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ШЕРАЛИЗОДА БАЊОДУР АЊМАДЉОН  БА МУНОСИБАТИ  РЎЗИ УМУМИЉАЊОНИИ МУЊИТИ ЗИСТ
Хонандагони гиромӣ, 

Дар ин рӯзњо аз эълон гаштани Рӯзи 
умумиљањонии њифзи муњити зист 49 
сол пур мешавад. Дар яке аз ҷаласаҳои 
СММ, ки 11 майи соли 1971 баргузор 
гардида буд, аз ҷониби ходимони илму 
фарњанги 23 кишвари ҷаҳон бо мақсади 
пешгирии ифлосшавии муњити зист ва 
оќибатњои нохуши экологӣ “Мурољи-
атнома” ба имзо расид.  

Соли 1972 дар шањри Стокголми 
Шведсия конфронси умумиљањонї 
оид ба њифзи муњити зист баргузор 
гардид, ки дар кори он намояндагони 
113 кишвари дунё иштирок намуда, 
қарор доданд, ки Рўзи умумиљањонии 
муњити зист ҳамасола 5 июн ҷашн ги-
рифта шавад. Аз њамон сол инљониб 
бо ташаббуси Барномаи СММ оид 
ба муњити зист (ЮНЕП) дар тамоми 
кишварњои дунё аз ҷумла дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Рўзи умумиљањонии њифзи 
муњити зист таљлил мегардад.  

Соҳаи ҳифзи муҳити зисти ҷумҳурӣ 
дар даврони соҳибистиқлолӣ таҳти 
роҳбарӣ ва ҳидоятҳои Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба яке 
аз самтҳои афзалиятноки сиёсати 
Ҳукумати кишвар табдил ёфта, айни 
замон рушди бесобиқа дорад. Аз 
ҷумла, ба масъалаҳои тарбия ва баланд 
бардоштани маърифати экологии 
аҳолӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир мегардад, 
ки он аз моддаи 44-и Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма ги-
рифта, талаботи он  “Ҳифзи муҳити 
зист, ёдгориҳои таърихию табиӣ вази-
фаи умумихалқист” мебошад. 

Имрӯз аксарияти ҳодисаҳои 
номатлуби дар табиат рухдода ба 

ҳолатҳои антропогенӣ ё дахолати ин-
сон ба муҳити зист алоқамандӣ дорад. 
Бо назардошти ин, баланд бардошта-
ни сатҳи огоҳӣ ва маърифатбахшии 
экологӣ хеле муҳим аст. 

Дар даврони соҳибистиқлолии 
кишвар як қатор қонунҳо, Барномаҳои 
давлатӣ, қарорҳои давлатию ҳукуматӣ 
қабул карда шуданд, ки барои рушди 
бонизоми маърифат ва тарбияи эко-
логии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мусоидат карда истодаанд.  

Ба хотири боз ҳам баланд бардош-
тани сатҳи фарҳанги экологии аҳолӣ 
бо қарори Ҳукумати Ҷумҳуриии 
Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2021, 
№116 “Барномаи давлатии маҷмӯии 
рушди тарбия ва маърифати эколо-

гии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2021-2025” қабул шуд. 
Итминони комил дорем, ки дар 
якҷоягӣ бо вазорату идораҳо, ташки-
лоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатӣ, воситањои ах-
бори омма ва ҷомеаи шаҳрвандӣ 
дар татбиқи Барномаи мазкур ба 
натиҷаҳои дилхоҳ ноил мегардем.

Табиат манбаи њаёт ва асоси инки-
шофи љомеаро ташкил намуда, сар-
чашмаи асосии ќонеъ гардонидани 
талаботи моддию маънавї ба њисоб 
меравад. Аљдодони мо њамбастагии 
обу њаво, набототу њайвонот ва ола-
ми моддиву маънавиро аз масоили 
экологии куњан медонистанд ва ин 
масъала имрӯз низ хело муҳим арзёбї 
мегардад.

Солњои охир оқибатҳои таѓйирё-
бии глобалии иќлим, аз ќабили об-
хезї, ярчфароӣ, заминљунбї, тундбод 
ва офатњои дигари табиї афзоиш 
ёфта, нигарониву ташвиши марду-
ми сайёраи Заминро дучанд намуда-
аст. Бо вуљуди ба анҷом расонидани 
корҳои назаррас аз ҷониби маќо-
моти дахлдори давлатӣ ва ҷомеаи 
шаҳрвандӣ ҷиҳати бартараф намудани 
мушкилоти экологї, дар натиљаи аф-
зоиши босуръати ањолї, истифодаи аз 
меъёр зиёди маводи гуногунтаъсири 
кимиёвї, вайрон кардани қоидаҳои 
истифодабарии замин, љамъоварии 
растанињо ва шикори ҳайвонот муво-
зинати экологї вайрон гардидааст, ки 
ин ба ҳаёти  аҳолӣ таъсири манфии 
худро  мерасонад. Барои ҳамин ҳам 

зарурият пайдо шудааст, ки роњњои 
њалли мушкилоти экологии бамиёно-
мада љустуљў ва пайдо карда шаванд, 
њар фарди љомеа бояд дар њаллу фасл 
ва бартараф намудани мушкилоти 
муҳити зист сањми худро гузорад. Агар 
ба таври дастаљамъона ва ќатъї бањри 
ѓамхории муҳити зист ва табиат камар 
набандем, оќибат ба фалокатњои но-
гуворе рӯ ба рӯ хоҳем гашт. 

Ҳамасола аз ҷониби Барномаи 
СММ оид ба муҳити зист (ЮНЕП) 
яке аз мавзӯҳои муҳими муҳити зист ва 
барои баргузор намудани тантанаҳои 
ҷашнӣ яке аз кишварҳои фаъол инти-
хоб карда мешавад. 

Соли 2021 кишвари Покистон дар 
мувофиқа бо Барномаи СММ оид ба 
муҳити зист (ЮНЕП) барои баргузор 
намудани тантанаҳои ҷашнии Рӯзи 
ҷаҳонии муҳити зист ҳамчун кишва-
ри мизбон пазируфта шуд. Мавзӯи 
Рӯзи ҷаҳонии муҳити зист имсол 
ба барқарорсозии экосистемаҳо ва 
муносибати мо бо табиат бахши-
да мешавад. Ҳамзамон ин мавзӯъ 
оғози расмии Даҳсолаи СММ оид 
ба барқароркунии экосистемаҳо дар  
солҳои 2021-2030 хоҳад буд. Вазифаи 
Даҳсолаи СММ аз барқарор намуда-
ни ҳудуди экосистемаҳои таназзулёф-
та ва ба харобӣ дучоршуда бо мақсади 
мубориза бо буҳронҳои иқлимӣ, 
пешгирии аз байнравии намудҳои но-
дири олами наботот ва ҳайвонот, ба-
ланд бардоштани амнияти озуқаворӣ, 
обтаъминкунӣ ва таъмини воситаҳо 
барои мавҷудияти намудњо иборат аст.  

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
мақомоти ваколатдори он дар соҳаи 
ҳифзи муҳити зист, вазорату идораҳо, 
дигар мақомоти давлатӣ баҳри амалӣ 
гаштани ҳадафҳои ин Даҳсола, та-
шаккули қонунгузории соҳавӣ, назо-
рати иҷрои он ҷиҳати нигоҳдорӣ ва 
солимгардонии табиати кишварамон 
аз тамоми имкониятҳои мавҷуда са-
маранок истифода хоҳанд бурд.

Аз лањзаи фарањбахш истифода 
намуда, њамаи Шумоён ва дар шах-
сияти Шумо тамоми кормандони 
соњаи њифзи муњити зист, муњофизо-
ну дўстдорони табиати биҳиштосои 
Тоҷикистони азизро ба муносибати 
Рўзи умумиљањонии муњити зист, ки 
ҳамасола 5 июн ҷашн гирифта меша-
вад, табрику муборакбод гуфта, зин-
дагии шоиставу пурнишотро бањра-
тон таманно мекунам ва дар ҳифзи 
табиат, тозаю озода нигоҳ доштани 
шаҳру деҳотамон бароятон фаъолия-
ти пурсамарро таманно менамоям. 
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5 июн – Рӯзи ҷаҳонии муҳити  зистДАСТОВАРДҲО ДАР САМТИ МУКАММАЛСОЗИИ 
НИЗОМИ МОНИТОРИНГИ ЊАВОИ АТМОСФЕРЇ   ПОКИСТОН - КИШВАРИ 

МИЗБОНИ БАРГУЗОРИИ 
ЧОРАБИНИҲОИ ҶАШНӢ

ИҚДОМИ НАВБАТИИ КУМИТА ҶИҲАТИ  
БАЛАНД БАРДОШТАНИ ФАРҲАНГИ ЭКОЛОГИИ 

СОКИНОНИ ДУШАНБЕШАҲР

НАВИД

Бо маќсади мукаммал-
созии низоми мониторинги 
њавои атмосферї аз љониби 
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон чорањои мушах-
хас роњандозї шудааст.

 Аз љумла, Кумита бо љал-
би маблаѓњои грантии лоиҳаи 
минтаќавии “Мутобиқшавӣ 
ба тағйирёбии иқлим ва 
кам кардани таъсири он 
дар ҳавзаи баҳри Арал” 
(CAMP4ASB) ду адад ав-
то-лабораторияи сайёрро 
барои мониторинги њавои 
атмосферї харидорӣ на-

муд. Лабораторияњои сайёр 
рӯзҳои наздик мавриди 
истифодабарӣ қарор дода 
мешаванд.   

Иқдоми мазкур барои 
дастрас намудани маълумо-
ти фаврї ва даќиќ оид ба 
олудагии њавои шањру ноњи-
яњои гуногуни љумњурї му-

соидат менамояд.
Ёдовар мешавем, ки 

таљњизотњои дохили авто- 
лабораторияҳои сайёр истењ-
соли мамлакатњои Иттињоди 
Аврупо ва Федератсияи Рос-
сия мебошанд. 

Њамзамон дар доираи 
ќисмати минтаќавии лоиња 
7 адад стансияњои худкори 
(автоматикї) метеорологї, 
инчунин 15 адад компютер 
ва лавозимоти дигари техни-
кї барои Агентии обуњаво-
шиносии Кумита ворид ва 

насб карда шудаанд.
Дар доираи ин лоиња оян-

даи наздик ворид намудани 
16 адад стансияњои худкор 
(автоматикї) оид ба монито-
ринги муњити зист ва таљњи-
зот барои ташкил намудани 
майдончаи таълимии метео-
рологї барои Донишгоњи аг-
рарии Тољикистон дар назар 
дошта шудааст.

 
Тӯрақул МУРОДОВ, 

роҳбари Гуруҳи татбиқи 
лоиҳаҳои Кумита

Бо мақсади татбиқи 
ҳадафҳои «Барномаи маҷмӯии 
рушди тарбия ва маърифати 
экологии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2021-
2025» ҷиҳати тақвият бахшида-
ни корҳои фаҳмондадиҳӣ ва 
баланд бардоштани фарҳанги 

экологии аҳолӣ  аз ҷониби 
Кумита дар доираи татбиқи 
Лоиҳаи “Мутобиқшавӣ ба 
тағйирёбии иқлим ва кам кар-
дани таъсири он дар ҳазаи 
баҳри Арал (CAMP4ASB)” 
дар ҳалқароҳи  хиёбони 
Саъдии Шерозӣ ва Синои 

шаҳри Душанбе монитори 
таблиғотӣ насб карда шуд.

Андозаи монитори насбшу-
да 18 метри мураббаъ буда,  
бо формати НD имконият 
медиҳад, ки роҳгузарон аз 
масофаи дур видеороликҳои 
таблиғотии  экологиро тамо-
шо карда, барои тозаю озо-
да нигоҳ доштани пойтахти 
мамлакат саҳм гузоранд. 
Монитор сифати баланд 
дошта, бо системаи электро-
нии замонавӣ идора мегар-
дад. Ёдовар бояд шуд, ки бо 
истифода аз чунин техноло-
гияи замонавӣ, ки бо даст-
гирии Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии шахри 
Душанбе рӯи кор омад, яке аз 
роҳҳои нави иттилоърасонӣ 
ва маърифатбахшӣ дар сам-
ти муҳити зист ба шумор ме-
равад.

 http://tajnature.tj/

Ҳамасола санаи 5 июн - Рӯзи ҷаҳонии муҳити 
зистро дар зиёда аз 130 кишвари дунё таҷлил ме-
намоянд. Дар соли ҷорӣ ин сана дар тамоми 
кишварҳои олам бо баргузор намудани чорабиниҳо 
дар мувофиқа бо қоидаҳои беҳдоштӣ дар давраи 
баъдипандемияи КОВИД-19 таҷлил карда хоҳад 
шуд.  Рӯзи ҷаҳонии муҳити зист яке аз санаҳои 
муҳим барои СММ ҷиҳати иттилоърасонӣ ва амал 
кардан дар самти ҳифзи табиат мебошад. Дар яке аз 
кишварҳои ҷаҳон бо иштироки намояндагони Бар-
номаи СММ оид ба муҳити зист (ЮНЕП) ва дигар 
созмонҳои байналмилалӣ тантанаҳои ҷашнӣ доир 
карда мешавад. 

 
 Кишвари Покистон дар мувофиқа бо Барномаи СММ 

оид ба муҳити зист (ЮНЕП) соли 2021 барои баргузор 
намудани тантанаҳои ҷашнии Рӯзи ҷаҳонии муҳити зист 
ҳамчун кишвари мизбон пазируфта шуд. Дар меҳвари 
таваҷҷуҳи тантанаҳои ҷашнии Рӯзи ҷаҳонии муҳити зист 
барқарорсозии экосистемаҳо ва муносибати инсон бо 
табиат қарор дорад. Ҳамзамон ин мавзӯъ оғози расмии 
Даҳсолаи СММ оид ба барқароркунии экосистемаҳо дар 
давоми солҳои 2021-2030 хоҳад буд. Вазифаи ин Даҳсолаи 
СММ аз барқарор намудани ҳудуди экосистемаҳои та-
наззулёфта ва ба харобазор табдилёфта бо мақсади коҳиш 
додани буҳронҳои иқлимӣ, аз байнравии миллионҳо 
намудҳои биологӣ, баланд бардоштани дараҷаи таъмини 
амнияти озуқаворӣ, обтаъминкунӣ ва воситаҳо барои 
мавҷудияти намудњо иборат аст.  

Ба сифати кишвари қабулкунандаи баргузории ҷашни 
Рӯзи ҷаҳонии муҳити зист Покистон мушкилоти эколо-
гиро пайгирӣ менамояд, инчунин нақши ташаббусҳои 
Покистонро дар ҳаракати глобалӣ намоиш медиҳад. 

Дар доираи муаррифии як барномаи муҳитзистӣ 
сарвазири Покистон Имрон Хон иброз дошт, ки яке аз 
вазифаҳои муҳими Њукумати Покистон пешгирии иф-
лосшавии муњити зист мебошад. Кишвари Покистон 
бо ифтитоҳ намудани Фонд оид ба барқарор намудани 

экосистемаҳо, бо мақсади андешидани тадбирҳо барои 
васеъ кардани майдонҳои ҷангалҳо ва муҳофизати гуно-
гунии биологӣ, ташаббуси бузургро таҳти унвони «Су-
нами аз 10 миллиард дарахтон» эълон намуд. Тибқи ин 
ташаббус дар зарфи 5 сол дар мамлакат 10 миллиард 
нињоли дарахтони гуногун шинонида мешавад. Ин им-
кон фароҳам  меорад, ки 15 адад ҳудудҳои табиӣ таъсис 
ва барои 5500 нафар ҷойҳои “кории сабз”  бунёд гардад.     

Директори ЮНЕП хонум Ингер Андерсен зимни му-
аррифии барномаи чорабинии Рӯзи ҷаҳонии муҳити зист 
иброз дошт, ки дар соли 2021 барои раҳоӣ аз бӯҳрон 
ва гузариш ба беҳбуд бахшидани вазъи табиии сайёра 
қадамҳои ҳадафрас хоҳад буд, дар ин ҳолат, мо бояд эъти-
роф кунем, ки барқароркунии табиат барои солим нигоњ 
доштани сайёра ва тамоми инсоният зарур аст.

“Инсон ва табиат”
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АЗ РАФТИ МАЪРАКАИ «ТОЗАГИИ СОЊИЛ-2021» АЗ РАФТИ МАЪРАКАИ «ТОЗАГИИ СОЊИЛ-2021» 
ДАР ШАЊРУ НОЊИЯЊОИ ЉУМЊУРӢДАР ШАЊРУ НОЊИЯЊОИ ЉУМЊУРӢ

ШОИСТАИ ТАЊСИНШОИСТАИ ТАЊСИН ТАДБИРЊО БАЊРИ ЊИФЗИ ЗАХИРАИ МОЊӢТАДБИРЊО БАЊРИ ЊИФЗИ ЗАХИРАИ МОЊӢ

Шуруъ аз аввали соли ҷорӣ фар-
моиши Раиси Кумитаи ҳифзи муҳити 
зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо мақсади сазовор пе-
швоз гирифтани ҷашни 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи гузаронидани 
аксияҳои «Тозагии соҳил-2021», “Тоза-

гии маҳал” ба имзо расида буд. Баҳри 
иҷрои фармоиш имрӯзҳо дар тамоми 
шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ гузарони-
дани чорабиниҳо ҷараён доранд.

НОҲИЯИ РӮДАКӢ:
Дар аксияи “Тозагии соҳил”, ки 

дар соҳили дарёи Элок воқеъ дар 
ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи 
Рӯдакӣ баргузор гардид, сокинони 
деҳоти ҷамоат ва ихтиёриёни шуъбаи 
ҷавонони ноҳия иштирок намуданд. 
Дар натиҷа 500 метр соҳили дарё аз 
партовҳо тоза гардида, ба миқдори 
25 м3 партовҳо ба партовгоҳи марка-
зии ноҳия бароварда шуданд.

Ш. ХОРУҒ: 
Маъракаи «Тозагии соҳил-2021» 

чанде пеш аз тарафи Раёсати ҳифзи 
муҳити зисти ВМКБ дар ҳамкорӣ 
бо шуъбачаи сайёҳӣ ва эколо-
гии Вазорати корҳои дохилӣ дар 
ВМКБ бо иштироки ҷавонон ва 
нозирони сабзи Донишгоҳи давла-
тии шаҳри Хоруғ дар шаҳраки Ши-
риншо Шоҳтемур гузаронида шуд. 
Дар натиҷаи кори дастаҷамъона 2 
км соҳили дарёи Ғунд аз партовҳои 
маишӣ тоза карда шуда, 2 м3 партов 
бо воситаи 1 техника ба партовҷо 
интиқол дода шуд.

НОҲИЯИ РӮШОН:
 Аз тарафи бахши ҳифзи муҳити 

зисти ноҳия дар якҷоягӣ бо зиёда 
аз 50 нафар сокинон ва кормандо-
ни идораю муассисаҳо дар ҷамоати 
деҳоти Рӯшон аксияи «Тозагии 
соҳил-2021» гузаронида шуд. Дар 
ин маърака 800 м соҳили рудхо-
наи Вамар аз партовҳои маишӣ 
тоза карда шуда, 1 м3 партовҳои 
ҷамъкардашуда, бо воситаи 1 тех-
ника ба партовгоҳи ноҳия интиқол 
дода шуд.

 
“Инсон ва табиат”, 

Маркази ахбори экологӣ

Соҳибкорони бонангу номус ва ободгару ватандўсти  
деҳаи Саркори Ҷамоати деҳоти ба номи Турсун Тўйчиеви 
ш. Турсунзода  иқдоми навбатии неку созандаро амалӣ на-
муданд, ки намунаи ибрат ва шоистаи таҳсин мебошад.

 Дар натиҷаи корҳои созанда дар доираи тадбирҳо 
ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани 30-солагии Истиқлоли 
Тоҷикистон бо дастгирии соҳибкорони маҳал роҳи пиёда-
гарди даромадгоҳи деҳа сафолакпӯш гардида, ҷиҳати хур-
рамгардонии шафати роҳ гулу буттаҳои мавсимӣ шинонида 
шуд.

Бо мақсади тоза нигоҳ доштани муҳити зист дар роҳрави 
мазкур 16 қуттии партов насб гардид, ки покизагии атрофро 
таъмин ва ҷиҳати баланд бардоштани маърифати экологии  
сокинон мусоидат менамояд.

Дарахтони ҳамешасабзи сӯзанбарг, ки қаблан дар ин 
мавзеъ шинонида шуд, ба пуррагӣ сабз гардида, шафати 
роҳро таровати тоза бахшидааст.

Ҳамзамон роҳ бо фурӯзонакҳои муосир нурафшон гарди-
да, ба сайргоҳи сокинону меҳмонон табдил гардидааст.

Бо мақсади ҳифз ва 
нигаҳдории  захираҳои моҳӣ  
ва шароити мусоид фароҳам 
овардан  ба рафти афзои-
ши табиӣ ва роҳ надодан ба 
қонуншиканиҳо аз 31 марти 
соли 2021 № 29 фармоиши Ра-
иси Кумитаи ҳифзи муҳити зи-
сти назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи амалӣ 
гардонидани чорабиниҳои 
ҳифзи захираҳои моҳӣ дар 
давраи тухмигузории соли 
2021» ба имзо расид. Тибқи ин 
фармоиш аз санаи 1 апрел то 15 
июни соли 2021, ки давраи тух-
мигузории моҳӣ мебошад, сай-
ди моҳӣ дар миқёси ҷумҳурӣ 
манъ гардидааст. 

 Вобаста ба иҷрои фармони 
мазкур дар вилояти Суғд сито-
ди вилоятӣ ташкил карда шуда, 
дар шаҳру ноҳияҳо корҳои му-
айян  амалӣ гардида истодааст. 
Аз ҷумла, аз тарафи кормандо-
ни бахши ҳифзи муҳити зисти 
шаҳри Истаравшан дар бозо-
ри марказии шаҳр  варақаҳои 
иттилоотӣ  насб карда шуда, 
корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаро-
нида шуд ва ба масъулоне, ки  
ба хариду фурӯш  ва пухтупази 
моҳӣ машғуланд,  амрномаҳо 

дода шуд.
Ҳамзамон нозирони бахши 

ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Ҷ. 
Расулов  дар ҷамоати деҳоти 
Деҳмой, минтақаи «Тўқай»-и 
соҳили Сирдарё амалиёти 
назоратӣ гузаронида, ба шо-
ликорони маҳаллӣ оид ба 
моҳияти фармоиши мазкур 
корҳои ташвиқотӣ гузарони-
данд.

