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САРСУХАН 

Дар таърихи иқтисодӣ ва сиёсии ҷомеа, наќши бузургро дар њама 

давру замон канданињои фоиданок бозидаанд. Аз истифодаи онњо та-

моми фаъолияти истеҳсолии инсон вобаста аст, аз љумла шурўъ аз 

сохтани асбобҳои сангин то истеҳсоли мошинҳои мураккаб. 

Истифодаи ашёњои маъданӣ, тавре ки Ф. Энгелс гуфтааст, яке аз 

нишона ё омилњои авҷгирии инқилоби саноатӣ дар ҷомеаи инсонї 

буд. Аз ин бармеояд, ки омӯзиши истифодаи маъданҳо барои таърихи 

ҷомеа то чӣ андоза муҳим аст. 

Омӯзиши фаъолияти наќбканњо аз рўйи нишонаи (изи) онњо дар 

наќбњо, партовгоњҳо, нуқтаҳои ғанигардонии маъдан, кӯраҳои гудо-

зиш, дажѓолњо, маҳсулоти тайёр, асбобу анҷом ва ашёи рӯзгори гуно-

гун, дар маҷмӯъ бо як қатор манбаъҳои дигар имкон медиҳанд, ки  

ҳаҷми истеҳсолот, хусусият ва самти кор, дараҷаи муҳандисӣ ва тех-

нологї, таркиби қувваи корӣ ва объектҳо муайян карда шаванд. 

Омӯзиши коркарди маъданњо дар замони пеш барои инкишофи 

геологияи муосир ва истифодабарии онњо аҳамияти назаррас дорад. 

Барои олимони геолог ин намуд кофтукови ёдгориҳо, яъне аломат, 

нишондиҳандаи мавҷудият ва муайян кардани минтақаҳои маъданӣ, 

дар фаҳмиши морфологияи мураккаби танаи маъдан мусоидат меку-

над, ки боэътимод аст. 

Сатҳи истихроҷи маъдани қадим ҳангоми арзёбии захираҳои 

маъдан дар конҳо яке аз шартҳои муҳим ба ҳисоб меравад. Чи хеле ки 

ба мо маълум аст, дар давраҳои гуногун, имкониятҳои истихроҷ ва 

коркарди баъзе минералҳо як хел набуданд. Муайян кардани вақти 

фаъолияти наќбњои қадимӣ ва ҳаҷми истихроҷ дар ќадим ба мутахас-

сисони соња имкон доданд, ки миқдори онро дақиқтар ва табиати 

маъданҳои боқимондаро муайян кунанд. 

Барои омӯзиши таърихи металлургия нақши муҳимро барои му-

айян кардани сатҳи технологияи металлургӣ баъзе давраҳои ҳунар-

мандї инчунин аҳаммияти амалӣ, таҳқиқоти геологӣ бозидааст. Дар 

ин робита, таҳлили хусусиятҳои металлургияи қадим таваҷҷуҳи 

дучанд дар бораи маълумот оид ба таркиби дажѓол ва маҳсулоти тай-
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ёр, муайян кардани таркиби маъдан додааст. Омӯзиши хусусияти 

маъдани истихроҷшуда ва усулҳои коркарди онҳо барои технологҳо 

ва металлургњо диќќатљалбкунанда мебошад. 

Муайян кардани далелҳое, ки ин равандҳоро равшан мекунанд, 

барои таърихи иҷтимоию иқтисодӣ ва барои илмҳои техникиву 

ниёзҳои саноати муосир зарур аст. 

Сарчашмаҳои хаттии таърихи Осиёи Марказӣ аз он шаҳодат 

медиҳанд, ки дониши геологӣ, рушди истихроҷи маъдан ва истењсоло-

ти металлургӣ дар Саразм моњияти калон дорад. 

Сокинони шаҳраки Саразм дар ҳазорсолаи IV пеш аз мелод 

маъдангудозиро хеле хуб аз худ карда буданд. Далел он аст, ки дар 

Саразм бостоншиносон зиёда аз 300 намуди ашёњои металлї ва зиёда 

аз дањњо намуд љавоњироти аз нуќра ва тилло сохташударо пайдо кар-

данд. Баъд аз гузаронидани тањлилњои химиявии олотњои металлї 

маълум мегардид, ки ниёгони мо дар кўрањои сохтаашон мис ва 

маъданњои фоиданокро мегудохтанд. Барои ба даст овардани олотњои 

биринљї маъдани ќалъагї, мис, сурб, руњ ва арсендорро аз конњои во-

дии Зарафшон оварда, мегудохтанд. Инчунин, њунармандони Саразм 

реги дарёи Зарафшонро обшўй карда, аз он тилло ва нуќраро ба 

намуди консентрат људо мекарданд, ки минбаъд онро дар хумдон 

мегудохтанд. 

Ҳамин тавр, умумият, сершумор ва гуногунии ашёҳои металлӣ ва 

олотҳо барои коркарди металл, сатҳи баланди техникӣ ва технологии 

коркарди металл дар Саразм зарурати омўзиш доранд. Маводи 

гуногуни Саразм ба мо имкон медиҳанд, ки дар маҷмӯъ фаъолияти 

истеҳсоли ватаниро тавсиф кунем. 

Яъне, Саразм, воќеан яке аз марказҳои асосии истеҳсоли 

маҳсулоти металлӣ ба шумор рафта, дар Осиёи Марказї як минтақаи 

бузург буд. 

Таҳияи китоби зерин на танҳо барои таърихшиносон, балки 

барои соњаи саноати кўњкорї, геология, металлургия ва илмњои 

техникї зарур ва судманд мебошад. 
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БОБИ I. ОЃОЗИ САНЪАТИ ИСТИХРОЉ ВА  

ЃАНИГАРДОНИИ КАНДАНИЊОИ ФОИДАНОК 

 

Таърихи мухтасари ташаккули истихрољи конњои 

канданињои фоиданоки маъданї 

Истифодаи маъданњо дар таърихи љомеаи љањонї мавќеи хос 

дошта, барои таъмини талаботњои худ, инсоният роњу усулњо ва 

тарзњои махсуси аз дохили кўњ канда гирифтани канданињои фоида-

ноки гуногунро дарёфт ва истифода намудааст. 

Исботи аввали гуфтањои боло дар он аст, ки одами ибтидої, ки 

аз табиат ва њаводиси он тасаввуроте надошт дар њолати ба њодисањои 

табиат сарукор гирифтан, тасаввуроти аввалини содаро дар худ дарк 

намуд. Масалан, дар љамъияти ибтидої замоне, ки инсон пайдо  шуд, 

истифодаи санг њамчун воситаи корї ва њимоя аз њуљуми њайвоноти 

вањшї аз тарафи одами ибтидої истифода мешуд. Сипас, дар рафти 

ташаккули љамъияти ибтидої ва талабот ба ќонеъсозии хоњишњо он 

њамчун масолењи сохтмонї мавриди истифода ќарор гирифт. Замоне, 

ки инсон ќобилияти дарксозии њаводиси табиї ва таѓйиротњоро дар 

худ њосил намуд, истифодаи оташро ёд гирифт ва барои њифзи оташ аз 

таъсири шамол атрофи онро бо санг муњофиз сохт. Одамон му-

шоњида намуданд, ки аз њарорати гармии оташ њолати санг таѓйир 

ёфта, аз он љоришавии моеи гуногун ба амал омад. Њамин тавр инсон 

дарк намуд, ки на аз њама гуна санг чунин таровиш ба чашм мерасад. 

Аз он ба намудњо људокунии сангњо ибтидо гирифта, он њамчун ман-

баи ашёи хом маќом пайдо намуд. 

Сараввал донишњо оид ба маъданњо ва истифодаи онњо ху-

сусияти мушоњидавї дошта, дар рафти ташаккули љомеаи инсонї 

ва баландравии ќобилияти тафаккурии инсон ба пайдоиши илмњои 

алоњида њамчун асос хизмат намудаанд. 

Дар замони имрўза истихрољи конњои маъданї ва ѓайри-

маъдании канданињои фоиданок ба яке аз омилњои асосии рушди 

иќтисодиёти давлатњо ва умуман љањон табдил ёфтааст, ки иќтидори 

давлатњоро муайян менамояд. 

Аз ин лињоз, усулњои истихрољи конњо гуногун буда, аз сохти 
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геологии кон, мавќеи љойгиршавї ва шароитњои кўњию технологии 

мањал вобастагии калон дорад. 

 

Оѓози давраи истихрољи маъдан IV ва II њазор сол пеш аз мелод 

 

Доираи мафњуми истихрољи конњои канданињои фоиданок дар 

тўли њазорњо сол васеъ гардида, ба мукаммалшавии олоти мењнату 

технологияи кўњкорї ва зиёдшавии миќдори намудњои канданињои 

фоиданоки аз ќаъри Замин гирифташаванда вобастагї дошт. Њар 

як давраи ташаккули технологияи истихрољи конњои канданињои 

фоиданок дорои навоварињои худ мебошад. 

Дар асри сангин дар ќатори наќбњои сатњизаминї ба монанди 

чуќурињо, љўяњо, ковокињои ба дохили замин баранда низ пайдо 

мешуданд, ки њам самти амудї, њам самти уфуќї ва њам самти мо-

илї доштанд. Истифодаи истихрољ ба воситаи дањлезањо (камера), 

наќбњои иктишофї, усули истифодаи оташ дар истихрољи сатњиза-

минї ва эњтимолан истифодаи он дар зери замин, усули фонагии 

кафондани љинсњои кўњї, обкашї аз наќбњо, сутунпоягузорї ба 

фазои коркардшудаи дохили наќб, шифти камоншакл ва таъмини 

устувордории шифти наќбњо, њавотозакунии наќб бо истифодаи ќув-

ваи табиии шамол таъмин мешавад. 

Чи тавре ки аз тањќиќоти кўњкорию бостоншиносї маълум 

гаштааст, ягона системаи омўзиши наќбњои ќадима дар Осиёи 

Миёна ин конњои Карнаб, Лапас, Љангалї ва Мушистон будааст. 

Њамин тавр, бостоншиносон истихрољї калъагиро зиёда аз 3 њазор 

сол пеш аз мелод муайян кардаанд. 

 Танњо дар Карнаб зиёда аз 100 наќбњоро пайдо кардаанд, ки дар 

8 тояш тањќиќоти археологї, гузаронида шудааст. Њангоми омўзиши 

археологї-кўњї муайян карда шудааст, ки дарозии наќб то 40 метр 

расидааст. Вале дар кони Љангалї ва Лапас дарозии наќб то 10 метр 

расидааст. 

Дар њамаи наќбњо ба ѓайр аз Љангалї изи оташро пайдо 

кардаанд. Ин тарзи истихрољ хеле муфид буд, яъне оташ гирондан дар 

даруни наќб имкон медод, ки баъд аз хунук шудан, кандани љинсњои 

кўњї осон мешуд. Таќрибан 1 км дуртар аз кони Сичкончисой 
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мањаллеро пайдо карданд, ки маъдани истихрољшударо сараввал бо 

болѓањои сангї пора-пора мекарданд, баъдан онро майда-майда 

карда, ба гудохтан омода мекарданд. Маъдани омодашударо дар 

хумдон гудохта, ќалъагиро ба даст меоварданд, ки минбаъд онро 

њангоми гудохтани мис ба он њамроњ карда, хўлаи биринљї њосил 

мекарданд.  

Мувофиќи тањќиќоти Лутса Й. ва Пернитский андозаи заррањои 

минерали касситерит дар намунањо аз 0,2 мм хурдтарро ташкил 

медод. Вале дар намунаи Меркеля В.Ф. ва Горбунова Х.А. андозаи 

заррањои касситерит то 0,5 мм вомехўрд. Аз нишондодњои охирин 

бармеояд, ки намунањои охирини маъдан аз ќалъагї бой мебошад. 

Инчунин дар Карнаб як порчаи маъданеро ёфтанд, ки дар таркибаш 

22 % ќалъагї мављуд буд. Ин аз он шањодат медињад, ки маъданњои 

дар даврањои ќадим истихрољ шуда, нисбат ба замони имрўза, хеле 

бой буданд. 

Дар шимоли Осиёи Миён, дар шањраки Саразм маснуоти 

қадимтарини металлиро, ки ба нимаи аввали ҳазораи 3-юми пеш аз 

милод рост омадааст, пайдо кардаанд. То имрӯз дар ёдгории гирду 

атрофи он зиёда аз 300 бозёфтҳои металлӣ ёфт шудаанд. Дар байни 

онҳо: маснуоту олотњо, инчунин хўлањои металлии рехташуда буданд, 

ки аз мавҷудияти саноати металлургия дар давраи палеометалл шаҳо-

дат медиҳанд. Ин фиќрро тањлили зиёда аз 100 маснуот ва як сабиќаи 

металлї тасдиќ менамояд. 

 Аксари ашёҳои коллексионї, тақсим карда шудаанд. Баъзе 

ашёҳо тасодуфан берун аз қабати фарҳангӣ пайдо шудаанд. Қисми 

асосии бозёфтҳо ба асри биринҷӣ рост меоянд ва танҳо 4 ашё аз 

давраи энеолит дертар пайдо шудаанд. 

 Шањркадаи Саразм дар њудуди Тољикистон 15 км дуртар дар 

ѓарби шањри Панљакент дар соњили чапи дарёи Зарафшон љойгир 

шудааст. Соҳили чапи Зарафшон ҳамвории нисбатан васеъ дошта, дар 

шимолии қаторкӯҳи Зарафшон воќеъ буда, дар шимол ва шарқ бо 

ҷанубии қаторкӯҳи Туркистон ҳамсарҳад аст (расми 1). 

 Минтақаи кӯҳкории Туркистон қисми шарқии Ӯзбекистон, мин-

тақаи ҷанубии Қирғизистон ва шимоли Тоҷикистонро ишғол меку-



 

11 

 

над. Дар ноҳия 37 намуди маъдан мављуд аст. Аз онҳо 11 кон пайдо-

иши маъдани мисро нишон медиҳад; маъдани 10 манбаъ дорои тарки-

би полиметаллӣ мебошанд; 16 - кони сурма (расми 1). 

  
Расми 1. Харитаи ҷойгиршавии минтақаҳои маъданӣ ва љойгир-

шавии конҳои мис, ќалъагї ва полиметаллҳо дар ҳудуди вилояти 

Суғди қадим. 

Аломатњои шартї: Зирабулоќ-Қаратепа-Зарафшон; II - Нуратинї; 

III - Туркистон; IV - Ҳисор; V - Минтақаҳои маъдании Байсунтой. 

а - гурӯҳи конҳои мис; б - гурӯҳи конҳои касситерит; в - гурӯҳи 

конҳои полиметаллӣ; г - конҳо бо таркиби мураккаби маъдан, ки 

дорои ќалъагї, мис, сурб, сурма, арсен ва руҳ мебошанд; д - ҳуду-

ди минтақаҳо; е - конҳое, ки дар ҳазорсолаи II пеш аз милод 

мавриди истифода қарор гирифтаанд: 1. Карнаб, 2. Лапас, 3. Чан-

галӣ, 4. Мушистон. 

 

Ошкор карда шудааст, ки дар минтаќа маъдани мис хеле кам 

аст. Дар ин гурӯҳ ба пайдоиши маъдани мис-молибдении 
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Шюрбел, ки дар таркибаш миқдори нисбатан зиёди сурма мавҷуд 

аст (аз 1% ва зиёдтар) бояд диққат дода шавад. 

 Зуҳуроти полиметаллӣ бо минерализатсияи мураккаб тавсиф 

мешавад. Аммо, чунин маъданҳо аз мис, сурб ва руҳ каманд. 

Минтақаи истихроҷи маъдани Туркистон бо тақсимоти васеи 

маъдани конҳои дорои ќалъагї зиёд аст. Маъдани ѓанигардони-

дашудаи ќалъагидор дар нишебиҳои шимолии қаторкӯҳи Турки-

стон дар Қирғизистон ва дар нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳи 

ҳамон Туркистон дар Тоҷикистон кашф карда шуданд. 

Мутаассифона, конҳои маъдани минтақаи кӯҳии Туркистон 

бо тањќиќотњои бостоншиносӣ омӯхта нашудаанд. Дар бораи 

коркарди онҳо маълумоте нест.  

 Каторкӯҳҳои Зарафшон қисми музофоти металлогении За-

рафшон мебошанд, ки аз тангии сарҳади ғарбии вилояти маъму-

рии Самарқанди Ӯзбекистон то шарқи ноҳияҳои маъмурии 

Хуҷанд ва Душанбе дар шарқи Тоҷикистон тўл кашидааст. 

 Дар ҳавзаи болооби дарёи Зарафшон, конҳои васеи полиме-

таллї мављуд мебошанд, ки аз сурб, тилло, нуқра, мис, сурб, руҳ, 

сурма, арсен ва симоб бой мебошанд. 

 Аксарияти конҳо бо истихрољї маъдан дар ҳавзаи болооби 

дарёи Зарафшон дар замонҳои қадим босуръат коркард шудаанд. 

Аз наќбњо мис, ќалъагї, тилло, нуқра, сурма, арсен, сурб, руҳ ва 

симоб истихроҷ карда шудаанд. Дар баробари истихроҷи маъдан, 

металл гудохта мешуд, ки инро нишонаҳои партовҳо, 

боқимондаҳои гудохта ва нишонањои мавзеъҳои зиндагии метал-

лургҳо дар назди конҳо тасдиќ менамояд. Маснуоти сафолие, ки 

дар баъзе наќбҳо, ёфт шудаанд, аз он шањодат медиҳанд, ки онҳо 

аз ҷониби наќбканҳои қабилаҳои даштӣ дар ҳазорсолаи II-юми 

пеш аз милод истифода шудаанд. 

Тадқиқотҳое, ки М.Е.Массон (1930; 1934; 1936), П.П.Иванов 

(1932), Б.А.Литвинский (1950), О.И.Исломов (1955; 1977), 

М.А.Бубнова, (1976), Буряков (1991) ва дигарон бо омӯзиши 

таърихи истихроҷи маъдан дар Осиёи Миёна гузаронидаанд, бо 
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њам робитаи зич доранд. Далелҳое вуҷуд доранд, ки ҳатто дар 

асри биринҷӣ, коркарди маъдан дар водии Зарафшон вуҷуд дошт. 

Б.А. Литвинский наќбҳои қадимии кони Карнабро  омӯхта, чунин 

мешуморад, ки оғози коркарди маъданњои ќалъагидори конҳои 

дорои дараҷаи назаррас метавонад ба давраи асри биринҷӣ 

шомил шавад. 

Наќбҳои қадимӣ пӯшонида шудаанд ва қисман бо сабаби 

истихроҷи минбаъда нобуд шудаанд, зеро онҳо бо замима карда-

ни майдонҳои ҳамон конњо хос мебошанд. 

Коркарди маъданњои мис, сурб, тилло ва нуқра дар Осиёи 

Миёна аз давраи энеолит оғоз шуда, дар давраҳои минбаъда бо 

шиддат идома ёфтааст. Дар доманакӯҳҳои Зирабулоќ ва Зияетдин 

(рафти миёнаи дарёи 3арафшан) конҳои мисдори Мис-Кан ва 

Калта-Мискан мавҷуданд, ки аз замонҳои қадим фаъолият ме-

карданд. Дар ин минтақа барои истихроҷи хўлаи биринҷӣ, истих-

роҷи мис ва сурб (конҳои Карнаб, Лапас, Мушистон ва ғайра) ло-

зим буд. 

Ҳамин тариқ, танҳо чанд амалҳои истихроҷи канданињои 

фоиданоки қадимӣ дар водии Зарафшон маълуманд. Аз ин рӯ, мо 

маҷбурем ба маълумоти ғайримустақим рӯ орем, яъне баррасии 

конҳои мавҷудаи маъруфро, ки дар замони қадимтарин њамчун 

объекти истифода ќарор доштанд. 

Дар доманакӯҳҳои қаторкӯҳи Зарафшон ва Туркистон се 

маркази калони кони полиметаллӣ, инчунин нуқра ва тилло 

мавҷудаст: 1. Маркази Ќазноќ-Мушистон, 2. Маркази Ҷилав-

Тарор-Мосариф; 3. Кони Учкул. Минтаќаи Ќазноќ-Мушистон 

дар нишебии шимолии қаторкӯҳи 3арафшон дар ҳамҷояшавии 

минтақаҳои Арча-Майдон ва Негнот ҷойгир шудааст. 

Дар доираи ин минтақа як қатор конҳо муайян карда шуда-

анд: полиметаллҳо - Хиргасанг, нуқра - Кони Нуќра, арсен ва 

висмут - Чуќурак, ќалъагї - Ќазноќ, мис - Тарор, сурб ва мис – 

Мушистон. 
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Дар конҳои Кони-Нуќра, Ҳиргасанг ва Мушистон бисёр 

коркарди қадимаи нуқра, сурб, сурб ва мис мавҷуданд. Он замон, 

дар мавзеи Киштут-Моѓиён, дар болооби сойи Негнот (Кони 

Нуќра) маъдани сурб ва нуқра истихроҷ мешуд. Дар наздикии 

қисми болоии сойи Негнот дар якчанд нуқтаҳо ҷамъшавии 

дажѓолҳои гудохтаи сурбдор ошкор карда шуданд.  

Худи металли ќалъагї дар табиат ба намуди худрўй вонаме-

хўрад. Танњо дар минералњои касситерит ва станин бештар 

мављуд аст. Тибќи маълумотњои геологї дар таркиби маъдани 

кони Мушистон ќалъагї бештар дар минерали станин вомехўрад. 

Зиёда аз 30 %-и минерали станинро мис ташкил медињад. Бинобар 

ин, аз минерали станин њосил кардани хўлаи биринљї муфид аст. 

Гумон меравад, ки маъдани ќалъагидори кони Мушистонро дар 

њамон замонњо истихрољ карда ба дигар кишварњо содирот ме-

карданд.    

Кони Мушистон дар нишебии ќаторкўњи Шимолии 

Зарафшон 3 километр дуртар аз дењаи Негнот дар баландии 2700-

3200 м аз сатњи бањр љойгир шудааст. Ин кон дар масофаи 100 км 

ҷанубу шарқи шаҳраки Саразм ҷойгир шудааст ва эњтимол, яке аз 

объектҳои асосии истихроҷи мис, ќалъагї ва сурб дар давраи 

палеометалл буд.  

Ҳаҷми корҳои қадимии кони Мушистон даҳҳо ҳазор метри 

мукаабро ташкил медиҳад. Дар баъзе наќб аз сатҳ то чуќурии 30-

60 м ворид шудаанд.  

Натиҷаҳои таҳлили спектралии муқоисавии дажѓолњои Са-

разм ва ашёи маъданї аз Мушистон (он дар лабораторияҳои 

CNRS дар Париж гузаронида шудааст) эҳтимол, фарзияи бо-

стоншиносонро тасдиқ мекунанд. 

Минтаќаи маъданї дар ќисмати шимолу шарќї табаќабандї 

шуда, дар љинсњои карбонатї мањдуд шудаанд. Дар ќисмати 

маъданї дар мувофиќа бо сифати ќабулшуда 13 љисми маъданї 

људо шудааст. Ѓафсии онњо аз 0,5 то 6 м, дарозиашон ба 100-600 м 

ва чуќуриашон ба 50-400 м баробар мебошад.  Компоненти 

асосии фоиданоки маъдан ин ќалъагї мебошад, ки њосилнокии 
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миёнаи он дар кон 0,6 %-ро ташкил медињад. Компонентњои фо-

иданоки њамроњикунанда  ин нуќра 35-40 г/т, мис 0,45-0,55 %, руњ 

0,24-0,28 %, сурб 0,05-0,06 %-ро ташкил медињанд. Миќдори арсен 

то 1 %-ро ташкил медињад. 

Дар њамон даврањо истихрољи маъдан ба ѓайр аз кони Му-

шистон дар водии Зарафшон инчунин дар кони Смич амалї 

шудааст. Кони Смич дар Љануби нишеби ќаторкўњњои Зарафшон 

2 км дуртар аз дењаи Такфон ва 55 км аз маркази ноњияи Айнї 

љойгир шудааст.  

Минтаќаи маъданї бошад бо дарозии 1300 м ва ѓафсии 4,4 м 

тасниф шудааст. Маъдан бо миќдори љузъиёти фоиданок нуќра 

то 145,9 г/т, ќалъагї то 1,12 %, сурб то 2,37 % ва руњ то 0,26 % 

иборат мебошад. Дар баъзе намунањо мис то 0,5 % ва сурма то 1 

% вомехўрад.   

Минтаќаи Љилав-Тарор-Мосариф дар водии дарёи Моѓиён-

Дарё ва шохобҳои он, ки ба қисми ғарбии қаторкӯҳи Зарафшон 

меравад, ҷойгир аст. Натиҷаҳои таҳқиқоти геологӣ нишон до-

данд, ки дар уфуқҳои болоии минтақаҳои маъданӣ дар баробари 

афзоиши тилло, миқдори зиёди нуқра мушоҳида мешавад. Дар 

сатҳи поёнии кон, миќдори хеле назарраси тилло бо нуқра, мис ва 

арсен, инчунин нуқра бо мису арсен ба қайд гирифта шудааст. 

  Дар ҳудуди минтақаи номбурда як қатор конҳои металлҳои 

нодир ва ранга муайян карда шудаанд: Ҷилав, Новичомоќ, Коса-

тарош, Гиждавра, Тарор ва ғайра. Мављудияти ҷузъҳои зерини 

муҳимтарини саноатии маъдан: мис, руҳ, ќалъагї, висмут, сурб, 

арсен, инчунин нуқра ва тилло мебошанд. Дар наздикии ин конҳо 

нуқтаҳои зиёди наќбњои қадимї вуҷуд доранд. Минтақаи Учкул 

дар нишебии ҷанубии қаторкӯҳи Туркистон дар болооби дарёи 

Зарафшон ҷойгир аст. Дар атрофи ин минтаќа як қатор 

маъданњои тилло, нуқра, арсен, ќалъагї, сурб, руҳ ва ғайраҳоро 

муайян карда шудааст. Дар ду соҳили дарёи Учкул, минтақаҳои 

васеъ бо минерализатсияи тиллои сулфидӣ вомехурад, ки онҳо 

дар наќбњои қадимӣ дида мешаванд. 
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Дар нишебии шимолии қаторкӯҳи Туркистон кони Канигут 

мављуд аст. Коркарди он бо камераҳои азими зеризаминӣ, ки да-

розии умумиашон зиёда аз 3 км аст ба ҳам пайванданд. Камераҳо 

дар болои якчанд ошёна ҷойгиранд ва ба умқи зиёда аз 100 метр 

фурў рафтаанд. Маъданҳои нуќраю сурбдори ин кон асосан ба-

рои истеҳсоли нуқра коркард мешаванд. Кони сурбдори Курга-

шимкан, ки дар наздикии шаҳри Истаравшан љойгир шудааст низ 

дар њамон замон истихрољ шудааст. 

Мис ва руҳ, ки ҷузъҳои асосии хўлаи биринҷӣ мебошанд, дар 

якҷоягӣ бо сурб дар ҳамон конҳо истихроҷ карда шудаанд. Дар 

табиат онҳо аксар вақт маъдани полиметаллиро ба вуҷуд 

меоранд. 

Истихроҷи мис дар конҳои мустақил низ гузаронида шуда-

аст, зеро он баъзан дар шакли худрўй низ вуљуд дорад. Аз замони 

қадим дар маъданҳои Наукатї мис истихроҷ карда мешуд. Ин 

кон қад-қади дарёи Сирдарё (тақрибан 20 км) ќад кашида, дар гу-

зашта, яке аз манбаъҳои калонтарини истихроҷи мис дар Осиёи 

Марказӣ ҳисобида мешуд. 

Дар ќаторкўњњои Зирабулоќ-Зияетин-Ќаротюбинск зиёда аз 

30 нуқтаи ҷамъшавии назарраси сурб аз ҷумла дар конњои паро-

канда, кашф карда шудаанд. Ба гуфтаи Д. Рузанов ин минтақа яке 

аз таъминкунандагони асосии ќалъагї на танҳо барои аҳолии 

маҳаллӣ, балки барои қабилаҳои минтақаҳои ҳамсоя дар асри 

биринҷӣ ба њисоб мерафт.  

Тибқи мушоҳидаҳои як қатор геологҳо ба пайдоиши 

маъданњои кварс-тиллои ќаторкўњњои Ҳисор дар таркиби рагҳои 

кварс тиллои худрўй мавҷуд аст.  

Бозёфтҳои сершумори сангҳои нимқимат ва ороишӣ аз 

нуқтаи назари таърихи истихроҷи маъдан ҷолибанд. Дар Саразм 

маснуоти гуногуни ҳунармандӣ аз сангњои агат, лаззурит, сода-

лит, сердолик, фирўза, мармари сулаймонї, булўри кўњї, санги 

чаќмоќ, мармар, гипс ва ғайра ёфт шуданд.  
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Мањсулотњои фаровони сангӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки 

манбаи ашёи (ҳадди аққал барои баъзе сангҳо ва минералҳои 

гурӯҳи кварс) мавҷуд аст. Дар мавриди лазурит ва фирўза ин 

сангҳои гаронбаҳо, ки дар шакли маснуоти тайёр ва ҷавоҳирот 

ёфт шудаанд, эҳтимолан аз кӯҳњои Бадахшон (лазурит), Қи-

зилқуми Ғарбӣ ва қисман кӯҳҳои водии Фарғона (фирўза) ва аз 

Фирўзакони Ќаромазор истихрољ шудаанд. 

Чунин менамояд, ки робитаи боэътимод бо манбаъҳои 

маҳаллӣ барои маҳсулоти аз оливинњои гиббронорит (љинсҳои 

гранитӣ) алоқаманд аст. Ин сангҳо бо нақши зебои ороишӣ, ки 

ҳангоми ҳафриёт пайдо шуданд, асосан дар шакли шаѓал њангоми 

вайроншавии ноњияи кўњї ба вуљуд омадаанд. Чунин ноњияњои 

кўњї дар қаторкӯҳи Туркистон ва инчунин дар кӯҳҳои Қаротеппа, 

ки худуди Ӯзбекистон мебошанд, маълуманд. Њамин гуна ҷинсҳои 

таркибан наздик дар дарёи Шинг мавҷуд аст.  

Флюорит дар минтақаи Ќазноќ дар наздикии Кўли-Калон 

мављуд аст. Он дар холигоҳи хурд дар байни флюоритҳои азим-

тари сафед вомехўрад. Навъҳои оптикии он дар шакли монокри-

сталлҳои кубии шаффоф ба вуљуд омадааст. Дар айни замон, онҳо 

камёфт мебошанд ва танҳо дар раванди коркарди ҷинсњои 

алоҳидаи флюоритҳои азим истихроҷ карда мешаванд.  

Зуҳуроти лаъли кабуд (аметист) дар соҳили рости Манорсой 

дар ҳавзаи обҷамъшави қаторкӯҳи Зарафшон дар баландии 

тақрибан 4000 м мавҷуд аст. Лаъли кабуд дар ин ҷо дар шакли 

шохаҳои мураккаби таркиби кварс асосан байни доломитҳо қайд 

карда мешавад. Лаъли кабуд ба монанди сангњои ќиматбањо си-

фати баланд надорад, аммо он барои сохтани шаддањо хеле 

мувофиқ аст. 

Содалит яке аз силикатњои гуногуни кабуд мебошад, ки 

зоњиран ба лазурит монанд буда онњоро аксар вақт дар замонҳои 

қадим фарќ намекарданд. Кони Содалит дар Мастчоњи кўњї дар 

болооби дарё Зарафшон ҷойгир аст. Дарозии љинс, ки дар 

сангҳои сахт пайдо шудааст, аз афташ ба даҳҳо ё садҳо метр ме-
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расад. Дар пояи баромади шах љинси содалит бо шохаҳои хурди 

конусшакли андозааш тақрибан 150 х 50 м вуљуд аст, ки аз по-

раҳои содалит пур ҳастанд. 

Кони аќиќи (гранат) гулобӣ - алмандин дар нишеби ҷанубии 

қаторкӯҳи Туркистон дар водиҳои дарёҳои Самҷон ва Туро ва 

дар ҳавзаи дарё Искандар-Дарё ҷойгираст. Аз сатҳи худ тақрибан 

ба чуқурии 10-15 см вулқонҳо босуръат пошида мешаванд ва ба 

массаи часпакдори каолинмонанд табдил меёбанд. Дар ин омма 

ба миќдори зиёд кристаллҳои ҳифзшудаи аќиќи сурхи қаҳваранг 

дар ҳаҷми аз 2 то 5-6 см зиёданд. Ин навъи аќиќи сурх, метавонад 

дар истеҳсоли шадда ва инчунин дигар ҷавоҳирот бомуваффақият 

истифода шавад. 

Дар доманакӯҳҳои қаторкӯҳи Зарафшон як ќатор конҳои ка-

лони мармар (Мосриф, Косатарош, Вору, Мазори Шариф, Тил-

лагул) ошкор карда шудааст. Дар ин конҳо намудҳои равшан, 

хокистарӣ ва камтар навъҳои гулобии мармар маъмуланд. Наму-

наи онҳо бо абрнокӣ ва мавҷудияти ковокии сафед тавсиф меша-

вад. Мармари рахдор, дар навбати худ бо рангҳои гуногун хос 

аст. Ҳамаи ин мармарҳо дар шакли шаѓал ва харсангњо 

ҳамаҷониба дар водии Зарафшон ҷой доранд.  

Оҳаксанг дар болооби Зарафшон васеъ пањн шудааст. 

Конњои калони оҳак дар Шингак, Зебон, Дахани Мазор ҷойги-

ранд. Дар ин љо навъҳои сершумори сангњои ҳамвор, калонзар-

раю хурдзарра ва силурҳо вомехўранд. 

Оҳаксанги ковок, ки ба буридан мувофиқ аст дар деҳаи 

Мингдок мављуд мебошад. Дарозии ќабат 850 м, паҳнӣ 350 м, 

ғафсӣ тақрибан ба 8 м мерасад. Навъҳои сафеди гаљи асри палео-

ген дар тамоми соҳили рости дарёи Зарафшон васеъ паҳн шуда-

анд. Конро аз деҳаи Ѓарибак то Вешист бо дарозии беш аз 15 км 

мушоҳида кардан мумкин аст. 

Дар давраи неолит истифодаи гил оғоз меёбад. Он барои ис-

техсоли маснуоти сафолї истифода мешавад. Сифати пасти ас-

бобҳои давраи неолитӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки инсон навъи 
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истифодаи ин ашёро нав омўхтааст. Дар истењсоли њама наму-

дҳои минералҳои гилӣ истифода мешуданд. Баъдтар, танҳо као-

линит, ки беҳтарин навъи гил мебошад дар истеҳсоли маснуоти 

сафолӣ то ба имрӯз истифода мешавад. Дар ҷойҳои васеъ паҳн-

шуда гилҳои каолинит аз ҷониби одамони қадим коркард шуда 

буданд. Чунин конҳои каолинит дар доманакӯҳҳои Туркистону 

Зарафшон ҷой доранд. Рангҳои минералӣ - эҳтимолан озокерит 

(Тоҷикистони Марказӣ), сурма (антимонит), киновар ва аури-

пигмент барои ранг аз ҳавзаи дарёи Фондарё ва ноҳияи Искан-

даркўл истихрољ мешуданд. 

Таҳлили минерологии рангҳои рангубори яке аз иншоотҳо 

дар майдони VII њафриёти Саразм мавҷудияти хокаи лазуритро 

дар таркиби ранги кабуд нишон медињад. 

Дар доманакӯҳҳои қаторкӯҳи Туркистон дар байни конҳои 

бўр шаѓали силитсий пайдо шудааст, ки метавонад объекти исти-

фода шавад. Ду конҳои калони силитсий дар минтақаи миёнаи 

Зарафшон маълуманд: Учтут дар доираи қаторкӯҳи Қаратоѓ - 

Нураатски дар нишеби шимолу шарқии теппаи Учайрӣ, ки ба 

қаторкӯҳҳои Зияетдино-Зираб дохил мешаванд, эҳтимол дорад, 

ки дар болооби Зарафшон конҳои монанд ба силитсий мавҷу-

данд. 

Ҳамин тариқ, водии Зарафшон бо сарватмандии беназиру 

табии худ фарқ мекунад. Дар ин минтақаи кӯҳистон ба миқдори 

зиёд конҳои калони маъдани полиметаллӣ, намудҳои мухталифи 

санг, аз ҷумла маснуоти қиматбаҳо слитсий ва гили аълосифат 

мавҷуданд, ки аз замонҳои қадим (эҳтимолан дар давраи энеолит 

ва давраи аввали биринҷӣ) барои истеҳсоли асбобҳо, аслиҳа ва 

ашёи рӯзгор хизмат мекарданд. Инро бозёфтҳои Саразм, ки аз 

ашёи хоми дифференсионӣ дар наздикии маҳалли аҳолинишин 

сохта шудаанд, тасдиқ мекунанд. 

Вобаста аз њолати мављудияти хобиши ҷисмҳои маъдан 

истихроҷ бо усули кушод ё зеризаминї гузаронида мешавад. 

Ниёгони мо дар ибтидо барои кандани маъдан болѓањои сангї, 
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биринљї ва табартешаи дудамаро истифода мекарданд (расми 2). 

Ҷинси кўњие, ки душвор шикаста майда мешавад, дубора бо ёрии 

ӯзак (костра) гарм кардашуда, баъдан бо ёрии об зуд сард мекар-

данд. Ваќте ки наќбканњо аз љисми маъдан маъданро канда, њар 

чї ќадар ба даруни танаи маъдан дохил мешуданд, њамон ќадар 

маъдани бойро бадаст меоварданд. Албатта онњо маъдани бойро 

аз рўйи вазн, љило ва рангаш мешинохтанд. 

 

 
 

Расми 2. Коркарди канданиҳои фоиданоки зеризаминӣ 

Дар замонњои мављуд будани олотњои кўњкории маъданї 

(асри биринљї ва оњан) њамчун объектњои истихрољи 

зеризаминии ќабатњои дорои маъданњои мис, ќурѓошим, сурб, 

киновар, тилло ва конњои бисёрметаллї, оњан ва ѓайрањо ба 

коркард фаро гирифта мешуданд. 

 Дар ин давра амалиёти кўњкорї оид ба истихрољ ва бадаст 

овардани сангњои калони якљинса барои истењсоли сангњои 

бинокорї, бунёди њайкалњо, самтгирињои астрономї ва 
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ѓайрањо ба миён меояд. Истихрољи калонмиќёси рўкушоди оњак-

сангњо ва хоксангњои сахт вобаста ба бунёди ањромњо дар Ми-

сри Ќадим рушд ёфта буд. Барои људо кардани шаклњои гео-

метрии сангњои суфтасатњи калонњаљм дар сатњи пешакї нишо-

нагиришуда тавассути саќќоњои аз санги сахттар њосилкарда-

шуда ва сипас ба воситаи исканањои сангини сахт огардњо кан-

да, сипас ба он об мерехтанд. 

Исканањо обро ба худ кашида варам карда, дар зери фи-

шори фона санг дар сатњи якљинса људо мешуд. Суфтасозии 

сангњои кандашуда бевосита дар мавзеи истихрољи онњо гуза-

ронида мешуд. Зарурияти интиќоли сангњои азим ба пайдоиши 

наќлиёти майдони истихрољї таконе дода, ба ин сифат ѓал-

такњои ѓўлачўбї истифода мешуданд. 

Маълумотњои аниќ имконият медињанд, ки шиносоии инсо-

ният бо истихрољи маъдан аз даврањои ќадим дар Осиёи Миёна 

аз минтаќаи Ќаромазор оѓоз меёбад. Оѓози коркарди канданињои 

фоиданок дар минтаќаи номбаршуда ба асри сангї тааллуќ до-

рад. Аз даврањои палеолит то неолит аз ин љо сангњои чаќмоќ ва 

оњаксангро то соњили Акчасой тавассути Ќизилолма, Гошсой ва 

Ќарабо истихрољ мекарданд. 

 Махсусан маъдани минтаќаи каторкўњњои байни Ќизилолма 

ва Гошсой бо шиддат коркард шудааст. Дар ин минтаќаи Гошсой 

коркарди маъдан бо усули рўизаминї (карийерї) амалї шудааст. 

Ин корњоро анъанаҳои истихроҷи маъдан шуморидан мумкин 

аст, зеро ки ин аввалин роњњои истифодаи бойгарињои табиат ме-

бошад. Њамин тариќ, дар дигар минтаќањо гузаронидани якумин 

корњои кўњї, тавассути љамъ кардани ќабати болоии ашё, кушо-

дан, чуќур кандан, яъне бо усули коркарди рўизаминї амалї 

мешуданд. 

 Чоҳҳои рўизаминӣ, ба чуқурињо табдил меёфтанд, чоҳҳо дар 

конњои сангин марҳилае буданд, ки гузаришро аз амалиёти истих-

роҷи миси худрўй ва баъд ба маъданҳои мис оварда расонид 

(расми 3). 
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Истихроҷи маъданњои металлї дар ноҳияи Чаткало-Курама 

ба бостоншиносон имкон дод, ки аз ҳазорсолаи II пеш аз милод 

ба ќайд гиранд. Металлургия дар асоси маъданњои маҳаллӣ, рушд 

ёфтааст, ки асосан мис ва дигар минералњоро аз маъдан истихрољ 

карда, онњоро барои рехтани хўлаи биринљї омода мекарданд, ки 

дар ин бора бостоншинос А.С. Уклонский ќайд кардааст. Пайҳои 

истихроҷи асри биринҷӣ дар ноҳияи Чаткало-Кураминский то 

инљониб каме ошкор шудааст. Бешубҳа то ин вақт, баъзе роњњои 

рушди сарчашмаи наќбњои ќадимї дар Акташкан мушоњида 

шудааст. 

 

 
Расми 3. Коркарди маъдан бо усули дар аввал рўизаминї 

баъдан зеризаминї 

 Нақши калидӣ дар шарҳи масъалаи имкониятҳои истихроҷ 

ва гудозиш дар асри биринҷї ин маъданњои сулфидї мебошад. 

 Андешаҳо оид ба ин масъала гуногун мебошанд. Баъзе 

муҳаққиқон густариши маъданҳои сулфидиро барои пайдоиши 

хўлаи биринҷӣ имконнопазир мешуморанд. Дигар муњаќќиќон 
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бошанд бо маълумоти дақиқ аз замонњои ќадим дар бораи ворид 

намудани маъдани сулфидӣ ба гудохтан қайд карданд.  

Аммо гурӯҳи дигари муњаќќикон эҳтимол доранд, ки исти-

хрољї маъдан ва гудозиши онро дар асри биринҷӣ амалї мекар-

данд. Тадқиқоти муфассали С. С. Черников аз омӯхтани исти-

хроҷи кони Олтой ба таври муфассал маълумот медињад. 

Мавод дар бораи кони Октош нишон медиҳад, ки дар Ќаро-

мазор дар асри биринҷӣ ба коркарди маъдани сулфидї оғоз кар-

да буданд. Техникаи гузариши коркарди љинс дар наќб бо санги 

ќайла ва болғаҳои аморфї дида мешавад. Аз рӯйи пай аз болғаҳо, 

баъдтар дар он дастаҳо пайваст карда шудааст. Барои ќайла ва 

болѓа сангҳои  сахт ва мустаҳкам интихоб карда мешуданд, ки 

онҳоро аз майдонњои ҳамсоя меоварданд. 

 Нақши калонро, алалхусус, ба љойи олоти мењнат истифодаи 

оташ бозидааст. Мушоҳидаҳои этнографӣ нишон медиҳанд, ки 

истифодаи оташ аз сатњ шудааст. Ҳангоми ба таври сунъӣ исти-

хроҷ кардани маъданҳои Олтой, сатҳи майдони истихрољї ба 

пуррагї сўзонида шудааст. Маводи бештар дар бораи таърихи 

истихроҷи маъдан ва металлургияи минтақаи даврони тавсиф-

шуда маълумоти ғайримустақимро таъмин менамояд. 

 Маводи ҷолибро Институти таърих ва бостоншиносии Ака-

демияи илмҳои ҶШС Тоҷикистон ба даст овардааст. Дар ин љо 

бисёр нуқтаҳои гудозиш марбут ба охири асри биринҷӣ ва 

барвақти оҳанро ошкор кардаанд. Пасмондаҳои дажѓоли ме-

таллњоро пайдо карда буданд. Ин хусусан барои "гурӯҳи мар-

казӣ"-и нуқтаҳои тўдаи партовњои истењсолї дахл дорад. 

 Дар байни онҳо як қатор дажѓолњои калон ва хурд асосан бо 

гудозиши маъдани мис алоқаманд аст. Миқёси калони гудозиш 

андозаи истихроҷро нишон медиҳад. 

 Омӯзиши махсуси маҳсулоти маъдан, дажѓол ва маснуоти 

биринҷии маҳалҳои аҳолинишини Ќайроќум (кордҳои дудама, 

сӯзанҳо, асбобҳои мењнатї, дастбандҳо, лавҳаҳо ва ѓ.) аз он гу-

воњи медињанд, ки яке аз манбаъҳои ашёи хом ин ќаторкўњї 
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Ќаромазор мебошад ва бо дигар конњо: Учкатли-Мискона, 

Ҷидаркамирсой, Чока-Дамбулоќ ба сӯи Канҷол Акташкон меба-

рад. 

 Ба ҳазорсолаи I пеш аз мелод метавонем рушди баъзе конҳои 

металлҳои қиматбаҳо, аввал тилло, баъд нуқраро нисбат дињем. 

Аз конҳои тиллодор аз ҳама қадимӣ ин минтаќаи Кочбулоќ ме-

бошад. Дар байни самтҳои имконпазири истихроҷї нуқра бояд 

кони Конимансурро  қайд кард, ки  дар он ҷойҳо маснуоти би-

ринҷиро пайдо кардаанд. Барои тавсифи корњои истихроҷї муа-

йян кардани воситаҳои (олотњои) истихроҷи маъдан наќш мебо-

зад. Бевосита дар љойњои кории њамон давраи асри биринҷӣ ва 

ибтидои оҳанї як миќдор болѓањои маъданканиро ёфта буданд. 

 Аз њама олотњои калонро, барои истихроҷи коркарди рўиза-

минї истифода мекарданд. Олотњои хурд бошад дар наќбњои 

кўњї, истифода мешуданд. Олотњо бо ду роњ истифода мешуданд: 

баъзеҳояш дар даста часпидашуда ва баъзеҳояш нишонаҳои ба 

даста пайвандҳоро доранд. Сангҳои мудаввари шаклашон рост-

кунҷа ҳамчун болѓа хизмат мекарданд. Олотњо аз рӯйи мақсад 

коркард намешуданд. Танҳо дар баъзе ҷойҳои дастаи болѓа бо 

маќсади болға аз ҷойгоҳ берун нарафтан кунҷҳои тез мезаданд.   

