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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги обӣ 

мебошад. Таи солҳои охир идоракунии оқилонаи захираҳои обӣ то дараҷае 

ба масъалаи муҳим табдил меёбад, ки ҳатто нақш ва мақоми давлатро дар 

арсаи ҷаҳонӣ муайян менамояд. Бешак, бартарияти асосии Тоҷикистон 

захираҳои обии он мебошад ва ин захираҳо ба Тоҷикистон имконият 

медиҳанд, ки дар байни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ҷаҳон мавқеи 

пешсафиро ишғол намояд. Барои самаранок истифода бурдани ин бартарӣ 

ҳангоми истифодаи об принсипҳои муносибати маҷмӯӣ, такмилу 

модернизатсияи технология ва рушди маҷмуи хоҷагии оби кишварро риоя 

намудан зарур аст.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои иқтидори бузурги захираҳои обӣ буда, 

фонди умумии оби дарёҳояш ба 64 км3/сол арзёбӣ гардида, 55,4% ҳаҷми оби 

ҳавзаи баҳри Аралро ташкил медиҳад. Дар асоси ин, вазифаҳои муҳими 

соҳаи хоҷагии оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама таъмини аҳолӣ бо 

оби босифати ошомиданӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои 

таъминоти устувор ва боэътимоди об ва фаъолияти ҳамаи соҳаҳои 

иқтисодиёт, ҳифзи самараноки захираҳои об аз ифлосшавӣ ва 

такрористеҳсолкунии миқдорию сифатии онҳо мебошад. 

Мутаассифона, мисли дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ муҳимтарин 

мушкилоти истифодаи об дар Тоҷикистони муосир истифодаи нодуруст ва 

ғайрисамараноки захираҳои об бо масрафи зиёд дар соҳаҳои кишоварзӣ, 

саноат ва бахши манзилию коммуналӣ ба ҳисоб меравад. Дар маҷмӯъ, дар 

кишвар барои истифода як қисми нисбатан ками захираҳои об аз объектҳои 

рӯизаминӣ гирифта мешаванд, аммо дар ҳавзаи дарёҳои Вахш, Панҷ, 

Кофарниҳон, Зарафшон, Варзоб ва як қатор дарёҳо вазъияти пуршиддати 
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хоҷагии об ба назар мерасад ва аз сабаби сифати ғайриқаноатбахши об 

шадидтар гардида истодааст.  

Ҳангоми таҳияи стратегия дар соҳаи идоракунии захираҳои об, 

банақшагирӣ ва татбиқи тадбирҳои захираҳои об, ки ба ҳалли мушкилоти 

таъминоти об нигаронида шудаанд, бояд оид ба тағйироти ҷорӣ ва 

имконпазири миқдор ва сифати захираҳои об, реҷаи оби дарёҳо зери 

таъсири омилҳои табиӣ ва инсонсириштӣ (антропогенӣ) баҳои илман 

асоснокшуда доштан зарур аст. Мураккабии ҳалли ин масъалаҳо дар 

марҳилаи муосири рушди ҷомеа, хусусан, дар даҳсолаҳои охир аз бисёр 

ҷиҳат ба таҳқиқу омӯзиши нокифояи таъсири тағйирёбии шароитҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ ва иқлимӣ ба соҳаи хоҷагии об вобастагӣ дорад.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ. Ба масъалаҳои умумии гидрологӣ 

корҳои олимон Седов А.А., Кочин А.А., Полубарин-Кочин П.Я., 

Колмогоров А.Н., Аверянов С.Ф., Николаенко В.А., Рубинова В.Э., Озеров 

А.М. ва дигарон бахшида шудаанд. 

Таҳқиқи ҷанбаҳои гуногуни гидрологӣ, аз он ҷумла идоракунии 

гидрохимиявии захираҳои обӣ, масъалаҳои обтаъминкунии аҳолӣ ва 

соҳаҳои иқтисодиёт, таъсири антропогенӣ ба реҷа ва сифати захираҳои обӣ 

корҳои илмии Почоҷонов Д.Н., Мирсаидов У.М., Сафиев Х.С., Саттаров 

М.А., Джураев А.А., Патина Д.Л., Муртазаев У.И., Норматов И.Ш., 

Саидов И.И., Кобулиев З.В., Фазилов А.Р., Рузиев Д.Р., Розиқов З.А., 

Юнусов М., Назаров Ш.Б., Абдушукуров Д.А., Сайдаминов И.А., 

Давлатмиров Ҷ.Д., Абдуқодиров Д.А., Норматов А.Ю. ва инчунин асарҳои 

олимони минтақа Маматканов Д.М., Духовний В.А., Абдурасулов А.А., 

Джанбаев Б., Бурлыбаев М.Ж., Неронов Т.И. ва дигарон бахшида шудаанд. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳои (лоиҳаҳо) давлатӣ ва мавзӯҳои илмӣ. 

Кори диссертатсионӣ дар доираи мавзӯҳои давлатии ҷумҳуриявӣ, ки дар 

таъмини татбиқи онҳо унвонҷӯ ширкат намудааст, аз ҷумла: таҳқиқотҳо дар 
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доираи амалишавии Даҳсолаи байналмилалии нақшаи амал “Об барои ҳаёт” (с. 

2005-2015); Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор” (с.2018-

2028); Барномаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба омӯзиш ва нигоҳдории 

пиряхҳо барои давраи солҳои 2010-2030; Барномаи ислоҳоти соҳаи оби Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи солҳои 2016-2025, мувофиқат мекунад.  

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот. Мақсади таҳқиқот омӯзиши хусусиятҳои 

гидрохимиявӣ ва муқаррар намудани қонуниятҳои тағйирёбии ҷараёни дарёи 

Варзоб мебошад.  

Вазифаҳои таҳқиқот: 

1. Таҳлил ва арзёбии нишондиҳандаҳои гидрохимиявии оби ҳавзаи дарёи 

Варзоб.  

2. Омӯзиши мушкилоти ноҳиябандии низоми обтаъминкунии шаҳри 

Душанбе. 

3. Таҳлили омории тағйирёбии бисёрсолаи маҷрои дарёи Варзоб ва 

тақсимоти дохилии солонаи он. 

4. Таҳқиқи қонуниятҳои тағйирёбӣ ва тақсимоти фазоии маҷрои ҳавзаи 

дарёи Варзоб. 

5. Муайянкунии тағйирёбии эҳтимолии иқлимии маҷрои ҳавзаи дарёи 

Варзоб 

6. Муайян кардани хусусиятҳои изотопии оби ҳавзаи дарёи Варзоб. 

7. Коркарди тавсияҳо оид ба истифодаи самараноки оби дарёи Варзоб. 

Объекти таҳқиқот. Нишондиҳандаҳои гидрохимиявии сифати оби ҳавзаи 

дарёи Варзоб. 

Мавзӯи таҳқиқот.  Хусусиятҳои гидрохимиявии захираҳои обии ҳавзаи 

дарёи Варзоб, идоракунии захираҳои обӣ бо мақсади обтаъминкунӣ. 

Навгонии илмии таҳқиқот. 

1. Омилҳои ташаккулёбӣ ва тағйирёбии фазоӣ-замонии маҷрои дарё дар 

тамоми ҳудуди ҳавзаи дарёи Варзоб мавриди омӯзиш қарор гирифтанд. 
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2. Қонуниятҳои тағйирёбии маҷрои ҳавзаи дарёи Варзоб дар асоси 

маълумотҳои бисёрсолаи оморӣ муаяйн карда шудааст. 

3. Қонуниятҳои тақсимоти фазоии маҷрои ҳавзаи дарёи Варзоб муқаррар 

карда шудааст. 

4. Тағйироти эҳтимолии иқлимии маҷрои ҳавзаи дарёи Варзоб омӯхта ва 

баҳогузорӣ карда шуданд. 

5. Нишондиҳандаҳои сифати оби дарёи Варзоб муайян карда шуданд. 

6. Оид ба истифодаи оқилонаи оби дарёи Варзоб тавсияҳо дода шудаанд. 

Аҳамияти илмӣ-амалии тадқиқот. 

1. Арзёбии хусусиятњои хоси нишондињандањои гидрохимиявии сифати оби 

ҳавзаи дарёи Варзоб пешниҳод гардид. 

2. Қонунуниятҳои асосии афзалиятноки тақсимоти микроэлементҳо дар оби 

ҳавзаи дарёи Варзоб муайян карда шуд. 

3. Хусусиятҳои изотопии оби ҳавзаи дарёи Варзоб муайян карда шуд. 

4. Баҳодиҳии самаранокии иқтисодии истифодаи ҳавзаи дарёи Варзоб бо 

мақсади обтаъминкунӣ гузаронида шуд. 

5. Тавсияҳо оид ба истифодаи оқилонаи оби ҳавзаи дарёи Варзоб таҳия 

карда шуданд. 

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. 

1. Натиҷаҳои таҳқиқоти гидрохимиявии оби ҳавзаи дарёи Варзоб. 

2. Қонуниятҳои тақсимшавии микроэлементҳо дар оби ҳавзаи дарёи 

Варзоб; тағйирёбии мавсимии нишондиҳандаҳои физикӣ-химиявии об ва 

таркиби металлҳои ҳалшуда. 

3. Усулҳои идоракунии захираҳои обӣ бо мақсади обтаъминкунӣ. 

4. Натиҷаҳои таҳлили оморӣ имкон медиҳанд, ки таъминоти 

хусусиятҳои масрафи об дар ҷараёнҳои маъмулии дарёии минтақаи 

омӯхташаванда муайян карда шаванд. 
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5. Усулҳои технологияҳои сарфаи об барои истифодаи оқилонаи об бо 

мақсади обтаъминкунӣ. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо. Натиҷаҳои асосии кори 

диссертатсионӣ татбиқи амалӣ карда шуданд: 

- дар Хадамоти назорати давлатии санитарӣ-эпидемиологии Вазорати 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми 

меъёрикунонии сифати оби нӯшокӣ. Натиҷаҳои таҳқиқот ҳангоми 

истифодаи Қоидаҳои нишондиҳандаҳои назоратшавандаи сифати оби 

нӯшокӣ ва таҳияи барномаи кории назорати истеҳсолии сифати об 

истифода мешаванд;  

- ҳангоми таҳқиқотҳои гуногун барои ташкили пойгоҳҳои ахборотии 

гидрологӣ ва гидрохимиявӣ;  

- ҳангоми таҳияи модулҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти олӣ аз 

фанҳои "Обтаъминкунӣ", "Гидрологияи хушкӣ", "Экология ва муҳити зист", 

"Химияи об", "Минералогия", "Об, санитария ва гигиена" ва ғайраҳо. 

Саҳми шахсии муаллиф аз интихоби самти таҳқиқот, гузоштани 

вазифаҳо ва роҳҳои ҳалли онҳо иборат мебошад. Муаллиф дар муҳокимаи 

натиҷаҳои бадастомада, омода сохтани мавод барои чоп бевосита иштирок 

кардааст. Таҳияи хулосаҳои асосии рисолаи диссертатсионӣ дар якҷоягӣ бо 

роҳбари илмӣ гузаронида шудааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Муҳтавои асосии кори 

диссертатсионӣ дар конференсияҳои зерин пешниҳод карда шуданд: 

Конференсияи илмӣ-амалии байналмилалии «Тамоюлҳои муосири 

меъморӣ, сохтмон ва маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», бахшида ба 50-

солагии ташкилшавии кафедраи меъмории ДТТ ва 80-солагии Корманди 

шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, академики Академияи меъморӣ ва 

сохтмонии ҶТ, профессор Ёқубов Н.Х., 03-04-уми июни соли 2014; 

Семинари илмӣ-амалии “Масъалаҳои истифодаи элементҳои меъмории 
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миллӣ дар сохтмони бино ва иншооти Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 29 апрели 

соли 2015, ш. Душанбе; Конференсияи VIII- уми байналмилалии илмӣ-

амалӣ "Дурнамои рушди илм ва маориф" бахшида ба 25-солагии 

Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 60-солагии ДТТ ба номи 

академик М.С. Осимӣ. Қисми -1, ш. Душанбе 3-4-уми ноябри соли 2016; 

Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ “Мушкилоти идоракунии 

ҳавзаи дарёҳо дар азхудкунии Сибир ва Арктика дар шароити тағйирёбии 

глобалии иқлими сайёра дар асри XXI”: Маҷмӯаи маърӯзаҳо. Ҷилди I. – 

ш.Тюмен. ТИУ, 17 марти 2017; Конференсияи 2 - юми илмӣ-амалии 

донишҷӯён, магистрон ва аспирантҳо. "Илми тоҷик омили пешбари рушди 

ҷомеа" Қисми 1, Душанбе. 27 апрели 2017; Конференсияи ҷумҳуриявии 

илмӣ-амалии бахшида ба Даҳсолаи байналмилалии амал "Об барои рушди 

устувор", солҳои 2018–2028 (25-26 майи соли 2017); Конференсияи IV-уми 

ҷумҳуриявии илмӣ-амалии донишҷӯён, магистрантон ва аспирантҳо «Илм - 

асоси рушди инноватсионӣ». Қисми 1 // Донишгоҳи техникии Тоҷикистон 

ба номи академик М.С. Осимӣ, 24-25-уми апрели соли 2019; Маводҳои 

конференсияи ҷумҳуриявии  илмӣ-амалии «Асосҳои иҷтимоӣ- иқтисодӣ ва 

ташкилӣ-техникии рушди комплекси сохтмонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

7.12.2019; Конференсияи байналмилаии илмӣ-амалии “Захираҳои обӣ – 

асоси лоиҳаҳои минтақавӣ ва глобалии беҳдошти Россия, Сибир ва 

Арктика дар асри ХХI”, 19-21 марти соли 2021, ш. Тюмен, Россия - 2021с.; 

Конференсияи љумњуриявии илмию амалии «Комплекси хољагии об: 

мушкилот ва роњњои њалли онњо», 6 майи соли 2022, ш.Душанбе, Љумњурии 

Тољикистон. 

Интишорот. Аз рӯи мавзӯи кори диссертатсионӣ 29 корҳои илмӣ ба 

чоп расидаанд, аз ҷумла 5 кори илмӣ дар нашрияҳои аз ҷониби КОА-и 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда, 3 кори илмӣ ба 

нашрияҳои илмии индексатсияшудаи низоми “РИНС” дохил мешаванд. 
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Инчунин унвонҷӯй дорои 1 китоби дарсӣ ва 4 дастури методӣ ба нашр 

расонидааст. Унвонҷӯй ҳаммуаллифи 1 адад патенти хурди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои ихтирооти "Обтаъминкунӣ – иншооти тозакунӣ барои 

тоза кардани обҳои тира" № TJ-999 аз 3 июни соли 2019 мебошад. 

Сохтор ва ҳаҷми тадқиқот. Диссертатсия аз муқаддима, чор боб, 

хулоса, рӯйхати адабиётҳо ва замимаҳо иборат аст. Ҳаҷми умумии 

диссертатсия 155 саҳифаи чопи компютериро ташкил медиҳад, ки аз он 135 

саҳифа матни асосӣ мебошад. Диссертатсия 26 расм ва 15 ҷадвалро дар бар 

мегирад. Рӯйхати адабиёти истифодашуда аз 101 номгӯй иборат аст.  
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БОБИ I. ҲОЛАТИ МАСЪАЛА ВА МУАЙЯН НАМУДАНИ 

САМТҲОИ АСОСИИ ТАДҚИҚОТ  

1.1. Хусусиятҳои мухтасари экологӣ-ҷуғрофии ҳавзаи дарёи Варзоб 

Ҳавзаи дарёи Варзоб дар нишебии ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор ҷойгир 

буда, ҳудуди бунёди сарчашмаи дарёро ифода менамояд, ва дар қисмати 

шимолии баландкӯҳ васеъ шуда, баъдан дар қисмати ҷанубӣ бо паҳноӣ ва 

баландӣ кам мегардад. Сарҳади шимолии ҳавза аз қисмати ағбаи қаторкӯҳи 

Ҳисор мегузарад ва бо ҳавзаҳои дарёҳои Майхура ва Зиддӣ ҳамҳудуд 

мегардад. Қаторкӯҳҳо дар қисми болоии ҳавза тӯлонӣ ҷойгиранд ва ба 

баландии 4,9 км аз сатҳи баҳр мерасанд. Дар ҳамаи ҳудудҳо нишебҳои 

кӯҳҳо хеле тезанд. Ин ҳолат ба резиши пайвастаи таҳшинҳо аз боло ба 

маҷрои дарё ва кам ворид шудани об ба хок мусоидат мекунад. Бо сабаби 

чунин хусусиятҳои релеф дар ҳудуди ҳавза рушди соҳаи кишоварзӣ 

ғайриимкон мегардад [1]. 

Маҳалаҳои аҳолинишин танҳо дар майдонҳои начандон калони 

наздикии дарёҳо ҷойгиранд. Дар баробари дарёи Варзоб роҳи нақлиётӣ 

мегузарад, ки шаҳри Душанберо бо ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон 

пайваст мегардонад. Дар ҷануб баландии ҳавза ба таври динамикӣ коҳиш 

меёбад, нишебии кӯҳҳо намуди кӯҳҳои пастро ба худ мегирад, ки тадриҷан 

бо ҷангал пӯшида мешаванд. 

Ноҳияи Варзоб соли 1991 таъсис ёфтааст, дар шимоли пойтахти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон – шаҳри Душанбе ҷойгир аст ва дарвозаи обии он ба 

ҳисоб меравад. Масоҳати умумии ноҳия 1565 км2 буда, вобаста ба ҳолати 

гидрографӣ ба ҳавзаи маҷрои асосии дарёи Кофарниҳон ва шохобҳои он 

мансуб аст [2]. 

Ба сохтори маъмурии ноҳия як шаҳраки навъи шаҳрӣ (Такоб) ва 6 

ҷамоат (Лучоб, Чорбоғ, Айнӣ, Варзоб-Қалъа, Деҳмалик ва Зиддеҳ) дохил 
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мешавад. Афзоиши табиии аҳолии ноҳия 3,5% -ро ташкил медиҳад. Соли 

2020 шумораи аҳолӣ тақрибан ба 92 000 нафар расид ва пешбинӣ мегардад, 

ки то соли 2030 аҳолии ноҳия ба 130,000 нафар хоҳад расид. Ин ҳолат ба 

мушкилоти ҷиддии дарпешистода шаҳодат медиҳад, ки ҳукумати ноҳияи 

Варзоб дар бистсолаи оянда бояд масъалаҳои вобаста ба таъмини оби 

нӯшокиро ба аҳолӣ пешбинӣ намояд [2]. 

Ҳадафҳои асосии сиёсати ҳукумати ноҳияи Варзоб дар соҳаи экология 

ва ҳифзи муҳити зист фароҳам овардани шароити аз ҷиҳати экологӣ 

мутобиқати зиндагӣ барои шаҳрвандон, таҳрики рушди иқтисодӣ бе зарар 

расонидан ба табиат, нигоҳ доштани гуногунии биологӣ ва ландшафти 

мавҷуда, ба даст овардани мувофиқати пурраи нишондиҳандаҳои рушди 

ноҳия бо талаботи экологӣ ба ҳисоб мераванд. 

Имрӯз вазифаи асосии ҳукумати ноҳия рушди иқтисодиёти ноҳия ва 

мувофиқан, баланд бардоштани сатҳи зиндагии сокинони ноҳияи Варзоб 

мебошад. Аммо, набояд фаромӯш кард, ки сарфа намудани хароҷоти ҳифзи 

экология барои иқтисод зараровар аст, зеро иқтидори саноатӣ ва 

истеҳсолии ноҳия бо вазъи захираҳои табиӣ маҳдуд аст ва саломатӣ ва 

нерӯи меҳнатии ноҳия дар ниҳояти кор аз ҳолати муҳити зист ва сатҳи 

некӯаҳволӣ вобастагӣ дорад. Асоси ҳамаи инро муҳити солим ва усулҳои 

оқилонаи истифодаи иқтидори табиӣ ташкил медиҳад. 

Ҳамин тариқ, масъалаи экологияи муҳити табиӣ дар ноҳияи Варзоб 

хеле ҷиддӣ буда, омӯзиш ва ҳалли он барои муҳаққиқон ва ҳукумати ноҳия 

мавзӯи нисбатан муҳим мебошад. Сабабҳои шиддат гирифтани вазъи 

муосири экологии захираҳои об дар ноҳияи Варзоб инҳоянд: 

1. Истифодаи зиёди захираҳои обӣ, бе назардошти имкониятҳои 

захираҳои обӣ то азнавбарқаршавӣ ва худтозанамоӣ. 
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2. Дар ҳудудҳои хурд сохмони зиёди биноҳо (асосан хоҷагиҳои инфиродӣ, 

иншооти хусусӣ барои зиндагӣ ва истироҳат) ва авҷгирии татбиқгардии 

нақшаҳои миқёсан васеи дахолат ба гидросфера. 

3. Дараҷаи сусти рафти тозакунии обҳои партов дар ноҳия, ки дар 

таъмини вазъияти муътадили экологии захираҳои обӣ дар ноҳия нақши 

ҳалкунандаро мебозад. 

4. Сатҳи пасти маърифати экологии аҳолӣ, шуур ва маърифати пасти 

экологӣ. 

5. Набудани ҳавасмандгардонии самарабахши иқтисодӣ барои ҳифзи об. 

6. Кофӣ набудани санадҳои меъёрию самараноки амалкунанда оид ба 

ҳифзи захираҳои об ва дигар зерсанадҳои ҳуқуқӣ барои иҷрои самараноки 

онҳо. 

7. Сатҳи нокифояи назорати давлатӣ аз болои иҷрои санадҳои меъёрӣ 

оид ба ҳифзи захираҳои об ва низоми ҷазои самаранок барои расонидани зарар 

ба муҳити обӣ [2]. 

Сифати оби нӯшокӣ яке аз масъалаҳои афзалиятноки экологии имрӯзаи 

инсоният ба ҳисоб меравад, зеро сифати об ба саломатии умумии аҳолӣ, 

сифати хӯрокворӣ ва ғайра алоқаманди ногусастанӣ дорад. Ғайр аз ин, 

мувофиқи гузориши Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ тақрибан 80 %- и 

ҳамаи бемориҳои сироятии мавҷуда дар ҷаҳон тавассути об мегузаранд. 

Ҳамасола ин сабаби марги беш аз 25 миллион нафар ба ҳисоб меравад. Ин 

рақами боварибахш бояд боиси ҷалби таваҷҷуҳ ба сифати оби истеъмолкардаи 

мо гардад [3]. 

Роҳи асосии таъминоти ноҳияи Варзоб бо обтаъминкунӣ ва 

обистифодабарӣ, дарёи Варзоб мебошад. Дар байни объектҳои обии ноҳия 

ҳамзамон шохобҳои он, мисли дарёҳои хурди Такоб, Оджук, Лучоб, 

Харангон, Гурке, Хоҷа Оби Гарм ва ғайраҳо қайд карда мешаванд, ки 

асосан аз ҳисоби обшавии барфу пиряхҳо ва чашмаҳо сарчашма мегиранд. 
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Сифати оби дарёи Варзоб аз сифати оби шохобҳои он вобастагӣ 

дорад. Ифлоскунандагони асосии захираҳои обии ноҳия селҳо, боришот, 

шустушӯи хок, партофтани партовҳо ба сарчашмаҳои обӣ, чаронидан ва об 

додани чорво, сохтмонҳо дар минтақаҳои ҳифзи санитарии ҳифзи 

обанборҳо мебошанд [4]. 

Ғайр аз он, тибқи маълумоти ҳисоботи оморӣ (Маҷмӯаи Кумитаи 

давлатии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020) [2] айни замон дар 

ноҳияи Варзоб зиёда аз 650 истифодабарандагони гуногуни об мавҷуданд, ки 

ба вазъи экологии оби маҷрои обҳои ноҳия таъсири ҷиддӣ расонида 

метавонанд. 

Дарёи Варзоб барои минтақаи Варзоб ва умуман, Тоҷикистон 

аҳамияти бузурги иқтисодӣ ва фароғатӣ дорад. Аз ин рӯ, масъалаи ҳифзи 

ҳавза ва истифодаи оқилонаи захираҳои обии он таваҷҷуҳи махсусро талаб 

мекунанд. Дар мавсими тобистон дар дарёи Варзоб бо паст шудани сатҳи 

об таркиби оксиген якбора кам гашта, ифлосшавии бактериявӣ меафзояд. 

Айни замон дар ноҳия баҳисобгирии умумии обҳои партов ба обҳои 

рӯизаминӣ ба роҳ монда нашудааст ва назорат кардани онҳо душвор аст. 

Сифати об дар объектҳои обӣ аз бисёр ҷиҳат ба талаботҳои меъёрҳои 

амалкунанда ҷавобгӯ нест. 

Тибқи маълумоти Агентии обуҳавосанҷӣ [5] дар дарёи Варзоб 

афзоиши назарраси миқдори таҳшинҳои боздошташуда ба мушоҳида 

мерасад, ки аз меъёрҳои стандартӣ ба ҳисоби миёна 15-35 маротиба зиёдтар 

аст. Ин ҳолат аз дараҷаи баланд шудани таъсири антропогенӣ ба муҳити 

табиӣ гувоҳӣ медиҳад. Равандҳои эрозияшавӣ шиддат мегиранд, 

нобудсозии бешазорҳо ва биёбоншавӣ идома дорад. Ба сифати 

нишондиҳандаҳои асосии ҳолати бактериологии захираҳои обӣ афзоиши 

назарраси арзиши коли-индексро низ номбар кардан мумкин аст. 

Хусусияти фарқкунандаи дарёи Варзоб баландтарин сатҳи минерализатсия 



16 

 

 

ва хусусияти гидрокарбонати оби он бо бартарияти катиони калсий дар 

давоми тамоми сол мебошад. 

Дар асоси маълумоти Феҳристи истифодаи оби дарёи Кофарниҳон 

(Китоби I, Душанбе, 1987. – 48 с.) дар солҳои 90-уми асри ХХ дар дарёи 

Варзоб 21 истгоҳҳои гидрологӣ ва 8 нуқтаи мушоҳидаи сифати об мавҷуд 

буданд [6]. Айни замон шабакаи истгоҳҳои гидрологӣ ва нуқтаҳои 

мушоҳидаи сифати об барои муайян кардани манбаъҳои ифлосшавӣ, 

пешгӯии таъҷилӣ ва дарозмуддати сифати об ва ташкили манбаъҳои 

маълумот дар бораи нишондиҳандаҳои гидрохимиявӣ манзараи нокифояро 

нишон медиҳанд. Дар ҳавзаи дарёи Варзоб, ки маконҳои фароғатӣ ва зичии 

назарраси сарчашмаҳои ифлосшавӣ мавҷуданд (иншооти саноатӣ ва 

коммуналӣ-маишӣ, ки бевосита дар соҳили дарё ҷойгиранд), танҳо 2 нуқтаи 

мушоҳидаи сифати об вуҷуд дорад, ки барои чунин як қитъаи хеле муҳим 

нокифоя мебошад. 

Мувофиқи маълумоти Кадастри давлатии оби Ҷумҳурии Тоҷикистон 

[7], сифати оби ҳавзаи дарёи Кофарниҳон, ки дарёи Варзобро низ дар бар 

мегирад, ба дараҷаи I (оби хеле тоза) ва танҳо дар баъзе нуқтаҳо ба дараҷаи 

II (оби тоза) мувофиқат мекунад. Аммо таҳлили маълумотҳои таҳқиқоти 

дарозмуддат ин далелро зери шубҳа меорад. Масалан, аз ҷиҳати 

минерализатсия сифати об дар байни дараҷаҳои I ва III, мувофиқи режими 

оксиген, миқдори моддаҳои органикӣ (мувофиқи талаботи химиявӣ дар 

оксиген) - дар байни дараҷаҳои I ва IV, вобаста ба нитрати азот – дар байни 

дараҷаҳои I ва V тағйир меёбад. Ҳамин тариқ, масъалаи баҳодиҳии сифати 

об таҳқиқоти иловагиро талаб мекунад [8]. 

Барои ба даст овардани манзараи воқеии вазъи захираҳои об дар 

ҳавзаи дарёи Варзоб, назорат ва идоракунии самараноки истеъмоли об ва 

тадбирҳои ҳифзи об, пешгӯии фаврӣ ва дарозмуддат дар бораи низомҳои 

гидрологӣ ва гидрохимиявӣ, инчунин реҷа, миқдор ва таркиби партовҳои 
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манбаъҳои ифлосшавӣ ахбороти кофӣ ва боэътимод зарур мебошад. 

Ахбороти мавҷуда аз сарчашмаҳои интишоршуда ва маъмурӣ ҳам аз ҷиҳати 

ҳаҷм ва ҳам аз ҷиҳати хусусияти маълумот барои мақсадҳои дар боло 

зикршуда нокифоя ва зиддиятнок буда, дар бештари вақт эътимоднок 

нестанд. 

Вобаста ба ин, барои баҳодиҳии мустақили ахбороти мавҷуда ва 

ҷамъоварии ахбороти дастраснашуда дар бораи захираҳои обӣ ва 

манбаъҳои ифлосшавӣ дар ҳавзаи дарёи Варзоб зарурати фаврӣ ба миён 

омадааст, ки дар соҳили дарёи Варзоб ва шохобҳои он экспедитсияҳо 

ташкил карда шаванд. Ғайр аз ин, ҳангоми экспедитсия дар дарёи нисбатан 

хурди Варзоб (то ба Кофарниҳон ворид шудан дар ҳудуди Душанбе ҷараён 

мегирад ва ҳамин тариқ, партовҳои шаҳр ба он ҳамроҳ мешавад) методикаи 

гузаронидани ташхис ва ҷамъоварии маълумотро дар бораи низомҳои 

объектҳои обӣ ва манбаъҳои ифлосшавиро кор карда баромадан мумкин 

аст. Ин дар гузаронидани экспедитсияҳо дар ҳавзаҳои дарёҳои дигар кӯмак 

хоҳад кард. 

Маълумоте, ки аз Агентии обуҳавосанҷӣ [5] дар солҳои 2015-2017 оид ба 

ҳолати оби дарёи Варзоб ва шохобҳои он дар моҳҳои гуногун гирифта 

шудааст. Чи хеле ки аз таҳлили маълумоти ин ҷадвалҳо маълум мегардад, 

тақрибан ҳамаи нишондиҳандаҳои сифати оби дарёи Варзоб ва шохобҳои он 

ба талаботи стандарти давлатӣ ва Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ 

ҷавобгӯ мебошанд. Ба истиснои таркиби кадмий дар обҳои шохобҳои Зиддӣ ва 

Такоб, ки аз меъёр 10 то 100 маротиба зиёд аст, аммо дар поёноб, аз ҳисоби 

маҳлулшавии консентратсияи кадмий дар обҳои дарёи Варзоб ба меъёр 

мувофиқ меояд. 

Натиҷаҳои нишондиҳандаҳои физикӣ-химиявӣ ва бактериологии 

"Канали дериватсионӣ” барои солҳои 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ва 

нимсолаи аввали соли 2022 дар замимаи 1 оварда шудаанд. 
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Чи хеле, ки маълумотҳои замимаҳо нишон медиҳанд, дар даромадгоҳи 

канали дериватсионӣ сифати оби дарёи Варзоб тамоюли тағйирёбандагӣ 

дорад, масалан, тирашавӣ дар доираи аз 2,70 то 7755 мг/л вобаста ба марҳилаи 

сол тағйир меёбад; магний – 0,35-1,7 мг/л ва аз рӯи нишондиҳандаҳои алоҳида 

дар самти афзоиш, масалан, дуруштии об аз 1,1 то 2,3 мг/л афзудааст. 

Маълумот дар бораи баҳодиҳии яквақтаи экологии сифати оби ҳавзаи 

дарёи Варзоб, ки дар тобистон сурат гирифтааст, дар адабиётҳои мавҷуда 

оварда шудааст. Аммо, ин маълумотҳо барои тавсифи объективии ҳолати 

ҳозираи экологии ҷараёни об нокифоя мебошанд. 

Барои он, ки таҳлили гузаронидашудаи оби табиӣ ба дараҷаи кофӣ 

боэътимод сифати оби сарчашмаро инъикос намояд, бо як намунаи 

тасодуфан гирифташуда маҳдуд шудан лозим нест, зеро сифати оби 

сарчашма ба тағйироти мавсимӣ дучор омада метавонад. 

Аз ин рӯ, барои баҳодиҳии пурратари сифати об дар манбаи об 

маълумотҳои зерин заруранд: 

а) барои сарчашмаҳои рӯизаминӣ – на кам аз чор таҳлили намунаҳое, 

ки ҳангоми обхезии баҳорӣ, тобистон дар сатҳи пасттарини об, тирамоҳ 

ҳангоми боронҳои тирамоҳӣ ва нимаи зимистон (январ-феврал) гирифта 

шудаанд; 

б) барои обҳои бефишор, ки аз чоҳҳо бароварда шудаанд – на кам аз 

чор таҳлил (ду таҳлил дар баҳор ва як маротибагӣ дар тобистон ва 

зимистон); илова бар ин, барои таҳлили намунаи обе, ки пас аз борони 

шадид гирифта шудааст, зарур аст (санҷиши тирашавии инконпазири об 

дар сарчашма). 

1.2.1. Таҳлили нишондиҳандаҳои сифати оби ҳавзаи дарёи Варзоб 

Ҳарорати об. Ҳарорати оби сарчашмаҳои обҳои рӯизаминӣ дар 

ноҳияи Варзоб вобаста ба ҳарорати ҳавои муҳити атроф аз 9,5 то 22,4°С 
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тағйир меёбад. Ҳарорати обҳои зеризаминӣ дар доираи – аз 8 то 12°С, яъне 

он дар доираи оптималӣ (7-10°С) ва ҳадди баланди 35°С қарор дорад [9]. 

Моддаҳои вазнин (боздошта). Моддаҳои вазнин ба обҳои ин 

сарчашмаҳо дар натиҷаи шуста шудан аз соҳилҳо тавассути борон ва дар об 

гудохта шудани зарраҳои рег ва гил, инчунин дар натиҷаи шуста шудани 

маҷрои дарёҳо ворид мешаванд. 

Миқдори имконпазири моддаҳои вазнин дар оби сарчашмаҳои обии 

дарёи Варзоб аз 10 то 40 мг/л, мувофиқи меъёрҳо – на бештар аз 2 мг/л 

тағйир меёбад. Мувофиқи ин нишондиҳанда пеш аз пешниҳод ба 

истеъмолкунандагон об бояд иловатан тоза карда шавад. 

Ранги об. Ранг дараҷаи ифлосшавии обро аз моддаҳои гуминӣ, 

пайвастагиҳои оҳании коллоидӣ, обҳои партови баъзе соҳаҳои истеҳсолӣ ва 

рушди "обанбори ранга” ифода мекунад. 

Ранги об ба он намуди нохуш медиҳад ва дар баъзе соҳаҳои 

истеҳсолот ба сифати маҳсулот таъсир расонида метавонад. Тибқи меъёрҳо 

барои ранги сифати оби нӯшокӣ ранги на бештар аз 200 иҷозат дода 

мешавад. Ранги об дар манбаъҳои оби дарёи Варзоб аз 10 то 35° тағйир 

меёбад, ки аз меъёр зиёд аст. 

Пасмондаи хушк консентратсияи ифлосиҳо (ба ғайр аз газҳо) дар об, 

асосан пайдоиши ғайриорганикӣ ва қисман органикӣ тавсиф мекунад. 

Тибқи меъёрҳо барои таъминоти оби нӯшокӣ манбаи оберо интихоб кардан 

мумкин аст, ки боқимондаи ҳаллшуда дар обаш аз 1000 мг/л зиёд нест. 

Тибқи ин нишондиҳанда манбаъҳои оби дарёи Варзоб ба талаботи 

Стандарти давлатӣ ҷавобгӯ мебошанд, зеро дар онҳо миқдори пасмондаи 

хушк аз 120 то 230 мг/л мебошад.  

Дуруштии об бо таркиби бикарбонатҳо ва карбонатҳои калтсий ва 

магний дар об, инчунин сулфатҳо ва хлоридҳои калтсий ва магний ва то 

андозае нитратҳо ва силикатҳои калтсий ва магний тавсиф карда мешавад. 
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Истифодаи оби дорои дуруштии зиёд боиси хароҷоти аз ҳадди зиёди 

собун, фарсудашавии либосҳо ҳангоми шустушӯ, бо мушкилӣ пӯхтани 

сабзавот, гӯшт ва ғайра мегардад. 

Мувофиқи ин нишондиҳанда манбаъҳои оби дарёи Варзоб ба 

талаботи Стандарти давлатӣ ҷавобгӯ мебошанд, зеро миқдори дуруштии 

онҳо аз 3,42 то 4,5 мг/л мебошад, мувофиқи қимати меъёрӣ сахтии об аз 7 

мг-экв/л ва дар ҳолатҳои махсус, мувофиқи Инспексияи давлатӣ аз 14 мг-

экв/л набояд зиёд бошад [10 - 11]. 

