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Дар кори ҷаласа ҳамчунин 
Сарвазири Ҷумҳурии 
Ҳиндустон Нарендра Моди, 
Президенти Ҷумҳурии 
Қазоқистон Қосим-Жомарт 
Токаев, Раиси Ҷумҳурии 
Мардумии Чин Си Ҷинпин, 
иҷрокунандаи вазифаи Пре-
зидент, Сарвазири Ҷумҳурии 
Қирғизистон Садир Жапа-
ров, Сарвазири Ҷумҳурии 
Исломии Покистон Имрон 
Хон, Президенти Федерат-
сияи Россия Владимир Пу-
тин, Президенти Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон Шавкат Мирзи-
ёев, Раисҷумҳури Ҷумҳурии 
Исломии Афғонистон 

Муҳаммад Ашраф Ғанӣ, Сар-
вазири Ҷумҳурии Беларус 
Роман Головченко, Президен-
ти Ҷумҳурии Исломии Эрон 
Ҳасани Рӯҳонӣ, Президенти 
Муғулистон Халтмаалгийн 
Баттулга ва Дабири кулли 
Созмони ҳамкории Шанхай 
Владимир Норов иштирок на-
муданд.

Дар ҳошияи ҷаласа 
муроҷиати видеоии Даби-
ри кулли Созмони Милали 
Муттаҳид Антониу Гутерриш 
интишор гардид.

Дар ҷаласаи навбатии 
Шӯрои Сарони давлатҳои 
аъзои Созмони ҳамкории 

Шанхай, ки тариқи видео-
конференсия таҳти раёсати 
Президенти Федератсияи 
Россия Владимир Путин бар-
гузор гардид, ҳолат ва дур-
намои рушди муносибатҳои 
давлатҳо дар доираи Со-
змони ҳамкории Шанхай ва 
масъалаҳои умдаи марбут 
ба вазъи кунунии минтақа ва 
ҷаҳон мавриди баррасӣ қарор 
дода шуд.

Зимни суханронӣ Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон аз 
тадбирҳои ҷониби Россия 
дар давраи раёсат дар Со-
змони ҳамкории Шанхай ёдо-
вар шуда, таъкид намуданд 
ки ҷониби Тоҷикистон низ дар 
давраи раёсати худ дар Со-
змони ҳамкории Шанхай дар 
соли 2021 тамоми тадбирҳоро 
амалӣ менамояд, ки 
ҳамкории байнидавлатӣ дар 
доираи созмон ба марҳилаи 
наву босифат ворид гарди-
да, чорабиниҳои нақшавии 
ин созмон, аз ҷумла ҷаласаи 
ҷашнии Созмони ҳамкории 
Шанхай дар шаҳри Душанбе 
дар сатҳи баланд ташкил ва 
баргузор карда шавад.

 Тавре таъкид карда шуд, 
ҷаласаи кунунии Шӯрои Са-
рони давлатҳои аъзои Со-
змони ҳамкории Шанхай 
дар даврае баргузор мегар-
дад, ки минтақа ва ҷаҳонро 
паҳншавии бемории сироя-
тии коронавируси COVID-19 
фаро гирифта, ба вазъи 
иҷтимоиву иқтисодӣ ва мо-
лиявии аксари кишварҳои 

Иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар ҷаласаи Шӯрои Сарони давлатҳои аъзои 

Созмони ҳамкории Шанхай

Санаи 10 ноябр Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи Шӯрои Сарони давлатҳои 
аъзои Созмони ҳамкории Шанхай, ки тариқи видеоконфе-
ренсия баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ намуданд.
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ҷаҳон, ҳамчунин ба ҷараёни 
рушди муносибатҳои байни-
давлатии давлатҳои аъзо дар 
соҳаҳои мухталифи ҳамкорӣ 
таъсири манфӣ мерасонад.

Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, бо на-
зардошти таъсири хатарҳои 
пешгӯйинашавандаи ин 
беморӣ ба иқтисодиёти 
давлатҳои минтақа ва ҷаҳон, 
зарурати рушди ҳамкориҳои 
байнидавлатиро дар соҳаҳои 
тиҷорату иқтисод, аз ҷумла 
саноат, энергетика, нақлиёт, 
молия ва бонкдорӣ, илму ма-
ориф, тандурустӣ, фарҳанг, 
сайёҳӣ, ҷавонон ва варзиш 
таъкид намуда, таваҷҷуҳи 
роҳбарони давлатҳои аъ-
зои созмонро ба зарурати 
дарёфти роҳу усулҳои нави 
ҳамкориҳо дар ин соҳаҳо, 
ҳамчунин муборизаи беамон 
бар зидди зуҳуроти номатлу-
би терроризму экстремизм, 
ҷиноятҳои муташаккили 
фаромилӣ, бахусус гардиши 
ғайриқонунии маводи му-
хаддир ва киберҷинояткорӣ, 
инчунин мусоидат ба 
татбиқи ташаббусҳои бу-
зурги Тоҷикистон дар соҳаи 
обу экология ва дастгирию 
ҷонибдорӣ аз онҳо ҷалб на-
муданд.

Бо дарназардошти ха-
тари афзояндаи гардиши 
ғайриқонунии маводи му-
хаддир, ки яке аз манбаҳои 
маблағгузории терроризму 
экстремизми байналмилалӣ 
ба ҳисоб мераванд ва афзои-
ши офатҳои табиӣ бар асари 
тағйирёбии босуръати иқлими 
сайёра ва таъсири инсон ба 
табиат Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон иқдомҳои 
ҷониби Тоҷикистонро ҷиҳати 

дар шаҳри Душанбе таъсис 
додани Маркази доимамал-
кунадаи зиддимуходиротии 
Созмони ҳамкории Шанхай 
ва Фонди байналмилалии 
ҳифзи пиряхҳо дар доираи 
Рӯзномаи байналмилалии об 
бори дигар таъкид намуда, 
дар хусуси дастгирии онҳо аз 
ҷониби шарикони Тоҷикистон 
даъват ба амал оварданд.

Сарвари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҳамчунин доир ба вазъи ку-
нунии Ҷумҳурии Исломии 
Афғонистон ва мусоидати 
давлатҳои аъзои Созмони 
ҳамкории Шанхай дар таъ-
мини сулҳу субот ва руш-
ди иқтисодию иҷтимоии ин 
давлат, ҳамчунин тақвияти 
ҳамгироии созмон бо таш-
килоту созмонҳои бонуфузи 
байналмилалӣ, бахусус СММ 
фикру мулоҳизаҳои судманд 
баён доштанд.

Дар ҷаласаи Шӯрои Саро-
ни давлатҳои аъзои Созмони 
ҳамкории Шанхай Баёнияи 
Москва ва силсилаи ҳуҷҷатҳои 
марбут ба ҳамкориҳои оян-
даи кишварҳои аъзо қабул 
гардиданд.

Бо ҳамин ҷаласаи Шӯрои 
Сарони давлатҳои аъзои Соз-
мони ҳамкории Шанхай, ки 
тариқи видеоконференсия 

баргузор гардид, анҷом ёфт. 
Сарони давлатҳои аъзои Соз-
мони ҳамкории Шанхай ва 
роҳбарони давлатҳои нози-
ру мушоҳид Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро 
ба муносибати интихоб шуда-
нашон ба мансаби Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон бори 
дигар табрику шодбош гуфта, 
дар фаъолияти роҳбарӣ ком-
ёбию муваффақиятҳои наву 
беназир таманно намуданд.

Бо ҳамин раёсат дар Соз-
мони ҳамкории Шанхай аз 
Федератсияи Россия ба 
ҷониби Тоҷикистон гузашт ва 
дар давоми солҳои 2020-2021 
Шӯрои Сарони давлатҳои аъ-
зои Созмони ҳамкории Шан-
хайро Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
раисӣ намуда, тамоми 
чорабиниҳои ин созмон таҳти 
раёсати ҷониби Тоҷикистон 
баргузор мегарданд.

Дар соли 2021, ки дар 
Тоҷикистон ҷашни 30- солагии 
Истиқлоли давлатӣ таҷлил 
мегардад, ҳамзамон дар 
шаҳри Душанбе баргузории 
чорабиниҳои сатҳи баланди 
ҷашнии 20-солагии таъсисё-
бии Созмони ҳамкории Шан-
хай дар назар дошта шудааст.

www.president.tj
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Куҳантарин рамзи киш-
вардории тоҷикон парчами 
«Дирафши Ковиёнӣ» аст. 
«Дирафш» аз вожаи дираф-
шидан, дурахшидан, рӯшноӣ 
додан, партав афкандан ва 
тобидан сохта шудааст ва ба 
маънои парчам, аломат ва 
байрақ омадааст.

Хушбахтона имрӯз Пар-
чами Тоҷикистон дар қатори 
парчамҳои мамлакатҳои узви 
Созмони Милали Муттаҳид 
ҷилва карда, зери он Сарва-
ри кишварамон пешниҳодҳои 
хешро, ки  аксари онҳо 
моҳияти умумибашарӣ до-
ранд, изҳор намудаанд. 
Парчами давлат барои 
мардумаш азизу муқаддас 
буда,баёнгари будани миллат 
ва давлат аст. Вақте  ки Парча-
ми давлати соҳибистиқлоли 
мо дар чорабиниҳои вар-
зишию фарҳангии сатҳи 
байналмилалӣ ё рӯзҳои мах-
суси хотиравӣ бардошта ме-

шавад, моро ҳиссиёти волои 
ватандӯстӣ фаро мегирад.

Яке аз нишонаҳои назар-
раси партавфишонии Парча-
ми Тоҷиконро метавон рӯзи 
ба кор оғоз намудани агре-
гати НБО «Роғун» ҳамчун 
мисол овард. Дар ин рӯз (с. 
2018) зери парфишонии Пар-
чами давлатӣ агрегати яку-
ми НБО-и Роғунро Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон мавриди истифода 
қарор доданд. 

Ва  се ранг парчам ифода-
гари вокеияти роҳи таърихии 
халқи куҳанбунёди мост. Ба 
гуфти шоир:

Парфишонӣ намо 
Парчами тоҷикон,  

Ҳамраҳи ин замон 
умри ту ҷовидон. 

Ҳамасола ҷашн гирифтани 
Рӯзи Парчам, ин як эҳтиром 
ва пос доштани руҳи без-
аволи қаҳрамонони мардуми 
мост, ки дар тӯли таърих ба-

рои нангу номуси халқи хеш 
ҷоннисорӣ карда, то имрӯз 
забон, адабиёт ва фарҳанги 
оламшумули моро ҳифз карда, 
ба дасти имрӯзиён супурданд. 

Ва хушбахтона имрӯз пар-
чами хушранги мо парфишон 
асту мо ҳамагон зеро он ба сӯи 
дастоварду муваффақиятҳои 
беназир равонаем. 

Имрӯз моро мебояд, ки 
аз Парчами миллии худ иф-
тихори зиёд дошта бошем, 
эҳтироми онро ҳамчун ни-
шонаи давлатдории миллӣ, 
озодӣ ва истиқлолияти Ва-
тан, чун сарвати гаронбаҳои 
умумимиллӣ ба ҷо оварда, 
нақшу эътибори онро ба фар-
зандони худ ва ҷавонону на-
врасон талқин намоем. Ҳар 
як фарзанди тоҷик барои пар-
чамбардору номбардор ва иф-
тихори миллату Ватани азиз 
бояд ҳамеша талош намояд.

"Ҳифзи табиат"

Парфишонӣ намо, Парчами тоҷикон
24 ноябр Рӯзи Парчами давлатӣ

Парчами давлатии Тоҷикистон рамзи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷи
кистон, дӯстиву бародарии ҳамаи миллатҳои он ба шумор рафта, шаҳрвандонро 
ба зиндагии ором, сулҳу осоиш ва талош ба хотири ҳаёти арзанда, рушду нумӯи 
ҳаматарафа ва соҳибихтиёрию соҳибдавлатӣ сафарбар менамояд.

Бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон шуруъ 
аз соли 2009 ҳамасола 24 ноябр ҳамчун Рӯзи Парчами давлатии мамлакат таҷлил 
карда мешавад, 
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Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Ду
шанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар як муроҷиатномаи худ аз тамоми сокинони 

пойтахти кишвар даъват ба амал оварданд, ки барои ба «шаҳри сабз» табдил до
дани шаҳри Душанбе саҳмгузор бошанд. 

Аз ҷумла, пешниҳод гардид, ки “ҳамчун ни-
шони ҳамраъйӣ ҳар як оилаи сокини пойтахт 
дар мавсими ниҳолшинонӣ дар назди манзи-
ли зисташон як дарахти ҳамешасабз шинон-
да, онро парвариш намоянд. Бо ин иқдом на 
танҳо шаҳри худро сарсабз мегардонем ва 
дар ободонии он саҳм мегузорем, балки ба-
рои насли наврас намунаи ибрат гашта, дӯст 
доштани табиат, макони зист ва сарзамини 
худро меомӯзем.

Воқеан, иқдоми ба “шаҳри сабз” табдил до-
дани шаҳри Душанбе давоми мантиқии сиё-
сати ободкоронаи Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Дар таърихи ин-
соният тоҷикон ҳамчун миллати шаҳрсоз, та-
маддунофар ва фарҳангпарвар ном баровар-
даанд. Шаҳрсозӣ, ки асоси тамаддунофарӣ 
аст, аз шинондани дарахт оғоз мегардад. 
Ташаббуси Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати 
ба “шаҳри сабз” табдил додани 
шаҳри Душанбе эҳёи суннати миллӣ 
ва идомаи рисолати тамаддунофа-
рии миллати тоҷик аст.

Вожаи “сабз” дар фарҳанги мил-
лии мо на танҳо рамзи хуррамӣ 
ва ободӣ аст, балки рамзи покӣ, 
тансиҳатӣ ва зиндагии осоишта ме-
бошад ва ба суннатҳои миллӣ ва 
ойинҳои динии мо иртиботи қавӣ до-
рад. Аҷдодони мо дар ҳар давру за-
мон талош меварзиданд, ки бо такя 
ба арзишҳои миллӣ ва суннатҳои 

диниамон як маконро обод кунанд 
ва боғу гулгашт бунёд намоянд.

