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Ташкилкунандагони бањисобгирї:  
- Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- Хоҷагињои шикории маҳаллї аз ќабили: ЉДММ «Морхўр», ЉДММ 
«Сайди Тагноб», ЉДММ «Сафари Даштиљум», ЉДММ «М-Бухорї», ТЉ 
«Муњофиз», ЉДММ «Барс 2010», ЉДММ «М-Сайёд», ЉДММ «Оксус 
Холдинг», ЉДММ «Шоњин-М», ЉДММ «Хуталон» 
Дар ҳамкорї бо: 

• Агентии хоҷагии ҷангали назди Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

• Институти зоология ва паразитологияи ба номи Е.Н.Павловскийи 
Академии миллии илмњои  Тоҷикистон; 
• Муассисаи давлатии «Њудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда»; 

• Муассисаи давлатии «Лабараторияи илмию тадќиќотии  њифзи 
табиат»; 
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Амиров Зайниддин – Ходими калони Иниститути зоология ва 
паразитологияи ба номи Е.Н. Павловскийи Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон; 
Шамсуддинов Хуршед – Сардори шуъбаи назорати давлатии истифода ва 
ҳифзи олами набототу ҳайвоноти Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Раҳмоналї Маҳмадалї - мутахассиси шуъбаи назорати давлатии истифода 
ва ҳифзи олами набототу ҳайвоноти Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Ҳомидов Хуршед – шуъбаи ҷангал ва шикори Агентии ҷангали назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Муҳаррирон: 
Шерализода Б.А. - Раиси Кумитаи њифзи муњити зисти назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон 
Мавлодод Абдуќодир - муовини Раиси Кумитаи њифзи муњити зисти назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 



 3 

Мундариҷа 
 

1. Муқаддима…………………………………………………………    -5 

2. Мақсад ва вазифаҳои бањисобгирї         -6 

2.1. Мақсад              -6 

2.2. Вазифаҳо             -6 

3. Иштирокчиёни бањисобгирї             -6 

3.1. Иштирокчиёни маҳаллӣ           -7 

4. Ҳудуди ва вақти ба таҳқиқ фарогирифташуда       -7 

5. Усули гузаронидани баҳисобгирї ва таҳҷизотҳои саҳроӣ     -11 

5.1. Таҳҷизотҳои саҳроӣ            -

14 

6. Натиҷаи корҳои саҳроӣ           -14 

6.1. Морхўр (Capra falconeri hеptneri)         -14 

6.2. Дигар намуди ҳайвонотҳо ва паррандагон        -17 

7. Муҳокима              -17 

7.1. Ҳудуди таҳқиқшуда            -

17 

7.2. Ҳолати ҳозираи омӯзиши бузи кўҳии пармашох       -17 

7.3. Омилҳои таъсиркунанда ба рушди саршумори бузи пармашох -19 

7.4. Тавсияҳои марбут ба муҳофизат ва оқилона  истифодабарии бузи 

пармашох               -19 

8. Чаронидан ва буридани дарахтон          -

23 

9. Муҳокимаҳои умумӣ оид ба масоњати њудуд        -

23 

 10. Сипосгузорӣ             -24 

11. Адабиёт              -25 



 4 

1. Муқаддима 
Бўзи кўњии пармашох – Capra Falconeri – оилаи шохковокҳо, намуде, 

ки зери таҳдиди маҳвшавӣ қарор дорад. Муҳити сукунати он ҷануби 
Тоҷикистон, шимолу шарқи Афғонистон, ҷанубу ғарби Туркманистон, 
шимоли Ҳиндустон ва қисми марказии Покистон, ҷануби Узбекистонро дар 
бар мегирад. Ин намуди њайвон ба рўйхати Конвенсия дар бораи савдои 
байналмилалии намудҳои олами наботот ва ҳайвоноти ёбоӣ, ки дар зери 
таҳдиди маҳвшавӣ қарор доранд (Намудҳои флора ва фаунае, ки зери 
таҳдиди маҳвшавӣ қарор доранд, замимаи 1) дохил карда шудааст.  
Иттиҳоди байналмилалии ҳифзи муҳити зист бўзи кўњии пармашохро аз 
соли 1994 то 2015 дар рўйхати   ҳайвоноти зери нестшавӣ қарордошта дохил 
кардааст. Ба шарофати дастовардҳои Иттиҳоди байналмилалии ҳифзи 
табиат оид ба танзими саршумор дар минтақаҳои ҳифзгардида ва 
минтақаҳое, ки шикори онҳо назорат карда мешавад, саршумор дар даҳ 
соли охир зиёд шудааст ва ин гурўҳ аз рўйхати «зери таҳдиди нестшавӣ 
қарордошта» ба гурўҳи «намуде, ки ба он нестшавӣ таҳдид мекунад» (Майкл 
Росен, 2015) мумкин аст дохил карда шавад.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтарин муҳити сукунати намуди ин оилаи 
шохковокҳо (бўзи кўњии пармашох) ба ҳисоб меравад. Тоҷикистон дар 
самти ҳифзи бўзи кўњии пармашох ва зиёд намуди саршумори он саҳми 
назаррас гузошта, дар беҳтаршавии мақоми ҳифз дар Иттиҳоди 
байналмилалии ҳифзи муҳити зист (IUCN) иштирокчиёни асосӣ ба ҳисоб 
мераванд. Ин фаъолияти назарраси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо дигар ташкилоту 
муассисањои марбута мебошад. 

Њамчунин, ин дастовард натиљаи фаъолияти самараноки 
мамнўъгоҳҳои давлатии табиии Тоҷикистон мањсуб машавад. 

Гузаронидани баҳисобгирии мунтазам яке аз омилҳои асосии танзими 
истифодаи оқилонаи ин намуд ба ҳисоб меравад. Зарур аст, ки ҳар як 
хоҷагии шикорӣ ҳолати саршумори ҳудуди худро баҳогузорӣ намояд ва 
баъди ҳар ду сол баҳисобгирии мустақили умумӣ гузаронад. Аз рўи 
нишондодҳо метавон омилҳои манфии ба ҳолати популятсия 
таъсиркунандаро сари вақт муайян намуда ва чораҷўї намуд. Аз рўи 
принсипҳои мониторинг зарур аст, ки баҳисобгириҳо дар як фасл ва дар 
вақти муайян баробар ба вақти баҳисобгирии пештара ва бо як усул 
гузаронида шавад. Чунки гузаронидани баҳисобгирї дар дигар вақт ва бо 
усули фарқкунанда ба таҳлили нодурусти натиҷаҳо оварда мерасонад. 

Бањисобгирии имсола бо фармоиши Раиси Кумитаи ҳифзи муҳити 



 5 

зисти назди Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 декабри соли 2021, №125 
«Дар бораи гузаронидани њисоботи наќшавии саршумори гўсфанди кўњии 
Марко Поло (архар), бузи сибирї ва бузи пармашох (морхўр) дар соли 
2021» бо иштироки кормандони маќомоти ҳифзи муҳити зист, олимони 
Институти зоология ва паразитологияи ба номи Е.Н.Павловскийи 
Академии миллии илмњои  Тоҷикистон, кормандони Агентии хоҷагии 
ҷангали назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва кормандони ширкатҳои 
шикории дар маҳал буда гузаронида шуд. 

