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Марњабо ба  марказњои Орхуси Љумњурии Тољикистон! 

Љумҳурии Тољикистон ба Конвенсияи Орхус 9 июни 
соли 2001 тибқи Фармони Президенти Љумҳурии 
Тољикистон, № 594 њамроњ шуд. Соли 2002 Ҳукумати 
Љумҳурии Тољикистон аввалин Ҳамоҳангсози миллии 
Конвенсияро  таъйин намуда,  њайати нахустин Гурўҳи 
кориро, ки  оид ба амалисозии  Конвенсияи Орхус дар 
давраи солњои 2001-2013 дар Љумњурии Тољикистон  кор 
зиёдеро анљом дод, тасдиќ кард. 

Бо  дастгирии САҲА дар Тољикистон  Маркази Орхус 
аввал дар шаҳри Душанбе (соли 2003) таъсис дода шуд, 
ки  барои пешбурди Конвенсия дар кишвар воситаи 
муњиме буд. Бо мақсади татбиќи Конвенсияи Орхус дар 
Љумњурии Тољикистон ва  таҳкими робитаҳои байни 
маќомоти давлатї  ва ањли љомеа дар минтақаҳо дар 

асоси созмонҳои иљтимої шабакаи Марказҳои Орхус - 
дар шаҳрњои Хуљанд (соли 2005), Қўрғонтеппа (2009), 
Хоруғ (2011),  ноњияи Ќумсангир (2012), ш.  Турсунзода 
(2013) ва  ноњияи Рашт (2013) ташкил карда шуданд. Бо 
дастгирии САҲА,  дигар созмонњои байналмилалї ва 
барномаҳо аз љониби Марказњо оид ба  баланд 
бардоштани сатҳи огоҳонии аҳли љомеа,  шахсони 
барои қабули қарорҳо масъул, судяҳо, кормандони 
васоити ахбори омма ва дигар гурўҳҳои мақсадноки 
љомеаи шаҳрвандї як қатор лоиҳаҳо  амалї карда 
шуданд.Ҳамин тариқ, шабакаи Марказҳои Орхус бо 
фарогирии тамоми минтақаҳои кишвар, ҳамчун 
минбари ҳамкории байни чомеаи шаҳрвандї ва 
мақомоти давлатї, инчунин ҳамчун манбаи иттилооти 
экологї барои ҳамаи љонибҳои њавасманд хизмат 
мекунанд.Марњабо ба сомонаи марказњои Орхус: 
www.аarhus.tj 
 

http://www.аarhus.tj/
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САНАДЊОИ АСОСЇ 
                 

КОНСЕПСИЯИ 
њифзи муњити зист  дар Љумњурии Тољикистон 

 
Консепсияи њифзи муњити зист дар  Љумњуриии 
Тољикистон (минбаъд Консепсия)  амалисозии сиёсати 
давлатиро  дар соњаи њифзи муњити зист  ва истифодаи 
оќилонаи захирањои табиї муайян мекунад.   
Њадафњои асосии Консепсия: 

 Таъмини муҳити зисти мусоид ҳамчун  шарти 
зарурї  барои бењтар кардан ва  баланд 
бардоштани сатњи зиндагї ва саломатии аҳолии 
Љумҳурии Тољикистон. 

 Таъмини истифодаи оќилонаи захирањои табиї. 

 Паст кардани сатҳи камбизоатии  аҳолї. 

Принсипҳои асосии Консепсия: 

 Моликияти давлатї ба тамоми намудњои 
захираҳои табиї, ки имконияти  таъмини  
интиқоли онҳоро дар асоси қонунгузории дахлдор  
ба истифодаи доимї ё муваққатї ба  шахсони 
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алоҳидаи ҳуқуқї ва шахсони воқеї пешбинї 
мекунад; 

 Њифзи муҳити зист дар саросари кишвар дар 
якљоягї бо таъсиси низоми минтаќањои 
махсусмуњофизатшаванда, яъне минтақаҳое, ки  
пурра ё қисман аз истифодаи хољагидорї барои 
мақсадҳои экологї бароварда шудаанд; 

 Љорї намудани љанбањои экологї ба дигар  самтњо 
ва соҳањои сиёсат ва иқтисод. 

 
ВАЗИФАЊОИ АСОСИИ КУМИТАИ ЊИФЗИ 

МУЊИТИ ЗИСТИ НАЗДИ ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

 

-Татбиқи сиёсати ягонаи давлатї дар соҳаи ҳифзи 
муҳити зист, назорати истифодаи оқилонаи захираҳои 
табиї, аз љумла ҳифз, барқароркунї ва таљдиди љангал, 

ёдгориҳои табиї, њидрометеорология, таъсири фаъол ба 
равандҳо ва падидаҳои њидрометеорологї ва пешгирии 
сабабњои ба вуљуд омадани  ҳолатҳои фавқулоддае, ки  
ба муњити зист таъсири манфї доранд. 
- Назорати давлатии муњофизат ва истифодаи оќилонаи 
олами набототу њайвонот, захираҳои моҳї, њудудњои 
табиии махсусмуњофизатшаванда, хатсайрњои туристї 
(сайёњї),  минтаќањои љангалпўш,  захирањои об, ҳавои 
атмосферї, замин ва қабатҳои амиқи канданиҳои 
фоиданоки маъмул,  муомилот бо  маводњои кимиёвї ва 
нуриҳои маъданї, партовҳо ва истифодаи такрории 
маснуот, риояи  меъёрњои амнияти  экологї ва биологї. 
- Муайян намудани самаранокии мувофиќат ва 
имконияти  фаъолияти объектњое, ки бояд ба талаботи  
экспертизаи  экологї  мувофиќат намоянд ва пешгирии 
оқибатҳои манфї дар муҳити зист, таъмини таҳқиқоти 
бетараф ва илмї. 
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Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи муњити 
зист» 

 

Моддаи 3. Доираи амали Қонуни мазкур 

Қонуни мазкур муносибатҳои марбут ба 

алоқамандии мутақобилаи ҷамъият ва муҳити зистро 

дар раванди фаъолияти хоҷагидорӣ ва дигар фаъолияте, 

ки ба муҳити зисти ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таъсир мерасонанд, танзим менамояд.  
 

Моддаи 6. Объектҳои ҳифзи муҳити зист 

 

1. Аз ифлосшавӣ, вайроншавӣ, осеб дидан, 

камшавӣ, харобшавӣ ва дигар таъсири номатлуби 

фаъолияти хоҷагидорӣ ва фаъолияти дигари шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ инҳо ҳифз карда мешаванд:  

- замин, қаъри он, хок;  

- обҳои рӯизаминӣ ва зеризаминӣ;  

- ҳавои атмосфера, қабати озонии Замин; 

- олами набототу ҳайвонот, аз ҷумла тамоми 

намудҳои ҷангал, инчунин фонди генетикии онҳо.  

2. Мамнӯъгоҳҳои табиии давлатӣ, аз ҷумла 

биосферӣ, минтақаҳои муҳофизатӣ (буферӣ), 

парваришгоҳҳои табиии давлатӣ, ёдгориҳои табиӣ, 

паркҳои табиӣ, миллӣ ва дендрологӣ, боғҳои ботаникӣ, 

дигар комплексҳо ва объектҳои табиӣ, ки моҳияти 

махсуси ҳифзи табиат, илмӣ, таърихию фарҳангӣ, 

эстетикӣ, истироҳатӣ ва тандурустӣ доранд, инчунин 

объектҳои олами набототу ҳайвоноти нодир ё зери 

хатари нобудшавӣ қарордошта, дигар организмҳо ва 
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макони зисту сабзиши онҳо таҳти муҳофизати махсус 

қарор дода мешаванд.  

3. Ба объектҳои муҳофизати махсус ҳамчунин 

минтақаҳои ташаккулёбии обҳои зеризаминӣ (водии 

дарёҳо, даҳанаи селроҳа, шелфи доманакӯҳҳо), 

бозёфтҳои нодири геологӣ ва ташкилаҳои минералогӣ, 

объектҳои палеонтологӣ ва дигар қитъаҳои қаъри 

замин, ки арзиши махсуси илмӣ, фарҳангӣ ва ғайра 

доранд, замини назди соҳил ва минтақаҳои ҳифзи 

объектҳои об, ҳавзҳои хоҷагиҳои моҳипарварӣ, 

қитъаҳои муҳофизатии ҷангалҳо ва дигар минтақаҳое, 

ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 

карда мешаванд, мансубанд.   
 

