ــىدىن  ــلىنىش مەنبەس ــڭ باش ــدۇ. دەريانى ــپ ئۆتى ــەھەردىن ئېقى ش
ــەن  ــى تەخمىن ــي ئۇزۇنلۇق ــان ئومۇمى ــە بولغ ــا ئېغىزىغىچ دەري
ــڭ  ــون 643 مى ــى 1 مىلي ــىنىڭ كۆلىم ــر، ھەۋزىس 4248 كىلومېتى
كىــۋادرات كىلومېتىــر بولــۇپ قازاقىســتان ئارقىلىــق شــىمالىي مــۇز 
ئوكيانغــا قۇيۇلىدىغــان خىتتايدىكــى بىردىــن بىــر خەلقئارالىــق دەريا 
ــا  ــىمالدىن جەنۇبق ــەن ش ــرى ئومۇم ــاق ئېقىنلى ــابلىنىدۇ. تارم ھېس
ــدۇ.  ــا قۇيۇلى ــول ئېقىنىغ ــدا غ ــىمان ھال ــپ، تارغاقس ــاراپ ئېقى ق
ــۇۋ  ــاراپ ق ــە ق ــەرقتىن غەربك ــرى ش ــاق ئېقىنلى ــلىق تارم ئاساس
ئېرتىــش دەرياســى، قايىرتــى دەرياســى، قــارا ئېرتىــش دەرياســى، 
ــك  ــا دەرياســى، بىلەزى ــن دەرياســى، قاب ــران دەرياســى، بۇرچى قى
دەرياســى قاتارلىقــار بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ يىللىــق ئېقىــن مىقــدارى 
ــر ، 1  ــون 70مىــڭ كــۇب مېتى ــى بويىچــە : 700 مىلي رەت تەرتىپ
مىليــارد 790 مىليــون كــۇب مېتىــر، 600 مىليــون 50 مىــڭ كــۇب 
ــارد 150  ــر، 2 مىلي ــۇب مېتى ــون ك ــارد 200 مىلي ــر، 4 مىلي مېتى
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مىليــون كــۇب مېتىــر، 380 مىليــون كــۇب مېتىــر. قــۇۋ ئېرتىــش 
دەرياســى بىلــەن قايىرتــى دەرياســى قوشــۇلغاندىن كېيىــن ئېرتىــش 
دەرياســى دەپ ئاتىلىــدۇ. دەريانىــڭ باشــلىنىش مەنبەســىدىن دۆلــەت 
ــىنىڭ  ــر، ھەۋزىس ــى 633 كىلومېتى ــان ئۇزۇنلۇق ــىغىچە بولغ چىگراس

ــدۇ. ــر كېلى ــۋادرات كىلومېتى ــڭ 290 كى ــى 57 مى كۆلىم

جۇڭغار ئىچكى ئېقىن رايونى سۇ سىستېمىسى 

جۇڭغــار ئىچكــى ئېقىــن رايونــى ســۇ سىستېمىســى ئۇلۇنگــۇر 
ــى ســۇ سىستېمىســى ) بۆرتــاال دەرياســى،  ــۇر كۆل دەرياســى ئېبىن
جىڭ دەرياســى، چىگىشــور دەرياســى، كۈيتــۇن دەرياســى (، قاراماي 
ئــاق تېــرەك دەرياســى، مانــاس دەرياســى، ئۈرۈمچــى دەرياســى، 
تەڭرىتاغلىرىنىــڭ شــەرقىي بۆلىكىدىكــى كىچىــك دەريــاالر، باركــۆل 
ــك ســۇ  ــە كىچى ــق ئالت ــاالر قاتارلى ــك دەري ــارا تۈركتىكــى كىچى ئ
ــە  ــۆز ئېچىگ ــى ئ ــۆل رايونىن ــە چ ــەن جۇڭغارىي ــى بىل سىستېمىس
ــڭ  ــى 316 مى ــىنىڭ كۆلىم ــى ھەۋزىس ــەت ئىچىدىك ــدۇ. مەملىك ئالى
500 كىۋادىــرات كىلومېتىــر. ھەۋزىســىنىڭ ئــەڭ يۇقىــرى نۇقتىســى 
ــى  ــن ئېگىزلىك ــز يۈزىدى ــى )دېڭى ــدا چوققىس ــڭ بۇغ تەڭرىتاغلىرىنى
5445 مېتىــر ( ، ئــەڭ تــۆۋەن نۇقتىســى ئېبىنــۇر كۆلــى )دېڭىــز 
ــتى ســۇلىرىنىڭ  ــەر ئۈس ــر (دۇر. ي ــن ئېگىزلىكــى 189 مېتى يۈزىدى
ئومۇمىــي ئېقىــن مىقــدارى 12 مىليــارد 700 مىليــون كــۇب مېتىــر 
)مۇڭغۇليەدىكــى بۇلــگان دەرياســىنىڭ ئېقىــپ كىرگــەن ســۇ مىقدارى 
ــق  ــدۇ(، يىللى ــە ئالى ــۆز ئىچىگ ــۇ ئ ــۇب مېترنىم ــون ك 230 مىلي
ئوتتۇرۇچــە قــۇم التقــا مىقــدارى 1.09 كىلوگىــرام / كــۇب مېتىــر، 
دەريــا ســۈيىنىڭ مىنېراللىشــىش دەرىجىســى ئوتتــۇرا ھېســاب بىلــەن 

223 مىللىگىــرام / كــۇب مېتىــر. 
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ئۈرۈمچى دەرياسى 

ــرى 2  ــى تەڭ ــىمالىي تەڭرىتاغدىك ــى ش ــى دەرياس ئۈرۈمچ
ــن،  ــن كېيى ــن چىققاندى ــاغ ئېغىزىدى ــلىنىدۇ. ت ــىدىن باش چوققىس
ئۇالنبايغــا كېلىــپ ئاندىــن ئــۇدۇل شــىمالغا قــاراپ ئېقىپ،ئۈرۈمچى 
ــىمالىي  ــىنىڭ ش ــۈەن ناھىيىس ــۈپ، مىچ ــىپ ئۆت ــى كېس رايونىن
ــي  ــڭ ئومۇمى ــدۇ. دەريانى ــە بارى ــداۋ خەيزىگچ ــمىدىكى دۇڭ قىس
ئۇزۇنلۇقــى 214 كىلومېتىــر، ھەۋزىســىنىڭ كۆلىمــى 5803 كىــۋادرات 
ــر  ــۇب مېتى ــون ك ــدارى 237 مىلي ــن مىق ــق ئېقى ــر، يىللى كىلومېتى
كېلىــدۇ. دەريانىــڭ تــاغ ئېغىزىدىــن چىققاندىــن كېيىــن نەنســەن، 
دۇڭســەنلەرگە يىغىلغــان ســۈيى ۋە تۇدۇڭخابــا دەرياســىنىڭ ســۈيى 
ــي 596  ــدارى جەمئى ــۇ مىق ــان س ــىل قىلغ ــۇلۇپ ھاس ــەن قوش بىل
ــۇ  ــتەڭ ۋە س ــى ئۆس ــۇپ، ھەممىس ــر بول ــۇب مېتى ــون ك مىلي
ــى  ــڭ تۆۋەنك ــۇ ئامبىرىنى ــاي س ــلىنىدۇ. ئۇالنب ــا باش ئامبارلىرىغ
ــاي  ــپ س ــر ئۆزگەرتىلى ــى ھازى ــا يول ــلىي دەري ــمىدىكى ئەس قىس
ــتىڭى  ــق ئۆس ــۈيى تىنچىلى ــا س ــىلىپ، دەري ــپ ياس ــى قىلى يول
ئارقىلىــق تــۆۋەن ئېقىنغــا ئۇزىتىلــدى. دەريانــى بويــاپ ئۇالنباي، 
ــۇ  ــۆت س ــق ت ــن قاتارلى ــت«، مېڭجى ــى، » 1-ئاۋغۇس خۇڭيەنچ
ئامبىــرى ياســالدى، بــۇ ســۇ ئامبارلىرىنىــڭ ئومۇمىي ســىغىمچانلىقى 

ــر . ــۇب مېتى ــون ك 801 مىلي

ئوتتۇرا ئاسىيا ئىچكى قۇرۇقلۇق دەريا رايونى ___ ئىلى 
دەرياسى سۇ سىستېمىسى  

ــتان  ــەن قازاقىس ــتان بىل ــەرقىي تۈركىس ــى  ش ــى دەرياس ئىل
ــرى.  ــڭ بى ــق دەريانى ــوڭ خەلقئارالى ــى چ ــىدىكى ئىكك ئوتتۇرۇس
يۇقىــرى ئېقىنىــدا ئــۈچ چــوڭ تارمىقــى، يەنــى تېكــەس دەرياســى 
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)ئاساســىي ئېقىنــى (، كۈنــەس دەرياســى ۋە قــاش دەرياســى بــار. 
ــى دەرياســى  ــڭ قوشــۇلغاندىن كېيىنكــى قىســمى ئىل ــۈچ دەريانى ئ
ــىپ  ــى كېس ــى ئويمانلىقىن ــى ئىل ــى دەرياس ــدۇ. ئىل دەپ ئاتىلى
ــەن  ــى بىل ــاس دەرياس ــان قورغ ــى بولغ ــاق ئېقىن ــدۇ، تارم ئۆتى
ــپ،  ــپ كىرى ــە ئېقى ــتان تەۋەلىكىگ ــن، قازاقىس ــۇلغاندىن كېيى قوش
ــدۇ. دەريانىــڭ ئومۇمىــي  ئاخىرىــدا بالقــاش كۆلىگــە قۇيۇلى
ــڭ  ــى 151 مى ــر، ھەۋزىســىنىڭ كۆلىم ــى 1236.5 كىلومېتى ئۇزۇنلۇق
ــى  ــاي چىگراس ــدە خىتت ــڭ ئىچى ــر؛ بۇنى ــۋادرات كىلومېتى 200 كى
ــىنىڭ  ــر، ھەۋزىس ــى 442 كىلومېتى ــڭ ئۇزۇنلۇق ــى دەريانى ئىچىدىك

ــدۇ . ــر كېلى ــۋادرات كىلومېتى ــڭ 700 كى ــى 56 مى كۆلىم

ئانا دەريا تارىم دەرياسى

تارىــم دەرياســى - تارىــم دەرياســى ھەۋزىســى شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى ئــەڭ چــوڭ ئىچكــى قۇرۇقلــۇق دەريالىــرى ســۇ 
سىستېمىســىدۇر. ئــۇ تارىــم ئويمانلىقىنىــڭ ئەتراپىدىــن مەركىزىگــە 
ــى  ــى - كۆنچ ــەھەر دەرياس ــارا ش ــان ق ــپ ئاقىدىغ ــاراپ يىغىلى ق
دەرياســى، دىنــار دەرياســى، ئۆگــەن دەرياســى، ئاقســۇ دەرياســى، 
ــە  ــەن دەرياســى كېرىي ــەن دەرياســى، خوت ــقەر دەرياســى، يەك قەش
دەرياســى، چەرچــەن دەرياســى قاتارلىق توققۇز ســۇ سىستېمىســىدىكى 
جەمئىــي 144 دەريانــى ھەمــدە تارىــم دەرياســى غــول ئېقىنلىرىنــى 
ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. تارىــم دەرياســى ھەۋزىســنىڭ ئومۇمىــي يــەر 
ــڭ  ــر )خىتتاينى ــۋادرات كىلومېتى ــڭ كى ــون 20 مى ــى 1 مىلي كۆلىم
ســىرتىدىكى ھەۋزىســىنىڭ كۆلىمــى 23 مىــڭ 600 كىــۋادرات 
كىلومېتىــر( . يەكــەن دەرياســىنىڭ باشــلىنىش مەنبەســى )يەنــى تارىم 
دەرياســىنىڭ باشــلىنىش مەنبەســى( بولغــان الســكۇي دەرياســىدىن 
تىتمــا كۆلىگىچــە تارىــم دەرياســىنىڭ ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقــى 2437 
كىلومېتىر)نىــڭ ئىچىــدە غــول ئېقىنىنىــڭ ئۇزۇنلۇقــى 1321 كىلومېتىر 
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)ئاساســىي ئېقىنــى (، كۈنــەس دەرياســى ۋە قــاش دەرياســى بــار. 
ــى دەرياســى  ــڭ قوشــۇلغاندىن كېيىنكــى قىســمى ئىل ــۈچ دەريانى ئ
ــىپ  ــى كېس ــى ئويمانلىقىن ــى ئىل ــى دەرياس ــدۇ. ئىل دەپ ئاتىلى
ــەن  ــى بىل ــاس دەرياس ــان قورغ ــى بولغ ــاق ئېقىن ــدۇ، تارم ئۆتى
ــپ،  ــپ كىرى ــە ئېقى ــتان تەۋەلىكىگ ــن، قازاقىس ــۇلغاندىن كېيى قوش
ــدۇ. دەريانىــڭ ئومۇمىــي  ئاخىرىــدا بالقــاش كۆلىگــە قۇيۇلى
ــڭ  ــى 151 مى ــر، ھەۋزىســىنىڭ كۆلىم ــى 1236.5 كىلومېتى ئۇزۇنلۇق
ــى  ــاي چىگراس ــدە خىتت ــڭ ئىچى ــر؛ بۇنى ــۋادرات كىلومېتى 200 كى
ــىنىڭ  ــر، ھەۋزىس ــى 442 كىلومېتى ــڭ ئۇزۇنلۇق ــى دەريانى ئىچىدىك

ــدۇ . ــر كېلى ــۋادرات كىلومېتى ــڭ 700 كى ــى 56 مى كۆلىم

ئانا دەريا تارىم دەرياسى

تارىــم دەرياســى - تارىــم دەرياســى ھەۋزىســى شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى ئــەڭ چــوڭ ئىچكــى قۇرۇقلــۇق دەريالىــرى ســۇ 
سىستېمىســىدۇر. ئــۇ تارىــم ئويمانلىقىنىــڭ ئەتراپىدىــن مەركىزىگــە 
ــى  ــى - كۆنچ ــەھەر دەرياس ــارا ش ــان ق ــپ ئاقىدىغ ــاراپ يىغىلى ق
دەرياســى، دىنــار دەرياســى، ئۆگــەن دەرياســى، ئاقســۇ دەرياســى، 
ــە  ــەن دەرياســى كېرىي ــەن دەرياســى، خوت ــقەر دەرياســى، يەك قەش
دەرياســى، چەرچــەن دەرياســى قاتارلىق توققۇز ســۇ سىستېمىســىدىكى 
جەمئىــي 144 دەريانــى ھەمــدە تارىــم دەرياســى غــول ئېقىنلىرىنــى 
ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. تارىــم دەرياســى ھەۋزىســنىڭ ئومۇمىــي يــەر 
ــڭ  ــر )خىتتاينى ــۋادرات كىلومېتى ــڭ كى ــون 20 مى ــى 1 مىلي كۆلىم
ســىرتىدىكى ھەۋزىســىنىڭ كۆلىمــى 23 مىــڭ 600 كىــۋادرات 
كىلومېتىــر( . يەكــەن دەرياســىنىڭ باشــلىنىش مەنبەســى )يەنــى تارىم 
دەرياســىنىڭ باشــلىنىش مەنبەســى( بولغــان الســكۇي دەرياســىدىن 
تىتمــا كۆلىگىچــە تارىــم دەرياســىنىڭ ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقــى 2437 
كىلومېتىر)نىــڭ ئىچىــدە غــول ئېقىنىنىــڭ ئۇزۇنلۇقــى 1321 كىلومېتىر 

كېلىــدۇ. دەريانىــڭ باشــلىنىش مەنبەســى رايونىــدا ھۆل-يېغىــن بىر 
قــەدەر مــول بولــۇپ، ئادەتتىكــى يىللىــق ھۆل-يېغىــن مىقــدارى 
300~900 مىللىمېتىرغــا يېتىــدۇ، ھــەۋز ئىچىنىــڭ يىللىــق ھــۆل-
يېغىــن مىقــدارى 117 مىليــارد 300 مىليون كۇب مېتىر )ھەۋزۇســىنىڭ 
ئوتتۇرۇچــە يىللىــق ھۆل-يېغىــن مىقــدارى 115 مىللىمېتىــر، لېكىــن 
ــاران  ــدارى ئ ــن مىق ــق ھۆل-يېغى ــڭ يىللى ــۇق رايونلىرىنى قۇمل
25~50 مىللىمېتىــر (. ئېگىــز تاغاردىكــى مۇزلۇقارنىــڭ كۆلىمى 23 
مىــڭ 320 كىــۋادرات كىلومېتىــر )چــەت ئەلدىكــى قىســمىنىمۇ ئــۆز 
ــارد  ــون 404 مىلي ــى 2 تىرىلي ــۇق زاپىس ــدۇ (، مۇزل ــە ئالى ئىچىگ
ــدارى 17  ــۇ مىق ــەن س ــق ئېرىگ ــڭ يىللى ــر مۇزلۇقارنى ــۇب مېتى ك
مىليــارد 200 مىليــون كــۇب مېتىرغــا يېتىــپ، تارىــم دەرياســى يــەر 
ئۈســتى ســۈيى ئومۇمىــي مىقــدارى 39 مىليــون كــۇب مېتىــر )چەت 
ئەلدىــن ئېقىــپ كىرگــەن ســۇ مىقــدارى 6 مىليــارد 70 مىليــون كۇپ 
ــدۇ.  ــى ئىگىلەي ــڭ ٪44 ئىن ــدۇ( نى ــە ئالى ــۆز ئىچىگ ــۇ ئ مېترىنىم
ھەۋزىســىنىڭ ھــەر قايســى دەرياالردىكــى لەيلىمــە ماددىــار 
ــدە  ــار ھەم ــەن ماددى ــار، ئېرىگ ــان ماددى ــپ يۆتكىلىدىغ ئىتتىرىلى
ــق جىســىمارنىڭ  ــەكىللەنگەن قاتتى ــڭ بىرىكىشــىدىن ش ــۇ ئۈچىنى ب

ــدارى  ــن مىق ــي ئېقى ئومۇمى
ــدا 156  ــم ھال ئايرىم-ئايرى
مىليــون 600 مىــڭ توننــا / 
يىــل،31 مىليــون 320 مىــڭ 
ــون  ــل،16 مىلي ــا / يى تونن
ــل،  ــا / يى ــڭ تونن 570 مى
مىــڭ   500 مىليــون   204
توننــا / يىلىغــا يېتىــدۇ. 
ــى  ــك رايونلىرىدىك تۈزلەڭلى
يــەر ئاســتى ســۇلىرىنىڭ 
ــاش مىقدارى  ــي تولۇق تەبىئى
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4 مىليــارد 455 مىليــون كــۇب مېتىــر كېلىــدۇ. ئېقىننىــڭ يىللىــق 
ــم، لېكىــن يىــل ئىچىدىكــى كەلكــۈن  ئۆزگىرىشــى بىرقــەدەر مۇقى
ــدۇ.  ــوڭ بولى ــى چ ــنىڭ ئۆزگىرىش ــۇ تارتىلىش ــەن س ــش بىل كېلى
ــۈن  ــى ئۈچ ــۆپ بولغانلىق ــى ك ــانار پائالىيىت ــدە ئىنس ــەۋز ئىچى ھ
بۈگۈنكــى كۈنــدە تارىــم دەرياســىنىڭ غــول ئېقىنىــدا يــەر ئۈســتى 
ســۈيى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولغــان ســۇ سىستېمســىدىن بىــرى 
ئازىيىــپ تۆتكــە چۈشــۈپ قالــدى، يەنــە ئاقســۇ دەرياســى، خوتەن 

ــدى. ــەن دەرياســىا قال دەرياســى، كۆنچــى دەرياســى، يەك

ــم دەرياســىنىڭ 1978-يىلدىــن 1987-يىلغىچــە بولغــان  تارى
ــي 4  ــدارى جەمئى ــن مىق ــق ئېقى ــە يىللى ــق ئوتتۇرۇچ ــون يىللى ئ
ــم دەرياســىنىڭ  ــان. تارى ــر بولغ ــۇب مېتى ــون ك ــارد 956 مىلي مىلي
ــەپ  ــڭ ئۆلچ ــە پونكىتىنى ــاالر گىدرولوگىي ــى ئ ــول ئېقىنىدىك غ
ــە  ــن 80-يىللىرىغىچ ــىرنىڭ 30- يىللىرىدى ــىچە، 20- ئەس چىقىش
بولغــان ئارىلىقتــا يــەر ئۈســتى ســۈيى ئېقىــن مىقــدارى 6 مىليــارد 
كــۇب مېتىردىــن ئازىيىــپ، 4 مىليــارد 480 مىليــون كــۇب مېتىرغــا 
چۈشــۈپ قالغــان، لېكىــن ئوخشــاش مەزگىلــدە تۆۋەنكــى ئېقىنىدىكى 
قــارا گىدرولوگىيــە پونكىتىــدا يىللىــق ئېقىــن مىقــدارى 4 مىليــارد 
480 مىليوندىــن ئازىيىــپ، 392 مىليــون كــۇب مېتىرغــا چۈشــۈپ 
قالغــان، نەتىجىــدە تۆۋەنكــى ئېقىننىڭ ئېكولوگىيەســى ناچارلىشــىپ، 
دەريــا ئېقىنــى 280 كىلومېتىــر قىســقىرىپ كەتكــەن؛ لوپنــۇر كۆلــى 
1972- يىلــى، تىتمــا كۆلــى 1980-يىلــى قــۇرۇپ كەتكــەن. 70- 
يىلارنىــڭ ئاخىــرى كۆللەرنىــڭ كۆلىمــى 2957 كىــۋادرات كىلومېتىــر 
ــۇپ،  ــدى. چوڭ-كىچىــك ســۇ ئامبىرىدىــن 28ى بول چۈشــۈپ قال
ســۇ ســىغىمچانلىقى 4 مىليــارد 660 مىليــون كــۇب مېتىــر قىلىــپ 
ــون 660  ــى 1 مىلي ــۇغىرىش كۆلىم ــتانلىقاردا س ــەن بوس اليىھىلەنگ

مىــڭ گېكتارغــا يېتىــدۇ.



61

مەن ۋە ۋەتىنىم

ئاقسۇ دەرياسى

توشــقان دەرياســى بىلــەن قۇمئېرىــق دەرياســىنىڭ قــارا دۆۋە 
دېگــەن جايىــدا قوشــۇلغاندىن كېيىنكــى قىســمى ئاقســۇ دەرياســى 
ــارد 860 مىليــون  دەپ ئاتىلىــدۇ. يىللىــق ئېقىــن مىقــدارى 7 مىلي

كــۇب مېتىــر. ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقــى 132 كىلومېتىــر. 

قۇمئېرىق دەرياسى 

قۇمئېرىــق دەرياســى ئاقســۇ دەرياســىنىڭ يۇقىــرى ئېقىنىدىكــى 
ــۈر چوققىســىدىن  ــڭ تۆم ــرى تاغلىرىنى ــن. تەڭ ــاق ئېقى چــوڭ تارم
ــىپ  ــن كېس ــتان تەۋەلىكىدى ــەن قىرغىزىس ــدى بىل ــلىنىپ، ئال باش
ــپ  ــىغا ئېقى ــاي چېگراس ــن خىتت ــىمال تەرەپتى ــن ش ــۈپ، ئاندى ئۆت

ــر. ــى 293 كىلومېتى ــي ئۇزۇنلۇق ــدۇ .ئومۇمى كىرى

قەشقەر دەرياسى 

ــپ  ــاراپ تەرتى ــىمالغا ق ــن ش ــى جەنۇبتى ــقەر دەرياس قەش
بويىچــە، ئېگىــز يــار دەرياســى، گــەز دەرياســى، قىزىــل دەرياســى، 
ــىي  ــە ئاساس ــق ئالت ــى قاتارلى ــۇز دەرياس ــى، بوغ ــاق دەرياس چاقم
ــڭ  ــى 65 مى ــدۇ. ھەۋزىســىنىڭ كۆلىم ــە ئالى ــۆز ئىچىگ ــى ئ دەريان
ــدارى 4  ــر، يىللىــق ئومۇمىــي ئېقىــن مىق ــۋادرات كىلومېتى 400 كى
مىليــارد 222 مىليــون كــۇب مېتىــر. ئۇنىــڭ ئاساســىي غــول ئېقىنى 
ــارد  ــدارى 2 مىلي ــن مىق ــق ئېقى ــل دەرياســىنىڭ يىللى ــان قىزى بولغ
960 مىليــون كــۇب مېتىــر بولــۇپ، ئومۇمىــي ئېقىــن مىقدارىنىــڭ 

ــدۇ.  ــى ئىگىلەي %49.6 ىن

قىزىل دەرياسى 
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ــول  ــلىق غ ــىنىڭ ئاساس ــقەر دەرياس ــى قەش ــل دەرياس قىزى
ــن  ــن تېغىدى ــل ئاقى ــى قىزى ــتان تەۋەلىكىدىك ــى، قىرغىزىس ئېقىن
ــات  ــان مارقانچ ــى بولغ ــاق ئېقىن ــوڭ تارم ــەڭ چ ــلىنىدۇ. ئ باش
دەرياســىنىڭ يۇقىــرى ئېقىنــى تاجىكىســتاندىن باشــلىنىدۇ. ئومۇمىــي 
ــڭ  ــى 13 مى ــۇ كۆلىم ــدى س ــر، يىغىن ــى 213 كىلومېتى ئۇزۇنلۇق
ــارد  ــدارى 2 مىلي ــن مىق ــق ئېقى ــر، يىللى ــۋادرات كىلومېتى 700 كى
ــى  ــاق، رەڭگ ــرى ئۇشش ــۇم دانچىلى ــر. ق ــۇب مېتى ــون ك 47 مىلي
ــا  ــل « دەري ــى ئۈچــۈن »قىزى ــۆپ بولغانلىق ــل، التقىســى ك قىزى

ــان. دەپ ئاتالغ

گەز دەرياسى

گــەز دەرياســى قەشــقەر دەرياســى ســۇ سىستېمىســىدا بولــۇپ، 
ــارەت ئىككــى  ــەن قاراكــۆل دەرياســىدىن ئىب مۇجــى دەرياســى بىل
ــى  ــاق ئېقىن ــلىق تارم ــان. ئاساس ــب تاپق ــن تەركى ــاق ئېقىندى تارم
بولغــان مۇجــى دەرياســى شــەرقىي تۈركىســتان بىلــەن تاجىكىســتان 
چېگرىســىدىكى ســارىقول تاغلىرىنىــڭ قــارازاق چوققىســى ئەتراپىدىن 
ــر،  ــۋادرات كىلومېتى ــى 9212 كى ــۇ كۆلىم ــدى س ــلىنىدۇ. يىغىن باش
ــر.  ــون 700 مىــڭ كــۇب مېتى ــدارى 954 مىلي ــن مىق ــق ئېقى يىللى
ئاخىرقــى قىســمى يوپۇرغــا ناھىيەســىنىڭ شــەرقىدىكى قۇملۇقارغــا 
ســىڭىپ كېتىــدۇ. دەريانىــڭ ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقــى 374 كىلومېتىــر.