Гузаронидани бањисобгирї аз 20 феврал то 20 марти соли 2021 дар 
ҳудудҳои ноҳияҳои Данѓара, Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон ва 
Дарвози ВМКБ амалӣ карда шуд. Ҳамаи натиҷаҳо сари вақт бо усули 
муайян ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. 
 

2. Мақсад ва вазифаҳои бањисобгирї: 

2.1. Мақсад:  

• Дастрас кардани маълумоти боэътимод дар бораи ҳолат ва тағйирёбии 
саршумори бузи кўњии пармашох ва муайян намудани омилҳои 
таъсиркунанда ба популятсияи он; 

• Асосноккунии тавсияҳо оид ба ҳифз ва истифодаи устувори бузи кўњии 
пармашох. 

 
2.2. Вазифаҳо: 

1. Муайян намудани саршумори умумии ақалӣ дар ҳудудҳои 
таҳқиқшаванда; 

2. Муайян намудани ҳолати популятсияи бузи кўњии пармашох ва 
таркиби ҷинсияти синусолии он дар минтақаи таҳқиқшаванда; 

3.  Роҳњои бартараф намудани омилҳои таъсиркунанда; 
4. Муайян намудани мавҷудияти дигар намуди ҳайвонҳои вањшї дар 

мавзеи сукунати бузи пармашох; 
5. Таҳлили натиҷаҳои гирифташуда ва муқоисаи он бо натиҷаҳои ќаблї 

оид ба ҳолати популятсияи бузи кўњии пармашох; 
6. Муайян намудани эҳтимолияти истифодаи оқилонаи бузи кўњии 

пармашох ва асоснокунии тавсияҳо оид ба гирифтани њисса (квота)-
ҳо дар ҳудудҳои  хољагињои шикорї. 
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3. Иштироккунандагони бањисобгирї: 
 Бо маќсади самаранок ва дар муњлати муќарраршуда анљом додани 
бањисобгирии бузи пармашох дар мавзеъњои пешбинишуда коршиносони 
љалбгардида ба гуруњњо таќсим карда шуданд, ки инњо мебошанд: 
Гурўҳи №1: 
Шамсуддинов Хуршед - шуъбаи назорати давлатии истифода ва ҳифзи 
олами набототу ҳайвоноти Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Амиров Зайниддин – Иниститути зоология ва паразитологияи Академияи 
миллии илмҳои   Тоҷикистон; 
Ѓалчабеков Довар – Пажуҳищгоҳи илмї-тадқиқотии хоҷагии ҷангали 
Агентии ҷангали назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
 
Гурўҳи №2: 
Раҳмоналї Маҳмадалї - шуъбаи назорати давлатии истифода ва ҳифзи 
олами набототу ҳайвоноти Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Талбонов Хурсанд - Иниститути зоология ва паразитологияи Академияи 
миллии илмҳои  Тоҷикистон; 
Ибронов Сафархон -– Ҳудудҳои табии махсус муҳофизатшаванда; 
Ѓузанфаров Қосумшо - Пажуҳищгоҳи илмї-тадқиқотии хоҷагии ҷангали 
Агентии ҷангали назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
 
Гурўҳи №3: 
Қурбонов Фариддун - шуъбаи назорати давлатии истифода ва ҳифзи олами 
набототу ҳайвоноти Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Мавлонов Носир -– Муассисаи давлатии «Лабараторияи илмию тадқиқотии 
ҳифзи табиат»; 
Одилов Абдулваҳҳоб - Пажуҳищгоҳи илмї-тадқиқотии хоҷагии ҷангали 
Агентии ҷангали назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
 
Гурўҳи №4: 
Файзуллоев Сайдаҳмад - Ҳудудҳои табии махсус муҳофизатшаванда; 
Худоидодов Беҳрўз - Иниститути зоология ва паразитологияи Академияи 
миллии илмҳои   Тоҷикистон; 
Ҳомидов Хуршед – шуъбаи ҷангал ва шикори Агентии ҷангали назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
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Гурўҳи №5: 
Худоёров Фирдавс - Ҳудудҳои табии махсус муҳофизатшаванда; 
Қосумбеков Авзал - шуъбаи ҷангал ва шикори Агентии ҷангали назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Сафаров Сино - Муассисаи давлатии «Лабараторияи илмию тадқиқотии 
ҳифзи табиат»; 
 
3.1. Иштирокчиёни маҳаллӣ: 
Икромов Туйчи - сардори ЉДММ «Морхўр», 
Раљабов Нур - корманди ЉДММ «Морхўр» 
Абдулњаев Њаким – сардори ЉДММ «Сайди Тагноб» 
Одинаев Ш. - коранди ЉДММ «Сайди Тагноб» 
Кабирзода Шерали - сардори ЉДММ «Сафари Даштиљум»  
Файзали Сайвали - корманди ЉДММ «Сафари Даштиљум» 
Латипов Нур - сардори ЉДММ «М-Бухорї» 
Сафаров С. - корманди ЉДММ «М-Бухорї» 
Саъдуллоев Сайфиддин - сардори ТЉ «Муњофиз» 
Сатторов Давлат - корманди ТЉ «Муњофиз» 
Соњибќулов Темур - сардори ЉДММ «Барс 2010» 
Ниёзов Н. - корманди ЉДММ «Барс 2010» 
Муллоёров Аюб - сардори ЉДММ «М- Сайёд» 
Муллоёров Худоидод - корманди ЉДММ «М-Сайёд» 
Њамзаев Ѓиёсиддин - сардори ЉДММ «Оксус Холдинг» 
Исломов Д. – корманди ЉДММ «Оксус Холдинг» 
Асрорзода Саидљаъфар - сардори ЉДММ «Шоњин- М» 
Мадаёмов З. - корманди ЉДММ «Шоњин-М» 
 

4. Ҳудуд ва вақти ба таҳқиқ фарогирифташуда 
Дар ҷойҳои гуногуни маҳалли сукунати бузи кўњии пармашох шароити 

гуногуни ҷуғрофӣ, иқлимӣ ва ботаникӣ вуҷуд дорад. Дар қаторкўњҳои Сар-
Сарак ва Ҳазрати Шоҳ нишебиҳои даштии кӯҳҳо ва доманакӯҳҳо бо шахҳо 
бартарӣ доранд. Дар ин ҷо асосан ҷангалзорҳои писта, бодоми бухороӣ, 
дигар намуди буттагиҳо ва алафзорҳо вомехўранд. Дар тобистон ин 
минтақа хушк аст, аммо ҳавзҳои асосии об хушк намешаванд, ки ин имкон 
медиҳад, ки бўзи кўњии пармашох (морхӯр), гўсфанди кўњии бухорої 
(уриал), хуки вањшии ёбоӣ ва дигар намуди ҳайвонотҳо дар ин мавзеъ 
маскун шаванд. Қисми ҷанубу ғарбии қаторкӯҳи Дарвоз бошад бо заминҳои 
санглох, қуллаҳои кӯҳӣ, шахҳои рост, дараҳои танг, асосан бо ҷангалҳои 
парокандаи арча ва дигар дарахтону буттаҳо мевагӣ ва марғзорҳои кӯҳӣ 
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фарқ мекунад.  
Бањисобгирї дар муҳити сукунати бузи кўњии пармашох (морхўр) дар 

ноҳияҳои Дарвози ВМКБ ва Данѓара, Шамсиддини Шоҳин  гузаронида 
шуд. Дар ҳудудњои зикршуда 10 ташкилотҳои ғайридавлатии маҳаллї 
фаъолият доранд. (Ҷадвали 1)  
Ҷадвали 1. Номгўи ташкилотҳо масоҳати шикоргоҳ ва шумораи кормандон 

 
Инчунин, дар рафти гузаронидани бањисобгирї коршиносон қисмати 

шарқ ва љануби дењаи Порворро тањқиқ карда натавонистанд, чунки тибќи 
гуфтањои мардуми мањаллї ва бахусус сарњадчиён эҳтимолияти хавфи 
таркиши минањо, мављудияти гуруњњои ифротї дар сарњад ва барфи зиёд 
дастрасиро ба ин мавзеъњо ѓайриимкон гардонид.  

