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МУЌАДДИМА 

Мумбрамӣ ва зарурати таҳқиқот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Яке аз 

масъалањои рўзмарраи замони муосир ва барои рушди соњаи 

занбўриасалпарварї хеле муњиму муфид - ин муайян намудани таъсири 

омилњои экологию биологї ба тухмгузории модарзанбўрон ва 

мањсулнокии оилањои занбўрони асал мебошад.  

Соњаи занбўриасалпарварї дар тамоми минтаќањои Тољикистон, ки 

дар баландињои аз 650 то 3500м аз сатњи бањр љойгир шудаанд, тараққӣ 

кардааст. Љумњурии Тољикистон, ки 93%-фоизашро кўњњои 

сарбафалаккашида ташкил медињанд, макони зиёда аз 2500 намуди 

растанињои худрўй ва 150 намуди растанињои киштшаванда мањсуб 

меёбад. Дар ин минтаќањо аз растанињои дарахтї пеш аз њама дар назди 

сойњо бед мерўяд, ки он манбаи гарди гул буда, барои тараќќиёти бањорї 

нақши муњимро мебозад. Дар боѓњо дарахтони олуча, себ, нок, гелос, 

шафтолу, олу ва дигар растаниҳо парвариш карда мешаванд, ки барои 

таъмин намудани оилаҳои занбўрон бо маводҳои ҳаётан муҳим, яъне 

шањду гард мусоидат менамоянд. 

Бештар оилаи занбўрони асалро бо шањд ва гарди зиёд растанињои 

алафӣ аз ќабили себарга, юнучќа, кабудгулак, эспарсет, юѓан, камол, токи 

саҳроӣ ва ѓайра таъмин менамоянд. 

Соњаи занбўриасалпарварї яке аз соњањои сердаромади хољагии халќ 

ба шумор рафта, аз замонњои ќадим маъмулу машњур аст. Одамон њанўз аз 

даврањои ќадим ба занбўриасалпарварї машѓул буданд. Аввалњо онҳо аз 

мањсулоти занбўрони ёбоие, ки дар ковокии дарахтон, роѓи сангњои кўњсор 

ва умуман дигар мавзеъњои табиї зиндагї мекарданд, истифода мебурданд 

[79,101,123]. 

Бо мурури замон чун шуурнокии одамон зиёд шуд, онњо хостанд 

занбўрони асалро мисли дигар њайвонот ром намуда, хонагї кунанд. 

Њамин тавр њам шуд, занбўрони асал гарчанде ром нашуда бошанд њам, 

аммо хонагї шуданд. Акнун одамон онњоро дар сабадњои аз шохи дарахт 
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бофташуда, танаи дарахтоне, ки дарунашон кофта шудааст, нигоњ 

медоштанд. Одамон занбўронро парвариш мекарданд, вале дар ваќти 

гирифтани асали он хонаашро вайрон карда, занбўронро талаф медоданд. 

Аз ин лињоз, тараќќиёти оилаи занбўри асал суст буд. 

Хушбахтона, ин камбуди соли 1814 аз љониби олими рус П. И. 

Прокопович њалли худро ёфт. Ў кандуи чаҳорчўбадорро ихтироъ кард, ки 

бо воситаи он мањсулоти занбўри асал беталаф ба даст оварда шуд. Баъдан 

дар асоси ин назария аз љониби олими рус Ф. Грушка соли 1965 асалгирак 

ихтироъ гардид, ки ба пешравии соња замина гузошт. 

Соли 2005 барои мутахассисони соҳаи занбӯриасалпарварии ҷумҳурӣ 

соли бобарору хотирмон ба шумор меравад. Дар ин сол бо мақсади рушди 

минбаъдаи соҳаи занбӯриасалпарварӣ ва таъмини беҳтари аҳолии кишвар 

бо ин маводи серғизо бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 

2.02.2005 тањти №50 барномаи «Рушду такомули соњаи 

занбўриасалпарварї» ќабул ва тасдиќ гардид.  

Иқлими Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз растаниҳо ва гулу гиёҳҳои 

гуногун бой мебошад, барои парвариш ва пешрафти минбаъдаи соҳаи 

занбӯриасалпарварӣ тамоми шароитҳоро доро мебошад. Растанињои 

шањддињандаи табиати мо, ки њаёти занбўрон аз онҳо вобаста аст, хеле зиёд 

ва гуногун буда, ќобилияти бо шањд ва гард таъмин намудани оилаҳои 

сершумори занбўрони асалро доранд. Бинобар ин олимон ва 

мутахассисони соҳа вазифадоранд, ки аз ин имконияту шароитҳои мавҷуда 

бо истифода аз дастовардҳои илмии занбӯриасалпарварӣ пешрафту 

тараққиёти минбаъдаи соҳаро таъмин намоянд. 

Занбўриасалпарварї яке аз шуѓлњои ќадимаи инсон буда, барои ба 

даст овардани асал ва маводњои ихрољи он, инчунин бо маќсади 

гардолудкунии зироатњои кишоварзї тараќќї дода мешавад. Њанўз дар 

замонњои пеш асал, њамчун маводи ѓизої ба воситаи хариду фурӯш бо 

дигар мамлакатњо мавќеи муњим дошт [78,115].  
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Занбўрпарвар барои он ки ба натиљањои дилхоњ ноил гардад бояд, 

хусусиятњои биологии занбўрро хуб омўзад, оилаи занбўронро наѓз 

нигоњубин карда тавонад ва дар бораи усулњои нигоњубини занбўри асал 

тасаввуроти комил дошта бошад. 

Айни замон вобаста ба таѓйирёбии экологии табиат (гармшавии 

иќлим, хушксолї, камшавии алафњои табиї, истифодаи зањрњои кимиёвї, 

паст будани агротехникаи парвариши зироатњои кишоварзї), соњаи 

занбўриасалпарварї ба мушкилињо дучор шуда истодааст. Вобаста ба 

мушкилоти дар боло ќайдшуда технологияи нигоњдории занбўр низ таѓйир 

ёфта истодааст. 

Асал аз љињати сифат ва хусусияти биологии худ дар муқоиса ба дигар 

маводу хўрока ивазнашаванда аст. Вай дар байни мањсулотњои доруворї 

љойи аввалро ишѓол менамояд. Табиат онро ба мо тавассути гулњо ва 

растанињои гуногун офаридааст. Асал витаминњо ва маводњое дорад, ки 

хунро тозаву асабро ором намуда, ба мо њаёти нав мебахшад. 

Фарќияти асал аз шакар ва дигар ширинињо дар он аст, ки таркиби он 

аз ќандњои ангурї, мевагї ва маъданњои табиї дар шаклњои пайвастагињои 

органикие мављуд мебошанд, ки дар организми инсон осон њал мегардад. 

Ба ѓайр аз ин, дар таркиби асал ферментњо, витаминњо, равғанњои эфирї ва 

ѓайра мављуданд. 

 Љумњурии мо аз њисоби майдонњои киштшаванда ва минтаќањои 

наздикўњию кўњї имкониятњои хеле зиёд намудани шумораи оилањои 

занбўри асал ва гирифтани мањсулотњои гуногуни онро дорост. Соњаро бо 

як намуди мањсулот, яъне асал пеш бурдан мушкил аст. 

Занбўриасалпарварони асил аз ин сабаб бояд роњњои истењсол намудан ва 

аз марзи љумњурї баровардани гарди гул, ширеш, зањри занбўр, шири 

модарзанбўр ва кирминаи онро дида бароянд, то ки соњаро пеш бурда, 

хољагињои занбўрпарварї аз њисоби ба фурўш баровардани маводњои 

иловагї иќтисодиёти соњаро бой гардонида, арзиши аслии мањсулотро кам 

намоянд. Аз нуќтаи назари илмӣ исбот карда шудааст, ки тараќќӣ додани 
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соњаи занбўриасалпарварї мањсулнокии дарахтони мевадиҳанда ва 

растаниҳои кишоварзиро афзун менамояд. 

Масоњати кишти растанињои шањддињандаи љумњурӣ зиёда аз 4484 

њазор гектарро ташкил менамояд, ки дар ин масоњат миќдори оилањои 

занбўри асал ва истењсоли мањсулоти онро якчанд маротиба зиёд кардан 

мумкин аст. Шароити љуѓрофї ва иќлимии љумњурии мо барои тараќќиёти 

соњаи занбўриасалпарварї хеле мусоид мебошад, зеро шурӯъ аз моњи 

феврал то моњњои сентябр ва октябр вобаста ба мавзеъњои гуногуни 

кишварамон гулкунии растанињо идома меёбад. 

 Дар натиљаи кўчонидани оилањои занбўри асал аз як минтаќа ба 

минтаќаи дигар мо метавонем аз як оилаи пурќудрат 1-2 оилаи хурд ва 2-3 

маротиба, асал гирем. Ин њавасмандии занбўрпарваронро зиёд ва 

фоиданокии хољагињои занбўриасалпарвариро 1-2 маротиба афзун 

менамояд. 

Занбўрпарварон ба илму таљрибањои пешќадам такя намуда, 

мањсулоти хушсифат мегиранд. Онњо роњњои ба таври сунъї гирифтани 

модарзанбўрон, аз селашавии табиї нигоњ доштани оилањо, технологияи 

дурусти нигоњдори дар фасли зимистон, хўронидани хўрокњои серѓизо, 

гирифтани оилањои хурд ва мубориза ба њама гуна беморињову 

зараррасонњои занбўронро омўхта, дар ваќташ камбудињоро ислоњ 

менамоянд [127, 80]. 

Соњаи занбўриасалпарварї њама ваќт ба одамон аз њисоби 

мањсулоти худ ва гардолудкунии растанињои энтомофилї фоидаи зиёд 

мерасонад. Барои пурра гузаронидани чорабинињои агротехникие, ки 

манбаи истењсоли зиёди мањсулоти хољагии халќ мебошад, нақши асосиро 

занбўри асал мебозад, чунки муайян гардидааст, ки 80-85%-и растанињо аз 

њисоби занбўрони асал гардолуд мешаванд. 

 Маќсади асосии нигоњ доштани оилањои занбўрони асал ба даст 

овардани асал, мум, гарди гул, ширеш, шири модарзанбўр ва ѓайра 

мебошад, ки онњо хусусияти шифобахшї дошта, њамчун маводи доруворї 

ва ѓизої мавриди ниёзи мардум ќарор доранд. 



9 

 

 Дараҷаи омӯхта шудани проблемаҳои илмӣ. Тањќиќотњо нишон 

медиҳанд, ки тараќќиёти соњаи занбўриасалпарварї аз якчанд омилњо 

вобастагї дорад. Махсусан таъсири омилњои экологию биологиро ба 

афзоишёбї ва мањсулнокии оилањои занбўрони асал бояд дар мадди назар 

гирифт. Гарчанде, ки оид ба таъсири ин омилњои муњим ба соњаи 

занбўриасалпарварї дар љумњурињои њамсоя маълумотҳои гуногуни аз 

ҷиҳати илмӣ асоснокшуда хеле зиёд бошанд њам, аммо омўзиши ин масъала 

дар шароити Љумњурии Тољикистон бори аввал мавриди омўзиш ќарор 

дода шуда истодааст. 

 Таљрибањои гузаронидаи мо вобаста ба таъсири омилњои экологию 

биологї ба хусусиятњои тухмгузории модарзанбўр, зимистонгузаронии 

оилањои занбўрони асал, афзоишёбии оилаҳо ва хусусиятҳои физиологии 

занбўрон дар шароити ноҳияи Кӯшониёни вилояти Хатлон маълумотҳои 

дақиқро нишон доданд. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Мақсади таҳқиқот. Маќсади таҳқиқоти илмӣ - ин омӯзиши таъсири 

омилҳои экологию биологї ба тухмгузории модарзанбўр ва афзун 

намудани мањсулнокии оилањои занбўри асал дар шароити ноњияи 

Кўшониёни вилояти Хатлон мебошад. 

Вазифаҳои таҳқиқот: 

1. Муайян намудани нишондодњои зимистонгузаронї; 

- сарфи хўрока ба як оила, ба занбўрони байни ду шон ва ба як дона 

занбўр. 

2. Омўзиши тараќќиёти бањории модарзанбӯр дар моҳҳои феврал ва 

март дар ноњияи Кўшониён;  

- санљиши њарорат ва намнокии дохили канду вобаста ба фасли сол; 

- давраи аввали тухмгузории модарзанбӯр вобаста ба њарорат, 

намнокї ва гази карбон; 

- муайян намудани ќувваи оилаи занбўри асал дар аввали фасли 

бањор; 

3. Офаридани модарзанбўр вобаста ба фасли сол, шањдљудокунии 

растанињо ва истифодаи хўрокањои серѓизо; 

- тайёр намудани оилаи пурќувват бо истифодаи усули думодарї 

дар кандуњои хобида; 

4. Муайян намудани хосиятњои биологї ва хољагидории 

модарзанбўрони офаридашуда; 

- муайян намудани вазни халтачаи шањдоварӣ, парвози занбўр дар 

се даќиќа ва овардани гарди гул; 

- таъсири омилњои экологию биологї ба мањсулнокии асалї ва 

мумии оилањои занбўри асал; 

5. Дараҷаи сифатнокии маҳсулотҳои занбӯри асал;  

6. Баҳисобгириии самаранокии иқтисодӣ њангоми таъсири омилњои 

экологї-биологї ба мањсулнокии оилањои занбўри асал. 
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Объекти таҳқиқот - барои гузаронидани корњои таҳқиқотӣ оилањои 

занбўрони асал, ки хусусиятҳои экологию биологӣ ва хоҷагидории онњо 

вобаста ба офаридани модарзанбўр омӯхта шудааст, истифода бурда 

шудаанд. 

Мавзӯи таҳқиқот – таъсири омилњои экологию биологї ба тухмгузорї 

ва мањсулнокии оилаҳои занбўрони асал дар шароити ноњияи Кӯшониёни 

вилояти Хатлон. 

Методҳои таҳқиқот - дар кори илмӣ-тањќиќотї усулњои зоотехникї, 

биологї, экологї ва иќтисодї истифода бурда шудаанд.  

Соҳаи таҳқиқот – соњаи занбўриасалпарварї, аз рўйи шиносномаи 

ихтисоси 06.02.10-зоотехнияи хусусї, технология ва истењсоли мањсулоти 

чорводорї. 

Марҳилаҳои таҳқиқот - корҳои илмї-тањќиќотӣ солњои 2017-2020 

гузаронида шудааст. 

- марњилаи 1- ум соли 2017-2018 омўхтани маъхазњои адабиётњои 

соњавї доир ба мавзўи рисолаи илмї, мубрамият, маќсад ва вазифањои 

тавсияшуда, тањияи ангораи таљрибањо дар асоси дастовардњои илмї ва 

амалї дар соњаи занбўриасалпарварї доир ба зимистонгузаронї. 

- марњилаи 2- юм соли 2018-2019  омўхтани зимистонгузаронї, 

тараќќиёти бањорї, ба танзим даровардани њарорат ва намнокии дохили 

занбўрќуттї ва бунёди модарзанбўрони барваќтї таљрибањо гузаронида 

шуд. 

- марњилаи 3 –юм солњои 2019-2020 гузаронидани тањќиќотњо оид 

ба муайян намудани ваќти офаридани модарзанбўр, омўзиши хосиятњои 

физиологии модарзанбўрон ва технологияи тараќќї додани оилањои 

пурќувват мебошад. 

- марњилаи 4-ум љаъмбасти тањќиќоти илмї, коркарди биометрї, 

баромад дар конференсияњо ва навиштани маќолањо доир ба мавзўи 

рисолаи илмї. 
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Пойгоҳи асосии иттилотиӣ ва таҷрибавии таҳқиқот - хољагии 

занбўриасалпарварии «Файзалї Саидов» ва хољагии фермерии 

«Бекмуродов М»-и ноњияи Кӯшониёни вилояти Хатлон мебошад. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва мавзӯҳои илмӣ. Тањќиќоти илмї 

мутобиќи барномаи тасдиќгардидаи шуъбаи занбўриасалпарварии 

Институти чорводории АИКТ «Коркард ва дар амал љорї намудани 

усулњои селексионї-генетикї ва технологї оид ба офаридани типи  

оилањои занбўри асали сермањсул» (РЌД 0116ТJ00552) гузаронида шудааст. 

Навгонии илмӣ Дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти Хатлон 

аввалин маротиба таъсири омилҳои экологию биологӣ ба ќобилияти 

тухмгузории модарзанбўр муайян карда шудааст.  

Аҳамияти назариявии таҳқиқот. Ањамияти омӯзиши назариявии 

таъсири омилҳои экологию биологї ба тухмгузории модарзанбўр, муайян 

намудани тараққиёти бањорї, ҳолати зимистонгузаронӣ, фаъолияти 

парвозии занбўрони корї, хусусиятҳои физиологии занбӯрон ва 

хусусиятҳои хоҷагидории оилаҳо дар шароити ноњияи Кўшониён ба 

мақсад мувофиқ аст. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот Ањамияти амалии натиҷаи корњои илмї-

таҳқиқотии дар шароити ноҳияи Кўшониёни вилояти Хатлон 

гузаронидашуда, дар раванди бозомӯзии мутахассисони соҳа, 

таҷрибагузаронии донишҷӯёну магистрантон аз рӯйи ихтисоси 

занбӯриасалпарварӣ. 

Истифодаи натиљаи тањќиќотњои илмї дар њамаи хољагињои 

занбўриасалпарварї, махсусан дар хољагии занбўриасалпарварии 

«Файзалї Саидов» ва хољагии фермерии «Бекмуродов М»-и ноњияи 

Кӯшониёни вилояти Хатлон самаранокии иќтисодиро то 15% баланд 

мебардорад. 

Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ. Барои исботи 

дурустии натиљањои корҳои илмї-тањќиќотї дар хољагии 
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занбўриасалпарварии «Файзалї Саидов» ва хољагии фермерии 

«Бекмуродов М.»-и ноњияи Кӯшониёни вилояти Хатлон санљиши 

истењсолї гузаронида шуд. Натиљаи корҳои илмї-таҳќиќотї собит 

менамояд, ки афшурдаи кирминаи нарзанбўр ва таъсири он ба 

мањсулнокии оилањои занбўрони асал дар шароити ноњияи Кӯшониёни 

вилояти Хатлон барои баланд бардоштани мањсулнокї ва зиёд намудани 

шумораи оилањои занбўр таъсири худро мегузорад.  

Нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Муайян намудани таъсири омилњои экологию биологӣ ба 

хусусиятҳои хоҷагидории оилањои занбўрони асал; 

2.  Омўзиш ва бунёди модарзанбўр вобаста ба фасли сол, 

шањдљудокунии растанињо, тайёр намудани оилаи пурќудрат бо истифодаи 

усули думодарї дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти Хатлон; 

3. Муайян намудани мањсулнокии оилањои занбўри асал аз рўи 

хусусиятњои омилҳои экологию-биологї ва тухмгузории модарзанбўрони 

офаридашуда; 

4. Муайян намудани таъсири омилҳои экологию биологӣ ба 

тухмгузории модарзанбӯр ва маҳсулнокии оилаҳои занбӯрони асал; 

5. Муайян намудани сифати мањсулоти занбўрони асал. 

Тасвиби диссертатсия ва итилоот дар бораи истифодаи натиҷаҳои он. 

Натиљањои тањќиќот дар конференсияњои илмию амалии аспирантон ва 

олимони љавони АИКТ (солњои 2017-2019); Конференсияи љумњуриявии 

илмию амалии «Раванди таълим ва илми кишоварзї дар ќарни XXI: 

мушкилињо ва роњњои њалли онњо» (Душанбе, соли 2017); Конференсияи 

байналмилии илмию амалии «Раќобатпазирї ва фаъолияти инноватсионии 

афзоиши истењсоли мањсулоти хушсифати чорводорї» (Душанбе, соли 

2018); Конференсияи љумњуриявии илмию амалии «Усулњои самараноки 

баланд бардоштани мањсулнокии оилањои занбўри асал» (Душанбе, соли 

2019); дар љаласаи васеи шуъбаи занбўриасалпарварии Институти 

чорводории АИКТ (соли 2020) пешнињод гардиданд. 
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Натиљањои тањќиќоти тухмгузории модарзанбўрони бунёдӣ вобаста 

ба омилњои экологию биологї дар тамоми хољагињои 

занбўриасалпарварии фермерї ва хусусии ноњияи Кӯшониёни вилояти 

Хатлон бо муваффаќият истифода бурда мешаванд. 

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ. Муаллиф ба таври 

мустаќилона бо усули Ҷентер бунёди модарзанбўрро ба роҳ монда онро аз 

худ намудааст. Инчунин таъсири омилњои экологї биологиро ба 

тухмгузории модарзанбўрони офаридашуда омўхта, онро дар истењсолот 

истифода бурдааст. Аз рўи маводҳои љамъовардашуда коркарди омории 

биометрї гузаронида, аз натиҷаи он дар конференсияњои илмї-амалӣ 

баромад карда шудааст. 

Интишори натиљањои диссертатсия. Аз рўйи мавзӯи диссертатсия 4 

маќола дар нашрияњои тасдиќгардидаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва 11 маќола дар дигар нашрияњо ба табъ расидаанд.  

 Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия дар 137 сањифаи матни 

компютерї тањия шуда, аз сарсухан, тањлили адабиёт, мавод ва усулњои 

таҳқиқот, натиљањои таҳқиқот, самаранокии иќтисодӣ, санљиши истењсолї, 

хулоса ва пешнињодоти таҳқиқот ва рӯйхати адабиёт оварда шудааст. 

Диссертатсия бо 42 љадвал ва 13 расм, тасвир карда дар диссертатсия 

151 адабиёти илмӣ истифода карда шудааст, ки аз онҳо 15-тоаш ба забони 

хориҷӣ мебошад. 
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БОБИ І. ТАФСИРИ АДАБИЁТ 

1.1. Таъсири омилҳои экологию биологї ба тухмгузории модарзанбўр ва 

мањсулнокии оилаи занбўри асал 

Камќувват гардидани оилаҳои занбўрони асал дар фасли бањор аз 

таъсири омили экологї ва боду њаво вобастагӣ дорад. Аз ин љињат, 

технологияи дуруст ба роҳ мондани нигоњубини оилаҳои занбўрони асал, 

дар фасли зимистон метавонад зиндамонии занбўронро пурра таъмин 

намояд. Гарчанде дар бораи зимистонгузаронии оилањои занбўрони асал 

таљрибањои зиёд гузаронида шуда бошад, њам бисёр оилањо аз нарасидани 

хўрока, пайдошавии баъзе беморињо, њарорати хунук, кам гардидани 

ќудратнокї ва ѓайрањо нобуд мешаванд ва барои аз нав бунёд намудани 

оилањо, ќувваи зиёд сарф мешавад [7, 83,125]. 

Дар бораи парвози занбўрон ва њарорати беруна олимон [138,11] қайд 

менамоянд, ки миќдори воридшавии хўрока аз парвози занбўрон вобастагї 

дорад. Онњо ќайд менамоянд, ки аз соати 0600 субњ то соати 2000 бегоњӣ 

тањќиќотҳо гузаронидем. Муайян карда шуд, ки њолати парвозии занбўрон 

аз њарорат вобаста буда, он дар соати 1600 то 31,5°С мерасад. Агар дар 

соати 1400 миќдори парвози занбўрон дар 3 даќиќа 948 бошад, соати 600 –и 

сањарӣ, 128 дона мебошад.  

Оид ба таѓйирёбии њарорат ва намнокии лонаи занбўр дар як 

шабонарўз ќайд менамояд, ки омили асосии гардолудкунии растанињо, 

њаётгузаронии занбўрон ва мањсулоти ба даст овардашуда аз њарорат ва 

намнокї вобастагӣ дорад [27]. Намнокии дохили канду ба намнокии 

беруна мувофиқат наменамояд. Агар намнокии њавои беруна 79,2% бошад, 

намнокии дохили канду 59,8% мегардад. Дар дохили канду аз њама зиёд 

намнокї дар соати 2100 дида мешавад, ки он ба 69,8% баробар мебошад. 

 Доир ба яке аз масъалаи зарурї, тозагии муњити атроф гуфтааст, ки 

рўз аз рўз њавои муњити атроф аз њисоби заводу фабрикањо, техника ва 

наќлиёти зиёд зањролуд мегардад, ки дар натиљаи раванди фотосинтез 

растанињо чунин зањрњоро ба худ гирифта шањду гарди худро низ зањролуд 
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менамоянд. Омўзиши мањсулоти ба даст омада нишон дод, ки аз 137 

намунаи гирифташуда дар асал миќдори зањрнокї кам ба чашм мерасад, 

аммо дар мум, гарди гул ва ширеш ба миќдори зањрнокї хеле зиёд дида 

мешавад. Ин нишонаи он аст, ки асал миќдори зањрро ба худ намегирад, 

аммо дигар мањсулоти соња онро ба худ зиёд ќабул мекунанд [43]. 

Яке аз вазифаҳои асосии занбӯриасалпарварон ин аст, ки бояд таркиби 

асал омӯхта шавад, то ин, ки дар таркиби асал миќдори изофагии фтор 

набошад. Масъалаи асосии нигоњдорї ва истењсоли мањсулоти 

занбўриасалпарварї, яке аз талаботҳои асосии стандарти давлатӣ ба 

шумор меравад, ки он ба нигоҳдории саломатии инсон муҳим арзёбӣ 

мегардад ва ҳамчун сиёсати давлатї дар њама љо ќабул гардидааст. 

Омилњои асосие, ки ба мањсулоти соњаи занбўриасалпарварї таъсири 

манфии худро бештар мерасонанд, чунинанд: газњои аз тамоми наќлиётњо 

хориљшаванда, нурињои минералие, ки аз меъёр зиёд истифода бурда 

мешаванд, моддањои радиоактивї, доруњои табобатии муќобили беморињо 

истифодабаранда, микроорганизмњои таъсири манфидошта. Дар сурате, ки 

таъсири манфии омилњои зикргардида муайян карда шаванд, асал шифоӣ 

ҳисобида мешавад ва мо метавонем онро истифода намоем [68]. 

Дар таҳқиқотҳои илмии худ қайд менамояд, ки ҳангоми дар хок мављуд 

будани миқдори зиёди моддаи радиоактивии сезий-137 ва стронтсий-90, ки 

аз хок ба растанї ва аз растанї ба мањсулоти занбўриасалпарварї 

мегузаранд, таъсири манфӣ мерасонанд. Натиҷаи тањќиќотњо собит 

менамоянд, ки дар таркиби растанињои яксола миќдори сезий-137 ва 

стронсий-90 кам дида мешавад. Аз ин лињоз, асали гирифташударо 

санҷида, ба талаботи стандарти давлатї ҷавобгӯ буда, барои истифода 

тавсия дода мешавад [44].  

Нисбати бордоршавии модарзанбўр чунин аќида пешниҳод менамоянд 

олимон, ки модарзанбўр дар тӯли ҳаёти худ як маротиба ба парвоз 

баромада, бо якчанд нарзанбўр ҷуфт мешавад. Ақидаи мазкурро 

ҷонибдори намуда гуфтаҳои онҳоро тасдиқ менамояд. Мањсулнокии оилаи 
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занбўри асал аз қобилияти кории занбўрони корї, ки духтарони як модар 

ва якчанд падар мебошанд, вобастагӣ дорад [55,94,143,33,126]. 

Бо нишондоди олимони соҳа, модарзанбўр дар соли аввали фаъолият 

каммањсул мебошад, аммо дар соли дуюм бошад, ӯ тухмгузориро зиёд 

менамояд. Аз ин рӯ, хулоса бароварда мешавад, ки гарчанде мо оилаи 

модариро аз оилаи пурќудрат гирифта бошем, њам модарзанбўр ќобилияти 

пурраи тухмгузории худро нишон дода наметавонад [55].  

Дар бораи нишондоди физиологии занбўрони зимистонгузаронида 

[Шагун Л.А.,108] мегўяд, ки зимистонгузаронї аз тайёр намудани њолати 

физиологии занбўрони корї, ќувватнокии оила, миќдор ва сифати хўрока, 

микроиќлими лона ва ѓайрањо вобаста мебошад. Бо аќидаи [Еськов 

Е.К.,19] барои зимистонгузаронии зоти занбўри миёнарусї њарорати 

муътадил бояд 7-9°С ва баъдтар то њарорати 5°С бошад пас аз 

гузаронидани таљрибањои зиёд [Lainder R.,146] ба хулоса меояд, ки 

њарорати аз њама хуб барои зимистонгузаронї 4°С мебошад. Намнокї њам 

барои зимистонгузаронї аҳамияти бағоят бузург дорад, аз ин лиҳоз, 

намнокии дохили лона бояд 75-80%-ро ташкил намояд. Дар њолати 

муқаррарӣ нигоњ доштани њарорат ва намнокии муайян, занбўрон 

хўрокаро сарфакорона истифода менамоянд ва чунин истифодабарӣ ба 

дарозшавии умри онњо таъсир мерасонад. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки дарозумрӣ, инкишофёбї ва мањсулнокии 

оилањои занбўрони асал аз ферменти пепсин вобастагии калон дорад. [37] 

муқаррар намудааст, ки ҳангоми зимистонгузаронї илова намудани 

ферменти пепсин ба хўрокаи занбўрон саривақтӣ мебошад. Дар натиҷаи 

таҳқиқотҳо муайян шудааст, ки миќдори моддаи пасафкан дар оилаи 

занбўрони асали тањќиќотї нисбат ба назоратї хеле кам ба назар мерасад  

Оид ба таъсири омили экологї чунин ќайд менамояд, ки ифлосшавї ва 

зањролудшавии мањсулоти занбўри асал аз мавҷуд будани моддањои 

химиявии зањрноки дар табиат мавҷудбуда вобаста мебошад. Он 

растанињое, ки дар назди роњи наќлиётгузар месабзанд, дар онҳо миќдори 
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сурб бештар дида мешавад. Растанињое, ки дур аз роњи нақлиёт ҷойгир 

шудаанд, дар онҳо моддаҳои заҳрнок дида намешавад. Асал маҳсулоте 

мебошад, ки ќобилияти бартараф намудани чунин моддаҳои заҳрнокро 

дорад, аммо гарди гул, ширеш, мум чунин қобилиятро надоранд. Аз ин 

лиҳоз, нигоњдории оилаҳои занбўрони асал дар масофаи 1,5-2,0 км дур аз 

роњњои наќлиётї ба манфиати кор мебошад [63]. 

Ба аќидаи Колесниченко В. А. сифатнокии мањсулоти занбўри асалро 

дар хољагии дењқонии «Бортники» муайян карда қайд менамоянд, ки аз рӯи 

нишондоди санитарию-эпидемиологӣ истифодаи растанињои шањддињанда 

ба соњаи занбўриасалпарварї муҳиму саривақтӣ мебошад. Таљрибањои 

гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки асали аслї бояд 16,4-17,5% намнокӣ 

ва миќдори нишондоди диастазї бошад, на кам аз 20,3-30,7 воҳид бошад 

[35]. 

Олимон дар тањќиќотҳои худ муайян намуданд, ки сифатнокии асал ва 

муми дар занбўрљойи минтаќаи таљрибавии занбўриасалпарварии 

Краснополск ҷойгиршуда тоза буда, моддањои зањрнок дар онҳо дида 

намешавад ва барои нигоњубини оилањои занбўрони асал минтаќаи аз 

љињати экологї тоза тавсия дода мешавад [82,81].  

