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Дар шароити тағйирёбии иқлим масъалаи ҳифзи манбаъҳо 

ва захираҳои оби тозаи ошомиданӣ ба яке аз мушкилоти 

асосии мардуми сайёра табдил ёфтааст. 

Кишвари мо дар ин самт ҳамчун кишвари ташаббускор ва 

пешсаф дар миқёси ҷаҳонӣ, алалхусус дар чаҳорчубаи 

Созмони Милали Муттаҳид эътироф гардидааст. 

Эмомалӣ Раҳмон 

В условиях изменения климата защита источников чистой 

питьевой воды стала одной из главных задач для людей 

планеты. 

Наша страна признана инициативной и лидером в этой 

области в мировом масштабе, особенно в рамках 

Организации Объединенных Наций. 

Эмомпли Рахмон 

In the context of climate change, protecting sources of clean drinking 

water has become one of the main tasks for the people of the planet. 

Our country is recognized as an initiative and a leader in this field 

on a global scale, especially within the framework of the United 

Nations. 

 

Emomali Rahmon 
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Пиряхи Федченко 

Fedchenko glaciers 

Пиряхи ГГП 

Glacier GGP 

Пиряхи  Диахандара 

Diahandara Glaciers 

Пиряхи Якарча 

Glacier Yakarcha 

Пиряхи Дарвоз 

Darvoz Glacier 

Пиряхи Октябр 

October  glaciers 

Пиряхи Зарафшон 

Zarafshan Glacier 

Пиряхи Мазорӣ 

Mazari Glacier 

Пиряхҳои РГО ва Хирсон 

RGO and Kherson glaciers 

 

Пиряхҳои Қизилкӯл ва Дидал 

Kizilkul and Didal glaciers 

Пиряхи Оқбайтал 

Okbaytal glacier 
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Масоҳати пиряхҳои калон дар Тоҷикистон ва камшавии онҳо дар давраи аз соли 1980 то 2020  с. 

Пирях Масоҳатӣ пиряхҳо 1980 Масоҳатӣ пиряхҳои 2020 Фарқият 

Федченко 156 152 -4 

Зарафшон 133 127 -6 

Ғармо 115 111 -4 

РГО 64 65 1 

Бивачни 37 41 4 

Косиненко 27 25 -2 

Хирсон 25 26 1 

Мазорӣ 23 21 -2 

Площадь крупных ледников Таджикистана и их уменьшение в период с 1980 по 2020 г. 

Ледник Площадь ледника в 1980 Площадь ледника в 2020 Разница 

Федченко 156 152 -4 

Зерафшанский 133 127 -6 

Гармо 115 111 -4 

РГО 64 65 1 

Бивачный 37 41 4 

Косиненко 27 25 -2 

Меджвежий 25 26 1 

Мазарский 23 21 -2 

The most Area of large glaciers in Tajikistan and their decrease in the period from 1980 to 2020 years. 

Glacier Glacier area in 1980 Glacier area in 2020 Difference 

Fedchenko 156 152 -4 

Zerafshan 133 127 -6 

Garmo 115 111 -4 

RGS 64 65 1 

Бивачный (bivouac) 37 41 4 

Kosinenko 27 25 -2 

Medvezhiy 25 26 1 

Mazarsky 23 21 -2 
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Қисмати болоии пиряхи Федченко 

Верховья ледника Федченко 

Surface of the Fedchenko Glacier 
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Стансияи обуҳавошиносӣ ба номи Н. Гарбунов  

Метеостанция им. Н. Горбунова  

Meteorological Station by name N.Gorbunov  
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Қисмати болоии пиряхи Федченко 

Верхняя часть ледника Федченко 

The upper part of the Fedchenko glacier 
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Қисмати болоии пиряхи Федченко 

Верхняя часть ледника Федченко 

The upper part of the Fedchenko glacier 
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Қисмати болоии пиряхи Федченко 

Верховья ледника Федченко 

 The upper part of the Fedchenko glacier 
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Забонаи пиряхи Федченко 

Языка ледника Федченко 

 Front of Fedchenko Glacier 

Корҳои тахеометрӣ дар забонаи пиряхи Федченко 

Тахеометрическая съемка языка ледника Федченко 

Tacheometric survey of the front of the Fedchenko Glacier 

Корҳои тахеометрӣ дар забонаи пирхяи Федченко 

Тахеометрическая съемка языка ледника Федченко 

Tacheometric survey of the front of the Fedchenko Glacier 
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Қуллаҳои Дарвоз 

