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МУҚАДДИМА 

«Инсон танҳо он чизеро дарк менамояд, ки онро 

амсиласозӣ карда метавонад» 

Муҳандис И.А. Полетаев  

Мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқот аз рӯйи мавзӯи 

диссертатсия. Истифодаи мақсаднок, бонизом ва оқилонаи захираҳои 

мавҷудаи оби кишвар ва маҳсулоти обии он, бахусус захираҳои моҳӣ, аз 

ҷумлаи масъалаҳое мебошанд, ки истиқлолият ва амнияти озуқаворӣ, 

беҳдошти вазъи иқтисодии мамлакат ва бо маводи ғизоӣ таъмин намудани 

аҳолӣ ба ҳалли онҳо алоқамандии ногусастанӣ дошта, имрӯз ба яке аз 

самтҳои марказии сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил ёфтаанд. 

Воқеан, шароити иқлимӣ ва географии кишвари мо барои тараққӣ 

додани соҳаи моҳипарварӣ ҳам дар экосистемаҳои табии обӣ (кӯлҳо, дарёҳо) 

ва ҳам дар махзанҳои сунъии обӣ (обанборҳо, ҳавзҳо ва бассейнҳои 

моҳипарварӣ) бисёр мувофиқ аст. Маҳз ҳамин ҷиҳатро ба ҳисоб гирифта 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таъмини истиқлолияти озуқаворӣ 

барномаҳо ва дартурамалҳои зиёди рушд додани соҳаи моҳипарвариро қабул 

кардааст, ки амалигардонии онҳо бешубҳа аҳамият ва мубрамияти таҳқиқоти 

диссертатсионии моро боло мебарад. Яъне, барои самараи иқтисодии 

барномаҳои қабулшударо ба сатҳи баланд бардоштан ва таъсири номақбули 

иҷрои онҳоро ба муҳити атроф ба ҳадди минималӣ овардан, бояд механизми 

амалигардонии ин барномаҳо бар пояи таҳқиқоти ҷиддии илмӣ ба роҳ монда 

шавад. Иҷрои ҳадафҳои мазкур бошад бе истифодаи усулҳои муосири илмӣ, 

бахусус амсиласозиҳои математикӣ ва компютерӣ ғайриимкон аст.  

Мақсад аз парвариши ҳар гуна намуди моҳӣ дар шароити сунъӣ, аз 

ҷумла гулмоҳӣ – пеш аз ҳама ба даст овардани фоида ва бо ғизои муфид 

таъмин намудани аҳолӣ ба ҳисоб меравад. Арзиши аслии гулмоҳӣ ба ҳиссаи 

хароҷоти молиявии хоҷагии моҳипарварӣ дар дастрас намудани ғизои 

омехтаи сунъӣ ва ташкили оқилонаи раванди моҳиғизодиҳӣ вобаста 

мебошад. Хоҷагӣ ҳар қадар оқилонатар истифодаи ғизои моҳиро таъмин 

карда тавонад, парвариши гулмоҳӣ барои он ҳамон қадар фоидаи зиёдтар 
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меорад. Аммо, ташкили раванди ғизодиҳии моҳиро вақте комилан дуруст ба 

роҳ мондан мумкин аст, ки агар он бар пояи илмӣ устувор гардонида шуда, 

ҳар як амали он илман асоснок шуда бошад. 

Мояи марказии моҳиғизодиҳии оқилона аз муайян намудани ратсиони 

оптималии моҳӣ – миқдори аз рӯйи меъёр муайяншудаи ғизо дар як 

шабонарӯз  иборат аст. Барои муайян намудани ратсиони оптималии моҳӣ 

омилҳои ҳам беруна ва ҳам дохилии зиёдеро, ки ба ҳолати физиологии моҳӣ 

таъсир расонида метавонанд, ба ҳисоб гирифтан лозим аст. Дар байни ҳамаи 

омилҳои таъсиррасон ҳарорати об ва гази оксигени дар об ҳалшуда омилҳои 

асоситарин ба ҳисоб рафта, тавасути таносуби баръакс бо ҳамдигар 

алоқаманд мебошанд. Дар ин маврид нақши калидии ҳарорати об аз хосияти 

пойкилотермии худи гулмоҳӣ бармеояд. Ҳангоми тағйир ёфтани ҳарорати 

бадани гулмоҳӣ шиддати метаболизми он тағйир ёфта, суръати истеъмоли 

ғизо ва давомнокии фосилаи рушди он дигаргун мегардад. 

Тибқи маълумоти Агентии обуҳавосанҷии Кумитаи ҳифзи муҳити 

зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳарорати миёнаи оби аксар 

махзанҳои обии ноҳияҳои кӯҳӣ ва наздикӯҳии кишвар дар тӯли сол аз 18
0
С 

ҳеҷ гоҳ боло намебарояд, ки ин нишондиҳанда ҳарорати оптималии таъмини 

рушду афзоиши гулмоҳӣ мебошад. Далели мазкур ба он ишора мекунад, ки 

дар кишвари мо гулмоҳипарварӣ бояд соҳаи аз ҳама афзалиятнок ва 

паҳнгаштатарини моҳипарварӣ бошад. Дар сурати аз ҳисоби маводҳои 

дохилии кишвар ташкил намудани сехҳои истеҳсоли хӯрокаи гулмоҳӣ ва ба 

роҳ мондани коркарди гӯшти он, соҳаи мазкурро ба соҳаи сердаромадтарин 

табдил додан имконпазир аст.  

Дар ин маврид, Тоҷикистон натанҳо аҳолии худро бо ғизои серсафедаи 

арзон таъмин менамояд, балки маҳсулоти аз гулмоҳӣ омодагаштаро ба 

хориҷи кишвар низ содир карда метавонад. Ҳамчунин, дар радифи ҳалли 

масъалаи гулмоҳипарварӣ чандин масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, масалан, 

масъалаи ташкили ҷойҳои нави корӣ ва бо кор таъмин намудани қисми зиёди 

аҳолии деҳот низ метавонанд ба осонӣ ҳалли худро пайдо кунанд.  

Барои амалигардонии сифатноки андешаҳои зикршуда омода намудани 

мутахассисони баландихтисоси соҳаи моҳипарварӣ, ки аз технологияҳои 
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муосири иттилооотӣ, идоракунӣ ва амсиласозии математикиву компютерӣ 

бархӯрдор бошанд, бояд ҳамеша дар мадди аввал истад. Танҳо бо истифода 

аз усулҳои амсиласозии компютерӣ метавон раванди ғизодиҳии моҳиро ба 

таври худкор ва самаранок идора кард, вобастагии ратсиони оптималии онро 

аз омилҳои табиии таъсиррасон муайян сохт, оқибатҳои татбиқи ин ё он 

реҷаи идоракуниро пешгӯйӣ намуд, табодули имконпазири комплекси 

алоқаҳои сабабу натиҷавиро арзёбӣ кард ва ҳосилнокии баланди моҳиро дар 

ҳар як воҳиди ҳаҷми бассейн таъмин намуд.  

Дар мавриди илман риоя гаштани тамоми талабот ба гулмоҳипарварӣ 

дар системаи бассейн ва тавассути амсилаи компютерӣ идора намудани 

раванди ғизодиҳии моҳӣ дар он метавон массаи биологии фардии гулмоҳиро 

дар мавсими парвариш аз 25-30 г то ба 250-300 г ва аз он ҳам зиёдтар 

расонида, онро ба моҳиҳои молӣ ва тухмӣ табдил дод, ки ин бори дигар аз 

мубрамияти мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ далолат медиҳад. 

Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ ва заминаҳои назариявию 

методологии таҳқиқот. Бояд тазаккур дод, ки оид ба технологияи 

гулмоҳипарварӣ дар объектҳои гуногуни обӣ, аз қабили ҳавзҳо ва бассейнҳои 

моҳипарварӣ, обанборҳо ва кӯлҳои сардоб ва инчунин вобаста ба масъалаи 

гулмоҳипарварӣ дар қафас аз тарафи олимон ва муҳаққиқони соҳа таҳқиқоти 

зиёде анҷом дода шуда, дар шакли монографияҳо, китобу дастурамалҳои 

методиву дарсӣ ва мақолаҳои илмӣ дастраси мутахассисон, моҳипарварон ва 

донишҷӯёни ихтисосҳои соҳаи кишоварзӣ гардонида шудаанд. Масалан, 

асосҳои биологии гулмоҳипарварӣ ҳанӯз соли 1984 аз тарафи олими рус 

Канидев А.Н. омӯхта шудааст. Олимони дигари рус Александров С.Н. (2005) 

ва Крюков В.И., Зарубин А.В. (2011) таҳқиқоти худро вобаста ба ҳалли 

масъалаи гулмоҳипарварӣ дар қафас анҷом дода, барои шароити иқлимии 

Россияи Марказӣ татбиқ намудаанд. Муҳаққиқони аврупоӣ Войнарович А., 

Хойчи Д. ва Мот-Поулсен Т. (2014) бошанд, технологияи гулмоҳипарвариро 

дар экосистемаҳои ҳам ҳавз, ҳам бассейн ва ҳам қафас барои шароити 

иқлимии Европа мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор додаанд. 

Мутахассисони соҳаи моҳипарварии ӯзбек Камилов Б.Г. ва Халилов 

И.И. (2014) таҳқиқоти худро ба технологияи гулмоҳипарварӣ барои шароити 
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иқлимии Ҷумҳурии Ӯзбекистон бахшидаанд, ки он барои шароити 

Тоҷикистон низ мувофиқ мебошад. Якчанд дастур ва китоби дарсӣ (Huet M., 

1970; Привезентсев Ю.А., 1991, Привезентсев Ю.А., Власов В.А., 2004) ба 

парвариши интенсивии гулмоҳӣ бахшида шудааст.  

Мо низ баъзе таҳқиқоти худро ба хусусиятҳои фарқкунандаи хоҷагиҳои 

гулмоҳипарварӣ аз хоҷагиҳои зағорамоҳипарварӣ (Комилов Ф.С., Шамсов 

Ф.Т., 2018), нақши калидии ҳарорати об ва оксиген дар парвариши гулмоҳии 

системаи бассейнӣ (Комилов Ф.С., Шамсов Ф.Т., Шарапов Д.С., 2019) ва 

ғайра ба нашр расонидаем.  

Мутаассифона, ягон таҳқиқоти дар боло зикршуда фарогири 

ҳамаҷонибаи масъалаи амсиласозии раванди гулмоҳипарварӣ намебошад. 

Умуман бояд қайд намуд, ки дар пойгоҳи иттилоотии ҷаҳонӣ вобаста ба 

масъалаи амсиласозии математикӣ ё компютерии раванди гулмоҳипарварӣ 

дар махзанҳои сардоби сунъӣ, бахусус бассейнҳои моҳипарварӣ, мо ягон 

иттилооти зарурие дастрас карда натавонистем. Ин ҳам дар ҳолест, ки 

фаъолияти гулмоҳипарварӣ дар системаи бассейнҳо барои кулли минтақаҳои 

сардоби ҷаҳон, хоса барои кишвари офтобрӯя ва серкӯҳу сероби мо, 

фаъолияти чандон нав ба ҳисоб намеравад (масалан, гулмоҳипарварӣ дар 

бассейнҳои дарраи Ромит). 

Ҳамин тариқ, мо ҳангоми таҳлили мавзӯи таҳиқотиамон роҷеъ ба 

идоракунии илмии раванди парвариши гулмоҳӣ бо ёрии технологияҳои 

компютерӣ ё амсилаҳои математикӣ дар адабиёти илмии ҷаҳон, шабакаи 

Интернет, матбуоти даврӣ ва дигар манбаъҳои иттилоотӣ, ба истиснои чанд 

таҳқиқоти алоҳида (Меншуткин В.В. Маҳорати амсиласозӣ: экология, 

физиология,  таҳаввулот., 2010; Wang L.K., Vielking D., Wang M.N., 1978; 

Beverton R.J., Holt S.J., 1957), ягон маълумоти ҷолибе пайдо карда 

натавонистем. Дар фазои илмии Тоҷикистон бошад, то кунун аз тарафи 

пажӯҳишгарони ҷумҳурӣ дар ин самт натанҳо таҳқиқоти комплексӣ, балки 

ақаллан ягон таҳқиқи одитарини биологӣ низ ба сомон расонида нашудааст.  

Дар чунин як вазъияти бисёр ҳам душвори иттилоотӣ, бо такя ба 

таҷрибаи бисёрсола дар соҳаи амсиласозии математикиву компютерии 

популятсияи зағорамоҳӣ ва намудҳои дигари моҳӣ дар экосистемаҳои 

https://istina.msu.ru/publications/article/206945039/
https://istina.msu.ru/publications/article/206945039/
https://istina.msu.ru/workers/88279448/
https://istina.msu.ru/workers/147174953/
https://istina.msu.ru/workers/149099589/
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ҳавзҳои моҳипарварӣ ва обанборҳои мактаби илмии олими тоҷик Комилиён 

Ф.С., ки хушбахтона дар ин самт ин мактаб дар минтақаи Осиёи Марказӣ 

пешоҳанг мебошад, мо ба тарҳрезии амсилаи математикии популятсияи 

гулмоҳӣ дар экосистемаи бассейни моҳипарварӣ шурӯъ менамоем: 

«Амсиласозии компютерии экосистемаи обанборҳо» (Комилов Ф.С., 2010), 

«Амсилаи тақлидии динамикаи экосистемаи ҳавзи моҳипарварии 

макрофитӣ» (Комилов Ф., Қосимов И., 2015), «Коркард ва таҳқиқи амсилаи 

компютерии динамикаи экосистемаи ҳавзи моҳипарварӣ» (Комилов Ф.С., 

Мирзоев С.Ҳ., Шарапов Д.С., 2018), «Амсиласозии компютерии динамикаи 

популятсияи моҳиҳои экосистемаи обанбори пастоб» (Комилиён Ф.С., 

Саидов И.М., 2019).  

Дар маҷмӯъ, дараҷаи азхудшудаи мавзӯи диссертатсионии мо ба 

таҳқиқоти олимони ватанӣ ва хориҷие алоқамандӣ дорад, ки онҳо бештар 

фарогири асосҳои биологӣ, физикӣ, химиявӣ, географӣ, ғизоӣ, синнусолӣ ва 

фазоии раванди моҳипарварӣ буда, дар нашрияҳои даврии илмӣ ва шабакаи 

иттилоотии Интернет ба табъ расидаанд. Дар масъалаи амсиласозии 

математикӣ ва компютерии раванди гулмоҳипарварӣ дар системаи бассейн 

бошад, мо асосан ба принсипҳо, технологияҳо ва усулҳои таҳқиқоти илмие 

такя намудаем, ки онҳоро муҳаққиқони соҳа дар омӯзиш ва идоракунии 

популятсияи моҳиҳои экосистемаи кӯлҳо, обанборҳо ва ҳавзҳои моҳипарварӣ 

истифода бурдаанд ва корҳои илмии ба нашр расонидаи онҳо асоси 

методологии таҳқиқоти моро ташкил додаанд: Beverton R.J., Brandstetter A., 

Chen C.W., Fukuoka J., Hoitsy G., Huet M., Ikushima I., Jorgensen S.E., Leonov 

A.V., Mejer H.F., Odum Ju., Orlob G.T., Park R.A., Ricker W.E., Scavia D., 

Steele J.H., Suzuki M., Vollenweider R.A., Volterra V., Wang L.K., Александров 

С.Н., Алексеев В.В., Баранов Ф.И., Берталанфи Л., Винберг Г.Г., Власов В.А., 

Воинов А.А., Войнарович А., Гамигин Е.А., Горстко А.Б., Домбровский 

Л.В., Зарубин А.В., Камилов Б.Г., Канидев А.Н., Комилиён Ф.С., Крюков 

В.И., Қосимов И.Л., Логофет Д.О., Лукянов Н.К., Меншуткин В.В., Мирзоев 

С.Ҳ., Мот-Поулсен Т., Привезентсев Ю.А., Саидов И.М., Свирежев Ю.М., 

Усмонов З.Ҷ., Халилов И.И., Хойчи Д., Шарапов Д.С., Юнусӣ М.К. ва 

дигарон.  
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Ҳадафи таҳқиқот – сохтани афзори таҳқиқотии компютерӣ барои 

тасвир, омӯзиш, таҳлил ва идоракунии марҳилаҳои ҳаёти гулмоҳӣ ва муайян 

намудани қонуниятҳои фаъолияти он дар системаи бассейни моҳипарварӣ бо 

сикли дусолаи парвариш. 

Объекти таҳқиқот – гулмоҳии системаи бассейни моҳипарварӣ бо 

сикли дусолаи парвариш. 

Мавзӯи таҳқиқот – амсиласозии компютерии марҳилаҳои ҳаёти 

гулмоҳӣ барои системаи бассейни моҳипарварӣ бо сикли дусолаи парвариш. 

Масъалаҳои таҳқиқот:  

− омӯзиши намудҳои популятсияи гулмоҳӣ, ҳамчун объекти таҳқиқотӣ; 

− омӯзиши шаклҳо, андозаҳо ва мавзеъҳои имконпазири ҷойгиршавии 

бассейнҳои гулмоҳипарварӣ; 

− таҳлили сохтории экосистемаи бассейнҳои гулмоҳипарварӣ; 

− ҳисобкунии миқдори гулмоҳии парваришёбанда, вобаста ба синну соли 

моҳӣ ва ҳаҷми бассейн – парваришгоҳ; 

− таҳқиқи марҳилаҳои гуногуни ҳаёти гулмоҳии рангинкамон дар системаи 

бассейнҳои моҳипарварӣ; 

− таҳқиқи қонуниятҳои алоқамандии байни муҳити обӣ, ҳарорати об ва 

оксигени дар об ҳалшуда ва омӯзиши таъсири ин омилҳо ба фаъолияти 

гулмоҳӣ дар марҳилаҳои гуногуни ҳаёташ бо ёрии амсилаи умумии 

гипотезӣ; 

− таҳияи амсилаи консептуалии марҳилаҳои ҳаёти гулмоҳии рангинкамон 

дар системаи бассейни моҳипарварӣ; 

− сохтани амсилаи математикии марҳилаҳои ҳаёти гулмоҳии рангинкамон 

дар системаи бассейни моҳипарварӣ дар намуди системаҳои муодилаҳои 

дифференсиалӣ, фарқӣ, алгебравӣ ва омехта; 



11 
 

 

− коркарди афзори компютерӣ барои таҳқиқ ва идоракунии парвариши 

гулмоҳӣ дар системаи бассейни моҳипарварӣ; 

− ҷустуҷӯ ва истифодаи усули ададӣ барои амалисозии амсилаи компютерӣ; 

− идентификатсия ва верификатсияи амсилаи компютерии таҳиягашта, дар 

асоси додаҳои мавҷудаи таҷрибавӣ; 

− таҳқиқ ва таҳлили марҳилаҳои таҳаввулотии ҳаёти гулмоҳии 

рангинкамон дар системаи бассейнҳои моҳипарварӣ бар пояи афзори 

барномавии таҳиягашта; 

− таҳлили ҳосилнокии системаи бассейни моҳипарварӣ, дар асоси 

натиҷаҳои компютерии вобаста ба сайди гулмоҳӣ; 

− идоракунии амсилавии равандҳои ғизодиҳӣ ва шикори гулмоҳӣ; 

− таҳия ва пешниҳоди реҷаҳои идоракунии самарабахши сайди гулмоҳӣ, 

барои ноил гаштан ба ҳосилнокии баланди моҳӣ дар бассейн. 

Усулҳои таҳқиқот: таҳлили системавӣ, назарияи муодилаҳои 

алгебравӣ, дифференсиалӣ ва фарқӣ, усули ададии Рунге-Кутт-Мерсон, 

забони барномасозии объектгарои C#, тарҳрезии тақлидӣ, усулҳои 

идентификатсия, верификатсия ва сенариясозӣ, технологияҳои иттилоотӣ, 

таҳлили нисбӣ-муқоисавӣ, озмоиши компютерӣ. 

Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот – популятсияи 

гулмоҳии бассейнҳои хоҷагии моҳипарварии «Форел»-и минтақаи Ромити 

шаҳри Ваҳдати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. 

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ бар пояи методологияи 

диди системавӣ, консепсияи илмии ташхиси компютерӣ, усулҳои назарӣ ва 

амалии таҳқиқот, таҳлили мавзеи ҷойгиршавӣ ва шароити парвариши 

объекти таҳқиқот, тасдиқи амалии принсипҳои асосии амсиласозии 

математикӣ, мувофиқати комплекси усулҳо бо масъалаҳои мавзӯии таҳқиқот, 

натиҷаҳои озмоишҳо ва сенарияҳои компютерӣ ва инчунин таҷрибаи шахсии 
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муаллифи таҳқиқот ба ҳайси тарҳкаш устуворона пойбарҷо буда, пойгоҳи 

таъминотии асоснокӣ ва муътамадии мазмуну мундариҷаи диссертатсия, 

хулосаҳо ва тавсияҳои дар он шаклгирифтаро ташкил додаанд. 

Навгониҳои илмии таҳқиқот: 

− бори нахуст дар шакли амсилаи компютерӣ афзори мукаммали 

таҳқиқотие рӯйи кор омадааст, ки бо ёрии он марҳилаҳои гуногуни ҳаёти 

гулмоҳиро дар системаи бассейни моҳипарварӣ бо сикли дусолаи 

парвариш мавриди омӯзиш, таҳқиқ, таҳлил ва идоракунӣ қарор додан 

мумкин аст; 

− бори нахуст дар технологияҳои амсиласозии математикӣ ва компютерии 

популятсияи моҳиҳои экосистемаи ҳавзҳо, кӯлҳо, обанборҳо ва 

бассейнҳои моҳипарварии минтақаи Осиёи Марказӣ ҷузъи стохастикӣ 

дохил карда шуда, равандҳои афзоиш (тухмгузорӣ) ва фавти биологии 

моҳиҳо бо диди нав – эҳтимолӣ будани ин ҳодисаҳо, тарҳрезӣ гаштааст; 

− амсилаи умумии марҳилаҳои ҳаёти гулмоҳӣ бо сикли дусолаи парвариш 

дар системаи бассейни моҳипарварӣ аз сегонаи амсилаҳои консептуалӣ, 

математикӣ ва компютерӣ иборат буда, дар онҳо масъалаи танҳо 

коҳишёбанда будани функсияи миқдори гулмоҳиҳои синну соли гуногун 

ва танҳо афзоянда будани функсияи массаи биологии миёнаи фардҳои 

гулмоҳӣ дар алоқамандӣ бо таъсири омилҳои табиӣ – ҳарорати об ва 

консентратсияи оксигени дар об ҳалшуда ба ҳисоб гирифта шудааст; 

− бори нахуст дар шакли амсилавӣ функсияи идории (технологияи) 

ғизодиҳии гулмоҳӣ таҳия гардидааст, ки он миқдори маводи ғизоии ба 

бассейн иловашавандаро ба таври худкор, вобаста ба массаи биологии 

миёнаи фардҳои синну соли зарурӣ ва ҳудудҳои ҳароратӣ, дар намуди 

фоиз аз массаи моҳӣ таъмин менамояд; 

− усули маълуми ададии Рунге-Кутт-Мерсон бо интихоби қадами худкори 

ҳисобкунӣ тавассути усулҳои алгоритмсозӣ ва барномасозии объектгаро 
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(забони C#) ба муҳити маҷозии амсилаи компютерӣ мутобиқ гардонида 

шуда, дар ҳисоббарориҳои амсилавӣ ва баргузории озмоишҳои сенарии 

мошинӣ васеъ истифода шудааст; 

− натиҷаҳои амсилавии бадастомада ва муқоисаи онҳо бо маълумоту 

додаҳои таҷрибавии хоҷагии моҳипарварии «Форел»-и минтақаи Ромити 

шаҳри Ваҳдати Ҷумҳурии Тоҷикистон далели онанд, ки амсилаи 

компютерии омодагашта равандҳои биологӣ ва табиии дар системаи 

бассейнҳои ин хоҷагӣ падидояндаро дуруст инъикос менамояд ва онро 

ҳамчун афзори тақлидкор дар таҳқиқ ва идораи ҳолатҳои имконпазири ин 

системаи гулмоҳипарварӣ мавриди истифода қарор додан мумкин аст; 

− дар заминаи амсилаи компютерии сохташуда методикаи таҳиясозии 

амсилаи марҳилаҳои гуногуни ҳаёти гулмоҳӣ дар системаи бассейнҳои 

моҳипарварӣ бо сикли дусолаи парвариш рӯйи кор омадааст, ки дар 

қолаби он ва бо истифода аз технологияҳои дар он ҳосилшуда тарҳи 

ҳамин гуна амсилаҳоро фавран барои дигар системаҳои бассейнҳои 

гулмоҳипарварии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои дигари минтақаи 

Осиёи Марказӣ имконияти сохтан ва дар омӯзишу таҳқиқ ва идоракунии 

онҳо истифода бурдан муҳайё гаштааст. 

Аҳамияти назарии таҳқиқот аз он иборат аст, ки барои омӯзиш, 

таҳқиқ ва идораи системаи бассейнҳои гулмоҳипарварӣ бо сикли дусолаи 

парвариш дар шакли амсилаи компютерӣ афзори мукаммали таҳқиқотие 

сохта шудааст, ки дар соҳаи амсиласозии математикӣ ва компютерӣ ҳодисаи 

беназир ба ҳисоб рафта, бо ёрии он имконияти таҳлили равандҳои трофикӣ, 

афзоиш ва фавти гулмоҳии ҳар гуна бассейни моҳипарварӣ дар марҳилаҳои 

гуногуни ҳаёташ ва амалӣ сохтани чорабиниҳои истеҳсолӣ вобаста ба 

болобарии ҳосилнокии моҳӣ фароҳам оварда шудааст. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот аз таҳияи методикаи умумии 

амсиласозии компютерии марҳилаҳои гуногуни ҳаёти гулмоҳӣ дар системаи 
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бассейнҳои моҳипарварӣ бо сикли дусолаи парвариш ва тарҳрезии комплекси 

барномаҳои объектгарову масъалагаро иборат буда, тавассути онҳо 

гузаронидани таҳқиқоти миқдорӣ ва сифатии дигар системаҳои бассейнҳои 

гулмоҳипарварии Тоҷикистон ва мамлакатҳои дигари минтақаи Осиёи 

Марказӣ имконпазир, усулҳои идентификатсия ва верификатсияи қимати 

коэффитсиенту параметрҳои амсилавӣ такмил ва муайянкунии қонунияти 

таҳаввулоти марҳилаҳои ҳаёти гулмоҳӣ осон гардидааст. 

Нуктаҳои ҳимояшавандаи диссертатсия: 

1. Амсилаҳои умумии гипотезӣ ва консептуалии марҳилаҳои ҳаёти 

гулмоҳии рангинкамон дар системаи бассейни моҳипарварӣ. 

2. Амсилаи математикии дар заминаи амсилаи консептуалӣ сохташудаи 

марҳилаҳои ҳаёти гулмоҳӣ дар системаи бассейни моҳипарварӣ дар 

намуди системаҳои муодилаҳои дифференсиалӣ, фарқӣ, алгебравӣ ва 

омехта. 

3. Амсилаи компютерии дар асоси амсилаи математикӣ таҳиягардидаи 

марҳилаҳои ҳаёти гулмоҳӣ дар шакли алгоритмҳои масъалаҳои таҳқиқотӣ 

ва комплекси барномаҳои объектгаро – афзори таҳқиқоти омӯзишӣ, 

озмоишӣ, идоракунӣ, татбиқӣ ва пешгӯйии ҳосилнокии моҳӣ.  

4. Натиҷаҳои амсилавӣ-озмоишӣ вобаста ба идоракунии системаи бассейни 

гулмоҳипарварӣ: гунаҳои сенарӣ-компютерии идоракунии равандҳои 

ғизодиҳӣ ва шикори моҳӣ, таҳлили ҳосилнокии система роҷеъ ба сайди 

гулмоҳӣ, пешниҳоди реҷаҳои самарабахши идоракунӣ барои ноил гаштан 

ба ҳосилнокии баланди моҳӣ. 

Саҳми шахсии довталаб дар мустақилона навиштани диссертатсия ва 

иштироки бевоситаи он дар масъалагузориҳои мавзӯӣ, таҳқиқоти назариявӣ, 

амсиласозӣ, барномарезӣ, баргузории озмоишҳои компютерӣ, таҳлил ва 

инчунин дар муҳокимаи натиҷаҳои амсилавии ҳосилшуда ифода ёфтааст. 
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Натиҷаҳои бадастовардаи довталаб бо ягонагии дохилии диссертатсия 

ба тасвиб расида, дар намуди робитаҳои байниҳамдигарӣ шакл гирифта, дар 

доираи таҳқиқоти назариявӣ ва амсиласозиҳои консептуалӣ, математикӣ ва 

компютерӣ, ки фарогири идоракунии раванди ғизодиҳии популятсияи 

гулмоҳии синну соли гуногун дар системаи бассейн мебошанд, метавонанд 

дар рушди назария ва амалияи масъалаҳои идоракунии худкор саҳми босазо 

гузоранд. 

Натиҷаҳои илмии диссертатсия аҳамияти амалӣ дошта, ҳангоми ҳалли 

масъалаҳои идоракунӣ ва коркарди иттилоот дар бассейнҳои гуногуни 

гулмоҳипарварӣ татбиқи васеи худро ёфта метавонанд. Нуктаҳои асосии 

илмӣ ва хулосаҳои диссертасионӣ тавассути усули амсиласозии компютерӣ 

ва модулҳои барномавии дар шакли комплекси барномаҳои объектгаро 

таҳияшуда асоснок гардидаанд ва тасдиқи худро ёфтаанд. 

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои 

он. Раванди санҷиш ва татбиқи натиҷаҳои диссертатсионӣ амалан дар тамоми 

марҳилаҳои таҳқиқот (солҳои 2013-2019) гузаронида шудааст. Натиҷаҳои 

асосии таҳқиқот дар шакли маърӯзаҳои илмӣ дар семинарҳои кафедраи 

системаҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёти Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон (ДДТТ), кафедраи информатикаи Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон (ДМТ), конференсияҳои илмии ҳарсолаи дохилидонишгоҳии 

ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯёни ДДТТ, конференсияи 

ҷумҳуриявии «Масъалаҳои муосири математикаи татбиқӣ ва информатика» 

бахшида ба 70-солагии профессор Б.А. Алиев (Душанбе, ДМТ, 2014), 

конференсияи XI байналмилалии илмӣ-назариявии «Таҳлили компютерии 

проблемаҳои илм ва технология» бахшида ба 70-солагии ташкилёбии ДМТ ва 

70-солагии профессор М.Қ. Юнусӣ (Душанбе, ДМТ, 2018), конференсияи 

байналмилалии илмӣ-амалии «Хонишҳои ломоносовии IX» (Душанбе, 

ФДДМ, 2019) ва конференсияи байналмилалии илмии «Проблемаҳои 

муосири илмҳои табиатшиносӣ ва гуманитарӣ, нақши онҳо дар таҳкими 
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робитаҳои илмии байни мамлакатҳо» бахшида ба 10-солагии Филиали 

Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов (Душанбе, ФДДМ, 

2019) мавриди баррасӣ ва муҳокимаю баҳодиҳӣ қарор гирифтаанд. 

Натиҷаҳои илмии таҳқиқот дар хоҷагии моҳипарварии «Форел»-и 

минтақаи Ромити шаҳри Ваҳдати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои омӯзиши 

самаранокии идоракунии раванди ғизодиҳии гулмоҳӣ ва сайди он бо ёрии 

амсилаи компютерӣ истифода бурда мешаванд (Замима). 

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои таҳқиқотӣ дар 17 

мақолаи илмии бачопрасида инъикос ёфтаанд, ки 12-тои онҳо дар 

маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расидааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Таҳқиқоти диссертатсионӣ аз 

бахшҳои «Муқаддима», «Тавсифи умумии кор», се боб, бахши «Хулосаҳо» 

бо зербахшҳои «Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия» ва «Тавсияҳо оид ба 

истифодаи амалии натиҷаҳо», бахши «Охирсухан», бахши «Номгӯи адабиёт» 

бо зербахшҳои «Феҳристи сарчашмаҳои истифодашуда» ва «Феҳристи 

интишороти илмии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ» ва инчунин бахши 

«Замима» иборат аст. 

Ҳаҷми умумии диссертатсия аз 136 саҳифаи матни компютерии бо 

ёрии протсессори матнии Microsoft Word ҳарфчиншуда иборат буда, 26 

расму диаграмма ва 6 ҷадвалро дар бар гирифтааст. Рақамгузории расму 

ҷадвалҳо барои ҳар се боби диссертатсия умумӣ мебошад. Рӯйхати адабиёт 

фарогири 171 номгӯй  мебошад.  
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Боби I  

АСОСҲОИ БИОЛОГӢ, ХИМИЯВӢ ВА ФИЗИКИИ АМСИЛАСОЗИИ 

ПОПУЛЯТСИЯИ ГУЛМОҲӢ БАРОИ СИСТЕМАИ  

БАССЕЙНИ МОҲИПАРВАРӢ  

1.1. Сарсухан 

Ҳадафи дар шароити сунъӣ парвариш намудани ҳар гуна намуди моҳӣ, 

аз ҷумла гулмоҳӣ – пеш аз ҳама ба даст овардани фоида ва бо ғизои муфид 

таъмин намудани аҳолӣ ба ҳисоб меравад. Таҷрибаи чандинсолаи фаъолияти 

хоҷагиҳои моҳипарварии кишвар собит менамояд, ки дар муайян намудани 

арзиши аслии моҳӣ ҳаҷми хароҷоти хоҷагӣ дар дастрас намудани озуқаи 

моҳӣ нақши асосӣ ва ҳалкунандаро мебозад. Ҳиссаи ин гуна хароҷот 

метавонад вобаста ба намуди моҳии парваришёбанда то ба 50-80% арзиши 

аслии моҳӣ баробар бошад. Масалан, дар шакли моҳипарварии интенсивӣ 

ҳиссаи хароҷоти хоҷагӣ барои харидорӣ ё тайёр намудани ғизои омехтаи 

сунъӣ то 70-80% арзиши умумии гулмоҳиро ташкил менамояд [1-М – 13-М]. 

Аз ин рӯ, масъалаи ташкили оқилонаи раванди моҳиғизодиҳӣ дар 

хоҷагӣ бевосита бо масъалаҳои коҳишдиҳии арзиши аслии моҳӣ ва 

фоидабадасторӣ алоқаманд мебошад. Яъне, хоҷагӣ ҳар қадар истифодаи 

оқилонатари ғизои моҳиро таъмин карда тавонад, парвариши моҳӣ барои он 

ҳамон қадар фоидаи зиёдтарро фароҳам меорад. Аммо, ташкили раванди 

ғизодиҳии моҳиро вақте комилан дуруст ба роҳ мондан мумкин аст, ки агар 

он бар пояи илмӣ устувор гардонида шуда, ҳар як амали он илман асоснок 

шуда бошад. Имрӯз чунин воситаи тавонои ташкили илмии раванди 

моҳиғизодиҳиро мутахассисони сатҳи ҷаҳонии соҳа дар татбиқи методҳои 

амсиласозии математикӣ ва компютерӣ дарёфтаанд, ки ин воқеият барои 

кишвари мо – Тоҷикистони серобу офтобрӯя низ бояд ҳеҷ гоҳ истисно 

набошад. 

Мояи марказии моҳиғизодиҳии оқилона аз муайян намудани ратсиони 

оптималии (миқдори аз рӯйи меъёр муайяншудаи ғизо дар як шабонарӯз) 

моҳӣ иборат мебошад, ки ба ин масъала хоҷагидорони ҷумҳурии мо ба таври 
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бояду шояд муносибат карда, ратсиони моҳиро бо тарзи тақрибӣ, асосан 

тавассути бо чашм андоза кардан муайян мекунанд. Дар натиҷа, бо сабаби 

надонистани потенсиали маҳсулдиҳии объектҳои моҳипарварии худ, онҳо 

ҳамеша ҳосили пасти моҳӣ ба даст меоранд. Ин сабабҳои субъективӣ боиси 

гарон гаштани нархи моҳӣ дар бозори истеъмолии кишвар ва аз ғизои 

серсафеда маҳрум мондани қисми камдаромад ва камбизоати аҳолии 

ҷумҳурӣ гаштааст. 

Барои муайян намудани ратсиони оптималии моҳӣ омилҳои ҳам беруна 

ва ҳам дохилии зиёдеро, ки ба ҳолати физиологии моҳӣ таъсир расонида 

метавонанд, ба ҳисоб гирифтан лозим аст.  

Дар байни ҳамаи омилҳои таъсиррасон «ҳарорати об» ва «гази 

оксигени дар об ҳалшуда» омилҳои асоситарин ба ҳисоб мераванд. Баъзе 

паҳлӯҳои ин ва дигар масъалаҳоро мо дар таҳқиқоти қаблии хеш – «Бунёди 

илмии соҳаи моҳипарварӣ – таъмини амнияти озуқаворӣ, тандурустии аҳолӣ 

ва беҳдошти вазъи иқтисодии Тоҷикистон» [3-М] ва «Хусусиятҳои 

фарқкунандаи хоҷагиҳои гулмоҳипарварӣ аз хоҷагиҳои зағорамоҳипарварӣ» 

[10-М] баён кардаем.  

Дар боби мазкур мо тасмим гирифтаем, ки дар хусуси асосҳои биологӣ, 

химиявӣ ва физикии амсиласозии математикии парвариши популятсияи 

гулмоҳӣ дар системаҳои бассейнҳои моҳипарварӣ андешаҳои худро иброз 

дошта бошем. Сабаби асосии рӯ овардан ба системаи бассейнии 

гулмоҳипарварӣ дар он аст, ки дар Тоҷикистон гулмоҳиро маҳз дар ҳамин 

гуна системаҳои обӣ парвариш менамоянд. 

Бояд пешакӣ қайд намуд, ки дар адабиёти ҷаҳонӣ нисбат ба 

амсиласозии математикии раванди гулмоҳипарварӣ дар бассейн иттилоот 

дастрас намудан қариб муяссар намегардад. Дар муҳити илмии Тоҷикистон 

бошад, «гиреҳҳои ресмони» ин масъала боз ҳам зиёдтару печдарпечтаранд.  

