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ГЕОГРАФИЯ

SUG’ORILADIGAN YERLARDA SUVLARNING SARFLANISH  MASALALARI 
(MIRZACHO’L MISOLIDA)

Abdivayitov Muhammad Abdimo’min o’g’li
Navoiy davlat pedagogika instituti magistranti    

Telefon: 91-338-39-55

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jizzax va Sirdaryo viloyatlaridan o’tuvchi daryolar va ularning 
shakllanish bosqichlari, irmoq va quyilish joylari haqida malumotlar berilgan. Shuningdek 
maqolada Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborining parametrlari, qurilishi, uni quruvchi 
tashkilotlar, suv omborida yuzaga kelgan toshqin va uning oqibatlari bo’yicha malumotlar berilgan.

Kalit so’zlar: Sirdaryo, Sangzor, Jizzax, Zarafshon, daryo, suv ombori, Nurota, GES, suv 
toshqini, evakuatsiya.

Jizzax viloyatida teskari yo’nalishda oqishi bilan ko’pchilikni hayratga soladigan Sangzor 
daryosi mavjuddir. Zarafshon daryosi bundan 2300-2400-yil ilgarigi tarixiy manbalarda ,,Politemit 
“ ,ya’ni o’zidan zar oqizuvchi deb atalgan. Daryoning shakllanishi bundan million yillar avvalgi 
eng qadimgi galaksen davri bilan o’lchanadi. O’sha davrda Sangzor daryosi Zarafshonning o’ng 
qo’l irmog’i sifatida Chumqartovdan, ya’ni Baxmal tog’laridan boshlanib, shimoli–g’arbga  
hozirgi Samarqand va Jizzax viloyatlari chegarasidagi ,,Yuqori nuqta” dan qariyb 10 kilometrlar 
janubdan Zarafshonga borib quyilgan. 

Yerning zilzilalar natijasida o’sishi “Apokalipsis hodisasi” deyiladi. Mutaxassislarning fikriga 
ko’ra, bundan million yillar avvalgi ana shunday hodisa natijasida yer sathining relefi o’zgarib 
ketgan. Bu hodisa Zarafshonning o’ng irmog’i bo’lgan Sangzorning o’zaniga ham ta’sir ko’rsatgan. 
Yerning tuzilishi o’zgarib, qiyalik chapga og’ganidan keyin Sangzor orqaga qarab oqa boshlaydi. 
Natijada Baxmal qishlog’idan shimolga qarab Nurota tog’igacha, g’arbdan Bulung’ur atrofigacha 
katta ko’l paydo bo’ladi. Vaqt o’tib, suv ko’paygani sayin uning bosimi ham kuchayib boradi. 
Natijada Nurota va Molguzar tizmalari tutashgan eng kuchsiz, ensiz joyidan suv sizib o’tib dastlab 
sharq tomonga qarab oqa boshlaydi. Yig’ilgan suv bosimi ostida tog’ tizmasining yemirilishidan 
Temir darvozaning o’rni paydo bo’ladi. Sekin-asta ikki tog’ o’rtasida dara shakllanib, undan 
oqayotgan suv to’g’ri Sirdaryoga borib quyilgan. Yillar o’tib daryo o’zanini o’zgartirgan va shimol 
tomonga teskari oqa boshlagan. 

Sangzor daryosi Jizzax viloyatidagi daryodir. Turkiston tog’ tizmasidagi Guralash dovoni 
yaqinida 3400 metr balandlikdagi buloqlardan va Jizzax shahridan 70 kilometr  shimoli-g’arbda, 
Qizilqum cho’lining janubi sharqiy chekkasidagi Tuzkon ko’liga quyiladi. Uzunligi 198 kilometr, 
havzasining maydoni 3220 km.kv (tog’li qismi). Bosh qismi Guralashsoy nomi bilan ataladi. 
Kichik Qorashaqshaq qishlog’i yonida Jontekasoy qo’shilgandan so’ng u Sangzor nomini oladi. 
Uning o’rtacha ko’p yillik suvi 4 km/sek.  Sangzorda 80 dan ortiq soy va jilg’alar (Xo’jasoy, 
Boysung’irsoy, Ko’kjarsoy, Oqqo’rg’onsoy, Tangatopdisoy, Sutariq, Baxmazararsoy, Navqasoy va 
boshqalar) qo’shiladi.  Sardoba suv ombori - Oʻzbekistonning Sirdaryo viloyatida barpo etilgan suv 
ombori. 2017-yil Janubiy Mirzachoʻl kanalining markaziy tarmogʻi oqib oʻtgan hududda qurilgan. 
Suv sigʻimi 930 million m³, chuqurligi 28,8 m, toʻgʻon balandligi 28 m dir. Suv omborining qurilishi 
2010-yil boshlanib, 2017-yil yakunlandi. Uni qurishdan maqsad Sirdaryo va Jizzax viloyatlarining 
unumdor yerlaridan foydalanib, qishloq xoʻjaligi ekinlarining hosildorligini oshirish boʻlgan. Suv 
ombori atrofida dam olish hududi tashkil etilishi koʻzda tutilgan. Suv ombori qurilishida „Sirdaryo 
suv qurilish invest“ DUK (Suv xo’jaligi vazirligi) buyurtmachi, „Oʻzbekiston temir yoʻllari“ga 
qarashli „Oʻztemiryoʻlqurilishmontaj“ korxonasi bosh pudratchi, „UzGip“ MCHJ bosh loyihachi, 
10 dan ortiq kompaniyalar subpudratchi boʻldi. Suv omboridan foydalanish „Oʻzbekiston 
temir yo’llari“ AJga qarashli „Sardoba suv ombori obyektlaridan foydalanish va rivojlantirish 
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direksiyasi“ga topshirildi. Sardoba suv omborining qiymati 1,3 trillion soʻm (404 million AQSh 
dollari)ni tashkil etdi. 2020-yil 1-may kuni ombor oʻpirilib, Oʻzbekistonning Sardoba, Oqoltin,  
Mirzaobod tumanlari va Qozogʻistonning Paxtaorol tumanidagi oʻnlab aholi punktini suv bosdi.