 Њамин тавр, дар дигар конҳо чунин манзараро дидан мум-

кин аст, масалан, дар ноҳияи Тува. Дар ин ҷо дар наќбњои Хова-

Акси њазораи VII-III пеш аз мелод, пораҳои шохҳои ҳайвон, 

сангҳои калонҳаҷмро бо чуқурчаҳо барои часпонидан ба даста, 

пайдо намудаанд, ки њамчун болѓа истифода мешуданд. 

 Дар кони маъдани Чаткалои Ќаромазор шояд олотҳои ме-

таллӣ истифода мешуд. Дар соли 1957, ҳангоми гузаронидани 

њафриёт дар қаторкӯҳи Кураминї аз тарафи В.И. Спришевский 

ва М.Е.Воронс олоти оҳаниро пайдо карданд, ки ба њазораи I пеш 

аз мелод тааллуќ дорад ва бо истифодаи дарозмуддат фарсуда 

шудааст. 

 



 

25 

 

Оѓози давраи истихрољи тилло ва нуќра дар Саразм IV ва II 

 њазор сол пеш аз мелод 

  

 Тилло яке аз металлҳое ба ҳисоб меравад, ки дар табиат ба 

намуди худрӯй вомехӯрад. Порчаҳои калон ва заррачаҳои ин ме-

талл, бо ҷило, ранг ва камзичии худ диққати инсонро аз даврањои 

қадим ҷалб кардааст. Тиллоро дар њама ҷо дидан мумкин аст. Аз 

љумла, дар њама гуна хок, дар љинсњои кўњї, дар оби бањр, аммо 

њосилнокии он дар бештари маврид ночиз аст. Ба њисоби миёна, 

дар як тонна маводи ќаъри замин аз рӯйи њисобњои ҷорӣ, 4 мг 

тилло мављуд мебошад.  

 Тиллоро чор њазор сол пеш то мелод ва то ин замон дар 

љавоњироти заргарӣ, сикказании тангањо, тибб, саноати сафол, 

электроника, химияи муосир, истењсоли нахи синтетикї ва 

ѓайрањо васеъ истифода мебаранд. 

 Оѓози истихроҷи тилло аз давраҳои њазораи IV – III то ми-

лод шурўъ мешавад. Дар Мисри қадим истихроҷи тилло ба таври 

дастӣ амалӣ мешуд. Маъдани бадаст овардаро майда карда, мин-

баъд бо обшўй кардан тиллоро аз таркиби он људо мекарданд. 

  Марказҳои асосии истихроҷи тилло дар замонҳои қадим ин 

Африқо, Амрико, Миср, Нубия, Испания, Маҷористон, Руминия, 

Булғористон ва Хитой буданд.  

Бостоншиносонї ватанї ва хориљї аз Саразм якчанд бо-

зёфтњои ороишии тиллоиро ёфтанд. Ин аз он гувоњї медињад, ки 

ниёгони мо истихрољи тиллоро хеле хуб медонистанд. Яке аз 

роҳҳои қадимтарини истеҳсоли тилло ин регшӯйкунӣ буд. Ин бо-

варибахш аст, якум дар соҳили дарёи Зарафшон аз Мастчоҳ то 

Бухоро соле зиёда аз як миллион тонна рег ҷамъ мешавад, ки тар-

кибаш микдори зиёди заррачаҳои тилло, нуќра ва њаргуна мине-

ралњои сулфидиро дорост. Дар саноати имрӯза низ роҳи бо об 

шустани тилло вуҷуд дорад. Усули људокунии тилло аз рег хеле 

одӣ буда, иҷрои он барои ҳар шахс имконпазир аст.  

Сокинони Саразм зиёда аз 5500 сол пеш роҳи дастӣ шустани 

тиллоро ба дараҷаи баланд медонистанд. Тахмин карда мешавад, 
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ки онҳо барои аз рег ҷудо кардани зарачаҳои тилло моҳҳою солҳо 

ҳазорњо тонна реги Зарафшонро обшӯй мекарданд. Дарёи За-

рафшон аз саргањи Мастчоњи кўњї тиллоро бо худ афшонда то 

Бухоро мебарад. Тиллои калонзарра дар болооби Зарафшон 

мављуд буда, тунук-заррањояш дар поёни дарё во мехўранд.  

Гумон меравад, ки аљдодони мо аз соњили дарёи Зарафшон 

дар табаќњои сафолї ва чўбї реги тиллодорро дар муќобили об 

истода обшўй мекарданд (расми 4).  

 
Расми 4. Шустани реги тиллодор дар табаќ 

 

Дар ин сурат тилло ва дигар минералњо, ки нисбат ба дигар 

љинсњои ќўњї вазнин мебошанд дар таги табаќ ба намуди консен-

трат љамъ мешаванд ва минбаъд онро ба гудохтан омода мекар-

данд. Гузашта аз ин ниёгонамон усули камхарљи самаранокро 

пайдо карданд, яъне аз пўсти њайвон истифода карданд. Пўсти 

њайвонотро якчанд муддат дар зери соњили дарёи Зарафшон мегу-

зоштанд, баъдан онро аз зери об гирифта дар љойи офтобї хушк 

карда баъди хушк шудани пўст онро такон медоданд, ки аз он 

заррањои хурди тилло мерехтанд. Бо маќсади боз њам зиёдтар ба 

даст овардани тилло ва дигар минералњои ќиматбањо, онњо новаи 
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заршўйиро ихтироъ карданд. Новаи заршўйиро аз танаи чўбї да-

рахт сохтанд. Новаро дар яке аз шохобњои дарёи Зарафшон гу-

зошта дар таги нова пўсти њайвонро гузошта, бо табаќњои сафолї 

ва чўбиашон регњоро аз зери соњил гирифта сангњои калонашро 

дур карда аз сари нова мерехтанд (расми 5). Усули охирин ба 

онњо самараи хуб дод. 

 

 
Расми 5. Шустани реги тиллодор дар новаи заршўйї 

  

 Дар ҳудуди Тоҷикистон тилло ва нуқраро дар мавсими муа-

йян истихроҷ мекарданд. Шоҳиди ин маҳсулоти қадимаи 

боҳашамат мебошад. Дарёфти тангаҳои Искандари Мақдунї 

ҳангоми коркарди кони Яхсуй, инчунин Талбар аз ин шаҳодат 

медиҳанд. 

 Дарёфти тилло дар Зарафшон, Вахш ва Панҷ дар давраи 

юнонї – бактириёй (III-II аср пеш аз милод) бо маълумот ва да-

рёфти археологӣ шоҳидї медињанд. Ин бештар сабикаи дарёфт-

гардидаи аз ганҷинаи Ойхонум мебошад. Қисми зиёди тилло дар 

Вахш ва Панҷ бо усули шустан дар табақҳои чӯбин амалӣ мегар-

дид. Аҳолии онҷо ҳоло низ ин таҷрибаро барои гирифтани тилло 
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истифода мебаранд. Онҳо тиллоро бар муќобили об дар соҳили 

дарё мешустанд. Дар асри IV-V коркарди металл ҳамчун ҳунар-

мандӣ муҳим буд. Шуғли заршӯйӣ ба таври васеъ ҳам набошад 

дар Язгулом ба мушоҳида мерасид. Бояд қайд кард, ки ҳунари 

заршўйї ва заргарӣ дар Дарвоз низ ривоҷу равнақ доштааст.  

 Тиллоро дар мавзеъњои гуногуни дарёи Вахш, ноњияи Бох-

тар ва дарёи Сурхоб мешустанд. Тиллоро бо роњњои тањшин кар-

дан дар ноњияњои Норак, Лангар ва Љиликўл ба даст меоварданд. 

Мавзеи аз њама машњури истењсоли тилло мањаллаи Ханрез ва 

инчунин як километр дуртар аз резишгоњи дарёи Ханрез ва Куярї 

њисоб мешуданд.  

Бањорон ваќте ки оби дарёњо кам мешаванд, тиллоистењсол-

кунандагон асбобњои одиро ба монанди дўлчаи чўбин, пўстин ва 

ќолинчањоро истифода бурда, тилло љустуљў мекарданд. Усулњои 

коркарди тилло гуногун буданд, яъне аз мавзеи љойгиршавии он 

регу сангмайдањо ва сангњои кўњие, ки дар таркибашон тилло до-

ранд, вобаста буданд.  

 Абўрайњони Берунї дар асарњои худ (943-1048) – «Китоб-ул 

љамоњир ф. маърифат-ул-љавоњир» ќайд карда буд, ки дар 

кўњистони водии Рашт порчаи тиллои худрўйеро ёфта буданд, ки 

вазни он 80 ратлей (32 кг 430 гр) ташкил медод. Инчунин дар По-

мири Љанубї дар дараи Шоњ-Вањон порчаи тиллои худрўйро 

пайдо кардаанд, ки 24 килограмму 360 грамм вазн дошт. Ѓайр аз 

ин дар яке аз шохоби болоии дарёи Панљ (Шуѓнон) порчаи тил-

лои худрўйро ёфтанд, ки шакли дандонаро дошта вазнаш ба 5 ки-

лограмму 684 грамм баробар буд. Дар корхонаи муштараки 

Дарвоз соли 1988 њангоми шустани рег тиллои худрўйи аз њама 

калони 114 ва 225 гиромаро ёфтаанд. Аммо ин порчањои калони 

тиллои худрўй, ки дар байни регу шаѓалњои водињои дарё дучор 

меомаданд, њанўз дар асрњои миёна ќариб тамом шуда буданд.  

 Дар Хуталл низ конњои тилло ва нуқра мавҷуд будааст. Ин-

чунин тилло аз регҳои Омударё шуста гирифта мешудааст.  

 Айни замон тилло аз маъдани ќаторкўњи Қаромазор (Апре-

левка, Бургунда, Қизилчуқ) истихроҷ карда мешавад. Дар ин кон 
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нуқра љузъиёти њамсафари тилло ва истихроҷшавандаи ҳамроҳи 

он ба ҳисоб меравад. 

 Дар ҳавзаи маъдани Зарафшон 3 кони миёна (аз 8-20 т. тил-

ло), 6 кони калон (зиёда аз 20 т. тилло) - Ҷилав, Тарор, Шаҳбос, 

Қум-Манор, Чоре, Дуоба, Чулбої ҷойгир шудааст. Дар ҷануби 

Тоҷикистон конҳои парокандаи тилло Яхсу, парокандаҳои на он 

қадар калони соҳили дарёи Вахш, Сурхоб, Панҷ, Хингоб мављуд 

мебошанд. Дар Помир ду давраи калони кони тилло ҷудо меша-

вад: Помири Шимолӣ ва Рўшон-Пшратї. Инчунин конњои тил-

лодорро дар Рангкул ва Соуқсой пайдо кардаанд.  

 Баъди гузашти солњои зиёд, одамон усули дигари људокунии 

тиллоро пайдо карданд. Яъне, барои пурра тоза кардани тилло 

дар баъзе љойњо омехтаи реги тиллодорро дар зарфе пур мекар-

данд ва ба дохили он об ва симоб андохта, муњлати зиёд онро 

омехта мекарданд. Минбаъд оби онро мерехтанд ва омехтаи тил-

лою симобро то бухоршавии симоб ва дар таги зарф тањшин шу-

дани тилло, гарм мекарданд. 

 Хоҷагии саноати кўҳии Тоҷикистон таркиби минералии 

бойи ашёи хом, ки миқдори он кофист, барои инкишофи соҳаи 

металлургия созгор аст. Ҳамчун анъана дар ташкилотҳои кўҳии 

мамлакатамон истихроҷи маъдан ва коркарди аввалаи он бо ги-

рифтани консентрат гузаронида шуда, коркарди металлургии он 

берун аз мамлакат амалї мешуд. Вале вақтҳои охир вазъият кул-

лан тағйир ёфт.  

 Ба ин корхонаи Тоҷикистон-Британия ва дар вақтҳои наздик 

корхонаи калонтарини Тоҷикистону Чин «Зарафшон» мисол 

шуда метавонад. Базаи асосии ашёи хоми корхона ин маъдани 

тиллодори кони Ҷилав ва Тарор мебошад. 

 Маъдани кони Тарор аз минералњои кварсу карбонатдор 

иборат аст. Минерали асосии маъдан арсенопирит, пирит, марка-

зит, халкопирит мебошад. Металли асосии самараноки маъдан ин 

тилло, нуқра, мис ва элементњои њамроњикунанда – висмут, селен, 

теллур ва арсен мебошанд. Кон бо се нақби уфуқӣ кушода шуда-



 

30 

 

аст. Кони Тарор яке аз калонтарин базаи асосии корхонаи мушт-

араки «Зарафшон» ба ҳисоб меравад.  

 Дар замони ҳозира маъдани кони Тарорро бо усули флотат-

сионї ѓанї гардонида, партовї флотатсияро бо усули ишќоронии 

сианидї амалї карда, тиллоро људо карда мегиранд. 

 Корхонаи муштараки Тоҷикистону-Канада «Апрелевка» дар 

шимоли мамлакат, дар шаҳраки Консойи вилояти Суғд ҷойгир 

шудааст. То соли 1985 корхона бо маъдани сурби-руҳдор таъмин 

карда мешуд, аз соли 1985 бошад, базаи кони тилло дар маъдан-

гоҳи Қайроққуми тиллоистихроҷкунанда ташкил гардид, соли 

1996 дар асоси ин ҶДММ «Апрелевка» ташкил карда шуд.  

 Базаи ашёи хоми ташкилот ин кони Апрелевка, Қизил-Чек, 

Бургунда, Иккиҷелон ва дигар конҳои хурд мебошанд. Маъдан аз 

кон бо усули коркарди рўизаминї истихроҷ карда мешавад. 

Наќшаи технологии он бо чунин тартибот амалї мешавад: 80 % 

маъданро то андозаи 0,1 мм майда карда, металлњои ќиматбањоро 

дар чанњо бо сианиди натрий њал мекунанд; металлњо ба намуди 

намаки комплексї ба лойоба баромада аз он дар ангишти фаъол 

абсорбсия ва сипас десорбсия мешаванд. Баъд раванди регенерат-

сияи ангишт: электролизи тилло, гудозиши тиллою нуқра ва 

мањсулоти нињої ба намуди хӯлаи Доре људо карда мешавад. Са-

маранокии миёнаи фабрика коркарди 180 ҳазор тон маъдан дар 

як сол мебошад. Дар вақти ҳозира барои коркард маъдани сул-

фидии кони Бургунда диққати худро ҷалб кардааст. Ѓайр аз тил-

ло ва нуқра дар маъдан мис низ то 0,8 % мавҷуд аст ва он аз селен 

ва теллур низ бой мебошад. Барои коркарди комплексии маъдани 

кони Бургунда дар фабрика бо усули флотатсионї консентрати 

сулфидиро ба даст меоранд, ки дар таркиби он ба ғайр аз тилло 

ва нуқра боз селен ва теллур мавҷуд аст. 

Корхонаи махсуси давлатии љумњуриявии «Тиллои Тољик» 

(пештар КМ Дарвоз) аз соли 1969 то њол фаъолият мекунад. 

Фаъолияти корхона аз соли 1969 то 1973 бо тарзи дастї сурат 

мегирифт. Аввалин дастгоњи заршуйї, ки дар солњои 1973 сохта 

шуда буд, бо номи Драга 250 то солњои 1982 фаъолият кард. Аз 
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солњои 1982 то 2006 комплексњои бойгардонї бо номи КОРП-180 

барои истењсоли тилло истифода шуд. Корхона аз солњои 2006 то 

имрўз бо дастгоњњои заршўии замонавї ППМ-5 фаъолияти худро 

идома дода истодааст. 

Корхонаи тиллоистењсолкунандаи ЉДММ «Пакрут» аз 17 

апрели соли 2004 ба фаъолият оѓоз намуда, корњои иктишофию 

геологиро дар кони тиллои Пакрути ноњияи Вањдат гузаронида-

аст.  

Комиссияи давлатї оид ба захирањои канданињои фоиданоки 

Љумњурии Тољикистон дар асоси корњои гузаронидашудаи икти-

шофию геологї аз љониби корхона ва маълумотњои геологие, ки 

дар натиља ба даст омадаанд захираи кони тиллои Пакрутро ба 

микдори 28 тонна тилло тасдиќ намудааст. 

Иќтидори пешбинишудаи фабрикаи ѓанигардонии маъдан, 

ки дар кони тиллои Пакрут сохта ва мавриди истифода ќарор до-

да шудааст, дар марњилаи аввал њудуди коркарди 660 000 тонна 

маъданро дар як сол дарбар мегирад. 

 

Таърихи санъати заргарӣ ва истењсоли мањсулотњои он дар Саразм 

 

 Одам аз қадимулайём худ ва хонаи худро ороиш медод. 

Ороишоти аввалини одамон ашёњои табиї буданд, ки пур аз 

маъною муаммоњо мебошанд. Онҳо аз устухон, дандонҳо ё шохи 

ҳайвонҳо, садафҳо, чӯбҳо сохта шуда буданд ва он чизе, ки шахс 

дар бар дошт, ӯро на танҳо ороиш медод балки муҳофизат ме-

кард, ҳимоя мекард, дар шикор ба ӯ комёбӣ меовард, ба ӯ ҳикмат 

мебахшид ва ҳатто ӯро аз дигар қабилаҳо боло мебурд. 

 Қадимтарин ҷавоҳирот дар Африқои Ҷанубӣ пайдо шуда, 

синну соли онҳо тақрибан 75 ҳазор сол аст. Ин шаддаҳо аз са-

дафаҳои аз гили сурх рангкардашуда таркиб ёфтаанд. Садафҳо бо 

андоза ва шакл бодиққат интихоб карда шудаан ва эҳтимолан 

завќи баланди соҳибони онҳоро нишон додаанд. 

 Мутаассифона, таърих ба мо миќдори хеле ками ороишоти 

гузаштагони моро овард - устухон, чӯб, дандонҳо ва чанголоти 
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ҳайвонот ниҳоят кам ҳифз шудаанд ва танҳо ороишоти аз санг ва 

сипас металл ба мо имконият дод, ки пайдоиши санъати заргари-

ро омўзем. 

Дар асри санг барои сохтани ороишҳои гуногун маводҳо ба 

монанди санг, чӯб, устухон, гил, садаф истифода мешуданд. Аммо 

ба ин нигоҳ накарда, одам сангҳои ќиматбањои табии булўри 

кўњї, аќик, сапфир, ёқут, фирўза ва ғайрањоро ҷамъ карда исти-

фода кард. Одами бараҳнаи замони полеолиту мезолит он чизе, 

ки ба назараш зебо менамуд аз он шаддаҳои марҷон сохта ба 

дасту гардан меовехт. Дар ҳазорсолаҳои VII-VI пеш аз мелод 

ҷомеаи инсонӣ ба сохтани баъзе намудҳои шаддаҳо, марҷонҳо, 

бозубандҳо сар карда буд. Тадриҷан дар ҳазорсолаҳои V-IV ба-

робари афзудани талабот ба ашёи ҳунармандӣ, ҳунармандон ба 

ашхоси писандидаи ҷомеа табдил ёфтаанд. Шиносоии гузашта-

гони мо бо металлҳо якчанд ҳазор сол пеш рух дода буд. Бисёр 

металлҳо дар табиат дар шакли худрўйи калон вомехўранд. Дар 

баъзе ҳолатҳо, онҳо хеле калон мебошанд. Тиллои калони худрўй 

(ки дар поён муҳокима карда мешаванд) ва металлҳо, аз қабили 

ќалъагї, сурб ва баъзеҳо дар табиат низ маълуманд. 

 Ҳамаи ин металлҳо барои сохтани ҷавоҳирот (ороишот) ис-

тифода мешуданд. Баръакси сангҳо металлҳо ба осонӣ деформат-

сия шуда, ҳама гуна шаклро мегиранд ва бар хилофи гил онҳо 

пойдор мебошанд. Мис ва тилло, хеле зебо ранг карда шудаанд. 

 Дар ҷаҳони қадим, мис аз ҳама бештар ва баъдан биринҷӣ - 

хӯлаи мис бо сурб истифода мешуд. Инро ҷавоҳироти сершумори 

дар ҳафриётњо ёфт шуда исбот мекунад. Дар қабрҳои қадимӣ 

гўшвор ва шаддањо, кулонҳо, дастпонањо аз мис сохташуда ёфт 

шудаанд. Бо рушди технология, усулҳои сохтани ҷавоҳирот низ 

тағйир меёбанд. Агар гўшворњо, дастпонањои аз хўлањои худрўй 

сохташуда, ки аз қабрҳои пешин ёфт шудаанд, пайҳои деформат-

сияи пластикиро дошта бошанд, пас дар оянда одамон рехтани 

онро ёд гирифтанд. Қадимтарин маснуоти рехтагарие, ки ба 
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таърихшиносон маълум аст ин табари мисин мебошад, ки шаш 

ҳазор сол дорад. 

 Миси холис металли ёзандаи нарм мебошад. Он дар њолати 

пластикии хунук хуб коркард мешавад. Аммо маҳсулоти мисии 

тоза инчунин ба осонӣ деформатсия мешавад, бо ќабати оксиди 

пўшида шуда, тарошида мешавад ва ба ҳамин тариқ ҷолибияти 

худро ҳамчун маснуоти заргарӣ аз даст медиҳад. 

 Хӯлаи мис-биринҷӣ (биринҷӣ) як қатор бартариҳои муайян 

дорад. Он сахтии баланд ва қавӣ дошта камтар оксид мешавад. 

Он ба таври комил сайқал дода мешавад. 

 Таркиби химиявии хўлаи биринљї гуногун аст. Қадимтарин 

хўлаи биринљї 1-1,5 % ќалъагї дорад. Хўлаҳои биринҷии пайдо-

иши баъдӣ аллакай аз 4-5 % то 15-16 % ќалъагї доранд. Бо шаро-

фати хосиятҳои аълои рехтагариаш, биринҷӣ ҳамчун хӯлаи 

маъмултарин ба таври васеъ истифода мешуд. 

 Вобаста аз таъиноти маҳсулот ва шароити корӣ, хӯлаҳои 

таркибҳои гуногун истифода мешуданд. Ҳамин тавр, барои 

сохтани олот хўлаи биринҷии таркиби 13-16 % иборат аз ќалъагї 

истифода мешуд. Ин хӯлаҳо ќобилияти фарсуда нашудани баланд 

доранд. Ғайр аз ин, хўлаи биринҷӣ ранги зебо дорад: бо 8 % 

ќалъагї - сурхи баланд; бо 10 % - зарди афлесунї; бо 14 % ќалъагї 

- зард. Аз ин рӯ, он ва баъдтар латун, яъне хӯлаи мис бо руҳ - ба-

рои тақлид кардани тилло истифода мешуданд. 

 Тақрибан панҷ ҳазор сол мешавад, ки биринҷӣ ҳамчун хӯлаи 

рехтагарии мувофиќ барои эҷоди маснуоти бадеӣ (ҳайкалҳо, ба-

релефҳо, рӯйпӯшҳо, сари сутунҳо, зеварҳо, лаълҳо ва ғайра) ис-

тифода мешавад. Хўлаи биринҷӣ дорои сатҳи баланди моеъ, 

коҳишёбии кам, њарорати гудозиши паст дошта, ба намудҳои гу-

ногуни коркард (кўфтан, сикказанӣ, буридан, кандакорӣ) тобовар 

аст ва ба фарсудашавӣ хуб муқовимат мекунад. 

 Бо вуҷуди ин, ранги зебои табиии биринҷї бо мурури замон 

тағйир меёбад. Дар тӯли асрҳо таъсири табиати муҳити атроф як 

қабати зиччи маҳсулоти химиявӣ, ки занг (сиёњї) бо рангҳои гу-



 

34 

 

ногун аз кабудҳои рўшан ва сабз то қаҳваранг ва ҳатто сиёҳ ба 

вуҷуд овард. Аксар вақт зангҳои аҷиб дорои рангҳои малахит-

сабз ва сабзранг-кабуд мебошанд. Занг асосан аз оксидҳо ва на-

макҳои дуоксидї карбон аз металлҳои биринҷӣ ба вуҷуд меояд. 

Дар шаҳрҳои саноатӣ пайвастҳои сулфурдор ба занг ранги сиёҳ 

медиҳанд. 

 Дар байни қадимтарин ёдгориҳои Миср ва дигар кишварҳои 

Шарқи Қадим, ки дар осорхонаҳои кишварҳои Аврупо нигоҳ до-

шта мешаванд, бисёр ашёҳои рассомии биринҷиро дидан мумкин 

аст. Ҳамин тавр, дар яке аз осорхонаҳои Париж як ҳайкали зано-

наи биринфи канефора (каритидҳо) ба намоиш гузошта шудааст, 

ки дар Шумер 2 ҳазор сол пеш аз давраи нав сохта шудааст. 

Рассомони Месопотамия дар ибтидои ҳазорсолаи III пеш аз 

милод, тасвири ҳайвонотро аз хўлаи биринљї сохта буданд. Дар 

мавзеи Урарту (дар қаламрави баландкӯҳҳои Арманистон) дар 

ҳамон давра устодони қадим намунаҳои хўлањои биринљии 

рехташударо бо намунаи баландсифат тайёр кардаанд.  

 Дар тӯли беш аз ду ҳазор сол (аз охири ҳазораи 4-уми пеш аз 

милод то ибтидои ҳазораи 1-уми пеш аз милод) биринҷӣ маводи 

муҳимтарини истеҳсоли силоҳ, асбобҳо, маҳсулоти санъат ва 

ҷавоҳирот буд. Асри биринҷӣ дар рушди фарҳанги моддӣ саҳми 

назаррас гузоштааст. Якчанд ҳазор сол пеш одам бо тилло шинос 

шуд. Аён аст, ки ин дар вақте рӯй дод, ки ӯ барои худ дигар ме-

таллҳои худрўй мис, нуқра, сурбро кашф кард. Аммо тилло хеле 

зуд дар ҳаёти мардум ҷои махсусро гирифт. Хусусиятҳои махсуси 

тилло: ранги ҷолиб, муқовимат ба зангзанӣ, қобилияти нигоҳ 

доштани дурахшонї дар муддати тӯлонӣ - онро фавран аз як қа-

тор металлҳое, ки дар он замон ба инсон маълум буданд, ҷудо 

карданд. Тилло дар маҷмӯъ ҳамчун як металли гаронбаҳо ва ар-

зишманд қадр карда мешуд. Он як эквиваленти пулии уму-

миҷаҳонӣ буд, ки то ба имрӯз боқӣ мондааст. Дар ҳама ки-

шварҳои тамаддуни қадим тилло дар ганҷҳои подшоҳон, 

фиръавнҳо, императорҳо ва ашрофони сарватманд ҷамъ оварда 
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мешуд. Оҳиста-оҳиста он ба як андоза сарват ва қудрат табдил 

ёфт. 

 Дар ибтидо тиллоро аз заррањои худрўйи майда ё калонтар 

истихрољ мекарданд. Баъдтар, регҳои тиллоӣ шуста шуданд ва 

зарраҳои тиллои аз љинсњои холї људо карда шуда гудохта шу-

данд. Айни замон тиллоро аз конњои тањљойї, ки тилло дар он љо 

дар минералњои сулфидї хеле кам вомехўрад, истихрољ менамо-

янд. 

 Тилло чунон коршоям аст, ки онро њатто дар њолати муќар-

рарї борик ва тунук кардан мумкин аст. Он чунон пластикӣ аст, 

ки онро ба риштаҳои борик ва ба таври қавӣ дароз кардан мум-

кин аст. Ҳамаи ин имкон дод, ки коркарди тиллои худрўй дар ќа-

дим анҷом дода шавад. Ранг ва дурахши он ба офтоб баробар 

карда шуда буд ва ба зангзанї устувор будан (ки муайян кардани 

синну соли заргарии тиллои барвақтро душвор мегардонад), онро 

ба рамзи устуворӣ табдил дод. 

 Овехта гаштани тилло ба одам рамзи сарват ва қудрат буд, 

кам дастрас буд, ин фарқияти асосии байни заргарҳои қадимӣ аз 

ҷањони муосир аст. Имрӯз истеҳсоли маснуоти заргарии тиллоӣ 

оммавӣ аст ва он барои ҳама дастрас мебошад. 

 Дар заргарӣ аксар тиллои истихроҷшуда истифода мешавад. 

Ин чизи нав нест, зеро тилло барои сохтани ҷавоҳирот хеле 

пештар аз пайдо шудани тангаҳои аввал истифода мешуд. 

 Бозёфтҳои аввалини ҷавоҳирот ба тамаддуни Шумерї, ки 

тақрибан 3000 сол пеш аз милод дар ҷануби Ироқи муосир рушд 

ёфтаанд, рост меояд. Ҳам мардон ва ҳам занон љавоњироти тилло-

иро бо худ мепӯшиданд. Гуногунии ҷавоҳирот бостоншиносонро, 

ки ганҷҳоро дар қабри Шоҳонаи шаҳри қадимаи Ур, пойтахти 

давлати Сумерия кашф карда буданд, ба ҳайрат овард. 

 Илова ба тоскулоњи тиллоии подшоҳ, ки бо нақшу нигори 

зебо ороста шудааст инчунин сарпӯши малика аз баргҳои бебаҳои 

тиллои табиӣ, гӯшвораҳои гуногун, дастбандҳо ва занҷирҳои 

думи бофтаи фолклори замони мо хеле маъмул аст. Тибқи 
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гуфтаҳои таърихшиноси заргар Гуидо Грегориети “Ҷавоҳироти 

Суелти қариб тамоми тамоюлҳоро, ки дар заргарӣ дар тӯли 

таърих пайдо хоҳанд шуд, фаро гирифтааст”. Ба гуфтаи ӯ, “дар 

асл дар он замон намудҳои заргарӣ нисбат ба замони мо бештар 

буданд.” 

 Бар хилофи шумерҳо мисриёни қадим захираҳои бузурги 

тилло доштанд. Ин металл дар Нубия - қаламрави байни Нил ва 

баҳри Сурх, дар ҷануби шаҳри Асуани Миср ва шимоли Хартум, 

пойтахти Судони муосир истихроҷ шудааст. Чунин мешуморанд, 

ки номи Нубия аз калимаи қадимаи Миср “нуб” - тилло гирифта 

шудааст. 

 Маҳорати заргарон дар он замон хеле зуд рушд ёфтааст. Ми-

сриён санъати гудозиши тиллоро барои зиёд кардани сахтӣ ва ба 

даст овардани рангҳои гуногун (бо илова кардани металлҳои ди-

гар барои беҳтар кардани хосият) омӯхтанд. Онҳо технологияи 

рехтагарӣ, аз ҷумла бо ќолабњо рехтанро коркард карданд.  

 Тахмин меравад, ки мисриён тозагии металлҳои қимат-

баҳоро аз рӯйи рангҳояшон ҳангоми оташ даргирондан мефањми-

данд. Осори муҳимтарини заргарони Мисри қадим ганљи пур-

бањое мебошанд, ки аз қабри Тутанҳамун тақрибан 1350 сол пеш 

аз милод ёфт шудааст. Ашёҳои ин қабр - гарданбандҳо, 

ҷавоҳироти сари сина, ҳалқаҳо ва ниқоби сари мумиё, ки аз тил-

лои холис сохта шуда, ин ашёњо аз ҷониби бостоншинос Ҳовард 

Картер, ки қабрро пайдо кард ва аввал онҳоро ҳамчун “чизҳои 

аҷиб” ном бурд. Мақбараи подшоҳи писарбача, ки дар синни 10 

солагї ба тахт нишастааст ва тақрибан дар ҳамон давра ҳукм-

ронӣ кардааст, яке аз ёдгориҳои бузургтарини санъати Миср ме-

бошад. Ҷасади Тутанҳамун дар саркофагї бо ғафсии тиллої 2 мм 

моҳирона сохташуда вазни умумиаш ба зиёда аз 110 кг баробар 

аст. Ниќоби сари муми аз тиллои кўфташуда сохта шудааст, ки 

вазнаш 9 кг буд. Вай хусусиятҳои чеҳраи фиръавнро ба таври 

воқеӣ такрор мекунад, ки ҳатто дар монандии ӯ тасвири 

мавҷудаи гузаштагони фиръавнро пай бурдан осон аст. Дар қабр 
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инчунин тахт аз ҳезум омода шуда буд, ки он бо тилло рўйпўш 

шуда бо зарфи сафолӣ, шишаи сирдор ва сангҳои қиматбаҳо оро 

дода шудааст. 

       Рушди заргарӣ аз замонҳои қадим дар замоне оғоз ёфт, ки 

одамон ҷавоҳиротро барои ифода кардани фардияти худ, таъкид 

кардан ва мансуб будан ба як ҷинси муайян мепӯшиданд. Ба ту-

файли маълумоти бостоншиносӣ коршиносон муайян карданд, ки 

тақрибан 40 ҳазор сол пеш кроманонсњо аввалин шуда ҷавоҳиро-

тро истифода кардаанд. Занон ба ҷавоҳироти он замон таваҷҷуҳи 

махсус доштанд. Онҳо аз садафҳо, сангҳо ва дандонњои ҳайвонот 

маҳсулот истеҳсол мекарданд. Дар ҷавоҳироти қадимӣ он замон 

усулҳои коркарди мавод вуҷуд надоштанд. Дар ҷараёни эволют-

сия одамон ба истифода бурдани маводи мухталифе шурӯъ кар-

данд, ки бо роҳҳои нав коркард шудаанд.  

Аз бозёфтҳои бостоншиносон маълум мешавад, ки аввалин 

намунаҳои маснуоти заргарӣ ба давраи неолит (асри биринҷӣ) 

тааллуқ доранд. Ниёгони мо дар заргарї амалњои кандакорї, 

рехтагарї, заробї, сайќалдињї, тунуккунї ва ѓайрањоро истифода 

мекарданд. 

Њунармандони Саразмро ба чанд гурӯҳ људо кардаанд. Аз 

натиљаи омўзиш бар меояд, ки саразмиён ҳунарҳои зерини дасти-

ро ба хубӣ азхуд карда буданд: кулолгарӣ, маъдангудозӣ, 

меъморӣ, сангтарошӣ, чармпазӣ, ресандагӣ, бофандагӣ, дӯхтани 

пойафзолу сару либос, палосу бӯрёбофӣ, рангтайёркунӣ, 

наққошӣ, заргарӣ ва ғ. Тавре бостоншинос Абдуллољон Исњоќї 

ќайд менамоянд, ҳунармандони Саразм истеҳсоли ашёи заруриро 

тарзе ба роҳ мондаанд, ки аз як тараф талаби оила ва қабилаи 

худро таъмин кунанд, аз тарафи дигар моли зиёдатиро бо одамо-

ни касбу кори дигар ба маҳсулоти зарурӣ иваз мекарданд. Ҳунар-

мандӣ касби қадимист, онро яке аз омилҳои ҳалкунандаи иқтисо-

диёт ҳисобидан мумкин аст.  

Масолеҳи асосии заргарони шаҳраки Саразм, ки њангоми гу-

заронидани њафриёт ёфт шудаанд ин сангҳои гуногуни хушнамуд 
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ба монанди булӯри кўњї, ҷаз, ақиқ, лоҷувард, фирӯза, санги сула-

ймон, яшм, мис, биринҷӣ, қӯрғошим, нуқра ва тилло буданд. Ин-

чунин заргарон ба миќдори кам сипари гӯшмоҳӣ, устухони ҳай-

вонҳои хурду калонро низ истифода мебурданд. Заргарони њу-

нарманд њамешаи ашёи ибтидоиро аз маъданњои кӯҳҳои За-

рафшон, Суғд ва Ҳисор ба даст оварда, металлњои худрўйро аз 

ќабили мису тиллою нуќраро дар болои сандон то њамвор шу-

данаш мекўфтанд.  

Гузашта аз ин робитаи тиҷоратӣ ва ивази мол, ки байни 

қабилаҳо аз баҳри Арал то Бадахшон паҳн шуда буданд, идома 

дошт. Рушди робитаи байнињамдигарии одамон буд, ки дар 

шаҳраки Саразм лоҷуварди Бадахшон, ақиқу гӯшмоҳиҳои Ҳинду-

стону Балуҷистон ва соҳили уқёнуси Ҳинду Эронро пайдо наму-

данд.  

Њунари заргарї дар Саразм бо як санъати баланд такмил ме-

ёфт. Њангоми сохтани ороишот онҳоро ба шаклу гурӯҳҳо ҷудо 

карданд. Маълум шуд, ки онњо 33 намуди марҷону шаъбаҳо ва 

бозубандҳоро офаридаанд. Аз ақиқи сурхи ҷигарӣ 9 адад наму-

дҳои марҷонҳо, лоҷувардӣ 6 адад, фирӯза 7 адад пайдо шуданд. 

Ин буд, ки заргарони Саразм дар шароити муќарарї бо даст-

гоҳҳои одӣ асрори санъати коркарди сангҳоро аз худ карда бу-

данд. Он бозёфтҳои заргарие, ки дар Саразм пайдо карда буданд 

онњо асосан аз марҷону бозубандҳо иборат буданд. Ниёгонамон 

дар тӯли садсолаҳо аз авлод ба авлод њамин гуна ороишотро ме-

рос монда, истифода мебурданд. 

Коркарди сангњои ќиматбањо дар Саразм хеле барваќт оѓоз 

ёфта буд.  Њунармандон аз сангњои ќиматбањои фирўза, аќиќ, 

яшм, аметист, селестин, кварс, соодолит, булўри кўњї истифода 

карда, бештар аз намуди санги ќиматбањои фирўза истифода ме-

карданд. Фирўза санги ќиматбањо буда, онро дар заргарї бештар 

барои нигин истифода мебаранд. Онњоро аз конњои фирўзаи 

ќаторкўњњои Ќаромазор, Исфара, Илак ва кони машњури нишо-

пури Эрон истихрољ карда, минбаъд як ќисми онро дар Саразм 

заргарон коркард мекарданд. Санги фирўза рамзи хушбахтї, 
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некї, рўшної ва зиндагї мебошад, ки саразмиён онро њамчун 

тўмор, наљотдињанда аз кулли балоњо дониста, дар шакли муњра, 

бозубанд ба сифати баланд месохтанд. Зарфњои сангии саразмиён 

хеле зебоянд. Онњо аз якчанд намуди мармарњои рангоранги рах-

дор сохта шудаанд. Бештари сангњои ќиматбањоро саразмиён аз 

водии Зарафшон ба даст меоварданд. 

Ашёи дигари заргарони Саразм ин металл ва хўлањои он бу-

данд, ки аз маъдан ба даст меомаданд. Дар шањраки Саразм зиёда 

аз 100 дона марҷонҳои нуқрагӣ ва тиллоиро дарёфт карданд. 

Марҷонҳо шаклашон гуногун буда, бо як сифати баланди хунар-

мандї, сохта шуда буданд. Аз Саразм бостоншиносон чор намуд 

марҷонҳои тиллоиро пайдо карданд, ки њар яки он аз њамдигар 

бо санъати баланди заргарї фарќ мекунанд. Сохти онҳо хеле ба 

новача, саққоча, баргак, лўлача ва донаи лӯбиё монанд мебо-

шанд. Тоҷе барои доҳии қабила сохтаанд, ки мисоли баргҳои гу-

ли шукуфтаистода аст. Ва ҳамаи инро аз тиллои яклухт бурида 

дар мобайни он нигини фирӯзаро васл кардаанд. Њамин гуна сох-

ти ороиши тоҷи қабила танҳо дар тоҷи ҳокимони Шумери Бай-

наннаҳрайн дида мешавад. 

Њамин тавр, касби заргарї минбаъд дар Бухоро, Самарќанд, 

Хўчанд, Њисор ва Хатлону Бадахшон хеле рушд ёфт. Дар аксар 

шањрњои калон заргарон дўконњои худро доштанд, ки дар он љо 

њам фаъолият мекарданд ва њам мезистанд. Дўконњои заргарони 

Бухоро дар гузари Токи Заргарон воќеъ буд. Хўлаи ягона барои 

заргарї ин хўлаи тиллову нуќра бањисоб мерафт, ки онро «тиллои 

љурѓотї» меномиданд. Њангоми истењсоли маснуоти заргарї 

омехтаи нуќра бо мис хеле зиёд истифода мешуд.  

Дар Бухоро заргарон дар сохтани камарбандҳои васеи мар-

дона, ки асосан бо фирӯзаву марворид коркард мешуданд, 

шуҳрат ёфта буданд. Аз хӯлаи тилло ба қолибҳои тавонак, ба мо-

нанди кори рехтагарҳо гудохта ангуштарин мерехтанд. Минбаъд 

онро суфта, ҳамвор менамуданд ва ба он нигини сурх ё ягон санги 

ќиматбаҳоро насб мекарданд. 
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Дар истеҳсоли маснуоти бадеӣ заргарон барои зару зевар, 

асбобу ашёи рўзгор, либосу аслиҳаи чангӣ аз металлњои тилло, 

нуқра, мис, биринҷӣ, оҳан, аз сангҳои ќиматбањо - лаъл, ёқут, 

фирӯза, зумуррад, лоҷувард, каҳрабо, булўри кўҳӣ, ҷамаст, яшм, 

ақиқ ва аз маводи табиӣ - устухони фил, садаф, марворид ва чан-

де дигар васеъ истифода мекарданд. 

Ба гурўњи маснуоти сохтаи заргарон ангуштарин, гӯшвор, 

зеби гардан, қоши тилло, бозубанд, дастпона, ҳайкал, тӯмор ва 

амсоли инҳо дохил мешаванд. 

Дар тӯли ҳазорсолаҳо дар санъати заргарӣ услуби истифо-

даи ҳайвонҳои даванда ва мавҷудоти афсонавӣ маъмул буд. 

Маълум аст, ки мисриён намуди ҳайвонотро дар асри 3 пеш аз 

милод истифода мебурданд. Ин давраи вақт бо зуҳуроти махсуси 

муҳаббати мисриҳо барои ба даст овардани самараи полихромӣ 

дар санъат тавсиф мешавад. Онҳо ҳама намуди маҳсулотро аз 

тилло, зумуррад, биринҷӣ, яшм, лазурит, аметист бо истифодаи 

усули кандакорӣ ва сирдор истифода мекарданд.  

Дар фарҳанги Эгей ва Этрусканӣ нисбати полихромҳои 

равшан маҳдудият ба назар мерасид. Дар асрҳои миёна ҳиндуҳо 

бо маҳорати буридани алмосашон машҳур буданд. Ҷавоҳиротчи-

ёни чинӣ маснуоти заргариро на танҳо аз сангҳои қиматбаҳо, 

балки аз яшм (нефрит), марҷон ва ќањрабо низ сохтаанд. Онҳо ба 

ранг ва сохтори табиии ганҷҳо диққати зиёд медоданд. 

 Мањсулоти беназири санъати заргарӣ бо сикказании орои-

шоти тиллоӣ ва рехтагарие, ки дар шакли намунаҳои наќшу ни-

горњо аз фирўза, кварс ва аќиќ оро дода шудаанд, ки ба фарҳанги 

қадимаи Амрико хосанд. Ҳиндуҳои қадим маснуоти заргариро на 

танҳо аз тилло, балки аз нуқра ва платина низ месохтанд. 

 Заргарони Византия ба ҳам пайваст кардани алмос, фирўза, 

ёқут, зумуррад ва марворидро бо тилло дӯст медоштанд. Дар 

асрҳои миёна зарфҳои сикказадашуда самти асосии заргарии Ви-

зантия буданд. 
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 Давраи Таљаддуд бо маҳсулоте сурат гирифт, ки ба истеҳсол 

ва коркарди онҳо диққати махсус дода шуд. Дар аввали асри 

XVIII ављи заргарӣ дар Фаронса оғоз ёфт. Маҳсулоте, ки бо услу-

би барокко сохта шуда буданд, релефи сикказанї, кандакориҳои 

зебо доштанд, инчунин дар онњо ороишҳои зебо ва марворид ис-

тифода мешуданд. Дар он давра соатҳо ба тавлиди мањсулот сарф 

мешуд. 

Тамоюли навбатии мӯд тарзи (рококо) буд. Туѓҳо ва 

сарсўзанҳои шабеҳ ба гулдастаҳо ё каскадҳо машҳур буданд. Дар 

ин давра буридани алмос оғоз меёбад. Алмосҳои дорои рангҳои 

зард ва гулобӣ ба мӯд табдил ёфтанд. Дар миёнаи асри XIX тех-

нологияи истеҳсоли ҷавоҳирот такмил ёфта, истеҳсоли силсила-

вии он оғоз ёфт. 

 Дар асри XX бисёр тамоюлҳо дар заргарӣ, омӯзиши плати-

на, палладий, алюминий пайдо шуданд. Дар натиҷа, заргарӣ офа-

рида шуд, ки ин мавзӯи инъикос ёфтааст. 

Айни замон дар истеҳсоли заргарӣ як қатор мавод ва ас-

бобҳои замонавӣ истифода мешаванд. Миқдори зиёди маҳсулот 

бо сангҳои синтетикӣ истеҳсол карда мешаванд, ки зоњиран аз 

маҳсулоти табиӣ фарқ намекунанд. 

 Дар аввал, одам сангро танҳо дар ҳамон шакле, ки онро дар 

табиат ёфт, истифода мебурд. Ўро љило, шакли булӯри он ҷалб 

карда буд, аммо баъдтар вай тозакунӣ ва коркарди сангҳоро ёд 

гирифт ва ба ҳамин васила барои заргарӣ асос гузошт. 

 Албатта, малакаҳои кор бо санг хеле барваќт пайдо шуда 

буданд. Он гоҳ одам (Homohabilis, Одами ботаҷриба) аллакай 

медонист, ки чӣ гуна асбобҳои ибтидоиро аз санг сохтааст ва ин 

санъат ба қуллаҳои ғайриодӣ расид. Ва ҳанӯз комилан маълум 

нест, ки чӣ тавр як одами қадим бе ягон асбоб, ба истиснои ҳамон 

санг, шох ва устухонҳои ҳайвон, метавонад сари найза ва ё найза-

чаҳои аҷибу комилро ба вуҷуд оварда тавонад! 

 Коркарди ҷавоҳироти санг шояд танҳо дар Мисри Қадим 

пайдо шуда бошад, пас аз он дар Месопотамияи Юнони Қадим, 
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дар Рум, Византия ва баъдан дар асрҳои миёна рушди фавқулода 

ёфт. Масалан, кандакорӣ кардани санг - глиптикӣ, дар Месопо-

тамияи қадим ва Мисри қадим пайдо шуда, дар асри VI пеш аз 

милод ба Юнон ва пас аз он дар Рум инкишоф ёфта дар асрҳои 

миёна ба қуллаҳои ғайриодӣ расидааст.  