يەكەن دەرياسى 

يەكــەن دەرياســى تارىــم دەرياســىنىڭ بــاش ئېقىنــى، 
قاراقــۇرۇم تاغلىرىنىــڭ شــىمالىي يانباغرىدىكى الســكۇي دەرياســىدىن 
ــى ۋە  ــن دەرياس ــدا كىلچى ــرى ئېقىنى ــڭ يۇقى ــلىنىدۇ. دەريانى باش
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ــن  ــاق ئېقى ــوڭ تارم ــى چ ــارەت ئىكك ــىدىن ئىب ــقورغان دەرياس تاش
قوشــۇلىدۇ. ســۇغىرىش رايونىــدا ھازىــر بــار بولغــان ســۇ ئامبىــرى 
41 بولــۇپ، ئومۇمىــي ســۇ ســىغىمچانلىقى 1 مىليــارد 500 مىليــون 
كــۇب مېتىــر كېلىــدۇ. ئۈنۈملــۈك ســۇغىرىش كۆلىمــى 367 مىــڭ 
ــلىق  ــم ئاش ــە مۇھى ــتان بويىچ ــەرقىي تۈركىس ــۇپ، ش ــار بول گېكت
ــۇ  ــىنىڭ س ــەن دەرياس ــابلىنىدۇ. يەك ــرى ھېس ــڭ بى بازىلىرىنى
ــر قىســمىنى  ــە زاپىســى ئومۇمىــي مىقدارىنىــڭ بەشــتىن بى ئېنېرگىي

ــدۇ. ئىگىلەي

خوتەن دەرياسى 

خوتــەن دەرياســى كوئىنلــۇن تاغلىرىنىــڭ شــىمالىي ئېتىكىدىــن 
ــپ،  ــاراپ ئېقى ــىمالغا ق ــن ش ــا. جەنۇبتى ــوڭ دەري ــلىنىدىغان چ باش
تەكلىمــاكان قۇملۇقىنــى توغرىســىغا كېســىپ ئۈتــۈپ تارىــم 
دەرياســىغا قۇيۇلىــدۇ. ئۇنىــڭ يۇقىــرى ئېقىنــى قاراقــاش دەرياســى 
ــن  ــاق ئېقىنىدى ــى تارم ــاش دەرياس ــەن يورۇڭق ــى بىل ــول ئېقىن غ
تەركىــب تاپقــان بولــۇپ، قوشــاش ئەتراپىــدا بىرلەشــكەندىن كېيىن 
خوتــەن دەرياســى دەپ ئاتىلىــدۇ. خوتــەن دەرياســىنىڭ قاراقــۇرۇم 
تاغلىرىنىــڭ شــىمالىي يانباغرىدىكــى باشــلىنىش مەنبەســىدىن خوتــەن 
دەرياســى ئېغىزىغىچــە بولغــان ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقــى 1127 كىلومېتىر  
ــن ۋە  ــوپ ناھىيەلىرىدى ــەن، ل ــاش، خوت ــەن قاراق ــدۇ. ئاساس كېلى
ــى 48  ــىنىڭ كۆلىم ــدۇ، ھەۋزىس ــپ ئۆتى ــەھرىدىن ئېقى ــەن ش خوت
ــق  ــىنىڭ تاغلى ــەن دەرياس ــر. خوت ــۋادرات كىلومېتى ــڭ 870 كى مى
ــارد 420  ــدارى 4 مىلي ــن مىق ــق ئېقى ــي يىللى ــى جەمئى رايوندىك

مىليــون كــۇب مېتىــر.
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يورۇڭقاش دەرياسى

ــى.  ــر تارمىق ــىنىڭ بى ــەن دەرياس ــى خوت ــاش دەرياس يورۇڭق
كوئىنلــۇن تاغلىرىنىــڭ ئاساســلىق تېزمىلىرىدىــن باشــلىنىدۇ. 
دەريانىــڭ باشــلىنىش مەنبەســى كوئىنلــۇن تاغلىرىدىكــى ئــەڭ زور 
مۇزلــۇق ھەرىكىتــى مەركىــزى ھېســابلىنىدۇ. يىغىنــدى ســۇ كۆلىمى 
ــى 2958  ــۇق كۆلىم ــر، مۇزل ــۋادرات كىلومېتى ــڭ 375 كى 14 مى
كىــۋادرات كىلومېتىــر، مۇزلــۇق زاپىســى 410 مىليــارد 300 مىليــون 
كــۇب مېتىــر، ئوتتۇرۇچــە يىللىــق ئېقىــن مىقــدارى 2 مىليــارد 240 

ــر بولغــان.  ــون كــۇب مېتى مىلي
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شەرقىي تۈركىستاندىكى كۆللەر

شــەرقىي تۈركىســتان خىتتايدىكــى كۆللەرنىــڭ كۆلىمــى 
ــون(  ــوم راي ــون )ئاپتون ــە راي ــان ئۆلك ــوڭ بولغ ــەدەر چ بىرق
ــوڭ  ــن چ ــۋادرات كىلومېتىردى ــر كى ــى بى ــرى. كۆلىم ــڭ بى الرنى
بولغــان كۆللــەر 138، ئومۇمىــي كۆلىمــى 5136 كىــۋادرات 
كىلومېتىــر، )ئاللىقاچــان قــۇرۇپ كەتكــەن مانــاس كۆلــى، لوپنــۇر 
ــۇپ،  ــدۇ ( بول ــە ئالماي ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــا كۆللىرىن ــى ۋە تېتىم كۆل
پۈتــۈن مەملىكەتتىكــى كۆللــەر ئومۇمىــي كۆلىمېنىــڭ %7.2 ىنــى 
ئىگىلــەپ، شــىزاڭ، چىڭخــەي، جىياڭســۇالردىن قالســىا مەملىكــەت 
بويىچــە 4- ئورۇنــدا تــۇرۇدۇ. ئېرتىــش دەرياســى ھەۋزىســىدىكى 
تاشــقى ئېقىــن كۆللىرىدىــن باشــقىلىرى ئىچكــى قۇرۇقلــۇق 
ــى ئىچكــى  ــڭ ئىچىدىك ــۇ ئويمانلىقىنى ــدۇ، بولۇپم ــە كېرى كۆللىرىگ
قۇرۇقلــۇق كۆللىرىنىــڭ ســۇ ئورنــى ئۆزگىرىشــى چــوڭ، ســۈيىنىڭ 
مىنېراللىشــىش دەرىجىســى يۇقىــرى بولــۇپ، كۆپىنچىســى شــورلۇق 
ــق  ــراق تاغلى ــارەت؛ بى ــن ئىب ــۇق كۆللەردى ــى تۇزل ــۆل ياك ك
ــي  ــى تەبئى ــڭ كۆپىنچىس ــى كۆللەرنى ــى ۋە ئېگىزلىكتىك رايوناردىك
ــەر  ــتاندىكى كۆلل ــەرقىي تۈركىس ــان، ش ــاقاپ قالغ ــى س ھالىتىن
ــى،  ــا كۆل ــى مورېن ــۆل، ئاخىرق ــقان ك ــۆل، ئولتۇرۇش ــەن ك چۆكك
ــۆل،  ــدۇق ك ــۆل، قال ــى ك ــا ئارىلىقىدىك ــۆل، دەري ــۇلما ك توس
شــامالنىڭ يالىشــىدىن شــەكىللەنگەن كــۆل، يــەر ئاســتى ســۈيىنىڭ 
تېشــىپ چىقىشــىدىن شــەكىللەنگەن كــۆل، ســۈنئىي كــۆل قاتارلىــق 
توققــۇز خىــل تىپقــا ئىگــە. قۇرۇقلــۇق كۆللىرىنىــڭ ئــۇزۇن ئېقىــن 
شــەكىللەندۈرۈش رايونــى،  ئۆزىنىــڭ ســۇ سىستېمىســى، )تەبئىــي 
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دەريــاالر ۋە ســۈنئىي ئۆســتەڭلەر ( ۋە ئۆزىنىــڭ يىغىلىدىغــان جايــى 
)ئىچكــى قۇرۇقلــۇق كــۆل ســۈيى( ھەمــدە ئۆزىنىــڭ ئاتمۇســفېرا 
ئايانمــا ئېقىمــى سىستېمىســى )جىلغــا شــامىلى ( بــار، بۇالرنىــڭ 
ــڭ  ــەڭ ئويمانلىقارنى ــڭ ك ــا ئېقىنلىرىنى ــۈدەك دەري ــى دېگ ھەممىس
مەركىزىگــە توپلىنىشــىدىن شــەكىللەنگەن. كــۆل ســۈيى تېيىــز، ســۇ 
مىقــدارى ئــاز بولــۇپ، ھالىتــى خىلمۇخىــل. ئىچىكــى قۇرۇقلــۇق 
كــۆل ســۈيىدىكى جانلىقــار سىستېمىســى ئۆزلىــرى كۆلگــە 
ــۇق  ــڭ ئوزۇقل ــى ئۆزلىرىنى ــك تۇزالرن ــەن ئانئورگانى ــپ كەلگ ئېلى
ــتۇرۇدۇ،  ــۈيىنى تۇزسىزالش ــۆل س ــپ، ك ــۇل قىلى ــە قوب زەنجىرىگ
شــۇڭا جانلىقارنىــڭ ھەممىســى دېگــۈدەك كۆلنىــڭ قىرغاققــا يېقىــن 
زونىلىرىغــا مەركەزلەشــكەن بولىــدۇ .ئاالھىــدە كىلىمــات شــارائىتى، 
شــۇنىڭدەك جانلىقارنىــڭ مىقــدارى ۋە جانلىقــار توپىنىــڭ پەســىل 
خاراكتېرلىــك ئۆزگىرىشــى نەتىجىســىدە، كۆلدىكــى جانلىقــار دائىــم 
ــدۇ.  ــپ كېتەلمەي ــادە ئېش ــدارى زىي ــار مىق ــپ، جانلىق يېڭىلىنى
زەھەرلىــك يۇســۇنار زور دەرىجىــدە كۆپىيىــپ ســۇنىڭ ئۆزلۈكىدىــن 
بۇلغىنىشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقارمايــدۇ. ئىچكــى قۇرۇقلــۇق كۆلىلىرىدە 
يوســۇن تۈرىدىكــى ئۆســۈملۈكلەر ئۆســەلمەيدۇ ۋە كۆللــەر تەرەققىي 
قىلىــپ ســازلىققا ئايلىنالمايــدۇ. بــۇ ئىچكــى قۇرۇقلــۇق كۆللىرىنىڭ 
ئــۇزاق مەزگىــل مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــىدىكى تــۈپ ســەۋەب، 
شــۇنداقا بــۇ ئۇالرنىــڭ نــەم رايوناردىكــى كۆللەرنىــڭ ئۆزگىرىــپ 
ــدۇر.  ــمايدىغان جايى ــن ئوخشاش ــا تۈپتى ــش تارىخىغ ــي قىلى تەرەققى
ــۆت  ــداق ت ــى مۇن ــڭ ئۆزگىرىش ــۇق كۆللىرىنى ــى قۇرۇقل ئىچك
ــى  ــۆل تارىخىدىك ــقۇچ : ك ــى باس ــدۇ : بىرىنچ ــقۇچقا بۆلىنى باس
ھاياتىــي كــۈچ ئــەڭ جانانغــان، ســۇ مىقــدارى ئــەڭ مــول بولغان 
ــۇ  ــان س ــن كىلىدىغ ــقۇچ : دەرياالردى ــى باس ــقۇچ  ؛ ئىككىنچ باس
مىقــدارى ئازىيىــپ، كــۆل دەســلەپكى قۇرۇشــقا باشــلىغان باســقۇچ 
ــقۇچى  ــۈش باس ــىنىڭ ئۈزۈل ــۇ مەنبەس ــقۇچ : س ــى باس ؛ ئۈچىنچ
ــۆل  ــپ، ك ــپ كېتى ــى تارتىلى ــۇ مەنبەس ــقۇچ : س ــى باس ؛ تۆتىنچ
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ــقۇچى.  ــش باس ــە ئايلىنى ــورلۇق يەرگ ــە ش ــر پارچ ــڭ بى رايونىنى
ئىچكــى قۇرۇقلــۇق كۆللىــرى ۋە كــۆل بويلىــرى قىممەتلىــك تەبئىي 
بوســتانلىقار، شــۇنداقا قۇرغــاق رايــون كىلىماتىنىــڭ ئىندىكاتــورى 

ــابلىنىدۇ . ــۇپ ھېس بول

بۇغدا كۆلى

ــق  ــى كۆلى)چىرايلى ــدا ياۋچ ــى زامان ــى قەدىمك ــدا كۆل بوغ
ــك  ــق مەنزىرىلى ــق داڭلى ــڭ نۇقتىلى ــان. دۆلەتنى كــۆل( دەپ ئاتالغ
رايونــى، خەلقئــارا ئــادەم ۋە بىئوســفېرا تەبئىــي مۇھاپىــزەت رايونى 
ھېســابلىنىدۇ. تەڭرىتاغلىرىنىــڭ شــەرقىي قىســمىدىكى بوغــدا تېغىنىڭ 
شــىمالىي يانباغرىغــا، فــۇكاڭ شــەھرى تەۋەلىكىدىكــى ســەنگۇڭخى 
ــى  ــقان. ئۈرۈمچ ــىغا جاياش ــن جىلغىس ــرى ئېقى ــىنىڭ يۇقى دەرياس
شــەھرىگىچە بولغــان تاشــيول مۇساپىســى تەخمىنــەن 100 كىلومېتىــر 
ــى 0.9  ــر، كەڭلىك ــۈچ كىلومېتى ــى ئ ــڭ ئۇزۇنلۇق ــدۇ. كۆلنى كېلى
ــۇر  ــەڭ چۇڭق ــر ؛ ئ ــۋادرات كىلومېتى ــى 2.7 كى ــر، كۆلىم كىلومېتى
ــر،  ــى 52 مېتى ــە چوڭقۇرلۇق ــۇنىڭ ئوتتۇرۇچ ــر، س ــرى 95 مېتى يې
ــر.  ــۇب مېتى ــون ك ــەن 144 مىلي ــدارى تەخمىن ــۇ مىق ــاس س زاپ

ــر. ــن ئېگىزلىكــى 1911 مېتى ــز يۈزىدى ــڭ دېڭى ــڭ يۈزىنى كۆلىنى

ئاقسايچىن كۆلى 

ئاقســايچىن كۆلــى ئاقســاي كۆلــى دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ. چاقىلىق 
ــى  ــەن ناھىيەس ــىمالىغا، خوت ــي ش ــڭ غەربى ــۇال ئېگىزلىكىنى -تاڭگ
تەۋەلىكىدىكــى ئاقســايچىن ئويمانلىقىغــا جاياشــقان. دېڭىــز يۈزىدىن 
ــۋادرات  ــى 164 كى ــۈزى كۆلىم ــۆل ي ــر، ك ــى 4848 مېتى ئېگىزلىك
كىلومېتىــر. كــۆل ســۈيىنىڭ ئەمەلىــي تەكشــۈرۈلگەن چوڭقۇرلۇقــى 

توققــۇز مېتىــر .
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ئېبىنۇر كۆلى 

ئېبىنــۇر كۆلــى جىــڭ ناھىيەســى بازىرىنىــڭ شــىمالىغا 
جاياشــقان. ئــۇ كۈيتــۇن دەرياســى، چىگىشــور دەرياســى، بۆرتــاال 
ــۆل.  ــان ك ــرى قۇيۇلىدىغ ــڭ ئاخى ــڭ دەريالىرىنى ــى ۋە جى دەرياس
ــى 560  ــڭ كۆلىم ــى كۆلنى ــدۇ. ھازىرق ــە كىرى ــقان كۆلگ ئولتۇرۇش
ــۋادرات  ــى 1070 كى ــۇپ، 1950-يىلدىك ــر بول ــۋادرات كىلومېتى كى
ــۇر  ــەن. ئېبىن ــەپ كەتك ــى كىچىكل ــڭ يېرىم ــق كۆلىمېنى كىلومېتىرلى
ــە  ــۈيىنىڭ ئوتتۇرۇچ ــۇپ، س ــە«ھالىتىدە بول ــز »تەخس ــى تېيى كۆل
ــا  ــۇ 3.5 مېتىرغ ــۇر يېرىم ــەڭ چوڭق ــر. ئ ــى 1.5 مېتى چوڭقۇرلۇق

ــدۇ . يەتمەي

سايرام كۆلى

ســايرام كۆلــى شــىمالىي تەڭرىتاغلىرىنىــڭ غەربىــي بۆلىكىگــە، 
ــقان، 312 -  ــا جاياش ــي جەنۇبىغ ــىنىڭ غەربى ــاال ناھىيەس بۆرت
ــز  ــڭ دېڭى ــۆل يۈزىنى ــدۇ. ك ــن ئۆتى ــيولى بويىدى ــەت تاش دۆل
ــان  ــە بولغ ــەرقتىن غەربكىچ ــر، ش ــى 2072 مېتى ــن ئېگىزلىك يۈزىدى
ئۇزۇنلۇقــى 30 كىلومېتىــر، جەنۇبتىــن شــىمالغىچە بولغــان كەڭلىكــى 
27 كىلومېتىــر، كۆلىمــى 454 كۋادىــرات كىلومېتىــر. ئــەڭ چوڭقــۇر 
ــارد  ــەن 20 مىلي ــدارى تەخمىن ــاس ســۇ مىق ــر، زاپ ــرى 86 مېتى يې

كــۇب مېتىــر.

ئۇلۇنگۇر كۆلى 

ئۇلۇنگــۇر كۆلــى بۇرۇلتوقــاي ناھىيەســىگە جاياشــقان. 
ــى  ــن ئېگىزلىك ــز يۈزىدى ــرى. دېڭى ــىنىڭ ئاخى ــۇر دەرياس ئۇلۇنگ



69

مەن ۋە ۋەتىنىم

ــى  ــەڭ جاي ــەڭ ك ــر، ئ ــى 41 كىلومېتى ــر، ئۇزۇنلۇق 178.6مېتى
ــي  ــر، ئەمەلى ــى 18.4 كىلومېتى ــە كەڭلىك ــر، ئوتتۇرۇچ 27 كىلومېتى
ئۆلچەنگــەن ئــەڭ چوڭقــۇر جايــى 12 مېتىــر، ئوتتۇرۇچــە 
چوڭقۇرلىقــى 8 مېتىــر، كۆلىمــى 753 كىۋادىــرات كىلومېتىــر، زاپاس 

ــر. ــۇب مېتى ــون ك ــارد 20 مىلي ــدارى 6 مىلي ــۇ مىق س

لوپنۇر كۆلى 

ــان  ــرى قۇيۇلىدىغ ــىنىڭ ئاخى ــم دەرياس ــى تارى ــۇر كۆل لوپن
ــۇر  ــمىدىكى لوپن ــەرقىي قىس ــڭ ش ــم ئويمانلىقىنى ــۆل.  تارى ك
ئويمانلىقىنىــڭ مەركىــزى قىســمىغا جاياشــقان. تارىــم دەرياســىنىڭ 
ــۇر  ــى لوپن ــك ئۇقۇمدىك ــەن جۇغراپىيەلى ــى دېگ ــى نۇقتىس ئاخىرق
كۆلــى يوقىلىــپ كەتمىــدى. ئۇنىــڭ يېقىنقــى جۇغراپىيەلىــك ئورنــى 

ــرى . ــۇ ئامبى ــىخەيزى س داش

ئايدىڭكۆل 

ئايدىڭكــۆل شــەرقىي تۈركىســتان قۇرۇقلۇقىنىــڭ ئــەڭ 
ــەل  ــمېنىڭ س ــۇرا قىس ــڭ ئوتت ــان ئويمانلىقىنى ــى. تۇرپ ــەس جاي پ
ــۈزى  ــۆل ي ــقان. ك ــا جاياش ــەس ئويمانغ ــەڭ پ ــى ئ جەنۇبىدىك
ــەس  ــەڭ پ ــڭ ئ ــەس. كۆلنى ــر پ ــن 155 مېتى ــز يۈزىدى دېڭى
يېرىنىــڭ دېڭىــز يۈزدىــن تۆۋەنلىكــى 161 مېتىرغــا يېتىــدۇ، دۇنيــا 
بويىچــە 3-ئورۇنــدا تۇرۇدىغــان پــەس يــەر ھېســابلىنىدۇ. كــۆل 
ئويمانلىقىنىــڭ شــەرقتىن غەربكىچــە بولغــان ئۇزۇنلۇقــى تەخمىنــەن 
50 كىلومېتىــر، جەنۇبتىــن شــىمالغىچە بولغان كەڭلىكــى 10 كىلومېتىر، 

ــدۇ.  ــر كېلى ــۋادرات كىلومېتى ــەن 450 كى ــى تەخمىن كۆلىم
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باركۆل كۆلى 

ــىمالىي  ــۆل ش ــقان ك ــۈپ ئولتۇرۇش ــى ئۈزۈل ــۆل كۆل بارك
ــى  ــاغ ئارىس ــۆل ت ــى بارك ــەرقىي بۆلىكىدىك ــڭ ش تەڭرىتاغلىرىنى
ئويمانلىقىغــا جاياشــقان. كــۆل يۈزىنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن 
ئېگىزلىكــى 1585 مېتىــر كېلىــدۇ. كــۆل قاپــاق شــەكلىدە بولــۇپ، 
ئــۇزۇن ئوقــى غەربىــي شــىمال - غەربىــي جەنــۇب يۆنىلىشــىدە. 
ــى  ــر، كۆلىم ــى 5~10 كىلومېتى ــر، كەڭلىك ــى 20 كىلومېتى ئۇزۇنلۇق

ــر. ــرات كىلومېتى 140 كۋادى

باغراش كۆلى 

باغــراش كۆلــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئــەڭ چــوڭ ئىچكــى 
ــرى،  ــىنىڭ ئاخى ــەھەر دەرياس ــۆل، قاراش ــىز ك ــۇق تۇزس قۇرۇقل
كۆنچــى دەرياســىنىڭ باشــلىنىش مەنبەســى. قاراشــەھەر ئويمانلىقىنىڭ 
جەنۇبىــي قىســمىغا جاياشــقان. كۆلنىــڭ شــەرقتىن غەربكىچــە بولغان 
ئۇزۇنلۇقــى 55 كىلومېتىــر، جەنۇبتىــن شــىمالغىچە بولغــان ئوتتۇرۇچە 
كەڭلىكــى 20 كىلومېتىــر، كۆلنىــڭ ســۇ ئورنىنىــڭ دېڭىــز يۈزىدىــن 
ئېگىزلىكــى 1048 مېتىــر كېلىدىغــان ۋاقىتتــا كۆلنىــڭ كۆلىمــى 990 
كىلومېتىــر، ســىغىمچانلىقى 8 مىليــارد 150 مىليــون كــۇب مېتىرغــا 
ــەڭ  ــر، ئ ــى 8015 مېتى ــە چوڭقۇرلۇق ــۈيىنىڭ ئوتتۇرۇچ ــدۇ. س يېتى

چوڭقــۇر يېــرى 16.5 مېتىــر. 

ئاققۇ كۆلى 

ــى  ــرى ئېقىنىدىك ــىنىڭ يۇقى ــەھەر دەرياس ــى قاراش ــۇ كۆل ئاقق
چــوڭ يۇلتــۇز ئويمانلىقىغــا جاياشــقان. دېڭىــز يۈزدىــن ئېگىزلىكــى 
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ــەرقتىن  ــڭ ش ــۇز ئويمانلىقىنى ــوڭ يۇلت ــر. چ 2400 ~ 2600 مېتى
غەربكىچــە بولغــان ئۇزۇنلۇقــى 100 كىلومېتىردىــن ئاشــىدۇ. 

