
 Пешгӯии офатҳои табиӣ

Маркази яхшиносӣ ҳамасола дар давраи 
зимистону баҳор вобаста ба вазъи боду ҳаво  
пешгӯии сар задани офатҳои табиӣ ба мисли 
фаромадани тарма ва зуҳуроти селиро ба ӯҳда 
гирифтааст. 

Мутахассисони марказ дар давраи зимистону 
баҳор маълумотҳои метеорологӣ ва захираи 
барфро таҳлил намуда,  хатари тармафароиро 
пешгӯӣ менамоянд.

 Фаромадани тарма

Зуҳуроти селӣ

Агентии обуҳавошиносӣ 

Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Фаъолияти 
Маркази яхшиносӣ

Душанбе - 2022

Мониторинги кӯлҳои пиряхӣ ва 
рахнашаванда

 Му т а х а с с и с о н и  м а р к а з  д а р  р а ф т и 
мониторинги доимии ин кӯлҳо усулҳои 
руизаминй, аэровизуалй ва моҳворавиро бароҳ 
мондаанд. 

 Тадқиқот дар кӯли Ҳафткӯл

 Барои пешгӯи кардани зуҳуроти селӣ бошад 
дар давраи зимистону баҳор аз маълумотҳои 
метеорологӣ аз қабили боришот, ҳарорат ва 
шамол  ва барои давраи тобистон аз ҳарорати ҳаво 
ва давомнокии он истифода мебаранд.

Маркази яхшиносӣ  Агентии обуҳавошиносӣ 

дар баробари мониторинги доимии пиряхҳо ва 

захираи барф дар доираи ваколатҳои худ 

ҳамасола дар кӯлҳои пиряхӣ ва рахнашавандаи 

кишвар корҳои тадқиқотиро амалӣ менамояд. 

Дар рафти тадқиқот мутахассисон аз рӯи 

омилҳои таъсиркунанда хатари канда шудани 

сарбанди кӯлҳоро муайян намуда, эҳтимолияти 

рахнашудани кӯлҳои пиряхӣ ва рахнашавандаро  

пешгӯӣ менамоянд.
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Мониторинги доимии пиряхҳо

Тадқиқотҳо дар пиряхи Зарафшон

 Мақсади бароҳ мондани мониторинги захираи 

барф аз тарафи мутахассисони марказ ин, муайян 

кардани дараҷаи ғизогии пиряхҳо ва обнокии дарёҳо 

дар давраи вегетатсионӣ мебошад. 

Инчунин  ҳангоми гузаронидани мониторинги 

захираи барф маълумотҳо оиди сатхи обнокӣ, зичии 

қабати барф, таъсири нурҳои офтоб ва сохтори қабати 

барфӣ зери омӯзиш қарор дода мешавад. 

Маркази яхшиносӣ
Дар баробари дигар соҳаҳо дар ҳайати 

Агентии обуҳавошиносӣ Маркази яхшиносӣ низ 

ҳамаҷониба фаъолият дорад, ки дар давоми 

мавҷудияти худ аз соли 1956 то  ҳол дар самти омӯзиш 

ва мониторинги доимии пиряхҳо ба натиҷаҳои 

назаррас ноил гардидааст. Вазифаи марказ аз 

омӯзиши ҳолати гидрографии ҳавзаи дарёҳо, 

омӯзиши системаи пиряхҳо, ғафсии қабати барф ва 

ҷараёни оби дарёҳо иборат буда, мутахассисони 

марказ ба корҳои геодезӣ  дар пиряхҳо, чен 

кардани миқдори барф дар кӯҳҳо, ба харитасозии 

равандҳои тармафароӣ  ва пешгӯии зуҳуроти 

селиро амалӣ менамоянд. 

 Бо дарназардоршти таъсири раванди 

тағйирёбии иқлим ва проблемаҳои таназулёбии 

захираҳои пиряхҳо Маркази яхшиносӣ фаъолияти 

худро дар доираи “Барномаи давлатӣ  оид ба 

омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳои Тоҷикистон барои 

солҳои 2010 – 2030” ва нақша чорабиниҳои 

Агентии обуҳавошиносӣ аз рӯи чаҳор самт ба роҳ 

мондааст.

1. Мониторинги доимии пиряхҳо;

2. Мониторинги доимии захираи барф;

3. Мониторинги доимии кӯлҳои пиряхӣ 

       ва рахнашаванда;

4. Пешгӯии хавфи офатҳои табиӣ.

 
 

Маркази яхшиносӣ ҳамасола мониторинги 
доимии пиряхҳои кишварро амалӣ намуда, аз 
аввали солҳои 60-ум сар карда, дар як қатор 
ҳавзаҳои дарёҳо (Обихингоб, Зарафшон, 
Қаратоғ, Сурхоб, Ванҷ, Муқсу, Помири Ғарбӣ, 
Помири Шарқӣ ва Варзоб) баъди таҳлили 
корҳои анҷомдода , вобаста  аз  хусуси ятҳои 
морфологияшон 30 пиряхи назоратӣ интихоб 
карда шудааст, ки вазъи ҳамаи минтақаҳои 
пиряхҳо ва ҷойгиршавии онҳоро дар ҳавза инъикос 

мекунанд.

Дар ин пиряхҳо айни замон мониторинги 
доимии ҳолат ва рафтори онҳо, хоҳ дар ҳолати 
фаъол, хоҳ дар ҳолати мувозинатӣ ва ё дар 
марҳилаи таназзул буданашон бароҳ монда 
шудааст. Барои ин корҳо мутахассисони марказ аз 
аксҳои моҳворавӣ ва барномаҳои ГИС бар аъло 
истифода мебаранд. 

Мониторинги 
доимии захираи барф

Маркази яхшиносї ҳамасола дар доираи 
Барномаи давлатї оид ба омӯзиш ва ҳифзи 
пиряхҳои Тоҷикистон барои солҳои 2010-
2030” ва нақша чорабиниҳои Агентии 
обуҳавошиносӣ мониторинги доимии зарихаи 
барфро дар ҳудуди кишвар амалӣ менамояд.

Мониторинги қабати барф аз 3 зина иборат аст:

 

 

 

Мақсади бароҳ мондани мониторинги 
захираи барф аз тарафи мутахассисони марказ 
ин, зина ба зина муайян кардани дараҷаи 

ғизогирии пиряхҳо ва пешгӯӣ кардани 
обнокии дарёҳо дар давраи 
вегетатсионӣ мебошад.

Инчунин  ҳангоми 
г у з а р о н и д а н и 
мониторинги захираи барф 
маълумотҳо оиди сатҳи 
обнок ӣ,  зичии қабати 
барф,  таъсири нурҳои 
офтоб ва сохтори қабати 
барфӣ зери омӯзиш қарор 
дода мешавад.

Мониторинги пиряхҳо

Таҳлили қабатҳои барф

Тадқиқотҳо дар пиряхи ГГП
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