Sommets de Darvaz  

Peaks of Darvaz 

Пиряхҳои баландкӯҳ  

Высокогорные ледники  

high mountain glaciers  
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Сирки пиряхӣ 

Ледниковый цырк 

Cirques  
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Забонаи пиряхи Хирсон   

Язык ледника Медвежий 

Front of the Medvezhiy glacier  
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Қисмати болои пиряхи Хирсон 

Поверхность ледника Медвежий  

The surface of the Mevezhiy glacier 

Ҳаракати  пиряхи Хирсон 

Пульсация  леднике Медвежий 

Pulsation of the Bear Glacier 
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№  Номгуи пиряхҳо  Ҳавзаи дарёҳо  Намуди пиряхҳо  
Самти 

ҷойгиршави 
Дарозӣ  км  Масоҳат км2 Забона  

Хатти  

фирн  

Нуқтаҳои 

балантарини 

пиряхҳо 

1 Зарафшон Зарафшон косашакл Ҷғ 27,8 132,0 2810 4050 4900 

2 ГГП Зарафшон косашакл Шиғ 1,2 0,54 3520 3670 3820 

3 Қизилкул Сурхоб Водигӣ Ши 2,5 0,9 3000 3300 3440 

4 517 Сурхоб Водигӣ Ши 2,9 0,8 2320 2950 3400 

5 Федченко Муксу дарахшакл Ши 77 156 2900 4695 6280 

6 Ғармо Обихингоб дарахтшакл ҶҒ 30,4 114,6 2970 4900 6260 

7 Скогач Обихингоб водигӣ Ши 12,0 12,6 3050 4400 5250 

8 
 

Мазорӣ Обихингоб водигӣ Ши 16,8 23,0 3200 4350 5400 

9 
 

Хирсон Ванҷ 
Муракаби 

водиги 
Ғ 15,8 25,3 2900 4400 4680 

10 
 

РГО Ванҷ водигӣ Ши-ША 23,2 64,4 2580 4200 6200 

14 

Пиряхҳои назоратии Тоҷикистон 
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№   
Name of  

the glacier 
river basin Glacier type Exposition 

 

Length km 

  

Area  km2 

 

Tongue 

   

Firnova line 
Highest point of 

the glacier 

1 Zeravshan Zeravshan dendrite. sw 27,8 132,0 2810 4050 4900 

2 GGP Zeravshan little valley. nw 1,2 0,54 3520 3670 3820 

3 Kyzylkul Surkhob valleys. n 2,5 0,9 3000 3300 3440 

4 517 Surkhob valleys. n 2,9 0,8 2320 2950 3400 

5 Fedchenko Muksu dendrite. n 77 156 2900 4695 6280 

6 Garmo Obihingou dendrite. sw 30,4 114,6 2970 4900 6260 

7 Skogach Obihingou valleys. n 12,0 12,6 3050 4400 5250 

8 
 

Mazarsky Obihingou valleys. n 16,8 23,0 3200 4350 5400 

9 
 

Medzhvezhiy Vanj difficult-valley w 15,8 25,3 2900 4400 4680 

10 
 

RGS Vanj valleys. nw 23,2 64,4 2580 4200 6200 

15 

Control glaciers of Tajikistan 
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Мушоҳидаҳои аэровизуалӣ бо истифода аз Дрон дар пиряхи Хирсон 

Аэровизуальные съемки ледника Медвежий с помощью Дрона 

Еrial photography of the Bear Glacier from Dron 

Мушоҳидаҳои аэровизуалӣ бо истифода аз Дрон дар пиряхи Хирсон 

Аэровизуальные съемки ледника Медвежий с  помощью Дрона 

Еrial photography of the Bear Glacier from Dron 
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Шакли умумиии пиряхи Хирсон 

Общий вид ледника Медвежий 

General view of the Bear Glacier 
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Ҳолати пиряхи РГО ҳангоми ҳаракат дар соли 2003. 

Состояние ледника РГО во время подвижки в 2003 г. 

The state of the RGO glacier during the shift in 2003. 
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Ҳолати пиряхи РГО дар соли 2021. 

Состояние ледника РГО в 2021 г. 

