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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР
Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот. Ҳифзи захираҳои табиӣ, хусусан намудҳои биологии
нодир ва қиматбаҳо, аз ҷумлаи муҳимтарин вазифаҳои давлатие ба шумор меравад, ки он дар
ҳолатҳои мухталифи ангезаҳои антропогенӣ ба пешгӯӣ ва арзёбии динамикаи популятсияҳо,
ҷомеаҳои биологӣ ва системаҳои экологӣ (экосистемаҳо) ниёз дорад. Гузаронидани озмоишу
таҷрибаҳои бевоситаи илмӣ дар экосистемаҳои воқеӣ бағоят гарон ва тӯлонӣ ба даст омада,
дар аксар маврид ғайриимкон мебошад. Вобаста ба ин, доимо зарурати банақшагирӣ ва
гузаронидани намудҳои гуногуни чорабиниҳои муҳофизатӣ ба миён меояд, ки онҳо ба
натиҷаҳои пешдиди қарорҳои қабулшаванда алоқаманд мебошанд. Ҳамаи ин далелҳо
мубрамияти махсус доштани мавзӯи матраҳшударо ифода мекунад.
Дараҷаи коркарди илмии масоил ва асосҳои методологии таҳқиқот. Ташаккули
тасаввуроти замонавӣ оид ба амсиласозии экосистемаҳо бо номи муҳаққиқони хориҷӣ –
Малтус Т., Ферхюлст П., Лотки А., Одум Ю., Мей Р., Ҷеффрис К., Jorgensen S.E., Chen C.W.,
Orlob G.T., Straskraba A., Di Того D.M., Ikushima I., Park R.A., Steele J.H., Vollenweider R.A.,
Volterra V., WebbClenn F., инчунин бо номи муҳаққиқони россиягӣ ва ватанӣ – Моисеев Н.Н.,
Свирежев Ю.М., Воинов А.А., Логофет Д.О., Тарко А.М., Алексеев В.В., Лукянов Н.К.,
Горстко А.Б., Домбровский Л.В., Меншуткин В.В., Винберг Г.Г., Анисимов С.И., Леонов
А.В., Юнусӣ М.К., Комилиён Ф.С. ва дигарон алоқаманд аст.
Амсиласозии математикии динамикаи миқдори популятсияи биологӣ таърихи нисбатан
тӯлонӣ дорад. Дар ин ҷода мавқеи пешоҳангиро амсилаи Т. Малтус дар бораи афзоиши
экспоненсиалии аҳолии кураи Замин ишғол менамояд. П.Ферхюлст онро бо назардошти
маҳдудияти афзоиши популятсия такмил додааст. Муодилаи логистикии ӯ боиси пайдо
шудани амсилаи классикии «даранда-сайд»-и Лотка-Волтерра доир ба таъсири мутақобилаи
ду намуд гардидааст, ки он инкишофи минбаъдаи худро дар корҳои илмии бисёре аз
муҳаққиқони соҳаи омӯзиши динамикаи рушди популятсияҳои гуногун ёфтааст.
Самти махсусро дар таҳқиқи таҳаввулоти системаҳои экологӣ – масъалаи устувории
сифатии амсилаҳои нуқтагии онҳо ташкил медиҳад. Пас аз корҳои нахустини Р.Мей ва
К.Ҷеффрис, меъёрҳои устувории сифатии пешниҳоднамудаи онҳо дар таҳқиқоти
муаллифони гуногун истифода шуда, минбаъд бо меъёрҳои нави Д.О. Логофет ва М. Юнусӣ
пурра гардонида шудаанд.
Барои популятсияҳои алоҳида нигоҳдошташаванда, бо назардошти синну солу ҳайат,
масъалаҳои гуногуни устувории ҳалҳои статсионарӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст
(WebbClenn F., 1985). Дар таҳқиқоти М. Юнусӣ (1991) бошад, масъалаҳои мавҷудияти
ҳалҳои классикӣ ва умумикардашуда мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд. Аз тарафи ӯ бо
ёрии қаторҳои Фурйе усули ҳалли масъалаҳои математикии мувофиқ пешниҳод гардида,
аввалин маротиба масъалаҳои ҳифзи популятсияҳо, ҷомеа ва системаҳои экологӣ таҳия ва
ҳал карда шудаанд.
Мафҳуми потенсиали (иқтидори) биологӣ аз тарафи А. Лотка барои амсилаҳои нуқтагии
популятсияҳои алоҳида нигоҳдошташаванда ворид карда шудааст. Барои амсилаҳои умумии
системаҳои экологӣ, бо назардошти синнусол ва тақсимоти фазоӣ, мафҳуми мазкур аз
тарафи М. Юнусӣ ҷорӣ ва асоснок карда шудааст.
Дар диссертатсияи мо мафҳумҳои «функсияи зистан», «матритсаи зистан», «потенсиали
биологӣ» бо назардошти синнусоли ҳайат ва тақсимоти фазоӣ барои популятсияҳо ва
ҷомеаҳои мамнӯъгоҳи «Дашти-Ҷум» дохил карда шудаанд. Дар асоси мафҳуми «потенсиали
биологӣ» консепсияи ба таври корректӣ ҳалшавандагии амсилаҳои истифодашаванда таҳия
гардидааст.
Вижагии амсилаи математикии системаҳои экологии ҳавзҳои моҳипарварии дар
диссертатсия пешниҳодшуда (Комилов, Мирзоев, 2013-2017) аз корҳои қаблӣ оид ба
амсиласозии системаҳои экологии обанборҳо ва дигар ҳавзҳои моҳипарварӣ (Комилов,
Шарапов, 2000; Leonov, 1985; Voinov, Svirezhev, 1984; Воинов, Воронкова, Лукьянов,
Свирежев, 1984; Лукьянов, Свирежев, 1981; Горстко, 1976; Jorgensen, 1976; Меншуткин,
37