Оҳан. Зиёд шудани миқдори оҳан дар оби қубурҳои обии хоҷагидорӣ-

нӯшокӣ ба маззаи об таъсир мерасонад, боиси фарсуда шудани либос ва 

пайдо шудани доғҳои зангзадаи асбобҳои санитарӣ шуда метавонад. Аз ин 

рӯ, мувофиқи меъёрҳо миқдори оҳан дар оби нӯшиданӣ набояд аз 0,3 мг/л 

зиёд бошад. 

Миқдори оҳан дар сарчашмаҳои обии дарёи Варзоб аз 0,05 то 0,41 

мг/л тағйир меёбад. Мувофиқи ин нишондиҳанда об пеш аз пешниҳод ба 

истеъмолгарон бояд боз иловатан тоза карда шавад [12 - 14]. 

Сулфатҳо. Ҳангоми миқдори сулфат (аксар вақт дар шакли намакҳои 

калтсий, магний ва натрий CaSO4, MgSO4) зиёда аз 250 мг/л будан об 

нисбат ба бетонҳои портландсемент хосияти коррозионӣ (зангзананда) 

пайдо мекунад. 

Таркиби сулфатҳо дар оби сарчашмаҳои оби дарёи Варзоб аз 1,8 то 35 

мг/л тағйир меёбад. Мувофиқи ин нишондиҳанда об пеш аз пешниҳод ба 

истеъмолгарон тоза карда намешавад [15]. 

Хлоридҳо. Ҳангоми миқдори хлорид (аксар вақт дар шакли намакҳои 

калтсий, магний ва натрий CaC12, MgCl2, NaCl) дар доираи аз 0 то 3000 

мг/л будан об нисбат ба бетонҳои портландсемент хосияти коррозионӣ 

(зангзананда) пайдо мекунад. 
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Таркиби хлоридҳо дар оби сарчашмаҳои обии дарёи Варзоб аз 6,0 то 

16,2 мг/л тағйир меёбад. Мувофиқи ин нишондиҳанда об пеш аз ба 

истеъмолкунандагон расонидан тоза карда намешавад [16].  

Моддаҳои азотӣ (аммиак, кислотаи азотӣ) одатан, дар натиҷаи 

вайроншавии пайвастагиҳои сафеда, ки ба сарчашмаи об дар таркиби оби 

партови хонагӣ ворид мегардад, ба вуҷуд меоянд ва бо ин восита дар бораи 

муддати ифлосшавӣ об аз оби партов хулоса баровардан мумкин аст. 

Таркиби якҷояи аммиак ва нитритҳо нишон медиҳанд, ки аз вақти ба 

об ворид шудани аммиак чӣ қадар вақт гузаштааст. 

Мавҷудияти нитритҳо ва махсусан нитратҳо (пайвастагиҳои кислотаи 

азот) дар сурати набудани аммиак аз ифлосшавии дарозмуддати 

сарчашмаҳои об дар дарёи Варзоб бо обҳои партов ва аз анҷоми равандҳои 

худтозашавии он дар зери таъсири микрофлораи ба обанбор воридшуда 

гувоҳӣ медиҳад [17]. 

Моддаҳои синтетикии фаъоли рӯизаминӣ (МСФР). Таркиби МСФР 

дар оби сарчашмаҳои обии дарёи Варзоб аз 0 то 0,16 мг/л тағйир меёбад. 

Мувофиқи ин нишондиҳанда об пеш аз пешниҳод ба истеъмолгарон тоза 

карда намешавад, зеро КҲИ- 0,5 мг/л баробар аст. 

Кремний. Дар қисмати воридшавӣ миқдори Si дар обҳои рӯизаминӣ аз 

КҲИ зиёд нест ва 1,53-2,1 мг/л-ро ташкил медиҳад. Мувофиқи ин 

нишондиҳанда об пеш аз пешниҳод ба истеъмолгарон тоза карда 

намешавад, зеро КҲИ - 10 мг/л баробар аст. 

Мувофиқи нишондиҳандаҳои дигар сифати оби сарчашмаҳои оби 

дарёи Варзоб ба дараҷаи камтар ё зиёдтар ба талаботи Стандарти давлатӣ 

ҷавоб медиҳанд [18]. 

Дар шохобҳои дарёи Варзоб давоми 10 соли охир ғанишавии доимии 

обҳо бо шаклҳои минералии азот ба қайд гирифта шудааст. Вобаста ба 

металлҳои вазнин консентратсия тамоюли коҳишёбӣ дорад. Шуршавии 
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обҳои рӯизаминӣ бо партовҳое, ки дар натиҷаи фаъолияти кишоварзии 

одамон ба шабакаҳои дарёҳо ворид мешаванд, алоқамандии зич дорад. 

Умуман, вазъи экологии ифлосшавии объектҳои оби ноҳияи Варзоб 

бояд хеле мураккаб тавсиф карда шавад, ки таҳия ва татбиқи маҷмӯи 

тадбирҳоро барои беҳтар намудани ҳолати экологии маҷроҳои оби ноҳия 

талаб менамояд [18]. 

1.2.2. Шароитҳои иқлимӣ ва гидрологии ҳавзаи дарёи Варзоб 

Мавқеи ҷуғрофии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисмати шимолу шарқии 

минтақаи субтропикии баҳри Миёназамин ҷойгир аст, ки одатан миқдори 

зиёди боришот дар фасли зимистон ба амал меояд. Дар ин аснод бо 

инобати релефи кӯҳӣ, минтақаи амудии марҳилаҳои иқлимӣ васеъ паҳн 

гардидааст. Дар ҳудуди ҳавзаи дарёи Варзоб чор давраи марҳилаҳои 

иқлимиро ҷудо намудан мумкин аст [19]. 

Дар қисми поёнии ҳавза минтақаи хеле гарм фарогир буда, рутубати 

нокифоя ва зимистони мӯътадил дорад. Аз тарафи боло минтақаи гарм бо 

рутубати нокифоя ва зимистони мӯътадил фарогир аст. Аз он болотар 

минтақаи гармтар бо рутубати нокифоя ва зимистони мӯътадил ҷойгир 

шудааст. Қисми аз ҳама болоии ҳавза бо минтақаи мӯътадил, рутубати 

нокифоя ва бо зимистони шадид фарқ мекунад. 

Дар таҳқиқотҳои оид ба омӯзиши иқлими ҳавзаи дарё бо 

нишондиҳандаҳои миёнаи дарозмуддати метеорологӣ дар давоми зиёда аз 

30 сол тавсиф карда шудааст. Давраи ҳисобӣ ҳар қадар дарозтар бошад, 

тавсифоти иқлимӣ ҳамон қадар боэътимодтар буда, тағйирёбии байни 

солҳо нишондиҳандаҳои тадқиқшавандаро беҳтар инъикос менамояд. 

Аз ин рӯ, баҳодиҳии тағйирёбии иқлим аз давомнокии давраҳои 

муқоисашаванда вобастагии калон дорад [20].  

Барои меъёри иқлимӣ иттилоот аз Маълумотномаи иқлимӣ гирифта 
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мешавад, ки дар охири солҳои шастум ва ибтидои солҳои ҳафтодуми асри 

ХХ нашр шудааст. Маълумотномаи мазкур аз ҷониби як қатор институтҳои 

илмӣ-тадқиқотӣ дар асоси методикаи ягонаи таҳиякардаи Расадхонаи 

асосии геофизикӣ, ки маводи стандартӣ ҳисобида мешавад, тартиб дода 

шудааст. Ҳангоми омода кардани маълумотномаи мазкур 

нишондиҳандаҳои метеорологии то соли 1960 бадастомада истифода 

шуданд. Маълумотҳои истгоҳҳои гуногуни метеорологӣ ба давраи ягонаи 

иқлимӣ гузаронида шуданд.  

Аз ин рӯ, ба назари мо, баҳодиҳии нисбатан дурусти тағйирёбии 

иқлим муқоисаи нишондиҳандаҳои метеорологии давраи баъди соли 1960 

бо меъёри иқлим мувофиқ мебошад [21]. 

Дар таҳқиқоти мазкур маълумотҳои се истгоҳи метеорологӣ: 

Душанбе (809 м аз сатҳи баҳр), Гушарӣ (1359 м аз сатҳи баҳр) ва ағбаи 

Анзоб (3373 м аз сатҳи баҳр) истифода шудаанд. 

Баҳодиҳии тағйирёбии нишондиҳандаҳои иқлимӣ аз фосилаҳои 

муқоисавии хронологӣ вобастагӣ дорад. Барои баҳодиҳии тағйирёбии 

ҳарорат чор варианти марҳилаҳои иқлимӣ ҷудо карда шуданд. Марҳилаи 

якуми иқлимӣ (Tclim-1) фосилаи вақтро аз оғози мониторинг дар соли 1926 

то 1960 фаро мегирад, ки 35 солро ташкил медиҳад ва ба маълумоти 

Дастури иқлимӣ мувофиқат мекунад [22].  

Ба ақидаи мо маълумотҳои дар ин давра ба даст овардашударо 

меъёри иқлимӣ ҳисобидан мумкин аст. Марҳилаи дуюми иқлимӣ (Tclim-2) 

маълумоти миёнаи 45 соли ояндаро аз соли 1961 то соли 2005 нишон 

медиҳад. Ташкилоти умумиҷаҳонии метеорологӣ (ТУМ) тавсия медиҳад, ки 

маълумотҳои дар давраи иқлимии аз соли 1960 то соли 1990 ба даст 

овардашударо ба сифати меъёр истифода бурда шаванд, ки ба силсилаи 

хронологии 30 сола мувофиқат мекунанд. Ин фосилаи вақт ҳамчун 

марҳилаи сеюми иқлимӣ (Tclim-3) арзёбӣ гардидааст.  
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ТУМ пешниҳод мекунад, ки тағйирёбии иқлим тавассути муқоисаи 

силсилаи хронологии минбаъда бо Марҳилаи сеюми иқлимӣ баҳогузорӣ 

карда шавад. Ҳамин тариқ, марҳилаи чоруми иқлимӣ (Tclim-4) ба ҳисоби 

миёна маълумоти аз соли 1991 то соли 2005 (15 сол)-ро фаро мегирад [22]. 

Марҳилаҳои иқлимии мавҷударо бо ҳам муқоиса карда, баҳодиҳии 

гуногуни тағйирёбии ҳароратро дар давраи мушоҳидаҳои таҷрибавӣ 

гирифтан мумкин аст (Расми 1.1, Ҷадвали 1). Албатта, муқоисаи марҳилаи 

кӯтоҳи чорум (15 сол) бо давраи дарозтар дуруст нест. Марҳилаҳои 

дарозтари иқлим баҳодиҳии нисбатан боэътимодтари тағйирёбии иқлимро 

таъмин мекунанд. Аз ҳама мувофиқтар муқоисаи марҳилаҳои иқлимии якум 

ва дуюм аст, ки тамоми давраи мушоҳидаҳои таҷрибавиро фаро мегиранд. 

Дар ин замина гуфтан мумкин аст, ки дар давоми тамоми давраи мушоҳида 

дар пойгоҳи Душанбе ҳарорати ҳаво 0,47°C зиёд шудааст, ё ҳарорати ҳаво 

давоми 10 сол бо суръати 0,059°C зиёд шудааст. 

Вобаста ба ин, марҳилаҳои иқлимӣ ба реҷаи гидрологии ҳавзаи дарёи 

Варзоб таъсири худро расонидаанд, ки натиҷаҳои тадқиқот оварда 

мешаванд. 

Авалин маротиба натиҷаҳои бадастомада дар Семинари гидрологияи 

Авруосиёи Шимолӣ, ки рӯзҳои 7-8-уми феврали соли 2012 дар Институти 

давлатии гидрологии шаҳри Санкт-Петербурги Россия баргузор гардид, 

пешниҳод карда шуданд [22, 23]. Таҳлили маҷрои дарёи Варзоб аз рӯи 

маълумотҳои солонаи истгоҳи гидрологии Даҳана (масоҳати обанбор 

тибқи Кадастри давлатии об, саҳ. 106 [4] 1270 км2 ташкил медиҳад ва аз рӯи 

ҳисобҳо бо истифодаи системаи иттилоотии ҷуғрофӣ (СИҶ), масоҳати 

обанбор ба 1281 км2 баробар аст) нишон медиҳад, ки дар давраи 

мушоҳидаҳои инструменталӣ аз соли 1936 то соли 2008 маҷрои миёнаи 

солона тақрибан 7% афзоиш ёфтаст. 
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Расми 1.1 - Тағйирёбии ҳарорати миёнаи солона дар марҳилаҳои гуногуни 

иқлимӣ барои пойгоҳи Душанбе 

 

Ҷадвали 1.1 - Муқоисаи тағйирёбии ҳарорат дар марҳилаҳои гуногуни 

иқлимӣ барои пойгоҳи Душанбе 

Ин бузургӣ назаррас нест, зеро хатогии ченкунии гидрологӣ 5%-ро 

ташкил медиҳад. Маҷрои солона мувофиқи маълумоти истгоҳи Даҳана дар 

як сол 1,44 км3-ро ташкил медиҳад (Расми 1.2). 

Тағйирёбии иқлимии маҷрои солонаи дарёи Варзобро ба ҳисоби 

миёна дар давоми 30 сол тавсиф кардан мумкин аст. Таҳлили маълумотҳои 

 

Марҳилаҳои иқлимӣ 

 Tclim, (°C) 

T1 (1926-1960) 14.38 

T2 (1961-2005) 14.85 

T3 (1961-1990) 14.69 

T4 (1991-2005) 15.15 

Марҳилаҳои  

муқоисашуда Delta T°C 
T2-T1 0.47 

T4-T3 0.46 

T4-T1 0.77 

T3-T1 0.31 
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миёнаи тағйирёбандаи сисолаи хароҷоти миёнаи солонаи об нишон 

медиҳад, ки дар фосилаи солҳои шастум - ҳафтодум сарфи об то 47,5 м3/с 

афзудааст ва дар давраи аз солҳои ҳафтод то солҳои ҳаштодуми асри ХХ то 

45 м3/с коҳиш ёфтааст. 

 

Расми 1.2 - Тағйирёбии маҷрои ҳавзаи дарёи Варзоб аз меъёри иқлимӣ 

 

Аз соли 1990 то соли 2000 дубора сарфи об ба 47 м3/с афзуда, сипас то 

45 м3/с коҳиш ёфтааст. Дар ибтидои асри ХХI сарфи об то 48 м3/с зиёд 

шудааст (Расми 1.3). 

 

Расми 1.3 - Тағйироти иқлимии хароҷоти оби ҳавзаи дарёи Варзоб дар 
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давраи мушоҳида 

Дар давоми сол сарфи оби дарё дар фасли баҳор зиёд мешавад ва дар 

моҳи июн ба ҳадди баландтарин то 115 м3/с мерасад. Дар фасли зимистон 

сарфи об то 15 м3/с коҳиш меёбад (Расми 1.4). Ин аз афзалияти манбаи 

барфӣ дар ҳавзаи дарё шаҳодат медиҳад. Дар фасли баҳор ва ибтидои 

фасли тобистон обшавии шадиди барфӣ дар зимистон ҷамъшуда ба вуҷуд 

меояд. 

 

 

Расми 1.4 - Тақсимоти миёнаи солонаи хароҷоти об дар ҳавзаи дарёи Варзоб 
 

Бо назардошти тағйирёбии боришоти солона дар давраи 

мушоҳидаҳои инструменталӣ, харитаи қабати боришот барои ҳавзаи дарёи 

Варзоб сохта шудааст (расми 1.5). 
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Расми 1.5 - Қабати боришоти ҳавзаи дарёи Варзоб  

Таҳлилҳо нишон доданд, ки аз соли 1936 то соли 2008 дар тамоми 

ҳавза афзоиши сарфи об дар ҳавзаи дарёи Варзоб ба 9,9% мушоҳида 

мешавад. Тағйирёбии иқлимии сарфаи об (ба ҳисоби миёна дар тӯли 30 сол) 

аз 45 то 48 м3/с иваз шудааст. Вобаста ба тағйирёбии сарфи оби ҳавзаи 

дарёи Варзоб ва реҷаи гидрологии ҳавзаи дарё тақозо карда мешавад, ки 

ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо оби нушокӣ, технологияҳои нави обтозакуниро 

коркард намоем. 

 

1.3. Хусусиятҳои хоҷагии оби ҳавзаи дарёи Варзоб 

 

Таҳқиқи вазъи таъминоти об дар ҷамоатҳои ноҳияи Варзоб дар 

ҷадвали 1.2 оварда мешаванд. 

Ҷадвали 1.2 – Таъминоти оби нӯшокӣ дар ҳудуди ноҳияи Варзоб 

№ 
б.т. 

Ҳолати обтаъминкунӣ ва тоза кардани 

партовҳо  
Миқдор 

% аз шумораи 

умумӣ 
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1 Низоми обтаъминкунӣ доранд 6 8,5 

2 Низоми тоза кардани партовҳо дранд 0 0 

3 Истгоҳи обтозакунӣ доранд  0 0 

4 Истгоҳи тозакунии оби партов доранд  0 0 

5 Истгоҳи обкашӣ доранд 25 35,7 

6 Дастгоҳи безараргардонии оби нӯшокӣ 
доранд  

0 0 

7 Аз оби дарё истифода мебаранд 23 32,9 
8 Аз оби чашма истифода мебаранд 38 54,3 
9 Деҳаҳое, ки об тавассути мошинҳои 

обкаш дастрас карда мешавад  

2 2,9 

10 Деҳаҳое, ки сарчашмаи об надоранд 2 2,9 

11 Деҳаҳое, ки об ба онҳо тавассути шабакаи 

захбурҳои обёрии худҷорӣ ворид мешавад 

42 60 

12 Деҳаҳое, ки об ба онҳо тавассути лӯла ба 

таври худҷорӣ ворид мегардад 

4 5,7 

13 Деҳаҳое, ки ба онҳо об тавассути насосҳо 
дода мешавад 

23 32,9 

14 Деҳаҳое, ки оби доимӣ надоранд 15 21,4 

15 Деҳаҳое, ки дар онҳо сифати оби 

сарчашмаи обтаъминкунӣ муайян карда 
мешавад 

0 0 

16 Деҳаҳое, ки сарчашмаҳои обтаъминкунӣ 

минтақаи ҳифзи санитарӣ доранд 

0 0 

  

Маълумотҳои дар ҷадвали 1.2 овардашуда нишон медиҳанд, ки дар 

маҳалҳои аҳолинишин системаҳои тозакунии оби партов, дастгоҳҳо барои 

безараргардонии оби нӯшокӣ, минтақаҳои ҳифзи санитарии сарчашмаҳои 

об, таҳлили сифати оби сарчашмаҳои обтаъминкунӣ комилан вуҷуд 

надоранд, низомҳои обтаъминкунӣ танҳо дар 8,5%-и деҳаҳо мавҷуд 

ҳастанду халос. Далелҳои номбаршуда, инчунин бо об таъмин кардани 

аҳолӣ тавассути шабакаи обёрии кушод ва бисёр чизҳои дигар аз 

мушкилоти ҷиддии ноҳияи Варзоб дар самти таъмини вазъи муътадили 

экологӣ ва мутаносибан ҳифзи саломатии аҳолӣ гувоҳӣ медиҳанд [24]. 
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Ба об таъмини намудани маҳалҳои аҳолинишин ҷамоатҳои ноҳияи 

Варзоб дар диаграммаи зерин нишон дода шудааст: 

 

Расми 1.6 - Таъмини маҳалҳои аҳолинишин ба оби нӯшокии  

ҳавзаи дарёи Варзоб 
 

Чи хеле, ки дар расми 1.6 нишон дода шудааст, 20%-и шумораи 

умумии аҳолии ҷамоати Айнӣ, 28%-и Чорбоғ, 37%-и Лучоб ва 43%-и 

Варзоб-Қалъа оби доимӣ надоранд ва дар ҳолати вазнин ҷамоати Зиддӣ 

қарор дорад, ки 100%-и аҳолӣ аз норасоии доимии об танқисӣ мекашанд. 

Хусусан, дар фасли тобистон аҳолии ин ҷамоат аз норасоии об хеле 

азоб доранд. Хусусиятҳои мушкилоти обтаъминкунӣ ва обтозакунии 

ҷамоатҳои ноҳияи Варзоб ва мушкилоти экологии бо онҳо алоқаманд дар 

ҷадвали 1 оварда шудаанд. Чи хеле ки дар ҷадвал дида мешавад, сатҳи 

пасти рушди системаҳои обтаъминкунӣ ва тоза кардани обҳои партов дар 

ноҳия пеш аз ҳама ба набудани таҳлил ва назорати сифати оби 

сарчашмаҳои обтаъминкунӣ, минтақаҳои ҳифзи санитарии сарчашмаҳои 

обтаъминкунӣ, интиқоли об тавассути шабакаи кушоди обтаъминкунӣ 
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(ҷуйбор) ва набудани шабакаҳои обрасонӣ, истгоҳҳо барои коркард ва 

тозакунии обҳои табиӣ ва тозакунии оби партов алоқаманд мебошад [25]. 

Ҷузъҳои ифлоскунандаи об инҳоянд: зарраҳои қуму рег ва гилини хок, 

ки аз нишебиҳои кӯҳҳо бо боришоти атмосфера ва селҳо шуста шудаанд; 

ҷузъҳои моддаҳои сахт, ки аз шусташавии сатҳи дарё пайдо мешаванд; 

ифлосшавӣ аз чаронидан ва об додани чорво; партовҳои саноатӣ ва маишӣ; 

партовҳое, ки аз хонаҳои шахсӣ ва хоҷагиҳои котеҷҳои тобистонаи 

истироҳатӣ, сохторҳои тиҷоратӣ, иншоотҳои хӯроки умумӣ ва нуқтаҳои 

савдо, ки ба низоми тозакунии обҳои партов пайваст нестанд; оби партови 

покнашуда ва ғайраҳо. Ҳамаи ин сифати обро дар сарчашмаҳои рӯизаминӣ 

ва зеризаминии ноҳия паст карда, хокро ифлос мекунад. Ифлосшавии об 

боиси пайдоиш ва паҳншавии бемориҳои гуногуни сироятӣ, аз хӯрок 

заҳролудшавии одамон, паст гардидани сифати маҳсулоти хӯрокворӣ, 

истеъмоли аз ҳад зиёди собун ва фарсудашавии либос ҳангоми шустушӯй, 

мушкилии пухтани сабзавот, гӯшт ва пайдоиши доғҳои зангзада дар 

асбобҳои санитарӣ гашта метвонад. Оби пастсифат сатҳу сифати зиндагӣ ва 

қобилияти меҳнатии одамонро паст мекунад, боиси тағйироти генетикӣ 

мегардад ва зарари иқтисодиро зиёд менамояд. 

Чӣ хеле ки аз ҷадвал дида мешавад, рушди обтаъминкунӣ ва 

тозакунии партовҳои об дар ноҳия дар сатҳи паст қарор дорад, ҳолати 

ҳифзнашавандагӣ ва ғайрисанитарии минтақаҳои муҳофизати об, набудани 

таҳқиқоти сифати оби сарчашмаҳои обтаъминкунӣ, интиқоли об тавассути 

шабакаи кушода (ҷуйборҳои кушода) боиси афзоиши хатари пайдоиш ва 

паҳншавии эпидемия, афзоиши бемориҳои одамон, хусусан кӯдакон, 

тағйирёбии генетикӣ ва афзоиши зарари иқтисодӣ мегардад. 

Барномаи чорабиниҳо оид ба ҳалли мушкилоти захираҳои оби бесифат 

ва дастрасии аҳолии ноҳияи Варзоб ба сарчашмаҳои об дар ҷадвали 1.2 

инъикос гардидааст. 
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Чи хеле, ки аз ҷадвал дида мешавад, мушкилоти асосии экологии ноҳия 

норасоии системаҳои обтаъминкунӣ ва тозакунии обҳои партов дар 

маҳаллаҳои аҳолинишини ноҳия, набудани маълумот дар бораи сифати оби 

сарчашмаҳои истифодашаванда, вуҷуд надоштани минтақаҳои ҳифзи 

санитарии обтаъминкунӣ ва норасоии об аз рӯи мавсими сол, хусусан дар 

фасли тобистон мебошанд. 

Мақсадҳои асосӣ дар ҳалли ин масъалаҳо чунинанд: таъмини аҳолии 

ноҳия бо оби нӯшокӣ; ҳалли масъалаи обтаъминкунии аҳолии аҳолии ноҳия аз 

сарчашмаҳое, ки ба талаботи стандарти давлатӣ ҷавобгӯ мебошанд; ташкили 

ҳудудҳо ва минтақаҳои обӣ, ки дар онҳо режими махсуси санитарию 

эпидемиологӣ муқаррар шудааст ва бад шудани сифати оби сарчашмаҳои обро 

пешгирӣ мекунад; таъминоти боэътимоди об новобаста аз мавсимҳои сол; 

ташкили системаи боэътимоди ҳифзи сарчашмаҳои обтаъминкунӣ ва таъмини 

вазъи муътадили экологӣ дар ноҳия. 

Барои расидан ба ин мақсадҳо вазифаҳои зеринро анҷом додан лозим 

аст: таҳқиқот, лоиҳакашӣ ва сохтани системаҳои обтаъминкунӣ дар маҳалҳои 

аҳолинишини ноҳия; муайян кардани нишондиҳандаҳои физикӣ, таркиби 

химиявӣ ва хусусиятҳои санитарию биологии об дар сарчашмаҳои 

обтаъминкунӣ; ташкили минтақаҳои ҳифзи санитарии сарчашмаҳои 

обтаъминкунӣ ва таъмини амнияти санитарии онҳо; дастгоҳҳои пуриқтидор 

барои танзими ҳаррӯза; истифодаи сарчашмаҳои алтернативии таъминоти об; 

коркард ва тозакунии об; дастгоҳи шабакаи обтаъминкунӣ; ташкили 

баҳисобгирии ҳаҷми оби истифодашуда; гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ 

дар байни аҳолӣ; омода намудани кадрҳо барои истифодаи иншооти 

тозакунии об ва шабакаҳои обтаъминкунӣ; ошкор кардани объектҳои 

махсусан хатарноки обҳои ифлоси партов; муайян кардани ҳаҷми оби ифлоси 
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партови ин объектҳо; дастгоҳи шабакаҳои обтозакунӣ; истифодаи дастгоҳҳо 

барои тозакунии оби ифлос ва коркарди оби гилолуди таҳшиншуда. 

Нишондиҳандаҳои чорабиниҳои амалишавандаро чунин арзёбӣ намудан 

мумкин аст: шумораи маҳалҳои аҳолинишини дорои системаи боэътимоди 

обтаъминкунӣ; шумораи сарчашмаҳои таҳқиқшудаи обтаъминкунӣ; шумораи 

минтақаҳои муқарраршудаи ҳифзи санитарӣ ва иҷро намудани тадбирҳои 

санитарӣ дар ҳудуди минтақа; шумораи маҳаллаҳои аҳолинишин, новобаста аз 

мавсимҳои сол доимо ба об таъмин карда шудаанд; шумораи минтақаҳои 

аҳолинишин, ки системаи боэътимоди обтозакунӣ доранд. 

1.4. Ноҳиябандии ҳудудҳо бо мақсади обтаъминкунӣ дар мисоли шаҳри 

Душанбе 

 

Душанбе дар водии Ҳисор ҷойгир аст. Ҳудуди шаҳр 124 км2-ро ташкил 

медиҳад. Ҳоло дар шаҳри Душанбе тақрибан бештар аз 1 миллион нафар 

одамон зиндагӣ мекунанд. 

Корхонаи воҳиди давлатии "Обу корези Душанбе" шахси ҳуқуқии 

масъули истифодаи низоми шаҳрии шабакаҳои обтаъминкунӣ, корезӣ ва 

хизматрасониҳои зарурӣ ба аҳолӣ мебошад. Корхонаи воҳиди давлатии 

"Обу корези Душанбе" мустақиман ба Мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатии шаҳри Душанбе итоат мекунад. Қариб тамоми аҳолии шаҳр бо 

оби нӯшокӣ таъмин мебошанд. Фарқи баландиҳои заминӣ дар дохили 

шабакаҳои магистралии шаҳр тақрибан 208 м мебошад. 

Дар алоқамандӣ ба ин нақшаи минтақавии обтаъминкунӣ қабул карда 

шудааст. Ҳудуди шаҳр дар самти шимол ба ҷануб ба 6 минтақаи 

обтаъминкунӣ бо фарқияти 20-40 метр баландӣ дар минтақаҳо тақсим карда 

шудааст. Дар ин минтақаҳо 11 зарфи танзими фишор ҷойгир аст. Фишори 

ҳадди ақали озоди об дар шабака як бинои 5-ошёнаро таъмин мекунад. 
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Таъмини об ба биноҳои аз 5 ошёна боло тавассути истгоҳҳои фишорафзоӣ ё 

аз минтақаи болопӯш таъмин карда мешавад. 

Имрӯз Корхонаи воҳиди давлатии "Обу корези Душанбе" ба 210 ҳазор 

зиёдтар муштариёнро хидмат мерасонад. Аз ин шумора 6418 муштарӣ 

корхонаҳои давлатӣ ва тиҷоратӣ мебошанд, ки ҳисобкунакҳои оби хунук 

доранд. Тақрибан 90000 муштариён, ки аҳолӣ мебошанд, ҳисобкунакҳои 

инфиродӣ доранд. Зиёда аз 100 ҳазор муштариён ҳисобкунакҳои об 

надоранд. 

Шаҳри Душанбе тавассути чор истгоҳи мавҷуда ба об таъмин карда 

мешавад. 

1. Пойгоҳи обтозакунии фишорӣ (ПОФ). Пойгоҳ аз соли 1936 то 

инҷониб кор мекунад. Сарчашмаи ин пойгоҳ оби дарёи Варзоб мебошад. 

Об тавассути канал гузаронида мешавад. Иқтидори пойгоҳ – 60000,0 м3/рӯз 

мебошад. Нақшаи тозакунӣ дар зарфҳои таҳшинии уфуқӣ бо се зинаи 

таҳшинкунии об бо истифода аз коагулянт [Al2 (SO4)3], полидани об дар 

полоякҳои регӣ ва безараргардонӣ бо гипохлорити натрийро пешбинӣ 

мекунад. Пас аз тозакунӣ сифати об ба стандартҳои амалкунанда мувофиқ 

мегардад. Пойгоҳ қисми марказии шаҳри Душанберо бо оби нӯшокӣ 

таъмин мекунад. 

2. Пойгоҳи обтозакунии худҷореъ (ПОХ). Пойгоҳ аз соли 1957 то 

инҷониб кор мекунад. Сарчашмаи ин истгоҳ оби дарёи Варзоб мебошад. 

Ҷамъоварии об аз ҳавзи танзими ҳаррӯза анҷом дода мешавад. Иқтидори 

ҳадди камтари пойгоҳ (марҳилаҳои якум ва дуюми полоиш) 240 000,0 м3/рӯз 

аст. Нақшаи тозакунӣ дар зарфҳои таҳшинии уфуқӣ бо ду зинаи 

таҳшинкунии об бо истифода аз коагулянт [Al2 (SO4)3], полидани об дар 

полоякҳои регӣ ва безараргардонӣ бо гипохлорити натрийро пешбинӣ 

менамояд. Пас аз тозакунӣ сифати об ба стандартҳои амалкунанда 
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мувофиқ мегардад. Пас аз полоиш тирагии об ба ҳисоби миёна 0,01 (NTU)-

ро ташкил медиҳад. Пойгоҳ қисматҳои шимолӣ, шимолу ғарбӣ ва марказии 

шаҳрро бо оби ошомиданӣ таъмин мекунад. 

3. Пойгоҳи обтайёркунии Кофарниҳон. Пойгоҳ аз соли 1972 то 

инҷониб кор мекунад. Манбаи ин пойгоҳ оби зеризаминии дарёи 

Кофарниҳон мебошад. Сарбанди об бо истифода аз 64 чоҳи зеризаминӣ 

анҷом дода мешавад. Иқтидори пойгоҳ – 170 000,0 м3/рӯз мебошад. Дар ин 

ҷо 6 обанбори оби нӯшокӣ ва 3 истгоҳи насосӣ обкашӣ мавҷуданд. Об бо 

гипохлориди натрий безарар карда мешавад. Пас аз тозакунӣ сифати об ба 

стандартҳои амалкунанда мувофиқ мегардад. Ин пойгоҳ қисматҳои шарқӣ 

ва ҷанубу шарқии шаҳри Душанберо бо оби нӯшокӣ таъмин мекунад. 

4. Пойгоҳи обтайёркунии Ҷанубу Ғарбӣ. Пойгоҳ аз соли 1976 то ҳоло 

кор мекунад. Манбаи ин пойгоҳ обҳои зеризаминии артезианӣ мебошанд. 

Сарбанди об бо истифода аз 28 чоҳи зеризаминӣ сурат мегирад. Иқтидори 

пойгоҳ – 180 000,0 м3/рӯз баробар аст. Дар ин ҷо 3 обанбори оби нӯшокӣ ва 

як истгоҳи насоси обкашӣ мавҷуданд. Об бо гипохлориди натрий безарар 

карда мешавад. Пас аз тозакунӣ сифати об ба стандартҳои амалкунанда 

мувофиқ мегардад. Пойгоҳ қисматҳои ғарбӣ ва ҷанубу ғарбии шаҳри 

Душанберо бо оби нӯшокӣ таъмин мекунад. 

Ҳоло дар як шабонарӯз ба ш. Душанбе зиёда аз 520 000,0 м3 оби 

нӯшокӣ дода мешавад. Шабакаҳои обтаъминкунии шаҳрӣ 175 км қубурҳои 

обгузарро дар бар мегиранд, ки обро аз истгоҳҳо ба шабакаҳои ҳалқавии 

шаҳрӣ, 290 км шабакаҳои тақсимкунӣ ва 245 км пайвасткуниҳои абонентӣ 

(дар маҷмӯъ беш аз 710 км)-ро таъмин мекунанд. Фарсудашавии умумии 

шабакаҳо аз 50% зиёдтар аст. 
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Инчунин корхонаи воҳиди давлатии "Обу корези Душанбе" беш аз 120 

пойгоҳи обкаширо, ки дар гӯшаҳои гуногуни шаҳр ҷойгир шудаанд, 

истифода мебарад. 

Нақшаи амал оид ба ҷудокунии шабакаҳои обтаъминкунии шаҳри 

Душанбе. Бояд қайд кард, ки вазъи системаи обтаъминкунӣ сарфи назар аз 

захираҳои бузурги об дар Тоҷикистон низ душвор аст. Бо ин мақсадҳо аз 

солҳои 90-ум инҷониб ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ дар симои 

Бонки Ҷаҳонӣ, Бонки Рушди Осиё ва дигар шарикон барои ҳалли 

мушкилоти оби тозаи нӯшокӣ дар ҷумҳурӣ садҳо миллион доллар 

сармоягузорӣ карданд. Ин маблағҳо барои сохтани шабакаҳои обрасонӣ ва 

таъмири системаи обтаъминкунӣ, ки дар солҳои шӯравӣ насб шуда буданд, 

истифода шуданд. 

Системаи обтаъминкунии шаҳри Душанбе низ дар ин ҳолат қарор 

дорад. Тавассути грантҳои байналмилалӣ лоиҳаҳои зиёд барои 

барқарорсозии системаи обтаъминкунии Душанбе татбиқ карда шуданд. 

Ҳамзамон, таҷдиднамоии системаи ноҳиябандӣ яке аз масъалаҳои 

муҳимтарин ва асосии обтаъминкунии шаҳри Душанбе боқӣ мондааст. 

Тавре ки аз китобҳои дарсии классикии системаи обтаъминкунӣ 

маълум аст, "зарурати ноҳиябандии системаи обтаъминкунӣ ҳам бо сабаби 

техникӣ ва ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ ба амал омада метавонад, зеро он имкон 

медиҳад, ки фишори қубурҳои шабакаҳои обрасониро коҳиш дода, 

миқдори энергияи барои оббарорӣ сарфшавандаро кам карда метавонад". 

Мувофиқи ақидаи Н.Н. Абрамов «системаҳои обтаъминкуние, ки ба 

минтақаҳо тақсим шудаанд, системаи минтақавӣ номида мешаванд. Аксар 

вақт, қубурҳои минтақавии обтаъминкунӣ дар ҳолати фарқияти назарраси 

баландиҳои заминӣ дар доираи ҳудуди системаи обтаъминкунӣ ташкил 

карда мешаванд. Баъзан минтақакунонӣ дар ҳолати фарқияти калони 
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бузургии фишори озод бо талаби истеъмолкунандагони инфиродӣ (дар 

системаҳои обтаъминкунии баъзе корхонаҳои саноатӣ) истифода мешавад" 

[26] 

Низоми мутаммаркази обтаъминкунии шаҳри Душанбе соли 1932 

сохта шуда буд ва иқтидори ибтидоии иншооти обкашӣ (тозакунӣ) 16000 

м3/шабонарӯзро ташкил медод. Иншооти тозакунӣ аз зарфҳои таҳшинии 

уфуқӣ, миксер хасу, камераи тақсимшавӣ барои флокулятсия, зарфҳои 

таҳшинии уфуқӣ - равшанкунандагон, полоякҳо, зарфи оби тозаи 500 м3 ва 

истгоҳи фишорафзои обкашӣ иборат буд. Азбаски пас аз таҳшин намудан 

об бо ёрии фишорафзоҳо ба дигар дигар истгоҳи обкашии дар дохили бино 

ҷойгиршуда дода мешуд, истгоҳ то ба имрӯз ҳам кор мекунад ва истгоҳи 

фишорӣ ном дорад. Сарчашмаи таъминоти об дарёи Варзоб мебошад, ки 

об аз он дар масофаи 16 км аз шаҳр боло гирифта мешавад. 

