Jiydalisoy suv omboriga suv keltirish kanalini texnik holatini yaxshilash
bo`yicha chora-tadbirlar.
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Hozirgi paytda, O'zbekistonda 4,3 mln.gektardan ortiq sug`oriladigan er maydoni
mavjud. Amalda barcha qishloq ho'jaligi ekinlarining hosili sug`orilib yetishtiriladi.
Bu erlarni sug`orish uchun 300 ga yaqin yirik gidrotexnika inshootlari, shu jumladan
20 mlrd. m3 suv sig`diradigan 55 ta suv ombori mavjud.. Keyingi yillarda yana 5 ta
suv ombori loyihalashtirilib, qurilishi boshlab yuborildi.
Respublikamizdagi suv omborlar qishloq ho'jalik ishlab chiqarishni 90 foizni,
elektroenergiya ishlab chiqarishni 20 foizni suv bilan ta'minlaydi, umuman olganda
iqtisodiyotning boshqa sohalarining turg`unligi, asosiy o'sha tumanlarda yashovchi
50 foiz aholining havfsizligi ushbu suv omborlar holati bilan bog`liqdir. Shu sababli
suv omborlari zahirasidagi suvni tejab, samarali ishlatish lozim. Ayniqsa, bizning
mintaqamizda, ya'ni g`alla va paxta ekiladigan maydonlarda sug`orish ishlari deyarli
yil davomida olib boriladi. Buning uchun suv omboridan berilayotgan suv ustidan
qattiq nazorat qilish kerak. Shu maqsadda yana bir asosiy vazifalardan biri bu suv
omborilarining mavjud foydali hajmini asragan holda ularni eksplutasiya qilish
tadbirlarini takidlash joyizdir. Chunki suv omborlarining foydali hajmini
kamaymasligini ta'minlash bu suv ombori orqali suvga bo'lgan talabni qondirishning
asosiy garovi hisoblanadi.
Jiydalisoy suv ombori Namangan viloyati Pop tumanidagi G`urumsaroy
qishlog`idan 8 km uzoqlikda, shimolroqda joylashgan. Suv ombori suvni olib kelib
to'ldiriladigan turga kiradi. Oqimning boshqarilishi mavsumiy hisoblanadi. Suv
omborini qurilishidan maqsad 4700 gektar erdagi qishloq ho'jaligi ekinlarini suv
ta'minotini yahshilashdan iborat bo'lgan.
Suv omborini tog` daryosi bo'lmish Chodaksoydan uzunligi 13,5 km ga teng
bo'lgan suv olib keluvchi kanal hamda Jiydalisoydan yuqorida joylashgan sel
yig`uvchi maydanlardagi sel toshqini suvlari bilan to'ldiriladi.

Jiydalisoy suv omboriga suv keltirish kanali 1986-1989 yillarda qurilgan. Suv
olish inshooti Chodaksoydan suv oladi. Kanalning konstruksiyasi beton , “ Г ”
shakldagi blokli va tuproqli qismlarda tashkil topgan. Kanal uzoq vaqt davomida
yuqori filtratsiya va past samaradorlik bo`lgan qoniqarsiz holatda ishlagan. Ushbu
holat sug`oriladigan yerlarning suv bilan ta`minlanishiga va qishloq xo`jalik
ekinlarining hosildorligini pasayishiga olib keldi.

Kanalni rekonstruksiya qilishdan oldingi holati

Kanalning hozirgi rekonstruksiya ishlari olib borilayotgandagi holati.

Ayni paytda Jiydalisoy suv omboriga suv keltiruvchi kanalini rekonstruksiya
qilish va tuproqli qismini betonlash bo`yicha loyiha tuzilgan.
“POPDAVSUVMAXSUS-PUDRAT” davlat unitar korxonasi tomonidan kanalda

rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. Kanalning uzunligi 14 km ga yaqin qilib
loyiha qilingan.
Loyihaning maqsadi : 14 km li Jiydalisoy suv ombori ta`minot kanalini
rekonstruksiya qilish yo`li bilan filtratsiya yo`qotilishini kamaytirish, kanalning
texnik holatini yaxshilash orqali sug`oriladigan yerlarni suv bilan ta`minlashni
yaxshilashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar.
1.

Bakiev M.R., Hrupin R «Gidrotexnika inshootlarining samaradorligini,
ishonchliligi va havfsizligini oshirish» Respublika ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari. Tashkent. TIMI. 2013

2.

Norin-Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi ma`lumoti.

3.

“KELAJAK-S” loyiha institute ma`lumotlari.

4.

Internet ma`lumotlari.