Сорокин, 1975; Straskraba, 1973 ва ғайра), пеш аз ҳама, дар тавсифи муфассали таъсири
тақсимоти моддаҳои қабати оби ҳавз ва қаъри он ва инчунин дар баҳисобгирии таъсири
омилҳои беруна зоҳир мегардад. Дар ин амсила барои ҳавзҳои моҳипарварии вилояти
Хатлони Тоҷикистон функсияи эҳтимолии истеъмоли ғизои ивазкунанда ё иҷборӣ ҷорӣ
карда шудааст. Ғайр аз интихобӣ будани ғизои моҳиён, инчунин вобастагии ҳазми хӯрок аз
меъёри шабонарӯзии он ба ҳисоб гирифта шудааст.
Махсусияти дигари фарқкунандаи амсилаи таҳияшудаи экосистемаи ҳавзи моҳипарварӣ –
ин диққати махсус додан ба нақши бактерияҳо дар тағйири таркиби химиявии об ва реҷаи
газии он мебошад. Дар таҳқиқоти мактаби илмии машҳури Ю.М. Свирежев доир ба
амсиласозии системаҳои экологӣ, аз қабили обанбор ва кӯлҳо (Воинов ва диг., 1981;
Лукянов, Свирежев, 1984; Свирежев ва диг., 1984; Воинов, Комилов, 1985; 1986), инчунин
ҳавзҳои моҳипарварӣ (Svirezhev, Krysanova, Voinov, 1984; Voinov, Svirezhev, 1984)
вазифаҳои бактериопланктон аксаран бо вазифаҳои детрит мусовӣ ё бо он якҷоя карда
шудаанд, ҳол он ки нақши бактерияҳои қабати об ва дар таҳшинҳои зериобӣ маскуншуда аз
вазифаҳои детрит фарқ мекунанд. Дар корҳои илмии солҳои баъдии Ф.С. Комилиён ва
шогирдони ӯ (Комилов, 1990-2014; Комилов, Шарапов, 2000-2004; Комилов, Косимов, 20122014, Комилов, Мирзоев, 2013-2017) бактериопланктон ҳамчун тағйирёбандаи мустақил
ҷудо карда шудааст, зеро ба ғайр аз биомассаи офаридааш, ки ба занҷири биотикӣ ҳамроҳ
мегардад, нақши бактерияҳо дар амалишавии равандҳое бағоят бузург аст, ки онҳо ба
таркиби химиявии об ва реҷаи газии он таъсиррасонанда мебошанд. Муқаррар карда
шудааст, ки дар шароити мавҷудаи иқлимӣ ҳосилнокии баланди моҳипарвариро бо роҳи
интихоби намудҳои мувофиқи моҳиҳои дар як ҳавз парваришёбанда (поликултураи моҳиҳо),
ки пойгоҳи ғизоии ҳавзи моҳипарвариро ба таври самаранок истифода бурда метавонанд,
инчунин бо интихоби оптималии усули идоракунии реҷаи ғизодиҳию нуриҳои
маъданидиҳии системаи экологӣ таъмин намудан имконпазир аст.
Амсилаҳои компютерии динамикаи экосистемаҳои минтақавии дар диссертатсия
пешниҳодшуда на фақат пешгӯии рушди ин системаҳо ва ҷамъбасти иттилооти мавҷудаи
биологӣ ва физикиро имконпазир менамоянд, балки барои интихоби усулҳои мувофиқи
идоракунии экосистемаҳо низ мусоидат мекунанд.
Ҳадафи таҳқиқот – сохтани абзори компютерӣ барои таҳқиқ ва пешгӯии динамикаи
популятсияҳо ва инчунин идоракунии худкори ҳифз ва болобарии самаранокии
экосистемаҳои минтақавии заминӣ ва обӣ мебошад.
Вазифаҳои таҳқиқот:
– омӯзиши раванди таҳаввули экосистемаҳои заминӣ ва обии вилояти Хатлони Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо мақсади ташаккули тасаввуроти умумӣ оид ба намунаҳои экосистемаҳои
минтақавии Осиёи Марказӣ;
– таҳияи амсилаи консептуалии экосистемаҳои намунавии минтақавӣ ва омӯзиши
зерсистемаҳои муттаҳидкардашудаи сифатан устувор ва сифатан ноустувори онҳо;
– таҳия ва таҳқиқи амсилаҳои математикии таъсиррасонииҳои антропогенӣ ба динамикаи
системаҳои экологӣ бо мақсади нигаҳдории намудҳои махсусан арзишманди
популятсияҳои биологӣ ва муайян сохтани фосилаҳои тағйирёбии теъдоди намудҳои
арзишманд ва ҳудуди тағйирёбии теъдоди намудҳои дигар;
– таҳия ва татбиқи абзори компютерӣ барои таҳқиқу пешгӯӣ, инчунин барои идоракунии
худкори ҳифз ва болобарии самаранокии экосистемаҳои минтақавии заминӣ ва обӣ;
– санҷишу танзими абзори таҳияшуда дар экосистемаҳои вилояти Хатлони Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
Объекти таҳқиқот: экосистемаҳои заминӣ ва обии вилояти Хатлони Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
Мавзӯи таҳқиқот – таҳия ва таҳқиқи амсилаҳои математикӣ барои ташаккули абзори
намунавии компютерӣ оид ба идоракунии самаранокии экосистемаҳои минтақавии заминӣ ва
обии Осиёи Марказӣ.
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Усулҳои таҳқиқот. Барои ноил шудан ба ҳадафи таҳқиқот аз усулҳои таҳлили системавӣ,
амсиласозии математикӣ ва тақлидӣ, сенарияҳо, барномасозии объекгаро, озмоиши
компютерӣ, назарияи муодилаҳои дифференсиалӣ, устувории сифатӣ, технологияҳои
иттилоотӣ, инчунин усулҳои ададӣ, ифентификитсионӣ ва верификатсионӣ истифода
шудааст.
Навгонии илмии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсия иборат аст аз:
– таҳияи амсилаҳои консептуалии экосистемаҳои намунавии минтақавии заминӣ ва обӣ;
– муайян намудани экосистемаҳои муттаҳидшудаи (агрегатсияшудаи) минтақавии сифатан
устувор ва сифатан ноустувор;
– таҳияи амсилаи математикӣ барои масъалаи танзими оқилонаи динамикаи теъдоди
навъҳои биологии экосистемаҳои заминӣ;
– таҳияи амсилаи математикиии идоракунии оптималии динамикаи экосистемаи обӣ бо
мақсади ноил шудан ба маҳсулнокии баланди саноати моҳипарварӣ;
– пешниҳоди абзори компютерӣ барои таҳқиқ, пешгӯӣ ва идоракунии динамикаи
экосистемаҳои минтақавии заминӣ ва обии Осиёи Марказӣ.
Аҳамияти назариявии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар пешниҳодоти зерин зоҳир
мегардад:
– амсилаҳои консептуалии экосистемаҳои заминӣ ва обии Осиёи Марказӣ;
– амсилаи математикии таъсиррасониҳои антропогенӣ ба системаи экологии мамнӯъгоҳ, ки
бо назардошти ҳайати синнусолӣ ва тақсимоти фазоӣ пешдиди динамикаи теъдоди
навъҳои махсусан арзишнок (аз ҷумла, нодир)-ро дар ҳудудҳои додашуда таъмин
менамояд;
– амсилаи математикии танзими сохторҳои биологии ноустувори мамнӯъгоҳ бо роҳи тағйир
додани таносуби байни миқдори намудҳои ҷомеаи додашуда – ё бо роҳи «васеъгардонӣ»-и
ҷомеа аз ҳисоби иловакунии намудҳои нав ва ё бо роҳи «танггардонӣ»-и ҷомеа аз ҳисоби
лағви баъзе намудҳои мавҷудаи он;
– абзори универсалии (ҳамакори) компютерӣ, ки омӯзиш, озмоиш, идоракунӣ ва пешгӯии
динамикаи популятсияҳои ҳама гуна мамнӯъгоҳ, парваришгоҳ ва ҳавзҳои моҳипарварии
зери таъсири сарбориҳои мухталифи берунӣ (экзогенӣ) қарордоштаро имкон медиҳад.
Аҳамияти амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз он иборат аст, ки:
– натиҷаҳои асосии он аз ҷониби Корхонаи воҳиди давлатии (КВД) «Моҳии Тоҷикистон»,
Шуъбаи байниидоравӣ оид ба истеҳсоли моҳии Институти зоология ва паразитологияи
(ИЗП) АИ ҶТ дар омӯзиши асосҳои биологии идоракунии системаҳои экологии ҳавзҳои
моҳипарварӣ дар заминаи ҳавзи таҷрибавии 8-гектараи ноҳияи А. Ҷомии вилояти Хатлони
ҶТ ва Муассисаи давлатии ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда (МДҲТММ)
истифода шудаанд;
– барои мамнӯъгоҳи «Дашти-Ҷум» ва ҳавзҳои таҷрибавии хоҷагии моҳипарварии ноҳияи ба
номи А. Ҷомӣ сохторҳои устувор ва ноустувор муайян карда шудаанд;
– дар диссертатсия усули умумикардашудаи таҳияи амсилаҳои математикии экосистемаҳои
минтақавии намуди умумӣ пешниҳод гардидааст;
– усули эҷодшуда имконият медиҳад, ки бо истифодаи блокҳо, нақшаҳо ва ҷузъҳои аллакай
таҳияшуда амсилаҳои компютерии мамнӯъгоҳҳо, парваришгоҳҳо ва ҳавзҳои
моҳипарварии мавриди таваҷҷӯҳ қарордошта, бо таҳлили дақиқи пешакии онҳо, ба таври
фаврӣ тартиб дода шаванд;
– усули муназзамсозии афзорҳои таҳқиқи системаҳои минтақавии экологӣ пешниҳод
шудааст.
Дар айни ҳол аз таҳқиқоти диссертатсионӣ донишҷӯёни соли чоруми ихтисоси
«Информатика»-и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ДМТ) ҳангоми омӯзиши курси махсуси
«Амсиласозии компютерии системаҳои экологии обӣ», донишҷӯёни соли чоруми ихтисоси
«Технологияи информатсионӣ дар иқтисодиёт»-и Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат (ДСХ)
зимни хондани курси махсуси «Амсиласозии имитатсионии системаҳои экологию иқтисодӣ»
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ва донишҷӯёни соли чоруми ихтисоси «Математикаи амалӣ ва информатика»-и Филиали
Донишгоҳи Давлатии Москва (ФДДМ) дар ш. Душанбе зимни хондани курси махсуси
«Таҳияи абзори компютерӣ барои омӯзиш, таҳқиқ ва пешгӯии динамикаи системаҳои
экологии минтақавӣ» истифода мебаранд.
Муҳтавои ҳимояшавандаи диссертатсия:
1. Тавсифи системавии экосистемаҳои намунавии заминӣ ва обии Осиёи Марказӣ, гардиши
биогидрохимиявии моддаҳо, тағйирёбии ҷузъҳои биотикӣ ва химиявӣ, таъсири
антропогенӣ, иқлимӣ ва дигар омилҳои беруна.
2. Амсилаи математикии динамикаи теъдоди намудҳои биологии қиматбаҳо (дар ҳудудҳои
пешакӣ додашуда), нодир ва аз байн рафтаистода, муайян кардани сохторҳои биологии
сифатан устувор ва ноустувор, усулҳои муназзамгардонии онҳо, масъалаҳои статсионарӣ
ва бефосилаи ҳифзи системаҳои биологӣ, ҳифз бо назардошти ҳайати синнусолӣ ва
тақсимоти фазоӣ (маконӣ), мавҷудияти ҳалли масъалаи ҳифзи системаҳои биологӣ
вобаста ба потенсиали биологӣ ва матритсаи зистан.
3. Абзори намунавии компютерӣ барои таҳқиқ, пешгӯӣ кардан ва идоракунии динамикаи
экосистемаҳои заминӣ ва обии Осиёи Марказӣ.
4. Усули намунавии муназзамсозии (идентификатсия ва верификатсия) абзори компютерӣ
ҷиҳати аз рӯйи додаҳои озмоишӣ ҳосил намудани амсилаҳои компютерии мувофиқ барои
тавсифи ин ё он мамнӯъгоҳ, парваришгоҳ ва ё ҳавзи моҳипарварӣ.
5. Абзори компютерии муназзамгардида барои тавсифи динамикаи популятсияи моҳиҳои
системаи экологии ҳавзҳои хоҷагии моҳипарварии ноҳияи А.Ҷомии вилояти Хатлони
Тоҷикистон.
Эътимоднокӣ ва асоснокии натиҷаҳои илмии ҳосилшуда, муқаррарот, хулосаҳо ва
тавсияҳои дар диссертатсия овардашуда тавассути таҳқиқоти комплексии сарчашмаҳои
зиёди илмӣ тақвият дода шуда, бо методологияи бархурди системавӣ, консепсияи илмии
санҷиши компютерӣ, такя ба усулҳои назариявию амалии таҳқиқот, таҳлили шароити
объектҳои таҳқиқшаванда ва натиҷаи озмоишҳо, дар амал тасдиқ шудани принсипҳои асосии
амсиласозӣ, тавъамсозии усулҳои зиёд, ки ба масъалаҳои таҳқиқшаванда мувофиқанд,
инчунин таҷрибаи шахсии диссертант ба ҳайси амсиласоз таъмин карда шудааст.
Саҳми шахсии унвонҷӯ аз он иборат аст, ки диссертатсия аз ҷониби ӯ мустақилона
навишта шудааст. Натиҷаҳои бадастовардаи унвонҷӯ, бинобар мавҷудияти алоқамандии
миёни натиҷаҳо дар чаҳорчӯбаи таҳқиқоти назариявӣ ва таҳияи амсилаҳои математикию
компютерӣ барои таҳқиқот, пешгӯӣ ва идоракунии динамикаи экосистемаҳои минтақавии
заминию обии Осиёи Марказӣ, ягонагии дохилӣ доранд ва саҳми муайянеро дар инкишофи
назария ва амалияи худкорсозии (автоматикунонии) масъалаҳои идоракунӣ ташкил
медиҳанд.
Натиҷаҳои илмии дар диссертатсия пешниҳодшуда моҳияти амалӣ дошта, дар
мамнӯъгоҳҳои мухталиф ва ҳавзҳои моҳипарварӣ зимни ҳалли масоили идоракунӣ ва
коркарди иттилоот истифода шуда метавонанд. Муқаррароти асосии илмӣ ва хулосаҳо
асоснок карда шудаанд ва бо амсиласозии компютерӣ, инчунин бо модулҳои таҳияшудаи
барномавӣ дар шакли комплекси барномаҳои мавзӯӣ, ки дорои санадҳои татбиқ,
шаҳодатномаҳои Маркази миллии патенту иттилооти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ИЗП АИ ҶТ,
КВД «Моҳии Тоҷикистон», МДҲТММ, ДМТ, ДСХ ва ФДДМ мебошанд, тасдиқ гардидаанд.
Тасвиби диссертатсия ва маълумот дар бораи истифодабарии натиҷаҳои он.
Натиҷаҳои диссертатсия дар ҷаласаҳои кафедраи «Информатика» (1998-2018) ва
семинарҳои илмии кафедраҳои «Технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ» (2012-2013),
«Амсиласозӣ ва системаҳои иттилоотӣ» (2014-2016)-и ДМТ, дар семинари илмии кафедраи
«Технологияҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёт»-и ДСХ (2000-2002, 2011-2012), дар семинарҳои
илмии кафедраи «Илмҳои бунёдӣ ва табиӣ»-и ФДДМ (2015-2018), дар конфронсҳои илмии
ҳарсолаи ҳайати профессорону устодони ДМТ (солҳои 2000-2017), ДСХ (2008-2012) ва
ФДДМ (2015-2018), дар конфронсҳои илмии «Муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои
хусусӣ ва татбиқоти онҳо» (Қӯрғонтеппа, 1997), «Муодилаҳои дифференсиалӣ ва интегралӣ
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ва татбиқоти онҳо» (Душанбе, 1999), дар конфронсҳои байналмиллалии «Classical problems
of mathematical physics and analysis» (Samarkand, 2000), «Амсиласозии математикӣ ва
озмоишҳои компютерӣ» – ICMMCE-2000» (Душанбе, 2000), «Амсиласозии математикӣ ва
озмоишҳои компютерӣ» (Ташкент, 2002), «Масъалаҳои муосири таҳлили математикӣ,
алгебра ва назарияи ададҳо» – бахшида ба 85-солагии профессор Ғ.Б. Бобоев (Душанбе,
2013), дар Конфронси IX байналмиллалии «Таҳлили компютерии масоили илм ва
технология» бахшида ба 65-солагии ДМТ (Душанбе, 2013), дар Конфронси илмӣ ва амалии
ҷуҳуриявӣ «IT-технология. Ҳолати кунунӣ ва пешомадҳои рушд» (Душанбе, 2014), дар
Конфронси ҷумҳуриявии «Масъалаҳои муосири математикаи амалӣ ва информатика» –
бахшида ба 70-солагии профессор Б.А. Алиев (Душанбе, 2014), дар Конфронси ҷумҳуриявии
илмӣ ва назариявии ҳайати профессорон, устодон ва кормандони ДМТ бахшида ба 700солагии Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, «Соли оила» ва даҳсолаи байналмиллалии «Об барои
ҳаёт» солҳои 2005-2015 (Душанбе, 2015), дар Конфронси илмӣ ва амалии «Хонишҳои VI
ломоносовӣ»: Масъалаҳои мубрами илмҳои гуманитарӣ ва табиӣ (Душанбе, 2016), дар
Конфронси IV илмӣ амалии ҷавонон «Масоили экобиологии минтақаи Азов ва Баҳри Сиёҳ ва
идоракунии комплексии захираҳои биологӣ» (ш. Севастопол, 2017) муҳокима ва баррасӣ
шудаанд.
Натиҷаҳои илмии асосӣ дар 2 монография, 1 шаҳодатнома оид ба қайдгирии захираи
иттилоотӣ ва 50 мақола инъикос ёфта, 15-тои онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандае ба нашр
расидаанд, ки онҳо аз тарафи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии Федеретсияи Россия пешниҳод шудаанд.
Сохтор ва ҳаҷми рисола. Диссертатсия аз тавсифи умумии таҳқиқот, 2 қисм, 6 боб,
натиҷаву хулосаҳо, рӯйхати адабиёт – 303 номгӯй ва замимаҳо иборат буда, дар 246 саҳифаи
чопии Microsoft Word баён шудааст ва 46 расму 7 ҷадвалро дар бар гирифтааст.
Рақамгузории теоремаҳо, мисолҳо, формулаҳо, расмҳо ва ҷадвалҳо чунин ба роҳ монда
шудааст: рақами қисм, боб, формула (расм ё ҷадвал), ки аз ҳамдигар бо нуқта ҷудо карда
шудаанд.
МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Диссертатсия аз ду қисм иборат буда, қисми аввал ба системаҳои экологии заминӣ
(парваришгоҳҳо ва мамнӯъгоҳҳо) ва қисми дуюм ба системаҳои экологии обӣ (ҳавзҳои
моҳипарварӣ) бахшида шудааст.
Қисми 1 «Таҳия ва таҳқиқи амсилаи математикию компютерии динамикаи системаи
экологии мамнӯъгоҳи минтақавӣ» 3 бобро дар бар мегирад. Мавзӯи таҳқиқоти ду боби аввал
амсилаҳои математикии таъсирҳои антропогение мебошанд, ки барои таъмини фаъолияти
системаҳои экологӣ дар чаҳорчӯбаи талаботи зарурӣ нисбат ба динамикаи онҳо пешбинӣ
шудаанд. Усулҳои математикие, ки дар ин ду боб пешниҳод, омӯхта ва собит шудаанд, дар
боби сеюм ба ҳайси қисматҳои умда барои ташаккули абзори компютерии экосистемаҳои
намунавии заминии Осиёи Марказӣ истифода мешаванд. Маҳз чунин афзорҳо барои ба таври
автоматӣ ҳосил кардани амсилаи математикии экосистемаи муайян аз рӯйи он маълумоте, ки
хислати хоси онро шарҳ медиҳад, хизмат мекунанд.
Боби 1 «Масъалаҳои устувории сифатии экосистемаҳои мамнӯъгоҳи минтақавӣ» ном
дорад. Дар § 1.1.1 ин боб шароити табиӣ ва иқлимӣ, нақшаи таъсири мутақобилаи намудҳои
биологии экосистемаи мамнӯъгоҳи Дашти-Джум (расми 1.1.1), ки дар мисоли он тасаввурот,
дар бораи экосистемаи намунавии минтақавӣ ташаккул меёбад, оварда шудааст.
Дар § 1.1.2 барои системаҳои экологӣ меъёри устувории сифатии Р. Мей ва К. Джеффрис
баён гардидааст. Дар ҳамаи параграфаҳои минбаъда бо ёрии меъёри зикршуда сохторҳои
биологии минтақавии сифатан устувор ва ноустувор муайян карда шудаанд.
Дар § 1.1.3 системаҳои экологии амсилавӣ бо назардошти синну соли ҳайат ва тақсимоти
маконӣ (фазоӣ)-и он баррасӣ мешавад. Муқаррар карда шудааст, ки экосистемаи амсилавии
«наботот-ҳайвоноти гиёҳхӯр-дарандаҳо» ба таври асимптотӣ устувор аст. Агар
коэффитсиенти худҳадгузории наботот нобаробар ба сифр, вале коэффитсиенти
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худҳадгузории дарандаҳо ба сифр баробар бошад, дар ин маврид чунин системаи биологӣ ба
таври асимптотӣ устувор аст. Вале агар коэффитсиенти худҳадгузории дарандаҳо ба сифр
баробар набошад, аммо ин коэффитсиент барои наботот ва дарандаҳо ба сифр баробар
бошад, каму зиёдшавии саршумор ба вуҷуд меояд.
Агар дар системаи биологии «наботот-ҳайвоноти гиёҳхӯр-дарандаҳо-хояндаҳо»
муносибатҳои рақобативу мутуализм ва намудҳои худафзоянда вуҷуд надошта, ақаллан як
намуд дорои хусусияти худҳадгузорӣ бошад, пас чунин система ба таври асимптотӣ устувор
аст.

Расми 1.1.1. – Амсилаи консептуалии системаи экологии мамнӯъгоҳи «Дашти-Ҷум»

Барои системаи «даранда-сайд»-и бе худҳадгузор тағйирёбии (каму зиёдшавии) даврии
теъдоди қурбониҳо ва дарандаҳои онҳо ба амал меояд. Агар миёни ин ду намуд барои
маскунгоҳ, барои ғизо ва ғайра рақобат ҷой дошта бошад, он гоҳ дар ҳолати миёни дарандаҳо
ҷой надоштани худҳадгузорӣ, ба афзоиши беинтиҳои саршумори популятсияҳо оварда
мерасонад.
Дар § 1.1.4 сохторҳои биологии сифатан устувор ва ноустувори мамнӯъгоҳи минтақавӣ
дар мисоли сохторҳои биологии таъсири мутақобилаи қисматҳои туқайзор ва биёбонии
системаи биологии мамнӯъгоҳ мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд.

Расми 1.1.2: – а) ГАГ-и системаи сесатҳа; б) ГАТ-и системаи чорсатҳа

Собит сохта шудааст, ки системаи муттаҳидаи чорсатҳаи «ҷомеаи растаниҳо-ҳайвоноти
гиёҳхӯр-дарандаҳо-хояндаҳо» бо ГАГ-и таъсири мутақобил, ки дар расми 1.1.2.б оварда
шудааст, сифатан устувор намебошад.
Барои экосистемаи бисёрсатҳаи «ҷомеаи_растаниҳо_(1)-ҳайвоноти_гиёҳхӯр_(2)-дарандаҳо_(3)-парандаҳо_(4)-моҳиҳо_(5)-хазандаҳо_(6)-ҳашарот_(7)-хояндаҳо_(8)-ҳашаротхӯрҳо_(9)-тортанакшаклҳо_(10)-обхокиҳо_(11)-дастболҳо_(12)», граф бо алоқаҳои
трофикии (ГАГ) дар расми 1.1.3 тасвиршуда, низ шартҳои устувории сифатӣ иҷро
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намешаванд. Вале агар алоқаҳои «рах-рах»-и миёни популятсияҳо ба назар гирифта нашавад,
он гоҳ системаи муоинашаванда ба системаи сифатан устувор мубаддал мегардад. Аз ин рӯ,
барои ба даст овардани сохторҳои устувори ҷомеаҳои мамнӯъгоҳ бояд ба таври сунъӣ
шумораи популятсияҳои мувофиқ тавре тағйир дода шаванд, ки алоқаҳои «рах-рах»-и ГАГ аз
байн раванд.

