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كىرىىش سۆز
جۇڭگو مۇھىت مەسلىسىنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ھەمكارلىشىشى ،گېرمانڭيە فىدىراتسىيەسى پەن-تېخنىكا مائارىپ
مىنىستىرلىكى ۋە جۇڭگو پەن-تېخنىكا مىنىستىرلىكىنىڭ ھەمكارلىقى ئاساسىدا گېرمانىيە <<سىجىل يەر باشقۇرۇش>>
فوندى پىالنىدىكى <<تارىم دەريا ۋادىسىدىكى بۇستانلىقنى سىجىل باشقۇرۇش>> تەتقىقات تۇرى ئېلىپ بېرىلدى .تۇر
ئەزالىرى گېرمانىيەدىكى ،11جۇڭگودىكى  9ئۇنۋېرسىتېت ۋە تەتقىقات ئورۇنلىرى ھەمدە مەنپەئەتلەنگۇچىلەردىن تەركىپ
تاپقان بولۇپ-2011 ،يىلدىن -2016يىلغىچە  5يىل تەتقىقات ئېلىپ بېرىلدى .پەن ھالقىغان تۈر-سۇمارىو ئۇ تۇرىنى
باشلىغاندىن تارتىپال مەنپەئەتلەنگۇچىلەر بىلەن بىرلىشىپ تەتقىقات ئېلىپ باردى .مەنپەئەتلەنگۇچىلەر تەتقىقاتنىڭ
غەلبىلىك ئېلىپ بېرىلىشىغا تەكلىپ پىكىرلەرنى بەردى .ئۇالرنىڭ قىممەتلىك پىكىرلىرى تۇرنىڭ ئاسىسلىق
مۇۋەپپىقىيىتى – سۇمارىو سىياسەت بەلگۈلەش قولالش سېستىمىسىنى ئۆزئچىگە ئالىدۇ .سۇمارىو سىياسەت بەلگۇلەش
كولالش سېستىمىسى تۈردىكى بارلىق مۇۋېپپىقىيەتلەرنىڭ يىغىندىسى بولۇپ ،رايوننىڭ كيلىمات ئۆزگۈرۈش ،مۇزلۇق،
تارىم دەرياسى بىلەن تارماق ئېقىنالردىكى سۇنى باشقۇرۇش ،ئېكولوگىيەلىك سېستىما بىلەن دېھقانچىلىق ئانالىزى،
ئىجتىمائې باھا ۋە مەنپەئەتلەنگۇچىلەر ئانالىزى قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .سۇمارىو تۈرى خاسلىققا ئىگە ،تارىم
دەريا ۋادىسىنىڭ ھەر خىل تەرەپتىن تولۇق مۇھاكىمە قىلىپ شەككىللەنگەن بىر مۇكەممەل چۈشەنچە.
ئاساسلڭق نەتىجىسى


 4خىل يەر شارىنىڭ ئۆزگۈرۈش ئەھۋالىدىن تارىم دەريا ۋادىسىدىكى  3سۇ مەنبەسى ۋە بوستانلىققا تەقلىد
ئېلىپ بېرىلدى .بارلىق كىلىمات ئۆزگۈرۈش ئەھۋالى ۋە ۋاقىت بۆلىكىدە ،تېمپىراتۇرا ۋە ھۆل-ئېغىن مىخدارى
ئېشىش يۆلىنىشىنى كۆرسەتتى.



تارىم دەرياسىنىڭ تارماق ئېقىنى خوتەن دەرياسى ،زەرەپشان دەرياسى ۋە ئاقسۇ دەرياسىنىڭ سۇ چىقىرىش
مىخدارىغا تەقلىد ئېلىپ بېرىلدى .ئاقسۇ دەرياسىنىڭ سۇ چىقىرىش مىقدارى يېقىن كەلگۈسى (-2030يىلى)
ئېشىپ ،يىرىق كەلگۈسى (-2050يىلى) ئازىيىپ كېتىدىغانلىغى مۆلچەرلەندى.
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 4قۇر ئۆسۈملۈكنى يوپۇق ئاستىدا تېمىتىپ سۇغۇرغاندا،ئۆسۈملۈك مايسىسىنىڭ ئۆسۈشىگە پايدىسىز بولۇپ2 ،
خىل ئۆسۈملۈكنى تېمىتىپ سۇغۇرۇش ئۇسۇلىنى قولالنغاندا ،ئۆسۈملۈك يىلتىزىنىڭ نەملىك ساقالش ئۈنۈمى
ياخشى بولغىن.



سۇغۇرۇش ئەندىسىسى مودىلى نەتىجىسدىن كۆرسىتىلىشىچە ،سۇغۇرۇش سۇيىنىڭ مەنبەسى تۇپراقنىڭ
شورلىشىش ۋە چېكىندۇرىدىغان ئاساسلىق ئامىل.



يەر ئاستى سۈيىنىڭ تولۇقلىنىش مىقدارى تارىم دەرياسىنىڭ يىللىق ئوتتۇرىچە كەلكۈن سۈيىنىڭ كۆپلۈكى
بىلەن بىۋاستە مۇناسىۋەتلىك.



تارىم دەرياسىنىڭ يوقۇرى ئېقىنىدىكى دئېھقانچىلىق ئېتىزلىرىنىڭ كۆلىمىنى ئازايتىش ،تارىم دەرياسىنىڭ
ئوتتۇرا ۋە تۆۋەن ئېقىنىدىكى پايدىلىنىشقا بولىدىغان سۇ مەنبەسىنى ئاشۇرىدۇ .سۇ مەنبەسىنىڭ
كامچىللىغىنى ئېغىرلىتىۋەتمەسلىك ئۈچۈن تارىم دەرياسىنىڭ تۆۋىن ئېقىنىدىكى دئېھقانچىلىق ئېتىزلىرىنىڭ
كۆلىمىنى كېڭەيتمەسلىك كېرەك .تۇپراقنىڭ سۇ مىقدارىنى  %40گە تۆۋەنلەتكەندىكى كېۋەزنىڭ مەخسۇالت
مىقدارى تۇپراقنىڭ سۇ مىخدارى  %70گە قارىغاندا  %6ئازايغان.



يەر ئاستى سۈيى ئەندىسىسىدىن نۆۋەتتىكى يەر ئاستى سۈيىدىن تولۇقالش شەكلى قوغداش ،يەنى تارىم
دەرياسى تاشقۇن ساھىلىدىكى تەبئىى كەلكۈن ئارقىلىق دەريا ۋادىسىدىكى ئورمانالرنى قوغداش ۋە ئەسلىگە
كەلتۈرۈش مەخسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ .يەر ئاستى سۇ ئورنىنىڭ تۆۋەنلىشىشى ،يەر ئاستى سۈيى بىلەن
ئارلىقى يىراق بولغان توغراقلىقنىڭ ئىشلەپچىقىرىش كۈچىنىڭ تۆۋەنلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ،ھەتتا يەر
ئاستى سۈيى بىلەن ئارلىقى ئېقىن توغراقلىقنىڭمۇ ئىشلەپچىقىرىش كۈچى تۆۋەنلەيدۇ.



ئىشلەپچىقىرىش كۈچىنىڭ باھاسى بىلەن باشقا ئىشلەپچىقىرىش تەننەرقىنىڭ ئېشىشى كېۋەزنى تۆۋەن
كىرىملىك زىرائەتكە ئايالندۇرۇپ قويدى.



شەھەر كۆكەرتىشتە ئالدى بىلەن يەرلىك ،تىپىك ئۆسۈملۇك تۈرلىرىنى ئالدىن ئويلىشىش كېرەك.



سۇغۇرۇش سۈيىنىڭ باھاسىنى بەلگۈلەش ۋە تولۇقلىما بېرىش ئۈچۈن ،سۇچىلىق ئورگانلىرى (سۇ باھا
سىياسىتى) ۋە دئېھقانچىلىق ئورگانلىرى (تولۇقلىما) ھەمكارلىقنى ياىشى ئىشلىشى كېرەك.



سۇ بايلىقىدىن پايدىلىنىشنى كونتۇرول قىلىش مېخاينىزىمى بىلەن تېخنىكىدا مەسلىھەت بېرىشنى
بىرلەشتۈرگەن ئونىۋېرسال تەدبىر ،خەلىق ئاممىسىنىڭ مۇھىت ئېڭىنى ۋە سۇ مەنبەسىگە تولۈقلىما بېرىپ،
سۇ تېجەپ سۇغۇرۇش تېخنىكىسى قاتارلىقالرنىڭ ئۈنۈمى بىر قەدەر ياخشى.



سۇمارىو سىياسەت بەلگۇلەش قولالش سېستىمىسى مەنپەتلەنگۈچىلەرنىڭ ئۆزىنىڭ ئەمەليى ھەركىتى ئارقىلىق
تارىم دەرياسىغا ئېلىپ كەلگەن ئاقىۋىتىنى باھاالشقا ياردەم بېرىدۇ.

تونۇشتۇرۇش
تارىم دەريا ۋادىسى جۇڭگونىڭ غەربى شىمالى(شىنجاڭ)دىكى ئېكولوگىيەسى ئەڭ ئاجىز رايون .ھاۋاسى
قۇرغاق ،يىللىق كېچە ۋە كۈندۈز تېمپىراتۇرا پەرقى چوڭ ،ھۆل-يېغىن مىقدارى ئاز ،يىللىق ھۆل-يېغىن مىقدارى
 50mmدىن ئاشمايدۇ ،تىپىك قۇرۇقلۇق ھاۋا كىلىماتىغا تەۋە.
شۇڭالشقا

رايونىمىزدىكى

بارلىق

ئىقتىسادىي

پائالىيەتلەر،بولۇپمۇ دېھقانچىلىق ۋە شەھەر تۇرمۇشى ،ھەتتا
تەبىئىي ئېكولوگىيىلىك سېستىمىسىنىڭ زور سۇ مەنبەسى
دەريا سۈيىگە تايىنىدۇ .تارىم دەرياسى تارىم ئويمانلىقىدىكى
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ئەڭ چوڭ دەريا ئېقىنى ،سۇ مەنبەسى تاغالردىن ئېرىگەن قار مۇزالردىن كېلىدۇ .ئۆتكەن ئون يىلدا تارىم
دەرياسىغا قۇيۇلىۋاتقان سۇ ئىزچىل ئاشقان .ھالبۇكى يەر شارى كىلىمات ئۆزگىرىشى بۇ ئەسىرنىڭ ئىچىدە
تەمىنلىنىدىغان سۇنىڭ ئازىيىپ كېتىدىغانلىقنى مۆلچەرلىگەن .سۇغۇرۇشقا تايىنىدىغان دېھقانچىلىقنىڭ كۈچلۈك
كېڭىيىشى تەسىرىدە-1950 ،يىلىدىن بۇيان دەريا بويالپ ئاقىدىغان بوستانلىقالرنىڭ ئېقىم مىقدارى زور دەرىجىدە
ئازىيىپ كەتكەنلىكتىن ،ساي يېپىنچا ئۆسۈملۈكلىرىنىڭ چېكىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ،ھەمدە دېھقانچىلىق
تۇپراقلىرى شورلىشىپ ئىشلىتىلىشكە ئامالسىز قالغان(-1رەسىم) .دېھقانچىلىق سۇغۇرۇشتىن كەلگەن كىرىم
كېۋەزنى ئاساس قىلىپ ،ئېكولوگىيە سىستېمىنىڭ ئىقتىدارىنىڭ تەننەرخى(  )SEFۋە ئېكولوگىيە سېستىمىنىڭ
مۇالزىمىتى ( )FFEئوتتۇرىسىدىكى تەڭپۇڭلۇقنى تەبىئىي ئېكولوگىيەلىك سېستىمىسا بىلەن تەمىنلەيدۇ.

-1رەسىم جۇڭگونىڭ غەربىى شىمالىدىكى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى تەتقىقات ئورنى

يەرلەرنى مۇۋاپىق ئىشلىتىشنى قانداق باشقۇرۇش ھازىرقى ئاساسلىق مەسىلە بولۇپ ،يەر شارى كىلماتنىڭ ئۆزگىرىشى
سۇنىڭ تەمىنلىنىشىنى ئۆزگەرتىۋاتقان مۇشۇندا ئارقا كۆرۈنۈشتە ،تارىم دەريا ۋادىسىغا ئوخشاش سۇ ناھايىتى كەمچىل
بولغان رايوندا ،سۇغۇرۇشقا تايىنىدىغان دېھقانچىلىق ۋە تەبىئىي ئېكولوگىيەلىك سىستېمىنىڭ ئىشلىتىلىش ئۈنۈمى بىلەن
سۇنىڭ ئىشلىتىلىشى ،ئېكولوگىيەلىك سىستېمىنىڭ مۇالزىمىتى ۋە ئىقتىسادىي ئۈنۈمىنىڭ سىجىل تەرەققىياتتىكى
مۇقىملىقىنى ياخشى ساقالش كىرەك.

