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МУҚАДДИМА 

Муҳимнокии мавзӯъ: Дар хӯрокаи фарди муосир, ки дар ҷамъияти 

саноатӣ умр ба сар мебарад, норасоии моддаҳои фаъоли биологӣ, элементҳои 

минералӣ, витаминҳо, нахҳои хӯрокӣ ва ғайраҳо ба чашм мерасад. Истеъмоли 

нокифояи макро- ва микронутриентҳо дар ҳаёти ҳаррӯзаи инсон омили оммавӣ 

ва доимоамалкунанда буда, метавонад ба саломатӣ, рушду нумӯъ, тараққиёт ва 

қобилияти ҳаётбарии инсон  таъсири манфӣ расонад. Нақши муҳимро дар 

тадбирҳои пешгирии таъминоти нокифояи аҳолӣ бо моддаҳои биологии 

арзишнок маъмулан ғанӣ сохтани вояи хӯрок бо мева, буттамева ва сабзавоти 

тару тоза мебозад. 

Дар ин самт ангур мақоми асосиро ишғол менамояд, ки ба туфайли дар 

таркиби худ доштани қандҳои зудҳазмшаванда, кислотаҳои органикӣ, моддаҳои 

пектинӣ ва фенолӣ, ферментҳо, витаминҳо, элементҳои минералӣ, ҳамчун 

маводи хӯрокӣ, парҳезӣ ва муолиҷавӣ ҳангоми бемориҳои меъдаю рӯда, ҷигар, 

дил, сили музмини шуш, харобшавии функсионалии системаи асаб, камхунӣ ва 

ғайра хеле васеъ истифода мешавад. Лекин ангур ба гурӯҳи маҳсулоти 

тезвайрон мансуб буда, ҳаҷм ва муҳлати истифодаи он то андозае маҳдуд 

мебошад.  

Мавқеи ҷуғрофии Тоҷикистон, ки дар он парвариши буттамеваҳо ва 

меваҳои офтобӣ (то 98,1%) ба роҳ монда шудааст, барои таъмин намудани 

истеъмолкунандагони дуру наздики кишвар бо меваи тару тоза шароити мусоид 

дорад. Аз рӯйи маълумоти Институти хӯрокаи АИТР ангур  дар сохтори 

хӯрокаи инсон ҷузъи зарурӣ ба ҳисоб рафта, меъёри физиологии 

асосноккардашудаи он барои 1 одам 8 – 12 кг-ро  дар 1 сол ташкил медиҳад. 

Барои тамоми сол бо ангури тару тоза таъмин намудани аҳолӣ, 

технологияи илмии исботшудаи нигоҳдории дурударози ангурро коркард 

намудан зарур аст.   

Мо метавонем ҳамаи усулҳои мавҷудаи нигоҳдориро, ки ба принсипҳои 

гуногуни анабиоз асос ёфтаанд, истифода барем. Усулҳои мавҷудаи 
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нигоҳдории саноатии ангур (дар яхдонҳо тариқи яхкунонии сунъӣ таҳти 

ҳарорати t=0±1
о
C ва намнокии нисбии ҳаво 90-95%,  инчунин, дар шароити 

атмосферии мураттаб) мушкилоти  пурра ва мунтазам таъмин намудани 

аҳолиро бо меваҳои табиӣ ҳал карда наметавонанд. Аввалан, ин усулҳо танҳо 

дар он минтақаҳое босамаранд, ки иқлими гарм ва тирамоҳи хушк доранд. 

Дуюм, навъҳое, ки дурудароз нигоҳдорӣ шуда, қобили истеъмол бошанд, 

нисбатан каманд. Сеюм, ҳатто дар солҳои боду ҳавояш мусоид ҳам ангури 

баландсифатро метавон на зиёда аз 5-6 моҳ нигоҳдорӣ кард. Яке аз омилҳои 

зарурие, ки зикри он лозим аст, сари ҳар даҳ рӯз коркард кардани ангури 

дурудароз нигоҳдошташаванда бо диоксиди сулфур мебошад, ки он дар меваҳо 

ҷамъ шуда, барои организми инсон хатари калон дорад.  

Омили асосии кам кардани талафи ангур дар марҳилаҳои парвариш, 

нигоҳдорӣ, интиқолдиҳӣ дар ҳаёти имрӯза ин усули химиявӣ аст, ки хеле 

самаранок мебошад, лекин он аз нуқтаи назари экологӣ камсамар дониста 

мешавад. Воридоти пеститсидҳо дар солҳои охир ҳам қимат ва ҳам маҳдуд 

буда, моро водор месозад, ки навъҳои нави устувор, технологияҳои истеҳсоли 

ояндадори нигоҳдории ангурро бо дарназардошти рақобатпазирии он дар бозор 

бо мақсади ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ  ҷорӣ намоем. 

Тавре ки маълум аст, маҳаки асосии баҳодиҳии ҳамаи намуди нигоҳдорӣ 

дараҷаи тағйирёбии хосиятҳои аввалаи ашёи хом ва муҳлати чунин тағйирёбӣ 

мебошад, ки дар ин вақт ин усул барои  нигоҳдории маҳсулот бо хосиятҳои 

мавҷудбуда имкон медиҳад. Яке аз усулҳои ояндадор дар ҳалли масъалаи 

интиқол додани ангур ба шаҳру ноҳияҳои кишвар, аз байн бурдани истеъмоли 

мавсимӣ ва коркарди он дар заводҳои консервабарорӣ, инчунин таъмини 

мунтазами арзиши ғизонокӣ - зудяхкунонӣ дар минтақаҳои парвариши ангур 

мебошад. 

Яхкунонӣ ба таври қатъӣ аз хунуккунонӣ фарқ мекунад, зеро дар 

маҳсулоти яхкунонида мубодилаи барои бофтаҳои зинда ҷойдошта вуҷуд 

надорад. Яхкунонии саноатӣ имкон медиҳад, ки мо то андозае худро бо меъёри 
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шабонарӯзии истеъмоли кофии моддаҳои фаъоли биологӣ дар давраи 

зимистону баҳор таъмин намоем. Дар ин вақт яхкунонӣ назар ба усулҳои 

анъанавии консервакунонӣ бо роҳи пастеризатсия, стерилизатсия, хушккунонӣ 

ва ғайраҳо як қатор афзалиятҳо дорад, чунки талафоти ашё камтар мешавад, 

истифодабарии антисептикҳо аз байн меравад ва мо метавонем маҳсулоти аз 

ҷиҳати экологӣ безарарро ба даст орем, имконияти ивазкунии зарфҳои қимати 

камчини металлӣ ва шишагӣ ба зарфҳои арзон аз коғаз, ғафскоғаз, варақа ва 

масолеҳи синтезшуда пайдо мешавад, инчунин дар вақти ба зарф рехтан 

метавон якчанд намуди меваю буттамеваро омехта намуд, баробарии вояи 

ғизогирии инсон мувофиқи тавсияҳои илмӣ таъмин мегардад ва арзишнокии 

хосиятҳои аввалаи маҳсулот ба қадри кофӣ нигоҳ дошта мешавад. Ба ғайр аз 

ин, яхкунонӣ имкон медиҳад, ки барои бадастории маҳсулоти баландсифат 

метавонем меваҳои ғайристандартиро, ки  истеҳсоли онҳо 25%-ро аз ҳаҷми 

умумӣ ташкил медиҳад, истифода намоем. 

Ҳамаи ин омилҳо истеҳсоли маҳсулоти яхкунонидаро дар тамоми дунё ба 

як соҳаи зудтараққиёбанда табдил  медиҳад. Масалан, дар ИМА ва Шветсия, ки 

истеъмолкунандагони асосии маҳсулоти яхкунонида ба ҳисоб мераванд, 

тақрибан 85%-и меваю буттамеваҳо ва сабзавоти истеҳсолшаванда тариқи 

яхкунонии амиқ нигаҳдорӣ мешаванд. Дар ин мамлакатҳо истеъмоли маҳсулоти 

зудяхкунонида аллакай дар 1 сол барои 1 нафар ба 50 кг расидааст, дар 

мамлакати мо бошад, ин рақам 0,5 кг-ро ташкил медиҳад, дар ҳоле ки қисми 

зиёди чунин маҳсулот аз ҳисоби воридот ба дасти истеъмолкунандагон 

мерасад.  

Бо вуҷуди ин яхкунонӣ на ҳамеша ба мо маҳсулоти баландсифатро 

медиҳад. Яхкунонӣ бо роҳи ба ях мубаддал кардани оби таркиби мева бо 

суръати гуногун вобаста ба усул, ҳарорат, таҷҳизот, намуд ва навъи ашё анҷом 

дода мешавад. Ҳамаи ин метавонад ба ҳолати нигоҳдорӣ, дигаршавии намуди 

зоҳирӣ ва пастшавии арзиши ғизоии маҳсулоти яхкунонида таъсир расонад. 

Аз рӯйи тадқиқоти бешумор муқаррар карда шудааст, ки омилҳое, ки ба 
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қобили истеъмол будани ашёи хоми яхкунонидашаванда таъсир мерасонанд, 

инчунин сифати баланди маҳсулоти яхкунонида аз хосиятҳои генетикии намуд 

ва навъи онҳо вобастагии зиёд доранд. Аз тарафи дигар, технологияи 

яхкунонии меваю буттамева ва сабзавот бояд ба табиати физикии маҳсулот 

созгор бошад.  

Таҳлили тадқиқоти назариявӣ ва амалии муаллифони ватанӣ ва хориҷӣ аз 

он шаҳодат медиҳад, ки масъалаҳои яхкунонӣ ва қобили истеъмол будани ангур 

хеле кам ва на дар ҳар минтақа омӯхта шудаанд. Аз ин нуқтаи назар диққати 

зиёдро Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мамлакати офтобрӯя ва кишоварзӣ мебошад, 

ба худ ҷалб мекунад ва аз ин лиҳоз дар кишвари мо имконияти парвариши 

навъҳои дилхоҳи ангур мавҷуд аст. Дар ҷумҳуриамон тайи солҳои охир дар 

баробари шинонидани навъҳои истеъмолии ангур, боз навъҳои нав, ки ба 

таъсири бемориҳо ва зараррасонҳо устуворанд, паҳн гардида истодааст. Дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба истеҳсоли ангури яхкунонида бо вуҷуди 

ояндадорӣ ва аз ҷиҳати иқтисодӣ муфид будани он то ҳол тадқиқот гузаронида 

нашудааст. 

Аз ин ҷо бармеояд, ки чӣ аз ҷиҳати назариявӣ ва чӣ амалӣ тадқиқот дар 

самти технологияи нигоҳдорӣ ва коркарди ангур вобаста ба усули обёрӣ дар 

вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми намоёнро ишғол мекунад. 

Мо метавонем ҳамаи усулҳои нигоҳдории дастрас, ки ба принсипҳои 

гуногуни анабиоз асос карда, шудааст, истифода барем.  

Яке аз усулҳои ояндадори ҳалли масъалаи интиқолдиҳии ангур ба тамоми 

шаҳру ноҳияҳои кишвар, барҳамдиҳии мавсимнокии истеъмол ва коркарди он 

дар заводҳои консервабарорӣ, инчунин барои таъмини устувории арзиши 

ғизогӣ ин зудяхкунонӣ дар минтақаҳои парвариши ангур мебошад. 

Ҳамин тавр, аз гуфтаҳои боло чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки 

шароити табиӣ ва иқлимии мусоид, таркиби навъҳои ғанигардонидашуда, 

имкониятҳои беназири Тоҷикистон моро водор месозад, ки пурсамар меҳнат 

кунем. Бо вуҷуди ин масъалаи ҳалношудаи таъмини аҳолӣ бо ғизои вояаш 
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баробаркардашуда ва аз тарафи дигар набудани технологияҳои босамари илмии 

исботгардидаро ба назар гирифта, бояд муҳимнокии ин масъаларо дарк кунем 

ва барои ҳалли он кӯшиш ба харҷ диҳем.    

Мақсади  тадқиқот. Технологияи нигоҳдорӣ ва коркарди ангур вобаста ба 

усули обёрӣ дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои яхкунонӣ 

мувофиқ буда, метавонад тамоми сол аҳолиро бо ангуре, ки нишондиҳандаи 

органолептикӣ ва таркиби химиявиашро баъди яхкунонӣ ба монанди ангури 

тару тоза нигоҳ доштааст, таъмин намояд. Барои ҳалли ин масъалаҳои тадқиқот 

чунин вазифаҳо гузошта шуданд: 

- омӯзиши тавсифи агробиологӣ ва увологии ангури Тоифии гулобӣ аз 

рӯйи усули обёрӣ интихобкардашуда;  

- тадқиқи баҳодиҳии коршоямии ангури интихобшуда барои зудяхкунонӣ 

аз рӯйи қобилияти наминигоҳдории он; 

- таҳқиқи тавсифи нишондиҳандаҳои биохимиявӣ ва органолептикии ангур 

пеш аз ва баъд аз яхкунонӣ;  

- омӯзиши устувории нишондиҳандаи глюкоатсидометрии ангур ҳангоми 

яхкунонӣ ва нигоҳдории дурудароз; 

 -коркарди  хати қубури обмонии қатрагӣ барои обёрии ангур дар замини 

санглох. 

 Объекти тадқиқот. Ангур  аз рӯи ду усули обдиҳӣ:  

- обёрии анъанавӣ (ҷӯякӣ-cатҳӣ);  

- обёрии қатрагӣ. 

Предмети тадқиқот. Истифодаи яке аз принсипҳои анабиоз, ин 

криоанабиоз (яхкунонӣ) мебошад.  

Методикаи тадқиқот. Барои тадқиқот ангурҳои навъи Тоифии гулобие, 

ки аз рӯйи усулҳои обёрии гуногун, обёрии ҷӯякӣ ва обёрии қатрагӣ интихоб 

шудаанд, чунин таҳлилҳо гузаронида шуд: 

-таркиби механикии хӯшаҳо аз рӯйи методикаи Н.Н. Простосердов (1946) 

таҳлил гузаронида шуданд. 
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 -қобилияти наминигоҳдории меваи ангур аз рӯйи дастури методии 

«Методические рекомендации по хранению плодов, овощей и винограда», 1998 

санҷида шуд. 

 -ҳиссаи массаи қандҳо тавассути рефрактометр аз рӯйи  СД 27198-87 

санҷида шуд. 

 -ҳиссаи массаи кислотнокии титронӣ бо методи титрометрӣ аз рӯйи  СД 

25555.0-82 ташхис карда шуд. 

 -баҳодиҳии органолептикии меваи ангурро дар дегустатсияҳои пӯшида аз 

рӯйи системаи 5 баллӣ, аз рӯйи чунин нишондиҳандаҳо гузаронида шуданд: 

намуди зоҳирӣ, рангнокӣ, накҳат, ғизлатнокӣ, таъм. 

 -яхкунонӣ бо ду реҷа: таҳти ҳарорати -18
0
С ва -30

0
С ва нигоҳдорӣ таҳти 

ҳарорати -18
0
С  дар таҷҳизоти яхкунонии DOUBLE  DRUM  SPIEA  FREEZER, 

Model: SLD-500 (диапазони яхкунонӣ  -35±2
0
С) гузаронида ва ҳарорати 

маҳсулот бо ҳароратсанҷи Checktemp (диапазони ченкунӣ        -50...150
0
С) чен 

карда шуд. 

Навгонии  тадқиқот  дар он аст, ки бори аввал дар шароити саҳро, 

озмоишӣ ва истеҳсолӣ таъсири усули обёрӣ ба таркиби химиявии ангур вобаста 

аз ғафсии пӯст пеш аз ва баъд аз яхкунонӣ омӯхта шуд. 

-дар шароити Тоҷикистони Шимолӣ дар солҳои 2016-2018 

нишондиҳандаҳои технохимиявии ангури навъи Тоифии гулобӣ, ки бо ду усули 

обёрӣ:  ҷӯякӣ ва қатрагӣ парвариш шудааст, таҳил гузаронида шуда, 

коршоямии ангур барои яхкунонӣ ва нигоҳдорӣ ба муддати дурудароз муайян 

карда шуд. 

-реҷаҳои яхкунонӣ ва технологияи нигоҳдории ангури навъи Тоифии 

гулобӣ, ки бо усули обёрии қатрагӣ парвариш ёфтааст, коркард гардидааст.   

-реҷа ва ҳарорати муносиб барои яхкунонии ангури тадқиқшаванда 

муқаррар гардид, ки ба қобилияти наминигоҳдории ангур, баҳодиҳии 

дегустатсионӣ ва нишондиҳандаҳои глюкоатсидометрии он таъсири мусбӣ 

мерасонанд.    
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-ҳарорати нигоҳдории муносиб барои ангури навъи Тоифии гулобӣ, ки бо 

усули обёрии қатрагӣ парвариш ёфтааст, муқаррар карда шуд, ки дар натиҷаи 

нигоҳдорӣ ба сифати ангури тадқиқшаванда таъсири манфӣ расонида 

намешавад. 

- хати қубури обмонии қатрагӣ барои обёрии ангур дар замини санглох 

коркард гардида, шаҳодатномаи нахустпатент таҳти рақами № TJ 1060 гирифта 

шуд. 

Моҳияти илмӣ ва амалии натиҷаҳои бадастовардашуда. 

- реҷаҳо барои яхкунонӣ ва нигоҳдории дурудароз барои ангури навъи 

Тоифии бо усули обёрии қатрагӣ дар минтақаи Тоҷикистони Шимолӣ 

парваришёфта муқаррар гардиданд; 

- усули обёрии қатрагӣ ба нишондиҳандаҳои агробиологӣ ва увологӣ, 

ҳосилнокӣ ва сифат, таркиби механикии ангур ва динамикаи пухтарасиши он 

таъсири мусбӣ мерасонад; 

- усули обёрии қатрагӣ имконият медиҳад, ки ангури тадқиқшаванда ҳатто 

баъди яхкунонӣ ва нигоҳдорӣ ба муддати тӯлонӣ нишондиҳандаҳои 

органолептикӣ ва физико-химиявии худро хуб нигоҳ медорад; 

- исбот карда шуд, ки дар натиҷаи истифодабарии реҷаи яхкунонӣ, реҷаи 

нигоҳдорӣ ва усули обёрии интихобгардида талафоти шарбати ангури 

тадқиқшаванда кам мегардад, ки ин нишондиҳандаи хуб аст. 

- хати қубури обмонии қатрагӣ барои обёрии ангур дар замини санглох 

коркард гардида, шаҳодатномаи нахустпатент таҳти рақами № TJ 1060 гирифта 

шуд. 

Апробатсияи кор. Натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ дар ҷаласаи васеи кафедраи 

маҳсулоти хӯрока ва агротехнологияи Донишкадаи политехникии Донишгоҳи 

техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд зери 

санҷиш қарор гирифта (Хуҷанд, 2019), барои ҳимоя ба шӯрои диссертатсионии 

6D.КОА – 039, аз рӯйи ихтисоси  6D072700 - технологияи маҳсулоти озуқа дар 

Донишгоҳи Технологии Тоҷикистон пешниҳод гардидааст, ҳамчунин, дар 
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конференсияи илмӣ – амалии ҷумҳуриявӣ бахшида ба Паёми Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ “Паём - барномаи рушди босуботи 

иқтисодиву иҷтимоии кишвар” (Хуҷанд, 2017), конференсияи илмӣ-амалии 

омӯзгорон, муҳаққиқони ҷавон, докторантони PhD, магистрантон ва 

донишҷӯён. Бахшида ба таҷлили 20-солагии Рӯзи Ваҳдати миллӣ (Хуҷанд, 

2017), форуми байналхалқии донишҷӯён, магистрантон ва олимони ҷавони 

Ҷумҳурии Қирғизистон ва Федератсияи Русия, (Иссиқ-Кӯл, 2017), 

конференсияи илмӣ – амалии омӯзгорон, муҳаққиқони ҷавон, докторантони  

PhD, магистрантон ва донишҷӯён. Бахшида ба  эълон гардидани соли 2018 – 

“соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” ва  рӯзи илми тоҷик (Хуҷанд, 2018), 

конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи “Инноватсия дар саноати 

хӯрокворӣ ва сохтмон; таълим, илм, истеҳсолот” Бахшида ба 30 солагии 

Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Исфара, 2018), конференсияи 

дуюми илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони «Технологияҳои муосир дар 

электроэнергетика ва саноат». Бахшида ба Ифтитоҳи агрегати якуми НБО 

“Роғун” ва Рӯзи энергетика дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Хуҷанд, 2018), 

конференсияи илмӣ «Саҳми ҷавонон дар рушди илми муосир» (Хуҷанд, 2018). 

Тренинг "Принсипҳои асосии кори илмии академӣ ва муқарризӣ" (Душанбе, 

2019). 

Саҳми шахсии муаллиф дар иҷроиши тадқиқоти озмоишӣ, таҳлилҳо ва 

шарҳи маълумоти тадқиқоти бадастовардашуда, коркарди математикӣ ва 

омории натиҷаҳо, омодасозӣ ва мураттабгардонии дастнависи диссертатсия ва 

маводҳои интишоршудаи асосӣ мебошад. 

Эътимоднокии натиҷаҳои тадқиқот бо тадқиқоти озмоишӣ, ҳаҷми 

бисёри маводи тадқиқшаванла, коркарди омории натиҷаҳои тадқиқот бо 

методикаи умумиқабулгардидаи саҳеҳии дараҷаи баланддошта, интишорот 

тасдиқ карда мешавад.   

Интишорот. Зиёда аз 10 номгӯйи корҳои илмӣ аз рӯйи мавзӯи 
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диссертатсионӣ ки аз онҳо, 3 то мақолаи илмии аз ҷониби КОА ҶТ тавсияшуда, 

2 то мақолаи илмии ИИИР, 4 то мақолаҳо дар конфронсҳои ҷумҳуриявӣ ва 

дигар нашриёт, 1 нахустпатент ва 2 санади ҷорикунӣ дар истеҳсолот ва 1 

санади ҷорикунӣ дар макотиби олӣ мебошад.   

Таркиб ва ҳаҷми диссертатсия. Кори диссертатсионӣ аз муқаддима, 3 

боб, хулоса ва феҳрасти адабиёт иборат аст. Мавод дар ҳаҷми  106 саҳифаи 

чопӣ мураттаб гардида, 21 ҷадвал ва 18 расмро дар бар мегирад. Феҳрасти 

адабиёт аз 129 номгӯй иборат аст. 
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БОБИ 1.ТАФСИРИ АДАБИЁТ 

1.1. Вазъияти ҳозира ва тараққиёти ояндабинонаи токпарварӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Боду ҳавои мавзеъҳо, шароити нотакрор ва обу замини ҳосилхези вилояти 

Суғд, қисми Тоҷикистони Шимолӣ барои парвариши навъҳои гуногуни ангур 

мусоидат менамояд. Ҳоло масоҳати токзор дар вилоят зиёда аз 14000 гектарро 

ташкил медиҳад, дар оянда бояд ин масоҳат ду баробар зиёд шуда, иқтисодиёти 

халқро баланд бардорад. Ангурҳои ин мавзеъ бо шириниву лаззати худ ва зиёд 

будани қанду туршиҳо, витаминҳо ва микроэлементҳои ба организми инсон 

лозимӣ дар таркиби донаҳои худ шуҳрати ҷаҳонӣ дошта, рушду нумӯъ ва эҳё 

шудани ин соҳа ободии заминҳо ва токзорҳои навро талаб менамояд.  

Барои рушду равнақи ин соҳа хоҷагиҳои ба номи Абдулло Раҳимбоев ва И. 

Ҳамзаалиеви ноҳияи Б.Ғафуров, Исфара-Лаккони ноҳияи Исфара, 

кооперативҳои истеҳсолии «Равот» ва «60-солагии Ленинобод»-и ноҳияи 

Конибодом, хоҷагии деҳқонии «Ругунд», иттифоқи хоҷагии деҳқонии ба номи 

Алишер Навоӣ, «Ҷар-Қурғон» дар ноҳияи Истаравшан, «Марғидар» ва 

«Навобод»-и ноҳияи Панҷакент ва якчанд дигар хоҷагиҳои ноҳияҳои вилояти 

Суғд пешқадамони ин соҳа мебошанд [1]. 

Бояд қайд намуд, ки кормандони баландихтисоси соҳаи токпарварии 

бахши дар вилояти Суғд будаи ба номи И.В.Мичурини иттиҳодияи илмӣ-

истеҳсолии "Боғпарвар" барои паҳн намудани навъҳои ба ноҳияҳо мувофиқ аз 

тайёр намудани ниҳолҳои хушсифати ток то интихоби замин барои ҷорӣ 

намудани токзорҳо ва бо нақшаи муайян шинонидани онҳо, тарзи нигоҳубин, 

обёрӣ, буридан ва хомток кардани онҳо, инчунин тарзу усулҳои истифодаи 

намуди тару тоза ва ҳосили ангур, коркарду нигоҳдории он тавсияҳо таҳия 

карда, дар истеҳсолот ҷорӣ намуда истодаанд. 

Барои ба даст овардани ҳосили фаровони ангур бояд токзорҳои нав бо 

навъҳои серҳосил бунёд гардида, корҳои агротехникӣ саривақт иҷро шаванд ва 
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технологияи интенсивии баланд бардоштани ҳосил дар амал ҷорӣ карда шавад.  

Тамоюлҳои муосири саноати токпарварӣ, инчунин афзалиятҳои 

истеъмолкунанда самтҳои зерини рушди минтақаҳои  парвариши токпарвариро 

муайян мекунанд: 

-зиёд кардани  масоҳати токзорҳо ва навъҳои ангури тезрас ва дерраси 

намудаш ҷолиб ва бомаза; 

-ҷорӣ намудани технологияҳои муосир бо ҳифзи нерӯи захиравии хок ва 

муҳити зист дар маҷмӯъ; 

-ташкили инфрасохтори нигоҳдорӣ ва фурӯши ангур. 

Нигоҳдошташавандагии ангур – хусусияти хӯшаи ангур, ки то муддати 

муайян тару тоза, бе талафоти зиёдатӣ ва пастшавии сифат нигоҳ дошта 

мешавад.  Ба  ин хусусияти ангур бештар хусусиятҳои биологии навъ, шароити 

экологии парвариш ва хусусиятҳои агротехникаи парвариш таъсир  

мерасонанд. Барои шароити Тоҷикистон ва умуман Осиёи Миёна навъҳои 

зерин барои нигоҳдорӣ мувофиқанд: Қараузуми ашқободӣ, Қозузум, намудҳои 

гуногуни навъи Мускат,  Нимранг, Ришбобо, Султонӣ, Тоифии сафед, Тоифии 

гулобӣ, Шаонии (Шиғонии) сиёҳ, Шабаш, Шакарангури тошкандӣ ва ғайра 

[2,3]. 

 Ангур растаниест, ки ба шароити парвариш ҳассос буда, барои 

нигоҳдории давомноки он бояд шароити агротехникӣ муҳайё карда шавад, то 

рӯёнидани ҳосили муҳлати зиёд нигаҳдоришаванда таъмин гардад. 

 Ғуҷуммеваи ангуре, ки дар шароити минтақаҳои  ҷанубӣ ва пуштаҳои 

ҷанубӣ парвариш шудааст, ба нигоҳдории дарозмуддат мувофиқ мебошад. 

Нисбат ба дигар растаниҳои бисёрсола ангур ба моддаҳои ғизоӣ талаботи кам 

дорад ва дар заминҳои моддаҳои ғизоиашон кам низ рӯйида ҳосил медиҳад. 