Мафњумњои асосї  дар соњаи њифзи муњити зист 
 

1. ЊУЌУЌИ ЭКОЛОГЇ 

 
 

https://ru.123rf.com/photo_60254917_3d-иллюстрации-"Экологическое-нормирование"-название-на-юридический-документ.html?term=environmental+protection&vti=le1keib5ya6gunyw4b
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Њуќуќи экологї аз низоми санадҳои меъёрию 
ҳуқуқї иборат аст, ки  муносибатњои иљтимоии махсус 
(экологї)-ро  дар раванди фаъолияти муштараки 
байни љомеа ва табиат танзим мекунанд. Мавзўи 
њуќуқи  экологї он  муносибатҳои љамъиятї 
мебошанд, ки  объекташон њифз ва истифодаи муҳити 
табиї  (ИМТ) ва объектҳои алоҳидаи он дар раванди 
фаъолияти мутаќобилаи байни љомеа ва табиат буда, 
бо меъёрњои қонунгузории экологї танзим карда 
шудаанд. Иштирокчиёни муносибатҳои экологие, ки 
бо қонунгузории экологї танзим мешаванд, 
шањрвандон, ташкилотҳо (шахсони ҳуқуқї), 
шањрвандони хориљї, шахсони бешањрвандї, давлат 
шуда метавонанд. Ҳамаи онҳо субъектњои 
муносибатҳои њуќуќии экологї мебошанд. 

 
Объектњои муносибатњои  њуќуќи экологї 

муњити зисти табиї ва љузъҳои алоҳидаи он дар 
робитаи мутаќобили  табиии байнињам  ќарордошта 
мебошанд, ки нисбати  онњо фаъолияти субъектњои ин 
муносибатҳои њуќуќии экологї ба амал меоянд ва 
амалї карда мешаванд. 

1.1 ЊУЌУЌИ ИСТИФОДАИ ТАБИАТ 

Яке аз муҳимтарин ниҳодҳои њуқуќи экологї  ин  њуќуќи  
истифодаи табиат мебошад. Табиатистифодабарї гуфта 
њам маљмўи тамоми шаклњои таъсири инсонро ба 
табиат, аз љумла њифз, азхудкунї ва табдилдињии онро 
мефањманд. Њуќуќи  истифодаи табиат бошад, аз 
маљмўи меъёрњо ва қоидаҳое иборат аст, ки 
қонунгузории амалкунанда муқаррар намудааст ва он 
фаъолияти шахсони воқеї  ва ҳуқуқиро  оид ба 
истифодаи замин, сарватҳои зеризаминї ва дигар 
объектњои табииро  барои қонеъ  гардонидани 

манфиатњои иқтисодї, экологї ва дигар манфиатҳо ва 
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талаботи њаётан муҳими шаҳрвандон, љамъият ва 
давлат барои имруз ва оянда  таъмин ва пешбинї 
мекунад. 

Бо мақсади таъмин намудани  истифодаи 
оқилонаи захираҳои табиї, муносибати 
эњтиёткоронаи сарватњои табиї, таљдиди захираҳои 
табиии  барқароршаванда  барои таъмини ҳаёт ва 
фаъолияти одамон дар муҳити экологии  солим, 

ҳукумат барои  истифодаи захираҳои табиї њудудњо 

(лимитњо), яъне низоми  маҳдудиятҳои антропогенї  
ва техногении экологии  таъсир ба муњити зистро  
муќаррар кардааст. Онҳо аз њаљмњои њадди аќалу 
љоизи барои ваќти муайян муќарраршудаи аз љониби 
табиатистифодабарандагон истифода кардан (аз 
истифода баровардан ё истихрољ)-и захирањои табиї, 
ихрољњо ба њаво ва партофтани партобобњои 
моддањои ифлоскунандаро ба муњити зист ва   
љойгиркунии партовҳои истеҳсолот ва истеъмолиро 
дар бар мегирад. 

Њудудњо (лимитњо)  барои истифодаи  табиатро  
мақомоти давлатии махсуси ваколатдори ҳифзи 
муҳити зист муқаррар мекунад. 

Боз як унсури муҳими танзими ҳуқуқи 

табиатистифодабарї ин   иљозатномадиҳї (литсензия 

додан) аст. Иљозатнома барои ҳуқуқи 
табиатистифодабарї ҳуљљате мебошад, ки ба соҳиби 
иљозатнома барои  амалї сохтани намудњои 
мушаххаси  фаъолият дар соњаи истифодаи табиат 
иљозатро тасдиќ мекунад (масалан, иљозат барои 
безараргардонї, нигоҳдорї, интиқол додан, гўр 
кардан ва мањв кардани партовҳои истеҳсолї ва 
партовњои  дигар;  анљом додани кор бо 
шиносномадињии экологї, гузаронидани 
сертификатсияи экологї). Иљозатнома бо ќарори 
маќомоти  салоҳиятдори давлатї  ё мақомоти  
мањаллии иљроияи њокимияти давлатї дода мешавад.  
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1.2 МАСЪУЛИЯТИ ЭКОЛОГЇ 

Масъулияти экологї - он маљмўи иқтисодию 
ҳуқуқї мебошад, ки дар худ меъёрњо ва  муносибатҳои 
ба онњо мувофиќро оид ба љуброн кардан ва 
пешгирии зарар ба муҳити зистро муттањид месозад; 
вай вазифањои њавасмандкунанда, љубронкунанда ва 
маънавиро иљро мекунад. 

Масъулияти экологї  шаклњои экологии 

иќтисодї ва њуќуќиро дорад. Илова бар ин, дар соҳаи 
њифзи муњити зист байни корхонаҳо, муассисаҳо ва 
шаҳрвандон бањсњо ба амал меоянд. Бањсҳои экологї 
гуфта, бањсњоеро меноманд, ки ба љойгиронии объект, 
хулосаи экспертиза, боздоштан ё ќатъ кардани  
фаъолияти корхона, ҳаљми пардохт барои 
ифлосшавии муњити зист бахшида шуаанд. 

Ќонунгузорї ба тартиби маъмурии ҳаллу фасли 

ин баҳсҳо аз љониби комиссияњои махсус, ки  аз 
љониби маъмурияти маҳаллї таъсис дода шудааст  ва 
ба баррасии судии онҳо имкон медиҳад. 

Масъулияти экологию иқтисодї ба фаъолияти 
қонунї асос ёфта, аз принсипи умумии 
«Ифлоскунанда пардохт мекунад» бармеояд. 

Намудҳои масъулияти иқтисодї: пардохтҳои 
ҳатмии корхона барои ихрољи партовҳои меъёрї  ва 
аз меъёр  зиёд,  партофтани партобобњои ифлос, 
барои гўр кардани партовњои хатарнок; љуброни 
талафоти истењсолоти кишоварзї ва хољагии љангал 
њангоми кашида гирифтани замин;  рўёндани пардохт 
барои  истифодаи об дар саноат. 

Масъулияти ҳуқуқї дар натиљаи фаъолияти 
ғайриқонунї  (ќонунвайронкунии экологї) тавлид 
(зуњур) ёфта, бо усулњои маъмурию њуќуќї танзим 
карда мешавад. 

Њуќуќвайронкунии экологї – амали њуќуќии 
гунаҳкорона, ки  тартиби њуќуќии  муќарраршударо 
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поймол карда, ба муњити зист  зарар мерасонад  ё 
таҳдиди воқеии расонидани чунин  зарарро дорад. 

Субъекти ҳуқуқвайронкуниҳои экологї  ин 
корхонаҳо  новобаста ба шакли ташкилию ҳуқуқї ва 
шакли моликият, инчунин шахсони мансабдор, 
шаҳрвандон мебошанд. Љониби субъективии таркиби 
њуќуќвайронкунии экологї  ин гуноњи  зараррасон   
дар шакли ќасд  (мақсад),  ноэњтиётї, бемулоњизаггї,  

хунукназарї аст. 
Њангоми ќасдан вайрон кардани ќонунњо 

ниятҳо ва њадафњо гуногун мебошанд: манфиати 
тамаъљўёна, рафтори авбошї, беэњтиромї нисбати 
ќонунгузорї. 
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Шакли бемулоҳиза (беэњтиёт)-и  гуноњ дар 
шакли рафтори  беэҳтиётона, ғафлат, баъзан саркашї 
зоњир мешавад, ки аксар аз ғайрифаъолї (беамалї) 
иборат мебошад. Гунаҳкор  бояд дарк намояд, ки 
ҳуқуқи њифзи муњити зист, бехатарии экологиро 
вайрон мекунад, ба муњити зист зарар мерасонад,  
вале ба  ҳамаи ин бепарвоёна муносибат мекунад ё 
умед дорад, ки бо ягон роҳ аз оќибатњои таъсири 
зараровар рў ба гурез меоварад.     