 Аммо дар аввал коркарди санг хеле одӣ буд, масалан, ми-

сриҳо лољуварди кабуди нисбатан мулоимро барои сохтани 

тасвири муқаддасот истифода мебурданд ва ба санги сахт табдил 

дода, шакли зарурї медоданд. Пас аз он пӯсти тарро бо реги 

кварсї сайқал медоданд. 

Дар он замонњо сангҳои сахти вазнин тақрибан коркард 

намешудаанд, ё онҳоро танњо месоиданд ва баъзеашро гулкорї 

мекарданд чунки  коркарди онњо душвор буд ва вақти зиёдро та-

лаб мекард. Аммо он замон барои ин кор ба устои қадимӣ вақт 

даркор буд. Кори бешуморро одатан ғуломон иҷро мекарданд ва 

танҳо пас аз омода шудан усто маҳсулотро ба шакли дилхоҳ ба 

зебоӣ меовард. Ва аксар вақт коркарди санг на як ҳафта ё як моҳ, 

балки солҳо давом мекард. 

 Дар асрҳои ибтидої коркарди санг мураккабтар буд, санг 

дар тӯли солҳои дароз бо реги майдазарра, сафолҳои сурб бо ор-

ди хишт ё булӯр ва сангҳои шағал суфта карда мешуд.  

 Дар он ваќт, сангҳо асосан шакли ба кабошонҳои ҳозираза-

мон монандро мегирифтанд. Онҳо косаҳо, зарфҳо, яроқҳо ва ли-

босҳоро оро медоданд. 

 Аксар вақт, дар маҳсулоти асрҳои XII - XIII дар Аврупо 

лаъли кабуд, булўри кўњї, сердолик, зумуррад, сапфир ва фирўза 

истифода мешуданд. 

 Дар асри XIV-XV дар Аврупои Ғарбӣ фарҳанг ва техноло-

гияи коркарди санг ба таври назаррас боло рафт, аз соли 1327 дар 

Брейсгау (Олмон) як осиёби суфтакунанда бо дастгоҳҳои обӣ ва 

дастӣ ба кор шурӯъ кард. Соли 1350 ҳамин гуна осиёб дар Прага, 

соли 1385 дар Нюрнберг сохта шуд. Соли 1400 ҳунармандони ол-

монӣ ба Париж омаданд, соли 1456 Карл Смело Бургунский аз 
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Брюгс алмосеро дарёфт кард, ки он асбоби беназири бурранда 

буд. 

 Далел ин аст, ки сахтии алмос дар паҳлӯҳои он мухталиф аст 

ва аз ин рӯ алмосро бо алмос коркард кардан мумкин аст. Луис де 

Беркен инчунин хусусиятҳои беназири алмосро муайян кард. Гу-

мони воқеӣ мавҷуд аст, ки технологияи буридани алмос бо алмос 

дар Париж ихтироъ шудааст, аммо баъдтар соли 1600 чунин ақи-

дае пешнињод шуд, ки мувофиќи он аввал заргар В.Перуччи аз 

Венетсия ин амалро ихтироъ кардааст. 

 Аммо маҳз аз асри XV буриши алмос ба пеш қадам гузошт. 

Дар асри XVII алмос ороиши асосии ҷавоҳирот гардид. 

 Устоҳои Мисри қадим усули пармакунии сангро хуб медони-

станд. Пармаҳо аз қубурҳои холӣ иборат буданд, ки ба он қуми 

кварс рехта мешуд. Ќутри ин қубурҳо ҳамагӣ чанд миллиметр 

буд. 

 Аз асри VII пеш аз милод одам усулњои коркарди механикии 

металлҳои худрўйро ихтироъ кард: кўфтан, печондан, буридан, 

пармакунӣ, суфта кардан. Аз ҳазорсолаи V пеш аз милод танњо бо 

њарорати баланд гудохтан дар кўрањо ва усули рехтагиро истифо-

да карданд. 

 Аммо чизи асосӣ маҳсулоти тилло ва нуқра аст. Ва на танҳо 

рехтан, балки маҳсулоти сими тиллоӣ ва нуқра, фолгаи тиллоиро 

одатан азхуд кард. Тилло ҳамеша металли гаронбаҳо буд ва аз 

рӯи имкон, бо истифода аз хосияти чандириаш ба вараќаи тунуки 

тиллоӣ табдил додан мумкин аст.  

Њамин тавр, санъати заргарӣ рўз то рўз ривоҷ меёбад ва 

маҳсулоти он талаботи хеле зиёд дорад. 

 

 Истихроҷ ва коркарди маъданҳо дар асрҳои V – VI 

 

 Дар айни замон маводи љамъшуда хеле аниќ маълумот 

медињад, ки дар миёнаи њазораи I то мелод водии Оњангарон ва 

асосӣ қисматҳои минтақаҳои кӯҳии шарҳшуда мустақил буданд.  



 

44 

 

 Дар даврањои ибтидоӣ бартарии њунари маъданкании 

кӯтоҳмуддат бо ташкилии кори косибї, ки њамеша самаранокии 

истихрољї маъданро рушд медод, маълум буд. Дар ин давра як 

қатор конҳои камњосил бо маъдани таркиби бой аз минтаќаи 

рехташудаи тарќишњо ва конњои пароканда истихроҷ карда 

мешуданд. Ин натиљањо дар мисоли коркарди рўизаминии 

маъданӣ, минерализатсионї ва баромадҳои алоҳида дар соҳили 

рости Оњангарон (Кокрел), дар паҳлӯи чапи шохоби Кендирсой 

ва махсусан дар Караки ва Олмаликсой равшан дида мешавад. 

Ҳамзамон, самтҳои истихроҷи тилло низ васеъ мешуданд. Дар ба-

робари корҳое, ки аз замонҳои қадим гузаронида мешуд, аз 

наќбњои соҳили чапи Оњангарон (баъзе минтақаҳои Кочбулоќ) 

дар доманакӯҳҳои Чаткали Ҷанубӣ истихрољї маъдан хеле зиёд 

буд. Инро таҳлили ҷавоҳироти тиллое, ки аз Ангрена дар асрҳои 

V - VI ёфта шудааст, тасдиқ мекунад. Гўшвори тиллоие, ки аз 

Кочбулоќ пайдо карда буданд аз тиллои Қизилалма сохта шуда-

аст. Дар ҳамон давра шиносоӣ бо бисёр маъданҳои кӯҳии Лашке-

рек оғоз ёфтааст. Дар акси ҳол шарҳ додани доираи истихроҷи 

нуқра дар ин ҷо дар даврањои минбаъда ғайриимкон аст. Ба 

ҳамин асос рушди як қатор нуқтаҳои маъдани Канљол ва Кони-

мансурро тахмин кардан мумкин аст. Дар баробари истихрољї 

металлҳои асил шиносоӣ бо минтақаҳои дорои оњан ва металлњои 

ранга оғоз меёбанд. Хусусан дар бораи коркарди оҳан, ки дар гу-

зашта рушд наёфта буд. Аз миёнаҳои ҳазорсолаи I то мелод кор-

карди маъданњои оњандор оѓоз ёфта, онро дар минтақаҳои май-

дакунӣ майда мекарданд, ки партовњояш қад-қади Қарақиясой 

боќї мондааст. Коркарди кушоди рўйизаминї ва интихоби 

маъданҳо аз сатҳи рӯи замин ва наќбњои на он ќадар чуќур оѓоз 

шуд, ки баъзан маъдани дар он рехташударо то љойњои дастрас 

мегирифтанд. Марҳилаи ибтидоии истихроҷи маъдан дар 

Шаугазсой нигоњ дошта шудааст. Ин коркардҳо ба асбоби 

оҳании аз маъданҳои маҳаллӣ сохта шуда, мусоидат карданд. 

Њамзамон минтақаҳои минерализатсионии маъдани дорои мис ва 
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полиметаллӣ дар конњои Кендирсой ва Кокрел коркард мешу-

данд. 

 Миқдори ночизи корҳо ва ҳаҷми мувофиқи гудохтан имкон 

дод, ки нуқтаҳои рехтагариро ба нуқтаҳои маъдан пайванд кунад. 

Минтаќаи корњои гудозиши дар наздикии наќбњои Кендирсой, 

Олмаликсой, Каракї сохта шуда буданд. Аммо дар баробари 

«металлургияи сарсарї» нуқтаҳои гудозиши гурӯњи наќбњои Тун-

кет ва Туккет пайдо шудаанд. Мањалњои њаммонанд дар қаъри 

кӯҳҳои Кокрел ва Тошбулоќ аз оѓози ҳунармандии металлургӣ 

шаҳодат медиҳад. Умуман, новобаста аз њаљми на он ќадар зиёди 

коркард ин давраи муҳим барои маъданчиён бо канданињои фо-

иданок яъне барои рушди ин соҳа асос гузоштааст. 

 

Истихроҷи маъдан ва металлургия дар охири 

 асри VI аввали асри VIII 

 

 Дар охири асри VI истихроҷи маъдани нуќра ва сурб дар 

Илак яке аз  саноати пешбар ба њисоб мерафт.  

 Нуқра низ аз замонҳои қадим ба одам маълум буд. Қадимта-

рин коркарди нуқра дар қисми шарқии Осиёи Хурд дар ҳазорсо-

лаи IV-уми то милод амалї шудааст. Дар вақтҳои охир кони 

нуқраи Арманистон ва Бохтар коркард мешаванд.  

Нуқтаи марказонидашудаи калонтарин истихроҷи маъдани 

нуқра ин Лашкерек, Тизкул ва Конимансур буд. Маводи ёфта-

шуда дар асрњои VII-VIII дар аксари конњо маъдани нуқра бу-

данд.  

Барои иқтисодиёти минтақа истихрољи тилло аз рӯи ҳаҷм 

дар ҷои дуюм буд. Миқёси истихрољї он дар асри VII низ афзуд. 

Рушди доимӣ, ки мавҷудияти нуқтаҳои аҳолинишинро тасдиқ ме-

кунад аз Ќизилолма, Тогбердї, Кочбулоќ гузаштанд. Гулдурам 

пањншудатарин минтаќаи истихрољї маъдан ба њисоб мерафт. 

 Сарватҳои маъданӣ дар наздикии пойтахти минтақа; Тункет 

ва металлургияи маркази дар Туккет љойгир буданд, ки дар он 

љой њунарҳои металлургї таќмил меёфтанд. 
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 Мис ва оњан. Истихроҷи ин металлњо дар њамин давра 

назаррас набуд. Бо вуҷуди ин дар асри VII истихрољи шиддатно-

ки онҳо оғоз меёбад. Он бо афзоиши ҳаҷми истихрољ ва консен-

тратсияи нуќтањои гудозиш муайян карда мешавад. 

 Дар ин замон марҳилаҳои ниҳоӣ ва асосии њаљми коркарди 

минтаќањои мисии Кокрел ва Кендирсой азхудкунии оҳан дар 

Кайлуќсой ва рушди босуръат бо консентратсияи гудозиш оѓоз 

ёфт, ки як гурӯҳи наќбҳоро дар Шаугаз ва Каттасой дар бар 

мегирифт. 

 Дар охири асри VI ибтидои асри VII ҳунарҳои металлургӣ 

хеле рушд ёфт. Гарчанде, ки металлургияи сарсарї вуҷуд дошт, 

аммо нақши асосиро истифодаи нуқтаҳои гудозиш мебозид чунки 

ашёи хом аз гурӯҳҳои конњо истифода мешуданд. Баъзеи онҳо аз 

гурӯҳҳои наздики наќбњо рушд мекарданд. Ба инҳо асосан 

мањаллї гудозиши Кокрел дохил мешавад. Аммо аз ҳама оянда-

дор як гурӯҳ нуќтаи гудозиш, ки ба ашёи хом ва сӯзишвории ка-

шонидашуда дар водии Оњангарон дар наздикии наќбњо иљро 

мешуданд, бо деворҳо ва қалъаҳо ҳифз шуда буданд. Дар Тункет 

онҳо дар қисми шарқии Шањристон ва дар Тошбулоќ дар канори 

шаҳрак дар назди қалъа ҷойгир буданд. Истихроҷи маъдан ва ме-

таллургия дар Илак хеле муҳим буд. Дар шаҳр шумораи наќбҳои 

калон меафзуд.  

 Шакли кўраҳои металлургӣ низ муътадил буд. Агар пештар 

кўраҳои мудаввар ва росткунҷа буданд, баъд аз бозёфти беш аз 

дувоздаҳ кўра дар нуҳ нуқтаи минтаќа, кўраҳои шаклашон си-

линдрӣ пайдо карданд. Онҳо одатан дар рўйи замин, нишебии 

теппањо ва дар зеризамин сохта шуда буданд. 

 Барои нигоњ доштани гармӣ дар кўра, ҳатто дар қисми зери-

заминӣ хиштҳои махсуси аз гил сохташудаи ба оташ тобоваранда 

бо шаклњои гуногун гузошта шуда буданд. Ќисми болои оташдон 

аз рўйи замин бо гил андова карда шуда буд. Дар ҷойи муайян 

мављуд буд барои додани њавои сунъї тавассути ќубур сўрохи 

мављуд буд. 
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Корњои кўњї ва металлургия дар асрњои IX-X 

 

 Минтақаҳои шарқии Мовароуннаҳр аз ҷониби Сомониён 

ҳукмронӣ карда мешуд. Дар Илак минтақаҳои зиёди заминҳо аз 

худ карда мешуданд, ки дар натиҷа баъзеи қабилаҳо бо чорво-

дорї машѓул шуда, гурўњи дигарашон ҳунармандиро инкишоф 

медоданд. Ба орбитаи ҳаёти шаҳрӣ тамоми минтақаҳои нави до-

манакӯҳ ва кӯҳҳо, ки қаблан буданд ба арсаи кӯчонидани чаро-

гоҳҳо дохил шуданд. Шаҳрҳои нав ба монанди Алблиг ва Наму-

длиг пайдо мешуданд, ки номҳо бартарияти худро нишон 

медиҳанд. 

 Рушди муносибатҳои тиҷоратӣ ва намудҳои мухталифи 

ҳунарҳо ба коркарди металлњо, ки бештар ашёи хоми нуќрадор, 

ки барои баровардани тангаҳо зарур буданд, талаб карда мешуд. 

 Маҳз, дар њамин давра ҳунармандӣ ва металлургия дар Илак 

рушд ёфта буд. Дар ин замон дар як ќатор вилоятњои Осиёи Мар-

казӣ истихроҷи маъдан инкишоф меёфт. Ин болоравии иқтисоди-

ётро нишон медод. Коркарди пуршиддати маъдани нуќраю сурби 

Шелљї оғоз ёфт. Ба иќтисодиёти вилоят истихроҷї маъдан хеле 

мусоидат мекард. 

 Илак дар асрҳои IX - X дар Шарқ ҳамчун истихрољкунандаи 

калони маъдан бо истихроҷи афзалиятноки металлҳои қимат-

баҳо, пеш аз ҳама нуқра шинохта шуда буд. Дар асри IX аз 

нуќраи кони Шаша сиккањои махсус бароварда мешуд, ки дар 

тангаҳо навиштаҷот сабт шудааст. Ин гурӯҳи сиккањоро М.Э. 

Массон омӯхта чунин шарҳ медиҳад, ки сиккањо бо тангањое, ки 

аз наќбњои Ќаромазор истихрољ шудаанд, алоќа доранд.  

 Бисёри сиккањо аз дарбори Илак дар асри X ба фаъолият ба-

роварда мешуд. Таърихшиносон қайд мекунанд, ки дар Моваро-

уннаҳр сиккањо дар Самарканд ва Тункет мавҷуд буданд. 

 М.Э. Массон ќайд кардааст, ки дарбори Илак аз тангаҳои 

металлї стандарти миллии гаронбаҳо сохта шудаанд. Сиккањои 
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нуқрагї ва мисї бо нишонаи Чача ишора шуда буданд, ки ин ме-

таллњоро аз ќаторкўњњои Чача истихрољ мекарданд. 

 Барои тавсифи техника, технологияҳои истихрољ ва коркар-

ди минералњо маводи назаррасро ёдгорињои фарҳанги моддии 

давраи тасвиршуда медиҳанд. Олотҳои маъдании асрҳои IX ва 

аввали асри XI қариб дар ҳама наќбҳо ва партовҳо, маҳалҳои 

аҳолинишин дар байни роҳҳо, байни конҳо ва нуқтаҳои метал-

лургҳо пайдо мешудаанд. 

 Нуқра ва сурб. Бузургтарин нуқтаҳои истихрољ ва коркард, 

чун пештар, бо истењсоли маъданњои сурб ва нуќра алоқаманд 

мебошанд. Тибқи гуфтаи муаллифони асрҳои миёна, Илак дар 

асри X аз њисоби истеҳсоли нуқра пас аз кони Панљшер ва Ибн-

Хордадбех дар ҷои дуюм меистод. 

 Дар Илак, Аз 1,25 млн м3 маъданҳои сурб ва нуқра дар ин 

давра истихроҷ карда шуда, ќисми асосии он ба давраи тавсиф-

шуда рост меояд. Дар асри IX ва ибтидои асри XI истихроҷи сурб 

ва нуқра аз конњои Консой, Такели, Олтинтопкан, Ќаротошќу-

тан, Конимансур, Канљол, Актошкан, Чоќадамбулоќ, Ќаратепа-

Мискан, Олмалик, Саукбулак, Пангаз, Гудас, Лашкерек-Тизкул 

амалї мешуд. Њангоми истихрољи маъдан дар атрофи наќбњо 

тўдањои калони партов љамъ мешудаанд. Аз њама тўдањои калон-

тарин дар майдонњои Ќаротошќутан, Конимансур ва майдони 

малахити љамъ шудаанд. 

 Тилло. Тилло дар давраи тасвиршуда аз љинсњои сахти квар-

сии Кочбулоќ, Тогбердї, Қизилолма, Баликти-тилло, Акдљен ва 

Сартабуткан, дар конгломератҳои наќби Тункет, дар реги тил-

лоии Оњангарон, ҳавзаҳои он ва омехта регсангҳои баъзе наќбњои 

Актурпак истихроҷ карда шудааст. Ҳаҷми истихроҷ назаррас бу-

да, хеле бодиққат гузаронида шудааст. 

 Мис - оҳан. Водии Оњангарон яке аз минтаќањои истењсолку-

нандаи мис ва оҳан буд. Чи хеле ки мавод нишон медиҳад 

маъданњои мис ва оҳандор дар асрҳои IX ва аввали асри XI дар 

Текелї, Туранглї, минтаќаи Окуртой-Консой, дар Чоќадамбу-
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лоќ, баъзеҳо наќбњои Тариекан, Аксой, Дрешсой, Адрасмон, До-

лонабулоќ, Шайдонтой, Ќизилтош, Загазабулоќ ва дар як қатор 

наќбњои гурӯҳи Олмалик коркард мешуданд. 

 Сангњои ќиматбањо. Аз канданиҳои ғайриметаллӣ санги 

фирўза пеш аз ҳама дар њамон замон сазоворї диққат буд. Дар ин 

вақт, онро аз конњои Уйғурликан, Актурпак, Тогап, Голдуран, 

Калмакир, Ќизилтош ва Фирўзакон дастрас мекарданд. Санги 

фирўзаро аз қаъри замин ба мисли маъдан истихрољ намекунанд, 

вале ҳаҷми зиёди онро дар Унтурликан, ки 250 ҳаз.м3-ро ташкил 

медињад, истихрољ мекарданд. Пеш аз гузаронидани ҳафриёт 

наќбњои фирўзаи Илак мушкил буд, аммо, тавре ки дар боло қайд 

карда шудааст, ин эҳтимолияти бештар дар минтақаи Унгурли-

кан ба назар мерасад. Ба манфиати ин далелҳои зерин оварда ме-

шавад. Аз рӯи ҳаҷм наќбњои Унгурликан ва Актурпак калонтар 

буданд. Аммо дар он ваќт аввалин љисми маъдан дар давраи қа-

дим интихоб карда шуда буд, охирин истихроҷи маъдан дар асри 

XII буд.  

 Бояд қайд кард, ки як қатор љинси кўњї ва сангҳои ороишӣ 

барои тайёркунии санги осиёб, њован, болѓаҳо ва дигар олотҳои 

ашёи рӯзгор истифода карда мешуд. Коркарди гили каолинии 

Ҷигиристон барои истеҳсоли керамика ва рангҳо идома меёфт. 

 Техникаи корњои кӯҳӣ. Бо назари умумї истихрољ дар он за-

мон ҳайратангез ба назар мерасад. Њангоми истихрољ маъданчи-

ёнро сангҳои сахт, конгломератҳои ковок ва обҳои зеризаминї 

манъ карда наметавонистанд. Барои ин дар раванди истихроҷ ва 

коркарди маъдан асбобҳои маъданканї ва дар баъзе ҷойҳо исти-

фодаи табиати қувваи кориро мушаххас муайян кардан мумкин 

аст. Истихроҷи гуногуни металлҳо хусусиятҳои худро доштанд, 

аммо маҷмӯи асосии воситаҳои истихроҷи наќбњо ва усулҳои 

корӣ ба ҳам монанд буданд. Инчунин љисмњои маъданиро бо 

аломатҳои бавосита ва бо истифодаи чоҳҳои таҳқиқотї ва пар-

товҳои ҷамъшудаи маъдан пайдо карданд. Як ќатор чоҳҳои 
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таҳқиқоти қадима ба ҷустуҷӯи љисми маъдан равона шудаанд, ки 

дар Консой  сабт шудааст. 

 Баъзе муҳаққиқон чунин мешуморанд, ки коркарди рўйи за-

минї дар шакли кушоди на он ќадар чуќур дар марҳилаҳои аввал 

мувофиќ аст, вале дар асрҳои миёна истихрољи канданињои фо-

иданокро аз зери замин тавассути наќб истихрољ мекарданд. Аз-

баски истихроҷ пурра дар шаклҳои наќбӣ сурат мегирифт, шакли 

танаи маъдан бо конфигуратсияи мураккаб ва аҷиб: чоњи наќб бо 

ќутри то 0,6 м аз тарқишҳо ба камераҳои калон мегузарад. Ҳамин 

тавр, ба мисли камераи калони Конимансур наќбњои калонњаљм 

пайдо мешаванд. Коркарди ҷисми маъдан дар баъзе нуқтаҳои Ќи-

зилолма ва Тогбердї бо усули рўйизаминї амалї карда мешуд. 

Дар он ҷо карйерњо боқӣ мондааст, гарчанде, ки ин масъала 

мубоҳисавӣ аст. Намунаи ин тарќиши хамии коркарди наќби 

самти шарқии Окташкон мебошад, ки аз шимол дар шакли 

тарќиш чуқурӣ камера, ки конфигуратсияи он аз сабаби љинсњои 

рехташуда комилан маълум нест. Бисёр наќбњо дар чуқурии то 

70-100 м (Ќизилолма, Актурпак) ва баъзеяш то 300 м (Лашкерек) 

коркард карда шуданд. Дар Канљол ќисмњои дарвоза ва наќб то 

чуќурии 155 м њатто аз ин њам чуќуртар амиқ ошкор карда шу-

данд. Баъзеи онҳо ба лабиринти давомдори зеризаминӣ табдил 

ёфтаанд. Барои онҳо, масалан, баъзе наќбҳои Лашкерек мебошад, 

ки дар сатҳи гуногун аз чоњи асосии  пиёдагардон, тарқишҳо ва 

камераҳо ҷудо шудааст. Даромади наќбҳо тибќи нақшаи схема-

вии таҳияшудаи маъданканҳои қадим дар яке аз конҳои маъдани 

нуқрадори Талас боќї мондааст. 

 Истифодаи оташи лозимӣ дар қаъри чуќурии наќб вентилят-

сияро талаб мекард. Чоҳҳои вентилятсионї дар наќбњои Кочбу-

лоќ ва Ќизилолма вохўрдаанд, ҳатто онҳо қариб пурра аз љисми 

маъдан гузаштаанд, яъне дар чоҳи вентилятсия ба яке аз чохи 

коркардашуда табдил ёфтааст. Албатта на ҳамеша имконпазир 

буд, баъзан ҷисми маъданҳои зеризаминӣ коркард шуда наќби 

вентилятсионї дар љинсњои бе маъдан сохта мешуд (минтақаҳои 



 

51 

 

Кочбулоќ), аммо ин танҳо ҳамчун чораи охирин буд. Дар наќби 

Ќизилолма ду чуқури амудӣ аз байни маъдан убур карда шуда 

буд, ки маъданфарорї ва дигаре чоҳи вентилятсия буд. 

 Барои сохтани вентилятсияи табиӣ наќбканҳо дар мин-

таќањои гуногун, ҳангоми кор дар чуќурии зеризаминї ҳаро-

ратњои фарќкунанда истифода мекарданд. Баъдтар барои венти-

лятсия истифодаи васеи њаводињакҳоро (мехов) дар ҳамон за-

монҳо ба таври васеъ бо қувваи механикӣ хусусан дар наќбњои на 

он ќадар чуќур истифода мекарданд. Албатта ин аз шиддатнокӣ 

ва самти ҷараёни ҳаво, ки дар он, чи тавре, ки В.А. Литвинский аз 

обу ҳаво ва вақти сол вобаста буданашро ќайд менамояд. Корњои 

истихроҷи асримиёнагии Илак параллелҳои этнографӣ, алахусус 

дар Туркистони Шарқӣ, ки тавсифи онро муҳандиси кӯҳшинос 

К.И. Богданович додааст, баъзан ҳайратовар аст. Ќутри наќб 3/4 

дар зери долони кон на аз ин наќб, балки аз наќби қадимӣ оғоз 

меёбад. Аз он долони кон тавассути қабатҳои конгломерати май-

дазарра аз тиллои бой иборат будааст. То долони кони асосї 4 

наќб мављуд будааст. Ҳар яке аз онҳо пай дар пай барои бало 

бардоштани маъдан хизмат карда, сипас вазифаи вентилятсияро 

иљро кардаанд. 

 Боқимондаҳои асбобҳо ва пайҳои он дар наќбҳо таъмир 

кардани асбобњои комплексї ва асбобњои техникї дида меша-

ванд. Њамаи корњо дар наќб аз љумла, маъданканї, устуворсозї 

ва кашонидани маъдан дастї иљро мешуданд. Дар наќбњои калон 

воситањои асосии наќбканї оњанї буданд, аммо дар баробари ин 

асбобҳои сангин ва олотњои ќадимиро ба таври васеъ истифода 

мекарданд. 

 Пайи асбобҳои металлӣ дар кони Ќаромазор дар солҳои 

1928-1930 аз тарафи Г.Г. Гудалин дар Такелї ва дар Конимансур 

аз тарафи М.Е. Массон ба ќайд гирифта шудааст. 

 Асбобҳои қисмати буриши мураббаъ аз тарафи тезиаш кам-

тар аз 2 см њамчун зоѓнўл ё ин ки болға хизмат мекарданд. Ҳан-

гоми истифодаи асбобҳо, тавре ки Б.А. Литвннский ќайд менамо-

яд, дар онњо як умумияти маъруф вуҷуд дорад, аммо ба ҳар ҳол 
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вазифаҳои асосии намудҳои алоҳидаи воситаҳо имкон дорад. Ас-

бобҳои пешсаф ин оҳани росткунҷа бо шаклҳои канори кунҷҳои 

ҳамворшудаи корӣ буданд. Бозёфтњои фонашакл дар наќбҳо хеле 

кам ба назар мерасанд, зеро онҳо қариб то охир кор мекарданд. 

Дар Лашкерек боќимондаи фонањо ёфт шудаанд, ки на бештар аз 

2 см дарозї доштанд. Дар осорхонаи таърихи халқи Ӯзбекистон 

фонањои кони Консой  ёфт шудаанд, ки дарозии ќисми кории 

онњо 6-7 см-ро ташкил медод.  

 С.С. Черников дар бораи ёфтани ќайлаи дутарафаи оњанин 

дар яке аз наќби тиллодори Карачукура, ки ба асри XVIII тааллуќ 

дорад гузориш додааст. М.Е. Массон ќайлаи нўгаш тези кўтоњро, 

ки мустаќим кор фармуда шудааст, ёфтааст. Вай дорои дастаи 

чӯбии хеле сахт буда 2 см ѓафси дорад. 

 Баъзе асбобҳои сангин низ ҳамчун ќайла, ки шакли тешаро 

дошт, бо кунҷи кории тез истифода мешуданд. Сангњои ќайламо-

нанд дар Актеп, Конимансур ва Акташкан во хўрдаанд. Онҳо бо 

дастаки чӯб баста шуда, барои онњо новаи чуқуракҳо ва майдон 

барои доштани дастакњо мављуд буданд. 

 Якҷоя бо фонаҳои металлӣ ҳангоми ковок кардани маъдан 

ба таври васеъ фонањои чӯбӣ низ истифода мешуданд. Чунин фо-

наҳо дар Ќаромазори Актурпа вохўрдаанд. Мувофиқи гуфтаҳои 

геолог В.Г. Савчук фонаҳои чӯбӣ бо дарозии 20-25 см ва паҳнои 

то 4 см дар наќби нуќрадори Љолсой пайдо шуданд. Баъзеи онҳо 

дар ковиши тарќишњо ошкор карда шудаанд. Инчунин дар баъзе 

ҷойҳо, деворҳои наќбњо, чуќурињои тарќишњо ёфт шудаанд. Агар 

фонањои чӯбиро бо ёрии даст задан лозим бошад, вале барои фо-

нањои металлї асбобҳои ёрирасон лозим буд. Таваҷҷӯҳи хоса дар 

ин робита бозёфти фонаи оњание, ки дар Консой  ёфта шуда буд. 

Ин фонаи ёфташуда то охирин њолати корї истифода шудааст. 

Барои задани фонањо ќайлаи оњанї аз тарафи болѓагиаш ва 

бештар болѓаи сангин истифода мешуд. Ин дар бисёр наќбњои 

Ќизилолма, Ќайнар, Конимансур, Актурпак ва ѓайрањо истифода 

мешуданд.  
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 Бозёфтҳои чунин асбобҳо дар конҳои Осиёи Марказӣ ягона 

нестанд. Ќайлаи оҳании пањнро соли 1929 дар Турлон пайдо кар-

да буданд. М.Е. Массон соли 1914 дар бораи бозёфти ду ќайла 

дар наќби Улансой 5 км аз Ќокмайнак маълумот додааст. Кай-

лањои оҳанин дар наќбњои Бобокан-Чаткарагай дар Талас Ала-

той ёфт шуда буданд. В.Т. Сургай дар асри миёна аз наќби Ҳай-

даркон фонањои оњании доирашакли дарозиашон 2,5 то 25 см ва 

ќутрашон тақрибан 2,5 см бо тасмаҳо тақвиятдодашударо бо да-

стаки чӯбӣ пайдо кардааст. Нармкунии маъданро бо устухон, 

санг ва ҳатто як пора чӯби корӣ иљро мекарданд. 

 Ҳангоми наќбкании љинсњои кўњии хеле сахт оташро исти-

фода мекарданд. Танҳо соли 1860 ба љойи силоҳи оташфишон, 

моддањои тарканда барои истихроҷи маъдан истифода карда шуд. 

Аммо корњои кўњї дар чуқурии наќб нисбат ба карйер мураккаб-

тар буд. Ба ҳар ҳол нишонаҳои изи оташ масалан, дар кони тил-

лоии Сартабуткан дида мешуд. Хабари ҷолибро Абўрайњони Бе-

рунї оид ба истифодаи оташ додааст. Дар бораи истифодаи оташ 

њангоми истихрољи лаъл аз љинсњои хеле сахт маълумот дода бу-

данд. Шояд нафт барои сӯхтани ҳезум мусоидат кардааст. Дар ин 

маврид ў хотиррасон менамояд, ки дар коркарди қисми Кӯзбулоќ 

зарфи кадугинро ёфтаанд. Дар чунин зарфҳо равған гирифта дар 

қаъри наќб оташ меафрохтанд.  

 Наќбканї дар чуќурињои гуногун чораҳои муайяни бехата-

риро талаб мекунад, яъне мубориза бар зидди газҳои зањрнок ва 

обҳои наќбї, муҳофизат аз афтиши порањои маъдан ва афтиши 

наќб. Муҳаққиқон қайд карданд, ки дар асоси маводи Ќаромазор 

бо сабаби пайдо шудани обҳои зеризаминӣ дар ќаъри наќб наќб-

канњо корро ќатъ карданд.  

 Дар як қатор наќбҳо қубурҳои сафолӣ пайдо шуданд, дар 

Актурпак як пораи новаи чўбї дар Лашкерек ва Ќизилолма ду 

наќби бурида шуда дида мешуд, ки дар онҳо об аз наќби якум ба 

дуюмаш меравад ва аз дуюм бо њаракати худ ба сой љорї меша-

вад. Ин усул тимсоли тавсифшудаи Агрикола мебошад. Агар об 
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дар чоҳи наќб ба миқдор зиёд ҷамъ шавад, минбаъд ба чоҳи дуюм 

мегузарад. Дар як чоњ, агар кор идома ёбад, дар дигараш амиқтар 

об ҷамъ карда мешавад. Аммо роҳи асосии дур кардани об 

хуруҷи он аз минтақаи маъдан мувофиқи навъи кяриз мебошад. 

Ин ба як қатор наќбњои Лашкерек ва хусусан Акљен-Актурпак 

тааллуқ дорад.  

 Нақши муҳимро "чашми сеюм"-и наќбканњо яъне чароғак 

мебозид. Бо нури ночизи худ, конканҳои Илак ба чуқурии садњо 

метр расидаанд. Чираг (чароѓ) на танҳо барои додани равшанӣ 

хизмат мекард, инчунин вақти барои истихроҷ сарфшударо ни-

шон дода, нишондиҳандаи ҷамъшавии газҳои зараровар буд. 

Паёми Якута, ки конканҳо то хомўш шудани чароѓак кор мекар-

данд. Ҳамин ки онҳо берун баромаданд аз кор боз меистод. Дар 

ин њолат шахсе, ки ҳаракатро чуќуртар дар наќб давом медод 

фавтидааст. Аз ин бар меояд, ки ба наќбканњо ба хубӣ маълум 

буд, ки хомӯш шудани лампаҳо ба норасоии ҳаво ё газњои марго-

вар вобаста буд. Бостоншиносон ҳамагӣ зиёда аз 100 лампаҳои 

интегралӣ ва ќисмњои чароѓакро аз партовгоҳҳо ва нуқтаҳои 

аҳолинишин пайдо кардаанд. То асри IX шакли стандартии чира-

ги наќбї дар шакли як чароѓи сиёњ (пилсўз) бо нисфи кушодаи 

бинии боло, нобаробар ҳамаҷониба бо дастаки ҳалқаи хурд кор-

кард шудааст. Беэътиноӣ дар шакли поёни шояд аз он сабаб аст, 

ки чирага на танҳо насб карда шудааст дар нишонаҳо (M.A. Буб-

нова дар яке аз наќбњои Текелї дар дохили чоњ чор нуќта изи 

дуддодашуда паси якдигар дар масофаи 18-40 см љойгир буданд 

муайян кардааст) вале онҳо низ боздошта шуданд. Дар баъзе 

наќбҳо барои оташ гиронидани ҳезум ва равшанӣ машъалҳо хиз-

мат мекарданд. Гурӯҳи махсусро чирагии Қизилолма бо ҳамвории 

поён ва калон бо бинии дарозӣ 18 см, зарфи онҳо аз андозаи 4-5 

маротиба зиёдтар буд. 

 Устуворсозӣ. Тафсилоти сершумори сутуни тиргакњои наќби 

қадим дар Осиёи Марказӣ ва техникаи устуворсозии наќбҳо (асо-

сан асрҳои IX - XII) аз ҷониби Б.А. Литвинский такроран омӯхта 
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шудааст. Маводи нав имкон медиҳад, ки пеш аз ҳама, хронологи-

яро равшан созанд. Барои тавсиф аксари объектҳои асрҳои VII-

IX истифода мешуданд. Бояд ќайд намуд, ки ќисми зиёди наќбњо 

устуворсозии махсус надоранд. Асосан профили нимдоираи до-

лони конҳоро устувор мекарданд, ки хатари пошхӯрии љинсњо 

камтар шавад. Дар њамон замон конканҳо бо дониши аҷдодони 

гузашта хусусиятҳои сангҳои маъданиро медонистанд (ки ин ал-

батта инкор карда намешавад), тавре ки маълум аст, наќбҳои қа-

дим афтида ва маъданчиён ба таги љинсњои рехташуда ме-

монданд. Дар ин маврид нақши бузургро характери ташкили кор 

ва ҳайати корӣ бозидааст. Дар баробари миқёси калон кори аъзо-

ёни ассотсиатсияҳои хурд ва табиати берањмонаи коркард бо 

хавф алоқаманд буд. 

 Дар шароити истифодаи ќувваи кори дастии арзон дар бисёр 

наќбњо ќоидањои техникаи бехатарї на ҳама ваќт риоя карда 

мешуд. Аммо дар бисёре аз онҳо барои мустаҳкам кардани доло-

ни (шрек) кон ва чоњњои маъданбарорї кўшиш мекарданд. Агар 

дар боми сахти умумӣ хатари ҷудогона пайдо шавад, он гоњ су-

тунњо (Кайнар, Лашкерек), болори чӯбї (Кочбулоќ, Конимансур) 

ба таври амудӣ гузошта мешуданд. Наќбҳо хеле дарозмуддат 

фаъолият карда бо тоҷї миёнагир устувор карда мешуданд. Ин 

навъи устуворсозї дар наќби Лашкерек мушоњида мешавад.  

 Махсусан чоњи асосии маъданбарорї ҷолиби диќќат аст. Он 

бо тоҷи устуворї  аз сутунҳои амуди  (аз чўби арча) ќутрашон 10 -

15 см ва дарозиашон 1,2 метр уфуқӣ насб  карда шудаанд. Дар 

қаъри чуқурї долони нишеб гузаштааст. Дар ин ҷойҳо бурриши 

иловагӣ бо рахи уфуқӣ гузаронида шудааст. Мақсади он бо тав-

сифи Агриколой чунин шарҳ дода мешавад, яъне лавҳа ва тахтањо  

(горбыли) часпонида мешавад, ки аз афтидани маъдан, одамон 

муҳофизат карда шаванд. Дар Ќизилолма ин нақшро токчањои 

махсус бозида буд, ки дар танаи чоҳи маъданбарорї мустањкам 

карда шуда буд. 
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 Мафҳуми усули тайёркунии устуворсозиро олотњои наќбка-

нон, яъне арра ва табар мукаммал менамуд. Тасодуфан ёфтани 

табари оҳанї дар конҳои қадимии Консой  бе сабаб набуд. 

Маъдани кандашударо барои ба хелу гурўњ људокунї мебаровар-

данд, вале љинсњои холиро ба камерањои холишуда пур мекар-

данд. Барои бор кардани маъдан белҳои чӯбиро, ки дар Кони-

мансур ва Табошар ёфт шуданд, истифода мекарданд. Кашони-

дани маъдан аз чоҳњои на он ќадар чуќур  бо воситаи халтањои 

чармї ё сабад бо ќувваи одамон амалї карда мешуд. Дар Ќайнар 

барои қулай будани интиќоли маъдан дар нишеби, зина сохта 

шуда буд. Аз наќбҳои майлшуда маъдан ѓелонида бароварда 

мешуд. М.А. Бубнова тавонист дар яке аз наќбҳои Шелљї, ки 

маъданро дар ќути бо чана бароварда мешуд, пайгирӣ кунад. Со-

ли 1966 дар яке аз наќбҳои Кочбулоќ нахустин даври чанаи чарх-

дори маъданкашон аз рўйи тахтаҳо, ки тибқи он чана њаракат ме-

кард, ёфт шудааст. 

 Воситаи асосии аз қаъри замин ба боло баровардани маъдан 

ин ѓалтак буд. Тафсилот ва ѓалтакҳои пурраи чӯбиро дар наќбњои 

Канљол, Ќаратошкутан, Лашкерек ва Актурпак пайдо карда бу-

данд. Аз њама ѓалтаки аљиб ин аз Канљол ёфт шудааст, ки 

барќарорсозии он имконпазир буд ба истиснои устувонаи њалќаи 

асосии берунаи он. Хусусиятҳои иншоот бо афзоиши ќутри ифо-

дашаванда бояд барои васл кардани он на он қадар зиёд бо 

эҳтиёҷи бардоштани бори вазнин, чӣ қадар бо зарурияти додани 

ѓалтак ба болоравии зуд ва гардиши дурусти ресмон ба устувона 

њангоми интиќоли маъдан аз чуќурї, мусоидат мекунад. Муво-

фиқи маълумотњои геологҳо О.П. Мадљи ва Р.Л. Дунина-Барков 

дар Лашкерек дарвозаи устувонаи биринҷӣ ёфт шудааст. Дар ба-

робари сохтани дарвозаи металлии чӯбӣ низ сохтани устувонаи 

мустањкам барои бардоштани маъдан аз чуќурии чоњ дида мешуд. 

Ба ѓайр аз ин аз чуқурии то 300 м мавҷудияти нуқтаҳои интиқоли 

маъдан дида мешуд.  

 Инчунин системаи лифтӣ барои миқдори зиёди интиќоли 

маъдан ба қадри имкон барои сарфа кардани ќувваи љисмонї 
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сохта шудааст. Чоњи асосии маъданбарорї дар Лашкерек, ки ба 

он дар қаъри гуногуни нишебиҳо, наќбњо, пиёдагардон аз 

тарқишҳои маъданӣ мегузаранд. 

 Дастгоњњои ѓанигардонї асосан дар наздикии истихроҷи 

маъдан ва дар конҳои хурд аксар вақт мустақиман дар даҳони 

наќбҳо ҷойгир буданд. Дар наќбњои калон махсус нуқтаҳои 

ғанигардонӣ дар шакли майдонҳо таъсис дода шудаанд. Ҳангоми 

ҷамъоварии маъдан дар майдонҳо сангҳои болѓагии маъданчиён-

ро пайдо карданд. 

 Дар асрњои IX – X дастгоњњои механикї барои майдакунї ва 

соиши маъдан дар њамаи наќбњои калон маълум буданд.  

 Дар баробари хусусиятҳо ва воситаҳои муқаррарии тавсиф-

шуда, майдони ѓанигардонии маъданњои металлњои гуногун, 

баъзе хусусиятҳо доштанд, бинобар ин људокунї ва ѓанигардонии 

њар як маъданро алоњида дида мебароем. 

 Људокунии тилло аз чанд марҳила иборат аст. Дар ибтидо 

маъданњои тиллодори кварс ва регњо ба поракунї бо болѓа ва по-

раҳои сангҳои холиро ба тўдаи партов равон мекунанд. Баъд 

маъдани бойгаронидашударо ба таври назаррас хеле соиш дода 

майда мекунанд. Дар ин љо қувваи механикии об васеъ истифода 

бурда мешуд. Аз рўйи гуфтањои Берунї "Тилло баъзан дар санг 

пайваст шудааст, гӯё ки бо он гудохта шуда бошад, пас он ба 

дастмолкорӣ ниёз дорад ва онро дар осиёбҳои сангин майда кар-

дан лозим аст. Тиллоро аз љинсњои холї тавассути такроран 

шустан зимни истифодаи новаи дар нишебии дарё гузошта шуда 

људо мекунанд. Дар конҳои тиллодори Илак ва дар нуқтаҳои 

аҳолинишини маъданчиён лавњаҳои сангии ҳамвор ва новаҳои 

чӯбӣ пайдо шуданд. Маъданҳои тиллои аз регсанг ва зардхок ис-

тихроҷшуда фавран бо шустушӯй коркард мешуданд.  

 Баъзе усулҳои истихроҷи маъданро Берунї (асосан аз рўйи 

маълумотњои наќбњое, ки аз тиллои хўдрўй бой мебошад) тавсиф 

мекунад. Бо усули амалгаматсия, яъне чоњро бо реги тиллодор ва 

симоб, ки чудокунандаи тилло мебошад пур мекунанд, минбаъд 

тиллои худрўй аз рег људо карда мешавад. 
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 Коркард ва ѓанигардонї мумкин аст, ки  тамоми сол гузаро-

нида шавад. К.И. Богданович ќайд менамояд, ки мувофиќи ста-

ратели Саургака тобистон новаро дар яке аз шохобњои дарё бо 

сангњо махкам карда, ба он дастї регњои тиллодорро мерезанд ва 

дар охири рўз омехтаи тиллои тањшиншударо ба даст меовар-

данд. Истихроҷи тилло дар асрҳои миёна он қадар бодиққат људо 

карда шудааст, ки баъзан аз партовњо муайян кардан душвор аст. 

Дар эфеляњои Ќизилолма ва Кочбулоќ миќдори миёнаи тилло 2-3 

г/т-ро ташкил додааст. 

 Азбаски дар конҳои тиллодори наќбњои Чаткало-Кураминск 

тиллои худрўй хеле хурд вомехўрад, онро танњо бо усули амалга-

матсия људо карда мегирифтанд. Берунї дар асарњои худ ќайд 

менамояд, ки тиллои калонзарраро аз љинсњои кўњї бо об шуста, 

људо мекарданд ва баъд тавассути симоб ҷамъоварӣ карда, 

боқимонда симобро зимни гармкунї дар оташ хориҷ мекарданд. 

Ѓанигардонї ва гудохтани маъданњои нуќра ва сурбдор махсусан 

аз тарафи M.A. Бубнова омўхта шудааст. Марказҳои ѓанигардо-

нии маъдани як қатор наќбњо дар шакли ҷойҳои кушода маълум 

аст (Конимансур, Лашкерек, Тизкул), дар нишебиҳои ҷанубии 

ќаторкӯҳи Кураминск боқимондаи биноҳо (Актеп) ба назар мера-

санд. Пешаки маъданро ба хелу гурўњ људо карда, порчањои ка-

лонашро пора-пора карда, љинсњои холиро ба партов интиќол 

дода, маъдани асосиро дар як љой тўда мекарданд. Мувофиқи 

гуфти Ал-Ҳамадонӣ маъдани тилло, нуќра ва сурбдор то андозаи 

гандум ё мавиз майда карда мешуд. Дар ин марҳила њова (ўѓур), 

тарошакҳо, нова ва қувваи оби равон ба таври васеъ истифода 

мешуд. Тасодуфӣ нест, ки асбобҳои ғанисозии Тизкул, Кониман-

сур, Консой дар ќади сой ёфт шудаанд. Об барои бурдани партов 

истифода мешуд. Инро шурфњои геологї исбот мекунад, ки дар 

сойи наздикии Конимансур ва Тузќул қабати партовгоҳҳо балан-

дии зиёда аз 10 метрро ташкил медод. Људокунии металлњо дар 

нуқтаҳои маъдангудозӣ гузаронида мешуд. Мањалњои металлургӣ 

дар атрофи наќбњои калон афзоиш меёфтанд. Махсусан дар 

асрҳои IX ва ибтидои асри XI тўдаи партовгоҳҳои калон ва 
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дажѓолњо дар шимолу шарқии Тункет зиёд мешуданд. Таҳлили 

маъдан ва дажѓолҳо нишон медиҳанд, ки њунармандї бо гудохта-

ни маъданҳои сурбу нуқра алоќаманд аст. 