ــر . ــى 25 كىلومېتى ــان كەڭلىك ــىمالغىچە بولغ ــن ش جەنۇبتى

قاناس كۆلى 

قانــاس كۆلــى بۇرچىــن ناھىيەســىنىڭ تەۋەلىكىگــە جاياشــقان. 
ــر،  ــى 1374 مېتى ــن ئېگىزلىك ــز يۈزىدى ــڭ دېڭى ــۆل يۈزىنى ك
ئۇزۇنلۇقــى 25 كىلومېتىــر، كەڭلىكــى 1.6 ~ 3.9 كىلومېتىــر، ئــەڭ 
چۇڭقــۇر يېــرى 188.5 مېتىــر، ســۈيىنىڭ ئوتتۇرۇچــە چوڭقۇرلۇقــى 

ــر.  ــارد كــۇب مېتى ــر. ســىغىمچانلىقى 4 مىلي ــەن 90 مېتى تەخمىن

سەيۋوپۇ كۆلى 

ــي  ــەرقىي جەنۇبى ــەھىرىنىڭ ش ــى ش ــى ئۈرۈمچ ــەيۋوپۇ كۆل س
شــەھەر ئەتراپىغــا جاياشــقان. ئــۇ ئۈرۈمچى شــەھىرىنىڭ مۇھىم ســۇ 
مەنبەســى. ئۇنىــڭ جەنۇبتىــن شــىمالغىچە بولغــان ئۇزۇنلۇقــى 6.37 
كىلومېتىــر، شــەرقتىن غەربكىچــە بولغــان كەڭلىكــى 5.75 كىلومېتىر. 
ــىمان  ــز ،تەخسىس ــى تېيى ــۆل ئويمانلىق ــەكىلدە  ك ــراق ش يۇمىاق
ھالەتتــە، كــۆل تېگــى تەكشــى، ســۈيىنىڭ چوڭقۇرلۇقــى ئومۇمــەن 
ــۆل  ــدۇ. ك ــر كېلى ــرى 6.1 مېتى ــۇر يې ــەڭ چوڭق ــر. ئ 3~5 مېتى
ــى  ــر، كۆلىم ــى 1092.7 مېتى ــن ئېگىزلىك ــز يۈزىدى ــڭ دېڭى يۈزىنى
ــون  ــىغىمچانلىقى 125 مىلي ــر. س ــۋادرات كىلومېتى ــەن 30 كى تەخمىن

كــۇب مېتىــر. 
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داۋانچىڭ تۇزلۇق كۆلى 

ــەرقىي  ــەھىرىنىڭ ش ــى ش ــى ئۈرۈمچ ــۇق كۆل ــڭ تۇزل داۋانچى
جەنۇبىدىكــى ســەيۋوپۇ -داۋانچىــڭ ئويمانلىقىنىڭ شــەرقىي قىســمىغا 
ــاي،  ــان ج ــۈيى توپلىنىدىغ ــۇق س ــڭ تۇزل ــقان. ئويمانلىقنى جاياش
ســەيۋوپۇ كۆلىنىــڭ ســۈيى يــەر ئاســتى ئارقىلىــق تۇزلــۇق كۆلگــە 
ــي  ــۆل ۋە غەربى ــۇق ك ــەرقىي تۇزل ــۆل ش ــۇق ك ــىدۇ. تۇزل تۇتىش
تۇزلــۇق كــۆل دەپ ئىككىگــە بۆلىنىــدۇ. غەربىــي تۇزلــۇق كــۆل 
ــر، كۆلىمــى  ــن ئېگىزلىكــى 1072 مېتى ــز يۈزىدى كىچىكــرەك. دېڭى
تەخمىنــەن 2 كىلومېتىــر، شــەرقىي تۇزلــۇق كــۆل چوڭــراق بولۇپ، 
دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 1071 مېتىــر، كۆلىمــى تەخمىنــەن 32 
كىــۋادرات كىلومېتىــر كېلىــدۇ. ئىككــى كــۆل ســۇ يولــى ئارقىلىــق 

تۇتىشــىپ تــۇرۇدۇ. 
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شەرقىي تۈركىستاننىڭ كىلىماتى

ــۇق  ــوڭ قۇرۇقل ــاغ چ ــل بەلب ــتان مۆتىدى ــەرقىي تۈركىس ش
ــدۇ.  ــا كىرى ــات رايونىغ ــاق كىلىم قۇرغ

شــەكىللىنىش ســەۋەبى: )1( يــاۋرۇ ئاســىيا چــوڭ قۇرۇقلۇقىنىــڭ 
مەركىزىگــە جاياشــقان، دېڭىــز -ئوكياناردىــن يىــراق. ئۈرۈمچىنــى 
ــان  ــەن بولغ ــان بىل ــدى ئوكي ــا ھىن ــدا، جەنۇبت ــەز قىلغان مەرك
ئارىلىقــى 2500 كىلومېتىــر، شــەرقتە تىنــچ ئوكيــان بىلــەن بولغــان 
ــان  ــۇز ئوكي ــىمالىي م ــىمالدا ش ــر، ش ــى 4400 كىلومېتى ئارىلىق
ــك  ــە ئاتانتى ــر، غەربت ــى 3400 كىلومېتى ــان ئارىلىق ــەن بولغ بىل
ئوكيــان بىلــەن بولغــان ئارىلىقــى 6900 كىلومېتىــر كېلىدۇ. شــەرقىي 
جەنــۇب مۇسســۇن شــامىلى، غەربىــي جەنــۇب مۇسســۇن شــاماللىرى 
ــپ  ــتانغا يېتى ــەرقىي تۈركىس ــڭ ش ــۇ ھورلىرىنى ــەن س ــپ يۈرگ ئېلى
ــى  ــامىلى بەلبېغ ــەرب ش ــتان غ ــەرقىي تۈركىس ــەس. ش كېلەلىشــى ت
ــان  ــك ئوكي ــدۇ. ئاتانتى ــڭ تېزگىنلىشــىگە ئۇچراي ــا ئېقىمېنى ئايانم
ــقۇنلۇقىغا  ــڭ توس ــز تاغارنى ــەر ۋە ئېگى ــرى ئېگىزلىكل ــۇ ھورلى س
ــۇز  ــىمالىي م ــاز. ش ــن ئ ــى ئىنتايى ــۆل يېغىن ــن، ھ ئۇچرىغانلىقتى
ــەن  ــۆزى بىل ــاۋا ئ ــوغۇق ھ ــۈرۈلگەن س ــا س ــن جەنۇبق ئوكياندى
بىللــە كــۆپ مىقداردىكــى ســۇ ھورلىرىنــى ئېلىــپ ئــۇدۇل شــىمالىي 
ــن  ــۆپ ھــۆل يېغى ــەدەر ك ــر ق ــپ، بى شــەرقىي تۈركىســتانغا كىرى

ــدۇ. ــدا قىلى پەي
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 )2( ئايالنمــا ئېقىــم ۋەزىيىتــى. قىــش پەســلىدە 500 
ــىدە  ــى خەرىتىس ــۈزى ۋەزىيىت ــىم ي ــەڭ بېس ــكاللىق ت گېكتوپاس
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ يۇقىرى بېســىم ئومۇرتقىســىنىڭ كونتروللىقىدا 
ــۇپ  ــال قۇت ــۇ ھ ــەڭ. ب ــەدەر ك ــر ق ــى بى ــان دائىرىس ئۇچرايدىغ
ــىگە  ــا سۈرۈلۈش ــاپ جەنۇبق ــا بوي ــىنىڭ ئومۇرتق ــوغۇق ھاۋاس س
ســەۋەبچى بولىــدۇ. نەتىجىــدە يــەر يــۈزى خەرىتىســىدە كۈچلــۈك 
ــس  ــۇپ ئەكى ــى بول ــىمېنىڭ كونتروللۇق ــرى بېس ــە يۇقى موڭغۇلىي
ــدۇ  ــو پاســكالغا يېتى ــپ، ھــاۋا بېســىمى 1035 ~ 1040 گېكت ئېتى
،ھــەم ســوغۇق فىرونــت شــەرقىي جەنۇبقــا داۋاملىــق ســۈرىلىدۇ.

ــۇرا  ــاش رادىئاتسىيەســى. شــەرقىي تۈركىســتان ئوتت  )3( قوي
كەڭلىككــە جاياشــقان بولــۇپ، ئويمانلىــق، قۇملــۇق، چۆللۈكلەرنىڭ 
تەســىرىگە ئۇچرايــدۇ. ئاتموســفېرانىڭ ســۈزۈكلۈكى ياخشــى، بۇلۇت 
مىقــدارى ئــاز، قوياشــنىڭ ئومۇمىــي رادىئاتسىيەســى 5200 ~ 6200 

مېگاجوئــۇل / كۋادىــرات مېتىــر. 

ــاق  قۇرغــاق كىلىمــات ئاالھىدىلىكــى : )1( قىــش پەســلى قۇرغ
ســوغۇق؛ياز پەســلى قۇرغــاق ئىسســىق. جۇڭغــار ئويمانلىقــى بىلەن 
تارىــم ئويمانلىقــى قىــش پەســلى »ســوغۇق كــۆل« لــۈك يــازدا 
»قىزىــق قــازان« لىــق رول ئوينــاپ، قۇرغــاق ســوغۇق، قۇرغــاق 

ئىسســىقلىق ئېففېكتىنــى كۈچەيتىــدۇ.

 )2( ھــۆل يېغىــن مىقــدارى ئــاز، نەملىكــى تــۆۋەن. شــەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ يىللىــق ھــۆل يېغىــن مىقــدارى 100~300 مىللىمېتىر، 
ــر  ــا 10~100 مىللىمېتى ــتاننىڭ بولس ــەرقىي تۈركىس ــي ش جەنۇبى
ــاۋا  ــاردا ھ ــدۇ. شــىمالىي شــەرقىي تۈركىســتاندا 12-،1-ئاي كېلى
ــتاندا  ــەرقىي تۈركىس ــي ش ــدۇ. جەنۇبى ــق بولى ــە تۇمانلى كۆپىنچ
4-ئايدىــن 7-ئايغىچــە ھــاۋا كۆپىنچــە چــاڭ -توزانلىــق بولىدۇ.
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ــوڭ.  ــى چ ــوتكىلىق پەرق ــق، س ــڭ يىللى  )3( تېمپېراتۇرۇنى
جۇڭغــار ئويمانلىقىنىــڭ يىللىــق تېمپېراتــۇرا پەرقــى 40~50 

ــدا. ــرادۇس ئەتراپى ــىيە گى سىلس

كىلىمات بەلبېغى 

يــەر شــارى كەڭلىكلەرگــە ئاساســەن بىــر قانچــە بەلباغســىمان 
كىلىمــات رايونلىرىغــا ئايرىــپ چىقىلغــان بولــۇپ، ئــۇالر كىلىمــات 
ــەش  ــي ب ــتان جەمئى ــەرقىي تۈركىس ــدۇ. ش ــرى دەپ ئاتىلى بەلباغلى
كىلىمــات بەلبىغىغــا بۆلۈنگــەن بولــۇپ، ئــۇالر : ئىللىــق مۆتىدىــل 
بەلبــاغ، مۆتىدىــل بەلبــاغ، ســوغۇق مۆتىدىــل بەلباغ، سۇبســوغۇق 

بەلبــاغ، ســوغۇق بەلباغدىــن ئىبــارەت. 
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ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى بايلىقالر

ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ كۈن نۇرى ئىسسىقلىقى، سۇ 
ۋە يەرلىرى

ــۈش  ــڭ چۈش ــۈن نۇرىنى ــى ك ــتاندا ھەريىل ــەرقىي تۈركىس ش
ــۈن 250~325  ــان ك ــرى بولغ ــائەتتىن يۇقى ــە 6 س ــى كۈنىگ ۋاقت
كۈنگــە يېتىــدۇ، قويــاش ئېنېرگىيــە رادىئاتسىيەســى ئىنتايىــن مــول. 
ــا  ــۋادرات مېتىرىغ ــدارى ھــەر كى يىللىــق رادىئاتســىيە ئومۇمــى مىق
5000~6490 مېگاجوئــۇل بولــۇپ، ئوخشــاش كەڭلىكتىكى شــىمالىي 
ــۋادرات  ــن ھــەر  كى ــى ۋە شــەرقى شــىمال رايونىدى ــاي رايون خىتت
مېتىرىــدا  620~840 مېگاجوئــۇل ئارتــۇق، چاڭجيــاڭ دەرياســىنىڭ 
ــدا  ــۋادرات مېتىرى ــەر كى ــن ھ ــى رايونىدى ــۆۋەن ئېقىن ــۇرا ت ئوتت

ــۇق . ــن ئارت 1240~2090 مىگاجوئۇلدى

شــەرقىي تۈركىســتاندا 570 تىــن ئارتــۇق دەريــا ئېقىنــى بــار، 
ــدارى 88.4  ــن مىق ــى ئېقى ــق ئومۇم ــەر ئۈســتى ســۈيىنىڭ يىللى ي
مىليــارد كــۇپ مېتىــر، ئېچىشــقا بولىدىغــان يــەر ئاســتى ســۈيىنىڭ 

مىقــدارى 25.2مىليــارد كــۇپ مېتىــر .

ــەر  ــۇ ي ــتاندىكى تېرىلغ ــەرقىي تۈركىس ــە ش  2007-يىلغىچ
كۆلىمــى 4.0255 مىليــون گىكتــار بولــۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە ســۇلۇق 
ــەر  ــي ي ــەر ئومۇمى ــۇ ي ــەر تېرىلغ ــەن ســۇغىرىلىدىغان ي ــز بىل ئېتې
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ــى  ــاق كۆلىم ــدۇ. ياي ــى ئىگىلەي ــن ئارتۇقىن ــڭ %94 تى كۆلىمېنى
ــز  ــدە ســۇلۇق ئېتې ــڭ ئىچى ــۇپ بۇنى ــار بول ــون گېكت 15.21 مىلي
ــڭ  ــي كۆلىمېنى ــەر ئومۇمى ــۇ ي ــەر تېرىلغ ــۇغىرىلىدىغان ي ــەن س بىل
%94 تىــن ئارتۇقىنــى ئىگىلەيــدۇ، يايــاق كۆلىمــى 15.21 مىليــون 
ــەن 22%  ــڭ تەخمىن ــاق كۆلىمېنى ــز ياي ــۇپ، دۆلىتىمى ــار بول گىكت

ىنــى ئىگىلەيــدۇ .

ــول  ــن م ــۇ ئىنتايى ــان بايلىقم ــتاننىڭ ئورم ــەرقىي تۈركىس ش
ــڭ  ــار، بۇنى ــون گىكت ــى 6.75947 مىلي ــق كۆلىم ــۇپ ئورمانلى بول
ئىچىــدە  بوســتانلىقنىڭ ئورمــان بىلــەن قاپلىنىــش نىســبىتى 15% 
ــى  ــڭ ئومۇم ــتاندىكى دەرەخلەرنى ــەرقىي تۈركىس ــدۇ. ش ــە يېتى ك
ــدە  ــڭ ئىچى ــر، بۇنى ــۇپ مېتى ــون ك ــدارى 314 مىلي ــاس مىق زاپ
ــم  ــر. تارى ــۇپ مېتى ــون ك ــدارى 280 مىلي ــاس مىق ــڭ زاپ ئورماننى
ئــەڭ  كۆلىمــى  دۆلىتىمىزدىكــى  توغراقلىــق  ئويمانلىقىدىكــى 
ــرات  ــى 4700 كىۋادى ــۇپ، كۆلىم ــق بول ــي توغراقلى ــوڭ تەبىئى چ

ــىدۇ.  ــن ئاش كىلومېتىردى

ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ  زاپاس مىقدارى مول 
قېزىلما بايلىقلىرى

شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ قېزىلمــا بايلىقلىــرى ئىنتايىــن مــول، 
ئــۇ خىتتايدىكــى قېزىلمــا بايلىقــار ئــەڭ مــول ئۆلكــە، ئاپتونــوم 
رايونارنىــڭ بىــرى ھېســابلىنىدۇ. شــەرقىي تۈركىســتاندىكى قېزىلمــا 
بايلىقارنىــڭ تۈرلىــرى كــۆپ، يۈرۈشلىشــىش دەرىجىســى يۇقىــرى، 
ئىچىــش ئىســتىقبالى كــەڭ. بولۇپمــۇ قىســمەن ئۆزگىچــە قېزىلمــا 
ــدە  ــڭ ئىچى ــن زور. بۇنى ــتىقبالى ئىنتايى ــش ئىس ــى ئېچى بايلىقارن
ئــەۋزەل قېزىلمــا بايلىقاردىــن ئاساســلىقى كۆمــۈر، نېفىــت، تەبئىــي 
ــال  ــر مېت ــك ئېغى ــال، قىممەتلى ــك مېت ــال، رەڭلى ــارا مېت گاز، ق
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ئانئورگانىــك خېمىيــە ســانائىتى خــام ئەشــيالىرى، قاشــتاش، گۆھــەر 
ۋە باشــقا مىتاللوئىــد قېزىلمــا بايلىقلىــرى بــار. 

ۋەتىنىمىــز شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ قېزىلمــا بايلىقلىرىنىــڭ 
ئاساســى ئاالھىدىلىكلىــرى

1. قېزىلمــا بايلىقارنىــڭ تــۈرى كــۆپ، يۈرۈشلىشىشــى 
تولــۇق. 2007 يىلغىچــە شــەرقىي تۈركىســتاندا بايقالغــان قېزىلمــا 
ــان  ــزدە بايقالغ ــۇپ، دۆلىتىمى ــل بول ــۈرى 138 خى ــڭ ت بايلىقارنى
ــا  ــەپ، قېزىلم ــى ئىگىل ــڭ %80.7 ىن ــا بايلىقنى ــل قېزىلم 171 خى
بايلىقنىــڭ تــۈر جەھەتتــە دۆلىتىمىزدىكــى ئۆلكــە، ئاپتونــوم رايونار 
ــان 94  ــە ئېنىقانغ ــۇرۇدۇ. ھازىرغىچ ــاردا ت ــى قات ــدە ئالدىنق ئىچى
خىــل )120 خىــل ئىككىلەمچــى تــۈر ( قېزىلمــا بايلىقنىــڭ زاپــاس 
ــى،  ــن 5 خېل ــدا تۇرۇدىغىنىدى ــى ئورۇن ــە بىرىنچ ــدارى جەھەتت مىق
ــر  ــار. بى ــى ب ــن41 خېل ــدە تۇرۇدىغىنىدى ــڭ ئىچى ــى 10 نى ئالدىنق
ــداق  ــڭ بۇن ــار تۈرنى ــا بايلىق ــدا قېزىلم ــوم رايون ــە، ئاپتون ئۆلك
ــول  ــداق م ــىنىڭ بۇن ــڭ يۈرۈشلىشىش ــى بايلىقارنى ــۆپ بولۇش ك
بولۇشــى  خەلقئارادىمــۇ كــەم ئۇچرايــدۇ، ئۇنىــڭ ئۈســتىگە يەنــە 

ــار. ــۇ ب ــش ئېھتىماللىقىم ــڭ بايقىلى ــى كان تۈرلىنى يېڭ

ــەرقىي  ــول. ش ــدارى م ــاس مىق ــڭ زاپ ــا بايلىقارنى 2. قېزىلم
ــەن  ــڭ  مۆلچەرلەنگ ــا بايلىقارنى ــلىق قېزىلم ــتاندىكى ئاساس تۈركىس
ــي گاز 13.06  ــا، تەبئى ــارد تونن ــت 23.384 مىلي ــدارى : نېفى مىق
تىرىليــون كــۇپ مېتىــر، كۆمــۈر 2.19 تىرىليــون  توننــا، تۆمــۈر 
ــل  ــا، نىكې ــون تونن ــس 61.91 مىلي ــا، مى ــارد تونن 7.72 مىلي
17.51 مىليــون توننــا، قوغۇشــۇن 21.34 مىليــون توننــا، ســىنىك 
30.68 مىليــون توننــا، بېنتونىــت 5 مىليــارد توننــا، بىزەكچىلىكتــە 
ئىشــلىتلىدىغان گىرانىــت تــاش 2.5 مىليــارد كــۇپ مېتىــر 
ــق  ــەن بايلى ــڭ مۆلچەرلەنگ ــدە نېفىتنى ــڭ ئىچى ــار. بۇنى قاتارلىق
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مىقــدارى خىتــاي قۇرۇقلۇقىدىكــى مۆلچەرلەنگــەن بايلىــق ئومۇمىــي 
ــەن  ــڭ مۆلچەرلەنگ ــي گازنى ــى، تەبىئى ــڭ %21.53 ىن مىقدارىنى
ــاي قۇرۇقلۇقىدىكــى مۆلچەرلەنگــەن بايلىــق  ــدارى خىت بايلىــق مىق
ــەن  ــڭ مۆلچەرلەنگ ــى، كۆمۈرنى ــڭ %23.32 ىن ــي مىقدارىنى ئومۇمى
ــاي قۇرۇقلۇقىدىكــى مۆلچەرلەنگــەن بايلىــق  ــدارى خىت بايلىــق مىق

ــدۇ. ــى ئىگىلەي ــن ئارتۇقىن ــڭ %40 دى ــي مىقدارىنى ئومۇمى

3. كان ھاســىل بولــۇش شــارائىتى ياخشــى. شــەرقىي 
ــە  ــڭ مەركىزىگ ــوڭ قۇرۇقلۇقىنى ــىيا چ ــاۋرۇ ـ ئاس ــتان ي تۈركىس
جاياشــقان، گېئولوگىيەلىــك قۇرۇلمىســى مۇرەككــەپ ماگمــا 
ــق  ــتا پايدىلى ــىل بولۇش ــۇپ، كان ھاس ــۈك بول ــى كۈچل ھەرىكىت
شــارائىتقا ئىگــە. دۇنيادىكــى ئــۈچ غايــەت زور كان ھاســىل بولۇش 
ــدۇ،  ــى كېســىپ ئۆتى ــۇم رايونىمىزن دائىرىســىنىڭ ئىككىســى ئاپتون
خىتايدىكــى قوشــنا 32 مۇھىــم كان ھاســىل بولــۇش بەلبېۋىغىنىــڭ 

ــدۇ. ــوزۇلۇپ كىرى ــىگە س ــتان دائىرىس ــەرقىي تۈركىس ــى ش 16س

 4. مۇھىــم قېزىلمــا بايلىقارنىڭ ســۈپىتى نىســبەتەن ياخشــى. 
ئۈنۈملــۈك كان ياتمــا نىســبىتى نىســبەتەن يۇقىــرى. بــۇ تۈردىكــى 
ــي گاز،  ــت، تەبئى ــۈر، نېفى ــلىقى كۆم ــن ئاساس ــا بايلىقاردى قېزىلم
تۆمــۈر، خــروم، مىــس، نىكېــل، ۋېرمىكۇلىــت، بېنتونىــت، ھــاك 
تــاش ۋە گائۇبېــر تــۇزى قاتارلىقــار بــار. باشــقا ئۆزگىچــە قېزىلما 
ــى،  ــاق قاشتېش ــتان يۇمش ــەرقىي تۈركىس ــە ش ــن يەن بايلىقاردى
ناترىيلىــق ســېلترا، ســاپونىت، ھىدرولىزالنغــان ماگنىيلىــق ۋانادىــي 

ســېلترا، ئوپــال قاتارلىقــار بــار. 

5.بايلىقارنىــڭ تارقىلىــش كەڭ. نۆۋەتتە شــەرقىي تۈركىســتاندا 
4000 دىــن ئارتــۇق قېزىلمــا بايلىــق بارلىقــى بايقالــدى، بــۇالر 
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ھەممــە يېرىگــە تارقالغــان، ھەممــە ناھىيــە 
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شــەھەرلەردە دېگــۈدەك قېزىلمــا بايلىقار بــار، شــۇنداقا ئېنىقانغان 
ــە  ــتەك ئاالھىدىلىكك ــەدەر مەركەزلىشىش ــر ق ــار بى ــا بايلىق قېزىلم
ئىگــە. ئېنېرگىيــە قېزىلمــا بايلىقلىــرى تارىــم ئويمانلىقــى، 
ــق  ــى قاتارلى ــۇل ئويمانلىق ــان ـ قۇم ــى، تۇرپ ــار ئويمانلىق جۇڭغ
چــوڭ ئورمانلىقارغــا كــەڭ تارقالغــان. ئالتــاي تېغــى، تەڭرىتــاغ، 
كوئېنلــۇن تېغــى ۋە ئالتۇنتاغــاردا قــارا مېتــال، رەڭلىــك مېتــال، 

ــار . ــرى ب ــد قېزىلمــا بايلىقلى ــال ۋە مېتاللوئى ســىرەك مېت

6. ئورتــاق ھاســىل بولغان ۋە ھەمــرا كان ياتمىلىــرى بىرقەدەر 
كــۆپ. ھازىرغىچــە ئېنىقانغــان يۇقىرىقــى كان رايونلىــرى ئىچىــدە 
ئورتــاق ھاســىل بولغــان ۋە ھەمــراھ كانــار كان رايونــى ئومۇمىــي 
ســانىنىڭ تەخمىنــەن %20 ىنــى ئىگىلەيــدۇ،  مۇھىــم كانلىرىنىــڭ 
ھەممىســىدە ئورتــاق ھاســىل بولغــان كان ۋە ھەمــراھ كانــار بــار. 
بۇالرنىــڭ تىپىدىــن ئاساســلىقى تۆمــۈر ــــ مانــگان كانــى، مىــس 
ــــ ســىنىك كانــى، مىــس ــــ مولبىدىــن كانــى، تــاش تــۇز ــ 
گىائۇبىــر تــۇزى كېنــى، خــروم تۆمــۈر كانــى، قوغۇشــۇن ســىنىك 
كانــى، مىــس نىكېــل كانــى، لىتىــي ــــ بېرىللىــي ــــ نىئوبىــي 
ــاق  ــقا ئورت ــن باش ــار. ئۇنىڭدى ــار ب ــى قاتارلىق ــال كان ــــ تانت
ــي  ــە تەبىئى ــن يەن ــىل بولغاناردى ــە ھاس ــان ۋە بىلل ــىل بولغ ھاس
ــي تــۇزى  ــي تــۇزى، ماگنى ــال فوســفور، كالى گاز، قىممەتلىــك مېت

قاتارلىقــار بــار.

ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ يوشۇرۇن كۈچى زور 
ئېنېرگىيە قېزىلما بايلىقلىرى

ئېنېرگىيــە ئىنســانىيەت جەمئيىتىنىــڭ مەۋجــۇت بولۇپ تۇرۇشــى 
ــانىيەت  ــىي. ئىنس ــي ئاساس ــم ماددى ــنىڭ مۇھى ــي قىلىش ۋە تەرەققى
ــاق،  ــالىدىغان بولس ــەزەر س ــا ن ــات تارىخىغ ــڭ تەرەققىي جەمئيىتىنى
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ــى  ــق زور تەرەققىيات ــر قېتىملى ــەر بى ــڭ ھ ــانىيەت مەدەنىيىتىنى ئىنس
ــا  ــىپ قولغ ــىغا ئەگىش ــنى ۋە ئالماشتۇرۇش ــڭ يېڭىلىش ئېنېرگىيەنى
ــش  ــن پايدىلىنى ــش ۋە ئۇنىڭدى ــى ئېچى ــەن، ئېنىرگىيەن كەلتۈرۈلگ
ــى  ــڭ تەرەققىياتىن ــانىيەت جەميىىتىنى ــەم ئىنس ــادىي ھ ــا ئىقتىس دۇني
ــرى   ــە بايلىقلى ــدا ئېنېرگىي ــىلجىتتى. خىتتاي ــا س ــدە ئالغ زور دەرىجى
ــىغا  ــى بېش ــن كىش ــول، لېكى ــەدەر م ــر ق ــدارى بى ــي مىق ئومۇمى
توغــرا كېلىدىغــان ئوتتۇرۇچــە مىقــدارى بىــر قــەدەر ئــاز. خىتتــاي 
نۆۋەتتــە دۇنيــا بويىچــە ئىككىنچــى ئورۇنــدا تۇرۇدىغــان ئېنېرگىيــە 
ــز  ــەت. ۋەتىنىمى ــان دۆل ــتېمال قىلىدىغ ــلەپچىقىرىدىغان ۋە ئىس ئىش
ــول،  ــرى م ــا بايلىقلى ــە قېزىلم ــتاننىڭ ئېنېرگىي ــەرقىي تۈركىس ش
تــۈرى تولــۇق بولــۇپ، ھازىرغىچــە نېفىــت، تەبىئىــي گاز، كۆمــۈر، 
ــى گازى  ــۈر قاتلىم ــورف ۋە كۆم ــۇران، ت ــىانېتس، ئ ــق س مايلى
ــدى،  ــى ئېنىقان ــا بايلىق ــە قېزىلم ــل ئېنېرگىي ــە خى ــق يەتت قاتارلى
ــاس  ــڭ زاپ ــي گاز ۋە كۆمۈرنى ــت تەبىئى ــدە نېفى ــڭ ئىچى بۇنى
مىقــدارى ۋە بايلىــق ئومۇمىــي مىقــدارى خىتــاي بويىنچــە ئالدىنقــى 
ــەك  ــن ب ــتاننىڭ ھەممىدى ــەرقىي تۈركىس ــۇ ش ــۇرۇدۇ، ب ــاردا ت قات

ــابلىنىدۇ. ــى ھېس ــا بايلىق ــە قېزىلم ــە ئىگ ئەۋزەللىكك
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ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى نېفىت، تەبىئىي گاز 
بايلىقلىرىنىڭ ئومۇمىي  ئەھۋالى

ۋەتىنىمىــز شــەرقىي تۈركىســتان خىتتايدىكــى نېفىــت، تەبىئىــي 
گاز بايلىقــى ئــەڭ مــول رايونارنىــڭ بىــرى، شــۇنداقا خىتتايدىكــى 
ــون.  ــم راي ــەڭ مۇھى ــلەپچىقىرىدىغان ئ ــي گاز ئىش ــت، تەبئى نېفى
شــەرقىي تۈركىســتاندا تارىــم، جۇڭغــار ۋە تۇرپــان ــــ قۇمۇلدىــن 
ــى  ــان بايلىق ــە ئويم ــي گاز چۆكم ــت تەبىئى ــۈچ نېفى ــارەت ئ ئىب
ھەمــدە ئۇنىڭدىــن باشــقا چــوڭـ  كىچىــك چۆكمــە ئويمانلىقاردىــن 
ــى 693.1  ــەر مەيدان ــي ي ــۇپ، ئومۇمى ــي 34 ى بول ــە جەمئى يەن
مىــڭ كىــۋادرات كىلومېتىرغــا يېتىــدۇ، بــۇ خىتتايدىكــى قۇرۇقلــۇق 
ئومۇمىــي چۆكمــە ئويمانلىــق كۆلىمېنىــڭ %14.37 ىنــى ئىگىلەيدۇ. 
ــى  ــارائىتى ياخش ــەكىللىنىش ش ــت ش ــڭ نېفى ــۇ ئويمانلىقارنى ب
ــش ۋە  ــت ھاســىل قىلى ــە نېفى ــۆپ يۈرۈشــلۈك بىرىكم ــۇپ، ك بول
نېفىــت ســاقاش تــاغ جىنىســلىرى قاتلىمــى بــار. خــام نېفىتنىــڭ 
زاپــاس مىقــدارى مــول بولۇپــا قالمــاي، يەنــە ســۈپىتى ياخشــى، 
شــۇنداقا گۈڭگــۈرت تەركىبــى تــۆۋەن، ئۇيــۇش نۇقتىســى تــۆۋەن 
ــك  ــي دەرىجىلى ــۇ ئالى ــۇپ، ئ ــرى بول ــتەك ئاالھىدىلىكلى بولۇش
ســىلىقاش مېيــى، يۇقىــرى ســۈرئەتلىك تاشــيول ئاســفالىتى، ئالىــي 
دەرىجىلىــك توڭاتقــۇچ مېيــى ۋە تېببىــي دورا، خىمىيــە ســانائىتى 
مەھســۇالتلىرى قاتارلىــق مەھســۇالتارنىڭ ئېســىل خــام ئەشياســى 

ــدۇ. بوالالي

 2007-يىلــى شــەرقىي تۈركىســتاندا ئىشــلەپچىقىرىلغان نېفىت 
ۋە تەبئىــي گازنىــڭ ئېكىۋالىنتــى 44.94 مىليــون توننىغــا يەتتــى، 
بۇنىــڭ ئىچىــدە خــام نېفىتنىــڭ مەھســۇالت مىقــدارى 26.1 مىليــون 
توننــا، تەبىئىــي گازنىــڭ مەھســۇالت مىقــدارى 21 مىليــارد كــۇپ 
مېتىــر بولــۇپ، تۇنجــى قېتىــم خىتايــدا نېفىــت تەبىئىــي گازنىــڭ 
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ــڭ  ــان داچى ــدا تۇرۇدىغ ــى ئورۇن ــدارى بىرىنچ ــۇالت مىق مەھس
ــي گاز  ــت، تەبىئى ــى نېفى ــۈپ، خىتايدىك ــىپ چۈش ــى بېس نېفىتلىكىن
ــى  ــۈپ خىتايدىك ــا ئۆت ــوڭ رايونغ ــى چ ــلەپچىقىرىدىغان بىرىنچ ئىش
ــى  ــتىراتېگىيەلىك ئورنىن ــڭ ئىس ــي گاز بايلىقلىرىنى ــت تەبىئى نېفى
ــن  ــە كۈندى ــارادا ئېنېرگىي ــدى، خەلقئ ــا ئايان ــىدىغان رايونغ باس
ــتاننىڭ  ــەرقىي تۈركىس ــە، ش ــىۋاتقان ۋەزىيەتت ــە جىددىييلىش كۈنگ
نېفىــت، تەبىئىــي گاز بايلىقلىرىنىــڭ چارلىنىــپ ئېچىلىشــى شــەرقىي 
ــە،  ــپ كەلمەكت ــت ئېلى ــە بەخ ــەت خەلقىگ ــتاندىكى ھەرمىلل تۈركىس
ۋەتىنىمىزنىــڭ ئوتتــۇرا شــەرقىي قىســمېنىڭ تەرەققىياتىنــى قولــاپ، 
ــا  ــي تەرەققىياتىغ ــى ۋە ئىجتىمائى ــادىي قۇرۇلۇش ــڭ ئىقتىس خىتتاينى

ــە. ــەدەت بەرمەكت ــەن م ــۈن كۈچــى بىل پۈت

ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ نېفىت، تەبىئىي گاز 
سانائىتىنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالى

جۇڭغار ئويمانلىقى 

جۇڭغــار ئويمانلىقى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ شــىمالىي قىســمىغا 
جاياشــقان، ئۇنىــڭ شــەرقى ۋە غەربــى تەرىپــى شــەرقىي جۇڭغــار 
پاســىل تېغــى، شــەرقى شــىمالىي ئالتــاي تېغــى؛ جەنۇبىــي تەرىپــى 
تەڭرىتــاغ بولــۇپ ئۈچبۇلۇڭغــا ئوخشــاپ كېتىدىغــان يېپىــق ئىچكى 
قۇرۇقلــۇق ئويمانلىقــى ھېســابلىنىدۇ، ئۇنىــڭ شــەرقتىن غەربكىچــە 
بولغــان ئۇزۇنلۇقــى 700 كىلومېتىــر، جەنۇبتىــن شــىمالغىچە بولغــان 
كەڭلىكــى 370 كىلومېتىــر، كۆلىمــى 130 مىــڭ كىــۋادرات كىلومېتىــر 
كېلىــدۇ. جۇڭغــار ئويمانلىقــى چــوڭ تىپتىكــى بىرىكمــە نېفىــت ـ 
ــىدىكى  ــڭ كەلگۈس ــۇپ، نېفىتنى ــق بول ــق ئويمانلى ــي گازلى تەبىئى
ــر  ــۇب مېتى ــون ك ــدارى 2.09 تىرىلي ــق مىق ــەن بايلى مۆلچەرلەنگ
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كېلىــدۇ. 

ــي  ــت، تەبئى ــتاندا نېفى ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــار ئويمانلىق جۇڭغ
ــت  ــانغان نېفى ــدۇر باش ــەدەر بال ــش بىرق ــارالش ۋە ئېچى گاز چ
بايلىقلىرىنىــڭ ئاساســلىق تەرەققىيــات رايونــى. 1955-يىلــى 
ــت  ــن نېفى ــى قۇدۇقتى ــدا تۇنج ــى قاراماي ــڭ 29-كۈن 10-ئاينى
ــپ،  ــك بايقىلى ــوڭ نېفىتلى ــى چ ــەن تۇنج ــى بىل ــپ چىقىش ئېتىلى
شــەرقىي تۈركىســتاندا نېفىتنىــڭ سانائەتلىشىشــنىڭ ئۇلــى ســېلىندى، 
ــش  ــارالش ۋە ئېچى ــي گاز چ ــت تەبىئ ــل نېفى ــون يى ــە ئ نەچچ
ئارقىلىــق ئىلگىرى-كېيىــن بولــۇپ، قارامــاي، ئورقــۇ، بەيكۇچــۈەن 
ــۆگەي،  ــڭ، ش ــزە، فىڭچې ــى، چىيپەي ــازغەت، شىش ــەنزى، ش خۇڭش
ــەن،  ــې، خوشاۋش ــەن، ماخ ــانەن، ۋۇچۈن ــۇ، ش ــەينەن، چىگ س
گەنخــوزا، ســەنتەي، بېيســەنتەي، لۇليــاڭ، مــو -5، موشــىجۇاڭ، 
موبىــي، قۇتۇبــى قاتارلىــق نېفىــت ،تەبىئــي گازلىقــار بايقالــدى. 
شىشــى نېفىتلىكــى خىتتــاي نېفىــت تەبىئىــي گاز گورۇھــى شــىركىتى 
ــق  ــون توننىلى ــدارى 100 مىلي ــاس مىق ــان، زاپ ــن بايقىغ يېڭىدى
كۆلەمدىكــى ئــۈچ نېفىتلىكنىــڭ بىــرى قىلىــپ تېزىلــدى. جۇڭغــار 
ــۇپ،  ــق 29 بول ــي گازلى ــان نېفىــت -تەبىئى ــدا ئېنىقانغ ئويمانلىقى
بۇنىــڭ ئىچىــدە نېفىتلىــك 20، تەبئىــي گازلىــق 9. ھازىــر ئېچىشــقا 
كىرىشــتۈرۈلگەن نېفىــت-  تەبئىــي گازلىــق 18 بولــۇپ، نۆۋەتتــە 
ئــۇ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئاساســلىق نېفىــت-  تەبئىــي گازلىــق 

ــدى.  ــۇپ قال بول

ــڭ  ــدا نېفىتنى ــار ئويمانلىقى ــە جۇڭغ ــڭ ئاخىرىغىچ 2007-يىلنى
ــبىتى 19:1  ــڭ نىس ــش مىقدارىنى ــەن قېزى ــدارى بىل ــاس مىق زاپ
بولــۇپ، پۈتــۈن مەملىكەتنىــڭ ئوتتۇرۇچــە سەۋىيەســى 14:1 دىــن 
ــارالپ  ــڭ نىســبەتەن زور چ ــار ئويمانلىقىنى ــدى. جۇڭغ ــرى بول يۇقى
ــان،  ــن بۇي ــە يىلدى ــى نەچچ ــار. يېقىنق ــتىقبالى ب ــش ئىس ئېچى
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ــى  ــڭ چېتىدىك ــىمال تەرىپىنى ــي ـ ش ــڭ غەربى ــار ئويمانلىقىنى جۇڭغ
ــىل  ــۈش ھاس ــدە زور بۆس ــتۇرۇش خىزمىتى ــنى چوڭقۇرالش چارالش
قېلىنــدى. ئويمانلىقنىــڭ ئوتتــۇرا قىســمىدىمۇ كــۆپ ئورۇنــدا چــوڭ 
كۆلەمدىكــى پايدىلىــق قۇرۇلمىــار بايقالــدى. بۇرغىــاش ئارقىلىــق 
ــلىتىلىدىغان  ــانائەتتە ئىش ــى ۋە س ــڭ بارلىق ــي گازنى ــت، تەبئى نېفى
نېفىت-تەبئىــي گاز ئېقىمــى بايقىلىپ،ياخشــى ئىســتىقبالىنى نامايــان 
قىلــدى. يېڭــى خىتتــاي قۇرۇلغاندىــن كېيىــن ئېچىلغــان  تۇنجــى 
ــار  ــاي جۇڭغ ــدى. قارام ــى بول ــاي نېفىتلىك ــك قارام ــوڭ نېفىتلى چ
ــەرقىگە  ــڭ ش ــر تېغىنى ــىمالىغا، جايى ــي ش ــڭ غەربى ئويمانلىقىنى
ــۈيىمۇ  ــوق، س ــۇ ي ــا »ئوتىم ــى ۋاقىتت ــاي ئەين ــقان. قارام جاياش
ــدى.  ــلىق ئى ــان « قاقاس ــۇپ بارمايدىغ ــارمۇ ئۇچ ــوق، قۇش ي
ســەلىم بــوۋاي تۈنجــى بولــۇپ بــۇ نېفىتلىكنــى بايقــاپ ۋەتەننىــڭ 
ــان  ــزدە، ئۇخــاپ ياتق ــەن ۋەتىنىمى ــۇنىڭ بىل ــدا ساتقان،ش جەنۇبى
ــىردىن  ــم ئەس ــان. يېرى ــك ئېچىلغ ــى نېفىتلى ــە تۈنج ــۇ چۆللۈكت ب
ــۋەت  ــۈزەل، ھەي ــاي، گ ــق قارام ــىش ئارقىلى ــرەك تېرىش كۆپ
ــپ،  ــۇرۇپ چىقىلى ــپ ق ــەھەر قىلى ــە ش ــكە ئىگ ــۋى تۈس زامانى
ــا  ــەن نامغ ــەر« دېگ ــارا گۆھ ــاھىبجامال« ،»ق ــى س »چۆلدىك
ــم  ــي قىســمىدىكى مۇھى ــڭ غەربى ــۇ خىتتاينى ــە ئ ئېرىشــتى. نۆۋەتت
ــەرقىي  ــدى. ش ــۇپ قال ــى بول ــانائىتى بازىس ــە س ــت -خېمىي نېفى
تۈركىســتان نېفىتچلىــك شــىركىتىنىڭ سىتاستىكىســىغا ئاساســانغاندا، 
ــانائىتى  ــە س ــت- خېمىي ــت، نېفى ــڭ نېفى ــى قاراماينى 2007- يىل
ــي گاز  ــت -تەبئى ــان، نېفى ــي قىلغ ــز تەرەققى ئاساســىي كەســپى تې
چــارالپ ئېچىشــتا زور بۆسۈشــلەرنى ھاســىل قىلغــان، پۈتــۈن بىــر 
يىلــدا يېڭىدىــن ئېنىقــاپ چىققــان نېفىــت گېئولوگىيەلىــك زاپــاس 
مىقــدارى 70 مىليــون توننــا بولۇشــتىن ســرت قارامــاي نېفىتلىكىــدە 
ــارد  ــت، 2.905 مىلي ــام نېفى ــا خ ــون تونن ــي 12.1706 مىلي جەمئى
كــۇب مېتىــر تەبئىــي گاز ئىشــلەپچىقىرىلىپ، خــام نېفىت مەھســۇالت 

ــقان. ــم ئاش ــل مۇقى ــۇدا 27 يى ــدارى ئ مىق



86

مەن ۋە ۋەتىنىم

تارىم ئويمانلىقى

تارىــم ئويمانلىقــى تەڭرىتاغنىــڭ جەنۇبىغــا كوئىنلــۇن تېغىنىــڭ 
شــىمالىغا جاياشــقان بولــۇپ يــەر مەيدانــى 560 مىــڭ كىــۋادرات 
كىلومېتىــر كېلىــدۇ. ئــۇ خىتتايدىكى نېفىــت ـ تەبئىــي گاز چىقىدىغان 
ــت  ــڭ نېفى ــابلىنىدۇ. ئۇنى ــق ھېس ــە ئويمانلى ــوڭ چۆكم ــەڭ چ ئ
ھاســىل قىلىــش قاتــام سىســتېمىلىرى ياخشــى تەرەققىــي قىلغــان، 
ــىدىكى  ــڭ كەلگۈس ــان. نېفىتنى ــەڭ تارقالغ ــۇنداقا ك ــن، ش قېلى
ــر.  ــدارى 11.34 تىرىليــون كــۇب مېتى مۆلچەرلەنگــەن بايلىــق مىق

ــي  ــارالش ئومۇمى ــت چ ــى نېفى ــن بۇيانق ــى يىلاردى يېقىنق
ــدى ۋە  ــق بايقال ــي گازلى ــت ـ تەبئى ــار نېفى ــدە، 28 تەيي جېڭى
ئاساســىي جەھەتتىــن ئېنىقانــدى. ئــەڭ مۇھىــم بولغىنــى، تارىمنىڭ 
ــت ھاســىل  ــر تۈركــۈم چــوڭ تىپتىكــى نېفى ــۇرا قىســمىدا بى ئوتت
ــرى  ــدە يۇقى ــپاتاندى ھەم ــى ئىس ــىنىڭ بارلىق ــۇش تۈزۈلمىس بول
مەھســۇالتلىق نېفىــت- تەبئىــي گاز قۇدۇقلىــرى قېزىــپ چىقىلــدى؛ 
تارىــم دەرياســىنىڭ ئىككــى قىرغىقىدىكــى رايونــاردا ئــون نەچچــە 
ــىدە  ــا تەۋەس ــدى. كۇچ ــا بايقال ــق قۇرۇلم ــى پادىلى ــوڭ تىپتىك چ
ــز  ــەت زور تېيى ــر ئۇزۇنلۇقتىكــى غاي ــە 200 كىلومېتى ــن يەن يېڭىدى
ــى  ــا بەلۋېغ ــي گاز توپانم ــت  ـ تەبئى ــۇق نېفى ــق قۇرۇقل قاتاملى
بايقالــدى. تارىــم ئويمانلىقىنىــڭ غەربىــي جەنۇبىــدا نېفىــت  تەبىئىي 
گاز چارالشــتىمۇ يېڭــى ئىلگىرىلەشــلەر قولغــا كەلتۈرۈلــدى. بۇالرنىڭ 
ھەممىســى غايــەت زور تىپتىكــى نېفىــت ـ تەبئىــي گاز چىقىدىغــان 

ــەردى.  ــپ ب ــان قىلى ــي كۆرۈنۈشــىنى ناماي ــڭ ئومۇمى ئويمانلىقنى
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»غەربنىڭ گازىنى شەرققە يەتكۈزۈش« نىڭ مەنبەسى ــــ 
»قارا تۇمشۇق ــ2 « تەبئىي گازلىقى

ــىدە 47  ــى تەۋەس ــاي ناھىيەس ــى ب ــڭ جەنۇبىدىك تەڭرىتاغنى
كىۋادىــرات كىلومېتىرلىــق تــار، ئۇزۇنچــاق بىــر دائىــرە بــار، بــۇ 
يەرنىــڭ مــول، يېشــىل ـ پاكىــز تەبئىــي گازى خىتتايغــا مەشــھۇر، 
بــۇ يــەر دەل داڭلىــق » غەربنىــڭ گازىنــى شــەرققە يەتكــۈزۈش « 
نىــڭ مەنبەســى ـــــ » قــارا تۇمشــۇق ــــ 2 « تەبئىــي گازلىقى 

ھېســابلىنىدۇ. 

ـــ 2« دە ئېنىقانغــان تەبئىــي گاز زاپىســى  »قــارا تۇمشــۇقـ 
ــاي  ــۇ خىت ــە ئ ــۇپ، نۆۋەتت ــر بول ــۇب مېتى ــارد ك 274.9 مىلي
ــى ۋە »  ــي گازلىق ــار تەبئى ــۇق تەيي ــوڭ قۇرۇقل ــەڭ چ ــە ئ بويىچ
ــلىق گاز  ــى ئاساس ــۈزۈش « تىك ــەرققە يەتك ــى ش ــڭ گازىن غەربنى
مەنبەســى ھېســابلىنىدۇ. ئۇنىــڭ يىللىــق گاز تەمىنلــەش ئىقتىــدارى 
ــۇق گاز  ــن ئارت ــدۇ ، 30 يىلدى ــا يېتى ــۇب مېتىرغ ــارد ك 12 مىلي

ــەن. ــپ اليىھىلەنگ ــان قىلى تەمىنلەيدىغ

  بــۇ يــەردە 1983-يىلــى چــارالش باشــلىنىپ، 1997- يىلى 
ـــ2« بۇرغىــاپ چىقىلــدى. ھازىــر 17 قۇدۇقتىن  »قــارا تۇمشــۇقـ 

ــپ چىقماقتا. ــي گاز ئېتىلى تەبئى

»قــارا تۇمشــۇق ــــ 2« گازلىقىدىن چىققــان تەبئىــي گازنىڭ 
تەركىبىــدە مېتــان %96 كــە يېتىــدۇ ، ھىدروگېــن ســۇلفىد يــوق، 
ــڭ  ــۈپىتى دۆلەتنى ــڭ س ــن، گازنى ــن كېيى ــەرەپ قېلىنغاندى ــر ت بى
ــۈپ  ــۇش پۈت ــدۇ  .قۇرۇل ــە يېتى ــك ئۆلچىمىگ ــى دەرىجىلى بىرىنچ
ئىشــقا كىرىشــتۈرۈلۈپ، »غەربنىــڭ گازىنــى شــەرققە يەتكــۈزۈش« 
تۇرۇبىســى گاز بىلــەن تەمىنلەنگەندىــن بۇيــان، چاڭجياڭ دېلتىســىغا  
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يەتكۈزۈلگــەن تەبئىــي گاز 20 مىليــون توننــا ئۆلچەملىــك كۆمۈرگــە 
بــاراۋەر بولــۇپ، 1 مىليــون توننىدىــن ئارتــۇق زىيانلىــق ماددىنىڭ 
قويــۇپ بېرىلىشــنىڭ ئالــدى ئېلىنغــان. شــاڭخەينىڭ كۆك ئاســمىنىدا 
»قــارا تۇمشــۇق ــــ  2« نىڭمــۇ بىــر ئۈلــۈش ھەسسىســى بــار.

»غەربنىڭ گازىنى شەرققە يەتكۈزۈش«

بــۇ قۇرۇلۇشــىنىڭ الھىيەدىكــى  ســىرتقا يەتكــۈزۈش ئىقتىدارى 
ــۈپ  ــۇش پۈت ــدۇ  .قۇرۇل ــا يېتى ــۇب مېتىرغ ــارد ك ــا 12 مىلي يىلىغ
ئىشــقا كىرىشــتۈرۈلگەندىن كېيىــن، تۇرۇبــا لىنىيىســى ئەتراپىدىكــى 
ــۈك  ــى كۈچل ــتېمالچىارنىڭ ئېھتىياج ــى ئىس ــى نۇقتىدىك ۋە ئاخىرق
بولغانلىقتىــن يەتكۈزۈلىدىغــان تەبئىــي گاز مىقــدارى تېــز ســۈرئەتتە 
ئاشــتى. 2006-يىلــى شــەرقىي قىســىم تەمىنلەنگــەن گاز 9.9 مىليارد 
كــۇب مېتىر بولغــان بولســا، 2007- يىلىغــا بارغانــدا 13.7 مىليارد 
كــۇب مېتىرغــا يەتتــى .ئــۈچ يىلدىــن ئارتــۇق ۋاقىتتىــن بۇيــان، 
تۇرۇبــا لىنىيەســى ئەتراپىدىكــى ۋە ئاخىرقــى نۇقتىدىكــى رايونارنــى 
ــدى،  ــەن تەمىنلەن ــي گاز بىل ــا تەبئى ــارد تونن ــي 30 مىلي جەمئى
ــۇپ،  ــاراۋەر بول ــە ب ــك كۆمۈرگ ــا ئۆلچەملى ــون تونن ــۇ 30 مىلي ب
ــۇپ  ــڭ قوي ــق ماددىنى ــۇق زىيانلى ــن ئارت ــون توننىدى 1.5 مىلي
بېرىلىشــىنىڭ ئالــدى ئېلىنغــان. تۇرۇبــا لىنيەســى ئەتراپىدىكــى ۋە 
ــۈك  ــقا كۈچل ــى ئاسراش ــڭ مۇھىتىن ــى رايونارنى ــى نۇقتىدىك ئاخىرق
ــۈپىتىنى  ــۇش س ــڭ تۇرم ــەھەر ئاھالىلىرىنى ــۇپ، ش ــە بول تۈرتك
ــى  ــول لىنيەس ــە غ ــۇ ئېنېرگىي ــە ب ــەن. نۆۋەتت ــرى كۆتۈرگ يۇقى
ــۈزۈپ،  ــر گاز يەتك ــۇب مېتى ــون ك ــىرتقا 40 مىلي ــى س ــەر كۈن ھ
خىتتاينىــڭ شــەرقىي قىســمىدىكى 12 ئۆلكــە، شــەھەردىكى 80 دىــن 
ئارتــۇق شــەھەرنىڭ 200 مىليوندىــن ئارتــۇق ئاھالىنــى نورمــال گاز 