4

-2رەسىم تۇپراق ۋە سۇ مەنبەسىنى باشقۇرۇشتىكى تەتقىقات دائىرىسى

سۇمارىئو تەتقىقاتىدا بۇ مەسىلە ئىنچىكە ھالدا ئوخشىمىغان خىزمەت بۆلىكىگە ئايرىلىپ تەتقىق قىلىندى(-3ۋە -4رەسىم)
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-3رەسىم سۇمارىئو تەتقىقاتىنىڭ قۇرۇلمىسى
سىجىل تەرەققىيات
سىجىل تەرەققىيات ھازىرقى زامان كىشىلەرنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشى ھەم كېيىنكى ئەۋالدالرنىڭ ئېھتىياجىغا
زىيان سالماسلىقى كېرەك .بۇ تارىم ئويمانلىقىنى تەكشۈرۈش ئارقىسىدىكى ئاساسلىق ئىدىيە .ئوخشىمىغان پەننىي بىلىم
ساھەسىدىن كەلگەن جۇڭگو ۋە گىرمانىيە ئالىملىرى مەزكۇر رايوننىڭ بەرداشلىق بېرىش ئىقتىدارىنىڭ ئاللىبۇرۇن
بوستانلىقتىكى تەبىئىي بايلىقالرنىڭ ئىشلىتىشىدىن ئېشىپ كەتكەنلىكىنى تونۇپ يەتتى .ۋادا بوستانلىقىدىكى تەبىئىي
بايلىقالرنىڭ سىجىل بولمىغان ئىشلىتىلىشى ،بولۇپمۇ دەريا ئېقىن ۋە يەر ئاستى سۈيىنىڭ زىيادە ئېچىلىشى ،دەريا
بويىدىكى ئورمانالرنىڭ چېكىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ« ،تەبىئىي يېشىل بەلباغ » كىچىكلەپ كەتتى .يەرلىكنىڭ
دېھقانچىلىق ئىشلەپچىقىرىشى ۋە خەلقنىڭ تۇرمۇشى تەسىرگە ئۇچرىدى.
سىجىل تەرەققىيات چەكلىك بايلىقالرنى قوغداش پىرىنسىپى بولۇپ ،جۇڭگو ۋە گىرمانىيە ئالىملىرى گۇرۇپپا
تەشكىللەپ ،تارىم ئويمانلىقىنىڭ سىجىل تەرەققىياتىدىكى ئېكولوگىيە ،جەمئىيەت ۋە ئىقتىساد قاتارلىق ھەر بىر تەركىبى
قىسىمالرنى تەھلىل قىلىش ئارقىلىق ،سىجىل بولمىغان ئەھۋالغا قارىتا مۇناسىۋەتلىك قۇتقۇزۇش تەكلىپ-پىكىرلەرنى
ئوتتۇرغا قويدى .بۇ ئۈنۈملۈك قۇتقۇزۇش تەكلىپ-پىكىرلىرى ئىنسانالر جەمئىيىتىگە ماس كېلىدىغان تۇرمۇش شارائىتىنى
ئۆز ئىچىگە ئالغان ،تەبىئىي بايلىقالرنى ئىشلىتىش تەبىئىي ئېكولوگىيىلىك سىستېمىنىڭ مۇكەممەللىكى ،مۇقىملىقى،
گۈزەللىكىگە تەسىر يەتكۈزمەسلىكى كېرەك.
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سۇمارىئو تەتقىقاتىنىڭ مەقسىتى:
●بار بولغان سىجىل باشقۇرۇش قۇرۇلمىسى ھەمدە تەبىئىي ۋە ئىجتىمائى ساھەنىڭ ئېكولوگىيە،جەمئىيەتشۇناسلىق ۋە
ئىقتىسادشۇناسلىق نۇقتىسىدىن سىجىل تەرەققىياتنى چۇشۇنۇش.
●دەريا بوستانلىقى ۋە تارىم دەريا ئېقىنى بويىدىكى سىجىل تەرەققىياتنىڭ مۇمكىنچىلىكىنى مۆلچەرلەش.
●مەزكۇر رايوننىڭ بەرداشلىق بېرىش ئىقتىدارىنى كۆزدە تۇتۇش ئاساسىدا ،ھەر قايسى باشقۇرۇش ئورگانلىرىنىڭ قۇرۇلمى
سىغا تەكلىپ بېرىش قاتارلىق سىجىل تەرەققىيات تەكلىپ پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇش.
سۇمارىئو تەتقىقاتىنىڭ نەتىجىسى:

-4رەسىم سۇمارىئو تەتقىقات دائىرىسىىدىكى خىزمەت بۆلىكى

-1خىزمەت بۆلىكىنىڭ تەتقىقات دائىرىسى كىلىمات ئۆزگۈرۈشىنى ئالدىن مۆلچەرلەش،
مۇزلۇق ۋە تارىم دەريا غول ئېقىنىنىڭ قۇرۇلۇش مودېلىنى بىر تەرەپ قىلىش .بۇ
تۈردىكى خىزمەت مودېلى كەلگۈسى رايون كىلىماتنىڭ ئۆزگىرىش ئەھۋالى،
مۇزلۇقالرنىڭ كۆلىمى ۋە سۈپىتى ،تاغالرنىڭ مۇز قارالر بىلەن قاپلىنىش كۆلىمى ۋە
تارىم دەرياسى غول ئېقىنلىرى(ئاقسۇ دەرياسى ،زەرەپشان دەرياسى ۋە خوتەن دەرياسى)دىكى ئېقىش مىقدارىنى
تەمىنلەيدۇ.
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- MOFMOكىلىمات چەكلىك دائىرىسى ئەندىزىسى ( )OALOۋە رايون ئەندىزىسى()OEMMنىڭ كىلىمات
ئۆزگۈرۈش سىگىنالى ئۈچ مەنبەلىك سۇ يىغىلىش ئورنى ۋە بوستانلىق قىسىمىغا ئايرىم-ئايرىم تەھلىل ئېلىپ
بېرىلدى .رايون كىلىمات ئەندىزىسىOAOOنىڭ  4خىل
كىلىمات ئەھۋالى ۋە )IPCC SRES A1B(OMEMغا
قارىتا ئانالىز ئېلىپ بېرىلدى ھەمدە تەسىرى باھاالندى.
نەتىجىدىن كۆرسىتىلىشچە ،تېمپىراتۇرا ۋە ھۆل-يېغىن
مىقدارى ئەھۋال ۋە ۋاقىتنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ ئېشىپ
بارلىق

بارغان.

تەجرىبە

رايون

تېمپېراتۇرىسىنىڭ

ئېشىشى تەكشى(℃ )1-4بولغان ،ئەكسىچە ھۆل-يېغىن
مىقدارىنىڭ ئېشىشى تەكشىسىز بولغان ،يەنى خوتەن ۋە
مەنبەسىدىكى

زەرەپشان

ھۆل-يېغىن

مىقدارىنىڭ

ئېشىشى( 10~50%كە يېتىدۇ) ئاقسۇ مەنبەسى()10%نىڭكىدىن كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولغان.
قۇرۇقلۇق سۈنئىي ھەمراھ(ئەكىس ئەتتۈرگەن مۇزلۇق يۈزى 12300كىۋادرات

كېلومېتىر) سانلىق مەلۇماتىغا

ئاساسەن خوتەن ۋە زەرەپشان دەريا ۋادىسىنىڭ -2010يىللىق مۇز ئامبىرى مۇندەرىجىسى تۈزۈلگەن-2010 .
يىلىدىن باشقا ،پۈتكۈل ئاقسۇ ئېقىنىنىڭ -1975يىلىدىكى مۇزلۇق مۇندەرىجىسىنى  Hexagonۋە Landsat MSS
سانلىق مەلۇماتىغا ئاساسەن تۈزۈپ چىقتى(ئەكىس ئەتتۇرگەن يۈزى 4100كىۋادرات كېلومېتىر) .پۈتكۈل ئەكس
ئەتتۈرگەن مۇزلۇق كۆلىمى ئاسىيا ئېگىز تاغ مۇزلۇق كۆلىمىنىڭ14％ىنى ئىگىلەيدۇ .ئاقسۇ دەرياسى ،خوتەن
دەرياسى ۋە زەرەپشان دەريا ۋادىسىدىكى مۇزنىڭ قېلىنلىقى ۋە كۆلىمى ھېسابالپ چىقىلدى .پۈتكۈل ۋادىنىڭ
مۇزلۇق

كۆلىمى-2008يىلى

-1975يىلىدىكى

6607كىۋادرات

كېلومېتىردىن

6362كىۋادرات

كىلومىتېرغا

تۆۋەنلەپ 3.7% ،مۇزلۇق كۆلىمى ئازايدى .ھەجىمنىڭ ئۆزگۈرۈش ئارقىلىق تەخمىنەن 5000كىۋادرات كېلومېتىر
مۇز قاپلىغان رايوننى باھالىغىلى بولىدۇ .نەتىجىدىن كۆرسىتىلىشچە ،ھەر يىلى  0.35±0.34كۇپ مېتىر سۇ زىيانغا
ئۇچرىدى.
كۆزىتىلگەن مۇزلۇق دائىرىسىنىڭ كۆلىمى ۋە مۇزلۇق قېلىنلىقىنىڭ سانلىق قىممىتىنى سۇ ۋە تۇپراقنىڭ ئۇنۋېرسال
ئەندىزىسى ( )OWIFمودېلىغا كىرگۈزۈپ ،مۇزلۇقنىڭ ئېرىشىدىن كېلىپ چىققان سۇ ئېقىن مىقدارىنى ھېسابالپ
چىقتى .كۆزىتىلگەن مۇزلۇق رايونى ۋە مۇزلۇق قېلىنلىقى ئارقىلىق ئېقىن مىقدارىنى ئۆلچەپ ،مودېلغا نىسبەتەن
توغرىالش ۋە ئىسپاتالش ئېلىپ بېرىلىدى .ئېقىن مىقدارىنىڭ ئېشىشى تېمپېراتۇرا(مۇزلۇقنىڭ ئىرىشى بىلەن
مۇناسىۋەتلىك)ۋە ھۆل-يېغىن مىقدارىنىڭ ئېشىشىغا مۇناسىۋەتلىك .نەتىجىدىن كۆرسىتىلىشچە ،كەلگۈسىدە ئاقسۇ
دەرياسى سۇنىڭ ئېقىن مىقدارى ئاشىدۇ(-2030يىلىغىچە) ،ھەم -2050يىلىغا بارغاندا ئېقىن مىقدارى ئازىيىدۇ.
كەلگۈسىدە سۇ ئېقىن مىقدارىنىڭ ئېشىشى بەلكىم ھۆل-يېغىن مىقدارىنىڭ ئېشىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى
مۇمكىن .تېمپېراتۇرىنىڭ ئېشىشى مۇزلۇقالرنىڭ ئېرىشىنى تېزلىتىپ،

مۇزلۇق كۆلىمىنىڭ كىچىكلىشىدىن كېلىپ

چىققان مۇزلۇقتىن ئېرىگەن سۇنىڭ ئازىيىشىنى تولۇقاليدۇ .ئەكىسچە يىراق كەلگۈسىدە مۇزلۇق كۆلىمىنىڭ
كىچىكلىشىدىن كېلىپ چىققان مۇزلۇقتىن ئېرىگەن سۇنىڭ كېمىيىشى تېخىمۇ كۆرۈنەرلىك بولىدۇ .خوتەن بىلەن
زەرەپشان دەريا ۋادىسىدا سۇغۇرۇشقا ئىشلىتىلىدىغان سۇ مىقدارى تاغلىق رايوندىن كەلگەن سۇ مەنبەسىنىڭ ئېغىر
چەكلىمىسىگە ئۇچرايدۇ .شۇڭالشقا ،سۇ مەنبەسىدىن كەلگەن ئېقىن مىقدارى بىلەن بۇ ئىككى بوستانلىقنىڭ سۇ
تارتىش مىقدارى ئوتتۇرىسىدا كۆرۈنەرلىك باغلىنىشلىق مۇناسىۋەتنى شەكىللەندۈرگەن .بۇ ئىككى ۋادىدىكى خەلق
پىالنسىز سۇ ئىشلىتىۋاتىدۇ ،قانچىلىك ئىشلىتىشنى خالىسا شۇنچىلىكنى ئىشلىتىۋاتىدۇ .يۇقارقى ئېقىن مىقدارى
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بىلەن سۇ تارتىش مىقدارىنىڭ مۇناسىۋىتى ،ئاقسۇ دەريا ۋادىسىدا -2004~1984يىلغىچە كۆرۈلمىگەن بولۇپ ،بۇ
مەزگىلدە سۇنىڭ ۋادا دېھقانچىلىق تەرەققىياتىنى ئۆزگەرتىدىغان چەكلىگۈچى ئامىل ئەمەسلىكىنى چۈشەندۈرۈپ
بەردى .بۇ ئىككى خىل ئەھۋال ئاستىدا ،ئاقسۇ دەريا ۋادىسى تۆۋەن ئېقىمىنىڭ سۇ چىقىرىش مىقدارى يېقىنقى
كەلگۈسى(-2030يىلىغا بارغاندا)دە ئاشىدۇ ،ئاندىن -2070يىلالرغا بارغاندا ئازىيىدۇ ،ئاندىن -2100يىلىغا
بارغاندا ھازىرقى ۋاقىتتىكىدىنمۇ تۆۋەن بولىدۇ .بۇ خىل ئۆزگىرىشتىن ئىپادىلىنىشچە-21 ،ئەسىرنىڭ ئاخىرىغا
بارغاندا ،يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا ،مۇزلۇق كۆلىمى كىچىكلەپ،سۇ مەنبەسى كېمىيىپ ئاقسۇ بوستانلىقىدىكى ئەڭ
ئېغىر مەسىلىگە ئايلىنىپ قالىدۇ.