Иқдоми “шаҳри сабз” пеш ҳама, 
бо парастиши фарҳанги эколо-
гии ҳар як сокини Душанбешаҳр 
марбут аст ва аз тарафи дигар 
ба баландшавии сатҳи донишҳои 
экологии ҷавонон, баланд шуда-
ни завқи эстетикӣ ё худ зебои-
парастии ҳар як сокини пойтахт 
заминаҳои воқеӣ мегузорад.

Давлатҳои пешқадами дунё, ки 
ба дастовардҳои бузурги иқтисодӣ 
ва иҷтимоӣ ноил гаштанд, пеш аз 
ҳама кӯшиши худро ба баланд 
гаштани сатҳи фарҳанги эко-
логии аҳолӣ равона намуданд.. 

Бешубҳа иқдоми “шаҳри сабз”-и муҳтарам 
Рустами Эмомалӣ муҷиби афзоиш ёфтани 
шавқи наврасону ҷавонон ва умуман аҳолӣ ба 
иттилоот ва донишҳои экологӣ хоҳад гардид.

Иқдоми ба “шаҳри сабз” табдил дода-
ни Душанбе барои раисони дигар шаҳру 
навоҳии Тоҷикистон ҳамчун як намунаи олии 
меҳанпарастӣ қабул гашта, онҳо низ кӯшиш 
ба харҷ медиҳанд, ки макони худро “шаҳри 
сабз” гардонанд.

Хулоса, иқдоми табдил додани пойтахти ази-
замон ба “шаҳри сабз” дар ояндаи наздик ба як 
ҳаракати умумимиллӣ мубаддал гашта, ҳар як 
шаҳрванди Тоҷикистони азиз дар он ширкати 
фаъолона хоҳад намуд. Зеро кафили саломатӣ 
ва бақои миллатамон аз муҳити баландсифати 
экологии шаҳрҳоямон вобаста хоҳад буд.

"Ҳифзи табиат"

Душанбе ба «шаҳри сабз» табдил хоҳад ёфт 
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Ёдовар мешавем, ки 14 но-
ябри соли 2020 дар арафаи 
Рӯзи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва бори нахуст 
аз Муроҷиатномаи Раиси 
шаҳри Душанбе муҳтарам 
Рустами Эмомалӣ  истиқбол 
намуда, бо иштироки бево-
ситаи Раиси Кумитаи ҳифзи 
муҳити зисти назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хи-
ёбони Шерозии ноҳияи Исмо-

или Сомонии шаҳри Душанбе 
ҳашари ниҳолшинонӣ баргу-
зор гардид. Дар чорабинии 
мазкур кормандони Дастгоҳи 
марказӣ ва Раёсати ҳифзи 
муҳити зисти шаҳри Душанбе 
фаъолона иштирок намуда, 
дар оғози мавсими тирамоҳи 
ниҳолшинонӣ барои боз ҳам 
ободу зебо гардонидани си-
мои пойтахти азизамон саҳми 
худро гузоштанд. Тасмим ги-

рифта  шудааст, ки рӯзҳои на-
здик дар мавзеи мазкур ва ди-
гар ҷойҳои муаяйнгардидаи 
шаҳри Душанбе, бо иштироки 
кормандони Кумита, 2500 бех 
навниҳолони навъи сӯзанбарг 
шинонида шавад.

Қобили зикр аст, ки чунин 
ташаббусҳои наҷибона аз 
дастуру ҳидоятҳои Асосгу-
зори Сулҳу ваҳдати миллӣ 
— Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
маншаъ гирифта, ҳамасола 
баҳри беҳдошту солимгар-
донии муҳити зист ва таъ-
мини амнияти экологии 
аҳолӣ бо иштироки доираи 
васеи шаҳрвандон дар мав-
сими ниҳолшинонӣ, ки ас-
лан фаслҳои тирамоҳ ва 
баҳор амалӣ мегардад, дар 
шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 
миллионҳо бех ниҳоли дарах-
тони мевадиҳанда, сояафкан, 
ороишӣ ва гулу буттаҳо шино-
нида шуда, сарсабзию зебоӣ 
ва хуррамгардонии мамлака-
тро таъмин менамояд.

http://tajnature.tj 

ИСТИҚБОЛИ КУМИТА АЗ ИҚДОМИ 
РАИСИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ 

Зимни суханронӣ муовини 
Раиси Кумита Қиёмзода З. С. 
қайд намуд, ки Кумитаи ҳифзи 
муҳити зисти назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 
бахши шарикӣ бо ҳадафи 
тақвияти ҳамкорӣ оид ба 
мутобиқшавӣ ба тағйирёбии 
иқлим ва ҳифзи гуногунии 

биологӣ тибқи уҳдадориҳои 
Созишномаи байналмилалии 
Париж оид ба тағйирёбии 
иқлим ва Конвенсияи гуногу-
нии биологӣ тӯли як моҳ аз 
24 октябр то 21 ноябри соли 
2020 “Моҳи амал оид ба руш-
ди иқлими сабз» роҳандозӣ 
гардид.

Дар чорабинии мазкур як 
қатор тадбирҳои фосилавӣ, 
аз қабили мусобиқаҳои 
ҳунарӣ, викторинаҳо, сил-
силаи подкастҳо, мукола-
маи коршиносон, баҳсҳои 
зинда бо иштироки намоян-
дагони идораҳои дахлдори 
давлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандии 

АНҶОМИ “МОҲИ АМАЛ ОИД БА РУШДИ ИҚЛИМИ САБЗ»
Қабл аз анҷоми моҳи “Моҳи амал оид ба рушди иқлими сабз» санаи 18 ноябри соли 

2020 дар меҳмонхонаи “Серена” дар шаҳри Душанбе бо иштироки намояндагони 
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ 
ба Ҷамъияти Олмонӣ оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ (GIZ), вазорату идораҳо, 
бонкҳои ҷумҳурӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, иштирокдорони фаъоли чорабинии 
мазкур бо иштироки кормандони воситаҳои ахбори омма ҳамоиш баргузор гардид.
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Тоҷикистон ва ҷомеаи 
байналмилалӣ амалӣ гарди-
данд.

“Моҳи амал оид ба руш-
ди иқлими сабз” дар пояи 
эҷоди тафаккури пешрафта 
доир ба масъалаҳои муҳити 
зист, тағйирёбии иқлим дар 
сатҳи ҷаҳон пешбинӣ гарди-
да буд. Ҳадафи ташаббуси 
номбурда бо мақсади боло 
бурдани сатҳи маърифатнокӣ 
ва огоҳӣ оид ба масъалаҳои 

мазкур буда, ба воситаи 
чорабиниҳои фосилавӣ дар 
саросари Тоҷикистон ва бе-
рун аз он дастрас буд ва дар 
шабакаи ҷаҳонии Интернет 
ҳаводорони зиёдеро пайдо 
кард.

Қобили таваҷҷуҳ аз баргу-
зории моҳи экологӣ боз дар 
он буд, ки иштирокдорон бо 
фикру мулоҳизаҳои ҷолиб 
якдигарро мукаммал мекар-
данд ва саволҳои иловагӣ 

пешниҳод менамуданд ва 
фикри як иддаи онҳо ин буд, 
ки маблағгузорӣ наметавонад 
ҳамаи масъалаҳои мавриди 
назарро ҳал намояд. Бояд 
дар ин баробар ҳамкории зичи 
байни мақомоти давлатӣ, 
бахши хусусӣ, ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ ва байналмилалӣ 
зарур аст. Иштирокдорон 
пешниҳод намуданд, ки мин-
баъд ҳам таҳти иқдоми Ку-
митаи ҳифзи муҳити зисти 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон музокираҳои  суд-
мандро идома диҳанд.

Дар охир, пас аз муко-
ламаи байниҳамдигарӣ ва  
натиҷагирӣ оид ба “Моҳи амал 
оид ба рушди иқлими сабз” 
фаъолони иштирокчӣ  бо 
туҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ 
карда шуданд.

http://tajnature.tj 

Тавре Агентии миллии иттилоотии “Ховар” 
хабар медиҳад, санаи 14 ноябри соли ҷорӣ 
дар минтақаи баландкӯҳи Мурғоби Вилояти 
Мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон 
бо мусоидати USAID нерӯгоҳи нави офтобии 
220-киловатта ба истифода дода шуд. 

Масъули Сафорати ИМА дар Тоҷикистон 
хабар медиҳад, ки нерӯгоҳи офтобии мазкур 
дар Тоҷикистон калонтарин ва дар ҷаҳон дар 
нуқтаи аз ҳама баландтарин ҷойгиршуда ба 
ҳисоб меравад.

Зикр мешавад, ки лоиҳа инчунин нерӯгоҳи 
нигаҳдории гибридии энергияро бо иқтидори 
180 киловатт соат дарбар мегирад.

Нерўгоҳи нави офтобӣ натиҷаи бевоси-
таи ҳамкории муваффақи байни Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, USAID ва ширкати «По-
мир Энерҷӣ» мебошад.

Тавре зикр мешавад, тибқи дархости Вазо-
рати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон, 
USAID насб намудани нерўгоҳро дар Мурғоб 
дастгирӣ намуд, то ки иқтидори нерўгоҳи 
барқии «Тоҷикистон» (собиқ Оқсу) бо иқтидори 
1,5 мегаватт, ки дар наздикии он ҷойгир шуда-

аст, афзоиш бидиҳад ва нерўи барқи аз ҷиҳати 
экологӣ тозаро ба шабакаи барқии маҳаллӣ 
интиқол бидиҳад.

Ноҳияи Мурғоб яке аз баландтарин нуқтаҳои 
аҳолинишини дунё ба ҳисоб меравад. Зиёда аз 
6000 одам аз манбаҳои барқтаъминкунии «По-
мир Энерҷӣ» ва шабакаҳои миллии барқӣ, бо 
сабаби дар баландии 3600 метр қарор дошта-
наш, дар бунбаст қарор доштанд. Нерўгоҳи 
офтобии нав дар Мурғоб дастрасӣ ба нерўи 
барқро дар давоми рўз то 50 фоиз зиёд меку-
над. Ин на танҳо сатҳи зиндагии сокинонро ба-
ланд мебардорад, балки барои рушди умумии 
иқтисоди минтақа мусоидат мекунад.

АМИТ "Ховар"

ДАР ТОҶИКИСТОН БАЛАНДТАРИН ДАР ҶАҲОН НЕРӮГОҲИ 
БАРҚИИ ОФТОБӢ БА ФАЪОЛИЯТ ОҒОЗ КАРД
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Маҳз самараи Истиқло-
лияти давлатии Ватан мебо-
шад, ки биноҳои маъмурии 

нав ва хуштарҳи замонавии 
зерсохторҳои Кумита чанде 
пеш дар ноҳияҳои А. Ҷомӣ ва 

Ш. Шоҳин сохта ва мавриди 
баҳрабардорӣ қарор гирифт.

24 сентябр Асосгузори  
сулҳу ваҳдати миллӣ, Пеш-
вои миллат, Президенти  
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон зимни 
сафари кориашон ба ноҳияи 
Шамсиддини Шоҳин бинои 
маъмурии бахши ҳифзи му-
ҳити зистро ба истифода 
супурданд.

Бинои навбунёд ва хуш-
тарҳу замонавии бахши ҳиф-
зи муҳити зист аз се ошёна 
иборат буда, дорои 10 утоқи 
корӣ, маҷлисгоҳ, осорхона ва  
меҳмонхона мебошад.

Мавриди зикр аст, ки бинои 
бахши ҳифзи муҳити зист аз 
ҷониби коргарону мутахасси-
сони ҶДММ “Сомон - Орзу”–и 
ноҳияи Шамсиддини Шоҳин 
дар доираи омодагӣ ба ҷашни 
30 — солагии Истиқлоли дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
сохта шудааст.

 

Давоми чанд соли охир аз тарафи роҳбарияти 
Кумита баҳри беҳтару хубтар фаъолият наму
дани зерсохторҳои Кумита дар як қатор шаҳру 
ноҳияҳои ҷумҳурӣ биноҳои маъмурии хуштарҳу 
замонавӣ бо тамоми шароитҳои корӣ сохта мав
риди истифода қарор дода шуд. Айни замон 
корҳои сохтмони биноҳои маъмурии мақомоти 
соҳавӣ дар шаҳру ноҳияҳо ҷараён доранд.

“

АБДУЛЛОЗОДА Ҷалолхон, 
мудири бахши ҳифзи муҳити 
зисти ноҳияи Шамсиддини 

Шоҳин дар робита ба супур
дани бинои бахши муҳити зи
сти н. Ш.Шоҳин чунин ибрози 

назар намуд: 

БИНОҲОИ НАВИ МАЪМУРӢ - 
ТӮҲФАИ АРЗИШМАНД БА КОРМАНДОНИ СОҲА
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Солҳои тӯлонӣ мо - кор-
мандони бахши ҳифзи муҳити 
зист орзуи фаъолият наму-
дан дар чунин бинои зебову 
барҳаворо доштем, ки хуш-
бахтона ба орзуи чандинсо-
лаи хеш расидем.

Барои фаъолияти сама-
рабахш бароямон дар бинои 
нав тамоми шароитҳои корӣ 
фароҳам оварда шудааст.  
Президенти мамлакат муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон зимни 
ба истифода додани бино 
дастур доданд, ки барои 
муҳофизати олами набото-
ту ҳайвоноти нодир, ки дар 
ҳудуди ноҳияи Шамсиддини 
Шоҳин шумораи зиёд мавҷуд 
аст, бо ҳисси масъулияти ба-
ланд фаъолият намоем.

Дар асоси ҳидоятҳои роҳ-
барияти олии ҷумҳурӣ, махсу-
сан Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, нақша 
чорабиниҳои Кумитаи ҳифзи 
муҳити зисти назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёса-
ти ҳифзи муҳити зисти вило-
яти Хатлон баҳри иҷроиши 
нақшаи пардохтҳо, баланд 
бардоштани таъмини амния-
ти экологии аҳолӣ, тақвияти 
маърифати экологии аҳолӣ ва 
дар сатҳи баланд ташкил ва 

баргузор намудани аксияҳои 
«Тозагии маҳал»,«Тозагии 
соҳил", «Тозагии ҳаво» ва 
ҳамчунин «Тозагии роҳ» кор-
ро боз ҳам аз ин ҳам беҳтар 
ба роҳ хоҳем монд.