ــا.  ئىشلىتىشــىنى كاپالەتكــە ئىگــە قىلماقت
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ــول  ــن م ــى ئىنتايى ــي گاز زاپىس ــدا تەبئى ــم ئويمانلىقى تارى
ــى  ــن ئاشــماقتا. 2007- يىل ــدارى تېزدى ــۇپ، مەھســۇالت مىق بول
ئىشــلەپچىقىرىلغان تەبئىــي گاز 15.5 مىليــارد كــۇب مېتىــر بولــۇپ، 
خىتــاي بويىچــە بىرىنچــى ئورۇنــدا تــۇردى. تارىــم ئويمانلىقــى» 
غەربنىــڭ گازىنــى شــەرققە يەتكــۈزۈش « نىــڭ باشــلىنىش 
ــى  ــى. 2007- يىل ــلىق گاز مەنبەس ــۇنداقا .ئاساس ــى، ش نۇقتىس
ــڭ  ــڭ گازى »غەربنى ــي گازلىقىنى ــە تەبئى ــى مەھەلل ــدا يېڭ 6- ئاي
ــدى،  ــىگە كىرگۈزۈل ــول لىنىيىس ــۈزۈش« غ ــەرققە يەتك ــى ش گازىن
بــۇ »غەربنىــڭ گازىنــى شــەرققە يەتكۈزۈش«قۇرۇلۇشــىدا دەســلەپتە 
پىانانغــان تارىــم ئويمانلىقىدىكــى » بىــر چــوڭ، بــەش ئوتتــۇرا 
ــن  ــىنىڭ پۈتكەنلىكىدى ــڭ ھەممىس ــي گازلىقىنى ــە تەبئى ــال « ئالت ھ
دېــرەك بېرىــدۇ. يېڭــى مەھەللــە تەبئىــي گازلىقــى ۋە ئۇنىڭدىــن 
ــۇق ـــــ   ــارا تۇمش ــتۈرۈلگەن ق ــقا كىرىش ــۇرۇن ئىشلەپچىقىرىش ب
ــم  ــق تارى ــي گازلى ــۈچ تەبىئى ــارەت ئ ــاڭجىدىن ئىب ــا ۋە س 2، ياق
ــارد  ــى 15 مىلي ــۈزۈش ئىقتىدارىن ــق گاز يەتك ــڭ يىللى ئويمانلىقىنى

ــۇرۇۋەتتى. ــن ئاش ــۇب مېتىردى ك

ــەن، 2005- ــى بىل ــىز ئېشىش ــالمىقىنىڭ ئۈزلكس ــش س ئېچى
ــدارى 10  ــۇالت مىق ــڭ مەھس ــدا نېفىتنى ــم ئويمانلىقى ــى  تارى يىل
ــچە، 2010-  ــى. مۆلچەرلىنىش ــىپ كەتت ــن ئېش ــون توننىدى مىلي
ــى  ــدۇ ، 2015- يىل ــا يېتى ــون توننىغ ــدا 15 مىلي ــا بارغان يىلىغ
20 مىليــون توننىدىــن ئېشــىپ كېتىــدۇ. تەبئىــي  گاز مەھســۇالت 
ــر، 2007- يىلــى  ــارد كــۇب مېتى ــدارى 2005- يىلــى 6 مىلي مىق
15.5 مىليــارد كــۇب مېتىــر  بولغــان. 2010-يىلىغــا بارغانــدا 18 

ــدۇ. ــا يېتى ــۇب مېتىرغ ــارد  ك مىلي
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تۇرپان - قۇمۇل ئويمانلىقى

ــتاندىكى  ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــۇل ئويمانلىق ــان ـ قۇم تۇرپ
نېفىــت ،تەبئىــي گاز چىقىدىغــان ئــۈچ چــوڭ ئويمانلىقنىــڭ بىــرى 
بولــۇپ، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ شــەرقىگە، تەڭرىتــاغ تېزمىســىنىڭ 
ــڭ  ــى 48 مى ــەر مەيدان ــڭ ي ــقان. ئويمانلىقنى ــىغا جاياش ئوتتۇرۇس
ــەن  ــىدىكى مۆلچەرلەنگ ــڭ كەلگۈس ــر، نېفىتنى ــۋادرات كىلومېتى كى
تەبئىــي گازنىــڭ  توننــا،  مىليــارد  مىقــدارى 8.6  بايلىــق 
كەلگۈســىدىكى مۆلچەرلەنگــەن بايلىــق مىقــدارى 200 مىليــون كۇب 
ــاراپ ســوزۇلغان.  ــن شــەرققە ق ــق غەربتى ــدۇ. ئويمانلى ــر كېلى مېتى
ــى 1954-  ــۈرۈش خىزمىت ــي گاز تەكش ــت، تەبئى ــا نېفى ئويمانلىقت
ــان؛  ــات يايدۇرۇلغ ــن قان ــى قايتىدى ــانغان؛ 1983-يىل ــى باش يىل
بــۇ ئويمانلىــق نېفىــت، تەبئىــي گاز چــارالش تارىخىدىكــى مۇھىــم 

ــدى.  ــۇپ قال ــقۇچى بول ــات باس تەرەققىي

ــى  ــي جېڭ ــارالش ئومۇمى ــت چ ــق نېفى ــە يىللى ــون نەچچ ئ
ئارقىلىــق تۇرپــان -قۇمــۇل نېفىتلىكىــدە نېفىت،تەبىئىــي گاز ئىچىش 
ـ چــارالش خىزمىتىــدە مــول گېئولوگىيەلىــك مۇۋەپپەقىيەتلــەر قولغــا 
كەلتۈرۈلــدى : ئويمانلىقنىــڭ يــۇرا دەۋرى، بــور دەۋرى ۋە ترىئــاس 
ــڭ  ــت قاتاملىرىنى ــىمىغان نېفى ــان، ئوخش ــۇپ بولغ ــە مەنس دەۋرىگ
ــپ،  ــى تىپىلى ــت ئېقىم ــلىتىلىدىغان نېفى ــانائەتتە ئىش ــىدە س ھەممىس
ئىلگىــرى- كېيىــن بولــۇپ، پىچــان، پۇشــېن، شــەنلى، خۇڭتــەي، 
خۇڭلىيــەن، لۈكچــۈن قاتارلىــق نېفىــت - تەبئىــي گاز مــول بەلباغ 
بايقالــدى. بايقالغــان ۋە ئېنىقانغــان نېفىــت تەبئىــي گازلىــق ئالتــە  
بولــۇپ، كۆپىنچىســى ئوتتــۇرا -كىچىــك تىپتىكــى نېفىــت ـ تەبئىي 

گازلىقــاردۇر. 

ــان  ــى ئېنىقانغ ــدە 2007 -يىل ــۇل نېفىتلىكى ــان- قۇم تۇرپ
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ــون  ــم 12 مىلي ــم - ئايرى ــى ئايرى ــي گاز زاپىس ــت ،تەبئى نېفى
ــت  ــان نېفى ــن قۇرۇلغ ــر ؛ يېڭىدى ــۇب مېتى ــارد ك ــا ۋە 3 مىلي تونن
ئىشــلەپچىقىرىش ئىقتىــدارى 500 مىــڭ توننــا، تەبئىــي گاز 
ــدى. ــر بول ــۇب مېتى ــون ك ــدارى 100 مىلي ــلەپچىقىرىش ئىقتى ئىش

ــارا  ــەنتاڭخۇ، ق ــقا، س ــن باش ــوڭ ئويمانلىقتى ــۈچ چ ــۇ ئ ب
شــەھەردىن ئىبــارەت ئىككــى ئويمانلىقتــا كۆلىمــى بىــر قــەدەر چوڭ 
نېفىــت تەبئىــي گاز تەركىبلىــك تۈزۈلمــە  بايقالــدى، ھەمــدە نېفىــت 
ــن  ــدى. بۇنىڭدى ــدى ۋە ئېچىل ــى ئېنىقان ــي گاز بايلىق - تەبئى
ــەر  ــان  ي ــىانېتس چېقىدىغ ــق س ــدا مايلى ــۆت ئورۇن ــقا ت باش
بايقالــدى.  ئۇنىــڭ مۆلچەرلەنگــەن بايلىــق مىقــدارى 210 مىليــون 
ــدا تــۇرۇدۇ.  ــۇپ، مەملىكــەت بويىچــە تۆتىنچــى ئورۇن ــا بول تونن
تەڭرىتاغنىــڭ شــىمالىدىكى ئۈرۈمچــى، فــۇكاڭ ئەتراپىغــا ئاساســلىق 
تارقالغــان پرېــم دەۋرىگــە مەنســۇپ يــەر قاتلىمىــدا كان قاتلىمېنىــڭ 
ــى 3.5% ~7.5%  ــاي تەركىب ــن، م ــۆپ، قېلى ــانى ك ــەۋەت س ق
ــق  ــى يامالى ــن ئۈرۈمچ ــلىق كان رايونىدى ــۇپ،  ئاساس ــە بول كىچ
تېغــى، خۇمدانلىــق، مىچــۈەن  ناھىيەســىدىكى لۇســاۋگۇ قاتارلىقــار 

بــار.
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ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ كۆمۈر بايلىقى

ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى كۆمۈر بايلىقىنىڭ ئومۇمىي 
ئەھۋالى

كۆمــۈر دۇنيــا بويىچــە مۇھىــم ئاساســىي ئېنېرگىيــە  ۋە خــام 
ــتراتېگىيەلىك  ــم ئىس ــدە مۇھى ــق  ئىگىلىكى ــۇپ، خەل ــيا بول ئەش
ئورۇنــدا تــۇرۇدۇ. خىتتــاي كۆمــۈر بايلىقىنىــڭ ئومۇمىــي مىقــدارى 
مــول، لېكىــن كىشــى بېشــىغا توغــرا كېلىدىغــان مىقــدارى تــۆۋەن، 
تەكشــۈرۈلۈش دەرىجىســى تــۆۋەن، تىجەشــلىك قازغىلــى بولىدىغــان 

زاپىســى نىســبەتەن ئــاز. 

شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ كۆمــۈر بايلىــق ئەۋزەللىكــى ئىنتايىــن 
ــۈرى  ــەڭ، ت ــى ك ــول، تارقىلىش ــى م ــۇپ  بايلىق ــك بول گەۋدىلى
تولــۇق، كۆمــۈر قاتلىمــى قېلىــن، ســۈپىتى ياخشــى، كۆمۈلۈشــى 
تېيىــز بولۇشــتەك ئاالھىدىلىكلەرگــە ئىگــە. كۆمــۈر بــار  ئويمانلىــق 
كۆلىمــى 310مىــڭ كىــۋادرات كىلومېتىــر، كۆمۈرنىــڭ مۆلچەرلەنگــەن 
ــڭ  ــۇپ، كۆمۈرنى ــا بول ــون تونن ــدارى 2.19 تىرىلي ــق مىق بايلى
ــڭ  ــي مىقدارىنى ــق ئومۇمى ــەن بايلى ــى مۆلچەرلەنگ مەملىكىتىمىزدىك
ــى  ــدە ئالدىنق ــەر ئىچى ــەپ، ھەرقايســى ئۆلكىل ــى ئىگىل %40.6 ىن
قاتــاردا تــۇرۇدۇ. 2007- يىلنىــڭ ئاخىرىغىچــە ئېنىقانغــان كۆمــۈر 
بايلىقــى زاپىســى 174.1 مىليــارد توننــا بولــۇپ، خىتــاي بويىچــە 
ئۈچىنچــى ئورۇنــدا، غەربىــي شــىمال رايونىــدا بىرىنچــى ئورۇنــدا 
تــۇرۇدۇ. كۆمــۈر ئاساســلىقى تەڭرىتاغنىــڭ شــىمالىدىكى  جەنۇبىــي 
جۇڭغــار، شــەرقىي جۇڭغــار،  تەڭرىتاغنىــڭ شــەرقىدىكى تۇرپــان-
قۇمــۇل ئويمانلىقــى، تەڭرىتاغنىــڭ شــىمالىدىكى ئىلــى ئويمانلىقــى 
ــۈر  ــەرەپ چېتىدىكــى كۆم ــڭ شــىمال ت ــم ئويمانلىقىنى ــدە تارى ھەم
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ــە  ــق ۋە كۆمۈرلۈكلەرگ ــوڭ ئويمانلى ــە چ ــر نەچچ ــان بى جۇغانغ
ــوڭ  ــە چ ــا بويىچ ــى دۇني ــدە ئىككىس ــڭ ئىچى ــان، بۇنى تارقالغ

ــدۇر.    ــۈك ئويمانلىقى كۆمۈرل

ــدە  ــن ئارتــۇق ناھىيى     شــەرقىي تۈركىســتاندىكى %80 تى
كۆمۈرلــۈك بــار. شــەرقىي تۈركىســتاندا كۆمۈردىــن باشــقا تــورف 
ــاغ  ــلىقى تەڭرىت ــۇپ، ئاساس ــول بول ــەدەر م ــر ق ــۇ بى بايلىقم
رايونىدىكــى ھازىرقــى زامــان كــۆل ســازلىق رايونلىرىغــا تارقالغــان. 
باغــراش كۆلــى ۋە ئېبنــۇر كۆلــى رايونىنــى تەكشۈرۈشــتىن مەلــۇم 
ــڭ  ــى تورفنى ــورف ۋە ئىككىلەمچ ــى ت ــۇ رايوناردىك ــىچە، ب بولۇش

ــەن.  ــا يېتىدىك ــون توننىغ ــدارى 108 مىلي ــق مىق بايلى

ــۇق بولۇپــا  شــەرقىي تۈركىســتان كۆمۈرلىرىنىــڭ تــۈرى تول
قالمــاي، ســۈپىتىمۇ ياخشــى، كۆمــۈر تۈرلىرىدىن يالقۇنلــۇق كۆمۈر، 
چاپاشــماس كۆمــۈر، گاز، كۆمــۈر، مايلىــق كۆمــۈر قاتارلىقــار بــار 
ــۆۋەن،  ــى ت ــفور تەركىب ــۈرت، فوس ــاز، گۈڭگ ــى ئ ــۇپ، كۈل بول
ــار.  ــرى ب ــرى بولۇشــتەك ئارتۇقچىلىقلى ــدارى يۇقى ئىسســىقلىق مىق
كۆمــۈر تۈرلىرىنىــڭ تۈزۈلىشــىدە تــۆۋەن مېتــا مورفىك ئىسســىقلىق 
كۆمــۈر كــۆپ بولــۇپ، مۆلچەرلەنگــەن بايلىــق مىقدارىنىــڭ 10% 

ىنــى ئىگىلەيــدۇ. 

ــۇرا  ــڭ كــۆپ قىســمى ئوتت شــەرقىي تۈركىســتان كۆمۈرلىرىنى
ھايــات ئېراســىدىكى يــۇرا دەۋرىــدە شــەكىللەنگەن بولــۇپ، كۆمــۈر 
ــەۋەت  ــڭ 4 ~ 10 ق ــۆپ، ئازلىرىنى ــانى ك ــەۋەت س ــڭ ق قاتلىمېنى
ــى  ــڭ قېلىنلىق ــۈر قاتلىمېنى ــەۋەت. كۆم ــڭ 50  ~ 70 ق كۆپلىرىنى
ئادەتتــە 3 ~ 20  مېتىــر، ئــەڭ قېلىنلىــرى 150 مېتىرغــا يېتىــدۇ. 
ــى  ــش ئاســان، بەزىلىرىن ــۇپ، قېزى ــز كۆمۈلگــەن بول ــۈر تېيى كۆم

ــدۇ . ــى بولى ــە بىۋاســىتە قېزىۋالغىل ئۈســتى ئوچــۇق ھالەتت
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ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ كۆمۈر سانائىتىنىڭ 
تەرەققىيات ئەھۋالى

ــى  ــىدا ئىكك ــاغ ئارىس ــۈچ ت ــتاننىڭ »ئ ــەرقىي تۈركىس ش
ــا  ــك قۇرۇلم ــەكلى گېئولوگىيىلى ــەر ش ــتەك  ي ــق« بولۇش ئويمانلى
ــر  ــى »بى ــول كۆمۈرلۈكن ــتاندىكى م ــەرقىي تۈركىس ــە ش جەھەتت
بەلبــاغ، ئــۈچ ئويمانلىــق « قــا بۆلۈۋەتكــەن؛ شــەرقىي شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى تۇرپان-قۇمــۇل ئويمانلىقىدىــن تەڭرىتاغنىــڭ 
ــىمالدا  ــە، ش ــى ئويمانلىقىغىچ ــە  ئىل ــق غەربت ــىمالىي ئارقىلى ش
ئالتــاي تېغىغىچــە ،جەنۇبتــا ئاقســۇغىچە بولغــان ئەگــرى- بۈگــرى 
كەتكــەن نەچچــە مىــڭ كىلومېتىــر دائىــرە شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ــدۇر.  ــۈر بەلۋېغى ــەت زور كۆم ــول، غاي ــەڭ م ــى ئ ــۈر بايلىق كۆم
ــى  ــول لىنيەس ــاش غ ــەر قاتن ــىمالىدىكى كۆمۈرلۈكل ــڭ ش تەڭرىتاغنى
ۋە ســانائەت مەركەزلىرىگــە يېقىــن بولغاچقــا، قېزىــش ۋە توشــۇش 
ــلىقى  ــى ئاساس ــۈر زاپىس ــان كۆم ــە ئېنىقانغ ــان، ھازىرغىچ ئاس
جۇڭغــار ئويمانلىقىدىكــى جىمىســار ـ ئۈرۈمچــى ـ شــىخو ئەتراپــى 
ۋە غەربىــي شــىمالدىكى قوشــتولغاي، تۇرپــان- قۇمــۇل ئويمانلىقى، 
ئىلــى ئويمانلىقــى ۋە كۇچــا ـ بــاي ئويمانلىقــى قاتارلىــق 
ــي  ــن جەنۇبى ــلىق كۆمۈرلۈكلەردى ــكەن. ئاساس ــا مەركەزلەش رايونارغ
جۇڭغــار كۆمۈرلۈكــى، شــەرقىي جۇڭغــار كۆمۈرلۈكــى، قوشــتولغاي 
كۆمۈرلۈكــى، تۇرپــان - قۇمــۇل كۆمۈرلۈكــى، غۇلجــا كۆمۈرلۈكى، 
ــق 27  ــى قاتارلى ــاي كۆمۈرلۈك ــا ب ــى، كۇچ ــەھەر كۆمۈرلۈك قاراش
ــى(  ــۈر كان نۇقتىس ــەر ۋە كۆم ــان ي ــۈر چىقىدىغ ــۈك )كۆم كۆمۈرل
بــار. بۇنىــڭ ئىچىــدە مۆلچەرلەنگــەن بايلىــق مىقــدارى 10 مىليــارد 
توننىدىــن ئاشــىدىغان كۆمۈرلۈكتىــن 24ى بولــۇپ، مۆلچەرلەنگــەن 
ــەرقىي  ــدۇ؛ ش ــى ئىگىلەي ــڭ %98ىن ــي مىقدارىنى ــق ئومۇمى بايلى
ــن ئېشــىپ  ــارد توننىدى ــڭ 300 مىلي ــار، غۇلجــا كۆمۈرلۈكىنى جۇڭغ
كېتىــدۇ. تۇرپــان ـ قۇمــۇل كۆمۈرلىكىــدە مۆلچەرلەنگــەن بايلىــق 
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مىقــدارى 500 مىليــارد توننىدىــن ئېشــىپ كېتىــدۇ، ئــۇ دۇنيــاۋى 
ــابلىنىدۇ.   ــۈك ھېس ــوڭ كۆمۈرل چ

ــول  ــەدەر م ــر ق ــى بى ــۈر بايلىق ــتاندا كۆم ــەرقىي تۈركىس ش
بولۇپــا قالمــاي، بەلكــى بىــر قــەدەر بــۇرۇن باشــانغان، ھازىــر 
بىــر تۈركــۈم كۆمــۈر كانــار قۇرۇلــۇپ بولــدى، شــۇنداقار ئــۇالر 

تېــز ســۈرئەتتە تەرەققىــي قىلماقتــا. 

»شــەھەر ئاســتىدىكى كۆمۈرلــۈك« ــــــــ ئۈرۈمچــى كان 
ــدۇ،  ــى دەپمــۇ ئاتىلى ــۇ ئۈرۈمچــى شــەرقىي كان رايون ــى، ئ رايون
ئــۇ غەربتــە ئۈرۈمچــى دەرياســىدىن باشــلىنىپ، شــەرقتە تيېچاڭگۇدا 
ــدە مۆلچەرلەنگــەن  ــر دائىرى ــۋادرات كىلومېتى ئاخىرلىشــىدۇ. 114 كى
ــدا  ــۇ كان رايونى ــدۇ. ب ــا يېتى ــارد توننىغ ــى 3 مىلي ــۈر زاپىس كۆم
ــە ســۈپىتىمۇ ياخشــى.  ــا قالمــاي، يەن ــۈر زاپىســى زور بولۇپ كۆم
ــان  ــى بولىدىغ ــدا قازغىل ــڭ رايونى ــى الۋمەنچى ــڭ غەربىدىك دەريانى
كۆمــۈر 19 قــەۋەت بولــۇپ قېلىنلىقــى 40 نەچچــە مېتىــر كېلىــدۇ 
ــۇپ،  ــەۋەت بول ــۈر 30 ق ــان كۆم ــى بولىدىغ ــدا قازغىل ؛ ليۇداۋان
ــى  ــدا قېلىنلىق ــا بارغان ــدۇ؛ تىيچاڭگۇغ ــا يېتى ــى 80 مېتىرغ قېلىنلىق

ــىدۇ. ــن ئاش 100 مېتىردى

ــدا،  ــر ماڭغان ــاراپ 130 كىلومېتى ــا ق ــن جەنۇبق ئۈرۈمچىدى
ــول  ــدۇ. ئېۋىرغ ــى بولى ــپ بارغىل ــا يېتى ــۈر كېنىغ ــول كۆم ئىۋىرغ
ــر،  ــى 23.4 كىلومېتى ــە ئۇزۇنلۇق ــەرقتىن غەربك ــى ش ــۈر كېن كۆم
ــى  ــەر كۆلىم ــر، ي ــى 2 ~ 6 كىلومېتى ــىمالغا كەڭلىك ــن ش جەنۇبتى
تەخمىنــەن 50 كىۋادىــرات كىلومېتىــر بولــۇپ، ئېنىقانغــان زاپىســى 
500 مىليــون توننىدىــن ئاشــىدۇ. ئــۇ ئاپتونــۇم رايونىمىــز 
ــەال  ــلىتىلىدىغان ئ ــقا ئىش ــس تاۋالش ــوڭ كوك ــەڭ چ ــە، ئ بويىچ
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ــقا  ــن باش ــى. ئۇنىڭدى ــلەپچىقىرىش بازىس ــۈر ئىش ــۈپەتلىك كۆم س
ــۇل  ــان قۇم ــى بولغ ــەرقىي دەرۋازىس ــتاننىڭ ش ــەرقىي تۈركىس ش
شــەھىرىنىڭ غەربىدىــن 70 كىلومېتىــر يىراقلىقتىكــى تارانچــى كۆمــۈر 
كېنىمــۇ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى خېلــى بۇرۇنقــى مۇھىــم كۆمــۈر 

ــدۇر.  ــلەپچىقىرىش رايونى ئىش

شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ »كۆمــۈر دېڭىــزى« دەپ نــام 
ــوم  ــزۇ ئاپتون ــانجى خۇي ــى س ــار كۆمۈرلۈك ــەرقىي جۇڭغ ــان ش ئالغ
ــۇپ،  ــىدە بول ــى تەۋەس ــار ناھيەس ــۇڭ، جىمس ــتىدىكى گۇچ ئوباس
ــى  ــن، كۆمۈلۈش ــۆپ، قېلى ــانى ك ــەۋەت س ــڭ ق ــۈر قاتلىمېنى كۆم
ــۇپ،  ــرى بول ــتەك ئاالھىدىلىكلى ــى بولۇش ــۈپىتى ياخش ــز، س تېيى
كۆمــۈر قاتلىمېنىــڭ ئوتتۇرۇچــە قېلىنلىقــى 50 مېتىرغا يېتىــدۇ. كۆمۈر 
تۈرلىــرى چاپاشــماس كۆمــۈر، يالقۇنلــۇق كۆمۈرنى ئاســاس قىلغان 
بولــۇپ، دۆلىتىمىــزدە كــەم تېپىلىدىغــان ئېنېرگىيــە ئىشــلىتىلىدىغان 
ئــەال ســۈپەتلىك كۆمــۈر ۋە كۆمــۈر خىمىيــە ســانائىتىنىڭ ياخشــى 
ــدە  ــار كۆمۈرلىكى ــەرقىي جۇڭغ ــابلىنىدۇ. ش ــى ھېس ــام ئەشياس خ
مۆلچەرلەنگــەن بايلىــق ئومۇمىــي مىقــدارى 390.2 مىليــارد 
توننــا نۆۋەتتىكــى چــارالش ئەھۋالــى ۋە  ئاپتونــوم رايونىمىزنىــڭ 
ــدۇرۇش  ــە ئايان ــادىي ئەۋزەللىكك ــى ئىقتىس ــق ئەۋزەللىكىن بايلى
ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــون ش ــۇ راي ــەن، ب ــىگە ئاساس ئىستراتېگىيەس
بويىچــە ئــەڭ چــوڭ كۆمــۈر ئېلېكتىــر ۋە كۆمــۈر خىمىيــە ســانائىتى 

ــدۇ. ــۇرۇپ چىقىلى ــپ ق ــى قىلى ــلەپچىقىرىش بازىس ئىش

ــتېمال  ــى ئىس ــرى ئۆلكىلەردىك ــتان ئىچكى ــەرقىي تۈركىس ش
ــتاننىڭ  ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــۇپ، كۆمۈرن ــراق بول ــن يى بازىرىدى
ســىرتىغا توشــۇش تەننەرخى يۇقىــرى بولغاچقا، شــەرقىي تۈركىســتان 
ئۇيغــۇر ئاپتونــۇم رايونلــۇق خەلــق ھۆكۈمىتــى كۆمــۈر ئېلېكتىر  ۋە 
كۆمــۈر خىمىيــە ســانائىتى قاتارلىــق مەھســۇالت شــەكلىدىكى بايلىق 
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ــن  ــدۇرۇپ، ئاندى ــە ئايان ــادىي ئەۋزەللىكك ــى ئىقتىس ئەۋزەللىكىن
ــرى  ــق ئىچكى ــا ئارقىلى ــى تۇرۇب ــى ياك ــۈزۈش لىنيىس ــوك يەتك ت
ــىنى  ــات ئىستراتېگىيىس ــتەك تەرەققىي ــى تەمىنلەش ــە بازارلىرىن ئۆلك
ــۈر  ــر، كۆم ــۈر ئېلېكتى ــار كۆم ــدى. شــەرقىي جۇڭغ ــا قوي ئوتتۇرۇغ
ــى  ــق ئەۋزەللىكىن ــى، بايلى ــىنىڭ قۇرۇلۇش ــانائىتى بازىس ــە س خىمىي
ــتاننىڭ  ــەرقىي تۈركىس ــدۇرۇش، ش ــە ئايان ــادىي ئەۋزەللىكك ئىقتىس
ــم  ــن  مۇھى ــتە ئىنتايى ــى تېزلىتىش ــىش قەدىمىن ــە سانائەتلىش يېڭىچ

رولــى بــار. 