Дар тадқиқотҳои илмии худ олим ќайд менамояд, ки дар замони 

имрўза асали ба дастовардашударо аз љињати экологї тоза ва хуб арзёбӣ 

кардан ѓайриимкон аст, чунин пешнињод на њама ваќт ба маќсад мувофиќ 

аст, зеро мо намедонем, ки асал аз кадом минтаќаи экологї ба даст оварда 

шудааст ва онро занбўрон аз кадом гиёњњо гирифтаанд.  

Дар замонњои пеш маводњои химиявиро аз ќабили пестисидњо, 

гербисидњо ва дигар моддањои химиявї барои њифзи растанињои њољагии 

ќишлоќ васеъ истифода мебурданд, ки онњо барои саломатии инсон 

хавфноканд. Аз ин лињоз, моддањои химиявии сахттаъсир таъсири худро 

дурудароз ба хок мерасонанд. Ѓайр аз ин миќдори зиёди наќлиёт, ки 

сӯзишворӣ ва дигар мањсулоти нефтиро истифода менамоянд, ба њаво гази 

карбонро хориҷ менамоянд ва дар натиља њаво аз гази карбон бой шуда, ба 
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табиат таъсири манфии худро мерасонад.  

Занбўрон бо шањд ва гарди гул ба лона бисёр моддањои химиявиро 

меоранд, ки ин моддањоро дар сањро барои аз байн бурдани алафњои 

бегона ва зараррасонњои хољагии ќишлоќ истифода мебаранд. Занбўри 

асал њангоми љамъоварии шањд ва гарди гул аз моддањои радиоактивии 

зањрнок ва сахттаъсир дур намемонад.  

Панљоњ сол пеш асале, ки аз дењот дастрас карда мешуд, асали њаќиќї 

ба шумор мерафт, чунки дар он замон масъалаи тозагии экологї ва 

санљиши экологї вуљуд надошт. Имрўз асалро бе њуљљатњои тасдиќкунанда 

харидорї кардан мумкин нест. Мутаассифона, дар замони имрўза 

нафароне пайдо мешаванд, ки барои ба даст овардани маблаѓ, њар гуна 

асалњои сифаташон пастро ба фурўш мебароранд [28]. 

Дар таҳқиқотҳои худ олим  масъалаи баланд бардоштани асалѓундорї 

нисбатан ба растанињои шањддињанда дар љорї намудани киштгардонии 

соњаи кишоварзї ањамият дода, тавсияҳои зеринро пешниҳод намудааст: 

дуруст ба роњ мондани кишти растанињои шањддињанда ва дар муњлатњои 

гуногун онњоро кишт намудан, ин њолат метавонад даврањои бешањдиро 

пурра намояд ва асалѓундории асосиро таќвият бахшад [71]. 

Растание, ки ѓайр аз шањддињї барои ба даст овардани тухмї, 

равѓанњои эфирї ва маводњои доругї ё њамчун маводи ѓизої дар 

чорводорї истифода бурда мешавад змееголовник мебошад, ки онро 

афзалиятнок шуморидан зарур аст. Змееголовники молдовї, растании 

яксолаи равѓани эфирдор мебошад ва дар баробари ин яке аз растании 

шаҳддињандаи олї ба шумор меравад. Ин растанї пурбањо буда, он 

занбўронро бо асалѓундории дуру дароз таъмин менамояд. Дар системаи 

ташкили агротехникї чорабинињое, ки афзоиш ва инкишофи растанињоро 

ба танзим медарорад, ин истифодаи моддањои минералї ба шумор 

меравад. Маълумотњои фаровон дар бораи таъсири моддањои минералї ба 

шањдњосилкунии растанињои кишоварзї ба монанди марљумак, себарга, 

фастселия ва ғайра оварда шудааст. Натиљањои таҳќиќотњо нишон 

медињанд, ки дар таркиби шакли гули сафеддоштаи змееголовники 
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молдовї нисбат ба гули кабуддоштааш, миќдори ќанд зиёдтар дида 

мешавад. 

Љумњурии Удмуртия, яке аз истењсолкунандаи захирањои табиї ва 

истењсолкунандаи мањсулоти саноатї ба шумор меравад бинобар ин дар 

њудуди ин љумњурї мушкилотњои њаќиќие мављуданд, ки њолати экологиро 

бадтар менамоянд. Муайян намудани таркиби асал муҳиму саривақтӣ ба 

шумор меравад, зеро ки мањсулоти соњаи занбўриасалпарварї дар соњаи 

тиб васеъ истифода бурда мешавад. Љараёни ба хок афтидани моддањои 

олудакунанда ва тасъсири он ба растанињои шањддињанда, занбўри асал ва 

мањсулоти занбўриасалпарварї муайян карда шудааст [34] . 

Дар таркиби ифлосињое, ки ба хок меафтанд, миќдори зиёди партовњои 

саноатї дида мешаванд. Пестисидњо ва дигар моддањои химиявї, ки дар 

соњаи хољагии қишлоќ истифода мешаванд, ањамияти кам доранд ба ѓайр 

аз ин истифодаи онњо сол то сол кам шуда истодааст. Муайян намудани 

миќдори металлњои вазнин дар озмоишњои тањќиќотї бо методњои атомию 

фурўбарии спректрометрї иљро карда шудааст. 

Дар охир ќайд намудан ба маврид аст, ки занбўри асал барои санљиши 

ифлосињои муњити зист ҳамчун индикатори биологӣ истифода бурда 

мешавад ва дар якчанд давлатњо аз ҷумла минтаќањои Федератсияи Россия 

истифода бурда шудааст. Њамин тавр, асал аз растаниҳои шаҳддиҳанда 

гирифта мешавад, лекин њамчун индикатор наметавонад ифлосињоро 

муайян намояд. 

1.2. Маълумоти умумї дар бораи занбўрони мањаллии љумњурињои 

њамсоя ва Тољикистон 

Олим ќайд менамояд, ки ба Тољикистон бештар зотњои гуногуни 

занбўрони асал дар солњои 1960-1970 оварда шудаанд. Илман исбот 

шудааст, ки ноњиябанди намудани зотҳои занбўрон дар мавзеи муайян, 

мањсулнокї ва самараи иќтисодии хољагии занбўрпарвариро то 25-30% 

афзун менамояд[122]. Инчунин  олим ќайд кардааст, ки тањќиќотњои 

гузаронида дар бораи санљиши зотњои гуногун бо муќоисаи занбўрони 
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мањаллї нишон медиҳанд, ки дар Тољикистон зоти карпатї нисбат ба 

дигар зотњо ва занбўрони мањаллї бартарӣ дошта, мањсулнокии баланд 

доранд.  

Аз соли 1964 дар Институти занбўриасалпарварии вилояти Рязани 

Федератсияи Россия омўзиши зотњои гуногун бо муќоисаи занбўрони 

мањаллї гузаронида шудааст [4].  

Бисёре аз олимон барои пањн намудани занбўрони дигар зотњо тахмин 

намуданд, ки мањсулнокии онњо назар ба занбўрони мањаллї зиёданд 

[1,3,87,145,133].  

Аммо дигар олимон ва дигарон барои парвариш ва гирифтани 

мањсулот фаќат занбўрони мањаллиро пешкаш намудаанд [147,141,107,53].  

Аќидаи Н. И., Кривцов-ро [39] ҷонибдори намуда муайян менамояд, ки 

занбўри асал нисбат ба дигар њайвонот фарќияти ками ноустуворї дорад, 

аз ин љињат мањсулнокии занбўрони овардашуда нисбат ба занбўрони 

мањаллї њама ваќт зиёд мебошад. Инчунин ҳангоми овардани занбўрони 

нав, табиат ва растаниҳо њам таѓйир меёбанд, аз ин лиҳоз мањсулнокиашон 

низ меафзояд [5]. 

Мувофиқи таҳќиќотњои худ Билаш Г.Д. [5] муайян намудааст, ки 

занбўрњои зоти майкопї аз зоти карпатї фарќ мекунанд. Онњо ба шароиту 

иќлими љануб ва Федератсияи Россия бењтар мутобиќ карда шудаанд, зеро 

онњо њадди аќал 20% нишонањои аз љињати иќтисодї фоиданок доранд. 

Дарозии хартумча 6,65 то 7,0 мм мебошад, ки он ба занбўрон имконият 

медињад, ки растанињои энтомофилиро гардолуд намоянд. Њангоми болои 

асалро бо мум пӯшондан бештар асал хушк ё сафед нигоњ дошта мешавад 

ва бо мурури замон бо фурў рафтани сарпӯши мумї ва ба сатҳи асал 

расидан дар чашмакњо омехта мешавад ва он ба ранги тира ва тар табдил 

меёбад. Занбўрони майкопї дар муќоиса бо зоти карпатї нуќтањои зарди 

хокистарї доранд. Дар асоси таҳқиқот хусусиятњои фарќкунандаи зоти 

майкопї ва зоти карпатиро гирифта муайян намудаанд, ки дар зотњои 

карпатї мањсулнокї ва ќобилияти кор кардан ва бо хўрока таъмин 
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намудани насли худ яке аз хусусиятњои арзишманди он мебошад. Танҳо 

хусусияти фарқкунандаи занбўрони зоти карпатї дар муќоиса бо 

занбўрони майкопї дар он аст, ки дар онҳо дуздӣ бештар ба назар мерасад. 

Ин амали онҳо натанҳо тафтиш кардани оилаҳоро дар ваќти љамъоварї 

намудани гарди гул ё шањд душвор месозад, балки метавонанд занбўроне, 

ки заифанд, ба нестї оварда расонанд.[49]. 

Дар шароити вилояти Рязани Федератсияи Россия, [Шиманова 

.Н.П.,129] оид ба занбўрони хокистарранги кўњии қафқозї, тањќиќот 

гузаронида муайян намудааст, ки ин зот ноњиябандӣ гардидааст ва бо 

занбўрони мањаллї имконияти хуби бордоршавї дорад. Аз маълумотњои 

олим бармеояд, ки дар он љойе, ки шањдљудокунии нисбатан суст ё барваќт 

ва давомнокї баланд аст, зоти занбўри хокистаранги кўњии қафқозиро 

истифода бурдан ба маќсад мувофиқ мебошад. 

Аз натиҷаи таҳқиқотҳои худ ќайд менамояд, ки бинобар сабаби 

хусусиятњои олї доштани занбўрони хокистарранги кўњии қафқозї, 

занбўрпарварони вилоятњои марказї, Урал ва Сибир ба онњо диќќати 

махсус медињанд. Аз рўи маълумотњои олим занбўри хокистарранги кўњии 

қафқозї ва дурагањои онњо бо занбўрњои мањаллї худро беҳтар нишон 

медиҳанд. Аз рўи инкишоф ва мањсулнокї низ, нисбат ба занбўрони 

мањаллї бартарї доранд.[36].  

 Олимон қайд менамоянд,ки барои тараќќиёти оилаҳои занбўрони асал 

хўрокањои иловагї наќши муњимро мебозанд. Тањќиќотњои олимон нишон 

медиҳанд, ки занбўрони хокистарранги кўњии қафқозї њангоми љуфтшавии 

байни зотњо ќобилияти хуби зиёд намудани мањсулнокиро доранд ва он аз 

таъсири гетерозис ба амал меояд, ки ин зимистонгузаронї ва самараи 

иќтисодии боѓчаро баланд мебардорад .[40,96]. 

Яке аз мамлакатҳое, ки дар он занбўриасалпарварї тараќќї 

намудааст, Доѓистон мебошад. Тамоми масоњати ин кишвар аз растанињои 

шањддињандаю гарддињандаи зиёд ѓанї мебошад.  
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 Нисбат ба фарќияти занбўрони асали мањаллӣ аз занбўрони дигар 

зотњо чунин ақидаҳо мавҷудан, ки занбўрони мањаллї дар аввали фасли 

бањор нисбат ба дигар зотњо аз ҷиҳати тараққиёт бартарї доранд ва дар 

моњи май нисбат ба дигар зотњо аз ҷиҳати тухмгузорӣ то 2 байни шон (то 

500г) ќафо мемонанд. Наслгузории шабонарўзии занбўрони мањаллї 

нисбат ба дигар зотњои тањќиќотї аз 3 то 17% фарќ менамоянд. Њамин 

тавр, хулоса бароварда мешавад, ки бо тамоми хусусиятњои хољагидорї, 

зоти занбўрони қафқозї аз занбўрони мањаллї дар Доѓистон бартарї 

доранд.[48].  

Соњаи занбўриасалпарварї дар Япония аз солњои 1876 инљониб рў ба 

тараќќї нињодааст. Дар ин кишвар барои истењсоли мањсулоти 

занбўриасалпарварї истифодаи кўчонидани оилањои занбўрони асал ба 

танзим дароварда шудааст. Аз њама бештар соњаи занбўриасалпарварї дар 

љазирањои Хонсю, Сикоку ва Кюсю пањн гардидааст, ки дар ин минтақаҳо 

зиёда аз 300 намуди растанињои шањддињанда мерўянд, ки асоси онро 

мањсар, мушунги хитойї ва растанињои лўбиёгӣ ташкил менамоянд.[132].  

Ҳангоми омӯзиши қобилияти зимистонгузаронии зотҳои овардашуда 

дар шароити ноњияњои тобеи маркази Љумњурии Тољикистон ба хулоса 

омада аз ҷумла қайд менамояд, ки зоти карпатї нисбат ба зоти занбўрони 

мањаллї аз 20 то 25% вобаста ба тараќќиёт ва хусусиятҳои хољагидорї 

фарќ менамоянд [120]. 

Баъд аз таҳқиқотҳои зиёди гузаронидашуда чунин аќидаро олимони 

Русия ҷонибдорӣ намудаанд [6,13,92,45,16]. 

1.3. Хусусиятњои биологї, морфологї ва хољагидории занбўрони асал 

Дар замони муосир таъмини ањолї бо мањсулоти озуќаворї яке аз 

масъалањои муњим ба њисоб меравад. Њукумати кишвар таъмини амнияти 

озуќавориро яке аз њадафњои стратегии мамлакат ҳисобида, ислоњоти 

соњаи кишоварзиро ба тадриљ роњандозї менамояд. Занбўрони асал ба 

синфи њашаротњо дохил гардида, њамчун оила, дар шакли љамоавї зиндагї 

менамоянд. Занбўрони асал системаи мураккаби биологї буда, аз 
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модарзанбўри бордоршуда, занбўрони корї ва нарзанбўрон, ки дар синни 

гуногун вомехўранд, ташаккул ёфта аст. Аз рўи аќидаи олимон гузариш ба 

њаёти љамоавї, таќсимоти вазифањо ва гуногунии шакли морфофизиологии 

занбўрони модина аз рўи аз худкунии кори нав, аз њисоби фаъолияти 

бозмондани узвњо ва инкишоф ёфтани узвњои серњаракат ба вуљуд 

омадааст. Истифодаи кандуи дуќабатаи стандартї тавонист тараќќиёти 

оилаи занбўронро 1,7-2,0 маротиба афзоиш дињад [121].  

Тухмгузории модарзанбўр нишонаи асосии инкишофёбии оилањои 

занбўрони асал дар аввали фасли бањор ба њисоб рафта, афзоишёбии 

ояндаи оила аз вазни он вобастагї дорад. Модарзанбўри љавон дар ҳолати 

190мг вазн доштан ва њангоми мусоид будани шароити иқлим дар як 

шабонарўз вобаста ба вазни худ зиёд тухм мегузорад, ки ин сермањсулии 

онро нишон медињад [32].  

Дар систематика оилаҳои занбўри асал, ки онҳо њамчун воњиди томи 

дорои хусусиятњои биологї ва хољагї мебошанд, чунин мавќеъ доранд: он 

ба гурўњи њайвоноти бесутунмӯњра дохил шуда, аз рўи таснифот ба типи 

буѓумпойњо, ќатори пардаболон, синфи њашаротњо, оилаи занбўрон, 

авлоди занбўрњо ва намуди занбўри асал мансуб мебошанд [116]. 

Таҷрибањои гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки миқдори 

тухмгузории шабонарӯзии модарзанбӯри зоти карпатӣ бинобар сабаби 

гарм омадани боду ҳаво 1841,7 дона тухмро ташкил намуд, ки аз занбӯри 

маҳаллӣ ҳамагӣ 8,4 дона тухм дар як рӯз зиёд буд. Аммо модарзанбўрони 

зоти карпатӣ дар ҳамин рӯз аз занбӯрони маҳаллӣ ба миқдори 358,1 дона 

кам тухм гузоштанд. Сабаби зиёд тухм гузоштани занбӯрони маҳаллӣ аз 

руи таҳқиқотҳои селексионии гузаронидашуда дар он аст, ки модарзанбӯр 

хусусиятҳои биологию хоҷагидориро аз зоти занбӯрони карпатӣ 

гирифтааст. То 12 июл миқдори тухмгузории модарзанбӯр баъди ҳар 

назорат афзоиш ёфт ва баъд аз он, ки занбӯрон лоначаҳоро бо шаҳд пур 

намуданд, миқдори тухмгузорӣ маҳдуд гардид [113].  
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Оид ба афзоишёбии табиии оилаҳои занбўрони асал ва нигоњдории 

онњо аз селашавии табиї дар шароити ноҳияи Мастчоњи кўњї [Губин 

В.А.,13] чунин ќайд менамояд: селашавии табиї-ин як ѓаризаи номатлуб ва 

яке аз хусусиятҳои манфии занбӯрони асал ба шумор рафта, дар натиҷаи он 

мањсулнокии оилаҳои занбўрон кам мегардад.  

Таљрибањои мо нишон медиҳанд, ки баъзе солњо бинобар сабаби 

зимистони на он қадар хунук ва барвақт омадани фасли бањор, баъди 

хўронидани хўрокањои зиёд ва шањдљудокунї, оилањо зуд пурќудрат 

мегарданд ва ќариб њамаи оилањои пурќудрат ба селашавии табиї 

гирифтор мешаванд. Аз ин лиҳоз, тавсия дода мешавад, ки оилањои 

пурќудрате, ки акнун ба селашавии табиӣ шурӯъ менамоянд, ҳангоми 

набудани љой дар лона шонњои наслдор ба оилаҳои камқудрат дода шавад 

ва ё оилачаи хурд ташкил карда шавад. Дар ин сурат, мо метавонем ҳам 

оиларо аз селашавии табиӣ нигоҳ дорем ва ҳам як оилаи пурқудрат ташкил 

намоем [52].  

 Нисбати холгузорӣ [Николаенко В.П.,56] чунин ибрози ақида 

менамояд: модарзанбўри оилае, аз 12 хол кам баҳо гирифтааст, дар оянда 

аз њисоби оилаи пурќудрат он иваз карда мешавад. Пас аз ивази 

модарзанбўр, насли он аз модарзанбўри худ фарќ менамояд. Занбўрони 

кории ба дунё омада гарчанде аз як модар бошанд њам, аммо падарони 

онњо зиёд мебошанд. Агар модарзанбўр бо насли наринаи худ вохўрда 

ҷуфтӣ шуда бошад, он гоҳ дар оила наслҳои нуқсондор пайдо мешаванд ва 

ин муносибати хешу табориро дар илм ҷуфтшавии хешӣ ё инбридинг 

меноманд ва ин ҳолатро мо метавонем мушоҳида намоем. Аз ин лиҳоз, мо 

бояд њар 3-5 сол модарзанбўрони занбўрљойро бо модарзанбўрони зотї 

иваз намоем. 

Гардолудкунии растанињои энтомофилї яке аз роҳњои асосии баланд 

бардоштани маҳсулнокии соҳаи растанипарварӣ ба њисоб меравад. 

Бинобар ин гузаронидани корњои селексионї ва дар натиҷа ба даст 

овардани зотҳои хушсифати занбўрони асал, имконият фароҳам меорад, ки 
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соҳаи занбӯриасалпарварӣ ва соҳаи растанипарварӣ рушд ёбад. Чунин 

амалиёт барои нигоҳдории хусусиятҳои хољагидорӣ, наќши асосиро 

мебозад. Вазифаи асосии ин амалиёт тоза нигоњ доштани генофонди зоти 

занбўрон мебошад [8].  

 Яке аз роњҳои асосии зиёд намудани мањсулнокии оилаҳои занбўрони 

асал-ин гузаронидани таҳқиқотҳои селексионї мебошад ва ин таҳқиқотҳо 

имкон фароҳам меоранд, ки мањсулнокї ва давомнокии умри занбўрон 

бештар гардад. Яке аз сабабҳои ќафомонии кори хушзоткунии занбўрон 

дар он аст, ки бордоршавии модарзанбўр дар фазо ва дар дурии 5-10 км аз 

занбўрљой мегузарад. Аз ин сабаб мо мушоҳида карда наметавонем, ки 

модарзанбўр бо кадом зоти нарзанбўр бордор гардидааст. Дуруст ба роњ 

мондани корњои хушзоткунии занбўрон метавонад мањсулнокии оилаи 

занбўронро зиёд намуда ба дигар соњањо ёрии худро расонад ва самараи 

иќтисодии занбўрљойро баланд бардорад [2]. 

Њамин тавр, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки гузаронидани 

корњои тањќиќотї ва ноњиябанди намудани зоти занбўрон, омили асосии 

зиёд намудани мањсулнокї мебошад. 

Дар тањќиќотҳои гузаронидаи [Гребенникова В.С.,12] худ муайян 

кардаанд, ки њарорат яке аз омилҳои асосии экологї ба ҳисоб меравад, ки 

ба зинда мондани оилаҳои занбӯри асал таъсир мерасонад. Махсусан ин 

омил барои зинда мондани тамоми њашаротњо низ таъсири мусбии худро 

мерасонад. Њарорати муайяну мувофиќ барои њашаротњои 

гардолудкунанда ва дигар намуди занбўрон, ки барои зинда мондани онҳо 

зарур аст ва вобаста ба фаслњои сол муайян карда шудааст, чунин 

мебошад: дар моњи апрел 12°С, моњи май 15°С ва моњи июн 20°С мебошад. 

Дар оилањои занбўрони асал бошад, ин њарорат куллан таѓйир меёбад ва 

ба 35,6°С баробар мебошад. 

Баъзан оилањои занбӯрони асал, ки мањсулнокии зиёд медињанд дар 

фасли зимистон ќувваи зиёд сарф менамоянд, дар аввали бањор тараќќї 

намеёбанд ва бинобар ин сабаб зиста наметавонанд. Асоси пешбурди ин 
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масъала пурзўршавии фаъолиятнокии инвертаза дар ѓадуди њалќи занбўр 

мебошад. Ѓадуди њалќ дар занбўрони якрўза ќариб, ки нест, аммо пас аз 7 -

15 рўзагї ин ѓадуд вобаста ба шањдљудокунии растанињо ва додани хўрока 

рўз аз рўз афзоиш меёбад [131]. 

Бо назардошти натиҷаҳои таҳқиқотҳои гузаронидашуда чунин 

пешниҳод менамоем: дар занбўрљой оилањои хурди дорои 4 шондошта 

омода карда шавад ва ҳангоми суст гардидани қудратнокии оилањо аз 

њисоби ҳамин оилачањои хурд оилањо пурќувват карда шаванд. 

Ҳангоми њалли масъалаи зимистонгузаронї [Шарипов А.,124] ќайд 

менамояд, ки ин омил яке аз омилњои муњимтарин ба њисоб рафта, нест 

шудани занбўр дар фасли зимистон ба занбўрпарвар талафоти ҷиддие пеш 

меорад, ки ин арзиши хеле гарон дорад. Бинобар ин дар асоси 

дастовардҳои илмӣ тайёр кардани занбўрони асал ба фасли зимистон ба 

маќсад мувофиќ мебошад. Агар мо назорат намоем, ки дар охири моњи 

август ва аввали моњи сентябр шањдљудокунї кам аст, (дар як рўз 100 -150 

гр) моро зарур аст, ки дар канду аз 10 то 12 шон гузорем ва дар њолати 

бисёр будани шонњо ба миқдори 15-16 дона ба занбӯрон хатар эҷод 

менамояд, зеро ки шањди нав омадаро занбўрон ба тамоми қисматҳои 

шонҳо паҳн намуда, болои онро бо мум мепӯшонанд ва дар зимистон ин 

асал ба шўшабандї, яъне кристализатсия шурӯъ менамояд, ки занбўрон 

онро гирифта наметавонанд. Дар ин ҳолат агар асали эњтиётї мавҷуд 

набошад, мо метавонем аз ќандоби 75% истифода намоем. Роњи дигари 

бехавф баромадани оилаи занбўрон аз зимистон - ин бунёди оилаҳои 

занбўрони љавон аст, ки дар зимистон камтар мефавтанд. Яке аз роњњои ба 

миќдори зиёд гирифтани оилаҳои занбўрони љавон-ин дар оила нигоњ 

доштани модарзанбўрони яксола, ки тухмгузориашон дар як мавсим 15-17 

рўз давом ёфта, назар ба модарзанбўрони ду ва се сола пурсамар мебошад. 

Ба аќидаи олим [Малаю А.,47] истењсоли асал-яке аз корҳои мураккаб 

буда, аз истењсоли мањсулоти чорводорї фарќ мекунад. Барои истењсоли 
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асал омилњои зиёде таъсир менамоянд, ки онњоро метавонем ба як 

систематика дохил намоем: 

а) омилњои дохила - ба хусусиятњои оилаи занбўр, намуди занбўр ва 

хусусиятњои пурќувватии оилањои занбўрњо вобаста мебошад. Вазъияти 

физиологии занбўр дар ваќти љамъоварии асал ва сохтори оилаи занбўрон 

аз миќдори занбўрњои корӣ вобаста аст. 

б) омилњои беруна – њосилнокии растанињои шањддињанда, вазъи боду 

њаво,шароити иқлим ва истифодабарии технологияи муосири истењсоли 

асал. 

Њамаи омилњои дар боло нишондодашуда бо ҳам алоқаманд мебошанд 

ва онњоро истифода бурда, мањсулнокї ва сифати асалро баланд 

бардоштан мумкин аст. 

1.4. Истифодаи хўрокањо дар соњаи занбўриасалпарварї 

 Оид ба хўрокаи занбўрони асал чунин ибрози ақида менамояд, ки 

ферментњо ғизоро таҷзия намуда, худашон дар ҳолати мањлулшавї 

иштирок намекунанд Мисол, пепсин ферменти системаи аъзои њозима 

мебошад, ки хўрокаро ба кислотањои аминї ва пептидњо људо менамояд. 

Ҳангоми ба хўрока илова намудани ферменти пепсин занбўрон аввали 

фасли бањор гарди гули овардаро пурра истифода мебаранд.  

Пепсин моддае мебошад, ки сафедаи гарди гулро вайрон менамояд, ки 

дар натиља аминокислотаҳо зиёд мешавад ва занбўрон барои истеъмоли 

зиёди гарди гул имконият намеёбанд. Агар занбўрон хўрокаи гарди 

гулдорро кам истеъмол намоянд, он гоҳ организми онҳо кам фаъолият 

менамояд ва умри занбўрон зиёд мегардад. Њамин тавр, таљрибањои 

гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки истифодаи пепсин метавонад умри 

занбўронро дароз намуда, ќудратнокиро зиёд, мањсулнокиро афзун ва 

селашавии табииро кам намояд [38].  

Дар бораи асал, ки мањсулоти беназир буда, онро занбӯрон аз 

растаниҳо ҷамъоварӣ менамоянд [Кулаков В.Н.,42] чунин мегўяд: асал 

мањсули занбўр ва табиат буда, моддаи ѓизоноки ѓознок, бўйи форами хуш 
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ва маззаи ширин дорад. Асале, ки аз як намуди растанї гирифта шудааст 

асали якнабототї (монофлорный), асале, ки аз якчанд намуди растанињо 

гирифта шудааст асали бисёрнабототї (полифлорный) меноманд. Дар 

баъзе мавридњо асали гирифтаро ба њамон мавзеъ номгузорї менамоянд, 

ба монанди асали љангал, даштї, марѓзор, кўњистон ва ѓайрањо. Ранги асал 

вобаста ба таркиби гарди гул таѓйир меёбад, ки дар таркиби он Fe, Cu, Mn 

ва моддањои рангкунанда, каротиноид, флавоноид, хлорофилл ва дигар 

моддаҳо мављуд мебошад. 

Дар бораи гардѓизо [Харитонова М.Н.,97] чунин мегўяд: гардѓизо аз 

гарди гули овардаи занбўрон, ки ба он моддаи махсуси луоби дањонро 

якљоя намудаанд ва он ба туршшавии бактерияњои љурѓотї мубаддал 

гардида, таркиби химиявиаш таѓйир ёфтааст, омода мегардад. Ба таркиби 

биологї ва физиологии гардѓизо моддањои сафедадор, аминокислотањо, 

карбогидратњо, липидњо, витаминњо, ферментњо, моддањои минералии 

гарди гул таъсир мерасонанд. Таљрибањои гузаронидашуда нишон 

медиҳанд, ки байни гарди гул ва гардѓизо тафовути калон мављуд аст. 

Нигоњдории гарди гули дар тирамоњ ҷамъоварӣ гардида назар ба гарди 

гули дар бањор ҷамъоварӣ гардида, ба занбўрон мушкилї эҷод 

наменамояд, чунки гарди гул дар тирамоњ бо моддањои зарурии биологї 

бой гардидааст, ки барои њаётгузаронии занбўрон мувофиқ мебошад.  

Дар мавриде, ки асал моддаи ѓизоии карбогидратї ва мањсулоти 

асосии соњаи занбўриасалпарварї ба шумор меравад [Қаҳоров Н.Ш.,29] 

чунин қайд менамояд, ки асали табиї аз рўи пайдоиши ботаникї се намуд 

мешавад: асали гулї, асали ширинчагї ва асали омехта.  

Таркиби химиявии асал бисёр мураккаб буда, зиёда аз 40 намуди 

карбогидратњо, ферментњои зиёд, витаминњои бешумор, 23 намуди 

аминокислотањои озод, зиёда аз 300 намуди моддањои минералию органикї 

дорад.  

Лаззати њамаи навъњои асал ширин аст, аммо асали шоњбулут, тамоку 

ва баъзе навњои асали ширинчагї маззаи талх доранд. Талхмазза будани 
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асал аз моддаҳои дар таркиби он буда вобастагӣ дорад, ки ин аз мавҷуд 

будани моддањои органикї ва аминокислотањо шаҳодат медиҳад.  

Манбаи пайдоиши асали ширинчагї моъеи ширине мебошад, ки он 

моддаи ихроҷшудаи аз бадани ширинча буда, онро занбўрон ҷамъоварӣ 

намуда, дар оила захира менамоянд. Асали табиї хусусиятњои 

зиддиилтињобї, зиддимикробї, зиддивирусї, зиддимаѓорї, 

зиддирадиатсионї, консервакунї, танзимкуниро дошта хусусияти 

пурќувваткуниро доро мебошад.  

Оид ба ѓизонокии он [Қаҳоров Н.Ш.,31] баъди таљрибагузаронињои 

зиёд ќайд менамояд, ки барои таъмин намудани тараққиёт, фаъолияти 

њаётї, наслдињї ва робита бо муњити атроф занбўрони асал бояд чунин 

ѓизо – сафеда, равѓан, карбогидрат, моддањои минералї, витамин ва обро 

аз худ намоянд. Ин моддањо ба организм ворид гашта, дар љараёнњои 

мубодилавї иштирок менамоянд, ки бар асари ин моддањо дар љараёни 

мубодилаи моддаҳо, пайвастагињои нисбатан соддатар бо људо намудани 

миќдори бештари энергия таљзия мегарданд.  