Барои њуќуќвайронкунии экологї шахсони 
мансабдор ва шаҳрвандон ба љавобгарии интизомї, 
маъмурї, љиної, шаҳрвандию њуќуќї, љавобгарии 
моддї кашида шаванд, корхонаҳо, муассисаҳо, 
ташкилотҳо бошанд, ба масъулияти маъмурї ва 
љавобгарии шаҳрвандию  њуќуќї кашида мешаванд. 

 
Масъулияти маъмурии шахсони мансабдор, 

шаҳрвандон, корхонаҳо барои  риоя накардани 
меъёрњои сифати муњити зист;  иљро накардани 
ўњдадорињо оид ба  гузаронидани экспертизаи  
давлатии экологї;  барои вайрон кардани талаботи 
экологї; барои ифлос кардани муњити зист;  барои 
вайрон кардани қоидаҳои истифодаи ќаъри замин; 
иљро накардани чораҳои ҳатмї   оид ба барқарор 
кардани муњити зисти вайроншуда ва  
такрористењсолкунии захирањои табиї,  риоя 
накардан ба супоришњои њатмии мақомоти 
салоҳиятдор;  ғайриқонунї  масраф намудани 
маблағҳои фондњои экологї пешбинї шудааст.   

Бар хилофи  љавобгарии интизомї,  љавобгарии  
маъмурї хусусияти аз соњавї баландро дорад,  зеро  
љазоро на маъмурияти корхона, балки  мақомот  ва 
шахсони мансабдори махсус барои ин кор 
ваколатдор: комиссияҳои маъмурї, мақомоти 
назорати санитарї, маќомоти њифзи захирањои об, 
маќомоти њифзи  моҳї, хољагињои шикорчигї,  
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нозироти техникии мењнат  татбиќ мекунанд.  
Андозаи љаримабандї аз љониби  мақомоти  
љаримабаста   муайян  мешавад. 

Маблағи ситонидашавандаи љаримањо ба 
суратҳисобњои махсуси фондҳои экологии давлат  
ирсол карда мешаванд. Љаримањои гузошташуда  
гунањкоронро  аз  масъулияти  чуброни зарар озод 
намекунад. 

Ба масъулияти љиної шахсони мансабдор ва 
шаҳрвандоне кашида мешаванд, ки ба содир 
намудани љиноятњои экологї айбдор (гунаҳгор) 
дониста мешаванд. Љавобгарии љиної  танҳо дар 
њолати  мављуд будани гуноҳи  зараррасон ба амал 
оварда мешавад. Гуноњи зараррасон танњо дар ду 
ҳолат истисно (бартараф) мешавад ва ў аз љавобгарии 
љиноятї озод мегардад: зарурати истисноии 
расонидани зарар ба муњити зист њангоми аз байн 
бурдани хатари ба манфиатҳои давлат, љомеа, 
шахсият, ҳуқуқҳои шаҳрвандон ва шахси мазкур 
таъсиркунанда (агар  бартараф кардани ин хатар бо 
усули дигар имконнопазир бошад ва зарари 
расонидашаванда аз хатари пешгиришаванда камтар  
бошад); хатари иқтисодї ё экологии муќаррарї 
(эњтимолияти расонидани зарар ба муњити зист бањри  
расидан ба падида ё эффекти экологию  иқтисодии 
муфид роњ дода мешавад). 

1.3 ЊУЌУЌИ ЭКОЛОГИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

Объекти танзими ҳуқуқии њуќуќи экологии 
байналмилалї ин муносибатҳои экологии  
байналмилалї мебошанд. 

Сарчашмањои ҳуқуқи экологии байналмилалї 
шартномаҳо, созишномаҳо, конвенсияҳои 
байналмилалї ва қарорҳои конфронсњо, машваратњо, 
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хартияњо ва эъломияњое мебошанд, ки дорои 
хусусияти тавсиявї мебошанд. 

Асосан, тарафҳои  шартномањои байналмилалї 
дар соњаи муносибатњои экологї давлатҳо мебошанд, 
вале нақши назаррас ба  созмонҳои байналмилалї низ 
мансуб аст. Ин Созмони Милали Муттаҳид ва 
сохторҳои асосї  ва махсуси он мебошанд: Ташкилоти  
СММ оид ба масъалањои озуќаворї ва кишоварзї 
(FAO), Созмони умумиљаҳонии тандурустї (СУТ), 
Созмони умумиљањонии метеорологї (СУМ), Кумита 
оид ба захираҳои табиї (КЗТ), Комиссия оид ба 
мушкилоти экологии СММ (UNEP). 

Предмети  ҳуқуқи экологии байналмилалї  
гуфта, объектҳои табииро дар назар доранд, ки 
нисбати онњо дар байни субъектњо (давлатҳо) –и 
њуќуќи байналмилалї муносибатҳои экологї пайдо 
мешаванд ва рушд  мекунанд.  

 

2. Идоракунии табиатистифодабарї ва њифзи 
табиат 

 

Идоракунии табиатистифодабарандагон (идоракунии 

њифзи муњити зист ва 

оќилона  кардани  

истифодаи захираҳои 

табиї) - таъмини  

меъёрњо ва талаботњое, 

ки  таъсири зиёновари 

равандњои истеҳсолї ва 

мањсулоти 

истењсолшавандаро  ба 

муњити зист  маҳдуд 

мекунанд, инчунин  

https://ru.123rf.com/photo_56646877_Остановить-загрязнение-воздуха-знак.-Концептуальная-иллюстрация,-показывающая-загрязненный-дым-от-фа.html?term=environmental+protection&vti=le1keib5ya6gunyw4b
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истифодаи оќилонаи захирањои табиї, барќарор ва 

таљдид  кардани онњо мебошад. Идоракунии 

табиатистифодабарандагон ба ќонунњои њуќуќї ва  

иќтисодї, яъне ќонунњои иљтимої  такя мекунад.  

Идоракунии табиатистифодабарандагон  метавонад 

фармондењию маъмурї  ва њам иќтисодї бошад: 

Идоракунии фармондењию маъмурї  - идоракунии 

табиатистифодабарандагон  дар асоси муќаррар 

намудани  меъёрњо, стандартњо, ќоидањои  

табиатистифодабарї  ва супоришњои  наќшавии 

мувофиќ   ба корхонањо оид ба  ҳифзи муҳити зист ва  

муљозот  аз  танбењ (сарзаниш)  то  мањрум сохтан  аз 

озодї ё  озод (бартараф) кардан  аз кор ва пардохти 

љарима аз љониби корхона ва  роҳбари ў мебошад.  

Идоракунии иќтисодї-идоракунии 

табиатистифодабарандагон дар асоси 

ҳавасмандгардонии иќтисодї мебошад, ки њангоми он  

давлат бо  истифодаи фишангњои гуногун (нархњо, 

пардохтњо, имтиёзҳои андозї ва муљозот, аз љумла  

љаримањо) барои корхонањо  риояи ќонунгузории 

экологиро назар ба вайрон кардани онњо аз љињати 

моддї  хеле  муфид, яъне  фоидаовар   мегардонад. 

Корхонањо- табиатистифодабарандагон  худашон 

барои фаъолияти экологї манфиатдор нестанд. Ин 

якчанд сабаб дорад. Якум, фаъолият дар соњаи муњити 

зист  кори  фоидаовар нест, ба истиснои он њолатњое, ки 

безараргардонии партовњои истењсолї  (ё истифодаи 

дуюмбораи партовњои  сахти маишї, партобобњо, 

ихрољи газњо)  аз љињати иќтисодї фоиданок мебошад.  

Дуюм, аксаран  мушоњида мегардад, ки  ваќт (замон)-и   

вайрон кардани муњити зист ва  ваќти љавобгарї барои  

он  мувофиќат намекунанд.  Масалан, ифлосшавии 
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муњити зист метавонад ба саломатии инсон  танҳо дар 

тўли якчанд сол ё баъди гузашти дањсолањо таъсир 

расонад. Сеюм, аксар  ваќт  ба муњити зист як корхона  

зарар мерасонад («корхонаи зараррасон») ,  аз љињати 

иќтисодї бошад,  тамоман корхонањои дигар зарар 

мебинанд («корхонаи зарардида», яъне ретсипиентњо).  

