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АҢДАТПА 

 

Жоңғар-Балқаш қатпарлы жүйесінде орналасқан Үшарал перспективалы 

алаңының металлогениялық мамандануын анықтайтын геологиялық 

құрылысы мен геодинамикасы қарастырылады. Талдау барысында аудан 

бойынша өндірістік есептің деректері және ауданның геодинамикасы туралы 

әдеби көздер қолданылды. Тақырып бойынша жұмыстарды орындау үшін 

қашықтықтан зондтаудың бастапқы деректері Landsat ETM+ және Aster 

ғарыштық түсірілімдерінің мұрағаттық деректері, сондай – ақ рельефтің 

цифрлық модельдері-SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission, 2000 ж.) және 

AsterGDEM (Aster Global digital Elevation Model, 2011) деректері 

пайдаланылды. 

Біздің далалық геологиялық зерттеулер аумақтың сирек, түсті және 

бағалы металдарға болашағы зор екенін көрсетті. Ауданды металлогендік 

аудандастыру геохимиялық және аналитикалық зерттеулердің нәтижелері 

бойынша берілген. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Рассматривается геологическое строение и геодинамика, определяющей 

металлогенической специализации Ушаралской перспективной площади, 

локализованной в Жонгаро-Балхашской складчатой системе. При анализе 

использованы данные производственного отчета по площади и литературные 

источники по геодинамике района. Исходными данными дистанционного 

зондирования для выполнения работ по теме послужили архивные данные 

космических съемок Landsat ETM+ и Aster, а также цифровые модели рельефа 

– данные SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission, 2000 г.) и AsterGDEM 

(Aster Global Digital Elevation Model, 2011). 

Наши полевые геологические исследования показали перспективность 

площади на редкие, цветные и благородные металлы. Дано металлогеническое 

районирование площади по результатам геохимических и аналитических 

исследований. 
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ABSTRACT 

 

The geological structure and geodynamics, which determine the metallogenic 

specialization of the Usharal prospective area, localized in the Zhongar-Balkhash 

fold system, are considered. The analysis used the data of the production report on 

the area and literary sources on the geodynamics of the area. The initial remote 

sensing data for the work on the topic were archived data from the Landsat ETM+ 

and Aster satellite surveys, as well as digital terrain models – SRTM data (Shuttle 

Radar Topographic Mission, 2000) and AsterGDEM (Aster Global Digital Elevation 

Model, 2011). 

Our field geological studies have shown that the area is promising for rare, non-

ferrous and precious metals. Metallogenic zoning of the area is given based on the 

results of geochemical and analytical studies. 
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КІРІСПЕ 

 

Орындалған отандық зерттеулерді және Үкімет қабылдаған геологиялық 

барлау жұмыстарын дамыту бағдарламасын талдау шешілетін ғылыми-

техникалық проблеманың келешегін көрсетеді. 

Шешілетін ғылыми-техникалық проблеманың қазіргі жай – күйін 

бағалау-пайдаланылатын пайдалы қазбалардың көптеген кенорындары 

игерудің соңғы сатысында. Минералдық шикізат қорларының таусылуы 

өндіру мен алынатын өнім көлемінің қысқаруына, сондай-ақ қызметі 

экономиканың тау-кен өндіру және қайта өңдеу саласына тікелей тәуелді 

моноқалалардың әлеуметтік шиеленісіне алып келеді. Әзірленіп жатқан 

бағдарламаның мақсаты геологиялық барлауды тұрақты дамытудың ғылыми 

базасын қамтамасыз ету, Қазақстанның ресурстық базасын нығайту, табиғи 

және техногендік кен шикізатын ұтымды игеру технологиясын әзірлеу болып 

табылады. 

ҒЗЖ жүргізу қажеттілігінің негіздемесі. Қазақстанның жер қойнауының 

байлығы таусылған жоқ, әлі жеткілікті зерттелмеген перспективалы аудандар 

бар, әсіресе тереңдікке дейін. Біз заманауи геологиялық-геофизикалық 

әдістермен және кенорындарын жедел іздеуді қамтамасыз ететін іздеу 

ұңғымаларын бұрғылаумен бірге Жерді ғарыштық зондтау материалдарын 

қолдандық. Қойылған мақсатқа ғылыми-техникалық шешімдер жасауға, 

минералдық-шикізат базасын дамытуға, геологиялық барлау кезінде 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерді арттыруға бағдарланған негізгі 

міндеттерді дәйекті түрде шешу арқылы қол жеткізіледі. 

Өзектілігі - ұсынылған бағдарлама тақырыбы өзекті, ғылыми 

зерттеулердің қолданылатын әдістері бағдарлама алдында қойылған 

міндеттерді шешу үшін қол жетімділігімен және нәтижелілігімен 

ерекшеленеді. 

Тақырыптың жаңалығы - Қазақстанда геологиялық зерттеулер және 

пайдалы қазбаларға перспективалы бөлікшелерді болжауды негіздеу үшін 

теориялық база құрылған жоқ. Талдау геологиялық барлаудың мұндай 

теориялық ғылыми базасы плум-тектоника қағидаттары сәтті қызмет ете 

алатындығын көрсетеді. Біз осы теориялық базаның ғылыми сенімділігін 

сынап көрдік және оның негізінде Геологиялық зерттеулердің дәстүрлі 

әдістерімен ашыла алмайтын перспективалы бөлікшелер анықталды. 

Мақсаттары: 1) геологиялық құрылымдар мен белсенді тектоникалық 

аймақтарды қалыптастыру моделін құру. 2) іздестіру ұңғымаларын бұрғылау 

материалдары бойынша перспективалы бөлікшелерді және олардың 

болжамды ресурстарын геологиялық бағалау; 3) байыту фабрикасының 

қалдықтарындағы техногендік кендердің минералдық нысандарын зерделеу. 

Сынамаларды дайындау, зертханалық талдаулар және сынамаларды 

минералогиялық зерттеу. 
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1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАР МЕН БЕЛСЕНДІ 

ТЕКТОНИКАЛЫҚ АЙМАҚТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МОДЕЛІН 

ҚҰРУ 

 

Кенденуді оқшаулау үшін тектоникалық белсенді аймақтарды 

қалыптастырудың теориялық моделі Плюм-тектоникаға негізделген жұмыс 

аймағының геологиялық даму тарихының деректеріне негізделеді. 

Өңірлік далалық зерттеулер Қазақстанның қатпарлы құрылыстары, оның 

ішінде Жоңғар-Балқаш қатпарлы жүйесі өзінің генезисі бойынша Ығысу-

геотұрақты және Қазақ континенті мен Сібір континенті арасындағы 

Палеоазиялық мұхиттың орнында қалыптасқан палеозой суперплюмінің 

әсерінен түзілген және коллизиялы болып табылатынын көрсетті. Жүргізілген 

зерттеулер толық негізделген ұстанымға ие болған плум-тектоника 

тұжырымдамасына негізделді. 

Солтүстік Жонгарияның қатпарлы түзілімдері (оның ішінде біз зерттеген 

l-44-IV және L-44-XXII парақтар шегінде) негізінен орта палеозойда 

қалыптасты. Осы уақытқа дейін (ордовиктің соңында) Қазақстан континенті 

пайда болып, эдиакар-кембрийден бастап оқшауланған күйде болған [23, 35, 

60, 77]. Ол Мегаконтинент Родинийдің ыдырауы кезінде құрылып, 

суперконтиненттің қысымымен бөлінді[2, 3, 9, 10, 19, 24, 37, 38]. 

Ордовик пен силур кезеңдерінде Жоңғар-Балқаш аймағында теңіз 

бассейнінің жағдайында, теңіз шөгінділерімен (яшма, кремнийлі алевролиттер 

және аргиллиттер – яшма-базальт формациясы) көмкерілген, мантия 

заттарымен (дуниттердің, перидотиттердің, габброидтердің шағын 

интрузиялары және төгілген базальттар) белсенді геосутурлы аймақта 

ашылған жер қыртысының қалыптасуы жүрді; жасыл түсті құмтастармен, 

алевролиттермен, кремнийлі алевролиттермен және алевропелиттермен, 

Базальттармен және кальцийлі құмтастармен (жасыл түсті терригенді-

кремнийлі-базальтты формация). Қазіргі уақытта Жоңғар-Балқаш қатпарлы 

жүйесінде жоғарыда аталған таужыныстар кешені Солтүстік және Солтүстік-

Шығыс Балқаш маңы аймағында шоғырланған. Осындай түзілімдер оңтүстік 

Балқаш өңірінде бұрғылау ұңғымаларымен анықталды. Сонымен қатар 

аталған таужыныстар Алакөл ойысының іргетасында болуы мүмкін. 

Бассейнде мұндай қыртыстың пайда болуы орта девонға дейін созылды, 

сол кезде Қазақстан континентін қоршап тұрған теңіз бассейндерінде 

палеоазиялық мұхиттың белсенді жабылуы басталды. Мұндай дамудың дәлелі 

ретінде алаңның солтүстік-батыс бөлігінде, Жоңғар жарылымды аймағында, 

геосутурлы аймақта және девонға жататын континентальды офиолиттік 

триаданың анықталуын алса болады. Жоғарғы Триада живеттік маржандары 

бар әктас және орта девонның конодонттары бар қызыл яшмадан тұрады. 

Бұдан әрі сілтілі базальттардың жастықты лавалары және 

мегаплагиопорфирлердің силлалары жүреді. Тектоникалық блоктар сериясы 

гипербазиттерден, серпентиниттерден және Қазақия континентінің II және III 
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сақиналы құрылымдары арасындағы геосутурлы аймақтың габброларынан 

тұрады[42, 43, 47, 48, 53, 57]. 

Қазіргі заманғы бетке шығарылған теңіз вулканогендік-кремнийлі-

карбонатты кешені Девон-карбонның негізгі жыныстарымен тектоникалық-

күрделі қатынастарда орналасқан, пренит, пумпеллиит және тіпті гроссуляр 

базальттарының лавалары арқылы дамып, барлық үш қабаттың 

метаморфталған жыныстарының фрагменттерінің хаотикалық таралуы бар 

тектоникалық меланж түзеді, гипербазиттердің амфиболиттерге, 

габброидтардың цоизит родингиттеріне айналуы және екінші реттік шпинель 

тізбектерінің гарцбургиттеріндегі серпентиниттерде пайда болуы. 

Офиолит триадасының меланжирленген сынықтарының және 

кесектерінің таралуы, ауданы 15х20 км параметрлі, бұрыс пішінді жолақ 

түрінде байқалады, негізінен Солтүстік-Жоңғар жарылымы аймағында және 

жұмыс ауданынан солтүстік-батысқа қарай Балқаш геосутуралы аймағының 

шегінде орналасқан. Құрлықтық офиолиттік формацияның меланжирленген 

таужыныстарының сынықтары Солтүстік-Жоңғар жарылымы аймағында 

оңтүстік-шығыс бағытта Қытаймен мемлекеттік шекараға дейін таралады [62]. 

Кеш силурда барлық жағынан, соның ішінде Жоңғар-Балқаш бассейні 

жағынан да континенттің белсенді жиектері болды. Мұнда орталық және 

Шығыс Қазақстан вулкан-плутоникалық белдеуі қалыптасқан. Теңіз 

шығанақтары мен бассейндерде белсенді аралдық доғалар (Жарма-Сауыр 

және Шығыс Жоңғар) және тауаралық бассейндер жүйесі пайда болды. 

Жоңғар-Балқаш бассейнінің өзінде ерте девонда теңіз бассейнінің тереңдігінің 

төмендеуі жағдайында алевропелиттер, сазды-кремнийлі тақтатастар, 

алевролиттер, құмтастар, Сарқант құмтастары (D1-2sr) (жасыл түсті 

терригенді-кремнийлі-сланецті формация) жинақталды. 

Орта девонның екінші жартысынан бастап теңіз бассейндерінің тарылуы 

басталып, олардың белсенді жабылуы басталды. Франстық кезеңде Жоңғар-

Балқаш бассейнінің солтүстік-батыс бөлігі (қазіргі координаттарда) жабылды. 

Жанартау белдеуі бассейннің жабық бөлігінің орнына көшті. 

Алевролиттердің, конгломераттардың, құмтастардың, қышқыл құрамды 

туфтердің, туфты құмтастардың, кремнийлі таужыныстардың, 

туфоалевролиттердің, сирек кездесетін сарыбуктор свитасы әктастарының 

(терригендік-туффито-кремнийлі формация) белсенді жинақталуы орын 

алған, аумақтың қалған бөлігінде терең теңіз жағдайы сақталды. 

Кеш девонда  Жоңғар-Балқаш бассейнінің солтүстік шетінде геосутурлы 

аймағының эпейрогенезі және вулканизм процестері жалғасты. Бұл уақытта 

Балқаш маңы және Іле вулканоплутоникалық белдеулері құрылып, белсенді 

әрекет ете бастады, жанартау доғаларының қызметі жалғасып, кейбір 

тауаралық су бассейндері жабыла бастады. Ерте карбонға қарай таяз және 

аумағы қысқарған Жоңғар-Балқаш теңіз бассейніне күл, туфогендік және 

терригендік материалдар көп келіп түсті, туффиттер, алевриттер, 

алевролиттер, туфоалевролиттер, кремнийлі жыныстар, құмтастар, 
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тастаускаяның (D3-C1ts) тақтатастары жинақталды (терригендік-кремнийлі-

туффитті формация). 