Занбўрон асосан ду намуди асосии ѓизо: шањд ва гарди гулро истифода 

мебаранд, ки онњоро аз гули растанињои энтомофилї љамъ меоранд. 

Занбўрон шањдро ба асал ва гардро ба гардѓизо коркард намуда, барои 

давраи зимистони номусоид захираи ѓизои консентратиро муњайё 

менамоянд. Миќдори асосии сафедањоро занбўрон аз гарди гулњои 

растанињои асалдор ва растанињои гарди гулдор, ки онњоро омехта 

месозанд, мегиранд. Дар гарди намудњои гуногуни растанињо аз 4 то 42% 

сафеда ва дар гардѓизои дар чашмаки шон захирашуда ќариб 20% сафеда 

мављуд аст.  

Равѓан ё липидњо манбаи энергия ба њисоб мераванд. Занбўрон 

равѓанро аз гарди гул ва гардѓизо мегиранд. Дар гарди гули растанињои 

гуногун аз 1,4 то 19,5 % равѓан ва дар гардѓизо бошад ќариб 9% равѓан 

мављуд аст.  
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Карбогидратњо пайвастагињои органикие мебошанд, ки барои 

организм њамчун маводи энергетикї хизмат намуда, гармињосилкунї ва 

кори мушакњоро таъмин менамоянд. Витаминњо барои муътадил инкишоф 

ёфтани њаётгузаронии занбўрон зарур мебошанд. Дар якљоягї бо дигар 

моддањо, онњо маљмўи љараёни биологии организмро назорат ва танзим 

менамоянд. 

Дар тањќиќоти худ [Юмагужин Ф.Г.,130] қайд намудааст, ки хўроки 

асосии занбўрони асал, ин асал ва гарди гул мебошад. Истифодаи асал ва 

гардѓизо дар оилањои занбўрон вобаста ба ќувваашон дар як сол чунин аст: 

- оилаи пурќувват 90-100 кг асал ва 25-30 кг гардѓизо;  

- оилаи миёнањол 80-90 кг асал ва 20-25 кг гардѓизо;  

- оилаи камќувват 70 кг асал ва 20 кг гардѓизо; 

Нисбат ба хўронидани хўрокањо ва омилњои зиёдшавии мањсулнокї 

[Малаю А.,46] чунин қайд менамояд, ки инсоният тамоми њайвонњоро бо 

хўрокаи зарурї бо маќсади афзун намудани мањсулнокї таъмин намудааст. 

Дар соњаи занбўрпарварї бошад, занбўр хўрокаи сафедадор (гардѓизо) 

ва хўрокаи ќувватнок (асал) тайёр менамояд, занбўрпарварон онро 

мегиранд ва барои зимистонгузаронї њамчун ќувва як њиссаашро 

мегузоранд. Фаъолияти њаётї ва мањсулнокии оилаи занбўри асал ба 

сарфшавии ќувва вобаста мебошад. Занбўр ќувваро аз хўрока пас аз 

коркард ба даст меорад. Як ќисми ќувваро занбўрон барои њаётгузаронии 

худ, ќисми дигарро барои ба танзим даровардани микроиќлими лона 

(гармї, аз гармии зиёд озод намудан) сарф менамоянд.  

Њарорати лонаи занбўр вобаста ба ќудратнокии оила мебошад. Дар 

фасли зимистон оилаи пурқудрат назар ба оилаи камќудрат хўрокаро ба як 

занбўр зиёдтар сарф менамояд, ва аввали бањор тухмгузориро барваќт 

шурӯъ намуда, оилаи хурд ташкил карда, мањсулнокиаш низ баланд 

мегардад. 

Таҷрибаҳои гузаронидашудаи [Мухамадзанова Р.М.,54] вобаста ба 

шањдљудокунии пахта, ки яке аз растанињои асосии шањддињанда ба њисоб 

меравад, чунин мегўяд: шароити мо барои зиёд намудани миќдори оилањои 
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занбўр ва мањсулнокии онњо мусоидат мекунад. Дар ноњияи мо ду намуди 

пахта, миёнанах ва мањиннах корида мешавад, занбўрон шањди онро 

гирифта мањсулнокии пахтаро зиёд менамоянд. Таљрибањо нишон 

медиҳанд, ки на њамаи навъњои пахта њатто як ќисми растанї, якхела шањд 

људо наменамояд. Баъзан гармии зиёд, пастшавии њарорати њаво ва боди 

афѓонї (хокбориш) ба шањдљудокунии растанињо монеа мешаванд, 

занбўронро ба селашавии табиї гирифтор менамоянд, ки дар натиља 

мањсулнокии оилаҳои занбўрон кам мешавад. 

Таҷрибаҳои аз тарафи [Гардава К.С.,10] нисбати зиёд намудани 

манбаи хўрока иброз менамояд, ки Гурљистон давлатест, ки иќлими 

гуногун дошта, баландии зиёда аз 1500 м аз сатњи бањр дорад. Барои ба 

даст овардани мањсулоти дилхоњ занбўрпарвар бояд дар занбўрљойи худ 

оилаи пурќудрат нигоњ дорад. Оилаи занбўри камќудрат аввали бањор 

тараќќиёти суст дорад, ки он ќобилияти пурра гирифтани шањди растаниро 

надорад. Яке аз роњњои пурмањсул намудани занбўрљой ин оилањои 

занбўрро ба фасли зимистон омода кардани занбӯрон мебошад, ки он 

мањсулнокии оилањоро то 1,7кг зиёд менамояд. 

Дар таҳқиқотҳои илмии худ ба таркиби хўрока илова намудани 

моддаи бўйи махсусдошта, яъне феремонро олимон чунин ќайд менамоянд, 

ки барои тараќќиёт ва нигоњдории оилањо аз селашавии табиї, ин модда 

наќши муњимро мебозад. Маќсади тањќиќотњои илмї аз хўронидани 

хўрокаи карбогидратї ва якљоя намудани бўйи модарї мебошад, ки 

оилањои занбўри асалро аз селашавии табиї нигоҳ медорад [74,128]. 

Њамин тавр  истифодаи бўйи модарон, селашавии занбўронро кам 

намуда, мањсулнокии оилаи занбўрро зиёд менамояд. 
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БОБИ II. МУҲТАВОИ ТАҲҚИҚОТ 

2.1. Мавод ва усулњои таҳқиқот 

Таҳқиқоти илмӣ дар хољагии занбўриасалпарварии ба номи «Файзалї 

Саидов» ва хољагии фермерии «Бекмуродов М». - и ноњияи Кӯшониёни 

вилояти Хатлон дар солњои 2017-2020 гузаронида шудаанд. 

Тадқиқоти илмӣ мутобиқи барномаи тасдиқгардидаи (РҚД 

0116ТJ00552)  шуъбаи занбӯрасалпарварии Институти чорводорї ва 

чарогоњи АИКТ «Коркард ва дар амал ҷорӣ намудани усулҳои селексиони-

генетикӣ ва технологӣ оид ба офаридани оилаҳои занбӯри асали 

сермаҳсул» гузаронида шудаанд. 

 Бо ин маќсад 3 гурўњи оилаи занбўронро, ки њар гурўњ аз 10 оилаи 

занбўр иборат буд, мавриди омӯзиш ќарор додем. Њаммаи гурўњњои 

тањќиќотї ва назоратї дар ваќти ташкил намудан аз 2 кг занбўр, 5 кг 

хўрока, модарзанбўрони яксола, насли пўшида дар як шон, насли кушода 

дар 0,5 шон иборат буданд.  

Оилаи занбўрон дар кандуи хобидаи 16-чаҳорчўбагї нигоњ дошта 

мешудаанд. Занбўрон аввали фасли бањор дар назди боѓњои мевадињандаи 

бодом, шафтолу, себ, олуча ва гелос нигоњ дошта шуданд, баъдан дар моњи 

май оилаҳои занбўрон ба майдони пахтазор кўчонида шудаанд.  

Корҳои илмӣ таҳқиқотӣ аз рӯи нақшаи дар Ҷадвали 2.1. овардашуда 

гузаронида шуданд. 
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Ҷадвали 2.1. Наќшаи тањќиќот 

Таъсири омилҳои экологию биологї ба тухмгузорї ва мањсулнокии оилаҳои 

занбўрони асал 

                   ↓                                                    ↓                                                ↓ 

Гурӯҳи 1(назоратӣ)  Гурӯҳи 2 (таҳқиқотӣ-1)  Гурӯҳи 3 (таҳқиқотӣ-2) 

  

                   ↓                                                    ↓                                                ↓ 

Таъсири омилҳои 

экологї 

 Таъсири омилҳои 

биологї 

 Истифодаи хўрокаи 

серѓизо 

       ↓                       ↓                                     ↓                               ↓                       ↓ 

ҳарорат  Намнокӣ  дурагакунии 

зоти карпатї 

бо занбўрони 

мањаллї 

 иловаи 

гарди 

гул 

 иловаи 

афшурдаи 

кирминаи 

нарзанбӯр 

 

       ↓                        ↓                                    ↓                                ↓                      ↓ 

Нишондодҳои омӯхташаванда 

                                ↓                                                                         ↓ 

Зимистонгузаронии оилаҳо   Ҷамъоварии гарди гул 

↓ ↓ 

Муайян кардани микроиқлими лона  Муайян кардани вазни асалдон 

↓ ↓ 

Тухмгузории шабонарӯзии 

модарзанбӯр 

 Бунёди модарзанбӯр 

↓ ↓ 

Динамикаи насли рӯйпӯш  Нишондодҳои хоҷагидорӣ 

↓ ↓ 

Фаъолияти парвозии занбӯрон  Маҳсулнокии оилаҳо 

                                 ↓                                                                      ↓ 

Самаранокии иқтисодӣ 
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Дар гурӯҳи якуми назоратӣ аз се гурўњи омўзишӣ ҳангоми 

зимистонгузаронӣ таъсири омилҳои экологї - њарорат ва намнокї, омӯхта 

шуд. Дар ин љой бо фарќияти њарорат ва намнокї, миќдори тухмгузории 

модарзанбўр дар гурӯҳи оилаҳои занбўрони назоратию тањќиќотї пурра 

дида баромада шуд.  

Вобаста ба ин ҳолати зимистонгузаронӣ, миқдори насл, парвози 

занбӯрон, вазни гарди гул ва шаҳди овардаи занбӯрони корӣ ва 

маҳсулнокии оила таҳлил карда шудааст.  

Дар гурӯҳи дуюм тухмгузории модарзанбӯрони насли якум, ки дар 

натиҷаи љуфтшавии зоти карпатї бо занбўрони мањаллї дар оилаҳои 

таҳқиқотӣ рӯёнида шудааст, муайян карда шуда, таъсири он ҳамчун омили 

биологї ба маҳсулнокии оилаҳо нисбат ба гурӯҳи назоратӣ муқоиса карда 

шуд. 

Дар гурӯҳи сеюм ба хӯроки иловагии оилаҳои гурӯҳи таҳқиқотӣ, ки аз 

қандоби 70% иборат буд, 100г гарди гул ва афшурдаи 8%-и кирминаи 

нарзанбўр илова намудем. Сипас таъсири онро ба тухмгузории 

модарзанбӯр ва маҳсулнокии оилаҳо нисбат ба оилаҳои назоратӣ муайян 

намудем. 

Барои муайян намудани тухмгузории модарзанбўр бо усули 

коркардабаромадаи Институти занбўрпарварии Федератсияи Россия 

миќдори насли пўшидаро бо ёрии шони симкашидаи андозааш 5 х 5 см, ки 

дар як мураббаъ 100 дона тухм ё кирмина љой гирифтааст њисоб карда шуд.  

Ќудратнокии оилаҳои занбўри асал бо роњи њисоб намудани 

лоначаҳои пур аз занбӯр муайян карда шуд. Мувофиќи нишондодњои 

Институти занбўрпарварї як лонача занбўре, ки дар як байни шони 

стандартии (435 Х 300мм) љойгир аст, то 300 г вазн дошта, 3000 адад 

занбӯрро дар бар мегирад.  

Барои муайян намудани вазни занбўр, аз тарозуи аналитикї истифода 

карда шуд [6]. 
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Вазни хушки занбўр бе узвњои њозима пас аз хушк намудан дар 

термостат баркашида шуда, бо вазни зиндаи занбӯр муқоиса карда шуд 

шуд.  

Гази оксиген ва карбон ба ќубурњои қутри дохилиашон 0,5-5,0 мм, ки 

дар якчанд љойи занбўрќуттї васл гардида буданд, гирифта шуда, бо 

воситаи газоанализатори ГХП-3М њисоб карда шуд [21]. 

Нитрогени умумиро бо усули Келдал ва равѓаннокиро бо усули 

Сакслет муайян намудем.  

Њарорат ва намнокии дохили кандуњо тавассути асбобњои термометр 

ва психрометри аспиратсионии Ассман чен карда шуд.  

Мувофиқи нишондоди [,5] тарзи тайёр намудани оилаи хурд мувофиќи 

стандарт аз як модарзанбўри бордоршуда то 1,2 кг занбўри корї, 4-шон, 

яъне ду шони наслдори кушода ва ду шони наслдори пўшида ва ду шони 

дорои 2-4 кг хўрока дошта иборат мебошад.  

Маҳсулнокии асалро бо баркашидани шонњои асалдор, пеш аз 

асалгирӣ ва баъди он, инчунин асали ба зимистонгузаронї гузошташуда, 

ба њисоб гирифта шуд. Ғайр аз он воридшавии шањд ба воситаи тарозуи 

назоратӣ дар оилаи миёна ҳисоб карда шуд, усули [5]. 

Мањсулнокии мумиро бо њисоб намудани миќдори мумвараќи 

гузошташуда ва сохтмони он, ки ба як шон 70г мум сарф мешавад, њисоб 

карда мешавад. Ба ѓайр аз ин боз забончањои сохташуда, мумњои паҳлуҳои 

шон ва рӯйпӯши асал низ ба он илова гардид [6]. 

Вазни халтачаи шањдоварии занбўронро бо дошта гирифтани занбўри 

корї дар болои тахтачаи парвозї ва људо карда гирифтани халтачаи 

шањдоварї бо баркашидани он дар тарозуи электронї ё тарозуи тарзионии 

ВТ-500 ба њисоб гирифта шудааст. Ин амалро дар њамаи гурўњњои 

тањќиќотї ва назоратї дар як ваќти муайян гузаронида, њисоби миёнаи он 

гирифта шуд [5]. 
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Вазни гарди гули овардаро бо дошта гирифтани занбўр дар болои 

тахтачаи парвозї ва бо воситаи пинсет аз сабадчаи занбўр гирифта бо 

тарозуи тарзионї ВТ-500 бар кашидем [5,135]. 

Њамаи харољотњои сарфшуда ба монанди сарфи хўрока, гирифтани 

мумвараќ, кўчонидани оилањои занбўри асал, сарфи доруњои табобатї, 

маоши занбўрпарвар ва маблаѓи ба дастовардаро аз њисоби њамаи 

мањсулот њисоб намуда, самараи иќтисодии боѓчаи занбўр ба њисоб 

гирифта шуд.  

Њамаи мањсулоти занбўри асал ба воњиди асалӣ (ВА) гардонида шуд, 

ки бо ќарори Њукумати Федератсияи Русия аз 5.07.1989 таҳти №212 ќабул 

гардидааст. Як воњиди асалӣ ба як кг асал ва маблаѓи он баробар мебошад. 

Коркарди раќамњои биометрї бо усули њисобкунии вариатсионии 

статистикї бо тафтиши сањењи бадастомада бо ёрии барномаи компютерии 

Excel 2007 таъмин карда шуд. Дар љадвалњо баробарии саҳеҳиятнокӣ бо 

чунин тарз нишон дода шудаанд: * - Р ≥ 0,95;  ** - Р ≥ 0,99; *** - Р≥ 0,999. 

 

2.2. Шароити боду њаво ва иќлимии ноњияи Кўшониёни  

вилояти Хатлон 

 Таљрибањои гузаронидашуда дар вилояти Хатлони Љумњурии 

Тољикистон нишон медиҳанд, ки баъзе солњо дар соњаи 

занбўриасалпарварї дар зимистон талафоти зиёд аз 25 то 60% ва баъзан аз 

ин њам зиёд ба чашм мерасад. Аз ин лиҳоз, омўзиши њарорат, намнокї 

омадани чангу ѓуборро омўхта, дар ваќташ чорабинињои заруриро 

андешидан, самараи иќтисодии занбўрљойро зиёд менамояд. 

Маҳсулнокии оилаҳои занбӯрони асал ва самаранокии 

занбўрпарварон аз љой, иќлиму боду њаво ва таљрибаи бойи мутахассисон 

вобаста мебошад.  

Фасли бањор яке аз фаслњои ноустувори табиат мебошад. Њаёти 

занбўрон дар ин ваќт дар хатар мебошад, чунки пас аз вайрон шудани 

сарљамъї гармкунии лонаи занбўр душвор мегардад, лонаро танҳо як 
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занбўр алоњида гарм карда наметавонад, занбўрони аз зимистон баромада 

ќобилияти ќувваи зиёд кор кардан надоранд, дар натиља бисёри оилањои 

занбўр дар аввали фасли бањор нобуд мешаванд.  

Бинобар кам будани миќдори занбўр дар лона микроиќлими лона ба 

танзим дароварда намешавад, тухми гузоштаи модарзанбўр аз як давраи 

инкишоф ба дигар давраи инкишоф гузашта наметавонад. Як ќисми насле, 

ки дар давраи сардї мављуд буд, талаф ёфта дар натиља тараќќиёти оилаи 

занбўр суст мешавад. Занбўрон барои тоза намудани лоначањо ва гарм 

нигоњ доштани онњо ќувваи физиологии зиёд сарф намуда тез пир 

мешаванд. Сабаби дигари фавти зиёди занбўрон дар аввали фасли бањор 

кам гардидани хўрока мебошад [109].  

Дар њолати хўронидани ќандоб баъзе оилањо ќандобро гирифта 

наметавонанд ва аз гуруснагї нобуд мешаванд. Чунин оилањоро гарм 

нигоњ доштан ва то 3°С зиёд намудани њарорат ба манфиати оилаи занбўр 

мебошад.  

Барои гарм намудан махсус асбобњои барќии энергияи электрикии 

каммасраф кор фармуда мешавад, ки њарорати дохили кандуро то 3°С 

баланд бардошта метавонад. Дар натиља занбўрон ќувваи зиёдати сарф 

наменамоянд ва барои тарбияи насл кушиш менамоянд. Тараќќиёти оилаи 

занбўр аз њарорати њаво, намнокї ва миќдори боришот, вобастагї дорад 

[59,109,20].  

Натиљањои санљиши њарорат, намнокї ва боришот дар ноњияи 

Кўшониён дар соли 2017 дар љадвали 2.2. оварда шудаанд. 

Аз нишондоди љадвали 2.2. бармеояд, ки дар моњи январ њарорати 

миёна ба +4,9⁰С баробар мебошад, лекин дар њамин моњ њарорати аз њама 

баланд ба 16,2⁰С баробар мебошад. Намнокии аз њама зиёд дар моњи январ 

ва феврал дида мешавад, ки назар ба дигар моњњо зиёд мебошад. Боришоти 

зиёд њам дар моњи феврал то 81,7мм дида мешавад, ки миќдори солонаи он 

дар ноњияи Кўшониён то ба 216,1мм баробар аст. Миќдори боришот дар 

ноњияи Кўшониён назар ба дигар ноњияњои наздикўњї кам мебошад. 
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Љадвали 2.2. Нишондодњои обу њаво ва иќлими дар соли 2017 

Соли 2017 

Њарорати њаво 

⁰С 

Намнокии 

њаво,% 

Боришот, 

мм. 
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Январ 4,9 16,2 4,0 77 24 23,7 22,1 45,8 

Феврал 5,4 20,7 4,5 74 15 46,4 35,3 81,7 

Март 12,4 28,2 -0,1 63 22 14,9 13,0 28,8 

Апрел 17,6 33,6 2,5 67 22 27,6 16,0 45,6 

Май 25,5 39,1 10,5 52 21 6,0 6,1 6,1 

Июн 28,2 38,2 27,8 49 22 0,0 0,0 0,0 

Июл 29,9 42,2 18,8 52 30 - - 0,4 

Август 26,6 39,8 14,2 52 21 - - - 

Сентябр 22,9 36,1 11,0 52 22 0,0 - 0,0 

Октябр 17,0 33,0 5,6 56 20 0,0 - 0,0 

Ноябр 12,0 31,0 0,1 67 21 1,5 4,1 5,6 

Декабр 5,9 21,5 5,3 63 23 0,7 1,4 2,1 

Агар мо њарорати њаворо дар ноњияи Кушониён бо диаграмма нишон 

дињем чунин менамояд:  

 

Расми 2.2. Вазъи њарорати њавои ноњияи Кўшониён 
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Аз нишондоди диаграмма чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки 

дар шаш моњи соли 2017, њарорати пастарин -0,1⁰С, буд. Бинобар ин 

њарорати камтарин нишон дода нашудааст.  

Њарорати аз њама баланд дар моњи май то 39,1⁰С ва моњи июл то 

42,2⁰С ба чашм мерасад. Шурӯъ аз моњи август њарорат паст гардид, ки дар 

моњи декабр њарорати миёна ба 5,9⁰С ва њарорати аз њама баланд то ба 

21,5⁰С расида буд.  

Боду њаво, намнокї ва миќдори боришоти ноњияи Кўшониён дар соли 

дуюми тањќиќотї, яъне соли 2018 дар љадвали 2.3. оварда шудааст. 

Аз таҳлили нишондодҳои ҷадвал чунин хулоса бароварда мумкинаст, 

ки моњи январ њарорати миёна то ба 11,3⁰С расид, ки назар ба соли 2017 то 

6,4⁰С зиёд мебошад. Њарорати нињоят баланд дар моњи январ то ба 20,50С 

расид, ки чунин њарорат дар дањсолањо дида намешуд. Моњи феврал њам 

дар ин сол назар ба соли 2017 њарорати миёна 2,8⁰С зиёд буд, њарорати 

баланд бошад то ба 35,3⁰С расид. Дар бисёр ноњияњо аз нарасидани 

намнокї соњаи чорводорї ва занбўриасалпарварї ба душворињо рў ба рў 

гардидаанд.  

Љадвали 2.3. Нишондодњои боду њаво ва иќлимӣ дар соли 2018 

Соли 2018 

Њарорати њаво⁰С 
Намнокии 

њаво,% 

Боришот, 

мм. 
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Январ 11,3 20,5 8,3 70 22 9,4 6,6 16,0 

Феврал 8,2 35,3 6,0 58 16 15,5 13,6 29,1 

Март 16,7 24,5 5,5 61 20 8,8 19,3 28,1 

Апрел 17,7 33,9 5,0 57 12 4,9 17,6 22,5 
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Май 22,4 39,5 13,5 58 20 13,9 11,4 25,3 

Июн 23,4 38,7 17,3 46 22 - 0,0 0,0 

Июл 30,3 41,8 17,8 51 28 - 0,4 0,4 

Август 26,9 38,5 13,5 54 20 - - - 

Сентябр 22,2 35,8 11,2 59 22 - - - 

Октябр 15,0 31,6 2,1 64 21 15,0 4,7 19,7 

Ноябр 9,7 21,6 -0,1 76 21 19,1 23,4 42,5 

Декабр 6,5 19,6 -1,6 83 24 10,3 7,3 17,6 

Бо истифода аз нишондодњои љадвали 2.3. ва дар диаграммаи 2.2. 

намнокии њаво оварда шудааст. 

 

Расми 2.2. Миќдори намнокии њаво дар соли 2018 

Аз расми 2.2, намнокии аз њама кам дар моњи апрел дида мешавад, ки 

12% -ро ташкил намудааст, аммо дар њамин моњи соли 2017 намнокии 

миёна ба 27% баробар буд. Агар ин намнокиро бо намнокии соли 2017 

муќоиса намоем 10% намнокӣ кам мебошад. Шурӯъ аз моҳи октябр 

боришоти зиёд шуд, ки дар натиља намнокии њаво дар моњи октябр то 64% 

ва дар моњи декабр бошад то ба 83% расид.  

Яке аз омилњои асосии пешрафту тараќќиёти соњаи 

занбўриасалпарварї – ин боришот мебошад. Аз рӯи нишондодҳо дар 

охирҳои соли 2018 ва аввалҳои соли 2019 нисбат ба дигар солњо боришоти 

зиёд ба қайд гирифта шуд. 
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Њарорати њаво дар соли 2019 назар ба солњои 2017 ва 2018 қуллан фарќ 

мекунад, ин нишондод ба њисоби миёна дар се сол аз 6⁰С то 2⁰С кам 

мебошад.  

Њавои хунуктарин дар моњи январ -1,4⁰С ба ќайд гирифта шудааст ва 

ин нишондод дар моҳи феврал ба -1,8⁰С баробар буд, ки дар солњои 

гузашта чунин ҳарорат дида намешуд.  

Намнокии њаво њам дар ин се сол ба 75 ва 73% баробар буд, ки чунин 

ҳаво барои нашъу намои растанињо мусоидат намуда тараққиёту 

самаранокии иқтисодии соњаи чорводорї ва занбўриасалпарвариро баланд 

бардошт.  

Љадвали 2.4. Боду њаво ва иќлим дар соли 2019 

 

 

 

Соли 2019 

Њарорати њаво 

⁰С 

Намнокии 
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Январ 6,6 18,5 -1,4 75 23 48,9 26,5 75,4 

Феврал 7,0 18,0 -1,8 73 24 16,1 25,0 41,9 

Март 14,0 28,5 3,7 63 17 0,7 18,0 18,8 

Апрел 19,0 32,5 10,3 68 22 31,6 22,1 53,7 

Май 25,2 36,5 10,2 54 20 26,7 2,7 25,4 

Июн 27,3 38,6 14,8 36 23 30,9 6,9 37,8 

Июл 31,1 46,7 20,0 46 25 - - - 

Аз рақамҳои дар ҷадвал оварда шуда дида мешавад, ки соли 2019 дар 

моњи май 29,4 мм ва дар моњи июн бошад 37,8мм боришот ба ќайд гирифта 

шудааст.  

Аз ин сабаб шањдљудокунии растанињо дар ин сол хуб шуда ба беҳтар 

шудани маҳсулнокии соњаи занбўриасалпарварї ва баланд гаштани 
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самаранокии иқтисодии он мусоидат намуд. Миќдори боришоти соли 2019 

дар расми 2.3 нишон дода шудааст. 

 

Расми 2.3. Миќдори боришот дар соли 2019 

Чї тавре, ки аз расми 2.3, дида мешавад, дар моњи январ миќдори 

боришот аз њама зиёд, рўзона 48,9мм, шабона бошад, 26,5 мм ба ќайд 

гирифта шудааст. Дар моњи феврал бошад, боришот ду маротиба кам шуд. 

Агар дар моњи март боришот ба 53,7 мм расида бошад, пас моњҳои 

май ва июн боришот мутаносибан ба 29,4 ва 37,8 мм баробар шуд, ки ин 

боришот ба инкишофи беҳтари растанињои кишоварзии шањддињандаю 

гарддињанда мусоидат намуд.  

Њамин тавр, омўзиши шароити обу њаво ва намнокии ноњияи 

Кўшониёни вилояти Хатлон ба мо имконият дод, ки муҳлати тайёр 

намудани оилањои занбўрони асали худро бо мақсади гардолудкунии 

растанињои кишоварзї ва љамъоварии гарду шањди растанињо муайян 

намуда ин муҳлатро мувофиқи мақсад истифода бурда, самаранокии 

иќтисодии хољагии занбўриасалпарвариро баланд бардорем.  
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БОБИ ІІІ. НАТИЉАИ ТАЊЌИЌОТ 

3.1.Нишондодњои зимистонгузаронї, сарфи хўрока, пайдоиши аввали 

тухмгузорї вобаста ба њарорат, намнокї ва гази карбон дар шароити ноњияи 

Кўшониёни вилояти Хатлон 

 Олимон, тањќиќотчиён ва занбўриасалпарварон дар давоми солњои 

тӯлонӣ тавонистанд тарзи ҳаётгузаронӣ, макони истиќомат, муҳлати корї 

ва дигар пањлўњои њаёти занбўрони асалро омӯхта, онҳоро ба худ ром 

карда, ба тарзи ҳаётгузаронии онҳо таѓйиротњои таъсири мусбатдошта 

ворид намоянд, аммо мушкилоти зимистонгузаронии оилањои занбўрони 

асал яке аз масъалаҳои муҳими соҳа ба шумор меравад. Аз ин лиҳоз, моро 

водор менамояд, ки бештар аз таљрибаи олимон, мутахассисон ва 

занбўриасалпарварони таљрибадор истифода намоем. Мутаассифона, ин 

мушкилии зимистонгузаронї њанўз њам њалли пурраи худро наёфтааст. 

Дар бораи зимистонгузаронии оилањои занбўри асал дар шароити 

вилояти Рязани Федератсияи Русия Поляков Г.С., [60] ќайд менамояд, ки 

организми занбўр моддањои заруриро дар тирамоњ ба худ љамъ намуда, 

барои зимистонгузаронї тайёр мешавад, дар зимистон барои барќарор 

намудани ин моддањо занбўр аз њисоби истеъмоли асали зимистона 

нитроген, равѓан ва гликогенро барќарор менамояд. Аз ин рӯ, бояд қайд 

намоем, ки занбўр дар фасли зимистон барои барќарор намудани гармӣ ва 

ихроҷи он, аз меъёр барзиёд фаъолият менамояд. 

Натиҷаҳои таҳқиқотҳои илмии гузаронидаи мо оид ба 

зимистонгузаронї нишон медиҳанд, ки оилаи пурќудрат нисбати оилаи 

камќудрат зимистонро бењтар мегузаронад. Масалан, дар оилаи занбўре, 

ки вазни 0,5 кг ё 5 њазор дона занбўр дорад, сарфи хўрока назар ба оилаи 

занбўри 1 кг ё 10 ҳазор дона буда, то 86,7% зиёдтар аст. Аз ин лињоз, дар 

занбўрљой нигоњ доштани оилаи пурќудрат ба манфиати кор мебошад. 

Дар бораи зимистонгузаронї Шарипов А., [117] қайд менамояд, ки 

њавои хунук танњо ба ќисми болоии анбўњи занбўрон таъсир расонида ба 

маркази анбўњ ворид намегардад, чунки дар ин љой њарорат аз 12ºС баланд 
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буда, бисёр ваќт аз 25 то 30 Сº мерасад. Занбўрон бошанд дар ин ваќт 

барои гарм намудан ва гирифтани хўрока такроран љойи худро иваз 

намуда меистанд.  

Барои муайян намудани таъсири ҳарорати ҳаво ба нишондоди 

биокимёвї аз оилањои занбўрони асал дар моњњои октябр то моњи апрел мо 

то 120 дона занбўрро њамчун намуна гирифта, вазни хушк ва тари занбўр, 

миќдори нитрогени умумї, равѓан ва ферментњоро муайян намудем. 

Нишондодњои зимистонгузаронии оилањои занбўри асал дар љадвали 3.1, 

нишон дода шудаанд. 

