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Тавсифи умумии таҳқиқот 

Мубрам будани мавзўи таҳқиқот.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳалли глобалии чангӣ, манбаъҳои чангҳои 

аз мамалакатҳои ҳамсоя ба мисли биѐбонҳои Аралқум, Қызылқум, Қаракум, 

Дашти Кабир, Дашти Лут, Сахара, инчунин Гоби ва Такла – Макан 

воридшаванда ҷойгир аст. Тӯфонҳои чангдор дар ин биѐбонҳо ба амал омада 

тавассути сарҳади ҷанубӣ ва ғарбӣ ба ҳудуди Тоҷикистон ворид мешаванд. 

Ҳодисаҳое, ки дар ҷараѐни атмосфераи чангдор ба амал меояд, барои 

устувории иқлим ва экология бениҳоят муҳим ва зарур мебошанд Масалан 

зери таъсири атмосфераи чанголуд обшавии пиряхҳо ба захираҳои обии 

Тоҷикистон ва тамоми Осиѐи Марказӣ таъсири зиѐд расонида метавонад, 

чунки дарѐҳои баро ин минтақа хеле муҳим Амударѐ ва Сирдарѐ маҳз аз оби 

ин пиряхҳои мазкур пур мешаванд.  

Ин ҳолат имкониятҳои васеъро барои омухтани ҳодисаҳои физикӣ дар 

атмосфераи чанголуд ба амал меорад. Аз ин сабаб таҳқиқи ифлосшавии 

аэрозолии атмосфераи чанголуд, инчунин таъсири вай ба хусусияти оптикӣ 

барои муайян ва ҳалли чунин проблемаҳои минтақавӣ, глобалӣ 

байнисарҳадии гузариши аэрозоли чангӣ ҳангоми тӯфонҳои чангӣ чун 

тавозуни радиатсионӣ, пайдоиши абрҳо ва ҳ.з. хело мубрам ба ҳисоб 

меравад. 

Мубрамияти рисола дар он ифода меѐбад, ки барои дарки омилҳое, ки 

барои бавуҷудоиӣ ва тағйирѐбии иқлим дар минтақа таъсир мерасонанд, 

таҳқиқи таркиби аэрозоли чангӣ нақши муассир дорад. 

Таҳқиқи минтақаи бавуҷудоии бод, паҳншавӣ ва хусусияти чангҳои 

воридшаванда актуалӣ буда, аз нуқтаи назари амалӣ ва ҳам диди илмӣ ҷолиб 

мебошад.  

Манбаъҳои асосии аэрозолҳо инҳоанд: қабати болоии хушкӣ, сатҳи 

баҳрҳо ва уқѐнусҳо, партови метеоритҳо ба атмосфера ҳангоми сӯхта 

фаромадани онҳо ба замин (сели метеоритӣ), реаксияҳои химиявӣ ва 

фотохимивӣ, инчунин рустаниҳои рӯиобӣ, сӯхтори чангалҳо ва фаъолияти 

хоҷагидории инсон. Қайд кардан зарур аст, ки яке аз манбаъҳои пурқуввати 

аэрозоли атмосферӣ ин хоки сатҳи замин ба ҳисоб меравад. Тахмин 

мекунанд, ки 50% массаи ҳиссачаҳои аэрозолии атмосфераро ҳиссачаҳои 

хок ташкил медиҳанд. Бо вуҷуди ин, таркиби химиявии ҳиссачаҳои 

аэрозолии ҳавои атмосферӣ аз таркиби химиявии хок фарқ мекунад. 

Дар таркиби аэрозолҳои аз хок пайдошуда, мавҷудияти элементҳои 

химиявӣ ба монанди оксиди оҳан, карбонатҳо, кремний ва калсит хос аст. 

Вазни хоси моддаҳои органикии аэрозоли атмосферӣ, ки манбаъи он хок аст, 

он қадар зиѐд нест ва он ҳамагӣ 10% ташкил медиҳад. Миқдори зиѐди 

ҳиссачаҳои аэрозоли атмосферӣ бо тӯфони чангӣ алоқаманд мебошанд. Ин 

ҳиссачаҳои аэрозолӣ аз дигар минтақаҳои сайѐра, масалан ба воситаи 

уқѐнуси Атлантика аз Африқо ба Амрико мекӯчанд.  

Аҳамиятнокии таҳқиқи аэрозоли чангии табиӣ дар он ифода меѐбад, ки 

солҳои охир буҳрони чангӣ тез – тез ба амал омада, миқдораш дар як сол то 

ба 30 адад мерасад, дар баъзе мамлакатҳои дигар он то 60 адад ба мушоҳида 

мерасад. Тӯфони чангӣ (ТЧ) ба муҳити зист, экология хисороти калон 

мерасонад, инчунин ба саломатии мардум, хоҷагии қишлоқ, махсусан дар 

давраи вегетатсионӣ, яъне нашъунамои рустанӣ таъсири манфӣ мерасонад.  
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Замонавӣ будани таҳқиқот дар мавзӯи мазкур аз он шаҳодат медиҳад, 

ки дар чоряк асри муосир стансияҳои илмии омӯзиши вазъи атмосфера, 

бахусус назорати фаврии сатҳи ифлосшавии аэрозолии атмосфера хеле зиѐд 

шудаанд.  

Мақсади таҳқиқот. Таҳқиқи динамикии тавсифи оптикӣ ва 

радиатсионии аэрозоли атмосферӣ ва хоки минтақаи хушки Тоҷикистон. 

Вазифаҳои асосӣ:  

1. Мониторинги вариатсияи (тағйирѐбии) таркиби аэрозоли атмосферӣ ва 

хоки минтақаи паҳншавии ЧВ бо методи спектроскопияи инфрасурх 

(ИС). 

2. Таҳқиқи тағйироти спектрҳои ИС (тағйири қитъаҳои басомад, паҳноӣ, 

шакл ва интенсивнокии онҳо) ва шарҳи онҳо дар асоси қитъаҳои 

фурӯбарии намунаҳои аэрозоли чангӣ ва хокии Тоҷикистон. 

3. Таҳқиқи тағйирѐбии (вариатсияи) солона, мавсимӣ ва моҳонаи 

консентратсияи изотопҳои радиоактивии қатори уран ва торий дар 

таркиби намунаи аэрозоли чангии минтақаи хушки Тоҷикистон.  

4. Омӯзиши тағийрѐбии таркиби изотопҳои қатори уран ва торий дар 

хоки Тоҷикистон. 

5. Ҳисоби коррелятсионии мавҷудияти изотопҳо дар намунаҳои аэрозоли 

атмосферӣ ва хоки Тоҷикистон. 

Объекти таҳқиқот. Объекти таҳқиқот системаҳои дисперсии зерин 

мебошанд: аэрозоли атмосферии дар натиҷаи ЧВ бавуҷудомада ва намунаи 

хоки минтақаи паҳншавии ЧВ, инчунин намунаи боришоти аэрозоли 

атмосферии табиӣ. Миқдори умумии намунаҳои таҳқиқотӣ 222 адад буда, аз 

он 116 ададаш намунаҳои аэрозоли чангӣ ва 106 - тоаш намунаҳои хокӣ 

мебошанд.  

Методҳои таҳқиқот. Методи спектроскопияи инфрасурх, таҳлили 

изотопӣ  ва омори математикӣ. 

Навгонии илмӣ: 

1. Маҷмӯи маълумоти базавии спектри – ИС барои аэрозоли чангӣ, 

боришоти аэрозолии атмосферӣ, хоки самти бодҳои воридшаванда дар 

минтақаи қисми ҷанубӣ, марказӣ ва шимолии Тоҷикистон тартиб дода 

шуд. 

2. Қитъаҳои фурӯбарии спектри – ИС аэрозоли чангӣ ва намунаи хок 

шарҳ дода шудаанд. Истифодаи методи спектроскопияи  ИС ҳамчун 

усули фаврии муайянкунии манбаи чангҳои воридшаванда пешниҳод 

карда шуд. 

3. Динамикаи солона, мавсимӣ ва моҳонаи тағйирѐбии мавҷудияти 

изотопҳои қатори уран ва торий дар таркиби чангу ғуборҳои 

воридшавандаи қисмати ҷанубиву марказии кишвар ва аэрозолҳои 

атмосферии қисми шимолии мамлакат (дар байни солҳои 2007-2016) 

омўхта шуданд. 

4. Вариатсияи вақтии мавҷудияти изотопҳои қатори уран ва торий дар 

намунаҳои хоки қисми ҷанубӣ, марказӣ, шимолӣ ва шарқии 

Тоҷикистон омўхта шуд. 

5. Ҳисоби коррелятсионии мавҷудияти изотопҳо дар таркиби аэрозоли 

чангӣ ва хок гузаронида шуда аст. Хусусиятҳои вариатсияи мавҷудияти 

изотопҳои қатори уран ва торий муайян карда шуданд.  
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Аҳамияти амалии кор. 
1. Натиҷаҳои таҳқиқи таҷрибавии хосияти оптикии аэрозоли атмосферии 

бо методи спектроскопияи – ИС гирифташуда ҳамчун усули фаврии 

муайянкунии манбаъҳои эҳтимолии бавуҷудоӣ ва паҳншавии чангу 

ғубор, ҳамчунин ҳангоми ҳисобҳои назариявии таъсири аэрозол ба 

мувозинати радиатсионӣ дар минтақаи хушк истифода бурдан мумкин 

аст. 

2. Натиҷаҳои таҳқиқоти таҷрибавии таҳлили изотопӣ метавонанд барои 

баҳодиҳии ифлосшавии муҳити атроф истифода шаванд. 

3. Натиҷаи таҳқиқот дар ҳисоботҳои лабораторияи физикаи атмосферии 

ИФТ ба номи С.У. Умаров АИ ҶТ ва ҳисоботҳои Маркази 

байналмилалии илмӣ-техникӣ (Лоиҳаи Т-1688, Лоиҳаи Т-2076) ворид 

карда шудаанд. 

Нуктаҳое, ки барои ҳимоя бароварда мешаванд:  

1. Шарҳи таркиби молекулавии намунаҳои аэрозоли чангӣ ва хоки самти 

паҳншавии ЧВ. 

