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Тавсияњо оид ба истифодаи самараноки заминњои шўри обёришудаи 
минтаќаи љанубу шарќи Тољикистон. Душанбе, ЉДММ “Њољї Њасан”, 
2021, -32 сањ. 

Рушду тараќќиёти ќариб њамаи бахшњои иќтисодиёти миллии 
љумњуриамон, аз он љумла бахши кишоварзї, ки таъминкунандаи асосии 
ањолии мамлакат бо маводи озуќа мебошад, аз истифодаи самараноки 
заминњои мављудбуда, барќарорсозиву аз нав ба гардиши кишоварзї 
даровардани заминњои боир ва инчунин азхудкунии заминњои нав, 
вобаста мебошад.  

Дар сурати пурра амалї шудани њадафу барномањои соњавї, 
маќсаднок равона шудани маблаѓњо ба соњаи бењдошти замин ва обёрӣ, 
дастгирї ва маблаѓгузории дастовардњои навин, инчунин васеъ 
истифода бурдани тавсияњои илман асоснокшудаи олимони соња доир ба 
бењтар намудани њолати мелиоративии заминњо имконият њаст, ки 
љумњурї муаммоњои имрўзаи таназзулёбї, шўршавї ва дигар мушкилоти 
ба њосилхезии замин вобастабударо ҳал намуда, аз ин бунбаст мунтазам 
рањої ёфта, хамзамон давра ба давра масоњати заминњои ба гардиши 
кишоварзї воридшавандаро муваффаќона зиёд намояд. Дар ин самт 
олимони шўъбаи мелиоратсияи Муассисаи давлатии “ТољикНИИГиМ” 
корњои илмӣ-таҳқиқотиро дар мавзўи “Коркарди асоснокии хокию 
мелиоративии истифодаи самараноки заминњои шўри обёришудаи 
минтаќаи љанубу шарќи Тољикистон” (сс.2016-2020, РЌД 0116TJ00640) 
анљом доданд, ки натиљањояшон дар шакли тавсияњо дар маводи мазкур 
љамъ оварда шудаанд. 

Тавсияњо барои кормандони соњаи кишоварзї, бењдошти замин ва 
обёрї, олимону мутахассисони соња, донишљўёни макотиби олии соњавї, 
инчунин раёсатњои кишоварзиву ассотсиатсияњои истифодабарандагони 
об, хољагињои дењќонї ва гурўњи васеи хонандагон пешнињод мегарданд. 
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Сарсухан 

 
Дар марњилаи кунунии рушди Љумњурии Тољикистон 

ва таъмини ањолї бо мањсулоти хушсифат, кишоварзї яке аз 
бахшњои афзалиятноку стратегиии мамлакат ба њисоб 
меравад. Дар ин раванд Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат мўњтарам Эмомалї Рањмон чунин иброз 
доштанд: ”Ба мо зарур аст, ки барои таъмини амнияти 
озуќаворї ба ояндаи соњаи кишоварзии Тољикистон 
дурбинона ва бисёр љиддї муносибат намоем. Мо бояд 
фаъолияти соњаро бо татбиќи дастовардњои илму техникаи 
муосир ва технологияи навтарин таќвият бахшем”. 

Солҳои охир бо сабаби паст гардидани ҳолати 
мелиоративии заминҳои корами обёришаванда дар зери  
ҳавзаи Қизилсу ва Яхсу масоњати заминҳои шўрхок афзуда, 
барои кишти зироатҳои кишоварзї номусоид гардидаанд.  

Ањамияти мелиоратсия барои дигаргунсозии рељањои 
табиӣ ва намуди хок бисёр калон мебошад. Дар натиљаи 
гузаронидани маљмўи чорабинињои мелиоративї 
дигаргуншавии хусусиятњо ва бењтаршавии рељаи мубодилаи 
обу њаво дар хок ба амал меоянд. Дар ин шароит кор карда 
баромадани усулњои самараноки рељаи мўътадили обу 
намаки ќабати њавогузаронї ва њосилхези хок ба тариќи 
бањодињии агроэкологї ва иќтисодию мелиоративї, хусусан 
роҳандозии чорабинињои навтарини њифзи агроэкологии 
хокњо бениҳоят муфид мебошад. Заминњои корами 
обёришаванда асосан дар пастињои байни кўњњо, ќаторкўњњо 
ва водињои дарёњо љойгир шудаанд.  

Тибқи маълумотњои Кумитаи давлатии идораи замин 

ва геодезии Љумњурии Тољикистон ба ҳолати 01.01.2020 
љамъи заминњои корами обї 762,198 њазор гектарро ташкил 
мекунад. Бењтар намудани њолати мелиоративии заминњои 
корами обёришаванда ва пешгирӣ кардани шўршавии 
заминњо, сариваќт иљро намудани чорабинињои 
агротехникї, риояи рељаи обмонї, љорї намудани 
киштгардон ва дигар амалњо омилњои асосии ба даст 
овардани њосили дилхоњи зироатњои кишоварзї мебошанд. 
Дар минтаќањои обёришавандаи ҷумњурї 116 њазор га 
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заминњои шўр, наздик ба 240 њазор га заминњои ба 
таназзулёбии ирригасионї гирифтор ва зиёда аз 30 њазор га 
заминњои дуюмбора ботлоќшуда мављуданд. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон бањри бењтар 
намудани њолати мелиоративии заминњои таназзулёфта, 
санглох ва шўр аз 31.10.2009, тањти раќами №612 қарорро 

“Оид ба бењтар намудани њолати мелиоративии заминњои 
обии љумњурї дар солњои 2010-2015” ба тасвиб расонид. 
Инчунин дар ин раванд Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 31 декабри 2008 сол, № 658 «Консепсияи 
сиёсати аграрии Љумњурии Тољикистон» тасдиќ гардидааст. 
Солњои охир бо маќсади ислоњоти муносибат ба замин ва 
истифодабарандагони об, тараќќиёти соњаи кишоварзї ва 
бењдошти замин «Барномаи ислоњоти соњаи кишоварзї дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020» (Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 августи с.2012, № 383) 
ва «Барномаи давлатии азхудкунии заминњои нав ва 
барќарорсозии заминњои аз гардиши кишоварзї баромада 
дар Љумњурии Тољикистон», ки бо Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 31 августи 2012 с., № 450 тасдиќ 
шудаанд, ба тасвиб расида буданд. 

