
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЊНАМО ОИД БА ТЕХНОЛОГИЯЊО 

ВА ТАҶРИБАЊОИ ДАСТРАСУ 
УСТУВОРИ БА ИЌЛИМ МУТОБИЌ 

 
 
 

 
 

Роњнамо тавсифи технологияњо ва таҷрибањои ба иќлим мутобиќро 

барои истифодаи мустаќилона дар сатњи мањаллӣ: барои 

хонаводањо ва хоҷагињои дењќонӣ, инчунин барои коршиносон, 

омӯзгорон, соњибкорон ва дигар шахсони манфиатдор бо маќсади 

мутобиќшавӣ ба таѓйирёбии иќлим дар Осиёи Марказӣ дар бар 

мегирад.  

 

Роҳнамо бо дастгирии лоињаи МЭМОМ (CAREC) / Бонки 

Умумиҷањонӣ «Барнома оид ба мутобиќшавӣ ба таѓйирёбии 

иќлим ва коњиш додани оќибатњои он   дар њавзаи бањри Арал 

(CAMP4ASB)» омода шудааст. 
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МУЌАДДИМА 

Роҳнамои мазкур дар доираи лоиҳаи Маркази Экологии Минтаќавии Осиёи 

Марказӣ (МЭМОМ, CAREC) ва Бонки Ҷаҳонӣ оид ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии 

иқлим ва коҳиш додани оќибатњои он дар ҳавзаи баҳри Арал (CAMP4ASB) таҳия 

шудааст. Ҳадафи он пешниҳоди маълумоти коршиносон дар бораи технологияҳои 

мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим дар кишварҳои Осиёи Марказӣ барои истифодаи 

амалии доираи васеи шахсони манфиатдор, аз ҷумла хонаводаҳо ва хоҷагиҳои деҳқонӣ, 

ҷомеаҳои коршиносон ва омӯзгорон, ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ва бахши хусусӣ 

мебошад. 

Мутобиқшавӣ имрӯз ба самти афзалиятноки вокуниши инсоният ба тағйирёбии 

ҷаҳонии иқлим табдил меёбад. Тибқи арзёбии созмонҳои байналмилалӣ, кишварҳои 

Осиёи Марказӣ аз ҷумлаи кишварҳоеанд, ки нисбат ба таъсири номатлуби тағйирёбии 

иқлим бештар осебпазир мебошанд. Аҳолии деҳот, ноҳияҳои дурдаст ва кӯҳистон, ки ба 

манбаъҳои боэътимоди таъминоти об ва энергия дастрасӣ надоранд ва ба захираҳои 

осебпазири табиӣ ва экосистема вобастагӣ доранд, ба ин тағйирот махсусан ҳассосанд. 

Илова бар ташаббусҳо ва барномаҳои давлатӣ оид ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии 

иқлим, шабакаи ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва коршиносон аз Осиёи Марказӣ ташаббуси 

ҷамъоварии маълумотро дар бораи технологияҳо ва таҷрибаҳои ба иқлим тобовар 

нишон доданд, ки барои истифода омода кардани онњо  осон   ва аз ҷињати маблаѓ 

дастрас буда, дар сатҳи маҳаллӣ васеъ густариш меёбад. 

Роҳнамо 43 технология ва таҷрибаи  мавҷударо барои таъмини мардум бо об, 

энергия ва ѓизо дар шароити тағйирёбии иқлим тавсиф медињад. Тавсифи технология аз 

тарзи истифода, бартариҳои истифода аз он ва истинодҳо ба видеоҳо ва дигар маводи 

муфид иборат аст. 

Ва њарчанд ки усулҳои мутобиқшавӣ аз ин технологияњои ҷамъовардашуда 

бештаранд, технологияҳои дар Роҳнамои мазкур пешниҳодшуда  дар амал санҷида 

шудаанд ва ҳоло дар кишварҳои Осиёи Марказӣ,бо чорабиниҳои гуногун, аз ҷумла 

тавассути тренингҳо барои ҷомеаҳои маҳаллӣ, ки бо дастгирии CAREC, дигар 

ташкилотҳои байналмилалӣ, коршиносон ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ, инчунин дар худи 

деҳқонон ва хонаводаҳо баргузор мешаванд бомуваффақият паҳн карда мешаванд. 

Маркази минтақавии экологии Осиёи Марказӣ аз шарикони худ: ТҒҲ «Шабакаи 

коршиносон оид ба рушди устувори Осиёи Марказӣ» (Қазоқистон), Ассотсиатсияи 

ҷамъиятии «Акмена» (Қирғизистон), Маркази Экологии Ҷавонони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Эко-Форуми ТҒҒ (Ӯзбекистон) ва Ассотсиатсияи ҷамъиятии «Тебиги 

Қувват» (Туркманистон) барои саҳми онҳо дар ҷамъоварии маълумот дар бораи 

технологияҳо ва таҷрибаҳои мутобиқшавӣ, гузаронидани тренингҳо барои ҷомеаҳои 

маҳаллӣ ва омода намудани Роҳнамои мазкур сипосгузор аст. 

Дар хотима бояд қайд кард, ки ҳамкории минтақавӣ, барномаҳои миллӣ ва 

маҳаллӣ, маблағгузории мақсаднок ва ангезањои қонунгузорӣ метавонанд ба таври 

назаррас ба рушди  ташаббуси ҷамъиятии мазкур  мусоидат кунанд. 



1  ТЕХНОЛОГИЯЊО ВА ТАҶРИБАЊОИ БА ИҚЛИМ 
ТОБОВАР БАРОИ ТАЪМИНОТИ УСТУВОР БО ОБ 
1.1 Таҷњизоти тарани гидравликӣ (обӣ)  

ТАЪЙИНОТ 
Насоси тарани гидравликӣ ё тарани 

гидравликӣ - дастгоҳи механикӣ барои 
баланд бардоштани об ба баландии 

назаррас (то якчанд даҳҳо метр) мебошад. 
Асоси амали тарани гидравликиро зарбаи 

гидравликӣ - якбора афзоиш  ёфтани 

фишор дар ќубури обӣ, дар њолати якбора 

баста шудани  ҷараёни об бо сарпӯш 
ташкил медињад. 

ТАВСИФ 
Барои омода кардани  тарани гидравликӣ 

чизњои зеринро бояд харид: сеҷумаки 

полипропиленӣ - 2 дона; шоха - 1 дона; 

адаптерҳо - 4 дона; кранҳо - 2 дона; муфта  - 
1 дона; гузаронак (переходник) - 1 дона; 

сарпӯшаки чаппа - 2 дона; шланг - 3 м; 

шишаи пластикӣ - 1 дона; клипсаҳо - 3 дона; 

такягоҳи чӯбӣ - 1 дона; штутсер - 1 дона; 

найчаи полипропиленӣ - 1,5 м. 

Ҳама қисмҳо аз рӯи андоза бурида 
мешаванд. Васл кардан  аз ташкили хати 

асосии чорчӯбаи  гидравликӣ оғоз меёбад. 

Унсури асосии дастгоҳ сеҷумак аст, ки дар 

ҳолати мо он аз полипропилен сохта 
шудааст. Пайвасткунии  тарафи чапи таран 

аз васл кардан ба шоха найча ва сарпӯшак 

(клапан)-и чаппа оғоз меёбад. Пас аз он, ба 

шоха лӯла васл карда мешавад, ки он 

шохаро бо сеҷумаки поён пайваст мекунад. 

Пас аз он васлкунии  қисми поёнии таран - 

бо пайваст кардани лӯлаи пайвасткунӣ ба 

крани поён идома дода мешавад. Баъд лӯлаи 

пайвасткунӣ насб карда мешавад, ки он 

обро аз ҳар гуна обанбор (ҳавз, дарё, 

ҷӯйбор, канал ва ғайра) таъмин мекунад. 
Барои ба итмом расонидани сохтани 

иншоот қисми амудиро, ки  аз сеҷумаки поён 
меояд,  васл кардан лозим аст. 

МАНФИАТЊО 
Дастгоҳ дар як рӯз 8-10 тонна обро ба 

баландии якчанд даҳҳо метр мебардорад, 

ҷойивазкунаи қулай ва насб карданаш осон 

аст. Бидуни барқ кор мекунад. Метавонад 

беист моҳҳо бидуни назорат, танзим ва 

нигоҳубин кор кунад ва ба деҳа ё хоҷагии хурд 

об диҳад. Вақти сохтани он на зиёда  аз 3 рӯзро  
дарбар мегирад. 

Акси таҷрибанишондињӣ  оид ба сохтани  

тарани гидравликӣ дар давраи омӯзишӣ дар 

вилояти Самарқанд 



1  ТЕХНОЛОГИЯЊО ВА ТАҶРИБАЊОИ БА ИҚЛИМ 
ТОБОВАР БАРОИ ТАЪМИНОТИ УСТУВОР БО ОБ 
1.1 Таҷњизоти тарани гидравликӣ (обӣ)  

ТАВСИФ 
Таранро ба тариқи зайл васл мекунанд: лӯлаи дорои адаптер ба сеҷумаки поёнӣ васл карда мешавад, 

ки сипас ба сеҷумаки дигар пайваст мешавад. Ба он лӯла васл ва зарфи васеъкунӣ (дар њолати мо 

шишаи пластикӣ) насб карда мешавад. Қадами навбатии васлкунӣ ба сегӯшаи болоӣ ќисми таран 

пайваст мешавад, ки аз лӯлаи пайвасткунӣ,  крани обӣ ва найчаи навбатӣ иборат буда, то 

истеъмолкунанда расонда мешавад. Тамоми иншоот ба такягоҳи чӯбӣ бо клипсаҳо насб мешаванд. 

Системаи васлшуда («обкашӣ – фишор») дар наздикии манбаи об насб карда мешавад. Корҳои 

мутобиќкунӣ  ва ба истифода супоридан анҷом дода мешаванд. Мањсулнокӣ (иқтидор) бо ёрии 

кранҳо барои кашидани миқдори зарурии об ба танзим дароварда мешавад. 

НАҚШАИ НАСБИ ТАҶЊИЗОТИ ТАРАНИ ГИДРАВЛИКӢ 

Адаптер 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

Видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=U-ozKJUsSck&feature=youtu.be 
https://drive.google.com/file/d/1Si7VAAVfOmxHQKrbTKU9YVtBCUwQUjiE/view 

Шоха 

Сарпўшак 
(клапан)-и 
чаппа 

Ба истеъмолкунанда 

кранҳо 

https://www.youtube.com/watch?v=U-ozKJUsSck&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1Si7VAAVfOmxHQKrbTKU9YVtBCUwQUjiE/view


1 ТЕХНОЛОГИЯЊО ВА ТАҶРИБАЊОИ БА ИҚЛИМ 
ТОБОВАР БАРОИ ТАЪМИНОТИ УСТУВОР БО ОБ
1.2 Ҷамъ кардан ва истифодаи оби борон барои хонаводаҳо

ТАЪЙИНОТ 
Вазифаи асосие, ки чунин система бояд ҳал 

кунад, њар чи бештар ҷамъ кардани оби борон 

ва ба зарфи нигоҳдорӣ интиқол додани он 
мебошад. Ба туфайли зарфи бузург ва насоси 

обҷамъкунанда ҳамеша манбаи захиравии 

обро дар ҳолати кам  шудани об (беоб шудани  

чоҳ ва ғ.) истифода бурдан мумкин аст. 

ТАВСИФ 
Усули соддатарин ва анъанавӣ ин 
бочкаест, ки дар зери бом гузошта 
мешавад. 
Талаб карда мешавад: маҷмӯъ барои насби 
ҷӯйборҳо, филтр, зарфи об, шланги кӯтоҳ 
ва таҷҳизоти пайвасткунӣ. Ва, албатта, 
боми нишеб. Новањо ва қубурҳои андозаи 
заруриро аз мағозаи масолењи сохтмон 
харидан мумкин аст. Барои боми оддии 
нишеб насб кардани системаи кушоди 
обрав тавсия дода мешавад, Новадон аз 
унсурҳои зерин иборат аст: 
• новаи обгиранда, ки дар бом насб  карда
шудааст;
• ќиф  барои гирифтани оби партов;
• қубуре, ки новаро бо  зарфи обгиранда
пайваст мекунад.

Муҳимаш он аст, ки новањо ва обравњо 
сурб надошта бошанд ва бо рангҳои дар 
асоси он сохташуда ранг карда нашаванд. 
Азбаски оби борон сатҳи муайяни туршӣ 
дорад, беҳтар аст, ки дар система қубурҳои 
мисиро истифода набаред. Новањои 
обравро аз қубурҳои  пластикӣ,  шлангҳо, 
чубҳои бом, шишаҳои пластикии 
буридашуда омода кардан мумкин аст. Бо 
ёрии ҳалқа ё чангакњои махсус дар канори 
бом новањоро насб мекунем ва дар кунҷи 
хона (дар болои ҷойе, ки поёнаш зарфи 
обҷамъкунӣ гузошта мешавад), қубури 
обгузарро насб карда, новањоро бо лӯлаи 
ќифдор овезон мекунем; дарзҳо ва 
пайвандҳоро герметизатсия (обногузар) 
мекунем. 

МАНФИАТЊО 
Бинобар тоза будан ва нармии  табиии оби 

борон онро  барои эҳтиёҷоти хонавода, обёрӣ ва 

баъзан барои пур кардани системаи гармидиҳӣ 
истифода кардан мумкин аст. Ба туфайли зарфи 

бузурги обҷамъкунӣ  ва насос, шумо ҳамеша 

метавонед манбаи захиравии обро ҳангоми 

мушкилоти обрасонӣ истифода баред. Оби 

борон на танҳо обро сарфа мекунад, балки 

хароҷоти нигоҳдории таҷҳизоти обкашӣ ва 

тозакунии онро кам карда,  ба ин васила буҷаи 
оиларо сарфа мекунад. 

Онро барои обёрии боғ ва полез  самаранок 
истифода бурдан мумкин аст. Оби борон аз 
оксиген бой мебошад ва хлор надорад. 
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1.2 Ҷамъ кардан ва истифодаи оби борон барои хонаводаҳо

ТАВСИФ 
Ҳангоми насб кардани обравњо бояд ба эътибор гирифт, ки онњо бояд каме сӯи қубур майл дошта 
бошанд. Дар қубуре, ки  дар кунҷ пайваст карда мешавад,  филтр(поло)  насб карда мешавад. 
Роҳи осонтарини гузоштани зарфи обҷамъкунанда дар рӯи замин  бевосита дар зери қубурҳо 
аст. Дар ин маврид, кофтани чоҳ лозим нахоҳад шуд ва системаи обёрии худҷоришаванда 
ташкил кардан мумкин аст. Барои насб кардани зарф ва амиқтар ҷойгир кардани он, зарфро дар 
чуќурие ба андозаи мувофиқ гузоштан кофӣ аст, аммо беҳтараш таҳкурсии хуб тайёр бояд кард. 
Барои ин чуќурии   кандашуда бояд бетонбандӣ карда шавад. Дар поёни чуќурӣ дренаж бояд 
таъмин карда шавад, то ки намии барзиёд ба замин равад. Ҳамаи қубурҳои ба зарф 
пайвастшаванда бояд (обногузарон)  карда шаванд. Дар бочкаи оби борон барои кран дар 
баландии 30 см сӯрох кунед, то ки озодона зарфҳои обпошакро зери он ҷойгир намоед. Сӯрохро 
барои оби  аз ҳад зиёд 5 см поёнтар аз канори болоии бочка ҷойгир кунед. Аз беруни зарф крани 
обӣ, шайбаи металлӣ ва ҳалқаи О-шаклро, аз дохили зарф лентаи сантехникиро дар гирди 
риштаҳои крани обӣ ҷойгир кунед, ба шайбаи резинӣ ва контргайка гузоред. Кранро бо калид 
мустаҳкам кунед, пайвастҳоро бо герметикаи силиконӣ обногузар ва маҳкам кунед. Сарпӯшаки 
гузаранда, шайбаи металлӣ ва калидро тавре ки дар акс нишон дода шудааст, насб кунед. 
Герметизатсияро аз дарун ва берун бо маводи силиконӣ  маҳкам кунед. Бо  корд дар сарпӯши 
бочка сӯрохиеро буред. Резиши болопӯшро ба қубур пайваст кунед. Яке аз қубурҳоро дар сӯрохи 
сарпӯши бочка пайваст  кунед, дренажи дигарро бо қубури обгузар дароз кунед. Калиди резиши 
обро насб кунед, то ҷараёни обро ба бочка ё ба замин равона кунад. Шумо метавонед обпошакро 
бо об пур кунед ё лӯларо ба кран пайваст карда, зироатњоро об диҳед. Фасли зимистон  бочкаро 
аз об  холӣ мекунанд ва крани обро кушода мемонанд. 

Эзоҳ 

Оби борон бидуни тозакунии махсус барои хӯрок истифода намешавад. Аммо филтр (поло) насб  
кардан мумкин аст. Инчунин, дар зарфҳо нигоњдории тӯлонии оби борон мувофиќи маќсад нест, 
зеро  дар муҳити мусоид микроорганизмҳо метавонанд  рушд кунанд, ки боиси вайрон шудани 
система ва пайдоиши бемориҳои гуногуни сироятӣ шуданаш мумкин аст 

Интишорот 
ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

https://drive.google.com/file/d/1Xgby9uaJWiCEi11xuxOOKjAVjhFlv5tP/view?usp=sharing 
Видео: 

https://drive.google.com/file/d/1EmBejKIvw_QmmJoxPEIVu1mFS1chyTTL/view 

https://drive.google.com/file/d/1Xgby9uaJWiCEi11xuxOOKjAVjhFlv5tP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EmBejKIvw_QmmJoxPEIVu1mFS1chyTTL/view
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1.3 Обанбор барои ҷамъ кардани оби борон ва оби  чашмаҳо 

ТАЪЙИНОТ 
Ҳадафи обанбор ҷамъ кардани об аз 

боришот  ва чашмаҳои кӯҳӣ барои обёрӣ, 

оби ошомиданӣ ва ниёзҳои рӯзгор 
мебошад. 

ТАВСИФ 
Фаъолияти асосии аҳолии маҳаллӣ дар 

баъзе минтақаҳои кӯњӣ чорводорӣ ва 
сабзавоткорист. Азбаски майдони 
чарогоњ  барои чаронидани чорво кифоя 

нест, дар натиҷаи  аз ҳад зиёд чарондан 

таназзули растаниҳо ва эрозияи обии 
хок ба амал омада метавонад. Дар айни 

замон, захираҳои об маҳдуданд, онҳо на 

танҳо барои нӯшидан, балки барои об 

додани чорво намерасанд. Солҳои охир, 

бинобар тағйирёбии иқлим миќдори 

боришоти атмосферӣ коҳиш ёфт, 

хушксолӣ шиддат гирифт ва норасоии 

об зиёд шуд. Дар деҳаи кӯҳистон 

сокинон метавонанд мустақилона 
сарбанд ва обанбор созанд, ки ин ба 

ҷомеањои мањаллӣ барои  ҳал кардани 
мушкилоти нарасидани об имкон 

медиҳад. 

Масалан, ҳавзро бо њаҷми и 400 м3 чӣ 
гуна сохтан мумкин аст: 

МАНФИАТЊО 
 Чунин обанборҳо ва њавзњо  метавонанд 30 

қитъаи замини наздиҳавлигӣ ва зиёда аз 40 

оиларо барои эҳтиёҷоти рӯзгор ва нӯшокӣ 

бо об таъмин намоянд. Ин обанборҳо ба 

ҳаёти деҳот ва хоҷагиҳо тавассути таъминот 

бо оби кофӣ барои истифода дар рӯзгор  ва 

парвариши зироатҳо бо обёрии қатрагӣ ва 

обёрӣ бо ҷӯякҳо мусоидат мекунанд. Дар 

муқоиса бо обанбори заминӣ, он обро бо 
инфилтратсия гум намекунад ва  муддати 
дароз онро нигоњ медорад. Дар њолати 

мавҷуд будани манбаи об одатан дар як 

сония 3-4 литр об  ҷорӣ мешавад, ки он 

барои обёрӣ дар лаҳзаҳои душвор 
намерасад. Обанбор барои захира кардани 

об ва дар вақти зарурӣ бештар бо њаҷми 

зарурӣ таъмин кардани он мусоидат 
мекунад. 
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1.3 Обанбор барои ҷамъ кардани оби борон ва оби  чашмаҳо 

ТАВСИФ 
Рӯйхати масолењи  сохтмон ва таҷҳизоти зарурӣ барои сохтани обанбор: 

1) тӯр барои мустаҳкам кардани сатњи бетонӣ (ғафсии сим - 4 мм) —400 м2;

2) сими бофандагӣ - 15 кг;
3) блоки хишт (андозаи хишт - 20см * 20см * 40см) -3000 дона;
4) семент (навъи - 400) - 21,5 тонна;

5) регҳои шуста -  64,5 тонна;

6) чӯбҳо барои сохтмон (5х20) —110 дона, ки ҳар кадоме 6 метр доранд;

7) мехҳо (100 мм) —15,0 кг;
8) сатили оњанин (10 литр) - 20 дона;

9) дастпӯшакҳо барои кор - 50 ҷуфт;

10) белҳо (белҳои оддӣ - 7 дона ва белҳои найзашакл - 8 дона);

11) аробачаи дастӣ - 3 дона.

Сохтмони обанбор тибқи нақша (расм) сурат мегирад ва мушкилоти технологиро ба 
бор намеорад. 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 
Видеомаводҳо: 

https://www.youtube.com/watch?v=OLuiN8Od1TA

https://www.youtube.com/watch?v=OLuiN8Od1TA%0c
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1.4 Обёрии қатравӣ дар ќитъаи назди хона 

ТАЪЙИНОТ 
Обёрии қатрагӣ яке аз усулҳои пешрафтаи 

бёрӣ мебошад. Самаранокии истифодаи 

намӣ 85-98%-ро ташкил медиҳад. Ҳангоми 

обёрии қатравӣ, оби ирригатсионӣ ба 

минтақаи решаи растаниҳо бо истифода аз 

лӯлаҳо ва чакрарезњо бе талаф дода мешавад. 

Танҳо қабати решаи хок бо талафи ками об 

барои бухоршавӣ ва филтратсия нам карда 
мешавад. 

ТАВСИФ 
Маводи зарурӣ: Системаҳои пастфишор 
барои қитъаҳои замини наздиҳавлигии аз 6-
20 сотиқ мувофиқ мебошанд. Аз қубурҳои 
пластикӣ, ки ғафсии деворашон 0,5-1 мм 
аст, обёрии қатрагиро бо фишори паст дар 
арматураҳои оддӣ барои пайвастшавӣ 
мустаҳкам кардан мумкин аст. Ҳангоми 
тарҳрезӣ лӯлањои магистралӣ (асоси)-ро ба 
таври уфуқӣ паҳн карда, аз онњо ба 
нишебиҳо лӯлачањоро бояд ба самти  поён 
гузаронидан зарур аст. Ин талафоти 
фишори обро  дар лӯлачањо  каме ҷуброн 
мекунад. 

Қубурҳо. Қубурҳои магистралӣ ва аксар 
вақт, лӯлачањо аз полиэтилени фишори 
паст (НПД) сохта мешаванд. Онҳо арзон ва 
хеле пойдор мебошанд, мӯҳлати хидмати 
онҳо зиёда аз 40 сол аст. Калибр (диаметр)-
и қубурҳои магистралӣ 1 2 -4 0 мм, барои 
қитъањои 6-40 сотиќ ва бо таносуби 
тарафҳо аз 1: 1 то 1: 3 гирифта мешавад. 
Диамтери лӯлачањо  - 16-75 мм барои 
ҳудуди дарозии онҳо 10-100 м мебошад. 

Фосилаи қатрарезњо  10, 15 ва 20 см: 

• барои зироатҳое, ки ба ҳам наздик
шинонда шудаанд (пиёз, сир, петрушка,
салат, малина ва ғ.),

• дар хокҳои  зуд оброҷаббанда,

• вақте ки истифодави зиёди об барои як
метр лозим аст,

• ҳангоми яклухт нам кардани хок  лозим
аст

МАНФИАТЊО 
 Системаҳои обёрии қатрагӣ, ки аз масолеҳи 
арзон сохта шудаанд (аз ҷумла зарфҳои 
пластикӣ) метавонанд барои истеҳсоли 
шумораи зиёди зироатњо, ки мардум 
истифода мекунанд, истифода шаванд Дар 
байни  манфиатҳои иқтисодӣ ва экологӣ - 
коҳиши назарраси истеъмоли об ва нерӯи 
барқ барои обёрӣ ва кишт, нигоҳубини 
нисбатан сабуки  ниҳолҳо / полез мебошад. 

• 3-10 маротиба сарфа кардани оби обёрӣ;

• 20-30% баланд бардоштани ҳосилнокии
зироатҳо;

• рушди хуби навдаҳои яксола,
суръатбахшии сабзиши  зироатҳо то 10-20
рӯз;

• шусташавии қабати ҳосилхези хок ба амал
намеояд;

• имконоти истифодаи нурӣ дар якҷоягӣ бо
обёрӣ; Дар байни каторҳо алафҳои бегона
камтар мешаванд; меҳнати дастии миробњо
кам мешавад;

• Сарфаи энергия (агар насоси барқӣ
истифода шавад). 

Фоидаҳои иҷтимоӣ аз ҳисоби мавҷудият ва 
арзиши пасти технология барои хоҷагињои 
хурд ва деҳқонони камбизоат ба даст оварда 
мешаванд. Технология ба сарфаи об, кам 
кардани вақт ва баланд бардоштани 
самаранокии обёрӣ мусоидат мекунад, ки ин 
маънои осон кардани кори ҷисмонии 
занонро дар  нигоҳубини боғ / сабзавот  
дорад.  
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1.4 Обёрии қатравӣ дар ќитъаи назди хона 

ТАВСИФ 
Қадами қатра 30 см: 

• њангоми  миёна будани масофаи  байни растаниҳо истифода мешавад (картошка,

кулфинай, бодиринг, қаламфур ва ғайра),

• дар хокҳоиѓурӯшањояш миёна

Қадами қатра 40 см ё бештар:

• њангоми  зиёд будани масофаи байни зироатҳои шинондашуда (помидор, каду,
тарбуз),

• агар хатҳои обёрии дароз лозим бошанд.

Тасмаҳои обёрии қатрагиро барои боғ  бехҳои буттањоро њамчун  «мор», шакли

раќами  ҳашт ва ғайра,  дарахтонро – дар шакли давраҳо иҳота мекунанд. Аз ин рӯ,

ба найчаҳои фасеҳи тунуки девордор ниёз дода мешавад.

Зарф. Зарфи таъминоти системаи обёрӣ бояд ношаффоф бошад ва ё аз рӯшноӣ
муҳофизат карда шавад, то ки дар он пайдоиши обсабзњо  (гулшукуфии об) пешгирӣ
карда шаванд, ки онҳо ҳам филтр ва ҳам чакрарезро мепӯшанд. Ғайр аз он, об дар

зарф набояд гарм  шавад:  оби аз ҳад зиёд гармшуда ба растаниҳо зарар дорад. Бо ин

мақсад, зарфро бо экрани руњдор мепӯшанд  ё бо фолгаи изолятсионӣ мепечонанд.

Сарпӯши зарф бояд сахт пӯшида шавад, то ки ба он чанг  ва спораҳои
микроорганизмњо ворид нашаванд. Манбаи пайваст кардани обгир дар поении зарф
дар баландии 10-15 см аз ќаъри он сохта шуда, лой  ва тањшинњо давра ба давра тоза

карда мешаванд. Њаҷми зарфро вобаста ба талабот ба њаҷми  об, миқдори миёнаи

моҳонаи боришот дар минтақаи муайян ва суръати  пур кардани он ҳисоб мекунанд.

Одатан, барои 6-12 сотиќ зарфи ҳаҷмаш 1 м3 истифода мешавад.

Дар системаҳои пастфишор обёрии баландсифати ҷуякњоро  тахминан бо 10-15 метр

таъмин кардан мумкин аст, ки дар он маврид баландии  ҷойгиршавии зарфи

фишордор аз сатҳи замин 1-3 метр кифоя аст.

Сохти дастгоҳи системаи обёрии қатрагӣ дар расм нишон дода шудааст.

 Ба манбаи обрасонӣ (водопровод,  зарфи фишори умумӣ, насоси зериобӣ дар чоҳ ё ҷӯйбор)  

резак - дастгоҳ барои омода кардани оби ирригатсионӣ, назорат ва танзими суръати ҷараёни 

он пайваст карда шудааст. Резак, ба ғайр аз вентили оббанд, бояд бо филтри махсус таъмин 
карда шавад, зеро оби филтрнашуда метавонад тамоми системаро аз кор барорад. 
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ТАВСИФ 
Лӯлаи кубурҳои магистралӣ бо резак бо роҳи ихтиёрӣ насбшуда ба маҳлули нурињо пайваст 
карда мешаванд ва қубурҳои тақсимотӣ (қубурҳои қатравӣ, лентаҳои обёрӣ ё тасмањо), ки дар 
болои ҷӯяки замин гузошта шудаанд, ба лӯлањои асосӣ -магистрал пайваст карда мешаванд. 
Лулачањо бо  қатрарезњо муҷањњазанд, ки обёрии воқеиро иҷро мекунанд. 

Банди (найчаи) обёрии қатрагӣ 

Истифода: 

Барои намудҳои гуногуни хок масоҳати тақсимоти об гуногун хоҳад буд. Ҳамин тариқ, масофаи 
байни ќатрарезњо  дар заминҳои регдор бояд нисбат ба заминҳои гилӣ  камтар бошад. 

Системаи обёрии қатравӣ, ки дар заминаи 
ҷамоати «Талас» дар деҳаи Чон-Қара-

Буураи вилояти Таласи Ҷумҳурии 
Қирғизистон ҷойгир карда шудааст. Дар акс 

- узви ҷамоат - Таласбаева Роҳат. 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

Истинод ба видео дар бораи системаи обёрии қатравӣ: https://youtu.be/96Ivpedq5ts 
Дар бораи системаи обёрии қатравӣ ба забони қирғизӣ: https://youtu.be/eepxCkPO6G0 
Сомонаи намоишӣ: аз Ҷон-Қара-Буураи вилояти Талас ҶҚ. Шахси тамосгар: Ҷонибек 
Таласбаев, тел: +996 (0550) 26 30 34. 

  Хок  гил   рег 

https://youtu.be/96Ivpedq5ts
https://youtu.be/eepxCkPO6G0
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1.5 Обёрии қатравӣ барои кишоварзон 

ТАЪЙИНОТ  
Барои сарфаи об дар соҳаи кишоварзӣ 
истифода мешавад. 

ТАВСИФ 
Дар айни замон системаҳои гуногуни обёрии 

қатравӣ мавҷуданд. Аксари онҳо қиматанд, 

тарҳҳои мураккаб доранд ва барои кор 

мутахассисон, шароити махсус ва ғ.-ро талаб 

мекунанд. Илова бар ин, на дар ҳама кишварҳо 

истењсоли системаҳои қатравӣ вуҷуд дорад. 

Гурӯҳи олимони Институти обёрӣ ва 

механизатсияи хоҷагии қишлоқи Тошканд 

технологияи системаи обёрии қатравии 

пастфишорро таҳия карданд. Қисми асосӣ ин 

шлангҳои обёрӣ мебошад (расми 1), ки дар 

шакли лӯлањои  ношаффофи эластикӣ сохта 

шудааст ва  он қубури магистралӣ мебошад ва 

ќад-ќади он ва ќатрарезњо (дропперҳо) ба он 
пайваст шудаанд. 

Ќатрарезњо дар шакли сӯрохињои дарозрӯи 

хурд  бо  унсурҳои муқовимати гидравликӣ 
сохта шудаанд. 

Ќубури магистралӣ ва суроњињои дарозрӯя дар 
як ќубури яклухт сохта шудаанд.  

. Хатти пайвастшавии онҳо шаклан тавассути 

пайваст кардани деворҳои қубур ҳангоми бо 
фишор зер кардани онњо  ба амал омадаанд. 

Ғайр аз он, унсурҳои муќовимати гидравликӣ 

дар дохили ковокиҳои дарозрӯяи микро-

оббаровардњо  ҷойгиранд ва бо барҷастагињо аз 
якдигар дар фосилаи якхела  дур мебошанд ва  
бо тартиби  муайян  дар муќобили онњо  бо 

навбат  дар деворҳои поении чойҳои дарозрӯяи 

микрообдиҳакҳо ҷойгир шудаанд. Лӯлањои 

обёрикунанда ба лӯлаи обтаќсимкунӣ  

тавассути лӯлаи пластикӣ пайваст карда 
мешаванд. 

МАНФИАТЊО 
• Арзиши технология нисбат ба дигар

намудҳои обёрии қатравӣ 6-10 маротиба

камтар аст (арзиши 1 метр шланг 250 сӯм);

• тамоми қисмҳои пластикии диаметрашон

50 ва 20 мм ва ҷузъҳои дигар дар мағозаҳои

хоҷагидорӣ (ба ғайр аз шланги обёрӣ)
дастрасанд;

• оби лойро бо диаметри зарраҳои 

таҳшинаш то 1 мм-ро  мегузаронад; 

• ниёз ба ҳавз барои тоза кардани об аз

тањшинњо мавҷуд нест;

• сарфаи об - вобаста ба намуди растаниҳо аз
40% то 60%;

• оби партов дар охири хатакҳо ҷамъ
намешавад;

• насб кардан ва истифодаи мустақилона
имконпазир аст.

Хоҷагии  

фермерии «Каттакум», ноҳияи Тирмизи 
вилояти Сурхондарё 
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1.5 Обёрии қатравӣ барои кишоварзон 

ТАВСИФ 

Расми 1. Шланги обёрӣ бо қатрарезҳо 

Шлангҳои обёрӣ бо қатрарезҳои навъи нав аз ќатрарезњо мавҷуда, бо масрафи ками моддӣ 
(зиёда аз 10 маротиба) ва арзон (зиёда аз 5 маротиба), инчунин кори босуботи  қатрарезҳо фарқ 
мекунанд. Кори устувори қатрарезҳо тавассути 1,0-1,5 м баланд бардоштани манбаи об (зарф, 
ҳавз, ҷӯйбори оҳану бетонӣ ва ғайра) аз нишонаҳои оғози майдони обёришаванда ба даст 
оварда мешавад (расми 2). 

Нишондиҳандаҳои техникию иқтисодии системаи пастфишори  обёрии 
қатравӣ дар муқоиса бо системаҳои хориҷӣ дар мисоли пахта бо 

фосилаи байни қатори 90 см. 

Нишондиҳанда 
Воҳиди 

ченак 
Системаи обёрии қатравӣ 

ТИМИ 

(Ӯзбекистон) 

Квин-
Гил 
(Исроил) 

Sunstrea
m 
(Туркия) 

1 Фишори зарурӣ барои кори 
система 

м сут обӣ 1,0-2,0 25,0 20,0 

2 Зарурати агрегати насосӣ барои 
кори система 

не ҳа ҳа 

Зарурати тоза кардани обҳои обёрӣ не ҳа ҳа 

113,0 113,0 113,0 

225,0 225,0 225,0 

ИМА/га 225,0 225,0 225,0 

564,0 564,0 564,0 

1127,0 1127,0 1127,0 

5 Хароҷоти  асосии татбиқи система 
њангоми парвариши пахта 

дол. 
ИМА/га 

995-1093 8292,0 9287,0 

6 Мӯҳлати миёнаи бозпардохт сол 1 зиёда аз 7 зиёда аз 
8 
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1.5 Обёрии қатравӣ барои кишоварзон 

ТАВСИФ 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 
1. Мажидов Т.Ш. Технологияи нави системаи фишори пасти обёрии қатравӣ - Системаи нави

фишори пасти обёрии обпошӣ. Маводҳои Конфронси байналмилалии илмӣ «Масъалаҳои рушди

устувори маҷмӯи агросаноатии кишварҳои ИДМ дар шароити муосир», Ашқобод, 25-27 ноябри

соли 2009. - саҳ. 367-369.

2. Паст  босимли  ТИМИ  томчилатиб  сугориш  технологияси  билан  мойли  экинлардан  юцори
Носил олишни урганиш ва жорий этиш. ИТХ,(HTO), ТИМИ, Ташкент, 2010.—53 бет.

3. Норқулов Усмон - доктори илми кишоварзӣ, профессор, Донишгоҳи давлатии аграрии Тошканд,
тел. 977591850

4. Маматалиев Адҳам-дотсент, ТИИИМСХ, тел. 97 155 05 88

5. Усманалиев Бахтиёр - яке аз таҳиягарони технология, тел. +97 4314415

Лўлањои 
пластмассӣ 
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1.6 Дастгоҳи оббардор барои чарогоҳҳо ва деҳот 

ТАЪЙИНОТ 
Дастгоњи  офтобӣ-бодӣ барои бардоштан 

ва тоза  кардани об аз манбаъҳои 

зеризаминӣ бидуни дастрасӣ ба нерӯи барқ 

ва истифодаи сӯзишворӣ пешбинӣ 

шудааст. Он қобилияти дар як шабонарӯз 
то 1000 литр бардоштан ва бенамак 
кардани обро дорад. 

ТАВСИФ 
Пойгоҳи оббардории офтобию бодӣ (ПООБ) 

дастгоҳест барои таъмини об дар 

минтақаҳои дурдасти биёбонӣ ва 

чарогоҳҳои кӯҳӣ, ки обаш то 18 метр дар 

зери замин аст ва асосан шӯр мебошад. 
Манбаи энергия нурњои Офтоб аст ва 

энергияи электрикӣ дар батареяҳои махсус 

тавлид ва ҷамъ карда мешавад. 

ПООБ бо нерӯгоҳи барқӣ дар асоси 

батареяҳои фотоэлектрикии офтобӣ ва 

таҷњизоти бодӣ бо системаи захиракунии 

об, инчунин системаи обкашӣ барои 

нигоҳдорӣ ва кашидани об аз чоҳ барои 

эҳтиёҷоти маишии  аҳолӣ ва об барои 

ҳайвонот муҷаҳҳаз аст. Дастгоҳи офтобию 

бодӣ метавонад дорои хусусияти модулӣ 
бошад, ки дар он имконияти зиёд кардани 

иќтидор ва таъмини   тамоми нуқтаи 

аҳолинишин бо ќувваи барќ  мавҷуд аст. 

МАНФИАТЊО 
Дастгоҳи оббардори офтобию бодӣ имкон 
медиҳад, ки обро аз маҳалҳои аҳолинишин 
ва хоҷагиҳои хурди минтақаҳои дурдасти 
биёбон ва чарогоҳҳои кӯҳӣ таъмин 
намоем, ки дар он ҷо ягон маркази 
мутамаркази барқ мавҷуд нест ва об дар 
зери замин ва асосан шӯр аст. Истифодаи 
онҳо имкон медиҳад, ки мушкилоти бо оби 
нӯшокӣ таъмин карда,  ба таври содда ҳал 
карда шавад. Энергияи барқ дар 
аккумуляторҳои махсус тавлид ва 
истеъмол карда мешавад ва метавонад 
шабона барои равшанӣ, бенамакшавӣ ва 
дигар ниёзҳо истифода шавад. Чунин 
батареяҳо дар Туркманистон мавҷуданд. 

Таъмини об дар  деҳаи  соҳили Каспий бо 
истифода аз ПООБ 
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1.6 Дастгоҳи оббардор барои чарогоҳҳо ва деҳот 

ТАВСИФ 

Вақте ки офтоб ё шамол пайдо мешавад, насос обро ба гидроаккумулятор (ГА) то он даме мекашад,  
ки калиди фишор фаъол карда шуда, ба контроллер насос барои хомӯш кардани насос сигнал 
медиҳад. Барои он ки об то рӯзи дигар кифоя бошад, ҳаҷми муфиди ГА бояд аз истеъмоли 
шабонарӯзии об зиёд бошад. 
Панелҳои фотоэлектрикиро  (ПФЭ) низ бояд бо назардошти   рӯзҳои абрнок ва зимистон  бо 
захирањои   барқ гирифтан лозим аст. 
Дар фасли зимистон, қудрати панелњои  офтобӣ 30 маротиба (ё бештар аз он) коҳиш меёбад, аз ин 
рӯ, барои таъмин намудани ҷараёни 100 литр об дар як шабонарӯз, як батареяи офтобиро бо 
иқтидори на камтар аз 300-400 Вт истифода бурдан лозим аст. 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 
Видео ва дигар маводҳои муфид: 

https://www.youtube.com/watch?v=WZZk5NxSJxk 
https://www.helios-house.ru/solnechno-vetrovaya-elektrostantsiya-v-d-veligonty.html 
https://www.youtube.com/c/helios_house?reload=9

https://www.youtube.com/watch?v=WZZk5NxSJxk
https://www.helios-house.ru/solnechno-vetrovaya-elektrostantsiya-v-d-veligonty.html
https://www.youtube.com/c/helios_house?reload=9%0c
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1.7 Обсофкунандаи  офтобӣ 

ТАЪЙИНОТ 
Дар Туркманистон, чун дар дигар кишварҳо, 

шумораи бештари заминҳо ба мӯњлати 

дарозмуддат ба иҷора дода мешаванд, ки ин 

барои деҳқонон мушкилоти нав, аз ҷумла бо 

оби тоза ва ошомиданӣ таъмин намудани 

ноҳияҳои дурдастро ба миён меорад. Ин 

вазифаро дастгоњи  худсохти обтозакунак  ҳал 

карда метавонад,  он  қодир аст дар як 

шабонарӯз то 125 литр обро бо масоҳати 5X5 
метр бенамак кунад. 

