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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 

Мубрамияти мавзӯи таҳқиқотӣ. Минтақаи кӯҳистони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон наздики 93%-и онро ташкил медиҳад. Маҳалҳои аҳолинишин дар 
нуқтаҳои мухталифи баландӣ аз сатҳи баҳр ҷойгиранд. Сохтмон дар минтақаҳо 
на танҳо бо банақшагирии меъмории бино, балки аз рӯйи масолеҳҳои сохтмонии 
истифодашаванда, усул ва ороиши анъанавӣ фарқ мекунад. Таҳқиқотҳои 
гузаронидашуда оиди биноҳои дар минтақаҳои гуногуни кӯҳии Тоҷикистон  
мавҷудбуда ба мухталиф будани ҳалҳои конструктивӣ, конструктивӣ-
банақшагирии конструксияҳои иҳотавӣ нишон дод.  Дар ҳама ҳолат – ба ҳали 
сифати гармимуҳофизии боэътимоди конструксияҳои иҳотавӣ, ки харҷи 
энергетикии истеъмолкунандаро оиди таъмин намудани микроиқлими 
лозимаи манзилҷот ба минималӣ мерасонад, диққати ҷиддӣ дода 
нашудааст. Потенсиали коҳиш додани истеъмоли энергия аз ҷониби биноҳои 
истиқоматии мавҷудаи деҳот бо роҳи гарминигоҳдории иловагии аз ҷиҳати 
иқтисодӣ асоснокшудаи конструксияҳои беруна, 30-65 %-ро ташкил медиҳад. 

Талабот оиди баланд бардоштани энергосамаранокии биноҳо қисми муҳими 
қонунгузории бисёр мамлакатҳо шуда истодааст, аз ҷумла дар Тоҷикистон: 

- соли 2002 қонуни «Сарфаҷӯйии энергия», дертар соли 2013 аз нав дида 
баромада шуд, айни замон қонуни «Сарфаҷӯйии энергия ва энергосамаронокӣ» 
амал карда истодааст; 

- аз соли 2009 ҳуҷҷати меъёрии МҚС ҶТ 23-02-2009 «Гармимуҳофизии 
биноҳо» амал карда истодааст, ки дар он нишондодҳои энергетикии биноҳо 
барои баҳодиҳии энергосамаранокии он ба ҳисоб гирифта шудааст;  

- Ҷумҳурии Тоҷикистон узви конвенсияи СММ оид ба тағйирёбии иқлим 
мебошад ва соли 2016 Созишномаи Парижро оиди тағйирёбии иқлим ба имзо 
расонидааст, ки уҳдадориҳои марбутаи байналмилалии худро дорад; 

- дар Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон шудааст. 

Ҳамин тариқ, масъалаи афзункунии хусусиятҳои гармимуҳофизии 
конструксияҳои берунаи биноҳои истиқоматии деҳот бо мақсади сарфаҷӯйии 
энергия, актуалӣ мебошад.  

Дараҷаи омӯзиши мавзӯи дисертатсия. Ба таҳқиқоти протсесҳои гармӣ ва 
массагузаронӣ дар фазоҳои гуногун, проблемаи коҳиш додани харҷи сӯзишворӣ 
барои таъмин намудани микроиқлими лозима, инчунин истифодабарии офтоб бо 
мақсади гармкунии биноҳо, корҳои олимон В.Н. Богословский, Ю.А. 
Табунщиков, С.В. Зоколей, Ф.В. Ушков, Ю.Я. Кувшинов, А.Г. Гагарин, В.И. 
Прохоров, А.И. Ананьев, В.К. Савин, В.П. Титов, Ю.А. Матросов, Е.Г. 
Малявина,  Э.К. Боронбаев, У. Бекман, Дж. Даффи ва дигар муаллифон бахшида 
шудааст. 

Ҳамзамон, дар бисёр нашрияҳои мавҷуда, ба моҳияти истифодабарии 
усулҳои пурзӯркунии хусусияти гармимуҳофизии конструксияҳои берунаи 
биноҳои истиқоматии деҳот бо  истифодабарии масолеҳҳои гарминигоҳдорандаи 
дастраси маҳаллӣ, ки аз биноҳои шаҳрвандӣ ва ҷамъиятӣ бо масолеҳ ва усулҳои 
сохтмонӣ фарқ мекунад, камтар диққат дода шудааст.  Барои ин бояд, таҳлили 
гармотехникии конструксияҳои берунаи мавҷудбуда иҷро карда шавад, таҳқиқи 
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масолеҳҳои гарминигоҳдорандаи маҳаллӣ гузаронида шавад, вариантҳои 
истифодаи амалии онҳо дарёфт карда шавад, инчунин роҳҳои ҳали 
истифодабарии энергияи офтоб барои системаи гармкунии мафъули офтобии 
биноҳои истиқоматии деҳот пайдо карда шавад.   

Объекти таҳқиқот: конструксияҳои иҳотавии берунаи биноҳои 
истиқоматии деҳот; системаи мафъули офтобии Тромб-Мишел.  

Предмети  таҳқиқот: протсеси гармию массагузаронӣ, ки афзункунии 
самаранокии гармимуҳофизии конструксияҳои беруна ва шароитҳои лозимаи 
микроиқлими манзилҷотро таъмин менамоянд; расидани энергияи офтоб. 

Мақсади кор таҳқиқи реҷаи гармии манзилҷоти биноҳои истиқоматии 
деҳот бо хусусиятҳои гармимуҳофизии афзуншуда ва системаи гармкунии 
мафъули офтобӣ. 

Барои расидан ба ҳадафи кор, ҳали масъалаҳои таҳқиқотии зерин гузошта 
шудааст: 

1. Таҳқиқоти ҳолати гармимуҳофизии конструксияҳои биноҳои 
истиқоматии деҳот, моҳияти ҳалҳои конструктивии онҳо, ки ба нишондодҳои 
гармофизикӣ таъсир мерасонанд. 

2. Коркарди усулҳои пурзӯркунии хусусиятҳои гармимуҳофизии 
конструксияҳои иҳотавии биноҳои истиқоматии мавҷудбудаи деҳот. 

3. Такмили усули ҳисобкунии расидани яксоатаи радиатсияи офтоб барои 
давраи гармкунӣ  

4. Таҳқиқи конструксияи гармкунии мафъули офтобӣ барои биноҳои 
истиқоматии пастошёна. 

5. Гузаронидани таҳқиқоти аслии реҷаи гармии манзилҷоти дорои 
хусусияти гармимуҳофизии беҳтаршуда. 

Навовариҳои илмии диссертатсия чунинанд: 
1. Усулҳои коркардшудаи пурзӯркунии хусусиятҳои гармимуҳофизии 

конструксияҳои иҳотавии биноҳои истиқоматии мавҷудбудаи деҳот. 
2. Конструксияи пешниҳодшудаи гармкунии мафъули офтобӣ барои 

биноҳои истиқоматии пастошёна. 
3. Маълумотҳои аслии бадастомадаи параметрҳои микроиқлим ва 

нишондодҳои энергетикии биноҳои истиқоматии деҳоти дорои хусусиятҳои 
гармимуҳофизии афзуншуда. 

Арзиши амалии натиҷаҳои таҳқиқот:  
1. Вариантҳои амалишудаи конструксияҳои иҳотавии берунаи дорои 

хусусияти гармимуҳофизии афзуншуда дар мисоли биноҳои истиқоматии 
якҳуҷрагии деҳот.  

2. Усули такмилдодашудаи ҳисоби расидани яксоатаи радиатсияи офтоб ба 
сатҳи ҷанубии бино барои давраи гармкунӣ. 

3. Конструксияи пешниҳодшудаи гармкунии мафъули офтобии дорои сатҳи 
гармии васеъ. 