Гарчанде фаъолияти гулмоҳипарварӣ дар бассейн барои кишвари мо 

фаъолияти куллан нав ба ҳисоб наравад ҳам (масалан, гулмоҳипарварӣ дар 
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бассейнҳои дарраи Ромит), вале барои сохтани амсилаҳои математикии ин 

масъала дар адабиёти илмӣ, Интернет, матбуоти даврӣ ва дигар манбаҳои 

иттилоотии кишвару хориҷи он маълумоти басанда ба чашм намерасад. То 

кунун аз тарафи пажӯҳишгарони ҷумҳурӣ дар ин самт натанҳо таҳқиқоти 

комплексӣ, балки ягон таҳқиқи одитарини биологӣ низ ба сомон расонида 

нашудааст. Дар чунин як вазъияти бисёр ҳам душвори иттилоотӣ, бо такя ба 

адабиёти мавҷуда дар соҳаи амсиласозии математикиву компютерии 

популятсияи зағорамоҳӣ ва намудҳои дигари моҳӣ дар экосистемаҳои 

ҳавзҳои моҳипарварӣ ва обанборҳои кишвар [13; 19; 20; 22; 25; 37-84], мо ба 

тарҳрезии амсилаи математикии популятсияи гулмоҳӣ дар экосистемаи 

бассейни моҳипарварӣ шурӯъ менамоем. 

1.2. Нақши ҳарорати об дар парвариши моҳӣ 

Табиат барои афзоиш ва рушду нумӯи ҳар як намуди моҳӣ ҳарорати 

оптималие муайян намудааст, ки маҳз дар гирду атрофи ҳамон ҳарорати об 

моҳӣ ба истеъмоли максималии ғизои худ мепардозад. Пас, аз ин нукта 

бармеояд, ки ҳар қадар ҳарорати об (дар рӯзи дилхоҳ) ба ҳарорати оптималии 

рушди моҳӣ наздиктар гардад, хоҷагии моҳипарварӣ бояд (он рӯз) 

мутаносибан, дар доираи меъёрҳои муайяншуда, ҳамон қадар воя (шиддат, 

миқдор)-и ғизодиҳии моҳиҳои бассейнҳои худро зиёдтар намояд. Натиҷаи 

ниҳоии амали мазкур – ҳатман зиёд гаштани массаи биологии моҳиҳои 

бассейнро боис мегардад. 

Масалан, тибқи таҷрибаи моҳипарварӣ дар экосистемаи ҳавзҳо ба 

зағорамоҳиҳои массаашон 200-граммӣ дар ҳарорати оби 15
0
С аз рӯйи ҳисоби 

1% аз массаи миёнаи биологии онҳо, вале дар 24
0
С бошад, аз рӯйи ҳисоби 3% 

аз массаи миёнаи биологии онҳо ғизои аз нуқтаи назари таркиб тавозуннок 

илова карда мешавад. Тавре дида мешавад, дар ҳароратҳои 15
0
С ва 24

0
С 

ҳиссаҳои ғизои ба ҳавзи зағорамоҳипарварӣ иловашаванда аз ҳамдигар 3 

маротиба фарқ мекунанд. Пас, маълум мегардад, ки рушду афзоиши 

зағорамоҳӣ низ дар ин ҳароратҳои об бояд аз ҳамдигар 3 маротиба фарқ 
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дошта бошанд. Ин тамоюл танҳо хоси ҷинси худи зағорамоҳӣ (карп, сазан) 

набуда, балки ба тамоми оилаи зағорамоҳиҳо – пешониғафси намудҳои 

сафеду рангоранг, амури сафед ва дигар намудҳои зағорамоҳӣ низ хос 

мебошад [8-M; 10-M; 12-M]. 

Агар мисоли овардашударо аз нуқтаи назари мавқеи географии 

Тоҷикистон ва шароити иқлимиву табиии он комилан дуруст таҳлил намоем, 

он гоҳ ба баъзе натиҷаҳое ноил мегардем, ки ҳеҷ интизорашон набудем: 

− оилаи зағорамоҳиҳо дар махзанҳои обии нисбатан орому кушода (наҳрҳо, 

ҳавзу бассейнҳо ва сатҳи болоии обанборҳо)-и дар минтақаҳои ҳамвори 

кишвар ҷойгирифта метавонад дар давоми сол ҳамагӣ 3 моҳ (июн, июл, 

август), вақте ки  ҳарорати оби онҳо аз 22
0
С болотар гарм мешавад, 

рушди устувор дошта бошад; 

− дар 2 моҳи дигари сол (май, сентябр) низ, ки ҳарорати оби ин махзанҳо 

тақрибан ба 18
0
С-22

0
С баробар аст, рушди ин ҷинси моҳиҳоро қобили 

қабул ҳисобидан мумкин аст; 

− дар 2 моҳи дигари сол (апрел, октябр) бошад, яъне вақте ки ҳарорати оби 

махзанҳои мазкур тақрибан 14
0
С-18

0
С-ро ташкил медиҳад, ҷинси 

зағорамоҳиҳо хеле суст афзоиш меёбад; 

− дар 5 моҳи боқимондаи сол (ноябр, декабр, январ, феврал, март), ҳангоми 

ҳарорати оби махзанҳои зикршудааз 14
0
С поёнтар фаромадан, ҷинси 

зағорамоҳиҳо тамоман рушд накарда, дар ҳолати қариб бефаъолиятӣ 

(карахтӣ, зимистонгузаронӣ) қарор мегиранд. 

Ҳамин тариқ, далелҳо муътамадона гувоҳӣ медиҳанд, махзанҳои обии 

кушодаи ҷумҳурӣ барои парвариши оилаи зағорамоҳиҳо дар давоми сол 

ҳамагӣ 3 моҳ устуворона мувофиқ буда, тақрибан ним сол (5-6 моҳ) барои ин 

шакли фаъолият чандон мувофиқ нестанд. Ҳолати мазкур – воқеияти 

объективист, ки онро тағйир додан имконнопазир буда, нодида гирифтани он 

тамоман ба нафъи кор нест! Зиёда аз ин, хулосаи мазкур натанҳо хоси 

махзанҳои обии кушодаи Тоҷикистон, балки фарогири ҳамин гуна махзанҳои 
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обии тамоми ҳамсоякишварҳо, масалан ҷумҳуриҳои Қирғизистон ва 

Ӯзбекистон низ мебошад.  

Парадокс дар он аст, ки новобаста ба содагии ҳалли масъала ва маълум 

будани далелҳои қатъӣ доир ба вобастагии рушди соҳаи моҳипарварӣ аз 

ҳарорати об, қариб дар тамоми ҷумҳуриҳои осиёимиёнагии пасошӯравӣ 

диққати асосӣ ба парвариши моҳӣ дар объектҳои гармоб (ҷинси 

зағорамоҳиҳо) равона гардида, ба масъалаи парвариши моҳӣ дар объектҳои 

сардоб (ҷинси гулмоҳиҳо) қариб аҳамият дода нашудааст. Ин ҳолат боиси он 

гардидааст, ки дар ин кишварҳо асосан мутахассисони баландихтисоси соҳаи 

зағорамоҳипарварӣ тарбия ёфта, ягон муассисаи таълимии таҳсилоти олӣ ё 

миёнаи касбӣ ба тайёр намудани мутахассисони баландихтисос ё 

миёнаихтисоси соҳаи гулмоҳипарварӣ машғул нашудааст. Ҳол он ки 

масалан, 93% территорияи Тоҷикистонро кӯҳҳо ташкил дода, қариб аксари 

махзанҳои обии он (дарёҳои азиму дарёчаҳо, наҳру ҷӯйборҳо, кӯлу 

обанборҳо, ҳавзу бассейнҳо) дар ноҳияҳои кӯҳӣ ё наздикӯҳӣ ҷойгир шудаанд 

ва тибқи маълумоти бисёрсолаи Агентии обуҳавосанҷии Кумитаи ҳифзи 

муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳарорати миёнаи оби 

онҳо дар тамоми давоми сол аз 18
0
С ҳеҷ гоҳ боло намебарояд [8-M; 12-M]. 

Ин нишондиҳанда (18
0
С – ҳарорати миёнаи об) бошад, ҳамон ҳарорати 

оптималиест, ки  ба рушду афзоиши гулмоҳӣ мусоидати комил дорад.  

Азбаски қариб ҳамаи дарёҳои ҳавзаи баҳри Арал аз кӯҳҳои 

сарбафалаки Бадахшон, Зарафшон, Ҳисор ибтидо мегиранд, аз ин рӯ 

сарчашмаи оби онҳоро асосан пиряхҳову барфҳои кӯҳӣ ташкил медиҳанд, 

бинобар он, тамоми андешаҳои зикршударо ба шароити табииву иқлимии 

ҷумҳуриҳои Қирғизистону Ӯзбекистон низ татбиқ намудан мумкин аст.  

Суръати ҷараёни оби дарёҳои кӯҳӣ маъмулан хеле баланд (тақрибан 2-5 

м/с) аст. Масалан, дар расми 1 динамикаи соли 1985-уми суръати оби дарёи 

Кофарниҳон (м/с) дар қишлоқҳои Сорбо (аз чап) ва Чинори (аз рост) 

минтақаи Ромити шаҳри Ваҳдат тасвир ёфтааст. Тавре аз расм дида мешавад, 
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суръати оби ин дарё дар давоми сол дар ҳудудҳои 1,0-4,5 м/с тағйир 

меёфтааст. 

 

Расми 1 – Динамикаи суръати оби дарёи Кофарниҳон (м/с) дар қишлоқҳои Сорбо (аз 

чап) ва Чинори (аз рост) минтақаи Ромити шаҳри Ваҳдат дар соли 1985 

Омили мазкур (суръати об) боиси он мегардад, ки ҳатто дар мавсими 

гармтарини сол (фасли тобистон) низ, ки ҳарорати ҳаво дар водиҳо ба 40-

42
0
С расида, баъзан аз он ҳам болотар меравад, ҳарорати оби дарёву наҳрҳои 

кӯҳӣ фурсати гармшавӣ наёфта, дар нишондиҳандаҳои 12
0
С-20

0
С боқӣ 

мемонанд.  

Ба сифати мисол кифоя аст, ки динамикаи солона ва бисёрсолаи 

ҳарорати миёнаи (3
0
С-14

0
С) оби дарёи Кофарниҳонро дар ҳудуди минтақаи 

сайёҳии Ромит (нуқтаи ҳароратсанҷи қишлоқи Чинор) муоина намоем 

(расми 2). 

 

Расми 2 – Динамикаи ҳарорати миёнаи солона (барои солҳои 1985-1990, аз чап) ва 

бисёрсолаи оби дарёи Кофарниҳон (аз рост) дар нуқтаи ҳароратсанҷи қишлоқи 

Чинор (ҳудудҳои макони ҷойгиршавии хоҷагии гулмоҳипарварии «Ромит»)  
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Азбаски нуқтаи ҳароратсанҷи қишлоқи Чинори дарёи Кофарниҳон дар 

ҳудудҳои хоҷагии гулмоҳипарварии «Ромит» ҷойгир шудааст, мувофиқан 

пайдост, ки дар қисмати болоии он, масалан нуқтаи ҳароратсанҷи «Сорбо», 

ҳарорати об боз ҳам сардтар (1,5
0
С-12,6

0
С) ва баръакс, дар қисмати поёнии 

он, масалан нуқтаи ҳароратсанҷи қишлоқи Латтабанд, ҳарорати об каме 

гармтар (4,7
0
С-19,2

0
С) мебошад.  

Дар расми 3 динамикаи ҳарорати миёнаи бисёрсолаи оби дарёи 

Кофарниҳон тибқи маълумоти нуқтаҳои ҳароратсанҷи «Сорбо» ва 

«Латтабанд»-и дарёи мазкур инъикос гардидаааст. 

 

Расми 3 – Динамикаи ҳарорати миёнаи бисёрсолаи оби дарёи Кофарниҳон дар 

нуқтаҳои ҳароратсанҷи «Сорбо» (аз поён) ва «Латтабанд» (аз боло) 

Маълумоти дархостии мазкур аз Агентии обуҳавосанҷии Кумитаи 

ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи декабри 

соли 2018 дастрас карда шудааст. Кӯшишҳои мо дар бобати дарёфти 

ҳарорати оби дарёҳои кӯҳӣ ва шиддати радиатсияи офтоб барои солҳои охир, 

хоса барои минтақаи истироҳатии Ромит ва дарёи Кофарниҳон бенатиҷа 

анҷом ёфтанд. Маълум гардид, ки бо ҳамин қадар сатҳи пешравии илму 

техника ва ихтирои технологияҳои навини ченкуниву коркарди иттилоот дар 

замони муосир, пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравии абарқудрат (солҳои 90-

уми асри ХХ) дар махзанҳои обии ҷумҳурӣ ҳеҷ гуна корҳои ченкунӣ ё 

таҳқиқотӣ гузаронида нашудааст ва ин раванд то имрӯз низ идома дорад, ки 

ҷои таассуф асту андеша. 



24 
 

 

Вале, бояд тазаккур дод, ки хушбахтона ҳарорати кунунии оби дарёи 

Кофарниҳон дар мавсимҳои гуногуни сол аз ҳарорати солҳои қаблиаш хеле 

кам фарқ мекунад. Агар ҳарорати миёнаи солонаи ин дарёро ба назар гирем, 

он гоҳ гуфтан мумкин аст, ки ҳарорати оби он тақрибан як хел боқӣ 

мондааст. Ин далелро сокинони куҳансоли маҳаллии минтақаи Ромит низ, ки 

бо чанде аз онҳо ҳамсуҳбат гаштем, тасдиқ намуданд.  

Мушоҳидаҳои бисёрсолаи ҳаводорони моҳидорӣ ҳам гувоҳӣ медиҳанд, 

ки тамоюли мазкур танҳо хоси дарёи Кофарниҳон (шаҳри Ваҳдати 

Тоҷикистон) набуда, балки ба тамоми дарёҳои кӯҳии Тоҷикистон ва кулли 

минтақаи Осиёи Марказӣ, ки дар оби онҳо гулмоҳии амударёӣ (Salmo trutta 

oxianus Kessler) зиндагӣ ва рушд карда метавонад, масалан дигар шохобҳои 

болоии ҳавзаи Амударё – ба мисли Вахшу Қизилсӯ (Тоҷикистон), 

Сурхондарё (Ӯзбекистон), ҳавзаи дарёҳои дарраҳои Қаратоғ (шаҳри 

Турсунзода ва ноҳияи Шаҳринав), Хонақоҳ (ноҳияи Ҳисор), Варзоб (ноҳияи 

Варзоб), Сорбо ва Ёси дарраи Ромит (шаҳри Ваҳдат), дарраҳои Ҳакимӣ 

(ноҳияи Сарбанд), Камароб (ноҳияи Рашт), болооби Сирдарё (Қирғизистон) 

ва дарёчаҳои зиёди болооби ҳавзаи дарёи Панҷ дар Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон, тааллуқ дорад. 

Тамоми далелҳои ҳароратии махзанҳои сардоби кишвар ба он ишора 

мекунанд, ки гулмоҳипарварӣ бояд дар Тоҷикистон соҳаи аз ҳама 

афзалиятнок ва паҳнгаштатарини моҳипарварӣ бошад. Дар сурати аз ҳисоби 

маводҳои дохилии кишвар ташкил намудани сехҳои истеҳсоли хӯрокаи 

гулмоҳӣ ва ба роҳ мондани коркарди гӯшти он, соҳаи мазкурро ба соҳаи 

сердаромадтарин табдил додан имконпазир мебошад. Дар ин маврид 

Тоҷикистон натанҳо аҳолии кишварро бо ғизои серсафедаи арзон таъмин, 

балки маҳсулоти аз гулмоҳӣ омодагаштаро ба хориҷи кишвар низ содир 

карда метавонад. 

Дар радифи ҳалли масъалаи гулмоҳипарварӣ чандин масъалаҳои 

иҷтимоиву иқтисодӣ, масалан, масъалаи ташкили ҷойҳои нави корӣ ва бо кор 
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таъмин намудани қисми зиёди аҳолии деҳот низ метавонанд ҳалли худро ба 

осонӣ пайдо кунанд. Масалан, тавре дар боло қайд кардем, ҳамагӣ 7% 

территорияи Тоҷикистонро ҳамворӣ ташкил медиҳаду халос. Аз ин рӯ, 

гуфтан мумкин аст, ки қариб тамоми аҳолии ҷумҳурӣ ё дар минтақаҳои назди 

кӯҳӣ ва ё дар ноҳияҳои кӯҳӣ зиндагӣ ва кору фаъолият мекунанд. Дар 

мавриди рушд кардани соҳаи гулмоҳипарварӣ як қисми онҳо метавонанд 

ҳамин фаъолиятро ба худ касб намоянд ва сатҳи зиндагии худро боло баранд. 

Илова ба андешаҳои зикршуда, боз як нуктаи бисёр муҳимро дар 

хусуси махзанҳи обии нисбатан оромоби дар ҳамвориҳо ҷойгирифта ва дар 

фасли тобистон ҳарорати обашон беҳтар гармшаванда қайд карданӣ ҳастем. 

Ба ин категорияи объектҳои обӣ баъзе ҳавзҳои моҳипарварӣ ва обанборҳоро 

дохил кардан мумкин аст, ки онҳоро махзанҳои обии сунъӣ низ ном 

мебаранд. Гарчанде ҳарорати оби ин категорияи объектҳои обӣ дар фасли 

тобистон (июн, июл, август) то 27
0
С-29

0
С боло равад ҳам, вале аллакай аз 

моҳи октябр сар карда, ҳарорати онҳо майли аз 18
0
С поён рафтанро ихтиёр 

менамояд. Ин раванд, маъмулан, то моҳи май идома ёфта, танҳо дар нимаҳои 

ин моҳ ҳарорати онҳо аз нав майли аз 18
0
С боло рафтан менамояд. Пас, аз 

диди назариявӣ хулоса баровардан мумкин аст, ки ин махзанҳои обиро бо 

мақсади гулмоҳипарварӣ дар муддати 6-7 моҳи сол (октябр-апрел) истифода 

бурдан имконпазир мебошад. Дар муддати 3 моҳи сол (декабр-феврал) 

бошад, гулмоҳӣ ҳатто метавонад дар ин объектҳои обӣ бошиддат афзоиш 

ёбад. 

Нуктаи мазкур бори дигар собит месозад, ки шароити табиию иқлимии 

ҷумҳурии мо барои гулмоҳипарварӣ нисбат ба зағорамоҳипарварӣ бештар 

мувофиқтар аст. Аммо, ин ҳеҷ гоҳ маънои онро надорад, ки мо бояд аз баҳри 

зағорамоҳипарварӣ бароем, баръакс, дар баробари пешбурди ин соҳаи бисёр 

ҳам муфид, моро мебояд аз имкониятҳои худододи табиати нотакрори худ 

беҳтар истифода бурданро аз худ намоем.  
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Барои илман дуруст ба роҳ мондани кулли андешаҳои зикршуда, 

бешубҳа, омода намудани мутахассисони баландихтисоси соҳаи 

моҳипарварӣ, ки онҳо аз технологияҳои муосири иттилооотӣ, идоракунӣ ва 

амсиласозии математикиву компютерӣ бархӯрдор бошанд, ҳамеша бояд дар 

мадди аввал истад. Танҳо бо истифода аз методҳои амсиласозии компютерӣ 

раванди ғизодиҳии моҳиро ба таври худкор ва самаранок идора кардан, 

вобастагии ратсиони оптималии онро аз омилҳои табиии таъсиррасон муайян 

сохтан ва ҳосилнокии баланди моҳиро дар ҳар як воҳиди ҳаҷми объекти обӣ 

таъмин намудан имконпазир мегардад. 

1.3. Вобастагии гази оксиген аз ҳарорати об 

Гулмоҳӣ – моҳии оксифилӣ мебошад, яъне барои рушд ва фаъолият 

намудани он муҳити обие зарур аст, ки он аз гази оксигени дар об ҳалшуда 

сер буда, обаш софу мусаффо бошад. Ҳангоми консентратсияи оксиген ба 7-8 

мг/л баробар будан, ки ин миқдор 90-100% серии обро бо ин газ ифода 

менамояд, ҳаёту фаъолияти гулмоҳӣ ба таври муътадил ҷараён мегирад. 

Консентратсияи 3,5-6,0 мг/л оксиген ҳолати гулмоҳиро бад намуда, ҳангоми 

консентратсияи гази мазкур ба 1,2-1,5 мг/л баробар будан, гулмоҳӣ ба 

ҳалокат мерасад [29; 35; 36; 86; 100-102; 113; 117; 125; 4-M; 5-M; 8-M; 12-M].  

Гулмоҳӣ доимо кӯшиш менамояд, ки худро ба сатҳи объекти обӣ 

наздик нигоҳ дошта, пуфакчаи шиноварии худро аз ҳисоби оксигени 

атмосфера бо ҳаво пур кунад. Аз ин рӯ, нигоҳ доштани он дар қафасҳои 

сарбастаи комилан зериоббуда ва махзанҳои обии сатҳашон дар зимистон 

саросар яхкунанда марговар мебошад. 

Воқеан, гази оксиген (О2) – яке аз унсурҳои муҳимтарини экосистемаи 

объектҳои моҳипарварӣ ба ҳисоб меравад. Консентратсияи оксигени оби 

объектҳои моҳипарварӣ, ба истиснои системаи бассейнҳо, метавонад дар ҳар 

фасли сол ва вақтҳои гуногуни шабонарӯз тағйир ёбад.  

Миқдори оксигени об аз тавозуни биологии байни равандҳои 

нафаскашии гидробионтҳо, оксидшавӣ, деструксионӣ ва инчунин 
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барқароршавии он аз ҳисоби равандҳои фотосинтези обсабзҳову реаэратсия 

(диффузияи сатҳӣ) вобастагӣ дорад.  

Ба организми моҳӣ О2 ба воситаи хуни он таҳвил ёфта, бо ҳамин тарз 

табодули моддаҳои дохили ҷисм ва дар умум ҳаёти он таъмин карда 

мешавад. Ҷои таъкид аст, ки ҳатто норасоии лаҳзавии оксиген ба хуни моҳӣ, 

боиси марги он мегардад. Коҳишёбии консентратсияи дар об ҳалшудаи 

оксиген ба суръати ҳазми ғизои истеъмолкардаи моҳӣ таъсири манфӣ 

расонида, дар натиҷа рушди онро коҳиш медиҳад.  

Шароити паст ва норасоии оксиген таъсири худро ба рушду инкишофи 

муътадили гулмоҳӣ баръало маълум намуда, мавҷудияти худро дар шаклҳои 

дермонии аломатҳои пухтарасии ҷинсӣ, инкишофи оҳистаи тухми моҳӣ, 

пайдоиши нишонаҳои аз меъёр дур дар инкишофи ҷанин ва маҳви баланди 

моҳичаҳо инъикос менамояд [8-M; 12-M]. 

Миқдор ва динамикаи оксигени системаи бассейнҳо бошад, ба ғайр аз 

омилҳои иқлимӣ ва шароити химиявии муҳити обӣ, инчунин, пеш аз ҳама, ба 

ҳарорати оби бассейн, суръат ва мубодилаи оби он ва миқдору зичии моҳиҳои 

дар он парваришёбанда алоқаманд мебошад.  

Барои фаъолияти муътадили гулмоҳӣ реаксияи фаъоли муҳити обӣ 

(нишондиҳандаи гидрогенӣ – [рН] ё ишқорнокии об) низ бояд ба нуқтаи 

нейтралӣ наздик буда, аз ҳудудҳои 6,5-8,5 берун набарояд. 

Гулмоҳии модина дар синни 3-4-солагӣ ба камолоти ҷинсӣ расида, 

метавонад аз 500 то 2500 тухмчаи зарду норинҷӣ (баъзан норинҷии 

сурхчаранг) бо диаметри 3,0-6,5 мм ва массаи 40-125 мг маҳсул диҳад. Ин 

нишондиҳандаҳо метавонанд вобаста ба мавзеи ҷойгиршавии объекти обӣ, 

шароити иқлими маҳал ва реҷаи ҳарорати оби объект тағйир ёбанд. Масалан, 

маҳсулнокии гулмоҳӣ метавонад то 1,5-9,0 ҳазор тухмча ва аз ин ҳам боло 

равад [35; 36]. 

Гулмоҳии нарина бошад, як сол пештар, дар синни 2-3-солагӣ ба 

балоғат мерасад. Азбаски сикли гулмоҳипарварӣ дар шароити Тоҷикистон, 

маъмулан, ду солро ташкил медиҳад, бинобар он, барои гирифтани тухми 
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моҳӣ аз ҳисоби гулмоҳиҳои солим ва нерӯманди ҳарду ҷинс гурӯҳҳои тухмии 

такмилу тармимӣ ва истеҳсолӣ (наслдиҳӣ) ташкил намуда, онҳоро дар 

бассейнҳои алоҳида парвариш мекунанд. Наслгирӣ аз рӯйи методҳои 

махсуси ихтиологӣ ба роҳ монда мешавад. Раванди инкишофи тухми 

гулмоҳӣ аз 1,5 то 2 моҳро дар бар мегирад [100-102]. 

Муҳлати тухмгузории гулмоҳӣ вобаста ба реҷаи ҳарорати махзани обӣ 

метавонад ба таври назаррас тағйир ёбад. Гарчанде маъмулан он дар баҳорон 

(моҳҳои апрел-май) тухмгузорӣ намояд ҳам, болоравии ҳарорати об 

метавонад мавсими тухмгузории онро ба давраи тирамоҳу зимистон ва ҳатто 

фасли тобистон кӯчонад. Баъзе ҷинсҳои гулмоҳие вомехӯранд, ки онҳо 

тамоми сол метавонанд тухм гузоранд.   

1.4. Гулмоҳӣ – объекти моҳипарварии махзанҳои сунъии обӣ 

Имрӯз мутахассисони соҳаи моҳипарварӣ дар байни мафҳумҳои 

«моҳипарварӣ дар махзани сардоб» ва «гулмоҳипарварӣ» фарқи ҷиддие 

намегузоранд. Махзани сунъии сардоб – муҳити обиест, ки ҳарорати оби он 

бештар дар гирду атрофи +18
0
С қарор дорад. Объекти моҳипарварии 

махзанҳои сардобро асосан популятсияи гулмоҳӣ ташкил медиҳад. Дар 

адабиёти илмӣ ва оммавӣ гулмоҳии махзанҳои ширинобро «форел» ва 

гулмоҳии махзанҳои шӯроб ё баҳриро «лосос» ном мебаранд. 

Тавзеҳ: Мафҳумҳои «сардоб», «гармоб», «оби хунук» ва «оби гарм» 

мафҳумҳои шартии фаннӣ буда, мувофиқан аз +18
0
С камтар ё зиёдтар 

будани ҳарорати оби объекти обиро ифода менамоянд.   

Дар тафовут бо объектҳои моҳипарварӣ дар гармоб (масалан, ҷинси 

зағорамоҳиҳо), ки онҳо дар оби хунук метавонанд танҳо зимистонгузаронӣ 

карда, дар оби гарм (аз 16
0
С-18

0
С боло) рушду намо ёбанд, объектҳои 

моҳипарварӣ дар сардоб (масалан, ҷинси гулмоҳиҳо)  мутлақо дар оби хунук 

(аз 16
0
С-18

0
С поён) рушду намо меёбанд. 

Дар ҷаҳони муосир намудҳои гуногуни гулмоҳиро парвариш 

менамоянд. Намуди паҳнгаштатарини гулмоҳӣ, ки ҳоло онро амалан дар 
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тамоми мамлакатҳои бо сардоб таъминбуда (дар 5 қитъа, 115 мамлакат, аз он 

ҷумла дар Тоҷикистон) мепарваранд, намуди «гулмоҳии рангинкамон, 

микиж» (Rainbow trout ё Oncorhynchus mykiss) ба ҳисоб меравад (расми 4). 

Дар аксар мамлакатҳои дунё ба ғайр аз гулмоҳии рангинкамон, 

инчунин намудҳои «гулмоҳии дарёӣ» (Brown trout ё Salmo trutta) ва «голетс» 

(Brook trout ё Salvelinus fontinalis) низ ба таври васеъ парвариш карда 

мешаванд. Илова ба намудҳои зикршуда, ба шароити иқлимию табиии 

ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ ҳамчунин якчанд зоти селексионишудаи 

гулмоҳии рангинкамон, аз қабили гулмоҳии ҷинси пурмаҳсул ва 

зудафзоишёбандаи Доналдсон, гулмоҳии камлоопс (ҷинси қаъриобӣ), 

гулмоҳии тиллогини калифорнӣ ва ғайра мутобиқ гардонида шуда, имрӯз 

натиҷаҳои назаррас ва дилхоҳ дода истодаанд. 

 

Расми 4 – Гулмоҳии рангинкамон 

Азбаски дар шароити Тоҷикистон нисбат ба дигар намудҳои гулмоҳӣ 

ҷинсҳои гуногуни намуди гулмоҳии рангинкамон бештар мавриди парвариш 

қарор гирифта тавонистаанд, бинобар он, мо дар баёни минбаъдаи хеш 

бештар ба тавсифи ҳамин моҳӣ аҳамият хоҳем дод. Агар дар раванди баёни 

баъдӣ калимаи «гулмоҳӣ» вохӯрад, онро ҳамчун ихтисори ибораи «гулмоҳии 

рангинкамон» қабул кардан лозим аст. «Рангинкамон» ном гирифтани ин 

намуди гулмоҳӣ ба он алоқаманд аст, ки тарафҳои паҳлӯии бадани онро 

одатан паҳнхатҳои бунафшу норинҷии рангинкамоншакл фаро гирифтааст 

(расми 4). 
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Гулмоҳии рангинкамон новобаста ба мавқеи географии маҳал аз 

доираи қутб сар карда, то ҷануби Аргентина дар баландиҳои то 4500 м аз 

сатҳи баҳр паҳн гашта, истеҳсоли аквакултурии он дар як сол қариб 100 

ҳазор тоннаро ташкил медиҳад. Дарозии умумии умри онро мутахассисон то 

11 сол муайян кардаанд [29; 35; 36; 100-102; 3-M; 6-M]. 

Ба Тоҷикистон, мисли дигар ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ, гулмоҳии 

рангинкамон солҳои 80-уми асри гузашта аз қитъаи Амрико барои ҷойгузин 

намудани он бо гулмоҳии сустафзоишёбандаи маҳаллӣ ворид карда шудааст. 

Имрӯз дар кишвари мо он ҳамчун объекти муҳими рекреатсионӣ, саноатӣ, 

варзишӣ ва ҳаводории моҳигирӣ мавриди истифода қарор дорад. 

Гарчанде ҳудудҳои таҳаммулпазирии ҳароратии гулмоҳии рагинкамон 

ба 0
0
С-25

0
С баробар бошад ҳам, ҳарорати оптималии нигаҳдорӣ ва рушди 

тухми он дар ҳудудҳои 6
0
С-12

0
С, нигаҳдорӣ ва рушди кирминаву моҳичаҳо 

дар ҳудудҳои 14
0
С-16

0
С ва рушди гулмоҳии аз яксола боло дар ҳудудҳои 

16
0
С-18

0
С мехобад. Ҳангоми аз ҳарорати оптималӣ боло ё поён рафтани 

ҳарорати об, истеъмоли ғизо низ, мувофиқан, аз тарафи гулмоҳӣ рӯ ба 

таназзул мениҳад. Дар оби ҳарораташ 20
0
С-22

0
С гулмоҳӣ истеъмоли ғизоро 

қатъ менамояд ва аз 25
0
С боло ба ҳалокат мерасад [29; 35].  

Дар мавриди риоя гаштани тамоми талабот барои гулмоҳипарварӣ дар 

бассейн, таъмини ратсион ва ҳарорати оптималӣ барои рушди моҳӣ, 

гулмоҳии яксола дар мавсими парвариш (маъмулан, 280-300 шабонарӯз) 

метавонад массаи биологии фардии худро аз 25-30 г то ба 250-300 г 

расонида, ба моҳии молӣ табдил ёбад [29]. 

Гулмоҳӣ рӯшноии баланди офтобро дӯст намедорад. Дар шароити 

табиии парвариш (муҳитҳои дарёӣ, ҳавзӣ, обанборӣ, кӯлӣ ва ғайра) кӯшиш 

менамояд, ки дар рӯзҳои гарм ва равшани тобистон, то ҳадди имкон, худро 

дар соя, зери санг, сӯрохиҳо пинҳон кунад ё ба мавзеъҳои нисбатан чуқуроби 

объекти обӣ равад. Фаъолнокии гулмоҳӣ дар рӯзҳои абрнок ва субҳу 

шомгоҳон меафзояд.  
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Бинобар он, ҳангоми парвариши гулмоҳӣ дар бассейн хоҷагии 

моҳипарвариро зарур аст, ки дар ин гуна ҳолатҳо тавассути маводҳои 

гуногун сояафкании сатҳи объектҳои обии худро таъмин намояд. 

1.5. Навъҳои хоҷагиҳои гулмоҳипарварӣ ва тарзҳои парвариши он 

Навъҳои хоҷагиҳои гулмоҳипарварӣ. Вобаста ба интихоби тарзи 

ташкили маводи гулмоҳибарорӣ хоҷагиҳои моҳипарварӣ метавонанд дорои 

сохторҳои гуногун бошанд (расми 5): хоҷагӣ-парваришгоҳ, хоҷагии молӣ ё 

фарбеҳкунӣ, хоҷагии пуррасистемавӣ, хоҷагии нопуррасистемавӣ ва ғайра  

[6-M]. Фаҳмост, ки интихоби ин ё он системаи парвариши гулмоҳӣ аз маҷмӯи 

бисёр омилҳо вобастагӣ дорад: имкониятҳои молиявии хоҷагӣ, 

ихтисосмандии кадрҳо, талабот ба ин ё он навъи маҳсулоти моҳӣ, шароити 

иқлимию табиии маҳал, релефи маҳал, сохторбандии сектори хоҷагиҳои 

моҳипарварӣ дар минтақа ва ғайра. 

 

Расми 5 – Навъҳои хоҷагиҳои гулмоҳипарварӣ 

Хоҷагӣ-парваришгоҳ – хоҷагиест, ки баҳри баровардани ниёзҳои худ ва 

хоҷагиҳои дигари моҳипарварӣ барои парвариши гулмоҳӣ дар обанбор, ҳавзи 

моҳифарбеҳкунӣ, махзанҳои обии гуногуни табиӣ, моҳидории варзишӣ, 

истороҳатӣ ва ғайра гулмоҳича (маводи кишт) истеҳсол менамояд. Хоҷагӣ-

парваришгоҳ метавонад дорои галаҳои худии моҳиёни таъмирӣ ва тухмӣ 

бошад ё метавонад тухми моҳии дар дигар парваришгоҳ бордоршударо 

харидорӣ намуда, аз онҳо маводи кишт истеҳсол намояд. 
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Хоҷагии молӣ – хоҷагиест, ки иқтидорҳои он танҳо барои фарбеҳ 

гардонидани маводи кишти (гулмоҳичаҳои) аз хоҷагӣ-парваришгоҳҳо 

дастрасшуда пешбинӣ шудааст.  

Хоҷагии пуррасистемавӣ – хоҷагиест, ки иқтидорҳои он барои амалӣ 

гардонидани тамоми сиклҳои гулмоҳипарварӣ басанда аст, яъне он дорои 

галаҳои худии моҳиёни таъмирию тухмӣ буда, маводи кишти моҳиро худаш 

истеҳсол менамояд ва ба моҳии молӣ табдил медиҳад. Ин гуна хоҷагиҳо 

маҳсулоти худро дар марҳилаи дилхоҳи парвариш (истеҳсоли тухми моҳӣ, 

инкубатсияи тухм, моҳичабарорӣ, истеҳсоли маводи кишт ва моҳии молӣ) ба 

хоҷагиҳои дигар ва бозори истеъмолии аҳолӣ ба фурӯш пешкаш карда, аз ин 

ҳисоб даромади солонаи худро ғанӣ гардонида метавонанд.  

Фарқи хоҷагии нопуррасистемавӣ аз хоҷагии пуррасистемавӣ дар он 

аст, ки дар ин гуна хоҷагиҳо як ё якчанд сикли гулмоҳипарварӣ амалӣ 

гардонида намешавад, яъне иқтидорҳои онҳо танҳо барои амалигардонии 

баъзе сиклҳои истеҳсолии парвариши моҳӣ пешбинӣ шудааст. Ба ин гуна 

тарзи хоҷагидорӣ бештар хоҷагиҳои нисбатан хурд машғул шуда, дар 

татбиқи яке аз сиклҳои гулмоҳипарварӣ махсус гардонида мешаванд ва 

тавассути сикли кӯтоҳи истеҳсолӣ (дар ҳудуди то як сол) даромади худро 

таъмин менамоянд.  

Тарзҳои парвариши гулмоҳӣ дар махзанҳои обӣ. Маъмулан вобаста ба 

навъи махзани обии дар ихтиёрдошта парвариши гулмоҳиро бо 3 тарз ба роҳ 

мондан мумкин аст: экстенсивӣ, ниминтенсивӣ ва интенсивӣ (расми 6). 

 

Расми 6 – Тарзҳои парвариши гулмоҳӣ 

Ҳангоми парвариш бо тарзи экстенсивӣ, масалан, парвариш дар 

экосистемаи дарё, обанбор ё ҳавз, гулмоҳӣ ғизои худро танҳо аз ҳисоби 

захираҳои пойгоҳи табиӣ (организмҳои обӣ) дарёфт менамояд. Дар ҳавзҳои 

гулмоҳипарварӣ бошад, афзоиши организмҳои пойгоҳи ғизои табиии моҳиро 
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баъзан бо роҳи илова намудани нуриҳои органикиву маъданӣ низ таъмин ва 

ривоҷ медиҳанд. Усули дар ҳавзҳо парвариш намудани гулмоҳӣ ҳоло дар 

Тоҷикистон умуман мавриди истифода қарор надорад. Дар ин маврид, 

хотиррасон менамоем, ки мафҳумҳои «ҳавз» ва «бассейн»-ро бо ҳам омехта 

кардан нашояд. Бо истифода аз ин тарзи гулмоҳипарварӣ ҳосилнокии 

баландро интизор будан мантиқан нодуруст мебуд. Масалан, ҳосилнокии 

миёнаи имконпазири дарёҳои мувофиқи Тоҷикистон аз 15-30 кг/га гулмоҳӣ 

зиёд нест.   