State of the RGO glacier in 2021. 
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Мушоҳидаҳои аэровизуалӣ дар пиряхи Мазорӣ 
Аэровизуальные обследование на леднике Мазарский 
Aerovisual survey of the Mazarsky glacier 
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Корҳои тахеометрӣ дар пиряхи Скогач 

Тахиометрические работы на леднике Скогач 

Tachometric work on the Skogach glacier 
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Пиряхи Скогачи ҳавзаи дарёи Обихингоб 

Ледник Скогач бассейна реки Обихингоб  

Skogach Glacier in the Obikhingob basin 
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Корҳои тадқиқотӣ дар пиряхи Дарвозии ҳавзаи дарёи Обихингоб 

Обследование ледника Дарвазский  бассейна реки Обихингоу 

Examination of the Darvazsky glacier 
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Даҳанаи пиряхи Дарвоз 

Грот ледника Дарвазский  

Grotto of the Darvaz glacier 

Мушоҳидаҳои аэровизуалӣ дар пиряхи  Дарвоз 

Аэровизуальные обследование ледника Дарвазский  

 Aerovisual survey of the Darvaz glacier 
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Қисмати болоии пиряхи Зарафшон 

Верхняя часть Зеравшанского ледника 

Upper part of the Zeravshan glacier 
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Нуқтаи назоратии пиряхи Зарафшон 

Контрольная точка  ледника Зеравшан 

Control point of the Zeravshan glacier 

2009 

1979 
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Корҳои тадқиқоти дар пиряхи ГГП 

 Исследовательские работы на леднике ГГП 

Research work on the GGP glacier 

Корҳои баланс моссавӣ дар пиряхи ГГП 
Баланс масса на леднике ГГП 
Mass balance on the GGP glacier 

Гирифтани намунаҳо аз хатти фирни пиряхи GGP 
Взятья проб из фирновой линии ледника ГГП 
Taking samples from the firn line of the GGP glacier 

Насби стансияи автоматикӣ дар пиряхи ГГП 
Установка метеостанции на леднике ГГП 
Installing a weather station on the GGP glacier 
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Мушоҳидаҳои аэровизулии пиряхи ГГП бо истифода аз Дрон 
Аэровизуальные наблюдения на леднике ГГП с помощью Дрона  
Aerovisual observations on the GGP glacier from Dron 
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Пиряхи ГГП 

Ледник ГГП 

GGP glacier  
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Раванди корӣ дар пиряхи ГГП 

Рабочий процесс на леднике ГГП 

The process of working on the GGP glacier 
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Чарогоҳҳои баландкӯҳи  

Pâturage alpin  

Highland pastures 

Арчазорҳо 

Genévriers   

Junipers 

32 

Ҳаракати пиряхи 517—и ҳавзаи дарёи Сурхоб.  

Пульсация ледника 517 бассейна р. Сурхоб. 

Pulsation of glacier 517 of the river basin. Surkhob. 
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Қисмати рости пиряхи Қизилкул  
Правый приток  ледника Кызылкуль 
The right part of the Kyzylkul glacier 

Корҳои тадқиқотӣ дар пиряхи Қизилкули ҳавзаи дарёи Сурхоб 
Исследовательские работы на леднике Кызылкуль бассейна реки Сурхоб 
Research work on the Kyzylkul glacier in the Surkhob river basin 

34 
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Мушоҳидаҳои Аэровизуалӣ бо истифода аз Дрон дар пиряхи Қизилкул  

Аэровизуальные наблюдение с помощью дрона на леднике Кызылкуль 

Aerovisual surveillance with a drone on the Kyzylkul glacier 

35 
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Таҳлили маълумотҳои ҳолати пиряхҳои назоратӣ (репрезентативӣ)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз солҳои 1956-1960 то ин ҷониб 

мунтазам таҳти назорат қарор доштанд, нишон дод, ки ҳама пиряхҳои назоратии ҳавзаи дарёҳои кишвар (гиреҳҳои асосии яхбандӣ) дар 

ҳолати таназзулёбӣ қарор доранд. Дар ҳама пиряхҳои назоратӣ равандҳои камшавии майдони яхӣ, ақибнишинии қисмати забона 

(фронталӣ), пастшавии  сатҳи болоӣ, дар умум камшавии ҳаҷми массаи яхини пиряхҳо ба чашм расида истодааст.  Коҳишёбии пиряхҳо ба 

ҳам монанд набуда, вобаста ба ҳавзаҳо аз якдигар фарқ мекунанд. Ин раванд вобаста ба хусусиятҳои хоси иқлимии ҷойгиршавии ҳавзаи 

дарёҳо, минтақаҳои баландии ҷойгиршавии пиряхҳо, миқдори боришот дар майдонҳои ҷойгиршавии пиряхҳо ва дигар омилҳо шарҳ дода 

мешавад.  