-2خىزمەت بۆلىكى ئېھتىياجلىق سۇ سۈپىتى ۋە تارىم دەريا ئېقىنىدىكى ئوخشىمىغان
دائىرىدىكى جانلىقالرنىڭ پەيدا بولۇشىنى باھااليدۇ .ئېتىزلىق دائىرىسىدە بۇ تۈردىكى خىزمەت
كېۋەز تېرىشقا ئېھتىياجلىق سۇ مىقدارى سانلىق مەلۇماتى بىلەن تەمىنلەيدۇ ،ئۇ كىچىك
دائىرىلىك سانلىق مەلۇمات بىلەن تەمىنلەش بىلەن بىرگە ،سۇغىرىش شارائىتىدا كېۋەز
ئىشلەپچىقىرىشنى

ئەمەلىي پايدىالنما ئۈنۈمى بىلەن تەمىنلەيدۇ .دېھقانچىلىق دائىرىسىدا ،ئوخشىمىغان سۇغۇرۇش

مەنبەسى ،يەر ئاستى سۈيى ياكى دەريا سۈيىنىڭ تەسىرىدە ،تۇز مىقدارىغا قارىتا تەقلىدىي سۇ كۈچى مودىلى
()EIFEESWO

ئېلىپ

بېرىلدى.

مۇھىت

تەسىرىدىن

سىياسىتى

مودېل

ھېسابالنغان()OWIE

بىئو

ماسسا

ئىشلەپچىقىرىشنىڭ يېزا ئىگىلىكتىكى يوشۇرۇن كۈچى ۋە تۇپراق تۇز مىقدارى ۋە باشقۇرۇش ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت
ھەم كېۋەز ئېھتىياجلىق سۇ مىقدارىغا تەقلىد ئېلىپ بېرىلدى.
رايون ئۆلچىمىدە  EIFEESWOئەندىزىسى يەر ئاستى سۈيىنى تولۇقالشقا ئىشلىتىلىدۇ.بۇنىڭدىن سىرىت ،يوپۇرماق
ھەجىمىنىڭ كۆرسەتكۈچى( ،)WLAتۇپراق ۋە يەر شەكلى()METMFنى رەقەملىك ئۆلچەش كېۋەز ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى
بىلەن OWIEغا ئىشلىتىلىدۇ ،تۇپراق ۋە يەردىن پايدىلىنىش خەرىتىسى رايونالشقان سانلىق قىممەتلەرنى يىغىشقا
ئىشلىتىلىدۇ .دەريا دائىرىسىدە ،سۇ باشقۇرۇش ئەندىزىسى  MMKEIEESWOدائىرىلىك رايون سۇ مەنبەسىنىڭ
سەپلىنىشى ۋە سۇنى تىجەپ ئىشلىتىش الھىيەسىنى تۈزۈشكە ئىشلىتىلىدۇ .يەر ئاستى سۇ ئەندىزىسى IMASKMOدىن
باشقا ھەممىسى قارار چىقىرىش سېستىمىسى FFKنىڭ ئاساسى.
ئېتىز دائىرىسىدا ،تېمىتىپ سۇغىرىش تۇرۇبىسى ۋە يۇقىرى ئېقىم مىقدارىنى چىقىرىۋېتىش ئۈسكۈنىسى ئورنىتىلغان  4قۇر
ئۆسۈملۈك تالالندى ،كۆزىتىشتىن ئىپادىلىنىشچە ،بۇ خىل ئۆسۈملۈك يىلتىزى تارقالغان رايونىنىڭ قىسمەن سىرىتقى
يۈزىدىكى

تۇپرىقى

ناھايىتى

قۇرغاق

بولۇپ،

ئۈستۈنكى

قەۋەتتىكى 30سانتېمېتىر） （0-30cmتۇپراقنىڭ سۇ مىقدارى
يەنىال تۆۋەن ،بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مايسا مەزگىلىدىكى ئۆسۈشىگە
ئەكسىچە تەسىر ئېلىپ كېلىدۇ .ئەكىسچە،تېمىتىپ سۇغۇرۇش
تۇرۇبىسى ۋە تۆۋەن ئېقىم مىقدارىنى چىقىرىش ئۈسكۈنىسى
ئورنىتىلغان)L/h

(1.8

ئىككى

قۇر

ئۆسۈملۈكنى

كۆزىتىش

نەتىجىسىدە ،ئوسۈملۈك يىلتىزىنىڭ تارقىلىش دائىرىسى بىر
قەدەر نەم بولغان .بۇ خىل سۇغىرىش سىستېمىسىنىڭ تۇپراق
ئۈستۈنكى قىسمىنى ） （ 0-30cmسۇغىرىشتىكى ئۈنۈمى ئەڭ
ياخشى بولغان .سۇغىرىش جەريانىدا ،تۇپراقنىڭ شورلىشىشى روشەن بولغان .تۆۋەن سۇ سۈپىتىنىڭ تۇپراقنىڭ
شورلىشىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئاساسى ئامىل ئىكەنلىك پەرەزنى ئىسپاتالش ئۈچۈن ،تېمىتىپ سۇغىرىش
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تۇرۇبىسىغا سۇلياۋ يوپۇق ياپقاندا ،پارغا ئايلىنىشنى تۆۋەنلەتكىلى بولغان .بۇ خىل ئۇسۇل كۆپ مىقداردا سۇ ئارقىلىق
تۇپراقتىكى تۇزنى ئېرىتىپ يىلتىزغا يەتكۈزۈپ بېرىدۇ .بۇ خىل ئۇسۇل ھەقىقەتەنمۇ تۇپراقنىڭ شور مىقدارىنى
تۆۋەنلىتىدۇ ،بىراق كۆپ سۇ كېتىدۇ .رايون دائىرىسىدە بۇ خىل ئۇسۇل پارلىنىشنى كۆپەيتىدۇ ۋە تېخىمۇ كۆپ شورنىڭ
تەڭپۇڭلىش ىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ .كىچىك دائىرىدە ،ئىتىزدىكى سۇ تەڭشى سىڭمەيدۇ ،شۇڭالشقا ئاسانال سۇ
كۆلچىكى ھاسىل بولۇپ قالىدۇ .سۇ كۆلچىكىنى قۇرۇشى ئاستا بولۇپ ،شور مىقدارى ئېشىپ كېتىدۇ-دە ،مەھسۇالت
مىقدارىنىڭ تۆۋەنلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.
دېھقانچىلىق مەيدانى دائىرىسىدە،دائىرىلىك ئېكولوگىيىلىك كەلكۈن شورنى يۇيۇش رولىنى ئۆتەيدۇ .ئېكولوگىيىلىك
كەلكۈن

بىر خىل سۇ باشالش ۋاستىسى بولۇپ ،سۈنئىي ئۇسۇلدا تارىم دەريا ۋادىسىدىكى دەريا قىرغىقىدىكى

