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ТАЌРИЗИ  
муассисаи пешбар – Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба 
номи С.Айнї ба диссертатсияи 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 

 
Кори диссертатсионии Расулзода Њомидљон Њасан дар 

лабораторияи Иќлимшиносї, пиряхшиносї ва моделкунонии захирањои 
оби Институти масъалањои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи 
миллии илмњои Тољикистон тањти роњбарии илмии номзади илмњои 
техникї, ходими калони илмї Кодиров Анвар Саидкулович иљро 
шудааст. Диссертатсияи мазкур ба яке аз масъалањои мубрам - тањќиќи 
маљмўии хусусиятњои гидрологї минтаќаи ташаккулёбии захирањои оби 
њавзаи дарёи Панљ ва таѓйирёбии шароитњои иќлимии он, бо 
назардошти усулњои њисоб ва пешгўии маљрои дарё бахшида шудааст, ки 
ањамияти муњимми илмию амалї дорад. 

Диссертатсия ба соњањои зерини шиносномаи ихтисоси 25.00.27 – 
Гидрологияи хушкї, захирањои обї, гидрохимия мутобиќат мекунад: 

- Асосњои назариявї ва методологии гидрология, гидрография, 
маљро, лимнология, равандњои ташаккул ва сарфаи об; гидрохимия ва 
гидроэкология; 

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

- 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; 

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

Мубрамии мавзўи тањќиќот. Минтаќаи ташаккулёбии њавзаи дарёи 
Панљ ба минтаќањои кўњии Тољикистон шомил гардида, омўзиши пурраи 
хусусияти гидрологї, инчунин хусусияти ин минтаќа дар шароити 
таѓйирёбии иќлим нињоят муњим мебошад, ки усулњои њисоб ва пешгўии 
маљрои онро дар маљмўъ муайян менамояд. 

Маълум аст, ки дар мавзеъњои кўњї дидбонгоњњои гидрологї дар 
маљрои миёна ва поёноб љойгир мебошанд ва ченкунињо дар маљмўъ 
танњо обнокии миёнаи њавзаи дарёро муайян менамоянд. Бо ин маќсад 
барои иљрои ќонунияти табиии асосї дар мавзеъњои кўњї, инчунин 
равандњои гидрологї тањлили пурраи таќсимшавии маљро дар мавзеъњои 
баланд, њамчунон аз рўи омилњои иќлимї бо дарназардошти идоракунии 
антропогении маљро лозим мебошад. Бар замми ин, дар робита бо 
усулњои тадќиќоти маљрои оби дарёњои куњї дар мавзеи ташаккулёбї 
нињоят муњим мебошад. 

Омилњои ба таѓйирёбии иќлим таъсиркунанда (гардиши уќёнусї, 
афканишоти офтоб, ки ба Замин равона шудааст, равандњои заминї ва 
биотї, аз љумла таѓйирёбии антропогении муњити зисти табиї) боиси ба 
амал омадани гармии глобалї мегарданд. Олимони сайёра аллакай 
мавќеъи фаъолро вобаста ба мафњуми иќлим дар гузашта ва оянда ќабул 
карда, дар ин баробар онњо ба мушоњидањо ва амсилањои назариявї такя 
мекунанд. Вобаста ба самти назариявї њангоми муносибати илмї дар 
муќоисакунии маълумотњои иќлимии солњои пешин ва барои пешгўињо 
дар оянда, ичунин барои муайян намудани сабабњо ва оќибатњо дар 
таѓйирёбии иќлим дар аксари мавридњо амсилаи физикии гардиши 
умумї истифода мешавад. 

Љумњури Тољикистон соли 1998 дар ќатори дигар давлатњо аъзои 
Конвенсияи ќолибии СММ оид ба таѓйирёбии иќлим гардида, соли 2008 
протоколи Киоторо ба мувофиќа расонид. Аз тарафи Љумњурии 
Тољикистон, мувофиќи ўњдадорињои худ дар доираи Конвенсияи 

ќолабии СММ оид ба тағйирёбињои иќлимї њисоботи миллї оид ба 
таѓйирёбии иќлим ва оид ба тањияи иќтидор дар самтњои афзалиятноки 
иќтисодиёт (солњои 2001-2002, 2008, 2015, 2022 Ахбороти чоруми миллї) 
омода намуда, Наќшаи миллии амал оид ба коњиш додани оќибатњои 
таѓйирёбии иќлимро тањия намуд. Ин њуљљатњои болозикр барои кишвар 
њамчун њуљљатњои роњбарикунанда дар масъалаи таѓйирёбии иќлим 
гардиданд. 