Кор тибқи барномаҳои таҳқиқотии мақсадноки афзалнок иҷро шуда, барои 
амалӣ намудани дастурҳои қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Сарфаҷӯйии энергия 
ва энергосамаранокӣ» равона карда шудааст.  

Усулҳои таҳқиқот дар бар мегиранд:  
1. Ҳисоби протсесҳои гармию массагузаронӣ тавассути конструксияҳои 
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иҳотавии беруна (гармигузаронӣ, ҳаво ва намгузаронӣ). 
2. Таҳқиқи аслии хусусияти гармимуҳофизии биноҳои истиқоматии деҳот, 

аз ҷумла: 
- нишондодҳои гармоэнергетикии конструксияҳои иҳотавии беруна; 
- ченкунии параметрҳои микроиқлими манзилҷот. 
Натиҷаҳои таҳқиқот ҳангоми сохтмон ва азнавсозии биноҳои истиқоматии 

якчанд ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии лоиҳаи “Сарфаҷӯйии 
энергия” – и ташкилоти ҷамъиятии  «САМР  Кӯҳистон» ва лоиҳаи «Ташаббусҳои 
таҷрибавӣ оиди Хонаҳои Сабз дар Тоҷикистон» - и ташкилоти байналмилалии 
ГЕРЕС  (Гуруҳ оид ба ҳифзи муҳити зист, манбаъҳои барқароршавандаи нерӯ ва 
ҳамрайъӣ) татбиқ шудаанд.  

Муқаррароти пешниҳода ба дифоъ: 
1. Асоснокҳои илмии пурзӯркунии хусусиятҳои гармимуҳофизии 

конструксияҳои иҳотавии берунаи биноҳои истиқоматии деҳот. 
2. Параметрҳои асосии гармофизикии (муқовимати ҳароратӣ ба 

гармигузаронӣ, гармиустуворӣ) конструксияҳои иҳотавии берунаи биноҳои 
истиқоматии деҳот бо хусусиятҳои гармимуҳофизии афзуншуда; 

3. Натиҷаҳои таҳқиқотии аслии реҷаи гармии бинои истиқоматии санҷишии 
дорои хусусиятҳои гармимуҳофизии афзуншуда. 

4. Натиҷаҳои ченкунии аслии нишондодҳои энергетикии бинои 
истиқоматии санҷишии дорои хусусиятҳои гармимуҳофизии афзуншуда.  

5. Натиҷаҳои ҳисобкуниҳои назариявии конструксияи гармкунии мафъули 
офтобӣ барои биноҳои пастошёна. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо, ки ҳангоми гузаронидани таҳқиқотҳои 
аслӣ ба даст омадааст бо истифодабарии усул ва васоити ченкунии муосир 
таъмин карда шудааст ва бо истифодабарии дастурамалҳои классикии назарияи 
гармию массагузаронӣ асоснок карда шудааст.  

Саҳми муаллиф иборат аст аз: коркарди усулҳои пурзӯркунии 
хусусиятҳои гармимуҳофизии конструксияҳои беруна, ки ба биноҳои 
истиқоматии деҳот мутобиқ карда шудааст; гузаронидани таҳқиқотҳои аслии 
реҷаи гармӣ ва нишондодҳои гармоэнергетикии бинои истиқоматии якҳуҷрагии 
санҷишӣ; ҳисоби конструксияи гармкунии мафъули офтобии дорои сатҳи гармии 
васеъ.  

Мувофиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.  
Доираи таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси  05.23.03 – «Гармитаъминкунӣ, 

ҳавотозакунӣ, муътадилсозии ҳаво, газтаъминкунӣ ва равшанӣ” мутобиқат 
мекунад, хусусан ба б. 3 «Таҳия ва рушди усулҳои ҳисобкунии самаранок ва 
таҳқиқотҳои санҷишии системаҳои гармитаъминкунӣ, ҳавотозакунӣ, 
муътадилсозии ҳаво, газтаъминкунӣ, равшанӣ ва ҳифз аз ғулғула»; б.5 «Реҷаҳои 
гармӣ, ҳавоӣ ва намии биноҳои таъиноташон гуногун, мубодилаи гармӣ ва масса 
дар тавораҳо ва коркарди усулҳои ҳисоби сарфаҷӯйии энергия дар биноҳо»;  

Тасвибияти натиҷаҳои диссертатсия: Ҳолатҳои асосии кор ва натиҷаҳои 
ба дастовардаи таҳқиқот дар конференсияҳои ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ 
ва конференсияҳои илмӣ амали (КИА)-и ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ маърӯза 
ва муҳокима шудаанд: конференсияи илмӣ амали (КИА)-и ҷумҳуриявӣ «Илм ва 
маърифати сохтмонӣ дар давраи муосир», бахшида ба 20-солагии Истиқлолияти 
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давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 55-солагии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон 
ба номи академик М.С. Осимӣ (ш. Душанбе, 2011); панҷумин КИА 
байналмилалии «Дурнамои истифодабарии технологияҳои инноватсионӣ ва 
такмили маърифати техникӣ дар макотиби таҳсилоти олии давлатҳои ИДМ». 
(Душанбе, ДТТ, 2011с.); КИА байналмилалии «Муаммоҳои актуалӣ ва ояндаи 
рушди конструксияҳои сохтмонӣ: инноватсия, навкунӣ ва энергиясамаранокӣ 
дар сохтмон (ш. Алма-Ато, 2015); сеюмин КИА байналмилалии «Масъалаҳои 
актуалӣ ва амалҳои асли ХХI», (ш. Нижневартовск, 2016 с.) ва конференсияи 
умумиҷаҳонии «Рӯзҳои Умумиҷаҳонии Энергияи Устувор» - конференсияи 
тадқиқотчиёни ҷавон оид ба энергия, (ш. Уэльс, Австрия, 2018с.).  

Нашриёт. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 15 мақолаҳо чоп шудаанд, ки аз 
онҳо 4 мақола дар нашрияҳои аз ҷониби КОА ҶТ тавсияшуда  ва як патенти хурди 
ҶТ № TJ 776 мебошанд. 

Ҳаҷм ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, чор боб, 
хулоса, рӯйхати адабиёт ва замимаҳо иборат аст. Матн, аз  ҷумла 22 ҷадвал ва 34 
расм дар 123 саҳифа, ки аз он 105 саҳифааш ба матни асосӣ мансуб аст, баён 
карда шудаанд.  

Калидвожаҳо: конструксияҳои иҳотавии беруна, афзункунии хусусиятҳои 
гарминигоҳдорӣ, радиатсияи офтоб, гармкунии мафъули офтобӣ. 

 
МАЗМУНИ АСОСИИ КОР 

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи кори диссертатсионӣ асоснок карда 
шудааст, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот мухтасар ифода карда шудааст, навоварии 
илмӣ ва аҳамияти амалии диссертатсия нишон дода шудааст.  

Дар боби якум «Ҳолатҳои таҳқиқот оиди афзункунии хусусиятҳои 
гармимуҳофизии конструксияҳои иҳотавии биноҳои истиқоматии деҳот ва 
гармкунии мафъули офтобӣ» дида баромада шудаанд: аз назар гузаронидани 
корҳои илмӣ оиди афзункунии гармимуҳофизии тавораҳои беруна; самтҳои 
консептуалӣ ва бамеъёрдарории сарфаҷӯйии энергия ҳангоми сохтмон ва 
истифодабарии биноҳои истиқоматии деҳот, потенсиали истифодабарии 
энергияи офтоб дар биноҳои истиқоматӣ.  

Дар амалияи  ватанӣ ва хориҷӣ оиди балоиҳагирӣ ва сохтмони хонаҳои 
истиқоматӣ конструксияҳои иҳотавии берунаи дорои самаранокии гармии 
баланд истифода бурда мешавад. Дараҷаи зарурии гармимуҳофизии 
конструксияҳои иҳотавии беруна, тавассути истифодабарии масолеҳҳои 
гарминигоҳдорандаи самаранокиашон баланд, ҷойгиркунии оқилонаи қабатҳои 
гарминигоҳдоранда дар массиви тавора ва мутобиқкунии ғафсии онҳо муқаррар 
карда мешавад.  