 - Шукр мекунем, ки аз 
ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои пешраф-

ти соҳаи ҳифзи муҳити зист 
ғамхориҳои зиёд карда меша-
вад. Бинои маъмурии бахши 
ҳифзи муҳити зисти н. А.Ҷомӣ 
бо дастгирии роҳбарияти Ку-
мита бунёд гардид. Ҷавобан 
ба ин ғамхориҳо кӯшиш ме-
намоем, ки дар пешрафти 
соҳа саҳми арзандаи худро 
гузорем. Имрӯзҳо саъю тало-
ши худро баҳри сазовор ва 
бо натиҷаҳои хуби меҳнатӣ 
истиқбол намудани 30-умин 
солгарди Истиқлолияти дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
равона намудаем. 

 
 Далер Шарипов, 

  Раёсати ҳифзи муҳити 
зисти вилояти Хатлон 

САМАДЗОДА Шоҳрух, мудири 
бахши ҳифзи муҳити зисти 
ноҳияи  Абдураҳмони Ҷомӣ 
дар мусоҳиба ба маҷаллаи 

«Ҳифзи табиат» андешаашро 
чунин баён дошт: 

PS: Ёдовар ме
шавем, ки бо мақ
сади мустаҳкам 
на мудани заминаи 
моддию техникӣ ва 
беҳтар намудани 
шароити кории кор
мандони мақомоти 
ҳифзи муҳити зист 
қаблан дар шаҳру 
ноҳияҳои Турсун
зода, Ҳисор, Хова 
линг, Дӯстӣ, Шуғ
нон, Дарвоз, Нуро
бод, Хоруғ, Айнӣ,
Ашт, Норак, Маст
чоҳ ва Панҷакент 
биноҳои маъмурӣ 
сохта ва ба исти
фода дода шуданд.
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11 ноябри соли равон бо 
дастгирии Бонки Осиёгии 
Рушд дар доираи татбиқи 
Лоиҳаи давлатии сармоягузо-
рии «Идоракунии захираҳои 
обӣ дар ҳавзаи дарёи Панҷ» 
бо ҷонибҳои ҳавасманде, ки 
аз хизматрасониҳои Агентии 
обуҳавошиносӣ истифода 
бурда истодаанд, семинари 
машваратӣ баргузор гардид. 
Дар маҷмӯъ дар чорабинӣ 70 
нафар намояндагони вазора-
ту кумитаҳо, сохторҳои дахл-
дори ҷумҳуриявӣ, воситаҳои
ахбори омма, ширкатҳои мо-
билӣ ва бахши меҳмонхонаҳо 
иштирок карданд.

Муовини Раиси Кумитаи  
ҳифзи муҳити зисти назди Ҳу-
кумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарама Қиёмзода Зарафо  
семинари машваратиро иф-

титоҳ намуда, зикр сохт, ки 
маълумотҳои бисёрҷанбаи 
обуҳавошиносӣ барои ҳамаи 
соҳаҳои рушди мамлакат 
хеле муҳим арзёбӣ мегар-
данд. Имрӯз дар ҷумҳурӣ тақ-
рибан дар ҳамаи соҳаҳо ва
сохторҳои амалкунанда  маъ-
лумоти саривақтии обу ҳаво-
шиносӣ дар раванди фаъо-
лияти онҳо зарур арзёбӣ ме-
гардад. Бо мақсади беҳтар 
намудани сатҳу сифати хиз-
матрасониҳо бояд ҳамкориҳо 
бо ҷонибҳои ҳавасманд, бо
назардошти дастрасӣ ва таъ-
мини саривақтии маълумот-
ҳои гуногуни обу ҳаво, тақ-
вият дода шавад.

Директори Агентии обуҳа-
вошиносии Кумита Дӯстзода 
Д. С. зимни суханронӣ аз 
ҷумла баён дошта, ки Аген-

тии обуҳавошиносӣ дасту-
ру супоришҳои Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба 
роҳбарӣ гирифта, барои бо
сатҳу сифати баланд ба ҷо-
нибҳои ҳавасманд пешниҳод 
намудани хизматрасониҳои 
ҳамарӯза оид ба пешгӯӣ ва
вазъи обу ҳавои кишвар, ого-
ҳии пешакӣ аз ҳолатҳои фав-
қулодаи табиӣ, маълумотҳои 
агрометеорологӣ, чорабини-
ҳои заруриро роҳандозӣ на-
муда истодааст. Ҳамкориҳо 
бо вазорату кумитаҳо ва сох-
торҳои марбута барои беҳ-
тар шудани сатҳу сифати хиз-
матрасониҳо мусоидат мена-
моянд. Агентии обуҳаво ши-
носӣ тасмим гирифтааст, ки
бо дарназардошти вазъи им-
рӯзаи тағйирёбии иқлим, хиз-
матрасониҳои наву муосир 
маълумотҳоро коркард наму-
да, ба ҷонибҳои ҳавасманд 
пешниҳод намояд.

Аз ҷониби иштирокчиёни 
семинари машваратӣ оид ба
дурнамои ҳамкориҳо, тақвият
додани муносибатҳо дар сам-
ти истифодабарии хизматра-
сониҳои Агентии обуҳавоши-
носӣ, инъикоси маълумотҳои 
обуҳавошиносӣ ба тариқи 
воситаҳои ахбори омма, ир-
соли маълумотҳо тавассути 
шабакаҳои мобилӣ, дастрасӣ 
ва беҳтар намудани сомо наи 
интернетии Агентии обуҳаво-
шиносӣ, таҳияи маълумотҳои 
нав ва дигар масъалаҳои во-
баста ба самти обуҳавоши-
носӣ таклифу пешниҳодҳои 
судманд иброз гардиданд.

www.tajnature.tj

Семинари машваратӣ

Бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тайи 
солҳои охир сатҳу сифати хизматрасониҳои Агентии 
обуҳавошиносӣ беҳтару хубтар гардида истодааст. 
Дигаргуниҳо ва тағйиротҳои иқлими сайёра имрӯзҳо яке 
аз масъалаҳои мубрами байналмилалӣ арзёбӣ гардида, 
вобаста ба ин, яке аз вазифаҳои асосӣ аз он иборат аст, 
ки фаъолияти ҳамарӯза ба шароитҳои тағийрёбии иқлим 
мутобиқ карда шуда, барои пешгирии ҳодисаҳои зараро
варии табиӣ чораҳои мақсаднок амалӣ карда шаванд.

ДУРНАМОИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ 
АГЕНТИИ ОБУҲАВОШИНОСӢ ВА ҲАМКОРИҲО 

БО ҶОНИБҲОИ ҲАВАСМАНД
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Дар оғози Конфронс намоянда аз Куми-
таи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Юсупов Ҷумахон суха-
ни шодбошии Раиси Кумита муҳтарам Ше-
рализода Баҳодурро қироат намуда, дар он 
якчанд нуктаҳоро вобаста ба сиёсати эколо-
гии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сам-
ти ҳифзу нигоҳдории гуногунии биологӣ ва 
муҳити зист, муҳимияти ҳифзу нигоҳдории 
экосистемаҳои макони зисти бабри барфӣ 
таъкид дошт.  Аз ҷумла, қайд карда шуд, ки 
доир ба ҳифзи экосистемаҳои бабри барфӣ 
ва намудҳои шикории он аз тарафи Куми-
та як зумра Созишномаҳо ба имзо расонида 
шудаанд, ки барои ҳифзи экосистемаҳо ва 
намудҳои нодири набототу ҳайвонот ва анвои 
гуногунии биологӣ мусоидат менамоянд.  

Сипас миёни иштирокчиён доир ба ҳифзу 
нигоҳдории экосистемаҳои бабри барфӣ, 
ҳайвоноти шикории он, методу усулҳои мо-
ниторинг ва назорати экосистемаҳои он бо 
истифода аз технология ва таҷҳизоти муо-
сир, ҳолати ҷангалҳои баландкуҳ, чарогоҳҳо 
ва роҳҳои барқарор намудани онҳо, 
қавигардонии иқтидори ҷомеаҳои маҳаллӣ 
ва тарафҳои ҳавасманд барои ҳифзи ба-
бри барфӣ лоиҳаҳои хурди грантӣ, наворҳои 
видеоӣ ва дигар мавзӯҳои вобаста ба ҳифзи 
муҳити зист ва истифодабарии устувори 
сарватҳои табиат табодули афкор  сурат ги-
рифт.

Қобили зикр аст, ки дар як гӯша 
дастовардҳои лоиҳа дар шакли китобу 
албомҳо, мусаввараҳо, таҷҳизотҳои нозирӣ 
ба намоиш гузошта шуда буд. Аз тарафи 
ҳамшарикони лоиҳа доир ба корҳои ама-
лигардида ва натиҷаҳои бадастомада дар 
самти ҳифзу нигоҳдории экосистемаҳои ба-
бри барфӣ ва намудҳои шикории он як қатор 
таклифҳо пешниҳод гардид. 

Дар хотимаи конфронс ҳамшарикони 
лоиҳа барои саҳми арзанда гузоштана-
шон дар пешбурди корҳо ва ноил шудан 
ба натиҷаҳои назаррас дар номинатсияҳои 
ҳифзи экосистемаҳои бабри барфӣ ва 
намудҳои шикории он, ташвиқоту таблиғот, 
баланд бардоштани огоҳӣ ва маърифатнокии 
аҳолӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои каммас-
рафи энергия бо туҳфаҳои хотиравӣ сарфа-
роз гардонида шуданд.

 
Рӯзи 23 октябри соли 2020 дар шаҳри Душанбе аз ҷониби Маркази миллии 

гуногунӣ ва бехатарии биологии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷи кистон дар ҳамбастагӣ бо Барномаи Рушди Созмони Милали 
Муттаҳид бахшида ба Рӯзи ҳифзи бабри барфӣ бо иштироки 50 нафар намоян
дагони вазорату идораҳои дахлдор, ташкилотҳои байналмилалӣ ва намоянда
гони ҷамоатҳои маҳаллӣ конфронси илмӣ амалӣ  доир гардид.

ТАДБИРҲО ОИД БА ҲИФЗИ БАБРИ БАРФӢ
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Ёдовар мешавем, ки тайи чанд соли охир 
бо таваҷҷуҳ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар робита ба ҳифзи бабри барфӣ 
тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. Баргу-
зории чорабиниҳои маърифатию экологӣ дар 
шаҳру ноҳияҳое, ки бабри барфӣ макони зист 
ихтиёр намудааст, аз чунин иқдомҳост. 

4 августи соли 2019 дар шаҳраки Аличури 
ноҳияи баландкуҳи Мурғоб бо иштироки ашхо-
си баландпояи ҷумҳурӣ, меҳмонону сайёҳон 
аз кишварҳои хориҷи дуру наздик ва зиёда аз 
4000 нафар сокинони ноҳияҳои ВМКБ фести-
вали “Бабри барфиро муҳофизат менамоем” 
бо шукуҳу шаҳомати хоса баргузор гардид. 

Дар соли 2018-ум рӯзҳои 22 то 28 октябр 
дар як қатор шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ чунин 
чорабинӣ таҳти унвони “Ҳафтаи донишҳо 
доир ба ҳифзи бабри барфӣ дар Тоҷикистон” 
баргузор гардид. Чорабинии ниҳоии ҳафтаи 
донишҳо бо баргузор гаштани Фестивали Ба-
бри барфӣ санаи 28 октябр дар Китобхонаи 
миллии Тоҷикистон (ш.Душанбе) ба анҷом ра-
сид.

Фестивали мазкур пойгоҳи иттилоотие гар-
дид, ки оммаи васеъ доир ба бабри барфӣ ва 
экосистемаи зист ва ҳифзи популятсияи он 
маълумотҳои зиёд ба даст оварданд. Дар до-
ираи фестивал мастер-классҳо оид ба навор-
бардории табиати вуҳуш, намоиши суратҳо ва 
озмунҳои эҷодӣ барои кӯдакон ташкил карда 
шуд.

Бабри барфӣ дар ҳудуди 12 кишвари дунё: 
Афғонистон, Бутан, Ҳиндустон, Қазоқистон,

Чин, Қирғизистон, Муғулистон, Непал, По-
кистон, Русия, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон су-
кунат дорад..

Шумораи бабри барфӣ  дар кишварҳое чун 
Қазоқистон, Қирғизистон ва Русия дар ҳоли 

коҳишёбӣ қарор дорад. Коршиносони Ташки-
лоти умумиҷаҳонии экологии WWF коҳишёбии 
шумораи бабри барфиро дар кишварҳои боло-
зикр бо проблемаҳои иҷтимоии ин кишварҳо 
алоқаманд медонанд.

Ҳисоби  миёнаи умри бабри барфӣ дар табиат 
13 сол аст, дар сурати нигоҳубини дуруст бабри 
барфӣ метавонад то 20-21 сол зиндагӣ намояд.

Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи бабрҳои 
барфӣ аз дигар намуди палангҳо дар он  аст, 
ки онҳо аксар вақт думи худро, ки қариб 90 см 
дарозӣ дорад, бо дандонҳояшон меқапанд.  
Чаро онҳо ин корро мекунанд? 

Ба андешаи бархе аз коршиносон,  ҳангоми 
ҷаҳиши бабр (вазни умумии бабр 23-41 кг), ки 
мушакҳои дум таранг мешавад бабрро хаста 
мекунад  ва водор месозад, ки думашро ба 
дандон гирад. Фарзияи дигар ин аст, ки бабр 
ба хотири тар нашудани думаш ҳангоми гузаш-
тан аз дарёчаҳо бо дандонаш онро меқапад.  

 Бархе аз зоологҳо ба он назаранд, ки ба-
бри барфӣ дар шароити хеле сангину душвор 
умр ба сар мебарад ва ба хотири сару рӯи ху-
дро аз сардиҳо муҳофизат кардан думашро 
бо дандон меқапад.

Ҷ. ЁҚУБИ
Ҳифзи табиат
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Рӯзҳои 10-11 октяб ри соли 
2020 ҳамлаи навбатии бабри 
барфӣ ба хоҷагиҳои алоҳидаи 
ҷамоати деҳоти Бартанги н. 
Рӯшон ба амал омад. Тибқи 
хабари расида бабри барфӣ 
12 моли майдаи сокинони 
деҳаи Хичези ҷамоати Бартанг 
– Тавакалов Саодатқадам ва 
Дастамбуев Давлатшоро ба 
ҳалокат расонидааст. 