ТАВСИФ 
Дастгоњи офтобии  обтозакунандаи навъи 

«қуттии гарм» хеле маъмул  шудааст, ки бо 

як сохташ оддӣ  буда, сохтанаш хароҷоти 
кам  талаб мекунад ва нигоњу бинаш 
мураккаб нест. Чунин обтозакунак  (ё 

дистиллятор) дар шакли қуттии  

гармизолятсиядор  ва  дар дохил сиёҳшуда 

сохта мешавад, ки  бо   оби шӯр ё ифлоси 

тозашаванда  пур карда мешавад. Қисми 
болоии обтозакунанда  бо маводи шаффоф 

(шиша, плёнкаи полимерӣ ё оргшиша) 

пӯшонида шудааст. Нурҳои офтоб обро 
гарм мекунанд ва боиси бухор шудани он 

мегарданд. Буғи об дар тамос ба ќабати 

шаффоф, ки ҳарораташ ба ҳарорати ҳавои 

атроф наздик аст, дар сатҳи дохилиаш  
конденсатсия мешавад ва ин оби тоза ба 

обҷамъкунак ҷорӣ мешавад. 

Танаи   обтозакунакро аз филиз, семент, 

пластмасса,  сафолакҳо ва ҳама гуна маводи 
дигари обгузар сохтан мумкин аст.  Пластик 

барои  маҳсулоти хӯрокворӣ бењтар аст, 

зеро  ба он оби ифлос ё шӯр таъсир 
намекунад. Барои пур кардани оби ифлос ё 

шӯр  ва холӣ кардани об дар  қисматҳои 

болоӣ ва поёнии тана ду  сӯрох сохта 
шудааст. 

МАНФИАТЊО 
Обтозакунанда имкон медиҳад, ки дар 
минтақаҳои биёбон, инчунин аз манбаъҳои 
ифлосшуда оби нӯшокӣ гирифта шавад ва 
ин барои саломатии аҳолӣ, нигоҳдорӣ ва 
дастгирии хоҷагиҳои ноҳияҳои дурдаст 
бениҳоят муҳим аст. Озмоишҳо нишон 
медиҳанд, ки њангоми  дистиллятсия (тоза 
кардан)  дар обтозакунанда  тамоми 
бактерияҳо мањв мешаванд  ва миќдори 
пеститсидҳо, нуриҳо ва ҳалкунандаҳо то 
99,5% кам мешавад, яъне қариб мањв 
мегардад. Амалан ќариб њама минтақаҳои 
соҳилӣ ва биёбонро бо истифодаи нерӯи 
офтоб барои тоза кардани об ба шароити 
қобили зиндаӣ табдил додан мумкин аст. 

Маҷмааи обтозакунандаи офтобӣ - 1000 
кв.м (Овез-Ших, Каракуми Марказӣ - 

Институти Энергияи Офтоб) 
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1.7 Обсофкунандаи  офтобӣ 

ТАВСИФ 

Нақшаи маҷмааи обсофкунии  офтобии навъи 
«қуттии гарм»:  
1 - зарфе бо оби шӯр ё ифлос; 
2 - омехтаи буғ ва ҳаво; 3 - сарпӯши шаффоф; 
4 - конденсат; 
5 - девори гармиизолятсионии қуттӣ. Тирчаҳо 
самти нури офтобро нишон медиҳанд.  

Видеомаводҳо: 
ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

https://docs.google.com/presentation/d/1Qoc6axCLQf5G_2265lB5JTaVf6PbPgm_/edit#slide=id.p3 

Коршинос барои машварат: Сердар Мамедниёзов, Туркманистон,  som47@mail.ru 

https://drive.google.com/drive/folders/1LNT5elUwhjA0We6iG3sw-uX1GLuba66N?zx=fx69rfp4q4uq
https://drive.google.com/drive/folders/1LNT5elUwhjA0We6iG3sw-uX1GLuba66N?zx=fx69rfp4q4uq
mailto:som47@mail.ru


1 ТЕХНОЛОГИЯҲО ВА ТАҶРИБАҲОИ БА ИҚЛИМ 

ТОБОВАР БАРОИ ТАЪМИНОТИ УСТУВОР БО ОБ 

1.8 Технологияҳои обёрии офтобӣ -KondensKompressor. 

Технологияи обёрии «дарё»-и пахолӣ 

ТАЪЙИНОТ 
Системаи содда ва амалии обёрии 

қатравӣ барои растаниҳо, ки аз рӯи 

принсипи конденсатсия ва бухоршавии 

об дар офтоб кор мекунад. Намӣ аз хок 

дар деворҳо ҷамъ шуда, бозмешорад ва 

гардиши обро ба вуҷуд меорад. Шабона, 

он вазифаи дукартаро иҷро мекунад, 

зеро миқдори муайяни шабнамро низ 

дарбар мегирад. 

ТАВСИФ 
Чунин обпошак аз ду шишаи пластикӣ сохта 

мешавад: яке 2 литра, дигаре 5 литра ва дар 

поёни Дар зарфи хурдтар боло ва дар шишаи 

калон поёнашро мебурем. Зарфи  хурдро ба 

замин ҷойгир карда,  баъд бо зарфи  калон 

мепӯшем. Асосан бояд назорат кард, ки дар 

зарфи хурдтар ҳамеша об мавҷуд бошад. 

Агар шумо аз  ифлосшавӣ аз пластик нигарон 

шавед, шумо метавонед њамин амалро бо 

зарфњои шишагӣ анҷом дињед. Вале буридани 

зарфњои шишагй  каме мушкилтар хоҳад буд. 

Истифода: 

Шуоъҳои офтоб зарфҳоро гарм мекунанд ва 

оби шишаи  2 литра бухор шуда, дар деворҳои 

шишаи 5-литра ҷамъ шудан мегирад. Он гоҳ 

ба хок ҷорӣ мешавад ва решаҳои растаниҳои 

шуморо ғизо медиҳад. Шумо бояд танҳо 

алафҳои бегонаро тоза карда, дар давоми он 

ба зарф об илова кунед. Чунин  системаи 

обёрӣ барои хатакњои  гарм, ки бо пахол ё 

баргҳо пӯшонда  шудаанд, беҳтарин аст. 

Мулча намии хокро нигоњ медорад ва 

системаи офтобӣ обёриро боз ҳам 

самараноктар мекунад. 

Махсусан барои ин мақсад системаи обёрии 

«дарё»-и пахолӣ мувофиқ аст. 

МАНФИАТЊО 
Чунин система миқдори зиёди обро нигоњ 

дошта,   барои обёрӣ  ва парвариши 

растаниҳое, ки  ба об мунтазам ниёз доранд, 
сарфа мекунад. Чунин мешуморанд, ки 

обёрии офтобӣ метавонад талабот ба обро 

нисбат ба дигар системаҳои анъанавии 

обёрӣ то 10 маротиба кам кунад. 
KondensKompressor обро бе намак, бе 

нитрат ва дигар олудаҳо мекунад. Вай 
инчунин метавонад барои бе намак кардани 

оби баҳр бо ҳамин усул  истифода шавад. 

Дар  ҳавои сардтар растаниҳоро бо ин усул 
гарм кардан мумкин аст. Шароити кор 

беҳтар шуда, хароҷоти меҳнати заноне, ки 

ғизо парвариш мекунанд, кам карда 
мешавад. 
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1.8 Технологияҳои обёрии офтобӣ -KondensKompressor. 

Технологияи обёрии «дарё»-и пахолӣ 

ТАВСИФ 

 То вақти тобистони хушк дар  тамоми ҷуякҳое, 
ки  ба онҳо намӣ намерасанд, ин усулро истифода 
кардан мумкин аст. Барои ин, ҳатто дар фасли 
баҳор, қабл аз шинонидан, як қабати хокро 
гирифта, ба таги он коҳ пошед (1) ва хокро ба 
болои он рехта (3) ва сипас ҷуякро ба таври 
маъмулӣ ташаккул диҳед. Ҳоло он хатакест бо 
обёрии зеризаминӣ лулачањои  обгузар (2) , ки то 
пахол мерасанд,  тавассути ин лулачаҳо чун  
дарёчаи зеризаминӣ нами аз зер ба решачањо  
ҷорӣ мешавад ва чун њолати аз боло об додан 
бухор намешавад Моеъ камтар лозим мешавад ва 
ҳамон ҳаҷми об  ба растаниҳо муддати дарозтар 
дод мешавад. Ѓайр аз ин  пахол, пӯсида, инчунин 
ҳамчун нуриҳои табиӣ хизмат хоҳад кард. 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 
Видео: 

https://youtu.be/fC6x  pNvXqw 
https://drive.eooeIe.com/fiIe/d/1eEH8AchG21kxoSdP0qz2mWNiQICVIoLo/view?usp=sharing 

https://youtu.be/fC6x_pNvXqw
https://drive.google.com/file/d/1eEH8AchG21kxoSdP0qz2mWNiQICVIoLo/view?usp=sharing
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1.9 Маҷмўи соддатарини технологияҳои самараноки сарфаи об ва 

таъминот бо об. Обёрии растаниҳо аз зарфҳои пластикӣ ва гилӣ 

ТАЪЙИНОТ 
Дар тобистони хушк ва бо миқдори ками об 

шумо метавонед нисбат ба ваќти  кофӣ 

будани  об  натиҷаҳои хуб  низ ба даст оред. 

Яке аз усулҳои оддии истифодаи бениҳоят 

босарфаи об барои обёрӣ об додан бо 

зарфҳои пластикӣ ва гилӣ мебошад. Аз 

зарфҳои пластикӣ ё гилӣ дар ќитъа системаи 

мукаммали обёрӣ, инчунин обёрии қатравиро  

ташкил кардан   мумкин аст, ки ин  ба шумо 

имкон медиҳад, ки заминро дар тӯли якчанд 

рӯз обёрӣ кунед. 

ТАВСИФ 
Обёрӣ њангоми дар поён будани  гарданаки 
зарф 

Дар сарпӯши шишаи пластикӣ, ки ҳаҷмаш аз 
1,5 то 3,0 литра аст, бо мех ё бигизи тафсон 
якчанд сӯрохиҳо сохта мешаванд: Сӯрохӣ 
бояд аз 3-5 –то зиёд набошад (сохтори хокро 
ба назар гирифтан муҳим аст: агар вай регӣ  
бошад, пас ду сӯрох кифоя аст). Поёни 
шишаро тақрибан 2/3 ќисм буред. Дар назди 
як навниҳоли помидор (хуб аст, ки шумо 
инро пас аз шинонидан анҷом диҳед), дар 
хок тақрибан 10 сантиметр чуқурча кобед  ва 
шишаро бо гардан дар дохили он гузоред. 
Ҳатман сарпӯшҳоро бо дока ё колготкии 
кӯҳна  пӯшонед. Ин барои он лозим  аст, ки 
сӯрохиҳо барои обёрии қатрагӣ бо хок 
пӯшида  нашаванд. Баъзе таҷрибадорон 
тавсия медиҳанд, ки шишаро тањти  кунҷи 
тақрибан 45 дараҷа ҷойгир кунед. 
Чуќурчаро  бо хок пур  карда,  ба шиша об 
резед. Шумо метавонед на дар сарпӯш, 
балки дар қисми танги шишаи пластикӣ 
сӯрохиҳо кунед. 

Ҳалқа аз колготкаи кӯҳна бењтар аст, зеро 
ҳам сахт ва ҳам бехатар мебошад. Ин обёрӣ 
барои нам кардани решаҳои буттаҳо 
беҳтарин аст. 

Шакли овехташуда. Дар нӯи гармхона дар 
баландии тақрибан 30-50 см аз замин ду 
такягоҳ ё ду мех занед. 

МАНФИАТЊО 
Обёрӣ  бо зарфҳои пластикӣ ба ҳифзи об ва 

баланд бардоштани самаранокии  обёрӣ  

мусоидат мекунад. Мавҷудияти  дастрасии 

мавод. Осонии сохтани  абзорњо, ҳадди ақали 

кор ва хароҷоти ками молиявӣ. Тавассути 

чунин абзор  об нуриҳои ҳалшударо 

мустақиман ба системаи решаи растанӣ 

мерасонад. Вақти сарфашукуда барои обёрӣ. 
Сарфаи назарраси об. Имконияти муносибати 

алоҳида  ба ҳар як растанӣ. Истифодаи дубораи 

партовҳо. Хароҷоти камшуда. Кам кардани 

хароҷоти меҳнат барои занон. Система 

метавонад зеризаминӣ бошад ва зеризаминӣ 

обёрӣ карда шавад. Усулҳои асосии обёрӣ: 

шишаҳо барои об дар гармхона бо гарданак 
поён ё боло гузошта  мешаванд. Онро низ 

овехтан, ба паҳлӯяш гузоштан ё ба  сутун 
бастан мумкин аст. 
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ТАЪЙИНОТ 

Поёни шишаҳои пластикиро буред. Вобаста ба 

шумораи растаниҳо чанд дона лозим 

буданашро ҳисоб кунед. Симро аз поёни 

шишаҳо гузаронда,  онҳоро ба мех ё пояҳо 

мебандед. Вобаста аз тарзи ҷойгиршавӣ, дар 

қаъри он, сарпӯшҳои шиша ё китфакњои он 

сӯрохии хурд кунед (якбора сӯрохиҳои зиёд 

накунед. Онҳоро дар ҳолати зарурӣ илова 
кардан мумкин аст). 

Роҳи хуб ин чуќурчаҳо сохтан дар гарданаи 

зарф  аст. Дар ин ҳолат, шумо метавонед 

обёрии беҳтарин, ҳатто назоратшавандаро ба 
даст оред. Зарф дар болои хатаки  дар 

баландии 30-50 см аз сатҳи замин овезон карда 

мешавад. Ҷойи шишаро чунон бояд интихоб 

кард, ки ќатрањои об  ба баргҳои растанӣ неву, 

балки  ба зери ниҳол ҷорӣ шаванд. Афзалият 
дар он аст, ки об аз таъсири офтоб гарм шуда, 

ба растанӣ гарм равон мешавад. Гардани онро 

боло карда низ ҷойгир кардан мумкин аст, 
барои ин  ба шумо буридани поени зарф  лозим 

нест. Ва он гоҳ лозим меояд, ки дар назди асос 

сӯрохӣ карда шавад. 
Шумо метавонед бо ёрии абзори капилляри 

тунуки қатрагии обёрӣ  ба самти муайян 

обдиҳиро анҷом дињед. Ба шумо мењвари 
ручкаи саќќочадор лозим аст. Унсури 

навиштани он ва боқимондаҳои рангро  тоза 
кардан лозим аст (шумо метавонед рангро бо 

ёрии исфанҷ, бензин ва ҳалкунанда тоза кунед). 

Як нӯги найчаи пластикии ҳосилшударо бо 

дандонкобак бояд бодиққат мањкам кунед. 

Нӯги дигарашро ба сӯрохи шиша ворид кунед. 

Пайванди байни найча ва зарфи пластикӣ бояд 

бодиққат изолятсия карда шавад. Инро ба 

осонӣ бо изолентаи барқӣ, пластилин ё дигар 

василаҳои зери даст  анҷом додан мумкин аст. 

Нуқтаи дуввуми озоди найча бояд дар якчанд 

ҷой сӯрох карда шавад. 

 МАНФИАТЊО 

Обёрии маҳаллӣ бо зарфи гилӣ барои 50-

70% камтар истифода кардани  об кӯмак 

мекунад. Сарфаи вақт. Зарфро ҳар 5-10 рӯз 
пур кардан кофист. 

Алафҳои бегона нест мешаванд. Агар дар 

сатњи  замин об набошад, пас алафҳои 

бегона ҷое надоранд, ки барои нашъунамо 
об  гиранд. 

Ҳашароти зараррасон камтар мешаванд. 

Обёрӣ худтанзимкунанда аст. Растанӣ  

ҳамеша бе иштироки шумо ба қадри 

зарурӣ об мегирад. 

Сохтори хок беҳтар мешавад, системаи 

реша ва қисми болои растанӣ нашъунамо 
мекунад. Истифодаи технологияи 

маҳаллии обёрӣ фишурдашавии хок ва 

коҳиши заминро, ки ҳангоми обёрии 

рӯизаминӣ ба амал меоянд, пешгирӣ 

мекунад. Решаҳо ба хок амиқтар ворид 

мешаванд ва қисми болоии растанӣ сабз 
ва зебо аст. 

Технологияи обёрии маҳаллӣӣ ҳангоми 

парвариши зироатҳо бо системаҳои 

решаҳои нахдор ва хазанда: помидор; 

қаламфури булѓорӣ ва тунд (чили); 

картошка ва ѓ.; бодиринг; кабудӣ; карам; 

каду; харбуза; лӯбиё; нахӯд; ҷуворимакка 

натиҷаҳои хуб нишон  дод;  
Истифодаи системаи мазкур ба оберии 

сабзавоти тирреша: сабзӣ, лаблабу, 

шалғамча муфид нест. Технологияи 

маҳаллии обёрӣ барои коштани тухмӣ ва 

ворид кардани нуриҳо мувофиқ нест. 
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ТАВСИФ 
Ҳоҷат ба сӯрохиҳои зиёд кардан нест. Барои бисёр зироатҳои нозук  як қатра дар як дақиқа 
кифоя аст. Поёни шишаро қисман буред, то обро аз аз воридшавии лой ва ҳашарот пӯшонед. 
Шишаро бо гарданк дар поён  дар наздикии ниҳол ҷойгир кунед; шумо метавонед онро дар 
мењвар)-и мустаҳкам насб  кунед. Чунин обёрии қатравӣ бартариҳои худро дорад - шумо 

метавонед як шишаи пластикиро аз растанӣ андаке  дуртар насб кунед. Дар баробари ин, бояд 
ҳадди аққал бухоршавиро пешгирӣ кардан зарур аст. 

Обёрӣ дар њолати  боло будани гарданаки зарф 

Ин усулро ҳам барои обёрии қатравии як растанӣ  ва ҳам якчад растание, ки дар наздикии он 
мерӯянд, истифода бурдан мумкин аст. Дар шишаҳои 1,5-2 литра, якчанд сантиметр аз тагаш 
болотар барои об бо бигиз  сӯрохиҳо кунед. Агар шиша назди як гурӯҳи растаниҳо насб карда 
шуда бошад, сӯрохињо бояд дар тамоми диаметри шишаи калон иҷро карда шаванд, агар он  
танҳо дар канори як растанӣ   гузошта шавад, дар  шишаи хурд аз тарафи растанӣ сӯрох 
мекунанд. Шумораи сӯрохињо ба навъи хок ва хусусиятҳои зироат вобаста хоҳад буд. Аз 
таҷрибаи бисёриҳо метавон хулоса кард, ки 10-12 сӯрохи кофӣ аст. Ин конструксияњои 
гарданаки зарф дар болоро  байни растаниҳо тавре мегузоред, ки онҳо аз сатҳи замин  10-15 
см боло ҷойгир карда шаванд (зери кунҷ гузоштан низ мумкин аст). Барои он ки сӯрохиҳо бо 
хок пӯшида  нашаванд, қабл аз он ки шишаро ба замин гузоранд, онро бо қабати тунуки 
нейлон мепечонанд ё  гирду атрофашро бо коҳ мепӯшонанд. Ба шишаҳо об мерезанд, дар 
сарпӯш барои баромадани  ҳаво сӯрох мекунанд ва шишаро мањкам мекунанд, то бухоршавии 
об пешгирӣ карда шавад. Афзалиятҳои ин усул ҳадди аққал бухоршавии об, имконнопазирии 
чаппа шудани зарф  дар шамоли сахт мебошад. Бисёриҳо њамчун нуқсонҳо мушкилоти 
нигоҳубинашро  ќайд  мекунанд. 

Барои ташкили обёрии маҳаллӣ барои растаниҳо шумо метавонед зарфҳои хурди гилинро 
истифода баред, ки полезро на камтар аз системаҳои обёрии гаронбаҳо обёрӣ мекунанд. Об аз 
деворҳои зарф зањида мегузарад ва растаниҳо обро ба қадри зарурӣ «менӯшанд». Технологияи 
обёрии маҳаллӣ ҳангоми парвариши зироатҳо бо системаҳои решаҳои мӯякдор ва хазанда: 
помидор; қаламфури булѓорӣ ва тунд (чили); картошка; бодиринг; кабудӣ; карам; каду; харбуза; 
кадуи сабз; лӯбиё; гопокс; ҷуворимакка ва ғайр натиҷањои хуб нишон дод. 
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ТАВСИФ 
Чунин системаи обёрӣ барои зироатҳои лалмӣ: сабзӣ, лаблабу, шалғамча мувофиќ нест. 
Технологияи маҳаллии обёрӣ барои сабзонидани тухмӣ ва ворид кардани нурињо низ набояд 
истифода шавад Зарфи гилинии ҳаҷми зарурӣ интихоб карда мешавад. Шарти асосӣ он аст, ки он 
бояд бо сир пӯшонида нашавад. Кӯзаи гилинро қариб дар ҳама гуна хатакњго: баланд, стандартӣ, 
дар байни буттаҳои ќот (смородина) дар боғ ё гармхона гӯр  кардан мумкин аст. Ҳисоби он сода 
аст: 

• як кӯзачаи хурд метавонад растаниҳоро дар радиуси 60 см «об диҳад» .Ин андозаи аз ҳама
универсалӣ аст, агар хоҳед, шумо метавонед якчанд кӯзачањоро истифода баред;

• кӯзаи миёна - дар радиуси 90 см, барои зарфҳо ва қуттиҳои калон, инчунин барои хатакҳои хурд
мувофиқ аст;

• кӯзаи калон - дар радиуси 120 см, ки барои хоҷагиҳои калон, заминҳои калон пешбинӣ шудааст.
Шумо метавонед кӯзачаҳоро барои шинонидани ниҳолҳои гуногун якҷо истифода баред.

Хусусиятҳои оберии хатак бо «кӯза». 

Зарфро бо об пур кунед ва дар гулзор ё ҷуяки полез гӯр  кунед. Гардани кӯза  бояд аз замин берун 
(3-4 см) истад. Дар атрофи кӯзаи растаниро ба тарзи махсус - дар доираҳои марказдор шинондан 
лозим аст, на дар қатори маъмулӣ. Дар робита бо ин система, «қоидаи ангушти калон» амал 
мекунад, ки дар он гуфта мешавад, ки растаниҳо ба гарданаи кӯза ё ҳадди аксар дар масофаи 
сарангушт аз он шинонда мешаванд. Ин махсусан ба растаниҳои нав шинондашуда дахл дорад. 
Аммо зироатҳоеро, ки системаи решаи рушдкарда доранд, аз гардан 20-30 см дуртар шинондан 
мумкин аст.  Решаҳои растанӣ беихтиёр ба сӯи манбаи намӣ майл мекунанд ва бо мурури замон ба 
беруни кӯза часпида, ба қадри зарурӣ об истеъмол мекунанд. Дар оянда танҳо ба шумо лозим аст, 
ки кӯзаро ҳар 5-10 рӯз бо об пур кунед. Агар борон тез-тез борад, ташвишҳо камтар  мешаванд - об 
дар худи зарф пур мешавад. 

Варианти истеҳсолӣ 

2 кӯзаи гулдони сирдорнашуда ё тагаш  табақчадорро ба њам ширеш кунед. Кӯзањо  ва 
«Ямоќ» кардани  сӯрохиҳои он сафолакҳо бо ширеши обногузар ба амал оварда мешаванд, 
ҷойҳои ширешшуда бо герметики силиконӣ  бодиққат пӯшонида мешаванд, то ки об 
зањида нагузарад. Қисми кӯзача, ки ба он  рӯшноӣ меафтад, бо ранги сафед ранг карда 
мешавад, ки он бухоршавиро  ба таври назаррас кам мекунад. 
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1.9 Маҷмўи соддатарини технологияҳои самараноки сарфаи об ва 

таъминот бо об. Обёрии растаниҳо аз зарфҳои пластикӣ ва гилӣ 

ТАВСИФ 
Ин зарфи сафолиро ба хатак  ё  дар зарфи растанишинонӣ (ташт  ё контейнер ) гӯр  кунед, то 

ки сӯрохи  болои кӯзача  барои рехтани об дар  рӯи хок монад. Дар таштњо бояд хокро бо орди 

доломит омехта кард, то ки  капиллярҳои хок ба вуҷуд ояд. 

Ин системаро бо пайваст кардани кӯзањо ба зарфи калони об бо истифодаи шлангҳои умумӣ 

такмил додан мумкин аст, то дар ҳар як зарф об кофӣ бошад. 

Нигоҳубини кӯзањо  
Зарф бояд пеш аз саршавии сардиҳои аввал аз замин бароварда шуда, тоза ва хушк нигоҳ дошта 
шавад. Агар кӯзаи обро дар њарорати аз 0 ° С поёнтар гузоред, моеъ ба ях мубаддал мешавад ва 
деворҳои нозуки зарфро вайрон мекунад. То мавсими оянда дар ҷои хушк нигоҳ доред. Шумо 
метавонед кӯзаро аз хок ва реша бо истифода аз маҳлули сиркои бо об омехта бо таносуби 1: 10 ё бо 
истифода аз содаи калийдоршуда ва сирко тоза кунед. 

Шарҳ 
Ҳангоми истифодаи усули обёрӣ бо ёрии кӯзаҳои гилӣ, ба зарфҳо нуриҳо ва зањрдоруњоро  илова 
кардан мумкин нест. Ба растаниҳо алоњида  ғизо додан, бо фунгисидҳо ва маводи зиддиҳашарот 
алоҳида коркард кардан лозим аст. Мушоњида кардани  растаниҳоро барои ошкор кардани 
аломатҳои асосии норасоии  об (пажмурдашавӣ, зардшавии баргњо ва ғ.) фаромӯш накунед. Тавсия 
дода мешавад, ки хатакњо  бо мулча пӯшида шаванд, он гоҳ намӣ дар замин хуб нигоњ дошта 
мешавад. 

Интишорот 
ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

https://drive.google.com/file/d/1SaTq_UdUE-eDUNwhmwPBrJJG5OydxSh5/view?usp=sharing 
Видео: 

https://drive.google.com/file/d/1LMky_J8HRAVm4TCFNtAGtsujmzKk_edN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SaTq_UdUE-eDUNwhmwPBrJJG5OydxSh5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LMky_J8HRAVm4TCFNtAGtsujmzKk_edN/view?usp=sharing%0c
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БАРОИ ТАЪМИНОТИ УСТУВОР БО ОБ 

1.10 Шинондани растаниҳо бо нигоҳдории намӣ дар хок 

ТАЪЙИНОТ 
Ҳангоми парвариши боғҳо дар шароити 

хушксолӣ ва норасоии оби обёрӣ 

технологияҳои гуногун барои нигоҳ доштани 

намӣ дар хок истифода мешаванд. Яке аз 

технологияҳои умедбахш шинондани 

ниҳолҳо дар «халтаҳои сангӣ», истифодаи 
мулча ва пашм ё намад мебошад. Ин 

технологияҳо имкон медиҳанд, ки дар 

шароити камобӣ ва лалмӣ, ҳамзамон бо 

истифодаи принсипи обёрӣ аз  атмосфера ва 

ҷамъ шудани намӣ дар решаи ниҳолҳо 

ниҳолҳои дарахтони мевадиҳанда ва ток 
шинонда шаванд. 

ТАВСИФ 
1. Шинондан дар «халтаҳои сангӣ».

 Дар ин ҳолат, полиэтилен ҳамчун мулча ва 
гузоштани шаѓол ё сангњои майда  (бо 

диаметри 3-5 см) дар қисми назди реша 

истифода мешавад. Дар давоми рӯз сангҳо 

хеле гарм мешаванд ва аз чуқурии 70-100 см 

намӣ бухор мешавад ва ба таври интенсивӣ 
боло меравад ва дар зери пардаи 

полиэтиленӣ ҷамъ мешавад, шабона пардаи 

полиэтиленӣ ва сангҳо зуд хунук мешаванд ва 

раванди конденсатсия оғоз меёбад. 
2. Шинондан бо мулча

     Коҳро ҳамчун мулча истифода мебаранд, 

ки он намии решаи растаниҳоро нигоҳ 

медорад, бухоршавии намӣ ва масрафи обро 

барои обёрӣ кам мекунад. Мулчаронӣ як 

амали мавсимӣ барои омода кардани 

растаниҳо ба хушкӣ ва тағйирёбии ҳарорат 
аст. Мулчае, ки аз пахол ва дигар маводи 

органикӣ тайёр карда шудааст, дар хок хуб 

вайрон мешавад ва ба нигоҳ доштани ҳосили 

зироатҳо дар иқлими тағйирёбандаи хушкӣ 
таъсири судманд мерасонад. 

МАНФИАТЊО 
Технология имкон медиҳад, ки ниҳолҳои 

дарахтони мевадиҳанда ва ток дар шароити 

лалмӣ ва дар шароити беобӣ  парвариш 

карда шаванд. Аз манфиатҳои иқтисодӣ ва 

экологӣ муњимашон кам шудани сарфи об 

барои обёрӣ, нигоҳ доштани растаниҳо дар 

ҳолати хушкӣ ва нигоҳубини муносибтари 

ниҳолҳо мебошанд. 

Боғбон Рашидов Наим дар вилояти Суғди 
Тоҷикистон ниҳолшинониро бо истифода аз 
сангҳо ва полиэтилен намоиш медиҳад. Аз  
маводи озмуни CAMP4ASB барои амалияи 
беҳтарини мутобиқшавӣ ба иќлим.
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1.10 Шинондани растаниҳо бо нигоҳдории намӣ дар хок 

ТАВСИФ 

Шинондан бо пашм. 

     Барои шинондани дарахтон чуқурии баландиаш ва диаметраш 1 метраро  мекобанд. Дар 

поёни чуќурии кофташуда як қабати пашм ё намади табиӣ, ки вазнаш тақрибан 4-5 кг аст, 

гузошта шуда, қубури пластикӣ аз сатњи пашм то баромади он ба рӯи замин гузошта мешавад. 

Ин барои дарахтон манбаи доимӣ ва назоратшавандаи обёриро фароҳам меорад, ки ба зинда 

мондани дарахт дар давраи хушксолии шадид ва афзоиши ҳосили он мусоидат мекунад. Як 

миќдор  компости органикӣ ва ё хоки баландсифат  ба рӯи пашм гузошта мешавад, то ба 

афзоиши дарахти дар чуќурӣ  шинондашуда мусоидат кунад. Баъд ба дарахт тавассути қубур 
об дода мешавад. 

    Аз рӯи бањогузорињо  5 кг пашм тақрибан 4 литр обро нигоњ медорад. Хасу хошок  ё 

аррамайдаи фишурдашуда метавонанд ҳамчун алтернатива барои пашм барои нигоҳ доштани 
об дар ин технология истифода шаванд. 

Шинондани ниҳолҳо бо пашм  Боғбон Қаландаров Рустам аз Душанбе дар     
 маҳалли худ ниҳолҳоро бо мулча шинонда      
 истодааст. Порча аз видеои CAMP4ASB 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

Шинондани дарахтон ва буттаҳо: қоидаҳои асосӣ, 2012 
https://www.ruspitomniki.ru/articIe/vash-sad.htmI/id/228 
Видео: Шинондани ниҳолҳо дар норасоии об: https://youtu.be/hSnq5_BY3PI 
Нигоҳ доштани намӣ дар хок дар ҷойҳои камобӣ: https://yec.k-box.net/d/show/26849983-7425-
4a13-a322-4258ae5060ac 

https://www.ruspitomniki.ru/articIe/vash-sad.htmI/id/228
https://youtu.be/hSnq5_BY3PI
https://yec.k-box.net/d/show/26849983-7425-4a13-a322-4258ae5060ac
https://yec.k-box.net/d/show/26849983-7425-4a13-a322-4258ae5060ac
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1.11 Ҳоҷатхонаҳои хушк 

ТАЪЙИНОТ 
Қариб ҳамаи нуқтаҳои аҳолинишини Осиёи 

Марказӣ бо шабакаи доимии ҳоҷатхонаҳои 

бо чуќурӣ сохташуда фаро гирифта 

шудаанд. Нитратҳо ва наҷосатҳое, ки ба хок 
ворид мешаванд, оби зеризаминиро ифлос 

мекунанд, ки онро аҳолӣ тавассути чоҳҳо 

ҳамчун оби нӯшокӣ истифода мебаранд. 

Ҳоҷатхонаҳо ва канализатсияҳои бадсифат 

сохташуда сабаби асосии беморӣ ва 

ифлосшавии обҳои зеризаминӣ мебошанд. 

Дар њолати  то рафт кам шудани  захираҳои 

оби тоза безараргардонии партовҳои 

одамон  масъалаи  муҳим мешавад. 

ТАВСИФ 
Ҳоҷатхонаҳои хушкро бо истифода аз 

маводҳои мавҷуда мустақилона сохтан 

осон аст. Ҳоҷатхонаи хушк ҳоҷатхонаи 

оддӣ аст, ки дар болои ду камераи аз хишт 
бо баландаш 80-100 см сохташуда   насб 

карда шудааст Нишастгоњи њоҷатхона аз 

пластмасса, сафол, бетон ва ё варақаи аз 

пӯлоди зангногир ё дигар мавод сохташуда 

- ќиф  ва сӯрох иборат аст. Барои кори

њоҷатхонаҳои хушк шароити зерин зарур
аст:

1) сохти  ҳоҷатхона имкон медиҳад, ки

пешоб ва наҷосат омехта нашавад: пешоб

ба наҷосат намерасад;

2) дар поини ҳоҷатхона ду зарф (камера)-и

хушк мавҷуд аст, ки ба  онҳо наҷосат дохил
мешавад ва фавран бо фраксияи хуби хок,

аррамайда, хокистари ҳама гуна маводи

органикӣ пӯшонида мешавад;

3) камераҳо бояд хушк бошанд ва қабл аз
истифода бо омехтаи хушки органикии хок,

аррамайда, хокистар пӯшонида шаванд;

4) вентилятсияи хуб-  аз камераи наҷосат

тавассути қубури вентилятсия гардиши

ҳаворо таъмин мекунанд.

Ба ғайр аз ду камера, ҳоҷатхонаи хушк

барои нигоҳ доштани пешоб зарфи алоҳида

(канистра) дошта,  он аз ҳоҷатхона

тавассути қубури обгузар меояд, ки дар

оғози он як клапани чаппа насб карда
шудааст.

МАНФИАТЊО 
Ба ҳисоби миёна, як нафар одам дар як сол 50 

литр наҷосат ва 500 литр пешоб хориҷ мекунад. 

Ҳоҷатхонаи оддии обдор дар як сол 12000 литр 

обро масраф карда, ҳаҷми партовҳои хатарнок 

- оби «сиёҳ»-ро зиёд  мекунад, ки онро дар

деҳот, чун қоида, инчунин ба зери хок мерезанд.

Њоҷатхонаҳои хушк обро ифлос намекунанд,

партовҳои эҳтимолан хатарнок ҷудо карда

мешаванд, бењдошти муҳит риоя мегардад ва

коркарди дубора бехатар мешаванд. Партовҳои

инсон ҳамчун нуриҳо истифода мешаванд.
Барои он водопровод ва системаи гарони

обтозакунӣ лозим нестанд. Сохтмони

ҳоҷатхонаҳо содда буда, дар ҳама намудҳои

манзил бо истифода аз масолеҳи арзони

истеҳсоли маҳаллӣ сохтан имконпазир аст.

Пешобе, ки аз 50 нафар одам ҷамъ карда

мешавад, метавонад як гектар заминро бо нурӣ
таъмин  кунад, ки ин баробари ба  ҳар гектар
илова кардани 120-150 кг нитроген (азот) аст ва

наҷосати компостшуда барои истифода бехатар

аст, сохтори заминро беҳтар ва њосилхез (бо
фосфор, калий, магний) мекунад.

Ҳоҷатхонаи хушки мактаб, деҳ. Балдибрен, 
ВҶҚ, Қазоқистон 
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ТАВСИФ 
Дар давоми 2-3 сол дар камераи пур аз наҷосат раванди кам кардани микрозаррањои беморизо ба 

амал меояд ва омехтаи наҷосат ва моддаҳои органикӣ ба кондитсионери безарари хок ба монанди 

хоки  оддӣ табдил меёбанд. Омехтаи органикиро барои пошидани  ҳаррӯза ба наҷосат аз омехтаи 

бехтаи хок, хокистар, ҳезум, оҳак тайёр кардан мумкин аст. Як сатил аз ин омехта як моҳ мерасад. 

Муҳим он аст, ки як ҷузви хокӣ мавҷуд  бошад, ки наҷосати навро боэътимод пӯшонад. 

Вақте ки камераи истифодашуда пур мешавад, наҷосат бояд бо қабати хоки хушк пӯшонда шавад 

ва  ҳоҷатхона болои камераи холӣ гузошта шавад. Вақте ки камераи дуюм пур мешавад, камераи 

аввал бояд холӣ карда шавад. Маводи дохилиӣ метавонад ҳамчун хок / кондитсионер истифода 

шавад. 

Дастурҳо барои сохтани ҳоҷатхонаи хушк: 
https://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/ru_EHB_2010/ru_EHB_2010_07.pdf 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

www.ecosan.ore 

https://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/ru_EHB_2010/ru_EHB_2010_07.pdf
http://www.ecosan.org/
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2.1 Оташдони босамари непалӣ 

ТАЪЙИНОТ 
Навъи мазкури оташдон барои пухтупаз 
истифода мешаванд ва вобаста аз сохт он 

барои якчанд дегу дегчаҳои ҳаҷмашон 
гуногун таъйин шудааст. Оташдон аз 

масолеҳи маҳаллӣ бо истифодаи намад ва хас 
сохта шудааст ва самаранокии баланди 
истифодаи энергияро дорад. Ин оташдонњо 

одатан “непалӣ” номида мешаванд. Чунки 

технологияҳо аз Непал паҳншавиро сар кард, 

дар он ҷой ҷомеаҳои камбизоати деҳот аз 

нарасидани ҳезум азият мекашиданд. 

ТАВСИФ 
Дар амалия якчанд намуди оташдонњои 
сӯзишвориро сарфакунанда мавҷуданд, ин 
оташдонњо ICS (improving cooking stove) 
«Оташдонњои самаранок барои омода кардани 
хӯрок»  ва IICS «оташдонњои самаранок  барои 
тайёр кардани хӯрок барои корхонањо» номида 
мешаванд. Истифодаи ин оташдонњо ду њадаф 
дорад:  кам кардани  миќдори сӯзишвории 
истифодашаванда дар натиҷаи такмили  раванди 
сӯзиш, ки дар натиҷа бурриши дарахтон ва 
буттањоро ва мушкилоти  зиёдшавии ихроҷњо ва 
дудро дар дохили бино кам мекунад  

Оташдонҳои ICS дар хонаводаҳо, дар ошхонаҳо 

бо истифода аз ҳамон масолеҳи маҳаллӣ чун 

оташдонҳои анъанавӣ сохта мешаванд. Аммо,  

фарќ аз оташдонҳои анъанавӣ дар он аст, ки  

оташдонҳои ICS ифлосиро коҳиш медиҳанд, 

истифодаи сӯзишвориро сарфа  мекунанд ва 

хавфи бемориҳоеро, ки дуди дохили хона ба 

вуҷуд меорад, кам мекунад. Камбудии  

оташдонҳо - ҳар се моҳ дудбаро аз дуд бояд  тоза 

карда шавад, зеро он аз хишти гилӣ сохта 
шудааст. 

Оташдонњои IICS барои пухтупаз дар ҷҷойҳои 
дорои шумораи зиёди истеъмолкунандагон 

пешбинӣӣ шудаанд: корхонаҳо, қисмҳои ҳарбӣ, 

мактабҳо ва кӯдакистонҳо, ошхонаҳо, 

чойхонаҳо ва тарабхонаҳо. Ин тоташдонҳо 

барои як, ду ва ё зиёда аз он  дегҳо, дегҳои калон 

пешбинӣ шудаанд. Ин оташдонҳо як ҷойи 

оташдаргиронӣ доранд, ки  якчанд дегҳоро гарм 

мекунад ва сӯзишвориро сарфа мекунад. 

МАНФИАТЊО 
Сарфа кардани ҳезум ҳангоми истифодаи 

оташдонҳои навъи непалӣ дар муқоиса бо 

оташдонҳои анъанавӣ ба 50% мерасад. 

Натиҷаҳои санҷиши оташдонњо  нишон 

доданд, ки ҳангоми истифодаи онњо  дар як сол 

то 0,6 метри мукааб чӯб (дарахтҳо) ё 260 кг 
ангиштро сарфа кардан мумкин аст. 

Оташдонҳои навъи мазкур шароити санитарӣ 

ва гигиениро дар ошхона беҳтар мекунанд – 
дуд намекунанд ва барои истифода бехатар 

мебошанд. Сохтмони оташдон омӯзиши 
оддиро талаб мекунад ва хусусан дар байни 

занон оташдонҳои мазкур хеле маъмуланд. 