Расми 1.1.3. ГАГ-и экосистемаи бисёрсатҳа

Экосистемаи аз рӯйи занҷири трофикӣ муттаҳидгардонидашудаи мамнӯъгоҳи «ДаштиҶум», ки бо се сатҳи асосии трофикӣ – растанӣ (саксаули сафед, шӯрбуттаи Рихтер,
марҷумак, хӯшадорон, ҷорӯбак); консументҳои дараҷаи якум (ҳашарот: малахи одӣ,
малахи сабзи мӯйлабдароз, гамбуски сиёҳбадан, мурча, хачирак, шапалак; кабӯтари калони
кӯҳӣ; думсурхакҳои «регзор» ва «нисфирӯзӣ»; заргӯши толоӣ; оҳуи даштӣ); консументҳои
дараҷаи дуюм (ҳашарот: мурчаи тезгард, гамбуски виз-визак, тортанак; калтакалос;
кӯкқарға; рӯбоҳ) тавсиф мешавад, сифатан устувор намебошад.
Экосистемаи бо 10 сатҳи трофикӣ муттаҳидшудаи мамнӯъгоҳи «Дашти-Ҷум»
(1 – набототи алафӣ; 2 – ҳашарот; 3 – калтакалоси рахдор, калтакалоси сиёҳчашм,
агамаи даштӣ; 4 – муши сурхдуми регзор, юрмони борикангӯшт, тавушқони хурд,
заргӯши толоӣ; 5 – қашқалдоқ; 6 – рӯбоҳ; 7 – оҳуи даштӣ, гавазни бухороӣ; 8 – хуки
ваҳшии осиёӣ; 9 –гург; 10 – шағол, гурбаи даштӣ) низ, бинобар мавҷуд будани ҳалқаҳои
сарбастаи дарозиашон аз 2 калон, сифатан устувор намебошад. Ин маънои онро дорад, ки
барои ҷомеаи мазкур дар ҳама гуна шиддати алоқаҳои дохилӣ ва муносибатҳои миёни
намудҳо устуворӣ хос нест. Вале, дар айни замон, зерсохторҳои сифатан устувори ин
экосисистема ҳатман вуҷуд дошта метавонанд. Мавҷуд будани сохторҳои сифатан устувор
ба осебпазирии фаъолияти бонизоми системаи экологӣ, дар ҳолати вайрон шудани алоқаҳои
миёни намудҳои система, ишора мекунад.
Дар § 1.1.5 усули муназзамсозии сохторҳои биологии ноустувори мамнӯъгоҳи минтақавӣ
пешниҳод гардидааст. Моҳияти усул аз он иборат аст, ки дар ҷомеаи додашуда ё таносуби
байни шумораи намудҳои он тағйир дода мешавад, ё ба он намудҳои нав илова мегарданд
(«васеъшавӣ»-и ҷомеа), ё аз он баъзе аз намудҳо ҳазф карда мешаванд («тангшавӣ»-и ҷомеа),
то ки ҷомеаи нави ташаккулёфта устувор гардад.
Ҷараёни муназзамсозӣ барои экосистемаҳои амсилавие, ки бо ёрии муодилаи зерин
тавсиф мешаванд, муфассал баён гардидааст:
dN
 f ( N , t )  Bu ,
0  t  tk ,
dt
дар ин ҷо N – вектори массаи биологии m намуди системаи экологӣ, f = f (N, t) – векторфунксияи m-ченакаи суръати тағйирёбии N, В – матритсаи андозааш mxr, ки самти таъсирро
ба системаи экологӣ тавсиф мекунад ва u=u(t) – вектор-функсияи r-ченакаи таъсиррасонӣ ба
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системаи экологӣ тавассути тағйир додани (иловакунӣ ва камкунӣ) шумораи ин ё он
намудҳои биологӣ мебошанд.
Дар ду мисоли мушаххаси экосистемаҳои амсилавии сифатан ноустувор ҷараёни
муназзамсозӣ, ки устувории экосистемаҳои навшударо таъмин менамоянд, шарҳ дода
шудаанд. Аз ҷумла, барои системаи биологии «наботот-гавазн-гург»-и мамнӯъгоҳи «ДаштҶум», (бе баҳисобгирии худҳадгузории популятсияҳо) ташаккул додани системаи сифатан
устувор ё бо роҳи ҷамъоварии набототи бо массаи биологӣ мувофиқ (ҳолати а), ё бо роҳи
шикори гургон (ҳолати б), ё бо роҳи татбиқ намудани чорабиниҳои муштарак, ки ҷамъоварии
наботот ва шикори ғизолу гургҳоро дар бар мегиранд (ҳолати в), муяссар мегардад.
Боби 2 ба гузориш ва таҳқиқи масъалаҳои ҳифзи популятсияҳои соҳибимтиёзи
экосистемаи амсилавии мамнӯъгоҳ бахшида шудааст. Моҳияти масъала аз таъмин намудани
чунин раванди инкишофи экосистема иборат аст, ки дар ҷараёни он теъдоди намудҳои
махсусан боарзиш (аз ҷумла, намудҳои нодир) дар ҳудудҳои қаблан додашуда бояд нигоҳ
дошта шавад.
Дар § 1.2.1 амсилаи системаи экологии иборат аз 3 сатҳи трофикӣ, ки ба он аз берун
захираи N0 бо суръати Q ворид мегардад, баррасӣ мешавад. Дар ҳолати статсионарӣ
биомассаҳои ҳар се сатҳи трофикӣ Ni (i=1,2,3) бо муодилаҳои Волтерра тавсиф карда
мешаванд:
Q   0 N 0 N1  0,
k  N   N  m  0,
 0 0 0
1 2
1

k11 N1   2 N 3  m2  0,
k 2 2 N 2  N 3  m3  0.
Барои экосистемаи «наботот-ҳайвоноти гиёҳхӯр-дарандаҳо», зимни зарурати нигоҳ
min

max

доштани шумораи дарандаҳо N 3 дар ҳудуди [ N 3 , N 3

] , қиматҳои критикии биомассаи





наботот ва ҳайвоноти гиёҳхӯр мувофиқан дар ҳудудҳои [ N1min , N1max ] ва N 2min , N 2max муайян
карда шуда, ҳамзамон ҳудуди фосилаҳо ба воситаи N 3min , N 3max ва параметрҳои системаи
экологӣ ифода меёбанд.
Агар дар системаи экологӣ ба сифати намуди боарзиш «наботот» қабул шуда бошад, он
гоҳ N1min , N1max дода мешавад ва дар ин маврид фосилаҳо барои шумораи гиёҳхӯрҳо N 2min , N 2max
min

max

ва қиматҳои критикии дарандаҳо N 3 , N 3 муайян карда мешаванд.
Айнан ҳамин тавр, натиҷаҳои мувофиқ дар сурате, ки ба сифати намуди боарзиш
«ҳайвоноти гиёҳхӯр» қабул карда мешаванд, ба даст меоянд.
Натиҷаҳои бадастомада дар мисоли экосистемаи гармчашмаҳои «Дашт-Ҷум» шарҳ дода
шудаанд.
Дар § 1.2.2 ҳолати ғайристатсионарии масъалаи ҳифзи популятсияҳои мамнӯъгоҳ дар
мисоли экосистемаи амсилавие омӯхта шудааст, ки дар он иртиботи миёни намудҳо аз рӯйи
қонуни Волтерра сурат мегирад:

 N 0  Q  F0 ( N 0, N 1 ),

 N 1  N 1  F1 ( N 0 , N 1 , N 2 ),

 N 2  N 2  F2 ( N 1, N 2 , N 3 ),

 N 3  N 3  F3 ( N 2 , N 3 ).
Таърифи мафҳуми биомассаи миёнаи наботот ва теъдоди миёнаи ҳайвонот дар фосилаи

1
вақти τ аз рӯйи формулаи N i   N i t  dt, i  1,2,3,   0 ворид карда шудааст.



[N

min
i

, N

max
i

0

] – фосилаи матлуби тағйирёбии биомассаи намуди i-и системаи экологӣ аст,
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яъне

N imin  N i  N imax , i  1,2,3.

(1.2.1)

min
max
Масъалаи ҳифзи популятсияи i-юм аз ёфтани чунин қиматҳои N j , N j иборат аст, ки

онҳо иҷрои шартҳои (1.2.1)-ро таъмин менамоянд ва барояшон, дар мавриди ji будан,
нобаробариҳои зерин иҷро мегарданд:
N min
 N j  N max
, j=1, 2, 3.
j
j
Теоремаи зерин исбот карда шудааст.
Q
Теоремаи 1.2.1. Бигузор N 0 (0) 
бошад. Пас, барои он ки барои қимати дилхоҳи
 0 N 1min
  0 нобаробарии


m

k 0Q
N ( )
1

N1  N1min , N1min   2 
ln 2 ,
1 N1 ( ) 
 k11 1 N 2 (0)
m1  ln

 N1 (0) 
ҷой дошта бошад, зарур ва кифоя аст, ки шартҳои зерин иҷро шаванд:
Q
N 0 (t ) 
, t 0,
 0 N1min
kQ
m
N ( )
1
N 2  N 2max , N 2max  0 min  1 
ln 1 ,
1 1 N1 (0)
1 N 2
N 2 ( )
.
2
 2  2 N 2 (0)
Айнан ҳамин тавр, ҳолатҳои i=2, j=1,3 (намуди «арзишнок» ба шумор рафтани ҳайвоноти
гиёҳхӯр) ва i=3, j=1,2 (намуди «арзишнок» ба шумор рафтани дарандаҳо) омӯхта шудаанд.
Дар § 1.2.3 дар ҳолати умумӣ шартҳои зарурӣ ва кифоягии мавҷудияти ҳалли масъалаи
ҳифзи популятсияи дар муҳити зист маҳдудкардашуда таҳқиқ шудааст.
Бигузор N min , N max – ададҳои мусбати ифодакунандаи фосилаи матлуби тағйирёбии
шумораи ягон популятсияи ҳайвонот ва функсияи N  N ( x, a, t ) – шумораи ин популятсия дар
нуқтаи x -и синнусоли a, 0  a   ва дар лаҳзаи вақти t , 0  t  t k , бошад, ки дар ин ҷо
x  G  G  S , G  x1 , x2  : 0  xi  Li , i  1,2 ва S – сарҳади соҳаи G мебошад.
Фарз мекунем, ки шумораи популятсияи амсилавии баррасишаванда муодила ва шартҳои
ибтидоиву канории зеринро қонеъ месозад:
N 3  N 3min ,

N 3min 

k11

N1min 

m2



1

ln

2
N N 2
N
2 N

  Vi
 F0 (a) N   Di 2 , x  G , 0  a   , 0  t  tk ,
t a i 1 xi
xi
i 1

(1.2.2)



 N ( x, a,0)  N 0 ( x, a ), x  G , 0  a  ,



N
(
x
,
0
,
t
)

(1.2.3)

0 0 ( ) N ( x,  , t )d ,

 N
N

 i N
 0,
 i N
 0.
xi
 xi
x

0
x

L
i
i
i

Дар ин ҷо Vi ва Di – ададҳои мусбати додашуда, i  Vi /(2Di ), i  1, 2 ; N 0 , B0 , F0 – функсияҳои
ғайриманфии бефосила мебошанд, ки шумораи ибтидоӣ, коэффитсиентҳои фавт ва
таваллудро ифода мекунанд.
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Масъалаи ҳифзи популятсияи ҳайвонот аз ёфтани шартҳое иборат аст, ки иҷрои
нобаробариҳои зеринро таъмин менамоянд:

~
N min  N ( x, t )  N max ,

ё ин ки

x  G, 0  t  t k

(1.2.4)

~
N min   N ( x, t ) dx  N max , t  0 ,

(1.2.5)

G


~
дар ин ҷо N ( x, t )   P(a) N ( x, a, t )da, P(a) – функцияи вазнӣ мебошад, яъне
0


P(a)  0, 0  a  ,

 P(a)da  1 .
0

Таърифи 1.2.1. Мегӯянд, ки популятсияи ҳайвонот ба таври устувор вуҷуд дорад, агар
ададҳои мусбати N min , N max ва чунин функсияи вазнии Р(а) мавҷуд бошад, ки шумораи
мутавассити популятсияи амсилавӣ шарти (1.2.4)-ро қонеъ намояд.
~
~
N 0
 2 N0
,
, i  1,2 вуҷуд дошта
Теоремаи 1.2.2. Бигузор ҳосилаҳои умумикардашудаи
xi
x1x2


~
бошанд, ки дар ин ҷо N 0 ( x)   P( ) N 0 ( x,  )d мебошад. Он гоҳ барои мавҷудияти
0

популятсияи амсилавии устувори (1.2.2)-(1.2.3) зарур ва кифоя аст, ки решаи калонтарини
ҳақиқии муодилаи




 B ( )e

 F0 ( ) d 
0

0

d  1

(1.2.6)

0

Vi 2
max
 0 .
баробар бошад, яъне 
4 Di
i 1
Тавзеҳи 1.2.1. Агар масъала ғайрихаттӣ мебуд, яъне F0  F0 ( N ), B0  B0 ( N ) , он гоҳ
барои функсияи M  N  N * , M  M ( x, a, t ), ки дар ин ҷо N  N * (a) – ҳалли нисбат ба
тағйирёбандаҳои фазоӣ якчинсаи статсионарии масъалаи

dN *
 F0 ( N * ), N * (0)   B0 ( N * ( ))d
da
0
мебошад, масъала дар наздикшавии 1-ум намуди (1.2.2), (1.2.3)-ро мегирифт. Дар ҳолати
мазкур адади доимиии N min ба сифр баробар шуда метавонад.
Теоремаи 1.2.3. Бигузор ҳосилаҳои умумикардашудаи
N 0
 2 N0
 2 N0
3 N0
,
,
,
, i  1,2
xi
x1x2
axi
ax1x2
вуҷуд дошта бошанд. Он гоҳ ҳалли масъалаи (1.2.2)-(1.2.3) намуди зеринро дорад:
2

ба адади  0  



N ( x, a , t ) 

2
L1 L2

e

2

 F0 ( ) d 
i 1
0

Vi 2 a 2 Vi xi

4 Di i 1 2 Di







n1 , n2 1
2

ки дар ин ҷо  n1n2  
i 1

 n
Di  i
 Li

M n1n2 (t  a)e

2

 n

n a
1 2

cos

 n1 x1
L1

cos

 n2 x 2
L2

(1.2.7),


 ва функцияи M n1n2 (t ) – ҳалли муодилаи интегралии навъи


барқароркунии

46



M n1n2 (t )   Bn1n2 ( ) M n1n2 (t   )d ,
0

(1.2.8)



Bn1n2 (a)  B0 (a)e

2 Vi2 a
n n a
 F0 ( ) d  
1 2
i 1 4 Di
0

, 0  a  .

аст.
Тавзеҳи 1.2.2. Муодилаи интегралии (1.2.8) ҳалли ягонаи намуди зеринро дорад:


M n1n2 (t )   Cni1n2 e

 ni1n2 t

i 1



B

n1n2

, ки дар ин ҷо  n1n2
i

решаҳои

муодилаи

характеристикии

( )e  d  1 мебошанд.