Ҳангоми парвариши гулмоҳӣ бо тарзи ниминтенсивӣ, масалан, 

парвариш дар экосистемаи обанбор ё ҳавз, гулмоҳӣ ғизои худро ҳам аз 

ҳисоби захираҳои пойгоҳи табиӣ (организмҳои обӣ) ва ҳам аз ҳисоби ғизои 

омехтаи сунъии ба объекти обӣ иловашаванда дарёфт менамояд. 

Моҳипарварони ҳавзҳои гулмоҳипарварӣ дар мамлакатҳои Ғарб ба ғайр аз 

илова намудани ғизои омехтаи сунъӣ, инчунин барои афзоиши организмҳои 

пойгоҳи ғизои табиӣ ба экосистемаи ҳавз нуриҳои органикиву маъданиро низ 

илова менамоянд.  

Дар Тоҷикистон бошад, тайи чанд сол аст, ки бо истифода аз усули 

ниминтенсивии дар қафас парвариш намудани гулмоҳӣ дар муҳити обии 

обанбор, масалан дар муҳити экосистемаи обанбори чуқуробу сардоби 

Норак, гулмоҳипарварӣ ба роҳ монда шудааст. Бо сабаби амалишавии 

равандҳои зиёди экологӣ, ҳосилнокии ин тарзи гулмоҳипарварӣ низ чандон 

қонеъкунанда буда наметавонад. Масалан, таҷрибаҳои ҷаҳонӣ собит 

сохтаанд, ки бо ин тарз ҳосилнокии гулмоҳиро ба таври максималӣ аз 0,13 

кг/м
3 

то ба 0,26 кг/м
3 

ё мувофиқан аз 1 т/га то ба 3 т/га расонидан мумкин 

аст [29; 35;  

6-M; 11-M]. 

Ҳангоми татбиқи тарзи интенсивӣ (шиддатнок)-и гулмоҳипарварӣ моҳӣ 

ғизои худро танҳо аз ҳисоби ғизои омехтаи сунъии ба объекти обӣ 

иловашаванда дарёфт карда метавонаду бас. Дар шароити иқтисодии 

кунунии Тоҷикистон тарзи интенсивии парвариши гулмоҳиро ба таври 
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самарабахш асосан дар системаи бассейнҳо роҳандозӣ намудан мумкин аст. 

Дар таҷрибаи гулмоҳипарварии кишвар низ имрӯз бештар аз иқтидори 

бассейнҳои мавҷуда ва бассейнҳои аз нав ташкилшаванда истифода 

мебаранд. Дар ҳолати ба таври самарабахш истифода бурда тавонистани 

ғизои омехтаи гулмоҳӣ, ҳосилнокии онро то 70-75 кг/м
3
 расонидан 

имконпазир мебошад, ки ин нишондиҳандаҳо аз тарзҳои дигари 

гулмоҳипарварӣ садҳо маротиба зиёдтар аст [29]. 

1.6. Талабот ба объекти обии гулмоҳипарварӣ  

Талаботи аввалин барои бунёди объекти обӣ дар хоҷагии 

гулмоҳипарварӣ – интихоби макони (ҷойи) мувофиқ ба ҳисоб меравад, ки он 

бояд бо оби фаровону равони софу хунук ва сероксиген таъмин бошад. 

Иқтидори хоҷагии гулмоҳипарварӣ аз рӯйи миқдори оби ба объектҳои он 

воридшаванда муайян карда мешавад. Муддати максималии мубодилаи 

пурраи оби ҳавзаи хоҷагӣ бояд аз як соат зиёд набошад. Масалан, барои 

хоҷагии иқтидори истеҳсолиаш дар як сол ба 10 тонна гулмоҳӣ баробарбуда, 

манбаи обе зарур аст, ки амалан дар давраи дар объектҳои обии он шино 

кардани моҳии молӣ, миқдори оби воридотиаш аз 28800 л/соат (яъне, 480 

л/дақ ё 8 л/сон) кам набошад [29]. 

Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ вобаста ба манбаи об ва характери маҳал аз 

системаҳои гуногуни гулмоҳипарварӣ истифода мебаранд (расми 7). 

Масалан, дар экосистемаҳои кӯлҳо, обанборҳо ва ҳавзҳо аз усули дар қафас 

парвариш кардани гулмоҳӣ истифода бурда, дар баъзе мамлакатҳо то 50-70 

кг/м
3
 ҳосили моҳӣ рӯёнидаанд [29; 35]. 

  

Расми 7 – Системаҳои гулмоҳипарварӣ (аз чап ба рост): бассейн (1 – минтақаи 

Ромити Тоҷикистон, 2 – Албания), ҳавз (3 – Германия), қафас (4 – Туркия) 
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Агар қитъаи замини хоҷагӣ нишеб буда, дар наздикии соҳили дарёча, 

наҳр ё чашмаи иқтидораш басанда ҷойгир шуда бошад, он гоҳ ба сифати 

системаи гулмоҳипарварӣ ҳавзро интихоб карда, тақрибан аз 5 кг/м
3
 то 20 

кг/м
3
 ҳосил рӯёнидан имконпазир мебошад [29].  

Аммо, дар байни объектҳои обии гулмоҳипарварӣ гунаи аз ҳама 

оптималӣ ва сермаҳсул гунаи бассейни худҷоришаванда эътироф гардидааст, 

ки оби он зери таъсири қувваҳои гравитатсионӣ ҷорӣ мешавад. Дар ҳолати 

риоя гардидани тамоми қоидаҳои парвариш, тавре қайд шуд, дар бассейн 

камаш то 30-40 кг/м
3
 ва зиёдаш то 70-75 кг/м

3
 ҳосил рӯёнидан мумкин аст 

[29]. 

Қувваи ҷараёни об дар бассейн бояд талаботи гулмоҳиро ба оксигени 

ҳалшуда таъмин намояд ва дорои тавони аз муҳити обӣ берун кардани 

обовардҳои ҳалношудаи манбаъ, маҳсули фаъолияти ҳаётии моҳӣ 

(экскрементҳо) ва боқимондаҳои ғизои истеъмолнокардаи он бошад. Барои 

бассейнҳои фарогири моҳичаҳои массаашон то 1 г суръати ҷараёни об бояд 

дар ҳудудҳои 0,5-1,0 см/сон ва моҳиҳои массаашон аз 1 г зиёд – дар ҳудудҳои 

1,0-3,0 см/сон хобад [29; 30; 35; 36; 86; 101; 6-M]. 

Умуман, донистани миқдори солонаи оби аз манбаъ ба хоҷагӣ 

воридшаванда (дастрас), ки ифодагари динамикаи солонаи он мебошад, дар 

банақшагирии миқдор ва андозаҳои бассейнҳои бунёдшавандаи хоҷагӣ 

нақши муайянкунандаро мебозад. Ҳангоми муайянкунии миқдор ва андозаи 

бассейнҳо на миқдори максималии об ё мавсими аз ҳама сероб, балки 

нишондиҳандаи аз ҳама пасттарини миқдори обро дар давоми сол ба ҳисоб 

гирифтан лозим аст. Вагарна, дар мавсими камобӣ бо сабаби нарасидани 

оксиген талаф додани тамоми моҳӣ аз эҳтимол дур нест.     

Ҳамин тариқ, масалан, агар миқдори оби дастраси хоҷагӣ ба 20 м
3
/соат 

баробар бошад, он гоҳ хоҷагӣ метавонад ҳамагӣ 1 бассейни росткунҷа бо 

ҳаҷми 20 м
3
 ё 2 бассейн бо ҳаҷмҳои 10 м

3
, ё 4 бассейн бо ҳаҷмҳои 5 м

3
, ё 5 

бассейн бо ҳаҷмҳои 4 м
3
, ё 10 бассейнча бо ҳаҷмҳои 2 м

3
 ва ё 20 бассейнча бо 

ҳаҷмҳои 1 м
3
 бунёд намояд. Агар хоҷагӣ сохтмони бассейнҳои худро бо 
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тарзи силсилавӣ ба роҳ монад, он гоҳ он бо ёрии ҳамин миқдор об метавонад 

иловатан соҳиби боз ҳамон миқдор бассейнҳои росткунҷаи дигар гардад, ки 

обтаъминкунии бассейнҳои баъдиаш, мувофиқан, аз ҳисоби оби содиротии 

бассейнҳои қаблиаш ташкил карда мешавад. Маъмулан, дарозии бассейнҳои 

росткунҷа 10-30 м, барашон 2-3 м ва чуқуриашон 0,9-1,2 метрро ташкил 

медиҳад. Нисбати дарозӣ ба бари онҳо 4-6 ба 1 (4:1 ÷ 6:1) тавсия дода 

мешавад. Дар ин гуна бассейнҳо моҳичаҳоро бо зичии 2-5 ҳаз. адад/м
3
, 

моҳии молиро – 300-350 адад/м
3
 парвариш менамоянд [29; 30; 35; 36; 86; 101; 

6-M]. 

Солҳои охир бо сабаби камчинии об ва аз худ гардидани истеҳсоли 

навъи ғизоҳои сермаҳсули омехта, системаҳои сарбастаи обтаъминкунӣ 

(ССО) рӯйи кор омадаанд, ки бо ёрии онҳо оби бассейнҳои гулмоҳипарварӣ 

маҷбуран тавассути шабакаҳои механикию биологӣ полонида шуда, аз нав ба 

онҳо дар шакли тоза равона карда мешавад. Ҳамзамон, дар мавридҳои зарурӣ 

об безарар, гарм ё хунук гардонида шуда, ба ҳарорати оптималии рушди 

гулмоҳӣ наздик карда мешавад.  

Ин гуна системаҳоро дар мамлакатҳои англисзабон «recirculating 

aquaculture system (RAS)», яъне системаҳои ресиркулятсионии аквакултурӣ 

ном мебаранд. Бо назардошти гаронии ин гуна системаҳо ва бо манбаҳои оби 

мусаффо бой будани Тоҷикистон, онҳо дар хоҷагиҳои гулмоҳипарварии 

кишвари мо ҳоло истифода намешаванд. 

1.7. Марҳилаҳои асосии парвариши гулмоҳӣ дар системаи бассейн  

Марҳилаи парвариши кирминаи гулмоҳӣ (моҳичаи нав аз 

тухмбаромада) аз лаҳзае оғозшуда ба ҳисоб меравад, ки агар 50% аз бузургии 

ибтидоии зардихалтачаи он ҷаббида шуда, моҳича барои шино устуворона ба 

рӯйи об ҳаракат карда тавонад. Аз лаҳзаи мазкур кирминаи гулмоҳӣ аввал 

қисман ва баъдан пурра ба истеъмоли ғизои беруна мегузарад.  

Ҳарорати оптималии об барои парвариши кирминаи гулмоҳӣ 14
0
С-

18
0
С, оксиген – 7 мг/л мебошад. Зичии нигаҳдории кирминаҳо дар оби 

бассейнча бояд ба 50 ҳазор адад/м
3 
ё 10 ҳазор адад/м

2
, баландии сатҳи об – то 
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0,2 м ва миқдори оби воридотӣ ба 1,2-1,9 л/дақ/1000 кирмина ё 4,9-7,7 

л/дақ/кг биомассаи он баробар бошад. Дар чунин шароит дар давоми 10-15 

рӯз массаи биологии онҳо ба 0,10-0,15 г мерасад. Дар мавсими парвариш 10% 

кирмина ба сақат (партов) табдил меёбад [29; 6-M].  

Барои ҳисоббаробаркуниҳо массаи фардии як кирминаи гулмоҳиро ба 

ҳисоби миёна 0,25 г (0,15-0,35 г) мегиранд. Гарчанде дар ин маврид 

зардихалтачаҳои кирминаҳо аллакай пурра ҷаббида шуда, онҳо ба истеъмоли 

ғизои беруна гузашта бошанд ҳам, вале зоҳиран онҳо ҳанӯз ба гулмоҳӣ 

монанд нестанд. Бадани кирминаҳо шаффоф буда, аз пулакчаю ғалсама 

орианд ва органҳои асосии онҳо ҳанӯз хуб ташаккул наёфтаанд. 

Марҳилаи парвариши гулмоҳича. Ҳарорати оптималии об барои 

парвариши гулмоҳича низ ба мисли кирмина 14
0
С-18

0
С ва оксиген – 7 мг/л 

мебошад. Зичии нигаҳдории моҳичаҳо дар оби бассейни ҳаҷмаш 1-5 м
3 

бояд 

ба 25 ҳазор адад/м
3 

ё 10 ҳазор адад/м
2
, баландии сатҳи об – то 0,4 м ва 

мубодилаи об дар бассейнча ба 3-5 л/дақ/1000 адад моҳича ё 3-8 л/дақ/кг 

биомассаи он баробар бошад. Дар мавсими парвариш 20% моҳича ба сақат 

табдил меёбад [29; 35; 6-M].  

Фарқи гулмоҳичаҳо аз кирминаҳои гулмоҳӣ дар он аст, ки бадани онҳо 

аллакай бо пулакчаҳо пӯшонида шуда, ғалсамаву дигар органҳои онҳо, аз 

ҷумла органи ҷинсӣ, ташаккул ёфтаанд. Давомнокии парвариш аз кирминаи 

гулмоҳӣ (бо массаи 0,10-0,35 г) то гулмоҳича  (бо массаи 2-3 г), аз бисёр 

ҷиҳат ба сифати ғизои истеъмолии онҳо вобастагӣ дошта, аз 30 то 60-80 рӯз 

идома меёбад [29; 35; 6-M]. Пас аз ин, баъзан, як қисми моҳичаҳоро барои 

парвариши минбаъда ба дигар махзанҳои обии начандон калон (бассейнчаҳо, 

ҳавзчаҳо, ҷӯйборчаҳо, чашмаҳо ва қафасчаҳо дар обанбор) сар медиҳанд. 

Марҳилаи тобистона-тирамоҳии парвариши маводи 

гулмоҳипарварӣ. Маводи парваришии гулмоҳӣ гуфта, гулмоҳичаҳои 

массаашон ба 20-30 г баробарбударо меноманд, ки онҳо аз нуқтаи назари 

биологӣ гарчанде ҳанӯз организмҳои ноболиғ ба ҳисоб раванд ҳам, вале аз 

нуқтаи назари иқтисодӣ – дорои потенсиали ба моҳии молӣ табдил ёфтан 
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мебошанд. Барои парвариши минбаъдаи ин гуна мавод бештар аз бассейнҳои 

андозаашон ба 6-30 м
3
, чуқуриашон то 1 м ва нисбати дарозӣ ба барашон 

4:1÷8:1 баробарбуда истифода мебаранд [29; 35; 6-M].  

Дар давраи парвариши мавод (гулмоҳифарбеҳкунӣ) талабот ба сифати 

об, ҳарорат ва консентратсияи гази оксиген метавонад нисбат ба парвариши 

кирминаҳо ва моҳичаҳои то 2-3 г каме коҳиш ёбад. Аммо, барои муайян 

кардани ратсиони якҳафтаинаи моҳӣ бошад, бояд ба таври системавӣ 

(маъмулан ҳар ҳафта) як миқдори тасодуфии онҳо дошта шавад, массаи 

миёнаашон ҳисоб ва худи моҳиҳо аз рӯйи андозаашон (дарозӣ ва масса) ба 

гурӯҳҳо ҷудо карда шаванд. Ба ҳолати санитарии бассейнҳо низ аҳамияти 

аввалиндараҷа дода, онҳоро дар мавсими парвариш бояд 2-3 маротиба тоза 

намуд. Дар мавридҳои зарурӣ гузаронидани чорабиниҳои профилактикӣ ва 

табобатӣ низ аз аҳамият холӣ нест. 

Меъёри тавсиявии парвариши маводи гулмоҳипарварӣ дар бассейнҳои 

масоҳаташон то 30 м
2
 чунин муайян карда шудааст: массаи миёнаи як моҳича 

дар ибтидои мавсим – 2-3 г, миқдори оби воридотӣ дар ибтидои мавсими 

парвариш – 3-5 л/дақ/1000 адад моҳича, миқдори оби воридотӣ дар интиҳои 

он – 35 л/дақ/1000 моҳӣ ё 2 л/дақ/кг массаи моҳӣ, мубодилаи оптималии оби 

бассейн – 10-15 дақ, баландии сатҳи оби бассейн – то 0,8 м, зичии парвариши 

моҳӣ – то 2000 моҳӣ/м
3
, ҳиссаи сақати моҳӣ – 20%, массаи миёнаи як моҳӣ 

дар интиҳои мавсим – 20-30 г [29; 35; 6-M]. 

Бояд зикр намуд, ки меъёри парвариши маводи гулмоҳипарварӣ дар 

қафасҳо ва ҳавзчаҳо аз меъёри парвариш дар бассейнҳо каму беш фарқ 

дорад. 

Марҳилаи зимистонаи парвариши маводи гулмоҳипарварӣ. Тавре аз 

маълумоти аз Агентии обуҳавосанҷии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дастрасшуда маълум гашт, ҳарорати оби 

объектҳои гулмоҳипарварии ҷумҳурӣ дар фасли зимистон ҳеҷ гоҳ аз 3
0
С-4

0
С 

поён намеравад. Дар ин гуна ҳарорати об гулмоҳӣ метавонад зиндагӣ ва 

фаъолияти худро устуворона идома диҳад. Бинобар он, дар ин мавсим дар 
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назди хоҷагиҳои гулмоҳипарварӣ ҳалли оқилонаи масъалаи парвариши 

гулмоҳича то моҳии яксола (баҳорӣ) меистад.  

Маъмулан, ҳангоми татбиқи сикли классикии дусолаи гулмоҳипарварӣ, 

дар фасли тирамоҳ тамоми моҳиҳои бассейнҳо ҷамъоварӣ шуда, ҳисоб карда 

мешаванд. Баъдан бо онҳо амалиёти зиддипаразитӣ гузаронида шуда, аз рӯйи 

андозаҳояшон ба гурӯҳҳо ҷудо карда мешаванд. Бассейнҳо бошад, тоза карда 

шуда, барои зимистонгузаронӣ омода сохта мешаванд. Дар охир, моҳиҳои ба 

гурӯҳҳо ҷудокардашуда барои зимистонгузаронӣ ба бассейнҳои 

омодагардида сар дода мешаванд. 

Хусусияти парвариши гулмоҳӣ дар ин мавсим ба реҷаи ҳароратии 

бассейнҳо вобастагӣ дорад. Зичии нигаҳдории моҳӣ дар бассейнҳои 

масоҳаташон то 30 м
2
 ва баландии сатҳи обашон то 0,8 м тақрибан 600 

адад/м
3
 муайян карда мешавад. Ин нишондиҳанда ҳам барои моҳичаҳои 

хурди массаашон то 2-5 г ва ҳам маводи парваришӣ – то 20-30 г якхела 

мебошад. Ҳангоми ҳарорати оби бассейн ба 3
0
С-5

0
С баробар будан, воридоти 

обро бо суръати то 0,2 л/дақ ташкил намуда, ҳангоми то 10
0
С боло рафтани 

ҳарорати об бошад, суръати обро мутаносибан то 0,6 л/дақ зиёд намудан 

лозим аст. Мубодилаи оптималии об бояд 10-15 дақиқаро ташкил диҳад [29; 

35; 6-M]. 

Ҳангоми ҳарорати оби бассейн аз 2
0
С-3

0
С боло будан, ба гулмоҳӣ дар 

фасли зимистон низ ғизо медиҳанд. Дар ин маврид кӯшиш кардан лозим аст, 

ки сатҳи оби бассейн ҳеҷ гоҳ бо ях пурра пӯшонида нашавад. Моҳиҳои 

назоратиро дар 2-3 ҳафта як маротиба дошта, андозагирӣ кардан кифоя аст. 

Сақати зимистонгузаронии моҳӣ набояд аз 10% зиёд бошад. Маҳз дар ҳамин 

гуна шароит массаи миёнаи гулмоҳиро аз 20 г то 25-30 г ва ҳатто то 35-40 г 

боло бурдан имконпазир мебошад [29; 35; 6-M].  

Марҳилаи парвариши гулмоҳии молӣ. Ҳадафи асосии сикли мазкур – 

парвариш намудан ва расонидани массаи гулмоҳӣ аз 25-30 г ба 250-300 г 

мебошад. Бассейнҳои гулмоҳипарварии молӣ аз бассейнҳои моҳичапарварӣ 

танҳо бо андозаашон фарқ мекунанд. Андозаи бассейнҳо бояд он миқдор 
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бошад, ки ҳамеша онҳоро имконияти зуд хушконидан ва бо об пур намудан 

вуҷуд дошта бошад. Маъмулан, ҳаҷми бассейнҳои гулмоҳипарварии молӣ 

10-30 м
3
, масоҳаташон 10-30 м

2
, таносуби дарозӣ ба барашон 4:1÷6:1 ва 

баландии сатҳи обашон тақрибан 0,8-1,0 метрро ташкил медиҳад [29; 35; 6-

M].  

Бассейнҳои гулмоҳипарварии молиро пеш аз ба кор андохтан тоза 

шуста, дезинфексия намуда, маводи парваришии бо ёрии воситаҳои 

зиддипаразитӣ коркардшударо, ки мувофиқи андозаи моҳиҳо ба гурӯҳҳо 

ҷудо карда шудааст, ба онҳо сар додан лозим аст. Зичии тавсиявии моҳиҳо 

дар ибтидои мавсими парвариш ба 300-350 адад/м
3
 баробар буда, сақати 

онҳо дар давраи парвариш набояд аз 10% зиёд бошад. Барои миқдори 

мазкури гулмоҳӣ дар ҳарорати оптималии оби бассейн, миқдори оби 

воридотии он бояд 250-300 л/дақ/1000 моҳӣ ё 0,9-1,3 л/дақ/кг моҳӣ ва 

мубодилаи пурраи оби он 10-15 дақиқаро ташкил намояд. Дар ин маврид 

маҳсулнокии бассейнро то ба 50-75 кг/м
3
 расонидан мумкин аст [29; 35; 6-M]. 

Рушди босуръат ва солими гулмоҳии молӣ ба ғизодиҳии оқилонаи он  

сахт вобастагӣ дорад. Асоси онро дақиқан донистани массаи биологии 

умумии гулмоҳӣ дар бассейн ташкил медиҳад. Моҳипарвар бояд ба таври 

системавӣ миқдори мавҷудаи гулмоҳиро дар бассейн ба қайд гирад ва массаи 

миёнаи як адад моҳӣ ва массаи умумии онҳоро муайян намояд.  

Барои таҳти назорат гирифтани массаи фардии гулмоҳии молӣ, дар ҳар 

ду ҳафта як маротиба моҳидории назоратӣ ташкил намудан лозим меояд. 

Миқдори моҳиҳои назоратии дошташаванда барои ҷавонамоҳиҳои то 50-70 г 

– аз 100 адад зиёдтар, барои моҳиҳои гирду атрофи 100 г – 50-60 адад ва 

барои моҳиҳои аз 200 г зиёдтар – 30-50 адад кифоя мебошад [29; 35; 6-M]. 

Массаи миёнаи ёфташудаи як гулмоҳиро ба миқдори умумии моҳиҳои 

бассейн зарб намуда, массаи биологии умумӣ ва ратсиони якҳафтаинаи 

онҳоро муайян кардан мумкин аст. Барои оқилона ва самаранок сарф 

намудани ғизои истеъмолӣ, гулмоҳиҳои бассейнро аз рӯйи андозаашон ба 
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гурӯҳҳои алоҳида ҷудо намуда, дар бассейнҳои гуногун парвариш кардан 

мувофиқи мақсад мебошад.  

1.8. Тарзҳои ғизодиҳии гулмоҳӣ дар системаи бассейн 

Тавре маълум аст, гулмоҳӣ – моҳии даранда аст. Дар муҳити табиии 

обӣ (дарё, кӯл ва ғайра) ғизои онро моҳичаҳои хурд ва дигар организмҳои 

обӣ ташкил медиҳанд. Дар муҳити сунъии обӣ (бассейн, ҳавз, қафас ва ғайра) 

бошад, муҳайё сохтани шароит ва ташаккул додани пойгоҳи табиии ғизоӣ 

хеле душвор ва ҳатто ғайриимкон мебошад. 

Якум, маъмулан объектҳои сунъии гулмоҳипарварӣ нисбат ба 

объектҳои табиии гулмоҳипарварӣ ҳаҷман хеле хурданд. Пайдост, ки дар ҳар 

гуна ҳаҷми хурд барои миқдори зиёди моҳӣ ташкил намудани пойгоҳи ғизои 

табиӣ аз имкон берун мебошад. 

Дуюм, таҷрибаҳо собит сохтаанд, ки дар мавриди истифодаи пойгоҳи 

ғизои табиӣ, ҳосилнокии баланди гулмоҳиро интизор будан, аз доираи 

мантиқ берун аст. Ҳатто дар мавриди ба объекти обӣ илова намудани ғизои 

сунъӣ (тарзи парвариши экстенсивӣ) низ, ҳосилнокии онро аз 0,2 кг/м
3
 боло 

бурдан бисёр душвор аст. 

Бо дарназардошти нуктаҳои болоӣ ва дигар омилу сабабҳо вақтҳои 

охир гулмоҳипарварон асосан аз усули интенсивии парвариш истифода 

мебаранд. Ҳатто дар мавриди хеле паст будани зичии маводи парваришӣ низ 

онҳо раванди парваришро дар заминаи ғизои сунъӣ ба роҳ мемонанд. 

Гулмоҳичаҳо ба истеъмоли ғизои сунъӣ зуд одат карда, иҷрои ин амалро 

ҳангоми иштироки инсон низ ҳеҷ гоҳ тарк наменамоянд. 

Раванди ғизодиҳии гулмоҳӣ – раванди пурра идорашаванда мебошад. 

Он аз тарафи инсон (моҳипарвар) ё дастгоҳи худкор амалӣ гардонида 

мешавад. Ягона омили муҳим он аст, ки ғизои сунъӣ бояд аз маводи 

батавозуновардашудаи моддаҳои ғизоӣ омода гардида бошад. Миқдор ва 

таносуби дурусти моддаҳои ғизоии хӯрокаи гулмоҳӣ дар мӯътадил рушду 

тараққӣ ёфтани организми он нақши калидӣ мебозанд.  



42 
 

 

Таркиби ғизои сунъии моҳӣ бояд аз сафедаҳо (протеинҳо), равғанҳо, 

карбогидратҳо, моддаҳои маъданӣ ва витаминҳо бой буда, таносуби онҳо дар 

ғизои гулмоҳиҳои андоза ва синну солҳои гуногун дуруст муайян карда шуда 

бошад. Дар мавридҳои зарурӣ талаботи гулмоҳиро ба ғизо вобаста ба сифати 

об ва ҳарорати он муайян мекунанд. Аз ин рӯ, муайян намудани ратсион 

(вояи шабонарӯзӣ)-и гулмоҳӣ барои хоҷагии моҳипарварӣ масъалаи хеле 

муҳим ба ҳисоб меравад. Маъмулан, ратсиони гулмоҳӣ ҳамчун фоизи 

муайяни массаи биологии умумии моҳии объекти обӣ муайян карда мешавад.  

Сафедаҳо – қисми асосии таркиби ҷисми моҳӣ буда, асосан барои 

эҳтиёҷоти энергетикии организми он сарф мегарданд. Бо ёрии сафедаҳо, ки 

арзиши ғизоии онҳо ба ҳайати аминокислотаҳояшон (зиёда аз 20-то) 

вобастагӣ доранд, рушди бофтаҳои бадан ва органҳои алоҳидаи моҳӣ таъмин 

карда мешавад. Сафедаҳо барои ҳамаи равандҳои мубодилаи моддаҳои 

организми моҳӣ манбаи асосии ферменту гормонҳо ба ҳисоб рафта, онро дар 

тамоми марҳилаҳои сикли ҳаётиаш ҳамроҳӣ менамоянд [29; 35; 6-M]. 

Равғанҳо – манбаи энергияи моҳиро ташкил дода, дар таъмини бисёр 

функсияҳои физиологии организми он иштирок менамоянд. Таркиби ғизои 

омехтаи хушсифатро бояд асосан равғанҳои нарму содаи аз растаниҳо ё 

ҳайвонот истеҳсолшуда ташкил намоянд. Ин гуна равғанҳо аз тарафи моҳӣ 

беҳтар ҳазм карда мешаванд.               

Карбогидратҳо – манбаи арзон ва дастраси энергия ба ҳисоб мераванд. 

Азбаски гулмоҳӣ асосан ғизои аз гӯшт омодагардидаро истеъмол менамояд, 

бинобар он, дар ғизои омехтаи сунъии он миқдори карбогидратҳо нисбат ба 

сафедаву равғанҳо камтар ҷой дода мешаванд.  

Мавҷудияти моддаҳои маъданӣ дар ғизои гулмоҳӣ бениҳоят зарур аст. 

Аммо, азбаски моддаҳои маъданӣ ба организими моҳӣ натанҳо тавассути 

истеъмоли ғизо ворид мегарданд, балки бо ёрии пӯсти бадан ва ғалсамаи он 

аз об низ ҷаббида гирифта мешаванд, бинобар он, дар таркиби ғизои омехта 

танҳо баъзе аз моддаҳо (масалан, йод) ҷой дода мешаванд. 
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 Витаминҳо барои мубодилаи моддаҳои организми гулмоҳӣ зарур буда, 

аз моддаҳои сохтори гуногундошта иборат мебошанд. Онҳо дар ҳуҷайраҳо ва 

бофтаҳои организми моҳӣ нақши катализаторҳои биологии ангезаҳои 

биохимиявиро иҷро намуда, дар мубодилаи моддаҳои пайвастагиҳои 

системаҳои ферментӣ бо сафедаҳои махсус иштирок менамоянд. Азбаски 

синтези биологии витаминҳо асосан берун аз организми моҳӣ ба вуҷуд 

меояд, бинобар он, гулмоҳӣ онҳоро бояд тавассути истеъмоли ғизо дастрас 

намояд. Аз ин рӯ, аҳамияти мавҷудияти витаминҳо дар ғизои гулмоҳӣ 

бениҳоят калон мебошад [29; 35; 101; 6-M].        

Ҳар қадар таркиби ингредиентии ғизои омехта гуногуншаклтар бошад, 

ҳамон қадар арзиши истеъмолии он болотар меравад. Самаранокии 

максималиро ҳангоми истифодаи ғизои сунъие ба даст овардан мумкин аст, 

ки он аз омехтаи тавозунноки протеинҳои баромади ҳайвонотӣ, растанигӣ ва 

баҳридошта омода гардида, дар он витаминҳо, маъданҳо ва моддаҳои фаъоли 

биологии мувофиқ илова шуда бошад.     

Ҳоло дар тамоми саросари ҷаҳон гулмоҳиро ё бо ғизои сунъии омехтаи 

навъи ғурӯшавӣ (гранулӣ) ва ё навъи хамиравӣ парвариш менамоянд. Баъзе 

хоҷагиҳои моҳипарварӣ аз ҳар ду навъи ин ғизоҳо истифода мебаранд. Ҳар 

кадоми ин гунаҳо дорои бартарӣ ва маҳдудиятҳои хоси худ мебошанд.   

Азбаски ингредиентҳои ғизои навъи хамиравиро имконияти бевосита 

аз бозори маҳаллӣ дастрас намудан вуҷуд дошта, онро дар рӯзи истифода бо 

ёрии дастгоҳҳои мувофиқи хоҷагии моҳипарварӣ омода намудан мумкин аст, 

бинобар он, арзиши ин навъи ғизо барои хоҷагӣ арзон меафтад. Вале 

миқдори ин навъи ғизоро бояд он қадар тайёр намуд, ки он пурра дар давоми 

рӯзи омодагардида истифода шавад, вагарна ғизои боқимонда вайрон 

мешавад.  

Ғизои навъи ғурӯшавиро низ тавассути имкониятҳои худи хоҷагӣ тайёр 

намудан мумкин аст. Ин навъи ғизо барои истифода созгортар буда, 

боқимондаи онро дар рӯзҳои минбаъда низ истифода бурдан имконпазир аст. 

Аммо, барои омода намудани ғизои ғурӯшавӣ хоҷагӣ бояд натанҳо бо 
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таҷҳизоти зарурии замонавӣ, минисехҳо ва амборхона муҷаҳҳаз бошад, 

балки он бояд дорои мутахассис-технологҳои баландихтисос ва қувваи 

иловагии корӣ низ бошад.  

Ҳарчанд дар шароити иқлимию аграрии мусоиди Тоҷикистон ва 

мавҷудияти қувваи арзони корӣ дар мамлакат омода намудани ҳарду навъи 

ғизои сунъӣ низ чандон заҳмати зиёдро талаб нанамояд ҳам, вале 

моҳипарварони ватанӣ дар ҳоли ҳозир аз берун ворид намудан ғизои навъи 

ғурӯшавиро афзалтар медонанд. Шояд пас аз ягон муддате соҳибкорон вазъи 

кунунии моҳипарварӣ ва хӯрокаи моҳиро дуруст арзёбӣ намуда, ба ин соҳаи 

серталаботу сердаромад аҳамияти ҷиддӣ медодагӣ шаванд. Аз ин рӯ, мо дар 

ин ҷо тасмим гирифтаем, ки дар хусуси ҳарду тарзи ғизодиҳии ғулмоҳӣ 

иттилоот пешкаш намуда, меъёрҳои ба бассейн илова намудани ғизоро 

вобаста ба синну соли моҳӣ ва ҳарорати об баён намоем. 

Технологияи иловакунии ғизои сунъии хамиравӣ. Барои гулмоҳичаҳои 

массаашон то 2 г хамираи ғизоии махсус омодагардидаро ба хӯришгоҳҳои 

тӯрии росткунҷашакли масоҳаташон 10х20 см
2
 молида, онҳоро ба таври 

амудӣ дар бассейн ҷойгир менамоянд. Миқдори хӯришгоҳҳо аз миқдори 

моҳичаҳо вобастагӣ дорад. Маъмулан, барои 2 ҳазор моҳича як хӯришгоҳ 

мегузоранд ва ба он ҳар рӯз 4-6 маротиба хамираи ғизоӣ мемоланд [29; 35; 

11-M].   

Барои гулмоҳичаҳои массаашон аз 2 г то 15-30 г хамираи ғизоиро аз 

рӯйи дастур (ретсепт)-е омода менамоянд, ки он дастури маводи 

гулмоҳипарварӣ номгузорӣ шудааст. Ингредиентҳои ғизоӣ, хусусан ордҳои 

моҳигиву гандумӣ ва кунҷораро, то заррачаҳои 0,3-0,5 мм майда карда, аз 

элаки андозаи катакҳои тӯраш ба 0,6 мм баробарбуда мегузаронанд ва пас аз 

омехтакунӣ хамираро тайёр мекунанд. Пас аз он, хамираи ғизоиро дар 

мизчаҳои андозаашон ба 50х50 см
2
 баробарбуда ба таври уфуқӣ мегузоранд. 

Дар ин маврид низ як мизчаи ғизоӣ барои 2 ҳазор моҳича пешбинӣ шуда, 

рӯзе 3-4 маротиба хамираи он нав карда мешавад [29; 35; 101; 3-M; 6-M; 11-

M]. 
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Барои парвариши моҳичаҳои массаашон 25-30 г ва аз он зиёдтар 

хамираи ғизоиро аз рӯйи дастуре омода менамоянд, ки он дастури гулмоҳии 

молӣ номгузорӣ шудааст. Хамираи мазкурро дар намуди ғурӯшаҳои намнок 

омода намуда, онро рӯзе 3 маротиба ба сатҳи бассейн мепошанд [29; 35; 11-

M]. 

Дар ҷадвали 1 меъёри шабонарӯзии ғизои омехтаи сунъии хамиравӣ  

(% аз массаи биологӣ) барои гулмоҳичаҳо, ҷавонамоҳиҳо ва гулмоҳии молӣ 

вобаста ба массаи моҳӣ ва ҳарорати оби бассейн оварда шудааст [29; 35;  

11-M].   

Ҷадвали 1 – Меъёри шабонарӯзии ғизои хамиравии  

гулмоҳӣ (% аз массаи биологӣ) вобаста ба ҳарорати об 

Массаи миёнаи  

фардии гулмоҳӣ, г 

Ҳарорати об, 
о
С 

5-10 10-15 15-20 

То 1 9 13 18 

1-2 7 11 15 

2-5 7 10 13 

5-10 6 8 11 

10-20 5 6 9 

20-30 4 5 7 

30-50 4 5 7 

50-100 3 4 5 

100-300 2 3 4 

Технологияи иловакунии ғизои сунъии ғурӯшавӣ. Барои гулмоҳиҳои 

синну сол ва андозаҳояшон гуногун мувофиқан ғурӯшаҳои сунъии ғизоии 

ингредиентӣ бо андозаҳои муайян омода карда мешавад. Технологҳои соҳа 

меҳисобанд, ки андозаи оптималии ғурӯшаҳо бояд ба 1/3 ҳиссаи андозаи 

даҳони моҳӣ баробар бошад. Ғизои ғурӯшавӣ ба таври дастӣ ё бо ёрии 

дастгоҳи худкор ба сатҳи бассейн пошида мешавад. Дар ҷадвали 2 барои 

гулмоҳиҳои гуногунмасса ғурӯшаҳои мувофиқи ғизоӣ пешкаш гардидааст  

[29; 35; 11-M]. 