Масалан, ифлоскунандањои асосии муњити зист саноат 

ва энергетика   мебошанд, вале зарарро  соњањои 

тандурустї, коммуналї, кишоварзї, љангалпарварї ва 

моњипарварї мебинанд, зеро барои табобати беморон,  

таъмири биноњо маблаѓ бештар лозим мешавад, 

мањсулнокї ва сифати мањсулоти зироатпарварї, 

мањсулнокии чорво паст мешавад ва ѓайра. 

Њамин тариќ, корхонањо –истифодабарандагони 

захирањои табиї ихтиёран бо  чорабинињо (фаъолият)-и 

экологї  машѓул намешаванд, зеро ин худ аз худ кори 

фоидаовар нест. Роњи фармондењию  маъмурї  

идоракунии истифодабарандагони табиат  дар шакли 

тоза (пок)  гарон ва бесамар аст, зеро он теъдоди зиёди 

нозирон ва мониторинги доимиро талаб мекунад. Аз 

тарафи дигар, танњо усулњои иќтисодї на њама ваќт бо 

натиљањои дилхоњ таъмин менамояд. Натиљањои  

бењтарин дар натиљаи оќилона ба кор андохтани 

маљмӯи истифодаи манфиатњои иќтисодии  

табиатистифодабарандагон  бо назорати ќатъї ва 

маљбурсозии маъмурї ба даст меояд. 
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3. Иќтисоди истифодаи табиат ва њифзи муњити 
зист 

 

Иќтисоди  

истифодаи табиат - 

бахши иќтисодиёт аст, ки  

асосан  масъалањои 

арзёбии иќтисоди (дар 

баъзе мавридњо 

ѓайрииќтисоди) -и 

захирањои табиї  ва 

зарарро  аз ифлосшавии 

муњити зист  меомўзад.  

Вазифањои иќтисодии истифодаи табиат аз зерин  

иборатанд: 

1. Арзёбии иќтисоди (ва ѓайрииќтисод)-и 

захирањои табиї. 

2. Муайян намудани зарари иќтисоди (ва 

ѓайрииќтисоди)-и  ба иќтисодиёти мамлакат дар 

натиљаи истифодаи ѓайриоќилонаи захирањои табиї 

расонидашуда ва њаљми харољот (маблаѓ)-е, ки  барои 

рафъи оќибатњои он зарур аст. 

3. Интихоби роњњои босамари истифодаи 

захирањои табиї ва  фаъолият дар соњаи њифзи муњити 

зист, арзёбии самаранокии мутлаќ ва нисбии  харољот 

барои њифзи муњити зист. 

4. Тањияи  усулњои иќтисодии идоракунии 

фаъолият  дар соњаи њифзи муњити зист, 

њавасмандкунии  моддии мусоидат ба њифзи муњити 

зист. 

Намудњои бањодињии захирањоои табиї. Њар як 

захираи табиї барои инсон арзиши муайян (иќтисодї, 

https://ru.123rf.com/photo_20602507_Экологию-руки-обнять-концепция-зеленого-дерева.-Векторный-файл-слоистых-легко-манипулировать-и-тамож.html?term=environmental+protection&vti=le1keib5ya6gunyw4b
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экологї, фарњангї ва ѓайра) дорад. Ин арзиш  бо њосили 

љамъи  арзёбии  иќтисодї ва ѓайриќтисодї инъикос 

мегардад (арзёбї  мешавад). 

Арзёбии иќтисодии захирањои табиї - муайян 

намудани  судманди (фоиданоки)-и љамъиятии  онњо, 

яъне  сањми захираи додашуда  (воњиди он)  дар   баланд 

бардоштани сатњи ќонеъ гардонидани талаботи инсон 

тавассути истењсол ё истеъмол мебошад. Дар маънои 

танги иќтисодї – ифодаи  пулии арзиши захирањои 

табиї дар  иќтисоди кишвар аст. 

Арзёбии ѓайрииќтисодии захирањои табиї - муайян 

намудани арзиши экологї, тандурустї, иљтимої, 

равонї-иљтимої (маънавї ва фарњангї), динию 

парастишї ва  дигар арзишњои захираҳои табиї,  ки 

одатан бо нишондодњои иќтисодї  ифода карда 

намешаванд ё  шартан бо  пул њамчун маблаѓе ифода 

карда мешаванд, ки  онро љомеа  омода ва ќодир  аст 

барои њифзи захирањои табиї ќурбонї  намояд.  

Мушкилот (масъалањо)-еро, ки дар  назди  

иқтисодиёти табиатистифодабарї меистад, њал метавон 

кард,  ба шарте, ки арзёбии иқтисодии захираҳои табиї 

дуруст ба роњ монда шавад. 

Вазифа (функсия)-њои арзёбии захираҳои табиӣ. 

Арзёбии иқтисодии захираҳои табиї ду вазифаҳоро 

иљро мекунад: баҳисобгирї (нишон медиҳад, ки 

мамлакат  дорои кадом сарватњо аст  ва чї гуна онњоро  

барои рушди истеҳсолот  истифода  карда метавонанд) 

ва њавасмандкунанда   (барои ҷорї намудани пардохтњо 

барои истифодабарии захираҳои табиї  бо назардошти  

зарар ва љуброни он  дар њолати ѓайриоќилона 

истифода кардани онҳо замина тайёр мекунад). 
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Арзёбии иқтисодии захираҳои табиї як мушкилоти 

хеле мураккаби илмї ва амалї аст. Гап  дар сари он аст, 

ки  арзиши  аслии чизи дилхоњ бо сарфи   мењнат ба 

тайёр кардани он  муайян карда мешавад, захирањои 

табиї  бошанд, ин  маҳсули табиат мебошанд, на 

одамизод. Аммо бо вуљуди ин,  барои иктишоф, 

азхудкунї, ҳифз  ва барқароркунии онҳо   меҳнат сарф 

мешавад, яъне арзиши онњо ташаккул меёбад.  

Дар айни замон ду консепсия  (нуќтаи назар)-и 

асосии арзёбии захираҳои табиї мављуд аст: харољотї  

ва иљоравї. 

Њангоми  консепсияи харољотї  масрафот  барои 

азхудкунии  захирањои табиї ба назар гирифта 

мешаванд,  вале  сифати неъматњои  табиї, самарадињии 

онњо (муфид будани онњо)  чун омилњои иловагии  

меъёри арзиш  баромад мекунанд.  

Њангоми  консепсияи иљора иљораи алоњида- 

алоњида, яъне  бузургии  гуногуни  даромад њисоб карда 

мешавад, ки њангоми истифодаи  захирањои табиии 

сифаташон гуногун  ва маконашон њар хела ба даст 

меоянд (масалан, заминњои  баландњосил  ва 

њосилнокиашон паст, ки  ба роҳҳои нақлиёт дур ё 

наздик љойгир шудаанд ва ғайра). 

Дар мавриди арзёбии иқтисодии захираҳои табиї 

хеле муҳим аст, ки аз рўи  созиш њар ду  муносибат  дар 

якљоягї истифода шаванд. Аз оқилона истифода 

кардани онњо  зерин вобаста аст: 
 
-интихоби  бо навбат истифода кардан ва 

имконоти гуногуни  истифодаи захираҳои табиї дар 
иқтисодиёти миллї; 
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-арзёбии  зарари бар асари ѓайриоќилона истифода 
кардани  онњо расонидшуда,  самаранокии харољот 
барои муњити зист; 

-андешидани чораҳои таъсирпазир  оид ба  
ҳавасмандгардонии  истифодаи оќилонаи  сарватњои 
табиї,  асоснок гардонидани   андозањои  пардохт барои 
истифодаи захираҳои табиї; 

- даромадноки (фоидаовари)-и содироти захирањои 
табиї; 

-тақсими одилонаи фоидае, ки  дар корхонаҳои 
муштарак ба даст омадаанд. 

Зарар њангоми истифодаи ѓайриоќилонаи  

захирањои  табиї.  Дар табиатистифодабарї  зарар  ин  

талафоти воќеї  ё имконпазири  иқтисодї ва иљтимої 

мебошад, ки  дар натиљаи   таъсири фаъолияти  

хољагидории  инсон  ба вуљуд омадааст.  