0

Тавзеҳи 1.2.3. Теоремаҳои 1.2.2 ва 1.2.3 дар сурати

F0  F0 (a, t )  C [0, )  [0, tk ], B0  B0 (a, t )  C [0, )  [0, tk ], F0  f 0 , B0  b0 , f 0 , b0  const  0.
низ ҷой доранд.
Дар § 1.2.4 масъалаи ҳифзи намудҳои нодири биологии экосистемаи мамнӯъгоҳ бо
назардошти синну соли ҳайат ва тақсимоти фазоӣ баррасӣ мешавад:
2
 N N 2
N
2N

  vi
 F0 (a) N   Di 2 , x  G , 0  a  , 0  t  t k ,


t

a

x
xi
i

1
i 1
i

 N ( x, a,0)  N 0 ( x, a), x  G, 0  a  ,


 N ( x,0, t )  B ( ) N ( x,  , t )d , x  G, 0  t  t ,
k
0 0


 N s  0,

(1.2.9)

дар ин ҷо N  ( N1 , N 2 , ..., N m ), G  G  S , G  x1 , x2  : 0  xi  Li , i  1,2, S – сарҳади соҳаи G,

F0 (a)  Fij (a)i 1,m, j 1,m , B0 (a)  bij (a)i 1,m, j 1,m , vi  diag ij  j 1,m , Di  diagd ij  j 1,m ,
min

i  1, 2.

max

Бигузор N , N
– векторҳои мусбат бошанд (як қисми компонентҳои ин векторҳо
барои баъзе намудҳо дода мешаванд, қисми дигари онҳо дар натиҷаи ҳалли масъала ёфта
мешаванд). Ёфтани шартҳое талаб карда мешавад, ки барои экосистемаи амсилавии (1.2.9)
иҷро шудани нобаробарии зеринро таъмин менамоянд:

N min  N ( x, a, t )  N max .

(1.2.10)
Ҳалли масъалаи (1.2.9) барои қимати дилхоҳи m  1 дар намуди зерин ифода карда
мешавад:

N ( x, a, t ) 


n x
n x
2
Z (a)  En1n2 (a) M n1n2 (t  a)  sin 1 1 sin 2 2 EDV ( x),
L1
L2
L1 L2
n1n2 1

(1.2.11)

ки дар ин ҷо


Z (a )   Z k (a ),
k 0



a

Z i 1 (a )   F0 ( ) Z i ( )d ,

E n1n2 (a )  diag exp( kn1n2 a )

Z 0 (a )  1, i  0,1,2,...

0



,
k 1, m



2 v x
ij i
E DV ( x)  diag  exp( 
)
,

i 1 2 Dij 

 j 1,m

M n1n2 (t ) – ҳалли муодилаи зерини интегралии навъи барқароршавӣ мебошад:
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t

~
M n1n2 (t )   B ( , t ) M n1n2 (t   )d  f (t ),
0


M n1n2 (t )   B( ) M n1n2 (t   )d ,

(1.2.12)

0



дар ин ҷо B( )  B0 ( ) Z ( ) En1n2 ( ) матритсаи зиндамонии ҷомеаҳои тибқи синнусол ва
макон тақсимшуда аст.
Дар диссертатсия шартҳое муайян карда шудаанд, ки иҷрои нобаробарии (1.2.10)-ро
таъмин мекунанд. Дарк кардан мумкин аст, ки барои масъалаи хаттии (1.2.9) дар (1.2.10)
min
вектори N ба нул баробар буда наметавонад.
Теоремаи 1.2.4. Барои он ки нобаробарии (1.2.10) ҷой дошта бошад, зарур ва кифоя аст,
m
~
ки шартҳои bij (a)  0, bij ( )  ,  bij  1, h  1 иҷро шаванд, яъне адади 1 калонтарин
i 1

қимати хоси матритсаи умумии зиндамонии B мебошад.
Тавзеҳи 1.2.4. Дар ҳолати амсилаи ғайрихаттӣ, яъне F0  F0 ( N ), B0  B0 ( N ) , бо ворид
намудани функсияи M ( x, a, t )  N ( x, a, t )  N * (a) , ки дар ин ҷо N *  N * (a) – ҳалли нисбат ба
координатҳои фазоӣ якҷинсаи масъалаи

dN *
*
*
 F0 ( N (a)), 0  a  , N (0)   B0 ( N * ( ))d ,
da
0
~

 N

~
~
~
~
ё N ( x,0)   B0 ( N ( , x),  )d , x  G , N  0, 
 N  0 
S
S
 x

0
S


~*
~
~*
*
аст, ишораи N (a)  max N ( x, a), ( N (a)  N (a)) -ро дохил намуда, барои функсияи
M  M ( x, a, t ) масъалаи навъи (1.2.9)-ро ҳосил мекунем. Ҳамин тавр, (1.2.9) наздикшавии


~
якуми амсилаи ғайрихаттӣ буда, матритсаи зиндамонӣ намуди B   B (a )da -ро дорад, ки дар
0

B
~
ин ҷо B (a)  0
N

N*

Z (a) En1n2 (a),

Z F0

a N

N*

Z , Z a0  1 аст.
min

Дар масъалаҳои оид ба ҳифз барои амсилаҳои ғайрихаттӣ ба сифати N
вектори нулиро
гирифтан мумкин аст. Дар ин маврид теоремаи 1.2.4 шакли зеринро мегирад:
Теоремаи 1.2.5. Барои он ки (1.2.10) ҷой дошта бошад, зарур ва кифоя аст, ки шартҳои
зерин иҷро гарданд:
~
bij (a)  0, bij ( )  ,  bij  1 (h  1) .
j

Дар § 1.2.5 масъалаи ҳифзи намудҳои нодири биологии экосистемаи мамнӯъгоҳ бо
назардошти синнусоли ҳайат ва тақсимоти фазоӣ дар ҳолати ғайрихаттӣ омӯхта шудааст:
2
2
 N N
N
2N


v

F
(
N
)

D
, x  G , 0  a  , 0  t  t k ,


i
i

2

t

a

x

x
i

1
i

1
i
i

 N ( x, a,0)  N 0 ( x, a), x  G , 0  a  ,


(1.2.13)
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 N S  0 ,
 N S  0, 
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48

дар ин ҷо N  ( N1 ,..., N m ), Ni  Ni ( x, a, t ), i  1, m, F ( N )  Fij ( N )i 1,m, j 1,m , B( N )  Bij ( N )i 1,m, j 1,m ,
vi  diag ij j 1, m ,

Di  diagdij j 1, m мебошанд.


*
Ишораи N  N ( x, a, t )  N * (a) -ро, ки дар ин ҷо dN  F ( N * ), N * (0)   B( N * )da аст, ворид

da

0

намуда, барои масъалаи хаттигардонидашуда ҳосил менамоем:
2
2
N
 2N
 N N
.


v


F

D



j
j
2
a
x j
x j
 t
j 1
j 1
min

(1.2.14)

max

Бигузор N , N
– векторҳои мусбат бошанд (як қисми компонентҳои ин векторҳо
барои баъзе намудҳо дода шуда, қисми дигарашон дар раванди ҳалли масъала муайян карда
мешавад). Барои экосистемаи амсилавии (1.2.14) шартҳоеро ёфтан лозим аст, ки иҷрои
нобаробариҳои зеринро таъмин менамоянд:
(1.2.15)
N min  N ( x, a, t )  N max .
Ҳалли масъалаи (1.2.14) барои m  1 дар намуди (1.2.11) ифода мешавад, ки дар он
N ( x, a, t ) бо N ( x, a, t ) иваз шудааст ва M n n (t ) -и шомили ҳал – ҳалли муодилаи зерини
интегралии намуди барқарорсозӣ мебошад:

~
(1.2.16)
M n1n2 (t )   B ( ) M n1n2 (t   )d ,
1 2

0

~
дар ин ҷо B (a)  B0 (a)Z (a) En1n2 (a) – матритсаи зиндамонии ҷомеа аст.
t
Ҳалли (1.2.16)-ро дар намуди M n1n2 (t )  C  e , ки дар ин ҷо С вектори ғайриманфӣ ва

  const.

аст, ҷустуҷӯ менамоем. Он гоҳ барои муайян кардани  муодилаи зеринро ҳосил

мекунем:


f ( )  det( I   B( )e  d )  0,

(1.2.17)

0

ки он ба муодилаи

1~
1~


det  I  2  3 2  ...   0,
3!
 2!



(1.2.18)



~
дар ҳолати B   B( )d ,  j  ( I  B)1 j ,  j   a j dB(a),
0

j  1,2,... баробарқувва аст.

0

Ҳамин тариқ, агар қисмҳои ҳақиқии ҳалҳои муодилаи (1.2.17) ё (1.2.18) манфӣ бошанд, он
гоҳ дар ҳолати t   M n n (t )  0 . Пас, бинобар мунтазам наздикшавандагии (1.2.11) ва бо
1 2

назардошти (1.2.17) ҳосил мекунем: N ( x, a, t )  0, t   . Ин чунин маъно дорад, ки ҳалли
нулии масъалаи (1.2.13) ба таври асимптотикӣ устувор аст.
Қаблан масъалаи ҳифзи намудҳои нодири экосистемаро ҳал менамоем, яъне шартҳоеро
меёбем, ки иҷро шудани нобаробариҳои (1.2.15)-ро дар доираи амсилаи хаттӣ таъмин
менамоянд. Қайд мекунем, ки барои масъалаи хаттии (1.2.13) ва (1.2.15) вектори N min
наметавонад нулӣ баробар бошад.
Дар диссертатсия теоремаи зерин исбот шудааст:
Теоремаи 1.2.6. Барои он ки нобаробарии (1.2.15) ҷой дошта бошад, зарур ва кифоя аст,
ки шартҳои зерин иҷро шаванд:


B(a)  0, 0  a  ,

~
B ( )   ea B(a)da  , det( I  B)  0, (h  1),
0

яъне адади 1 калонтарин қимати хоси матритсаи B -и потенсиалҳои популятсия мебошад
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(ё  0  0 решаи одии муодилаи характеристикии (1.2.17) аст ва қисмҳои ҳақиқии решаҳои
боқимонда манфӣ мебошанд).
~
~
~
Бигзор N * (a)  max N ( x, a) бошад, он гоҳ бо назардошти N * (a)  N * (a) барои функсияи
M  M ( x, a, t ) дорои масъалаи намуди (1.2.15) мегардем. Ҳамин тариқ, (1.2.15) наздикшавии
якуми амсилаи ғайрихаттӣ мебошад ва матритсаи потенсиалҳо намуди зеринро дорад:

B
Z F0
~


Z , Z (0)  1 .
B   B (a)da , дар ҷое B(a)  0 N * ( a ) Z (a) En1n2 (a),
*
N
a N N ( a )
0
min

Дар масъалаи навъи ҳифз, барои амсилаҳои ғайрихаттӣ, ба сифати N
вектори нулиро
қабул кардан мумкин аст. Дар ин маврид теоремаи 1.2.6 шакли зеринро мегирад:
Теоремаи 1.2.7. Барои он ки (1.2.15) ҷой дошта бошад, зарур ва кифоя аст, ки шартҳои

~
B(a)  0, 0  a  , B ( )  , h  1 иҷро шаванд.

Дар ҳолати мазкур компонентҳои векторҳои N min , N max ба воситаи компонентҳои
вектори N *  N * (a) ва параметрҳои соҳа муайян мегарданд.
Боби 3 қисми 1-ум аз чор параграф иборат буда, ба ташаккули абзори компютерӣ барои
тавсифи динамикаи мамнӯъгоҳи намунавии минтақавӣ бахшида шудааст. Дар §1.3.1
алгоритми муайян намудани коэффитсиентҳои номаълуми амсилаҳои математикие, ки
динамикаи теъдоди намудҳоро дар экосистемаи намунавӣ тавсиф менамоянд, оварда
шудааст:
m
____
d
(1.3.1)
Ni  bi Ni   aij Ni N j  Qi (t ), i  1, m ,
dt
j 1
дар ин ҷо Ni – миқдори намуди i (сатҳи трофикии i), bi – коэффитсиенти тавуллуд (ё фавт,
агар bi< 0 бошад) барои намуди i, Qi(t) – функсияе, ки таъсири беруниро ба намуди i-юм
инъикос менамояд, А=(aij) – матритсаи таъсиррасониҳои мутақобилаи биосистема мебошанд.
Коэффитсиентҳои ҷустуҷӯшаванда аз рӯйи додаҳое ёфта мешаванд, ки дар натиҷаи
мушоҳидаҳои новобастаи биосистема дар лаҳзаҳои вақти tk, k=1,2,…,nτ ба даст меоянд ва бо
халалҳои тасодуфии Nij = Ni (tj) + ij таҳриф шудаанд. Дар ин ҷо ij  хатоҳои мушоҳидаҳо
буда, шартҳои зеринро қонеъ менамоянд:
M[i,  j] = -1(tj), M [ij]=O, M [  i ,  j ]=-1(t),
М – интизорияти математикӣ, – матритсаи дисперсионии вектори хатоҳо, i = (ij, …mj).
Коэффитсиентҳои матритсаи таъсирҳои мутақобилаи А дар натиҷаи ҳалли масъалаи зерин
оид ба ёфтани қимати хурдтарин муайян карда мешаванд:
I(A*)=min I(A).
A

Дар ин ҷо   соҳае дар фазои Rm, ки аз нуқтаи назари соф амалӣ интихоб мегардад ва чунон
муайян карда мешавад, ки ҳалҳои системаи муодилаҳои дифференсиалӣ бо доимии Nmax
маҳдуд бошанд:
Ni (t)<Nmax, i=1,…,m,
Nmax  масалан, адади калонтарине буда метавонад, ки онро компютери амалисози алгоритм
пешниҳод карда метавонад. Функсионали I(А) ба таври зайл муайян карда мешавад:
n

I ( A)   P k N k  N tk , A tk N k  N tk , A
T

(1.3.2)

k 1

ё дар шакли муфассал:







n
m m
~
~
I ( A)   Pk  i , j N ik  N i t k , A  N jk  N j t k , A ,
k 1

i 1 j 1

 n

1
дар ин ҷо Pk – функсияи вазнӣ   Pk  1 , Pk 0, ij – ҷузъҳои матритсаи  t k ,
 k 1
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~
N ik –

натиҷаи мушоҳидаи намуди биологии i дар лаҳзаи вақти tk, Ni (tk, A) – ҳалли система барои
матритсаи додашудаи А. Барои ёфтани минимуми функсионал пайдарпайии матритсаҳои
камкунандаи {As} бо усули нузули градиентӣ сохта мешавад.
0 
Бигузор Qd – наздикшавии ибтидоии ҷузъҳои матритсаи таъсирҳои мутақобила бошад.
(s )

Он гоҳ пайдарпаии камкунандаи { ad } бо ёрии раванди зерини итератсионӣ сохта мешавад:

 d( s )   d( s 1)   s 1 d ( A( s 1) ), дар ин ҷо

 d  A 

шарти min I  d   d A ( S )  интихоб мешавад.

A
 d

, ρs – адади доимие, ки аз
A

0 ,1

Раванди итератсионӣ ҳамин ки саҳеҳии матлуб ҳосил шуд, яъне вақте ки дар ду қадами
ҳамсояи амсила қимати мутлақи компонентҳои вектори градиент аз саҳеҳии додашуда
зиёдтар нест, қатъ мегардад.
Бузургиҳои d (A(s)) дар асоси функсионали I(А) бо баробарии зерин муайян карда
мешаванд:
n
m

 N j
N i  ~
~
  A   Pk  ij  N jk  N j t k , A
  N ik  N i t k , A
a 

k 1
i , j 1
 a








.