Ҷадвали 2 – Андозаи ғизои ғурӯшавӣ,  

вобаста ба массаи биологии гулмоҳӣ 

Массаи  

гулмоҳӣ, г 

Андозаи  

ғурӯша, мм 
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То 0,2 0,4-0,6 

0,2-1,0 0,6-1,0 

1-2 1,0-1,5 

2-5 1,5-2,5 

5-15 3,2 

15-50 4,5 

50-200 6,0 

Аз 200 зиёдтар 8,0 

Азбаски ҳиссаи хароҷот барои харидорӣ ё тайёр намудани ғизои 

омехтаи сунъӣ дар моҳипарварии шакли интенсивӣ то 70-80% арзиши 

умумии гулмоҳиро ташкил менамояд, бинобар он, ҳар як ҷузъи ғизодиҳии 

моҳӣ, ки барои оқилона истифода бурдани ғизо ва коҳиш додани нархи ҳар 

як кг моҳӣ имконият фароҳам меорад, бисёр муҳим буда, ба натиҷаҳои 

ниҳоии фаъолияти хоҷагии моҳипарварӣ ҳатман таъсир мерасонад. 

Стратегияи асосии моҳипарвар – дастрасии фаврӣ ба рушди максималӣ 

ва якхелаи гулмоҳиҳои ҳама синну сол бо нигаҳдории сифати мавҷудаи об ё 

коҳишдиҳии камтарини сифати он мебошад. Барои расидан ба ин стратегия 

нақши асосиро сифати ғизои омехта, интихоби ратсион ва технологияи 

ғизодиҳӣ мебозад, ки онҳо аз ҳарорати об ва андозаҳои моҳӣ вобастагӣ 

доранд. 

Дар ҳарорати оптималӣ моҳӣ ба ғизои бештар ниёз дошта, ҳар қадар 

андозаи он хурдтар бошад, мубодилаи моддаҳо дар организми он ҳамон 

қадар зудтар гузашта, ба ҳар як воҳиди массаи ҷисмаш нисбатан зиёдтар ғизо 

талаб менамояд. Барои дуруст муайян кардани ратсиони гулмоҳӣ моҳипарвар 

бояд дастури заводи ғизоистеҳсолкунандаро ба роҳбарӣ гирад. Дар ҷадвали 3 

дастури яке аз ширкатҳои маъруфи аврупоии истеҳсолкунандаи ғизои 

омехтаи гулмоҳӣ – Aller Aqua вобаста ба ратсиони шабонарӯзии гулмоҳӣ (% 

аз массаи биологӣ) оварда шудааст [29; 11-M]. 

Ҷадвали 3 – Меъёри шабонарӯзии ғизои ғурӯшавии гулмоҳӣ (% аз масса), вобаста ба 

дарозӣ (см) ва массаи биологии моҳӣ (г) ва ҳарорати миёнаи об  

Андозаи моҳӣ Андозаи 

ғурӯша 

Ҳарорати об, 
0
С 

дарозӣ, масса, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
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см г 

11-16 15-45 2 мм 
1,2-

0,9 

1,4-

1,1 

1,6-

1,3 

1,9-

1,5 

2,2-

1,7 

2,5-

1,9 

2,9-

2,2 

3,1-

2,3 

3,1-

2,3 

15-21 40-100 XS 
0,9-

0,7 

1,1-

0,8 

1,3-

1,1 

1,5-

1,2 

1,7-

1,4 

2,0-

1,6 

2,3-

1,9 

2,4-

1,9 

2,4-

2,0 

19-32 80-300 S 
0,7-

0,5 

0,9-

0,6 

1,1-

0,7 

1,3-

0,9 

1,5-

1,1 

1,7-

1,3 

2,0-

1,5 

2,0-

1,5 

2,1-

1,5 

32-51 
300-

1200 
M 

0,5-

0,4 

0,6-

0,5 

0,7-

0,5 

0,9-

0,6 

1,1-

0,7 

1,3-

0,8 

1,5-

1,1 

1,5-

1,1 

1,5-

1,1 

50-55 
1000-

2000 
L 

0,4-

0,3 

0,5-

0,4 

0,6-

0,5 

0,6-

0,5 

0,7-

0,6 

0,9-

0,7 

1,1-

0,9 

1,1-

0,9 

1,2-

0,9 

Вобаста ба масъалаҳои маркетинг сайди гулмоҳии бассейнро аз рӯйи 

яке аз ду стратегия ба роҳ мемонанд: якум, моҳидории доимӣ (аз рӯйи 

зарурат – ҳар рӯз, ҳар ҳафта ва ғайра) аз қисми муайяни галлаи гулмоҳӣ; 

дуюм, сайди пурраи галлаи гулмоҳӣ.  

Стратегияи якумро вақте амалӣ мегардонанд, ки агар ба бозори 

истеъмолӣ гулмоҳии молиро, мувофиқи фармоиш (талабот), ба миқдори 

начандон зиёд ба фурӯш баровардан лозим бошад. Маъмулан, 

фармоишгарони ин навъи муомилот табархонаҳо, гипер- ва супермаркетҳо ва 

инчунин он нуқтаҳои савдо шуда метавонанд, ки барои онҳо мавҷуд будани 

гулмоҳии молӣ дар тамоми давраҳои сол муҳим мебошад. 

Аз стратегияи дуюм вақте истифода мебаранд, ки гулмоҳии молӣ пурра 

барои содироти беруна ё коркарди саноатӣ пешбинӣ шуда бошад. 
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Боби II  

АМСИЛАСОЗИҲОИ ГИПОТЕЗӢ, КОНСЕПТУАЛӢ ВА ТАРЗҲОИ 

ҲИСОБКУНИИ РАВАНДҲОИ ГУНОГУНИ ҲАЁТИ ГУЛМОҲӢ 

БАРОИ СИСТЕМАИ БАССЕЙНИ МОҲИПАРВАРӢ  

2.1. Сарсухан 

Ҳангоми амсиласозиҳои математикӣ ва имитатсионӣ (тақлидӣ) вобаста 

ба мушаххасоти масъалаҳо ва объектҳои таҳқиқотӣ аз дастгоҳҳои гуногуни 

математикӣ истифода мебаранд. Масалан, агар барои тасвири як намуди 

масъалаҳо татбиқи муодилаҳои фарқии охирнок ба мақсад мувофиқтар 

бошад, барои дигар намуди масъалаҳо метавонад муодилаҳои 

дифференсиалии одӣ ё муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ, 

барои намуди сеюм – услуби дискретӣ ё стохастикии амсиласозӣ истифода 

шавад. 

Азбаски равандҳои асосии мубодилаи моддаҳо, энергия ва иттилоот дар 

тамоми экосистемаҳои обӣ сифатан якхела амалӣ мегарданд, бинобар он 

асоси амсиласозии гулмоҳипарварӣ дар системаи бассейниро амсилаҳои 

консептуалӣ, математикӣ ва компютерии мавҷудаи ба технологияҳои 

моҳипарварӣ дар экосистемаи ҳавзҳо, обанборҳо ва кӯлҳо бахшидашуда 

ташкил додаанд [1-154]. 

Мо дар ибтидо аз пешкаш намудани як амсилаи хеле одии популятсияи 

моҳии дар экосистемаи шириноби табиӣ ҳаётбаранда шурӯъ менамоем, ки он 

дар монографияи яке аз муҳаққиқони маъруфи соҳа В.В. Меншуткин 

«Искусство моделирования (экология, физиология, эволюция)» [91] – 

«Маҳорати амсиласозӣ» оварда шуда, аз тарафи мо такмил дода шудааст. Дар 

амсилаи мазкур, ки ғояҳои асосии он дар тамоми раванди таҳқиқоти мо 

истифода хоҳанд шуд, тағйирёбии динамикаи миқдор (N) ва афзоиши массаи 

биологии фардҳои моҳӣ (M) вобаста ба синну солашон (t) дар намуди 

системаи муодилаҳои зерин тасвир ёфтааст: 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= −(𝜛 +ῶ) ∙ 𝑁, 
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𝑑𝑀

𝑑𝑡
= 𝜇, 

𝑌(𝑡) = ∫ ῶ ∙ 𝑁 ∙ 𝑑𝑡.
∞

𝑡∗
 

Дар ин система бо ёрии 𝜛 – коэффитсиенти фавти табиии моҳӣ, ῶ – 

коэффитсиенти марги истеҳсолии он, 𝜇  – коэффитсиенти рушду афзоиши 

моҳӣ, 𝑌(𝑡)  – функсияи сайдкунии моҳӣ ва 𝑡∗  – синну соли моҳиҳои 

сайдшаванда ишорат гардидааст. 

Ҳалли аналитикии муодилаҳои системаи мазкурро дар мавриди доимӣ 

будани коэффитсиентҳояш дар мақолаҳои зиёде, масалан [8; 117], вохӯрдан 

мумкин аст: 

𝑁(𝑡) = 𝑁0 ∙ 𝑒
−(𝜛+ῶ)∙𝑡 , 

𝑀(𝑡) = 𝜇 ∙ 𝑡, 

𝑌(𝑡) = 𝜇 ∙ ῶ ∙ 𝑁0
𝑒−(𝜛+ῶ)∙𝑡

∗

𝜛 +ῶ
(𝑡∗ +

1

𝜛 +ῶ
) , 

ки дар ин ҷо 𝑁0 – миқдори аввалаи моҳиҳои популятсияро ифода менамояд.  

Аммо ҳангоми баҳисобгирии одитарин равандҳои воқеӣ, масалан фавти 

табиии моҳӣ вобаста ба синну солаш ё марги истеҳсолии он вобаста ба 

андозааш, аллакай ба мо лозим меояд, ки барои ҳалли муодилаи 

дифференсиалии якуми система аз методҳои тақрибии ададӣ истифода барем. 

Дар мавриди амсиласозии популятсияи гулмоҳии системаи бассейнӣ бошад, 

натанҳо ин гуна вобастагиҳо, балки махсусиятҳои зиёди дигари 

моҳипарвариро низ ба инобат гирифтан лозим меояд.  

2.2. Амсиласозии гипотезии гулмоҳипарварӣ барои системаи бассейн 

Дар амалия ҳар гуна популятсияи гулмоҳии дар экосистемаи бассейнҳо 

парваришёбандаро ба гурӯҳҳои муайяни синнусолии 𝐺1(𝑡), 𝐺2(𝑡),… , 𝐺𝑛(𝑡) 

тақсим мекунанд, ки рушду инкишофи ҳар кадоми онҳо дар ҳар як лаҳзаи 

вақти додашудаи марҳилаи таҳқиқотии ҳаёти он 𝑡 ∈ [𝑡0; 𝑡𝑘] бо ёрии миқдори 

моҳиҳои ҳар як гурӯҳ –𝑁𝑖(𝑡), массаи миёнаи фарди алоҳидаи ҳар як гурӯҳи 
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моҳиҳо –𝑀𝑖(𝑡)  ва массаи биологии умумии ҳар як гурӯҳи моҳиҳои 

бассейнҳо – 𝐵𝑖(𝑡), 𝑖 = 1,2,… , 𝑛 муайян, таҳқиқ ва баҳо дода мешавад. 

Тағйирёбии миқдор ва массаи биологии моҳиҳои гурӯҳҳо аз ҳарорати 

об, консентратсияи гази оксигени дар об ҳалшуда, дараҷаи фаъолнокии 

ионҳои гидрогени об, мувофиқати сифат, суръат ва миқдори оби бассейнҳо 

бо миқдор ва массаи биологии моҳиҳои дар онҳо парваришёбанда ва 

муҳимтар аз ҳама ба сифату миқдори ғизои омехтаи ба бассейнҳо 

иловашаванда ва ҳамчунин ба дигар омилҳои беруниву дохилӣ вобаста 

мебошад. Аз рӯйи динамикаи миқдору массаи моҳиҳои гурӯҳҳои синнусолӣ 

метавон ба вазъи умумии популятсияи гулмоҳӣ дар экосистемаи бассейнҳо 

дар ягон давраи мушаххас баҳо дод.  

Дар расми 8 амсилаи гипотезии раванди умумии гулмоҳипарварӣ дар 

экосистемаи бассейнӣ тасвир ёфтааст. Тавре аз расм дида мешавад, барои 

тавсифи таъсиррасониҳои омилҳои табиӣ ба система ва тасвири идоракунии 

реҷаҳои истифодаи ғизои омехта дар амсила ду омили (параметри) табиӣ – 

ҳарорати об – 𝑇(𝑡) ва консентратсияи оксигени дар об ҳалшуда – 𝑂2(𝑡) ва 

инчунин як функсияи идорӣ – реҷаи иловакунии ғизои омехтаи сунъӣ ба 

экосистемаи бассейнӣ – 𝑈(𝑡)  ба ҳисоб гирифта шудааст. Тамоми раванди 

парвариш, фаъолият ва сиклҳои ҳаёти гулмоҳӣ дар экосистемаи бассейнҳо 

маҳз аз ҳамин омилҳо вобаста ҳисобида мешавад [8-M].  

Бояд зикр намуд, ки таҳияи амсилаи сиклҳои ҳаёти гулмоҳӣ дар 

экосистемаи бассейнӣ барои ҳалли якчанд масъала муҳим арзёбӣ карда 

мешавад.  

Аввалан, он имкон медиҳад, ки тамоми натиҷаҳои таҳқиқоти 

ихтиологӣ, физиологӣ, биохимиявӣ ва экологии дар ин самт анҷомдодашуда 

умумигардон ва ҷамъбаст карда шавад.  

Дуюм, дурустии тасаввуроти назариявӣ оид ба механизмҳои 

амалишавии фаъолияти гулмоҳӣ дар ҳамаи марҳилаҳои рушди синнусолии 

он санҷида шуда, пайвандҳои байниҳамдигарии марҳилаҳо ва нуқтаҳои 
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гузариши онҳо аз марҳилаҳои поёнӣ ба марҳилаҳои болоии синнусолӣ 

мушаххас гардонида шавад.  

 
Расми 8 – Амсилаи гипотезии раванди гулмоҳипарварӣ дар экосистемаи бассейн  

Ва ниҳоят, натиҷаҳои ҷамъбастии амсиласозӣ дар ҳалли масъалаҳои 

гуногуни гулмоҳипарварӣ, таъмини амнияти ғизоӣ ва дигар масъалаҳои 

характери иқтисодиву иҷтимоӣ ва техникидошта истифода бурда шавад. 

2.3. Амсиласозии консептуалии марҳилаҳои  

ҳаёти гулмоҳӣ барои системаи бассейн 

Асоси амсилаи консептуалии (алгоритми) гузариши вазъи популятсияи 

гулмоҳиро аз як марҳилаи ҳаётӣ ба дигараш дар системаи бассейнӣ, ки дар 

расми 9 тасвир ёфтааст, танҳо равандҳои афзоиш ва фавти табииву марги 

маҷбурии (истеҳсолии) моҳӣ ташкил медиҳанду бас. Дар масири марҳилаи 

мушаххаси ҳаётӣ дар натиҷаи фавти табиӣ ва марги истеҳсолӣ як қисми 

муайяни моҳиҳои (𝜔𝑖 ) ҳар як гурӯҳи синнусолӣ – 𝐺𝑖(𝑡), 𝑖 = 1,2,… ,7 оламро 

падруд гуфта, қисми боқимондаи онҳо ба гурӯҳҳои синнусолии навбатӣ 

мегузаранд. Гурӯҳи якуми синнусолӣ – 𝐺1(𝑡), ки аз тухмчаи (�̂�  – ихроҷи) 
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моҳиҳои истеҳсолӣ – 𝐺7(𝑡)  ташаккул меёбад, барои ин қоида истисно аст. 

Тибқи талаботи бозор ҳиссаи муайяни (Y) моҳиҳои гурӯҳҳои синнусолии 

шашум ва ҳафтум – 𝐺6(𝑡), 𝐺7(𝑡) сайд карда мешаванд [8-M]. 

 
Расми 9 – Нақшаи амсилаи консептуалии популятсияи гулмоҳӣ  

дар системаи бассейнӣ бо сикли дусолаи парвариш 

Амсилаи консептуалии овардашудаи популятсияи гулмоҳиро бо 

истифода аз дастгоҳи муодилаҳои фарқии охирнок дар намуди зерин тасвир 

кардан мумкин аст: 

�̂� = 𝛾 ∙ 𝐺7(𝑡) ∙ (1 − 𝜔7), 

𝐺1(𝑡 + 1) = 𝛼 ∙ �̂� ∙ 𝑒
−𝛽∙�̂� , 

𝐺2(𝑡 + 1) = 𝐺1(𝑡) ∙ (1 − 𝜔1), 

𝐺3(𝑡 + 1) = 𝐺2(𝑡) ∙ (1 − 𝜔2), 

𝐺4(𝑡 + 1) = 𝐺3(𝑡) ∙ (1 − 𝜔3), 

𝐺5(𝑡 + 1) = 𝐺4(𝑡) ∙ (1 − 𝜔4), 

𝐺6(𝑡 + 1) = 𝐺5(𝑡) ∙ (1 − 𝜔5), 

𝐺7(𝑡 + 1) = 𝐺6(𝑡) ∙ (1 − 𝜔6). 
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Дар системаи муодилаҳои овардашуда 𝐺𝑖(𝑡 + 1), 𝐺𝑖(𝑡) – ишораи гурӯҳи  

i-юми синнусолии моҳиҳо (𝑖 = 1, 2,… , 7) дар лаҳзаҳои вақти 𝑡 + 1 ва 𝑡, �̂�  – 

миқдори тухмчаҳои истеҳсолнамудаи (ихроҷнамудаи, элиминатсияшудаи) 

моҳиҳои гурӯҳи 𝐺7(𝑡), 𝛾 – коэффитсиенти сернаслии моҳиҳои гурӯҳи 𝐺7(𝑡) 

(миқдори тухмчаҳои истеҳсолнамудаи як фарди ин гурӯҳ), 𝜔𝑖  – 

коэффитсиенти фавти умумии гурӯҳи моҳиҳои синну соли i-юм (ҳиссаи 

моҳиҳои бо сабабҳои гуногун азбайнрафта), α ва β – коэффитсиентҳои 

функсияи такрористеҳсоли моҳӣ мебошанд [143]. 

2.4. Тарзи ҳисобкунии массаи биологӣ,  

миқдор, маҳсул ва ихроҷи гулмоҳӣ 

Тавре қаблан қайд гардид, дар амсилаи таҳияшаванда вазъи ҳар як 

гурӯҳи синнусолии гулмоҳӣ – 𝐺𝑖(𝑡)  дар ҳар як лаҳзаи вақти додашудаи t 

мувофиқан ба воситаи тағйирёбандаҳои 𝑁𝑖(𝑡),𝑀𝑖(𝑡), 𝐵𝑖(𝑡), 𝑖 = 1,2,3,4,5,6,7 – 

миқдори фардҳо, массаи миёнаи ҷисми як фард ва массаи биологии умумии 

моҳиҳои ҳар як гурӯҳи синнусолии i-юм арзёбӣ карда хоҳад шуд. 

Барои осонии кор ҳангоми арзёбии вазъи марҳилаи мушаххаси ҳаёти 

гулмоҳӣ дар лаҳзаи вақти додашудаи t аз истифодаи шохиси (индекси) 

синнусолии тағйирёбандаҳои амсила даст кашида, онҳоро мувофиқан бо 

𝑁(𝑡),𝑀(𝑡), 𝐵(𝑡)  ишорат мекунем. Бо бузургиҳои мазкур, ки тағйирёбии 

қимати дилхоҳи онҳо ба вазъи қимати дигарҳояш таъсиррасон мебошад, 

инчунин нишондиҳандаҳои дигари биологӣ, ба монанди маҳсул ва 

элиминатсияи (ихроҷи) гулмоҳӣ, алоқаманд мебошанд. Дар амсилаи 

таҳияшаванда муваққатан гуногунсуръатии рушди фардҳои алоҳидаи 

марҳилаи синнусолӣ ба ҳисоб гирифта намешавад. 

Массаи биологии (биомассаи) умумии моҳиҳои синну соли додашуда – 

𝐵(𝑡)  ҳамчун ҳосили зарби миқдори онҳо – 𝑁(𝑡)  бар массаи миёнаи як 

фардашон – 𝑀(𝑡) ҳисоб карда мешавад [91; 8-M]: 

𝐵(𝑡) = 𝑁(𝑡) ∙ 𝑀(𝑡).                                                             (1) 
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Маҳсули моҳиҳо – 𝑃(𝑡) бо миқдори моддаҳои органикии дар давоми як 

воҳиди вақт аз тарафи онҳо истеҳсолшуда баҳо дода мешавад. Ба маҳсули 

моҳиҳо натанҳо моддаҳои органикии ҳосилшудае, ки дар афзоиши массаи 

онҳо (маҳсули соматикӣ) масраф мегарданд, балки инчунин маҳсули 

алоқаҳои ҷинсии байни онҳо (маҳсули генеративӣ – тухм), ки дар шакли 

ихроҷҳои органикӣ ифода меёбанд, дохил мешаванд.  

Бо назардошти бефосилагии раванди ташаккулёбии массаи ҷисми 

фарди гулмоҳӣ – 𝑀(𝑡)  маҳсул ё массаи биологии умумии дар як воҳиди 

вақти додашуда истеҳсолнамудаи кулли фардҳои синну соли мушаххаси он 

ҳамчун ҳосили зарби миқдори умумии ин моҳиҳо бар суръати лаҳзавии 

тағйирёбии массаи як фардашон ҳисоб карда мешавад [91; 8-M]: 

𝑃(𝑡) = 𝑁(𝑡) ∙
𝑑𝑀

𝑑𝑡
.                                                             (2) 

Айнан ҳамин тавр раванди элиминатсияи (ихроҷи) гулмоҳӣ ҳисоб 

карда мешавад, яъне массаи биологии умумии дар як воҳиди вақт гумкардаи 

кулли фардҳои моҳиҳои синну соли додашуда ба ҳосили зарби массаи 

биологии миёнаи ҷисми як фарди онҳо бар суръати лаҳзавии тағйирёбии 

миқдори умумиашон баробар аст [91; 8-M]: 

 𝐸(𝑡) = −𝑀(𝑡) ∙
𝑑𝑁

𝑑𝑡
.                                                             (3) 

Аломати минус дар формулаи элиминатсияи гулмоҳӣ (3) маънои онро 

дорад, ки миқдори фардҳои марҳилаи додашудаи синнусолии гулмоҳиҳои 

дар экосистемаи бассейнӣ парваришёбанда танҳо кам мегардад. Яъне, 

азбаски дар экосистемаи бассейнҳои гулмоҳипарварӣ равандҳои эмигратсия 

ва иммигратсияи моҳӣ умуман ҷой дошта наметавонанд, пас миқдори 

моҳиҳои синнусолии баъдии экосистема танҳо аз миқдори моҳиҳои 

синнусолии қаблии он вобаста буда метавонад. Аз ин рӯ, азбаски дар ин 

маврид гузариши миқдори моҳӣ аз як марҳила ба марҳилаи дигари 

синнусолӣ танҳо тамоюли камшавиро ба худ касб менамояд, бинобар он 

ҳосилаи миқдори гулмоҳӣ низ танҳо бузургии манфӣ буда метавонад.  
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Албатта аз нуқтаи назари экологӣ ин гуна тасвир намудани раванди 

элиминатсия чандон саҳеҳ нест, чунки ҳар як фарди гулмоҳӣ метавонад 

танҳо яклухт, ҳамчун як ҷисми том ва якбора бифавтад. Ва аз ҳамин нуқтаи 

назар функсияи миқдори гулмоҳӣ – 𝑁(𝑡) низ набояд намуди бефосила, балки 

мебоист намуди зинашакл медошт. Аммо ҳангоми дар як бассейни ҳаҷман 

начандон калон парвариш намудани миқдори хеле зиёди фардҳои гулмоҳӣ, 

ки хоси моҳипарварии интенсивӣ мебошад, иваз намудани функсияи 

зинашакл ба функсияи суфтаи бефосила ҷоиз ҳисобида мешавад. Дар тамоми 

масъалаҳои экологияи математикии классикӣ ва илми демографияи муосир 

низ маҳз ҳамин нуқтаи назар истифода шудааст.  

Аз тарафи дигар формулаҳои (2) ва (3)-ро ба воситаи формулаҳои 

фарқии охирнок, ки дар илми экология бо номи формулаҳои Бойсен-Йенсен 

[17] машҳур буда, барои мутахассисони соҳаи биология бештар мақбуланд, 

ифода кардан ягон мушкилӣ надорад: 

𝑃(𝑡) =  
𝑁(𝑡𝑘−1) + 𝑁(𝑡𝑘)

2
∙
𝑀(𝑡𝑘) − 𝑀(𝑡𝑘−1)

𝑡𝑘 − 𝑡𝑘−1
, 

𝐸(𝑡) =  
𝑀(𝑡𝑘−1) + 𝑀(𝑡𝑘)

2
∙
𝑁(𝑡𝑘−1) − 𝑁(𝑡𝑘)

𝑡𝑘 − 𝑡𝑘−1
. 

Аз таърифҳои маҳсул ва элиминатсияи гулмоҳӣ, формулаҳои (2) ва (3), 

бармеояд, ки ин бузургиҳо аз намуди функсияҳои (графикҳои) рушди миқдор 

ва массаи миёнаи ҷисми як фарди моҳӣ вобаста мебошанд. Ҳоло мо ба 

омӯзиш ва арзёбии ин функсияҳо мегузарем.  

2.5. Намуди функсияи миқдори гулмоҳӣ 

Намуди аз ҳама одии функсияи миқдори гулмоҳии синну соли 

додашударо дар мавриде ҳосил намудан мумкин аст, ки агар ҳиссаи фардҳои 

фаноёбандаи (мирандаи) он дар тамоми фосилаи вақти марҳилавии рушди 

моҳӣ бузургии доимиро ташкил диҳад, яъне суръати лаҳзавии тағйирёбии 

миқдори моҳӣ чунин ифода карда шавад [91; 8-M]: 
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𝑑𝑁

𝑑𝑡
= −ώ ∙ 𝑁, 

ки дар ин ҷо ώ – коэффитсиенти марги лаҳзавии моҳӣ ном дорад.  

Ин гуна функсияи камшавии миқдори гулмоҳиро намуди 

экспоненсиалӣ меноманд. Ҳалли муодилаи дифференсиалии мазкур ба осонӣ 

ёфта мешавад: 

𝑁(𝑡) = 𝑁0 ∙ 𝑒
−ώ𝑡.  

Дар ин ҷо ба воситаи 𝑁0 = 𝑁(𝑡0)  – миқдори гулмоҳӣ дар лаҳзаи вақти 

аввалаи додашудаи 𝑡 = 𝑡0 ва бо 𝑁 = 𝑁(𝑡) – миқдори он дар лаҳзаҳои вақти 

баъдии дилхоҳи 𝑡 ишорат гардидааст. 

Азбаски мустақиман ҳисоб намудани коэффитсиенти марги лаҳзавӣ – 

ώ  амалан имконнопазир аст, бинобар он аз рӯйи ду бузургии додашудаи 

миқдори моҳӣ 𝑁(𝑡𝑘−1) ва 𝑁(𝑡𝑘)  дар ду лаҳзаи гуногуни вақти 𝑡𝑘−1  ва 

𝑡𝑘 , 𝑘 = 1,2,… ба ҷойи он коэффитсиенти фавти умумии моҳӣ – ω ҳисоб карда 

мешавад [91]: 

𝜔 =
𝑁(𝑡𝑘)/𝑁(𝑡𝑘−1)

𝑡𝑘 − 𝑡𝑘−1
. 

Дар тафовут бо қимати коэффитсиенти марги лаҳзавии гулмоҳӣ – ώ 

қимати коэффитсиенти фавти умумии он – ω наметавонад аз адади 1 калон 

бошад. Аммо бо истифода аз таносубҳои зерин мо метавонем ба осонӣ як 

коэффитсиенти фавтро ба воситаи дигараш ифода намуда, дар мавриди 

дилхоҳ аз яке ба дигараш гузарем: 

𝜔 = 1 − 𝑒−ώ(𝑡𝑘−𝑡𝑘−1), 

ώ = −𝑙𝑛
1 − 𝜔

𝑡𝑘 − 𝑡𝑘−1
. 

2.6. Намудҳои функсияи рушди массаи гулмоҳӣ 
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Барои тасвир намудани раванди рушди массаи биологии гулмоҳии 

синну соли муайян аз формулаҳои гуногун (экспоненсиалӣ, логистикӣ, s-

шакл, дараҷавӣ, хаттӣ ва ғайра) истифода мебаранд.  

Функсияи рушди экспоненсиалӣ. Намуди нисбатан одии функсияи 

рушди массаро вақте ҳосил намудан мумкин аст, ки агар суръати рушд 

доимӣ ҳисоб карда шавад. Ин гуна намуди функсияи рушди масса 

экспоненсиалӣ ном дошта, бо формулаи зерин тасвир карда мешавад [91; 7-

M]:  

𝜑(𝑀(𝑡)) = 𝑀0 ∙ 𝑒
ℓ1𝑡 , 

ки дар ин ҷо 𝑀0  – массаи биологии аввалаи гулмоҳӣ (масалан, массаи 

тухмчаҳои моҳиҳои истеҳсолӣ ё массаи моҳиҳои синну соли марҳилаи қаблӣ 

дар интиҳои вақти рушдашон) буда, коэффитсиенти ℓ1  аз рӯйи формулаи 

зерин ҳисоб карда мешавад: 

ℓ1 =
1

𝑡𝑚𝑎𝑥
∙ ln

1

𝑀0
 . 

Коэффитсиети ℓ1  дар ин маврид на ба воситаи бузургиҳои мутлақ, 

балки бо ҳиссаи калонтарин массаи имконпазири фардҳои гулмоҳӣ дар 

интиҳои вақти марҳилаи рушдашон – 𝑡𝑚𝑎𝑥 муайян карда мешавад. 

Функсияи рушди логистикӣ. Агар бо афзудани синну соли гулмоҳӣ 

суръати рушди массаи биологии он ба таври хаттӣ коҳиш ёфта, ҳангоми ба 

ягон қимати ҳудудӣ (дефинитивӣ) – 𝑀𝐷 расидани синну солаш рушди массаи 

он умуман қатъ гардад, он гоҳ барои тасвир намудани раванди рушд аз 

намуди функсияе истифода мебаранд, ки он функсияи логистикӣ ном дошта, 

бо формулаҳои зерин ифода карда мешавад [91; 7-M]: 

𝜑(𝑀(𝑡)) = 𝑀0 + (𝑀𝐷 −𝑀0) ∙ (1 − 𝑒
−ℓ2𝑡), 

ℓ2 = −
1

𝑡𝑚𝑎𝑥
∙ ln

𝑀𝐷 −𝑀𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑀𝐷 −𝑀0
 . 
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Функсияи рушди s-шакл. Намуди функсияи s-шакли рушди массаи 

биологии организмҳо, ки дар амсиласозии математикии масъалаҳои 

ихтиологӣ нисбат ба функсияҳои қаблӣ бештар мавриди истифода қарор дода 

шудааст, аз тарафи Л. Берталанфи пешкаш гардидааст [12; 7-M]: 

𝜑(𝑀(𝑡)) = 𝑀0 + (𝑀𝐷 −𝑀0) ∙ (1 − 𝑒
−ℓ3𝑡)

3
, 

ℓ3 = −
1

𝑡𝑚𝑎𝑥
∙ ln (1 − √

𝑀𝑡𝑚𝑎𝑥 −𝑀0

𝑀𝐷 −𝑀0

3

) . 

Функсияи мазкур раванди мураккабтари рушди массаи биологии 

фардҳои синну соли додашудаи моҳиро тасвир менамояд, ки тибқи он 

суръати максималии рушди массаи моҳӣ на дар марҳилаи ибтидоӣ, балки дар 

марҳилаҳои баъдии ҳаёти он ба даст оварда мешавад. 

Функсияи рушди хаттӣ. Баъзан барои тасвир намудани раванди 

рушди массаи биологии моҳӣ аз функсияи хаттӣ низ истифода мебаранд, ки 

он дар байни функсияҳои рушд аз ҳама функсияи одитарин ба ҳисоб меравад 

[7-M]: 

𝜑(𝑀(𝑡)) = 𝑀0 + (𝑀𝑡𝑚𝑎𝑥 −𝑀0) ∙
𝑡

𝑡𝑚𝑎𝑥
. 

Азбаски барои рушди хаттии масса ягон хел ҳудуд вуҷуд надорад, 

бинобар он, дар ин маврид татбиқ намудани мафҳуми массаи дефинитивӣ 

низ ҳеҷ гуна маънӣ надорад. Аз ин рӯ, дар ин функсия ҳамон қимати массаи 

биологии фарди моҳӣ истифода бурда мешавад, ки он дар интиҳои марҳилаи 

таҳқиқотӣ – 𝑀𝑡𝑚𝑎𝑥 ба даст оварда мешавад. 

Функсияи рушди дараҷавӣ. Бо ёрии функсияҳои дараҷавӣ бошад, 

шакли зарурии функсияи рушди массаи фарди моҳиро ба осонӣ сохтан, 

интихоб ва барқарор кардан мумкин аст [91; 7-M]: 

𝜑(𝑀(𝑡)) = 𝑀0 + (𝑀𝑡𝑚𝑎𝑥 −𝑀0) ∙ (
𝑡

𝑡𝑚𝑎𝑥
)
𝑟
.                                    (4) 
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Ҳангоми нишондиҳандаи дараҷа r<1 будан, функсияи дараҷавии (4) ба 

мисли функсияи логистикӣ бо болоравии синну сол ҳолати нисбатан сусти 

рушди массаи фарди моҳӣ ва ҳангоми r>1 будан, баръакс, ба мисли 

функсияи экспоненсиалӣ ҳолати нисбатан босуръати рушди массаи фарди 

моҳиро тасвир менамояд. 

2.7. Таҳлили қиёсии функсияҳои рушд 

Дар расми 10, ки кулли иттилооти графикӣ ва матнии он ба пуррагӣ аз 

[91] иқтибос гардидааст, бо истифода аз як намуд функсияи миқдори умумии 

моҳиҳои синну соли додашуда – N(t) дар қиматҳои мушаххаси параметрҳои 

M0 = 0,03, MD = 1,5 ва ώ = 0,21  қиёси графикҳои чор намуд функсияҳои 

рушди массаи миёнаи фардҳои гулмоҳӣ – M(t) (экспоненсиалӣ, логистикӣ, s-

шакл ва хаттӣ) пешкаш гардида, мувофиқан намуди графикҳои функсияҳои 

B(t) – биомассаи умумӣ, P(t) – маҳсул ва E(t) – элиминатсияи моҳиҳо тасвир 

ёфтааст, ки онҳо баёнгари динамикаи ҳаёти гулмоҳӣ дар марҳилаи додашуда 

мебошанд. 

 
Расми 10 – Намунаҳои динамикаи марҳилаи мушаххаси ҳаёти гулмоҳӣ бо истифода 

аз функсияи ягонаи миқдор ва функсияҳои гуногуни рушди массаи фардҳои моҳӣ: 

а) – экспоненсиалӣ, б) – логистикӣ, в) – s-шакл, г) – хаттӣ 
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Аз намунаи графикҳои биомасса (В), маҳсул (Р) ва элиминатсияи 

гулмоҳӣ (Е), ки дар сутуни якуми (а – рушди экспоненсиалии массаи фард) 

сатри поёнии ҷадвал (расми 10) ҷой дода шудаанд, дида мешавад, ки қимати 

ин бузургиҳо бо афзудани вақт ба таври монотонӣ кам мегарданд, яъне 

функсияҳои монотонии камшаванда будаанд.  

Агар барои қиматҳои овардашудаи параметрҳои M0 , MD  ва ώ шакли 

функсияи рушди массаи моҳиро аз экспоненсиалӣ ба логистикӣ иваз намоем 

(сутуни дуюм – б), он гоҳ мебинем, ки дар ин маврид бузургии мутлақи 

маҳсули умумии гулмоҳӣ (Р) ба таври назаррас меафзояд, вале бузургии 

нисбати маҳсули умумӣ бар биомассаи он (коэффитсиенти Р/В) бошад, кам 

тағйир меёбад. Максимуми функсияи биомассаи умумии гулмоҳӣ (В) дар ин 

маврид ба вақте рост меояд, ки дар он қиматҳои маҳсул (Р) ва элиминатсияи 

моҳӣ (Е) бо ҳам баробар мебошанд [91; 7-M]. 

Ҳангоми гузариш ба функсияи s-шакли рушди масса (сутуни сеюм – в) 

бузургии мутлақи маҳсули умумии гулмоҳӣ (Р) нисбат ба ҳамин гуна 

қиматаш дар функсияи экспоненсиалии рушди масса зиёдтар гашта, вале 

нисбат ба функсияи логистикӣ хеле кам мегардад. 

Самараи истифодаи функсияи хаттии рушди массаи фардро (расми 10, 

сутуни чорум – г) дар муқоиса бо функсияҳои дараҷавии рушд (расми 11, 

сутунҳои якум – а ва дуюм – б) арзёбӣ намудан мувофиқи мақсад мебошад.  

Масалан, дар ҳолати r=0,5 будан, формулаи (4) функсияи решаи квадратиро 

ифода намуда, шакли барҷастаи графики функсияи дараҷавии рушди масса 

ва дар ҳолати r=2 будан, он функсияи квадратиро ифода менамояд ва шакли 

фурӯхамидаи графики функсияи дараҷавии рушди массаи фарди моҳиро ба 

худ қабул мекунад [91; 7-M].  

Бузургии маҳсули умумии моҳӣ бошад, қимати максималии худро 

ҳангоми истифодаи графики ба боло қатшуда (хамшуда) ва қимати 

минималиашро ҳангоми истифодаи графики ба поён қатшуда мегирад. 

Коэффитсиенти Р/В дар ин маврид тамоюли баръакс дорад, яъне он қимати 
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максималии худро ҳангоми истифодаи функсияи квадратии рушди массаи 

моҳӣ қабул менамояд (расми 11, [91]). 