Наздики 90% фонди манзилӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи 
стандартҳои кӯҳна сохта шудаанд ва истеъмоли асосии захираҳои энергетикӣ 
маҳз аз ҷониби ҳамин манзилҳо амалӣ мегардад. Бинобар ин барои ҷумҳурӣ на 
танҳо сохтмони хонаи энергосамаранок, балки овардани фонди манзилии кӯҳна 
то характеристикаҳои биноҳои муосир, бо роҳи гарминигоҳдорӣ ва такмили 
гармӣ зарур аст. Барои биноҳои истиқоматии инфиродӣ бо назардошти биноҳои 
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деҳот масъалаи энергосамаранокӣ ҳали худро наёфтааст. Танҳо як қатор 
лоиҳаҳои ҷомеавӣ дар доираи энергосамаранокии манзил дар Тоҷикистон аз 
ҷониби баъзе ташкилотҳои байналмилалӣ дар чорчӯбаи барномаҳои коҳиш 
додани камбизоатӣ амалӣ гашта истодаасту халос.  

Тоҷикистон мамлакати кӯҳӣ буда дар арзи 38-40° ҷойгир шудааст. Иқлими 
хушк бо тағйирёбии бузурги шабонарӯзӣ ва мавсимии ҳарорати ҳаво, миқдори 
ками боришот, хушкии ҳаво, абрнокии кам ва давомнокии тобиши офтоб 
баробар ба 2100-3166 соат дар як сол  (ҷадв. 1) тавсиф меёбад. 

Таҳлили баъзе корҳо, ки ба иқлими Осиёи Миёна ва Тоҷикистон бахшида 
шудааст, имкон медиҳад, ки ба таври кифоягӣ бо омилҳои иқлимии 
муайянкунандаи кори дастгоҳҳои офтобӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ шинос шуд. Дар 
ҷадвали 2 маълумот оиди рӯзҳои беофтобӣ барои якчанд минтақаҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оварда шудааст.   

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки  60-80 % талаботи аҳолии мамлакат дар 
давоми 10 моҳ дар як сол метавонад аз ҳисоби энергияи офтоб таъмин гардад. 
Яке аз омилҳое, ки барои ҷорӣ намудани технологияҳои офтобӣ, аз ҷумла 
офтобии мафъул дар сохтмони манзилии инфиродӣ монеа мешавад, ин набудани 
маълумотҳои озмоишӣ, ки тавонад самаранокии чунин системаро дар шароити 
ҷумҳурӣ тасдиқ созад, мебошад.  

Дар боби дуюм «Таҳқиқоти назариявии гузаронидани гармӣ ва масса 
дар консруксияҳои иҳотавии берунаи биноҳо» гармигузаронии девор баъд аз 
гарминигоҳдорӣ (девори бисёрқабата) ҳангоми реҷаи статсионарӣ ва 
ғайристатсионарӣ ва натиҷаҳои ҳисобҳои реҷаи гармию намнокии 
конструксияҳои иҳотавӣ оварда шудаанд.    

Барои паст намудани гармигузаронӣ, бояд муқовимати ҳароратӣ баланд 
карда шавад. Барои ин, зиёд намудани яке аз муқовиматҳои ҳароратӣ кифоя аст, 
ки метавонад бо роҳҳои гуногун иҷро карда шавад. Дар бисёр ҳолатҳо, ин бо 
роҳи илова намудани қабати гарминигоҳдоранда ба девор, ба даст оварда 
мешавад. Вақте ки масолеҳ ба объект насб карда мешавад, он  гоҳ дар натиҷаи 
иловаҳо ва усули насб, хусусиятҳои гарминигоҳдории масолеҳ тағйир меёбад. 
Дар ин ҳолат, тасаввуроти дурустро оиди гарминигоҳдорӣ, зариби 
гармигузаронии конструксияи яклухт, ки барои амалия аҳамияти калон дорад,  
медиҳад.  

Реҷаи гармию намии конструксияҳои иҳотавӣ. Намӣ, ки дар таркиби ҳаво 
мавҷуд аст, метавонад дар сатҳ ва дохили девори беруна конденсатсия шавад. 
Конденсатсияи сатҳӣ дар ҳолати расиши ҳавои гарми манзилҷот бо сатҳи хунуки 
девор, ҳангоми шарти  tв < tр рух медиҳад. Конденсатсияи намӣ дар ғафсии тавора 
рух медиҳад, агар чандирии воқеии буғҳои оби ҳаво e, мм. сут. об. ба бузургии 
максималии чандирии буғҳои об баробар шавад.  E, мм. сут. об.  
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Ҷадвали 1  
Давомнокии тобиши офтоб дар як сол 

 

Стансия Моҳҳо Дар як 
сол I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Обанбори Қайроқум 124 123 153 216 286 338 363 347 295 234 159 110 2748 
Хуҷанд, ҳамворӣ 120 137 156 219 290 362 392 354 298 241 154 106 2829 
Истаравшан 133 124 139 188 263 324 359 344 297 226 157 132 2686 
Нуробод 123 116 127 169 235 292 315 317 288 229 140 103 2454 
Душанбе 112 120 146 213 287 332 363 342 295 229 158 116 2713 
Бохтар 112 126 152 216 292 342 365 340 295 237 159 111 2747 
Қарокул 183 178 225 252 281 338 366 359 320 272 220 172 3166 
Пиряхи Федченко 94 83 112 156 210 254 301 301 243 170 108 84 2166 

 
Ҷадвали 2  

Миқдори рӯзҳои беофтоб 
 

Стансия Моҳҳо Дар 
як 

 сол 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Обанбори Қайроқум 6 4 4 1 0 0 0 0 0 1 5 11 32 
Хуҷанд, ҳамворӣ 8 5 5 0 0 0 0 0 0 2 4 12 36 
Истаравшан 6 7 7 4 1 0 0 0 0 2 5 6 38 
Нуробод 7 7 9 4 3 0 0 0 0 1 6 10 47 
Душанбе 9 7 6 2 1 0 0 0 0 2 4 8 39 
Бохтар 8 6 6 2 1 0 0 0 0 2 4 8 37 
Қарокул 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 
Пиряхи Федченко 13 13 12 7 3 1 1 0 0 5 10 14 79 
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Натиҷаи ҳисоби қимати воқеӣ ва максималии чандирии буғҳои об барои 
девори беруна аз хишти одии лойӣ ва қабати гарминигоҳдоранда аз пахтаи 
минералӣ дар ҷадвалҳои 3 ва 4 оварда шудааст. 

 
Ҷадвали 3 

Натиҷаи ҳисоби қимати максималии чандирии буғҳои об 
 

휏 , ℃      퐸 , Па        휏 , ℃      퐸 , Па 
휏 = 16,2 퐸 = 1841 휏 = 10,7 퐸 = 1287 
휏 = 15,9 퐸 = 1807 휏 = 9,6 퐸 = 1196 
휏 = 14,8 퐸 = 1683 휏 = 8,5 퐸 = 1109 
휏 = 13,8 퐸 = 1577 휏 = −0,7 퐸 = 577 
휏 = 12,8 퐸 = 1479 휏 = −9,7 퐸 = 267 
휏 = 11,7 퐸 = 1375 휏 = −10,1 퐸 = 258 

 

Ҷадвали 4  
Натиҷаи ҳисоби қимати воқеии чандирии буғҳои об  

 
е = 16,2 е = 13,8 е = 10,7 е = −0,7 
е = 15,9 е = 12,8 е = 9,6 е = −9,7 
е = 14,8 е = 11,7 е = 8,5 е = −10,1 

 
Натиҷаи ҳисобҳои  휏 , 퐸  ва 푒   ба шакли график дар расми 2 оварда 

шудааст. 