Бо вуҷуди гузаронидани 
корҳои фаҳмондадиҳӣ ҳангоми 
гузаронидани амалиётњои 
фаврї њодисањои моњидории 
ѓайриќонунї ошкор гардида, 
њамагї 12 олоти моњидорї, 
200 метр тӯр ва 3 адад либо-
си резинї, як қайиқи резинии 
бесоҳиб мусодира карда шуд ва 
моҳиҳои зинда ба об сар дода 
шуданд. Дар натича 4 мавод ва 
4 адад хулосаи ихтиологї оид ба 
сайди ѓайриќонунии моњї дар 
давраи тухмгузорї тартиб дода 
шуда, љињати оѓози парвандаи 
чиноятї ба маќомоти прокура-
тура пешнињод гардид.

http://tajnature.tj/ 

Шуъбаи њифзи муњити зисти ш. Турсунзода
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АМАЛИЁТИ “ҲАВОИ ТОЗА” ДАР ШАҲРУ НОҲИЯҲОИ СУҒДАМАЛИЁТИ “ҲАВОИ ТОЗА” ДАР ШАҲРУ НОҲИЯҲОИ СУҒД

ХУҶАНД: МАҒОЗАИ «ОЛАМИ ХУҶАНД: МАҒОЗАИ «ОЛАМИ 
ПАРАНДА ВА ҲАЙВОНОТ» ПАРАНДА ВА ҲАЙВОНОТ» 
БАРОИ ТАБИАТДӮСТОНБАРОИ ТАБИАТДӮСТОН

ХУРОСОН: НАСБИ МУҶАССАМАИ ХУРОСОН: НАСБИ МУҶАССАМАИ 
 ГӮСФАНДИ БУХОРОӢ ДАР ШОЊРОЊ ГӮСФАНДИ БУХОРОӢ ДАР ШОЊРОЊ

     ОБИ НАЗАР - МАВЗЕИ ИСТИРОҲАТӢ      ОБИ НАЗАР - МАВЗЕИ ИСТИРОҲАТӢ 
ДАР ХУРОСОНДАР ХУРОСОН

МАСЧОҲ: 
Бо мақсади кам намудани 

ихроҷи моддаҳои зараровар 
ба ҳавои атмосфера, дар асо-
си нақшаи кории мақомоти 
ҳифзи муҳити зист, кор-
мандони шуъбаи назорати 
таҳлилии Раёсат ва бахши 
ҳифзи муҳити зисти ноҳия 
дар шоҳроҳи Хуҷанд –Чаноқ  
амалиёти «Ҳавои тоза» гуза-
рониданд.

  Дар рафти амалиёт аз 20 
адад нақлиёти автомобилии 
тамғаашон гуногун, ки аз 
санҷиши аналитикӣ гузаро-

нида шуданд, нисбати 8 на-
фар ронандагон, ки миқдори 
партови моддаҳои ифлоску-
нанда (гази СО)-ро ба фазои 
атмосфера барзиёд ихроҷ 
кардаанд, протоколҳои 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 
тартиб дода шуда, барои 
чораандешӣ ба БДА-и ноҳия 
ирсол гардид.

ЗАФАРОБОД:
Аз ҷониби мутахассисони 

шуъбаи назорати таҳлилӣ, 
бахши ҳифзи муҳити зист ва 

намояндаи БДА-и ноҳияи 
Зафаробод бо мақсади кам 
намудани ихроҷи моддаҳои 
зараровар ба ҳавои атмос-
фера дар ҳудуди ноҳия ама-
лиёти «Ҳавои тоза» гузаро-
нида шуд. Дар рафти ама-
лиёт 28 адад нақлиётҳои 
автомобилии тамғаашон гу-
ногун аз санҷиши аналитикӣ 
гузаронида шуда, миқдори 
партови моддаҳои ифло-
скунанда ба ҳавои атмос-
фера дар натиҷаи сухтани 
сўзишворӣ (дизелӣ, бензин 
ва гази моеъ) муайян нагар-
дид.

КОНИБОДОМ: 
Бо ташаббуси мақомоти 

ҳифзи муҳити зист дар 
ҳамкорӣ бо Бозрасии дав-
латии автомобилӣ дар 
шаҳри Конибодом амалиёти 
«Ҳавои тоза» гузаронида 
шуд. Дар рафти амалиёт 28 
адад нақлиёти автомоби-
лии тамғаашон гуногун аз 
санҷиши аналитикӣ гузаро-
нида шуда, миқдори парто-
ви моддаҳои ифлоскунан-
да ба ҳавои атмосфера дар 
натиҷаи сӯхтани сӯзишворӣ 
(дизелӣ, бензин ва гази 

моеъ) муайян гардид. 
Дар рафти амалиёт ни-

сбати 2 нафар ронанда-
гони воситаҳои нақлиёти 
автомобилие, ки меъёри 
стандартҳои давлатиро вай-
рон карда, партови моддаҳои 
ифлоскунандаро (гази СО) 
ба фазои атмосфера барзиёд 
ихроҷ кардаанд, протоколҳои 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 
тартиб дода шуда, барои 
чораандешӣ ба БДА-и шаҳр 
ирсол гардид.
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Дар маҳаллаи Мевағули шаҳри Хуҷанд бо иштироки 
роҳбарият ва кормандони мақомоти ҳифзи муҳити зисти 
вилоят, намояндагони Кумитаи бехатарии озуқавории 
вилоят, табиатдӯстон ва сокинон мағозаи «Олами паран-
да ва ҳайвонот» мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд.

Мағозаи мазкур бо мақсади тарғиби зебоипарастӣ ва 
табиатдӯстӣ, баланд бардоштани маърифати экологии 
аҳолӣ ташкил гардида, дар он 25 намуди паранда, зиёда 
аз 50 намуди моҳичаҳо, 10 намуди гурба, якчанд намуди 
хазандаю ҳашароти баҳрӣ бо шароити лозимии нигоҳдорӣ 
ба маърази тамошо ва фурўш гузошта шудааст. 

 Дар мағоза ҳамчунин қафасҳои гуногун барои 
парандаҳо, қуттиҳои гуногунҳаҷми аквариум ба-
рои моҳичаҳо ва маводҳои хӯроки парандаю ҳайвонот 
пешниҳоди харидорон карда шудааст. 

Лозим ба ёдоварист, ки ҷиҳати рушди тарбияи эколо-
гии насли наврас ин сеюмин мағозаи «Олами паранда ва 
ҳайвонот» дар ш. Хуҷанд мебошад, ки барои ташаккул 
додани дӯстдорӣ ва муносибати эҳтиёткорона нисбати 
табиат ва олами ҳайвонот дар ниҳоди кӯдакону наврасон 
мусоидат менамояд. 

Имрӯз дар Тоҷикистон зиёда аз 13 ҳазор намуди олами 
ҳайвонот мавҷуд аст, ки аз ин 222 намуд ҳайвоноти нодир ва 
аз 9700 намуди олами набототи мавҷуда 267 намуди нодир 
ба Китоби сурхи Тоҷикистон ва «Рўихати сурхи Иттифоқи 
байналхалқии ҳифзи табиат» дохил карда шудааст.  
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    Бахши ҳифзи муҳити зи-
сти ноҳияи Хуросон ҷиҳати 
иҷрои супориши роҳбарияти 
Кумитаи ҳифзи муҳити 
зисти назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
доир ба ташвиқи олами 
ҳайвоноту парандаҳои но-
дири мамлакат барои гузош-
тани муҷассамаҳои онҳо дар 
маконҳои фароғатӣ, сайёҳӣ 
чораандешӣ намуда, корҳои 
назарасеро дар ин самт ба 
анҷом расонид.

Дар даромадгоҳи 
шоҳроҳи ноҳияи Хуросон 
-Бохтар-Душанбе чанде пеш 
ду адад муҷассамаи гӯсфанди 
бухороӣ -Уриал гузошта 
шуд, ки барои ҳам соки-
нон ва ҳам сайёҳон ҷолиби 

диққат буда, дар тақвияти 
завқи табиатдӯстии онҳо му-
соидат менамояд.

   Далер ШАРИПОВ,
Раёсати ҳифзи муҳити 
зисти вилояти Хатлон

Дар баландии кӯҳҳои бай-
ни ноҳияи Хуросон ва Ёвон 
маконе вуҷуд дорад, ки со-
кинони деҳаҳои дуру наздик 
ҳамасола як он ҷоро мав-
риди саёҳат ва зиёратгоҳи 
худ қарор медиҳанд. Одатан 
рафту омади шаҳрвандон ба 

ин макони зебо дар фасли 
баҳор, яъне  дар аёми Наврӯзи 
фархундапай то охирњои моњи 
май сурат мегирад. Ин макон 
“Оби Назар” ном дошта, дар 
баландии кӯҳи деҳаи Эшмаи 
ноҳияи Хуросон воқеъ шуда-
аст. 

Ҳар сол  садҳо нафар 
сайёҳони дохилӣ аз ин мав-
зеъ дидан мекунанд. Он ҷо 
чашмае вуҷуд дорад, ки оби 
онро сайёҳон –онҳое, ки 
ба ин ҷо ташриф меоранд, 
ҳамчун оби шифобахш ба-
рои бемориҳо меҳисобанд. 
Бояд ёдовар шуд, ки оби 
чашма тӯли 2 соли охир 
кам шуда истодааст. Ба ан-
дешаи сокини деҳаи Эшма 
Тӯрақулов Аъзамҷон сабаби 
камшавии оби чашма гарм 
омадани обу ҳаво ба ҳисоб 
меравад. 

Аз чашма поёнтар ғоре 
бо номи “Чилхона” мавҷуд 
аст, ки хоначаҳои зиёде до-
рад. Аҷиб аст, ки баъд аз до-
хил шудан ба ҳар яке аз ин 
хоначаҳо даромадгоҳҳояшон 
хурд шудан мегиранд. 

Сангалӣ ГУЛОВ,
 донишҷӯи ДМТ
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3 МАЙ – РЎЗИ УМУМИЉАЊОНИИ ОФТОБ

НЕРӮИ ОФТОБ НЕРӮИ ОФТОБ - ОМИЛИ - ОМИЛИ 
РУШДИ ТАМАДДУН РУШДИ ТАМАДДУН 

3 майи соли 1994 аввалин 
бор аз ҷониби шуъбаи Аврупоии 
“Ҷамъияти байналмилалии энер-
гияи офтоб” бо мақсади ҷалби 
таваҷҷуҳи ҷомеа ба имкониятҳои 
сарчашмаҳои барқароршавандаи 
энергия Рӯзи умумиҷаҳонии офтоб 
таљлил карда шуд. Солҳои баъдӣ аз 
дигар кишварҳои олам ба ташаб-
буси шуъбаи Аврупоии “Ҷамъияти 
байналмилалии энергияи офтоб” 
пайваста, Рӯзи Офтобро ҷашн ги-
рифтанд ва шумораи ҷонибдорони 
сарчашмаҳои барқароршавандаи 
энергия сол аз сол дар дигар 
кишварҳо дар ҳоли афзоиш аст. 

Қайд кардан бамаврид аст, 
ки нерӯи офтоб на танҳо сарчаш-
маи барқ, ҳаёт ва гармӣ аст, балки 
омили рушди тамаддун низ маҳсуб 
меёбад, бинобар ин аз нуқтаи на-
зари экологӣ тоза ва сарчашмаи 
барқароршавандаи нерӯ дурнамои 
энергияи офтоб дар қатори об ва 
шамол афзалиятнок ҳисобида меша-
вад.    

Имрӯзҳо дар кишварҳои гуно-
гуни олам аз ҷониби ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ, ширкатҳо ва ҳаводорон 
барои нишон додани имкониятҳои 
нерӯи офтоб чорабиниҳои мухталиф 
гузаронида мешавад. 

Давоми ду даҳсолаи охир, ки 
оқибатҳои тағйирёбии иқлим сахт 
эҳсос мегардад, рушди “иқтисоди 
сабз” ва “энергияи сабз” дар марка-
зи таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ  қарор 
гирифтааст. Тавре маълум аст, 98%-
и истеҳсоли барқ дар Тоҷикистон 
ба “энергияи сабз”, яъне нерӯгоҳҳои 
барқии обӣ рост меояд. 

ТАДБИРҲОИ 
АМАЛӢ ДАР 
ТОҶИКИСТОН               

Тоҷикистон яке аз кишварҳои 
ташаббускор ва ҳамзамон фаъоли 
татбиқкунандаи қарорҳои Маҷмаи 
умумии СММ мебошад. 

Дар мамлакати мо низ айни за-
мон аз тарафи ташкилот ва ширкатҳо 

баҳри нишон додани имкониятҳои 
нерӯи офтоб чорабиниҳои иттилоо-
тї ва омўзишї доир карда мешавад. 
Чанде пеш дар конфронс-толори 
бинои «Системавтоматика» бо та-
шаббуси «Ассотсиатсияи захираҳои 
барқароршавандаи Тоҷикистон» 
ва дастгирии сафорати ИМА бо 
ҷавонони фаъол ва намояндагони 
ВАО таҳти унвони «Пешгирии иф-
лосшавии ҳаво ва об тавассути энер-

гияи барќароршаванда» семинари 
якрӯза баргузор гардид. Бино ба гуф-
таи дастандаркорони семинар бори 
аввал соли 2013 батареяҳои офтобӣ 
ба Тоҷикистон ворид ва дар саҳни 
ҳавлии беморхонаи «Қарияи боло» 
насб карда шудааст. Баъдан дар як 
чанд ташкилоту корхонањои пайтахт, 
ш. Бохтар, Хуљанд, Кўлоб чунин бата-
реяњои офтобї насб карда шуд.

Аз ҷониби маърӯзачиён зикр кар-
да шуд, ки заминҳои бекорхобидаву 
лалмӣ ва биёбон, ки он ҷо қувваи 
барқ нест, тавассути таҷҳизоти 
офтобӣ имкони обёрӣ кардани 
заминҳо ва парвариши растаниҳои 
мевадиҳанда вуҷуд дорад. Пас аз 
қисмати назариявии семинар аз 
тарафи кормандони «Ассотсиат-
сияи захираҳои барқароршавандаи 
Тоҷикистон» ба ҳозирин тартиби 
кори таҷҳизоти офтобӣ намоиш 
дода шуд. 

Чунин вохӯриву семинарҳо 
бешубҳа барои андӯхтани донишҳои 
нав ва баланд бардоштани маърифа-
ти экологии шаҳрвандон мусоидат 
менамояд.

Як нукта боиси зикр аст, ки моҳи 
ноябри соли 2020 дар ҳамкории 
якҷояи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон USAID ва ширкати «По-
мир Энерҷӣ» дар ноҳияи баландкӯҳи 
Мурғоби ВМКБ аввалин нерӯгоҳи 
барқии офтобӣ бо иқтидори 220-ки-
ловатт мавриди истифодабарӣ қарор 
гирифт.

Ҳамзамон бо дастгирии Ҷумҳурии 
Корея бунёди нерӯгоҳҳои барқии офтобӣ 
бо иқтидори 10 МВт дар вилояти Суғд ва 
ВМКБ ба нақша гирифта шудааст. 

АҶАММЕҲР, 
 “Инсон ва табиат”

ДУРНАМОИ НЕРӮИ «ДУРНАМОИ НЕРӮИ «САБЗ»САБЗ»  
ва имконияти панелњои офтобӣва имконияти панелњои офтобӣ

Аз азал инсон бо табиат тавъам 
буду ҳаст. Аҳли башар пайваста дар 
роҳи беҳбуд бахшидан ба зиндагонии 
хеш талош меварзад. Ин аст, ки бо 
истифода аз неъматҳои табиат, инсо-
ният орзуро ба воқеият табдил дод. 
Ин ҳама дастовардҳои замони муосир 
осону содда ба даст наомада, яқин 
аст, ки маҳсули офаридаи нафарони 
лаёқатманд ва ихтироъкор аст. Нафа-
рони хушбин ва ихтироъкор ҳамеша 
дар зеҳнашон ғояи наверо парвариш 
менамоянду такмил медиҳанд, то ба 
ин васила ҳам техникаву технологи-
яи нав ва нафърасонро ба ҷамъият 
пешниҳод намоянд.

Имрӯзҳо дар ҷаҳон қариб ҳамарӯза 
техникаву технологияи  навин ихти-
роъ мегарданду тавассути шабакаҳои 
интернетиву ВАО ба омма пешниҳод 
мешаванд. Вале  набояд фаромӯш 
кард, ки аксарият аз ин ҷиҳози на-
вбаромад бо  нерӯи барқ фаъол буда 
метавонад. Воқеан, дар ҳоли ҳозир 
мо ягон рӯзи худро бидуни қувваи 
барқ тасаввур карда наметавонем. 
Нерӯи барқ ин хонаи гарм, оби 
дастрас, рӯшании пеши роҳ, таъ-
минкунандаи фароғату истироҳат  
ва қуввадиҳандаи “дӯстони” ба дил 
наздики мо – телефонҳои мобилӣ 
мебошад.  Барои таъмини модди-
ву маишии худ мо қувваи барқро 
харидорӣ менамоем. Баъзан аз исти-
фодаи барзиёди ин нерӯи зарурӣ дар 
ғафлат монда, бо андозҳои калони 
барқӣ рӯ ба рӯ мешавем. Ҳатто бар-
хе аз додани маблағи  нерӯи барқи 
истифода намудаи худ саркашӣ ме-
намоянд, ки ин хилофи қонун аст. 
Бояд гуфт, ки пешрафти ҳар як давлат 
ин ба шаҳрвандони оқилу хирадпеша 
ва ғамхори  кишвар вобаста мебо-
шад. Беаҳамияти нисбати обу ҳаво ва 

иқлими кишвар зарари бузурге баҳри 
ҳар нафар мегардад.  

   Ҳаминро ба назар гирифта, ихти-
роъкорону навоварон ба ҷуз аз бо роҳи 
обу шамол ба даст овардани нерӯи 
барқ, роҳи аз  офтоб ҳосил кардани 
қувваи барқро дарёфтанд. Хонандаи 
ин навишта шояд пурсон шавад, ки 
чӣ гуна?  Мо ба ин суол албатта посух 
дорем: Тавассути панелҳои офтобӣ. 
Ин гуна панелҳоро аллакай ағлаби 
кишварҳои сайёра, ки дорои иқлими 
гарм  мебошанд, истифода менамо-
янд. Масалан, дар Ҷазираҳои Сало-
мон барои 1 кВт/соат нерӯи барқ 95 
сенти ИМА пардохт менамоянд, ки 
ин хеле гарон аст. Одамони ин ҷойҳо 
мушкилии мавҷударо бо роҳи сохта-
ни генераторҳои дизелӣ, шамолӣ ва 
панелҳои офтобӣ  мустақилона ҳал 
кардаанд. Ин икдоми онҳо  албатта ба 
буҷаи оилаашон зарар намеорад.

 Дар Тоҷикистони мо низ исти-
фодаи панелҳои офтобӣ қулай ва ба 
иқтисоди ҳар хонадон, алалхусус дав-
лат нафърасон мебошад, зеро дар да-
воми сол 300 рӯзи офтобӣ дорем ва 
бояд аз ин неъмати табиати худ исти-
фода намоем. Мутахассисони соҳа му-
айян кардаанд, ки Тоҷикистон дар як 
сол бо истифода аз энергияи офтоб 
метавонад 527 миллиард кВт  нерӯи 
барқ истеҳсол намояд. Алҳол бо исти-
фода аз панелҳои офтобӣ 5 дарсад, 
аз 527 млрд кВт, нерӯи барқ истеҳсол 
карда мешавад.

Қобили зикр аст, ки аллакай дар 
Тоҷикистон панелҳои офтобӣ дар як-

чанд вазорату идораҳои ҷумҳурӣ насб 
гардидааст.

Мувофиқи иттилои сомонаи 
hebergementwebs.com панелҳои офто-
биро дар кайҳон низ насб карда исто-
даанд, ки он ба андозаи як қуттии 
Питса аст ва дар дрони Х-37В махфии 
Пентагон насб шудааст. Ҳамчунин 
гуфта мешавад, ки панелҳои офтобӣ 
дар фазо метавонанд нерӯи барқро ба 
тамоми нуқтаҳои ҷаҳон бирасонанд. 
Соли 2019 мутахассисони ИМА насби 
панели офобиро дар кайҳон таҷриба 
карданд, ки он метавонад дар атрофи 
Замин дар тӯли 90 дақиқа давр занад. 
Агар таҷрибаи ИМА муваффақ гардад, 
пас метавонад ба кайҳон панелҳои оф-
тобиро дар ҳаҷмҳои гуногун фиристад. 
Панели офтобӣ дар кайҳон энергияи 
офтобро дар як тарафи моҳвораи хурд 
бо истифода аз панели фотоэлектрикӣ 

гирифта, ба  электроника фиристода, 
дар марказ ин нурро ба сигналҳои ба-
сомади радио табдил медиҳад. Тавас-
сути антеннаи муҷаҳҳаз гардида, барқ 
ба сайёраи мо интиқол меёбад. Афза-
лияти панели офтобӣ дар кайҳон дар 
он аст, ки дар сурати хомӯш гаштани 
барқ бо сабаби офати табиӣ дар За-
мин, аҳолиро бо нерӯи барқи кайҳонӣ 
таъмин кардан мумкин мешавад.

Бояд иқрор шуд, ки офтоб, об ва 
шамол манбаъҳои беҳтарини тавлид-
кунандаи энергия буда, дар ин баро-
бар аз ҷиҳати экологӣ тоза ва безарар 
мебошанд. Пас, моро лозим меояд 
то аз неъматҳои табиии худ самара-
нок истифода бурда, барои истеҳсоли 
“энергияи сабз” саҳм дошта бошем.                                           

Парвина САМАНДАРЗОДА,
“Инсон ва табиат”
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КӮЛИ БУЗУРГ ДАР БОМИ ЉАЊОН

Қурбонгул СУЛАЙМОНХОНОВА, 
мутахассиси пешбари шуъбаи ҳифзи 

муҳити зисти ноҳияи Мурғоб

Рӯи дунёро агар бигардем, кишвареро мисли Тоҷикистон, ки 
93% ҳудудашро куҳсор ташкил медиҳад, шояд пайдо накунем. 
Маҳз аз ҳамин лиҳоз табиати Тоҷикистонро нотакрор ва бена-
зир мегӯянд. Кӯҳсори кишвари мо пур аз асрор аст. Мардуми 
тоҷик аз қуллаҳои осмонбӯси ин куҳсор сабаландӣ, тамкин,  
тобоварӣ ва баландназарӣ андӯхтааст. Релефи ин сарзамин аз 
ҳамин ҷиҳат мушкил ва пурпечутоб аст. Мушкилу пурпечутоб 
ба мисли саргузашти куҳанбунёди  тоҷик .