Дар расми 11 (сутунҳои в, г) дар мисоли функсияи s-шакли рушди 

массаи фардҳои гурӯҳи моҳиҳо, таъсири коэффитсиенти фавти гулмоҳӣ ώ ба 

тавсифҳои маҳсули умумии гурӯҳи додашуда тасвир ёфтааст. Аз графикҳои 

мувофиқи расм дида мешавад, ки ҳангоми хурд будани қимати 

коэффитсиенти фавт бузургии мутлақи маҳсули умумии моҳӣ (Р) меафзояд 

ва бузургии қимати Р/В бошад, баръакс, коҳиш меёбад. Сабаби зиёд гаштани 

қимати Р бо он маънидод карда мешавад, ки ба маҳсули умумии моҳиҳо 

инчунин биомассаи кулли фардҳои дар охири мавсими таҳқиқотӣ 

зиндамондаи он низ ҳамроҳ мегардад. Қимати хурди коэффитсиенти Р/В 

бошад, бо қиматҳои калони биомассаи миёнаи моҳӣ алоқаманд мебошад [91; 

7-M].  

 

Расми 11 – Намунаҳои динамикаи марҳилаи мушаххаси ҳаёти гулмоҳӣ бо истифода 

аз функсияҳои гуногуни миқдори умумӣ ва функсияи дараҷавии рушди массаи 

фардҳои моҳӣ: а) r=2, б) r=0,5, в) – фавти паст, г) – фавти баланд 

2.8. Нақши ҳарорати об дар рушди марҳилаҳои гуногуни ҳаёти гулмоҳӣ 

ва дар интихоби тағйирёбандаҳои амсилаи умумӣ 
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 Тавре баён шуд, дар раванди парвариши гулмоҳӣ ҳарорати об нақши 

калидӣ мебозад. Ин нақш начандон аз хосиятҳои худи об, балки аз хосияти 

пойкилотермии гулмоҳӣ бармеояд. Тибқи хосияти мазкур ҳарорати ҷисми 

эмбрионҳо, моҳичаҳо, ҷавонамоҳиҳо ва гулмоҳиҳои молӣ ҳамеша бо 

ҳарорати муҳити обии онҳо баробар аст. Азбаски гулмоҳӣ дар ҳар як 

марҳилаи ҷудогонаи ҳаёти худ танҳо дар ҳудудҳои муайяни ҳароратӣ 

метавонад фаъолият кунад, бинобар он барои моҳипарвар донистани ин 

ҳудудҳои ҳароратӣ бисёр муҳим мебошад. Ҳангоми тағйир ёфтани ҳарорати 

бадани гулмоҳӣ шиддати метаболизми он низ тағйир меёбад, яъне мубодилаи 

моддаҳо, таҷзия ва тақсимоти онҳо низ дар байни узвҳои организми моҳӣ 

дигаргун мешаванд.  

Эмбрионҳои рушдёбанда – 𝐺1(𝑡) ва пешазкирминавии гулмоҳӣ – 𝐺2(𝑡) 

ғизоро аз ҳисоби зардихалтачаҳои худ дарёфт намуда, оксигенро тавассути 

тамоми сатҳи баданашон дастрас менамоянд. Ҳудудҳои ҳароратии ин 

марҳилаҳои ҳаёти гулмоҳӣ ва марҳилаи кирминавии он – 𝐺3(𝑡) ба 6
0
С-12

0
С 

баробар аст. Дар ҳароратҳои баландтари ҳудудҳои мазкур суръати рушди 

эмбрионҳо ва кирминаҳо зиёд гашта, дар ҳароратҳои пасттараш, баръакс кам 

мегардад. Берун аз ҳудудҳои додашудаи ҳарорати об рушди ин марҳилаҳои 

ҳаёти гулмоҳӣ қатъ мегардад (расми 12, аз чап, [29]). 

 
Расми 12 – Ҳудудҳои ҳароратии оптималӣ (I), тоқатпазир (II) ва марговар (III) барои 

марҳилаҳои гуногуни онтогенези гулмоҳии рангинкамон: аз чап – графики 

функсияи ҳароратии рушди массаи гулмоҳӣ аз тухмчаҳои бордоршуда то 

кирминаҳои ба шинобаромада – �̅�(𝑻);  аз рост – графики функсияи ҳароратии рушди 

массаи гулмоҳӣ аз моҳичаҳои шинокунанда то моҳии истеҳсолӣ – 𝒇 ̃(𝑻) 

Фосилаи умумии вақти рушди эмбрионҳо ва кирминаҳои гулмоҳӣ аз 

давраи бордоршавии тухмчаҳо то ба шинокунӣ оғоз намудан ва ба даҳон 
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гирифтани ғизои беруна аз тарафи кирминаҳо метавонад тақрибан 37-83 

рӯзро ташкил диҳад [29; 125]. 

Пас аз гузариши кирминаҳои гулмоҳӣ ба истеъмоли ғизои омехтаи 

сунъӣ давомнокии рушди гурӯҳҳои гуногуни синнусолии минбаъдаи он 

натанҳо аз ҳарорати об ва оксигени дар об ҳалшуда, балки аз сифат ва 

миқдори ғизои истеъмолии ба системаи бассейнӣ иловашаванда вобаста 

мегардад. Масалан, давомнокии рушди гулмоҳичаҳо – 𝐺4(𝑡) дар ҳудудҳои 

ҳароратии марҳилаи ҳаётиашон (5
0
С-15

0
С), яъне аз давраи ба шинокунӣ оғоз 

намудани кирминаҳо то расидани дарозии мутлақи онҳо ба 5 см ва массаи 

миёнаашон ба 2 г, аз 1,5 то 3,0 моҳ (45-90 рӯз)-ро дар бар мегирад (расми 12, 

аз рост, [29]). 

Давомнокии рушди ҷавонамоҳиҳо – 𝐺5(𝑡), ки он аз интиҳои марҳилаи 

рушди гулмоҳичаҳо сар карда то дарозии мутлақашон ба 12,5 см ва массаи 

миёнаашон ба 25 г расидан идома меёбад, дар ҳамин ҳудудҳои ҳароратӣ (5
0
С-

15
0
С) аз 3,0 то 4,5 моҳ (90-135 рӯз)-ро дар бар мегирад. Ва ниҳоят, айнан дар 

ҳамин ҳудудҳои ҳароратӣ давомнокии рушди гулмоҳии молӣ – 𝐺6(𝑡) , ки он 

аз интиҳои марҳилаи рушди ҷавонамоҳиҳо сар карда то ба 250 г расидани 

массаи миёнаи онҳо идома меёбад, аз 4,0 то 6,5 моҳ (120-195 рӯз)-ро дар бар 

мегирад. Агар хоҷагии моҳипарварӣ хоҳиши аз 250 г то 500 г ва аз он ҳам 

зиёдтар боло бурдани массаи миёнаи гулмоҳии молиро дошта бошад – 𝐺7(𝑡), 

он гоҳ онро зарур аст, ки ба таври иловагӣ моҳиро аз 2,5 то 4,5 моҳ (75-135 

рӯз) ва барои ба моҳии истеҳсолӣ табдил додани он бошад, то ба синни 3-4-

солагӣ расиданаш бояд бо ғизои омехта таъмин намояд [29]. 

Ҳамин тариқ, популятсияи гулмоҳии дар системаи бассейнӣ бо сикли 

дусола парваришёбандаро вобаста ба ҳудудҳои ҳароратии марҳилаҳои ҳаётӣ, 

массаи миёнаи биологӣ, дарозии мутлақ ва давомнокии вақти аз як марҳила 

ба дигар марҳилаи ҳаётӣ гузаштанаш ба 7 гурӯҳи синнусолӣ тақсим намудем: 

𝐺1(𝑡)  – эмбрионӣ, 𝐺2(𝑡)  – пешазкирминавӣ, 𝐺3(𝑡)  – кирминавӣ, 𝐺4(𝑡)  – 
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моҳича, 𝐺5(𝑡)  – ҷавонамоҳӣ, 𝐺6(𝑡)  – моҳии молӣ, 𝐺7(𝑡)  – моҳии молии 

калонмасса ва тухмию таъмирӣ (истеҳсолӣ).   

2.9. Тасвири математикии ҳудудҳои ҳароратӣ дар амсила 

Аз далелҳои муътамади дар боло зикршуда собит мегардад, ки 

ҳарорати об, ҳамчун омили таъсиррасон, бояд дар амсилаи мазкур нақши 

калидии маҳдудкунандаи равандҳои афзоишу рушди гулмоҳиро бозад. Барои 

тасвири математикии ин омил ва татбиқи минбаъдаи он дар амсила мо бо 

ёрии барномаи Excel 2013 аз рӯйи тасвири графики эмпирикии ҳудудҳои 

ҳароратии оптималӣ, тоқатпазир ва марговари марҳилаҳои онтогенези 

гулмоҳӣ, ки дар расми 5 инъикос ёфтаанд [7-M], ҷадвалҳои ададӣ тартиб 

дода, дар заминаи онҳо намуди графикҳои амсилавӣ ва ифодаҳои аналитикии 

ба онҳо мувофиқи функсияҳои ҳароратиро ҳосил намудем.   

Дар расми 13 намуди умумӣ ва қисм ба қисми графики функсияи 

ҳароратии ҳудудгузор – 𝑓(̅𝑇) барои тасвири рушди массаи гулмоҳӣ (шурӯъ 

аз тухмчаҳои бордоршуда, то кирминаҳои ба шинобаромада) оварда шудааст.  

 

Расми 13 – Намуди умумӣ (аз чап) ва қисматҳои графики функсияи ҳароратии 

рушди массаи гулмоҳӣ: аз тухмчаҳои бордоршуда то кирминаҳои ба шинобаромада  
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Намуди ифодаҳои математикии инъикосгари қисматҳои алоҳидаи 

графики умумии функсияи 𝑓(̅𝑇) тавассути имкониятҳои ҷадвали электронии 

Excel 2013 (менюи зерматнӣ: Иловакунии хатти тренд►Параметрҳои 

хатти тренд►Номи функсияи аппроксиматсионӣ: Полиномӣ►Инъикоси 

ифодаи математикӣ►Дараҷаи муътамадии аппроксиматсия – R
2
) барқарор 

карда шудаанд: 

𝑓(̅𝑇) =

{
 
 

 
 
−0,0006 ∙ 𝑇3 − 0,015 ∙ 𝑇2 + 0,099 ∙ 𝑇 − 0,0971,                                        0 ≤ 𝑇 ≤ 3

−0,0021 ∙ 𝑇4 + 0,0258 ∙ 𝑇3 − 0,0879 ∙ 𝑇2 + 0,1342 ∙ 𝑇 + 0,26,             3 < 𝑇 ≤ 7

−0,0355 ∙ 𝑇2 + 0,2838 ∙ 𝑇 + 0,4057,                                                           7 < 𝑇 ≤ 13

0,0033 ∙ 𝑇2 − 0,0767 ∙ 𝑇 + 0,7328,                                                            13 < 𝑇 ≤ 16

0,0002 ∙ 𝑇4 − 0,0035 ∙ 𝑇3 + 0,011 ∙ 𝑇2 − 0,0319 ∙ 𝑇 + 0,3539, 16 < 𝑇 ≤ 20.

 

Дар расми 14 бошад, мувофиқан намуди умумӣ ва қисм ба қисми 

графики функсияи ҳароратии рушди массаи гулмоҳӣ – 𝑓 ̃(𝑇)  (шурӯъ аз 

моҳичаҳои шинокунанда, то моҳии истеҳсолӣ) оварда шудааст, ки он низ 

тибқи технологияи қаблан зикршуда рӯйи кор омадааст.   

 

Расми 14 – Намуди умумӣ (аз чап) ва қисматҳои графики функсияи ҳароратии 

рушди массаи гулмоҳӣ: аз моҳичаҳои башинобаромада то моҳии истеҳсолӣ  

Ифодаҳои математикии ба қисматҳои алоҳидаи графики функсияи 𝑓 ̃(𝑇) 

мувофиқоянда намуди бисёраъзогиҳои зеринро доранд: 

𝑓(𝑇) =

{
 
 

 
 

0,                                                                                                                                         𝑇 = 0

0,0002 ∙ 𝑇4 − 0,0028 ∙ 𝑇3 + 0,0221 ∙ 𝑇2 − 0,0407 ∙ 𝑇 + 0,3514,             0 < 𝑇 ≤ 7

−0,008 ∙ 𝑇2 + 0,1195 ∙ 𝑇 + 0,5356,                                                                  7 < 𝑇 ≤ 20

−0,0004 ∙ 𝑇4 + 0,0051 ∙ 𝑇3 − 0,0093 ∙ 𝑇2 − 0,112 ∙ 𝑇 + 0,7767,          20 < 𝑇 ≤ 25

−0,0004 ∙ 𝑇4 + 0,0034 ∙ 𝑇3 − 0,0193 ∙ 𝑇2 + 0,0297 ∙ 𝑇 + 0,3167, 25 < 𝑇 ≤ 30.
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Дар ин графикҳову формулаҳо ба воситаи 𝑓(̅𝑇) – функсияи ҳароратии 

ҳудудгузори рушди массаи гулмоҳӣ барои аз эмбрионҳо (тухмчаҳои 

бордоршуда) сар карда, то ба кирминаҳои башинобароянда табдил ёфтани 

онҳо, 𝑓 ̃(𝑇) – ҳамин гуна функсия барои аз гулмоҳичаҳои шинокунанда сар 

карда, то ба моҳии истеҳсолӣ табдил ёфтани онҳо (0 ≤ 𝑓(̅𝑇), 𝑓 ̃(𝑇) ≤ 1) 

ишора гардида, бо ёрии 𝑇 = 𝑇(𝑡)  – ҳарорати миёнаи шабонарӯзии оби 

бассейн ℃ (𝑡 ∈ [𝑡0; 𝑡𝑘], 𝑘 ∈ 𝑁) ишора шудааст.  
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2.10. Баҳисобгирии вобастагии миқдори  

оксиген аз ҳарорати об дар амсила 

Миқдори оксигени системаи бассейнӣ ба  ғайр аз таъсироти омилҳои 

берунаи иқлимӣ, инчунин аз омилҳои зиёди дохилисистемавӣ, ба монанди 

миқдору зичии моҳиҳои дар он парваришёбанда, суръат ва мубодилаи оби он, 

шароити химиявии муҳити обӣ ва беш аз ҳама аз ҳарорати оби он вобаста 

мебошад.  

Миқдори оксигени оби бассейн бо ҳарорати он алоқамандии 

ногузастанӣ дорад. Об вобаста ба ҳарорати худ метавонад танҳо як миқдори 

муайяни оксигенро ҳал намояд. Қимати максималии бузургии он ба фишори 

оксигени атмосфера алоқаманд аст. Миқдори барзиёдаш ба атмосфера 

интиқол ёфта, миқдори норасояш, баръакс, аз атмосфера гирифта мешавад.   

Дар амсила раванди мубодилаи байни оксигени оби бассейну 

атмосфера ва вобастагии оксигени система – 𝑂2(𝑡) аз ҳарорати об – 𝑇(𝑡) бо 

ёрии формулаи 

𝑂𝑟𝑒𝑎𝑟(𝑡) = 𝑘𝑟𝑒𝑎𝑟 ∙ [𝑂𝑚𝑎𝑥(𝑇(𝑡)) − 𝑂2(𝑡)] 

тасвир карда шудааст, ки дар ин ҷо krear – коэффитсиенти реаэратсионӣ ном 

дошта, 𝑂𝑚𝑎𝑥(𝑇(𝑡))  – функсияест, ки вобастагии миқдори максималии 

оксигени оби бассейнро аз ҳарорати оби он  𝑇(𝑡) ифода менамояд [8-M]: 

𝑂𝑚𝑎𝑥(𝑇(𝑡)) = 14,61996 − 0,40420 ∙ 𝑇(𝑡) + 0,00842 ∙ 𝑇(𝑡)
2 − 0,00009 ∙ 𝑇(𝑡)3. 

Графики дар расми 15 тасвирёфта ифодагари вобастагии оксигени 

системаи бассейнӣ аз ҳарорати об мебошад. Тавре аз расм возеҳ дида 

мешавад, байни ҳарорати об ва миқдори максималии оксигени дар об 

ҳалшуда таносуби баръакс ҷой дорад, яъне дар ҳароратҳои баланди об 

миқдори консентратсияи оксигени дар об ҳалшуда кам буда, баръакс, дар 

ҳароратҳои паст – миқдори он зиёд аст. Ҳангоми ба нуқтаи максималӣ 

расидани қимати консентратсияи оксиген (~14 мг О2/л) об  аз он 100% сер 

шуда, оксигени барзиёдӣ ба атмосфера таҳвил (реаэратсия) дода мешавад. 



68 
 

 

 
Расми 15 – Вобастагии ҳалшавандагии миқдори  

имконпазири максималии оксиген аз ҳарорати об 

Таъсири оксигени дар об ҳалшуда – 𝑂2(𝑡) ба рушду афзоиши массаи 

гулмоҳӣ дар шакли функсияи логистикии зерин ба ҳисоб гирифта шудааст: 

𝜉𝑖(𝑂𝑟𝑒𝑎𝑟(𝑡)) =
1

1 + 𝑒−𝜆𝑖(𝑂𝑟𝑒𝑎𝑟(𝑡)−𝜗𝑖)
. 

Дар ин формула 𝑂𝑟𝑒𝑎𝑟(𝑡) чун пештара функсияи мубодилаи байни оксигени 

оби бассейну атмосфера буда, 𝜆𝑖  – параметр, ифодагари дараҷаи каҷии 

графики функсия ва 𝜗𝑖  – коэффитсиент, ифодагари қимати нимсершавии 

гулмоҳиҳои гурӯҳи синну соли 𝑖-юм аз оксиген (яъне ончунон қимати 𝑂2(𝑡), 

ки барои он 𝜉𝑖(𝑂𝑟𝑒𝑎𝑟(𝑡)) =
1

2
 аст) мебошанд. 

Графики функсияи оксигении маҳдудгари суръати рушду афзоиши 

массаи гулмоҳӣ дар расми 16 тасвир гардидааст.  

 
Расми 16 – Функсияи вобастагии афзоиш ва 

 рушди массаи гулмоҳӣ аз оксиген 
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2.11. Тарзи баҳисобгирии марги биологӣ ва  

истеҳсолии гулмоҳӣ дар амсила 

Тавре пештар қайд кардем, дар умум фавт ё марги гулмоҳӣ бо ду сабаб 

рӯх дода метавонад: фавти табиӣ ё биологӣ (аз рӯйи синну сол, сироят аз 

бемориҳо, шикор аз тарафи парандагон ва ғайра) ва марги истеҳсолӣ (сайди 

моҳӣ барои фурӯш ва дигар амалҳои иҷборию антропогенӣ).  

Азбаски фавти биологии гулмоҳӣ ҳодисаи тасодуфӣ аст, онро дар 

амалия ҳеҷ гоҳ аниқ муайян кардан имконпазир нест. Маъмулан, ҳангоми 

амсиласозӣ онро ҳамчун бузургии стохастикие ба ҳисоб мегиранд, ки он 

қиматҳои худро аз ягон ҳудудҳои пешакӣ додашуда қабул мекунад. Дар 

амсиласозиҳои компютерӣ барои амалигардонии ин мақсад бештар аз 

функсияи ададҳои псевдотасодуфии Rnd, ки қиматҳои он дар фосилаи аз 0 то 

1 ба таври мутассил тақсим шудаанд, истифода бурда мешавад. Ин аз як 

тараф. 

Аз тарафи дигар, маълум аст, ки фавти биологии гулмоҳӣ аз 

консентратсияи оксигени дар об ҳалшуда сахт вобаста мебошад. Барои 

баҳисобгирии ин омил ва бо назардошти андешаҳои зикршуда бузургии 

фавти биологии гулмоҳиро ба воситаи ифодаи 𝜛 ∙ 𝑞(𝑂2(𝑡)) + 0,1 ∙

(𝑅𝑛𝑑 − 0,5) тасвир менамоем, ки дар ин ҷо 𝜛 – қимати миёнаи бузургии 

(коэффитсиенти) фавти биологии гулмоҳӣ ва 𝑞(𝑂2(𝑡)) – функсияи оксигенӣ, 

ифодагари раванди марги иҷборӣ ва фаврии гулмоҳӣ ҳангоми якбора паст 

фаромадани консентратсияи оксигени об – 𝑂2(𝑡) мебошанд. 

Намуди функсияи оксигении фавти биологӣ чунин аст: 

𝑞(𝑂2(𝑡)) = 1 +
ὥ

𝑂2(𝑡)
. 

Дар ин формула ὥ – коэффитсиент буда, ҳиссаи вусъатёбандаи марги фаврии 

гулмоҳиро ҳангоми нарасидаи оксиген ифода менамояд.  

Айнан ба мисли фавти биологӣ, марги истеҳсолии гулмоҳӣ низ аз 

омилҳои бисёре вобаста аст. Ҳангоми амсиласозӣ мо марги истеҳсолиро 
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ҳамчун функсияи сетағийрёбанда ба ҳисоб мегирем (расми 17): андозаи 

(дарозии) моҳӣ (L), андозаи чашмакҳои тӯри моҳидорӣ (S) ва шиддати сайди 

моҳӣ (F) – миқдори фармоишҳои нуқтаҳои савдо ва талаботи тарабхонаҳо. 

Фарз карда мешавад, ки ҳангоми бо шиддати додашудаи F ҷамъоварӣ 

намудани моҳиҳои бассейн дар тӯри моҳидории андозаи чашмакҳояш ба S 

баробарбуда моҳиҳое қатъан боқӣ мемонанд, ки андозаҳои онҳо – 𝐿(𝑡) аз 

ягон андозаи буҳронии (критикии) додашудаи моҳӣ – 𝐿2  калон бошанд: 

𝐿(𝑡) > 𝐿2.  

 
Расми 17 – Вобастагии марги истеҳсолии гулмоҳӣ аз шиддати сайдкунӣ, андозаи 

чашмакҳои тӯри моҳидорӣ ва дарозии худи моҳӣ 

Дар ин маврид вобаста ба андозаи чашмакҳои тӯр (S) ду гунаи 

сайдкунии моҳиро метавон амалӣ гардонид [91; 8-M]: 

 гунаи якум, андозаи чашмакҳои тӯр (S) бо андозаи параметри 𝐿2 баробар 

аст, яъне 𝑆 = 𝐿2 . Дар ин маврид он моҳиҳое, ки андозаашон – 𝐿(𝑡)  аз 

андозаи буҳронии додашудаи моҳӣ – 𝐿2  хурд ё баробари он 𝐿(𝑡) ≤ 𝐿2 

мебошанд, дар бассейн фаъолияти ҳаётии худро идома дода, моҳиҳое, ки 

андозаашон 

𝐿(𝑡) > 𝐿2 аст, ба тӯр меафтанд. Яъне, дар ин маврид коэффитсиенти марги 

истеҳсолии гулмоҳӣ (ῶ) аз рӯйи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 

ῶ = {
0, 𝐿(𝑡) ≤ 𝐿2
𝐹, 𝐿(𝑡) > 𝐿2.

 

 гунаи дуюм, андозаи чашмакҳои тӯр (S) дар байни андозаҳои параметрҳои 

𝐿2 ва 𝐿1 мехобад, яъне  𝐿1 <  𝑆 < 𝐿2. Дар ин нобаробариҳо 𝐿2 – ба мисли 
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пешина андозаи моҳиҳои қатъан сайдшаванда ва 𝐿1  – андозаи (дарозии) 

максималии моҳиҳои озодона аз тӯргузарандаро ифода менамоянд.  

Дар мавриди мазкур низ он моҳиҳое, ки андозаҳои онҳо – 𝐿(𝑡) аз ягон 

андозаи буҳронии додашуда – 𝐿2  калон ва ё баробари он 𝐿(𝑡) ≥ 𝐿2 

мебошанд, дар тӯри андозаи чашмакҳояш ба S баробарбуда қатъан боқӣ 

мемонанд ва он моҳиҳое, ки андозаашон – 𝐿(𝑡)  аз андозаи максималии 

озодона аз тӯргузаранда – 𝐿1 хурд ё баробари он 𝐿(𝑡) ≤ 𝐿1 мебошанд, ба тӯр 

намеафтанд. Моҳиҳое, ки анзозаашон дар байни қимати параметрҳои 𝐿1 ва 𝐿2 

мехобанд, бо шиддати 𝐹 ∙ [𝐿(𝑡) − 𝐿1]/(𝐿2 − 𝐿1) сайд мешаванд (расми 18). 

 
Расми 18 – Вобастагии байни коэффитсиенти марги истеҳсолии гулмоҳӣ (ῶ)  

ва андозаҳои сайдкунии он (L1, L2) 

Вобастагиҳои графикии дар расми 18 тасвирёфтаро бо ёрии формулаи 

математикии зерин ифода кардан мумкин аст:  

ῶ =

{
 

 
0,         𝐿(𝑡) ≤ 𝐿1

𝐹 ∙
𝐿(𝑡) − 𝐿1
𝐿2 − 𝐿1

,    

𝐹,        𝐿(𝑡) ≥ 𝐿2.

𝐿(𝑡) > 𝐿1⋀ 𝐿(𝑡) < 𝐿2 

Маълум аст, ки фавти биологӣ ва марги истеҳсолии моҳӣ ҳодисаҳои бо 

ҳам ноҳамҷоя мебошанд, яъне он моҳиҳое, ки ба тӯр афтидаанд, ҳеҷ гоҳ 

наметавонанд бо сабабҳои табиӣ бимиранд ва баръакс, он моҳиҳое, ки аз 

таъсири паразитҳо ё дарандаҳо нобуд шудаанд, ҳеҷ гоҳ наметавонанд ба тӯр 

биафтанд. Аз ин рӯ, дар амсила барои ҳисобкунии фавти умумии гулмоҳиҳои 

гурӯҳҳои синнусолии гуногун (𝜔𝑖) аз формулаҳои зерин истифода шудааст, 
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ки дар онҳо бо ёрии 𝜛𝑖  – коэффитсиенти фавти биологӣ ва ῶ𝑖  – 

коэффитсиенти марги истеҳсолии моҳиҳо ишорат гардидааст: 

𝜔𝑖 = 𝜛𝑖 ∙ 𝑞𝑖(𝑂2(𝑡)) + 0,1 ∙ (𝑅𝑛𝑑 − 0,5), 𝑖 = 1, 2, 3, 4, 5, 

𝜔𝑖 = 1 − [1 − (𝜛𝑖 ∙ 𝑞𝑖(𝑂2(𝑡)) + 0,1 ∙ (𝑅𝑛𝑑 − 0,5))] ∙ (1 − ῶ𝑖), 𝑖 = 6, 7. 

2.12. Функсияи такрористеҳсоли гулмоҳӣ 

Азбаски миқдори моҳиёни ҳар як гурӯҳи синнусолии бассейн – 𝐺𝑖 

мувофиқан ба 𝑁𝑖  баробар аст, бинобар он дар муодилаҳои фарқии амсилаи 

консептуалӣ ишораҳои 𝐺𝑖-ро ба ишораҳои 𝑁𝑖  иваз намудан пурра роиҷ аст. 

Дар ин ҳолат тарафи рости муодилаи 𝑁1(𝑡 + 1) = 𝛼 ∙ �̂� ∙ 𝑒
−𝛽∙�̂� -ро, ки 

�̂� = 𝛾 ∙ 𝑁7(𝑡) ∙ (1 − 𝜔7) мебошад, функсияи такрористеҳсоли моҳӣ меноманд.  

Дар шакли 𝛼 ∙ �̂� ∙ 𝑒−𝛽∙�̂�  тасвир намудани функсияи такрористеҳсоли 

моҳиро аввалин маротиба соли 1954 олими маъруфи канадагӣ Билл Риккер 

(W.E. Ricker) [143] барои амсиласозии попултсияи гулмоҳии (лососи) 

Уқёнуси Ором, ки барои тухмгузорӣ ба кӯлҳои Колумбияи Бритониёвӣ 

(Канада) ҳиҷрат мекунад, истифода бурдааст. Маънои биологии функсияи 

такрористеҳсол – 𝛼 ∙ �̂� ∙ 𝑒−𝛽∙�̂�  (расми 19) аз он иборат аст, ки дар ибтидо бо 

зиёдшавии миқдори моҳиҳои истеҳсолӣ ва тухмчаҳои гузоштаи онҳо 

миқдори насли моҳиҳо (кирминаҳо) низ мувофиқан меафзояд, вале пас аз ба 

нуқтаи максималии худ расидан, он характери камшавӣ пайдо намуда, дар 

ҳудуд ба сифр майл мекунад. 



73 
 

 

.  

Расми 19 – Намудҳои функсияи такрористеҳсол 

Дар мавриди ба популятсияи гулмоҳии уқёнус татбиқ намудани 

функсияи такрористеҳсоли мазкур, камшавии миқдори насли онро, ҳангоми 

зиёдшавии миқдори моҳиҳои истеҳсолиаш (тухмиаш), дар истифодаи 

пайдарпай ва такрории лонаҳои тухмгузорӣ маънидод кардан мумкин аст. 

Яъне моҳиёни истеҳсолие, ки баъдтар барои тухмгузорӣ ба кӯлҳо меоянд, 

тухмҳои гузоштаи моҳиёни истеҳсолии қаблиро нест намуда, дар лонаҳои 

онҳо аз нав тухм мегузоранд. Чунин ҳолат барои экосистемаи бассейни 

гулмоҳипарварӣ умуман рӯй намедиҳад. 

Гарчанде коэффитсиентҳои функсияи такрористеҳсоли моҳӣ – α ва β ба 

таври эмпирикӣ чен карда шаванд ҳам, аммо онҳо бо миқдори максималии 

кирминаҳои гурӯҳи якум – 𝑁1𝑚𝑎𝑥  ва тухмчаҳои истеҳсолшуда – �̂�𝑚𝑎𝑥 

тавассути таносубҳои зерин алоқаманд мебошанд: 

𝑁1𝑚𝑎𝑥 =
𝛼

𝛽 ∙ 𝑒
‚ 

�̂�𝑚𝑎𝑥 =
1

𝛽
∙ 

Ҳангоми ба беохир майл кардани миқдори тахмчаҳои истеҳсолшуда 

(�̂� → ∞),  ба сифр майл кардани функсияи такрористеҳсол (расми 19) 

(𝛼 ∙ �̂� ∙ 𝑒−𝛽∙�̂� → 0)  ягон маънои биологӣ надорад, чунки дар сурати барои 

тухмгузорӣ пай дар пай омадани моҳиҳои истеҳсолии миқдоран зиёд ҳатман 
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як миқдор кирминаҳои аз тухмбаромада зинда хоҳанд монд. Аз ин рӯ, дар 

аксар амсилаҳои баъдии В.Е. Риккер [143] ин камбудӣ бартараф карда 

шудааст. Миқдори кирминаҳои зиндамонда – 𝑁1(𝑡) шурӯъ аз ягон қимати �̂� 

доимӣ ҳисобида шуда, аз миқдори моҳиҳои истеҳсолӣ новобаста қабул карда 

шудааст. 

Дар амсилаи соли 1957 пешниҳоднамудаи муҳаққиқони бритониёвӣ  

Р.Ҷ. Бивертон ва С.Ҷ. Нолт (Beverton R.J., Holt S.J) ғояи мазкури Билл Риккер 

татбиқи худро ёфта, намуди функсияи такрористеҳсоли содатаре истифода 

гаштааст, ки он аппроксиматсияи хаттии вобастагии байни захираи мавҷудаи 

тухми моҳӣ ва тухмчаҳои аз нав ба он иловашаванда  мебошад [117]: 

�̂�(𝑡00) = {
𝛾 ∙ 𝑁7(𝑡𝑘7), 𝛾 ∙ 𝑁7(𝑡𝑘7) <  �̂�𝑚𝑎𝑥 

 �̂�𝑚𝑎𝑥, 𝛾 ∙ 𝑁7(𝑡𝑘7) ≥ �̂�𝑚𝑎𝑥.
 

Дар ин формула низ ба мисли ишораҳои қаблӣ бо ёрии �̂�(𝑡00)  – 

миқдори тухмчаҳои истеҳсолшуда дар ибтидои фосилаи вақти наслгирӣ, 

𝑁7(𝑡𝑘7) – миқдори моҳиёни гурӯҳи истеҳсолӣ дар лаҳзаи вақти наслдиҳӣ, 𝛾 – 

коэффитсиенти маҳсулнокии (сернаслии) як фарди моҳиҳои истеҳсолӣ ва 

�̂�𝑚𝑎𝑥  – қимати буҳронии тухмчаҳои иловашаванда, ки аз он болотар 

вобастагии миқдори кирминаҳои зиндамонда аз миқдори моҳиҳои истеҳсолӣ 

пурра қатъ мегардад, ишорат гардидааст.  

Дар амсилаи математикии мо низ маҳз ҳамин гунаи детерминантии 

функсияи такрористеҳсоли гулмоҳӣ истифода шуда, бар замми он ба мисли 

марги табиии гулмоҳӣ гунаи стохастикии он ҳам ба назар гирифта шудааст: 

�̂�(𝑡00) = {
𝛾 ∙ 𝑁7(𝑡𝑘7) + 𝑑�̂� ∙ (𝑅𝑛𝑑 − 0,5) ∙

𝛾 ∙ 𝑁7(𝑡𝑘7)

�̂�𝑚𝑎𝑥
, 𝛾 ∙ 𝑁7(𝑡𝑘7) < �̂�𝑚𝑎𝑥 

�̂�𝑚𝑎𝑥 + 𝑑�̂� ∙ (𝑅𝑛𝑑 − 0,5), 𝛾 ∙ 𝑁7(𝑡𝑘7) ≥ �̂�𝑚𝑎𝑥.

 

Дар ин ҷо d�̂� = 𝑚𝑎𝑥 [�̂�(𝑡00) − �̂�𝑚𝑎𝑥] – фарқи (дуршавии) максималии 

қимати �̂� аз �̂�𝑚𝑎𝑥 мебошад. 

2.13. Ҳисобкунии дараҷаи мувофиқати ҳаҷми бассейн  

бо миқдор ва массаи гулмоҳии молӣ 
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Масъалаи дигар, масъалаи мувофиқи ҳаҷми бассейн ҳисоб кардани 

миқдор ва массаи гулмоҳӣ мебошад. Гарчанде дар амалия аз рӯйи ҳаҷми 

додашудаи бассейн ҳисоб карда тавонистани миқдор ва массаи биологии 

моҳиҳои парваришёбанда масъалаи бисёр муҳим дониста шавад ҳам, дар асл, 

ёфтани ҳалли он чандон душвор нест. Барои ин ҳамагӣ донистани ҳаҷми 

бассейн, массаи умумии моҳиҳои истеҳсолшавандаи (сайдшавандаи) 

нақшавӣ, массаи миёнаи як фарди моҳиҳои молӣ ва аз рӯйи формулаҳои одии 

зерин (пешниҳоди муаллиф) иҷро карда тавонистани якчанд амали 

арифметикӣ кифоя аст [9-M]: 

{
𝑁6 =

𝑀6𝑦

𝑀6

𝑁5 = (1 + 𝜛5) ∙ 𝑁6.

 

Дар формулаҳои системаи мазкур 𝑀6  – массаи миёнаи як фарди 

моҳиҳои молӣ дар охири марҳилаи парвариши онҳо,  𝑀6𝑦 – массаи умумии 

моҳиҳои истеҳсолшаванда аз рӯйи нақша, 𝑁6 – миқдори моҳиҳои молии дар 

охири мавсим ҷамъоваришаванда, 𝑁5 – миқдори ҷавонамоҳиҳои дар ибтидои 

марҳилаи парвариш ба бассейн воридшаванда ва 𝜛5 – ҳисса (коэффитсиент, 

фоиз)-и ҷавонамоҳиҳои дар давоми мавсими парвариш талафёбандаро ифода 

мекунанд. 

Масалан, бигузор аз бассейни дар ихтиёри хоҷагӣ қарордоштаи 

ғунҷоишаш ба 10 м
3
 баробарбуда, истеҳсоли 500 кг гулмоҳии молӣ бо массаи 

миёнаи 250 г талаб карда шуда бошад.  

Аз шарти масъала равшан аст, ки маҳсулнокии ҳар як метри муккааби 

бассейн бояд ба 50 кг баробар бошад. Ҳамчунин фаҳмост, ки барои муайян 

кардани миқдори моҳии дар охири мавсим ҷамъоваришаванда, мо бояд 

массаи умумии моҳии нақшавиро ба массаи додашудаи як адад гулмоҳии 

молӣ тақсим намоем: 

500000 г : 250 г = 2000 моҳӣ ё 2000 моҳӣ : 10 м
3
 = 200 моҳӣ/м

3
, 
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яъне аз ҳисоббарориҳо бармеояд, ки миқдори умумии моҳии 

истеҳсолшаванда – 𝑁6 ба 2000 адад баробар буда, ба ҳар як метри муккааби 

бассейн 200 адад гулмоҳии молӣ рост меомадааст.  

Пас, бо дарназардошти 10% маводи парваришии (моҳичаи яксола бо 

массаи миёнаи 20-25 г) эҳтимолан талафёбанда, бояд дар бассейни мазкур 

2200 ҷавонамоҳӣ – 𝑁5 сар дода шавад. 

Натиҷаҳои овардашударо ҳангоми дар формулаҳои системаи болоӣ ба 

ҷойи ишораҳо гузоштани қиматҳои мушаххаси онҳо – 𝑀6𝑦 = 500  кг  

(ё 500000 г), 𝑀6 = 250 г, 𝜛5 = 0,1 низ ҳосил кардан мумкин аст, ки дар ин 

маврид система шакли зеринро мегирад:  

{
𝑁6 =

500000

250
𝑁5 = 1,1 ∙ 𝑁6.

 

Тарзи ҳисобкунии дараҷаи мувофиқати ҳаҷми бассейни дилхоҳ бо 

миқдор ва массаи гулмоҳиҳои синнусолии дигар низ айнан ҳамин тавр аст, 

яъне: 

{
𝑁𝑖(𝑡𝑘𝑖) =

𝑀𝑖𝑦(𝑡𝑘𝑖)

𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖)

𝑁𝑖−1(𝑡0𝑖−1) = (1 + 𝜛𝑖−1) ∙ 𝑁𝑖(𝑡𝑘𝑖),

 

𝑖 = 2 ÷ 7. 