Љадвали 3.1. Зимистонгузаронии оилањои занбўрони асал, оила 

 

 

Гурӯҳ 

Миќдори оилаҳои 

занбўр 

 

 

Зинда 

монд 

бо % 

Миқдори хӯрока, кг  

 

сарфи 

хӯрока 

% 

 

тирамоҳ 

 

 

баҳор 

дар 

зимистон 

гузошта 

шуд 

сарф 

карда 

шуд 

Назоратӣ 10,0 9,0 90,0 10,2 4,6 45,0 

Таҳқиқотии 1 10,0 10,0 100,0 10,1 4,3 42,5 

Таҳқиқотии 2 10,0 9,5 95,0 10,3 4,5 43,7 

 

Дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти Хатлон зимистон аз моњи 

ноябр то охири моҳи феврал идома меёбад, аммо нисфи моњи ноябр ва 

нисфи моњи феврал њаво гарм шуда, растанињои гарддињанда гард 

медињанд, ки дар оилањои занбўрон баъзан солњо то 2 шон насли рўйпўшро 

дидан мумкин аст. 

Аз нишондоди љадвали 3.1. дида мешавад, ки занбўрони назоратї 90,0 

%, тањќиќотии гурўњи 1 100% ва тањќиќотии гурўњи 2 бошад 95,0 % 

зимистонро аз сар гузарониданд, ки ин нишондоди хуб мебошад 

Сарфи хўрокаро Чупахин В.И., [105] ба сифати он вобаста кардааст 

ва аз дигар тараф сарфи хўрока аз миќдори занбўр њам вобастагї дорад. 
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Дар љадвали пешнињоднамудаи мо сарфи минималї ба гурўњи якуми 

тањќиќотї тааллуќ дорад, ки 42,5% хўрок сарф намудааст. Гурўњи дуюм 

бошад назар ба якум 1,2% хўрок зиёд сарф намудааст. Гурўњи назоратї 

бошад сарфи хўрокааш назар ба гурўњњои якум ва дуюм ба миќдори 2,5 ва 

1,3% зиёд мебошад. 

Сарфи хўрока вобаста ба моњњо муайяншуда дар љадвали 3.2, 

оварда шудааст. 

Љадвали 3.2. Сарфи хўрока вобаста бо моњњо (п=10) 

 

 

Гурўњњо 
Сарфи хўрока кг Њамагї 

Нисбат 

ба 

назорат

ї 

ноябр декабр январ феврал кг % 

Назоратї 1,3±0,17 1,1±0,11 1,0±0,14 1,3±0,12 4,7±0,19 100,0 

Тањќиќоти 1  1,4±0,2 1,0±0,15 0,950±0,07 1,5±0,23 4,8±0,22 102,1 

Тањќиќоти 2  1,2±0,27 1,1±0,13 0,980±0,09 1,3±0,25 4,6±0,31 97,9 

 

Нишондоди љадвалро дар шакли диаграммаи 3.1. чунин тасвир намудем 

 

Расми 3.1.Муќоисаи сарфи хўрока вобаста бо моњњо  

Чї тавре, ки аз нишондодњои диаграмма маълум мешавад, моњи 

ноябр ва феврал сарфи хўрокаи занбўрони тањќиќотии гурўњи якум зиёд 

буда, аз 1,4 то 1,5 кг-ро ташкил додааст, аммо дар моњи декабру январ 
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бошад, миќдори истифодаи хўрока то ба 1,0 ва 0,950кг расид, ки назар ба 

занбўрони тањќиќотии гурўњњои якум, дуюм ва назоратї аз 50,0 то 60,0 г 

кам мебошад. 

Бояд қайд намоем, ки сарфи ками хўрока боиси дарозумрии занбӯрон 

мегардад ва тараќќиёти бањории онњоро шиддат бахшида, инчунин аз 

чунин оилањо шумораи оилаҳои занбўронро зиёд намуда, мањсулоти зиёд 

ба даст овардан мумкин аст. 

Равғани организми занбӯр ба монанди пўсти тунук дар маркази 

њуљайра, ки аз моддањои захиравї равѓан, гликоген, ва сафедањо иборатанд 

,ҷойгир шудааст. Кирминаи навтавлидшуда дар бадани худ як миќдори 

њуљайрањои равѓанини хурд дорад., ки дар бадани кирминањо дар аввал 

0,04 мг дар рўзи дуюм бошад то 6 мг ва дар охири кирминагї то 17%-ро аз 

вазни хушк ташкил медиҳад. Аз њама зиёд равѓан дар бадани занбўри корї 

дар натиљаи истифодаи хўрокаи гардѓизо ба вуљуд меояд, ки он ба 

саршавии фасли зимистон рост меояд ва назар ба тобистон 2,0-2,5 

маротиба зиёд мебошад. 

Равғаннокии таркиби организми занбўр аз шумораи занбўри дар лона 

мавҷудбуда ва њарорати берунаю дохилии канду вобаста аст. Чӣ ќадаре, ки 

занбўр барои муътадил нигоҳ доштани иқлими хурди лона аз гармию 

сардии зиёд ваќтро сарфа намояд, њамон ќадар равѓаннокии бадани ў 

маҳфуз нигоҳ дошта мешавад.  

Нишондоди љадвали 3.2, далели он аст, ки дар сардии моњҳои январ 

ва феврал миќдори равѓаннокї дар организми занбӯр кам гардида, пас аз 

пайдо гардидани гарди гул дар табиат равѓаннокии таркиби организми 

занбӯрон рӯ ба афзоиш ниҳодааст. 

Дар њолати муќоиса намудани равѓаннокї дар ду моњи зимистон, яъне 

моҳҳои декабр ва январ, равѓаннокии бадани занбӯрон назар ба моњи 

феврал, дар ҳарорати 6°С будан ќариб 34,2 ва 19,7% зиёд мебошад. Дар 8°С 

бошад 31,1 ва 16,2%, дар 10°С бошад 22,2 ва 23,6% мебошад. Нишондоди 

минималии равѓан дар моњи феврал, пеш аз фаъол гардидани занбўрон 
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дида мешавад, ки вобаста ба њарорат аз 7,2 то 7,6% мебошад. Чї ќадаре 

фоизи равѓаннокї дар таркиби организми занбӯрон кам бошад, ҳамон 

қадар тараќќиёти бањории занбўрон суст ба назар мерасад. Дар њолати аз 

табиат ба лона ворид гаштани гарди гул ва додани хўрокҳои серѓизо, 

равѓаннокии бадани занбўр боз афзун мегардад. Аз ин лињоз, дар моњи 

март равѓаннокї назар ба моњи феврал ба миќдори 21,0-21,9% зиёд 

мешавад. 

Љадвали 3.3.Миќдори равѓан, дар бадани занбўри асал, дар њолати њарорати 

гуногун бо %,(п=10). 

Моњњо Занбўрони назоратї Занбўрони 

тањќиќотии 1 

Занбўрони 

тањќиќотии 2 

6°С 8°С 10°С 6°С 8°С 10°С 6°С 8°С 10°С 

Декабр 10,0 9,6 9,7 10,2 9,7 8,8 10,1 10,3 10,0 

Январ 8,9 8,5 8,4 9,1 8,6 8,9 9,2 9,4 9,1 

Феврал 7,4 7,3 7,3 7,6 7,4 7,2 7,5 7,6 7,3 

Март 9,1 9,0 8,8 9,2 8,8 9,2 9,1 9,3 8,9 

Апрел 10,4 10,5 10,5 10,7 10,5 10,6 10,5 10,7 10,6 

 

Њамин тавр, таљрибањо нишон медиҳанд, ки яке аз омилњои асосии 

зимистонгузаронии оилањои занбўрони асал равѓаннокии таркиби 

организми занбўрон ба њисоб меравад ва тараќќиёти бањории онҳо низ аз 

чунин моддаҳо вобаста мебошад. 

Таѓйирёбии вазни тар ва хушки занбўрон вобаста ба миќдори оби дар 

таркиби бадани онњо мавҷудбуда, ки њар моњ таѓйир ёфта меистад, дар 

љадвали 3. 4.чунин оварда шудааст. 

Љадвали 3.4. Муайян намудани миќдори об дар бадани занбўр, %, (п=10) 

Моњњо 
Вазни тари 1-дона занбўр 

мг 

Вазни хушки 1-

дона занбўр мг 

Миќдори об дар 

бадан % 

Декабр 74,2 ±2,4 24,3 ±1,00 67,2 ±0,11 

Январ 73,8 ±2,24 24,3 ±m1,32 67,1 ±0,28 
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Феврал 72,3 ±2,09 24,2 ±1,28 66,5 ±0,33 

Март 71,6 ±1,38 23,8 ±1,17 66,7 ±0,13 

Апрел 70,9 ±2,2 23,2 ±1,15 67,3 ±0,18 

Эзоњ:74,2-24,3=49,9   49,9х100:74,2=67,2 

Муайян карда шудааст, ки занбўрони ҷавон нисбат ба занбўрони дар 

фасли зимистонмонда аз 5,9 то 9,0% вазни зиёдтар доранд.  

Вазни тари занбўрони ба зимистон омодашудаи моњи декабр 74,2 мг-

ро ташкил намуд, аммо вазни занбўрони дар моњи апрел баромада 70,9 мг-

ро нишон дод, ки назар ба моњи декабр 3,9 мг кам мебошад.  

Вазни хушки занбўрони моњи апрел назар ба занбўрони моњҳои 

январу феврал 1,1 мг вазнин мебошад, ин аз он далолат медиҳад, ки 

занбӯрон ба зимистон омодаанд.  

Миќдори сафеда, равѓан ва нитроген дар бадани занбўр вобаста ба 

синну соли занбўр, миќдори иљрои кори он, њолати физиологии занбўр, 

фасли сол ва иќлими беруна, таѓйир меёбад, аз ин лињоз намунаи занбўр аз 

як канду гирифта шуда бошад њам, вале нишондоди якхела дода 

наметавонад. 

Миќдори моддањои нитрогенї дар моњи апрел назар ба моњњои 

декабр ва январ аз 0,3 то 0,7% кам гардидаанд, ки дар диаграммаи 3.2. дида 

мешавад. 

11,6

11,8

12

12,2

12,4

12,6

12,8

Д Е К Б Р Я Н В А Р Ф Е В Р А Л М А Р Т А П Р Е Л

6°С 8°С 10°С 

 

Расми 3.2. Сарфи нитроген дар моњњо 
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Аз нишондодҳои диаграммаи 3.2 дида мешавад,ки миќдори нитроген 

дар моњи декабр дар њарорати 6°С агар 13,1% бошад дар моњи январ 12,2% 

мешавад, фарќият ќариб ба 0,9% баробар аст.  

Дар моњҳои январ ва феврал, ки њарорат тағйирнаёбанда аст, миќдори 

нитроген низ ќариб таѓйир намеёбад, аммо дар моњҳои марту апрел боз 

баландшавии фоизи нитроген дида мешавад.  

Аз нишондоди расми 3.2. дида мешавад, ки дар њолати хунук будани 

боду њавои моњи январ ва феврал миќдори нитроген бетаѓйир мемонад, 

аммо пас аз гарм шудани њаво ва пайдо гардидани гарди гул, миќдори 

нитроген дар организми занбўрон афзоиш меёбад. 

Аз таљрибаи гузаронидаи олимон бармеояд, ки занбўрон дар давраи 

якуми зимистонгузаронї миќдори ками гармиро људо менамуданд. 

Миќдори зиёди гармиро онњо ҳангоми њарорати беруна ба 8°С расидан 

хориҷ менамоянд. Вобаста ба таъғирёбии гармї дар лона сарфи хўрока њам 

зиёд мегардид. Тараќќиёти бањории оилаи занбўр вобаста ба гармии дар 

берун пайдо гардида таѓйир меёбад, ки ин ба тухмгузории модарзанбўр 

таъсир мерасонад [23, 146]. 

 Њамин тавр ба хулоса омадан мумкин аст, ки вобаста ба 

зимистонгузаронї, дар лонаи занбўрон миќдори намнокї, њарорат ва гази 

карбон таѓйир меёбад, инчунин дар организми занбўрон равѓаннокӣ низ 

тағйир меёбад. 

Баъди таљрибагузаронињои зиёд Шарипов А., [119] ба хулосае омада 

иброз медорад, ки занбўрон гарчанде то зимистон хўрокаи зиёд љамъ 

намоянд њам, вале дар шароити беруна ҳангоми зимистонгузаронӣ онњо 

хўрокаро боэњтиёт истифода менамоянд. 

Витвицкий Н.М., [9] ќайд менамояд, ки занбўроне, ки зимистонро дар 

сањро мегузаронанд, нисбати занбўрони дар каворахона буда, дар фасли 

бањор пурқудрат ва серҳаракат ба назар мерасанд. Муқаррар карда 

шудааст, ки барои зимистонгузаронї пеш аз њама занбўрони зимистонаи 

љавонро омода кардан ба маврид аст. Ба ѓайр аз ин зимистонгузаронї ба 
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зоти занбўр, миќдор ва сифати хўрока, њаљми канду ва раванди танзими 

микроиќлими он, тарзи љобаљогузории шонњои занбўрдор, инчунин 

њарорат ва намнокии беруна вобастагии калон дорад.  

Љадвали 3.5. Усули љобаљогузории шонњои занбўрдор дар фасли 

зимистон, (п=10) 

Нишондодњо 
Усули яктарафа Усули дутарафа 

Миќдор % Миќдор % 

Ќувваи оила дар тирамоњ, кг 2,5 100,0 2,5 100,0 

Ќувваи оила аввали бањор, кг 2,1 84,0 2,2 88,0 

Сарфи хўрока, кг (дар 3-моњ) 3,6 36,0 3,2 32,0 

Занбўри талафёфта, г 485,0 19,4 350,0 14,0 

Миќдори насли пўшида, бо дараља 75,0 100,0 91,0 100,0 

Миќдори оилаи намнокиаш 

баланд, бо% 

3,0 15,0 1,0 5,0 

Эзоњ:2,1:2,5 х100=84% 3,6:10,0х100=36% 3,0:20х100=15% 

 Чї тавре, ки аз љадвали 3.5 дида мешавад њангоми омода гардидани 

оилаи занбўрон ба зимистонгузаронї 2,5 лонача занбўри љавон гузошта 

шудааст, дар аввали фасли бањор бошад (моњи март) занбўрони боќимонда 

аз 2,1 то 2,2 лонача боќї мондаанд, ки онҳо 84 - 88%-ро ташкил медињанд. 

Дар аввали бањор пас аз пайдо гардидани гарди гул насли пўшида тайёр 

мешавад, ки ин аз ќувваи оила, њарорат ва намнокии зарурї вобаста 

мебошад. 

Дар бораи дуруст омода кардани оилањои занбўрони асал ба 

зимистонгузаронї олимон чунин ақида доранд, ки мањсулнокии соли 

ояндаи оилаи занбўрони асал аз тарзи технологияи дурусти тайёр 

намудани занбўрон ба фасли зимистон вобастагї дорад.  

Аз ин лињоз, модарзанбўре, ки дусола аст, бояд иваз карда шавад ва 

хўрокаи дар зимистон гузошташуда босифат ва басанда бошад, инчунин 

занбўрони ба зимистонраванда аз ҷиҳати физиологӣ љавон бошанд то ин, 

ки ба њама гуна беморињо тобовар бошанд [119,100]. 
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Дар шароити ноњияи Кӯшониён барои тараќќиёти аввали бањорї дар 

моњҳои март ва апрел ба оилањои занбўрон пас аз њар 12 рўз якчанд 

маротиба њангоми додани ќандоб ба таркиби он афшурдаи 8%-и кирминаи 

нарзанбўр илова намудем, ки миќдори он ба ҳар як оила то 700 мл мерасад. 

Дар натиља муайян гардид, ки тухмгузории оилаҳои занбўрони асал, ки ин 

моддаро истеъмол намуданд нисбат ба дигар оилаҳо аз 35 то 40% бартарӣ 

доштанд. 

Љадвали 3.6. Таѓйирёбии ќувваи занбўр вобаста ба намуди хўрока, (п=10)  

Санаи 

бањисобгирї 

Нишондоди 

статистикї 
Ќандоби 70% 

Ќандоби 70% бо 

иловаи афшурдаи 

кирминаи нарзанбўр 

5 март 
M±m 7,9±0,3 8,1±0,38 

CV,% 1,10 1,37 

17 март 
M±m 8,2±0,33 8,8±0,4 

CV,% 1,34 1,42 

29 март 
M±m 10,0±0,2 11,2±0,35 

CV,% 3,65 1,36 

10 апрел 
M±m 11,6±0,32 14,7±0,43 

CV,% 2,48 3,52 

Аз нишондодњои љадвали 3.6. бармеояд, ки дар ноњияи Кўшониён дар 

моҳњои март ва апрел дарахтони мевадињанда ба монанди бодом, зардолу 

олуча, гелос, себ, нок, инчунин зироатҳои полезӣ бодиринги бањорї гул 

мекунад ва онњо манбаи пайдоиши гарди гул мегарданд, ки модарзанбўрон 

дар ин ваќт то 1000-1260 дона дар як рўз тухм гузошта, тараќќиёти 

бањориро метезонанд. 

Оид ба тараќќиёти оилаи занбўрон Шарипов А., [118] ҷонибдорӣ 

намуда, чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки дар аввали фасли бањор 

занбўрони зимистонаи пир љойи худро бо занбўрони аз ҷиҳати физиологӣ 

љавон иваз менамоянд, ки як занбўри аз ҷиҳати физиологӣ ҷавон то 3-4 

кирминаро тарбия карда метавонад. Дар миёнаи моњи апрел аз рўи чунин 
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тараќќиёт аз оилањои асосї бе душворї оилаи хурд тайёр намуда, шумораи 

оилањои занбўрро зиёд кардан мумкин аст.  

Оид ба зимистонгузаронї Шарипов А., [117] чунин ќайд намудааст, 

ки дар фасли зимистон занбўрон асалро хуб истеъмол менамоянд, гарчанде 

асал дар организми занбўр мањсулоти њалшаванда ба њисоб равад њам, 

тахминан 1,8%-и он дар организми онњо њал нашуда, дар рўдаи ќафо, 

њамчун пасафган љамъ мешавад. 

Зимистонгузаронии оилаи занбўри асал аз сифати хўрокаи ба 

зимистонгузошта вобаста мебошад. Бисёр ваќт занбўрон дар аввали 

зимистон асали ширинчагиро ба лона меоранд, ки сабаби асосии дар 

зимистон нобуд гардидани оилањои занбўр мегардад Таљрибањо нишон 

медиҳанд, ки агар занбўрпарвар асали ширинчагиро гирифта, барои 

истеъмоли худ истифода барад ва ба љойи он асали шакарї дињад, 

зимистонгузаронии занбўрон бењтар мегузарад. Муайян намудани асали 

ширинчагї кори душвор нест, зеро ки занбӯрон қисмати болоии чунин 

асалро бо мум намепӯшонанд, ранги ингуна асал сиёњи хокистарранг 

мебошад [106].  

Технологияи дуруст омода кардани оилаи занбўр ба фасли зимистон 

бо хўрокаи босифат таъмин намудани он ва ба љойи хуби бешамол, аз зери 

барфу борон дар ҷойи хушку гарм гузоштани оилањои занбўрони асал дар 

фасли зимистон, вазифаи асосии занбўрпарвар мебошад. 

Ҳангоми ҳаётгузаронӣ оилаи занбўри асал дар фасли зимистон ба 

ќонуни термодинамика итоат менамояд, зеро ҳангоми истеъмоли асал 

занбўрон энергия ҳосил менамоянд, ки дар натиҷаи он гармӣ хориҷ 

мешавад. Дар шароити Љумњурии Тољикистон ҳар як оилаи занбўр то 6-8 

кг асал истеъмол менамояд, ки дар натиља 12-14 кг гази карбон ва 5-6 л об 

бухор мешавад. Муайян карда шудааст, ки барои сардии дохили кандуро 

ба гармї иваз намудан занбўрон сарљамъии 20-40 сантиметраро ташкил 

менамоянд, ки он шакли курраро дорад. Ќисмати берунаи курра њарорати 

ќариб ба берун баробарро дорад, аммо дохили курра гармии 5-10ºС дорад. 
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Бинобар вазнин будани гази карбон назар ба оксиген он аз сӯрохаи поёнї 

ба берун мебарояд, оби бухоршуда бошад аз сӯрохаи болої ба берун 

мебарояд. Агар барои зимистонгузаронї оила камќудрат нигоҳ дошта 

шуда бошад, ҳангоми мавҷуд будани хўрокаи зиёд занбўрон миќдори 

гармии заруриро људо менамоянд, ки он боиси пиршавии организми онњо 

ва зиёд шудани талафоти онњо ва гирифтори бемории ноземетоз оварда 

мерасонад љадвали 3.7. 

Љадвали 3.7. Миќдори гази оксиген ва карбон дар лонаи занбўр, % 

 

Аз раќамњои љадвали 3.7 дида мешавад, ки дар њолати миқдори гази 

оксиген дар лона кам шудан, миќдори гази карбон дар лона зиёд мешавад, 

ки он ба њаётгузаронии оилаи занбўри асал таъсири манфӣ дорад. Гази 

оксиген, ки дар фазо 21% аст, дар њолати зимистонгузаронї дар дохили 

канду дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти Хатлон то ба 18% мерасад, 

ки назар ба фазо 3% кам мебошад.  

Дар маркази курра гази оксиген якбора то ба 6% мерасад, дар ин 

њолат гази карбон 19,67% зиёд гардида оилаи занбўрро маљбур менамояд, 

ки курраро тарк намоянд. Дар бисёр мавридҳо гази карбон дар лонаи 

занбўрон дар вақти кӯчонидан зиёд мешавад, ки дар натиљаи ин оилањои 

пурќудрат нобуд мешаванд. 

Аз ин лињоз, дар ваќти зимистонгузаронии оилањои занбўрони асал 

бояд њарду сӯрохаи канду кушода бошад ва дар ваќти кӯчонидан бошад, 

Дар фазо 

Миќдори гази 

О2 , % фарќият СО2 , % фарќият 

21,0 100 % 0,03 100 % 

Дар дохили канду 18,0 -3,0 0,5 +0,47 

Дар маркази лона бо 

њарорати 10°С 
6,0 -15,0 19,7 +19,67 
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сӯрохињоро бо ягон намуди панљара маҳқам кардан ба манфиати кор 

мебошад. 

3.2. Тараќќиёти бањории занбўрон, ќудратнокӣ дар њолати истифодаи 

растанињои шањддињанда ва хўрокањои иловагї 

Аввали фасли бањор занбўрпарварон норасоињои бањориро мушоҳида 

карда, дар як муддати кӯтоҳ онро бояд бартараф намоянд, чунки тӯл 

кашидани чунин норасогиҳо ба тараќќиёти аввали бањорӣ монеа эҷод 

менамояд. Намнокии лона зиёд шуда, тухмгузории модарзанбўрро кам 

менамояд, инчунин талафоти занбўрони пир њам зиёд ба назар мерасад. 

Таљрибањо нишон медиҳанд, ки дар боѓчаи занбўрони асал ҳангоми 

нигоњ доштани оилаҳои пурќудрат, мањсулнокии соҳа зиёд мегардад. 

Нигоҳ доштани чунин оилањо ба манфиати кор мебошад, чунки худи онњо 

бар зидди њашаротњои зараррасон ва беморињо мубориза бурда 

метавонанд. Аз чунин оилањои пурќудрат баровардани оилањои хурд кори 

хеле осон буда, ба офаридани модарзанбўрони зарурї ягон монеа эҷод 

намегардад. 

Оилаи пурқудрат аз табиат барои овардани гарди гул ва шањде, ки 

растанињо ба миқдори кам људо намудаанд, хуб истифода бурда метавонад. 

Дар ноњияи Кўшониён дарахтони ақоқиёи сафед зиёданд, ки ба ѓайр аз гард 

шањд њам медињад ва дар онњо гулкунии 10-20 рўза вобаста ба њарорати 

њаво дида мешавад. 

Аз ин рӯ, шурӯъ аз соли 2018 мо ќудратнокии оилањои занбўрони 

асалро дар шароити ноњияи Кўшониён ба як оилаи занбўр муайян 

намудем, ки дар љадвали 3.8.оварда шудааст. 

Љадвали 3.8. Ќудратнокии оилањои занбўрони лонача дар 1 оила. 

Гурӯҳҳо 

Санаи санҷиш 

20.02 4.03 16.03 28.03 10.04 22.04 4.05 16.05 

Назоратї 6,2 5,9 7,0 8,9 10,6 12,2 14,5 12,1 

М±m 0,3 0,2 0,25 0,4 0,2 0,5 0,4 0,4 

CV,% 1,41 1,29 3,42 1,42 3,65 1,32 3,52 3,51 
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Тањќиќотии 1 6,5 6,2 7,5 9,3 11,5 14,1 16,2 13,4 

М±m 0,2 0,4 0,3 0,42 0,3 0,4 0,2 0,3 

CV,% 1,29 1,18 1,10 1,36 2,48 3,52 3,20 2,40 

Тањќиќотии 2 6,6 6,3 8,0 10,0 12,6 15,5 17,3 14,6 

М±m 0,32 0,38 0,37 0,2 0,4 0,3 0,3 0,35 

CV,% 1,30 1,20 2,48 3,65 2,63 3,60 4,15 3,46 

 

Аз нишондоди љадвали 3.8. бармеояд, ки аз зимистон занбўрони 

назоратию тањќиќотї ќариб бо ќудратнокии якхела баромадаанд, фарќият 

њамагї 0,2-0,3 байни шони занбўр буд ё ин ки дар байни ду шон 300г 

занбўр љой мегирад, ки дар занбўрони назоратї 1860 г занбўр ё ин ки 18600 

дона занбўр аз зимистон баромадааст. Фарќияти занбўрони тањќиќотї аз 

назоратї 700 ва 1200 дона мебошад, аммо байни тањќиќотии рақами 1 ва 2 

бошад 500 дона занбўрро ташкил медињад. 

Дар њолати бо график тасвир намудани ќудратнокии оилаи занбўр 

чунин ба назар мерасад расми 3.3. 

 

Расми 3.3. Ќудратнокии оилаи занбўр пас аз њар 1 моњ 

Аз нишондодњои расми 3.3 мушоҳида кардан мумкинаст,ки оилаҳои 

занбӯри асал рӯз аз рӯз инкишоф ёфта, ба нуқтаи балантарини худ то 4 май 

мерасанд. Бинобар ин дар лонаҳои занбӯри 16-шонӣ бо мақсади ташкили 

оилаҳои нав аз ҳар оила як оилача ташкил намудем, аз ин љињат,15.-уми 

май нишондоди љадвал паст фаромад. 
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 Маќсади асосии мо муайян намудани тухмгузории якрўзаи 

модарзанбўрон мебошад. Дар ноњияи Кўшониён вобаста аз шароити боду 

њаво миќдори тухмгузории модарзанбўр таѓйир меёбад. Миќдори аз њама 

ками тухмгузориро дар моњи феврал олимон ва дигарон нишон додаанд, 

чунки дар ин ваќт шамоли хунук вазида дохилшавии гардро ба лона боз 

медорад ва занбўрон лонаро гарм нигоњ дошта наметавонанд 

[121,64,24,95,14].  

 Дар ноњияи Кўшониён назар ба ноњияњои наздикўњї боду њаво гарм 

бошад њам, растанињои гулкунанда дар табиат кам мебошанд, чунки 

бисёри заминњои водї барои коридани пахта истифода бурда мешавад ва 

гулкунии пахта охири моњи май оѓоз мегардад. 

 Таљрибањои гузаронидаи мо дар шароити ноњияи Кўшониён нишон 

медиҳанд, ки яке аз омилњои асосї барои тухмгузории модарзанбўр 

миќдори хўрокаи босифат мебошад. Омили дигар ин дар маркази лона 

тайёр намудани микроиќлими зарурї барои модарзанбўр мебошад. Барои 

тайёр намудани микроиќлими зарурї, лонаи занбўрро бояд маҳдуд намуд 

ва бо кўрпа маҳкам кард, ки занбўрон бе душворї намнокии зиёдатиро 

бароварда, њароратро ба танзим дароварда тавонанд [69].  

Дар ин њолат модарзанбўр барваќт тухмгузориро шурӯъ менамояд ва 

ќудартнокии оиларо баланд мебардорад љадвали 3.9. 

Ҷадвали 3.9.Миќдори тухмгузории модарзанбўр дар аввали фасли бањор бо 

(дона) ба 1 оила 

Гурўњњо Санаи санҷиш, 0 С 

+6°С +8,20С +35,3°С 

20.02 4.03 16.03 28.03 10.04 

Назоратї 540,1 542,4 804,6 845,4 963,2 

М±m 21,40 18,9 16,65 16,55 27,5 

CV,% 1,14 2,11 4,15 3,35 1,1 

Тањќиќотии-1 565,3 570,2 923,7 1008,1 1180,4 

М±m 19,7 19,3 32,3 22,4 17,01 
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CV,% 4,48 3,46 1,18 2,57 1,09 

Тањќиќотии-2 610,2 613,4 1030,0 1146,2 1207,1 

М±m 12,48 10,52 14,56 15,58 16,56 

CV,% 2,32 3,18 2,30 2,26 2,25 

 

 Бинобар сабаби гарм омадани 20 феврали соли 2018 боду њавои 

ноњияи Кўшониён ба њисоби миёна +8,2°С, њарорати аз њама баланд 

+35,3°С ва њарорати аз њама камтарин 6°С буд, барои њамин модарзанбўри 

гурӯҳи назоратї 540,1дона, тањќиќотии рақами 1 ба њисоби миёна 565.3 

дона ё 25,2 дона назар ба назоратї зиёд ва тањќиќотии рақами 2 бошад, 

610,2 дона тухм гузоштааст, ки аз назоратӣ 70,1 дона зиёд ва аз тањќиќотии 

рақами 1 бошад 44,9 дона зиёд мебошад.  

Аз њама зиёд тухмгузории њамаи гурўњњо дар 10 апрел дида шуд, ки 

дар як рўз аз 963,2 то 1207,1 дона модарзанбўр тухм гузоштааст. Гурўњи 

дуюми тањќиќотї дар њамаи рўзњои назоратї тухмгузории бењтаринро 

нишон дод.  

Агар фарќияти тухмгузории гурӯҳи тањќиќоти рақами 2-ро аз 20 

феврал то 10 апрел њисоб намоем, 197,8% зиёд гардидааст, дар њамин ваќт 

гурўњи назоратї бошад 178%, ки ба миќдори 19,8% кам мебошад.  

 Таљрибањои ба гурўњи назоратї додани ќандоби танњо ба њисоби 

миёна тухмгузориро на он ќадар таќвим бахшид. Аз ин лињоз, мо ба гурўњи 

тањќиќотии рақами 1 ва 2 истифодаи хўрокањои иловагї њамроњ намудани 

афшурдаи нарзанбўр ба миќдори 10 % гузаронидаем, ки тухмгузории 

занбўрони тањќиќотии 1 ва 2-ро то 25,3 % зиёд намуд.  

Аз дигар тараф барои тухмгузории модарзанбўр бояд ќувватнокии 

оила, миќдори хўрока дар канду, нигоњдории микроиќлими лона ва 

модарзанбўри љавонро дар назар гирифтан зарур мебошад.  