 Истифодаи аз меъёр зиёди нуриҳои нитрогенӣ пухтарасии ғуҷуммеваро 

боздошта, сифати ҳосилро паст ва захирашавии қанд,  моддаҳои хушбӯй ва 

ғайраро суст мегардонад. Нуриҳои фосфорӣ бошад, ҳосилнокӣ ва сифати 

ангурро баланд бардошта, захирашавии қандро метезонанд. 
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 Суммаи ҳарорати фаъол барои пухтарасии навъҳои дерпаз баробар ба 

(эквиваленти) 3587
0
  мебошад.  

 

1.2. Вобастагии сифат ва ҳосилнокии ангур аз усули обёрӣ 

Муқаррар карда шудааст, ки ангурҳои лаҳмашон зич ва пӯсташон ғафс, 

инчунин, навъҳои деррас ва миёнарас ҳолати оромии баландро соҳибанд ва ин 

аз таъминоти токзор бо намнокии муътадил вобастагӣ дорад. Инчунин, муайян 

карда шудааст, ки ҳар қадаре ки қанднокии ангур бисёр бошад, муҳлати 

нигоҳдории он ҳамон қадар зиёд мегардад, яъне агар мавҷудияти қанд дар 

ангур аз 18% кам  бошад, он гоҳ муҳлати нигоҳдории он на зиёда аз 2 моҳро 

ташкил медиҳад. Муайян карда шудааст, ки мавҷудияти қанд дар ангур ғайр аз 

шароитҳои иқлимӣ, инчунин аз усули обёрӣ вобаста аст.  

Обёрӣ ба равиши омилҳои экологӣ (микроиқлим ва фитоиқлим) таъсир 

расонида, ба хуб гузаштани ҷараёни сабзишу расиши растании ток ва ҳарчи 

бештар шудани маҳсулнокии он шароит муҳайё мекунад. Аҳамияти асосии 

обёрӣ дар он аст, ки гирифтани ҳосили фаровонро кафолат медиҳад. Обёрӣ 

рутубатнокии фазои буттаҳоро 6-16% дар давраи дигаргуншавиҳои қатъӣ 

(тобистон) зиёд намуда, ҳарорати ҳаворо паст ва ҳолати гидромеханикии хокро 

беҳтар мекунад, ки ин ба беҳтар шудани истифодаи нуриҳои минералӣ ва 

органикӣ таъсири хуб мерасонад. Яхоб дар фасли зимистон пеши роҳи ях 

кардани заминро мегирад ва тобоварии реша ва қисмҳои болои хоки токро ба 

сармо зиёд мекунад [4-7], [М-4].   

Обе, ки барои ба даст овардани 100 кг ҳосили ангур сарф мешавад, ҳамчун 

коэффитсиенти обҷаббӣ қабул карда шудааст. Ин нишондод андозаи доимӣ 

надошта, бо сабабҳои гуногун тағйир ёфта меистад. Дараҷаи обҷаббиши 

растании ток вобаста ба минтақаҳои токпарварӣ (боришоти солона, тақсимоти 

он дар мавсим, ҳарорати фоидабахш, коэффитсиенти гидротермикӣ, 

рутубатнокии ҳаво, намуд ва хусусиятҳои физикию механикии хок, чуқурии 

ҷойгиршавии оби зеризаминӣ), хусусияти биологии навъҳои ангур (суръати 
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сабзиши ток – баланд, миёна, паст), ҳолати токзор (синну соли ток, ҳосилнокӣ) 

технологияи парвариш (нақшаҳои шинондани буттаҳо, нигоҳдории хок ва 

усули коркарди он), усули обёрии токзор (яхобмонӣ, обёрӣ дар давраи 

нашъунамо), усулҳои обёрӣ бо ҷӯяк, қатра-қатра, борон ва ғайра тағйир меёбад. 

Талаботи растании ток ба об вобаста ба фосилаҳои нашъунамо хеле тағйир 

меёбад. Аз ҳама бештар намиро растании ток дар давраи сабзиш ва қадкашии 

навда, ташаккулёбӣ ва пухтани меваи ангур талаб менамояд, ки он дар вақти 

банақшагирии ҷадвал ва муайян кардани меъёри обёрӣ ба инобат гирифта 

мешавад. 

Майдони токзори обёришаванда дар шароити имрӯза тақрибан 60-70% -и 

майдони умумии токҳои ҷумҳуриро ташкил мекунад. Ҳиссаи аз ҳама зиёди 

майдони токзори обӣ дар минтақаи шимоли ҷумҳурӣ мебошад. Системаи обёрӣ 

ва усули обдиҳӣ дар асоси омӯзиши амиқ ва ҳаматарафа аз ҷониби ташкилоти 

лоиҳакашӣ, ки бо назардошти шароити гидрологӣ, хусусияти хоку иқлим ва 

сатҳи иқтисодӣ гузаронида шудааст, қабул карда мешавад. Дар вақти интихоби 

усули обмонӣ, инчунин релефи маҳал ба инобат гирифта мешавад. 

Ба системаи обёрӣ дохил мешаванд: сарчашмаи обёрӣ, сариншоотҳое, ки 

обро аз сарчашмаҳои обёрӣ танзим ва тақсим мекунанд, наҳри сунъии 

шоҳроҳӣ, ки онро аз сарчашмаҳои об ба қитъаҳои обёришаванда ҷорӣ 

менамояд, наҳри сунъии тақсимкунанда аз наҳри сунъии обёрикунанда, 

обдиҳанда ва ҷӯякҳои обгузаронанда. 

Яке аз вазифаҳои муҳим дар вақти муайян намудани масъалаи обёрӣ – 

мубориза бо талаф шудани об дар ҳама бандҳои системаи обёрӣ мебошад, ки 

дар наҳри сунъии шоҳроҳӣ ва наҳри сунъии дохилии хоҷагӣ– хокӣ, барои 

полоиш ва бухоршавӣ 40-50% ва аз рӯйи қитъаҳои обёришаванда зиёда аз 10%-

ро ташкил медиҳад. Барои пешгирӣ кардани талафи об ё худ кам кардани он 

дар амалия аз наҳри сунъии бетонкардашуда ва шабакаҳои қубурии зерихокӣ 

васеъ истифода бурда мешавад [8-14]. 

Ҳоло обёрии токзор дар шимоли Тоҷикистон бо усулҳои зерин ба роҳ монда 
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шудааст: 

- рӯйизаминӣ,  вақте ки обёрӣ бевосита дар рӯйи замин анҷом дода мешавад, 

ба ин дохил мешавад: яхобмонӣ, обёрӣ бо ҷӯякҳо ва тарқишҳо. Ин усул асосан 

дар шароити релефи ҳамвор истифода бурда мешавад. Нишондоди дараҷаи 

муътадили нишебӣ барои обдиҳӣ бо ин усул аз 0,002-0,005 то 0,008-ро ташкил 

медиҳад. Обёрӣ бо ҷӯякҳо усули қадима буда, бештар маъмул ва мавриди 

истифода мебошад. Ҷӯякҳои обдиҳӣ бо воситаи олоти ПРВМ-1900, ки бо 

мошини ПРВМ-3 овехта мешавад кашида шуда, шумораи онҳо вобаста ба 

намуди хок, масофаи байни қатор, синну соли токзор муайян карда мешавад. 

Дар байни қатори масофааш 2,5м ва аз ин кам ду ҷӯяк кашида мешавад, 

байни қатори паҳноиаш 3-3,5м ва аз ин зиёд 4 ҷӯяк кашида мешавад. Ҷӯякҳои 

канорӣ дар фосилаи 60-70см дуртар аз рафти қатор кашида мешаванд. Масофаи 

байни ҷӯякҳо дар хокҳои сабук 60см, миёна 70-80 см, вазнин 0,9-1 м қабул 

карда шудааст; 

- сатҳизаминӣ ба таври боронӣ ва реза-реза пошидани об иҷро карда  

мешавад. Дар ин усул бештар аз ҳама тарзи обёрии боронӣ паҳн гардидааст. Он 

ба таври васл кардани дастгоҳи махсуси боронӣ бо обпошакҳо дар сутуни 

хавоза ё худ бо дигар намуди мошинҳои обпошанда анҷом дода мешавад. 

Тарзи дигари усули обёрии боронӣ-обёрии реза-реза парешонсозӣ 

мебошад, ки бо андозаи қатраҳои оби пошидашаванда фарқ карда, як навъ 

тумани ба худ хосро ба вуҷуд меоварад. Ин тарзи обёрӣ асосан барои муҳайё 

сохтани микро- ва фитоиқлими муътадил дар токзор муқаррар шуда, барои 

беҳтар гузаштани ҷараёнҳои физиологӣ (фотосинтез, нафаскашӣ, 

транспиратсия) дар растанӣ мусоидат менамояд; 

- дохилизаминӣ, вақте ки об ба воситаи як системаи махсус ба қабати 

ҷойгиршавии реша дар хок дода мешавад. Дар шароити Осиёи Марказӣ, аз 

ҷумла Тоҷикистон, дар фасли тобистон боришот умуман намешавад, қабати 

болоии хок хушк мешавад ва имконияти сабзидани алафҳои бегона намемонад. 

Дар усули обёрии дохилизаминӣ зарурати ҷӯй кашидан ва нарм кардани хок 
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пас аз обмонӣ аз байн меравад. Ин усул барои дохил кардани нуриҳо бевосита 

бо обдиҳӣ имкон медиҳад. Алоқаи бевоситаи оби обёришаванда, ки бо ҳаво 

нест, имконияти талафёбии онро барои бухоршавӣ аз сатҳи замин аз байн 

мебарад, ки ин усулро пурсамар мегардонад; 

- қатра-қатра, обдиҳӣ ба воситаи системаи махсус дар назди ҳар бутта 

алоҳида ба таври қатра-қатра дода мешавад.  Яке аз усулҳои нави обёрии токзор 

буда, дар давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон бештар истифода бурда мешавад. Фарқи 

асосии он аз усулҳои дар боло зикрёфта дар он аст, ки оби обёришаванда ба ҳар 

растанӣ, қисм-қисм дода мешавад ва яке аз усулҳои самаранок аз ҷиҳати 

сарфаи об ва мақсаднок истифода бурдани оби обёришаванда ҳисобида 

мешавад. Бартарии намоёни он дар имконияти на танҳо пурра механикӣ, балки 

автоматӣ кардани ҷараёни обёрӣ ифода меёбад. Ба ғайр аз ин онро дар 

мавзеъҳои релефашон мураккаб пурра истифода бурдан мумкин аст. Ба 

бартариҳои муҳими усули обёрии қатра-қатраи токҳои дар нишеби кӯҳҳо 

парваришёбанда пешгирии обшӯйшавии хок ва ҷамъ шудани намакҳоро дар 

қабати ҷойгиршавии реша низ дохил кардан мумкин аст [15-20]. 

Интихоби ин усули обдиҳӣ аз бисёр ҷиҳат аз иқлим, релефи маҳал, дараҷаи 

нишебӣ, сарчашмаи обдиҳӣ, технологияи парвариши токзор, таъминоти молию 

техникии хоҷагиҳо вобаста аст. 

 

1.3. Таъсири усули обёрии қатрагӣ ба хусусиятҳои физиологии ангур 

Яке аз усулҳои ояндадори таъминоти намнокии ангур обёрии қатрагӣ 

мебошад, ки ҳангоми он танҳо қабати лозимии хок намнок шуда, талафоти об, 

ки барои полоиш сарф мешавад, пурра аз байн меравад. 

Истифодаи об барои парвариши ангур дар давоми мавсими кишт доимӣ 

набуда, вобаста ба марҳилаи рушди ниҳол тағйирёбанда мебошад. Ин барои як 

давраи  афзоиши биомасса зиёдтарин буда, дар охири мавсими кишт тадриҷан 

камтар мешавад. Илова бар ин, он ба гуногунии хок ва шароити иқлим дар 

минтақа вобаста аст [21-27]. 
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Сатҳи намнокиро дар хок дар марҳилаи рушди буттамева аз 80-85% нигоҳ 

дошта, баъди сабзиши навдаҳо то 65-70% расонидан лозим аст. Бо вуҷуди ин, 

вақте ки намнокӣ дар хок аз ин нишондод паст мешавад, тобоварии ангур ба 

сардӣ ва зимистон кам мегардад, ки роҳ додан ба ин ҳолат қатъиян манъ аст. 

Дар вақти сабзиши марҳилаи якум ва  дуюми растанӣ (гардиши шира, 

шукуфтан ва афзоиши навдаҳо) талабот ба об хеле зиёд аст. Дар сурати  

камчинии об, шумораи навдаҳо ба таври назаррас тағйир меёбад. Барои 

гардолудкунии хуб ва бордоршавӣ дар вақти гулкунӣ ҳарорати баланд, 

намнокии муътадили хок ва ҳаво хеле заруранд. Марҳилаи инкишофи мева аз 

охири гулкунӣ то  оғози пухтарасии мева давом мекунад. Истифодаи об барои 

ангур дар ин марҳила бештар буда, тақрибан нисфи миқдори умумии об дар 

давоми мавсими киштро ташкил медиҳад. Пешравии парвариши ангур асосан 

аз намнокӣ дар ин давра муайян карда мешавад, барои ҳамин  ба нигоҳдории 

дараҷаи зарурии намнокии хок бояд аҳамияти ҷиддӣ дод. Дар марҳилаи аввали 

рушд сабзиши навдаҳо суст мешавад, чунки  ташаккули буттамева оғоз меёбад. 

Обёрии ангур дар ин давра боиси афзудани ҳосил мегардад. Ба таври назаррас 

миқдори қанд афзуда, инчунин мавҷудияти кислотаҳо якбора кам  мешавад. 

Дар охири  марҳилаи пухтарасӣ  пӯст чандирии худро гум мекунад ва ҳангоми 

намшавӣ баъди боришот ё обёрӣ  буттамева мекафад, аз ҳамин сабаб обёриро 

ҳангоми зарурат истифода мебаранд. Агар ангур  барои нигоҳдорӣ пешбинӣ 

шуда бошад, обёриро қатъ месозанд.  

Миқдори  асосии об (99%) барои фароҳам овардани шароити зарурӣ ва 

нарм шудани замин ва нафаскашӣ сарф шуда, танҳо 0,25%  барои ташаккули 

моддаҳои органикӣ истифода бурда мешавад. 

Барои  ба даст овардани 100 кг ҳосили ангур талаботи зерин барои об ҷой 

дорад: дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 29-44м
3
, дар дигар минтақаҳо 20-30 м

3
. Дар 

минтақаҳои лалмӣ аз сабаби  танзими об бо  дастгоҳи махсус истифодаи об 

барои интиқол 8-9%-ро ташкил медиҳад. Дар шароити муътадили парвариш ин 

нишондиҳандаи муҳими физиологӣ, ба монанди намкунии барги ангур аз 5-7% 
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то ба 10-12% мерасад, дар ҳоле ки дар аксарияти зироатҳои кишоварзӣ дараҷаи 

ин нишондод 35-40% аст. Ин далелҳо бояд ҳамчун устувории зиёди биологии 

ангур дар шароити шадиди таъмин бо об баррасӣ карда шаванд, лекин набояд 

инро ҳамчун қобилияти  ҳосилнокии зиёди он таҳти ин шароит баҳодиҳӣ 

намоем. 

Хусусияти муҳими токзори обёришаванда кафолати устувории ҳосил 

мебошад. Обёрӣ ба омилҳои экологӣ, микроиқлимӣ ва фитоиқлимӣ таъсири 

мусбат расонида, дар ниҳояти кор ба рушди беҳтари ангур ва афзоиши 

назарраси маҳсулнокии он оварда мерасонад. Зери таъсири обёрӣ намнокӣ дар 

минтақаи буттаҳо ба миқдори 6-16% зиёд шуда, дар давраҳои буҳронӣ ҳарорати 

ҳаво паст мегардад ва хосиятҳои гидромеханикии хок ба ин васила ба таври 

назаррас  баланд гашта, талабот ба истифодаи нуриҳо меафзояд. Обёрии 

зимистона эҳтимолияти яхкунии хокро кам ва тобоварии узвҳои зеризаминӣ ва 

решаҳоро ба сардӣ зиёд мекунад. Миқдори истифодаи об барои обёрии ангур 

вобаста ба майдони кишт аз боришот, тақсимоти он дар суммаи ҳарорати 

фаъол, коэффитсиенти гидротермикӣ, намнокии ҳаво, навъи хок ва сохтори 

физикию механикии он, хусусиятҳои биологии навъҳо (боқувват, миёна ва 

беқувват), ҳолати растании ангур (синну сол, маҳсулнокӣ), технологияи 

парвариш (нақшаи кишт, таркиби хок ва усулҳои коркарди он), системаҳо ва 

усулҳои обёрии токзор (обёрии боркунӣ ва обёрии  растанигӣ) вобаста аст. 

Дар таҳияи ҷадвал ва меъёрҳои соҳаи обёрӣ дар шароити зироатҳои 

обёришаванда,  ҳамаи далелҳои дар боло зикргардидаро ба инобат гирифтан 

зарур аст. Омили дигари муҳим aэратсияи хок аст, зеро ба решаи фаъолона 

сабзанда ҳаво зарур мебошад. Набудани ҳаво дар хок ҳангоми гузариши 

марҳиалаи сабзиши  навдаҳо метавонад ба бемории хлорози баргҳои ҷавон 

оварда расонад. Дар ин давра на танҳо  рушди навдаҳо, балки афзоиши реша, 

тавлиди муғҷаҳои барои зироати соли оянда лозимбуда ба амал меояд [28-35]. 

Ҳамин тавр, барои афзун намудани иқтидори токзор зарурати  таъмин 

намудани миқдори кофии намнокӣ, махсусан дар давраи талаботи зиёд ба он 
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пайдо мегардад. Обёрӣ имкон медиҳад, ки барои бо об таъмин намудан, 

новобаста аз шароити сол ва таъмин намудани ҳосили баланд шароити хуб 

фароҳам оварда шавад. 

Яке аз усулҳои пешрафтаи таъмини ангур бо об ин обёрии қатрагӣ 

мебошад, ки зимни он танҳо қабати дилхоҳи хок намнок гардида,  масъалаи 

талафоти об  қариб аз байн меравад. Об дар минтақаи зери реша бо меъёрҳои на 

он қадар зиёд дода мешавад   (3,6 л/соат барои ҳар бутта). Хусусан, барои 

вилояти Суғд обёрии қатрагӣ муҳим буда, барои захираи неру лозим аст. 

Инчунин  ин усул имкон медиҳад, ки  обёрӣ дар токзорҳои  ноҳамвор анҷом 

дода шавад. Обёрии қатрагии токзорҳо имконияти сарфа намудани обро 2,8-3,7 

маротиба  зиёд карда,  истеъмоли 1 тонна об барои афзоиши зироат 3,4-5 

маротиба дар муқоиса бо усулҳои анъанавии обёрӣ сарфа мегардад. Истифодаи 

об дар токзорҳо тавассути системаи обёрии қатрагӣ дар минтақаҳои шимолӣ 

дар ҳудуди 500 м
3
/га ё бештар дар як мавсим кифоя мекунад. Ин аст, ки 

истифодаи системаҳои обёрии қатрагии ангур, ки дар шароити сарфаи оби 

обёрӣ  имкон медиҳад, то 1,5-2 маротиба зиёд мегардад. Обёрии қатрагии 

токзорҳо аз соли шинондани ниҳолҳо зарур мебошад.  

Хусусияти истифодаи обёрии қатрагӣ обёрии баробари қатори растаниҳо 

аст, ки дар натиҷа дар як минтақаи оптималии паҳноиаш 1-1,5 м, вобаста ба 

намуди хок, қаъри қабати решаҳои аз 20-30 то 100см мутамарказ гардидааст. 

Қисми қаторҳои боқимондаи растаниҳо каме намнок боқӣ мемонад, ба 

истиснои  боришоти табиӣ. Обёрии қатрагӣ имкон медиҳад, ки аэратсияи 

мусоиди  хок аз ҷониби қатори растаниҳо ба амал ояд. Ин ҳангоми парвариши 

ангур дар чуқурии гил ва хок муҳим аст. Паҳнои муайяни 1-1,5м ва чуқурии 1м 

бо массаи зиёди решаҳо барои истифодаи самаранокии об ва нуриҳо имкон 

медиҳад [36]. 

Барои ба даст овардани ҳосили баландсифат ва фаровон дар баробари 

обёрӣ инчунин таҷрибаи зиёди кишоварзӣ лозим мебошад. Ин кафолат 

медиҳад, то интенсификатсияи баланди токзор ва ҳадди фоида аз ҳар як воҳиди 
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масоҳати истифодашаванда ба даст ояд, ки ин мақсади асосии бизнеси имрӯза 

мебошад. 

Таъмини ангур бо маводи ғизоӣ ба ҳосилхезии хок, равандҳои 

микробиологие, ки дар он рух медиҳанд, тавозуни гармӣ, намнокӣ ва 

технологияи парвариш вобаста аст. Ба инобат гирифтани он хеле муҳим аст, ки 

ниҳоли ангур, ки дар як ҷо  даҳсолаҳо сабзиш мекунад, ҳар сол бо ҳосили худ 

шумораи зиёди маводи ғизоиро ба берун мебарорад [37-42]. 

Ҳангоми истифодаи обёрии қатрагӣ ва низоми фертигатсияи назорати 

автоматӣ ҳамаи нуриҳои дар маҳлул буда ва назорати ҳаҷми маҳлул дар як 

воҳиди масоҳати обёрӣ дақиқ ҳисоб карда мешавад. 

Таҳлили тадқиқоти  назариявӣ  ва озмоишии  муаллифони  ватанӣ ва хориҷӣ 

аз он шаҳодат медиҳад, ки масъалаи таъсири усулҳои обёрӣ ба яхкунонии ангур 

кам омӯхта шудааст. 

Инчунин интихоби дурусти усули обмонӣ бевосита ба сифати ангур ва дар 

навбати худ  ба нигоҳдории ангур таъсир мерасонад, ки дар тадқиқоти ояндаи 

худ мо  инро муайян хоҳем кард. 

1.4. Яхкунонӣ ҳамчун усули нигоҳдории дурударози ашёи хоми 

растанигии тару тоза 

Нигоҳдории ангур - марҳилаи интиҳоии ҳаёти хӯшаи он ва ягонагии 

доираи технологии истеҳсоли ангур мебошад. Он бештар аз хусусиятҳои 

биологии навъ, усули обёрии ангур, шароити агроэкологии парвариш, муҳлат 

ва усули ҷамъоварии хӯшаҳо, коркарди молии онҳо, инчунин реҷаҳои 

нигоҳдорӣ вобаста аст.  Вилояи Суғд, ки дар қисмати шимолии Тоҷикистон 

ҷойгир аст, барои парвариши ангур мавсими кӯтоҳ ва маҳдуди бо гармӣ таъмин 

будани ангурро дорад, бинобар ин дар вилоят дароз кардани давраи истеъмоли 

ангур ва ҳатман ҷорӣ кардани занҷири технологии  истеҳсоли он барои 

нигоҳдорӣ ва интиқолдиҳӣ муҳим арзёбӣ мегардад.  Нигоҳдории  ашёи хоми 

растанигии тару тоза дар марҳилаи муосир яке аз равандҳои мураккаб ба ҳисоб 

рафта, системаи таъсироти берунӣ, ки ба сусткунии мубодилаи бофтаҳои 
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растанӣ равона карда шудааст, инчунин дароз кардани муҳлати зудпазӣ ва 

пиршавӣ, пешгирии талафот аз вайроншавии микробиологӣ ва 

намихориҷкуниро дар бар мегирад. 

Технологияи муосири нигоҳдории ангур дорои усулҳои зиёди самарабахш 

мебошад, ки дар ҳамаи марҳилаҳои истеҳсол, нигоҳдорӣ ва фурӯши ангур 

барои кам намудани талафот имкон медиҳанд. Параметрҳои асосии 

технологияи нигоҳдории ангурро дар яхдонҳо бо сардкунии сунъӣ (ҳарорати 

ҳаво 0
0
С±1

0
С, намнокии нисбии ҳаво 90-92%, дар ҳар даҳ рӯз бо ангидриди 

сулфур коркард мешаванд) олим С.Ю. Ҷенеев (1971) коркард намудааст. 

Лекин самаранокии зиёд дар иваз кардани параметрҳои асосии нигоҳдорӣ 

– ҳарорат, намнокии нисбӣ ва таркиби газии атмосфера дида мешавад, ки дар 

амал онро бо истифодаи усулҳои нигоҳдории яхкунӣ дар реҷаҳои махсуси газӣ 

мушоҳида кардан мумкин аст: нигоҳдорӣ дар муҳити газии танзимшаванда 

(МГТ), ки ба таврӣ сунъӣ ба вуҷуд оварда мешавад (усули фаъол) ва нигоҳдорӣ 

дар муҳити газии дигаргуншуда (МГД), ки аз ҳисоби фаъолияти ҳаётии меваҳо 

ва масолеҳи полимерии селективии газгузаронанда (усули ғайрифаъол) ба 

вуҷуд меояд [43].   

Моҳияти нигоҳдории меваҳо, сабзавот ва ангурро дар муҳити газии 

танзимшаванда олимони зиёд, аз ҷумла Л.В. Метлитский, 1985; В.И. 

Иванченко, 1979, 1991; В.А. Гудковский, 1990; С.Ю. Ҷенеев, 1985; М.Г. 

Магомедов 1980, 1997; М.Д. Мукаилов, 1989; Причко Т.Г., 2002 дар тадқиқоти 

худ асоснок намудаанд. 

Технологияи нигоҳдорӣ дар шароити муҳити газии тағйирдодашуда бо 

хароҷоти зиёд барои ҳавоногузар намудани  камераҳо, фароҳам овардан ва 

нигоҳдории таркибҳои лозимии атмосфера, истифодаи камераҳо фарқ мекунад, 

аз ҳамин сабаб онро асосан барои нигоҳдории маҳсулоти гаронарзиш истифода 

мебаранд.  Ба сифати маҳсулот ҳангоми нигоҳдорӣ ғайр аз ҳарорат, намнокӣ ва 

таркиби газии муҳити нигоҳдорӣ, инчунин, афканишоти ултрабунафшӣ ва 

ионӣ, фишори паст, коғазпечҳо, борпечҳо ва ғайра таъсири калон мерасонанд. 
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Аммо ҳеҷ яке аз ин усулҳо нигоҳдории тамомисолии ангурро  таъмин карда 

наметавонад, махсусан барҳамдиҳии гусастагии зимистону баҳорӣ дар 

анборҳои нигоҳдории технологӣ, инчунин интиқоли ангур ба масофаҳои дур 

имконнопазир мебошад [45-48], [М-4].   

Таҳлили маводи адабиёти ватанӣ ва хориҷӣ дар ин соҳа аз он шаҳодат 

медиҳад, ки яке аз усулҳои ояндадори консервакунонии меваю буттамеваҳо ва 

сабзавот зудяхкунонӣ мебошад. Истифодаи ҳарорати паст ҳамчун омили 

консервакунонӣ ба маҳсулоти растанигӣ таъсири мусоид расонида, равандҳои 

биохимиявӣ ва физиологиеро, ки дар бофтаҳо мегузаранд, инчунин фаъолияти 

микроорганизмҳоро суст ва ҳатто қатъ мегардонад. 

Ин усул имкон медиҳад, ки гусастагии технологӣ дар анбори таъминот 

барҳам дода шавад ва инчунин даромади хӯшаи ангур аз ин ҳосил то он ҳосил 

таъмин гардад, истеъмоли маҳсулоти кишоварзӣ дар як вақт ва дар фазо ба 

таъхир андохта шавад. 