 
Расми 2.  Графикҳои тағйирёбии 흉풙, 푬풙, 풆풙. 

 
Ҳамин тариқ, конденсатсияи намӣ дар ғафсии тавора рух намедиҳад, чунки 

хати  퐸 , ҳамеша аз хати 푒  боло хобидааст ва ин ду хат якдигарро намебуранд. 
Дар боби сеюм «Афзункунии хусусиятҳои гармимуҳофизии 

конструксияҳои биноҳои истиқоматии деҳот ва таҳқиқи аслии бинои 
истиқоматии инфиродии озмоишӣ» таҳлили конструксияҳои иҳотавии 



10 

берунаи биноҳои истиқоматии деҳот, усулҳои пурзӯркунии хосияти 
гармимуҳофизии тавораҳои беруна ва натиҷаҳои таҳқиқи аслӣ-назариявии 
нишондодҳои параметрҳои микроиқлими бинои истиқоматии озмоишии деҳот 
оварда шудааст.  

Камбудиҳои асосии конструксияҳои иҳотавии берунаи биноҳои 
истиқоматии мавҷудбудаи деҳот, дар набудани қабати гарминигоҳдоранда 
мебошад. Дар ҷадвали  5 натиҷаи ҳисоби воқеии муқовимати ҳароратии 
гармигузаронии тавораҳои асосии беруна, тамоили онҳо аз меъёри 
гармимуҳофизӣ ва зарурияти афзункунии муқовимати ҳароратии гармигузаронӣ 
оварда шудааст.  

Ҷадвали 5 
Ҳисоби воқеии муқовимати ҳароратии гармигузаронии тавораҳои асосии 
беруна, тамоили онҳо аз меъёри гармимуҳофизӣ  
 

 

№ 

  
Н
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иқ

ли
м

ӣ 

 
 
 
 
 

Конструксияҳои 
иҳотавии беруна 
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풒
 

За
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 б
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иг
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1 2 3 4 5 6 7 

1 ш. Хоруғ Девори беруна аз санг 
(δ=500мм) 0,57 2,3 - 1,73 Ҳа 

2 н. Шаҳри-
тус 

Девори берунаи лойӣ 
(δ=450мм) 0,84 1,5  - 0,65 Ҳа 

3 н. Ашт 
Девори берунаи чӯбӣ-

синҷӣ аз хишти лойии одӣ 
(δ=150мм) 

0,42 1,83  - 1,41 Ҳа 

4 ш. Хоруғ 

Болопӯш бе рӯйбаст ва 
масолеҳи гарминигоҳ-

дорандаи маҳаллӣ 
(δ=50мм) 

1,2 3,15 -1,95 Ҳа 

5 ш. Ҳисор 
Болопӯш бо рӯйбаст ва 

андоваи гилӣ-коҳӣ 
(δ=50мм) 

0,82 2,09 -1,27 Ҳа 
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Бо кадом роҳ пурзӯркунии хусусияти гармимуҳофизии тавораро иҷро 
намуд, то ки гарминигоҳдорӣ самаранок бошад? Пурзӯркунии хусусияти 
гармимуҳофизии тавора аз берун ё аз дохили манзилҷот? Афзункунии хусусияти 
гармимуҳофизӣ аз тарафи берун ба он оварда мерасонад, ки ғафсии асосии қисми 
конструктивии тавора дар доираи ҳарорати мусбат қарор мегирад, яъне ки 
эҳтимолияти пайдошавии конденсат дар ғафсии тавора ва пайдошавии ях аз байн 
меравад. Чӣ хеле дар боло қайд карда шуд, дар ин ҳолат зариби гармигузаронии 
масолеҳи гарминигоҳдоранда қимати хурдтаринро доро мегардад, чунки 
масолеҳи гарминигоҳдоранда дар ҳолати хушк қарор мегирад.  

Аз нигоҳи дигар, насби қабати гарминигоҳдоранда аз тарафи берун ба 
воридшавии ҷараёни гармӣ аз ҳисоби радиатсияи офтоб  ба ғафсии девор 
монеагӣ нишон медиҳад.  

Инчунин, ин ҷо бояд қайд карда шавад, ки ҳангоми интихоби усули мазкур 
масоҳати фоиданоки манзилҷоти гарминигоҳдоришаванда  нигоҳ дошта 
мешавад. Ҳангоми пурзӯркунии хусусияти гармимуҳофизӣ аз дохил, масоҳати 
фоиданоки манзил каме коҳиш меёбад. Лекин гармии дар дохили манзил 
пайдошуда дар фазои манзил, аз ҳисоби захирашавии он дар ҷиҳоз ва дигар 
предметҳои манзил нигоҳ дошта мешавад. Қисми зиёди қабати конструктивии 
асосӣ дар доираи ҳарорати нисбатан паст дар муқоиса бо варианти аввал қарор 
мегирад.  

Ҳамин тариқ, интихоби ин ё он усули афзункунии хусусияти 
гармимуҳофизӣ, бояд асосноккунӣ бо назардошти таъмин будан бо масолеҳи 
гарминигоҳдоранда, шароити истифодабарии манзилҷот, шароити иқлими маҳал 
ва ғайра дошта бошад.     

Барои муайян намудани самаранокии чорабиниҳои гарминигоҳдорӣ, як 
бинои истиқоматии деҳот дар ноҳияи Рӯдакӣ интихоб карда шуд ва чорабиниҳо 
оиди афзун намудани гармимуҳофизии конструксияҳои иҳотавии беруна 
гузаронида шуд. Зимистони солҳои 2016-17 мониторинги харҷи сӯзишворӣ ва 
ченкуниҳои зарурии параметрҳои микроиқлими манзилҷот гузаронида шуд. 
Барои муқоиса, ба сифати биноҳои контролӣ се бинои истиқоматии дорои 
характеристикаҳои гармотехникии  ба бинои озмоишӣ то давраи 
гарминигоҳдорӣ шабеҳ интихоб карда шуд ва дар онҳо низ ченкуниҳо ҳамчун 
дар бинои озмоишӣ гузаронида шуд.   

Барои чен намудани ҳарорати сатҳи девор ва асбоби гармидиҳӣ 
ҳароратсанҷи рақамии Testo – 830 – T2 истифода бурда шуд. Ҳарорат ва 
намнокии ҳаво бо ёрии асбоби рақамии Testo- 174Н чен карда шуд. Таҳлили 
ҷараёни гармӣ дар пулҳои хунуки тавораҳои беруна бо ёрии асбоби тепловизор 
FLUKE TiS20 муқаррар карда шуд. Интихоби ҷойи ченкунӣ -  пайвандҳои 
гарминигоҳдории тавораҳои беруна буданд. Барои ченкунии шиддатнокии 
радиатсияти офтоб бо мақсади муқоиса бо маълумотҳои овардашуда  радиометр 
VOLTCRAFT PL-110SM истифода бурда шуд.  
Мониторинги истеъмоли сӯзишворӣ. Зимистони солҳои 2016 - 2017 дар давоми 
4 ҳафта истеъмоли сӯзишворӣ ҳам дар бинои озмоишӣ ва ҳам контролӣ 
гузаронида шуд. Барои ин тарозуҳои электронӣ ва ҷадвалҳо барои сабт омода 
карда шуданд. Соҳибхонаҳо барои тарзи дурусти баркашии сӯзишворӣ ва сабти 
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онҳо омӯзонида шуданд. Натиҷаи истеъмоли сӯзишворӣ дар ҷадвали 6 оварда 
шудааст.  

Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки афзун намудани гармимуҳофизии 
конструксияҳои иҳотавӣ, метавонад истеъмоли энергияи гармиро ҳангоми 
якхела будани ҳарорати ҳавои манзилҷот наздики 67% камтар кунад.  