ــۇالت  ــۈر مەھس ــتاننىڭ كۆم ــەرقىي تۈركىس ــى ش 2007- يىل
ــون  ــى 56 مىلي ــدى، 2008-يىل ــا بول ــون تونن ــدارى 48 مىلي مىق
توننىغــا، 2010-يىلىغــا بارغانــدا 150 مىليــون توننىغــا يېتىــدۇ . 
ــدا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ يىللىــق كۆمــۈر  ــا بارغان 2020- يىلىغ
ــۇالت  ــي مەھس ــەت ئومۇمى ــۈن مەملىك ــدارى پۈت ــۇالت مىق مەھس
ــارد  ــەپ، 1 مىلي ــى ئىگىل ــن ئارتۇقراقىن ــڭ %20  ىدى مىقدارىنى
ــى  ــى پىانن ــتاندا يۇقىرىق ــەرقىي تۈركىس ــدۇ. ش ــا يەتكۈزۈلى توننىغ
ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن، شــەرقىي جۇڭغــار، ئىلــى، تۇرپــان 
ــۈر  ــوڭ كۆم ــۆت چ ــارەت ت ــن ئىب ــا ـ بايدى ــۇل ۋە كۇچ ـ قۇم
ئېلېكتىــر، كۆمــۈر خىمىيــە ســانائىتى ۋە كۆمۈرنــى كوكساشــتۇرۇش 
ــق  ــارەت 13 نۇقتىلى ــن ئىب ــى، تارانچىدى ــدە ئۈرۈمچ ــى ھەم بازىس
كان رايونــى قۇرۇلۇشــنى تېزلىتىــپ، 10 مىليــون توننىلىــق خــاڭ ۋە 
100 مىليــون توننىلىــق چــوڭ تىپتىكــى كان رايونــى بەرپا قىلىشــنىڭ 

ــدى.  ــۈزۈپ چىقىل ــرى ت ــى ھــەم تەدبىرلى ــت پىان كونكېرى

نۆۋەتتــە خىتايدىكــى كۆمــۈر كارخانىلىــرى ئارقــا - ئارقىدىــن 
ــى  ــۈر بايلىقىن ــىپ، كۆم ــپ جايلىش ــتانغا كېلى ــەرقىي تۈركىس ش
ئېچىشــقا باشــلىدى، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ كۆمۈر ئىشــلەپچىقىرىش 

ــدۇ.  ــدارى كەلگۈســىدە ئۈزۈكســىز ئېشــىپ بارى ئىقتى
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ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ تۈرى مول مېتال قېزىلما 
بايلىقلىرى

مول قارا مېتال قېزىلما بايلىقلىرى

قــارا مېتــال قېزىلمــا بايلىقلىــرى پــوالت- تۆمۈر ســانائىتىنىڭ 
ئاساســلىق خــام ئەشياســى، ئــۇ تۆمــۈر، مانــگان، خــروم، ۋانادىــي 
ۋە تىتــان قاتارلىــق بــەش خىــل مېتالنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. 
بــۇ بــەش خىــل قــارا مېتــال  قېزىلمــا بايلىقلىرىنىــڭ ھەممىســى 
شــەرقىي تۈركىســتاندا بايقالغــان ھەمــدە بەلگىلىــك بايلىق زاپىســىغا 
ئىگــە ئىكەنلىكــى ئېنىقانغــان، بولۇپمــۇ تۆمــۈر رۇدىســى ۋە خــروم 
ــى  ــەۋزەل بايلىق ــك ئ ــتاننىڭ گەۋدىلى ــەرقىي تۈركىس ــى ش رۇدىس

ھېســابلىنىدۇ.

تۆمۈر رۇدىسى 

شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ تۆمــۈر رۇدا بايلىقــى مــول بولــۇپ، 
ــتەك  ــۆپ بولۇش ــاي رۇدا ك ــۇق، ب ــۈرى تول ــەڭ ت ــى ك تارقىلىش
ئاالھىدىلىكلەرگــە ئىگــە. ھازىرغىچــە تۆمــۈر رۇدا نۇقتىســىدىن 1100 
ــى 1  ــق زاپىس ــدە بايلى ــڭ ئىچى ــان، بۇنى ــى بايقالغ ــن ئارتۇق دى
مىليــون توننىدىــن ئارتــۇق بولغــان كان ياتمىســىنىڭ 53 ى، چــوڭ 
ــە  ــار. نۆۋەتت ــى ب ــىدىن 20 س ــى كان ياتمىس ــۇرا تىپتىك ئوتت
ــدا  ــە 5- ئورۇن ــز بويىچ ــق زاپىســى مەملىكىتىمى ــان بايلى ئېنىقانغ
تــۇرۇدۇ، غەربىــي شــىمال رايونىــدا 2- ئورۇنــدا تــۇرۇدۇ. تۆمــۈر 
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ــا  ــن قالس ــا، ئۇنىڭدى ــىنىڭ %80 ى تەڭرىتېغىغ ــى زاپىس رۇدا بايلىق
ئالتــاي تېغــى، غەربىــي كوئىنلــۇن تېغــى، ئالتۇنتاغارغــا تارقالغــان. 
مۇھىــم كان ياتمىســىدىن قۇمــۇل شــەھرىدىكى يامانســۇ، ســىخەي، 
تىيەنخــۇ قاتارلىــق تۆمــۈر كانلىرى، پىچــان ناھىيىســىدىكى ۋۇتۇڭگۇ 
ــۇر  ــىدىكى چاغانن ــڭ ناھىيەس ــرى، خېجى ــۈر كانلى ــەن تۆم جىيەنس
تۆمــۈر كېنــى، موتۇســاال تۆمۈر-مانگان كېنــى، كۈنەس ناھيىســىكى 
شــىكېبۇتەي تۆمــۈر كېنــى، كۆكتوقاي ناھىيەســىدىكى مېڭگــۇ تۆمۈر 
كېنــى، ئاقتــۇ ناھيەســىكى چىلەكچــى تۆمــۈر كېنــى قاتارلىقــار بار. 
ــۆپ  ــارائىتى ك ــەكىللەندۈرۈش ش ــك كان ش ــەپ گېئولوگىيەلى مۇرەكك
خىــل تۈردىكــى تۆمــۈر كان ياتمىســىنى شــەكىللەندۈرگەن، بۇنىــڭ 
ــىۋەتلىك  ــاغ مۇناس ــار ت ــك ۋە يان ــەن چۆكۈندىلى ــدە ئۆزگەرگ ئىچى

بولغــان كان ياتمىســى ئاساســلىق ئورۇننــى ئىگىلەيــدۇ.

شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ تۆمــۈر رۇدا بايلىقىنىــڭ ســاقلىنىۋاتقان 
زاپىســى 862.664 مىليــون توننــا )2007-يىلدىكــى ئىستاتىســتىكا 
يىلنامىســىدىكى ســانلىق مەلۇمــات(. ئېنىقانغــان تۆمــۈر رۇدا بايلىق 
ــى  ــن بىرىن ــەن تۆتتى ــۈك رۇدا تەخمىن ــدە ئۈنۈمل ــى ئىچى زاپىس
ئىگىلەيــدۇ، پۈتــۈن مەملىكــەت بويىچــە ئۈنۈملــۈك رۇدا نىســبىتى 
ــەرقىي  ــۇ ش ــرى، ب ــۆپ يۇقى ــىدىن ك ــتەك سەۋىيەس %5.7 بولۇش
تۈركىســتان تۆمــۈر رۇدىلىرىنىــڭ ســۈپەت جەھەتتىكــى ئەۋزەللىكىنى 
نامايــان قىلــدى. ھەرخىــل تۆمــۈر رۇدىلىــرى ئىچىــدە ماگنىتلىــق 
تۆمــۈر رۇدىســى %60 ىنــى، ســىدېرىت %20 ىنــى، قىزىــل تۆمۈر 
رۇدىســى %14 ىنــى ئىگىلەيــدۇ. بــۇ بايلىقــار ئاساســىدا كۆكتوقاي 
ناھيەســى، مېڭگــۇ تۆمــۈر كېنــى، قۇمــۇل ســىخەي تۆمــۈر كېنــى، 
ــۈر  ــىكېبۇتەي تۆم ــەس ش ــى، كۈن ــۈر كېن ــۇ تۆم ــۇل يامانس قۇم
كېنــى، خېجىــڭ موتۇســاال تۆمۈر-مانــگان كېنــى قاتارلىــق كانــار 
قۇرۇلــۇپ، تۆمــۈر رودىســىنى قېزىــش مىقــدارى يىلدىــن - يىلىغــا 
ــى »1-ئاۋغۇســت«  ــاۋگاڭ گۇرۇھ ــلىقى ب ــۇالر ئاساس ــتى ، ب ئاش
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پــوالت تۆمــۈر بــاش شــىركىتى ۋە ئىلــى پــوالت تۆمــۈر زاۋۇتــى 
قاتارلىقارنــى تەمىنلەيــدۇ. بۇنىڭدىــن كېيىــن تۆمــۈر رۇدا بايلىقــى 

يەنىمــۇ ئېچىلىــدۇ .

خروملۇق تۆمۈر رۇدىسى

ــۈرى  ــس رۇدا ت ــزدە قى ــۈر رۇدىســى دۆلىتىمى ــۇق تۆم خرومل
ــق  ــۆۋەن، يىللى ــدارى ت ــۇالت مىق ــاز، مەھس ــى ئ ــۇپ، زاپىس بول
ــدۇ.  ــا تايىنى ــن ئارتۇقــى ئىمپورتق ئىســتېمال مىقدارىنىــڭ %80 تى
شــەرقىي تۈركىســتان خىتــاي بويىچــە خروملــۇق تۆمــۈر رۇدىســى 

ــرى.  ــڭ بى ــلىق رايونارنى ــان ئاساس چىقىدىغ

خروملــۇق تۆمــۈر رۇدىســى ئۇلتــرا ئــۇل جىنىســتىن چىقىــدۇ. 
ــرا  ــس ۋە ئۇلتى ــۇل جىنى ــان ئ ــۇم بولغ ــتاندا مەل ــەرقىي تۈركىس ش
ــەر  ــي ي ــۇپ، ئومۇمى ــى بول ــن ئارتۇق ــتىن 700 دى ــۇل جىنىس ئ
كۆلىمــى 8245 كىــۋادرات كېلومېتىــر، بۇنىــڭ ئىچىــدە تەخمىنــەن 
ــرال   ــۈر مىنې ــۇق تۆم ــلىتىلىدىغان خرومل ــانائەتتە ئىش ــىدە س 20 س
جىســىمى بايقالغــان. خروملــۇق تۆمــۈر رۇدىســى بــار ئۇلتىــرا ئۇل 
ــى  ــدە تۆت ــڭ ئىچى ــۇپ، بۇنى ــۇزى بول ــن توقق ــس بەلۋىغىدى جىنى
ــرى  ــا، قالغانلى ــەرقىي جۇڭغارغ ــى ش ــا، ئىككىس ــي جۇڭغارغ غەربى

تەڭرىتاغ ۋە ئالتۇنتاغارغا تارقالغان.

شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ خروملــۇق 
ــاقلىنىۋاتقان  ــڭ س ــۈر رۇدا بايلىقىنى تۆم
توننــا  مىليــون   1.828 زاپىســى 
ــار  ــي جۇڭغ ــۇپ، %98 ى غەربى بول
ــا مەركەزلەشــكەن، بولۇپمۇ تولى  رايونىغ
ــۇق  ــارتوقاي خرومل ــىدىكى س ناھىيەس
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تۆمــۈر رۇدىســى كان ياتمىســى بىرقــەدەر چــوڭ. بــۇ رايوندىكــى 
ــرى،  ــى يۇقى ــن تەركىب ــىنىڭ ئاليۇمى ــۈر رۇدىس ــۇق تۆم خرومل
ســۈپىتى بىــر قــەدەر ياخشــى بولــۇپ، ئوتقــا چىداملىــق ماتېرىيــال 
ــۈر  ــۇق تۆم ــارتوقاي خرومل ــدۇ. س ــاس كېلى ــقا م ئىشلەپچىقىرىش
ــدارى 10  ــق رۇدا مىق ــۇپ، يىللى ــلىغان بول ــقا باش ــى قېزىلىش كېن
مىــڭ توننىدىــن ئارتــۇق. ئــۇ خىتاينــى تەمىنلــەش بىلــەن بىللــە 
ياپونىيەگــە ئېكســپورت قېلىنىــدۇ. بــۇ كاننىــڭ قاتنىشــى قۇاليلىــق، 
رۇدىنىــڭ ســۈپىتى ياخشــى، زاپىســى كاپالەتكــە ئىگــە، مەھســۇالت 
مىقدارىمــۇ بىــر قــەدەر مۇقىــم. ئەگــەر خروملــۇق تۆمــۈر رۇدىســى 
يەنىمــۇ چوڭقــۇرالپ پىششــىقاپ ئىشلەنســە، ئىقتىســادىي ئۈنۈمــى 
تېخىمــۇ ياخشــى بولىــدۇ، خروملــۇق تۆمــۈر رۇدىســىنىڭ تەرەققىيات 

ــارالق.  ــتىقبالى پ ئىس

مانگان رۇدىسى

شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ مانــگان بايلىقــى غەربىــي شــىمالدىكى 
بــەش ئۆلكــە ،ئاپتونــوم رايــون ئىچىــدە بىرىنچــى ئورۇنــدا، خىتاي 
ــتاندا  ــەرقىي تۈركىس ــۇرۇدۇ. ش ــدا ت ــەككىزىنچى ئورۇن ــە س بويىچ
مەلــۇم بولغــان رۇدا چىقىدىغــان ئورۇندىــن 60 تىــن ئارتۇقــى بــار. 
ــاقلىنىۋاتقان  ــڭ س ــگان رۇدا بايلىقىنى ــتاننىڭ مان ــەرقىي تۈركىس ش
زاپىســى 10.4538 مىليــون توننــا بولــۇپ، ئاساســلىقى تەڭرىتاغنىڭ 
ئوتتــۇرا غەربىــي قىســمىدىكى رايونارغــا تارقالغــان. بۇنىــڭ ئىچىدە 
ــرى،  ــك كان ياتمىســىدىن بى ــۇرا كۆلەملى ــڭ ناھيىســىدە ئوتت خېجى
كىچىــك كۆلەملىــك كان ياتمىســىدىن ئىككىســى، رۇدا نۇقتىســىدىن 
ــى  ــق زاپىس ــان بايلى ــىنىڭ ئېنىقانغ ــگان رۇدىس ــار، مان ــرى ب بى
ئاپتونــوم رايونىمىــز مانــگان رۇدىســى ئومۇمىــي بايلىــق زاپىســىنىڭ 
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%50.5ىنــى ئىگىلەيــدۇ. شــەرقىي تۈركىســتاندىكى مانگان رۇدىســى 
بايلىقىنــى ئىگىلــەش نىســبىتىدە بىرىنچــى ئورۇنــدا تــۇرۇدۇ. ئىلــى 
ــىدىن  ــك كان ياتمىس ــۇرا كۆلەملى ــىدە ئوتت ــۈرە ناھيەس موڭغۇلك
بىــرى، كىچىــك كۆلەملىــك كان ياتمىســىدىن ئىككىســى بايقالــدى، 
ئېنىقانغــان بايلىــق زاپىســى ئاپتونــۇم رايونىمىــز مانــگان رۇدىســى 
ئومۇمىــي بايلىــق زاپىســىنىڭ %40.5 ىنــى ئىگىلــەپ، ئىككىنچــى 
ئورۇنــدا تــۇرۇدۇ. ئاقســۇ ۋىايىتىدىكــى بــاي - كۇچــا رايونىــدا 
كىچىــك كۆلەملىــك كان ياتمىســىدىن بىــرى، رۇدا نۇقتىســىدىن بىرى 
بولــۇپ، ئېنىقانغــان بايلىــق زاپىســى شــەرقىي تۈركىســتان مانــگان 
ــۇل  ــەن، قۇم ــدۇ. خوت ــى ئىگىلەي ــىنىڭ %5.35ىن ــى زاپىس رۇدىس
ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــق زاپىس ــان بايلى ــدە ئېنىقانغ ۋىايەتلىرى
مانــگان رۇدىســى ئومۇمىــي بايلىــق زاپىســىنىڭ ئايرىــم - ئايرىــم 
ــدە  ــۇل ۋىايىتى ــدۇ. قۇم ــى ئىگىلەي ــدا %2.26ى ۋە %1.4 ىن ھال
ــرال  ــن مىنې گەرچــە كان ياتمىســى شــەكىللەنمىگەن بولســىمۇ، لېكى
ــە  ــق، يەن ــاش قۇاليلى ــز، قاتن ــى تېيى ــىمارنىڭ كۆمۈلۈش جىس
ئوكســىدالنغان مانــگان رۇدىســىدىن پايدىلىنىــش ئاســان بولغاچقــا، 
ئــۇ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئاساســلىق مانــگان رۇدىســنى قېزىــش 

رايونلىرىنىــڭ بىــرى بولــۇپ قالــدى. 

كان  رۇدىســىنىڭ  مانــگان  تۈركىســتاندا  شــەرقىي 
ــوم  ــي. ئاپتون ــى ئاددى ــك ئاالمىت ــەكىللەندۈرىدىغان گېئولوگىيەلى ش
رايونىمىــزدا شــەكىللەنگەن قەدىمىــي ھايــات ئېراســىدىكى يانــار تاغ 
پائالىيىتــى كۈچلــۈك ئــارال يايىلىــق بەلبــاغ ۋە يايســىمان جىلغىلىق 
سىســتېما مۇھىتى مانــگان رۇدىســىنىڭ كان بولۇپ شەكىللىنىشــىدىكى 
ــار  ــەكىللەنگەن يان ــن ش ــابلىنىپ، بۇنىڭدى ــت ھېس ــلىق مۇھى ئاساس
تــاغ چۆكۈندىســى تىپىدىكــى مانــگان كاربۇنات رۇدىســىنىڭ زاپىســى 
ئاپتونــوم رايونىمىــز مانــگان رۇدىســى ئومۇمىــي بايلىــق زاپىســىنىڭ 
تەخمىنــەن %90 ىنــى ئىگىلەيــدۇ. ســانائەتتە ئىشلىتىشــكە ئاســان 



103

مەن ۋە ۋەتىنىم

بولغــان ئوكســىدالنغان مانــگان رۇدىســى گۇمــا ناھىيەســىدىكى دۇۋا 
ــگان  ــاي ـ كۇچــا رايونىدىكــى قىســمەن مان ــدا ۋە ب ــگان كېنى مان
ــگان  ــوڭ مان ــقا، چ ــتىن باش ــى بولۇش ــق زاپىس ــىدا بايلى رۇدىس
كېنــى بولــۇپ شــەكىللەنگەن. شــۇڭا نۆۋەتتــە شــەرقىي تۈركىســتان 
تەۋەســىدە مانــگان رۇدىســى يەنىــا قېزىلمــا بايلىــق ھېســابلىنىدۇ. 

رۇدا پىششىقاپ ئىشلەش زاۋۇتى

ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ كۆزنى چاقنىتىدىغان 
رەڭلىك مېتال قېزىلما بايلىقلىرى

ــن،  ــىنك، ئاليۇمى ــۇن، س ــس، قوغۇش ــال مى ــك مېت رەڭلى
ماگنىــي، نىكېــل، كوبالــت، ۋولفــرام، قەلــەي، مولبىدىــن، 
بىســمۇت، ســىماب، ســۈرمە قاتارلىــق 13 خىــل ئېلېمېنتنــى ئــۆز 
ئىچىگــە ئالىــدۇ. شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ رەڭلىــك مېتــال قېزىلمــا 
ــۆپ،  ــى ك ــەڭ، تىپ ــى ك ــۇق، تارقىلىش ــۈرى تول ــڭ ت بايلىقلىرىنى
كان شــەكىللىنىش شــارائىتى ياخشــى. يۇقىرىــدا دېيىلگــەن ھەرخىــل 
رەڭلىــك مېتــال قېزىلمــا بايلىقلىرىنىــڭ ھەممىســى دېگۈدەك شــەرقىي 
ــتېمىلىرىغا  ــاغ سىس ــى ت ــۇپ، ھەرقايس ــان بول ــتاندا بايقالغ تۈركىس
تارقالغــان. رايونــار بويىچــە تارقىلىــش جەھەتتــە كۆپىنچــە مەلــۇم 

ــل  ــە خى ــى نەچچ ــل ياك ــر خى بى
قېزىلمــا بايلىــق توپلىشــىپ پەيــدا 
بويىچــە  بۆلەكلــەر  بولــۇش، 
ئاالھىدىلىــك  مەركەزلىشىشــتەك 
ــى  ــدە كان بەلبېغ ــەن ھەم كۆرۈلگ
شــۇنداقا  شــەكىللەندۈرگەن، 
ــە  ــار بىلل ــا بايلىق ــەزى قېزىلم ب
ــاق  ــى ئورت ــان ياك ــىل بولغ ھاس
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ــۇپ تۇرغــان. مەســىلەن: مىســلىق نېكىــل،  مىــس  مەۋجــۇت بول
- قوغۇشۇن-ســىنك، مىــس - تۆمــۈر قاتارلىــق ئۇنىۋېرســال كان 
ــىنىڭ  ــى كان ياتمىس ــش ئاالھىدىلىك ــداق تارقىلى ــرى، بۇن ياتمىلى
ــك  ــە گېئولوگىيەلى ــاي، يەن ــۇرۇپا قالم ــى ئاش ــادىي قىممىتىن ئىقتىس

ــق . ــقا قۇاليلى ــارالش ۋە ئېچىش چ

ــار  ــا بايلىق ــال قېزىلم ــك مېت ــتاننىڭ رەڭلى ــەرقىي تۈركىس ش
گېئولوگىيىســى خىزمىتــى كېچىكىــپ باشــانغان، چــارالش دەرىجىســى 
تــۆۋەن بولســىمۇ، لېكىــن يېقىنقــى يىلــاردا زور نەتىجىلــەر قولغــا 
كەلتۈرۈلــدى، ئېنىقانغــان نىكېــل رۇدىســى زاپىســى خىتــاي بويىچە 
ئىككىنچــى ئورۇنغــا ئۆتتــى، شــۇنداقا مىــس، قوغۇشــۇن، ســىنك 
قاتارلىــق قېزىلمــا بايلىقــار چىقىدىغــان بىــر تۈركــۈم ئىســتىقباللىق 
يېڭــى ئورۇنــار بايقالــدى. شــۇڭا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
كەلگۈســىدە دۆلىتىمىزنىــڭ مۇھىــم رەڭلىــك مېتــال بايلىــق بازىســى 

بولــۇپ قېلىشــى تەبىئــى. 

مىس رۇدىسى 

  مىــس رۇدىســى شــەرقىي تۈركىســتاندا كــەڭ تارقالغــان، شــەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ ھەممــە يېرىدىــن تېپىلىــدۇ. شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
ــى 2.2355  ــاقلىنىۋاتقان زاپىس ــى س ــڭ زاپىس ــس رۇدا بايلىقىنى مى
ــاغ،  ــى، تەڭرىت ــاي تېغ ــلىقى ئالت ــۇپ، ئاساس ــا بول ــون تونن مىلي
ــە  ــىمالىي چېتىگ ــڭ ش ــم ئويمانلىقىنى ــى ۋە تارى ــۇن تېغ كۇئېنل
تارقالغــان، تارقىلىــش نۇقتىســى كــۆپ، دائىرىســى كــەڭ، تــۈرى 
تولــۇق بولۇشــتەك ئاالھىدىلىكلەرگــە ئىگــە. شــەرقىي تۈركىســتان 
ــن  ــن 500 دى ــى( دى ــى )كان ياتمىس ــس رۇدا نۇقتىس ــە مى بويىچ
ئارتۇقــى بــار، بۇنىــڭ ئىچىــدە ئوتتــۇرا تىپتىكــى مىــس كېنىدىــن 

ــار. ــن 20 ســى ب ــس كېنىدى ــك تىپتىكــى مى ئالتىســى، كىچى
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ــى  ــش تارىخىن ــى قېزى ــس رۇدىس ــتاندا مى ــەرقىي تۈركىس ش
ــدۇ.  ــقا بولى ــە باغاش ــق دەۋرىگ ــدا يېغىلى ــدۇر بولغان ــەڭ بال ئ
مىادىيەدىــن بۇرۇنقــى 600-يىلىدىــن مىادىيەدىــن بۇرۇنقــى 400- 
ــا ناھىيىســىدە  ــى رايونىنىــڭ نىلق ــا، ئىل ــان ۋاقىتت يىلارغىچــە بولغ
مىــس كېنــى قېزىلغــان. چىــڭ سۇاللىســىنىڭ چىيەنلــۇڭ يىللىرىــدا 
يارمــاق قۇيــۇش ئۈچــۈن بــاي ناھيەســىكى دىشــۇي مىــس كېنــى، 
كۇچــا ناھىيەســىدىكى چاقمــاس مىــس كېنــى قېزىلغــان. »شــەرقىي 
ــە  ــى خاتىرىگ ــى« 9-جىلدتىدىك ــي تەزكىرىس ــتان ئومۇمى تۈركىس
ئاساســانغاندا، ئاقســۇ،  كۇچــا قاتارلىــق ئالتــە شــەھەر ھــەر يىلــى 
تاپشــۇرىدىغان مىــس 7200 جىڭدىــن ئارتــۇق، قۇيــۇپ چىقىرىلغان 

يارمــاق 8.9 مىليــون دانــە بولغــان.