Рўёнидани зироатњои кишоварзї дар ин заминњо хеле 
мушкилу серхарољот буда, ҳосилхезии ин гуна заминњо паст 
мебошад. Дар ин масир омўхтан ва кор карда баромадани 
роњњои баланд бардоштани њосилхезии хокњои ҷумњурї ва 
гузаронидани мониторинги мелиоративии заминњои дубора 
шўршуда яке аз масъалањои асосии ҳукумати љумњурї ва 
бахши илм ба њисоб меравад. Бо дарназардошти вазъи 
нигаронкунандаи ин гуна заминҳо аз тарафи шӯъбаи 

мелиоратсияи Муассисаи давлатии “ТоҷикНИИГиМ”-и 
Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии 
Тоҷикистон корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ гузаронида шуда, 
ҳолати мелиоративии хокҳои шӯри обёришудаи ҷанубу 
шарқи Тоҷикистон дар мисоли ноҳияҳои Мир Сайид Алии 
Ҳамадонӣ, Фархор ва Восеъ дар заминаи илмӣ омӯхта 
шудаанд. Корњои илмї-тањќиќотї бо корбарии асбобњои 
њозиразамон дар шароити сањрої амалї шуда, омўзиши 
шўрнокии хокњо, оби зањбуру зањкашњо, сатњи љойгиршавии 
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обњои зеризаминї, сифатнокии онњо ва тањлилњои пурраи 
кимиёвї њам дар сањро ва њам дар санљишгоњњо гузаронида 
шуд.  

Айни замон дар љумҳурї зиёда аз 43,5 њазор гектар (6 % 
заминњои обї) дар њолати ногувори мелиоративї ќарор 
доранд, ки аз ин миќдор 35 њазор гектар аз њисоби 
баландшавии сатњи обњои зеризаминї (СОЗ) ба миён 
омадааст. Дар натиљаи ташкили ќитъаҳои таљрибавӣ воќеъ 
дар ноњияҳои Фархор, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ва Восеъ, 

ки корњои илмї-тадќиќотии шўъбаи мелиоратсия он љо 
гузаронида шудаанд, муайян карда шуд, ки заминњои 
корами обии ин мавзеъњо дар њолати ногувори мелиоративї 
ќарор доранд. 
 
Њолати мелиоративии заминњои обёришаванда дар ноњияҳои 

Фархор, Мир Сайид Алии  Ҳамадонӣ ва Восеи вилояти 

Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 
Соли 2020 дар натиљаи таҳқиқотҳои илмї оид ба њолати 

бењдошти заминњои корами обӣ муайян карда шуд, ки ќисми 

зиёди заминњои минтаќа дар њолати бадшавии мелиоративӣ 
ќарор доранд.  

Масоњати заминњои обёришавандаи зери назорати 
гидрогеологию мелиоративї қарордошта 697,2 њазор га ё ки 
91%; таҳти банаворгирии заминњои шӯр 633,1 њазор га ё 83 % 
ва заминњои бо зањкашњо таъмингардида 329,5 њазор га ё 43 
%, аз  он љумла: зањкашҳои пӯшида 79,6 њазор га ё ин, ки 10 
%-ро ташкил менамоянд.  

Ноҳияи Фархор. Масоњати заминњои корами обӣ дар 
ноњия 24 њазору 632 га-ро ташкил медињад. Таќсимоти 
заминњо аз рўи дараљаи шӯрнокии хок чунин аст: 
шӯрнокиаш кам 1060 га, бе шўрнокї 23067 га ва 
шўрнокиашон зиёд 309 га. Ноњия дар ќисмати љанубу шарқи 
Тољикистон љойгир буда, дорои 10 љамоати дењот мебошад. 
Њолати мелиоративии заминњои корами обии ноњияи 
Фархор дар давраи соњибистиќлолии кишвар коњиш ёфта, 
чорабинињои мелиоративї ва ирригатсиониро талаб 
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менамояд. Таҳқиқотҳо муайян сохтанд, ки дар ноњия ќисми 
зиёди заминњои корами обї аз нав шўр ва ботлоќ шудаанд 
(ниг. ба расми 1). 

Ноњияи Мир Сайид Алии Њамадонӣ. Заминҳои обии 

кишоварзӣ дар ноҳия 16 њазору 432 га-ро ташкил менамоянд, 

ки аз онҳо: заминњои шӯр 543 га,  заминҳои сатҳи обҳои 
зеризаминиашон баланд 120 га мебошанд. Дар ноҳия 7 

љамоати деҳот мављуд аст. Корҳои илмӣ-тадќиќотӣ дар 

љамоати деҳоти Мењнатобод гузаронида шуданд. Таҳқиқот 

муайян намуд, ки масоњати заминњои обӣ дар ҷамоат 3156 га, 
заминњои ғайриќаноатбахш 185 га ва сатҳи обҳои 
зеризаминиашон баланд 140 га-ро ташкил медињад (ниг. ба 
расми 2). 
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Расми 1. Харитаи њолати мелиоративии заминњои обёришавандаи н. Фархор (се љамоат) 
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Расми 2. Харитаи њолати мелиоративии заминњои обёришавандаи н. Мир Сайид Алии Њамадонї 

(се љамоат) 
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Ноњияи Восеъ. Масоњати заминњои корами 
обёришавандаи ноњияи Восеъ 19 њазору 522 га-ро ташкил 
медињад. Њолати мелиоративии заминњои киштшавандаи 
обї дар ноњия ташвишовар буда, зиёда аз 165 га дар 
дараљањои миёна ва баланди шўршуда ќарор доранд. 
Хусусан њолати мелиоративии заминњои корами обии 
љамоатњои дењоти Восеъ ва Аваз ташвишовар гардида, 
зарурияти амалигардонии чорањои азхудкунӣ ва 
барќарорсозии онњо ба миён омадааст. Корњои илмӣ-

тадқиқотӣ дар љамоати деҳоти Аваз (Гулобод) ба роњ монда 
шуданд. Заминњои обӣ дар ҷамоат 2491 га мебошанд, ки аз 

онҳо заминњои ғайриќаноатбахш 80 га, сатњи оби 
зеризаминиашон баланд 50 га мебошанд (расми 3). 