 Нуќтаи маъдангудозї дар Лашкерек ҷои махсусро дуртар аз 

марказҳои ҳунарӣ ишғол мекунад. Ин аз он шањодат медињад, ки 

маҳсулоти истеҳсолкардаи он махсус барои тайёр кардани тан-

гаҳо равона мешуданд. 

 Технологияи људокунии нуқра се маротиба коркарди 

маъданро дар бар мегирифт, яъне сурби дажѓоли гудохташуда 

дар хумдон бо љараён барќарор мешуд, ба даст овардани сурбу 

нуқра тавассути гудозиши оксидӣ, ки ин аз тарафи M.А. Бубнова 

омўхта шудааст. Як чанд оташдонҳо асосан барои гудозиши 

маъданҳо (дар Тункет ва Намудлиг), эҳтимолан барои тозакунии 

нуқра муайян карда шудааст. 

 Дар бораи гирифтани глет ҳамчун марҳилаи мобайнии кор-

карди маъдани сурбу нуќраро Берунї ёдовар мешавад, аммо аз 

ҳама муфассалтар ин равандро Ал-Ҳамадонї шарҳ додааст. 

Кўрањои маъдангудозї дар ҷойи мувофиқ сохта шуда, дар аввал 

бо девори сода, ки дар он барои даромадани њаво тарќиш гузо-

шта мешуд, истифода мекарданд.  Сохти одии конструксионї дар 

он аст, ки кўра дар дилхоњ љойи барои вентилятсия мувофиќ дар 

нишебї ва аксар вақт дар соҳилҳои сой гузошта мешуд. Дар 

ќисмҳои рўйизаминї ва зеризаминӣ дар сатњои гуногун аз 

хиштњои махсуси пухташуда барои додани њаво тарќиш гузошта 

мешуд. 

 Дар Лашкерек санги сӯрох дошта ёфт шудаст. Вобаста аз 

миқдори маъдан, дар ҳар як кўра як ё ду ҷуфт мехњо барои дами-

дани њаво мављуд буд. Анҷоми оташдон норӯшан аст. Сўрохии он 

метавонад бо хишт сохта шуда бошад, ки ҷузъиёти он дар Ќуй-

луќсой пайдо карда шудааст. 

 Барои гудозиш аз ангишти чўб истифода карда шудааст. Дар 

Тизкул чоҳи ангишт ва дар Акташкан кӯраи махсус бо чўбї 

сӯхташуда пайдо карда шудааст. Дар Фарғонаи Шимолӣ ва 
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Оњангарон то ба наздикӣ гурӯҳи махсуси ҳунармандон аз чўб ан-

гишт тайёр карда ба тамоми деҳаҳои водӣ ангишти чўбро соди-

рот мекарданд. 

 Раванди гудозиши маъданҳои нуќраю сурб аз рўйи гуфтањои 

Ал-Њамадонї чунин буд: маъданро якљоя бо ангишти чўб ба кўра 

бор мекарданд. Пас, аз оташ гиронидан ба он сунъӣ њаво медо-

данд. Гудозиш як чанд рўз давом мекард. Њама ваќт њаводамак 

кор мекард, ки ба њар як њаводамак ду нафар одами пурќувват 

вобаста карда шуда буд, ки як дигарро иваз карда, оташро ба 

танзим медароварданд. Баъзан барои муҳофизати кормандон аз 

буѓњои сурб дар байни истихроҷ ва њаводамакњо девори махсус 

сохта шуда буд. 

 Вақте ки маъдани гудохташуда поён фаромад ва оммае, ки 

ба оҳани гудохта монанд аст якхела шуда, баъди хунук шудан 

тарќишро мекушоданд, ки хўлаи сурбу нуќра баъди хунукшавї 

сахт шудааст. Дажѓоли боқимондаро ќисман бо пасмондаҳои 

нуќраю сурби бой омехта карда боқимондааш партофта мешуд. 

Сипас, нуқраро аз сурб пешакӣ ҷудо мекарданд. Мувофиќи 

гуфтањои Ал-Ҳамадонӣ хокистар бо фишор дар зарф ҷойгир кар-

да мешуд, баъдан дар зарф сурб љой карда аз болои он ҳезум (ар-

ча) мегузоштанд ва ҷуфтҳои њаводамакро насб карда оташро 

мегиронданд. Вақте ки сурб ба глёт табдил ёфт, дар мобайни глёт 

нуќра ба вуљуд меомад. Коргар ба он латтаи тарро гузошта об 

мезад. Баъд ў глётро ба як тараф гирифта аз маркази он нуќраро 

људо мекард. 

 Ин тавсиф моро водор мекунад, ки биноҳои ҳафриётии 

мањалли Тункет ва Намудлигро, ки дар солҳои 1960 ва 1966 ку-

шода шудааст, ба ёд орем. Дар онњо майдони хишти пухташуда 

бо қабати фишурдашудаи хокистар фаро гирифта шуда буд. Аз 

гили ба оташ тобоваранда зарфҳои ќутрашон 55-85 см, деворҳо-

яшон то 2,5 см тайёр карда шуда буд, ки дар марказашон бо 

ќутри 17-22 см сўрох мављуд буд. Дар наздикии онњо ду лавњаи 

оњаксанг бо новаи васеии 6-8 см ва чуќурии 0,8-1,5 см мехоби-

данд. Дар замини роњрав ду лавњаи сангин мехобиданд. Дар ин љо 
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метавонистанд, ки њаводамакро насб кунанд, ки кормандон аз 

таъсири газњои зараровари сурб тавассути девор њимоя ёбанд. 

Дар ҷараёни гудозиши сурб глёт ба хокистари лавњаи оњаксанг 

меафтад. Ал-Ҳамадонӣ қайд мекунад, ки ин раванд барои кор-

карди маъдани воқеии нуқра хос буд, яъне маъдани аз нуќра бой. 

Агар дар он сурб бисёр ва нуқра кам ё ин ки каме нуқра ва бисёр 

сурб бошад, пас људошавии хўла бояд тоза карда мешуд. 

 Тоза кардани нуқра дар сатҳи баланд буд, ки таҳлили маҳсу-

лоти дажѓол ва маснуоти нуқрагин ва шарҳи онро Берунї дар 

асарњояш ќайд намудааст.  

 Усули бадастоварии маъданҳои мис ва оҳан ба усули 

ғанигардонии нуќраю сурб монанд аст. Д. Персї қайд мекунад, 

ки гудозиш аз шамолдињї ва майдашавї вобаста аст. Мақсади 

асосии шамолдињи барқароркунии сулфур ва ковоккунии маъдан 

аст. Ҳангоми гудохтани маъдан ба ҳарорат зимни њаводињии зуд-

тар гудозиш ба амал оварда мешавад. Кўраҳои гудозиш доира-

шакл аз хиштњои ба оташ тобоваранда сохта шуда ба 

оташдонњои нуќраю сурб, монанд мебошанд. Баъзеи онњо (Башу-

чбой) дар маркази оташдонҳо чуқур доштанд. Дар рафти гудо-

зиш ҳангоме ки массаи гудохташуда ва ангишти сӯхташуда 

тањшин мешавад, металлургҳо бе боздоштани ин раванд, қисмҳои 

нави маъдан ва ангиштро илова мекарданд. Инро дар сохтори 

нопурраи монолит дар Каттасой мушоҳида кардан мумкин аст.  

Зимни гудозиш бо кам шудани маъдан дар кўра порчањои 

нави маъданро илова мекарданд, зеро ки боддињак њамаваќт дар 

њолати корї аст. Гудозиш 6-8 рӯз давом мекард. Пас аз ин дарҳои 

канори сангро кушода оњани гудохташударо мегирифтанд. 

 

Корњои кўњї ва металлургия дар асрњои XI – XIII 

 

 Дар соҳаи кӯҳкории асрҳои XI-XII барои Илак – хеле давраи 

душвор буд. Тавре ки муҳаққиқон борҳо ишора кардаанд дар 

асри XI (ҳатто аз охири асри 10) дар Туркистон ва баъдан дар та-

моми Шарқ буҳрони норасоии нуқра ҷой дошт, ки ба зарар як 



 

62 

 

тангаи нуқраро бо мис ва тилло иваз мекарданд. Ин далел бо са-

бабҳои зерини гуногун ба вуҷуд омада буд, яъне ба охир расидани 

наќбњои кўњї, талаботи афзоянда ба нуқра аз сабаби рушди 

шаҳрҳо ва тиҷорати дохилӣ, ба итмом расии захираи нуќра. Ин 

масъаларо Э.Л. Давидович муфассал баррасӣ кардааст. 

 Дар адабиёт қайд карда шудааст, ки таъминкунандаи асосии 

нуқра дар Мовароуннаҳр ин Илак буд, ки аллакай дар асри X 

натавонистааст талаботи рӯзафзунро бо нуқра қонеъ кунад. Ин 

шиддатро коркарди маъдан дар дигар ноњияҳо, алахусус дар 

Шелҷї пурзўр кард. M.E. Массон ќайд менамояд, ки сабаби са-

фар кардани Исмоили Сомонӣ ба водии Талас - минтақаи нави 

бойи нуқраро ба давлат васл кардан буд. Омӯзиши наќбҳои Илак, 

ихтисор шудани фаъолияти онҳо бахусус аз нимаи дувуми асри 

XI ва XII оѓоз меёбад. Дар Илак наќбҳои консерватсия шуда 

мављуд буданд, ки дорои маъданҳои бой буданд. Э.А. Довидович 

қайд мекунад, ки рушди муассисаи феодалї, фрагментатсия ба  

нигоҳдории захираҳои нуқра дар шакли пароканда оварда ра-

сонд. Минбаъд кам шудани истихрољ ва коркарди маъдан дар 

нимаи дуюми асри XII мушоҳида мешавад. 

 Дар асрҳои XI-XII бо вуҷуди он ки назар ба солҳои пешин 

њаљми истихрољи маъдан камтар буд, истихроҷи ҳама намудҳои 

асосии канданињои фоиданок идома дошт. 

 Истихрољи маъдани нуќраю сурб дар баъзе наќбњои Кони-

мансур, Лашкерек, Ќаратошќутан, Тариэкан ва Kанљол ба назар 

мерасид. Тилло дар ибтидои асри XI  аз Кочбулоќ, Тогбердї, 

Сартабуткан дар асрҳои XI - XII аз Ќизилолма ва Актурпак исти-

хрољ карда мешуд. Мис дар Кайнар ва Тариэкан, оҳан дар Ургаз 

ва шохоби он Қашқирсу истихрољ карда мешуд. Инчунин дар Ак-

турпак дар асри XII санги фирўза истихроҷ карда шудааст. Дар 

Ҷигиристон истихроҷи лойҳои каолин боқӣ мондаанд. Воситаи 

асбобҳо ва техникаи кӯҳии наќбканї ва технологияи раванди ме-

таллургӣ умуман ба равандњои қаблӣ монанд аст.  

Шакли наќби ќадимї ба худ намуди муайяни аљоибро до-
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рад, ки вобаста ба самти хобиши љисмњо ва ќабатњои маъдан-

дор шакли линза, ќабат, лўла ва ѓайраро ба худ мегиранд. Ба 

таври умумї сусткунии сунъии сахтии љинсњои кўњї бо истифо-

даи оташ ва сипас пошидани оби хунук ба сатњои аз таъсири 

гармии гулхан сахт гармшуда пора мешавад, ки боиси кафида 

пора-пора шудани љинсњо мегардид. Барои баровардани дуд 

аз дохили наќб мўрињои махсус сохта мешуданд. Дарозшавии 

масофаи наќбњо ва ваќти устувордошти фазои наќб ба пайдо-

иши усули устуворсозии чўбї ва деворњои сангї ва инчунин гу-

зоштани сутунњои табиї асос гузошт. Дар як ќатор наќбњои зе-

ризаминї берункунии оби дар он љамъшуда, бо ёри сатилњои 

пўстї ва маљроњои равиши табиї, баъдтар бо истифодаи винти 

архимедї амалї карда мешуд. 

Барои равшансозии наќбњои зеризаминї љинчароѓњои 

равѓанї ва шамъњои аз чарби њайвонот сохташуда, истифода 

карда мешуд. Аммо чун пешина дар њамаи равандњои исти-

хрољї барои канда гирифтани маъданњо аз дохили кўњ асосан 

мењнати дастї истифода мешуд. 

Дар замони ибтидои оњан усулњои технологии истихрољи 

сангњои калони сохтмонї дар робита, бо истихрољи конњои 

санги мармар мукаммалтар гардид. Миќдори конњои исти-

хрољшавандаи металлдор меафзояд. Сохт ва шаклбандии 

наќбњои зеризаминї мушкил гашта, чуќурии истихрољ ме-

афзояд. Наќбњои махсуси уфуќї, ки асосан ба рафти ќабатњо, 

љињати осонтар сохтани раванди интиќоли он гузаронида 

шудаанд, пайдо мешаванд. Онњо њамчунин барои њаракати 

маъданкорон, барои њавотозакунї ва њамчун маљрои оббаро 

аз наќб хизмат менамуданд. Барои њавотозакунии наќб ба та-

ври иловагї аз сатњи замин наќбтанањои амудї канда мешуд. 

Усули табиию маљбурии њавотозакунї бо истифодаи пўст, ки 

бо ёрии ќувваи дасти одам ва ё бо ќувваи њайвонот ба кор да-

роварда мешуд, ба миён омад. Чунин системаи на он ќадар 

мушкил аз якчанд пўстњои њавокаш ва лўлањои латтагї 

иборат буд, ки имкон медод то 300 - 400 метр њавои наќбњо 

тоза карда шавад. Дар ин раванд наќбњои дорои вазифањои 
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алоњидаи махсус, ба монанди  наќбњои истихрољї, наќбњои 

интиќолї, наќбњои њавотозакунї, обкашї ва монанди онњо 

пайдо шуда, вобаста аз таъинот гузаронида мешуданд. 

Дар асрњои миёна кушодани конњо тавассути наќбњои 

амудї амалї карда  шуда, майдонњои наздинаќбии дорои  си-

стемањои њавотозакунї ва борбардорию интиќолї пайдо шу-

данд.  

Шакли сохтбандии наќбњои кўњї хусусияти меъмории усту-

вор пайдо менамояд. Корхонаи кўњкорї њамчун воњиди ягонаи 

дорои системаи интиќолї, њавотозакунї ва обкашї тавсиф 

карда мешавад. Системаи бардоштани борњо аз дохили наќбњо 

бо истифодаи ќувваи њайвонот ва чархи обї мукаммалтар гар-

донида мешавад. 

Бояд қайд кард, ки дар он замон тадриҷан нобудшавии бу-

зургтарин маркази металлургия дар минтақа Тункет буд. Мар-

казњои маъдангудозї дар шарқи Тункет дигар маблаѓгузорї кар-

да намешуд, аммо дар ќисмати ғарбї оғоз меёфт.  

 

Корњои кўњї ва металлургия дар асрњои XIII – XVI 

 

 Њафриётњои археологии А.А. Потапова ва М.В. Воеводский 

дар водии Оњангарон иншооти ќабристони манголњоро кушо-

данд, ки дар хоктеппа љойгир шуда буд. Њангоми кушодани 

ќабрњои мардона ва занона муайян шуд, ки рўяшон ба тарафи 

шимол менигарист. Дар ќабри мардона табаќњои нуќрагин ва 

боқимондаҳои гунбаз дар пойҳо ва дар ќабри занона, гарданбанд, 

оина, шадда ва ќутича бо ашёњои хурд, ёфт шудаанд. Тангањои 

ёфташуда аз ќабристон ба охири асри XIII ибтидои асрҳои XIV 

рост меояд. Дар ҷануби Чаткал шимолї шањри Ангрен бениҳоят 

ҳарфҳои акс ёфт шуд, ки он қисмати дини буддоӣ буда бо забони 

муѓулӣ, бо туш навишта шуда буд. Ин ба асрҳои XV-XVI хос аст 

ва шояд ба ҷомеаи пинҳонии буддоии Муғулистони водии Оњан-

гарон мансуб бошад. Аз ин рӯ, сабаби кам шудани шаҳрҳо, исти-

хроҷи маъдан ва кам кардани корњои металлургї ин на танҳо 
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забт кардани муғул, балки инчунин пайдарпайї ва тез-тез иваз 

шудани роҳбарон ва соҳибони қитъаҳои замин буд. Сухан дар 

бораи таназзули шаҳр, ҳаёти њафт дарё ва вилояти Тошканд ме-

равад, ки В.В. Бартолд суханони муосири ин рӯйдодҳоро чунин 

баён кардааст «Мо аз дур чизҳои хубе мебинем деҳаи бунёдкар-

дашудае, ки атрофи он бо шукуфтани кабудӣ фаро гирифта 

шудааст». Ваќте ки ба умеди дидори сокинон меомадем, мо хо-

наҳоро тамоман холӣ медидем. Ҳамаи сокинони кишвар кӯчман-

чиён ва умуман ба кишоварзӣ машғул набуданд. Дар њамон ваќт 

омӯзиши наќбҳо ва нуќтањои маъдангудозї нишон медиҳад, ки 

муҳаққиқон нодуруст даъво мекунанд масалан, П.П. Иванов 

пастшавии саноати истихроҷи маъданро ба ибтидои пайдоиши 

муғулҳо вобаста ба несту нобуд кардани онҳо мебинад. Муво-

фиќи гуфтаи M.E. Maссон маводи бостоншиносӣ дар ин ҷо ва он 

ҷо нишон медиҳанд, ки дар охири даврони Муғулњо асри XIV ба 

вуқӯъ омадааст, инчунин ба ин боваранд, ки минтақаи Ќарома-

зор ба истиснои наздикии деҳаи Гудас, дер боз таваҷҷуҳи ҷалби 

худро қатъ кардааст. 

 Маводи нав далели онро ба миён мегузоранд, ки ҳарчанд ба 

зарбаи зархарид на танҳо бо забт, балки кӯчонидани муғулҳо дар 

водии Оњангарон, корњои кўњї ва металлургия дар як қатор 

нуқтаҳо дар миқёси ночиз нисбат ба дигар давраи гузашта, 

барқарор карда мешуданд. Дар ќисмати болоии Оњангарон дубо-

ра истихроҷи тилло дар минтақаи Қизилолма барқарор мешу-

данд. Фарҳангӣ синхронии қабати мазкур дар қисми ғарбии Абр-

лиг ошкор шудааст. Шояд далелҳо ба андозае ҳунармандоне, ки 

бо хати муайяне пеш мерафтанд дар як қисми шаҳри собиқ 

зиндагӣ мекунанд, вобастагӣ доранд. Дар асри XIV дар қалъаи 

Дукент муайян карда шудааст, ки зиндагӣ аз нав оѓоз меёфт. 

 Соли 1955 дар ин ҷо ганҷҳои тангаҳои нуқрагин пайдо кар-

даанд, ки ба асрњои XIII оғози асри XIV тааллуќ дорад. Соли 

1961 ба Осорхонаи таърихи халқҳои Ўзбекистон 70 тангаи мисии 

асри XVI ворид гаштааст. Дар соли 1966 ба осорхона ду ганҷ 340 
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тангаи нуқраи охири асри XIV аввали асри XV ва 15 тангаи ми-

сии ба таври нокифоя ҳифзшаванда, шояд ба асри XIV тааллуќ 

дорад, ворид гаштаанд. Ҳангоми омўзиши шањр керамикаи 

обёрӣ, ки ба асрҳои XIV – XV тааллуќ дорад, пайдо карда шуда-

аст. Бештар дар бораи эҳёи корњои кўњї ба ҳисоби миёна дар 

самти Оњангарон ва Ҷанубу Ғарбии Ќаромазор дида мешуд. 

 Керамикаи асрҳои XIV - XV дар наќбҳои қадимии Баликти-

тилло ёфт шудааст. Зиндагии ҷудогона дар яке аз марказҳои ме-

таллургии Туккет, асри XIV аз нав барқарор шудааст, ки М.Е. 

Массон гудозиши металлњоро дар шаҳраки Мунљактепа муайян 

кардааст. 

 Далелҳои тасдиқкунандаи тангаҳо ва ганҷҳои асрҳои XV - 

XVI ба қайд гирифтаи Е.А. Давидович мебошанд. Аз ҳама ар-

зишманд тарин тангањое, ки аз наќбњои ќадимии рехташудаи 

назди Кандљол 14 нусха ёфта шудааст, ки аз рӯи таърифи Е.А. 

Давидович, ба сикказании Темуриёни Бухоро бо Самарқанд та-

аллуқ дорад, нусхабардорӣ шудааст. 

 Инчунин, мутаассифона, бе мањалли аниќ (аз Ќаромазор), 

тангаи темурињо солҳои 1428-1429 сиккањои Бухоро ва тангаҳои 

мисин, ки нуҳ тоаш аз тарафи Е.А. Давидович тафтиш шудааст, 

низ асосан ба сикказании темуриҳои охири бо сикли шайбониҳо 

то солњои 1514 намояндагӣ мекунанд. Тангањои охири давраи те-

муриён бо ибтидои шайбонињо дар охири асри XV  ибтидои асри 

XVI дар ноњияи Олмалик пайдо шудаанд. Дар музейи Хўљанд 

тангањои мисии шайбонињо бо сиккањои Самарқанд (солњои 1586 

– 1587) аз Адзерклисой оварда шудааст, нигоњ дошта мешаванд. 

Ҳангоми омӯзиши сангњои фирўзаи Актурпак бо андешаи С.В. 

Лопатин то асрњои  XVIII метавонист фаъолият намояд. 

 Ҳамаи ин далелҳо гувоњї медињанд, ки коркарди маъданњои 

полиметаллї ва сангњои ќиматбањо ҳам дар давраи темуриҳо ва 

њам шайбонињо рушд ёфтаанд. 

 Гузашта аз ин дар охирњои асри XVIII ва ибтидои асри XIX 

истихроҷи металлҳо дар миқёси хурд, асосан дар ин минтақа мис 
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ва ба миќдори кам оҳан дар ноњияи Алмалик, маъданҳои сурб ва 

нуқра дар Адрасмон аз нав эҳё мешуданд. 

 Аз ин давра дар наќбњои Акчеку, Саричек, Кургашинкон, 

Адрасмон чароғҳои чугунї ёфт шуданд. Аммо ҳамаи инҳоро 

танҳо чароѓњои кӯҳнаи наќбњои кўњї номидан мумкин аст. 

Ҳақиқати воқеии иқтисодиёти ноҳия, асосан ба истихроҷи маъдан 

ва металлургия, ки дар солҳои ҳукмронии Шӯравӣ пайдо шуданд 

вобаста мебошанд. Дар ноҳияи Чаткало-Кураминск корҳои 

ҷустуҷӯи тањқиқотї идома меёфт. Корхонаҳои коркарди 

маъданњои металлњои ќиматбањо, сӯзишворӣ ва ғайрањо ба кор 

дароварда мешуданд. Корхонаҳои нави бузурги сотсиалистии 

саноатии зерин; Ангрен, Олмалик, Бекобод сохта шудаанд. 

Наќбҳои қадимии марказї аз мунтазири бедор мешуданд. 

 

Наќбњои Ҷанубу-Ѓарбии Ќаромазор 

 

 Дар ќисмати сеюми ноњияи Ќаромазор наќбњои кўњї ва 

мањалњои маъдангудозиро пайдо карданд. Дар ин минтаќа шаш 

кони истихрољї маъдан; Конимансур, Канљол, Табошар, Консой , 

Олтинтопкан ва Калканатин мављуд буд.  

 Конимансур дар ќисми шарқии минтақа ҷойгир аст. Бори 

аввал аз ҷониби И.А. Кастан мушоњида шудааст ва баъдан дар 

соли 1915 аз тарафи Р.Р. Буб тасдиќ карда шудааст.  

 Шарҳи пурраи наќбњо бо ҷамъбасти нақша аз тарафи Б.Н. 

Наследов ва А.В. Королев пешнињод шудааст дар наќб се қисм, 

яъне буриши калон, камераҳои бисёрошёна ва системаи ҷой-

гоҳҳои хурд то шарқ ќайд карда шудааст. 

 Конимансур дар соҳили чапи Ќаромазорсой 1,5-2 км 

шарқтар аз деҳаи Ќаромазор дар теппаи Калмаќир ҷойгир шуда-

аст. Наќби маъдан тибқи табиати љисми маъдан ба шарқ бо ни-

шебии каме ба шимол моил воќеъ аст. 

 Гурӯҳи асосии наќбњо ба се қисм тақсим мешаванд: ќисмати 

бузурги кушод дар самти ғарб, ки 300 м дарозӣ дорад. Дар ќисма-

ти шимолї танњо як ковокии танг мављуд аст, ки 5 м васеї дорад. 
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Дар ќисмати Шарқї коркарди кушод ба 40-50 м васеъ шудааст. 

Канори карйер хароб шуда, чуқурии он 15 x 20 м-ро ташкил 

медињад, гарчанде ки ҷойҳои тарќиш то 60 метр ба поён меравад. 

 Дар даврањои ќадим дар ин ҷо як карйери кушод бо 

тарқишҳо ва наќбњои комбинатсияшуда мавҷуд буд, аммо дар 

натиҷаи афтиши тўдањо чоҳи васеи карйерњои нав пайдо шудааст. 

Дар наќб изї олотњои маъданканї аз ќабили асбоби тетраэдрӣ бо 

паҳнои канори корӣ 1 см шояд аз оҳан бошад, мушоњида шуда-

аст. 

 Дар як қисми калон буриши чоњ дар чуқурии 60 м ҷузъҳои 

васлкунӣ сутунњо бо баландии 1,35-1,8 метр, ҷузъҳои маҷмӯи пур-

раи мустаҳкам - чӯб ва ѓўлачўбї чортарош пайдо шуданд. 

 Дар минтаќаи шарқии коркарди кушод, ки аз камераи асосӣ 

ба камераи коркардашудаи бисёрошёна то дарозии 125 м, васеии 

75 м ва баландии 50 м ба тарафи Шарќ мебарояд, ошкор шудааст. 

Б.Н. Наследов ва А.В. Королев шаш камераро ба қайд гирифта-

анд, ки калонтарини он бо дарозии 60 метр ва пањноии 50 метр 

тўл кашидааст. Дар ваќти мушоњидаи Б.А. Литвинский  як қисми 

камера барҳам хӯрда, наќбњои нав бо сутуни тиргакњои нав пайдо 

шудаанд. 

 Дар камераи асосӣ пайи болѓањои металлї (ќайлоќ) - (чуқури 

нимдоира, аз боло то поён) ва дар баландии 25 метр тиргакњои 

чӯбиро ёфтанд. 

 Дар ќисмати Шарқии камераи асосӣ дар ҳудуди аз 50 то 300 

метр гурӯҳи чоҳҳои кушод мегузаранд. Баъзе аз онҳо ба дарозии 

то 50 ва паҳноии 20 м мерасанд. Қисми Шарқӣ бошад андозаи 25 

x 10 м ва чуқурии - 10 м дорад. 

 Таҳлилњои гузаронидашуда миқдори зиёди корҳои қадимаро 

нишон медиҳанд. Объекти истихрољшаванда ин маъданҳои сурбу-

нуқра мебошад, ки аз рўйи гуфтањои тањќиќотчиён аз њамаи 

наќбњои ќадима танњо маъданњои оксидї истихрољ карда мешу-

данд. 
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  Маълумоти металлометрия аз сутунҳои асосии камера ги-

рифта шудаанд, чуќурчањое, ки аз байни карйер мегузаштанд ба 

њисоби миёна дорои 1,47 % сурб, 186,5 г/т нуқра буданд.  

 Хусусияти пайдоиши маъдан дар қитъаҳои гуногуни кон 

нобаробар мебошад. Ғафсии љисми маъданҳо инчунин дар ҷанубу 

ғарбии камераҳои асосӣ кам шудааст. Бо хусусияти љисми 

маъданҳо усулњои гуногунии истихрољї онҳоро муайян мекар-

данд, масалан, ќисмати Шарќии онро  бо технологияи коркарди 

рўизаминї истихрољ мекарданд. 

 Аз асбобҳои олотии минтаќаи Конимансур болѓаи оњанини 

кўтоњ ёфт шудааст, ки дар Эрмитаж нигоҳ дошта мешавад. Даро-

зии болѓа 11 см ќутри сўрохиаш 2 см мебошад. 

 Коркард ва ѓанигардонии маъдан дар ғарб ва шимол аз 

наќби асосї иљро карда шудааст. Дар ин ҷо дар байни тўдаи пар-

товгоҳҳои љинсњои холӣ (он як қисми карйерро пур мекунад) як-

чанд майдонњо боќї мондааст, ки дар онњо маъданро ба ѓанигар-

донї омода мекарданд. Дар ин минтаќањо шумораи зиёди 

болѓаҳои сангиро пайдо кардаанд. Ба гуфтаи Е.Г. Краснов гео-

логҳо ва бостоншиносон дар ин ҷо олотњои бисёрро ҷамъоварӣ 

карда буданд. Олотњои ёфташудаи сангї 13 ададро ташкил дода-

аст: аз ин 12 – болѓа танњо 1 - болѓа барои тарошидан будааст. 

 Болѓаҳо шаклашон даѓал, қариб ягон коркарди махсус дар 

онњо мушоњида карда намешавад, ба истиснои новае, ки барои 

бастани қуттиҳо ва такяи дастакњо истифода мешавад. Вазни 

болѓањо гуногун буда аз 1,25 то 4 кг-ро ташкил медињанд, вазни 

болѓаи аз ҳама калон сохташ пурра нигоҳ дошта шудааст зиёда аз 

4 кг аст. Аз рўйи шакл олотњоро ба якчанд гурӯҳ људо кардан 

мумкин аст: 1) болѓаҳои шаклашон призматикӣ, байзавӣ ва тра-

петсия; 2) болѓањои шаклашон дискї, саќомонанд бо ќутри 17 – 20 

см; 3) олотњои шакли секунҷа - табаре, ки як канораш тез карда 

шудааст. Њар ду тарафи олотњо корї будааст, чунки дар њарду 

тараф пайҳои зарба дида мешавад.  

 Гурўњи асосии ин болѓањо на барои истихроҷи маъдан, балки 

барои коркарди маъдан вобаста будааст. Дар ин бора, истифодаи 
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олот бо ду канори васеи корї гувоњи аз он медињад, ки  он пурра 

ба коркарди маъдан истифода шудааст. 

 Маводи Актеп ва Ќайнар нишон медињад, ки њамин гуна 

олотњо дар давраи асрҳои миёна васеъ паҳн шуда буданд. Ҳатто 

ёфтани баъзе олотҳо дар камераи асосӣ далели он аст, ки коркар-

дашон ба асрњои X ва XII мувофиќат мекунад. Дар ин асрњо ас-

бобҳои сангӣ якљоя бо металлї васеъ истифода мешуданд, зеро 

онҳо вазифаҳои дигарро низ иҷро мекарданд. Онҳо на танҳо ба-

рои задани фона дар наќбњо, балки барои пора кардани маъдан 

низ васеъ истифода мешуданд. Поракунии маъдан такроран мегу-

зашт. Њангоми ѓанигардонии маъдан ќувваи оби сойи ќисми ѓар-

бии кон истифода мешудааст. Чоҳи геологӣ дар хамии 10 м ба сой 

тавассути тўдаи партов ба поён мегузаштааст, ки ин далели исти-

фодаи оби сой мебошад. 

 Эҳтимол маҳз дар ҳамин ҷо раванди асосии ѓанигардонии 

маъдан гузаронида шудааст. Љинсњои холї ба сой рафтааст, ки 

изи онњо мушоњида шудааст. Бинобар ин Б.Н. Наследов қариб 

мављуд набудани партовро қайд кардааст. 

 Дар назди камераи асосї дар нишебиҳо M.E. Maссон девори 

поёнї бо сангњои қисми поёни зич часпидаро мушоҳида кардааст. 

Аз асбобҳои маишӣ дар ин ҷо қисмҳои асосии зарфњои кулолга-

рии одии ноҳамвор ёфт шудаанд, ки ба асрњои  IX – Х тааллуќ 

доранд. Дар поён, дар масофаи хеле дур, дар наздикии об - 

боқимондаҳои девор - биноҳои шаклашон каме гуногун му-

шоњида карда шудааст. 

 Б.A. Литвинский қайд мекунад, ки њангоми мушоњидањо ни-

шонаҳои биноҳо бе таҳкурсӣ дида шудаанд, инчунин дар нуқтаи 

аҳолинишин маҷмӯи калони асбобњои керамикї ҷамъ оварда 

шудаанд. Бисёр пораҳои кӯзаҳои танги гардандор бо дастаки 

уфуқӣ мавҷуд буданд, ки аз гулӯ дароз ва якбора поён хамидаро 

пайдо кардаанд. Дар байни кӯзаҳо ва дегҳои васеъ инчунин 

дегњои дастадор бо даста ҳалқаи нимкӯла мављуд буданд, ки ба 

зарфҳои Илак хос мебошанд. 
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 Дар ќатори онҳо зарфҳои баландсифати керамикии шиша-

гини истеҳсоли шаҳрро дидан мумкин аст, ки бо рангҳои сафед, 

қаҳваранг ва сиёҳ њамдигар омезиш шуда, наќшу нигор ёфтаанд. 

Ҳама онњо ба асрҳои X-XII мансубанд. 

 Бостоншиносон Исломов О.И. ва Рутковский маводи сангии 

аз наќб ёфташударо ба асри сангї, вале сафолиро аз миёнањои 

њазораи I пеш аз мелод то асри XII мешуморанд. 

 Дар замони куҳан истихроҷи маъдан коркард мешуд, эҳти-

молан метавон гуфт, бо назардошти бозёфтҳои хўлањои би-

ринҷие, ки дар наздикии кон пайдо кардаанд. Наќбњое, ки дар 

замонњои ќадим дар онњо муддати тӯлонӣ маъдан истихрољ ме-

карданд, нобуд шудаанд, танњо боќимондаи наќбњои дар нимаи 

њазораи I пеш аз мелод дида мешуданд. 

 Ба гурӯҳи Конимансур инчунин наќби Ќаратошќутан дохил 

мешавад, ки дар 1 - 2 км ҷанубтар аз он мављуд аст. Массон М. 

ќайд менамояд, ки дар макони наќб изи корњои шустушўй ва си-

мобкўзачаро пайдо кардааст, шояд дар ин љой тиллоро истихрољ 

мекарданд. Конро Наследова Б.Н. тавсиф дода ќайд мекунад, ки 

ду хати наќб гузаронида шудааст. Тавсифи мухтасари бозёфтҳои 

археологиро Литвинский Б.А. аз наќбњои истихрољшавандаи 

асрњои IX – XII навиштааст. 

 Кон дар байни теппаҳои пасти кўњ аз кўњи Ќаротошсой 

алоњида ҷойгир шудааст. Наќбњои қадимӣ ба шимол дар ду китъа 

баромадааст. Дар Шимол аз як қатор наќбњои хурд мављуд аст, 

ки аз онњо маъданҳои оксидї истихрољ кардаанд. Ифшогари 

кашфи қадима Е.Г. Краснов мебошад, ки тањќиќоти ў ба корњои 

иктишофї ва санҷиши ҷисми маъдан нигаронида шудаанд. Ин 

занҷири чоҳҳо бо наќб ба љисми маъдан медарояд. Бо миќдори 

зиёди чоњњои (шурф) хурд аз љисми маъданї минбаъд ба наќбњои 

калон оварда расонидааст. Тўдаи партовњо, ки 20-50 м дар ғарби 

наќб љойгир шудаанд, таваҷҷуҳи зиёд доранд. Ҳаҷми онҳоро 

Наследов Б.Н. дар масоҳати 5000 м3 муайян кардааст. 

 Аз тарзи чоњканї маълум шудааст, ки онҳо хеле моњирона 

канда шудаанд. Дар минтаќаҳои тўдаи партовгоҳҳо аз чоњњои 
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(канав) геологӣ дуқабатаро қайд кардан мумкин аст. Дар поёни 

тўдањо маъдани майда порашуда бо ранги зард, вале болои 

онҳоро қабати калон сангҳо мепӯшанд, ки ранги хокистарӣ-сиёҳ 

доранд. Шояд аз њамин намуди маъдан ибтидои металлургия оѓоз 

ёфта бошад. 

 Миқдори миёнаи сурб 1,84 % ва нуқра 80 г/т-ро дар тўдаи 

партов ташкил додааст. Миқдори зиёди металлҳо дар тўдаи пар-

товҳо нишон медиҳанд, ки маъдани истихроҷшуда бой мебошад. 

Дар атрофи кони Конимансур ва Ќаратошќутан гурӯҳи наќбњои 

хурд бештар мебошанд. 

 Калонтарини онҳо Ториэкан мебошад. Дар ќисми шимолии 

кӯҳи Тариэкан, тақрибан 4,5 км ба сўи ғарб аз деҳаи Ќаромазор 

зиёда аз 120 наќбњои қадимаро бо њаљми 20 000 м3 сабт кардаанд. 

 Таркибашон, дороии минералогиашон гуногун буда, дар 

қисми шимолу шарқӣ асосан аз галенит, сфалерит, дар ҷанубу 

ғарб маъданњои сурбу нуќра бо омехтаи мис иборат мебошанд. 

Умуман, сафи конњои Taриэкан ба навъи камњосил тааллуқ до-

ранд.  

 Бостоншинос Б.А. Литвинский дар наќби Тариэкан омўзиши 

кӯтоҳ гузаронидааст. Дар партовгоҳҳо ва чоҳҳо сафолњоеро пай-

до кардаанд, ки ба сафолњои асрҳои XI-XII дар Конимансур ёф-

ташуда, монанданд. 

 Дар масофаи 3 км ќисмати ҷанубу ғарбии кони Замбараќ 

гурўњи наќбњои ќадимаи бо тўдаи партов пўшидашударо дучор 

омадаанд, ки дар он галенит ва барит вомехўранд. Аз ҷониби 

муҳаққиқон се гурӯҳи кории наќб ҷудо кардашудааст: марказӣ, 

ҷанубу - шарқї ва шимолу ғарбї, ки аз ҳама бештар минтаќаи ав-

вал коркард шудааст. Дар қисми ҷанубу шарқӣ панљ наќби дигар 

мављуд аст, ки дар онњо оташдонҳои гудозиш, шлакҳо, порчаҳои 

зарфҳои сафолӣ ва чароғакҳои асрҳои IX - XII низ пайдо шуда-

анд. 

 Дар баландии 200 м аз омезиши Аксой бо Замбарак Ракитин 

А.М. коркарди хурди партовгоҳҳоро ќайд кардааст, ки бо оњани 

оксидшудаи бой мебошанд. Дар 0,5 км ќисми ғарбї аз самти миё-
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наи Дрешсой наќб бо маъдани љилои баритдорро қайд кардаанд. 

Дар масофаи 2-2,5 км ќисмати шарқи деҳаи Ќаромазор наќби Чу-

курдљилга ҷойгир шудааст. Дар инљо зиёда аз 40 наќб бо мин-

тақаҳои поракунї ва ҷамъкунии минералњои маъданї вомехўрад. 

Таҳлилњои химиявї нишон медиҳад, ки дар таркиби маъдан сурб 

ва нуқра бештар мебошанд. 

 Дар самти Шимолии Чуќурљилга тақрибан 300 м дуртар ко-

ни Адрасмон ҷойгир шудааст. Онҳо ба шимолу шарқї дар як хат 

тўл кашида, дарозии миёнаи 10 м, паҳнои 3 метрро ташкил 

медињанд. Маъдани маъмули онҳо гематит ва халкопирит мебо-

шанд. Дар 1,5 км ќисмати шарқии деҳаи Ќаромазор гурўњи Доло-

нибулоќ бо дорои маъданҳои оҳанӣ ва мисӣ љойгир шудаанд. Дар 

ќисмати Шимолї Ќаромазор то Дрешсой якчанд тарќишњои 

чуќур бо наќби Шайлонтой, ки дар тўдањо љилои оњан ва галенит 

доранд ба қайд гирифта шуданд. 

 Шаш наќби тарќиши дар қисми шимолии деҳаи Ќаромазор 

ба қайд гирифта шудааст. Коркарди рўизаминии маъдани оњану 

мисдор дар ин ҷо сурат гирифтааст. Наќб ба самти шарқ дар 

соҳили чапи Ќаромазорсой идома ёфтааст. Дарозии онҳо 7-7,5 м, 

чуќурии то 8 м ва паҳнои онҳо 0,7-3 м аст. 

 Якчанд наќбҳои хурди қадимӣ дар шакли рехташудаи чуќур 

1,3 км дар шарқу шимоли қисми марказии Ќаротошќутан вохўр-

даанд. Дар ќисмати шарќи роњи Конимансур, Шайдон ва Ад-

расмон якчанд наќбњои ќадима мављуданд, ки ба қайд гирифта 

нашудаанд. Ҳаҷми истихрољашон номуайян аст.  

 Дар 900 метр аз самти ҷануби Барит тарќишњои рехташуда, 

ки дар барашон наќбњои хурди на он ќадар чуќур мављуданд, ди-

да мешаванд. Ин маъданҳо дорои миқдори ками сурб мебошанд. 

 Ќушайнаќбел. Дар 400 м (ба сӯи Шайдон) аз гуфтаҳои боло 

дар чорроҳа аз тарафи чапи роҳ чанд тарқиш боқӣ мондааст 

нисфи дигарашон бо тўдањои рехта пўшида шудаанд, аммо эҳти-

мол меравад, ки дар замонњои ќадим истифода шудаанд. Дар ин 

љо мумкин аст, ки тилло истихрољ мекарданд. 
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 Дар тарафи рости роҳи Тереклиљилга наќбї калон мављуд 

будааст. Пеш аз њама дар он љо тўдаи калони партовњои љинсњои 

холї вуљуд доштааст, ки онњоро (шустушў) тоза кардаанд. Дар 

замони имрўза дар асоси тањлилњои химиявї дар он наќбњо нуқра 

ва тилло ёфт шудаанд. 

 Гурӯҳи наќбҳои қадимӣ дар шакли депрессияҳои хурд дар 

масофаи 500 м ҷанубу ғарбии Тереклиљилга ҷойгир мебошанд. 

Эҳтимолан дар ин љо истихрољї тилло ба амал омадааст. M.E. 

Maссон муайян кардааст, ки ѓанигардонии маъдан дар њамин љо 

дар зери камар иљро шуда, консентратро низ дар ин љо коркард 

мекарданд. 

 Дар самти ҷанубу шарқї аз Тереклиљилга тарќиши Ќизил-

тош бо њосилнокии нуќра, мис ва тилло мављуд аст. Гурӯҳи 

наќбњо бо паҳнои миёнаи 0,5 м дар дарозии то 100 м вомехўранд. 

Дар 50-100 м ба ҷануб наќбњо барои истихрољи фирўза истифода 

шудаанд, ки исботаш дар тўдаҳои партов фирўзаро пайдо кар-

данд. Вақти коркард муайян карда нашудааст. 

 Бозёфтҳои қаблан номаълуми наќбњои кадимаи Коктешик 

800 м дар самти ҷанубу шарқї аз Ќизилтош, дар маъданаш нуќра, 

тилло ва мис муайян карда шудааст. 

 Дар масофаи 200-300 м аз деҳаи Загазабулоқ наќбњои хурд 

дар шакли тарқишҳо хуб нигоҳ дошта шудааст. Ягон љинсњои 

маъданӣ мавҷуд нестанд, ба истиснои рагҳои хурдтарини оҳан-

дор. 

 Дар ҳавзаи обҷамъшавии болои Дљелтимес ва Дљусалисой 

системаи наќбњои тарќишмонанди калон бо дарозии аз 15 то 100 

м мављуданд, ки маъданаш асосан аз оњан, мис ва нуќра иборат 

буд. Дар масофаи 1 км дар самти љанубу ѓарбї панҷ наќби қа-

димӣ дар шакли тарќишњо мављуд аст, ки ба коркарди кушод 

табдил ёфтаанд. Дарозии онҳо аз 4 то 20 м, чуқуриашон то 3 м, 

васеиашон 0,6-2 м ташкил додаанд. 

 Дар 2 км ба самти ғарб аз Ќаромазорсой дар нишеби шарқии 

кӯҳї Ќизилтой гурӯҳи мутамарказшудаи Ќизилунгур мављуд ме-

бошад. Дарозии наќб 230 метрро ташкил додааст. Хеле хуб пар-
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товҳои сурх ба назар мерасад. Таҳлил намунаи маъдан мис ва 

оҳанро нишон додааст.  

 Дар нишебии шимолии ҳамон кӯҳ беш аз 10 наќб мавҷуд аст, 

ки эҳтимолан баъдан як наќби бузургро бо дарозии 170 м ба 

вуљуд овардааст. 

 Дар шимоли Тариэкан дар минтаќаи шимоли ағбаи Бурачар, 

дар љисми маъдани сурб нуҳ наќби ќадимаи тарќишмонанд буд, 

ки дар маҷмӯъ аз он нуќра истихрољ мекарданд. Таҳлилњои хими-

явї нишон медињанд, ки дар таркиби маъдани ин кон асосан 

нуќра ва сурб мављуд мебошанд. 

 Дар масофаи 3 км ҷанубтар аз ағбаи Бурахар, болои Чуша-

булоќ дар даруни шаш чоњ дажѓолњо вохўрдаанд. Тањлили хими-

явї оњанро дар таркиби он нишон додааст. Дар чуќурии ин 

маъдани шикастапора миќдори мис ва оњан вохўрдааст. 

 Якчанд наќбњои тарќишмонанд дар самти чапи Зюралисой 

вохўрдаанд. Аз рўйи маълумотњои металлургї дар он нуќра аз 

0,01 то 0,1 %-ро ташкил додааст. 

 Дар масофаи 2 км ҷанубтар аз ағбаи Крук дар Қизилалма-

ликсой Б.К. Брешенков наќби коркарди кварсубаритро муайян 

кардааст. Дар болои ағбаи Акшурансой ду наќби на он ќадар 

чуќуртар барои истихрољи кварсу барит вуљуд доштааст. 