Таљрибањои гузаронидаи мо нишон додаанд, ки агар модарзанбўр 

шири модариро кам истеъмол намояд, тараќќиёти оила суст мегузарад, 

чунки узвҳои ҷинсии он хуб инкишоф намеёбанд.  
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 Њоло мо пас аз хўронидани хўрокањои пурќувват, дар ќандоби 2/1 

фарќияти тухмгузории модарзанбўрро дар оилаи тањқиқотии рақами 1 ва 2 

бо фарќияти занбўрони назорати дар љадвали 3.10. дида мебароем. 

Љадвали 3.10. Таъсири истифодаи хўрокаи иловагї ба тухмгузорї бо % 

Моњ Маротиба 

Намуди хўрока 

70,0 70+8 70+10 

назоратї тањќиќотии 1 тањќиќотии 2 

Март 3-маротиба 541,3 764,3 887,5 

 
М±m 20,3 16,07 32,30 

CV,% 3,57 2,05 1,18 

Апрел 3-маротиба 970,1 1230,4 1384,9 

 
М±m 27,7 17,18 20,53 

CV,% 1,1 3,37 3,65 

Май 2-маротиба 1008,2 1370,5 1590,2 

 
М±m 15,58 18,65 20,11 

CV,% 2,26 2,74 2,69 

 

 Аз нишондодњои љадвали 3.10 ва диаграммаи 3.4 дида мешавад, ки дар 

њолати истифодаи хўрокаи 2/1 ва њамроњ намудани афшурдаи кирминаи 

нарзанбўр тухмгузории модарзанбўр моњ ба моњ зиёд мегардад. 

 

Расми 3.4. Миќдори тухмгузории модарзанбўр дар њолати истифодаи 

хўрокаи иловагї ба 1 оила 
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 Чи хеле ки аз љадвали 3.10 дида мешавад дар њолати се маротиба 

хўронидани афшурдаи нарзанбўр дар моњи март, тухмгузории 

модарзанбўр назар ба истифодаи гарди гул 16,1 % ва назар ба ќандоб 

бошад 63,9 % зиёд гардонид. Ин нишонаи он аст, ки афшурдаи нарзанбўр 

бо сафеда, ќандњои гуногун, равѓан ва моддањои дигар бой мебошад ва 

таъсири мусбии худро расонидааст. 

Афшурдаи кирминаи нарзанбўрро мо чунин тавр тайёр намудаем, 

онро  аз шони насли љавони 6-7 рўзаи кирминаҳои нарина истењсол 

кардаем. Афшурдаи кирминаи нарзанбӯр ќаймоќмонанд буда, маззаи 

махсус дорад ва њамчун моддаи фаъоли биологӣ ба тараққиёти оилаи 

занбӯрони асал таъсири худро мерасонад. Муњлати нигоњдорию 

истифодабарии мањсулоти тайёркардашуда то 3 солро дар бар мегирад. 

Дар таркиби афшурдаи кирминаи нарзанбўр моддањои эстрадиол, 

тестостероид, прогестерон, об 77%, карбогидратњо, сафедањо 15,4%, 

аминокислотањо, равѓан 3,7%, гликоген 0,4% ва глюкоза мавҷуд аст.  

Ба ѓайр аз он витаминњои гурўњи В, А, Е, Д, В-каротин, никотин, 

протеин, пантотен, кислотаи фолиевӣ, ҳормонњо, микроэлементњо то 3%, 

фосфор, рӯҳ, калсий, магний, калий, манган, оњан, мис, натрий дида 

мешавад. [99.66,111] 

Истифодаи ќандоби оддӣ ба занбўрони назоратї, ки дар як моњ то 3 

маротиба ба миќдори 700мл хўрокаи иловагї дода шуд, тухмгузории 

модарзанбўрони назоратиро албатта зиёд намуд, агар дар моњи март дар 

як рўз ба њисоби миёна 541,3 дона бошад, дар моњи апрел дар як рўз ба 

970,1 дона расид, ки ба миќдори 79,2% зиёд гардидааст.  

Дар моњи май бошад, назар ба моњи март ба њисоби миёна дар як рўз 

86,2% шуд, ки дар оила занбўри кории дохилї ва берунаи шањдовару 

гардовар афзун гардиданд. 

  Аз њама зиёд тухмгузории модарзанбўр дар оилањои занбўри асали 

тањќиќотии рақами 2 дида шуд, ки дар хўрокаи он 10% афшурдаи 
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кирминаи нарзанбўр илова карда шуд (дар як литр ќандоби 2/1 100мл 

афшурдаи кирминаи нарзанбўр илова карда шуд).  

Дар рўзи якуми назоратӣ оилањои тањќиќотии рақами 1 ва таҳқиқотии 

рақами 2 фарќияти тухмгузорї 123,2 донаро ташкил намуд. Тухмгузории 

моњи март оилаи тањќиќотии рақами 2 ба њисоби миёна 887,5 дона ва дар 

моњи апрел бошад 1384,9 дона расид, ки он 56% зиёд мебошад, фарќияти 

моњҳои май ва апрел бошад 15%-ро ташкил дод. Тањќиќотњо нишон 

медиҳанд, ки тухмгузории босуръату босамари модарзанбўр аз миќдори 

воридшавии шањду гарди растанињо ба лона ва додани хўрокаҳои иловагї 

вобаста мебошад. 

 Њамин тавр, хулоса бароварда қайд намудан ҷоиз аст, ки танҳо 

истифодаи хўрокаҳои иловагї наметавонанд тараққиёти оилаи занбӯрони 

асалро зиёд намоянд, балки гарду шањди растаниҳо, ки аз табиат гирифта 

мешаванд, тараќќиётро боз ҳам афузунтар менамоянд, чунки барои насли 

занбўр хўрокаи сафедадор ба монанди гарди гул, ки он барои ҷудо 

намудани шири модарзанбӯр мусоидат менамояд, зарур аст.  

 Пас аз гузаронидани таљрибањои илмї мо тухмгузории модарзанбўрро 

дар ваќти пайдошавии шањдљудокунии асосї дар моҳҳои июл ва август 

њисоб намудем, ки дар љадвали 3.11. ва расми 3.5. оварда шудааст: 

Љадвали 3.11. Тухмгузории модарзанбўр дар њолати шањдљудокунии 

растанињои шањддињанда бо (дона) 

 

Санаи санҷиш 

Миќдори тухмгузории модарзанбўр бо (дона) 

назоратї 
тањќиќотии 

рақами-1 

тањќиќотии 

рақами-2 

1.07 1540,3±18,48 1683,4±17,4 1725,4±10,28 

12.07 1490,2±30,95 1446,2±13,86 1470,6±13,65 

24.07 1456,1±30,95 1380,4±20,48 1309,7±18,40 

5.08 1303,4±18,96 1190,5±32,10 1040,1±26,65 

17.08 1100,0±22,47 859,4±12,4 846,2±32,30 

29.08 1006,5±27,5 700,3±5,48 622,4±10,55 
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 Таљрибањои гузаронидаи мо ва олимони хориљї нишон медиҳанд, ки 

дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти Хатлон то охири моњи июл 

модарзанбўр миќдори тухмгузории худро зиёд намуда, пас аз пайдо 

гардидани шањдљудокунии асосї, ки тарозуи назоратї зиёда аз 0,5 кг дар як 

рўзро нишон медињад, модарзанбўр тухмгузории худро кам менамояд, ки 

дар расми 3.5 дида мешавад.  

 

Расми 3.5. Нишондоди пастшавии тухмгузории модарзанбўр 

 Таљрибањо нишон медиҳанд, ки дар њолате, ки занбўрони 

шањдоваранда шањди зиёд биёранд, барои намнокии онро кам намудан ба 

лоначањо мепошанд, чунки намнокии шањд дар бисёр ваќтњо аз 50% зиёд 

мебошад ва пас аз шамолдињї, ки ба меъёри асал наздик шуд, онро ба боло 

гузаронида, болои он бо сарпўши махсуси мумин пӯшонда мешавад. 

Модарзанбўр дар лоначањое, ки шањд пур карда шудааст, тухм 

намегузорад ва дар натиљаи наёфтани лонача маљбур мешавад, ки миќдори 

тухмгузории худро кам намояд [73,72].  

 Чи тавре ки дар расми 3.4. дида мешавад, тухмгузории 1.07 занбўрони 

назоратї 1540,3 дона бошад, занбўрони тањќиќотии рақами 1 ва 2 ба 

миќдори 9,6 ва 12,0% зиёд мебошанд, аммо дар 15.07 бошад, занбўрони 

назоратї назар ба занбўрони тањќиќотї 0,5 ва 11,1% зиёд насл гузоштааст. 
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Занбўрони назоратї 22.07 аз њама зиёд 1006,1 дона тухм гузоштаанд, 

ки назар ба занбўрони тањќиќотии рақами 1 ба миќдори 305,8 дона ва 

назар ба занбўрони тањќиќотии 2 бошад 383,7 дона тухм зиёд мебошад. 

Сабаби асосии зиёд тухм гузоштани занбўрони назоратї дар он аст, ки 

тараќќиёти ин гурўњ дер сар шуд ва дар њолати пайдо гардидани 

шањдљудокунї занбўрони назоратї ба тараќќиёт шурӯъ карданд. Чунин 

тадбири кор ба он оварда мерасонад, ки мањсулнокии чунин оилањо кам 

мегардад, чунки бисёри занбўрон барои тарбияи насл ваќти худро сарф 

менамоянд ва занбўрони парвозии беруна миќдоран кам мебошанд. 

 Дар бисёр ҳолатҳо занбўрпарварон дар ваќти шањдљудокунї, 

тухмгузории модарзанбўрро ба воситаи махсус панљарањо мањдуд 

менамоянд, то ки модарзанбӯр миќдори тухмгузориро кам намояд. 

Маќсади асосии ин амал аз он иборат аст, ки занбўрон ќувваи асосии 

худро барои тарбия ва хўрокдињии насл сарф накунанд, барои љамъоварии 

шањд њамаи ќувваи худро сарф намояд, шонњои наслдорро холї намуда, 

барои гирифтани мањсулоти асосї (асал) гарди гул ва шањд истифода 

баранд. 

 

3.3. Њарорат ва намнокии дохили канду вобаста ба фасли сол ва 

гузоштани тухм дар як рўз 

 Таљрибањои гузаронидаи мо дар шароити ноњияи Кўшониён ба 

таљрибањои гузаронидаи олимон мувофиќ омад ва муайян карда шуд, ки ба 

оилаи занбўр тамоми сол њавои тоза, намнокии муайян ва гази карбону 

оксиген барои њаётгузаронӣ зарур мебошад. Иљрои ин кор, пеш аз њама, ба 

занбўрпарварон тааллуќ дорад, ки дар канду ду сӯрохаи занбўрбаро 

гузошта, вобаста ба фасли сол ин сўрохањоро калон ё хурд карда, кушоянд. 

Чунки асоси мубодилаи њаво дар лона ин шамолдињии занбўрон мебошад, 

иљро накардани чунин чорабинї ба нобуд гардидани оилаи занбўр ва кам 

шудани мањсулнокии оилаи занбўр боис мешавад. Яке аз сабабњои асосии 

зиёд сарф намудани хўрокаи зимистона дар лона нарасидани шамолдињї 
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мебошад, ки миќдори зиёди гази карбон љамъ шуда, оксиген намерасад ва 

занбўрон нобуд мешаванд [22,90].  

 Агар њарорати дохили кандуро риоя намуда онро дар ҳолати доимӣ, 

яъне ба 35°С нигоњ дорем, тухми гузоштаи модарзанбўр пас аз 72 соат ба 

кирмина мубаддал мегардад, ки дар љадвали 3.12 дида мешавад. 

 

Љадвали 3.12.  Њарорати аз тухм ба кирмина мубаддал гардидан бо °С 

 

Оилаи занбўр 

Њарорат°С Намнокї % 
Аз тухм ба 

кирмина соат 

35,0 ±0,12 75,0-85,0 ±3,42 72,0±2,80 

30,0-31,0 ±0,23 75,0-85,0 ±2,67 84,0±3,45 

37,0-38,0± 0,25 75,0-85,0 ± 3,10 66,0±2,55 

  

 Барои аз тухм ба кирмина мубаддал гардидани занбўри асал вазифаи 

муњимро пеш аз њама њарорат ва намнокии оилаи занбўр иљро менамояд. 

Аммо њарорат метавонад тавлиди кирминаро пеш ё ба ќафо партояд, аз 

љадвали 3.12 дида мешавад, ки њароратро мо то ба 30,0-31,0°С нигоњ дорем, 

пайдошавии кирмина ба 12 соат ќафо партофта мешавад ва занбўрони 

баромада эҳтимол ба ягон намуди беморї гирифтор шаванд. 

 Дар њолати њароратро баланд кардан бошад, яъне он то 37-38°С будан, 

кирминаи занбўри корї дар 66 соат аз тухм мебарояд, ки нисбат ба 

занбўрони стандартї 12 соат барваќт мебарояд. 

 Ҳангоми баланд будани њарорат бояд ќайд намуд, дар ҳолати ҳарорат 

ба 37°С баробар будан талафоти насл ба 50% мерасад, ки натиҷаи он дар 

љадвали 3.13. оварда шудааст.  

Љадвали 3.13. Њарорати зарурї барои тараќќиёти насл аз 

1000 дона тухм 

Инкишофи 

онтогенез, 

(адад) 

Њарорати 

баланд 

Њарорати 

муътадил 
Њарорати паст 

Њарорати 

пасттар 

37°С баромад 34°С баромад 32°С баромад 27°С баромад 
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19 рўз% 21 рўз% 22 рўз% 23 рўз% 

Тухм 
1000,

0 
 

1000,

0 
 

1000,

0 
 

1000,

0 
 

Кирмина 420,0 42,0 960,0 96,0 930,0 93,0 410,0 41,0 

Занбўри 

болиѓ 
395,0 39,5 950,0 95,0 890,0 89,0 380,0 38,0 

 

 Аз нишондодњои љадвали 3.13. дида мешавад, ки њарорати аз њама 

муътадили баромади насли занбўр 340С мебошад, чунки дар ин њарорат 

ќариб тамоми тухм 960 дона ба кирмина ва онњо 950 дона ба занбўри болиѓ 

мубаддал мегарданд.  

Дар њолати њароратро баланд намудан ё паст фаровардан, миќдори 

зиёди занбўрон афзоиш наёфта нобуд мешаванд. Ваќте ки њарорат ба 37°С 

гузаронида шуд, аз 1000,0 дона тухм 420 дона кирмина пайдо гардида, 

395,0 дона занбўри болиѓ пайдо гардид.  

Њарорати аз њама хавфнок барои пайдошавии насли занбўр ба занбўри 

болиѓ ин 27°С мебошад, ки аз 1000,0 дона тухм 380 дона занбўри болиѓи 

ќаноташ, пояш ва хартумчааш наѓз тараќќї накарда пайдо гардид. 

 Таљрибањои гузаронидаи мо нишон медиҳанд, ки намнокї њам барои 

пайдошавии кирминаи занбўри асал вазифаи муњимро иҷро менамояд. 

Намнокии аз њама зарурӣ барои баромадани љанин 92-98% мебошад, аммо 

бисёри кирминањо дар намнокии 90-95% пайдо мешаванд.  

Дар њолати намнокї аз меъёри дар боло гуфта зиёд ё кам шудан 

тараќќиёти љанин боз дошта мешавад ва ќатъ мегардад. Дар њолати 80% 

гардидани намнокї дар давраи љанинї 40% -и онњо нобуд мегарданд. 

Занбўрон барои намнокиро зиёд намудан об оварда ба шонњо мепошанд. 

Занбўрпарвар дар ин ваќт бояд ба лонаи занбўр ба ягон зарф об гузорад ё 

латтапораи махсус (сачоќи патдор)-ро тар намуда ба болои фарши канду 

гузорад. 

 Таљрибањои гузаронидаи мо барои муайян намудани намнокии њаво 

дар ноњияи Кўшониёни вилояти Хатлон бо нишондоди стансияи боду 
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њавосанљӣ, дар 1м3  нишон медиҳанд, ки дар њарорати -10°С намнокии њаво 

ба 2,4°С баробар мебошад, ки ин нишондод дар љадвали 3.14. муайян карда 

шудааст. 

Љадвали 3.14. Нишондоди намнокии њаво дар 1м3 

Њарорати 

њаво °С 
-10 0 +5 +10 +20 +30 +40 

Миќдори 

намнокї дар 

1м3 њаво 

3,7 6,4 7,8 10,6 19,3 32,6 56,5 

 

 Аз нишондодњои љадвали 3.14. бармеояд, ки дар њарорати -10°С 

хунукӣ намнокии њаво 3,7 м3 кам мешавад, аммо њарорати 30°С бошад 32,6 

м3 мебошад, ки дар диаграммаи 3.6 чунин менамояд. 

Расми 3.6. Миќдори њарорат ва намнокии њаво дар фазо 

Чї ќадаре њаво гарм шавад, намнокии њаво дар 1м3 зиёд мешавад. Дар 

њавои тира (туман) миќдори намнокї якчанд маротиба афзоиш меёбад. 

Дар дохили канду њам намнокии якхела дида намешавад, дар љойи 

назди насл намнокї њама ваќт зиёд мебошад бо фарќияти шонњои охир. 

Дар бораи намнокии дохили канду олимон қайд менамояд, ки фасли 

тобистон дар дохили канду вобаста ба љойгирии наслу шонњо намнокии он 

аз 25 то 100% шуда метавонад. Таљрибањои гузаронидаи мо ба таљрибањои 

олимони хориљи кишвар ќариб баробар намнокиро нишон дода тавонист. 
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Намнокӣ дар шаб кам ва њарорат паст буда, намнокии зиёд рўзона дар 

њарорати баланд дида мешавад. Дар бисёр мавридҳо намнокии дохили 

канду аз 35 то 85% мерасад. Аз дигар тараф, намнокї вобаста ба мавҷуд 

будани насли занбўр дар лона мебошад. Агар миќдори занбўр дар дохили 

канду аз 2,5 то 4,0 кг бошад, намнокї аз 48,0 то 84,0% мерасад [20,139,140].  

Таљрибањо нишон медиҳанд, ки гарчанде аз соати 700 –и субҳ то 1100 

намнокии фазои беруна ба 90-100% баробар бошад њам, занбўрон 

намнокии дохили занбўрќуттиро аз 30 то 63% нигоҳ медоранд. 

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки барои тараќќиёти оилаи занбўри асал 

гармї ва намнокии њаво мавқеи муњимро бозида ќудратнокии оила зиёд 

намудани шумораи оилањои занбўр ва мањсулнокии асалию мумӣ оварда 

мерасонад. 

3.4. Тарњрезї намудани ваќти бунёди модарзанбўр вобаста ба 

шањдљудокунии растанињо ва истифодаи хўрокањои серѓизо дар шароити 

ноњияи Кўшониёни вилояти Хатлон 

Гирифтани мањсулоти соњаи занбўриасалпарварї ва зиёд намудани 

оилањои занбўр аз модарзанбўр вобастагии калон дорад. Аз ин лињоз 

олимон қайд менамоянд, ки таъмини оилањои занбўри асал бо 

модарзанбўрони љавони хусусиятњои генетикї дошта њайётгузаронии 

оилањои занбўр ва мањсулнокиро то 50% зиёд менамояд [51,41,25]. 

Гуфтањои олим Султанов Р.Л., [83]-ро ба назар гирифта дар шароити 

хољагии Кўшониён мо кўшиш ба харҷ додем, ки модарзанбўрони сифати 

баланд дошта, ки миќдори тухмгузориашон зиёд ва занбўрони аз ҷиҳати 

физиологӣ пурќудрат тайёр мешавад ба даст биёрем.  

Аз ин љињат, барои офаридани модарзанбўр оилањои пурќуввати 

модарї, тарбиядињанда истифода бурда шуд. 

Кирминаи модарзанбўр аз шонњои мобайн, ки кирмина 4 соат пеш 

пайдо гардидааст, тайёр карда шуд. Аз њама кам дар моњи март кирминаи 

модарзанбўр ќабул карда шуд, ки аз 60 дона кирмина њамагї 38,0 дона 

кирминаро барои тарбия ќабул намуданд. Аз кирминањои ќабулшуда 63,3% 
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кирмина ба модарзанбўри болиѓ мубаддал гардидааст, ки 30 дона 

модарзанбўр мебошад. 

Дар моњи апрел, ки тараќќиёти оилаи занбўр хуб мегузарад ва 

растанињои шањддињанда зиёданд, фоизи ќабули кирмина аз 60 дона то 

75%-ро ташкил менамояд. Дар моњи май бисёри растанињои шањддињанда 

пас аз гулкунї шањд људо намекунанд, аз ин љињат, дар моњи май ќабули 

модарзанбўр хело душвор мешавад љадвали 3.15. 

 

Љадвали 3.15. Ваќти кўчонидани кирмина барои бунёди модарзанбўр бо 

истифодаи хўрокаи ќандоб, бо дона 

Моњ 

Кирминаи 

кўчонида 

шуда, бо 

дона 

Ќабул 

шуда,бо 

дона 

Ќабул бо % 

Модарзанбўри 

бордорнашуда 

гирифта шуд, 

бо дона 

Март 60,0±1,57 38,0±3,20 63,3±1,75 30,0±1,56 

Апрел 60,0±2,10 45,0±1,65 75,0±2,34 41,0±2,37 

Май 60,0±1,35 39,50±2,00 65,8±2,44 38,0±2,10 

Июн 60,0±1,77 44,0±1,55 73,3±3,10 42,0±2,44 

 

Аз нишондоди љадвали 3.15. бармеояд, ки гарчанде моњи март дар 

шароити ноњияи Кўшониён њавои боронї сард бошад њам, дар њолати 

истифодаи хўрокањои серѓизо ба монанди афшурдаи кирминаи нарзанбўр, 

ќабули кирминаро барои модарзанбўр назар ба занбўроне, ки фаќат 

ќандоб дода шудааст 5% ё ин ки ба миќдори 6 дона модарзанбўр зиёд 

гирифта шуд.  

Моњи аз њама зиёд гирифтани модарзанбўр апрел мебошад, ки назар 

ба моҳи март 7 дона, моҳи май 3 дона назар ба дигар моњњо модарзанбўр 

зиёд гирифта шуд, чунки дар ин моњ дарахтони мевадињанда ба монанди 

олуча, себ, шафтолу, нок, бињї, маъсар, мушунгак ва ѓайрањо гул мекунанд, 

ки аз 1 гектар 20-60 кг шањд људо менамоянд.  
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 Таљрибањои гузарондаи мо дар шароити ноњияи Кўшониён барои 

бунёди модарзанбўрони босифат муайян намуд, ки вазни зиндаи 

модарзанбўр аз ваќти офаридан вобастагии калон дорад. Оилаи 

тарбиядињанда бояд дорои на кам аз 12 шон занбўр, то 10 кг хўрокаи 

босифат, занбўрони кории аз ҷиҳати физиологӣ љавон дошта бошад.  

Ба ѓайр аз ин аз табиат ба таври доимӣ агарчӣ кам ҳам бошад бояд 

шањд ба лона ворид гардад. Дар ин сурат миќдори ќабули кирминаи 

модарзанбўр зиёд гардида, вазни онњо њам зиёд мешавад. Таљрибањо 

нишон медиҳанд, ки чи ќадаре вазни модарзанбўр сабук бошад, фоизи 

ќабули он кам мешавад. 

 

Љадвали 3.16. Ваќти кўчонидани кирмина барои бунёди модарзанбўр бо 

истифодаи хўрокаи афшурдаи кирминаи нарзанбӯр, дона 

Моњ 

Кирмина 

кўчонида 

шуда, бо 

дона 

Ќабул 

шуда,бо 

дона 

Ќабул бо % 

Модарзанбўри 

бордорнашуда 

гирифта шуд, 

бо дона 

Март 60,0±1,8 40,0±3,20 66,6±2,00 36,0±0,27 

Апрел 60,0±2,25 49,6±2,37 82,6±0,11 44,0±1,1 

Май 60,0±1,55 44,0±2,55 73,3±0,45 41,0±0,9 

Июн 60,0±1,75 47,0±1,78 78,3±0,77 42,0±0,75 

 

Дар моњи июн, ки шањдљудокунии растанињо шурӯъ мешавад, аз 60,0 

дона кирмина занбўрон 47,0 тоашро ќабул намуда, 42,0 дона 

модарзанбўрони болиѓ меофаранд. Моҳҳои апрел ва июн барои гирифтани 

модарзанбўр ва ивази онњо бо модарзанбўрони пир ќулай мебошад. 

Таљрибањои гузаронидаи мо дар шароити ноњияи Кўшониёни 

вилояти Хатлон нишон дод, ки хўрокаи иловагии 10%-аи афшурдаи 

кирминаи нарзанбўр, ки хосияти физиологии пурќудрат намудани оилаҳои 
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занбӯронро дорад, пас аз хўронидани ин моддаҳо ќабули кирминаи 

модарзанбўр зиёд мегардад, ки дар љадвали 3.17. оварда шудааст. 

 

Љадвали 3.17. Таъсири хўрока ба вазни модарзанбӯр ва миқдори 

найчањои тухмгузар 

 

 

Моњ 

Ќандоби 2/1 

Ќандоби 2/1 бо иловаи 

афшурдаи кирминаи 

нарзанбўр 10% 

вазни зинда, 

мг 

миќдори 

найчањои  

тухмгузар, 

дона 

вазни зинда, 

мг 

миќдори 

найчањои 

тухмгузар, 

дона 

Март 176,8±2,8 164,2±2,40 182,1±1,70 163,2±1,87 

Апрел 175,4±2,95 162,1±2,10 183,4±1,55 175,1±1,25 

Май 177,5±1,57 177,3±1,80 185,3±1,65 180,5±2,05 

Июн 180,3±1,44 178,2±1,75 190,2±1,10 182,4±1,64 

 

Бинобар сабаби аз табиат ворид нагаштани шањд, гарчанде мо ќандоб 

дода бошем ҳам, вазни модарзанбўр аз 176,8 мг зиёд нашуд. Аз нишондоди 

љадвали 3.17. дида мешавад, ки дар њолати ба 1л ќандоб илова намудани 

100мг афшурдаи кирминаи нарзанбўр вазни зиндаи модарзанбўр ба 6,6 мг 

афзоиш меёбад, ки он 3,7% ташкил медињад. Дар аввалҳои моњи апрел њаво 

серборишу хунук мешавад, ки занбўрон аз лона баромада наметавонанд ва 

баъзе оилањо хўрокаи додаро њам истифода намебаранд аз ин лињоз, 

модарзанбўрони дар моњи апрел баромада, назар ба моњи март баромада 

каме сабуки бо вазни 1,3-1,4 мг пайдо мешаванд. 

Модарзанбўрони аз њама босифат дар ваќти пайдошавии 

шањдљудокунї офарида мешаванд, ки дар њарду гурӯҳ бо вазни 180,3 ва 

182,4 мг пайдо шудаанд, ки назар ба занбўрони моњи март ба миќдори 2,0- 

4,1% вазнин мебошанд. 
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Сифати модарзанбўр бо роҳњои тухмгузар муайян карда мешавад. Чи 

тавре,ки дар љадвал дида мешавад, вобаста ба вазни модарзанбўр миќдори 

найчањои тухмгузар афзоиш меёбад. Аз њама кам найчаи тухмгузар дар 

гурӯҳи модарзанбўри моњи апрел 162,1 дона ва аз њама зиёд дар гурӯҳи 

истифодаи ќандоб бо афшурдаи кирминаи нарзанбўр, моњи июн ки 182,4 

донаро ташкил намудааст, ки назар ба модарзанбўри моњи март 7,3 найчаи 

тухмгузар зиёд дорад. 

Дар таҳқиқотҳои илмии худ олимон ќайд менамоянд, ки яке аз 

омилњои асосии тараќќиёти модарзанбўр аз давраи тухмию кирминагї то 

ба модарзанбўри болиғ расидан њарорати дохили канду нақши муҳим 

мебозад [18,72].  

Барои муайян намудани офаридани модарзанбўр мо дар њароратњои 

гуногун ба 60 кирминаи модарзанбўр санљиш гузаронида муайян 

намудаем, ки њарорати 30°С ва 38°С барои гирифтани модарзанбўр 

харољоти зиёд карда мешавад ва ба миќдори зарурї модарзанбӯр гирифта 

намешавад, љадвали 3.18. ва расми 3.5. 

Љадвали 3.18. Талафёбии кирминаи модарзанбўр аз 60 дона вобаста ба 

њарорат °С 

 

Гурӯҳ 

Афзоиши талафот бо (дона) дар њарорат °С 

30°С 31°С 34°С 37°С 38°С 

Ќандоби 2/1 38,0±3,20 8,0±0,70 2,0±0,19 12,0±0,53 43,0±1,61 

Ќандоби 2/1 бо 

иловаи афшурдаи 

кирминаи 

нарзанбӯр 10% 

36,0±2,26 7,0±0,65 2,0±0,07 11,0±0,62 38,0±2,00 

Модарзанбўр њам ба монанди занбўри корї аз тухми бордоршуда 

пайдо мешавад, њарорати муътадили пайдошавии кирмина ва баъдтар 

занбўри солим 32-34°С мебошад, намнокї бошад бояд аз 45%-ро ташкил 

намояд. Ҳаёти давраи пеш аз зочагї то ба занбўри болиѓ расидан дар 
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дохили лонача мегузарад, ки барои афзоиш, намнокии дохилӣ ва мавҷуд 

будани газҳои оксиген ва карбон нақши муҳимро мебозанд. 

 

Расми 3.7. Талафоти насли модарзанбўр вобаста аз таѓйирёбии њарорат 

Аз расми 3.5. дида мешавад, ки њарорати муътадили бунёди 

модарзанбўр 34°С буда, аз ин кам ё зиёд гардидани гармӣ ба манфиати кор 

нест. Аз ин лиҳоз, талафоти аз њама зиёд дар гурўњи занбўроне, ки 

ҳарорати аз 30,0 то 38,0°С истифода намуданд, дида мешавад. 

 Њамин тавр, хулоса бароварда мешавад, ки барои тараќќиёти насли 

занбўр њарорати миёна 34°С мебошад. 

3.5. Муайян намудани хусусиятњои биологии модарзанбўрони офаридашуда 

дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти Хатлон 

Бисёр олимон дар бораи хосиятњои биологї ва хољагидории 

модарзанбўрони офаридашуда корњои тањќиќотї гузаронидаанд. Онњо 

ќайд менамоянд, ки њар ќадар якхелагии генофонди оилањои занбўри асал 

генотипи гомозиготї дар занбўрљой зиёд бошад, љуфтшавии хешу таборї 

афзун мегардад. Дар шароити мо коэффитсенти љуфтшавї баланд 

мебошад, ки дар натиља мањсулнокии оилањои занбўр кам гардида, 

зимистонгузаронии занбўрон коњиш ёфтааст [64,114,14,17,30].  

Таљрибањои гузаронидаи мо нишон медиҳанд, ки модарзанбўрони ба 

даст овардашудаи вазни 165-170 миллиграм доштаро занбўрон кам ё бо 

душворї ќабул менамоянд, агар ќабул кунанд њам, дар муддати муайян 
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онро иваз менамоянд. Ќабули муносиби вазни модарзанбўр 180-195 мг 

мебошад, ки ба њисоби миёна зиёда аз 76% ќабул мешавад.  