Афзоиши эҳтиёҷоти сокинони шаҳр ба об боиси бунёди як истгоҳи 

дигаре бо номи "Самотечная" (Худҷоришаванда) гардид, ки дар соли 1957 

ба истифода дода шуда буд. 

Соли 1972 як обанбори зеризаминӣ «Пойгоҳи обтайёркунии 

Кофирниҳон» (ПОК) сохта ва ба истифода дода шуд, ки дар қисми Ҷанубу 

Шарқии шаҳри Душанбе, дар доманаи дарёи Кофарниҳон ҷойгир шудааст. 

Соли 1977 дар қисми Ҷанубу Ғарбии шаҳр як истгоҳи дигари обтақсимкунӣ 

бо номи “Обанбори Ҷанубу Ғарбӣ” сохта шуд. Дар худи ҳамон давра бо 

назардошти релефи шаҳр нақшаи ноҳиябандии системаи обтаъминкунӣ 

таҳия карда шуд, ки он қисматҳои соҳили чап ва соҳили рости шаҳрро дар 

бар мегирифт. Дар расми 1.7 нақшаи системаи таҳияшудаи ноҳиябандӣ 

барои шаҳри Душанбе дар аввали соли 1980 оварда шудааст. 

Чи хеле, ки дар расм мушоҳида мегардад, ҳудуди шаҳри Душанбе бо 

назардошти релефи мавҷуда бо фарқи 200 метр шаҳр ба ҳарду тарафи дарёи 

“Душанбинка” ба шаш минтақа тақсим карда шуда буд ва ҳар яки он аз чор 
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пойгоҳи обкашӣ ба об таъмин карда мешуд. Ҳамзамон, дар нақшаи 

таҳияшудаи ноҳиябандӣ ба об таъмин намудани биноҳо ва иншооти то 

панҷошёна пешбинӣ гардидааст. Бо оғози сохтмони биноҳои нӯҳошёна ва 

баландтар аз он ба системаи обтаъминкунӣ пойгоҳҳои насоси болоравии 

сеюм ворид карда шуданд. Дар маҷмӯъ дар шаҳри Душанбе 114 истгоҳи 

насоси обкашии болоравии сеюм сохта шудааст. 

Пас аз Истиқлолият ва рӯйдодҳои ҷанги шаҳрвандӣ системаи 

ноҳиябандии обтаъминкунӣ бо сабаби набудани хизматрасонии 

баландсифати техникӣ қисман хароб шуд. Вобаста ба ҳолати бавуҷудомада 

баъзе аз обанборҳо аз кор монданд, дар натиҷа аҳолӣ ба ҳаҷми зарурии об 

таъмин намегардид ва инчунин бисёриҳо бе иҷозат ба системаи 

обтаъминкунӣ пайваст шуда, обро ғайриқонунӣ истифода мебурданд. 

Мустақилона ба системаи обтаъминкунӣ ва шабакаҳои обтақсимкунию 

магистралӣ пайвастани сокинон ҳодисаҳои садамаҳо дар ин шабакаҳо 

афзуда, фишори интиқоли об коҳиш ёфт ва масрафи нерӯи барқ барои пур 

кардани зарфҳо аз истгоҳҳои обкашӣ бамаротиб афзуд. 

Вазъи кунунии шабака ва системаи ноҳиябандӣ сарфи назар аз корҳои 

таъмиру барқарорсозии ҷудогона, ки бо истифода аз маблағҳои ҷудошудаи 

Бонки Ҷаҳонӣ ва Бонки Осиёии Рушд анҷом дода шудааст, бо назардошти 

нақшаи генералии қабулшудаи нави рушди шаҳр ва пешбинӣ шудани 

сохтмони биноҳои аз 25 ошёна боло таҷдиди назар ва азнавсозиро талаб 

менамояд [27].  
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Расми 1.7 - Нақшаи ноҳиябандии системаи обтаъминкунии  

шаҳри Душанбе 
 

Лоиҳаи амалкунандаи Бонки Ҷаҳонӣ дар КВД "Обу корези Душанбе" 

ворид намудани системаи шабакаи иттилоотии обро барои шаҳри Душанбе 

пешбинӣ мекунад, ки пас аз ҷамъоварии базаи ахбор дар бораи 
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инфрасохтори техникии шабакаи об дар барномаи ГИС сохтани амсилаҳои 

гидравликиро дар дар барномаи “EPANET” ба нақша гирифта шудааст. 

Айни замон дараҷаи татбиқи лоиҳаи мазкур имкон медиҳад, ки 

харитаи аёнии шабакаҳои магистралии мавҷуда ва харитаи релефии 

минтақа ба даст оварда шавад, ки барои навсозии системаи ноҳиябандии 

шаҳр зарур аст. Анҷом додани рақамисозии системаи хатҳои тақсимот дар 

тамоми ҳудуди шаҳри Душанбе имкон медиҳад, ки дар оянда дар самти 

ноҳиябандии системаи обтаъминкунии шаҳр амсиласозии гидравликӣ 

амалӣ карда шавад. 

Татбиқи ноҳиябандӣ ба КВД "Обу корези Душанбе" имкон медиҳад, 

ки дар ояндаи наздик стратегияи умумии Ҳукуматро барои ҷорӣ намудани 

системаи боҳуши обтаъминкунӣ SCADA амалӣ намояд. Ин система ба КВД 

"Обу корези Душанбе" имкон медиҳад, ки дар даромадгоҳи бахш чипи 

танзимкунандаи худкори таъминоти атмосфераи заруриро ба минатқаи 

ҷудошуда насб кунад. Дар натиҷа КВД "Обу корези Душанбе" хароҷоти 

истеъмоли энергияро хеле коҳиш дода, саривақт ба садамаҳои эҳтимолӣ 

вокуниш нишон дода метавонад ва ин дар навбати худ ба шакли идеалии 

ташкили обтаъминкунии шаҳр оварда мерасонад. Дар расми зерин нақшаи 

хатҳои асосии обтаъминкунии шаҳр ва харитаи релеф оварда шудааст 

(расмҳои 1.8 - 1.10). Ин нақша ва харита нишон медиҳанд, ки системаи 

интихобшудаи ноҳиябандӣ бо назардошти нақшаи генералии рушди шаҳр 

то соли 2040 муҳим боқӣ мемонад. 
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Расми. 1.8. - Нақшаи мавҷудаи хатҳои магистралии обтаъминкунии шаҳри 
Душанбе 

 

 

 

 

Расми 1.9. - Харитаи релефии ш. 

Душанбе 

 Расми 1.10. - Сатҳи релефи ш. Душанбе 
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Ҳамзамон афзоиши аҳолӣ, сохтани биноҳои нави бисёрошёна, 

инчунин муҳлати истифодабарии хатҳои асосии мавҷуда ва ҳаҷми 

ҷамъоварии об дар обанборҳо бояд аз нав дида баромада шаванд. Ба ҳамаи 

ин саволҳо бояд модели гидравликии ба нақша гирифташудаи умумии 

системаи обтаъминкунии шаҳр ҷавоб диҳад. 

Ҳамин тариқ, вобаста ба мавзӯъ хулоса бароварда, бо боварӣ изҳор 

карда метавонем, ки истифодаи барномаҳои нави компютерии ГИС ва 

моделсозии гидравликӣ барои ҳалли самараноки масъалаҳои дар назди 

Душанбеводоканал пешбинишаванда мусоидат мекунанд [28]. 

Дар оғози соли 2014, дар доираи Лоиҳаи дуюми обтаъминкунӣ дар 

Душанбе, мушовири КУП (Consulting Engineers Salzgitter GmbH, Германия) 

"Нақшаи генералии обтаъминкунӣ барои шаҳри Душанбе"-ро таҳия намуд. 

Ҳадафи нақшаи генералӣ таҳияи стратегияи дарозмуддат барои беҳтар 

намудани хизматрасонии обтаъминкунӣ дар Душанбе ба ҳисоб меравад, ки 

он бояд тавассути таҷдиди иншооти мавҷуда, банақшагирии иншооти 

зарурии иловагӣ ва васеъ намудани минтақаи хидматрасонӣ ба мақсади 

риоя кардани рушди ояндаи шаҳри Душанбе ба даст оварда шавад. 

Дар асоси ба инобат гирифтани рушди ояндаи шаҳр шабакаи 

обрасонӣ бо ёрии модели гидравликии қаблан таҳияшуда ба 8 минтақаи 

фишор тақсим карда шуд. Моделсозии гидравликӣ танҳо барои хатҳои 

асосии магистралии шаҳр таҳия шудааст. Дар асоси ин модел фишор дар 

ҳар як минтақа бояд аз 2 то 6 кгс/см2 бошад. Шаш минтақа аз рӯи ҳудудҳои 

ҷуғрофӣ ба зерминтақаҳо тақсим карда мешаванд. Дар маҷмӯъ, шабака 

бояд аз 16 минтақа ва зерминтақа иборат бошад, ки хароҷоти обро дар 

онҳо алоҳида чен кардан мумкин аст [29]. 

Ҳамаи минтақаҳо бояд бо оби худҷоришаванда таъмин карда шаванд. 

Ҳамин тариқ, танҳо се обанбори мавҷуда бо ҳаҷми умумии 22000 м3 боқӣ 

мемонад. Чордаҳ обанбори иловагӣ бо ҳаҷми умумии 43,000 м3 бояд сохта 
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ва ба истифода дода шаванд. Барои бо таъмин намудани ин обанборҳо аз 

истгоҳҳои обтозакунӣ шаш пойгоҳи нави обкашонии бо 30 насос 

таҷҳизонидашуда лозим аст. Ноҳиябандӣ ва гузариш ба таъминоти оби 

худҷоришаванда таъминоти бефосилаи обро бо фишори кофї дар њамаи 

нуќтањои шабака таъмин менамояд.  

Таклифҳо дар бораи такмили системаи обтаъминкунӣ. Бо 

дарназардошти гуфтаҳои боло ва ҳолати таъминоти об дар шаҳри 

Душанбе, дар асоси Нақшаи нави генералии шаҳр, ки аз ҷониби Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2017 тасдиқ шудааст, "Лоиҳаи ба об таъмин 

намудани шаҳри Душанбе" таҳия карда шуд. Лоиҳа дар асоси қонунгузории 

амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи МКС ЧТ 11-01-2005 

«Таркиб ва тартиби таҳия, ҳамоҳангсозӣ ва тасдиқи ҳуҷҷатҳои лоиҳавии 

корхонаҳои сохтмонӣ, биноҳо ва иншоотҳо" таҳия гардидааст [30]. 

Доираи корҳои дар пеш истодаи лоиҳакашӣ ва тадқиқотӣ марҳилаҳои 

зеринро дар бар мегирад: 

 Омодасозии вазифаҳои техникӣ барои лоиҳакашӣ; 

 ҳисобкунӣ барои қисми технологӣ (иншоотҳои обтозакунӣ, истгоҳҳои 

обкашӣ, зарфҳои назорати фишор, қубурҳои об, ҳисобкунии 

истеъмоли об дар минтақаҳо, модели гидравликии шабакаҳои 

магистралӣ), ҳисоб барои қисми электротехникӣ ва шароити техникии 

"Барқи Тоҷик"; 

 интихоби майдонҳо барои обанборҳо, хати қубурҳои об ва шабакаҳо, 

хатҳои берунаи барқтаъминкунӣ; 

 Тадқиқоти гидрологӣ ва гидрогеологӣ; 

 Таҳияи лоиҳа (корҳои фаҳмондадиҳӣ, қисми технологӣ, қисми 

меъморӣ ва сохтмонӣ, қисми электротехникӣ (аз ҷумла SCADA), 

ҳифзи муҳити зист, ташкили сохтмон, ҳифзи меҳнат, ҳуҷҷатҳои 

сметавӣ); 
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 таҳияи лоиҳаҳои муфассал, аз ҷумла корҳои муҳандисӣ-геологӣ ва 

топографӣ-геодезӣ. 

 Баррасӣ ва тасдиқи лоиҳа аз ҷониби Шӯрои техникии Кумитаи 

давлатии меъморӣ ва сохтмони Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 Экспертизаи давлатии сохтмонӣ ва экологӣ; 

 Тасдиқи лоиҳа аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Ғайр аз ин, ҳоло вазифаи дигари муҳим таҳияи модели нави 

гидравликии шабакаи обрасонии шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. Дар 

доираи татбиқи Лоиҳаи дуввуми обтаъминкунии Душанбе консепсия ва 

сохтори модели гидравликӣ таҳия карда шуд. Дар Лоиҳаи нав таҳияи худи 

модел пешбинӣ гардидааст. Ин модел системаи обтаъминкуниро такмил 

медиҳад ва дар маҷмӯъ барои сарфаи захираҳои обӣ ва энергетикӣ 

мусоидат мекунад.  

Шумораи умумии аҳолӣ ва суръати афзоиш. Динамикаи тағйирёбии 

аҳолии шаҳри Душанбе дар давраи банақшагирӣ бо роҳи ба ҳисоб 

гирифтани аҳолӣ дар соли 2015 ва илова намудани суръати солонаи 

афзоиши аҳолӣ ҳисоб карда шуд. Маълумот аз базаи ахбороти Агентии 

омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта шудааст. 

 Дар асоси рушди суръати афзоиш дар солҳои 1998-2015 ва пешгӯии 

афзоиши аҳолӣ то соли 2035, барои давраи банақшагирӣ суръати афзоиш 

2,2% гирифта шуд ва дар давраи банақшагирӣ то 1,5% коҳиши бетанаффус 

пешбинӣ шудааст (расми 1.11).  

Натиҷаҳои амсиласозии гидравликӣ. Амсиласозии гидравликӣ ва 

ҳисобкунии системаи обтаъминкунии ояндаро бо истифода аз манбаъҳои 

маълумот ва барномаҳои гуногун ба якчанд марҳилаҳои алоҳида тақсим 

кардан мумкин аст. Марҳилаҳои алоҳида чунин тасвир шудаанд.  
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Расми 1.11 - Рушди аҳолӣ ва суръати афзоиш дар солҳои 1998-2015 

ва пешгӯӣ барои давраи банақшагирӣ то соли 2035 
 

Марҳилаи 1 - Тақсим кардани минтақаи ояндаи таъминот ба қисмҳои 

хурд (қисмҳои кӯча), муайян кардани намуди биноҳо (сохтмонҳо) ва 

ҳисобкунии сарбории ҳар як қисмат. 

Марҳилаи 2 - Таҳияи модели баландии минтақаи хизматрасонӣ дар 

асоси суратҳои рақамии суратҳои моҳвораии амсилаи системаи инъикоси 

релефи минтақа тариқи спутник. 

Марҳилаи 3 - Тақсим кардани шабака ба минтақаҳои 

ҷудокардашудаи фишор ва муайян кардани макони обанборҳо вобаста бо 

талаботи гидравликӣ. 

Марҳилаи 4 - Муайян кардани шабакаҳои аввалия ва дуюмдараҷа бо 

воситаи барномаи EPANET. 
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Ҳама обанборҳо ба ВОС (шабакаи ибтидоӣ) пайваст карда шуда, 

шабакаҳои бисерҷанба ва омехта барои тақсим кардани об аз обанборҳо ба 

ҳамаи қитъаҳо ба нақша гирифта шуда, ба сарбории қисмҳо пайваст карда 

шуданд.  

Марҳилаи 5 – Воридоти муваққатии амсилаҳо ба STANET ва 

мувофиқгардонии қубурҳо. 

Ҳама диаметри қубурҳо ба таври худкор барои талаботи фишори 

бахшҳои шабакаи таъминот ва суръати зарурии қубур мувофиқ карда 

шуданд. 

Марҳилаи 6 - Воридоти дубора ба EPANET ва тадқиқи сенарияҳои 

гуногун. 

Марҳилаи 7 – Ворид кардани аёнияти графикии натиҷаҳои ҳисобкунӣ 

дар QGIS ва омода намудани презентатсияи ниҳоӣ (тасвирҳои заминавӣ, 

таъиноти шартӣ, навиштаҳои асосӣ). 

Марҳилаи 8 – Фишорафзоҳои махсуси зарурӣ ва ҳалқаҳои идоракунии 

ҷараён. 

Обанборҳои худҷоришаванда бояд тавассути сарпӯши идоракунандаи 

шиновар назорат карда шаванд, то лабрезшавии об пешгирӣ карда шавад. 

 

1.5. Муайян кардани самти асосии таҳқиқот 

 

Ҳисоби манбаъҳои маҳдуди об ва таъсири экологӣ ба ҳавзаҳои 

дарёҳо, инчунин истифодаи ҳамаҷонибаи захираҳои об, аз ҷумла дар соҳаи 

обистифодабарӣ ва обтаъминкунӣ, заминаи рушди устувори тамоми 

соҳаҳои иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. 

Тоҷикистон кишвари кӯҳӣ аст, ки дар он тамоми соҳаҳои иқтисодиёт 

асосан дар 7%-и ҳудуди ҳамвориҳои байникӯҳӣ ташкил карда шудаанд ва 
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дар 93%-и қисми кӯҳӣ 55,4% (64 км3 / сол)-и маҷрои рӯизаминӣ ҳавзаи баҳри 

Арал ташаккул меёбад. Тоҷикистон барои эҳтиёҷоти худ ҳамагӣ 20%-и 

маҷрои дар қаламрави худ ташаккулёфтаро истифода мебарад, ки ин ба 

11%-и ҷараёни миёнаи солонаи дарёҳои БАМ баробар аст [3]. 

Таъминоти об нӯшокӣ ва санитарӣ бо истифодаи 400 миллион м3 / сол 

об (камтар аз 5,0% аз истеъмоли умумии об дар тамоми кишвар) 

муҳимтарин зербахши соҳаи об мебошад ва рушди он афзалияти 

аввалиндараҷаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. 

"Давлат барои рушди таъминоти оби нӯшокӣ ва беҳдошт шароит фароҳам 

меорад, истеъмолкунандагонро бо таъмини оби нӯшокии ба меъёрҳои 

муқарраршудаи бехатарӣ, сифат ва миқдор ҷавобгӯ, инчунин системаҳои 

кофии обтозакунӣ кафолат медиҳад" [9]. 

Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 63, банди 1.2) меъёри 

ҳуқуқии зеринро муайян мекунад: «Ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба оби тоза ва бехатари нӯшокӣ ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи 

татбиқи ҳамаи ҳуқуқҳои инсон ҳуқуқ дорад. Барои эҳтиёҷоти нӯшиданӣ ва 

хоҷагидорӣ-маишӣ аҳолӣ бояд обҳои муҳофизатшавандае, ки коршоямии 

онҳо ба ин мақсадҳо дар асоси хулосаҳои санитарию эпидемиологӣ муайян 

карда мешавад, истифода баранд» [7]. 

Нигоҳдории сарфакоронаи об, аз ҷумла тавассути такмил додани 

технологияҳои тозакунӣ ва баланд бардоштани сатҳи техникии системаҳои 

обтаъминкунӣ бо мақсади кам кардани талафоти об ва кам кардани 

истеъмоли хоси об омили асосии қаноатмандии аҳолӣ ва тамоми соҳаҳои 

иқтисодиёти Тоҷикистон аз об мебошад. Ҳамзамон, саривақт ҳал 

нагардидани мушкилоти пайдошавандаи хоҷагидории об дар ояндаи 

наздик ба монеаи омилҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ табдил ёфта 

метавонад. 
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Афзоиши аҳолӣ ва талабот ба захираҳои об қабули тадбирҳои 

саривақтиро оид ба мувофиқ ва тақсимоти одилонаи захираҳои об, 

идоракунии талабот ба об, идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои об (ИҲЗО), 

ҳамоҳангсозии фаъолияти истифодабарандагони гуногуни об, истифодаи 

самараноки об, дар истеҳсолот ворид намудани технологияҳои сарфаи об 

ва татбиқи дигар чорабиниҳоро талаб менамояд [31- 34]. 

Ҷустуҷӯи роҳҳои усулҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснокшудаи идоракунии 

захираҳои об, аз ҷумла бо мақсадҳои обрасонӣ ва таъминоти об аҳамияти 

бузурги илмӣ-назариявӣ ва амалӣ доранд. 

Ҳамин тариқ, татбиқи маҷмӯи тадқиқоти илмӣ ва амалӣ оид ба 

идоракунии захираҳои об бо назардошти хусусиятҳои гидрохимиявии оби 

табиӣ, бо истифода аз технологияҳои муосир ва воситаҳои техникӣ барои 

обистифодабарӣ ва обтаъминкунӣ вазифаи муҳими рушди самти нави соҳаи 

илм дар бораи Замин мебошад. 

Хулосаҳои боби 1. 

1. Дар ин боби диссертатсия ҳолати хусусиятҳои экологӣ ва ҷуғрофии 

ҳавзаи дарёи Варзоб мавриди омӯзиш қарор гирифт, инчунин 

нишондиҳандаҳои сифати об бо назардошти омилҳои иқлимӣ, гидрологӣ ва 

шароити ҳавзаи дарёи Варзоб таҳлил гардиданд. Дар асоси таҳлили 

гузаронидашуда сабабҳои асосии шиддат гирифтани вазъи ҳозираи экологӣ 

дар ҳавзаи дарёи Варзоб ошкор карда шуданд. 

2. Муқаррар карда шуд, ки сифати оби ҳавзаи дарёи Варзоб аз сифати 

оби шохобҳои он вобастагии калон дорад. Ифлоскунандагони асосии 

захираҳои оби инҳоянд: сел, боришот, шусташавии хок, партофтани 

партовҳо ба манбаъҳои об, чаронидан ва об додани чорво, сохтмонҳо дар 

минтақаи санитарии муҳофизати обанборҳо. Мувофиқи ахбороти 

мушоҳидаҳои Агентии обуҳавосанҷӣ дар ҳавзаи дарёи Варзоб афзоиши 
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назарраси миқдори таҳшинҳои вазнин ба қайд гирифта шуда, аз меъёрҳои 

стандартӣ ба ҳисоби миёна 15-35 маротиба зиёд аст. Ин аз дараҷаи 

афзоиши таъсири антропогенӣ ба муҳити табиӣ гувоҳӣ медиҳад. 

3. Таҳлилҳо нишон доданд, ки аз соли 1936 то 2008 дар тамоми ҳавза 

масрафи сарфаи об ба ҳавзаи дарёи Варзоб 9,9% афзоиш ёфтааст. 

Тағйирёбии иқлимии хароҷоти сарфаи об (ба ҳисоби миёна дар тӯли 30 сол) 

аз 45 то 48 м3/с-ро ташкил медиҳад. 

 4. Дар бораи вазъи системаи обтаъминкунӣ ва рафъи партовобҳои 

маҳалҳои аҳолинишини ҳудуди ҳавзаи дарёи Варзоб таҳқиқот гузаронида 

шуд. Инчунин барои беҳтар намудани системаи обтаъминкунии шаҳри 

Душанбе, ки бо оби нӯшокӣ, аз ҷумла аз дарёи Варзоб таъмин карда 

мешаванд, тавсияҳо пешниҳод карда шуданд. 
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БОБИ II. УСУЛҲО, ТАҶҲИЗОТ ВА АСБОБҲО БАРОИ ОМӮХТАНИ 

ХУСУСИЯТҲОИ ГИДРОХИМИЯВИИ ОБИ ДАРЁҲО 

2.1. Хусусиятҳои усулҳои муосири идоракунии захираҳои об дар Тоҷикистон 

Идораи давлатӣ дар соҳаи истифода ва ҳифзи об ба принсипҳои 

ҳавзавӣ ва маъмурӣ-ҳудудии идоракунӣ такя карда, аз ҷониби Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ (Ҳукуматҳо) 

ва мақомоти зерини махсуси ваколатдори давлатӣ оид ба танзими истифода 

ва ҳифзи об амалӣ карда мешавад: 

 Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мақоми ваколатдори соҳа ба шумор меравад, ки фаъолияти худро вобаста 

ба таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаҳои сузишворӣ- энергетикӣ ва 

захираҳои оби кишвар ба роҳ мондааст. Вазорат, ҳамчунин рушди устувори 

маҷмӯи сузишворӣ- энергетикӣ ва захираҳои об, пешбурди сиёсати давлатӣ 

вобаста ба истифодаи самараноки захираҳои обиву энергетикӣ ва ҳамчунин 

дурнамои ҷалби сармоягузорӣ ба соҳаҳои мазкур ва тақвият бахшидани 

назорати давлатиро ҷиҳати истифодаи самараноки он таъмин менамояд. 

 Агентии обёрӣ ва беҳдошти замини нази Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон - мақомоти ҷумҳуриявии идоракунии захираҳои об дар соҳаи 

мелиоратсияи заминҳо, обёрӣ, мубориза бо обхезӣ, обтаъминкунии 

кишоварзӣ ва обёрии чарогоҳҳо; 

 Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон - назорати давлатиро дар самти истифода ва ҳифзи об амалӣ 

менамояд; 

 Саридораи геологӣ - дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

идоракуниро дар соҳаи иктишоф ва истифодаи обҳои зеризаминӣ амалӣ 

менамояд; 

 Кумитаи назорати давлатӣ оид ба бехатарии пешбурди кор дар 

саноат ва назорати кӯҳӣ - истифодаи оқилонаи обҳои зеризаминии 
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шифобахш, минералӣ, ҳароратӣ ва саноатӣ, инчунин лойи шифобахшро 

назорат мекунад. 

 Вазоратҳо ва Кумитаҳо, идораҳои соҳавӣ вазифаҳои зерини 

мушаххасро иҷро мекунанд: 

 Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - пешгирӣ ва бартараф кардани оқибатҳои 

таъсири зараровари об; 

 Корхонаи воҳиди давлатии "Хоҷагии манзилию коммуналӣ" - 

обтаъминкунӣ ва ва рафъи партовобҳо дар шаҳрҳо ва марказҳои ноҳияҳо; 

 Ҳукуматҳои шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Норак, Роғун ва ғайра - 

обтаъминкунӣ ва корезӣ дар ин шаҳрҳо; 

 Тоҷикстандарт - назорат аз болои риояи талаботи стандартҳо ва 

қоидаҳои метрологӣ дар соҳаи об; 

 Агентии сиёсати зиддиинҳисорӣ ва рушди рақобат дар назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 Агентии обуҳавошиносӣ - пешгӯӣ ва баҳисобгирии захираҳои об 

дар объектҳои об; 

 Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон – 

банақшагирии истифода ва ҳифзи захираҳои об; 

 Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ (ҳукуматҳо) - ҳамоҳангсозии 

истифодаи захираҳои об дар қаламрави худ, муқаррар намудани қоидаҳои 

истифодаи об, нигоҳдорӣ ва беҳтар намудани ҳолати объектҳои об, 

пешгирӣ ва бартараф намудани оқибатҳои таъсири зараровар, инчунин 

ифлосшавии об; 

 Назорати санитарию эпидемиологии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон - мониторинги оби нӯшокӣ ва 

манбаъҳои таъминоти оби нӯшокӣ; 
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 Вазорати кишоварзӣ, Ассотсиатсияи хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) 

ва кооперативҳои кишоварзӣ, Иттиҳоди аграрии Тоҷикистон, 

Ассотсиатсияҳои истифодабарандагони об - барои истифодаи об дар сатҳи 

дохили хоҷагӣ масъуланд. 

Умуман, дар Тоҷикистон сохтори мураккабе мавҷуд аст, ки дорои 

вазифаҳои мухталиф дар соҳаи истифода ва ҳифзи захираҳои об мебошад 

(танзим, пешгӯӣ, истифода ва муҳофизат, банақшагирӣ, таҳлил, сиёсат, 

тактика, стратегия), инчунин хусусияти гуногунсоҳаи истифодаи об ва 

талаботҳои гуногун ба захираҳои об аз ҷиҳати миқдор, сифат, реҷа вуҷуд 

дорад. Системаи идоракунии давлатӣ захираҳои маъмурӣ, моликияти 

давлатӣ ба системаҳои обтаъминкуниро нигоҳ дошта, фишангҳои 

иқтисодии идоракунӣ - молия ва захираҳои моддиро то дараҷае аз даст 

додааст. 

Дар баробари ин, субъектҳои хоҷагидорӣ, ки озодии нисбиро ба даст 

оварданд, соҳиби имкониятҳои кофии иқтисодӣ нагаштанд. Ташкили 

шаклҳои нави идоракунӣ - Ассотсиатсияҳои Истифодабарандагони об 

(АИО), Кумитаҳои каналҳо, Кумитаҳои обтаъминкунӣ, ташкилотҳои 

системаи ҳавзавӣ дар дохили воҳидҳои гидрографӣ ва ғайра ҳанӯз доираи 

васеъи фаъолиятро ба даст наовардааанд. Механизмҳои бозорӣ (пардохт 

барои таъминоти об, хусусигардонӣ) ба қадри кифоя кор намекунанд. Аз ин 

рӯ, дар сатҳи миллӣ такмили ҳамаҷонибаи системаи идоракунии комплекси 

хоҷагии об талаб карда мешавад. 

Дар мақомоти мавҷудаи ваколатдори давлатии ҷумҳурӣ (Вазорати 

энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии обёрӣ ва 

беҳдошти замини назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон) то ҳол системаи 

назорати соҳавӣ аз болои иншооти инфрасохтори об ва танзими 

муносибатҳои байни таъминкунандагон ва истеъмолкунандагони об, ки аз 
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ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июни соли 1996 таҳти рақами 

№281 пешбинӣ шуда буд, таъсис дода шудааст. Нашрияи мунтазами 

солонаи Кадастри давлатии об ва солномаҳои гидрологӣ муқаррар карда 

нагардидаанд. Нақшаи истифодаи об аз сабаби паст будани тахассуси 

кормандон ба камбудиҳои назаррас дорад. Парламенти Тоҷикистон 11 

ноябри соли 2010 Қонун “Дар бораи бехатарии иншооти гидротехникӣ”-ро 

қабул кард, ки мутобиқи он дар ин самт бояд системаи назорат ба роҳ 

монда шавад. 

Масъалаҳои тағйир додани шаклҳои моликият, ба шахсони ҳуқуқии 

ватанӣ ва хориҷӣ додани иншооти давлатии об ба салоҳияти Ҳукумат дода 

шудааст, аммо тартиби татбиқи ин раванд ҳанӯз тасдиқ нашудааст. 

Ислоҳоти гузаронидашуда амалан ба таъминоти оби нӯшокӣ ва корезӣ 

таъсир нарасонидааст. То ҳол Консепсияи ислоҳоти хоҷагии манзилию 

коммуналӣ тасдиқ шудаасту халос. Дар натиҷа онҳо дар ҳолати ногувори 

техникӣ қарор доранд. Аз ҷиҳати ташкилӣ обанборҳо дар тавозуни 

Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

сарбандҳои нерӯгоҳҳои обӣ ба ҶСК «Барқи Тоҷик» тааллуқ доранд. Канали 

магистралии Вахшро низ дар байни онҳо тақсим шудаанд. Набудани 

ҳамоҳангсозӣ ва ӯҳдадориҳои молиявӣ нисбати ин иншоотҳо ҳолати 

душвори техникии онҳоро боз ҳам бадтар мекунад. 

Дар маҷмӯъ, механизмҳои молиявии идоракунии захираҳои об 

тафриқабандӣ нашудаанд ва комил нестанд. 

Проблемаҳои асосӣ: 

- афзоиши аҳолӣ, афзоиши талабот ба озуқаворӣ боиси зиёд шудани 

истеъмоли об мегардад; 

- самаранокии пасти заминҳои кишоварзии обёришаванда, таназзули 

давомдори як қисми заминҳои обёришаванда, кам шудани ҳосилнокии об 

ва замин; 
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- ҳамоҳангии байнисоҳавӣ байни мақомоти кишоварзӣ, энергетикӣ ва 

муҳити зист хеле дар сатҳи паст қарор дорад; 

- банақшагирии тақсимоти захираҳои об дар тақсимоти оби мавҷуда 

асос ёфтааст. Талаботи воқеии об барои парвариши зироатҳо ба назар 

гирифта намешавад; 

- ҳудуди маъмурӣ ва гидрографӣ на ҳамеша мувофиқат мекунанд; 

- мушкилоти молиявӣ ва моддию техникӣ дар банақшагирӣ, истифода 

ва нигоҳдории шабакаҳои обтаъминкунӣ; 

- кофӣ набудани асбобҳо барои чен кардани хароҷоти об; 

- набудани нақшаҳои мукаммали сармоягузорӣ ва маблағгузорӣ барои 

азхудкунии заминҳои нави обёришаванда; 

- нарасидани маблағ барои истифода ва хизматрасонии техникии 

системаҳои обёришаванда; 

- бад шудани ҳолати техникии системаҳои обёрӣ, ботлоқшавӣ ва 

шӯршавии хок; 

- зиёда аз 100 истгоҳи обкашӣ кор намекунанд; 

- Тақрибан 51,3% аҳолии Тоҷикистон аз оби нӯшокии тавассути 

қубурҳо дастрасшаванда истифода мебаранд [35]. 

Тақрибан 25% аҳолӣ оби нӯшиданиро аз каналҳои обёрӣ истифода 

мебаранд. Ҳодисаҳои беморшавии ба об алоқаманд хеле зиёданд. 

Системаҳои оби нӯшокӣ ба азнавбарқароршавӣ ниёз доранд. Дар бахши 

хоҷагии об нақшаи асосноки муфассали сармоягузорӣ вуҷуд надорад. 

Дар робита ба ин, дар ҳамоҳангсозии фаъолияти барқарорсозии соҳаи 

об масъалаҳои зиёд пеш меоянд, аз ҷумла: 

 барои истифодаи об қарзи истифодабарандагон ба 75 миллион 

доллари ИМА рафта расидааст; 

 бо сабаби кам будани музди меҳнат ва вазъи ноустувори иқтисодӣ 

бисёр мутахассисони соҳибихтисос кишварро тарк карданд; 
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 захираҳои кадрӣ, махсусан дар сатҳи ноҳия хеле суст аст, 

мутахассисони соҳа намерасанд; 

 ба Дастгоҳи марказии Вазорати энергетика ва захираҳои оби 

Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои зиёд гузошта шудаанд, ки аз сабаби 

набудани маблағ ва набудани шӯъбаҳои дахлдор (илми соҳавӣ, корҳои 

соҳилмустаҳкамкунӣ, дастгирии Ассотсиатсияи истифодабарандагони об 

(АИО), идораи захираҳои обӣ иҷро карда намешаванд. Аз ин рӯ, баъзе аз 

вазифаҳоро аз тавозуни Вазорати энергетика ва захираҳои об ба воҳидҳои 

Агентии обуҳавошиносӣ додаанд, беҳтар намудани маблағгузории давлатӣ 

ё номи вазоратро ба вазифаҳояш мувофиқ кардан зарур аст; 

 идоракунии молиявӣ ва тартиби баҳисобгирӣ дар Вазорат ба 

системаи нави бугалтерии стандартии байналмилалӣ гузаронида шудааст, 

аммо барномаҳои таъминкунандаи ин система то ҳанӯз насб нашудааст. 

 ба ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқӣ, хусусан, ба Кодексҳои об, андоз ва 

Қонун “Дар бораи Ассотсиатсияи истифодабарандагони об” [7,36,37] 

тағйирот ва иловаҳои дахлдор ворид кардан зарур аст, то гузариши фаврӣ 

ба идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои об таъмин карда шавад. 

 

2.2. Баҳодиҳии интегралии сифати оби ҳавзаи 
дарёи Варзоб 

 

Кӯҳҳои Тоҷикистон сарчашмаи муҳими оби тоза буда, дарёҳои он 

захираи биосферии оби тозаи нӯшокӣ мебошанд. Дар робита ба ин, барои 

аёният тадқиқоти гидрохимиявии оби ҳавзаи дарёи Варзоб гузаронида шуд, 

ки асосан аз шохобҳо сарчашма мегирад. Шохобҳои дарёи Варзоб аз 

манбаҳои гуногуни баландкӯҳ – пиряхию барфӣ ё барфию пиряхӣ ғизо 

мегиранд. 