2. Натиҷаи мониторинги вариатсияи таркиби молекулавии аэрозоли 

атмосферӣ ва хоки минтақаҳои паҳншавии ЧВ бо методи 

спектроскопияи ИС. 

3. Муқоисаи таркиби гурӯҳи гидроксили ОН, оби кристализатсионӣ, 

карбонатҳо, кварс, силикатҳо ва сулфатҳо дар намунаҳои аэрозоли 

атмосферӣ ва хок барои баҳодиҳии паҳншавии компонентҳои 

молекулавӣ дар ҳудуди кишвар истифода шудааст.  

4. Вариатсияи моҳона, солона ва мавсимии мавҷудияти изотопҳои қатори 

уран ва торий дар намунаҳои аэрозоли атмосферӣ ва хок; 

5. Мавҷудияти максималии изотопҳои гуногун дар намунаҳои аэрозоли 

атмосферӣ ки аз якдигар ба кули фарқ доранд, барқарор шуданд. Ин аз 

он шаҳодат медод, ки манбаҳои пайдоиши аэрозолӣ гуногун буда аз 

масофаҳои дур оварда шудаанд. 

6. Дар натиҷаи мониторинги таркиби радиатсионӣ барқарор карда шуд, 

ки консентратсияи чунин изотопҳо ба монанди К-40, Cs-137, Be-7 ва 

Bi-214 аз сатҳи ифлосшавии минималӣ, (фонӣ) дар аэрозол садҳо 

маротиба ва дар хок даҳҳо маротиба баланд аст. 

Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Саҳеҳияти натиҷаҳои таҳқиқот 

тавассути маҷмӯи зиѐди қиматҳои таҷрибавии, ки мунтазам гузаронида 

шудаанд ва такрори омории натиҷаҳо таъмин гардидааст. Гузаронидани 

таҷрибаҳои физикӣ бо усули стандартии ченкунии калибрии асбобҳо ва 

ҳисоби миѐнаи натиҷагирӣ боиси эътимоднокии натиҷаҳои ҳосилшуда 

гаштанд. Таҳқиқот мутобиқати натиҷаҳои ченкунӣ, ки озод гузаронида шуд, 

саҳеҳ будани усули таҳқиқотии пешниҳодшударо нишон дод. Барои 

коркарди қиматҳо усули омори математикӣ истифода шудааст.  

Таъиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он. 

Мазмуни асосии натиҷаҳои таҳқиқот дар семинарҳои Донишкадаи 

физикии – техникии С. Умарови АИ ҶТ (ш Душанбе, с.2015-2017); дар 

конфронси илмии ҷумҳуриявии “Масъалаҳои муосири физикаи муҳити 

конденсатсионӣ”. 24 декабри 2015, ш. Душанбе; Конфронси X 

байналмилалии “Аэрозолҳои табии ва антропогенӣ” СПГУАП, РГО, 21 – 25 

майи 2016, ш. Санкт-Петербург; конфроси илмӣ – амалии “ Масъалаҳои 
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муосири физикаи муҳити конденсатсионӣ” бахшида ба 80 - солагии узви 

вобастаи АИ ҶТ Каримов С.Н., 24 майи 2016 ш. Хуҷанд; International 

Symposium KSCMBS’16 “Khujand Symposium on Computational Materials and 

Biological Sciences”－ September, 24 – 29.2016, конфронси V байналмилалии 

“ Масъалаҳои муосири физика”, 18 - 19 ноябри 2016, ш. Душанбе; маводҳои 

конфронси байналмилалии системаҳои гетерогенӣ ва раванди он дар 

муҳитҳои табиӣ ва техногенӣ. Экологияи атмосферӣ, 28 - 29 ноябри 2017 ш. 

Санкт-Петербург, конфронси байналмилалӣ “Масъалаҳои актуалии физикаи 

муосир” бахшида ба 80 - солагии гиромидошти Арбоби шоистаи илм ва 

техникаи Тоҷикистон, доктори илмҳои физика - математика, профессор 

Нарзиев Б.Н. 18 апрели 2018, ш. Душанбе Конференсияи VI байналмилалии 

«Масъалаҳои муосири физика» бахшида ба 110 - солагии академики 

Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон С.У. Умаров ва 90 - солагии 

академики Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон А.А. Адхамов (28 - 30 

июни 2018 с.) муҳокима шудааст.  

Саҳми шахсии довталаби дарѐфти дараҷаи илмӣ. Муаллиф барои ба 

даст овардани маҷмӯи маълумоти базавии спектри ИС-и намунаҳо, дар 

гузаронидани таҳқиқоти аэрозоли атмосферӣ ширкат намудааст. Муаллиф 

шахсан таҷрибаҳои ташхиси молекулавӣ ва изотопии намунаҳои аэрозоли 

атмосферӣ ва хокро гузаронидааст. Аз тарафи ӯ натиҷаҳои таҷрибаҳо, ки 

шарҳи фурӯбарии спектрҳои ИС намунаҳо, динамикаи солона, мавсимӣ ва 

моҳонаи тағйироти мавҷудияти изотопҳоро дар бар мегирифтанд, коркард 

шудаанд.  

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Маводҳо доир ба кори 

диссертатсионӣ дар 27 нашрияҳои илмӣ, аз ҷумла 5 мақола дар маҷалаҳои аз 

тарафи КОА Россия ва КОА назди Президенти ҶТ эътирофшуда ва 22 

фишурдаи маърўзаҳо дар маводҳои конфренсияҳои илмии байналмилалӣ ва 

ҷумҳуриявӣ нашр шудаанд.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, чор боб, 

хулоса ва руйхаттӣ адабиѐт иборат мебошад. Ҳаҷми умумии кор 148 

саҳифаи матни компютерӣ буда, 70 расм, 17 ҷадвал ва 135 истиноди 

библиографӣ ворид карда шудаанд.  

МУНДАРИҶАИ АСОСИИ РИСОЛА 

Дар муқаддима актуалӣ будани мавзўи таҳқиқ асоснок кунонида 

шуда, мухтасар предмети таҳқиқ баѐн гардидааст. Мақсад ва вазифаҳои 

таҳқиқот таҳия гардида, сохтори диссертатсия мураттаб шудааст. Аҳамияти 

амалӣ ва илмии таҳқиқот асоснок карда шуда, масъалаҳои асосии барои 

ҳимоя пешниҳодшаванда ва саҳми муаллифи рисола қайд гардидааст.  

Боби якум қисми назариявии кори диссертатсионӣ ва гузориши 

масъаларо дар бар мегирад. Аксарияти методҳои муайян кардани 

минтақаҳои эҳтимолии воридшавии чангу ғубор [15-17] таҷҳизоти 

мураккабу гаронарзишро талаб мекунанд. Воситаҳои дастраси ҳалли ин 

вазифа аҳамияти калони амалиро доро мебошанд. 

Таҳқиқи рафти тағйироти таркиби молекулавии аэрозол ва мавҷудияти 

изотопҳои қатори уран ва торий дар ҳиссачаҳои чангҳои воридшаванда 

барои ҳаллу фасли ин масъала мусоидат менамояд. Методҳои 

спектроскопии ИС ва ташхиси изотопӣ яке аз усулҳои муосиру ҳассоси 

http://www.phti.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=63&lang=tg
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баҳодаҳӣ ба сатҳи баҳодиҳии атмосфера маҳсуб меѐбанд. Интихоби ташхиси 

изотопии таркиби элементҳои қатори уран ва торий бо давраи умри якчанд 

изотопҳои ин қатор муайян гардида, барои баҳо додан ба муҳити зист имкон 

медиҳад.  

Таҷҳизоте, ки барои таҳқиқ ва ҷамъоварии саривақтии намунаҳои 

аэрозоли чангӣ ва хоки мавзеи паҳншавии чангу ғубор дар ҷумҳурӣ дар 

давраи солҳои 2007 - 2016 истифода шудаанд нақши муҳим доранд.  

Дар боби дуюм методҳои ҷамъоварии намунаҳои чангу хок, хосияти 

мавзеъҳои ҷамъ овардани онҳо, усулҳои эксперементалӣ ва таҷҳизоти 

истифодашаванда баѐн гардидаанд.  

Омӯзиши фурӯбарии спектрҳо дар намунаҳои озмоишӣ тавассути 

SPECORD-75 IR дар ҳарорати хонагӣ (296 - 300 
0
К) дар ҳудуди ададҳои 

мавҷии 4000 – 400 см
-1 

гузаронида шудааст. Қобилияти гузарониши таҷҳизот 

вобастаа аз қитъаи спектралӣ дар шароити мазкур 1 - 5 см
-1

 ро ташкил дод. 

Ченкунии спектрҳои намунаҳо бо усули пахшкунӣ дар муҳити иммерсионии 

KBr гузаронида шудаанд. Барои дақиқияти натиҷаҳои озмоиш қитъаҳои 

фурӯбарӣ дар ҳудуди васеи басомадҳо ду – се маротибагӣ аз ҳар як намуна 

ба қайд гирифта шуда, натиҷаи миѐнаи онҳо ба даст оварда шудааст. Ҳолати 

қитъаҳои борик ва ягона бо аниқияти 
1

2


 см  ва барои қитъаҳои мураккаб 

бо имконияти всею ниҳоӣ то 
1

5


 см  муайян карда шудаанд.  

Дар кор мавҷудияти изотопҳои қатори уран ва торий дар намунаҳои 

аэрозол ва хоки Тоҷикистон тадқиқ шудааст. Ташхиси гамма – радиометрӣ 

ба воситаи детектор дар асоси германии холиси GGX - 1020 бо самаранокии 

нисбии 10%, ки истеҳсоли ширкати “Канберра” (ИМА) мебошад, гузаронида 

шудааст. Детектор хосияти хуби гузаронандагии энергетикӣ 0,9 кэВ 

(васеъгии пурра дар ними баландӣ) дар ҳудуди 12- 42 кэВ дошта, тақрибан 2 

кэВ - ро барои энергияи 1330 кэВ ташкил медиҳад.  