Бо њамин сабаб тањқиқотчиён қарор доданд, ки давом додани тањқиқот 
дар қисматњои љанубии њудуди кўњии дењаи Порвор, ки ба њудудњои ТЉ 
«Муњофиз», ЉДММ «Барс 2010», ЉДММ «Шоњин-М» ва Мамнўъгоњи 
давлатии табиии «Дашти Љум» мансуб аст, ѓайриимкон мебошад. 

Баландии њудуди омўхташаванда аз 600 метр дар љанубу ғарби дарёи 
Панљ , ки сарњади байни Тољикистон ва Афғонистонро ташкил медињад, то 
4573 метри квадратї дар қуллаи Кўњифўруш дар шимол (ноњияи Дарвоз) тўл 
кашидааст.  

Аз рўи маълумотҳои баҳисобгирї масоҳати њудудњои хољагињои 
шикорї 193975 га ро ташкил медиҳад. Аз сабаби мушкилиҳои дар боло зикр 

№ 
р/
т 

Номгуйи хољагињои 
 шикорї 

Шумораи 
(кормандони) 
муњофизони хољагї 

Масоњати  
умумии ќитъаи 
замин (га) 

1 ЉДММ «Морхўр» 10 нозир 17 907 га 
2 ЉДММ «Сайди 

Тагноб» 
16 нозир 18 000 га 

3 ЉДММ «Сафари 
Даштиљум» 

6 нозир 10 200 га 

4 ЉДММ «М-Бухорї» 9 нозир 10 000 га 
5 ТЉ «Муњофиз» 7 нозир 7 416 га 
6 ЉДММ «Барс 2010» 11 нозир 7 800 га 
7 ЉДММ «М-Сайёд» 21 нозир 30 000 га 
8 ЉДММ «Оксус 

Холдинг» 
9 нозир 9 340 га 

9 ЉДММ «Шоњин-М» 22 нозир 15 612 га 
10 ЉДММ «Хуталон» 29 нозир 48 000 га 
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шуда, ба ҳисоботчиён муяссар шуд, фақат 67 982 га–ро таҳқиқ намоянд. 
(расми 1) 

 
Расми 1. Харитаи ҳудуди тањқиқшудаи бузи пармашох 

 
Бояд ќайд намуд, ки дар гурўњњо намояндагон аз Кумитаи њифзи 

муњити зисти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Муассисањои 
давлатии “Њудудњои табииї махсус муњофизатшаванда” ва “Лабараторияи 
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илмию тадќиќотии њифзи табиат”, Агентии хољагии љангали назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Академияи миллии илмњои Тољикистон 
бо роњбаладии нозирони (егер) хољагињои шикорї иштирок намуда, муњлати 
гузаронидани бањисобгирии мазкурро вобаста ба њар як хољагињои шикорї 
зерин сабт намуданд. (Ҷадвали 2). 

Ҷадвали 2. Муҳлати гузаронидани баҳисобгирї дар ҳудудҳо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
Усули гузаронидани баҳисобгирї ва таҳҷизотҳои саҳроӣ 

Тамоми ҳудудҳои сукунати бузи кўњии пармашох ва дигар намуди 
ҳайвоноти маҳаллї вобаста ба мушкилии релеф, баландии барф, шароити 
номусоиди боду ҳаво ва дигар омилҳо пурра омўхта нашуданд, вале 
новобаста ба ин мавзеъҳои асосии сукунати бузи кўњии пармашох тањқиқ 
карда шуданд.  

Усулњои бањисобгирии саршумори бузи кўњии пармашох (морхўр) дар 
асоси Дастурамал оид ба мониторинги њолати популятсияи њайвоноти 
сумдори кўњї дар Тољикистон, ки бо фармоиши Раиси Кумита аз 7 октябри 

№ 
р/т 

 
 

Номгўи хољагињои 
шикорї 

Давраи гузаронидани  
баҳисобгирї 
(рўз, моњ,сол) 

Оѓоз Анљом муњлат 

1 ЉДММ «Морхур» 20.02.2021 26.02.2021 7 рўз 
2 ЉДММ «Сайди 

Тагноб» 
27.02.2021 01.03.2021 3 рўз 

3 ЉДММ «Сафари 
Даштиљум» 

02.03.2021 03.03.2021 2 рўз 

4 ЉДММ «М-Бухорї» 04.03.2021 05.03.2021 2 рўз 
5 ТЉ «Муњофиз» 06.03.2021 08.03.2021 3 рўз 
6 ЉДММ «Барс-2010» 09.03.2021 11.03.2021 3 рўз 
7 ЉДММ «М- Сайёд» 12.03.2021 14.03.2021 3 рўз 
8 ЉДММ «Оксус 

Холдинг» 
15.03.2021 16.03.2021 2 рўз 

9 ЉДММ «Шоњин- М» 17.03.2021 18.03.2021 2 рўз 
10 ЉДММ «Хуталон» 19.03.2021 20.03.2021 2 рўз 
Эзоњ: Бинобар сабаби номусоид омадани вазъи боду њаво, 
боришоти борону барф ва фаромадани туман муњлати 
гузаронидани баҳисобгирї дар баъзе хољагињои шикорї тул 
кашид. 
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соли 2011, № 129 тасдиќ шудааст, истифода карда шуданд. 
Тибќи дастурамали мазкур мавсими мусоид барои гузаронидани 

бањисобгирии њайвоноти сумдори кўњї дар Љумњурии Тољикистон охирњои 
тирамоњ ва аввалњои зимистон, моњњои ноябр-декабр муќаррар шудааст. Ба 
тариќи алтернативї ё иловагї бањисобгирии њайвоноти сумдори кўњиро 
метавон аввалњои бањор моњњои март-апрел гузаронид. Чунки дар ин давра 
ќисматњои болои кўњњо њанўз њам барфпўшанд ва дар минтаќањои поёнї 
бошад, барф аллакай об мешавад ва ѓизо барои њайвонот ба таври кофї 
дастрас аст.  Вобаста ба баландии сабзиши растанињо мушоњида мешавад, 
ки он њайвонотро пас аз зимистон љалб мекунад. Бо истифода аз дурбинњои 
босифати муосир метавон фардњои соли гузашта таваллудшуда, наринањои 
ѓаниматии синну солашон аз 8 сола боло муайян карда, зиндамонии наслро 
пас аз гузаштани зимистон бањо додан мумкин аст. Илова бар ин, дар ин 
ваќти сол бузи кўњии пармашох аз як љой ба љойи дигар кам њаракат 
мекунад ва ин имкон медињад, ки хавфи баҳисобгирии такрории онњо 
камтар карда шавад.  