نىكېل رۇدىسى 

رۇدا  نىكېــل  تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  2007-يىلغىچــە 
ــۇپ،  ــا بول ــڭ تونن ــى 965.9 مى ــاقلىنىۋاتقان زاپىس ــڭ س بايلىقىنى
ــە  ــق ناھىي ــەس قاتارلى ــۇل، تېك ــاي، قۇم ــلىقى كۆكتوق ئاساس
ــن  ــان ئورۇندى ــى چىقىدىغ ــل رۇدىس ــان. نىكې ــەھەرلەرگە تارقالغ ش
30 دىــن ئارتۇقــى بــار بولــۇپ، بۇنىــڭ ئىچىــدە چــوڭ تىپتىكــى 
كان ياتمىســىدىن ئۈچــى، ئوتتــۇرا تىپتىكــى كان ياتمىســىدىن تۆتــى 
ــى. ــا ئۆتت ــە 2-ئورۇنغ ــاي بويىچ ــى خىت ــان زاپىس ــار، ئېنىقانغ ب

ــىنىڭ  ــى كان ياتمىس ــل رۇدىس ــتاننىڭ نىكې ــەرقىي تۈركىس ش
تىپــى ماگمــا ئېرىــپ بۆلۈنــۈش تىپــى ۋە ســىڭىپ كىرىــش تىپىدىن 
ــان  ــۇلفىدلىق ق ــل س ــان مىس-نىكې ــل بولغ ــرال خى ــارەت بى ئىب
ياتمىســى بولــۇپ، كان ياتمىســى ئــۇل جىنىــس ۋە ئۇلتىــرا ئــۇل 
جىنىســتىن چىقىــدۇ، ئالتــۇن، كۈمــۈش، پاتىنــا قاتارلىــق ياراملىــق 
ئېلېمېنتــار بىلــەن بىللــە ھاســىل بولىــدۇ، بۇالردىــن ئۇنىۋېرىســال 
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پايدىانغىلــى بولىــدۇ. مۇھىــم كان ياتمىلىرىدىــن كۆكتوقــاي 
ــەن،  ــەھىرىدىكى خۇاڭش ــۇل ش ــې، قۇم ــىدىكى قاراتۈڭك ناھىيەس
تېكــەس ناھىيىســىدىكى چىمبــۇالق قاتارلىــق كان ياتمىلىــرى بــار. 
ــز،  ــى تېيى ــىنىڭ كۆمۈلۈش ــل رۇدىس ــلىق نىكې ــدە مىس قاراتۈڭكى
ســۈپىتى ياخشــى بولــۇپ رۇدا تەركىبــى %3 تىــن ئارتــۇق بولغــان 
ئاالھىــدە ئۈنۈملــۈك رۇدا كان رايونــى زاپىســىنىڭ ئۈچتىــن بىرىنــى 

ــدۇ . ئىگىلەي

باشقا رەڭلىك مېتال قېزىلما بايلىقلىرى

ــارا  ــەن ســىنك كان ياتمىســىدا كۆپىنچــە ئۆزئ قوغۇشــۇن بىل
بىللــە مەۋجــۇت بولــۇپ تــۇرۇدۇ. شــەرقىي تۈركىســتاندا 
ــۇش،  ــاي، ئات ــاي، كۆكتوق ــى ئالت ــىنك رۇدىس ــۇنلۇق س قوغۇش
ئاقتــۇ، ئۇلۇغچــات ،غۇلجــا، خېجىــڭ، قۇمــۇل، توقســۇن، پىچــان 
قاتارلىــق ناھىيــە شــەھەرلەرگە تارقالغــان، بۇنىــڭ ئىچىــدە ئوتتــۇرا 
تىپتىكــى كان ياتمىســىدىن ئۈچــى، كىچىــك تىپتىكى كان ياتمىســىدىن 

17 سى بار. 
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قەلــەي، ۋولفىــرام، ئاليۇمىــن، مولبىدىــن، كوبالــت قاتارلىــق 
ــدى.  ــار بايقال ــۈم جاي ــر تۈرك ــان بى ــار چىقىدىغ ــا بايلىق قېزىلم
بۇالرنىــڭ ئىچىــدە بەزىلىــرى بەلگىلىــك كۆلەمگــە ئىگــە بولــۇپ، 
رۇدا شــەكىللەندۈرىدىغان پايدىلىــق گېئولوگىيەلىــك شــارائىتى بــار، 

ــارالق.   ئېچىــش ئىســتىقبالى پ

مېتالالرنىڭ سەركىسى ــ قىممەت مېتال قېزىلما بايلىقلىرى

ــۇن -كۆمــۈش ۋە  ــرى ئالت ــا بايلىقلى ــال قېزىلم قىممــەت مېت
ــى،پالادىي  ــا رۇدىس ــار )پىاتىن ــىدىكى ئېلېمېنت ــا گۇرۇپپىس پىاتىن
رۇدىســى، ئىرىدىــي رۇدىســى، رودىي رۇدىســى، ئوســمىي رۇدىســى، 
رۇتېنىــي رۇدىســى( قاتارلىــق ســەككىز خىلنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىدۇ. 

ــڭ  ــال قېزىلمــا بايلىقلىرىنى ــدا دېيىلگــەن قىممــەت مېت يۇقىرى
ــۇالر  ــان، ئ ــتاندا بايقالغ ــەرقىي تۈركىس ــۈدەك ش ــى دېگ ھەممىس
ــدە  ــڭ ئىچى ــان، بۇنى ــتېمىلىرىغا تارقالغ ــاغ سىس ــى ت ھەرقايس
ــە  ــق ئەۋزەللىكىگ ــتاننىڭ بايلى ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــۇن رۇدىس ئالت
ئىگــە قېزىلمــا بايلىقلىرىنىــڭ بىــرى. شــەرقىي تۈركىســتاندا 
ئالتــۇن قېزىــش تارىخــى ئــۇزۇن بولــۇپ، ئىلگىــرى بىــر مەزگىــل 
ــىغا  ــي قىلىش ــىز تەرەققى ــڭ ئۈزۈكس ــق ئىگىلىگىنى ــەن. خەل گۈللەنگ
ئەگىشــىپ، شــەرقىي تۈركىســتاندا ئالتۇننــى گېئولوگىيەلىــك چــارالش 
خىزمىتىدىمــۇ دەۋر بۆلگــۈچ ئىلگىرىلەشــلەر قولغــا كەلتۈرۈلــۈپ، زور 
بىــر تۈركــۈم ئالتــۇن كانلىــرى بايقالــدى ۋە ئېنىقانــدى. شــەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ ئالتۇنچىلىــق كەســپى ئىقتىســادىي قۇرۇلۇشــتا تېخىمۇ 

ــى.  ــي رول ئوينىغۇس زور ئىجابى
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ئالتۇن رۇدىسى 

شــەرقىي تۈركىســتانخىتتاينىڭ مۇھىــم ئالتــۇن بايلىــق 
ــول،  ــى م ــۇن رۇدا بايلىق ــتاننىڭ ئالت ــەرقىي تۈركىس ــى. ش بازىس
ــەڭ  ــۆپ، تارقىلىشــى ك ــى ك ــان ئورن ــل، چىقىدىغ ــۈرى خىلمۇخى ت
ــاي تېغــى، شــەرقىي  ــان ئالت ــۇپ، شــىمالدىن جەنۇبقىچــە بولغ بول
ــاغ ۋە  ــى، ئالتۇنت ــۇن تېغ ــاغ، كوئىنل ــار، تەڭرىت ــي جۇڭغ ـ غەربى
باشــقا ھەرقايســى تــاغ سىســتېمىلىرىنىڭ تــاغ باغرىغــا تارقالغــان، 
ــۇر  ــار ۋە بۇالقن ــەرقىي-غەربىي جۇڭغ ــى، ش ــاغ تېغ ــۇ ئالت بولۇپم
ــدۇر.  ــۇن رۇدىســى شــەكىللىنىش بەلۋېغى ــم ئالت ــەڭ مۇھى ــى ئ تېغ
شــەرقىي تۈركىســتاندا 2007-يىلنىــڭ ئاخىرىغىچــە مەلــۇم بولغــان 
بايلىق زاپىســى بولغــان كان ياتمىســىدىن 111ى بولــۇپ، ئېنىقانغان 
زاپىســى ئاساســلىقى ئالتــاي تېغــى، شــەرقىي - غەربىــي جۇڭغــار 
پاســىل تېغــى، تەڭرىتــاغ ۋە غەربىــي كوئىنلــۇن تېغى ــــ ئالتۇنتاغ 
قاتارلىــق جايارغــا مەركەزلىــك تارقالغــان. ئالتــۇن رۇدىســى گەرچــە 
پۈتــۈن شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 87 ناھىيە شــەھەرنىڭ ھەممىســىگە 
تارقالغــان بولســىمۇ، لېكىــن ئومۇمىــي بايلىــق زاپىســىنىڭ %90 ى 
ــە  ــۇل ۋىايەتلىرىگ ــاي ۋە قۇم ــان، تارباغات ــى، تۇرپ ــاي ،ئىل ئالت
ــىدىكى  ــا ناھىيەس ــەس. غۇلج ــى ئەم ــى تەكش ــان، تارقىلىش تارقالغ
ــەن  ــىدىكى ماتۇن ــان ناھىيەس ــى، پىچ ــۇن كان ياتمىس ــى ئالت ئاش
ــۇن  ــاي ئالت ــىدىكى دوالناس ــا ناھىيەس ــى، قاب ــۇن كان ياتمىس ئالت
ــۇن كان ياتمىســى  ــۇ ئالت ــى ناھىيەســىدكى خات كان ياتمىســى ،تول
ۋە گۇچــۇڭ ناھىيەســىدىكى شــۇاڭچۈەن ئالتــۇن كېنــى قاتارلىقــار 
ــلىق  ــلەپچىقىرىدىغان ئاساس ــۇن ئىش ــتاندا ئالت ــەرقىي تۈركىس ش

بازىــار. 

ــى  ــش تارىخ ــى قېزى ــۇن رۇدىس ــتاندا ئالت ــەرقىي تۈركىس ش
ئــۇزۇن. مۇناســىۋەتلىك يازما يادىكارلىقــاردا خاتىرىلىنىشــىچە، 17- 
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ئەســىردە ئالتــۇن شــۇ ۋاقىتــاردا قېزىــپ پايدىلىنىلغــان بــەش خىل 
ــتاندا 18-  ــەرقىي تۈركىس ــان. ش ــرى بولغ ــڭ بى ــا بايلىقنى قېزىلم
ئەســىرنىڭ ئاخىرىدىــن 19-ئەســىرنىڭ ئوتتۇرۇلىرىغىچــە، يەنــى چىڭ 
ــن تۇڭجــى  ــڭ، شــىيەنفېڭ، دەۋگــۇاڭ يىللىرىدى سۇاللىســى جىياچى
يىللىرىغىچــە، ئالتــۇن قېزىــش ئــەڭ گۈللەنگــەن. تولــى ناھيەســى 
زايىــر تاغدىكــى تــاغ جىنســلىق ئالتــۇن كانــى، ئالتــاي ۋە خوتــەن 
ــى  ــى زاماندىك ــرى قەدىمك ــۇن كانلى ــەك ئالت ــى كېپ ۋىايەتلىرىدىك
ئالتــۇن كانــى، ئالتــاي ۋە خوتــەن ۋىايەتلىرىدىكــى كېپــەك ئالتۇن 
كانلىــرى قەدىمكــى زاماندىكــى ئالتــۇن ئىشــلەپچىقىرىدىغان داڭلىــق 
ــوڭ  ــىنجىنگۇ چ ــى ش ــاي تېغىدىك ــدە ئالت ــڭ ئىچى ــار. بۇنى رايون
دانچــە ئالتــۇن  ۋە كاللــەك ئالتۇنلىــرى بىلــەن مەشــھۇر بولــۇپ،  
ــۇن  ــەك ئالت ــاراۋەر( كالل ــا ب ــەر )7500گىرامغ ــرى 240 س ئىلگى
ــۇن  ــۇرۇن ئالت ــن ب ــىرنىڭ 80- يىللىرىدى ــان. 20-ئەس قېزىۋېلىنغ
قېزىــش كۆپىنچــە ئالتــاي تېغــى، شــەرقىي - غەربىــي جۇڭغــار ۋە 
خوتــەن ۋىايىتىــدە كىچىــك كۆلەمــدە يەرلىــك ئۇســۇلدا قېزىشــقا 
مەركەزلەشــكەن بولــۇپ، زاپــاس كان بازىســى كەمچىــل بولغاچقــا، 
ــن  ــەن. 80-يىلاردى ــاي كەلگ ــم بولم ــدارى مۇقى ــۇالت مىق مەھس
كېيىــن،  شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئالتۇنغــا قارىتىلغــان گېئولوگىيىلىك 
ــۇپ، زور  ــلەر بول ــۈچ ئىلگىرىلەش ــدە دەۋر بۆلگ ــارالش خىزمىتى چ
بىــر تۈركــۈم ئالتــۇن كانلىــرى بايقالــدى ۋە ئېنىقانــدى. ئالتــۇن 
رۇدىســىنىڭ ھازىــر ئېنىقانغان زاپىســى 80-يىلاردىن بۇرۇنقىســىنىڭ 
ــى  ــدۇ. زور مىقداردىك ــاراۋەر كېلى ــە ب ــىدىن كۆپرەكىگ 5 ھەسسىس
ئالتــۇن كان ياتمىســىنىڭ بايقىلىشــى ۋە ئېنىقلىنىشــى بىلــەن 
ھەرخىــل خاراكتېردىكــى چــوڭ كىچىــك ئالتــۇن كانلىــرى شــەرقىي 
ــدى.  ــن قۇرۇل ــدا ئارقا-ئارقىدى ــى جايلىرى ــتاننىڭ ھەرقايس تۈركىس
ــى،  ــاي، ئىل ــاي، ئالت ــتاندا تارباغات ــەرقىي تۈركىس ــە ش نۆۋەتت
ــۇن  ــم ئالت ــە مۇھى ــارەت ئالت ــان ۋە ســانجىدىن ئىب ــۇل، تۇرپ قۇم
ــلەپچىقىرىش  ــم ئىش ــەكىللىنىپ، مۇقى ــى ش ــلەپچىقىرىش رايون ئىش
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ئىقتىدارىغــا ئىگــە ئالتــۇن كان كارخانىســىدىن 52 ســى  قۇرۇلــدى. 
2007-يىلنىــڭ ئاخىرىغــا بارغانــدا بارلىــق رۇدا يىغىۋېلىــش 
زاۋۇتلىرىنىــڭ كۈنلــۈك ئومۇمىــي بىــر تــەرەپ قىلىــش ئىقتىــدارى 
ــەرەپ  ــر ت ــۈك بى ــدە كۈنل ــڭ ئىچى ــى. بۇنى ــا يەتت 7500 توننىغ
قىلىــش ئىقتىــدارى 500 توننىدىــن ئارتــۇق بولغــان كاندىــن ئاشــى 
ئالتــۇن كېنــى قاتارلىــق بــەش كارخانــا بــار. قۇرۇلۇۋاتقــان بىــر 
ــقا  ــرى ئىشلەپچىقىرىش ــۇن كانلى ــى ئالت ــۈم چوڭ،ئوتتۇراتىپتىك تۈرك
ــق  ــتاننىڭ ئالتۇنچىلى ــەرقىي تۈركىس ــن، ش ــتۈرۈلگەندىن كېيى كىرىش

ــى.  ــۇ زور رول ئوينىغۇس ــتا تېخىم ــادىي قۇرۇلۇش ــپى ئىقتىس كەس

كۈمۈش رۇدىسى 

ــاز.  ــەدەر ئ ــر ق ــى بى ــە رۇدىس ــنىڭ يەكك ــە كۈمۈش تەبىئەتت
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ كۈمۈش رۇدىســىغا قارىتىلغــان گېئولوگىيەلىك 
ــى  ــن باشــانغان، 2001-يىل ــەدەر كېيى ــر ق ــى بى چــارالش خىزمىت
پىچــان ناھىيەســىدە بايقالغــان ۋېيچــۈەن كۈمــۈش كېنــى. شــەرقىي 
تۈركىســتاندا تەركىبىــدە كۈمــۈش كان ياتمىســى خېلــى كــۆپ بايلىق 
زاپىســى ئېنىقانغــان كان ياتمىســىدىن 41 ى بــار، بۇنىــڭ ئىچىــدە 
ــى  ــۇرا تىپتىك ــان ئوتت ــا بولغ ــى 200~1000 تونن ــق زاپىس بايلى
كان ياتمىســىدىن بىرســى بــار، كۈمــۈش بايلىقىنىــڭ ســاقلىنىۋاتقان 

ئومۇمىــي زاپىســى 3986.68 توننىغــا يېتىــدۇ. 

شــەرقىي تۈركىســتاندا كۈمــۈش رۇدا بايلىقــى زاپىســى 
ئاساســلىقى ئالتــاي تېغــى بىلــەن تەڭرېتىغــى رايونىغــا مەركەزلىــك 
تارقالغــان بولــۇپ، ئــۇالر شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ كۈمۈش رۇدىســى 
ــدا %51 ۋە  ــم ھال ــم - ئايرى ــىنىڭ ئايرى ــق زاپىس ــي بايلى ئومۇمى
ــىنى  ــق زاپىس ــى بايلى ــۈش رۇدىس ــدۇ ،كۈم ــى ئىگىلەي %48 ىن
ھەرقايســى مەمۇرىــي رايونــار بويىچــە تېزغانــدا ئالتــاي ۋىايىتــى 
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1-ئورۇننــى ئىگىلــەپ، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ كۈمــۈش رۇدىســى 
ئومۇمىــي بايلىــق زاپىســىنىڭ تەخمىنــەن %51.3 ىنــى ئىگىلەيــدۇ. 
ئۇنىڭدىــن قالســا ئىلــى ۋىايىتــى %34.4ىنــى، قۇمــۇل ۋىايىتــى 
ــۇل  ــن مۇڭغ ــى %3.3 ىنى،بايىنغولى ــان ۋىايىت ــى، تۇرپ %9.7 ىن
ــوم  ــز ئاپتون ــۇ قىرغى ــى، قىزىلس ــتى %0.8 ىن ــۇم ئوباس ئاپتون

ــدۇ. ــى ئىگىلەي ــتى %0.8 ىن ئوباس

ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئۆزگىچە ئاالھىدىلىككە ئىگە 
مېتاللوئىد قېزىلما بايلىقلىرى خوتەن قاشتېشى

ــىنىڭ  ــەن قاشتېش ــالر ۋە خوت ــان جاي ــى چىقىدىغ ــەن قاشتېش خوت
ئاالھىدىلىكــى:

ئەتىۋارلىــق خوتــەن قاشتېشــى ئاساســلىقى تارىــم ئويمانلىقىنىڭ 
ــتاش  ــان. قاش ــىغا تارقالغ ــاغ تېزمىس ــۇن ت ــى كوئىنل جەنۇبىدىك
غەربتــە قەشــقەر ۋىايىتــى تاشــقورغان تاجىــك ئاپتونوم ناھىيەســىنىڭ 
شــەرقىدىكى ئەندىــر تېغــى ۋە ئــازار تېغىدىــن باشــلىنىپ، ئوتتۇرىدا 
ــاغ،  ــى، تېكىلىكت ــانجۇ تېغ ــى س ــڭ جەنۇبىدىك ــەن ۋىايىتىنى خوت
ليۇشــى تېغىدىــن ئۆتــۈپ، شــەرقتە چەرچــەن ناھىيىســىنىڭ 
ــە  ــۇالمۇنىڭ تېغىغىچ ــىمالىدىكى س ــڭ ش ــى ئالتۇنتاغنى جەنۇبىدىك
ــدۇ،  ــن چىقى ــۇق دائىرىدى ــن ئارت ــوزۇلغان 1500 كىلومېتىردى س
ــىنىڭ  ــەن دەرياس ــدۇ. خوت ــن چىقى ــەن ۋىايىتىدى ــلىقى خوت ئاساس
ــى،  ــاش دەرياس ــرى يورۇڭق ــۇپ، بى ــى بول ــاق ئېقىن ــى تارم ئىكك
يەنــە بىــرى قاراقــاش دەرياســى دەپ ئاتىلىــپ، قاشتېشــى بىلەن داڭ 
چىقارغــان. ئەمەلىيەتتــە خوتــەن قاشتېشــىنىڭ خىمىيەلىــك تەركىبــى 
ــۈزۈك  ــۇپ س ــىلكات بول ــي س ــىي ماگنى ــك كالتىس ــۇ تەركىبلى س
ــن  ــرال ماددىاردى ــق مىنې ــت قاتارلى ــەن ئاكتىنولى ــول بىل ئامفىب
تۈزۈلگــەن. شــۇنداقا تەركىبىدىكــى مىكــرو مىقداردىكى دىئوپســىد، 
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ــار  ــرال ماددى ــق مىنې ــت قاتارلى ــت، ماگنى ــېرپېننىتىن، گرافى س
ــنىڭ  ــەكىللەندۈرگەن. قاشتاش ــى ش ــارا رەڭلەرن ــىل، ق ــاق، يېش ئ
ــمى  ــر قىس ــاز بى ــۇپ، ئ ــك بول ــل رەڭلى ــر خى ــمى بى ــۆپ قىس ك
ئارىاشــما رەڭلىــك، ســۈزۈك كېلىــدۇ. خوتــەن قاشتېشــى ئۆزگىچــە 
ــەك،  ــى ئەين ــۇپ، پارقىراقلىق ــە بول ــا ئىگ ــل پارقىراقلىقق ــر خى بى
يــاغ ۋە شــامنىڭ پارقىراقلىقــى ئارىســىدا بولىــدۇ، ئــۇزۇن تــاالالر 
ــىملىكى  ــدۇ ،ئەۋرىش ــدا كۆرۈنى ــدەك قۇرۇلمى ــىپ كەتكەن كىرىش
ــدۇ،  ــىلىق كېلى ــن س ــى ئىنتايى ــەن قاشتېش ــدۇ. خوت ــوڭ بولى چ
شــۇڭا ئۇنىــڭ گۈزەللىكــى پارقىراقلىقىــدا، رەڭگىنىــڭ تەكشــىلىكىدە 
يېقىملىــق ۋە ياغــدەك ســىپتىلىقىدا ئىپادىلىنىــدۇ. ئــۇ نەپىســلىكى، 
ــچ -  ــى، ئى ــدەك تۇرق ــى، »ياغ ــڭ پاكىزلىق ــىلىقلىقى، رەڭگىنى س
ــى  ــىزىقلىرىنىڭ زىچلىق ــى، س ــى، يېقىملىقلىق ــن پارقىراقلىق ئىچىدى
ــارنىڭ  ــۋى قاشتاش ــەن ئەنئەنى ــى « بىل ــڭ جاراڭلىقلىق ۋە ئاۋازىنى
ئىچىــدە 1-ئورۇنــدا تــۇرۇدۇ. قاشــتاش ئادەتتــە قاتتىــق قاشــتاش 
ــىل  ــدۇ،  يېش ــە بۆلىنى ــى تۈرگ ــتاش دەپ ئىكك ــاق قاش ۋە يۇمش
قاشــتاش قاتتىــق قاشتاشــقا، خوتــەن قاشتېشــى يۇمشــاق قاشتاشــقا 
ــە  ــەر بويىچــە يەن تــەۋە. خوتــەن قاشتېشــى ئوخشــىمىغان ئۆلچەمل
ــش  ــى چىقى ــەن قاشتېش ــدۇ. خوت ــە بۆلىنى ــىمىغان تۈرلەرگ ئوخش
ئەھۋالىغــا ئاساســەن قولــاق قاشتېشــى، تــاغ قاشتېشــى ۋە دەريــا 
قاشتېشــىغا بۆلىنىــدۇ؛ رەڭگىگــە ئاساســەن ئــاق، كــۆك، ســېرىق، 
ــاق  ــى ئ ــە، يەن ــىي رەڭلەرگ ــل ئاساس ــۆت خى ــق ت ــارا قاتارلى ق
ــتىن  ــارا قاشتاش ــتاش، ق ــېرىق قاش ــتاش، س ــۆك قاش ــتاش، ك قاش
ئىبــارەت تــۆت چــوڭ تۈرگــە بۆلىنىــدۇ. بۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە 
ــتاش،  ــۈش قاش ــىلەن: كۆك ــار. مەس ــۇ ب ــى رەڭلىكلىرىم ئۆتكۈنچ

ــار. ــتاش قاتارلىق ــىل قاش ــۇل يېش ــتاش، قارامت ــرەڭ قاش كۈل

خوتــەن قاشتېشــىنىڭ ھــەر بىــر چــوڭ تۈرىنــى يەنــە نۇرغــۇن 
تارمــاق تۈرلەرگــە بۆلۈشــكە بولىــدۇ، مەســىلەن : ئــاق قاشتاشــنىڭ 
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ئىچىــدە قــوي يــاغ قاشــتاش، ئــاق ئەتىــر گــۈل رەڭ قاشــتاش، 
بېلىــق قورســىقى رەڭ قاشــتاش، نەشــپۈت چېچىكــى رەڭ قاشــتاش، 
ــار  ــتاش قاتارلىق ــوم رەڭ قاش ــتاش، م ــۆڭىكى رەڭ قاش ــۇ س توخ
ــاپ  ــە ئوخش ــر - بىرىگ ــىمۇ بى ــۆپ، ئاتىلىش ــى ك ــۇپ، نام بول
كەتمەيــدۇ. بۇنىــڭ ئىچىــدە ئــەڭ داڭلىقــى قــوي يــاغ قاشــتاش، 
ــۈر  ــىل ت ــەڭ ئېس ــى ئ ــى ئىچىدىك ــاق قاشتېش ــەن ئ ــۇ خوت ئ
ــاغ  ــوي ي ــەۋە. ق ــقا ت ــاق قاشتاش ــۈپەتلىك ئ ــي س ــۇپ، ئالى بول
ــاپ،  ــراق، س ــۇپ، پارقى ــدە بول ــاغ رەڭگى ــى ي ــنىڭ رەڭگ قاشتاش
ــوي  ــا ق ــاق بولغاچق ــدەك ئ ــوي يېغى ــۇ ق ــق، ئ ــىلىق، يېقىملى س
ــن  ــتاش ئىنتايى ــل قاش ــۇ خى ــان. ب ــام ئالغ ــتاش دەپ ن ــاغ قاش ي
ــا  ــدۇ، » تارىخت ــۇ بېرى ــق تۇيغ ــىگە يېقىملى ــۇپ، كىش ــاق بول ئ
ئــاق قاشتاشــنىڭ جەۋھىــرى « ،»قاشتاشــارنىڭ سەركىســى « دەپ 
ــازالپ  ــېرى ئ ــدارى بارغانس ــۇالت مىق ــڭ مەھس ــەن. ئۇنى تەرىپلەنگ
ــۇڭا  ــابلىنىدۇ، ش ــق ھېس ــى ئەتىۋارلى ــن، ناھايىت كېتىۋاتقانلىقىدى

ــەس. ــن ت ــۇ ئىنتايى ــى تاپماقم ئۇن

ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ باشقا ئېسىل تاشلىرى

شــەرقىي تۈركىســتاندىن گــۈزەل قاشتاشــار چېقىــپ قالمــاي، 
ــەرقىي  ــە ش ــدۇ. نۆۋەتت ــارمۇ چىقى ــك تاش ــۇت ۋە رەڭلى ــە ياق يەن
ــاش  ــك ت ــتاش ۋە رەڭلى ــۇت، قاش ــان ياق ــتاندا بايقالغ تۈركىس
ــەر 90  ــان ي ــن ئاشــىدۇ، چىقىدىغ ــۈرى 60 خىلدى ــڭ ت قاتارلىقارنى
دىــن ئارتــۇق بولــۇپ، بــۇ شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ھەممــە يېرىگە 
دېگــۈدەك تارقالغــان. بۇنىــڭ ئىچىــدە ياقــۇت 13 تــۈر بويىچــە 36 
خىــل بولــۇپ ئاساســلىقى ئالتــاي تېغــى، تەڭرىتــاغ ۋە كوئىنلــۇن 
تېغىدىــن چىقىــدۇ. ياقۇتتىــن بېرىــل، تۇرمالىــن، گارنېــت، ئالماس، 

ئادامانتىــن ســىپار ۋە باشــقا تۈرلەردىكــى ياقۇتــار بــار. 