Дар формулаи овардашуда Njk бо тарзи қаблӣ муайян карда мешавад, Nj(tk,A) ҳалли
N i
системаи муодилаҳои дифференсиалӣ аст,
( t , A ) бошад, чун ҳалли масъалаи зерини
a k
Коши (масъалаи ҳассосият) ёфта мешавад:
m



N j
N i
N i 


b

aij  N i
 Nj
, i  ,
 i

  j 1   
  
 d N i 


m
 N i

 dt   
N j
N i
(1.3.3)

 bi
  aij 
Nj 
N i   N N  , i   ,
 







j

1


 


 N
i

  1, m,   1, m, i  1, m .
t 0  0,


 

Тавзеҳи 1.3.1. Алгоритми пешниҳодшударо барои амсилаҳо бо назардошти синнусоли
ҷомеа Ni=Ni(a,t) ва амсилаҳо бо назардошти тақсимоти фазоӣ ва замонӣ Ni = Ni (x, a, t) низ
паҳн намудан мумкин аст. Дар ин ҳолат оператори

d
-ро дар муодилаи (1.3.1) мувофиқан ба
dt

 




ва      i     Di    иваз карда, сипас шартҳои ибтидоиву канориро
 
t a
t a
 x   x  
x

барои системаҳои (1.3.1) ва (1.3.3) тартиб додан лозим аст. Дар таърифи функсионали (1.3.2)
суммагирӣ мувофиқан аз рӯйи (a, t) ва (x, a, t) гузаронда мешавад.
Дар § 1.3.2 комплекси барномаҳо барои экосистемаи мамнӯъгоҳи «Дашти-Ҷум» пешниҳод
шудааст, ки аз он чун аз мамнӯъгоҳи намунавии минтақавӣ, тибқи хоҳиши истифодабаранда,
барномаҳои компютерии масъалагароро ташаккул додан имконпазир мебошад.
Дар § 1.3.3 дастури кор бо амсилаи экосистемаи мамнӯъгоҳи минтақавӣ оварда шудааст.
Системаи мазкур имконият медиҳад, ки:
– коэффитсиентҳои матритсаи таъсиррасониҳои мутақобилаи экосистема, ки баъдан барои
пешгӯӣ кардани ҳолати он ва интихоби реҷаи беҳтарини истифодаи мамнӯъгоҳ истифода
мегарданд, ёфта шаванд;
– дар асоси матритсаи додашудаи таъсиррасониҳои мутақобилаи А муайян карда шавад:
 теъдоди буҳронии (критикии) намудҳои биологии мамнӯъгоҳ;
 тарзи сайдкунии дарандаҳои аз меъёр зиёд ва миқдори намудҳои нави ба мамнӯъгоҳ
воридшаванда;
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–
–

динамикаи рушди намудҳои биологии экосистемаи мамнӯъгоҳ ҳисоб карда шавад;
динамикаи рушди биосистемаи «даранда-сайд» муайян карда шуда, вазъи оптималии
мамнӯъгоҳ ёфта шавад.
Идоракунии низоми истифодаи барномаҳо бо ёрии сафҳакалид амалӣ мегардад ва дар
экрани дисплей тавассути рамзҳои мувофиқ инъикос меёбад.
Дар § 1.3.4 самаранокии абзори компютерии таҳияшуда барои экосистемаи намунавии
минтақавии мамнӯъгоҳи «Дашти-Джум» дар асоси додаҳои воқеӣ нисбат ба динамикаи
теъдоди миёнаи солонаи бузҳои пармашох ва дарандаҳои он (гург ва паланги кӯҳӣ) санҷида
шудааст. Аз графикҳо ба назар мерасад, ки натиҷаҳои ҳисоббарорӣ ба теъдоди миёнаи
солонаи воқеии ҳайвонот хеле наздиканд, яъне ин теъдодро бо саҳеҳии қобили қабул
инъикос (расми 1.3.1 – дар тӯли 15 сол, расми 1.3.2 – 9 сол) менамоянд.

Расми 1.3.1. – Динамикаи теъдоди
популятсия дар тӯли 15 сол

Расми 1.3.2. – Динамикаи теъдоди
популятсия дар тӯли 9 сол

Бузи пармашох (амсилавӣ , воқеӣ ●●●), паланги кӯҳӣ (амсилавӣ ---, воқеӣ ***)

Қисми 2-юми диссертатсия – «Таҳия ва таҳқиқи амсилаи компютерии динамикаи
экосистемаи ҳавзи моҳипарварии минтақавӣ» низ аз 3 боб иборат аст. Ду боби аввали он, ки
ба таҳқиқи объекти намунавӣ – экосистемаи минтақавии ҳавзи моҳипарварӣ бахшида
шудааст, асоси боби сеюмро ташкил медиҳанд, ки дар он абзори компютерии экосистемаи
намунавии моҳипарварии Осиёи Марказӣ тавсиф шудааст. Абзори зикргардида барои ба
таври худкор ҳосил намудани амсилаи математикии экосистемаи мушаххас аз рӯйи
иттилооти таҷрибавие, ки хусусиятҳои экосистемаи мазкурро тавсиф менамояд, пешбинӣ
шудааст.
Боби 1 ба амсиласозии консептуалии системаи экологии ҳавзи моҳипарварӣ бахшида
шудааст. Вобаста ба мақсаду масъалаҳои таҳқиқ ва интихоби ҳайати намудии моҳиҳо
интихоби тағйирёбандаҳои дигари амсила ва тарзи муттаҳидгардонии (агрегатсияи) онҳо
асоснок карда шудааст. Дар §2.1.1 дар мисоли хоҷагии моҳипарварии ба номи Абдураҳмони
Ҷомии вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон тасвири намунавии экосистемаи ҳавзи
моҳипарварӣ бо назардошти шароитҳои иқлимиву табиӣ ва хусусиятҳои гидрологӣ, физикӣ,
химиявӣ ва биологии ҳавзҳои ин хоҷагӣ ташаккул дода шудааст. Бо ёрии амсилаи
математикии экосистемаи ҳавзи моҳипарварӣ нақши равандҳои микробиологӣ, биогенӣ,
моддаҳои органикӣ ва реҷаи газии ҳавзҳо омӯхта шудааст.
Дар § 2.1.2 амсилаи консептуалии экосистемаи минтақавии ҳавзи моҳипарварӣ бо ду
намуди моҳӣ – зағорамоҳӣ (CR) ва пешониғафси сафед (TL) пешниҳод гардидааст (расми
2.1.1). Пойгоҳи ғизоии ҳавзро фитопланктон (PT), бентос (BN), зоопланктон (ZO) ва
бактерия (BK) ташкил медиҳанд. Барои тасвири гардиши моддаҳои биогенӣ, ки раванди
тавлидотро маҳдуд карда метавонанд, ба амсила маҳлули фосфори минералӣ (PW) ва азоти
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ғайриорганикӣ (NW) ҳамроҳ карда шудааст. Даври ҷузъҳои биогенӣ бо детрит (DW) ба охир
мерасад, ки он баъзан ба ғизои пешониғафси сафед дохил мешавад,. Ҳамин тариқ, амсила бо
9 тағйирёбандаи фазавӣ тасвир ёфтааст.

Расми 2.1.1. – Амсилаи консептуалии экосистемаи ҳавзи моҳипарварӣ

Ба сифати таъсиррасониҳои берунии амсила омилҳои иқлимӣ – ҳарорати об (Т) ва
шиддатнокии радиатсияи офтоби сатҳи обанбор (I0) баромад мекунанд. Ба ғайр аз ин, дар
амсила чор навъ таъсиррасониҳои идорӣ ба ҳисоб гирифта шудааст, ки онҳо аз иловакунии
ғизои сунъӣ (CO – хӯрокаи омехта, CU – зочаҳои хушкидаи кирмаки тут) ва поруи минералӣ
(SU – суперфосфат, SE – селитраи аммиак) иборат мебошанд. Ин нақша равандҳои
мубодилаи моддаҳоро дар ҳавз бо пуррагӣ инъикос карда метавонад.
Барои тасвири ҳавзҳои на чандон чуқур (то 1 м) аз таъсироти марбут ба тақсимоти фазоӣ
сарфи назар кардан мумкин аст. Бинобар ин, барои ин гуна ҳолатҳо амсилаи нуқтавӣ сохта
шудааст. Ҳамаи тағйирёбандаҳо дар амсила дар шакли консентратсияашон дида баромада
мешаванд. Консентратсияи объектҳои зинда чун нисбати массаи умумии биологии онҳо бар
ҳаҷми обанбор муайян карда шуда, дорои ченакҳои г/м3 ё г/м2 мебошанд. Ҳавзи парвариши
моҳӣ барои фосилаи 5 моҳ – аз 1 май то 30 сентябр, тарҳрезӣ шудааст.
Дар § 2.1.3 сифатан устувор будани амсилаи консептуалӣ таҳқиқ мешавад. Муайян карда
шудааст, ки ҷанбаи амалии ин масъала бо сарбории баландтарини экосистема алоқаманд аст.
Аз ҳадди эътидол дур рафтани сарборӣ ба вайроншавии муносибатҳои биосенотикии
байниҳамдигарии гидробионтҳо боис шуда, дар натиҷа сабабгори пастшавӣ ё пурра гум
шудани аҳамияти хоҷагидорӣ ва фоидаоварии онҳо мегардад.
Тасвирҳои гуногуни экосистемаи ҳавз ба воситаи ГАГ дар расми 2.1.2 оварда шудаанд.
Ҷомеаи сифатан устувор ҷомеаи муттаҳидаи 4 компонентаи «фитопланктон-зоопланктонзағорамоҳӣ-пешониғафс» мебошад (ниг. ба қисмати а). Ҷомеаи муттаҳидаи нисбатан
мураккаби 5 компонентӣ – «фитопланктон-зоопланктон-зағорамоҳӣ-пешониғафсбентос» дар қисмати б) нишон дода шудааст. Дар ин ҷо тирчаи рах-рахи 2-3 ба ҳолате
нисбат дорад, ки зағорамоҳӣ ба ғайр аз бентос, инчунин, зоопланктонро низ истеъмол
мекунад. Ин гуна сохтори биологӣ сифатан ноустувор мебошад, аммо аз он сохтори сифатан
устуворро ҳосил намудан имконпазир аст. Барои ин, нуриҳои органикӣ ва минералиро бояд
тавре илова кард, ки норасоии ғизо барои зағорамоҳӣ боиси ба вуҷуд омадани худҳадгузории
система гардад. ГАГ-и чунин ҷомеаи устувор дар қисмати в) тасвир шудааст.
Дар ГАГ-ҳои овардашуда таъсири бактерияҳо ба намудҳои дигар ба ҳисоб гирифта
нашудааст. Дар қисмати г) ин таъсиррасонӣ бо хати рах-рах тасвир ёфтааст ва сифатан
устувор нест, зеро графҳо даврҳои аз 2 дарозро дар бар мегиранд (таъсири
ноустуворкунандаи якҷояи бактерия+детрит).
Аз мисолҳои овардашуда чунин хулосаи характери методологидошта бармеояд: барои он
ки дар популятсияи зағорамоҳӣ асари худҳадгузорӣ рух надиҳад, фаъолияти ҳавзи
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моҳипарвариро тарзе ташкил кардан лозим аст, ки ин таъсир (агар ба ин зарурат бошад) дар
моҳии пешониғафс ба вуҷуд ояд.

Расми 2.1.2. – Графҳои аломатгаро (ГАГ):
а)ГАГ-и то дараҷаи баландтарин муттаҳидгардонидашудаи сохтори ҳавзи моҳипарварӣ: «фитопланктон_(1)зоопланктон_(2)-зағорамоҳӣ_(3)-пошониғафс_(4)»;
б) Баҳисобгирии хусусияти ҳамачизхӯрӣ ва худҳадгузории зағорамоҳӣ_(3) (истеъмоли зоопланктон_(2) ва
бентос_(5));
в) ГАГ-е, ки бо назардошти ҳамачизхӯрии зағорамоҳӣ_(3) сохтори сифатан устувори ҳавзро тасвир мекунад;
г) ГАГ-и инъикоскунандаи таъсири бактерия+детрит_(6) ба намудҳои дигар.

Ҳамин тариқ, зарурати таҳияи амсилаи консептуалии экосистемаи минтақавии ҳавзи
моҳипарвариро масъалаҳои зерин муайян мекунанд:
1) донистани он, ки объекти таҳқиқшавандаи амсиласозӣ чӣ тавр матраҳ шудааст, сохтори
он, робитаҳои дохилии он, хосиятҳои асосӣ, қонуниятҳои инкишофи он ва таъсирҳои
мутақобилаи он бо муҳити атроф чӣ гунаанд;
2) аз худ кардани идоракунии экосистемаи ҳавзи моҳипарварӣ вобаста ба ҳадафу меъёрҳои
додашуда;
3) дар асоси амсилаи таҳияшуда бо истифода аз абзори компютерӣ таҳқиқ ва пешгӯӣ
намудани оқибатҳои мустақим ва ғайримустақими амалисозии усулу шаклҳои муайяни
таъсиррасонӣ ба экосистемаи ҳавзи моҳипарварӣ.
Боби 2 ба амсиласозии математикии экосистемаи минтақавии ҳавзи моҳипарварӣ бахшида
шудааст. Дар он вобастагиҳои функсионалии тағйирёбандаҳои амсила ва функсияҳои беруна,
таъсирҳои мутақобилаи трофикӣ ва функсияҳои трофикӣ, амали қонунҳои стехиометрия дар
равандҳои инкишоф ва ташаккули продутсентҳо, истеъмоли ҷузъҳои биогенӣ аз ҷониби
фитопланктон ва бактерияҳо тавсиф гардидааст. Роҳҳои баҳисобгирии таъсири омилҳои
иқлимӣ – функсияи ҳароратии сабзиши организмҳо ва функсияи равшанӣ барои
фитопланктон дида баромада шуданд. Бо тарзи математикӣ раванди таҷзияи бактериалӣ
(деструксия), амалкарди қонунҳои стехиометрӣ дар ҳолати то ҷузъҳои биогенӣ таҷзия
шудани детрит, гузариши моҳиҳо аз як навъ ба навъи дигари ғизо, метаболизм ва фавти
организмҳои обӣ тавсиф шудаанд.
Дар § 2.2.1 «Таҳияи амсилаи математикӣ – афзори омӯзиши қонуниятҳои фаъолияти
экосистемаи ҳавзи моҳипарварӣ бо ду намуди моҳӣ» дар асоси амсилаи консептуалӣ амсилаи
математикӣ сохта шудааст. Он бар пояи тавсифи рамзии гардиши биогидрохимиявии
моддаҳо, тағйирёбии ҷузъҳои биотикӣ ва химиявӣ асоснок карда шуда, барои нишон додани
компонентҳои система, алоқаҳои трофикӣ, идорӣ ва иттилоотии байни онҳо пешбинӣ
шудааст. Амсила аз системаи 9 муодилаи дифференсиалии одии ғайрихаттии селӣ бо
шартҳои аввала (масъалаи Коши) иборат аст:

dTL
 QPTTL  QBKTL  QDWTL  QTLDW , TL0  TL (t 0 );
dt
dCR
 QBNCR  QZOCR  QCRDW    CO (t )    CU (t )  CR, CR 0  CR (t 0 );
dt
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dPT
 QPWPT  Q NWPT  QCWPT  QPTTL  QPTZO  QPTDW , PT0  PT (t 0 );
dt
dZO
 QPTZO  QBAZO  QZOCR  QZODW , ZO 0  ZO (t 0 );
dt
dBK
 Q PWBK  Q NWBK  QCWBK  Q BKZO  Q BKBN  Q BKTL  Q BKDW , BK 0  BK (t 0 );
dt
dBN
 Q BKBN  Q BNCR  Q BNDW , BN 0  BN (t 0 );
dt
dPW
 Q DWPW  Q PWPT  Q PWBK  SU (t ), PW0  PW (t 0 );
dt
dNW
 QDWNW  Q NWPT  Q NWBK  SE(t ), NW0  NW (t 0 );
dt
dDW
 Q PTDW  Q ZODW  Q BKDW  Q BNDW  QTLDW  QCRDW  Q DWPW 
dt
 Q DSNW  Q DSCW  (1   )  CO (t )  (1   )  CU (t )  sed  DW , DW0  DW (t 0 ).
Дар ин ҷо ишораҳои зерин истифода шудаанд:
Qij – сели моддаҳо аз блоки i ба блоки j (масалан, QPTZO – сели моддаҳо аз блоки
фитопланктон ба блоки зоопланктон), Qij=fj(T)ξj(I0)r(i,j)(1-δj);
fj(T) – функсияи маҳдудкунии организми j бо ҳарорат (0<fj(T)1), j=TL, CR, PT, ZO BK ё BN;
T – ҳарорати об;
ξj(I0) – функсияи маҳдудкунии организми j бо рӯшноӣ (0<ξj(I0)1), j=PT;
I0 – шиддатнокии радиатсияи офтоб дар сатҳи ҳавз;
r(i,j) –функсияи s-шакли трофикӣ;
i, j –тағйирёбандаҳои амсила;
δj – талафоти организми j дар раванди метаболизм (коэффитсиенти метаболикӣ);
, – мувофиқан, ҳиссаи хӯрокаи омехта ва кирмакҳои хушкидае, ки барои истеъмоли
зағорамоҳӣ сарф мешаванд;
sed – коэффитсиенти такшиншавии (седиментатсияи) детрит.
Ба сифати шартҳои аввалаи системаи муодилаҳои дифференсиалии одӣ консентратсияи
компонентҳои амсилаи экосистемаи ҳавзи моҳипарварӣ барои мавсими мувофиқи соли
таҳқиқотии мушаххас қабул карда шудааст. Формулаҳои мувофиқ барои сели моддаҳо ва
дигар вобастагиҳои функсионалии дар амсилаи математикӣ истифодашуда инҳоянд:
r ( DW , BK )
PW
QDWPW  f DW (T )  des   DW
;
PW
NW
CW
sed
 DW   DW
  DW
  DW
NW
QDWNW   DW
 QDWPW ;
CW
QDWCW   DW
 QDWPW ;

QPWPT  f PT (T )   PT ( I o )  YPTPW  1   PT ;
NW
QNWPT   PT
 QPWPT ;

CW
QCWPT   PT
 QPWPT ;

PW
QPWBK  f BK (T )  YBK
 1   BK ;
NW
QNWBK   BK
 QPWBK ;

СW
QСWBK   BK
 QPWBK ;

QPTTL  f TL (T )  r PT , TL   1   TL ;
QBNCR  f CR (T )  r BN , CR   1   CR ;
QBKTL  f TL (T )  miny1, y 2 1   TL ;
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y1  r PTcr , TL   r PT , TL ;
y 2  r BK , TL   PT ;
QZOCR  f CR (T )  miny3, y4 1   CR ;
y3  r BN cr , CR   r BN , CR ;
y 4  r ZO , CR   BN ;
QDWTL  f TL (T )  minminy1, y5 miny1, y2, y6 1   TL ;
y5  r BK cr , TL   PT ;
y 6  r DW , TL   PT   BK ;
QPTZO  f ZO (T )  r PT , ZO   1   ZO ;
QBKZO  f ZO (T )  r BK , ZO   1   ZO ;
QBKBN  f BN (T )  r BK , BN   1   BN ;
QPTDW   PT  QPWPH  QNWPT  QCWPT  /1   PT   PT  PT ;
QBKDW   BK  QPWBK  QNWBK  QCWBK  /1   BK   BK  BK ;
QZODW   ZO  QPTZO  QBKZO  /1   ZO   ZO  ZO;
QBNDW   BN  QBKBN / 1   BN   BN  BN ;






max
QTLDW   TL  ˆTL  RTL / RTL
 RTL / 1   TL   TL  TL;
Q
   ˆ  R / R max  R / 1       CR;
CRDW

CR

CR

CR

CR



CR

CR

CR

RTL  QPTTL  QBKTL  QDWTL ;
RCR  QBNCR  QZOCR ;
 i  

e  i i  mi 
,
1  e  i i  mi 

i  PT , BK ё BN .

§ 2.2.2 ба тасвири рамзии равандҳои истеъмол, инкишоф ва табдили организмҳои обӣ ба
моддаҳои дигар, ки дар амсилаи математикии экосистемаи ҳавзи моҳипарварӣ истифода
шудаанд, бахшида шудааст.
Гузариши моддаҳо аз як сатҳи трофикӣ (субстрати i) ба дигар сатҳ (организми j) дар
амсила ба воситаи функсияҳои s-шакли трофикии

r (i, j ) 

ij  i s
K ijs  i s

 j,

(2.2.1)

тавсиф мешавад, ки дар ин ҷо ij – суръати баландтарини истеъмол (1/шабонарӯз), Кij –
коэффитсиенти нимсершавӣ (мг/л) мебошанд.
Тасвири интихобияти ғизои моҳиён (яъне гузаштан аз як намуди ғизо ба намуди дигари
он) дар амсила чунин аст: ғизоҳои мавҷуда – qi (i=1,2,…,n) аз рӯйи афзалият
,
мураттаб гардонида шуда,
– консетратсияи ғизои писандидатарин (дӯстдошта) мебошад.
Вобастагии истеъмоли эҳтимолии объекти навъи i аз консентратсияи умумии объектҳои ғизо
n

q   qi (дар ин ҷо qi – консентратсияи объекти (қурбонии) навъи ) ба воситаи i ишора
i 1

гардидааст. Он гоҳ барои маҷмӯи дилхоҳи
,
ҳамеша эҳтимолияти
буда,
эҳтимоли гузаштан ба ғизои афзалияташ камтар функсия аз консентратсияи
мебошад,
яъне i(qi-1), i=2,3,4,...,n. Графики i(q), i=2,3,… намуди s-шакли чаппагардонро дорад.
Тибқи назарияи мазкур, аз ҷониби моҳии навъи j истеъмол шудани ғизои дӯстдошта
бо
( ) (
) (
формулаи
) ифода карда мешавад. Барои тасвири он, ки моҳии
мазкур аз истеъмоли ғизои дӯстдоштааш ба ғизои ивазкунанда гузаштааст, дар амсила
функсияи ( )

(

)
(

)

истифода мешавад, ки дар ин ҷо
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– параметри ифодагари

дараҷаи хамии график ва
– коэффитсиенти нимсершавӣ аз ғизои дӯстдошта мебошад,
яъне чунин қимати , ки барои он ( )
аст.
Пас, дар мавриди норасоии ғизои дӯстдошта
раванди ғизои ивазкунандаро ( )
истеъмол кардани моҳии навъи j бо формулаи зерин ифода карда мешавад:
{[ (

( )

)

(

)] (

)

( )} (

)

дар ин ҷо
– қимати критикии ғизои дӯстдошта мебошад, ки маҳз дар ҳамин қимати он
моҳии навъи j-юм ба истеъмоли ғизои ивазкунанда
мегузарад. Фарқи ду функсияи
трофикии таҳти аломати минимум суръати инкишофи моҳиҳоро тавре маҳдуд месозад, ки он
аз дараҷаи инкишофи онҳо ҳангоми истеъмоли ғизои писандидатарин (барои қимати
) баландтар набошад.
Зимни норасоии ғизои ивазкунанда
моҳии навъи j-юм иҷборан ба истеъмоли ғизои
навбатӣ – мегузарад:
( )

{

{[ (
{[ (

)
)

(
(

)] (
) ( )}
)] ( ) (
) ( )

( )}} (

)

Ин раванд метавонад минбаъд ҳам идома ёбад. Дар ин маврид гузариш дузинагӣ, сезинагӣ
ва ғайра шуда метавонад.
Ҳангоми амсиласозӣ фарз карда шудааст, ки маҳдудсозиҳои ҳароратӣ ва рӯшноигиро
ҳамчун аъзои мултипликативӣ ба функсияи сели моддаҳо Qij ворид сохтан мумкин аст.
Вобастагии инкишофи организмҳо аз ҳарорат f j (T ) тавассути функсияи такмилдодашудаи
Леман тавсиф карда мешавад:
2
 
 Toptj  T  
exp  1,25  
 , агар T  Toptj
j
j 

 
 Topt  Tmin  
 
f j (T )  
2
 
 T  Toptj  
 , агар T  Toptj ,
exp  1,25   j
j 



T

T

opt 
 max

 
j

j

j
ки дар ин ҷо Topt ҳарорати оптималӣ барои инкишофи организми j, Tmin
, Tmax – мувофиқан
ҳудудҳои минималӣ ва максималии таҳаммулпазирии организми j нисбат ба ҳарорат
мебошанд.
Функсияе, ки маҳдудкунии инкишофи фитопланктонро ба воситаи рӯшноӣ тавсиф
мекунад, дар намуди функсияи Стил дода мешавад:

I
I 
 PT ( I 0 )  PTh  exp1  PTh ,
I opt
 I opt 

PT

ки дар ин ҷо I opt – рӯшноии оптималӣ барои фитопланктон, Ih – рӯшноӣ дар чуқурии
додашудаи h мебошад.
Барои ҳисоб кардани қимати Ih қонуни эмпирикии Бэр-Ламберт, дар бораи коҳиши
экспоненсиалии рӯшноӣ бо зиёд гардидани чуқурӣ, истифода мешавад: Ih=Io. e-vh, ки дар ин
ҷо Io – радиатсияи умумии офтоб дар сатҳи ҳавз мебошад. Коэффитсиенти коҳишёбии
рӯшноӣ (v) метавонад ба консентратсияи моддаҳои дар қабати об овезон – фитопланктон ва
детрит мутаносиб бошад: v=kw+kpPT+kdcpdDW, дар ин ҷо kw – коэффитсиенти коҳишёбӣ
дар оби соф, kp ва kd – коэффитсиентҳои сояафкании фитопланктон ва детрит ба об, cpd –
ҳиссаи детрити дар об овезон аст.
Истеъмол шудани ҷузъҳои биогенӣ – карбон, нитроген ва фосфор дар экосистема
мувофиқи қонунҳои стехиометрӣ ҳамоҳанг гардонида шудааст. Таносуби карбон, нитроген
ва фосфор дар организмҳои зинда тақрибан доимӣ нигоҳ дошта мешавад:
CW : NW : PW  
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CW
DW

:

NW
DW

:

PW
DW

,

PW
дар ин ҷо  DW
– коэффитсиенти стехиометрӣ барои фосфор, ки ба ҳисоби миёна ба 1
NW
баробар аст,  DW – коэффитсиенти стехиометрӣ барои нитроген, ки қиматаш аз 5 то 16 буда
CW
метавонад,  DW
- коэффитсиенти стехиометрӣ барои карбон, ки тақрибан ба 100 баробар аст.
Масалан, фосфорро истеъмол кардани фитопланктон бо сели


1
(2.2.2)
YPTPW  min r PW , PT , NW  r NW , PT ,
 PT


муайян карда мешавад, ки ин ҷо r(PW, PT) ва r(NW, PT) – функсияҳои трофикии s-шакли
NW
намуди (2.2.1),  PT
– коэффитсиенти стехиометрии нитроген барои фитопланктон аст.

NW
PW
Истеъмоли нитроген ба YPT =  PT
 YPT
мутаносиб мешавад .
Барои ҳамоҳангсозии (синхронизатсияи) селҳои нитроген ва фосфор алгоритми зерин
истифода мешавад:
– ҳисобкунии селҳои имконпазири моддаҳои биогенӣ аз рӯйи формулаҳои (2.2.1);
– муайян сохтани моддаи биогении маҳдудкунанда аз рӯйи формулаи (2.2.2);
– бозҳисобкунии селҳо. Истеъмоли биогени озод (номаҳдуд) аз рӯйи суръате амалӣ
мегардад, ки онро истеъмоли биогени маҳдудкунанда муайян месозад.
Азбаски карбон раванди тавлидотро маҳдуд намеcозад, вале, дар айни замон, ҳиссаи
асосии (аз ҷиҳати вазн) таркиби биомассаро ташкил медиҳад, истеъмоли он дар амсила ба
таври ғайримустақим ба эътибор гирифта мешавад. Ҳисоб карда шудааст, ки карбон аз

NW

тарафи фитопланктон ба миқдори

CW
PW
СW
YPT
=  PT
 YPT истеъмол мегардад. Ҳиссаи мувофиқи

СW
карбон  PT
дар ҳолати таҷзия шудани детрит аз система хориҷ мегардад.
Инак, мувофиқи принсипи омилҳои маҳдудкунанда истеъмоли ҷузъҳои биогенӣ аз ҷониби
фитопланктон бо селҳои

NW
CW
PW
PW
NW
CW
YPTPW + YPT
+ YPT = (  PT
+  PT
+  PT
) YPT

муайян карда мешавад.
Истеъмоли ҷузъҳои биогенӣ аз ҷониби бактерияҳо айнан ҳамин тавр, вале бо
коэффитсиентҳои стехиометрии дигар ифода мешавад:
PW
NW
CW
PW
PW
NW
CW
YBK
+ YBK + YBK = (  BK
+  BK
+  BK
) YBK .