Сарыбуктор және тастаук свиталарының шөгінді түзілімдерінің құрамы, 

олардың қатты деформациясы геосутурлы аймақтарға тән. Шөгінділер 

көбінесе үзілістермен, соның ішінде ығысулармен шектеледі. Таяз және терең 

теңіз шөгінділерімен ұсынылған фациялардың алуан түрлілігі байқалады. 

Мүмкін, осы геодинамикалық жағдайда фациялардың барлық түрлері 

мыналармен анықталған: 1) бассейннің күрделі бөлінген рельефімен, негізінен 

геосутурлы аймақтың қиылысуын түсіндіретін; 2) су үсті – су асты атқылауы 

кезінде вулканомиктті және пирокластикалық арал доғалары есебінен сынық 

материалдың түсуі; 3) әртүрлі түйірлі шөгінділердің кең таралуына әкелетін 

материалдың жоғары қозғалғыштығы. Вулканогендік-шөгінді материалдың 

негізгі бөлігі екі санатқа жатады – вулкандық күл және гравитациялық 

ағындардың шөгінділері (турбидиттер, пирокластикалық ағындар). 

Қималарда қабатшалар свиталарының, яшма линзалары немесе 

сынықтары, темірлі кварциттер марганецпенкездесуін келесідей түсіндіру 

мүмкін. Геосутурлы аймақтар блоктарының түйіскен аймағында 

шөгінділердің қарқынды араласуына және жер бетілік қыртыстта базальт 

қабатының пайда болуына ықпал ететін төмен тұтқыр және тығыз су қаныққан 

қабат қалыптасады. Әсіресе бұл түзілімдердің көпшілігі Тастау жотасының 

аумағында (Көкмойын және Көксуат өзендерінің суайрығы) орналасқан. 

Мұнда олар жасыл және сұр-жасыл сазды-кремнийлі тақтатастармен, 

андезибазальттармен және олардың туфтерімен, яшмалармен, гематит-

марганец-кремниймен және радиолариямен ұсынылған. Бұрын бұл терең теңіз 

түзілімдері тастау свитасының құрамына еніп, бір бөлімде сипатталған. 

Кейде родохрозит пен родонитті, қара фтаниттермен және кремнийлі 

туффиттермен бірге марганецті қызыл яшмалардың болуы геологиялық 

аймақтың белсендірілуін көрсетеді. Тастау түзілімдері жылжулар бойынша 

силур-девон шөгінділерін жабады және ығыспамен контактілермен қара 

кремнийлі туффиттер мен карбонның Жиделі (C1zd) және Жабык (C1dj) 

свиталарының флишоидтарымен жабылған. Солтүстік Жоңғар 

жоталарындағы девон және төменгі карбон шөгінділерінің қалың қабатын 

талдай отырып, бұл аймақта Жоңғар-Балқаш теңіз бассейнінің бірнеше рет 

қайталанатын абиссальды-көлбеу шөгінділерден тұратын геосутурлы аймақ 

бар деп қорытынды жасауға болады, ал қайталанулар теңіз жабылғанға дейін 

жалғасқан. 

Ерте карбонда (кеш виза-серпухов) теңіз бассейнінің қысқаруы мен таяз 

болуы байқалады. Балқаш геосутурлы аймағында ретсіз кешендер 

(олистостром) қалыптасуын жалғастырған. Бассейннің жиегінде (жұмыс 

алаңынан тыс) континентальды вулкандық доғаларда вулкандық 

белсенділіктің жандануы байқалады. Трахиандезит және трахибазальт 

ерітінділерінің лавалары мен туфтерінің жинақталуы байқалады. Бассейннің 

орталық бөлігінде көтерілу процесі төменгі карбон жиделі (кремнийлі 

құмтастар, конгломераттар, туфопесчаниктер, кремнийлі алевролиттер, 
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терригендік-кремнийлі формацияның омарганцты алевролиттерінің 

горизонттары) және жабык свиталарының (алевролиттер, туффиттер, 

алевролитті тақтатастар, флишодты терригендік-туффиттік құмтастар) аз 

деформацияланған шөгінділері жиналуы доға алдындағы бассейннің 

бөлінуіне әкелді. 

Бороталы аймағында, доғалы бассейн жағдайында, жоғарғы карбон-

төменгі Пермьдегі Лабинск свитасының құмтастары, алевролиттері, 

кремнийлі тақтатастар мен әктастар, Қызқорған свитасының полимиктті 

құмтастары мен кремнийлі алевролиттері, құмтастар, туфты құмтастар және 

Ерменсай свитасының риолитті туфтары, құмтастар, алевролиттер мен 

Қызылсай свитасының әктастары, төменгі карбонның Ақсу свитасы 

вулканомиктті құмтастар мен алевролиттер жинақталды. Орта карбонда, доға 

алды бассейн жағдайында, конгломераттар, гравелиттер, полимиктті 

құмтастар, алевролиттер және Ақсу свитасының әктастары түзілген. 

Постколлизионды кезеңде Бороталы аймағының сипатталған бөлігінде 

Тасты (С2), Алтыбай (С3) және Сельта (Р1-2) свиталарының терригенді-

туффитті түзілімдерінен құралған эффузивті-шөгінді түзілімдер кеңінен 

таралды. 

Дәл осындай кезең риолит формациясының субвулканикалық интрузивті 

денелерін енгізумен байланысты. 

Орта карбоннан бастап Қазақстандағы барлық теңіз бассейндері жабыла 

бастады. Жоңғар-Балқаш бассейнінің орнында қалдық құрлықішілік теңіздер 

мен шұңғымалар сақталады, онда салынған құрылымдарды 

(брахисинклинальдарды) құрайтын баламбай свитасының құмтастары, 

конгломераттары, туффиттері мен әктасты алевролиттері (терригендік 

формация) жинақталды. 

Карбон кезеңінің соңында-ерте Пермьде коллизия белсенді түрде пайда 

бола бастады, содан кейін гранитоидты магматизм мен тау түзілуі жүрді. 

Тауаралық және тау бөктеріндегі ойпаттармен бөлінген тау жоталарының 

көтерілуімен қатар жартылай жабық терең су бассейндері пайда болды. 

Аумақтың интрузивті түзілімдері Лепсі кешенінің таулы-биотитті 

граниттерімен ұсынылған. Сирек металды, вольфрамды және молибденді 

кендену граниттермен байланысты. Алтынмен күрделі кенденудің түрі болып 

табылады. 

Осылайша, Жоғарғы палеозойда Жоңғар-Балқаш қатпарлы жүйесі 

қалыптасты. Мүмкін, орта триас аймағында платформаға жақын даму режимі 

қалыптасқан шығар. Алайда мезозой мен кайнозой дәуірінде палеозой 

қатпарлы түзілімдері толығымен тұрақтанбаған. Бұрын қалыптасқан шовты 

аймақтарының немесе жарылыс бұзылыстарының түйіндерінің тектоникалық-

магмалық активтенуі ерте триаста гранодиориттер, граносиениттер, 

монцониттер және монцодиориттер ұсынған ерте триас кешенінің ұсақ 

интрузивтері мен дайкалары пайда болған кезде көрінеді. Бұл кешенмен, 

мүмкін, алтын кенденудің бір бөлігі және түсті металдардың геохимиялық 

ореолдары байланысты. 
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Мезозойда терриген материалының шоғырлану аймағы болып табылатын 

Іле және Алакөл ойыстары қалыптасқан. Алакөл ойысында, Юра дәуірінде, 

оның жекелеген ауытқуларында көмірлі шөгінділер жиналған. Жалпы, 

мезозой дәуірі салыстырмалы түрде тыныш тектоникалық режиммен 

сипатталды. Маңындағы еңісті аудандарында палеозойлық қатпарлы 

құрылымдардың шайылуы жүрді, осы аймақта мезозойдың соңында 

денудациялық тегістелу жүрген. Денудация бетінің қалыптасуының төменгі 

жас шегі барлық палеозой жыныстарында, соның ішінде Пермь түзілімдерінде 

соңғысының дамуымен анықталады. Оның жоғарғы жас шекарасы, солтүстік 

Жонгарияда, денудациялық бетінде орналасқан фауналық сипатталған 

палеоген және неоген шөгінділерімен анықталады. Мезозойдың соңында бұл 

аймақ салыстырмалы шамадан тыс амплитудасы өте аз денудациялық 

жазықты білдірді. Бұл уақытта мору қабатының пайда болуы үшін қолайлы 

жағдайда болған. 

Кайнозойдың басында аймақта тік қозғалыстар күшейе түсті. Жоңғар 

Алатауының тау құрылыстары және жаңа ойпаттар қалыптаса бастады: тау 

етегі, Тонкеріс, Колпаковская және т. б. 

Жоңғар Алатауының болмашы биіктерінде мезозойлық желденудің 

қыртысын тегіс бұзу және таяз бассейндерде, оның ішінде бентонитті саздарда 

түрлі-түсті (палеоген және неоген) жауын-шашынның жинақталуы үшін 

жағдайлар жасалды. Бұл бассейндер қазіргі тауаралық және тау бөктерінен 

асып кетті [62]. 

Аудандағы ең қарқынды тау процестері ерте плейстоценде болды. 

Тектоникалық кернеулердің нәтижесінде ежелгі тектоникалық тігістер 

жаңарып, жаңа альпілік жарылымдар пайда болды, олар арқылы төртінші 

уақытта блоктардың сараланған тік қозғалыстары орын алды. Тік 

қозғалыстардың мөлшері мен ауқымын су бөлетін кеңістіктерде және 

тауаралық депрессияларда сақталған палеогенге дейінгі пенепленнің 

байқалған деңгейлері бойынша бағалауға болады, оның тегістелген бетінде 

бірқатар жерлерде палеоген және неоген шөгінділері жатыр. Сонымен, 

Жоңғар Алатауының тау құрылымдарынан Солтүстік Жоңғар жарықшағының 

ойысымен бөлінген Алакөл ойпаты суайрығына қатысты 500-1500 м-ге 

төмендетілді.Колпаков ойпатының түбі Алакөл ойпатына қатысты 300-400 м-

ге көтерілді, бірақ оны қоршап тұрған жоталарға қатысты ол өз кезегінде 500-

700 м-ден төмен. тік қозғалыстардың қарқындылығы әдетте батыс-солтүстік – 

батыс сияқты оңтүстік-батысқа қарай төмендейді. Балқаш маңы ойпатында да, 

меридионалды бағытта да негізгі су бөлу кеңістігінен Солтүстік пен 

оңтүстікке қарай. Тауаралық және тау бөктеріндегі депрессияларда, ішінара 

жалпақ су қоймаларында, палеогендік және неогендік шөгінділер көлденең 

немесе қуыс 5-6 градус бұрышта орналасқан, бұл тегістеу бетінің көлбеу 

беткейіне сәйкес келеді және тек альпілік жарылыс бұзылыстарының 

аймақтарында олар қатты бұзылады. 

Альпілік тектоникалық қозғалыстар нәтижесінде жоталар мен оларды 

бөлетін депрессиялардың заманауи жүйесі қалыптасты. Бұл жағдайда басым 
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қозғалыс жалпы соққы болды, нәтижесінде гипсометриялық деңгей және 

бұрын салынған тауаралық депрессиялар көтерілді. Солтүстік Жонгариядағы 

рельефтің мүсіндік-эрозиялық формаларынан басқа, қозғалыстар депрессияда 

және қазіргі өзен желісінде жинақталған формалардың пайда болуына әкелді. 

Тектоникалық қозғалыстар қазіргі уақытта жалғасуда. Бұған болжамдық 

бағалау бойынша 6-7 балдық аймаққа жататын Солтүстік-Жоңғар өңірінің жас 

ақауы бойынша төрттік шөгінділердің көтерілуі және сейсмикалық 

белсенділігі дәлел [62, 63]. 
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2 МИНЕРАГЕНДІК АУДАНДАСТЫРУ 

 

L-44-XXII, XXIII парақтар аумағының минерагениясын қарастыра 

отырып, авторлар [62] әр түрлі генетикалық типтегі кен түзілуінің төрт негізгі 

кезеңін ажыратады: орта палеозой (төменгі-орта және жоғарғы девон-турне), 

жоғарғы палеозой (төменгі және орта карбон), кеш палеозой (ерте пермь), ерте 

мезозой (ерте триас). Сонымен қатар, ауданның пайдалы қазбаларын 

неғұрлым толық сипаттау үшін аллювиалды-пролювиалды төрттік 

түзілімдермен шектелген Солтүстік-Шығыс Жонгарияның негізгі өзендерінің 

алтын тәрізді шөгінділерінің пайда болуымен, Юра қоңыр көмір, эоцен және 

плиоцен монтмориллонит және бентонит саздарының кенорындары мен 

көріністерінің пайда болуымен байланысты мезозойдан қазіргі дәуірге дейін 

(ерте триастан кейін) бөліп көрсету қажет. Әр түрлі құрылыс материалдары 

(құм-қиыршықтас қоспалары, құрылыс құмдары, кірпіш саздары және 

саздақтар) негізінен жас платформалардың жамылғы тысы заманауи және 

неоген-төрттік молассоидты түзілімдері болып табылады. 