 
Все лучшее  -детям? Њама чизи бењтарин барои 

кўдакон?  

Зарарро дар табиатистифодабарї ҳамчун 

ҳисобшаванда  (иқтисодї ва иљтимої-иқтисодї) ва 

шартан  ҳисобшаванда  (иљтимої ва экологї) тасниф 
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мекунанд. Масалан,  таснифи зарар  дар натиљаи 

олудашавии атмосфера. 

I. Њисобшаванда: 

а) иқтисодї: 

- талафот  њангоми нокифоя  ба даст овардани 

маҳсулоти саноатї ва кишоварзї; 

-талафот   дар натиљаи  паст шудани  мањсулнокии 

биогеосеноз; 

- талафот  дар натиљаи  паст шудани  ҳосилнокии  

мењнат  бинобар афзудани  беморињо; 

- талафоти  ашёи хом,  маводи сўхт ва масолењ  дар 

робита бо ихрољњо (партовҳо ба атмосфера); 

- харољот барои  бартараф кардани  оќибатњои 

ифлосшавї; 

- харољот барои барқарор кардан  ё дастгирии 

тавозун дар экосистемањо; 

- харољоти вобаста ба кам  шудани мўњлати 

хизмати бино ва иншоот; 

б) иљтимоию иқтисодї: 

- харољот дар соњаи тандурустї; 

- харољот барои нигоњдории захирањои 

рекреатсионї; 

- зарари дар натиљаи   муњољират пайдошуда, ки 

дар натиљаи   бад шудани сифати муҳити зист ба амал 

омадааст; 

- харољоти иловагї барои истироҳат. 

II. Шартан ҳисобшаванда (амалан  арзёбии 

миќдорї карда намешавад): 

а) иљтимої: 

- зарари эстетикї   аз  таназзули манзараҳои 

назаррабо (ландшафтњо); 
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- афзоиши фавти одамон, тағйироти патологї  дар 

организми инсон; 

- зарари равонї (психологї)  дар натиљаи ќонеъ 

нашудани одамон бо сифати муҳити зист; 

б) экологї: 

- бебозгашт несту нобуд шудани экосистемаҳои 

нодир, аз байн рафтани намудҳои гуногуни растанињо 

ва њайвонот, зарари генетикї. 

Зарари иқтисодии  ба муњити зист 

расонидашаванда  зарари воқеї ва эҳтимолии  дар 

шакли  арзишї  ифода кардашуда мебошад, ки   ба  

иқтисоди миллї дар натиљаи  ифлосшавињо расонида 

мешавад ё харољоти иловагї  барои љуброни зарарњои 

мазкур мебошад. 

Таъсир  (эффект)-и иқтисодии тадбири њифзи 

муњити зист  бо  бузургии зарари иќтисодии  солона аз 

ифлосшавии муњит, ки  ба туфайли ин чорабиниҳо 

пешгирї мешавад  ё маблағи  зарарњои  пешгиришуда ва 

афзоиши солонаи даромад аз  фаъолияти беҳтар 

намудани  натиљањои истењсолии дар асоси тадбирҳои 

экологї ба вуљудомада ифода карда мешавад.  

Зарари иќтисодии  пешгиришаванда  аз 

ифлосшавии муҳити зист ба фарқи байни бузургии 

зарар, ки  то  амалї гардонидани  тадбири 

андешидашуда ба вуљуд омада буд  ва зарари  пас аз ин 

чорабинї боќимонда баробар мебошад. 

Самаранокии табиатистифодабарї  ва тадбирҳои 

хифзи муњити зист. Самараноки (ба маънои умумї) – 

нисбати  амали самаранок ба   ќувваву маблаѓњои  

сарфкарда мебошад.   
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Самаранокии табиатистифодабарї -  ин 

натиљанокии  экологї,  иљтимоиву иќтисодии 

истифодаи  захирањои табиї ва истифодаи муњити табиї 

мебошад.  Дар айни замон  на шаклњои алоњидаи  

табиатистифодабарї, ки онњо дар баъзе мавридњо   

метавонанд гўё ѓайрифоидовар  бошанд (масалан,  

ташкил кардани мамнўъгоњњо),  балки маљмўи онњо  бо 

роњи моделсозї  ва ҳисобу китобҳои дахлдор баррасї 

мешаванд. 

Самаранокии тадбирњои экологї - самаранокии 

экологї ва иљтимоиву иқтисодии  гузарондани  ин ё он  

тадбири  ҳифзи муҳити зист мебошад. 

Дар амал муайян кардани  зарар  ва  чун натиља  

самаранокии тадбирҳои экологї - як масъалаи хеле 

душвор аст. Фаъолияти њифзи муњити зист маблағи хеле 

калонро талаб мекунад. Масалан, арзиши таљҳизоти 

ҳифзи муҳити зист метавонад 30%  ё зиёда аз он арзиши 

тамоми таљњизоти корхонаро ташкил кунад. Бо вуљуди 

ин, маблаѓњоро  барои  нигоҳ доштани муњити зист  зиёд 

кардан лозим аст. 

Њисобу китоби  самаранокии иќтисодии тадбирњои 

муњити зист дар асоси муқоисаи харољот барои татбиқи 

онҳо бо натиҷаҳои иқтисодие, ки ба туфайли ин 

тадбирњо  ба даст  оварда шуданд, асос ёфтааст. Ин 

натиља бо бузургии  арзиши зарари иқтисодии 

барҳамдодашуда  ё пешгиришуда аз вайрон шудан  ё 

талафоти  захираҳо  ифода карда мешавад.  

Баландшавии натиљаи  иқтисодї аз харољоте, ки 

барои ба даст овардани он масраф шуданд,   оид ба 

самаранокии тадбир (чорабинї)-и андешидашуда  ба 
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њифзи муњити зист далолат мекунад.  Фарқи байни 

натиља ва харољот самараноии  иќтисодиро  тавсиф 

медињад.  

Ба меъёрдарори (мањдудкуни)-и 

табиатистифодабарї  - пардохт барои истифодаи аз 

ҳудуд зиёди захираҳои табиї ва ифлос намудани муњити 

зист аз пардохт барои  истифода  ва ифлосшавии муњити 

зист  дар доираи меъёр (лимит)-њои ба корхона  

муқаррарнамуда  якчанд бор  афзунтар  аст. 

 Зичии табиатистифодабарї –пардохт барои 

истифодаи амалан њамаи захирањои табиї,  барои ифлос 

кардани муҳити зист, дар он љойгир кардани  партовҳои 

истеҳсолї ва дигар намудњои таъсир  мебошад. 

Супоридани пардохт барои истифода ва ифлоскунии 

муњити зист табиатистифодабарандагонро  аз 

андешидани чорабиниҳо (тадбирњо)  оид ба ҳифзи 

муҳити зист ва љуброни зарар озод намекунад. 

Маблағгузории тадбирњо оид ба њифзи муњити зист 

- пешниҳоди маблағњо барои чорабинињо (тадбирњо)-и 

ҳифзи муҳити зист мебошад. Манбаъњои маблаѓгузорї 

метавонанд маблағҳои худи корхона (асосан фоида), 

маблағҳои буљетї, қарзҳои бонкї, маблағҳои фондњои 

муҳити зист ва сарчашмањои дигар бошанд. Таъсиси 

фондҳои экологӣ яке аз усулњои нави  иќтисодии 

идоракунии табиатистифодабарї  мебошад. Фонд гуфта 

њам муассисањо, ки барои  расонидани ягон ёрї  таъйин 

шудаанд  ва њам худи воситањои моддии пулї  ва њам 

сарчашмањои онњоро  меноманд. Масалан, ба фондњои 

экологї  пардохтњои тамоми  корхонањо барои 

табиатистифодабарї  ворид мешаванд, баъдан  ин 

маблаѓњо   барои анљом додани чорањои таъхирнопазир 
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ва гарони экологї  равона карда мешаванд. Илова бар 

ин, корхонањо метавонанд ба фонди суғуртаи экологї 

пардохтњо супоранд. Дар ин маврид  агар ягон ҳолати 

фавқулоддаи экологї ба амал ояд  ва корхона ягон  

пардохт  ё љаримаи калон супориданї   ва зарари 

расонидашударо љуброн карданї бошад,  фонди 

суғуртавї  ба вай  кӯмак мерасонад.  