Обҳое, ки аз дили кӯҳсорони 
ин сарзамин сарчашма мегиранд, 
мусаффоянду дилҳоро рӯшан ва 
манзараҳояш қалбҳоро мусаххар 
мекунанду мафтун месозанд. «Кӯли 
сиёҳ» (Каракӯл) аз ҳамин қабил 
сарватҳои табиати Тоҷикистон 
маҳсуб мешавад, ки бо баландии 
мавқеи ҷойгиршавии худ дар кураи 
Замин назир надорад.

Сарвати табиӣ метавонад ифти-
хори миллӣ бошад, Каракӯл, Бабри 
барфӣ ва Марко Поло сарватҳои  ин 
куҳсори осмонбӯсанд, ки бо онҳо 
метавон ифтихор кард.

Аз ҳама обанбори табиии кало-
ни Тоҷикистон - Каракӯл ба маънои 
зоҳириаш  Кӯли сиёҳ ба шумор мера-
вад, ки дар шарқи Бадахшон, ноҳияи 
Мурғоб  дар баландии 3914 м аз сатҳи 
баҳр ҷойгир шудааст. Масоҳати 
сатҳи оби кӯл 380 км3,  чуқурии он 
238м, дарозиаш 33 км ва васеъгии он 
23 км-ро ташкил медиҳад. Ҷазираи 
калони силсилакуҳ, ки аз соҳили 
шимолии кўл ба соҳили ҷанубии 
он ба дарозӣ тӯл кашидааст, кӯлро 
ба ду қисм ҷудо мекунад, ќисмати 
Шарқӣ ва Ғарбӣ, ки сатҳи яке нис-
бат ба дигараш чуқуртар аст. Ҳанӯз 
дар охири асри XIV қисмати ши-
молии кӯл ба соҳил ба воситаи гар-
данаи танге пайваст буд, ҳоло ин 

гардана нест шудааст. Ба Каракӯл 
якчанд обҳои дарёҳои бузург ва чан-
дин дарёчаҳои хурд мерезанд, вале 
аз кӯл ягон қатра об ҷорӣ намеша-
вад. Оби кӯл бемаљро ва талху шӯр 
аст.  Дар саргаҳи дарёчаҳои куҳӣ, ки 
ба кӯл мерезанд ва оби онҳо тоза ва 
ширин аст, моҳичаҳои обҳои ширин 
зиндагӣ мекунанд. Соҳилҳои кӯл 
саҳрои баландкуҳи оддӣ буда, танҳо 
дар баъзе ҷойҳои об ѓеша, марҷумаки 
помирӣ ва шӯрабутаҳо вомехӯранд. 
Хусусияти ҷолиби “Кӯли сиёҳ” он 
аст, ки соҳилҳояш дар масофаи дуру 
дароз дар зери ях хобанд ва инчунин 
ях дар таги кӯл ҳам ба назар мера-
санд. Дар байни олимон бобати он 
ки ин яхҳо аз куҷо пайдо шудаанд, 
ақидаи якхела мавҷуд нест.  Гуруҳе 
бар он ақидаанд, ки ин боқимондаи 
пиряхҳои қадим аст, дигарон онро 
чун боқимондаи сипари пиряхҳо, 
ки дар давраи яхбандӣ чуқуриро пур 
кардааст, шарҳ медиҳанд. Гуруҳи 
сеюм бар он андешанд, ки ин яхҳо 
дар замони ҳозира пайдо шудаанд. 
Дар ҳар сурат яхҳои соҳил оҳиста-
оҳиста об мешаванд ва дар натиҷа 
фурӯравиҳо, гулӯгоҳҳо ва кӯлчаҳо 
пайдо гардида, аз соҳилҳои ҷазираи 
хурд ҷудо мешаванд ва худи кӯл 
ҳаҷмашро оҳиста-оҳиста тағйир 
медиҳад. Ҳавзаи “Кӯли сиёҳ” боз аз 

он ҷиҳат ҷолиб аст, ки вай биёбони 
бе долу дарахти Помир ба шумор 
меравад.Дар ин ҷо боришоти аз ҳама 
кам 20 мм дар як сол ба қайд гириф-
та шудааст. 

Чуноне ки аз маънои зоҳирии ка-
лимаи Қаракӯл бармеояд, сатҳи оби 
кӯл сиёҳ набуда, вобаста ба расида-
ни нурҳои Офтоб ба сатҳи ороми кӯл 
рангҳои кабуди баланд, кабуд ва 
сабзранг ба назар мерасад. Пас маълум 
мешавад, ки калимаи «Қаракул» ин 
ҷо иштибоҳан ба маънои “Кули сиёҳ” 
истифода мешавад. Вале саволњои 
зиёд ба миён меояд, ки чаро номи ин 
кӯл Қаракул талаффуз мешавад? Оё 
чӣ иштибоҳе аст?  Олимони забон-
шинос дар ин бора мушаххасан чӣ на-
зар доранд? Меъёрҳои забони тоҷикӣ 
оё дар ин ҷо риоя шудаанд? Калимаи 
«Қара» аз кадом реша аст ва чӣ маъно 
дорад? 

Ба ақидаи муҳаққиқони соҳаи за-
бон “Номи ҷуғрофӣ як хосият дорад, 
ки ин ҳам бошад маъруфият аст. Дар 
ин маврид ё ҷиҳати таърихӣ ба назар 
гирифта мешавад, ё ҷиҳати ҷуғрофӣ, 
ки миёни мардум бо ҳамин ном - 
“Қаракул” маъруф шудааст. Кӯл - 
калимаи тоҷикӣ аст, ки ифодагари 
маънои об аст. “Қара”- аз нигоҳи 
зоҳирӣ туркӣ-муғулӣ аст, аммо аз 
нигоҳи таърихӣ вай «Кара» аст, ки ба 
маънои калон ё бузург фаҳмида ме-
шавад. Ҳамаи ҳарфҳои бехи забонӣ  
Х, К, Г ба Қ мубаддал шуданд ва ша-
кли туркӣ-муғулиро гирифтанд, вале 
ин маънои онро надорад, ки «Кара-
кул» калимаи туркӣ-муғулӣ бошад. 
Каракул аз ҷиҳати забоншиносӣ 
вожаи мураккаб аст  ва вожаи 
Каракӯл калимаи аслии тоҷикӣ аст. 
Шакли иваз кардани ҳарфҳои К бо 
Қ маънои онро надорад, ки кали-
маи Қаракул моли муғулҳо бошад, 

ин шакли талаффуз аст, таъсири 
ҳамсоягон аст. Номи кӯлро иваз 
кардан ҳам зарур нест, чунки кали-
маи аслии тоҷикӣ аст. Дар бахши 
фонетика, яъне овозшиносӣ ҳаст 
ҳолатҳое, ки дар калимаҳо табдили 
овозҳо ба вуљуд меояд. Забоншино-
сон бояд ҳатман дар вақти таҳлили 
чӣ номҳои ҷуғрофӣ, чӣ номҳои 
топонимҳо ва чӣ антропонимҳо бояд 
табдилёбии овозҳо, бадалшавии 
овозҳо, ихтисоршавӣ ва коҳишёбии 
овозҳоро  ба инобат гиранд. Ин 
хусусиятҳои этнолингвистии забон, 
этнолингвистии ҷомеаро ба назар 
гирифта, баҳо додан даркор, яъне 
ҳам аз ҷиҳати мардумшиносӣ, ҳам 
аз лињози урфу одат, ҳам ҷиҳати 
ҳолатҳои сабтии вожаҳоро ба инобат 
гирифта, баъд баҳои забоншиносӣ 
додан лозим аст. 

Пас агар оби кӯл сиёҳ набошад 
ва «Қара» аз ҳамрешаи калимаи 
тоҷикии «Кара»- ба маънои ка-
лон, бузург рӯида бошад, пас номи 
феълии кӯл - Қаракул ва тарҷумаи 
зоҳирии он - Кӯли сиёҳ куллан 
иштибоҳ аст. Ҳамчуноне, ки онро 
кӯл дар Боми Ҷаҳон мегӯянд, меса-
зад, ки онро Қара не, балки Каракӯл 
гуфт, яъне Кӯли бузург дар Боми 
Ҷаҳон,  ки  ҳар дуяшон бо ҳама 
қонуниятҳояшон калимаи ноби 
тоҷикӣ мебошанд.

PS: Ёдовар мешавем, ки дар 
назди Кумитаи ҳифзи муҳити 
зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Комиссия ҷиҳати 
татбиқи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи забони дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон» таъ-
сис дода шудааст ва тибқи нақша-
чорабиниҳои тасдиқгардида, ко-
миссия доир ба вожаҳои соҳавӣ 
корбарӣ намуда, барои баррасӣ ба 
Кумитаи истилоҳот ва забон ирсол 
менамояд. 

Об фардои ҷаҳонам ҳадя бар мулки башар,Об фардои ҷаҳонам ҳадя бар мулки башар,
Зиннати имрӯзи олам гашта андар баҳру бар.Зиннати имрӯзи олам гашта андар баҳру бар.
Зиндагӣ нуру зиё гирад зи ту чун нақди ҷон,Зиндагӣ нуру зиё гирад зи ту чун нақди ҷон,
Маъхази сарсабзии олам зи оби софу тар.Маъхази сарсабзии олам зи оби софу тар.
Сар ба пойин мекашӣ ҷӯшида андар хештан,Сар ба пойин мекашӣ ҷӯшида андар хештан,
Аз барои ташнае чун ҷонӣ дар ҳоли хатар.Аз барои ташнае чун ҷонӣ дар ҳоли хатар.

Мисли оина ту покиву надорӣ иллате,Мисли оина ту покиву надорӣ иллате,
Муъҷизи рӯйи заминӣ, тозаӣ мисли саҳар.Муъҷизи рӯйи заминӣ, тозаӣ мисли саҳар.
Ҷӯшишат аз сахтии санг асту роҳи ту дароз,Ҷӯшишат аз сахтии санг асту роҳи ту дароз,
Бас Ҳисору Вахшро бо ҳам ту кардӣ сар ба сар.Бас Ҳисору Вахшро бо ҳам ту кардӣ сар ба сар.
Нест бе ту лаҳзае будан миёни зиндагӣ,Нест бе ту лаҳзае будан миёни зиндагӣ,
З-омили рушди ту мегирад ҷаҳонам болу пар.З-омили рушди ту мегирад ҷаҳонам болу пар.

Лаҳзае сокит наӣ, доим хурӯшонӣ зи ваҷд,Лаҳзае сокит наӣ, доим хурӯшонӣ зи ваҷд,
Сад чаман, сад боғҳоро кардаӣ ту гулбасар.Сад чаман, сад боғҳоро кардаӣ ту гулбасар.
Об, месозӣ дурахшон Тоҷикистони азиз,Об, месозӣ дурахшон Тоҷикистони азиз,
Лутфи ту чун лутфи модар, нест ӯро паҳну бар.Лутфи ту чун лутфи модар, нест ӯро паҳну бар.
Шодии ин додарону хоҳаронам гаштаӣ,Шодии ин додарону хоҳаронам гаштаӣ,
Софӣ, покӣ, беғашиву нест шарҳи бештар. Софӣ, покӣ, беғашиву нест шарҳи бештар. 

Меҳрафзо Меҳрафзо КАРОМАТЗОДА  КАРОМАТЗОДА  
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     22 МАЙ- РЎЗИ ГУНОГУНИИ БИОЛОГЇ

С. 8

«МО ҚИСМИ ҲАЛЛИ «МО ҚИСМИ ҲАЛЛИ 
МАСЪАЛА#БАРОИ ТАБИАТ ҲАСТЕМ»МАСЪАЛА#БАРОИ ТАБИАТ ҲАСТЕМ»

Табиат тавонист, дар таърихи 
Сайёраи Замин гуногунии биологиро 
дар экосистемаҳои табиӣ аз дараҷаи 
ноустувор ба дараҷаи устувор таб-
дил диҳад. Дар натиҷа марҳилаҳои 
ташаккулёбии гуногунии биологӣ 
дар экосистемаҳои табиӣ мавқеи 
идоракунандаи гардиши моддаҳо ва 
занҷири ғизоро пурра намуданд. Ин 
њолат ба раванди ташаккулёбии захи-
рањои табиат ва ба солимии муњити 
атроф заминаи устувор гузошт. 

Шаклгирии захираҳои гуногу-
нии биологӣ барои тавлидшавии 
захираҳои табиат дар экосистемањои 
табиї, аз ҷумла захираҳои нефт, ола-
ми набототу ҳайвонот ва устувории 
манбаъҳои обӣ дар низоми гидрологӣ 
имконият фароҳам овард. Дар натиҷа 
захирашавии сарватҳои табиӣ бо гуза-
шти миллионҳо сол, тавлиду афзоиш 
ёфта, ба рушди соҳаҳои иқтисодиёти 
миллӣ, иҷтимоӣ, муҳити зист заминаи 
устувор гузошт. Аммо табиатистифо-
дабарандагон аз назари қонунияти та-
биат ва принсипҳои табиат, худро ка-
нор гирифтанд, ки ин боиси бӯҳрони 
иқтисодӣ ва экологӣ гардид ва имрӯз 
чунин бӯҳрон сахт эҳсос карда меша-
вад.

Табиат барои бартараф кардани 
ҳалли мушкилоти тағйирёбии иқлим, 
дастрасии оби тоза ва ғизои бехатар, 
таъмини саломатӣ ва некӯаҳволии 
аҳолӣ то ҳадде имкон дорад. 

Дарки муҳимияти гуногунии 
биологӣ ва нақши он дар ҳалли 
бӯҳрони ҷаҳонӣ, ки ба ҳифзи гуногу-
нии биологӣ асос ёфтааст, барои таъ-
мини рушди устувор метавонад мусо-
идат намояд. 

Бо назардошти муҳимиятии масъ-
ала Маҷмаи Умумии СММ моҳи де-
кабри соли 2000 дар бораи эълон кар-
дани 22 май ҳамчун Рӯзи байналми-
лалии гуногунии биологӣ қарор қабул 
намуд.

Гуногунии биологӣ дар маҷмӯъ 
маънои гуногунии ҳаётро до-
рад. Дар натиҷаи таҳаввулоти 
миллиардҳо сол, наботот, ҳайвонот 
ва микроорганизмҳо таҳти таъси-
ри омилҳои табиӣ ба вуҷуд омаданд. 
Дар солҳои охир инсоният ба гӯшаи 
фаромушӣ бурд, ки дар муҳити та-
биат, ҳамаи фаъолияташро ба анҷом 
мерасонад ва фаъолияти ояндаи 
ҳадафноки он аз солимии муҳити зист 
ва устувории гуногунии биологӣ воба-
стагии зич дорад.  

Бо вуҷуди ин, мо то ҳол танҳо 
нигоҳи худро барои расидан ба 
ҳадафҳои ғанӣ гардонидани фаъолия-
ти истеҳсолии худ, яъне бештар исти-
фода бурдани захираҳои гуногунии 
биологӣ равона кардаем. Аммо бояд 

ба эътибор гирифт, ки истифодабарии 
гуногунии биологӣ талабот ва низоми 
худро дорад. Дар асоси талабот ва ни-
зоми қонуниятҳои табиат, захираҳои 
гуногунии биологиро бояд ҳадафнок 
истифода бурд.

Гуногунии биологиро метавон дар 
се сатҳ баррасӣ кард:

• Гуногунии намудҳо дар сайёра ё 

дар минтақаи мушаххас мавҷудбуда 
дар ҷаҳон тақрибан 1,7 миллион на-
муд тавсиф шудааст.

• Гуногунии экосистема 
вариантҳои экосистемаҳоро тавсиф 
мекунад. Организмҳои зинда худ 
аз худ вуҷуд надоранд, онҳо доимо 
бо муҳити атроф ва бо ҳам муноси-
бат мекунанд. Растаниҳои ботлоқӣ 
дар ҷангал намерӯянд ва ҳайвоноти 
ҷангал дар марғзорҳо зиндагӣ карда 
наметавонанд. Ҳамин тариқ, гуногу-
нии системаҳои экологӣ гуногунии 
намудҳоро меафзояд.

• Гуногунии генетикӣ фарқияти 
фардҳои дохилиро нишон медиҳад. 
Потенсиали генетикӣ агар бойтар 
бошад, тамоми намудҳо солимтар ва 
қобили зиндагӣ мешаванд. Мусал-
лам аст, ки намудҳои нодир ва зери 
нестшавӣ таҳдидшаванда гуногунии 
заифи генетикӣ доранд, ки ҳангоми 
тағйир додани муҳити зисташон ба 
онҳо хатари бештар мерасонад.

Ҳамаи ин пайвастагиҳои мурак-
каби организмҳои алоҳида, популя-
тсия ва намудҳои гуногун, ҳамкории 
онҳо бо муҳити зист ҳаёти сайёра-
ро воқеан зинда ва рангин мегар-
донанд. Ҳифзи гуногунии биологӣ 
ба манфиати мост. Тамаддуни 
башарӣ аз рӯи захираҳои табиӣ сох-
та шудааст, ки онҳо ба мо «молҳо ва 
хидматҳо» -и беназири экосистема-
ро пешниҳод мекунанд. 

    
ОЗУҚА ВА ОБ, ЧӮБ
БАРОИ СОХТМОН ВА
СӮЗИШВОРӢ, АШЁИ
ХОМ БАРОИ ДОРУҲО 
Ҳашарот дар киштзорҳо 

растаниҳоро гардолуд мекунад, 
ҷангалҳо тағйирёбии иқлимро 
коҳиш медиҳанд, ботлоқҳо хушксо-
лиро пешгирӣ мекунанд. Ниҳоят, 

табиат аҳамияти бузурги фарҳангию 
эстетикӣ дорад. Ҳифзи системаҳои 
экологї ва гуногунии биологӣ тамо-
ми соҳаҳои ҳаёти моро устувортар 
мекунад.

 Ҷангалҳо бо гуногунии намудҳо 
маълуманд, аммо 45% тамоми 
ҷангалҳои сайёра, асосан дар асри 
гузашта, ҷангалзор карда шуданд. 
Бо вуҷуди ҳама талошҳо барои 

барқарорсозии онҳо, майдони уму-
мии ҷангал дар сайёра асосан аз 
ҳисоби ҷангалҳои тропикӣ мунтазам 
кам мешавад. 

То 10% рифҳои марҷон, 
обанборҳои бойтарини гуногунии 
биологӣ хароб карда шуданд. Сея-
ки боқимонда пас аз 10-20 сол ба 
нобудӣ мерасад. Ботлоқҳои соҳилӣ 
махсусан осебпазиранд ва нисфи 
онҳо нопадид шудаанд.

Экосистемаҳои харобшуда на-

метавонанд сатҳи бозтавлиди фои-
даро нигоҳ доранд. Тӯфон, обхезӣ, 
хушксолӣ ва дигар офатҳои табиӣ 
талафоти азим меоранд, зеро таби-
ат қудрати худтанзимкуниро аз даст 
додааст. 

Таҳдид ба гуногунии биологӣ 
ҳуввияти фарҳангии моро низ зери 
суол мебарад. Бисёре аз ҳайвонот, 
парандаҳо ва растаниҳо бо ҳаёти 
халқҳои олам алоқаманданд, аз 
ин рӯ дар парчам ва нишони баъ-
зе кишварҳои ҷаҳон ҳамчун рамзи 
давлатдорӣ қабул гардидаанд. Ҳифз 

ва барқарор кардани гуногунии 
биологӣ на танҳо масъалаи ахлоқ 
аст, балки калиди зинда мондани 
халқияту кишварҳо маҳсуб меёбад.

Илова ба гуфтаҳои боло тадбирҳои 
барқарорсозӣ низ амалӣ карда ме-
шаванд. Дар марғзорҳо ботлоқҳои 
вайроншуда ва торфзорҳои хароб-
шуда барқарор ва ҷангалзорҳо бунёд 
карда мешаванд.

Асоси ҳифзи гуногунии биологӣ 
назорати доимии экологӣ мебошад. 
Дар асоси мушоҳида ва таҳлили 
маълумотҳо, олимону мутахассисон 
нақшаҳо, барномаҳо ва тавсияҳо оид 
ба ҳифз ва барқароркунии табиатро 
тартиб медиҳанд.

Гуногунии биологӣ дар руш-
ди устувор ва некӯаҳволии инсон 
нақши муҳим мебозад. Ба таври 
маълум қисми зиёди камбизоатони 
ҷаҳон дар деҳот зиндагӣ мекунанд, 
воситаҳои зиндагӣ ва маишати онҳо 
мустақиман аз гуногунии биологӣ 
вобаста аст. Бинобар  ин гуногунии 
биологӣ барои коҳиши камбизоатӣ 
нақши муҳим мебозад.  

Зиёда аз 3 миллиард нафар одамон 
дар саросари ҷаҳон аз минтақаҳои 
баҳрӣ ва наздисоҳилӣ ба таъминоти 
моддӣ вобастагӣ доранд, дар ҳоле ки 
ҷангалҳо ва маҳсулоти ҷангал беш аз 
1,6 миллиард одамро таъмин меку-
нанд. Таназзулёбии муҳити зист ва 
аз даст додани гуногунии биологӣ 
ба некӯаҳволии зиёда аз 1 миллиард 
нафар одамон, ки дар минтақаҳои 
хушк ва нимбахт зиндагӣ мекунанд, 
таҳдид мекунад.

Ба гуфтаи котиби иҷроияи Коти-
боти Конвенсияи Созмони Милали 
Муттаҳид оид ба гуногунии биологӣ: 
“Гуногунии биологӣ шарти зарурӣ 
барои фаъолияти мӯътадили экоси-
стема мебошад, ки некӯаҳволии ин-
сон ба он вобаста аст - на танҳо аз 
ҷиҳати иқтисодӣ, балки тандурустӣ, 

амнияти озуқаворӣ, пешгирии 
офатҳои табиӣ ва ҳифзи решаҳои 
фарҳангии мо”.  