Төменгі-орта девонда құлау бойынша әртүрлі бағыттағы жарылу 

бұзылыстарынан тұратын геосутурлы аймақта жарықшақтық аймағының 

қарқынды дамуы есебінен қабатаралық аумақта желілік кварцтену және 

алтын-сирек металды және сирек березитті кенденумен кварц желілерін, 

сондай-ақ кварц-серицит-қорғасын-мырыш минералдануын дамыту үшін 

салыстырмалы түрде қолайлы орта құрылды. Сол дәуірге кобальт-хром-

никель минералдануы жатады, ол аймақтың жеке шовтармен шектелген орта 

Девон кешенінің дуниттері мен серпентиниттерінің ұсақ интрузивті 

денелерімен байланысты терең Солтүстік-Жоңғар жарылысының 

трансформациялық жыртылу аймағында орналасқан. 

Жоғарғы палеозой дәуірінде, доғалық бассейн жағдайында, темір-

марганец, силикат-марганец және мыс-марганец кенденуінің дамуы үшін 

қолайлы геодинамикалық жағдайлар жаралған. Сондай-ақ киновар мен 

регенирленген алтын-талшықты минералданудың шамалы көрінісі болды. 

Кеш палеозой дәуірінде аумақтың оңтүстік бөлігінде өте аз көрінетін ерте 

пермьдік интрузивті магматизмге алтын-полиметалл және сирек кездесетін 

металл кендерінің пайда болуы байланысты. 

Постплум-тектоникалық жағдайында, яғни ерте мезозой дәуірінде 

Оңтүстік жоңғар кешенінің гранодиорит-монцониттік құрамының ерте триас 

интрузиялары енгізілді, олармен экзо-және эндоконтактілік аймақтармен 

шектелген ұсақ алтын-сульфидті-кварцты минералдануының байланысы 

кеңістікте және генетикалық түрде орнатылады. 

Тікелей және жанама минерагеникалық белгілер, геодинамикалық 

жағдайларды талдау және гравимагнит барлаудың негізінде, сонымен қоса      

А. Ф. Ковалевскийдің (2000 ж.) деректерін ескере отырып, зерттелген аумақта 

бір мезгілде минерагеникалық болып табылатын 4 құрылымдық-формациялық 

аймақ бөлінді: 1) Тастауқай теңіз бассейнінің белсенді шеті; 2) Сарқан 

белсенді шеті; 3) Бороталы жанартау түзілімдерінің жинақталуының 
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алдындағы элементтері бар доғалы бассейн; 4) палеозойдағы белсенді шеткі 

теңіз бассейніндегі шөгінділер, мезозой кайнозой түзілімдері 

эпиплатформалық жағдайда қалыптасқан Алакөл алабы (2.1-сурет). 

 

  

 
 

Сурет 2.1 L-44-XXII парағының аумағының тектоникалық сызбасы. 

Құрылымдық-формациялық аймақтар: I) Алакөл; II) Тастауқай;  

III) Сарқант; IV) Бороталы [62] 



19 

 

Тастау МЗ (I. Мп, Fe, Au / D3-С2) 

Тастау минерагениялық аймағы (МЗ) Сандықтас-Шолақ және 

Сарышильдин жарылымдарының солтүстігіне қарай орналасқан, L-44-XXII, 

XXIII парақтар алаңының жартысынан астамын алып жатыр, солтүстік-

шығыстан аудан Солтүстік Жоңғар жарылымымен шектелген. Аймақ 

негізінен ендік бағытта созылған және теңіз бассейні (о-D2), белсенді шеткері, 

доғалы бассейннің (D1-С1) геосутурлы аймағы (D1-С2), коллизиялық (С2) 

жағдайында қалыптасқан терригенді-кремнийлі-туффитті және флишоидты-

терригенді-туффитті түзілімдерден тұрады. 

Бұл түзілімдердің даму ауданы негізінен тыныш гравитациялық және 

магниттік өрістермен сипатталады. Ауырлық күшінің қалдық ауытқуларының 

қарқындылығы аймақтың бүкіл ауданы бойынша 6-12 мг аралығында өзгереді. 

Бұл жағдайда ең жоғары мәндер (12-14 мг) антиклинальды құрылымдардың 

бқлікшелеріне, ал синклинальдарға төмендейді. 0-(-50) нтл фондық мәні бар 

әлсіз сараланған теріс магнит өрісі. Жергілікті ауытқулардың бағыты негізінен 

меридиандық болып табылады және олар кіші көлденең Тектоникалық 

бұзылулар бойында пайда болған блоктардың шекараларымен байланысты 

болуы мүмкін. Ішкі шетіндегі тар жолақта, орта девондық шағын 

интрузиялардың шағын ультрамафиттерінің даму аймағында магнит өрісінде 

девондық құрылымдардың борты бойымен тар созылған, көлемі 1x8 км 100-

200 нТл, габбро-перидотитті формацияның интрузивті жыныстарымен 

байланысты ауытқулар (∆Та) байқалады. Магниттік аномалия Жер бетінен 

солтүстік-Жоңғар ақауы бойымен созылған никель, кобальт және хром 

шашырауының геохимиялық галоымен байқалады. 

Аймақтың кенденуі негізінен карбонатты-кремнийлі-терригендік 

формацияның құрамындағы темір-марганец, силикат-марганец және 

алтынмен мыс-марганец. Марганец минералдануы тау, жабык және Жиделі 

свитасының құрамындағы сингенетикалық алевролитті-кремнийлі-тақтатаста 

жүрген. Қойнауқаттық, линза тәрізді, шлирлік, сирек желілік штокверктер 

түріндегі кен денелері, тұтас, массивті, сондай-ақ торлы және желілі 

(кенденген яшма тәрізді жыныстар), құрамы бойынша кварц-марганец-

браунит-гаусманитті минералды типті, қиын байытылатын, кедей, сирек 

оолитті, бетінен тотыққан, псиломелан-пиролюзитті құрамды, құрамында 

марганец 20-26% - ға дейін бар. Сол формацияға сынаптың минералдануы 

жатады. 

Силикат-марганецтен басқа, тұтастай алғанда Тастау құрылымына-МЗ  

ұсақ кварцтық желілер түрінде көрінетін алтын-кварцтық, алтын-сульфидтік-

кварцтық және алтын-кварц-полиметалдық формациялардың, созылымы мен 

қуаты жағынан шағын тамыр-жанасқан кендену аймақтарының, Тастау (D3-

C1ts), Жабық (C1dj), Жиделі (С1zd) және Кеңес свиталарындағы (С2kn) 

құрамындағы пропилиттеу аймақтарының дамуы тән.  Бұл формациялардың 

минералдануы сыну, үгітілу аймақтары және ерітінділердің өткізгіштігі, 

екінші ретті бұзылулармен жасалады. 
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Алтын-кварцтық формация Тастаук МЗ алаңында кеңінен ұсынылған, 

сингенетикалық тұрғыдан орта-ұсақ кварцтық желілермен,  тығыз орналасқан 

желілер сериясымен және желілік кварцтену аймақтарымен байланысты. 

Кварц желілерінің қуаты 5-10 см-ден 1-2 м-ге дейін, ұзындығы әдетте 15-20 м-

ден аспайды.  

Алтын-сульфидті-кварцты (березитті) түзілім негізінен Оңтүстік Жоңғар 

интрузивті кешенінің гранит-гранодиоритті құрамының ерте триастағы әлсіз 

эрозияға ұшыраған интрузивті денелеріне (дайкалары, штоктары) 

орайластырылған алтынның минералдану белгілерімен кездеседі. 

Березитизация процесі тек интрузивті жыныстарда дамыған, ұсақ кварц 

желілері бойымен серицит және кварц-серицит аймақтарын қалыптастыру 

орташа қышқылды шаймалауда көрінді. Әлсіз алтын минералдануы 

интрузивті жыныстарда сирек кездесетін желілік типті құрайтын төмен қуатты 

кварц желілерімен шектелген. 

Алтын-кварц-полиметалл түзілімі Жабық свитасының (С1dj) кремнийлі-

терригендік шөгінділеріндегі көмірлі-сазды (қара тақтатасты), сазды-

кремнийлі алевролиттердің пиритизацияланған горизонттарымен шектелген. 

Пириттелген горизонттар (пирит түйірлерінің мөлшері 0,5-2 мм, сирек 1-2 см-

ге дейін) әр түрлі дәрежеде пропилиттелген (пропилиттерге дейін), желілік 

кварцтену және тақтатастану байқалады.  

Нашар көрінетін хром-никель-кобальт минералдануы (платина 

тобындағы металдар болуы мүмкін) листвениттелінген таужыныстарында 

байқалған және негізді-ультранегізді құрамды орта девондық интрузивті 

кешенінің никель-кобальт силикатты қалдық формациясымен байланысады.  

Тастау минерагендік аймақ шегінде: 

1-Карамола марганец-алтын кені торабы (І.0.1.Мп, Au);  

2-Карамола марганец өрісі (I. 0.1.1. Mn, Au);  

3-Күнгей алтын кені торабы (I.0.2.Au); 

4-Тастау-Көксуат перспективалы болжамды алтын-полиметалл алаңы 

(І.0.2.1.Аи, Pb); 

5-Ізенді алтын кені перспективалық алаңы (І.0.0.1.Аи). 

Карамола марганец-алтын кенорны L-44-XXII парағының орталық 

бөлігінде орналасқан. Солтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа қарай созылып 

жатыр, ауданы 250 км2. Аймақтың батыс және орталық бөліктері Жабык және 

Жиделі свиталарының кремнийлі-терригенді, туффито-терригенді 

шөгінділерінен құралған. Шығыс бөлігі ерте пермнің гранит-порфирлерінің 

березиттелген дайкаларымен бұзылған, Кеңес және Баламбай свиталарының 

терригендік түзілімдерінен құралған. 

Геофизикалық өрістерде торап теріс магниттік ауытқулармен 

сипатталады, қарқындылығы-25-тен -50 нТл-ге дейін. Тораптың солтүстік-

шығыс бөлігі +25-тен +225 нТл-ге дейінгі оң ауытқулармен сипатталады, 

шамасы, ультра негізгі құрамның таяз жатқан жыныстарымен байланысты. 

Гравитациялық өріс біркелкі,  +4-тен +10 нТл-ге дейінгі қарқындылықтағы оң 

ауытқулар.  
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Қарамола кен торабында стратиформды типтегі темір-марганец 

минералдануының 7 объектісі тіркеледі, оның ішінде 1 Қарамола ұсақ 

кенорны, 3 көрініс (Қарамола ІІ, Қызылтал, Жаманты ІІ, ІІІ) және 3 

минералдану пункті (Қараалмалы ІІ, № 62 кенорны, Жаманты І). Алтын кені 

минералдануы алаңда үш көрініспен (Қияжал, Восток І, Шоқоман) және 

алтын-кварцты және алтын-сульфидті-кварцты түзілімдердің 16 минералдану 

пунктімен көрсетілген. 

Гидротермалды-шөгінді стратиформды типтегі темір-марганец 

минералдануы қызыл түсті кремнийлі алевролиттердің қабаттарында жабык 

және Жиделі свита қабаттарының кремнийлі-терригендік шөгінділерімен 

шектелген. Марганец мөлшері 20-26% дейін, Алтын 0,1-0,5-тен 1-3 г/т дейін, 

сирек 37,5 г/т. 

Карамола марганец өрісі l-44-XXII парағы аймағының батыс 

жартысының орталық бөлігінде орналасқан. Кен торабының ауданы 80 км2, 

қоңыр, қоңыр-қызыл, күлгін және қызғылт-қоңыр кремнийлі алевролиттердің 

горизонттары бар, стратиформды типті сингенетикалық марганецті 

кенденумен сипатталады. Марганец горизонттарымен шектелген кварцты 

желілермен мен желілі тотығу аймақтарында құрамында 0,4-0,5-тен 37,5 г/т-ға 

дейін Алтын кен минералдануы жиі тіркеледі (Шығыс I көрінісі). Кварц 

желілерінің қалыңдығы 0,15-0,8 м, ұзындығы 20 м дейін. 

Геофизикалық өрістерде аудан 0-ден -25 нТл-ге дейінгі қарқындылығы 

бар теріс магнит өрісімен сипатталады. Батыс және оңтүстік бөліктерінде 

қарқындылығы 25-тен -50 нТл-ге дейін. Гравитациялық өріс оң ауытқулармен 

сипатталады, оңтүстік бағытта +4-тен +8 мг-ға дейін артады. Кен алаңы 

шегінде 1 ұсақ кенорны (Қарамола) және темір-марганец минералдануының 3 

көрінісі (Қарамола ІІ, Қызылтал, Жаманты ІІ, ІІІ), Жаманты  

минералдануының 1 пункті бөлінді. Марганец мөлшері 26% дейін. Алтын-

кварцты-талшықты геологиялық-өнеркәсіптік типке 1 көрініс (Шығыс І) және 

минералданудың үш пункті (№6, 15, Алтынтас кен білінулері) жатқызылған. 