Њавасмандгардонии  моддии фаъолият дар соњаи  

њифзи муњити зист  - таъмини даромаднокї барои 

табиатистифодабарандагони  фаъолият дар соњаи њифзи 

муњити зист. Њавасмандгардонии  моддї  на танҳо 

истифодаи  тадбирњои њавасмандкунї (мукофотдињї)-

ро, балки  љазоро низ дар бар мегирад.  

Тадбирҳо оид ба ҳавасмандкунии моддӣ: 

- муќаррар намудани имтиёзњо  дар пардохти  

андоз (маблаѓи фоида, ки аз он  андоз  ситонида 

мешавад, ба бузургие  кам карда  мешавад, ки пурра ё 

қисман  ба  харољоти  ба муњити зист сарфшуда  

мувофиќат мекунад); 

- татбиќи (истифода)-и нархњои  

ҳавасмандгардонанда ва  иловапулињо барои маҳсулоти аз 

чињати экологї тоза (сабзавоте, ки миќдори ками 

нитратњо, пестисидҳо, зањрхимикатњо ва дигар 

моддаҳои зараровар дорад,  қиматтар, яъне гаронтар  

мебошад,  ин чунин  маъно дорад, ки  онҳоро  фурўхтан 

ва   парвариш кардан  фоидаовар аст); 

- татбиқи қарздиҳии имтиёзнок ба корхонаҳое, ки  

ҳифзи муњити зистро самаранок амалї месозанд  (паст 

кардани фоизи қарз  ё  қарзҳои бе  фоиз, яъне аз фоиз 

озод). 
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 Тадбирҳои љазои моддї: 

- љорї намудани андозбандии махсуси иловагї  

барои маҳсулоти аз љињати экологӣ зараровар ва 

мањсулоте, ки  бо  истифодаи  технологияҳои хатарноки 

экологї  истењсол шудаанд (яъне чунин мањсулоте, ки  

истеъмол ё истењсоли он  ба саломатии инсон ва муҳити 

зист хатарнок аст); 

- ҷаримаҳо барои ҳуқуқвайронкуниҳои экологӣ. 

                                     

4. Экспертизаи экологї 
 

Экспертизаи экологї - 

арзёбии сатњи 

таъсироти эҳтимолии 

манфии фаъолияти  

хоҷагидорї ва 

фаъолияти дигари  

дарнақшабуда ба 

муҳити зист, захираҳои 

табиї ва саломатии 

инсон. Яъне арзёбии 

лоињањои хољагидорї 

ва дигар лоињањо  

нисбат (мувофиќат)  ба 

талаботи  бехатарии 

экологї  ва системаи табиатистифодабарии  экологї. 

Дар Љумњурии Тољикистон   фаъолият оид ба 

экспертизаи экологї  ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи экспертизаи экологї» такя мекунад.    

 

 

 

https://ru.123rf.com/photo_40590303_Завод-монстр-ест-природа.-Вектор-плоским-иллюстрация-загрязнения-окружающей-среды.-Экология-защиты-о.html?term=environmental+protection&vti=le1keib5ya6gunyw4b
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Объектҳои экспертизаи экологї аз инҳо иборатанд: 

- лоиҳаҳо ва асосноккунии  техникию иќтисодї  

(АТИ)-и  сохтмон ва истифодаи иншооти хољагидорї, 

инчунин корхонањои амалкунанда; 

- ҳуљљатҳои меъёрї ва техникии ташкили 

технологияи нав, технологияњо  ва мавод, инчунин 

таљњизоти амалкунанда (корї); 

- лоиҳањои санадњои  меъёрї ва  маъмурї ва 

қонунгузории амалкунанда. 

Ба субъектҳои экспертизаи экологї  зерин дохил 

мешаванд: 

- маќомоти ќонунгузорї ва иљроияи њокимияти 

давлатї, инчунин судҳои зинаҳои гуногун; 

- ташкилотњои давлатии  махсусгардонидашуда 

(кумитаҳо, комиссияҳо, вазоратњо); 

-созмонњои љамъиятии махсусгардонидашуда 

(хусусї ва давлатї). 

Экспертизаи экологї  ба чандин  принсипҳои зерин 

такя мекунад: 

1. Принсипи  презумпсияи хатари эҳтимолии 

экологии дилхоњ  фаъолияти хољагидории ба 

наќшагирифтшуда  ва фаъолияти  дигар. 

2. Принсипи њатмї будани  гузаронидани  

экспертизаи давлатии экологї  то ќабули ќарор   оид ба 

татбиќи  объекти экспертизаи экологї. 

3. Принсипи  маљмўї будани арзёбии таъсири 

фаъолияти  хољагидорї ва фаъолияти   дигар ба  муҳити  

зисти табиї ва оқибатҳои он. 

4. Принсипи новобаста будан (мустақилият)-и 

коршиносон (экспертњо)-и экспертизаи экологї  

њангоми ба амал баровардани ваколатҳои худ  дар 

соҳаи экспертизаи  экологї. 
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5. Принсипи боэътимодї ва пуррагии маълумоте, 

ки барои экспертизаи экологї  пешнињод мешавад. 

6 Принсипи асосноккунии  илмї, воќеъбинона 

будан ва қонунмандии хулосањои экспертизаи  экологї. 

7. Принсипҳои шаффофият, иштироки созмонњои 

љамъиятї  (иттињодияњо), бањисобгирии  афкори 

љамъиятї. 

8. Принсипи масъулияти иштирокчиёни 

экспертизаи экологї ва шахсони манфиатдор барои 

ташкил, гузаронидан,  сифати экспертизаи экологї. 

Ќонунгузорї ду намуди экспертизаи экологї: 

давлатї ва љамъиятиро пешбинї мекунад. 

Экспертизаи экологии љамъиятиро бевосита аз 

экспертизаи экологии давлатї гузаронидан мумкин аст.  

Њамаи объектњо  аз экспертиза  гузаронида мешаванд,  

ба истиснои он объектњое, ки  маълумот дар бораи онњо  

сирри давлатї, тиљоратї мебошад  ва (ё) ягон сирри 

ќонунан њифзшавандаро  дар бар гирад. Пешнињоди 

(ташаббус)-и ташкил ва гузаронидани экспертизаи 

љамъиятии  экологиро метавонанд шаҳрвандон, 

созмонњои  љамъиятї (иттињодияњо) ва мақомоти  

идоракунии маҳаллї ба миён гузоранд. Экспертизаи  

экологиро  созмонњои љамъиятие гузаронида  

метавонанд, ки  дар оинномаи  онњо ин намуди 

фаъолият пешбинї шуда бошад. Хулосаи экспертизаи 

экологии љамъиятї,  бар хилофи экспертизаи экологии 

давлатї   хусусияти тавсиявї дорад. 

Маблағгузории  экспертизаи экологии  давлатї аз 

њисоби маблаѓњои худи фармоишгар анљом дода 

мешавад, экспертизаи  экологии љамъиятї бошад,  аз 

ҳисоби   маблаѓњои созмонҳои љамъиятї, фондњои 

љамъиятии экологї ва дигар фондњо, маблаѓњои 
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маќсадноки ихтиёрии шаҳрвандон ва ташкилотҳо, 

маќомоти худидоракунии маҳаллї амалї карда 

мешавад. Харољот барои экспертизаи экологї 

метавонад ба ҳисоби миёна 1%-и  арзиши умумии 

лоиҳаи пешниҳодшударо ташкил  намояд.  Аммо ин 

маблаѓњо  заруранд, зеро  онҳо чандин  маротиба аз он 

зиёне, ки  барои бартараф кардани зарари иќтисодї, 

экологї ва иљтимоии дар натиҷаи қарорҳои нодуруст 

баровардашуда  масраф мешаванд,  камтар мебошанд.    

5. Мониторинги  экологї  

Консептуальная  схема модели 
«воздействие –состояние-
управленческий отклик» -Тарњи 
консептуалии  тамсилаи «таъсир 
–њолат –идоракунї»  

 

Мониторинги экологї  

(мониторинги муњити зист) 

-  системаи мушоњидањо, 

арзёбӣ ва пешгӯии ҳолати  

муҳити табиие, ки инсонро ињота кардааст.  Ҳадафи 

ниҳоии мониторинги экологї - беҳсозии муносибатҳои 

инсон бо табиат,  ба экология тамоюл доштани  

фаъолияти хољагидорї (иқтисодї) мебошад. 