Ҷадвали 6  
Натиҷаи истеъмоли сӯзишвории биноҳои истиқоматии  

озмоишӣ ва контролӣ 

Давра Намуди бино 

Муқоисаи истеъмоли сӯзишворӣ 
 

кВт-с / ш.рӯз 
 

кг. сӯз.  
шартӣ 

 
Ҳарорати  

миёнаи ҳуҷра, 0C 

 
03.02.17с. -
02.03.17с. 

Озмоишӣ 21,5 2,64 19,2 
Контролӣ 64,5 7,92 19,2 
Фарқ -43 -5,28  
% фарқ -66,7%  

 
Дар ҷадвали 7 харҷи хоси энергияи гармӣ барои гармкунӣ 푞   барои бинои 

истиқоматии озмоишӣ ва контролӣ ва муқоисаи он бо қимати меъёрии асосӣ 
푞  оварда шудааст. 

Ҷадвали 7 
Муқоисаи харҷи хоси энергияи гармӣ  풒풉 барои гармкунӣ 

 

Харҷи хоси энергияи гармӣ барои 
гармкунӣ, кВт-с/ (м2*сол) Синфи энергосамаранокии 

бинои озмоишӣ Меъёрӣ  Бинои озмоишӣ Бинои 
контролӣ 

58 49 155 Синфи В 

 
Самаранокии иқтисодӣ ва экологӣ. Маълумотҳои дар поён овардашуда дар 

асоси истеъмоли воқеии миқдори сӯзишворӣ аз ҷониби хоҷагиҳо, ҳангоми 
гармкунии як ҳуҷра, нархи миёнаи сӯзишворӣ ва маълумот оиди партовҳои гази 
карбон ҳангоми сӯзонидани сӯзишвориҳои гуногун ҳисоб карда шудааст:  

Сарфаи сӯзишворӣ -  600  кг сӯзишвории шартӣ 
Сарфаи муқоисавӣ бо пул -   508 сомонӣ  
Коҳиш ёфтани газҳои партовӣ  экв. СО2 - 1,92 т. 

Ченкунии ҳарорати ҳаво. Дар расми 3 ҷараёни ҳарорати ҳавои дохила барои 
давраи аз 3.02.2017с то 9.02.2017с оварда шудааст. Чӣ хеле, ки аз график дида 
мешавад, пасту баландшавии ҳарорати ҳавои дохила дар бинои контролӣ 
нисбат ба бинои озмоишӣ бузургтар аст. Ба ғайр аз ин, ҳарорати ҳаво дар 
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хонаи контролӣ дар соатҳои фаъол набудани системаи гармкунӣ (шабона 
дертар) нисбат ба хонаи озмоишӣ хеле поёнтар мешавад.  Ин маънои онро 
дорад, ки гармӣ дар хонаи озмоишӣ ба шарофати хусусиятҳои 
гармимуҳофизии конструксияҳои иҳотавии беруна зиёдтар нигоҳ дошта 
мешавад.  

 
Расми 3. Ҷараёни ҳарорати ҳавои дохила дар бинои  

озмоишӣ ва контролӣ 
Ҳарорати натиҷавӣ. Ҳарорати сатҳҳои дохилаи тавораҳо дар давоми се рӯз 

аз 02.02.2017с. то 04.02.2017с. бо ёрии ҳароратсанҷи рақамӣ чен карда шуд 
(ҷадв.8).  

Ҷадвали 8 
Натиҷаи ченкунии аслии сатҳҳои дохилаи контруксияҳои иҳотавӣ ва 

ҳисоби ҳарорати натиҷавӣ 
 

Намуди бино 
Ҳарорати миёнаи сатҳи: 0C, 

  Ҳарорати 
ҳаво, 0C 

Ҳарорати 
натиҷавӣ, 0C девор шифт фарш тиреза 

Озмоишӣ  17,8 17,8 16,8 9,9 18,3 18,1 
Контролӣ  12,5 10,9 13,6 6,6  14 13,1 
Фарқ 5,3 6,9 3,2 3,3  4,3   5 

 
Чӣ хеле, ки аз ҷадвал мебинем, ба шарофати чорабиниҳои гарминигоҳдорӣ 

ҳарорати сатҳҳои дохилии конструксияҳои иҳотавӣ ва ҳарорати натиҷавии 
манзилҷот дар бинои озмоишӣ нисбат ба контролӣ хеле зиёд аст.    

Дар боби чорум «Сарбории гармии манзилҷоти дорои хусусиятҳои 
гармимуҳофизии афзуншуда ва истифодаи системаи гармкунии мафъули 
офтобӣ» дида баромада шудааст: муаяйнкунии давомнокии давраи гармкунӣ 
барои шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон; муайянкунии расидани яксоатаи 
энергияи офтоб яклухт барои давраи гармкунӣ ва барои ҳар як моҳи гармкунӣ 
дар алоҳидагӣ; мувозинати гармии манзилҷоти дорои системаи гармкунии 
мафъули офтобӣ ва истифодаи деги эҳтиётӣ барои системаи гармкунӣ. 

Дар байни конструксияҳои машҳури системаҳои гармитаъминкунии офтобӣ 
метавон ду намуди асосиро ҷудо намуд: системаҳои мафъул, ки дар онҳо 



14 

истифодабарии энергияи офтоб бо элементҳои конструктивии унсурҳои объект 
аз ҳисоби истифодабарии хусусиятҳои масолеҳҳои сохтмонӣ амалӣ мегардад ва 
системаҳои фаъол бо гармибар (об ё ҳаво) ё системаҳо бо насосҳои гармӣ. 
Самаранокии истифодабарии ин ё он система аз рӯйи шароитҳои радиатсионӣ – 
иқлимӣ ва техникӣ – иқтисодӣ муайян карда мешавад, ҳар яки он дар шароити 
мутобиқ метавонад қулай бошад. Дар давраи зимистон истеъмолкунандаи асосии 
энергияи гармӣ системаи гармкунӣ мебошад.   

Айни замон девори Тромб-Мишел барои қабул намудани энергияи офтоб 
истифода бурда мешавад ва бо ёрии бодкашҳо ҳавои гармшуда ба манзилҷот 
интиқол дода мешавад. Ҳавои хунукшуда тавассути сӯрохии дар қисмии поёнии 
девор буда ба канали дар байни шишаю девори гармиқабулкунандаи массивӣ 
пайдошуда бозмегардад.  Ин сикл то он вақте такрор меёбад, ки нурпошии офтоб 
бошад. Ҳангоми чунин тарҳи гармкунии манзилҷот яке аз камбудиҳо ин 
истифодабарии энергияи барқ барои гардиши гармибар (ҳаво дар система) 
мебошад. Ба ғайр аз ин, ба даст овардани шароити бароҳатӣ аз сабаби паст 
будани ҳарорати нисбатан пасти манзилҷот душвортар аст.   

Конструксияи гармкунии офтобӣ-ҳавоӣ (гармкунии мафъул) бо 
истифодабарии унсурҳои конструксияҳои сохтмонӣ барои баланд бардоштани 
самаранокии девори Тромб-Мишел (рас. 5) пешниҳод мегардад. 

 
 

Расми 5. Системаи гармкунии офтобӣ-ҳавоӣ бо сатҳи гармидиҳии васеъ. 
 

Системаи гармкунӣ аз се элементҳои асосӣ иборат аст: манбаи гармӣ, 
гармигузарҳо ва асбоби гармидиҳӣ. Дар ҳолати дида бароянда нақши манбаи 
гармиро девори Тромб-Мишел, гармигузарҳоро – каналҳои дар конструксияҳои 
сохтмонӣ мавҷудбуда ва ахиран асбоби гармидиҳиро  – сатҳҳои гармидиҳии 
конструксияҳои сохтмонии дорои каналҳо иҷро менамоянд. 