Кунгей алтын кені (Ковалевский, 2000) L-44-XXII парағының орталық 

бөлігінде орналасқан, ауданы 500 км2. Аудан алтын мен полиметалдардың 

минералдану көріністері мен нүктелерімен сипатталады. 

Кунгей болжамды торабының құрамына кіретін алаңның шығыс ауданы 

(Тастау-Көксуат алтын-полиметалл алаңы) бірден-бір перспективалы болып 

табылады. Алаңның шығыс бөлігінде Тастауат, Көксуат, Ырғайты (Избенко, 

1990) бөлікшелерінде алғаш рет төменгі карбонның көмірлі-сазды, кремнийлі-

сазды алевролиттерінде, Ырғайты синклиналының қанаттарын құрайтын 

Жабык свитасының (С1dj) бірнеше деңгейіндегі пирит бар көкжиектер 

анықталып, контурланды. 

Геофизикалық өрістерде Күнгей ауданы батыста -25-тен -75 нТл-ге дейін, 

орталықта -25-тен -110 нтл-ге дейін және шығыста -25-тен -50 нТл-ге дейін 

қарқындылығымен теріс магнит өрісімен сипатталады. Гравитациялық өріс 

қарқындылығы бар оң ауытқулармен сипатталады+10 - +12 батыста және 

орталықта, алаңның шығысында +2-ден +10 мг-ға дейін. 
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Алтынның құрамы, негізінен, 0,1-ден 1,0 г/т-ға дейін өзгереді, сирек 1-5 

г/т. Бір геохимиялық сынамаларда, жекелеген кварц желілерінде алтынның 

мөлшері 10-нан 180 г/т-ға дейін белгіленеді. Оның 11-і тау-Көксуат кен 

алаңында шоғырланған. 

Ізенді алтын кен алаңы l-44-XXII жапырақ алаңының төтенше батысында 

орналасқан. Алаң көлемі 10 км2. Алаңның геологиялық құрылымына Оңтүстік 

жоңғар интрузивті кешенінің гранодиориттері бұзып өткен Кеңес свитасының 

(С2кп) флишоидты туфо-кремнеземді-терригенді шөгінділері қатысады. 

Геофизикалық өрістерде аудан -15-тен -25 мг-ға дейінгі 

қарқындылықтағы теріс магниттік ауытқулармен сипатталады. 

Гравитациялық өрісте оң ауытқулар қарқындылықпен өзгереді +4 - +6 MGL. 

ІзендІ І көрінісінде (Шайкин, 1980) аса серициттелген және қапталған 

гранодиориттерде 4-10 г/т алтынның және 40-80 г/т күмістің өнеркәсіптік 

құрамы анықталды. Гранодиориттердің жанасу аймағының көп бөлігі аталған 

аймақта алтын-сульфидті-кварцты формацияның ұсақ өнеркәсіптік маңызды 

объектілерін табу мүмкіндігін ұсынады. 
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3 ПЕРСПЕКТИВАЛЫ БӨЛІКШЕЛЕРДІҢ КЕНДІ БАҚЫЛАЙТЫН 

ФАКТОРЛАРЫН БӨЛУ  

 

Тау-кен минерагендік аймағында алтын-пирит рудасының 

минералогиялық типінің құрылуы оның белгілі Бақыршық кен өрісімен 

ұқсастығын анықтауға және алтынның локализациясына ықпал ететін ұқсас 

кен бақылау факторлары мен белгілерін бөлуге мүмкіндік береді.  

Тектоникалық фактор-бұл металлогендік аймақтың негізгілерінің бірі. 

Пирит бар аймақтарды орналастыру солтүстік-шығыс және субендік созылу 

ақауларымен және олардың қиылысу тораптарымен, сондай-ақ 

алевролиттердің көміртектілігімен бақыланады. 

Литологиялық-стратиграфиялық фактор жабык свитасының (С1dj) 

кремнийлі-терригендік шөгінділерінің арасында пирит бар горизонттардың 

қатаң сақталған орын заңдылықтары анықтайды. 

Метасоматикалық фактор алтынның локализациясына тікелей әсер ететін 

негізгі факторлардың бірі болып табылады. Тектоникалық әлсіреген 

аймақтарда, құрамында алтыны бар пиритизацияланған алевролиттердің даму 

жолағында алтынның шоғырлануымен өнеркәсіптік құрамына дейін қайта 

бөлінуіне ықпал ететін таужыныстарының пропилитизациясы 

(серицитизация, хлориттеу, хлорлау, альбитизация) байқалады. 

Геофизикалық іздеу белгісі. Аэрогаммаспектрометрия деректері 

бойынша құрамында алтыны бар пиритизацияланған жыныстар уран мен 

торийдің изоконцентрациясының жоғары мәндерімен сипатталады. ВП-СГ 

әдісімен электрбарлау жұмыстарының нәтижелері бойынша бұл жыныстар 

айқын поляризацияның жоғары мәндерімен ерекшеленеді.  

Гидрохимиялық іздеу белгісі. Алтынмен байланысты 

микроэлементтердің белгіленген кешені (мышьяк, фосфор, бор), 

пиритизацияланған алтын бар горизонттардың астында орналасқан көтерілу 

көздерінен алынған сынамаларды химиялық талдау деректері бойынша, 

тереңдікте алтын кенденуінің болуы туралы айтуға мүмкіндік береді. 

Құрамында алтыны бар пириттелген горизонттар Ырғайты өзенінің алтын 

құрамды шашылымының әлеуетті көзі болып табылады. 

Тастау минерагендік аймағының ауданы солтүстік Жоңғар алтын-

шашылымды ауданының бір бөлігі болып табылады, оның шашылымды 

алтынға деген перспективасының негізгі құрамдас бөлігі болып табылады.  

Жоңғарияның Солтүстік-Шығыс өзендерінің аллювиалды шөгінділерінің 

алтынды құрамдылығы ежелден белгілі. Ауданның барлық негізгі өзендері: 

Шет-Тентек, Орта-Тентек, Жаманты, Ырғайты, Қызылтал. Геологиялық 

материалдарда жекелеген шөгінділердің жоғары перспективалары туралы 

пікірлер бірнеше рет айтылды. Алайда, 1978 жылы Жаманта II арнасының 

арна шашырауын "Қазақстан" артелімен кен іздеушілік жасау әрекеті күтілген 

нәтижелерге әкелген жоқ. Мұның себебі аллювиалды шөгінділердің жоғары 

сулануы мен тастығы, тау массасындағы алтынның аз мөлшері, алтынды 

ағындарының аз мөлшері және ұстамсыздылығы болды.  
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Жалпы алғанда, алтынның өнеркәсіпке жақын болуына қарамастан, 

ауданның шашылымдарын өндіруге күрделі тау-кен-техникалық шарттары 

оларды түпкілікті бағалауға кедергі келтіреді.  

Сарқант МЗ (III. Pb, W, Gr, Cu /D1-2/) Белсенді шеттерде қалыптасқан, 

орта девонға дейін Тастаумен ұқсастығы көп, жоғарғы девонда оқшауланған. 

Сарқан минерагендік аймағы L-44-XXII парағының оңтүстік бөлігінде 

дамыған, бұл аймақтың шамамен 6% құрайды. Солтүстігінде Тастау 

аймағынан Сынықтас-Шолақ, оңтүстігінде Бороталы аймағынан Сарышілдин 

жарығымен шектелген. Зерттелген аумақта нашар эрозияға ұшыраған Лепсі 

интрузивті кешенінің төменгі Пермь гранитоидты массаларының енгізілуі 

аймақтың бүкіл аймағының минерагениясына айтарлықтай әсер етті. L-44-XXI 

парағының іргелес ауданында Сарқан аймағы вольфрам, сирек алтын 

кендерінің минералдануының көптеген көріністерімен жинақталады. 

Төменгі-орта девонның терригендік-кремнийлі-тақтатасты 

шөгінділерінен құралған Сарқант МЗ, ауырлық күшінің қалдық аномалиялар 

картасында ∆g мәні +8-ден -4 мГл дейінгі алаңға сәйкес келеді. Гравитациялық 

өрістің аномальды мәндерінің мұндай айтарлықтай ауытқуы төменгі Перм 

Лепсі кешенінің гранитоидты интрузияларының әртүрлі тереңдігінде 

орналасуына байланысты. Қарқындылығы +-200 нТл жергілікті ауытқулары 

бар аэромагниттік түсірілімдердің Оңтүстік шекарасындағы күрделі ауыспалы 

магнит өрісі интрузивті аймақта қарқынды өзгертілген кератинделген 

жыныстардың болуын көрсетеді.  

Сарқант минерагениялық аймағында мыс минералдануының бір ғана 

пункті бөлінген. Аймақтың негізгі ауданын құм-алевролитті және алеврит-

пелитті қиманың кремнийлі бөліктерінен тұратын Сарқант свитасының (D1-

2sr) жасыл түсті терригенді-кремнийлі-тақтатасты түзілімдері алып жатыр. 

Сызықтық бүктеу кең таралған ендік сызыққа жақын бүкіл жолақта бірқатар 

параллель және секциялық бұзылулар байқалады. Айтарлықтай тақтатас, 

орналасқан свитаның қалыңдығы қарқынды, кенорындарын анықтау үшін 

перспективалы болуы мүмкін, қатты сығылған сызықтық қатпарларда, шовты 

аймақтарына жақындайды. 

Флиш және флишмоласс бассейндерінің геодинамикалық жағдайы 

геосутурлық және коллизиялық магматизмнің пайда болуы кезінде Сарқант 

аймағында нашар көрінетін мыс-кварц-талшықты және сирек металды 

минералданудың қалыптасуына ықпал етті. 

Рельефі қатты бөлінген биік тауларға, Көлік құралдарын пайдалануға 

жарамды жолдардың болмауына байланысты аудан нашар зерттелген. ХХ ғ. 

алпысыншы жылдарының басындағы ГС-50, ГС-200 кезінде алаңда 

құрамында 0,4% бар мысты минералдандырудың бір ғана пункті бөлінген. 

Мыс минералдануы кварц-карбонатты құрамның аз қуатты желілерімен 

шектелген.  

Сирек металл минералдануы, негізінен вольфрам, сингенетикалық түрде, 

Лепсі интрузивті кешенімен (γr1l) байланысты, оның шығысы қарастырылып 

отырған аумақтың Оңтүстік шеңберінен тыс орналасқан. Сарқант 
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минерагендік аймағында вольфрам минералдануы негізінен гидротермалды-

желілі типте. Оның Сарқант свитасының гематиттелген құмды тақтатас 

қабаттарында желілі кврцталған аймақтарында орайласуы байқалады. 

Көршілес L-44-XXI парағының ауданына ұқсас нашар вольфрам 

минералдануының анықталуы тереңдікте экзоконтактіде ерте Пермь 

интрузияларымен штокверктік үлгідегі ұсақ сирек металл кенорындарын табу 

мүмкіндігін жоққа шығармайды. 

Сарқант минерагениялық аймағы сондай-ақ кварц-диккиттік формация 

типтегі сынаптың біршама жоғарылаған геохимиялық фонымен ерекшеленеді, 

олар солтүстік-шығыс созылымының өңірлік мәндерінің үзілістерімен 

байланысты екінші ретті жарылымды бұзылыстарымен бақыланатын кварц 

желілі аймақтарына орайласқан. Аймақ алаңында киноварь белгілері сирек 

кездесетін шлихті ағындарда кездеседі, құрамында сынабы 0,001% - ға дейінгі 

кейбір шлихті сынамаларда ғана белгіленген, минералдану типі шашылымды. 

Төмен құрамдылығы, анықталған объектілердің болмауы Сарқант 

минерагениялық аймағында сынапты минералданудың келешегі аз деп 

санауға болады. 

Шлихті түсірудің нәтижелері бойынша зерттелген алаңнан тыс 

орналасқан осы элементтердің көріністерімен байланысты қарқындылығы 

төмен Рb, W, Сг, Cu ағындары анықталды. 

Бороталы МЗ (IV. Pb, Zn, Cu, Аи, Сг, W С/) 

Вулкандық түзілімдердің жинақталуының басталуы жағдайында 

қалыптасқан Бороталы металлогендік аймақ солтүстіктен Тастау және 

Сарқант МЗ-нан Сарышильдин ұзақ даму жарылысымен бөлінген, 

қарастырылып отырған аймақ L-44-XXII, L-44-XXIII парақтар алаңының 

оңтүстік бөлігінде орналасқан. Аймақтың ауданы шамалы, жалпы зерттелген 

аумақтың шамамен 3% құрайды. Бороталы минерагендік аймағында қорғасын 

мен мырыштың 2 көрінісі мен минералдану пункті, темірдің 1 минералдану 

пункті бөлінді. 