ئورمانلىقنى سۇ بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىدۇ .سۇ كۈچى ئەندىزىسى) (MIKE SHEنەتىجىسىنىڭ ئىسپاتلىشىچە،
دەريا سۈيىدىن سۇغۇرۇش شورنى تۇپراقنىڭ ئەڭ چوڭقۇر قاتلىمىغا يەتكۈزۈپ بېرىدۇ .يەر ئاستى سۈيىنى تارتىپ
سۇغىرىش ئېتىزدىكى شورنىڭ يىغىلىشىنى ئاشۇرىۋېتىدۇ .مودېل نەتىجىسىدىن كۆرسىتىلىشچە شور قويۇقلۇقى دەريا
سۈيى بىلەن سۇغىرىشتىن يەر ئاستى سۈيى بىلەن سۇغىرىشقىچە تەدرىجىي ئېشىپ بارىدۇ .پارلىنىش مىقدارى ۋە سۇ
چىقىرىش سىستېمىسىنىڭ كەمچىللىكىدىن ،ئېتىزالردا بولۇپمۇ يەر ئاستى سۈيى بىلەن سۇغىرىلغان ئېتىزالردىكى شورنىڭ
يىغىلىشى بىر قەدەر كۆرۈنەرلىك .شۇڭالشقا ،سۇغىرىش سۇ مەنبەسى تۇپراقنىڭ شورلىشىشى ۋە تۇپراقنىڭ چېكىنىشىنى
بەلگىلەيدىغان ئامىل .تۇپراقنىڭ شور مىقدارى ۋە كېۋەز مەھسۇالت مىقدارىغا بولغان تەسىرىنى ئانالىز قىلىش ئۈچۈن،
كەسپى ئۈسكۈنە ئارقىلىق تۇپراقتىكى سۇنىڭ تەڭپۇڭلۇقى ئۆلچەنگەن ھەمدە تۇپراقتىن ئەۋرىشكە ئالغان .بىر نەچچە
تۇپراق كەسمە يۈزىنى تەپسىلى ئانالىز قىلىش نەتىجىسى تۇپراق گىرافىكىدا كۆرسىتىلگەن .بۇ سانلىق مەلۇمەتالر
 SOTERسانالر ئامبىرىغا كىرگۈزۈلگەن ۋە  EPICمودېلى چىقىلغان .بۇ مودېل بيوماسسا ئىشلەپچىقىرىشنىڭ
يېزائىگىلىك يوشۇرۇن كۈچى بىلەن تۇپراق شور مىقدارى ،باشقۇرۇش ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى ھەمدە كېۋەزنىڭ
سۇغا بولغان ئېھتىياجىنى تەقلىد قىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ .مودېلنىڭ تەقلىدى نەتىجىسىدىن كۆرسىتىلىشچە ،تۇپراقتىكى
شورنىڭ ئېش ىشىغا ئەگىشىپ ،كېۋەز مەھسۇالت مىقدارى تۆۋەنلىگەن .شور مىقدارى يۇقىرى تۇپراقتا كېۋەز ئۆسەلمىگەن.
ئەڭ ياخشى يېزا ئىگىلىكنى سىجىل باشقۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ،تۇپراق تۈرى ۋە شور مىقدارىنىڭ چەكلىمىسىگە
ئەمەل قىلىپ ،ئوخشىمىغان شور تەركىبلىك تۇپراققا ئەڭ ياخشى سۇغىرىش ۋە ئوغۇتالش ئۇسۇلىنى تېپىش ھەمدە
يەرلىكتىكى دېھقانالرنى دېھقانچىلىق دورىسىنى ئىشلىتىش مىقدارىنى ئازايتىشقا يېتەكلەش كېرەك.
رايون دائىرىسىدە ،يېڭى بازار رايونىنىڭ سۇ تەڭپۇقلۇقى ھېسابالپ چىقىلغان .مەزكۇر رايوننىڭ يىللىق يەر ئاستى سۈيى
بولغان .يىڭى بازار تەتقىقات  139 mmياكى ) 4.5 l/(s*km²بولۇپ ،يىللىق سۈرئىتى 12Mio. m³بىلەن تولۇقالش مىقدارى
رايونىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا،تولۇقالنغان سۇ مىقدارىنىڭ
4/5ى كەلكۈن سۈيىدىن كەلگەن  .شۇڭالشقا،يەر ئاستى
سۈيىنىڭ تولۇقالش مىقدارى شۇ رايوننىڭ يىللىق
SOTERئوتتۇرىچە كەلكۈن سۈيى بىلەن مۇناسىۋەتلىك.
رەقەملەشكەن سانلىق ئامبىرى ئاقسۇ ئارال ۋە يېڭى بازار
قاتارلىق رايونالرغا ئورنىتىلغان .بۇ خىل رەقەملەشكەن
مودېلىنى كىرگۈزۈش ۋە چىقىرىش EPICسانلىق ئامبىرى
سانلىق ئامبىرىنى ھاسىل قىلغان .بۇ مودېل تارىم دەريا
ۋادىسىدىكى ئوخشىمىغان تۇپراقتىن پايدىلىنىش
الھىيەسىنى مۆلچەر بىلەن ھېسابلىغان-1 .ئەندىزىدە،
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ئاشقان-2 ،ئەندىزىدە كېۋەز ئومۇمىي كۆلىمى +2°Cپۈتكۈل رايوننىڭ كېۋەز ئومۇمىي مىقدارى  11%تۆۋەنلەپ تېمپېراتۇرا
تۆۋەنلىگەن .بۇ ئىككى خىل ئەھۋال ئاستىدا ،تۇپراقتىكى شورئاساسلىق چەكلىگۈچى ئامىل بولغان27%.
پۈتكۈل تارىم دەريا ۋادىسىدىكى سۇنىڭ MIKE HYDROدەريا دائىرىسىدە ،سۇ باشقۇرۇش مودېلى
تەقسىملىنشىنى تەقلىد قىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ 3 .خىل سۇنى تەقسىملەش الھىيەسى ئوتتۇرىغا قويۇلغان)1( :تارىم دەريا
ۋادىسىدا ،ئوتتۇرا ئېقىنىدا دېھقانچىلىق يەرلىرىنى ئازايتىش الھىيەسى؛ ()2تارىم دەرياسى تۆۋەن ئېقىنىدىكى
دېھقانچىلىق يەرلىرىنى كۆپەيتىش الھىيەسى؛ ()3زىرائەتلەرنىڭ تۈرىنى ئۆزگەرتىشى الھىيەسى ،يەنى كېۋەزنىڭ ئورنىغا
لوپنور كەندىرىنى ئۆزگەرتىپ ،سۇغىرىشقا ئىشلىتىلىدىغان سۇنى ئازايتىش .تارىم دەريا ۋادسى يۇقىرى ئېقىنىدىكى
تېرىلغۇ يەر كۆلىمىنى ئازايتىپ ئوتتۇرا ۋە تۆۋەن ئېقىنىدىكى رايونالرنىڭ سۇ ئىشلىتىشىگە پايدىلىق يارىتىش .تۆۋەن
ئېقىنىدىكى تېرىلغۇ يەر كۆلىمىنىڭ ئېشىشى سۇ مەنبەسىنىڭ يېتىشمەسلىكىنى ئېغىرالشتۇرۇۋېتىدۇ ،شۇڭالشقا بۇ
رايونالردا سۇغىرىش كۆلىمىنى كېڭەيتمەسلىك كېرەك .الھىيەدىن كۆرسىتىلشچە ،لوپنور كەندىرىنىڭ كېۋەزنىڭ ئورنىنى
ئېلىشى تارىم دەريا ۋادىسىدىكى شۇ مەنبەسىنىڭ يېتىشمەسلىكىنى ھەل قىلىدىغان ئەڭ ياخشى ئۇسۇل .ئۇنىڭدىن باشقا
مودېلى تۇپراقتىكى ئۈنۈملۈك سۇنىڭ ئازىيىشىغا تەسىرىنى تەقلىد قىلىشقا ئىشلىتىلگەن .تۇپراقتىكى MIKE HYDRO
ئۈنۈملۈك سۇ تۆۋەنلەپ  40%قالغاندا ،كېۋەز مەھسۇالت مىقدارى تۇپراقتىكى ئۈنۈملۈك سۇ مىقدارى  70%دىكىدىن 6%
تۆۋەنلەپ كەتكەن .تۇپراقتىكى ئۈنۈملۈك سۇ 70%تىن تۆۋەنلەپ 40%گە چۈشۈپ قالغاندا ،پەمىدور ياكى قوغۇننىڭ
يوپۇق ئاستىدا تېمىتىپ سۇغىرىش”مەھسۇالت مىقارى  50%ئازايغان .تەتقىقات رايونىدا ،سۇ تېجەپ سۇغىرىش ئئۇسۇلى
نىڭ تەرەققىياتى ناھايىتى تېز .بۇ خىل تېخنىكا ئاساسلىقى كېۋەز ئېتىزلىرىغا ئىشلىتىلىۋاتىدۇ ،ئاساسلىقى سۈزۈك “
پولى ئېتىلېنلىق سۇلياۋ يوپۇق ئىشلىتىدۇ .تارىم دەرياسىنى بويلىغان  5خىل ئەھۋالدا ئوخشىمىغان سۇغىرىش
ئۇسۇلى( 50%،30%،10%ۋە )100%قوللىنىپ تەقلىد قىلىندى .يوپۇق ئاستىدا تېمىتىپ سۇغىرىش پۈركۈپ سۇغىرىشنىڭ
ئورنىنى ئالغاندا ،پۈركۈشتىكى ئىسراپچىلىق ۋە نەملىك دەرىجىسى  10%تۆۋەنلىدى .بۇ نەتىجىدىن ئىپادىلىنشچە مەزكۇر
تېخنىكىنىڭ ئەۋزەللىكى سۇغىرىشتا ئىشلىتىلىدىغان سۇنى تېجەيدۇ-2006 .يىلىدىكى تەقلىدى نەتىجىدىن
كۆرسىت ىلىشچە ،پۈتكۈل رايوندا يوپۇق ئاستىدىن تېمىتىپ سۇغىرىنى قوللىنىش نىسبىتى  50%ۋە  100%بولغاندا ،سۇ
تېجەش يوشۇرۇن كۈچى ئايرىم –ئايرىم ھالدا  25%ۋە  40%بولىدۇ.
3ـ خىزمەت بۆلىكىنىڭ تەتقىقات يۆنىلىشى بولسا ئېكولوگىيە سېستىمىسىنىڭ
ئىقتىدارى( )ESFۋە ئېكولوگىيە مۇالزىمىتى ( .)ESSئاساسلىق تەتقىقات نۇقتىسى دەريا
بويى ئېكولوگىيە سېستىمىسى( ،)Tugaiتارىم دەريا ئېكولوگىيە سېستىمىسى،
سۇغۇرۇلـمايدىغان يەردىن پايدىلىنىش سېستىمىسى ۋە يەر ئاستى سۈيى ھەمدە
بوستانلىق يېپىنچا ئۆسۈملۈكلۈكلىرىنى تەكشۈرۈش.
دەريا بويى ئورمانلىق ئېكولوگىيىلىك سېستىمىسىنى ئانالىز قىلىش سۈنئىي ھەراھ رەسىمى ۋە رايون سۇ
تەڭپۇقلۇق مودېلى ئارقىلىق تامامالنغان ،مەزكۇر مودېل يەر ئاستى سۇيىنىڭ شورنى تەركىبىنى تەمىنلەيدۇ .دەريا
بويى ئورمان ئۆسۈملۈك يېپىنچىلىرىنىڭ ئىشىلەپچىقىرىش كۈچى ،سۇدىن پايدىلىنىش ۋە ھەرىكەت ھالىتى ھەمدە
دەريا بويى ئورمانلىقىنى قوغداش ۋە سىجىل پايدىلىنىشنى چوڭقۇر ئىگەللەش .بۇنىڭدىن باشقا  ،يەنە تارىم دەريا
ئېكولوگىيەلىك سىستېمىسىدىكى بېلىق تۈرىنىڭ كۆپ خىللىقى ۋە ئومۇرتقىسىز ھايۋانالر تەكشۈرۈلدى.
سۇغۇرۇلمايدىغان يەرلەر تەكشۈرۈلدى .لوپنور كەندىرىنىڭ ئېكولوگىيەلىك سىستېمىدىكى رولى ،ئىشلەپچىقىرىش
كۈچى ۋە ئېكولوگىيەلىك جەھەتتىكى تونۇشى تەكشۈرۈلدى .يۇقىرىقى تەتقىقاتالر دەريا بويىدىكى ئورمانلىقالردا

11

ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ-3 ،خىزمەت بۆلىكى يەنە شەھەر
ۋە شەھەر ئەتراپىدىكى بوستانلىق ئۆسۈملۈك يېپىنچىسىنىڭ
 ESSۋە  ESFتەكشۈرۈلدى .ئاساسلىق تەتقىقات نەتىجىسى
تۆۋەندىكىچە:
يۇقىرى

ئېنىقلىقتىكى

ئىككى

سۈنئي

ھەمراھىنىڭ(-2005يىلدىكى  Quick Birdبىلەن -2011
يىلدىكى ) WorldView2سۈرىتى دەريا بويىدىكى ئۆسۈملۈك
يېپىنچا

تاجىنىڭ

ئۆزگىرىشىنى

مىقدارالشتۇرۇشقا

ئىشلىتىلگەن ،نەتىجىدىن ئىپادىلىنىشچە دەرەخ تاجىنىڭ ئۆسۈشى ناھايىتى ياخشى بولغان.
سۈرەت ئانالىزى ئۇسۇلى دەريا بويىدىكى شاالڭ تارقالغان ئۆسۈملۈك يېپىنچىسىغا ئىشلىتىلگەن ھەمدە بۇ خىل
ئۇسۇل يوقىلىش گىردابىدىكى ئېكولوگىيەلىك سىستېمىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە ماس كەلگەن.يەر ئاستى سۈيىنىڭ
يىللىق ئۆزگىرىشىنى ئىگىلەش ئۈچۈن يەر ئاستى سۈيى مودېلى قۇرۇلغان .نەتىجىدىن چېكىنگەن دەريا بويى
ئۆسۈملۈك يېپىنچىلىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈچۈن نۆۋەتتىكى يەر ئاستى سۈيىنىڭ تولۇقالش مىقدارى(تارىم دەريا
ساھلىدىكى تەبىئىي كەلكۈندىن تولۇقالنغان سۇ)نى ساقالش تەكلىپى بېرىلگەن.يەر ئاستى سۈيىنىڭ يىللىق
ئوتتۇرىچە سۇ چىقىرىش مىقدارى  200,000,000m3دا كونترول قىلىنىشى كېرەك.
تارىم دەريا ۋادىسى ئوتتۇرا ئېقىنىدىكى شايا ۋە يېڭى بازار تەتقىقات بازىسىدا ،چاتالغان توغراقنىڭ ئۆسۈشى
ۋە يەر ئاستى سۇ ئورنىنىڭ توغراقنىڭ ئۆسۈشىگە بولغان تەسىرى تەكشۈرۈلگەن .شايا تەتقىقات بازىسىدا توغراق
دەرەخ غولىنىڭ ئۆسۈشىگە قارىتا تەپسىلى ئۆلچەش ئانالىزى ئېلىپ بېرىلغان ،نەتىجىدە چاتالمىغان توغراق غولىنىڭ
ئۆسۈش مىقدارى ئوتتۇراھال ياكى ئېغىر چاتالغان توغراققا قارىغاندا يۇقىرى بولغان .چاتالغان توغراق كۆپ
مىقداردىكى ئىككىلەمچى يېڭى شاخ چىقارغان .ھالبۇكى ،بۇ دەل كۈچلۈك چاتاش تەسىرىدىن بولغان .يېڭى بازار
تەتقىقات بازىسىدا ،دەريا ئېقىنىنىڭ يىللىق ئېقىش مىقدارى بىلەن توغراق غولىنىڭ ئۆسۈش مىقدارىدا باغلىنىشلىق
مۇناسىۋەت بولغان .يەر ئاستى سۈيىگە بولغان ئارىلىقى يېقىنراق نۇسخا يەر(تەخمىنەن  2مېتىر)دە ،توغراق يىل
ھالقىسىنىڭ كەڭلىكى بىلەن ئالدىنقى بىر يىلدىكى دەريا ئېقىنى مىقدارى ئارىسىدا ئوڭ باغلىنىشلىق مۇناسىۋەت
كۆرۈلگەن .يۇقىرىقى مۇناسىۋەت يەر ئاستى سۈيىگە يىراق( 12مېتىر) نۇسخا يەردە ئۇنداق مۇناسىۋەت كۆرۈلمىگەن.
ئۆتكەن  5يىل ئىچىدە ،يەر ئاستى سۈيىگە يېقىن جايدىكى توغراقنىڭ كۆكرەك دىيامېتىرى يەر ئاستى سۈيىگە يىراق
جايدىكى توغراقنىڭكىدىن چوڭ بولغان .يۇقىرىقى نەتىجىدىن يەر ئاستى سۇ ئورنىنىڭ تۆۋەنلىشى توغراق
ئىشلەپچىقىرىش كۈچىنىڭ روشەن تۆۋەنلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان.
تارىم دەرياسىنىڭ تۆۋەن ئېقىنىدىكى دەريا بويى يېپىنچا ئۆسۈملۈكلىرى ھەر خىل ئېكولوگىيىلىك مۇالزىمەت بىلەن
تەمىنلىدى .ئادەتتە ئىككى خىل ئېكولوگيلىك سېستىما مۇالزىمىتىگە قارىتا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىلدى:




-218دۆلەت تاشيولىنى قۇم بوراندىن ساقالش.