Тарҳи пешниҳодшавандаи гармкунии офтобӣ-ҳавоӣ аз девори Тромб-Ми-
шел (қабулкунандаи нурпошии офтоб) 1, қубурчаи гузариш 2, ки канали 
қабулкунандаро бо канали болопӯши ковокдор мепайвандад ва канали  
болопӯши ковокдор 3 (ковокҳо, одатан шакли гирд доранд), қубурчаи 4, ки ба 
воситаи коллектор 5 каналҳои 6 дар миёнадевори дохилӣ ва участкаҳои гузариши 
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7, канал 8 ва гузариши 9, ки гармибарро бо қабулкунандаи гармӣ мечаспонад, 
мепайвандад.  

Дар ин тарҳ, аз як тараф манбаи гармӣ (гармиқабулкунаки офтобӣ) ҷойгир 
аст ва дар каналҳои шифт, фарш ва миёнадевор сатҳҳои гармидиҳанда 
ҷойгиранд, ки байни онҳо фишори гардишии табиӣ пайдо мешавад, ки гардиши 
гармибарро дар ин ҳалқа, яъне дар девори Тромб-Мишел аз ҳисоби энергияи 
офтоб ҳаво гарм шуда ба боло ҳаракат мекунад, дар каналҳои болопӯш ва миё-
надеворҳо хунук шуда ба поён мефарояд, водор месозад. Сикли овардашуда 
такрор меёбад.  

Ҳангоми ҳаракати гармибар дар каналҳои конструксияҳои сохтмонӣ он 
гарм шуда хунук мешавад. Ҳангоме ки ҳарорати сатҳи конструксия аз ҳарорати 
ҳавои манзилҷот зиёд мешавад, сатҳи ин конструксияҳо ба манзилҷон гармӣ 
медиҳад ва ҷуброни талафоти гармӣ ба вуҷуд меояд.   

Параметрҳои микроиқлими манзилҷот, бояд байни худ муайян карда 
шаванд ва аз ҳудудҳои додашуда берун набароянд, яъне ки дар доираи бароҳатии 
ҳолати гармӣ бошанд. Фаъолияти инсон, одатан дар қисмҳои муайяни 
манзилҷот, мавзеи хизматӣ амалӣ мегардад. Ин вазифаро, бояд системаи 
гармкунӣ, якҷоя бо гармимуҳофизии тавораҳо шароитҳои ҳисобиро дар мавзеи 
хизматрасонии манзилҷот иҷро намоянд. Ҳисобида мешавад, ки бароҳатии 
ҳароратӣ он гоҳ мешавад, ки инсон дар байни манзилҷот истода, ҳамаи гармии 
худро хориҷ намуда ҳиссиёти гармӣ ва хунукиро ҳис нанамояд.  

Воридшавии гармиро за ҳисоби радиатсияи офтоб ҳисоб мекунем. Бо ёрии 
формулаи дар поён овардшуда воридшавии энергияро барои як шабонарӯз ҳисоб 
мекунем 

퐼ч
ср.сут = 퐼(휏)푑휏 = 퐼ср.сут

макс 푐표푠 휋
휏

∆휏 + 1,5 푑휏
∆∆

= 

= ∫ 퐼ср.сут
макс 푐표푠 휋

∆
+ 1,5 푑휏∆ = ∫ 퐼ср.сут

макс∆ 푠푖푛
∆

휏 ∙ 푑휏 = −퐼ср.сут
макс ∆ 푐표푠

∆
∆휏 − 푐표푠0 =

퐼ср.сут
макс ∆ [cos0 −푐표푠휋] = 2 퐼ср.сут

макс = 6,366 ∙ 퐼ср.сут
макс                                    

 

ин ҷо  퐼ср.сут
макс  – расидани нурпошии якрӯзаи миёнаи максималӣ, кВт/м2 (ҷадв. 9). 

Ҷадвали 9 
Расидани нурпошии якрӯзаи миёна барои моҳҳои гармкунӣ 

 
Моҳ Ноябр Декабр Январ Феврал Март 

퐼ср.сут
макс , кВт/м2 0,42 0,33 0,38 0,45 0,55 

 
Қиматҳои  퐼ср.сут

макс   ба формула гузошта, воридшавии гармиро аз радиатсияи офтоб 
барои давраи гармкунӣ ба даст меорем (ҷадв. 10) 
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Ҷадвали 10 
Воридшавии гармӣ аз ҳисоби радиатсияи офтоб барои давраи гармкунӣ  
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Ноябр 0,42 4,1 2,87 5,1 14,6 438 

Декабр 0,33 3,2 2,24 3,6 8,06 250 

Январ  0,38 3,7 2,59 3,8 9,8 305 

Феврал 0,45 4,4 3,08 4,5 13,86 388 

Март  0,55 5,4 3,78 4,7 17,7 551 

Ҳамагӣ дар давраи гармкунӣ 1932 
кВт 

 

Қиматҳои ёфтшударо ба ҷадвали мувозинати гармӣ мегузорем (ҷадв. 11). 

Ҷадвали 11 

Натиҷаи ҳисоби мувозинати гармии ҳуҷраи истиқоматии дорои 
 системаи гармкунии мафъули офтобӣ 

 
Моҳ Талафоти 

гармӣ, кВт 
Гармиворидшавӣ, 

кВт 
Барзиёдӣ/Камбудии 

гармӣ, кВт 
Ноябр 148 438 290 
Декабр 223 250 27 
Январ 274 305 31 
Феврал 228 388 160 
Март  147 551 404 
Ҳамагӣ 1020 1932 912 
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Аз натиҷаи ба даст омада чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки ҳангоми 
ҳалҳои меъморӣ-конструктивии мувофиқ, гармкунии мафъули офтобии бино 
имконпазир аст, чунки гармиворидшавӣ аз талафоти гармӣ зиёдтар мебошад.  
Истифодабари дегии эҳтиётии сӯзишвориаш сахт. Чун қоида, тавоноии 
системаи гармкунии мафъули офтобӣ дар давраи хунуки сол нокифоя аст, 
бинобар ин зарур аст, ки манбаи гармии иловагӣ насб карда шавад. Барои ин 
конструксияи деги обгармкунии сӯзишвориаш сахт бо ҳаҷми тағйирёбандаи 
ҳаҷми фазои оташдон аз ҳисоби тағйир додани мавқеи панҷари ҳавозавӣ коркард 
шуда, нахустпатент ба даст оварда шудааст. (Нахустпатенти ҶТ №TJ 776). Аз 
рӯйи натиҷаи таҳлили муқоисавӣ, мувозинати гармии кори дегҳои обгармкунии 
сӯзишвориаш сахти иқтидораш хурд бо насби панҷари ҳавозавии 
ҳаракаткунанда муқаррар карда шуд, ки кори деги дорои ҳаҷми тағйирёбандаи 
оташдон ҳангоми сӯзонидани сӯзишвории сахт аз конҳои ангишти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, коҳиши харҷи сӯзишвориро то 15-20% таъмин менамояд.   

 

ХУЛОСАҲОИ АСОСӢ 
 

1. Таҳқиқотҳои гузаронидашуда оиди биноҳои дар минтақаҳои гуногуни 
кӯҳии Тоҷикистон мавҷудбуда, ба мухталиф будани ҳалҳои конструктивӣ, 
конструктивӣ-банақшагирии конструксияҳои иҳотавӣ нишон дод.  Дар ҳама 
ҳолат – ба ҳали сифати гармимуҳофизии боэътимоди конструксияҳои иҳотавӣ, 
ки харҷи энергетикии истеъмолкунандаро оиди таъмин намудани микроиқлими 
лозимаи манзилҷот ба минималӣ мерасонад, диққати ҷиддӣ дода нашудааст. 
Потенсиали коҳиш додани истеъмоли энергия аз ҷониби биноҳои истиқоматии 
мавҷудаи деҳот бо роҳи гарминигоҳдории иловагии аз ҷиҳати иқтисодӣ 
асоснокшудаи конструксияҳои беруна 30-65 % ташкил медиҳад. 