Вай хотиррасон кард, ки дар асри 
21 ҳифз, барқарорсозӣ ва истифо-
даи устувори гуногунии биологӣ ме-
тавонад ба ҳалли мушкилоти зиё-
де, аз ҷумла рафъи камбизоатӣ ва 
гуруснагӣ, ҳаракат ба сӯи истеҳсолот 
ва истеъмоли устувор, таъмини об ва 
коҳиш додани таҳдидҳо аз офатҳои 
табиӣ ва тағйирёбии иқлим мусои-
дат кунад.
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Коршиносони СММ стратегияҳои 
ҳифзи гуногунии биологиро барои 
паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва 
гузаштан ба сӯи рушди устувор зарур 
мешуморанд. Дабири кулли СММ 
мӯътақид аст, ки Ҳадафҳои Руш-
ди Устувор ва рӯзномаи васеътари 
пас аз соли 2015, ки ҳоло мавриди 
амал қарор доранд, имкон фароҳам 
меоранд, ки гуногунии биологӣ ва 
муайян кардани равишҳои миллӣ 
ба истифодаи гуногунии биологӣ 
фароҳам оварда шавад.

«Ҳама гуна чораҳои рушди усту-
вор” бояд фароҳам овардани шаро-
итро барои ҳифз ва истифодаи усту-
вори гуногунии биологӣ, тақсимоти 
одилонаи манфиатҳо ва коҳиш до-
дани таъсири омилҳои талафоти гу-
ногунии биологӣ пешбинӣ кунад.

Дар сайёра шумораи зиё-
ди намудҳои олами наботот ва 
ҳайвонот муаррифӣ шудаанд, ки 
дар минтақаҳои гуногуни табиӣ 
зиндагӣ мекунанд.  Баъзе намудҳо 
ба шароити сахти арктика ва тун-
дра мутобиқ мешаванд, баъзеи ди-
гар дар биёбонҳо ва нимбиёбонҳо 
зинда монданро меомӯзанд, дигар 
намудҳо гармии амудии тропикиро 
дӯст медоранд, намудҳои дигар дар 
ҷангалҳо ва даштҳо паҳн гаштаанд.

Ҳолати намудҳои биологӣ, ки 
айни замон дар рӯи замин мавҷуданд, 
дар тӯли 4 миллиард сол ташаккул 
ёфтанд. Аммо яке аз мушкилоти за-

мони мо коҳиш ёфтани гуногунии 
биологӣ мебошад. Агар он ҳал на-

шуда бошад, пас мо дунёеро, ки ҳоло 
медонем, аз даст хоҳем дод.

САБАБҲОИ
КОҲИШЁБИИ 
ГУНОГУНИИ
БИОЛОГӢ
Сабабҳои кам шудани намудҳои 

ҳайвонот ва растаниҳо зиёданд 
ва ҳамаи онҳо мустақиман ё 
ғайримустақим аз фаъолият ва ҳирси 
одамон бармеоянд:

• буриши ҷангалзорҳо ва риоя 
накардани талаботҳои асосии идо-
ракунии чарогоҳҳо;

• ғайримақсаднок истифодаба-
рии захираҳои гуногунии биологӣ;

• табдили ландшафтҳои табиӣ ба 
объектҳои кишоварзӣ ва сохтмони 
роҳҳо, коргоҳҳо ва бунёди манзили 
зист дар муҳити табиати ёбоӣ;

• афзоиши аҳолии сайёра ва но-
буд сохтани экосистемаҳо;

  
Гуногунии биологӣ дорои 

арзишҳои генетикӣ ва иқтисодӣ, 
илмӣ ва фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва 
фароғатӣ ва аз ҳама муҳим, аҳамияти 
экологӣ мебошад. 

Ҳифзи гуногунии биологӣ ка-
фили амнияти экологии кишвар ва 
расидан ба ҳадафҳои рушду усту-
вор буда, ба беҳбудии ҳаёти ҷомеа 
ва солимии муҳити зист мусоидат 
менамояд. Дар њолати дуруст ба роњ 
мондани низоми идоракунии захи-
рањои гуногунии биологї, масъа-
лањои бўњронњои экологї, иќтисодї 
ва иљтимої, њалли худро меёбад. 

        
Убайдулло АКРАМОВ, 

директори Муассисаи давлатии 
Маркази гуногунии биологӣ

 ва бехатарии биологї

ИЉРОИШИ УЊДАДОРИЊОИ ТОЉИКИСТОН ДАР НАЗДИ 
КОНВЕНСИЯИ СММ ОИД БА ГУНОГУНИИ БИОЛОГӢ

Яке аз ташаббусҳои аввалини 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист 
қабули Муроҷиатнома ба мардуми 
Тоҷикистон дар бораи пешгирӣ на-
мудани нобудшавии олами набототу 
ҳайвонот дар соли 1995 буд. Дар сарха-
ти аввали Муроҷиатнома чунин нукта 
баён гашта буд: “Сари таъзим бояд 
пеши табиати бою ғании Тоҷикистон 
фуруд овард, ки дар лаҳзаҳои душво-
ри сиесӣ ва иқтисодӣ, ки ба сари 
мардуми Тоҷикистон омад, ҳамин 
бойигариҳои биологӣ аз гуруснагӣ ва 
сармо раҳонд”.

Конвенсияи Гуногунии биологӣ, ки 
ҳамчун созишномаи байналмиллалӣ 
ба ҳисоб рафта, ќариб дусад кишвари 
ҷаҳон ба узвияти он шомил ҳастанд, 
аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 
1997 ратификатсия шудааст. Аслан 
маҳфуми гуногунии биологӣ, ё гуно-
гуншаклии биологӣ тамоми шаклҳои 
ҳаётро, ки ба олами зинда мансуб-
анд, ифода менамояд. Конвенсия аз 
42 модда ва 2 замима иборат аз 17+6 
модда буда, се ҳадафро пайгирӣ  ме-
намояд.   

Ин ҳадафҳо иборатанд аз: 
1. Ноил шудан ба ҳифз ва 

беҳдошти гуногунии биологӣ. 
2. Истифодабарии устувори 

ҷузъиёти он (сарватҳои биологӣ).
3. Ба даст овардани фоида аз кор-

кард ва истифодаи сарватҳои генетикӣ 
(наслӣ) дар асоси принсипҳои оди-
лона ва баробарӣ, аз  ҷумла ба таври 
зарурӣ ба роҳ мондани дастрасиҳо ба 
сарватҳои генетикӣ. 

 Тавре аз ҳадафҳои Конвенсия бар 
меояд, ҳар як давлат аз рӯи уҳдадориҳои 

ба зимма доштааш бояд барои таъми-
ни ҳифз ва беҳдошти сарватҳои гу-
ногунии биологӣ дар макони зиста-
шон саъю талош намояд. Ин маънои 
онро дорад, ки тамоми сарватҳои 
биологӣ моликияти давлатӣ буда, дав-
лат бо механизмҳои қонугузорӣ ҳифзи 
онҳоро дар шароити ёбоӣ таъмин на-
муда, ҷузъҳои нодиртарини онҳоро аз 
нобудшавӣ эмин нигоҳ медорад. Тала-
боти дигари Конвенсия дар он зоҳир 
меёбад, ки кишварҳои аъзо барои 
беҳдошт ва ҳифзи сарватҳои табиии 
давлатҳои дигари ҷаҳон, уҳдадоранд, 
зеро ба ашё, хӯрока, маводи сохтмонӣ, 
воситаҳо ва маводҳои доруворӣ, ин-
чунин ба маводҳои генетикӣ, тамоми 
ҷомеаи ҷаҳонӣ ниёзманд ҳастанд. 

Аз ин рӯ, ҷомеаи ҷаҳонӣ кон-
венсияро ҳамчун созишномаи 
байналмиллалӣ эътироф намуда, 
аҳамияти баргаштнопазирии арзиши 
гуногунии биологӣ, ҳамчунин гуно-
гунии экологӣ, генетикӣ, иҷтимоӣ, 
иқтисодӣ, илмӣ, тарбиявӣ, маданӣ, 
рекреатсионӣ ва эстетикии аҳамияти 
гуногунии биологӣ ва ҷузъҳои онро 
ҳамчун ягона сарчашмаи таъмингар ва 
ғанигардонандаи ҳавои атмосфера бо 
гази оксиген медонанд.

Талаботи дигари Конвенсия аз он 
иборат аст, ки ҳама кишварҳои аъзо 
бо дарки моҳияти гуногунии биологӣ 
барои эволютсия ва нигоҳдории 
системаҳои биосферии нигаҳдорандаи 
ҳаёт, бояд нигоҳдории гуногунии био-
логиро ҳамчун вазифаи умумии тамо-
ми башарият дар мадди назар дошта, 
ба он ҳамчун пояи зиндагӣ ғамхорӣ 
зоҳир намоянд. 

Боиси тазаккур аст, ки давлатҳои 

аъзои конвенсия дар баробари ҳуқуқ 
доштанашон барои дастрасӣ ба 
захираҳои биологии худ, тасдиқ на-
моянд, ки барои нигоҳдории гуногу-
нии биологӣ ва истифодаи устувори 
захираҳои биологии худ ҷавобгар мебо-
шанд. Бо дарки масъулиятшиносӣ 
қайд намудан зарур аст, ки гуногу-
нии биологӣ дар натиҷаи фаъолияти 
бе реҷаи инсон хеле коҳиш ёфтааст, 
бинобар ин сабаб, бо назардошти но-
расоии иттилоот ва дониш доир ба 
гуногунии биологӣ зарур аст, ки ба 
рушди қобилияти илмӣ, техникӣ ва 
ташкилотӣ таваҷҷуҳ карда шавад. 

Тоҷикистон ҳамчун кишвари 
куҳистони дорои иқлими нисбатан 
гармиву сардии куллан фарқкунанда, 
барои рушди гуногунии биологӣ хело 
осебпазир мебошад. Коста шудани 
гуногунии биологӣ ба вайрон шудани 
мувозинати экологиву иқтисодиву 
иҷтимоӣ мерасонад, дар ҳоле, ки 
зиндагии зиёда аз 60 фоизи аҳолии 
куҳистон аз сифат ва рушди гуногу-
нии биологӣ сахт вобастагӣ дорад. 
Боиси хушнудист, ки Тоҷикистон 
дар миқёси байналмиллалӣ дар сатҳи 
сиёсӣ, қонунгузорӣ ва амалӣ барои 
беҳдошти гуногунии биологӣ мавқеи 
хоса дорад. Аз рӯи нишондодҳо 
дар замони истиқлолият Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷиҳати амалӣ намудани 
Ҳадафҳои Ҳазорсола ҷиҳати пешги-
рии коҳиш ёфтани сарватҳои гуногу-
нии биологӣ ба натиҷаҳои чашмрас ноил 
гаштааст. Ёдовар бояд шуд, ки мақомоти 
ҳифзи табиат бо дастгирии бевоситаи 
Пешвои муаззами миллат ва Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, масоҳати 
ҳудудҳои махсус муҳофизатшавандаро 

аз 0, 4 фоиз то 27 % васеъ намуд, ки 
ин яке аз беҳтарин нишондиҳандаҳо 
барои беҳдошт ва устувории мувози-
нати экологӣ ба ҳисоб меравад. Дар 
ин давра пеши роҳи нобудшавии 
намудҳои нодир тавассути зиёд наму-
дани иқтидори нозирони табиат дар 
мақомоти ҳифзи муҳити зист, ҷангал, 
ҳудудҳои махсус муҳофизатшаванда 
гирифта шуд.

Баҳисобгирӣ ё гузаронидани мо-
ниторинги солҳои 2020 ва 2021 нишон 
дод, ки ба зиммаи дӯстдорони таби-
ат ва ташкилотҳои маҳаллӣ вогузор 
шудани ҳифзи ҳайвоноти нодир, дар 
заминҳои шикоргоҳҳои табиӣ саршу-
мори ҳайвоноти шикорӣ аз 3% то 7% 
зиёд гардида, шикори ғайриқонунӣ 
аз 5% то 7% фоиз кам шудааст. Дар 
ин давра ба ташаббуси баъзе корман-
дон ва олимони соҳа ва бо дастгирии 
роҳбарияти Кумитаи ҳифзи муҳити 
зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон якчанд лоиҳаҳои грантӣ 
таҳия шуда, аз ҷониби Маркази мил-
лии гуногунии биологӣ амалӣ гарди-
да истодааст. Ин чорабиниҳо барои 
ҳифз ва рушди гуногунии биологӣ 
ва солим нигоҳ доштани ғунҷоиши 
экологӣ хело пурсамар мебошанд. 
Бо мақсади амалигардонии ҳифз ва 
нигоҳдории гуногунии биологӣ дар 
ҳамкории якҷояи се муассисаи илмӣ-
пажуҳишии назди Кумита ташаббуси 
нав барои ноҳиябандии экологӣ, тас-
нифи экосистемаҳо ва таснифи нави-
ни манзараҳои Тоҷикистон роҳандозӣ 
гардид.

Профессор Н. САФАРОВ

«МО ҚИСМИ ҲАЛЛИ «МО ҚИСМИ ҲАЛЛИ 
МАСЪАЛА#БАРОИ ТАБИАТ ҲАСТЕМ»МАСЪАЛА#БАРОИ ТАБИАТ ҲАСТЕМ»
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ЗАРУРИЯТИ ЊИФЗИ МАВЗЕЪЊОИ КАЛИДИИ БИОЛОГӢ 
БАРОИ УСТУВОРИИ ЭКОСИСТЕМАЊОИ ТАБИӢ

Мавзеъҳои калидии гуногунии биологӣ  - макони зисти 
намудҳои нодиру эндемикии олами набототу ҳайвонот, 
манзараву ландшафтҳои хоса ва экосистемаҳои табиӣ 
эътироф шудааст, ки онҳо баҳри таъмини ҳифзи шаклҳо 
ва ҷузъҳои гуногунии ҳаёт дар сатҳи миллӣ ва глобалӣ 
равона шудаанд. Мавзеъҳои калидии гуногунии биологӣ 
тибқи меъёру стандартҳои Иттиҳодияи байналмилалии 
ҳифзи табиат (IUCN) муайян карда шудаанд. 

Мавзеъҳои калидии гуногунии 
биологӣ, ки дараҷаи баландтари-
ни намудҳои эндемикӣ дар онҳо 
ҷойгир ҳастанд, дар ҳифзи гуно-
гунии биологӣ саҳми назаррас до-
ранд. Айни замон ин минтақаҳо 
ба таъсироти антропогенӣ беш-
тар дучор омада, ҳадди ақал 70% 
растаниҳои табиии онҳо аз байн 
рафтааст. Зиёда аз 50% намудҳои 
растаниҳои ҷаҳон ва 42% намудҳои 
ҳайвоноти муҳрадори заминӣ 
ҳамчун намудҳои эндемикӣ дар 
ҳифзи шаклҳои гуногуни ҳаёт 
нақши муҳим мебозанд. Аз тара-
фи олимони ҷаҳон 36  мавзеъҳои 
калидӣ кашф шудаанд, ки ҳифзи 
онҳо барои пешгирии аз байн раф-
тани гуногунии биологӣ таваҷҷуҳи 
хосаро тақозо мекунад. 

Ҳудуди мавзеъҳои калидии гу-
ногунии биологӣ дар қаламрави 
минтақаи Осиёи Марказӣ 860 ҳазор 
км метри мураббаъро фаро ме-
гирад ва ин мавзеъҳо асосан дар 
қаторкӯҳҳои Помир ва Тиёншон 
ҷойгир шудаанд. Дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мавзеъҳои калидии гу-
ногунии биологӣ тақрибан масоҳати 
100 ҳазор гектарро ташкил медиҳанд 
ва таносубан ин ба 10% масоҳати 
умумии Осиёи Миёна рост меояд. 
Дар ин мавзеъҳо аз олами наботот 
1500 намуди растаниҳои эндемикӣ, 
аз олами ҳайвонот 53 намуди эн-
демикии ширхӯрон, парандагон, 
хазандагон, обхокиҳо ва моҳиҳо 
мавҷуданд, ки ин намудҳо дар ягон 

ҷои дигари дунё арзи вуҷуд надо-
ранд. Тақрибан аз 6700 намуди дар 
ҳудуди ин мавзеъҳо мавҷудбуда 68 
намудашон аз ҷониби Иттиҳоди 
байналмилалии ҳифзи табиат ба 
гуруҳи намудҳои дар зери хатари 
нобудшавӣ дохил карда шуданд. Дар 
минтақаи Осиёи Марказӣ тақрибан 
64 миллион нафар аҳолӣ зиндагӣ ба 
сар мебарад, ки нақши сарватҳои 
биологиро дар баланд бардоштани 
сатҳи иҷтимоиёту иқтисодиёташон 
муҳим арзёбӣ кардан мумкин аст. 

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
назардошти мавҷудияти намудҳои 
нодири набототу ҳайвонот ва 
манзараҳои табиӣ 42 мавзеъҳои ка-
лидии гуногунии биологӣ муайян 
карда шудааст. Ҳифзи мавзеъҳои 
калидӣ яке аз воситаҳои муасси-
ри пешгирии талафоти гуногунии 
биологӣ мебошад. Аз ин рӯ, муай-
ян кардани мавзеъҳое, ки гуногунии 
беназири биологӣ ҳифз карда ме-
шаванд, ниҳоят муҳим аст. Бо ин 
мақсад, консепсияи “Мавзеъҳои ка-
лидии гуногунии биологӣ” (МКГБ) 
барои муайян ва дар ниҳоят ҳимоя 
кардани шабакаҳои ҳаёти муҳими 
ҷаҳонӣ таҳия карда шудаанд. Ин ме-
тодология дар пояи муайян кардани 
ҳадафҳои ҳифзи намудҳо (тавассути 
рӯйхати Сурхи ИБҲТ) ва манбаъҳо 
ҳамчун қисми равишҳои васеъта-
ри ҳифзи табиат асос ёфтааст. 
Қитъаҳои замин бо дарназардошти 
меъёру стандартҳои байналмилалӣ 
дар асоси тақсимот ва ҳадди аф-

зоиши намудҳое, ки тадбирҳои 
муҳофизатиро дар сатҳи майдон 
тақозо мекунанд, интихоб карда 
мешавад. Дар робита ба меъёрҳо 
қайд бояд намуд, ки ба ду масъа-
ла - осебпазирӣ ва ивазнашавандагӣ 
таваҷҷуҳ карда мешавад.

 Мо инчунин меъёрҳои 
миқдориро барои муайян карда-
ни мавзеъҳои калидии гуногунии 
биологӣ пешниҳод менамоем, ки дар 
асоси баррасии равишҳои мавҷуда 
ва назарияи муҳити зист то имрӯз ба 
ҳар як меъёр мувофиқат мекунанд. 
Аммо ин ҳадди меъёр озмоиши ва-
сеъро талаб мекунад, алахусус дар 
системаҳои обӣ.

Ҳадаф дар амалисозии ҳифзи 
гуногунии биологӣ мувофиқа кар-
дани меъёрҳо ва қоидаҳои муай-
ян кардани минтақаҳои муҳим ва 
шабакаҳои ҳамшабеҳ барои ҳифзи 
гуногунии биологӣ мебошад. Бисёр 
ташаббусҳои байналмилалӣ, ки 
масъалаҳои биологӣ, экологӣ, 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва идоракуни-
ро дар бар мегиранд, ба интихоби 
мавзеъҳои ҳифзи гуногунии биологӣ 
мусоидат мекунанд.

Нуқтаҳои асосии гуногунии 
биологӣ дар минтақаи кӯҳии Осиёи 
Марказӣ дар ду қаторкӯҳи калон-
тарини Осиё-Помир ва Тиён-
шон воқеъ гаштаанд. Масоҳати 
мавзеъҳои калидии гуногунии би-
ологии минтақаи Осиёи Марказӣ 
зиёда аз 800,000 км квадратиро таш-
кил намуда, қаламрави ҳафт кишвар 
- ҷанубу шарқии Қазоқистон, шарқи 
Ӯзбекистон, ғарби Чин, шимо-
лу шарқи Афғонистон ва як қисми 
хурди мавзеи кӯҳии Туркманисто-
ни ҷанубу шарқӣ, тақрибан аксар 
масоҳати қаламрави Қирғизистон 
ва Тоҷикистонро фаро мегирад. 
Экосистемаҳои гуногунранги ҷангал 
ва марғзорҳо дар баландиҳои аз 1000 
то 3000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир 
мебошанд. Баъзе кӯҳҳо то баландии 
7000 метр мерасанд ва бо пиряхҳо 
пӯшида шудаанд. Дар ин мавзеъҳо 
қариб нисфи популятсияи ҷаҳонии 

бабри барфӣ, қариб 500 намуди 
парандаҳо ва 5000 намуди растаниҳо, 
аз ҷумла намудҳое, ки ҷангалҳои ме-
вагию чормағзҳо ва туғайзорҳоро 
ташкил медиҳанд, мутамарказанд. 

Бинобар сабаби ҷойгир шуда-
ни мавқеи ҷуғрофии кӯҳҳои Осиёи 
Марказӣ дар паҳншавии бисёр 
намудҳои биологӣ системаҳои эко-
логии баҳри Миёназамин ва Осиё 
нақши муҳими пайвасткунан-
да доранд. Дар ин қаламрав 5-6 
ҳазор намуди растаниҳои дараҷаи 
олӣ мавҷуданд, ки тақрибан 1500-
тои он эндемикӣ мебошанд. 
Дар минтақаҳои кӯҳии дохилӣ 
растаниҳои биёбонӣ, нимбиёбонӣ 
ва даштҳои хушк бартарӣ доранд. 
Дар минтақаҳои мувофиқи кӯҳҳои 
Помир ва Тиёншон ҷангалҳои 
мевадиҳанда ва чормағз, ки танҳо 
дар Осиёи Марказӣ вомехӯранд, 
мерӯянд. Ин ҷангалҳо аз гуногунии 
намудҳо бой мебошанд. Масалан,   
нокҳои ваҳшӣ, олу, гелос, дарахто-
ни себ, чормағз ва бодом, ки баъзеи 
намудҳо ба Китоби Сурхи Иттиҳоди 
Байналмилалии Ҳифзи Таби-
ат (IUCN) дохил карда шудаанд. 
Ҷангалҳои арча ва тӯс дорои навъҳои 
дарахтони эндемикӣ мебошанд ва 
асосан дар Тиёншон вомехӯранд, 
ҳол он ки ҷангалҳои арча барои По-
миру-Олой бештар хосанд. 