2.14. Тарзи ҳисобкунии коэффитсиенти ғизоӣ  

ва суръати рушди массаи гулмоҳӣ 

Ҳисобкунии коэффитсиенти ғизоии гулмоҳӣ. Ҳангоми дар системаи 

бассейн истифода бурдани танҳо ғизои омехтаи сунъӣ, самаранокии 

парвариши гулмоҳиро аз рӯйи коэффитсиенти ғизоӣ арзёбӣ менамоянд. 

Коэффитсиенти ғизоии гулмоҳӣ – ҳамчун нисбати массаи ғизои моҳӣ 

бар бузургии афзоиши массаи умумии организми моҳӣ дар ягон фосилаи 

вақти мушаххасс муайян карда мешавад, яъне 
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𝑘𝑖𝓏 =
𝑚𝑖𝓏

�̃�𝑖

, 

ки дар ин ҷо 𝑘𝑖𝓏 – коэффитсиенти ғизоӣ барои моҳиҳои гурӯҳи синнусолии  

i-юм, 𝑚𝑖𝓏  – массаи ғизои моҳиҳои гурӯҳи синнусолии i-юм (кг), �̃�𝑖  – 

бузургии массаи биологии афзоишёфтаи гулмоҳиҳои гурӯҳи синнусолии i-

юмро (кг) ифода менамоянд [11-M]. 

Ҳар қадар нишондиҳандаи коэффитсиенти ғизоӣ пасттар бошад, ин 

маънои онро дорад, ки самаранокии истеъмоли ғизо аз тарафи гулмоҳӣ ҳамон 

қадар зиёдтар аст. Масалан, ҳангоми қимати 𝑘𝑖𝓏 = 1 будан, ин он маъноро 

дорад, ки гулмоҳии гурӯҳи синнусолии i-юм барои ба 1 кг боло бурдани 

массаи худ, бояд ҳатман 1 кг ғизои омехта истеъмол намояд. Маъмулан 

ҳангоми гулмоҳиро бо ғизои сунъии ғурӯшавӣ озуқа додан, бузургии 

коэффитсиенти ғизоӣ дар ҳудудҳои 0,9-1,4 тағйир меёбад. 

Ҳисобкунии суръати рушди массаи гулмоҳӣ. Таҳлили равандҳои 

рушд ва инкишофи гулмоҳӣ бояд дар тамоми марҳилаҳои парвариши он 

гузаронида шавад. Ин таҳлилҳо ба моҳипарвар имкон медиҳанд, ки ӯ аз рӯйи 

андозаҳои гулмоҳӣ ҷобаҷокунии онро сари вақт анҷом диҳад, зичии 

гулмоҳичаҳоро ба танзим орад, меъёри ғизодиҳии моҳиро дуруст ҳисоб 

кунад, массаи биологии гулмоҳии молиро дар охири мавсими парвариш 

пешгӯйӣ кунад ва ғайра. 

Дараҷаи рушди массаи гулмоҳиро, чун қоида, дар 10-15 рӯз як 

маротиба муайян мекунанд. Барои ин дар асоси ченкуниҳои қаблӣ бузургии 

афзоиши навбатии массаи гулмоҳиро барои ҳар як бассейни алоҳида дар 

фосилаи вақти мушаххаси 𝑡𝑘𝑖 − 𝑡0𝑖  бо ёрии формулаи зерин ҳисоб менамоянд 

[9-M]: 

�̃�𝑖 = 𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖) − 𝑀𝑖(𝑡0𝑖), 

ки дар ин ҷо �̃�𝑖  – бузургии афзоиши массаи биологии гулмоҳии гурӯҳи 

синнусолии i-юм (г) дар фосилаи вақти додашуда, 𝑀𝑖(𝑡0𝑖) – массаи гулмоҳӣ 

(г) дар ибтидои фосилаи вақти ченкунӣ, 𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖) – массаи гулмоҳӣ (г) дар 
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интиҳои фосилаи вақти ченкунӣ, 𝑡0𝑖  – ибтидо ва 𝑡𝑘𝑖  – интиҳои вақти 

ҳисобкуниро барои гулмоҳии гурӯҳи синнусолии i-юм ифода менамоянд. 

Барои ҳисобкунии суръати миёнаи шабонарӯзии рушди гулмоҳӣ аз 

формулаи Г.Г. Винберг [16] истифода мебаранд: 

�̅�𝑀𝑖
= [10

1
𝑘𝑖
(𝑙𝑔𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖)−𝑙𝑔𝑀𝑖(𝑡0𝑖)) − 1] ∙ 100. 

Дар ин формула �̅�𝑀𝑖
 – суръати миёнаи афзоиши массаи гулмоҳӣ дар як 

шабонарӯз, 𝑀𝑖(𝑡0𝑖)  – чун пештара массаи ибтидоии гулмоҳӣ (г), 𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖)  – 

массаи интиҳоии гулмоҳӣ (г), 𝑘𝑖  – миқдори шабонарӯзҳои байни 

ченкуниҳоро ифода менамоянд. 

Ба сифати нишондиҳандаи зуддии рушди гулмоҳӣ суръати хоси 

афзоиши онро истифода мебаранд, ки он бо ёрии формулаи И.И. Шмалгаузен 

ҳисоб карда мешавад [91]: 

�̂�𝑀𝑖
=
𝑙𝑔𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖) − 𝑙𝑔𝑀𝑖(𝑡0𝑖)

𝑘𝑖
. 

Дар формулаи мазкур �̂�𝑀𝑖
 – суръати хоси афзоиши гулмоҳиро ифода 

намуда, 𝑀𝑖(𝑡0), 𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖), 𝑘𝑖  – ба маънои ишораҳои қаблӣ истифода шудаанд.  

Дар амалия зуддии рушди гулмоҳӣ ҳеҷ гоҳ бузургии доимӣ набуда, аз 

омилҳои зиёд, пеш аз ҳама аз синну соли он ва ҳарорати об вобаста мебошад. 

Самаранокии иқтисодии истифодаи ғизои омехта, хусусан ғизои ғурӯшавӣ, аз 

бисёр ҷиҳат ба дуруст ҳисоб карда тавонистани ратсиони шабонарӯзии 

гулмоҳӣ алоқаманд аст. Аз ин ҷиҳат кори моҳипарварон хеле осон гардонида 

шудааст. Ширкатҳои истеҳсолкунандаи ғизои омехтаи сунъӣ, маъмулан, дар 

борхалтаҳои ғизоӣ ин гуна иттилоотро ҳатман нишон медиҳанд.  
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Боби III 

АМСИЛАСОЗИИ МАТЕМАТИКӢ ВА КОМПЮТЕРИИ 

ПОПУЛЯТСИЯИ ГУЛМОҲИИ СИСТЕМАИ  

БАССЕЙНИ МОҲИПАРВАРӢ 

3.1. Амсилаи математикии популятсияи  

гулмоҳии системаи бассейн 

Асоси амсилаи математикии популятсияи гулмоҳии системаи 

бассейниро маҷмӯи омехтаи 39 муодилаҳои дифференсиалии одӣ, фарқӣ ва 

алгебравӣ ташкил додааст, ки 7 муодилаи дифференсиалии аввалаи он барои 

тасвири тағйирёбии динамикаи миқдори моҳиҳои гурӯҳҳои синнусолӣ – 

𝑁𝑖(𝑡),  7 муодилаи дифференсиалии баъдӣ барои тасвири рушду афзоиши 

массаи биологии миёнаи фардҳои алоҳидаи моҳиҳои ин гурӯҳҳо – 𝑀𝑖(𝑡) 

вобаста ба синну солашон – t ва муодилаву ифодаҳои боқимонда барои 

ҳисоббарориҳои миқдори тухмчаҳои �̂� истеҳсолнамудаи гурӯҳи истеҳсолии 

𝐺7(𝑡),  маҳсул – 𝑃𝑖(𝑡),  элиминатсия – 𝐸𝑖(𝑡),  массаи биологии умумии 

гурӯҳҳои синнусолӣ – 𝐵𝑖(𝑡), 𝑖 = 1 ÷ 7,  массаи умумии кулли моҳиҳои 

бассейн дар интиҳои мавсими парвариш – 𝐵𝑚𝑎𝑥,  миқдори моҳиҳои 

сайдшавандаи бассейн дар давоми сол – 𝑌(𝑡), 𝑡 ∈ [𝑡0; 𝑡𝑘] ва инчунин барои 

ҳисобкунии қимати коэффитсиенту параметрҳо ва дигар бузургиҳои амсила 

пешбинӣ шудаанд [2-M]. 

Моҳиғизодиҳии амсилавӣ тибқи технологияи дар ҷадвали 4 

тарҳрезигашта ба роҳ монда шудааст, ки асоси онро додаҳои ҷадвали 3 

ташкил додаанд. Технологияи мазкур миқдори ғизои ба бассейн 

иловашавандаро ба таври худкор дар намуди фоиз (%)  аз массаи моҳӣ 

(𝑝𝑖𝑗(𝑡), 𝑖 = 1 ÷ 7, 𝑗 = 1 ÷ 4)  вобаста ба массаи биологии миёнаи фардҳои 

гулмоҳиҳои ҳар як синну сол 𝑀𝑖(𝑡)  ва ҳудудҳои ҳароратӣ 𝑇𝑗(𝑡)
0𝐶  таъмин 

менамояд.  

Бояд қайд намуд, ки чунин технологияи ғизодиҳии гулмоҳӣ усули аз 

ҳама оптималӣ ба ҳисоб рафта, кулли гулмоҳипарварони хоҷагиҳои 
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пешқадами ҷаҳон маҳз аз ҳамин усул баҳра мебаранд. Вале, мутаассифона, 

дар хоҷагиҳои гулмоҳипарварии Тоҷикистон ва кишварҳои ба мо ҳамсоя 

ҳоло аз ин тарзи ғизодиҳӣ истифода намебаранд. Дар хоҷагиҳои мазкур, аз 

ҷумла дар хоҷагии гулмоҳипарварии Ромит, асосан тарзи дастии ғизодиҳии 

моҳӣ ба роҳ монда шудааст. Моҳипарварон тибқи малакаи ҳосилнамуда ва 

таҷрибаи андӯхтаи худ талаботи моҳиро ба ғизо ба воситаи чашмони худ 

муайян карда, дар як рӯз тақрибан ду-се маротиба ва ё аз он зиёдтар маводи 

ғизоиро аз халтаҳо бо ёрии кафлезҳои махсус ба нуқтаҳои гуногуни 

бассейнҳо мепошанд.  

Ҷадвали 4 – Ҳудудҳои миқдории ғизои фардии гулмоҳии амсилавӣ (% аз масса), 

вобаста ба ҳудудҳои динамикаи массаи биологии моҳӣ (г) ва ҳудудҳои ҳароратӣ  

Gi 

Ҳудудҳои динамикаи 

массаи биологии 

фардҳои гулмоҳиҳои 

гурӯҳҳои синнусолӣ – 

𝑀𝑖(𝑡0𝑖) ÷ 𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖) 

вобаста ба тағйирёбии 

ҳарорати об (𝑇𝑗(𝑡)
0𝐶) 

Ҳудудҳои ҳароратии об (𝑇𝑗(𝑡)
0𝐶) 

1 ÷ 5 5 ÷ 10 10 ÷ 15 15 ÷ 20 

Ҳудудҳои миқдории ғизои фардии ба бассейн 

иловашаванда  (𝑝𝑘𝑖𝑗 ÷ 𝑝0𝑖𝑗), вобаста ба массаи 

миёнаи фарди гулмоҳӣ 𝑀𝑖(𝑡) ва ҳудудҳои 

ҳароратии об (𝑇𝑗(𝑡)
0𝐶) дар намуди фоиз аз 

массаи гулмоҳӣ (𝑖 = 1 ÷ 7, 𝑗 = 1 ÷ 4) 

1 0,08 ÷ 0,1 2,5 ÷ 2,0 3,1 ÷ 2,7 6,4 ÷ 3,8 6,9 ÷ 5,0 

2 0,1 ÷ 0,5 2,5 ÷ 2,0 3,1 ÷2,7 6,4 ÷ 3,8 6,9 ÷ 5,0 

3 0,5 ÷ 1,0 2,1 ÷ 1,6 2,7 ÷ 2,3 6 ÷3,6 6,2 ÷ 6,0 

4 1,0 ÷ 3,0 2,0 ÷ 1,4 2,6 ÷ 2,1 3,4 ÷ 3,0 3,7 ÷3,4 

5 3,0 ÷ 30 1,3 ÷ 1,0 1,9 ÷ 1,7 2,5 ÷1,9 3,1 ÷ 2,3 

6 30 ÷ 300 0,9 ÷ 0,6 1,4 ÷ 1,0 1,9 ÷1,5 2,2 ÷1,7 

7 300 ÷ 1500 0,5 ÷ 0,4 0,8 ÷ 0,6 1,2 ÷ 0,7 1,3 ÷ 1,0 

1. Ҳисобкунии миқдори моҳиҳои гурӯҳҳои синнусолии аз якум то панҷум 

бо баҳисобгирии танҳо фавти биологии онҳо, яъне шурӯъ аз тухмчаҳои 

бордоршуда (эмбрионҳо) то ҷавонамоҳиҳо: 

𝑑𝑁𝑖
𝑑𝑡

= −[𝜛𝑖 ∙ 𝑞𝑖(𝑂2(𝑡)) + 0,1 ∙ (𝑅𝑛𝑑 − 0,5)] ∙ 𝑁𝑖(𝑡), 𝑖 = 1,2, 3, 4, 5; 

𝑁10 = 𝑁1(𝑡01) = �̂� ∙ �̂�(𝑡00), 
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𝑁𝑖0 = 𝑁𝑖(𝑡0𝑖) = 𝑁𝑖−1(𝑡𝑘𝑖−1), 𝑖 = 2, 3, 4, 5;  

𝑞𝑖(𝑂2(𝑡)) = 1 +
ὥ𝑖
𝑂2(𝑡)

, 

𝑡 ∈ [𝑡0𝑖; 𝑡𝑘𝑖], 𝑘𝑖 ∈ 𝑁;  𝑖 = 1,2, 3, 4, 5.  

2. Ҳисобкунии миқдори моҳиҳои гурӯҳҳои синнусолии шашум ва ҳафтум, 

яъне гулмоҳиҳои молӣ ва истеҳсолӣ бо баҳисобгирии ҳам фавти биологӣ 

ва ҳам марги истеҳсолии онҳо: 

𝑑𝑁𝑖
𝑑𝑡

= − {1 − [1 − (𝜛𝑖 ∙ 𝑞𝑖(𝑂2(𝑡)) + 0,1 ∙ (𝑅𝑛𝑑 − 0,5))] ∙ (1 − ῶ𝑖)} ∙ 𝑁𝑖(𝑡),  

𝑁𝑖0 = 𝑁𝑖(𝑡0𝑖) = 𝑁𝑖−1(𝑡𝑘𝑖−1), 

𝑞𝑖(𝑂2(𝑡)) = 1 +
ὥ𝑖
𝑂2(𝑡)

, 

𝑡 ∈ [𝑡0𝑖; 𝑡𝑘𝑖], 𝑘𝑖 ∈ 𝑁;   𝑖 = 6,7. 

3. Ҳисобкунии қимати коэффитсиенти марги истеҳсолии гулмоҳӣ (ῶ𝑖) 

вобаста ба андозаи чашмакҳои тӯр (S): 

 гунаи якум, ҳангоми 𝑆 = 𝐿2 будан: 

ῶ𝑖 = {
0, 𝐿(𝑡) ≤ 𝐿2
𝐹, 𝐿(𝑡) > 𝐿2,

 

 гунаи дуюм, ҳангоми 𝐿1 <  𝑆 < 𝐿2 будан: 

ῶ𝑖 =

{
 

 
0,         𝐿(𝑡) ≤ 𝐿1

𝐹 ∙
𝐿(𝑡) − 𝐿1
𝐿2 − 𝐿1

,    

𝐹,        𝐿(𝑡) ≥ 𝐿2.

𝐿(𝑡) > 𝐿1⋀ 𝐿(𝑡) < 𝐿2 

4. Ҳисобкунии дараҷаи мувофиқати ҳаҷми бассейни додашуда бо миқдор ва 

массаи биологии гулмоҳиҳои гурӯҳи синнусолии i-юм: 

{
𝑁𝑖(𝑡𝑘𝑖) =

𝑀𝑖𝑦(𝑡𝑘𝑖)

𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖)

𝑁𝑖−1(𝑡0𝑖−1) = (1 + 𝜛𝑖−1) ∙ 𝑁𝑖(𝑡𝑘𝑖),
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𝑖 = 2 ÷ 7. 

5. Ҳисобкунии массаи миёнаи фардҳои гурӯҳҳои синнусолии аз якум то 

сеюм, яъне эмбрионҳои рушдёбанда, пешазкирминавӣ ва кирминавии ба 

шинобаромада бо ҳудудҳои ҳароратии 0
0
С-20

0
С ва ҳудудҳои рушди 

оптималии 7
0
С-13

0
С: 

𝑑𝑀𝑖

𝑑𝑡
= 𝜑𝑖(𝑀𝑖(𝑡)) ∙ 𝜉𝑖(𝑂𝑟𝑒𝑎𝑟(𝑡)) ∙ �̅�𝑖(𝑇) + 𝑈𝑖(𝑡), 𝑖 = 1,2, 3; 

𝑀10 = 𝑀1(𝑡01) = 𝑚�̂� ,                    

𝑀𝑖0 = 𝑀𝑖(𝑡0𝑖) = 𝑀𝑖−1(𝑡𝑘𝑖−1), 𝑖 = 2, 3; 

𝑡 ∈ [𝑡0𝑖; 𝑡𝑘𝑖], 𝑘𝑖 ∈ 𝑁, 𝑖 = 1,2, 3; 

𝜑𝑖(𝑀𝑖(𝑡)) = 𝑀𝑖(𝑡0𝑖) + [𝑀𝑖(𝑡𝑚𝑎𝑥𝑖) − 𝑀𝑖(𝑡0𝑖)] ∙ (
𝑡

𝑡𝑚𝑎𝑥𝑖
)
2

,  

𝑡 ∈ [𝑡0𝑖; 𝑡𝑘𝑖], 𝑡𝑚𝑎𝑥𝑖 = 𝑡𝑘𝑖 , 𝑘𝑖 ∈ 𝑁, 

𝜉𝑖(𝑂𝑟𝑒𝑎𝑟(𝑡)) =
1

1 + 𝑒−𝜆𝑖(𝑂𝑟𝑒𝑎𝑟(𝑡)−𝜗𝑖)
, 𝑖 = 1,2, 3; 

𝑂𝑟𝑒𝑎𝑟(𝑡) = 𝑘𝑟𝑒𝑎𝑟 ∙ [𝑂𝑚𝑎𝑥(𝑇(𝑡)) − 𝑂2(𝑡)], 

𝑂𝑚𝑎𝑥(𝑇(𝑡)) = 14,61996 − 0,40420 ∙ 𝑇(𝑡) + 0,00842 ∙ 𝑇(𝑡)2 − 0,00009 ∙ 𝑇(𝑡)3; 

𝑓�̅�(𝑇) =

{
 
 

 
 
−0,0006 ∙ 𝑇3 − 0,015 ∙ 𝑇2 + 0,099 ∙ 𝑇 − 0,0971,                                        0 ≤ 𝑇 ≤ 3

−0,0021 ∙ 𝑇4 + 0,0258 ∙ 𝑇3 − 0,0879 ∙ 𝑇2 + 0,1342 ∙ 𝑇 + 0,26,             3 < 𝑇 ≤ 7

−0,0355 ∙ 𝑇2 + 0,2838 ∙ 𝑇 + 0,4057,                                                           7 < 𝑇 ≤ 13

0,0033 ∙ 𝑇2 − 0,0767 ∙ 𝑇 + 0,7328,                                                            13 < 𝑇 ≤ 16

0,0002 ∙ 𝑇4 − 0,0035 ∙ 𝑇3 + 0,011 ∙ 𝑇2 − 0,0319 ∙ 𝑇 + 0,3539, 16 < 𝑇 ≤ 20;

 

𝑈𝑖(𝑡) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 
𝑀𝑖(𝑡) ∙ 𝑝𝑖1(𝑡)

100
, (𝑀𝑖(𝑡0𝑖) ≤ 𝑀𝑖(𝑡) ≤ 𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖)) ∪ (1 ≤ 𝑇 < 5)

𝑀𝑖(𝑡) ∙ 𝑝𝑖2(𝑡)

100
, (𝑀𝑖(𝑡0𝑖) ≤ 𝑀𝑖(𝑡) ≤ 𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖)) ∪ (5 ≤ 𝑇 < 10)

𝑀𝑖(𝑡) ∙ 𝑝𝑖3(𝑡)

100
, (𝑀𝑖(𝑡0𝑖) ≤ 𝑀𝑖(𝑡) ≤ 𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖)) ∪ (10 ≤ 𝑇 < 15)

𝑀𝑖(𝑡) ∙ 𝑝𝑖4(𝑡)

100
, (𝑀𝑖(𝑡0𝑖) ≤ 𝑀𝑖(𝑡) ≤ 𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖)) ∪ (15 ≤ 𝑇 < 20),

 

𝑝𝑖𝑗(𝑡) = 𝑝0𝑖𝑗 + 𝑝𝑖𝑗
∗ , 
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𝑝𝑖𝑗
∗ =

𝑝𝑘𝑖𝑗 − 𝑝0𝑖𝑗
𝑡𝑘𝑖 − 𝑡0𝑖

, 𝑖 = 1,2,3;   𝑗 = 1,2,3,4. 

6. Ҳисобкунии массаи миёнаи фардҳои гурӯҳҳои синнусолии аз чорум то 

ҳафтум, яъне моҳичаҳо, ҷавонамоҳиҳо, моҳиҳои молӣ ва моҳиҳои молии 

калонмассаву истеҳсолӣ бо ҳудудҳои ҳароратии 0
0
С-30

0
С ва ҳудудҳои 

рушди оптималии 7
0
С-20

0
С:   

𝑑𝑀𝑖

𝑑𝑡
= 𝜑𝑖(𝑀𝑖(𝑡)) ∙ 𝜉𝑖(𝑂𝑟𝑒𝑎𝑟(𝑡)) ∙ 𝑓𝑖(𝑇) + 𝑈𝑖(𝑡), 𝑖 = 4, 5,6,7; 

𝑀𝑖0 = 𝑀𝑖(𝑡0𝑖) = 𝑀𝑖−1(𝑡𝑘𝑖−1), 

𝑡 ∈ [𝑡0𝑖; 𝑡𝑘𝑖], 𝑘𝑖 ∈ 𝑁, 𝑖 = 4, 5,6,7; 

𝜑𝑖(𝑀𝑖(𝑡)) = 𝑀𝑖(𝑡0𝑖) + [𝑀𝑖(𝑡𝑚𝑎𝑥𝑖) − 𝑀𝑖(𝑡0𝑖)] ∙ (
𝑡

𝑡𝑚𝑎𝑥𝑖
)
2

,  

𝑡 ∈ [𝑡0𝑖; 𝑡𝑘𝑖], 𝑡𝑚𝑎𝑥𝑖 = 𝑡𝑘𝑖 , 𝑘𝑖 ∈ 𝑁, 

𝜉𝑖(𝑂𝑟𝑒𝑎𝑟(𝑡)) =
1

1 + 𝑒−𝜆𝑖(𝑂𝑟𝑒𝑎𝑟(𝑡)−𝜗𝑖)
, 𝑖 = 4, 5,6,7; 

𝑂𝑟𝑒𝑎𝑟(𝑡) = 𝑘𝑟𝑒𝑎𝑟 ∙ [𝑂𝑚𝑎𝑥(𝑇(𝑡)) − 𝑂2(𝑡)], 

𝑂𝑚𝑎𝑥(𝑇(𝑡)) = 14,61996 − 0,40420 ∙ 𝑇(𝑡) + 0,00842 ∙ 𝑇(𝑡)
2 − 0,00009 ∙ 𝑇(𝑡)3. 

𝑓𝑖(𝑇) =

{
 
 

 
 

0,                                                                                                                                         𝑇 = 0

0,0002 ∙ 𝑇4 − 0,0028 ∙ 𝑇3 + 0,0221 ∙ 𝑇2 − 0,0407 ∙ 𝑇 + 0,3514,             0 < 𝑇 ≤ 7

−0,008 ∙ 𝑇2 + 0,1195 ∙ 𝑇 + 0,5356,                                                                  7 < 𝑇 ≤ 20

−0,0004 ∙ 𝑇4 + 0,0051 ∙ 𝑇3 − 0,0093 ∙ 𝑇2 − 0,112 ∙ 𝑇 + 0,7767,          20 < 𝑇 ≤ 25

−0,0004 ∙ 𝑇4 + 0,0034 ∙ 𝑇3 − 0,0193 ∙ 𝑇2 + 0,0297 ∙ 𝑇 + 0,3167, 25 < 𝑇 ≤ 30;

  

𝑈𝑖(𝑡) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 
𝑀𝑖(𝑡) ∙ 𝑝𝑖1(𝑡)

100
, (𝑀𝑖(𝑡0𝑖) ≤ 𝑀𝑖(𝑡) ≤ 𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖)) ∪ (1 ≤ 𝑇 < 5)

𝑀𝑖(𝑡) ∙ 𝑝𝑖2(𝑡)

100
, (𝑀𝑖(𝑡0𝑖) ≤ 𝑀𝑖(𝑡) ≤ 𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖)) ∪ (5 ≤ 𝑇 < 10)

𝑀𝑖(𝑡) ∙ 𝑝𝑖3(𝑡)

100
, (𝑀𝑖(𝑡0𝑖) ≤ 𝑀𝑖(𝑡) ≤ 𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖)) ∪ (10 ≤ 𝑇 < 15)

𝑀𝑖(𝑡) ∙ 𝑝𝑖4(𝑡)

100
, (𝑀𝑖(𝑡0𝑖) ≤ 𝑀𝑖(𝑡) ≤ 𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖)) ∪ (15 ≤ 𝑇 < 20),

 

𝑝𝑖𝑗(𝑡) = 𝑝0𝑖𝑗 + 𝑝𝑖𝑗
∗ , 
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𝑝𝑖𝑗
∗ =

𝑝𝑘𝑖𝑗 − 𝑝0𝑖𝑗
𝑡𝑘𝑖 − 𝑡0𝑖

, 𝑖 = 4,5,6,7;   𝑗 = 1,2,3,4. 

7. Ҳисобкунии қимати коэффитсиенти ғизоии гулмоҳии гурӯҳи синнусолии 

i-юм: 

𝑘𝑖𝓏 =
𝑚𝑖𝓏

�̃�𝑖

. 

8. Ҳисобкунии бузургии афзоиши массаи гулмоҳӣ дар фосилаи вақти 

додашуда (�̃�𝑖) , суръати миёнаи рушди шабонарӯзии моҳӣ (�̅�𝑀𝑖
)  ва 

суръати хоси афзоиши он (�̂�𝑀𝑖
):  

�̃�𝑖 = 𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖) − 𝑀𝑖(𝑡0𝑖), 

�̅�𝑀𝑖
= [10

1
𝑘𝑖
(𝑙𝑔𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖)−𝑙𝑔𝑀𝑖(𝑡0𝑖)) − 1] ∙ 100, 

�̂�𝑀𝑖
=
𝑙𝑔𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖) − 𝑙𝑔𝑀𝑖(𝑡0𝑖)

𝑘𝑖
. 

9.  Ҳисобкунии миқдори тухмчаҳои истеҳсолнамудаи гурӯҳи синнусолии  

7-ум: 

 гунаи детерминантӣ: 

�̂�(𝑡00) = {
𝛾 ∙ 𝑁7(𝑡𝑘7), 𝛾 ∙ 𝑁7(𝑡𝑘7) <  �̂�𝑚𝑎𝑥 

 �̂�𝑚𝑎𝑥, 𝛾 ∙ 𝑁7(𝑡𝑘7) ≥ �̂�𝑚𝑎𝑥.
 

 гунаи стохастикӣ: 

�̂�(𝑡00) = {
𝛾 ∙ 𝑁7(𝑡𝑘7) + 𝑑�̂� ∙ (𝑅𝑛𝑑 − 0,5) ∙

𝛾 ∙ 𝑁7(𝑡𝑘7)

�̂�𝑚𝑎𝑥
, 𝛾 ∙ 𝑁7(𝑡𝑘7) < �̂�𝑚𝑎𝑥 

�̂�𝑚𝑎𝑥 + 𝑑�̂� ∙ (𝑅𝑛𝑑 − 0,5), 𝛾 ∙ 𝑁7(𝑡𝑘7) ≥ �̂�𝑚𝑎𝑥,

 

𝑑�̂� = 𝑚𝑎 𝑥[�̂�(𝑡00) − �̂�𝑚𝑎𝑥]. 

10.  Ҳисобкунии маҳсули (массаи органикии дар як воҳиди вақт 

истеҳсолнамудаи) гурӯҳҳои синнусолӣ: 
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𝑃𝑖(𝑡) =  
𝑁𝑖(𝑡𝑘𝑖−1) + 𝑁𝑖(𝑡𝑘𝑖)

2
∙
𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖) − 𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖−1)

𝑡𝑘𝑖 − 𝑡𝑘𝑖−1
, 𝑡 ∈ [𝑡0𝑖; 𝑡𝑘𝑖]; 𝑖 = 2 ÷ 7. 

11.  Ҳисобкунии элиминатсияи (ихроҷ ё массаи биологии дар як воҳиди вақт 

гумкардаи) гурӯҳҳои синнусолӣ: 

𝐸𝑖(𝑡) =  
𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖−1) + 𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖)

2
∙
𝑁𝑖(𝑡𝑘𝑖−1) − 𝑁𝑖(𝑡𝑘𝑖)

𝑡𝑘𝑖 − 𝑡𝑘𝑖−1
, 𝑡 ∈ [𝑡0𝑖; 𝑡𝑘𝑖]; 𝑖 = 2 ÷ 7. 

12.  Ҳисобкунии массаи биологии умумии моҳиҳои ҳар як гурӯҳи синнусолӣ 

ва кулли моҳиҳои бассейн дар интиҳои ҳар як марҳилаи парвариш: 

𝐵𝑖(𝑡𝑚𝑎𝑥𝑖) = 𝑁𝑖(𝑡𝑚𝑎𝑥𝑖) ∙ 𝑀𝑖(𝑡𝑚𝑎𝑥𝑖), 𝑖 = 1 ÷ 7;  

�̂�𝑚𝑎𝑥 =∑𝐵𝑖(𝑡𝑚𝑎𝑥𝑖),  𝑡𝑚𝑎𝑥𝑖 = 𝑡𝑘𝑖 , 𝑘𝑖 ∈ 𝑁;  𝑖 = 1 ÷ 7.

7

𝑖=1

 

13.  Ҳисобкунии миқдори умумии моҳиҳои сайдшавандаи гурӯҳҳои 

синнусолии 6-ум ва 7-ум дар фосилаи вақти додашуда: 

𝑌(𝑡) = 𝑌6(𝑡) + 𝑌7(𝑡) =

= ∫ ῶ6 ∙ 𝑁6(𝑡)𝑑𝑡 + ∫ ῶ7 ∙ 𝑁7(𝑡)
𝑡𝑘7

𝑡07

𝑑𝑡 =
𝑡07

𝑡𝑘6

= 𝜇6 ∙ ῶ6 ∙ 𝑁06
𝑒−(𝜛6+ῶ6)∙𝑡𝑘6

𝜛6 +ῶ6
(𝑡𝑘6 +

1

𝜛6 +ῶ6
) + 𝜇7 ∙ ῶ7 ∙

∙ 𝑁07
𝑒−(𝜛7+ῶ7)∙𝑡07

𝜛7 +ῶ7
(𝑡07 +

1

𝜛7 +ῶ7
) . 

Дар муодилаҳои овардашуда бо ёрии 𝜛𝑖  – коэффитсиенти фавти 

биологии гулмоҳиҳои гурӯҳи синнусолии i-юм, ῶ𝑖  – коэффитсиенти марги 

истеҳсолии онҳо, 𝐿1  – андозаи (дарозии) максималии моҳиҳои озодона аз 

чашмакҳои (S) тӯргузаранда, 𝐿2 – андозаи буҳронии додашуда, ки моҳиҳои 
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андозаашон аз он калонтар ҳатман ба тӯр меафтанд, 𝑞𝑖(𝑂2(𝑡)) – функсияи 

оксигении фавти биологӣ барои гулмоҳиҳои гурӯҳи синнусолии i-юм, ὥ𝑖  – 

коэффитсиенти вусъатёбии фавтии биологии гулмоҳиҳои гурӯҳи синнусолии 

i-юм ҳангоми нарасидани оксиген, 𝛾  – коэффитсиенти сернаслӣ ё 

маҳсулнокии як фарди моҳиҳои гурӯҳи истеҳсолӣ, �̂�  – миқдори умумии 

тухмчаҳои истеҳсолшуда, �̂�  – коэффитсиенти (ҳиссаи) ба кирмина 

табдилёбии тухмчаҳои истеҳсолшуда, 𝑚�̂�  – массаи миёнаи як тухмчаи 

моҳиҳои истеҳсолӣ, 𝑀𝑖(𝑡𝑘𝑖)  – массаи миёнаи як фарди моҳиҳои гурӯҳи 

синнусолии i-юм дар охири марҳилаи парвариш 𝑡𝑘 , 𝑀𝑖𝑦(𝑡𝑘𝑖) – массаи умумии 

нақшавии моҳиҳои гурӯҳи синнусолии i-юм, 𝑁𝑖(𝑡0𝑖) – миқдори моҳиҳои ба 

бассейн воридшавандаи гурӯҳи синнусолии i-юм дар ибтидои мавсими 

парвариш 𝑡0𝑖 , 𝑁𝑖(𝑡𝑘𝑖)  – миқдори моҳиҳои аз бассейн ҷамъоваришавандаи 

гурӯҳи синнусолии i-юм дар охири мавсими парвариш 𝑡𝑘𝑖 , 𝑘𝑖𝓏  – 

коэффитсиенти ғизоии моҳиҳои гурӯҳи синнусолии i-юм, 𝑚𝑖𝓏 – массаи ғизои 

моҳиҳои гурӯҳи синнусолии i-юм, �̃�𝑖 – бузургии афзоиши массаи биологии 

гулмоҳии гурӯҳи синнусолии i-юм дар фосилаи вақти додашуда, �̅�𝑀𝑖
 – 

суръати миёнаи афзоиши массаи гулмоҳӣ дар як шабонарӯз, �̂�𝑀𝑖
 – суръати 

хоси афзоиши гулмоҳӣ, �̂�𝑚𝑎𝑥 – массаи биологии кулли моҳиҳои бассейн дар 

интиҳои парвариш, 𝜑𝑖(𝑀𝑖(𝑡))  – функсияи рушди массаи биологии фарди 

алоҳидаи моҳиҳои гурӯҳи синнусолии i-юм, 𝑓�̅�(𝑇)  – функсияи ҳароратии 

рушди массаи миёнаи фардҳои гурӯҳҳои синнусолии аз якум то сеюм, 𝑓𝑖(𝑇) – 

функсияи ҳароратии рушди массаи миёнаи фардҳои гурӯҳҳои синнусолии аз 

чорум то ҳафтум, 𝜉𝑖(𝑂𝑟𝑒𝑎𝑟(𝑡)) – функсияи оксигении рушду афзоиши массаи 

гулмоҳиҳои гурӯҳи синнусолии i-юм, 𝑂𝑟𝑒𝑎𝑟(𝑡)  – функсияи ифодагари 

мубодилаи байни оксигени оби бассейн – 𝑂2(𝑡)  ва атмосфера, krear – 

коэффитсиенти реаэратсионӣ, 𝑂𝑚𝑎𝑥(𝑇(𝑡)) – функсияи ифодагари вобастагии 

миқдори максималии оксигени бассейн аз ҳарорати оби он – 𝑇(𝑡),   𝜆𝑖  – 

параметри ифодагари дараҷаи каҷии графики функсияи оксигении i-юм, 𝜗𝑖 – 
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коэффитсиенти нимсершавии гулмоҳиҳои гурӯҳи синнусолии i-юм аз 

оксиген, яъне ончунон қимати 𝑂2(𝑡) , ки барои он 𝜉𝑖(𝑂𝑟𝑒𝑎𝑟(𝑡)) =
1

2
 аст, 

𝑌(𝑡), 𝑌6(𝑡), 𝑌7(𝑡) – мувофиқан функсияҳои сайди солонаи моҳиҳои бассейн, 

моҳиҳои гурӯҳҳои синнусолии 6-ум ва 7-ум, 𝑡𝑘6 , 𝑡07 – синни сайдшавандагии 

моҳиҳои гурӯҳҳои синнусолии 6-ум ва 7-ум, 𝑈𝑖(𝑡)  – функсияи берунаи 

идоракунӣ – миқдори ғизои омехтаи ба системаи бассейни моҳипарварӣ 

иловашаванда барои гурӯҳи синнусолии i-юм дар лаҳзаи вақти 𝑡 , 𝐵𝑖(𝑡)  – 

массаи биологии умумии моҳиҳои гурӯҳи синнусолии  i-юм, 𝑃𝑖(𝑡) – маҳсули 

(массаи) умумии фардҳои гурӯҳи моҳиҳои синнусолии i-юм дар як воҳиди 

вақт, 𝐸𝑖(𝑡)  – элиминатсияи (ихроҷи) умумии фардҳои гурӯҳи моҳиҳои 

синнусолии i-юм дар як воҳиди вақт ишорат гардидааст. 

3.2. Амсилаи компютерии популятсияи гулмоҳии системаи бассейн 

Мутобиқгардонии усули ададӣ ба муҳити амсилавӣ. Барои тавассути 

компютер ҳал кардани системаи 14 муодилаи дифференсиалии одӣ ва 

муодилаҳои фарқиву алгебравии иловагии боқимонда ба мо лозим омад, ки 

қимати 165 коэффитсиенту параметри амсиларо муайян кунем ва қимати 2 

маҷмӯи (массиви) ададии воридотӣ – ҳарорати об ва функсияи идоракунии 

реҷаи ғизодиҳии моҳиро аз манбаъҳои мувофиқи иттилоотӣ барои муҳити 

зисти мушаххаси системаи бассейнҳои хоҷагии гулмоҳипарварии Ромит 

дастрас ё ҳисоб намоем (ҳамагӣ 2·730=1460 адад) ва онҳоро дар барномаи 

таҳиягаштаи компютерӣ ҷой диҳем.  