2. Чорабиниҳо оиди пурзӯркунии хусусиятҳои гармимуҳофизии бинои 
истиқоматии озмоишӣ бо назардошти талаботҳои МҚС ҶТ 23.02-2009 
«Гармимуҳофизии биноҳо» гузаронида шуд.  

3. Таҳқиқоти аслии бинои озмоишии дорои хусусиятҳои гармимуҳофизии 
афзуншуда натиҷаҳои хуби реҷаи гармиро нишон дод. Натиҷа нишон медиҳад, 
ки сатҳҳои дохилии тавораҳои берунаи дорои қабати гарминигоҳдорӣ ҳарорати 
нисбатан баландтар доранд, ки ин ба шароити бароҳатии ҳароратӣ мусоидат 
менамояд. Ҳарорати натиҷавии ҳавои дохили бинои истиқоматии озмоишӣ 
нисбати контролӣ ба 5 0С баланд шуд. Инчунин, сарфаи сӯзишворӣ дар бинои 
истиқоматии озмоишӣ 600 кг сӯзишвории шартӣ,  баробар ба 508 сомонӣ ва 
коҳиш ёфтани партовҳои гази гармхонагӣ бо қиёс ба СО2 ба 1,92 т баробар шуд.    

4. Таҳлили радиатсияи офтоб ба истифодабарии амалии он ба сифати 
системаи гармкунии мафъули офтобӣ нишон дод. Барои ин конструксияи 
системаи офтобӣ-ҳавоии дорои сатҳи гармидиҳии васеъ пешниҳод шудааст. 
Натиҷаи ҳисобкуниҳо ба коршоям будани ин конструксия нишон дод ва 
ҳисобҳои мувозинати гармӣ ба кифоя будани энергияи офтоб барои гармкунии 
бинои истиқоматии дорои хусусиятҳои гармимуҳофизии афзуншуда дар рӯзҳои 
офтобӣ ишора мекунад.   

5. Барои ҷуброн намудани талафотҳои гармӣ ва таъмин намудани 
микроиқлими лозимаи биноҳои деҳот ҳангоми набудани офтоб ё рӯзҳои абрнок 
деги обгармкунии иқтидораш хурд коркард шуда, нахустпатент ба даст оварда 
шудааст. Дег ба системаи гармкунии мавҷудбуда пайваст карда шуда, инчунин 
барои таъмин намудани оби гарм пешбинӣ шудааст.     
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Мазмуни асосии диссертатсия дар корҳои зерин дарҷ гардидааст: 
Дар нашрияҳои аз тарафи КАО ҶТ тавсияшуда  
1. Сулейманов, А.А. О продолжительности отопительного периода [Текст] 

/ А.А. Сулейманов, П.С. Хужаев, М.М. Поччоев // Вестник Таджикского нацио-
нального университета. – Душанбе, 2014. - №1/1(126). – С.86-99. 

2. Сулейманов, А.А. Твердотопливный теплогенератор [Текст] / А.А. Су-
лейманов, П.С. Хужаев, М.М. Поччоев // Вестник Таджикского национального 
университета. – Душанбе, 2014. - №1/1(126). – С.100-104. 

3. Хужаев, П.С. Пассивная система отопления жилого здания [Текст] / П.С. 
Хужаев, А.А. Сулейманов, М.М. Поччоев, З.А. Сулейманов // Вестник Таджик-
ского технического университета. –Душанбе, 2015. - №2(30). – С.98-102. 

4. Хужаев, П.С. Снижение энергопотребетелия здания путем применения 
теплоизоляционных материалов [Текст] / П.С. Хужаев, А.А. Сулейманов, М.М. 
Поччоев, З.А. Сулейманов // Вестник Таджикского технического университета. 
– Душанбе, 2015. - №2(30). – С.122-127. 

Дар нахустпатенти  
5. Хужаев, П.С., Сулейманов З.А., Поччоев М.М., Сулейманова Н.А. Твер-

дотопливный водогрейный котел с переменной объемной тепловой напряженно-
стью топки // Малый патент Республики Таджикистан (РТ), №TJ 776 от 
24.06.2016г. 

Дар нашрияҳои дигар  
6. Сулейманов, А.А. Повышение теплозащитных свойств существующих 

жилых зданий в сельской местности путем использования местных теплоизоля-
ционных материалов» [Текст] / А.А. Сулейманов А.А., Мухторов З.Х., М.М. 
Поччоев// Сборник научных трудов. – Липецк, 2005.  

7. Поччоев, М.М. Температурное поле «Стены Тромба» [Текст] / М.М. 
Поччоев., З.А. Сулейманов// Наука и строительное образование на современном 
этапе. Материалы респуб. научно-практической кон. посвященной 20-летию гос. 
независимости Республики Таджикистан и 55-летию Таджикского технического 
университета им. М.С.Осими. 14 мая 2011г. с. 453-455. 

8. Хужаев, П.С. Пассивная система отопления жилого здания [Элек-трон-
ный ресурс] / П.С. Хужаев, Поччоев М.М., Сулейманова Н.А. // Материалы 3-й 
Междунар. научно-практической кон. «Актуальные вопросы науки и практики 
ХХI в.» (Россия, г. Нижневартовск, 27-30 ноября 2016г.): Режим доступа 
http://www.konferenc.com/huzhaev-pochoev-suleymanov. 

9. Сулейманов, А.А. Теплообмен между воздухом и внутренней поверхно-
стью воздухораспределительной трубы вращающейся печи выжига. Сулейманов 
А.А. Сафиев Х.С. Мирсаидов У. Поччоев М.М. Сулейманов З.А.Доклады Акаде-
мии Наук Республики Таджикистан. 2005, том XLVIII № 11-12, с. 54-60. 

10. Поччоев, М.М. Ситуация энергоснабжения в Республике Таджикистан и 
эффективность солнечных систем теплоснабжения. Ежемесячный информаци-
онно-аналитический бюллетень «Развитие. Первые шаги». Худжанд, 2013г. 

11. Поччоев М.М. Солнечная теплица. Ежемесячный информационно-ана-
литический бюллетень «Развитие. Первые шаги». Худжанд, 2013г. 
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12. Поччоев, М.М. Как построить энергоэффективный дом? Руководство 
для сельских мастеров. Базаров Ф.И. GERES/Группа по охране окружающей 
среды и солидарности. Душанбе 2017г. 

13. Хужаев, П.С. Регулирование теплового режима топок для эффектив-ного 
сжигания различных топлив / П.С. Хужаев, М.М. Поччоев // Материалы между-
нар. научно-практической конф. «Актуальные проблемы и перспективы разви-
тия строительных конструкций: инновации, модернизация и энергоэффек-тив-
ность в строительстве. – Алматы, 2015. – С.149-153. 

14. Хужаев, П.С. Исследование твердотопливного отопительного котла 
сжигания различных видов угля [Текст] / П.С. Хужаев, М.М. Поччоев // Мате-
риалы респуб. научно-практической конф. «Развитие архитектуры, строитель-
ства и производства строительных материалов». –Худжанд, 2015. – С.191-196. 

15. Сулейманов, А.А. Расчет воздухораспределителя равномерной раздачи 
постоянного по длине статического давления [Текст] / Сулейманов А.А. Сафиев 
Х.С. Мирсаидов У. Поччоев М.М. Сулейманов З.А. //Доклады Академии Наук 
Республики Таджикистан. 2005, том XLVIII № 11-12, с. 47-53. 