 Дар масофаи 3 км аз Ќаромазорсой бо шохоби рости 

Тошбулоќ, як наќби қадимӣ дар шакли ғор, бо дарозии 20 метр, 

баландии 10 метр ва пањноии 7 метр мавҷуд аст. Дар самти ғар-

бии он наќби кушода вуљуд дорад. Аз тарафи дигар, наќб мисли 

чуқурї бо дарозии то 20-25 м. дар ғор ҷойгир шудааст. Дар ка-

норҳои ҷанубу шимоли Тошбулоќсой пайроҳаҳои наќби қадимӣ 

ба қайд гирифта шудаанд. Пайдоиши маъдани кони Aмадон дар 

ҳамин минтақа аз Адрасмон ба ғарб ворид мешавад, ба маъдан-

чиёни қадимӣ маълум буд, зеро дар он ҷойҳо корҳои кофтукобии 

қадимӣ, нигоҳ дошта мешуданд. Њангоми гузаронидани њафриёт 

боқимондаҳои манзилҳои бо бинои якчанд ҳуҷра аз санг сохта 

шуда маълум гаштааст.  
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 Наќби минтақаи Канљол-Консой. Майдони наќбњои Канљол 

мустақиман ба ҷануби Актошкан мепайвандад. Ин минтақаи се-

роби теппа, дар 10 км аз сойи Изъялї ва Четсу (шохоби рости Ут-

кемсу) дар шимолу шарқ то поёноби Уткемсу дар ҷанубу ғарб тӯл 

мекашад. Номи ноҳия, пайроњаи наќбњо будааст. Он аз тарафи Б. 

Н. Наследов соли 1927 маълум карда шудааст. 

 Аввалин тавсифи археологии наќби қадимии зеринро М.Е. 

Наследов ва А.В. Королёв пешнињод кардаанд, ки шумораи 

наќбњоро тахминан муайян кардаанд. Инчунин дар бораи тавси-

фи археологї М.Е. Массон тањќиќот гузаронидааст. Тавсифи 

кўтоњи минбаъдаи ноњия аз рўйи омўзиши геологии ноњия анљом 

ёфтааст. Солҳои 1954-1955 тадқиқоти археологӣ дубора аз љони-

би Институти таърих ва бостоншиносии Академияи илмҳои ҶШС 

Тоҷикистон оғоз меёбад. 

 Умуман, дар гурӯҳи Канљол то 1500 тўдаи ќадима, пар-

товњои ќадимии ѓанигардонидашуда қайд карда шудааст. 

Љисмњои маъданї ба ду самт људо мешаванд: аз ҳама љисмњои ме-

ридионии сершумор ва ба ғарб афтидани минтақаҳои майдакунӣ 

бо маъдани вкраплении полиметаллӣ, дар асрҳои қадим, ҳамчун 

объекти асосї, хусусан дар минтақаи оксидшавӣ хизмат мекар-

данд. 

 Маъданҳои Канљол асосан аз рўйи таркиб дорои сурб, ман-

ган ва бо миқдори зиёд нуқраи хеле тунукзарра (вкраплени) ме-

бошанд. Чуќурии наќбњои калони Канљол одатан аз 40 м то 60 м 

ташкил додаанд. Наследов Б.Н. ќайд менамояд, ки сарњади наќб 

барои маъданканњои асри миёна то сатњи обњои зеризаминї 

расида, наќб то ба чуќурии 100 метр мерасад.  

 Аммо, дар давоми як омӯзиши даҳсолаи охир наќбе муайян 

шуд, ки бо дарозии 150 метр ба поён меравад.  

 Ҳангоми тафсилоти кони Кандљол якчанд зергурӯҳҳо (аз 

ҷанубу ғарб ба шимолу шарқ) људо карда мешавад. 

I. Зергурӯҳи Талд, дар байни Сойи Талд ва Шушерлї, соҳиби 

массаи истихрољ ва партовҳо мебошад. Аз инҳо, дар нишебии 

шимолӣ дар байни Талдисой ва Шушерлисой Талдикан, ки дар 
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он 120-150 наќб, карйерњо, тарќиш бо андозаи аз 20 то 100 м2 дар 

чуќурии 14 м тӯл мекашад, мутамарказ шудаанд ва дар сой 

маъдани ѓанигардонидашуда мављуд мебошад. 

II. Зергурӯҳи Aлчалї аз Шушерлї то Алчалисойро ташкил 

медињад. Дар ин ҷо дар роҳи наќбканон як қатор наќбњои қадима 

дида мешавад. 

1. Каракан 0,5 км шарқтар аз Шушерлисой, майдони коркард 350 

- 400 х 100-150 м (шумораи умумии партовгоҳҳо тақрибан 50) дар 

бар мегирад. 

2. Алчаликон дар нишеби ғарбии Алчалисой љой гирифтааст. 

Минтақа њаљми 500 х 100-250 м, 30-35 метр наќбҳо ва партовҳоро 

дар бар мегирад. Дар системаи амудӣ ва уфуқӣ наќбҳо дар мин-

тақаи маъданӣ бартарӣ дорад. Аљиб он аст, ки камераи амудї аз 

байни маъдан мегузарад. Таҳлили химиявї нишон медињад, ки 

дар таркиби намуна 0,44 % Pb ва то 121 г/т Ag мављуд буда, он аз 

оњан бой мебошад.  

3. Дар соҳили ғарбии Шерлаксой - ду қатори наќби хурди рехта-

шуда мављуд аст, ки аломатҳои минерализатсия, гранодиоритҳо 

ночизанд.  

III. Зергурӯҳи Оғутчар - аз Алчалисой то ҳавзаи ғарбии Терекли-

ро дар бар мегирад. Аллахусус дар шимолу шарқии ин љо наќбҳо 

ва партовҳо афзоиш ёфтаанд. Аз ҳама муҳимтар самтҳои зерин 

мебошанд. 

1. Арчатой дар байни Алчалисой ва болои самти чапи Оѓучарсой 

љойгир шудааст. Дар ин ҷо дар масоҳати 1700 x 100 - 200 м 

бештар аз 100 наќб, партовҳо ва эфелей мутамарказ шудааст. 

2. Копкантой. Дар Ҷануби бахши шарқї майдони хурди андозаи 

130 х 75 м, ки ба худ 10 наќбњои тарќишмонанди чуќуриашон 10 

метр вохўрдаанд. 

3. Курусой - дар қисми болоии Тереклисой љойгир шуда ма-

соҳаташ 0,17 км2, ки пурра бо наќбҳои қадимӣ ва партовҳо пӯшо-

нида шудааст. Намунаҳо дорои таркиби сурб 14 %, тилло - 0,8 г/т, 

нуқра - 121 г/г мебошанд. 
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IV. Зергурўҳи шимолу шарқии Тереклї дар масоҳати тақрибан 

1,5 км2 ва панҷ наќбњои қадимї таркиб ёфтааст. 

1. Учкантош - дар қисмати ғарбии Тереклисой љойгир шудааст. 

Дар минтаќа наќби ќадимї мављуд буда, яке аз онҳо то 40 м даст-

рас аст. Таҳлили намуна нишон медињад, ки он аз сурб, манган ва 

нуќра бой мебошад. 

2. Терекликан дар майдони 150 х 100 м, дар ҳавзаи чапи Терекли-

соя љойгир буда аз 20 наќб иборат мебошад. Баъзеи онҳо то 25 м 

дарозї доранд. Таҳлилҳо миќдори ночизи металлњои зеринро 

медиҳанд: то 0,45 % сурб, то 2,89 % руҳ ва то 295 г/т нуқра.  

3. Терекли-рост - одатан майдони қадимиён номида мешавад, 

майдони наќби коркард 600 x 100 м, дар самти рости канори Те-

реклисой љойгир шудааст. 

4. Қайроқон – аз њама гурӯҳи хурди наќбњо ва партовгоҳҳои қа-

димӣ дар қисми шимолу шарқии Канҷол ним километр дур аз 

шимолу ғарби кӯҳи Кизилтерекчеку љойгир шудааст. Дар пар-

товҳояш кварс бо галенит вомехўрад.  

 Дар соҳили рости Четсуи боло ва дар поёни Четсу Уткемсу 

бисёр дажѓолҳо ва порасангњо мављуд буданд, ки баъзеи онҳо ба 

ҳайси як гурӯҳи омӯзишии Академияи илмҳои ҶШС Тоҷикистон 

хизмат мекарданд. 

 Дар ин љо олимон хонаҳо бо деворҳои сангӣ, якчанд 

нуқтаҳои кўрањо, лавњањо барои майда кардан ва гудохтани 

маъданҳо, боқимондаҳои оташдонҳо, сафолҳои асрҳои VI – XI-ро 

пайдо кардаанд. 

 Њангоми мавҷуд набудани маълумоти хаттӣ дар бораи 

фаъолияти наќб маводи муҳими археологӣ ин бозёфтњои аз наќб 

ёфтшуда ба њисоб мераванд. 

 Бахши бостоншиносии Институти таърихи Академияи 

илмҳои ЉШС Тоҷикистон дар соли 1954 аз партовгоҳ коллексияи 

калони керамикии мутааллиќи асрҳои IX-X-ро ҷамъоварї карда-

анд. 
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 Аз дигар шаклҳои керамикӣ зарфҳои танги гарданбанди дас-

тадор васеъ паҳншудаанд, ки бо сафолњои Ќалаи Болои асрҳои IX 

- XII монанд мебошанд. Сарпӯши хумњо, пораҳои шиша, аз ҷумла 

ороиши зарфҳо ба асрҳои IX-XII тааллуќ доранд. Литвинский 

Б.А. баъзе бозёфтњои керамикиро пайдо кардааст, ки ба шакли 

бозёфтњое, ки аз Туркманистон дар асрњои биринљї ёфта буданд, 

монанд њастанд.  

 Бояд қайд кард, ки сафолҳои сурхчатобе, ки дар Тункета, 

Абрига, Намудлига ва Дањкет пайдо шуданд ба асрҳои IX-X 

мансубанд. 

 Дар яке аз наќбњои Канљол дар чуќурии 155 м ёфтани як 

дарвозаи калони чўбии дарозиаш 120 см таваљљуњи назаррас до-

рад. Дар атрофи қисми марказии дарвоза (дарозиаш 56,5 см, 

ќутраш - 9,8 см) се ошёнаи қатор љой доранд. Бо азнавсозӣ дар 

атрофи гардиш, лавња баста шуда буд. Ин махсусан ҳангоми аз 

чуќури ба боло баровардани маъдан бо ресмон муҳим буд. 

 Дар асоси ҳама маълумоти геологӣ ва бостоншиносии 

Канљол ҳамчун минтақаи муҳимми маъдани бой бо сурбу нуќра 

ба таври васеъ коркард шудааст. Шояд майдони Канљол ду ҳазор 

сол пеш таҳия карда шудааст. 

 Ҳамзамон, бозёфтҳои нав имкон медиҳанд, ки фаъолияти 

наќбро ваќтњои охир тасдиқ кунанд. Махсусан кашфи ганҷи тан-

гаҳо пеш аз истихроҷи канданиҳо дар наздикии Канљол ҷолиб 

аст. Бозёфти 14 ганљ аз ҷониби геологҳо И.И. Орлов ва Г.А. Ми-

ронова дар Институти таърих ва бостоншиносии Академияи 

илмҳои ҶШС Тоҷикистон мафњуз аст, ки бо таърифи Э.А. Дави-

дович онњо тангаҳои темурињо буда бо вазни аз 7,02 то 8,04 г дар 

Бухоро сикка зада шудаанд. 

 Табошар. Гурӯҳи сеюми наќбҳои калон дар қисмати ҷанубӣ 

дар атрофи Табошар дар ғарби Канљол воќеъ мебошад. 

Муҳаққиқон дар ин ҷо бештар аз 50 наќбҳоро қайд карданд, ки 

хати асосии онҳо қад-қади раги маъдан то 1 км кашида шудааст. 

Системаи наќбҳои нишеби њифзшуда ва амудӣ бе таѓйир монда, 
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зиёда аз 70 м барои санҷиш имконпазир, ташкил додааст. Љисми 

маъдани асосї аз кварсу барит ва маъдани сурбу арсендор иборат 

мебошад. Ғайр аз он, халќозин, ковелин, нуқра ва дигар ме-

таллњои фоиданок мављуданд. Таҳлили тӯдаҳои партовї қадимии 

наќбҳо, нишон медињад, ки сурб аз 0,5 то 10,5 %, мис то 1%, нуқра 

то 250 г/т мављуд аст. Таќрибан 20 наќб дар соҳили рости Та-

бошарсої сабт шудааст. Онҳо идомаи мустақими гурӯҳи аввал 

мебошанд, ҳарчанд ки маъдан дар ин ҷо бештар суст намояндагӣ 

мекунад.  

 Аз ҷануби гурӯҳи асосӣ, тақрибан 1,5 км ҳашт наќб дар 

рагҳои маъданӣ муайян карда шудааст. Аз њама бузургтарин дар 

шакли кушод бо андозаи 20 х 6,5 х 0,5 м бе таѓйир мондааст.  

 Якчанд наќбҳои 0,5 км дар ҷанубу шарқӣ маълуманд ва боз 

як гурӯҳї 1 км дар як самт аз наќби асосӣ иборат мебошанд. Як 

наќби (кофтуковї) қадимӣ бо љисми раги галенит дар миёнаҷои 

соҳили рости Табошарсой собит шудааст. Ва дар охир як гурӯҳи 

хурди наќбњои қадимӣ дар роҳ аз Табошар ба Канљол дар ни-

шебии чапи Изялисой дастрас аст.  

 Аз самти ҷанубии роҳи Табошар-Канҷол қад-қади Зюрали-

сой як қатор гурӯҳҳои хурди наќбҳо ва партовҳо бо нуқтаи гудо-

зиши металл ба назар гирифта шудааст.  

 Њамин тавр, Табошар њамчун минтаќаи наќбњои ќадимии 

сурбу нуќра ба њисоб меравад. Хусусияти баъзеи онҳо аз табиати 

маъданҳои арсендор вобаста аст. Истихроҷи аввалияи маъдан дар 

ин минтаќа ҳазор сол пеш мебошад. 

 Хабари ҷолибро B.И. Белоусова дар бораи пайдо кардани 

сиккањои гудохташудаи мисин бо тасвири дарранда бо думи бол-

дор расонидааст. Сиккањо ба эмиссияи Чача ѓалабаи арабњо ба  

Осиёи Марказӣ  (асрњои VII-VIII) тааллуқ дорад. 

 Консой. Кони Касой аз тарафи геологњо В.И. Романовский, 

И.В. Мушкетов, В.Н. Томилин, В.Н. Вебер, К.И. Бездека, П.И. 

Степанов, С.Ф. Машкозсев, А.В. Королёв, Наследов Б.Н. ва ди-

гарон омўхта шудааст. 
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 Тањќиќоти махсуси бостоншиносӣ аз ҷониби Академияи 

илмҳои ҶШС Тоҷикистон гузаронида шудааст. Наќбҳои қадими-

ро метавон ба наќби марказӣ Консой  ва наќбњои канорї људо 

кард. 

 Худи кони Консой наќби калони қадимї буда, бо як қатор 

наќбњои кушода ва пӯшида, инчунин тарќишњо нишон дода 

шудааст. Онҳо тақрибан 30 адад наќбро дар бар мегиранд. Ҳаҷми 

умумиашон беш аз 80 ҳазор м3-ро ташкил додааст. Дар тўдаи 

партовњо сурб, мис ва нуқра то 80 г/т мављуд аст. Наќбњо одатан 

шакли љисми маъданро такрор мекунанд. Объекти истихрољ ин 

маъдани полиметаллӣ мебошад, ки дорои сурб, нуқра, мис аст. 

Тибқи таҳлилҳои соли 1923 маъдан дорои љилои сурб, сфалерит, 

халќопирит, пирит ва магнетит мебошад. 

 Наќбњои периферї ба якчанд гурӯҳҳо муттаҳид карда меша-

ванд. Аввалаш дар атрофи наќбҳои асосӣ ҷойгир шуда дар 0,5 км 

самти шимол аз наќб дар нишебии ҷанубу ғарбии кўњи Кантау 

гурўҳњои наќбњои дар минтақаи маъданӣ то чуқурии 20 м насб 

шудаанд. Дар 2,5 км самти шарқии Консой, ҳангоми ворид шудан 

ба водии Аксой дар маъдани магнетит ва минтақаҳои майдакунӣ 

бо маъдани оксидии полиметаллї се наќбҳои қадимӣ сабт шуда-

анд. Дар 3,5 км самти шарқии Консой  наќбҳо, бо истихрољї маг-

нетит ба дарозии сойи Пиязлї ҷойгиранд. Дар соҳили ғарб онҳо 

то 70 м дароз шуда бо рехтаи пурқудрати маъдан љойгиранд. Дар 

самти шарқї наќбҳои хурд мављуданд, ки дар онњо маъданњои 

магнетитии хурд ошкор шудаанд. Дар доманакӯҳҳои миёна ва 

болоии соҳили шарқии Пиязлї инчунин ду наќби қадимиро қайд 

кардаанд. 

 Гурӯҳи дуюм дар атрофи қаторкӯҳи Окуртой мутамарказ 

шудаанд. Дар нишеби ҷанубии он дар минтақаи минерализатсия, 

ки се наќб бо истихрољї маъдани оксидии оҳану мис, ду 

тарқишҳо ва партовҳо дар ҷануб  нишеби охири ғарбии қаторкӯҳ 

қайд карда шудаанд. Якеаш дар 300 м аз шимолу ғарбии онҳо, 

дигаре дар 100 м шимолу ғарбї дар шакли хамида ба ќайд гириф-
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та шудаанд. Коркарди кушод ва коркарди зеризаминӣ дар 

сарҳади Ќизилсой дар баландии 200 ва 400 м аз 400 м шимолу 

шарқӣ ва наќби хурдтар қайд карда шудааст ва дар нишеби Қи-

зилсой тўдаи партови асрҳои қадимӣ бо маъдани оҳандори 

қаҳваранг во мехўранд. Муайян кардани партовҳои маъдани по-

рашуда дар Дарбазасой дар доманакӯҳҳои ҷанубии Окуртой ҷо-

либ аст. Чор наќб дар соҳили рости қисми миёнаи Дарбазасой 800 

м аз ғарб ҷанубу ғарби Консой  ва ҳашт наќби дигар аз самти 

ғарбии он маълум аст. 

 Наќбҳо дар майдони Чоќадамбулоқ ба сӯи Консой  дар 

самти шарқи Окуртой ҷараён доранд. Тақрибан дар 4 км самти 

шарқ аз деҳаи Тереклї, дар назди чашмаи Шорбулоќ дар оҳак-

санг бо магнетит ва лимонит камераи қадимӣ 25 х 20 м бо 

чуќурии 23 м часпидааст. Ҳафт наќбҳои қадимӣ дар масофаи 700 

м ҷанубтар аз наќби Чоќадамбулоќ ва Тереклї ба ќайд гирифта 

шудаанд. Якеаш то дарозии 50 м, боқимонда 5 м-ро ташкил дода-

анд. Ҳамаи онҳо аз магнетит дар ҳузури лимонит иборатанд. Дар 

1 км ҷанубу ғарбии Чоќадамбулоқ коркарди кушоди бузург 

мављуд аст, ки бо истихроҷи магнетит алоқаманд аст. Якчанд 

наќбҳо бо истихрољї сангњои ќиматбањо алоқаманданд. 

 Фирўзакон. Дар 3,5 км самти шимолу шарқии Консой дар 

шимол дар нишеби Љидасой наќбҳо мављуданд, ки аҳолии мањал-

ла Фирӯзакон номиданд. Наќбҳо вайрон шудаанд, аммо партовҳо 

назаррасанд. Дар партовгоҳҳо ва паҳлӯҳои наќб рагҳои фирўза 

бо сифати паст во мехўранд. Аз љониби Г.Д. Романовский соли 

1963 ва баъдтар Е.Б. Пругер тадқиқоти археологӣ дар чор наќб 

гузаронида шудааст. Аз њама калонтарин карйер шакли мустаќим 

бо андозаи 110 х 15 м, дувум бо ќутри 15 м, сеюм ба намуди тўдаи 

партов бо андозаи 30 х 15 м ва чорум бо ќутри 12-15 м мављуд аст. 

Чуқурии наќб зиёдтар аз 20 м аст. Дар байни наќбњо хонањои 

якҳуҷрагии аз санг сохташударо пайдо карданд, ки ба асрњои IX – 

XII тааллуќ доранд. 
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 Умуман, минтаќаи Консойро на танњо ноњияи истихрољї 

маъданњои полиметаллї, балки ноњияи истихрољи оњан ва исти-

хрољи ками сангњои ќиматбањо шуморидан мумкин аст. 

  Бозёфтҳои Kонсой бениҳоят ҷолибанд. Соли 1936 ҳангоми 

тоза кардани яке аз наќбҳои қадимї бозёфти оҳанин-дегҳои 

оҳании хурд дар ҳолати корї, инчунин табари дудама ёфт шуда-

аст. Дарозии он 12 см, паҳнии қисми корї 5 см ва баландии гар-

дан 4 см-ро ташкил дод. Соли 1916 чароғаки шишагиро И.И. Без-

дека дар Консой  пайдо кардааст. 

 Олтинтопкан. Минтақаи Олтинтопкан ноњияи кӯҳиро дар 

бар гирифта дар қаторкӯҳҳои Барактитой дар наздикии шимолу 

шарқ то Актошкан ва то ҷанубу ғарбии Такелиро дар бар меги-

рад. 

 Ин минтаќа ҳатто пеш аз инқилоб диққати муњаќќикон ва 

саноатчиёнро ҷалб карда, соли 1910 аз љониби геолог В.Н. Томи-

лин тадқиқот гузаронида шудааст. 

 Дар замони шӯравӣ тавсифи онҳоро С.Ф. Вим, Б.Н. Пасле-

дов ва А.В. Королев, тавсифи археологиро М.Е. Массон, Т.Г. 

Оболдуева, Б.А. Винский додаанд.  

 Наќбҳои қадимии Олтинтопкан мутамарказ буда дар се 

гурӯҳ аз шимолу шарқ ба ҷанубу ғарб мумкин аст, ки гурӯҳбандӣ 

карда шаванд: ноњияи кӯҳҳои Мискан, қаторкӯҳи Олтинтопкан ва 

минтақаи кони Такелї. 

1. Истихроҷи маъдан дар минтақаи кӯҳии Мискан бо љисми кварс 

маҳдуд аст. Аз рўйи топографияи зерини геологӣ минтаќаи 

корњои ќадимиро људо кардан мумкин аст; коркардҳои асосӣ дар 

майдони марказӣ мутамарказ карда шудаанд, ки ба худ сарбасти 

контурӣ дар атрофи боло шудаанд. Дар ин љо зиёда аз 20 кор-

кардҳо ба монанди карйерҳо, наќбњои хамида, чоҳҳо ва кор-

кардњо дар љисми маъдан, ки ба шимолу шарқ баромадааст 

мављуданд. Дар назди онҳо тўдаи партовҳои назаррас аз ҷумла 

порчаҳои кварсҳои маъданӣ, чор наќби рехташуда дар қисмати 

ғарбӣ сабт карда шудаанд. Дар қисмати шарқӣ панҷ намуди 
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карйерҳои кушода љолибанд, ки як наќби қадимӣ дар охири 

љисми маъдан дар самти ҷанубӣ воќеъ мебошад. 

 Коркарди маъдани ин кон бо мањалли рехтагарї 1 км 

ҷанубтар аз майдон, дар канали Љангаликсой алоқаманд буда ба 

худ шлакҳои металлии парокандаро васл мекунад. Се адад бузур-

гтарин маҷмӯаҳои љамъшуда дорои њаљми беш аз 1,6 ҳазор м3 ва 

вазни 5,2 ҳазор тонна мебошанд. 

 Таркиби маъдании наќб ва тўдаи партовҳо нишон медиҳанд, 

ки миқдори мис, нуқра, сурб ва руҳ зиёд аст. Таҳлили дажѓолњо 

миќдори миёнаи мис, сурб, нуқра ва афзудани консентратсияи 

руҳро нишон медиҳад. Ҳамин тариқ, металлургҳои қадимї дар ин 

минтақа мис ва хӯлаи сурбу нуќра, ки дар дажѓолњо руҳ боќї ме-

монад, људо мекарданд. Ҳаҷми корҳо назаррас буданд. Тибқи 

ҳисобҳои комиссияи САРГРУ, тўдањои партовгоҳҳои танҳо 

қисмати марказї 23 500 м2 ишғол карда вазни беш аз 35 ҳазор 

тоннаро доранд, ки дар таркибашон тақрибан 700 тонна мис ва 

2,2 тонна нуқра доштанд. Миќдори ин металлҳо дар партовҳо 

нисбат ба миқдори миёнаи маъданҳо хеле каманд. Ин як далеле 

мебошад, ки конканҳои қадимӣ мис ва нуқраро истихроҷ карда 

дар майдон ѓанї гардонида, маъданњои камњосилро ба тўдаи пар-

тов мепартофтанд. 

Наќбњо дар қаторкўњњои Олтинтопкан низ ба якчанд гурӯҳ 

мутамарказ шудаанд: 

а) гурӯҳи наќбњои хурд дар соҳили рости Олтинтопкансой  

дар соҳили чапи ҳамон сой ба ќайд гирифта шудааст. Дар ни-

шебии њамон сой 2,5 км ба самти шимоли ќаторкӯҳи Олтинтоп-

кан якчанд наќбњо бо партовгоҳҳои калон ќайд карда шудааст; 

б) дар баробари худи қаторкӯҳҳо дар оҳаксангҳо - якчанд 

наќбњои хурди тарќишмонанд дар самти миёнаи Чолат ва Миш-

консой, панҷ - ҳафт наќбњои рехташуда дар 1,5 км шимоли убури 

қаторкӯҳҳои оњаксанги Олтинтопкан, ду наќби хурд дар болоии 

Мишконсой  љойгир шудаанд; 
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в) ду карйери калон, якеаш хурд дар нишебии чапи сойи 

Тузгомген, дар 0,5 км ҷанубу ғарб аз буриши қаторкӯҳи Олтин-

топкан ба қайд гирифта шудаанд. Наќби калон бо минтақаи май-

дакунї дар соҳили Тузгомгенсой дар наздикии қисми ғарбии 

қаторкӯҳи Олтинтопконсой ва дар ҳавзаи дарёи шарқии ҳамон 

сой, зиёда аз 15 нуќтањои истихроҷи маъдан дар ҷойҳои системаи 

коркарди зеризаминӣ бо чуќурии то 60 м аз ҷониби А.В. Королев 

омўхта шудааст; 

г) наќбҳо ва камерањо дар қисми марказии қаторкӯҳи Ол-

тинтопкан ва дар ҷануб тақрибан 20 наќби намудҳои гуногун ба 

назар гирифта шудааст. Минерализатсия дар минтаќаҳои ҷудого-

на аз рўйи тавоної ва табиати минералҳо фарқ мекунад. Дар тар-

киби маъдан мис, оҳан, сурб, нуқра ёфт шудаанд. Аксари наќбҳо 

ба маъданҳои сурб мувофиќ меояд. Дар соҳили рости Тузгомген-

сой, маъдан бо қабати то 1,2-1,5 м дорои қисмҳои керамикӣ 

ошкор карда шудааст. 

 Дар ҷараёни таҳқиқоти геологӣ дар минтаќа болғаи калони 

оҳанї, сангї, чӯбњои пайвасткунанда, порчаҳои чирагҳо, пайдо 

шуданд. Маводи наќбҳо одатан ба асрҳои IX - X навишта шуда-

анд. 

 Ба ин минтаќа нуқтаи минтақаи миёнаи Чолатасойро дохил 

кардан мумкин аст. Дар шимоли дењаи Тошбулоқ боқимондаҳои 

теппа то баландии 7-8 м бо як қатор дар қисми шимолу шарқӣ 

нигоҳ дошта мешаванд. Дар қисми шимолӣ партовҳои қавии 

дажѓоли металлии баланд мављуд мебошад. 

 Такелї. Аз минтаќаи Олтинтопкану Такелї, ки дар љанубу 

шимоли Ќаромазор љойгир аст, маъдан истихрољ карда мешуд. 

Наќбњои ќадимї дар ин љо зиёд нестанд, бисёре аз онњо нобуд 

шудаанд. Дар гузариши болои Олмабулоксой дар минтаќа љойи 

поракунии маъдан ва наќби 8 х 1 х 5 м, ки сурб истихрољ мекар-

данд, мављуд буд дар шимол аз дењаи Љангалик 3 наќби кадимї ва 

тўдаи партов, ки дар маъданашон мис, сурбу нуќра во мехўрад аз 

тарафи А.В. Королёв тањќиќот гузаронида шудааст. 
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 Дар ќисми шимолии минтаќа наќбњоеро муайян кардаанд, 

ки аз он маъданро истихрољ карда, ѓанї мегардониданд. Дар 

ќисми шарќии минтаќа наќбњои ќадимиро Ф.И. Волфсон муайян 

кардааст. Як ќатор наќбњо дар чуќурии то 30 м ташкил шудаанд. 

Маъдани сиёњтоби оњан бо сурбу руњ вомехўрад. Дар ќисми ши-

моли шарќии Такелї наќбњои на он ќадар калон аз љисми маъда-

ни полиметаллї гузаштаанд. 

 Њамин тавр, дар самти шарќї майдони љисми маъдани квар-

сии сурбу руњ ва дањњо наќбро бо дарозии 600 м муайян кардаанд. 

 Калканат. Охирин минтаќаи ба ќайдгирифтаи ноњия 

наќбњои дар атрофи кўњњои Калканат ва њавзаи Сардобсой ба 

инобат гирифта шуда мебошанд. Наќбњои ќадимї дар Курусой ба 

инобат гирифта шудааст, асосан аз галенит бой мебошанд дар 150 

м болотар аз Шорбулоќсой љойгир шудаанд. Дар ќисми шимолї 

аз ќаторкўњї Калканат изњои гудозиши ќадимиро Б.Н. Наследова 

муайян кардааст. 
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БОБИ II. САРАЗМ - ОЃОЗИ САНОАТИ 

МЕТАЛЛУРГИЯИ ТОЉИК 

  

Осиёи Миёнаи Ҷанубӣ дар асри биринҷӣ (охири асри III иб-

тидои ҳазорсолаи пеш аз милод) фарҳангӣ минтақаи таърихии 

фарҳангҳои кишоварзӣ, њунармандї ва нахуст шањрњо марбут ба 

тамаддуни Шарқи Наздик бо сатҳи баланди иқтисодӣ, иҷтимоӣ 

рушди фарҳангӣ тавассути рушди мустақил ва воридшавии 

гурӯҳҳои қабилавӣ аз ҷануб, ки навовариҳо ҷорӣ карданд. 

 Ин минтақа дар Осиёи Миёна қадимтарин маҳсулоти метал-

лиро барвақт аз ҳисоби металлургия ва коркарди металл таъмин 

карда, ташаккул ёфтааст, ки баъдан ба шакли муайян даромада 

ба сатҳи баланди тараққиёт дар асри биринҷӣ расидааст, вале 

манбаи маъдании худро надошт ва доимо ба ашёи хоми воридотӣ 

кор мекард. 

 Муайян карда шудааст, ки пайдоиши коркарди маъдан ва 

гудохтани он дар Осиёи Миёна зиёда аз 3 њасор сол пеш аз мелод 

ба роњ монда шуда буд. 

Муњаќќиќон гузаштаи Осиёи Миёнаро омўхта, таърихи 

тараќќиёти коркарди маъдани онро ба чанд даврањо таќсим 

мекунанд: 

Дар ањди ќадим аз асри сангин то асри IX ќисми зиёди 

конњои ќадима муддати дароз истифода бурда мешуданд. 

Дар даврањои асри миёна коркарди маъдан ба дараљаи 

баланд инкишоф ёфта, аввалин рисолањои назариявї аз тарафи 

энсиклопедист Ал-Берунї ва олим, файласуф ва табиб Абўалї 

ибни Сино дар асрњои X-XI навишта шудаанд. 

Истилои муѓул инкишофи коркарди маъданро якбора 

барњам дод. Дар давоми тахминан 150 сол ин конњо бекор 

монданд. 

Дар давраи њукумронии Темур аз мамлакатњои забт гардида, 

миќдори зиёди асиронро меоварданд, ки дар байни онњо њунар-

мандон, аз љумла мутахассисони соњањои гуногуни илму санъат 
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низ буданд. Дар натиља вазъияти умумии хољагии Осиёи Миёна 

хеле пеш рафт. 

Инкишофи хољагї ва иќтисодиёт дар асрњои XVI ва XIX 

муттасил набуда, аз вазъияти воќеањои сиёсї ва иљтимої-

иќтисодии њудудњои Осиёи Миёна зуњурёбанда буд. 

Коркарди маъдан дар охирњои асри XVIII хеле тараќќї ёфт, 

вале бо вуљуди ин ба дараљаи инкишофи асрњои IX-XII намера-

сид. 

 

Оѓози маъдангудозї аз Саразм 

 

Асри биринљї муњимтарин давраи таърихи инсоният мебо-

шад. Эҳтимол нахустин металле, ки одам дар айёми асри сангин 

пайдо кардааст (тақрибан 6 ҳазор сол пеш дар Шарқи Қадим ва 

тақрибан 4 ҳазор сол пеш дар Аврупо) мис буд. Мис дар табиат 

худрўй ба намуди лавња, исфанљї ва яклухт вомехўрад. Аз њама 

миси калони худрўйе, ки ёфта шудааст вазнаш ба 420 тонна ба-

робар буд. Њамин гуна мисњои яклухти азимљуссаи худрўй IV 

њазор сол пеш аз мелод дар Амрикои Шимолї дар соњили Гудзон 

ва Аврупо ёфт шудаанд. Бостоншиносони мо низ миси худрўйи 

яклухтро дар деҳаи Ёрии ноҳияи Панҷакент ёфта буданд.  

Мис нисбат ба дигар металлњо дар табиат ба намуди худрўй 

бештар вомехўрад. Бинобар ин њангоми љустуљўйи љинсњои кўњї 

барои сохтани яроќу аслиња инсоният мањз бо миси худрўй во 

хўрда буд. 

Якумин олоте, ки инсоният барои худ омода кард ин аз санг 

буд. Баъдан инсоният дар натиљаи коркарди миси худрўй, бо та-

бари сангї маснуоти зиндагиро сохт.  

Коркарди порчаҳои худрўйи мис бо истифодаи табари сангї 

албатта, имкониятҳои маҳдуд дошт. Дар натиљаи кўфтани пор-

чањои худрўй дар шакли лавња, ашёи хурд - кортҳо, қалмоқҳо, 

тирҳо ва ғ. тайёр кард. Бо роҳи хунук кўфтани порчањои худрўйи 

лавњаи мис дастрас кардани варақҳо ғайриимкон аст, зеро ки 

мавод шикананда мебошад. Инчунин дар натиљаи хунук кўфтани 
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миси худрўй сохтани асбобу лавозимоти мураккаб: зарфҳо, та-

бақҳо ва ғайра ғайриимкон аст. То он вақт одамон оташро коми-

лан идора мекарданд. Оташдонњои лагерї бо ҳарорати 700-800 °C 

бо оташдони ҳарорати баландтар - 1000-1200 °C иваз шудааст. 

Масалан, дар Миср зарфҳои сафолӣ 5000 сол пеш аз милод пайдо 

шудаанд, ки гудозишашон дар 1100-1200 °C анҷом дода мешуд. 

Мис дар ҳарорати 1084 °C гудохта мешавад, бинобар ин, табиист, 

ки қадами навбатӣ дар амалияи металлургии одам ин гирифтани 

миси гудохта буд. Аз ин ба таври назаррас маҳсулотњои гуногуни 

мисї сохта шуд. 

Аммо миси худрўй нодир аст ва ба таври возеҳ барои қонеъ 

кардани талаботи рӯзафзун ба ин металл кофӣ набуд. Дар 

марҳилаи навбатӣ, инсон, бо коҳиши гудозиши маъдан ба мис сар 

кард. Маъданҳои мис - минералњои табиӣ, агрегатҳои дорои чу-

нин миқдор ва пайвастҳои мис, ки дар он људокунии металл аз 

ҷиҳати иқтисодӣ қобили истифода аст. Дар айни замон зиёда аз 

170 минералҳои мис мавҷуданд, ки аз онҳо танҳо 10-15 тояш 

аҳаммияти амалӣ доранд. Муҳимтарин минералњои мис инҳоянд: 

халкопирит CuFeS2 (30 % мис), халќозин Cu2S (79,8 % мис), CuS 

ковелин (64,4 % мис), малахит CuCO3 · Cu (OH)2 (57,4 % мис), азу-

рит 2CuCO3 · Cu (OH)2 (55,5 % мис), куприт Cu2O (81,8 % мис). 

Маъданҳои конҳои замонавии саноатӣ қариб ҳеҷ гоҳ аз як мине-

ралҳои мис иборат нестанд. Одатан, маъданҳои дорои мис бо 

маъданҳои ғайриметаллӣ (кварс, барит ва ғайра) ва баъзе маъда-

ни металлҳои оҳандор ва ранга (пирит, пирротит ва ғайра) оме-

зиш ёфтаанд. 

Конҳои маъдани мис назар ба конҳои калони мисҳои худрўй хеле 

васеътаранд ва аз замонҳои қадим ба инсон маълум буданд. Ҳоло 

дақиқ муайян кардан душвор аст, ки гудохтани мис аз маъданҳо чӣ 

гуна амалї шудааст ва оё хеле дертар одам бо миси худрўй вохўрда-

аст. Далелҳо вуҷуд доранд, ки аллакай 7 ҳазор сол пеш аз милод 

мисҳои худрўй дар Шарқи Наздик истифода мешуданд. Истихроҷи 

миси худрўй ва гудозиши мис аз маъданҳо - амалиёте, ки аз ҷиҳати 
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техникӣ ва технологӣ ба куллӣ фарқ мекунанд, эҳтимолан дар 

гӯшаҳои мухталифи олам аз ҷониби одамон якбора азхуд карда шуда-

анд. 

Дар ибтидо маъданҳои оксидшуда истифода мешуданд. Бар хи-

лофи маъданҳои сулфидӣ маъданњои оксидшуда сӯзондани пешакиро 

талаб намекунанд, ки барои ин гуна коркард нест кардани пайвас-

тањои сулфурии химиявӣ лозим аст. Барќароркунї ва гудозиши 

маъдани малахит дар кўраҳои ибтидоӣ амалӣ карда мешуд. Он 

кўраҳои гилӣ бо маъдан ва ангишт пур карда шуда дар чоҳи на он 

ќадар чуќур ҷойгир карда мешуданд. Ба болои он як қабат ангишти 

чўб рехта мешуд. 

Сӯзондани ангишт оксиди карбон (II) -ро ба вуҷуд меорад, ки бо 

малахит таъсири мутаќобила намуда, мисро то миси металлї 

барқарор мекунад: 

CO + CuCО3 = 2CО2+Cu 

Оташдони кушод муҳити реаксияро аз оксигени барзиёди ҳаво 

таъмин карда оксиди карбон (II) -ро то оксиди карбон (IV) оксид ме-

кунад ва ба ин васила ба барќароршавии мис халал мерасонад. 

Маълум нест, ки чӣ тавр одам ба чунин ақида омадааст, ки мисро бо 

ин роҳ гудохтан лозим аст. Далелҳо дар бораи шиносоии хеле 

барвақти одам бо гудозиши металлургияи мис мавҷуданд. Масалан, 

дар Миср коркарди маъдани мисҳои нимҷазираи Синай аллакай дар 

ҳазорсолаи IV пеш аз милод ба амал омадааст. Аз замонҳои қадим 

маъдани мис дар ҷазираи Кипр маълум буд. Калимаи «cuprum» номи 

илмии мис аст. Он аз номи ҷазираи Кипр, ки дар он ҷо кони мисҳои 

румиёни қадим ҷойгир буданд, омадааст. 

Дар Аврупо конҳои мисии қадим дар Австрия ва Миттерберг 

пайдо шуданд. Дар ин ҷо асбобҳои сангин, ки бо истифодаи он наќбҳо 

коркард мешуданд, пайдо карда шуданд. Аҷдодони славянҳои қа-

димӣ, ки дар ҳавзаи Дон ва ҳавзаи Днепр зиндагӣ мекарданд, конҳои 

мисии камњосилро истифода мекарданд. Онҳо барои сохтани силоҳ, 

ашёи рӯзгор ва заргарӣ аз мис истифода мекарданд. Оғози коркарди 

саноатии мис дар Русия аз ҷониби Никита Демидов амалї шудааст. 
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Дар осорхонаи Тагил мизи бузурги миси мављуд аст, ки дар он «Ин 

аввалин мис дар Русия дар Сибир аз љониби Никита Демидович сохта 

шудааст» навишта шудааст. 

Истифодаи мис нисбат ба қалъагӣ, нуқра ва тилло дар њазораи 

IV-уми пеш аз мелод бештар буд. Сокинони шаҳраки Саразм дар 

ҳазорсолаи IV пеш аз мелод маъдангудозиро аз худ карда буданд.  

Асос он аст, ки дар Саразм бостоншиносон зиёда аз 300 намуди 

олоти мисию биринљиро пайдо карданд, ки онҳо аз 15 намуди олоти 

истеҳсолию рӯзгории саразмиён иборат буд. Ҳамин тариқ, мис дар ҳа-

ёти инсон аввалин металле буд, ки одамон аз он олоти аввалиндараҷа 

ва аз ҳама заруриро сохтанд. Ин ихтирооти инсон дар таърихи рушди 

ҷомеа табаддулоти куллиро овард. Ин табаддулоти куллӣ дар Саразм 

дар ҳазорсолаи IV пеш аз милод, қариб шаш ҳазор сол қабл аз ин рӯй 

додааст. 

Дар муддати тӯлонӣ асбобҳои сангӣ ва мисӣ якҷоя истифода 

мешуданд. Коркарди миси худрўй бо ёрии табари сангї дер давом 

накард. Зеро ки барои тайёр кардани зарфњои гуногун аз миси худрўй 

њангоми кўфтан онњо мекафиданд. Дар он замон ниёгони мо аллакай 

оташро хуб идора карда метавонистанд.  

Дарёфт шудани кўраҳои маъдагудозию қолибҳои рехтагарӣ дар 

Саразм шоҳидӣ аз он медињанд, ки ин љо шањри металлургњо будааст. 

Кулолгарони Саразм зарфҳои худро дар ҳарорати 600-800 0С мепух-

танд. Он кӯраҳое, ки бостоншиносон дар ҳафриёти Саразм дарёфт 

намуданд, натанҳо 600-800 0С, балки то ба 1800 0С гармӣ тобовар бу-

данд.  

Азбаски саразмиҳо санъати маъдангудозиро нав аз худ карда бу-

данд «устохонаҳо»-и худро, дохили яке аз хонаҳои истиқоматӣ ё рӯйи 

ҳавлии кушод месохтанд. Кӯраҳо хеле одӣ буда шакли қубури лойиро 

доштанд. Он 30-40 см чуқурӣ ва 20-40 см пањноӣ дошта, ѓафсии де-

ворҳояш 4-5 см-ро ташкил медод. Мутахассисони соҳаи маъданшино-

сии қадим Б.А. Литвинский, Е.Н. Черних, В.А. Рузанов ва чанде дига-

рон дар асарҳои худ ишора намудаанд, ки ин кӯраҳои аз лойи хом 

сохташуда натанҳо ба гудохтани маъдани мис, балки ба гудохтани 
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маъданҳои дигар аз ќабили тилло ва нуқра низ қодиранд. Бостонши-

носон вақте ки дар танаи кӯраҳо олудаи мису биринҷиро пайдо кар-

данд, тахминҳо дар бораи аз берун ба Саразм овардани маъданҳо аз 

байн рафтанд. 

 

Тайёр кардани ангишти чўб 

Бо оташи њезум њароратро дар кўра аз 1000 0С баланд бардоштан 

ѓайри имкон аст. Ниёгони мо аз чўби дарахтони бурсу зарангу дӯлона, 

ки дар ќаторкӯҳҳои Туркистону Зарафшон фаровонанд, сараввал ан-

гишт тайёр мекарданд. Миќдори нам дар чўби дарахт хеле зиёд аст. 

Дарахти навбуридашуда таќрибан 35-50 % нам дорад.  

Технологияи раванди коксониданро хеле хуб аз худ карда бу-

данд. Барои тайёр кардани ангишти чўб чоњи на он ќадар чуќурро 

канда дар он чўби дарахтони буридаро рост гузошта болояшро бо 

хоку-лой пўшонида, аз љойњои муайяншуда сўрохї мегузоштанд (рас-

ми 6).   

 
 

Расми 6. Омода кардани тўда барои  тайёр кардани                   

ангишти чўб 

Баъди алов кардан бе иштироки њаво дар давоми 10-15 ша-

бонарўз аз чўби дарахт ангишт тайёр мешуд. Дар раванди таќти-
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ри чўб сараввал намнокї аз танаи чўб дур шуда, баъди њарорат аз 

200 0С баланд шудан газњои ѓайриорганикї якљоя бо гармї хориљ 

мешаванд (расми 7). 

 

 
 

Расми 7. Раванди тайёршавии ангишти чўб 

 

Ба даруни кўра порчањои яклухти мисро дохил карда бо 

ангишти тайёр шуда кўраро метафсониданд (расми 8). Барои он 

ки њарорат ба нуќтаи гудозиши мис расад, ба кўра бо њаводами аз 

пўсти њайвон сохташуда, њаво медоданд то ин ки њарорат аз 1000 
0С баланд шавад.  
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Расми 8. Гудохтани мис дар кўра 

Баъди дар кўра аз 1050 0С баланд шудани њарорат миси худрўй 

оњиста-оњиста ба моеъ мубаддал мегашт ва онро ба колабњои омода 

карда, мерехтанд. Њамин тариќ, ниёгонамон аз мис олоту ашёњои 

зерин: дарафш, сӯзан, ҷуволдӯз, симчаи бофандагӣ, корд, ханҷар, 

пайконҳои камону найза, чангакҳои моҳигирӣ ва табар-тешаи 

дудамаро сохтанд. Бо гузашти замон олотњои аз мис сохташуда 

талаботи зиндагии ниёгонамонро ќаноат намекард. Яъне њангоми 

истифодабарии олотњои аз мис сохташуда аз сабаби мулоимї онњо зуд 

ќат мешуданд. Бинобар ин ба онњо лозим омад, ки ба миси 

гудохташаванда иловањо њамроњ кунанд. Яке аз металлњое, ки зуд ба 

дасти инсон расид ин ќалъагї буд. Ин металлро чї тавр инсоният 

пайдо кард? Тасодуфан њангоми дар атрофи маъдансангњо оташ 

афрўхтан ќалъагї аз тарќишњои санг ба моеъ мубаддал шуда рехт, 

чунки њарорати гудозиши ќалъагї пасттар, яъне ба 230 0С баробар 

аст. Баъди хунукшавї аз атрофи он санг порчањои ќалъагиро пайдо 

карданд ва минбаъд фикрї аз маъдан људо кардани ќалъагї, яъне 

гудозиши маъдани ќалъагї ба вуљуд омад.  