Яхкунонӣ ҳамчун усули нигоҳдории мол аз ҷониби инсон аз давраҳои 

қадим истифода мешавад. Бо вуҷуди ин истифодаи васеи он дар сарзаминҳои 

шимолӣ маҳдуд буд, чунки сардии табиии зимистони он ҷойҳо аз давраҳои хеле 

қадим барои захиракунии гӯшт, гӯшти парранда ва моҳӣ истифода бурда 

мешуд. 

Бори аввал яхкунонии мева ва сабзавот соли 1904 ба қайд гирифта 

шудааст, ки он вақт С. Фултон (ИМА) қулфинай ва тамашкро ях кунонид. 

Истеҳсоли маҳсулоти зудяхкунонида бори аввал дар ИМА, соли 1935 бо 

пайдошавии яхи хушк дар бозор оғоз ёфтааст. Истифодаи саноатии 

зудяхкунонии мева соли 1930, баъди аз тарафи Бердсай сохтани таҷҳизоти 

лавҳавии яхкунонӣ шурӯъ гардидааст. 

Дар Русия яхдонҳои аввалин соли 1877 дар истеҳсолоти моҳипарварии 

Астрахан ва Махачқалъа бо мақсади нигоҳдории мойва, ки барои доми 

равғанмоҳӣ хизмат мекунад, сохта шуда буданд. 

Солҳои охир истифодаи ҳарорати паст барои нигоҳдории дурударози 
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молҳои фурушӣ дар тамоми ҷаҳон паҳн шуда истодааст. Ҳоло дар ҷаҳон зиёда 

аз 10 ҳазор намуд маҳсулоти яхкунонида, дар ҳаҷми умумии 30 млн.тонна  

истеҳсол ва истеъмол карда мешавад. Аз рӯйи баҳодиҳии корхонаи амрикоӣ 

“CAMN” дар замони ҳозира зиёда аз 350 ширкатҳои гуногун ба истеҳсоли 

маҳсулоти яхкунонида машғуланд. Дар ин самт ҷойи намоёнро ИМА, Венгрия, 

Лаҳистон, Ҳолландия, Фаронса, Итолиё, Ҷопон ва дигар мамлакатҳо, ки барои 1 

одам аз 20 то 60 кг маҳсулоти яхкунонида дар як сол рост меояд, ишғол 

менамоянд.  

  Вусъат додани истеҳсоли маҳсулоти зудяхкунонида дар Тоҷикистон то 

ҳол ҳам аз рӯйи ҳаҷми истеҳсол ва ҳам аз рӯйи таҷҳизонии технологӣ 

натиҷаҳои назаррас надодааст ва бо омодасозии моҳӣ, гӯшти парранда, 

истеҳсоли яхмос ва тушбера маҳдуд гардидааст. Яхкунонии меваю сабзавот дар 

корхонаҳо ниҳоят кам аст. Бо вуҷуди ин воридшавии номгӯйи зиёди маҳсулоти 

яхкунонида аз давлатҳои Аврупо бо нархҳои гарон аз он шаҳодат медиҳад, ки 

талабот барои ин гуна маҳсулот дар тамоми сол хеле калон аст. 

Номгӯйи маҳсулоти яхкунонида дар навбати аввал аз анъанаҳои миллӣ, 

талаботи аҳолӣ, фаъолнокии гардиши он дар бозор, инчунин, пешрафти 

занҷири яхдиҳӣ аз пойгоҳи ашёи хом то яхдонҳои хонагӣ вобастагӣ дорад. 

Занҷири яхдиҳии бефосила бояд чунин чизҳоро дошта бошад: корхонаи 

истеҳсоли маҳсулоти зудяхкунонида, нақлиёти яхдондор, корхона барои 

нигоҳдорӣ ва фурӯши маҳсулоти зудяхкунонида дар ҷойҳои истеъмолшаванда, 

нақлиёти яхдондор ва изотермӣ барои бурда расонидан ба нуқтаҳои савдо, 

корхона барои ба фурӯшбарории хӯроки зудяхкунонида, таъмин намудан бо 

таҷҳизоти ҳарораташ паст ва корхона барои омодасозии хӯрок аз маҳсулоти 

зудяхкунонида (дар шакли “бистро”), яхдонҳои хонагӣ, инчунин, дастгоҳҳои 

истеҳсолӣ ва хонагии микромавҷӣ, ки маҳсулоти яхкунонидаро дар дохили 

коғазпечаш дар муддати якчанд дақиқа мепазад. Ҳоло 85% ҳамаи оилаҳои 

ИМА, 75% оилаҳои Ҷопон ва 60% оилаҳои Британияи Кабир бо худ дастгоҳҳои 

хубсохти микромавҷӣ барои зуд гарм намудани маҳсулоти яхкунонидаро 
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доранд [49-52]. 

Инчунин қайд намудан зарур аст, ки яхкунонии маҳсулот барои нигоҳдорӣ 

дар яхдонҳои истеҳсолӣ, яхдонҳои нуқтаҳои савдо ва яхдонҳои хонагӣ назар ба 

консервакунонӣ дар зарфҳои тунукагин 25-30% ва назар ба зарфҳои шишагин 

60-75% бартарӣ дорад. 

Ҳамин тариқ, аз рӯйи маълумоти ширкати “Фригоскандия” сарфи энергия 

барои консервакунонии нахӯди сабз дар зарфи тунукагин ба 7520 кВт/соат, дар 

зарфи шишагин ба 9880 кВт/соат ва ҳангоми яхкунонӣ дар коғазхалтаҳои 

полиэтиленӣ ва картонӣ ба 5720 кВт/соат ва 6160 кВт/соат баробар мешавад. 

Вақтҳои охир талаботи истеъмолкунандагон ба маҳсулоти зудяхкунонида 

афзуда истодааст, ки ин сабабҳо ва характери ратсионалӣ ва психологӣ 

дорад.Ба андешаҳои аксари муаллифон нахуст ба ин нигоҳдории зиёди сифати 

табиии маҳсулот (арзиши ғизоӣ, маза, намуди зоҳирӣ, ранг, сохтори бофтаҳо), 

интиқолдиҳӣ ва мақсаднокии иқтисодии маҳсулоти яхкунонида, мувофиқ 

будани таҳия ва истеъмоли онро мансуб донистан лозим аст. 

Сабабҳои психологӣ ин ба мақсад расидани истеъмолкунандаи муосир, 

яъне васеъ кардани номгӯйи маҳсулоти хӯрокӣ аз ҳисоби хӯроки камтар 

коркардшаванда мебошад, ки дар таркибаш хосиятҳои табиӣ ва муолиҷавӣ 

нигоҳ дошта шудаанд. Инро тадқиқоти оморӣ ва иҷтимоӣ ба исбот расонидааст. 

Ашёи зудяхкунонидаро инчунин барои коркарди минбаъда ба маҳсулоти 

баландсифат ва омода кардани маҳсулоти нави омехтаи  дорои арзиши баланди 

ғизоӣ ва биологӣ истифода бурдан мумкин аст. 

Ба мақсаднокии самти истифодабарии ашёи яхкунонида олимони мазкур 

А.Г. Бурмакин (1964); В.Я. Айзенберг (1979); М.Д. Мукаилов (2003) дар 

тадқиқоти худ ишораҳо кардаанд. Аз рӯйи маълумоти З.В. Коробкина (1979) 

дар ҷаҳон зиёда аз 10% ҳаҷми маҳсулоти яхкунонида барои коркард равона 

мегардад [53]. 

Ғайр аз ин, бо роҳи яхкунонӣ метавон меваҳои ғайристандартиро, ки то 

25% аз ҳаҷми умумии истеҳсолии маҳсулоти яхкунонидаро ташкил медиҳанд, 
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истифода бурд. Ҳангоми мавҷуд будани технологияи ратсионалии коркарди 

меваҳои яхкунонида дар шакли консерва, зудяхкунониро барои кам намудан ва 

дар оянда пурра аз байн бурдани мавсимнокии истеҳсолоти консерваҳо 

истифода бурдан мумкин аст. Дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ тадқиқоти 

озмоишии яхкунонии меваю буттамеваҳо ҳанӯз соли 1936 аз тарафи олим А.Е. 

Егоров оғоз гардида буд, лекин бо сабабҳои хусусияти субъективӣ ва объективӣ 

дошта, ин усул ба таври васеъ паҳн нагардид.  

Дар назди Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳоло масъалаи тараққӣ додани истеҳсолоти маҳсулоти зудяхкунонидаи 

таъиноташ гуногун, ки эҳтиёҷоти аҳолиро бо маҳсулоти аз ҷиҳати биологӣ 

пурарзиши муҳлати нигоҳдорияш тӯлонӣ таъмин намояд,  истодааст. 

Ҳар намуди нигоҳдорӣ аз рӯйи чанд нишона, ки заруртаринашон сифати 

маҳсулоти бадастоварда ва аз ҷиҳати иқтисодӣ муфид будани усул мебошад, 

баҳо дода мешавад. Ҳангоми коркарди технологияҳои яхкунонии ашёи хоми 

растанигӣ созгории он барои яхкунонӣ, инчунин сифати маҳсулоти тайёр, ки аз 

рӯйи хосиятҳои генетикии навъҳо ва намудҳо, дараҷаи пухтарасӣ, шароити 

нашъунамо, ҳосилғундорӣ, интиқолдиҳӣ ва коркарди пешакӣ муайян карда 

мешавад, аҳамияти аввалиндараҷа дорад. 

Раванди яхкунонии бофтаҳои растанӣ ин пеш аз ҳама раванди яхкунонии 

оби таркиби ҳуҷайраҳо буда, вобаста аз шароит метавонад ба таври гуногун 

сурат гирад. Асосҳои назариявии ин раванд қисман дар корҳои Н.А. Головкина 

(1984), Я. Постолски, З. Груда  (1978), Э. Алмаши (1981), С.А. Болшакова 

(2000), M. Brown (1979); B. Cindio, V. Romano (1984) баён шудаанд [54]. 

Яхкунонӣ раванди физикии қатъиян пастшавии ҳарорат мебошад, ки 

қисми зиёди оби таркиби маҳсулот ба ях мубаддал мегардад ва он вобаста ба 

усул, ҳарорат, таҷҳизот, намуд ва навъи ашёи хом бо суръати гуногун сурат 

мегирад. Ҳамаи ин омилҳо метавонанд ҳам ба тағйироти миқдорӣ (камшавии 

вазн) ва ҳам ба пастшавии арзиши ғизогӣ ва бадшавии намуди зоҳирии 

маҳсулоти яхкунонида ҳангоми нигоҳдорӣ оварда расонанд [56]. 
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Якчанд назария оид ба механизми вайроншавии ҳуҷайраҳо ва бофтаҳо 

ҳангоми яхкунонӣ, ки бо омилҳои гуногуни таъсиррасон вобастаанд, 

мавҷуданд: 

- механикӣ – аз ҳисоби фишоре, ки дар сохтори бофтаҳо яхпораҳоро 

ҳосил менамояд; 

- осмотикӣ – дар натиҷаи дегидрататсияи аз ҳад зиёди ҳуҷайраҳо; 

- химиявӣ – (назарияи денатуратсияи намакӣ) – аз ҳисоби 

гиперконсентратсияи намак дар ҳуҷайраҳо. 

Ба сифати маҳсулоти яхкунонида андоза, шакл ва тақсимоти яхпораҳо, ки 

хосияташон ба дараҷаи назаррас аз суръати яхкунонӣ вобаста аст, таъсири 

калон мерасонад. Суръати яхкунонӣ дар навбати худ аз ҳарорат, ғафсӣ ва 

шакли маҳсулот, гармигузаронандагӣ ва усулҳои яхкунонӣ вобаста аст. 

Мувофиқи назарияи механикӣ ҳангоми оҳиста яхкунонӣ аввал аз шарбати 

ғайриҳуҷайравии бофтаҳо бо консентратсияи начандон баланд яхпораҳо ҳосил 

мешаванд, ки нуқтаи яхҳосилкунии он аз маҳлули дохилиҳуҷайравӣ зиёд 

мебошад. Дар ин вақт фишори буғ дар байни ҳуҷайраҳо паст шуда, дар дохили 

ҳуҷайраҳо бошад, баланд мегардад ва аз ҳуҷайраҳо ба байни ҳуҷайраҳо ворид 

ва омехта шуда, ба ҳосилшавии яхпораҳои калон, ки бофтаҳоро захмдор 

месозанд, оварда мерасонад. Миқдори ҳуҷайраҳои захмдор 70% - ро ташкил 

медиҳад. 

Ҳангоми зудяхкунонӣ раванди гирифтани гармӣ шиддатнок мегардад, ки 

дар натиҷа сохтори микрокристаллӣ ҳосил мешавад, ки дар ҳама ҷойи 

маҳсулоти яхкунонида ҳам ба дохил ва ҳам байни ҳуҷайраҳо баробар паҳн 

гаштааст. Дар ин ҳолат таъсири захмдорсозии яхпораҳо ба бофтаҳо ва 

ҳуҷайраҳо камтар мешавад. Ҳангоми зудяхкунонӣ бо истифодаи ҳароратҳои 

криогенӣ қариб 90%-и ҳамаи яхпораҳо бофтаҳоро каме захмдор сохта, дар 

дохили ҳуҷайраҳо ҳосил мешаванд. 

Тибқи назарияи денатуратсияи намакин вайроншавии ҳуҷайраҳо аз он 

вобаста аст, ки тақсимоти намнокӣ дар раванди яхҳосилкунӣ ба зиёдшавии 
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ҳиссаи массаи намак дар ҳуҷайраҳо оварда мерасонад. Ҳангоми суст ях 

кунонидан ҳиссаи массаи маҳлули намакин дар бофтаҳо зиёд ва вақти 

таъсироти он бисёртар мегардад. Лекин дараҷаи денатуратсияи сафедаҳо аз 

вақти таъсироти маҳлули намакини ғилзатнок вобастагӣ дорад. Дар раванди 

зудяхкунонӣ ин вақт кам карда мешавад, ки ба денатуратсия ва вайроншавии 

ками бофтаҳо оварда мерасонад  [56]. 

Дар натиҷа гуфтан мумкин аст, ки баъди дефростатсияи мева ва 

буттамеваҳои суст яхкунонида оби ҳуҷайра зиёдтар талаф меёбад, дар ашёи 

хоми зудяхкунонида бошад, талафёбии об камтар ба назар мерасад. Масалан, 

мувофиқи маълумоти А.Э.Модонкаева (1988) навъи ангури Асмаро, ки таҳти 

ҳарорати -60
0
C ва -20

0
C ях кунонида шудааст, аз рӯйи талафёбии оби таркибаш 

ба дараҷаи хуб, дар ҳолати яхкунонӣ таҳти ҳарорати -196
0
C (нитрогени моеъ) 

ба дараҷаи хеле хуб шомил намудан мумкин аст.  

Аммо зудяхкунонӣ на ҳама вақт сифати баланди маҳсулотро таъмин карда 

метавонад. Дар ин ҳолат фишори дохилии оби яхкардаи ҳуҷайраҳо хеле баланд 

мегардад, ки ин дар натиҷаи захмёбии қабатҳои берунаи яхкардаи маҳсулот ба 

амал меояд. Ин захмёбиҳо ба ҳосилшавии яхпораҳои калон вобаста набуда, 

балки натиҷаи кафидан ва тарқишёбии маҳсулоти  яхкунонида мебошад, ки 

ҳаҷми умумии ин яхпораҳо аз ҳисоби хосиятҳои физикии маъмули об то 6-10% 

калон мешавад. 

Криоконсервиронии объектҳои биологӣ дар ҳарорати аз ҳад зиёд паст 

раванди мураккаби бисёрмарҳила мебошад, ки сардсозӣ ва яхкунонии 

минбаъдаи объектро дар бар мегирад. Бо мақсади пешгирии оқибатҳои манфии 

зудяхкунонӣ, ки ҳангоми яхкунонӣ дар дохили агентҳои сардкунандаи 

ҷӯшидаистода мушоҳида мешавад, олим Н.А. Головкин (1984) усулеро 

пешниҳод мекунад, ки дар марҳилаи аввал ашё дар муҳити газӣ сард ва ях 

кунонида шуда, баъд бо роҳи обдиҳӣ ва минбаъд баробар кардани ҳарорат 

мувофиқ ба ҳаҷми маҳсулот ях кунонида мешавад [57]. 

Зудяхкунонии дудараҷагиро бо таваққуф ҳангоми ҳарорати мобайнӣ 
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олимон Е.А. Гордиенко, Л.Ф. Розанова (1994) тавсия медиҳанд [58]. 

 Баъзе муаллифон маслиҳат медиҳанд, ки барои пешгирӣ намудани 

кафидани меваҳо ва  буттамеваҳо ҳангоми зудяхкунонӣ ашёи хомро аввал то 

ҳарорати -1
0
C ях кунонида, сипас то ҳарорати охири маркази ашёи хом ба -18

0
C 

расидан зуд ях мекунонанд. Истифода бурдани усули криогении аз ҷиҳати 

экологӣ тозаи яхкунонии маҳсулоти хӯрокӣ дар пойгоҳи нитрогени моеъ ва газ, 

ки бо кашфиёти захираҳои зиёди газҳои зеризаминии нитрогенӣ дар қаламрави 

Тоҷикистон вобастагии зиёд дорад, ояндадор мебошад, зеро  арзиши аслиии 

онҳо назар ба нитрогени моеъ, ки аз ҳаво мегиранд, нисбатан арзон аст. 

Аз ҷониби мутахассисони ҶСШК «Темп-11» (Маскав) барои зудяхкунонии 

маҳсулоти хӯрокӣ таҷҳизоти зудяхкунонандаи нақбӣ АСТА пешниҳод 

гардидааст, ки он нақшаи семинтақавии ташкили равандро дошта, истифодаи 

якбораи нитрогени моеъро пешбинӣ намудааст [59]. 

Аз рӯйи тадқиқоти сершумор муқаррар карда шудааст, ки сифати маҳсулоти 

тайёри яхкунонида аз намуд, навъ ва усули обёрии ашёи хоми истифодашаванда 

вобастагии калон дорад. Барои мева ва буттамеваҳое, ки барои яхкунонӣ пешбинӣ 

мешаванд, чунин талабот муайян карда шудааст: шарбатнокии паст, ғилзатнокии 

зичи лаҳм, мавҷудияти миқдори зиёди ғоз ва моддаҳои пектинии сохтори 

бофтаҳояшон ба кафидан устувор, моилии кам ба варамкунӣ, мавҷудияти миқдори 

зиёди моддаҳои хушк ва моддаҳои фаъоли биологӣ. Аз ин ҷо бармеояд, ки 

омилҳои ба ашёи хоми барои яхкунонӣ созгор ва сифати маҳсулоти яхкунонида 

таъсиррасонанда инҳоянд: хосиятҳои генетикии намудҳо ва навъҳо, технологияи 

яхкунонӣ бо дарназардошти табиати физикии маҳсулот, пухтарасии баробар ҳам 

дар дохили мева ва ҳам растанӣ дар умум, дараҷаи мувофиқи пухтарасӣ, коркарди 

бамавқеи ҳосили ғундошта ва ғайра. 

1.5. Тағйирёбии хосиятҳои физикию химиявӣ, микробиологӣ ва 

органолептикии меваҳо ва буттамеваҳои яхкунонида 

Ҳангоми зудяхкунонӣ ва нигоҳдорӣ дар ҳарорати паст дар меваҳо, 

буттамеваҳо ва сабзавот тағйироти физикӣ, биохимиявӣ, микробиологӣ ва 
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органолептикӣ рух медиҳад, ки дараҷаи онҳо аз хусусиятҳои навъӣ, усули 

обёрӣ, намуди коркард ва дигар параметрҳо вобастагии калон дорад. 

Дар меваю буттамеваҳо ва ангур талафоти асосӣ бо равандҳои биохимиявӣ 

ва физиологӣ алоқамандӣ дорад, ки метаболизми дар бофтаҳои зинда 

мавҷудбуда дар объектҳои яхкунонида қариб дида намешавад. Аммо ҳангоми 

яхкунонӣ талафоти моддаҳои ғизоӣ ба чашм мерасад ва ин асосан дар марҳалаи 

коркард пеш аз яхкунонӣ ва дефростатсия ба амал меояд, ҳангоми нигоҳдории 

тару тоза бошад, талафот камтар ба назар мерасад. 

 Камшавии вазн ҳангоми раванди хушккунии маҳсулот ба талафоти асосии 

физикӣ дохил мешавад, ки 0,5-1,5% вазни умумии маҳсулотро ташкил медиҳад 

ва ин талафот на танҳо ба тағйироти миқдорӣ, балки ба бадшавии сифати 

маҳсулот оварда мерасонад. Ин талафот асосан аз бухоршавии сублиматсионии 

намнокӣ аз сатҳи болоии маҳсулоти яхкунонида иборат аст [60-62], [М-8].   

Ҳарорати паст дараҷаи хушккуниро кам менамояд. Ҳамин тавр, талафёбии 

вазн дар шароити яххелаи ҳарорати -20
0
C назар ба ҳарорати -40

0
C 100 маротиба 

камтар мешавад. Тибқи дигар маълумот қайд карда мешавад, ки ҳангоми 10
0
C 

паст шудани ҳарорати нигоҳдорӣ хушккунии маҳсулоти яхкунонида ба ҳисоби 

миёна 2,5 маротиба камтар мегардад. 

Талафёбии вазни ангури яхкунонида аз шароити нигоҳдорӣ, намуди зарф, 

усули коғазпечкунӣ ва муҳлати нигоҳдорӣ вобастагӣ дорад ва қисми зиёди 

талафёбии вазн дар се моҳи аввали нигоҳдорӣ ба мушоҳида мерасад. Муқаррар 

карда шудааст, ки ҳангоми яхкунонии меваю сабзавот ва ангур талафоти вазн аз 

усул ва давомнокии раванди яхкунонӣ, шиддатнокии аввалаи мубодилаи гармӣ, 

хосиятҳои алоҳидаи ашёи хом вобастагӣ дорад. Тавре ки дар боло қайд карда 

шуд, яхкунонӣ сохтори гистологии бофтаи ҳуҷайраҳои растаниро вайрон 

мекунад ва ин ҳолат бо нишондиҳандаи қобилияти наминигоҳдорӣ, ки бо 

протоплазмаи зиндаи наминагузаронанда ва гидрофилнокии баъзеи қисматҳои 

он вобаста аст, алоқамандии қавӣ дорад. 

Қобилияти наминигоҳдорӣ ё шарбатбарории бофтаҳои мева яке аз 
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нишондиҳандаҳои созгории ашёи хоми растанигӣ барои яхкунонӣ мебошад, ки 

аз рӯйи хосиятҳои навъии маҳсулот, шароити коркард, яхкунонӣ ва нигоҳдории 

он муайян карда мешавад. Тағйирёбии қобилияти наминигоҳдории бофтаҳо бо 

тағйирёбии дараҷаи гидрататсияи моддаҳои фарополимерии протоплазма 

вобаста буда, пастшавии он бошад, бо денатуратсияи сафедаҳо ҳангоми 

гиперконсентратсияи намакҳо дар фазаи моеъ ва захмдоршавии механикии 

сохтори ҳуҷайравӣ бо яхпораҳо алоқамандӣ дорад. Ҳангоми аз яхфарорӣ 

дараҷаи талафоти моддаҳои ғизоӣ аз миқдори шарбати ҷоришуда вобастагӣ 

дорад, зеро дар ин шарбат моддаҳои хушки дар об ҳалшаванда, витаминҳо, 

намакҳои минералӣ, аминокислотаҳо ва ғайраҳо мавҷуданд [63-69]. 

Ҳамин тавр, ҳамаи равандҳои технологӣ бояд ба кам кардани талафоти 

шарбат равона карда шаванд, ки ин  ба нигоҳдории моддаҳои ғизоӣ ҳангоми аз 

яхфарорӣ мусоидат мекунад. 

Дилхоҳ намуди консервакунонӣ беҳтарин ҳисобида мешавад, зеро ҳангоми 

коркард ва нигоҳдорӣ дар маҳсулот тағйирот камтар ба амал меояд. Аз нуқтаи 

назари нигоҳдории арзиши ғизоии маҳсулоти хӯрокӣ яхкунонӣ усулест, ки 

назар ба дигар усулҳои барои нигоҳдорӣ ва  консервакунонӣ истифодашаванда 

қобилияти камтари вайронкунандагии маҳсулотро дорад, ба шарте ки он бо 

риояи принсипҳои муосири технологӣ иҷро гардад. Дар асоси қонуни Ван-

Гофф суръати реаксияҳои соддаи химиявӣ ва биохимиявӣ ҳангоми пасткунии 

ҳарорат ба -10
0
C то 2-3 маротиба кам мешавад. Суръати маҷмӯи реаксияҳои 

биохимиявӣ аз рӯйи қонуни Ван-Гофф бо баробари пасткунии ҳарорат суст 

мегардад. 

Дар раванди яхкунонӣ арзиши ғизоии маҳсулот кам тағйир меёбад, 

талафоти асосӣ дар марҳалаи коркарди маҳсулот пеш аз яхкунонӣ ва ҳангоми 

азяхфарорӣ бо ҳамроҳии шарбати ҷоришудаистода рух медиҳад. Тавре ки 

маълум аст, хосиятҳои таъмӣ, парҳезӣ ва муолиҷавии ангур аз рӯйи дар таркиби 

ангур мавҷуд будани қандҳо, кислотаҳои органикӣ, пайвастагиҳои пектинӣ ва 

фенолӣ, витаминҳо, таркиби аминокислотагӣ ва минералии онҳо  муайян карда 
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мешавад. 

Тадқиқоти бешумор аз хусусиятҳои гуногун ва нобаробар будани 

тағйироти биохимиявӣ дар меваҳо ҳангоми яхкунонӣ, аз таркиби махсуси 

биохимиявӣ ва реаксияи гуногун доштани онҳо дар ҳарорати паст дарак 

медиҳанд. Ин тасдиқ менамояд, ки объектҳои биологӣ ҳамчун системаҳои 

зинда сохтори нобаробарвазни кушодаи термодинамикӣ буда, дар шароити 

муайяни додашуда мавҷуданд (ҳарорат, намнокӣ, фишор ва ғайра). 

Ба андешаи баъзе муҳаққиқон мавҷудияти қандҳо ва туршиҳои 

титршаванда дар раванди яхкунонӣ қариб тағйир намеёбад. Аз рӯйи маълумоти 

дигар олимон зиёдшавӣ ё камшавии ин қисматҳои химиявӣ ба мушоҳида 

мерасад.  

Баъзан афзуншавии миқдори қанд ҳангоми яхкунонӣ ва нигоҳдории 

минбаъда дар натиҷаи зиёдшавии консентратсияи шарбати ҳуҷайраҳо дар 

раванди аз яхфарорӣ, инчунин тағйирёбии инвертазаи pH-аш устувор 

фаъолнокии худро дар диапазони фарохи pH-аш (3,0-7,5) реаксияи ҷамъшавии 

қандро дар мева ва сабзавоти яхкунонида ба пеш мебарад. Талафот бошад, аз 

ҷараён ёфтани раванди туршшавӣ дар маҳсулоти хӯрокӣ вобастагӣ дорад. 

Миқдори моддаҳои даббоғӣ дар раванди яхкунонӣ якбора кам мешавад, аз 

ин сабаб таъми меваҳои аз моддаҳои даббоғӣ бойбуда баъди азяхфарорӣ камоб 

ва бисёр ширин мешавад. Ҳангоми яхкунонӣ ва нигоҳдорӣ дар ҳарорати паст 

таркиби аминокислотагии баланди устувор, ки арзиши биологии маҳсулотро 

муайян менамояд, ба назар мерасад. 

