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Qum — bir-biri bilan birlashmaydigan, mayda 
zarrachalardan tashkil topgan choʻkindi togʻ jinsi. Togʻ 

jinslarining mayda boʻlakcha (parcha)lari va turli 

minerallarning dumaloq va qirrali zarrachalaridan tarkib 

topgan. 

 



 Paydo boʻlish sharoitlariga koʻra Qum daryo, koʻl, dengiz, 

flyuvioglyatsial, elyuvial, prolyuvial va eol Qumlarga 
boʻlinadi. Odatda, Qumning oʻlchami 0,05 mm dan 2 

mm gacha boʻladi. Ular mayda donachali (0,1—0,25 

mm), oʻrta donachali (0,25—0,5 mm), yirik donachali 

(0,5–1 mm) va juda yirik donachalidir (1–2 mm). Qum 
mineralogik tarkibiga koʻra, kvarsli, glaukonit-kvarsli, dala 

shpati-kvarsli va boshqa turlarga boʻlinadi.  



 Tarkibiy qismiga qarab, bir mineralli (oligomikt) va koʻp 

mineralli (polimikt) qum farq qilinadi. qum konlari keng 

tarqalgan. 

  Qumda oltin, platina, olmos, sapfir, rubin, sirkon, rutil, 
tita-nit, ilmenit va boshqa koʻpgina qimmat-baho 

minerallar mavjud;  

 bu minerallarning bir qismi foydali qazilma sifatida ajratib 

olinadi.  



Tabiiy va sunʼiy (togʻ jinslarini maydalash yoʻli bilan 

olinadigan) Qum dan qurilishda va qurilish materiallari 

ishlab chiqarishda; 

 Kvarsli Qum dan shisha, chinni, fayans, qurilish keramikasi 

ishlab chiqarish hamda quyma shakllar yasashda xom 

ashyo sifatida foydalaniladi. 

 



Qum ko’chkilaridan olingan rasmlar. 

Eron voqeasi. 



Qum sanatining cheksiz imkoniyatlari 

               Qum haykallari: 



 Quyi Amudaryo hududi tuproqlari xilma- xildir. Sug’oriladigan 

yerlarning  asosiy qismini   o’tloq ,o’tloqi- botqoq, taqir- o’tloq, kul 

rang qo’ngir va qumloq tuproqlar tashkil qiladi. Mexanik tarkibi 

jihatda tuproqlar gilli va subgilli hisoblanadi. Nisbatan yumshoq 
tuproqlar irrigatsion kanallar yoqasida joylashgan. Og’ir tuproqlar 

relefining salbiy elementlari hisoblanadi. Tuproq hosil bo’lish jarayoni 

sug’orish jarayonida avtoirrigatsion cho’kmalar bilan bo’liq bolib, 

gidromiliorativlik xususiyati bilan ajralib turadi. 



 Қумли ва қумоқ тупроқларни ўзлаштириш 
 

Марказий Осиѐ территориясида йирик қум массивлари билан 

биргаликда қумли ва қумлоқ тупроқли майдонлар ҳам бор. Шу 

майдонларни ўзлаштириб, қишлоқ хўжалигида фойдаланиш мумкин. 

Марказий Фарғона, Фарғона вилоятининг ғарбий туманлари, Хоразм, 

Бухоро, Сурхондарѐ вилоятларида шундай тупроқлар бор. 

Қумли ва қумлоқ тупроқлардан нотўғри фойдаланилганда улар 

осонликча қумга айланиши мумкин, чунки уларнинг устки қатлами (0,2-

0,8, баьзан 1,5 м чуқурликдаги қатлами) юмшоқ қумли ѐтқизиқлардан 

иборат. Шуни ҳисобга олиб, бундай ерлардан яйлов сифатида 

фойдаланишда маълум тартибга риоя қилиш керак  

Марказий Осиѐ ва Жанубий Қозоғистон шароитида қумли ва 

қумлоқ тупроқлар дарахт ҳамда мевали дарахт, ток, ғалла, сабзавот 

ва техника экинлари экиш йўли билан ўзлаштириш мумкин. 

 



Чет элларда қумли тупроқларни тубдан яхшилаш тажрибаси 

диққатга сазовордир. Масалан, Венгрияда тупроқ ичига чуқурроқ 

қилиб уч-тўрт қатлам органик моддалар солинади. Ҳар бир қатламнинг 

қалинлиги 1 см дан бўлиб, биринчи қатлами 45-60 см чуқурликда, 

иккинчи ва зарур бўлса учинчи қатлами эса уч йилдан кейин 

олдингисига қараганда 15 см баландроқ қилиб ѐтқизилади. 

Қумли тупроқни ўзлаштиришда алмашлаб экин экишнинг муҳим 

аҳамияти бор. Айрим қумли участкаларга қум эрман (шувоқ), қумқиѐқ  

каби ўсимликлар экилиб, ундан яйлов сифатида фойдаланилади. Бу 

ўсимликлар етарли даражада ривожланса улардан қимматбаҳо ем-

хашак тайѐрланади. Бунда ҳам маьлум режимга, яьни яйловдан 

фойдаланиш тартибига риоя қилиш зарур. 



E’tiboringiz uchun rahmat 