 

95 

 

Саразмиён порчаи ќалъагии ба даст овардаро њангоми 

гудохтани мис бо он њамроњ карданд дар натиља хўлае њосил шуд, ки 

аз миси худрўй сахттару устувортар буд ва он номи биринљиро 

гирифт. Ин ќадамњои аввалини саноати металлгудозии ибтидої дар 

Саразм буд, ки чандин њазор сол тўл кашид. Инчунин аз атрофи 

Саразм пораи яклухти ќалъагиро пайдо кардаанд. Пораи ќалъагї 

чоркунҷа буда, зиёда аз 10 кило вазн дошт. Шояд барои он ки дарозии 

он 45 см буд, аз як ҷой ба ҷойи дигар бурдан ноқулай буд, вайро ҳанӯз 

дар гармиаш дуқат карда буданд. Дар натиҷаи баҳсу мунозирањои 

бостоншиносони ватанию хориљї маълум шудааст, ки пораи яклухти 

қалъагї дар кӯраи Саразм гудохта шудааст. Чунки ба таркиби 

химиявии олоти мисии Саразм чун ҳамешагӣ миқдори муайяни 

қалъагї омехта карда мешуд.  

Рехтагарї яке аз усулҳои асосии технологии истеҳсоли маҳсулот 

мебошад, ки ҳама гуна андоза ва ҳаҷм дорад. Ғайр аз ин, дар ҷараёни 

гудозиши хӯлаҳо, металлҳои муайяни таркибиро ба даст овардан 

мумкин аст. Давраи рушди башариятро «Асри мис» меноманд, ки 

баътар ба асри биринҷӣ иваз шудааст.  

Њунари рехтагарї хеле нозуку моњирона аст. Дар корњои 

рехтагарї барои ба шароити муносиб расидан, ниёгонамон 

таљрибањои зиёдеро мегузарониданд. Њамин тавр, њунари 

маъдангудозї дар Саразм такмил ёфта аз насл ба насл дода мешуд. Ба 

ѓайр аз ќалъагї њангоми гудохтани мис маъдангудозон минералњои 

сурб, сурма ва арсенро, ки аз водии Зарафшон пайдо мекарданд, илова 

менамуданд. Маъдангудозон дар њамон давра он дараља малакаи 

касбиашон баланд шуда буд, ки бо ламси даст ранг, љило ва вазни 

порчањои минералро медонистанд, ки аз кадом металл ташкил 

ёфтааст. 

Маъдангудозони Саразм сар то сари водии Зарафшонро пиёдаю 

савора гашта, ҷойи онҳоро муайян мекарданд. Бо олоти сангӣ, шохӣ 

ва чӯбӣ аз қаъри кӯҳҳо маъдан ва минералњои заруриро аз сангҳои бе-

гона ҷудо мекарданд. Азбаски ба манзил овардани онҳо кори хеле 

душвор буд, қисми зиёди корҳои маъдантайёркуниро дар назди конҳо 

иҷро мекарданд. Ба Саразм асосан консентрати маъдании нимтайёрро 
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меоварданду ба корњои рехтагарию истеҳсоли олот шурӯъ мекарданд. 

Истењсоли мањсулотњои рехтагарї рўз то рўз зиёд мешуд ва Саразмиён 

миќдори зиёди онро ба музофотњои Осиёи Марказї ва Шарќи Наздик 

ба савдо мебароварданд. Ин буд, ки нахусткашшофи њафриёти босто-

нии Саразм Абдуллољон Исњоќов ва бостоншиносони фаронсавї Ро-

лан Безенвал ва олими амрикої Ламберг Карловски Саразмро яке аз 

марказњои калони металлургияи Шарќ њисобиданд. 

 

Металлургия ва коркарди металл дар Саразм 

 

Шумораи зиёди маснуоти металлие, ки аз Саразм ёфт шудааст, 

ин шаҳркадаро дар як қатор ёдгориҳои муҳим гузошта дар таҳлили 

мавод муносибати махсусро талаб мекунанд. Пас аз таснифи пешакии 

маснуотњои мис, биринҷӣ, сурб, нуқра ва тилло, А. Исњоќов қайд ме-

кунанд, ки истеҳсол ва истифодаи онҳо барои тавсифи хољагии ҷамоаи 

Саразм аҳаммияти бузург доранд. Гузашта аз ин, ў бар он ақида аст, 

ки «қуллаҳои болоии Зарафшон давраи қадимаи давраи металлургии 

Осиёи Миёна дар давраи энеолит ва барваќти биринҷӣ буд». 

Тадқиқотҳои химиявӣ-металлургӣ ва морфологӣ, ки дар солҳои 

гуногун гузаронида шудаанд, дар бораи табиати қадимтарин истеҳсо-

лоти металлургия дар Саразм, мавқеъ, робитаҳо ва нақши рушди ме-

таллургия дар Осиёи Миёна дар аввали давраи палеометаллӣ, маълу-

мот пайдо карданд. Ҳалли ниҳоии ин масъала бидуни таҳлили маълу-

моти геохимиявӣ дар пойгоҳҳои маъдании ҳудуди таҳқиќшуда ва ди-

гар минтақаҳои кӯҳӣ, инчунин хусусиятҳои химиявӣ ва металлургии 

маснуоти металлӣ аз ёдгориҳои Осиёи Марказӣ, ки бо Саразм 

ҳамоҳанг шудаанд, ғайриимкон буд. 

 Гистограммаҳои басомади консентратсияи омехтањо ва графики 

коррелятсияи омехтаҳои ќалъагї-арсен (расми 9) имкон медиҳанд, ки 

дар коррелятсияи Саразм ду намуди хӯла дар асоси мис ва хўлаҳои 

биринљии арсенӣ фарқ мекунанд. Сарҳади хӯлаҳо бо иловаҳои арсен 

дар фосилаи 2-3 % муайян карда шудааст. Маҳсулотњои дорои чунин 

миќдори арсенӣ кам нестанд: 6 бозёфт. Аксари ашёҳо, дар маҷмӯъ 52 
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нусха аз мисҳои «тоза» сохта шудаанд. Се маснуот аз нуқра сохта 

шудааст. 

                

 
Расми 9. Тақсими басомадҳо ва таносуби консентратсияи 

омехтаҳо бо миси шаҳраки Саразм 

Аломатњои шартї:  - гурӯҳи I;  - гурӯҳи II;  - гурӯҳи III; 

 - гурӯҳи IV; "?" – гурўњи НО. 
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Мисе, ки аз Саразм пайдо карданд, ба якчанд гурӯҳҳои химиявӣ 

људо карда шудааст, ки тақсимоти он дар ҷадвалҳои коррелятсияи ар-

сен-никел, сурма-арсен ва арсен оварда шудааст (расми 9). Дар байни 

онҳо, гурӯҳи ЮС Ia бо 28 намуна бартарӣ дорад. Гурӯҳи дигари ЮС 

Iб-ВУ бо 18 намуна муаррифӣ мешаванд. Дар маҷмӯи маснуотњои Са-

разм инчунин дорої бо миқдори нисбатан зиёди арсен ва сурма таш-

кил ёфтаанд. Аз инҳо 4 намуна ба гурӯҳи ЧК III шабоҳат доранд. 

Онҳо ба ин гурӯҳ шартан таъин карда мешаванд, зеро мувофиқи 

маълумоти геологӣ дар ҳавзаи болооби дарёи Зарафшон тақрибан 60-

70 км шарқтар аз Саразм, конҳои полиметаллӣ маълуманд, ки аз 

маъдани онҳо сурма ва арсенро истихрољ кардаанд. Аз ин рӯ, мо 

алоқаи генетикии металлҳои ин маҳсулотро бо манбаъҳои ашёи хоми 

маҳаллӣ истисно намекунем. 

 Ниҳоят, дар коллексия 7 ашё аз омехтаҳои сурб маҳрум карда 

шуданд. Онҳо ба металлҳои гурӯҳҳои ЮT I (4 намуна), ЮT II (1 наму-

на) ва ЮT V (2 намуна) монанданд, ки дар ёдгориҳои Эрон ва Турк-

манистони Ҷанубӣ V-III ҳазор сол пеш аз милод қайд карда шудаанд. 

Табаре, ки аз Панҷакент пайдо карданд аз миси «холис», ки аз ҷиҳати 

химиявӣ ба метали гурӯҳи ЮС Ia монанд аст, рехта шудааст. 

 Ҳамин тавр, тибқи маълумоти геохимиявӣ ва химиявӣ маълумо-

ти навбати дар бораи пойгоҳи маъдани металлургия дар Саразм пеш-

каш карда мешавад. Истеҳсоли мис ва биринҷӣ аз 6 манбаи ашё асос 

ёфтааст. Аз онҳо: металл аз чаҳор гурӯҳи химиявӣ (ЮT I, ЮT II, ЮT 

V ва ЮС Ia) ё чаҳор манбаъ аз манбаъҳои Эрон-Афғонистон; миси 

гурӯҳи ЮС-ВУ сарчашмаи панҷум аз ҷиҳати генетикӣ бо кони Қи-

зилқум дар регсангҳои мисӣ алоқаманд аст; металлҳои навъи ЧК III, 

ки манбаи шашумро ифода мекунад, аз маъдани кони полиметаллї, 

гудохта шудааст, ки шояд дар ҳавзаи болооби дарёи Зарафшон ҷой-

гир аст. 

 Пойгоҳи металлургии Саразм аз ибтидои ҳазорсолаи IV/III то 

милод пеш аз ибтидои ҳазорсолаи II пеш аз милод фаъолият мекард. 

Ғайр аз кўрањои гудозиш, қолабҳои рехтагарӣ ва хумдонҳои гудозиши 

металлҳо, металлњои рехташуда ва порчањои маъдан дар шаҳраки Са-
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разм пайдо карда шудаанд. Ҳамин тариқ, саразмиён бо металлургия 

машғул буданд. Дар бораи мавҷудияти металлургия ва коркарди 

конҳо дар ҳавзаи болооби дарёи Зарафшонро маводњо бо таркиби 

хоси химиявӣ тасдиқ мекунанд. Мувофиқи маълумоти стратиграфӣ 

фарқиятҳои химиявии маҳсулот дар давраҳои баъдӣ (Саразм III ва IV) 

дар рушди шаҳракҳо ошкор карда шуданд. Аз ин рӯ, тахмин кардан 

мумкин аст, ки гузариш аз коркарди металл ба металлургия дар охири 

ҳазорсолаи III пеш аз милод сурат гирифтааст. Дар ибтидо коркарди 

металл дар Саразм ба металлҳои кони Эрон ва Афғонистон, инчунин 

манбаи маъдани Қизилқум ва Ќаромазор асос ёфта буд. Њунармандо-

ни Саразм хўлањои биринљии сунъии арсен, нуқра ва сурбро медони-

станд. Аммо ин хӯлаҳо ва металлҳо хеле кам истифода мешуданд. Ак-

сар вақт барои истеҳсоли асбобҳо, аслиҳа ва ҷавоҳирот, миси худрўй 

истифода мешуданд. Коргарони рехтагар чунин техникаю технологи-

яро аз қабили рехтагарӣ, кўфтан дар холати хунук ва гарм медони-

станд. 

 Таҷҳизоти металлии Саразм ба асбобҳо, ҷавоҳирот, ашёи ҳоҷат-

хона ва зарфҳои металлӣ људо карда шудаанд. Инҳо табари меҳварӣ, 

корд, қалмоқҳои моҳидорӣ, кашакҳо, сӯзанҳо, дастбандҳо, шаддаҳо, 

поку ва оинаҳо мебошанд (расми 10). Дар байни онҳо кордҳо бо 

тағйирпазирии типологӣ (11 намуд) ва истифодаи васеъ (37 нусха) 

фарқ мекунанд. 
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Расми 10. Марҳилаи аввали рушди металлургияи қадимаи шарқ дар 

шимоли Осиёи Марказӣ. Намудҳои типи маснуот, диаграммаҳои 

тақсимоти гурӯҳҳои химиявӣ ва металлургӣ (ҳиссаи бо %) 

Аломатњои шартї: 1-28 - Саразм; 29 - Панҷакент; 30 - Ҷам, Сиѓиртеп-

па; 31 - Мисир; 32-38 - Шагим; 39 - Бозор-Қӯрғон. 

Андозаи маснуот аз 1/4 - 1/10 аз ҳаҷми воқеии онҳост. 

I - металлҳои манбаи маъдани Эрону-Афғонистон; II - металлњои 

манбаи маъдани болооби Зарафшон; III – металлњои  манбаи маъдани 

Ќизилқум. 1 – хўлањои биринҷии арсенӣ; 2 - миси «холис». 

Бисёре аз маснуотњои Саразм ба ёдгориҳои металлии Эрон, 

Афғонистон, Месопотамия, Балуҷистон ва Осиёи Миёна монандии 

морфологӣ доранд. Асолати морфологии хумдон аз тарафи баъзе 

намудҳои корд ва кордњои дудама муайян карда мешавад. Якум, 

тағйирдиҳии кордҳои дудама, ки аз намудҳои дигар бо мавҷудияти 

дастаки қубурӣ барои замима ба дастак фарқ мекунанд. Маснуоти 

кўфташуда ба синфи дўхташаванда тааллуқ доранд, болоии аслӣ дар 

шакли ду пилкаи китфї дар пањної перпендикуляр ҷойгир шудаанд*. 

______________________ 

* Рузанов В.Д. Металлообработка на юге Средней Азии в эпоху бронзы // 

Самарканд, 2013. 
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Олотҳои металлургї ва коркарди металлӣ зиёда аз 300 ашёро 

дарбар мегиранд ва ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: онҳое, ки бо 

коркарди маъдан, инчунин бо истеҳсол ва коркарди маснуоти ме-

таллӣ алоқаманданд. Ба гурӯҳи аввал болѓаи вазнин ва асбоби 

маъданканӣ дохил мешаванд. Гурӯҳи дувум курсї, росткунаку 

њамворкунак, ќолибњои рехтагарї, болғаҳои сабук ва вазнин ба-

рои кўфтан дар хунукӣ ва гармї ва абразивҳо мебошанд.  

Ба олотҳои коркарди маъдан, болѓањои вазнин барои майда 

кардани маъдан истифода мешуд, ки онњо як сатҳи корӣ доштанд. 

Он дар лавњаи калони регсангњои росткунҷа сохта шудааст ва та-

моми сатҳи он бо истифодаи техникаи дақиқ ороиш дода шуда-

аст. Дар пањлўяш чуқураҳои васеи симметрӣ мављуданд, ки мах-

сус ҷудо карда шудаанд онњо барои фонањо ҳангоми пайваст кар-

дани болға ба дастак ба таври махсус истифода мешаванд. Сатҳи 

корї дар канор љойдошта барљаста, канораш шикаста аст ва ша-

кли асимметриро ба даст овардааст.  

Олотњои маъдантарошї 2 нусха аз тахтасангҳои калони гра-

нит эллиптикӣ сохта шудаанд. Заминаи кории онҳо бо чуқуриҳои 

амиқ ва наонқадар бо кунҷҳои аниқ, муайяншуда параллел дар 

тӯли дарозӣ, пӯшонида шудааст. Ҳама қисмҳои намоёни микро-

релфи сатҳи корӣ дар як самт хурда шудаанд. 

Болғаҳои хурду калон барои кўфтан 24 ададро ташкил 

медињанд. Барои суръат бахшидан ба маснуотњои заргарї 

болѓањои хурди сабук истифода мешуданд. Онҳо аз вараќсангҳои 

шаклҳои гуногун дар назди қисмати секунҷа бо ақсои консерв-

шуда сохта шудаанд. Як олот тамоми сатњаш тез шуда тунук 

шудааст. Дар ҷойҳои корӣ пайҳои деформатсия аз таъсири 

зарбаҳо мондааст. Табиати пайҳои фарсудашавӣ ва муайянсозии 

онҳо бо намунаҳои таҷрибавӣ муайян кард, ки олот ба болғаи са-

бук тааллуќ дорад, бо ёрии он маснуоти заргарї аз лавњањои ме-

таллиро бо зарбаҳои сабук мекўфтанд. 

Саволе ба миён меояд, ки кадом шароит барои рушди ин 

марказ метавонад саҳм гузорад ва кадом иттилоот ин тахминњоро 
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тасдиқ мекунад. Мавҷудияти металлургия дар нуқтаҳои аҳоли-

нишин бо натиҷаҳои таҳлили лабораторї маснуоти палеометал-

лии Саразмро тасдиқ карда метавонад. 

Бо истифодаи дастгоҳи электронӣ (ЕВМА) таҳлили хими-

явии унсурҳо аз ҷониби Ҷ. Марел дар лабораторияи осорхонаи 

Пибоди Донишгоҳи Ҳарвард (ИМА) гузаронида шудааст. 

  Таҳлили элементии љисмҳои ба давраҳои мухталифи 

мавҷудияти шаҳрак тааллуқдошта нишон медиҳанд, ки онҳо аз 

металҳои гудохташудаи маъдани гуногуни ҳамон як кони истих-

роҷшуда иборатанд. 

Ин нишон медиҳад, ки манбаи маъданҳои мисин дар тўли 

солҳои дароз аз ҷониби конканҳои Саразм коркард шудааст. 

Ҳамчунин истеҳсоли намудҳои гуногуни маснуотњои металлӣ аз 

як металлҳои ҳамшабеҳи рехташуда қайд карда шудааст. Дар 

ҳудуди шаҳрак пайҳои истеҳсоли металлургия ва коркарди ме-

таллӣ ёфт шуданд. Ҳамин тариқ, ҳангоми ҳафриётҳои II, IV-VI 

пораҳои деворҳои сўхташудаи харобшуда, кашф карда шуданд, 

ки њангоми рехтани маъдани мис истифода мешуданд. Дар ин ҷо 

партовҳои зиёди рехтагарї ва дажѓолҳо ба қайд гирифта шуда-

анд. Таърифҳои функсионалии асбобҳо нишон медиҳанд, ки 

маъдан дар Саразм пора ва майда карда шудааст. Поракардани 

лўндањои ноҳамвор бо болғаҳои вазнин бо ду даст ба амал ома-

дааст, порчаҳои хурди маъдан бо маќсади ѓанигардонї майда 

карда шудаанд. Дар минтақаи маъданҳои бой, бояд минтақаҳои 

махсусе вуҷуд медоштанд, ки дар онҳо коркарди аввалия ва эҳти-

молан гудозиши маъданҳо ба амал бароварда мешуд, ки онҳо 

ҳанӯз кашф нашуда буданд.  

 Барои таҷдиди фаъолияти иқтисодӣ ва саноатии аҳолии Са-

разм гуногунрангии маҷмӯи маҳсулоти металлии он хеле муҳим 

аст. 

         Натиҷаҳои таҳқиқоти трасологии асбобҳои сангӣ барои 

коркарди металлҳои Саразм мавҷудияти доираи васеи асбобҳои 

металлӣ ва як қатор амалиётҳои технологиро нишон медиҳанд. 
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Асбобҳо барои истеҳсол ва коркарди маҳсулоти металлӣ 15,63 %-

ро ташкил медиҳанд. Дар байни онҳо асбобҳои коркарди маҳсу-

лоти металлӣ - абразивҳо ба 56,48 %  рост меоянд. Шумораи 

назарраси росткунакњо барои тунук кардани металл ва вараќаҳо - 

9,30 %, намудҳои гуногуни ҷинси сабук ва миёна барои кўфтани 

металл - 7,97 % ќолабҳо барои истеҳсоли металлњои ороишї дар 

њолати хунук кўфтани маснуот 9,30 % ба онҳо шакли нимдоираро 

медиҳанд. Сандонњо барои дар њолати хунук кўфтани маснуотњои 

металлї 13,95 % ҷудо карда шудааст. 

Устоҳои Саразм кўфтани металлро дар њолати сард ва гарм, 

буридани металл, пањн кардани вараќањо ва ѓайрањоро медонис-

танд. 

  Тибқи натиҷаҳои таҳлили спектралӣ дар маҳсулотњои ме-

таллии Саразм, мис 97 – 98 %, сурб - то 1,7 %, ќалъагї - то 0,2 %, 

сурма - то 1,5 %, висмут - то 0,02 %, нуқра - то 0,5 %, оҳан то 0,6 % 

ва никел то 0,9 % ташкил додаанд. Компонентҳои полиметаллї 

дар таркиби ашёҳои металлии Саразм зиёд нестанд. Таркиби хи-

миявии металл нишон медиҳад, ки барои истеҳсоли ашёҳои ме-

таллӣ асосан мис истифода шудааст, ки ба комплексҳои неолитӣ 

ва аввали асри биринҷии Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ хос аст. 

А. Исоќов маснуотњоро ба генетикаи байни қабилаҳои Са-

разм ва Туркманистони Ҷанубӣ ишора мекунанд. Тадқиқотҳои 

химиявӣ ва металлургӣ ин тавсифро тасдиқ мекунанд.  

Ҳамин тариқ, байни Саразмиҳо ва аҳолии қатори зеризами-

нии Копет-Даг дар ҳазорсолаи III-юми пеш аз милод ва инчунин 

маркази коркарди металлургии Мурғоб дар марҳилаи аввали 

рушди он дар охири асри III -ибтидои ҳазораи II -юми милодӣ 

умумияте мављуд аст. 

Мутаассифона таркиби химиявии металлҳои ёдгориҳои 

қабилаҳои даштии ибтидоии (Тугайно) шимолии Осиёи Марка-

зии камтар омӯхта шудаанд. Аз ин рӯ, муайян кардани робитаҳои 

металлургии Саразм бо ќабилањои даштӣ дар ибтидои ҳазорсо-

лаи II пеш аз милод барои ҳозир душвор аст. 
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 А. Исоќов чунин мешуморанд, ки аҳолии фарҳанги Саразм 

дар ду самт муҳоҷират кардаанд: ҷануб - ба ҷануби Ӯзбекистон ва 

Афғонистон ва шимол - ба минтақаи қабилаҳои Чуст ба водии 

Фарғона. Ҳамчун далели асосӣ барои чунин пурсишҳо дар бораи 

муҳаққиқон бозёфтҳои ягонае буданд, ки барои ёдгории Саразм, 

сафолоти хокистаранг ва сиёҳ дар ёдгориҳои минтақаҳои фарҳан-

гии боло оварда шудаанд. 

Тадқиқотҳои химиявӣ, металлургӣ ва морфологии инвента-

ризатсияи металлии қабристони Шагим дар қабилаҳои қадимаи 

шарқї дар ҷануби Қирғизистон воқеъ буда, фарзияи А.Исоќовро 

оид ба муҳоҷирати гурӯҳҳои кишоварзии қадимӣ аз ҳавзаи боло-

оби дарёи Зарафшон ба шимол дар водии Фарғонаро тасдиқ ме-

кунанд. 

 Гарчанде ки маркази Саразм бо сабаби он ки дар қисми ме-

таллургии Турон аз он ќадимтар нест, дар қаламрави Ӯзбекистон, 

шимоли Тоҷикистони Шимолӣ ва Қирғизистони ҷанубӣ дар сея-

ки охири ҳазораи дуюми пеш аз мелод, инкишоф ёфта бошад ҳам, 

барои пайдоиши он шароити мусоид фароҳам овард. Махсусан, 

металлургҳои Саразм аввалин шуда ба коркарди конҳои полиме-

таллии дар Осиёи Шимолу Шарқӣ оғоз карданд. Ин ёдгорӣ 

қисми шимолии зироатҳои кишоварзии Шарқи Қадим дар Осиёи 

Марказӣ буд, ки миёнарав байни тамаддунҳои ҷанубӣ ва атрофи 

қаламрави шимолӣ буд. 

 Муҳоҷирати саразмиҳо боиси паҳн шудани анъанаҳои кор-

карди металлҳои қадимии шарқӣ дар шимоли минтақаи Осиёи 

Марказӣ гардид, ки баъдан ба истеҳсоли металлургия дар водии 

Фарғонаи асри биринҷӣ таъсир расонд. 

 

Пайдоиши нуќтањои маъдангудозї дар Тољикистон 

 

Дигаргуниҳои калидии техникии асри биринҷӣ, ки дар тӯли 

ду ҳазорсола давом ёфтааст рушди обёрикунии зироат ва сикли 

пурраи металлургия ва истењсоли металлњо, аз ҷумла истихроҷи 
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маъдан, сӯзондани чўб барои тайёр кардани ангишт, тайёр кар-

дани мавод, гудозиш ва тозакунии металлҳои ѓашдор, рехтагарӣ, 

кашидани сим ва коркарди металл мебошанд. 

Дар ин давра технологияҳо барои гудозиш ва коркарди ме-

таллҳо ба кор дароварда шуданд, ки «ҳафт металлҳои қадимӣ» 

ном доштанд, инњо мис, тилло, ќалъагї, нуқра, оҳан, симоб ва 

сурб буданд. Ба таври умум эътироф шудааст, ки дар пешрафти 

технология дар асри биринҷӣ пайдоиши табарҳо, шамшерҳо ва 

кулоҳҳо - намудҳои асосии асбобҳо ва силоҳ нақши ҳалкунанда 

доштанд. Асоси тамаддун ин металлургияи мис ва биринҷӣ буд. 

Барои истеҳсоли мис ҳам маъданҳои оксидшуда ва ҳам сул-

фидї маъмулан истифода мешуданд. Кони мис одатан ба ду мин-

тақа тақсим мешавад. Қисми болоӣ, ки дар сатҳи обҳои зериза-

минӣ ҷойгир аст, минтақаи оксидҳо мебошад. Он дорои канда-

ниҳои фоиданок мебошад, ки асоси онҳо минералҳои мисии ба 

осонӣ барќароршаванда мебошанд - малахит, азурит. Қисми поё-

нии қисми асосии кони маъданро маъданҳои сулфидии халќопи-

рит (CuFeS2) ва халќозин (Cu2S) ташкил медиҳанд. Миќдори мис 

дар маъданҳои сулфидї нисбат ба маъданҳои оксидшаванда кам-

тар аст. Пас аз истихрољї қабатҳои болоӣ, одам маҷбур шуд, ки 

маъданњои сулфидиро истифода кунад ва ин рушди техноло-

гияҳои куллан нави (инноватсионӣ) металлургиро талаб мекард. 

Металлургҳои қадим роҳи ҳаллї масъаларо пайдо карданд. 

Муайян карда шуд, ки илова кардани миқдори кофии маводи 

сурх ё қаҳваранг (таќрибан 30 %) ба афзоиши миқдори гудохтан 

ва баланд шудани сифати мис оварда мерасонад. Ин мавод 

маъдани оҳан дар шакли гематит ё лимонит буда, аксар вақт дар 

қисмҳои кушодаи кони халкопирит мавҷуд буд. Илова кардани 

маъдани оҳан раванди гудозиши мисро ба куллӣ тағйир дод. Яке 

аз маҳсулоти пасткунии реаксияҳо ин оксиди оҳан буд. Дар ҳаро-

рати тақрибан 1200 °С он бо љинсњои холии SiO2 таъсир карда, 

фаялит (Fe2SiO4) -ро ба вуҷуд овард, ки он ба ҷузъи таркибии 
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дажѓоли моеъ табдил ёфт. Ҳамин тариқ, маъдани оҳан нақши 

флюсро иҷро мекард. 

Ҳангоми истифодаи маъдани сулфурдор як қатор амали-

ётҳои омодагӣ лозим буданд. Оксидонии порчањои маъдан дар 

ҳаво кайҳо боз дар амал татбиқ карда мешуд. Аз таъсири ҳавои 

намнок ва боришот, маъдан бо оксиген бой гардида, як қисми 

сулфур талаф меёфт. Пахши пешакии маъдани сулфурдор нақши 

муҳимро бозид, ки дар ҷараёни сӯзиш он гудохта шуд. Он дар 

тўдаҳо, дар чоҳҳои махсус гардондашуда ва инчунин дар 

сохторҳои махсуси иншоотҳо иҷро мешуд. Андозаи иншоотҳо 

назаррас буданд: деворҳои сангии онҳо ба дарозии 12,5 м ва 

паҳноии 1,5 м тўл мекашид. 

Баландшавии ҳарорати гудозиш, пеш аз ҳама ба такмили 

техника ва технологияи њаводамї вобаста буд. Нақши ҳалкунан-

даро истифодаи боддињии табиӣ - нерӯи шамол бозид. Печҳо 

(хумдонњо), ки дар табиатсохта шудаанд, муассир буданд. Онҳо 

аксар вақт дар тарафи шамолравї теппа, каналҳои уфуқӣ ва аму-

дӣ бо сангу лой сохта мешуданд. Дар ин ҳолат, "самараи қубур" 

ба даст омада, ҷараёни ҳаво ба агрегат афзоиш меёфт. Дар кӯраи 

баъзе оташдонҳо қабулкунакњои металлӣ буданд - чуқурчаҳо ба-

рои гузоштани дегҳо, ки металл аз сӯрохиҳои махсус мегузашт. 

Пешрафти назаррас барои њаво додан ба кўра њаводамии 

матоиро ихтироъ карданд. Њаводамак аз пӯстҳои ҳайвонот сохта 

мешуданд. Њаводамаки дастӣ аллакай дар ҳазорсолаи III пеш аз 

милод васеъ истифода мешуд. Кўрањои металлургї бо њаводамии 

сунъи одатан росткунҷа ё силиндрӣ бо деворҳои ғафси баландии 

то 1 м аз санг ва бо гил ва хишт аз дарун сохта мешудаанд. 

Хўлаҳои мисии аз маъдан гудохташуда миқдори зиёди 

дажѓолњоро дарбар мегирифт. Онҳоро бо зарбаҳои болға ҷудо 

мекарданд. Мисӣ омехтадор дар танӯрҳои хурд тоза карда мешуд. 

Ҳамзамон, ба омехтањои миси гудохташаванда тавассути қу-

бурҳои њаводамак ҳаво ворид карда мешуд, қисми зиёди омехтагӣ 
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ба ғайр аз металлҳои қиматбаҳо (тилло ва нуқра) дар он оксид 

шуда ба дажѓол табдил меёфтанд. 

Асри биринҷӣ давраи рушди босуръати коркарди металл 

буд. Технологияи истеҳсоли маҳсулоти металлӣ дар он замон, ис-

тифодаи омехтаи техникии технологияи рехтагарӣ ва ҳам оҳанга-

рии маҳсулотро дар бар мегирифт. 

Аввалан, рехтагарӣ дар шаклњои гил ё регҳои кушод амалї 

мешуд. Онҳоро бо шаклҳои кушодаи аз санг буридашуда иваз 

карданд ва шаклҳое, ки дар он чуқурии ашёи шаклгирифта дар як 

табаќа буд, дигараш ҳамвор, нақши сарпӯшро мебозиданд. Қада-

ми навбатӣ ихтирои қолабҳои ҷудошуда ва қолабҳои пӯшида ба-

рои шакли резиш буд. Дар ин ҳолат, аввал модели дақиқи маҳсу-

лоти оянда аз муми қолӣ сохта шуда, баъд ба он гил молида 

шуда, дар кӯраи оташин сӯзонда мешуд. Мум гудохта шуд ва гил 

кӯзаи дақиқи моделро гирифт ва ҳамчун қолаб истифода бурда 

шуд. Ин усулро рехтани мумї меноманд. Устодон имконият пай-

до карданд, ки ќолиби холии шакли хеле мураккабро созанд. 

Пас аз чанде, технологияҳо барои рехтан дар қолабҳои 

часпонидашуда, штампҳои хунук дар шаклҳои гуногун бо мус-

таҳкам кардани ядрои рехтагарӣ дар чаҳорчӯба, рехтагарии му-

мии рехта ва рехтагарии пурқувват сохта шуданд. Ќолабҳои 

рехтагарии қадим аз санг, металл ва гил сохта шуда буданд. 

Одамони ќадим маъданро аз наќб канда ба халтањо љой кар-

да, ба боло бароварда, ба навъњо људо мекарданд. Маъдани нис-

батан камњосилро ба хару уштур бор карда, аз наќб 1-3 км дуртар 

ба дарёчаи наздик бурда, шуста ба ќуттињои махсус љой мекар-

данд. Баъди шустани маъдан онро бо маъдани бой омехта карда, 

ба гудохтан омода мекарданд. Хумдони маъдангудозї дар шакли 

нимдоира дар замин шинонида шуда, дар он таќрибан то 32 кг 

маъданро љой мекарданд. Аз тарафи дарозии нимдоираи мазкур 

аз боло то поён, девор сохта аз байни девор сўрох карда, найчаи 

ќутраш то 2 см љойгир мекарданд. Барои њаводами найчаро аз 

лой ё оњан тайёр мекарданд. 
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Њаводамак (мех) аз пўсти гўсфанд сохта шуда, аз ду сўрохии 

ба њам муќобил иборат мебошад: якеаш баромади њаво ва дига-

раш барои пайвастан бо хумдони маъдангудозї хизмат мекунад. 

Њаводами маъдангудозї ба њолати корї тарзе оварда меша-

вад, ки як дастро њамчун сарпўш истифода карда, сўрохии болоии 

дами оњангариро мањкам мекунад. 

Барои гудохтани маъдан аз ангишти чўби саксаул ё бут-

тањое, ки дар доманакўњњо мерўянд, сараввал ангишт тайёр ме-

карданд. Ангишт ва сурбро омехта карда мегудохтанд ва ќисм-

ќисм ба даст меоварданд. Сурби тоза дар ќисмати поёнии кўра 

љамъ мешавад. Њангоми миќдори сурб то ними кўра расидан, ба 

кори њаводињї хотима медињанд. Њунармандоне, ки бо дами 

оњангарї кор мекарданд, чўбдастањои дарозиашон то 2 метрро 

гирифта, муќобили њам истода, миќдори зиёди сурбро дар кўра 

барои аз дажѓол тоза кардан, људо мекарданд. Ин амалиёт то 

ваќте ки сурб тањшин нашавад, давом мекард. Баъд дажѓолњои ба 

сатњ баромадаро тоза карда, сурбро људо мекарданд. Сурбї 

људошуда, хеле ифлос буда, онро дар деги чўянгудозї шустан ло-

зим меомад. Баъди аз омехтањо људо кардан таќрибан то 65 кг 

сурбї тоза, боќї мемонад. Сурб ќариб 28 %-ро ташкил дода, ба-

рои як маротиба гудохтан тахминан 6 кг ангишт ва 16 кг маъдан 

рост меомад, ваќти гудозиш бошад аз 0,5 то 3 соат давом карда, 

дажѓол то 31 % ташкил медод. Барои коркарди маъдани зикр-

шуда дар давоми як сол њар шабонарўз 4 нафар корманд фаъоли-

ят мекарданд. 

Раванди мазкур се амалиётро, яъне истихрољи маъдан аз кон, 

тоза кардан ва гудохтани онро дар бар мегирад. Бо њамин гуна 

технология мардум дар як сол зиёда аз 1 тонна сурбро истењсол 

мекарданд.  

Истихрољи маъдан аз кон дар њамон даврањо хеле хавфнок 

буд. Њангоми истихрољи маъдан ягон хел чорањои муњофизатї 

андешида намешуд. 

Тањќиќотњои археологї имконият медињанд, ки суръати 

коркарди маъданњои фоиданоки он давра, даќиќона муайян 

карда шавад. Коркарди сурб аз њама осон ба њисоб мерафт. Аз он 
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дењањое, ки ба кон наздик будан њунармандонро љалб карда аз 

рўйи зарурият маъданро мегудохтанд. Дар љануби нишебии 

силсилакўњњои Њисор, дар оби дарёи Сорбух, Кондараи дараи 

Варзоб, Балљувон, ноњияи Мурѓоби Бадахшон, болообї дарёи 

Сосиќ, Зарафшону Истаравфшану Ашт аз наќбњо маъдани 

сурбдоштаро истихрољ мекарданд. Кормандон бо ёрии чоње, ки 

чуќуриаш то 120 метрро ташкил медод, ба кон медаромаданд. 

Аз маълумотњои таърихї аён мешавад, ки соли 1830 дар яке 

аз конњои сурби Ќаратоѓ дар натиљаи фурўравии наќб 200 нафар 

кўњканњо зери он мондаанд. Њамин гуна конњои калон ба хонњо 

тааллуќ доштанд ва дар онњо ањолии мањаллї кор мекарданд. 

Онњоро маљбур мекарданд, ки як миќдори муайяни сурбро ба ха-

зина супоранд.  

Дар натиљаи тањќиќотњои археологї якќатор боќимондаи 

конњои калони мањалњои Олтинтопкан, Такалї ва Консой ёфт 

шудаанд. Дар баъзе љойњо гурўњњои хурди заводњо пайдо карда 

шудааст, ки онњоро чун пунктњои металлистењсолкунии асрњои IX 

ва X њисобидан мумкин аст. 

Кўрањои маъдангудозї дар водии Зарафшон ва Ќаромазор, 

поёноби дарёи Кударї Шуѓнон, Дарвоз ва Бадахшон ёфт шуда-

анд. 

Кўраи маъдангудозї чунин кўрае мебошад, ки он дар ягон 

чуќурии замин, ки шакли ду бўтаро дорад болоињам гузошта 

шуда, поёниаш аз болоиаш хурдтар мебошад. 

Маъдани майдашударо бо ангишт омехта карда мерезанд. 

Мис, ки ба гудохтан шурўъ кард аз болои он боз омехтаи ан-

гишту маъдан мерезанд.  

Миси гудохта шуда дар зарфи поёнї љой мегирифт. Он мас-

сомадор буда, бо дажѓоли оњан омехта буд ва барои боз њам тоза 

кардан онро 2 ва 3 маротиба мегудохтанд. Вобаста аз миќдори 

коркарди маъдан аз 4 то 10 кўрањои гудозиш ва аз он зиёд низ кор 

мекарданд. 

Гузашта аз ин дар асрњои XIX баъди тараќќиёти техника  

мисро аз Уралу поёни Нижний Новгород меоварданд. 
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Дар замонњои ќадим нуќраро њамчун тилло махфї истењсол 

мекарданд. Саёњатчии машњур Марко Поло дар асри XIII ќайд 

менамояд, ки ноњияи Шуѓнон аз нуќра бой аст. Инчунин аз 

маълумотњо бар меояд, ки кони нуќраю мисии Ќаромазор дар 

асрњои V ва IX фаъолият мекард ва аз он тангањои дирњами ба-

ландсифат тайёр мекарданд. Онро бостоншиносон дар ки-

шварњои Филандия, Дания, Арманистон ва давлатњои дигар низ 

пайдо намудаанд. Дар асрњои XIX тољирони Осиёи Миёда ба 

Россия зиёда аз 3,6 тонна нуќраро содирот намуданд, ки ин шањо-

дати дар Осиёи Миёна мављуд будани конњои нуќра мебошад. 

Тањќиќотњои археологї, ќайдњои сарчашмањои таърихї ва 

конњои ќадими боќимонда ба мо нишон медињанд, ки ниёгони мо 

конњои маъданиро пайдо карда аз он маъданро хеле хуб истихрољ 

мекарданд. Яке аз наќбњои ќадима дар Осиёи Миёна ин кони Гўш 

мебошад. Он дар яке аз ноњияи кўњии Майдонтоѓ 20 км дуртар аз 

самти љануби ѓарбии шањри Исфара љойгир шудааст. Тањќиќот-

чиён муайян кардаанд, ки дар асрњои миёна аз ин љо маъдани 

оњан, сурб ва нуќра истихрољ карда мешудааст. Дар њамон наќб 

сутунчањои чўбин, ки онњо шифтњои болоиро медоштанд ва ин-

чунин норбонњои дароз, устухонњои одам ва асбобњои кўњканиро 

ёфтанд. Наќбњои кадимї хеле дарозу васеъ буданд. Дар он кор 

дар равшании шамъњои гилин иљро мешуд. 

Дуртар аз кони Ѓўта нуќтањои маъдангудозиро пайдо кар-

данд, ки дар он љо тўдаи дажѓолњо аз чуќурињои љойи кўра, ёфт 

шудаанд. Дажѓолњо аз омехтањои вазнини бойи оњан, манган ва 

порчањои шишагин иборат мебошанд. Аз рўйи ривоятњои мар-

думи мањаллї дар Дарвоз дар даврањои гузашта аз маъданњои 

оњандори кўњњо оњанро ба даст меоварданд. 

Дар вилоятњои гуногуни Осиёи Миёна сохтори кўрањои гу-

дозиши оњан аз њамдигар фарќ мекарданд. Вале моњияташон як 

хел будааст. Барои сохтани кўра љарињо ё нишебии теппањоро ин-

тихоб мекарданд. Деворањои кўрањо аз гили махсуси ба оташ то-

боваранда сохта шуда, аз њамон гил дудбароњои њалќамонанд ва 

дамлўла барои ба он њаво додан сохта мешуд. 
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Баландии кўраи оњангарї таќрибан 3 м-ро ташкил медод, ки 

як метраш дар зери замин, 2 - метри боќимондааш дар рўйи замин 

воќеъ мешуд. Ќисми болоии он то 15-20 см борик буда, дар он 

сўрохии дудбаро гузошта мешуд. Таги кўраро аз регсангчањо пур 

карда, сўрохиро аз пањлўяш бо порчањои дажѓол гузошта, бо-

лояшро бо лой мањкам мекарданд. Кўраро хушк карда, баъд ба 

гармкунї шурўъ менамоянд. Барои гарм кардани кўра таќрибан 

то 1000 кг чўбї дарахт сарф мешуд. Кўраро то 5 соат тафсонда, 

баъд ба он маъдан ва ангишти чўбро мерехтанд. Маъдан ва ан-

гиштро ќабат-ќабат гузошта бо таносуби 4 меъёр ангишт 1 меъёр 

маъдан, баъдан 4 меъёр ангишт ва ду меъёр маъдан, њамин тавр 

миќдори маъданро зиёд намуда, баъд аз он, то њолате, ки 

ќабатњои якхелаи ангишт ба амал наояд, кам мекарданд. Гудозиш 

то 3 шабонарўз давом мекард. 

Њаводињї бо дами оњангарї гузаронида мешуд. Дами оњан-

гарї аз пўсти гўсфанд сохта шуда, ду сўрохї, яъне њаводаро ва 

њавобаро дошт. Коргарон халтањоро ба дамлўлањо пайваст карда, 

онро ба кор медароварданд. 

Баъд аз гудозиш кўраро сўрох мекарданд, ки металли гу-

дохташуда ба новадони замин мерехт ва баъд аз хунук шудан он 

ба ќисмњо људо карда мешуд. Дажѓолњо дар дохили кўра боќї 

мемонданд, аз ин сабаб оњани гудохташуда тоза набуд, дар тар-

киби он порчањои дандонадори маъданњо ва дажѓолњо мављуд бу-

данд. Њамин гуна металлро дар устохонањои оњангарї чандин 

маротиба гудохта, минбаъд аз он њар гуна маснуоти оњанї тайёр 

мекарданд. 

Як кўраи гудозиш аз 10 то 25 маротиба ба гудохтан тобовар 

буд. Баъзан аз ин њам камтар, бинобар ин кўраро таъмир мекар-

данд ё ин ки аз нав месохтанд. Дар чунин кўрањо аз 750 то 900 кг 

оњанро гудохтан имконпазир буд. 

Одатан дар як ваќт 25 кўраро ба кор меандохтанд, ки зиёда 

аз 50 нафар њунармандон кор мекарданд. Кўрањоро ба навбат ба 

кор омода карда, дар њар кўра дар як ваќт 6 нафар усто маъдани 

оњандорро мегудохтанд, 4 нафар ба дами оњангарї машѓул бу-
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данду 2 нафар ангишт ва маъдан мекашониданд. Металли ис-

тењсолшударо ба кишварњои њамсоя содирот мекарданд. 

Дар Дарвоз коркард ва гудозиши оњан як ќатор фарќиятњо 

дошт. Ба як кўра аз 1,2 то 2,4 тонна металл меандохтанд ва гудо-

зиши он аз ду то 10 шабонарўз давом мекард, ки он аз њаљми ан-

гишту маъдан, ки аз чўби дарахти арча, чормаѓз ва дарахти ангу-

ри ёбої тайёр карда мешуд, вобаста буд. Ангиштро ба њамон 

кўрањое меандохтанд, ки дар онњо гудозиш гузаронида мешуд. Аз 

ангишт ва маъдан пурбор кардани кўрањо мунтазам гузаронида 

мешуд. Ба дараљаи пастшавии сатњи гудозиш, кўраро мунтазам 

бо ангишт ва маъдани оњан пур мекарданд. Оњане, ки аз њад зиёд 

гудохта мешуд, сифаташ бењтар шуда, металли ќиматбањо њисоб 

меёфт. Аз чунин оњан, ки номи шуѓнониро дорад, теѓї шамшер 

тайёр мекарданд. 

Арзиши 1 кг чунин оњан ба нархи як гўсфанд баробар буд. 

Аз оњани тайёршуда оњангарон њаргуна маснуоти заруриро тайёр 

менамуданд. Њунармандон моли худро барои фурўхтан намебур-

данд, баръакс тољирон аз љойњои гуногун ба назди онњо меома-

данд. Ба ивази оњан онњо матоъ, салла, пойафзол, меваи хушк, 

нон ва намак мегирифтанд. Њар як сокини ноњияи Ванљ дар даво-

ми сол як маротиба танњо ё бо њамроњии њамсоягон маъдани 

оњандорро мегудохтанд. Маъдан ва ангиштро дар фасли гармо бо 

тарзи артелї захира мекарданд. Ба њар як шахс ба њисоби миёна 

то 30 кг оњани гудохташуда рост меомад. Аз сабаби дуру дароз 

истењсол кардани оњан масоњати љангалзорњои Бадахшон хеле 

мањдуд шуданд. 

Дар њудуди Осиёи Миёна бисёр конњои оњандор дар водии 

Њисор, ќисми љанубии нишебињои кўњњои Њисор, болооби дарёи 

Киштўд, дарёи Саримай, дарёи Мурѓоб, дар ќаторкўњњои Ќаро-

мазор, Чоќадамбулоќ, Оќќўлак, Туранглї ва ѓайрањо мављуданд. 