Бояд ќайд кард, ки дар заминњои корами обии ин љо 
намуди шўрнокии натрийгї мавҷуд аст ва азхудкунии онњо 
кори хеле серхарољот мебошад. Омўхтану кор карда 
баромадани роњњои баланд бардоштани њосилхезии хокњо ва 
гузаронидани мониторинги мелиоративии заминњои дубора 
шўршуда яке аз масъалањои асосӣ ба њисоб меравад. Паст 
намудани шўрнокии хок бо роњи  обшўйкунии он амалї 
гардонида шуда, барои обшӯйкунии босифат ва баланд 
бардоштани њосилхезии хок чуќурии зањбурњо бояд на кам 
аз 3,5-4,0 м-ро ташкил намояд.  
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Расми 3. Харитаи њолати мелиоративии заминњои обёришавандаи Восеъ (се љамоат) 
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Тањлилу ташхиси озмоишгоњии намунањои хокњои дар 
фасли бањор гирифташудаи минтаќаи тадќиќотї нишон дод, 
ки миќдори гумус дар чуќурии 0 - 25 см 1,24 % ва дар 
чуќурии 25 - 50 см 0,93 %-ро ташкил менамояд. Аз натиљаи 
тањлилњо бармеояд, ки миќдори моддањои органикии хок ва 
гумус дар хокњои ин минтаќа хеле кам мебошад. Аз 
элементњои ѓизоии таркибии хок 0,119 %-ро нитроген, 0,130 
%-ро фосфор ва 1,80 %-ро калий ташкил менамоянд, ки 
миќдорашон хеле кам арзёбї шуда, ба хоки ин ноњияњо 
ворид намудани нурињои маъданї ва органикї шарт ва 
зарур аст. Натиљаи тањлили хокњо дар фасли тобистон 
нишон дод, ки љамъи умумии намакњо дар чуќурии 0-25 см 
хок ба 0,271 ва дар чуќурии 25 - 50 см ба 0,330 % баробар аст. 
Миќдори намакњои гидрокарбонат дар чуќурии 0-25 ва 25-50 
см аз 0,038 то 0,070 г/л, анионњои сулфат аз 0,035 то 0,039 г/л 
ва анионњои хлор аз 0,064 то 0,11 г/л мерасанд. Тањлилњо 
нишон медињанд, ки дар чуќурии 0-25 см катионњои калтсий 
0,079 г/л ва дар чуќурии 25-50 см ба 0,099 г/л баробаранд. 
Катионњои магний аз 0,076 то 0,07 г/л ва катионњои натрий 
аз 0,12 то 0,009 г/л баробаранд.  

Тањлили хокњо нишон дод, ки љамъи намакњо дар 
чуќурии 0-25 см ба 0,280 ва чуќурии 25-50 см ба 0,477 % 
баробар мебошад. 

Миќдори намакњои гидрокарбонат (HCO3-) дар 
чуќурии 0-25 см ба 0,058 ва дар чуќурии 25-50 см ба 0,028 
мг/л мерасад. 

Љадвали 1 
Тањлили намунаи хокњои ќитъањои тадќиќотї дар фасли 

тирамоњ 

Чуќурї, 
см 

Љамъи 
намакњо,  

% 

 
H

C
O

3
-  

 
S

O
4
-2

 

 
C

l-
 

 
C

a
+

2
 

 
M

g
+

2
 

 
N

a
+
 

0-25 0,280 0,058 0,015 0,076 0,088 0,065 0,002 

25-50 0,477 0,028 0,025 0,188 0,118 0,125 0,001 
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Расмњои 4 ва 5. Гирифтани намунаи хок аз ќитъаи тадќиќотї      

 
Миќдори анионњои сулфат ба 0,015 ва 0,025 мг/л, 

анионњои хлор ба 0,076 ва 0,188 мг/л баробар аст. Дар 
ќабати шудгори замин (0-25 см) миќдори катионњои калтсий 
ба 0,088 ва 0,118 мг/л, катионњои магний ба 0,065 ва 0,125 
мг/л, катионњои натрий ба 0,002 ва 0,001 мг/л баробар аст. 

Тањлилњои дар фасли бањор гузаронидашуда оид ба 
муайянкунии  миќдори љамъи намакњо дар оби зањбурњо 
нишон медињанд, ки миќдори љамъи намакњо 0,852 % ва дар 
обњои зеризаминї ин нишондињанда 0,954 %-ро ташкил 
менамоянд. 

Миќдори намакњои гидрокарбонат дар оби зањбурњо 
ба 0,0274, анионњои сулфат ба 0,11 ва анионњои хлор ба 0,221 
г/л баробар аст. Миќдори катионњои калтсий дар обњои 
зањбурњо ба 0,142 г/л, катионњои магний ба 0,134 г/л ва 
катионњои натрий ба 0,08 г/л мерасад. 