Ҷангалҳо танҳо аз 3 то 7%-и 
мавзеъҳоро дар бар мегиранд, ки ин 
аз рӯи стандартҳои байналмилалӣ 
нишондиҳандаи пасти ҷангалпӯш 
ҳисобида мешавад. Бисёре аз 
ҷангалҳои кӯҳӣ ва наздиобӣ мақоми 
махсус доранд, ки истифодаи ҳама 
гуна фаъолияти иқтисодии ҷангалро 
манъ мекунад ва дигар намудҳои 
фаъолияти хоҷагидориро ба танзим 
медарорад.

Дар қаламрави мавзеъҳои ка-
лидии гуногунии биологӣ бисёр 
намудҳои ҳайвоноти нодири кӯҳӣ, аз 
ҷумла якчанд намудҳои эндемикии 
гӯсфанд ва бузи ваҳшӣ мавҷуданд. 
Дар байни онҳо гӯсфандони кӯҳии 
Марко Поло (Ovis ammon polii) 
ва бузи морхур (Capra falconeri) 
мавҷуданд, ки ҳарду шохҳои 
олиҷаноб доранд ва онҳо барои ши-
корчиён сайди матлуб ба ҳисоб ме-
равад.

Дар минтақаҳои калидии гуно-
гунии биологӣ тақрибан 140 наму-
ди ҳайвоноти ширхӯр, аз ҷумла як-
чанд намудҳои эндемикӣ, аз қабили 
суғури мензбир (Marmota menzbieri), 
ки дар Тиёншони Ғарбӣ  ва як на-
муди харгӯш, ки дар қисми чинии 
Тиён-Шон ҷойгиранд, сукунат до-
ранд. Рамзи маъруфтарин олами 
ҳайвоноти ваҳшӣ ин бабри барфӣ 
(Panthera uncia) ба ҳисоб меравад.

Кӯҳҳои Осиёи Марказӣ мако-
ни зисти паррандаҳои тезчангол ва 
шикорчӣ, аз ҷумла бургут (Aquila 
heliaca), боз (Aquila nipalensis), уқоби 
лолагун (Hieraaetus pennatus), карга-
си ҳимолойи (Aegypius monachus), 
кумай (Gyps himalayensis), бози 
муғулӣ (Falco peregrinus) ва лочи-
ни туркестонӣ (Falco cherrug) мебо-
шанд.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ В НОВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИБИОРАЗНООБРАЗИЕ В НОВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ

ЗАРУРИЯТИ ЊИФЗИ МАВЗЕЪЊОИ КАЛИДИИ БИОЛОГӢ 
БАРОИ УСТУВОРИИ ЭКОСИСТЕМАЊОИ ТАБИӢ

Муҳимияти чунин минтақаҳо аз 
он иборат аст, ки онҳо маконҳои 
зисти намудҳо ва экосистемаҳое, 
ки дар саросари ҷаҳон зери таҳдид 
қарор доранд ва аз рӯи тақсимоти 
ҷуғрофӣ масоҳати маҳдуд доранд ва 
дар ин мавзеъҳо популятсияи муай-
яни як намуд ё якчанд намуди набо-
тоту ҳайвонот во мехуранд. Ҳангоми 
муайян кардани ин минтақаҳо 
якчанд меъёрҳо мавҷуданд, ки 
ҳудуди онҳоро Иттиҳоди байнал-
милалии ҳифзи табиат (IUCN) 
муқаррар кардааст. Тибқи дастурҳо 
барои муқаррар намудани ҳудуди 
минтақаҳои калидӣ, ки дорои 
меъёри миқдорӣ мебошанд, раван-
ди муайянкуниро ҳадафнок, шаф-
фоф ва дақиқ ва барои истифодаи 
ҳамаҷониба барои муайян кардани 
минтақаҳо дар муҳити обӣ, дохилӣ 
ва баҳрӣ истифода бурдан мумкин 
аст. 

Системаи экологиро дар 
кӯҳистони Осиёи Марказӣ аз рӯи 
меъёрҳои A1 (намудҳои дар зери 
хатари глобалӣ), B1 (намудҳои ин-
тихобшуда бо тақсимоти маҳдуди 
ҷуғрофӣ) ва D1 (маҷмӯаҳои 
демографӣ) тавсиф мекунанд. Гар-
чанде кӯҳҳои Осиёи Марказӣ дорои 
экосистемаҳои беназири табиӣ мебо-
шанд, набудани арзёбиҳои ҷаҳонӣ ва 
иттилооти муосири маҳаллӣ, инчу-
нин норасоии захираҳо ба татбиқи 
меъёрҳои A2 (экосистемаҳои дар 
зери хатар қарордошта тибқи номгӯи 
Сурхи экосистемаҳои IUCN), C (бу-
тунии экологӣ) ва E (ивазнашаван-
да) монеа эҷод мекунанд.

Барои муайян кардани 
минтақаҳои калидии гуногунии 
биологӣ якчанд меъёру қоидаҳо 
истифода мешаванд, ки ҳар яке 
дорои ҳудуди миқдории мувофиқ 
мебошанд. Мавзеҳои калидии гуно-
гунии биологӣ аз рӯи унсурҳои табиӣ 
ва гуногунии биологӣ муайян карда 
шуда, дар ин мавзеҳо саршумор ва 
популятсияи намудҳо бояд на кам 
аз 0,5% то 1% популятсияи глобалии 
намудро ташкил намояд. Объектҳои 
табиӣ ҳамчун минтақаи калидии гу-
ногунии биологӣ тасниф карда ме-
шаванд, агар онҳо ҳадди ақалл ба яке 
аз меъёрҳои зерин ҷавобгӯ бошанд:

• A1: Мавҷудияти қисми зиёди 
популятсияи ҷаҳонӣ дар як ё як-
чанд намуди зери таҳдиди ҷаҳонӣ 
(Номгӯи сурхи намудҳои ИБҲТ).

• A2: Мавҷудияти экосистемаҳои 
табиӣ, ки ба онҳо хатари глобалӣ 
дар саросари ҷаҳон таҳдид меку-
нанд (Номгӯи сурхи экосистемаҳои 
ИБҲТ).

• B1-B4: Мавҷудияти хусусиятҳои 
маҳдудияти ҷуғрофӣ гуногунии 
биологӣ, аз ҷумла намудҳои алоҳида, 
намудҳои алоқаманд, популятсияи 
намудҳо ва намудҳои экосистема.

• C: Тамомияти экологӣ: 
мавзеъҳои табиӣ, ки ҷомеаҳои ко-
милан солим нигоҳ дошта мешаванд 
ва равандҳои экологие, ки онҳоро 
дастгирӣ мекунанд.

• D: Равандҳои истисноии 
биологӣ, аз ҷумла агрегатсияҳои 
демографӣ (масалан, маҷмӯаҳои 
мавсимӣ барои парвариш ё 
хӯрок), паноҳгоҳҳои экологӣ ва 

популятсияҳои ибтидоӣ, ки барои 
зинда мондани намудҳо заруранд.

• E: Ивазнашаванда: объектҳои 
табиие, ки тавассути таҳлили 
миқдори мукаммалӣ шинохта шу-
даанд, дар робита бо гуногунии би-
ологии ҷаҳонӣ хеле баланд мақом 
мебошанд.

Мавзеъҳои калидии гуногунии 
биологӣ метавонанд дар харита дарҷ 
карда шаванд.  Мақсад аз харитасо-
зии мавзеъҳо муайян намудани хав-
фу хатарҳои экологӣ, ҳолати эколо-
гии экосистемаҳо ва намудҳо, анде-
шидани чораҳои зарурӣ баҳри ҳифзу 
нигоҳдории устувори ин мавзеъҳо 
мебошад. Ҳамин тариқ, муайян кар-
дани ҳудуди мавзеъҳо ҳам бо роҳи 
маълумотҳои фазоӣ ва ҳам таҳлилу 
тахминҳои коршиносон дар бораи 
ҳудуди эҳтимолии экосистемаҳо, 

ҷамоаҳои экологӣ ё намудҳои 
алоҳида бо усулҳои харитасозӣ ва 
минтақабандии ҷуғрофӣ амалӣ 
карда мешаванд. Мавзеъҳои кали-
дии гуногуии биологӣ метавонанд 
дар банақшагирии ҳифзи табиат, 
муқаррар намудани афзалиятҳо дар 
сатҳи миллӣ ва минтақавӣ саҳм гу-
зоранд ва ба ҷамоаҳои маҳаллӣ ба-
рои ҳифзу нигоҳдорӣ, сармоягузорӣ 
ва истифодаи сарватҳои табиӣ дар 
некуаҳволиашон шароитҳои мусоид 
фароҳам оваранд.

САФАРОВ Н.М., д.и.б., профессор
ходими калони илмии Лаборато-

рияи  илмӣ-тадқиқотии ҳифзи табиат

ШЕРМАТОВ Х.Р., ходими 
калони илмии Лабораторияи илмӣ-

тадқиқотии ҳифзи табиат

Биоразнообразие и эко-
системные услуги напрямую 
способствуют благосостоя-
нию людей и приоритетам 
развития.  В основе природ-
ных экосистем  – полно-
ценные сообщества флоры 
и фауны, а именно биораз-
нообразие. Именно биораз-
нообразие - наша система 
жизнеобеспечения. 

Эти огромные блага для 
человечества, оцениваемые 
примерно в 125 триллионов 
долларов США в год, воз-
можны только в том случае, 
если мы сохраним их  богат-
ство, разнообразие и  полно-
ценность.

     К сожалению, сегод-
ня мы наблюдаем процессы 
деградации  во многих эко-
системах, а часто нарушаем 
в них и режим жизнедея-
тельности дикой природы. 
В некоторых территориях 
(например  в горных терри-
ториях пастбищ) процессы 
деградации    не просто силь-
но выражены но и наблю-
дается тенденция и темпы 
их нарастания. Мы теряем 
природу быстрее, чем она 
может восстановить себя. А 
без срочных, безотлагатель-
ных действий значительный 
ущерб местному населению, 
а в последствии и всей на-

шей экономике неизбежен. 
Человек и его деятельность 
– основные причины сокра-
щения количества флоры и 
фауны нашей планеты.      

Ресурсы    биоразнообра-

зия  ограничены, если  сверх-
нормативное их изъятие ни-
как не защищено.  Предел 
деградации существует и это 
точка невозврата, достигнув 
которой экосистемы уже ни-

какими методами или сред-
ствами не восстановить. И 
они никогда не будут при-
родными. Природные эко-
системы надо  не только бе-
речь, но и уважать природу и 
жизнь в экосистемах во всем 
своем многообразии и био-
разнообразии. 

Массовое вымирание 
примерно одного миллиона 
видов по предположению  
ученых и исследователей, 
может грозить  человеку, 
если не изменить в ближай-
шее десятилетие свое отно-
шению к животным, расте-
ниям, экосистемам, лан-
дшафтам.  

Правительства стран 
мира уже обязались принять 
меры по борьбе с утратой 
природы в рамках глобаль-
ного соглашения ООН о 
природе, подписав Конвен-
цию о биологическом разно-
образии. 196 стран мира уже 
осознали масштаб проблемы 
и ратифицировали конвен-
цию. Конвенция представ-
ляет собой международный 
правовой документ с тремя 
основными целями:

• сохранение биоразно-
образия,

• устойчивое использо-
вание биоразнообразия,

• равноправное получе-

ние выгоды от использова-
ния генетических ресурсов.

Однако цели Айчи Кон-
венции на 2020 год пока не 
выполнены и вся надежда 
стран направлена на более 
глубокую программу «Со-
хранение жизни на Земле», 
которая будет принята в этом 
году в Куньмине (Китай) на 
конференции Сторон КБР 
на период до 2030 года и с 
перспективой до 2050 года. 
Пришло время действовать 
всем вместе, опираясь на на-
учные исследования.

Сотрудничество с учены-
ми и использование научно 
обоснованной политики для 
Таджикистана является од-
ним из важнейших шагов, 
которые мы предпринима-
ем, чтобы противостоять 
первопричинам воздействия 
на окружающую среду. Пе-
ремещение науки в центр 
нашего планирования мо-
жет помочь нам извлечь уро-
ки из сегодняшнего кризиса 
и начать вкладывать средст-
ва в профилактику, а не в 
реакцию на кризис приро-
ды или экосистем. Это бу-
дет вкладом нашей страны в 
благополучие всей планеты.

НОВИКОВА Т.М. - 
НЦББ
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ГУНОГУНИИ  БИОЛОГӢ -  САРЧАШМАИ  ТАВЛИДИ  ГУНОГУНИИ  БИОЛОГӢ -  САРЧАШМАИ  ТАВЛИДИ  
НАМУДЊОИ  ОЛАМИ  НАБОТОТ ВА  ЊАЙВОНОТ  НАМУДЊОИ  ОЛАМИ  НАБОТОТ ВА  ЊАЙВОНОТ  

НАМУДЊОИ ГУНОГУНИИ БИОЛОГӢ 
ДАР ЭКОСИСТЕМАЊОИ ОБИИ ТОЉИКИСТОН

Экосистемаҳои обӣ ва соҳилӣ ё 
ботлоқӣ, ки ба онҳо туғайзорҳо ном 
нињодаанд, дар бисёри мавридҳо 
онҳоро ҷангалзорҳои соҳилӣ низ ёд 
менамоянд. Аслан ин экосистемаҳои 
марғзорї-ботлоқӣ мебошанд, ки дар 
шароити экологии махсус ҷойгир 
буда, ҳосилнокии биологии онҳо дар 
табиат аз ҳама зиёдтар (зиёда аз ҳазор 
тонна аз 1 га) мебошад. Асоси муҳити 
зистро дар ин экосистемаҳо дарах-
тони сафедори сиёҳбарг (туранга), 
санҷит, хори ангат, газ, чанд намуди 
хорбутаҳои соҳилӣ, найзорҳо, луху 
шуракҳо, килку ғарабу қиёғзорҳо 
ташкил менамоянд.

Онҳо барои нигоҳ доштани тавозу-
ни глобалии экологӣ, алалхусус тан-
зими саршумори парандаҳои обии 
минтақаи Авруосиё аҳамияти калон 
доранд, зеро баъзе парандаҳои обии 
материкӣ барои зимистонгузаронӣ 
ба ин ҷойҳо меоянд. Дар натиҷаи дар 

ҳолати ногувор қарор доштани баҳри 
Арал, шумораи зиёди намудҳои 
парандаҳои обӣ (аз поёноби Аму-
дарё), ки дар байнашон намудҳои 
нодир ва реликтӣ низ ҳастанд, дар 
ҳудуди туғайзорҳо, аз ҷумла дар «Бе-
шаи палангон»«паноҳгоҳ» ва мако-
ни зист пайдо кардаанд.

Обанборҳои минтақаҳои ҷанубии 
Тоҷикистон пойгоҳи асосӣ барои 
инкишофи анвои ҳайвоноти ши-
кори обӣ буда, бозтавлид ва инки-
шофи устувори моҳӣ, ҳайвоноти 
муйинадор ва парандагонро таъмин 
мекунанд.

Экосистемаҳои туғай аз ҷиҳати 
мавҷудияти биомасса ба ҷангалҳои 
субтропикии Осиёи Ҷанубӣ амалан 
баробаранд.

Дар миқёси ҷаҳон экосистемаҳои 
туғайї аз ҳама пурқимат дар 
мамнӯъгоҳи “Бешаи палангон” боқӣ 
мондааст. Дар ин ҷо мавҷудияти 645 
намуди растаниҳо ба қайд гириф-
та шудааст, ки беш аз 70% -и онҳо 
мансуби туғайҳо буда, тақрибан 
30% -ашон дар экосистемаҳои 
марғзору ботлоқ ва регу биёбон ҳам 
вомехӯранд.

Растаниҳои доминант - туран-
га (Populus pruinosa), дарахти бу-

лут (Elaeagnus angustifolia), қамиш 
(Phragmites communis), найшакар 
(Saccharum spontaneum), тамарикс 
(Tamarix hispida) мебошанд.

Олами ҳайвоноти туғайзор назар 
ба экосистемаҳои регзор ва биёбон 
хеле бой аст. Қисми зиёди ҳайвонот 
дар фасли зимистон дар туғайзор 
паноҳгоҳ меёбанд. Парандаҳои 
зерин– куланги сафед (Egretta 
alba), куланги хокистаранг (Ardea 
cinerea), даканг (Botaurus stellaris), 
чирак (Anas querguedula), чираки 
обӣ (A.crecea), шабкораи қамишӣ 
(Circus aeruginosus), чӯпонак 
(Rallus aquaticus), қамишиқа 
(Gallinula chloropus), тазавр 
(Phasianus colchicus), баклани хурд 
(Pholacrocarax pugmeus), мурғи сақо 
(Ph.carbo), уқоби морхур (Circaetus 
ferox) дар туѓайзорњо паноњгоњ ёф-
таанд. Анвои намоёни ширхурони 
туғайї гурбаи ҷангалӣ (Felis cnans), 

шағол (Canis aureus), оҳуи бухороӣ 
(Cervus elaphus bactrianus) зимистон-
ро дар ин ҷо мегузаронанд.

Таркиби намудҳои гуногунии 
биологӣ дар обанборҳо гуногун аст. 
Дар обанборҳои қисматҳои кӯҳӣ 
ва баландкӯҳ, асосан намудҳои 
алафҳои арктикӣ-бореалӣ 
ғеша (Carex diandra, C.oliveri, 
C.stenocarpa, C.parva), кобрезия 
(Cobresia pamiroalaica, C. capillifolia, 

C. persica, C. stenocarpa), чинорак 
(Ranunculus songoricus), намудҳои 
примула (Primula capitellata, P. 
kaufmanniana, P. algida, P.farinose) ва 
ғ. ба чашм мерасанд. Ба ғайр аз ин, 
барои обанборҳои минтақаи пасткӯҳ 
–ҳамворӣ чилбуғум (Equisetum 
arvense), лух (Typha angustifolia), 
потомогетон (Potomogeton crispus), 
анагалис (Anagalis arvensis), қиёқи 
лунда (Carex orbicularis), қамиши 
маъмул (Phragmites communis) ва ғ. 
хосанд.

Дар обанборҳои Тоҷикистон 
тақрибан 330 намуди растаниҳои олӣ 
нашъунамо ёфта, 145 намудашон 
ба обанборҳои кӯҳӣ ва баландкӯҳ 
хосанд, боқимонда дар шароити 
пасткуҳу ҳамворӣ мерӯянд.

Аҳамияти гуногунии биологии 
экосистемаҳои обӣ ва наздисоҳилӣ 
барои нигоҳ доштани тавозуни табиӣ 
ва беҳбуди иҷтимоӣ - иқтисодии 

аҳолӣ бениҳоят бузург аст.
Растаниҳо ва ҳайвоноти 

обанборҳо маҷмӯи ҳаётиву маъда-
ниро ба вуҷуд оварда, дар тоза кар-
дани об, ба низом даровардани 
реҷаи обанборҳои кӯҳӣ, ғанисозии 
оксиген на танҳо дар обанборҳо, 
балки дар ҳаво низ иштирок меку-
нанд. Бисёре аз растаниҳои обӣ ва 
наздиобӣ ба сифати алаф, чарогоҳҳо 
ва хӯроки чорво истифода мешаванд, 

лекин гоҳо алафҳои зичи обанбори 
маҳалҳои ҳамворӣ барои парвари-
ши баъзе аз намудҳои моҳӣ таъсири 
манфӣ мерасонанд.

Экосистемаҳои обӣ ва 
наздисоҳилии Тоҷикистон, вобаста 
ба мавқеи ҷуғрофӣ, таркиб ва сох-
торашон ба оби баландкӯҳ, дарёӣ, 
миёнакӯҳӣ, муваққатан хушкшаван-
даи дарёҳо бо обҳои талх тақсим ме-
шаванд, обҳои соҳилӣ, наздисоҳилӣ 
ва ботлоқзорҳо, ки амалан дар ҳама 
минтақаҳои табиӣ дар шароити 
хушки кӯҳӣ ҷойгиранд, суботи эко-
логиро таъмин намуда, ҳаёти тамо-
ми экосистемаҳои Тоҷикистонро 
тақвият мебахшанд. Дар айни замон, 
гуногунии биологии экосистемаҳои 
доманакӯҳӣ-наздисоҳилӣ, обӣ ва 
наздисоҳилӣ дар ҳолати ногувор 
қарор доранд, чунки онҳо бо обҳои 
партови заминҳои обёришаванда 
хеле ифлос шудаанд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон 18 но-
ябри соли 2001 ба Конвенсияи 
Рамсар доир ба ҳифзи мавзеъҳои 
обию ботлоқӣ шомил гаштааст. 
Ҳадафу вазифаҳои Конвенсия - ин 
нигоҳдорӣ ва истифодаи оқилонаи 
тамоми мавзеъҳои обию ботлоқӣ 
тавассути ташаббусҳои маҳаллӣ, 
минтақавӣ, миллӣ ва ҳамкории 
байналмилалӣ, ҳамчун саҳм дар таъ-
мини ҳадафҳои рушди устувор ба 
ҳисоб мераванд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 12 
мавзеъҳои обию ботлоқӣ мавҷуданд 
ва 5 тои онҳо, аз қабили Обанбо-
ри Қайроқум – 52000 га, кӯлҳои 
Қароқӯл -36400 га, Шоркӯл ва 
Рангкӯл – 24000 га, Зоркӯл – 38000 
га ва Бешаи палангон  - 20 га ба 
рӯйхати Конвенсияи Рамсар ҳамчун 
мавзеъҳои обию ботлоқии дорои 
аҳамияти глобалӣ дошта дохил кар-
да шудаанд.

ШЕРМАТОВ Х., Ходими 
калони илмии Лабораторияи  

илмӣ-тадқиқотии ҳифзи табиат                                               

ИРГАШЕВ С., Ходими 
калони илмии Лабораторияи  

илмӣ-тадқиқотии ҳифзи табиат 

Бо таъсири омилњои 
экологї имкон пайдо ме-
шавад, ки навъҳои гуно-
гунии биологӣ бо гузашти 
миллионњо сол аз муњити 
табиати ёбоии харобазор 
ба як манзараи пурасро-
ри табиї ва дорои пур аз 
ганљњо мубаддал гарданд. 