Равандҳои деструксияи бактериалӣ бо муодилаҳои кинетикаи химиявии тартиби якум
тақриб (аппроксиматсия) карда шуда, зимни он фарз карда мешавад, ки детрит аз нав ба
моддаҳои ғизоии дар таркибашон фосфор ва нитрогендошта тибқи таносуби
стехиометриашон таҷзия мешавад. Суръати раванди таҷзияи бактериалӣ бо ёрии формулаи
зерин ифода карда мешавад:

r ( DW , BK ) 

 DWBK  DW s

 BK ,
s
K DWBK
 DW s
дар ин ҷо 
– суръати баландтарини таҷзияи детрит аз тарафи бактерияҳо
–
доимии мувофиқе, ки нимсершавиро ифода месозад.
Ба суръати раванди деструксия ҳарорат ба таври назаррас таъсир мерасонад. Азбаски
раванди бактериалӣ метавонад танҳо бо ҳароратҳое (+50-+60С), ки онҳо барои махзанҳои
обии табиӣ амалан дастнорасанд, боздошта шавад, пас, барои тасвири ин вобастагӣ аз
формулаи Вант-Гофф

f DW (T )  2
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T T0 
10

истифода мебаранд. Дар ин ҷо
– ҳароратест, ки дар он ҳамаи коэффитсиентҳои
боқимондаи дар тавсифи ин раванд истифодашуда ҳисоб гардидаанд. Тибқи формулаи
мазкур бо 100С зиёд шудани ҳарорати об суръати раванди бактериалӣ 2 маротиба меафзояд.
Ҳамин тариқ, таҷзияи детрит то фосфор бо формулаи зерин муайян карда мешавад:

QDWPW  f DW (T )  des 

PW
 DW

PW
 DW
 r ( DW , BK ),
NW
CW
sed
  DW
  DW
  DW

PW
NW
CW
 DW
,  DW
,  DW
– мувофиқан,
sed
коэффитсиентҳои стехиометрӣ барои фосфор, нитроген ва карбон буда,  DW – ҳиссаи

ки дар ин ҷо des – коэффитсиенти деструксия (0<des<1),

детрити аз гардишбаромада ва дар седиментҳо маскунбуда мебошад. Таҷзияи детрит то
NW
нитроген, мувофиқан, бо формулаи QDWNW=  DW
QDWPW тавсиф мешавад.
Фавти организмҳои обӣ, аз ҷумла моҳиён (бо назардошти бемориҳои эҳтимолии
паразитарӣ ва сироятӣ) ва табдилёбии онҳо ба детрит бо ёрии функсияи хаттии
консентратсияи ин организмҳо QiDW   i  i дода мешавад, ки дар ин ҷо ωi – коэффитсиенти
фавти организми i, i=TL, СR, PT, ZO, BK ё BN мебошад.
Ихроҷи маҳсули метаболизми организмҳо ба истеъмоли умумии объектҳои ғизоии онҳо
мутаносиб ҳисоб карда мешавад (дар мисоли моҳии пешониғафс):
A
QTLDW
 QPTTL  QBKTL  QDWTL 

 TL
,
1  TL 

дар ин ҷо δТL – коэффитсиенти метаболизми моҳии пешониғафс буда, QPTTL, QBKTL, QDWTL –
селҳоеро тавсиф мекунанд, ки онҳо ифодагари истеъмоли фитопланктон, бактерия ва детрит
аз ҷониби моҳии пешониғафс мебошанд.
Ғайр аз ин, барои моҳиён вобастагии ҳазми ғизо аз андозаи ратсиони хӯроки онҳо ба
ҳисоб гирифта шудааст. Масалан, дар ҳолати фаровон будани ғизо моҳии пешониғафс
бетанаффус онро фурӯ мебарад ва ғизо аз рӯдаи он бо чунон суръате мегузарад, ки ҳамагӣ
30-40% аз он ҳазм мешаваду халос. Вале дар ҳолати муътадилии миқдори ғизо бошад, ҳазми
он 2 баробар зиёд мегардад:
ˆTL
B
2
QTLDW
 RTL
,
max
RTL
max
дар ин ҷо RTL=QPTTL+QBKTL+QDWTL, RTL
– ратсиони (вояи) зиёдтарин барои моҳии

пешониғафс буда, ˆTL – параметри метаболикии кулл барои моҳии пешониғафс мебошад.
Ҳамин тавр, сели QTLDW чунин тавсиф мешавад:
max
A
B
C
QTLDW = QTLDW
+ QTLDW
+ QTLDW
=(δTL+ ˆTL  RTL / RTL
) RTL /(1-δTL)+ ωTLTL.
Боби 3 ба таҳияи абзори компютерии экосистемаи ҳавзи моҳипарварии намунавӣ бахшида
шудааст. Бо мақсади табдили амсилаи математикӣ ба афзори таҳқиқ, пешгӯӣ ва идоракунии
динамикаи экосистемаи ҳавзи моҳипарварӣ методҳои алгоритмсозию ададии ҳалли
масъалаҳо ва методи худкорсозии мубодилаи додаҳо миёни ҷадвали электронии MS Excel2010 ва забони барномасозии С# таҳия гардида, дар ин замина бастаи нармафзорие тартиб
дода шудааст, ки он бо усулҳои идентификатсионӣ ва верификатсионӣ барои тавсифи
динамикаи экосистемаи ҳавзҳои мушаххаси хоҷагии моҳипарварии ба номи А. Ҷомии
вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон муназзам гардонида шудааст.
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Расми 2.2.3. – Нақшаи амалисозии амсилаи математикӣ дар компютер
Қисми алгоритмии амсилаи математикӣ дар расми 2.2.3 оварда шудааст. Дар он ишораҳои
зерин истифода шуданд: n – миқдори муодилаҳо (n=9), ti – тағйирёбандаи новобастае, ки
барои ҳисобкунии рӯзҳо истифода шудааст (i=1,2,…,150), t1 – оғози ҳисоб, t150 – анҷоми
ҳисоб, yil – қимати тағйирбандаи вобастаи l дар рӯзи i ва
( ) – қиматҳои ибтидоии
онҳо (l=1,2,…,9; i=1,2,…,150), ξl – тарафи рости муодилаи l-уми системаи муодилаҳои
дифференсиалӣ, χkl –коэффитсиенти k-уми усули Рунге-Кутт-Мерсон (k=1,2,3,4,5) ҳангоми
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ҳисобкунии қимати yli – тағйирёбандаи l-уми амсила (l=1,2,…,n) дар рӯзи i (i=1,2,…,150), h –
қадами интегронӣ (қимати ибтидоии он ба 1 баробар буда, баъдан ба таври худкор интихоб
мешавад),  – хатои интегронӣ (=0.0005).
Барномаи корӣ бо ёрии парвандаи иҷрошавандаи Mahzanho.exe, ки дар нишонии
Prud\Mahzanho\bin\Debug\Mahzanho.exe ҷойгир аст, таҳмил мешавад. Хусусияти ҳатмии кор
бо барнома, дар системаи амалиётии компютери истифодашаванда мавҷуд будани бастаи
барномавии .NET Framework бо гунаи 4.5 ва аз он болотар мебошад. Дар натиҷаи иҷрои
парвандаи Mahzanho.exe дар экран ҷадвали дар расми 2.2.4 овардашуда пайдо (фаъол)
мегардад.

Расми 2.2.4. – Намуди умумии шакли экрании
содироти натиҷаҳои амсила дар компютер

Расми 2.2.5. – Шакли экрании натиҷаҳои ниҳоӣ

Аз расми 2.2.4 аён аст, ки шакли мазкур аз 4 сатри иттилоотӣ, 10 сутуни номгузоришуда
ва 2 тугмаи амрӣ иборат аст. Ду сатри иттилоотии аввалаи дар қисми болоии шакл
ҷойгиршуда барои инъикоси номи тағйирёбандаҳои амсилаи тақлидӣ ва мувофиқан
қиматҳои онҳо дар ибтидои мавсими моҳипарварӣ пешбинӣ шудаанд. Ду сатри минбаъдаи
дар қисми поёнии шакли экранӣ ҷойгирбуда барои инъикоси биомассаи моҳиҳо дар ибтидо
ва интиҳои мавсими озмоишӣ пешбинӣ шудаанд. Сутунҳои шакл барои инъикоси натиҷаи
ҳисоббарориҳои амсила барои ҳар як тағйирёбандаи мушаххаси он пешбинӣ шуда, бо қадами
10-рӯзӣ ба экран бароварда мешаванд. Тугмаи амрии «Натиҷа (Результат)» барои ба
компютер бор кардани (downloud)) барнома, иҷрои якдафъаинаи oн ва ба экран баровардани
натиҷаи ҳисоббарориҳо пешбинӣ шудааст. Баробари пахш кардани он дар экран ҷадвали
пуркардашуда пайдо мешавад (расми 2.2.5). Тугмаи амрии «Сабткунӣ (Сохранить)» барои
таҳвили худкори натиҷаи амалкарди забони барномасозии объектгарои С# ба ҷадвали
электронии барномаи офисии MS Excel, бо мақсади нигаҳдорӣ ва пешниҳоди минбаъдаи
натиҷаҳо дар шакли ҷадвалҳо ва диаграммаҳо, хизмат мерасонад.
Амсилаи математикии экосистемаи ҳавзи моҳипарварӣ ба ғайр аз 9 тағйирёбандаи
фазавӣ, инчунин 93 коэффитсиенту параметр ва 7 массиви якченака бо 150 ҷузъро дар бар
мегирад. Барои он ки системаи умумии муодилаҳои амсилавӣ дар компютер ҳал карда
шавад, бояд қимати аввалаи тағйирёбандаҳои амсила дода шаванд, қимати коэффитсиенту
параметрҳо муайян карда шаванд, қимати ҷузъҳои массивҳои берунаи рӯшноӣ, ҳарорат ва
масоҳат ворид карда шаванд, селҳои воридотии нуриҳои фосфорию нитрогенӣ ва инчунин
селҳои ғизоии ба ҳавзи моҳипарварӣ иловашаванда дода шаванд, ки миқдори умумии онҳо
1152 ададро ташкил медиҳад.
Идентификатсия (расми 2.2.6) ва верификатсияи (танзим ва санҷиши) амсила аз рӯйи
додаҳои таҷрибавии экосистемаи ҳавзҳои моҳипарварии хоҷагии ба номи А. Ҷомии вилояти
Хатлони Тоҷикистон барои солҳои 1985-1987 гузаронида шуданд. Маълум гашт, ки
бузургиҳои ҳассостарини амсила коэффитсиентҳои ҳароратӣ, коэффитсиентҳои суръатҳои
баландтарини инкишоф ва фавти организмҳо, инчунин консентратсияҳои организмҳои
планктонӣ (фитопланктон, зоопланктон) ва бентос будаанд, ки ин комилан бо фаҳмиши
вобастагии онҳо аз таъсироти беруна мувофиқ аст. Ин воқеият бори дигар тасдиқ месозад, ки
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селҳои гардиши моддаҳо дар экосистемаи ҳавзи моҳипарварӣ маҳз бо ҳамин компонентҳо
алоқаманд мебошанд.
Верификатсияи амсила аз рӯйи додаҳои аввала ва озмоишии экосистемаи ҳавзи
таҷрибавии моҳипарварӣ барои соли 1986 гузаронда шудааст (расми 2.2.7). Консентрацияи
аввалаи биомассаи моҳиҳо дар соли 1986 мувофиқан ба 18,4 г/м3 барои пешониғафси сафед
ва 7,3 г/м3 барои зағорамоҳӣ баробар буд. Барои тағйирёбандаҳои дигари амсила
консентратсияҳо чунин буданд: 0,214 г/м3 – фитопланктон, 38 г/м3 – зоопланктон, 2,5 г/м3 –
бентос, 1,88 г/м3 – бактерия, 5 г/м3 – детрит, 1 г/м3 – фосфор ва 5 г/м3 – нитроген.

Расми 2.2.6. – Тасвири графикии додаҳои озмоишии ҳавзи моҳипарварии таҷрибавӣ дар соли 1985:
1– экосистемаи ҳавз; 2– ҷузъҳои биогенӣ; 3 – микроорганизмҳо; 4 – моҳиҳо.

Графикҳои расми 2.2.7 бо қадами 10-рӯза динамикаи 5-моҳаи (май-сентябр)
консентратсияи биомассаи моҳиёнро аз рӯйи ҳисоббарориҳои назариявӣ ва додаҳои воқеӣ
тавсиф мекунанд. Вазни зағорамоҳӣ аллакай аз ибтидои мавсим зиёд шудан мегирад.
Зиёдшавии вазн барои пешониғафси сафед ба моҳи июл рост меояд, зеро инкишофи он ба
таври назаррас ба ҳарорати об вобастагӣ дорад. Дар мувофиқат бо бузургиҳои ҳисобшуда
консентратсияҳои биомассаи пешониғафси сафед ва зағорамоҳӣ ба 301 г/м3 ва 217 г/м3 (вазни
зинда) баробар шуданд, ки ин ба қиматҳои мувофиқи сайди умумии онҳо ( 303 г/м3 ва 226
г/м3 ) хеле наздик аст (расми 2.2.7).
Болоравии хусусиятҳои пешгӯикунандаи амсилаи математикии ҳавзи моҳипарварӣ
тавассути тартиби верификатсияи итератсионии қимати коэффитсиентҳо ва параметрҳои
амсила, бар пояи қиматҳои навшавандаи омилҳои иқлимӣ (ҳарорати об, радиатсияи офтоб),
инчунин сарбориҳои антропогенӣ (ғизоӣ ва биогенӣ) ба даст омадааст. Тартибу қоидаҳои
таҳияшуда ин дафъа низ дар шароити хоҷагии моҳипарварии ба номи А. Ҷомӣ, вале акнун
дар заминаи ҳавзҳои моҳипарварии масоҳати умумиашон 20 га озмуда шуданд.
Тибқи иттилои Корхонаи воҳиди давлатии «Моҳии Тоҷикистон» дар соли 2014 (паёми
фардӣ) консентратсияи аввалаи зағорамоҳӣ ба 2,5 г/м3, теъдоди умумии он ба 20 000 сар,
вазни миёнааш ба 25 г баробар будааст. Ин гуна нишондиҳандаҳо барои моҳии пешониғафси
сафед мувофиқан ба 3,0 г/м3, 20 000 сар ва 30 г баробар будаанд.
Аз маълумоти овардашуда возеҳ дидан мумкин аст, ки нишондиҳандаҳои аввалаи
популятсияи моҳиҳо дар соли 2014 назар ба ҳамин гуна нишондиҳандаҳои онҳо дар солҳои
таҷрибавии 1986-1987 ба дараҷаи назаррас паст мебошанд. Маҳз ҳамин ҳолат баёнгари он
аст, ки дар интиҳои мавсими ҳосилғундории соли 2014 хоҷагӣ, мувофиқан, ба натиҷаҳои
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пасти ниҳоӣ ноил гаштааст: вазни умумии зағорамоҳӣ ба 10200 кг, консентратсияи он ба 51
г/м3, вазни моҳии пешониғафси сафед бошад ба 15300 кг ва консентратсияи он ба 76,5 г/м3
баробар шудааст.

Расми 2.2.7. – Натиҷаҳои верификатсионии амсила бо додаҳои аввала ва таҷрибавии ҳавзи моҳипарварӣ
дар соли 1986: 1-2 – графикҳои муқоисавии додаҳои амсилавӣ ва таҷрибавӣ аз рӯйи биомассаи моҳиҳо, 3
– вазни моҳиҳо (кг) дар ибтидо ва интиҳои мавсим, 4 – таносуби сайди моҳиён дар мавсим

Дар маҷмӯъ, бо назардошти намудҳои дигари моҳиҳо дар соли 2014 ҳамагӣ 38250 кг моҳӣ
ҷамъоварӣ шудааст, ки ин ба маҳсулнокии экосистемаи ҳавзҳои моҳипарварии хоҷагии ба
номи А. Ҷомӣ бо масоҳати умумии 20 га дар андозаи 19,125 с/га мувофиқат мекунад.
Динамикаи амсилавии консентратсияи моҳиҳо ва муқоисаи он бо динамикаи консентратсияи
озмоишии соли 2014 дар расми 2.2.8 оварда шудааст.