Вобаста ба ин амали рух-
дода санаи 11 октябр баъд 
аз дида баромадани ҷои 
ҳодиса аз тарафи масъулони 
мақомоти давлатӣ -корманди  
Раёсати ҳифзи муҳити зисти  
вилоят - Бахталиев С., муо-
вини сардори ШВКД дар н. 
Рӯшон - Ғарибмамадзода П.,
намояндаи мақомоти маҳал-
лӣ - раиси ҷамоати деҳоти 
Бартанг - Толибшоев М. ва 
нафарони ҷабрдида - Тавака-
лов С., Дастамбуев Д. санади 
талаф ёфтани 12 сар чорво 
тартиб дода шуд. 

Санаи 12 октябр байни 
сармутахассиси Раёсати ҳиф-
зи муҳити зист ВМКБ – Бах-
талиев С. ва намояндагони 
хоҷагии шикории “Барс 2010”- 
Бахдавлатов С. ва Шогунбе-

ков Д. бобати интиқоли бабри 
барфӣ аз ҷамоати Бартанги 
н. Рӯшон ба деҳаи Қумдии 
ҷамоати Аличури н. Мурғоб 
санад ба имзо расонида шуд.  

Ҳамин тариқ, бо саъю 
талоши кормандони Раёсати 
ҳифзи муҳити зисти вилоят  
бабри барфӣ аз ҷамоати Бар-
танги н. Рӯшон ба панҷара 
андохта, бе расонидани ягон
осеб ба ноҳияи Мурғоб барои
реабилитатсия (барқарорша-
вӣ) интиқол дода шуд.

Аз маълумотҳои Китоби 
Сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бармеояд, ки бабри барфӣ ба 
намудҳои дар зери таҳдиди 
маҳвшавӣ қарордошта шомил 
мебошад. 

Тибқи маълумотҳо бабри 
барфиро дар қаторкӯҳҳои 
Туркистон, Зарафшон, Ҳисор, 
Қаротегин, Ҳазратишоҳ, Вахш,
 Дарвоз, Академияи илмҳо, 
Петри I, Ванҷ, Язгулом, Рӯшон, 
Шоҳдара, Пшарт, Музкол, 
Са рикол, Аличури Ҷанубӣ 
ва Шимолӣ, Вахон ва Паси-
олой вохӯрдан мумкин аст. 
Мавзеъҳои хоси зисти бабри 
барфӣ дар баландиҳои 2000 
то 5200 метр аз сатҳи баҳр 
ҷойгир шуда, 70% паҳншавии 
бабри барфӣ ба ҳудуди Ба-
дахшон ва Помир рост меояд.        

Ш.САБЗҚАДАМОВА, 
Раёсати ҳифзи муҳити 

зисти ВМКБ 

Дар як қатор ноҳияҳои ВМКБ борҳо ҳодисаи нобуд гаштани ҳайвоноти хонагӣ 
аз чониби бабри барфӣ ба қайд гирифта шуд, аммо ҳар бор аз тарафи Раёсати 
ҳифзи муҳити зисти ВМКБ ба зарардидагон ҷубронпулӣ пардохт гардида, ба
бри барфиро дар маконаш раҳо мекунанд.

ҚИССАИ ҲАМЛАИ БАБРИ БАРФӢ ВА 
РАҲО НАМУДАНИ ОН
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Бо назардошти дарки ин масъала роҳбарияти 
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом гирифтааст, ки дар 
баробари ошкор намудани қонунвайронкуниҳо 
бо мақсади афзун намудани захираҳои моҳӣ 
такрористеҳсолкунии моҳиро роҳандозӣ намояд.  

Бо мақсади таъмини иҷрои Фармоиши 
Раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 октябри 
соли 2020, № 103 ва 104 “Дар бораи таъсиси 
комиссия оид ба гузаронидани чорабиниҳои 
такрористеҳсолкунии захираҳои моҳӣ” 
гуруҳи корӣ аз ҳисоби мутахассисони Куми-
та, раёсатҳои ҳифзи муҳити зисти вилоятҳои 
Суғду Хатлон ва намояндаи Академияи миллии 
илмҳои Тоҷикистон таъсис дода шуд.    Вобаста 
ба такрористеҳсолкунии захираҳои моҳӣ дар 
дарёи Сир, обанборҳои “Баҳри Тоҷик”, Норак, 
Бойғозӣ, Сангтуда – 1, Сангтуда -  2 ва Сарбанд 
аз санаи 23 то 26 октябри соли ҷорӣ ба нақша 
гирифта шуд. 

Тибқи нақша дар обанбори “Баҳри Тоҷик” 
ба миқдори 129,2 ҳазор адад, дарёи Сир ба 
миқдори 271, 1 ҳазор адад, обанбори баҳри 
Норак ба миқдори 200 ҳазор адад, Бойғозӣ – 

100 ҳазор адад, Сарбанд – 100 ҳазор адад ва 
Сангтуда 1 ва Сангтуда 2 ба миқдори 200 ҳазор 
адад, дар маҷмуъ ба миқдори 1 миллион адад 
моҳичаҳои намуди капур, пешониғафси сафед 
ва амури сафед сар дода шуд. 

Бино ба андешаи Нуриддин Мирзоев, ходи-
ми илмии Институти зоология ва паразитология 
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон иқдоми 
такрористеҳсолкунии моҳиҳо боиси зиёдша-
вии маҳсулнокии ҳавзҳои обӣ гашта, захираҳои 
моҳиро устувор нигоҳ медорад. Моҳиҳои 
растанихӯр дар раванди усули биологии мубо-
риза бар зидди растаниҳои обӣ нақши муҳим 
мебозанд.

Аз як тараф ин усули биологӣ нисбати ди-
гар усулҳо ба монанди механикӣ ва химиявӣ 
бартарӣ дошта, камхарҷ мебошад. Аз ҷониби 
дигар барои беҳтар шудани муҳити эколо-
гии моҳиҳо ва зиёдшавии маҳсулнокии моҳии 
обанборҳо мусоидат менамояд. 

  Раҳмонали МИРАЛИЕВ, мутахассиси 
шуъбаи назорати давлатии истифода 
ва ҳифзи олами набототу ҳайвонот ва 

захираҳои моҳии Кумита

ТАДБИРҲО НИСБАТИ ҲИФЗ ВА 
АФЗУНГАРДОНИИ ЗАХИРАҲОИ МОҲӢ 

Ёдовар мешавем, ки бо мақсади ҳифзи захираҳои моҳӣ нозирони шуъбаи назорати давла
тии истифода ва ҳифзи олами набототу ҳайвонот ва захираҳои моҳии Раёсати ҳифзи муҳити 
зисти вилояти Суғд дар дарёи Сир амалиёти фаврӣ гузарониданд. Дар рафти амалиёт дар мав
зеи Қӯштегирмони ноҳияи Спитамен ду нафар қӯруқшикан ҳангоми сайди ғайриқонунии моҳӣ 
боздошт гардиданд. Сокинони деҳаи Сарбанди ноҳияи Спитамен Ҳайдаров Р. ва Бекназаров И. 
дар дарёи Сир бо тӯри хитоӣ ғайриқонунӣ моҳиро сайд мекарданд ва нисбати онҳо бо моддаи 
208, қисми 1и Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳо тартиб 
ёфта, ба суди ноҳия супорида шуд. Ҳамзамон 40 метр тӯр мусодира гардид.

Моҳипарварӣ яке аз бахшҳои асосие мебошад, ки дар рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Солҳои охир талабот ба ғизои моҳигӣ 
дар ҷумҳурӣ хело зиёд аст. Вобаста ба мавҷудияти имкониятҳои васеъ барои рушди 
соҳаи моҳипарварӣ хаҷми истеҳсоли моҳӣ дар ҷумҳурӣ рӯз аз рӯз афзуда, хоҷагиҳои 
нави моҳипарварӣ таъсис ёфта истодаанд. 
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Саноати муосири хӯрок-
ворӣ ба мо пластикаро бино-
бар сабаби нисбатан арзон 
буданаш барои бастабандӣ 
пешниҳод мекунад. Аммо 
зарари пластика ба муҳити 
зист ва организми инсон ба 
эътибор гирифта нашудааст. 
Тибқи тадқиқотҳои гузаро-
нидаи ташкилотҳои экологӣ 
шумораи зиёди микропла-
стика дар баҳрҳо, уқёнусҳо 
ва дарёҳо ҳамарӯза ба таври 
фалокатовар меафзояд ва 
ин на танҳо ба олами набо-
тоту ҳайвоноти иншооти обӣ 
таъсир мерасонад, балки ба 
организмҳои нафароне, ки 
мунтазам обро аз зарфҳои 
пластикӣ менӯшанд, миқдори 
муайяни микропластика ба 
вуҷудашон ворид мегардад.

Аз рӯи мушоҳидаҳо маъ-
лум мегардад, ки аз 4/1 ҳис-
саи сатҳи уқёнусҳо бо партов-
ҳои полиэтиленӣ пӯшонида 
шудааст. Ин далел ба нобуд-
шавии ҳайвоноти уқёнусу 
баҳрҳо ишора мекунад. Аз са-
баби ҷамъ гаштани пакетҳои 
полиэтиленӣ дар баҳру уқё-
нусҳо ҳамасола қариб 1 мил-
лион парандаҳои баҳрӣ, 100 
ҳазор ҳайвоноти ширхӯри 
баҳрӣ ва шумораи зиёди 
моҳиҳо мемиранд.

Пакет ё худ борхалтаҳои 
полиэтиленӣ боиси вайрон 

шудани таркиби хок гашта, 
танҳо дар давоми аз 100 то 
500 сол дар натиҷаи вайрон-
шавии таркиби хок ва обҳои 
зеризаминӣ таҷзия мешаванд.

Тамоми ашёҳои пластикӣ, 
аз ҷумла зарфҳои хӯрокгирӣ, 
бозичаҳои кӯдакона ва ди-
гар маҳсулоти пластикӣ ҳам 
ба инсон ва табиат таъсири 
бесобиқа мерасонад. Шояд 
бисёриҳо надонанд, ки ҳан-
гоми сӯзондани пакетҳои 
по лиэтиленӣ ва зарфҳои 
пластикӣ моддаҳои заҳрогин 
бо номи винихлорид ҷудо 
мешавад.

Муайян гардидааст, ки ви-
нихлорид боиси заҳролуд-

шавии муҳити зист гашта, ин-
сонро то ба касалии саратон 
оварда мерасонад. Бо дар-
назардошти ин омилҳо дар 
аксар кишварҳо барои коҳиш 
додани истифодаи зарфҳои 
пластикӣ ва борхалтаҳои 
полиэтиленӣ шуруъ аз солҳои 
2010 иқдом гирифта шудааст.

Дар Шӯрои илмӣ-техникии 
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Лоиҳаи “Тартиби 
ҷамъоварӣ, коркард ва ис-
тифодаи партовҳои пластикӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба-
рои баррасӣ пешниҳод гашта-
аст ва айни замон дар барра-
сии Кумита қарор дорад. 

Хонандаи азизи имрӯз бо 
мафҳумҳое, мисли полиэ
тилен, пластика ва  микро
пластика хуб ошноӣ доранд.
Зеро дар зиндагии ҳаррӯза 
маводҳои полиэтилениву  
пластикӣ хеле зиёд мавриди
истифода қарор гирифта
анд.  Ҳар яки мо бо пораҳои 
пластикӣ дар муҳити атроф 
дучор мешавем. 

“

Дар хотир дошта бошед! 
Бо коҳиш додани истифодаи пакетҳои полиэ ти

ленӣ ва зарфҳои пластикии яккарата ҳар яки мо 
метавонем дар солимии муҳити зисти Ватан ва 
наҷоти табиат саҳми худро гузорем!!!

ЗАРАРИ БОРХАЛТАҲОИ ПОЛИЭТИЛЕНӢ 
БА МУҲИТИ ЗИСТ ВА САЛОМАТИИ ИНСОН
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Яке аз иқдомҳои дигари
Кумита пешниҳод ба Ҳуку-
мати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар мавриди давра ба давра 
даст кашидан аз истеҳсол, 
воридот ва истифодаи зар-
фу борҷомаҳои пластикӣ ва 
полиэтилении ғафсиашон то 
15 микрон мебошад. Воқеан, 
борхалта ё бастабандиҳои 
ғафсиашон аз 15 микрон поён 
дар офтоб ба зудӣ сӯх та, 
муҳити атрофро заҳролуд 
мегардонанд, инчунин онҳо 
барои коркарди дуюмбора 
аз ҷиҳати иқтисодӣ муфид 
нестанд. Ба ҷои ин намуди  

борҷомаҳо истифода аз бор-
халтаҳои қоғазину латтагин 
манфиатовар ҳастанд. Дар 
ҷумҳурӣ барои даст каши-
дан аз пластика ва гузаштан 
ба ин намуди борхалтаҳо 
имкониятҳо мавҷуданд.

Айни замон дар шаҳру но-
ҳияҳои ҷумҳуриамон ягон-
ягон сехҳои машғул ба истеҳ-
соли борҷомаҳои латтагин 
фаъол ҳастанд. Зиёд шудани 
чунин сехҳо аз як тараф муш-
килоти мавҷударо каме ҳам 
бошад осонтар гардонида, 
аз ҷониби дигар барои пайдо 
шудани  ҷойҳои нави корӣ 

имкон фароҳам меорад.
Дар вақти аз истифода 

баромадани чунинбохалтаву  
борҷомаҳо онҳоро ба коркар-
ди дуюмбора фаро гирифтан 
мумкин аст, ё ҳан гоми пар-
тофта шудан ба партовгоҳи 
сахти маишӣ онҳо тез пӯсида, 
ба муҳити зист ҳеҷ гуна таъ-
сири манфӣ намерасонанд.

М. МАРДОНОВ, сардори 
шуъбаи назорати давла-
тии истифода ва ҳифзи 

замин ва муомилот бо 
партовҳо,

Ҷ. ЯҚУБОВ, 
“Ҳифзи табиат”

Нимаи дуюми санаи 5 ноябри соли равон дар назди хазинаҳои фурӯшгоҳи “Ашан”-и ш. Душан-
бе як гуруҳи эковолонтёрон бо мақсади ёрӣ ба хазиначиён ба харидорон борхалтаҳои коғазин 
ва латтагинро бо варақаҳои иттилоотии дорои мазмуни “Зарари борҷомаҳои полиэтиленӣ 
ба муҳити зист” пешкаш менамуданд. Каме дуртар аз онҳо гуруҳи дигари волонтёрон бо ни-
дои “Пакетҳои пластикиро истифода набаред – онҳо зарароваранд. Табиат ба ғамхории мову 
шумо ниёз дорад” садо баланд карда, ба харидорон моҳияти ин иқдомро мефаҳмониданд. 
Дар давоми баргузории аксия ба харидорон зиёда аз 5000 адад халтаҳои коғазин ва 500 адад 
халтаҳои латтагин тақсим карда шуд. 