Гуногунии биологї дар 
муњитњои  гуногун  чї  биёбон  
ва нимбиёбон, дашту нимада-
штњо, марѓзорњо ва бешазорњо, 
шакл гирифта, дар натиҷа на-
мудњои дорои ғаниматњои та-
биии сайёраи заминро ташкил 
намудаанд. 

Гуногунии биологї та-
вонист то имрўз кишварњои 
Ҷопон, Олмон, Фаронса, 
Британияи Кабир, Россия ва 

Хитойро аз њар гуна офатњои 
табиї ва њодисањои табиї, ба 
монанди сардињои ногањонї ё 
сардињои дерї, боришоти сел 
устувор нигоҳ дорад. 

Гуногунии биологї таъмин-
кунандаи низоми идоракунии 
захирањои  гуногунии биологї 
мебошад, ки вазифа ва наќ-
ши ќолаббардории намудњоро 
чї дар биёбон ё даштњо ва то 
ќуллањои пур аз барфу ях пањн  
намудааст. 

Наќши тавлидшавии захи-
рањои гуногунии биологӣ дар  
ташаккулёбии  миллионњо  на-
мудњои олами набототу њай-
вонот беназир  аст. Масалан, 
аз тадқиқотҳои гузарондашуда 
бармеояд, ки як дарахти 25 со-
лаи булут зиёда аз  400 намуди  

мављудоти  зиндаро дар систе-
маи экологӣ дохил намуда, ба-
рои онњо муњит, ѓизо шароити 
њаётгузаронї, инкишофёбї, 
пањншавӣ ва мутобиќшавӣ  
шароит  фароњам  овардааст. 

Бо  маќсади  таъмини  ам-
нияти  экологии  табиати  ёбої  
ва  гуногунии  биологї њамасо-
ла 22- май Рўзи байналхалќии 
гуногунии  биологӣ таљлил  
карда  мешавад. Соли  љорї,  
бо  маќсади  њифзу  нигоњдории  
захирањои  гуногунии  биологӣ 
Рўзи байналхалќии гуногунии  
биологӣ таҳти шиори  «Мо 
як  ќисми  њалли  масъала  
њастем» таљлил  карда  ме-
шавад. 
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МАХСУСИЯТИ ЭКОСИСТЕМАИ ШАЊРЊО

Њадафи  асосии ин мафњум дар 
он зоҳир меёбад, ки њар як шахс дар 
таъмини њалли масъалањои экологии 
Замин, аз қабили баргардонидани 
њолати экологии экосистемањои та-
биї, барќароркунии њолати эколо-
гии марѓзорњо ва бешазорњои табиї, 
бартарафкунии таъсири таѓйирёбии 
иќлим бо ташкили љангалзорњои 
њамешасабз, кам кардани миќдори 
партовњои дуоксиди карбон, гидро-
генсулфид, оксиди сулфур шаш, за-
хиракунии об, чӣ саҳм гузошта ме-
тавонад. Зеро бехатарии ояндаи ин-
соният аз њалли мушкилоти экологї 
сахт вобаста аст. 

Дар минтақаҳои сайёраи Замин 
баъди солњои 1980 – 1990 њолатњои 
буриши бењадафи љангалзорњо, ха-
роб намудани чарогоњњо ва  табдил 
додани онњо ба биёбон боиси аз 
байнравии олами набототу  њайво-
нот гардида, ба гардиши биологии 

дуоксиди карбон, метан, нитроген, 
хлор, сулфур, гидроген, оксиген, 

гидрогенсулфид таѓйироти  манфӣ 
ворид намуд. Пайомадҳои манфии 

таѓйирёбии иќлим, ба  биёбоншавӣ 
табдил ёфтани заминњо, обхезињои 
бесобиқа, сӯхторњои васеъмиқёси 
љангалзорњо мутаассифона бозгӯи 
зиндагии имрӯзаи мо буда,   боиси  
аз  байнравии  як  миллион намудњо  
гардидааст. Конвенсияи  гуногунии 
биологї барои барќароркунии захи-
рањои гуногунии биологї имконият 
фароҳам меорад. 

Инсоният, имрўз имконияти бо 
истифода аз ташкили љангалзорњои 
њамешасабз, фароњам овардани 
занљири ѓизо, гардиши биологии 
моддањо ва иќтидори тавлидсозии 
намудњоро дорад.

Табиат дорои ѓаниматњои пур аз 
захирањои гуногунии биологї аст, 
ки барои нигоњдорї ва барќарорку-
нии захирањои гуногунии биологї, 
пањншавии намудњо, ташкили эко-
системањои љангалзорњо ва бешазо-
рњо муњити экологї ва шароити та-
биї наќши калидї мебозад.

Мањина САЛИМОВА,
корманди Муассисаи давлатии 

Маркази гуногунии биологї 
ва бехатарии биологї 

ГУНОГУНИИ  БИОЛОГӢ -  САРЧАШМАИ  ТАВЛИДИ  ГУНОГУНИИ  БИОЛОГӢ -  САРЧАШМАИ  ТАВЛИДИ  
НАМУДЊОИ  ОЛАМИ  НАБОТОТ ВА  ЊАЙВОНОТ  НАМУДЊОИ  ОЛАМИ  НАБОТОТ ВА  ЊАЙВОНОТ  

Вожаи экосистема, муво-
фиќи назарияњо ва аќидањои 
олимони соҳаи экология, яке 
аз мафҳумҳои асосии кали-
дии илми экология мебошад. 
Яъне экосистема бо мафњуми 
дигар маҷмӯи низоми эколо-
гиро меноманд, ки дар он му-
носибати комплексии ҷамоаи 
олами набототу ҳайвонот ва 
микроорганизмҳо дар муњити 
зист фаъол аст ва намудњо 
ё зернамудњо дар ташаккулё-
бии занљири ѓизо ва гардиши 
моддањо мубодилаи моддаҳо 
ва энергияро ба вуљуд овар-
дааст.

Тибқи таснифбандии экосистемаҳо 
олимону муҳаққиқон экосистемаҳоро 
аз лиҳози истифодабарӣ ба ду гурӯҳ– 
табиӣ ва сунъӣ ҷудо намудаанд. Тољи-
кистон аз рўи тавсиф мамлакати 
куњсор аст, ки баландии мутлаќи 
куњњои он аз 300 то ба 7495 метр ме-
расад, 93 фоизи масоњати кишварро 
куњњо ташкил медињанд. 

Экосистемаҳои Тоҷикистон аз 
лиҳози  ҷуғрофӣ ба куҳӣ ва наздикӯҳӣ-
водигӣ ҷудо мешаванд. Тавре дар 
боло дар бораи экосистемаҳои сунъӣ 
ё худ антропогенӣ ишора шуд, мехо-
стем дар мақолаи худ доир ба яке аз 
намудҳои он – экосистемаи шаҳрӣ 
ё худ урбанизатсионӣ мулоҳизаронӣ 
намоем. 

Ба экосистемаи шаҳрии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрҳои Ду-
шанбе, Хуҷанд, Исфара, Конибо-
дом, Истаравшан, Кӯлоб, Бохтар, 
Турсунзода ва минтақаҳои калони 
аҳолинишинро, ки он ҷо саноат рушд 
кардааст, дохил кардан мумкин аст. 
Дар ин минтақаҳо структураи асо-
сии экосистемаи табиӣ пурра тағйир 
ёфтааст. Дар ҳудуди ин шаҳрҳо 
унсурҳои урбанизатсионӣ (шаҳрӣ) 
ташаккул ва рушд карда истодаанд, 
аз ҷумла бунёди системаи нави таъ-
миноти об, гармидиҳӣ, минтақаҳои 
санитарӣ-тозагӣ, сабзгардонии 
кӯчаву хиёбонҳо, гулгаштҳо, ки хос 
ба экосистемаҳои шаҳрӣ  ҳастанд. 

Муҳити атрофро ба чатри сояаф-
кани бузург метавон ташбеҳ дод, 
ки инсониятро аз гармову бори-
шоти зиёд эмин нигоҳ медорад, аз 
бемориҳо дур месозад ва дар паноҳи 
гулу гиёҳ ва дарахтони сарбаландаш 
мепарварад.

Олимони соҳаи экология яке аз 
роҳҳои асосии беҳтар кардани 

вазъи ҳавои шаҳрҳо, ки дар натиҷаи 
партови газҳои заҳрнок аз ҳисоби 
нақлиёт ҳаворо ифлос мекунад, дар 
шинонидани дарахтон ва сабзгардо-
нии шаҳрҳо арзёбӣ менамоянд. 

Ҳисоб карда шудааст, ки як ав-
томобил соле ба ҳисоби миёна 4 
тонна оксигенро фурӯ бурда, баъ-
ди истифодаи сӯзишворӣ 1000- 1200 
компонент, аз ҷумла 800 кг оксиди 
карбон, 40 кг оксиди нитроген ва 
тақрибан 200 кг пайвастагиҳои кар-
бонро ихроҷ мекунад, ки ба салома-
тии сокинон зарари ҷиддӣ метаво-
над расонад. 

Тибқи “Барномаи рушди 
иҷтимоию иқтисодии шаҳри Ду-
шанбе барои давраи то соли 2025”, 
ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 1 марти соли 2018 
ба тасвиб расида буд, пойтах-
ти Тоҷикистон бояд ба шаҳри 
тараққикарда ва муҷаҳҳаз бо 
технологияҳои замонавӣ табдил 
дода шавад. 

Аз маълумотҳои оморӣ бармеояд, 
ки дар гузашта дар шаҳри Душанбе 
ва дигар шаҳрҳои ҷумҳурӣ шинони-
дани дарахти чанор бештар маъмул 
буд ва пойтахт ҳамеша сабз ба на-
зар намерасид. Тасмими шаҳрдорӣ 
барои ба шаҳри сабз табдил дода-
ни Душанбе аз ҷониби сокинон бо 
хушнудӣ пазируфта шуда,  айни за-
мон дарахтони зиёди ҳамешасабз ва 

ороишӣ ба ҳусни пойтахт ҳусни нав 
бахшидаанд. 

Масалан, мо шоҳиди он ҳастем, 
ки ҳамасола бо маќсади сабзгардонї 
ҳазорҳо бех дарахтони навъҳои гу-
ногун, аз қабили санавбар, кали-
на, сарвиноз, ёс, ҷалғӯза, як навъи 
сарв, каталпа, можевелник, татум, 
магнолияи ҳамешасабз, чинор, тӯси 
маҳаллӣ, шоҳбулут, зирк, заранги 
сурх, сарв, маҷнунбед ва навъҳои 
гуногуни гулҳои мавсимӣ дар 
боғҳои фарҳангӣ - фароғатӣ, хиё-
бону гулгаштҳо, роҳравҳо ва дигар 
мавзеъҳои шаҳр шинонида меша-
ванд. 

Дар охир, ҳамин нуќтаро қайд 
кардан мехостем, ки одамон дар 
доираи талаботњои ќонунњои таби-
ат ва талаботњои муњити зист, дар 
таъмини тавозуни табиї-эколо-
гии нигоҳдорӣ ва васеъ кардани 
минтақаҳои сабз дар шаҳрҳо, усту-
вор ва солимнигоҳдории табиат 
ҳиссагузор бошанд, ки ин амал ба 
беҳбудёбӣ, солимии љамоаи шањр-
нишин ва таъмини ҳуқуқҳои кон-
ститутсионии шаҳрвандон барои 
зиндагӣ кардан дар муњити солим 
мусоидат менамояд.  

Миҷгона ЗАКИРОВА, 
мутахассиси МД Маркази 

гуногунии биологӣ 
ва бехатарии биологӣ
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«АСАРИ БЕЊТАРИН ДАР МАВЗЎИ ЭКОЛОГИЯ»

АҲАМИЯТИ ҶАНГАЛҲО ДАР СОЛИМ АҲАМИЯТИ ҶАНГАЛҲО ДАР СОЛИМ 
НИГАЊДОРИИ МУҲИТИ ЗИСТНИГАЊДОРИИ МУҲИТИ ЗИСТ

Љангалзор дар њамаи давру замон 
дар њалли масъалањои њифзи муњити 
зист, пешгирии биёбоншавї, нигоњ-
дории гуногунии биологї, паст кар-
дани шиддати таѓйирёбии иќлим, таъ-
мини ањолї бо маводњои ѓизої ва чўб 
љои намоёнро  ишѓол менамояд.  

Ҷангалњои Љумњурии Тољикистон 
ба гурўњи љангалњои дорои ањамияти 
муњофизатї, обнигоњдорї, санитарї-
гигиенї ва солимгардонї мансуб 
мебошанд.

Нахустин хољагиҳои љангал дар 
шимоли Тољикистон ҳанӯз охирҳои 
асри XIX арзи ҳастӣ намуданд. Соли 
1891 арчазорҳои хољагии љангали 
Шаҳристон, хољагиҳои љангали (мин-
баъд хољагиҳои љангал) имрўзаи вило-
яти Суѓд (Конибодом, Кара-Мазор, 
Ашт) ба ҳайати минтаќаи љангалпар-
варии Чуст дохил буданд ва соли 1918 
ба Сирдарё табдил дода шуданд. 

Хољагии љангал дар Тољикистон 
ҳамчун маќомоти давлатї дар аввали 
солҳои 1930-ум ташкил ёфт. 

Дар давраи Љанги Бузурги Ватанї 
(1941-1945) кормандони хољагиҳои 
љангал ба тайёр намудани ҳезум 
ҳамчун сўзишворї, љамъоварии 
меваҳои хушк кардашуда, барои аќиб-
гоњ машѓул мешуданд ва њамзамон 
ҳифзи љангалро ба љо меоварданд. 
Мувофиќи маълумотҳои дар даст до-
штаи мо дар он солҳо аз ҷангалҳои 
дараҳои Варзобу Ромит, Ширкент, 
Ќаратоѓ, Заҳматободу Колхозчиён ба-
рои таъмини ањолии шаҳрҳои Душан-
бе ва Ленинобод то 65 ҳазор метри 
мукааб ҳезум тайёр карда мешуд. 

То соли 1946-ум хољагии љангал 
ҳамчун Сарраёсат дар ҳайати Вазора-
ти хољагии ќишлоќи РСС Тољикистон 
шомил буд. Он ваќтҳо барои пешраф-
ти соҳаи љангал ягон монеа мавҷуд 
набуд, заминҳои фонди љангал озод 
буданд, интизоми ќатъї дар ҳифзи 
љангал сахт буд. 

Дар солҳои шастум аллакай ба 
масъалаҳои беҳбуди вазъи экологї, 
солимгардонї, оќилона истифода 
бурдани захираҳои љангал таваҷҷуҳ 
мекардагї шуданд. Соли 1966 дар на-
зди Шӯрои Вазирони РСС Тољикис-
тон Кумитаи давлатии хољагии љангал 
ташкил карда шуд. 

Пас аз ташкил шудани Кумитаи 
давлатии љангал аввалин мароти-
ба ҳуљљатгузории сохтори љангал ба 
амал бароварда шуд, ки наќшаи да-
розмуддати истифодаи љангалро му-
айян мекард. Дар ҳамин давра ташкил 
намудани стансияҳои механиконида-
шудаи мелиоративии љангал (ЛМС) 
ташкил карда шуд. Яке аз вазифаҳои 
асосии ЛМС-ҳо аз кушодани роҳҳои 
дохилии љангал, зинабоѓҳо, бунё-
ди минтаќаҳои муҳофизатии љангал 
ќад-ќади роҳҳо ва заминҳои колхозу 
совхозҳо иборат буд.

Кушодани роҳҳои дохилии љангал 
имконият медод, ки ҳазорҳо гектар 
заминҳои фонди љангал аз худ кар-
да шуда, љангалзорҳои писта, чор-
маѓз, боѓҳои себу нок бунёд гарданд. 
Чунин љангалзорҳо дар хољагиҳои 
љангали Данѓара, Панљ, Шаҳритуз, 
Даҳана-Киик, Сари Хосору Ховалинг, 
Ќурѓонтеппа бунёд шуданд. 

Солҳои 70-ум даврае буд, ки хоља-
гии љангал пурра аз тарафи буљети дав-
латї маблаѓгузорї мешуд ва хоҷагиҳо 
дар асоси наќшаҳои панљсола амал 
мекарданд.

Корҳои илмї дар хољагиҳои 
љангал, мамнуъгоҳҳо дар асоси 
барномаҳо ба љо оварда мешуд. Оли-
мон У.Холдоров, Г.Сапожников, 
Ю.Малатковский, В.Запрятаева, 
М.Исмоилов, И.Абдусаломов, 
В.Подалько, У.Чернова ва И.Канунов 
дар омӯзиши махсусияти ҷангалҳои 
Тоҷикистон саҳми худро гузоштанд. 
Бо иқдоми онҳо навъҳои беҳтарини 
писта, чормаѓз, хулӯл, ангат рӯи кор 
омад.

Бо Ќарори Совети Вазорони 
Љумҳурии Тољикистон аз 21 феврали 
соли 1989, № 42 Кумитаи давлатї оид 
ба хољагии љангали РСС Тољикистон 
барҳам дода шуда, дар заминаи он Ит-
тињодияи истењсолии хољагии љангали 
Тољикистон таъсис дода шуд. 

        
ҶАНГАЛПАРВАРӢ
ДАР ДАВРОНИ
СОҲИБИСТИҚЛОЛӢ

Бо Ќарори Шўрои Вазирони 
Љумҳурии Тољикистон аз 3 июни соли 
1993, №313 Низомномаи Иттиҳодияи 
истеҳсолии хољагии љангали Љумҳурии 
Тољикистон тасдиќ карда шуд. Баъд-
тар Шўрои Олии Љумҳурии Тољики-
стон санаи 24 июни соли 1993, №770 
Қонуни љангалро (Кодекси љангал)  
ќабул  намуд,  ки  яке аз ҳуљљатҳои 
асоситарин ба њисоб мерафт.

Дар назди маќомоти хољагии љан-
гал вазифаҳои барќароркунии хоља-
гии љангал ба танзим даровардани 
меъёрҳои ҳуќуќии љангал, шикор, 
љори намудани умури давлатии ҳифзи 
љангал, корҳои тадќиќотию илмї, 
барќароркунии парваришгоҳҳо бо 
кадрҳо, роҳҳои пешқадами бунёди 
љангалзорҳо меистод.

Ба 1- уми январи соли 1995 дар 
ҳайати Иттиҳодияи љангал 23 хољагии 
љангал, 6 хољагии давлатии љангалу 
шикор, 5 хољагиҳои ниҳолпарварї, 
3 мамнуъгоҳҳо ва 1 заводи коркарди 
маҳсулотҳои љангал фаъолият мекар-
данд. Масоҳати умумии љангалзорҳо 
ба 1,7 млн.га баробар буд. Соли 1996 
ќарори Њукумати Љумҳурии Тољи-
кистон оиди љаримагузорї барои 
харобкориҳои љангал, соли 1997 Ни-
зомномаи шикор, соли 1999 Низо-
мномаи умури давлати ҳифзи љангал 
ќабул карда шуд, ки инњо санадҳои 
муҳим ба шумор мераванд. 

Аз соли 1995 инљониб яке аз 
вазифаҳои асосии кормандони 
хољагиҳои љангал - эҳё намудани 

анъанаҳои миллии тољикон - шино-
нидани дарахтони сафедор бо маќса-
ди таъмин намудани аҳолї бо чӯбу 
тахта мебошад.

Соли 1998 бо ќарори Ҳукумати 
Љумҳурии Тољикистон дар ҳайати 
Иттиҳодияи љангали Тољикистон 
Пажуҳишгоҳи илмї - тадқиқотии 
љангали Тољикистон ташкил карда 
шуд.

Соли 1998 барои таъмин намудани 
кадрњои хољагии љангал дар назди фа-
култаи боѓдорї ва биотехно¬логияи 
кишоварзии Донишгоҳи аграрии 
Тољикистон шуъбаи хољагии љангал 
ифтитоҳ гардид.

Барои пешрафти соҳаи ҷангалпарварӣ 
дар солҳои 1997-1998-ум хољагиҳои љан-
гали Кўҳистони Мастчоҳ, Ӯротеппа, 
Норак, Роѓун, Дашти –Љум, Сари—
Хосор ва Балљувон ташкил гардиданд. 
Фаромўш  набояд кард, ки ҳамаи 
пешравиҳои соҳаи љангал бевосита 
аз кумак ва дастгириҳои Асосгузори 
сулњу вањдати миллї, Пешвои мил-
лат, Президенти Љумҳурии Тољики-
стон муњтарам Эмомалї Раҳмон ба 
љо оварда шуда истодааст. Њар сол 
мањз бо мурољиати Президенти ки-
швар Эмомалї Раҳмон ҳазорҳо бех 
ниҳолҳои мевадиҳанда ва сояафкан 
дар талу теппаҳо шинонда мешавад.

Дар давраи Истиќлолият ба-
рои рушди хољагии љангал як қатор 
барномаҳо қабул гардиданд. Яке аз 
онҳо “Барномаи рушди хољагии љан-
гали Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2006-2015” мебошад, ки дар 
самти парвариш, ҷамъоварӣ, коркар-
ди гиёҳҳои шифобахш қадами муҳиме 
гардид.   

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 
4500 навъи растаниҳои худруй мавҷуданд, 
ки 70 намуди онро мақомоти 
тандурустӣ ҳамчун маводи доруворӣ 
тавсия намудааст. Дар доираи Бар-
номаи номбурда муассисаҳои давла-
тии  хоҷагии ҷангал тухмии гиёҳҳои 
шифобахшро, аз ҷумла пиёзи анзур 
дар ҳаҷми 640 кг, зелол 250,0 кг  ва 
ширинбия-150,0 кг ҷамъоварӣ на-
мудаанд.  Кишти эфедра (хома) дар 
хоҷагии ҷангали ноҳияи Айнӣ ба роҳ 
монда шуд. Ғайр аз ин, кишти чукрӣ 
аз соли 2005 то соли 2014 дар май-
дони зиёда аз 600,0 га дар хоҷагиҳои 
ҷангали Варзоб, Ваҳдат, Ромит  ва 
Њисору Қаратоғ гузаронида шуд. 
Дар масоҳати 123,0 га плантатсияҳои 
навъҳои бехори хуч бунёд гардид.