Сифати маҳсулот ҳангоми нигоҳдорӣ бо устуворнокии витаминҳо ва 

моддаҳои минералӣ, ки танзимкунандаи ҳолати биохимиявӣ ва функсионалии 

организм мебошанд, зич алоқаманд аст. Витамин В1 (тиамин), кислотаи фолиат 

ва витамини С (кислотаи аскорбат) на он қадар усутувор буда, ҳангоми 

таъсироти гармӣ ва муҳити ишқорӣ ё нейтралӣ зуд вайрон мешаванд. Аз рӯйи 

устувории онҳо ба арзиши ғизоии маҳсулоти хӯрокӣ баҳо медиҳанд. Устувории 

витаминҳо дар мева ва сабзавот ҳангоми яхкунонӣ вобаста ба намуди ашё, усул 
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ва муддати нигоҳдорӣ гуногун аст. Муқаррар карда шудааст, ки витаминҳои 

гурӯҳи В устуворнокии баланд дошта, талафоти кислотаи аскорбат ҳангоми 

яхкунонӣ ба 10-25% ва ҳангоми нигоҳдорӣ ба 50% ва зиёда аз ин мерасад. 

Фаъолнокии Р-витаминиро дигар пайвастагиҳои фенолӣ низ доранд, ки 

устувории онҳо низ аз намуд ва навъи ашё, тарзи коғазпечкунӣ ва дигар омилҳо  

вобаста аст.  

Дар адабиёт оид ба равишҳои гуногуни моддаҳои пектинӣ ҳангоми 

яхкунонӣ ва нигоҳдорӣ маълумот мавҷуд аст. Аз рӯйи баъзе маълумот 

қобилияти ҳосилшавии якҷояи пектин ба металлҳои вазнин дар дараҷаи аввала 

боқӣ мемонад, ба андешаи дигар олимон бошад, он ҳатто баланд ва  дар баъзе 

ҳолатҳо паст мегардад. 

Дар раванди технологии яхкунонии мева ва сабзавот таркиби миқдорӣ-

сифатии микроорганизмҳо аҳамияти калон дорад, зеро онҳо ба бадшавиии 

сифати маҳсулот ва вайроншавӣ оварда мерасонанд. Яхкунонӣ ва азяхфарорӣ 

боиси камшавии шумораи микроорганизмҳо мегардад, аммо ин на аз ҳарорати 

паст, балки аз омилҳои яхкунӣ вобаста аст. Фаъолияти ҳаётии микрофлораи 

эпифитӣ бо мавҷудияти об ва ҳарорати мувофиқ, махсусан фаъолнокии он 

имконпазир аст. 

Қатъсозии фаъолияти микроорганизмҳо ҳангоми яхкунонӣ ва нигоҳдорӣ 

бо суръати гуногун гузашта, аз намуд ва таркиби микроорганизмҳо, хосиятҳои 

маҳсулот, технологияи истифодашаванда, дараҷаи  ҳарорат ва муҳлати 

нигоҳдорӣ вобаста аст [70-74], [М-7].   

Аз ҳамин сабаб ба ҳарорати паст, ки аксарияти равандҳои биохимиявӣ, 

физиологӣ ва микробиологиро қатъ мекунад, нигоҳ накарда, намудҳои 

алоҳидаи микрофлора қобилияти ҳаётии худро гум мекунанд. Аз ин нуқтаи 

назар рафтори онҳоро ҳангоми усулҳои гуногуни яхкунонӣ дида баромадан 

зарур аст. 

Дар баробари тағйироти физикию химиявӣ, микробиологӣ ва биохимиявӣ 

дар меваю буттамеваҳои  яхкунонида, инчунин тағйироти дорои 
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нишондиҳандаҳои органолептикӣ, ки ба намуди тағйирёбии ранг, ғилзатнокӣ, 

бӯй ва таъм худро ошкор менамоянд, рӯй медиҳад.  Ҳангоми яхкунонии 

меваҳои рангашон баланд сиёҳчатобгардии онҳо ба мушоҳида мерасад, ки ин аз 

ҳисоби туршшавии полифенолҳои беранг ба амал меояд. 

Омилҳои асосие, ки ба тағйирёбии бошиддати ранги объектҳои 

яхкунонида таъсир мерасонанд, ҳарорат ва pH мебошанд. Ҳангоми 

баландшавии ҳарорат устувории ранг паст мешавад, вале дар вақти 

баландшавии pH устувории ранг меафзояд.  

Дар байни нишондиҳандаҳои органолептикии ашёи яхкунонида яке аз 

нишондиҳандаи зарурӣ ғилзатнокӣ мебошад, ки аз сохтори бофтаҳо вобастагӣ 

дошта, муайянкунандаи бузургии ҷудошавии маҷбурии шарбат ҳангоми 

азяхфарориро таъмин менамояд. Устувории ғилзатнокии меваҳо ҳангоми 

яхкунонӣ аксар вақт аз усули яхкунонӣ, коркарди пеш аз яхкунонӣ, намуди  

маҳсулот, фаъолнокии равандҳои ферментативӣ вобаста аст. 

Дар меваҳои яхкунонида тағйирёбии таъм ва бӯй ба мушоҳида мерасад, ки 

бо сабабҳои гуногун ба амал меояд ва оид ба ин масъала олимон андешаҳои 

гуногун баён кардаанд. 

Баҳодиҳии органолептикии меваҳои яхкунонида назар ба усулҳои 

физикию химиявӣ нишондиҳандаи муҳим ба ҳисоб меравад, чунки аз рӯйи 

дараҷаи нишондоди органолептикӣ метавонем созгории намуд ва навъи ашёро 

барои яхкунониии истеҳсолӣ муайян кунем. Ҷиҳати манфии баҳодиҳии сенсорӣ 

хислати субъективона доштани он мебошад ва муҳаққиқон барои пайдо 

кардани роҳу усулҳои объективии комплексии баҳодиҳии сифати маҳсулоти 

яхкунонида дар асоси муттаҳидкунии усулҳои сенсорӣ ва инструменталӣ 

кӯшиш намуда истодаанд. 

Кӯшишҳои олимони муосир ва озмоишгарон ба омӯзиши тағйироти 

сифатии макро- ва микронутриентҳои маҳсулот, муқарраркунии алоқамандии 

байни гурӯҳҳои гуногуни таркиби биохимиявӣ бо мақсади ошкорсозии 

қонунияти муайяни тағйирёбии арзиши ғизоӣ ва хосиятҳои органолептикии 
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маҳсулоти яхкунонида равона карда шудааст. 

Айни замон ягон назарияи умумии қобили қабул, ки  гуногуншаклии ин 

равандҳоро шарҳ диҳад, мавҷуд нест. 

Ҳамин тавр, зарурати тадқиқоти нишондиҳандаҳои фардии таассуроти 

объектҳои биологӣ ба ҳароратҳои паст, ки ин реаксия аз якчанд омил: 

хосиятҳои генетикии намуд ва навъ, таркиби биохимиявӣ ва минералии объект, 

ҳарорати он, намнокӣ ва таъсироти иловагии стрессӣ вобастагӣ дорад, муҳим 

арзёбӣ мегардад. 

 

1.6.Хусусиятҳои  навъӣ ва технологии яхкунонии  ангур 

Азбаски дар таркиби ангур об ва қандҳои зудҳазмшаванда бисёранд, онҳо 

барои афзоиши микроорганизмҳо шароити мусоид фароҳам меоранд ва 

ҳангоми нигоҳдории ангур бо мушкилоте, ки бо талафоти вазн ва пастшавии 

сифат вобаста мебошад, рӯбарӯ шудан мумкин аст.    

Яке аз усулҳои ояндадоре, ки имконияти дар тамоми сол ва зиёда аз он 

нигоҳдории ангурро таъмин мекунад ва интиқолдиҳии ангурро ба масофаҳои 

гуногун осон менамояд, ин яхкунонӣ дар ҳарорати паст мебошад. Аммо на 

ҳамаи объектҳои биологӣ ба таъсироти ҳарорати паст бо андозаҳои якхела 

мутаассир ҳастанд.  Барои тавсифи растанӣ ва навъи он аз нуқтаи назари 

имконияти истифодабарии ашёи хоми аввала барои бадастории ин ё он намуди  

маҳсулоти тайёр, аз ҷумла яхкунонида, баҳодиҳии технологӣ гузаронида 

мешавад, ки  омӯзиши таркиби механикӣ ва хосиятҳои механикии ангурро дар 

бар мегирад.  

Хӯшаи ангур ҳамчун объекти нигоҳдорӣ аз бисёр ҷиҳат аз дигар меваҳо 

фарқ мекунад. Хӯшаҳои ангур аз узвҳои ҳархелаи анатомӣ-морфологӣ иборат 

буда, аз рӯи таносуби қисматҳои механикӣ ва химиявӣ гуногунанд. Сатҳи 

болоии умумии меваи ангур ба таври кофӣ калон аст ва аз ҳамин сабаб 

талафёбии намнокии ангур бисёр мешавад. Махсуснокӣ дар сохтори хӯшаҳои 

ангур ба гардиши ҳаво монеа эҷод менамояд. Хӯшаҳои ангур гармиғунҷоиши 
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зиёд доранд, ки ин яхшавии зуди онҳоро душвор мегардонад. Устувории ангур 

ба бемориҳои замбурӯғӣ  ва ҳолати оромии он, на танҳо аз рӯйи хосиятҳои 

биологии худи мева, балки аз рӯйи шонаҳои ангур муайян карда мешавад [75-

80]. 

 Дар хӯшаҳои пухтарасида, вобаста аз хусусиятҳои навъӣ шонаҳо аз 2 то 

6%-и массаи умумиро ташкил медиҳанд. Рӯйпӯши маҳини бофтаҳо ба таъсири 

микроорганизмҳои фитопатогенӣ чандон тобовар нест. Аз рӯйи маълумоти 

М.Г. Магомедов (1983), шумораи тухми замбурӯғҳо дар шонаҳо назар ба 

меваҳо 10-15 маротиба зиёдтар мебошад [81]. 

Дар давраи нигоҳдорӣ шонаҳо нисбатан вазни худро зуд гум намуда, 

рангашон тағйир меёбад ва резиши мева зиёд мешавад. Суръатнокии ин 

тағйирот вобаста аз навъи ангур, шароити парвариш, коркарди баъди  

ҳосилғундорӣ, усулҳои нигоҳдорӣ ва дигар омилҳо  гуногун мешавад.  

Пӯсти мева, ки 5-12%-и вазни умумиро ташкил медиҳад, устуворнокии 

ангурро барои нигоҳдорӣ то дараҷаи муҳим муайян мекунанд.  Ғафсии пӯсти 

мева вобаста ба навъи он ба 250-300 мк ва ғафсии кутикула аз 1 то 4 мк 

мерасад. 

Навъҳои дорои ҳолати оромии гуногун аз ҳамдигар бо сохтори қабати 

ҳуҷайраҳои пӯст, инчунин ғафсии девораҳои ҳуҷайраҳо фарқ  доранд. Дар 

навъҳое, ки пӯсти номустаҳкам доранд, мева дар вақти пухтарасиш ба фишори 

тургории аз 15 атм. боло тоб наоварда,  тарқишнок мешавад. 

Тавре ки И.В. Тугуши ва дигарон қайд кардаанд (1979), меваҳои дорои 

пӯсти мувофиқ ва қабати ғафси кутикула намнокиро камтар бухор намуда, ба 

зарари микроорганизмҳо ноустуворанд [82]. 

Ҳангоми баҳодиҳии технологии навъҳои ангур бо мақсади муайянкунии 

созгории ангур барои яхкунонӣ нишондиҳандаҳои сохтори шонаҳо ва 

ташаккулёбии мева аҳамияти калон доранд, зеро навъҳо бо ҳамдигар аз рӯи 

вазни пӯст, афшура, лаҳм, тухм, инчунин, ғафсии пӯст фарқ мекунанд. 

Нишондиҳандаҳои устуворнокии зиёди мева ба гирифтани ангури 



38 
 

 
 

хушсифат пас аз нигоҳдорӣ асос шуда метавонад. Нишондиҳандаҳои таркиби 

механикӣ ва хосиятҳои механикии ангур омили асосӣ барои муайян кардани 

созгории навъи ангур барои яхкунонӣ мебошанд.   

Дар баробари хусусиятҳои анатомӣ-морфологӣ ҳангоми яхкунонӣ нақши 

муҳимро инчунин ҷузъҳои химиявии меваҳо мебозанд, ки на танҳо барои 

муайянкунии созгории ангур барои яхкунонӣ заруранд, балки бо арзиши ғизоии 

ин мева вобастагии калон доранд. Аз рӯйи мулоҳизаҳои В.А. Гудковский 

(1980), ҳамон усуле, ки сифати аввалаи ангурро ба қадри кофӣ нигоҳ дошта 

наметавонад, мақсаднокии худро гум мекунад.  

Ангур бинобар мавҷудияти миқдори зиёди об аз дигар меваҳо фарқ 

мекунад (тахминан 80-85%, инчунин миқдори ками сафеда 0,4%), ки ба 

қобилияти наминигоҳдории бофтаҳои мева баъди азяхфарорӣ таъсири манфӣ 

мерасонад.   

Дар давлатҳои хориҷӣ дар натиҷаи гузаронидани тадқиқот барои 

зудяхкунонӣ дар ҳарорати паст якчанд навъҳои маҳаллӣ тавсия дода шудаанд. 

Аз тадқиқоти як қатор олимон чунин бармеояд, ки зудяхкунонӣ барои 

нигоҳдории дурударози сифати хӯрокӣ ва органолептикии ашёи хом имкон 

медиҳад.  

Дар натиҷаи гузаронидани дигар тадқиқот якчанд талаботи умумӣ барои 

навъҳои мева, буттамева ва сабзавот муайян ва барои яхкунонӣ тавсия 

гардидаанд: баромади пасти афшура ҳангоми аз яхфурорӣ, ғилзатнокии доимии 

лаҳми мева, мавҷудияти миқдори зиёди ангиштобаҳои калонмолекула, сохтори 

бофтаҳои мустаҳкам ва тобовар ба тарқишҳо, майли кам ба тирагӣ, ки аз ҳисоби 

мавҷудияти миқдори зиёди антосианҳо ва дигар моддаҳои рангдиҳанда, ки ба 

мева ранги тираро мебахшанд, ба амал меояд, мавҷудияти миқдори зиёди 

моддаҳои фаъоли биологӣ ва хушк, тобоварӣ ба маҷақшавӣ ва доштани 

тухмҳои на он қадар калон. 

Аммо яхкунонӣ дар ҳарорати паст на ҳама вақт сифати баланди 

маҳсулотро кафолат медиҳад. Яъне, тадқиқоти физикию химиявӣ ва 



39 
 

 
 

микробиологии сифати мева ва сабзавоти яхкунонида, ки ба муассисаҳои 

савдои кишварҳои гуногун дастрас шудаанд, нишон медиҳад, ки зиёда аз 75% 

намунаҳои ташхисшуда ба талаботи стандарт ҷавобгӯ нестанд [83,84]. 

Дар замони ҳозира самтҳои нав барои яхкунонии намудҳои маҳсулот 

ҷустуҷӯ шуда истодааст. Тадқиқи ҳамзамони муаммоҳо дар соҳаи нигоҳдорӣ ва 

коркарди маҳсулоти меваю буттамева тасдиқ менамояд, ки яке аз самтҳои 

даромаднок интегратсияи истифодаи самараноки ҳарорати паст дар истеҳсолот, 

коркарди реҷаҳои технологии яхкунонӣ, инчунин омӯзиши масъалаҳои 

созгории навъҳо мебошад. 

Бо вуҷуди зиёд будани таҳқиқотҳои олимони кишварҳои гуногун оид ба 

яхкунонии ангур, метавон чунин натиҷагирӣ кард, ки дар мамлакати мо 

тадқиқоти систематикӣ оид ба ин масъала хеле кам гузаронида шудааст, ё 

умуман дар ин соҳа тадқиқотҳо мавҷуд нестанд.  

Таҳлили  маводи адабиёти соҳаи зикршаванда аз он шаҳодат медиҳад, ки 

агар тавсияномаи реҷаҳои муносиби яхкунонӣ ва нигоҳдории ашёи хоми меваю 

буттамева дар минтақаҳои гуногун якхела бошад, пас интихоби навъҳои барои 

яхкунонӣ муносиб ба минтақаи дар он истеҳсолшванда бояд мувофиқ кунонида 

шавад. Дар ин ҷо навъ яке аз омилҳои асосӣ ба ҳисоб рафта, барои зудяхкунонӣ 

ва нигоҳдории дурударози маҳсулот шароит муҳайё месозад.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар минтақаи ҷанубӣ ва ҳам дар минтақаи 

шимолии он ангурпарварӣ рушд кардааст, аммо оид ба созгории навъҳои ангур 

вобаста ба усули обёрӣ барои яхкунонӣ ва дурудароз нигоҳдории он то ҳол 

тадқиқот гузаронида нашудааст. Муҳиммияти ин мавзӯъ дар он аст, ки дар 

шароити муосир, ҳангоме ки майдонҳои парвариши ангур васеъ шуда 

истодаанд, навъҳои гуногуни ангури ба зараррасонҳо ва бемориҳои растанигӣ 

тобовар аз тарафи селексионерҳо бояд ба вуҷуд оварда шаванд.  

Ҳамин тавр, таҳлили анҷомдодаи мо аз он шаҳодат медиҳад, ки 

зудяхкунонӣ равандест, ки ба он бисёр омилҳо, махсусан системаҳои 

мураккаби биологии объектҳои растанигӣ таъсир мерасонанд ва пешрафти кор 
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аз сифати ашёи хом, қобилияти гузаронидани ҳарорати паст бе вайроншавии 

сохтори бофтаҳо, усули яхкунӣ, суръати яхкунонӣ, ҳарорат, шакли маҳсулот, 

гармигузаронӣ ва дигар нишондиҳандаҳо вобастагии калон дорад. 

Вобаста ба ин, тадқиқоти ангур аз рӯйи усули обёрӣ, ки барои яхкунонӣ 

созгор аст, дар шароити Тоҷикистони Шимолӣ  аз ҷиҳати нишондиҳандаҳои 

физикию химиявӣ, технологӣ, биохимиявӣ, микробиологӣ ва органолептикӣ 

ҳам аҳамияти илмӣ ва ҳам амалӣ дорад. 
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БОБИ 2. МАВОДҲО ВА УСУЛҲОИ ТАДҚИҚОТ 

 

Барои тадқиқот ангурҳои навъи Тоифии гулобие, ки аз рӯйи усулҳои 

обёрии гуногун, обёрии ҷӯякӣ ва обёрии қатрагӣ гирифта шуданд, интихоб 

гардида, таҳлилҳо гузаронида шуд: 

 1. Таҳлили таркиби механикии хӯшаҳо аз рӯйи методикаи Н.Н. 

Простосердов (1946) гузаронида шуд. 

2. Қобилияти наминигоҳдории меваи ангур аз рӯйи дастури методии 

«Методические рекомендации по хранению плодов, овощей и винограда», 1998 

санҷида шуд. 

3.  Ҳиссаи массаи қандҳо тавассути рефрактометр аз рӯйи  СД 27198-87 

санҷида шуд [85]. 

4.  Ҳиссаи массаи туршнокии титронӣ бо усули титрометрӣ аз рӯйи  СД 

25555.0-82 ташхис карда шуд [86]. 

5. Баҳодиҳии органолептикии меваи ангур дар дегустатсияҳои пӯшида аз 

рӯйи ҷадвали 5 баллӣ, тибқи нишондиҳандаҳои зерин гузаронида шуд: намуди 

зоҳирӣ, рангнокӣ, бӯй, ғилзатнокӣ, таъм [87,88]. 

Барои ба даст овардани натиҷаҳои саҳеҳ, тайи солҳои 2016-2018 

такроран 4-5 маротиба дар заминаи натиҷаҳои бадастомада тадқиқот 

гузаронида шуд. 

Барои гузаронидани тадқиқот чӣ хеле ки дар боло қайд гардид, якчанд 

маводҳо ва усулҳо истифода шуданд: таҳлили таркиби механикии хӯшаҳои 

ангур, муайянкунии қанднокӣ ва туршнокии титронии намунаҳои 

тадқиқшаванда ва ба амсоли инҳо. 

Тартиби гузаронидани таҳлили таркиби механикии хӯшаҳои ангур: 

Хӯшаи ангур аз шона ва мева иборат буда, меваҳо бошанд, аз пӯст, лаҳми 

шарбатдор ва тухм таркиб ёфтаанд. Нақшаи таҳлили механикии ангур аз 

рӯйи методикаи Н.Н. Простосердов омӯзиши сохти хӯшаҳо, ҷойгиршавии 

меваҳо ва таркиби хӯшаи ангурро дар бар мегирад . Барои гузаронидани 

таҳлили механикии сохти хӯшаҳо аз намунаи миёна якчанд хӯшаи 
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муқаррарии намунаи тадқишавандаро  интихоб намуда, вазни ҳар як хӯша 

(бо грамм), миқдори меваи дар он (дона), вазни ҳамаи меваҳои хӯша (бо 

грамм), вазни шонаҳо (бо грамм), вазни меваҳо (бо % аз вазни умумии 

хӯша), вазни шонаҳо (бо % аз вазни умумии хӯша), нишондиаҳандаи сохти 

хӯшаи ангур (таносуби вазни мева ба вазни шонаҳо), ва нишондиҳандаи 

мевагӣ (миқдори мева дар 100 грамм хӯша)-ро муайян менамоянд. Барои 

таҳлили ҷойгиршавии меваҳо вазни пӯст дар хӯша, вазни лаҳм дар хӯша, 

вазни тухмҳо дар хӯша (бо грамм), миқдори тухмҳо дар хӯша (дона), вазни 

100 донаи тухм, вазни миёнаи 100 донаи ангур, вазни миёнаи 100 донаи 

пӯсти ангур, вазни миёнаи тухмҳо дар 100 донаи ангур, вазни миёнаи лаҳми 

100 донаи ангур, миқдори тухмҳо дар мева (дона) ва нишондиҳандаи 

ҷойгиршавии мева (таносуби вазни лаҳми мева бар вазни пӯсти мева)-ро 

муайян мекунанд. 

Барои таҳлили таркиби хӯшаи ангур: (бо % аз вазни тамоми хӯша) 

шона, пӯст, тухм, лаҳм, асос (ҷамъулҷамъи шонаҳо ва пӯст), боқимондаи 

қисмҳои сахти мева (ҷамъулҷамъи шона, пӯст ва тухм) ва дар охир 

нишондиҳанди таркибӣ (таносуби лаҳм бар асоси мева)-ро муайян месозем.  

Ҳиссаи массаи қандҳо тавассути рефрактометр аз рӯйи  СД 27198-

87: Барои гузаронидани ташхиси мазкур 100гр намунаи  ташхисшавандаро 

гирифта, тавассути таҷҳизоти махсус шарбаташро фишурда мегирем. Аз 

ҳисоби он ки дар таркиби шарбати ҳосилшуда ҳиссачаҳои лаҳми мева низ 

мавҷуданд, бо воситаи қоғази обполо қисми шаффофи онро полида 

мегирем. Сипас тавассути маҳлули спирти этил оинаи кории 

рефрактометрро тоза намуда бо воситаи оби муқаттар нишондоди онро ба 

1.333 меорем. Баъд  бо воситаи  қатрагирак аз намунаи ҳосилшуда 1 мл 

гирифта ба болои оинаи кории рефрактометр ҷойгир менамоем. Аз рӯйи 

нишондоди тақсимоти окуляри рефрактометр миқдори қанди дар таркиби 

ангур мавҷудбударо бо фоиз ҳисоб мекунем.   
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Ҳиссаи массаи туршнокии титронӣ бо усули титрометрӣ аз 

рӯйи  СД 25555.0-82: 25,0 гр намунаро бар кашида ба дохили шишаи хушк, 

ки ҳаҷмаш ба 500 см
3
 баробар аст (намуди шишаи катик) дохил мекунанд ва 

бо маҳкамкунаке, ки устувор аст, маҳкам мекунанд. Колбаи 250 см
3
 бо оби 

муқаттари ҳарораташ 18-20°С пур карда ¼ ҳаҷми онро ба дохили шиша 

мерезанд. Намуна ва оби муқаттарро, ки дар дохили шиша аст бо ёрии 

чӯбчаи шишагӣ ё чӯбин нағз омехта мекунанд.  

Ба болои маҳсулоти тайёршуда боқимондаи обро мерезанду 

сарпӯшашро пӯшида, муддати 2 дақиқа нағз омехта мекунанд. Сипас 

муддати 10 дақиқа дар ҳолати ором мегузоранд. Сипас боз муддати 2 дақиқа 

нағз омехта намуда, боз муддати 8 дақиқа ором мегузоранд. Пас аз 8 дақиқа 

қабати моеъашро бо ёрии коғази обполо ҷудо мекунанд.  

Бо ёрии қатрагирак ба дохили истакони хушк 50 см
3
 маҳлулро 

гирифта ба дохили он 2-3 қатра индикатори фенолфталеин ҳамрох мекунанд 

ва бо ёрии маҳлули 0,1 нормалаи ишқори натрий ё ишқори калий (NaOH ё 

KOH) титр мекунанд, то пайдо шудани ранги пасти гулобӣ, ки ба муддати 1 

дақиқа устувор аст. 

Туршнокии ангурро K, град (°) аз рӯйи формулаи зерин ҳисоб 

мекунанд: 

 

                                                 
      

       
                                                         (1) 

 

дар ин ҷо V – ҳаҷми маҳлули ишқори сарфшуда, см
3
; 

                  V1 – ҳаҷми оби муқаттари истифодашуда, см
3
; 

                  a – коэффитсиенти ҳисоб ба 100 грамм намуна; 

                  m – вазни  намуна, гр; 

                  V2 – ҳаҷми маҳлули гирифташуда, см
3
. 
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2.1. Нақшаи гузаронидани тадқиқот 

 

 

 

 

 

 Таҳлили адабиёт, 10 соли охир 

 Кофтукови патентӣ, 10 соли охир 

 

 

 

 

 Марҳалаи нашъунамо (фенология) – и ангури тадқиқшаванда 

 Ҳосилнокӣ ва сифати ангури тадқиқшаванда 

 Нишондиҳандаҳои таркиби механикии ангури тадқиқшаванда 

 Динамикаи пухтарасиши ангури тадқиқшаванда 

  Таъсири натиҷаи истифодабарии обёрӣ ба таркиби пӯсти ангур 

 Коркарди хати қубури обмонии қатрагӣ барои обёрии ангур аз бутилҳои 

пластикӣ 

 

 

 

 

 Тағйирёбии нишондиҳандаи органолептикии ангури тадқиқшванда 

 Таркиби химиявии ангур ҳангоми яхкунонӣ ва нигоҳдории дурудароз 

 

 

 

Расми 1. - Нақшаи гузаронидани тадқиқот 

Асосноккунии технологияи нигоҳдорӣ ва коркарди ангур вобаста аз 

усули обёрӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) 

Нишондиҳандаҳои агробиологӣ ва увологии ангури навъи Тоифии 

гулобӣ аз рӯйи усулҳои гуногуни обёрӣ (ҷӯякӣ ва қатрагӣ), ки ба 

раванди яхкунонӣ таъсир мерасонанд  

 

 

 

 

Нишондиҳандаҳои сифатии ангури аз рӯйи усулҳои гуногуни обёрӣ 

интихобшуда пас аз яхкунонӣ 

Апробатсия дар корхона ва гирифтани нахустпатент 
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2.2. Шароитҳои агроэкологии мавзеи гузаронидани тадқиқот 

 

Шароити хок. Минтақаи таҷрибавӣ дар массиви Хоҷа-Боқирғон 

(ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, хоҷагии деҳқонии «Ғуломҷон») ҷойгир аст. Хоки 

ин минтақа хокистарии тираранг буда, хокҳосилшавӣ аз ҷинси аллювиалӣ-

пролювиалии таҳнишинҳои регӣ-шағалӣ (аз рӯйи маълумоти Институти 

хокшиносӣ) ба амал омадааст. Қисми болоии буриши хок қабати зарди пасти 

гулобитоби корами тираранг, гилхок дошта, камсанг, миёнасанг ва баъзан 

серсанг (устухонбандӣ) мебошад ва иқтидори қабати шудгоршаванда 25-50 

см ва аз ин ҳам зиёдро ташкил медиҳад. Дар ҳудуди ин фазо системаи 

решагии растаниҳо ҷойгираст. Поёнтар аз он фазои серсанги хобида, бо 

регсанг, баъзан сангрезаҳои регхокии дорои ранги хокистарии равшан ҷойгир 

шудааст.  

