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ТАҚРИЗИ 

муќарризи расмї ба кори диссертатсионии Расулзода Њомидљон 

Њасан дар мавзӯи «Хусусиятҳои хоси ташаккулёбӣ ва истифодаи 

оқилонаи захираҳои обии ҳавзаи дарёи Панҷ», барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илмҳои техникї аз руйи ихтисоси 25.00.27 – 

Гидрологияи хушкӣ, захираҳои обӣ, гидрохимия 
 

Мубрамияти кори диссертатсионї.  
Кори диссертатсионии Расулзода Њ.Њ. ба яке аз масъалањои 

муњими имрўзаи Тољикистон ва Осиёи Марказї бахшида шудааст. Ба 
њамагон маълум аст, ки асоси захирањои обии минтаќаи бањри Арал ин 
пиряхњо, дарёњо ва кўлњои Тољикистон ташкил мекунанд. Вобаста ба ин 
омўзиш, арзёбї ва тадќиќоти захирањои обии Тољикистон яке аз 
масъалањои муњими на танњо Тољикистон, балки кишварњои Осиёи 
Марказї мањсуб меёбад. 

Омўзиши дарёи Панљ, ки яке аз дарёњои њудуди бањри Арал 
мебошад, ањамияти махсуси илмї дорад. Дарёи Панљ ба яке аз шохобњои 
асосии дарёи сарњадгузари Амударё дар Осиёи Марказї тааллуќ дошта 
дар якљояшавии дарёњои Помир ва Вахондарё (дарозиаш 921 км ва 
масоњати њавзааш 114,000 км2) ба вуљуд меояд. Баландии саргањ 4130 м аз 
сатњи бањрро ташкил медињад. Масоњати умумии яхбандии њавза 3767 
км2 ташкил медињад. Арзиши миёнаи сарфаи об таќрибан 1032 м3/с 
ташкил медињад. 

Мушоњидањои муњаќиќ нишон додааст, ки дар минтаќаи 
ташаккулёбии маљрои д.Панљ ягон таѓйироти љиддии антропогенї ба 
амал намеояд. Дар минтаќаи транзит ва парокандашавии љараён, об 
мисли тамоми давраи гидрологї дар натиљаи таъсири мутаќобилаи дарё 
ва минтаќа таѓйир меёбад. Ин таъсири мутаќобила бо кашидани об аз 
дарёњо барои минтаќањои обёришаванда ва ба дарёњо рехтани љараёни 
бозгашти намакњо ва маводи кимиёвии кишоварзї хос аст. 

Њамин тариќ, мавзўи интихобнамудаи Расулзода Њ.Њ. барои рушди 
минбаъдаи илм ањамияти бузург дорад.  

Максади кор ин арзёбии хусусиятҳои ташаккули маҷрои обӣ, 

инчунин истифодаи оқилонаи захираҳои обии дарёи Панҷ дар шароити 

кунунии тағйирёбии иќлим ба њисоб меравад. Муаллиф вазифаҳои 
зеринро иљро намудааст: 

1. Таҳлили шароити ташаккулёбии маҷрои ҳавзаи дарёи Панҷ. 

2. Омӯзиши хусусиятҳои иқлимӣ ва таъсири он ба шароити 

ташаккулёбии маҷрои ҳавзаи дарёи Панҷ дар марҳилаи муосир. 

3. Муайян намудани мушкилиҳо дар мавзеи ташаккулёбии ҳавзаи 

дарёи Панҷ. 

4. Таҳлили тақсимшавии миқёсии захираҳои об дар ҳавзаи дарёи 

Панҷ. 

5. Муайян намудани таъсири омилҳои антропогенӣ ба тағйирёбии 

хусусияти маҷрои ҳавзаи дарёи Панҷ. 
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6. Муайян намудани қонунияти умумии омили иқлимӣ ба 

таѓйирёбии хусусияти маҷрои дарёи Панҷ. 

7. Арзёбии таъсири шароитҳои тағйирёбии иқлимӣ, инчунин 

коҳишёбии майдони пиряхҳо ба маҷрои дарёи Панҷ. 
Муњтавои кори диссертатсионї. 
Њавзаи дарёи Панљ дар минтаќаи баландкуњ љойгир буда, ќариб 

тамоми ќаламрави Помирро дар бар мегирад, ки баландии водињои он 
њатто ба њисоби миёна таќрибан 3800 метрро ташкил медињанд.  