Бо маќсади пешгирии таѓйирёбии автоматии ваќти мањаллї ба ваќти 
Афѓонистон, ваќти њамаи асбобњои навигатсионии GPS, камера ва 
телефонњои мобилї бояд ба дастур муќаррар карда шавад. Ин имкон 
медињад, ки хаттогињои эњтимолї пешгирї шаванд ва тањлили маълумотњои 
дастрасшударо осон мекунад. Илова бар ин, фокуси камерањо бояд тафтиш 
карда шаванд ва барои камерањо љињати кафолати расмњои равшан сепоя 
истифода шавад. Суратгирон низ бояд боварї дошта бошанд, ки камерањои 
онњо хотираи кофї ва батарея доранд. 

Ин усулро аз рўи пешнињодњои олимону мутахассисоне, ки соли 2017 
дар Љумњурии Тољикистон вобаста ба саршумори бузи кўњии 
пармашох(морхўр) бањисобгирї гузаронида буданд, ба назар гирифта шуд. 

Бояд ќайд намуд, ки аз љониби мутахассисони маќомоти илмии 
Конвенсия оид ба савдои байналмилалии њайвоноти вањшї ва набототи 
ёбоии зери хатари нобудшавї ќарордошта (СИТЕS) дар Љумњурии 
Тољикистон - Муассисаи давлатии «Маркази миллии гуногунии биологї ва 
бехатарии биологї», Муассисаи давлатии «Лабораторияи илмию 
тадќиќотии њифзи табиат» бо аъзоёни гурўњњо дар толори Кумитаи њифзи 
муњити зисти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба тарзу усулњои 
гузаронидани мониторинги бањисобгирии саршумори бузи кўњии пармашох 
тренингњо-семинарњои бозомўзї гузарониданд, инчунин њангоми оѓози 
баҳисобгирї бо истифода аз таљњизотњо яъне бо GPS, компас, дурбинњо 
тарзи дуруст пур намудани  вараќањои махсусро дар сањро омўзониданд, ки 
он њамчунин ба мутахассисони камтаљриба ва нозирњои (егер) хољагињои 
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шикорї имкон медињад, ки малакаи худро дар муайян намудани синну сол 
ва љинси бузи кўњии пармашох бењтар намоянд.  

Ќайд кардан зарур аст, ки бо маќсади дар сатњи баланд гузаронидани 
бањисобгирии њайвоноти сумдори кўњї ва пурзўр намудани назорат оид ба 
рафти бањисобгирї аъзоёни гурўњи корї бо ратсияњо таъмин карда шуданд, 
ки ин метавонад, барои пешгирї намудани бањисобгирии такрорї мусоидат 
намояд. 

Инчунин, тибќи тавсияи олимон нуқтањои назоратии 
муайянкардашуда бо вақти муқарраргардидаи мушоњида ба гурўњњо 
мувофиқ кунонида шуд.   

Фосилаи дурї ё баръакс наздик байни гурўњи тадқиқотчиён ва 
њайвонотро бо ёрии GIS санҷидан намудан мумкин аст. Таљрибаи алоњидаи 
муайянкунии фосила байни иштирокчиён гуногун аст. Омўзондани усули 
қайд гардида метавонад муайянкунии фосиларо дар гурўњ баробар кунад.   

Љињати пешгирии сабтњои такрорї, ки дар муњокимаронињои 
барвақтии байни гурўњњо ошкор шуда наметавонад, истифодаи GIS барои 
тањлили баъди тадқиқот воситаи бењтарини имконпазир ба њисоб меравад. 
Мавқеи гурўњи бузи пармашохи мушоњидашавандаро аз љониби гурўњњои 
гуногун дар харитаи воқеї дидан мумкин аст. Аз њама гурўњи наздики бузи 
пармашохњоро дар масофаи 50 метр мушоњида карда шуд. 

Дар сурати њаммонанд будани синну солї ва љинсї, як гурўњи бузи 
пармашох аз мањзани маълумотњо њамчун гурўњи такроран 
бањисобгирифташуда хориљ карда мешавад. 

Инчунин, бо маќсади љамъоварї ва сабт намудани маълумот дар сањро 
аъзоёни гурўњњо бо бланкањои махсус дар 2 намуна, №1 «Шароитњои 
чањорчубавї» ва № 2 «Таркиби љинсї ва сину сол»-и њамаи гурўњњои 
њайвонот ба ќайд гирифта мешавад, таъмин карда шуданд. 

Дар бланкаи намунаи №1 «Шароитњои чањорчубавї» зерин навишта 
мешаванд: 

• Нуќта аз рўи GPS; 

• Арз/тул; 

• Баландї аз сатњи бањр; 

• Раќами тартибии объекти мушоњидашуда (агар њайвонот ва ё 
нишонањои фаъолияти њаётии онњо мушаххас шуда бошанд); 

• Ваќт ва давомнокии мушоњида аз нуќтаи мазкур; 

• Обу њаво (абрнокї, боришот, њарорат, шамол ва ѓ.); 

• Нишебї (мавќеи њайвонот дар нишебї, тезї, экспозитсия); 

• Замин, наботот; 
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• Дигар омилњои мавзеи сукунат, аз љумла омилњои антропогенї 
(масалан, чаронидани чорво, љамъоварии растанињо, буридани 
дарахтон ва ѓ.); 

• Дигар намудњои њайвоноти дучор омада. 
Њама рўза ќабл аз оѓози бањисобгирї дар бланкањои нав (Намунаи №1 

ва Намунаи №2) маълумоти зеринро ќайд мекунанд: 

• № гурўњ (мувофиќ ба № дастгоњи GPS); 

• Њайати гурўњ – ному насаби њисобчиён; 

• № вараќа; 

• Санаи гузаронидани бањисобгирї; 

• Ваќти оѓози бањисобгирї; 

• Номи мавзеъ (бо кадом ном маъмул аст). 
Дар бланкаи Намунаи №2 “Таркиби љинсї ва синну солї” њамаи 

гурўњњои њайвонот ќайд карда мешаванд. Ба њар як гурўњ раќам гузошта 
мешавад ва оид ба њар як гурўњ маълумоти зерин сабт мегардад: 

• № тартибии гурўњи њайвонот; 

• GPS; 

• Масофаи љойгиршавии њайвонот аз мушоњидачї; 

• Самт (азимут) аз мушоњидачї аз рўи ќутбнамо (компас); 

• Намуди њайвонот; 

• Миќдори умумии фардњо; 

• Фардњои муайян нагардида; 

• Модина; 

• Шумораи фардњое, ки синнашон аз 12 моњ поён аст, яъне 
буѓзолањо; 

• Шумораи фардњое, ки синнашон 12-24 моња аст, яъне яксола; 

• (нарина);(њамагї); 

• 2-3 сола, яъне наринањои нимболиѓ; 

• 3 сола, яъне наринањои калонсол; 

• Шумораи наринањои 8 сола ва аз он боло, яъне наринањои сину 
соли ѓаниматї; 

• Рафтор ва њаракат (самти њаракати њайвонот аз рўи ќутбнамо); 

• Мушоњидањои иловагї (њайвоноти мурда ё љасади онњо, пай, 
ахлот ва ѓ.). 