Ҳангоми ҷамъоварии намунаҳо хусусияти минтақавии намунаҳо ба 

назар гирифта шуда, бастабандӣ, рамзгузорӣ карда, ба озмоишгоҳ бо 

мақсади идомаи таҳқиқ интиқол дода шуданд. Намунаҳо дар шароити 

озмоишгоҳ аз моддаҳои бегона тоза карда шуданд, ба шакли хока майда 

карда шуда, аз элаки тӯраш 1 мм бехта, барои ҳифз ва таҳқиқ дар зарфҳои 

шишагин ҷой карда шуданд. Ченкунӣ дар хоначаи сурбии ғафсии девораш 5 

см, ки аз қисмати дохил бо кадмии ғафсиаш 2 мм пӯшонида шудааст, сурат 

гирифтааст. Қабати дохилии хонача пеш аз ҳар як дафъаи ченкунӣ безарар 

гардонида мешуд. Ҳангоми ченкунӣ намуна дар зарфи Маринелли бо ҳаҷми 

умумии 500 см
3 

ҷойгир карда мешуд. Вақти ченкунии намунаҳо ва эталон ба 

6 соати расо интихоб шуда, барои ченкунии фон (дар оғоз ва охири силсила 

ченкуниҳо) 24 соатро ташкил дод. Системаи мазкур барои ҳалли вазифаҳои 

гузошташуда хусусияти хос (самаранокӣ, баррасӣ) дорад. Аниқ муайян 

кардани фаъолияти хос дар 15 намуна аз рӯи 5 гамма хатҳои қатори уран ва 

7 хатти қатори торий санҷида шуд.   

Кювет (тосча) бо намунаҳо дар болои равзанаи даромадгоҳи детектор 

ҷой дода мешуд. Ғафсии майлар ки дар кювет истифода мешавад ва ғафсии 

равзанаи даромадгоҳ зинаи поѐнии нурафкании ба қайд гирифташударо 

муайян мекунад. 
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Дастгоҳ барои боэътимод бақайдгирии нурафкании хоси элементҳо аз 

калий, ки энергияи нурафкании 3,3 кэВ - ро имкон медиҳад, оғоз менамояд. 

Натиҷаҳо нишон доданд, ки дастгоҳ бо найчаи Eclipse II барои 

гирифтани ҳассосияти ташхисҳо на камтар аз 10
-5 

г/г имкон дорад. Ҳадди 

мушоҳида 0,1 ppm мебошад.  Иштибоҳи мутлақи ченкунии гамма ба воситаи 

методи радиометрӣ аз рӯи торий 35% ва барои дигар элементҳо на зиѐдтар 

аз 12 % - ро ташкил медиҳад.  

Усули гамма – спектрометрӣ дар муайян кардани мавҷудияти 

элементҳои радиоактивии табиӣ ва сунъӣ дар мавзеъҳои гуногуни табиат 

истифода мешавад. Шоҳроҳи спектрометрӣ аз блокҳои зерин иборат аст: 

детектори коаксалӣ аз германии холис (ГХ) бо пурқувваткунаки наспшуда, 

ки ба криостати гибридии Cryo - Cycle ҷойгир карда шудааст; Таҳлилгари 

рақамии спектри DSA-1000, ки дар худ элементҳои зеринро дорад: 

пурқувваткунаки сигнал, шаклдиҳандаи сигнал, табдилдиҳандаи монандӣ – 

рақамӣ (ТМР), блоки шиддати паст ва баланд; PC – насбшавӣ дар муҳити 

барномавии Genie-2000.  

Методи омории математикӣ. Коркарди натиҷаи ченкуниҳо бо ѐрии 

маҷмӯи барномаҳои омории Excel гузаронида шуданд. Барои ҷудо кардани  

бузургиҳо x, қимати миѐна (<x>), қимати максималӣ (xmax), қимати 

минималӣ (xmin), майлкунии миѐнаи квадратӣ ( ), коэффитсиенти вариатсия 

(V= /<x>), иштибоҳ (Sn= /n), ифлосшавии индекси интегралӣ 

(IPI=0.98х/хmin), ифлосшавии индексӣ геохимиявӣ (I=2x/3xmin), нисбати 

консентратсионӣ (D=xmax/xmin), ҳудуди боварибахш ( nt
c
/  ) ва 

иштибоҳи қимати миѐна ( )/  x ҳисоб карда шуданд. 

Майлкунии миѐнаи квадратӣ(x1),…,(xn) барои ҳисоби қиматҳо чунин 

ифода карда шуд: 
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      (1)
 

Азбаски адади ченкунӣ аз 10 зиѐд аст, пас қимати максималии амалан 

имконпазири майлкунии бузургии ҳақиқӣ аз қимати миѐнаи арифметикӣ 

нисбат ба σ камтар мешавад. 

Қимати миѐнаи <x> баробар аст ба: 

        (2) 

Дисперсия (Парокандашавӣ) ба: 

       (3) 

Майлкунии миѐнаи квадратӣ ба:  

        (4) 

Коэффитсиенти коррелятсия барои ду бузургиҳои гуногун (x1, 

y1),…,(xn, yn)  ба тарзи зерин ифода мешавад:  
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Муодилаи регрессия  

      (6) 

Коэффициенти детерминатсия барои регрессияи хаттӣ ба квадрати 

коэффитсиенти коррелятсия баробар аст. 

        (7) 

Ё ин ки бо чунин тарз ифода меѐбад: 

      (8) 

Дар ҳолати умумӣ Р(t) = 0,99 қимати миѐнаи генералӣ ба чунин аст: 

       (9) 

Дар боби сеюм натиҷаҳои таҳқиқи намунаҳои аэрозоли чангӣ, ки аз 

бодҳои чангии воридшаванда ва хоки самти паҳншавии бодҳои чангӣ 

гирифта шудаанд, бо усули спектроскопияи ИС оварда шудаанд. Дар боби 

мазкур муфассал хусусиятҳои спектрҳои ИС – и аэрозоли чангӣ, хоки 

минтақаи биѐбон, хоки минтақаи (самти ) паҳншавии бодҳои чангӣ, инчунин 

хокҳои хушк, баландкуҳҳо, заминҳои деҳот ва шаҳр нишон дода шудаанд. 

Таҳлили спектри – ИС хоки ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистонро дар бар 

мегирад. Намунаҳо аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон аз сарҳади 

Афғонистон ва қисми ҷанубӣ, аз д. Айваҷ то ба қисми марказии ҷумҳурӣ, аз 

он ҷумла шаҳри Термез, Шаҳритус, Қабодиѐн (теппаҳои сафед ва сурх) ва 

Душанбе ҷамъ оварда шуданд.  

Таҳқиқоти минбаъда дар қисми ғарбии кишвар: дар водии Ҳисор, дар 

атрофи заводи арзиз то сарҳади Ӯзбекистон гузаронида шуд.  

Дар қисми шимолии ҷумҳурӣ: аз Варзоб то Хуҷанд, тавассути Айнӣ, 

Шаҳристон, Истаравшан, Зафаробод, Спитамен ва дар ҷанубу шарқии 

ҷумҳурӣ: ВМКБ - Рӯшон ва Ак - Архар сурат гирифт. 

Натиҷаҳои гирифташуда оид ба таркиби молекулавии намунаҳои 

аэрозоли бодҳои чангӣ ва хокбориш  вобаста ба мавзеи гирифта шудани 

намунаҳо дар ҷадвалҳо, спектрограммаҳо, ки дар шакли вобастагии 

функсионалии гузарониш аз адади мавҷӣ Т = f ( ) нишон дода шудаанд, 

пешниҳод гардидаанд. Спектрҳо вобаста ба мавсими ҷамъ овардани 

намунаҳо тариқи таҳлили муқоисавии натиҷаҳо ба гурӯҳҳо тақсим карда 

шудаанд: Тибқи фурӯбарии хатҳои нурафкании ИС таркиби молекулавии 

аэрозол ва вариатсияи ин таркиб барои 222 намуна муайян карда шуд. 
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Қиматҳои базавии спектри ИС барои намунаҳои аэрозоли чангӣ ва 

намунаҳои хоки самти паҳншавии бодҳои чангӣ дар қисми ҷанубии 

Тоҷикистон тартиб дода шуданд. Инчунин таркиби молекулавии намунаҳои 

чангӣ ва такшини аэрозолии атмосферӣ дар қисми шимолии мамлакат, 

инчунин хоки самти паҳншавии боди чангӣ дар қисми ҷанубӣ ва шимолии 

мамлакат муайян карда шуд. 

Шарҳи қитъаҳои фурӯбарии компонентҳои асосии аэрозолҳо ва хок ба 

воситаи муқоисаи спектрҳои ИС санҷидашуда ва тафсири адабиѐт пешниҳод  

шудааст [18-20]. 

Дар расми 1 (хатҳои каҷи 1 – 4) спектрҳои ИС – и намунаҳои аэрозоли 

чангу хокбориш, ки дар вақтҳои гуногун (3-30.09.2007 ва 15.08.2008) дар ш. 

Душанбе ва инчунин дар д. Айваҷ (16.09.2009 ва 17.03.2010) ҷамъоварӣ 

гардидаанд, нишон дода шудаанд. Барои намунаҳои хокбориш (ХБ) аз ш. 

Душанбе (хатти каҷи 1) хатти нисбатан интенсивӣ ва қуллаҳо дар қисми 

баландтарин аз ҳамҷудошуда, хатҳо дар қисми басомади 1420 см
-1

 ноаѐн 

мебошанд. Қитъаи борик ва интенсивӣ дар ҳолати max


=780 см
-1

 дар 

намунаҳои хокбориш аз 17.03.2010 (расми 1) аз деҳаи Айваҷ бисѐр суст аст. 

Дар ҷадвали 1 ҳолати фурӯбарии max


 қитъаҳои ИС оварда шудааст.  

 

 
Расми 1. Спектри ИС - и чанг. 3-30.11.с.2007., ш. Душанбе (1); биѐбони Айваҷ (2); 

16.09. с. 2009, 17.03. с. 2010 д. Айваҷ (3); 15.08. с. 2008 ш. Душанбе (4); 

Тафовути мушоҳидашаванда дар спектри ИС – и намунаҳои 

такшоншавии бодҳои чангии воридшаванда (БЧВ) нишон медиҳад, ки 

тақиқи намунаҳои чангҳои такшоншуда бо консентратсияи компонентҳое, 

ки бо мавзеҳои пайдошавии БЧВ алоқаманданд мувофиқ мебошад.  