 Технологияи ќабули модарзанбўр аз шароити беруна вобастагии 

калон дошта, дар њолати боду њаво гарм ва соф будан, инчунин ҳангоми ба 

лона 150-200г дар як рўз ворид гардидани шаҳд, бењтар мегардад љадвали 

3.19. 

 Чи тавре ки аз љадвали 3. 19. бармеояд, модарзанбўроне, ки бо вазни 

165,0-170,0 мг ва аз ин њам кам таваллуд гардида буданд, ќабули онњо 

душвор буда, њамагї 30,3 % -ро ташкил менамоянд, ки он дар шароити 

хољагии Кўшониён занбўрпарваронро ќаноатбахш кунонда наметавонад. 

Қабули аз њама бењтари модарзанбўр вазни 182,0-190,0 мг мебошад, ки дар 

боѓчаи занбўрони мо зиёда аз 83,3%-ро ташкил медиҳад.  

Љадвали 3.19. Ќабули модарзанбўр вобаста ба вазн ва ќудратнокии оила 

 

Нишондодњо 

Вазни модарзанбўр мг Ќабули модарзанбўр 

модарзанбўри 

бордорнашуда 

модарзанбўри 

бордоршуда 

шинонда 

шуд, дона 

ќабул 

шуд, 

дона 

% 

ќабул 

Бе хўрокаи 

иловагї 

165,0-

170,0±2,40 

220,0-

226,0±3,30 
33,0±1,15 10,0 30,3 

Хўронидани 

хўрока 

баъди 3-рўз 

180,0±4,00 
228,0-

232,0±5,40 
24,0±0,85 10,0 41,6 

Ќудратнокии 

оила, 2,5 кг 
182-190±2,95 

230,0-

234,0±4,12 
12,0±1,26 10,0 83,3 

Ќудратнокии 

оила, 1,0 кг 
170-175±2,37 

226,0-

231,0±3,24 
20,0±1,08 10,0 50,0 

   

 Модарзанбўрони бо вазни сабук бордоршударо занбўрон худашон 

дар як ваќти муайян иваз намуданд. Ќабули модарзанбўрони бордоршуда 

аз ваќти бе модар намудани оила ва вазни он вобаста мебошад. Ин аст, ки 
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оилањо модарзанбўрони бордоршудаи вазнашон 230,0 - 234,0 ва 226,0 - 

231,0-ро аз 50,0 то 83,3% ќабул намуданд. 

 Таљрибањои гузаронидани мо дар шароити ноњияи Кўшониён ба 

таљрибањои [Тихонов И.В,Қаҳоров Н.Ш, Euckaet.,91,30,134] хело шабоњат 

дошт. Яке аз роњњои технологияи шинондани модарзанбўр бо роњи 

доштани насл ва наслњои гуногун дар љадвали 3.20. оварда шудааст.  

 Раќамњои љадвали 3.20. гувоњи он аст, ки дар њолати дар канду 

мављуд будани насли кушода ќабули модарзанбўрони бордоршудаю 

бордорнашуда душвор мегардад. Дар сурате, ки мо ба оилаи занбӯр 

модарзанбӯри дигарро ворид намоем, дар он ҳолат занбўрон модари 

бегонаро ҳис намуда, онро аз байн мебаранд. 

Љадвали 3.20. Ќабули модарзанбўрони бордорнашуда вобаста ба насл 

Гурўњ бо 

миќдори 

насл 

24 дона модарзанбўр ба њар гурўњ шинонда шуд 

бордорнашуда бордоршуда 

ќабул гардид 

дона бо % дона бо % 

1. Насли 

пўшида 2 

дона 

20,0±2,05 83,3 21,0±1,85 87,5 

2. Насли 

кушода 2 

дона 

15,0±1,8 62,5 19,0±2,25 79,1 

3. Наслњои 

кушодаю 

пўшида 

17,0±3,10 70,8 22,0±1,55 91,6 

4. Насл 

надорад 
19,0±3,35 79,1 24,0±1,20 100,0 

 Аз ин лиҳоз, якчанд роҳҳои шинондани модарзанбўр мавҷуд мебошад, 

ки онро бояд пурра иљро кард.  
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Миќдори ќабули модарзанбўрони бордорнашуда аз 24 дона аз 15,0 то 

20 дона ќабул карда шуд. Дар гурўњи якум, ки насли кушода надошт, аз 24 

дона 20 донааш ќабул гардид. Ваќте ки 2 дона насли кушода мавҷуд буд, 

қабули модарзанбўри бордорнашуда баъди ду рўзи бепарасторӣ њамагӣ 

62,5% ќабул гардид, ки назар ба гурўњи якум 10,7% кам мебошад. Фоизи 

ќабули модарзанбўри бордоршуда бошад зиёдтар аст, ки он дар њолати 

насли кушода доштан њам 79,1% ќабул гардид. Аз њама зиёд дар њолати 

насл надоштан ќабули модарзанбўри бордоршуда дар гурўњи насл надошта 

то 100% ќабул гардид. 

 Њамин тавр, аз гуфтањои боло ба хулоса омадан мумкин аст, ки ќабули 

модарзанбўр дар њолати насл надоштан ва ё насли кушода надоштан 

бењтар буда, оиларо пеш аз шинондан то ду рўз бе модар мондан ба маќсад 

мувофиқ аст. 

 Таљрибањои гузаронидаи мо дар шароити ноњияи Кўшониён муайян 

намуд, ки вазни модарзанбўр ба тухмгузории он ва мањсулнокии боѓчаи 

занбўр таъсири мусбат мерасонад. Ин аќидаро олим [Риб Р.Д.,64] тасдиќ 

намуда гуфтааст, ки вобаста ба моњњо, тухмгузории модарзанбўр зиёд 

мегардад, љадвали 3.21. ва расми 3.6. 

Љадвали 3.21 .Вазни модарзанбўр ва тухмгузории он, дона 

Гурўњи 

оилањо 

Вазни 

модар

занбўр

, мг 

Тухмгузории шабонарўзи 

март % апрел % май % июн % 

Назора

тї 

180,0 

±3,10 

541,3±

21,4 
100,0 

970,6± 

27,5 
100,0 

1008,2

±27,5 

100,

0 

1451,6

±30,9

5 

100,0 

Тањќиќ

отї 

190,0 

±3,37 

764,3 

±16,07 
41,2 

1230,4

±16,58 
26,7 

1370,5

±18,6 
35,9 

1680,8

±22,3

4 

15,8 
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Тањќиќотњо нишон медиҳанд, ки занбўрони назоратї нисбати 

занбўрони тањќиќотї миќдори тухмгузориашонро аз 15,8 то 41,2% вобаста 

ба моњњо кам намуданд. 

Модарзанбўрони тањќиќотї агар дар моњи март 41,2% тухм гузошта 

бошанд, дар моњи апрел 26,7% ва дар моњи май 35,9% тухм гузоштанд, ки 

назар ба оилањои назоратї аз 26,7 то 41,2% зиёд мебошад. Дар моњи июн, 

ки шањдљудокунии растанињои энтомофилї оғоз мегардад, занбўрон 

модарзанбўрро маљбур менамоянд, ки тухмгузориро кам намояд, чунки 

лоначањоро бо шањди намнокиаш зиёд манъ менамоянд. 

 

Расми 3.8. Таѓйирёбии тухмгузории модарзанбўр вобаста ба моњњо, дона. 

Чи тавре ки дар расми 3.8. дида мешавад, агар дар моњи март 

тухмгузории модарзанбўрон 541,3 то 764,3 дона бошад, дар моњи май ин 

раќам ба 1008,2 ва 1370,5 дона расид, ки назар ба моњи март аз 79,3 то 

86,2% зиёд мебошад.  

Њамин тавр тухмгузории модарзанбўр аз њарорати беруна, гулкунии 

растанињои кишоварзї ва вазни модарзанбӯр вобастагии калон дорад. 

Дар таҳқиқотҳои илмии худ Дилоев И.С., [17] ќайд намудааст, ки 

хўронидани хўрокаи иловагї метавонад вазнафзункунии кирминањоро зиёд 

намояд. Дар таҳқиқотҳои гузаронидаи мо дар шароити ноҳияи Кўшониён 

дурустии таҳқиқотҳои [17] -ро тасдиқ намуданд.  

Мо дар таҷрибаҳои худ ба таври иловагӣ ќандоб ва ќандобу 

афшурдаи кирминаи нарзанбўрро истифода бурдем.  



77 

 

Натиҷаҳои тадқиқотҳо дар љадвали 3.22. оварда шудааст. 

Љадвали 3.22. Таѓйирёбии вазни кирминањои серўза вобаста ба намуди 

хўрока 

Санаи 

санљиш 

Вазни кирминањо,бо мг 

Истифодаи 

ќандоби 2/1 

истифодаи ќандоби 

2/1 бо афшурдаи 

кирминаи нарзанбўр 

Фарќият бо, % 

1.03 8,50±0,8 8,92±0,2 104,9±1,2 

12.03 8,41±0,4 10,01±0,77 119,0±1,1 

24.03 8,83±0,9 10,43±0,76 118,1±1,3 

5.04 9,34±0,86 11,24±0,12 120,3±1,6 

 

Тањќиќотњои гузаронидаи мо нишон медиҳанд, ки дар њаќиќат оилаи 

занбўроне, ки фаќат ќандоби 2/1 истифода бурдаанд, вазни кирминаи онњо 

баъди њар 12 рўз таѓйир меёбад.  

Дар аввали моњи март модарзанбўр, ки андозаи тухмгузориаш зиёд 

буд, вазни кирминањо дар аввал вазнин буд ва пас аз 12 рўз он 1,1% кам 

гардид, аммо баъди пайдо шудани шањдљудокунии зиёди гарди гул вазни 

тухми гузошта вазнин шуд.  

Вазнафзункунї аз намуди хўрока њам вобастагии калон дорад, дар 

њолати хўронидани хўрокаи афшурдаи кирминаи нарзанбўр вазни 

кирминањои модарї аз 4,0 то 20% зиёд гардиданд. 

Њамин тавр хулоса бароварда мешавад, ки вазнафзункунии 

кирминањои модарї аз миќдори тухмгузории модарзанбўр ва хўронидани 

хўрокањои серғизо вобаста мебошад.  

3.6. Технологияи тайёр намудани оилаи пурќувват бо истифодаи усули 

думодарї дар занбўрќуттињои хобида ба шароити ноњияи Кўшониёни 

вилояти Хатлон 

Барои ба даст овардани мањсулотҳои асосии соҳаи 

занбӯриасалпарварӣ аз қабили асал, гарди гул, ширеш, шири модарзанбўр, 
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ва мум оилаи пурќудрат нақши муњимро мебозад. Олимон чунин қайд 

менамоянд, ки асоси зиёд намудани мањсулоти соҳа оилаи пурќудрат 

мебошад. Барои иљрои чунин кори муњим пеш аз њама корњои селексионї 

аҳамияти бағоят бузург доранд [58,137].  

Аз ин лиҳоз, моро зарур аст, ки ҳамасола модарзанбўронро бояд иваз 

намоем Прогунков В.В. [61], ба аќидаи Хидешели А.А. [98], њамроњ гашта, 

асоси мањсулнокии оилањои занбўри асалро дар кўчонидани онњо ба 

мавзеъњои шањддињандаи нав пешнињод менамояд, ки худи ў аз як оила дар 

шароити љануби Шарќи Дур то 22,6 кг асал гирифтааст. Олим чунин 

мењисобад, ки дар зимистон ва бањор оиларо бо хўрокаи зиёд таъмин 

намудан гарави зиёди мањсулнокии оилаи занбўр мебошад.  

Таљрибањои гузаронидаи мо дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти 

Хатлон ва гуфтањои олимони дар боло нишондодашуда собит намуд, ки 

оилаи пурќувват гарави асосии зиёд намудани мањсулнокии соња буда, худи 

онњо ба муќобили бисёр беморињо мубориза бурда метавонанд.  

Шароиту иќлим ва растанињои шаҳддиҳандаи љумњурии мо имконият 

фароҳам меорад, ки аз як оила-оилаи хурд гирифта, мањсулнокии асалии 

онро метавонем ба 10-15 кг расонем, аммо чунин мањсулнокї аксарияти 

занбўрпарварони моро ќаноатманд карда наметавонад. Аз ин лињоз, мо 

дар пеши худ вазифа гузоштем, ки дар як оила ду модарзанбӯрро истифода 

намоем. Истифодаи чунин усули кор технологияи нигоњубини навро талаб 

менамояд, чунки ин усул мањсулнокии оилаҳои занбўронро ду маротиба 

афзун намуда, сифатнокии гардолудкунии растанињои энтомофилиро 

баланд мебардорад. 

Мақсади асосии истифодаи думодарї дар он аст, ки бояд тараќќиёти 

биологии њар ду оила бо њам якхела бошанд, онњо бе душворї якљоя 

мешаванд, фаъол шуда, дар як оила кор менамоянд. Чунин оилањоро дар 

аввали фасли бањор пеш аз шањдљудокунии растаниҳо оилањои занбўрро 

якљоя намудан бењтар аст. 
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Мо дар шароити ноњияи Кўшониён кандуҳои хобидаи 16 шон 

доштаро истифода намудем, ки тарзи ташкили оилањои думодарӣ чунин 

мебошад: Оилаи занбўри асалро ба ду ќисм ҷудо намуда, ба оилаҳои 

бемодар, модари бордоршударо ҷой кардем. Оиларо аз байн бо панљараи 

оњанин маҳкам карда, сӯрохаи як ќисмро ба муќобили сӯрохаи якуми оила 

мегузоранд.  

Барои истифодаи думодарии занбўри асал занбўрќуттињои дуќабатаи 

12 шондоштаро истифода намоем, ќабати дуюмро гирифта, сӯрохаи 

занбўрбароро ба дигар тараф гузошта, байни ќабатро бо панљараи 

сӯрохааш 2х2 ё 3х3 маҳкам менамоянд, зеро занбўрони ќабатҳо бо њам 

омехта шаванд њам, вале модарзанбўр ва нарзанбўрон гузашта 

наметавонанд. Дар ин њолат њарду ќабат бўйи якхела гирифта, бо њам 

задухўрд наменамоянд, дар охири њарду тарафи усулњои ба ду 

таќсимкардашуда шонњои тухмкунї, шони хўрокаи босифат ва шони 

шањдпартої вобаста ба миќдори занбўрон гузошта мешавад. Дар натиља 

оилаи занбўрон зуд тараќќї карда, барои мањсулнокии худро ду баробар 

зиёд намудан, занбўрони кории дохила ва берунаро зиёд мекунанд, ки мо 

дар таҷрибаҳои худ чунин амалҳоро ба анҷом расондем.  

Барои муайян намудани ќудратнокии оилањои занбўри асал бо тарзи 

истифодаи якмодарї ва думодарї мо дар як моњ як маротиба, яъне дар 

даҳаи охири моҳ ќудратнокии оилаи занбўрро санҷида баромадем, ки 

натиҷаи он дар љадвали 3.23. оварда шудааст. 

Љадвали 3.23. Фарќияти тараќќиёти бањории оилањои занбўри асал бо байни 

шон ва бо кг 

 

Шакли 

нигоњдор

ї 

Ќудратнокї оилаи занбўри асал 

10.03 10.04 10.05 10.06 

л
о

н
а

ч
а
 

кг % 

л
о

н
а

ч
а
 

кг % 

л
о

н
а

ч
а
 

кг % 

л
о

н
а

ч
а
 

кг % 

Якмодарї 8,0 2,4 100 11, 3,5 100 13,5 4, 100 16, 4, 100
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,0 6 ,0 0 ,0 0 8 ,0 

Думодарї 9,2 2,7 
115

,0 

13,

1 
4,0 

112

,9 
16,0 

4,

8 

118

,5 

17,

5 

5,

0 

109

,3 

Фарќият 
+1

,2 

+0,

3 

15,

0 

+1,

5 

+0,

5 

12,

9 
+2,5 

+0

,8 

18,

5 

+1,

5 

+0

,2 
9,3 

Агар миќдори ќудратнокии оилаи занбўрони асали якмодарї 10-уми 

март дар байни 8 шон љой гирад, дар њамин ваќт ќудратнокии оилаи 

занбўри думодара 9,2 байни шонро ташкил менамояд, ки миқдори 

занбўрони думодара 1,2 байни шон ё 15% зиёд мебошанд.  

Чунин фарќият то охири сол дида шуд, махсусан дар моњи май чунин 

фарќият 18,5%-  ро ташкил намуд, ки дар њамин ваќт оилаи занбўри 

думодардошта то ба 16 шон занбўрќуттиро пур намуд. Агар дар њамин 

ваќт аз оилаи занбўрон оилаи хурд омода карда нашавад, оила ба 

селашавии табиї гирифтор шуда, мањсулнокиаш дар баъзе мавридҳо 

тамоман аз байн меравад. 

Яке аз вазифањои асосии њар занбўрпарвар - ин ба даст овардани 

мањсулот мебошад. Мо њам дар шароити хољагии ноњияи Кўшониён барои 

ба даст овардани мањсулнокї бо истифодаи усули нигоњдории якмодарї ва 

думодарї тањќиќот гузаронидаем, ки дар љадвали 3.24. дида мешавад. 

Љадвали 3.24. Фарќияти мањсулоти оилаи занбўри асал вобаста ба усули 

нигоњдорї, (п=10) 

Усули 

нигоњдор

ї 

Асал Мум Гарди гул Ширеш 

кг % кг % кг % кг % 

Як 

модарї 

12,0±0,1

3 

100,

0 

0,8±0,1

1 

100,

0 

1,8±0,2

3 

100,

0 

0,2±0,0

3 

100,

0 

Ду 

модарї 
19,3±0,2 

160,

8 

1,5±0,1

8 

187,

5 

2,7±0,1

7 

150,

0 

0,3±0,0

5 

150,

0 

Фарќият 
+7,3±0,3

3 
60,8 

0,7±0,1

0 
87,5 

0,9±0,1

5 
50,0 

0,1±0,0

2 
50,0 



81 

 

Аз раќамњои љадвали 3.24. дида мешавад, ки бо истифода аз усули ду 

модарї мо тавонистем мањсулнокии асалии занбўрони думодариро 60,8% 

зиёд намоем, ки он ба 7,3 кг асал баробар мебошад. Дар њолати чунин 

усулро дар њамаи хољагї истифода бурдан самаранокии иќтисодии 

хољагиро якчанд маротиба афзун менамоем. 

Мањсулоти дуюми соњаи занбўриасалпарварї ин мум аст, ки аз як 

оилаи стандартї 0,8 кг мум ба даст овардем, бо истифодаи усули думодарї 

бошад ин раќамро то ба 1,5 кг зиёд намудем, ки 87,5% назар ба усули 

истифодаи якмодарї зиёд мебошад. Намуди дигари гирифтаи мањсулот ба 

монанди гарди гул ва ширеш њам дар истифодаи усули думодарї 

бартариятњои худро нишон дода тавонист.  

Олим Iones K. S., [143] ќайд намудааст, ки барои офаридани 

модарзанбўр, оилаи тарбиядињанда нақши асосиро мебозад, аз 

ќудратнокии биологии он, шумораи ќабул, вазни модарзанбўр ва ќабули 

модарзанбўр дар оилањои асосӣ њам зиёд мегардад. 

Барои зиёд намудани ќабули кирминаи модарзанбўр дар оилаи 

тарбиядињанда, мо пеш аз њама, оиларо пурќувват намуда, то 10 кг хўрокаи 

босифат омода намудем ва пеш аз шинондан, шони холиро барои бўйи 

якхела гирифтан 12 соат ба оилаи тарбиядињанда гузоштем. Пеш аз 

шинондани шони модарзанбўрон ба оила 3-рўз хўрокаи серғизо додем ва 

дар њамин ваќт шањдљудокунї њам 250-300г мављуд буд. Дар натиља ќабули 

кирминањо зиёд гардиданд, ки дар расми 3.9. дида мешавад. 

 

Расми 3.9. Ќабули кирмина ба оилаи мураббї 
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Чи хеле ки аз расми 3.9. дида мешавад, аз 33 дона кирминае, ки дар як 

шон кўчонида шуда буд, ќабули кирмина дар занбўрони назоратї 23 дона, 

дар занбўрони тањќиќотї бошад 29 донаро ташкил дод, 18,1%-бартарӣ 

дошт. Ќабули модарзанбўр њам дар оилањои асосї ба миќдори 89,6% афзун 

гардид. 

Тањќиќотњои мо нишон медиҳанд, ки истифодаи усули думодарї, 

усуле мебошад, ки оила пурќудрат мегардад ва гирифтани асали шонї 

вазифаи муњими занбўрпарвар аст. Бо ин усул гузоштани мумвараќ ва 

шони асалдори сафед, имконияти зиёд намудани ин усулро дар истењсолот 

афзун менамояд.  

Баъди ба охир расидани мавсими њосилѓундорї мо оилаи 

думодардоштаро якљоя намуда, як модарзанбўрро барои ивази 

модарзанбўрони пир ва алоњида нигоњ доштем. Шонњои зиёдатиро аз 

канду гирифта оиларо ба зимистонгузаронї омода намудем. 

3.7. Фаъолияти парвозии занбўрон ва ќобилияти  

бороварии занбўрони  корї 

Дар минтаќањое, ки растанињои гулкунандаю шањддињанда бинобар 

хушк омадани боду њаво тез хушк мешаванд, занбўрпарварон бояд оилањои 

занбўрони худро ба минтақаи шимолии кишвар кўчонанд, чунки минтақаи 

шимол дар муќоиса аз љануб нисбат ба гулкунӣ аз 15 то 30 рўз фарќ 

менамояд. Дар натиља оилаи занбўрон пурќудрат гардида, фаъолияти 

парвозӣ ва бороварии онњо афзоиш меёбад.  

Дар охири сурхрўдаи занбўри асал љойи кушоде њаст, онро асалдони 

занбўр меноманд, ки њаљми он 14-18 мм3 мебошад ва баъзан метавонад аз 

55 то 77 мм3 шавад. Дар нарзанбўр ва модарзанбўр асалдон афзоиш 

наёфтааст, вай ба як рўдаи борик монанд мебошад. Асалдон барои 

шањдљамъкунї аз растанињои кишоварзї хизмат менамояд. Девораи 

асалдон якчанд қабатро дар бар мегирад, ки дар њолати гирифтани шањд, ў 

калон ва хурд мешавад. Асалдон аз рўдаи мобайн бо воситаи клапан људо 

карда мешавад. 
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Таљрибањо нишон медиҳанд, ки калон ва хурд гардидани асалдон 

вобаста аз шањдљудокунии растанињо ва наздик ё дур будани онњо вобаста 

мебошад. Дар њолати кам будани шањдљудокунї, занбўрони корї дар аввал 

15-20 мг шањд меоваранд, аммо растанињои шањддињанда наздик ва 

шањдљудокунии растаниҳо хуб бошад, то 40-45 мг ва аз ин њам зиёд оварда 

метавонанд љадвали 3.25.  

Љадвали 3.25. Пуршавии асалдони занбўр вобаста ба масофаи растанињои 

шањддињанда 

Нишондод 
Масофа то майдони растанињои шањддињанда, м. 

100,0 300,0 600,0 1000,0 2000,0 3000,0 

Мг 54,3 45,2 37,4 31,7 25,2 16,4 

% 100,0 83,2 68,8 58,3 46,4 30,2 

 

Чи тавре, ки аз љадвали 3.25. дида мешавад, дар шароити ноњияи 

Кўшониёни вилояти Хатлон ба масофаи 100 м, ки дар он љо растании 

шањддињандаи юнучќа гул карда буд, занбўрон ба њисоби миёна 54,3мг 

шањд оварда тавонистанд, аммо њангоми се маротиба зиёд намудани 

масофа (300м) вазни асалдони занбўр 9,1мг кам гардид. Агар дар як оила 

ба њисоби миёна 10000 занбўри кории парвозї мављуд бошад, онњо тарибан 

дар маротибаи аввал то 900г шањд меоранд.  

Чи хеле дар боло ќайд намудаем, чи ќадаре масофаи байни боѓчаи 

занбўр ва растанињои шањддињанда дур бошад, њамон ќадар вазни шањди 

овардаи занбўрони корї кам мегардад. Дар њолати 3000 м дур будани 

растанињои шањддињанда миќдори шањдоварии занбўрони корї ба 19,4мг 

расид дар як оилаи занбўр баробари гурӯҳи якум бошад, њамагї 190г шањд 

оварда шуд. Аз ин љо, ба хулоса омадан мумкин аст, ки чи ќадаре масофа 

наздик бошад ва оила пурќудрат бошад њамон ќадар шањдљудокунии 

оилањо зиёд мешавад. 
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Тањќиќотњои гузаронида вобаста ба фаъолиятнокии парвозии 

занбўрон дар њолати шањдљудокунии муваќќатї ва асосї дар љадвали 3.26. 

нишон дода шудааст. 

Љадвали 3.26. Таъсири намуди хӯрока ба фаъолияти парвозии занбӯрони 

асал вобоста ба шањдљудокунии растанињо дар моњи май 

 

Гурўњ 

Нишондоди 

статистикї 

Фаъолияти парвозии 

занбўрон дар 3-

даќиќа, дона 

Вазни асалдони 

занбўрон вобаста ба 

шањдљудокунї, мг 

муваќќатї асосї муваќќатї асосї 

Ќандоби 2/1 
M±m 

С,% 

103,7±1,5 

3,38 

178,4±1,4 

2,23 

18,6±0,27 

4,68 

30,4±1,06 

11,06 

Ќандоби 2/1 

бо афшурдаи 

кирминаи 

нарзанбўр 

M±m 

С,% 

158,7±1,9 

3,74 

 

213,6±1,5 

2,2 

27,1±1,36 

15,86 

36,2±1,25 

10,24 

Тањлили раќамњои љадвали 3.26 нишон медиҳад, ки моњи май дар 

шароити хољагии Кўшониёни вилояти Хатлон вобаста ба намуди 

хўронидани хўрока дар гурўњи ќандоби 2/1 дар шањдљудокунии муваќќатї, 

фаъолиятнокии парвози занбўрон дар 3 даќиќа 103,7 донаро ташкил намуд, 

аммо баъди пайдо гардидани шањдљудокунии асосї ин раќам ба 178,4 дона 

расид, ки он 72,1% зиёд мебошад.  

Дар њолати истифодаи ќандоби 2/1 бошад ин раќам дар 

шањдљудокунии маваќќатї ба 158,7 ва 213,6 дона расид, ки назар ба 

занбўрони гурўњи якум 53,0 ва 19,7% зиёд гардидааст. 

Тањќиќотњо нишон медиҳанд, ки фаъолияти парвозии занбўрон дар 

ваќти шањдљудокунии асосї бо шумораи парвоз њам зиёд мегаштааст. Агар 

дар шањдљудокунии маваќќатї як занбўр дар як рўз 3-5 маротиба парвоз 

намуда шањд биёрад, дар шањдљудокунии асосї то 5-7 маротиба парвоз 

намуда шањд меорад. Чунин фаъолият аз дурї ё наздик будани љойи 

растанињои шањддињанда њам вобастагї дорад. 
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Таҷрибаҳои олимон оид ба захирашавии асалдони занбӯрон, собит 

менамояд, ки пас аз пайдо шудани шањдљудокунии муваќќатї ва асосї 

вазни асалдони занбўрон якхела нест ва бори меовардаашон низ гуногун 

аст.Олимон ќайд менамоянд, ки дар баъзе давлатњо растанињое њастанд, ки 

шањди зиёд људо менамоянд, мисол дарахти зирфун аз як гектар то 1000кг 

шањд људо менамояд, дар ин маврид ҳангоми фаъолият намудани занбўри 

корї, асалдони баъзе занбўрон аз ҳисоби ин растанӣ то 76мг ва аз ҳисоби 

дигар растанињо бошад 45-56 мг шањд ҷамъоварӣ менамоянд 

[39,50,145,57,77].  

Дар шароити хољагии Кўшониёни вилояти Хатлон тањќиќотњои мо 

оид ба натиҷаи љадвали 3.27. нишон медиҳад, ки вазни асалдони занбўрон 

дар шањдљудокунии муваќќатї 18,6 мг-ро ташкил менамояд ва дар 

асалљудокунии асосї бошад ба 30,4 мг мерасад, ки он 11,8мг зиёд мебошад. 

Вазни асалдони занбўрон дар њолати хўронидани хўрокаи серѓизо ва 

гулкунии растанињои шањддињанда аз 27,1 то 36,2 мг афзоиш ёфт, ки назар 

ба гўрўњи назоратї 145, 6 то 119,1% зиёд мебошад. 

Таљрибањои дар шароити ноњияи Кўшониён гузаронидаи мо нишон 

медиҳанд, ки ҳангоми оилаи занбўронро дар масофаи дур гузоштан ба 

зарари кор мебошад, ки натиҷаи он дар љадвали 3.27. дида мешавад. 

 Љадвали 3.27. Љобаљогузории оилањои занбўри асал ва мањсулнокии 

онњо 

Дурии оилаи занбўр, 

км 

Љамъоварии мањсулот,  

кг 

Фарќият зиёда аз, 

маротиба 

0,5-0,8 15,0 8,3 

1,3-1,6 10,2 5,6 

2,1-2,5 8,7 4,8 

3,0-3,3 7,2 4,0 

4,5-5,0 5,0 2,7 

6,0-6,5 назоратї 1,8 100,0 
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Аз нишондоди љадвал бармеояд, ки мањсулоти зиёд аз оилањои 

занбўрон асале гирифта шудааст, ки дар масофаи 650 метр дур аз 

растанињои шањддињанда љойгир мебошанд. Дар ин њолат мањсулоти 

гирифта назар ба занбўроне, ки зиёда аз 6 км дур љойгир мебошанд, 8,3 

маротиба зиёд асал ба даст оварда шудааст. 

3.8. Нишондоди мањсулнокии асалии оилањои занбўрон дар шароити ноњияи 

Кўшониёни вилояти Хатлон 

 Асал аз даврањои ќадим бањодињї карда мешавад, чунки ки ба ѓайр аз 

ѓизо будан мањсулоти табобатї ба њисоб рафта умри одамонро дароз 

менамояд, ќувватнокии инсонро зиёд намуда, барои њазм намудани хўрока 

ва мубодилаи моддањо вазифаи муњимро мебозад.  

Аз ин љињат, мо дар пеши худ вазифа гузоштем, ки барои зиёд 

намудани истењсоли мањсулоти соњаи занбўриасалпарварї чорањои 

заруриро андешем. Асал маводест, ки занбўрони корї шањди растаниро ба 

лона оварда коркард менамоянд, аз нав табдилсозї намуда, ба лонача 

љойгир менамоянд ва аз он асал истењсол мекунанд. Барои њамин њам дар 

тамоми дунё мегўянд, ки асал мањсули ду организм наботот ва занбўр 

мебошад, расми 3.10. 

 

Расми 3.10. Асали пухтарасида дар хољагиҳои занбӯриасалпарварии ноҳияи 

Кўшониён 
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Таљрибањои олимони хориљӣ [Скварцов А.И.,76] ва таљрибањои 

гузаронидаи мо дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти Хатлон барои ба 

даст овардани асал нишон медиҳанд, ки мањсулнокии асал на он ќадар зиёд 

аст, чунки гарм омадани боду њаво, намнокии кам растанињои 

шањддињандаро пеш аз муњлат ба хушк шудан маљбур месозад.  