Бороталы аймағының минерагендік мамандануы девон мен карбонның 

бойында дамып келе жатқан депрессияларда кеш палеозойлық вулканогендік-

терригендік түзілімдермен және орта карбон-Пермь вулкан-плутонизмінің 

дамуымен (шамамен триасқа дейін) тікелей байланысты. Бороталы МЗ 

жыныстары сипатталған аудан шегінде ∆g -2 - -8 мг мәндерімен ауырлық 

күшінің теріс өрісімен сипатталады. Таужыныстарының тығыздығы 2,52-2,62 

г/м3 аралығында. 

Бороталы минерагендік аймағында Сарышильдин болжамды полиметалл 

ауданы (IV.0.1. Pb, Zn, Си), солтүстік бөлігі L-44-XXII парағының аумағына 

кіреді. 

L-44-XXII парағының оңтүстік бөлігіндегі сарышильдин полиметалл кен 

алаңы төменгі карбон құрылымын білдіреді. Ақсу свитасының әктастарында 

(жоғарғы Сарышілда көріністері тобы) бөлінген скарндық көріністерде 

құрамында 12,2 және 5,0% шегінде қорғасын мен мырыштың бай кендері бар 

(тас бұлағының бөлікшесі, № 6 кен нүктесі), мыс - 0,2% дейін. 
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Полиметалдардың (Аркан-Керген І) кварцты-талшықты минералдану 

түрінің пайда болу ауданының оңтүстік-батысында ерте Пермь (γР1l) Лепсі 

интрузивті кешенінің граниттерінің бетіне шықпауымен байланысты 

қорғасын мен мырыштың жоғары құрамының бар екендігін айғақтайды. 

 
 

Сурет 3.1 Пайдалы қазбалар картасы және олардың L-44-XXII парағында 

орналасу заңдылықтары. Құрылымдық-формациялық аймақтар: 

I) Алакөл; II) Тастауская [62] 
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4 КОСМОГЕОЛОГИЯЛЫҚ СХЕМАЛАРДЫ ЖАСАЙ ОТЫРЫП, 

ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ БОЛЖАМДЫ БӨЛІКШЕЛЕРДІҢ 

ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫН ЗЕРТТЕУ. 

 

Тақырып бойынша жұмыстарды орындау үшін қашықтықтан зондтаудың 

бастапқы деректері Landsat ETM+ және Aster ғарыштық түсірілімдерінің 

мұрағаттық деректері, сондай – ақ рельефтің цифрлық модельдері-SRTM 

(Shuttle Radar Topographic Mission, 2000 ж.) және AsterGDEM (Aster Global 

digital Elevation Model, 2011) деректері болды. 

Landsat ETM + мұрағаттық материалдары Мериленд мемлекеттік 

университетінің (АҚШ) ғарыштық суреттер кітапханасынан алынған 

(http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp). бұл ғарыш жүйесінің деректері 

мынадай спектрлік диапазондармен сипатталады: мультиспектрлі арналар: 1 – 

450-515 нм, 2 – 525-605 нм, 3 – 630-690 нм, 4 – 750-900 нм, 5 – 1550-1750 нм, 

6 – 10400-12500 нм, 7 – 2090-2350 нм; PAN арнасы – 520-900 нм. Суреттердің 

кеңістіктік ажыратымдылығы: 1, 2, 3, 4, 5 және 7 арналар үшін – 30 м; 6 арна 

үшін – 60 м; PAN арнасы үшін-14,25 М. Жұмыста екі көрініс қолданылды: 

Landsat-p147r028_7dk19990826 және p148r028_7dk19990817. 

Сол кітапханадан рельефтің сандық моделі – SRTM деректері алынды. 

Бұл радарлық мәліметтер 90 м кеңістіктік ажыратымдылықпен таратылады. 

Aster мұрағаттық материалдары американдық геологиялық қоғамның (USGS) 

ғарыштық суреттер кітапханасынан алынған (https://earthexplorer.usgs.gov). 

Aster деректерінің спектрлік және кеңістіктік ажыратылымдығы 4.1-кестеде 

келтірілген. Жұмыстарды орындау үшін Aster алты сахнасы пайдаланылды: 

AST_L1T_00309202003054921_20150430223638_32404 (2003 жылғы 20 

тамыздағы), AST_L1T_00309202003054930_20150430223631_31946 (2003 

жылғы 20 тамыздағы), ast_l1t_00309112005053646_20150511031321_87791 (11 

тамыз 2005), ast_l1t_00309112005053637_20150511031305_62508 (11 тамыз 

2005), ast_l1t_00309192002053914_20150425041937_58808 (19 тамыз 2002), 

ast_l1t_00306112004054340_20150504190857_106825 (11 маусым 2004). 

 

Кесте 4.1-Aster ғарыштық суреттерінің сипаттамасы 

Түсірілім режимі VNIR SWIR TIR 

Канал номері және спектральді 

диапазон, нм 

520-

600 

1600-

1700 

8125-

8475 

630-

690 

2145-

2185 

8475-

8825 

760-

860 

2185-

2225 

8925-

9275 

 2235-

2285 

10250-

10950 

 2295-

2365 

10950-

11650 
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 2360-

2430 

 

Разрешение, м 15 30 90 

Жұмыс алаңын ғарыш материалдарымен жабу схемасы 4.1-суретте 

келтірілген. 

 
 

4.1-сурет Жұмыс алаңын ғарыш материалдарымен жабу схемасы 

 

Сол кітапханадан AsterGDEM мәліметтері бойынша рельефтің сандық 

моделі алынды. Бұл мәліметтердің кеңістіктік ажыратымдылығы 25 м. 

Жұмыстың жалпы схемасы келесі негізгі кезеңдерді қамтыды: 

1) қашықтықтан түсіру деректерін іріктеу; 

2) ғарыш материалдарын дайындау және өңдеу; 

3) Landsat және Aster материалдары бойынша қашықтық негіздерін 

Дайындау; 

4) жұмыс бөлікшелеріне ғарыш құрылымдық схемаларды дешифрлеу 

және жасау. 

5) материалды талдау және жалпылау. 

Ғарыш материалдарын дайындау, өңдеу, қашықтық негіздері мен 

космоструктуралық схемаларды дайындау бойынша барлық жұмыстар Erdas 

Imagine 10.0 және ArcGIS 9.3 лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді 

пайдалана отырып орындалды. Жұмыстарды орындау нәтижесінде Landsat 

және Aster материалдары бойынша дистанциялық негіздер, Шығыс Балқаш 

(Арғанаты) және Үшарал бөлікшелеріне космоструктуралық схема алынды, 

басты кен бақылаушы факторлар анықталды, олардың негізінде эндогенді 

кенденуді табуға перспективалы бөлікшелер бөлінді.  
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Ғарыштық түсірілімдерді өңдеу және түсіндіру бойынша жұмыстарды 

орындауға Томск ұлттық зерттеу университетінің қызметкерлері геология-

минералогия ғылымдарының кандидаты, доцент В.Г. Житков (жауапты 

орындаушы); профессор, геология-минералогия ғылымдарының докторы А.А. 

Поцелуев (жетекші); инженерлер Е. А. Иванова, Н. Н. Миненкова қатысты. 

Жұмыстарға ғылыми жетекшілік еткен геология-минералогия ғылымдарының 

кандидаты, доцент Ю.с. Ананьев. 

Зерттеу әдістемесі 

Космоматериалдарды іріктеу. Техникалық тапсырмада көзделген 

жұмыстарды қамтамасыз ету үшін орташа кеңістіктік рұқсаттағы Landsat 

ETM+ және Aster ғарыш материалдары, сондай – ақ SRTM және AsterGDEM 

деректері бойынша рельефтің цифрлық модельдері таңдалды. 

Таңдалған сандық ғарыштық суреттер берілген зерттеу ауқымын қамтиды 

және максималды спектрлік толықтыққа ие, яғни барлық мүмкін спектрлік 

диапазондағы зерттеу аймағын қамтиды. Космоматериалдар климаттың 

ерекшеліктерін ескере отырып таңдалды – өсімдікті аз  кезеңінде, қар 

жамылғысының болмауы, минималды ылғалдылық. Бұл шарттар 

қашықтықтан түсірудің осындай материалдарына қойылатын талаптарға 

жауап береді [1, 11, 13, 15, 18, 36, 40, 45, 46, 49-51, 65-69, 72]. 

Космоматериалдарды дайындау және өңдеу. Жұмыстарды орындау үшін 

ғарыштық материалдарды дайындау мен өңдеудің Келесі технологиялық 

схемасы қолданылды. Ол келесі блоктарды қамтиды: 

- ғарыш материалдарын ашу және бірыңғай картографиялық проекцияға 

келтіру (Landsat материалдары UTM проекциясында, ал Aster материалдары 

географиялық координаттар жүйесінде таралады); 

- каналды емес жіктеулерді, жақсарту процедураларын, әртүрлі сүзгілеу 

әдістерін және кескіндерді бұрмалауды қолдана отырып, бастапқы растрлық 

материалдарды өңдеу; 

- моноканалды растрлық бейнелерді бастапқы дешифрлеу; 

- Landsat және Aster спектрозональды суреттерінің синтезделген 

суреттерін жасау; 

- Landsat және Aster спектрозональды суреттерінен мозаика жасау және 

оларды кейіннен статистикалық сүзгілермен өңдеу; 

- алынған материалдар негізінде өкілдік композиттер жасау және шолу 

және негізгі ауқымды деңгейлердің дистанциялық негіздерін Дайындау; 

- Landsat және Aster материалдары бойынша спектрлік индекстерді 

есептеу; 

- негізгі компоненттер әдісімен спектрозоналды материалдарды 

корреляциялық талдау; 

- SRTM және AsterGDEM деректері бойынша рельефтің цифрлық 

модельдерін жасау, өңдеу және бағыттап саралау; 

- үш өлшемді кескіндерді құру, анаглифтік кескіндерді дайындау, содан 

кейін рельефтердің сандық модельдерін және алынған растрлық кескіндерді 

бірлесіп талдау, 3D визуализацияны қолдана отырып декодтау; 
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– барлық алынған материалдарды геологиялық дешифрлеу, геологиялық 

құрылым элементтерін бөліп көрсете отырып дешифрлеу материалдарын 

түсіндіру; 

- космоструктуралық сызбаларды құру. 

Сызықтық құрылымдарды анықтау және түсіндіру белгілері. Дәстүрлі 

түрде космоструктуралық схемаларда сызықтық морфология объектілері 

жарылу бұзылыстарын, жарылым аймақтарын, әртүрлі кливаждарды, 

геологиялық шекараларды, қабаттасу элементтерін, дайка денелерін және 

геологиялық басқа элементтерді көрсетеді. 

Зерттелетін алаңдарда сызықтық құрылымдарды анықтау үшін бастапқы 

және деривативті космоматериалдардың барлық кешені қолданылды. 

Шамадан тыс жер бедері жағдайында сызықтық құрылымдарды баса көрсету 

үшін көп бағытты градиенттер әдістері және әртүрлі сүзу әдістері әсіресе 

тиімді болды. Кейбір жағдайларда (Үшарал бөлікшесінің оңтүстік бөлігінде) 

сызықтық құрылымдар рельефтердің сандық модельдерін мақсатты саралау 

материалдарында айқын көрінді. 

Сызықтық құрылымдардың бөліну белгілері ретінде мыналар 

қолданылды [66-69, 72]: 

- сүзілген кескіннің градиент бөлікшелері; 

- әртүрлі кескін текстурасы бар блоктар арасындағы шекаралардың түзу 

сызықты фрагменттері; 

- қысылған өсімдіктермен белгіленген сызықтық шекаралар; 

- жоғары дәрежелі өзен аңғарлары элементтерінің тік сызықты 

бөлікшелері; 

- сызықтық морфологияның ландшафтық әртектілігі; 

- рельефтің сандық моделінің алғашқы туындысының градиент 

бөлікшелері. 

Космоструктуралық схемаларды дешифрлеу және дайындау барысында 

геологиялық сипаты бар 3 мыңға жуық линеамент бөлінді. Оларды түсіндіру 

жұмыстарды орындаушылардың жеке тәжірибесі негізінде ашық геологиялық 

ақпаратты пайдалану арқылы жүргізілді. Есеп авторларының пікірінше, 

сызықтық құрылымдар: 

- үзілген бұзылулар; 

- геологиялық шекаралар; 

- шөгінді таужыныстарының қабаттасу элементтері; 

- ауыспалы құрамның дайкалары. 

Сақиналы және доғалы құрылымдарды анықтау белгілері және оларды 

түсіндіру. Сақиналы және доғалы құрылымдар дәстүрлі түрде аэрофото және 

ғарыштық түсіру материалдарын шифрлау арқылы ерекшеленеді. Әдебиетте 

сақиналы құрылымдар мен пайдалы қазбалар кенорындарының кеңістіктік 

байланысы байқалады[1, 20, 28, 65-69, 72]. Сонымен бірге сақиналық 

құрылымдарды (эндогендік, экзогендік, космогендік) қалыптастырудың 

әртүрлі механизмдері талқыланады. 