Суратгузориш аз аксияи “Ба Шумо пакети пластикӣ? 
Ташаккур лозим не!” дар бузургтарин фурӯшгоҳи пойтахт

“Ҳифзи табиат”
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Вобаста ба имкониятҳои мавҷуда, аз ҷумла 
баланд гардидани сатҳи зиндагии мардум, 
мавҷудияти нақлиёт ва беҳтар гардидани ҳолати 
роҳҳо дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ дастра-
сии аҳолӣ ба истифодаи ангишт имконпазир ме-
бошад. Бо назардошти зиндагӣ доштани қисми 
зиёди аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳот 
ва тӯлонӣ будани давраҳои сарди тирамоҳу зи-
мистон, аҳолӣ барои эҳтиёҷоти худ, аз ҷумла ба-
рои гармкунии хонаҳо ва тайёр намудани хӯрок 
дар баробари дигар сӯзишвориҳои сахт аксаран 
ангишт истифода мебаранд. Ин ҳолат аз лиҳози 
экологӣ манфиатовар аст, чунки буриши дарах-
тон ва нестшавии ҷангалзорҳо коҳиш дода ме-
шавад.

Бояд қайд кард, ки истифодаи ангишт аз як 
ҷиҳат агар манфиатовар бошад, аз нигоҳи дигар 
дар сурати риоя накардани тартиби истифодаи 
он метавонад барои саломатии инсон хатарнок, 
ҳатто марговар бошад.  Ҳангоми сӯзонидани ан-
гишт гази оксиди карбон (СО), дуоксиди карбон 
(СО2), оксиди нитроген (NO2), оксиди сулфур 
(SO2), дуда ва дигар металҳои вазнин, ки барои 
саломатии инсон хатарноканд, ихроҷ мешавад.

Бахусус дар ҳолати пурра насӯхтани ангишт 
гази марговари оксиди карбон (СО) ҳосил шуда, 
дар сурати мутобиқ набудани ҳавокаши печи ис-
тифодашаванда ба дохили бино паҳн гардида, 
метавонад  одамонро заҳролуд ва ҳатто ба марг 
дучор намояд. Қобили зикр аст, ки дар сурати 
пурра насӯхтани ангишт ихроҷи оксиди карбон 
бештар мешавад.   

Ин газ бӯй ва ранг надорад, аз ин лиҳоз дар 
дохили хона паҳншавии онро инсон пай намеба-
рад.

Дараҷаи таъсири оксиди карбон на фақат аз 
зиёд гардидани ғизлатнокии он, балки ба мудда-
ти тулонӣ дар муҳити аз меъёр зиёд мавҷуд бу-
даи ин газ ҳузур доштани инсон вобаста аст.

Вобаста ба зиёд гардидани ғизлатнокии гази 
оксиди карбон, таъсири он ба саломатии инсон 
чунин оқибатҳо дошта метавонад:

- бадшавии биноии чашми инсон;
- вайроншавии баъзе функсияҳои асаб 

(ҳангоми мавҷудияти оксиди карбон дар таркиби 
ҳаво 2-5%)

- тағйирёбии фаъолияти дил ва шушҳо 
(ҳангоми мавҷудияти оксиди карбон дар таркиби 
ҳаво аз 5% зиёд)

- дарди сар, хоболудӣ, мушкилоти нафаскашӣ 
ва ба марг дучор кардан (ҳангоми мавҷудияти ок-
сиди карбон дар таркиби ҳаво 10-80%)

Беҳушшавии инсон ҳангоми фаъолияти ваз-
нини инсон дар муддати 1-2 соат ва дар ҳолати 

оромӣ дар муддати 3-6 соат ба вуҷуд меояд.
Оксиди карбон ба ҷараёни хун ворид меша-

вад ва бо молекулаҳои гемоглобин бо оксиген 
рақобат мекунад. Ин модда нисбат ба оксиген ба 
гемоглабини хун қавитар пайваст мешавад.

Ҳар қадаре, ки оксиди карбон дар ҳаво зиёд 
бошад, ҳамон қадар гемоглобин ба он пайваст 
мешавад ва оксиген ба ҳуҷайраҳо камтар мера-
сад. Қобилияти расонидани оксиген ба бофтаҳо 
халалдор гашта, спазмҳои рагҳо ба амал меоянд 
ва фаъолияти иммунологии одам кам мешавад.

Ҳамчунин, дар раванди сӯхтани ангишт окси-
ди нитроген ва оксиди сулфур ихроҷ мегарданд, 
ки онҳо низ метавонанд ба саломатӣ таъсири 
манфӣ расонида, инсонро ба бемориҳои гуногун 
дучор намояд.

Бинобар ин, шаҳрвандонро зарур аст, ки 
ҳангоми истифодаи ангишт аз оқибатҳои 
эҳтимолии манфии он низ андеша намоянд. 
Барои аз таъсири газҳои заҳрноки ангишт ҳифз 
намудани инсонҳо зарур аст, ки дар манзилҳои 
истиқоматӣ аз печҳои мувофиқ барои сӯзонидани 
ангишт истифода карда шуда, қобилияти 
ҳавокашии қубури дудпарто ба инобат гирифта 
шавад. Ҳамчунин, ҳангоми истифодаи ангишт 
ҳавои хонаҳо бояд мунтазам иваз карда шуда, 
давоми шабона барои ворид гаштани миқдори 
муайяни ҳавои тоза аз тирезаҳо мусоидат намо-
янд. Шахсе, ки бо ин газ заҳролуд шудааст, бояд 
фавран ба ҳавои кушод бароварда шуда, ба-
рои бартараф намудани оқибати таъсири он ба 
муассисаҳои тандурустӣ муроҷиат намояд. 

С. СУДУРОВ, 
сардори шуъбаи назорати давлатии 

истифода ва ҳифзи ҳавои атмосфера

Истифодаи ангишт эҳтиёҷоти рӯзгор аст, 
оқибатҳои таъсири он чӣ?
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Тирамоҳ дар баробари 
фасли ғундоштани ҳосил бу-
данаш бо рехтани баргу хазон 
мушкилоти мардумро дучанд 
мегардонад. 

Пойтахти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон – шаҳри Душанбе дар
гузашта ва имрӯз низ яке аз
шаҳрҳои сердарахт ва сар-
сабз дар Осиёи марказӣ ба
ҳисоб меравад. Зеро ҳама-
сола дар мавсими кабудизор-
кунӣ дар ҳудуди ноҳияҳои 
пойтахт ҳазорҳо бех дарах-
тони ороишӣ, сояафкан ва 
дарахтони буттагӣ шинони-
да мешавад. Дар мавсими 
имсолаи кабудизоркунӣ 
тибқи қарори дахлдори раиси 
шаҳри Душанбе зиёда аз 
122947 бех дарахт шинонида 
шуд, ки айни ҳол 93 дарса-
ди онҳо дар ҳолати сабзиш 
қарор доранд. 

Ҳамасола бо фаро раси-
дани фасли хазонрез ташви-
ши кормандони соҳаи комму-
налӣ зиёд мегардад.

Дар асоси дастури Раиси 
шаҳри Душанбе бо мақсади 
дар ҷойҳои номуайян ҷамъо-
варӣ намудани баргу хазон, 
сари вақт набаровардани 

хазон ба партовгоҳ ва бо ино-
бати роҳ надодан ба сӯзиши 
баргу хазон дар шаҳраку ма-
ҳаллаҳо дар ҳудуди Корхо-
наи воҳиди давлатии таҷри-
бавии илмию истеҳсолии 
«Сабзкорӣ»-и мақомоти иҷ-
роияи ҳокимияти давлатии 
шаҳри Душанбе чоҳҳо барои 
ҷойгир кардан ва компост 
намудани баргу хазон ташкил 
карда шуд. 

Мутаассифона сӯзондани 
баргҳо шабона ба вуқуъ меояд.

Тибқи андешаи мутахасси-

сони соҳа яке аз роҳҳои асо-
сии бартарафсозӣ ин мушки-
лот ҷамъоварии баргу хазон 
дар ҷойҳои мусоид буда, таб-
дилдиҳии он ба компост му-
вофиқи мақсад мебошад. 
Зеро чунин усул аз як тараф
сӯзиши баргу хазонро пеш-
гирӣ намояд аз ҷониби дигар 
истифодаи компост ба гулу 
сабза ва дарахтон ҳамчун 
пору истифода хоҳад гардид. 

Раёсати ҳифзи муҳити 
зисти шаҳри Душанбе бо 
мақсади бартараф намудани 
механизми сари вақт баро-
вардани баргу хазон қарори 
марбутаи Раиси шаҳри Ду-
шанберо аз 21 сентябри соли 
2018, № 633 «Дар бораи ба
танзим даровардани меха-
низми ҷамъоварӣ ва инти қолу 
безараргардонии пар товҳои 
бесоҳиб» таҳия ва мавриди 
амал қарор дод. Тибқи қарори 
болозикр кор хонаҳои воҳиди 
давлатии партовкашон ва-
зифадор карда шудаанд, ки 
баргу хазон ва партовҳои 
бесоҳибро аз ҳудуди шаҳраку 
маҳаллаҳо ба партовгоҳи 

БА СEЗИШИ БАРГУ ХАЗОН РО[ НАДИ[ЕД!
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шаҳрӣ бароранд. 
Мутобиқ ба иҷроиши фасли  

5, банди 28, қисми «и»-и қа-
рори Маҷлиси вакилони хал-
қи шаҳри Душанбе №150-15 
аз 16 октябри соли 2008 «Дар 
бораи Қоидаҳои тартиботи
ҷамъиятӣ, ободонӣ ва сани-
тарӣ дар шаҳри Душанбе»  
кормандони соҳаи коммуна-
лӣ, роҳбарони ташкилоту му-
ассисаҳо ва корхо наҳо ново-
баста аз шакли моликият ва 
тобеияташон, ки дар ҳудуди 
шаҳри Душанбе фаъолият 
менамоянд, ба сӯ зиши хазон 
роҳ надода, баргҳои хазонгар-
дидаро ҷамъо варӣ намоянд. 
Баргҳои ҷамъовардашуда та-
вассути тех никаҳои махсуси
корхонаҳои коммуналии шаҳ-
ри Душанбе барои ба пору 
табдил додан ба Корхонаи 
воҳиди давла тии таҷрибавии 
илмию истеҳсолии «Сабз-
корӣ»-и мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии шаҳри 
Душанбе кашонида меша-
ванд. 

Бо инобати пешгирӣ на-
мудани ҳолатҳои сӯзонидани 
баргу хазон ва партовҳо аз 
тарафи Раёсати ҳифзи мухи-
ти зисти шаҳри Душанбе ба 
корхонаҳои воҳиди давлатии 
партовкашон, Раёсатҳои ис-
тифодабарии роҳҳо, манзилию
коммуналӣ, Шӯрои маҳалла-
ҳо, шуъбаҳои маориф дастур-
ҳои иҷроишашон ҳатмӣ дода 
шуд. 

Гузашта аз ин, баҳри ба-
ланд бардоштани маърифат 
ва тарбияи экологии аҳолӣ ва 
огаҳии бештари муассисаҳои 
коммуналӣ ва шаҳрвандон 
ҷиҳати роҳ надодан ба сӯзи-
ши баргу хазон суҳбату вохӯ-
риҳо роҳандозӣ гардида, та-
вассути Телевизиони «Ду-
шанбе» ролики тарғиботӣ ҳа-

марӯза пахш шуда истодааст.
Экологҳо ба он боваранд, 

ки сӯзондани  хазон аз чанд 
лиҳоз зарар дорад.  Якум, за-
рари он ба саломатист. Ҳан-
гоми дар як ҷо ҷамъ кардану  
сӯзондани баргҳо гази карбон
СО2 хориҷ шуда, молекулаҳои 
он ҳатто тавассути пӯсти 
бадан ба вуҷуди инсон во-
рид мегардад. Дилбеҳузурӣ, 
сарчархзанӣ ва дарди сар аз 
нишонаҳои заҳрнок кардани 
инсон маҳсуб меёбанд. 

Дуюм, баргҳо барои хок 
ҳамчун ғизо ба ҳисоб ме-
раванд. Баҳорон дарахтон 
аз хок ғизо гирифта, дар 
шоху навдаҳояшон баргҳои 
сабз инкишоф меёбанд. Дар 
фасли тирамоҳ баргҳои 
зарди рехтаро ба хок зери 
дарахтон гӯр кардан мумкин 
аст, то дар баҳорон сикли 
биологӣ такрор шавад. Дар 
сурати гӯр кардани хазон 
дар зери дарахт мувозинати 
экологӣ барқарор мешавад. 
Яъне микроорганизмҳо, 
гамбӯскҳо ва бактерияҳои 
зарурии хок пайдо шуда, 
барои мубориза бурдан бо 

моддаҳои зарарнок имконият 
фароҳам меояд. 

Сеюм, дар натиҷаи сӯзон-
дани хазони баргҳо, ки дар 
болои хок сурат мегирад, 
мик роорганизмҳои қабати 
болоии хок нобуд мегарданд 
ва дар ҷои сӯхтаи хазон муд-
дати тӯлонӣ ҳеҷ ягон гиёҳ 
намерӯяд.   

Таъкид менамоем, ки дар су-
рати роҳ додан ба сӯзонидани 
баргу хазон, ки хилофи тала-
боти моддаи 231 Кодекси ҳу-
қуқвайронкунии маъмурӣ ме-
бошад, шахсони масъул ва 
мутасаддиён ба ҷавобгарии 
маъмурӣ кашида мешаванд.

Пас, моро лозим меояд, ки 
ба қадри саломатии худу ди-
гарон бирасем ва нагузорем, 
ки ҳавои атмосфераи пойтахт 
ғуборолуд гардад. 