Дар доираи Барномаи мазкур кор-
хонаи коркарди растании ширинбия 

дар ноҳияи Қубодиён таъсис дода 
шуд, дар ин зимн ҷамъоварӣ  ва кор-
карди шираи камоли бадбӯй, инчунин 
барқароркунии захираҳои он, яъне 
технологияи кишти камоли бадбӯй ба 
роҳ монда шудааст. 

Барномаи давлатии руш-
ди ҳудудҳои табиии махсус 
муҳофизатшаванда  барои давраи 
солҳои 2005-2015 низ такони ҷиддие 
бахшид. Барнома бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 марти соли 
2005, № 79 қабул шудааст. Мақсади 
асосии  Барномаи давлатӣ пеш аз ҳама 
беҳбуд бахшидан ба ҳолати ҳудудҳои 
табиии махсус муҳофизатшаванда ба 
шумор меравад. 

Барномаи рушди хољагии љангал 
барои солњои 2006-2017, ки аз тара-
фи Њукумати Љумхурии Тољикистон 
ќабул гардида буд, маќсади асосии 
он  баланд бардоштани самаранокии 
соњаи љангал ва бењбуд бахшидан  ба 
њолати муњити зист бо роњи бунёд ва 
барќароркунии љангалњо ба шумор 
меравад. Аз ҷониби Агентии хоҷагии 
ҷангали назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон лоиҳаи “Стратегияи руш-
ди соҳаи хоҷагии ҷангал барои солҳои 
2016-2030 ва Нақшаи амалиёт барои 
5-солаи аввал” таҳия гардида, бо Ва-
зорату идораҳои дахлдор мувофиқа 
карда шуд. Муҳтавои асосии Стра-
тегияи мазкурро нигаҳдории гуно-
гунии биологии ҷангал, нигаҳдорӣ 
ва барқароркунии ҷангалҳо, зиёд 
намудани масоҳат ва маҳсулнокии 
онҳо; беҳтар намудани сифат ва 
миқдори хизматрасониҳои экосисте-
мавии пешниҳодшаванда дар шаро-
ити тағйирёбии иқлим; ёрӣ расони-
дан ба рушди иқтисод бо роҳи ҷалби 
соҳибкорон ба соҳаи хоҷагии ҷангал, 
самаранокии хоҷагии ҷангал; баланд 
бардоштани дараҷаи некуаҳволии 
аҳолии маҳалӣ бо роҳи ҷалби онҳо дар 
рушди хоҷагии ҷангал ва таъминот ба 
маҳсулоти ҷангал, ки ба истифода-
барии устувори ҷангал асос ёфтааст, 
ташкил медиҳад.

Љангал ҳам мисли сарватҳои дига-
ри табиии мамлакатамон миллї буда, 
моликияти умумихалқї мебошад ва 
ба манфиати тамоми халќ истифода 
бурда мешавад.

Қобили зикр аст, ки ҷангал дар 
рушди иқтисодиёт, беҳтар намудани 
муҳити зист, баланд бардоштани да-
раљаи некуаҳволии халќ наќши калон 
мебозад. Азбаски љангал аҳамияти 
бисёртарафа дошта, муддати парва-
риши он дуру дароз мебошад, масъ-
алаи оқилона истифода бурдани он, 
эҳтиёт кардан ва афзун гардонидани 
сарватҳои љангал имрўзҳо хусусияти 
умумидавлатї пайдо кардааст.

Њамаи ин дастовардњо аз он башо-
рат медињад, ки бо роњбарии Асос-
гузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат Президенти Љумҳурии Тољи-
кистон муњтарам Эмомалї Раҳмон 
минбаъд низ љангалпарварон бештару 
хубтар фаъолият менамоянд ва Тољи-
кистон ба љангалзорњои сабзпўшаш ба 
маъвои писандидаи оламиён табдил 
хоњад ёфт.  

Зуњро  СОЛЕҲЗОДА,
Сардори раёсати кадрҳо ва ҳуқуқи 

Агентии хоҷагии ҷангали назди      
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
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«АСАРИ БЕЊТАРИН ДАР МАВЗЎИ ЭКОЛОГИЯ»

АЗ ПАЙИ  ЊИФЗИ ЉАНГАЛАЗ ПАЙИ  ЊИФЗИ ЉАНГАЛСоҳаи хоҷагии љангал ќисми 
муњими иќтидори табиии захира-
вии Ҷумњурии Тоҷикистон ба шу-
мор меравад. Муносибати инсон 
ба ҷангалзорҳо ва оқилона исти-
фодабарии захираҳои ҷангал яке аз 
масъалаҳои афзалиятнок барои усту-
вории сиёсат, иқтисодиёт ва экологи-
яи кишвар ба шумор меравад.

Солҳои соњибистиқлолї Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомотҳои 
маҳаллии ҳокимияти иҷроияи 
ҳокимияти давлатӣ ба масъалаҳои 
ҳифз, бунёду барқароркунӣ ва исти-
фодабарии устувори захираҳои ҷангал 
ҳар чӣ бештар  таваҷҷӯҳ зохир  мена-
моянд.

Аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон якчанд санадҳо, ба мо-
нанди “Низомномаи умури давлатии 
ҳифзи ҷангал” (с.1999), “Низомно-
маи тартиби назорати давлатии ҳолат, 
истифода, барқарорсозї, нигоҳубин 
ва ҳифзи љангал дар Љумҳурии Тољи-
кистон” (с.2000), “Шакли намуди 
либоси ягонаи соҳавӣ ва аломатҳои 
фарқкунандаи он” (с.1999), “Рӯйихати 
шахсони мансабдори нозирони давла-
тии ҳифзи ҷангал, ки ҳуқуқи нигоҳ ва 
гирифта гаштан ва истифодаи силоҳи 
хизматӣ доранд” (с.2015), “Дар бо-
раи Тартиб ва меъёри ҷуброни тово-
ни зарари ба фонди ҷангал ва дигар 
объектҳои олами набототу ҳайвонот 
аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 
расонидашуда” (с.2014), “Дар бо-
раи муайян намудани мақоми вако-
латдори давлатӣ дар соҳаи хоҷагии 
ҷангал, шикор ва ҳудудҳои табиии 
махсус муҳофизатшаванда” (с.2014) 
ва “Дар бораи фаъолияти минбаъ-
даи парваришгоҳҳои табиии давла-
тии Агентии хоҷагии ҷангали назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
(с.2015) ќабул ва ба имзо расидааст.

Бояд қайд намуд, ки ҷангал ми-
сли дигар сарватҳои табиии кишвара-
мон  тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон моликияти умумидавлатӣ 
ба ҳисоб меравад ва ба манфиати та-
моми мардум истифода бурда меша-
вад. 

Дар давраи фаъолияти беш аз 80 
соли хоҷагии ҷангали Хатлон ҳазорҳо 
гектар ҷангалзорҳо бунёд карда шу-
даанд. Бояд ќайд намуд, ки љангалњои 
Хатлон ба қатори љангалњои дорои 
ањамияти муњофизатї, обнигањдорї, 
санитариву-гигиенї ва солимгардонї 
мансуб мебошанд. Аз ин лињоз, мо ба 
вазифањои экологии љангал  ањамияти 
бештар медињем.

Аввалин хољагињои љангал дар 
ќисмати ҷанубии Тоҷикистон (имрў-
за вилояти Хатлон  дар ќисмати  

ноҳияҳои имрӯзаи Балҷувон, Хова-
линг, Хуросон ва Дустї (Ҷиликул) 
солњои 30- юми асри гузашта таъсис 
дода шуда буданд.

Хољагињои љангали вилояти Хатлон 
дар гузашта асосан вазифаҳои љамъо-
варии мањсулотњои худруйи табиии 
љангал (писта, чормаѓз, бодом, олу-
ча, зелол, себ, хуч, ва ѓ.), тайёр на-
мудани њезум ва чӯб барои масолењи 
сохтмонї, бунёди минтаќаҳои муњо-
физатии љангал дар атрофи заминњои 
кишоварзїро иҷро мекарданд..

Дар натиљаи азхудкунии заминњои 
водии Вахш заминњои фонди давлатии 
љангал барои рушди соњаи кишоварзї 
гирифта мешуд, ки ин ба камшавии 
масоњати љангалњо ва захираи он овар-
да расонид.  

Азбаски ҷангал аҳамияти 
бисёрҷабҳа дорад, муддати парвариши 
он дуру дароз мебошад, масъалаҳои 
истифодабарии устувор, ҳифз кар-
дан ва афзун гардонидани сарватҳои 
ҷангал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке 
аз вазифаҳои афзалиятнок ба шумор 
меравад.

 Бинобар ҳамин, ҷангалпарварони 
вилояти мо таваҷҷуҳашонро ба-
рои баланд бардоштани самарано-
кии иқтисодии соҳаи ҷангал, рушди 
ҲТММ, шикор, туризми экологӣ, 
тайёр намудани мутахассион, ба роҳ 
мондани ҳамкориҳо бо ташкилотҳои 
байналмилалӣ ва кишварҳои хориҷӣ, 
парвариши ниҳолҳои эндемикӣ 
равона намудаанд. Дар ҳудуди 
хоҷагии ҷангали вилоят нодиртарин 
парваришгоҳҳои табиӣ, аз қабили 
Даштиҷум, Чилдухтарон ва парки та-
биии Сарихосор ҷойгир шудаанд. Ма-
салан, парваришгоҳи Даштиҷум, ки 
барои ҳифзи бузи пармашох ва ола-
ми нотакрори табиат созмон ёфтааст, 
дар ин љо хелњои зиёди растанињо аз 
ҷумла љангалњои мезофилӣ, шибляк, 
арчазор, сесамбар, нимсаванањо, 
марѓзор ва даштњо ба ќайд гирифта 
шудаанд.

Љангалњои дарахтони пањнбарг дар 
њудуди Даштиҷум асосан дар балан-
дињои 1100- 1800 м. аз сатњи бањр воқеъ 
гаштаанд. Дар љангалњои ин мавзеъ 
дарахтони заранг хеле зиёд дучор ме-
шаванд. Одатан зарангњо бо њамроњии 
буттањо ва дигар хели љангалњо дар 
ќисми болоии парваришгоҳ мерўянд. 
Дар ќисми поёнии он сангдарахт ва 
бодом, дар ќисми болоияш бошад бе-
штар арчазор дида мешавад.

Яке аз растанињои пањншудаи 

Даштиҷум шулаш мебошад. Ин хели 
растанињо ба гурўњи мезоксерофитњо 
ва ксерофитњо, мезотермњо, дарахтони 
ќадпасти баргњояшон афтанда ва бут-
тањо мансуб мебошанд. Растанињои он 
ба тобистони дарози хушк ва зимисто-
ни кўтоњ тобовар мебошанд.

Дар њудуди Даштиҷум ҳамчунин 
писта, шулаши Гриффити, челон ва 
татум хуб нашъунамо мекунад. Аз ола-
ми флора асосан растанињои яксола, 
ќиёќи биёбонї, мятлик луковичный, 
намудњои эгилопс, алафи бегонаи тур-
кистонї, марѓи хўшадор вомехӯранд.

Дар шароити ин мавзеъ арчазо-
рњо дар баландињои 1000-2000 м.аз 
сатњи бањр љойгир шудаанд. Дар 
парваришгоҳи Даштиҷум намудњои 
растанињои эфемероидњо – оилаи 
эфемерњои бисёрсола ва яксола, рас-
танињои алафии мезофитии характе-
ри криофити ва микротерми дошта 
мерўянд. Ин растанињо дар давраи 
тобистон ба иќлими гарм тобовар ва 
давраи инкишофашон кўтоњ буда, ба 
иќлими сарду намноки давраи зими-
стону- бањор рост меояд. Форматсияи 
асосї аз дарахтони ќиёќ иборат мебо-
шад. Дар доманакўњњо одатан формат-
сияи элитригињо дида мешавад. Раста-
нињои ин форматсия дар доманакўњи 
васеъ пањн шудаанд.

Гурўњи алафњои бисёрсолаи ксеро-
фитњо, мезоксерофитњо, микротермњо 
мебошанд, ки ба давраи зимистон хуб 
мутобиќ буда, инкишофашон ба фа-
сли тобистон рост меояд.

Дар њудудҳои парваришгоҳ асосан 
даштњои силугиёњ пањн шудаанд, ки 
мавзеи пањншавиашон васеъ буда, 
њам дар миёнакўњњо ва њам дар балан-
дкўњњо вомехӯранд. Ба ѓайр аз силу-
гиёњи даштї боз форматсияи алафњои 
даштї чатргулон ва дигар намудњо 
вомехӯранд, ки њудуди пањншавиа-
шон он ќадар васеъ нест. Дар поёноби 
дарёи Панљ чунин хелњои растанињои 
алафї ба монанди саванањо- оилаи 
растанињои мезотерми, микротерми, 
хўшадорњо, ки давраи афзоишашон 
дароз мебошад, дар шароитњои на-
мноки поёнобњо дида мешаванд. Дар 
куҳҳо ин оилаи растанињо ба ду фор-
матсия: найшакар ва эриантусњо људо 
мешаванд. 

Ба ѓайр аз найшакар дар ба вуљу-
доии ќабати якўм ќамишњои муќар-
рарї низ иштирок мекунанд. Ќабати 
дуюмро бошад одатан императа ва газ 
ташкил медињад. Одатан оилаи най-
шакарњо дар заминњое, ки аз об озод 
мешаванд, хуб инкишоф меёбанд. 

 Ќайд кардан ба маврид аст, ки 
олами набототи њудудњои манўъгоњ 
хеле гуногун мебошад. Дар њудуди 
мамнўъгоњ зиёда аз 840 намуди раста-
нињо ба ќайд гирифта шудааст. Аз рўи 
таркиби намуд байни оилањо мавќеи 
асосиро оилаи мураккабгулњои лўбиё-

гию хўшадорњо ва настаранњо ишѓол 
мекунанд. Аз номгўи олами набототи 
мамнўъгоњ 39 намуди растанињои ин 
мавзеъ ба Китоби Сурх ворид карда 
шудаанд. Аз љумла: савсани дарвозї, 
анор, дарахти Аврамов. Дар байни 
намудњои растанињои мањалї бошад 
зиёда аз 80 намуди растанињо ба Кито-
би Сурх ворид карда шудаанд. 

Ҷангалзорҳо -оилаи дарахтони 
барги хурд доштаи баргпартои ксеро-
мезофитњо ва мезотермњо ба монанди 
тўѓай (тўќай) бештар дар соњили дарёи 
Панљ, вомехӯранд. Дарахтони туѓай аз 
5 то 10 м баланд ќомат меафзоянд. 
Дарахтони туранга низ дар ќисмати 
соњили дарёи Панљ месабзанд, ки ба-
ландиашон аз 5 то 10 м-ро ташкил 
мекунад, њамчунин намудњои буттагии 
газ (гребенщик), шура (соляноколес-
ник), дерезы, ќамиш (тростник), эри-
антус, императа, ширинбия, санљид ва 
дигар намудњо вомехӯранд.

 Дар Даштиҷум пистазор хеле зиёд 
паҳн шудааст. Дар шароити Дашти 
Љум писта ба намуди буттагӣ то 4 м. 
сабзишу инкишоф меёбад. Асосан 
буттаи писта аз 10-20 шохњои ѓафсиаш 
то 8 см. дошта иборат мебошад. Ша-
кли берунии он чатршакл аст. Барги 
он мураккаб буда, ќисми болоии он 
бо пӯсти равѓани устувор пӯшида шу-
дааст. Дарахти писта аввалҳои баҳор 
гул карда, давраи гулкунии он то 25 
рўз идома меёбад. Шумораи гулҳои 
наринаи дарахти писта нисбати моди-
нааш зиёд аст. Яъне гулњои модина то 
39-47% -ро ташкил медиханд. Дараљаи 
хосилбандии шохҳои писта то 200 сол 
ва ќобилияти сабзиши он то 500 сол 
мебошад.   

Парваришгоҳи Чилдухтарон низ 
яке аз нодиртарин гӯшаҳои диёра-
мон буда, садсолаҳост, ки диққати 
сайёҳони дунёро ба худ ҷалб наму-
дааст. Ин ёдгории таърихӣ бо олами 
бебаҳои растаниҳои нодир ва буттаҳои 
шифобахшу зебояш қалби ҳазорон 
нафарро тасхир карда, муҳити зисту 
экологияи он пайваста зери назорати 
кормандони соҳа қарор дорад. Мавзеи 
Сарихосор бошад чун макони сайёҳӣ, 
бо шаршараи ҷаззоб ва дарахтони  но-
дири атрофаш як  гулбоғи ҳақиқиро 
мемонад.

Имрӯзҳо тамоми ҷангалпарварони 
вилояти Хатлон барои сазовор пешвоз 
гирифтани ҷашни 30-солагии давлатии 
Истиқлолияти Тоҷикистон омодагии 
ҳамаҷониба дида истода, талош меку-
нанд, то баҳри беҳдошти муҳити зист 
ва солим нигоҳдории ҷангалзорҳои  
вилоят саҳмгузор бошанд.

Мираҳмад  ДАВЛАТОВ,
муовини аввали директори 

 раёсати хоҷагии ҷангали
 вилояти  Хатлон
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АЊАМИЯТИ ГАРДИ ЗАНБЎРИ АСАЛ ДАР АЊАМИЯТИ ГАРДИ ЗАНБЎРИ АСАЛ ДАР 
ГАРДОЛУДКУНИИ РАСТАНИЊО ГАРДОЛУДКУНИИ РАСТАНИЊО 

ВА ЊАЁТИ ИНСОНВА ЊАЁТИ ИНСОН

 ШОДИЕВ Ѓозї, занбӯрпарвар
Тел:919.26.45.38., 918 26.45.38

Олами моро ињотакунанда нињо-
ят сењрангез мебошад. Дар табиат 
се навъи организмњои зинда мављу-
данд, ки инњо одамон, њайвонот ва 
растанињо (олами наботот) мебо-
шанд. Ин организмњои зинда бе 
њамдигар дар табиат зиндагї карда 
наметавонанд.

Њайвонот гўштхўр ва алафхўр 
мешаванд. Њайвоноти гўштхўр ди-
гар њайвонотро шикор мекунанд. 
Њайвотноти алафхўр растанињоро 
истеъмол менамоянд. Дар табиат 
растанињое вуљуд доранд, ки онњо 
њайвонот (њашаротњо)-ро истеъ-
мол менамоянд. Одамон бошанд аз 
хўрокворињои њам саноатї ва њам 
набототиро истеъмол менамоянд, 
ки бе ин њаёти одамон имконнопа-
зир мебошад. Инсоният албатта аз 
олами наботот ва њайвонот оќилона 
истифода бурда, мањсулоти онњоро 
ба маќсади хўрок, пўшок, дору чун 
ашёњои сохмонї, сўзишворї ва ѓ. 
истифода менамояд.

Њамзистї дар табиат доимо вуљуд 
дорад. Организмњо хоњ бузург бо-
шанд хоњ хурд ба њамдигар вобаста-
гии сахт доранд.

Дар ин фишурдаи маќола кўшиш 
менамоем, ки дар бораи ањамияти 
занбўри асал дар гардолудкунии 
растанињо, ки сабаби серњосилї 
мешавад, њарф занем. Инчунин бо-
варї њосил мекунем, ки њаќиќатан 
њамзистї байни набототу њайвонот 
вуљуд дорад.

Гардолудкунї бо роњњои зерин ба 
амал меояд:

1. Ба воситаи шамол, худ аз худ,
2. Ба воситаи њашаротњо ва ба 

таври сунъї.
Мо дар бораи тарзи гардолудкунї 

ба воситаи њашарот њарф мезанем. 
Њосилшавии мева ва тухм бе гардо-
лудкунии гул њељ имкон надорад.

Аз ин рў, наќши њашарот дар 
гардолудкунии гул нињоят калон 
мебошад. Маќсади њашарот гардо-
луд кардани гул нест. Њашарот барои 
љамъ овардани шањди гул ва гарди он 
аз гул ба гул парвоз менамояд ва ин 
сабаб мешавад, ки гарди дар бадани 
он часпида ба гардгираки (тухмдо-
ни) гули дигар афтад ва бо ин роњ 
гардолудшавии растанї ба амал ме-
ояд.

Дар ваќти истифода бурдан аз 
оилањои занбўри асал ба маќсади 
гардолудкунї њосилнокї зиёд ме-
гардад, ки ин амал барои мардуми 
кишвар миллионњо сомонї фоида 
мерасонад.

Бо пешрафти иќтисодиёти хоља-
гии халќ парвариши занбўри асал-
парварї яке аз ќисмњои људона-

шавандаи он гардидааст. Ѓайр аз 
занбӯри асал дигар њашарот низ ми-
сли шапалакњо, пашшањои гуногун, 
дигар намуди занбўрњо дар гардолу-
дкунї наќш доранд, аммо хеле кам. 
Масалан дигар њашарот 10-20%, вале 
занбўри асал 80-90%-и кори гардо-
лудкуниро дар табиат иљро мекунад.

 Дар як оилаи занбўри асал аз 
50-80 њазор адад занбӯрон зиндагї 
намуда, дар љамъ намудани асал, 
гард, шир, зањр, прополис (ширеши 
занбўр) ва мум нақш мебозанд. Зан-
бўри корї дар як парвозаш барои 

љамъ овардани шањд ба 100-150 гул 
менишинад. Оилаи занбўри асали 
баќувват дар давоми рўз бо маќсади 
љамъ овардани шањд ва гард аз 50-60 
миллион гул нишаста, амали гардо-
лудкуниро низ иљро мекунад. 

Дар ваќти аз гул ба гули дигар 
гузаштани занбўр дар бадани он 
3-5 миллион доначањои гард часпи-
да метавонад, ки ин амали гардо-
лудкуниро ба хубї анљом медињад. 
Тибқи исботи олимони соҳа, барои 
гардолудкунӣ афтидани ду дона гард 
ба гули растанӣ кифоят аст.