 
 

ШАРҲИ МУХТАСАР 
ба диссертатсияи Поччоев Мирзоқурбон Мирзобурҳонович «Афзункунии 
хусусиятҳои гармимуҳофизии конструксияҳои берунаи биноҳои 
истиқоматии деҳот бо гарминигоҳдории самаранок ва истифодабарии 
офтоб», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи 
ихтисоси 05.23.03 – Гармитаъминкунӣ, ҳавотозакунӣ, мӯътадилсозии ҳаво, 
газтаъминкунӣ ва равшанӣ» 
 

Калидвожаҳо: конструксияҳои иҳотавии беруна, афзункунии хусусиятҳои 
гарминигоҳдорӣ, радиатсияи офтоб, гармкунии мафъули офтобӣ  

Объекти таҳқиқотӣ: конструксияҳои иҳотавии берунаи биноҳои 
истиқоматии деҳот бо хусусиятҳои гармимуҳофизии афзункардашуда ва 
гармкунии мафъули офтобӣ. 

Мақсади кор: таҳқиқоти реҷаи гармии манзилҷотҳо дар биноҳои 
истиқоматии деҳот бо хусусиятҳои гармимуҳофизии афзуншуда ва гармкунии 
мафъули офтобӣ. 

Усулҳои таҳқиқот: ҳисоби протсессҳои гармию массагузаронӣ тавассути 
конструксияҳои иҳотавии беруна (гармигузаронӣ, ҳаво- ва намгузаронӣ); 
таҳқиқоти натуралии гармимуҳофизии биноҳои истиқоматии деҳот. 

Натиҷаҳои бадастомада ва навгонии онҳо: технологияҳои 
мустаҳкамкунии хусусиятҳои гармимуҳофизии конструксияҳои иҳотавии 
биноҳои истиқоматии деҳот коркард шудаанд; конструксияи гармкунии 
мафъули офтобии дорои сатҳии гармии инкишофёфта барои биноҳои камошёна 
пешниҳод шудааст; маълумотҳои аслии параметрҳои микроиқлим ва 
нишондодҳои гармоэнергетикии бинои истиқоматии деҳот бо хусусиятҳои 
гармимуҳофизии афзуншуда ва гармкунии мафъули офтобӣ ба даст оварда 
шудааст.  
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Аҳамияти амалии таҳқиқот: вариантҳои амаликардашудаи 
конструксияҳои иҳотавии дорои хусусиятҳои гармимуҳофизии афзуншуда дар 
мисоли биноҳои истиқоматии якҳуҷрагии деҳот; усули такмилёфтаи ҳисоби 
расидани энергияи офтоб ба сатҳи ҷанубии бино дар давраи гармкунӣ; 
конструксияи пешниҳодшудаи гармкунии мафъули офтобии дорои сатҳи гармии 
инкишофёфта. 

Дараҷаи истифодабарӣ: маълумотҳои бадастомада ҳангоми балоиҳагирӣ, 
сохтмон ва азнавсозии биноҳои истиқоматии як қатор ноҳияҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо дастгирии лоиҳаи “Сарфаҷӯйии энергия”-и ташкилоти ҷамъиятии 
“САМР Кӯҳистон” ва лоиҳаи “Ташаббусҳои таҷрибавӣ оиди Хонаҳои Сабз дар 
Тоҷикистон”-и ташкилоти байналмилалии ГЕРЕС истифода шуда истодааст.  

Соҳаи истифодабарӣ: истифодабарии энергияҳои ғайрианъанавӣ дар 
системаҳои гармкунии биноҳо, физикаи гармии сохтмон ва ғайра.  

 
РЕЗЮМЕ 

диссертации Поччоева Мирзокурбона Мирзобурхоновича «Повышение теп-
лозащитных свойств ограждающих конструкций сельских жилых зданий с 
эффективной теплоизоляцией и использованием солнечной энергии», пред-
ставленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.23.03 – «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирова-
ние воздуха, газоснабжение и освещение»  

 

Ключевые слова: наружные ограждающие конструкции, повышение теп-
лозащитных свойств, солнечная радиация, пассивное солнечное отопление. 

Объект исследования: наружные ограждающие конструкции сельских жи-
лых зданий, гелиосистема Тромба-Мишеля 

Цель работы: исследование теплового режима помещений в сельских жи-
лых зданиях с повышенными теплозащитными свойствами и пассивным солнеч-
ным отоплением. 

Методы исследования: расчет процессов тепломассопереноса через 
наружные ограждающие конструкции (теплопередача, воздухо- и влагопере-
дача); натурные исследования тепловой защиты сельских жилых зданий. 

Полученные результаты и их новизна: разработаны технологии усиле-
ния теплозащитных свойств, ограждающих конструкций сельских жилых зда-
ний; предложена конструкция пассивного солнечного отопления с развитой 
поверхностью нагрева для малоэтажных зданий; получены натурные данные 
параметров микроклимата и теплоэнергетических показателей сельского жилого 
здания с повышенными теплозащитными свойствами и пассивным солнечным 
отоплением. 

Практическая значимость исследования: реализованные варианты 
наружных ограждающих конструкций с повышенными теплозащитными харак-
теристиками на примере одноквартирных сельских жилых зданий; усовершен-
ствованная методика расчета прихода солнечной энергии на поверхности южной 
ориентации зданий за отопительный период; предложенная конструкция пассив-
ного солнечного отопления с развитой поверхностью нагрева. 
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Использование метода: полученные данные используется при проектиро-
вании, строительстве и реконструкции сельских жилых зданий некоторых райо-
нов Республики Таджикистан при поддержке проекта «Энергосбережение» Об-
щественной Организации «САМР Кухистон» и проекта «Пилотные инициативы 
по Зеленым домам в Таджикистане» международной организации ГЕРЕС 
(Группа по охране окружающей среды, возобновляемым источникам энергии и 
солидарности).  

Область применения: использование нетрадиционных источников 
энергии в системах отопления зданий, строительная теплофизика и др. 

 
ABSTRACT  

of the dissertation of Pochchoev Mirzokurbon Mirzoburhonovich "Increasing 
thermal performance of the building envelope of rural residential houses with ef-
fective thermal insulation and the use of solar energy ", submitted for the degree 
of Candidate of Technical Sciences in specialty 05.23.03 – «Heat supply, ventila-
tion, air conditioning, gas supply and lighting»  

 
Keywords: building envelope, increasing the heat-shielding properties, solar ra-

diation, passive solar heating. 
Subject of the study: building envelope of rural residential houses, Tromb-

Michel solar system  
Purpose of the study: study of the thermal conditions of rooms in rural residential 

buildings with enhanced thermal perfomance and passive solar heating. 
Methodology: calculation of heat and mass transfer processes through external 

enclosing structures (heat transfer, air and moisture transfer); field studies of thermal 
protection of rural residential buildings  

Obtained result and new aspect: technologies have been developed to enhance 
the heat-shielding properties enclosing the structures of rural residential buildings; pro-
posed the design of passive solar heating with a developed heating surface for low-rise 
buildings; field data of microclimate parameters and heat and power indicators of a 
rural residential building with enhanced heat-shielding properties and passive solar 
heating were obtained. 

Practical significance of the study: implemented variants of external enclosing 
structures with enhanced heat-shielding characteristics on the example of single-family 
rural residential buildings; an improved method for calculating the arrival of solar 
energy on the surface of the southern orientation of buildings during the heating period; 
The proposed design of passive solar heating with a developed heating surface. 

Use of the technique: The data obtained is used in the design, construction and 
reconstruction of rural residential buildings in certain areas of the Republic of 
Tajikistan with the support of the “Energy saving” project of the CAMP Kuhiston 
Public Organization and the “Pilot Initiatives for Green Homes in Tajikistan” project 
of the international organization GERES (Group for the Environment, Renewable 
Energy and Solidarity). 

Application: use of alternative energy sources in heating systems of buildings, 
building thermophysics, etc. 
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