Пок нигоҳдории ҳифзи му-
ҳити зист, ободу зебо ва сар-
сабзу шукуфон гардонидани 
он масъулияти шаҳрвандии 
мову шумост.

 
Оқилбой ТӮЕВ, 

Раёсати ҳифзи муҳити 
зисти ш. Душанбе
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Дар сурати шикастани лампаҳои каммасрафи симобдор ва паҳн гаштанаш ба муҳити атроф 
таъсири он ба муҳити зист ва саломатии инсон оқибатҳои ногувор метавонад дошта бошад. 

Дар таркиби як лампаи каммасрафи симобдор ба ҳисоби миёна 2-7мг симоб мавҷуд аст ва 
дар сурати шикастани танҳо як лампа ғизлати буғи симоб дар ҳавои атмосфера мумкин аст аз 
ҳадди ҷоизи ғизлат беш аз 160 маротиба зиёд гардад.

Дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2011, № 97 “Дар бораи 
тадбирҳо оид ба ташкил намудани системаи безараргардонии ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ, интиқол 
ва коркарди лампаҳои симобдор” “Қоидаҳои ҷамъоварии лампаҳои аз истифода баромадаи 
симобдор аз аҳолӣ, шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ, ташкили нигоҳдорӣ, интиқол ва 
безараргардонии онҳо” тасдиқ карда шуд.

Ҳангоми аз истифода баромадани лампаҳои симобдор барои эмин нигоҳ доштани худ аз 
заҳролудшавӣ ба қоидаҳои бехатарӣ бояд риоя намуд.

ДАСТУРАМАЛ
БАРОИ БАРТАРАФ КАРДАНИ ЗАРАРИ ЛАМПАҲОИ КАММАСРАФ
1. Дар сурати шикастани лампаи каммасраф зарур аст, ки терезаҳоро кушода ҳавои хо-

наро дар муддати на камтар аз 4 соат кушода ва тоза намоед!
2. Ҳеҷ гоҳ ва дар ҳеҷ ҳолат бе дастпӯшаки резинии муҳофизатӣ лампаҳои шикастаи си-

мобдорро ба даст нагиред!
3. Дар ягон ҳолат пораҳои лампаи шикастаро бо чангкашак ва ё ҷорӯб ҷамъ накунед.
4. Пораҳои шикаста ва пошхӯрдаи лампаҳороро дар борҷомаи ғафс гирифта, ҳамроҳ бо 

лампаҳои аз истифода баромада ба нуқтаҳои махсус супоред! 
5. Ҷои пошхӯрдаи пораҳои шикастаи ин намуди лампаро бо латта ё тозакунакҳои яккара-

таи қоғазин ва маҳлули хлордор пок намоед!
6. Зарфи шишагин (борҷомаи ғафс), ки дар он пораҳои шикастаи лампаҳо ва латтаву қоғазпораҳо 

маҳкам карда шудааст, ба нуқтаҳои қабули лампаҳои камасрафи аз кор баромада супоред!
Аз шаҳрвандони азиз эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки баҳри беҳдошти ҳифзи муҳити 

зист ва саломатии худ дар канор набошанд!  
Шуъбаи назорати давлатии истифода ва 

ҳифзи замин ва муомилот бо партовҳо

ПАРТОФТАНИ ЛАМПА[ОИ СИМОБДОР ЯКXОЯ
БО ПАРТОВ[ОИ САХТИ МАИШB RАТЪИЯН МАНЪ АСТ
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САЙЁҲИИ ЭКОЛОГӢ ҲАМЧУН ШАКЛИ 
ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ МУҲИТИ ЗИСТ

 Тибқи ақидаи олимону 
коршиносон сайёҳии экологӣ 
яке аз шаклҳои алтернативии 
идоракунии муҳити зист, воси-
таи ҳифзи гуногунии биологии 
маҳаллӣ ва захираҳои табиӣ 
мебошад. Экотуризм ягона 
самти соҳаи сайёҳӣ мебошад, 
ки ба ҳифзи захираҳои асо-
сии муҳити табиӣ, унсурҳои 
инфиродӣ ва гуногунии био-
логии ҳайвонот ва наботот 
манфиатдор аст.

Принсипҳои туризми 
экологӣ аз пешгирӣ кардани 
оқибатҳои таъсири манфии 
инсон ба табиат, нигоҳ дошта-
ни устувории экологии муҳити 
зист, кумак ба чорабиниҳое, 
ки барои рушди муҳити 
иҷтимоию фарҳангии маҳаллӣ 
ва ҳифзи табиат анҷом дода 
мешавад, инчунин рушди 
маърифати экологӣ ва мада-
нияти муҳитзистӣ, таъмини 
иштироки сокинони маҳаллӣ 
дар  фаъолияти туристӣ ва ги-
рифтани даромади онҳо ибо-
рат аст.  

Сайёҳии экологӣ бо 

минтақаҳои деҳот, ки дар на-
здикии экосистемаҳои бена-
зири табиӣ ҷойгиранд ва дар 
он маконҳо одамон одатан 
дар минтақаҳои аз ҷиҳати 
иқтисодӣ осебпазир зиндагӣ 
мекунанд, алоқамандии зиёд 
дорад. Ба роҳ мондани ту-
ризми экологӣ метавонад ба 
аҳолии ин минтақаҳо як ман-
баи нави даромад гардад, 
ки ҳам ба рушди иҷтимоию 
иқтисодии маҳаллӣ ва ҳам 

барои ҳифзи табиат таъсири 
мусбат мерасонад.

Шароити Тоҷикистон аз 
лиҳози беназирӣ, паҳноӣ 
ва гуногунии ландшафту 
манзараҳои табиӣ, ки раванди 
урбанизатсия ва истеҳсолоти 
интенсивии кишоварзӣ ба 
онҳо таъсир нарасонида-
анд, барои рушди сайёҳии 
экологӣ   имкониятҳои ка-
лонро фароҳам меорад. Ба-
хусус, минтақаҳои табиии 
махсус ҳифзшаванда (22% 
қаламрави ҷумҳурӣ), 1 боғи 
миллӣ  (2,6 миллион га), 3 
мамнуъгоҳи табиӣ (173 418 
га), 1 резервати биосферӣ, 13 
парваришгоҳи табиӣ (313,260 
га), боғҳои таърихӣ ва табиӣ 
(3000 га) ва 1 боғи табиӣ  (3805 
гектар) 1 боғи табиии миллӣ 
(57544 га) объектҳои асосии 
рушди экотуризм мебошанд. 

Аз рӯи ин нишондиҳанда, 
Тоҷикистон дар миёни 
кишварҳои ҷаҳон дар қатори 
кишварҳои пешсаф қарор до-
рад. Ин ҳиссаи  ҳудудҳои таби-
ии махсус муҳофизатшаванда 
(ҲТММ) дар ҷумҳурӣ нисбат 
ба масоҳати тавсиянаму-
даи Иттиҳоди байналмила-

Бино ба тавсифоти Ташкилоти Умумиҷаҳонии 
Туристӣ: «Туризми экологӣ – ин сайёҳати эҳтиёткорона 
ва пурмасъул ба минтақаҳои табиӣ мебошад, ки бо 
назардошти ҳифзи муҳити атроф ва ба ҷо овардани 
эҳтироми мардуми маҳаллӣ ташкил карда мешавад». 
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лии ҳифзи табиат (ИБҲТ) 
хеле баланд аст. (Тибқи 
тавсияи ИБҲТ минтақаҳои 
муҳофизатшавандаи табиӣ 
на камтар аз 10% ҳудуди ҳар 
як кишварро ишғол намояд).

Системаи ҳудудҳои табиии 
махсус муҳофизатшавандаи 
Тоҷикистон тақрибан тамоми 
манзараҳои табииро фаро 
гирифта, наздики 1200 на-
муди растаниҳо, 85 намуди 
ширхӯрон, 10 ҳазор наму-
ди ҳайвоноти бесутунмӯҳра, 
44 намуди хазандагон, 49 
намуди моҳӣ, 346 намуди 
паррандаҳо, ки аксарияташон 
аҳамияти байналмилалӣ до-
ранд, таҳти ҳимоя ва назорат 
қарор доранд.

Табиати Точикистон 
ғайриодӣ буда, ба сайёҳон 
дар як вақт метавон ду 
фасл – зимистону тоби-
стонро пешниҳод кард. 
Дар Тоҷикистон имкони 
мушоҳидаи иқлим ва табиа-
ти мухталиф вуҷуд дорад, ки 
танҳо хос ба кишвари мост.  
Сайёҳон имкон доранд, дар 
як рӯз аз гармии тафсони во-
дии Вахш дидан намуда, ба 
хунукии арктикии барфҳои 
доимии Помир ворид ша-
ванд, яъне ҳам аз табиати зе-
бои водӣ, ҳам аз манзараҳои 
дилнишини доманакуҳҳо ва 
ҳам аз қуллаҳои барфпӯши 
иқлими куҳистон баҳравар 

бошанд. 
Аз ҷониби Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати 
рушди туризми экологӣ 
тадбирҳои муассир андеши-
да мешавад. Аз ҷумла эълон 
гардидани солҳои 2019-2021 
ҳамчун “Солҳои рушди деҳот, 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” 
аз ҷониби Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
барои баланд бардоштани 
сатҳи иҷтимоию иқтисодии 
аҳолии деҳот ва рушди туриз-
ми экологӣ мусоидат менамо-
яд. 

Кумитаи ҳифзи муҳити 
зисти назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 
мақомоти давлатӣ барои 
рушди соҳаи сайёҳӣ, ташкили 

сайёҳии экологӣ аз тамоми 
имкониятҳои мавҷуда истифо-
да хоҳад бурд.  Бо назардош-
ти ташрифи сайёҳони хориҷӣ 
дар шаҳру деҳоти ҷумҳурӣ 
меҳмонхонаҳои замонавӣ низ 
бунёд гардиданд. Дар давоми 
солҳои 2018-2019 ташрифи 
шумораи сайёҳони хориҷӣ ба 
маконҳои сайёҳии кишвар, 
аз ҷумла минтақаҳои махсус 
муҳофизатшаванда бамаро-
тиб зиёд шуд. 

Мутаассифона хуруҷи бе-
мории коронавируси навъи 
COVID-19 дар ҷаҳон ба руш-
ди тамоми намуди сайёҳӣ 
таъсири хеле ногувор ба бор 
овард. 

Дар сурати ба эътидол 
омадани вазъияти кунунӣ ва 
кушода шудани сарҳадҳо бо-
вар дорем, ки дар заминаи 
ёдгориҳои нодири табиию 
таърихӣ ва хусусиятҳои ре-
креатсионии ҷумҳурӣ таш-
рифи шумораи экосайёҳони 
хориҷӣ ба Тоҷикистон ба чанд 
маротиб меафзояд. 

С. ХОЛЗОДА, сардори МД 
Ҳудудҳои табиии махсус 

муҳофизатшаванда, 
Ҷ. ЯҚУБОВ, 

“Ҳифзи табиат”
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Озеро Искандеркуль по праву считается 
одним из самих красивых в нащей стране. 
Его название связывают с именем Алексан-
дра Македонского, который во время знаме-
нитого похода на Восток перевалив со своим 
войском через горные хребты, покорил Бак-
трию – крупное среднеазиатское государство. 
Одна из легенда говорит следующее. В да-
лёкие времена греческий полководец захва-
тил древнюю Согдиану. Но вольнолюбивые 
согдийцы не желали смирится с этим. Они 
беспрерывно поднимали восстания против 
саграпов завоевателя. Особую непокорность 
проявил Согдийский город, расположенный в 
горной местности. Разгневанный царь решил 
наказать горцев. С отрядом воинов он до-
брался до места, где ныне расположено озе-
ро. Тогда здесь протекала река. Александр 
Македонский прислал построит высокую за-
пруду. Поднявшаяся вода затопила город, а 
на его место возникло озеро. 

Другие легенды рассказывают о гибели 
в Искандеркуле любимого коня полководца 

– Буцефала. В действительности же тот во-
доем, как и многие другие озера в Таджики-
стане, образовался в ледниковой долине в 
результате горного обвала. 

Искандеркуль стал чудесным украшением, 
туристской жемчужиной Фанских гор, этого 
обособленного района между Гиссарским и 
Зеравшанским хребтами. А Фанские горы уже 
давно по праву оценили все, кто здесь побы-
вал. И все увозят отсюда незабываемые впе-
чатления. 

Расположен Искандеркуль на высоте око-
ло 2200 метров над уровнем моря. Площадь 
его сравнительно невелика – 3,5 км2. Однако 
по величине годового стока воды он в 26 раз 
превосходит Севан, хотя знаменитое озеро в 
Армении больше Искандеркуля по объему в 
несколько сот раз. 

Со всех сторон Искандеркуль окружают 
громады гор, образуя в отдельных местах не-
приступные обрывы. На берегах отчетливо 
выделяются узкие террасы и полосы, свиде-
тельствующие о прежнем высоком уровне 

ЖЕМЧУЖИНА В ЛАДОНЯХ ГОР
Удивительно прекрасна природа горного Таджикистана. Заоблачные вер

шины зорко стерегут своих пленниц – живописные, разноцветные озера. Они 
сверкают под лучами яркого южного солнца, как драгоценные камни самоцве
ты. Малахитовая зелень Темурдары соперничает по красоте с аквамариновы
ми водами Искандеркуля, полированным лазуритом блещет гладь Аллоудин
ских озер, всеми цветами радуги переливаются семь Маргузорских красавиц. 
А вокруг них, по склонам гор, рассыпались арчёвые рощи, фруктовые сады. 

Звенят хрустальные водопады, манят живописные прохладные ущелья. 
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озера. Они расположились на вы-
сотах 17,39, 90 и 117 м. Питает-
ся Искандеркуль водами стреми-
тельных рек Сарытаг, Хозормеч и 
Серима, берущих начало из лед-
ников и снежников. В устьях этих 
рек приютились рощи из тополя и 
березы, ивы и барбариса, луга с 
яркой зеленью и сочных трав. 

Вода Искандеркуля холодна 
даже в самые жаркие дни. Вокруг 
озера заросли шиповника, дикой 
вишни, эфедры. Здесь можно 
встретить медведя и снежного 
барса, много зайцев и горных ку-
ропаток – кекликов. 