دەريا قىرغىقىدىكى يېپىنچا ئۆسۈملۈكلەرنى ،بولۇپمۇ توغراق ئورمىنىنىڭ كاربون زاپىسىنى قوغداش.
نەتىجىدىن كۆرسىتىلىشچە ،تەبىئىي يېپىنچا ئۆسۈملۈكلەرنى قوغداش ئارقىلىق 81 ،كېلومېتىردىن  141كېلومېتىرگىچە
بولغان بۆلەك قۇم-بوراننىڭ تەسىرىگە ئۇچرىمىغان .ھۆكۈمەت ھەر يىلى قومۇش تىكىشكە  972000يۈەن مەبلەغ
سېلىپ قۇم بوراننىڭ تەسىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك .توغراق ئورمىنىنىڭ كاربون ساقالش يىللىق ئوتتۇرىچە
قىممىتى  10965تۈمەنگە يەتكەن .بۇنىڭدىن سىرت ،نەتىجىدىن كۆرسىتىشىچە ،تارىم دەرياسى تۆۋەن ئېقىمىغا
قۇيۇلغان سۇنىڭ ئېشىشى باھانى تېخىمۇ ئاشۇرۇۋەتكەن.
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سۇغا بولغان ئېھتىياجى يۇقىرى بولغان كېۋەزنىڭ ئورنىنى ئىگىلەيدىغان باشقا زىرائەتلەردىن لوپنور كەندىرى بىلەن
چىالننى كېۋەز بىلەن سېلىشتۇرغان .لوپنور كەندىرىنىڭ بىيوماسسا مىقدارى باشقا ئوتالق ۋە قۇملۇق ئۆسۈملۈكلىرىدىن
نىسبەتەن ئازراق بولغان.
بۇ تەتقىقاتتا
ئۈچ خىل زىرائەتنى سىناق
ئېھتىياجلىق

بولىدىغان

سۇ

قىلغاندا ،كەندىرنىڭ بىر يىلدا
سەرپىياتى

ئەڭ

ئاز

بولۇپ

220مىللىمېتىر،چىالننىڭ  340مىللىمېتىر بولۇپ،سۇ سەرپىياتى
ئىككىنجى ئورۇندا تۇرغان .كېۋەزنىڭ سۇ سەرپىياتى ئەڭ يۇقىرى
بولغان

ئىقتىسادىي

زىرائەت

بولۇپ

520

مىللىمېتىر

بولغان،

بۇنىڭدىن كەندىرنىڭ سۇ تېجەش يوشۇرۇن كۈچىنىڭ يۇقىرى
زىرائەت ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ .ئىقتىساد مەسىلىسىدىن
ئېلىپ

ئېيىتقاندا،كەندىرنى

تېرىغاندا

ھازىرقى

ساقلىنىۋاتقان

مەسىلىلەرگە ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرىدۇ،ھەمدە ياۋايى ئۆسۈملۈك
بايلىقىنىڭ قۇرۇپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ .ئۇ كەندىرنى بىر خىل تەبىئىي بايلىق مەنبەسى قىلىپ ئىشلىتىشنىڭ
ئەڭ تەرتىپلىك ۋە سىجىل ئۇسۇلى .بۇ تەتقىقات تۈرىدە ،بىر ھىكتار يەردىكى كەندىرنىڭ ئەڭ يۇقىرى پايدىسى
تەخمىنەن  3،276يۈەن ،چىالننىڭ تەخمىنەن  1،275يۈەن ،كېۋەزنىڭ تەخمىنەن 850يۈەن بولغان .شۇنىڭ ئۈچۈن،
تەتقىقات سېلىشتۇرمىسىنىڭ كۆرسىتىشىچە كېۋەز بارلىق ئاساسلىق ئىقتسادىي زىرائەتلەر ئىچىدە پايدىسى ئەڭ ئاز
زىرائەت بولۇپ ھېسابالنغان.
ئەمگەك كۈچىنىڭ باھاسىنىڭ ئۆسۈشى ۋە باشقا ئىشلەپچىقىرىش تەننەرىخىنىڭ ئۆسۈشى سەۋەبىدىن،كەلگۈسى نەچچە
يىل ئىچىدە كېۋەز پايدىسى ئەڭ ئاز بولغان زىرائەتكە ئايلىنىدۇ.شىنجاڭ ھۆكۈمىتى دېھقانالرغا كېۋەز ئۆستۈرۈشكەياردەم
ۋە تولۇقلىما بەرگەن بولسىمۇ،لىكىن بازار ئېھتىياجى تەرەپتىن بولغان سىجىل تەرەققىيات يوق،شۇڭالشقا بۇ بىر ئۇزۇن
مەزگىللىك ئىستېراتېگىيە ئەمەس.چىالن بولسا ئەڭ ئومۇمالشقان مېۋە تۈرىنىڭ بىرى،يېقىنقى بىر نەچچە يىلدىن بۇيان
ئىزچىل ھالدا تارىم ئويمانلىقىنىڭ تېرىلغۇ يەرلىرى ئالمىشىۋاتىدۇ.گەرچە چىالن كېۋەزنىڭ ئورنىغا ئالماشتۇرۇشقا
بولىدىغان زىرائەت بولسىمۇ،ئەگەر يېتەرلىك بولغان ھۆكۈمەتنىڭ قوللىشى بولسا،كەندىرمۇ تۆۋەن تەننەرخ ۋە يۇقىرى
پايدا بىلەن ئالماشتۇرۇشقا بولىدىغان زىرائەت توپىدىن ئورۇن ئالىدۇ.كەندىردىن ئېلىنغان تاال ساقلىقنى ساقالش
ئىقتىدارى بولغان يۇقىرى سۈپەتتىكى قىممەتلىك توقۇلما ماتىريالى بوالاليدۇ.بۇنىڭدىن باشقا ،تەمىنلەش ئېھتىياجدىن
ئېشىپ كەتكەنلىكتىن چىالننىڭ باھاسى چۈشۈپ كەتكەن ،ئەمگەك كۈچىنىڭ باھاسىنىڭ ئۆرلىشىگە ئەگىشىپ
تەننەرخمۇ ئېشىشى ھەمدە رايون يېزا –ئېگىلىكنىڭ كۆپ خىللىقى ئۇزۇن مۇددەتلىك سىجىل تەرەققىياتنىڭ مۇھىم
نۇقتىسى.
شەھەر يېشىلالشتۇرۇش EFFگە ئوخشاش قۇم بوراندىن مۇداپىئەلىنىش ۋە شەھەردىن باشقا سوۋۇتۇش ئۈنۈمى بار بولغان
كىلىمات بىلەن تەمىنلىدى.ئۆسۈملۈكلەرنى تالالش جەھەتتە تاشيولنىڭ ئىككى تەرىپىدىكى ۋە يېشىللق
ئىشلەپچىقىرىدىغان دەل-دەرەخ ۋە گۈل گىياھ سورتلىرى تالالندى.بۇ سورتالرنىڭ كۆپ قىسىمى جوڭگونىڭ شەرقىدىن
ئېمپورت قىلىندى .سرىتتىن كىرگۈزۈلگەن تۈرنىڭ ئومۇمىي سانى يەرلىكتىكى تۈرنىڭ سانىدىن يۇقىرى بولغاچقا شەھەر
مەنزىرىسى يەرلىك ئاالھىدىلىك ۋە مەدەنىيەت ئارقا كۆرۈنىشىنى تولۇق ئەكىس ئەتتۈرەلمەيدۇ.نۆۋەتتىكى شەھەر
كۆكەرتىشتىكى دەرەخ تۈرىنىڭ باشقۇرۇشى ھەم ئاسرىلىشى مۇۋاپىق ئەمەس ،شەھەرنىڭ ئوخشىمىغان جايلىرىدىكى
دەرەخلەردە پارازىت قۇرۇتالرنىڭ يۇقۇملۇق كېسەللىرى كۆرۈلمەكتە.شۇڭالشقا شۇ جايغا ماس كەلگەن ئەھۋال ئاستىدا
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شەھەر كۆكەرتىشتىكى تىپىك بولغان يەرلىك تۈرلەرنى ئاۋال ئويلىشىش كىرەك .ئۇنىڭدىن باشقا شەھەر كۆكەرتىش
ئاساسلىقى سۇغۇرۇشقا تايىنىدۇ،بۇ سۇ مەنبەسى كەمچىل بولۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.ئاقسۇنىڭ شەھەر كۆكەرتىشىنىڭ
ئاساسلىق مەنبەسى يەر ئاستى سۈيى ۋە تۇرۇبا سۈيىدىن كېلدۇ.شەھەر كۆكەرتىش سۇغۇرۇش ،سۇ تېجەش
ئۇسۇلى،مەسىلەن تېمىتىپ سۇغۇرۇشنىڭ سۇغۇرۇش نورمىسىنى 6750كۇب مېتىر/گېكتار.يىل دىن تۆۋەن كونتىرول قىلىش
كېرەك.ئەمما سۈنئىي سۇغۇرۇش ئەسلىھەسى بىر قەدەر ناچاربولغاچقا سۇ تېجەپ سۇغۇرۇشنىڭ ئېھتىياجىنى پۈتۈنلەي
قاندۇرالمايدۇ.شۇڭالشقا ،شەھەر يېشىلالشتۇرۇشنىڭ سۇغرۇش مەسىلىسنى تەڭشەش ئۈچۈن،بىر جەھەتتىن،سۇۈۇرۇش
ئەسلىھەلىرىنى ياخشىالش ۋە شەھەر كۆكەرتىشنى سۇ بىلەن تەمىنلەشنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش كىرەك.يەنە بىر
جەھەتتىن ،شەھەر كۆكەرتىشتىكى دەرەخ تۈرنى تالالش جەھەتتە ئاساسلىقى قۇرغاقچىلىققا قارشى تۇرااليدىغان ۋە
چوڭقۇر يىلتىز تارتىدىغان دەرەخ تۈرىنى ئويلىشىشى كىرەك.

4ـخىزمەت بۆلىكى بولسا جەمئىيەت ئىقتىسادىنى باھاالش گۇرۇپپىسى،بۇنىڭدا FFKيۇمشاق
دېتالى تۈزۈلمەكتە.بۇ تۈردىكى خىزمەت سۇ باھاسىنىڭ سانلىق قىممىتى بىلەن تەمىنلەش
ئارقىلىق كېۋەز ئىشلەپچىقىرىشتىكى تېمىتىپ سۇغۇرۇشنىڭ تەننەرخ ئۈنۈمىنى تەھلىل
قىلىدۇ .ئالماشتۇرۇشقا بولىدىغان ئۆسۈملۈككە نىسبەتەن ،مەسىلەن كەندىر،پايدىلىنىش
ئۈنۈمىنى يەرلەردىن پايدىلىنىشنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنىڭ ئورنىغا قويۇپ تەھلىل ئېلىپ بېرىلدۇ.
ئۈچ خىل باج سىياسەت قورالى(باج،سۇ ئىشلىتىش نورمىسى،سۇ باھاسى)نىڭ سۇ مەنبەسىنى قوغداشنىڭ ئۇنۋېرسال
چىگىرىسىنىڭ تەننەرخ ئەگرى سىزىقىنىڭ نى تەھلىل قىلىش ئاساسىدا ،كۇب سۇ باھاسى بەلگىلەنگەن سۇ نورمىسىدىن
ئۈنۈملۈك ئىكەنلىكى ئىپادىلەنگەن .تېمىتىپ سۇغۇرۇش ۋە بۇغداي مەھسۇالت تولۇقلىمىسىنىڭ دېھقانالرنىڭ كىرىمىنى
كېمەيتىشى كۆرۈنەرلىك بولمىسىمۇ،لىكىن بۇغداي ۋە كېۋەزنىڭ مەھسۇالت مىقدارىنى تۆۋەنلىتىۋىدۇ .كۇب سۇنىڭ
باھاسىنى بىكىتىش ۋە تولۇقلىمىنىڭ ئوڭۇشلۇق ئەمەلگە ئېشىشىغا نىسبەتەن،سۇ ئىشلىرى ئورگانلىرى (سۇ باھاسى
سىياسىتى)ۋە يېزا ئېگىلىك ئورگانلىرى(تولۇقلىما)نىڭ ھەمكارلىقنى ئاشۇرۇش زۆرۈر.
تارىم ئويمانلىقىنىڭ سىجىل تەرەققىياتىنىڭ بوستانلىقىنى باشقۇرۇشقا نىسبەتەن ھەم جوڭگو جەمئىيىتىنىڭ مەنپەئەتىنى
مۆلچەرلەش ئۈچۈن سۇ باھاسىنىڭ يېزا-ئېگىلىك ئىشلەپچىقىرىش سېستىمىسىنىڭ سۇ بايلىقىنى تەقسىملىشىنى
ياخشىالش ۋە جەمئىيەت ئىقتىسادىنى تەھلىل قىلىپ ئۆلچەشكە قارىتا تەتقىق ئېلىپ باردى .يېزا-ئىگىلىكتىن سىرىت
بولغان كىرىمنىڭ ئورنىغا ئالماشتۇۇرشقا بولىدىغان ھەمدە تېخىۇ ئىشلەپچىقىرىش خاراكتىرىگە ئىگە بولغان يېزا-
ئېگىلىك ئىشلەپچىقىرىش)aمەھسۇالت مىقدارىنى ئاشۇرۇش)bئەمگەك زىچلىقىنى يۇقىرى باھالىق زىرائەتلەرگە قارىتىش
زۆرۈر،بۇنىڭدىن تارىم ئويمانلىقىنىڭ تۇپراق ۋە سۇدىن سىجىل پايدىلىنىشقا كاپالەتلىك قىلغىلى بولىدۇ.سۇ بايلىقىدىن
پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن،كەلكۈن كۆپ يۈز بېرىدىغان رايونالرنى تېمىتىپ سۇغۇرۇش رايونىغا
ئۆزگەرتىش،يېزا-ئىگىلىك مەھسۇالتلىرىنىڭ مەھسۇالت مقدارىنى ئاشۇرۇش الزىم.تېمىتىپ سۇغۇرۇشنىڭ ئۆزگۈرۈشىگە
مۇۋاپىق ئۇنۋېرسال ئۇسۇل قوللىنىش كىرەك،مەقسەت بولسا ئەالالشقان زىرائەت ئىشلەپچىقىرىش،ئۇ سۇنىڭ ئىشلىتىشىنى
كونتىرول قىلىش ۋە تېخنىكىدىن مەسلىھەت بېرىشنى بىرلەشتۈرۈپ ،مۇھىت ئاسراش ئېڭى ۋە سۇ تېمىتىپ تىجەپ
سۇغۇرۇش تېخنىكىسىنى كۈچەيتىپ سۇدىن ئەڭ ياخشى پايدىلىنىش ئىشقا ئاشۇرىدۇ.
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تارىم