Ҳадафи тадқиқот ҳисоб кардани индекси ифлосшавии об (ИИО) ва 

муайян кардани гурӯҳи сифати оби ҳавзаи дарёи Варзоб ба ҳисоб мерафт. 
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Барои гузаронидани тадқиқот маълумотҳо аз истгоҳи гидрологии “Даҳана” 

гирифта шуд, инчунин ченкунӣ ва намунаҳо аз якчанд нуқтае, ки дар 

поёноби дарё, дар наздикии Истгоҳи марказии тозакунии шаҳри Душанбе 

ҷойгиранд, интихоб карда шуданд. Тадқиқотҳо дар асоси маълумоти аз 1-2 

июни соли 2017 дар давраи сарбории рекреатсионӣ дар дарё гузаронида 

шуданд. Мусаллам аст, ки маҷрои ҳавзаи дарёи Варзоб хеле ноором аст, дар 

баъзе аз баландиҳо маҷрои дарё бо суръати баланд ҷорӣ мегардад. Хусусан, 

дар давраи обхезӣ дарё миқдори зиёди партовҳо ва сангҳои бузургро бо худ 

мебарад. Бояд қайд кард, ки ҳарорати оби ҳавзаи дарёи Варзоб ҳамеша паст 

аст ва дар давоми шабонарӯз амалан тағйир намеёбад (расми 2.2.1). 

 
Сарчашма: Агентии обуҳавошиносӣ 

Расми 2.2.1- Вобастагии ҳарорат аз вақт  
 

Хароҷоти максималии об дар моҳҳои июн-июл (61,3 м3 / с) ва 

минималии он дар моҳи январ (31,5 м3 / с) мушоҳида мешавад. Дар давоми 

шабонарӯз сатҳи оби дарё тағйир намеёбад (расми 2.2.2). 
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Суръатҳои миёнаи ҷараёни дарё аз рӯи мушоҳидаҳо аз 1,5 то 2,6 м/с 

тағйир меёбад ва ба ҳисоби миёна 2,1 м/с (дар давраи камобӣ) ва дар 

нишебиҳо аз 2,1 то 2,6 м/с (ба ҳисоби миёна 2,4 м/с)-ро ташкил медиҳад [38]. 

Ченкунии суръат нишон медиҳад, ки суръати дарё дар субҳ ҳадди 

максималӣ буда, шабонгаҳ суръати дарё коҳиш меёбад. Динамикаи 

тағйирёбии реҷаи суръати дарёи Варзоб бо табиати аз пирях ғизо 

гирифтани дарё, паст шудани ҳарорат дар шабонарӯз ва тағйирёбии 

таъсири офтоб дар давоми шабонарӯз алоқамандӣ дорад. 

 
Сарчашма: Агентии обуҳавошиносӣ  

Расми 2.2.2 - Вобастагии вақт аз сатҳи об 
 

Таҳлили намунаҳои об дар шароити саҳро дар панҷ нуқта, аз ҷумла 

бевосита дар дарё гузаронида шуд. Сипас, дар базаи Лабораторияи 

марказии иншооти тозакунию фишори КВД «Обу корези Душанбе» 

таҳлили об бо усулҳои гуногун гузаронида шуд. Натиҷаҳои таҳқиқот дар 

ҷадвали 2.2.1 оварда шудаанд. 

Ҷадвали 2.2.1 - Нишондиҳандаҳои сифати об 

Номи Воҳиди Бузургии КҲИ Бузургии миёнаи 
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нишондиҳандаҳо  ченкунӣ (вобаста ба ГОСТи 
2874-82) 

нишондиҳандаи 
ченшаванда  

Шаффофият см на камтар аз 30 зиёда аз 30 

Тирагӣ мг/л на зиёда аз 2,0 7,2 

Ранг град на зиёда аз 20,0 0,2 

Бӯй хол на зиёда аз 2,0 1 

Мазза хол на зиёда аз 2,0 1 
pH  6.0-9,0 8.1 

Аммиак  мг/л  0,11 

Нитритҳо  мг/л  0,01 

Нитратҳо  мг/л на зиёда аз 45,0 2,62 

Дуруштӣ мг-экв/л на зиёда аз 7,0 1,7 

Калтсий  мг-экв/л  1,5 

Магний  мг-экв/л  0,3 
Сумма (K + Na)  мг-экв/л  0,18 

Сулфатҳо мг/л на зиёда аз 500 24 

Ишқор мг-экв/л  1,5 

Хлоридҳо мг/л на зиёда аз 350  12 

Пасмонаҳои 
хушк 

мг/л на зиёда аз 1000  75 

Моддаҳои 
муаллақ 

мг/л  - 

Коли индекс  на зиёда аз 3  камтар аз 3 
Коли титр  на камтар аз 333  зиёдтар аз 333 

Оҳан мг/л на зиёда аз 0,3  0,01 

Мис мг/л на зиёда аз 1.0 0,04 
Фтор  мг/л на зиёда аз 1.2 0,25 

Марганес мг/л на зиёда аз 0,1 камтар аз 0,1 
 

Тибқи натиҷаҳои таҳқиқот оби дарёи Варзоб нейтралӣ аст (рН = 6,9). 

Натиҷаҳои ченкунии ноқилияти электрикӣ нишон медиҳанд, ки об кам 

минерализатсия шудааст. Мувофиқи нишондиҳандаи умумии 

консентратсияи ионҳои магний ва калтсий, об аз ҷиҳати сахтӣ ҳамчун оби 

нарм тавсиф карда мешавад. Ҳангоми истифодаи чунин об бо мақсадҳои 

таъминот бо бои нӯшокӣ ва хӯрокворӣ бояд дар таркиби хӯрок минералҳо 

ва микроэлементҳо зиёд карда шавад. 

Аз ҷадвали 2.2.1 бармеояд, ки ба ғайр аз бузургии тирагии об, 

тақрибан ҳамаи нишондиҳандаҳо аз консентратсияи ҳадди имкон барои 

мақсадҳои маишӣ ва нӯшокӣ аз КҲИ зиёд нестанд. Маълум аст, ки дар 
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рӯзҳои обхезӣ тирагии дарё якбора баланд мешавад, ки барои ин миқдори 

зиёди замч (коагулянт) талаб менамояд. 

Ҳар як нишондиҳандаи сифати об дар алоҳидагӣ ҳамчун меъёри 

сифати об хизмат карда наметавонад ва барои баҳо додани бузургиҳои 

дигар нишондиҳандаҳои низ имконият намедиҳад. Ҳамзамон, натиҷаҳои 

баҳодиҳии сифати об бояд баъзе аз нишондиҳандаҳои интегралӣ бошанд 

[39]. 

Нишондиҳандаҳои интегралии сифати об индекси ифлосшавии об 

(ИИО) мебошад, ки барои муайян намудаги гурӯҳи сифати об мусоидат 

мекунанд. ИИО бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 

ИИО = (ΣСфi / КҲИi ) / n, 

ки: Сфi – арзиши миёнаи нишондиҳандаи муайяншуда барои давраи 

мушоҳида; 

КҲИi – консентратсияи ҳадди имконпазир барои моддаҳои 

ифлоскунандаи додашуда; 

n – шумораи нишондиҳандаҳое, ки барои ҳисоб кардани ИИО 

истифода мешаванд. 

Обҳои табиӣ дорои гурӯҳҳои зерини сифат мебошанд [40 - 42]. 

Ҷадвали 2.2.2 - Хусусиятҳои баҳодиҳии интегралии сифати об 
 

Индекси ифлосшавии об Гурӯҳи сифати об Баҳодиҳии сифат 
(хусусият)-и об 

Камтар ё баробари 0,2 I Хеле тоза 
Бештар аз 0,2-1 II Тоза 
Бештар аз 1-2 III Ифлосии мӯътадил 

Бештар аз 2-4 IV Ифлосшуда 
Бештар аз 2-6 V Ифлостар 
Бештар аз 6-10 VI Хеле ифлос 
Зиёда аз 10 VII Беҳад ифлос 

 
Ҳангоми ҳисоб кардани ИИО барои ҳавзаи дарёи Варзоб бузургии 

0,47 ба даст оварда шуд, ки обҳоро ба гурӯҳи дуюми сифат – “оби тоза” 

мансуб медонад (ҷадвали 2.2.2) Таҳлили гидрохимиявӣ ва ҳисобкунии ИИО 
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далели тоза будани оби табиии Варзобро тасдиқ мекунад. Оби дарё ба 

тамоми талаботҳои хоҷагидорӣ-нӯшокӣ, фарҳангӣ-маишӣ ва таъиноти 

хоҷагидории моҳипарварӣ ҷавобгӯ буда, муҳофизати махсус ва истифодаи 

оқилонаро талаб мекунад. 

 

2.3. Амсиласозии сифати об дар дараҷаҳои гуногуни ифлосшавӣ 

 

Сарчашмаи асосии ифлосшавии дарёҳои хурд вобаста ба партовҳои 

саноатӣ ва коммуналӣ мебошанд. Сохтани зарфҳои таҳшинӣ ва иншооти 

тозакунӣ сатҳи ифлосшавии ин категорияи обро ба қадри кофӣ паст 

намекунад [43 - 45]. 

Мушкилоти ҷиддии сифати оби табиӣ – ин миқдори зиёди маҳсулоти 

нафтӣ дар оби ифлос, консентратсияи пасти оксигени ҳалшуда, 

ифлосшавии бактериологӣ, консентратсияи баланди аммиак ва нитрат 

мебошанд. 

Механизмҳои равандҳои физикӣ ва химиявии дар дарё руйдиҳандаро 

амсилаҳои ба истилоҳ доимӣ ё гидродинамикӣ бо параметрҳои яксон ё 

тақсимшуда тасвир мекунанд. 

Дар амсилаҳои дорои параметрҳои тақсимкунанда (АПТ) обанбор ба 

минтақаҳои якхела бо хусусиятҳои умумии ҳолати тағйирёбандаҳо тақсим 

карда мешавад. Ҳар як воҳиди майдон бо системаи алоҳидаи 

баробарнамоии дифференсиалии тавозуни вазн тавсиф карда мешавад. 

АПТ тавсифи муфассали параметрҳои системаро барои ҳар як унсури 

майдон талаб мекунад. Ҳама гуна тағйирот дар хусусиятҳои обанбор 

самаранок амсилакунонӣ мешаванд. АПТ инчунин барои низоми 

иттилоотию ҷуғрофӣ (НИҶ) ва амсиласозии компютерӣ бештар 

мувофиқанд. Амсилаҳои дорои параметрҳои яквақта (АПЯ) ҳам 

детерминистӣ ва ҳам стохастикӣ буда метавонанд ва обанбор ё қисми 

муҳими онро ҳамчун маҷмуи ягона пешниҳод кардан мумкин аст [46,47]. 
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Марҳилаи ибтидоии ташаккули амсилаҳои математикӣ ҷудокунии 

марҳилаҳои пайдарпай мебошад. Дар ҳама ҳолатҳо амсилаи гидрологӣ 

доираи умумӣ боқӣ мемонад. Тағйирёбандагии натиҷаҳои бадастомада дар 

миқёсҳои гуногуни фазо ва вақт падидаҳои тасвиршуда омӯхта мешавад. 

Сарчашмаҳои нуқтавӣ ва паҳншавандагии сарчашмаҳои ифлосшавӣ 

дар миқёси гуногуни фазо ва вақт аз ҳам фарқ мекунанд. Одатан, 

ифлоскунандагон аз манбаҳои нуқтавӣ ба таври статсионарӣ ворид 

мешаванд. Манбаъҳои ғайринуқтавӣ хеле динамикӣ мебошанд ва дар фазо 

васеъ паҳн шудаанд. Гуногунии онҳо ҳангоми таҳия ва асосноккунии 

намуди амсилаҳои математикӣ ҳисобҳои махсусро талаб мекунад. Дар 

марҳилаи таҳлили пешакӣ амсилаҳои оддии таҳлилӣ қобили қабуланд. Дар 

бисёр ҳолатҳо онҳо барои баҳодиҳии ҳаматарафа мувофиқанд. Айни замон 

чунин амсилаҳои сифати оби дарёҳо нисбатан маъмуланд: 

 амсилаи эҳтимолии сарбориҳои стохастикии ифлоскунандагони 

консервативӣ; 

 амсилаи Стритер-Фелпс барои ҷараёни оксигени ҳалшуда ва 

нишондиҳандаҳои талаботи биологии оксиген (ТБО); 

 амсилаҳои соддакардашудаи моддаҳои таҳшиншуда; 

 амсилаҳои микроифлоскунандаҳо, ки азхудкунӣ ва дигар 

равандҳоро дар бар мегиранд. 

Равандҳои асосии физикӣ, ки ба консентратсияи ифлоскунандаҳо 

таъсир мерасонанд, равандҳои адвексия ва диффузия мебошанд. Аммо 

пешгӯии сифати об омӯзиши муфассали тамоми параметрҳои равандҳои 

гуногуни химиявӣ, биохимиявӣ, биологӣ ва физикиро пешбинӣ мекунад. 

Дар аксари амсилаҳои сифати об онҳо бо таносуби маҷмӯӣ, ки як ё ду 

параметрро дар бар мегиранд тавсиф мешаванд. Чунин гурӯҳи реаксияҳое, 

ки баробарнамоиро тасвир менамоянд, бештар истифода мешаванд 
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  = KCn ,                             (2.3.1) 

ки дар он C – консентратсия аст, вақте ки вобаста ба қимати n = 0,1,2, 

сухан дар бораи равандҳои дараҷаи сифр, якум ва дуюм меравад. 

Масалан, равандҳои ҷойгиршавӣ ва таҷзияи моддаҳои органикӣ, ки 

истеъмоли оксигени биохимиявӣ (ИБО)-ро ифода мекунанд, бо муодилаи 

кинетикии тартиби аввал тавсиф карда мешаванд, ки дар онҳо K – 

мутаносибан суръати ҷойгиршавӣ ё суръати таҷзияшавии модда мебошад. 

Муодилаи равандҳо дар шакли Стритер-Фелпс ба фарзияҳои 

кинетикаи тартиби аввал асос ёфта, чунин намуд доранд: 

 = -KdC1
 ,                               (2.3.2) 

 = KdC1
 - KaC2 ,                          (2.3.3) 

ки дар он Kd – коэффисиенти таҷзияи ИБО; Kа – коэффисиенти реаэратсия.  

Барои ҷараёне, ки суръати доимии ҷараёни V дорад, вақти t ҳамчун 

давомнокии (t = x / V) раванд дар қисмати дарозии x бо суръати ҷараёни U 

шарҳ додан мумкин аст ва сипас системаи (2.3.2), (2.3.3)-ро ба таври 

таҳлилӣ метавон ҳал намуд. Дар ин ҳолат, муодилаи аввал раванди таҷзияи 

моддаҳои органикиро тавсиф мекунад ва дуввумӣ ба ном пастравии каҷи 

оксигени ҳалшударо муайян мекунад. Пастравии каҷ нишон медиҳад, ки 

норасоии оксиген дар масофаи муайян аз нуқтаи партофтани обҳои ифлос 

ба ҳадди ниҳоӣ мерасад. Ин масофа аксар вақт барои баҳодиҳии меъёри 

тозакунии об истифода мешавад [48-50]. 

Дар айни замон амсилаи компютерии имитатсионӣ истифода 

мешавад, ки дар базаи бастаи компютерии MIKE 11 Институти 

гидротехникии Дания таҳия шудааст. Комплекси компютерии MIKE 11 дар 

шакли сохтори модулӣ амалӣ карда шудааст, ки яке аз онҳо модули сифати 

dt

dC

dt

dC1

dt

dC2
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об (WQ) ба ҳисоб меравад. Модули WQ равандҳои реаксияҳои химиявиро 

дар системаҳои бисёрҷанба тасвир мекунад. Дар модул системаи 

муодилаҳои дифференсиалӣ ҳал карда мешавад ва таъсири физикӣ, химиявӣ 

ва биологиро нишон медиҳад. Параметрҳои асосии модул: ТБОР, ТБОВ, 

ТБОД мебошанд, ки мутаносибан фраксияҳои ҳалшуда ва таҳшиншудаи 

ТБО, азоти аммоний ва нитрат (NH3 ва NO3), инчунин оксигени ҳалшударо 

нишон медиҳанд. Ба равандҳои рӯйдиҳанда инчунин омилҳои беруна, ба 

монанди радиатсияи офтоб ва тавлиди гармӣ таъсир мерасонанд. Барои 

мисол равандеро ба монанди реаератсия дида мебароем. 

d(РК)/dt = K2(CS – PK) , (2.3.4) 

ки РК – консентратсияи оксигени ҳалшуда, мг/л;  

СS = 14,652 + Т (-0,41022 + Т(0,007991 – 0,000077774Т)), мг/л –

консентратсияи оксиген, ки бо формула ҳисоб карда мешавад; 

К2 (шар.-1) – коэффитсиенти реаксия дар ҳарорати 20оС, ки бо 

формулаи зерин ҳисоб карда шудааст 

K2 = AVb Hc Id; (2.3.5) 

ки V – суръати ҷараён, м/с; Н – чуқурӣ, м; I – нишебӣ; A, b, c, d – доимиҳои 

эмпирикӣ;  t – вақт, шабонарӯз. 

Тавассути  бо индекси моддаи дахлдор коэффитсиенти ҳарорати 

Аррениус нишон дода мешавад. 

Фарқи байни амсилаи WQ дар муқоиса бо амсилаи Стритер-Фелпс на 

танҳо дар миқдори тағйирёбандаҳои давраҳо, ки шумораи онҳо зиёдтар аст, 

балки ҳамзамон дар афзоиши назарраси шумораи параметрҳо ифода 

меёбад. 

Амсилаиҳои сифати об дар дарёҳо таваҷҷӯҳи бештареро ба худ ҷалб 

менамояд. Дар адабиёти илмӣ шарҳдиҳии назариявӣ ва равишҳои амалии 

ҳалли масъалаҳои идоракунии сифати оби табиӣ хеле зиёданд. Амсилаҳои 

)20(

1
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математикӣ имконият медиҳанд, ки стратегияи идоракунии сифати об 

асоснок карда шаванд ва оқибатҳои татбиқи он баҳогузорӣ гарданд [51]. 

Асоснок кардани нишондиҳандаҳои афзалиятноки сифати об ва муайян 

намудани ҳадафҳои асосии фаъолияти ҳифзи об ба вазифаҳои асосӣ табдил 

меёбанд. Амалисозии математикӣ бо ёрии технологияҳои муосири 

компютерӣ имкон медиҳад, ки сифати оби манбаъҳои рӯизаминӣ дар реҷаи 

фаврӣ назорат карда шаванд. 

 

2.4. Усулҳои баҳодиҳии хосиятҳои геохимиявии 

 оби ҳавзаи дарёи Варзоб 

 

Дарёи Варзоб мисли аксари дарёҳои Тоҷикистон асосан аз шохобҳое 

пуроб мешавад, ки аз баландкӯҳҳо сарчашма мегиранд. Оби дарё аз оби 

борон дар обанборҳои майдонҳои хурду калони релефи кӯҳӣ, дар 

баландиҳои гуногун ҷамъ мешаванд ва инчунин сарчашмаи дарё обҳои 

омехтаи пиряху барф ё барфу пирях мебошанд. Сифати об ба гурӯҳи 1-2 

тозагӣ тааллуқ дорад. 

Ҳавзаи дарёи Варзоб аз ҷиҳати геологӣ ба минтақаи сохторӣ-

форматсионии Ҳисори Ҷанубии Тоҷикистони Марказӣ (Тиёншони Ҷанубӣ) 

тааллуқ дорад. Дарё аз бари ҳавзаи Хоҷа Оби Гарм мегузарад, минтақаро 

ба ду зерминтақа тақсим мекунад, ки аз ҷиҳати геохимиявӣ фарқ мекунанд. 

Миқдори миёнаи уран ва ториум дар гранитҳои комплекси Варзоби 

Шимолӣ 3,7 ва 18 мкг/г, дар гранитҳои Варзоби Ҷанубӣ бошад каме 

баландтар - мутаносибан 6,5 ва 27 мкг/г мебошад [52,53]. 

Бояд қайд кард, ки дар болооби ҷараёни Оджук, ки ба дарёи Варзоб 

мерезад, майдони калони пегматит бо ҳамин ном мавҷуд аст. Минералҳои 

майдони Оджук дорои таркиби уран ва торий буда, дар таркиби 

минералҳои заминии камёфт, ба монанди самарскит, гадолинит ва ғайра 
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мебошанд. Шуста шудани чунин маъданҳои вайроншуда боиси 

ифлосшавии об ва таҳшинҳои поёни дарёи Варзоб мегардад. 

Моддаҳои ифлоскунандаи асосии техногении захираҳои об дар 

Тоҷикистон хоҷагии саноатӣ, коммуналӣ ва кишоварзӣ мебошанд, ки ҳам 

захираҳои обҳои рӯйизаминӣ ва ҳам зеризаминиро олуда мекунанд. Дар 

замони ИҶШС дар минтақаи дараи Варзоб саноати коркарди канданиҳои 

кӯҳӣ пеш бурда мешуд [54,55].  

Кори илмии мазкур ба омӯзиши таркиби геохимиявии таҳшинҳои 

поёнии дарёи Варзоб ва шохобҳои он бахшида шудааст. 

Олимони Тоҷикистон дар қатори олимони Қазоқистон, Узбекистон ва 

Қирғизистон давоми 10 сол дар озмоиши бузурги байналмилалии "Наврӯз" 

иштирок карданд. Озмоиш таҳти сарпарастии Лабораторияи миллии 

Сандияи ИМА гузаронида шуд. Ҳадафи асосии озмоиш омӯзиши тозагии 

дарёҳои фаромарзии Осиёи Марказӣ ва таъсири саноати ҳастаии собиқ 

ИҶШС ба экологияи ҳавзаҳои дарёҳои минтақа буд [56]. 

Ҳангоми озмоиш намунаҳои хокҳо, таҳшинҳои поёнӣ ва об гирифта 

шуданд, тартиби интихоби намунаҳо муфассалтар дар корҳои илмӣ оварда 

шудаанд. 

Барои таҳлили нейтронӣ-активатсионӣ (ТНА) намунаҳои омодашуда 

ба Институти физикаи ҳастаии Ҷумҳурии Қазоқистон фиристода шуданд. 

Натиҷаҳои таҳлилҳо дар Лабораторияи миллии Сандияи ИМА ҷамъоварӣ 

гардидаанд [57 - 59]. 

Дар раванди таҳлилҳо бо намунаҳои таҳшинҳои поёнӣ 

консентратсияи 24 элемент муайян карда шуданд: As, Au, Ba, Ca, Ce, Co, Cr, 

Cu, Eu, Fe, Hf, La, Lu, Mn, Na, Rb, Sb , Sc, Sm, Tb, Th, U, Yb ва Zn. 

Элементҳо ба монанди: Ca, Fe, Mn ва Na ба синфи макроэлементҳо ва 

элементҳои боқимонда ба синфи микроэлементҳо дохил мешаванд. 
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Макони интихоб ва координатҳои ҷуғрофии онҳо дар ҷадвали 2.4.1 ва 

дар расми 2.3, ки дар асоси харитаҳо ва барномаҳои спутникӣ омода 

гардидаанд, нишон дода шудаанд. Рақамҳои нуқтаҳо ба рақамҳои озмоиши 

“Наврӯз” мувофиқат мекунанд.  

Ҷадвали 2.4.1 -Нуқтаҳои интихоб дар ҳавзаи дарёи Варзоб 
№ Дарё Мавқеъ Ҷойгиршавӣ 

TJ-24 Зиддӣ 39,0260 68,7875 Шб. д. Варзоб 

TJ-23 Майхура 39,0261 68,7852 Шб. д. Варзоб  

TJ-65 Варзоб 1 38,9697 68,7619 Аз д. Сиома боло 

TJ-25 Сиёма 38,9683 68,7596 Шб. д. Варзоб 

TJ-26 Хоҷа Оби Гарм 38,8903 68,8285 Шб. д. Варзоб 

TJ-27 Ҷаҳо 38,8910 68,8310 Шб. д. Варзоб 

TJ-50 Тагоб 38,8497 68,8516 Шб. д. Варзоб 

TJ-28 Варзоб 2 38,8471 68,8485 Омехташавӣ бо Тагоб 

TJ-29 Оби Чаппа 38,7899 68,8267 Шб. д. Варзоб 

TJ-30 Оджук 1 38,7532 68,8154 Шб. д. Варзоб 

TJ-46 Оджук2 38,7548 68,8180 ПШШ Варзоб 

TJ-47 Оджук3 38,7460 68,8464 Оджуги болоӣ 

TJ-1 Варзоб 3 38,7031 68,7901 Хонаи истироҳатии «Бофанда» 

TJ-48 Харангон 38,6751 68,7755 Шб. д. Варзоб 

TJ-49 Варзоб 4 38,6792 68,7695 Омехташавӣ бо Харангон 

TJ-60 Лучоб 38,5976 68,7663 Аз Душанбе боло 

TJ-61 Варзоб 5 38,5817 68,7752 Пеш аз канали Ҳисор 

TJ-62 Канали Ҳисор 1 38,5795 68,7746 Оғози канал 

TJ-63 Канали Ҳисор 2 38,5764 68,7544 Душанбе, Караболо 

TJ-64 Канали Ҳисор 3 38,5503 68,3892 33 км аз Душанбе 

TJ-2 Варзоб 6 38,5247 68,7718 Мости поёни Душанбе 

Ихтисорҳо: Шб - шохоб, р - дарё. 
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Расми 2.4.1 - Харита-нақшаи гирифтани намуна 

 

Коркарди маълумотҳои қаблан бадастомада дар бораи геохимияи 

таҳшинҳои поёни дарёи Варзоб ва шохобҳои он дар Тоҷикистони Марказӣ 

анҷом дода шуд [58, 59]. 

Дар худи дарёи Варзоб ва шохобҳои болоии он миқдори зиёдтари 

калтсий ба мушоҳида мерасад. Ин ҳолат ба мавҷудияти оҳаксангҳо дар 

қаторкӯҳи Ҳисор, ҳавзаҳои дарёҳои Зиддӣ ва Майхура алоқамандӣ дорад. 

Дар ҷануб, дар рудҳое, ки аз гранитоидҳо ҷорӣ мешаванд, консентратсияи 

калтсий якбора кам мешавад. Дар дараи Харангон барои корхонаи сементи 

Душанбе оҳангсанг истихроҷ карда мешавад, ки дар он миқдори калтсий 

низ меафзояд. 



68 

 

 

Қариб дар ҳама нуқтаҳои мушоҳида таркиби сурма ва арсен аз 

бузургии муаяншудаи онҳо зиёдтар аст. Ҷануби қаторкӯҳи Ҳисор ба 

камарбанди симобӣ-сурмаи Зарафшон-Ҳисор тааллуқ доранд, ки паҳнои он 

то 35 ва дарозӣ то 200 км буда, иқтидори калони металлогенӣ бо захираи 

сурма доранд. Манбаи асосии марги муш дар дарёи Варзоб шохоби 

Майхура мебошад. Сурма бештар аз ҳама дар таҳшинҳои поёни Зиддӣ ва 

Майхура мавҷуд аст. Кобалтро асосан шохобҳои Харангон ва Хоҷа Оби 

Гарм таъмин мекунанд [60]. 

Дар таҳшинҳои поёни дарё равандҳои геохимиявӣ ошкор мегарданд, 

ки ба нуқтаи пегматитии Оджук бо миқдори зиёди уран ва торий дар 

таркиби маъданҳои камшумори замини, ба монанди самарскит, гадолинит 

ва ғайра алоқаманд мебошанд. Осори ин маъданҳоро дар таҳшинҳои 

шохобҳои Оби Чаппа ва Ожук ёфтан мумкин аст. Консентратсияи уран ва 

торий дар таҳшинҳои поёни ин дарёҳо аз нишондиҳандаҳои адади миёнаи 

(кларк) аз 12 маротиба зиёдтар аст. Инчунин консентратсияи унсурҳои 

нодири замин низ аз нишондиҳандаҳои адади миёна аз 2 то 7 маротиба 

зиёдтар мебошад. Ин шохобҳо ба таркиби унсурҳои таҳшинҳо дар ҷараёни 

миёнаи Варзоб фаъолона таъсир мерасонанд. 

 

2.5. Баҳисобгирии тағйирёбии иқлим дар идоракунии  

захираҳои оби Тоҷикистон 
 

Дар қарорҳои Ҷаласаи Йоханесбург соли 2002, “Рӯзномаи асри ХХІ”, 

қайд карда шудааст, ки оқибатҳои ҷиддии тағйирёбии иқлим таъсири онҳо 

ба гардиши гидрологӣ ва системаҳои истифодаи захираҳои об ба ҳисоб 

мераванд. Гардиши даврии об ягонагӣ ва алоқаи якдигарии таркибҳои 

гидросфераро таъмин мекунад ва механизми асосии ин раванд иқлими 

Замин, аниқтараш, тағйироти фазоӣ ва замонии хусусиятҳои он мебошад. 

Дар гидрология эътироф карда шудааст, ки обҳои зеризаминии то 2000 м 
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дар сатҳи замин ҷойгиршуда ба иқлим таъсир мерасонанд ва иштирокчии 

гардиши даврии об дар табиат мебошанд ва аз ин рӯ, онҳо ба гидросфера 

дохил менамоянд [61]. 

Тағйирёбии иқлим омили муҳимест, ки боиси афзоиши камбуди об 

гардида метавонанд. Дар асоси ҳисоботи чоруми Шӯрои байниҳукуматии 

тағйирёбии иқлим (МГЭИК) пешбинӣ мегардад, ки гармшавии иқлим 

гардиши даврии атмосфера ва боришотро тағйир медиҳад. Аз сабаби зиёд 

шудани интиқоли буғи об аз субтропикӣ ба сӯи қутбҳо ва васеъ шудани 

минтақаҳои фишори баланд тамоюли хушксолӣ, махсусан дар сарҳади 

баландтарину васеътарини субтропикӣ (тақрибан 400 с.ш.) зоҳир хоҳад шуд 

(Тоҷикистон дар байни 36040' ва 41005' с.ш. ҷойгир аст). То соли 2100 

мувофиқи баъзе сенарияҳо, коҳиши боришот тақрибан ба 20% мерасад [62]. 

Резиши дарё бахши муҳими гардиши об дар табиат ба ҳисоб меравад 

ва хусусияти ҷудонашавандаи тавозуни оби ҳудуде мебошад, ки он аз он ҷо 

ҷорӣ мегардад. Коҳиши пешбинишудаи таъминоти оби тоза дар баробари 

афзоиши аҳолӣ ба нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон 

таъсири манфӣ мерасонад. Бо назардошти он, ки захираҳои оби 

Тоҷикистон асосан дар соҳаи кишоварзӣ истифода мешаванд, норасоии он 

боиси таназзул ёфтани соҳаи агросаноатӣ мегардад, ҳол он ки сатҳи ҳаёту 

фаъолияти беш аз 70%-и аҳолӣ аз соҳаи кишоварзӣ вобастагии калон дорад. 

Барои минтақаи ташаккули маҷро таъсири релеф ба иқлим ду 

хусусияти хос дорад: таҳти таъсири хусусиятҳои релеф хусусиятҳои хоси 

иқлим дар ҳудудҳои кӯҳӣ ба вуҷуд меоянд; системаҳои кӯҳӣ тағйирёбии 

равандҳои адвексияи массаҳои ҳаво ва гардиши атмосфераро тағйир дода, 

ба иқлим ва боду ҳавои минтақаҳо таъсири назаррас мерасонанд. 

Таҳлили тағйирёбии ҳарорати миёнаи солона тамоюли болоравиро 

нишон дод (ҷадвали 2.5.1). Афзоиши солонаи ҳарорат дар Тоҷикистон ба 

ҳисоби миёна 0,01оС-ро ташкил медиҳад. 
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Ҳамзамон, дурнамои тағйирёбии иқлим (гармшавӣ) дар ҷумҳурӣ 

мувофиқи маълумоти Агентии обуҳавошиносӣ ба афзоиши 

такроршавандаи рӯзҳои хеле гарм ва коҳиши рӯзҳои хеле хунук оварда 

мерасонад. Дар тӯли панҷоҳ соли охир ҳарорати миёнаи солонаи ҳаво 

вобаста аз минтақа аз +0,5 то + 2оС баланд шудааст. 

Ҷадвали 2.5.1 - Тамоюли ҳарорати миёнаи солона ва мавсимии ҳаво дар 
минтақаҳои баланд (солҳои 1941-2010) 

Тамоюли ҳарорати миёнаи солона ва мавсимии ҳаво дар минтақаҳои 

баланд (солҳои 1941-2010) 

Минтақаҳои баланд сол зимистон баҳор тобистон тирамоҳ 

Водиҳои васеъ ва 

ҳамворӣ то 1000 м 0,7 1,2 0,0 0,9 0,9 

Минтақаи гузариш аз водиҳо 

ба баландкӯҳҳо то 2500 м 0,3 0,8 -0,2 0,1 0,4 

Минтақаҳои баландкӯҳ 

аз болои 2500 м 0,3 0,4 -0,2 0,2 0,7 

Аломатҳои аввалини "камбизоатии иқлимӣ" дар Осиёи Марказӣ 

аллакай пайдо шуданд. Масоҳати пиряхҳои ташаккулдиҳандаи дарёҳо, ки 

ба баҳри Арал мерезанд, якбора кам шудаанд. Дар тӯли 50 сол ҳаҷми 

пиряхҳо аз рӯи манбаъҳои гуногун аз 20 то 40% коҳиш ёфтааст ва солҳои 

охир суръати коҳиш тақрибан 1% дар солро ташкил медиҳад [63]. 

Омили иқлимӣ дар якҷоягӣ бо обёрии ғайриоқилона боиси 

азбайнравии баҳри Арал гардид. Мувофиқи маълумоти мутахассисон, 20 

фоизи ин ба тағйирёбии иқлим, 80 фоизи он ба сарбандсозии об барои 

обёрии киштзорҳо вобаста буд. Ҳамаи ин ба камбизоатии аҳолии 

осебпазири деҳот мусоидат намуда, боиси муҳоҷиршавии одамони зиёд 

гардиданд. Хушкшавии иқлим муайян кард, ки дар ин ҷо пас аз обёрӣ дар 

майдонҳои обёришаванда бузургии бухоршавӣ хеле зиёд аст, ки дар 
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минтақаи асосии обёришавандаи Осиёи Миёна аҳамияти калон дорад ва ба 

1500-2000 мм / сол мерасад [60]. 

Ҷараёни миёнаи солонаи дарёҳо дар Тоҷикистон дар 30 соли охир 

ҳамасола 110 миллион м3 кам шудааст. Ин ба афзоиши нобаробарии он, ки 

дар натиҷаи нобудшавии минбаъдаи пиряхҳо ҳамчун сарчашмаҳои об ба 

вуҷуд омадааст, алоқаманд мебошад. Дар натиҷа, обхезиҳои шадиди баҳор 

ва норасоии шадиди об дар тобистон пешгӯӣ карда мешаванд. 

Сенарияҳои рушди обтаъминкунии дарёҳои Тоҷикистон ва 

Қирғизистон нишон медиҳанд, ки ҳангоми об шудани пиряхҳо аввал сатҳи 

об баланд мешавад ва пас аз он норасоии манбаъҳои об ба мушоҳида 

мерасанд. 

Пешгӯиҳои олимон ва мутахассисони Тоҷикистон нишон медиҳанд, 

ки то соли 2050 дар кишвар ҳазорҳо пиряхҳои хурд аз байн мераванд, 

масоҳати пиряхҳо 20% ва ҳаҷми яхҳо 25% кам мешаванд. Оби пиряхии 

бисёр дарёҳо ба таври назаррас коҳиш меёбанд. Мувофиқи ҳисобҳои 

хоксорона пиряхҳои Тоҷикистон дар асри ХХ аллакай зиёда аз 20 км3 яхро 

аз даст додаанд. 

Тадқиқотҳо нишон доданд, ки обшавии босуръати пиряхҳо дар 

минтақаи маҷроҳои Сир ва Амударё идома дорад. Дар Осиёи Миёна коҳиш 

ёфтани миқдори обҳои пиряхӣ, ки ба Амударё ва Сирдаря ғизо медиҳанд, 

воридшавии обро ба системаҳои обёрии Ӯзбекистон, Қазоқистон ва 

Туркманистон якбора маҳдуд карда метавонанд, инчунин эҳтимолияти 

иҷро нашудани нақшаҳои рушди гидроэнергетикаи Қирғизистон ба миён 

меояд [63] . 

Баҳодиҳии таъсири гармшавии иқлим нишон медиҳанд, ки дар 

миёнаи асри XXI ҳосили зироатҳои кишоварзӣ дар Осиёи Марказӣ 30% 

коҳиш ёфта метавонад. Бо назардошти ин ва бо инобат гирифтани таъсири 
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омили демографӣ норасоии маҳсулоти кишоварзӣ ва афзоиши шиддати 

иҷтимоӣ дар баъзе аз ин кишварҳо пешбинӣ шудааст. Камшавии 

пешбинишудаи таъминоти оби тоза дар баробари афзоиши шумораи 

аҳолии Осиёи Марказӣ ба нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодии 

кишварҳои минтақа таъсири манфӣ мерасонад [62]. 

Дар расмҳои 2.5.1 ва 2.5.2 инъикоси фазоии таназзули чашмдошти 

пиряхҳо дар алоқамандӣ бо тағйирёбии иқлим то соли 2050 пешниҳод 

шудаанд. 