Замини серсанги хокистарии тираранги минтақаи таҷрибавӣ аз рӯйи 

мавҷудияти умумии гумус, нитроген, фосфор ва калий ба заминҳои камбағал 

дохил мешавад. Дар он гумус ва нитрогени умумӣ кам буда, аз як тарафи хок 

ба поён боз ҳам камтар мешавад. Махсусан, миқдори онҳо ҳангоми бозҳисоб 

дар ҳамаи массаи хок камтар аст: танҳо 0,34% гумус дар қабати болоии 

шудшаванда ва 0,22% дар қабати поёнии зеришудгорӣ (30-50 cм). Нитрогени 

умумӣ мувофиқан дар чуқуриҳо 0,03 % ва 0,02 %, фосфор 0,14 % ва 0,10 %, 

калий 0,6 % ва 1,0 % мавҷуданд. Вобаста ба ин истифодаи ҳарсолаи меъёрҳои 

зиёди нуриҳои минералӣ талаб карда мешавад. [89-92], [М-3].   

Натиҷаҳое, ки ҳангоми муайянкунии хосиятҳои физикии хоки 

хокистарии тираранги иқтидораш ками обёришавандаи минтақаи таҷрибавӣ 

ба даст омад, дар ҷадвали 1 оварда шудааст. Аз ҷадвал дида мешавад, ки дар 

фазои аз 20 то 110 см серсангии хок бисёр шуда, мувофиқан ҳаҷми сангзорӣ 

ва устухонбандии он низ зиёд мегардад.  
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Ҷадвали 1. - Хосиятҳои физикии хоки хокистарии тираранги камиқтидори 

минтақаи таҷрибавӣ  

Фазо, 

См 

Сангзорӣ, % Устухонбандӣ, % Вазни нисбӣ, г/см
3
 Вазни ҳаҷмӣ, г/см

3
 

Вазн Ҳаҷм Вазн Ҳаҷм  Хоки 

маҳин  

Устухонб

андӣ  

Умум

ӣ  

Хоки 

маҳин 

0-20 22,3 16,1 22,3 16,1 2,74 2,40 1,75 1,62 

20-45 37,5 30,9 34,4 28,5 2,76 2,59 2,13 1,92 

45-83 68,5 55,4 61,1 48,7 2,78 2,42 1,96 1,39 

83-110 77,2 76,3 57,2 60,2 - 2,32 2,17 2,10 

 

Вазни нисбии фазои хок дар хоки маҳин аз 0-20 то 83 см зиёд мешавад. 

Вазни ҳаҷмии кам дар фазои болоии хок мушоҳида карда мешавад.  

Шароити агроиқлимӣ. Дар давраи гузаронидани тадқиқот  (солҳои 2016-

2018) пастшавии ҳарорати ҳаво ба ҳисоби миёна дар моҳҳои январ - феврал аз -

12,2°С боло мушоҳида мешуд. Дар соли 2018 пастшавии ҳарорати ҳаво ба -

12,7
о
С расид (ҷадвали 2).  

 

Ҷадвали 2. - Маълумоти метеорологии маркази гидрометеорологии 

вилояти Суғд барои солҳои  2016-2018 (метеостансияи «Обанбори Қайроққум») 

 

Солҳо 

Ҳарорати ҳаво,
о
С Миқдори боришот, 

Мм 

Миқдори 

рӯзҳо бо 

суръати 

шамол 

15м/сония ва 

беш аз он 

Рӯзҳои 

камшамол, 

июл-октябр Зиёдтари

н 

Камтар

ин  

Ҳамагӣ  

мм
3
 

Аз моҳи 

октябр то 

моҳи 

март 

2016 40,6 -11,8 184,0 98,2 107 4 

2017 43,5 -12,2 155,1 113,5 98 2 

2018 45,7 -12,7 231,8 82,7 61 3 

Ба ҳисоби 

миёна 

43,2 -12,2 157,2 85,2 69,5 3 
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Ҷойгиршавии минтақаи Тоҷикистони Шимолӣ дар қисми ғарбии водии 

Фарғона ва мавқеи ҷуғрофии он ба шароити иқлими маҳал таъсир мерасонад, 

ки он бо хушкии сахт ифода меёбад [93-95]. 

Дар давраи тобистон иқлим то 45,7°С гарм шуда, намнокии ҳаво паст 

мебошад (ба ҳисоби миёна дар давраи тобистон 37-60%-ро ташкил медиҳад). 

Давраи устувори ҳавои гарм ба ҳисоби миёна 306-318 рӯзро дар як сол 

ташкил медиҳад. Дар ин давра суммаи ҳарорати фаъол тақрибан 5100°С 

мебошад, ки барои пухтарасиши ҳосили навъҳои дерраси ангур шароит муҳайё 

месозад. 

 

2.3. Маълумоти мухтасар оид ба интихоби навъи ангуре, ки аз рӯи 

усули обёрӣ парвариш ёфтааст 

 

Меваи ангур хусусияти хуби биологӣ дорад, барвақт ба ҳосил медарояд, ба 

хушкӣ нисбатан тобовар аст, ки ин ба ташаккули устувору чуқурии таносуби 

решагии он вобаста аст; ба замин талаботи хос надорад, дар заминҳое, ки барои 

зироатҳои дигар камтар мувофиқанд ё тамоман номувофиқанд (дар 

доманакӯҳҳо, заминҳои похсагину шӯразор, қумзор, шағалзор, санглох ва 

ғайра) рӯида, ҳосили дилхоҳ дода метавонад; узвҳои вегетативиаш қобилияти 

хуби худидоракунӣ доранд; растании ток дар шароити гуногун сабзиш ва 

ҳосилдиҳии худро идора мекунад, ки он солбандии ҳосилдиҳии токро аз байн 

мебарад.  

Масъалаи дигар ва муҳими бахши токпарварӣ баровардан ва беҳтар  

намудани навъҳои ангури мавҷудбуда, зиёд намудани маҳсулнокӣ, сифат ва 

тобоварии комплексӣ ба шароити носозгори муҳити атроф (ҳарорати паст, 

хушкӣ), касалиҳо ва ҳашаротҳои зарарасон мебошад. 

Дар ин маврид интихоби навъи ангур бо мақсади ба вуҷуд овардани 

конвейери махсус, ки пайдарпай ба дастархони мардум ангурро аз моҳи июн то 

моҳи октябр расонида, дар фасли зимистон дар хонаҳои махсус (яхдонҳо ва 

ғайра) тару тоза нигоҳ дошта мешавад, муҳим арзёбӣ мегардад. 
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Муқаррар карда шудааст, ки ҳолати оромии баландро ангуре дорост, ки 

лаҳми зич, пӯсти ғафс  ва инчунин миқдори зиёди қанд дар таркибаш дорад, 

асосан инҳо навъҳои деррас ва миёнарас мебошанд. 

Барои нигоҳдории дурудароз асосан ангурҳои навъи деррас коршояманд. 

Аммо баъзе навъҳои тезрас низ барои нигоҳдории тӯлонӣ метавонанд мувофиқ 

бошанд, ба шарте ки бо истифодаи атмосфераи танзимшаванда ба муддати 2-3 

моҳ ва зиёда аз он муҳлати нигоҳдорияшон зиёд карда шавад.  

Дар мавзеъҳои ангурпарварӣ ангурҳое мавҷуданд, ки маҳз барои 

нигоҳдорӣ ба муддати тӯлонӣ пешбинӣ шудаанд. Аз рӯйи тадқиқоти дар 

донишкадаи хоҷагии халқи Маскав ба номи Г.В. Плеханов гузаронидашуда 

барои нигоҳдории дурударози ангур дар шароити Ӯзбекистон чунин навъҳо 

созгоранд: Тоифии гулобӣ, Нимранг, Агадай, Октябрӣ, Кисагӣ, Италия, 

Кишмиши гулобӣ, Қаробурну. Навъҳои ҳолати оромиашон зиёд Шакарангури 

тошкандӣ, Катта-Қӯрғон, Ҷанҷолқаро, Тоифии гулобӣ, Ҳусайнии сафед, 

Султонӣ мебошанд. Ҳолати оромии навъи ангурҳое, ки дар Тоҷикистон 

парвариш мешаванд, хеле кам омӯхта шудааст, аз ҷиҳати усули обёрӣ бошад, 

муҳлати нигоҳдории ангур тамоман омӯхта нашудааст. Тоифии гулобӣ навъи 

ангури осиёимиёнагии деррас мебошад. Хӯшаҳои он калон ё хеле калон буда, 

ҷойгиршавии мевааш миёна аст, шакли номуайян ва теғаҳои ташаккулёфта 

дорад, ки аз ин ҳисоб ҳаҷми хӯшаро зиёд шуда, барои борпечкунии ангур монеа 

эҷод мекунад. Вазни миёнаи хӯша 750-825г-ро ташкил медиҳад. Мевааш калон 

буда, шакли силиндрии дарозрӯя ё тухмшакли дарозрӯяро бо қуллаи кунд дорад 

[96-99]. 

 Дар ҷадвали 3 таркиби химиявии ангури навъи Тоифии гулобӣ оварда 

шудааст. 

Ҷадвали 3. - Таркиби химиявии ангури навъи Тоифии гулобӣ 

Номгӯйи нишондиҳандаҳо Миқдор, гр 

Сафеда  0,6гр 

Равған  0,6гр 

Ангиштоба  20,4гр 

Нахҳои  хӯрокӣ 1,6гр 
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Давоми ҷадвали 3 

 
Об  75,5гр 

Кислотаҳои равғанини носер 0,2гр 

Хокистарнокӣ  0,5гр 

Кислотаҳои равғанини сер 0,2гр 

Моно- ва дисахаридҳо 20,4гр 

 

Ин навъи ангур дар шакли тару тоза истифода мешавад. Ба туфайли 

намуди зоҳирии дилкаши хӯшаҳо, сифат ва мазаи аъло, интиқолнокии баланд 

ва нигоҳдории хуб навъи Тоифии гулобӣ ба яке аз навъҳои беҳтаринест, ки ба 

марказҳои шимолии минтақаҳои гуногун содирот мешавад. Дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ин навъи ангур дар соҳаи шароббарорӣ барои истеҳсоли шароби 

десертӣ истифода бурда мешавад. Тоифии гулобӣ ба монанди дигар навъои 

осиёимиёнагӣ назар ба хунукӣ бештар ба хушкӣ тобовартар аст. Назар ба дигар 

навъи ангурҳо ба бемориҳои замбӯруғӣ (оидиум ва антракноз) тобовар аст. 

Инчунин, ин навъи ангурро дар шакли хушккардашуда бо тухмҳояш низ 

истифода мебаранд. Онро бо таъсири нури офтоб хушк мекунанд.  

Пӯсти ангур аз эпидермис ва якчанд қабати ҳуҷайраҳои дар поён 

ҷойгирбуда иборат аст. Ин он қисмест, ки дар натиҷаи пахшкунии меваи ангур 

боқӣ мемонад. Дар он сарҳади аниқ мавҷуд нест; инчунин мафҳуми морфологӣ 

низ надорад. Меваи ангурро бурида, бо ёрии пинсет аз дохилаш ҳамаи қисмҳои 

мавҷудбударо, сипас сатҳи дохилии пӯстро тоза мекунем, то замоне ки моддаи 

рангкардашуда намудор нашавад. Инчунин, қабати камбие, ки дар пӯст 

ҳангоми экстраксияи лаҳм ҳангоми пресс кардан боқӣ мемонад, масалан, 

ҳангоми истеҳсоли май бо усули сафедкунӣ, тоза карда мешавад. Пӯст дар 

энология нақши муҳимро мебозад. Таркиби майи сурх на танҳо аз лаҳми ангур 

вобаста аст. Барои истеҳсоли майи баландсифат дигар қисмҳои ангур ва асосан 

пӯсти он низ истифода мешавад. Навъи май аз рӯйи усули истифодабарии 

қисмҳои гуногуни ангур, махсусан пӯсти он  аниқ муайян карда мешавад 

[100,101]. 
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Дар пӯсти ангур аз шаш то даҳ қабати ҳуҷайраҳои камбӣ мавҷуданд. Ҳар 

қадаре ки онҳо ба сатҳи мева наздик ҷойгир бошанд, ҳуҷайраҳо ҳамон қадар 

хурд ва девораҳояшон ғафс мешавад; онҳо шакли дарозрӯя дошта, 

инкишофёбандаанд, дар байни лаҳми варамкардаи дохилӣ ва эпидермиси зери 

фишори он ёзанда зич ҷойгир шудаанд. Дар дохили ҳуҷайраҳои андозаҳояшон 

калон девораҳои онҳо маҳинтаранд. Дар натиҷаи буридани меваи ангур 

муқаррар карда шудааст, ки аниқ муайян намудани сарҳади байни пӯст ва лаҳм 

ғайриимкон аст; гузариши яке ба дигаре тадриҷан ба амал меояд. Аз ғафсии 

девораи ҳуҷайраҳо, ки аз онҳо пӯст ва лаҳм таркиб ёфтаанд, ғилзатнокии меваи 

ангур вобастагӣ дорад. Одатан дар навъҳои ангуре, ки барои истеъмоли тару 

тоза пешбинӣ шудаанд, меваҳояшон пӯсти маҳин, ғарчосӣ ва лаҳми сероб 

дошта, дар ангури барои нигоҳдорӣ пешбинишуда, баръакс  пӯсташон дурушт 

ва серлаҳм мебошад (расми 8). 

 

Расми 8. - Сохтори буридашудаи пӯсти меваи ангур 

 

 Эпидермис аз як қабати ҳуҷайраи шакли дурустшуда иборат аст. Бо ёрии 

микроскопи электронӣ мавҷудияти масомаҳои пӯсти ангурро ба миқдори 25 то 

40 дар як мева мушоҳида кардан мумкин аст; дар атрофи ҳар як масома хиргоҳ 

аз бофтаи нобудшуда ё нобудшудаистода, бо тарқишҳо маҳдудкардашуда, ки 

Botrytis cinerea метавонад, барои воридшавӣ ба дохили мева истифода барад, 

мавҷуд аст. Ғафсии эпидермис вобаста ба навъ тағйир меёбад; дар навъи Витис 

винифераи он аз 1,5 то 3,8мкм ва дар навъҳои амрикоӣ бошад, аз 4 то 10мкм-ро 

ташкил медиҳад. Эпидермис бо пардаи бофтаи махсус, кутикулае, ки  локи хеле 
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маҳинро ба хотир меоварад ва онро бо ишқори калий коркард намуда ҷудо 

кардан мумкин аст, пӯшонида шудааст. Ғайр аз ин  меваҳо аз берун бо лояи 

пруин, яъне моддае ки дар таркибаш мум мавҷуд буда,  ба мева намуди 

бахмалӣ ва ранги махсус мебахшад, пӯшонида шудаанд. Зери микроскопи 

электронӣ пруин ба пулакчаҳое шабоҳат дорад, ки якдигарро пинҳон месозанд. 

Аз рӯйи маълумоти олимон пруин аз 2/3 кислотаи олеин ва 1/3 пайвастагиҳои 

гуногун (спирт, эфирҳои мураккаб, туршиҳои равғанин, алдегидҳо) таркиб 

ёфтааст. Муми кутикула пӯстро аз намнокшавӣ эмин нигоҳ дошта, бухоршавии 

обро бартараф месозад. Нуфуспазирии эпидермисро барои буғи об бо 

дастгоҳҳои электрикӣ чен кардан мумкин аст, он дар вақти пухтарасиш ба 

афзуншавӣ майл мекунад. 

 

Расми 9. - Намуди зоҳирии пруини ангури навъи Тоифӣ зери микроскопи 

электронӣ (калон кардани ҳаҷм тақрибан 4500) 

 

Муми кутикула ҳангоми истеҳсоли май нақши муҳимро мебозад. Брешо ва 

ҳамкорони ӯ исбот намуданд, ки инкишофи хамиртуршҳо дар муҳити анаэробӣ 

аз ҳисоби экстракти муми ангур ва кислотаи олеалолӣ суръат мегирад. 

Агар эпидермис бо ягон касалӣ (масалан, оидиум) ҷароҳат ёфта бошад, он 

гоҳ ҳуҷайраҳо қобилияти чандирнокии худро гум карда, наёзанда мешаванд, 

меваҳо ҳаҷман калон шуда, пӯсташон медарад ва мекафад.   

Пӯст миқдори на он қадар зиёди қанд дорад, ки тағйирёбанда аст; дар 



52 
 

 
 

пӯсте, ки аз 1000 дона мева гирифта шудааст, аз 0,7 то 3,0г қанд дарёфт гардид, 

дар ҳоле ки дар лаҳми он аз 140 то 175г қанд мавҷуд буд. Пӯст аз селлюлоза 

(1/4 ё 1/5 ҳиссаи вазни моддаҳои хушкро ташкил медиҳад), пектинҳои 

ҳалнашаванда, сафедаҳо (аз 10 то 15%) бой мебошад.  

Кислотаи себ дар пӯсти меваҳои сабз мавҷуд буда, ҳангоми пухтарасии ин 

меваҳо гум мешавад. Ҳамчунин, дар пӯсти ангур кислотаи шароб низ ба 

миқдори ночиз мавҷуд аст, аммо кислотаи лимӯ нисбатан зиёдтар мебошад. 

Дар лаҳми пухтарасида кислотаҳо дар шакли намакҳо аз 1/3 то ¼ ҳиссаро 

ва ё баръакс, дар шона ва дар пӯст доимо зиёдтар кислотаи дар шакли намак 

мавҷудбуда, назар ба ҳолати озод, ки бо рН-и баланд ифода ёфтааст, ташкил 

медиҳанд. Пӯст низ ба мисли шона аз полифенолҳо бой аст. Дар навъҳои сурхи 

ангур нисбат ба навъҳои сафед ду маротиба зиёдтар полифенолҳо мавҷуданд. 

Дар пӯсти ангур пигментҳои сурх ва зард ва моддаҳои бӯйдиҳанда зиёданд. 

Дигар пигментҳо (хлорофилл, ксантофилл, каратиноидҳо), ки дар меваҳои хом 

мавҷуданд, бо фарорасии пухтарасиш гум мешаванд. 

Рангнокии пӯсти ангур дар марҳалаи пухтарасиш ҳувайдо гашта, дар 

ҳолати  пурра пухтани мева ранги он баландтар мегардад. Антосианҳо дар пӯст 

ҷойгиранд. Онҳо одатан 3 ё 4 қабати ҳуҷайраи зери эпидермис ва дар баъзе 

ҳолатҳо агар меваро пахш кунем, қатраҳои охирин рангноканд (дар солҳое, ки 

рангнокии баланд доранд), қабати бештари ҳуҷайравиро ташкил медиҳанд. 

Лаҳм низ мисли пӯсти ангур метавонад шарбати рангин дошта бошад 

(навъҳои рангдиҳанда, баъзе навъҳои гибриди амрикоӣ ё истеҳсолкунандагони 

воқеӣ). Дар навъи Аликант-Буше 22% антосианҳо дар лаҳм мавҷуданд. 

Яке аз ҷузъҳои асосии флавоноидӣ ин изокверситрин ё глюкозиди 

кверсетин мебошад, ки ҳам дар эпидермиси навъҳои сафед ва ҳам навъҳои сурх 

ҷойгир аст. Бешубҳа, дигар ҳосилаҳои флавоноидӣ низ ҳастанд, аммо ба 

миқдори ночиз ё ин ки онҳо тамоман номуайян мебошанд. 
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БОБИ 3. НАТИҶАҲОИ КОР ВА ТАҲЛИЛИ ОН 

3.1.Хусусиятҳои агробиологӣ, ҳосилнокӣ ва сифати ангури тадқиқшаванда 

дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

  

Ангури навъи Тоифии гулобӣ, ки муродифҳои он Тоифии сурх, Ҳисорӣ, 

Қизил тоифӣ мебошад, дар Тоҷикистон яке аз навъҳои пурқимати деррас ба 

ҳисоб меравад. Аз соли 1965 ба ноҳияҳо тақсим карда шудааст. Дар водии 

Ҳисор дар якҷоягӣ бо навъи Ҷавзи сафед асоси ангурзорҳои куҳнаро ташкил 

медиҳад. Ба гурӯҳи навъҳои шарқии экологӣ-географӣ дохил мешавад [102]. 

Дар Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Туркманистан, Қазоқистон, Қирғизистон, 

инчунин Доғистон, минтақаҳои Краснодар ва Ставрополи  Федератсияи Русия 

ноҳиябандӣ карда шудааст. 

 

 

Расми 2. - Ангури навъи Тоифии гулобӣ 

 

Дар ин қисми кор нишондиҳандаҳои муқоисавии агробиологӣ ва увологии 

ангури навъи Тоифии гулобӣ аз рӯйи ду усули обёрӣ: қатрагӣ ва ҷӯякӣ, бо ҳисоби 

миёнаи солҳои 2016-2018, ки барои нигоҳдории тӯлонӣ пешбинӣ шудаанд, 

пешниҳод гардидаанд.  
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Расми 3. - Лаҳзаҳо аз таҷрибаомӯзӣ 

 

Бояд қайд кард, ки тадқиқот дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, (колхози Абдулло 

Раҳимбоев, хоҷагии деҳқонии «Пурфайз»), ҳозира ҷамоати Дадобой Холматов, 

хоҷагии деҳқонии  «Ғуломҷон» ва қисми озмоишии кор бошад, дар ҶДММ  

«Фархунда», ки ба истеҳсоли маҳсулоти тайёр ва нимтайёри яхкунонида машғул 

аст ва дар озмоишгоҳи «Коркарди маҳсулоти кишоварзӣ»-и кафедраи маҳсулоти 

хӯрокӣ ва агротехнологияи ДПДТТХ ба номи академик М.Осимӣ гузаронида 

шудааст. Тавре ки қаблан қайд карда шуд, яхкунонии намунаҳои ангур дар 

ҶДММ “Фархунда” бо ду реҷа: таҳти ҳарорати  -18
0
С ва -30

0
С ва нигоҳдорӣ таҳти 

ҳарорати -18
0
С дар таҷҳизоти яхкунонии DOUBLE  DRUM  SPIEA  FREEZER, 

Model: SLD-500 (диапазони яхкунонӣ  -35±2
0
С) гузаронида ва ҳарорати маҳсулот 

бо ҳароратсанҷи Checktemp (диапазони ченкунӣ -50...150
0
С) чен карда шуд. 
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Расми 4. - Таҳлили таркиби механикии ангур 

 

Дар сатҳи болоии ангури Тоифии гулобӣ ҷӯяки на он қадар чуқур мавҷуд 

аст. Ранги мева дар хӯша якхела нест, он ҳангоми дастрасии хуб ба равшанӣ 

намуди диққатҷалбкунандаи гулобиро соҳиб мегардад, ки аксар вақт бо ранги 

бунафш омехта шудааст ва агар меваҳо  дар ҷойи соя бошанд, ранги сабзи 

зардчатоб ва доғҳои гулобиро доранд. Пӯсташ нисбатан ғафсу эластикӣ буда, аз 

дарун сурхи баланд аст ва аз нуқтаҳои пароканда ва лояи пруини ғафсиаш 

миёна ташаккул ёфтааст. Лаҳмаш сероб, сергӯшт, зич ва ғарчосӣ мебошад. 

Мазааш муқаррарӣ ва ба қадри кофӣ хушлаззат ҳаст.  

 

Расми 5. - Рафти гузаронидани тадқиқот 
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Марҳилаи вегетатсионӣ (наъшунавмо) аз муғҷабандӣ то пухтарасии 

техникӣ  155-170 рӯзро дар бар мегирад [М-1]. Дар ҷадвали 4 гузариши 

марҳилаҳои вегетатсионӣ ё худ фенологияи ангури навъи Тоифии гулобӣ аз 

рӯйи усулҳои обёрии қатрагӣ ва ҷӯякӣ, бо ҳисоби миёнаи солҳои 2016, 2017, 

2018 оварда шудааст. 

 

Ҷадвали 4. -Гузариши марҳилаҳои вегетатсионии ангурҳое, ки аз рӯйи 

усули обёрӣ интихоб шудаанд  (ҳисоби миёнаи солҳои 2016-2018) 

Ангури   

Тоифии 

гулобӣ аз 

рӯйи усули 

обёрӣ 

Оғоз Гулкунӣ 
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Ш
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о
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ҷ
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ғ
о
з 

У
м

у
м
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О
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Усули  қатрагӣ 28.03 25.04 27.05 01.06 04.06 15.08 01.10 159 

Усули  ҷӯякӣ 28.03 25.04 27.05 01.06 04.06 15.08 01.10 159 

 

Ин навъи ангурро бо доштани ҳолати оромиаш миёна то моҳи феврал-март 

қатъиян нигоҳдорӣ кардан мумкин аст. Дар шароити нигоҳдорӣ дар яхдонҳо 

низ самаранокии хубро дорад. Боз яке аз хусусиятҳои ин навъи ангур ҳамин 

аст, ки шонаҳои он зуд пажмурда шуда, бо ангидриди сулфур сахт осеб 

меёбанд. Аз ҳамин ҳисоб як қисми донаҳое, ки ба шонаҳо наздик ҷойгиранд, 

мемиранд. Пӯсиши аввалиндараҷаи донаҳо дар дохили хӯша муайянкунии 

саривақтии муҳлати нигоҳдории ангурро душвор месозад ва дар баъзе ҳолатҳо 

ба ҳосилшавии пасмондаи зиёд оварда мерасонад [104-107]. 

Ангури Тоифии гулобӣ навъи серҳосил ба шумор меравад. Дар Осиёи 

Миёна ҳосилнокии он то 14-19 т/га ва дар минтақаҳои шароиташон номусоид 

то 6,5-7,0 т/га мерасад [108,109]. 

Дар ҷадвали 5 ҳосилнокӣ ва сифати ангури Тоифии гулобӣ ба ҳисоби 

миёнаи солҳои 2016, 2017, 2018 оварда шудааст. 
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Ҷадвали 5. -Ҳосилнокӣ  ва сифати ангур  (ҳисоби миёнаи солҳои 2016-2018) 

Ангур аз 

рӯйи усули 

обёрӣ 

Вазни 

хӯша, 

г 

Миқдори 

хӯша дар як 

бутта, дона 

Ҳосилнок

ии 1 бутта, 

кг 

Ҳ
о
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о
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и
и

 1
г
а
/т

 Консентратсияи  

Умумӣ 
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ҳ
о
и
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о
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ӣ
 

Қ
а
н
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н

о
к

ӣ
,г

/

1
0
0
см

3
 

Т
у
р

ш
н

о
к

и
и

 

т
и

т
р

о
н

ӣ
,г

/д

м
3
 

Усули 

қатрагӣ 

500 27 15 11 21,8 0,12 8,5 

Усули  

ҷӯякӣ 

455 27 15 11 21,3 0,19 7,9 

  

Донаҳо ғизлатнокии ғарчосӣ ва сифатии хуби мазадории  худро то дервақт 

нигоҳ медоранд.  