Натиљаи тањлилњои озмоишгоњии дар фасли тобистон 
гузаронидашуда нишон медињанд, ки миќдори намакњо дар 
оби зањбурњои ќитъаи таљрибавӣ ба 0,866 % ва дар обњои 
зеризаминї ба 0,962 % мерасад. 
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Расми 6. Гирифтани намунаи оби зањбур барои гузаронидани 

тањлил 
 
Миќдори намакњои гидрокарбонат дар оби зањбур ба 

0,277 г/л ва дар оби обёрї 0,096 г/л, анионњои сулфат ба 0,12 
г/л ва анионњои хлор ба 0,224 г/л баробар аст. Дар оби обёрї 
миќдори анионњои хлор ба 0,435 г/л баробар аст. Миќдори 
катионњои калтсий дар оби зањбур ба 0,146 г/л, катионњои 
магний ба 0,138 г/л ва катионњои натрий ба 0,082 г/л 
мерасад. 

Тањлили намунаи оби зањкашњои дар фасли тирамоњ 
гирифташуда нишон медињад, ки миќдори намакњо, анионњо 
ва катионњо нисбат ба фасли бањору тобистон нисбатан 
пастар гашта ба 1,366 % мерасад. Дар обњои зеризаминӣ 
бошад, ин нишондињандањо ба 0,840 % баробаранд.  
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Љадвали 2 
Тањлили намунањои оби зањкашњо, оби зеризаминї дар фасли 

тирамоњ 

Н
а
м

у
н

а
њ
о

и
 

о
б

 

Љ
а
м

ъ
и

 
н

а
м

а
к

њ
о

 HCO3- SO4-2 Cl - Ca +2 Mg +2 Na + 

О
б

и
 

за
њ
б

у
р

 1,366 0,092 0,067 0,540 0,518 0,180 0,005 

О
б

и
 

зе
р

и
за

м
и

н
ї

 

0,840 0,080 0,064 0,297 0,101 0,264 0,004 

 
Миќдори катионњои магний дар оби зањбурњои ноњияи 

Фархор ба 0,230,  0,130 ва 0,180 мг/л мерасад. 
 

Миқдори намакҳои заҳрнок дар хок ва таъсири онњо ба 

растанӣ 
 

Аксарияти зироатҳои кишоварзӣ ҳангоми кишт дар 
заминҳое, ки хокашон миқдори зиёди намакҳои ҳалшаванда 
доранд, наметавонанд хуб нашъунамо кунанд ва ҳосили кам 
ба бор меоранд. Таҳқиқот маълум сохт, ки дар натиҷаи 
шӯрнокии ками хок ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ то 
15%, шўрнокии миёна то 35% ва шӯрнокии зиёд то 85% кам 
мешавад.  
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     Расми 7. Замини шўршуда       Расми 8. Таъсири намак ба  
         зироат 

 
Дар хокњои шўр асосан намакњои зањрноки зерин 

вомехуранд:  
Хлориди натрий NaCI намаки ошї мебошад, ки одамон 

онро дар хўрок истеъмол мекунанд. Намаки ошӣ аз љињати 
пањншавї, миќдор ва њалшавиаш дар љои аввал меистад ва 
яке аз намакњои зањрнок барои растанињо ба њисоб меравад.  

Сулфати натрий Na2SO4 ба монанди намакњои ошї дар 
таркиби хокњои шўр вомехўрад ва дар бисёри њолатњо 
бартарии зиёд низ дорад. Намаки дар об зуд њалшаванда 
буда, зањрнокиаш нисбат ба хлориди натрий камтар аст. 

Сулфати магний MgSO4 намаки англисӣ ё намаки талх 
буда, он дар тамоми хокњои шўр вуљуд дорад, лекин бо 
миќдори кам. Таъсири он ба зироатњои кишоварзї дар 
ќабати якметраи хок аз 0,3-0,8-ро ташкил медињад, ки ин 
нишондињанда хеле хатарнок мебошад. 

Карбонати натрий NaCO3, хлориди магний  MgCI2 ва 
хлориди калтсий CaCI2 њалшавиашон дар об хуб, намакњои 
хеле хатарнок ва хушбахтона дар хок кам дучор мешаванд. 
Агар дар таркиби хок ин намакњо вуљуд дошта бошанд, 
намуди шӯрнокии хок тар ё ин ки сиёњ мешавад ва 
солончаки сиёњ номида мешавад, ки бенињоят хатарнок аст. 
Дар Љумњури Тољикистон ин намуди шўрнокї дар минтаќаи 
љанубу шарќ, дар ноњияи Мир Сайид Алии Њамадонӣ ба 
чашм мерасад. 

Ба ғайр аз намакњои номбурда дар хокњои шўри 
Тољикистон ба миќдори зиёд гаљ (гипс) CaSO42H2O ва оњак 
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CaCO3 вомехўранд, ки дар об суст њалшавандаанд. Ин 
намакњо барои нашъунамои зироатњо безараранд. Гаљ ва 
оњак дар њамаи заминњои корами Тољикистон ба чашм 
мерасанд.  

 
Таъсири шӯрнокии хок ба растанӣ 

 

Миқдори зиёди намакҳо дар маҳлули хок барои аксари 
растаниҳо таъсири хеле бад дорад, аз он ҷумла: 

 мавҷудияти миқдори аз ҳад зиёди намакҳо дар хок ба 
растанӣ на танҳо таъсири осмотикӣ дорад, балки  таркиби 

онро заҳролуд низ мекунад;  

 ба вайроншавии мубодилаи нитроген оварда 
мерасонад, ки дар натиҷа тақсимшавии сафедаҳо ба амал 
меояд; 

  шӯршавии дубора синтези микробиологии 
сафедаҳоро заиф намуда, равандҳои афзоишро бозмедорад. 
Шӯршавии зиёд ҳосилнокиро заиф ва ба хок таъсири бад 
мерасонад, аз он ҷумла гурӯҳи микроорганизмҳоро, ки 
фаъолияти зисти онҳо барои растанӣ хеле муҳим аст, нобуд 
месозад. Дар натиҷа ҳолати рушду нумӯи ниҳолҳо аз сабаби 
«хушкшавии физиологӣ» паст шуда, ҷараёни сабзиши он 
заиф мегардад. Заҳролудшавии намакҳо дар ин ифода 
меёбад.  
 