5.1. Таҳҷизотҳои саҳроӣ 
Дар рафти гузаронидани баҳисобгирї гурўњњо бо таљњизотњои зерин 

таъмин карда шуданд: 
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- дурбинњо (10 маротиба калон нишондињанда); 
- трубаи мушоњидавї (20-60 маротиба калон нишондињанда); 
- дастгоњи аксбардории раќамї; 
- дастгоњи GPS; 
- љузъгир (папка); 
- дафтарчањо бо ёддошт; 
- маљмўи харитањои хољагињои шикорї; 
- ратсия. 
 

6. Натиҷаи корҳои саҳроӣ 
6.1 Морхўр (Capra falconeri hеptneri) 
Баъди хориљ намудани баҳисобгирии такрории њамон як гурўњи бузи 

кўњии пармашох тањлилњои нињоии мо нишон доданд, ки дар майдони 
тадқиқотии 603 км2 њамагї 5086 бузи кўњии пармашох омўхта шуд. Ин 
шумора аз 1599 то яксола, 716- яксола, 1270 - модина, 506 бузњои наринаи 2-
3-сола, 929 - бузњои наринаи аз сесола боло, ки аз ин шумора бузњои 
пармашохи калонсоли наринаи њаштсола ё аз он боло 478 сар ва  бузњои 
ҷинсияташон муайян карданашуда 66 сарро ташкил медињад. Аз шумораи 
умумӣ 32% - ро бузғолаҳо, 25% - ро модабузҳо, 14% - ро яксолаҳо ва 10% - ро 
наринаҳои 2-3 сола ва 18% - ро наринаҳои аз сесола калон ташкил медиҳанд. 
(расми 2). Шумораи наринаҳои 8 сола ва аз он калон бошад 9,3% - ро ташкил 
медиҳад. 

  
Расми 2. Диаграммаи шумора ва ҷинсияти бузњои пармашох 

 
Дар рафти бањисобгирии саршумори бузи кўњии пармашох (морхўр) 

зиёда аз 102 мавзеъ тањќиќ карда шуд, ки назар ба солњои пешин зиёд 
мебошад. Зичии паҳншавии ҳайвонҳо вобаста ба шароити маҳалли сукунат 

32%

25%

14%
1%

10%

18%
28%

Бузғола

Модабуз

Яксола

Ҷинсияташон номаълум

Наринаҳои 2-3 сола

Наринаҳои > 3 сола
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хело фарқ мекунад. (Расми 3).  
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Расми 3. Харитаи зичии бузи пармашох дар ҳудуди таҳқиқшуда 
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Расми 4. Харитаи зичии бузи пармашох дар ҳудуди таҳқиқшуда 
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6.2. Дигар намуди ҳайвонотҳо ва парандагон. 
 Бояд қайд кард, ки мақсади асосии бањисобгирї, муайян намудани 
саршумори бузи пармашох буд ва бинобар ин бањисобгирандагон ба омўзиши 
саршумори дигар намуди ҳайвонотҳо диққати махсус надоданд. Лекин ҳангоми 
мушоҳида намудани дигар намуди ҳайвонотҳо ва паррандагон 
бањисобгирандагон онҳоро ба қайд гирифтанд. Аз ин лиҳоз, ин натиҷаҳоро 
ҳамчун натиҷаи ниҳої шуморидан нодуруст мебошад. Дар рафти бањисобгирї 
27 сар бузи кўҳии сибирї дар ҳудуди вобастшудаи ҶДММ “М-Сайёд” ба қайд 
гирифта шуд. Ҳудуди дигар ташкилотҳо ва ширкатҳо барои бузи кўҳии сибирӣ 
номувофиқ мебошад, аз ин сабаб дар ин ҳудудҳо бузи кўҳии сибирӣ мавҷуд нест. 
Барои муайян намудани саршумори гўсфанди бухороӣ (уриал) (Ovis vignei 
bochariensis) бањисобгирии алоҳида дар нақша гирифта шудааст. Муҳити 
сукунати гўсфанди бухороӣ доманакўњҳо ва маҳалҳои даштӣ мебошад. 
Эҳтимолияти мављудияти он дар маҳалли сукунати бузи пармашох хело кам 
мебошад. Инчунин дар рафти бањисобгирї нишонаҳои ҳаётии бабри барфӣ, 
хирси малла, гург ва парандагони соҳибчангол ба монанди уқоб, мурғи ҳумо, 
каргас дар мавзеъҳои алоҳида ба қайд гирифта шуданд. 

7. Муҳокима 
7.1. Ҳудуди таҳқиқшуда 
Тавре ки мо дар боло ишора кардем, масоҳати умумии њудудњои 

хољагињои шикорї тибқи барномаи GIS тақрибан 193 975 гектарро ташкил 
медиҳад. Тањқиқотҳо аксарияти ҳудуди сукунати бузи кўњии пармашохро 
дар бар мегирифтанд. Аз масоҳати умумии ҳудуд зиёда аз 67 982 гектар ё 35 
% дида баромада шуд, ки мавзеи аслии сукунати бузи пармашох мањсуб 
мешаванд. Аммо, бо вуҷуди ҳама талошҳои иштирокчиёни бањисобгирї, 
тањқиқоти тамоми муҳити сукунати морхур ғайриимкон буд. Тањқиқотчиён 
аз сабаби муракабии релеф, дурии ҷойҳо, набудани шароити барои 
шабгузаронӣ ва бехатарӣ дар ин ҷойҳо натавонистанд тамоми ҳудудро 
пурра аз назар гузаронанд. Бањисобгирї дар он минтақаҳо гузаронида шуд, 
ки зичии шумораи ҳайвонотҳо аз сабаби шароити боду ҳаво ва базаи хўрока 
беҳтар буд. Аз ин рӯ ин шумораро ба тамоми ҳудуд тақсим намудан 
(экстраполятсия) асоснок нахоҳад буд.  

7.2. Ҳолати ҳозираи мављудияти бузи кўњии пармашох.  
Тибќи маълумоти адабиётњо дар бораи миқдори бузи пармашох дар 

Тоҷикистон дар маҷмӯъ ва дар қаламрави тањқиқшуда ниҳоят кам аст. 
Инчунин (1972) дар бораи паҳн шудани бўзи кўњии пармашох дар кӯҳҳои 
Баботоғ (сарҳади Тоҷикистон ва Ӯзбекистон) ва қаторкӯҳи Хазрати Шоҳ 
навишта шудааст, аммо маълумоти миқдорї пешниҳод нагардидааст. 
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ЖИРНОВ (1977) менависад, ки "дар солҳои 1960-70-ум шумораи бузҳои 
кўњии пармашох дар Тоҷикистон на бештар аз 1000 сар ҳисоб карда мешуд". 
(ГЕПТНЕР ва дигарон, 1961; САПОЖНИКОВ, 1967, 1976). Дар Китоби 
сурхи ҶШС Тоҷикистон минтақаи пароканда дар шакли ду ҷазира қайд 
карда шудааст: якум - аз қаторкӯҳи Кишваристон, дар шафати соҳили рости 
Панҷ, дар наздикии Сариғор, Дашти Љум, Ёл, ва сипас бо қисмати борик аз 
паҳлуи нишеби шарқии қаторкӯҳи Хазрати Шоҳ ва Дарвоз ба ҷанубу ғарбӣ 
дар мавзеи Яхчисор ва Овчук дида мешавад; дуввум дар қаторкӯҳҳои Сар-
Сарак - аз Норак то деҳаи Сангтӯда ҷойгир аст. Шумораи умумии намудҳо 
на бештар аз 1000 сар нишон дода шудааст. Дар мамнўъгоҳи давлатии табии 
«Дашти Љум» тақрибан 700 сарро ташкил медиҳад (АБДУСАЛЯМОВ 1988.  