ئويمانلىقىنىڭ

باشقۇرۇش

ئەترىتى

سىجىل

تەرەققىياتنىڭ

مۆلچەرلىگەن

بوستانلىق

نەتىجىسىدە

،تارىم

ئويمانلىقىنىڭ يەرلىك ئاھالىلەرال سىجىل بولغان سۇ ۋە
تۇپراقنى باشقۇرۇشتىن نەپ ئېلىپال قالماستىن،كىشىلەرنىڭمۇ
سىياسەتتە

ئۆزگۈرۈش

بولىشىنى

ئۈمۈد

قىلىدىغانلىقىنى

كۆرسىتىلگەن.يەرلىك سىياسەت تۈزگۈچىلەر بېكىتكەن يىراق
مۇساپىلىق مەنپەئەتنى (ياكى تەننەرخ)نى ئويلىشىش كىرەك.
بايېس تورىدىن پايدىلىنىپ قۇم بورانلىق ھاۋانىڭ بىرىكمە
باشقۇرۇشقا ھەر تەرەپلىمە پىكىر بېرىلدى .ئومۇمى بايانىنىڭ
ئالدنى ئالدى .بايېس تورى ئاخىرقى ھېسابتا

ئۆسۈملۈكلەرنىڭ قۇم بورانلىق ھاۋادىن ساقلىنىشقا ناھايىتى مۇۋاپىق

كېلىدىغانلىقىنى كۆرسەتتى،ھەمدە سايە ئاز بولغان سۇغۇرۇش ئېھتىياجى بىلەن تەمىنلىدى.بۇ ئۇچۇرالر شۇ جايدىكى
يېپىنچا ئۆسۈملۈكلەرنىڭ رەندىلەش سىتانوكى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك .بايېس تورىنى بىر قىسىم مەنپەئەتدارالر
مەنپەئەتدارالر سۆھبەت يىغىنىدا ئورتاق قۇرغان.مەنپەئەتدارالر بۇ تورنىڭ ئىشلىتىلىشچانلىقىنى باھاالپ ،شۇ جايدىكى
يېپىنچا ئۆسۈملۈكلەرنىڭ پىالن ئۈنۈمى سۈپىتىدە سېستمىنىڭ چۈشىنىشچانلىقىنى يۇقىرى كۆتۈرگەن.بىزنىڭ پەن ھالقىپ
تەتقىقات جەريانىمىزدا بايېس ()BNمودېلى پىكىر ئالماشتۇرۇش ۋە ئۆگۈنۈش قورالى بولدى SSS .قارار چىقىرىشنى
قولالش سېستىمىسى كۆرسەتكۈچ ئاساسىدىكى قورال بولۇپ ،مەنپەئەتدارالرنى قولالش ۋە جوڭگولۇق ئوقۇغۇچىالرنى
يېتىشتۈرۈش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ پائالىيەتلىرىنىڭ نەتىجىسىنى باھاالشنى مەقسەت قىلىدۇ-2013 .يىلى-2030،يىلى ۋە
-2050يىللىرىدىكى كىلمات ئەھۋالىنى پەرەز قىلغاندا،تارىم ئويمانلىقىغا ئېقىپ كىرگەن ۋە جەمئىيەت ئىقتىسادى
ئەھۋالىنى پەرەز قىلىش پىالنىنىڭ مۇمكىن بولغان باشقۇرۇش تەدبىرىنىڭ تەسىرى مىقدار ۋە يېرىم مىقدارلىق ھېسابالش
ئۇسۇلى ئارقىلىق ھېسابالندى،ھەمدە سىجىل تەرەققىياتنىڭ ياردىمى ئاستىدا ئېكولوگىيىلىك سېستىمىنىڭ مۇالزىمەت
كۆرسەتكۈچىگە باھاالش ئېلىپ بېرىلدى .بارلىق كۆرسەتكۈچلەر سۇمارىيو مۇھاكىمە يىغىنى ۋە مەنپەئەتدارالر
مۇالھىزىسىدە ئوچۇق چۈشەندۈرۈلدى.
تۆت خىل ئوخشاش بولمىغان تىپتىكى كۆرسەتكۈچلەرنىڭ پەرقى:
سېلىنماكۆرسەتكۈچكى

ھاسىالت كۆرسەتكۈچى

كىلمات كۆرسەتكۈچى

كۆرسەتكۈچ ESS

جەمئىيەت ئىقتىساد كۆرسەتكۈچى
باشقۇرۇش كۆرسەتكۈچى
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كىلمات ئەھۋالى مۇنازىرىسى ئاساسىدا،غول ئېقىندىن تارىم
دەرياسىغا يوشۇرۇن ئېقىپ كىرىشى LFLI،ۋە OWIFئىككى
خىل ئەندىزە بىلەن ھېسابالنغان .ئاندىن ئىشلەتكۈچى تۆت
خىل كىلىمات ئەھۋالىغا ئاساسەن سەككىز خىل مۇمكىنچىلىك
بىلەن تارىم دەرياسىغا ئېقىپ كىرىش ئوتتۇرىسىدا تالالش
ئېلىپ

بېرىشنى

كۆرسەتكۈچىنىڭ

بەلگىلەيدۇ.جەمئىيەت
تەرەققىياتى

ئىقتسادى

يىرىك

پىالنغا

كىرگۈزۈلدى.باھانىڭ ئېتىراپ قىلىنغان قىممىتىنىڭ تەرەققىي
ئەگىشىپ-2013،يىلى-2030،يىلى ۋە -2050يىلى قىلىشىغا
قۇرۇلدى ۋە سۇمارىيو دا ئانالىز قىلىندى.كىرگۈزگەن ئەڭ كۆپ قىسىمى تارىم دەريا ئېقىنىنىڭ ئون چوڭ باشقۇرۇش
سۇمارىيو ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلغان تەدبىر  5يىللق پىالننىڭ باشقۇرۇش تەدبىرى تەدبىرى بوالاليدۇ،كېيىنكى قەدەمدە
قىلىشقا بولىدۇ ،ھەمدە تورسىمان تۇپراقتىن پايدىلىنىش ئاساسىدا بىۋاستە خەرىتىگە توپلىنىدۇ .ھەر بىر بۆلەك خالىغان
تىپتىكى

تۇپراقنىڭ

ئىشلىتىشىگە

ئۆزگەرتكىلى

بولىدۇ،.مەسلەن

كېۋەز

ئىشلەپچىقىرىش،ئورمان،چۆللۈك

قاتارلىقالر.كىرگۈزۈلگەن قىسىم نىشانى ۋە ئاخىرقى قەدىمىنى ئىشلەتكۈچى ئۆزى كىرگۈزسە بولىدۇ .مۇشۇ مەقسەت
ئۈچۈن،مەزكۇر تەمىنلىگەن نىڭ كۆرسەتكۈچى ھەر بىر تارماق رايونيۇقىرىدىكى باشقۇرۇش تەدبىرىنىڭ باھالىشى
ئاساسىدا بۇلىدۇ.
ھەر بىر باشقۇرۇش تەدبىرى ئىسسى كۆرسەتكۈچنىڭ بىرىنچى ۋە ئۈچىنچى يىللىق پىالنىنىڭ ئۇچرىشىشى كۆپ
نامەلۇملۇق فۇنكىسيە ياكى مۈجمەل لوگىكىنىڭ ياردىمى ئاستىدا ھېسابالش ئېلىپ بارغان،ھەمدە گىرافىك،گېئومېتىرىك
شەكىلدە كىرگۈزۈش ۋە خەرىتىنىڭ ياردىمىدە چۈشەندۈرلگەن.مۇشۇ نەتىجىلەرگە ئاساسەن نۆل بىلەن بىر ئارلىقىدىكى
گورزېنتال ئۈنۈم قىممىتىنى ئىسىسى كۆرسەتكۈچىنىڭ نىشانى قىلىپ تەقسىملەپ بەرگەن ،قايسى دەرىجىدىكى
مەقسەتنىڭ ماس كەلگەن تەدبىر ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشىدىغانلىقىنىمۇ كۆرسىتىپ بەرگەن.
سومارىئو تەتقىقاتىدىن مەنپەتلەنگۈچىلەر تەكلىپ-پىكىرلەر
-2011يىلىدىن -2015يىلىغىچە،جوڭگو ۋە گىرمانىيە ھەمكارلىشىپ تارىم ئويمانلىقنىڭ تۇپراق ۋە سۇ بايلىقىنى
باشقۇرۇشنىڭ پەن ئاتالپ تەتقىقاتىنى تاماملىدى .مۇشۇ تەتقىقات تەجرىبىلىرىگە ئاساسلىنىپ ،سومارىئو تەتقىقاتچىلىرى
شىنجاڭدىكى قارار چىقارغۇچى ۋە ئىلمى تەتقىقات ياردەم بېرىش ئورگانلىرىغا قارىتا تۆۋەندىكىدەك تەكلىپ-پىكىرلەرنى
بەردى.
 .1قارار چىقارغۇچىالرغا
بىزنىڭ تەكلىپ-پىكىرلىرىمىز:


ئىكىلوگىيىلىك سىستېما مۇالزىمىتىنىڭ ئۇنۋېرسال باھالىشىدا ناھايىتى يۇقىرى ئىلگىرلەش بولۇش بىلەن بىرگە
،ئىكىلوگىيلىك سىستېما مۇالزىمىتىنىڭ ئۇقۇمى بارغانسىرى كەڭ كۆلەمدە رايون پىالنى ۋە مۇھىت باشقۇرۇشقا
سىڭىپ كىردى .بۇ مۇۋاپىق بولغان تەرەققىيات ئستىراتېگىيىسىگە تۈرتكە بولدى ،ئەڭ يۇقىرى چەك بىلەن
ئىنسانالرنىڭ ئىكىلوگيىلىك مۇھىتتىن پايدىلىنىشىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ،تەبىئى بايلىق قوغدالدى .بىز سومارىئو
تۈر تەتقىقاتىدا بايقىشىمىزچە ،پۇل مۆلچەر قىممەت ئۇسۇلى يەنىال قېيىن بولغان ئەھۋالدا ،ئۇنىڭ خىلمۇخىل
بولغان ئىكىلوگىيىلىك سىستېما مۇالزىمەت بىلەن تەمىنلەشنى چۈشىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈشگە پايدىلىق
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رايون باشقۇرۇش پىالنى ۋە مۇھىت باشقۇرۇشقا نىسبەتەن ،شىنجاڭ ھۆكۈمىتى كۆڭۈل قويۇپ اليىھىلىگەن
قاتنىشىش ئىستىراتىگىيە تەرەققىيىات جەريانى ،كۆپ بۆلۈملىك مەمۇرىي ئورگانالرنىڭ ئەركىن پىكىر
ئالماشتۇرۇش ۋە ئىلىمنىڭ بىرلىكىنى مۇۋەققىيەتلىك ئەمەلگە ئاشۇرغان.سومارىئو ئارقىلىق بىز يەنە قۇرغاق رايون
بولغان شىنجاڭنىڭ قوللىنىشىغا ماس كېلىدىغان بىر قاتار ئىلمىي ئۇسۇلالرنى ئوتتۇرىغا قويۇلدى.