Оташдони  навъи непалӣ дар хонаводаи 
Муродова Моҳира аз деҳаи Деҳқонободи 

Тоҷикистон. 
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ТОБОВАР БАРОИ ТАЪМИНОТИ УСТУВОР БО 

ЭНЕРГИЯ 

2.1 Оташдони босамари непалӣ 

ТАВСИФ 
Оташдонњо аз масолењи мањаллӣ сохта мешаванд. Ба тайёр кардани хишт, ки онро пешакӣ 
тайёр кардан лозим аст, аҳамияти калон дода мешавад. Ба хиштҳои гилӣ коҳ, намад ва 
саргини гов илова мекунанд, ки ин ба онҳо хусусиятҳои энергиякамсарфкунанда  ва 
мустањкамӣ  мебахшад. Дар сохтани оташдон якчанд марҳила мавҷуд аст: сохтани асоси 
кӯраи оташ, тақсимоти дохилӣ, сохтани дудбаро, андова кардани оташдон. Чӣ гуна 
сохтани оташдонро дар видеои замимашуда пайдо кардан мумкин аст 

Сохтани оташдон  дар деҳаҳои Бирлаш ва Лангари Тоҷикистон. 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

Интишорот: 

Дастури кӯтоҳ оид ба сохтани оташдонњои  каммасраф, ТҒҲ «Замини хурд», Душанбе, 2010: 

http://sgp.uz/userfiles/Energy%20effic%20stoves%20russian.pdf 

Видео дар бораи сохтани оташдонњо.  ТҶ «Маркази экологии ҷавонон», Душанбе, 2018: 

• асбобҳои зарурӣ: https://youtu.be/K47_GAKL3_U

• сохтани хишт: https://youtu.be/PzX0JwXcj6Q

• сохтани оташдон: https://youtu.be/HkSkYJ5BuTU

http://sgp.uz/userfiles/Energy%20effic%20stoves%20russian.pdf
https://youtu.be/K47_GAKL3_U
https://youtu.be/PzX0JwXcj6Q
https://youtu.be/HkSkYJ5BuTU
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2.2 Брикетҳои сўзишворӣ 

ҲАДАФ 

Брикетҳои сӯзишворӣ. 
Брикетҳои сӯзишворӣ як навъи сӯзишвории 

сахт, алтернатива ба ҳезум ё ангишт аст, ки аз 

массаи фишурдашудаи партовҳои кишоварзӣ 

(хасбеда, пору, пӯсти донаҳо), партовҳои 

коркарди чӯб (аррамайда, қоқпой ва ғайра), 

боқимондаҳои ангишт иборат мебошанд. 

Технологияи истеҳсоли брикетҳои 

сӯзишворӣ дар раванди пахш кардани 

партовҳо дар зери фишори баланд (бо гармӣ 
ва ё бе он) асос ёфтааст. 

ТАВСИФ 

Брикетҳои сӯзишворӣ бар ивази ҳезум ё 

ангишт ҳангоми тайёр кардани хӯрок ва 

брикет истифода мешаванд. Барои тайёр 

кардани брикетҳои сӯзишворӣ шумо 

метавонед аз соддатарин прессҳои дастӣ, ки 

дар хона сохтан  мумкин аст, истифода 

баред. Қисмҳои исканҷа бо болтҳои калон 

пайваст карда мешаванд. 

Исканҷаи дастӣ барои тайёркунии брикетҳо 
 (дар асоси маводҳои «Биёед якҷоя 
алтернатива кунем», Тошканд 2010) 

1- Дастаки исканҷа 1380 мм x45 мм х 100 мм.
2- Китфи пайвасткунанда 450 мм х 45 мм х 10

3- Пресси асосаш дарозрӯя 1220 мм х 45 мм х
100 мм.

4- Пояки пресс 600 мм x45 мм х 100 мм. -2 дона.

5- Такягоҳи амудӣ 1000 х 45 х 100мм-4 дона.

6- Китфи дарозрӯя 1530 мм х 45 мм х 100 мм.

ФОИДАҲО 
Истифодаи брикетҳо технологияи 

мураккаб нест ва ба шумо имкон 

медиҳад, ки партовҳои истеҳсолотро кам 

кунед, истифодаи чӯб ва сӯзишвории 

энергетикиро кам кунед. Тайёр кардани 

брикет имкон медиҳад, ки сокинони деҳа 

бо сӯзишвории арзон ва аз ҷиҳати 

экологӣ тоза назар ба ангишт барои 

гармкунӣ ва пухтупаз истифода баранд.  

Брикетҳои тайёр пеш аз хушконидан. 
Дар омӯзиши CAMP4ASB 

Тоҷикистон. 
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2.2 Брикетҳои сўзишворӣ 

ТАВСИФ 
Барои истеҳсоли брикетҳо шаклњои оҳанин истифода мешаванд. Поршен бо баландии 285 мм ва 
бо диаметри 102 мм ва силиндр бо баландии 285 мм ва бо диаметри 106 мм 

Барои исканҷа маҳсулоти хом тайёр кардан лозим аст. Омехтаи тавсияшаванда, ки дар асоси 

таҷрибаи хонаводаҳо дар Тоҷикистон тањия  шуд, инҳоро дарбар мегирад: аррамайда, партовҳои 

ҳезум, баргҳо 30%, поруи гов - 30%, хокаи ангишт 40% (зермаҳсулот барои брикетҳо метавонанд 
дар як карсон омехта карда шаванд). 

Пас аз он фишордиҳӣ, хушккунӣ (3-7 рӯз) ва нигоҳдории брикетҳоро дар ҳавои кушод ва ё ҳуҷраи 

ҳавогузар анҷом додан  лозим аст. 

Омӯзиши омода кардани брикетҳои сӯзишворӣ,  Тоҷикистон, 2020 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

Интишорот: 

«Биёед якҷоя алтернатива кунем», БГХ\ФГЭ, Тошканд, 2010 
http://sgp.uz/ru/publications/publications/508 

Видео: 

Брикетҳои сӯзишворӣ: https://youtu.be/qRbmT2C9Pw0?list=PL3uSPF-JLq4-81sR95qKv8ak48Ej68PhV

http://sgp.uz/ru/publications/publications/508
https://youtu.be/qRbmT2C9Pw0?list=PL3uSPF-JLq4-81sR95qKv8ak48Ej68PhV
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2.3 Оташдони офтобӣ аз антеннаи моҳвораӣ 

ТАЪЙИНОТ 
Ин ошхонаҳо аз оинаи оддии фурӯхамида  

иборат мебошанд, ки нури Офтобро дар 

маркази худ ҷамъ мекунанд. Хусусияти ин 

гуна ошхонаҳо ҳарорати баланди 

гармидиҳӣ ба «ҳадаф» мебошад 

Истифодаи он дар њолати ба Шумо зарур 

шудани зуд пухтани хӯроки начандон  зиёд 

ба мисли пухтан дар оташдони муќаррарӣ  

қулай аст. 

ТАВСИФ 
Усули осонтарини сохтани 

нурҷамъкунандаи  худсохти офтобӣ 

истифодаи табақи антеннаи моҳвораии 

кӯҳна мебошад. Антеннаро бодиққат 

шӯед, хушк кунед. Пардаи оинаворро ба 

тарафи нур қабулкунии  антенна 

часпонед. Барои он ки парда  ҳамвор ва 
бидуни чин часпонда  шавад, онро ба 

тасмањо  бо паҳнои 3 - 5 сантиметр буридан 
лозим аст. Агар антенна  диаметри хурд 
дошта бошад, тавсия дода мешавад, ки 

тасмаҳоро тақрибан бо надозаи 10 см 

дароз пора кунед. Ҳар як пораро алоҳида 

ва ҷои пайвандҳоро бодиққат ширеш 
кунед. 

 Буридани сӯрохие дар маркази табақ бо 

диаметри тақрибан 5 - 7 сантиметр тавсия 

дода мешавад. Аз ин сӯрохӣ кронштейн бо 
лавњаи дегмонак барои гузоштани дег 

гузаронда мешавад.  Ин кафолат медиҳад, 

ки зарфи хӯрокворӣӣ ҳангоми тобиши 

рефлектор дар офтоб устувор монад. Вақте 
ки рефлектор омода аст, он бояд ба 

такягоҳ насб карда шавад. Баъд аз ин, ба 

шумо лозим аст, ки нуқтаи марказиро 
муайян кунед. 

Барои бештар  фурӯ бурдани  гармӣ дег 

бояд сиёҳ бошад. 

Њар  қадаре ки мавод барои инъикоси 
шуои офтоб хубтар интихоб карда шавад, 

ҳарорат дар маркази фокус баландтар 

хоҳад буд. 

Оташдони  офтобиро сохта, онро  ба сӯи 
офтоб мегардонем. Бо шоќул тавре танзим 

мекунем,  ки нуқтаи фокусӣ (нурҷамъкунӣ) 
ба  дег равона карда шавад. 

МАНФИАТЊО 

Дар бисёр деҳот ва шаҳракҳо газ нест, аз ин 

рӯ занон дар оташдон  хӯрок мепазанд. 

Ҳезум доимо намерасад. Аллакай 

плантатсияҳои нодирро бурида истодаанд. 

Дар баробари ин, мардум бисёр антеннаҳои 

параболиро ҷамъ кардаанд, ки имрӯзҳо 
истифода намешаванд. 

Вақт ва пулро сарфа мекунад, истифодаи 

меҳнати ҷисмонии занонро талаб 
намекунад, ба тоза кардани хокистар ва 

партовҳо ниёз надорад. Сарфаи энергия. 

Таъсирро ба  муҳити атроф коҳиш медиҳад. 
Технология метавонад дар дохили кишвар 

истеҳсол карда шуда, ҷойҳои нави корӣ 

фароҳам оварда шавад. 

Барои гирифтани тафсилот дар бораи 

истифодаи оташдони офтобӣ, ба оташдони 
офтобии болдори боло нигаред. 

Сатҳи антеннаро бо пардаи металлӣ бо 
қабати часпанда, қабати оина, фолга ё 

пораҳои хурди оина мепӯшем 
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2.3 Оташдони офтобӣ аз антеннаи моҳвораӣ 

ТАВСИФ 
Камбудии ин оташдон дар  он аст, ки дар тӯли тамоми вақти пухтупаз бояд ҳар ним соат 

антеннаро ба самти офтоб гардондан лозим мешавадт.  Ғайр аз он, бояд чораҳои эҳтиётӣ 

андешида шаванд, то тасодуфан ба нуқтаи марказӣ (фокусӣ) нарасанд ва насӯзанд. 

Њарорат дар нуқтаи фокусӣ ба садҳо дараҷа мерасад ва метавонад ба осонӣ блоки чӯбиро 

аланга диҳад (ҳарорати сӯхтани чӯб беш аз 300 дараҷа аст). 

Беҳтараш бо чунин плитаи офтобӣ бо  айнаки офтобӣ кор кунед, то ки чашмҳо аз нурҳои 
инъикоси Офтоб осеб наёбанд. 

Эзоњ 

Агар шумо моҳвораро худатон сохта бошед, пас роҳи осонтарин муайян кардани нуқтаи 

фокусӣ - ҷои ҷамъшавии (консентратсияи) нурҳои офтобии инъикосшуда аз сатҳи антенна бо 

усули таҷрибавӣ мебошад. Як пораи фанери ғафсро гирифтан лозим аст ва онро тадриҷан аз 

консентратор то коҳиши доғи офтоб дар он дур кардан лозим аст, вақте ки он ҳадди аққал 

кам мешавад, ин нуқтаи тамаркузи нурҳои офтоб хоҳад буд. 

 Дар акс - намоиши 
оташдон аз як табақи 
моҳвораӣ дар давраи 

омӯзишӣ ноҳияи 
Хонимехи вилояти 

Навоӣӣ 

Интишорот 
ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

https://drive.google.com/file/d/1vEb92gNWekJpwO3AfmLceHJFjhEyvoUF/view?usp=sharing 
Видео: 

https://drive.google.com/file/d/1auM2Mu6bcIQLzX3F7gg_33p5Fi58vvzI/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1JrgyvEoIea29AKuEUil3LmYBPXsXPzEi/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1vEb92gNWekJpwO3AfmLceHJFjhEyvoUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1auM2Mu6bcIQLzX3F7gg_33p5Fi58vvzI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JrgyvEoIea29AKuEUil3LmYBPXsXPzEi/view?usp=sharing
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2.4 Зарфи обгармкунандаи офтобӣ 

ТАЪЙИНОТ 
Зарфи офтобӣ иншооти сохта шудаест барои 
гарм кардани об бо истифодаи энергияи шуои 

офтоб. Ҳаҷми оби гарм  аз 60 то 100 литрро 

(вобаста ба андозаи зарф) ташкил медиҳад. 

Дар тобистон об дар чунин зарф дар тӯли 4 

соат то 50-85 ° С ва дар рӯзи офтобии 
зимистон то 30-40 ° С гарм мешавад. 

ТАВСИФ 
Маводи зарурӣ: фанер (ғафсиаш10 мм) - 0,5 

варақ, фанери (ғафсии 4 мм) - 1 варақ, 

полистирол (ғафсии 5 мм) 1 варақ, фолга 

барои изолятсия бо пойгоҳ - 4 м, шиша 

(ғафс). 4 мм) андозаи 75 см х 50 см - 2 дона, 

ширеши силиконӣ, - 1 найча, шарнири роялӣ 
- 2 дона, соябанди бар - 1 дона, бочка (V = 60

л) - 1 дона, калтакҳо (д = 20 мм, I = 40 мм) -

1 дона, кунҷҳо (д) = 20 мм,

металлопластикӣ) - 2 дона, қубури пластикӣ
(d = 20 мм, I = 1 м) - 1 дона, шланг (d = 15 мм,
I = 70 см) - 1 дона, ќиф (d = 20 мм) - 1 дона.,
Дона бо адаптер (д = 20 мм) - 1 дона, ќиф - 1
дона, шланги васеъ (д = 5 мм, I = 50 см),

навори инъикосӣ - 1 рулон, винтҳои худгард

(1-3 мм.) - 1 қуттӣ, рейка  (4 мм х 3 мм) - 10

метр, васлкунакҳои «калидӣ» - 1 дона, ранги
сабз - 3 л.

Воситаҳои асосӣ:тасмаи  андозагирӣ,

парма, арра, хасу ранг (ғалтак),

мурваттобак, анбӯр.

Унсури марказии таҷњизот  зарфи аз пӯлоди
зангногирсохташудааст (масалан, аз

дегхонаи истифодашуда), ки дар қуттии

чӯбӣ гузошта шудааст. Зарфро барои

самараноктар нигоҳ доштани гармӣ сиёҳ
ранг кардаанд ва деворҳои дохили сандуқ,
бошад  бо фолга часпонда  шудаанд. Ранги

сиёњ таъсири тамаркузи нур, ҳарорати об ва

суръати гармиро зиёд мекунад. Деворҳои

боло ва пеши қуттӣ аз шиша сохта шудаанд.

Ғайр аз он, байни зарфи об  ва деворҳои

қуттӣ бо қабати ғафси кафк, пенопласт  ё

дигар маводи изолятсионӣ пур карда
мешаванд.

МАНФИАТЊО 
Истифодаи зарфи офтобӣ дар чарогоњњо, 
минтаќањои занбӯрпарварии дурдаст, дар 
сањро, ки ба сӯзишворӣ, њезум ё барќ дастрас 
нест, ќулай аст. 
Васли   зарфи офтобӣ  низ осон аст ва онро аз 
њар гуна маводњои зери даст  сохтан мумкин 
аст. 
Таҷњизот  имкон медињад, ки шароити 
зарурии санитарӣ таъмин карда шуда, барои 
эњтиёҷоти хонагӣ таќрибан 20 литр оби гарм 
таъмин карда шавад 
Технология дастрас ва арзон буда, имкон 
медињад, ки он ба дењќонон ва хонаводањо, аз 
ҷумла хонаводањое, ки сарварашон занон 
мебошад, васеъ пањн карда шавад. 
Одатан, занон дар омода кардани ѓизо ва 
гармкунии об ширкат меварзанд, 
технологияњо шароити кор ва зиндагии 
онњоро бењтар мекунанд. 
Манфиатњои экологӣ – камшавии 
пањншавии газњои гулхонаӣ дар сатњи 
хонаводањо. 

Аъзоёни ҷамоати Дастони вилояти 
Иссиқкӯли ҶҚ зарфи гармидиҳии обро дар 

устохонаи деҳаи Жениш насб карданд 
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2.4 Зарфи обгармкунандаи офтобӣ 

ТАВСИФ 

Ба шарофати ин тадбирҳо, дар дохили қуттӣ таъсири гармхонаӣ  ба вуҷуд меояд, ки ба шумо 

имкон медиҳад, ки оби зарфро зуд гарм кунед ва онро гарм нигоҳ доред. 

Истифода:  Зарфи офтобиро низ дар зимистон, њангомӣ соф будани њаво, дар рӯзи офтобӣ 
истифода бурдан мумкин аст. Дар ҳарорати минусӣ, зарфро дар ҳолати консервшуда нигоҳ 
доштан беҳтар аст. Барои ин, танҳо обро холӣ кунед, пӯшонед ва онҳоро аз зарари механикӣ 
муҳофизат кунед. 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

Видео дар бораи таҷњизоти  зарфи офтобӣ дар асоси маводи БГХ\ФГЭ: 
https://youtu.be/xPB0D6dr8SY 

Зарфро   барои души офтобӣ чӣ гуна интихоб бояд кард - https://yandex.ru/turbo/kak-
sdelano.ru/s/dachnyie-xozyajstvennyie-postrojki/bak-dlya-dusha 

Макони намоиш: деҳаи Мениш, ноҳияи Метиогуз, вилояти Иссиқкӯл ҶҚ. 

Шахси тамосгар: ftairat ftasimov, почтаи электронӣ: Kairatbek.k@gmail.com

https://youtu.be/xPB0D6dr8SY
https://yandex.ru/turbo/kak-sdelano.ru/s/dachnyie-xozyajstvennyie-postrojki/bak-dlya-dusha
https://yandex.ru/turbo/kak-sdelano.ru/s/dachnyie-xozyajstvennyie-postrojki/bak-dlya-dusha
mailto:Kairatbek.k@gmail.com
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2.5 Коллектори ҳавогузари офтобӣ 

ТАЪЙИНОТ 
Коллектори ҳавогузари офтобӣ барои марзи 

биноҳои истиқоматӣ ва биноҳои ёрирасон 

пешбинӣ шудааст. Коллектор ба девор ё ба 

боми бино насб карда мешавад Вақте ки нури 

офтоб ба сатҳи он ва панели фотоэлектрикӣ 

меафтад, вентилятори он фаъол мешавад ва 

ҳавои гарм ба гарм кардани хона шурӯъ 

мекунад. 

ТАВСИФ 
Коллекторро дар асоси чаҳорчӯбаи тирезаи 

оддии чӯбӣ ва варақи металлии 

рангкардашуда ҷамъ кардан мумкин аст, ки он 

абсорберро ташкил медиҳад. 

Маводи зарурӣ: чаҳорчӯбаи тиреза бо шиша 

аз як тараф 1,37 mx 1 м, варақи оҳанини 0,4 мм, 

2 метр фолгаизолин (ғафсии 5 мм), фанери 

OCP (6 мм) - 1 варақ, рейка (4 см x Zcm) -3 м, 
штапик барои мустањкам кардани  шиша-5м, 
вентилятор (14 Вт) ва клапани (чаппа) 

назоратӣ, ранги сиёҳ, саморезњо, лентаи 

изолятсионӣ, ширеши  «Момент»  ширеш, 

силикон - 1 найча, сими барқ - 2 м, панели 

фотоэлектрикӣ (агар бошад) - 1 компютер. 

Воситаҳои асосӣ: тасмаи  ченакдор, парма, 

арра, хасу ранг (ғалтак), бурандаи шиша, 

мурваттобак, анбӯр. 

Унсури асосии коллектор лавҳаи металлии 

сиёҳкардашуда (абсорбер) мебошад. Сатҳи 

сиёҳи он гармии офтобро ба худ мегирад ва ба 

ҳаво мебарорад. То он даме, ки коллектор 

медурахшад, ҳавои сарди хона, ки аз ҷониби 
вентиляторњо дода мешавад,  гарм мешавад. 

Ҳавои аллакай тафсон ба ҳуҷра бармегардад - 

ба шарофати чунин вентилятсия, ҳарорат дар 

хона тадриҷан баланд мешавад. Ҳавои ҳуҷра 

тавассути коллекторҳои офтобӣ мегузарад ва 

гарм мешавад. Ҳавои тафсон ба ҳуҷра 

бармегардад. Панели офтобӣ (агар пешбинӣ 
карда шавад) кори вентиляторро таъмин 
мекунад. 

МАНФИАТЊО  
Чунин дастгоҳ метавонад барои гарм кардани 

хона, гармхона, гараж, сарой ё мурғхона 
истифода шавад. Дар сурати истифодаи он дар 

мурғхона истеҳсоли тухми мурғ зиёд мешавад. 

Коэффитсиенти гармидиҳандаи офтобӣ аз 

ҳарорати ибтидоии хона, аз шиддати рӯшноии 

офтоб ва ғафсӣ (гармии гармидиҳандаи) 

деворҳо вобаста аст. Мо тавсия медиҳем, ки як 

коллектор бо масоҳати 2м2 барои гарм 

кардани ҳуҷра бо масоҳати 20-30 м2 насб карда 
шавад. Сохтмон барои 1 метри мураббаъ 1,5 
кВт  энергияи гармиро таъмин мекунад. Сарфи 

сӯзишвории сахт ба 1 метри мураббаъ  кам 
карда шавад. 

Технология имкон медиҳад, ки шароити 

ҳаррӯза ва иҷтимоии занон беҳтар карда 

шавад. Дар байни манфиатҳои экологии 

технология, инчунин коҳиши истеъмоли 

сӯзишворӣ ва партови CO2, бурриши ками 

дарахтон ва буттаҳо ба назар мерасад. 

Коллектори офтобии ҳавоӣ ва зарфи офтобӣ барои 
гармидиҳии об, ки дар семинар дар деҳаи Ак-
Тектири вилояти Ҷалолобод ҶҚ дар заминаи 
хонаводаи ҷамоати «Келечек»  сохта шудааст 

. 
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2.5 Коллектори ҳавогузари офтобӣ 

ТАВСИФ 

Усули сохтан: Дар поёни чаҳорчӯбаи фанерӣ шумо бояд 2 сӯрохи диаметраш 

баробари диаметри вентилятор ва клапани чаппаро буред. Поёни чаҳорчӯба бояд бо 

изолятсияи фолгаӣ изолятсия карда шавад (он ба поён чањорчӯба бо ширеш часпонда 

мешавад), ки он гармии аз абсорбери тафсон омадаро  инъикос ва талафи гармии 

коллекторро кам мекунад. 

Дар сӯрохи поёнӣ вентилятор насб карда мешавад, ки бо ёрии он ба коллектор ҳавои 

хунук кашида мешавад. Дар сӯрохи боло (дар баромадгоҳи коллектор) як клапани 

чаппа насб карда шудааст, ки ҳангоми аз кор мондани  вентиляторҳо ҳаракати ҳаворо 

бозмедорад. 

Варақаи абсорбер пешакӣ бо ранги сиёҳ пӯшонида шудааст. Дар  даруни абсорбер 

«лабиринт» -и рейкањо часпонда мешавад ки сохтори ҷараёни ҳавоеро, ки вентилятор 

ба вуҷуд меорад, тағйир медиҳад (ҳавокаши чиндор  барои ин мақсад мувофиқ аст - 

дарозиаш то 3 м) ва тамоми иншоот ба чаҳорчӯбаи коллектор васл карда мешавад. 

Болои  ин абсорберро бо варақи шиша мепӯшонед. Ҳама дарзҳои коллекторро бо 

силикон пӯшидан зарур аст. Ё панели хурди офтобӣ ё шабакаи барқии муқаррарӣ 

барои  кор кардани вентилятор истифода мешавад. Коллектор дар девори ҷанубии 

хона насб карда мешавад, ки қаблан дар он барои ҳаракати ҳавои вентилятсия 2 

сӯрох месозанд. 

теппDизопвцив внешней чаЕти 

с оdратнын кл  пенои 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 
Истинод ба видео барои сохтани коллектори ҳавоии офтобӣ: https://youtu.be/IAoPOaxuIKY 

Коллектори ҳавоии офтобии DIY - https://yandex.ru/turbo/usamodelkina.ru/s/6887-kak-sobrat-
solnechnyy-vozdushnyy-kollektor-dlya-otopleniya-ploschadyu-9-kv-m.html 

Сомонаи намоиш: Деҳаи Ак-Тетир, ноҳияи Токтогули вилояти Ҷалолобод ҶҚ. Шахси тамосгар: 

Акмат Чалов, почтаи электронӣ: chalov_akmat@mail.ru 

https://youtu.be/IAoPOaxuIKY
https://yandex.ru/turbo/usamodelkina.ru/s/6887-kak-sobrat-solnechnyy-vozdushnyy-kollektor-dlya-otopleniya-ploschadyu-9-kv-m.html
https://yandex.ru/turbo/usamodelkina.ru/s/6887-kak-sobrat-solnechnyy-vozdushnyy-kollektor-dlya-otopleniya-ploschadyu-9-kv-m.html
mailto:chalov_akmat@mail.ru
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2.6 Хушккунаки навъи коллектори офтобӣ

ТАЪЙИНОТ 
Ҳарорат дар як хушккунаки офтобӣ ба ҳисоби 

миёна аз ҳарорати ҳаво дар соя 15-20 °С 
зиёдтар шуда, ба 50оС мерасад ва хушк 

кардани маҳсулоти  хӯрока дар ин њарорат аз 

аввали баҳор то охири тирамоҳ, ки ҳарорати 

ҳавои берунӣ тақрибан +20 °С мебошад, 
имконпазир аст.  

ТАВСИФ 
Хушккунак аз минтақаи гармидиҳӣ 

(коллектори ҳавои офтобӣ) ва камераи 

хушккунӣ дар болои коллектор иборат аст. 

Дар дохили камераи хушккунӣ якчанд 

лаганди  тӯрии металлии  хушккунӣ  гузошта 
шудааст. 

Ҳаво аз коллекторҳои офтобӣ гузашта, гарм 

мешавад. Ҳавои тафсонро вентилятор ба 

минтақаи хушккунӣ мекашад ва ба меваю 

сабзавоти дар лагандњо  ҷойгирбуда мевазад. 

вентилятор бо қувваи барқи 220 В ё панели 

фотоэлектрикӣ кор мекунад (агар бошад). 

Маводи зарурӣ: барои хушккунак бо 

коллекторҳои 0,42 мx0,9 м ва камераи 
хушккунии 0,5м  x0, 7 м x0,5 м, ба шумо 1 

варақи фанери OCP (ғафсиаш 6 мм) лозим аст, 

1 варақ оҳан (ғафсии 4 мм), ранги сиёҳ - 1 

банка, панҷара (4 см х 3 см) - 36 м, тӯри 

металлӣ (бо сӯрохии 1 см х 1 см) - 2 м2, силикон 

- 1 найча, саморезњо  - 1 баста, мехҳо (30 мм) -

1 қуттӣ, шиша (ғафсӣ 4мм) - 0.4мX0.9 м,

фолгаизолин - 1 м, вентилятори кулерӣ  (14
Вт), зичкунандаи дар -2,5 м, дастак - 1 дона,

шланги чиндор - 0,5 м, гӯшаи арматура (барои

таҳкими кунҷҳои лагандњо поддонҳо), симҳои

барқӣ ва вилка барои таъмини вентилятор  бо
барќ аз шабака.

Асбобҳои асосӣ: тасмаи ченакдор, парма,

суфтакунанда, болға, қайчӣ барои металл,

шишабур,  арра, чӯтка  (ғалтак)-и рангкунӣ,

мурваттобак, анбӯр.

МАНФИАТЊО  
Сохтани хушккунак осон аст ва аз маводҳои 

мавҷуда сохта мешавад. Он барои нигоҳ 

доштани ҳосили мева, чормағз, тухмиҳо 

истифода мешавад. Технология дар ҳама ҷо 

муҳим аст, аммо алахусус дар ҷое, ки аҳолӣ 
одатан бо хушконидани  мева ва сабзавот  

(зардолуи хушк, мавиз, қоқ ва ғ.) машғул аст. 

Боргирии таҷњизот дар як ваќт то 10-20 кг. 

Манфиатҳои иқтисодӣ: 

• Маҳсулот аз моҳи март то моњи  октябр
хушк карда мешавад

• Нигоҳ доштани мазза, ранг, хосиятҳои
муфид

• Суръати хушккунӣ - 1 рӯз

• Муҳофизат аз хояндаҳо, ҳашаротҳо,
паррандагон, чанг ва боришот;
• 10 маротиба кам кардани майдони

хушккунӣ Технология имкон медиҳад, ки

меъёри хӯроки оила васеъ карда шавад

(хусусан дар фасли зимистон), меҳнати

занонро ҷињати  хушккунии маҳсулот сабук

мекунад. Манфиатњои  экологӣ - истифодаи

энергияи офтоб, ба чӯб, ангишт  ва барқ ниёз
намемонад.

Хушккунаки офтобӣ, ки дар семинарҳо 
дар заминаи хоҷагии деҳқонии «Абдулло 

АҶИ» дар деҳаи Тамашаи вилояти 
Боткани ҶҚ сохта шудааст. 
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2.6 Хушккунаки навъи коллектори офтобӣ

ТАВСИФ 
Тарзи сохтан: 1. Чаҳорчӯбаи коллекторҳои ҳавои офтобиро бо андозаи 0,42 мх0,9 м васл 

мекунем (нигар ба дастур оид ба васл кардани коллектори офтобӣ).  Фарқи ягона: сӯрохиҳо 

барои гардиши ҳаво аз пањлуњо сохта мешаванд. 2. Мо камераи хушккуниро бо андозаи 0,5 

мx0,7 м x 0,5 м  аз OCP чӯби чорќирра пайваст карда, онро бо ранг  сиёҳ екунем. Мо камераи 

хушккуниро ба 4 пояи чӯби чорќирра (баландӣ 0,5 м) мегузорем. 3. Дар поёни камераи 

хушккунӣ мо сӯрохиҳо (30 мм) месозем ва бо истифода аз шланги чиндор  камераи хушккуниро 

ба коллектор пайваст мекунем (ба воситаи сӯрохиҳои пањлуи танаи асосӣ). Пайвастҳои камераи 

хушккунӣ ва коллекторро бодиққат силикон молида, инчунин ҳамаи дарзҳоро мањкам кардан 

лозим аст. 4. Дар қисми болоии мо вентиляторро ба  ќисми болоии камераи хушккунӣ насб 

мекунем. 5. Мо аз чӯби чорќирра  бо истифода аз мехҳо ва болға  чорчӯба  бо андозаи 

0.48мX0.4м месозем (кунҷҳоро бо кунҷҳои арматурӣ тақвият медиҳем) ва тӯрро ба поёни онҳо 
мечаспонем). Атрофи  дари камераи хушкуниро њавоногузар  мустањкам карда, дастакро насб 
мекунем. 

Истифода: Барои бомуваффақият кор кардани хушккунаки офтобӣ он бояд ба самти ҷануб равона 
карда шавад, то нури офтоб ба коллектор ва панели фотоэлектрикӣ афтад. Бо чархҳо ва дастакҳо 
дар рӯи хушккунак, он метавонад ба осонӣ ҷой иваз кунад. 

Барои хушккунии шабона ва дар ҳавои абрнок, шумо метавонед гармидиҳии эҳтиётиро ба иншоот 
аз лампаҳои 3 х 150 Вт,  аз шабакаи  220 В истифода баред. 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 
Истиноди видео дар бораи сохтани хушккунаки офтобӣ: https://youtu.be/YuvGUu5weco 

Хушккунаки офтобӣ бо дастони худ: 
https://zen.yandex.ru/media/id/5c9e3447499fff00b395c679/opyt-izgotovleniia-solnechnoi-sushilki-
5e1f4464d5bbc300b0aa3f01 

Минтақаи намоиш: 

Деҳаи Тамаша, ноҳияи Кадамжай, вилояти Ботканд ҶҚ. Шахси тамос: Ашбаева Аширбу, тел.: 
+996 (771) 215746.

https://youtu.be/YuvGUu5weco
https://zen.yandex.ru/media/id/5c9e3447499fff00b395c679/opyt-izgotovleniia-solnechnoi-sushilki-5e1f4464d5bbc300b0aa3f01
https://zen.yandex.ru/media/id/5c9e3447499fff00b395c679/opyt-izgotovleniia-solnechnoi-sushilki-5e1f4464d5bbc300b0aa3f01
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2.7. Кўраҳои  пиролизии бедуд барои сўзиши дарозмуддат

ТАЪЙИНОТ 
Кӯраҳои пиролизӣ  барои гарм 

кардани хонаҳо. Каммасраф аст, дар 

як бор то 7 рӯз кор мекунад, 

сӯзишворӣ  (ангишт, чӯб, ҳезум ва ғ.)  -

ро бидуни бас кардани кори кӯра бор 
кардан мумкин аст. Сохтан ва 

истифодаашо оддӣ  аст. Хавфи 

рухдињии сӯхторро  надорад амалан 
бидуни партов ва ташаккули хокистар 
амал мекунад.  

ТАВСИФ 
Кӯраҳои пиролизӣ  дар Русия, Қазоқистон ва 

дигар кишварҳо - дар хонаҳои хусусӣ, 

дӯконҳо, мактабҳо, кӯдакистонҳо ва дигар 

биноҳо - барои гармкунии мустақилона ва 

сарфакоронаи биноҳо паҳн шудаанд. Таъсир 

аз ҳисоби ҳарорати баландтари сӯхтан ба даст 

оварда мешавад. Барои хонаҳои аз 50 - 500 

метри мураббаъ сарфаи сӯзишворӣ аз 3 то 5 

маротиба аст, дар ҳоле ки сӯзиши доимӣ то 7 

рӯз бидуни боркунии сӯзишворӣ ба амал 

меояд. Арзиши истеҳсоли бухорӣ аз 400 

доллар (барои биноҳои хурд) ва барои 

биноҳои калон (корхона) то 2000 долларро 

ташкил медиҳад. Аз ҳисоби сарфаи 

сӯзишворӣ, он хароҷоти худро дар 1-2 сол 

мепӯшад. 
Кадом  варианти ќураро интихоб мекунед. 
Аввалан, муайян  кунед: 

• кӯра  барои кадом мақсадҳо лозим аст;

• он дар куҷо хоҳад истод;

• кадом сӯзишвориро истифода мебаред.

Ҳангоми интихоби намуди сохтор, ки бо

дасти худ созед, масоҳат ва хусусияти

ҷойро ба назар гиред. Вобаста аз

параметрҳои ҳуҷраи гармшаванда  андоза

ва тавонии кӯра  интихоб карда мешавад.

Бояд дар назар дошт, ки моделҳои

хиштинрро барои истифодаи оянда ба ҷои

доимӣ мегузоранд ва моделњои металлӣ
бошанд, тақрибан ҳама сайёр –

њаракаткунанда  (мобилӣ) мебошанд.

МАНФИАТЊО 
Самаранокии баланд - то 85%. Дар айни 

замон, оташдон то 70% сӯзишвориро сарфа 
мекунад, амалан бидуни њосил шудани 

партовҳо ва хокистар кор мекунад. Вақти 

ками  нигоҳу бин ва чизи муҳим  - 
оташнопазир ва бесадо аст 



2 ТЕХНОЛОГИЯ ВА ТАҶРИБАҲОИ  БА ИҚЛИМ 
ТОБОВАР  БАРОИ ТАЪМИНОТИ УСТУВОР БО 
ЭНЕРГИЯ

2.7. Кўраҳои  пиролизии бедуд барои сўзиши дарозмуддат

ТАВСИФ 
Барои  сохтан  ба шумо лозим аст: 
• парма;
•булғорка,  бо  чархҳои буранда ва суфтакунӣ;
• дастгоҳ ва электродҳои кафшерӣ;
• металл 4 мм ғафсӣ (7,5 м2 кифоя аст);
• хиштҳои пухта (10-15 дона);
• вентилятор;
• датчики  ҳарорат;
• қубурҳои мудаввар ва росткунҷа;
• ду дарича;
• тасмаи пӯлодӣ.
Тартиби худсозиш амалиётҳои зеринро дарбар
мегирад:
• кафшер кардани ду камера ва корпуси пӯлодӣ;
• сохтани таҳкурсии хиштӣ;
• сохтани сӯрохиҳо, ташкили таъминоти ҳаво ба
камераҳо;
• буридани равзанаи камера, насб кардани дар;
• вентилятор ба қубури баромад гузошта
шудааст;
• ба воситаи булѓорка  деворҳои дегро аз варақаи
пӯлоди ва қубурҳои профилӣ мебуранд  (барои
мустаҳкам кардани қабурға);
• бо дарназардошти андозаи дар, сӯрохие дар
девори пеш сохта мешавад;
• пӯлоди зангногир барои сохтани зарфи об
истифода мешавад;
• табодулкунандаии гармӣ ба таври  дастӣ  аз
маҷмӯи қубурҳои об сохта мешавад.
Имрӯзҳо бисёр тарҳҳои гуногун мавҷуданд.
Дастурҳои муфассалро барои сохтани кӯраҳои
пиролиз, масалан, дар ин сайтҳо пайдо кардан
мумкин аст:
кӯраҳои камқувват:
https://www.youtube.com/watch?v=yArLWwtrxus#t=23

Кӯраҳои пурқувват: www.youtube.com/watch?v=HoCGRjxRvVQ

Маводҳои иловагӣ 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/piroliznaya-pech-svoimi-rukami.html 

https://www.youtube.com/watch?v=9f0Ituuy4vs 

https://www.youtube.com/watch?v=yArLWwtrxus#t=23
http://www.youtube.com/watch?v=HoCGRjxRvVQ
https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/piroliznaya-pech-svoimi-rukami.html
https://www.youtube.com/watch?v=9f0Ituuy4vs
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2.8 Ранги гарминигаҳдорандаи  ва зиддизангзании  «Камкор» 

ТАЪЙИНОТ 
Ранги гарминигоњдорандаи КАМКОР -  ҳамчун 

рангҳои оддӣ ба деворҳо, бетон, хишт, пластмасса, 

металл, қубурҳо ва дигар маводҳо молида мешавад 

ва ҳамчун монеаи гармигузарони босамар  амал 

мекунад. Гарминигоҳдорандаи  сафолии 

KAMKOP барои изолятсияи гармии деворҳои 

хона, рӯйпӯшҳои биноҳо, сақфҳои тиреза, фарши 

бетон, қубурҳо барои таъминоти оби гарм ва хунук, 

хатҳои буғӣ, каналҳои ҳавоӣ барои системаҳои ҳаво, 

системаҳои хунуккунӣ, контейнерҳои гуногун, 

зарфҳо, ядакҳо, яхдонҳо ва ғ. зарур аст. Он инчунин 
барои бартараф кардани конденсатсия дар 

қубурҳои таъминоти оби хунук ва кам кардани 

талафи гармӣ дар системаи гармидиҳӣ истифода 

мешавад. Гарминигоҳдории сафолии KAMKOP 

дар ҳарорати аз - 60 C то + 210 °C истифода мешавад. 

Мӯҳлати истифода аз 15 сол зиёд аст. 

МАНФИАТЊО 
Истифодаи ранг сарфаи нерӯи барқро то 80% 

таъмин мекунад. Ба ҷои корҳои заҳматталаб 
ва вазнин оид ба гарминигоњдории бо хишт 

ва пахатаи сунъӣ, ранг ба осонӣӣ ба ҳама гуна 
сатњ молида мешавад ва гарминигањдории 

боэътимоди деворҳо, қубурҳо, биноҳо ва 
иншоотро таъмин мекунад. Бо ранг молидан 
инчунин сатњи деворњо ва тањњизотро  аз 

намӣ, боришоти атмосфера ва пасту 

баландшавии  ҳарорат муҳофизат мекунад. 

Муҳофизати зидди коррозияро низ таъмин 

мекунад. Сатњро  аз конденсатсия муҳофизат 

мекунад. Он биноҳои истиқоматӣ, деворҳо ва 

биноҳои иловагиро гарм карда, ќубурҳои 

обро аз яхкунӣ хуб изолятсия менамояд. 

Сарфаи назарраси буҷа ва энергия - ҳам 

барои шароити њавои сард ва ҳам дар 
шароити њавои  гарм аст. 

ТАВСИФ 
Моеъи гарминигоњдорандаи KAMKOP 
маводи сермасомаи гармиро 

боздоранда аст, ки тавассути татбиқи 

механизми басташавӣ (эҷоди 

муқовимати баланди ҳароратӣ)-и 3 

намуди интиқоли гармӣ - конвексия, 

гузаронандагӣ ва радиатсия амал 
мекунад. Сохтори микромасомавии 

қабати KAMKOP ҳангоми интиқоли 

гармӣ зиёда аз 82% афканишотро 
инъикос ва пароканда мекунад. Аз 

сабаби паст будани қобилияти 

гармгузаронӣ, дар ғафсии моддаи 

КАМКОР «суст шудани» ҷараёни гармӣ 

ба назар мерасад, ки сатҳи паҳншавии 

ҷараёни гармии баровардашударо паст 
мекунад ва камшавии талафоти 

гармиро таъмин мекунад. Истеҳсол ва 

фурӯши он дар Русcия, Қазоқистон, 

Узбекистон, Қирғизистон ва дигар 

кишварҳо ба роњ монда  шудааст.
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ТАВСИФ 

Истифода: 

Изолятори фавќултунуки КАMKOP суспензия мебошад, ба ранги оддӣ монанд аст ва онро ба ҳама 

сатҳ молидан мумкин аст. Он бо қабати тунук - на бештар аз 1 мм истифода бурда мешавад. Пас аз 

хушккунӣ, як қабати полимерии эластикӣ ба вуҷуд меояд, ки хусусиятҳои нодири гармидиҳӣ дорад 

(1 мм KAMKOP = пахатаи сунъии 50-60 мм) ва инчунин муҳофизати зидди зангзаниро таъмин 

мекунад. 