Дар раванди кам гардидани дарозии пиряхҳо ва майдону ҳаҷми онҳо буришҳои кундалангии ҷисми асосии пирях нақши муҳим 

мебозад, ки ин ҳодиса аз ҳисоби обшавии пиряхҳои паҳлӯии пиряхи асосӣ рух медиҳад (пиряхи Зарафшон, Рама, Ғармо ва ғ). Дар натиҷа аз 

ҷисми асосии пирях хусусан дар қисмати забонаи он яхпораҳи язим бо истилоҳ “яхҳои мурда” ҷудо мешаванд, ки ин яхпораҳо “яхҳои мурда” 

муддати муайяне фаъолият намуда, дарёҳои аз минтақа ҷоришаванда аз он ғизо мегиранд. Аммо вобаста ба ҳаҷми яхпора ва қабати 

ҷинспораҳои болои он (морена) ин яхпораҳо “яхҳои мурда” муддати тӯлони давом накарда, одатан то 5-7 сол давом мекунанд. Бо мурури 

замон ин яхпораҳои мурда об шуда, ҳаҷман кам мешаванд ва қабати рӯйпуши ҷинсҳои кӯҳӣ оҳиста-оҳиста ҳамфор шуда, баъди якчанд 

муддате дар ҷойи яхпораи азим растаниҳо аз қабила, алафҳо ва буттаҳо пайдо мешаванд. Дар охир як навъ манзарае ба вуҷуд меояд, ки ба ҳеҷ 

ваҷҳ ба манзараи яхпораи азим шабоҳат надорад (пиряхи Зарафшон, Рама, Ғармо, Язғулом ва ғ). 

Вобаста ба хусусиятҳои морфологияшон ҳар як пирях коҳишёбии ба худ хос дорад. Дар асоси таҳлили маълумотҳои корҳои дар 

пиряхҳои назоратӣ гузаронидашуда, коҳишёбии пиряхҳои косашакл (каровый) нисбат ба пиряхҳои водигӣ ва дигар намуди пиряхҳо хеле 

сусттар аст. Зеро пиряхҳои косашакл махсусан дар фуруравиҳои релефи минтақаҳои баландкуҳӣ ҷойгир буда, аксар вақт онҳо дар сояи 

сангҳои атроф, қуллаҳо ё теппаҳои қаторкӯҳҳо мехобанд. Пиряхҳои водигӣ ва нишебигӣ нисбатан ба обшавӣ осебпазир буда, махсусан 

пиряхҳои нишебигӣ чун қоида, аз майдони васеъи ғундории барфу тармавӣ маҳруманд ва бисёрвақт зери таъсири шамол қарор доранд, ки 

қабати барфро аз болои онҳо мебарад.  

Тавре зикр гардид, тибқи маълумоти мушоҳидаҳои аэровизуалии соли 2016 дар баландиҳои 3500-3700 метр аз сатҳи баҳр дар мавзеи 

пиряхи Бивачний ва пайвастшавии он бо пиряхи Федченко, фаъол шудани шохобҳои ин пиряхҳо ба қайд карда шуд (пиряхҳои Ошанина, 

Калинин ва ғайраҳо), ки дар онҳо 8-10 метр баланд шудани сатҳи болоии онҳо, пайдо шудани минтақаҳои рахнашавӣ ва тарқишҳо дар болои 

ин пиряхҳо, ки дар рафти корҳои экспедитсонии то солҳои навадум мушоҳида карда нашудаанд. Аз қабили сатҳи болоии пиряхи Бивачний 

нисбат ба соли 1989 ба 12-15 метр баланд шуда, майдони ҷинспораҳои кӯҳӣ дар минтақаи ҷудошавии он бо пиряхи Федченко баръакс кам 

шудааст. Ҳамаи ин нишондодҳо аз фаъол будани майдони яхбандиҳо дар баландиҳои 4400-4700 метр аз сатҳи баҳр шаҳодат медиҳанд.  

Пиряхҳое, ки дар минтақаи Помири Шарқӣ ҷойгиранд, дар тӯли давраи мушоҳидаҳо қариб, ки коҳиш наёфта, сарҳади худро тағйир 

надодаанд ва ақибнишинии қисмати забонаи онҳо дар давоми сол ба ҳисоби миёна 2-5 метро ташкил медиҳад. Мушкилоти муайян кардани 

сарҳади воқеии ин пиряхҳо бо дараҷаи баланди моренапӯшии (бо ҷинсҳои куҳи пушидашуда) ҳам майдони пиряхҳо ва ҳам қисми забонаи 

онҳо шарҳ дода мешавад. 