Дар натиљаи гарлолудшавии 
(бордоршавии) растанињои гулдор 
ду бор омезиши њуљљайрањо рўй ме-
дињад. Як гард тухумњуљайра ва гар-
ди дигар њуљайраи калони маркази-
ро бордор мекунад. Баъзан дар зери 
растании гулкунанда, масалан себ, 
зардолу ва ѓ. мебинем, ки гул бо 
думчааш баъдтар ѓурањои мева аф-
тидаанд. Дар мавриди аввал ба гул 
тамоман гард наафтидааст, дар мав-
риди дуюм як дона гард ба тухмдон 
афтидааст. Аз ин рў онњо аз шох 
ба замин афтидаанд. Агар содатар 
карда гўем, аз як гард ќабати гўштии 
мева ва аз дигараш тухми он њосил 
мешавад.

Аз ин рў истифодаи занбўри асал 
дар заминњои кишт ва боѓот басо 
муњим аст. Хољагињои боѓпарвар, ки 
онњо ќуттињои занбўри асал надо-
ранд, метавонанд бо занбўрпарва-
рон маслињат намоянд ё ба таври 
иљора занбўрони асалро гиранд. Ин 
амал ба њарду тараф фоидаи калон 
мерасонад. 

 Пахта. Гули пахта худ аз худ низ 
гардолуд мешавад, аммо гардолу-
дкунии хуб њосилнокиро зиёд наму-

да, тухм, нах ва навъи онро бењтар 
мекунад. Пахтаи мањиннах шираи 
хуб људо намуда, њашаротњоро ба 
худ љалб мекунад. Дар ваќти гардо-
лудкунї њаљми ѓўза 12-18% калон 
мешавад, миќдори тухм 6%, њаљми 
тухм 3-8%, њаљми нахи пахта то 4% 
зиёд (калон) мешавад.

Гардолудкунї бо воситаи зан-
бўри асал расиши пахтаро нисбат ба 
худгардолудкунї 5-9 рўз метезонад. 
Ба њар як гектар замин 5-6 оила зан-
бўри асал кифоят аст.

Себ. Яке аз растанињои васеъ 

пањншуда ва истеъмолшавандаи мо 
тољикон мебошад. Умри миёнаи 
гули себ 4-8 рўз мебошад. Оилањои 
занбўри асал пеш аз шукуфтани гули  
себ бояд ба боѓ љо ба љо карда ша-
ванд. 15-20 оила дар як гўшаи боѓ  ба 
њамин тарз њар як 300 м  15-20 оила 
љо ба љо карда, баъд аз гардолудкунї 
оилањои занбўри  асалро шабона ин-
тиќол менамоем.

Дар ваќти интиќол бояд ба њисоб 
гирифт, ки масофаи интиќол аз 3 км 
кам набошад, чунки мумкин аст, як 
ќисми занбўрони асал ба љойи пе-
шина бозгарданд.

Дар бораи ањамияти гардолу-
дкунї дар њаёти растанињо мисолњои 
зиёде овардан мумкин аст. Оид ба 
фоидаи гард, ки занбўрони асал 
љамъ меоранд ва хушбахтона инро аз 
занбўрпарварон низ дастрас кардан 
мумкин аст, мо ањамият ва фоидаи 
онро барои инсон аз нуќтаи назари 
олимони соњаи тиб мисолњо меорем.

Гардро «нони занбўр» низ мено-
манд. Гардро занбўр дар сабадчањои 
пойњояш љамъоварӣ намуда, дохили 
сандуќ менамояд, ки ин асосан ба-
рои хўроки насли он сарф мешавад.

 Бо ёрии гардгирак аз њар як оила 
ба миќдори 100 г. гард гирифтан 
мумкин аст. Истеъмоли гард дар 
њаёти инсон хеле фоида дорад. Дар 
он маљмўи витаминњо вуљуд дорад. 
Бо гард ва гардѓизо маризињои ѓаду-
ди зери меъда, роњи њозима, љигар, 
захми меъда, беморињои дил, ане-
мия, роњњои нафас, гурда, проста-
тит, барои барќарор намудани ге-
моглобин дар занњои њомила ёрї 
расонида, ба онњо шифо мебахшад.

Истеъмоли гард ва гардѓизо ба-
рои ќадкашї низ фоида мерасонад. 

Дар он витаминњои А, Е, С, Д, В1, 
В2, В6, карбогидратњо, ферментњо, 
сафедањо, микроэлементњо ва ѓ. 
мављуданд.

Як чанд тавсияи табибон:
Бо ёрии гард одамон садсо-

лањо худро табобат менамуданд. Аз 
таљрибањо маълум шудаааст, ки дар 
аксарияти мавридњо ва умуман мањ-
сулотњои занбўри асал агар ба љисми 
инсон фоида наорад, зарар низ на-
мерасонанд.

-Њомиладорї. Занони њомила дар 
моњњои аввали њомиладорї њар рўз 
2-3 дона гардро истеъмол намоянд, 
хавфи кўдакпартої дар моњњои аввал 
кам мешавад. Баъдан имунитети мо-
дару кўдак ќавї мегардад. Пас аз та-
валлуд њосилшавии шир зиёд шуда, 
хуни талафёфта барќарор мешавад.

-Маризии љигар. Се маротиба дар 
рўз 3 дона гардро истеъмол намоед. 
Дар хун миќдори билурубин ба тан-
зим даромада, пайдо шудани дард 
дар зери ќабурѓањои тарафи рост 
бартараф мешавад. Нишонањои ши-
фоёбї пайдо шудани иштињо мебо-
шад.

Инчунин бо ёрии гард гепатит, 
грипп, ангена, гипертония ва гипо-
тония, баъди инсулт, захми меъда, 
рўдаи дувоздањангушта, гастрит, эк-

зема, псориаз ва ѓ. табобат намудан 
мумкин аст. Гардро дар соњаи кос-
метика барои тайёр кардани мази 
молиданї низ истифода менамоянд.

Хушбахтона дар Тољикистони 
азизи мо мардум ба занбўри асал-
парварї мароќи калон дошта, дар 
аксари гўшањои кишварамон парва-
риши занбӯр ба роњ монда шудааст.

Парвариши занбўри асал ба тав-
ри маълум асосан барои гирифтани 
асал аст, аммо ањамияти он дар гар-
долудкунии растанињои мањал низ 
нињоят калон мебошад. 

Тавре  дар боло ќайд кардем, 
гардолудкунї боиси зиёдшавии 
њосилнокӣ гашта, бинобар саба-
би пайдо шудани тухми фаровони 
растаниҳо эњтимолияти пањн ва зиё 
д шудани олами растанињо  дар таби-
ат мегардад..

Маќола дар шакли фишурда омода 
гардида, аз адабиётњои илмї ва таљри-
баи 46-сола истифода гардидааст.
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Нашрия дар назди Куми-
таи њифзи муњити зисти назди 

Њукумати Љумњурии Тољикистон 
таъсис ёфтааст. 

Издание  образовано при 
Комитете по охране окружаю-

щей среды при Правительстве 
Республики Таджикистан

Сармуњаррир 
Љамолиддин ЯЌУБОВ

Рўзнома тањти раќами 
0275/рз аз 15 марти соли 

2011 дар Вазорати фарњан-
ги Љумњурии Тољикистон ба 

ќайд гирифта шудааст. 

Ба хотири гуногунандешї 
матолибе  низ нашр 

мешавад, ки идораи 
рўзнома зимнан метаво-

над бо муаллифон њамаќида 
набошад ва масъулияти онро 

ба дўш намегирад.

Нишонии мо: ш. Душанбе, 
кўчаи Шамсї 5/1
Моб: 918-17-98-86;
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Дар ЉДММ «Мега Принт» 
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Њикоя

ДУЃДОЃ
   Маљид  САЛИМ

Аз мавзеи Полвонтуғай поёнтар 
як дараи хурди сералафу бутта ҷойгир 
аст. Ин дара ба назар одӣ намояд ҳам, 
долу дарахтони гуногуни  табиӣ, ми-
сли зарангу арғувон, олучаву бед ва 
ниҳолҳои патта онро фаро гирифта-
анд. Дар шохҳои каҷу килеб ва ба-
ланди дарахтон парандагони гуногун 
лона гузоштаанд. Ҳамин, ки шамол аз 
ҷониби ҳавзи об вазид, шохҳои урёни 
дарахтон ба ҷунбиш меоянд, вале ло-
наи  мурғони куҳӣ вайрон намешавад, 
балки тоб хӯрдаву мустаҳкам шуда боз 
овезон мемонанд. 

Дар паттазор як лонаи калони чатр-
монанд ба чашм мерасад, ки солҳост 
пойбарҷост. Ин  лонаи дуғдоғи сафед 
аст. Он бо шоху барг ва риштаву пахта 
чунон устокорона сохта шудааст, ки 
дар он як оилаи дуғдоғ  метавонад бе-
малол  ҳаёт сар барад.

Охирҳои  моҳи апрел як ҷуфти 
дуғдоғ ба ҳамин лонааи порсолаи худ 
баргаштанд.  Лонаи қаблии худро озо-
даву холӣ дида, атрофаш парвозкунон 
чарх заданд. Шояд лона андак кӯҳна 
буд, ки ҷуфти дуғдоғ аз нав бо шохча-
ву бутта пӯшонда, пасон ба зиндагии 
осуда шурӯъ намуданд. Аз дами саҳарӣ 
ҷуфти дуғдоғ дар атрофи ҳавзи обу 
лухзор  ба шикор машғул мегаштанд. 
Дуғдоғи нарина бо нӯли дарозаш моҳӣ 
ё ягон мушобӣ сайд мекарду ҷуфташро 
зиёфат медод. Ҳарду хушбахт буданд. 
Мавзеи Полвонтуғай орому сокит ва 
табиат сарсабзу хуррам буд. Баъди як 
соли бозгашт онҳо қади дараро ором 
ёфта, акнун нияти дар мавсими им-
сола зистан доштанд. Ҳанӯз айёми 
гармиҳо фаро нарасида, дар лона ду 
дуғдоғи  хурдакак пайдо шуду ташви-
ши дуғдоғи модина сар шуд.

Дар ҳавои мушкбези  қади дара  
дуғдоғи модина ҳаловат  бурда, то 
дами бегоҳӣ паҳлуи бачаҳояш қарор 
дошт. Вай чашмонашро аз   дуғдоғчаҳо 
ҳаргиз намеканд. Дуғдоғчаҳо қиву 
чувкунон таги тефи модар медарома-
данд. Аммо дуғдоғи модина аз ба дунё 
омадани бачааш - дуғдоғаки ланг сахт 
дар ташвиш буд. Аслан вай ҳеҷ наме-
хост, ки бачаи лангашро бубинад. Ӯро 
гоҳе бо пояш мекӯфт ва бо ин қаноат 
накарда, ба ӯ камтар ғизо медод. Қасд 
дошт, ки пинҳонӣ дуғдоғи лангро аз 
лонааш ба  замин партоят.  Аммо боз 
аз райъаш мегашт, метарсид, ки яке аз 
ин амалаш дуғдоғи нарина огоҳӣ ёбад, 
хафа мешавад. Имрӯз ҳам дуғдоғи на-
рина ризқи чӯҷаҳоро пайдо кард. Вай 
моҳичаҳоро ба лона оварду шодии 
дуғдоғчаҳо афзуд. Модар-дуғдоғ ғур-
ғуркунон қиғғос зада, онҳоро зирако-
на назорат мекард.

  Дуғдоғи нарина мушоҳида намуд, 
ки модар-дуғдоғ ошуфтаву малул ҳар 
замон бо зарда  дуғдоғи хурдакакои 
лангро бо нӯлаш зада пахш мекунад. 
Дуғдоғчаи заифу ноҷинс ночор бо 
даҳони кушода худро қафо мекашид.   

Дуғдоғи нарина аввал чизе-
ро сарфаҳм нарафт. Мазмун ин   
дуғдоғаки аз ҳама майда чӣ гуноҳ 
доштааст, ҳа!  Ва  дуғдоғи нарина 
дуғдоғчаро муоина карду дарёфт, ки 
як пояш маъюб аст. Дуғдоғи сафедро 
дилаш магар сӯхт, ки дуғдоғчаи лангро 

бӯйида, болчаҳояшро лесида, лонаро 
тарк кард. Вай бошаст  баргашта боз 
дар канори ҳавз нишасту моҳӣ шикор 
кард. Баъди соате дуғдоғи сафед ба ло-
нааш баргашта, хост дуғдоғчаи   лан-
гро ғизо диҳад.  Дуғдоғчаи маъюб аз 
тарси модар базӯр аз  канори чӯҷаҳо 
дур шуда, хост ба серӣ ғизо хӯрад. 

Акнун ба моҳӣ нул мезад, ки 
дуғдоғи модина бо як шаст ғизоро аз 
нӯли вай гирифта, ба дуғдоғчаи со-
лим расонд. Пойҳои дарозашро кӯфта, 
бо қаҳру итоб назди дуғдоғи нарина 
омада, ӯро нӯл зад. Мазмун, ба ин 
дуғдоғчаи бемор наздик нашав! Азду-
сар вай бояд мирад, дигар илоҷ нест. 
Дуғдоғи сафед дар посух пархош карду 
хост муқобилият нишон диҳад, ки яке 
ба “хотираш” расид, ки тибқи оина-
шон агар дар оила дуғдоғчаи  бемор 
ба дунё ояд, онро модараш аз баландӣ 
ба поён мепартояд то вай дигар 
дуғдоғчаҳоро сироят накунад.

Рӯзи дигар дар ҳавои кушоди қади 
дара дуғдоғи сафед ба парвоз омада, 
хуб дар атрофи лонаааш чарх заду си-
пас омада паҳлуи ҷуфташ нишаст. Ди-
гар вай дуғдоғи шоду хурсанди пеши-
на набуд. Вай намехост, ки аз бачааш 
- дуғдоғи ланг ҷудо гардад. Дуғдоғи 
нарина мехост ҷуфташро розӣ кунад, 
ки ба ҷони дуғдоғчаи маъюб раҳм ку-
наду вай зинда монад. Охир вай ба 
ҳар ҳол модар аст-ку! Бо ин мақсад 
ҳарду аз лона бархоста ба парвоз ома-
данд. Дуғдоғҳо омада дар шафати ҳавз 
хомӯшона нишастанд. Дуғдоғи нарина 
сару гардани ҷуфташро нӯл зада пал-
мосиду хомӯш монд. Мазмун, вай чӣ 
гуна метавонад  ҷуфташро розӣ куно-
над. Наход модар бачаи худашро ҳалок 
созад? Вале  дуғдоғи  модина наҳаросид 
ва ба имою ишорат фаҳмонд, ки марги 
дуғдоғчаи бемор яқин аст.  Гӯё ӯ барои 
он зиндагӣ мекард, ки ду чӯҷаи дига-
рашро солим тарбия кунад. Аз ин муо-
мила парандаи саркаш тарсид ва базӯр 
ором шуд .Метавонист ҷуфташро ҷазо 
диҳад, аммо боз  нахост, ки ба  дуғдоғи 
нарина дарафтад. Охир онҳо солҳост, 
ки зиндагии якҷоя доранду чи қадар 
чӯҷаҳоро калон карда, тариқи парвоз 
омӯхтаанд. Дуғдоғи  наринаро хумори 
ёраш гирифту худро ба вай расонд, 
ҷуфтак зад ва хониши олудаи ғам кард. 

Дуғдоғи модина низ мазмуни ғаму 
дарди ҷуфташро ба таври худ ҳис кард, 
аммо дигар илоҷ надошт, вай бояд аз 
рӯи оинашон амал  карда, дуғдоғчаи 
беморро нест кунад...                               

 Рӯзи дигар дуғдоғи нарина ба 
лона ғизо оварду вале дуғдоғи моди-
наро надид. Дар  даромадгоҳи лона 
ӯро чуҷаҳояш пешвоз  нагирифтанд. 
Бо ҳисси тарсу ваҳм ба поён нига-
ристу яке  бачааш дуғдоғаки лангро 
рӯи замин оғуштаи хоку лой дид. Пай 
бурд, ки вайро дуғдоғи модина ба поён 
партофтаасту худаш ғайб задааст то аз-
оби ҷонкании фарзандашро набинад. 
Дуғдоғ бо нишони нигаронӣ худро ба 
поён афканда дар як дам  ба назди  
ҷигаргӯшаи бемораш расид ва оҳи 
пурдард аз қалбаш кашид. Дуғдоғчаи 
бемор бо дарду ранҷи бисёр печу-
тоб хурда бо даҳони кушода  қиғ-қиғ 
кунон мадад меҷуст. Дуғдоғ болҳои 
шикастаи бачаашро мепалмосиду ху-
дашро ба замин мекӯфт. Дуғдоғи на-
рина ҷисми нимҷони бачаашро чанд 
маротиба  ба оғӯш кашида, баъд ба сӯе 
андохт. Ба ҳолу зори бачаи лангаш тоб 
наоварда ба гӯшаи дигар худ афтод.  
Дигар ҳеҷ садое дуғдоғро бедор наме-
кард. Оқибат садои чирроси дуғдоғи 
модина ӯро ба худ овард. Дуғдоғ 
ҷуфташро беҳису дарднок ёфта, ӯро 
ором карданӣ мешуд. Аммо дуғдоғи 
нарина дигар чизеро ҳис намекард ва 
лахзае аз ҷисми беҷони бачааш чашм 
намеканд.

Дуғдоғи нарина акнун ба ҷуфташ 
эътиборе ҳам намедоду баъди расонда-
ни ғизо аз лона парида мерафт. Ҳолиё 
дуғдоғ рӯзе чанд маротиба болои лона-
аш давр зада, садои дардноке баровар-
да боз нопадид мешуд. Медонист, ки 
бачаҳояшро  модар ғизо медиҳад. Ди-
гар гуё дуғдоғчаи ланг вуҷуд надошт.   
Ва ҳеҷ садое дар гуши дуғдоғ хушо-
янд наметофт.  Дигар барояш ҳаёт ҳеҷ 
арзише надошт, ки назди ҷуфташ бар-
гардад ва осуда  зиндагӣ кунад.

Қади дара сарсабзу хуррам метофт. 
Аз дигар лонаҳо садои хуши хониши 
парандагон ба атроф паҳн мегардид. 
Намадгардаку заргулдор ва заличу 
санговдавак дар атрофи дара  шодӣ 
доштанд. Танҳо дуғдоғи сафед аз ғами 
бачааш азоб мекашид ва ба ҳайрат ме-

омад, ки чаро ҷуфташ дард намека-
шад. Магар ба хотири зинда мондан 
фарзандро мекушанд,ҳа! Оё ин разо-
лату  бераҳмӣ нест! Ба ин суолҳои худ 
дуғдоғи сарсахт ҷавоб намеёфт ва боз 
танҳову бесадо атрофи лонааш чарх 
мезаду халос. Дар лона дуғдоғи моди-
на бо бачаи сиҳаташ роҳат дошт.  

Ҳафтаи охир якбора обу ҳаво гарм 
шуд. Вале дуғдоғи  нарина ҳамоно мо-
там дошт ва ҳеҷ ба марги бачааш тоб 
намеовард. Дуғдоғ рӯз аз рӯз харобу 
лоғар шуд. Вай ба лонааш меомаду зуд 
боз бармегашт. Дуғдоғи модинаро ин 
рафтору муносибати ҷуфташ ба ҳайрат 
оварда буд. Аз марги дуғдоғчаи захмин 
чанд ҳафта сипарӣ гашта буд, вале 
ҳамоно дуғдоғ ноорому ғамгин буд ва 
дигар дилбастагие ба лонааш надошт.

Рӯз ба рӯз  гармии ҳаво метафси-
ду нафасгиркунанда мешуд. Аз  дараи  
Полвонтуғай гармсел мевазиду ҳоли 
ҷонвараконро табоҳ мекард. Дуғдоғ 
дар ин рӯзҳои сахти гарм зери буттаҳо 
дам мегирифт ва бегоҳиро интизорӣ 
мекашид. Дигар  ҳаёт барояш маъ-
ние надошт. Вай акнун  ба зиндагии 
танҳоӣ ва  гӯшанишинӣ одат мекард. 
Шояд  ҳаёти дуғдоғ минбаъд низ чу-
нин ранг мегирифт агар ба шарте 
ҷуфташ ӯро тарк намекард. Ин воқеа 
дар як рӯзи равшан ба амал омаду дунё 
дар назари дуғдоғ сиёҳ гардид...

Он рӯз акнун дуғдоғ аз ҳавз бар-
мегашт, ки нохост дар рӯ ба рӯяш 
ҷуфташро бо дуғдоғи бегона дид.  
Дуғдоғи модина паҳлӯи ёри наваш бо 
ҳаловат бол мекушод. Онҳо ҳарду аз 
ҳавои ишқ   сармаст лаззат мебур-
данд. Дуғдоғи бечора аз дидани  ин 
манзара ба ғазаб омада, хост якбора 
ба  ҳамроҳи ҷуфташ –дуғдоғи ноҷинси 
фарбеҳ дарафтад. Ӯ чизеро мунтазир 
нашуда,  бол кушоду парҳояш сих шу-
данд ва нохост ба  вай ҳамла кард. 
Садои ба ҳам бархӯрдани парандаҳо 
дуғдоғи модинаро ба худ овард. Афту 
дарафт ва пархоши сахте ба вуқуъ 
омад.  Вале ҳарифаш дуғдоғро  бо як 
зарбаи ҳалокатовар аз сари роҳаш дур 
кард. Дигар дуғдоғ қуввати ҷангидан 
надошт ва дар самти муқобили ша-
мол нохост аз роҳаш ҷудо гардида, 
ғайричашмдошт сарозер шуд. 

Дуғдоғи сафед аз дур  аҳён-аҳён 
болзании ёрашро бо ҷуфти наваш ме-
дид ,вале имкони онро надошт, ки му-
возинаташро нигоҳ  дорад. Ва ин дам 
танҳо аз нафас дар гулӯяш мепечиду 
базӯр қиғғос мезад. Гӯё имдод мехост. 
Аммо аз ин амали  дуғдоғи сарозер 
шуда  ҷуфташ парвое надошт. Балки 
болафшон хумор мешикаст.

Дуғдоғи ноком дар ҷисмаш дарди 
ҷонкоҳеро ҳис кард ва  нафаскашияш 
торафт мушкил гашт  ва дарди ҷонкоҳ 
ӯро тамоман беҳолу бемадор намуд. 
Оқибат пеши чашмонаш сиёҳӣ афтод, 
болҳояш шикастанду якбора ба миё-
ни дара болои суфраи санге афтид ва 
пора пора шуда ҷон дод...     