Тибқи натиҷаҳои бањисобгирии соли 2019 - 2908 сар, соли 2020 - 3927 
сар бузи кўњии пармашох дар қаторкӯҳи Дарвоз ва қаторкӯҳи Ҳазрати Шоҳ 
ба қайд гирифта шудааст. 

Сабабҳои нисбатан зиёд будани саршумори бузи пармашох 
метавонанд ба қадри кофӣ набудани маълумотҳои дақиқ ва усулҳои таҳқиқи 
он бошад. Аммо дар ҳоли ҳозир аз руи натиҷаҳои бањисобгирии солҳои охир 
бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки саршумори ин ҳайвони нодир дар 
минтақаҳои алоҳида қаноатбахш аст. Хусусан ин натиҷа дар минтақаҳое, ки 
зери муҳофизати ташкилотҳои дар маҳал буда, ки бо дастгирии ҳукумати 
кишвар ва сохторҳои Кумитаи ҳифзи муҳити зист ва Агентии хоҷагии 
ҷангал амал мекунанд, хело назаррас аст. Дар ин минтақаҳо сол то сол 
шумораи ин ҳайвони нодир зиёд шуда истодааст. (Расми 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расми 5. Диаграммаи афзоиши саршумор ва ҷинсияти бузи пармашох 
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Аз ин лиҳоз гуфтан мумкин аст, шумораи таҳқиқшудаи имсола 5086 

яке аз натиҷаҳои беҳтарин нисбати ҳамаи тањқиқотҳои гузаронида мебошад.  
 

Љамъи умумї 
2019

Љамъи умумї 
2020

Љамъи умумї 
2021

сину соли номаълум 0 0 66
наринањои барои шикори 

ѓаниматї 159 375 478

наринаи аз 3 сола боло 297 171 451
наринаи 2-3 сола 337 580 506
модина 832 1074 1270
аз 1-2 сола 596 744 716
то 1 сола 687 983 1599
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7.3. Омилҳои таъсиркунанда ба рушди саршумори бузи кўњии 
пармашох  

Солҳои охир дар ҳайвоноти ваҳшӣ ягон бемории сироятӣ ба қайд 
гирифта нашудааст. Дар баъзе ҷойҳои зисти ҳайвоноти ваҳшӣ мо 
чаронидани рамаҳои ҳайвоноти хонагиро мушоҳида кардем. Ин хатари 
сирояти ҳайвонотҳои ваҳширо ба касалиҳои сироятии плевропневмония, 
бемории пой ва даҳон (яшур), брутселлёз ва ғайра дорад. Масалан, соли 
2010 дар ҳудуди ҶДММ “Морхўр” ва Мамнӯъгоҳи давлатии табиии «Дашти 
Љум» эпидемия дар байни бузҳои пармашох сар зад, ки дар натиҷа мурдани 
саршумори зиёди бузњои пармашох ба ќайд гирифта шуд. Ба эҳтимоли зиёд, 
бузҳои пармашох аз бузҳои хонагӣ сироят ёфтаанд. Аз ин рӯ, мавҷудияти 
ҳайвоноти хонагӣ дар маҳалли сукунати ҳайвоноти ваҳшӣ хавфи калон эҷод 
мекунад.  

Мавҷудияти даррандаҳои ваҳшӣ низ ба саршумори бузи пармашох низ 
таъсир мерасонанд. Ин дар қаламрави ҶДММ "M-Сайёд" бештар ба назар 
мерасад. Ба гуфтаи муҳофизон, ҳар сол бузњои пармашох аз ҳамлаи бабри 
барфӣ кушта мешаванд. Аммо ин маънои онро надорад, ин ба афзоиши 
популятсияи бузи пармашох таъсири манфӣ мерасонад, зеро даррандаҳо 
одатан ҳайвонҳои пир, заиф ва беморро шикор мекунанд ва бо ин таркиби 
сифатии саршумори бузи пармашохро беҳтар намуда, дар пешгирии 
эпидемия нақши муҳим мебозанд. 
 

7.4. Тавсияҳои марбут ба муҳофизат ва оқилона истифодабарии бузи 
пармашох. 

Аз натиҷаҳои дар боло зикршуда дидан мумкин аст, ки ҳолати 
кунунии саршумори бузи пармашох ба шикори танзимшаванда имкон 
медиҳад, ки даромади он барои ҳавасманд намудани аҳолии маҳаллӣ ва 
ташкилотҳои маҳаллӣ равона карда шавад. Бузи пармашох ба Китоби сурхи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун намуди нестшаванда шомил карда шудааст, 
ки назорати хеле дақиқро ба саршумор ва вазъи популятсияи он талаб 
мекунад. Аммо бисёр тадбирҳо оид ба беҳтар намудани муҳити зисти бузи 
пармашох, алалхусус пешгирии шикори ғайриқонунӣ ва ҳифзи муҳити зисти 
онњо хароҷоти калони молиявиро талаб мекунанд, ки онҳоро аз буҷаи 
давлат ё аз манбаъҳои дигар ҷудо кардан имконнопазир аст. Аз ин рӯ, 
ҳавасмандкунии аҳолии маҳаллӣ тавассути шикорҳои ба низом 
даровардашудаи аз ҷиҳати илмӣ асоснок муҳим аст. Лозим аст, як қисми 
даромад бояд ба музди меҳнат, мубориза бар зидди шикори ғайриқонунӣ ва 
ободонии деҳот равона карда шавад. Љалби маблаѓњо аз њисоби шикори 
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танзимшавандаи бузи пармашох ба хољагињои шикорї ва маќомоти ҳифзи 
муҳити зисти маҳаллї барои пурзўр намудани муҳофизати бузи пармашох 
ва бартараф намудани омилњои таъсиррасонанда ба популятсияи он 
мусоидат хоњад намуд. 

Дар асоси натиҷаҳои мониторинги тамоми ҳудуди сукунати бузи 
пармашох мушоҳида кардан мумкин аст, ки зичии саршумор маҳз ба 
минтақаҳое рост меояд, ки аз ҷониби ташкилотҳои маҳаллӣ аз ќабили 
ҶДММ «Хуталон», ҶДММ “Морхўр”, ҶДММ Сайди Тагноб, ҶДММ “М-
Бухорӣ”, ҶДММ “М-Сайёд”, ҶДММ “Оксус холдинг” ТҶ “Муҳофиз”, 
ҶДММ “Сафари Даштиҷум”, ҶДММ “Барс-2010” ва ҶДММ “Шоҳин-М” 
ҳимоя мешаванд. Имкониятҳои истифодаи устувори  бузи пармашох барои 
сайёҳии шикорӣ дар асоси натиҷаҳои мониторинг дар ҳудуди ин 
ташкилотҳо мавҷуданд. Татбиқи шикори устувор имкон медиҳад, ки корҳои 
экологии ташкилотҳо, инчунин лоиҳаҳои иҷтимоию иқтисодии маҳаллӣ ва 
Ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда ба роҳ монда шаванд.  