Муаллиф ба хулоса омадааст, ки боришот дар ин минтаќа вобаста 
аз баландї таѓйирёбанда буда, ба хусусиятњои хоси дарё таъсири худро 
мерасонад. Микдори солонаи боришот дар њавза ба њисоби миёна 600-
800 мм ташкил медињад. Аксари он дар давраи зимистону бањор ба амал 
омада, ќисми зиёди боришот ба боришотњои моеъ ва омехта рост меояд. 
Ќабати барфпўш танњо дар минтаќањои болоии кўњњо устувор боќї 
мемонад. Аз сабаби паст будани баландии њавзањои дарёњо пиряхњо 
вуљуд надоранд. Бинобар ин, манбаи асосии оби дарёњо обњои 
зеризаминї ва барфу борон мебошанд. 

Хусусиятњои иќлимии орографии кўњњои Помир ба он мусоидат 
мекунад, ки даврањои боришоти зиёди атмосферї барои минтаќањои дар 
боло зикршудаи њавзањои дарёњо, аз љумла дарёи Панљ, ки мувофиќи бо 
воридшавии шохаи шимолии селобаи ѓарбї ва баланд шудани њарорат 
алоќаманд мебошад. 

Ташаккули захирањои об аз як ќатор омилњои иќлимї ба мисли: 
бухоршавї аз сатњи замин; њарорати њаво; суръати шамол ва дигар 
шароитњо низ вобастагї дорад. 

Ањамияти бештар аз нуќтаи назари гидрология таъсири релеф ба 
боришоти атмосфера, миќдор, маљро, таќсимоти солона, хусусияти 
боришот, њарорат ва режими гигрометрии њаво дода мешавад. 

Дар њавзаи дарёи Панљ пастшавии њарорат вобаста ба баландии 
комили мањал мушоњида мешавад, ки ба ташаккулёбии захирањои об дар 
њавза таъсири назаррас мерасонад. Аз як тараф, миќдори об баланд шуда 
аз тарафи дигар, пас аз як муддати муайян ба њолати пиряхњо таъсири 
калон мерасонад. 

Мувофиќи маълумоти чандинсола, амплитудаи таѓйирёбии 
солонаи сатњи об дар болооби дарёи Панљ нисбатан хурд буда, аз 0,8 то 
2,8 м ташкил медињад. Дар болооби миёна ва камоби дарё амплитудаи 
таѓирёбии солона назаррас буда, 2,1-4,9 м ташкил медињад. 

Дар шохобњои асосии дарёи Панљ (Ѓунд, Бартанг, Ванљ ва Ќизилсу) 
амплитудаи таѓирёбии сатњи солона аз 1,0 то 3,5 м ташкил медињад. 

Сатњи об дар дарёњои калон дар давраи обхезї метавонанд ба 
таври назаррас боло раванд. 

Њавзаи дарёи Панљ, дар маљмуъ, аз захирањои оби дарёњои Ѓунд, 
Бартанг, Язгулом, Ванљ, ки аз кўњњои Помир сарчашма гирифта, аз 
ќаламрави он мегузаранд, ки гирењи азими кўњиро ифода мекунад, 
ташаккул меёбад. Баландии мутлаќи ќаторкўњњои Помир аз 5000 м зиёд 
буда баъзе, ќуллањои он то 6000 м мерасад ва дар нишебињо шумораи 
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зиёди пиряхњо ва майдонњои барфи доимиро дар бар мегиранд. Чунин 
њолати физикї ва љуѓрофї дар минтаќаи баландкўњ хусусияти 
таъминотии дарёњои зерринро муайян мекунад, ки дар он обхезї бар 
асари обшавии барф ва пиряхњои баландкўњ афзалият дорад. Аз ин 
сабаб, ба дарёњо љамъшавии беваќтии љараён хос буда, љараёнї моњњои 
июл-сентябр аз љараёнњои моњњои март-июн ба таври назаррас зиёдтар 
аст. Сарфаи баланди об дар моњи июл ва сарфаи камтарини об бошад 
дар моњњои феврал-март мушоњида карда мешаванд. Ноустувории 
љараён дар моњњои октябр-феврал ба 15-16% маљрои солона баробар 
буда, танњо дар дарёи Бартанг, зиёд буда 27% ташкил медињад. Танњо 
ќисми шимолу ѓарбии Помир дорои минтаќаи ташаккули об хос 
мебошад. Дар ин љо љараёни рўизаминї ба 1 км2 расида дар баъзе љойњо 
њатто зиёда аз 20 л/(с*км2) ташкил медињад, ки ба дарёњои Ванљ ва 
Язгулом дахл дорад. 