Дар кони Чоќадамбулоќ дафинањои магнетит дар скарнњо, ки 

байни гранодиорит ва оњаксангњои эраи палеозой ба вуљуд ома-

даанд, љойгир шудаанд. Захираи он 60 млн.т мебошад. Маъдани 

ин кон барои иктишофи минбаъдаи саноати металлургияи сиёњи 



 

113 

 

љумњурї истифода бурда мешавад. Дар  атрофи ноњияи Дарбанд 

(Тегерма) ва дар Помир (Барч) конњои оњан мављуд аст. 

Мардуми Осиёи Миёна роњњои дигари ба даст овардани 

оњанро низ медонистанд. 

Иссиќќўл, ки он бо номи Темиртунор машњур аст, маънояш 

кўли оњанин мебошад. Реги соњили кўл дар баъзе љойњо дар тар-

кибаш магнетит дорад, ки он дар ваќти талотуми мављњо тоза 

мешавад. 

Аз ин магнетит ќирѓизњо яроќ ва њар гуна олоти оњанин, 

кордњо, зоѓнўл, лом, мех тайёр мекарданд. Технологияи тайёр 

кардани оњан чунин буд. Дар аввал оњани љамъшударо шуста аз 

рег тоза мекарданд, ки дар натиља магнетит, ки вазнин аст ба 

тањшини мефарояд. Минбаъд онро хушк карда ба кўраи оњангарї 

ангишт ва оњанро омехта карда мерехтанд. Баъдан бо ёрии 

сўрохии њавогузар бо дуддами њаводињї, њаво медоданд. 

  

Гурӯҳи умумии мис ва биринљї 

 

 Омӯзиши ёдгориҳои металлии асри биринҷиро дар мин-

тақаҳои фарҳангӣ ва таърихии ҷануби Ӯзбекистон, Туркманистон 

ва Тоҷикистон дар самти таърихӣ ва металлургӣ мувофиқи бар-

номаи таҳияшуда дар лабораторияи таҳлили спектралии Акаде-

мияи илмҳои Русия (Черних, 1970; 1976) тањлил кардаанд. 

Тањќиќоти спектралии металлї ба гурӯҳҳои металлургӣ ва хими-

явӣ тақсим карда шудаст. Људокунии онҳо аз њисоби коркарди 

омории маълумот дар бораи таркиби химиявии мис ва хӯлаҳои он 

анҷом дода шудааст, ки дар онҳо таносуби консентратсияи ѓашњо 

омӯхта шудааст. Сипас хусусиятҳои химиявӣ ва металлургии ме-

таллҳо муқоиса карда шуданд, гурӯҳҳои ба ин монанд ошкор ва 

муттаҳид карда шуданд. Таҳлили картографии тақсимоти наму-

наҳои гурӯҳҳои химиявӣ ва хӯлаҳои сурб гузаронида шуд, ки дар 

асоси он ва маълумоти геохимиявӣ кӯшиш карда шудааст, ки ме-

таллро ба манбаъҳои аслии маъдан пайванд кунанд. Ҳангоми 

таҳлили комплексҳои маҳсулот ба гурӯҳҳои металлургӣ ва хими-
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явӣ ба сифати ибтидої маҷмӯаи як ёдгории ҷудогона, баъзан як 

гурӯҳи ёдгорӣ, хизмат мекард. Ҳамзамон, ба таври оморӣ аз 10 

ашё ва ё бештар аз он кор карда шудааст. Бо камтар миқдори боз-

ёфтҳои ба гурӯҳҳо тааллуқдоштаро бо монандии дар маҷмӯи 

намунаҳо ѓашњои муайяншударо муайян карданд. Илова ба 

маҳсулоти ёдгориҳои фарҳангии махсус, инчунин бозёфтҳои та-

содуфї тањќиќ карда шудааст. Гурӯҳбандии ин гуна ашёҳо аз 

рўйи гурӯҳҳои химиявӣ-металлургӣ бе коркарди маълумотҳои 

оморӣ аз рӯйи асоси ба ҳам монандии таркиби химиявии металл 

бо гурӯҳҳои интихобшуда гузаронида шудааст. 

 Гурӯҳҳои металлургӣ. Ќадимтарин металли Осиёи Марказии 

љанубї ба ҳафт навъи хӯлањо - ќалъагї, сурб, арсен, ќалъагию 

сурб, арсену сурб, ќалъагї-сурма-арсении биринљї ва миси тоза 

ҷудо карда шудааст. Ѓайр аз ин дар коллексияи ёдгорињо маснуот 

аз бисту се нуқра, се сурб, як оҳан ва як маҳсулоти биметалӣ (би-

ринҷӣ-оњан) ба ќайд гирифта шудааст. Дар байни онҳо, ресепти 

пешбар ин мисҳои холис (48,7 %) ва биринљии ќалъагидор (32,5 

%) мебошанд. Ба онҳо пас аз биринҷӣ сурбдор (5,7 %), арсендор 

(4,9 %), сурбу арсендор (3,2 %) ва сурбу ќалъагидор (1,8 %) оварда 

шудааст. Ҳиссаи умумии намудҳои дигари хӯла дар маҷмӯаҳо но-

чиз аст ва 3,2 %-ро ташкил медиҳад. 

1. Миси металлургии тоза (Cu). Баъзе маснуоти ин гурӯҳ дорои 

арсени зиёд аз 0,3 то 3 %, камтар аз он сурб то 3 % ва ќалъагї то 

0,5 % мебошанд. Ҳамин тавр, зиёд шудани консентратсияи ин 

ѓашҳо эҳтимолан бо истифодаи маъдани полиметаллї бо арсен, 

сурб ва аз сурб бой карда шудааст, вобастаанд.  

2. Хўлањои биринљии ќалъагї (Cu + Sn). Ба онҳо ашёе дохил меша-

вад, ки миқдори сурб аз 0,8 % зиёд. Дар баъзе ҳолатҳо, зиёдшавии 

консентратсия арсен ба љойи ќалъагї қайд карда шудааст. Бо-

зёфтњо бо ин таркиби хўла кам ёфт шудаанд. 

3. Хўлањои биринљии ќалъагї (Cu + Pb). Дар коллексияи маснуоти 

ќадимї ду сарҳади фарќкунандаи хўлаи ќалъагидор муайян карда 

шудааст. Барои металлҳои қадима сарҳади доираи 2-4 %-ро       
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муайян кардан мумкин аст. Шартан, он бо 3 % муайян карда 

шудааст. Дар металлҳои қабилаҳои даштӣ хати он пасттар ва ба 

1% баробар аст. 

4. Хўлањои биринљии арсенї (Cu + As). Људо кардани сарҳади 

хӯлаҳои сунъӣ бо иловаи арсен шартан ҷудо карда шудаанд. Ба 

монанди сурб он аз фосилаи 2-4 % мегузарад. Дар коллексия як-

чанд намунаҳо бо чунин таркиби арсен вуҷуд доранд, аммо бо 

баҳисобгирии ашёҳо бо миқдори зиёди арсен, ки онро ба миси 

«холис» дохил мекунанд, ҳиссаи он бозёфтҳо то 21% афзоиш 

хоҳанд ёфт. 

5. Хўлањои биринљии ќалъагию сурб (Cu + Sn + Pb). Дар металлҳои 

фарҳангҳои ҷанубӣ ва шимолӣ ду ресепт барои ин навъи хӯла му-

айян карда шудаанд. Дар маҷмӯаҳои ёдгориҳои навъи қадимии 

шарқ хўлањои ќалъагию сурб дорои маснуотҳое мебошанд, ки 

миқдори ќалъагї ≥ 0,8 % ва сурб 4 % -ро ташкил медиҳад.  

6. Хўлањои биринљии сурб-арсенӣ (Cu + Pb + As). Пайдоиши 

сунъии онҳо боиси консентратсияи баланди сурб ва арсен гар-

дида, баъзан 10-12 % -ро ташкил медиҳанд. Сегрегатсияи сарҳади 

хўлаи биринљии сурбу арсен хусусияти коркарди металлии 

фарҳангҳои дақиқи қадимаро доранд, ҳамон тавре ки барои сурб 

бинар ва хӯлаҳои арсен аст. 

7. Хўлањои биринљии ќалъагї-сурма-арсенӣ (Cu + Sn + Sb + As). Аз 

дигар намудҳои хӯла онҳо бо миқдори зиёди ќалъагї > 10 %, сур-

ма > 1 % ва арсен > 1 % фарқ мекунанд. Консентратсияи дигар 

омехтаҳо ночизанд. 

8. Биллон (Cu + Ag). Дар чунин хӯлаҳо консентратсияи нуқра аз 

мис камтар аст. Миќдори дигар ѓашњо каманд. 

 

Базаи маъдани мис ва мушкилоти манбаъҳои маъданӣ 

 

 Территорияи ҷануби Осиёи Марказӣ дар самти кушод тақрибан 

2000 км дарозӣ дорад, ки дар сарҳад бо Эрон ва Афғонистон воқеъ 

аст, минтақаҳои ҷанубии Туркманистон, Ўзбекистон ва Тоҷикистонро 
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аз соҳили баҳри Каспий дар ғарб ва дар шарқ бо Помири Шарқӣ дар 

бар мегирад. Дар асоси хусусиятҳои ҷуғрофӣ ва геологӣ, минтақаи 

омӯзишро метавон ба ду қисм тақсим кард: ғарбӣ асосан ҳамвор ва 

шарқӣ бо системаи васеъи кӯҳӣ рушд ёфтаанд. Қисмати ғарбӣ, ки ба 

Туркманистон комилан мувофиқ аст, фаро гирифта шудааст бо 

даштњо (биёбонҳо) лавњаи Турон, ки аз болои он ќаторкӯҳи Копетдаг 

мебарояд. Охирин, ки минтақаи кӯҳистони Туркманистону Хуросон 

мебошад, бо љойи нисбатан танг, шимолу ғарбї барои бештар аз 500 

км ва баландии то 2,5 км вусъат ёфтааст. Дар ќисми туркмании Ко-

петдаг ќаторкӯҳҳо минтақаи васеъ ва кӯҳҳои паст бидуни пӯшиши 

ҷангал бо марғзорҳо васеъ мебошанд. Дар Копетдаг дарёи тирагии 

Сумбар ибтидо мегирад.  

 Қисми шарқии ҷануби Осиёи Марказӣ ба худ ҳавзаи васеи да-

рёҳои Амударё, Сурхон, Кофарниҳон, Вахш, Қизилсу, Панҷ, Мурғоб, 

Ғунт ва Шаҳдараро бо шохобњои сершумори худ дар бар мегирад. Он 

системаҳои кўњии Помир ва Ҳисорро муттаҳид карда дар байни онњо 

қуллаҳои Помир, ки аз 7 км зиёд аст, ҳамроҳ бо Тян-Шон љойгиранд. 

Дар љануб аз қаторкўњњои пеш аз Помири Ғарбӣ (Кӯҳистони Бадах-

шон) ва Помири Шарқӣ қаторкӯҳҳо ва водиҳои ҳам самтҳои мери-

дианӣ ва ҳам паҳноӣ мавҷуданд. Кӯҳҳои Помир бо кӯҳҳои баланд, 

миёна ва кӯҳҳои паст ва минтақаҳои гуногуни табиӣ фарқ мекунанд.  

 Дар ғарби қаторкӯҳҳои пешрафтаи Помир қаторкӯҳи Ҳисор ҷой-

гир аст. Якҷоя бо қаторкӯҳҳои Туркистон ва Зарафшон, ќаторкўњи 

Ҳисор ба системаи кӯҳҳои Алайск тааллуқ доранд. Қуллаҳои баланд-

тарини Ҳисор, ки аз 5 км зиёданд, дар болооби дарёи Кофарниҳон дар 

шарқи Ҳисор ҷойгир шудаанд. Дар минтақаи ғарбии ин қатор, қул-

лаҳои хеле баланд мавҷуданд, ки ба баландии зиёда аз 4 км мерасанд. 

 Дар зер конҳои нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор, аз тарафи 

шимол шохобҳои ғарбӣ ва шадидтарини ин минтақаи кӯҳӣ дар қала-

мрави баррасишаванда дохил карда нашудаанд. Онҳо дар якҷоягӣ бо 

сохторҳои кӯҳии Тян Шон ва Олой минтақаҳои фарҳангӣ ва таърихӣ 

дар минтақаи шимолии Осиёи Марказӣ ташаккул ёфтаанд. Аз рӯи 

сохтори геологӣ ва аз ҷиҳати ҷуғрофӣ, массаи ҷанубии қаторкӯҳи 
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Ҳисор ба ду қисм тақсим мешавад: Ҳисори Ғарбӣ ва Ҳисор-Каратегин. 

Минтақаи маъмурии аввалиндараҷаи онҳо қисмати ҷанубу шарқи 

Туркманистон ва минтақаи ҷануби Ӯзбекистонро дар бар гирифта, 

силсилакӯҳҳои Кугитангтой, Сусистой, Бойсунтой ва Сурхантойро 

муттаҳид мекунад. Масоҳати қисми дуюм - шарқ бо қаторкӯҳҳои Ќа-

ратой, Актой, Рангунтой ба Тоҷикистон тааллуқ дорад. Водиҳои мин-

тақаи тавсифшуда асосан дар самти меридиан ҷойгиранд. Танҳо во-

дии Ҳисор бо қаторкӯҳи ҳамин ном аз шарқ ба ғарб тӯл мекашад. 

 Дар зер мавод аз сарчашмаҳои адабиёт ва ҳисоботи геологӣ 

оварда шудаанд ва инчунин аз рўйи конњо территория омӯхта шуда-

аст. Зуҳуроти маъданӣ дар ду минтақаи кӯҳӣ-ҷуғрофӣ ба назар ги-

рифта мешаванд: Ҳисори ҷанубӣ ва Помир (расми 11). 

 
Расми 11. Харита-наќшаи љойгиршавии минтаќањои кўњї ва 

конњо дар Љануби Осиёи Миёна. Аломатњои шартї: I - Љануби 

Њисор; II - Помир. А – конњои мис; б – конњои мису ќалъагї; в – 

конњои полиметаллї; г – њавзаи маъдани мисии Гаурдак; д – 

сарњади ноњияњо; е – конњое, ки дар ќадим истифода шудаанд. 
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Канданињои фоиданок дар љануби Њисор 

 

 Дар ҷануби Ҳисор, конњои маъданї ба давраҳои палеозой, 

Мезозой, Кейнозой ва Алпинӣ дохил мешаванд. Пойгоҳи маъдан 

дорои конҳои намудҳои гуногуни таркиби геохимиявӣ мебошад. 

Дар ин љо пайдоиши маъданҳои мис, полиметаллҳо, оҳан ва объ-

ектҳои комплексии маъдан, ки аз мис, ќалъагї, сурб, руҳ, хеле кам 

арсен ва сурма маълуманд. 

 Дар байни конҳои мис регсангҳои қаҳваранг ба ҳавзаи 

маъдани Гуридак дохил мешаванд, ки дар ҷанубу шарқи Туркма-

нистон ҷойгир аст, мавриди таваҷҷуҳи махсус қарор мегирад. 

Пайвастањои мисии оксидии гилдор, регсангҳо ва вараќсангҳо аз 

3 ќабати маъдан, бо ғафсии умумии 15 м ва дар қабати поёнии 

онҳо ба ҳам дар чуқурии (то 400 м) дар 23 нуқта, ёфт шудааст. 

Кони мисини Гаурдак 80 км ба шимоли Амударё ва 50 км ба ғарб 

аз қаторкӯҳи Кугитангтой тӯл мекашад. Натиҷаҳои назарраси ин 

маъдани мис дар кӯҳҳои Каттаур-Той, Тюбеготан, Кундаланг-

Той, дар наздикии деҳаҳои Хоља-Караул, Бозор-Тюбе, Кучи-Танг 

ва ғайра дида мешаванд. Миќдори мис дар маъдани мисҳои 

Гаурдак ва регҳо аз 0,2-9 %, баъзан то 14 % мерасад. Аз гуфтаи 

геологҳо бармеояд, ки дар солҳои 30-юми асри гузашта 

регсангҳои мисии ҳавзаи маъдани Гаурдак аҳаммияти саноатӣ 

доштанд ва метавонад боз як тавоноии манбаъ (пас аз Олмалик) 

барои саноати мис дар Осиёи Миёна бошад. Ягон далели исти-

хроҷи мисии қадим дар ин минтақа вуҷуд надорад. Геолог Н.В. 

Ионин мавҷудияти наќбҳои қадимиро дар доманакӯҳҳои шимолу 

ғарбии кӯҳҳои Кугитангтой нишон медиҳад. Аммо ин пайроҳаҳо 

ба кони мисҳои кварс-порфирии навъи дигар мебарад. Регсангҳои 

мисини Гаурдакиро бостоншиносон таҳқиқ накардаанд.  

 Илова ба зуҳуроти мисини Гаурдак, кони регҳои майда дар 

доманакӯҳҳои ҷанубии Ҳисор дар миқёси хурдтар қайд карда 

шудаанд. Аз Шарқ ба паҳлӯи қаторкӯҳи Кугитангтой конҳои ин 

навъ дар шимолушарқ 24 км аз шимолу шарқи Широбод ҷойгир 
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шудаанд. Конњо дар баландии 800 м аз сатҳи баҳр ҷойгиранд. Ду 

кони маъданӣ дар ин ҷо муайян карда шудааст: яке дар шоҳроҳи 

Шакарлик-Остона ва дигаре дар дохили сарҳади табиӣ Когний-

Сой. Қабати маъдани мис дар ин баромадҳо 200-250 м бо ғафсии 

миёнаи 0,3 м тўл кашидааст. Минерализатсия дар баромадҳо асо-

сан бо мис ва атакамити кабуд муаррифӣ мешавад. Мувофиқи 

таҳлилҳои маъдан миќдори мис дар маъдан 3,9 % -ро ташкил 

медиҳад. Дар ҳудуди минтақаи зикршуда конҳои регњои мисин 

инчунин дар минтақаи Ширкент-Қаратоғ ва болооби дарёи Лу-

чоб маълуманд. Мутаассифона, маълумотњои геохимиявӣ дар бо-

раи ин объектҳои маъдан маълум нестанд. Мувофиқи маълумоти 

муҳаққиқон (Новиков, Радилиловский), дар асри биринҷӣ, ҳу-

нармандони маҳаллӣ мисҳои худрўйро дар болооби дарёи Лучоб 

пайдо карданд. Онҳо истеҳсоли маҳсулотро бо ду табари втулка-

дори охири њазорсолаи III ибтидои ҳазорсолаи II пеш аз милод 

дар деҳањои Аракчин ва Шар-Шар тасодуфан пайдо кардаанд. 

 Олотњои рехташуда омехтаҳои ночизи мис дошта, аз ҷиҳати 

химиявӣ ба миси Лучоб мувофиќат мекунад. Дар ҳамон ҷо, дар 

болооби дарёи Лучоб конҳои қадимаи мис ва шлакҳои замони 

номуайянро бо маъдани мисҳои порфиритӣ пайдо карда буданд. 

Дар ноҳияи Ҳисор конҳои мисҳои порфирӣ камёбанд. Бояд, кайд 

намуд, ки кони зикршудаи Лучоб дар баландии 1800 м 45 км ба 

шимолу ғарби Душанбе ҷойгир мебошад. Майдони маъдании ин 

кон бо қатори порфирии серитизатсия ва пиритизатсияшуда, ки 

дарозиаш 3 км ва бараш 0,5 м ифода ёфтааст. Дар рӯйи замин ми-

нерализатсияи мис танҳо дар табиат ва дар сатҳи хурд дар шакли 

малахит пайдо шудааст. Дар болооби дарёи Лучоб дар наздикии 

деҳаи Ширатола боз як кони маъдани дарозиаш 1,5 км ва то да-

розии 100 м дорост. Маъдани он ба намуди халкопирит ва мала-

хит нишон дода шудааст. Таҳлилҳо нишон доданд, ки миқдори 

мис дар маъдан то 3 % -ро ташкил медиҳад.  

 Дар доираи минтақаи тавсифшуда шумораи зиёди конҳои 

полиметаллї бо таркиби комплексии маъдан, ки дорои сурб, руҳ, 
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мис ва ќалъагї мављуд мебошанд. Дар ќаторкўњњои Кугитангтой 

зиёда аз 10 намуди зуњуроти маъданњои мусковит, хлорит, пирит, 

магнетит, гематит, шпати даштї, галенит ба миќдори кам касси-

терит, халкопирит, барит ва арсенопирит паҳн шудаанд. Дар 

байни онҳо нисбатан конҳои калон Чўянкон, Тилякон ва Янгикон 

мебошад, ки дар маркази минтаќаи ќаторкўњњои Кугитангтой 

ҷойгир мебошанд. Конњо дар баландии 2100-2500 м аз сатҳи баҳр, 

11-13 км аз шимолу ғарб аз деҳаи Кампиртепе ҷойгиранд. Зуњуро-

ти Чўянкон бо минерализатсияи мис-ќалъагї-полиметаллии вис-

мут вомехўрад. Миќдори ќалъагї дар маъдан таѓйирёбанда буда 

аз 0,1 % то 0,3 %, камтар аз 0,4-0,6 %-ро ташкил медињад. Миќдо-

ри миёнаи руҳ, сурб ва мис 0,01-0,05 % мебошад. Аммо дар баъзе 

ҷойҳо консентратсияи ин омехтаҳо зиёд мешаванд: руҳ то 3,2 %, 

сурб ва мис то 1 %. Дар 3 км аз шимолу шарқї кони Тиллокон 

мављуд мебошад, ки сурбу оњан дорад. Таркиби минералогии 

маъдан камњосил мебошад. Ба ғайр аз кварс галенит, халќопирит, 

сфалерит ва ба миќдори кам малахит, серрусит, англезит ва гид-

роксидҳои оҳан ба миқдори зиёд мавҷуданд. Дар таркиби рагҳои 

маъдан сурб таѓйирёбанда аз 1 % то 8,4 %, руҳ аз 2 % то 13,7 % 

мављуданд. Кони Янгикон 6 км аз самти ғарби маъдани Чўянка-

нон ҷойгир аст. Аз маъданҳои маъданӣ мусковит, хлорит, шипати 

даштї, пирит ва гематит васеъ паҳн шудаанд. Касситерит, халко-

пирит ва галена камтар маъмул аст, дар ҳолатҳои ҷудогона арсе-

нопирит қайд карда мешавад. Миќдори ќалъагї таѓйирёбанда 

вобаста аз чуќурии гуногуни кон аст: дар сатҳи таќрибан 0,1-0,3 

% дар чуќурии зиёда аз 40 метр ба 2,75 % мерасад. Дар зуњуроти 

маъдан зиёда аз 20 наќбњои қадимии намудњои гуногун бо андо-

зањои гуногун, инчунин миқдори зиёди изҳои истењсолоти метал-

лургї дар шакли майдонҳои дажѓол ва боқимондаҳои оташдонҳо 

муайян карда шудааст. Таҳлили спектралии намунаҳои маъдан ва 

дажголњо (шлак) нишон медиҳад, ки дар давраи қадим истихроҷи 

сурб, руҳ, ќалъагї, оҳан ва эҳтимолан мис ба роњ монда шуда буд. 

Таркиби химиявии маъдани конњои Чўянканон, Тиллокон ва Ян-



 

121 

 

гикон аз ёдгориҳои металлии асри биринҷии Осиёи Марказӣ 

фарқ мекунанд. 

Эҳтимол ин наќбҳо ва изҳои гудозиши металлҳо аз асрҳои 

миёна оғоз ёфтаанд.  

 Дар шимолу шарқи қаторкӯҳи Кугитангтой дар кӯҳҳои Сур-

хантой ва Бойсунтой геологҳо 25 объекти маъдании полиметал-

лиро пайдо кардаанд. Ин асосан зуҳуротњои хурд аст, ки аҳамми-

яти саноатӣ надорад. Танҳо майдони маъдани Хандизи дар мин-

тақаи Сурхантой мавҷудбуда яке аз конҳои калон ба ҳисоб мера-

вад. Барои он мавҷудияти минтақаҳои оксидшуда бо маъданҳои 

англесит, серуссит ва минтаќањои сулфиди дорои галенит, сфале-

рит, халкопирит, пирит мебошад. Дар зуњуроти маъданї миќдори 

сурб ба 2,8 %, руҳ 1,64 %, мис 0,13 % мерасад. Якҷоя бо онҳо 

миќдори зиёди нуќраро муайян кардаанд. Дигар зуҳуроти поли-

металлҳои Сурхантой ва Бойсунтой ба намудҳои колчедани сул-

фур тааллуқ доранд. Баъзеи онҳо аз руҳ ва сурб камњосиланд. Дар 

бораи коркарди онҳо дар замонҳои қадим, ба истиснои кони 

Хандиза, ки дар ин ҷо наќбҳои қадимӣ ва майдони дажѓолњои за-

мони номуайянро пайдо кардаанд. Объектҳои маъдании архео-

логӣ дар минтақаи Бойсун-Сурхантой кам омӯхта шудаанд. 

 Як миќдор зуњуроти колчедани мис дар ҳавзаи дарёи Шир-

кент (Киндик), Лучоб, Қаратоғ ва Ханка дар ҷанубу ғарби 

Тоҷикистон  маълуманд. Дар яке аз зуњуроти маъдани мису 

ќалъагидор дар болооби дарёи Ширкент наќбњои зеризаминии 

қадимии хеле калон вохўрдаанд. Дар наздикии наќбҳо металл гу-

дохта шудааст. Истихроҷи маъданњои полиметалӣ дар қисми 

шарқии қаторкӯҳи Ҳисор иљро карда мешуд. Дар ҳавзаи болоии 

дарёи Ќаратоѓ дар нишебиҳои кӯҳҳои Загарго маъдани нуќраю 

сурб истихроҷ мешудаанд. Аз наќбҳои қадимии ҳавзаи дарёи Се-

миганљ (Такоб) ва Варзоб сурб истихрољ мекарданд. Илова ба 

инҳо, қайд кардан зарур аст, ки маъданњои полиметаллии Сафет-

Дарҷак, Диамалик ва Вармоник дорои маъданҳои кварс-барит-

фторит мебошанд. Дар баробари корҳои истихроҷи маъдан дар 
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ин ҷо сурб гудохта мешудааст, ки инро кӯраҳои металлургии дар 

наздикии деҳаи Магмуруд воќеъ буда, шаҳодат медиҳанд. 

 

Канданињои фоиданок дар Помир 

 

 Пойгоҳи маъдани Помир хеле кам мис дорад. Дар сарчашмаҳои 

адабиёт тавонистанд маълумоти камҳаҷмро дар бораи 10 зуњуроти 

маъдани мис ҷамъ оваранд. Ҳафтои онҳо дар ноҳияҳои Мурғоб, 

Ќалъаихум ва Ишкошим мањдуд шудаанд. Конҳо ба намуди колчеда-

ни мис тааллуқ доранд. Дар сатњи минтақаҳо маъдани оксидшуда, бо 

маъдани дуюмдараҷа дар шакли малахит ва миси кабуд вомехўранд. 

Се намуди дигари маъданро конҳои регҳои мис, ки дар нишеби ҷану-

бии қаторкӯҳҳои Петр I ҷойгиранд, нишон медиҳад. Минералҳои асо-

сии маъдан миси кабуд мебошад. Қабати маъдани яке аз ин конҳо бо 

тавоноии 1-2 м метавонад ба 250-300 м расад. Тањлилњо нишон 

медињад, ки миќдори мис дар маъдан 1,14 %-ро ташкид медињад. Чу-

нин зуҳуроти маъдан дар регсангњое, ки дар масофаи 2,5 км аз шимолу 

ғарб аз деҳаи Костарош ва дар наздикии деҳаи Файзобод љойгиранд 

ба қайд гирифта шудааст. Дар баъзе аз конҳои зикршуда, дар қадим 

маъдан истихрољ шуда дар назди онҳо мис гудохта мешудааст. Вақти 

истихроҷи мис дар ин минтаќањо муқаррар карда нашудааст. 

 Маълумот дар бораи конҳои қадимӣ ва нуқтаҳои истеҳсолоти 

металлургӣ дар Помир аз ишораи геологҳо ва сайёҳон маълум буда, 

ҳатто дар асри XIX дар асарҳои худ М.А. Бубнова навиштааст. 

Муҳаққиқ қайд мекунад, ки истихроҷи мис дар асрҳои миёна аз асри 

XI то асри XIX дар минтаќаи Бозордара-Сасик гузаронида шудааст. 

Аксарияти наќбҳо дар маҳалҳо хурд ва табиӣ мебошанд. Ғайр аз ин 

дар минтақаи деҳаи Кударӣ дар ҷануби Помир якчанд конҳои нуќра 

ва сурб, ки ба гуфтаи геологҳо метавонанд дорои аҳаммияти саноатӣ 

бошанд, мављуд буданд. Истихроҷи тилло ва нуқра дар маъданҳои қа-

димии Помир нақши муҳим доранд. Марказ, ки аксари конҳои ме-

таллҳои қиматбаҳоро муттаҳид мекард, дар водии дарёи Акҷилои 

Шимолӣ дар ноҳияи Мурғоб ҷойгир буд. Ба ѓайр аз наќбњои қадимӣ, 
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нуқтаҳои металлургї ва изи маъдани гудохташудаи сершумори 

нуќраро муайян кардаанд. Оғози кор ба охири асри X рост меояд. 

Давраи интенсивии истеҳсолот дар асри XI паст мешавад. Дар бораи 

коркарди наќбњои мис, полиметаллӣ, ќаблан дар Помир ягон маълу-

мотњои барваќт вуҷуд надорад. 

 

Робитаи метал бо сарчашмаҳои наќб ва ноњияҳо 

 

 Дар доираи васеи масъалаҳои омӯзиши истеҳсолоти металлур-

гияи қадимаи Осиё Миёна масъалаҳои муайян кардани манбаъҳои 

маъданро дар бар мегиранд. Маълумоте, ки ҳоло дар адабиёти гео-

логӣ ва бостоншиносӣ мавҷуд аст, дар бораи маълумоти умумӣ дар 

бораи нақши манбаъҳои маҳаллии ашёи хом дар рушди коркарди ме-

талл дар давраи қадим кофї нест. Омўзиш дар минтақаҳои истихроҷи 

маъдан ва истеҳсоли гудозиши мис нишон медиҳад, ки ҷустуҷӯи ашёи 

асри энеолит ва биринљї хеле душвор аст. Сабабҳои он ин истихроҷи 

маъдани пуриқтидори миёна дар асрҳои миёна, несту нобуд кардани 

пайдоиши наќбҳои қадимӣ, набудани манбаъҳои хаттӣ ва истифодаи 

муосири конҳо мебошанд. Ҳамаи ин муқаррар кардани шиносоии 

наќбҳо ва мансубияти фарҳангии наќбканони ба онҳо таҳияшударо 

ғайриимкон менамояд.  

 Дар мисҳои фарҳангҳои ҷануби Осиёи Марказӣ аз ќалъагї, сурб 

ва арсен иловаҳои сунъї мекарданд. Ин лигатурњо бо таркиби худ бо 

мис консентратсияҳои гуногун аз рўйи сифат хўлањои гуногунро ба 

вуљуд меоранд.  

Ќалъагї. Металли нуқрагини сафед, мулоим ва чандирї, нуқтаи 

гудохташавиаш 231,9 °C аст. Њангоми миќдори ќалъагї 13 % будан, 

нуқтаи гудозиши мис аз 1083° то 980-800 °C паст мешавад. Бариловаи 

ќалъагї сифати рехтагарии мисро бењтар карда хосияти нармии онро 

таѓйир медињад. Аз омехтаҳои начандон зиёди ќалъагї масалан аз 1 % 

оғоз карда мис сахттар мешавад. Дар ваќти миќдори ќалъагї 10 % бу-

дан њангоми кўфтани хўлаи биринљї сахтии он аллакай аз сахтии 

пўлод кам нест. Гузашта аз ин, чунин хўлаи биринљї комилан сайқал 
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дода мешавад. Бо вуҷуди ин бо зиёд шудани миқдори ќалъагї мўртии 

(зудшикан) биринҷӣ меафзояд. Биринҷӣ бо 30 % омехтаи ќалъагї 

мўрт ва сахт мешавад. Бо афзоиши минбаъдаи консентратсияи ин 

омехтањо сахтии хӯла кам мешавад. Бо иловаи ќалъагї ба мис рангаш 

низ таѓйир меёбад. Њангоми миќдори ќалъагї то 10 % хўлаи биринљї 

ранги тиллоиро мегирад, њангоми 20-30 % ранги он ба зарди сафедтоб 

мубаддал шуда, вале дар ваќти зиёда аз 30 % хўлаи биринљї ранги 

нуќрагини сафедро мегирад. 

 Таҳлили хўлаи биринљии ќалъагидори дар фарҳангҳои ҷануби 

Осиёи Марказӣ овардашуда нишон медиҳад, ки миќдори сурб дар ак-

сарияти бозёфтҳо дар ҳудуди аз 0,8-1 % то 18-20 % аст. Мавҷудияти 

чунин миқдори ќалъагї ба хӯла таъсири мусбӣ мерасонад, тавре ки ба 

рехтагарони Осиёи Марказӣ хуб маълум буд. Мисоли равшани ин ои-

наҳо бо диски мудаввар ва дастаки паҳлӯ аз шаҳраки Сапаллитеп ме-

бошад. Њамин гуна диски оинањо аз хўлањои рехташуда дар таркибаш 

то 14 % ќалъагї дорад. Албатта иловањо барои бењтар шудани хоси-

ятњои рехтагарии металл ва ноилшавї ба сифати љилои диски оина 

мебошад. Дастаи ин оинањо мумкин аст аз мис ё ин ки аз хўлаи би-

ринљии сурбу арсендор бо миќдори ками ќалъагї (камтар 0,5 %) сохта 

шудааст. 

Сурб - металли кабуду хокистарӣ, вазнин, мулоим ва чаќушхўр 

бо ҳарорати пасти гудозиши 327,4 °C мебошад. Њангоми илова карда-

ни сурб ба мис нуқтаи гудозишро каме паст мекунад. Ба андозаи 

бештар сурб хосияти рехтагарии мисро такмил медиҳад. Якҷоя дар 

робита бо сегрегатсия он сифати хӯлаҳоро паст мекунад. Рехтагарї аз 

хўлаи биринљии сурб, якхела бо иловаҳои ками сурб якхела шуда, бо 

иловаҳои зиёди онҳо гуногун мешаванд. Мавҷудияти иловагии сурб 

сегрегатсияи хўларо коҳиш медиҳад. Аз ин рӯ, њунармандони рехтага-

рии қадим кӯшиш мекарданд, ки сурбро бо дигар омехтаҳои гудозан-

да илова кунанд. Хўлањои рехташудаи биринҷии сурб дар ваќти хунук 

буданаш кўфта мешавад. Фарқияти вазнҳои мушаххаси мис (8,93) ва 

сурб (11,34) метавонад ба камбудӣ дар хӯла деламинатсияи он оварда 

расонад. Бинобар ин тайёр кардани хўлаи биринҷӣ бо консентратсияи 

баланди сурб маҳорат ва малакаи калон талаб мекард. 
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 Дар ёдгориҳои асри биринҷии Осиёи Марказӣ якчанд ашёҳои 

металлӣ маълуманд, ки аз хўлањои сурб бо миќдори сурб 3 % ва аз ин 

њам зиёдтар сохта шудаанд. Дар байни онҳо 44 маснуот бо ҳадафи 

функсионалии маълум ва 34 маснуот бо порчаҳои номуайян сохта 

шудаанд. Дар ҷануби Осиёи Марказӣ ашёҳои динӣ (муҳраҳо) ва 

ҷавоҳирот (сўзанҳо, дастбандҳо, чангакҳо) ва машкиҳо аз чунин би-

ринҷӣ рехта мешуданд. Ин намуди хӯла дар истењсоли асбобу анљом 

қариб ҳеҷ гоҳ истифода нашуда буд. Вақте ки мо инро баррасӣ меку-

нем, барои истеҳсоли маснуоти заргарӣ ва сфрагистикӣ металл бо ху-

бӣ рехтагарӣ мешавад. Чунин корҳо ба коркарди кўфтан ниёз надо-

штанд. Маҳсулоте, ки дар таркиби онҳо миқдори зиёди омехтаи сурб 

мављуд буд њангоми кўфтан (пачаќкунї) сифати паст дошт (сабаби ин 

ҷудошавии хӯла мебошад). 

Арсен - элементи кристаллии зудшикан бо љилои нуќрагин ме-

бошад. Зичии он 5,72 г/см³, дар 615 °C (сублиматсия) табхир мешавад. 

Дар ҳаво марги муш оксид шуда, тираранг мешавад. Омехтаи арсен 

бо даҳҳо фоиз сифати рехтагарии мисро беҳтар мекунад. Ғайр аз он, 

њарорати гудозиши хўлаи биринҷии арсен аз мис камтар аст. Хўлаи 

мису арсен аз сабаби сайлонияти баланд, хӯлаҳои мис-арсенӣ шаклҳои 

рехтаҳоро хуб пур мекунанд. Вазнинии хўлаи биринљии арсен аз 

миќдори арсен дар мис вобаста аст. То 10 %-и ин омехтањо устуворї 

ва мулоимиро (ёзандагиро) афзун мекунад. Илова бар ин ноустувории 

маҳдуд коҳиш меёбад ва хӯла зудшикан мешавад. Хўлањои биринљии 

арсенї дорои сатҳи хуби чакушхўр доранд ва миқдори арсен то 6 % 

аст, ки коркарди онҳоро хеле осон мекунад. Ранги хӯлаҳои арсен воба-

ста ба таркиби арсен метавонанд фарқ кунанд: дар ваќти њиссаи кам аз 

миси сурх то ранги тиллоӣ, дар консентратсияи баланд (зиёда аз  12 %) 

ба нуқраи сафед. 

 Дар баъзе хўлањои биринљии ёфташуда дар Осиёи Миёна кон-

сентратсияи арсен то 3 %-ро ташкил медод. Ин гуна маснуотњои ме-

таллӣ бисёр пайдо нашудааст. Ҳамзамон шумораи зиёди маснуотро 

пайдо карданд, ки дар таркибаш аз 1 то 2,8 % арсен дорад, ки зоҳиран 

бо истифодаи маъдани мувофиқ алоқаманд аст. Дар хўлањои би-
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ринљии арсендор миќдори арсен таѓйирёбанда буда аз 3 то 5-7 %, 

баъзан ба 10 % мерасад. Чунин консентратсия аз нуқтаи назари тех-

никӣ мувофиќ аст, яъне сайлонияти моеии хӯла зичии рехтагариро зи-

ёд мекунад. Хўлаи биринљии арсендор дар истеҳсоли асбобҳо, 

ҷавоҳирот, мӯҳр, баъзан зарфҳо истифода мешуд. Эҳтимол дар баъзе 

манбаъҳои коркарди металл аз сабаби нарасидани ќалъагї љойи онро 

арсен иваз мекард. Хўлањое, ки иловаи арсен доранд хосиятҳояшон аз 

хосиятњои бронзҳои сурб камтар нестанд. 

 Мушоҳидаҳо дар бораи истифодаи навъҳои хӯла дар ҷануби 

Осиёи Марказӣ, сабаби робитаи наздики баъзе манотиқи ҷанубӣ бо 

њаммонандии ќўрањои фарҳангҳои шимолӣ ва бегона имкон фароҳам 

овард. Ин ба таври возеҳ дар ёдгориҳои ҷануби Ӯзбекистон ва мин-

тақаи ҷанубу шарқи Туркманистон дар хотира зоҳир мешавад. Дар 

ҷануби Ӯзбекистон дар асри биринҷӣ хўлаи биринҷии ќалъагидор 

паҳн шуда буд. Бартарии ин ретсепт дар коркарди металлҳои қаби-

лаҳои Амударё аз донистани хусусиятҳои хуби хӯлаҳои сурб шаҳодат 

медиҳад. Мавҷудияти монандии технологӣ, албатта, барои ба ҳам 

наздик шудани истеҳсолоти кишоварзии Ҷануби Ӯзбекистон ва 

фарҳангҳои дашти шимолӣ заминаи мусоид фароҳам овард. Устоњои 

оташдонҳои Мурғоб-Копетдаг миси тозаро истифода мебурданд. 

Њиссаи хўлаи биринљии ќалъагидор дар маҷмӯаи колексияи онҳо хеле 

хурд, ки ба гуфтаи Н.Н. Терехова, бо норасоии малакаҳои кор бо чу-

нин хӯлаҳо алоқаманд буданд, ки дар натиҷа хўлањои бесифат 

сохтанд. Бинобар ин ба чунин ашё устоҳои маҳаллӣ чандон таваҷҷуҳ 

надоштанд ва онҳо ба дастурҳои анъанавӣ риоя мешуданд. Дар кор-

карди металл вазъияти технологии қабилаҳои Мурғоб ба муноси-

батҳои металлургияи хўлаи биринљ дар байни онҳо бартарӣ дорад, ки 

ба марказҳои металлургии шимол таъсири манфӣ        расонид. 
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БОБИ III. САРАЗМ ИБТИДОИ САНОАТИ КУЛОЛГАРЇ 

 

Таърих ва истифодаи маснуоти кулолї дар ҳаёти  

ҳаррӯзаи инсон 

Кулолгарӣ аз қадимтарин ҳунарҳои мардумї буда, осоре аз 

марҳилаи ибтидоии тамаддуни инсоният маҳсуб мешавад. 

Таљрибаи таърихї гувоњї медињад, ки мањсулоте, ки аз ҳафриёти 

гӯшаҳои гуногуни дунё ёфт шудаанд, бо талабу хоҳиши одамони 

пешин мувофиқи завқу зеҳн, ҳунару истеъдод, бо наққошиҳо ва 

рангҳои гуногун сохта шудаанд.  

Кулолӣ (юнонӣ - кулолгар, аз калимаи keramos - гил) ин 

маснуоте мебошад, ки аз лой ва омехтаҳои гил бо иловаҳои 

минералӣ тавассути гудохтан истеҳсол мешаванд. Кулолї дар 

ҳаёти ҳаррӯза маъмул аст (зарфҳо, њайкалчаҳои сафолӣ, 

гулдонҳо, нақшҳо), он дар сохтмон ва дар санъат истифода 

мешавад. Шаклҳои асосии кулолиро фарқ кардан мумкин аст: 

террасота, майолика, фаянс, фарфор. 

Таърихи кулолї гуногунранг ва хеле ҷолиб аст. Тибқи 

маълумоти санадҳои таърихӣ ҳанӯз дар давраи неолит одамони 

қадим ба истеҳсоли маҳсулоти сафолӣ шурўъ карда буданд. Вақте 

ки одамон коркарди гилро ёд гирифтанд, онњо ба сохтани зарфњо 

шурӯъ карданд. Ҳама маснуоти сафолӣ аз гил сохта мешуданд, 

аммо аз навъҳои гуногуни гил, бо иловаҳои гуногун, аз ин рӯ 

онҳо хеле гуногунанд. Он замон зарфҳои сафолӣ бидуни нақшу 

нигор ва обуранг сохта мешуданд. Аз замонҳои қадим, одамон 

маснуоти зиндагониро аз сафол тайёр мекарданд. Минбаъд њуна-

ри кулолгарї ривоҷу равнақи бештар пайдо карда, дар қарни VI-

и то мелод истеҳсоли зарфҳои мунаққаш роиҷ ва маъмулу машҳур 

гардид. Дар ҳазораи чорум ва сеюми пеш аз милод бошад, техно-

логияи кулолгарӣ мураккабтар шуда, нахуст хумдонҳои якқабата 

ва баъдан хумдонҳои дуқабата ихтироъ гардиданд. 

Дар рушди кулолии бадеӣ бисёр кашфиётҳои аҷибе ба даст 

оварда шуданд. Одамон бо коркарди навъҳои гил ва омехтањои 
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он бо усулҳои ќолибгирї ва гудохтан, ороиш додани маҳсулот 

таҷриба пайдо карданд. Бо мақсади ба даст овардани сафолҳои 

тунук, зебо ва устувор истеҳсолкунандагон аз кишварҳои гуногун 

ихтирооти шабеҳро сохтанд. 

Сирри истеҳсоли фаянс ба устоҳои Мисри қадим дар асри 

XV пеш аз мелод тааллуќ дошт, баъдтар дар асри 3-4 дар Хитой 

ихтироъ карда шуд. Дар асри XVIII аврупоиҳо сирри сафолиро 

(чиниворї) кашф карданд, ки ин аз асри VI ба устодони чинӣ 

маълум буд. Устоҳои кулолгари Англия ва Фаронса навъҳои 

фарфории худро офаридаанд, ба монанди сафолии мулоим ё чини 

устухон. Идомаи анъанаҳо дар истеҳсоли кулолї дар таърихи ку-

лолгарӣ намоён аст, ки ҳамеша бо ҳунарҳои хонагӣ робита дошт. 

Кулолгарӣ санъатест, ки маснуоти он  ба воситаи пухтани 

лой бо иловаи нуриву оксиди металлҳо ва дигар пайвастаҳои ғай-

риорганикӣ ба даст оварда мешаванд. Чи хеле ки маълум аст, хок 

ва  сафол дар ҳаёти инсоният мавқеи махсусеро доранд. Хок пеш 

аз ҳама яке аз унсурҳои асосии пайдоиши ҳаёт дар рӯйи замин 

аст. Инчунин гил, ки асоси кулолгарӣ ба шумор меравад, аввалин 

маводи табиие мебошад, ки инсон ба даст овардааст. Дар натиҷаи 

коркарди гармӣ сафолот ба оташ тобоваранда, муқовимат ба 

маводи химиявӣ ва як қатор хусусиятҳои дигар ба даст меорад, ки 

истифодаи васеи онро дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти миллӣ 

муайян мекунанд. Дар байни ҳамаи маводи маълум аз ҷиҳати 

омезиши хосиятҳои физикию химиявӣ, механикӣ ва бадеӣ-

эстетикӣ, кулолӣ бењамто мебошад. 

Аз замонҳои қадим то рӯзҳои мо маснуоти кулолї дар 

санъати ороишӣ ва амалии тамоми халқҳои ҷаҳон яке аз ҷойҳои 

намоёнро ишғол мекард. Дар осорхонаҳои кишварҳои мухталиф 

шоҳкориҳои ҳунармандии сафолиро нигоҳ медоранд. Аз зарфҳои 

ибтидоӣ, ки дастӣ ва дар хумдонњо мепухтанд, то маснуот дар 

асоси дастовардҳои навтарини илми муосири истеҳсолшуда аз 

хишти даѓал то фарфори тунук сохта шудаанд, ки ҳамин тариқ 

кулолгарї рушд ёфт. 
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Истеҳсоли кулолгарӣ яке аз қадимтарин дар рӯйи замин аст. 