Барои ҳосил кардани маҷмӯи қиматҳои базавии спектралӣ, таҳлили 

спектралӣ бо нурҳои ИС дар намунаҳои хоки мавзеъҳои эҳтимолияти 

пайдошавии БЧВ дошта, яъне дар намунаи хоки биѐбонҳо: 1 - Шаҳритус; 2 - 

ш.Термез; 3 - д.Айваҷ; 4, 5 - Қабодиѐн (теппаҳои сафед ва сурх) таҳқиқ 

гузаронида шуд. Ба қитъаи 3600 см
-1 

лаппиши озоди гурӯҳи ОН ва қитъаи 
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3400 см
-1 

 ба гурӯҳи ОН - и алоқаҳои гидрогении байнимолекулавӣ ва 

дохилимолекулавӣ иштироккунанда тааллуқ дорад [8, 20]. Дар ҳудуди 

басомади 3000 – 2800 см
-1

, изи хатҳои фурӯбарандаи суст бо max
  

дар 2970 ва 

2860 см
-1 

хоси пайвастагиҳои органикии намунаҳои таҳқиқшуда мебошад, ба 

лаппиши валентии симметрӣ ва ғайрисимметрии гурӯҳи СН2 дохил мешавад. 

Спектрҳои намунаҳои қисми ҷануб ва шимоли ҷумҳуриро муқоиса намуда, 

фарқиятро дар спектрҳо мушоҳида кардан мумкин аст. Дар спектрограммаи 

қисми шимолӣ дар қисми баландбасомад нисбат ба қисми ҷанубии ҷумҳурӣ 

миқдори қитъаҳои фурӯбарӣ камтар аст ва дар қисми пастбасомади 

спектрограмма байни спектри ноҳияҳо низ фарқияти спектриро мушоҳида 

кардан мумкин аст.  

Ба ҳамин тариқ, спектрҳои ИС – и ҳосилшуда вобаста аз макони 

ҷамъоваришуда аз якдигар фарқ мекунанд. Бинобар ҳамин ҳам тартиб 

додани маҷмӯи қиматҳои спектралии базавӣ ба шарҳи мавқеи бавуҷудоӣ ва 

таркиби бодҳои чангии воридшаванда имконият медиҳад.  

Таҳқиқи спектри ИС - и намунаҳои аэрозол ва хок нишон медиҳад, ки 

асоси аэрозоли чангӣ хок мебошад.  

Ҷадвали 1. Мавқеи басомади 
max

 [см
-1

] дар қитъаи фурӯбарии ИС – 

хокбориш* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Эзоҳ: б.п- бисѐр пуршиддат, п–пуршиддат, м–миѐна, с–суст, б.с–бисѐр суст, пай– 

пай. 

Таҳлили муқоисавии спектри ИС - и хок ҳангоми тӯфони чангӣ дар 

ҳудуди басомади 4000 – 400 см
-1 

имконият медиҳад, ки манбаъҳои пайдоишӣ 

Намунаҳои хокбориш  

ш.Душанбе д.Айвадж  

3-30.09.2007 15.08.2008 г. 16.09.2009 17.03.2010 

3805 п. 3805 б.с. 3830 п. 3805  п. 

3600 п. 3596 с. 3605 с. 3605 м. 

3400 п. 3435 м. 3400  м. 3400  м. 

2940 п. 3386  м. 2920 п. 2940  б.с. 

2850 п. 2850 п. ── 2850  б.с. 

2500  п. 2500 п. 2510 б.с. 2510  б.с. 

2312 о.сл. ── 2340 с. 2315 с. 

1603 о.сл. 1600  б.с. ── ── 

1415 с. ── 1450 с. 1400  м. 

1005 о.с. 1000 б.п. 1010 б.п. 1005 б.п. 

── ── ── 840  п. 

760 с. 750 с. 760м. 750   б.с. 

675 б.с. 670 о. сл. 670  б.с. 670  б.с. 

505  пай. 505  пай. 505 п. 505 сд. 

465  б.п. 465  б.п. 465 б.п. 465 о.с. 
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БЧ ва хокборишот (ХБ) муайян карда шавад. Чангҳои воридшаванда асосан 

ҳар сол аз моҳи март сар карда то моҳи ноябр давом меѐбанд. Дар расми 2 

тарзи тағйирѐбии компонентҳои асосии аэрозоли атмосферӣ дар мисоли 

зичии оптикии моддаи аэрозолӣ пешниҳод шудааст. Бо сабаби он ки дар ҳар 

як спектрограмма массаи якхелаи моддаи таҳқиқишаванда (6 мг) истифода 

шудааст, имкон доштем, ки санҷиши муқоисавии моҳона, мавсимӣ ва 

солонаи мавҷудияти компонентҳоро гузаронем. 

Формулаи муайян кардани зичии оптикии намунаҳои аэрозолӣ ва хок 

шакли зеринро дорад: 

D ( )  =- ln (I/I0)                         (10)  

D ( )  = L  k   C                        (11) 

I – интенсивнокии нурхориҷкуние, ки муҳити фурӯбариро гузаштааст; 

I0 – интенсивнокии нурхориҷкунии ба муҳити фурӯбаранда афтанда; 

С – консентратсияи модда;  

k  - нишондоди шикасти муҳит барои нурхориҷкунӣ  бо дарозии мавҷӣ

 , ки бо нишондоди хоси фурӯбарӣ


 , бо қонуни Бугер-Ламберт-Бер бо 

ифодаи зерин алоқаманд аст: 

k  =2.303


         (12) 

Аз рӯи вариатсияи зичии оптикӣ ба вариатсияи консентратсияи 

компонентҳои намунаҳо баҳо додан мумкин аст. 

Ҷадвали қитъаҳои фурӯбарӣ нишон дод, ки компонентҳои асосии 

молекулавии аэрозоли атмосферӣ инҳоанд: Гурӯҳи гидроксили ОН ва оби 

кристализатсияшуда, ки қитъаҳои фурӯбариро дар ҳудади  3700 - 3500 см
-1

; 

карбонатҳо – 1450 - 1430 см
-1

; силикатҳо ва сульфатҳо – 1100 - 900 см
-1

; ва 

кварс – 550 - 500 см
-1 

ро имкон медиҳад. Пас тарзи тағийрѐбии таркиби ин 

компонентҳои аэрозолиро, дар ин қитъаҳои фурӯбарӣ баҳо додаанд. 

Динамикаи моҳонаи вариатсияи компонентҳои асосии аэрозоли атмосферӣ 

(Расми 2) баландшавиро дар моҳи март барои а, б, в нишон медиҳад, 

максимуми компонети г ба моҳи октябр мувофиқ меояд. (ифодаҳои а, б, в, г 

дар навиштаҷоти таги расми 2 дода шудааст). Чунин ҳолат доштани 

максимуми мавҷудияти компонентҳои асосӣ шояд бо оғози воридшавии 

чанг ба атмосфераи тоза алоқаманд бошад.  

Дар вариатсия консентратсияи мавсимӣ якхела камшавии 

компонентҳои а ва в аз баҳор ба тирамоҳ мушоҳида карда мешавад ва барои 

компоненти г бошад, баракс афзоиши якхеларо аз баҳор ба тирамоҳ 

мушоҳида мекунем. Компоненти б дар фасли гарми тобистон қимати 

максималиро мегирад, ки ин чунин маъноро дорад, ки бештар паҳншавии 

компоненти додашуда дар давраи интенсивнокии чангҳои воридшаванда ба 

амал меояд.   

Вариатсияи солонаи максималии компонентҳои аэрозолии атмосферӣ  

дар соли 2014 мушоҳида шуд. Шояд ин бо ифлосшавии атмосфераи 

минтақаи мазкур дар соли 2014 алоқаманд бошад. 
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Расми 2. Вариатсияи моҳонаи мавҷудияти компонентҳои асосии аэрозоли 

атмосферӣ: а - 3700 – 3500 см
-1

; б - 1450 – 1430 см
-1

; в - 1100 – 900 см
-1

; г - 550 – 

500 см
-1

 

 Таҳлили тағйирѐбии ғафсии оптикӣ барои қитъаҳои фурӯбарӣ, ки ба 

молекулаҳои мувофиқ ба таркиби намунаҳои таҳқиқшаванда имконият 

медиҳад, ки дар бораи тақсимшавии моддаҳо дар миқѐси мамлакат 

маълумот гирем. Интенсивнокии қитъаҳои асосии фурубарӣ барои 

компонентҳои намунаҳои аэрозоли атмосферӣ ва хок, ки аз минтақаҳои 

гуногуни мамлакат (шимол, ҷануб ва марказ) гирифта шудаанд, нишон дод: 

дар намунаҳои аэрозоли атмосферӣ мавҷудияти гурӯҳи гидроксил ОН ва оби 

кристализатсионӣ дар ҳама ҷо якхела аст. Мавҷудияти карбонатҳо дар 

қисми шимолӣ нисбат ба қисми ҷанубӣ ва марказии мамлакат хеле зиѐд аст.  

Мавҷудияти силикатҳо ва сулфатҳо дар минтақаҳо тафовут доранд, он 

аз ҷануб ба шимол зиѐдтар мегардад. Дар намунаҳои аэрозоли атмосферӣ 

мавҷудияти якхелаи кварс мушоҳида шуд.  

Дар намунаҳои хоки маркази кишвар мавҷудияти гурӯҳи гидроксилии 

ОН ва оби кристализатсионӣ нисбат ба дигар ноҳияҳо зиѐдтар мебошад. 

Мавҷудияти карбонатҳо ва кварсҳо дар ҳама ҷо қариб ки якхел аст, 

аммо дар хоки ноҳияҳои марказӣ компонентҳои силикатҳо ва сулфатҳо 

бештар ба назар мерасад. 