GES loyihasi. 2020-yil 21-aprelda „Oʻzbekgidroenergo“ AJ tomonidan Sardoba suv ombori 
atrofida GES qurilishi boshlandi. Qiymati 21,3 million yevroga teng boʻlgan GES qurilishi 
2023-yilda qurib bitkazilishi rejalashtirilgandi. Qurilish Rossiyaning „Roseksimbank“i tomonidan 
moliyalashtirlishi belgilangan. Rossiya tomonidan bosh pudratchi „Силовые машины – ЗТЛ, 
ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт“ kompaniyasi boʻlib, u bilan 19,2 million yevro 
ekvivalentiga teng shartnoma imzolandi. Loyihaga koʻra GESning umumiy quvvati 10,7 MVt.ga 
teng boʻlib, unga 5,35 MVt.dan iborat ikkita gidroagregat oʻrnatilishi belgilandi. GESning yillik 
tok ishlab chiqarish quvvati 41,1 million KVt. soatga teng boʻlishi kerak edi. 

Suv toshqini. 2020-yil 1-may soat 05:55 da suv ombori toʻgʻonining 6-piket devoridan suv sizib 
chiqa boshladi, suv oqimi tobora kuchayib bordi. Oqibatda

Sardoba suv omborida yuz bergan halokat oqibatida suv bosgan hududlar xaritasi

Qoʻrgʻontepa qishlogʻi suv ostida qoldi. Qoʻrgʻontepa aholisi „Birlik“ mahallasiga evakuatsiya 
qilindi. „Qoʻrgʻontepa“, „Doʻstlik“, „Yurtdosh“, „Navbahor“, „Haqiqat“, „Bahoriston“ 
mahallalarini suv bosgan va bu yerning aholisi ham  evakuatsiya qilindi. Bundan tashqari Oqoltin 
tumanidagi „Ahillik“, „Shodlik“, „Saxovat“, „Navoiy“, „Doʻstlik“, „Koʻrkamdiyor“, „Toshkent“, 
„Yangihayot“, „Obod“, „Mustahkam“ mahallalari aholisi Jizzax viloyatining Gagarin shahriga 
koʻchirildi. Mirzaobod tumanining „Beruniy“, „Paxtaobod“, „Baliqchi“, „Haqiqat“, „Bahoriston“, 
„Yangiovul“, „Doʻngariq“ mahallalari aholisi Yangiyer shahriga koʻchirildi. Ombordan toshgan 
suv oqimi Oqoltin tumanidan oqib oʻtuvchi Abay kanaliga oqizilib, Arnasoy koʻllariga yoʻnaltirildi. 
Sardoba qishlogʻi aholisi ham Gagarin shahriga koʻchirildi.

Oʻzbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi maʼlumotlariga koʻra toshqinning 
birinchi kunida 11598 kishi evakuatsiya qilindi. 2-may kuni 60 450 kishi xavfsiz joyga koʻchirildi. 
Toshqin oqibatida 4 kishi vafot etdi, 1 kishi  bedarak yoʻqoldi.

Sardoba halokati boʻyicha jinoiy ish  ochildi. 19-may kuni jinoiy ishga aloqador 2 kishi 
«mansabga sovuqqonlik bilan qarash» va «togʻ-kon, qurilish qoidalarini buzish»da gumonlanib, 
hibsga olingan.
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