Видеомаводҳо: 
ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

https://www.youtube.com/watch?v=QJbEY7o5ScQ 
 Тел. 7182 65 16 82 (Қазоқистон) 

https://www.youtube.com/watch?v=QJbEY7o5ScQ
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2.9 Оташдонњои офтобӣ. Тафдони қатшавандаи  офтобӣ 

ТАЪЙИНОТ 
Таҷњизоти сохташ оддии бо энергияи офтоб 
коркунанда, ки тавоноиаш  барои пухтупаз, 

нонпазӣ ва пастеризатсияи об кофӣ аст. 

Тафдонњои қатшавандаро ҳангоми сафар ё 

барои гарм кардани хӯрок мустақиман дар 

ҷои кор ё дар и хона истифода бурдан мумкин 
аст. 

ТАВСИФ 
Як пораи калони картони тахминан 1 м х 
1,33 м-ро тавре ки дар тарњи  зерин нишон 

дода шудааст буред ва ќат  кунед. Нақшаи 

зикршуда бењтарин аст, аммо тағйироти 

хурд қобили қабуланд. Барои ба картон рост 

кардани болҳои рост, аввал бо канори кунди 

дастаки қошуқ хат кашед пас дар канор бо 

кунҷи рост ќат кунед. Тарќишњоро хурд ва 
танг кунед, то ки онњо  барои дастгирии 

панели пеш  даќиќан  мувофиқат кунанд. 

Дар канори картон он ҷое, ки ќисми 
дохилии тафдонро њангоми ба кор андохтан  
ташкил  медињад,  фолгаи алюминиро 
ширеш кунед. Барои соз ва насб кардан, 

панелро бо паҳлӯи дурахшонаш самти боло 

гузоред. Ќисмҳои пеш ба ќафо ва қафоро ба 

пеш пӯшед.Кунҷњои кафоро ба кучњои аќиб 
пайваст кунед. Хусусияти ин абзор  вазни 

сабуки он - 0,5 кг ва қобилияти ба ќисмњо тањ 

кардани он то  андозаи  тақрибан ЗЗхЗЗ см 
мебошад. 

МАНФИАТҲО 

Беҳтар намудани вазъи иқтисодии 

хонаводаҳо ва  занон: 

• Истиқлолияти энергетикиро меафзояд.

Энергияи офтоби ройгон ба ҳар як хона ҳар

рӯзи офтобӣ оварда мешавад.

• Имконияти навро барои занон фароҳам

меорад, то ниёзҳои худро барои пухтупаз

беҳтар қонеъ кунанд ва дар бозори

ноустувор пул кор кунанд.

• Тозакунии осон, таги дег намесӯзад ва ё ба

онҳо ѓизо часпида наметавонад.

• Сохтан  аз ашёе, ки шумо шояд аллакай дар

хонаи худ дороед.

Беҳтар шудани саломатӣ; Асосҳои 

истифодаи ошхонаи офтобӣ ҳангоми 

пандемия: 

• Маводњо  витаминҳо, ғизоҳо ва таъми

табииро нигоҳ медоранд.

• Пухтупаз барои одамони бемор,

пиронсолон, маъюбон ва ҷавонон осон ва

бехатар аст.

• Таъсири  дуди ҳезум ва ангиштро кам

мекунад, хавфи бемориҳои роҳҳои нафасро

коҳиш медиҳад.

• Метавонад обро пастеризатсия кунад ва

бактерияҳоро бикушад.

Кам кардани бурриши дарахтон,  ҷангалҳо 

аз ҳисоби сарфаи ҳезум ва чӯб, ангишт. 

Таҷњизоти технологиро дар ҷои худ сохтан 

мумкин аст, ки афзоиши шумораи ҷойҳои 

кориро таъмин менамояд. 
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ТАВСИФ 
Танзими панели пеш

Панели пеш бояд офтобро инъикос кунад, на пеши онро гирад. Панели пешро баланд ё паст 

кунед, то дар зери он сояи хурд пайдо шавад, вале андозааш бештар аз нисфи паҳнои он 

набошад. Панел бояд ҳангоми баланд будани офтоб зери кунҷ баландтар ва ҳангоми паст 

будани офтоб пасттар бошад. 

Дар рӯзҳои шамол сангҳои калон ё хиштро дар канори тафдон ва инчунин дар зери панели 

пеш гузоштан мумкин аст. 

Тавсияҳои оид ба  мӯҳалти  пухтупаз 

• ҷав, ҷуворимакка, арзан, ҷавдор, биринҷ, гандум: 2 соат. Аз миқдори муқаррарии об оғоз

кунед. Дафъаи дигар онро танзим кунед. Агар офтоб хира бошад, беҳтар аст, ки об ва

ғалладонаро алоҳида гарм кунед, тавре ки барои макарон тавсия дода шудааст. Ин махсусан

фоиданок аст, агар дона хеле суст нарм шавад (биринҷи қаҳваранг) ё ба осонӣ нарм  шавад
(poco).

• Сабзавоти тару тозаи сабз:  1-1 1/2соат. Агар муддати тӯлонитар  пухта шаванд, онҳо маззаи
хуб пайдо мекунанд,  аммо ранги зебои сабзи худро гум мекунанд.

• Лӯбиёгињои хушконида: 3-5 соат. Миқдори муқаррарии об. Лубиёгињоро пешакӣ тар кардан
мумкин аст.

• Лаблабу, сабзӣ, картошка ва дигар сабзавоти решагӣ: 3 соат.
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2.9 Оташдонњои офтобӣ. Тафдони қатшавандаи  офтобӣ 

ТАВСИФ 

Нигоњубин ва 

нигоњдорӣ 

Дар акс – дарси омӯзишӣ оид ба сохтани тафдон  дар 
омӯзиш шаҳри Нукус 

Тафдонро дар ҷои бехавф, дуртар  аз намӣ ва ҳайвонот, беҳтараш дар дохили хона нигоҳ доред. 

Халтаҳои пластикиро бо ҳаво ё бо дастмоле хушк кунед. Тафдон хурд  ва сайёр аст. Агар вай 
истифода нашавад, онро тањ  кардан мумкин аст. 

Маслиҳатҳо оид ба истифода 

Ғизои худро ба косаи рангаш торик андозед. Сипас зарфҳоро ба халтаи полиэтиленӣ ҷойгир 

кунед (халтаҳои нонпазӣ ба гармӣ беҳтар тоб меоранд). 

Нӯги кушоди халтаро маҳкам кунед ва дег ва халтаро дар маркази оташдон гузоред. Ҳангоми 

истифодаи ду халтаи полиэтиленӣ, яке дар дохили дигар, ҳарорат метавонад дар муқоиса бо он 

ки бо як халта ба даст оварда шудааст, то 20 ° C боло равад. Аҳамият диҳед, ки вақте офтоб 

дурахшон аст, шумо метавонед бе истифодаи халтаи полиэтиленӣ хӯӯок пазед. Дар тафдон 

ҷойгир кардани ду дегча иҷозат дода мешавад. 

Интихоби ҷои хӯрокпазӣ  

Тафдонро ба рӯи хушк ва ҳамвор дар зери нури мустаќими  офтоб, дуртар аз сояҳои эҳтимолӣ 

гузоред. Барои ба даст овардани натиҷаҳои беҳтарин, ошхонаи офтобӣ дар тамоми давраи 

хӯрокпазӣ нури доимии офтобро талаб мекунад. 

Самтгирӣ.  Шумо метавонед сатҳи пеши плитаро ба он ҷое ки офтоб баъди  як соат меояд, равона 

кунед. Ин имкон медиҳад, ки оташдон  аксари хӯрокҳоро бе тоб додани он пазад.  

Барои пухтупази таом тамоми рӯз, оташдонро тавре тоб диҳед, ки дар нисфирӯзӣ ва ё нимаи 

аввали рӯз ба офтоб рӯ ба рӯ шавад. 
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2.9 Оташдонњои офтобӣ. Тафдони қатшавандаи  офтобӣ 

ТАВСИФ 
• Карам, боинҷон: 1 1/2 соат агар бурида  шавад. Боинҷон мисли себи буридашуда зарди

зардчатоб мешавад, аммо маззааш хуб аст.

• ҷуворимакка бо пӯстлохаш : 1 - 1 1/2 соат. Донаҳои ҷуворимакка дар сурати зери нури офтоб

мондан каме сафед мешаванд. Пӯстлохи он намиро нигоҳ медорад ва донаҳоро ба таври

табиӣ муҳофизат мекунад. Ҷуроб (носки)-и --сиёҳи тозаро ба болои пӯсти  ҷуворимакка

пӯшидан мумкин аст, то нурњои Офтобро бештар кашида,  вақти пухтупазро кӯтоҳ кунад.
• тухм - об илова накунед. Ду соат барои зардиаш сахт пухташуда. Агар дертар пухта шаванд,

сафедаҳо қаҳваранг мешаванд, аммо таъмаш ҳамон аст.

• гушт - об илова накунед. Агар шумо дертар пазед, он танҳо нармтар мешавад. Моҳӣ: 1-2

соат; Чӯҷа: 2 соат бурида, ҳамагӣ  3 соат. Гӯшти гов, хук ва ғ.: 2 соат, буридан, 3 - 5 соат -

калон; мурғи марҷон калон:  тамоми рӯз.

• макарон, вермишел - обро дар як зарф  гарм кунед ва дар зарфи дигар бо каме равғани

растанӣ макаронро то он даме ки об ҷӯшад, гарм кунед. Ба оби гарм макаронҳои гармро

илова кунед, омехта кунед ва 10 дақиқаи дигар пазед.

• нонпазӣ - беҳтараш дар нимаи рӯз (аз соати 10 то 2 шаб) анҷом дода шавад. Нон:

ғалладонагиҳо - 3 соат; Тортҳо: 1 1/2 соат; пичинӣ: 1 - 1 1/2 соат ва онҳоро пӯшондан лозим

нест. Нагузоред, ки қабатҳои поёни онҳо  хом монад.

• бирёни мағз – бе сарпӯш бирён кардан мумкин аст. Бодом: 1 соат, чормаѓзи заминӣ: 2 соат.

Интишорот 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

https://drive.google.com/file/d/1dvkexY1MUlFNH2KlzaALCWomlkw6Z2wc/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1aTJze3Gu6PVcJ3GygFoBbzuGZ7mCckFz/view?usp=sharing 

http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100118193220/solarcooking/images/5/5d/CooKit

_Diagram_48_x_36.pdf 

http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100430055234/solarcooking/images/7/7d/CooKit

_Diagram_48_x_36_tiled.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1htMXe-MW1XIJkkWvK-HRbcPq28uKfnRm/view?usp=sharing 

Видео: 

https://youtu.be/cSVVqFjY2Ek 
https://drive.google.com/file/d/16JuybuJ0oEwIHdPBBCU-0DVXSamxBTw2/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1dvkexY1MUlFNH2KlzaALCWomlkw6Z2wc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aTJze3Gu6PVcJ3GygFoBbzuGZ7mCckFz/view?usp=sharing
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100118193220/solarcooking/images/5/5d/CooKit_Diagram_48_x_36.pdf
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100118193220/solarcooking/images/5/5d/CooKit_Diagram_48_x_36.pdf
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100430055234/solarcooking/images/7/7d/CooKit_Diagram_48_x_36_tiled.pdf
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100430055234/solarcooking/images/7/7d/CooKit_Diagram_48_x_36_tiled.pdf
https://drive.google.com/file/d/1htMXe-MW1XIJkkWvK-HRbcPq28uKfnRm/view?usp=sharing
https://youtu.be/cSVVqFjY2Ek
https://drive.google.com/file/d/16JuybuJ0oEwIHdPBBCU-0DVXSamxBTw2/view?usp=sharing
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2.10 Оташдонҳои параболикӣ бо инъикоскунандаи  картонӣ 

ТАЪЙИНОТ 

Чунин ошхонаҳо шишаи оддии 

фурӯхамида иборат мебошанд, ки 

шуоъҳои Офтобро дар маркази худ ҷамъ 

мекунанд. Хусусияти чунин ошхонаҳо 

ҳарорати баланди «ҳадаф»-нуќтаи 

ҷамъшавии нурњои Офтоб мебошад. 

Онҳо барои пухтани миќдори ками 

таом, ба мисли оташдони муқаррарӣ 

қулай мебошанд. 

МАНФИАТЊО 

Дар бисёр деҳаҳо газ нест, аз ин рӯ занон  бо 

њезум хӯрок мепазанд. Ҳезум доимо 
намерасад. Аллакай дарахтњои нодирро 
бурида истодаанд. 

Отшдони мазкур вақт ва пулро сарфа 

мекунад, истифодаи мењнати ҷисмонии 
занонро  талаб намекунад, хокистарро тоза 

намекунанд  ва партовҳоро намебароранд. 
Сарфаи энергия њомилони энергия. Таъсири 

манфӣ ба  муҳити атрофро коҳиш медињад. 
Оташдони зеринро дар дохили кишвар 

истеҳсол кардан мумкин аст, ки боиси зиёд 

шудани ҷойҳои  корӣ мегардад. 

ТАВСИФ 
Сохтани оташдони параболики  инъикоскунандаи  картонӣ  
Сарфи назар аз мураккабие, ки ба назар мерасад, сохтани инъикоскунанда  хеле содда аст ва 
онро аз картон ва фолга омода кардан мумкин аст. 

Паррањои инъикоскунандаро (12 дона) аз рӯи ќолаб мебуранд.  

Паррањои  картонро аввал аз пахлӯи дароз пайваст мекунанд. 
Сипас ќисми дохилии лавњаи консентратори бавуҷудомадаро ба њалќа мепайванданд ва  ба 
дарунаш фолга мечаспонанд. 
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2.10 Оташдонҳои параболикӣ бо инъикоскунандаи  картонӣ 

ТАВСИФ 

Асосро  бо сим ё ресмон мустаҳкам мекунанд (гирдогирд мебанданд). 

Дар натиҷа ин чиз пайдо шуд(аз берун ва дарун) 
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2.10 Оташдонҳои параболикӣ бо инъикоскунандаи  картонӣ 

ТАВСИФ 
Барои дег такягоњ месозем. Барои ин дар поёни оташдон 4 сӯрох месозем ва  чӯбҳоро бо дарозии 

35 см ба сӯрохињо то охир мегузорем. Сипас мо аз болои чӯбњо гузошташуда пораи картонро 

барои  бештар мустањкам шудан мечаспонем. Инчунин тасмаи резинӣ ё симро дар нӯги чӯбњо 

печондан лозим, то ки то чӯбњо берун набароянд. Сипас, бо ёрии сим боз ду чӯбро аз дарун ба 
боло мебандем, такягоњи хуб њосил мешавад. 

з 

Интишорот 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

https://drive.google.com/file/d/1htMXe-MW1XIJkkWvK-HRbcPq28uKfnRm/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1vEb92gNWekJpwO3AfmLceHJFjhEyvoUF/view?usp=sharing 

Видео: 
https://drive.google.com/file/d/1HcYKrgjTOjQliFXrT8QKpDAiogrP8xzV/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1JrgyvEoIea29AKuEUil3LmYBPXsXPzEi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1htMXe-MW1XIJkkWvK-HRbcPq28uKfnRm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vEb92gNWekJpwO3AfmLceHJFjhEyvoUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HcYKrgjTOjQliFXrT8QKpDAiogrP8xzV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JrgyvEoIea29AKuEUil3LmYBPXsXPzEi/view?usp=sharing%0c
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2.11 Тафдони  қуттигии офтобӣ

ТАЪЙИНОТ 
Барои суст пухтани миќдори зиёди 

хӯрок, оби гарм бидуни сӯзишворӣ ва 
барќ. Чунин тафдон барои њосил 

кардани  ҳарорати то 130 ºС ќобил аст, 

ки барои пухтани бисёр хӯрокњо 

кифоягӣ мекунад. 

ТАВСИФ 
Ба шумо якчанд қуттиҳои картонӣ, фолга ва 

шиша лозим аст. Шумо бояд як қуттии 

хурдеро интихоб кунед, то ки зарф ба осонӣ 

дар он ғунҷад. Зарф бояд сиёҳ бошад, зеро 

мањз ранги сиёњ нерӯи офтобро беҳтар ба худ 

мекашад. Баъд боз як қуттии калонтареро 
мегирем, ки ќутти авваларо ба он меандозем, 

дар байни қуттиҳо  бояд 3-5 см фосила 
бошад. 

Агар шумо қуттиҳои андозаи мувофиқ 

надошта бошед, шумо метавонед онҳоро ба 

осонӣ аз куттиҳое, ки зери  даст доред, бо 

қайчӣ ва навори часпон (скотч) бисозед. Як 

тарафи қуттиро тањти кунҷи 25-30 ºС 

буридан мувофиқи мақсад аст, то нури 

мустақими офтоб ҳатто дар њолати паст 
будани офтоб ба он афтад. Ќисми дарунии 

қуттии хурд бояд бо фолгаи инъикоскунанда 

пӯшонида шавад, то нурҳои офтоб, ки аз 
деворњо инъикос ёфтанд, ба дег афтанд. 

Барои он, ки афканишоти њароратӣ берун 

наравад, қуттӣ бояд бо шиша пӯшонида 

шавад ва деворҳо гарм карда шаванд, барои 

ин, фосилаи байни ду қуттӣ бояд бо  картони 

чиндор ва ё пахтаи сунъӣ пур карда  шавад. 

МАНФИАТЊО 
Маводи арзон ва  дастрас аст. Сарфаи 

сӯзишворӣ.  Коҳиш додани партовҳо ба 

муҳити зист. Он буридани дарахтон, 

сӯзондани ангишт ва дигар сӯзишвориро 

талаб намекунад. Истеъмоли энергия кам 

карда мешавад. Кам кардани хароҷоти 

меҳнати занон барои тайёр кардани хӯрок. 

Технологияҳоро дар дохили кишвар 

истеҳсол кардан мумкин аст, ки ин 

афзоиши шумораи ҷойҳои кориро таъмин 

мекунад. Онро дар рӯзгор,   дар 

чарогоҳҳо, богњо ва боғҳои сабзавот, 

ҳангоми чаронидани чорво истифода 

бурдан мумкин аст. Аз ҷињати иќтисодӣ 

арзон, ва истифодааш аз ҷумла барои 

занон осон аст. Тафсилотро дар боло  - дар 

оташдони офтобии қатшаванда нигаред.  
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ТАВСИФ 
Ба шумо лозим мешавад: якчанд қуттиҳои картон, фолга ва шиша. Шумо бояд як қуттии 

хурдро интихоб кунед, то ки зарф ба осонӣ дар он ғунҷад. Зарф бояд сиёҳ бошад, зеро  ранги 

сиёҳ  нерӯи офтобро беҳтар фурӯ  мебарад. Боз як қуттии калонтареро интихоб мекунем, ки 

ќуттии аввала ба он даромада-5 см фосила ба  вуҷуд ояд. 

Агар шумо ќуттиҳои андозаашон  мувофиќ надошта бошед, шумо метавонед онҳоро ба ёрии 

қайчӣ ва навори часпак (скотч) аз қуттиҳои мавҷуда дубора созед. Як тарафи ќуттиро тањти 

кунҷи 25-3о дараҷа  буридан мувофиқи мақсад аст, то нури мустақими офтоб ҳатто дар њолати 

аз уфуқ паст будани ба он афтад. Дохили қуттии хурд бояд бо фолгаи инъикоскунада 

пӯшонида шавад, то нури офтоб аз деворҳо инъикос ёфта, ба зарф бархӯрад. 

Ва барои он, ки гармӣ берун набарояд,  қуттӣ бояд бо шиша пӯшонида шавад ва деворҳо бояд 

изолятсия карда шаванд; барои ин, фосилаи байни ду қуттӣ бояд бо варақаҳои картонии 

чиндар ё пахтаи сунъӣ  пур карда шавад. 

Барои самаранокии бештар ба сарпӯши қуттиҳо фолга ва оинаҳоро часпондан  лозим аст, то 

ки масоҳати истифодаи энергияи офтоб зиёд карда шавад. Инъикоскунандаҳоро давра ба 

давра танзим кардан лозим аст, то ки нурҳои офтоб инъикос ёфта, бевосита ба дег ё  тоба 

афтанд. Дар тренинг дар Нукус таҷрибаи истифодаи линза барои пурзӯр намудани таъсири 

нури офтоб гузаронида шуд. Тавсияҳо ва маслиҳатҳо барои пухтупаз дар плитаҳои панелӣ - 

нигаред оташдони ќатшавандаи офтобӣ. 

Интишоро: 
ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

https://drive.google.com/file/d/1KdSDmBKqruAqD0q9UPHjuWGLjvVaaXrt/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1dvkexY1MUlFNH2KlzaALCWomlkw6Z2wc/view?usp=sharing 

Видео: 

https://youtu.be/5YaQnfz1TPA

https://drive.google.com/file/d/1KdSDmBKqruAqD0q9UPHjuWGLjvVaaXrt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dvkexY1MUlFNH2KlzaALCWomlkw6Z2wc/view?usp=sharing
https://youtu.be/5YaQnfz1TPA%0c


2 ТЕХНОЛОГИЯ ВА ТАҶРИБАҲОИ  БА ИҚЛИМ 
ТОБОВАР  БАРОИ ТАЪМИНОТИ УСТУВОР БО 
ЭНЕРГИЯ  

2.12 Об- ва ҳавогармкунаки компостиву каталитикӣ 

ТАЪЙИНОТ 
Дар ҷараёни компосткунӣ  бактерияҳои 

аэробӣ (ҳавоӣ) моддаҳои органикиро ба гармӣ 

ва гази карбон табдил медиҳанд. Ин гармиро 

барои гарм кардани хонаҳо  ва  гарм кардани 

об  истифода бурдан мумкин аст, ҳарорат дар 
дохили теппаи компост ба 60-70◦С  мерасад. 

ТАВСИФ 
1. Замини ҳамвор ё майдоне, ки дренажи хуб

дошта,  андозааш 4 х 4 метр аст, интихоб карда
мешавад.

2. То баландии 50 см поруи ѓайримоеъи чорвои

калони шохдор (аз 3-4 моҳ кӯҳна набошад), бо

навбат бо коҳ бо  қабатҳои 10 см-ӣ  омехта ва бо

пойҳо, бел ва ё усули дигар зич тамба  карда
мешавад.

3. Ба ҳар як ќабат  об ва маводи Composn

(компостин) аз ҳисоби як  бастабанд барои 1м2
рехта мешавад.

4. Алоҳида, ба тӯри каркасӣ андозааш  3,5 х 3,5 м

бо ёрии сим лӯлаи  фарши гармидиҳӣ ба тариқи
зигзаг ё ќад-ќади он  ва ё гирди он  бо масофаи

байни қубурҳо 15-25 см васл карда мешавад

(қубурҳо ба ҳамдигар ҳарчи наздиктар бошанд,

ҳамон қадар об беҳтар гарм карда мешавад).

5. Қубур барои пайваст кардани об аз як тараф ва

барои пайвастшавӣ ба «ошёнаи» дигари қубур

бояд захираи кофӣ дошта бошад.

6. Сипас  Каркас(сохтор)-и тайёр бо ќубурҳо ба

ошёнаи якуми таҷҳизот,  ки аллакай тақрибан 50

см баландӣ дорад, гузошта мешавад.

7. Қадамҳои 2 ва 3 -ро такрор кунед ва боз 50 см

пору, пахол илова карда,  бактерияҳоро  дуруст

паҳн кунед.

МАНФИАТЊО 
Гармкунии манзил ва истифодаи компости 

«биореактор» ё биомайлер  имкон 

медиҳад, ки хароҷот якчанд маротиба кам 

карда шавад ва шумо аз сӯхтани ҳама гуна 

сӯзишворӣ комилан даст кашед Ҳамин 

тавр, шумо на танҳо пули худро сарфа 

мекунед, балки муҳити атрофро низ тоза 

нигоҳ медоред. Обгармкунаки  компостӣ 

манбаи барқро талаб намекунад, он дар 

реҷаи мустақил кор карда, сифати баланд 

ва устувори гармкуниро таъмин мекунад. 

Меҳнати занон сабук мешавад. 



2 ТЕХНОЛОГИЯ ВА ТАҶРИБАҲОИ  БА ИҚЛИМ 
ТОБОВАР  БАРОИ ТАЪМИНОТИ УСТУВОР БО 
ЭНЕРГИЯ  

2.12 Об- ва ҳавогармкунаки компостиву каталитикӣ 

ТАВСИФ 

1. Каркаси навбатӣ дар тӯри андозааш  3х 3м бояд  сохта шавад, зеро тӯда бо шакли пирамида
гузошта мешавад (агар имконияти гирду атрофи тӯдаро бо  50-70 см девор гирфтан мавҷуд бошад,
кор кардан хеле қулай хоҳад буд).

2. Лӯлаи каркаси поёнӣ ба қубури болоии он пайваст карда мешавад  ва ҳамаи қадамҳо то он даме,
ки тӯда   ба баландии ҳадди аққал 1,8 - 2,2 метр мерасад, такрор карда мешаванд.

3. Пас аз 3-4 рӯз, ҳарорат дар дохили иншооти  мо ҳадди аққал 40-50◦С хоҳад буд.
4. Ба баромадгоҳи болоии қубур  ќубури обовар пайваст карда мешавад. Агар иншооти  шумо аз

сатҳи зарфи обдор пасттар  бошад ё ба лӯлаи об пайваст шавад, об худҷорӣ мешавад.  Агар зарфи
обдор аз иншоот пасттар бошад,  пас обдиҳиро тавассути насос анҷом додан  лозим аст.

5. Баромади  қубур ба қубуре пайваст карда шудааст, ки аз  он оби гарм гирифта  мешавад. Агар об
барои гармидиҳӣ  истифода шавад, пас контур  баста мешавад.

6. Бояд ба назар гирифт, ки он ќисми  қубуре, ки дар қитъаи берун аз дастгоҳи гармидиҳӣ берун ва
аз хонаи хунук мегузарад, дар он об тез сард  мешавад,  аз ин рӯ ҳарорати обро коҳиш медиҳад,
бинобар ин  қисмат бояд бо маводи гарминигаҳдорӣ печонда шавад.



2 ТЕХНОЛОГИЯ ВА ТАҶРИБАҲОИ  БА ИҚЛИМ 
ТОБОВАР  БАРОИ ТАЪМИНОТИ УСТУВОР БО 
ЭНЕРГИЯ  

2.12 Об- ва ҳавогармкунаки компостиву каталитикӣ 

ТАВСИФ 
Параметрҳои тавсияшаванда барои обгармкунандаи компостӣ  
Обгармкунандаи компостӣ барои 50 тонна ва 120 м3 компост (тӯдаи нурӣ бо диаметри 
тақрибан 5 метр ва баландиаш  2,5 м), бо 200 метр қубур дар дохили компост, доимо дар ҳар 
дақиқа тақрибан (ҳангоми  10 дараҷа будани ҳарорати ибтидоии об) 4 литр оби   дараҷааш 60  
истеҳсол мекунад. Ин ба 240 литр об дар як соат = 10 кВт (тақрибан ба 1 литр сӯзишвории 
моеъ) баробар аст.  Тӯдае, ки   50 тонна дорад, аз 10 моҳ зиёд оби гарм медиҳад. 
Шумо метавонед дар тӯдаи компост 2 хатти ќубурҳоро  истифода баред. Яке аз қубурҳои 
обгузар барои гарм кардани об ва дуввум ќубурҳои  ҳавоӣ барои гарм кардани он (ташкили 
гармкунии ҳаво) . Дар ҳолати «ҳавогармкунӣ», ҳеҷҷ гуна гармимубодилакунанда лозим нест, 
қубур ҳавои сардро аз фарш гирифта, ҳавои гармро бармегардонад. Ба тӯдаи зиёда аз 50 тонна 
амалан  сардиҳои зимистон таъсир намекунад. 
Мини-биомиллерҳо дар  зимистон «ях мекунанд» ва аз баҳор дубора ба кор шурӯъ мекунанд. 
Ҳисоби биомайлер 

Асоси мудаввар 

Диаметр, 

м 

Баландӣ, 

м 

Масоҳат, 

м' 

Қабат, 

адад. 
Ҳаҷм, 

м' 

Баромади 

энергия, 

кВт 

4 2.1 13 2 20 1.1 

5 2.8 20 3 40 2.6 

6 2.8 28 3 60 4.2 

7 3.5 37 4 100 7.9 

8 3.5 50 4 145 11.3 

Оддитарин обгармкунандаи каталитикӣ 
Бартарии чунин гармкунаки об дар он аст, ки вай дар ҳама гуна обу ҳаво ва шабу рӯз  кор мекунад. 
Алаф дар ҷараёни пӯсиш  ба гармшавӣ шурӯъ мекунад ва то 60-70 ° С ва бештар аз он гарм 
мешавад. То даме  ки алаф ба компост табдил меёбад, обро гарм мекунад. Агар  чанд шишаи 
пластикӣ  ва канистрҳои обдорро ба даруни тӯдаи омодашуда нигоҳ доред, пас аз чанд соат шумо 
оби гарм мегиред [23]. 
Пас аз даравидани алаф (беҳтар аст, ки онро майда реза кунанд, онро дар тӯда, бо дастаи  хурд 
баста, агар ба қадри кофӣ намнок набошад ва каме об рехта, зич зер карда мешавад. Ҳатто беҳтар 
аст, агар шумо дастаи алафро бо пардаи пластикӣ пӯшонед, раванди пӯсидани алаф идома хоҳад 
ёфт. Рӯзи дигар аллакай ҳарорати дохили ин теппа аз 50 ° С боло хоҳад буд. Шумо метавонед як 
обгармкунандаи навъи обҷмаъкунанда  созед, барои ин як канистраи  10-20 литраро  гирифта, ба 
он ду шланг - қубурҳо, даромадгоҳ ва баромадгоҳ с озед. Шлангҳоро мустақиман ба крани об 
пайваст кардан мумкин аст. 
Эзоҳ 
Чунин обгармкунандаи компостӣ 2 ҳафта кор мекунад, пас аз он ҳарорат паст шудан мегирад. Он 
гоҳ шумо метавонед алафи тоза ва алафҳои бегона даравед ё алафи хушк ва каҳи кӯҳнаро бо оби 
гарм тар карда,  истифода баред. 

Интишорот 
ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

https://drive.google.com/file/d/1kh0QU-t5VrSV3xHwA38dNCb6FOMZzZol/view?usp=sharing 
Видео: 

https://drive.google.com/file/d/1Ekx4qP-7DbKxhbOoUtBSC5zrtdpjFCyu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kh0QU-t5VrSV3xHwA38dNCb6FOMZzZol/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ekx4qP-7DbKxhbOoUtBSC5zrtdpjFCyu/view?usp=sharing%0c


2 ТЕХНОЛОГИЯ ВА АМАЛИЯИ ТОБОВАРӢ БА ИҚЛИМ 

БАРОИ ТАЪМИНОТИ УСТУВОР БО ЭНЕРГИЯ 

2.13 Кондитсионери хонагӣ аз шишаҳои пластикӣ 

ТАЪЙИНОТ 
Бангладеш ва дигар кишварҳои гарм барои 
салќин  кардани хонаҳо аз кондитсионерҳое 
истифода мебаранд,  ки барқро талаб 
намекунанд,. Чӣ гуна хунук кардани ҳуҷра 
бидуни истеъмоли энергияро  лоиҳае бо номи 
Eco-CooIer кашф ва пешниҳод карданд. 
Барои сохтани чунин абзор  шишаҳои 
пластикӣ ва пораи картон лозим мешавад. 
Ин сохтори сода  дар беш аз 25,000 хонаҳои 
Бангладеш насб карда шудааст, ки 
сокинонаш дар хонаҳои тунукагӣ бе барқ 
зиндагӣ  мекунанд.  

ТАВСИФ 
Сохтани ин «кондитсионер» содаю хеле арзон 
аст. 
Дар порчаи картонии ғафс сӯрохиро баробари 
диаметри гардани шиша буридан лозим аст. 

Сипас нисфи шишаро бурида, қисми онро бо 
гарданакаш  гузошта, болои сарпӯшро бо қайчӣ 
буред. 

Фаќат ба картон / фанера / тахта гузоштани 

шишаҳо боқӣ мемонад. 

МАНФИАТЊО 
Сарфаи энергия барои салќин кардани хонаҳо 
дар муҳити ҳарораташ баланд. Кам кардани 
хатари марг, баланд бардоштани ҳосилнокии 
меҳнат ва шароити мусоид барои ҳаёт ва 
саломатӣ дар шароити афзоиши ифлосшавии 
ҳароратӣ ва тағйирёбии иқлим. Технология 
гарон нест - то 10 доллар барои як абзор. 

Фарқи байни диаметри шиша ва гардан ҳар 
қадар зиёдтар бошад, ҳамон қадар беҳтар аст. 

Дар ин ҷо як принсипи оддӣ амал мекунад: ҳавои 
гарм ба шишаҳо ворид мешавад ва бинобар танг 

шудани гардан, каме сард мешавад - ҳуҷра 
сардтар мешавад. 

Фарқият тақрибан 5 дараҷа аст, аммо ҳатто ин 
хунуккунӣ эҳсосшаванда аст. 

Сарпӯшҳоро аз тарафи дигар тоб диҳед ва 
иншоотро    ба тиреза насб кунед, то гарданакҳо 
ба дохили ҳуҷра  нигаронида шаванд.

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 
Видеомаводҳо: https://www.youtube.com/watch?v=rq81Qglkitk 

https://www.youtube.com/watch?v=rq81Qglkitk


3 ТЕХНОЛОГИЯ ВА ТАҶРИБАҲОИ  БА ИҚЛИМ 
ТОБОВАР  БАРОИ ИСТЕҲСОЛИ ХЎРОКВОРИ 
3.1 Пайванд кардан барои баланд бардоштани устувории 
ҳосили зироатҳо 

ТАЪЙИНОТ 

Пайвандсозӣ имкон медиҳад, ки сифатҳои 

нави маҳсулоти кишоварзӣ, аз ҷумла беҳтар 

кардани намуди  зоҳирӣ ва нигоҳдорӣ ба  даст 

оварда шавад. Пайванд ба растаниҳои 

мевадиҳандаи маҳаллӣ дар баробари ба 

растаниҳо бахшидани хосиятҳои нави 

мутобиқшавӣ ба хушксолӣ, муқовимат ба 

сармо  ва ғайра имкон медиҳад, ки онҳо  ба 

тағйирёбии иқлим мутобиқ шаванд. 

ТАВСИФ 
Технологияи пайвандкунӣ дар он 

ҳолатҳое истифода мешавад, ки растанӣ 

тавассути тухмиҳо, ќаламчакунӣ ва ѓ. 

паҳн карда намешавад. Сипас, ба поя аз як 

дарахт, меваҳое, ки ба он арзиш надоранд, 

шохаи дигарро пайванд карда, ҳосили 

зарурӣ мегиранд. Танае, ки дар он 

пайвандсозӣ гузаронида мешавад, 
пайвандаг (поя) номида мешавад. 

Болотар аз ҷои  пайвандсозӣ,  ки қисме аз 

навъҳои пурқимат гирифта мешавад, 

пайвандакё пайвандӯст  номида мешавад. 

Дар  давраҳои  тӯлонии парвариши 
дарахтони мевадор, одамон шумораи 

зиёди усулҳои гуногуни пайвандсозиро 

кор карда баромаданд. Пайвандсозӣ 
мураккаб ва содда мешавад. Аксари 

коршиносон онҳоро ба ду гурӯҳ, тақсим 

мекунанд: гулдона ва пайвандзанӣ бо 

қаламча. 

Усули пайвандсозӣ. 

Гулдона (пайвандсозӣ  бо чашмак) – зиёд 

кардан (таҷдид)-и растаниҳо бо нимшохаи 
дарозиаш 25-35 мм ва бараш 4-6 мм, ки ба он 

муѓҷа, пӯстлох ва қабати тунуки чӯб дохил 

мешавад. Усул барои таҷдиди дарахтони 

мевагӣ, аз ҷумла меваҳои донакдор, дар 

минтақаҳои ҷанубии Тоҷикистон васеъ 

истифода мешавад, ки дар он ҷо сатҳи зинда 

мондани пайвандҳо ва сатҳи хеле баланди 

таҷдиди он таъмин карда мешавад. 

МАНФИАТЊО 

Маҳз ба туфайли пайвандсозии растаниҳо 

имконпазир аст, ки ҳамаи навъҳои пурарзиши 

дарахтони мевадиҳанда парвариш ва ҳифз 

карда шаванд. Пайвандсозӣ барои пайдо 

шудани хосиятҳои зарурии мутобиқшавӣ 

имкон медиҳад, ки барои  ба  шароити душвори 

иқлим рӯёндани ҳосили дилхоҳ кӯмак мекунад. 

Гузаронидани пайвандсозӣ бо қаламча дар 
омӯзиши CAMP4A5B Тоҷикистон 



3 ТЕХНОЛОГИЯ ВА ТАҶРИБАҲОИ  БА ИҚЛИМ 
ТОБОВАР  БАРОИ ИСТЕҲСОЛИ ХЎРОКВОРИ 
3.1 Пайванд кардан барои баланд бардоштани устувории 
ҳосили зироатҳо 

ТАВСИФ 

Муғҷапайванд ду намуд мешавад – “Т-шакл” (ё “баргпайванд”, яъне муғҷапайвасти муғҷа ба 

муғҷа) ва “барчасп ” (муғҷапайвасти муғҷа ба шоха), ки аз ҷиҳати мӯҳлати гузарондан  ва усул 

(техника)  фарқ мекунанд. 

Барои додани хосиятҳои ба хушкӣ  ва ба сармо тобовар, пояи мувофиқро интихоб кардан лозим 

аст (“тагпайванд” ё маводи пайвандсозӣ) . Ҳамин тариќ, масалан, шумо метавонед ноки ба 

хушкӣ  тобоварро бо роҳи истифодаи  биҳӣ  ҳамчун  тагпайванд ба даст оред. Мӯҳлати 

муғҷапайванд дар Тоҷкистон– май ва август мебошад. 

Пайвандсозии баҳорӣ бо ќаламча. Дар айни замон, пайвандсозии баҳорӣ бо қаламча усули 

асосии паҳнкунии навъҳои олу,  зардолу, себ, нок ва гелос мебошад. Пайвандзании баҳорӣ бо 

қаламча дар давраи шукуфтани навдаҳо пеш аз кушода шудани баргҳо гузаронида мешавад. 

Ин пайвандсозӣ  инчунин хусусиятҳои мутобиқшудаи иқлимро барои растаниҳои боғӣ таъмин 

менамояд. Ин усули пайвандсозӣ имкон медиҳад, ки назар ба истифодаи муғҷапайванд ҳосил 

тезтар ба даст оварда  шавад. Мӯҳлати чунин пайвандсозӣ  дар Тоҷикистон - пеш аз шукуфтани 

муѓҷаҳои растанӣ. 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

Чӣ тавр дуруст дарахтонро буридан лозим аст 

https://www.agrobase.ru/rastenievodstvo/priusadebnyij-uchastok/privivka-plodovyix-derevev 

Видеои тавсияшаванда: Пайвандзанӣ  https://youtu.be/TSFqiixzIts 

https://www.agrobase.ru/rastenievodstvo/priusadebnyij-uchastok/privivka-plodovyix-derevev
https://youtu.be/TSFqiixzIts
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3.2 Буришҳо барои баланд бардоштани ҳосилнокии боғи хона 

ТАЪЙИНОТ 
Дар шароити тағйирёбии иқлим, рушди 

боғдории мутобиқшаваснда ба вазифаи муҳим 

табдил меёбад. Дар айни замон, усулҳо ва 

технологияҳои гуногуни агротехникӣ, аз ҷумла 

технологияҳои буридан ва ташаккули тоҷи 

растаниҳо истифода мешаванд. 

Буридани шохи дарахтон боғ ин як амалиётест, 

ки барои ҳолати растаниҳо, миқдор ва сифати 

ҳосил  аҳамияти калон дорад. Он равандҳои 

мубодилаи моддаҳоро  дар дохили дарахт 

танзим мекунад, захираҳои ҳаётан муҳимро аз 

нав тақсим мекунад ва онҳоро ба қисмҳои 

зарурии дарахт равона мекунад. Шохбурӣ 

тобоварии растаниро ба хушкӣ ва сармо  

меафзояд. Бо дуруст буридани шохаҳо   режими 

об - бухоршавии обро, хусусан дар заминҳои 

лалмӣ ва обёришаванда ба танзим даровардан 

мумкин аст. Ба туфайли шохбурии оќилона  ҳар 

як шохаи дарахт ба дигараш халал нарасонда, 

миқдори зарурӣ равшании офтоб  ва фазои 

худро мегирад. 