Хусусан, таназзули пиряхи Зарафшон ба назар намоён аст, ки ба 

масофаи 2 км ақиб рафтааст. Инчунин, обшавии пиряхи нишеби ҷанубии 

қаторкӯҳи Ҳисор, ки аз он дарёи Кофарниҳон ва шохобҳои он сарчашма 

мегиранд, ба назар мерасад. Дар расмҳои 2.5.1 ва 2.5.2 таъсири омилҳои 

иқлим нисбат ба маҷрои дарёҳои Кофарниҳон ва Вахш нишон дода 

шудаанд. Пиряхҳои хурди масоҳаташон камтар аз 1 км2, ки 80% тамоми 

пиряхҳоро ташкил медиҳанд, бошиддат аз байн мераванд. Ин ба 20-40% 

коҳиш ёфтани ғизогирии пиряхӣ оварда мерасонад. Ҷараёни умумии 

дарёҳои Зарафшон, Кофарниҳон, Вахш ва Панҷ 7% коҳиш меёбанд. Дар 

расми 2.5.3 динамикаи тағйирёбии тақсимоти солонаи маҷрои дарёҳои 

Кофарниҳон ва Вахш дар шароити тағйирёбии иқлим то соли 2050 

(HadCM2) нишон дода шудааст. 

Обшавии пиряхҳо дар ояндаи наздик боиси сар задани сел ва 

обхезиҳо мегардад, дар ояндаи дур ин боиси норасоии об ва кам шудани 

маҷрои дарёҳоро мешавад. Дар оянда хушксолӣ боз ҳам афзоиш ёфта, 

дастрасии аҳолӣ ба об барои эҳтиёҷоти худ ва ҳам барои обёрии зироатҳои 

кишоварзӣ бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ маҳдуд хоҳад шуд. Дар 

айни замон, нокифоягии намии хок яке аз сабабҳои асосии пайдоиши 

дараҳо, таназзули замин ва паст шудани ҳосилнокии кишоварзӣ 
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гардидааст. Ҳамаи ин ба некӯаҳволии аҳолӣ, тарзи ҳаёт, солимии ҷисмонии 

мардум бетаъсир монда наметавонад, дар ҳоле ки аҳолии деҳот камбизоат 

ва нисбатан осебпазир арзёбӣ карда мешаванд. 

 

 

 

Расми 2.5.1 - Таъсири омилҳои иқлимӣ ба маҷрои дарёи Кофарниҳон 

(Манбаъ: Агентии обуҳавошиносӣ) 

 

 

Расми 2.5.2 - Таъсири омилҳои иқлимӣ ба маҷрои дарёи Вахш 

(Манбаъ: Агентии обуҳавошиносӣ) 
 

Бо сабаби баланд шудани ҳарорат, хусусан дар фасли тобистон ва 

миқдори ками барф бисёр пиряхҳо аллакай пурра об шудаанд ё ба хок 
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мубаддал гаштанд. Бузургтарин пиряхи водӣ Федченко, дар асри ХХ ба 

масофаи 1 км об шуд. Пиряхи Гармо обшавиро идома дода, ба қисмҳои 

алоҳида тақсим мешавад. Дар тӯли 70 сол он ба масофаи 7 км ақиб 

рафтааст, ки ин нисбатан бузургтарин ақибнишинӣ дар байни пиряхҳои 

калони Осиёи Марказӣ ба ҳисоб меравад. Пиряхи лаппишноки РГО-

Кашолаях бо суръат об мешавад - аз соли 2005 инҷониб 350 м об шуда, ба 

лаби дарёи Абдукаҳор расидааст. Пораҳои калони ях аз пирях ба дарё 

афтида боиси тағйирёбии маҷрои дарё ва пайдоиши кӯлҳои пиряхӣ 

мегардад. Пиряхҳои дигар низ ба таври назаррас тағйир ёфтанд. То охири 

асри ХХ пиряхи Саукдара дар Помир ба масофаи 2 км ва пиряхи Зарафшон 

ба масофаи зиёда аз 1 км кам шудаанд. 

 

Расми 2.5.3 - Тағйирёбии тақсимоти солонаи дарёи Кофарниҳон ва Вахш дар 

шароити тағйирёбии иқлим то соли 2050 (HadCM2) 
 

Дар расми 2.5.3 тақсимоти фазоии тағйироти интизоршавандаи 

қабати болоии маҷрои об то соли 2050 нишон дода шудааст. Афзоиши 

пешбинишудаи ҳаҷми бориши атмосфера ба 14-18% ба ҷараёни об таъсири 

ҷиддӣ нахоҳад расонд, зеро қисми зиёди боришот дар бухоршавӣ аз сатҳи 

обанбор сарф мегардад. Миёни омилҳои иқлимӣ дар ташаккули захираҳои 
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об ҷойгоҳи намоёнро бухоршавии об мегирад, ки ба хароҷоти миқдори 

зиёди об аз сатҳи обанборҳои табиӣ ва сунъӣ, заминҳои обёришаванда 

мусоидат мекунад. 

Таҳлили тағйирёбии ҳарорати ҳаво дар Тоҷикистон дар давраи 

солҳои 1941-2005 нишон медиҳанд, ки сол ба сол нишонаҳои гармшавии 

иқлим назаррас мегарданд. Барои вақти мушоҳидаҳои асбобӣ солҳои 1980-

2007 гармтарин буд ва солҳои солҳои 1998, 2000 ва 2004 барои тамоми 

ҳудуди Тоҷикистон гармтарин буданд. Дар ин ҷо Помир истисно аст, зеро 

дар ин минтақа тобистони соли 2004 нисбатан хунук буд. Соли 2001 дар 

шаҳри Душанбе ҳарорати мутлақи максималии ҳаво + 43,4 ° С ба қайд 

гирифта шуд. Дар давоми тамоми давраи мушоҳидаҳои обу ҳаво дар 

Тоҷикистон муқаррар карда шуд, ки ҳарорати миёнаи солонаи ҳаво дар 

ноҳияҳои кӯҳӣ 0,5°C ва дар ҳамвории сераҳолӣ беш аз 1°C зиёд шудааст. 

Ҳамзамон, тағйирёбии иқлим на танҳо ба хусусиятҳои асосии иқлимӣ, 

балки ба шиддатнокии зуҳуроти падидаҳои хавфноки гидрометеорологӣ: 

ҳароратҳои бениҳоят баланд, падидаҳое, ки намоёниро кам мекунанд, 

тӯфони ғуборолуд, туман, шамоли сахт ва боришот, раъду барқ, жола, сел 

ва фаромадани тарма таъсири назаррас мерасонад. 

Дар расми 2.5.4 ва 2.5.5 тағйирёбии мутаносиби ҳарорати ҳаво дар 

зимистон ва тобистон аз меъёри солҳои 1961-1990 нишон дода шудааст.  
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Расми 2.5.4 - Тағйирёбии ҳарорати ҳаво дар зимистон аз меъёри солҳои 1961-

1990 (Манбаъ: Агентии обуҳавошиносӣ) 
 

 

Расми 2.5.5 - Тағйирёбии ҳарорати ҳаво дар тобистон аз меъёри 1961-1990 

(Манбаъ: Агентии обуҳавошиносӣ) 
 

Таҳлили тағйирёбии миқдори солонаи боришот зиёдшавии ночизи 

онро (ба ҳисоби миёна 8%) дар ҳудуди то 2500 м ва камшавии ночизи онро 

(3%) дар баландкӯҳҳо нишон дод. Афзоиши боришот бештар дар фасли 

тобистон ва тирамоҳ асосан аз сабаби лаҳзаҳои боришоти шадид дар 

ҳудудҳои то 2500 м (37-90%) ба назар мерасад. 

Тибқи маълумоти мушоҳидаҳо солҳои 1998-1999 солҳои сербориш 

буданд (инчунин соли 1969) ва миқдори селҳо бо сабаби боришоти шадид 

зиёд шуданд. Дар натиҷаи сел, ки дар баҳори соли 1998 рух дод, беш аз 7 

ҳазор бинои истиқоматӣ хароб ва зиёда аз 130 нафар ба ҳалокат расиданд. 

Дар давраи хушкии солҳои 2000-2001 селҳо қариб мушоҳида нашудаанд. 

Обхезиҳо дар солҳои 2002, 2003 ва 2005 қад-қади дарёҳои Зарафшон ва 

Панҷ хонаҳо ва инфрасохторро шуста бурда, боиси талафоти одамон 

гардиданд. 

Дар байни падидаҳои асосии гидрометеорологӣ хушксолӣ яке аз 

зуҳуроти шадидтарин аст, ки зарари зиёди моддӣ расонида метавонад. 
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Мувофиқи маълумотҳо хушксолии солҳои 2000-2001 дар Тоҷикистон ва 

кишварҳои ҳамсоя сахтарин офати табиии даҳсолаи охир будааст. 

Айни замон, аксари қаламрави Тоҷикистон аз рӯи нишондиҳандаҳои 

иқлимӣ ба минтақаи хушк ва аз ҷиҳати намӣ нокифоя дохил карда шудааст. 

Аз ҳама бештар аз хушксолӣ минтақаҳои сераҳолии ҷануби кишвар ва 

водии Ҳисор азият мекашанд, ки дар он ҷо солҳои зиёд (15-19 сол) 

хушксолии мӯътадил ва шадид ба мушоҳида расидаанд. Дар давраи 

омӯзишӣ (60 сол) ҳашт ҳолати хушксолӣ тамоми қаламрави кишварро фаро 

гирифт (1940, 1947, 1956, 1971, 1980, 1988, 2000 ва 2001). Хушксолӣ 

махсусан, солҳои 1971, 2000 ва 2001 шадид буд. Фаслҳои тобистон-

тирамоҳи соли 2007 дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ боришот ба мушоҳида 

нарасид ва хушксолӣ шиддат гирифт. 

Тибқи пешгӯиҳои моделҳои пешгӯишаванда баландшавии ҳарорат 

дар Тоҷикистон оянда ба амал хоҳад омад. Интизор меравад, ки то соли 

2030 баландшавии ҳарорат дар зимистон ба қайд гирифта шуда, ба 2оС 

мерасад. Умуман, ҳарорати сатҳ дар аксари минтақаҳои ҷумҳурӣ дар як 

даҳсола аз 0,1 то 0,2 °С зиёд мешавад. Чунин заминаи ҳарорат ба захираҳои 

табиӣ, вазъи экологӣ, тандурустӣ ва рушди иқтисод таъсири назаррас 

мерасонад. Гармӣ боиси обшавии шадид ва камшавии пиряхҳои кӯҳӣ 

мегардад ва ин ҳолат дар навбати худ дар ояндаи наздик ва дарозмуддат 

оқибатҳои манфӣ хоҳад дошт. 

Хизматрасонии бахши обии иқтисодии Тоҷикистон дар даҳсолаи 

охир аз сабаби хусусиятҳои ба таври назаррас тағйирёфтаи иқлимӣ дар 

давраи муайяншуда бадтар шуд. Ба инҳо дохил мешаванд: баландшавии 

ҳарорати ҳаво (то 2,0-2,9°C), зиёдшавии бухоршавӣ аз сатҳи об то 5-14%, 

зиёд шудани миқдори боришот дар зимистон ва баҳор, алахусус дар шакли 

моеъ (тасдиқи равшани он баҳори тӯлонии соли 2003 аст), ки боиси баланд 
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шудани сатҳи эрозияи хок дар обанборҳои дарёҳо, дар натиҷа лойшавии об 

дар дарёҳо меафзояд (10-14%) ва обанборҳо назар ба мӯҳлати 

таъйиншудаашон хеле зуд бо лой пур мешаванд. 

Дар баробари ин, маҷмӯи зироатҳои асосиро аз ҷиҳати тобоварӣ ба 

хушксолӣ, тулонӣ будани давраи нашъунамо, ҳосилнокӣ ва эҳтиёҷот ба оби 

обёрӣ аз нав дида баромадан лозим аст. Интихоби зироатҳо бояд дар 

заминаи навъҳои мавҷуда, аз ҳисоби навъҳои нав, ки аз берун ворид карда 

мешаванд, аммо ба шартҳои дар боло зикршуда ҷавобгӯ амалӣ карда 

шаванд. 

Хусусиятҳои ҷуғрофӣ ва иқлимии Тоҷикистон, тақсимоти нобаробар 

ва истифодаи захираҳои сарватҳои табиӣ дар қаламрави он вобастагии 

иқтидори иқтисодии давлатро ба самаранокии истифодаи захираҳои табиӣ, 

асосан истифодаи об, бо тартиби афзалиятнок – аз самаранокии 

идоракунии захираҳои об, истифодаи оқилона ва ҳифзи захираҳои об дар 

шароити тағйирёбии иқлим зиёд мегардонад. Аз ин рӯ, таъмини устувории 

экологӣ дар ин соҳа яке аз масъалаҳои асосии ноил шудан ба рушди 

устувор ва дар маҷмӯъ, татбиқи Стратегияи паст кардани камбизоатӣ ба 

ҳисоб меравад. 

Бо афзоиши ҳозираи ҳарорати ҳаво (аз рӯи сенарияҳои гуногун) то 2-

2,3°C ва то соли 2050 талаботи биологии растаниҳо ба об ва мувофиқан, 

обанборҳо барои обёрӣ меафзояд. 

Баҳодиҳии осебпазирии захираҳои обии дарёҳои Тоҷикистон нишон 

дод, ки дар шароити дучанд шудани консентратсияи СО2 дар атмосфера, 

20-30% коҳишёбии захираҳои об, афзоиши маҷрои моеъ дар давраи камобӣ 

(то 15-22%) ва кам шудани обхезӣ (7-11%) пешбинӣ мешавад. Обхезиҳо низ 

коҳиш хоҳад ёфт. Қисми зиёди боришот дар шакли моеъ (дар шакли борон) 

сурат мегиранд, ҷамъшавии барфи зимистон дар кӯҳҳо коҳиш ёфта, 

тирашавии оби дарёҳо зиёд мешавад. Бо сабаби ҳолати охирин сатҳи 
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таҳшиншавии обанборҳо, ки аллакай дар сатҳи баланд қарор доранд, боз 

ҳам меафзояд [64, 65]. Натиҷаҳои ин баҳодиҳӣ дар ҷадвали 2.5.2 инъикос 

ёфтааст. 

Ҷадвали 2.5.2 - Тағйирёбии захираҳои обҳои рӯйизаминии Тоҷикистон 

ҳангоми мушоҳидаи тағйирёбии иқлим 

Айни замон, бинобар гармшавии кураи Замин пешгирии обшавии 

пиряхҳо ва нобудшавии ҷангалҳо дар кишварҳои Осиёи Марказӣ масъалаи 

аз ҷиҳати муҳимӣ на камтар аз наҷоти баҳри Арал бошад. Яке аз роҳҳои 

ҳалли ин масъала сохтмони обанборҳо бо ҳаҷми умумии на зиёдтар аз 

ҳаҷми омории талафот аз камшавии пиряхҳо бошад. Яъне, агар дар омор 

зиёда аз 500 км3 оби тоза дар пиряхҳои Тоҷикистон захира карда шавад, пас 

талафоти эҳтимолӣ дар 50 сол 100 км3-ро ташкил медиҳад, ки ин бояд ҳаҷми 

максималии ҳамаи обанборҳои дар ҳавзаи захираҳои об дар минтақаи 

пиряхҳои обшударо ташкил кунад. 

Ҳавзаи дарё-пост Захираҳои табиии 

обҳои рӯизаминӣ, 
млн. м.3 

Захираҳои 

обҳои рӯизаминӣ ҳангоми тағйирёбии иқлим, 
млн. м3: 

сенарияи 
минималии 

гармӣ 

сенарияи максималии 

гармӣ 

Тоҷикистони Ҷанубӣ 
Вахш- 

д. Тутқаул 

20183 20183 12110 

Кафарниҳон- 
д. Тартки 

3190 3190 1914 

Тоҷикистони Марказӣ 

Зарафшон- 

ш. Дупулӣ 

4870 
 

4870 
 

2922 
 

Тоҷикистони Шимолӣ 

Сирдарё- 
ш. Бекобод 

4790 4840 3449 

Тоҷикистони Шарқӣ 

Ғунд-ш. Хоруғ 3280 3280 1968 

Шохдара 
д. Хабост 

1100 1100 660 

Бартанг- 

д. Шуҷанд 

4210 4210 2526 
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Дар Тоҷикистон бунёди обанборҳои сершумор дар дараҳои кӯҳӣ аз 

ҷониби ҷамоатҳои маҳаллӣ бо ҷалби сармояи хусусӣ метавонад на танҳо 

иншооти муҳофизатӣ гардад, балки обе, ки дар онҳо ҷамъ мешавад, пеш аз 

ҳама, барои қонеъ кардани ниёзҳои афзоянда ба энергетика ва обёрии 

аҳолии камбизоати деҳот нақши калидӣ дошта метавонад. Ин ба афзоиши 

масоҳати ҷангалҳо ва зиёдшавии яхҳо дар пиряхҳо хизмат хоҳад кард. 

То соли 2050 мувофиқи сенарияҳои моделҳои CCCM, UK-TR, Had 

CM2 ва GFDL-TR ҳарорати ҳаво 2,0-2,9°C баланд шуда, обёрии растаниҳо 

(мувофиқи ҳисобҳо) мутаносибан 11,1; 11.27; 7,38 ва 1,03% зиёд мегардад. 

Дар асоси афзоиши пешбинишудаи истеъмоли об тибқи модели 

тавсияшудаи СМ2 то 7,38% кишвар норасоии захираҳои обро барои 

кишоварзии обёришаванда то соли 2020 дар ҳаҷми 0,87 км3 дар муқоиса бо 

соли 1990 ва 0,61 км³ дар соли 2000 интизор шудан мумкин аст. 

Захираҳои об зери фишори омилҳои бисёри ба ҳам алоқаманд қарор 

мегирад; таъсири тағйирёбии иқлим ба захираҳои об бояд дар якҷоягӣ бо 

ин омилҳои фишорҳо баррасӣ карда шавад ва мутобиқшавӣ бояд бо дигар 

тадбирҳои идоракунии захираҳои об мувофиқат кунад ва стратегияи 

умумии вокуниш ба тағйироти ҷаҳонро дар бар гирад. Омилҳои фишор 

бояд ҳамчун як системаи дорои аксуламалҳои мусбат ва манфӣ, эффекти 

синергизм ва ҳамҷоякунӣ дарк карда шаванд. Равиши сенариявӣ барои 

баҳодиҳии таъсири имконпазири ин омилҳои гуногун ва таҳияи чораҳои 

идоракунии об муҳим буда метавонанд. 

Инвентаризатсияи корҳое, ки Вазорати энергетика ва захираҳои оби 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми 5-10 соли охир дар робита бо тағйирёбии 

иқлим гузаронидааст, нишон дод, ки онҳо бештар хусусияти амалӣ 

(техникӣ-ҷамъиятӣ) ва институтсионалӣ доранд. Дар ҳарду ҳолат, ин 

таҳияҳо ба истифодаи оқилонаи захираҳои об нигаронида шудаанд: дар 

аввал, сарфаи оби пешниҳодшуда тавассути захира кардани он дар 
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обанборҳо, ҳангоми таъминот тавассути системаҳои пешрафтаи обёрӣ, 

истифодаи технологияҳои каммасрафи обёрӣ ва ғайра, идоракунии он дар 

сатҳи гидрографӣ тавассути ҷомоатҳои маҳаллӣ (ассотсиатсияҳои 

истифодабарандагони об); дар дуввум, тавассути додани арзиши иқтисодӣ 

ба об ва мувофиқан, имконияти ба даст овардани фоида аз истифодаи он, 

ба шарофати ҷорӣ кардани пардохт барои истифодаи он ҳамчун манбаи 

табиӣ. 

Баҳодиҳии тағйирёбии иқлим нишон дод, ки тамоюли гармшавии 

иқлим торафт ба воқеият табдил меёбад, ки ин аллакай ба сеяки коҳишёбии 

қабати ях ва мувофиқан, ба кам шудани захираи об дар пиряхҳо оварда 

расонидааст. Тамоюли коҳиш ёфтани давомнокӣ ва миқдори боришоти 

барф дар кӯҳҳо ва кам шудани оби дарёҳои алоҳида ба назар мерасад. 

Нобаробарии боришот низ меафзояд. майдонҳои пиряхии кишвар то 

солҳои 2030-2050 нисбат ба замони ҳозира 15-20% ва захираи об дар 

пиряхҳо 80-100 км3 кам шуда метавонанд. Ин ҳолат ба мушкилоти экологӣ 

ва дар оянда фалокати экологӣ оварда расонида метавонад. 

Дар заминаи тағйирёбии иқлим стратегияҳои мутобиқшавӣ барои 

захираҳои обро ба 3 навъ муттаҳид кардан мумкин аст. 

Дар навъи якум ҳангоми кам шудани дастрасии об зарурати ислоҳот 

ба миён меояд, то амалияи пешинаи тақсимоти об таъминоти устувори 

обро барои ҳар як бахши истифодакунандаи об таъмин кунад. Барои ноил 

шудан ба он кӯшишҳои назаррас барои муайян кардани тадбирҳои зарурии 

ташкилӣ, таҳияи стратегияҳои нави тақсимоти захираҳои об ва баланд 

бардоштани самаранокии идоракунии онҳо талаб карда мешаванд. 

Дар бахши кишоварзӣ, ки бузургтарин истеъмолкунандаи об 

мебошад, майдони киштро кам кардан лозим меояд ва дар баъзе ҳолатҳо 

сатҳи кишти зироатҳои обталабро (пахта, шолӣ ва ғ.) коҳиш додан ё кишти 

зироатҳои ба обёрӣ кам ниёздоштаро (ғалладона, тамоку, офтобпараст, 
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ҷуворимакка, арзан) зиёдтар намудан аз манфиат холӣ нест. 

Намуди дуюми стратегияи мутобиқшавӣ ба баланд бардоштани 

ҳосилнокии об дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт, аз ҷумла дар бахши 

кишоварзӣ равона гардидааст - афзоиши ҳосил ва истифодаи камтари об; 

дар саноат ва бахши хонагӣ - коҳиш додани талабот, талафот ва эҳтимолан 

истифодаи такрории обҳои партов. 

Намуди сеюми стратегияи идоракунии чораҳои зарурии барои 

таъминоти он ки тағйироти хусусиятҳои тақсимот ва шиддатнокии 

боришот хавфи обхезиро баръакс ва ё баръакс, хавфи обхезӣ ё баръакс 

хушксолиро зиёд намекунад, дида мебарояд. Ин чораҳои техникиро ҳам 

барои таъмини амнияти ҷамъиятӣ дар ҳолати миқдори аз ҳад зиёди 

боришот ва ҳам зиёд кардани миқдор ва усулҳои ҳифзи об тавассути 

ташкили обанборҳои калон ва миёна, пур кардани обҳои зеризаминӣ ва 

ғайра талаб мекунад. 

Ҳамзамон, принсипҳои идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои обӣ 

(ИҲЗО) аз ҷумла банақшагирии ҳавзаи дарёҳо, ҳамкории қавии 

байнисоҳавӣ, иштироки аҳолӣ ва мувофиқгардонии истифодаи об дар 

маркази ҳама гуна стратегияи самараноки мутобиқшавӣ қарор доранд. 

Ҳамин тариқ, ворид кардани таъсири тағйирёбии иқлим ба ИҲЗО ва 

ҳавасмандгардонии татбиқи он мутобиқшавиро ба тағйирёбии иқлим рушд 

медиҳад.  

 

2.6. Дастгоҳҳо ва асбобҳо барои чен кардани хосиятҳои геохимиявӣ ва 

изотопии об дар ҳавзаи дарёи Варзоб 
 

Таҳлилгари изотопии обии “Picarro” барои амалисозии пешниҳодҳои 

гуногун, ба монанди таҳқиқоти иқлим, барқарорсозии палеоклимат, 

изотопҳои боришот, нишондиҳандаҳои обҳои зеризаминӣ ва обҳои 

рӯизаминӣ, динамикаи горизонтҳои обӣ, озмоишҳои гидрологии таҳлилӣ 
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ва мониторинги фаъолияти метаболизм хело хуб мувофиқ меояд. Асбоб дар 

расми 2.10 оварда шудааст. Бо истифода аз модулҳои беназири бухоршавӣ 

барои таҷрибаҳои дақиқ ё баландсифат танзим карда шудааст. Ин 

модулҳои бухоршавӣ намунаи оби моеъро ба фазаи буғ дар раванди 

дурахшиши ҳарорати баланд табдил медиҳанд. Сипас, буғ барои таҳлил ба 

CRDS ворид мешавад. Ин раванд ҳама гуна равандҳои фраксияи 

эҳтимолиро ҳангоми гузариши моеъ/буғ дар шишаҳо, ба монанди 

дорупошакҳо ба амал оянд, пешгирӣ карда метавонад.  

 

Расми 2.6.1 - Таҳлилгари изотопии обии Picarro L2110-i. 

Ғайр аз ин, асбобро бо автосэмплери баландсуръат ва дақиқ 

таҷҳизонидан мумкин аст, ки ба инексияи пайдарпайи хурд ба буғсозанда 

қодир мебошад. Автосамплеро барномаи Picarro идора мекунад, аз ин рӯ, 

усулҳои мукаммали вазифаи шустанро инъексияи такрорӣ ва дигар 

хусусиятҳои муфид пурра муттаҳид карда шудаанд ва метавонанд бо 

истифода аз интерфейси оддии графикӣ, ки дар компютери анализатор ва 

клавиатураи автосамплер ҷойгир аст, идора карда шаванд. L2110-i инчунин 
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метавонад бо асбобҳо ва барномаҳо барои банақшагирии вориднамоии 

стандартии моеъ ҳангоми корҳои дарозмуддати ченкунии автоматии буғ 

таҷҳизонида шавандл.  

Ҳамаи ин имкониятҳо инчунин барои корҳои интихоби намунаҳо дар 

ҷойҳои сершумори обанбор ё баландии манораҳо истифода бурдан мумкин 

аст. Мисли ҳамаи анализаторҳои дигар Picarro L2110-i метавонад тавассути 

Интернет ё бесим кор кунад, ки ба муҳаққиқон имкон медиҳад, ки 

маълумотро аз фосилаи дур ҷамъоварӣ кунанд, инчунин параметрҳои 

озмоишро тағйир диҳанд ва раванди кори асбобро назорат кунанд. L2110-i 

системаи ченкунии ба вақт асосёфта аст, ки бо истифода аз спектроскопияи 

беназири ҳалқаи резонатор поён (CRDS) аз Picarro истифода намуда, ки 

лазери инфрасурхи наздикро барои муайян кардани хусусиятҳои 

спектралии молекулаҳо дар газе, ки аз ҷои холии андозагирии оптикӣ 

мегузарад, ба кор мебарад. CRDS афзалиятҳои назаррасро дар иҷронамоӣ, 

истифодаи содда ва арзишнокӣ нисбат ба технологияҳои ба абсорбсия 

асосёфта пешниҳод менамояд. Мониторе, ки дар дарозии мавҷ мавҷуд аст, 

суратгирии зуд ва дақиқи хатҳои азхудкунии хоси 2H ва 18O -ро таъмин 

мекунад. Ҳамаи анализаторҳои Picarro бо резонатори оптикии бо ҳарорат 

ва фишор назоратшаванда муҷаҳҳаз мебошанд, ки ҳатто дар шароити 

сахттарин гардиши максималиро таъмин мекунанд. Дар натиҷа, 

анализатор дақиқияти баландро ҳангоми калибровкии зарурии минималии 

нигоҳ медорад. Барои муҳаққиқон L2110-i комбинатсияи беҳтарини 

чандирӣ, суръат, дақиқии баланд ва осонии истифодаро таъмин намуда, 

барои анализаторҳои изотопи об стандарти навро муқаррар мекунад. 

Таҳлилгари “Picaro L2110-I” имкон медиҳад, ки изотопҳои устувори 

об (H2O) дар ҷисмҳои сахт, моеъ ва бухорҳо чен карда шаванд. 

Маълумоти изотопӣ бо воҳидҳои нисбӣ ифода карда мешаванд: 
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δ Х= (Rпр/Rст – 1). 1000‰, 

ки R - таносуби атомии изотопҳои гидроген (2H/1H) ё оксиген (18O/16O) дар 

намуна (пр.) ва стандарт (ст), X изотоп мебошад. Қимати δ нишон медиҳад, 

ки чӣ қадар намуна дар изотопи вазнин нисбат ба стандарт (δ = 0) кам 

шудааст (δ<0) ё зиёд шудааст (δ>0). Ба сифати эталон стандарти оби 

миёнаи уқёнус V–SMOW (Vienna Standard of the Mean Ocean Water) 

истифода мешавад, ки барои он, аз рӯи таъриф, δ2Н = 0 ‰ ва δ18О = 0‰ (‰ 

- промилл, ҳиссаи ҳазоруми рақам). Дурустии ченкунӣ ± 0,05%-ро ташкил 

медиҳад. 

Дар мавриди тадқиқотҳои саҳроӣ 12 намунаи об барои муайян кардани 

изотопҳои дейтерий 18О оби ҳавзаи дарёи Варзоб таҳлилҳо гузаронида шуд, ки 

натиҷаи онҳо дар ҷадвали 2.6.1 ва расми 2.11 оварда шудааст.  

Ҷадвали 2.6.1 - Натиљањои тањлилњои изотопии обњои њавзаи дарёи Варзоб 

№ 
Мавзеи гирифтани  

намунаи обҳо 
Намуди 

сарчашма 
18O, 
бо ‰ 2H, бо ‰ 

1 Хоҷа Оби Гарм (охир) дарё -10.66 -63.5 

2 Об аз туннели Анзоб дарё -12.41 -77.2 

3 Зиддӣ (анҷомёбии дарё) дарё -11.89 -74.2 

4 Харангон дарё -9.96 -60.5 

5 Тагоб дарё -10.69 -65.9 

6 Варзоб-1 дарё -11.8 -73 

7 Варзоб-2 дарё -11.34 -69.3 

8 Варзоб-3 дарё -11.36 -69.2 

9 Сиёма дарё -11.82 -72.4 

10 Майхура (то мавзеи кони ангишт) дарё -12.24 -75.6 

11 Анзоб дарё -12.33 -77.7 

12 Лучоб дарё -10.45 -62.7 
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Расми 2.6.2 - Графики тањлилњои изотопии обњои њавзаи дарёи Варзоб 

 

Ҳамчун гидроген, инчунин оксиген, ки элементи асосии об мебошанд, ба 

таври асосӣ изотопҳои сабук доранд. Ҳангоми буғшавии обҳо аз океанҳо 

изотопҳои вазнин якум ва дар шакли борон пешакӣ ғайр аз бештари изотопҳои 

сабук  конденсасия мешаванд. Миқдори асосии буғшавии обҳо дар ҳаво дар 

болои океанҳоро ташкил медиҳанд. Ҳамин тавр ҳар қадаре, ки дар соҳилҳо 

борон борад, ҳамон қадар изотопҳои вазнин дар он кам таркиб меёбад. 

Нишондодҳои ворид шуда, ба гидрологҳо барои тартиб додани харитаҳои 

сарчашмаҳои обҳои зеризаминӣ ва барои иқлимшиносон беҳтар донистани 

таърихи иқлим ва барои пешгӯии оқибатҳои ояндаи воқеаҳо аз рӯи тағйирёбии 

он имконият медиҳанд. Истифодабарии изотопҳо оид ба давраҳои дарози 

воқеаҳои обу ҳаво, ки дар муддати ҳазорсолаҳо ба вуқӯъ омадаро, имконияти 

гирифтани иттилоот пайдо мекунанд. Тавсифномаи аломатии онҳо дар ҳама ҷо 
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ҳифз мешаванд, ки дар он ҷо нишонаи сикли гидрологӣ дар океанҳо ва кӯлҳо 

солҳақаҳои дарахтон, пирярхҳо ва яхҳои қутбӣ, таҳшинҳои ғорӣ ва обҳои 

зеризаминӣ боқӣ мемонанд. 

Ҳамаи муносибати андозагирии изотопҳо аз нуқтаҳои глобалии обҳои  

метеор хеле баланд (GMWL) мебошад, ки ба обҳои океанҳо , мувофиқанд. Ин 

воқеаҳоро, ки дар Тоҷикистон дар чуқурии континент дур аз океанҳои ҷаҳонӣ 

ҷойгир шуда, метавон фаҳмонд. Абрҳои ғафси тӯда – тӯдае, ки асосан дар болои 

океанҳо ба вуҷуд меоянд, ба ҷойҳои дур мегузаранд, пеш аз ҳама ба сифати 

таҳшинҳо меафтанд.Мувофиқи қонуни қувваи ҷозиба, дар маҳди аввал 

изотопҳои вазнин меафтанд ва абрҳо бо изотопҳои сабук бой мегарданд.  

Чуноне, ки натиҷаҳои таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар байни 

нуқтаҳо озмоишҳои гуруњи сеюм обҳои сабук , аммо нуќтаи 4 дарёи 

Харангон изотопҳои вазнини 18О ва 2Н дар байни озмоишҳои тадқиқотӣ 

мебошанд.Инчунин таҳлили таркиб ёфтаи δ18O ва δ2H нишон доданд, ки 

нишондодҳои се гуруҳи обҳо таркиб ёфтааанд. Бештари обҳо аз рӯйи 

таркибашон изотопҳои устувор ба гуруҳи дуюм (озмоиши  9), чор гуруҳи 

озмоишҳо ба гуруҳи якум (1, 4, 5, 12) ва озмоишњои (2, 3, 6, 7, 8, 10, 11) ба 

гуруҳи сеюмин тааллуқ доранд. 

Нишондодҳои изотопҳои устувор барои баҳодиҳии сифати сатҳии 

обҳои дарёи Варзоб истифода мебурданд. Афсус, ки озмоишҳои ягонае, ки 

дар чаҳорчӯби экспедисияҳо, барои арзишёбии таъсирасонии тақсимоти 

таҳшинҳо. Резишҳои дарёҳо ва обҳои зеризаминӣ дар системаи об 

истифодабарӣ интихоб шудаанд, асос шуда наметавонанд. 

Бо ин мақсад бояд интихоб ва таҳлилҳои доимии озмоишҳои 

изотопҳои устувор дар муддати сол ё ин ки якчанд сол гузаронд. Барои 

гирифтани сурати ҳақиқии ҳолатҳои захираҳои обӣ дар ин минтақа, 

ташаккулдиҳии чунин роҳҳои тадқиқотиро бояд гирифт.  
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Хулосаҳо барои боби 2. 

1. Дар ин боби диссертатсия хусусиятҳои усулҳои муосири 

идоракунии захираҳои об бо мақсади обтаъминкунӣ омӯхта шуданд. 

Масъалаҳои асосии идоракунии захираҳои об таҳқиқ ва ошкор карда 

шуданд. 

2. Мақсади тадқиқот ҳисоб кардани индекси ифлосшавии об (ИИО) ва 

муайян кардани гуруҳи сифати оби дарёи Варзоб буд. Ҳангоми ҳисоб 

кардани ИИО барои дарёи Варзоб қимати 0,47 ба даст оварда шуд, ки обро 

ба гуруҳи дуюми сифат, яъне – оби тоза мансуб медонад. Таҳлили 

гидрохимиявӣ ва ҳисобкунии ИИО беназир будани оби табиии дарёи 

Варзобро тасдиқ мекунад. Оби дарё ба тамоми талаботҳои хоҷагидорӣ-

ошомиданӣ, фарҳангӣ-маишӣ ва хоҷагии моҳипарварӣ ҷавобгӯ буда, 

муҳофизати махсус ва истифодаи оқилонаро талаб мекунад. 

 3. Мувофиқи таҳқиқоти гидрохимиявӣ оби дарёи Варзоб асосан аз 

шохобҳое обшор мегардад, ки аз сарчашмаҳои баландкӯҳи аз пиряху барф ё 

барфу пирях ғизогиранда сарчашма мегиранд. 

4. Натиҷаҳои таҳқиқоти олимони тоҷик дар ҳамкорӣ бо олимони 

минтақа оид ба омӯзиши тозагии дарёҳои фаромарзии Осиёи Марказӣ ва 

таъсири саноати ҳастаии собиқ ИҶШС ба экологияи ҳавзаҳои дарёҳои 

минтақа таҳлил карда шуданд. Маълумотҳои қаблан бадастомада дар 

бораи геохимияи таҳшинҳои поёни дарёи Варзоб ва шохобҳои он дар 

Тоҷикистони Марказӣ коркард карда шуданд. 

5. Дар дарёи Варзоб ва шохобҳои болоии он миқдори зиёдтари калтсий 

ба мушоҳида мерасад. Ин ҳолат ба мавҷудияти оҳаксангҳо дар қаторкӯҳи 

Ҳисор, ҳавзаҳои дарёҳои Зиддӣ ва Майхура алоқамандӣ дорад. Дар ҷануб, 

дар рудҳое, ки аз гранитоидҳо ҷорӣ мешаванд, консентратсияи калтсий 

якбора кам мешавад. Дар дараи Харангон барои корхонаи сементи 
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Душанбе оҳангсанг истихроҷ карда мешавад, ки дар он миқдори калтсий 

низ меафзояд. 