31 

 

Жұмыс аймағында сақиналы және доғалы құрылымдарды бөлу кезінде 

келесі белгілер қолданылды: 

- космоматериалдардың құрылымы әртүрлі блоктар арасындағы доғалы 

және сақиналы шекаралар, 

- ландшафтық гетерогенділіктің, доғалық және сақиналық 

морфологияның шекаралары. 

Сақиналы және доғалы құрылымдарды анықтау үшін бастапқы және 

қайталама ғарыш материалдарының барлық кешені қолданылды. Арғанаты 

(Шығыс Балқаш) және Үшарал аудандарының аудандарында радиусы 

алғашқы жүз метрден 48 км-ге дейінгі 30-дан астам сақиналы және доғалы 

құрылымдар топтастырылған. Екінші ретті сақиналы құрылымдарға радиусы 

4 – тен 48 км-ге дейін, ал кіші құрылымдарға радиусы 4 км-ден аз құрылымдар 

жатады.  

Барлық құрылымдар эндогендік процестермен және магматизммен 

байланысты деп болжанады. Атап айтқанда, Енисей жотасы үшін [39] бірінші 

ретті сақиналы құрылымдар континентальды жер қыртысының 

қалыптасуындағы граниттенудің терең ошақтарын бейнелейтіні көрсетілген. 

Екінші ретті сақиналық құрылымдар аралық интрузивті денелермен, соқыр 

және ашық эрозиямен байланысты. Жоғары ретті құрылымдар 

гидротермальды-сұйық жүйелердің негізгі жыныстармен әрекеттесуінің 

іздерін белгілей алады. 

Мүмкін болатын қалыптасу механизмдеріне сәйкес барлық жинақталған 

құрылымдар магматогендік, гидротермалды-метасоматикалық және түсініксіз 

генезиске бөлінеді. 

Бастапқы және қайталама ғарыш материалдарының бүкіл кешенін талдау 

стратификацияланған кешендер мен әртүрлі құрамдағы және формадағы 

магмалық жыныстардың денелерін бөлуге мүмкіндік берді. 

Зерттелген аудандардағы стратификацияланған кешендер борпылдақ 

және литификацияланған болып бөлінеді. Босқа неоген-төрттік пролювиалды, 

аллювиалды-пролювиалды, аллювиалды, эолдық және бөлінбеген шөгінділер 

жатады. Литификацияланған стратификацияланған кешендер бөлікшелердің 

едәуір бөлігін алады. Олар осьтердің басым солтүстік-батыс кеңеюімен 

қатпарларға бүктелген. 

Интрузивті жыныстардың денелерін бөлу кезінде Джонс Хопкинс 

Университетінің рок кітапханалары (http://speclib.jpl.nasa.gov/search-1) және 

USGS спектроскопия зертханалары (http://speclab.cr.usgs.gov/spectral-lib.html), 

ғарыштық түсірілімдердің текстуралық ерекшеліктері және есеп 

авторларының жеке тәжірибесі. Интрузивті жыныстардың денелерінің басым 

көпшілігі Aster ғарыштық суреттерін Өңдеу материалдары бойынша бөлінген. 

Интрузивті жыныстардың құрамы ультра негізді, негізді және орта болып 

бөлінеді. 

Алаңдық денелерге гидротермалдық өзгерістер іздері бар бөлікшелер де 

жатқызылған, олар, мүмкін, кенді минералдау жағдайын бақылайды. 
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Үшарал бқлікшесінің космогеологиялық құрылымдары. Үшарал 

бөлікшесінің алаңында сызықтық, сақиналы және алаңдық космогеологиялық 

денелер мен құрылымдар бөлінген. 

2000-нан астам сызықтық құрылым бөлінді. Олардың ішінде 1400-ге 

жуық геологиялық түсінік алынды. Сызықтық құрылымдар арасында үзілу 

бұзылыстарын, геологиялық шекараларды, литификацияланған 

стратификацияланған кешендер мен дайкалардың стратификация 

элементтерін ажырату ұсынылады. 

Үшарал бөлікшесіндегі бұзылымдық бұзушылықтар негізінен солтүстік-

батыс, субшираттық және солтүстік-шығыс созылып жатыр. Олар негізгі, 

екінші ретті және басқаларға бөлінеді. 

Негізгі бұзушылық-солтүстік-батыс созылымның оң жақ жылжуы. 

Ауыстыру амплитудасын бағалау мүмкін емес-ол ондаған шақырым, ал 

солтүстік-шығыс қанатының түсіру амплитудасы (абсолютті гипсометриялық 

белгілермен бағаланады) кем дегенде 2000 м құрайды. 

Екінші ретті бұзылуларға негізгі құрылыммен байланысты 

субширотикалық үзілістер жатады. Мұндай құрылымдар бойынша оң 

қозғалтқыш ығысуларының амплитудасы 500 м жетеді.  

Басқа жарылғыш бұзылулар негізгі және екінші ретті болып табылады. 

Екінші ретті үзілістер кешені және бөлікшенің оңтүстік бөлігіндегі 

басқалар грабен тәрізді құрылымды құрайды. Грабеннің борттары мен 

орталық бөлігіндегі рельефтің гипсометриялық белгілеріне қарағанда, 

орталық бөліктің "түсу" амплитудасы кемінде 1 км құрайды. Бұл жағдайда 

губернаторлардың құлау бұрыштары грабеннің орталық бөлігінен алыстаған 

сайын табиғи түрде азаяды. Өзен желісінің жағдайына сүйенсек, бұл 

тектоникалық құрылым қазіргі уақытта дамуын жалғастыруда. 

Стратификацияланған қалыңдықтың қабаттылық элементтері бүкіл 

бөлікше алаңында сақталған. Сонымен қатар, олар көбінесе неоген-төрттік 

шөгінділермен жабылған. Айта кету керек, қабаттылықтың жеке элементтері 

қабатты кливажмен ерекшеленеді. Жеке элементтердің орналасуы Үшарал 

бөлікшесінің ауданын құрайтын стратификацияланған кешендер бүктелген 

кешендер түрінде болатындығын айтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 

пликативті құрылымдардың қанаттары көбінесе әртүрлі бұзылуларға 

параллель болады. Бұл жағдай мүмкіндік береді жасасуға бұл қатпарлылығы 

түзілгенін қалай приразломная. 

Дайкалы алаңның оңтүстік-шығыс және солтүстік-батыс бөліктерінде 

тіркелген. Олар созылмайтын денелерді құрайды (220 м дейін). Дайканың 

жұқа қалыңдығы олардың құрамын нақты анықтауға мүмкіндік бермейді. 

Алайда, қайнатулар қышқыл болады деп болжанады. 

Үшарал бөлікшесінде және тікелей жақын жерде радиусы 2-ден 22 км-ге 

дейінгі 15 сақиналы құрылымдар карталанды (4.2-сурет). Біздің ойымызша, 

барлық сақиналық құрылымдар магматогендік шыққан. 
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4.2-сурет Үшарал ауданы ауданының айналма құрылымдарының сызбасы 

және оған шартты белгілер 
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Бөлікшеде алаңдық денелер ретінде литификацияланбаған неоген-төрттік 

шөгінділер, литификацияланған кешендер, интрузивті таужыныстарының 

денелері, термиялық әсер ету іздері бар және гидротермалды-

метасоматикалық өзгерістері бар бөлікшелер бөлінді. 

Шамамен орта палеозой жасындағы литификацияланған кешендер 

бөлікшенің осьтік сызығы бойындағы су қоймалары мен беткейлерде 

кездеседі. 

Интрузивті таужыныстары құрамы бойынша шартты түрде ультрабас 

және негізгі болып бөлінеді. Мұндай бөлінудің өлшемі Aster спектрозональды 

ғарыштық түсіру материалдарындағы осы денелердің спектрлік 

сипаттамалары болды. Ультра негізгі құрамның денелері сыну бұзылыстарына 

бейім және ұзын ось бойымен алғашқы жүздеген метр немесе одан аз 

мөлшерде линзалар құрайды. Мүмкін ультра негізгі құрамның денелері кіші 

интрузия түрінде жатыр. Негізгі құрамның денелері, мүмкін, дайкалар мен 

қақпақтар. 

Метасоматиттердің денелері негізінен сайттың орталық бөлігінде 

локализацияланған. Метасоматит денелерінің созылуының жалпы бағыты-

солтүстік-батыс. Бұл жағдайда метасоматикалық зерттеу аймақтары, әдетте, 

негізгі ығысудан 3 км-ден аспайтын қашықтықта болады. Бұл фактілер 

карталанған метасоматиттердің ығысу бұзылыстарымен парагенетикалық 

байланысы туралы айтуға мүмкіндік береді. Aster бөлікшелерінің 

материалдарын спектрлік талдау жаңадан пайда болған гидрослюдты 

минералдардың, хлориттің, карбонаттың және эпидоттың болуын көрсетеді. 

Бөлікшелері термикалық әсер етуі сиятын жыныстар жаппай кеңістіктік 

сайма-ареалами даму интрузивных жыныстар. 

Үшарал бөлікшесінің болашағы 

Бұл аймақтың болашағы интрузивті магматизмнің көрінісімен 

байланысты болуы мүмкін эндогендік кенденудің көрінісімен байланысты. 

Мұнда көптеген пайдалы қазбаларды күтуге болады – алтын, мыс, никель, 

қорғасын, мырыш, қалайы, вольфрам, хризотил-асбест. Аудан шегінде 

кенденудің қашықтық факторлары ретінде мыналарды қарастыру ұсынылады: 

- сақиналы құрылымдар және олардың доғалық сегменттерінің әртүрлі 

бағыттағы үзілу бұзылыстарымен жанасу бөлікшелері; 

– әртүрлі бағыттағы жарылатын бұзу (сигмоидальные изгибы бас ығысу 

бөлікшелері жанасу бағыттағы ажырайтын бұзушылықтарды жеке ажырауы); 

- интрузивті жыныстардың денелері; 

- сыйымды жыныстарға термиялық әсер ету іздері бар бөлікшелер; 

- гидротермальды-метасоматикалық өзгерістер белгілері бар бөлікшелер. 

Кендену факторларына сүйене отырып, Үшарал ауданы шегінде, сондай-

ақ оның тікелей жақындығында эндогенді кенденуді анықтауға 9 

перспективалы бөлікше бөлінді (4.3-сурет). "Перспективалылық" дәрежесі 

бойынша бөлікшелер шартты түрде кезекке бөлінді. Бөлікшелердің 

сипаттамасы 4.2-кестеде келтірілген. 
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Іздеу жұмыстарының кешеніне мыналарды қосу ұсынылады: 

- жоғары кеңістіктік шешімдегі ғарыштық түсіру материалдарын 

дешифрлеу; 

- жердегі іздеу бағыттары; 

- қайталама шашырау ореолдары бойынша литохимиялық түсіру; 

- алаңдық геофизикалық зерттеулер (магнитометриялық және 

электрометриялық (ЕП, ВП) түсірілімдер). 

Пайдалы қазбалардың анықталған тікелей белгілерін растау үшін жер үсті 

тау-кен қазбалары мен ұңғымалар кешені ұсынылады. 

 
 

 

 

 

4.3 – сурет Эндогенді кенденуді анықтауға арналған перспективалы 

бөлікшелер: 1 – бірінші кезектегі бөлікшелер; 2-екінші кезектегі бөлікшелер. 