Дар хоки ноҳияҳои шимолӣ мавҷудияти карбонатҳо ва сулфатҳо дар 

муқоиса бо минтақаҳои ҷанубӣ зиѐдтар мебошад. Шояд ин ба партовҳои 

саноатии корхонаҳо дар ноҳияҳои марказӣ ва шимолии ҷумҳурӣ вобастагӣ 

дошта бошад, чунки дар ҷануб корхонаҳои калони саноатӣ фаъолият 

намекунанд. 

Дар намунаҳои аэрозоли атмосферии ноҳияҳои шимолӣ нисбат ба 

ҷанубу маркази ҷумҳурӣ карбонатҳо, силикатҳо ва сулфатҳо бештар ба қайд 

гарифта шудаанд. Эҳтимол, ин вазъият аз зиѐд будани корхонаҳои калон дар 

минтақа, аз ҷумла кишвари ҳамсоя ба амал омада бошад.   

Дар боби чорум натиҷаҳои таҳқиқоти тақсимшавии изотопҳои Tl-208, 

Pb-212, Ac-228, Pb-214, Bi-214, Th-234, Ra-226, Pb-210, Cs-137, ва К-40 дар 

намунаҳои аэрозоли чангии қисми ҷанубӣ ва марказии Тоҷикистон, 

такшиншавии аэрозоли атмосферӣ дар қисми шимолӣ ва хоки Тоҷикистон 

оварда шудааст. 

Мавҷудияти моҳонаи изотопҳо дар ҳиссачаҳои бодҳои воридшударо 

дар қисми ҷанубии Тоҷикистон (биѐбони Айваҷ), (расми - 3) қимати баланди 

Bi-214 - ро дар моҳи октябр, изотопи Tl-208 дар моҳи сентябр, изотопи Ас-
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228 дар моҳи апрел, Pb-214 ва Pb-212 дар моҳи июн ва изотопи К-40 – ро дар 

моҳи апрел нишон медиҳад. 

Коррелятсияи назаррас байни изотопҳои K-40 ва Ac-228 мушоҳида 

карда мешавад. Коррелятсияи изотопҳои Pb-212, Pb-214, Tl-208 ва Bi-214 

дар мавсими тирамоҳ вайрон мешавад. 

 

 

Расми 3. Тағийрѐбии қимати миѐнаи моҳонаи мавҷудияти изотопҳои қатори уран 

ва торий дар намунаҳои аэрозоли атмосферӣ дар қисми ҷанубии Тоҷикистон. 

(д.Айваҷ) 

Рафти тағийрѐбии моҳонаи мавҷудияти изотопҳо дар намунаҳои 

такшиншавии аэрозоли атмосферӣ дар шимоли Тоҷикистон (к. Яккабоғ, н. 

Истаравшан) оварда шудааст, ки дар мавсими гарми сол (апрел – сентябр) 

қимати хурдтарини ҳамаи изотопҳоро дар моҳи июн нишон медиҳад, ки ин 

ба хусусиятҳои метереологӣ ва миқдори ками бодҳои шимолӣ дар ин фасли 

сол алоқаманд аст. 

Коэффитсиенти коррелятсияи моҳонаи изотопҳо дар такшиншавии 

аэрозоли атмосферӣ ҳисоб карда шуд. Қимати назарраси коррелятсия байни 

изотопҳои Ас-228 ва Ra-226 (0.86), байни изотопҳои К-40 ва Ra-226 (0.88), 

байни изотопҳои К-40 ва Ас-228 (0.68), байни изотопҳои Pb-212 ва Pb-214 

(0.50) мушоҳида карда шуд. Консентратсияи дигар изотопҳо қимати 

назаррасе надоранд ѐ ин ки қимати коррелятсияашон баракс мебошад. 

Барои қиматҳои баланди коррелятсия (0.7<rxy<0.9) ва баландтарини 

коррелятсия (0.9<rxy<1) байни изотопҳои қатори уран ва торий муодилаи 

регресивӣ, коэффитсиенти детерминатсия ва коррелятсия, бо истифодаи 

муодилаҳои  (1)-(10) оварда шудааст.  

Дар ҷадвали 2 ва ҷадвали 4 коэффитсиенти коррелятсияи изотопҳо дар 

ҳиссачаҳои аэрозоли чангӣ оварда шудааст. Қимати назаррас байни 

консентратсияи изотопҳои Cs-135 ва Th-234 (0.95), Cs-135 ва Ra-226 (0.95), 

Ra-226 ва Bi-214 (0.84), Ас-228 ва Ra-226 (0.75), Pb-210 ва Pb-214 (0.64), Ac-

228 ва Pb-214 (0.64) байни изотопҳои К-40 ва Pb-212 (0.71), байни изотопҳои 

К-40 и Ас-228 (0.68) байни изотопҳои Th-234 и Pb-212 (0.67). мушоҳида 
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шуд. Изотопҳои боқимонда қимати назаррасро надоранд ѐ ин ки қимати 

коррелятсияашон баракс мебошад. 

Ҷадвали 2. - Бузургиҳои оморӣ ва вобастагии коррелятсиони байни 

консентратсияи изотопҳо. 

 

Дар ҷадвали 3 қиматҳои оморӣ барои чангҳои воридшаванда нишон 

медиҳанд, ки мавҷудияти изотопҳои К-40, Cs-137, Be-7 ва Bi-214 аз сатҳи 

имконпазири ифлосшавӣ садҳо маротиба ва барои изотопҳои боқимонда 

даҳҳо маротиба зиѐд аст. Муқоисаи мавҷудияти изотопҳои аэрозоли чангӣ 

ва хоки қисми ҷанубии мамлакат нишон медиҳад, ки изотопи Pb-210 дар 

таркиби аэрозоли чангӣ нисбати хоки самти паҳншавии хокбориш хеле зиѐд 

аст. Дигар изотопҳо нисбат ба аэрозоли чангӣ дар таркиби хок бештар  

мебошанд. 

Муқоисаи консентратсияи изотопҳо дар хок ва аэрозоли чангӣ дар 

қисмати марказии мамалакат ба он меоварад, ки консентратсияи ҳамаи 

изотопҳои зикргардида бо истиснои изотопи Ra-228, нисбат ба хоки 

минтақаи паҳншавии тӯфони чангӣ зиѐдтар мебошад, ки ин нишонаи 

воридшавии чангу ғубор аз ҳамсоя кишварҳо аст.  

Муқоисаи мавҷудияти изотопҳои такшини аэрозолии қисмати 

шимолии кишвар нишон медиҳад, ки мавҷудияти ҳамаи изотопҳо, бо 

истиснои изотопи Pb-210, дар хок нисбат ба такшини чангӣ бештар буда, аз 

сатҳи баланди ифлосшавии хоки қисмати шимолӣ, ки бо зиѐд будани 

партовҳои кушодаи объектҳои саноатӣ ва ҷойҳои гӯронидани партовҳои 

уран алоқаманд мебошад, дарак медиҳад.  

Тибқи рафти консентратсия солонаи изотопҳо дар ҳисачаҳои аэрозоли 

чангӣ, ки дар соли 2007 консентратсияи изотопҳои Tl-208 и Th-234, дар соли 

2009 консентратсияи изотопҳои Pb-214, Bi-214 ва  K-40, дар соли 2010 

консентратсияи изотопи Ac-228, дар соли 2011 консентратсия изотопи Ra-

Байни изотопҳо Муодилаи 

регрессивӣ 

Коэффитсиенти  

детерминатсия 

Коэффитсиенти 

коррелятсия 

Дар намунаҳои аэрозоли атмосферӣ 

Ra-226 ва Bi-214 у=0.2876х+16.53 0.7056 0.84 

K-40 и Pb-214 у=11.37х+320.72 0.5041 0.71 

Pb-214 ва Ra-226 у=0.28х+16.53 0.5476 0.74 

Ra-226 ваAc-228 у=0.44х+23.34 0.5625 0.75 

Дар намунаҳои хок 

Bi-214ва Pb-214 y=0.461x+13.56 0.5004 0.70 

Bi-214ва Tl-208 y=0.430x+22.56 0.5058 0.71 

Pb-212 ва K-40 y=14.59x+10.08 0.7739 0.88 

Pb-214 ва Th-234 y=0.54x+4.25 0.99 0.99 

Bi-214ва Th-234  y=2.68x+30.26 0.97 0.98 

Pb-212 ва Th-234 y=0.67x+24.92 0.952 0.97 

Pb-212ва Ra-226 y=0.92x+90.46 0.9105 0.95 

Th-234ва Pb-210 y=0.144+30.16 0.8262 0.91 

Ra-226ва Pb-210 y=0.96x+25 0.7636 0.87 

Cs-137ва Bi-214 y=0.254x+3.2 0.6836 0.82 

Cs-137ва Tl-208 y=17.46x+486.71 0.7944 0.89 
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226, дар соли 2014 изотопи Pb-210 ва соли  2016 консентратсияи изотопи Pb-

212 нишондиҳандаи максималиро доранд. Ин аз манбаҳои гуногуни 

генератсияи тӯфони чангӣ ва кӯчиши дуртари аэрозол шаҳодат медиҳад. 

Дар боби чорум инчунин натиҷаҳои таҳқиқи тақсими изотопҳои Tl-

208, Pb-212, Ac-228, Pb-214, Bi-214, Th-234, Ra-226, Pb-210, Cs-137, Be-7 ва 

К-40 дар намунаҳои хоки қисматҳои ҷанубу марказ, шимол ва ғарбии 

Тоҷикистон оварда шудаанд.  

Рафти мавҷудияти солонаи изотопҳо дар намунаҳои хок ва муайян 

кардани қимати ададии онҳо имкон дод, ки мавҷудияти максималии ҳамаи 

изотопҳо, бо истиснои изотопи Ас-228 дар соли 2013, коэффитсиенти хеле 

баланди коррелятсия дар соли 2016 мушоҳида шавад. 

 Коэффитсиенти коррелятсияи изотопҳо нишон медиҳанд, ки қимати 

баландро байни консентратсияи изотопҳои Cs-137 ва Th-234 (0.99), Cs-137 и 

Ra-226 (0.99), Th-234 ва Ra-226 (0.99), Cs-137 ва Pb-210 (0.98), Th-234 ва Be-

214 (0.96), Th-234 ва Pb-212 (0.96), Pb-210 и Th-234 (0.95), K-40 и Ra-226 

(0.91) мушоҳида кардан мумкин аст.  