Дар ҷадвали 3 номгўи ташкилот, ширкатҳо ва муассисаҳои давлатӣ, ки 
ба муҳофизат ва идоракунии бузи пармашох машғуланд, бо нишон додани 
ҳудуди шикоргоҳ, ҳудуди таҳқиқшуда, шумораи умумии бузи пармашох, 
ҷинсияти ҳайвонҳо ва таносуби навзод ба модина оварда шудааст. 
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Ҷадвали 3. Саршумори бузи пармашох, ҳудуд ва ҷинсияти онҳо дар хоҷагиҳои шикорӣ ва мамнӯъгоҳ 
Номгўи хољагињои 

шикорї 
Шумора
и умумї 

популятс
ия 
(%) 

Њудуди 
тањќиќ 

(га) 
 
 

Ҳудуди 
вобасташуд

а (га) 

Навзод 
(сар) 

Як сола  
(сар) 

Модина 
(сар) 

Наринаи 
2-3 сола 

(сар) 

Наринаи аз се 
сола калон 

аз љумла нарина 
ѓаниматї 

Синну 
соли 

номаълум 

Таносуби 
навзод-
модина- 

         

ЉДММ «Морхур» 754 14,8 10 369 17 907 264 90 223 53 111 (59) 13 1,2 

ЉДММ «Сайди 
Тагноб» 

703 13,8 13 884 18 000 227 128 188 59 77  (46) 24 1,2 

ЉДММ «Сафари 
Даштиљум»  

514 10,1 8 512 10 200 166 77 128 40 97  (56) 6 1,3 

ЉДММ «М-
Бухорї» 

673 13,2 4 721 10 000 207 78 172 72 144  (66)  1,2 

ТЉ «Муњофиз» 497 9,7 1 250 7 416 154 63 117 48 102 (45) 13 1,3 

ЉДММ «Барс-
2010» 

177 3,5 3 071 7 800 54 28 38 24 29 (15) 4 1,4 

ЉДММ «М- 
Сайёд» 

668 13,1 6 840 30 000 181 95 146 101 143  (70) 2 1,2 

ЉДММ «Оксус 
Холдинг» 

623 12,2 6 000 9 340 181 90 145 51 154  (96) 2 1,2 

ЉДММ «Шоњин-
М» 

287 5,6 3 893 15 612 99 35 76 34 41 (19) 2 1,3 

ЉДММ «Хуталон» 92 1,8 5 300 48 000 28 20 18 14 12 (2)  1,5 
Мамнуъгоњи 
Дашти Љум 

98 1,9 4 140 19 700 38 12 19 10 19 (4)  2 

Ҳамагї: 5086 100 67 982 193 975 1599 716 1270 506 929  (478) 66 1,3 
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Аз ҷадвали дар боло овардашуда хулоса баровардан мумкин аст, 
ки дар муқоиса бо солҳои 2012, 2014, 2015, 2016 ва соли 2017 саршумори 
бузи пармашох нисбатан зиёд аст. Инро бо афзоиши воқеии ҳарсолаи 
саршумори популятсия, инчунин дар соли 2021 ба тањќиќ фаро 
гирифтани њудудњои калонтар (67 982 га)  дар муқоиса бо соли 2016 (38 
100 га) маънидод кардан мумкин аст. Бояд қайд намуд, ки тайи чанд сол 
ҳудуди қаторкӯҳњои Сар-Сарак ба бањисобгирї фаро гирифта нашуда 
буданд. Доир ба ин мавзеъ танҳо маълумотҳои алоҳида вуҷуд доштанд. 
Имсол бањисобгирандагон тавонистанд, ин ҳудудро низ ба таҳқиқ фаро 
гиранд, ки натиҷаи он ба шумораи умумӣ баҳисобгирї таъсири мусбӣ 
расонид. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ дар масоили ҷудо кардани њисса (квота) барои 
ҳайвоноти нодир чунин аст:  

Аз шумораи умумӣ 1% - ро барои шикор иҷозат додан мумкин аст. 
(агар 100 сар бошанд, пас як сарро барои аз табиат гирифтан мумкин 
аст) ва то 20% аз шумораи наринаи ба синни ғаниматӣ расида, яъне аз 8 
сола боло (агар 5 наринаи аз 8 сола боло бошад, пас як сар наринаро 
барои шикор гирифтан мумкин аст). Ин маънои онро дорад, ки 
саршумораи ҳайвонҳо бояд ҳадди аққал 100 сар бошанд, ки панҷ сари 
онҳо наринаи аз 8 сола боло бошанд то иҷозат диҳанд ва барои 
гирифтани иҷозатномаи дуюм, зарур аст, ки рақами бақайдгирӣ 200 сар 
бошад ва аз онҳо ҳадди ақал 10 сар наринаи аз 8 сола боло бошад. 
Чунин тарзи шикор ба синну сол, ҷинс ва сохтори генетикии саршумор 
таъсири манфӣ намерасонад ва миқдори кофии ҳайвонот, аз ҷумла 
барои тӯъмаи даррандаҳоро низ боқӣ мегузорад. Лекин инро низ бояд 
ба назар гирифт, ки зичии паҳншавии ҳайвонотҳо дар ҳар минтақа 
гуногун аст ва чунин тақсимотро ба тамоми ҳудудҳо истифода бурдан 
ғайриимкон аст.  

Барои амалӣ намудани ин потенсиал, бояд якчанд талаботи 
асосиро иҷро кард, то шикорчиён тавонанд мувофиқи қоидаҳои CITES 
иҷозатнома барои содироти ғаниматашонро ба даст оранд. Барои ин, 
зарур аст, ки аҳолии маҳаллӣ барои ҳифзи ҳайвоноти ваҳшӣ ҳавасманд 
гарданд. Шикор танҳо дар минтақаҳое амалӣ карда шавад, ки 
идоракунии хуби бузи пармашох бо ҷалби аҳолии маҳаллӣ ба роҳ 
монда шудааст. Маблағи аз шикори ғаниматӣ ба даст овардашуда 
сараввал бояд ба ҳифзи ҳайвоноти ваҳшӣ, табиат ва беҳбуд бахшидани 
сатҳи зиндагии аҳолии маҳаллӣ равона гардад.  

Натиҷаҳоро ба назар гирифта, маќомоти њифзи муњити зист барои 
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мавсими шикори 2021-2022 15 сар бузи пармашохро барои шикор 
мувофиқи мақсад медонад. Илова барин, ин квотањо бояд дар CITES 
њамчун квотањои аз тарафи мутахассисон тавсияшуда барои панљ соли 
оянда пешнињод карда шаванд. Ин истифодаи устувори бузи 
пармашохро аз љониби шикорчиён тибќи Иттињоди байналмилалии 
ҳифзи табиат (IUCN) дастгирї хоњад шуд. Риояи ин тавсияњо ќабули 
маќомоти CITES, USFWS ва мутаносибан иљозати содироти сайдро ба 
кишварњои шикорчиён кафолат медињад. 
 