ТАВСИФ 
Тағйирёбии иқлим аз зиёд шудани пасту 

баландшавии ҳарорати ҳаво ва номусоидии 

он барои растаниҳо ва инчунин гармии 

тӯлонии тобистона, ки бораи тобоварӣ ба 

гармӣ ва сармои зимистонаи растаниҳо 
таъсир мерасонад, тавсиф дода мешавад. 

Таъсири ҳодисаҳои стрессии иқлимӣ ба 

зироатҳои мевагӣ ва ѓуҷуммеваҳо боиси паст 

шудани ҳосил ва сифати он  мегардад ва 

бухоршавии зиёди об ва камобӣ ба пайдоиши 

бемориҳо ва зиёдшавии ҳашароти 

зараррасони боғ мегардад. 

Бо мақсади пешгирии афзоиши таъсири 

манфии иқлим, чораҳои мутобиқшавӣ бо 

интихоби дуруст ва ташаккули шохаи асосӣ 
гузаронидан мумкин аст. Буридани 

бомуваффақият ба нигоҳ доштани 

нашъунамои растаниҳо, баланд бардоштани 

ҳосилнокӣ ва баланд бардоштани сифати 

зироатҳо мусоидат мекунад. 

МАНФИАТЊО 
Буридан ва шакл додани шохаи асосӣ 

имкон медиҳад, ки  ба хушкӣ тобоварии 

растаниҳо  беҳтар, истеъмоли об камтар 

карда шавад.  Устувори растаниҳо ба 

шароити тағйирёбии иқлим, хушксолӣ ва 

зараррасонҳо  ќавитар шуда,  ҳосилнокии 

растаниҳо дар шарои беобӣ  дастгирӣ карда 

шавад. 

Соҳибхоназан Буриева Сабоҳат аз деҳаи 
Бобоисурхони Тоҷикистон дар омӯзиши 
CAMP4ASB оид ба шохбурии дарахтони 

мева  ва токзорҳо. 
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3.2 Буришҳо барои баланд бардоштани ҳосилнокии боғи хона 

ТАВСИФ 
Шохбурї  ва  перостани дарахтони мева. 
Барои  ташаккул додани  дарахтони мевадињанда дар тагпайвандакњои пурќувват ва бузург, ки барои 

аксари навъҳои себ ва нок дар Љумњурии Тољикистон ќабул шудаанд, усули тунук кардан ва ба таври  
зинагї буриданро истифода мебаранд. Дарахти меваи   бо ин усул ташаккулёфта бояд аз панљ то њафт 
шохаи асосии тартиби  аввал дошта бошад. Њамзамон бо ташаккули онњо шохањои тартиби  дуюм ва 
сеюмро (шохаи якуми тартиби  дуюм дар масофаи 30-40 см аз асоси худ, дуюмашро  25-30 см дуртар  аз 
тартиби  якум) ба тартиб медароранд.  

Ташаккули шохањои  тартиби севвум низ бо њамин усул анљом дода мешаванд.  Буридани шохњо  дар 
давраи њосиландозии пурра  ба нигоњ доштани нашъунамо ва њосилнокии  дарахтон равона карда 
шудааст. Танњо шохањои хурдеро, ки  шохсорро зич  мекунанд, бурида, шохањои дарози навбунёдро  
алоњидаро кўтоњ  мекунанд, то ки  онњо минбаъд шохањои мевадињанда шаванд. Ин намуди шохбурї 
њосилнокии дарахтонро бе обдињии  иловагї баланд  мекунад. 

Шохбурї дар соли бењосил  якбора кўтоњ кардани навдањои соли љорї нумўъкарда,  тунуккунии 

шохањои шохсор, инчунин кӯтоњ кардани шохањои мураккабро дар бар мегирад. Дар натиља, дарахт 
хуб нашъунамо меёбад, дар дарахтон навдањои зиёди нумўъкунанда  месабзанд  ва сабзиши навдаи 
мевадињанда кам мешавад. Буриши кўтоњи шох боиси афзоиши ќавии навдањо мегардад, ки дар соли 
оянда барои гузоштани навдаи мевадињанда  кўтоњ карда мешаванд. Дар баробари ин, шароити 

ғизодињї  ва обдињии дарахтонро бењтар кардан лозим аст. Аммо дар шароити хушксолї, ин намуди 
шохбуриро бо эњтиёт бояд анљом дод. 
Муайян кардани ќисмњои бутта барои шохбурї. 

Тақсимоти қисмҳои бутта барои буридан. 
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3.2 Буришҳо барои баланд бардоштани ҳосилнокии боғи хона 

Бурриши  ток(хомток) . 

Буриш ҳамчун муҳимтарин технологияи  кишоварзӣ барои идораи инкишофёбӣ ва мевадиҳии 

токзор хизмат мекунад. Бо буриши дурусти ток  ҳамасола ҳосили баландро бо сифати хуби 

маҳсулот ба даст овардан мумкин аст. Бо буридани буттаҳои ҷавон шаклҳои дилхоҳ ба даст 

оварда мешаванд ва буридани ҳарсолаи буттаҳои баркамол имкон медиҳад: 1) танзими мевадиҳӣ 

дар соли ҷорӣ; 2) парвариши ангурҳои мевагӣ ва шохаҳои ток  барои соли оянда; 3) нигоҳ 

доштани шакли қабулшуда; 4) давра ба давра иваз кардани қисмҳои алоҳидаи кӯҳнаи бутта. 

 Навъи ташаккули токзор.  

Дар соҳаи токпарварӣ якчанд намудҳои маъмултарини ташаккулдиҳӣ мавҷуданд: бодбезак, 

баландшоха, “воиш” (бе такягоҳ  - пиёлашакл) ва ташаккул бо такягоҳ. 

Навъи ташаккули токзор. 

Ташаккули шакли бодбезак ташаккули баландшоха 

ташаккули «воишӣ» 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 
Буридани ангур. https://www.ogorod.ru/ru/sad/grape/13666/Kak-pravilno-obrezat-vinograd-
podrobnaja-instrukcija-dlja-novichkov.htm 

Принсипҳои асосии буридан http://www.4living.ru/items/article/osnovnye-principy-obrezki-plodovyh-
derevev/ 
Тарзи дуруст буридани дарахтон https://www.unian.net/society/10481118-kak-pravilno-obrezat-
derevya-sanitarnaya-obrezka-plodovyh-derevev-foto.html 
Видео: Буридани дарахтони мева https://youtu.be/iOzRkgJBrN0 

https://www.ogorod.ru/ru/sad/grape/13666/Kak-pravilno-obrezat-vinograd-podrobnaja-instrukcija-dlja-novichkov.htm
https://www.ogorod.ru/ru/sad/grape/13666/Kak-pravilno-obrezat-vinograd-podrobnaja-instrukcija-dlja-novichkov.htm
http://www.4living.ru/items/article/osnovnye-principy-obrezki-plodovyh-derevev/
http://www.4living.ru/items/article/osnovnye-principy-obrezki-plodovyh-derevev/
https://www.unian.net/society/10481118-kak-pravilno-obrezat-derevya-sanitarnaya-obrezka-plodovyh-derevev-foto.html
https://www.unian.net/society/10481118-kak-pravilno-obrezat-derevya-sanitarnaya-obrezka-plodovyh-derevev-foto.html
https://youtu.be/iOzRkgJBrN0
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3.3 Гармхонаи офтоб  дар назди хона 

ТАЪЙИНОТ 
Гармхонаҳои офтобӣ технологияи 

боэътимоди бо мурури замон  санҷидашуда 

аст, ки барои тамоми сол ѓундоштани ҳосил 

ва дар шароити мураккаби  иқлим муҳофизат 

кардани онҳо мебошанд. Гармхонаҳои 

офтобӣ дар ҳавои хунук бо миқдори 
бештарини афканишоти Офтоб фазоро гарм 
мекунанд  ва барои парвариш кардани чанд 
намуди зироат дар давоми  сол бидуни 

истифодаи гармӣ ё манбаъҳои берунии 

энергия имкон медиҳанд. Гармхонаҳои 

офтобиро баъзан гармхонаҳои камфаъол 

(пассив)-и офтобӣ ё гелиогармхонаҳо 

меноманд. Ин гармхонаҳо барои қабул ва 

афзоиши нури мустақими офтоб аз тарафи 

ҷануб пешбинӣ шудаанд ва  аз шимол, шарқ 

ва ғарб  талафоти гармиро нигоҳ медоранд. 

Ба туфайли тарроҳии махсус ва маводҳои 

каммасрафи истифодашуда, дар гармхонаҳо 

тамоми сол режими зарурии ҳароратро нигоҳ 
доштан ва худтаъминкунии сокинони 

ноҳияҳои дурдаст бо сабзавот ва гиёҳҳои 

оддии тиббӣ имконпазир мегардад 

ТАВСИФ 
Принсипи кори гармхонаи офтобӣ аз ҷамъ 
кардан ва захира кардани энергияи офтоб дар 

давоми рӯз ва тадриҷан баровардани 

энергияи гармӣ дар тарафи шаб иборат 

мебошад. Гармхонаи офтобӣ: 

 энергияи офтобро бозмеорад;

 ин энергияро дар шакли гармӣ дар

деворҳои гармхона дар давоми рӯз нигоҳ
медорад;

 барои гарм кардани дохили гармхона ин

гармиро шабона медиҳад;

 барои нигоҳ доштани гармӣ изолятсия
дорад;

 барои пешгирии аз ҳад зиёд гармшавиро

ҳаворо тоза бояд кард (гардиш  дод) 

МАНФИАТЊО 

 Микроиклим дар дохили гармхона имкон

медиҳад, ки тамоми сол сабзавот ва кабудӣ
парвариш карда шавад.

 Барои сохтани гармхона маводҳои маҳаллӣ
(гил, чӯб, пахол) истифода мешаванд, ба
истиснои плёнкаи шаффоф ё шиша барои

пӯшонидани як тарафи гармхона.

 Кам шудани талафоти гармӣ аз ҳисоби

истифодаи гармидиҳӣ; гармхонаҳо
гармкуниро талаб намекунанд.

 Корҳои сохтмониро бинокорони маҳаллӣ
иҷро карда метавонанд.

Фоидаи иқтисодӣ аз ҳисоби даромад аз 

фурӯши ниҳолҳои барвақтии зироатҳои 

сабзавот, истеҳсоли маҳсулоти барвақти 

кишоварзӣ, гирифтани ду ё се ҳосил, инчунин 

аз ҳисоби фоидаовар будан ва дертар нигоҳ 

доштани маҳсулоти парваришёфта ба даст 
оварда мешавад. 

Кори гармхона барои занони деҳот нисбатан 

анъанавӣ аст. Идоракунии гармхонаҳо аз 

занон дониш ва малакаҳои нав, аммо оддиро 

талаб мекунад, дар айни замон манфиатҳо 
маълуманд ва метавонанд назаррас бошанд. 

Ҳангоми сохтани гармхонаи офтобӣ хароҷоти 
зиёд ба даст овардан мумкин аст, ба монанди 

муҳофизати зироатҳои барвақтӣ ва ба даст 

овардани даромади иловагӣ. 

Гармхонаи офтобии Маркази экологии 
ҷавонон дар деҳаи Бирлаши ноҳияи 
Шаҳартузи Тоҷикистон 
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3.3 Гармхонаи офтоб  дар назди хона 

ТАВСИФ 

Истеҳсолот, сохтмон. 

 Гармхонаи пассивии офтобӣ аз рӯи хатти  “шарқ-ғарб” тарҳрезӣ мешавад: ҳамин тариќ

дарозии тарафи ҷанубро зиёд мекунанд, то нури офтоб ба масоҳати  калонтарин расад.

 Деворҳо  паҳлӯии шарқӣ, ғарбӣ ва шимолӣ, инчунин бом  бояд хусусиятҳои гармидиҳӣ
дошта бошанд, то талафоти гармиро кам кунанд ва имконоти нигоҳдории гармӣ зиёд

шавад. Ин тавассути сохтани деворҳои 3-қабата ба даст оварда мешавад: девори дохилӣ
рӯзона гармиро ҷамъ мекунад ва шабона медиҳад - ин қабатро аз хишти хом сохта, аз

дохили гармхона бо ранги сиёҳ ранг кардан мумкин аст, то ки гармиҷамъкуниро  афзоиш

диҳад; қабати дуввум  қабати изолятсионӣ (пахол), девори берунии борбардор аз хишти
хом сохта мешавад.

 Девор дар тарафи ҷануб  чаҳорчӯбаест, ки бо пардаи пластикӣ (полиэтилен)  пӯшонида

шудааст. Барои гармӣ нигоҳ доштан, ин деворро бо маводи гармидиҳанда шабона

пӯшонидан мумкин аст.

 Барои танзими ҳарорат дар деворҳо ва сақфҳо тирезача ё дарича  насб карда мешаванд.

 Таҳкурсӣ аз сангҳо ва бетон сохта мешавад  то ки он устувории сохтори гармхонаҳоро

таъмин намояд  ва  талафоти гармиро кам ва хокро дар гармхона аз ҳашароти зараррасон

муҳофизат бикунад.

Рӯйпӯши гармхона   

Барои пӯшидани боми  гармхонаҳо  деҳқонон ва сокинони ҳавлиҳо бештар полиэтилен, баъзан 
бикарбонат ва шишаро истифода мекунанд. Варианти маъмул аз сабаби арзон будани он пардаи 

оддии полиэтиленӣ  мебошад. Тавсия дода мешавад, ки дар байни рейкаҳои дастгирии иншоот 

як торчаи иловагии дастгирикунандае, ки аз сим ё ресмони мустаҳкам сохта шудааст, кашида 

шавад. Ин тадбир қабати полиэтилениро дар сурати миқдори зиёд ҷамъ  шудани боришот нигоҳ 
медорад.  

Реҷаи ҳароратӣ. 

Барои ба даст овардани кӯчатҳои   баландсифат, ҳарорати ҳавои дохили гармхона бояд доимо 

танзим карда,  дар сатҳи 22-25 ° C нигоҳ дошта шавад. Барои танзими ҳарорат, вентилятсия 

тавассути  люк(тирезачаҳо ё даричаҳо)-и махсус дар бом истифода мешаванд. 
Омодасозии хок 

Пеш аз шинонидан тавсия дода мешавад, ки барои таъмини безараргардонии хок аз бактерияҳо, 

занбӯруғҳо ва вирусҳо тадбирҳо андешида, инчунин аз боқимондаҳои қисмҳои растаниҳоро дар 
гармхона тоза карда, заминро бой гардонидан лозим аст.  
Агротехника 

Дар гармхонаҳо маҷмӯи тадбирҳои агротехникӣ истифода мешаванд, ки бояд ба фароҳам 

овардани шароити беҳтарин барои рушду нумӯи растаниҳо ва фурӯ нишондани пайдоиши 

ҳашароти зараррасон равона карда мешаванд. Дар дохили тадбирҳои агротехникӣ, бисёр 

усулҳои самарабахше мавҷуданд, ки барои ба даст овардани ҳосили фаровон нигаронида 

шудаанд. Дар гармхонаҳо интихоби навъҳо ва шаклҳои растаниҳои тобовар аҳамияти калон 

дорад. Санаҳои тавсияшавандаи кишт дар гармхонаҳо (барои ҷануби Тоҷикистон) чунинанд: 

Шинонани кӯчат:  декабр - гулкарам, карами сафед, феврал - помидор. 

Шинондани ниҳолҳо: январ - гулкарам; Феврал, март - помидор, бодиринг. Октябр, ноябр, 

декабр - кабудӣ. 
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3.3 Гармхонаи офтоб  дар назди хона 

ТАВСИФ 

Гармкунии гармхона 

Агар гармхона бо риояи қоидаҳои гарминигоҳдорӣ сохта шуда, ба самти офтоб нигаронида 

шуда бошад, одатан зимистон гармкунии махсус талаб карда намешавад. Ин қоида одатан дар 

минтақаҳои ҷанубии Тоҷикистон амал мекунад, аммо дар солҳои охир, бинобар тағйирёбии 

иқлим ва зимистони сард, як қатор усулҳоро бояд истифода бурд: 

 қабати дугонаи полиэтиленӣ;

 поруи тару тозаи гов ё асп (якчанд сатил) гармхонаро шабона гарм мекунад;

 бочкаи оҳанин бо оби гарм, ки шабона дар гармхона гузошта шудааст, ҳароратро нигоҳ
медорад;

 сангҳое, ки рӯзона дар офтоб тафсонда, шабона ба гармхона оварда мешаванд ё шаѓалҳое,

ки гармиро ҷамъ мекнанд, ки доимо дар гармхона ҷойгиранд, ба гармӣ дар гармхона

кӯмак мекунанд;
Гармкунаки иловагии шабона худкушодашавандаро метавон истифода бурд. 

Сохти гармхона (дар бурриш) (Аз рӯи маводҳои  ГЕРЕС). 

Интишоро: 
ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО

Технологияҳо ва равишҳо барои идоракунии устувори замин. Гармхонаҳои 

офтобӣ.WOCAT , 2011.  https://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_1032/ 

• Дастур оид ба сохтмони гармхонаҳои офтобӣ. Маркази экологии ҷавонон, 2017.
• https://slmtj.net/item.html?d=ae5292f2-8cc8-485f-bb0d-66338258a5eb

• Гармхонаи пассивии офтобӣ. “ИСЦАУЗР\ИКАРДА”, 2015
http://www.cacilm.org/technologies/section/greenhouses/solar

север 

https://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_1032/
https://slmtj.net/item.html?d=ae5292f2-8cc8-485f-bb0d-66338258a5eb
http://www.cacilm.org/technologies/section/greenhouses/solar
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3.4 Гармхонаи пардагии офтобӣ

ТАЪЙИНОТ 
Истифодаи гармхонаҳо дар баробари 

тағйирёбии иқлим манфиатҳои назаррас, аз 

ҷумла коҳиш додани вобастагӣ аз манбаъҳои 
анъанавии энергияро меорад. Тарзи  соддаи 

гармхонаи офтобӣ - «Хонача» мебошад, ки бо 
полиэтилени дуќабата сохта мешавад. 

Гармхона дар ҷои ҳамвор ва офтобӣ  гузошта 

шавад ва ба он  биноҳо ё дарахтон бояд соя 
накунанд, гармхона бояд аз шамол бо девора 

ё бутта муҳофизат карда шавад, нишебӣ ба 

самти ҷануб, вобаста ба арзи ҷуғрофӣ ва 

баландии офтоб дар моҳҳои зимистон аз 15 то 

40 дараҷа. 

ТАВСИФ 
Маводи зарурӣ: пленкаи полиэтиленӣ – 1 

рулон, қубурҳои обгузари кӯҳна ё рейкаҳои 

чӯбӣ, ки андозаи онҳо вобаста ба андозаи 

дилхоҳи гармхона интихоб карда мешавад, 

хиштҳо барои таҳкурсии гармхона. 

Барои сохтани чунин гармхона аз қубурҳо 

ё тахтаҳо чаҳорчӯбаи гулхонаи худсохтро 
омода карда, ба поя(асос)-и начандон 

калони хиштӣ ё чӯбӣ насб мекунанд (расми 
1, а, б). 

Каркас (чорчӯба) бо пардаи полиэтиленӣ, 

ки барои гармхонаҳо ва парникҳо дар 

мағозаҳои маводи сохт фурӯхта  мешаванд, 

сохта мешаванд. Беҳтараш ду канори 

муқобили полиэтилениро ба чӯбҳои 

мудаввар часпонед (ба монанди харитаҳои 
географии мактаб), сипас тамоми 

гармхонаро ќисм-ба ќисм пӯшед. 

Мустаҳкамтарин полиэтилене мешавад,ки 

аз дохил бо нахи  шишагӣ пӯшонда 
шудааст.  
Гармхонаи аз полиэтилен сохташуда 
метавонад бо нури  офтоб  гарм шуда  ва ба 

як навъ хонаи нумӯи растанӣ табдил ёбад. 
Вай  инчунин аз гармии поруи 

пӯсидаистода  гарм шуда, метавонад ба 
парник табдил ёбад. 

МАНФИАТЊО 
Гармхонаи хурди офтобӣ, ки аз ашёи арзон 
сохта мешавад, метавонад ба ҳифзи 
зироатҳои барвақтӣ кӯмак расонад ва боиси 
даромади иловагӣ гардад. Деҳқононе, ки бо 
принсипҳои сохтани  гармхонаҳо ошно 
ҳастанд (таъсиррасонӣ, сарфаи энергия, 
нигоҳдории гармӣ, истифодаи маводи 
каммасраф, қоидаҳо барои вокуниш) ба 
хавфҳои иқлим беҳтар омодаанд, онҳо 
фоидаи иқтисодиро аз баланд бардоштани 
ҳосил ва фурӯши ниҳолҳои барвақтии 
зироатҳои сабзавот.  маҳсулоти кишоварзӣ, 2-
3 маротиба гирифтани ҳосил,  инчунин аз 
ҳисоби нигоҳдории судманди маҳсулот ба 
даст оварда метавонанд. Истифодаи 
технология алайҳи оќибатҳои тағйирёбии 
иқлим - коҳиш додани вобастагӣ аз 
манбаъҳои анъанавии энергия манфиатҳои 
назаррас меорад. 

Идоракунии гармхонаҳо ба занон имкон 
медиҳад, ки ба тағйирёбии иқлим беҳтар 
мутобиқ шаванд ва новобаста аз «инҷиќиҳои 
обу ҳаво» ҳосили кафолатнок ба даст оранд. 

Гармхонаи пардагӣ дар деҳаи Озгури 
вилояти Ош, ҶҚ дар заминаи боғи 

ботаникии Донишгоҳи давлатии Ош, дар 
якҷоягӣ бо фонди ҷамъиятии «Еko-Demilge» 

идора карда мешавад. 
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3.4 Гармхонаи пардагии офтобӣ

ТАВСИФ 
Маводи зарурӣ: пленкаи полиэтиленӣ - 1 рулон, қубурҳои обгузари кӯҳна ё рейкаҳои чӯбӣ, 

ки ѓафсии онҳо вобаста ба андозаи дилхоҳи гармхона интихоб карда мешавад, хишт барои 

таҳкурсии гармхона. 

Барои сохтани чунин гармхона аз қубурҳо ё тахтаҳо каркаси гармхонаи худсохти сохта 

шудааст, ки дар поя(асос)-и хурди хиштӣ  ё чӯбӣ насб карда мешавад (расми 1, а, б). 

Каркас (чорчӯба) бо пардаи полиэтиленӣ ки барои гармхонаҳо ва парникҳо дар мағозаҳои 

маводи сохт фурӯхта  мешаванд, сохта мешаванд. Беҳтараш ду канори муқобили 

полиэтиленро ба чӯбҳои   мудаввар часпонед (ба монанди харитаҳои географии мактаб), 

сипас тамоми гармхонаро ќисм-ба ќисм пӯшед. Мустаҳкамтарин полиэтилене мешавад, ки 

аз дохил бо нахи  шишагӣ пӯшонда шудааст. Гармхонаи аз полиэтилен сохташуда метавонад 

бо нури  офтоб  гарм шуда  ва ба як навъ хонаи нумӯи растанӣ табдил ёбад. Вай  инчунин аз 

гармии поруи пӯсидаистода  гарм шуда, метавонад ба парник табдил ёбад. 

Бояд дар хотир дошт, ки гармхона ҳар қадар пасттар 
бошад, гармӣ ҳамон андоза камтар талаб карда мешавад. 
Аммо,  набояд баландии он  аз баландии ќади  соҳибаш  
пасттар интихоб карда шавад. Ҳангоми ҷойгир кардани 
гармхона дар чуќурии начандон амиќ зинаҳо бояд сохта 
шаванд. Барои он ки  гармхона зери оби борон намонад, 
зери он поячаҳо бояда гузошт. 
Сохти оддитарин гармхонаи  полиэтилении хонагӣ  дар 
расми 1, в. нишон дода шудааст. Ба чӯби амудӣ ба замин 
задашуда сарпӯши конусӣ, ки аз плёнка сохта шуда, 
диаметри асоси он 1-1,5 м аст,  гузошта мешавад. 
Канорҳои сарпӯши полиэтиленӣ бо сангҳо ё ҳалқаи 
вазнини махсус сохташуда мустаҳкам карда мешаванд. 
Якчанд чунин гармхонаҳо метавонанд майдони 
парвариши растаниҳои гармидӯстро таъмин кунанд. 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 
https://idea-master.ru/samodelnaia-teplitca-iz-plenki-kak-postroit-teplitcu.html 
Истиноди видео дар бораи насби гармхонаи пардагӣ: https://ok.ru/video/1392951759141 

Сомонаи намоишӣ: деҳаи Озгур, вилояти Ош ҶҚ. Шахси тамосгар: Орозбай Маматқулов, 

почтаи электронӣ orozb@mail.ru 

https://idea-master.ru/samodelnaia-teplitca-iz-plenki-kak-postroit-teplitcu.html
https://ok.ru/video/1392951759141
mailto:orozb@mail.ru
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3.5 Парвариши писта дар шароити хушксолӣ 

ТАЪЙИНОТ 
Бомуваффақият ва самаранок парвариш 

кардан ва ҳифзи боғҳои писта ба татбиқи 

технологияҳои муосир, аз ҷумла ѓанӣ 

гардондани  замин бо маводи хеле 

самараноки био-гумус, истифодаи обёрии 

қатравӣ ва ҳифзи боғҳо аз чорво бо 

истифода аз деворҳои фотоэлектрии бо 

офтоб истифодашаванда ё дигар намудҳои 

девор вобаста мебошад. 

ТАВСИФ 
Парвариши писта нисбат ба дигар зироатҳо 

обро хеле кам талаб мекунад. Он дар заминҳои 

санглох, камҳосил ва нишебиҳои баланд 

мерӯяд. Решаҳои писта то чуқурии 10-12 м ва 

дар атрофи 20-25 м паҳн мешаванд. Дарахти он 

ба хушксолӣ ва сардиҳои   то 20 дараҷа хуб 

тобовар аст ва  нигоҳубинаш мушкилӣ нест. 

Мушкилоти асосӣ аз он иборатанд, ки на дар 

ҳама ҷо миқдори кофии об мавҷуд аст ва 

инчунин муҳофизат аз ҳайвоноте зарур аст, ки  

навдаҳои сабзи растаниро мехӯранд. Барои 

майдонҳои саноатӣ  боғҳое ташкил кардан ба 

маќсад мувофиќ аст, ки  дар ҳудуди баландиҳои 

нисбии аз 600 то 1300 м аз сатҳи баҳр дар 

доманакӯҳҳои лалмӣ бо бориши миёнаи 

солонаи на кам аз  300 мм ҷойгиранд ва тамоми 

ҳарорати ҳарсолаи мусбат на камтар аз 3500 °С 

мебошад (дар шароити Туркманистон, писта 

ҳатто дар баландии 100 метр аз сатҳи баҳр мева 

медиҳад). Пистаи шинондашуда, ки бо обёрии 

қатрагӣ таъмин карда мешавад, метавонад дар 

баландиҳои аз 600-800 метр поёнтар ҳосил 

диҳад, аммо тавсия дода мешавад, ки ин 

боғҳоро дар оғози нашъунамо бо биогумус 

ѓанӣ карда шаванд. Ѓанигардонии хок ва 

обдиҳии (обдиҳии фосилавӣ) афзоиш ва 

ҳосилхезии пистаро метезонад. Ниҳолхонаи 

писта бо роҳи деворкунии  боғи масоҳаташ 1 

гектар бо истифода аз биогумус  бо мақсади 

афзоиши ҳосилнокӣ, суръат бахшидан ба 

мевадиҳӣ  ва муқовимат ба касалиҳо ва 

ҳашароти зараррасон буёд карда мешавад. 

 

МАНФИАТЊО 
Писта манбаи даромади иловагии аҳолии 
маҳаллӣ буда, имконият барои ташкили 
ҷойҳои корӣ, афзоиши содирот ва беҳтар 
намудани ғизои солимро барои занон ва 
кӯдакон фароҳам меорад. Писта барои 
солимии репродуктивии занон муфид аст. 
Дарахтони писта ҳазорсолаҳо ба таври табиӣ 
рӯӣда, системаи экосистемаи минтақаро, ки ба 
иқлими маҳаллӣ тобоваранд, беҳтар мекунанд. 

Деҳқони пистапарвар дар  200 метр аз сатҳи баҳр 
(нум), қаламравҳои наздикии Туркманистон. 
Дар акс Мердан Розикулиевич Худайнулиев, 

Мураббии барномаи CAMP4ASB.
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3.5 Парвариши писта дар шароити хушксолӣ 

ТАВСИФ 
Тадбири иловагӣ  обёрии қатраӣ мебошад, ки мевабандиро метезонад ва истифодаи ҳаҷми 
обро дар шароити муқаррарӣ кам мекунад.  Қитъаро бо роҳҳои гуногун девор кардан 
мумкин аст: якчанд қатор симҳои оддӣ ё симхорҳое ки ба  сутунҳо баста  шудаанд. Сутунҳо 
метавонанд чӯбӣ (дар ин ҳолат, қисми поёнии сутунҳоро бо битум коркард кардан лозим 
аст) ё оҳану бетонӣ бошанд, ки дар токзорҳо истифода мешаванд;онҳоро  аз штакетник ё 
кунҷакҳо сохтан мумкин аст. 

• Пас аз насб кардани девор, ба омода кардани ќитъа  ва тайёрӣ ба шинонидани писта аз
коштани тухмиҳо оѓоз кунед.

• Кишти тухмӣ роҳи маъмултарин, содда ва арзон барои ташкили плантатсияҳои писта

• мебошад. Аммо, пеш аз коштани тухмӣ, бояд дуруст ҷамъоварӣ кардан, захира кардани
тухмӣ ва омода кардани  тухмиро анҷом диҳед.

• Ҷамъоварии тухмӣ дар давраи комилан пухта расидани онҳо (даҳаи I-III август) гузаронида
мешавад. Тухмиҳо худи чормаѓзҳои писта мебошанд. Чормаѓҳои чидашуда аз пӯстлох дар
давоми 1-2 рӯз тоза карда мешаванд. Чормағзҳои зарардида, сироятёфта ва
ғайримуқаррариро ҷудо карда, тухмиҳои солимро дар ҷои сояафкан ва бо ҳаво хуб дар
давоми 5-6 рӯз хушк мекунанд. Намии ҳуҷраи нигоҳдории чормағз набояд аз 10-12% зиёд
бошад ва мӯҳлати нигоҳдорӣ аз 2 сол зиёд набошад. Ҳангоми 3-4 сол нигоҳ доштани тухмӣ
онҳо 50-60% сабзиширо худро аз даст медиҳанд. Барои кишт тухмии стратификатсияшудаи
нешзада  истифода мешавад. Барои тайёр кардани тухмҳо ба кишт, он чормаѓзҳое, ки қаблан
дар ҷои хушк  нигоҳ ва захира карда шуда буданд, бо реги намнокшуда ва хуб шусташуда, бо
таносуби 1: 5 (як қисм тухмиҳо ва панҷ қисм рег) омехта мекунанд.

• Баъд ҳамаи ин масса 30-40 рӯз дар хандаќҳо дар замини кушод нигоҳ дошта мешавад. Ҳар 5-
6 рӯз махлутро  бодиќќат омехта мекунанд ва агар лозим ояд, ба таври илова каме нам
мекунанд. Ин тартиби тайёр кардани тухмиро ба кишт стратификация меноманд. Тухмие, ки
ба кишт омода аст, чормағзест, ки неш зада ва решаи хурд дорад. Дар баробари ин, пешгирии
афзоиши ин реша (зиёда аз 3-5 мм) муҳим аст, зеро тухмии решаҳояшон дароз хеле нозуканд
ва ҳангоми коштан метавонанд шикаста шаванд.

• Агар тухмиро барои кишт дар мӯҳлати кӯтоҳтар омода сохтан зарур бошад, стратификатсияи
босуръат татбиқ карда мешавад. Барои ин стратификатсия дар ҳуҷраи гарм, дар ҳарорати +20
-25 °C  гузаронида мешавад. Дар ҳар 3-4 рӯз омехтаи тухмиҳо ва рег  каме нам карда,  бодиққат
омехта карда мешаванд. Бо стратификатсия  тезондашуда тухмӣ дар рӯзи 10-12-ум барои
кишт омода мешавад. Ваќте ки барои кишт тухмӣ камтар лозим аст (то 10 кг), онҳоро бидуни
омезиш бо рег дар халтаҳои матоъгии  овезон, бо намкунии мунтазам дар ҳар 1-2 рӯз
стратификатсия  кардан мумкин аст. Дар ин ҳолат, тухмиҳо пас аз 6-7 рӯз ба кишт омода
мешаванд. Дар ин маврид ҳарорати ҳуҷрае, ки дар он стратификатсия гузаронида мешавад,
бояд ҳадди ақал ҳарорати  + 20 ° C  дошта бошад.
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3.5 Парвариши писта дар шароити хушксолӣ 

ТАВСИФ 
• Барои беҳтар «неш баровардани-и тухмиҳо ва пешгирии сироятёбии онҳо аз  касалиҳои

замбӯруѓӣ  ва ѓ., онҳоро қабл аз гузоштан барои стратификатсия  дар маҳлули обии
гуммати натрий (10 гр  доруи дар 10 л об ҳал карда) тар кардан мувофиќи маќсад аст,
баъд тухмиҳоро дар маҳлули заифи перманганати калий  (маргансовка) мешӯянд.
Гуммати натрийро аз мағозаҳои фурӯши маводи кимиёӣ, ҷое ки нуриҳои минералӣ ва
гуногуни кимиёвӣ мефурӯшанд, харидан мумкин аст. Гуммати натрий моддаи гиёҳӣ аст
ва аз ин рӯ барои истифода хатарнок нест. Вобаста аз дараҷаи хароб шудани хок, ба
майдони кишт 5-8 кг поруи пӯсида, 20-40 г нитроген (азот), 10-15 г фосфор ва 2-3 г
нуриҳои калийдор мепошанд. Нуриҳоро 15—20 рӯз пеш аз кишт, ба хок то  чуќурии 18—
20 сантиметр меандозанд.

• Кишти тухмӣ дар аввали баҳор (одатан охири феврал - аввали март) бо гурӯҳи иборат
аз ду нафар гузаронида мешавад. Онҳо майдончаи кишро дар  ҷои бо мехчӯбҳо
ҷудошудаи андозааш ((1х1м) омода мекунанд. Як нафар дар майдони кишт хатаки  дароз
(15-20) ва  чуқурии 5-6 см месозад, дуюмӣ дар ин хатак тухмиро  6-8 дона тақсим ба ќаъри
хатак гузошта, тухмиро бо хок мепӯшонад. Агар имкон бошад, хатакҳоро  бо
аррамайда, поруи хуб пӯсидаи бо пахол бо қабати 1-2 см омехта, мулча мекунанд.

• Дар охири соли дуюми нашъунамо майдони киштро ягона карда, дар майдони кишт як
ё ду ниҳоли хуб инкишофёфтаро  боќӣ мемонанд. Дар ниҳолҳои боќимонда  танаҳоро аз
шохаҳои паҳлӯӣ то баландии 15-20 см тоза мекунанд. Дар солҳои 3-4 сол ба навдаҳо
ниҳолчаҳо навъи писта, ки барои ин мақсадҳо интихобшударо пайванд мекунанд.

• Ғайр аз коштани тухмӣ дар ҷои доимӣ, инчунин плантатсияҳои писта бо маводи кишту
решаи пӯшидаи навъи «кӯчат» бунёд карда мешаванд. Барои ин технологияеро татбиќ
кардан мумкин аст, ки дар он парвариши пешакии ниҳолҳои писта дар халтачаҳои хурд-
контейнерҳо  (5х25 см) анҷом дода мешавад. Халтачаҳоро  аз пардаи полиэтиленӣ тайёр
мекунанд.  Ҳамзамон, дар ќисмати поёнии халтача бо маќсади дренаж сӯрохиҳои хурд
мекунанд, пас аз он зарф бо субстрати хок пур карда мешавад, ки аз омехтаи 3 ќисм хоки
оддӣ (шӯр набошад) ва 1 ќисми поруи пӯсида иборат аст. Ба ҳар як контейнер як тухмӣ
дар чуќурии 1-2 см кошта мешавад. Тухмиҳо барои кишт бо истифода аз яке аз усулҳои
стратификатсияи  дар боло зикршуда омода карда мешаванд.



3 ТЕХНОЛОГИЯҲО ВА ТАҶРИБАҲОИ  БА ИҚЛИМ 

ТОБОВАР  БАРОИ ИСТЕҲСОЛИ ХЎРОКВОРӢ  

3.5 Парвариши писта дар шароити хушксолӣ 

ТАВСИФ 
• Навниҳол дар охири зимистон ё аввали баҳор дар биноҳои навъи гармхона пеш аз кӯчонидан

ба ҷои доимии плантатсия парвариш карда мешавад. Ҳангоми истифодаи ин намуди маводи
ниҳолшинонӣ, аз сардиҳои охири баҳор, ки метавонад растаниҳои нозукро нобуд кунад, эҳтиёт
шудан лозим аст. Истифодаи технологияи дар боло овардашуда метавонад на танҳо вақти
шинондани ниҳолҳоро  (то моҳи май) дароз кунад, балки истифодаи тухмии пистаро ба таври
назаррас (6-7 маротиба) кам кунад, инчунин сатҳи кафолатноки зинда мондани зироатро
фароҳам  орад.

• Ҳангоми ташкили шинондани ниҳоли писта бо коркарди майдони яклухт ё хатакӣ (ҷӯякдор)
пас аз нишонгузорӣ кардани ќитъаи майдон бо мехчӯбҳо ба омода кардани ҷойҳои
ниҳолшинонӣ шурӯъ бояд кард. Барои ин дар ќатори наздикии мехчӯбҳо чуќурчаҳои
андозаашон 50x50x50 см пай дар пай канда мешаванд, ки бо субстрат – хоки ковокдор ва  поруи
пӯсида ба таносуби 5: 1 пур карда мешаванд. Дар маркази чуќурчаи пур аз субстрат чуќурчаи
хуртаре ба чуќурии 25-30 см кофта мешавад, ки ба он ниҳоли  халтача  шинонда мешавад.

• 2-3 соат пеш аз шинондан, хоки халтачаҳо бо об тар карда мешавад. Пеш аз ҷойгир кардан ба
чуќурчаҳо халтачаҳоро аз поён то боло аз ҷои пайвастшавӣ мебуранд. Ниҳолча бо хокаш  ба
чуќурча таҳти кунҷи  45-50 ° гузошта мешавад. Чунин майл  ва нам кардани субстрат бутун
мондан ва осеб наёфтани онро таъмин мекунад. Сипас  ниҳол бо хок  пӯшонида мешавад.
Ҳангоми хок партофтан ниҳолчаҳо ба мавќеи амудии поя дуруст  мувофиқат карда,
нобудшавии субстрати хокро дар контейнер пешгирӣ мекунанд. Новобаста аз шароити обу
ҳаво, ҳангоми шинондани плантацияҳо бо истифодаи маводи кишти решааш пӯшида  дар ҳар
сурат, пас аз шинонидан, обёрии маҳаллӣ (дар ҷои ниҳолшинонӣ) ба андозаи 1-1,5 литр об
барои як ниҳол бояд гузаронида шавад.

• Дар қитъаҳои зинагӣ  ё майдонҳои омодасохтаи замин, кишт низ ба ҳамин тарз анҷом дода
мешавад, ба истиснои он, ки ќаторҳоро рост  кардан лозим нест, зеро ќаторҳо ба таври уфуќӣ
ҷойгиранд.

• Нигоҳубин ба боғи писта бояд дар тамоми давраи парвариш ва истифодаи он анҷом дода
шавад. Барои беҳтар зинда мондани ниҳолҳо, тавсия дода мешавад, ки илова бар обёрии пас
аз шинондани ниҳолчаҳо дар солҳои якум ва дуюми давраи нашъунамо, обёрии моҳона аз
апрел то август гузаронида шавад. Обёрӣ дар доираҳои наздики пояи растанӣ  бо меъёри 1-2
литр ба як растанӣ гузаронида мешавад. Дар солҳои минбаъда, растаниҳои сабзшуда дигар
обро талаб намекунанд ва қодиранд бо рутубати табиӣ калон шаванд. Тадбирҳои нигоҳдорӣ,
инчунин истифодаи фосилаҳои қатор аз усули омода кардани хок дар ҳар як қисмати мушаххас
вобаста аст. Ҳангоми омодасозии яклухт  ё чуяккашӣ (ќаторҳо) дар қитъаҳои ҳамворшуда,
истифодаи пурсамари фосилаҳои байни ќатор барои парвариши зироатҳои дигар  имконпазир
аст.

• Дар ҳолатҳое, ки зироатҳои байни ќатор  пеш аз мевабандии писта дар байни қаторҳо
растаниҳои дигар парвариш карда мешаванд, дар ин маврид хоки гирди растанӣ  танҳо дастӣ
нарм карда мешавад. Агар оби ширин барои обёрӣ ва масалан, вермикомпозит барои ѓанӣ
гардондани хок истифода шавад, парвариш ва мевадиҳии писта метавонад боз ҳам зудтар ва
бештар бошад.