Коэффитсиенти коррелятсияи назаррас байни концентрацияи  

изотопҳои K-40 ва Pb-212 (0.87), Cs-137 ва Tl-208 (0.87), Cs-137 ва Bi-214 

(0.86), Pb-212 и Ra-226 (0.86), Th-234 и Pb-214 (0.86), Bi-214 и Tl-208 

(0.76), инчунин Th-234 ва Tl-208 (0.74) дидан мумкин аст. Изотопҳои 

боқимонда қимати назаррасро надоранд ѐ ин ки қимати коррелятсияашон 

баракс мебошад. Хурдтарин қимати корелятсия байни концентратсияи 

изотопҳои Pb-210 ва Ас-228 (-0.03) ва Pb-210 ва Tl-208 ѐфт шуд (ҷадвали 5). 

Муқоисаи мавҷудияти изотопи Th-234 дар минтақаҳои гуногуни 

Тоҷикистон нишон медиҳад, ки қимати максималии ин изотоп дар 

партовгоҳи уран дар Истиқлол (748 Бк/кг.) ба қайд гирифта шудааст, аммо 

қимати миѐна ҳам дар ҳамин мавзеъ ба мушоҳида мерасад (600 Бк/кг). 

Мавҷудияти Th-234 дар хоки қисмати ҷанубӣ ва такшини чангии 

қисмати марказӣ бо мавҷудияти изотопи мазкур дар ҷойи гӯронидани 

партовҳои уран дар Хуҷанд қариб баробар буда, аммо дар партовгоҳи ш. 

Ғафуров нисбатан зиѐд мебошад. 

Мавҷудияти Th-234 дар таркиби тӯфони чангии ҷануби кишвар ва хоки 

қисмати марказӣ якхела, аммо нисбат ба партовгоҳи Ғафуров хеле зиѐд аст. 

Нисбати изотопи К-40 гуфтан ҷоиз аст, ки қимати максималии он дар 

партовгоҳи ш. Чкаловск [21-23] - 6849 Бк/кг ба қайд гирифташуда қимати 

миѐнаи он ба 4750 Бк/кг баробар аст, минбаъд аз рӯи консентратсия 

партовгоҳҳои Деҳмой, ш. Ғафуров, Адрасмон, Истиқлол ва Хуҷанд меистад.  

Бояд қайд кард, ки мавҷудияти қимати миѐнаи К-40 бо қимати дар хоки 

қисмати марказии кишвар доштааш баробар аст. Қимати миѐнаи К-40 дар 

таркиби такшини атмосферии қисми шимолӣ ва тӯфонҳои чангии қисми 

ҷанубӣ тақрибан якхела мебошад. Мавҷудияти К-40 дар хоки қисмати ҷануб 

ва такшинҳои чангии маркази кишвар якранг буда, лекин аз консентратсияи 

партовгоҳи Хуҷанд зиѐдтар аст. 

Ба ҳамин тариқ, чангҳои воридшаванда ба қисмати ҷанубу ғарбии 

кишвар хокро нисбат ба партовгоҳи Хуҷанд (аз рӯйи К-40) бештар, лекин 

нисбат ба партовгоҳи Ғафуров (аз рӯйи Th-234) камтар ифлос мекунанд.



 
 

Ҷадвали 3.- Қиматҳои омории мавҷудияти изотопҳо дар намунаҳои чанги аэрозолӣ*. Бк/кг (116 намуна, 2007-2016).  

 

*Эзоҳ: [  ; ]max,t - Мавҷқеъ ва вақти қимати максималии мавҷудияти изотопи мушоҳидашуда 

   [  ; ]min,t- Мавҷқеъ ва вақти қимати минималии мавҷудияти изотопи мушоҳидашуда 

Параметр Pb-214 Bi-214 Ac-228 Pb-212 Tl-208 K-40 Th-234 Ra-226 Pb-210 Cs-137 

n 97 102 45 97 88 110 7 34 97 24 

<C> 37,34 35 58,75 42,29 30,08 752,45 47,14 106,11 1054,15 15,16 

Cmax, Бк/кг 120,9 271,7 236,68 294,66 71,95 3097,79 79,36 185,1 3480,2 63,9 

[  ; ]max,t Душанбе, 

4.04.10 г. 

Душанбе, 

16.07.11 г. 

Душанбе, 

8.10. 10 г. 

Душанбе, 

16.07.10 г. 

Душанбе, 

30.11.07 г. 

Айвадж, 

16.01.16 г. 

Зафарабад, 

10.08.15 г. 

Душанбе, 

4.10.10 г. 

Душанбе 

4.04.10 г. 

Айвадж 

1.04.16 

г. 

Cmin, 2,7 2,33 14,46 5,3 1 3,41 26,65 48,43 67,41 0,17 

[  ; ]min,t Зафарабад, 

12.06. 14 г. 

Айвадж, 

10.06.16 г. 

Айвадж, 

19.03.10 г. 

Душанбе, 

8.08. 11 г. 

Зафарабад, 

12.06.14 г. 

Айвадж, 

10.04.16 г. 

Айвадж, 

8.06.15 г. 

Айвадж, 

19.03.10г. 

Зафарабад, 

12.06. 14 г. 

Айвадж, 

8.06. 

15г. 

  2,17 3,98 4,9 3,3 1,46 57,48 6,21 12,15 170,94 3,67 

Sn 0,02 0,11 0,08 0,08 0,05 0,08 0,13 0,11 0,16 0,24 

IPI 13,83 15,02 4,06 7,98 30,08 220,66 1,77 2,19 15,64 89,18 

I 3,2 3,32 1,44 2,41 4,33 7,2 0,24 0,55 3,38 5,89 

D 44,78 116,61 16,37 55,6 71,95 908,44 2,98 3,82 51,63 375,88 

tc 3,4 3,39 3,52 3,4 3,4 3,38 5,4 3,6 3,4 3,74 

  0,75 1,34 2,57 1,14 0,53 18,52 12,67 7,50 59,01 2,80 

<C>    37,34  0.75 35  1,34 58,75  2,57 42,29  1,14 30,08  0,53 752,45  18,52 47,14  12,67 106,11  7,5 1054,15  59 15,16 

2,8 

 /<C> 2,01 3,82 4,38 2,69 1,76 2,46 26,89 7,07 5,60 18,48 



 
 

 

Ҷадвали 4. - Коэффитсиенти коррелятсияи изотопҳо дар заррачаҳои аэрозоли чангӣ 

(116 намуна, 2007-2016) с. 

 

Ҷадвали 5. - Коэффитсиенти коррелятсияи байни изотопҳои намунаҳои хок (116 

намуна, 2009-2016 с.) 

 

 

Bi -

214 Ac -228 Pb- 212  

Tl -

208 K -40 

Th- 

234   

Ra -

226 Pb -210 Cs -137 

Pb -214 0.719 0.503 0.573 0.39 0.524 0.86 0.409 0.38 0.682 

Bi- 214   0.522 0.534 0.76 0.61 0.96 0.8 0.38 0.86 

Ac -228     0.53 0.58 0.41 0.25 0.57 -0.03 0.026 

Pb- 212      0.68 0.87 0.96 0.86 0.069 0.63 

l- 208       0.48 0.74 0.67 -0.17 0.73 

K- 40          0.95 0.91 0.004 0.87 

Th- 234              0.99 0.95 0.99 

Ra- 226              0.96 0.99 

Pb -210              0.98 

 

Дар охири кори диссертатсионӣ натиҷа ва хулосаҳо оварда шудаанд: 
1. Қиматҳои базавии спектри ИС – и намунаҳо тартиб дода шуд.Таҳқиқи 

инфрасурхи спектри намунаҳои аэрозоли чангӣ ва хоки минтақаи паҳншавии 

чангҳои воридшуда исботи он аст, ки факти таркиби хокӣ доштани аэрозоли 

чангӣ бештар ҳақиқати воқеӣ  дорад. Таҳлили муқоисавии спектри ИС – и 

намунаҳо имкон медиҳад, ки манбаи эҳтимолии бавуҷудоии чангҳои 

воридшаванда муайян карда шаванд. (Известия АН. 2015. № 4 (161) с. 89 – 96). 

2. Таркиби молекулавии аэрозоли чангӣ муайян карда шуда, қитъаҳои фурӯбарии 

намунаҳо муқоиса карда шуданд. Қитъаи фурӯбарии ИС бо қимати максималӣ 

дар ҳудуди 3600 см
-1

 ба лаппиши озод ва 3400 см
-1 

ба алоқамандии 

байнимолекулавӣ ва дохилимолекулавии ОН – гурӯҳ тааллуқ дорад. Қитъаҳо бо 

максимумҳои (2935 ва 2880 см
-1

) ба лаппишҳои симметрӣ ва антисимметрии 

гурӯҳи СН2 вобастаанд, ки ба пайвастагиҳои органикии намунаҳои таҳқиқшуда 

хосанд. Қитъаи 1610 (±10) см-1 – ро ба лаппишҳои деформатсионии гурӯҳҳои 

ОН нисбат додан мумкин аст, аммо қитъаи 1420 см
-1 

бо лаппишҳои 

  Bi -214 Pb- 212 Tl -208 K -40 Th- 234 Ra -226 Pb -210 Cs -137 Ac -228 

Pb -214 0.35 0.51 0.10 0.41 -0.17 0.74 0.69 0.63 0.64 

Bi- 214  0.01 0.19 0.18 0.34 0.84 0.04 0.78 0.44 

Pb- 212    0.19 0.71 0.67 0.45 0.63 0.27 0.41 

Tl- 208    0.24 0.40 0.24 0.25 0.87 0.07 

K- 40     0.39 0.44 -0.41 0.40 0.41 

Th- 234        0.55 0.48 0.95 0.68 

Ra- 226       -0.63 0.95 0.75 

Pb -210        0.54 0.63 

Cs- 137         0.27 
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деформатсионии гурӯҳҳои СН2 ва СН3 алоқаманд мебошад. Қитъаҳо бо 