Миқдори намакҳои заҳрнок дар хок 
 

Миқдори намакҳои заҳрнок дар хокҳои шӯр вобаста аз 
дараҷаи шӯрнокии хок муайян карда мешавад. 

Дар хокҳои шӯрнокиашон баланд миқдори намакҳо 6-7 
%-ро ташкил медиҳад. Дар 1 м3 хок (агар онро мутаносибан 
1800 кг шуморем) шӯрнокии хок агар 3 % бошад, миќдори 
намакҳо 54 кг, агар шӯрнокии хок 6 % бошад, пас 108 кг 
намак вуҷуд дорад. 

Дар миқёси Осиёи Марказӣ ду намуди асосии шӯрнокӣ 
вомехӯрад: хлоридӣ ва сулфатӣ. Дар ҳолати шӯрнокии 
хлоридӣ дар хок намакҳои кислотаи хлор, хлорида натрий, 
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хлорида магний ва хлорида калтсий бартарӣ доранд. 
Дар ҳолати шӯрнокии сулфатӣ дар хок намакҳои 

кислотаи сулфат, аз ҷумла сулфати калтсий, сулфати натрий 
ва сулфати магний бартарӣ доранд. 

Дар хокҳои дараҷаи шӯрнокиашон баланд намакҳо дар 
қабати хок ба таври номуайян ҷойгир шудаанд. Миқдори 
зиёди намакҳо дар қабати болоии хок ҷамъ мешаванд, 
хусусан дар қабати 5-10 см. Дар сурати чуқур ҷойгир шудани 
сатҳи обҳои зеризаминӣ, намакҳо дар қабати хок мураттаб 
ҷойгир мешаванд. Асосан шӯрнокии хокро дар қабати 
якметраи хок муайян мекунанд, чунки миқдори зиёди 

намакҳо дар ин қабат зиёд ҷамъ мешавад ва ба растаниҳо 
зарари зиёд мерасонад. 

 

Дараҷаи шӯрнокии хок 
 

Дар таҷрибаи пахтакорӣ аз ҳама муҳим кор карда 
баромадани таснифоти (классификатсияи) шӯрнокии хок 
наќши асосиро мебозад. О.А Грабовская (1947) дар асоси 
маълумотҳои И.М.Липкинд чор дараҷаи шӯрнокии хокро 

барои зироатқои кишоварзӣ пешниҳод намудааст (ҷадвали 
3). 

Дар ҳама гуна ҳолатҳо њангоми мављудияти намудҳои 
гуногуни шӯрнокї (хлоридӣ ё сулфатӣ) зироатҳои 
кишоварзӣ ба миќдори муайяни хлор тобовар мебошанд. 
Барои ҳамин нишондоди асосии бузургии шӯрнокӣ ҷамъи 
намакҳои дар об ҳалшаванда ҳисобида нашуда, балки 
миқдори хлор дар хок ҳисоб карда мешавад. Масалан, дар 

шароити водии Вахш зироати пахта ба миқдори шӯрнокии 
хлор 0,1-0,2% ва ҷамъи намакҳо 1,2-1,4 % тоб оварда 
нашъунамо мекунад. Оид ба вуҷуд доштани миќдори хлор 
дар қабати якметраи хок хокҳои шӯр ба 5 гӯруҳ ҷудо карда 
мешаванд ( ҷадвали 4). 
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Љадвали 3 

Таснифоти шӯрнокии хок аз рўи услуби О.А.Грабовская 
(1947) 

№ Дараҷаи шӯрнокӣ Миқдори умумии  
намакҳои дар об 
ҳалшаванда, % 

Миқдор 

1. Бенамак <0,35 <0,03 
2. Камнамак 0,35-0,60 0,03-0,020 
3. Сернамак 0,60-1,0 0,20-0,40 
4. Сернамактарин >1,0 >0,40 

 
Дар заминҳои корами обёришавандаи водии Вахш 

зироатҳои кишоварзии зерин кишт карда мешаванд: пахта, 
юнучқа, ҷуворимакка, гандум, ҷав, зироатҳои лӯбиёгӣ, мош, 
лаблабуи қанду хўроки чорво, зироатҳои полезӣ, 
офтобпараст, зағир ва ғайра. Ин зироатҳо ба шӯрнокии хок 
аз рӯи хусусиятҳои биологӣ, генетикӣ ва морфологиашон 
нисбатан тобовар буда нашъунамо мекунанд, лекин 
ҳосилнокии онҳо паст ва сифати маҳсулоташон ба стандарти 

ҷаҳонӣ ҷавобгӯ намебошад. 
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Ҷадвали 4  
Таснифи шўрнокии хок аз рўи Керзум П.А., 1964 

№ 

Д
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о

а
т
и

 п
а
х
т
а
, 

%
 

1. 
Бенамак <0,56 <0,02 < 1,04 <0,05 Хуб, 

хосилнокӣ 
100 % 

2. Кам-
намак 

0,56-
2,82 0,02-

0,1 

1,04-
4,17 

0,05-
0,20 

Пажмурда-
шавӣ, 

ҳосилнокї 
70-80 % 

3. Миёна-
намак 

2,82-
5,64 

0,1-
0,2 

4,17-
8,33 

0,20-
0,40 

Пажмурда-
шавӣ, 

њосилнокӣ 
30-70 % 

4. Сер-
намак 

5,64-
11,28 

0,2-
0,4 

8,33-
16,66 

 

0,40-
0,80 

 

Пажмурда-
шавӣ, 

њосилнокї то 
30 % 

5. Аз њад 
зиёд 

намак-
дор 

>11,28 >0,4 >16,66 >0,80 Пахта нобуд 
мешавад, 

њосилнокї  
0 % 
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Расми 9. Диаграммаи миќдори намакњо 

 

Шӯршавии дубораи заминҳои обёришаванда ва сабабҳои 
пайдоиши он дар ноњияи Фархор 

 
Шӯрнокии хок гуфта дар таркиби он ба миќдори зиёд 

ҷамъшавии намакҳои зудҳалшавандаро меноманд.  
Намак дар таркиби хок фаъолияти микроорганизмњо, 

реҷаи намӣ, ғизоӣ ва газнокиро суст менамояд. Зиёд будани 
миқдори намакҳо дар таркиби хок ба нашъунамои сусти 
ниҳолҳо ва нобудшавии минбаъдаи онҳо оварда мерасонад. 