Аз дигар тараф омадани чангу ѓубори зиёд баъзан дар моњи май ва 

июн то 3-4 маротиба то 3-10 рўз давом мекунад, ки он ба мањсулнокии 

растанињо ва оилаи занбўр хусусияти манфї мегузорад. Новобаста аз 

чунин мушкилињо таљрибањои гузаронидаи мо барои афзун намудани 

мањсулнокї равона карда шудааст, ки дар љадвали 3.28. дида мешавад.  

Љадвали 3.28. Мањсулнокї вобаста ба парвози занбўрон ва асалдони занбўр. 

 

Гурўњ 

Парвози 

мутташакилона, шон, 

дона занбўр 

Вазн, мг 

сар 

шуд 

тамом 

шуд 

њамагї, 

соат 

асалдони 

занбўр 
гарди гул 

миёна 
M±

m 

миёна 

 

M±

m 8,00 20,0 12,0 

Ќандоби 2/1  83,2 128,9 103,5 
22,0-

39,0 

30,5±

1,06 
10,1-14,3 

12,2±

0,17 

M ±m 0,18 1,6 1,5  

Ќандоби 2/1 

бо иловаи 

афшурдаи 

кирминаи 

нарзанбўр 

110,4 206,2 158,3 
23,5-

42,4 

32,9±

1,33 
12,5-15,1 

13,8±

0,14 

М±m 1,5 1,2 1,9 

  

Аз нишондоди љадвали 3.28. дида мешавад, ки дар шароити ноњияи 

Кўшониён мањсулнокии оилаи занбўр аз њолати парвозии он ва вазни 



88 

 

асалдони он, ки шањд меоранд, вобаста мебошад. Маќсади асосии 

овардани гарди гул дар ин ваќт, пас аз 21 рўз оила бо занбўри љавони корї 

бояд таъмин бошад. Агар оила пурра аз тухмгузории модарзанбўр мањрум 

гардад, дар ин њолат баъди асалгирї занбўри корї боќӣ намонда нобуд 

мешавад.  

Аз нишондоди љадвал дида мешавад, ки шањдоварии занбўрон дар 

соати 800 ба миќдори 83,2 дона бошад, дар соати 2000 бегоњ 128,9 дона 

расид, ки ба њисоби миёна 103,5 донаро дар 12 соат ташкил намуд. 

Истифодаи гурўњи дуюм бошад ба миќдори 54,8 дона зиёд буд. 

Њамин тавр гуфта метавонем, ки дар ваќти шањдљудокунии 

растанињои кишоварзї оилањои дар аввали бањор аз ќандоби 2/1 бо иловаи 

афшурдаи кирминаи нарзанбўр истифода бурда, самараи иќтисодии оилаи 

занбўрро зиёд менамояд. 

Мо дар шароити хољагї барои муайян намудани мањсулнокии 

оилањои занбўри асал дар ду гурўњ назоратї ва тањќиќотї асали овардаро 

санљидем, ки гурўњи назоратї 14,2 кг ташкил намуд ва он назар ба 

занбўрони боѓчаи занбўр 3,9 кг зиёд мебошад. Боѓчаи занбўр ба њисоби 

миёна 10,3 кг, асал истењсол намуд. Гурўњи боѓчаи занбўри истифодаи 

хўрокаи афшурдаи кирминаи нарзанбўр бошад, 15,3 кг асал гирифта шуд, 

ки назар ба назоратї 5,0 кг зиёд мебошад (љадвали 3.29). 

Љадвали 3.29. Мањсулнокии асалии оилањои занбўр дар шароити ноњияи 

Кўшониён 

Раќами 

тартибии 

оила 

Ќандоби 2/1 

Раќами 

тартиби

и оила 

Ќандоби 2/1 бо 

иловаи афшурдаи 

нарзанбўр 

асалгирї аз як 

оила, кг, 10.08. 

2019 

M±m 

%, 

назар 

ба 

боѓча 

асалгирї аз 

як оила, кг, 

10.08. 2 019 

M±m 

%, 

назар 

ба 

боѓча 

3 13,4±0,18 130,1 1 17,6±0,32 115,0 
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5 18,2±0,24 176,6 7 16,5±0,36 107,8 

7 17,1±0,28 166,0 4 12,7±0,27 83,0 

8 12,6±0,27 122,3 2 20,3±0,38 132,6 

4 9,8±0,25 95,1 9 21,5±0,4 140,5 

Ба њисоби 

миёна 
14,2±0,22 137,8 - 17,7±0,3 115,8 

Ба њисоби 

миёнаи 

занбўрљой 

10,3±0,2 100,0 - 15,3±0,23 100,0 

 

Дар гурўњи занбўрони назоратї аз њама зиёд оилаи занбўри раќами 5 

то 18,2 кг асал дод, аз њама кам бошад оилаи раќами 4, ки 9,8 кг асал 

гирифтааст, ки назар ба занбўрони боѓча 4,9% асал кам истењсол 

намудааст. 

Дар гурўњи дуюм, ки ќандоб ва афшурдаи кирминаи нарзанбўр 

истифода бурда шудааст, аз њама кам оилаи занбўри рақами 7, 12,7 кг асал 

додааст, ки назар ба асали миёнаи боѓчаи занбўр 2,6 кг асал кам истењсол 

шудааст. Аз њама зиёд оилаи раќами 9 ва 2 истењсоли асали худро то 21,5 кг 

ва 20,3 кг расониданд, ки дар шароити хољагии Кўшониён нишондиҳандаи 

баланд мебошад. 

3.9. Фаъолияти мумљудокунї ва сохтмони лонаи занбўрон 

Мум мањсулотест, ки занбўрон аз бадани худ дар шакли оиначаи 

мумин хориљ менамоянд ва он дар њарорати беруна сахт мешавад. Аз 

чунин мум занбўрон барои худ лона месозанд. Сохтмони лона яке аз 

омилњои асосии зиёд намудани шумораи оилаи занбўри асал дар 

истењсолот мебошад. Бањогузории сифати мумро аз рўи ранг, бўй ва 

шикастани он муайян мекунанд. Ранги мум бояд сафед ва сафеди 

зардмонанд шавад, бўйи асалї дошта бошад ва дар ваќти шикастан сохт ва 

таркиби онро якхела нишон дињад. Барои лонасозї пеш аз њама мумвараќ 

гузошта мешавад ва занбўрон онро аз ду тараф кашида шони заруриро 
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тайёр менамоянд. Барои тайёр намудани як шон занбўрон то 70г мум сарф 

менамоянд, агар як шони нав сохташударо ба маҳлул табдил диҳем, пас 

бояд вазни он 140 г-ро ташкил намояд.  

Таљрибањои гузаронидаи мо нишон медиҳанд, ки сохтмони шон аз 

зоти занбўр, шањдљудокунии растанињо, модарзанбўри босифат, ќувваи 

оилаи занбўр ва занбўрони љавони лона вобаста мебошад. Агар дар табиат 

каме шањдљудокунї дида шавад, он гоҳ занбўрон шонро босифат месозанд, 

дар њолати набудани шањдљудокунї, додани хўрока барои сохтмони шон 

кўмаки худро мерасонад, ки дар љадвали 3.30. дида мешавад. 

Нишондоди раќамњои љадвали 3.30. дар шароити ноњияи Кўшониёни 

вилояти Хатлон муайян намуд, ки сохтмони шон ба њисоби миёна дар як 

оила вобаста ба истифодаи хўрока таѓйир меёбад. Дар соли 2019 

истифодаи ќандоби 2/1 ва афшурдаи кирминаи нарзанбўр назар ба ќандоби 

одӣ 2-дона мумвараќ зиёд сохт, ки он 140 г мебошад.  

Љадвали 3.30. Мумљудокунии оилаи занбўр, ба њисоби миёна ба 1- оила 

дар соли 2020, кг 

 

Истифодаи 

намуди хўрока 

Сохтмони шон ва истеҳсоли мум 

гузошта шуд, 

мумвараќ 

муми 

иловагї 

(забонч-

ањо),кг 

муми 

болои 

асал, кг 

њамагї, 

кг 

фарќият, 

% дон

а 
кг 

Ќандоби 2/1 6,5 0,455 0,057 0,102 0,614 100,0 

М±m 0,2 0,07 0,01 0,02 0,11  

Ќандоби 2/1 бо 

иловаи 

афшурдаи 

кирминаи 

нарзанбўр 

 

8,5 

 

0,595 

 

0,106 

 

0,175 

 

0,876 

 

142,6 

М±m 0,16 0,05 0,03 0,07 0,14  
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Дар њолати шањдљудокунии асосї, ки тарозуи назоратї аз 0,500 кг 

даровардани шањдро дар як рўз нишон медињад, мумљудокунии занбўрони 

корї меафзояд, дар ин ваќт занбўрон дар љойњои кушоде, ки аз 12 мм 

масофа иборат мебошад, сохтмони забончањоро оѓоз менамоянд.  

Агар занбўрпарвар чунин њодисањоро дида ба оила мумвараќ гузорад, 

дар ин ҳолат оилаи занбӯр манфиат меорад. Дар њолати чора наандешидан, 

модарзанбўр дар чунин забончањо тухми нарзанбўрро гузошта, сарфи 

хўрокаро дар оила зиёд менамояд. Мумљудокунии занбўрон аз њисоби 

буридани қисмати болоии шонњои асалдор њам зиёд карда мешавад, чунки 

оилањои занбўрони мо ба миќдори 102 то 175 г мум људо кардаанд. 

Њамин тавр аз таљрибањои гузаронида муайян карда шуд, ки миќдори 

мумљудокунии оилањои занбўр аз омилњои дар боло гуфташуда вобаста 

буда, мум мањсулоти асосии соњаи занбўриасалпарварї ба њисоб меравад. 

Ба ѓайр аз он аз оилањои занбўрони асалӣ дар шароити ноњияи 

Кўшониён буда мањсулотҳои дигар ба монанди гарди гул, ширеш, оилаи 

хурд ва шон гирифта шуд, ки мањсулнокии боѓчаи занбўрро якчанд 

маротиба зиёд намуд. 

Дар тамоми љумњурињои њамсоя мањсулоти занбўриасалпарварї ба 

ѓайр аз асалу мум мањсулоти дигари иловагї низ дорад, ки он талаботи 

зиёд дорад ва нархи он низ назар ба мањсулоти асосї гарон мебошад, аз ин 

хотир мо барои ба даст овардани ин мањсулот кўшиш намудем, ки онро 

истењсол намуда, самараи иќтисодии хољагиро баланд бардорем. 

Мањсулотњои дигари ба даст овардаи мо, ки хосиятњои шифоии зиёд 

доранд, дар љамъият талаботи онњо зиёд аст, дар љадвали 3.31. нишон дода 

шудааст. 

Љадвали 3.31. Нишондоди истењсоли мањсулотњои иловагї дар соли 

2017-2020, ба њисоби миёна 

Гурўњ 
Гарди гул,  

кг, % 

Ширеш, 

кг,% 

Оилаи хурд, 

оила 

Сохтмони 

шон, дона 

1.Истифодаи 2,3 100,0 0,2 100,0 0,5 100,0 6,5 100,0 
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ќандоби 2/1 

Истифодаи 

ќандоби 2/1 

бо иловаи 

афшурдаи 

кирминаи 

нарзанбўр 

2,5 108,7 0,5 250,0 1,2 240,0 8,5 130,7 

 

Аз нишондоди љадвали 3.31. бармеояд, дар гурӯҳи дуюм, ки аз 2,3 то 

2,5 кг гарди гул истењсол шудааст, ки назар ба гурўњи якум 8,7% зиёд гарди 

гул истењсол гардидааст. Гарди гулро бо асбоби махсуси гардгирак 

гирифта дар љевони махсуси хушккунанда то намнокии 10 % хушк 

намудем. 

Дигар мањсулот назар ба гурўњи якум, ба монанди ширеш 50%, оилаи 

хурд 40% ва сохтмони шон 30,7% истењсол карда шуд, ки барои тараќќиёти 

соња манфиати зиёд ба даст оварда шуд. 

Њамин тавр, ба хулоса омадан мумкин аст, ки истењсоли мањсулоти 

иловагї талаботи љамъиятро ќонеъ намуда, самараи иќтисодии 

занбўрљойро зиёд менамояд.  

3.10.  Сифати мањсулоти занбўри асал дар шароити ноњияи  

Кўшониёни вилояти Хатлон 

Дар таҷрибаҳои худ мо муайян намудаем, ки дар бозорњо шахсоне ёфт 

мешаванд, ки барои манфиати худ, асалро ќалбакї менамоянд, чунин асал 

гарчанде ширин бошад њам, ѓознокї ва бўйи хуш дошта бошад њам, 

хусусияти шифої надорад. Бисёр ваќт ба асал мањсулоти ширин ба 

монанди шираи лаблабу, шираи љуворимакка, крахмал, орд ва ѓайрањо 

якљоя карда мешавад. Дар дигар маврид шакарро бо об якљоя намуда бо 

њиссаи зиёд ба оилаи занбўрон хўронида мешавад. Гарчанде чунин асалро 

занбўр тайёр карда бошад њам, дар таркиби он моддањои химиявї ва 

хосиятњои шифои дида намешавад, аз ин лињоз, чунин асалро асали 

ќалбакї меноманд, ки дигар олимон њам инро тасдиќ намудаанд [88,89,65].  
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Дар шароити ноњияи Кўшониён мо барои муайян намудани сифати 

асал бо усули диостаза аз таљрибањои  Русакова Т.М., [67]  истифода 

бурдаем. Усули миќдори диостазї ин ферменте мебошад, ки дар ваќти 

муайян крахмалро њал менамояд ва бо раќами Готе њисоб карда мешавад. 

Таљрибањо нишон додаанд, ки чунин усул бо  њисоб намудани ферменти 

диостазї ба асал аз њисоби занбўр ва як миќдор аз њисоби гарди гул ба асал 

мегузарад.  

Дар њолати гарм намудани асал аз 50°С миќдори диостазї ва 

моддањои шифоии асал вайрон гардида, хусусиятњои худро гум менамояд. 

Асале ки миќдори диостазиаш аз 5 нишондоди Готе кам бошад, асали 

ќалбакї мебошад. Ранги асал вобаста аз гарди гул, ваќт ва усули 

гирифтани он, зоти занбўр, моддањои минералї ва технологияи коркарди 

он таѓйир меёбад.  

Аз усулҳои олимони дар боло зикргардида истифода намуда, 

таҷрибаҳои илми худро гузарондем ва натиҷаи таљрибањои гузаронидаи мо 

дар шароити ноњияи Кўшониён нишон медиҳанд, ки дар њолати сахт 

шудани асал, ранги он низ таѓйир меёбад, бисёр ваќт ранг сафедча 

менамояд, чунки шўшањои глюкоза ранги сафед дорад. 

Талаботњо оид ба сифати асал, ки дар Институти тањќиќоти илмии 

занбўриасалпарварии Федератсияи Русия коркард карда шудааст, мо низ 

аз он истифода мебарем љадвали 3.32.  

Љадвали 3.32. Талабот нисбат ба сифати асали табиї 

(Нишондоди Риб Р.Д.) 

Нишондодњо 

Хусусият ва нишондодњои асал 

њама намуди асал ба 

ѓайр аз асали 

аќоќиёи сафед ва 

пахта 

аз аќоќиёи 

сафед 
аз пахта 

Бўй 
форами кам ва зиёд, бўйи 

иловагї надошта бошад 

форами нозуки 

ба пахта  хос 
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Мазза ширин, форам, тамъи бегона надошта 

Нишондоди 

тањлили гарди гул 
 

мављуд 

будани 

гарди 

гули 

аќоќиё 

мављуд будани 

гарди гули 

пахта 

Намнокї % 21,0 21,0 19,0 

Миќдори ќандњои 

тахфифшаванда % 
82,0 76,0 86,0 

Миќдори ќанди 

найшакар ё 

лаблабу, % зиёд 

набошад 

6,0 10,0 5,0 

Миќдори диостазї, 

(ед) бо Готе 
7,0   

Дар 1 кг асал 

оксиметилфурфурол 

мг 

25,0 25,0 25,0 

Аксуламали 

оксиметилфурфурол 
манфї 

Ѓаљигарињои 

механикї 
манъ аст 

Љўшиши асал манъ аст 

Миќдори ќалъагї % 0,01 0,01 0,01 

Дар 100г асал 

миќдори умумии 

туршї мл мањлули 

NаОН 1,0 мол/дм3 

 

4,0 

 

4,0 

 

4,0 
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Миќдори пестесид 

дар 1кг асал 

ДДТ 

ГХЦГ 

Неорон 

 

 

0,005 

0,005 

0,002 

 

 

0,005 

0,005 

0,002 

 

 

0,005 

0,005 

0,002 

 

Дар њолати дуруст истифода бурдани чунин љадвал бо боварии калон 

гуфта метавонем, ки ќалбакӣ намудани асал аз миён бардошта мешавад ва 

асал њамчун маводи парҳезию шифої истифода бурда мешавад. 

Асал дар њавои гарм моеъ буда, пас аз +17°С шудан ба сахтшавї 

шурӯъ менамояд ва шўшабанд мешавад. Асали тозаи шўшабандшуда њам 

асали аслї њисоб карда мешавад. Заррањои асали шўшабандшуда вобаста 

ба растанињои шањддињанда њаљман калон ё хурд шуда метавонад. Дар 

њолати ба дохили зарфи њарорати обаш 50°С - буда, гузоштани зарфи 

асалдор он бедушворї асалро моеъ мегардонад. 

Дар шароити Љумњурии Тољикистон сифати асалро бисёр ваќт дар 

ташхисгоњи ветеринарии шањри Душанбе муайян менамоянд. Бўй ва маззаи 

асал яке аз нишондодњои зарурии он мебошад, ки онро бо аъзои њиссиёт 

муайян менамоянд.  

Бўйи асалро бо усули нишондодаи олимони Федератсияи Русия аз 

зарф гирифта бо воситаи даст шамол дода онро бўй кардан лозим аст, аз 

асал бўйи якчанд намуди гулњо бояд биёяд, ки он сербўй, форам, форами 

хушбўй бошад.  

Маззаи асал дар њолати истеъмол намудан муайян карда мешавад, ки 

маззаи ширин, бомазза, форами бомазза, маззаи бегона, бемазза ва ѓайра 

дошта бошад, ва талаботи стандартиро риоя намояд, инчунин ба талаботи 

ГОСТ-и 19792-2001 љавобгў бошад. 

Таљрибањои гузаронидаи мо нишон медиҳанд, ки дар шароити ноњияи 

Кўшониён бо сабаби гарм омадани боду њаво асали љамънамудаи занбўрон 
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зуд пухта мерасад ва намнокии он аз стандарти давлатї њам кам мешавад, 

ки ба 18-19% мерасад.  

Љадвали 3.33. Натиљаи муќоисавии усулњои санљиши асал 

Нишондоди 

муайяншуда 

Бо 

нишондоди  

ГОСТ 19792-

2001 

Нишондоди  занбўрони  асал 

назоратї тањќиќї 

Бўй форам форам форам 

Мазза ширин ширин ширин 

Миќдори њиссаи об бо 

% 
21,0 18,2 18,0 

Ќандњои тахфифшуда, 

бо% на кам 
82,0 82,88 82,55 

Ќанд(сахароза)  бо % на 

зиёда 
6,0 5,65 5,73 

Раќами диостазї бо 

нишондоди . ГОТЕ 
7,0 14,28 15,42 

Миќдори оксиметил-

фурфурола 
манфї манфї манфї 

Њамаи  туршї см3 

NaOH 1 моль/дм3 дар 

100 г асал 

4 3,43 2,58 

 

Яке аз нишондодњо ин раќами умумии ќандњои тахфифкунанда (дар 

њолати беобї) на кам аз 82% бо нишондоди ГОСТ 19792-2001 мебошад. 

Нишондоди њадди ќандњои тахфифкунанда дар занбўрони назоратию 

тањќиќотї каме зиёдтар, назар ба талаботи ГОСТ 19792-2001, ки он ба 

манфиати мањсулоти соња мебошад.  

Мувофиќи таљрибањои гузаронидашуда муайян намудани сифати асал 

бо ќанди сахароза, мувофиќи нишондоди ГОСТ бояд аз 6,0% зиёд 
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набошад, аммо нишондоди мо аз 5,65 то 5,73% буд, ки он тоза ва табиї 

будани асалро нишон медињад.  

Дар Љумњурии Тољикистон дар бисёр мавридњо сифати асалро бо 

раќами диастазї муайян менамоянд, ки он бояд аз 7,0 нишондоди Готе кам 

набошад. Дар њолати сахт гарм намудани асали аз шакар тайёркардашуда 

миќдори нишондоди диастазии он аз стандарти давлатї кам мешавад. 

Як нишондоди Готе ба 1 мл 1% мањлули крахмал баробар аст. Асали 

истењсолнамудаи мо бошад шумораи диастазии 14,28 ва 15,42 нишондоди 

Готеро нишон дод, ки ин асал дар њаќиќат асали аслї мебошад. 

Оксиметилфурфулол ин реаксияи вайроншавии моносахаридњо дар 

ќандњои табдилдињанда мебошад, ки њангоми нигоњдорї дар анборњо 

махсусан дар асали худсоз муайян мегардад. Таљрибањои гузаронидаи мо 

бо асали занбўрони зотњои гуногун дар њама асалњо нишонаи манфиро 

нишон дод, ки он ба талаботи ГОСТ љавобгў мебошад. 

 Њамин тавр, сифати асали занбўрони тањќиќотї дар шароити ноњияи 

Кўшониён талаботи ГОСТ 19792-2001-ро ќаноатбахш менамоянд. 

3.11. Самараи иќтисодии таљрибањои гузаронидашуда 

Айни замон таъминоти ањолї бо мањсулоти озуќаворї яке аз 

њадафњои стратегии давлат эълон гардидааст. Дар бахши аграрї махсусан 

дар соњаи занбўриасалпарварї яке аз масъалањои муњим ба даст овардани 

њама гуна мањсулоти соња аз ќабили асал, мум, гарди гул, ширеш, шири 

модарзанбўр ва ѓайра ба њисоб меравад, ки барои баланд бардоштани 

самаранокии иќтисодї замина мегузорад.  

Чи хеле дар боло ќайд намудем тањќиќоти илмии мо дар хољагии 

занбўриасалпарварии «Файзалӣ Саидов» –и ноњияи Кўшониёни вилояти 

Хатлон ва хољагии фермерии «Бекмуродов М», солњои 2017 – 2020 

гузаронида шуд. Таљрибањои бисёрсолаи олимон дар Љумњурии 

Тољикистон ва водии Вахш нишон медиҳанд, ки баъзан солњо соњаи 

занбўриасалпарварї дар зимистон ва аввали бањор талафоти зиёд меёбад, 

аз ин љињат, омўзиши њарорат, намнокї, муайян намудани чангу ѓубор, ба 

танзим даровардани тараќќиёти бањорї, оилаљудокунї, истифодаи 
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хўрокањои серѓизо ва ѓайраро омўхта, дар ваќташ чорабинињои заруриро 

андешидан, самараи иќтисодии занбўрљойро баланд мебардорад.  

Пеш аз њама, барои самаранокии иќтисодии хољагии занбўри 

асалпарварии моро муайян намудан мо њамаи мањсулоти гирифтаи худро 

ба ВА гардонидем. Муайян намудем, ки 1 кг асал ба 1 ВА баробар буда 

аммо 1кг мум ба 2,5 ВА баробар,аст. Агар мо инро бо маблаѓ њисоб 

намоем, 1 кг асал 45 сомонї, аммо як кг мум ба 112,5 сомонї баробар 

мешавад љадвали 3.34. 

Љадвали 3.34. Номгўи мањсулот ва воњиди асалии онњо 

Намуди мањсулотњо Воњиди ченак Воњиди асалї. 

Асал 1 кг 1,0 

Мум 1 кг 2,5 

Оилаи селашуда 1-то. 5,0 

Модарзанбўри бордоршуда 1 адад 2,0 

Модарзанбўри зотї 1 адад 2,5 

Занбўри корї 1 кг 10,0 

Модарзанбўри 

бордорнашуда 
1 адад 0,5 

Ширеш 1 кг 18,5 

Гарди гул 1 кг 6,5 

Шири модарзанбўр 1 кг 440,0 

Зањри занбўр 1 г 15,0 

Оилаи нави занбўр 1 адад 10,0 

4-шон ќутича бо оилаи хурд 1 адад 4,0 

Шони нав 1адад 0,5 
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Љадвали 3.35. Нишондоди мањсулнокї ва самаранокии иќтисодии оилањои 

занбўрони асали хољагии Кўшониён 

 

Истењсоли мањсулот 

Истењсоли мањсулот ба 1 оилаи занбўр 

тањќиќотї назоратї 

миќдор ВА миќдор ВА 

Асали молї, кг 15,3 15,3 10,3 10,3 

Асали зимистона, кг 10,0 10,0 10,0 10,0 

Муми гирифта, кг 0876 2,19 0614 1,5 

Ширеш, кг 0,5 9,2 0,2 3,7 

Оилаи хурд, оилача 1,2 12,0 0,5 5,0 

Сохтмони шон, дона 8,5 4,2 6,5 3,2 

Гарди гул, кг 2,5 16,2 2,3 14,9 

Њамагї воњиди асал (ВА)  69,1  48,6 

Маблаѓ њамагї сомонӣ   3109,0  2187,0 

Сарфи мењнатњои умумї 

ва умумии хољагидорї бо 

сомонӣ 

 1244,0  1244,0 

Даромади соф, сомонӣ  1865  943,0 

Дараљаи даромаднокї %. 

( Рентабелност) 

 150,3  75,8 

Эзоњ: 1 ВА ба 45 сомонї баробар мебошад. 

Таљрибањои гузаронида оид ба таъсири омилњои экологию биологї 

ба тухмгузорї ва мањсулнокии оилаи занбўри асал дар шароити ноњияи 

Кӯшониёни вилояти Хатлон ва тањлили љадвали 3.35 нишон дод, ки дар 

њолати љамъ намудани воњиди асалии мањсулоти занбўрони тањќиќотї, ки 

69,1 ВА-ро ташкил намуд, маблаѓи он то ба 3109,5 сомонї баробар шуд, ки 

аз занбўрони назоратї ба миќдори 922,5 сомонї зиёд мебошад.  

Нишондоди мањсулнокї ва самараи иќтисодии таљрибањои 

гузаронида дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти Хатлон дар љадвали 

3.35. маълум кард, ки истењсоли мањсулотњои оилањои занбўри асал, бо 
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њисоб намудани харољотњои умумї ва ѓайримустаќимӣ, инчунин даромади 

умумї ва фоизи даромаднокї ба њисоб гирифта мешавад. 

Даромади софе, ки мо аз истењсоли њамаи мањсулотњо ба даст овардем 

аз 943,0 то 1865,0 сомонї барои хољагї оид ба бунёди оилањои нави занбўр 

ва хариди тамоми асбобњои занбўрпарварї истифода бурда шуд. 

Баробарии фоиданокї бошад, истењсоли мањсулот ба як оилаи 

занбўри тањќиќотї 1870 сомонї ё 150,1%, занбўрони назоратї бошад 943,0 

сомон ё 75,8% баробар шудаанд, ки фарќият 74,5% баробар аст. Чунин 

баробарї аз њисоби занбўрони пайдогардида, мањсулнокии онњо 

гирифиани муми зиёд, ширеш ва гарди гул мебошад. Аз истифодаи 

адабиёти дида баромада ва раќамњое, ки мо тањти тањќиќот ба даст 

овардаем дида мешавад, ки тараќќиёти гурўњи тањќиќотї назар ба гурўњи 

назоратї дар шароити ноњияи Кўшониён аз рўи маќсад буда, метавонад 

мањсулнокии истењсоли њамаи мањсулотро афзун намояд. 

Аз ин лињоз, дар шароити ноњияи Кўшониён барои гирифтани 

мањсулот ва гардолудкунии растанињои кишоварзї пешнињод менамоем, ки 

барои тараќќиёти оилањои занбўри асал ва гирифтани мањсулоти дилхоњ, 

истифодаи хўрокањои серѓизо ва баланд бардоштани фаъолияти парвозии 

занбўрон инчунин зиёд намудани мањсулнокии онњо ва баланд бардоштани 

самараи иќтисодї истењсоли мањсулотњои асосї ва иловагї метавонад 

хољагии занбўрпарварї ѓанї гардида, самараи иќтисодии баланд ба даст 

биёрад.  
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БОБИ ІV. НАТИЉАИ САНЉИШИ ИСТЕЊСОЛЇ 

Санҷиши истеҳсолӣ дар хољагии фермерии занбўриасалпарварии ба 

номи «Бекмуродов М» - и ноњияи Кӯшониёни вилояти Хатлон дар солњои 

2020 гузаронида шудааст. 

Санҷиши истеҳсолӣ дар 30 оилаи занбӯрони асал гузаронда шудааст, 

ки миқдори занбӯрони мо 10 оила ва оилаи занбӯрони хољагии фермерии 

занбўриасалпарварии ба номи «Бекмуродов М» 20 оиларо дар бар 

мегирифт.  

Қудратнокии ҳамаи гурўњњо ба 2 кг занбўр, 5 кг хўрока, 

модарзанбўрони яксола, 1 шон насли пўшида ва 0,5 шон насли кушода 

баробар буданд.  

Занбӯрони хољагии фермерии занбўриасалпарварии ба номи 

«Бекмуродов М» ва оилаи занбўрони санҷиши истеҳсолӣ гузарондаи мо, 

дар занбурқуттиҳои хобидаи 16-чаҳорчўбадошта нигоҳ дошта шудаанд. 

Занбўрони асал, аввали фасли бањор дар назди боѓњои мевадињандаи 

бодом, шафтолу, себ, олуча ва гелос нигоњ дошта мешуданд ва баъдан дар 

моњи май оилаҳои занбўрон ба майдони пахтазор кўчонида шуданд. 

Барои гузаронидани санҷиши истеҳсолӣ кӯшиш ба харҷ додем, ки дар 

аввали фасли бањор, ҳамаи камбудиҳои ҷойдошта ба монанди нигоҳдории 

гармӣ, таъмини модарзанбӯр бо хӯрока, ҳангоми кам будани шон дар оила 

ва таъмин намудани оилаҳо бо шон бартараф карда шаванд, то ин ки 

модарзанбӯр миқдори тухмгузориро афзоиш диҳад. 

Таҷрибаҳои истеҳсолии гузарондашуда собит менамоянд, ки як оилаи 

пурқудрат аз ҳисоби тухмгузории модарзанбӯр метавонад оилаи хурдро ба 

вуҷуд оварда, маҳсулнокиро зиёд намояд. Бинобар ин нигоҳ доштани 

чунин оилањо ба манфиати боғчаи занбӯрони асал мебошад. 

Оилаи пурқудрат аз табиат барои овардани гарди гул ва шањде, ки 

растанињо ба миқдори кам људо намудаанд, хуб истифода бурда метавонад. 

Қудратнокии оилањои занбўрони асалро соли 2020, пас аз ҳар 12 рӯз 

дар байни ду шон ба шароити хољагии фермерии занбўриасалпарварии ба 
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номи «Бекмуродов М»-и ноњияи Кўшониён муайян намудем, ки дар 

љадвали 4. 1. оварда шудааст. 