максимуми 1030 (±10) см
-1

 фурӯбарӣ ба гурӯҳҳои пайвастагиҳои органикии –С – 

С –, –С – О – С – иртибот доранд, ки ба таркиби хок ва ѐ гурӯҳҳои лаппиши 

валентии Si-O дохил мешаванд. Агар лаппишҳои деформатсионии гурӯҳи ОН ба 

фурӯбарии максимум 780 см
-1 

оварда расонанд, лаппишҳои деформатсионии Si-

O барои пайдоиши қитъаҳои фурӯбарӣ дар ҳудуди 520 - 400 см
-1

 масъул 

мебошанд. (Известия АН РТ.2015, №4 (161), стр. 89-96) 

3. Муқаррар шудааст, ки изотопҳои қатори уран ва торий дар намунаҳои чанги 

аэрозолӣ, ки аз тӯфони чангӣ пайдо мешаванд, дар таркиби хоки минтақаҳои 

паҳншавӣ даҳҳо маротиба зиѐд буда, аз воридшавии тӯфонҳои чангӣ аз 

кишварҳои ҳамсоя (Афғонистон, Покистан, Эрон, Чин, Ҳиндустон, Сирия, Ироқ)  

шаҳодат медиҳад. (ДАН. 2015. Т.58. №9. С.49-55; Вестник ТНУ 2017, №113, 

стр. 89-96; Ученые записки ХГУ им. акад. Б. Гафурова. Естественные и 

эконом. науки. - Худжанд, 2017, №2 (41), стр. 60-65. Оптика атмосферы и 

океана, 2018, т. 30, №2, стр. 114-120). 

4. Дар хоки шимоли Тоҷикистон мавҷудияти баланди изотопҳои радиоактивии 

қатори уран ва торий мушоҳида гардид, ки дар бораи хисороти партовҳои 

кушоди ҷойҳои гӯр кардани уран ва таъсири имконпазири корхонаҳои саноатии 

минтақаи мазкур дарак медиҳад. (ДАН. 2015. Т.58. №9. стр. 49-55; Вестник 

ТНУ 2017, №113, стр. 89-96; Ученые записки ХГУ им. акад. Б. Гафурова. 

Естественные и эконом. науки. - Худжанд, 2017, №2 (41), стр. 60-65. Оптика 

атмосферы и океана, 2018, т.30, №2, стр. 114-120). 

5. Дар рафти мавҷудияти солонаи изотопҳои қатори уран ва торий дар хокҳои 

Тоҷикистон (бо истиснои изотопи Ac- 228 дар соли 2013) дар соли 2016 

қиматҳои баланди изотопҳо мушоҳида гардиданд. Рафти солонаи тағйири 

консентратсияи изотопҳо дар таркиби изотопи чангӣ ба он далолат мекунад, ки: 

дар соли 2007 изотопҳои Tl-208 ва Th-234, дар соли 2009 - изотопи Pb-214, Bi-

214 ва K-40, дар соли 2010 - изотопи Ac-228, дар соли 2011 - изотопи Ra-226, дар 

соли 2014 - изотопи Pb-210 ва дар соли 2016 - изотопи Pb-212 қимати 

мавҷудияти  максималиро доштанд. Дар намунаҳои чанги аэрозолӣқимати 

максималии изотопҳо фарқ мекунанд ва аз будани манбаъҳои гуногуни 

генератсияҳои тӯфонҳои чангӣ, ки бо кӯчиши дури аэрозол алоқаманданд, 

шаҳодат медиҳанд. (ДАН. 2015. Т.58. №9. стр. 49-55; Вестник ТНУ 2017, 

№113, стр. 89-96; Ученые записки ХГУ им. акад Б. Гафурова. Естественные и 

эконом. науки. - Худжанд, 2017, №2 (41), стр. 60-65. Оптика атмосферы и 

океана, 2018, т.30, №2, стр. 114-120). 

6. Мавҷудияти моҳонаи изотопҳо дар ҳиссачаҳои бодҳои воридшуда дар қисми 

ҷанубии Тоҷикистон (биѐбони Айваҷ) қимати баланди Bi-214 - ро дар моҳи 

октябр, изотопи Tl-208  дар моҳи сентябр, изотопи Ас-228 дар моҳи апрел, Pb-

214 ва Pb-212  дар моҳи июн ва изотопи К-40 – ро дар моҳи апрел нишон 

медиҳад.  

7. Коррелятсияи назарраси байни изотопҳои K-40 ва Ac-228 мушоҳида карда 

мешавад. Коррелятсияи изотопҳои Pb-212, Pb-214, Tl-208 ва Bi-214 дар мавсими 

тирамоҳ вайрон мешавад. Қимати назаррас байни консентратсияи изотопҳои Cs-

135 ва Th-234 (0.95), Cs-135 ва Ra-226 (0.95), Ra-226 ва Bi-214 (0.84), Ас-228 ва 

Ra-226 (0.75), Pb-210 ва Pb-214 (0.64), Ac-228 ва Pb-214 (0.64) байни изотопҳои  

К-40 ва Pb-212 (0.71), байни изотопҳои К-40 и Ас-228 (0.68) байни изотопҳои Th-
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234 и Pb-212 (0.67) мушоҳида гардид. Консентратсияи изотопҳои боқимонда 

қимати назаррасро надоранд ѐ ин ки қимати коррелятсиониашон баракс 

мебошад. (ДАН. 2015. Т.58. №9. стр. 49-55; Вестник ТНУ 2017, №113, стр. 89-

96; Ученые записки ХГУ им. акад Б. Гафурова. Естественные и эконом. науки. 

- Худжанд, 2017, №2 (41), стр. 60-65. Оптика атмосферы и океана, 2018, т.30, 

№2, стр. 114-120). 

8. Коррелятсияи баланди изотопҳои хок байни Cs-137 ва Th-234 (0.99), Cs-137 ва 

Ra-226 (0.99), Th-234 ва Ra-226 (0.99), Cs-137  ва Pb-210 (0.98),Th-234 ва Be-214 

(0.96), Th-234 ва Pb-212 (0.96), Pb-210 ва Th-234 (0.95), K-40 ва Ra-226 (0.91) 

мушоҳида шуд. Коррелятсияи назаррасро байни консентратсияи изотопҳои K-40 

ва Pb-212 (0.87), Cs-137 ва Tl-208 (0.87), Cs-137 ва Bi-214 (0.86), Pb-212 ва Ra-

226 (0.86), Th-234 ва Pb-214 (0.86), Bi-214 ва Tl-208 (0.76) дидан мумкин аст. 

Изотопҳои боқимонда қимати хурди мусбати коэффитсиенти коррелятсияро 

доранд. Қимати аз ҳама хурди коррелятсия дар байни консентратсияҳои Pb-210 

ва Ас-228 (-0.03), Pb-210 ва Tl-208 мушоҳида гардидааст. (ДАН. 2015. Т.58. №9. 

стр. 49-55; Вестник ТНУ 2017, №113, стр. 89-96; Ученые записки ХГУ им. 

акад Б. Гафурова. Естественные и эконом. науки. - Худжанд, 2017, №2 (41), 

стр. 60-65. Оптика атмосферы и океана, 2018, т.30, №2, стр. 114-120). 

Қиматҳои оморӣ оид ба муайян кардани консентратсияи изотопҳо дар натиҷаи 

чангҳои воридшаванда нишон медиҳанд, ки консентратсияи ин изотопҳо чун К-40, 

Cs-137, Be-7 ва Bi-214 аз сатҳи имконпазири ифлосшавӣ садҳо маротиба зиѐд 

мебошанд, дар ҳолате ки изотопҳои боқимонда низ  сатҳи имконпазири даҳҳо 

маротибаро доранд. (ДАН. 2015. Т.58. №9. стр. 49-55; Вестник ТНУ 2017, №113, 

стр. 89-96; Ученые записки ХГУ им. акад Б. Гафурова. Естественные и эконом. 

науки. - Худжанд, 2017, №2 (41), стр. 60-65. Оптика атмосферы и океана, 2018, 

т.30, №2, стр. 114-120). 
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Таджикистана // Оптика атмосферы и океана, 2018, т. 30, №2, стр. 114-120. 

6-А. Кодирова, Х.И., Назаров, Б.И., Абдуллаев, С.Ф., Маслов, В.А., Давлатшоев, Т. 
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Мазмуни мухтасари 

рисолаи илмии Қодирова Ҳикоят Исматуллоевна дар мавзўи «Таҳқиқи 

аэрозоли чангӣ дар шароити хушки Тоҷикистон бо истифода аз усулҳои 

ташхиси молекулавӣ ва изотопӣ» барои дарѐфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои физика ва математика аз рўи ихтисоси 01.04.07 – физикаи ҳолатҳои 

конденсӣ, ки барои дифоъ ба Шўрои диссертатсионии 6Д.КОА-031-и назди 

институти физикаю техникаи ба номи С.У. Умарови Академияи фанҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: аэрозоли чангӣ, чангу ғубор, хок, спектроскопияи 

инфрасурх, ғафсии оптикӣ, спектри инфрасурх, таҳлили изотопӣ, қатори уран ва 

торий, коэффитсиенти коррелятсия. 

Аҳамиятнокии мавзўи таҳқиқот: Арзиши илмии рисола дар он аст, ки 

таҳқиқи таркиби аэрозоли чангиро мавриди пажўҳишу баррасӣ қарор дода, барои 

фаҳмиш ва ба вуҷудоии омилҳое, ки дар тағйирѐбии иқлими минтақа таъсир 

мерасонанд, мусоидат менамояд.  

Самти таҳқиқот: Самти таҳқиқот фарогири системаи дисперсиест, ки ба он 

аэрозоли атмосферии дар натиҷаи чангу ғубори ба ҷумҳурӣ воридшаванда 

таркибѐфта, хоки аз равиши паҳншавии бодҳои чангу ғуборнок  гирифташуда ва 
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инчунин аэрозоли атмосферие, ки ба тарзи табиӣ такшин шудааст, ворид мешавад. 