Қалған шартты белгілер 1.5-суретті қараңыз 
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4.2 - кесте-Үшарал ауданы алаңының перспективалы бөлікшелері 

Номер Кезек Аудан, 

км2 

Іздеу 

жұмыстарының 

ұсынылған 

масштабы 

Болжамдалған 

пайдалы 

қазбалар 

Сипаттама 

1 2 3 4 5 6 

I-

1 

Бірінші 132,1 1:25000 алтын, 

мыс, никель, 

қорғасын, 

мырыш, 

қалайы, 

вольфрам, 

хризотил-

асбест 

Радиусы 7,5 км сақиналы құрылымның доғалық 

сегменті, сигмоидальды иілістермен негізгі үзілу бұзылуы, 

екінші ретті үзілу бұзылыстары, басқа үзілістер, әр түрлі 

үзілу бұзылыстарының конъюгация бөлікшелері, 

сақиналы құрылымның доғалық сегменттерімен үзілу 

бұзылыстарының конъюгациясы, ультра негізгі және 

негізгі құрамның атқылаған таужыныстары, негізгі 

жыныстарға термиялық әсер ету іздері, гидротермалды 

өзгертілген жыныстардың аймақтары 

I-

2 

Бірінші 60,1 1:10000 Радиусы 12,6 км сақиналы құрылымның доғалық 

сегменті, сигмоидальды иілістермен негізгі үзілу бұзылуы, 

екінші ретті үзілу бұзылыстары, басқа үзілістер, әр түрлі 

үзілу бұзылыстарының конъюгация бөлікшелері, 

сақиналы құрылымның доғалық сегменттерімен үзілу 

бұзылыстарының конъюгациясы, ультра негізгі және 

негізгі атқылау жыныстары, негізгі жыныстарға 

термиялық әсер ету іздері 

I-

3 

Бірінші 90,2 1:10000  Радиусы 7,5 және 3,4 км сақиналы құрылымдардың 

доғалық сегменттері, екінші ретті жарылу бұзылыстары, 

өзге де үзілулер, әртүрлі қатарлы жарылу 
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бұзылыстарының түйіндесу бөлікшелері, жарылу 

бұзылыстарының сақиналы құрылымдардың доғалық 

сегменттерімен түйіндесу бөлікшелері, ультрабас және 

негізгі атқылау таужыныстары, сыйымды жыныстарға 

термиялық әсер ету іздері, гидротермалдық өзгертілген 

жыныстардың аймақтары 

II-

1 

Екінші 134,9 1:25000 алтын, мыс, 

қорғасын, 

мырыш, 

қалайы, 

вольфрам 

Радиусы 12,6, 11,3 және 3,4 км сақиналы 

құрылымдардың доғалық сегменттері, сигмоидальды 

иілістермен негізгі үзілу бұзылуы, екінші ретті үзілу 

бұзылыстары, басқа үзілістер, әр түрлі үзілу 

бұзылыстарының конъюгация бөлікшелері, сақиналы 

құрылымдардың доғалық сегменттерімен сыну 

бұзылыстарының түйісуі, жалпы жыныстарға термиялық 

әсер ету іздері 

II-

2 

Екінші 58,8 1:10000 алтын, мыс, 

никель, 

қорғасын, 

мырыш, 

қалайы, 

вольфрам, 

хризотил-

асбест 

Сигмоидальді иілісі бар негізгі жарылу бұзылуы, 

екінші ретті жарылу бұзылуы, өзге де үзілулер, әртүрлі 

тәртіпті жарылу бұзылыстарының түйіндесу бөлікшелері, 

ультрабас және негізгі атқылау таужыныстары, сыйымды 

жыныстарға термиялық әсер ету іздері 

II-

3 

Екінші 39,9 1:10000 алтын, мыс, 

никель, 

қорғасын, 

мырыш, 

Радиусы 22 км айналма құрылымның ішкі бөлігі, өзге 

де жарылу бұзылулары және олардың түйісу бөлікшелері, 

негізгі құрамның атқылаған таужыныстары, сыйымды 

жыныстарға термиялық әсер ету іздері, гидротермалдық 

өзгерген жыныстар аймағы 



38 

 

қалайы, 

вольфрам 

II-

4 

Екінші 40,3 1:10000  Радиусы 7,5 және 3,4 км сақиналы құрылымдардың 

доғалық сегменттері, екінші ретті үзілу бұзылыстары, 

басқа үзілістер, әр түрлі үзілу бұзылыстарының жұптасу 

бөлікшелері. 

II-

5 

Вторая 16,4 1:10000  Радиусы 4,7 және 2 км сақиналы құрылымдардың 

доғалық сегменттері, басқа да жарылғыш бұзылулар, 

негізгі интрузивті таужыныстарының жеке денелері, 

негізгі жыныстарға жылу әсерінің іздері 

II-

6 

Вторая 37,4 1:10000  Радиусы 4,7 және 2 км сақиналы құрылымдардың 

доғалық сегменттері, өзге де жарылу бұзылулары және 

олардың түйісу бөлікшелері, жарылу бұзылыстарының 

сақиналы құрылымдардың доғалық сегменттерімен түйісу 

бөлікшелері 
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Үшарал ауданы аумағының перспективалы бөлікшелерінде (1.5-суретті 

қараңыз) карталау және сынамалау үшін далалық маршруттар жүргізілген. 

Кен минералдануы мүмкін ең қызықты геологиялық нысандар, 

ультрабазиттердің шығуы және оларды қамтитын жыныстар сипатталған. 

Алынған сынамалар бойынша зертханалық зерттеулерге арналған шлифтер 

мен аншлифтер дайындалды. Микроскоп астындағы жеке шлифтерді сипаттау 

нәтижелері төменде келтірілген. 

Ar-1 шлифі. Өзгертілген ультранегізді таужынысы, бітімі массивті, 

құрылымы кристаллолепидонематобластикалық. Көрнекі түрде хлорланған 

қара-сұр, жасыл-сұр тығыз тұқым, ильмениттің кішкентай дақтары бар және 

пирит ұяларымен өте сирек кездеседі. Шлифте жіңішке ұсақ пластинкалар, 

серпентин талшықтары және оның түрлері көрінеді. Тальк бар, бірақ бұл 

минералдың өте кішкентай, жұқа секрецияларына байланысты диагноз қою 

қиын болып көрінеді. Шлифте кен минералының ұсақ шашырауы, кей 

жерлерде ұя түрінде болады. Кварц бар, ол Ұяларды агрегаттық көшеттер 

түрінде орындайды (4.4 және 4.5 суреттер). Екінші минералдар хлорит пен 

кальциттен тұрады. 

В-19-3 және В-19-5 шлифтері. Диабаз, таужыныстың бітімі массивті, 

құрылымы офитті. Минералды құрамы: негізгі плагиоклаз, моноклиндік және 

ромбтық пироксендер, хлорит, кальцит, мүмкін серпентин. Көрнекі түрде, 

қара-жасылдан қараға дейін, қуаты 1,0 мм-ге дейін кішкентай және жұқа 

жарықтары бар тығыз таужынысы. Плагиоклаздар мөлшері 1,0 мм-ге дейін 

призмалар түрінде кездеседі.пироксендердің мөлшері плагиоклаздарға 

қарағанда аз. Барлық пироксен кристалдары ұсақталған. Осыған сүйене 

отырып, тұқым күйзеліске ұшырады деп қорытынды жасауға болады (4.6-

сурет). 

Шлиф Ж-19-1. Қарқынды серпентинделген негізді таужыныс, бітімі 

массивті, құрылымы криптокристалды. Көрнекі түрде, шлифтегі ашық сұр, 

сұр массивті таужынысы серпентиннің криптокристалды түйірледен тұрады, 

олар соншалықты кішкентай, сондықтан көп жағдайда нақты шектеулер жоқ 

және қиылысқан николдарда агрегаттық поляризация жасалады. Шлифте 

оның тағы бір түрі бар – хризотил, ол таужынысындағы ұсақ тамырларды 

орындайтын талшықты кристалдар түрінде шығарылады. Зерттелетін үлгі 

қалыңдығы 0,2 мм-ге дейін әр түрлі құрамдағы тамырлармен кесіледі (4.7-

сурет). Жоғарыда айтылғандай, бұл тамырлар хризотил болып табылады, оған 

қосымша кварц пен кварц-кальцит тамырлары шлифте болады. Сонымен қатар 

отырса, майда, ұсақ пластинка тальк. Кейбір жерлерде темір гидроксидтерімен 

жасалған әртүрлі бағытталған жұқа жарықтар байқалады. 
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Сурет 4.4–Кварц ұясы бар 

серпентинделген таужыныс  

 

Сурет 4.5 – Дациттің пилотакситті 

құрылымы

    
 

Сурет 4.6 – Диабаздың офитті 

құрылымы 

 

  
 

Сурет 4.8 –Хлорит (с) және эпидот 

(е) агрегаты 

 

Сурет 1.9 – Кальцит желілі 

серпентинит 

 

 
 

Рисунок 4.9– Кальцит (Са) және 

эпидот (е) кристалдары
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Шлиф К-19-2. Метасоматит, құрылымы массивті, құрылымы 

гетеробластты. Минералды құрамы кальцит; екінші – кварц, халцедон; екінші 

– хлорит, акцессорлық – эпидот-цоизит 10-15% дейін. Анықталған тұқым 

байланыс өзгеру аймағында таңдалады. Шлифтің басым бөлігі кальцит ~80-

85% құрайды. Айта кету керек, стресстің әсері шлифте жақсы байқалады, 

нәтижесінде сырғудың жарқын іздері бар. Кальциттен басқа, шлифте 

карбонатты класстағы тағы бір минерал бар – сидерит. Ол қоңыр және қоңыр 

түсті кішкентай дөңгелек, сфералық формалар түрінде ерекшеленеді. Шлифте 

эпидот-цоизит тобының қайталама минералдары және хлориттер байқалады 

(4.8 және 4.9-суреттер). Кейбір жерлерде эпидот цоизит кен минералымен 

бірге өседі, ол, ең алдымен, темір гидроксидтерімен ұсынылған. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

ҒЗЖ нәтижелері бойынша қысқаша қорытындылар 

Бағдарламаны әзірлеу үшін аралық есеп авторлары күнтізбелік жоспарға 

сәйкес ғылыми-зерттеу жұмыстарының барлық көлемін орындады. Есепті 

жылдың міндеттері: 1) геологиялық құрылымдар мен белсенді тектоникалық 

аймақтарды қалыптастыру моделін құру. 2) іздестіру ұңғымаларын бұрғылау 

материалдары бойынша перспективалы бөлікшелерді және олардың 

болжамды ресурстарын геологиялық бағалау; 3) байыту фабрикасының 

қалдықтарындағы техногендік кендердің минералдық нысандарын зерделеу. 

Сынамаларды дайындау, зертханалық талдаулар және сынамаларды 

минералогиялық зерттеу. 

Бірінші кіші бағдарламаның міндеті бойынша Үшарал ауданының 

геологиялық құрылымын талдау және қалыптастыру моделі орындалды. 

Тақырыптық өңделген растрлық кескіндер мен рельефтің сандық модельдері 

кенді бақылау факторларын анықтауға мүмкіндік берді. 2000-нан астам 

сызықтық құрылымдар анықталды және тіркелді. Олардың ішінде 1400-ге 

жуық геологиялық түсінік алынды. Геологиялық сипаты бар құрылымдарға 

жарылу бұзылыстары, қабаттылықтың жеке элементтері, ауыспалы құрамның 

дайкалары, геологиялық шекаралар жатады. Аудан шегіндегі үзілген 

бұзылулар негізінен солтүстік-батыс созылып жатыр. Олар шартты түрде 

негізгі және басқаларына бөлінеді. Мұнда жарылыс бұзылыстарында 

амплитудасы 1 км-ге дейін жылжитын ығысулар болады. 

Диаметрі 0,12-ден 43 км-ге дейінгі оқшауланған сақиналы құрылымдар 

одан әрі Геофизикалық зерттеулерді қажет етеді.  

Әр түрлі құрамдағы интрузивтердің денелері, аллювиалды және 

пролювиалды-аллювиалды және эолдық шөгінділердің даму бөлікшелері 

аудан ретінде бөлінген. Гранитоидты интрузиялар қоршаған жыныстарға 

термиялық және метасоматикалық әсер ету іздері бар жерлеу орнын алады. 

Бұл гранитоидтардың экзоконтактілерінде көбінесе жылу әсерінің іздері 

болады-олар кератинделген және тыртықталған болуы мүмкін, олар іздеу 

белгілері ретінде қызмет етеді. Алаңның оңтүстік-шығыс бөлігіндегі Жаманты 

өзенінің аңғарында ультрабазитті дене бөлінген, оның жанасуы белсенді 

болып табылады. 

Плум-Тектониканың ережелері таңдалған ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының аймағының геодинамикасын және пайдалы қазбаларға 

перспективалы аудандардың ғылыми негізделген болжамын зерттеудің 

теориялық негізі бола алатындығы көрсетілген. Кенді бақылайтын 

геологиялық құрылымдарды бөлудің космогеологиялық технологиясы 

шөгіндімен жабылған аумақтар мен терең жатқан перспективалы геологиялық 

құрылымдарды зерттеуде анағұрлым өнімді болып табылады. 

Үшарал ауданының зерттелген ауданы шегінде эндогенді кенденуді 

анықтауға 9 перспективалы бөлікше бөлінді. 
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Екінші кіші бағдарламаның міндетін шешу үшін іздеу-бағалау 

жұмыстарын жүргізу және олардың геологиялық құрылымы мен қалыптасу 

шарттарын зерделеу бөлікшесі таңдалды. Таужыныстарының жату 

жағдайларын нақтылау және анықталған аномалиялар бойынша іздеу 

бұрғылау ұңғымаларын салу орындарын таңдау үшін геологиялық-

геофизикалық жұмыстар жүргізілді. Далалық іздестіру жұмыстары 

бөлікшелерінде және бұрғыланған іздеу ұңғымаларының Керні бойынша 

геологиялық-сынамалау жұмыстары жүргізілді. 

Үшінші кіші бағдарламаның міндетін шешу. Іріктелген тас материалы 

сынама дайындаудан өтті және олардан пайдалы қазбалардың заттық құрамын 

анықтау бойынша петрографиялық, минералогиялық зерттеулер және 

зертханалық талдау жұмыстарын жүргізу үшін шлифтер, аншлифтер мен 

ұнтақтар жасалды. Геологиялық бағыт бойынша іріктелген таужыныстарының 

үлгілерінен жасалған шлифтердің петрографиялық сипаттамасы келтірілген. 

Түйіндеме. Жоспарда көзделген ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау 

нәтижесінде дистанциялық негіздер дайындалды және Үшарал ауданының 

жалпы ауданы 3400 км2 болатын 1:100000 масштабтағы космоструктуралық 

схемалар жасалды. Кенденудің негізгі космогеологиялық факторлары 

анықталды. Бірінші және екінші кезектегі іздеу жұмыстарын қою үшін 9 

перспективалы бөлікше бөлінді. Іздеу жұмыстарының кешенін жүргізу 

бойынша ұсыныстар берілді. 