Мавҷудияти маводи дастраси гилї ба рушди бармаҳал ва қариб 

ҳамаҷонибаи ҳунармандии кулолӣ оварда расонд. Кофтуковҳои 

археологӣ, ки дар бисёр кишварҳои Аврупо, Осиё, Африка, 

Амрико гузаронида шудаанд, барои омӯхтани ин соҳаи ҷолиби 

эҷодиёти инсон маводи васеъ фароҳам оварданд. Маҳсулоти ҳу-

нармандии кулолгарӣ дар ибтидои таърихи инсоният дар давраи 

коммуналии ибтидоӣ оғоз ёфтааст. Бо далелҳои бостоншиносӣ 

исбот карда мешавад, ки дар давраи мезолитӣ (асри санги миёна) 

15-12 ҳазор сол пеш маснуоти кулолї пайдо шуда буд, вале дар 

давраи неолит (асри нав) табиатан вусъат ёфта буд. Дар ибтидо 

намуди асосии маҳсулоти кулолӣ зарфҳои ѓасф бо сари сўрохча-

дор, поёни мудаввар ё конусӣ буд, ки дар замин хеле хуб меисто-

дод. Барои он ки гил њангоми пухтан накафад гранити майда-

шударо илова мекарданд. Зарфҳои калонтар барои пухтупаз ис-

тифода мешуданд, вале хурдтар ба сифати зарфи хӯрокхўрї хиз-

мат мекарданд. Маснуоти асри санг аввал дар кўра эҳтимол дар 

њароратњои 800 - 900 °C пухта мешуд, баъдтар кўраҳои махсус 

пайдо шуданд. Тибқи иттилооти издиҳомҳои сершумор дарёфт 

шудааст, ки қадимтарин зарфҳои сафолиро занон сохтаанд. Дар 

давраи неолит ва энеолит 4 – 2 њазор сол пеш аз милод шаклҳои 

зарфҳо (кӯзаҳо, косаҳо, пиёлаҳо) гуногун шуда, ҳайкалҳои хурд 

ба таври шартӣ пайдо шудаанд. Бисёре аз зарфҳо аллакай поёни 

ҳамвор доштанд, ки ин паҳншавии мизи ошёна ва дегњонаи ҳам-

вор, яъне бартарии тарзи ҳаёти нишастаро нишон медиҳад. Баъд 

маснуотњои кулолӣ бо ороиши наќшу нигор шурӯъ карданд. 

Рушди ороишро аз содатарин, муњрдор ва нӯгҳои шакли чуќур-

чањои зиёдати карда, бо комбинатсияи мухталиф тамоми сатҳи 

берунии зарфҳоро бо рангҳои гуногун ва ба таври рассомӣ ифо-

даёфта, иборат аз бофтаҳои ритмии печдор, доираҳои консентри-

алӣ, хатҳои мавҷӣ, ороишоти шоҳмот ва ғайра мекарданд. Наќшу 

нигорҳо аксар вақт рангҳои гуногун доштанд, ки барои онњо аз 
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омезиши рангҳои сурх, сафед, сиёҳ ва дигарҳо истифода мешу-

данд. 

Баъзан, дар якҷоягӣ бо намудҳои геометрӣ тасвири анъана-

вии одамон ва ҳайвонот дода мешуд. Тадқиқотҳои археологӣ ва 

этнографӣ нишон медиҳанд, ки ороишҳои ибтидоӣ ба маънои 

сеҳрнок дода мешуданд: онҳо ба интиқоли шартӣ-схемавии па-

дидаҳои табиӣ асос ёфта буданд (масалан, хатҳои зигзаг ва ало-

матҳои шакли доғдор дар зарфҳои қадимаи фарҳангии чини Ян-

шао, ки барқҳо ва моҳро нишон медиҳанд, нишонаҳои офтоб, об 

ва ғайра буданд). Тадриҷан, вақте ки ғояҳои ҷодугарӣ заиф 

мешуданд, маънои аслии шаклҳои ороишӣ фаромӯш шуда, онҳо 

ба мотивҳои ороишӣ табдил ёфтанд. Маснуоти якхела бо чунин 

наќшу нигорњо (ба ном сафолоти рангкардашуда) дар қаламрави 

васеъ, аз ҷумла як қатор заминҳои Балкан, Баҳри Миёназамин, 

Шарқи Наздик, Осиёи Марказӣ ва Чин ёфт шуданд. 

Дар ҳар яке аз ин ноњияҳо кулолӣ хусусиятҳои хоси маҳаллӣ 

дорад. Намунаи равшани ҳунармандии кулолии он замон зарфҳо 

ва муҷассамаҳои хурди ба фарҳанги Триполӣ тааллуқдошта ме-

бошанд. Занони ҳунарманди триполӣ тавонистанд гилро канда-

корӣ кунанд, маснуотро дастӣ моҳирона наќшунигор бе чархи 

кулолгар, ки баъдтар пайдо шудаанд, кунанд. Зиёда аз 20 намуди 

кулолӣ: зарфҳо аз массаи тунуки гулобӣ, кӯзаҳо бо гулӯи танг, 

косаи чуқур, зарфҳои дугона, ки ба дурбин шабеҳанд аксар вақт 

бо рангҳои сафед, сиёҳ ва сурх аз гилҳои маҳаллӣ сохта мешу-

данд. Нақшу нигор бо нақшҳои доирашакл ва спирал бартарӣ 

дорад, ки шояд офтобро ифода намуда, ҳамчун сарчашмаи бо-

игарии ҳаёт маҳсуб шавад. Дар гуногунрангии ин мавзўъҳои одӣ 

зиракии бузург ва маҳорати баланд зоҳир мешавад. 

Бисёр муҷассамаҳои хурде, ки як намуди хеле хос доранд, 

инчунин дар нуқтаҳои аҳолинишини Трипилия пайдо шуданд бо 

мӯи сарпӯши сафед, бинии барљаста, шаклҳо ва таносубҳои шар-

тан интиқолёфта, яъне баъзеи онҳо нишонаҳои рангҳои сурх ме-

бошанд. Эҳтимолан ин тасвири қадимтарин худои зан - авлоди 
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модар. Кулолгарии бисёр соҳаҳои дигари он замон низ ҷолиб ва 

ба худ хос аст. Зарфҳои пеш аз Осиё, давраи ба ном Обеид, маса-

лан, аз гили зарду сабз таҳия шудани зарфҳои хеле зебои зардранг 

ва сурх ороста шуда буданд, ки бо шаклу тарҳрезии ашё комилан 

мувофиқ буданд (зарфи машҳур аз Суз бо тасвири ороишии ҳай-

вонот). 

Ҳамин тариқ, аллакай дар давраи ибтидоӣ маҳсулоти сафолӣ 

баёни олии бадеиро нишон додаанд. Вобаста аз ҳадаф намудҳои 

гуногуни зарфҳо таҳия карда шудааст. Кратер гулӯи васеъ дошт, 

ки он барои шаробро бо об омехта кардан буд; килик - косаи 

ҳамвор бо ду даст, ки аз он шароб менӯшиданд; лекифчаи хурди 

ба боло саф кашида бо як дастаи дарозшуда барои захира карда-

ни равған ҳангоми маросими дафн, пешбинӣ шуда буд.  

Бо таносуби бениҳоят ҳамоҳанг ва некӯтарин амфора - ваза 

бо ду дастаки баланд, ки барои нигоҳ доштани равған ва шароб 

пешбинӣ шудааст. 

Ҳар як навъи гулдон ба ҳадафи он мувофиқат карда, ниёзи 

ҳаётан муҳимро инъикос мекард. Ҳамзамон, шаклҳо ва ороиш бо 

назардошти хусусиятҳои пластикии худи мавод гил хуб андохта 

шуда буданд. Массаи истеҳсоли гулдонҳои юнонӣ дар аввал 

қаҳваранг ва ноҳамвор, баъдтар тунуктар, сахттар ва тозатар, 

сурх ё зард мешавад. Техникаи шаклдиҳӣ баъзан ба сифатҳои ба-

ланд расидааст. Ин расмҳо низ бо маънои худ беҳамто мебошанд. 

Дар ягон даври дигар санъати амалӣ ба чунин маҷмӯи ҳайратан-

гези ҳаётӣ ва ороишӣ илҳом нагирифтааст. Дунёи гуманистии 

Ҳеллени қадим, ки ба таваҷҷуҳи амиқ ба ҷаҳони заминӣ, ба шахси 

воқеӣ асос ёфтааст, дар осори гулдон тасвири равшани худро 

пайдо кард. Рассомони гулдон бо озодии бузург ва мушоҳидаҳои 

гуногун манзараҳои ҳаёти воқеӣ ва мифологияро намоиш дода, 

кори ҳунармандонро эҳтиромона нишон медоданд (устои кулол-

гар, ҳайкалтарош ва ғайра). Дар композитсия симои одам ҷой-

гоҳи асосиро ишғол мекард. Дар тасвирҳои зинда ва зебо зебоӣ ва 

аҳаммияти инсони заминӣ таъкид карда мешуданд. Ин тасвирҳои 
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ҳаёти табиӣ бо шакли ашё робитаи ногусастанӣ доштанд ва 

зебоии меъмории онро таъкид мекарданд. Онҳо аз масофа бо 

композитсияҳои зебо ва ба таври мусиқӣ сохташуда бо хатҳои 

каҷ ва силуэтҳо таассурот пайдо карданд. Наќшу нигорҳо бо 

нақшҳои ороишӣ такмил дода шуданд, ки дар байни онҳо палмет 

ва меандер бартарият доштанд. 

Ҳайкалҳои хурди террактовї, ки ҳангоми ҳафриёт дар қариб 

ҳамаи шаҳрҳои қадимии Юнон ёфт шудаанд ва намунаҳои ҷоли-

би пластикаи хурд мебошанд, кайҳо боз маълуманд. Маркази 

асосии истеҳсоли онҳо Танагра буд. Дар он симои як зани ҷавони 

юнонӣ омадааст. Хусусиятҳои раққосаҳои ҷавон махсусан зебо 

буданд. Аксари њайкалҳо дар шакл сохта шуда ва баъд дастӣ бу-

рида шудаанд. Ин усули истеҳсол имконият фароҳам овард, ки 

қарорҳои монандро иваз намоянд. Ҳангоми анҷом додани кори 

дастӣ тағйирот ба нишонгирӣ ё гардиши сар, ҳаракатҳои дастҳо, 

тафсилоти ороиши мӯй, либос ва ғайра вобастаанд. Аз ин рӯ, ли-

босҳоро бо рангҳои кабуд, гулобӣ ё сафед, мӯйро бо рангњои сурх 

ё қаҳваранг ранг мекарданд. 

Кулолгарї аз қадимтарин офаридаҳои инсон аст, ки аз 

ниёзҳои ҳаёт ба вуҷуд омадааст. Дар замонҳои ибтидоӣ истеҳсоли 

он танҳо бо омилҳои манфиат муайян карда мешуд. Дар аввал 

идеяҳои эҷодӣ вуҷуд надоштанд. Фарҳангҳои хеле пешрафтаи қа-

димӣ аллакай изҳор доштанд, аммо дар ин самт талаботҳои му-

шаххас бо мурури замон беш аз пеш шиддат мегирифтанд. Онҳо 

на танҳо аз ҷиҳати технологӣ таҷриба карданд, балки огоҳона ба 

арзиши бадеии маҳсулот диққат доданд. Сифати косаи сар (че-

репка) беҳтар шуд ва дар айни замон хоҳиши рушди шаклҳои гу-

ногун афзоиш ёфт ва тарҳрезии сатҳи беруниро бойтар сохт. 

Ҳамин тавр, ниҳоят, кулолгарї объекти эҷоди бадеӣ мегар-

дад ва таърихи возеҳи он бо суръати баланд ҳамаро сӯи ҳадафҳои 

баландтар равона мекунад. Инчунин мафњуми «кулолгарї» аз 

номи юнонии гилеми кулолӣ аз калимаи юнонии keramos – 

зарфњои гилї гирифта шудааст. Аз ин рӯ, њамчун кулолӣ мо 



 

133 

 

маҳсулотеро дар назар дорем, ки барои он гили (дар мисоли као-

лин) бо шипати сањрої, кварс ё оҳак омехта карда шуда, ашёи 

хоми асосӣ мебошад. Ин маводи ибтидоӣ омехта ва ба омма кор-

кард карда мешаванд, ки онҳо ё дастӣ шакл дода мешаванд ва ё 

дар чарх гардиш дода, баъд пухта мешаванд.  

Баъзе намудҳои сафолот тадриҷан дар натиҷаи такмил ёфта-

ни равандҳои истеҳсолӣ вобаста аз хусусиятҳои бавуљудоии косаи 

сар (черепка) ва гармӣ фарқ мекунанд. Аксари онҳо то имрӯз ни-

гоҳ дошта мешаванд. Қадимтарин намудҳо маҳсулоти одии ку-

лолгарӣ мебошанд, ки аз гили хокистарї, рангкардашуда ва 

рангпарида мебошанд. Дар як ҳолат сафолҳои маъмулии хонагӣ 

ва дар ҳолати дигар категорияи маҳсулотро дар бар мегирад, ки 

бо роҳҳои гуногун штамп кардан, кандакорӣ кардан (масалан, 

Bucchero nero) ва қабати тунуки рӯ ба рӯ (сафолатҳои юнонӣ ва 

роман Terra - sigillata) тоза карда шудаанд. Дар ибтидо сафолҳоро 

дастӣ шакл медоданд. Ихтирои чархи кулолгарї дар ҳазорсолаи 

сеюми пеш аз милод пешрафти бузурге буд, ки ба сохтани табақ 

бо деворҳои хеле тунук имкон дод. Барои дигар намудҳои зарфҳо 

ба монанди табақҳо қолибҳо гирифта шуданд, то ки шакл то ҳад-

ди имкон мутаносиб бошад. 

Монанди фарфор, шиша ва дигар масолеҳи шикасташаван-

да, сафолотҳо бояд дар ҷои намоён нигоҳ дошта шуда аз хок 

муҳофизат карда шаванд. Барои шустушӯ беҳтар аст, ки ла-

гандњои пластикӣ мегирифтанд ба поёни лаганд матои мулоим 

мегузоштанд, ки маҳсулот зарар набинад. 

Дар асри XVI дар Олмон истеҳсоли зарфҳои сангӣ паҳн шуд. 

Рӯйи сафед (масалан, дар Зигбург) ё рангкардашуда (масалан, дар 

Ререн), сари хеле зиччи он аз гил иборат аст, ки бо хӯлаҳои шох-

дор ва дигар моддаҳо омехта карда шудааст. Дар ҳарорати 1200 - 

1280 °C зарфҳои сангї пухта мешуданд. Дар Ҳолланд аз рӯи мо-

дели сафолҳои чинӣ онҳоро бо ранги сурх баровардаанд, ки худи 

ҳамон хусусият аз зарфҳои сангии Бётгера пайдо шудааст. 

Зарфҳои намуди ғайриодӣ аз ҷониби Вељвуд дар Англия сохта 
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шудаанд. Фаянси тунук ҳамчун як намуди махсуси сафолӣ дар 

нимаи аввали асри XVIII дар Англия ба вуҷуд омада буд ва бо 

сари сафеди ковок бо сири сафед фаро гирифта шуда, вобаста аз 

сахтии он ба тунуки нарми фаянс, ки аз миқдори зиёди оҳак 

иборат аст. Ин аксар вақт ба зарфҳои сангӣ ё фарфор монанд аст. 

 

Саразм оѓози кулолгарї дар Осиёи миёна 

 

Саразм – яке аз ёдгориҳои қадимтарини давраи энеолит ва 

аввали асри биринҷї дар Осиёи Миёна мебошад. Шаҳри Саразм 

ҳамчун Маркази ташаккули тамаддуни кишоварзӣ ва ҳунармандӣ 

мебошад.  

Тибқи маълумотњои таърихӣ ҳанӯз дар давраи неолит сараз-

миён ба истеҳсоли маҳсулоти сафолӣ шурўъ карда буданд. Сано-

ати њунармандї дар ин шањркада хеле равнаќ ёфта буд. 

Намунаҳои зебои маснуотњои кулолгарии қадимаи тоҷикон 

дар натиҷаи ҳафриёт дар Саразм кашф гардидаанд. Аз бозёфтҳои 

Саразм маълум мешавад, ки дар ин шањри ќадима њунари кулол-

гарӣ ба дараљаи баланд инкишоф ёфта аст. Ин соњаи њунармандї 

аз даврањои ќадим маъруфу маъмул буд. Ниёгони мо аз замонњои 

асри санг сохтани зарфњои сафолию сангиро аз худ карда буданд. 

Онњо дар минтақаи Осиёи Марказӣ аввалин шуда ба сохтани 

зарфҳо ва нақшбандии онҳо шурӯъ намуданд. 

Бозёфтҳои кулолии Саразм аз он ҷиҳат хеле муҳиманд, ки 

онњо аз тағора, коса, пиёла, дӯлча, ҷом, кӯза ва хумњои хеле калон 

иборат мебошанд. Зарфњои бисёр нафис ва зебои таомхўрї бо 

гулњои рангоранг ороиш меёфтанд. Ин навъи хунармандї, ки дар 

тамоми даврањои таърихї барои њамаи халќњо хунари маъмулта-

рин ва заруртарин њисоб меёфт то замони мо барои нисбатан 

таъмин гаштани талаботи халќ бо молњои истењсоли саноатї дар 

рўзгори мардум мавќеи њалкунанда дошт.  

Аз хоки махсус тайёр кардани зарфњоро ниёгонамон аз иб-

тидои давраи неолит омўхта буданд, ки бостоншиносон 12-13 

намуди зарфњоро аз Саразм пайдо карданд. Саразмиён зарфњои 
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сафолиро дастї месохтанд, зеро ки дар он замон њоло чархи ку-

лолї ихтироъ нашуда буд (расми 12). Дар баробари ин онҳо дар 

хоҷагии худ даҳ намуди зарфро истифода мекарданд, ки дар иб-

тидои зиндагии одамони ҳамон замона хеле муваффақияти калон 

буд. 

  

       
 

Расми 12. Раванди сохтани зарфи сафолї аз тарафи кулолгар 

Ниёгонамон дар Саразм зарфҳои сафолиро ба чор намуд ме-

сохтаанд. Ба намуди аввал он зарфҳое дохил мешаванд, ки шакли 

гирд доранд, даҳони тангу нафисашон ба дарун хамида, ба глобу-

си ду қисматшуда монанд буданд. Ин навъ зарфҳоро дар ҷойи 

ҳамвор гузоштан инконнопазир аст. Чунин зарфро дар вақти 

хӯрокхурӣ доим дар даст нигоҳ медоштанд. Намуди дуюми 

зарфҳо даҳони кушод ва пояи устувор доранд, намуди сеюм, мо-

нанди дӯлча буда, деворҳои рост доранд. Намуди чорум зарфҳои 

сафолие, ки конусшакл буда ба тағораҳою хурмачаҳо монанданд.  

Дар зарфҳои сафолии ёфтшудаи Саразм бо ранги хеле 

барҷастаи ҷигарӣ тасвири секунҷаҳоро мушоҳида кардан мумкин 
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аст, ки аз таърихи хеле қадима доштанашон шаҳодат медиҳанд. 

Аслан дар ибтидои асри биринљї ниёгонамон хўрокро дар дегњои 

сафолї мепухтанд. 

Кулолгарони Саразм ҳам зарфњои сафолиро сохта онро бо 

нақшҳо оро медоданд. Онњоро њамчун њунармандони аввалини 

ин соња номидан мумкин аст. Њатто онњо сирру асрори тайёр кар-

дани рангҳои гуногунро омўхта буданд. Гилҳои рангаро дар хо-

ванҳо кӯфта майда мекарданд. Равғану шарбати растанию гулҳои 

гуногунро ба он омехта карда, рангњои гуногунро ба даст 

меоварданд. Бостоншиносон дар назди хумдонҳои кулолгарӣ 

рангҳои барои ороиши зарфҳои заруриро дарёфт карданд. Аз ка-

дом равғану шарбати растанӣ истифода бурдаанд, ин чиз барои 

мо муаммо боқӣ мемонад. Кулолгарону наќќошон рӯйи зарфҳо 

нақшҳоеро тасвир кардаанд, ки тўли 5500 сол дар зери хок гум 

нашудаанд, яъне сифати олї доштанд. Наққошони Саразм тарзи 

хоси тайёр кардани рангҳои сурх, зард, кабуд, осмонӣ, лоҷувардӣ 

ва сиёҳро хеле хуб медонистанд. 

Агар ба санъати наққошии ниёгонамон назар афканем зиёда 

аз 100 хел тасвиротро мебинем, ки мувофиқи илми санъатшиносӣ 

онњоро ба 12 гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст. Онҳо тасвири се-

кунҷа, чоркунҷа, ромбшакл, дандонадор, катакчаи хурду калон, 

мавҷи об, гумбазу равоқ, хатҳои рост, шакли рустаниҳо, моҳӣ, 

салиб, хатҳои шикаста, тасвири ҳайвонот ва ғайра мебошанд. 

Шаш намуд ранг дар онњо моҳирона истифода шудааст. Рангҳо 

бо як маҳорати баланд ба ҳам мутобиқ карда шудаанд. Зарфҳои 

аз гилхоки сурх омодашуда бо рангҳои ҷигарӣ, сиёҳ зарфҳои 

сафед, зард бо рангҳои сурху гулобӣ оро ёфтаанд. Рангҳои 

лоҷувардӣ, кабуди осмонӣ ва зардро дар тасвири деворнигораҳо 

истифода кардаанд.  

Аз Саразм, инчунин якчанд хумдонҳои бузургҳаҷмро пайдо 

кардаанд. Њамин гуна хумдонҳо, ки маъмулан дар марказҳои 

муҳими истеҳсоли кулолгарӣ сохта мешаванд, шањодат аз он 

медињанд, ки дар Саразм ҳунари кулолгарӣ хеле рушд кардааст. 
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Хусусан, маҳсулоти сафолӣ бо сифат ва шаклу намуди олии худ 

хело њам тараќќї кардааст. Санъати кулолгарї ва дар хумдон 

пухтани зарфҳои сафолӣ хоси ҳазорсолаҳои V-IV пеш аз мелод 

мебошанд. Гарчанде, ки дар аввалҳои ин давраҳо баъзе намудҳои 

зарфсозии асри санг боқӣ монда бошанд ҳам, санъати кулолгарӣ 

хеле пеш рафта буд. Акнун кулолгарон, малакаи зиёд пайдо карда 

буданд. Баробари ин онҳо зарфҳои худро дар хумдонҳои махсуси 

бо похсаву хиштҳои сохташуда мепухтанд. Бостоншиносон се 

намуди зарфе, ки дар чархи кулолгарӣ сохташудаанд, муайян 

кардаанд, ки онҳоро зарфҳои восанҷӣ ва ошхонагӣ номиданд. 

Њунармандони кулолї ба хотири бо сифат ва серхаридор шудани 

маҳсулоташон рӯйи зарфҳоро бо ангоб суфта карда ва барои 

қонеъ гардонидани талаботи эстетикӣ аз нақшунигорҳои гуногун 

истифода мекарданд. 

Бостоншиносони ватанї аз ҳафриётҳои Саразм шаш хумдон 

пайдо кардаанд, ки дар онњо ба дараљаи баланди истењсолї 

маснуотњои сафолиро мепухтанд. Хумдонҳо ба худ шакли ку-

шодаи мудаввар, дукамерагии якқабатаи дорои оташдони жарф 

ва дуқабата мебошанд. Кулолгарони Саразм панљ њазор сол ќабл 

дар хумдони дуќабатае, ки дар њафриёти 9 пайдо кардаанд, 

мањсулотњои сафолиро дар он мепухтанд ва хеле хуб ин њунарро 

аз худ карда буданд. Хумдони зикршуда аз ду камераи рўйи њам 

љойгирифта, ки аз хишти хом сохта шудааст иборат буда, дар он 

мањсулотњои кулолиро мепухтанд. Хумдони дуќабата он дараља 

андешакорона ба лоиња гирифта шудааст, ки минтаќаи аловмонї 

ва дудмўрињо дуруст сохта шудаанд. Њангоми гузаронидани њаф-

риёт бостоншиносон як чанд шикастапораҳои пиёла, табақ ва ди-

гар зарфҳоро аз атрофи хумдон ёфтанд, ки дар њамин хумдон пух-

та шуда буданд. Хумдоне, ки саразмиён дар оғози ҳазорсолаи III-

и то милод сохта буданд, дар ҳудуди Осиёи Марказї бе ҳамто 

буд. Пас аз чанд ҳазор сол ба истифодаи ин гуна хумдонҳо дар 

ноњияњои Самарќанд, Бухоро, Хуҷанд, Ҳулбук, Балх ва шањрњои 

минтақаи Осиё низ истифода шуд. 
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Ҳамин тавр, ниёгони мо аз замонҳои қадим тамоми нозу-

киҳои ҳунари кулолгарӣ, нақшу нигордиҳӣ ва пухтани зарфҳои 

сафолиро хеле хуб аз худ карда буданд, ки аз санъати баланд ва 

таърихи бойи кулолгарии онњо дарак медиҳад. 

 

Технологияи истеҳсоли маснуоти кулолӣ 

 

Барои истеҳсоли маҳсулоти кулолї ашёи хом каолинҳо ва 

гилҳо мебошанд. Онҳо ба намуди озод ва бештар дар омехта бо 

иловаҳо (раҳсипор, омехтаи љинсњо, ҳамвор, пластификаторҳо) 

истифода мешаванд. Маънои каолинҳо ва гилҳо алюмосили-

катњои обдор бо омехтањои гуногун буда, сохти хамираи пла-

стикї доранд ва ќодиранд, ки пас аз пухтан бебозгашт ба ҳолати 

санг мегузаранд. 

Асоси ҳама гуна маҳсулоти сафолиро гил ташкил медиҳад. 

Аз рўйи ранг он ба ду навъи асосӣ тақсим мешавад: сурхи сўхта-

шуда, ки пас аз пухтан сурх мешавад ва сафед-сӯзон, ки пас аз 

пухтан сафед мешавад. Барои муайян кардани навъи гил кулолгар 

бояд озмоиш гузаронад, яъне як пораи хурди гилро пазад. Ҳатто 

баъзе гили сиёҳ баъд аз пухтан сафед мешавад. 

Гил яке аз маъмултарин маводи табииест, ки инсон дар за-

монҳои қадим аз худ карда буд. Пластикии баланди мавод имкон 

дод, ки аз он ашёҳои зарурии рӯзгор - асосан зарфҳо, ҷавоҳирот 

ва ҳама намуди њайкалчањо сохта шавад. Маҳсулоти пешина зуд-

шикан (мўрт) буда, аз намӣ метарсиданд ва танҳо маҳсулоти 

хушкро дар зарфҳои гил нигоҳ доштан мумкин буд. Аммо ҳанго-

ми кофтани хокистари оташи хомӯш шахс борҳо мушоҳида кар-

дааст, ки хоки гил дар он ҷое, ки оташ фурӯзон буд, мисли санг 

сахт мешавад. Ин мушоҳидаҳо шахсро ба идеяи пухтани гил ба-

рои пурқувват шудани маснуоти гилї овардааст. 

Ашёҳои аз гил пухташуда кулолї ё сафолӣ номида меша-

ванд. Истеҳсоли муосири керамикӣ дорои таҷҳизоти мураккаби 

техникӣ буда, технология ва маводи навтаринро истифода меба-
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ранд. Аммо бо истифода аз технологияи нисбатан сода инсон ме-

тавонад дар шароити хона маҳсулоти сафолиро истеҳсол кунад. 

Истеҳсоли маснуоти сафолӣ якчанд марҳиларо дарбар меги-

рад: тайёр кардани хамираи гил, шаклдињии маснуот, ба кор бур-

дани декор, хушккунӣ ва пухтан дар оташдон. 

1. Хамираи гил бояд, ки якхел омехта карда бошад, бе қаба-

ти ғафс ва њубобчаҳои ҳаво, дар якҷоягӣ бо иловаҳои омехта, ба 

пластикӣ зарурӣ тар карда, дар зери фишори як ё дигар шакл қо-

дир бошанд. Лойи босифат бояд ба дастҳо начаспад ва қисмҳои 

алоҳидаи он ба осонӣ пайваст шавад. Якчанд роҳҳои тайёр кар-

дани хамири гил мавҷуданд. Яке аз онҳо чунин аст: ба гили хушк 

ва шағал бо миқдори зиёд рехта, то ба ҳолати моеъ омехта меку-

нанд ва ҷунбонида истода ба зарфи тоза мегузаронанд. Гил ба 

поён тањшин мешавад. Сипас оби зиёдатӣ тавассути бухоршавӣ ё 

насос хориҷ карда мешавад. Дар тобистон об дар зарфи васеъ ба 

осонӣ бухор мешавад. 

Пеш аз ба шакли муайян даровардани массаи гил он бояд 

коркарди иловагӣ карда шавад: њубобҳои ҳаворо аз он хориҷ 

карда, пас аз коркард, ба сохти якхела оварда мешавад. 

Гили истихроҷшуда одатан бо рег, сангҳои хурд, 

боқимондаҳои растаниҳои пӯсида ва дигар моддаҳои бегона ба 

намуди омехта мављуд мебошад, ки онҳоро бояд аз гил људо кар-

да гирифта ба истифода тайёр намоянд. 

Гили тозашуда пеш аз истифода дар ҳолати тар дар дохили 

хона нигоҳ дошта мешавад. Нигоњ доштани лой дар тӯли якчанд 

моҳ сифати худро ба таври назаррас беҳтар мекунад ва имкон 

медиҳад, ки ҳангоми офариниши маснуот шакли худро нигоҳ до-

шта, ҳамзамон чандир мемонад. Гили тару тоза аксар вақт бо ги-

ли пешина хеле хуб омехта мешавад, ки ин фаъолияти бакте-

рияҳоро тақвият дода, сифати маводро беҳтар мекунад. 

2. Коркарди маснуоти сафолӣ бо роҳҳои гуногун сурат меги-

рад: шаклдиҳии пластикӣ, рехтагарӣ (бо истифода аз қолаби 

гипс), пахшкунӣ, қолаби гарм таҳти фишор. 
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Усулҳои маъмули шаклдиҳии пластикӣ: дастӣ - "аз даст" (дар 

истеҳсоли маснуоти санъати нозук - гулҳо, ҷавоҳирот ва ғайра); 

шаклдињї бо рах; дар шаклҳои гипсӣ тавассути қолаб; дар шакл-

ҳои гилї бо истифодаи қолаб; дар чархи сафолин. 

Чархи кулолгар имкон медиҳад, ки зарфҳои симметрӣ бо як 

андоза васеъ ё зарфњои паҳншудаи шаклҳои гуногунро ба вуљуд 

орад. Он аз чӯбчаи амудии оҳании ба мизи кори пайваст шуда ва 

ду давраҳои чӯбӣ - калон, пасттар (ќутри - 95-105 см) ва хурд, бо-

лоӣ (ќутри - 30-40 см) иборат аст. Чархи кулолгарро бо пойи гар-

диши поёнї ба ҳаракат медарорад. Доираи болоӣ бевосита ҷои 

кориест, ки дар он маснуот шакл дода мешавад. Барои ин баъзе 

асбобҳои зерин лозиманд: буриши чӯбӣ, як пораи резини ҳамвор, 

чавгони металлӣ, пораҳои чарм ва шишаи органикї. 

Кор дар чархи кулолгар моҳириро талаб мекунад. Гили хом, 

ки ба чархи кулолгар гузошта мешавад, бо дастҳои тар ба шакли 

конус дароварда мешавад. Кулолгар бо дастони худ аз боло онро 

пахш намуда, массаи гилро ба поён мефарорад. Ин якчанд маро-

тиба такрор карда мешавад. Як пораи гили дароз дар натиҷаи 

пахшкунӣ бо ангушт ба силиндри холӣ табдил меёбад. Аз девори 

силиндрӣ байни ду ангушт бадан ва гардани маснуот ба вуљуд 

меояд. Бо ёрии як бурандаи чӯбӣ ба масса шакли лозимӣ дода 

мешавад. Ҳангоми шаклдиҳӣ барои зиёд кардани лаѓжиши ан-

гуштон дастҳоро давра ба давра бо об тар мекунанд. Пас аз ба 

маснуот додани он бо исфаноҷи тар ва порчаи резинӣ ҳамвор 

карда мешавад, сипас он аз чархи кӯзагар бо сим ё лентаи борик 

бурида шуда, аксар вақт дар ҳаво хушк карда мешавад. Маснуо-

те, ки то 19-20 % (аз тарӣ) хушк шудааст ба маркази доираи бо-

лоӣ, ки бо пораи гил часпонида шуда аст ва бо асбобҳои муво-

фиқи зерин њамвор карда мешавад; бо чангаки металлӣ, исфаноҷи 

тар, шишаи органикї. Агар маснуот аз якчанд қисм иборат 

бошад, онҳо бо ҳам часпонда мешаванд.  

Рехтани гипс дар ќолаб ба қобилияти љаббидани намии гипс 

асос ёфтааст. Массаи гили ѓализшуда, ки шликер меноманд ба 
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қолаби гипс рехта мешавад ва намнокї љаббида шуда, пас аз муд-

дате як қабати гил дар назди деворҳои қолаб пайдо мешавад. 

Масса тадриҷан сахт мешавад  ва андозаҳои маснуоти шаклдор-

шуда хурд шуда, маснуоти нимтайёр ба осонӣ аз қолаб ҷудо ме-

шавад.  

3. Марњилаи навбатӣ дар истеҳсоли керамика хушккунӣ ме-

бошад. Маснуоти нави аз қолаб рехташуда аз 22 то 30 % намӣ до-

рад, ки аз усули шаклдиҳӣ вобаста аст. Барои роҳ надодан ба 

коҳиш ва шикастани маснуот он ҳангоми пухтан, бояд на кам аз 5 

% намӣ хушк карда шавад. Ашёи хом дар камераҳои хушккунак 

хушк карда мешаванд. 

Раванди хушккунӣ бо таркиби гуногуни масса як хел нест, 

лойи гилии ѓафс, хеле дертар хушк мешавад. Њангоми ноба-

робарии зичии коса, пайдоиши тарқишҳо ва деформатсия ба 

вуљуд меояд. Шакли маснуот низ аҳаммият дорад, яъне њар чї 

ќадар масоҳати он калонтар бошад он зудтар хушк мешавад. Ҳан-

гоми хушккунӣ бояд боди тез вуҷуд надошта бошад. Дар аввал 

маснуот аз хушккунии пешакӣ мегузарад њангоми мављуд будани 

19 % намӣ маснуот ороиш дода шуда, сипас хушккунии ниҳоӣ су-

рат мегирад.  

Мақсади асосии хушк кардани маснуоти хом ин кам кардани 

намнокї, бавуљуд овардани мустањкамї, ба даст овардани қуввае, 

ки барои интиқол ба оташдон ва безараргардонии минбаъда бо 

истеъмоли ҳадди ақали энергия мебошад.  

Маснуоти ҳамворро одатан дар қолаб хушк мекунанд. 

Маснуотҳои рехташуда аввал то сахтшавии онњо дар ќолабҳо 

хушк карда мешаванд, ва сипас аз қолабҳо бароварда шуда, то 

намии 1 - 2,5 % намї хушк мекунанд.  

Барои хушк кардани маснуотњои љамъшуда аз хушккунакҳои 

конвейери бо ҷараёни равонашудаи ҳавои гарм истифода меку-

нанд. Дар ин хушккунакҳо раванди хушккунӣ бо кори интиқол 

додани маснуот ба самти ҷараёни коркард якҷоя карда мешавад. 

Маснуоти муайяни бадеї дар камерањои хушккунаки такроран 
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њаракаткунанда хушк карда мешаванд. Маҳсулоти нимтайёр дар 

рафҳо ё аробаҳо хушк мешаванд. Барои маснуоти махсусан му-

раккаб хушкшавии табиӣ дар рахҳои бисёрсатҳаи дар љойи корӣ 

ҷойгиршуда, истифода мешаванд. Давомнокии хушккунии сунъӣ 

аз навъи хушккунакҳои истифодашаванда, усулҳои хушккунӣ ва 

дигар омилҳо вобаста буда, аз 0,25 то 3 соат давом мекунад. 

4. Ороишї. Усулҳои коркарди бадеии маснуоти сафолӣ асо-

сан аз хусусиятҳои моддӣ ва хосиятњои гил вобастаанд. Инҳо бо 

тарзи дасткашӣ, кандакорӣ, сграффито, фландрия, «мармар», мо-

делсозӣ, ҷилодоркунӣ, захира ва ѓайрањо иборатанд. 

Рангкунӣ усули маъмултарини коркарди бадеӣ мебошад. 

Онҳо бо ангоб - гили тунуки сафед ё бо рангҳои омехта ранг кар-

да мешаванд. Расмкашї бо ангоб танҳо дар косањои намдор 

(намӣ 19-20 %) истифода бурда мешавад. Ранг кардани маснуоти 

аз ҳад зиёд хушкшуда имконнопазир аст, зеро ангоб дар вақти 

хушк кардан ва пухтан меафтад. 

Барои гаљкорї стекҳои одии ҳайкалии металлї ва чӯбї ло-

зиманд. Ғайр аз ин, ҳангоми кор кардан исфанҷи грекї (матои 

мулоим, исфанҷаки резинӣ) барои дур кардани ангоб лозим аст. 

Шиша - ин усули ба таври васеъ истифодашавандаи коркар-

ди бадеӣ ва техникии маснуоти сафолӣ мебошад. Сири давонда-

шуда – массаи шишамонанди маснуот на танҳо ҳадафи эстетикӣ 

дорад, балки онро аз намӣ муҳофизат ва тобовартар мекунад. 

Сирҳо метавонанд шаффоф (рангин ва ранга) бошанд. Сирҳои 

шаффофи беранг ранги табиии гилро, ки аз он маҳсулот сохта 

шудааст, ба хубӣ нишон медиҳанд. 

Пас аз пухтани аввал, маснуот аз хасу чанг бо чўткаи махсус 

тоза карда мешавад. Сире, ки дар зарф омода карда мешавад то 

ҳолати эмулсия омехта карда мешавад. Маснуот ба сир дароварда 

мешавад ё бо он шуста шуда, баъдан хушк карда мешавад. 

Асоси сир (ширеш) кварс, шипати сањрої ва каолин мебо-

шад. Оксиди металлњо низ ба сир ворид карда мешаванд ва ҳамин 

тариқ ба муқовимати гармӣ ва сифатҳои дигар ноил мешаванд. 
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Маснуоти сафолиро шуълаи оташи барқароршаванда хеле 

зебо мекунад: ҳангоми пухтан дар сатњи маснуот љилои металлӣ 

ба вуҷуд меояд. Ин чӣ гуна ба даст оварда мешавад? 

Дар ибтидо, пухтан ба таври муқаррарӣ сурат мегирад, аммо 

дар ҳарорати оташдон тақрибан 600 °C будан вақте ки сир дар 

коса аллакай собит аст, дастрасии ҳаво ба оташдон баста меша-

вад, агентҳои коҳишёбанда ба оташдон дар шакли ҷилдҳо ворид 

карда мешаванд. Дар оташдон муҳити коҳишёбанда ба вуҷуд 

омада, оташ оксиген ва оксиди металлро дур мекунад. Агар 

барқароршавӣ вақте оғоз ёбад, ки ширеш ҳанӯз дар ҳолати моеъ 

аст, пас карбон метавонад бо сир гудохта шавад, дар натиҷа тира, 

хокистарранг ва сиёҳ мегардад. Агар оташи барқарорсозӣ пас аз 

сахт шудани сир (ширеш) ба вуҷуд ояд, пас барқароршавӣ ба 

амал намеояд, маснуот танҳо бо ќабати махсус пӯшонида меша-

вад. Раванди барқароршавӣ аз ду то шаш соат давом мекунад. 

Маснуот аз танӯр пас аз хунук шудан хориҷ карда мешавад, ва-

гарна металлизатсия метавонад қатъ шавад. Сире, ки ба маснуоти 

сафолӣ ба дурахшии металлӣ мусоидат мекунад, ҳамеша зуд гу-

дохта шаванда буда, дар таркибаш пайвастаҳои сурб мавҷуданд, 

ки ба осонӣ барқарор мешаванд. 

Сафолњоро бо давонидани сир, ранг мекунанд, ки онро май-

оликой меноманд. Бо қабати тунуки шишагин ширеш ё сир дода-

ни маҳсулотҳои сафолї, рангҳо ва ангобњоро равшан сохта, 

онҳоро аз намӣ пурра муҳофизат мекунад. Усули маъмули 

маъруфи тайёр кардани сир мављуд аст. Шиша дар оташ тафсон-

да, ба оби хунук андохта мешавад. Шиша хурдтарин тарқишҳоро 

пӯшида ба осонӣ шикаста мешавад. Дар њова шиша маҳин шуда 

ба хокаи ба орд монанд мубаддал мешавад. Хока обро људо ме-

кунад ва ба он ширеш илова карда мешавад. Маснуот бо ин тар-

киб об дода шуда ба хушккунӣ иҷозат дода мешавад, пас аз он 

боз ба хумдон дохил карда мешавад, ки дар он љо тақрибан се со-

ат нигоҳ дошта мешавад. Дар баъзе ҳолатҳо ширеш маҳсулоти 

сафолиро метавонад шабеҳ кунад. 
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5. Пухтани маснуот. Пухтан истеҳсоли маснуоти сафолиро 

ба итмом мерасонад. Дар ҷараёни пухтан сохтори онҳо ташаккул 

меёбад, ки хусусиятҳои техникии маснуотро муайян мекунад. 

Маснуоти шаклдоршуда, хушккардашуда, тасҳеҳшуда, оро-

ишдода шуда, бо намакҳо боз хушккарда, дар хумдон ҷойгир 

карда мешавад. Пас аз он маҳсулот сир давонда (ширеш) ранг 

карда мешавад. Ҳангоми аз нав пухтан, сири давондашуда гу-

дохта мешавад. Дар ин њолат асосан њарорати паст тадриҷан ба-

ланд мешавад. 

        Пухтанро ба давраҳо тақсим кардан мумкин аст: 

Дар марњилаи аввал (дар ҳарорати 150 °C) аз маснуот об ба 

таври механикӣ дур мешавад. Бо баландшавии ҳарорат пеш аз 

ҳама, об аз сатњи коса бухор мешавад ва пардае ташкил мешавад, 

ки дар мобайн намиро муҳайё мекунад. Барои хориҷ кардани он 

бояд ҳароратро баланд кард, ки ба бухоршавӣ ва нобудшавӣ 

оварда мерасонад. 

Давраи дуюм ҳарорат аз 150-500 °C мебошад. Дар ин вақт 

обҳои химиявии баста шуда дур шуда, маҳсулот сурх мешавад. 

Ҳарорати пухтанро аз ранги тафсонидан муайян кардан 

мумкин аст. Вақте ки маснуот ба сурх шудан оғоз мекунад, њаро-

рати он ба 550-600 °С баробар мебошад; сурхи торик гаштан - 

600-700 0С; сурхи гелосранг бо гузариш ба гелосранги равшан - 

800-900 0С; гелосранги дурахшон - 900-1000 0С; зарди торик – 1100 
0С; оғози сафеду сурх – 1300 0С; 1400 °C маснуот сафед мешавад. 

Баъди хомӯш кардани хумдон, вақте ки њарорат 200 дараҷа 

сард мешавад, дарҳои хумдонро кушодан мумкин аст. Маснуот 

пас аз пурра сард шудани хумдон гирифта мешавад. 

Пухтани маснуоти сафолӣ дар дегҳои нақб бо назорати автоматӣ 

идора карда мешавад. Оташдони нақб як канали дарозест, ки дар до-

хили тобаи оҳанин мављуд аст, ки бо буттањои ба оташ тобовар му-

стањкам карда шудааст. Аробаҳое, ки маснуот доранд, қатори доими-

ро ташкил дода, ба оташдон интиқол дода мешаванд ва тадриҷан аз 

минтақаҳои гармидиҳӣ ва хунуккунии оташдон мегузаранд. Њадди 
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баландтарини њарорати хишт ва дигар маҳсулоти сафолии девор (950 - 

1000 °C) барои пухтани оммаи сафолӣ зарур аст. Гудозиш аз ҳисоби 

таъсири гудозиши эвтектикии (гудозиши моеъ) реаксияҳо дар фазаи 

сахт ва кристаллизатсияи нав бавуљуд омада, ба амал меояд. 

Пухтани гил дар оташдони хумдон мувофиќ аст. Маснуот ба 

хумдон бор карда шуда, қаблан дар ҳарорати хонагӣ аз панҷ то шаш 

рӯз хушк карда мешавад. Дар кӯра зери таъсири ҳарорати баланд гил 

обро бо роҳи химиявӣ гум мекунад ва ба намӣ тобовар мегардад. Гил 

тақрибан се соат сӯзонида мешавад. Дар охири сӯхтор оташдон хо-

мӯш карда мешавад ва маснуот бевосита дар оташдон хунук мешавад. 

          Хулоса, маводи сафолӣ маводест, ки аз моддаҳои гил бо ило-

ваҳои минералӣ ва органикӣ ё ин ки бо роҳи шаклдињӣ ва минбаъд 

пухтан сохта мешаванд.  

Ҷузъи асосии ашёи хом барои истеҳсоли кулолї гилҳо ва као-

линҳо мебошанд, ки ҳангоми бо об омехта кардан, метавонанд як ха-

мираи пластикиро ба вуҷуд оранд, ки пас аз пухтан ба организми ба 

об тобовар ва пойдор табдил меёбанд. 

Хусусиятҳои муҳимтарини гилҳо, ки мутобиқати онҳоро барои 

истеҳсоли керамика муайян мекунанд ин нармї, ҳамбастагӣ, қобили-

яти бастан, муқовимат ба оташ ва мавҷудияти омехтагӣ мебошанд. 

Омехтањои зараровар ин оксиди оҳан ва манган, намакҳои карбон ва 

сулфат мебошанд, ки дар равандҳои пухтан рефраксияи гилро коҳиш 

медиҳанд ва боиси пайдоиши тарқишҳо ва пасмондаҳои сафед меша-

ванд, ки ба маснуот ранги сурх ва қаҳваранг медиҳанд.  

Ашёи хом, ки барои истеҳсоли маҳсулоти сафолӣ истифода ме-

шаванд, ба гилҳои пластикӣ (каолин ва гил) ва гилњои камњосил (ша-

мот, кварс, дажѓол, иловаҳои сӯхтанӣ) тақсим карда мешаванд.  

Барои паст кардани ҳарорати гудозиш баъзан пажмурдањои таги 

соњилро ба гил илова мекунанд. Каолин ва гилро бо як номи умумӣ 

маводи гилї ном мебаранд. 
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