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 
Маълумоти иловагиро оид ба парвариши минбаъдаи писта аз мутахассисони ТҶҶҶ «Тебиги 
Кувват» тавассути почтаи электронии: merdan.r.hudaykulyyev@gmail.com тавассути телефони 

+99365941411 гирифтан мумкин аст ё дар дастури «ТАВСИЯҲО оид ба парвариши плантатсияҳои

писта дар заминҳои гуногун дар қаторкӯҳои Узбекистон», Бунёди ҳифзи табиат Михаэл Зукков.
www.succow-stiftung.de, info@succow-stiftung.de, www.sgp.uz, alexey.volkov@undp.org,
http://www.science.gov.tm/organisations/desert_institute/

mailto:merdan.r.hudaykulyyev@gmail.com
http://www.succow-stiftung.de/
mailto:info@succow-stiftung.de
http://www.sgp.uz/
mailto:alexey.volkov@undp.org
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3.6 Моҳипарварӣ дар дохили бино 

ТАЪЙИНОТ 

Маҳсулоти обӣ  - парвариш ва нигоҳубини 
организмҳои обӣ дар шароити табиӣ ва 
обанборҳои сунъӣ, инчунин дар шароити 
махсус фароҳам овардашуда. Истеҳсоли 
моҳӣ барои ѓизо, моҳидорӣ (ҳамчун 
варзиш), моҳии ороишӣ, харчанг, 
моллюскҳо, обсабзҳо ва тухми моҳӣ 
(икра). 

ТАВСИФ 
Шароити нигоҳдорӣ: Бино  бо 
аквариумҳои ҳадди аќќал 8 м2 бо равшанӣ, 
таъминоти об ва ќобилияти нигоҳ доштани 
реҷаи ҳароратӣ ва намӣ (мавҷуд будани 
ҳавокаш). Лаќќамоҳи(сом)-и кларӣ қодир 
аст дар ҳарорати аз +8 то +35 дараҷа зинда 
монад, барои афзоиш ва ғизо ба он реҷаи 
ҳарорат дар ҳудуди + 18 то + 25 дараҷа 
лозим аст. Барои парвариши моҳӣ 3 
аквариум лозим аст - барои нигоҳ доштани 
моќии калонсолон-истеҳсолкунандагон, 
барои нигоҳ доштани моҳичаҳо,  барои зиёд 
кардани моҳичаҳо, бо ҳаҷми 850м3, 750м3 ва 
мвофиќан 450 мЗ. Дар чунин шароит, 
моҳиро на танҳо дар фасли баҳор ва 
тобистон, балки тамоми сол парвариш 
кардан мумкин аст. 
Маводҳо: 3 аквариум аз шишаи пурқувват 
(12 мм) дар пояҳои металлӣ, филтри 
беруна–2 дона, ҳароратсанҷҳо барои 
мониторинги ҳарорат, гармкунакҳо бо 
танзимкунандаи (500 Вт), компрессор барои 
бой кардани об бо оксиген, обсабзҳои 
аквариум ва рӯшноӣ барои аквариум барои 
нигоҳдоштани моҳичаҳо (рӯшноии зард). 
Ҳавзи парвариши моҳӣ (масоҳат 15 м2, 
умқаш - 1 м) бо инҳо муҷаҳҳаз карда 
шудааст: системаи филтратсия (полоиш)-и 
механикӣ ва биологӣ (бо бактерияҳо-
аэробҳои махсус); зарфи обҷамъкунӣ  барои 
оби тозашуда; системаи гармидиҳӣ; насос, 
хӯрокдиҳаки автоматӣ, генератори оксиген 
(обро бо оксиген ѓанӣ мегардонад). Дар 
чунин зарф 300-400 кг моҳии  зиндаро 
нигоҳу бин кардан мумкин аст). 

МАНФИАТҲО 

Система мавҷудияти як ҳуҷраи хурди 

гармшавандаро,  ки ба  он об дастрасӣ аст, се 

аквариум  (барои нигоҳ доштани моҳии 

истеҳсолкунанда, моҳичаҳо ва зиёд кардани 

моҳичаҳо)-ро пешбинӣ мекунад.  

ӣ Барои парвариши моҳӣ, шумо метавонед  
аз як ҳавзи каркасии анъанавии арзон 
истифода баред. Ин як алтернатива ба 
чорводории экстенсивӣ аст, ки ба муҳити 
зист таъсири зиёд мерасонад  Баръакси 
парвариши моҳии ҳавз, он обанбори алоҳида 
ва сармоягузории калонро талаб намекунад. 

Дар байни бартариҳо –моҳӣ маҳсулоти 
хӯрокаи  арзон ва барои табиат бехатар аст, 
шуғли мардум зиёд шуда, даромадҳо баланд 
гардида, онҳо  сарфакорона ва истифодаи 
дубораи обро дар бар мегиранд. 

Имкон медиҳад, ки меъёри озуқавории оила 
зиёд шуда, ҷойҳои корӣ барои занон 
фароҳам оварда шавад, бозори меҳнати 
маҳаллӣ  таѓий меёбад. 

Паврариши маҳсулот дар  оби ширин асосан 
парвариши гулмоҳӣ, тилапия, окун ва 
лаќкамоҳиро  дар бар  мегирад. Парвариши 
лаќкамоҳии  клараи африқоӣ аз чиҳати 
иќтисоди муфид аст, зеро гӯшташ  серғизо ва 
бидуни устухонҳои хурд буда, дар бозор 
харидори зиёд пайдо мекунад. 

Лаќќамоҳии африқоиро парвариш кардан 
осон аст, аз ин рӯ барои оғози соҳибкорӣ 
ҷолиб аст. Афзалияти асосии ин моҳӣ 
афзоиши босуръати он аст. Дар тӯли  6-7 
моҳичаи  вазнаш 1 г ба намунаи тиҷоратии 
вазнаш 1,2-1,6 кг мубаддал мешавад. 
Суръати афзоиш бевосита аз сифати хӯроки 
истифодашуда вобаста аст. Афзалиятҳои 
парвариш: нозук набудан нисбат ба шароити 
боздошт, талаботи паст ба сифати об; осонии 
такрористеҳсолкунӣ  (зиёдшавӣ); сатҳи 
баланди зинда мондан; ба ќабули  ғизо нозук 
нест; тобовар будан ба норасоии оксиген; 
зичии баланди моҳичаҳо дар ҳавз – дар як  
метри  мукааб об метавонад 300-400 адад ҷой 
гирад. 
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3.6 Моҳипарварӣ дар дохили бино 

Тавсифи раванд 

ТАВСИФ 

Раванди ширеш кардани аквариумҳоро барои нигоњдорӣ ва парвариши моњӣ дар истиноди 
поён  дидан мумкин аст. Пас аз сохтан аквариумњоро бо об пур карда, назањидани обро аз 

ҷои пайвасткунӣ санҷидан лозим аст, сипас онро бо абзорњои зарурӣ муҷањњаз мекунанд. 

Васли филтри беруна: 

Маводи зарурӣ: қубур (Ø = 160 мм) - 1 дона, заглушка (Ø = 160 мм) - 2 дона, муфта (Ø = 160 

мм) - 1 дона, врезка (бурида) (Ø = 15мм) - 2 дона, кран (Ø = 15мм) - 2 дона, кунҷак ( Ø = 15мм) 

- 1 дона, штутсер (Ø = 1mm) - 2 дона, шланг (Ø = 15mm) - 5 м, футорка  (Ø = 15мм) - 2 дона,

муфтаи резбагӣ  (Ø = 15мм) - 2 дона, гофра - 8 м, исфанҷ - 0,5 м, силикон - 1 найча, сангчаҳои
шуста - 1 кг., синтипон, изолятори гузаранда- 1 дона, вилкаи эл. штепсел - 1 дона, сим - 1,5 м.

Сохти филтрҳои берунии худсохт дар диаграмма нишон дода шудааст. 

Сохтани филтри беруна барои аквариуми калон ҳатмист. Ин як контейнерест, ки дар дохили 

он системаи тозакунӣ дорад. 

Бо сабаби калон будани андоза, чунин филтрҳо берун аз зарфи моњидор насб карда мешаванд 

(поёнтар аз об, аксар вақт дар замин) ва як ҷуфт шланг ба об партофта мешавад: яке барои 
гирифтани оби ифлос, дуюм барои ворид кардани  оби тоза. Ќисми поёнии филтр маводи 

биоматериалҳои ёрирасон (гранулаҳои сафолӣ, ангишт) дорад, дар қисмати болоии он 

таҷњизот барои кори автоматӣ ҷойгир  шудааст. 

Амалия нишон медиҳад, ки аквариумҳои бо филтри беруна муҷањњаз устувортаранд ва  
камтар бо обсабзњо ифлос мешаванд. 

Агар шумо мустаќилона  инкубатсияи тухми лаќкамоњии клариро анҷом доданӣ бошед,  пас 
аз усули аз тухми баровардани моњичањоро  дар истиноди поин нигаред. 

Лаќкамоњињои кларӣ,  ки дар аквариум парвариш карда шудаанд. 
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3.6 Моҳипарварӣ дар дохили бино 

ТАВСИФ 
Парвариши моҳичаҳо 
Дар 2-3 ҳафтаи аввали ҳаёт кирминаҳо махсусан 
осебпазиранд. Дар ин давра, онҳо дар об бо 
консентратсияи баланди оксиген зиндагӣ мекунанд, зеро 
онҳо ҳанӯз як узве надоранд, ки ба онҳо аз атмосфера 
нафас кашиданро имкон диҳад. Моњичањои ҷавонро дар 
ҳавзҳои чуқуриаш 60 см бо зарфияти то 1000 литр ҷой 
дода, дар нимторикӣ нигоҳ медоранд. 
Зичии тавсияшудаи моњичањо  аз 50 то 150 кирмина ба 1 
литр обро ташкил медиҳад. Дар 5 рӯзи аввали ҳаёт, ба 
моњичањо ғизои Tubifex дода мешавад, пас аз он ба 
омехтаи хушк мегузаранд. Истифодаи ҳаррӯзаи хӯрок 
-15% аз  массаи  умумии моҳӣ.
Пас аз 3 ҳафта моњичањо  аз рӯи андоза  ба 2 категория 
ҷудо карда мешаванд. Пас аз он, онҳо дар маҳлули 
окситетрациклин бо консентратсияи 50 г модда дар 1000 
л об дар давоми як соат нигоҳ дошта мешаванд. 
Марҳилаи навбатии калонкунӣ аз 3 то 5 ҳафта тӯл 
мекашад. Дар аввали ин давра вазни моњичаҳо 300-500 
мгро ташкил медиҳад. Акнун ба моҳӣ дар як рӯз 4-5 
маротиба хӯрок дода мешавад. Меъёри шабонарӯзии 
омехта 5% аз массаи моњичањоро  ташкил медиҳад. Зичии 
тавсияшуда  моњичањо  дар як литр 20-40 дона аст.
Дар марҳилаи сеюм, ки тақрибан 65 рӯз тӯл мекашад, 
моҳчаҳо аз 20-30 г ба моњињои  вазнашон 165-180 г табдил 
меёбад. Акнун ба онҳо фазои бештар лозим аст - на 
зиёдтар аз 3 адад моњӣ дар  1 литр об. Дар давраи 
парвариш, ҳаҷми хӯроки шабонарӯзӣ 3 - 5% -и вазни 
зиндаро ташкил медињад.
Марҳилаи ниҳоӣ парвариши моњиҳои тиҷоратӣ мебошад. 
Давомнокии он 35-50 рӯз аст. Зичии моњињо - 1 адад дар  1 
литр. Барои афзоиши босуръат ба моҳӣ рӯзе 3-4 маротиба 
ғизои шинокунанда медиҳанд. Сарфи шабонарӯзии хӯрок 
2-3% вазни зиндаи моњӣ аст. Массаи моҳии бозоргир 1-1,2 
кг мебошад.
Ғизои моҳӣ
Ҳар моҳ барои моҳӣ хӯроки омехта (комбикорм) харидан 
лозим аст. Ба моњичањои вазнашон 1 грамм одатан 
њамчун ѓизо кирминаи хомӯшакҳо, артемия  ва ҳашароти 
хурд медињанд. Сипас ба онҳо омехтаҳои хушки ба моҳӣ 
таъйиншударо медињанд. Ҳангоми калоншавии моњичањо 
миќдори ѓизодињӣ кам шуда, аммо ҳаҷми хӯроки 
шабонарӯзӣ   меафзояд.

Намунаи мини-аквариумҳои  хоҷагӣ 
дар деҳаи Лебединовка дар заминаи 
хонаводаи «Экодом на быстротоке». 

ТАМОСЊО ВА ИСТИНОДҲО 
Истинод ба видео дар бораи моњипарварии шањрӣ: https://youtu.be/AWRLh5nDfQk  
Технологияи пайвастани аквариум: https://youtu.be/_0asicyXjy4 
Технологияи инкубатсияи тухми сомњои кларӣ: https://xn----8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/biznes-
plan/selhoz/vyrashhivanie-klarievogo-soma.html  
Макони намоиш: дењаи Лебединовка, вилояти Чуй ҶҚ. Шахси тамосгар: 

Бараталиев Алмаз, почтаи электронӣ: a.beroev08@list.ru 

https://youtu.be/AWRLh5nDfQk
https://youtu.be/_0asicyXjy4
https://выгодный-вклад.рф/biznes-plan/selhoz/vyrashhivanie-klarievogo-soma.html
https://выгодный-вклад.рф/biznes-plan/selhoz/vyrashhivanie-klarievogo-soma.html
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3.7 Истифодаи дубораи партовҳои органикӣ бо кирми  

заминӣ ва микроорганизмҳои муфид 

ТАЪЙИНОТ 
Маҳсулоти коркардашудаи компост ё пору 

тавассути кирмҳои лойхурак  ин биогумус - 

нурии пурқимати органикӣ мебошад. 

ТАВСИФ 
Истеҳсоли биогумусро бояд аз қабули хокаи 

компост оғоз кард. Бо ин мақсад аз об, 

растаниҳои алафҳои бегона ва ҳама гуна 

моддаҳои органикиро истифода бурдан 

мумкин аст. Ҳамаи ин моддаҳои органикиро 

қаблан дар як тӯда ҷамъ карда, ба он  об 

пошида, муддате боқӣ гузоштан лозим аст. 
Баъд аз ин, онро чанд маротиба омехта 
кардан лозим аст. Чунин амал  барои нобуд 

шудани тухми алафҳои бегона кӯмак 

мекунад. Дар ин лаҳза назорат кардани намӣ 

низ хеле муҳим аст. Он бояд дар сатҳи кофӣ 
баланд бошад. 

Тақрибан пас аз як ҳафта, омехта  омода 

мешавад ва онро ба қуттии 1м x 0.5м x 0.2м 

ҷой кардан мумкин аст. Ќуттиро  аз тахтаҳо 

ё дигар маводи мувофиқ сохтан мумкин аст. 

Сипас, кирмҳои лойхӯракро ба қуттӣ 

партофтан мепатоянд. Беҳтараш барои ин 

кирмҳои махсуси калифорниявиро истифода 

бояд  кард, аммо дар сурати набудани онҳо 

кирмҳои оддии маҳаллӣ низ комилан 

мувофиқанд. Ин марҳилаи якуми 

истеҳсолотро ба анҷом мерасонад. Аммо 

кирмҳо зиёд мешаванд ва ба зудӣ ба онҳо 

фазои кофӣ ва ғизо намерасад. Бо ин 

мақсадҳо қуттиҳои иловагӣ сохта шуда, ба 

онњо моддаҳои органикӣ андохта мешаванд. 

Ин қуттиҳо дар шафати ќуттии якум гузошта 

мешаванд, то ки деворҳои онҳо дар тамос 
бошанд. 

Дар ҷойҳои тамоси онҳо сӯрохиҳо бояд 

пешакӣ гузаронида шаванд ва тавассути 

онҳо ќирмњо ба қуттии нав аз ќуттии аввал 
озодона ворид мешаванд ва  бо коркарди 

ѓизои   нав шурӯъ мекунанд. Биогумуси 
тайёркардаи баландсифат мисли бахмал 
нарм аст ва ранги тираи якхела дорад. 

МАНФИАТЊО  
Биогумус нишондиҳандаҳои ҳосилнокиро 
меафзояд. Сифати мањсулотро баланд 

мебардорад. Қабати ҳосилхези хокро 

барқарор мекунад. Масунияти растаниҳо ва 

муқовимати онҳоро ба омилҳои номусоид 

тақвият мебахшад. Партовҳо истифода 

мешаванд. Барои ба даст овардани нуриҳои 

органикӣ 1500-3000 кирм кофӣ хоҳад буд, ки 

ин барои боғи сабзавот масоҳаташ аз сесад то 

чорсад сотиќ  ғизо додан кифоя аст. Як банка  

дулитраи  ин нуриҳо халтаи поруи 50 килоро 

иваз мекунад. Ва аз ҷиҳати самаранокии амал 

он ба таври назаррас бартарӣ дорад - 

растаниҳо ғизоро на дар як моҳ, балки аз худи 

пагоҳ мегиранд. Ғайр аз он, биогумусе, ки ба 
ќитаъањои замин ворид карда мешавад, 

сифатҳои худро дар тӯли 4-7 сол нигоњ 

медорад. Хароҷот кам мешавад Бо кам 

кардани истифодаи нуриҳои кимиёвӣ хатарҳо 

ба саломатӣ коҳиш дода мешавад. Хароҷоти 

меҳнати занон кам мешавад. Технологияро 
дар дохили кишвар татбиќ кардан мумкин 

аст, аз ин рӯ ҷойҳои бештари корӣ фароҳам 
оварда мешавад. 
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3.7 Истифодаи дубораи партовҳои органикӣ бо кирми  

заминӣ ва микроорганизмҳои муфид 

ТАВСИФ 

Сохтани манораи  биогумус  - фабрикаи  хурди истеҳсоли вермикомпост 

Шумо метавонед чунин сохторро дар давоми ним соат дар полез бисозед, вай бошад њама 
ваќт фоида меорад.  

Ба шумо лозим аст: қубури ПВХ (беҳтараш навъи ѓизоӣ), 0,6-1,2 м, диаметраш ҳадди аққал 

14 см; кирмҳои пору (ҳадди аққал 50 адад); халтаи пору (ҳар навъ); органика; тубаки гул. 

Дар нимаи поёни қубури ПВХ якчанд ҷойро ба таври амудӣ  сӯрох мекунанд. Ин барои он 

зарур аст, ки партовҳои кирмҳо ва микроорганизмҳо, ки қубурро пур кардаанд, дар хок 

баробар тақсим карда шаванд. 

• Қубурро дар ҳолати амудӣ то ҳадди имкон чуқуртар гӯр кунед, то ки устувории иншоот

таъмин карда шавад. Аммо, дар айни замон дар  хотир доред, ки он бояд барои обёрӣ ва

илова кардани моддаҳои органикӣ (ѓизо  барои кирмҳои компост) ба осонӣ дастрас бошад.

• Ќисми  поёни қубурро бо пору пур кунед. Ба он кирми компост илова кунед. Ба ќубур як

қабати моддаҳои органикӣ резед. Каме об резед ва  ба  он тубаки  гулро чаппа пӯшонед.

Нигоҳ доштани фаъолияти кирмҳои компостӣ дар манораи вермӣ хеле содда аст. Онҳо дар

он то он даме зиндагӣ хоҳанд кард, ки ғизо ва намии бароҳат барояшон мавҷуд бошад. Ҳар

чанд рӯз ба қубур алафҳои бегона, алафњои даравида,  пӯсти меваву сабзавот ё картон

(коғаз) резед  ва об пошед. Бо гузашти вақт, кирмҳо ба афзоиши фаъол шурӯъ мекунанд ва

агар хоҳед, шумо метавонед манораҳои нави вермӣ дар ќитъаатон ташкил карда, кирмњоро

ҷойгир кунед.

Интишорот 
ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

https://drive.google.com/file/d/1WPFMxp1s9SUD4EPAm3hNzD5KXr9EisbI/view?usp=sharing 
Видео: 

https://youtu.be/UQh1aq68v-8 

https://drive.google.com/file/d/1WPFMxp1s9SUD4EPAm3hNzD5KXr9EisbI/view?usp=sharing
https://youtu.be/UQh1aq68v-8
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3.8 Истеҳсоли биогумус дар шароити хона 

ТАЪЙИНОТ 
Биогумус рушд ва нашъунамои 

растаниҳои зироатӣ, ороишӣ ва 

растанињои дигарро ба таври назаррас 

метезонад, суръати ташаккули решаро 

меафзояд, сатҳи гулшукуфониро баланд 

мебардорад ва ба решадавонии хуби 

ќаламчањо, ки махсусан дар шароити 

тағйирёбии иқлим муҳим аст, мусоидат 

мекунад. 

ТАВСИФ 
Вермикомпост тавассути шустани пору 

(расми № 1 ва 2), омода кардани ҷои  партов 

дар сатҳи ҳамвор (№ 4) бо ворид кардани 

поруи шуста ба сатилҳо аз чоҳи шустушӯй 

ба замини ҳамвор истеҳсол карда мешавад. 

Поруро аз партовҳо, сангҳо, металл, 
пластмасса ва шиша тоза карда, онро аз 

чоҳи шустушӯй (№ 2) ба ҷои партов  (№ 4) 

кӯчонед. Поруро ба майдони ҳамвори 

бараш 1 метр, дарозиаш 10 метр ва ғафсиаш 
0,1 метр  мерезанд. Барои 1 м2 10 сатил пору 

ва барои як ќатор  100 сатил бо вазни ҳар як 
сатил 10 кг талаб карда мешаваад Барои 

зудтар афзоиш ёфтани кирмҳо барои 1 сатил 

пору 1 кг кирм лозим аст. Дар як рӯз 2,5 кг 

кирм як сатил пору мехӯрад. Аз 1 кг пору 0,5 
кг биогумус ба даст меояд 

Иштирокчиёни тренингҳои  ТҶ «Тебиги 
Кувват» дар доираи барномаи CAMP4ASB 
of World Banna / PECCA / NESDCA, ки  дар 

соли 2020 дар Туркманистон гузаронида 
шуданд. 

МАНФИАТЊО 

• Ҳосилнокиро 2 баробар зиёд мекунад;

• Дар њолати ба таври  кофӣ ба замин ворид

кардан, он эҳтиёҷоти обёриро 30% кам

мекунад;

• Масунияти растанӣ, яъне муқовимат ба

бемориро баланд мекунад, навъ ва сифати

зироатҳоро беҳтар намуда, даромади

деҳқонро меафзояд;

• ба барқарор кардани хокҳои харобшуда

кӯмак мекунад, эрозия ва биёбоншавии

хокро пешгирӣ мекунад;

• биогумус аз ҳама бехатартарин, нуриҳои

табиӣ барои растаниҳо мебошад;

• моддаҳои органикӣ, ки кирмҳои заминӣ
коркард мекунанд, дар натиҷаи фаъолияти

ҳаётии онҳо, ба унсурҳои мувофиқи ба

растанӣ дастрас тақсим карда мешаванд, ки

бо аминокислотаҳо ва дигар моддаҳои

фоиданок сер шудаанд;

• биогумус  беҳтарин нурӣ барои кӯчат

ҳисобида мешавад, зеро дар таркиби он

моддањои ба осонӣ ҳазмшаванда ва безарар

мавҷуданд, ки рушди ниҳолҳоро

метезонанд.

• Ба зудӣ аз ҷониби растаниҳо ҷаббида

мешавад;

• микрофлораи патогенӣ надорад;

• хусусиятҳои маззаи меваҳоро беҳтар

менамояд;

• масунияти растаниро тақвият медиҳад;

• афзоиш ва рушди онҳоро метезонад;

• сатҳи баланди нашъунумӯи ниҳолҳоро

таъмин мекунад.

• Биогумус  моддаи бехатар аст, ки шароити

махсуси нигоҳдорӣ, чораҳои муҳофизати

шахсиро ҳангоми кор талаб намекунад
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3.8 Истеҳсоли биогумус дар шароити хона 

ТАВСИФ 

Пас аз се маротиба шустушӯй дар чуқурӣ, пору барои ѓизои  кирмҳо омода аст.  Ѓизо додан 

ва об додан ба қаторҳо бояд ҳар рӯз, дар як шабонарӯз як маротиба анчом дода шавад. 

Ғизодињӣ бояд дар ғафсии 0,05 метр гузаронида шавад ва ҳамин ки ғафсии биогумус  ба 0,5 

метр расад, ѓизодињиро  тадриҷан аз њар тарафи ќатор  ташикл кардан лозим аст Кирмҳо 

танҳо дар чуқурии 0,1 метр ғизо мегиранд. 

ВидеоМаводҳо: 
ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

https://www.youtube.com/watch?v=iu6-YfHFY14 
https://agro-market.net/news/gardening/biogumus_polza_dlya_urozhaya_i_kak_primenyat/ 
xn--e1aelkciia2b7d.xn--p1ai/stati/zhivotnovodstvo/kaliforniiskie-chervi.html  

https://www.youtube.com/watch?v=iu6-YfHFY14
https://agro-market.net/news/gardening/biogumus_polza_dlya_urozhaya_i_kak_primenyat/
https://agro-market.net/news/gardening/biogumus_polza_dlya_urozhaya_i_kak_primenyat/
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3.9 Мулчаронӣ 

ТАЪЙИНОТ 
Рӯйпӯшкунии рӯизаминии хок бо мулча 

барои муҳофизат ва беҳтар кардани 

хосиятҳои хок лозим аст. Њамчун мулча 

маводҳои гуногун, ҳам маводи табиии 

органикӣ ва сунъии ғайриорганикӣ, ки то 
андозаи муайян майда карда шудаанд, 
истифода шуда метавонанд. 

ТАВСИФ 
Хусусиятҳои нармкунии хок. Паҳнкунии 

мулчаро  аз фасли баҳор, вақте ки замин хуб 

гарм мешавад ва њанӯз  намиашро гум 

накардааст,  оғоз мекунанд.  Заминро 

санҷидан  лозим аст: агар замин хушк бошад, 
пас ба он об бояд пошид. Пеш аз пањн 

кардани мулча сатҳи заминро барои он бояд 

хуб омода кард. Тамоми партовҳо, баргҳои 

кӯҳна, шохаҳо ва ғайра аз рӯи замин тоза 

карда мешаванд. Агар алафҳои бегона 

мавҷуд бошанд, хокро аз онҳо тоза карда, 

дар ҳолати зарурӣ доруи махсус пошидан 
лозим аст. Пас аз он, ки замин омода карда 

шуд ва маводи мулчагӣ  интихоб карда шуд, 

шумо метавонед ба нармкунӣ шурӯъ кунед. 

Ҳангоми тақсим кардани мулча таркиби 

хокро ба назар гиред. Хокҳои гилиро бо 

қабати ғафси мулча пӯшонидан тавсия дода 

намешавад. Қабати тавсияшавандаи хок на 

бештар аз 2 см аст. Дар заминҳои сабук 

қабати мулчаронӣ таъсири судбахш дорад. 

Вобаста ба мавод барои пӯшонидани хок, 

ғафсии қабати он ва  вақти мулчаронӣ 

интихоб карда мешавад. Ғафсии бењтарини 

қабати зич 5 см мебошад. Барои ин масолеҳи 

пӯшишии пӯсти дарахт  ё аррамайдаро 

интихоб мекунад. Барои қабати сабуктар 

барг, сӯзанбаргњои  дарахтон  ва дигар 

маводҳо истифода мешаванд. Дар ин ҳолат, 

қабат бояд тақрибан 7 - 8 см бошад. Қабати 
мулча набояд ба танаи дарахт ё шохањои он 
расида истад. 

МАНФИАТЊО  
Яке аз роҳҳои самараноки нигоҳ доштани 

саломатии растаниҳо. Як қабати мулча 

ҳарорат ва намии растаниро нигоҳ медорад. 

Мулча, ки аз хасу хошок  ва дигар ашёи 

органикӣ сохта шудааст, дар хок хуб 

мепӯсад. Ба нигоҳ доштани ҳосили зироатҳо 

дар шароити тағйирёбии иқлим таъсири 

мусбат мерасонад. Технология дастрас ва 

арзон буда, истифодаи онро дар байни 

деҳқонон ва хонаводаҳои хурд осон 

мекунад. 

Сарфаи энергия (насосҳо - бо обёрии 

муқаррарӣ). Хароҷот ва вақти сарф кардани 

об кам мешаванд. Сифати маҳсулот беҳтар 

карда мешавад. Сарфаи буҷаи оила. 

Мулчаронӣ дар минтақаи Юсупов Шароф 
ноҳияи Қубодиён Тоҷикистон. 
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3.9 Мулчаронӣ 

ТАВСИФ 
Радиуси мулчаронӣ барои буттаҳо бояд ҳадди аққал 40-50 см ва барои дарахтон 70-80 см 
бошад.Мулчаро дар тамоми мавсим истифода бурдан мумкин аст. Дар тобистон, вақте ки хок нарм 
мешавад, қабати мулча бо замин омехта карда мешавад ва дар тирамоҳ, ҳангоми кандани хок, онро 
зери хок  мекунанд. 
Мулчаронӣ махсусан  якҷоя бо системаи обёрии пахолии «дарё» самаранок аст (ба боло нигаред). 
   Чӣ гуна бо мулча кардаи хок алафҳои бегонаро барои муддати дароз нест кардан мумкин аст 
Шумо вақти зиёдеро барои хишова кардан  сарф мекунед ва алафҳои бегона аз полези шумо воќеан 
нест мешаванд. 

1. Мулча кардан бо аррамайда.  Яке аз роҳҳои маъмултарин. Бо вуҷуди ин, на ҳама метавонанд
аррамайдаро дастрас бикунанд. Сониян, дарахт ҳангоми пӯсидан, аз хок нитрогенро  мегирад ва
замин аз гуруснагии нитроген коњиш меёбад.

2. Мулча кардан бо пахол. Коҳро нисбат ба чӯб дарёфт кардан  осонтар аст. Хусусан, агар шумо дар
наздикии дачаи худ ферма мавҷуд бошад.

3. Мулча кардан бо алафҳои бегона. Роҳи аз ҳама мувофиқ ва камхарҷ аст. Алафҳои бегонаро пеш аз
гулкунӣ барои мулча кардан гирифтан мумкин аст. Газнаи  ҷавон, ки аз унсурҳои муфид бой аст ва
намиро ба таври комил нигоҳ медорад, барои мулча хеле муфид  аст. Пас аз он, ки шумо алафҳои
бегонаро хишова кардед ё даравидаед, онҳо бояд дар офтоб хушк карда шаванд, реза карда, дар ҷӯйи
ҷуякњо пӯшонида шаванд. Хусусан, ин усул барои замин дар зери буттаҳо хеле мувофиқ аст.
Мулчаҳои алафи бегонаро инчунин аз коғаз, картон ё матои кӯҳна тайёр кардан мумкин аст.

Технологияи мулчаронӣ бо пленка 

Пленкаи сиёҳ ё рангаро дар болои ҷӯйи хатакњо  пӯшонед ва дар он сӯрохиҳои хурд 
созед. Сипас онро хуб об дињед ва ниҳолҳоро дар сурохњои  омодашуда шинонед. Барои 
мулча истифода бурдани пленкаи сафед ё дигар маводи шаффоф тавсия дода 
намешавад. Онҳо афзоишу рушди алафҳои бегонаро нигоҳ дошта наметавонанд.  

Афзалиятҳои истифодаи қабати сиёҳ: Бухоршавии намиро кам мекунад; Аз гармӣ, 
сардӣ ва пастиву баландии њарорат эњтиёт мекунад; сафолаки қабати хок ба вуҷуд 
намеояд; часпиши заминро тавассути боришот бартараф мекунад. Бисёре аз боғбонҳо 
аз рӯйпӯшҳои ранга истифода мебаранд: помидор дар зери болопӯши сурх ва карам дар 
зери болопӯши сафед беҳтар рушд мекунанд. Камбудиҳои маводи сунъӣ инҳоянд: он 
қобилияти аз ҳад зиёд гарм карданро дар гармии шадид нигоҳ дошта наметавонад, 
пленкаи полиэтиленӣ метавонад ҳангоми гармшавӣ зуд вайрон шавад. Барои роҳ 
надодан ба ин, пленкаро  аз боло бо коҳ ё алаф пӯшонидан мумкин аст. 

Эзоҳ: Намудҳои мулча мавҷуданд, ки хатарноканд, на судманд. Бояд дар назар дошт, 
ки мулчаи органикӣ ҷои хуби пинҳон шудани муш ва каламуш аст, ки растаниҳои 
ҷавонро нобуд мекунад. Мулчае, ки дар он кирми лойхӯрак  ва ҳашарот зиёданд, 
паррандаҳоро ба худ ҷалб мекунад. Тӯқумшуллукҳо ва тухми пашшачаҳо метавонанд 
дар мулчаи баргӣ  ё коғазӣ хона кунанд. Боқимондаҳои чойи ширин метавонанд 
мӯрчагонро ҷалб кунанд. Спораҳо ё ҳашароти зараррасон метавонанд дар баргҳои 
бемор мавҷуд бошанд. 

Интишоро: 
ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

https://drive.google.com/file/d/1MZvtRTS-d6cGwKRiSQJl9E8hR5qPGPZX/view  
Видео: 

https://drive.google.com/file/d/1B48FJnJ5aImiwU4hWWLX2V6_D4Wxziv7/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1DunPlF8YTtaiz6c-lL2SZJBbKCyaW_Gt/view 

https://drive.google.com/file/d/1MZvtRTS-d6cGwKRiSQJl9E8hR5qPGPZX/view
https://drive.google.com/file/d/1B48FJnJ5aImiwU4hWWLX2V6_D4Wxziv7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DunPlF8YTtaiz6c-lL2SZJBbKCyaW_Gt/view
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3.10 Фитопестсидҳо 

ТАЪЙИНОТ 
Мақсади асосии фитопестсидҳо кӯмак расонидан 

дар мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон ва 

касалиҳо бидуни зарар ба муҳити зист ва 

истифодаи пеститсидҳои кимиёвӣ мебошад. 

Фитопестсидҳо барои муҳити зист, олами 

наботот ва ҳайвонот хатарнок нестанд ва онҳоро 

организмҳои биологиро дар хок нигоҳ медоранд. 

Фитопестсидҳо асосан аз растаниҳо тайёр карда 

мешаванд; дигар пеститсидҳои биологӣ 
метавонанд бо истифода аз хокистар ё собун 

истеҳсол карда шаванд. 

ТАВСИФ 
Истеҳсол ва истифодаи фитопестсидҳо: Тамоку. 
Барои омода кардани ҷӯшобаи тамоку баргу 
пояи хушки тамоку ё ғубори тамокуро бо об рехта 
(100 грамм барои 1 литр об) ва 30 дақиқа 
ҷӯшонида, бо мурури  бухор шудан об илова 
кунед. Ҷӯшобаи  ҳосилшударо як шабонаӯз нигоњ 
дошта , филтр кунед. Пеш аз истифода бо  10-20 
баробар  об  илова карда, ба ҳар 10 литр ҷушоба 
40 г собун илова кунед. Бар зидди ширинча, трипс 
истифода бурда мешавад. Мањвшавии ширинча  
дар полезињо  ба 95% мерасад. 
Ќаламфури тунд. 1 кг донаҳои қаламфури тундро 
бурида, дар зарфи сирдори 10 литра об бо 
сарпӯши мањкамшуда 1 соат меҷӯшонанд ва пас  
ду рӯз нигоњ медоранд.  
 Баъд аз ин, қаламфурро соиш дода, мефишуранд 

ва ҷушобаро филтр мекунанд. Барои мубориза 

бар зидди ширинча  ва трипсҳо 0,5 л 
концентратро бо илова намудани 40 г собун дар 
10 л об омехта мекунанд. 
Сир. 500 г сирпиёзро майда реза карда, дар хован 

совида, ба зарфи 3-литрӣ андохта, дар ҳарорати 

хонагӣ бо об пур карда, дар ҷои торик 5 рӯз 
нигоњ медоранд. Сипас омехтаро филтр 
мекунанд ва  бо об омехта  мекунанд: барои 10 
литр об 60 г омехтаи сирпиёз ва 50 г собун 

гирифта мешавад. Бегоҳӣ ё дар ҳавои абрнок 

растаниҳоро аз боло бо ин мањлул об медињанд . 

Обёрии дуюм пас аз 3 - 5 рӯз гузаронида 

мешавад. Канаи анкабут  вобаста аз дараҷаи 
сироят пас аз обдињии якум ё дуюм нопадид 

мешавад. Шумо метавонед баргҳои хушки 

сирпиёзро истифода баред: 100-150 г Онҳо бо  10 
литр об омехта карда   нигоњ медоранд, Зидди 
канаи анкабут ва ширинча истифода бурда 
мешавад. 

МАНФИАТЊО 
Технология манфиатҳои бузурги экологӣ 

дорад ва дар шароити тағйирёбии иқлим 

манфиатҳои бузурги иқтисодӣ возеҳ хоҳанд 

буд, зеро ин технология қимат нест ва 

хароҷоти асосӣ асосан бо ҷамъоварӣ ва хушк 

кардани растаниҳо барои сохтани 

фитопестисидҳо алоқаманданд. Бо интихоби 

технологияҳои фитопестисидӣ ва мубориза бо 

зараррасонҳо, деҳқонон на танҳо муқовимати 

растаниҳоро баланд мебардоранд, балки 
сифати нави бозорро барои моли бидуни 

истифодаи агрохимикатҳо истеҳсол мекунанд. 

Тайёр кардани маҳлул аз пӯсти пиёз  дар омӯзиши 
CAMP4ASB дар Тоҷикистон
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3.10 Фитопестсидҳо 

ТАВСИФ 
Истеҳсолот ва тайёр кардани фитопестисидҳо. 

Тамоку. Барои тайёр кардани ҷӯшобаи тамоку, баргҳои хушкшуда  ё хокаи тамоку бо об рехта мешаванд 

(100 г ба 1 литр об) ва дар давоми 30 дақиқа ҷӯшонида мешаванд ва бо бухоршавӣ об илова карда 

мешавад. Ҷӯшобаи ҳосилшуда дар давоми як рӯз нигоҳ дошта мешавад ва пас аз ин филтр карда 

мешавад. Пеш аз истифода, 10-20 баробар обро андохта, барои ҳар 10 литр ҷӯшоба 40 г собун илова 

карда мешавад. Бар зидди ширинчаҳо, трипсҳо истифода бурда мешавад. Марги ширинчаи полизӣ ба 
95% мерасад. 

Қаламфур. 1 кг донаҳои қаламфури тез бурида ва дар давоми 1 соат дар 10 литр об дар зарфи маҳкам 

нигоҳ дошта мешавад, сипас дар давоми ду рӯз нигоҳ дошта мешаванд. Баъд аз ин, қаламфур соиш дода, 

фишурда мешавад ва ҷӯшоби он филтр карда мешавад. Барои мубориза бо ширинчаҳо, трипсҳо, 0,5 л 

қиёмро ба 10 л об омехта карда, 40 г собун илова мекунанд. 

Сирпиёз. 500 г сирпиёзро майда реза мекунем, онро соида, ба зарфи 3-литра мегузорем, бо об дар 

ҳарорати хонагӣ рехта, дар ҷои торик дар давоми 5 рӯз нигоҳ медорем. Баъд қиёмро филтр карда,  бо об 

якҷоя мекунем: дар 10 литр об 60 г қиёми сирпиёз ва 50 г собун мегирем. Дар шом ё ҳавои абрнок 

растаниҳоро пош медиҳанд. Пошдиҳии дуюм 3-5 рӯз пас амалӣ карда мешавад. Канаи тортанаа пас аз 

обдиҳии якум ё дуюм, вобаста ба дараҷаи олудашавӣ, нопадид мешавад. Метавон баргҳои сирпиёзи 

хушкро истифода бурд: 100-150 г онро дар 10 литр об нигоҳ медорем, қиёмро бар зидди ширинчаҳо ва 

фулуси тортанак истифода бурдан мумкин аст. Бо ин мақсад, қиёми обии пӯсти пиёз истифода мешавад: 

200 г пӯстро дар 10 л об дар давоми як шабонарӯз нигоҳ медоранд. 

Қиёми пижма. 1 кг пижмаро дар давоми гулшукуфӣ ҷамъ мекунем ва хушк карда бо 10 литр об мерезем 

ва дар оташи паст 15 дақиқа меҷӯшонем, хунук карда филтр мекунем. Ҳангоми пошидан барои ҳар 10 

литр об 100 г маҳлул мегиранд, 40 г собун илова карда пош медиҳем. 

Қиёми пӯсти меваи ситрусиҳо. 1 кг пӯсти меваи  ситрусиҳоро тар ва майда карда, бо 3 л об рехта, маҳкам 

пӯшида, 5 рӯз дар торикӣ нигоҳ дошта мешавад, пас аз ин фишурда мешавад ва қиёми он ба шишаҳо 

тақсим карда,  бо пӯк мањкам  карда мешавад. Ҳангоми зарурат барои 100 г он дар 10 литр об истифода 

карда мешавад. Он инчунин метавонад барои мубориза бо фулусҳои тортанак истифода шавад.  