Таѓйирёбии иќлим, ки дар кишварњои Осиёи Марказї 
мушоњидашаванда мебошад боиси номуайянии баланди вобаста ба 
пешгўии њолати њозира ва ояндаи захирањои об мегардад. Дар робита ба 
ин ањамияти аввалиндараља ба ќазияњои обшиносї, асосан ба 
масъалањои вобаста ба истифодаи захираи оби дарёњои фаромарзї 
равона мегардад. Зарурияти омўзиши захирањои об дар робита ба 
њадафњои рушди устувори тамоми минтаќа ба миён меояд. Дар ин 
баробар диќќати љиддї ба њавзаи дарёи Панљ, шохоби бузурги Амударё, 
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ки дар њудуди панљ кишварњои минтаќаи Осиёи Марказї љойгир 
мебошад, равона гардидааст. 

Маќсади тадќиќоти диссертатсионї. Маќсади мавзуъ тадќиќоти 
хусусиятњои ташаккулёбии маљро, инчунин истифодаи оќилонаи 
захирањои обии дарёи Панљ (шохоби асосии њавзаи дарёи Амударё) дар 
шароити кунунии таѓйирёбии иќлим ба њисоб меравад.  

Барои ноил шудан ба ин маќсади болозикр масъалањои зерин њалли 
худро ёфтаанд: 

- Шароити ташаккулёбии маљрои њавзаи дарёи Панљ тањлил 
шудааст; 

- Хусусиятњои иќлимї ва таъсири он ба шароити ташаккулёбии 
маљрои њавзаи дарёи Панљ дар марњилаи муосир омўхта шудааст; 

- Мушкилињо дар мавзеи ташаккулёбии њавзаи дарёи Панљ муайян 
шудааст; 

- Таќсимшавии миќёсии захирањои об дар њавзаи дарёи Панљ 
тањлил ва арзёбї шудааст; 

- Таъсири омилњои антропогенї ба таѓйирёбии хусусияти маљрои 
њавзаи дарёи Панљ муайян шудааст; 

- Ќонунияти умумии омили иќлимї ба таѓйирёбии хусусияти 
маљрои дарёи Панљ муайян шудааст; 

- Таъсири шароитњои таѓйирёбии иќлимї, инчунин коњишёбии 
майдони пиряхњо ба маљрои дарёи Панљ арзёбї шудааст. 

Дар асоси тадќиќот муаллиф ба навгонињои зерини илмӣ ноил 
шудааст: 

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 шохобњои 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. 
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Дар муќаддима (сањ. 4-12) ањамияти мавзуи диссертатсия асоснок 
карда шуда, маќсад ва вазифањои тадќиќот муайян гардида, навгонии 
илмї ва ањамияти амалии кор нишон дода шуда, муќаррароти асосии ба 
њимоя пешнињодшуда ба тартиб оварда шуда, нишон дода шудааст. 

Боби якуми тадќиќот «Шароити ташаккулёбии маљрои њавзаи 
дарёи Панљ» (сањ. 13-53) аз тањлили адабиёти илмї ва илмї-тадќиќотии 
марбут ба њавзаи дарёи Панљ иборат буда, дар он доир ба омилњои 
табиию географии ташаккулёбии маљро ва рељаи обии њавза, 
гидрогеологияи њавза, тамоюли хусусиятњои иќлим ва таъсири онњо ба 
шароити ташаккулёбии маљрои њавза ва масоили асосии минтаќаи 
ташаккулёбии маљрои њавза ба таври муфассал маълумот оварда 
шудааст. 

Њамчунин, дар хулосаи боби якуми диссертатсия (сањ. 49-53) 
нуќтањои асосї аз тањлили адабиёти соњавии ба њавзаи дарёи Панљ 
бахшидашуда ва хулосањои илмии муаллифи тадќиќот ба таври равшан 
баён гардидаанд. 