Инчунин омилҳои баҳисобгирии тағйирёбии иқлим ҳангоми 

идоракунии захираҳои об дар Тоҷикистон омӯхта шуданд. 
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БОБИ 3. ХУСУСИЯТҲОИ ГИДРОХИМИЯВИИ ЗАХИРАҲОИ 

ОБИИ ҲАВЗАИ ДАРЁИ ВАРЗОБ 

3.1. Тавозуни оби Тоҷикистон ва хосиятҳои гидрологии 

дарёҳо 

 

Барои минтақаҳои ташаккули маҷроҳо, ки ҳудуди Тоҷикистонро дар 

бар мегиранд, бузургии маҷрои ҳавзаи дарёро дар асоси муодилаи зерини 

тавозуни об муқаррар кардан мумкин аст: 

ТПc ЛОИAV                        3.1.1 

ки дар он Vc – бузургии маҷрои ҳавзаи дарё, км3 

А – бузургии миқдори боришоти атмосфера, ки ба воҳиди масоҳати 

обгирии дарё ворид мешавад, км3; 

И – бузургии бухоршавии намӣ аз барои як воҳиди масоҳати 

обҷамъшавии дарё, км3; 

Оп - бузургии хуруҷи обҳои зеризаминӣ берун аз минтақаи 

обҷамъшавӣ, км3; 

Лт - бузургии обшавии пиряхҳо. 

Барои ҳисоб кардани бузургии маҷрои ҳавзаи дарё тасвири 

математикии раванд бо назардошти дар муддати вақт тағйирёбандаи 

майдони обҷамъкунӣ бо истифодаи муодилаи зерин тавсия дода мешавад: 
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)()()()(      3.1.2 

Барои ҳисоб кардани тавозуни хоҷагии об формулаи зерин истифода 

мешавад (бо воҳиди ҳаҷми об барои фосилаи ҳисобшудаи вақт): 

КПВДПфиспавВВПЗВбокcб VVVVVVVVVB  1
               3.1.3 

ки дар он: 1

cV  - ҳаҷми маҷрое, ки дар давраи ҳисобкунӣ аз қитъаҳои болоии 

иншооти обии баррасишаванда ворид мешавад, млн. м3; 
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бокV  - ҳаҷми обе, ки дар давраи ҳисобкунӣ дар минтақаи ҳисобшудаи 

хоҷагии об ба вуҷуд омадааст (воридшавии паҳлуӣ); 

ПЗВV  - ҳаҷми оби ҷамъшудае аз объектҳои обии зеризаминӣ, ки бо 

тартиби муқаррарнамудаи қонун анҷом дода мешавад; 

ВВV - обҳои баргаштаи минтақаи хоҷагии об: обҳои зеризаминӣ ва 

рӯизаминӣ, ки аз минтақаҳои обёришаванда ҷорӣ мегарданд, оби партовҳо 

ва (ё) обҳои заҳбурҳо ба объектҳои обӣ партофташуда. Аслан, ҳаҷми обе, 

ки ба минтақаи ҳисобшудаи хоҷагии об аз тарафи системаи обгузари 

мавҷуда ворид мешавад ва ҳаҷми умумии ҳамаи намудҳои оби партов (аз 

ҷумла обҳои коллекторӣ-дренажӣ) ба обанборҳо, уфуқҳои зеризаминӣ ва 

пастравии ғайрипартовӣ, инчунин ба иншоотҳои тозакунӣ воридшуда низ 

ба назар гирифта мешаванд; 

V - коркард ё пур намудани ҳавзҳо ва обанборҳо дар минтақаи 

ҳисобшудаи хоҷагидории об; 

испавV - талафот барои бухоршавии иловагӣ аз минтақаи обанборҳо; 

фV - талафоти филтратсия аз обанборҳо, каналҳо ва дигар объектҳои 

обии рӯизаминӣ дар доираи дар минтақаи ҳисобшудаи хоҷагидории об; 

ВДПV  - талаботи умумии ҳамаи истифодабарандагони об дар минтақаи 

ҳисобшудаи хоҷагидории об; 

КПV  - бузургии зарурии маҷрои об дар минтақаи ҳисобшудаи 

хоҷагидории об (ҷараёни транзитӣ, ки дар он баромадҳои санитарию 

экологӣ ва хоҷагидорӣ ҷамъбаст карда мешаванд). 

Натиҷаҳои тавозуни хоҷагидории об бузургии норасоии об ,дефV  

захираи об резV  ва маҷрои транзитӣ Vптс -ро дар дигар минтақаи хоҷагии об 

ба қайд мегирад. 
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Ҳангоми 0бB  захираи об ба тавозун ,брез BV   ва норасоии об ба 

.0дефV баробар аст; 

Ҳангоми бB <0 захираи об ба сифр ,0резV  ва норасоӣ ба .бдеф BV 

баробар аст. 

Бузургии истифода ё пур кардани обанбор дар фосилаи вақти 

ҳисобшуда )( V дар раванди ҳисоб кардани тавозуни хоҷагии об ҳамчун 

пурра намудани захираҳои мавҷудаи об, баробар кардани қисматҳои 

даромад ва баромади тавозун муайян карда мешавад. 

Пур кардани обанбор аз ҳисоби ҳаҷми умумии ворид шудан ба 

обанбор аз тариқи аз ҳисоби кам кардани ҳаҷми партовҳои махсус, 

истеъмоли бебозгашт, инчунин истифодаи обанбор ба манфиати 

истифодабарандагони муайян карда шуда, бо формула зерин ҳисоб карда 

мешавад: 

нпунапначумо VVVVV                      3.1.4 

ки:  напV  - ҳаҷми обанбор дар охири фосилаи ҳисоб; 

начV  - ҳаҷми обанбор дар аввали фосилаи тарҳрезӣҳисоб; 

нпуV  - ҳаҷми обанбор дар сатҳи муътадили фишорӣ; 

умоV  - ҳаҷми обанбор дар сатҳи ҳаҷми хомӯшӣ. 

Барои обанборҳои танзими мавсимидошта ҳаҷми ибтидоии пур 

кардани зарфияти муфиди обанбор, чун қоида, бароибари сифр .0)( начV  

қабул карда мешавад. 

Ҳангоми танзими бисёрсолаи маҷро пур кардани он дар аввали соли 

якуми силсилаи ҳисобшуда тавассути якчанд такроркунӣ то мувофиқат 

кардани ҳаҷми пуркунӣ дар аввал ва охири силсилаи ҳисоби бисёрсола 

муайян карда мешавад. 
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Агар ҷамъи воридшавии об ба обанбор дар давраи зиёд шудани об аз 

ҳаҷми иқтидори озоди обанбор зиёд бошад, баровардани иловагии об 

(партофтани обҳои бекор) анҷом дода мешавад. Ё ин ки ҳангоми зарурати 

ба даст овардани нерӯи барқ амалӣ мегардад (масалан, обанбори Норак) 

[69, 70]. 

Ҳаҷми умумии истеъмоли об дар қитъаи хоҷагидории об ҳамчун 

маҷмӯи эҳтиёҷоти хусусии об аз ҳисоби кам кардани оби бозгашт бо 

формулаи зерин муайян карда мешавад: 

54321 VVVVVVВДП                        3.1.5 

ки дар он: 1V  - ҳаҷми истеъмоли об дар шаҳрҳо ва дигар маҳалҳои 

аҳолинишин (барои таъминоти оби нӯшокӣ ва хоҷагидорӣ-маишӣ); 

2V  - ҳаҷми истеъмоли об аз ҷониби корхонаҳои саноатӣ; 

3V  - ҳаҷми истеъмоли об барои таъминоти оби кишоварзӣ; 

4V  - ҳаҷми истеъмоли об барои обёрии заминҳои кишоварзӣ; 

5V  - ҳаҷми истеъмоли об аз ҷониби дигар истифодабарандагони об. 

Тавсия дода мешавад, ки тавозуни хоҷагии оби ҳавзаи дарё аз аввали 

сарчашмаи маҷрои дарёи қитъаи идоракунии об оғоз карда шавад. Ғайр аз 

ин, ҳисобҳои обӣ-тавозунӣ барои дигар минтақаҳои идоракунии об дар 

ҷараёни дарёи асосии ҳавзаи дарёӣ (аз сарчашма ба даҳана), аз ҷумла 

минтақаҳои идоракунии оби зерҳавзаҳои дарёҳо анҷом дода мешаванд. 

Дар ҳар як қитъаи идоракунии об ҳаҷм ва режими истеъмоли 

бозгаштнопазири об муайян карда мешавад, ки дар якҷоягӣ бо барориши 

комплексӣ (ҷараёни транзитӣ) бо ҳаҷм ва режими захираҳои мавҷудаи об 

дар қисмати баромад муқоиса карда мешавад. Дар натиҷаи тавозун 

воридшавии об ба минтақаи идоракунии об муайян карда мешавад. Дар 

ҳолати тавозуни нопурра (норасоии захираҳои об), воридшавии об ба 
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минтақаи идоракунии об пас аз тақсимоти норасоӣ дар байни 

истеъмолкунандагон муайян карда мешавад. 

Захираҳои минтақаи идоракунии оби поёноб бо роҳи ҷамъбасти 

воридшавии маҷро аз боло бо маҷрои дар ин минтақаи идоракунии оби 

ташкилшуда муайян карда мешаванд. Дар ҳолати зарурӣ (масофаҳои 

назаррас, таъсири назарраси танзими оби маҷрои дарё ва обхезиҳо) 

захираҳои оби минтақа бо назардошти тағирёбии ҷараёни маҷрои дарё ва 

омили вақт ҳисоб карда мешаванд. 

Ҷараёни обе, ки дар маҳал ба вуҷуд омадааст (вуруди паҳлӯӣ) ҳамчун 

фарқияти байни ҳаҷми ҷараёни табиӣ дар қисматҳои баромад ва даромади 

фосилаи вақти қабулшуда муайян карда мешавад. 

Мувофиқи натиҷаҳои тавозуни идоракунии об барои ҳар як қитъа 

минтақаҳои норасоии идоракунии об, инчунин захираҳои об муқаррар 

карда шудаанд. Заминаи ҳисоб аз рӯи тавозуни солҳои ба таркиби об хос 

барои ҳамаи дараҷаҳои баррасишавандаи рушд бо таркиби муосири 

чорабиниҳои муҳандисӣ-техникӣ ва ҳифзи табиӣ сохта мешавад [71]. 

Таъмини об дар минтақаҳои гуногуни идоракунии об бо солҳои 

мухталифи тақвимии силсилаи ҳисобии гидрологӣ тавсиф карда мешавад. 

Хусусияти мавҷудияти об баҳогузорӣ барои тамоми силсилаи 

баҳисобгирии дарозмуддат дар шакли таъминоти омехтаи каҷи ҷараёни 

табиӣ, захираҳои мавҷудаи об ва ҳаҷми истеъмоли об мебошад (Расми) ва 

имкон медиҳад, ки ҳолат дар обҳои бениҳоят кам (P≥) 95%), обҳои кам 

(P≥80-90%), обҳои сатҳи миёна (P≥75-80%), шароити миёна ва зиёд будани 

об дар тамоми хатҳои каҷи таъминот таҳлил карда шаванд. 

Таъмини об дар минтақаҳои гуногуни идоракунии об бо солҳои 

тақвимии силсилаи ҳисобшудаи гидрологӣ тавсиф карда мешавад. 

Хусусияти мавҷудияти об баҳогузорӣ барои тамоми силсилаи ҳисобшудаи 
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дарозмуддат дар шакли қубурҳои омехтаи ҷараёни табиӣ, захираҳои 

мавҷудаи об ва истеъмоли об мебошад (расми 3.1.1), ки ба таҳлили вазъ дар 

обҳои бениҳоят паст имкон медиҳад (P ≥95%), обҳои кам (P≥80-90%), 

миёнаи об (P≥75-80%), шароити миёна ва баланди об, дар тамоми хатҳои 

таъминот. 

Барои ҳолати муосири комплекси хоҷагии об тавозунҳои нақшавӣ 

иҷро гардида, истеъмоли об дар асоси меъёрҳои мавҷуда ҳисоб карда 

мешавад, инчунин истифодаи захираҳои об дар асоси тавозуни ҳисоботии 

идоракунии об, ки вазъи хоҷагидориит обро мувофиқи ҳисоботи оморӣ 

тавсиф менамояд, таҳлил карда мешаванд [72, 73]. 

 

Расми 3.1.1 -Таъминоти якҷояи маҷрои табиӣ, захираҳои мавҷудаи об ва 
истеъмоли бебозгашти об 

 

Барои минтақаҳои норасоии оби хоҷагӣ вариантҳои гуногуни баланд 

бардоштани сатҳи таъминоти оби иштирокчиёни комплекси хоҷагии об 

тавассути татбиқи маҷмӯӣ тадбирҳо оид ба истифодабарии оқилонаи об 

(системаҳои гардишӣ ва омехтаи таъминоти оби саноат, ҷорӣ намудани 
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технологияҳои камоб ва беоб, такроран истифода бурдани обҳои партови 

шаҳр ва чорво, коҳиш додани ҳаҷми истеъмоли соҳавии об ва дигар чораҳо 

оид ба сарфаи захираҳои об ва баланд бардоштани сифати об дар 

қабулкунандагони оби партов), сохтани зарфҳои иловагии танзимкунанди 

мавсимӣ ва дарозмуддат пешбинӣ карда мешавад. 

Ҳисоби тавозуни идоракунии об дар сурате анҷомёфта ҳисобида 

мешавад, ки агар талаботи истифодабарандагони об барои ҳар як сатҳи 

ҳисобшуда баробар карда шавад ва тавозуни оби тамоми минтақаҳои 

идоракунии об бо назардошти меъёрҳои қонеъ гардонидани талаботи 

иштирокчиёни комплекси хоҷагии об тавассути таркиби тавсияшудаи 

идоракунии об ва тадбирҳои ҳифзи об пайваст карда шавад. 

Дар сатҳи майдони обёришаванда таҳлили маълумотҳои озмоишии 

бадастомада нишон дод, ки муодилаи пурраи тавозуни оби минтақаи 

аэратсионӣ дар шароити ворид нашудани обҳои зеризаминӣ аз ҳисоби 

боришот ва оби обёрӣ чунин шакл дорад: 

сноивз ИОАV                       3.1.6 

ки дар ин ҷо: нО  – сатҳи обёрӣ, мм; оА  - миқдори боришот, ки ба қабати 

фаъоли хок дар давраи нашъунамо ворид мешавад, мм; сИ  - бухоршавии 

куллӣ аз майдони обёришаванда, мм; ивзV - захираҳои дохилии намии 

истифодашавандаи хок дар ин давра, мм. 

Дар баробари ин ,трфс ИИИ   дар ин ҷо фИ - бухоршавии физикии об 

(партовҳои бесамар) ва трИ  - транспиратсия (хароҷоти самаранок). 

Ниҳоят: 

трфноивз ИИОАV                        3.1.7 
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Бо усулҳои камҳаҷми обёрӣ бузургии бухоршавии физикии об ва 

хароҷоти самаранок хусусиятҳои худро дорад. Дар ин ҳолат бухоршавии 

физикӣ: аз хоки тар ва транспиратсия аз қабати растанӣ руй медиҳад. 

Ҳангоми баҳодиҳии таъсири тадбирҳои идоракунии об ба 

экосистемаҳои заминӣ звенои ибтидоӣ дар занҷираи трофикии онҳо 

маҳсулоти растанӣ мебошад, ки дар натиҷаи фаъолияти фотосинтезӣ ба 

вуҷуд омадаанд ва онро одатан равандҳои фотосинтез ва нафаскашӣ, рушд 

ва номидан мумкин аст. 

3.2. Микроэлементҳо дар баъзе обҳои табиии Тоҷикистон 

Об унсури муҳимтарини ҳаёту фаъолияти инсон ба ҳисоб меравад ва 

масъалаи ифлосшавии об дар айни замон ҳангоми гузаронидани таҳқиқоти 

экологӣ, биохимиявӣ ва геохимиявӣ мавзӯи хеле муҳим мебошад. 

Барои баҳодиҳии сифати об дар обанборҳои кишварҳои мухталиф 

стандартҳои гуногуни худро истифода мебаранд. Ҳар як кишвар 

Стандартҳои гигиенаи худро таҳия мекунад. Обҳоро аксар вақт аз рӯи 

дараҷаи ифлосшавӣ ба синфҳо тақсим мекунанд. Синфҳои ифлосшавӣ ба 

индексҳои махсуси ифлосшавии об асос ёфтаанд. Дар Меъёрҳои гигиенӣ 

(Меъёрҳои гигиенӣ МГ 2.1.5.1315-03, ФР) консентратсияҳои ҳадди 

имконпазири моддаҳои химиявӣ (КҲИ), махсусан, дар навбати аввал 

металлҳои дар обҳои дарёҳо, кӯлҳо ва обанборҳои барои истифодаи 

хоҷагидорӣ-нӯшокӣ, инчунин маданӣ-маишӣ ҳалшуда муайян карда 

мешаванд [74].  

Металлҳои вазнин дар рӯйхати моддаҳои ифлоскунандаи химиявӣ яке 

аз ҷойҳои аввалинро ишғол менамоянд. Металлҳои дар об ҳалшуда нобуд 

намешаванд, балки танҳо шакли мавҷудияти худро иваз мекунанд. Дар 

раванди ҳамтаъсиррасониҳои гуногун (гидролизи об, сорбсия, 

биобабсорбсия, ташаккули комплексӣ, таҳшиншавӣ ва ғайра) танҳо шакли 
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металҳо тағйир меёбад. Металлҳо танҳо дар намудҳои муайян барои олами 

ҳайвонот ва набототи обӣ дастрас шаванд. 

Металлҳои вазнин бо роҳҳои гуногун ба об ворид шуда метавонанд 

ва дар натиҷаи таъсири химиявӣ ва биохимиявӣ онҳо қобилияти гузариш аз 

фраксияи ҳалшудаи об ба суспензияро доранд. Сипас, ба таҳшинҳои поёни 

ҳамчун пайвастагиҳои суст ҳалшаванда таҳшин мешавад ва аз нав ба 

фраксияи ҳалшудаи об гузашта метавонанд. 

Миқдори металлҳои ҳалшуда дар об нишондиҳандаи муҳимтарини 

экологӣ мебошад, ки дар навбати худ аз хусусиятҳои геохимиявии системаи 

оби ҳавзаҳои дарёҳо, инчунин аз дараҷаи ифлосшавии антропогении 

обанборҳо вобастагӣ дорад. 

Хусусиятҳои физикӣ-химиявии сифати об ҳолати экологии ҳавзаҳои 

дарёҳоро тавсиф карда метавонад. Маълумот дар бораи тозагии об дар 

марзҳои байни кишварҳо шҳангоми муайян кардани манбаъҳои 

ифлосшавии кишварҳои ҳамсоя муфид буда метавонанд. 

Одамон ҳиссаи зиёди унсурҳои барои ҳаёту фаъолият заруриро аз оби 

ошомиданӣ мегиранд. Бисёре аз бемориҳо ва шароити патологии 

организмҳо одатан ба норасоӣ, аз ҳад зиёд будан ва номутавозинии 

элементҳо дар организм алоқамандӣ доранд. 

Маълумотҳо дар бораи тақсимоти металлҳои ҳалшуда дар об барои 

ҳам гигиенистҳо, токсикологҳо, таҳлилгарони экологӣ ва ҳам 

мутахассисони соҳаҳои гуногуни илм (кишоварзӣ, геология, ҳифзи муҳити 

зист ва ғайра) муфид буда метавонанд. 

Дар амалия оби обанборҳо мувофиқи ифлосшавӣ ба синфҳо тақсим 

карда мешаванд. Дар кишварҳои мухталиф стандартҳои сифати об таҳия 

карда шудаанд, ки аксар вақт бо сабаби усулҳои назорати сифати обҳои 

табиӣ аз ҳам фарқ мекунанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёрҳои 

ифлосшавии обҳои зеризаминӣ ва рӯизаминӣ муқаррар карда шудаанд. 
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Барои иҷрои чораҳои ҳифзи об танзими сифати об мувофиқи индексҳои 

муқарраршудаи имконпазир нишондиҳандаҳои таркиб ва хосиятҳои об пеш 

бурда мешавад. Корҳо барои таъмини шароити бехатар барои ҳаёти 

одамон ва фароҳам овардани шароити мусоиди истифодаи об идома 

доранд [75-78]. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қоидаҳо ва стандартҳои давлатии 

санитарию эпидемиологӣ минтақаҳои ҳифзи санитарии манбаъҳои 

обтаъминкуниро барои мақсадҳои маишӣ ва нӯшокӣ муайян мекунанд. 

Талабот ба сифати об барои таъминоти ғайримутамаркази об ва 

талаботҳои гигиенӣ нисбати таъминоти мутамаркази об муайян карда 

шудаанд. Сифати обҳои зеризаминӣ ва рӯизаминӣ аз рӯи 25-30 

нишондиҳанда муқоиса карда мешавад [79-81]. 

Меъёрҳои гигиенӣ (МГ 2.1.5.1315-03) консентратсияи имконпазири 

металлҳоро дар обҳои обанборҳо барои истифодаи хоҷагидорӣ-нӯшокӣ ва 

фарҳангӣ-маишӣ муайян карда шудаанд. Дар Меъёри гигиенӣ КҲИ танҳо 

барои 34 металле гузаронида шудааст, ки дар обҳо ҳал мешаванд. Инҳо 

макроэлементҳо аз рӯи хатарашон ба се синф ҷудо карда мешаванд [82, 83]. 

Стандарти сифати об дар ИМА (стандарти EPA) ҳамаи параметрҳои 

обҳои табииро ба се категория: физикӣ, химиявӣ ва микробиологӣ тақсим 

мекунад. Таркиби металлҳои вазнин ба параметрҳои физикӣ-химиявӣ дохил 

мешаванд, ки дар навбати худ пайвастагиҳои мавҷудаи органикӣ, миқдори 

зарраҳои вазнини сахт ва тирагиро дар бар мегирад [84]. 

Параметрҳои микробиологӣ таркиби микроорганизмҳо, аз қабили 

қамчинакҳои рӯдагӣ ва як қатор бактерияҳои мушаххаси патогенӣ 

(масалан, вабо), вирусҳо ва паразитҳои оддитаринро фаро мегиранд. 

Миқдори умумии микробҳо ва индекси коллӣ дар об бо қоидаҳои стандартӣ 

чен карда мешаванд. 
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Дар рӯйхати ифлоскунандагон металлҳои вазнин афзалият доранд, ки 

дар об нобуд намешаванд, балки танҳо шаклҳои мавҷудияти худро иваз 

мекунанд. Металлҳо дар об қобилияти ҷойивазкунӣ доранд. Дар 

консентратсияи муайян металҳо олами ҳайвонот ва набототи обиро 

заҳролуд карда, дар онҳо ҷамъ шуда метавонанд. Металлҳо тавассути 

занҷирҳои гуногуни ғизоӣ ба бадани инсон ворид мешаванд. 

Раванди ҷамъшавии металлҳои вазнин дар муҳити атроф натиҷаи 

рушди техногении ҷомеа шудааст. Ҳангоми истихроҷ ва истеҳсоли 

металлҳо онҳо фаъолона пароканда мешаванд. Парокандашавии металлҳо 

дар раванди ба атмосфера ва об партофтани коркарди металлургии 

маъданҳо, инчунин ҳангоми талафоти онҳо ҳангоми ғуншавӣ, ҷудокунии 

маъдан ва интиқоли он ба амал меояд. Металлҳое, ки дар натиҷаи истеҳсол 

ва истихроҷ бо роҳҳои гуногун ба муҳити атроф ворид мешаванд, аз ҷиҳати 

миқдори худ ба металлҳои дар равандҳои умумиҷаҳонии интиқоли масса 

иштирокдошта баробаранд [85, 86]. Таркиби химиявии обҳои зеризаминӣ 

ва рӯизаминӣ тағйир ёфта метавонанд. Об халкунандаи хуби табиӣ аст ва 

бисёр моддаҳоро дар сангҳо ва хокҳо шуста ва ҳал карда метавонад. Дар 

обҳои табиӣ пайвастагиҳои металлӣ ҳам дар шакли ҳалшаванда ва ҳам дар 

шакли парокандаи ҷисмҳои таҳшиншаванда мавҷуданд. 

3.2.1. Ифлосшавии химиявии обҳои рӯизаминӣ 

Шусташавӣ ва бодбарии моддаҳои химиявии аз сангу хокҳо 

нобаробар рӯй медиҳад. Намакҳои ба осонӣ ҳалшавандае, ки аввалин шуда 

дар об ҳал мешаванд, хлориди магний ва натрий мебошанд. Инчунин, 

сулфатҳои магний ва натрий дар об ба осонӣ ҳал мешаванд ва сипас 

навбати карбонатҳои зудҳалнашавандаи калсий ва магний меояд, оксидҳои 

металлӣ дертар ҳал мешаванд. Дар соли 1948 О.Алекин истифодаи таснифи 

обҳои табиӣ (аз рӯи таркиби анион)-ро пешниҳод намуд. Мувофиқи 
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таснифи ӯ обҳо ба се синфи асосӣ тақсим карда мешаванд: гидрокарбонат, 

сулфат ва хлорид. Мутобиқи консентратсияи намак обҳои зеризаминӣ ва 

рӯизаминӣ ба чор гурӯҳ тақсим карда мешаванд: обҳои шӯришон кам (то 

200 мг/л); оби шӯриаш миёна (200-500 мг/л); обҳои шӯрнокиашон баланд 

(500-1000 мг/л); обҳои хеле шӯр (> 1000 мг/л) [87]. 

Минерализатсияи об ва миқдори суспензияҳо (параметри омӯхташуда 

- тирагӣ) дар дарёҳои гуногун аз ҳам хеле фарқ мекунанд. Тибқи маълумоти 

геохимик Д. Ливингстон (1963) шӯршавии миёнаи оби дарёҳои ҷаҳон ба 120 

мг/л баробар аст [88]. 

Кишварҳои Осиёи Марказӣ бо истифодаи бошиддати воситаҳои 

химиявии кишоварзӣ фарқ мекунанд. Химикатҳои кишоварзӣ ва 

заҳрхимикатҳо боиси ифлосшавии муҳити атрофи минтақаҳо гардиданд. 

Вазъи сифати об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо партофтани оби 

истифодашуда ба дарёҳо аз шабакаи коллекторӣ-дренажӣ, ки бо 

заҳрхимикатҳои дар соҳаи кишоварзӣ истифодашаванда олуда шудаанд, 

инчунин ба дарёҳо партофтани партовҳои ифлоси саноатӣ ва оби 

канализатсия бадтар мешавад. 

Дар вилояти Хатлон майдонҳои гуркунии заҳрхимикатҳои кӯҳна ва 

истифоданашуда бо миқдори умумии 9000 тонна дар партовгоҳи Вахш 

мавҷуданд (2012), хок бо 140,000 м3 ифлос шудааст, ки 22,000 м3 аз он 

шадидан заҳролуд гаштааст (консентратсияи заҳрхимикатҳо 50 мг/кг ва аз 

он бештар) [89]. 

Саноати химиявӣ дар ҳавзаи Амударё аз солҳои 60-уми асри 19 

босуръат рушд карда, дар заминаи конҳои ашёи хоми минералӣ ва ба нерӯи 

барқи арзони НБО Норак асос ёфтааст. ҶСК "Тоҷикхимпром" соли 1978 

сохта шудааст (Электрохимзаводи Ёвон). Пештар корхона содаи каустикӣ 

ва пайвастагиҳои хлордор истеҳсол мекард. Корхонаи КМ "Тоҷиказот", 
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яъне корхонаи нуриҳои азотии Вахш соли 1967 ба истифода дода шуда, 

барои истеҳсоли нуриҳои минералӣ пешбинӣ шуда буд. 

Дар ҳавзаи дарёи Вахш шӯршавии миёнаи солонаи обҳои коллекторӣ-

дренажӣ (КДВ) хеле баланд аст - аз 1,0 то 2,0 г / л ва дар баъзе давраҳои 

алоҳидаи вақт дар Ёвон об бо миқдори умумии намак то 5 г/л қайд карда 

шуд. Дар Вахш намаки об дар муқоиса бо Панҷ зиёдтар аст. Дар болооб он 

ба 0,3-0,7 г/л ва дар поёноб (Бешаи палангон) ба 0,5-1,1 г/л баробар аст [90]. 

Аз ҳама шохоби ифлостарини Амударё Сурхондарё (Узбекистон) 

мебошад. Ифлосшавии он ба омилҳои антропогенӣ алоқамандӣ дорад. Дар 

шаҳри Деҳнав шӯршавии об ба 0,5-0,7 г/л ва дар Шурчӣ ба 1,2-1,4 г/л 

баробар мебошад [90]. 

Заминҳои ҳавзаи Кофарниҳон ба мисли заминҳои ҳавзаи Панҷ камтар 

шӯр мебошанд. Дар дарё тақрибан 20 коллектор мавҷуданд, ки тавассути 

онҳо оби бозгашта дубора ба дарё партофта мешавад, шӯршавӣ аз 0,35 то 

0,70 г/л рафта мерасад [90]. 

Оби дарёи Сирдарё барои мақсадҳои кишоварзӣ мувофиқ карда 

шудааст, аз ин рӯ, ҳаҷми маҷрои об дар лаби дарё дар соли 1950 то 10 

маротиба (400 м³/с то 30 м³/с) коҳиш ёфтааст [90]. Дарёи Сирдарё ҳамчун 

резиши минтақавӣ амал мекунад. Дар ҳавзаи дарё ягон болоравӣ ва 

пастравӣ вуҷуд надорад, ки боиси бухоршавии об гардад. Аз ин рӯ, қисми 

асосии ҷараёни коллекторӣ-дренажӣ бо минерализатсияшавии зиёд боз ба 

маҷрои дарё бармегардад. Дар ҳавзаи Сирдарё 60%-и тамоми обҳои 

истифодашуда дубора ба дарё бармегарданд, 21%-и об ба пастравӣ равона 

карда шудааст ва 19% -и боқимонда барои обёрӣ истифода мешавад [91]. 

Дарёҳои кӯҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон тоза буда, шӯрии кам доранд ва 

шаффоф ҳастанд. Обҳо дар минтақаи доманакӯҳ камтар ифлос шудаанд. 

Оби доманакӯҳ дар минтақаи сераҳолӣ ифлосии мӯътадил доранд. Дар ин 
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минтақаҳо ифлосшавии об нисбат ба обҳои минтақаҳои доманакӯҳ аз 

ҷиҳати миқдори моддаҳои органикӣ, инчунин металлҳои вазнин ва албатта, 

маҳсулоти нафтӣ ва заҳрхимикатҳо 2-3 маротиба зиёдтар аст [91]. 

Ифлосшавии дарёҳо ва обанборҳо дар шаҳрҳои саноатии сераҳолӣ ё 

дар наздикии шаҳрҳои калон мушоҳида мегарданд. Ба дарёҳо моддаҳои 

дорои пайвастагиҳои органикӣ ва заҳрнок партофта мешаванд. 

Консентратсияи металлҳои заҳрнок баъзан аз меъёрҳои муқарраршуда 40-

50 маротиба зиёдтар аст [91]. 

Партовҳо ва обҳои канализатсияи корхонаҳои саноатӣ ва кишоварзӣ 

ба таркиби химиявии об таъсир мерасонанд. Пеш аз ҳама, ин обҳои ифлос 

аз киштзорҳои кишоварзӣ, инчунин партовҳои фаъолияти хоҷагии аҳолӣ 

пайдо мешаванд. Дар дарёҳо консентратсияҳои пайвастагиҳои дорои азот, 

мис, руҳ, маҳсулоти нафтӣ ва моддаҳои зарарноки органикӣ, инчунин 

заҳрхимикатҳо зиёданд [91]. 

Солҳои охир истифодаи нуриҳои минералӣ ва заҳрхимикатҳо, 

инчунин партофтани партовҳои коркарднашуда ва баргардонидани об ба 

обанборҳо коҳиш ёфтааст. Ин далелҳо ба беҳтар шудани ҳолати маҷрои об 

дар минтақа оварда расонидааст. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар атрофи Исфара саноати химиявӣ ва 

бофандагӣ рушд меёбад, ки ташвишовар аст. Заҳрхимикатҳои кӯҳна дар 

партовгоҳи химиявии Конибодом нигоҳ дошта мешаванд. Беназорат 

гузоштани ин партовгоҳ хатари ҷиддиро ба бор меорад. Партовгоҳ дар 

наздикии марз, дар шохобҳои оби чашма ва наздикии шаҳр ҷойгир аст, 

вазъи экологии атрофи партовгоҳ барои сокинони вилояти Суғд ва 

кишварҳои ҳамсоя хатар эҷод менамояд [92]. 
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3.2.2. Усулҳои мавҷудаи таҳлили таркиби элементҳои обҳо 

Консентратсияи металлҳо дар таркиби боришоти атмосферӣ, пеш аз 

ҳама ба он вобаста аст, ки корхонаҳои металлургӣ то чӣ андоза металлҳои 

вазнинро, хусусан дар таркиби чанг ва дуд ба атмосфера мепартоянд. Дар 

оянда ин чанг дар сатҳи болоии хок ҷойгир мегардад ва тавассути боришот 

шуста шуда, ба маҷрои об ворид шуда метавонад. 

Паҳншавии металлҳои вазнин на танҳо аз корхонаҳои маъдани кӯҳӣ 

ва металлургӣ паҳн мешаванд. Пасмондаҳои металҳои вазнин дар таркиби 

агрохимикатҳои соҳаи кишоварзӣ низ ҷой доранд. Барои баҳодиҳии 

экологӣ муайян кардани консентратсияи металлҳои вазнин дар об ва 

таҳшинҳои қаъри обанборҳо аҳамияти калон доранд [93, 94]. 

Таркиби металлҳо дар фраксияҳои ҳалшудаи об нишондиҳандаҳои 

муҳими экологӣ ба ҳисоб мераванд, ки ба параметрҳои геохимиявии 

муҳити зист вобастагӣ доранд. Аксар вақт консентратсияи микроэлементҳо 

дар обҳо кам ва баъзан аз як микрограмм дар литр камтар (10-6 г/л ё 10-9 г/г) 

ҳастанд, 

Барои таҳлили чунин консентратсияҳои ночиз усулҳои хеле ҳассоси 

таҳлил ва баъзан ғанисозии намунаҳо зарур мебошанд. Таҳлили нейтронӣ-

активатсионӣ (ТНА), ки ҳассосияти баланд дорад, бартарияти худро хуб 

собит намуд. 

Усули ТНА имкон медиҳад, ки намунаҳои дорои таркиби металлӣ бо 

дақиқияти беҳтар аз 10-10 г/г таҳлил карда шаванд. Чунин ҳассосият баъзан 

ҳангоми бақайдгирии таркиби металлҳои микроэлементҳо дар объектҳо 

зарур мебошад. Консентратсияи баъзе металлҳо дар об аксар вақт камтар 

аз 10-9 г/г (нанограмм дар грамм) мебошад. Усули ТНА маҳдудиятҳо дорад 

ва имкон намедиҳад, ки ҳамаи элементҳо аз системаи даврӣ ба қайд 

гирифта шаванд. Баъзе элементҳо изотопҳои кӯтоҳмуддатро ба вуҷуд 
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меоранд ва бақайдгирии ин изотопҳо аз сабаби маҳдудиятҳои дастгоҳӣ 

душвор аст. Баъзе унсурҳо изотопҳои радиоактивиро ба вуҷуд намеоранд 

ва ё бо нейтронҳо ҳамтаъсиррасонии ночиз доранд. 

Барои таҳлили об одатан намунаро дар ҳаҷми 5 литр мегиранд ва 

обро дар ҳарорати то 70°С дар ҳаҷми 0,05 литр бухор мекунанд, ки дараҷаи 

ғанисозии пешакӣ 1/100-ро ташкил мекунад. Дар чунин намуд намунаҳоро 

муддати дароз нигоҳ доштан мумкин аст. Пеш аз таҳлил намунаҳоро то 

охир хушк мекунанд. Барои таҳлил 0,2-0,5 г боқимонда истифода мешавад. 

Одатан, вақти гузаронидани таҳлил бо назардошти хунуккунии намунаҳо 

аз 30 рӯз зиёд аст. 

Дар намунаҳои оби таҳлилшуда 4 макроэлементҳои Ca, Fe, Mn, Na 

озодона муайян карда мешаванд. Аммо макроэлементҳои ниҳоят муҳим, ба 

монанди K, Mn ва ғайра ба рӯйхати муайяннашуда дохил шуданд. Инчунин 

24 микроэлемент муайян карда шуданд: As, Au, Ba, Ca, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, 

Hf, La, Lu, Mn, Na, Rb, Sb, Se, Sc, Sm, Tb, Th, U , Yb, Zn. 

Усули дигари хеле ҳассос массспектрометрияи бо плазмаи индуктивӣ 

пайваст (MSA ICP) мебошад. Барои гузаронидани таҳлилҳо зарурати 

қаблан ғанигардонӣ (бухор кардан)-и об вуҷуд надорад. Намунаҳои обро 

филтр карда гардида, бо кислота мустаҳкам шуда, дар ҳаҷми 5-10 мл чен 

карда мешаванд. Гузаронидани таҳлил якчанд соат давом мекунад. 