Чормағз. Қиём аз баргҳои он бар зидди гамбӯсаки колорадо тавсия дода мешавад. Барои ин, баргҳои 

афтода истифода мешаванд. Онҳо асосан дар тирамоҳ ҷамъоварӣ карда мешаванд ва дар ҳуҷраҳои хушки 

ҳавогузар нигоҳ дошта мешаванд. Дар тӯли 3-4 ҳафта, пеш аз пайдо шудани гамбускҳо, баргҳо ба 

миқдори 2-3 кг барои 10 литр об гузошта мешаванд. Пеш аз истифода, қиём 2 маротиба филтр карда 

мешавад. Ҷӯши баргҳои чормағзи тару тоза инчунин барои мубориза бо парвонагони  дарахтони мевагӣ 
тавсия дода мешавад. 

Бобоев Ҳамза аз деҳаи Бешкаппаи 
Тоҷикистон ба сокинони деҳа маводи зидди 

касали ва њашаротро барои мубориза бо 
ҳашароти зараррасони растанӣ намоиш 

медиҳад. 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 
Интишорот: 

Фитопестсидҳо, WOCAT: https://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_1064/ 
Харитаи интерактивии таҷрибаи пешқадам оид ба истифодаи об, замин ва энергетика, инчунин 
муҳити зисти Осиёи Марказӣ. SIC MKBK, 2017: http://www.cawater-info.net/best-
practices/ru/base/marker/125 
Навори омодасозии фитопестисид: https://youtu.be/bzhG7-W3zlw?list=PL3uSPF-JLq4-
81sR95qKv8ak48Ej68PhV 

https://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_1064/
http://www.cawater-info.net/best-practices/ru/base/marker/125
http://www.cawater-info.net/best-practices/ru/base/marker/125
https://youtu.be/bzhG7-W3zlw?list=PL3uSPF-JLq4-81sR95qKv8ak48Ej68PhV
https://youtu.be/bzhG7-W3zlw?list=PL3uSPF-JLq4-81sR95qKv8ak48Ej68PhV
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3.11 Истифодаи сидератҳо

ТАЪЙИНОТ 

Сидератҳо ё растаниҳои сидералӣ - нуриҳои самараноки  табиӣ ё тавре, ки дар бораи онҳо 

мегӯянд, “нуриҳои сабз” мебошанд. Ин гиёҳҳо дар майдони кушод дар полез  ё дар хатакњо  бо 

зироатҳои асосӣ кошта мешаванд. Пас аз ин, массаи сабзро, ки хеле босуръат ва зуд нашъунамо 

мекунад, аз замин наканда, мебуранд ва ба замин ворид мекунанд. Ин усул имкон медиҳад, ки 

хокро бо нитроген (азот)-и пурқимат бой гардонда, афзоиши алафҳои бегонаро намегузорад ва 

паҳншавии бемориҳои бактериявӣ ва замбӯруғиро пешгирӣ мекунад. 

ТАВСИФ 
Растаниҳои сидералӣ дар давоми сол кошта мешаванд ва азбаски мӯҳлати  вегетатсия кӯтоҳ 

доранд, дар як сол то 3-4 “ҳосили” нуриҳои фоиданоки сабз ба даст оварда мешавад. 

Дар баҳор. Дар ин вақти сол растании поруи сабз босуръат месабзад  ва имкон намедиҳад, ки 

алафњои бегона дар ќитъаи зироатњо киштшуда  бисёр шаванд. Маъмултарин сидератҳои полезӣ 

- хардал, шалгамча, ҷав, нахӯд ва юнучқа мебошанд.

 Дар тобистон ё аввали тирамоҳ. Пас аз ҷамъоварии зироатҳои асосӣ, барои барқарор кардани

ҳосилхезӣ ва дигар хосиятҳои пурқимати хок, сидератҳо: рапс, хардал, инчунин зироатҳои

лӯбиёгӣ кошта мешаванд.
Дар охири тирамоҳ (пеш аз зимистон). Анҷоми мавсими боғдорӣ вақти кишти ҷувории
зимистонӣ, ҷавдор ва дигар ғалладонагиҳо, беда мебошанд.
Зироатҳои поруи сабзи шинондашуда ва массаи поруи сабзи бадастоварда бояд пеш аз
ғундоштан даравида шаванд ва дар хок то кофтани решагињо омехта карда шаванд. Ҳамин тариқ,
як қисми массаи поруи сабз ба қабати болоии замин ворид шуда, онро бо нитроген ва моддаҳои
пурқимати органикӣ бой мегардонад, дар ҳоле ки қисми зиёди он ҳамчун мулчаи органикӣ дар
рӯи замин боқӣ мемонад.

Сидератҳо, ки барои истифода дар   
ќитъаи  Юсупов Шароф аз ноҳияи 
Кубодиёни Тоҷикистон барои 
истифода омода аст. 

МАНФИАТЊО 
Дар майдон мавҷуд будани поруи сабз имкон медиҳад, ки замин бо нитроген (азот)-и пурқимат 
бой гардад ва онро аз обу ҳаво муҳофизат кунад, обу ҳаво ва обгузарии онро беҳтар созад, 
афзоиши алафҳои бегонаро боздорад ва паҳншавии бемориҳои бактериявӣ ва занбӯруғиро 
пешгирӣ кунад. Ва пас аз даравидан ва ба замин андохтан пояҳои пӯсидаи поруи сабз заминро 
бо моддаҳои муфиди органикӣ сер кунад. Дар шароити тағйирёбии иқлим истифодаи зироатҳои 
поруи сабз имкон медиҳад, ки ҳосилхезии замин нигоҳ дошта, онҳо аз гармӣ ва нарасидани намӣ 
муҳофизат карда шаванд. 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

Сидератҳо  https://rastenievod.com/sideraty.html 

https://rastenievod.com/sideraty.html
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3.12 Истифодаи зироатҳои муштарак (сулӣ  ва юнучқа) 

ТАЪЙИНОТ 
Кишти муштарак (якҷоя)-и зироатҳои 

ғалладонаи солона бо зироатњои 

лӯбиёгии  бисёрсола яке аз мисолҳоест, ки 

истифодаи  нисбатан оқилона ва баланд 

бардоштани ҳосилхезии замин, баланд 

бардоштани нашъу нумӯъ  ва устувории 

маҳсулоти растаниро дар шароити 

хушксолӣ ва шароити номусоиди иқлим 
нишон медињад. 

ТАВСИФ 

Ҳадафи кишти якҷоя (ё коштани 

юнучқа дар зери пӯшиш) ба даст 

овардани маҳсулоти иловагӣ аз 

зироати болопӯш (сулӣ) мебошад, ки 

ҳосили пасти юнучќаро дар соли аввал 

ҷуброн мекунад. Афзалияти кишт дар 

он аст, ки зироати болопӯш ба 

пайдоиши навдаҳои юнучқа мусоидат 

мекунад, алафҳои бегона камтар 

мешаванд, ҳосили зироати болопӯш 

якҷоя бо юнучќа одатан дар соли 
аввал баландтар аст. Дар баробари 

ин, хок аз моддаҳои органикӣ бой 

шуда, таъсири манфии хушксолӣ кам 
мешавад. 

МАНФИАТЊО 
Кишти якҷояи зироатҳои ғалладонаи 

яксола ва лӯбиёи бисёрсолаи онҳоро 
мутахассисон барои баланд бардоштани 

ҳосилхезии замин ва зиёд кардани даромад 

тавсия медиҳанд. Онҳо дар муқобили 

тағйирёбии иқлим устуворанд. 

Кишти алафҳои бисёрсола дар нишебиҳои 
минтақаи кӯҳии Тоҷикистон. WOCAT, 

2018 

Дар ин технология кишти сулӣ  ва юнучќа истифода мешавад. Юнучқа растании хуби хӯроки 
чорво буда, дар минтақаҳои гуногуни иқлимии Осиёи Марказӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон 
парвариш карда мешавад. Ғайр аз кишти тоза, юнучќаро дар омехта бо зироати яксолаи 
ғалладона - ҷавдор, ҷав коштан мумкин аст (кишти якҷоя). Омехтаҳо беҳтарин ғизои 
мутавозин буда, ҳосили баланди массаҳои сабз аз ҳар гектар беҳтар мекунанд, хокро аз эрозия 
муњофизат бо нитроген бой мекунанд, намии хокро нигоҳ медоранд. 
Дар шароити хушк ва номусоид (қабати пасти  кишти хок, норасоии обёрӣ, хоки бењосил) 
тавсия дода мешавад, ки юнучка якҷо бо ѓалладонаи яксола парвариш карда шавад ё ба дигар 
зироатҳои лӯбиёгӣ (эспарсет, беда ва ғ.) афзалият додан лозим аст. 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 
Технологияи истеҳсоли юнучқа: http://www.bibliotekar.ru/5-lucerna/15.htm  

Агротехнологияи парвариши юнучқа: http://agroobzor.ru/rast/a-134.html 

Кишти якҷояи алафҳои лубиёгӣ ва зироатҳои ғалладона ҳамчун асоси хоҷагии органикӣ. 2011 
https://cyberleninka.ru/article/n/sovmestnye-posevy-mnogoletnih-bobovyh-trav-i-zernovyh-kultur-kak-
osnova-organicheskogo-zemledeliya 

http://www.bibliotekar.ru/5-lucerna/15.htm
http://agroobzor.ru/rast/a-134.html
https://cyberleninka.ru/article/n/sovmestnye-posevy-mnogoletnih-bobovyh-trav-i-zernovyh-kultur-kak-osnova-organicheskogo-zemledeliya
https://cyberleninka.ru/article/n/sovmestnye-posevy-mnogoletnih-bobovyh-trav-i-zernovyh-kultur-kak-osnova-organicheskogo-zemledeliya
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3.13 Истифодаи киштгардон барои нигоҳ доштани ҳосилнокии 
замин 

ТАЪЙИНОТ 
Киштгардон ин усулест, ки дар он 

растаниҳои як оила дар давоми ду сол дар 

як ҷо парвариш карда намешаванд. Ин усул 

ба ҳифз ва баланд бардоштани сифати хок 

равона шудааст. 

ТАВСИФ 
Истеҳсоли доимии  растаниҳои кишоварзӣ дар 

худи ҳамон як ќитъа  боиси тадриҷан коҳиш 

ёфтани ҳосилнокӣ ва дар баъзе ҳолатҳо ба 

марги зироатҳо оварда мерасонад. Агар шумо 

зироатҳоро дар асоси киштгардон  иваз кунед, 

шумо метавонед ҳосилро ба таври назаррас 
баланд бардоред. 

Агар ҳар сол зироатњои гуногун  дар як ҷой 

шинонда шавад, хок солимтар шуда,  ғизои он 

оқилона истифода мешавад. Гап дар сари он 

аст, ки баъзе растаниҳо унсурҳои муфидро аз 

қабати болоии хок истеъмол мекунанд, баъзеи 

дигар - аз қабати поёнӣ. Ғайр аз ин, ин моддаҳо 

ба миқдори гуногун истеъмол карда мешаванд. 

Ғайр аз он, решаҳои бисёр растаниҳо модањои 

зарарнокро хориҷ мекунанд. Зироатҳои як оила 

одатан ба онҳо осебпазиранд. Ин махсусан дар 

хатакњо  бо лаблабу, сабзӣ ва исфаноњ намоён 

аст. Агар ин сабзавот якчанд сол пай дар як ҷо 

шинонда шуда бошад, пас ҳар як ҳосили 

минбаъда одатан нисбат ба ҳосили қаблӣ 
пасттар мешавад, зеро моддањои зарарнок 
рушди растаниро бозмедоранд. Киштгардони 
дурусти зироат ин таъсирро бартараф 

гардонда,  заминро солимтар мекунад. Аз ҳама 

камтобовар ба заҳрҳо зироатҳои лӯбиёгӣ, 

ҷуворимакка, пиёз-порей мебошанд. 

Барои  майдони кишт: 

Схемаи киштгардон метавонад ҳам зироатҳои 

алоҳида ва ҳам гурӯҳи онҳоро, чун қоида, бо 

хосиятҳои шабеҳ дар бар гирад: ғалладонагиҳо 

(растанињои  зимистона ва бањорӣ), 

ғалладонагиҳо, зироатҳои кишт, алафҳои 

бисёрсола, алафҳои яксола ва ѓ. . 

МАНФИАТЊО 
Киштгардон барои кишоварзон зарур аст, 

зеро он ҳосили зироатро баланд мебардорад 
ва хусусиятњои онњоро нисбати мутобиќ 
шудан ба таѓйирёбии иќлим  баланд 

мебардорад,  сохт ва таркиби хокро беҳтар 
мекунад. Киштгардон давраи зиндагии 

ҳашароти зараррасон, касалиҳо ва ғайраро 

вайрон мекунад, растаниҳои ивазшавандаи 

оилаҳои гуногун метавонанд сабзиши  баъзе 

алафҳои бегонаро вайрон кунанд. 

Дар шароити тағйирёбии иқлим, таъсири 

манфӣ ба хок меафзояд, аз ин рӯ, ин тадбирҳо 

барои нигоҳ доштани ҳосилнокии зиоати 

кишоварзӣ аҳамияти калон доранд. 

Тағйир додани равиши кишоварзии 

анъанавӣ оид ба усулҳои парвариши зироатҳо 

имконият медиҳад, ки ҳосилхезӣ дар 

қитъаҳои шахсӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ (аз 

ҷумладар он хоҷагињое,  ки занон роҳбарӣ 

мекунанд) баланд карда шаванд ва хароҷот 

барои нуриҳо кам шавад. 

Деҳқонони деҳаи Жениши минтақаи Иссин-
Кул ҶҚ принсипҳои киштгардонро 

меомӯзанд. 
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3.13 Истифодаи киштгардон барои нигоҳ доштани ҳосилнокии 
замин 

ТАВСИФ 
Масалан, нақшаи киштгардони зироатҳои полезӣ чунин хоҳад буд: 1 - алафҳои яксола, 2 - 
ғалладонаҳои зимистонӣ, 3 - зироатҳои хатакӣ, 4 - ғалладонагиҳои баҳорӣ. Ин усул имкон 
медиҳад, ки дар ҳолати зарурӣ киштгардони зироатҳоро бидуни куллан тағйир додани онҳо дигар 
кунед. Масалан, дар мисоли боло зироатҳоро бо чунин тарз  иваз кардан мумкин аст: 1 - омехтаи 
нахӯд-ҷави сабз барои хӯроки чорво, 2 - ҷавдори зимистонӣ, 3 - ҷуворимакка барои силос, 4 - ҷав, 
дар замон  киштгардон ва структураи майдонҳо нигоҳ дошта  шудаанд. 

Одатан, як зироат як майдонро ишғол мекунад. Аммо, дар киштгардони муайяни зироат, 
аксар вақт бо ҷойивазкунии кӯтоҳ, дар як майдон якчанд зироати ба  ҳам  монандро  коштан 
мумкин аст. Масалан, дар майдони ѓалладонаи  зимистона ҷавдори зимистона ва гандуми 
тирамоҳиро ба майдони ғалладонагиҳои тирамоҳӣ, дар майдони зироатҳои хатакӣ -
картошка, ҷуворимакка барои силос ва зироатҳои решагии  хӯроки чорво, дар майдони 
зироатҳои ѓалладонаи баҳорӣ ҷав ва ҷавдор ва ѓ. кишт кардан мумкин аст. Дар ин ҳолат, 
майдон зироати  чандхела дорад 

Киштгардони зироатҳои сабзавотӣ 

Манбаъ: https://dachnyedela.ru/sad/sevooborot.html 

Барои полез: 
Шумо метавонед ҳосилнокиро тавассути иваз кардани сабзавоти оилаҳои гуногун ҳар сол зиёд 
кунед. Рӯйхати калони растаниҳо мавҷуданд, ки онҳоро дар як ҷо якчанд сол пай дар пай 
парвариш кардан мумкин нест. Лӯбиё, кулфинай, картошка ва помидор истисно мебошанд. 
Инчунин, шумо наметавонед зироатҳои як оиларо пай дар пай парвариш кунед. Сабзавот бояд 
танҳо пас аз 3-4 сол ба  ҷои аввалааш баргардонида шавад. Зироатҳое, ки шумо ҷойиваз мекунед, 
набояд аз як оила бошанд! Масалан, ба ҷои  сабзӣ бодиён коштан мумкин нест. Ин зироатҳо ба 
як оила - карафсиҳо тааллуқ доранд. 
Дар заминҳои аз макро- ва микроэлементҳо бой  беҳтараш помидор, карам, карафс ва бодиринг 
коред. 
Ин зироатҳо аз хок бисёр маводи ғизоиро истеъмол мекунанд. 
Дар хатакҳое, ки миқдори ками компост доранд, зироатҳои лӯбиёгӣ ва решагӣ   шинонидан 
лозим аст. 
Лубиёгиҳо хокро бо нитроген хуб бой мекунанд. 
Пиёз, сабзӣ ва сирпиёз беҳтарин кишт  баъд аз каду, карам ё картошка мебошанд -  дар чунин 
майдонҳо алафҳои бегона камтаранд. 

https://dachnyedela.ru/sad/sevooborot.html
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3.13 Истифодаи киштгардон барои нигоҳ доштани ҳосилнокии 
замин 

ТАВСИФ 
Майдони боғро ба 3 қисм тақсим кунед. Дар ҳар кадоме 4 ҷуяк (хатак) кашед. Ҳангоми 

банақшагирии киштгардон шумо метавонед аз ҷадвали зерин истифода баред. 

Киштгардон барои киштзор 

Манбаъ: https://fieldcropnews.com 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 
Истиноди видео: https://ok.ru/video/701268890090 

Мақола дар бораи киштгардон: https://travart.ru/sevooborot 

Макони намоиш: деҳаи Учкун, вилояти Норин ҶҚ. Шахси тамосгар: Байбагишов Эрмек, узви 

ТҒД «Ҷамъияти хокшиносони Қирғизистон», почтаи электронӣ: kyrgyzsoil@mail.ru  

https://fieldcropnews.com/
https://ok.ru/video/701268890090
https://travart.ru/sevooborot
mailto:kyrgyzsoil@mail.ru
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3.14 Парвариши амарант 

ТАЪЙИНОТ 
Баръакси бисёр зироатҳои дигар, зироатҳои 

амарант ба хушкӣ  ва ба гармии то 50 дараҷа 

тобовар мебошанд, ки ин аллакай онро барои 

истифода дар шароити тағйирёбии иқлим 

мувофиқ месозад. Дар баробари ин, амарант бо 

хосиятҳои баланди табобатӣ ва ғизоии худ 

маълум аст. Амарант дар хӯрокворӣ ва тиб 

васеъ истифода мешавад. Он миќдори зиёди 

витаминҳо, аминокислотаҳо, минералҳо ва 

элементҳои муфидро дарбар мегирад, 

масунияти баданро таќвият медиҳад, 

ҳуҷайраҳоро дубора барқарор намуда, 

саратонро пешгирӣ мекунад, организмро ҷавон 

месозад, захмҳоро шифо мебахшад ва 

илтиҳобро бозмедорад ва рагҳои хунгардро 

тоза мекунад, саломатии занонро беҳтар 

месозад ва бемориҳои меъда ва системаи асабро 

табобат мекунад. Дар косметология равғани 

амарантро барои кам кардани вазн, рафъи 

дарди пӯст ва рехтани мӯй истифода мебаранд. 

ТАВСИФ 
 Дар иқлими гарму мӯътадил зиёда аз 100 
намуди амарант мерӯяд. Баландии амарант 
тақрибан  2,5 метр аст. Дар давоми 90 рӯз, он 
то ба 2 метр мерасад. 

МАНФИАТЊО 
Дар чорводорӣ ва паррандапарварӣ амарант 

хӯроки самарабахш, муассир ва аз ҷиҳати 

экологӣ тоза мебошад. Он дар муқоиса бо 

дигар зироатҳои хӯроки чорво даромади аз 

ҳама баландро меорад, миқдор ва сифати шири 

истеҳсолшударо баланд мебардорад ва 
даромадро аз парвариши парранда зиёд 
мекунад. Дар  20 намуди аминокислотаи 

таѓйирнопазир  18-тоаш дар  амарант  мавҷуд 

аст. Дар муқоиса бо дигар хӯроки чорвои 

хонагӣ то 30% афзоишро зиёд мекунад. 

Амарант донаҳои гулобӣ дорад, ки бо истифода 
аз он орди сурх ва кулчаќанд пухтан мумкин 
аст. 

Иштирокчиёни тренингҳо, ки аз ҷониби 
ТҶЃ «Тебиги Қувват»  

дар доираи барномаи CAMP4ASB Бонки 
умумиҷаҳонӣ / PECCA / NESDCA дар соли 

2020 дар Туркманистон амарантро дар 
минтақаҳои Дашогуз ва Мари якум бор 

шинонданд 
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3.14 Парвариши амарант 

ТАВСИФ 
• Амарантро барои ғалладона пас аз сардиҳои аввал, гулҳоро бо тухмиҳо хушк карда ҳосил

мекунанд. Амарант аз 15 то 50 сентнер / га ѓалла  ва то 2000 сентнер (200т)/ га биомасса медиҳад.
Барои кишт барои 1 га 1-2 кг тухмӣ лозим аст.

• Баргҳои Амарантро даравидан, хушконидан, майда кардан, ба хӯрокҳо ва хуришҳо илова
кардан ва чойи солим омодав кардан мумкин  аст.

• Азбаски тухми амарант хеле хурд аст, замин бояд ба қадри кофӣ аз бақияи зироатҳо тоза  карда
шавад ва пеш аз кишт тар карда шуда,  сатҳи он ҳамвор карда шавад.

• Чуқурии шинондан бояд 0,5-1,5 см ва хок ба қадри кофӣ намнок бошад, ё киштро пеш аз борон
анҷом додан лозим аст. Пеш аз коштан тухмиро бо рег ё аррамайда омехта кардан мумкин аст,
то ки барои ќулай ва маводи кишту кор сарфакорона истифода бурда шавад. Тартиби кишт
гуногун буда, бо масофаи байни каторҳо 20-30 см ва масофаи байниқаторҳо 45-70 см буда
метавонад.

• Шумо метавонед кишти амарантро вақте оғоз кунед, ки хок дар моҳи март ё апрел то 10-12 ° С
гарм шавад. Давраи афзоиш аз 90 то 120 рӯз аст.

Иштирокчиёни тренингҳо, ки аз ҷониби ТҶҶ «Тебиги Қувват» 

дар доираи барномаи CAMP4ASB Бонки умумиҷаҳонӣ / PECCA / 
NESDCA дар соли 2020 дар Туркманистон гузаронда шуд. 

Амарантро дар минтақаҳои Дашогуз ва Мари якум бор шинонданд 

Видеомаводҳо ва тамосҳо 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 

https://www.youtube.com/watch?v=AVauKw_rPAU, 
https://www.youtube.com/watch?v=6HUxT0oDZ2U 
https://gazeta.ua/ru/articles/promotion/_amarant-eto-i-lechebnoe-sredstvo-ot-vseh-boleznej-i-
kosmetologicheskij-preparat-i-pitatelnyj-korm-dlya-zhivotnyh/792803 
https://amarantum.ru/vyrashivanie-amaranta 

https://www.youtube.com/watch?v=AVauKw_rPAU
https://www.youtube.com/watch?v=6HUxT0oDZ2U
https://gazeta.ua/ru/articles/promotion/_amarant-eto-i-lechebnoe-sredstvo-ot-vseh-boleznej-i-kosmetologicheskij-preparat-i-pitatelnyj-korm-dlya-zhivotnyh/792803
https://gazeta.ua/ru/articles/promotion/_amarant-eto-i-lechebnoe-sredstvo-ot-vseh-boleznej-i-kosmetologicheskij-preparat-i-pitatelnyj-korm-dlya-zhivotnyh/792803
https://amarantum.ru/vyrashivanie-amaranta
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3.15 Тайёр кардани компост аз партовҳои кишоварзӣ ва маишӣ 

ТАЪЙИНОТ 
Дар хоҷагиҳои наздиҳавлигӣ ва  хоҷагиҳои 

деҳќонӣ, барои беҳтар намудани ҳосилхезии 

хок ва ғизодиҳии растаниҳо компост истифода 

мешавад. Истифодаи компост як қатор 

афзалиятҳо дорад: партовҳои маишии 

хонаводаҳо ва партовҳо и органики кишоварзӣ  

нобуд карда мешаванд ва нуриҳоим биологии  

арзишманд ва ройгон ба даст оварда мешавад. 

Бо сабаби баланд будани таркиби гумус ва 

маводҳои ғизоӣ ва қобилияти нигоҳ доштани 

намӣ, хоки компостӣ барои беҳтар кардани 

сифати хок беҳтарин нурии органикӣ  маҳсуб 

меёбад 

ТАВСИФ 
Одатан, компостро дар чоҳҳои компостии  
начандон амиќ,  дар қуттиҳо (бункерҳо)-и 
чӯбӣ, хандаќҳо,  тӯдаҳо  омода мекунанд. 
Барои Тоҷикистон роҳи арзонтарини тайёр 
кардани компост дар чоҳҳо ва теппаҳо 
мебошад, зеро  барои истифодаи бункерҳои 
маҳсулоти чӯбу тахта ќимат аст. Компост ҳар 
сол барои тамоми зироатҳои кишоварзӣ, ҳам 
дар замини кушод ва ҳам пӯшида ғизои 
пурқимати органикӣ мебошад. Он инчунин 
метавонад ҳамчун мулча истифода бурда 
шавад. Компост дорои 1,4-2% нитроген 
(азот), 0,6-1,0% фосфор, 1,0- 1,5% калий, 3,0-
4,0% калтсий, 2-4% гумус, 60-70% моддаҳои 
органикӣ, микроэлементҳо ва 
микроорганизмҳое мебошад, ки фаъолнокии 
биологии хокро баланд мекунанд.. 

Компосткунӣ меҳнати зиёдеро талаб 
намекунад ва ба шумо имкон медиҳад, ки 
партовҳои органикии дар хоҷагӣ 
истеҳсолшударо тоза кунед. Ба онҳо дохил 
мешаванд: алафи нав даравидашуда, 
пахолҳои кӯҳна, хасбедаҳои пӯсида, баргҳои 
рехтаи дарахт, алафҳои бегона аз саҳро ва 
чарогоҳҳо, болопӯшҳои растаниҳои маданӣ 
аз боғ, пӯст ва шохаҳои майдашудаи 
дарахтон, қамиш, сӯта ва пӯстлохи 
ҷуворимакка, партовҳои хонагӣ (ахлот, 
ангишт, қоғаз, картон, чизҳои нодаркори 
пахтагӣ). 

МАНФИАТЊО 
Компосткунӣ якчанд манфиатҳо дорад. Дар 

байни онҳо ба даст овардани нуриҳои экологӣ, 

сарфаи  баланди иқтисодӣ нисбат ба хариди 

нуриҳои минералӣ ва дар ќитъаи кишоварзӣ  ба 

даст овардани миќдори зарурии  нуриҳо аз 

партовҳо (кам кардани партовҳо). 

Бункер ва чоҳҳои компост дар хоҷагии 
деҳқонии Бобоев Ҳамза аз деҳаи 

Бешкапаи ноҳияи Носири Хусрави 
Тоҷикистон. 
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3.15 Тайёр кардани компост аз партовҳои кишоварзӣ ва маишӣ 

ТАВСИФ 
Ба компост илова кардани поруи тару тоза, шлам ва поруи моеъи парранда сифати онро беҳтар 
намуда, раванди омодагиро метезонад. 

Барои нигоҳ доштани намии зарурӣ (60-70%), чоҳи компост (теппа) дар давраи тобистони хушк 

ҳафтае як маротиба ба андозаи 2-3 сатил об дар 1м3  дода мешавад. Барои коҳиш додани 

бухоршавии рутубат, пас аз ҳар як обёрӣ, чоҳ бо пардаи полиэтиленӣ  пӯшонида мешавад, аммо 

барои дастрасии хуб ба ҳаво сахт пӯшида намешавад. Дар чунин шароит, ҳарорати дохили он 

метавонад ба 80 °C расад ва ин ба зуд пусидани боқимондаҳои органикӣ, нобудшавии микробҳо 

ва тухми алафҳои бегона мусоидат мекунад. Барои беҳтар кардани дастрасӣ ба ҳаво ба дохили 

чоҳи  компост моҳе 2 маротиба бел мезананд. Бо фарорасии ҳавои сард чоҳи компост бо қабати 

замин 10-15 см пӯшонида мешавад. 

Марҳилаҳои тайёр кардани чоҳи компост. Манбаъ 
Мурод Эргашев, CAMP4ASB, Тоҷикистон. 

Чӣ гуна компост тайёр кардан мумкин аст. Дар поёни чоҳ (теппа) шохмайда, чӯбмайдаҳоро 
гузоред - онҳо ҳамчун дренаж амал мекунанд. Сипас партовҳои органикӣ - қабати партовҳо бояд 
30-50 см бошад, пас қабати замин 5-10 см, сипас боз партовҳои органикӣ бо навбат рехта 
мешаванд. Дар байни қабатҳо барои тезонидани пухта расидан ва ба даст овардани нуриҳои 
баландсифат, шумо метавонед пору, хокистар, оҳак илова кунед. Давраи компосткунӣ одатан 6-
12 моҳро ташкил медиҳад. Миқдори компости тайёр бояд чун махмал нарм, намнок ва ранги 
торик бошад.

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 
Чӣ гуна бояд компости дуруст сохт: https://7dach.ru/Samdolis/kak-prigotovit-pravilnyy-

kompost-3336.html 

Баланд бардоштани ҳосилхезии замин тавассути истифодаи компост. WOCAT (Пойгоҳи 

ҷаҳонии идоракунии устувори замин) 

https://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_3667/ 

Юнучқа: кишт ва нигоҳубин. https://ua.tegraco.com/blog/lyucerna-vyrashhivanie-posev-i-ukhod/ 

https://7dach.ru/Samdolis/kak-prigotovit-pravilnyy-kompost-3336.html
https://7dach.ru/Samdolis/kak-prigotovit-pravilnyy-kompost-3336.html
https://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_3667/
https://ua.tegraco.com/blog/lyucerna-vyrashhivanie-posev-i-ukhod/
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3.16 Истифодаи таҷњизоти гидропоникӣ дар њона

Коршинос Байбагишов Эрмек (Ҷамъияти хокшиносони 

Қирғизистон) ба иштирокчиёни семинари хоҷагии деҳқонии 

маъмурияти деҳаи “Учкун” вилояти Норин ҶҚ дар зарф 

тайёркунии верминокомпостро мефаҳмонад. 

ТАЪЙИНОТ 
Аксар партовҳоро бо истифода аз кирми 

лойхӯрак  ба нуриҳои фоиданок табдил 

додан мумкин аст. Ин технологияро 

«вермизироат» меноманд. Дар айни замон, 

одатан кирмҳои лойхӯраки оддӣ, ё сурх; 

сурхи хурд; кирми пору  истифода мешаванд. 

Барои эҳтиёҷоти хонаводаҳои хурд, шумо 

метавонед як вермокомпостери хурди хонагӣ 

бисозед.  

ТАВСИФ 
Вермикомпостер ин дастгоҳест барои 
истеҳсоли вермикомпост ва коркарди 
партовҳои рӯзгор бо истифодаи кирми 
лойхӯрак. 

Ҳама вермикомпостерҳо аз ҷиҳати дизайн 
якхелаанд ва  аз манораи қуттиҳои болои ҳам 
гузошташуда иборат мебошанд. 

Қисми  поёни он дар шакли табақча бо поёни 
сахт мустаҳкам  сохта шудааст. Таъйиноти 
он ҷамъоварии моеъи аз қабатҳои боло 
ҷоришаванда аст. Дар поёни табаќ крани 
обгузар гузошта шудааст, ки об-вермичойи 
ин табаќро холӣ мекунад. Дар баъзе 
сохторҳои саноатӣ дар новаи поён филтр 
барои тоза  кардани вермичой гузошта 
шудааст. 

Қуттии мобайнӣ  қуттии асосӣ ҳисобида 
мешавад. Дар он қисми зиёди кирмҳо 
ҷойгиранд. Ѓизо  аз боло ба кирмхона дода 
шуда, меъдаи кирмҳо онро ба биогумус 
коркард мекунад ва он  дар поёни ин қуттӣ 
ҷой мегирад. Ҳамин ки қуттии миёна бо 
биогумус пур шуд, қуттии навбатӣ ба болои 
он гузошта мешавад. 

Қуттии миёнаро  2 –то кардан мумкин аст. 

Қуттии болоиро  пас аз  комилан пур шудани 
биогумус дар табақи миёнаи асосӣ 
мегузоранд. Ҳангоми  воридшавии 
мунтазами ѓизо ба қуттии боло, кирмҳо 
тадриҷан қуттии миёнаро холӣ мекунанд ва 
ба соҳиб имкон медиҳанд, ки биогумусро аз 
он холӣ  кунад. 

Афзалиятҳои бо дасти худ сохтани 
вермикомпостер: 

• кирмхонаҳои худсохт аз ҳар гуна маводҳои
дастӣ сохта мешаванд, аз ин рӯ арзиши
онҳо назар ба кирмхонаҳои харидашуда
якчанд маротиба пасттар аст;

МАНФИАТЊО  
Технология ба истифодаи кирми лойхӯрак 
барои тавлиди биогумус асос ёфтааст, ки 

ҳосилхезии заминро беҳтар ва гуногунии 

биологии организмҳои хокро нигоҳ 
медорад. 

Технология роҳи арзонро барои барқарор 

кардани ҳосилхезии заминро фароҳам 

меорад ва имкон медиҳад, ки кишоварзии 

органикӣ бо истеҳсоли ғизое, ки барои 

саломатӣ бехатар аст, ҷорӣ карда шавад. Аз 

рӯи таъсир  нуриҳои гумӣ (биогумусӣ) аз 

пору бартарӣ доранд. Таъсири истифода  4-
7 сол давом мекунад. 

Хароҷот баврои хариди нурӣ   ва хароҷоти 

меҳнат коҳиш меёбанд (масалан, ба хариду 

воридоти пору ниёзе нест) ва хавфҳои 

саломатӣ коҳиш меёбанд. 

Кам шудани  хароҷоти меҳнат барои занон. 

Аз 1 тонна пору бо ёрии кирмҳо ба ҳисоби 
миёна то 600 кг вермикомпост ба даст 
меояд. 
Дар давоми кори худ, вермикомпост се 

вазифаро ҳал мекунад: 

 безараргардонии партовҳои маишии

пайдоишашон  органикӣ.

 тамоми сол ба микдори зиёд 
истењсол кардани биогумус.

Парвариши кирми боронӣ барои хӯрок 

додан ба парранда / моҳӣ, барои истифода 

дар моҳидорӣ ё фурӯш. 
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ТОБОВАР БАРОИ ИСТЕҲСОЛИ ХӮРОКВОРӢ

3.16 Истифодаи таҷњизоти гидропоникӣ дар њона

ТАВСИФ 
• иншоотҳои худсохт бо назардошти ҷойгиршавии ояндаи онҳо сохта мешаванд ва аз ин рӯ, ба

дохили ҳама ҳуҷраҳо ба таври бењтарин  мувофиқат мекунанд;

• саршумори кирмњо  дар кирмхона доимо меафзояд. Ҳангоми истифодаи иншоотҳои худсохт,
агар лозим ояд, манораро то  ҳаҷми зарурӣ зиёд  кардан хеле осон аст.

Компостери навъи «Манора» хеле умумӣ аст ва онро ҳам барои гирифтани миќдори зиёди 
кирмњо барои  бозор ва ҳам барои коркарди партовҳои хонагӣ ба биогумус истифода бурдан 
мумкин аст. 
Барои сохтани иншоот маводҳои зерин лозиманд: 4 қуттии пластикӣ, ки онњоро болои 
гузоштан мумкин аст; сарпӯш ё пораи фанер барои пӯшидани  болои ќуттӣ; крани бо арматура 
барои рехтани об; ДСП ё тахтаи чӯбӣ  барои асос (пойгоњ); чубпорањо бо ѓафсии  аз 50 то  мм 
барои пойҳои пойгоҳ. 
Поёни зарф бо диаметри 13 мм сӯрох карда мешавад.  Ба сӯрохӣ кранро гузошта, тавассути ду 
вошир (прокладка)  бо гайка  ба поёни табақ метобанд. 
Дар таги се қуттии боқимонда дар масофаи  ҳар 30-40 мм сӯрохиҳои диаметрашон 5-6 мм 
месозанд. Барои дақиқтар кардани пармакунӣ, ба марказҳои сӯрохиҳо пешакӣ бо бигиз  сӯрох 
мекунанд. Дар канори қуттиҳо барои вентилятсия (даромади њаво)  сӯрохиҳои диаметри 1 мм 
сохта мешавад. 
Дар сарпӯш пас аз 5 см сӯрохиҳои вентилятсиявии диаметрашон 1 мм сохта мешаванд. Дар 
сурати набудани сарпӯши пластикӣ, он  аз фанер сохта мешавад. 
Аз тахтаи чӯбӣ,  фанер ё ДСП бо истифода аз як аррача (электролобзик) такягоњ (асос)-ро 
мебуранд. Бо истифода аз пармаи сарпӯшдор, дар поягоњ барои крани обрав сӯрохӣ мебуранд. 
Барои пояњо, шумо метавонед чӯби гирда ё чоркунҷаи  буришаш 50-50 мм ё тахтаҳои ғафсро 
истифода баред. Пояҳо аз рӯи андоза арра карда, бо винтҳои худкор (саморез)  ба поягоњ 
часпонда мешаванд. 

Истифода: 
Зарфи миёна бо омехтаи субстрати асосӣ (омехтаи поруи пӯсида бо хок, чӯб) ва ѓизо бо 
таносуби аз 2 то 1 пур карда мешавад,  оби тањшонкардаи  нӯшокӣ дода мешавад. Ба кирмхона 
зоти кирмњои «Старател»)  ё Кирми Сурхи Калифорниягӣ андохта шуда, бо сарпӯш пӯшонида 
мешаванд. Ҳарорати ҳаво ва субстрат дар вермикомпостер  набояд аз 30 ° С зиёд бошад. 
Минбаъд, тамоми нигоҳубин аз назорати ҳарҳафтаинаи намӣ ва ғизодиҳӣ иборат мешавад. 
Ғизо: пӯсти сабзавот ва меваҳо, чойи истифода(дам)-шуда, такшини қаҳва, пӯсти тухм ва ғ. 
Ворид кардан мумкин нест: маҳсулоти гӯштӣ ва ширӣ, чарбҳо ва равғанҳо, пиёз ва сирпиёз, 
карам, меваҳои ситрусӣ, ананас. 
Миқдори хӯрок бевосита аз шумораи кирмҳо вобаста аст. Як адад кирм  дар як рӯз то 1/2 
њиссаи вазни худро мехӯрад. Саршумори кирмҳо одатан дар ҳар чанд моҳ ду баробар зиёд 
мешавад, акнун биёед инро ба рақамҳо мебинем. Ба 450 грамм кирми  калонсол (онҳоро бо 
мавҷудияти «камар» -и варамида  дар бадан муайян кардан мумкин аст) дар як рӯз 225 грамм 
партовҳои хӯрокворӣ лозим мешавад. Пас аз илова  кардани кирмҳо бо кирмњои ҷавон, шумо 
метавонед миқдори хӯрокро каме зиёд кунед. Кирм ба камолоти ҷинсӣ тақрибан дар 3 моҳ 
мерасад. 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 
Истиноди видео дар бораи вермикултиватсия: https://ok.ru/video/672066112191 

Вермикомпостери DIY - https://academy4baby.ru/info/kak-sdelat-vermikomposter-svoimi-rukami/ 

Ҷои намоиш: деҳаи Учкун, вилояти Норин ҶҚ. Шахси тамосгар: Байбагишов Эрмек, узви 
Ассотсиатсияи ҷамъиятии «Ҷамъияти хокшиносони Қирғизистон», почтаи электронӣ: 
kyrgyzsoil@mail.ru  

https://ok.ru/video/672066112191
https://academy4baby.ru/info/kak-sdelat-vermikomposter-svoimi-rukami/
mailto:kyrgyzsoil@mail.ru
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3.17 Истифодаи таҷњизоти  гидропоникӣ дар хона 

ТАЪЙИНОТ 
Гидропоника усули парвариши растаниҳо 

мебошад, ки решаҳои он ғизои худро аз об 

(аниқтараш аз маҳлули ғизоӣ), на аз замин 

мегиранд. 

Дар тӯли зиёда аз 200 сол ин технологияҳо 

дар миқёси саноатӣ ва хоҷагиҳои хурд 

истифода мешуданд. Гидропоника 

инчунин дар боғҳои хонагӣ, гармхонаҳо ва 

гулзорҳои хурди даруни хона истифода 

мешавад. 

ТАВСИФ 
Ҳангоми парвариши дар гидропоника, решаҳои 

растанӣ дар маҳлули ғизоӣ ё дар як субстрати 

махсуси инертӣ ҷойгир карда мешаванд, ки 

танҳо барои дастгирӣ истифода мешаванд. 

Тавассути капиллярҳои субстрат  намӣ ба 

решаҳо дода шуда, онҳоро обёрӣ мекунад ва 

ғизо медиҳад. 
Хусусияти беназирии гидропоника дар он аст, 

ки он имкон медиҳад, ки коњу (салат), бодиринг, 

кулфинай, гул ва ғайра парвариш карда шавад. 

Зироатҳои бехмева истисно мебошанд (бехмева 

пӯсида метавонад). 

