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                                                                                                      Бо фармоиши Сардори 

                                                                                              Саридораи геологияи назди 

                                                                                            Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон 
                                                                                            аз 29 октябри  соли 2009  

                                                                                            № 13  тасдиқ  шудааст 
 

 
 

Д А С Т У Р А М А Л 
оиди мазмун, омодакунї ва тартиби барои ба санљиши (экспертизаи) 

давлатї пешнињод намудани маводҳои ҳисоби захираҳои 

канданиҳои фоиданок дар ќаъри замин 
 

    I.  Муқаррароти умумї  

 1. Дастурамал оиди мазмун, омодакунї ва тартиби барои ба санљиши давлатї 

пешнињод намудани маводҳои ҳисоби захираҳои канданиҳои фоиданок дар ќаъри замин 

(минбаъд - Дастурамал) тибқи низомномаи «Комиссияи давлатии Љумҳурии Тољикистон 

оид ба захираҳои канданиҳои фоиданок» (моддаи 8, сархати 8), ки бо Қарори Ҳукумати 

Љумҳурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2007 таҳти № 656 тасдиқ гардидааст тањия шуда, 
асосан дастуру талаботњои заруриро оиди мазмун, ќоидањои омодакунї ва тартиби барои 

баррасї ба санљиши (экспертизаи) давлатї пешнињод намудани маводҳои ҳисоби захираҳои 

кони канданиҳои фоиданокро дар ќаъри замин  нишон медињад. Ба ѓайр аз ин 
эътимоднокии маълумоти геологии гирифташударо, ки пуррагї ва сифати он барои 
гузаронидани корњои иктишофии минбаъда ва ѐ барои истихрољи саноатии захирањои 
иктишофшуда кофианд таъмин менамояд.  

 2. Бо мақсади  таъмини  шароит  баҳри  истифодабарии  самараноку комплексии 

қаъри замин, муайянкунии  музди  истифодабарии  он, сарҳадоти  қисматҳои қаъри замини  

истифодашаванда, захираҳои  канданиҳои  фоиданок  бояд  мавриди  санљиши  давлатї  

қарор  дода  шаванд.  

 Хулосаи мусбии мақомоти санљиши давлатї оиди асоснокї ва аҳамияти иқтисодї 

доштани  захираҳои ҳисобшудаи канданиҳои фоиданок, барои бақайдгирии давлатӣ ва 

оғози азхудкунии саноатии  онҳо  асоси  ягона  мебошад.  

 3. Санљиши давлатӣ дар ҳама марҳилаҳои омӯзиши геологӣ ба иҷро расонида 

мешавад, ки агар маводхои геологии барои санљиш пешнињодшуда имконияти баҳодиҳии 

ҳақиқии миқдор ва сифати заҳираҳои  канданиҳои  фоиданок, аҳамияти  иқтисодӣ, 

шароитҳои  кӯҳӣ-техникӣ,  гидрогеологӣ, экологӣ  ва  дигарҳоро  пурра  таъмин  карда  
тавонанд. 

 4. Дастурамали мазкур ќойдањои умумии тањия  ва пешнињоди маводњои њисоби 
захирањои конњои иктишофшудаи канданињои фоиданокро ба экспертизаи давлатї  муайян 
намуда, барои њамаи истифодабарандагони ќаъри замин, ки бо корњои иктишофию 
бањодињии геологї – иќтисодї ба конњои канданињои фоиданок дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон, сарфи назар аз тобеъияти маъмурии онњо машѓуланд, пешбинї карда шудааст. 

 5.  Дар мавридҳои  зарурӣ  захираҳои  канданиҳои  фоиданок  ба  санҷиши  такрории  

давлатӣ пешниҳод карда мешаванд. Санҷиши такрории захираҳои  канданиҳои  фоиданок  

ва азнавњисобкунию азнавтасдиќкунии онњо бо ташаббуси узвҳои давлатӣ ва ѐ 

истифодабарандагони қаъри  замин  дар мавридҳои зерин гузаронида мешаванд:  

   - афзун гаштани захираҳои баланси ба микдори зиѐда аз 50%  захираҳои қаблан 

тасдиқшуда  дар натиҷаи омузиши кон дар раванди истихроҷ ; 

   - талаф ѐфтани арзиши саноатии захираҳои балансии кандании фоиданок дар ҷараѐни 

истихроҷ ба андозаи аз меъѐрҳои муқаррарии аз ҳисоб баровардани захираҳо аз баланси 

корхонаи кӯҳӣ барзиѐд; 
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   - тағйиротҳои омилҳои таббии ва иқтисодӣ дар ҷараѐни омӯзиши иловагӣ ва истихроҷи 

конҳо, ки ба баҳодиҳии иқтисоди – геологӣ таъсир расонида боиси аз нав тасдиқкунии 

кондитсияҳо ва шароитҳои шартномаҳои литсензионӣ  мегарданд. 
    - њангоми баландшавии назарраси нархи љањонї ба ашѐи минералї. 