Алаңның болашағы эндогенді кенденуді (алтын, мыс, молибден, никель, 

кобальт, қорғасын, мырыш, қалайы, вольфрам) және жер асты суларын табу 

мүмкіндігімен байланысты. Үшарал ауданында ультранегізді құрамның 

интрузивті денелеріне және метасоматиттерге байланысты алтынның, 

мыстың, никельдің, қорғасынның, мырыштың, қалайының, вольфрамның, 

хризотил-асбесттің эндогендік көріністерін күтуге болады. 
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Коэффициент подобия 2:0,32 

 

Замена букв:7 

Интервалы:0 

Микропробелы:0 

Белые знаки: 0 

 

После анализа Отчета подобия констатирую следующее: 

☑ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают 

признаками плагиата. В связи с чем, признаю работу самостоятельной и допускаю ее к 

защите;  

☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их 

чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по существу и 

отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа должна быть вновь 

отредактирована с целью ограничения заимствований;  

☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают 

признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста, 

указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований. В связи с чем, не 

допускаю работу к защите. 

 

Обоснование:  

 

Признаков недобросовестного заимствования не обнаружено     
              
 

14.07.2021         Байбатша Ә.Б. 

 

Дата        Подпись Научного руководителя 
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Протокол анализа Отчета подобия 

 

заведующего кафедрой / начальника структурного подразделения 

 

Заведующий кафедрой / начальник структурного подразделения заявляет, что ознакомился(-ась) с 

Полным отчетом подобия, который был сгенерирован Системой выявления и предотвращения 

плагиата в отношении работы: 

 

Автор: Қучқаров Жасурбек Жанибекуғли  

 

Название: Үшарал ауданының перспективалы аймақтарының іздеу белгілері және геологиялық 
құрылымы.doc  

 

Координатор: Әділхан Байбатша 

 

Коэффициент подобия 1:1,15  

 

Коэффициент подобия 2:0,32 

 

Замена букв:7 

Интервалы:0 

Микропробелы:0 

Белые знаки: 0 

 

После анализа Отчета подобия констатирую следующее: 

☑ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают 

признаками плагиата. В связи с чем, признаю работу самостоятельной и допускаю ее к 

защите;  

☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их 

чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по существу и 

отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа должна быть вновь 

отредактирована с целью ограничения заимствований;  

☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают 

признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста, 

указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований. В связи с чем, не 

допускаю работу к защите. 

 

Обоснование:  

 

Признаков недобросовестного заимствования не обнаружено     
              
 
15.07.2021         Бекботаева А.А 
Дата       Подпись заведующего кафедрой / начальника 

структурного подразделения 
 

Окончательное решение в отношении допуска к защите, включая обоснование: 
 
Допустить к защите           
              
 
15.07.2021         Бекботаева А.А 
Дата       Подпись заведующего кафедрой / начальника 

структурного подразделения 
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ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІНІҢ 

ПІКІРІ 

 

Қучқаров Жасурбек Жанибекуғли 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

магистрлік диссертациясына 
(наименование вида работы) 

 

6М070600 – «Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау»  
(мамандық шифрі және атауы) 

 

Тақырыбы: ҮШАРАЛ АУДАНЫ ПЕРСПЕКТИВАЛЫ АЙМАҚТАРЫН 

ІЗДЕУ БЕЛГІЛЕРІ ЖӘНЕ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫСЫ  

 

Магистрлік диссертацияның тақырыбы көкейтесті проблеманы шешуге 

бағытталған. Алынған зерттеу нәтижелері диссертацияның мақсаты мен 

мәселелерін шеше алады. 

Диссертацияда ғылыми сараптау және далалық зерттеу жұмыстары 

барысында алынған материал бойынша ауданның геологиялық құрылысы 

сипатталып, оның перспективалылығына назар аударылған. Перспективалы 

деп бағаланған Үшарал ауданы геологиялық тұрғыдан Жоңғар-Балқаш өңірлік 

құрылымында орналасып, оның геодинамикасы қазір қолдауға ие болған 

плюм-тектоника принциптері негізінде түсіндіріледі. 

Ауданның ғарыштан жасалған түсірімдерін зерттеу арқылы 

тұрғызылған космогеологиялық схемада кенорындарды іздеу белгілірі 

анықталған. Мұндай белгілерге сызық, доға және сақина құрылымдар, 

алаңдық интрузиялық денелер мен метасоматоздық өзгеріске ұшыраған 

зоналар болуы жатады. Осы белгілердің қолайлы бірлестігі бар жерлерде іздеу 

жүргізуге қатысты бөлікшелер айқындалған. Мәселен, ультранегізді 

интрузиялармен никель-кобальт, метасоматоз белдемдерінде түсті металдар, 

сондай-ақ ауданда бейметалдар болуы болжанады.  

Жалпы алғанда, жұмыста жаңа ғылыми негізде пайдалы қазбалар болуы 

мүмкін бөлікшелер айқындалған. Диссертация көрнекі ресімделген, 

пайдаланылған әдебиеттер тізімі жеткілікті. Осы айтылғандар автордың 

ғылыми мәселерді шешуге қабілетті екендігін көрсетеді. Магистрлік 

диссертация жоғары бағаланып, қорғауға ұсынылады. Оның авторы Қучқаров 

Ж.Ж. аталған мамандық бойынша техникалық ғылымдар магистрі 

академиялық дәрежесіне лайық.  

 

 

Ғылыми жетекші  

г.-м.ғ.д., профессор,  

ГТПҚКІжБ кафедрасы        Байбатша Ә.Б. 
14 маусым 2021 ж 

 



P]EIIEH3EHTTIH IIIKIPI

(. LI. {J er5 aeB arblHAarbl Ka: aX YJITTrIK rexHI4K€uIbIK 3 ep

yHl4rlepcI4reriHir{ MarI4crpaHTbI

rey

I(yu4apoe Xacyp6 er< Xanu6 eKyFnkI

Marncrplir AIzccepralll4tcblHa

Mauarurtrrr: 6111070600 - <feolorl4-g xeHe nafiAanu \as6a KeHopFrHAapbIH

6apnay>

(ylrApAn AynAHbrHbrrI rrEp CTIEKTI4BATrI AIZMAKTAPbnHbIH I3AEY
EEII|IJIEPI xtOHE fItOIIOfI'IflJIbIK KYPbIIbIMbI>
opbIHA€LnFaH M anlcrpn i r< AI4 o c epralll4q cbIHbIr{ K+:p aMbI :

la4rrpu6bIHAa

a) rpaQzr€urblK 6enivr-11 cYPer;

6) 30 6erren rYparblH ryciH4ipvre xas6a

OprrH4anraH oraHAbrK 3eprreynep4i )I{eHe Yriuer (a6rruaraH feoJIorI4tJIbIK

6aptay xyMbrcrirpbrH AaMbrry 6argaptaMacblH Tan[ay ureurilerin FrIJIrIMI'I-

TexHrzKaJIrr4 npo6ineMaHbrl{ tcenerueriu xopcere4i.
llleurineriu rbrJrbrMrr-rexHr4KaJrbl( npo6leuaurrq 4asipri xafi' xyfiin

Sarwtay-rtafi.gatavsrJrarbrH rnfi.patrct 4a:6anap4rru KorlrereH KeHopbIHAapbI

r4repyAir{ coHrbr carbrcbrHAa. Mzuepar4rr4 rulaxisar KopnapblHblr{ raycblnybl

oH4ipy MeH aJrbrHarbrH eHilr r<onevriniq KbIcKapybIHa, conAafi-aK KrlsN{eri

oKoHoMr4KaHbrr{ ray-KeH ou4ipy >xeHe \afira or{Aey caJlacblHa rir<enefi reyen4i

MoHoK€LnanapAbII{ eneyMeTTirc urr,relenicine aJIbIn reneAi.

Ycunrurau 6ar4apnalra ra4upuSu egexriliri rulrrrru 3eprreyJlePaiH

(onAaHbrnarbrH er4icrepi 6ar4apnaua aJIAbIHAa KofrulraH vrin4emep4i Ixery
yruiu (ol Neriuninirilren )KOHe ueruxelinirinaen epeKlxeneueAi.

OsipneHin xar4aH 6argaptaMaHbrrl Ma(carbl reonorlztJlblK 6apnay4lr

Typa(Tbr AaMbrlyAbrr{ rbrJrbrMr.r 6asacnm KaMTaMacbI3 orY, I(asa4craHHbIH

pecypcrbrK 6agacun nrrrafiry, ra6uru )KeHe rexHoreH4ir xeu urraKisarrrH YTIIMAII
rrrepy rexH o JIof vrt cbrr es ipney 6 o,rrtu ra6rrna4rr.

TayxrrurrcrapbrHbrr{ xary xar4afinaprtu Ha(Tbrnay xeHe aHbIKTalrraH

aHoM€urr4flnap 6oiirurura isAey 6yprurnay yr{rblManapblH caJry opbIHAapbIH raHAay

yuriH reoJrorr1f,lr,r4-reo$r43raKanbr( xyMblcrap xyprisin4i, [ananu4 is4ecripy

)KyMbrcraprr 6onir<urenepin4e )KerFre Syprunanrau i:4ey YrlFbIMaJrapbIHbIH Kepni

5 ofi rrnura re oJIo rHtJIbI(- cbIIl.aMaJI ily XYMbIcTapn xyprisin4i.

\:uucrtrF{ FbrJrbrMV xar\eurbrrbr. I(aaa4craHAa reoJIorI4fJIbIK 3eprreynep

xeHe tafi.gat:s_ r,;a:6anapFa nepcleKrr4B€ulbl 6onir<ruenepli 6onxayArr ueris4ey

yruin reopr4f,nbrK 6asa r1ypburraH xoK. Tatgay reoJlorLItnrr4 6apnayAblr{ ntyH4afi

Teopr4.f,nbrK rbulrMrr Sazacr; lnrgl,a-TeKToHl4Ka Karl4Aarrapbl cerri (bl3Mer ere

anarbrHrblrblH ttopcere4i.



Marucrpnin Ar4ccepraUvrflIa ryxblpblMA€ulraH IirIJIbIMI4 epexeJlep,

(opbrrbrHAbrnap MeH ycbrHbrcrap reoJrorr4.tmr4 6apnay MarepIl€uIAaphIHbIH YnKeH

r<oreuin Tan4ay nerisiHAe esipneureu.
Byn xylrbroKa Sipxarap e.neycis ecKeprynep 6ap. OnapArru Ma3MyHbIHa,

rpaQnxanbr4 (ocb,rMrxaJrap MeH Kecrenep4iq guzafin Ha (arblcrlr 6oliriH anrop

ry3erKeH. Ecreprynep4iq rarbr 6ip Seriri 6onaura4ra epi yapafi. npaKrlaKanblK

Kbr3Merre KonAaH'F yruin is4eruyurire ycblHblcrap rypi Ae xe'rKisirAi
I(yu4apoe Xacypder XaHra6eryFJII4HbIr{

rr ep crreKr krBaJrbr aiil,ra4rapblEtblrl i:4ey 5 enrinep i )KeHe

ra4rrpu6blHAa pe)IIeH3HflJIaE:raH xyMblcbl cayarrbl,
TaMarxa cypeTTenreH.

"Yruapan ay,4aHbrHbrr{

reoJroflItnbl( I(ypbIlbIMrI "
xaKcb,r peciira,4enreu xeHe

Ar4C C E PT'ArII,Ijfl JIbIK XtYMbI C Tbr BAf AJrAv

repcreKrr4BaJlbl afi ua4rapbIFIbIH is4ey Senrinepi xoHe
ra4rrp lr 6brHA arbl,4I4 c c epralllr-t{nbl( xyMbl cbIH 6 ar atair
Aepexe any yruiu ll4ccep'lallz-anapra 4ofiularun

Ar4aparsru 4rrsnneri PhD, accl4creHT-rl
Texuuxamr4 Vnunepcureri> AK <<feororz-fl

MarucrpaH'r I(yu4apoB Xacypder XanzdeKyrnl4Hblr{ "Yruapal ayAaHbIHbrrI

feoJrofr4flnbr( KypbuIbIMbI "

orbrphrrr, oHbrr{ varucrprir
Ta[anTapfa Tonbrr( xayan

6eperin ruicri rbrJrbrMr4-Texr{r4KaJrbrK AeHrefr4e opuuA€LIIraI{bIH aran orKeH xoH.
Eyr xyMbrc )Korapbr 6arara, an I(yv4apoe Xacyp6er Xauz6er<yrru uralrraH
MaMaHAbr( 6oftrrnura rexHr{Kanbr( FbrJrbrMAap uarzcrpi aKa4eMuflnbl( Aepexecine
nafirt4.

PeqeHseHr TeneuicoBa Xavran Cepzxonna

ran-Bpraran

K 6apnay>

$axynrreri 4er<auuHbrr{ oprru6acapu

(16) Ma)/cbrM 2021 x.
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