Миқдори умумии намунаҳои санҷишӣ 222 ададро ташкил медиҳад, ки аз он 116 

ададашро намунаҳои аэрозоли чангӣ ва 106 адади дигарашро намунаҳои хокӣ 

ташкил медиҳанд. 

Мақсади кор: Пажўҳишу баррасии таҷрибавӣ ва тавсифи фазоию вақтӣ, 

хосияти оптикӣ ва радиатсионии аэрозоли атмосферие мебошад, ки дар натиҷаи 

чангу ғуборҳои ба Тоҷикистон воридшаванда, ҳосил шудааст. 

Усули таҳқиқот: Таҳқиқот бо усули спектроскопияи инфрасурх (ИС), таҳлили 

изотопӣ ва омори математикӣ гузаронида шудааст. 

Натиҷагирӣ ва навгонӣ: 

1. Қимматҳои базавии маҷмўи зиѐди спектри – ИС барои аэрозоли чангӣ, 

боришоти аэрозолии атмосферӣ, хоки самти бодҳои воридшаванда дар минтақаи 

қисми ҷанубӣ, марказӣ ва шимолии мамлакат муқаррар карда шуд. 

2. Соҳаи фурубарии спектри – ИС барои аэрозоли чангӣ ва намунаи хокӣ муайян 

гардида, дар асоси он усули спектроскопияи ИС, ҳамчун усули фаврии 

муайянкунии манбаи чангҳои воридшаванда пешниҳод карда шудаст. 

3. Раванди солона, мавсимӣ ва моҳонаи тағйирѐбии мавҷудияти изотопҳои қатори 

уран ва торий дар таркиби чангу ғуборҳои воридшавандаи қисмати ҷанубиву 

марказии кишвар ва таркиби аэрозолҳои атмосферии табии такшиншудаи қисми 

шимолии мамлакат (дар байни солҳои 2007 - 2016) омўхта шуданд. 

4. Тағйирѐбии фазоию вақтии мавҷудияти изотопҳои қатори уран ва торий дар 

намунаҳои хокии қисми ҷанубӣ, марказӣ, шимолӣ ва шарқии Тоҷикистон омўхта 

ва муайян карда шуд. 

5. Ҳисоби коррелатсионии мавҷудияти изотопҳо дар таркиби аэрозоли чангӣ, 

такшини аэрозоли атмосферӣ ва хок гузаронида шуда, хусусиятҳои тағйирѐбии 

мавҷудияти изотопҳои қатори уран ва торий дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ 

муайян карда шуд. 

Самтҳои истифодабарии натиҷаҳо:  

1. Натиҷаҳои таҳқиқи таҷрибавии хосияти оптикии аэрозоли атмосферии бо усули 

спектроскопияи - ИС гирифташуда ҳамчун усули амалиѐтӣ муайянкунии 

манбаъҳои бавуҷудоии эҳтимолӣ ва паҳншавии чангу ғубор  маҳсуб меѐбад, ки 

онро дар ҳисобҳои назариявии таъсири аэрозол ба мувозинати радиатсионӣ дар 

минтақаи хушк ба таври васеъ ва самарбахш истифода бурдан мумкин аст. 

2. Натиҷаҳои таҳқиқоти таҷрибавии гузаронидашудаи таҳлили изотопӣ ва 

хусусияти вариатсионии мавҷудияти изотопҳоро дар минтақаҳои гуногуни 

мамлакат метавон барои муқаррар намудани дараҷаи ифлосшавӣ ва баҳо додани 

вазъияти мушаххаси экологӣ дар минтақаи хушк истифода бурд.  

3. Натиҷаи таҳқиқот дар ҳисоботҳои лабораторияи физикаи атмосфераи ИФТ ба 

номи С.У. Умаров АИ ҶТ ва дар ҳисоботҳои Маркази байналмилалӣ илмӣ-

техники ворид шудааст (Лоиҳаи Т-1688, Лоиҳаи Т-2076) 

 

Аннотация 

диссертации Кодировой Хикоят Исматуллоевны, на тему «Исследования 

молекулярного и изотопного состава пылевого аэрозоля в аридной зоне 

Таджикистана», представленную к защите в диссертационный совет 6Д.КОА-

031 при Физико-техническом институте им. С.У. Умарова Академии наук 

Республики Таджикистан на соискание ученой степени кандидата физико-
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математических наук по специальности на 01.04.07 – физика 

конденсированного состояния. 

Ключевые слова: пылевой аэрозоль, пылевая мгла, почва, ИК- спектроскопия, 

оптическая толщина, ИК- спектр, изотопный анализ, урановый ряд, ториевый ряд, 

коэффициент корреляции. 

Актуальность диссертационной темы заключается в том, что для понимания 

факторов, влияющих на формирование и изменение климата в регионе, важную роль 

играет исследование состава пылевого аэрозоля.  

Объект исследования. Объектом исследования являются дисперсные системы 

атмосферный аэрозоль, образующийся в результате ПВ, и почвы зоны 

распространения пылевых вторжений. Общее количество анализируемых проб 

составляет 222, из них 116 пробы пылевого аэрозоля и 106 пробы почв. 

Цель работы. Экспериментальное исследование пространственно-временных 

характеристик, оптических и радиационных свойств атмосферного аэрозоля, 

образующегося в результате пылевых вторжений в Таджикистан. 

 Методы исследования. Метод ИК - спектроскопии, изотопный анализ и 

математическая статистика. 

 Полученные результаты и их новизна: 

1. Создан банк данных ИК - спектров проб пылевого аэрозоля, атмосферных 

аэрозольных осадков и почв зоны распространения ПВ в южной, центральной и 

северной части Таджикистана; 

2. Интерпретированы ИК - спектры полос поглощения проб пылевого аэрозоля и 

почв. Предложено использование метода ИК - спектроскопии как оперативного 

способа определения вероятной зоны образования ПВ; 

3. Изучена динамика годового, сезонного и месячного хода изменения содержания 

изотопов уранового и ториевого рядов в пылевых вторжениях южной и 

центральной части и атмосферных аэрозольных осадков северной частистраны 

(2007-2016 гг.); 

4. Изучены временные вариации содержания изотопов уранового и ториевого 

рядов в почвах южной, центральной, северной и восточной частей 

Таджикистана; 

5. Проведен расчет корреляции содержания изотопов в составе пылевого аэрозоля 

и почв. Выявлены особенности вариации содержания изотопов уранового и 

ториевого рядов. 

Область применения:  
1. Результаты экспериментальных исследований оптических свойств атмосферных 

аэрозолей, полученных методом ИК – спектроскопии, могут быть 

использованыкак оперативный способ определения вероятной зоны 

образованияи распространения пылевых бурь, а также при теоретических 

расчетах воздействия аэрозоля на радиационный баланс аридной зоны; 

2. Результаты экспериментальных исследований изотопного анализа могут быть 

использованы для оценки загрязнения окружающей среды;  

3. Результаты исследований включены в отчеты лаборатории физики атмосферы 

ФТИ им. С.У.Умарова АН РТ и в отчеты Международного научно-технического 

центра (проект Т-1688 и проект Т-2076). 
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Summary 

dissertations of Kodirova Hikoyat Ismatulloevna, on the topic "Investigation of 

dustaerosol of the arid zone of Tajikistan by molecular and isotopic analysis 

methods",   submitted to the defense in the thesis council 6D.KOA-031 at the S.U. 

Umarov Physic-Technical Institute Academy of Sciences of Tajikistan Republic for 

the degree of candidate of physical and mathematical sciences on specialty as of 

01.04.07 - condensed matter physics 

Keywords: dust aerosol, dust haze, soil, IR spectroscopy, optical thickness, IR 

spectrum, isotopic analysis, uranium series, thorium series, and correlation coefficient. 

The relevance of the dissertation work is that to analyze the factors influencing the 

formation and climate change in the region, the analysis of dust aerosol composition plays 

a role. 

Object of study. The object of the study are disperse systems (in accordance with the 

passport of the Condensing Matter Physics specialty): atmospheric aerosol formed as a 

result of dust events and the soil of the zone of distribution of dust intrusions, as well as 

natural atmospheric aerosol precipitation. The total number of analyzed samples was 222, 

of which 116 are dust aerosol samples and 106 soil samples. 

Aim of the work. Experimental study of space-time characteristics, optical and 

radiation properties of atmospheric aerosol formed as a result of dust intrusion into 

Tajikistan. 

Esearch methods. Method of IR - spectroscopy, isotope analysis and mathematical 

statistics. 

The results obtained and their novelty: 

1. A database of infrared (IR) spectra of dust aerosol samples, atmospheric aerosol 

precipitation and soil of the distribution zone of PV in the southern, central and 

northern parts of the country was created; 

2.  IR spectra of absorption bands of dust aerosol and soil samples were identified. On 

this basis, the method of IR spectroscopy is proposed as an operative method for 

determining the probable zone of formation of PV; 

3.  The dynamics of the annual, seasonal and monthly course of changes in the content of 

uranium and thorium isotopes in dust intrusions of the southern and central part and 

atmospheric aerosol precipitation in the northern part of the country (2007-2016) were 

studied in detail. 

4. . Space-time variations in the content of uranium and thorium isotopes in soils in the 

southern, central, northern and eastern parts of Tajikistan were studied; 

5.  The correlation of the isotope content in the composition of dust aerosol, atmospheric 

aerosol precipitation and soil was calculated. The peculiarities of the variation of the 

isotope content of the uranium-thorium series in various zones are revealed. 

Application field: 
1. The results of experimental studies of the optical properties of atmospheric aerosols 

obtained by IR spectroscopy can be used as an operative method for determining the 

probable zone for the formation and propagation of dust storms, and can also be used 

in theoretical calculations of the effect of aerosol on the radiative balance of the arid 

zone; 

2.  The results of experimental studies of isotopic analysis and identification of variations 

in isotope content in different regions can be used to assess pollution and the specific 

ecological situation of the arid zone; 
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3. The results of the studies are included in the reports of the Atmospheric Physics 

Laboratory of the S.U. Umarov Physical Technical Institute Academy of Sciences of 

the Republic of Tajikistan and in the reports of the International Scientific and 

Technical Center (Project T-1688 and Project T-2076). 