ــۈچ  ــە ئ ــۇ ئادەتت ــۇپ، ئ ــۇت بول ــۈزۈكى ياق ــڭ س بېرىلىنى
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تۈرگــە بۆلىنىــدۇ : زۇمــرەت بۇالرنىــڭ ئىچىدىكــى ئــەڭ قىممەتلىك 
ياقــۇت بولــۇپ، ياپيېشــىل رەڭلىكــى ئەڭ ياخشىســى ھېســابلىنىدۇ. 
ــاراپ،  ــلىقىغا ق ــق سۇس ــڭ قېنى ــۆك رەڭنى ــۇ ك ــۇت، ئ ــۆك ياق ك
ــدۇ.  ــا بۆلىنى ــۆك ياقۇتارغ ــق ك ــۆك رەڭ ۋە قېنى ــە ســۇس ك يەن
ئــۇ ئوتتــۇرا دەرىجىلىــك ياقۇتقــا تــەۋە. يېشــىل ياقــۇت بېرىــل 
ــىتىدۇ.  ــى كۆرس ــل ياقۇتارن ــى ھەرخى ــقا رەڭدىك ــى باش تۈرىدىك
ئــۇ قىپقىزىــل، ساپســېرىق، بىنەپشــە، ســارغۇچ، رەڭســىز يېشــىل 
ياقۇتارنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ، ئۇنىــڭ باھاســى، ســۈپىتى ۋە 
رەڭگىگــە قــاراپ بېكىتىلىــدۇ. بېرىــل تۈرىدىكــى ياقۇتــار شــەرقىي 
تۈركىســتاندا بايلىــق ئەۋزەللىكىگــە ئىگــە ياقۇتــار بولــۇپ، ئۇنىڭ 
كان نۇقتىســى كــۆپ، مەھســۇالت مىقــدارى يۇقىــرى. ئۇ ئاساســلىقى 
ئالتــاي تېغىدىــن چىقىــدۇ. ئالتــاي تېغىــدا گىرانىتلىــق پېگماتىــت 
ــاغ  ــۇن ت ــىدۇ، نۇرغ ــن ئاش ــى 100 مىڭدى ــس ياتمىس ــاغ جىنى ت
جىنىــس ياتمىلىرىدىــن ئازدۇر-كۆپتــۇر ياقــۇت چىقىــدۇ. ئۇنىڭدىــن 
قالســا تەڭرىتــاغ، كوئىنلــۇن تېغىدىكــى گرانىتلىــق پېگماتىــت تــاغ 

جىنىــس ياتمىلىرىدىنمــۇ ياقــۇت چىقىــدۇ.

    تۇرمالىــن تۈرىدىكــى ياقۇتــار ئادەتتــە ئارىاشــما ياقــۇت 
ــڭ  ــما ياقۇتلىرىنى ــتاننىڭ ئارىاش ــەرقىي تۈركىس ــدۇ. ش دەپ ئاتىلى
ــل،  ــۇالر قىپقىزى ــى، ئ ــۈپىتى ياخش ــل، س ــۆپ خى ــى ك رەڭگ
ھالــرەڭ، قىزىــل، يېشــىل، بىنەپشــە، كــۆك، ســېرىق ۋە رەڭســىز 
ــى،  ــۇپ، باھاس ــارەت بول ــتالاردىن ئىب ــۈزۈك كىرىس ــق س قاتارلى
ــقا  ــدۇ. باش ــەن بېكىتىلى ــە ئاساس ــوڭ- كىچىكلىكىگ ــى ۋە چ رەڭگ
ــەال  ــۇت ئ ــما ياق ــل ئارىاش ــل ۋە قىپقىزى ــمىغان قىزى رەڭ ئارىاش
ســۈپەتلىكى ھېســابلىنىدۇ. ئارىاشــما ياقــۇت ئوتتــۇرا دەرىجىلىــك 
ياقۇتقــا تــەۋە، ئــۇ چىقىدىغــان جاينىــڭ ئەھۋالــى بېرىــل تۈرىدىكى 
ــاق  ــە ئورت ــۇنداقار كۆپىنچ ــاش، ش ــەن ئوخش ــى بىل ياقۇتارنىڭك
مەۋجــۇت بولــۇش مۇناســىۋىتىدە بولىــدۇ، ئــۇ ئاساســلىقى ئالتــاي 

ــدۇ.  ــن چىقى تېغىدى
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ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى ئاق رەڭلىك كەسىپ

كالىي تۇزى

ــۇزى  ــي ت ــڭ مــول كالى ــۇر كۆلىنى شــەرقىي تۈركىســتان لوپن
بايلىقىغــا تايىنىــپ، » خىتتــاي تــۇز خېمىيــە ســانائىتى شــەھىرى « 
قــۇرۇپ، كالىــي تــۇزى ئىككىلەمچــى مەھســۇالتلىرىنى ئۇنۋېرســال 
ــاتا،  ــك كىس ــۇلفات، بورى ــي س ــرات، ماگنى ــي نىت ــپ، كالى ئېچى
ماگنىــي ئوكســىد، ماگنىــي خىلورىــد قاتارلىقارنــى ئىشــلەپچىقىرىپ 
خىمىيــە ســانائىتىنى تەرەققىــي قىلدۇرماقچــى. شــۇ ۋاقىتتــا شــەرقىي 
تۈركىســتان چاقىلىــق لوپنــۇر كۆلــى پۈتــۈن خىتــاي بويىچــە كالىي 
تــۇزى ئىشــلەپچىقىرىش بازىســى ۋە تــۇز خىمىيــە ســانائىتى بازىســى 

بولــۇپ قالىــدۇ.
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ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ  باشقا مىتاللوئىد قېزىلما 
بايلىقلىرى

ــن چــوڭ ۋە  ــڭ شــەرقىي رايونلىرىدى ــى تەڭرىتاغنى 2007-يىل
ــدى  ــن بەشــى بايقال ــق ســېلترا كانىدى ــۇرا تىپتىكــى ناتىرىيلى ئوتت
ۋە دەســلەپكى قەدەمــدە باھالىنىــپ چىقتــى، بۇنىــڭ مۆلچەرلەنگــەن 
ــا  ــدۇ، بۇنىڭغ ــا يېتى ــون توننىغ ــدارى 70.9 مىلي ــق مىق بايلى
ــېلترا  ــق س ــاغ ناترىيلى ــى قۇمت ــان ناھيەس ــى پىچ 2006-يىل
ــون  ــقاندا 184 مىلي ــى قوش ــق مىقدارىن ــان بايلى ــن ئېنىقانغ كانىدى
توننىغــا يېتىــدۇ. نۆۋەتتــە شــەرقىي شــەرقىي تۈركىســتان رايونىــدا 
ئېنىقانغــان ناترىيلىــق ســېلترا  كان بايلىقــى مىقــدارى 250 مىليــون 
توننــا بولــۇپ، شــەرقىي شــەرقىي تۈركىســتان پۈتــۈن مەملىكــەت 
بويىچــە ئــەڭ چــوڭ ناترىيلىــق ســېلترا ئىشــلەپچىقىرىش بازىســى 

ــدى. ــۇپ قال بول

ــى  ــام ئەشياس ــانائىتى خ ــە س ــتاندا خىمىي ــەرقىي تۈركىس ش
ــۇپ،  ــى بول ــن 20 خېل ــا  بايلىقىدى ــد قېزىلم ــان مىتاللوئى چىقىدىغ
ئاساســلىق چىقىدىغــان جايــى 500 دىن ئارتــۇق، بۇالردا ئاساســلىقى 
تــۇز تۈرىدىكــى قېزىلمــا بايلىقارنىــڭ تــۈرى كــۆپ، تــۇرۇ تولۇق 
زاپىســى مــول، تارقىلىشــى كــەڭ بولۇشــتەك ئاالھىدىلىكلىــرى بــار.
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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 
ــتەڭ -  ــق، ئۆس ــك - ئويمانلى ــا، تۈزلەڭلى ــاغ دەري ــى ت بۈگۈنك
كــۆل، ئورمانلىــق - يايــاق، چــۆل - جەزىــرە قاتارلىــق كــۆپ 
خىــل يــەر شــەكلى مۇجەسســەملەنگەن جايغــا ئايانــدى، بــۇ جــاي 
ــول  ــڭ ياشىشــى، كۆپىيىشــىنى م ــقا جانلىقارنى ــانىيەت ۋە باش ئىنس

كــۈن نــۇرى ئىسســىقلىقى ســۇ ۋە يــەر بىلــەن تەمىــن ئەتتــى.

ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ يەر بايلىقى

ۋەتىنىمىــز  شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ زېمىنــى كەڭ، يەر شــەكلى 
ھەرخىــل ھــەم مۇرەككــەپ. ئۇزۇنغــا ســوزۇلغان ھەيۋەتلىــك تــاغ 
تېزمىلىــرى ۋە تەكشــى كەتكــەن كــەڭ ئويمانلىقــار تەرتىــپ بويىچە 
تېزىلىــپ، » ئــۈچ تــاغ ئارىســىدىكى ئىككــى ئويمانلىــق« تىــن 
ــڭ  ــۇ خىتاينى ــر ئ ــەر شــەكىلنى شــەكىللەندۈرگەن. ھازى ــارەت ي ئىب
ــكار  »غەربىــي قىســىمنى كــەڭ كۆلەمــدە ئېچىــش« ىدىكــى جەلىپ
زېمىــن، ئىشــىكنى غەربكــە ئېچىۋېتىشــتىكى ئالدىنقــى ســەپ بولــۇپ 

قالــدى .



118

مەن ۋە ۋەتىنىم

ۋەتىنىمىــز شــەرقىي تۈركىســتاندا يــەر بايلىقلىرىدىــن پايدىلىنىــش 
ئەھۋالــى

ــى  ــەر مەيدان ــي ي ــتاننىڭ ئومۇمى ــەرقىي تۈركىس ــز ش ۋەتىنىمى
ــى  ــۇپ، دۆلىتىمىزدىك ــر بول ــۋادرات كىلومېت ــون كى 1.6649 مىلي
ــىزىقى  ــرا س ــەت چېگ ــوڭ، دۆل ــەڭ چ ــى ئ ــەر كۆلىم ــۇق ي قۇرۇقل
ئــەڭ ئــۇزۇن، قوشــنا دۆلەتلــەر كــۆپ ئاپتونــوم رايــون. شــەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ يېــزا - ئىگىلىكــى ئاساســلىقى بوســتانلىقارغا  
تارقالغــان، يېــزا - ئىگىلىكىگــە مــاس كېلىدىغــان يەرنىــڭ %80 ى 

ــابلىنىدۇ. ــار ھېس ــار ياياق ــر ب ھازى

يەردىن پايدىلىنىش قۇرۇلمىسى 

ــن  ــۇق زېمى ــۇم رايونل ــۇر ئاپتون ــتان ئۇيغ ــەرقىي تۈركىس ش
-بايلىــق نازارىتىنىــڭ يەردىــن پايدىلىنىشــىنى ئۆزگەرتىــش 
ــوم  ــىچە، ئاپتون ــىدە كۆرسىتىلىش ــۈرۈش نەتىجىس ــى تەكش ئەھۋالىن
رايونىمىــز بويىچــە يېزا-ئىگىلىكىگــە ئىشــلىتىلگەن يــەر  ) تېرىلغــۇ 
يــەر، باغۋەنچىلىــك يېــرى، ئورمانلىــق يېــرى، يايــاق يېــرى، ســۇ 
يــۈزى ( جەمئىــي 63.805 مىليــون گىكتــار بولــۇپ، ئومۇمىــي يــەر 
ــلىتىلگەن  ــقا ئىش ــدۇ؛ قۇرۇلۇش ــى ئىگىلەي ــڭ %37.89 ىن كۆلىمېنى
يــەر ) ئاھالىلــەر ئورتــاق نۇقتىســى ۋە ســانائەت، كان -كارخانىارغا 
ــۇچىلىق  ــەر، س ــلىتىلگەن ي ــقا ئىش ــەر،  قاتناش ــلىتىلگەن ي ئىش
ــار  ــون گىكت ــەر ( 1.2343 مىلي ــلىتىلگەن ي ــەلىرىگە ئىش مۇئەسسەس
ــدۇ؛  ــى ئىگىلەي ــڭ %0.74 ىن ــەر كۆلىمېنى ــي ي ــۇپ، ئومۇمى بول
پايدىانمىغــان يــەر 102.1749 مىليــون گىكتــار بولــۇپ، ئومۇمىــي 

ــدۇ. ــى ئىگىلەي ــڭ %61.37 ىن ــەر كۆلىمېنى ي
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ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ سۇ بايلىقى

ــڭ  ــوڭ قۇرۇقلۇقىنى ــىيا چ ــاۋرۇ -ئاس ــتان ي ــەرقىي تۈركىس ش
مەركىزىگــە جاياشــقان، ئۇ تىپىك ئىچكــى قۇرۇقلۇق قۇرغــاق رايونى 
ــتاننىڭ  ــەرقىي تۈركىس ــت ش ــي مۇھى ــە تەبئى ــابلىنىدۇ. ئۆزگىچ ھېس
ســۇ بايلىقىنــى ئېچىــپ پايدىلىنىشــنىڭ مۇرەككەپلىكــى ۋە قىيىنلىقىنى 
بەلگىلىگــەن. ســۇغىرىلىدىغان يېزا-ئىگىلىكــى ۋە بوســتانلىق 
ئىگىلىكىدىــن ئىبــارەت ئۆزگىچــە ۋەزىيــەت ســۇ بايلىقىنىــڭ مۇھىــم 
ــەرقىي  ــۇ ش ــەن. س ــى بەلگىلىگ ــتىراتېگىيەلىك ئورنىن ــىي ئىس ئاساس
تۈركىســتان يېــزا ئىگىلىكىنىــڭ، ھەتتــا خەلــق ئىگىلىكىنىــڭ جــان 

تومــۇرى.

سۇ بايلىقىنىڭ جايلىشىشى

يەر ئۈستى سۇ بايلىقى 

شــەرقىي تۈركىســتاندىكى چــوڭ -كىچىــك دەريــا ئېقىــن 570 
ــى،  ــى دەرياس ــن ئىل ــا ئېقىناردى ــلىق دەي ــۇق. ئاساس ــن ئارت تى
ئېرتىــش دەرياســى، تارىــم دەرياســى، قايــدۇ دەرياســى قاتارلىقــار 
ــا ئېقىنارنىــڭ ســۇ  ــار. شــەرقىي تۈركىســتان تەۋەســىدىكى دەري ب
ــڭ  ــۆل يېغىننى ــى ،ھ ــق رايوناردىك ــى تاغلى ــىنىڭ ھەممىس مەنبەس
ــەر  ــە ي ــەن بىلل ــۇنىڭ بىل ــدۇ. ش ــىل بولى ــىدىن ھاس ئۆزگىرىش
ئاســتى ســۇ بايلىقىنىــڭ كــۆپ قىســمىمۇ تاغلىــق رايوندىكــى دەريــا 
ــدۇ. كــۆپ قىســىم  ــپ چىقى ــاغ ســىرتىغا ئېقى ــا قوشــۇلۇپ ت قېنىغ
ــاالر ئىچكــى قۇرۇقلــۇق دەرياســىغا تــەۋە، پەقــەت شــىمالىي  دەري
قىســىمدىكى ئېرتىــش دەرياســى شــىمالىي مــۇز ئوكيانغــا قۇيۇلىــدۇ، 
جەنۇبىــي قىســىمدىكى قــارا قــۇرۇم تېغىدىكــى چىپچــاپ دەرياســى 
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ــدۇ.  ــا قۇيۇلى ــدى ئوكيانغ ــار ھىن قاتارلىق

يەر ئاستى سۇ بايلىقى 

شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ يــەر ئاســتى ســۇ بايلىقىنىــڭ ئومۇمىي 
جايلىشــىش ئاالھىدىلىكــى شــىمالىي شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ جەنۇبىي 
ــمېنىڭ  ــىمال قىس ــي ش ــۆپ، غەربى ــتاننىڭكىدىن ك ــەرقىي تۈركىس ش
ــش  ــڭ كېلى ــۇ پارىنى ــۆپ. س ــمىدىن ك ــۇب قىس ــەرقىي جەن ش
ــاغ  ــز ت ــول ئېگى ــۇ مەنبەســى م ــۇنداقا س ــن، ش ــىگە يېقى مەنبەس
ــەرقىي  ــرى ش ــك رايونلى ــدى تۈزلەڭلى ــاغ ئال ــن ت ــا يېقى تېزمىلىرىغ
ــار  ــول رايون ــەڭ م ــى ئ ــەر ئاســتى ســۇ بايلىق تۈركىســتاندىكى ي

ــابلىندۇ.  ھېس

ــپ  ــۈيىنى ئېچى ــتى س ــەر ئاس ــتاننىڭ ي ــەرقىي تۈركىس     ش
ــۇرۇن  ــەڭ ب ــۇپ، ئ ــۇزۇن بول ــى ئ ــى خېل ــش تارىخ پايدىلىنى
ــش  ــدە ئېچى ــەڭ كۆلەم ــەن، ك ــا كەلگ ــەكلىدە مەيدانغ ــز ش كارى
ــەر  ــانغان. ي ــن باش ــن كېيى ــازاد بولغاندى ــتان ئ ــەرقىي تۈركىس ش
ــك  ــزا ئىگىلى ــق يې ــش ئارقىلى ــپ پايدىلىنى ــۈيىنى ئېچى ــتى س ئاس
ئىشلەپچىقىرىشــىدا ئــۇزۇن ۋاقىــت ســاقلىنىۋاتقان ئەتىيــازدا 
ــڭ  ــۇ بايلىقىنى ــلىك ۋە س ــۇ يېتىشمەس ــۇش، س ــق بول قۇرغاقچىلى
ــدى،  ــەل قېلىن ــى ھ ــلىق مەسىلىس ــى بولماس ــى تەكش جايلىشىش
ــۇغىرىش  ــۈ س ــىلەن ۋۇجياچ ــدى. مەس ــەر ئۆزگەرتىل ــورلۇق يەرل ش
ــش،  ــۇ چىقىرى ــن س ــك قۇدۇقتى ــان تى ــپ بېرىلغ ــدا ئېلى رايونى
ســۇغىرىش ئارقىلىــق ســۇ - تۇپراقنــى ياخشــىاش تەجرىبىســىدە، 
ســۇ تەمىنلــەش مىقدارىنــى ئاشــۇرۇش، يــەر ئاســتى ســۇ ئورنىنــى 
ــۈم  ــەردە ياخشــى ئۈن ــى ياخشــىاش جەھەتل ــش، تۇپراقن تۆۋەنلىتى
ھاســىل قېلىنــدى. نۆۋەتتــە »قۇملۇقتىــن ســۇ ئېلىــش« باشــاندى 

.
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بوشلۇقتىكى سۇ بايلىقى

ــۇ  ــى س ــي قىلىش ــۈرئەتتە تەرەققى ــز س ــەھەرلەرنىڭ تې ش
ــى  ــىلەر يېڭ ــەن كىش ــڭ بىل ــاردى، بۇنى ــۈرۈپ چىق ــلىقنى كەلت قىس
تاتلىــق ســۇ مەنبەلىــرى ئۈســتىدە ئويانماقتا . “بوشــلۇقتىكى ســۇ 
بايلىقــى« نــى ئېچىــش ۋە ئۇنىڭدىــن پايدىلىنىــش يېڭى، شــۇنداقا 
مۇمكىنچىلىكــى بولغــان اليىھــە بولــۇپ قالدى. شــەرقىي تۈركىســتان 
بوشــلۇقىدىكى ســۇ پــارى ئاساســلىقى غەربتىــن شــەرقكە يۆتكېلىدۇ. 
بــۇ ســۇ پارلىرىنىــڭ بىــر قىســمى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ھــۆل 
ــەرقىي  ــە بىرقىســمى  ش ــان يەن ــدۇ، قالغ ــڭ مەنبەســى بولى يېغىننى
تۈركىســتانغا كىرگەندىــن كېيىــن يەنــە بوشــلۇق ئارقىلىــق شــەرقىي 
تۈركىســتاندىن ئايرىلىــدۇ. )ئاساســلىقى خىتاينىــڭ شــەرقىي قىســمىغا 

كىرىــدۇ(.

ــق  ــلىقى تاغلى ــن ئاساس ــۆل يېغى ــتاندىكى ھ ــەرقىي تۈركىس ش
ــن  ــق ئوتتۇرىچــە ھــۆل يېغى ــۇپ، يىللى ــان بول ــا تارقالغ رايونارغ
مىقــدارى 200 مىللىمېتىرغــا يەتمەيــدۇ. ھورلىنىــش كۈچلــۈك 
ــپ  ــىتە ھوردىلى ــن بىۋاس ــۆل يېغى ــىم ھ ــر قىس ــا، بى بولغاچق
ــەر  ــمى ي ــر قىس ــاز بى ــدۇ، ئ ــپ كېتى ــا قايتى ــفېرا قاتلىمىغ ئاتمۇس
يــۈزى ســۇ ئېقىنىنــى شــەكىللەندۈرىدۇ، بىــر قىســمى يــەر ئاســتىغا 
ســىڭىپ  تاغلىــق رايــون يــەر ئاســتى ســۈيىنى شــەكىللەندۈرىدۇ. 
ــۈيىنىڭ  ــتى س ــەر ئاس ــۈيى ۋە ي ــتى س ــەر ئۈس ــن ي ــۆل يېغى ھ
ئورتــاق مەنبەســى، شــۇڭا تاغلىــق رايــون شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
ســۇ بايلىقىنىــڭ شــەكىللىنىش رايونــى ھېســابلىنىدۇ. ئەممــا كــەڭ 
ــدارى  ــش مىق ــاز، پارلىنى ــن ئ ــۆل يېغى ــاردا ھ ــك رايون تۈزلەڭلى
ــى  ــش رايون ــى خورىتى ــۇ بايلىقىن ــۇ س ــا، ئ ــرى بولغاچق يۇقى

ــابلىنىدۇ.  ھېس
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يېتەرلىــك كــۈن نــۇرى مــول ئىسســىقلىق بىلــەن تەمىنلەيــدۇ، 
ــۇپ،  ــق بول ــقا پايدىلى ــي قىلدۇرۇش ــى تەرەققى ــۇ تېرىقچىلىقن ب
ئــۇزۇن تااللىــق پاختــا ۋە قوغــۇن- تــاۋۇز، مېــۋە ئۆستۈرۈشــكە 
ــدە  ــوق مەزگىلى ــۈكى ي ــراۋ ئۈشش ــۇنداقا قى ــدۇ. ش ــاس كېلى م
رايونــار ئــارا پەرقــى زور بولــۇپ، يىلــار ئــارا ئۆزگىرىــش چــوڭ. 
مەســىلەن: تارىــم ئويمانلىقىنىــڭ يىللىــق يىغىنــدى تېمپېراتۇرىســى 
4000 سىلتســىيە گىرادۇســتىن ئارتــۇق، قىــراۋ ئۈششــۈكى 
يــوق مەزگىــل 200 كۈندىــن ئارتــۇق. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە 
ــۇن ســۇ  ــۇ كارب ــۇپ، ب ــوڭ بول ــى چ ــۇرا پەرق ــۈك تېمپېرات كۈنل
ــىنىڭ  ــق. قوياش ــن پايدىلى ــىغا ئىنتايى ــڭ جۇغلىنىش بىرىكمىلىرىنى
پۈتــۈن يىللىــق ئومۇمىــي رادىياتســىيە مىقــدارى ئىچىــدە 
زىرائەتلــەر ســۈمۈرۈپ پايدىلىنىدىغــان فوتۇســېنتېزدىكى رادىئاتســىيە 
ــوت- ــەر ۋە ئ ــۇپ، زىرائەتل ــول بول ــەدەر م ــر ق ــى بى ئېنېرگىيس
چۆپلەرنىــڭ ئۆسۈشــىنى پايدىلىــق شــارائىت بىلــەن تەمىنلەيــدۇ. بۇ 
ــۇپ،  ــق بول ــىگە پايدىلى ــڭ ئۆسۈش ــەرەس زىرائەتلەرنى ــق پ ئىللى
زىرائەتلــەر جۇغايدىغــان قەنــت مىقدارىنــى ئاشــۇرىدۇ، بۇنىڭدىــن 
ــۇرى ۋە  ــۈن ن ــول ك ــەڭ. م ــن ك ــتىقبالى ئىنتايى ــش ئىس پايدىلىنى
يىغىنــدى تېمپېراتــۇرا، ئــەال ســۈپەتلىك كــۈن نۇرىنىــڭ چۈشۈشــى 
ــۋە  ــۇ مې ــى، بولۇپم ــورتلۇق زىرائەتن ــاش س ــن، ئوخش بولغانلىقتى
ــەرقىي  ــى ش ــان كۆكتاتارن ــكە بولىدىغ ــدا ئىشلىتىش ــۋە ئورنى ۋە مې
ــۈپىتى  ــۇق ۋە س ــق ئوچ ــى قېنى ــە، رەڭگ ــتاندا ئۆستۈرس تۈركىس

ــدۇ. ــى بولى ياخىش
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