 

3.2.Таркиби механикӣ ва хосиятҳои ангуре, ки барои яхкунонӣ ба кор 

меояд 

 

 Растании ток хусусияти хуби биологӣ дорад, барвақт ба ҳосил медарояд, 

ба хушкӣ нисбатан тобовар аст, ки ин аз ташаккули пурқуввату чуқурии 

таносуби решагии он вобаста аст, ба замин талаботи хос надорад, дар заминҳое, 

ки барои зироатҳои дигар камтар мувофиқанд ё ин ки тамоман номувофиқанд 

(дар доманакӯҳҳо, заминҳои гилину шӯразор, қумзор, шағалзор, санглох ва 

ғайра) рӯида ҳосили дилхоҳ дода метавонад.  

Узвҳои вегетативиаш қобилияти хуби худидоракунӣ дорад. Растании ток 

дар шароити гуногун сабзиш ва ҳосилдиҳии худро идора мекунад, ки он 

солбандии ҳосилдиҳии токро аз байн мебарад [110-112]. 

Увология — илмест, ки компонентҳои алоҳидаи сохтории хӯша ва меваи 

ангур (шона, пӯст, лаҳм ва тухм), сохтор ва хосиятҳои механикии ангур, 

таркиби химиявӣ, инчунин динамикаи пухтарасии мева ва нишондиҳандаҳои 

органолептикии хӯша  ва меваи ангурро меомӯзад [113].  
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Мақсади он омӯхтани тарзи муайянкунии таъиноти навъ барои 

истифодабарии пурраи ҳосил дар шакли тару тоза, яхкунонида ва  

хушккардашуда, ҳамчунин маҳсулоти гуногуни баландсифати ғайриспиртӣ, 

намудҳои гуногуни  шаробу коняк  мебошад. 

Дар ҷадвали 6 нишондиҳандаҳои таркиби механикии ангури 

тадқиқшаванда бо ҳисоби миёнаи солҳои 2016, 2017, 2018 оварда шудааст. 

 

Ҷадвали 6. - Нишондиҳандаҳои таркиби механикии ангур  (ҳисоби миёнаи 

солҳои 2016-2018) 

Ангур аз 

рӯйи 

усули 

обёрӣ 

Сохтори хӯша Ҷойгиршавии мева 

В
а
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г
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ӯ
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у
р
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д

о
н

а
 Вазни мева 

дар хӯша 

Вазни 

хӯша 

Вазни 

пӯст 
Вазни лаҳм 

Вазни 

тухм 

г 

 

% г % г % г % г % 

Усули  

қатрагӣ 

500 419,9 192 489,1 97,8 10,9 2,2 49,4 9,9 372,5 75,5 13,7 2,7 

Усули  

ҷӯякӣ 

455 472,5 306 440,1 96,7 14,9 3,3 37,3 8,2 313 68,8 19,9 4,4 

 

 

Увология ампелографияро пурра менамояд. Ташхиси таркиби механикии 

хӯша ва меваи ангур имкон медиҳад, ки таносуби вазни элементҳои сохтории 

хӯша — шонаҳо ва меваҳо ва дар меваҳо  — пӯст, лаҳм бо афшура ва тухм 

дуруст муайян карда шавад. Таркиби механикии ангур аз чунин 

нишондиҳандаҳои увологӣ иборат аст: сохтори хӯша ва ҷойгиршавии дона. 
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 Расми 6. - Муайянкунии НГА 

 

Нишондиҳандаҳои глюкоатсидометрӣ ин таносуби мавҷудияти қанд бар 

кислота (туршнокии титронӣ) мебошад.  

 

                                                  
 

 
                                                              (2) 

дар ин ҷо: ГАП - нишондиҳандаҳои глюкоатсидометрӣ; 

                   C - миқдори қанд, бо %; 

                   К - туршнокии титронӣ, бо 
0 
Т. 

 

Барои муайян кардан пухтарасӣ ва ғунучини саривақтии ангур муқаррар 

гардида, онро инчунин «нишондиҳандаи пухтарасӣ» низ меноманд. Дар 

ҷадвали 7 динамикаи пухтарасии ҳосили ангури тадқиқшаванда ба ҳисоби 

миёнаи 2016-2018 оварда шудааст. 
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Ҷадвали 7. -Динамикаи пухтарасии ҳосили ангури тадқиқшаванда  

(ҳисоби миёнаи солҳои 2016-2018) 

Ангур 

аз рӯйи 

усули 

обёрӣ 

Консентратсияи умумӣ НГА 

Қанднокӣ, г/100см
3 

Туршнокии титронӣ, 

г/дм
3 

15.08 22.08 29.08 05.09 15.08 22.08 29.08 05.09 15.08 22.08 29.08 05.09 

Усули  

қатрагӣ 

15,9 16,5 17,3 19,8 8,5 7,3 6,9 5,5 1,87 2,26 2,50 3,60 

Усули  

ҷӯякӣ 

15,1 15,8 16,9 19,3 8,9 8,1 7,0 5,8 1,69 1,95 2,41 3,32 

 

 

Нишондиҳандаи глюкоатсидометрӣ бо тағйирёбии динамикаи қанднокӣ 

бар кислотнокӣ аз рӯйи дараҷаи пухтарасӣ тағйир меёбад.  

 

3.3. Баҳодиҳии қобили истеъмол будани аз рӯи усули обёрӣ баъди яхкунонӣ 

ва ва қобилияти наминигоҳдорӣ 

 

Раванди яхкунонии бофтаҳои растанӣ ба ҳосилшавии кристаллҳои ях дар 

мева, таъсироти бисёр ба микросохтори бофтаҳо ва вайроншавии сохтори 

гистологии бофтаҳои ҳуҷайраҳои растанӣ оварда мерасонад. Бо тағйироти 

микросохтории ҳуҷайраҳо, боз як нишондиҳанда – нишондиҳандаи қобилияти 

наминигоҳдорӣ ё худ қобилияти гидрофилӣ, ки аз нимнуфуспазирии 

протоплазмаи зинда ва гидрофилнокии баъзеи компонентҳои он вобастагӣ 

дорад, зич алоқаманд аст. Гидрофилнокӣ дар тағйироти сохтории маҳсулоти 

яхкунонида ва аз ях фаровардашуда нақши муҳимро бозида, ба миқдори 

шарбати аз ҳуҷайраҳои бофтаҳо ҷоришаванда таъсири калон мерасонад [114-

116], [М-2].   

Вобаста ба ин нишондиҳандаи муҳими созгории ашёи растанигӣ барои 

яхкунонӣ, аз ҷумла ангур, қобилияти наминигоҳдорӣ мебошад, ки аз рӯйи 

хосиятҳои навъии худи маҳсулот муайян карда шуда, бо шароити коркард, 

яхкунонӣ, нигоҳдорӣ, мавҷудияти оби баста дар бофтаҳо ва таносуби воқеии 
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ҳиссаи оби яхнакарда ба мавҷудияти умумии намӣ вобастагӣ дорад. Дар 

ВНИИВваПП «Магарач» А.Э. Модонкаева (1988), Г.Ю. Юсупов (1989), В.И. 

Иванченко (1991) дар натиҷаи тадқиқоти созгории зиёда аз 20 навъи ангури дар 

Қрим рӯянда барои яхкунонӣ муқаррар карда шуд, ки шарбатҷудокунии меваи 

ангур ҳангоми тару тоза будани он ночиз буда, 8-12%-ро ташкил медиҳад, 

баъди яхкунонӣ бошад, ин нишондиҳанда барои ҳамаи навъҳо, новобаста аз 

рӯйи усули обёрӣ 2,5-4 маротиба меафзояд. Дар ин ҳолат шарбатҷудокунии 

ангурро бо роҳи сентрифугиронӣ муайян намудаанд. Дар тадқиқоти мо 

талафоти шарбати мева аз рӯйи гуногунии вазни объектҳои яхкунонида ва 

азяхфароварда бо фоиз аз вазни охирӣ бо формулаи зерин ҳисоб карда шудааст: 

                                                
     

     
                                                   (3) 

дар ин ҷо  Г1 – вазни объект то азяхфарорӣ, г; 

                    Г2 – вазни ҳамон объект баъди азяхфарорӣ, г; 

                    Гк  – вазни тухмҳо (дар ҳолате, ки агар вазни тухми ангур 3% 

вазни ангурро зиёд намояд). 

 

Бо мақсади роҳ надодани баҳои субъективонаи созгории меваҳо барои 

яхкунонӣ аз рӯйи меъёри талафоти шарбат, функсияи умумии сифати матлуби 

Харрингтонро истифода мебаранд. Аз рӯйи ҷадвале, ки дар мувофиқа бо ин 

функсия таҳия шудааст, ҳангоми сентрифугиронӣ ба гурӯҳи барои яхкунонӣ 

муносиб метавон навъҳоеро, ки талафоти шарбаташон то 20% аст, дохил намуд, 

ба гурӯҳи хуб – аз 20,1 то 30%, қаноатбахш – аз 30,1 то 35%, бад – аз 35,1 то 

40% ва хеле бад – аз 40% зиёд қабул шудааст. 

Дар ҳолати муайянкунии талафоти шарбат аз рӯйи гуногунии вазни 

объектҳои яхкунонида ва азяхфароварда ба гурӯҳи хеле хуб навъҳои талафоти 

шарбаташон то 5%, гурӯҳи хуб – аз 5,1% то 10%, қаноатбахш – аз 10,1% то 20% 

ва бад – аз 20% зиёд дохил карда мешаванд. 
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Дараҷаи захмёбии механикии сохтори гистологии бофтаҳои ҳуҷайраҳо 

вобаста аз дараҷаи ҳарорат ва суръати яхкунонӣ фарқ мекунад. Ҳангоми оҳиста 

яхкунонӣ кристаллҳои яхи калонҳаҷм ҳосил мешаванд, ки боиси зиёд осеб 

ёфтани ҳуҷайраҳо мегарданд. Дар ин ҳолат чунин талаботи зарурии 

технологияи яхдонӣ, ба монанди таъсироти баргардандаи ҳароратҳои паст 

амалан иҷронашаванда мегардад [117].  

Яхкунонии шиддатнок бо истифодаи ҳарорати криогенӣ (аз -153
0
С боло) 

дар нитрогени моеъ ё усули флюидизатсия дар натиҷаи ҳосилшавии яхпораҳои 

ҳаҷман хурдтар ҳуҷайраҳоро нисбатан камтар нобуд месозад. 

Вобаста ба ин мо таъсири дараҷаҳои гуногуни ҳарорати яхкунониро барои 

шарбатҷудокунӣ, ки яке аз нишондиҳандаи зарурии меъёрии созгории мева 

барои яхкунонӣ ба ҳисоб меравад, тадқиқ намудем. 

Ду  реҷаи яхкунонӣ тадқиқ карда шуд: 

1) оҳиста – дар ҳарорати дорои эътидоли паст -18
0
С; 

2) зуд – дар ҳарорати -30
0
С; 

Дар тадқиқоти мо муқаррар карда шуд, ки қобилияти наминигоҳдории 

бофтаҳои ҳуҷайраҳо, аз як тараф аз хосиятҳои генетикии навъҳо ва аз тарафи 

дигар аз шароит ва реҷаи яхкунонӣ вобастагӣ дорад. Тавре ки дар ҷадвали 8 

нишон дода шудааст, дар ҳамаи реҷаҳои яхкунонӣ аз рӯйи ҳарорат ва суръати 

яхкунонӣ ангуре, ки бо усули обёрии қатрагӣ парвариш ёфтааст, ба гурӯҳи хеле 

хуб бо талафоти шарбат то 5% ва ангури бо усули обёрии ҷӯякӣ парваришшуда 

ба гурӯҳи хуб дохил карда шуд. 

 

Ҷадвали 8. - Нишондиҳандаи шарбатҷудокунии ангур дар реҷаҳои 

гуногуни яхкунонӣ (2016-2018) 

 

Ангур аз рӯйи усули обёрӣ 

Талафоти шарбат таҳти ҳарорат, % 

-18
0
С -30

0
С 

Усули ҷӯякӣ  6,21 6,13 

Усули қатрагӣ  4,22 4,12 
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Дар тадқиқоти мо фарқият ва қонуниятҳои муайян зимни талафоти шарбат 

аз рӯйи реҷаҳои яхкунонӣ падидор мегарданд. Талафоти ками шарбат ҳангоми 

зудяхкунонӣ (-30
0
С) ба назар мерасад. Аз ҳама талафоти зиёди шарбат ҳангоми 

яхкунонии оҳиста (-18
0
С) ба чашм мерасад. 

Дар натиҷаи тадқиқоти мо муқаррар карда шуд, ки нишондиҳандаи ба 

миқдори кофӣ наздики нишондиҳандаи талафёбии шарбатро каме зиёдтар 

реҷаи зудяхкунонӣ таҳти ҳарорати -30
0
С дорад. Аз ҳамин сабаб реҷаи 

зудяхкунонӣ таҳти ҳарорати -30
0
С-ро мо барои истеҳсолот тавсия медиҳем. 

Дар расми 7 қатори ботартиби ангурҳое, ки барои тадқиқот гирифта шуда 

буданд, аз рӯйи талафоти шарбат оварда шудааст. 

 

 

Расми 7. - Қатори ботартиби ангурҳое, ки барои тадқиқот гирифта шуда 

буданд, аз рӯйи талафоти шарбат 

 

Тавре ки дар боло қайд кардем, он навъи ангуре, ки талафоти шарбат дар 

он аз 5% кам аст, ба гурӯҳи хеле хуб ворид карда мешавад ва натиҷаҳои 

тадқиқоти гузарониди мо, ки дар расми 7 инъикос ёфтаанд, нишон дод, ки ҳар 

ду намуди ангуре, ки мо барои тадқиқот гирифта будем, ба ин талабот 

мувофиқат мекунад ва талафоти шарбат дар ангури Тоифии гулобии бо усули 

обёрии қатрагӣ парваришёфта камтар мебошад. 
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Таъиноти асосии маҳсулоти зудяхкунонида ин нигоҳдории дурударози он 

ва интиқолдиҳӣ ба масофаи дур мебошад. Нигоҳдории сифати хуби маҳсулот то 

ҳолати истеъмоли он хеле зарур аст. Аз ҳамин сабаб диққати олимонро 

тағйирёбии қобилияти наминигоҳдории меваю буттамеваҳо дар раванди 

нигоҳдории дурудароз ба худ бештар ҷалб месозад. 

Вобаста ба ин мо вобастагии шарбатҷудокунии ангурро аз рӯйи реҷаи 

яхкунонӣ ва муҳлати нигоҳдорӣ тадқиқ кардем. Тавре ки дар ҷадвали 9 дида 

мешавад, бо баробари пастшавии ҳарорат ва баландшавии суръати яхкунонӣ 

талафоти шарбат камтар мегардад. 

 

Ҷадвали 9 - Вобастагии шарбатҷудокунии ангур аз реҷаҳои яхкунонӣ ва 

муҳлати нигоҳдорӣ (2016-2018) 

Ангур аз 

рӯйи усули 

обёрӣ 

Дараҷаи 

ҳарорати 

яхкунонӣ, 
0
С 

Мӯҳлати нигоҳдорӣ 

Дарҳол баъди 

яхкунонӣ 

Баъди 3 

моҳ 

Баъди 6 моҳ Баъди 9 моҳ 

Усули ҷӯякӣ  -18±2 

-30±2 

6,21 

6,13 

6,41 

6,33 

7,28 

7,19 

8,18 

8,01 

Усули 

қатрагӣ  

-18±2 

-30±2 

4,22 

4,12 

4,38 

4,25 

5,27 

5,11 

6,30 

6,08 

 

Яъне ҳар қадаре ки дар вақти яхкунонӣ ҳароратҳои паст истифода бурда 

шавад, ҳамон қадар ҳосилшавии сохтори микрокристаллии яхпораҳо ва сифати 

маҳсулоти яхкунонида беҳтар мегардад. Агар сифати маҳсулоти яхкунонида бо 

такроршавии яхкунонӣ нишон дода шавад, он гоҳ такроршавӣ маънои онро дорад, 

ки сифати маҳсулоти азяхфаровардашуда бо сифати маҳсулоти тару тоза мувофиқ 

меояд. Баъди азяхфарорӣ такроршавии пурра ҷой надорад, аммо он дар доираи 

ҳарорати оптималӣ зиёдтар ба назар мерасад. Аммо тадқиқоти муосир нишон 

медиҳад, ки аз нуқтаи назари сифати маҳсулоти зудяхкунонида ба ғайр аз суръати 

яхкунонӣ, инчунин ҳарорат ва давомнокии нигоҳдорӣ муҳим ба ҳисоб мераванд. 

Аҳамияти суръати яхкунонӣ барои объектҳои калонҳаҷм, ба монанди хӯшаи 

ангур, кам мешавад, чунки аллакай дар чуқурии якчанд сантиметр суръати 
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яхкунии баъзе қабатҳо метавонад аз 10 то 100 маротиба фарқ кунад. Ҳамин тавр, 

аз рӯйи баъзе маълумот, маҳсулоти бо суръати миёна яхкунонида ва дар ҳарорати 

паст нигоҳдоришуда, назар ба маҳсулоти зудяхкунонидаи дар ҳарорати на он 

қадар паст нигоҳдоришуда сифати баландтар дорад. 

Аз рӯйи маълумоте, ки мо дар ҷадвали 8 қайд намудем, дар раванди 

нигоҳдорӣ таҳти ҳарорати -18
0
С майли афзудани устувори талафоти шарбат ба 

мушоҳида мерасад. 

Баъди 9 моҳи нигоҳдорӣ талафоти шарбат аз 46% то 99% дар ҳар дуи намуди 

ангур ба назар расид. Дар ин вақт аз ҷониби мо тамоюли аҷоиб қайд карда шуд: 

дар реҷаҳои яхкунонӣ таҳти ҳарорати паст (-18 ва -30
0
С) талафёбии шарбат каме 

бо суръати шиддатнок зиёд гардид. Зимнан ин ҳолат дар ҳар ду намуди ангур ҷой 

дошт. Ин бо равандҳои объективии физикӣ, ки ҳангоми нигоҳдорӣ дар маҳсулоти 

зудяхкунонида рух медиҳанд, вобастагӣ дорад. Аз равандҳои физикие, ки дар 

маҳсулоти яхкунонида рух медиҳанд, заруртаринашон  равандҳои ҳосилшавии 

кристаллҳои ях ва рекристаллизатсия ба ҳисоб мераванд. 

Тавре ки мо дар боло қайд намудем, дар қабатҳои гуногуни маҳсулот суръати 

яхкунӣ якхела нест, ки дар натиҷа андоза ва шакли кристаллҳои яхи ҳосилшуда аз 

ҳамдигар фарқ мекунанд. Ҳодисаи рекристаллизатсия дар натиҷаи фарқияти 

фишори буғии молекулаҳои об зери кристаллҳои хурд ва калонҳаҷм, инчунин 

вобаста ба тағйирёбии ҳарорати нигоҳдорӣ ба амал меояд. Раванди 

рекристаллизатсия бо дараҷаи зиёд ё кам то ҳарорати -30
0
С идома меёбад. Дар 

тадқиқоти мо зиёдшавии талафоти шарбатро ҳангоми нигоҳдории дурудароз 

метавон сабаби регидрататсия, намнокӣ ҳангоми ҳарорати нигоҳдорӣ дар -18
0
С ва 

калоншавии андозаи яхпорҳо бо роҳи яхкунии доимии оби боқимонда унвон кард. 

Калоншавии ҳаҷми яхпораҳо дар навбати худ ба вайроншавии пайвастагиҳои 

гистологӣ оварда мерасонад, ки ин боиси зиёд шудани талафоти шарбат мегардад. 

Дар охири нигоҳдорӣ фарқияти талафёбии шарбат дар реҷаи зудяхкунонӣ (-30
0
С) 

камтар шуд. 
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Пас, ҳангоми яхкунонӣ бо истифодаи ҳарорати ниҳоят паст сохтори 

кристаллҳои ҳаҷман хурд ба амал меояд, ки қобилияти баланди наминигоҳдориро 

таъмин менамояд. Аммо ҳангоми нигоҳдории минбаъда дар ҳолати 

яхкунонидашуда таҳти ҳарорати -18
0
С аз ҳисоби рекристаллизатсия ин бартарӣ аз 

байн меравад ва талафёбии шарбат афзун мегардад. 

Ҳамин тавр, бо дарназардошти гуфтаҳои боло метавон чунин натиҷагирӣ 

намуд, ки зудяхкунонӣ  (-30
0
С) кам шудани талафёбии шарбатро дар бофтаҳои 

меваи ангур ҳангоми азяхфарорӣ ва нигоҳдории максималии хосиятҳои аввалаи 

ангур таъмин менамояд. Ҳангоми оҳиста яхкунонӣ (-18
0
С) талафёбии шарбат зиёд 

гашта, сифати маҳсулот паст мешавад.  

Дар раванди нигоҳдории дурудароз таҳти ҳарорати -18
0
С зиёдшавии талафи 

шарбат ба назар мерасад, ки аз рӯйи реҷаҳои яхкунонӣ фарқ мекунад. Талафёбии 

шарбат дар варианти ниҳоят зиёди  реҷаи оҳистаяхкунонӣ (-18
0
С) нисбат ба 

зудяхкунонӣ (-30
0
С), ки дар натиҷаи регидрататсияи намнокӣ ва калоншавии 

ҳаҷми яхпораҳо дар бофтаҳо ба амал омадааст, бошиддат зиёд гаштааст. 

 

3.4. Таъсири натиҷаи истифодабарии обёрӣ ба таркиби пӯсти ангур 

Аз рӯйи тадқиқот маълум карда шуд, ки усули обёрӣ ба ғафсии пӯсти 

ангур таъсир расонидааст. Ғафсии пӯсти ангури бо усули обёрии ҷӯякӣ ва 

қатрагӣ парваришёфта тавассути микрометр дар озмоишгоҳи «Механика ва 

физикаи молекулавӣ»-и кафедраи физика ва химияи ДПДТТ ба номи академик 

М.Осимӣ чен карда шуд, ки  натиҷаҳо чунинанд: 
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Расми 10. - Микрометр 

 

Ғафсии пӯсти ангур, ки тавассути микрометр чен карда шуд, бо формулаи 

зерин ҳисоб карда мешавад: 

                                             

    
 

   
                                                                        (4) 

 

дар ин ҷо L-диаметр ё ғафсии пӯсти ангур бо мм; 

k-қимати адади яклухте, ки аз тақсимоти шкалаи микрометр гирифта 

шудааст; 

n-аз барабани даврзанандаи микрометр гирифта шудааст; 

m- cаҳеҳияти микрометр. 

Сипас, ғафсии пӯсти ҳар дуи намунаҳо тавассути микрометр санҷида, бо 

формулаи 3 ҳисоб карда шуд, ки натиҷаҳо дар ҷадвали 10 пешниҳод 

гардидаанд [М-2].   
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Ҷадвали 10. - Ғафсии пӯсти ангури навъи Тоифии гулобӣ аз рӯйи усулҳои 

гуногуни обёрӣ, ки тавассути микрометр чен карда шуд (ҳисоби миёнаи солҳои 

2016-2018) 

Ғафсии пӯсти ангури навъи Тоифии гулобӣ аз рӯйи усулҳои гуногуни обёрӣ 

Усули обёрии ҷӯякӣ Усули обёрии қатрагӣ 

Нишонди-

ҳандаҳо 

Нам 1 Нам 2 Нам 3 Нам 4 Нам 5 Нам 1 Нам 2 Нам 3 Нам 4 Нам 5 

K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 4,6 4,4 4,15 4,1 4,05 5,4 5,0 5,6 4,9 4,5 

L 0,046 0,044 0,0415 0,041 0,0405 0,054 0,050 0,056 0,049 0,045 

 

Ғафсии пӯсти ангури Тоифии бо усули ҷӯякӣ парваришёфта пас аз ҳисоб 

намудан бо формула чунин намудро гирифт: 

 

     
              

 
 
                               

 

 
     

 
          

 
 

|    |  |       |  |            |         

|    |  |       |  |            |         

   |    |  |       |  |             |         

|    |  |       |  |            |         

   |    |  |       |  |             |         

 

     
|   |  |    |  |   |  |   |  |    |

 

 
                                 

 
 
      

 

           

 

              |  |                    
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Ғафсии пӯсти ангури Тоифии бо усули қатрагӣ парваришёфта бошад, пас 

аз ҳисоб намудан бо формула чунин намудро нишон дод: 

 

     
              

 
 
                            

 

 
     

 
          

 

|    |  |       |  |            |         

|    |  |       |  |            |         

|    |  |       |  |            |         

|    |  |       |  |            |         

|    |  |       |  |            |         

     
|   |  |    |  |   |  |   |  |    |

 

 
                                 

 
 
      

 

           

              |  |                    

Боз як дастгоҳи дигар барои ченкунии ғафсии пӯсти ангур истифода бурда 

шуд, ки ғафсиченкунаки индикаторӣ ном дорад ва дар расми 11 оварда 

шудааст. 

 

Расми 11. - Ғафсиченкунаки индикаторӣ 
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Ин дастгоҳ барои ченкунии маводи пӯсташон тунук пешбинӣ шудааст. 

Диаметри ченкунии ғафсиченкунаки индикаторӣ аз 10 мм оғоз мешавад, ки ин 

ба диапазони ба 0,01мм баробар аст. Дар ҷадвали 11 нишондиҳандаҳои ғафсии 

пӯсти ангур, ки бо усулҳои гуногуни обёрӣ парвариш ёфтааст, оварда шудааст. 

 

Ҷадвали 11 - Ғафсии пӯсти ангури навъи Тоифии гулобӣ аз рӯйи усулҳои 

гуногуни обёрӣ, ки тавассути ғафсиченкунанки индикаторӣ чен карда шудааст 

(ҳисоби миёнаи солҳои 2016-2018) 

Номгӯйи намуна Ғафсии пӯсти намунаҳои ангур, мм  

н.1 н.2 н.3 н.4 н.5 ҳ.м. 

Ангури бо усули ҷӯякӣ 

парваришёфта 

0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,42 

Ангури бо усули қатрагӣ 

парваришёфта 

0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 

 

Дар расми 12 гистограммаи муқоисавии намунаҳои гуногуни ангурҳои 

тадқиқшаванда, ки аз як хӯшаи ангур гирифта шудаанд, пешниҳод гардидааст.  

 

Расми 12. - Гистограммаи таъсири обёрии ҷӯякӣ ба вазни дона ва пӯсти ангур 

 

Инчунин, вазни пӯсти ангур ва вобастагии он аз вазни донаи ангур дар 

намуди ҷадвал оварда шудааст. Дар ҷадвали 12 вазни донаи ангури Тоифии бо 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

н.1 н.2 н.3 н.4 н.5 ҳ.м. 

Намунаҳо  

1 Ангури бо усули ҷӯякӣ 

парваришёфта 

2 Ангури бо усули қатрагӣ 

парваришёфта 
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усули ҷӯякӣ парваришёфта, ки ба ҳисоби миёнаи солҳои 2016-2018 гирифта 

шуд, пешкаш гардидааст. 