قارار چىقارغۇچىالر قارار بەلگىلىگەندە،ئىلمى تەتقىقات ئورۇنلىرى تەمىنلىگەن پەنني ئىسپاتالرنى ئاساس قىلىپ،
سومارىئودا ئوتتۇرغا قويۇلغان ئىلمىي تەكلىپ پىكىرلەر تارىم دەريا ئېقىنىنىڭ تەدبىر قوللىغۇچى سىستېمىسىدا
كىڭەيتىپ راۋاجالندۇردى ۋە قولالندى .بۇ سىستېما ھەرخىل كۆرسەتكۈچ سېستىمىلىرىدىن پايدىلىنىپ
ئىكىلوگىيەلىك سېستىما مۇالزىمەت ئىقتىدارىنى مىقدارالشتۇردى ،ھەمدە تۇپراقتىن پايدىلىنش ۋە سۇ بايلىقىنى
باشقۇرۇش جەريانىدا ئېكولوگىيە،جەمئيەت ۋە ئىقتىساد قاتارلىق تەرەپلىرگە قارىتا پەننى ئىسپات ۋە پايدىلىنىش
ماتېريالى بىلەن تەمىنلەيدۇ.
1.1شەھەر ۋە شەھەر ئەتىراپىدىكى ئۆسۈملۈك يېپىنچىلىرى
بىزنىڭ تەكلىپ-پىكىرلىرىمىز:



شەھەر قۇرۇلۇشىدا شەھەر ۋە شەھەر ئەتراپىدىكى كۆكەرتىش ھەجىمىنىڭ ئورتاق ئېشىشى بولسا شەھەرنىڭ كېلمات
ئۆزگۈرۈش ئېالستىكىلىقىغا تاقابىل تۇرىدىغان بىر بۆلىكى .بۇ ساالمەتلىك ،پاراۋانلىق ۋە كۆڭۈل ئېچىش قاتارلىق
كۆپلىگەن ئورتاق مەنپەئەت مۇناسىۋىتى جەھەتلەردە ئىپادىلىندۇ .شەھەر ئورمانلىقى ھاۋادىكى توپىچاڭ دانىچىلىرنى
تازالشنى ئەكگىرى سۈرۈپ  ،بەدەن چېنىقتۇرۇش ئورنىنى ھازىرالپ بېرىدۇ ،ھەمدە مۇھىت مائارىپنىڭ تەبئىي
تەجىربخانىسى قىلىشقا بولىدۇ.



شەھەر ھەم شەھەر ئەتراپىنىڭ كۆكەرتىشنى باشقۇرۇش ۋە پىالنالشتا ،يەرلىك ئېكولوگيە ،تارىخى مەدەنىيەت ۋە
يەرلىك ئۆرۈپ -ئادەت قاتارلىق تەرەپلەرنى نۇقتىلىق ئويلىشىش الزىم .سومارىئودا بىز ئوخشىمىغان ئۆسۈملۈكلەر
ئارسىدا سۇ سەرپىيات مىقدارى پەرقىنىڭ چوڭ ئىكەنلىكىنى بايقىدۇق .ئادەتتە،يەرلىك جايغا ماس كېلىدىغان
ئۆسۈملۈكلەرنىڭ

سۇ

سەرپىياتى

تۆۋەن

بولۇپ،

ھالقىلىق

ئېكىلوگيەلىك

سېستىما

مۇالزىمىتى

بىلەن

تەمىنلەيدۇ(مەسىلەن چاڭ-توزاننى بېسش،ئىسسق ئارال ئېففىكتىنى تەڭشەش) .مەدەنىيەت جەھەتتە ،پىالنلىغۇچىالر
يەرلىك جايغا ماس كېلىدىغان ئەنئەنىۋىي شەھەر قۇرۇلۇش تەرەققىيات ئۇسۇلىنى تېخىمۇ بىر بالداق ئىلگىرلىگەن

ھالدا تەقلىد قلىش ۋە تەتقىق قىلىشى كېرەك.


ئوخشىمىغان دەرىجىدە مەنپەتلەنگۈچىلەر ۋە يەرلىك ئاھالىلەر تەڭ شەھەر ۋە شەھەر ئەتراپى كۆكەرتىش پىالنى ۋە
قۇرلىشىغا ئاكتىپ قاتناشتى .بىز ناھايىتى كۆپ قاتنىشىش ئۇسۇللىرنىڭ جۇڭگو دائىرسى ئىچىدە ناھايىتى
قوللىنىشچانلىقىنى بايقىدۇق (تەكشۈرۈش ،سۆھبەت ئىلىپ بېرىش ،كوللىكتىپ قاتارلىق ئۇسۇلالر).ھۆكۈمەت
باشقۇرۇدىغان كۆكەرتىش ئېلمىنىت تۈزۈمىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى شەھەر ئاھالىلىرىگە ئىجارە بەرگەن مەھەللە
باغچىلىرى ۋە كىچىك پارچە يەرلەرنى ئۆزئىچىگە ئالىدۇ.قاتنىشىشچانلىق ۋە مەھەلىلەرنى ئاساس قىلغان ئۇسسۇلالر
تەۋەلىك ھېسياتى،ئىگدارچىلىق ھوقۇقى ھەمدە مەسئۇلىيەت تۇيغۇسىنى شەكىللەندۈرۈش ئارقىلىق شەھەر
ئېكىلوگىيەسى ۋە جەمئىيەت مەبلىغىنى يۇقىرى كۆتۈرىشى مۇمكىن.
1.2يېزا-ئىگىلىك جەھەتتىكى تەكلىپ-پىكىرلىرىمىز
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بىزنىڭ تەكلىپ-پىكىرلىرىمىز:


سۇ تېجەش،تۇز مىقدارىنى كونتىرول قىلىش قاتارلىق يېزا-ئېگىلىك ئىشلەپچىقىرىش تېخنىكىسى ۋە ئۇسۇلى يۇقۇرى
كۆتۈرۈلدى .سوماريونىڭ تەتقىقات نەتىجىسىنىڭ ئىسپاتلىشىچە ،مۇۋاپىق بولغان سۇغۇرۇش سۇدىن پايدىلىنىش
ئۈنۈمىنى كۆرۈنەرلىك ئاشۇرغىلى بولىدۇ .تېجەپ قېلىنغان سۇنى جانلىقالرنىڭ كۆپ خىللىقىنى ئاشۇرۇش قاتارلىق
ئېكولوگىيىلىك سۇ ئىشلىتىش ساھەلىرىگە ئىشلىتىشكە بولىدۇ.



شورلۇق يەرلەرگە ماس كېلىدىغان ھەم سۇ سەرپىياتى مىقدارى نىسبەتەن ئاز بولغان تۈر ۋە زىرائەتلەرنىڭ
ئىشلەپچىقىرىشىدا ئىلگىرلەش بولدى .سومارىئو تەتقىقاتىدا كۆرسىتىلىشچە ،يالغۇز كېۋەزگە تايىنىپ تېرىقچىلىق
قىلىش خەۋپ-خەتەر ئېلىپ كېلىدۇ.يەرلىك دېھقانالر بۇنىڭغا تايىنىپال ياشاش ۋە جەمىئيەت تەرەققى قىلدۇرالىشى
مۇمكىن ئەمەس.



يېزا-ئىگىلىك سۇ باھاسى كۆرىنەرلىك ئاشقان ھەمدە دېھقانالرنىڭ مەقسەتلىك ھالدا سۇ ئىشلىتىش مىقدارىنى
ئازايتىش(تېمىتىپ سۇغۇرۇش)تىن كېلىپ چىققان كىرىم زىيىنى تولۇقلىمىغا ئېرىشتى.سومارىئو ئانالىز نەتىجىسىنىڭ
كۆرسىتىپ بىرىشىچە)1:سۇ باھاسى كۆرىنەرلىك ئاشقاندا ،سۇ ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكە
پايدىلىق ؛)2يېزا-ئىگىلىك ئشلەپچىقىرىش كۈچىنى كاپالەتلەندۈرۈش ئۈچۈن سۇدىن پايدىلنىش ئۈنۈمىنى يۇقىرى
كۆتۈرۈش كېرەك.



يېزا-ئىگىلىكنى ئومۇمالشتۇرۇش ياخشىلنىشقا ئېرىشتى ،بۇ دېھقانالرنىڭ ئۈنۈملۈك ھالدا سۇ باھاسىنىڭ يۇقىرى
ئۆرلىشىگە ئىنكاس بىلدۈردىغان مۇھىم شەرت.



يېزا-ئى گلىك

يەرئىشلىتىش

كۆلىمىنىڭ

كېڭەيتىلمەسلىكى

ۋە

سۇ

ئىشلىتىش

مىقدارىنىڭ

ئاشماسلىقىنىڭ

سەۋەبى)1:يېزا-ئىگلىكتىن باشقا كىرىمنىڭ ئورنىغا دەسسەتكەن بۇيۇمالرنىڭ ئېشىشى؛  )2كۆپ ئەمگەك تەلەپ
قىلىدىغان يۇقىرى باھالىق مەھسۇالتالرنىڭ (مەسىلەن :كۆكتات قاتارلىق)يۆتكىلىشى .سومارىئو تەتقىقات تۈرىگە
ئاساسەن-1998 ،يىلىغا سىلىشتۇرغاندا-2010 ،يىلى ئۈچ سۇ مەنبە رايۇنى (ئاقسۇ،يەكەن،خوتەن)نىڭ يېزا-
ئىگلىك رايۇنى  50%كېمىيىپ كەتكەن.سۇ باشقۇرۇشنى ئۆزگەرتمىگەن تەقدىردىمۇ“،تارىم دەريا ئېقىنىنىڭ
ئۇنۋېرسال

تىزگىنلەش

پىالن

دوكىالتى”(0202OMIOبىلەن،MLUARجۇڭگو

سۇ

ئىنشائاتى

سۇ

ئېلىكتىر

نەشىرىياتى) دا بايان قىلىنغان ئېقىن نىشانىمۇ ئەمەلگە ئاشىدۇ .ئەگەر يېزا-ئىگىلىك رايونلىرى -2010يىلدىكى
سەۋىيەسىنى ساقالپ قالسا ،مۇشۇ ئەسىرنىڭ ئاخىرىدىكى بارلىق كىلمات ئۆزگىرىش ئەھۋال ئاستىدا ،ئاالرنىڭ
تۆۋەن ئېقىنىدىكى ئېقىن سۇ مىقدارىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن يەنىال سۇ تىجەش تەدبىرىنى كۈچەيتىش كېرەك.
 1.3توغراق ئورمانلىقى ۋە تارىم دەريا بوستانلىغىنىڭ ئىكىلوگىيلىك سىستېمىسى
بىزنىڭ تەكلىپ-پىكىرلىرىمىز:


تارىم دەرياسىىدىكى كۆپ مىقداردىكى ئېقىپ كەلگەن دەرەخ ۋە دەرەخ يوپۇرماقلىرى ئارقىلىق قىرغاق بەلبېغىدىكى
 50-20مېتىر دائىرىدىكى توغراقالرنى قوغدىغىلى ياكى ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولىدۇ .سومارىئو تۈر تەتقىقاتىدا
بايقىشىمىزچە  :سۇدا ياشايدىغان جانلىقالرنىڭ كۆپ خىللىقىنىڭ تۆۋەن بولىشى ۋە سۇ جانلىقلىرنىڭ ئاز بولىشى،بۇ
ئۇمۇرۇتقىسىز ھايۋانالر ۋە بېلىق تۈردىكىلەرگە ماكان ۋە يېمەكلىك بولغان ئېقىندى دەرەخلەرنىڭ كەمچىل بولۇشى
بىلەن مۇناسىۋەتلىك،ئۇندىن باشقا سۇ سۈپىتى بىلەن مېنىراللىشىش مىقدارىنىڭ ئېشىپ كېتىشى قاتارلىقالر بىلەنمۇ
مۇناسىۋەتلىك.
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مۇۋاپىق مىقداردىكى دەرەخ شاخلىرىنى كەسكەندە(شاخالرنى پۇتاش)توغراقنىڭ تېز ھەم قىسقا ئارىلىقتا ئۆسۈپ يەر
ئاستى سۈيىگە يېقىنلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ (2مېتىرغا يېتىشى).بۇ مەسىلىگە نىسبەتەن مەنپەئەتدارالر بىردەك
مەزكۇر تەدبىرنى ئىشلىتىشكە ماقۇللىقىنى بىلدۇردى .بىزنىڭ بايقىشىمىزچە،توغراقنىڭ مۇۋاپىق كېسىپ تۇرغاندا
يەنە داۋاملىق ئۆرلەيدىغان قايتا ئۆسۈش يوشۇرۇن ئىقتىدارىغا ئىگە،ئېغىر دەرىجىدە قايتا-قايتا كېسىشكە
ئۇچرىمىسىال ئاساسەن زىيانغا ئۇچرىمايدۇ .