Мониторинги экологї се самти асосии фаъолиятро  

дар бар мегирад: 

- мушоњидаи  омилҳои таъсир ва њолати  муҳити 

зист; 

- арзёбии вазъи воқеии муҳити зист; 

- пешгўии вазъи муҳити зист ва арзёбии њолати 

пешбинишаванда. 
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Мафњумњои  «мониторинги экологї» ва «назорати 

экологї»-ро  фарќ бояд  кард. Система (низом)-и 

мониторинг фаъолиятро оид ба  идоракунии сифати 

муҳити зист   дар бар намегирад, вале манбаи иттилооти 

зарурии барои қабули қарорҳои  аз љињати экологї 

назаррас  мебошад. Нисбати  фаъолияте, ки  қабули 

тадбирњои танзимкунандаи фаъолро пешбинї мекунад, 

мафњуми  «назорати экологї»-ро истифода кардан 

лозим аст.   

Назорати экологї  - фаъолияти мақомоти давлатї, 

корхонаҳо ва шаҳрвандон  оид ба риоя  кардани 

қоидаҳо ва меъёрњои  экологї мебошад. Назорати 

экологии давлатї, истењсолї ва љамъиятиро фарќ 

мекунанд. Дар қонунгузории ҳифзи табиати Љумњурии 

Тољикистон Хадамоти давлатии мониторинг  ҳамчун як 

қисми системаи  умумии назорати экологї муайян карда 

шудааст. 

Вобаста ба дараљаи аёнияти  таъсири антропогенї  

мониторинги импактї   ва заминави (фони)-ро фарќ 

мекунанд.    

Мониторинги заминавї  (базавї) – мушоњидаи  

њодисањо ва равандҳои  табиї, ки  дар муҳити табиї бе  

таъсири инсон мегузаранд. Дар заминаи мамнўъгоњњои 

биосферї  амалї карда мешавад. 

Мониторинги импактї  - мушоњидаи  таъсироти 

антропогенї  дар минтақаҳои хеле  хавфнок аст. 

Вобаста ба миқёси мушоњида  мониторинги глобалї 

(љањонї), минтақавї ва маҳаллиро фарќ мекунанд.  

Мониторинги глобалї  - мушоњидаи вусъат ёфтани 

равандҳо ва  падидаҳои љаҳонии  биосфера (масалан, 
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мушоњидаи  њолати  қабати озон, тағйирёбии иқлим). 

Мониторинги минтақавӣ – мушоњидаи  равандњо ва  

падидаҳои табиї ва антропогенї  дар њудуди ягон  

минтақа (масалан, мушоњидаи њолати кўли Сарез). 

Мониторинги маҳаллӣ - мониторинги дар доираи 

минтақаи хурд (масалан, мониторинги сифати ҳаво дар 

шаҳр) анљомдињанда аст. 

Дар сатњи  мониторинги мањаллї (барои назорати 

санитарї, биологї, импактї) назорати нишондодњои 

зерин хеле  муҳим аст: 

 

1. Консентратсия (ѓаноиш)-и моддањои 

ифлоскунанда, ки  барои экосистемањои табиї ва 

одамон, дар муњитњои њаётро таъминкунанда  хеле 

хавфнок аст; 

- дар ҳавои атмосферї  оксиди карбон, нитроген, 

оксиди сулфур, озон, чанг, аэрозолҳо, филиззоти  

вазнин, радионуклидњо, пеститсидҳо, бенпиренҳо,  
фосфор, карбогидридњо; 

- дар обњои рўизаминї: радионуклидњо, филиззоти 

и вазнин, пеститсидҳо, бенпиренҳо, рН,  шўршавї, 

нитроген, нафт ва мањсулоти нафтї ,  фенол, фосфор; 

- дар хок: филиззоти вазнин, пеститсидҳо, 

радионуклидњо,  мањсулоти нафтї, бенпиренҳо, 

нитроген, фосфор; 

- дар биотаҳо: филиззоти вазнин, радионуклидњо, 

пеститсидҳо, бензпирен, нитроген, фосфор. 

3.Динамикаи  беморињо  дар натиљаи  ифлосшавии 

биосфера,  аз љумла наќсњои модарзод.  

Нуќтањои  мониторинги экологї  дар нуќтањои  

бузурги аҳолинишин, минтақаҳои саноатї ва кишоварзї 

(шаҳрҳо, роҳҳои автомобилгард, минтақаҳои саноатї ва 
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марказҳои энергетикї, нерўгоҳҳои атомї, майдонҳои 

коркарди нафт, агро-экосистемаҳо бо  истифодаи зиёди 

(интенсиви)-и  зањрхимикатњо ва нурињо    ва ѓ.) ташкил 

карда мешаванд. 

Дар сатҳи мониторинги минтақавӣ (геосистемавї, 

табиию хољагидорї) мушоњидањои њолати системањои 

экологии  маљмаањои бузурги  табиї-ҳудудї  (ҳавзаҳои 

дарёҳо, экосистемањои  љангал, агро-экосистемаҳо ва 

ғайра)  гузаронида мешаванд,  фарќияти мушаххасот 

(параметрҳо)-и   онњо, ки дар натиљаи таъсири 

антропогенї ба вуљуд омадаанд, аз мушаххасоти   

њудудњои заминавї (фонї) ба қайд гирифта мешаванд.  

Дар сатҳи мониторинги ҷаҳонӣ  (биосфера, 

заминавї) тағйиротњо умуман  дар биосфера (дар 

маљмўъ) мушоњида карда мешавад.  Тањия ва  

њамоњангсозии мониторинги  љаҳонии муњити зист   дар 

доираи UNEP  (мақоми СММ) ва Созмони 

байналмилаии метеорологї (СБМ) амалї карда 

мешавад. Њадафњои  асосии ин барнома аз зерин иборат 

мебошанд: 

- ташкил намудани системаи васеи  пешгирии  

тањдид ба саломатии  инсон; 

- арзёбии таъсири ифлосшавии љаҳонии  атмосфера  

ба иқлим; 

- арзёбии теъдод ва таќсимоти  ифлосшавињо дар 

системаҳои биологї, махсусан дар занљири хўрокворї; 

- арзёбии масъалаҳои бўњроние, ки дар натиљаи  

фаъолияти кишоварзї ва истифодаи замин ба амал 

меоянд; 

- арзёбии вокуниши экосистемаҳои заминї ба 

таъсири муҳити зист; 
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- арзёбии  ифлосшавии уқёнус ва таъсири 

ифлосшавї  ба экосистемаҳои бањрї; 

-  таъсиси системаҳои огоҳсозї оид ба офатҳои 

табиї дар саросари љаҳон. 

 Дар системаи мониторинги экологї мониторинги 

биологї, яъне, мониторинги љузъи биотикии системаҳои  

экологї (biota) нақши муњим мебозад. 

Мониторинги биологї – ин назорати  вазъи муҳити 

зисти табиї  бо ёрии организмҳои зинда мебошад.   

Усули асосии мониторинги биологї – биониндикатсия  

аст, ки аз сабт кардани  ҳар гуна тағйирот дар биотае 

иборат мебошад, ки аз  омилњои антропогенї ба вуљуд 

омадаанд.   

 

Биоиндикатсия - ошкор ва муайян намудани 

сарборињои   биологї ва антропогении аз љиҳати 

экологї  муњим  (назаррас) дар асоси ба онњо аксуламал 

(вокуниш) намудани   организмҳои зинда ва љомеаҳои  

онҳо. Организмҳои зиндае, ки аз мављудият, њолат ва 

рафтори онњо   дар бораи тағйирёбї  дар муҳити зист 

хулоса баровардан мумкин аст, биоиндикаторњо номида 

мешаванд. 
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6. Бањисобгирии њолат (вазъ)-и захирањои табиї  
(кадастрњои табиї) 

 
Система (низом)-и  тадбирњо  оид ба барқарорсозї ва 

солимгардонии  муҳити зист, арзёбии пули захираҳои 

табиӣ, ки дар асоси кадастрњои захирањои табиї муайян 

карда мешавад. 

 
Кадастрњои захирањои табиї -  ин маљмўи 

нишондиҳандаҳои иқтисодї, экологї, ташкилї ва 

техникї, ки миқдор ва сифати захираи табииро тавсиф 

медињад, инчунин таркиб ва категорияи табиат 

истифодабарандагони  ин захира мебошад. Кадастрњо 

аз рўи намуди  захираҳои табиї  тањия карда мешаванд. 