 

Ҷадвали 12 - Вазни пӯст ва донаи ангури бо усули ҷӯякӣ парваришшуда 

(ҳисоби миёнаи солҳои 2016-2018) 

Номгӯйи ашёи 

тадқиқшаванда 

Вазни намунаҳои ангур, гр  

н.1 н.2 н.3 н.4 н.5 н.6 н.7 н.8 н.9 н.10 н.11 н.12 

Ангури бо усули 

ҷӯякӣ парваришёфта 

4,0 4,3 4,5 4,5 4,5 4,9 5,0 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 

Пӯсти ангури бо 

усули ҷӯякӣ 

парваришёфта 

0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 

 

Тавре ки аз ҷадвали 12 маълум гашт, вазни пӯсти ангури бо усули ҷӯякӣ 

парваришёфта, аз вазни донаи он вобастагии калон дорад, аммо бо баробари 

афзоиш ёфтани вазни донаи ангур вазни пӯсти он метавонад ё афзун ё кам 

шавад. Аз ин ҷо ба хулосае омадан мумкин аст, ки обёрии анъанавӣ ё худ ҷӯякӣ 

ба пӯсти ангур, аз ҷумла ба вазни он  таъсир намерасонад ва он дар графики 

поёнӣ инъикос ёфтааст. Бояд қайд намуд, ки барои тадқиқот намунаҳои 

гуногунро аз як хӯшаи  ангур интихоб намудем [123].  

 

 

Расми 13. - Графики таъсири обёрии ҷӯякӣ ба вазни дона ва пӯсти ангур 
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Дар ҷадвали 13 бошад,  вазни пӯст ва донаи ангури бо услуи қатрагӣ 

обёришаванда, ки аз намунаҳои гуногуни як хӯшаи ангур интихоб гардидаанд, 

ба ҳисоби миёнаи солҳои 2016-2018 оварда шудааст. 

Ҷадвали 13. -Вазни пӯст ва донаи ангури бо усули қатрагӣ обёришаванда 

(ҳисоби миёнаи солҳои 2016-2018) 

Номгӯйи 

тадқиқшаванда 

Вазни намунаҳои ангур, гр 

н.1 н.2 н.3 н.4 н.5 н.6 н.7 н.8 н.9 н.10 н.11 н.12 

Ангури бо усули 

қатрагӣ 

парваришёфта 

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

Пӯсти ангури бо 

усули қатрагӣ 

парваришёфта 

0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

 

Яъне, аз ин ҷо чунин бармеояд, ки вазни пӯсти ангур ба вазни донаи он 

мутаносиби роста аст ва ҳар қадаре ки вазни меваи ангур зиёд шавад, вазни 

пӯсти он низ ҳамон қадар ба афзуншавӣ майл мекунад. Дар расми 14 графики 

тибқи барномаи MS Excel таҳияшуда пешкаш гардидааст, ки исботи ҷадвали 14 

мебошад. 

 

Расми 14. - Графики таъсири обёрии қатрагӣ ба вазни дона ва пӯсти ангур 
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     Тавре ки муайян карда шуд, усули обёрӣ ба ғафсии пӯсти ангур таъсир 

мерасонад. Аз рӯйи натиҷаҳои дар боло овардашуда, ки бо чанд усул (бо усули 

гравиометрӣ, дастгоҳҳои микрометр, ғафсиченкунаки индикаторӣ) ғафсии 

пӯсти ангур чен карда шудааст, исбот гардид, ки пӯсти ангури навъи Тоифии 

гулобӣ, ки бо усули обёрии қатрагӣ парвариш ёфтааст, назар ба пӯсти ангури 

навъи Тоифии гулобӣ, ки бо усули обёрии ҷӯякӣ парвариш шудааст, ғафстар 

аст. Ин хусусиятҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки ангури навъи Тоифии гулобӣ, 

ки бо усули обёрии қатрагӣ нигоҳубин карда шуда буд, барои нигоҳдории 

муҳлаташ дурудароз пешбинӣ шуда метавонад. 

 

3.5. Хати қубури обмонии қатрагӣ барои обёрии ангур дар замини 

санглох 

Агарчӣ ангур растании ба хушкӣ тобовар ба ҳисоб меравад, ҳангоми 

нокифоягии намнокии хок инкишофи он суст гашта, нашъунамои шоху баргҳои 

нашвӣ кам мешавад. Хӯшаҳо на он қадар хуб гардолуд гашта, андоза ва 

донаҳои меваи ангур хурд мегардад ва дар навбати худ ин бевосита ба кам 

шудани ҳосилнокии он оварда мерасонад. Аз ин хотир, обёрӣ яке аз омилҳои 

асосии баланд бардоштани маҳсулнокии ангур ба ҳисоб меравад 

Обёрӣ на танҳо ба зиёдшавии ҳосилнокии ангур, инчунин  ба якбора зиёд 

шудани  қанд ва кам шудани  кислотаҳо мусоидат мекунад, ки ин барои 

дарозмуддат нигоҳ доштани он хеле аҳамияти калон дорад.  

Дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон обёрии зироатҳои хоҷагии 

қишлоқ асосан бо усули ҷӯякӣ ба роҳ монда шудааст. Норасогии ин усули 

обёрӣ дар паст будани механиконидани меҳнати шахси обёрикунанда, талафоти 

бисёри об барои таровиш ва обпартоӣ, ки бисёр вақт 40% - ро ташкил медиҳад, 

ва нобаробарии  паҳншавии намнокӣ дар хок аз рӯи дарозии элементҳои 

обёришаванда ва аз рӯи масоҳати майдони обёришаванда, махсусан дар замини 

санглох ба чашм мерасад. Ҳамаи ин омилҳо ба паст шудани ҳосилнокии 

зироатҳои хоҷагии қишлоқ ва талафоти зиёди об боис мегардад. 



75 
 

 
 

Яке аз усулҳои ояндадори обёрии боғу токзор, махсусан дар замини 

санглох ин обёрии қатрагӣ ба ҳисоб меравад. Вобаста ба ин, вақтҳои охир дар 

хоҷагиҳои деҳқонии вилояти Суғд ин усули обёрӣ васеъ амалӣ гардонидашуда 

истодааст, ки асосан бо реҷаи фишорӣ кор мекунад. Ин системаҳои обёрии 

қатрагӣ одатан дар фишори 5-30 метр кор мекунад, ки барои фаъолияти 

боэътимоди он софкории маҳини оби барои обёрӣ истифодашаванда ё 

истифодабарии обе, ки аз чоҳ гирифта мешавад, зарур аст. Чунки яке аз 

сабабҳои асосии ифлосшавии катрарезҳо ин хирагии об мебошад. 

Ғашҳои механикии андозаҳои гуногун, ки дар оби барои обёрӣ 

истифодашаванда мавҷуданд, сӯрохиҳои обгузаронандаро маҳкам менамоянд. 

Як қатор муаллифон [118] бар он ақидаанд, ки баландкунии боэътимодии 

қатрарезҳоро метавон бо беҳтарсозии сифати об, ки бо роҳи софкории оби 

барои обёрӣ истифодашаванда, ки ин ҳам хароҷоти зиёдро талаб мекунад, 

таъмин намуд. Дигар муаллифон [119] дар баробари тайёркунии об, инчунин,  

мукаммалкунии сохти қатрарезҳоро ба тарафи пасткунии талаботи онҳо ба 

сифати оби обёришаванда пешниҳод менамоянд. Ин пешниҳодот комилан 

асоснок кардашуда мебошад. Боэътимодии кори қатрарезҳо аз рӯи сохташон аз 

буриши кӯндаланги канали обгузар вобастагӣ дорад: чӣ қадар сӯрохиҳо зиёд 

бошанд, ҳамон қадар кори қатрарезҳо эътимоднок аст. Сӯрохии обгузаронии 

диаметрашон аз 1,5 мм зиёдро комилан боэътимод меҳисобанд. Инро бо роҳи 

ба амал овардани фишори андак ба вуҷуд овардан мумкин аст, ки хароҷоти 

ками обро ҳангоми калон будани диаметри сӯрохии обгузаронии қатрарезҳоро 

таъмин менамояд. Вобаста ба ин барои омӯзиши таъсири усули обмонӣ ба 

сифати ангур аз ҷониби мо ҳамчун варианти обмонӣ бо усули қатрагӣ хати нави 

қубури обмонии қатрагӣ аз бутилҳои пластикӣ коркард гардид. 
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Расми 15. - Нақшаи қубурии обмонии қатрагӣ аз бутилҳои пластикӣ 

 

Хати қубури обмонии қатрагӣ (рас.15) 2 аз бутилҳои пластикӣ 3 сохта 

шуда, ба туфайли шакли махрутии қисми болоияшон ба даҳанаи ҳамдигар бо 

осонӣ насб мегарданд. 

Барои обдиҳӣ ба растаниҳо бутили пластикӣ бо сӯрохиҳо 4, ки қутрашон 

1,5-3мм мебошад, таъмин кунонида шудаанд, ки барои озодона ҷорӣ шудани об 

дар қисми фурӯхамидаи бутил 6 сӯрох карда шудаанд. 

Бо мақсади пешгирии фаромадани партовҳои шинокунанда ва обовардҳои 

калонҳаҷм ба қубури обмонӣ дар бутили пластикии якум 3 якчанд сӯрохиҳо бо 

қутри 5-8мм мавҷуданд. Ҳамин тавр бутили якум вазифаи тӯрро 5 иҷро 

мекунад. 

Қубури обмонии қатрагӣ бо тарзи зерин фаъолият мекунад. Об аз ҷӯйбор 

1 аз бутили тӯрдор 5 бо роҳи худҷоришавӣ ба қубури обмонӣ 2 ҷорӣ мешавад. 

Об аз қатори бутилҳо 3 гузашта, онҳоро то даҳанаашон пур намуда, фишори 

муайянро ба сӯрохиҳои  обҷоришаванда 4 тамоми қубури обмонӣ ба вуҷуд 

меорад. Барои бартарафсозии пайдошавии фишори (тазиқ) статикӣ охири 

қубури обмонӣ кушода аст [М-5].    

Ҳангоми лоиҳакашии системаи обмонии қатрагӣ мунтазамии сарфи 

қатрарезҳо аз рӯйи дарозии қубури обмонӣ ҷойи махсусро ишғол менамояд. 
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Расми 16. - Хати қубури обмонии қатрагӣ аз бутилҳои пластикӣ 

 

Дар амалия, ҳангоми лоиҳакашии системаҳои қатрагӣ ва баҳодиҳии кори 

онҳо омилҳои асосие, ки ба мунтазамии тақсимшавии об таъсир мерасонад, 

таҳлил карда мешавад. Яке аз омилҳои муҳим ин фишор мебошад, ки аз рӯи 

дарозии қубур гуногун шуда метавонад. Вобастагии фишор аз рӯи хароҷот 

барои ҳама намуди қатрарез аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад [128]:  

 

                                        q=k* H
х
                                                            (5) 

дар ин ҷо k – коэффитсиенти мутаносибӣ, ки аз сохти қатрарезҳо 

вобастагӣ дорад; 

н – фишори кории қатрарезҳо дар қубури обмонӣ; 

х – нишондиҳандаи дараҷае, ки ҳассосияти сарфи қатрарезҳоро бе 

тағйирёбии фишор нишон медиҳад. 

Чӣ қадаре, ки адади “х” хурд шавад, ҳамон қадар тағйирёбии сарфи 

қатрарезҳо, ки аз ноустувории фишор дар система бе амал омадааст, низ кам 

мешавад. Ин нишондиҳанда барои қатрарезҳое, ки бо реҷаи турбулентӣ кор 

мекунанд ба х=0,5 ва реҷаи ламинарӣ бошад, ба x=1,0 баробар аст. Барои 
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қатрарезҳои олӣ (идеалӣ), ки хароҷот аз фишори таъсиррасонанда вобастагӣ 

надорад, ки нишондиҳанда ба сифр баробар аст. 

Дар қубури обмонии қатрагии пешниҳодгардида, бе туфайли хусусиятҳои 

сохторӣ тағйирёбии фишор дар сӯрохиҳои обгузаронанда аз рӯи дарозӣ аз 

ҳисоби тадриҷан камшавии чуқурии пуршавии (қабати об) дар қисми обпартоӣ 

бутили пластикӣ, яъне хароҷоти транзитӣ (кашонанда) ба вуҷуд меояд (рас. 17). 

 

 

Расми 17. - Нақшаи ҳисоби муайянкунии чуқурии пуршавӣ (hн) 

 

Барои муайянкунии чуқурии пуршавӣ (hн) аз ҷониби мо вобастагие, ки бо 

формулаи зерин муайян карда мешавад, ба даст оварда шуд: 

 

                           hн= Кн*dг                                                                  (6) 

дар ин ҷо dг – қутри даҳанаи бутили пластикӣ, м; 

                           Кн – дараҷаи пуршавии даҳанаи бутил. 

 

     Дар асоси тадқиқоти озмоишӣ муқаррар карда шуд, ки дараҷаи пуршавӣ аз 

бузургии хароҷоти додашаванда, қутри даҳанаи бутили пластикӣ вобаста буда, 

дар ҳудуди 0,5 – 0,63 тағйир меёбад. Ҳангоми афзудани дараҷаи пуршавӣ 0,63 

фавраи (струя) об, ки аз даҳанаи бутил рехта меистад, пеши роҳи ҷараёни обро 

мегирад, ки ин ба вайроншавии реҷаи ҳаракати об дар қубури обмонии қатрагӣ 

оварда мерасонад ва ҳамзамон мунтазамии тақсимшавии об дар тамоми қубури 

обмонии қатрагӣ вайрон мешавад. Аз ҷониби мо барои муайянсозии вобастагии 
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тағйирёбии дараҷаи пуршавӣ аз бузургии хароҷоти додашаванда ҳангоми 

диаметри даҳанаи бутили пластикӣ 2мм будан тадқиқот гузаронида шуд. 

 Дар натиҷаи коркарди маълумоти бадастомада графики вобастагӣ 

(бузургии нисбии чуқурии пуршавӣ (hн/dг) ва бузургии нисбии сарфи транзитӣ 

(Qтр/Qmax) (рас. 18) ва формулаи эмпирикӣ барои муайянкунии дараҷаи 

пуршавӣ барои қутри d=21мм даҳанаи бутили пластикӣ  ҳосил гардид. 

 

                                      
   

               
                                                              (7) 

дар ин ҷо     – сарфи транзитии қубури обмонии қатрагӣ; 

                        – сарфи аз ҳама зиёдтарини имконпазир.  

 

 

Расми 18. - Вобастагии дараҷаи пуршавӣ аз сарфи транзитӣ 

 

Тадқиқоти мунтазамии обдиҳӣ дар тамоми қубури обмонии қатрагӣ бо 

қутри даҳанаи бутили пластикӣ 21мм ҳангоми масофаи байни танҳо 2м, ки бо 

ду сӯрохиҳои обгузаронӣ бо масофаи 20см ва диаметри 1,5мм гузаронида шуд. 

Таҷрибаҳои саҳроии гузаронидашуда барои омӯзиши мунтазамии 

тақсимшавии сарфи об аз рӯи дарозии як қатори ангурзор бо сӯрохиҳо 

обгузаронӣ нишон доданд, ки ихтилофи аз рӯи ҳисоб ва таҷрибавии байни онҳо 

0,4 – 1,2% - ро ташкил медиҳанд (ҷад. 14). 
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Ҷадвали 14. - Муҳимнокии ҳисобӣ ва таҷрибавии мунтазамии хароҷоти 

сӯрохиҳои обгузаронӣ аз рӯи дарозии қубури обмонии қатрагӣ 

Миқдори 

сӯрохиҳои 

обгузаронӣ 

Сарф дар 

сари қубури 

обмонӣ,  

л/сония 

Муҳимнокии 

миёнаи фишор 

дар сӯрохиҳои 

обгузаронӣ, см 

Хароҷоти 

миёнаи 

сӯрохиҳои 

обгузаронӣ, 

л\соат 

Коэффит-

сиенти 

мунтазамӣ 

 

Р
а
д

к
у
н

ӣ
, 
б
о

%
 

Ҳисоб Таҷриба Ҳисоб Таҷриба  Ҳисоб Таҷриба 

      100 0,110 5,5 5,6 4,26 4,4 94,0 93,6 -0,4 

       100 0,129 6,9 6,7 4,70 4,9 95,0 95,4 +0,4 

 

Маводҳои пешниҳодгардидаи тадқиқоти мо нишон доданд, ки қубури 

обмонии қатрагӣ бо фишори сӯрохиҳои обгузаронӣ 5-6см, мунтазамии 

тақсимшавии баланди сарфи обро дар тамоми дарозии қатори обёришаванда 

токзор то 93,0-95,0% таъмин менамояд, ки барои обёрии ангурзор, махсусан дар 

заминҳои санглох хеле муҳим ба ҳисоб меравад.  

 

3.6. Таркиби механикӣ ва химиявии ангури яхкунонида 

 

Тавре ки пештар қайд карда шуд, меъёри асосии баҳодиҳии ягон намуди 

нигоҳдорӣ ин дараҷаи тағйирёбии хосиятҳои аввалаи ашёи хом мебошад. Дар 

объектҳои яхкунонида метаболизме, ки барои бофтаҳои зинда хос аст, мавҷуд нест, 

аз ҳамин ҳисоб арзиши ғизоӣ ва биологии онҳо хуб нигоҳдорӣ карда мешавад. 

Азбаски маҳсулоти зудяхкунонида дар муқоиса бо маҳсулоте, ки бо усулҳои 

дигари консервакунонӣ нигоҳдорӣ шудаанд, сифати баланд дорад, муаммоҳои 

сифатӣ, ки ҳангоми коркард ва баҳодиҳии ин маҳсулот ба амал меоянд, муҳимияти 

онро нишон медиҳанд. Дар айни замон кӯшиши муҳаққиқон ба омӯзиши тағйироти 

сифатии сафедаҳо, комплекси ангиштобаву туршиҳо, чарбҳо, пайвастагиҳои фаъоли 

биологӣ, моддаҳои минералӣ ва ароматӣ, пигментҳо ва дигар компонентҳо равона 

карда шудааст. Тағйирёбии ин нишондиҳандаҳо бо ҳам робитаи наздик дошта, байни 

табдилёбии онҳо қонуниятҳои муайян муқаррар карда шудаанд, инчунин реаксияҳои 
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бавуқӯъоянда ба арзиши ғизоӣ ва ҳазмшавии маҳсулоти яхкунонида таъсир 

мерасонанд. 

Маълум аст, ки хосиятҳои маза, парҳезӣ ва шифобахшии ангур аз рӯйи 

мавҷудияти қанд ва кислотаҳои титршавандаи таркиби он, ҳамчунин таносуби онҳо 

(нишондиҳандаи глюкоатсидометрӣ) муайян карда мешаванд.  

Азбаски ба нигоҳдории ҷузъҳои биохимиявии ангур хусусиятҳои биологӣ 

таъсир мерасонанд, бинобар ин барои тадқиқот як навъи ангур бо ду намуди усули 

обёрӣ, инчунин реҷаҳои яхкунонӣ ва ҳарорати нигоҳдории гуногун интихоб карда 

шуд. 

Маълумоти озмоишие, ки аз ҷониби мо гирифта шуд, аз таъсири гуногуни 

ҳарорати паст ва аз ҳад зиёд паст ба мавҷудияти сифат ва миқдори ҷузъҳои химиявии 

таркиби меваи ангур шаҳодат медиҳад (ҷадвали 15). 

Дар намуди тару тоза ҳар ду намунаи ангур бо нишондоди қанднокӣ ва 

туршнокии хеле хуб аз ҳам фарқ мекарданд, ки ин таносуби мазаи онҳоро нишон 

медиҳад. Барои мушаххасоти (характеристикаи) намунаҳои ангур аз рӯйи 

консентратсияи қанд ва кислотаҳои титршаванда натиҷаҳои бадастомадаро бо 

мушаххасоти дар ҷадвали 16 овардашуда муқоиса менамоянд. 

 

Ҷадвали 15 - Тағйирёбии таркиби химиявии меваи ангур дар дараҷаҳои 

гуногуни яхкунонӣ (2016-2018) 

Ангур аз 

рӯйи усули 

обёрӣ 

Консентратсияи умумӣ             

Қанднокӣ, 

г/100см
3 

Туршнокии 

титронӣ, г/дм
3 

НГА 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Усули 

ҷӯякӣ  

19,7 22,5 23,2 6,5 6,2 5,9 3,03 3,62 3,93 

Усули 

тоифӣ 

21,8 22,9 23,8 6,1 5,8 6,0 3,57 3,94 3,96 

Эзоҳ: 1 – пеш аз яхкунонӣ; 

         2 – баъди яхкунонӣ таҳти ҳарорати -18
0
С; 

        3 – баъди яхкунонӣ таҳти ҳарорати -30
0
С. 
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Ҳангоми муқоисаи натиҷаҳои ҷадвали 16 бо натиҷаҳои ҷадвали 17 маълум 

гашт, ки дар ангури Тоифии бо усули обёрии ҷӯякӣ парваришёфта қанднокӣ ба 

дараҷаи миёна буда, дар ангури Тоифии бо усули обёрии қатрагӣ парваришёфта ба 

дараҷаи баланд мебошад.  

Аз рӯйи миқдори туршиҳо бошад, ҳам ангури Тоифии бо усули обёрии ҷӯякӣ 

парваришёфта ва ҳам ангури Тоифии бо усули обёрии қатрагӣ парваришёфта ба 

дараҷаи миёна характернок мебошанд. Дар раванди яхкунонӣ дар ҳарорати паст 

мушаххасоти ду намунаи ангур аз рӯйи қанднокӣ ва кислота тағйир наёфтанд. Аммо 

аз рӯйи дараҷаи нигоҳдории қанд ва кислотаҳо тафовутҳои муайян ҳам дар усули 

обёрии истифодашуда ва ҳам реҷаи яхкунонӣ ба қайд гирифта шуданд. 

Ҷадвали 16 - Маълумот оид ба қанднокӣ ва туршнокии меваи ангур (аз рӯйи 

назарияи М.А. Лазаревский, 1963) 

Қанднокӣ Консентратсияи 

умумии қандҳо, 

г/100см
3
 

Туршнокӣ Консентратсияи 

умумии туршнокии 

титршаванда, г/дм
3
 

Хеле паст Аз 14 кам Хеле паст Аз 3 кам 

Паст  14-17 Паст 3-5 

Миёна  17-20 Миёна 5-7 

Баланд  20-25 Баланд 7-9 

Хеле баланд Аз 25 боло Хеле баланд Аз 9 боло 

 

Тавре ки дар ҷадвали 16 мебинем, баъди яхкунонӣ дар ҳарорати -18
0
С  дар 

ҳар ду намунаи ангур камшавии консентратсияи умумии қанд дида мешавад, ки 

аз ин ҳисоб зиёдшавии туршиҳои титршаванда ба назар расид. Илова бар ин 

шиддатнокии камшавии туршиҳо назар ба қанднокӣ зиёд буд, ки дар натиҷа 

нишондиҳандаи глюкоатсидометрӣ дар ҳар ду намунаҳо баъди яхкунонӣ 

баланд гашт. Дараҷаи нигоҳдошташавии қанд аз миқдори аввалааш аз 90,6% то 

97,8% ба ҳисоби миёна 95,6%-ро ва кислотаҳои титршаванда аз 67,2% то 86,7%, 

ба ҳисоби миёна 79,1%-ро ташкил дод. 

Ҳангоми зудяхкунонӣ дар ҳарорати -30
0
С  дараҷаи нигоҳдошташавии 

қандҳо ва туршиҳои титршаванда баландтар шуда, ба ҳисоби миёна ба 97,98% 

аз рӯйи қанднокӣ ва 83,52% аз рӯйи мавҷудияти туршиҳо, баръакси яхкунонии 

оҳиста, ки 95,6% ва 79,1%-ро ташкил медод, баробар шуд. 
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Дараҷаи гуногуни нигоҳдошташавии қандҳо ва туршиҳоро ҳангоми 

яхкунонӣ аз рӯйи хусусиятҳои навъии ангур, таркиби биохимиявии сифат ва 

миқдори компонентҳои он, мавҷудияти оби озод ва баста дар он, ғафсии 

деворҳои ҳуҷайраҳо, ғафсӣ ва мустаҳкамии пӯсти ангур ва дигар хусусиятҳои 

навъии ба худ хос, инчунин таъсири дараҷаи ҳароратҳои гуногун шарҳ додан 

мумкин аст. 

Аз ҷониби мо муқаррар карда шуд, ки зудяхкунонӣ нигоҳдошташавии 

максималии қандҳо ва туршиҳоро дар меваи ангур таъмин месозад. Маҳсулот 

баъди яхкунонӣ барои нигоҳдории дурудароз таҳти ҳарорати -18
0
С гузошта 

мешавад. Вобаста ба ин равандҳое, ки дар меваи ангур ҳангоми нигоҳдорӣ ба 

амал меоянд ва инчунин дараҷаи нигоҳдошташавии арзиши ғизоии ангур дар 

охири нигоҳдорӣ хеле муҳим арзёбӣ мегардад. Тағйироте, ки дар ангур ҳангоми 

нигоҳдорӣ ба амал меояд, ба тағйироте, ки ҳангоми яхкунонӣ ба вуқӯъ меояд, 

комилан мувофиқат дорад. Аз ҳамин ҷиҳат онҳоро самараи умумии коркарди 

хунукӣ бояд ҳисоб кард.   

Аз рӯйи маълумоти бисёр муҳаққиқон талафоти асосии моддаҳои ғизоӣ 

дар марҳалаи тайёркунӣ ва коркард пеш аз яхкунонӣ ва дефростатсия ба амал 

меояд. Ҳангоми нигоҳдорӣ дар ҳарорати паст устувории сифати маҳсулот ба 

назар мерасад. 

Тавре ки маълумоти дар ҷадвали 18 овардашуда оид ба консентратсияи 

умумии қанд ҳангоми нигоҳдории дурудароз (-18
0
С) шаҳодат медиҳад, 

тағйиротҳо ба назар чандон маълум нестанд. 

Талафоти консентратсияи умумии қандҳо баъди 9 моҳи нигоҳдорӣ дар 

муқоиса бо ангури тару тоза аз -0,26% то -0,76% ва ба ҳисоби миёна 0,51%-ро 

ташкил дод. Дар муқоиса бо маҳсулоти навяхкунонида талафот ба ҳисоби 

миёна 0,31%-ро ташкил дод. Дар ангури Тоифии аз рӯйи усули обёрии қатрагӣ 

парваришёфта ҳатто зиёдшавии миқдори қанд то 0,3% ба назар расид. 
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Ҷадвали 17. - Тағйирёбии консентратсияи умумии қанд дар меваи ангур 

дар раванди нигоҳдорӣ таҳти ҳарорати паст, г/100см
3 
(2016-2018) 

Ангур аз 

рӯйи 

усули 

обёрӣ 

Ангури 

тару 

тоза 

Навяхкунонида 

дар ҳарорати -

30
0
С 

Муҳлати нигоҳдорӣ, 

моҳ 

Тағйирот, бо % 

3 6 9 Ба 

навяхкунонида 

Ба 

тару 

тоза 

Усули 

ҷӯякӣ  

19,7 20,0 20,3 20,5 20,6 -0,46 -0,76 

Усули 

қатрагӣ  

21,8 21,9 22,0 22,1 22,1 -0,16 -0,26 

 

Дар муддати 9 моҳи нигоҳдорӣ консентратсияи қанд дар ангури бо усули 

обёрии ҷӯякӣ парваришшуда каме бетағйир мондааст. Дар баъзе  ҳолатҳо 

миқдори мавҷудияти қанд ҳангоми яхкунонӣ ва нигоҳдорӣ зиёд мешавад, ки ин 

вобаста ба афзудани консентратсияи шарбати дохилиҳуҷайравӣ ба амал меояд 

ва дар натиҷа намнокии барзиёд ях карда, баръакс талафоти қандро дар таркиби 

ангур дар раванди яхкунонӣ ва нигоҳдорӣ вобаста ба равандҳои туршшавӣ дар 

маҳсулоти яхкунонида арзёбӣ менамояд [М-4].   