Дар боби дуюм «Хусусиятњои умумии захирањои обии њавзаи дарёи 
Панљ» (сањ. 54-87) натиљањои илмї оид ба гидрологияи њавза, таќсимоти 
фазоии захирањои обии њавза ва маљрои миёнамоњї, минималї ва 
максималии њавза инъикос ёфтаанд. 

Њамин тавр, муаллиф дар хулосаи боби дуюми тадќиќот (сањ. 85-87) 
доир ба минтаќаи ташаккулёбии захирањои оби њавзаи дарёи Панљ 
маълумот дода, нишон медињад, ки баландии ин минтаќа ба њисоби 
миёна таќрибан 3800 метрро ташкил медињанд. Мувофиќи њисобњои 
муаллиф маљрои дарё дар моњњои март-июн таќрибан 37%-и маљрои 
солона ва дар моњњои июл-сентябр наздики 44%-ро ташкил медињад. 

Боби сеюми диссертатсия «Фаъолияти хољагидорї дар њавзаи дарёи 
Панљ» (сањ. 88-111) ба тадќиќи истифодаи оби њавзаи дарёи Панљ дар 
бахшњои манзиливу коммуналї, саноат, кишоварзию обёрї ва инчунин, 
идоракунии антропогении маљро ва захирањои обии фаромарзї бахшида 
шудааст. 

Дар хулосаи боби сеюм (сањ. 88-111) натиљањои илмї аз истифодаи 
об дар Љумњурии Тољикистон оварда шуда, муаллиф барои тасдиќи ин 
андешањои худ нишон додааст, ки ин ќимат 17-20%-и њамаи дарёњоро 
ташкил медињад, нисбат ба маљрои моњонаи солонае, ки дар њавзаи 
бањри Арал мутобиќат мекунад њаљми истифодаи об дар кишвар 
таќрибан дар њудуди 9-12%-ро ташкил медињад. Њамчунин, тањлили 
маълумоте, ки дар кадастри давлатии об оварда шудаанд, нишон дод, ки 
иќтидори иншооти тозакунанда 209 млн м3 ва обпартои воќеии – 585 млн 
м3, аз љумла хољагии манзилии коммуналї – 246 млн м3 ташкил 
медињанд, яъне иќтидори иншоотњои тозакунанда назар ба хаљмї 
фозилобњо 2,8 баробар камтар аст.  

Боби чорум «Захирањои обии њавзаи дарёи Панљ дар шароити 
таѓйирёбии муосири иќлимї» (сањифањои 112-145) масоили марбут ба 
хусусиятњои ташаккули серобї дар њавза, омилњои таѓйирёбии иќлим ва 
хусусиятњои маљро, сатњи маљро дар бисёробї ва таѓйирёбињои он, 
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шакли тамоюли камобї, миёна ва серобї ва имконоти ислоњоти сохтори 
идоракунии захирањои обї бо назардошти иќтисодиёти муосир дар бар 
мегирад. 

Мувофиќи хулосаи боби чор (сањ. 145), дар фасли зимистон дар 
зерминтаќањои кўњї (баландињои то 3000 м) бо њарорати миёнаи моњонаи 
пасттарини моњи январ, вале њарорати миёнаи пасттарин нисбатан 
баланд (кариб -2°С) фарќкунанда мебошад. Зимистон бештар шамолњои 
кўњї, ки дар натиљаи антисиклони орографї ба вуљуд меоянд, 
њукумфармоянд. Фасли тобистон хеле гарм буда, зерминтаќањоеро, ки бо 
рељаи якхелаи њарорат ва суръати яксолаи боришот хос аст, метавон ба 
минтаќаи хушк, ки миќдори боришоти солона аз 36 мм зиёд набошад ва 
намнок, ки дар он вобаста ба нишебињо миќдори боришот то 900 мм дар 
як сол зиёд мешавад, таќсим кардан мумкин аст. 