Деҳқонон бо чашми оддї метавонанд муайян намоянд, 
ки хок шӯр шудааст ё не. Ҳодисаи шӯршавии хокро дар 

фасли тирамоҳ муайян намудан осон аст. Дар қабати болои 
хок сафолаки сафед, яъне намакҳо намудор мешаванд ва аз 
рӯи ғафсии қабати сафолак дараҷаи шӯршавии хокро муайян 
намудан мумкин аст. 

Шӯрнокии хокро инчунин дар фасли баҳор баъди 
кишти зироатҳои кишоварзӣ аз рӯи зичии ниҳолҳо низ 
муайян намудан мумкин аст. Агар зичии ниҳолҳо мўътадил 
бошаду зироат хуб нашъунамо дошта бошад, хок шӯр 
нашудааст, агар нашъунамои растаниҳо суст ва ҷойҳои 
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набаромадаи зироатҳо дар заминҳо зиёд бошад, хок шӯр 
шудааст. 

Шӯршавии хокро ба ду намуд ҷудо мекунанд: 
шӯршавии табиӣ ва шӯршавии дубора. Шӯршавии табиӣ аз 
ҳолати табиии пайдоиши хок вобаста аст. Шӯршавие, ки дар 
натиҷаи фаъолияти нодурусти хоҷагидорӣ ба вуҷуд меояд, 
шӯршавии дубора номида мешавад. Шӯршавии дубора дар 
ҳолати наздик шудани обҳои зеризаминӣ ба сатҳи корами 
заминҳои обӣ ба амал меояд. Дар ин ҳолат капиллярҳои 
обгузари зеризаминӣ баланд баромада, бухоршавии 
миқдори намакро дар рӯи замин зиёд менамоянд. 

Таҳқиқотҳои илмӣ муайян кардаанд, ки агар сатҳи 
обҳои зеризаминӣ аз 6 м чуқуртар бошанд, ҳодисаи 
шӯршавии хок ба вуҷуд намеояд, вале дар ҳолати сатњи 
обњои зеризаминї 3-4 м будан, ба миќдори миёна арзёбї 
шуда, дар мавриди 1,5-2,0 м будан шӯршавии қабати болоии 
замин ҳатман ба вуҷуд меояд. 

Ҷадвали 5  

Чуқурии хатарнок ва ҳадди маъданнокии обҳои зеризаминӣ 
дар заминњои корами обёришавандаи ноњияи Фархор 

Чуқурии 
хатарноки оби 
зеризаминї, м 

Ҳадди маъданнокї, г/л 
Обҳои зеризаминӣ, умумӣ Хлор 

0,8-1,0 1,0 <0,17 
1,0-1,5 1,0-2,0 0,17-0,27 

1,5-2,5 2,0-3,0 0,24-0,37 
2,5-3,0 3,0-5,0 0,37-0,6 

>3 >5 >0,6 
 



24 
 

 
Расми 10. Њадди маъданнокии обњои зеризаминї 

 
Ҷадвали 6 

Таќсимоти замини ноњия бо нишондоди                                  

маъданнокии обҳои зеризаминӣ, га 

То 1 г/л 1-3 г/л зиёда аз 3 г/л 
16201 8314 130 

 
Сабаби асосии шӯршавии заминҳои корами обӣ 

номураттаб кор кардани хати заҳкашу заҳбурҳо, баланд 
шудани сатҳи обҳои зеризаминӣ ва маъданнокии онҳо 
мебошад. 

Риоя нагардидани технологияи парвариши зироатҳои 
кишоварзӣ, меъёри обмонӣ, якказироатчигї, нодуруст ё 

умуман нагузаронидани обшӯйкунии заминҳо ба шӯршавии 
заминҳо оварда мерасонад. Сабаби дигари шӯршавии 
заминҳои корами обӣ ин баланд шудани маъданнокии оби 
обёришаванда мебошад. Мувофиқи таҳлилњои лабораторӣ 
маъданнокии оби дарёи  Панљ 0,56 г/л, Вахш 0,6-0,8 г/л ва 
Сирдарё 1,2-1,4 г/л-ро ташкил мекунад. 

Шӯршавии хок бевосита бо қувваи ҳаво низ ба амал 
меояд. Аз рўи тањлилњои Коссович П.С. њар сол қариб 20 
т/га намакҳои хархела бо қувваи шамол ва ҳаво ба хок 
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ҳамроҳ мешаванд.  
Баъди ҷамъоварии хосили зироатҳои кишоварзӣ тез 

шудгор накардани замин низ сабаби шўршавии заминҳо 
шуда метавонад. Хусусан баъди ҷамъоварии ҳосили 
ҷуворимакка ва ғалладонагиҳо дар фасли тобистон ин 
раванд зиёдтар ба мушоњида мерасад, зеро дар ин маврид 
ҳодисаи бухоршавии обҳои зеризаминӣ хело тез сурат 
мегирад. 