8. Чаронидан ва буридани дарахтон 
Берун аз њудудњои асосї бе ягон истифодаи захира, чаронидани 

њайвоноти хонагї бояд ба танзим дароварда шавад ва бояд аз 
љамъоварии њезум њифз карда шавад ва оњиста-оњиста буридани арча 
пурра манъ карда шавад. Маълумот доштани љомеа оид ба муњим 
будани гуногунии биологї хусусан оид ба њайвоноте, ки ба онњо 
нестшавї тањдид мекунад ва бояд аз љониби ањолии мањаллї дастгирї 
ёфта, зарур аст, ки дар самти  њифзи њайвоноти нодир бо маќомоти 
давлатї њамкорї ба роњ монда шавад.  

9. Муҳокимаҳои умумӣ оид ба масоњати њудудњои тањќиќшуда 
Мо дар њудуди мањалли хољагињои шикорї бо шикорчиёни 

мањаллї ва касбї вохўрї намуда, оид ба моњият ва афзалияти  њифзи 
њайвоноти вањшї дар бењтар гардидани сатњи иљтимоии зиндагии 
мардуми мањаллї корњои фањмондадињї гузаронида шуд. Шикорчиёни 
мазкур ќисми љомеаи мањаллї ба њисоб рафта, онњо бояд барои њифзи 
табиати зиндаи њудуди худ масъул бошанд ва њамчун намояндагони 
маќомоти њифзи муњити зист барои истифодаи оќилона ва самараноки 
њайвоноти нодир сањмгузор бошанд. 

Ба фикри мо, ин меъёр бояд аз роњбарони ташкилотҳои ҷамъиятӣ 
ва ширкатҳои шикорӣ, ки аз љониби љомеаи байналмилалии њифзи 
муњити зист дастгирї меёбанд, талаб карда шавад.  

Маъмурияти њудуди калон ва муттањид низ афзалиятњои экологї 
ва иќтисодї доранд. Аз нуќтаи назари экологї њудуди ба ќадри кофї 
калон дошта, муњит ва ѓизои кофї ба субпопулятсияи мањаллї њадди 
аќал садњо бузи пармашохњои пир барои шикори бомуваффакияти 
сайдро таъмин менамояд. Њудуди калонтар имкон медињад, ки бузи 
пармашох љойи мувофиќро барои зистан, ѓизо, таваллуд кардан ва 
гурехтан аз душман тамоми сол интихоб намояд. Њудудњои хурд барои 
бузи пармашох мањалли доимии зист буда наметавонад ва бо ин сабаб 
бузи пармашох ва дигар њайвонот дар давраи бештари сол бемуњофизат 
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мемонад. Илова бар ин, њудуди калон имкон медињад, ки мањал барои 
шикор (водї, дара ва ѓайра) интихоб карда шавад. Баъд аз таъқиби 
нобарори бузњои пармашохи пир, шикорчиён метавонанд, ки шикори 
худро дар макони дуртар давом дињанд. Ин барори шикорро зиёд 
мекунаду шиддати шикорро паст месозад ва дар акси ҳол боиси 
нооромии табиат мешавад ва ба њайвонот дар муњити дахлдор таъсири 
манфї мерасонад.  
 

9. Сипосгузорӣ 
Сараввал мехостем минатдории худро ба Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои дастгирии ҳамаҷониба ва муҳайё намудани шароити 
муносиб дар самти рушди ҳифзи табиат ва сарватҳои табиӣ баён 
намоем. Сипас, сипосгузориамонро ба Шерализода Бањодур Ањмадљон 
- Раиси Кумитаи њифзи муњити зисти назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Мавлодод Абдуќодир Мавлодод - муовини Раиси 
Кумитаи њифзи муњити зисти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
Фарњод Рањимї - Президенти Академияи миллии илмњои Тољикистон ва 
Юсуфзода Абдуҷаббор Ғайратшоҳ – Директори Агентии хољагии 
љангали назди Њукумати Љумњурии Тољикистон барои ташкил ва 
саҳмгузориашон дар самаранок гузаронидани бањисобгирї баён намоем. 
Инчунин, мехостем ба тамоми иштирокчиёни бањисобгирї барои 
меҳнати пурмаҳсул ва намояндагони хољагињои шикории мањаллї барои 
фароҳам овардани шароити хуб дар вақти гузаронидани бањисобгирї 
ташаккури бепоён баён намоем. 



 27 

Адабиёт 
1. Дастурамал оид ба мониторинги њолати популятсияи њайвоноти 

сумдори кўњї дар Тољикистон, 2011 с. 

2. Кумитаи њифзи муњити зисти назди Њукумати Љумњурии 

Тољикистон. “Бањисобгирии бузи пармашох дар силсилакўњњои 

Њазратишоњ ва Дарвози Љумњурии Тољикистон, соли 2012” . 

3. Агентии хољагии љангали назди Њукумати Љумњурии Тољикистон. 

“Тањќиќи саршумори бузи пармашох дар силсилакўњњои 

Њазратишоњ ва Дарвоз. Шарњи мухтасар, соли 2014”. 

4. Кумитаи њифзи муњити зисти назди Њукумати Љумњурии 

Тољикистон. “Бањисобгирии бузи пармашох дар силсилакўњњои 

Њазратишоњ ва Дарвози Љумњурии Тољикистон, соли 2017” . 

5. ИБЊТ (2012). ИБЊТ КНС (Комиссия оид ба нигоњдории намудњо) 

принсипњои асосии шикори њайвоноти нодир – воситаи 

њавасмандгардонии њифзи табиат. Версияи 1.0.IUCN, Гленд 

Gland. 

6. ИБЊТ (2016). Маълумотдињї дар бораи ќарорњо оид ба шикори 

њайвоноти нодир. Брифинг барои шахсоне, ки дар Иттињоди 

Аврупо дар бораи наќшањои эњтимолии мањдудкунии воридоти 

ѓанимати шикор ќабул мекунанд.  

7. Китоби сурхи Љумњурии Тољикистон. Љилди 2. Душанбе 2018 с. 

8. АБДУСАЛОМОВ И.: Китоби сурхи РСС Тоҷикистон. Душанбе, 1988 с. 

9. ГЕПТНЕР В.Г., НАСИМОВИЧ А.А. БАННИКОВ, А.Г. 1961: 

Млекопитающие Советского Союза. Том 1. Наука, Москва.  

10. ЖИРНОВ Л.В. 1977: Дзерен. Винторогий козел. В: Калецкий А.А. 

(ред.) Редкие животные СССР. Копытные звери. Лесная 

промышленность, Москва, стр. 62 – 78. 

11. САПОЖНИКОВ Г.Н. 1975: Дикие копытные Таджикистана. В: 

Соколов В.Е. Редкие виды млекопитающих  фауны СССР и их 

охрана. Наука, Москва, стр. 48 – 62. 
 
 
 
 
 
 



 28 

 
Директори Муассисаи давлатии  
«Маркази гуногунии биологї  
ва бехатарии биологї»    ___________ Акрамов У. 
 
Ходими калони Иниститути 
зоология ва паразитологияи  
ба номи Е.Н. Павловскийи  
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