ئۈزلۈكسىز ۋە يېتەرلىك بولغان سۇ بىلەن تەمىنلەش ،توغراق ئورمانلىقىنىڭ قىسقا ئارلىقتىن يەر ئاستى سۈيىگە
قاراپ ئۆسۈشىنىڭ(6-5مېتىر غا يېتىدۇ) كاپالىتى بولۇپ،ئەمما بۇ ئۇزۇن ئارلىقتىن سۇ باشالپ يەر ئاستى سۈيىنى
تولۇقالش ئەمەس .كەلكۈن سۈيى ۋە يۇقىرى بولغان يەر ئاستى سۇ ئورنى بولغاندا،ئورمانلىق ئاندىن جىنىسلىق
كۆپىيىپ ئۆسەلەيدۇ ھەم ئۇزۇن مۇددەت ساقلىنااليدۇ .يەر ئاستى سۇ ئورنى ناھايىتى چوڭقۇر بولغان ئەھۋال
ئاستىدا ،توغراق ئۆزلۈكىدىن كۆپىيەلمەيدۇ.ئادەتتە ،دەرەخ يېشىنىڭ چوڭىيىشىغا ۋە يەر ئاستى سۇ ئورنىنىڭ
تۆۋەنلىشىگە ئەگىشىپ ئۆزلۈكىدىن كۆپىيىش ئىقتىدارىنى يوقىتىپ ،ئاخىردا ئۆلىدۇ.



تارىم دەرياسىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئېقىپ ئاخىردا تەيتىما كۆلىگە ئېقىپ كىرىشى سەۋەبلىك ،تارىم دەرياسىنىڭ تۆۋەن
ئېقىنى قىرغاق بويىدىكى توغراقالرنى قايتا قۇرۇش ئەسلىگە كەلتۈرۈلدى ۋە ساقالپ قېلىندى .ئەگەر پۈتۈن بىر
قىروۋسىز مەزگىلدە ئۈزلۈكسىز ئېقىش بولمىغاندا ئېكولوگىيىگە جىددىي سۇ قۇيۇپ بېرىلسە -8-7ئايالردىكى توغراق
ئۇرۇقىنىڭ پىشقان فېنولوگىيىلىك مەزگىلىدىكى ئۈنۈمى ئەڭ چوڭ بولىدۇ.



كەلكۈن سۈيىنىڭ دەريا توسمىسىنى بۇزىۋىتىشتىن ساقلىنىش بولسا دەريا قىرغىقىدىكى ئىكىلوگىيىلىك سىستېمىنىڭ
سۈپىتىنى ياخشىالشنىڭ ئاساسى .تارىم دەرياسىنىڭ ئوتتۇرا ۋە تۆۋەن ئېقىنىغا پىالندىن سىرىت توسما
ئورۇنالشتۇرماسلىقى ۋە رىمونىت قىلىنماسلىقى الزىم .سۇنىڭ ئەركىن ئېقىپ تۇرۇشى ئېكىلوگىيەلىك سىستېمىنىڭ
ئىقتىدارى ۋە مۇالزىمىتىگە نىسبەتەن ناھايىتى مۇھىم.

 1.4سۇ بايلىقى
بىزنىڭ تەكلىپ-پىكىرلىرىمىز:


ھۆل-يېغىننىڭ كۆپىيش يۆلىنىشىنى مۇقىمالشتۇرۇش ئۈچۈن ،تارىم دەرياسىدىكى بارلىق سۇ مەنبە رايونىنىڭ ھۆل-
يېغىن مىقدارى تەكشۈرۈلگەن .سومارىئو تەتقىقاتىدىكى گدروگرافىكمودېلىنىڭ نەتىجىسىدە كۆرسىتىلىشچە :كىلمات
مودېلى ھۆل-يېغىن مىقدارنىڭ ئېشىشىنى پەرەز قىلغان ،قار-مۇزالرنىڭ ئېرىشى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئېقىش
مىقدارىمۇ ئېشىپ بارغان ،بۇلۇپمۇ خوتەن بىلەن زەرەپشان دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئېقىنىدا ناھايىتى كۆرۈنەرلىك
،ھالبۇكى -2050يىلىدىن كېيىن بوستانلىقالرنىڭ يۇقىرى ئېقىندىكى ئېقىننىڭ مىقدارىنىڭ ئازىيىشىنى نەزەردىن
ساقىت قىلىشقا بولمايدۇ ،بولۇپمۇ ئاقسۇ.



مۇزلۇقالرنىڭ تەرەققىي قىلىشنى چۈشىنىش ،تەكشۈرۈش ۋە ئالدىن پەرەزقىلىشنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن قوللىنىدىغان
ئۇسۇلالر ۋە تەقلىدىي مودېلالر سۇمارىئودا تەرەققىي قىلدۇرۇلدى:
 oتاللىۋېلىنغان ئۆلچەملىك سۇ يىغىش پونكىتىدا يۇقىرى زىچلىقتىكى كىلمات ،گىدروگرافىك(سۇ بىلەن تەمىنلەش
مىقدارى ۋە سۇ قويۇپ بېرىش مىقدارى) ۋە مۇزلۇقالرنىڭ ئۆلچىنىشى(ئەسلىدىكى ئورنىدىن ماسسا تەڭپۇڭلىقىنى
يىراقتىن سېزىش ئارقىلىق كېلىپ چىققان يەر يۈزى ماسسا تەڭپۇڭلۇقى ئارقىلىق ئۆلچەش) ئۇنۋېرسال تەتقېق
قىلىندى.
19

 oتارىم دەرياسىنىڭ بۇ سۇ يىغىلىش پونكىتى ئاساسەن مۇز قېلىنلىقىق دەرىجىسىنى فىزىكىلىق ئەندىسە ئارقىلىق
ئۆلچەپ چىقتى.
 oپۈتكۈل تارىم ئويمانلىقىنىڭ يېغىلىپ قالغان قار ۋە مۇزلۇقالرنى ئۆلچەپ تەكشۈرۈلدى .بۇ تەكشۈرۈش پۈتكۈل بىر
مۇزلۇقنىڭ زاپاس مىقدارىنى،يەر يۈزىنىڭ باالنىسلىق ئۆلچەشنى مۆلچەرلەش ھەمدە بەش يىل ئەتىراپىدىكى
ئارلىق سۈرئىتىنى ئۆلچەشنى ئۆزئىچىگە ئالىدۇ.قارنى ھەر ھەپتىدە ئۆلچەپ تۇرۇشى ،يېغىندى قار قاپلىنى
ئۆزگىرىشچان ماددىسىنى توغرىالش كېرەك.
 oسۇ يىغىلىش رايونىنى ئۆلچەم قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا بىر فىزىكلىق ئۇسۇلغا ئاساسەن پۈتۈنلەي ماس كېلىدىغان
مۇزلۇق گىدروگ ىرافىك مودېل قۇرۇش،ھەمدە ئۆلچەنگەن سانلىق قىممەتتىن پايدىلىنىپ توغرىالش ئېلىپ بېرىش
،قۇرۇپ بولغاندىن كېيىنكى مەزگىلدە پۈتكۈل تارىم ئويمانلىقىنىڭ مۇزلۇق گىدروگىرافىك مودېلىنى
سۈپەتلەشتۈرۈش.
سومارىئو

تەتقىقات

نەتىجىسى

مۇزلۇقالرنىڭ

ئېرىشىنىڭ

تارىم

دەريا

ئېقىنىغا

بولغان

مۇھىملىقىنى

ئىسپاتلىدى،تەكشۈرۈپ ئېرىشكەن تارىم دەرياسىنىڭ ئەڭ مۇھىم تارماق ئېقىنى بولغان ئاقسۇ دەرياسىنىڭ تۆۋەن
ئېقىنىنىڭ ئېقىش مىقدارى كۆپەيگەن ،كۆپىيىشىدىكى مۇھىم سەۋەب بولسا تېمپىرا تۇرانىڭ يۇقىرى كۆتۈرلىشىدىن
كېلىپ چىققان مۇزلۇقالرنىڭ ئېرىشى شىددەت بىلەن كۆپەيگەن ،مودېلنىڭ ئىپادىلەپ بىرىشىگە ئاساسەن ،ئەگەر
ھۆل-يېغىننىڭ تولۇقلىشى بولمىسا مۇزلۇقالرنىڭ ھەجىمى كۆرىنەرلىك ئازىيىدۇ ،تەخمىنەن -2050يىلىدىن كېيىن
ئاقسۇ دەرياسىنىڭ ئېقىشى تېخىمۇ ئازالپ كېتىشى مۇمكىن.
 .2تەتقىقات ياردەم ئورگانلىرىگە
بىزنىڭ تەكلىپىمىز:
 سىجىل تەرەققىياتنىڭ ياردەم تەتقىقات تۈرلىردىكى پەندىن ھالقىغان تەتقىقات ئىجتىمائى ئېكولوگىيىنىڭ
تەتقىقاتىنى قولاليدۇ ،تەبىئەت ۋە جەمئىيەتشۇناسالر قۇرۇلمىلىق شەكىل ئارقىلىق ھەمكارلىشىپ ،كۆپ ساھەنىڭ
مەنپەئىتىگە ئاالقىدار بىلىملەرنى ئۆگەنگەن.جوڭگولۇق ئالىمالر ياكى مەنپەئەتكە ئاالقىدار تەرەپ بولسۇن ھەممىسى
پەندىن ھالقىغان تەتقىقاتتىن زوقالندى ،ھەمدە سومارىئو ئۈستىدە ئۇمۇمالشقان سۆھبەت ئېلىپ باردى ،ھەتتا
ئورتاق ھالدا بۇ تەتقىقات ئەندىزىسى شىنجاڭدا سۇ ۋە تۇپراق بايلىقىنى باشقۇرۇشنىڭ سىجىل پايدىلىنىشنى
ئىلگىرى سۈردى دەپ قارىدى.
 قىرغاقنى بويلىغان توغراقلىقتىكى تىك دەرەخ بىئو ماسىسىى بىلەن ئورمان بىئوماسىسى قىرغاق بويالپ ئۆسكەن
ئاق تىرەكنىڭ گورزىنتال كۆرۈنىشىنىڭ زاپاس مىقدارىنى ئاشۇرىدۇ.ئېكولوگىيىلىك مۇھىتنىڭ ئېكىلوگىيەشۇناسالر
،دېھقانچىلىق -ئورمانچىلىق ۋە يېلتخنىك مۇتەخەسىسلىرى ئارىسىدىكى تەتقىقات ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىدۇ،بىز دەريا
ياقىسىغا جايالشقان دەل-دەرەخلەرنىڭ سۈپىتىنى باھالىغىنى بولىدىغانلىقىنى بايقىدۇق،ھەمدە كەلگۈسىدىكى
دەرەخ تاجىسىنىڭ شەكلى ۋە بىئو ماسىسىنىڭ ئېشىش ئوتتۇرسىدىكى سىتاتىسكا ئىلمى مۇناسىۋىتىنى تېلېتېخنىكا
ئۇسۇلى ئارقىلىق مۆلچەرلەيمىز.
 پەن ھالقىغان تەتقىقات يېزا-ئىگىلىك سۇ تىجەش تېخنىكىسى ۋە ئۇسۇلى ،تۇز مىقدارى بىلەن يەر ئاستى سۇ
ئورۇنىنى تەڭشەش كونتىرول قىلىشقا قارىتا ياردەم بىلەن تەمىنلىدى،ھەمدە تېخىمۇ كۆپ دەل-دەرەخلەرنىڭ قۇم-
بوراننى ئازايتىشنىڭ تەسىرنى تەتقىق قىلىشنىڭمۇ مۇھىم نۇقتا ئىكىنلىگىنى جەزىملەشتۈردى .سومارىئو تۈرىدە
ئىنژىنېر ،يېزا-ئىگىلىكشۇناسالر بىلەن تۇپراق ئالىملىرىنىڭ ھەمكارلىشىشى زىرائەت ئىشلەپچىقىرىشنى مۇۋاپىق ھالدا
ئەالالشتۇرۇشتا ناھايىتى زۆرۈر.
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 ئىلىم-پەن مۇۋەپپىقىيەتلىرى بىلەن ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئىسىتىراتىگىيەسىنىڭ سۈپىتى قاتارلىق ئىككى جەھەتتىكى
تەتقىقات نەتىجىسى ئارقىلىق سىجىل تەرەققىيات باشالمچى بولغان تۈرگە باھا بەردى.
 كىرىشمە پەن ۋە پەندىن ھالقىغان تەتقىقات پىالنى ئارقىلىق ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ۋە تەتقىقات
خادىملىرىغا ئېلىپ بارغان يىتىشتۈرۈش ھەمدە ئىلىم ئومۇمالشتۇرۇشنى تەمىنلەش ئۈچۈن يەردەمگە ئىگە بولدى.
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