Климат в районе озера умеренный, с боль-
шим количеством ясных дней и незначитель-
ными осадками. Окрестностные места богаты 
полезными минералами. Тут можно найти ки-
новарь и лазурит, оптический шпаг и малахит. 
Кристально прозрачные воды, обычно ясное 
нежно-голубое небо, горные гиганты, уходя-
щие своими вершинами в заоблачные выси, 
поистине сказочную красоту. 

Из озеро берет начало река Искандер-Да-
рья, которая вблизи истока образует величе-
ственный водопад. Он впечатляет своей буй-
ной силой и неописуемой красотой. Бурная и 
порожистая река несет свои воды в Ягноб. 

Чудесна и дорога, ведущая на Искандер-
куль из Душанбе, 160 километровый путь 
подготовил туристам массу незабываемых 
впечатлений. Это и уникальное Варзобское 
ущелье, и заоблачный Анзобский перевал, 

высота 3327 метров над уровнем моря. С 
перевала открывается живописная панорама 
вершин Гиссарского хребта. Как белые немые 
великаны, застыли снежные пики, а внизу – в 
Зиддинской долине, словно игрушечные, рас-
сыпались кишлаки. 

Дорога приводит в долину реки Ягноб, 
где сама река скрывается под землей, а за-
тем через полкилометра вновь появляется 
на поверхности. За кишлаком Рават туристы 
любуются редчайшим природным явлением 
– подземным пожаром. Тысячелетия горит 
здесь уголь, и образующиеся при этом раска-
ленные газы с шумом вырываются из трещин. 
Это своеобразный духовые печи, без дыма и 
пламени. 

Хребты Фанских гор венчают одиннадцать 
пятитысячников, над которыми возвышается 
величественная Чимтарга (5490 м.) Стоит пе-
ревалить из одного ущелья в другое, как сра-
зу попадаешь в другой мир. Совсем иной цвет 

воды и скал. Большую часть года 
здесь безоблачно, а лишь неболь-
шие облачка курчавятся по склонам 
гор и на перевалах. 

Таджикский республиканский Со-
вет по туризму и экскурсиям постро-
ил на золотом побережье Искан-
деркуля турбазу. Гостей встречают 
уютные жилые корпуса с удобства-
ми. Есть здесь и отдельные коттед-
жи, и палаточный городок. На шести 
гектарах в устье реки Серимы рас-
положился целый туристский ком-
плекс.

Владимир ФРОЛОВ
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МОВ М.Б., БОКИЕВ Б.Р.

(Таджикский Техниче-
ский Университет им. ака-
демика. М.С.Осими)

Аннотация: в статье при-
ведены анализ современного 
состояния предварительного 
осветления высокомутных 
вод, качества источники водо-
снабжения и анализа очист-
ные сооружение для освет-
ления высокомутных вод. С 
целью совершенствования 
существующих установок и 
сооружений проводились ис-

следования установки новой 
конструкции для предвари-
тельного осветления высоко-
мутных вод.

Ключевые слова: водо-
снабжения населения, водоо-
чистные установки, движения 
потока, коагулянт, тонкослой-
ный модуль.

Общий объём вод, ис-
пользуемых в Республике 
Таджикистан для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения 
населения составляет – до 
2-3% от всего объёма исполь-
зуемых вод в республике. 

Несмотря на значительные 
запасы пресной воды, в ре-
спублике уровень водоснаб-
жения населения находится 
на низком уровне, особен-
но, в сельских населенных 
пунктах. В отдельных райо-
нах республики ощущается 
острый дефицит воды (Кани-
бадамский, Аштский, Шаар-
тузский, Истравшанский и др. 
районы). 

В настоящее время имеют 
доступ к централизованному 
водоснабжению составляет, 
%: от общего населения 58,1, 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ 
ВЫСОКОМУТНЫХ ВОД

В настоящее время имеют доступ к централизованному 
водоснабжению составляет, %: от общего населения 58,1, городского 
населения 95,1, сельского населения 44,2%.  

Динамика изменения численности населения сельских населенных 
пунктов по административным районам Республики Таджикистан и по 
республике за период с 2015 по 2019 г. г. (рис. 1.) [1,2] указывает на 
углубление проблем водоснабжения в республике. 

 

 
Рисунок 1. - Динамика изменения численности населения сельских населенных 

пунктов Республики Таджикистан за период с 2015 по 2019 г. 
 
В качестве источников водоснабжения сельским населением страны 

используются источники, качество воды которых характеризуется низкими 
показателями и требуют соответствующей очистки. 

В области водоснабжения для безреагентного осветления вод из 
источников с большим диапазоном колебания уровня и высоким 
содержанием взвешенных веществ используются различные сооружения и 
установки.  

Результатами выполненных научно-исследовательских работ, 
проведенных в мире явилось появление на практике безреагентного 
осветления природных и сточных вод таких сооружений как плавающий 
водозабор, вертикальные отстойники, отстойник с периферическим 
выпускным устройством, радиальные отстойники, тонкослойные 
отстойники, трубчатые отстойники, горизонтальные отстойники, отстойник 
для суспензий, отстойники периодического действия, отстойники 
непрерывного действия, отстойник-конус, многоярусный отстойник с 
промывкой осадка, отстойники непрерывного действия, оснащенные 
гребковой мешалкой, отстойник для очистки в котельных установках, 
двухъярусный отстойник, отстойник непрерывного действия с коническими 

Конференсияи илмӣ-амалӣ  дар мавзӯи «Масъалаҳои ташаккулёбии 
захираҳои об дар шароити тағйирёбии иқлим»

Бо мақсади иҷрои банди 10 Нақшаи чорабиниҳо оид ба омодагӣ ва амалигардонии 
Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 20018-2028», ки бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2017, №487 тасдиқ шу-
дааст, 27 ноябри соли 2020, дар толори маҷлисгузаронии Кумитаи ҳифзи 
муҳити зист Конференсияи илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои ташак-
кулёбии захираҳои обӣ дар шароити тағйирёбии иқлим» бо иштироки оли-
мону мутахассисони соҳа баргузор гардид.     

Дар доираи Конференсия мавзӯҳо дар самти “Танзими давлатӣ дар 
соҳаи истифода ва ҳифзи захираҳои об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва 
“Масъалаҳои ташаккулёбии захираҳои об дар шароити тағйирёбии иқлим 
мавриди баррасӣ қарор гирифт. 

Мақолаҳои илмӣ
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городского населения 95,1, 
сельского населения 44,2%. 

Динамика изменения чис-
ленности населения сель-
ских населенных пунктов по 
административным районам 
Республики Таджикистан и 
по республике за период с 
2015 по 2019 г. г. (рис. 1.) [1,2] 
указывает на углубление про-
блем водоснабжения в респу-
блике.

В качестве источников во-
доснабжения сельским насе-
лением страны используются 
источники, качество воды ко-
торых характеризуется низ-
кими показателями и требуют 
соответствующей очистки.

В области водоснабжения 
для безреагентного осветле-
ния вод из источников с боль-
шим диапазоном колебания 
уровня и высоким содержа-
нием взвешенных веществ 
используются различные со-
оружения и установки. 

Результатами выполнен-
ных научно-исследователь-
ских работ, проведенных в 
мире явилось появление на 
практике безреагентного ос-
ветления природных и сточ-
ных вод таких сооружений 
как плавающий водозабор, 
вертикальные отстойники, 
отстойник с периферическим 
выпускным устройством, 
радиальные отстойники, 
тонкослойные отстойники, 

трубчатые отстойники, гори-
зонтальные отстойники, от-
стойник для суспензий, от-
стойники периодического 
действия, отстойники непре-
рывного действия, отстой-
ник-конус, многоярусный от-
стойник с промывкой осадка, 
отстойники непрерывного 
действия, оснащенные греб-
ковой мешалкой, отстойник 
для очистки в котельных 
установках, двухъярусный от-
стойник, отстойник непрерыв-
ного действия с коническими 
полками, отстойник непре-
рывного действия для разде-
ления эмульсий, отстойники, 
установка мембранной очист-
ки вод и др. [4, 5.6,7].  

Однако, каждой установ-
ке и сооружению характерны 
преимущества и недостатки, 
которые определяются про-
стотой конструкции, малы-
ми габаритными размерами 
при высокой их производи-
тельности, эффективностью 
очистки, непродолжитель-
ным временим отстаива-
ния, самотёчным удалением 
осаждаемых загрязнений, 
отсутствием необходимости 
в постоянном обслуживании, 
небольшими энергетически-
ми затратами и т.д.

Выводы 
1. Неравномерность рас-

пределения воды по респу-
блике, прирост населения, 

ухудшение экологической об-
становки и изменение клима-
та требуют своевременного 
решения проблем водоснаб-
жения населения, особенно, 
в сельских населенных пун-
ктах.

2. Из-за низкого качества 
природные воды перед пода-
чей в систему водоснабжения 
требуют предварительную 
очистку.

3. Для водоснабжения 
сельских населений и объ-
ектов сельского хозяйства 
требуются установки, харак-
теризующихся несложностью 
конструкции, надежностью 
работы, простотой эксплуата-
ции, низкой энергоемкостью 
и доступностью. 

4. Одним из эффективных 
направлений повышения эф-
фективности работы уста-
новок по предварительному 
осветлению высокомутных 
вод является совершенство-
вание их конструкции на ос-
нове процесса тонкослойного 
осветления. 

5. Разработанная на ка-
федре Водоснабжения и во-
доотведения Таджикского 
технического университета 
им. академика М. С. Осими 
установка является в стране 
перспективной для предвари-
тельного осветления высоко-
мутных вод.

полками, отстойник непрерывного действия для разделения эмульсий, 
отстойники, установка мембранной очистки вод и др. [4, 5.6,7].   

Однако, каждой установке и сооружению характерны преимущества 
и недостатки, которые определяются простотой конструкции, малыми 
габаритными размерами при высокой их производительности, 
эффективностью очистки, непродолжительным временим отстаивания, 
самотёчным удалением осаждаемых загрязнений, отсутствием 
необходимости в постоянном обслуживании, небольшими энергетическими 
затратами и т.д. 

  
Рисунок 2. - Установка новой конструкции для предварительного 

осветления высокомутных вод 
 
 
Выводы  
1. Неравномерность распределения воды по республике, прирост 

населения, ухудшение экологической обстановки и изменение климата 
требуют своевременного решения проблем водоснабжения населения, 
особенно, в сельских населенных пунктах. 

2. Из-за низкого качества природные воды перед подачей в 
систему водоснабжения требуют предварительную очистку. 

3. Для водоснабжения сельских населений и объектов сельского 
хозяйства требуются установки, характеризующихся несложностью 
конструкции, надежностью работы, простотой эксплуатации, низкой 
энергоемкостью и доступностью.  

4. Одним из эффективных направлений повышения эффективности 
работы установок по предварительному осветлению высокомутных вод 
является совершенствование их конструкции на основе процесса 
тонкослойного осветления.  

5. Разработанная на кафедре Водоснабжения и водоотведения 
Таджикского технического университета им. академика М. С. Осими 
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Мақолаҳои илмӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон – кишвари аз назари 
сайёҳии экологӣ нодире мебошад, ки беш-
тар аз 93% ҳудуди онро куҳҳо ва минтақаҳои 
назди куҳӣ ташкил менамоянд, ки он аз 
ландшафтҳои гуногуну мавзеҳои географӣ 
ва захираи бузурги гуногунии биологӣ иборат 
мебошад.  

Мавқеи географии Тоҷикистон ва куҳҳои ос-
монхароши он дар баробари дощтани зебогии 
хос, барои минтақаи Осиёи Марказӣ ҳамчун 
сарчашмаи ташаккулёбии захираҳои обӣ хиз-
мат менамоянд. Бештар аз 63% захираҳои 
обии минтақаи Осиёи Марказӣ дар ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккул меёбанд, ки 
ташнагонро шодоб ва биёбонҳоро лолазор 
менамоянд. Объектҳои обӣ дар баробари 
сарчашмаи бо об таъмин намудани аҳолӣ 
аз лиҳози сайёҳӣ  мавзеъҳои хеле ҷаззобу 
ҷолиби диққат мебошанд. 

Тавре маълум аст, сайёҳӣ дар 
ҷаҳон яке аз соҳаҳои сердаромад 
маҳсуб меёбад. Дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон низ ба ин масъала 
диққати махсус дода мешавад. Эъ-
лон гардидани солҳои 2019-2021 
«Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ» бо пешниҳоди 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон далели гуфтаҳои 
болост.

Ташкил намудани инфрасохто-
ри сайёҳӣ ва муаррифӣ намудани 
минтақаҳои дорои кӯлҳои куҳӣ ба-

рои ҷалби бештари сайёҳон, ғанӣ гардидани 
даромад ва баланд бардоштани маърифати 
экологии аҳолӣ метавонад нақши муҳим бо-
зад.

Фароҳам овардани шароити сайёҳӣ дар 
Ҳафткӯли маъруф, ки ба ҳавзаи дарёи За-
рафшон маҳсуб аст, яке аз маконҳои ҷалби 
сайёҳон бошад.

Дар сарчашмаҳои илмию таърихӣ ин 
силсилакӯлҳо бо номҳои Кӯлҳои Марғзор, 
Ҳафткӯл ва Ҳафт паризод ном бурда шудаанд. 
Ҳафткӯли Шингдара аз кӯлҳои Ҳазорчашма, 
Марғзор, Хурдак, Нофин, Ҳушёр, Соя ва Миж-
гон иборат мебошад.

Кӯли Мижгон. Кӯли Мижгон нахустин кӯли 
Шингдара буда, дар баландии 1585 -1596 м. аз 
сатҳи баҳр дар қисмати шимолу ғарбии деҳаи 
Пасруд ҷойгир шудааст. Ин кӯл аз дарёи Шинг 
ғизо гирифта, оби он  боз ба ин кӯл мерезад. 

АҲАМИЯТИ КӮЛҲО ДАР РУШДИ 
САЁҲИИ ТОҶИКИСТОН

 
Кӯлҳои Соя ва Ҳушёр

Кӯли Мижгон
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Масоҳати умумии кӯл 0,05км2, ҳаҷми умумии 
оби он бошад 0,40 млн.м3 – ро ташкил мена-
мояд. Вобаста ба таркиби минералӣ оби кӯли 
Мижгон дар як рӯз аз ранги кабуди баланд то 
бунафши шафоф тағйир меёбад. 