Љадвали 4.1. Ќудратнокии оилањои занбўрони асал, лонача 

Гурӯҳњо 
Санаи санҷиш 

25.02 9.03 21.03 2.04 14.04 26.04 8.05 20.05 

Назоратї 6,1 6,2 7,1 8,4 9,6 12,1 13,5 14,0 

М±m 0,48 0,5 0,48 0,5 0,42 0,6 0,56 0,39 

CV,% 24,9 25 21 18,7 14,06 15,8 13,2 8,9 

Санҷишӣ 6,2 6,2 7,4 8,5 10,1 12,6 13,7 14,4 

М±m 0,49 0,48 0,5 0,49 0,46 0,55 0,54 0,36 

CV,% 24,8 24,7 21,5 18,3 13,4 15,5 13,1 9 

  

 Чи тавре, ки аз љадвали 4.1. бармеояд кудратнокии оилаи занбӯрон дар 

аввали фасли баҳор мутаносибан бо ҳам баробар буданд, аммо пас аз 12 

рӯзи назорат миқдори лонача дар хоҷагӣ аз 0,3 то 0,5 байни шон зиёд 

гардид. Моҳҳои апрел ва май тараққиёт то 13,0 - 14,0 байни шонро ташкил 

намуд, ки аз аксарияти оилаҳо як оилаи хурд ҷудо карда шуд. 

Мањсулнокиро ҳангоми санљиши истењсолї муайян намудем. Аз ин лиҳоз, 

мањсулнокии асалӣ ва мумӣ мавриди омўзиш ќарор дода шуд. 

4.1. Маҳсулнокии асалӣ дар хољагиҳои занбӯриасалпарварии ноҳияи 

Кўшониён 

 Натиҷаи санҷиши истеҳсолии гузарондашуда дар шароити ноњияи 

Кўшониёни вилояти Хатлон нишон медиҳад, ки мањсулнокии асалӣ аз 

шароити боду ҳаво, растаниҳои шаҳддиҳанда, қудратнокии оилаи занбӯр, 

синну соли модарзанбӯр ва таҷрибаи кории занбӯрпарвар вобаста 

мебошад. Дар аввали соли 2020 бинобар сабаби мусоид омадани шароити 

боду ҳаво, аз ҳар оилаи занбӯр оилаи хурд гирифта шуд, ки он ба дигар 

навкорони соҳа ба муомилот бароварда шуд, аммо дар моҳҳои май ва июн 

бинобар сабаби ҳарорати ҳаво ба 41-420С дараҷа расидан, шаҳдҷудокунии 
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растаниҳо қатъ гардид ва дар натиҷа ин норасогӣ тараққиёти худи 

занбӯронро халалдор намуд. 

 Новобаста аз чунин мушкилиҳо таљрибањои гузаронидаи мо барои 

афзун намудани мањсулнокї равона карда шудааст, ки дар љадвали 4.2. 

инъикоси худро ёфтааст. 

Љадвали 4.2. Мањсулнокии асалии оилањои занбўр дар  

шароити ноњияи Кўшониён 

Раќами 

тартибии 

оила 

Занбӯрони асали 

хоҷагӣ 

Раќами 

тартиби

и оила 

Занбурони асали 

санчиши 

асалгирї аз як оила, кг, 

14.08. 2020 

M±m 

 

асалгирї аз як оила, 

кг, 14.08. 2020 

M±m 

3 10,1±0,59 1 13,4±0,43 

5 12,2±0,52 7 14,5±0,48 

7 13,1±0,49 4 14,7±0,41 

8 11,6±0,67 2 16,8±0,45 

1 9,8±0,78 9 15,3±0,37 

Ба њисоби 

миёна 
11,3±0,53 - 14,9±0,36 

 

 Аз нишондоди љадвали 4.2. бармеояд, ки дар шароити ноњияи 

Кўшониён мањсулнокии оилаи занбўрони хоҷагии «Бегмуродов М» ба 

ҳисоби миёна аз як оила 11,3 килограмро ташкил намуд. Гурӯҳи занбӯрони 

санҷишии мо ки дар онҳо санҷиши истеҳсолӣ гузаронда шудааст, ба ҳисоби 

миёна аз 5 оила ба миқдори 14,9 кг асали молӣ истеҳсол карда шуд. 

 Дар гурўњи занбўрони хоҷагӣ аз њама зиёд оилаи занбўри раќами 7 то 

13,1 кг асал дод ва камтарин маҳсулот аз оилаи раќами 1, яъне 9,8 кг асал 

гирифта шуд, ки нисбат ба оилаи занбўрони пурмаҳсул 33,6% кам 

мебошад. 
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 Аз гурӯҳи занбӯрони асали санҷишӣ бошад, маҳсулнокии аз ҳама зиёд 

дар оилаи рақами 2 дида шуд, ки миқдори асали истеҳсолкардаи он ба 16,8 

кг баробар буд. Каммаҳсулиро бошад, мо дар оилаи рақами 1 мушоҳида 

намудем, ки миқдори асали истеҳсолкардаи он ба13,4 кг баробар буд, ки ин 

нишондиҳанда нисбат ба оилаи фаъол 3,4 кг асал кам мебошад. 

 Маҳсулоти дигари соҳаи занбӯриасалпарварӣ - ин мум мебошад. 

Занбӯри асал мумро барои сохтани лонаи худ истифода менамояд. Дар 

лонаи бо мум сохташуда насл мегузорад, асал ва гарди гулро ҷойгир карда, 

барои фаъолияти ҳаётии худ истифода менамояд.  

Санҷиши истеҳсолии гузарондашуда дар хоҷагии «Бегмуродов М» 

нишон медиҳад, ки нигоҳдории оилаҳои пурқудрат метавонад маҳсулнокии 

оилаҳои занбӯрони асалро зиёд намуда, самараи иқтисодии хоҷагиро 

баланд бардорад, ки дар ҷадвали 4.3 оварда шудааст. 

Љадвали 4.3. Санҷиши истеҳсолӣ оид ба мумљудокунии оилаи занбўр, ба 

њисоби миёна ба 1- оила дар соли 2020, кг 

 

Истифодаи 

намуди 

хўрока 

Сохтмони шон ва истеҳсоли мум 

гузошта шуд, 

мумвараќ 

муми 

иловагї 

(забонч-

ањо), кг 

муми 

рӯйпӯши 

асал 

асал, кг 

њамагї, 

кг 

фарќият, 

% 
дона кг 

Занбӯрони 

хоҷагӣ 
4,7 0,329 0,044 0,75 0,448 100,0 

М±m 0,47 0,02 0,007 0,04 0,046  

Занбӯрони 

санҷишӣ 
6,3 0,441 0,110 0,173 0,724 161,6 

М±m 0,51 0,05 0,01 0,005 0,035  

 

Санҷиши истеҳсолии мумҷудокунии оилаҳои занбӯри асал дар ноҳияи 

Кӯшониёни вилояти Хатлон нишон дод, ки оилаи пурқудрат метавонад 

мумро зиёд истеҳсол кунад. Дар ҳолати нав шудани шон аз он ҷой 
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занбӯрони калони корӣ ва асали босифат гирифта мешавад. Аз ҷадвал дида 

мешавад, ки дар хоҷагӣ занбӯрони санҷишӣ 61,6% мум, назар ба занбӯрони 

хоҷагӣ зиёд истеҳсол намудан. 
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БОБИ V. МУЊОКИМАИ НАТИЉАЊОИ ТАҲҚИҚОТ 

Занбўриасалпарварї яке аз соњањои асоси ба њисоб рафта барои 

гардолудкунии растанињои энтомофилї хизмат намуда тараќќиёти худ ва 

гирифтани мањсулоти шифоиро таъмин менамояд. Дар шароити Љумњурии 

Тољикистон њанўз аз даврањои Абўалї ибни Сино соњаи 

занбўриасалпарварї маълуму машњур шуда буд. Аввалњо одамон аз 

мањсулоти он занбўрони ёбоие, ки дар ковокии дарахтон, роѓи сангњои 

кўњсор ва умуман дигар мавзеъњои табиї зиндагї мекарданд, истифода 

мебурданд [123]. 

Бо мурури замон чун шуурнокии одамон зиёд шуд, онњо хостанд 

занбўрони асалро мисли дигар њайвонот ром намуда хонагї кунанд. Њамин 

тавр њам шуд, занбўрони асал гарчанде ром нашуда бошанд њам, аммо 

хонагї шуданд. Акнун одамон онњоро дар сабатњои аз шохи дарахт 

бофташуда, танаи дарахтоне, ки дарунашон кофта шудааст нигоњ 

намедоранд. Бо вуљуди он, ки одамон занбўрро парвариш мекарданд, вале 

дар ваќти гирифтани асали он хонаашро вайрон карда, занбўронро талаф 

медоданд. Аз њамин лињоз тараќќиёти оилаи занбўри асал суст буд ва 

њамчун соња пеш намерафт. 

Олим Маннапов А.Г. [55]. барои гирифтани мањсулоти дилхоњ 

нигоњдории оилаипурќувватро пешнињод менамод ва барои он оиларо бо 

хўронидани хўрокањои иловагї ба монанди хўрокањои кўдакона истифода 

бурдааст ва мањсулоти дилхоњ ба даст овардааст.  

Мо њам чунин иќдомро ба даст гирифта дар шароити ноњияи 

Кушониёни вилояти Хатлон барои пурќувват намудани оилањои камќувват  

дар аввали бањор истифодаи гарди гул ва афшурдаи нарзанбўрро дар 

таљрибањои худ истифода бурдаем, ки оилањо пурќувват гардида самараи 

иќтисодии хуб ба даст овардаем. 

Яке аз сабабњои асосии суст тараќќиёт намудани соњаи 

занбўриасалпарварї дар шароити ноњияњои Кўшониёни вилояти Хатлон 

ин бо технологияи пешќадами њозира кор накардани занбўрпарварони 

хољагие, ки иќлимаш хушку гарм ва растанињои шањддињандааш баъзан 



107 

 

моњњо шањд људо наменамоянд. Аз ин лињоз гузаронидани таљрибањои 

илмї дар шароити хољагї метавонад ин мушкилињоро осон намуда 

самаранокии иќтисодии боѓчаи занбўрро зиёд намояд.  

Дар айни замон вобаста ба таѓйирёбии экологии табиат (гармшавии 

иќлим, хушксолї, камшавии алафњои табиї, истифодаи зањрњои кимёвї, 

паст будани агротехникаи парвариши зироатњои кишоварзї), соњаи 

занбўриасалпарварї ба мушкилињо дучор шуда истодааст. Вобаста ба 

мушкилоти дар боло ќайдшуда, техналогияи нигоњдории занбўр низ 

таѓйир ёфта истодааст, аз ин лињоз мо дар хољагии худ вазифа гузоштаем, 

ки роњњои пурќувват намудани оилањои занбўр ва аз оилањо зиёд ба даст 

овардани мањсулот, чорањои асосиро дида бароем. Бинобар ин мо дар 

пеши худ маќсад гузоштем, ки омӯзиши таъсири экологию биологӣ ба 

тухмгузории модарзанбўр ва афзун намудани мањсулнокии оилањои 

занбўри асал дар ноњияи Кўшониёни вилояти Хатлон мебошад. 

Ба аќидаи олимони Федератсияи Россия Еськов Е.К[20] истењсоли 

асал – яке аз маљмўи мураккаби истењсолот буда, барои ба даст овардани 

он микроиќлим вазифаи муњимро иљро менамояд.  

Аз ин хотир мо њам дар таљрибањои худ омўзиши њарорат, намнокї, 

миќдори гази оксиген ва карбон дар лонаро њолати омўзиш ќарор додаем 

ва ба хулоса омадаем, ки ба танзим даровардани чунин проблемањо 

метавонад тараќќиёти оилаи занбўрро якчанд маротиба зиёд намояд. 

Барои истењсоли асал омилњои зиёде таъсир менамоянд, ки онњоро 

метавонанд ба як систематика дохил намоем. Омилњои дохила - ба 

хусусиятњои оилаи занбўр намуди занбўр ва хусусиятњои пурќуввати 

оилањои занбўрњо вобаста мебошад. Вазиъяти физиологии занбўр дар 

ваќти љамъоварии асал ва структураи оилаи занбўрњо, ки аз он вобаста аст 

миќдори занбўрњои асалљамъкунанда вобаста аст. Омилњои беруна – 

серњосилнокии растанињои шањддињанда, муњити боду њаво ва 

истифодабарии технологияи истењсолкунии асал. Омилњои дар боло 

нишондода бо якдигар вобастаанд ва онњоро истифода бурда, мањсулнокї 
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ва сифатнокии асалро баланд бардоштан кори њар як занбўрпарвар 

мебошад. 

Аз наќшаи тањќиќоти мо дар шароити хољагии Кўшониён маълум 

гардид, ки дар гурӯҳи якуми тањќиќот, ки таъсири экологї ба монанди 

њарорат ва намнокї мебошад дар се гурўњ омўзиши омили 

зимистонгузарониро вобаста ба наќшаи тањќиќот гузаронида мешавад. 

Дар њамин љой бо фарќияти њарорат ва намнокї миќдори тухмгузории 

модарзанбўрро бо фарќияти занбўрони назоратию тањќиќотї пурра дида 

баромада мешавад. Дар охир дар њамин вариант мањсулнокии оилањои 

занбўри асал дида баромада самараи иќтисодї тањлил намуда мешавад.  

Малков В.В. [47]. дар бораи селашавии табиї ќайд намудааст, ки 

гузаронидани корњои иловагї ба монанди гирифтани оилаи хурд аз оилаи 

боќувват, гирифтани насл аз оилаи пурќувват селашавии табииро 

мегардонад.   

Таљрибањои гузаронидаи мо оид ба селашавии табиї нишон додаанд, 

ки албата селашавии табиї аз бекор мондани занбўрони дохили 

занбўрќуттї рўй медињад, нигоњдории модарзанбўрони љавон метавонад 

селашавии табииро маън намояд, чунки модарзанбўри љавон бўйи модарии 

худро дар лона њама ваќт пањн карда меистад. 

Барои ба даст овардани мањсулнокии зиёд яке аз вазифањои муњим ин 

ба хўрока якљоя намудани бўйи махсус, ки барои тараќќиёт ва нигоњдории 

оилањо аз селашавии табиї вазифаи муњимро мебозад, ки назар ба 

занбўрони назоратї фарќияти калон дорад.  

Тањќиќотњои илмї бо хўронидани хўрокаи карбогидратї бо якљоя 

намудани бўйи модарї, бо маќсади пешгирии оилањои занбўр аз селашавии 

табиї мебошад. Таљрибањо нишон додаанд, ки дар занбўрони тањќиќоти 

назар ба занбўрони назоратї селашавии табиї 33,5% кам ба чашм расид. 

Њамин тавр аз нишондоди олимон ва аз истифодаи адабиёти соња ба хулоса 

омадан мумкин аст, ки истифодаи бўйи модарон, селашавии занбўронро 

кам намуда мањсулнокии оилаи занбўрро зиёд менамояд.  
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Таљрибањо нишон медиҳанд, ки фасли бањор яке аз фаслҳои 

ноустувори табиат мебошад, бинобарин њаёти занбўрон дар ин ваќт дар 

хатар аст, чунки пас аз вайрон шудани сарљамъї гармкунии лонаи занбўр 

душвор мегардад. Ҳангоми миќдори занбўр дар лона кам будан, 

микроиќлими лонаро ба танзим даровардан душвор аст, тухми гузоштаи 

модарзанбўр аз як давраи инкишоф ба дигар давраи инкишоф гузашта 

наметавонад ва дар натиља тараќќиёти оилаи занбўр суст мешавад [55]. 

Таљрибањои гузаронидаи мо дар шароити ноњияи Кўшониён нишон 

дод, ки дар аввали бањор занбўрон бо се сабаб нобуд мегарданд. 1. Агар 

дар фасли тирамоњ занбўрон пир рафта бошанд.2. Хўрокаи бесифат дошта 

бошанд.3. Муќобили бемории варроатоз мубориза набурда бошед. Иљрои 

чунин камбудињо метавонад оилаи занбўрро бомувафаќќият бароварда 

тараќќиёти бањориро тезонад.  

Сабаби дигари фавти зиёди занбўрон дар аввали фасли бањор аз кам 

гардидани хўрока дар лона мебошад, зеро дар њолати бо ќандоб таъмин 

кардан, баъзе аз фардҳои оилањо ќандобро ба пуррагӣ гирифта 

наметавонанд ва аз гуруснагї нобуд мешаванд. Бинобарин технологияи 

дуруст ба роҳ мондани корњои бањорї дар оилаи занбўр, ин гарави 

нигоҳдорӣ ва зиёд намудани истењсоли мањсулоти занбўри асал мебошад. 

Таљрибањои гузаронида нишон медиҳанд, ки дар шароити ноњияи 

Кўшониёни вилояти Хатлон зимистон аз моњи ноябр то охири феврал 

идома меёбад, аммо миёнаи моҳњои ноябр ва феврал боду њаво гарм шуда 

растанињои гарддињанда дар ин минтақа гард медињанд. Ҳатто дар оила 

баъзан мавридҳо то 2 шон насли пўшидаро дидан мумкин аст. Аз 

нишондодњои љадвали 3.9. дида мешавад, ки занбўрони назоратї 90,0%, 

тањќиќотии варианти 1-ум 100,0% ва тањќиќотии варианти 2-юм бошад 

95,0% зимистонро аз сар гузарониданд, ки ин аз табиати пуршаҳду пур аз 

гарди минтақа дарак медиҳад.  

Сарфи хўрока њам аз миќдори занбўр вобаста аст, сарфи ками хӯрока 

ба гурӯҳи таҳқиқотии рақами 1 тааллуќ дорад, ки 42,5% хўрок сарф 
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намудааст. Гурӯҳи таҳқиқотии рақами 2 бошад назар ба гурӯҳи таҳқиқотии 

рақами якум 1,2% хўрок зиёд истифода кардааст.  

Гурўњи назоратї бошад сарфи хўрокааш назар ба гурӯҳҳои 

таҳқиқотии рақами 1-ум ва 2-юм ба миќдори 2,5 ва 1,3% хўрока зиёд сарф 

намудааст, ки он зимистонгузарониро суст намуда, тараќќиёти бањориро 

ба ќафо мебарад.  

Хулоса, сарфи ками хўрока ба дарозумрии занбўрон мусоидат карда, 

тараќќиёти бањории онњоро пурављ мегардонад ва аз чунин оилањо 

шумораи оилаи занбўронро зиёд карда, мањсулоти иловагї ба даст овардан 

мумкин аст. 

Таљрибањои дар шароити ноњияи Кўшониён гузарондашуда нишон 

медиҳанд, ки яке аз омилњои асосї барои тухмгузории модарзанбўр – ин 

миќдори хўрокаи босифат ва дар маркази лона ташкил намудани 

микроиќлими муътадил ба шумор меравад.  

Барои ташкил намудани микроиќлими муътадили зарурї, ба мо зарур 

аст, ки лонаи занбўронро хурд намуда, бо кўрпаи бар ва рўй мањкам 

намоем, то ин ки занбўрон бе ягон мамониат намнокии зиёдатиро ихроҷ 

намуда, њароратро ба танзим дароварда тавонанд. Дар ин њолат 

модарзанбўр тухмгузориро барваќт шурӯъ намуда, ќудратнокии оиларо 

баланд мебардорад.  

Таљрибањои гузаронидаи мо ва олимони хориљї нишон медиҳанд, ки 

дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти Хатлон то охири моњи июл 

модарзанбўр миќдори тухмгузории худро зиёд намуда, пас аз пайдо 

гардидани шањдљудокунии асосї, ки нишондоди тарозуи назоратї зиёда аз 

0,5 кг дар як рўзро нишон медињад, модарзанбўр тухмгузории худро кам 

менамояд. 

Таљрибањои гузаронидаи мо дар шароити ноњияи Кўшониён оид ба 

њарорат ва намнокии дохили канду вобаста ба фасли сол ва гузоштани 

тухм дар як рўз муайян намуд, ки ба оилаҳои занбўрон тамоми сол њавои 

тоза, намнокии муайян ва гази карбону оксиген барои њайётгузаронии 
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онҳо зарур мебошад. Иљрои ин амал бештар ба занбўрпарварон вогузор 

карда мешавад, чунки дар канду ду сурохаи занбўрбаро дида мешавад, ки 

занбӯрпарвар вобаста ба фасли сол ин сўрохањоро бояд калон ё хурд 

намояд. Чунки асоси мубодилаи њаво дар лона ин шамолдињии занбўрон ба 

шумор меравад. Иљро накардани чунин амал, ба нобуд гардидани оилаҳои 

занбўрон ва кам шудани мањсулнокии онҳо боис мегардад. Яке аз сабабњои 

асосии зиёд сарф намудани хўрокаи зимистона - ин дар лона нарасидани 

шамолдињї мебошад, ки дар ин ҳолат миќдори гази карбон дар оила зиёд 

ва гази оксиген кам шуда, занбўрон ба ҳалокат мерасанд. 

Намнокӣ яке аз омили асосии зинда мондани занбӯрони асал ба 

шумор меравад, ки он барои ташаккулёбии насл ва пухта расидани асал 

нақши муҳимро мебозад. Чи ќадаре њаво гарм шавад, ҳамон қадар 

намнокии њаво дар 1м3 зиёд мешавад. Дар њавои тира миќдори намнокї 

якчанд маротиба афзоиш меёбад. Дохили канду намнокии доимӣ надорад. 

Ҳудуде, ки насли занбӯр ҷой гирифтааст, нисбати шонњои охир намнокї 

њама ваќт зиёд мебошад. Олим, дар бораи намнокии дохили канду мегўяд, 

ки фасли тобистон дар дохили канду вобаста ба љойгирии наслу шонњо 

намнокии он аз 25 то 100% шуда метавонад. Миқдори намнокӣ дар шаб 

кам ва њарорат паст мебошад. Дар бисёр ҳолатҳо намнокии дохили канду 

аз 35 то 85% мерасад [20]. 

Аз тарафи дигар мавҷудияти намнокї аз насли дар лона будаи 

занбўри асал вобастагӣ дорад. Агар миќдори занбўри асал дар дохили 

канду аз 2,5 то 4,0 кг бошад, намнокї аз 48,0 то 84,0 % мерасад. 

Модарзанбўри пурмаҳсули ҷавон - гарави нигоҳ доштани оила ва ба 

даст овардани мањсулоти зиёд мебошад. Аз ин лињоз, таъмини оилањои 

занбўри асал бо модарзанбўрони љавони хусусиятњои генетикї дошта 

интихоб карда мешавад.  

Таљрибањои олимонро ба назар гирифта дар шароити хољагиҳои 

занбӯриасалпарварии ноҳияи Кўшониён кўшиш намудем, ки 

модарзанбўрони ҷавони пурмаҳсулро парвариш намоем. Аз ин рӯ, дар 
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таҷрибаҳои худ мо барои офаридани модарзанбўр оилањои пурќуввати 

модарї, тарбиядињанда истифода намудем.  

Кирминаи модарзанбўрро аз шонњои мобайнӣ, ки кирмина 4 соат 

пеш пайдо гардидааст, омода кардем. Миқдори ками кирминаи 

модарзанбўронро дар моњи март ќабул кардем, ки аз 60,0 дона кирмина 

њамагї 38,0 дона кирминаро барои тарбия ќабул намуданд. Сабаби кам 

ќабул намудани кирмина ин аст, ки дар ин муддат дар табиат набудани 

шањдљудокунї мушоҳида гардид. Аз кирминањои ќабулшуда 63,3% 

кирмина ба модарзанбўри болиѓ мубаддал гашт, ки миқдори онҳо ба 30 

адад модарзанбўр расид.  

Дар моњи апрел, ки тараќќиёти оилаи занбўр хуб мегузарад ва 

растанињои шањддињанда гарду шањд медињанд, фоизи ќабул аз 60 дона 

75%-ро ташкил менамояд. Дар моњи май бисёри растанињои шањддињанда 

пас аз гулкунї шањд људо намекунанд, аз ин љињат ќабули модарзанбўр 

хело душвор мешавад.  

Таљрибањои гузаронидаи мо нишон медиҳанд, ки сохтмони шон аз 

зоти занбўр, шањдљудокунии растанињо, модарзанбўри босифат, ќувваи 

оилаи занбўр ва занбўрони љавони лона вобаста мебошад. Мумро аз як 

оилаи стандартї 0,8 кг ба даст овардем ва бо истифодаи усули думодарї 

бошад, ин раќам то ба 1,5 кг зиёд шуд, ки 87,5% назар ба усули истифодаи 

якмодарї зиёд мебошад. Дар дигар намуди гирифтаи мањсулот ба монанди 

гарди гул ва ширеш њам истифодаи усули думодарї бартариятњои худро 

нишон дода тавонист.  

Таљрибањои гузаронида оид ба таъсири омилҳои экологию биологї 

ба тухмгузорї ва мањсулнокии оилаи занбўри асал дар шароити ноњияи 

Кӯшониёни вилояти Хатлон дар њолати љамъ намудани воњиди асалии 

занбўрони тањќиќотї, ки 69,1 ВА-ро ташкил намуд, маблаѓи он то ба 3114,0 

сомонӣ баробар шуд, ки аз занбўрони назоратї ба миќдори 927,0 сомонӣ 

зиёд мебошад.  
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Нишондоди мањсулнокї ва самараи иќтисодии таљрибањои 

гузаронида дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти Хатлон дар љадвали 

3.35. муқаррар намуд, ки истењсоли мањсулоти оилањои занбўри асал, бо 

њисоб намудани харољотњои умумї ва ѓайримустаќимӣ, инчунин даромади 

умумї ва фоизи даромаднокӣ ба њисоб гирифта мешавад. 

Даромади софе, ки мо аз истењсоли њамаи мањсулотњо ба даст овардем 

аз 943,0 то 1865 сомонї барои хољагї оид ба бунёди оилањои нави занбўр 

ва хариди тамоми асбобњои занбўрпарварї истифода бурда шуд. 

Баробарии фоиданокї бошад, истењсоли мањсулот ба як оилаи занбўри 

тањќиќотї 1865 сомонї ё 150,3%, занбўрони назоратї бошад 943,0 сомонӣ ё 

ба 75,8% баробар мебошад.  
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ХУЛОСАЊО 

Аз таљрибањои гузаронидаи илмї оид ба таъсири омилњои экологию 

биологї ба тухмгузорї ва мањсулнокии оилаи занбўри асал дар шароити 

ноњияи Кӯшониёни вилояти Хатлон чунин хулосањо бароварда шуд: 

1. Омўзиши шароити обу њаво ва намнокии ноњияи Кўшониён ба мо 

муайян менамояд, ки оилањои занбўри асали худро дар кадом ваќт тайёр 

намуда, барои гардолудкунии растанињои кишоварзї ва љаъмоварии гарду 

шањди растанињо истифода намоем ва самараи иќтисодии хољагии 

занбўриасалпарвариро баланд бардорем.  

2. Дар ҳолати зимистонгузаронии оилањои занбўрони асал бояд њарду 

сӯрохии парвозгоњои кандуро кушода ва дар ваќти кўчонидан бошад, 

сӯрохињоро бо ягон намуди панљара мањкам кардан манфиати зиёд 

медињад. 

 Дар зимистон сарфи ками хўрока ба он оварда мерасонад, ки умри 

занбўрон дароз гардида, тараќќиёти бањории онњо пурављ мегардад, ки аз 

чунин оилањо шумораи оилаи занбўронро зиёд намуда, мањсулоти зиёдатї 

ба даст овардан мумкин аст. 

 Яке аз омилњои асосии зимистонгузаронии оилањои занбўрони асал 

равѓаннокии бадани занбўрон ба њисоб рафта, тараќќиёти бањории он аз 

њолати занбўр вобаста мебошад. 

 3. Истифодаи хўрокаҳои иловагї аҳамияти бағоят бузург доранд. Бе 

ёрии гарду шањди растанї тараќќиёти оилаҳои занбӯрони асалро ба роҳ 

мондан ғайриимкон аст, чунки барои насли занбўр хўрокаи сафедадор ба 

монанди гарди гул ва шири модарзанбӯр зарур аст, ки он барои тарбияи 

насли то 3-рўза нақши муњимро мебозад.  

4. Оилаи занбўронро дар ваќти шањдљудокунии асосӣ тавре тайёр 

кардан лозим аст, ки канду аз занбўрони парвозии беруна зиёд бошад, 

насли кушодаю пўшида дар лона кам бошад, дар ин њолат оилаи занбўр, 

мањсулнокиаш зиёд мегардад.  
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 5. Барои тараќќиёти оилаи занбўри асал гармї ва намнокии њаво 

нақши муњимро мебозад, зеро ки ќудратнокии оила ва зиёд намудани 

шумораи фардҳои оилаи занбўр ва мањсулнокии асалию мумї аз ин омилҳо 

вобаста аст: 

 - барои тараќќиёти насли занбўр њарорати миёна 34°С буда, њарорати 

аз ин паст, ё баланд ба манфиати кор нест. 

6. Таљрибањои гузаронидаи мо дар шароити ноњияи Кўшониёни 

вилояти Хатлон нишон медиҳанд, ки хўрокаи иловагии 10%-и афшурдаи 

кирминаи нарзанбўр, ки хусусияти физиологии пурќувват намудани 

кирминаро дорад, пас аз хўронидани онњо миқдори кирминаи 

модарзанбўрро зиёд менамояд: 

- вазнафзункунии кирминањои модарї аз миќдори тухмгузории 

модарзанбўр ва хўронидани хўрокањои сафедадор вобаста мебошад. 

- истифодаи усули думодарї, яке аз усулҳое мебошад, ки имкон 

фароҳам меорад, ки оила пурќувват гардад. Бо ин усул гузоштани 

мумвараќ ва шони асалдори сафед, хоњиши зиёд намудани ин усулро дар 

истењсолот љорї менамояд. 

7. Муайян карда шуд, ки фаъолияти парвозии занбўрон дар ваќти 

шањдљудокунии асосї њам зиёд мегаштааст. Агар дар шањдљудокунии 

муваќќатї як занбўр дар як рўз 3-5 маротиба парвоз карда шањд оварад, 

пас дар шањдљудокунии асосї то 5-7 маротиба парвоз карда, шањд 

ҷамъоварӣ менамояд.  

8. Истењсоли мањсулотњои иловагї талаботи аҳолиро ќонеъ 

гардонида, самараи иќтисодии боѓчаи занбўрони асалро зиёд менамояд:  

 - сифати асали занбўрони тањќиќотї дар шароити ноњияи Кўшониён 

ба талаботи ГОСТ 19792-2001 ҷавобгӯ мебошад.  
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ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊОИ 

ТАЊЌИЌОТИ ИЛМЇ 

1. Бо маќсади зиёд намудани мањсулнокии занбўри асал дар 

хољагињо зарур аст, ки њарорати дохили кандуро  аз +10ºС боло ва 

миќдори равѓаннокии бадани заннбўрро нисбат ба вазни хушки он аз 20% 

кам нигоњ доранд, ки ин ба фаъолнокии занбўрон таъсири мусбї 

мерасонад. 

2. Ба хољагињои занбўриасалпарварї тавсия дода мешавад, ки бо 

маќсади хориљ шудани гази карбон ва оби бухоршудда њар ду сурохаи 

занбўрбароро дар аввали фасли бањор кушода монанд. Дар њолати 

њарорати дохили кандуро то 35ºС, намнокиро бошад то 75% нигоњ доштан,  

тухми гузоштаи модарзанбўр пас аз 72 соат ба кирмина мубадал  мегардад, 

ки ин ќобилияти мањсулнокии оиларо баланд мебардорад. 
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