Навгонињои илмї аз инњо иборат аст: 
1. Вобастагии миќдори боришот аз баландии мавзеъ дар њавзаи 

дарёи Панљ, инчунин таќсимшавии боришот аз рўи мавсимњо дар њавза 
муайян карда шудааст. 

2. Љараёни хусусияти иќлимї ва таъсири он ба шароити 
ташаккулёбии маљрои њавзаи дарёи Панљ дар давраи муосир, дар асоси 
тањлили 11 дарёи њавза ва ќазияњои асосии мавзеи ташаккулёбии маљрои 
њавзаи дарё нишон дода шудаанд. Њангоми тањлили миќдори солонаи 
боришот таѓйирёбии назарраси миќёсї ва фосилавии онњо муайян шуда, 
ба даврањои нињоят хушк ва намнок људо карда шудаанд. 

3. Таќсимшавии фосилавии захирањои оби њавзаи дарёи Панљ 
муайян гардида, нишондоди миёнаи моњона, маљрои камтарин ва 
баландтарини дарёи Панљ нишон дода шудааст. 

4. Наќши фаъолияти хољагидорї дар њавзаи дарёи Панљ ва 
идоракунии маљро дар давраи муосир нишон дода шудааст. Бо маќсади 
арзёбии умумии таъмини ањолї ба оби нушокии захираи ќиёсї (захира ва 
пешгўињо)-и њавзаи дарёи Панљ муайян карда шудааст. 

5. Хусусияти ташаккули серобї дар њавзаи дарёи Панљ муайян 
шуда, усулњои ченкунии серобї нишон дода шудаанд.  

6. Таѓйирёбии њарорати њаво аз рўи тањлили таѓйирёбии моњонаи 
њарорат дар шабакањои гуногуни минтаќаи Помир дар солњои 1991-2016 

дар муќоиса ба солњои 1961-1990 арзёбї шуда, маҷрои дарёи Панљ дар 
шароити муосири таѓйирёбии иќлим муайян карда шудааст. 

Натиҷаҳои тадқиқот дар муассисаҳои зерин истифода шуда, 

ҳуҷҷати тасдиқкунанда гирифта шудааст. 

-дар Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои усулҳои обёрикунӣ бо назардошти тағйирёбии иқлим 

ва пешгӯии шароитҳои обуҳавошиносӣ истифода шудааст; 

-дар Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур, 

ҳангоми таълими донишҷӯён, ва иҷрои тадқиқотҳои илмии магистрон ва 
докторантони PhD истифода бурда шудааст. 
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Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ. Мавзўъ бо 

Барномаҳои тадќиќотии муштарак (Барномаи байналмилалии 
Тољикистон ва Чин оид ба њамкорињои илмї-техникї, 2010DFA92720) 
дар бораи таѓйирёбии иќлим дар Осиёи Марказї ва Синзян, ки соли 2011 
оѓоз гардида, вобаста ба тадќиќотњои таѓйирёбии иќлим, инчунин 
таъсири он ба экосистема, захирањои об, биёбоншавї, растанињо, олами 
њайвонот, организмњои хурд, захирањои љангал, марѓзорњо, чарогоњњо, 
кишоварзи, ањолї ва ѓ. дар бар гирифта, алоќаманд мебошад. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои бадастомада аз тарафи махзани 

маълумотҳо, ҳангоми тадқиқотҳои ҳаҷми калони ченкуниҳои обшиносӣ 

ва нишондодҳое, ки дар ҳудуди ҳавзаи дарёи Панҷ ҷамъоварӣ шуда, ба 

даст омада, таъмин ва мувофиқат карда шудааст. Дар баробари ин 

таҳлили воқеъи ва муосири оморӣ, инчунин коркарди натиҷаи таҳлилҳо 

ба анҷом расонида шудааст. Таҳлилҳо тавассути амсилаи МОТСАО 
гузаронида шудаанд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.  
Кори диссертатсионии мазкур ба соњањои зерини ихтисоси 25.00.27- 

Гидрологияи хушкӣ, захираҳои обӣ, гидрохимия мутобиқат мекунад:  
1. Асосњои назариявї ва методологии гидрология, гидрография, 

маљро, лимнология, равандњои ташаккул ва сарфаи об; гидрохимия ва 
гидроэкология. 

2. Ќонуниятњои гирдгардиши глобалии об; ташаккул, њарорат, 
трансформатсия, љузъњои энергетикї ва љараёни об; масълањои 
гидрологии минтаќавї; хусусиятњои кимиёвии об, генезиси ташаккули 
об, табиати физикавї ва таѓирёбии маљро. 