Дар хулоса (сањифањои 146-148) натиљањо ва хулосањои асосии кори 
диссертатсионї мураттаб гардида, дар 12 натиљаи асосии илмї ва 6 
тавсия оид ба истифодаи амалии натиљањои тадќиќот инъикос ёфтаанд. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои бадастомада аз тарафи махзани 
маълумотњо, њангоми тадќиќотњои њаљми калони ченкунињои обшиносї 
ва нишондодњое, ки дар њудуди њавзаи дарёи Панљ љамъоварї шуда, 
бадастомада, таъмин ва мувофиќат карда шудаааст. Дар баробари ин 
тањлили воќеъи ва муосири оморї, инчунин коркарди натиљаи тањлилњо 
ба анљом расонида шудааст. Тањлилњо тавассути амсилаи МОТСАО 
гузаронида шудаанд. 

Диссертатсия ва автореферати, сохтор ва интишорот ва 
барасмиятдарорї ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Чумњурии Тољикистон мутобиќат мекунад.  

Автореферат мазмуну муњтавои диссертатсияро комилан дуруст 
инъикос намуда, бо забони фањмо навишта шуда, сохтори он ба талабот 
љавобгў мебошад ва натиљањои асосиро равшан нишон медињад. Хулоса 
ва натиљањои тадќиќот ба ќадри кофї асоснок карда шудаанд. 

Тасвиб ва нашри натиљањои тадќиќот. Натиљањои асосии мавзўи 
диссертатсия дар 15 њамоишњо, конференсияњо ва семинарњои 
байналмилалї, минтаќавї ва љумњуриявї маърўза ва муњокимаронї 
шудааст. 

Дар маљмўъ, кори диссертатсионї дар сатњи баланди илмї иљро 
карда шудааст. Бо вуљуди ин, он аз камбудињо орї набуда, дорои 
камбудињои зерин мебошад: 

1. Муаллиф дар хулосабарорињои худ аз амсилаи МОТСАО ёдовар 
шудааст, аммо сањми муаллиф оид ба амсила ноаён мондааст. 

2. Муаллиф дар љадвали диссертатсия вобастагиии миќдори 
боришот аз баландии мутлаќи мањалро муайян кардааст вале 
сабабњояшро пурра иникос накардааст. 

3. Дар кори диссертатсионї хатогињои имлогї ва стилистикї низ 
мушоњида мешаванд.  
Камбудию эродњои гирифташуда арзиши илмии натиљањои дар кори 
диссертатсионї бадастомадаро паст намекунанд. Ин камбудию эродњо 
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аслан хусусияти машваратї дошта, дар тадќиќоти минбаъда ба эътибор 
гирифтани онњо аз манфиат холї нест. Сарфи назар аз камбуду эродњо 
диссертатсияи мазкурро метавон тадќиќоти комили анљомёфта шуморид. 

 Мазмуни диссертатсия, маќолањои илмие, ки оид ба мавзўи он ба 
нашр расидаанд ва автореферати он ба ихтисоси 25.00.27 – Гидрологияи 
хушкї, захирањои обї, гидрохимия мувофиќат мекунанд. 

Њамин тариќ, 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. 

Таќриз дар љаласаи кафедраи географияи табиии Донишгоњи 
давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї муњокима гардида, 
якдилона ќабул карда шуда, тањти протоколи №2 аз «14» ноябри соли 
2022 ба расмият дароварда шудааст. 

 
Раиси љаласа, мудири кафедраи  
географияи табиии Донишгоњи давлатии  
омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї,  
номзади илмњои география, дотсент   Рауфов Р.Н. 
  
Эксперт ва омодакунандаи лоињаи  
таќриз, муаллими калони кафедраи  
географияи табиии Донишгоњи давлатии  
омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї, 
номзади илмњои техникї     Мадѓозиев У.Љ.  
 
Котиб, муаллими калони кафедраи  
географияи табиии Донишгоњи давлатии  
омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї,  
номзади илмњои география     Имомов А.А.  
 
Суроѓа: 734003, шањри Душанбе, хиёбони Рўдакї, 121.  
Тел.: (+992 837) 224-13-83 
 
Имзоњои н.и.г., дотсент Рауфов Р.Н., н.и.т., м/к. Мадѓозиев У.Љ. ва 

н.и.г., м/к. Имомов А.А.-ро тасдиќ мекунам.  
 
Сардори раёсати кадрњо ва корњои махсуси 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон  
ба номи Садриддин Айнї     Мустафозода А. 