Амсилаи математикии системаи бассейни гулмоҳипарварӣ дар 

компютер тавассути усули Рунге-Кутт-Мерсон бо қадами интихобшавандаи 

худтанзим (бо қимати аввалаи h=1) ҳал карда шудааст, ки тартиби хатогии 

ҳисоббарории он дар қадамҳои интегронӣ ба R~h
4 
баробар аст [33].  

Мутобиқгардонии усули Рунге-Кутт-Мерсон ба муҳити амсилавӣ бо 

мақсади ба афзори таҳқиқотии системаи бассейни гулмоҳипарварӣ табдил 

додани амсилаи математикӣ иҷро гардидааст. Барои усули ададии мазкурро 
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дар давоми ду сол бо амсилаи математикӣ ҳамоҳанг сохтан, зарур аст, ки 

системаи 14 муодилаи дифференсиалии тартиби якум дар фосилаи умумии 

вақти 730 рӯз (ду сол) мавриди таҳқиқ қарор дода шавад. Дар амсила ин усул 

аз рӯйи алгоритми дар [33] тасвиршуда амалӣ гардонида шуда, шакли 

нақшавии он дар [37; 43; 75] оварда шудааст. Саҳеҳии ҳисоббарориҳои 

амсилавӣ () ба 0,001 баробар аст. 

Тасвири барномаи компютерӣ. Амсилаи математикӣ дар раванди 

барномасозӣ ба амсилаи компютерӣ мубаддал гашта, дар мавриди танзим ва 

санҷиши муваффақона ба афзори таҳқиқотии компютерӣ табдил меёбад. 

Истифодаи ин афзори таҳқиқотӣ имкон медиҳад, ки вазъи кунунӣ ва баъдии 

популятсияи гулмоҳӣ дар системаи бассейни моҳипарварӣ муайян ва арзёбӣ 

карда шавад.  

Комплекси барномаҳои компютерии популятсияи гулмоҳии системаи 

бассейни моҳипарварӣ дар забони барномарезии объектгарои C# сохта шуда, 

раванди хориҷкунии натиҷаҳои амсилавӣ дар шаклҳои ҷадвалӣ ва 

диаграммавӣ ба зиммаи барномаи MS Excel вогузор гардидааст. Матни 

рамзҳои барномавӣ дар зер оварда шудааст. 

//ОҒОЗИ БАРНОМА 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

namespace Gulmohi 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 
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        double[] NN = new double [736]; 

//Фосилаҳои вақтии парвариши гулмоҳӣ барои ҳар як гурӯҳ (миқдори рӯзҳо) 

            int t1 = 31; 

            int t2 = t1 + 28-1; 

            int t3 = t2 + 31-1; 

            int t4 = t3 + 91-1; 

            int t5 = t4 + 138-1; 

            int t6 = t5 + 165-1; 

            int t7 = t6 + 255-1; 

// Қиматҳои массиви ҳарорати об (Т) барои 2 сол 

//Соли аввал – Январ 

        double[] T = {0,3.0, 3.1, 3.1, 3.1, 3.2, 3.2, 3.2, 3.3, 3.3, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.5, 

3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.6, 3.6, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.0,  

     // Соли аввал – Феврал 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.9, 5.0, 5.1, 5.0, 4.9, 4.8, 4.5, 4.3, 4.1, 4.0, 3.9, 3.8, 3.8, 

4.1, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.3, 5.7, 6.1, 6.4,  

    // Соли аввал – Март 

6.6, 6.7, 6.9, 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.8, 7.8, 7.8, 7.8, 7.7, 7.7, 7.7, 7.6, 7.6, 7.6, 

7.5, 7.5, 7.5, 7.6, 7.6, 7.7, 7.9, 8.0, 8.1, 8.1, 8.2, 8.2,  

    // Соли аввал – Апрел 

8.2, 8.2, 8.3, 8.3, 8.3, 8.4, 8.4, 8.4, 8.5, 8.6, 8.6, 8.7, 8.7, 8.8, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 

9.2, 9.1, 9.0, 8.9, 8.8, 8.7, 8.6, 8.5, 8.5, 8.6, 8.6,  

    // Соли аввал – Май 

8.7, 8.7, 8.8, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.1, 9.2, 9.2, 9.2, 9.2, 9.2, 9.3, 9.3, 9.3, 9.3, 9.4, 9.4, 

9.4, 9.4, 9.5, 9.5, 9.5, 9.6, 9.6, 9.7, 9.7, 9.8, 9.8, 9.8,  

     // Соли аввал – Июн 

9.8, 9.9, 9.9, 9.9, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 

10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.1, 10.1, 10.1, 10.2, 10.2, 

10.2, 

     // Соли аввал – Июл 

10.3, 10.3, 10.4, 10.4, 10.5, 10.6, 10.6, 10.7, 10.7, 10.8, 10.8, 10.9, 10.9, 11, 11, 

11, 11.0, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12.0, 12.0, 12.0, 

12.0, 

     // Соли аввал – Август 

12, 12, 12.1, 12.1, 12.1, 12.2, 12.2, 12.3, 12.3, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 

12.9, 13.0, 13.1, 13.1, 13.1, 13.2, 13.2, 13.2, 13.3, 13.3, 13.3, 13.3, 13.3, 13.3, 

13.3, 13.3, 

     // Соли аввал – Сентябр 

13.3, 13.3, 13.3, 13.3, 13.3, 13.3, 13.3, 13.3, 13.2, 13.2, 13.2, 13.1, 13.1, 13.1, 

13.1, 13.0, 13.0, 13.0, 13.0, 13.0, 12.9, 12.9, 12.9, 12.9, 12.9, 12.8, 12.8, 12.8, 

12.8, 12.8, 

     // Соли аввал – Октябр 

12.7, 12.6, 12.5, 12.4, 12.3, 12.2, 12.1, 12.0, 11.9, 11.6, 11.2, 10.9, 10.5, 10.0, 9.5, 

8.0, 7.9, 7.8, 7.7, 7.7, 7.7, 7.6, 7.6, 7.6, 7.6, 7.6, 7.6, 7.6, 7.7, 7.7, 7.7, 
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     // Соли аввал – Ноябр 

7.7, 7.7, 7.7, 7.7, 7.8, 7.8, 7.8, 7.8, 7.8, 7.7, 7.7, 7.6, 7.5, 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 7.0, 6.9, 

6.8, 6.7, 6.5, 6.3, 6.1, 5.9, 5.7, 5.7, 5.6, 5.3, 5.0, 

    // Соли аввал – Декабр 

4.6, 4.3, 4.0, 3.8, 3.7, 3.5, 3.3, 3.2, 3.5, 3.8, 4.0, 4.2, 4.5, 4.7, 4.9, 5.1, 5.4, 5.6, 5.8, 

6.0, 6.0, 6.0, 6.1, 6.1, 6.1, 6.2, 6.2, 6.2, 6.2, 6.1, 6.0, 

     // Соли дуюм – Январ 

5.8, 5.5, 5.1, 4.6, 4.2, 3.9, 3.5, 3.2, 3.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.9, 

3.9, 3.8, 3.8, 3.7, 3.7, 3.6, 3.6, 3.5, 3.4, 3.3, 3.2, 3.2,  

     // Соли дуюм – Феврал 

3.3, 3.3, 3.3, 3.4, 3.4, 3.4, 3.5, 3.5, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.8, 4.9, 

4.9, 4.9, 4.8, 4.8, 4.7, 4.7, 4.8, 4.8, 4.9, 

       // Соли дуюм – Март 

5.3, 5.7, 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.9, 7.0, 7.1, 7.1, 7.1, 7.2, 7.2, 7.2, 7.2, 7.3, 7.3, 7.3, 

7.3, 7.4, 7.4, 7.5, 7.5, 7.6, 7.6, 7.5, 7.6, 7.6, 7.6, 7.6, 

      // Соли дуюм – Апрел 

7.9, 8.1, 8.2, 8.3, 8.3, 8.4, 8.4, 8.4, 8.5, 8.5, 8.6, 8.7, 8.7, 8.8, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 

9.3, 9.3, 9.3, 9.2, 9.2, 9.2, 9.2, 9.2, 9.1, 9.1, 9.1,  

      // Соли дуюм – Май 

9.1, 9.1, 9.1, 9.1, 9.1, 9.0, 9.0, 9.0, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.8, 9.9, 

9.9, 9.9, 9.9, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1,  

      // Соли дуюм – Июн 

10.1, 10.1, 10.1, 10.2, 10.2, 10.2, 10.2, 10.2, 10.2, 10.2, 10.3, 10.3, 10.4, 10.5, 

10.6, 10.7, 10.8, 10.8, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9, 11.0, 11.0, 11.1, 11.1, 11.2, 11.2, 

11.1, 10.9, 

       // Соли дуюм – Июл 

10.6, 10.3, 10.4, 10.4, 11.5, 11.6, 11.6, 11.7, 11.7, 11.8, 11.8, 11.9, 12, 12, 12.3, 

12.5, 12.6, 12.6, 12.7, 12.7, 12.8, 12.8, 12.9, 12.9, 13, 13.1, 13.2, 13.2, 13.3, 13.3, 

13.3, 

       // Соли дуюм – Август 

13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14.0, 14.0, 14.1, 14.1, 14.2, 14.2, 14.2, 14.3, 

14.3, 14.3, 14.3, 14.4, 14.4, 14.4, 14.3, 14.2, 14.2, 14.1, 14.1, 14, 14, 13.9, 13.9, 

13.9, 13.9, 

        // Соли дуюм – Сентябр 

13.9, 13.9, 13.9, 14.0, 14.0, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.4, 14.4, 14.3, 14.2, 

14.1, 14.0, 14.0, 13.9, 13.9, 13.9, 13.8, 13.7, 13.6, 13.5, 13.3, 13.1, 12.9, 12.7, 

12.5, 12.4, 

       // Соли дуюм – Октябр 

12.3, 12.1, 11.9, 11.8, 11.7, 11.5, 11.2, 10.9, 10.6, 10.3, 10.2, 10.1, 10.1, 10.0, 9.9, 

9.9, 9.9, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.7, 9.7, 9.7, 

     // Соли дуюм – Ноябр 

9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9, 8.7, 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, 8.1, 8.0, 7.9, 7.7, 7.4, 7.3, 

7.2, 7.1, 7.0, 6.9, 6.8, 6.7, 6.6, 6.5, 6.5, 6.4, 6.4, 

     // Соли дуюм – Декабр 
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6.3, 6.3, 6.3, 6.2, 6.2, 6.2, 6.1, 6.1, 6.1, 6.1, 6.0, 6.0, 5.9, 5.9, 5.8, 5.8, 5.8, 5.7, 5.7, 

5.7, 5.6, 5.3, 5.1, 4.8, 4.5, 4.1, 3.8, 3.5, 3.3, 3.1, 2.9}; 

        private void shumorai_gulmohi1_Click(object sender, EventArgs e) 

        {   

            listBox1.Items.Clear(); 

            listBox2.Items.Clear(); 

            listBox3.Items.Clear(); 

            listBox4.Items.Clear(); 

            listBox5.Items.Clear(); 

            listBox6.Items.Clear(); 

            listBox7.Items.Clear(); 

            //Массив – миқдори гулмоҳӣ дар гурӯҳҳо 

            double[] N = new double[8]; 

            // Массив – коэффитсиентҳои марги биологии гулмоҳӣ дар гурӯҳҳо 

            double[] ww = { 0, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 }; 

            // Массив – коэффитсиентҳои вусъатёбии марги биологии гулмоҳӣ 

дар гурӯҳҳо ҳангоми нарасидани оксиген 

            double[] www = { 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 }; 

            // Коэффитсиенти марги истеҳсолии гулмоҳӣ барои гурӯҳҳои 6-7             

            double wwww = 0; 

            // Миқдори умумии тухмчаҳои истеҳсолшуда 

            double Et0 = 500000; 

            double alpha = 0.8; 

            // Ҳисоббарориҳои даврӣ 

            int i = 0; 

            // Ҳисобкунии қимати коэффитсиентҳои марги истеҳсолӣ 

               double S = 30; 

             double L1=29; 

                 double L2=31; 

               double F = 0.1; 

               double Lt=15; 

               int Lmax = 39; 

               int L0 = 30; 

               double kL =(double) (Lmax - L0) / (t7-t6-50); 

            // Шохиси i – рақами рӯзи таҳқиқотӣ, шохиси j – намуди моҳӣ 

            // Ҳисобкунии миқдори гурӯҳи эмбрионҳо (N1) 

            N[1] = alpha * Et0; 

            Random rnd1 = new Random(); 

            double rnd = rnd1.NextDouble(); 

            listBox1.Items.Add(N[1].ToString()); 

            for (i = 1; i <= t1; i++) 

            { 

                double o2 = 13.621 * Math.Exp(-0.021 * T[i]); 

                double qo2 = 1 + www[1] / o2; 
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                N[1] += -(ww[1] * qo2 + 0.1 * Math.Abs(rnd - 0.5)) * N[1] /t1; 

                listBox1.Items.Add(Convert.ToInt32(N[1]).ToString()); 

                NN[i] = N[1]; 

            } 

            // Ҳисобкунии миқдори гурӯҳи пешазкирминавии моҳиҳо (N2) 

            N[2] = N[1]; 

            for (i = t1 + 1; i <= t2; i++) 

            {         

                double o2 = 13.621 * Math.Exp(-0.021 * T[i]); 

                double qo2 = 1 + www[2] / o2; 

                N[2] += -(ww[2] * qo2 + 0.1 * Math.Abs(rnd - 0.5)) * N[2] / (t2 - t1); 

                listBox2.Items.Add(Convert.ToInt32(N[2]).ToString()); 

                NN[i] = N[2]; 

            } 

            // Ҳисобкунии миқдори гурӯҳи кирминавии моҳиҳо (N3) 

            N[3] = N[2]; 

            for (i = t2 + 1; i <= t3; i++) 

            { 

                double o2 = 13.621 * Math.Exp(-0.021 * T[i]); 

                double qo2 = 1 + www[3] / o2; 

                N[3] += -(ww[3] * qo2 + 0.1 * Math.Abs(rnd - 0.5)) * N[3] / (t3 - t2); 

                listBox3.Items.Add(Convert.ToInt32(N[3]).ToString()); 

                NN[i] = N[3]; 

            } 

            // Ҳисобкунии миқдори гурӯҳи моҳичаҳо (N4) 

            N[4] = N[3]; 

            for (i = t3 + 1; i <= t4; i++) 

            { 

                double o2 = 13.621 * Math.Exp(-0.021 * T[i]); 

                double qo2 = 1 + www[4] / o2; 

                N[4] += -(ww[4] * qo2 + 0.1 * Math.Abs(rnd - 0.5)) * N[4] / (t4 - t3); 

                listBox4.Items.Add(Convert.ToInt32(N[4]).ToString()); 

                NN[i] = N[4]; 

            } 

            // Ҳисобкунии миқдори гурӯҳи ҷавонамоҳиҳо (N5) 

            N[5] = N[4]; 

            for (i = t4 + 1; i <= t5; i ++) 

            { 

                double o2 = 13.621 * Math.Exp(-0.021 * T[i]); 

                double qo2 = 1 + www[5] / o2; 

                N[5] += -(ww[5] * qo2 + 0.1 * Math.Abs(rnd - 0.5)) * N[5] / (t5 - t4); 

                listBox5.Items.Add(Convert.ToInt32(N[5]).ToString()); 

                NN[i] = N[5]; 

            } 
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            // Сайди гулмоҳӣ 

            double shk = 0; 

// Ҳисобкунии миқдори гурӯҳи гулмоҳии молӣ (N6) 

            N[6] = N[5]; 

            for (i = t5 + 1; i <= t6; i ++) 

            { 

                wwww = 0; 

                int wwwwt = t6 - 20; 

                //if(i>=wwwwt) 

                //{ 

                    Lt += kL; 

                    //S=L2 

                    if (S == L2) 

                    { 

                        if (Lt <= L2) 

                        { 

                            wwww = 0; 

                        } 

                        else 

                        { 

                            wwww = F; 

                        } 

                    } 

                    //L1<S<L2 

                    else 

                    { 

                        if (Lt <= L1) 

                        { 

                            wwww = 0; 

                        } 

                        else if (Lt >= L2) 

                        { 

                            wwww = F; 

                        } 

                        else 

                        { 

                            wwww = F * (Lt - L1) / (L2 - L1); 

                        } 

                  //  } 

                } 

                double o2 = 13.621 * Math.Exp(-0.021 * T[i]); 

                double qo2 = 1 + www[6] / o2; 

shk += wwww * N[6]; 
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    N[6] += -((ww[6] * qo2 + 0.1 * Math.Abs(rnd - 0.5)) / (t6 - t5) +  wwww) * 

N[6]; 

                listBox6.Items.Add(Convert.ToInt32(N[6]).ToString()); 

                NN[i] = N[6]; 

            } 

      // Ҳисобкунии миқдори гурӯҳи гулмоҳии истеҳсолӣ (N7) 

            N[7] = N[6]; 

           for (i = t6 + 1; i <= t7; i ++) 

            { 

                Lt += kL; 

                //S=L2 

                if (S == L2) 

                { 

                    if (Lt <= L2) 

                    { 

                        wwww = 0; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        wwww = F; 

                    } 

                } 

                //L1<S<L2 

                else 

                { 

                    if (Lt <= L1) 

                    { 

                        wwww = 0; 

                    } 

                    else if (Lt >= L2) 

                    { 

                        wwww = F; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        wwww = F * (Lt - L1) / (L2 - L1); 

                    } 

                } 

                double o2 = 13.621 * Math.Exp(-0.021 * T[i]); 

                double qo2 = 1 + www[7] / o2; 

shk += wwww * N[7]; 

     N[7] += -((ww[7] * qo2 + 0.1 * Math.Abs(rnd - 0.5)) / (t7 - t6) + wwww) * 

N[7]; 

                listBox7.Items.Add(Convert.ToInt32(N[7]).ToString()); 



95 
 

 

                NN[i] = N[7]; 

            } 

        } 

// Ҳисобкунии массаи биологии гулмоҳӣ 

        private void massai_gulmohi_Click(object sender, EventArgs e) 

        {  

            int i = 1; 

            int j = 1; 

            m1lst.Items.Clear(); 

            m2lst.Items.Clear(); 

            m3lst.Items.Clear(); 

            m4lst.Items.Clear(); 

            m5lst.Items.Clear(); 

            m6lst.Items.Clear(); 

            m7lst.Items.Clear(); 

// Интиҳои мавсими парвариш дар гурӯҳҳо (миқдори максималии рӯзҳо) 

            double[] tmax = { 0, t1, t2, t3, t4, t5, t6 , t7 }; 

// Қимати параметри каҷии графики функсияи оксигенӣ барои ҳар як гурӯҳ 

            double[] lyam = { 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 }; 

// Қимати коэффитсиенти нимсершавӣ дар функсияи оксигенӣ барои ҳар як 

гурӯҳ 

            double[] V = { 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 }; 

      //Массаи миёнаи як тухмча 

            double mE = 0.08; 

     //Коэффитсиенти реаратсионӣ 

            double krear = 0.3; 

    //Функсияи оксигении рушди афзоиш 

            double[] EEi = new double[735]; 

    //Реаэратсия 

            double[] Orear = new double[735]; 

  //Микдори максималии оксигени аз ҳарорати об вобаста 

            double[] Omax = new double[735]; 

//Функсияи ҳароратӣ 

            double[] ff = new double[735]; 

//Массаи миёнаи як фарди гулмоҳӣ дар гурӯҳҳо 

            double[] M = new double[8]; 

//Массаи миёнаи аввалаи як фарди гулмоҳӣ дар гурӯҳҳо 

            double[] Mt0 = new double[8]; 

//Функсияи рушди массаи биологӣ 

            double[] fi = new double[8]; 

// Параметрҳои функсияи идоракунӣ 

            double p0=0, pn=0, m0=0, mn=0; 

//Массаи максималии як фарди гулмоҳӣ барои гурӯҳҳо дар интиҳои 

парвариши онҳо  
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            double[] Mtmax = { 0, 0.1, 0.5, 1, 3, 30, 300, 1500 }; 

             

            for (i = 1; i <= T.Length-1; i++) 

            { 

                if (i <= t1) 

                { 

                    j = 1; 

                } 

                else if (i > t1 && i <= t2) 

                { 

                    j = 2; 

                } 

                else if (i > t2 && i <= t3) 

                { 

                    j = 3; 

                } 

                else if (i > t3 && i <= t4) 

                { 

                    j = 4; 

                } 

                else if (i > t4 && i <= t5) 

                { 

                    j = 5; 

                } 

                else if (i > t5 && i <= t6) 

                { 

                    j = 6; 

                } 

                else 

                { 

                    j = 7; 

                } 

                Omax[i] =  14.61996 - 0.40420 * T[i] + 0.00842 * Math.Pow(T[i], 2) - 

0.00009 * Math.Pow(T[i], 3); 

                double o2 = 13.621 * Math.Exp(-0.021 * T[i]); 

                Orear[i] = krear * (Omax[i] - o2); 

                EEi[i] = 1 / (1 + Math.Exp(-lyam[j] * (Orear[i] - V[j]))); 

//Ҳисобкунии функсияи ҳароратии рушди моҳиҳои гурӯҳҳои 1-3  

                if (i <= t3) 

                { 

                    if (T[i] >= 0 && T[i] <= 3) 

                    { 

                        ff[i] = -0.0006 * Math.Pow(T[i], 3) - 0.015 * Math.Pow(T[i], 2) + 

0.099 * T[i] - 0.0971; 
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                    } 

                    else if (T[i] > 3 && T[i] <= 7) 

                    { 

                        ff[i] = -0.0021 * Math.Pow(T[i], 4) + 0.0258 * Math.Pow(T[i], 3) - 

0.0879 * Math.Pow(T[i], 2) + 0.1342 * T[i] + 0.26; 

                    } 

                    else if (T[i] > 7 && T[i] <= 13) 

                    { 

                        ff[i] = -0.0355 * Math.Pow(T[i], 2) + 0.2838 * T[i] + 0.4057; 

                    } 

                    else if (T[i] > 13 && T[i] <= 16) 

                    { 

                        ff[i] = 0.0033 * Math.Pow(T[i], 2) - 0.0767 * T[i] + 0.7328; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        ff[i] = 0.0002 * Math.Pow(T[i], 4) - 0.0035 * Math.Pow(T[i], 3) + 

0.011 * Math.Pow(T[i], 2) - 0.0319 * T[i] + 0.3539; 

                    } 

                } 

//Ҳисобкунии функсияи ҳароратии рушди моҳиҳои гурӯҳҳои 4-7 

                else 

                { 

                    if (T[i] == 0) 

                    { 

                        ff[i] = 0; 

                    } 

                    else if (T[i] > 0 && T[i] <= 7) 

                    { 

                        ff[i] = 0.0002 * Math.Pow(T[i], 4) - 0.0028 * Math.Pow(T[i], 3) + 

0.0221 * Math.Pow(T[i], 2) - 0.0407 * T[i] + 0.3514; 

                    } 

                    else if (T[i] > 7 && T[i] <= 20) 

                    { 

                        ff[i] = -0.008 * Math.Pow(T[i], 2) + 0.1195 * T[i] + 0.5356; 

                    } 

                    else if (T[i] > 20 && T[i] <= 25) 

                    { 

                        ff[i] = -0.0004 * Math.Pow(T[i], 4) + 0.0051 * Math.Pow(T[i], 3) - 

0.0093 * Math.Pow(T[i], 2) - 0.112 * T[i] + 0.7767; 

                    } 

                    else 

                    { 
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                        ff[i] = -0.0004 * Math.Pow(T[i], 4) + 0.0051 * Math.Pow(T[i], 3) - 

0.0093 * Math.Pow(T[i], 2) - 0.112 * T[i] + 0.3167; 

                    } 

                } 

            } 

//Ҳисобкунии массаи миёнаи як фарди гулмоҳии гурӯҳи эмбрионҳо (М1) 

            M[1] = mE; 

            Mt0[1] = mE; 

            double XA = 0,XC=0, XD=0, XE=0, H = 1, E1 = 0.035, E2=0, E3 = 0; 

            for (i = 1; i <= t1; i++) 

            { 

                H = 0.25; 

            L1: 

                double m = M[1];   

             

                if (T[i] < 5) 

                { 

                    m0 = 0.08; 

                    mn = 0.1; 

                    p0 = 2.5; 

                    pn = 2; 

                } 

                else if (T[i] >= 5 && T[i] < 10) 

                { 

                    m0 = 0.08; 

                    mn = 0.1; 

                    p0 = 3.1; 

                    pn = 2.7; 

                } 

                else if (T[i] >= 10 && T[i] < 15) 

                { 

                    m0 = 0.08; 

                    mn = 0.1; 

                    p0 = 6.4; 

                    pn = 3.8; 

                } 

                else if (T[i] >= 15 && T[i] < 20) 

                { 

                    m0 = 0.08; 

                    mn = 0.1; 

                    p0 = 6.9; 

                    pn = 5; 

                } 

                double U; 
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                U = IdorakuniFunc(m0, mn, p0, pn, t1, M[1]); 

               // double Vm = (Math.Pow(10, (1 / t1) * Math.Log(Mtmax[1]) - 

Math.Log(Mt0[1])) - 1) * 100; 

                fi[1] = Mt0[1] + (Mtmax[1] - Mt0[1]) * Math.Pow(i / tmax[1], 2); 

               // double ss = 

                double s=  fi[1] *EEi[i] * ff[i]/2 +U; 

                XA = H * s; 

                M[1] = m + XA / 3; 

                M[1] = m + (XA + H * s) / 6; 

                XC = H * s; 

                M[1] = m + XA / 8 + 0.375 * XC; 

                XD = H * s; 

                M[1] = m + XA/ 2 - 1.5 * XC + 2 * XD; 

                XE = H * s; 

                M[1] = m + (XA + 4 * XD + XE) / 6; 

                E2 = Math.Abs(2 * XA - 9 * XC + 8 * XD - XE) / 30; 

                if (E2 <= E1) goto 

                    PRINT; 

                H = H / 2; 

                goto L1; 

            PRINT: m1lst.Items.Add(M[1].ToString()); 

} 

  //Ҳисобкунии биомассаи умумии гулмоҳии гурӯҳи якум (G1) 

            m1txt.Text = (NN[t1] * M[1]).ToString(); 

//Ҳисобкунии массаи миёнаи як фарди гулмоҳии пешазкирминавӣ (М2) 

            M[2] = M[1]; 

            Mt0[2] = M[1]; 

            for (i = t1 + 1; i <= t2; i++) 

            { 

                H = 0.25; 

                double m = M[2];   

                 L1: 

                    if (T[i] < 5) 

                    { 

                        m0 = 0.1; 

                        mn = 0.5; 

                        p0 = 2.5; 

                        pn = 2; 

                    } 

                    else if (T[i] >= 5 && T[i] < 10) 

                    { 

                        m0 = 0.1; 

                        mn = 0.5; 

                        p0 = 3.1; 
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                        pn = 2.7; 

                    } 

                    else if (T[i] >= 10 && T[i] < 15) 

                    { 

                        m0 = 0.1; 

                        mn = 0.5; 

                        p0 = 6.4; 

                        pn = 3.8; 

                    } 

                    else if (T[i] >= 15 && T[i] < 20) 

                    { 

                        m0 = 0.1; 

                        mn = 0.5; 

                        p0 = 6.9; 

                        pn = 5; 

                    } 

                    double U; 

                    U = IdorakuniFunc(m0, mn, p0, pn, t2-t1, M[2]); 

                    fi[2] = Mt0[2] + (Mtmax[2] - Mt0[2]) * Math.Pow(i / tmax[2], 2); 

                    double s = (fi[2] * EEi[i] * ff[i] + U); 

                    XA = H * s; 

                    M[2] = m + XA / 3; 

                    M[2] = m + (XA + H * s) / 6; 

                    XC = H * s; 

                    M[2] = m + XA / 8 + 0.375 * XC; 

                    XD = H * s; 

                    M[2] = m + XA / 2 - 1.5 * XC + 2 * XD; 

                    XE = H * s; 

                E2 = Math.Abs(2 * XA - 9 * XC + 8 * XD - XE) / 30; 

                if (E2 <= E1) goto 

                    PRINT; 

                H = H / 2; 

                goto L1; 

            PRINT: 

                    M[2] = m + (XA + 4 * XD + XE) / 6;    

                m2lst.Items.Add(M[2].ToString()); 

        } 

  //Ҳисобкунии биомассаи умумии гулмоҳии гурӯҳи дуюм (G2) 

            m2txt.Text = (NN[t2] * M[2]).ToString(); 

//Ҳисобкунии массаи миёнаи як фарди гулмоҳии кирминавӣ (М3) 

                M[3] = M[2]; 

                Mt0[3] = M[3]; 

                for (i = t2 + 1; i <= t3; i++) 

                { 
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                    H = 0.25; 

                    double m = M[3];   

                    L1:  

                    if (T[i] < 5) 

                    { 

                        m0 = 0.5; 

                        mn = 1; 

                        p0 = 2.1; 

                        pn = 1.6; 

                    } 

                    else if (T[i] >= 5 && T[i] < 10) 

                    { 

                        m0 = 0.5; 

                        mn = 1; 

                        p0 = 2.7; 

                        pn = 2.3; 

                    } 

                    else if (T[i] >= 10 && T[i] < 15) 

                    { 

                        m0 = 0.5; 

                        mn = 1; 

                        p0 = 6; 

                        pn = 3.6; 

                    } 

                    else if (T[i] >= 15 && T[i] < 20) 

                    { 

                        m0 = 0.5; 

                        mn = 1; 

                        p0 = 6.2; 

                        pn = 6; 

                    } 

                    double U; 

                    U = IdorakuniFunc(m0, mn, p0, pn, t3-t2, M[3]); 

                    fi[3] = Mt0[3] + (Mtmax[3] - Mt0[3]) * Math.Pow(i / tmax[3], 2); 

                    double s= (fi[3]*EEi[i] * ff[i] +U ); 

                    XA = H * s; 

                    M[3] = m + XA / 3; 

                    M[3] = m + (XA + H * s) / 6; 

                    XC = H * s; 

                    M[3] = m + XA / 8 + 0.375 * XC; 

                    XD = H * s; 

                    M[3] = m + XA / 2 - 1.5 * XC + 2 * XD; 

                    XE = H * s; 

                    M[3] = m + (XA + 4 * XD + XE) / 6;  



102 
 

 

                E2 = Math.Abs(2 * XA - 9 * XC + 8 * XD - XE) / 30; 

                if (E2 <= E1) goto 

                    PRINT; 

                H = H / 2; 

                goto L1; 

                  PRINT: 

                    m3lst.Items.Add(M[3].ToString()); 

          } 

  //Ҳисобкунии биомассаи умумии гулмоҳии гурӯҳи сеюм (G3) 

            m3txt.Text = (NN[t3] * M[3]).ToString(); 

//Ҳисобкунии массаи миёнаи як фарди гулмоҳичаҳо (М4) 

                M[4] = M[3]; 

                Mt0[4] = M[3]; 

                for (i = t3 + 1; i <= t4; i ++) 

                { 

                    H = 0.25; 

                    double m = M[4];  

                L1: 

                    if (T[i] < 5) 

                    { 

                        m0 = 1; 

                        mn = 3; 

                        p0 = 2; 

                        pn = 1.4; 

                    } 

                    else if (T[i] >= 5 && T[i] < 10) 

                    { 

                        m0 = 1; 

                        mn = 3; 

                        p0 = 2.6; 

                        pn = 2.1; 

                    } 

                    else if (T[i] >= 10 && T[i] < 15) 

                    { 

                        m0 = 1; 

                        mn = 3; 

                        p0 = 3.4; 

                        pn = 3; 

                    } 

                    else if (T[i] >= 15 && T[i] < 20) 

                    { 

                        m0 = 1; 

                        mn = 3; 

                        p0 = 3.7; 
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                        pn = 3.4; ; 

                    } 

                    double U; 

                    U = IdorakuniFunc(m0, mn, p0, pn, t4-t3, M[4]); 

                    fi[4] = Mt0[4] + (Mtmax[4] - Mt0[4]) * Math.Pow(i / tmax[4], 2); 

                    double s= (fi[4] *EEi[i] * ff[i]+U) ; 

                    XA = H * s; 

                    M[4] = m + XA / 3; 

                    M[4] = m + (XA + H * s) / 6; 

                    XC = H * s; 

                    M[4] = m + XA / 8 + 0.375 * XC; 

                    XD = H * s; 

                    M[4] = m + XA / 2 - 1.5 * XC + 2 * XD; 

                    XE = H * s; 

                    M[4] = m + (XA + 4 * XD + XE) / 6; 

                 E2 = Math.Abs(2 * XA - 9 * XC + 8 * XD - XE) / 30; 

                if (E2 <= E1) goto 

                    PRINT; 

                H = H / 2; 

                goto L1; 

                       PRINT: 

                    m4lst.Items.Add(M[4].ToString()); 

} 

  //Ҳисобкунии биомассаи умумии гулмоҳии гурӯҳи чорум (G4) 

            m4txt.Text = (NN[t4] * M[4]).ToString(); 

//Ҳисобкунии массаи миёнаи як фарди ҷавонамоҳиҳо (М5) 

                M[5] = M[4]; 

                Mt0[5] = M[4]; 

                for (i = t4 + 1; i <= t5; i += 5) 

                { 

                    H = 0.25; 

                    double m = M[5]; 

                L1: 

                    if (T[i] < 5) 

                    { 

                        m0 = 3; 

                        mn = 30; 

                        p0 = 1.3; 

                        pn = 1; 

                    } 

                    else if (T[i] >= 5 && T[i] < 10) 

                    { 

                        m0 = 3; 

                        mn = 30; 



104 
 

 

                        p0 = 1.9; 

                        pn = 1.7; 

                    } 

                    else if (T[i] >= 10 && T[i] < 15) 

                    { 

                        m0 = 3; 

                        mn = 30; 

                        p0 = 2.5; 

                        pn = 1.9; 

                    } 

                    else if (T[i] >= 15 && T[i] < 20) 

                    { 

                        m0 = 3; 

                        mn = 30; 

                        p0 = 3.1; 

                        pn = 2.3; 

                    } 

                    double U; 

                    U = IdorakuniFunc(m0, mn, p0, pn, t5-t4, M[5]); 

                    fi[5] = Mt0[5] + (Mtmax[5] - Mt0[5]) * Math.Pow(i / tmax[5], 2); 

                    double s= (fi[5] *EEi[i] * ff[i] +U) ; 

                    XA = H * s; 

                    M[5] = m + XA / 3; 

                    M[5] = m + (XA + H * s) / 6; 

                    XC = H * s; 

                    M[5] = m + XA / 8 + 0.375 * XC; 

                    XD = H * s; 

                    M[5] = m + XA / 2 - 1.5 * XC + 2 * XD; 

                    XE = H * s; 

                    M[5] = m + (XA + 4 * XD + XE) / 6; 

                E2 = Math.Abs(2 * XA - 9 * XC + 8 * XD - XE) / 30; 

                if (E2 <= E1) goto 

                    PRINT; 

                H = H / 2; 

                goto L1; 

            PRINT:                     

                 m5lst.Items.Add(M[5].ToString()); 

} 

  //Ҳисобкунии биомассаи умумии гулмоҳии гурӯҳи панҷум (G5) 

            m5txt.Text = (NN[t5] * M[5]).ToString(); 

//Ҳисобкунии массаи миёнаи як фарди гулмоҳии молӣ (М6) 

                M[6] = M[5]; 

                Mt0[6] = M[5]; 

                for (i = t5 + 1; i <= t6; i ++) 
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                { 

                    H = 0.25; 

                    double m = M[6]; 

                L1: 

                    if (T[i] < 5) 

                    { 

                        m0 = 30; 

                        mn = 300; 

                        p0 = 0.9; 

                        pn = 0.6; 

                    } 

                    else if (T[i] >= 5 && T[i] < 10) 

                    { 

                        m0 = 30; 

                        mn = 300; 

                        p0 = 1.4; 

                        pn = 1; 

                    } 

                    else if (T[i] >= 10 && T[i] < 15) 

                    { 

                        m0 = 30; 

                        mn = 300; 

                        p0 = 1.9; 

                        pn = 1.5; 

                    } 

                    else if (T[i] >= 15 && T[i] < 20) 

                    { 

                        m0 = 30; 

                        mn = 300; 

                        p0 = 2.2; 

                        pn = 1.7; 

                    } 

                    double U; 

                    U = IdorakuniFunc(m0, mn, p0, pn, t6-t5, M[6]); 

                    fi[6] = Mt0[6] + (Mtmax[6] - Mt0[6]) * Math.Pow(i / tmax[6], 2); 

                    double s= (fi[6] *EEi[i] * ff[i] +U); 

                    XA = H * s; 

                    M[6] = m + XA / 3; 

                    M[6] = m + (XA + H * s) / 6; 

                    XC = H * s; 

                    M[6] = m + XA / 8 + 0.375 * XC; 

                    XD = H * s; 

                    M[6] = m + XA / 2 - 1.5 * XC + 2 * XD; 

                    XE = H * s; 
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                    M[6] = m + (XA + 4 * XD + XE) / 6; 

                E2 = Math.Abs(2 * XA - 9 * XC + 8 * XD - XE) / 30; 

                if (E2 <= E1) goto 

                    PRINT; 

                H = H / 2; 

                goto L1; 

            PRINT:  

                    m6lst.Items.Add(M[6].ToString()); 

} 

  //Ҳисобкунии биомассаи умумии гулмоҳии гурӯҳи шашум (G6) 

            m6txt.Text = (NN[t6] * M[6]).ToString(); 

//Ҳисобкунии массаи миёнаи як фарди гулмоҳии истеҳсолӣ (М7) 

                M[7] = M[6]; 

                Mt0[7] = M[6]; 

                for (i = t6 + 1; i <= t7; i ++) 

                { 

                    H = 0.25; 

                    double m = M[7]; 

                L1: 

                    if (T[i] < 5) 

                    { 

                        m0 = 300; 

                        mn = 1500; 

                        p0 = 0.5; 

                        pn = 0.4; 

                    } 

                    else if (T[i] >= 5 && T[i] < 10) 

                    { 

                        m0 = 300; 

                        mn = 1500; 

                        p0 = 0.8; 

                        pn = 0.6; 

                    } 

                    else if (T[i] >= 10 && T[i] < 15) 

                    { 

                        m0 = 300; 

                        mn = 1500; 

                        p0 = 1.2; 

                        pn = 0.7; 

                    } 

                    else if (T[i] >= 15 && T[i] < 20) 

                    { 

                        m0 = 300; 

                        mn = 1500; 
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                        p0 = 1.3; 

                        pn = 1; 

                    } 

                    double U; 

                    U = IdorakuniFunc(m0, mn, p0, pn, t7-t6, M[7]); 

                    double Vm = (Math.Pow(10, (1 / (t7 - t6)) * Math.Log(Mtmax[7]) - 

Math.Log(Mt0[7])) - 1) * 100; 

                    fi[7] = Mt0[7] + (Mtmax[7] - Mt0[7]) * Math.Pow(i / tmax[7], 2); 

                    double s= (fi[7]* EEi[i] * ff[i] +U) ; 

                    XA = H * s; 

                    M[7] = m + XA / 3; 

                    M[7] = m + (XA + H * s) / 6; 

                    XC = H * s; 

                    M[7] = m + XA / 8 + 0.375 * XC; 

                    XD = H * s; 

                    M[7] = m + XA / 2 - 1.5 * XC + 2 * XD; 

                    XE = H * s; 

                    M[7] = m + (XA + 4 * XD + XE) / 6; 

                E2 = Math.Abs(2 * XA - 9 * XC + 8 * XD - XE) / 30; 

                if (E2 <= E1) goto 

                    PRINT; 

                H = H / 2; 

                goto L1; 

            PRINT:  

                    m7lst.Items.Add(M[7].ToString()); 

} 

  //Ҳисобкунии биомассаи умумии гулмоҳии гурӯҳи ҳафтум (G7) 

            m7txt.Text = (NN[t7-5] * M[7]).ToString(); 

            } 

//Функсияи идоракунӣ 

        double IdorakuniFunc(double mm0, double mmn, double pp0, double ppn, int 

iruz, double m) 

        { 

            double[] m0 = new double[iruz+1]; 

            double[] p0 = new double[iruz+1]; 

            m0[1] = mm0; 

            m0[iruz] = mmn; 

            p0[1] = pp0; 

            p0[iruz] = ppn; 

            double km = (m0[iruz] - m0[1]) / iruz; 

            double kp = (p0[1] - p0[iruz]) / iruz; 

            double mm = m; 

            for (int i = 2; i <= iruz-1; i++) 

            { 
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                m0[i] = m0[i - 1] + km; 

                p0[i] = p0[i - 1] - kp; 

            } 

            for (int i = 2; i <= iruz; i++) 

            { 

                if (m >= m0[i - 1] && m < m0[i]) 

                { 

                    mm = m * p0[i - 1] / 100; 

                    break; 

                } 

                if (m == m0[i]) 

                { 

                    mm = m * p0[i - 1] / 100; 

                    break; 

                } 

            } 

            return mm; 

        }     }    } 

//АНҶОМИ БАРНОМА 

Идентификатсия (омодасозӣ) ва верификатсия (санҷиши 

эътимоднокӣ)-и амсилаи компютерии популятсияи гулмоҳии системаи 

бассейни моҳипарварӣ аз рӯйи методикаи дар амсилаҳои тақлидии 

(имитатсионии) экосистемаҳои обанборҳо ва ҳавзҳои моҳипарварӣ 

татбиқшуда, ки дар монографияҳои Ф.С. Комилиён «Амсиласозии 

компютерии экосистемаҳои обанборҳо» [49] ва «Тарҳрезии тақлидии 

экосистемаи ҳавзи моҳипарварии сермаҳсули идорашаванда» [47] дарҷ 

гардидааст, гузаронида шудааст. Натиҷаи ҳисоббарориҳои амсилаи 

компютерӣ роҷеъ ба тағйирёбии миқдори умумии гулмоҳии амсилавӣ ва 

массаи миёнаи як фарди он дар давоми сикли пурраи гулмоҳипарварӣ дар 

системаи бассейн (2 сол) дар расми 20 тасвир ёфтааст. Тавре аз тасвири 

графикӣ баръало дида мешавад, амсила миқдор ва массаи гулмоҳиро дар 

тамоми мавсими парвариш дуруст инъикос карда метавонад.  
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Расми 20 – Тасвири графикии динамикаи компютерии миқдор (аз чап, адад) 

ва массаи миёнаи як фарди гулмоҳии амсилавӣ (аз рост, г) 

Дар расми 21 диаграммаи массаи биологии умумии гурӯҳҳои 

синнусолӣ (г) дар интиҳои марҳилаҳои парвариши моҳиҳои онҳо тасвир 

ёфтааст. Ба таври возеҳ дида мешавад, ки массаи калонтарин ба моҳиҳои 

гурӯҳи синнусолии шашум (гулмоҳии молӣ) рост меояд. Дар маҷмӯъ, 

сутунҳои диаграммавӣ вазъи воқеии массаи гулмоҳии ҳар як гурӯҳро дуруст 

инъикос менамоянд.  