Хулоса  
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An analysis of the work carried out on the state of representative (control) glaciers in Tajikistan from the start of regular observations in 1956-1960 showed. Al-

most all control glaciers located in the river basins of Tajikistan (the main glaciation sites) are in the process of retreat. There are processes of reduction in the areas of 

glaciers, retreat of their frontal parts (tongues), lowering the levels of their surfaces and, naturally, a decrease in the volume of ice masses. The retreat of glaciers lo-

cated in different river basins is heterogeneous and differs from each other. This process is explained by the dependence on the climatic characteristics of the location 

of the river basin, the altitudinal zones of the location of glaciers, their exposure, and the amount of precipitation in the river basins where the glaciers are located 

and other factors. 

The so-called “cutting” of the main glacier shaft by its lateral tributaries (Zerafshansky, Rama, Garmo glaciers, etc.) plays an important role in reducing the 

length of glaciers, reducing their areas and volumes. As a result of "cutting" from the main trunk of the glacier, mainly in its final part, sections of the so-called "dead 

ice" significant in area and volume are cut off. These sections of the “dead ice” detached from the main body of the glacier are still functioning for some time. The 

flow of water into the river, which originates from the area of its supply, continues. However, depending on the area of the detached part of the glacier, its moraine 

and size of the volume, these areas do not exist for long. Usually within 5-7 years. In the future, these areas of "dead ice" melt, decrease in volume, and their moraine 

cloaks flatten out, and over time, grassy and woody-shrub vegetation begins to grow on the floodplain of the river where the glacier lay. Ultimately, a peculiar land-

scape is formed that does not in any way resemble the landscape of an ice massif (Garmo, Zeravshan, Yazgulem, Rama and others glaciers). Depending on the mor-

phological type of glaciers, the peculiarities of the rate of their retreat are characteristic. The reduction in the areas of cirque glaciers, according to the analysis carried 

out behind control glaciers, is much slower than that of valley or other types of glaciers. Since, cara glaciers are located in the hollow areas of the mountainous ter-

rain. In addition, often, they lie in the shadow of the surrounding rocks, peaks or spurs of the ridges. Valley glaciers and slope glaciers are most susceptible to retreat. 

The latter, as a rule, are deprived of vast areas of snow-avalanche feeding and are subject to wind blowing of snow masses from their bodies. 

As already noted, according to the data of aerovisual observations conducted in 2016 at altitudes of 3500-3700 m.a.m. in the area of the junction of the Bivachny 

glacier and its junction with the Fedchenko glacier, activation of the tributaries of these glaciers was noted: Oshanina, Kalinin and others. There was an increase in 

the surfaces of their bodies by 8-10 meters, the formation of fault zones, cracks on the bodies of these glaciers, which were not observed during the expeditionary 

work carried out in 1989. The surface of the Bivachny glacier rose by 12-15 meters compared to 1989. The area of moraine deposits has sharply decreased in the area 

of the junction of the Bivachny glacier with the Fedchenko glacier. All this indicates the activation of glaciers located at altitudes above 4400 - 4700 m.a.m. 

The glaciers located on the territory of the Eastern Pamirs have practically not changed their boundaries over the entire observation period. Their retreat over a 

long period averaged 2-5 meters per year. Difficulties in determining the true boundaries of the occurrence of these glaciers are explained by the high degree of mo-

raine coverage of both the areas of the glaciers and their frontal parts. 

On the basis of the expeditionary work carried out on the control (representative) glaciers, as well as the conducted aerovisual observations, specialists from the 

Center for Glaciology, the Agency for Hydrometeorology, are updating data on glaciers listed in the Catalog of Glaciers of the USSR, in order to obtain new, reliable 

data on the current state of glaciers. Moreover, the compilation, according to the data obtained, of the “Catalogue of glaciers in Tajikistan”. Such works are now nec-

essary, first, for the fact that the cataloging of glaciers was carried out at the end of the 60-70s of the twentieth century. In view of the fact that over the past decades 

there has been a trend towards climate change both on a global scale and on the scale of the territory of Tajikistan, it is necessary to obtain reliable data on the current 

state of the glaciers in the Republic of Tajikistan. The main sources of the main wealth of the Republic - Fresh water.  
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