Метаболизми қандҳо бо мубодилаи дигар моддаҳои органикӣ иртиботи 

қавӣ дорад ва маҷмӯи равандҳоеро дар бар мегирад, ки як гурӯҳ системаҳои 

ферментативиро идора ва ҳарорати муайяни беҳтаринро таъмин менамояд. Аз 

байни дигар пайвастагиҳои органикӣ динамикаи тағйирёбии кислотаҳои 

титршавандаро ҳамчун пайвастагиҳое, ки мазаи ба худ хоси мева ва 

буттамеваро таъмин менамоянд, инчунин нақши индуктори биосинтези 

ферментҳоро дар ситоплазма тадқиқ кардан лозим аст. Характери тағйирёбии 

мавҷудияти кислотаҳои титршаванда дар раванди яхкунонӣ ва нигоҳдории 

дурудароз аз тағйироти қанднокӣ каме фарқ дошт. Миқдори умумии 

кислотаҳои титршаванда дар охири нигоҳдорӣ бо суръати баланд кам шуд. 

Ҳамин тавр, дараҷаи камшавии кислотаҳо дар муқоиса бо ангури тару тоза аз 

0,6% то 0,77% ва ба ҳисоби миёна 0,68%-ро ташкил дод. 
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Ҷадвали 18. - Тағйирёбии консентратсияи умумии туршиҳои титршавандаи 

ангур дар раванди нигоҳдорӣ таҳти ҳарорати паст, г/дм
3 
 (2016-2018) 

Ангур аз 

рӯйи усули 

обёрӣ 

Ангури 

тару 

тоза 

Навяхкунонида 

дар ҳарорати -

30
0
С 

Муҳлати нигоҳдорӣ, 

моҳ 

Тағйирот, бо % 

3 6 9 Ба 

навяхкунонида 

Ба 

тару 

тоза 

Усули 

ҷӯякӣ  

6,5 5,7 5,9 5,7 5,6 -0,03 -0,77 

Усули 

қатрагӣ  

6,1 5,4 5,3 5,7 5,5 -0,1 -0,6 

 

Консентратсияи умумии туршиҳои титршаванда дар раванди нигоҳдорӣ 

дар ҳароратҳои паст назар ба яхкунонӣ бо дараҷаҳои кам тағйир ёфтааст. 

Камшавии миқдори туршиҳои титршаванда дар охири нигоҳдорӣ дар муқоиса 

бо ангури навяхкунонида аз 0,03% то 0,1% ва ба ҳисоби миёна 0,06%-ро ташкил 

дод, ки ин аз устувории равандҳои мубодила ва тақсимшавӣ ҳангоми нигоҳдорӣ 

шаҳодат медиҳад. 

Ҳамин тавр, дараҷаи камшавии туршиҳои титршаванда ҳангоми яхкунонӣ 

назар ба дараҷаи камшавии қанднокӣ баландтар буд. Ин имкон  дод, ки 

нишондиҳандаи глюкоатсидометрӣ ва мувофиқи ин сифати мазадории ангур 

низ хеле баланд гардад. 

 

3.7. Баҳодиҳии органолептикии ангури яхкунонида 

 

Усули асосии баҳодиҳии сифати маҳсулоти яхкунонида баҳодиҳии 

органолептикӣ мебошад, ки аз рӯйи намуди зоҳирӣ, рангнокии хӯшаҳо ва мева, 

консистенсияи пӯст, маза ва бӯйи мева муайян карда мешавад. Усулҳои 

физикию химиявӣ бошанд, аксар вақт нишондиҳандаҳои дуюмдараҷа 

мебошанд, ки баҳодиҳии (дегустатсияи) сенсориро тасдиқ менамоянд. 

Дар раванди яхкунонӣ ва нигоҳдории меваю сабзавот дар яхдонҳо, ғайр аз 

тағйироти физикию химиявӣ ва микробиологӣ, инчунин тағйироти ранг, 

консистенсия, бӯй, маза ба амал меояд, ки ба сифати маҳсулот таъсири калон 

мерасонад. 
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Аз рӯйи дараҷаи нишондиҳандаҳои тағйироти органолептикӣ метавон 

созгории намуд ва навъи ашёи хомро барои яхкунонии саноатӣ тавсия дод. Дар 

шароити муосир ба усули органолептикии баҳодиҳии сифати маҳсулоти 

яхкунонида назар ба усули физикию химиявӣ, ки ҳамчунин усули ёридиҳанда 

ҳисоб мешавад, бештар аҳамият дода истодаанд. 

Норасоии баҳодиҳии дегустатсионӣ дар он аст, ки характери субъективӣ 

дорад, чунки натиҷаҳои баҳодиҳӣ аз суммаи омилҳои дохилӣ ва берунӣ дарак 

медиҳанд, ки шароити гузаронидани таҷриба ва ҳолати саломатии 

дегустаторҳоро дар бар мегирад. Аммо ҳангоми дуруст гузаронидани 

дегустатсия баҳодиҳии органолептикӣ метавонад барои характеристикаи ҳолати 

ангур нақши ҳалкунандаро иҷро намояд. Дар байни хосиятҳои сенсорӣ аз ҳама 

зарур консистенсия, рангнокӣ, маза ва бӯй ба ҳисоб мераванд. 

Дар тадқиқоти мо баҳодиҳии дегустатсионӣ тибқи методикаи умумии 

қабулшуда дар дегустатсияҳои пӯшида аз рӯйи шкалаи панҷбалла гузаронида 

шуд. Сифати ангурро аз рӯйи намуди зоҳирӣ, рангнокӣ, бӯй, консистенсия ва 

маза баҳодиҳӣ намуданд. Дегустатсия дар ҳарорати хона бо дефростатсияи 

намунаҳои тадқиқшаванда анҷом дода шуд. Натиҷаҳои баҳодиҳии 

дегустатсионии гузаронидашуда дар ҷадвали 19 оварда шудааст. 

Одатан ангури тару тозаро бо шкалаи 10 балла (М.А. Лазаревский, 1963) 

баҳодиҳӣ менамоянд. Дар тадқиқотамон мо ангури тару тозаро низ ҳамчун 

ангури яхкунонида, барои он ки натиҷаҳои муқоисашавандаро ба даст орем, аз 

рӯйи ҷадвали 5 балла баҳодиҳӣ намудем. 

Тавре ки дида шуд, хӯшаҳои ангури яхкунонидаи навъи Тоифии бо усули 

обёрии қатрагӣ парваришёфта баҳои дегустатсионияшонро ба дараҷаи хӯшаҳои 

навяхкунонида нигоҳ дошта тавонистанд. Дар ангури Тоифии бо усули обёрии 

ҷӯякӣ парваришёфта бошад, баҳои дегустатсионӣ нисбатан паст шуд. Аз 

ҷониби мо муқаррар карда шуд, ки дар намуди тару тоза ҳар дуи намунаҳои 

ангур барои сифаташон баҳои баландро доранд. Ангури Тоифии гулобие, ки бо 

усули обёрии қатрагӣ парвариш ёфтааст, баҳодиҳии дегустатсионии нисбатан 
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баландро соҳиб гардид (4,7 балл). Ангури Тоифии гулобие, ки бо усули обёрии 

ҷӯякӣ парвариш ёфтааст, баҳодиҳии дегустатсионии пасттарро гирифт (4,4). 

Ангури бо усули обёрии қатрагӣ парваришёфта, аз ҳисоби намуди зоҳирии 

хӯшаҳо ва донаҳои диққатҷалбкунанда, бӯй, таносуби форами қандҳо ва 

кислотаҳо, баҳои баландро сазовор шуд, чунки ин нишондиҳандаҳо 

пурарзишии мазаи ангурро муайян менамоянд [М-4].   

 

Ҷадвали 19. - Баҳодиҳии органолептикии ангури тару тоза ва яхкунонида (аз 

рӯйи шкалаи 5 балла), 2016-2018 

Ангур аз рӯйи 

усули обёрӣ 

Ангури 

тару тоза  

Дарҳол 

баъди 

яхкунонӣ (     

-30
0 
С) 

Баъди 6 

моҳи 

нигоҳдорӣ 

(  -18
0 
С) 

Баъди 9 

моҳи 

нигоҳдорӣ 

( -18
0 
С) 

Тағйирот бо 

навяхкунонида 

(+ ё -), балл 

Усули қатрагӣ  4,7 4,0 3,8 3,8 -0,2 

Усули ҷӯякӣ  4,4 3.7 3.5 3.3 -0,4 

 

Дар тадқиқоти гузаронидаи мо баҳодиҳии органолептикие, ки баъди 

дарҳол яхкунонии ангур ба даст оварда шуд, аз он шаҳодат медиҳад, ки сифати 

ангур хеле тағйир меёбад. Аз рӯйи ҳамаи нишондиҳандаҳо (намуди зоҳирӣ, 

рангнокӣ, консистенсия, бӯй ва маза) ангури навяхкунонида мавқеашро ба 

ангури тару тоза дод. Аз ҳама баҳодиҳии дегустатсионии пастро баъди 

яхкунонӣ ангури бо усули обёрии ҷӯякӣ парваридашуда соҳиб гашт (то 3,7 

балл). 

Асосан пастшавии баҳодиҳии дегустатсионӣ аз ҳисоби бадшавии 

консистенсияи мева, порашавии хӯшаҳо, кафидани донаҳои ангур ва хосиятҳои 

таъму бӯйи ангур ба қайд гирифта шудааст. Ангури Тоифии гулобӣ, ки бо 

усули обёрии қатрагӣ парварида шуда буд, баъди таъсири ҳарорати -30
0
С 

намуди зоҳирии диққатҷалбкунанда, консистенсия ва таъми хуби худро нигоҳ 

дошта, 4,0 баллро соҳиб гашт. Пастшавии сифати ангури яхкунонида дар 

пошхӯрии мева ва порашавии хӯшаҳо, инчунин дар кафидани меваҳо зоҳир 

мегардад. Дар ангури бо усули қатрагӣ парваришёфта хӯшаҳо баъди яхкунонӣ 

хуб нигоҳ дошта шудаанд. Дар ангури ҷӯякӣ бошад, кафидани зиёд ва 
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порашавии меваҳо ба назар мерасид. Нишондиҳандаи кафидан ва порашавии 

меваро метавон ҳамчун меъёри қобили истифода будани ангур барои яхкунонӣ 

ба ҳисоб овард. Аз рӯйи маълумоти аксари муҳаққиқон ҳангоми азяхфарорӣ 

тағйироти куллӣ дар рангнокии ангур мушоҳида карда мешавад. Дар тадқиқоти 

мо, ки ҳар ду намунаи ангур аз як навъанд, яъне навъи ранги равшандошта 

мебошанд, баъди азяхфарорӣ рангашон қаҳваранги тиратоб гашт. Аз ҷумла, ҳар 

қадаре ки шиддатнокии ин тағйирот зиёд буд, ҳамон қадар раванди азяхфарорӣ 

тӯл мекашид.  

Тағйирот дар маза ва бӯйи меваҳои дарҳол яхкунонида на он қадар зиёд 

буд. Дар раванди нигоҳдорӣ пастшавии баҳои органолептикӣ ба қайд гирифта 

шуд. Баъди шаш моҳи нигоҳдорӣ таҳти ҳарорати -30
0
С баҳодиҳии 

дегустатсияшавии ангури Тоифии бо усули обёрии қатрагӣ парваришёфта 

нисбат ба ангури навяхкунонида дараҷаи 0,2 баллро соҳиб шуд. Баъди нуҳ моҳи 

нигоҳдорӣ ангури бо усули қатрагӣ парваришёфта нишондиҳандаҳои 

органолептикияш боз ба миқдори 0,2 балл нисбат ба ангури 

навяхкунонидашуда паст шуд.  Дар ангури ҷӯякӣ бошад, пастшавии сифат ва 

бадшавии баҳодиҳии дегустатсионӣ ба назар мерасад. Зиёдшавии баҳои сифати 

ангур дар раванди нигоҳдорӣ асосан аз ҳисоби беҳтаршавии мазаи он ба амал 

омад. Ҳамчунин баландшавии баҳодиҳии дегустатсионии ангурро дар охири 

нигоҳдорӣ олимон аз талаботи физиологии организм, ки бо норасоии витамин 

дар аввали баҳор аз ҳисоби набудани мева, буттамева ва сабзавоти тару тоза дар 

сохтори хӯрокӣ тавсиф меёбад, асоснок менамоянд. 

 

             3.8. Самаранокии иқтисодии истеҳсоли ангури яхкунонида 

Мақсадҳои амалии коркард ва ҷорӣ намудани технологияҳои нав, ё 

мукаммалсозии элементҳои алоҳидаи онҳо зарурати тадқиқ ва татбиқи дараҷаи 

техникӣ-иқтисодӣ ва самаранокии иқтисодии вариантҳои гуногунро тақозо 

менамояд. 

Принсипи асосии методологии муайянкунии самаранокии иқтисодӣ ин 
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муқоисаи вариантҳо ҳангоми баробарии ҳамаи шароитҳо, ба ғайр аз тағйирот дар 

натиҷаи ҷорӣ намудани технологияи нав, мебошад. [120] 

Барои ин муқоисаи вариантҳо аз рӯйи параметрҳои асосии зерин  зарур 

мебошад: ҳаҷми маҳсулоти коркардшаванда, сифати маҳсулот баъди коркард, 

омили вақт,  усулҳо ва равишҳои ҳисоби нишондиҳандаҳои табиӣ ва арзиш, 

нарх, воҳидҳои арзиш, ки барои ифодаи хароҷот ва фоидаи бадастомада 

истифода мешавад, аҳамияти иҷтимоии истеҳсол ва истифодаи маҳсулоти 

нигоҳдошташаванда. Дар раванди нигоҳдории маҳсулот вариантҳои гуногуни ба 

амал  омадани самаранокии иқтисодӣ имконпазиранд ва вобаста ба ин 

самаранокии иқтисодиро ба ду дараҷаи асосӣ тақсим намудан зарур аст: техно-

логӣ, мукаммалсозии технологияи тайёркунӣ ва нигоҳдории маҳсулот ва 

таъсири омилҳои берун аз истеҳсолот. Ҳам дараҷаи якум ва ҳам дараҷаи дуюм 

дар намуди зерин таҷассум мегардад: 

-поён овардани нархи ашёи коркардшаванда (самаранокии нархи харид); 

- кам кардани талафоти маҳсулоти тайёр; 

- сарфаи хароҷот барои гузаронидани амалиётҳо аз рӯйи технологияи 

нигоҳдорӣ ва элементҳои алоҳидаи сохторӣ; 

- беҳтар кардани сифати маҳсулоти тайёр, ки боиси  баландашавии нарх ё 

афзудани талабот ба маҳсулоти тайёр мегардад. Шарти зарурии амалӣ намудани 

банди аввали самаранокии иқтисодӣ кам кардани хароҷоти муқаррарӣ барои 

тайёр ва то ба нигоҳдорӣ равона кардани маҳсулот мебошад. Барои коҳиш 

додани талафоти маҳсулоти тайёр тавлиди маҳсулоти тайёрро аз ҳисоби 

мукаммалсозии равандҳои технологӣ зиёд намудан лозим аст. Коҳиш додани 

хароҷоти муқаррарӣ барои худи технология ва ё марҳилаҳои алоҳидаи он бо ин 

шартҳо имконпазир аст, якум, аз ҳисоби мукаммал кардани усулҳои технологӣ 

ва дуюм аз ҳисоби кам кардани хароҷоти изофагӣ.  Самараи воқеӣ аз 

афзуншавии нархи тавлид дар мавсим танҳо дар ҳолате имконпазир аст, ки 

маҳсулоти нигоҳдошташуда аз ҷониби молҳои ивазкунанда бо рақобат рӯбарӯ 

нашавад. Ин гуна самаранокӣ аксар вақт бо мукаммал кардани равандҳои 
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технологӣ вобаста набуда, дар дигар марҳилаҳо ба амал меояд ва пурра аз 

шароити бозор вобастагӣ дорад.  

Нигоҳдории маҳсулоти меваю сабзавот ва ангур ҳамеша масъалаи ҳалталаб 

буд ва самаранокии он бо муҳлатҳои амалӣ намудани он алоқаманд мебошад.   

Яхкунонии маҳсулоти меваю буттамева ва ангур низ яке аз усулҳои 

самаранокияш баланд ба ҳисоб меравад.  

Аз нуқтаи назари технологияи коркардшаванда чунин бармеояд, ки 

муайянкунандаи нишондиҳандаҳои асосии ҷорисозии технологияи нав 

натиҷаҳои иқтисодии ҷорӣ мебошанд ва дар ин замина мо самаранокии 

иқтисодии ангури яхкунонидаро ҳисоб кардем.  

  

Ҷадвали 20. - Маълумот оид ба таҷҳизоти яхкунонӣ 

Номи таҷҳизот 
Иқтидори 

муҳаррик, квт 

Ҳосилнокӣ аз 

ҳисоби 

маҳсулоти 

тайёр, кг/ст 

Нархи 

таҷҳизот, 

сомонӣ 

DOUBLE  DRUM  SPIEA  FREEZER, 

Model: SLD-500 
53 300 80000 

 

Иқтидори истеҳсолии корхона аз рӯи ҳаҷми максималии маҳсулоти 

босифат истеҳсолшуда, истифодаи самаранокии таҷҳизот ва миқёси истеҳсолот, 

технологияи замонавӣ, такмили ташкили  истеҳсолот ва  муҳити меҳнат муайян 

карда мешавад. 

Иқтидори истеҳсолии корхона аз рӯи таҷҳизоти асосӣ ва дигар хароҷотҳо 

ҳисоб карда мешавад. 

Таҷҳизоти асосии яхкунонӣ дар истеҳсолот DOUBLE  DRUM  SPIEA  

FREEZER  бо иқтидори 300 кг/соат мебошад. 

Барои муайян кардани иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол маҳсулоти 

пешбинишударо аз рӯи формулаи зерин ҳисоб мекунанд: 

 

                                                                                           (8) 
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 дар ин ҷо:  М- иқтидори истеҳсолии коргоҳ, кг/сол; 

                      n – миқдори хӯшаҳои ангури яхкунонида; 

                     Мп – иқтидори хатти технологӣ, кг/соат; 

           Fэф – фонди вақти кории таҷҳизот, соат/сол. 

 

Пас, бо истифодаи ин формула мо фонди вақти кории таҷҳизоти 

пешбарандаро ҳисоб мекунем. 

Барои муайян кардани  Fэф бояд фонди реҷавии вақти кории таҷхизот (Fр) 

муайян карда шавад.   

Ин нишондиҳандаҳо аз рӯи  формулахои зерин ҳисоб карда мешавад:                                         

 

                                                 –                                                       (9) 

дар ин ҷо: Д- миқдори рӯзҳо дар як сол; 

          Дв – миқдори рӯзҳои истироҳат дар як сол; 

                   Дп – миқдори рӯзҳои ид дар як сол; 

                   Пс – давомнокии басти корӣ, соат; 

                   n – шумораи баст. 

 

Маълумотҳои дар боло зикршударо ба формулаҳо гузошта Fк ва   Fр –ро 

ҳисоб мекунем. 

Fр = (365 – 52-13) * 8*2 = 4800 соат/сол 

 

Сипас фонди самаранокии вақти кории таҷҳизотро ҳисоб мекунем: 

                                                                                                                (10) 

дар ин ҷо: ∑ Fрп – хароҷотҳои вақтии умумӣ барои таъмир ва танзими 

таҷҳизот (25% аз Fр), соат.  

Пас, Fэф: 

Fэф = 4800 – 4800*25%/100 = 3600 соат/сол. 

 

Акнун иқтидори истеҳсолии коргоҳи дар лоиҳабуда чунин мебошад: 
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М=1 * 300 * 3600 = 1080000 кг/сол = 1080 тонн/сол 

 

Арзиши аслии маҳсулот баҳодии арзиши захираҳои табиӣ, ашёи хом, 

масолеҳ, сӯзишворӣ, нерӯ, фондҳои асосӣ, захираҳои меҳнатӣ мебошад, ки дар 

ҷараёни истеҳсоли маҳсулот истифода шуда, ҳамчунин хароҷот барои истеҳсол 

ва фурӯши он низ мебошад. 

Арзиши аслии маҳсулот ба чанд намуд ҷудо мешавад: дохиликоргоҳӣ, 

коргоҳӣ ва умумӣ. Нарх - ин ифодаи арзиши маҳсулот буда, арзиши аслии 

маҳсулот ва меъёри фоидаро дар бар мегирад. 

Хароҷоте, ки бо истеҳсол ва фурӯши маҳсулот вобаста мебошад, ҳангоми 

ҳисоб кардани (калкулятсияи) арзиши аслии маҳсулот ба моддаҳои хароҷот 

гурӯҳбандӣ карда мешавад. Номгӯйи моддаҳои хароҷот, таркиб ва усулҳои 

тақсимоти онҳо мувофиқи намуди маҳсулот бо тавсияҳои дастурии соҳавӣ 

муқаррар карда мешаванд.  

Барои ҳисоби самаранокии иқтисодии истеҳсоли ангури яхкунонида бояд 

чунин нишондиҳандаҳои  заруриро  ба назар гирифт: 

-хароҷоти ашёи хом, (сомонӣ); 

-борпеч, қувваи корӣ, сарфаи иловагӣ, (сомонӣ); 

-хароҷоти маъмурӣ, (сомонӣ); 

-хароҷот барои баамалбарорӣ, (сомонӣ); 

-меъёри даромаднокӣ, (%).  

Барои ашёи хом ва истеҳсоли маҳсулоти асосӣ ҳангоми тайёр кардани он 

ташкил медиҳанд ва бевосита ба таркиби арзиши аслии истеҳсолӣ дохил 

мешаванд, ё қисмати зарурии тайёркунии он мебошанд. 

Ҳангоми ҳисоби самаранокии иқтисодӣ нархгузории арзиши аслии як тонна 

ангури яхкунонида аз рӯйи хароҷоти ҶДММ «Фархунда» муайян карда шуд.  

Маълумоти бадастовардаи мо аз он шаҳодат медиҳад, ки истеҳсоли ангури 

яхкунонида самаранокии иқтисодии баландро дорад (ҷадвали 20). 
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Ҷадвали 21. - Самаранокии иқтисодии истеҳсоли 1т ангури яхкунонидаи 

навъи Тоифии гулобӣ (ҶДММ «Фархунда», с. 2016-2018) 
 

Нишондиҳандаҳо Воҳиди 

ченак 

Миқдор 

Нархи ашёи хом Сомонӣ 2500 

Борпеч, қувваи корӣ, сарфаи иловагӣ Сомонӣ 375 

Хароҷоти маъмурӣ Сомонӣ 200 

Хароҷот барои баамалбарорӣ Сомонӣ 375 

Меъёри  даромаднокӣ % 15 

 

Ҳамин тавр, натиҷаҳои бадастовардаи мо оид ба баҳодиҳии иқтисодиии 

ангури зудяхкунонидаи навъи Тоифии гулобӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки  ҷорӣ 

кардани технологияи нигоҳдории дурударози ангури бо усули обёрии қатрагӣ 

парваришёфта дар намуди яхкунонида барои ҳалли масъалаи тамоми сол бо 

ангур таъмин намудан ва интиқол додан дар минтақаи шимоли Тоҷикистон ва 

дигар манотиқи кишвар мақсаднок ба ҳисоб меравад.  
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ХУЛОСА 

1. Нишондиҳандаҳои муҳимтарини технологии ангури аз рӯйи усулҳои 

гуногуни обёрӣ интихобшуда, ки созгории онро барои яхкунонӣ муайян 

месозанд, инҳоянд: мавҷудияти пӯст ва дарунаи ангур, ғафсии пӯст, миқдори 

шарбат, фенологияи ангур, таркиби механикӣ ва нишондиҳанадаҳои 

органолептикӣ, нишондиҳандаҳои глюкоатсидометрӣ [М-1, М-2, М-7].  

2. Барои яхкунонӣ ва нигоҳдорӣ дар ҳарорати паст аз рӯйи 

нишондиҳандаҳои биохимиявӣ, физикӣ, органолептикӣ дар шароити 

Тоҷикистони Шимолӣ ангури навъи гулобии Тоифӣ, ки ба навъҳои деррас шомил 

гашта, бо усули обёрии қатрагӣ парвариш ёфтааст, назар ба ангури навъи мазкур, 

ки бо усули обёрии ҷӯякӣ парвариш шудааст, хосиятҳои созгориро барои 

нигоҳдорӣ ба муддати дурудароз нишон медиҳад [М-3, М-4, М-9].      

 3. Нишондиҳандаи асосии меъёрии созгории ангур ба яхкунонӣ қобилияти 

наминигоҳдории навъ мебошад [М-6].   

Барои нигоҳдорӣ дар намуди яхкунонида ангурҳое, ки талафоти шарбаташон 

аз 10% кам аст, мувофиқанд [М-8].   

4. Талафоти зиёди шарбат ҳангоми оҳистаяхкунонӣ дар ҳарорати -18°С 

мушоҳида шуд. Ҳангоми зудяхкунонӣ дар ҳарорати -30°С талафоти шарбат ба 

миқдори кам ба назар мерасад. Аз ҳамин сабаб варианти мувофиқи яхкунонии 

ангур бо мувофиқати нишондиҳандаҳо реҷаи зудяхкунонӣ таҳти ҳарорати -30°С 

мебошад [М-8].   

5. Ҳангоми нигоҳдории дурударози ангури зудяхкунонида таҳти ҳарорати -

18°С устувории маҷмӯи ангиштоба, кислотаҳо, пайвастагиҳои фаъоли биологӣ ва 

элементҳои минералӣ таъмин мегардад. Дараҷаи нигоҳдошташавии маҷмӯи 

ангиштоба, кислотаҳо  тахминан 90% аз ашёи авваларо ташкил медиҳад [М-4].   

6. Ангури зудяхкунонида баъди нигоҳдории тӯлонӣ нишондиҳандаҳои 

органолептикии хешро аз рӯйи намуди зоҳирӣ, рангнокӣ, консистенсия, маза ва 

бӯй қариб тағйир надодааст [М-4].   

7. Хати қубури обмонии қатрагӣ бо фишори сӯрохиҳои обгузаронӣ 5-6см, 
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мунтазамии тақсимшавии баланди сарфи обро дар тамоми дарозии қатори 

обёришавандаи токзор то 93,0-95,0% таъмин менамояд, ки барои обёрии 

ангурзор, махсусан дар заминҳои санглох хеле муҳим ба ҳисоб меравад [М-5].    

 

Натиҷаҳои кори тадқиқотӣ дар корхонаҳои истеҳсоли нӯшокиҳои 

спиртӣ ва майу шароб, корхонаҳои  истеҳсоли маҳсулоти яхкунонида, 

хоҷагиҳои деҳқонии токпарварӣ, ба монанди ҶДММ “Дилписанд”, ҶДММ 

“Зода” ва ғайраҳо барои  татбиқ кардан, тавсия дода мешавад. 
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