 

Расми 21 – Диаграммаи массаи биологии умумии гурӯҳҳои синнусолӣ (г)  

дар интиҳои марҳилаҳои парваришашон  

Барои омодасозӣ ва санҷиши афзори таҳқиқотии компютерӣ аз 

маводҳои таҷрибавии мутахассисони ӯзбек «Парвариши гулмоҳӣ дар шароити 

Ӯзбекистон: дастури амалӣ барои хоҷагидорон» [35], аврупоӣ «Парвариши 
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камҳаҷми гулмоҳии рангинкамон: санади техникии Ташкилоти ғизоӣ ва 

кишоварзии СММ оид ба моҳидорӣ ва аквакултура» [29] ва ҳамчунин 

маълумоти хусусии хоҷагии моҳипарварии «Форел»-и минтақаи Ромити 

шаҳри Ваҳдати Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба қиматҳои аввала ва интиҳоии 

миқдор ва массаи биологии миёнаи фардҳои гурӯҳҳои синнусолии 

марҳилаҳои гуногуни ҳаёти популятсияи гулмоҳии системаи бассейнҳо 

истифода шудааст. Вобаста ба иттилооти дастрасшуда аввал фосилаҳои 

тағйирёбии қиматҳои имконпазири коэффитсиенту параметрҳои амсила 

муайян карда шуда, баъд хатҳои ҳаракати амсилавӣ ба таври максималӣ бо 

графики додаҳои таҷрибавии мавҷуда наздик кунонида шудааст.  

Верификатсияи амсила, ки дар заминаи маълумоти воқеии иқлимию 

гидрологии Агентии обуҳавосанҷии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва додаҳои таҷрибавии бассейнҳои 

гулмоҳипарварии кишвари ҳамсояи Ӯзбекистон [35, 31] гузаронида шудааст 

(расми 22), аз дуруст тарҳрезӣ гаштани амсилаи компютерӣ гувоҳӣ медиҳад. 

 

Расми 22 – Натиҷаи верификатсияи компютерии амсила:  

афзоиши массаи биологии миёнаи фардҳои гулмоҳӣ (г) (аз рост, бассейнҳои 

Ӯзбекистон [35]); муқоисаи натиҷаҳои амсилавӣ бо додаҳои таҷрибавӣ (аз чап) 

Бояд қайд кард, ки чорабиниҳои муҳими касбӣ дар технологияи 

амсиласозӣ – банақшагирии таҷрибагузарониҳо ва муайянкунии ҷанбаҳои 

маълумотӣ ба ҳисоб мераванд. Ҳангоми такмилдиҳии сохтори амсилаи 

компютерӣ ва мушаххасгардонии алгоритми амалишавии он мо низ маҳз бо 

ҳамин проблема – камчинии додаҳои таҷрибавӣ рӯ ба рӯ гаштем. Аммо дар 

ин гуна мавридҳо мо корбариро бо амсила ба пуррагӣ қатъ нагардонида, 
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тарзи арзёбии ғайримустақими иттилоотӣ ва экспертиро истифода бурдем. 

Усули мазкур ба мо имконият фароҳам овард, ки якчанд паҳлӯҳои 

таҳқиқнашудаи пойгоҳи таҷрибавиро ошкор созем ва онҳоро пешкаши 

мутахассисони соҳаи моҳипарварӣ ва хоҷагии гулмоҳипарварии «Форел»-и 

минтақаи Ромит гардонем.  

Гунаҳои сенарӣ оид ба тағйирёбии амсилавии ҳарорати об, 

идоракунии равандҳои моҳиғизодиҳӣ ва сайди гулмоҳӣ. Қадами навбатии 

амсиласозии компютерӣ аз гузаронидани ҳисоббарориҳои сенарӣ – 

озмоишҳои эҳтимолӣ иборат аст, ки онҳо рушди популятсияи гулмоҳии 

экосистемаи бассейнро  вобаста ба тағйирёбии омилҳои иқлимӣ (ҳарорати 

об) ва таъсири равандҳои идорӣ муайян менамоянд. Озмоишҳои эҳтимолӣ 

имкон медиҳанд, ки доир ба хосиятҳои популятсияи гулмоҳӣ натанҳо 

иттилооти нави мазмуннок пайдо кунем, балки устувории амсиларо нисбат 

ба тағйирёбии омилҳои беруна ва реҷаҳои идоракунӣ бисанҷем. 

Озмоиши верификатсионии амсила (расми 22) ба сифати гунаи ибтидоӣ 

пазируфта шуда, бо амсила дар компютер 8 озмоиши сенарӣ гузаронида 

шудааст. Чор сенарияи аввала (расми 23) ба тағйирёбии иқлими ҷаҳон ва 

таъсири он ба системаи бассейнҳои гулмоҳипарварӣ бахшида шудааст, ки 

дар намуди пасту баландшавии ҳарорати миёнаи об ифода ёфтааст.    
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Расми 23 – Динамикаи массаи биологии миёнаи фардии гулмоҳӣ (г) вобаста ба 

тағйирёбии ҳарорати сенарии об T(t): сенарияҳои 1-2 (сутуни чап) мувофиқан +2
0
С 

боло ва -2
0
С поён рафтани ҳарорат нисбат ба ҳолати ибтидоии қиматҳои он; 

сенарияҳои 3-4 (сутуни рост) мувофиқан +5
0
С боло ва -5

0
С поён рафтани ҳарорат 

Дар сенарияи 1-ум динамикаи тағйирёбии массаи биологии фардии 

миёнаи гулмоҳии бассейн ҳангоми 2
0
С боло рафтани ҳарорати миёнаи 

солонаи об мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Натиҷаҳои амсилавӣ дар 

расми 23 (дар боло аз чап) дар намуди графикӣ шакл гирифтаанд. Дар 

сенарияи 2-юм, баръакс, фарз карда шудааст, ки ҳарорати миёнаи солонаи 

оби бассейн нисбат ба ҳарорати дар гунаи верификатсионии амсила (расми 

22) овардашуда 2℃ поёнтар рафтааст (расми 23, дар поён аз чап). Дар 

қисмати тарафи рости расми 23 бошад тасвири графикии натиҷаҳои 

компютерии ҳамин гуна фарзияҳо мувофиқан ҳангоми ба 5
0
С зиёд ва ба 5

0
С 

кам гаштани ҳарорати миёнаи солонаи об (сенарияҳои 3 ва 4) оварда 

шудааст.  

Қиматҳои ададии ибтидоӣ – М(t0) ва интиҳои – М(tk)-и амсилавӣ, 

қиматҳои сенарии ҳароратӣ (сенарияҳои 1-4) оид ба динамикаи массаи 

биологии миёнаи гулмоҳиҳои гурӯҳҳои синнусолӣ – G1(t)-G7(t) ва инчунин 

қиматҳои сенарии динамикаи массаи ҳамин гурӯҳҳо дар интиҳои марҳилаҳои 
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парваришашон вобаста ба каму зиёдшавии меъёри ғизодии моҳӣ (сенарияҳои 

5-6, расми 24 аз чап – 2% зиёд, аз рост – 2% кам), ки дар ҷадвали 5 инъикос 

ёфтаанд, аз тарзи кори мукаммали барномаи компютерӣ (афзори таҳқиқот) 

дарак медиҳанд. 

 

Расми 24 – Динамикаи сенарии массаи биологии миёнаи фардии гулмоҳӣ (г), 

мувофиқан ба 2% зиёд намудани меъёри ғизодиҳӣ (сенарияи 5, аз чап)  

ва 2% кам намудани ин меъёр (сенарияи 6, аз рост) 

Ҷадвали 5 – Қиматҳои ибтидоӣ – М(t0), интиҳои – М(tk)-и амсилавӣ ва сенарӣ оид ба 

динамикаи массаи биологии миёнаи гулмоҳиҳои гурӯҳҳои синнусолӣ – G1(t)-G7(t) (г)  

Рӯз 33-юм 61-ум 92-юм 183-юм 321-ум 486-ум 730-юм 

Гурӯҳҳо G1(t) G2(t) G3(t) G4(t) G5(t) G6(t) G7(t) 

М(t0) 0,080444 0,107342 0,608195 0,924114 3,565661 27,70599 301,4588 

М(tk) 0,100171 0,480721 0,911211 3,088913 26,69918 296,0371 1537,383 

Сенарияҳои иқлимӣ ва идорӣ оид ба тағйирёбии биомассаи гулмоҳӣ (г)  

М(tk), T=Т+2 0,104385 0,482793 0,924345 3,089978 26,69996 296,1467 1539,456 

М(tk), T=T-2 0,099428 0,295769 0,809048 2,579781 25,68966 248,0983 1250,591 

М(tk), T=T+5 0,102106 0,148445 0,534558 2,504566 17,04797 306,3249 1168,182 

М(tk), T=T-5 0,103133 0,335898 0,635031 2,338044 23,71649 262,8864 1279,669 

U=U+U*0,02 0,115052 0,701496 1,222647 3,291492 57,27155 321,3386 1350,885 

U=U-U*0,02 0,089739 0,446013 0,762906 2,714233 23,31423 218,4693 1263,219 

Дар расми 25 танҳо қиматҳои биомассаи гулмоҳиҳои гурӯҳҳои молӣ – 

G6 (аз чап) ва истеҳсолӣ – G7 (аз рост) дар охири марҳилаҳои парваришашон, 

ки онҳо нисбат ба массаи дигар гурӯҳҳои синнусолӣ хеле бузурганд, тибқи 

натиҷаҳои сенарӣ-амсилавии дар ҷадвали 5 овардашуда, мувофиқан бо 

массаи гулмоҳиҳои гунаҳои додашудаи ибтидоӣ – М6(tk) ва М7(tk) қиёс карда 

шудаанд.  
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Расми 25 – Қиёси биомассаи гулмоҳиҳои гурӯҳи молӣ – G6 (аз чап) ва истеҳсолӣ – G7 

(аз рост) дар охири марҳилаҳои парваришашон мувофиқан бо массаи гулмоҳиҳои гунаҳои 

додашудаи ибтидоӣ – М6(tk) ва М7(tk), тибқи натиҷаҳои амсилавии сенарии ҷадвали 5 

Тавре аз тасвири диаграммавии қимати биомассаҳои моҳӣ (расми 25) 

дида мешавад, ҳангоми ба ҳисоби миёна 2℃ боло рафтани ҳарорати оби 

системаи бассейн (сенарияи 1) низ массаи сенарии моҳӣ (296,1467 г) 

тақрибан бо массаи гунаи ибтидоии он (296,0371 г) баробар мемонад. Сабаби 

асосӣ дар он аст, ки қиматҳои миёнаи ҳарорати об дар ин маврид аз қиматҳои 

миёнаи ҳарорати оби дар гунаи ибтидоӣ додашуда кам фарқ мекунанд. Аммо 

ҳангоми ба ҳисоби миёна 5℃ зиёд гаштани ҳарорати оби бассейн (сенарияи 

3) масъала тамоман ранги дигар мегирад: массаи моҳӣ аз 296,0371 г то ба 

306,3249 г мефзояд. Ин ҷо шояд сабаб дар он бошад, ки қисми зиёди 

қиматҳои ҳарорати миёнаи шабонарӯзии об ба қиматҳои ҳарорати оптималии 

рушди гулмоҳии молӣ (16
0
С-18

0
С) наздик шуда, барои фаъолияти муътадили 

он муҳити созгор офарида бошанд. 

Маънидодкунии натиҷаҳои компютерии нисбатан пасти биомассаи 

гулмоҳии молии дар сенарияҳои 2-юм ва 4-ум ҳосилшударо, ки мувофиқан 

ба 248,0983 г ва 262,8864 г баробар буда, бо ҳароратҳои сенарии аз 

ҳароратҳои додашудаи ибтидоӣ поёнтар алоқамандӣ доранд (T(t)-2℃ ва T(t)-

5℃), баръакси асосноккуниҳои дар боло баёншуда тавзеҳ додан мумкин аст. 

Натиҷаҳои амсилавии ду сенарияи навбатии 5-ум ва 6-умро, ки 

мувофиқан ба 2% зиёд ва 2% кам кардани меъёри шабонарӯзии ғизодиҳии 

гулмоҳӣ алоқаманд буда, 321,3386 г ва 218,4693 г-ро ташкил додаанд, хеле 
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одӣ шарҳ додан мумкин аст: азбаски гулмоҳӣ моҳии даранда ва пурхӯр аст, 

бинобар он ҳангоми зиёд намудани меъёри ғизодиҳӣ массаи он меафзояд ва 

баръакс, ҳангоми кам кардани ин меъёр массаи он нисбат ба массаи 

додашудаи ибтидоӣ (296,0371 г) коҳиш меёбад. 

Ҳамаи ин маънидодкуниҳоро барои гулмоҳии гурӯҳи истеҳсолӣ (G7) 

низ, ки натиҷаҳои компютерии ба он мувофиқ дар қисми рости расми 25 

тасвир ёфтааст, айнан такрор намудан мумкин аст. 

Дар расми 26 тасвирҳои графикии динамикаи миқдори гулмоҳӣ (адад) 

аз рӯйи натиҷаҳои амсилавии дар сенарияҳои 7-ум (аз чап) ва 8-ум (аз рост) 

ҳосилшуда инъикос ёфтаанд, ки онҳо мувофиқан то ба 20% ва 50% зиёд 

намудани шиддати сайди моҳиҳои молӣ ва истеҳсолиро муаррифӣ 

менамоянд. Қиматҳои ададии ибтидоӣ – N(t0) ва интиҳои – N(tk)-и амсилавии 

гулмоҳиҳои кулли гурӯҳҳои синнусолии G1(t)-G7(t) (адад) ва қиматҳои 

сенарии идорӣ оид ба шиддати сайди моҳӣ (F – фоиз аз миқдор) танҳо дар 

гурӯҳҳои синнусолии молӣ ва истеҳсолӣ – G6(t), G7(t) дар ҷадвали 6 оварда 

шудаанд. 

 

Расми 26 – Тасвири графикии тағйирёбии миқдори гулмоҳӣ (адад) тибқи сенарияҳои 

амсилавӣ: аз чап сенарияи 7 – шиддати сайди моҳиҳои молӣ ва истеҳсолӣ 20%;  

аз рост сенарияи 8 – шиддати сайд 50% 

Тавре аз натиҷаҳои графикӣ (расми 26) ва ададӣ (ҷадвали 6) бармеояд, 

қимати аввалаи додашудаи верификатсионии моҳии молӣ N6(t0)=190526 адад 

ва қимати интиҳоии амсилавии дар охири марҳилаи парвариш (рӯзи 486-ум) 

ҳосилшудаи он N6(tk)=168401 адад-ро ташкил медиҳад. Бо назардошти сикли 

дусолаи парвариши гулмоҳӣ ин рақамҳо барои моҳии истеҳсолӣ мувофиқан 

N7(t0)=168318 адад ва N7(tk)=67 адад (дар рӯзи 730-юм) мебошанд. Дар ин 

маврид қиматҳои интиҳоии моҳиҳои гурӯҳҳои синнусолии молӣ ва истеҳсолӣ 
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– G6, G7 тибқи шиддати сайди 10-фоиза (гунаи верификатсионӣ) аз миқдории 

умумии онҳо – N6(tk), N7(tk) ҳосил гаштаанд. 

Ҷадвали 6 – Қиматҳои ибтидоӣ – N(t0) ва интиҳои – N(tk)-и миқдори амсилавии 

гулмоҳиҳои гурӯҳҳои синнусолии G1(t)-G7(t) (адад) ва сенарии идорӣ оид ба шиддати 

сайди моҳӣ (F – фоиз аз миқдор) дар гурӯҳҳои моҳиҳои молӣ ва истеҳсолӣ – G6(t), G7(t) 

Рӯз 33-юм 61-ум 92-юм 183-юм 321-ум 486-ум 730-юм 

Гурӯҳҳо G1(t) G2(t) G3(t) G4(t) G5(t) G6(t) G7(t) 

N(t0) 400000 313185 276772 244917 216132 190526 168318 

N(tk), F=0,1 314625 277924 245258 216330 190671 168401 67 

Сенарияҳои идорӣ оид ба шиддати сайди гулмоҳӣ (адад) 

Рӯз 33-юм 61-ум 92-юм 183-юм 321-ум 486-ум 720-ум 

N(tk), F=0,2 313961 276755 243713 214517 188677 166291 0 

Рӯз 33-юм 61-ум 92-юм 183-юм 321-ум 486-ум 683-юм 

N(tk), F=0,5 305205 261556 223927 191641 163889 140445 0 

Натиҷаҳои компютерӣ аз рӯйи сенарияи 7-ум, ки он шиддати сайди 20-

фоиза (F=0,2) аз миқдории умумии ҳаррӯзаи моҳиҳои молӣ ва истеҳсолиро 

муаррифӣ менамояд, миқдори моҳии сайдшавандаро мувофиқан дар рӯзи 

486-ум аз N6(tk)=168401 адад ба N6(tk)=166291 адад ва дар рӯзи 720-уми 

парвариш аз N7(tk)=193 адад ба N7(tk)=0 адад мерасонад.  

Дар сенарияи 8-ум шиддати сайди гулмоҳӣ боз ҳам шаддидтар (F=0,5) 

гашта, ба 50% аз миқдории умумии ҳаррӯзаи ин моҳиҳо баробар мешавад. 

Дар ин маврид муҳлати сайд зиёдтар коҳиш ёфта, миқдори моҳиҳои 

сайдшаванда мувофиқан дар рӯзи 486-ум аз N6(tk)=168401 адад ба 

N6(tk)=140445 адад ва дар рӯзи 683-юм аз N7(tk)=8745 адад ба N7(tk)=0 адад 

табдил меёбад. 

Ҳамин тариқ, таҳлили натиҷаҳои 8 сенарияи амсилавӣ имкон медиҳанд 

хулоса барорем, ки амсилаи мазкури компютерии гулмоҳии системаи 

бассейн метавонад барои шароити маҷозии гуногун ва зуд-зуд тағйирёбандаи 

омилҳои табииву иқлимӣ ва гунаҳои мухталифи идории ғизодиҳӣ ва сайди 

моҳӣ устуворона кор кунад ва натиҷаҳои ба воқеият наздики рушди 

популятсияи гулмоҳиро таъмин намояд. 
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ХУЛОСАҲО 

1. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

Натиҷаҳои илмии диссертатсия дар асоси методологияи диди 

системавӣ ва консепсияи илмии ташхиси компютерӣ шакл гирифта, 

тавассути технологияҳои амсиласозии математикӣ ва компютерӣ ва инчунин 

баргузории озмоишҳо ва бозиҳои сенарии амсилавӣ ба даст омадаанд.  

1. Афзори мукаммали таҳқиқотие таҳия гардидааст, ки бо ёрии он 

марҳилаҳои гуногуни ҳаёти гулмоҳиро дар системаи бассейни 

моҳипарварӣ бо сикли дусолаи парвариш дар алоқамандӣ бо динамикаи 

ҳарорати об ва консентратсияи оксигени дар об ҳалшуда омӯхтан, 

таҳқиқу таҳлил кардан, раванди ғизодиҳии моҳиро вобаста ба синну 

солаш ва сайди моҳии моливу истеҳсолиро вобаста ба талаботи ҷомеа 

идора намудан ва инчунин баҳри ноил гаштан ба ҳосилнокии баланди 

моҳӣ реҷаҳои самарабахши идоракуниро интихоб ва пешкаши 

моҳипарварон кардан имконпазир гаштааст [1-M – 13-M].  

2. Дар технологияи амсиласозиҳои математикӣ ва компютерии популятсияи 

моҳиҳои экосистемаҳои шириноби мамлакатҳои Осиёи Марказӣ бори 

нахуст ҷузъи стохастикӣ дохил карда шуда, характери эҳтимолӣ доштани 

равандҳои афзоиш ва фавти биологии моҳӣ ба инобат гирифта шудааст  

[2-M, 7-M, 9-M]. 

3. Дар амсиласозии компютерӣ бо истифода аз усулҳои алгоритмсозӣ ва 

забони барномарезии объектгарои C# усули ададии Рунге-Кутт-Мерсон 

бо қадами худкори ҳисобкунӣ ба муҳити маҷозии амсила мутобиқ 

гардонида шуда, дар ҳалли системаи муодилаҳои дифференсиалӣ ва 

баргузории озмоишҳои сенарии компютерӣ мавриди истифода қарор дода 

шудааст  

[2-M]. 

4. Афзори таҳқиқотии компютерӣ дар асоси додаҳои таҷрибавӣ барои 

муҳити иқлимии хоҷагии моҳипарварии «Форел»-и минтақаи Ромити 
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шаҳри Ваҳдати Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ гардонида шуда, 

аҳамияти татбиқии худро бо дуруст инъикос карда тавонистани 

равандҳои имконпазири биологӣ, синнусолии гулмоҳӣ ва табиии дар 

системаи бассейнҳои ин хоҷагӣ рӯйдиҳанда нишон додааст [1-M – 13-M]. 

2. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо  

Бар пояи амсилаи компютерии сохташудаи марҳилаҳои ҳаёти гулмоҳӣ 

дар системаи бассейни моҳипарварӣ бо сикли дусолаи парвариш методикаи 

умумии таҳиясозии амсилаҳои компютерии системаи бассейнҳои гуногуни 

гулмоҳипарварӣ ҳосил шудааст, ки дар қолаби он тарҳи ҳар гуна амсилаи 

популятсияи гулмоҳии синну соли гуногунро бо баҳисобгирии хусусиятҳои 

намуди гулмоҳӣ (дарёӣ, голетс, рангинкамон, доналдсон, тиллогини 

калифорнӣ ва ғайра) ва маҳали парвариши он рехтан имконпазир аст.  

Натиҷаҳои илмӣ-таҳқиқотии диссертатсия ва технологияи амсиласозии 

ҳосилшударо барои таҳқиқ, коркарди иттилоот, ҳалли масъалаҳои 

идоракунии равандҳои моҳиғизодиҳӣ ва сайди моҳии молии дигар 

системаҳои бассейнҳои гулмоҳипарварии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

ҳамсоякишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ истифода бурдан мумкин аст. Ба 

хоҷагиҳои гулмоҳипарварии ин кишварҳо тавсия дода мешавад, ки барои 

ноил гаштан ба ҳосилнокии баланди моҳӣ аз тарзи ғизодиҳии дар ҷадвали 4 

пешниҳодгашта баҳра баранд. 

Аз рӯйи натиҷаҳои диссертатсионӣ, ки ҳам аҳамияти назариявӣ ва ҳам 

амалӣ доранд, ба донишҷӯёни бахш ва ихтисосҳои мувофиқи Донишгоҳи 

аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур хондани курсҳои 

махсуси лексионии гулмоҳипарварӣ ва иҷрои корҳои лабораторӣ ба нафъи 

мутахассисони ояндаи соҳа мебошад. Ҳамчунин аз рӯйи натиҷаҳои илмии 

мазкур ба донишҷӯёни бахшҳои болоии ихтисосҳои биология, информатика, 

математика ва системаҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёти муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбии гуногуни кишвар, бахусус Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон аз технологияи 
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амсиласозии математикӣ ва компютерӣ курсҳои махсуси таълимӣ 

барномарезӣ кардан мумкин аст. 

ОХИРСУХАН 

Имрӯз усулҳои амсиласозии гипотезӣ, консептуалӣ, математикӣ ва 

компютерӣ татбиқи худро ҳарчи бештар дар ҳалли масъалаҳои идоракунии 

экосистемаҳои обӣ, хусусан системаи обанборҳо, кӯлҳо, дарёҳо, ҳавзҳо ва 

бассейнҳои моҳипарварӣ ёфта истодаанд, ки сохтори онҳо басо мураккаб аст. 

Азбаски дар ин системаҳо гузаронидани озмоишҳои воқеӣ метавонанд ба 

оқибатҳои ногувор биёранд, бинобар он бештар ба ҷойи онҳо амсилаҳои 

тақлидиашон мавриди истифода қарор дода шуда, озмоишҳои аслӣ ба 

озмоишҳои компютерӣ иваз карда мешаванд. 

Амсилаи математикӣ-компютерии дар диссертатсияи мазкур 

пешниҳодгардида низ ба ҳалли яке аз ҳамин гуна масъалаҳои идоракунии 

системаи бассейни гулмоҳипарварӣ бахшида шудааст. Ба сифати объекти 

замимавии методикаи амсиласозии таҳиягашта системаи бассейнҳои хоҷагии 

гулмоҳипарварии «Форел»-и минтақаи Ромити шаҳри Ваҳдати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қабул шудааст, ки он барои ҳалли масъалаҳои ҳамин гуна 

бассейнҳо метавонад нақши бассейни «эталонӣ»-ро бозад.  

Амсилаи таҳияшуда амсилаи нуқтавии марҳилаҳои ҳаёти популятсияи 

гулмоҳӣ дар системаи бассейн буда, ифодагари равандҳои мураккаби 

трансформатсияи моддаҳо ва иттилоот мебошад. Бо ёрии амсилаи мазкур 

реҷаҳои самараноки идоракунии раванди ғизодиҳӣ ва сайди гулмоҳии 

молиро муайян кардан мумкин аст. Сохтори амсила имконият медиҳад, ки 

барои такмили он иттилооти нави назариявӣ ва таҷрибавӣ ҳамроҳ карда 

шаванд.  

Дар диссертатсия вобаста ба ҳудудҳои ҳароратии марҳилаҳои ҳаётӣ, 

миқдори оксигени дар об ҳалшуда, массаи миёнаи биологӣ, дарозии мутлақ 

ва давомнокии вақти аз як марҳила ба дигар марҳилаи ҳаётӣ гузаштан, 

популятсияи гулмоҳии бассейн бо сикли дусолаи парвариш ба 7 гурӯҳи 



120 
 

 

синнусолӣ табақабандӣ шудааст: эмбрионҳо, пешазкирминаҳо, кирминаҳо, 

моҳичаҳо, ҷавонамоҳиҳо, моҳиҳои молӣ, моҳиҳои молии калонмасса ва 

тухмиву таъмирӣ (истеҳсолӣ).   

Зимни амсиласозии математикии раванди гулмоҳипарварӣ рушду 

инкишофи ҳар гурӯҳи синнусолӣ дар ҳар як лаҳзаи вақти додашуда бо ёрии 

миқдори моҳиҳои гурӯҳҳо, массаи миёнаи фарди алоҳидаи ҳар як гурӯҳ ва 

массаи биологии умумии моҳиҳои бассейн муайян, таҳқиқ ва баҳо дода 

шудааст. Асоси амсилаҳои консептуалӣ ва математикии гузариши вазъи 

популятсияи гулмоҳиро аз як марҳилаи ҳаётӣ ба дигараш равандҳои афзоиш 

ва фавти биологиву истеҳсолии моҳӣ ташкил додаанд. 

Барои тавсифи таъсиррасониҳои омилҳои табиӣ ба система ва тасвири 

идоракунии реҷаҳои истифодаи ғизои омехта дар амсила ду омили табиӣ 

(ҳарорати об, консентратсияи оксиген) ва як функсияи идорӣ (реҷаи 

ғизодиҳӣ) ба ҳисоб гирифта шудааст. Асоси амсилаи математикиро маҷмӯи 

омехтаи 39 муодилаҳои дифференсиалии одӣ, фарқӣ ва алгебравӣ ташкил 

додааст. 

Хулосаи арзишноки таҳқиқотӣ ба имкониятҳои нодири методикаи 

ҳосилшудаи амсиласозӣ рабт дорад. Моҳияти методикаи мазкур дар он аст, 

ки бо истифода аз нақшаҳо ва ҷузъҳои пешакӣ омодагардида, тарҳи амсилаи 

компютерии экосистемаи бассейни гулмоҳипарварии дилхоҳро ба таври 

фаврӣ рехтан мумкин аст. 

Дар баробари рӯнамоии натиҷаҳои амсилавии таҳқиқотӣ дар 

диссертатсия ҳамчунин якчанд хулосаи илмӣ-тавсиявӣ низ пешниҳод 

шудааст. Аз ҷумла қайд гардидааст, ки тибқи нишондодҳои ҳароратии 

махзанҳои сардоби кишвар соҳаи гулмоҳипарварӣ бояд дар ҷумҳурӣ ба соҳаи 

афзалиятнок ва оммавӣ табдил ёбад. Дар мавриди аз ҳисоби захираҳои 

моддии кишвар ташкил кардани ғизои гулмоҳӣ соҳаи мазкур ба соҳаи 

сердаромад ва содиротӣ табдил ёфта метавонад. Дар ин ҳолат дар радифи 

таъмини амнияти озуқаворӣ масъалаҳои дигари мубрами рӯз – ташкили 
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ҷойҳои нави корӣ ва бо шуғли доимӣ таъмин гаштани қисми зиёди аҳолии 

минтақаҳои назди кӯҳӣ ва кӯҳии мамлакат низ ба осонӣ ҳалли худро пайдо 

карда метавонанд.  
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ЗАМИМА 

  

САНАД 

оид ба татбиқи натиҷаҳои асосии диссертатсияи  

Ф.Т. Шамсов дар истеҳсолот 

Бо санади мазкур тасдиқ менамоем, ки дар таҳқиқоти диссертатсионии 

саромӯзгори кафедраи системаҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёти Донишгоҳи 

давлатии тиҷорати Тоҷикистон Шамсов Фатҳиддин Тоирович дар мавзӯи 

«Амсиласозии компютерии марҳилаҳои ҳаёти гулмоҳӣ бо ҷузъи стохастикӣ 

дар системаи бассейни моҳипарварӣ», ки таҳти роҳбарии д.и.ф.-м., 

профессор Ф.С. Комилиён анҷом ёфтааст, тарзи парвариши гулмоҳӣ дар 

бассейн, услуби корбарӣ, додаҳои таҷрибавӣ ва натиҷаҳои моҳипарварии 

ҶДММ «Форель»-и шаҳри Ваҳдат мавриди омӯзиш, озмоиш ва истифода 

қарор дода шудааст. 

Масъалаи гулмоҳипарварӣ бевосита ба масъалаи беҳдошти вазъи 

иқтисодӣ ва таъмини истиқлолияти озуқавории мамлакат алоқаманд 

мебошад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳошияи таъмини 

истиқлолияти озуқаворӣ «Барномаи рушди соҳаи моҳипарварӣ» ва дигар 

барномаҳоро қабул кардааст, ки амалигардонии онҳо аҳамияти мавзӯи 

диссертатсиониро боз ҳам болотар бурдааст.  

Барномаҳои зикршуда бояд дар заминаи таҳқиқоти ҷиддии илмӣ амалӣ 

гардонида шаванд, то самараи иқтисодии онҳо дар сатҳи баланд ва таъсири 

манфии онҳо ба агроэкосистемаҳои минтақа дар сатҳи хеле паст қарор дошта 

бошанд. Иҷрои ҳадафҳои мазкур бе истифодаи усулҳои илмии муосир, 
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бахусус амсиласозии математикӣ ва гузаронидани озмоишҳои компютерӣ 

ғайриимкон мебошад.  

Арзиши аслии гулмоҳӣ ба ҳиссаи хароҷоти молиявии хоҷагии 

моҳипарварӣ дар дастрас намудани ғизои омехтаи сунъӣ ва ташкили 

оқилонаи раванди моҳиғизодиҳӣ вобастагӣ дорад. Хоҷагӣ ҳар қадар 

истифодаи оқилонатари ғизои моҳиро таъмин карда тавонад, парвариши 

гулмоҳӣ барои он ҳамон қадар фоидаи зиёдтар меорад. Аммо ташкили 

раванди ғизодиҳии моҳиро вақте комилан дуруст ба роҳ мондан мумкин аст, 

ки агар он бар пояи илмӣ устувор гардонида шуда, ҳар як амали он илман 

асоснок шуда бошад. 

Аҳамияти назарӣ ва амалии таҳқиқоти илмии Ф.Т. Шамсов аз он 

иборат аст, ки барои омӯзиш, таҳқиқ ва идораи системаи бассейнҳои 

гулмоҳипарварӣ бо сикли дусолаи парвариш дар шакли амсилаи компютерӣ 

афзори мукаммали таҳқиқотие сохта шудааст, ки бо ёрии он равандҳои 

трофикӣ, афзоиш ва фавти гулмоҳии ҳар гуна бассейни моҳипарвариро дар 

марҳилаҳои гуногуни ҳаёташ таҳлил намудан ва чорабиниҳои истеҳсолиро 

вобаста ба болобарии ҳосилнокии моҳӣ амалӣ сохтан имконпазир гаштааст.   

Истифода ва татбиқи хулосаҳои таҳқиқотии Ф.Т. Шамсов дар амалияи 

идоракунии агроэкосистемаҳои Тоҷикистон, хоса хоҷагиҳои 

гулмоҳипарварӣ, имконият медиҳад, ки қарорҳои идоракунии илман асоснок 

қабул гарданд. 
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