Дар масс-спектрометри Пажӯҳишгоҳи физикаи ядроии Маркази 

миллии ядроии Ҷумҳурии Қазоқистон, дар шаҳри Алмаато 6 

макроэлементҳо:Al, Ca, Fe, K, Mg ва Mn, инчунин 24 микроэлементҳо: Ag, 

As, B, Ba, Ce, Co, Cu, La, Li, Mo, Nd, Ni, P, Pb, Sb, U, V ва Y таҳлил карда 

шуданд. Таваҷҷӯҳи бештарро металлҳои заҳролуд ҷалб менамоянд, ки 12 

элементро дар бар мегиранд: Ag, As, Ba, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, U. 



106 

 

 

Дар баъзе аз лабораторияҳо таҳлилҳои атомӣ-абсорбсиониро 

истифода мебаранд, ки якчанд норасоиҳо доранд. Ин норасоиҳо зарурати 

ғанисозии пешакӣ ва шумораи маҳдуди элементҳо мебошанд. 

 

3.3. Микроэлементҳо дар баъзе шохобҳои ҳавзаи дарёи Варзоб 

Металлҳои заҳролуд таваҷҷӯҳи бештарро ба худ ҷалб менамоянд, ки 

10 элементи зеринро дар бар мегиранд: As, Ba, Co, Mo, Na, Ni, Sb, Sr, Se ва 

U. (Расми 3.3.1). 
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Расми 3.3.1 - Миқдори As дар оби ҳавзаи дарёи Варзоб 

 

Консентратсияи миёнаи As дар дарёи Варзоб 1,7 мкг/л-ро ташкил дод. 

Консентратсияи максималӣ дар дарёи Сиёма (шохоби Варзоб) 2,78 мкг/л ва 

консентратсияи минималӣ дар дарёи Тагоб 1,15 мкг/л ба қайд гирифта 

шудааст.  

Барои ҳаёту фаъолияти инсон миқдори ками As зарур аст; миқдори As 

дар организми инсон аб 0,08-0,2 мг/кг мерасад. Дар организмҳои зинда As 

дар реаксияҳои оксиду барқароркунӣ барои таҷзияи карбогидратҳо, 

ферментатсияҳо ва ғайраҳо иштирок мекунад [80, 95]. 
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Ҳамзамон, дар минтақаҳои аз арсен бой хокҳо ба миқдори то 1% As 

дошта метавонанд. Дар чунин минтақаҳо ҳодисаи бемориҳои чорво зиёд 

дучор мешаванд. Дар иқлими намнок As озодона аз хок ба об шуста 

мешавад [80]. 

As-и тоза ва холис заҳрнок нест, аммо ҳама пайвастагиҳои он одатан 

дар об ҳалшаванда мебошанд, тавассути ғизо ба организм ворид шуда 

метавонанд ва дар зери таъсири зардаи меъда ҳал шуда, бениҳоят заҳрнок 

мебошад. 

Консентратсияи миёнаи Sb дар оби дарёи Варзоб ба 0,7 мкг/л баробар 

аст. Консентратсияи максималии Sb 2,27 мкг/л дар дарёи Оби Чаппа 

(шохоби дарёи Варзоб) ва миқдори минималии он дар минтақаи Варзоб 1 ба 

қайд гирифта шудааст. КҲИ-и Sb дар об ба 0,21 мкг/л баробар аст. 

Sb ба организмҳои зинда тавассути системаи нафаскашӣ ё тавассути 

меъдаву рӯда ворид мешавад. Sb асосан дар ғадуди сипаршакл, ҷигар ва 

сипурз ҷамъ мешавад. Миқдори аз ҳад зиёди Sb хатарнок аст ва 

пайвастагиҳои он заҳролуданд [80, 83]. 
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Расми 3.3.2 - Миқдори Sb дар оби ҳавзаи дарёи Варзоб 
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Консентратсияи миёнаи Zn дар оби дарёи Варзоб ба 21,6 мкг/л 

баробар аст. Консентратсияи максималии Zn 35,0 мкг/л дар дарёи Оби 

Чаппа ба қайд гирифта шудааст. Миқдори минималии Zn, ки ба 10,0 мкг/л 

баробар аст, дар дарёи Сиёма ба қайд гирифта шудааст. Ҳадди максималии 

консентратсияи Zn дар об 1000 мкг/л-ро ташкил мекунад. 

Zn ҳамчун моддаи ғизои муҳим, одатан дар бофтаҳои растанӣ ва 

ҳайвонот вуҷуд дорад. Консентратсияи миёнаи Zn дар биотопҳо ҳазорон 

ҳиссаи фоизро ташкил медиҳад. Нақши биологии Zn дар он зоҳир мешавад, 

ки дар ҳуҷайраҳо реаксияҳои ферментативиро ба вуҷуд меорад. Роҳи 

асосии воридшавии Zn ба организми растаниҳо аз хок ё об ва дар ҳайвонот 

аз хӯрок ва об мебошад. Талаботи шабонарӯзии инсон ба Zn 5-20 мг 

мебошад. 

Дар растаниҳо Zn афзоишро ба танзим медарорад ва инчунин ба 

сифатҳои растанӣ, аз қабили муқовимат ба хушкӣ, гармӣ ва хунукӣ таъсир 

мерасонад. Истеъмоли нокофии Zn ба бемориҳои гуногун оварда 

мерасонад. Zn дар организм нақши муҳофизӣ аз ифлосшавии кадмийро 

дорад, аммо ҳамзамон Zn элементҳои заҳролуд дошта метавонад; ҳангоми 

аз ҳад зиёд ворид шудани он ба организмҳо таъсири кансерогенӣ расонида, 

заҳролудшавӣ организм имконпазир аст (расми 3.3.3) [82, 85, 86]. 

As (расми 3.3.1) асосан дар дарёҳое, ки аз шохаҳои ҷанубии қаторкӯҳи 

Ҳисор сарчашма мегиранд, дар Варзоб, Кофирниҳон ва шохобҳои онҳо 

тақсим шудаанд. Миқдори максималии As дар дарёҳои Сарбо ва Сиёма 

мушоҳида мешавад ва аз КҲИ ҳамагӣ се маротиба камтар аст. Дар қисмати 

поёнии дарёҳо консентратсияи As аз ҳисоби воридшавии обҳои дигар ва 

боришот коҳиш меёбад. 
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Расми 3.3.3 - Миқдори Zn дар ҳавзаи дарёи Варзоб 

Миқдори асосии Sb дар дарёҳои Варзоб, поёноби Кофирниҳон ва 

Қаратоғ вомехӯранд (расми 3.3.2). Консентратсияи на он қадар зиёди Sb дар 

шохоби Варзоб, дарёи Оби Чаппа ҷойгир аст ва аз КҲИ ду маротиба 

камтар мебошад. 

Ҳарчанд миқдори моддаҳои заҳролуд, ба монанди As ва Sb дар ин 

дарёҳо аз КҲИ камтар аст, аммо бо вуҷуди ин, миқдори онҳо хеле хело 

зиёданд. Ҳангоми истифодаи оби Сиёма бо мақсади нӯшиданӣ тадқиқоти 

иловагӣ гузаронидан лозим аст. 

Мувофиқи таснифи биохимиявӣ зиёда аз 30 микроэлементҳо, аз 

ҷумла: Br, Cr, Co, Fe, I, Mn, Na, Cu, Mo, Se, F ва Zn барои ҳаёти биотопҳо 

муфид мебошанд [95]. 

Дар байни микроэлементҳои пешниҳодшуда Cr, Co, Zn муайян карда 

шуданд. Дар обҳои дарёҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон норасоии ин 

микроэлементҳо ба мушоҳида мерасад ва тақсимоти онҳо ниҳоят 

нобаробар аст. Барои ба анҷом расонидани корҳои пурсамари кишоварзӣ 

норасоии ин микроэлементҳоро бо дарназардошти таркиби онҳо дар 

хокҳои маҳаллӣ ба назар бояд гирифт. 
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Консентратсияи миёнаи элементҳо: As, Co, Cr ва Zn дар обҳо ба 

тақсимоти элементҳои оби дарёҳо мувофиқат мекунанд. Консентратсияи Ba, 

Cs, Sb ва Rb дар обҳо ба дараҷаи кларки обҳои дарё мувофиқат мекунад. 

Консентратсияи калони микроэлементҳои биогенӣ (аз КҲИ зиёд) 

барои организмҳои зинда заҳролуд буда метавонанд. Обҳои дарёҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тоза мебошанд, миқдори элементҳои заҳрнок 

нисбати қиматҳои ба КҲИ мувофиқ хеле кам аст. Танҳо дар баъзе дарёҳо 

консентратсияи As, Sb ва U нисбати КҲИ аз 2 то 5 маротиба ва барои дигар 

элементҳо 10-50 маротиба камтар аст. 

Дар байни металлҳои ченкардашуда, металлҳои дараҷаи 1-уми As ва 

дараҷаи 2-юми Ba, Co, Mo, Na, Ni, Sb, Sr, Se ва U окор карда шуданд. 

Ҳангоми мавҷудияти якчанд металли дараҷаи хатарнокиашон 1 ва 2 

дар обҳо нишондиҳандаи ниҳоии зарари об истифода мешаванд. ННЗО 

ҳамчун ҷамъи таносуби консентратсияи металлҳо ба КҲИ -и онҳо ҳисоб 

карда мешавад ва чунин формула дорад: 

ЛПВВ = ∑ 𝐶𝑖/
𝑗
𝑖=1 ПДК𝑖 ≤ 1    

ки дар ин ҷо Ci- консентратсияи унсури i-ум ва КҲИi барои обҳои 

обанборҳои истифодаи оби ҳоҷагидорӣ-ошомиданӣ ва фарҳангӣ-маишӣ 

мебошад. Миқдори элементҳои муаяншаванда (j) барои таҳлилҳои дар 

NAA гузаронидашуда баробари 10 мебошанд. Барои оби тоза қимати 

ННЗО бояд аз воҳид камтар ва ё баробар бошад (ҷадвали 3.3.1).  

Ҷадвали 3.3.1 - Таносуби консентратсияи элементҳои дараҷаи 
хатарнокии дараҷаи 1 ва 2 ба КҲИ -и онҳо ва ҳаҷми ин коэффитсиентҳо 
(ННЗО) барои ҳавзаи дарёи Варзоб 

Дарёҳо As Ba Co Na Ni Sb Sr Se U Ҷамъ 

Сиёма 0,278 0,003 0,003 0,005 Мн 0,06 мн мн 0,032 0,38 

Тагоб 0,060 0,031 0,001 0,008 Мн 0,112 мн мн 0,024 0,24 

Оби 

Чаппа 
0,183 0,003 0,002 0,008 

мн 
0,454 

мн мн 
0,159 0,8 
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Оджук 0,061 мн

 

0,001 0,007 Мн 0,030 мн мн 0,132 0,23 

Варзоб 1 0,178 0,052 0,002 0,006 Мн 0,032 мн мн 0,037 0,31 

Варзоб 2 0,171 0,136 0,002 0,007 Мн 0,056 мн мн 0,038 0,41 

мн – маълумот нест 

 

Ифлосшавии назарраси обҳо дар поёноби дарёи Варзоб хусусияти 

антропогенӣ дорад. Қисми зиёди ифлосшавӣ аз мавҷудияти сурмаи дар об 

ҳалшуда ба вуҷуд меояд. Дар ҳавзаи дарёи Варзоб инчунин Комбинати 

истихроҷ ва коркарди маъдан барои истеҳсоли консентратҳои сурмаю 

симоб ҷой гирифтааст. Садамае, ки дар корхона рӯй дод, боиси шикаста 

шудани қубури лой гардид ва қисми зиёди партовҳои корхона ба оби дарё 

афтиданд. Бо вуҷуди дур будани масофаи Комбинати истихроҷ ва коркарди 

маъдан аз нуқтаи интихоби намунаҳо (150 км) консентратсияи сурма дар 

обҳои дарёи Варзоб на зиёда аз КҲИ мебошад. Мутаассифона, дар 

шохобҳои Яғноб ва Фондарё, ки дар онҷо Комбинати истихроҷ ва 

коркарди маъдан ҷойгир шудааст, интихоби намунаҳо гузаронида нашуд. 

Хулосаҳои боби 3. 

1. Дар ин боби диссертатсия натиҷаҳои таҳқиқот оид ба 

нишондиҳандаҳои гидрохимиявии захираҳои оби ҳавзаи дарёи Варзоб 

оварда шудаанд. 

2. Миқдори микроэлементҳо дар оби дарёҳо, махсусан металлҳои 

заҳрнок омӯхта шуданд. Дар намунаҳои таҳлилшуда 9 элемент муайян 

карда шуда, қонунмандиҳои тақсимоти онҳо ошкор карда шуданд. 

3. Маълумотҳо оид ба миқдори элементҳо дар об, ба монанди натрий, 

калтсий, оҳан ва марганес коркард гардиданд. Миқдори аз ҳама зиёди 

калтсий ва натрий дар дарёи Сирдарё ва поёноби дарёҳои Панҷ, Вахш ва 

Исфара ошкор карда шуданд. Дарёҳои кӯҳии Тоҷикистон ва хусусан, 

дарёҳои Шаҳристон ва Варзоб аз оҳан бой буданд. Дар баъзеи онҳо 
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миқдори оҳан аз КҲИ зиёдтар ба назар мерасад. Миқдори марганес 

муътадил боқӣ мемонад ва аз КҲИ зиёд нест. 

4. Аз микроэлементҳои биогенӣ хром, кобалт ва руҳ муайян карда 

шуданд. Дар дарёи Варзоб норасоии ин микроэлементҳо мушоҳида 

мешавад ва тақсимоти онҳо нобаробар аст. Маълум аст, ки барои 

гузаронидани чорабиниҳои самарабахши кишоварзӣ норасоии ин 

микроэлементҳоро бо дарназардошти миқдори онҳо дар хокҳои маҳаллӣ ба 

назар гирифтан лозим аст. 

5. Оби дарёҳои кӯҳии Тоҷикистон дар маҷмӯъ тоза мебошанд. 

Ҳангоми ҳаракат ба тарафи даҳонаҳои дарё консентратсияи металлҳои 

ҳалшуда меафзояд. Фарқияти қиматҳои нишондиҳандаҳои ниҳоии зарари об 

асосан ба хусусиятҳои геологӣ ва геохимиявии ҳавзаҳои дарёҳо алоқамандӣ 

доранд.  
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БОБИ 4. ТАҲИЯИ ТАВСИЯҲО БАРОИ МУАЙЯН КАРДАНИ 

СИФАТИ ОБИ ДАРЁИ ВАРЗОБ ВА ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ОН 

4.1. Нишондиҳандаҳои асосии муайян кардани сифати об 

 

Сифати оби нӯшокӣ дар Тоҷикистон бояд ба талаботи ҳатмии 

ҳозираи (СанПиН 2.1.4.004-07) "Оби нӯшокӣ. Талаботи гигиенӣ ба сифати 

оби системаҳои мутамаркази таъминоти оби нӯшокӣ. Назорати сифат. 

Қоидаҳо ва меъёрҳои санитарӣ» ҷавобгӯ бошанд. 

Оби шабакаи марказонидашудаи обтаъминкунӣ ба ду намуд тақсим 

карда мешавад: техникӣ ва нӯшокӣ. Оби техникӣ дар равандҳои 

технологии заводҳо истифода мешавад. Оби нӯшокӣ ба биноҳои 

истиқоматӣ ва корхонаҳои хӯрокворӣ равона мегардад. Талабот ба ду 

категорияи об гуногун аст. Оби нӯшокӣ ба одам бевосита робита дорад. Аз 

ин рӯ, чунин об бояд ба тамоми меъёрҳои муқарраршуда ҷавобгӯ бошад. 

Об омили асосии дар байни аҳолӣ паҳн шудани бемориҳо мебошад. 

Аз ин рӯ, риояи талаботи омодасозии оби нӯшокӣ доимо назорат ва 

санҷида мешавад, зеро саломатии бисёр одамон ба сифати он вобастагӣ 

дорад. 

Барои дар сатҳи кофӣ нигоҳ доштани таркиби дурусти оби нӯшокӣ 

ҳанӯз аз солҳои ҳаштодуми асри гузашта як қатор талаботҳои дар 

ҳуҷҷатҳои меъёрӣ мустаҳкамгардида истифода мешаванд. 

Талаботи асосии ҳозира ба сифати оби нӯшокӣ ГОСТ 2874-82 “Оби 

нӯшокӣ. Талаботи гигиенӣ ва назорати сифат” мебошад, ки айни замон 

истифода намегардад. Дар ГОСТ омадааст, ки бехатарии об бояд дар асоси 

се меъёр муқаррар карда шавад: 

- хосиятҳои органолептикӣ; 

- хосиятҳои эпидемиологӣ; 
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- таркиби химиявӣ. 

Талаботҳои гигиенӣ ба таркиби об инчунин бузургиҳои меъёрии 

нишондиҳандаҳои зеринро муқаррар мекунанд: 

- Нишондиҳандаҳои обӣ; 

- сахтӣ; 

- пасмондаҳои моддаҳои хушк; 

- Миқдори моддаҳои МФБ ва МФБА. 

Мувофиқи СанПиН 2.1.4.004-07 "Оби нӯшокӣ. Талаботи гигиенӣ ба 

сифати оби системаҳои мутамаркази таъминоти оби нӯшокӣ. Назорати 

сифат. Қоидаҳо ва меъёрҳои санитарӣ» безарарии эпидемии оби нӯшокӣ бо 

таносуби он ба меъёрҳои нишондиҳандаҳои паразитологӣ ва 

микробиологӣ, ки дар ҷадвали 6.4 оварда шудаанд, муайян карда мешавад 

[96, 97]. 

Вобаста ба таркиби химиявӣ, бехатарии оби нӯшокӣ бо таносуби он 

ба меъёрҳои зерин муайян карда мешавад: 

- нишондиҳандаҳои умумӣ ва миқдори моддаҳои зараровари химиявӣ, 

ки бештар дар обҳои табиии ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон вомехӯранд, 

инчунин моддаҳои пайдоиши антропогенӣ, ки дар саросари ҷаҳон паҳн 

шудаанд (ҷадвали 4.1.1, 4.1.2). 

Ҷадвали 4.1.1 – Нишондиҳандаҳои миқдори моддаҳои зараровари химиявӣ 

Нишондиҳандаҳо Воҳидҳои ченкунӣ Меъёрҳо 

Бактерияҳои 

термотолерантии колиформӣ 

Миқдори бактерияҳо дар 
100 мл.  

Вуҷуд надорад 

Бактерияҳои маъмули 

колиформӣ 

Миқдори бактерияҳо дар 
100 мл. 

Вуҷуд надорад 

Ҳисоби умумии микробҳо Миқдори бактерияҳои 

бавуҷудоварандаи 

колонияҳо дар 1 мл 

На бештар аз 50 

Колифагҳо  
 

Миқдори воҳидҳои 

бавуҷудоварандаи лавҳа 

Вуҷуд надорад 
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Спораҳои клостридияи 

коҳишкунандаи сулфит 

Миқдори спораҳо дар 20 мл Вуҷуд надорад 

Систҳои лямблия 3) Миқдори систҳо дар 50 л Вуҷуд надорад 

 

Ҷадвали 4.1.2- Нишондиҳандаҳои меъёри моддаҳои зараровар 

Нишондиҳанда 
 
 

Воҳиди 

ченкунӣ 
 

Меъёрҳо 
(консентратсияи 

қобили қабул 
КҲИ на бештар)  

Нишондиҳандаи 
зараровар 

Гурӯҳи 

хатарҳо 

Нишондиҳандаҳои умумӣ 

Нишондиҳандаи 
гидроген 

Воҳидҳои 
рН 

Дар доираи 6-9   

Минерализатсияи 

умумӣ (пасмондаҳои 
хушк) 

мг/л 1000 (1500)   

Сахтии умумӣ мол/л 7,0 (10)   

Оксидизатсияи 
перманганат 

мг/л 
 

5,0   

Маҳсулоти нафтӣ, дар 

маҷмӯъ 

мг/л 
 

0,1   

Моддаҳои фаъоли 

рӯйизаминӣ (ПАВ), 
анионии фаъол 

мг/л 
 

0,5   

Индекси фенол мг/л 0,25   

Моддаҳои ғайриорганикӣ 
Алюминий (АI3+) мг/л 0,5 С.- Т. 2 
Барий (Ва2+) -// - 0,1 - // - 2 
Бериллий (Ве2+ ) - // - 0,0002 - // - 1 

Бор (В, дар маҷмӯъ) - // - 0,5 - // - 2 

Оҳан (Fе, дар маҷмӯъ) - // - 
 

0,3 (1,0)2 
 

орг 
 

3 

Кадмий (Сd, дар 

маҷмӯъ) 

- // - 
 

0,001 
 

С.-Т. 
 

2 

Марганес (Мn), дар 

маҷмӯъ 

- // - 
 

0,1 (0,5)2) 
 

орг. 
 

3 

Мис (Сu, дар маҷмӯъ) - // - 1,0 - // - 3 

Молибден (Мо, дар 

маҷмӯъ) 

- // - 
 

0,25 
 

С.-Т. 
 

2 

Марги муш (As, дар 

маҷмӯъ) 

-//- 
 

0,05 
 

С.-Т. 
 

2 

Никел (Ni, дар 

маҷмӯъ) 

-//- 
 

0,1 
 

С.-Т. 
 

3 

Нитратҳо (по NO3) -//- 45 орг. 3 

Руҳ (Hg, дар маҷмӯъ) -//- 0,0005 С.-Т. 1 

Свинес (Pb, дар -//- 0,03 -//- 2 
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маҷмӯъ)    

Селен (Se, дар 

маҷмӯъ) 

-//- 0,01 -//- 2 

Стронсий (Sr 2+) -//- 7,0 -//- 2 

Сулфатҳо (SО42-) -//- 500 орг. 4 

Фторидҳо (F)     

Барои минтақаҳои иқлимӣ 
Дар шароити 

баландкӯҳ 

-//- 
 

1,5 
 

С.-Т. 
 

2 

Дар шароити кӯҳҳои 
миёна 

-//- 
 

1,2 
 

-//- 
 

2 

Дар шароити водӣ -//- 0,7 -//- 2 

Хлоридҳо (Cl-) -//- 350 орг. 4 

Хром (Cr 6+) -//- 0,05 С.-Т. 3 
Сианид (CN) -//- 0,035 -//- 2 

Рӯҳ (Zn 2+) -//- 5,0 орг. 3 

Моддаҳои органикӣ 
у- ГХЦГ (линдан) -//- 0,002 С.-Т. 1 

ДДТ (ҷамъи 

изомерҳо) 

-//- 
 

0,002 
 

-//- 
 

2 

2,4 - Д 
 

-//- 
 

0,03 
 

-//- 
 

2 

Эзоҳҳо: 1. Аломати маҳдудкунандаи зарарнокии модда, ки тибқи он 

меъёрҳои дахлдор муқаррар карда шудааст: "С.-T." - санитарию 

токсикологӣ, "орг." - органолептикӣ. 2. Меъёрҳое, ки мутобиқи тавсияҳои 

Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ (СУТ) қабул карда мешаванд. 

- Миқдори моддаҳои химиявии зараровар, ки ба об ҳангоми коркарди 

он дар системаи обтаъминкунӣ ворид мешаванд ва ташаккул меёбанд 

(ҷадвали 4.1.3). 

Ҷадвали 4.1.3- Миқдори моддаҳои химиявии зараровар 

 
 

Нишондиҳандаҳо 
 

 
 

Воҳиди 

ченкунӣ 

Меъёрҳо 
(консентратсияи 

қобили қабул 
КҲИ, на бештар)  

Нишондиҳандаи 
зараровар 

Гурӯҳи 

хатарҳо 

Хлор  

Пасмондаҳои озод Мг / л 
 

Дар доираи 0,3-
0,5 

орг. 
 

3 

Пасмондаҳои алоқаманд - // - 
 

Дар доираи 0,8-
1,2 

орг. 
 

3 

Хлороформ (ҳангоми - // - 0,2 С.-Т. 2 
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хлоркунонии об) 

Озони боқимонда  - // - 0,3 орг. - 

Формалдегид (ҳангоми 
озонкунии об) 

- // - 
 

0,05 
 

С.-Т. 
 

2 

Полиакриламид - // - 2,0 - // - 2 
Фаъолсозии кислотаи 
кремний (бо Si) 

- // - 
 

10 
 

- // - 
 

2 

Полифосфатҳо (бо РО43-) - // - 3,5 орг. 3 

Миқдори боқимондаи 
алюминий - ва 

коагулянтҳои оҳандор 
 

- // - 
 

Ниг. 

нишондиҳандаҳои 
«Алюминий», 

«Оҳан»  

 
- 
 

 
- 

Оби нӯшокӣ аз ҷиҳати бехатарӣ бояд нисбат ба нишондиҳандаҳои 

эпидемиологӣ ва радиатсионӣ мувофиқат кунад, вобаста ба таркиби 

химиявӣ бехатар бошад ва сифатҳои мусбати органолептикӣ дошта бошад. 

Бехатарии эпидемиологии оби нӯшокӣ тавассути дар он ошкор 

нашудани бактерияҳо, вирусҳо ва протозоаҳои патогенӣ, мутобиқати он ба 

стандартҳои нишондиҳандаҳои микробиологӣ ва паразитологӣ, ки дар 

ҷадвали 4.4 оварда шудаанд, муайян карда мешавад.4.1.4. 

Ҷадвали 4.1.4- Нишондиҳандаҳои микробиологӣ 

Номгӯи нишондиҳандаҳо Меъёрҳо 

Бактерияҳои термотолерантии колиформӣ дар 100 см3 вуҷуд надорад 

Бактерияҳои маъмули колиформӣ дар 100 см3 вуҷуд надорад 

Ҳисоби умумии микробҳо на бештар 50 колонияи бактериявӣ дар 1 

см3 

Энтеровирусҳо  вуҷуд надорад 

Обе, ки барои нӯшокӣ истифода мегардад, аз ҷиҳати химиявӣ тоза 

нест. Дар таркиби он садҳо маводи химиявии миқдори гуногун вуҷуд 

дорад. Дар обҳои табиӣ пайвастагиҳои хлор, сулфур, карбон, фосфор, азот, 

калтсий, магний, калий, натрий, оҳан, алюминий, мис, кремний, йод, фтор 

ва ғайра мавҷуданд. Тағйирёбии таркиби минералии обҳои табиӣ ба 

паҳншавии бемориҳои мушаххаси ғайрисироятӣ мусоидат намуда, инчунин 
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сабаби бевоситаи ҳолатҳои пеш аз патологӣ ва бемориҳои махсус гашта 

метавонад. 

СанПиН 2.1.4.004-07 ба принсипҳои зерин асос ёфтааст: 

1. Меъёрҳои гигиении сифати оби нӯшокӣ дар намуди талабот ифода 

меёбанд. Оби нӯшокӣ бояд: 

 аз ҷиҳати эпидемӣ ва радиатсионӣ бехатар бошад; 

 вобаста ба таркиби химиявии худ безарар бошад; 

 вобаста ба нишондиҳандаҳои органолептикии сифат мусоид 

бошад (расми 4.1.1). 

2. Ҳангоми стандартикунонии сифати оби нӯшокӣ на меъёри 

оптималӣ, балки танҳо доираи безарарӣ ва бехатарӣ муқаррар карда 

мешавад. Ба ибораи дигар, меъёрҳои гигиении таркиби оби нӯшокӣ ба 

моддаҳои дар таркиби он бояд мавҷудбуда дохил намешаванд, балки ба 

моддаҳое дахл доранд, ки мавҷудияти онҳо дар об муҳим нест ва танҳо дар 

ҳудуди муайян ҷоиз аст. Аз сабаби бениҳоят гуногун будани таркиб ва 

хосиятҳои оби нӯшокии сарчашмаҳои обтаъминкунӣ модели ягонаи таркиб 

ва хосиятҳои оби нӯшокӣ вуҷуд надорад. Таркиби химиявию бактериявӣ ва 

хосиятҳои оби табиӣ аз шароити геохимиявӣ, фасли сол, шароити обу ҳаво, 

дараҷа ва хосиятҳои таъсири антропогенӣ ба манбаи обрасонӣ ва омилҳои 

дигар вобастагӣ дорад. 

3. Меъёрҳои микробиологии бехатарии нисбат ба меъёрҳои химиявӣ 

афзалият доранд. Ифлосшавии химиявии оби нӯшокӣ ба саломатии инсон 

зарар расонида метавонад, аммо хавфи олудашавии химиявӣ нисбат ба 

микробиологӣ чанд маротиба камтар аст. 

4. Танзими нишондиҳандаҳои органолептикии сифати оби нӯшокӣ на 

танҳо бо мақсади таъминоти хосиятҳои муайяни истеъмолии об, балки бо 

мақсади таъминоти ҷараёни мӯътадили функсияҳои физиологии инсон, 
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инчунин таъмини бехатарии эпидемиологии обрасонӣ бо аҳолӣ ба роҳ 

монда мешавад [97]. 

 

 

 

Расми 4.1.1-Талабот ба сифати оби нӯшокӣ 

 

Бояд қайд кард, ки барои сифати оби нӯшокӣ консентратсияи йод 

аҳамияти калон дорад, ки мавҷуд набудан ё миқдори нокифояи он боиси 

паҳншавии бемории вазнин - ҷоғари эндемикӣ гашта метавонад. Муқаррар 

карда шудааст, ки барои пешгирии ин беморӣ миқдори йод дар оби нушокӣ 

бояд на камтар аз 10~8 мг/л бошад. Аммо илова кардани йод ба оби 

нӯшокӣ ҳамчун чораи мубориза бо ҷоғарии эндемикӣ татбиқи амалии 
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худро наёфтааст. Яке аз сабабҳои он таъсири манфии оби дорои йод ба 

шахсони алоҳида мебошад. 

Истифодаи тӯлонии оби нӯшокӣ бо фтори зиёд боиси сиёҳшавӣ ва 

нобудшавии сирри дандонҳо мегардад. Норасоии фтор дар об ба дандонҳо 

таъсири манфӣ мерасонад. Мавҷудияти фтор дар об беш аз 1,5 мг/л ва 

ҳамзамон кам будани йод дар об боиси бемории ғудуди сипаршакл гашта 

метавонад, зеро фтор йодро аз бофтаҳо хориҷ мекунад. Аз ин рӯ, чунин 

мешуморанд, ки фтор дар оби нӯшокӣ бояд аз 1,5 мг/л (СД 2874-82) зиёд ва 

аз 0,7-0,8 мг/л кам набошад. 

Азбаски меъёрҳои мавҷудаи сифати оби нӯшокӣ дар аксари ҳолатҳо 

консентратсияҳои макро ва микрокомпонентҳои таркиби онро ба танзим 

медароранд, пас оби шӯршуда асосан ба талаботи меъёрии амалкунанда 

ҷавобгӯ мебошад. Аммо дар робита ба васеъшавии мавҷудияти доимии оби 

шӯршуда дар системаҳои мутамаркази таъминоти оби хоҷагидорӣ ва 

нӯшокӣ, зарурати меъёрҳои иловагии консентратсияи минималии зарурии 

консентратсияи нишондиҳандаҳои гигиении муҳимтарини сифат: таркиби 

калтсий, бикарбонатҳо, миқдори умумии намак, натрий, калий ва ғайра ба 

миён меояд.  

Чуноне, ки таҳқиқотҳои муосири тиббию физиологӣ нишон 

медиҳанд, нокифоя будани намаки сахт дар об (камтар аз 1,5 мг-экв / дм3) 

боиси вайроншавии мубодилаи моддаҳо ва бемориҳои дилу раг дар 

организми одамоне гашта метавонад, ки чунин оби мулоимро муддати дуру 

дароз истеъмол мекунанд [98]. 

 

4.2. Баҳодиҳии самаранокии иқтисодии технологияҳои сарфаи об ҳангоми 

обтаъминкунӣ 
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Солҳои охир дар пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон – шаҳри Душанбе 

биноҳои баландошёнаи маъмурӣ ва истиқоматӣ хеле босуръат сохта 

мешаванд. Муҳимтарин хусусиятҳои системаи обтаъминкунӣ параметрҳои 

техникии фишори он мебошад. Мушкилоти фишори пастро аз чанд нуқтаи 

назар баррасӣ кардан мумкин аст. Якум, аз номи обистеъмолкунандагоне, 

ки бевосита аз ҳалли масъала манфиатдоранд; баъдан, аз тарафи 

ташкилотҳои сохтмонӣ, ки мувофиқати лоиҳа ва шароити техникиро 

таъмин мекунанд; сеюм, аз мавқеи КВД "Обу корези Душанбе" ки ба об 

таъмин мекунад. 

Обистеъмолкунандагон ба қисми техникӣ чандон таваҷҷӯҳ надоранд, 

онҳо бештар аз хароҷоти моддӣ нигаронанд, барои онҳо ҳалли масъалаи 

"оби базӯр равон" асосӣ мебошад. Насб кардани насоси пурқувват дар 

хонаи алоҳида роҳи мушкили бесамар ва одатан, аз ҷиҳати техникӣ, 

хусусан аз ҷиҳати таъсир ба системаи обрасонии хона нодуруст аст. Бояд 

фаҳмид, ки насос обро аз қубур "истеҳсол намекунад", балки фақат оби аз 

қубур гузарандаро мекашад. Оё қубур метавонад миқдори зарурии обро 

дар воҳиди вақт гузаронад? Агар доираи қубур хурд бошад (ё аз сабаби 

хатогии лоиҳакашӣ, ё аз сабаби "зиёд шудани" қубурҳо), он гоҳ насос дар 

хонаи алоҳида мушкилотро аз ҳисоби истеъмолкунандагони дигар 

муваққатан ҳал мекунад, то замоне, ки насосҳо дар хонаҳои дигар пайдо 

мешаванд. Пас аз ин қубури хона аз доираи ғунҷоиши худ зиёдтар обро 

гузаронида наметавонад (сабаби зиёд шудани муқовимат дар қубур ҳама аз 

даст меравад). 

Ҳамин тариқ, корро аз қубури об оғоз кардан зарур аст. Барои мо 

муҳим аст, ки диаметр ва маводи лӯла ба кам шудани фишори ҷараёни об 

таъсир расонида, графики хосиятҳои системаро муайян мекунад ва ба 

тасмими баланд бардоштани фишори об ва ҳаҷми афзоиши зарурӣ таъсир 
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мерасонад. Агар қубури об "калонтар" набошад, диаметри он ба миқдори 

об мувофиқат кунад ва фишори об кам бошад, пас мушкилоти фишори об 

"дар даромадгоҳ" вуҷуд дорад. Ин мушкилот бояд на барои як манзил, 

балки бо назардошти ҳамаи истеъмолкунандагон ҳал карда шавад. 

Вазифаи ба ин монанд дар сохтмони нав низ вуҷуд доранд (назари 

дуюм ба мушкилот), дар ҳолате, ки мувофиқи шароит фишори 

воридшаванда нокифоя аст ва пудратчӣ бояд муқаррароти мувофиқи 

баланд бардоштани фишорро истифода барад. Сатҳи қарорҳо дар лоиҳаи 

мавҷудбуда ва назорати техникӣ нисбат ба ҳолатҳои алоҳида баландтар 

мешавад, аммо сиёсати ягонаи техникӣ назаррас нест, сарфа кардан дар 

ҳама чиз ба шиори рӯз табдил ёфтааст. Хароҷоти истифодабарӣ мафҳумест, 

ки дар сохтмони манзил ҳанӯз на он қадар маълум аст. Чаро бинокорон 

бояд хароҷоти истифодаи таҷҳизотро (ба нерӯи барқ, ба хизматрасонӣ ва 

таъмир) ба инобат гиранд. Барои таҷҳизоти насосӣ, омори зерин барои 

мӯҳлати кор эътибор доранд: арзиши таҷҳизот – аз 10 то 15 % аз хароҷоти 

умумӣ; хароҷот барои хизматрасонӣ – аз 7 то 15 %; хароҷоти нерӯи барқ– 

беш аз 70%. 

Корхонаи воҳиди давлатии «Обу корези Душанбе», ки барои 

таъминоти мутамаркази об шароити муайян фароҳам меорад, бинобар 

мавқеи худ ва бояд барои ташкил кардани нуқтаи назари муайяни 

ҳамаҷонибаи мушкилот ва ҳалли онҳо мусоидат намояд. Барои муайян 

кардани шароити техникии сохтмони нав ва беҳтар намудани системаҳои 

обтаъминкунӣ равишу тадбирҳо танҳо чунин буда метавонанд: миқдори 

муайяни обро бо фишори зарурӣ (аз рӯйи графики шабонарӯз) таъмин 

кардан лозим аст. Ин кор бояд бо хароҷоти кам ва риояи ҳамаи талаботи 

техникӣ ба анҷом расонида шавад.  
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Ҳангоми қабули қарор барои кам кардани фишор дар истгоҳи насоси 

обкашӣ, масалан, ба 4,0 м.қ.о., дар як вақт бо истифодаи насбҳо дар 

хонаҳои мушаххаси "интиқодӣ" хароҷоти нерӯи барқро барои таҷҳизоти 

пуриқтидори истгоҳи обкашӣ (якчанд насосҳо бо иқтидори муҳаррикҳои 

тақрибан 400 кВт) бартараф кардани садамаҳо дар қубурҳои фарсуда (бо 

сабаби паст шудани фишор), аз ҷумла хароҷоти таъмирро кам кардан 

мумкин аст. Биноҳои “интиқодӣ” гуфта, чун қоида, биноҳои бисёрошёнаи 

баланд дар назар дошта мешавад, ки фишори даромад пас аз коҳиш ёфтани 

фишори баромад дар истгоҳи обкашӣ барои таъмини оби манзилҳои 

ошёнаҳои болоӣ кифоягӣ намекунад [99]. 