Кадастри  замин дорои маълумот дар бораи 

таркиби сифатии хок, тақсимоти замин барои истифода, 

соҳибони замин (соҳибон, иљорагирњо, 

истифодабарандагон) мебошад. Додањои  арзёбии 

кадастрии заминро њангоми    банақшагирии истифодаи 

замин, таќсимоти  барои таъйиноти мақсаднок  

http://900igr.net/kartinka/geografija/inventarizatsija-i-sozdanie-kadastrov-prirodnykh-resursov-203934.html
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пешбинишуда, пешнињод  ва ё кашида гирифтани он, 

њангоми муайян намудани пардохт барои замин, барои 

арзёбии дараљаи истифодаи оќилонаи  замин ба эътибор 

мегиранд.  

Кадастри  конњои  сарватњои зеризаминї маълумот  дар 

бораи арзиши ҳар як кони сарватњои зеризаминї, 

шароити  техникии  кўњї, иқтисодї ва экологии 

коркарди онњоро дар  бар мегирад. 

Кадастри об  аз тавсифоти объектњои обї иборат 

аст. Вазифаи кадастри  давлатии об  зеринро дар бар 

мегирад: арзёбии кунунӣ (љорї) ва ояндаи њолати 

объектњои  обї бо мақсади банақшагирии истифодаи 

захираҳои об, пешгирии фарсоиш (коњиш)-и манбаъњои 

об, барќароркунии сифати об то сатњи  меъёрї. Дар 

асоси маводњои кадастрї истифодаи маќсадноки об 

гузаронида шуда,  шиносноманависї (паспортизатсия) 

ва аз гардиши хољагидорї  кашида гирифтан 

(баровардан)-и объектњои  нисбатан пурќимати об 

муайян карда, тадбирҳои маҳдудкунанда оид ба 

истифодаи об  бо маќсади  ҳифз намудани  манбаъҳои 

об амалї карда мешаванд.  

 Кадастри љангал маълумот дар бораи низоми 

њуќуќии фонди ҷангал, дар бораи  арзёбии миқдорӣ ва 

сифатии вазъи ҷангал, дар бораи  зерсохторњои гурўњї 

ва категорияҳои љангал мувофиқи муҳофизати онҳоро 

дар бар гирифта,   дар он арзёбии иқтисодии ҷангал 

дода мешавад.  

 Маълумоти кадастри љангал барои  муайян 

намудани аҳамияти иқтисодї ва экологии ҷангал,  

њангоми интихоби  заминаҳо (базањо)-и ашёи хом барои 

чўб (њезум), барои гузаронидани корњои барќарорсозии 
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љангал, иваз намудани ҷангалњои каммањсул ба  

заминњои сермаҳсули ҷангал истифода мешавад.  

Фењраст (реестр)- и ҳайвоноти шикорї барои 

баҳисобгирии миќдорї ва сифатии ҳайвоноти фонди 

шикорї, муқаррар намудани маҳдудияти шикор  ба он 

намудњое истифода  мешавад, ки тамоюли камшавии 

популятсияи онњо устувор аст. 

  Фењрасти  захираҳои моҳӣ. Китоби Сурхи 

Љумњурии Тољикистон  њамчун кадастри ба худ хоси  

њайвонот ва растанињои нодир хизмат мекунад.   

Фењрасти  минтаќањо, объектҳои табиию 

махсусмуҳофизатшаванда ва  мамнўъгоҳҳо, боғҳои 

миллӣ, ёдгориҳои табиӣ. Ҳамчунин вазифаи кадастрро 

иљро мекунад. 

Феҳрасти ифлоскунандањо, ки дар он  

баҳисобгирии ифлоскунандањои муњити зист, ихрољњо 

ба њавои атмосфера, партобобњо,  партовгоњњо, арзёбии 

миқдорї ва сифатии онњо бурда мешавад. 
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7. Њудудњои махсусмуњофизатшаванда 

 

Њудудњои  табиии махсус муњофизатшаванда 

(ЊТММ) – њудудњо ё акваторияи  об, ки дар 

њудудњояшон  истифодаи онњо  барои  њољагидорї манъ 

буда,  њолати табиии онњо бо маќсади  дастгирї 

намудани  тавозуни экологӣ, инчунин бо маќсади 

тањќиќоти илмї,  корњои фањмондадињию таълимї,  

фарҳангию  эстетикӣ нигоҳ дошта мешавад.  Њудудњои 

табиии махсусмуњофизатшаванда барои  дастгирї 

намудани тавозуни  экологї, ҳифзи гуногунии 

генетикии захираҳои табиї, инъикоси нисбатан пурраи 

гуногунии биогеосенозии биомњои  кишвар, омўзиши 

тањаввул (эволютсия)-и экосистемаҳо ва ба онњо таъсир 

намудани  омилҳои антропогенї, инчунин барои њалли  

масъалањои гуногуни хољагидорї   ва иљтимоӣ таъйин 

шудаанд.  
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Вобаста ба сахтгироёна будани муњофизат 

захираҳои давлатии табиӣ, мамнўъгоњњои табиии 

давлатї, боғҳои миллӣ, боғҳои табиї, парваришгоњњои 

табиии давлатї,  ёдгориҳои табиї, боѓњои дендрологї 

ва  боғҳои ботаникиро фарќ мекунанд.  

Мамнўъгоњњои табиии давлатї - њудудњо ва 

акваторияњое  мебошанд, ки   пурра аз истифодаи 

муќаррарии хољагидорї бо мақсади  дар њолати табиї 

нигоҳ доштани  маљмааи табиї  бароварда шудаанд. 

Барои паст кардани таъсири шафати атрофи њудудњо  

дар атрофи мамнўъгоњњо  минтақаҳои муњофизатї 

ташкил мекунанд,  ки дар он  љо фаъолияти њољагидорї 

маҳдуд аст. 

Боғњои миллӣ -  њудудњои нисбатан бузурги табиї 

ва  акваторияњо, ки дар он љо иљрои се ҳадафи асосї 

таъмин карда мешавад: экологӣ (нигоњ доштани 

тавозуни  экологӣ ва њифз намудани экосистемањои 

табиї), рекреатсионї (сайёҳии танзимшаванда  ва 

истироҳати одамон)  ва илмї (тањия ва љорї кардани  

усулњои  ҳифз  ва нигоњ доштани маљмааи табиї дар  

шароити  дастрасии онњо ба  оммаи 

ташрифоварандагон). Дар боғҳои миллӣ минтақаҳои  

истифодабарї барои хољагидорї мављуданд. 

Боғҳои табиӣ - њудудњое мебошанд, ки бо арзиши 

экологӣ ва эстетикии махсус,  бо низоми ҳифзи нисбатан  

нарм  фарќ мекунанд  ва асосан барои истироҳати 

муташаккилонаи ањолї  истифода мешаванд. Сохтори 

онҳо  нисбат ба  сохтори  боғҳои миллӣ  соддатар 

мебошад.  
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Парваришгоњњо  - њудудњое, ки барои як давраи 

муайяни  вақт (дар як ќатор  мавридҳо ба таври доимӣ)  

барои  нигоҳ доштан  ё барќарорсозии маљмаањои табиї  

ё ҷузъҳои онњо ва нигоҳ доштани тавозуни  экологӣ 

ташкил карда мешаванд. Дар парваришгоњњо 

популятсияи як ё якчанд намуди њайвонот ё растанї, 

инчунин ландшафтњои табиї,  объектҳои об  ва ѓайраро 

наҷот медињанд ва барқарор месозанд.   

Ёдгориҳои табиат - объектҳои табиии беназир ва 

эњёнашавандае, ки  арзиши илмї, экологӣ, фарҳангї ва 

эстетикӣ  доранд (ғорҳо, дарахтони қадими чандасра,  

шахњо, шаршараҳо ва ғ.). Дар њудудњое, ки  онњо ҷойгир 

шудаанд, ҳама гуна фаъолияти ба онњо зараррасонанда  

манъ аст.  

Боѓњои дендрологї  ва боѓҳои ботаникӣ – 

коллексияи дарахтон, буттањо ва гиёҳҳо, ки одамон бо 

мақсади нигоҳдории гуногунии биологӣ ва ғанї 

гардонидани олами наботот, инчунин бо мақсадҳои 

илмӣ, таълимӣ ва фарҳангию омўзишї  ташкил додаанд. 

Дар боѓњои дендрологї ва боғҳои ботаникӣ корњо оид 

ба интродуксия (љорӣ намудан) ва мутобиќгардонии  

растаниҳои барои минтақа нав   низ анљом дода 

мешавад.  
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