
Барои беҳтар баҳо додани ҳолати кунунии 

пиряхи Якарча дастгоҳи худпарвози бесарнишин 

(Дрон) истифода карда шуд. Ҳангоми гузаронидани 

мушоҳидаҳои аэровизуалӣ дар пиряхи Якарча 

тарқишҳои зиёд дар қисмҳои гуногуни пирях ба қайд 

гирифта шуд, ки ин дар ҳолати коҳишёбӣ қарор 

доштани пиряхро нишон медиҳад.

 Тарқишҳо дар болои пиряхи Якарча

Аз сабаби он, ки сарҳади қисми чапи пирях бо 

морена пушида шудааст, масоҳати умумии пирях 

ҳисоб карда намешавад.
Инчунин ҳангоми гузаронидани мушоҳидаҳои 

аэровизуалӣ муайян гардид, ки шохаи чапи пиряхи 

Якарча, ки аз нишебии шимолӣ ба пиряхи асосӣ 

мечаспид, аз он ҷудо шуда истодааст. Ин раванд дар 

аксҳои моҳворавӣ хуб намоён шудааст.

А з  р ӯ и  т а д қ и қ о т ҳ о и  д а р  с о л и  2 0 2 0 

гузаронидашуда чунин хулоса баровардан мумкин аст: 

тарқишҳои гуногуни дар болои пирях қарор буда аз он 

шаҳодат медиҳад, ки пирях дар ҳолати коҳишёбӣ  қарор 

дорад.
Аммо ҳангоми таҳлили маълумотҳои қаблӣ ва 

аксҳои моҳворавӣ, пирях баъд аз солҳои 2009–2010 то 

ин ҷониб дар ҳолати оромӣ (статсионарӣ) қарор дошта, 

раванди коҳишёбии он дар давоми як – ду солаи охир 

шурӯъ шудааст. Инро ҳангоми муқоиса намудани 

сарҳади забонаи пирях дар аксҳои моҳмоварии соли 

2013 ва соли ҷорӣ хуб мушоҳида намудан мумкин аст, 

яъне сарҳади забонаи пирях дар давоми ин солҳо 

тағйир наёфтааст.

Акси пирях  бо истифода аз Google Earth

  Сарҳади забонаи пирях дар соли 2013 ва 2020

Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Агентии обуҳавошиносӣ

Пиряхи Якарчаи
ҳавзаи дарёи Варзоб

Душанбе - 2022

Мутахассисон чунин рафтори пиряхи Якарчаро 

дар баландиҳои зиёда аз 3800 то 4160 м. аз сатҳи баҳр 

қарор доштанаш ва дар миқдори боришот мебинанд.
Тибқи мушоҳидаҳои бисёрсола болооби 

Майхура яке аз минтақаи сербориши Тоҷикистон ба 

ҳисоб рафта, боришот дар ин мавзеъ зиёда 1000 мм/сол 

бақайд гирифта мешавад, ки баландии барф дар 

баландиҳои 2500–4000 м. аз 3–4 то 5-6 м мерасад.



 Яке аз њавзањои зебоманзари Тољикистон 

њавзаи дарёи Варзоб ба њисоб меравад, ки дар он 

дарёи Варзоб аз доманакӯҳҳои ҷанубии қаторкӯҳи 

Ҳисор сарчашма гирифта, ба дарёи Кофарниҳон 

мерезад, ки дар навбати худ Кофарнињон шохоби 

дарёи Амударё – дарёи асосии Осиёи Миёна ба 

њисоб меравад. 

экспозитсияи шимолӣ мебошад. Манбаи ғизогирии 

пирях барфу тармавӣ буда, аз он дарёчаи Якарча – 

шохоби дарёи Майхура, ки ба дарёи Варзоб мерезад, 

сарчашма мегирад.
 Пиряхи Якарча ягона пиряхи назоратии ҳавзаи 

дарёи Варзоб ба ҳисоб рафта, дарозии пирях 1,5 км ва 

масофаи умумии он ба 0,9 км� баробар аст. Инчунин 

масоҳати майдони аблятсионии (ғизогирӣ) пиряхи 

Якарча ба 0,4 км� буда, ҳаҷми умумии пирях ба 0,023 км� 

баробар аст.

Забонаи пиряхи Якарча

Забонаи пиряхи Якарча дар баландии 3800 м 
аз сатҳи баҳр ҷойгир буда, нуқтаи фирнии он дар 
баландии 3940 м ва нуқтаи баландтарини он дар 
4160 м аз сатҳи баҳр қарор дорад. Нишебигии 
болои пирях аз 5-10� то 25-30� баробар мебошад.

Тибқи маълумотҳои бойгонӣ дар пиряхи 
Якарча аз тарафи мутахассисони Агентӣ дар 
давоми солҳои 1969-1972, 1973 - 1977, 1988-1997, 
2006, 2010 ва 2010 корҳои тадқиқотӣ гузаронида 
шудааст.

Соли  2010  корҳои  экспедит сионии 
мутахассисони Маркази яхшиносииАгентии 
обуҳавошиносӣ дар пиряхи Якарча нишон дод, ки 
пирях дар ҳолати коҳишёбӣ қарор доша, аз сабаби 
обшавии қисмати рости майдони ғизогирӣ аз 
ҷисми асосӣ ҷудо шудааст. 

 Корҳои тадқиқотӣ дар соли 2010

Пиряхи Якарча
 Дар ҳудуди ҳавзаи дарёи Варзоб 112 пирях бо 

масоҳати умумии 36,1км2 ба қайд гирифта шуда,

ҳаҷми миёнаи пиряхҳои ҳавзаи дарёи Варзоб ба 

0,37км
2
 баробар аст, ки қисми зиёди онҳоро пиряхҳои

косашакл (каровый) ва пиряхњои косашакли даштӣ 

(карова-долинные) ташкил мекунанд.
 Пиряхи Якарча дар нишебии шимолии 

қаторкӯҳи  Ҳисор ҷой  гирифта ,  дорои

Минтақаи Варзоб

 Пиряхҳои паҳлуии пиряхи Якарча 

Баъд аз таҳлили маълумотҳо маълум шуд, 
ки пирях дар давоми 13 сол (аз 1997 то 2010) ба 
миқдори 150 – 180 м қафо рафта, суръати солонаи 
ҳаракати он ба ҳисоби миёна ба 13 м дар як сол 
рост меояд.

Дарёи Варзоб 

Дар моҳи августи соли 2020 аз тарафи 
мутахассисони Маркази яхшиносии Агентӣ дар 
пиряхи мазкур корҳои тадқиқотӣ гузаронида 
шуд. Ҳангоми гузаронидани корҳои тадқиқотӣ 
балои пирях бо қабати тунуки барф пушида 
шудааст. 

Дар рафти кор дар назди забонаи пиряхи 
Якарча нуқтаи нави назоратӣ (Репер) ташкил 
карда шуда, аз он забонаи пирях бо истифода аз 
GPS пурра аксбардорӣ карда шуд.

 Пиряхҳо Якарча 
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