Ҳангоми фишори доимӣ дар даромадгоҳи дорои системаи 

гидравликии танзимшавандаи обтаъминкунӣ объектҳои ҳар як 

истеъмолкунанда дар дохили система новобаста аз дурии масофаи 

обанборҳо бояд ба миқдори кофии об таъмин карда шавад. Дар мавриди 

бинои бисёрошёнаи истиқоматӣ маънои онро дорад, ки ҳангоми кушодани 

ҷумаки об дар ошёнаҳои болоӣ ҳангоми хароҷоти баландтарини об 

(бегоҳӣ) фишори барои истеъмолкунанда мувофиқ ба даст оварда мешавад. 

Дар шаҳре, ки зичии бино нобаробар аст, истеъмоли рӯзона тағйир меёбад, 

миқдори ошёнаҳо ҳатто дар дохили як бино фарқ мекунанд, истифода 

бурдани истгоҳи фишорафзоӣ барои баланд бардоштани фишори об зарур 

ва аз ҷиҳати иқтисодӣ мувофиқ мебошад. 

Танзими доимӣ дар алоқамандӣ бо тағйироти ҷиддии ҳаҷми 

истеъмоли об ба ҳар як хона (Q – хароҷот вобаста ба воҳиди вақт) дар 

давоми рӯз мувофиқи мақсад аст. Насосҳои танзими доимӣ ба таври 

автоматикӣ ба хусусиятҳои тағйирёбандаи гидравликии система мутобиқ 

мешаванд. Ин маънои онро дорад, ки истеъмоли қувваи барқ барои ин 

хусусиятҳои система ҳамеша минималӣ боқӣ мемонад. Бо ёрии танзими 
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доимии суръати гардиши муҳаррики электрикӣ хусусиятҳои гидравликии 

насос тағйир меёбанд ва вобастагии фишор аз хароҷот ба миён меояд. Дар 

системаи обтаъминкунӣ, одатан, параметри фишор қайд карда карда 

мешавад. Ҳангоме, ки хароҷот (истеъмоли об) кам мегардад, суръати 

муҳаррики электрикӣ низ ба сатҳи фишори зарурӣ расидан кам мешавад. 

Афзоиши хароҷот низ ба ин монанд аст. 

Ҳамин тариқ, қайд кардан мумкин аст, ки ҳангоми истифодаи 

насосҳои танзимшавандаи доимӣ муқовимат дар қубурҳои об мувофиқ 

карда мешаванд, кори система такмил меёбад (набудани зарбаҳои обӣ дар 

қубурҳо, баланд шудани фишори об ба истеъмолкунанда, пайдо шудани 

садо аз баланд шудани суръати ҷараёни об), устувории гидравликии 

система ба даст оварда мешавад, истеъмоли қувваи барқ кам ва нерӯи барқ 

сарфа карда мешавад. Тибқи натиҷаҳои аудити техникӣ дар истгоҳи насоси 

66-и барориши сеюми Корхонаи воҳиди давлатии "Обу корези Душанбе", 

ки соли 2017 гузаронида шуда буд, сарфаи солонаи энергия ҳангоми насби 

танзимкунандагони доимӣ ба 2.237.705 кВт ва хароҷоти капиталӣ барои 

насб ба 11528427,3 сомонӣ баробар аст. 

Бояд қайд кард, ки ин равиш дар истифодаи якчанд насосҳо бо 

тағйирдиҳандаҳои дохилии дар як асос насбшуда ифода меёбад. Истгоҳи 

насосии стандартӣ аз ду (1 корӣ, 1 эҳтиётӣ), се (2 корӣ, 1 эҳтиётӣ), чор (3 

корӣ, 1 эҳтиётӣ) ва бештар насосҳо иборат аст. То ба имрӯз бинобар 

бузургии хароҷоти капиталӣ истгоҳҳои иборат аз 2 насос нисбатан паҳн 

шудаанд. 

Интихоби дурусти шумораи насосҳо ва мувофиқан дараҷаи онҳо 

фаҳмиши шароити кории насбро талаб мекунад. Аз он чизе, ки дар назари 

аввал аён нест, вале дар интихоб муҳим аст, бояд қайд кард, ки амиқи 

танзими кори насос аз ҳисоби суръати гардиш 30%-и дараҷаи насосро 
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ташкил медиҳад. Ҳангоми интихоби суръати ҷараёни номиналии як насос 

(Q) бояд дар назар дошт, ки кори он аз хароҷоти минималии шабона 

набояд аз 3 маротиба зиёд бошад. 

Ҳангоми истифодаи истеҳсолоти барқӣ, аз қабили системаҳои 

обтаъминкунӣ ва обтозакунии шаҳри Душанбе, арзиши захираҳои 

энергетикӣ арзиши маҳсулот ва тарофаҳои хизматрасонии Корхонаи 

воҳиди давлатии "Обу корези Душанбе"-ро муайян мекунад. 

Дар айни замон, кори истгоҳҳои насосии 2 ва 3 бо фишори баромад 

назорат карда мешавад ва барои аксари ин истгоҳҳо аз 36 то 50 мВт-

роташкил медиҳад. Агар самаранокии хеле назарраси истгоҳҳои насосиро 

ба назар гирем, арзиши паст намудани фишори баромад ҳатто дар якчанд 

метр маълум мегардад. Ҳамзамон, ба паст шудани сифати хизматрасонӣ ба 

аҳолӣ роҳ додан лозим нест. 

Масъалаи номатлуб гардидани коммуникатсияи шаҳрӣ, аз ҷумла 

шабакаҳои обтаъминкунӣ хеле хуб маълум аст. Барои ислоҳи он, илова бар 

маблағҳои зиёд, инчунин вақти кофӣ лозим аст, зеро дар муддати кӯтоҳ 

иваз кардани шабакаи паҳншудаи масофаи дароз ғайриимкон аст. Бо 

насосҳо муҷаҳҳаз сохтани биноҳои баландошёна имкон медиҳад, ки 

ботадриҷ фишор коҳиш дода шавад, шумораи садамаҳо кам гардад ва 

мӯҳлати истифодаи шабакаҳо афзояд. Ҳангоми коҳиш ёфтани шумораи 

садамаҳо, мутаносибан, ҳаҷми обе, ки аз шабакаҳои обрасонӣ мебарояд 

(талафоти об дар ҳолати садама), инчунин ҳаҷми об барои шустушӯи лӯла 

пас аз бартараф кардани садамаҳо кам мешавад. Мутаносибан, сарборӣ ба 

шабакаҳои канализатсия ва иншооти тозакунӣ коҳиш меёбад. 

Системаҳои муҳандисии бинои муосири истиқоматӣ ё истеҳсолӣ дар 

самти баланд бардоштани сифат ва дараҷаи техникӣ, афзоиши 

эътимоднокӣ ва устуворӣ рушд мекунанд. Системаи таъминоти оби 



126 

 

 

хоҷагидорӣ-нӯшокӣ низ зери таъсири ин тамоюл қарор дорад. Ба андешаи 

мо, масъалаҳои вобаста ба таъмини фишори зарурӣ дар ояндаи наздик 

мавзӯи муҳокимаи мутахассисон қарор мегирад ва имкон медиҳад, ки 

қарорҳою пешниҳодҳои муфиду саривақтӣ ва мувофиқ таҳия карда шавад. 

Дар доираи татбиқи лоиҳаи дуюми обтаъминкунии шаҳри Душанбе, 

дар 29 истгоҳи обкашӣ танзимгарони басомад насб карда шуданд. 

Натиҷаҳои таҳлили сарфаи энергия пас аз насби танзимгарони хусусӣ дар 

ҷадвали 6.8 оварда шудаанд. Тавре ки аз ҷадвал дида мешавад, сарфаи 

миёнаи нерӯи барқ аз 29 пойгоҳи насосии барориши 3-юм 21,24% - ро 

ташкил медиҳад [100]. 

Ҷадвали 4.2.1-Таҳлили сарфаи энергия пас аз насби танзимкунандагони 

басомад 

№ Макони обкашӣ 
 

Истеъмоли 

нерӯи барқ 

дар моҳи 
июли соли 
2018.  
Бо 
назардошти 
истеъмоли 19 
соатаи об  

Истеъмоли 

нерӯи барқ 

дар моҳи 
июли соли 
2019.  
Бо 
назардошти 
истеъмоли 24 
соатаи об 

Фарқияти 

хароҷоти 

нерӯи барқ 

дар моҳи 

июли солҳои 
2018 ва 2019 
(кВт). 

Фарқият 
таносуб бо 

% дар моҳи 
июли 

солҳои 2018 
ва 2019 
(кВт). 

1 Борбад 124 0 0 0 0,00% 
2 Фирдавсӣ 7/7 6847,9 3322,72 -3525,18 -51,48% 

3 Н. Қарабоев 3, 
хиёбони13 

3022,99 2454,66 -468,33 -15,49% 

4 Н. Қарабоев 24 8504,36 6994,18 -1510,18 -17,76% 

5 Фирдавсӣ 5/16 1706 451,2 1254,8 -73,55% 

6 Хиёбони Н. 
Карабоев 2 

4353,08 1587,78 -2765,3 -63,53% 

7 Н. Қарабоев 112 854,24 671 -183,24 -21,45% 

8 Фирдавсӣ 50 4817,53 3496,85 -1320,68 -27,41% 

9 С.Шерозӣ18 4916,94 5094,71 177,77 3,62% 

10 Н. Карабоев 102 9233,7 2647,9 -6585,8 -71,32% 
11 Ҷанубӣ 14 4464,8 0 0 0,00% 

12 Дехотӣ 58 2415,6 2622,97 207,37 8,58% 

13 С. Шерозӣ 20/5 2794,88 1819,86 -876,02 -31,34% 

14 Фирдавсӣ 95 5083,45 2007,02 -3076,43 -60,52% 

15 Дехотӣ 23 4859,6 6676,5 -1816,9 37,39% 

16 Н. Қарабоев 57 0 0 0  
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17 Н. Қарабоев 67 4926,89 8669,46 3742,57 75,96% 

18 50 
сол.Точикистон 

1080,8 1819,4 738,6 68,34% 

19 С. Шерозӣ 22/1 1080,1 1076 67,9 6,74% 

20 Н. Қарабоев 3 
хиёбони 12 

4569,8 5021,08 451,28 9,88% 

21 Кл. Сеткина 40 1853,7 2274,32 420,62 22,69% 
22 Айнӣ 71 3743,96 3587,76 -156,2 -4,17% 

23 Бухоро 40 5352,6 4609,8 -742,8 -13,88% 
24 Бохтар 61 1598,22 0 0  
25 Рӯдакӣ 100 1623 867,6 -755,4 -46,54% 

26 Лоҳути 31 312,38 740,38 428 137,01% 

27 Пролетарский 2382,78 4319,47 1936,69 81,28% 
28 Турсунзода 40 1201,47 1041,97 -159,5 -13,28% 
29 Ҳ. Шерозӣ 17/1 1623 867,6 -755,4 -46,54% 

ҲАМАГӢ 95151,77 74941,19 -20210,58 -21,24% 

 

4.3. Тавсияҳо оид ба истифодаи оқилонаи оби дарёи Варзоб 

Масъалаи истифодаи оқилонаи об ва бартараф намудани талафоти он 

дар замони ҳозира яке аз масъалаҳои мубрамтарин ба шумор меравад, ки 

ҳалли он ба фаъолӣ ва самти кӯшиши тамоми зинаҳои система, ки ба 

ҷамъоварӣ, тоза кардан, таъминон ва тақсимоти об алоқаманд вобастагии 

зич дорад. Барои корхонаҳои обтаъминкунӣ вазифаи қонеъ гардонидани 

талаботҳои рӯзафзун ба об махсусан муҳим мебошад. 

Дар масъалаи бартараф кардани талафоти об вазифаи такмил додани 

баҳисобгирӣ, назорат ва таҳлили ҳама намудҳои хароҷоти об бо истифодаи 

дастгоҳҳои ченкунаки об аҳамияти муҳим дорад. Дар ҳолати бо таҷҳизоти 

ҳисобкунӣ муҷаҳҳаз набудани корхонаҳои обтаъминкунӣ чорабиниҳои 

сарфаи обро амалӣ кардан мумкин аст, аммо фаъолияти нақшавӣ барои 

бартараф намудани талафоти об ва аз ҳама муҳим баҳодиҳии объективии 

самаранокии он дар ин ҳолат хеле мушкил мегардад. 

Ба ин нигоҳ накарда ҳанӯз дар давраи иқтисоди нақшавии Иттиҳоди 

Шӯравӣ мувофиқи мақсад будани ченкунии об зери шубҳаро ба вуҷуд 
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меовард. Он замонҳо хароҷоти насби ҳисобкунакҳо, нигоҳдории онҳо ва 

нишондодҳоро беасос баланд меҳисобиданд. Ғайр аз ин, тасаввуротҳо дар 

бораи самаранокии нокифояи ташкили баҳисобгирии ба нишондиҳандаҳои 

пасти метрологӣ ва тавсифи бовариноки ҳисобкунакҳои об низ вуҷуд 

доштанд. Бе ҳисобкунии об то чӣ андоза оқилона истифода шудани обро 

баҳо додан ғайриимкон аст ва баъдан, гузаштан ба принсипҳои нави 

хоҷагидорӣ номумкин мегардад. 

Баҳисобгирии маҳсулоти корхонаҳои обтаъминкунӣ, яъне оби 

нӯшокӣ як қатор хусусиятҳои хоси худро дорад. Агар навъҳои маҳсулоти 

корхонаҳои саноатӣ васеъ бошанд, пас корхонаҳои обрасонӣ, чун қоида, як 

намуди маҳсулот истеҳсол мекунанд. Ин имкон медиҳад, ки ҳаҷми 

истеҳсоли об пешгӯӣ карда шуда, истеъмоли он дар ченкунакҳои табиӣ (ба 

ҳисоби м3 об) ҳисоб карда шавад ва дар бораи ҳаҷми кори корхона 

тасаввуроти нисбатан мувофиқ пайдо гардад, бе ҳисобкунӣ истеҳсоли 

маҳсулоти давраи ҳисоботӣ бо ҳаҷми пешбинишуда ва бо 

нишондиҳандаҳои ягон давраи гузашта муқоиса карда шавад, истеъмоли 

маҳсулот барои як нафар ҳисоб гардад. 

Корхонаҳои обтаъминкунӣ ба истеъмолкунандагон на дар биноҳои 

истеҳсолии худ, балки берун аз он тавассути шабакаи обрасонӣ ва 

дастгоҳҳои обтақсимкунӣ хизмат мерасонанд. Дар фарқият аз корхонаҳои 

саноатӣ, ки баҳисобгирии маҳсулоти онҳо дар ҳудуди худи корхонаҳо ба 

анҷом мерасад, баҳисобгирии маҳсулоти корхонаҳои обтаъминкунӣ ҳам 

дар ҳудуди корхонаҳо (дар иншооти тозакунӣ ва истгоҳҳои обкашӣ) ва дар 

маҳалли истеъмоли об ба амал бароварда мешавад. 

Ҳоло дар ҷумҳурии мо ташкили назорат ва баҳисобгирии таъминот ва 

татбиқи об на дар ҳама корхонаҳои обтаъминкунӣ ба талаботҳои муосир 

ҷавобгӯ мебошад. Ин ҳолат асосан ба сабаби таъминоти нокифоя бо 
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дастгоҳҳои ҳисобкукунии об, инчунин вазъи ногувори молиявии 

корхонаҳои таъминоти об вобастагӣ дорад. Нарасидани дастгоҳҳои 

ҳисобкунӣ ба дақиқияти он таъсир расонида, барои баҳодиҳии ҳаҷми 

воқеии таъминот ва фурӯши об имкон намедиҳад [101]. 

Барои истеъмолкунандагоне, ки бо обченкунакҳо таъмин карда 

нашудаанд, хароҷоти воқеии об умуман муайян карда намешавад ва ҳаҷми 

пардохти об бо меъёрҳои устувори истеъмоли об тибқи Қоидаҳои 

истифодаи системаҳои обтаъминкунии коммуналӣ ва канализатсия дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 

апрели соли 2011 №234 тасдиқ шудааст) вобаста ба шумораи рӯзҳои 

тақвимӣ ва шумораи истиқоматкунандагон ҳисоб карда мешавад. Равиши 

нодуруст ба муқаррар намудани меъёрҳои истеъмоли об барои 

ҳисоббаробаркунӣ бо аҳолӣ, пеш аз ҳама, фаъолияти молиявии ширкатҳои 

обтаъминкуниро мушкил мегардонад. Дар ҳолати кам нишон додани 

қиматҳои меъёрҳо ва набудани ҳисобкунакҳо, корхонаҳои обтаъминкунӣ 

пули оби истифодашударо пурра гирифта наметавонанд. Меъёрҳои баланд 

дар алоқамандӣ бо тартиби муқарраршудаи ҳисоботи истеъмоли об ба он 

оварда мерасонанд, ки кормандони корхонаҳои обтаъминкунӣ аз назорати 

истеъмоли об манфиатдор нагашта, барои коҳиш додани талафоти он 

кӯшиш ба харҷ намедиҳанд. 

То ба имрӯз танҳо дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Турсунзода ва 

инчунин дар марказҳои ноҳиявии Сомониён, Ҳисор ва Шаҳринав оби ба 

аҳолӣ додашударо тавассути обченкунакҳо ҳисоб мекунанд. Ҳама корҳо аз 

ҳисоби қарзҳои донорҳои байналмилалӣ анҷом дода шуданд. Ҳисобкунии 

истеъмоли об бо ёрии дастгоҳҳо бояд ҳолати объективии истеъмоли обро 

нишон диҳад. Ҳолати объективии истеъмоли обро он вақт таъмин карда 

метавонем, ки агар истифодаи дастгоҳҳо дар як даст бошад ва ҳангоми 
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истифода, таъмир ва санҷиши онҳо тамоми талаботҳо ва муҳлатҳо риоя 

гарданд. Ғайр аз ин, тартиберо дуруст эътироф кардан мумкин нест, ки дар 

он истеъмолкунандаи оби нӯшокӣ мустақилона дастгоҳҳои назоратӣ-

ченкуниро барои баҳисобгирии маҳсулоти истеъмолшуда ва дар асоси он 

ҳисоббаробаркунии молиявии бисёрҷониба таъин шудаанд, мустақилона 

истифода ва идора намояд. 

Ҳисобкунакҳои об дар биноҳои бисёрошёнаи истиқоматӣ насб карда 

шудаанд. Масъалаи асосӣ ҳангоми ҳисоб кардани нишондодҳои ҳармоҳаи 

дастгоҳҳо аз тарафи кормандони корхонаҳои обтаъминкунӣ пайдо 

мешавад, зеро дар баъзе манзилҳо соҳибон ба таври доимӣ зиндагӣ 

намекунанд. Ин мушкилот дар Хуҷанд бо роҳи насб кардани ҳисобкунакҳо 

дар қуттии умумии беруни манзил ҳал карда шуд. 

Барои хизматрасонии мутамарказ, таъмир ва тафтиши ҳисобкунакҳои 

об дар доираи ширкати обтаъминкунӣ ташкил кардани хидмоти махсуси 

истифодаи обченкунакҳо мувофиқи мақсад аст. Кормандони ин хадамот 

дастгоҳҳоро насб ва иваз мекунанд, санҷиш, таъмир ва нигоҳдошти 

дастгоҳҳоро анҷом медиҳанд ва ҳуҷҷатгузориро ба тартиб медароранд. 

Барои таъмини вазифаҳои номбаршуда хадамот бояд лабораторияи 

ченкунӣ-санҷиши об, сехи таъмири дастгоҳҳо ва гурӯҳи таъмиркунӣ барои 

насб ва иваз кардани дастгоҳҳоро ташкил кунад. Ҳоло чунин хадамот танҳо 

дар КВД "Обу корези Душанбе" ва КВД "Обу корези Хуҷанд" мавҷуданд. 

Лабораторияи ченкунӣ-санҷишии об тафтиши идоравӣ ва пайдарпайи 

асбобҳоро мегузаронад. Устохонаи таъмири асбобҳо бояд бо таҷҳизоти 

зарурии таъмирӣ, асбобҳо, мавод ва қисмҳои эҳтиётӣ муҷаҳҳаз бошад. 

Гурӯҳи таъмирӣ оид ба насб ва иваз кардани дастгоҳҳо мақомоти иҷроияи 

хизматрасонӣ ба мизоҷон мебошад. Он дастгоҳҳои вайроншударо 

мувофиқи фармоишҳои хидмати муштариён насб ва иваз мекунад. 
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Масъулияти асосии коргарони гурӯҳ иваз кардани ҳисобкунакҳои об дар 

абонентҳо ва сари вақт насб кардани дастгоҳҳои нав ё таъмиршуда 

мебошад, бинобар ин, ҳамаи ҳисобкунакҳои нав ва таъмиршуда ба гурӯҳи 

номбурда супорида мешаванд. 

Хадамоти истифодаи ҳисобкунакҳои об дар кори худ бояд ба таъмини 

муштариён ба воҳидҳои обченкунӣ ва биноҳое, ки онҳо дар он ҷойгиранд, 

мувофиқи қоидаҳои муқарраршуда диққати махсус диҳад. 

Талафи об дар фонди манзил ба истифодаи оқилонаи он аз ҷониби 

аҳолӣ вобастагӣ дорад, аммо ба сабабҳои техникӣ ва ташкили 

ғайриқаноатбахши системаҳои таъминоти об дар дохили бино низ 

алоқаманд зич дорад. Ҳангоми насб кардани ҳисобкунакҳо дар ҳар як 

манзил миқдори ихроҷи қубурҳои дохилии об аз сабаби афзоиши фишор 

афзоиш ёфта метавонад, бинобар ин масъалаи истифодаи қубурҳои 

дохилии обро кор карда баромадан лозим аст, зеро онҳо дар тавозуни 

корхонаҳои обтаъминкунӣ нестанд. 

Барои пешбурди кори фаъолона дар мубориза бо талафоти об, 

назорати самараноки истифодаи оқилонаи он ва таҳияи тадбирҳои сарфаи 

об дар дохили корхонаҳои таъминоти об нозироти идоравии захираҳои об 

ташкил карда шавад. Нозиротҳо вобаста ба штати корӣ набояд зиёд 

бошанд (3-5 нафар дар як минтақа), аммо онҳо бояд бо мутахассисони 

баландихтисос таъмин карда шаванд, ки масъалаҳои қонунгузорӣ, техника 

ва технологияи таъминоти об, ҳадафҳо, вазифаҳо ва воситаҳои расидан ба 

сарфаи обро хуб донанд. 

4.4. Хулосаҳои боби 4. 

1. Дар ин боби диссертатсия нишондиҳандаҳои асосии сифати об 

омӯхта ва муайян карда шудаанд. Асоси талаботи муосир ба сифати оби 

нӯшокӣ ГОСТ 2874-82 “Оби нӯшокӣ. Талаботи гигиенӣ ва назорати сифат” 
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мебошад, ки айни замон амал намекунад. Дар ГОСТ омадааст, ки 

бехатарии об бояд дар асоси се меъёр: хосиятҳои органолептикӣ, хосиятҳои 

эпидемӣ ва таркиби химиявӣ муқаррар карда шавад. 

Талаботҳои гигиенӣ ба таркиби об бузургиҳои меъёрии 

нишондиҳандаҳои зеринро муқаррар мекунанд: нишондиҳандаҳои обӣ, 

сахтӣ, пасмондаҳои моддаҳои хушк ва миқдори моддаҳои фаъоли болоӣ 

(МФБ). 

Мувофиқи Қоидаҳои санитарӣ ва меъёрӣ 2.1.4.004-07” "Оби нӯшокӣ. 

Талаботи гигиенӣ ба сифати оби системаҳои мутамаркази таъминоти оби 

нӯшокӣ. Назорати сифат. Қоидаҳо ва меъёрҳои санитарӣ» безарарии 

эпидемии оби нӯшокӣ бо таносуби он ба меъёрҳои нишондиҳандаҳои 

паразитологӣ ва микробиологӣ муайян карда мешавад  

2. Самаранокии иқтисодии технологияи сарфаи об барои таъминоти 

об таҳқиқ ва арзёбӣ карда шуд. Ҳангоми истифодаи насосҳои 

танзимшавандаи доимӣ муқовимат дар қубурҳои об мувофиқ карда 

мешаванд, кори система такмил меёбад (набудани зарбаҳои обӣ дар 

қубурҳо, баланд шудани фишори об ба истеъмолкунанда, пайдо шудани 

садо аз баланд шудани суръати ҷараёни об), устувории гидравликии 

система ба даст оварда мешавад, истеъмоли қувваи барқ кам ва нерӯи барқ 

сарфа карда мешавад. Тибқи натиҷаҳои аудити техникӣ дар истгоҳи насоси 

66-и зинаи сеюми Корхонаи воҳиди давлатии "Обу корези Душанбе", ки 

соли 2017 гузаронида шуда буд, сарфаи солонаи энергия ҳангоми насби 

танзимкунандагони доимӣ ба 242526,96 кВт ва хароҷоти капиталӣ барои 

насб ба 55 781,2 сомонӣ баробар аст. 

3. Масъалаи истифодаи оқилонаи об ва бартараф намудани талафоти 

он дар замони ҳозира яке аз масъалаҳои мубрамтарин ба шумор меравад, 

ки ҳалли он ба фаъолӣ ва самти кӯшиши тамоми зинаҳои система, ки ба 
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ҷамъоварӣ, тоза кардан, таъминон ва тақсимоти об алоқаманд вобастагии 

зич дорад. Барои корхонаҳои обтаъминкунӣ вазифаи қонеъ гардонидани 

талаботҳои рӯзафзун ба об махсусан муҳим мебошад. Дар масъалаи 

бартараф кардани талафоти об вазифаи такмил додани баҳисобгирӣ, 

назорат ва таҳлили ҳама намудҳои хароҷоти об бо истифодаи дастгоҳҳои 

ченкунии об аҳамияти муҳим дорад.  

Ҳамин тариқ, муқаррар карда шудааст, ки барои пешбурди кори 

фаъолона дар мубориза бо талафоти об, назорати самараноки истифодаи 

оқилонаи он ва таҳияи тадбирҳои сарфаи об дар дохили корхонаҳои 

таъминоти об нозироти идоравии захираҳои об ташкил карда шавад.  
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ХУЛОСАҲО 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия. 

1. Нишондиҳандаҳои асосии сифати оби ҳавзаи дарёи Варзоб муаяйн карда 

шуд. Хусусиятҳои шароитҳои иқлимӣ ва тавсифи гидрохимиявиии ҳолати 

захираҳои оби ҳавзаи дарёи Варзоб таҳқиқ ва арзёбӣ гардида, шароитҳо барои 

такмили масъалаҳои низоми обтаъминкунӣ пешниҳод карда шуданд [2-А], [3-А], 

[26-А]. 

2. Таҳлилҳо нишон доданд, ки дар давоми 70 соли охир хароҷоти сарфаи об 

дар ҳавзаи дарёи Варзоб 9,9% афзоиш ёфтааст. Тағйирёбии иқлимии масрафи об 

(ба ҳисоби миёна дар тӯли 30 сол) аз 45 то 48 м3/с-ро ташкил додааст [1-А], [4-А], 

[5-А]. 

3. Муқаррар карда шудааст, ки сифати об дар ҳавзаи дарё ба тамоми 

талаботҳои меъёрӣ, аз ҷумла барои обтаъминкунӣ ҷавобгӯ мебошад. Дар асоси 

натиҷаҳои тақиқот муайян карда шуд, ки оби ҳавзаи дарёи Варзоб ба обҳои 

камминерализатсияшуда тааллуқ доранд [1-А], [4-А], [5-А]. 

4. Муқаррар карда шуд, ки дар оби ҳавзаи дарёи Варзоб 

микроэлементҳои заҳролуд, биогенӣ ва миқдоран ками заминӣ нобаробар 

тақсим шудаанд. Муайян карда шуд, ки консентратсияи аз ҳама баланди 

микроэлементҳои заҳролуд, аз ҷумла уран барои оби дарёи Оби Чаппаи 

шохоби дарёи Варзоб бо таркиби унсурҳои заҳролуд нисбат ба 

нишондиҳандаҳои КҲИ кам хос аст. Ҳамзамон, дар нуқтаҳои алоҳида 

таркиби арсен ва сурма нисбат ба КҲИ аз 2 то 5 маротиба камтар аст ва 

боқимондаи унсурҳо хеле камтаранд [6-А], [16-А], [28-А]. 

5. Муайян карда шуд, ки тақсимоти металлҳои ҳалшуда дар оби дарёи 

Варзоб, инчунин тавсифи физикию химиявии об аз хусусиятҳои 

гидрогеохимиявии шохобҳои ҳавзаи дарё вобастагӣ дорад [16-А], [28-А]. 

6. Дар асоси натиҷаҳои коркардҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ, инчунин 

ҳисобҳои техникӣ-иқтисодӣ дар соли 2019 сарфаи солонаи энергия дар КВД 
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“Обу корези Душанбе” ҳангоми насби танзимкунандаҳои басомадӣ 

242526,96 кВт-ро ташкил медиҳад ва ҳаҷми сарфаи маблағҳо пас аз насби 

танзимкунандаҳо ба 55781,2 сомонӣ баробар мебошад [3-А], [27-А]. 

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљаҳои таҳқиқот. 

1. Тавсияҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснокшуда барои истифодаи оқилонаи 

оби ҳавзаи дарёи Варзоб дар алоњидагї пешниҳод карда шудааст. 

2. Истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот ҳангоми амалисозии Қоидаҳои 

нишондиҳандаҳои назоратшавандаи сифати оби нӯшокӣ ва таҳияи 

барномаи кории назорати истеҳсолии сифати об мувофиќи маќсад буда, 

ҳангоми таҳқиқотҳои гуногун љињати ташкили пойгоҳҳои ахборотии 

гидрологию гидрохимиявӣ тавсия карда мешаванд. 

3. Натиљањои тањќиќот барои тартиб додани маљмуаи таълимї-

омўзишї дар макотиби олї аз тахассусњои "Обтаъминкунӣ ва рафъи 

партовобҳо", "Гидрологияи хушкӣ", "Экология ва муҳити зист", "Химияи 

об", "Минералогия", "Об, беҳдоштӣ ва гигиена" ва монанди инњо истифода 

мешаванд. 
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Замимаи 1. 

 

Натиҷаи ташхисҳои физикавию химиявӣ ва бактериолорӣ нишондодҳои об. 

№ Номгуи ташхис Меъёр бо 

СБД-и    2874-

82 

(оби 

ошомиданӣ) 

Натиҷаи ташхис дар солҳои 2016-2019 (канал) 

2016 2017 2018 2019 

1.  Шаффофнокӣ 

(см3) 

На кам  30 0-30 0-30 0-30 0-30 

2.  Тирагиӣ (мг/л) На боло 2,0 3,0-960 2,7-1200 3,2-900 4,7-1225 

3.  Ҳарорат (градус) На боло 20 15-20 15-20 16-20 15-20 

4.  Буӣ (балл) На боло 2,0 0-0 0-0 0-0 0-0 

5.  Таб (балл) На боло 2,0 0-0 0-0 0-0 0-0 

6.  Нишон. 

Гидрогенӣ (рН) 

6,0-9,0 7,2-8,5 7,3-8,5 7,4-8,0 7,6-8,7 

7.  Дуруштӣ 

(мг.экв/л) 

На боло 7,0 1,3-2,4 1,25-2,25 1,1-2,3 1,25-2,5 

8.  Калсиӣ (мг.экв/л)  1,0-1,7 1,1-1,9 1,3-1,8 1,0-1,9 

9.  Магниӣ 

(мг.экв/л) 

 0,35-1,7 0,4-1,6 0,25-1,5 0,35-1,6 

10.  Сумма К+Nа 

(мг.экв/л) 

 0,25-1,15 0,3-1,06 0,2-1,1 0,25-1,09 

11.  Сулфатҳо 

(мг/дм3) 

На боло 500 9,6-45,3 10,8-45,3 12,4-80,7 10,3-45,6 

12.  Боқ. Хушк 

(мг/дм3) 

На боло 1000 110,150 90-180 80-190 100-185 

13.  Аммика (мг/дм3) 2,0 нест нест  нест 

14.  Титридҳо 

(мг/дм3) 

3,0 нест нест  нест 

15.  Титридҳо 

(мг/дм3) 

На боло 45 1,8-15,1 3,32-12,3 1,9-14,3 2,21-12,4 

16.  Ишқорнокӣ 

(мг.экв/л) 

 1,0-2,0 1,2-2,1 1,0-2,0 1,0,2,1 

17.  Хлоридҳо 

(мг/дм3) 

На боло 350 5,0-7,5 4,5-7,0 5,0-7,0 4,5-7,5 

18.  Боқ. Хлор (мг/л) 0,3 - 0,5 нест нест нест нест 

19.  Коли - титр Боло 333 0,01-0,06 0,01-0,04 0,01-0,04 0,01-0,04 

20.  Кол - индекс кам  3 2300-96000 1800-23000 2300-23000 2300-96000 

21.  Оҳан (мг/л) На боло 0,3 0,0026-0,015 0,0014-0,019 0,0017-0,015 0,0015-0,012 

22.  Мисс (мг/л) На боло 1,0 0,0020-0,012 0,00010-

0,016 

0,0012-0,014 0,0009-0,010 

23.  Оксидшавӣ 5,0 0,56-1,12 0,64-1,04 0,64-1,12 0,64-1,08 

24.  Алюминиӣ (мг/л) 0,5 нест нест  нест 
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Давоми замимаи 1. 

 

Натиҷаи ташхисҳои физикавию химиявӣ ва бактериолорӣ нишондодҳои об. 

№ Номгуи ташхис Меъёр бо 

СБД-и    2874-

82 

(оби 

ошомиданӣ) 

Натиҷаи ташхис дар солҳои 2020-2022 (канал) 

2020 2021 2022(нимсола) 

1. Шаффофнокӣ 

(см3) 

На кам  30 0-30 0-30 0-30 

2. Тирагиӣ (мг/л) На боло 2,0 3,4-675 3,2-1250 3,45-7755 

3. Ҳарорат (градус) На боло 20 15-20 15-20 14-20 

4. Буӣ (балл) На боло 2,0 0-0 0-0 0-0 

5. Таб (балл) На боло 2,0 0-0 0-1 0-1 

6. Нишон. 

Гидрогенӣ (рН) 

6,0-9,0 7,4-8,9 7,2-8,5 7,6-8,7 

7. Дуруштӣ 

(мг.экв/л) 

На боло 7,0 1,25-2,25 1,2-2,2 1,25-2,3 

8. Калсиӣ (мг.экв/л)  1,0-1,85 1,0-1,7 0,8-1,5 

9. Магниӣ (мг.экв/л)  0,25-1,0 0,25-1,5 0,15-1,1 

10. Сумма К+Nа 

(мг.экв/л) 

 0,35-1,09 0,5-1,0 0,3-1,1 

11. Сулфатҳо (мг/дм3) На боло 500 10,6-45,1 10,6-52,3 14,3-82,1 

12. Боқ. Хушк 

(мг/дм3) 

На боло 1000 149-190 130-220 140-235 

13. Аммика (мг/дм3) 2,0 нест нест нест 

14. Титридҳо (мг/дм3) 3,0 нест нест нест 

15. Титридҳо (мг/дм3) На боло 45 1,8-12,8 2,21-13,6 2,21-14,4 

16. Ишқорнокӣ 

(мг.экв/л) 

 1,1-2,1 1,0-2,15 1,2-2,2 

17. Хлоридҳо (мг/дм3) На боло 350 4,5-7,5 4,0-7,0 4,5-7,5 

18. Боқ. Хлор (мг/л) 0,3-0,5 нест нест нест 

19. Коли - титр Боло 333 0,01-0,06 0,01-0,06 0,01-0,06 

20. Кол - индекс Кам  3 18000-96000 2300-96000 2300-96000 

21. Оҳан (мг/л) На боло 0,3 0,00018-0,15 0,0033-0,016 0,011-0,033 

22. Мисс (мг/л) На боло 1,0 0,00015-0,12 0,00015-0,04 0,01-0,025 

23. Оксидшавӣ 5,0 0,56-1,04 0,64-1,12 0,64-1,08 

24. Алюминиӣ (мг/л) 0,5 нест нест нест 
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Замимаи2.
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