Маводи зарурӣ: 1-зарф(бак)  барои нигоҳ 

доштани об бо маводи ғизоӣ (бо сарпӯши сахт 

махкамшаванда деворҳои ношаффоф, вагарна 
об гул мекунад); 2- тубак – тубакчањои хурди гул, 

ки дар тагашон  сӯрохиҳои зиёд доранд; 3- насос 
барои бо оксиген сер кардани об (насосњои 
дуканала барои аквариумњо мувофиќ аст); 4- 

шлангњои силиконӣ бо зарфҳои ҳавоӣ. 

Субстратҳо. Бештар  мувофиқанд: керамзит, 

нахи кокос, пахтаи маъданӣ (сунъӣ) ва ғайра. 

Маҳлули ғизоӣ (консентрат): Мањлули 

гидропоника Эллис як маҳлули универсалии 

ғизоӣ мебошанд (оид ба ретсептҳои маҳлулҳои 

гидропоникӣ ба пайвандҳои поён нигаред). 

Ба сифати  маҳлули ғизоӣ, шумо метавонед як 

нуриҳои мураккабро истифода баред, ки он бояд 

ба андозаи 2 қошуқи нурӣ  барои 10 литр об 

гирифта шавад. Маҳлули ғизоӣ, ки барои 

истифода омода аст, ҳадди аққал ҳарорати 

хонагӣ ва дар зимистон аз ҳарорати хонагӣ 2-3 

дараҷа баландтар бошад. 

МАНФИАТЊО  
Технология имкон медиҳад, ки дар 

минтақаи маҳдуди қитъаи наздињавлигӣ  ё 

ҳатто дар хона ё дар балкон сабзавот, 

кабудӣ,  гул парвариш карда шавад.  

Фоидаҳои иқтисодӣ - парвариши сабзавот 
дар гидропоника обро сарфа мекунад, 

кафолат дода мешавад, ки назар ба вақти 
парвариш дар замин якчанд маротиба 

зиёдтар ҳосил гиред. 

Технология инчунин имкон медиҳад, ки 

хавфи талафоти њосили зироатҳо бо сабаби 

тағйирёбии иќлим  коҳиш дода шавад. 

Норасоии хок дар ҷараёни кишт имкон 

медиҳад, ки њишовакунӣ, нест кардани 

алафҳои бегона, обдиҳии мунтазам ва 

мубориза бо ҳашароти зараррасони замин 

пешгирӣ карда шавад, ки ин кори занонро 
хеле сабук мекунад. 

Таҷњизоти  гидропоникӣ дар устохонаи 
деҳаи Лебединовкаи вилояти Чуй, ҶҚ дар 

заминаи хонаводаи «Энодом на Бистротон» 
сохта  шудааст. 



3 ТЕХНОЛОГИЯЊО  ВА ТАҶРИБАЊОИ БА ИҚЛИМ 

ТОБОВАР БАРОИ ИСТЕҲСОЛИ ХӮРОКВОРӢ 

3.17 Истифодаи таҷњизоти  гидропоникӣ дар хона 

ТАВСИФ 
Одатан, растаниҳоро тадриҷан ба маҳлул «одат» кунондан лозим аст, яъне маҳлулро дар ҳафтаи 

аввал 4 маротиба, дар ҳафтаи дуюм ду маротиба суюќтар карда мешавад, дар ҳафтаи 3юм  ба 

маҳлул дигар об илова намекунанд. 

Сохтани як абзори   оддии гидропоникӣ аз қубурҳои пластикӣ (дар мисоли парвариши 

бодиринг) Абзори гидропоникӣ, ки аз қубурҳои пластикии канализатсия, переходникҳо ва 

сегӯшањо дар як сохтори ягона васл карда  шудааст ва дорои системаи аэратсияи худ аст, яъне 

решаҳои растанӣ доимӣ бо  оксиген таъмин мешавад. 

Маводҳо: қубури канализатсия, кунҷњо - 4 дона, сегӯшањо (тройник)  - 4 дона, заглушка - 1 дона 

(ҳамаи қисмҳо  ба 110 мм мувофиќанд ),зичкунандаҳо, насос барои аквариумҳо, бочкањо -

аэраторњо, найчаҳо (шлангҳои силиконӣ) - 2 м, керамзит (пешакӣ дар об ҷӯшонда мешавад), 

тубакњои гул-4 дона, барои шиноварак -пенопласт, маркер (лак), мењвари  пластикӣ. Кӯчат: 

тухмиҳоро,ки аз онњо кӯчат мерӯяд,  пешакӣ мекоранд. 

Асбобҳо: арраи дастӣ, парма,  корд. 

Бо арраи дастӣ ќисми болоии васлшавандаи сегӯша(тройник)-ро буред. Сипас, тубакро  чанд 
сурох карда омода  мекунем. 

Баъдан,  ҳамаи қубурҳоро бо ҳалқачаҳои васлкунанда  ба як сохтори ягона ҷамъ меорем. Пеш 

аз васл кардан  бояд ба зичкунанда(пайвасткунанда)-ҳо  маводи шустушӯим моеъ молед, 

вагарна васл кардани қубурҳо хеле мушкил хоҳад буд. 

Барои шамолдиҳӣ, насосро бо қубурҳо ва аэраторҳо пайваст мекунем. Дар иншоот  онҳо чунин 

ҷойгир шудаанд (ба акс нигаред). 

Баъдан, мо ҳамаи қубурҳоро бо ҳалқачаҳои O-шакл дар як сохтори ягона ҷамъ меорем. Пеш аз 
монтаж бояд ба пломбаҳо маводи  шустушӯӣ моеъ молед, вагарна васл кардани қубурҳо хеле 
мушкил хоҳад буд. 

Барои шамолдиҳӣ, насосро бо қубурҳо ва аэраторҳо пайваст 
кунед. Дар насб, онҳо чунин ҷойгиранд (ба акс нигаред) 

Сипас, мо аз пенопласт ва мењвари платсикӣ  шиноварак сохта, 
сатҳи обро дар таҷњизот  муайян мекунем. Дар мењвари  
шиноварак бо маркер (лак) барои муайян кардани сатњи об  
нишонаҳо мегузорем Мо як хатчаро адр  пояи шиноварак 
мегузорем,  дуюмаш  дар сатҳе мегузорем, ки иншоот то нисф 
бо об  пур шудааст. Мо хатчаи сеюмро  маҳз дар мобайни 
хатчаи якум ва дуюм меузорем. Шиновар набояд аз он поён 
равад (ин сатҳ бояд зери назорати қатъӣ бошад. 

- сари вақт об илова кунед). Барои заглушка барои найчањо  ва шиноварак сӯрохињо созед.  Мо
найчаҳо ва шиноваракаро мегузаронем, найҳоро зери тубакњо  мегузаронем.

Мо кӯчатњоро аз хок хеле эњтитёкорона мебарорем, хоки решаҳоро  мешӯем, ба тубаки
керамзитдор  меандозем. Иншоотро бо  маҳлули ғизоӣ пур мекунем ва ба озмоиши иншооти
гидропоникӣ шурӯъ мекунем.
Истифода:

Ҷойгиршавӣ: аз ҳама беҳтараш - фазои пӯшида (ҳуҷраи бе тиреза бо равшанӣ, гармхона), ки аз
шамол ва тағйирёбии ҳарорат эмин аст.

Иншоотро чандин  сол истифода бурдан мумкин аст, танҳо керамзитро иваз кардан лозим аст.

Бодирингро аллакай дар охири моҳи феврал парвариш кардан мумкин аст, аммо онро дар
зимистон ҳам парвариш карда метавонед, гарчанде ки дар ин ҳолат равшании сунъӣ лозим
мешавад.

АМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 
Истиноди видео дар бораи гидропоника: https://ok.ru/video/35788493291  

Дорухатҳо барои маҳлулҳои гидропоникӣ - http://gidrogel.ru/ecol/tank_agric.htm  

Макони намоиш: деҳаи Лебединовка, вилояти Чуй ҶҚ. Шахси тамосгар: Анатолий 

Неустроев, почтаи электронӣ: akmena@mail.ru  

https://ok.ru/video/35788493291
http://gidrogel.ru/ecol/tank_agric.htm
mailto:akmena@mail.ru
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ТАЪЙИНОТ 
Мини-полиз дар хона ё дар пешайвон  

(балкон) метавонад тамоми сол њосил 

диҳад ва таъминкунандаи хуби ҳам 

сабзавот ва ҳам витаминҳо хоҳад буд. 

ТАВСИФ 
Шумо бояд муайян кунед, ки мањз кадом 
зироатро  парвариш кардан мехоҳед. 

Ҳангоми интихоби растаниҳо барои мини полез, 
ба шароити аввалия:  ҳарорат, рӯшноӣ, рутубат 
такя кунед. Кӯшиш намоед, ки зироатҳоеро 
интихоб кунед, ки тақрибан шароити якхела ва 
нигоҳубини шабеҳро талаб мекунанд ва 
системаи решаи хурд (ихчам) доранд. 

Ҷуяки витаминӣ 

Ин душвории зиёд ва фазои бештарро талаб 
намекунад, аммо он шуморо бо кабудињои  тару 
тоза ва гиёҳҳои адвиягӣ таъмин менамояд. 
Чунин хатакро ба осонӣ дар хурдтарин балкон 
ва ҳатто дар токчаи тиреза гузоштан мумкин 
аст.  

Ҷаъфарӣ дар қуттиҳои ќадпаст низ  хуб мерӯяд. 
Кишти тухмиро дар рӯзњои аввали моҳи апрел 
анҷом додан мумкин аст. Беҳтараш навъи 
барвақтиро интихоб кард, ки кабудии зиёд 
медињад.  Хатакро бо оби ширгарм нам кунед, 
хатакчаро  1 см чуқур кунед, тухмиро кишт 
кунед ва об диҳед. Беҳтараш тухми ҷаъфариро 
пешакӣ тар кунед. Ҳангоми неш задан, 
сабзаҳоро то андозае (ягона)  кардан лозим аст. 
Ин сабза  соя ва намиро дӯст медорад. Њар рӯз 
об додан лозим аст. 

Шибит (укроп)  як намуди сабзаи хеле «гапдаро» 
аст. Ҳарорати тавсияшуда 17 ° С аст. Пеш аз 
коштани тухмиҳо  дар об тар карда мешаванд, 
то ки онҳо хуб сабзанд. Дар ин маврид обро гоҳ-
гоҳ иваз кардан лозим аст. Шибит равшанӣ ва 
њавои тозаро дӯст медорад. Агар гарм бошад, 
онро хуб об додан лозим аст, вагарна баргҳои 
борикаш  дағал мешаванд. 

Баргҳои салат(коњу). Тухмҳоро ба чуқурчаҳои 1 
см чуқур шинонед. То неш задан онро дар  ҷои 
торик нигоҳ доштан беҳтар аст, то он даме ки 
сабзањо пайдо шаванд. Салат обро дӯст медорад  
ва ба он мунтазам об додан лозим аст. Дарави 
аввал пас аз 3 ҳафта хоҳад буд. Баргҳои 
беруниро аз ҳама буттаҳо баробар бурида, 
мобайниро ором гузоштан  лозим аст, он гоҳ 
баргњои нав  доимо месабзанд ва ҳосилнокӣ 
зиёдтар мешавад. 

МАНФИАТЊО 
Барои дар балкон ташкил кардани  мини-полез  

бисёр чиз лозим нест. Хароҷот танҳо барои 

ниҳолҳо ва тухмиҳо зарур хоҳад буд. 

Афзалияти калон вуҷуд дорад - сабзавоти дар 
балкон парваришёфта дар як сол якчанд 

маротиба ҳосил медиҳад! Дар сари дастархон 

тамоми сол на танҳо сабзавоти тару тозаи аз 

чињати экологӣ тоза, балки хӯрокҳое низ 
гузошта мешаванд, ки бо истифода аз 

адвияњову кабудии  хонагӣ омода карда 
мешаванд. 
Балкон як навъ гармхонаест, ки дар он 

таѓйирёбии ҳарорати рӯз ба назар намерасад, 

аз ин рӯ, растаниҳо дар ин ҷо худро роҳаттар 

ҳис мекунанд ва аз њама муњиммаш, онҳо аз 

бемориҳо ва ҳашароти зараррасон муҳофизат 
карда мешаванд. 

Боғи хурди сабзавот на танҳо муфид, балки 
зебо низ мебошад. 
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ТАВСИФ 
Шумо бояд муайян кунед, ки мањз кадом  зироатро  парвариш кардан мехоҳед. 

Ҳангоми интихоби растаниҳо барои мини полез, ба шароити аввалия:  ҳарорат, рӯшноӣ, рутубат, 
такя кунед, Кӯшиш намоед, ки зироатҳоеро интихоб кунед, ки тақрибан шароити якхела ва 
нигоҳубини шабеҳро талаб мекунанд ва системаи решаи хурд (ихчам) доранд. 

Ҷуяки витаминӣ 
Ин душвории зиёд ва фазои бештарро талаб намекунад, аммо он шуморо бо кабудињои  тару тоза 
ва гиёҳҳои адвиягӣ таъмин менамояд. Чунин хатакро  ба осонӣ дар хурдтарин балкон ва ҳатто дар 
токчаи тиреза гузоштан мумкин аст.  

Ҷаъфарӣ дар қуттиҳои ќадпаст низ  хуб мерӯяд. Кишти тухмиро дар рӯзњои аввали моҳи апрел 
анҷом додан мумкин аст. Беҳтараш навъи барвақтиро интихоб кард, ки кабудии зиёд медињад.  
Хатакро бо оби ширгарм нам кунед, хатакчаро  1 см чуқур кунед, тухмиро кишт кунед ва об диҳед. 
Беҳтараш тухми ҷаъфариро пешакӣ тар кунед. Ҳангоми неш задан, сабзаҳоро то андозае (ягона)  
кардан лозим аст. Ин сабза  соя ва намиро дӯст медорад. Њар рӯз об додан лозим аст. 

Шибит (укроп)  як намуди сабзаи хеле «гапдаро» аст. Ҳарорати тавсияшуда 17 °С аст. Пеш аз 
коштани тухмиҳо  дар об тар карда мешаванд, то ки онҳо хуб сабзанд. Дар ин маврид обро гоҳ-гоҳ 
иваз кардан лозим аст. Шибит равшанӣ ва њавои тозаро дӯст медорад. Агар гарм бошад, онро хуб 
об додан лозим аст, вагарна баргњои борикаш  даѓал мешаванд. 
Баргњои салат(коњу). Тухмњоро ба чуќурчањои 1 см начандон чуќур шинонед. То неш задан онро 
дар  ҷои торик нигоњ доштан бењтар аст, то он даме ки сабзањо пайдо шаванд. Салат обро дӯст 
медорад  ва ба он мунтазам об додан лозим аст. Дарави аввал пас аз 3 њафта хоњад буд. Баргњои 
беруниро аз њама буттањо баробар бурида, мобайниро ором гузоштан  лозим аст, он гоњ баргњои 
нав  доимо месбазанд ва њосилнокӣ зиёдтар мешавад 
Адвия 

Лимугиёњ (милисса). Тухми лимугиёњ дар замини намнок кошта мешавад. Онро ҳам дар балкон ва 
ҳам дар рафи назди тиреза парвариш кардан мумкин аст. Аз њама асосӣ он аст, назорат бояд кард, 
ки  ба лимугиёњ  нури рӯшноӣ ба таври  кофӣ  рассад. 

Пудина хеле сабзаи инҷик  аст: тухмиҳо на ҳама вақт месабзанд ва ба шароити иқлимӣ сахт 
вобаста аст. Пудина ба обёрии мунтазам ниёз дорад ва ба тағйирёбии ҳарорат дуруст тоб 
намеорад. 

Райњон дар хоке, ки бо нуриҳои органикӣ ѓанӣ гардонда  шудааст, хуб мерӯяд. Ин растанӣ гармӣ 
ва рӯшноиро дӯст медорад. Ба райњон бояд ба меъёр ва бидуни азњаднамшавӣ об дода шавад. 
Илова бар ин, хок бояд давра ба давра нарм карда шавад. 
Полезињо.  

Помидор. Сабзавоти маъмултарине, ки мардум мехоҳанд дар мини-полези худ бубинанд, ин 
помидор мебошанд. Барои полези балкон, беҳтар аст, ки парвариши навъҳои ќадпасту ноинҷики 
помидор (масалан, черри)-ро интихоб кунед. Онњо системаи решаи хурдшакл доранд, бинобар ин 
онҳоро дар қуттиҳо ё тубакчаҳои хурд ва бо хоки камтар аз навъњои растании ќадбаланд 
парвариш кардан мумкин аст. Аммо навъҳои калонро низ парвариш кардан мумкин аст. 
Интихоби беҳтарин барои полези  балкон  навъи зудпазак  хоҳад буд. Буттаҳои навъҳои баланди 
помидор аз ҳама беҳтар дар масофаи тақрибан 40 см аз якдигар шинонда шуда, онҳоро ба такягоҳ 
бастан зарур аст. Дар ягон сурат набояд ба растанӣ  нури мустақими Офтоб ба баргҳои помидор 
занад, инчунин серобӣ дар омехтаи замин набояд роњ  дода шавад. Барои баланд бардоштани 
ҳосилнокӣ, шумо бояд нӯгњои панҷум ва шашуми гулҳоро канед. Барои он ки бутта бонизом 
бошад, шумо бояд ҳамаи шохчањои  майдаро биканед  ва гузоред, ки  дар  он танҳо ду поя нумӯъ 
карда, сабзад. Барои растанињои баланд як поя гузоред. Ҷойи беҳтарин барои онҳо тарафи ҷанубу 
ғарбии балкон хоҳад буд. 
Бодиринг. Ҳангоми интихоби навъҳои бодиринг, шумо бояд ба навъҳои худгардолудшавӣ  диққат диҳед. 
Азбаски ин зироат на он қадар инчиќ  аст, нисфи муваффақияти њосил ба навъи растанӣ вобаста мешавад. 
Шумо бояд ба обёрӣ диққат диҳед - хок бояд ҳамеша каме нам бошад, такягоњ дошта бошад ва давра ба 
давра печакњоро   (тақрибан ҳафтае як маротиба) кандан лозим аст. Ва барои он, ки ҳосили бодиринг 
зиёдтар шавад, нӯги растаниро пучидан лозим аст, то ки  як поя ташаккул ёбад. Ин сабзавот ба офтоб ниёз 
дорад, бинобар ин онро танҳо дар тарафи ҷануб ё аз тарафи шарқӣ ё ҷанубу шарқ ҷойгир кардан лозим 
аст. Бодирингро инчунин дар контейнер барои гул бо  вентилятсияи махсус шинондан мумкин аст. 
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ТАВСИФ 
Шалғамча. Шалғамча дар балкон хеле хуб  мерӯяд, агар шумо шароити ба он ниёздоштаро 
донед. Шалѓамча ҳавои сардро дӯст медорад, аз ин рӯ онро дар балкони кушод парвариш 
кардан мумкин аст ва фаромӯш накунед, ки онро дар фасли сармо бо навори полиэтиленӣ 
пӯшондан зарур аст. Ҳарорати мувофиқ 6-8 ° С, њарорати баландтарин  - 18 ° С аст. Замин 
барои шалғамча ҳамеша бояд мӯътадил нам бошад (намии аз ҳад зиёдро дӯст намедорад), хоки 
аз меъёр зиёд хушкшуда ё ботлоқшуда решаи  зироатро вайрон мекунад. Барои парвариш дар 
балкон, беҳтараш он навъҳои шалғамчаеро интихоб кунед, ки аз њад баланд нашавад . 
Тухмињо дар масофаи 5 см аз якдигар шинонда мешаванд. 

Қаламфур. Барои парвариш дар балкон, навъҳои мувофиқи қаламфури буттааш майдаро  ва 
меваҳояш  хурдро интихоб мекунанд. Нигоҳубин ба қаламфур монанди нигоҳубини помидор 
аст. Ќаламфур њавои сардро дӯст намедорад; барои полези  балкон қаламфурро бо усули 
кӯчаткунӣ парвариш кардан лозим аст. Тухмиҳо дар қуттиҳо шинонда мешаванд ва растанӣ 
дар тӯли 3 ҳафта пайдо мешавад. Инчунин набояд ба ќадкашии хеле баланди буттаҳо (зиёда 
аз як метр) роҳ диҳед. Нӯкњои онњо бояд бурида шаванд, нагузоред, ки онҳо баландтар шаванд. 
Ҳам қаламфури ширин ва ҳам тундро  парвариш кардан мумкин аст. Балконе, ки дар он 
қаламфур парвариш карда мешавад, бояд шамол дода шавад ва дар рӯзҳои гарми офтобӣ 
растанӣ бояд аз нурҳои мустақим муҳофизат карда шавад. 

Бодимҷон. Мисли помидор, бодинҷон бояд  ќади паст ва мевањои хурд  дошта бошад. Зарфҳои 
бодинҷонро  беҳтар, ки  дар тарафи ҷануб ҷойгир намоед, зеро онҳо рӯшноӣ ва гармиро дӯст 
медоранд. Ба онҳо мунтазам об додан лозим аст, инчунин  об пошидан муфид аст. 

Ќулфинайро  дар зарфҳои овезон ё тубакњои андозаашон гуногун парвариш мекунанд. Шумо 
инчунин метавонед халтаи махсуси овезонро истифода баред ва он аз маводе сохта шудааст, 
ки об ва ҳаворо  мегузаронад. Навъи  буттагӣ ва ампелӣ ва ремонтантиро  интихоб бояд кард. 

Интихоби ҷой 

Барои ҷӯяки  витаминии  кабудӣ  ҳар ҷои равшане дар дохили манзил мувофиқ аст. Барои 
полези ҳаҷмаш калонтар ва ҳатто аз ин бештар боғ, беҳтар аст, ки айвони равон  ё пешайвони 
хонаи шаҳрӣ, ё боми хонаро интихоб кунед. 

Самти рӯшноӣ 

Самтгирии балкон хеле муҳим аст. Барои полез  њолати бењтарини самт   ба ҷанубу шарқ, ҷануб 
ё ҷанубу ғарб хоҳад буд. Ҳарчанд лоджияи ҷанубиро ҳатман бояд каме «соя»-дор кардан лозим 
аст.  Аммо агар балкони хонаи шумо ба дигар гӯшаҳои олам нигарад, ноумед нашавед. Вале 
дар ин ҳолат бо бисёр њосили зироатҳо умед бастан лозим нест. Чизи аз ҳама муҳим барои 
полез ва боѓи мева  дар хонаи истиқоматии шаҳр мавќеи ҷойгиршавии хона мебошад. Шумо 
набояд дар лоджияҳо, ки ба шоҳроҳҳои серњаракат ва назди корхонаҳои калони саноатӣ 
ҷойгиранд, набототи хӯрданӣ парваред. Сабзавот, мева ва гиёҳҳо моддаҳои зарароварро ба 
осонӣ ҷамъ мекунанд. 

Ҷуякро дар балкон аз чи бояд  омода  кард? 
Њамчун ҷуяк ё контейнер барои полез ё боѓи  хона  њар гуна зарф ё сохтори мувофиқ метавонад 
истифода гардад. Асосиаш  он аст, ки ҳаҷми он барои ҷойгиркунии пурраи системаи реша ва миқдори 
зарурии хок кифоя бошад. Аксар вақт барои ин мақсадҳо истифода мешаванд: тубакњои гулҳои оддӣ, 
сохторињои овезаи  балкон барои гул, шишаҳо ва шишаҳои пластикӣ, халтаҳои полиэтиленӣ, бочкаҳо, 
сатилҳо ва карсонҳо, қуттиҳои кӯҳна, табаќњо. Асосаш он аст, ки дар таги зарф  сӯрохиҳо барои чорӣ 
шудани оби барзиёдӣ бошанд – сӯрохњоро  мустақилона анҷом додан мумкин аст. 

Агар шумо мавод дошта бошед, ќуттињо,  рафҳоро созед. Ин имкон медиҳад, ки майдони корами 
полези  хонагӣ афзоиш ёбад. Барои пешгирии азњад гармшавии решањо як кашпои берунаи нисбат ба 
тубак ё зарфи дохилӣ калонтарро истифода баред – ќабати ҳаво ҳамчун буфери ҳароратӣ  амал 
мекунад. 

Ҳангоми ҷобаҷогузорӣ ва гузоштани зарфҳо баландии растаниҳои баркамолро ба назар гиред. Дар 
ќафо  - растаниҳои ќадбаланд,  дар мадди аввал – кадпастро гузоред. Ин имкон медиҳад, ки ҳамаи 
ниҳолҳои шумо  ҳаддалимкон   нури рӯзонаи барояшон заруриро гиранд. 

Зироатњои бисёрсола бояд дар қатори рафи поёнӣ гузошта шаванд; растаниҳои пањнбаргро  беҳтараш  
дар қуттиҳои овезон ҷойгир кунед. Барои бодиринг ва помидор ҷои беҳтарин дар рафи назди тирезаҳо 
аст.Барои онҳо барои калон шудан ҷой лозим аст ва такяи  баланд ҷойгир кунед. 

ТАВСИФ 
Шумо метавонед ҷӯякҳои сабзро на танҳо дар сатҳи уфуқӣ ҷойгир кунед. Ҷӯякњои амудӣ ҳоло 
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3.18 полези хурд дар пешайвон (балкон) 

ТАВСИФ 

Шумо метавонед як ои сабзро на тан о дар сат и уфу  ойгир кунед. якњои амуд  оло хеле 

маъмуланд. Ҷӯяки  амудӣ афзалиятҳо ва нуқсонҳои худро дорад: 

Афзалиятҳо: 

• осонии нигоҳубин. Барои шинонидан, коркард ва ҷамъоварии ҳосил ба замин хам шудан лозим
нест, ҳамаи растаниҳо дар сатҳи дастрас мебошанд;

• баргҳои растанӣ бо замин намерасанд, бинобар ин онҳо аз бемориҳои замбӯруғӣ эмин
мемонанд;
• сарфаи фазои муфиди ќитъа;

• баробари якбора  тағйир ёфтани ҳарорат, чунин ҷӯякњоро ба осонӣ ба утоқи ёрирасон
гузаронидан мумкин аст;

• имконияти оро додани на танҳо манзара, балки деворҳои биноҳо, девори чӯбӣ, айвон

• набудани  алафҳои бегона ва зараррасонњо дар хок.

Камбудиҳо:

• аз сабаби кам будани миқдори хок дар ҷӯякњои амудӣ, ғизои системаи реша маҳдуд аст, бинобар
ин онро бо нуриҳои минералӣ ғизо додан лозим аст.

• Зироатҳои бисёрсола метавонанд ба сардиҳои шадид тоб  наоранд, онҳоро дар давраи  зимистон
ба дохили бино даровардан лозим аст, дар ин ваќт замин зуд хушк мешавад ва обёрии бештар
талаб карда мешавад. 

Замин, нуриҳо  
Барои он ки дар балкон њосили босифат гирифта шавад, хоки босифатро интихоб бояд кард, 
эҳтиёҷоти ҳар як намуди растаниро ба эътибор гирифтан лозим аст.  Дар балкон барои  ба даст 
овардани ҳосили баланд, дар хок бояд торф, гумус, компост мавҷуд бошад. Аммо дар айни замон, 
омехтаи замин бояд вобаста ба хусусиятҳои биологӣ масалан, омехтаи 30% -аш торф ва компост, 
ва 20% гумус ва қуми дағал барои помидор, қаламфур ё сабзавоти сабз мувофиқ аст. Бодиринг ва 
шалғамча поруи пӯсидаро  бештар талаб мекунанд - то 50%. 

Дар мағозаҳои махсус шумо метавонед миқдори зиёди нуриҳо ва маводҳои барои намудҳои 
мушаххаси сабзавот мувофиқро пайдо кунед. 

Хокро аз мағоза харидан мумкин аст, ё шумо метавонед поруи пӯсида (гумус)-ро бо хок омехта 
карда, рег илова кунед. Муҳим он аст, ки хок фуҷур (суст) ва дорои моддаҳои зиёди  органикӣ 
бошад. 

Равшанӣ, ҳарорат 

Агар ба  ҳарорат, аксари растаниҳо он ќадар вобаста набошанд  - як ҳуҷраи оддии њарораташ  20 
дараҷа мувофиқат мекунад, вале  шумо бояд дар бораи равшанкунӣ фикр кунед. Варианти 
беҳтарин барои боғи балкон чароғҳои люминесцентӣ барои растаниҳо хоҳад буд. 

Боғи балкон бояд бо равшании хуб таъмин карда шавад.  

Обдиҳӣ 

Беҳтараш полезро бо оби борон об диҳед, аммо агар ин имконнопазир бошад, пас ҳадди аққал 
чанд рӯз обро такшон кардан лозим аст. Полези  балконро баъзан нам кардан лозим аст. Шумо 
метавонед як зарфи кушод   бо обро дар назди кӯчатњо гузоред. Дар полез  обёрии қатрагӣ ташкил 
кунед. 

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 
Видео: 
https://youtu.be/fCOzZQZ0E-s  

https://www.youtube.com/watch?v=9jB6iaeUsZU   

https://youtu.be/fCOzZQZ0E-s
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зироатҳо

ТАЪЙИНОТ 
Дар қитъаҳои боғ барои ҳифзи растаниҳо 

зањрдоруњоро, ки ба муҳити атроф 
зараровар мебошанд ва барои саломатии 
инсон хатарноканд, истифода бурдан шарт 

нест. Ҳашарот, паррандаҳо, қурбоќќаҳо ва 

ѓук  барои ҳифзи растанӣ ёвар мешаванд. 

ТАВСИФ 

Ҳашаротҳои муҳофизаткунанда 

Дар шароити табиӣ ҳуҷуми оммавии доимии 
ҳама гуна зараррасонҳо хеле кам аст. Ин аз 
он сабаб ба амал омадааст, ки худи ҷамъияти 
растаниҳои табиӣ шумора ва навъи сокинони 
хеш  ва равандҳои дар он ба амалояндаро ба 
танзим медарорад. Дар он ҷое, ки шумораи 
ҳашароти гиёҳхурон зиёд аст, ҳашароти 
даррандае, ки онҳоро  мехӯранд, меафзояд. 
Агар њашароти дарранда зиёдтар бошанд ва 
ғизо барои ҳама нарасад, баъзеи онњо  ба 
ҷойҳои дигар мекӯчанд, боқимондаҳо бе ѓизо 
нобуд мешаванд. Тавозуни табиӣ ҳамин тавр 
барқарор карда мешавад. Дар боѓи нав, дар 
боѓи ҷавон, чунин  мувозинат вуҷуд надорад 
ва, аз ин рӯ афзоиши шумораи зараррасонҳои 
гуногун ба амал меояд. Мањвкунии  оммавии 
ин зараррасонњо бо ҳама роҳҳои кимиёвӣ 
боиси марги ҳашароти муфид мегардад, ки аз 
онҳо ғизо мегиранд. Дар ин ҳолат, тавозуни 
табиӣ бебозгашт вайрон карда мешавад. 
Барои барқарор кардани тавозуни табиӣ, 
ҳашароти судманд ё энтомофагњо бояд ба 
ќитъа  ҷалб карда шаванд. Инҳо ҳашаротҳое 
мебошанд, ки ҳашароти зараррасон ва тухми 
онҳоро  мехӯранд  ё нисбати њашароти 
зараррасон  

МАНФИАТЊО  
Энтомофагҳо дар боғдории саноатӣ ва 

сабзавоткорӣ дар гармхонаҳо бо 

муваффақияти калон истифода мешаванд. 

Шумораи хеле ками энтомофагҳоро дар 
замини кушод истифода бурдан мумкин аст, 

аммо онҳо метавонанд растаниҳоро аз 

ҳашароти зараррасон беҳтар аз пеститсидҳо 

муҳофизат кунанд. 
Бояд дар хотир дошт, ки вазифаи истифодаи 

ҳашароти фоидаовар нобудсозии пурра ва 

бебозгашти ҳашароти зараррасон нест, балки 

назорат аз болои шумораи онҳост. Ҳангоми 

фароҳам овардани шароите, ки муҳити 
мусоидро барои њашароти муфид фароњам 
меоварад, мувозинати табиии  байни 

шумораи ҳашароти зараровар ва судмандро 

нигоҳ доштан мумкин аст. 

Деҳқонзанҳои деҳаи Тамашои вилояти 
Ботканди ҶҚ ҳашароти аз ҷиҳати экологӣ 

бехатар  ва судмандро барои ҳифзи зироат 
меомӯзанд. 

Ҳашарот-

энтомофагҳо` 

Ҳамбастӣ бо зарраррасонҳо 

Даррандаҳо Тухмҳо ва ҳашароти 
даррандаҳо ҳашароти 
зараррасонро шикор 
мекунанд, мекушанд ва 
мехӯранд. 

Муфтхӯрҳо Онҳо дар ё дохили бадани 
зараррасонҳо тухм 
мегузоранд, кирмҳо 
мебароянд ва мехӯранд. 
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3.19 Истифодаи ҳашарот ва дигар ҳайвонот барои ҳифзи њосили 

зироатҳо 

Ҳам даррандаҳо ва ҳам паразитҳо дар аксар ҳолатҳо ҳашароти гардолудкунанда мебошанд. 

Чунин ҳашарот аз ҳар ҷиҳат барои боғ фоидаоваранд. Нишони аввалин ва боэътимод, ки 

барои фарқ кардани ҳашароти зараррасони боғ аз ҳашароти судманд кӯмак мекунад, ин 

камҳаракатӣ аст. Ҳашароти зараррасон кам ва бо дили нохоҳам ҳаракат мекунанд, зеро қисми 

зиёди онҳо дар ниҳол нишаста онро мехӯранд. Даррандаҳо чолоканд, онҳо доимо дар ҳаракат, 

онҳо шикор мекунанд. Инҳоянд намунаҳои ҳашароти энтомофагии самаранок: 

Дар ин ҷадвал мӯрчаҳо  нестанд. Барои онҳо ширинча  ҳайвони хонагӣ мебошанд, ки онро 
мисли чӯпонҳои рама нигоҳубин мекунанд. 
Паррандаҳо инчунин ҳашароти зараррасонро ба миқдори зиёд нобуд мекунанд, алахусус дар 
давраи наслдиҳӣ. Барои чалби парандагон ба боғ хонаҳои парранда сохта,  дар наздикии 
ниҳолҳо ҷойгир меовезанд. Ҷойро чунон интихоб мекунанд, ки одамон ба паррандаҳо халал 
нарасонанд. Дар буттаҳои зич шинондашуда паррандаҳо лона месозанд,  ѓизохӯракҳои овезон  
паррандаҳоро барои хӯрокхурӣ  ҷалб мекунанд. 
Баҳо додани фоидаи ѓукҳо ва ќурбоќќаҳо барои боѓ ва полез душвор аст. Бисёр одамон ин 
амфибияҳо (обхокиҳо)-ро бад мебинанд. Ин беҳуда аст, онҳо ҳеҷ хатаре эҷод намекунанд. Онҳо 
тӯќумшуддк,  ҳашаротҳо, кирмакҳо ва кирмҳо, хомӯшакҳо ва мӯрчагонро мехӯранд. Барои 
ҷалб  кардан ва зиёд кардани  ќурбоќќаҳо об лозим аст.  
 Барои ин метавонад як ҳавзи хурд дар боғ кифоя бошад. Агар чунин имкон набошад, дар 
зарфе (масалан, таѓора ё карсони кӯҳна) ба замин гур кунед ва об резед. Аз офтоби сӯзон 
ќурбоќќаҳо ва ѓукҳоро майдони алафаш даравиданашударо паноҳ хоҳанд дод. Онҳо шабона ё 
бегоҳӣ шикор мекунанд. Обхокиҳо  дар замин ё дар паноҳгоҳи  аз баргу сангҳо  шуда зимистон 
мегузаронад, ба зери хонаҳо ва гармхонаҳо медароянд. Ѓукҳо ва ќурбоќќаҳоро эҳтиёт кунед, 
онҳо ёрдамчии ҳосили хубанд. 

     Номгӯи ҳашарот         Чиҳоро вайрон мекунад      Чӣ тавр ба ќитъа ҷалб  бояд кард? 

Каканаи ҳафтхола Ширинча, фулусҳо, 
гамбускҳои барг, 
катерпелакҳои хурд, 
тухми шабпарак ва 
пупакҳои дигар 
ҳашаротҳо. Ва дар 
солҳои гуруснагӣ, 
тухмҳои гамбуски 
картошкаи 
Колорадо. Як 
модина дар як 
мавсим то 4000 
зараррасон ва ҳар як 
кирмча то 800 дона 
нобуд мекунад. 

Ҳашаротро дар майдони наздик 
ҷамъоварӣ кунед ва ба боғи худ интиқол 
диҳед. Марворидак, бодиён ва меваҳои 
сурхи байласонро шинонед, ки ин 
растаниҳо ҳашаротро ба худ ҷалб 
мекунанд. Баргҳои афтодаро барои 
зимистон гузоред - гамбускҳо дар онҳо 
зимистон хоб мекунанд. 

Тирмиси  яксола коред - гамбускҳои 
калонсол дар он ҷойгир шуданро дӯст 
медоранд. Баъд  онро даравед - ҳашароти 
судманд ба дарахтони мевадиҳанда 
мегузаранд ва то 80% ширинча ва 
ҳашароти асалро нест мекунанд. 
Боқимондаҳои тирмисро ба замин омехта 
кардан мумкин аст - ин поруи сабз аст. 

Энтомофаг Кадом зарарасонҳоро нобуд  мекунад 

Гамбускҳо (какана ё 
кафшдузак)  

Ширинчаи баргурак, ширинчаи зиреҳпӯш, канаи тортанак, сипарболак ва 
пашшаҳо, коксидҳо, канаҳо. Гамбуски маъруфи ҳафтхола  дар як рӯз то 150 адад 
афид (ширинча) ва аз намудҳои хурдтараш то 60 адад ширинчаро нобуд 
мекунад. 

Гамбуски виз-визак Кирмакҳои парвонагон, холшапалак, кирми мева, тухмҳои пашшаҳои сабзавот. 

Пашшача Афид 

Савора Кирмакҳои шапарак, тухми пашша, ширинча, миттаи себ. 

Заргунбаз Шапалаки сафед, афидҳо ва ғ. 
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ТАВСИФ 

Номгӯи ҳашарот 

     Заргунбаз 

Пашшачаи боғӣ 

Гамбуски виз-визак 

Гамбуски бӯйбарор 

Чиҳоро вайрон мекунад 

Афидҳо, тухми 

гамбускҳо. Як 
заргунбаз то 500 

ҳашароти 
зараррасонро нест 
мекунад. 

Афидҳо. Ҳар як кирмча 
то 700 адад афид 
мехӯрад. 

Ҳашароти хурд ва 

кирмҳои онҳо, 

тӯқумшуллук, кирми 
сим. 

Тухми кирмак. Як 

гамбуск дар шабонарӯз 
зиёда аз 10 кирмак 

мехӯрад. Танҳо 

гамбуски бӯйбарор 
кирмаки «пашмин»-ро 

мехӯрад 

   Гахворачумбон Кирмина  аз   

    ширинча ғизо      

    мегиранд ва ҳашароти    

    калонсол малахҳо, пашшаҳо 

    ва шабпаракҳои гуногунро  
    нобуд мекунанд.  

  Чӣ тавр ба ќитъа  ҷалб  бояд кард? 

Папоротникҳо ва буттаҳоро дар  ҷои 
сояафкани боғи худ шинонед: заргунбаз дар 
он ҷо кирминањои худро мегузорад. 
Гулзори гулҳои пайваста шинонед, 
заргунбази калонсол дар он ҷо буданро 
дӯст медоранд. Чароғеро бо нури зард дар 
берун овезед. Шабона заргунбазҳо ба сӯи 
рӯшноӣ  мераванд ва рӯзона дар боғ маскан 
мегиранд. 

Дар боғ гулҳои зард шинонед – 

пашшачаҳои боғӣ онҳоро махсусан дӯст 

медоранд.Барои зимистон, қуттиҳои 

хурди чӯбинро, ки бо алафи хушк пур 

карда шудаанд, дар ҷои хилват ҷойгир 
кунед. 

Дар боғи худ бо гиёҳҳо ва тӯдаҳои 
сангҳо паноҳгоҳҳо созед. 

Дар боғи худ бо гиёҳҳо ва тӯдаҳои сангҳо 

паноҳгоҳҳо созед. 

Дар қитъаи замин нахӯд коред: 
гаҳвораҷунбон  танҳо ба ин ниҳол тухм 
мегузорад.

ТАМОСҲО ВА ИСТИНОДҲО 
Истинод ба видео дар бораи навъҳои ҳашарот барои ҳифзи зироат: 
https://youtu.be/Wu9QYeItsro 

 Мақола дар бораи даррандаҳои ҳашарот, ки зироатҳоро муҳофизат мекунад: 
https://www.forumhouse.ru/journal/articles/8167-hishnye-nasekomye-zashitniki-ogoroda 

Макони намоиш: деҳаи Лебединовка, вилояти Чуй ҶҚ. Шахси тамосгар: Постнова Евгения, 
почтаи электронӣ: postnovae@mail.ru 

https://youtu.be/Wu9QYeItsro
https://www.forumhouse.ru/journal/articles/8167-hishnye-nasekomye-zashitniki-ogoroda
mailto:postnovae@mail.ru
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