Заминҳои шӯр дар тамоми давлатҳои ҷаҳон, ки ба 
зироаткорӣ машғуланд вомехӯранд. Аз замонҳои қадим 
барзгарон бо ҳодисаи шӯршавии заминҳои корами обӣ 

мубориза мебурданд. Тарзҳои нест кардани намакҳо аз хок 
гуногунанд, масалан:  

 дар хокҳои шўрнокиаш тар ё ин ки соддаи сиёҳ 
ҳамроҳ кардани дигар намуди намакҳо ва пайвастагиҳои 
агрокимиёвӣ; 

 омӯзиш ва ҳамроҳ кардани намакҳо ба тухмии 
растаниҳои ба шӯрнокї тобовар;  

 фаъолияти пурсамари селексионерон дар самти 
офаридани навъҳои зироатҳои ба шӯрнокї тобовар; 

 омӯзиши тарзи нест кардани намакҳои заҳрнок бо 
ёрии растаниҳои ёбоӣ. 

Яке аз роњњои асосии нест кардани шӯрнокии заминњо 
ин обшӯйкунии заминҳои шӯршуда бо мураттаб кор 
кардани заҳкашу заҳбурҳо мебошад. 

Ҷадвали 7 
Баҳодиҳии сифати об барои обёрии зироатҳои кишоварзӣ 

Баллнокӣ Сифати об Дар 
Осиёи 

Марказӣ 

Ҷамъи 
намакҳо, 

г/л 

Намакҳои 
заҳрнок 

г/л % 
1 Баланд <5 <1 <0,1 <10 

2 Хуб 6-10 2 0,4 20 

3 Қаноатбахш 11-15 5 1,8 35 

4 Нисбатан 
ќаноатбахш 

16-20 8 4 50 

5 Ғайриқаноат-
бахш 

>20 >8 >4 >50 



26 
 

Обшўйкунии заминҳои шӯршуда 
 

Обшӯйкунӣ ин ҷараёни ҳалшавии намакҳои заҳрноки 
дар қабати болоии хок ҷойгирбуда, шустани онҳо то 
чуқурии лозимї, ки ба зироатҳои кишоварзӣ зарар 
намерасонанд, мебошад. Дар ҳолати обшӯйкунии хокҳои 
шӯр намакҳои заҳрноки дар об тезҳалшаванда шуста шуда, 
оби зеризаминӣ ба қабати чуқуртари хок равона карда 
мешавад. Асосан ҳангоми азхудкунии заминҳои шӯршуда 
зарур аст, ки миқдори намакҳои дар қабати хок мавҷудбуда 
ва шумораи зарурии обе, ки барои шустани намакҳо лозим 

аст, муайян карда шавад. Миқдори намакҳое, ки дар қабати 
хокҳои шӯршуда мавҷуданд, бояд ба таври дақиқ муайян 
гарданд, зеро бидуни номуайянии миқдори ҷамъи намакҳои 
хок истифодаи ҳаҷми зарурии об бо мақсади обшӯйкунии 
замин номумкин аст. 

Ҷадвали 8 

Меъёри обмонӣ барои обшӯйкунии заминҳои шӯр, м3/га 

Дараҷаи 

шӯрнокии хок 

Њолати обгузаронии хок 

Хокҳои хуб 
обгузаронанда 

Хокҳои суст 
обгузаронанда 

Миќдори 
обшӯйкунї 

Паст 2500-3000 3000-4000 1 

Миёна 3000-5000 4000-6000 2 

Баланд 5000-7000 6000-8000 2-3 

Аз ҳад баланд 8000-10000 12000-18000 3-5 
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 Расми 11. Меъёри обмонӣ барои обшӯйкунии заминҳои шӯр, 
м3/га 

 
Миқдори об барои обшӯйкунӣ аз дараҷаи шӯрнокии 

хок вобастагии калон дорад. Дар хокҳои дараҷаи шӯриашон 
паст об барои обшӯйкунӣ камтар ва дар хоки дараҷаи 
шӯрнокиаш баланд миқдори об зиёд истифода бурда 
мешавад. 

Шӯршавии хок ба растанињои зироатњои киштшаванда 
таъсири гуногун дорад, ки ин вокунишро баъзан бо забони 
кишоварзон “Тобоварии агрономӣ” низ меноманд. 
Тобоварии агрономии шӯрзаминҳо қобилияти  афзоиши 
растаниҳоро барои анҷом додани як давраи пурраи 
нашъунамо дар хоки шӯр таъмин менамояд, то ин ки дар ин 
шароит низ истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ роҳандозӣ 
гардида, талаботи хоҷагии халқро қонеъ намояд. Зери 
мафҳуми “Тобоварии кишоварзӣ” он ҳадди аксари 
шӯршавиро меноманд, ки бо вуҷуди шӯрии аз ҳад зиёди хок 
навъ ва ё намуди зироат ҳосилнокии худро дар муќоиса бо 
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заминҳои обёришаванда нигоҳ медорад. Таҷрибаи 
кишоварзон нишон медиҳад, усулҳои махсуси баланд 

бардоштани тобоварии агрономии заминҳои шӯршуда 
ҳангоми парвариши зироатҳо мавҷуд аст, аз он ҷумла:  

 дар маҳлули бонамак як соат қабл аз кишт тар 
кардани тухмӣ; 

 ба хок ворид кардани микроэлементҳо (бор, манган, 
мис), ки барои заминҳои заиф ва шӯр таъсири мусбат 
доранд; 

 интихоби навъҳои ба шӯршавӣ тобовар ва ҳоказо. 
Ба тобоварии агрономии растаниҳо ва кишт дар 

заминҳои шӯрнокиашон миёна ин гуна зироатҳо шомил 
шуда метавонанд: 

 зироатҳои киштшаванда: гандум, ҷуворимакка, 
офтобпараст, шолӣ, лӯбиёи чинӣ, нахўд, ҷавдор, маъсар; 

 сабзавот: помидор, ќаламфур, карам, сабзӣ, пиёз, 
каду, бодиринг, шалғам, лаблабу; 

 дарахтони мевадиҳанда: анор, ангур, анҷир ва 
ғайраҳо. 