3. Хусусиятњои хоси равандњои гидрологї, гидрохимиявї ва 
гидробиологї дар кулњо ва обанборњо; пайдоиши динамикї дар кўлњо ва 
обанборњо; генезис ва трансформатсияи њолати вазни об; масъалањои 
амсилакунонии лимнологї; оптимизитсияи рељаи объектњои обии 
хушкзамин. 

4. Коркарди асосњои илмии таъмини бехатарии гидроэкологии 
минтаќа ва объектњои хољагидорї; бехатарї, самаранокии иќтисодї ва 
экологии истифодаи об дар соњањои гуногун; банаќшагирии фаъолияти 
хољагидорї дар соњаи баландшавии хавфи гидрологї; њифзи объектњои 
обї аз ифлосшавї, корношоямї ва таназзул; шароити муътадили 
гидроэкосистема. 

Саҳми шахсии муаллиф аз интихоби мустақили самти тадқиқот ва 

усулҳои ҳалли вазифаҳо, иштироки мустақим дар барномаҳо ва 

лоиҳаҳои марбут ба мавзӯи кор, ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумот ва 

муҳокимаи натиҷаҳо бо шахсони манфиатдор иборат аст. . 

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Оид ба мавзуи 
диссертатсия 21 корњои илмї, аз љумла: 1 монография; 4 маќола дар 
нашриётњои таќризшавандаи эътирофнамудаи КОА назди Президенти 

ҶТ, 17 мақола дар нашриётњои хориљї (3 маќола дар сохтори Scopus), 3 
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мақола дар сохтори ШИИР (Шохиси иқтибосҳои илмии Русия) ва 7 

мақолаи яккамуаллифӣ нашр гардидааст.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Кори диссертатсионї аз сарсухан, 4 
боб, хулосањои асосї, рўйхати адабиётњои истифодашуда - 125 номгў 
иборат мебошад. Њаљми умумии диссертатсия 171 сањифаи чопи 
компютериро дар бар гирифта, аз он 148 сањифааш матни асосиро дар 
бар мегирад, ки дорои 43 расм, 18 љадвал ва 2 замимањо мебошад. 

Эродҳо оид ба кори диссертатсионӣ. 
1. Муаллиф хусусиятњои хоси гидрологии њавзаи дарёи Панљро бе 

назардошти маълумотњои гидрологии дарёњои аз љониби Љумњурии 
Исломии Афѓонистон воридшаванда тадќиќ намудааст, аммо сабабњои 
асосии онро ошкор накардааст. 

2. Муаллиф тасдиќ мекунад, ки дарёњои дорои микдори ками 
обанборњо хусусияти обхезии барваќтї доранд. Ин назарияи муаллиф то 
кадом дараља дуруст аст?  

3. Расулзода Њ.Њ. дар кори диссертатсионии худ сањми шохобњои 
д.Панљро тавсиф кардааст, лекин сањми минтаќаи таќсимшавии обро 
муайян накардааст.  

4. Дар кори диссертатсионї хатогињои имлогї ва забонї дида 
мешавад. 

Бояд зикр намуд, ки нуқсонҳои овардашуда, дар умум, ба арзёбии 

мусбии кори диссертатсионӣ таъсири манфӣ намерасонанд. 
Хулоса. 
Кори диссертатсионии Расулзода Њомидљон Њасан дар мавзўи 

«Хусусиятњои хоси ташаккулёбї ва истифодаи оќилонаи захирањои обии 
њавзаи дарёи Панљ» оид ба дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои 
техникї аз рўйи ихтисоси 25.00.27 – Гидрологияи хушкї, захирањои обї, 
гидрохимия ба талаботи пешбининамудаи бандњои 31-33 «Тартиби 
додани дараљањои илмї», ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
аз 30.06.2021 с., тањти №267 тасдиќ гардидааст, љавобгў буда, муаллифи 
он сазовори дарёфти дараљаи илмии талабнамудаи он мебошад.  

 

Муқарризи расмӣ,  

номзади илмҳои техникї,  
дотсенти кафедраи Системањои таъмини об,  
газу гармї ва њавотозакунии Донишгоњи  
техникии Тољикистон ба номи М.С.Осимї    Боќиев Б.Р. 
 

 

734042, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, х.Акад. Раҷабовҳо 10. 
Тел: +992(372)21-35-11; E-mail: info@ttu.tj, ttu@ttu.tj 
 

Имзои н.и.т., дотсент Боќиев Б.Р.-ро тасдиқ мекунам. 
 

Сардори ШК ва КМ ДТТ ба номи М.С.Осимї  Шарипова Д.А. 