Расми 2.2.8. – Натиҷаи верификатсионии амсилаи тақлидӣ бо додаҳои аввала
ва озмоишии ҳавзҳои моҳипарварии 20 гектарӣ дар соли 2014

Бо табдили амсила ба афзори пешгӯикунандаи динамикаи экосистемаи ҳавзи
моҳипарварии минтақавӣ ва ба ҳайси гунаи додашуда қабул намудани натиҷаҳои
верификатсионии амсилаи тақлидӣ, дар компютер 35 сенарияи иқлимӣ ва идорӣ доир ба
инкишофи динамикаи тағйирёбандаҳои амсила мавриди озмоиш ва омӯзиш қарор дода
шудааст.
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Таҳқиқи сенарияҳоро ҷамъбаст ва натиҷаҳои озмоишҳои тақлидиро таҳлил намуда, хулоса
кардан мумкин аст, ки амсилаи мазкур ба андозаи кофӣ инкишофи воқеии экосистемаи ҳавзи
моҳипарвариро дар тӯли як мавсим инъикос карда метавонад. Арзиши пешгӯикунандагии
амсилаи тақлидӣ аз эътимоднокии додаҳои таҷрибавӣ ба куллӣ вобаста мебошад. Амсилаи
таҳқиқотӣ барои минтақаҳои дорои иқлими континенталӣ мутобиқ карда шудааст. Онро
барои экосистемаҳои минтақаҳое, ки шароити дигари иқлимӣ доранд, танҳо пас аз
верификатсияи дақиқ ва пас аз гузаронидани силсилаи озмоишҳо истифода бурдан мумкин
аст.
ХУЛОСА
Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия
Дар диссертатсия натиҷаҳои нав ва боэътимоди илмӣ ба даст оварда шудааст, ки онҳо
барои рушди илмӣ-техникӣ дар соҳаи назария ва амалияи амсиласозии математикӣ ва
компютерӣ, технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва системаҳои коркарди иттилоот
аҳамияти муҳим доранд. Асоситарини онҳо иборат аст аз:
– таҳияи амсилаҳои консептуалии намунавии экосистемаҳои хушкӣ ва обии минтақавии Осиёи
Марказӣ [1-A; 2-A; 17-A; 21-A; 24-A];
– муайян намудани экосистемаҳои сифатан устувор ва сифатан ноустувори мантиқавии
муттаҳидгардонидашуда [1-A; 2-A; 6-A; 11-A; 17-A; 22-A; 24-A; 28-A; 32-A];
– таҳияи амсилаи математикӣ барои танзими динамикаи миқдори намудҳои биологии
экосистемаҳои хушкӣ дар фосилаҳои вақти додашудаи зурурӣ [1-A; 5-A–8-A; 25-A; 32-A; 37-A];
– башаклдарорӣ ва маънидодкунии математикии гузориши масъалаҳои ҳифзи намудҳои нодири
экосистемаҳо бо назардошти вақт, синну сол ва тақсимоти фазоии онҳо дар реҷаҳои статсионарӣ
ва ғайристатсионарӣ [1-A; 5-A; 13-A; 16-A; 33-A; 34-A; 38-A; 40-A];
– таҳияи амсилаи математикӣ барои идоракунии квазиоптималии динамикаи экосистемаи обӣ бо
мақсади ба даст овардани маҳсулнокии баланди моҳиҳои саноатӣ [2-A; 20-A; 26-A; 31-A];
– ошкорсозии амсилавии нақши равандҳои микробиологӣ дар экосистемаи серҳосили ҳавзи
моҳипарварӣ, таҳияи усулҳои мукаммали баҳисобгирии фитопланктон ва бактерия дар амсилаи
компютерӣ [2-A; 10-A; 23-A; 30-A];
– таҳияи алгоритмҳои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва пешниҳоди онҳо дар шакли комплекси
барномаҳои объектгаро ва проблемагаро [1-A–2-A; 18-A; 19-A; 29-A; 30-A];
– сохтани абзори компютерӣ барои таҳқиқ, пешгӯӣ ва идоракунии динамикаи экосистемаҳои хушкӣ
ва обии минтақавии Осиёи Марказӣ [1-A–4-A; 7-A–8-A; 18-A–19-A; 29-A; 30-A; 39-A; 42-A];
– арзёбии самаранокии истифодаи амалии абзори компютерӣ дар мисоли экосистемаҳои вилояти
Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон [1-A–4-A; 18-A].

Тавсияҳо доир ба истифодаи амалии натиҷаҳо
Натиҷаҳои дар диссертатсия ҳосилшударо ҳамчун ҳалли масъалаҳои амалии афзалиятнок
доир ба таҳияи амсилаҳои математикӣ ва компютерии экосистемаҳои намунавии минтақавӣ
ва методҳои худкорсози (автоматикунонии) қабули қарорҳои масъалаҳои идоракунии
захираҳои иттилоотӣ баҳо додан мумкин аст. Масъалаҳои мазкур барои рушди
технологияҳои иттилоотии муосир ва тезонидани пешрафти илмиву техникии Тоҷикистон
аҳамияти басо муҳим доранд.
Дар диссертатсия методикаи умумии тарҳрезии амсилаҳои компютерӣ барои
экосистемаҳои намунавии минтақавӣ пешниҳод гардидааст. Методикаи мазкур имконият
медиҳад, ки бо истифода аз блоку нақшаҳо ва ҷузъҳои пешакӣ сохташуда ба таври фаврӣ
амсилаҳои компютерии ҷолибу зарурии объектҳои хушкӣ ва обии ҳамаҷониба таҳлилшуда
мураттаб гардонида шаванд.
Абзори компютерии таҳияшуда барои истифода дар фаъолияти хоҷагидории
мамнӯъгоҳҳо, парваришгоҳҳо ва ҳавзҳои моҳипарварии кишварҳои Осиёи Марказӣ тавсия
мешавад.
Мазмуну мундариҷаи асосии диссертатсия дар 2 монографияи илмӣ, 1 шаҳодатнома оид
ба қайдгирии захираи иттилоотӣ, 15 мақолаи тақризшаванда ва 35 мақолаи дар маҷаллаву
маҷмӯаҳои бонуфузи ватаниву хориҷӣ банашрасида инъикос ёфтааст.
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АННОТАЦИЯ
диссертации Мирзоева Сайъло Хабибуллоевича на тему: «Разработка компьютерного
инструментария для изучения, прогнозирования и управления динамики типовых
региональных экосистем» на соискание учёной степени доктора технических наук по
специальности 05.13.01 – «Системный анализ, управление и обработка информации»
Ключевые слова: моделирование, математическая модель, алгоритм, программа,
компьютер, инструмент, популяция, возраст, пространство, потенциал, численность,
биомасса, региональная экосистема, динамика, устойчивость, заповедник, растение,
животное, рыба, рыбоводный пруд, идентификация, верификация, эксперимент, сценарий.
Актуальность исследования. Охрана природных ресурсов и, прежде всего, ценных
биологических видов является одной из важнейших государственных задач, нуждающейся в
прогнозе динамики биологических популяций, сообществ и экосистем при различных
антропогенных воздействиях. Эксперименты на реальных системах весьма дороги,
продолжительны и часто не выполнимы. В этой связи возникает необходимость
планирования и развёртывания различного рода охранных мероприятий, основанных на
предвидении последствий принимаемых решений. Все это определяет особую актуальность
разрабатываемой темы.
Цель исследования – создание компьютерного инструментария для исследования и
прогнозирования динамики популяций, а также для автоматического управления охраной и
повышения продуктивности региональных наземных и водных экосистем.
Объект исследования: наземные и водные экосистемы Хатлонской области
Таджикистана.
Предмет исследования – разработка и исследование математических моделей для
формирования типового компьютерного инструментария по управлению продуктивностью
Центральноазиатских регионально-наземных и регионально-водных экосистем.
Методы исследования: имитационное моделирование, системный анализ, теория
дифференциальных уравнений, численные методы, качественная устойчивость, объектноориентированные языки программирования, идентификационные и верификационные методы
исследования, информационные технологии, метод сценарий, компьютерный эксперимент.
Аппаратура: персональные компьютеры типа IBM PC, различные сервера.
Научная новизна полученных результатов диссертации заключается:
− в разработке концептуальных моделей типовых региональных наземных и водных
экосистем;
− в установлении качественно-устойчивых и качественно-неустойчивых агрегированных
региональных экосистем;
− в разработке математической модели регулирования в разумных диапазонах динамики
численности биологических видов наземных экосистем;
− в разработке математической модели оптимального управления динамикой водной
экосистемы с целью достижения высокой продуктивности промысловых рыб;
− в создании типового компьютерного инструментария для исследования, прогнозирования
и управления динамикой региональных наземных и водных экосистем Центральной Азии.
Степень использования: результаты исследований внедрены в Институте зоологии и
паразитологии АН РТ, в ГУП «Моҳии Тоҷикистон», в Государственном учреждении «Особо
охраняемые природные территории при Правительстве РТ», используются в Филиале МГУ
имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе, в Таджикском национальном университете и в
Институте предпринимательства и сервиса Таджикистана при чтении специальных курсов.
Область применения: конструирование, моделирование, принятие управленческих
решений, научное исследование, а также вычислительные, экспертные и учебные задачи.
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ШАРҲИ МУХТАСАРИ
диссертатсияи Мирзоев Сайъло Ҳабибулоевич дар мавзӯи «Таҳияи абзори компютерӣ барои
омӯзиш, пешгӯӣ ва идоракунии динамикаи системаҳои экологии минтақавии намунавӣ» барои
дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.13.01 – «Таҳлили
системавӣ, идоракунӣ ва коркарди иттилоот»
Калимаҳои калидӣ: амсиласозӣ, амсилаи математикӣ, алгоритм, барнома, компютер,
афзор, популятсия, синну сол, фазо, иқтидор, миқдор, массаи биологӣ, экосистемаи
минтақавӣ, динамика, устуворӣ, мамнӯъгоҳ, растанӣ, ҳайвон, моҳӣ, ҳавзи моҳипарварӣ,
идентификатсия, верификатсия, озмоиш, сенария.
Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот. Ҳифзи захираҳои табиӣ, хусусан намудҳои биологии
нодир ва қиматбаҳо, аз ҷумлаи муҳимтарин вазифаҳои давлатие ба шумор меравад, ки он дар
ҳолатҳои мухталифи ангезаҳои антропогенӣ ба пешгӯӣ ва арзёбии динамикаи популятсияҳо,
ҷомеаҳои биологӣ ва системаҳои экологӣ (экосистемаҳо) ниёз дорад. Гузаронидани озмоишу
таҷрибаҳои бевоситаи илмӣ дар экосистемаҳои воқеӣ бағоят гарон ва тӯлонӣ ба даст омада,
дар аксар мавридҳо ғайриимкон мебошад. Вобаста ба ин доимо зарурати банақшагирӣ ва
гузаронидани намудҳои гуногуни чорабиниҳои муҳофизатӣ ба миён меояд, ки онҳо ба
натиҷаҳои пешдиди қарорҳои қабулшаванда алоқаманд мебошанд. Ҳамаи ин далелҳо
мубрамияти махсус доштани мавзӯи матраҳшударо ифода мекунад.
Ҳадафи таҳқиқот – сохтани абзори компютерӣ барои таҳқиқ ва пешгӯии динамикаи
популятсияҳо ва инчунин идоракунии худкори ҳифз ва болобарии самаранокии
экосистемаҳои минтақавии заминӣ ва обӣ мебошад.
Объекти таҳқиқот: экосистемаҳои заминӣ ва обии вилояти Хатлони Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
Мавзӯи таҳқиқот – таҳия ва таҳқиқи амсилаҳои математикӣ барои ташаккули абзори
намунавии компютерӣ оид ба идоракунии самаранокии экосистемаҳои минтақавии заминӣ ва
обии Осиёи Марказӣ.
Усулҳои таҳқиқот: амсиласозии тақлидӣ, таҳлили системавӣ, назарияи муодилаҳои
дифференсиалӣ, усулҳои ададӣ, устувории сифатӣ, забонҳои барномасозии объекгаро,
усулҳои идентификатсионӣ ва верификатсионии таҳқиқот, технологияҳои иттилоотӣ, усули
сенарияҳо, озмоиши компютерӣ.
Сахтафзор: компютери фардии навъи IBM PC, серверҳои гуногун.
Навгонии илмии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсия иборат аст аз:
– таҳияи амсилаҳои консептуалии экосистемаҳои намунавии минтақавии заминӣ ва обӣ;
– муайян намудани экосистемаҳои муттаҳидшудаи (агрегатсияшудаи) минтақавии сифатан
устувор ва сифатан ноустувор;
– таҳияи амсилаи математикӣ барои масъалаи танзими оқилонаи динамикаи теъдоди
навъҳои биологии экосистемаҳои заминӣ;
– таҳияи амсилаи математикиии идоракунии оптималии динамикаи экосистемаи обӣ бо
мақсади ноил шудан ба маҳсулнокии баланди саноати моҳипарварӣ;
– пешниҳоди абзори компютерӣ барои таҳқиқ, пешгӯӣ ва идоракунии динамикаи
экосистемаҳои минтақавии заминӣ ва обии Осиёи Марказӣ.
Дараҷаи татбиқ: натиҷаҳои таҳқиқот дар Институти зоология ва паразитологияи АИ ҶТ,
КВД «Моҳии Тоҷикистон», Муассисаи давлатии «Ҳудудҳои табиии махсусҳифзшавандаи
назди Ҳукумати ҶТ» татбиқ гардида, аз рӯйи онҳо дар Филиали Донишгоҳи Давлатии
Москва ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва
Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат ба донишҷӯён курсҳои махсус хонда мешавад.
Соҳаи истифода: лоиҳакашӣ, амсиласозӣ, қабули қарорҳои идоракунӣ, таҳқиқоти илмӣ,
масъалаҳои ҳисоббарорӣ, ташхис ва таълимӣ.
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SUMMARY
dissertation of Mirzoev Say’lo Habibulloyevich on the theme «Development of computer tools for
studying, forecasting and managing the dynamics of typical regional ecosystems» for the degree of
doctor of technical sciences on specialty 05.13.01 – «System analysis, management and
information processing»
Key words: modeling, mathematical model, algorithm, program, computer, tool, population,
age, space, potential, number, biomass, regional ecosystem, dynamics, sustainability, nature
reserve, plant, animal, fish, fishpond, identification, verification, experiment, scenario.
The relevance of research. The protection of natural resources and, above all, valuable
biological species is one of the most important state tasks, which needs to be projected for the
dynamics of biological populations, communities and ecosystems under various anthropogenic
influences. Experiments on real systems are quite expensive, long-lasting and often not feasible. In
this regard, there is a need to plan and deploy various kinds of security measures based on
anticipating the consequences of decisions made. All this determines the special relevance of the
topic being developed.
The purpose of the research is to create computer tools for research and forecasting of
population dynamics, as well as for automatic protection management and increasing the
productivity of regional terrestrial and aquatic ecosystems.
Object of researches: terrestrial and aquatic ecosystems of the Khatlon region of Tajikistan.
The subject of the research is the development and study of mathematical models for the
formation of typical computer tools for managing the productivity of Central Asian regionalterrestrial and aquatic ecosystems.
The subject of the research is the development and study of mathematical models for the
formation of typical computer tools for managing the productivity of Central Asian regionalterrestrial and aquatic ecosystems.
Research methods: simulation modeling, system analysis, the theory of differential equations,
numerical methods, qualitative stability, object-oriented programming languages, identification and
verification research methods, information technology, script method, computer experiment.
Equipment: personal computers type IBM, different servers.
The scientific novelty of the dissertation results is:
– in the development of conceptual models of typical regional terrestrial and aquatic ecosystems;
– in the establishment of qualitatively sustainable and qualitatively unstable aggregated regional
ecosystems;
– in the development of a mathematical model of regulation in reasonable ranges of the dynamics
of the number of biological species of terrestrial ecosystems;
– in the development of a mathematical model of optimal control of the dynamics of the aquatic
ecosystem in order to achieve high productivity of commercial fish;
– to create typical computer tools for research, forecasting and management of the dynamics of
regional terrestrial and aquatic ecosystems of Central Asia.
Use degree: the research results were introduced at the Institute of zoology and parasitology of
the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, in the State Unitary Enterprise «Mohii
Tojikiston», in the State institution «Specially Protected Natural Territories under the Government
of the Republic of Tajikistan», used in the Branch of the M. Lomonosov Moscow State University
in Dushanbe, at the Tajik National University and at the Institute of Entrepreneurship and Service of
Tajikistan when reading special courses.
Application domain: constructing, simulation, management decision-making, scientific
research, calculable, expert and educational problems.
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