 

Хулоса ва пешниҳодҳо оид ба пешгирии шӯршавии дубораи 

заминҳои обёришаванда 
 

Тањќиќотњои илмї дар ќитъањои таљрибавии ноњияњои 
Восеъ, Мир Сайид Алии Њамадонї ва Фархор, ки масоњати 
заминњояшон 60402 гектарро ташкил медињад, муайян 
карданд, ки хокњои хокистарранги марѓзории тираи ин 
минтаќа дар дараљаи паст, миёна ва баланди ба шўршавии 
дубора гирифтор шудаанд. Гаљнокии хокњо мувофиќи 
тањлилњои санљишгоњ баланд буда, 12-17 %-ро ташкил 
мекунад. 

Барои паст  кардани шўрнокии хок дар ќитъаи 
тадќиќотї зарур аст, ки њарчї зудтар зањбурњои амудиро дар 
чуќурии на камтар аз 4 м аз гилу лойќа ва ќамишу алафњои 
рўида тоза кард. 
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Баъди љамъоварии њосили зироатњои кишоварзї дар 
тамоми минтаќа гузаронидани обшўйкунии заминњои 
дубора шўршуда гузаронида шавад. 

Дар ќитъањое, ки дараљаи гаљнокии хок баланд аст, 
баъди обшўйкунии заминњои дубора шўршуда шудгори 
чуќур гузаронида ба миќдори 40-50 т/га поруи мањаллї 
пошидан лозим аст.  

Маъданнокии оби дарёи Панљ, ки ќисмати заминњои 
корами обёришудаи ноњияњои Восеъ, Мир Сайид Алии 
Њамадонї ва Фархор аз оби ин дарё обёрї карда мешаванд, 
0,465 г/л-ро ташкил медињад. Дар оби обёрикунанда 
бисёртар аниони гидрокарбонат мављуд буда, миқдораш 
0,183 г/л, миќдори анионӣ сулфат 0,080 г/л ва аниони хлор 
0,035 г/л-ро ташкил медињад ва  худи об гидрокарбонатию 
сулфатї арзёбї мешаванд.  

Маъданнокии оби зањкашњо мувофиќи нишондоди 
такшини хушк дар ноњияњои Восеъ, Фархор ва Мир Сайид 
Алии Њамадонї паст арзёбї шуда, мутаносибан 1,227-1,381-
1,697 г/л-ро ташкил медињад. 

Таҳқиқот собит намуд, ки барои пешгирӣ намудани 
шӯршавии дубораи заминҳои обёришавандаи ноҳияҳои 
Фархор, Восеъ ва Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ бояд корҳои 
зеринро анҷом дод, аз қабили: 
 барқароркунии системаҳои заҳкашу заҳбури асосї дар 

сарњадњои байни ноњияњо ва љамоатњои дењот; 
 ташкили мониторинги обёрикунии заминҳои обӣ ва 

гузоштани обченкунакҳо дар ҳар як минтақаҳои обрасонї, 
таќсимкунии об дар системањои обрасонии ноҳияҳои 
Фархор, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ва Восеъ; 

 татбиқи дурусти агротехникаи обмонӣ, риояи меъёри 
дарозии ҷӯякҳо, меъёри об ва обмонии такрорӣ ба он 
нигаронида шавад, ки чуқурии заҳкашии замин аз сатҳи 
обҳои зеризаминӣ кам бошад; 
 баланд бардоштани коэффитсиенти обгузаронии 

каналу ҷӯйҳои обгузар, ки полоиши об аз онҳо сабаби 
асосии баланд гаштани обҳои зеризаминӣ мегардад; 
 љойгиркунии дурусти зироатҳои кишоварзӣ аз рӯи 
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меъёрҳои обталабӣ. Зироатҳое, ки обталабиашон зиёд аст 
(шолӣ, сабзавотҳо) дар пастҷойҳо - дар назди манбаҳои об 

ҷой дода зироатҳое, ки обталабиашон камтар аст, дар 
минтақаҳои баланд ҷойгир намудан лозим аст; 
 татбиқи технологияи обёрии қатрагї ва истифодабарии 

обҳои таркиби намакнокиашон то 5-6 г/л; 
 истифодаи дурусти меъёри нурињои маъданї, поруи 

маҳаллӣ барои зиёд кардани таркиби моддаҳои органикии 
хок, роњандозии киштгардони зироатњои кишоварзии ба 
шўрнокӣ тобовар; 
 ба роҳ мондани технологияи муосири парвариши 

зироатҳои кишоварзии аз љињати генетикї серњосил ва ба 
шўрии хок тобовар; 
 фаъол гардонидани системаҳои обпартои заминҳои 

кишоварзї; 
 барои бартараф намудани намакњои дар таркиби хок 

мављудбуда гузаронидани чорабинињои агротехникию 
мелиоративї, аз ќабили шўршўии заминњо гузаронидан љоиз 
аст; 
 барои пешгирии заминњои обї аз шўршавии такрорї 

бояд доимо шабакаи зањкашу зањбарњо дар њолати корї 
нигоњ дошта шавад; 
 дар заминњои дараљаи шўрнокиашон миёна ва зиёд 

кишти зироатњои кишоварзї вобаста аз устувории онњо ба 
намакњо бояд парвариш карда шаванд. 
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Барои ќайдњо 
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Вазорати энергетика ва захирањои оби Љумњурии Тољикистон 
 

Муассисаи давлатии «Пажўњишгоњи илмї-тадќиќотии 
гидротехника ва мелиоратсияи Тољикистон»  

(МД «ТољикНИИГиМ»)  
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оид ба истифодаи самараноки заминњои 

шўри обёришудаи минтаќаи љанубу 
шарќи Тољикистон 
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