Кӯли Соя болотар аз кӯли Мижгон, дар ба-
ландии 1701 – 1740м аз сатҳи баҳр ҷойгир 
буда, бо кӯли Ҳушёр ҳамшафат аст. Шароити 
геоморфологии ин ду кӯл бозгӯи он аст, ки дар 
ибтидо онҳо якҷоя будаанд ва дар натиҷаи 
равандҳои селӣ ва ғуншавии масолеҳи село-
вард аз ҳамдигар ҷудо гардидаанд. 

Масоҳати умумии кӯли Соя 0,06км2-ро таш-
кил медиҳад. Ҳаҷми оби кӯли Сояро олимон 
то 1,16 млн.м3 тахмин менамоянд. 

Кӯли Ҳушёр. Кӯли Ҳушёр 240 – 250м бо-
лотар аз кӯли Соя ҷойгир буда, садди он 
аз масолеҳи порадонагии оҳаксангҳо ва 

масолеҳи селовард иборат аст. Масоҳати кӯли 
Ҳушёр нисбат ба кӯли Соя қариб ду баробар 
зиёд аст, вале жарфи он ба ҳамин андоза кам 
мебошад. Ҳаҷми умумии оби он 0,75 млн.м3 
-ро ташкил менамояд.

Кӯли Нофин. Дар силсилакӯлҳои дараи 
Шинг дарозии кӯли Нофин нисбатан зиёд 
буда, он болотар аз кӯли Ҳушёр дар баландии 
2080м аз сатҳи баҳр ҷойгир гардидааст. 

Кӯли Нофин дар майдони 0,52 км2 доман 
паҳн намуда, ҳаҷми оби он то 4,80 млн.м3-ро 
ташкил менамояд.

Кӯли Хурдак. Кӯли Хурдак аз рӯи тартиб  
панҷумин кӯли силсилакӯлҳои дараи Шинг ба 
ҳисоб меравад. Паҳноии он ба 550 – 600 м ва 
дарозиаш ба 85 – 100 м. мерасад.

Кӯли Марғзор. Дар баландии 2139 м аз 
сатҳи баҳр, дар қисмати ҷанубу шарқии деҳаи 
Сарипул ҷойгир шуда, шашумин «паризод» 
-и силсилакӯлҳои Шингдара маҳсуб меёбад.  
Сатҳи кӯли Марғзор 186,6 км2 буда, захираи 
оби он то 25,5 млн.м3 тахмин карда мешавад.

Кӯли Ҳазорчашма. Кӯли Ҳазорчашма «па-
ризод» -и ҳафтуми силсилакӯлҳои Шингдара 
мебошад. Сарчашмаи ғизогирии кӯли мазкур 
дарёчаҳои Ҳазорчашма, Ғубайро ва чашмаҳо 
маҳсуб меёбанд. Захираи оби он 25 млн.м3 
тахмин карда мешавад.

Силсилакӯлҳои мазкур дар ҳолати 
роҳандозии дурусти хоҷагидорӣ, бунёди ин-
фрасохтор, муносибати эҳтиёткорона бо 
ёдгориҳои табиӣ, ҳифзи муҳити зист ва си-
фати захираҳои обӣ метавонанд дар рушди 
иҷтимоию иқтисодии кишвар саҳмгузор бо-
шанд.

ХОШАЕВ Д. Х., мудири 
лабораторияи геоэкология ва 

омӯзиши равандҳои гидрологии МД 
«МИТҲЗО»

Кӯли Марғзор

Кӯли Ҳазорчашма
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Субҳ ба хайр, фарзанди инсон! 
Мебинам, ки пагоҳии барвақт, пас аз наҳорӣ 

пайи коре мешитобӣ. Дилам ба асале, ки дар 
пиёлаат боқӣ монда буд, месӯзад, зеро дар 
он маҳсули меҳнати даҳҳо занбӯрони асал 
боқӣ монда, исроф мешавад. Ҳоло мехоҳам 
ба ту дар бораи заҳмати занбӯрон дар пайи 
истеҳсоли асал қисса кунам. Умед аст, ки мин-
баъд эҳтиёткор шавӣ. 

Оилаи мо аз се намуди занбӯрон иборат 
аст, ки инҳо модарзанбӯр, занбӯрҳои корӣ ва 
нарзанбӯрон мебошанд. Зиндагии мо аз рӯйи 
низоми муайяне ба роҳ монда шуда, моро ло-
зим меояд, ки ҳамроҳ зиндагӣ кунем. Аз ин 
ҷост, ки ягон тои мо мустақилона вуҷуд дошта 
наметавонем. 

Инсонҳо занбӯрони асалро дар қуттиҳо ё 
бошишгоҳи сунъие нигоҳ медоранд, ки онҳо 
«канду» ном бурда мешаванд. Дар ҳар як кан-
ду аз 20 то 80 ҳазор занбӯри асал ҷой гирифта, 
оилаи занбӯрро ташкил медиҳанд. Бо вуҷуди 
зиёд будани афроди оила занбӯрони асал чӣ 
дар муносибат ба ҳамдигар, чӣ дар тақсими 
корҳо ягон мушкилие надоранд. Ҳамаи аф-
роди оила муттаҳид буда, ба низоми дохилӣ 
беҳад тобеанд ва агар бо сабабе аз оила дур 
монанд, дар танҳоӣ ба ҳалокат мерасанд. 

Модарзанбӯрро ба ҳайси шоҳи хонадони 
занбӯрони асал ном бурдан мумкин аст, ки 
муттаҳид будани мо ба ҳастии он вобаста-
гии зич дорад. Аз ин рӯ, яке аз вазифаҳои 
асосии занбӯрони корӣ муҳофизат кардани 
модарзанбӯр аз тамоми хатарҳо мебошад. 
Модарзанбӯр ягона занбӯри модаи аз ҷиҳати 
ҷинсӣ инкишофёфта мебошад, ки имконияти 
бордоршавӣ ва тухмгузорӣ дорад. Вазифаи 
модарзанбӯр давом додани насли занбӯри 
асал мебошад. Вай аз дигар занбӯрҳо бо ран-
ги баланд ва шиками калони худ фарқ меку-
над. 

Нарзанбӯрон, ки шаклу сураташон аз 
занбӯрҳои дигар андаке фарқ мекунад, коре-
ро ба иҷро намерасонанд. Вазифаи ягонаи 
нарзанбӯрон бордор кардани модарзанбӯрҳо 
мебошад. Ҷуфтшавӣ бо модарзанбӯр дар 
ҳавои гарми офтобӣ ба амал меояд ва занбӯри 
нар пас аз бордор кардани модарзанбӯр но-
буд мешавад. 

Занбӯрҳои корӣ ҳамон занбӯрҳои модае 
ҳастанд, ки аз ҷиҳати ҷинсӣ инкишоф наёфта-
анд. Онҳо қисми асосии оилаи занбӯри асал-
ро ташкил медиҳанд. Аз кашондани ғизо ва 
тарбияи насл сар карда, то ба нигоҳ доштани 
ҳарорату намнокии зарурӣ дар лона ва уму-
ман ҳамаи корҳои дохил ва беруни канду ба 
дӯши занбӯрҳои корӣ гузошта шудааст. 

Лонаҳои мо - занбӯрон аз зиёд шашкунҷаҳои 
баробари иборат аст, ки онҳоро мо аз мум ме-
созем. Оё ягон бор фикр кардаӣ, ки чаро мо 
лонаҳоямонро секунҷа, чоркунҷа ё панҷкунҷа 
не, балки маҳз шашкунҷа месозем? Лонаҳои 
шашкунҷа барои ҷойгир кардани асал, ғизои 
захиравӣ, фардҳои занбӯри асал ва умуман 
барои насли онҳо шакли мувофиқтарин ба 
ҳисоб меравад. Дар айни ҳол барои сохтани 
ин намуди лонаҳо назар ба дигар намудҳо 
маҳсулоти кам истифода мегардад. Яъне бо 
сохтани ин намуди лонаҳо занбӯрони асал ҳам 
маҳсулотро сарфа мекунанд ва ҳам натиҷаи 
беҳтаринро ба даст меоранд. Ба ин маънӣ 
занбӯрони асал, ки мисли инсонҳо таҳсили 
муҳандисӣ надидаанд, лонаҳои худро дар 
шакли шашкунҷа бо савқи илоҳӣ месозанд. 

Лонаи занбӯрони асал аз чандин шонаҳои 
параллел иборат буда, мо муҳимтарин 
маҳсули меҳнатамон – асалро дар лонаҳои 
чуқур, ки дар боло ҷойгиранд, нигоҳ медорем. 
Дар лонаҳои калон, ки дар мобайни шонаҳо 
ҷой доранд, насли занбӯри асали корӣ парва-
риш карда мешавад. 

Мо асалро аз шаҳди гули дарахту растаниҳо 
тайёр мекунем. Барои тайёр кардани асал 
моро лозим меояд, ки намнокии шаҳдро аз 50-
60 % ба воситаи бод кардан то 20% кам карда, 
онро ба глюкоза ва фруктоза табдил диҳем ва 
сипас рӯяшро бо пардаи мумӣ пӯшонем. Воба-

«АЗ ЗАБОНИ ЗАНБEРИ АСАЛ...»

Тибқи маълумоти оморӣ, то 30 сентябри соли 2020 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории 
ҷумҳурӣ 232 146 оилаи занбӯри асал мавҷуд буда, дар ин давра 1886,3 тонна (100,1%) 
асал истеҳсол карда шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта шумораи 
оилаҳои занбӯри асал 7521 адад ва истеҳсоли 1, 8 тонна зиёд мебошад.
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ста ба он ки мо асалро аз шаҳди кадом 
намуди растанӣ тайёр мекунем, таъм ва 
рангу бӯйи асал гуногун мешавад. 

Таркиби химявии асал мураккаб 
буда, дар он то 300 модда мавҷуд аст, 
ки фруктоза, глюкоза, об, моддаҳои 
азотӣ, ферментҳо, витаминҳо, моддаҳои 
минералӣ ва ғайра аз ҷумлаи онҳо ме-
бошанд. Ҳамчунин асал гӯё ба хотири 
табобат офарида шуда бошад, ки дар 
он давои зиёда аз 500 беморӣ ниҳон 
аст. Камхунӣ, беиштиҳоӣ, шикамдард, 
варам, дамиш, зардпарвин, фарбеҳӣ, 
беқувватӣ ва ғайра иллатҳое мебошанд, 
ки асал барояшон давои тағйирнопазир 
ба ҳисоб меравад. 

Ҳар гоҳе растаниҳои асалдеҳ гул ме-
кунанд, ҳаракати мо - занбӯрон зиёд 
мешавад, зеро мо мехоҳем аз фурсат 
истифода карда, бисёртар асал захира 
кунем. Занбӯрони таҳқиқгар ба саёҳат 
баромада, ҷойи растаниҳои лозимиро 
муайян карда, ба канду бармегарданд. 
Онҳо бо ҳаракатҳои махсус, ки шакли 
доира монанд ба рақами 8-ро дошта, 
«рақси занбӯр» номбар мешаванд, ма-
кони ҷойгиршавии шаҳд ё гарди гулро 
ба занбӯрони дигар нишон медиҳанд. 
Сипас занбӯрони корӣ аз рӯйи таърифи 
онҳо ба мавзеи ҷойгиршавии растаниҳо 
рафта, шаҳди гулҳоро ҷамъ меоранд. Ва 
ҳамаи инро ба сурати асал барин ғизои 
сермаҳсул ба инсон тақдим мекунанд. 

Ҳамин тавр ҳамаи он заҳматҳое, ки 
мо мекашем, дар ниҳояти кор ба фоидаи 
инсон аст. Аслан, агар бо чашми таҳқиқ 
нигарем, на танҳо меҳнати занбӯрони 
асал, балки меҳнату заҳмати ҳамаи 
мавҷудоти рӯйи замин ба хотири одами-
зоданд, яъне ба шумо, инсони мӯҳтарам, 
нигаронида шудаанд. Аз он ҷое, ки ҳамаи 
мавҷудоту махлуқот ба хотири инсон 
офарида шудаанд, масъулияти инсон 
будан ҳам хеле гарон будагист... 

Ва ногуфта намонад, ки ҳамчун ин-
сон шумо метавонед аз зиндагии мо – 
занбӯрони асал ба худ дарси зарурие 
бигиред. Тасаввур кунед, ки чӣ гуна ме-
тавон дар оилае, ки аз 80 ҳазор занбӯр 
иборат аст, тақсими корҳоро бехато ба 
роҳ монд? Чаро занбӯрон беист кор ме-
кунанд ва муҳимтар аз ҳама, барои худ 
не, барои дигарон зиндагӣ карда, бо 
истеҳсоли асал машғуланд? Шояд ин 
ҷиҳати масъала барои андеша кардан 
арзанда бошад?!

Хуршед САФАРОВ, 
"Ҳифзи табиат"

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

ШЕРАЛИЗОДА Б. А. – Раиси Кумитаи                               
                              ҳифзи муҳити зисти назди
                              Ҳукумати Ҷумҳурии
                              Тоҷикистон,

МАВЛОДОД А. М. – Муовини Раиси
                               Кумитаи ҳифзи муҳити
                               зисти назди Ҳукумати
                               Ҷумҳурии Тоҷикистон,

ҚИЁМЗОДА З. С. – Муовини Раиси Кумитаи
                               ҳифзи муҳити зисти
                               назди Ҳукумати Ҷумҳурии
                               Тоҷикистон,

ХАЙРУЛЛОЕВ Р. – Муовини директори МД 
                               «Маркази миллии иҷрои 
                               уҳдадориҳои Конвенсияи 
                               Стокголм оид ба ИУО 
                               дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»

Сардабир : Ҷ. ЯҚУБОВ
Тарроҳ: ХУРШЕДИ НАСРУЛЛО

Нишонӣ: ш. Душанбе, к. Шамсӣ 5/1
Тел: 918-17-98-86, 93-770-66-68
E - mail: ajammehr@mail.ru
www.tajnature.tj

Ба хотири гуногунандешӣ матолибе
низ нашр мешавад, ки идораи маҷалла
зимнан метавонад бо муаллифон
ҳамақида набошад ва масъулияти
онро ба дӯш нагирад.

Теъдод: 1000 нусха
Макони нашр: матбааи «КОНТРАСТ»

Маҷалла дар назди Кумитаи
ҳифзи муҳити зисти назди

Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон таъсис

ёфтааст.
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