 6.  Њисобот бо њисобкунии захирањо аз љониби истифодабарандаи ќаъри замин ѐ бо 
фармоиши он  аз тарафи муассиса ва ѐ ташкилоти махсусе, ки аз љониби онњо кон омухта 
шудааст, тањия карда мешавад. Истифодабарандаи ќаъри замин  барои нигоњдории 
њуљљатгузорињои геологии аввала, маводи саної, дубликатњои онњо дар тамоми муддати 
омўзиш ва истихрољи кон љавобгар мебошад. 

 7.  Њисобот бо њисоби захирањо бо истифодабарї аз њамаи маълумотњо оиди иќтишоф 
ва истихрољи кон тањия карда мешавад. Њангоми норасоии маълумотњо истифодабарандаи 
ќаъри замин бо талаби  эксперт маълумоти иловагиро пешнињод менамояд. 

 8.  Маводњои пешнињодшуда аз рўи натиљаи экспертиза  дар мавриди зарурї барои 
коркарди иловагї ва ѐ омўзиш равона карда мешаванд. Дар ин маврид экспертизаи такрори 
гузаронида мешавад. 

 9.  Экспертизаи давлатии маводҳои ҳисоби захираҳои канданиҳои фоиданоки сахт аз 

ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ–Комиссияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

захираҳои канданиҳои фоиданок (КДЗ) ба амал бароварда мешавад.  
 

II. Мазмуни маводҳои ҳисоби захираҳои канданиҳои фоиданок 

 10. Маводҳои ба санҷиши давлатӣ пешниҳодшаванда бояд ба талаботи  «Таснифи 

захираҳои конҳо ва манбаъҳои пешбинигардидаи  канданиҳои фоиданок», ки бо Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 июли соли 2009 таҳти № 429  тасдиқ гардидааст, 

ҳуљљатҳои меъѐрии идоракунандаи «Тасниф…» љавобгў бошанд ва маълумотҳое дошта 

бошанд, ки дар онҳо натиҷаи ҳисоби захираҳо ва хулосаҳои мушаххас аз рӯи онҳо  инъикос 
гардида бошанд.  

 11. Мазмун ва шакли маводњо бояд имконияти тафтиш ва дар сурати зарурї 
азнавњисобкунии захирањоро бе иштироки шахсии муаллифон таъмин гардонида тавонанд, 
инчунин бояд маълумотњои заруриро барои асосноккунии натиљањо ва хулосањо оиди 
њисоби захирањо дошта бошанд. 

 12. Маводҳои ҳисоби захираҳо қисмати матнӣ, маводҳои иловагии матнӣ, ҷадвалӣ ва 

нақшавӣ дошта бошанд. 
 

  III.  Қисмати матнии маводҳои ҳисоби захираҳо 
       Сохтор ва њаљм: 
- рўйхати муаллифон; 
- мазмуни њисобот; 
- муќаддима; 
- сохти геологии кон; 
- методикаи корњои геологї – иќтишофї; 
- таркиби моддї ва хосиятњои технологии канданињои фоиданок; 
- шароитњои гидрогеологии истихрољи кон; 
- шароитњои кўњи – геологї, муњандисї – геологї, кўњи техникї ва экологии истихрољи кон; 
- канданињои фоиданоки њамроњ; 
- масъалањои њифзи муњит; 
- њисоби захирањо; 
- мувофиќати маълумотњои иќтишофу истихрољи кон; 
- бањодињи ба дараљаи омўхташавї ва омодагии кон  барои азхудкунии саноатї; 
- хулоса; 
- рўйхати маводњои истифодашуда. 

   Қисмати матнӣ бояд таҳлили ҳамаи корҳои иҷрошуда, асоснокии хулосаҳо оиди меъѐрҳо 

(кондитсияҳо) барои ҳисоби захираҳои иқтишофи  ва омоданокии конро барои истихроҷ 
дошта бошад. 

   Ҳаљми қисмати матнии ҳисоби захираҳо то 120-150 саҳифа тавсия карда мешавад. Барои 

объектҳои дорои сохтори мураккаб ҳаҷми ин қисматро зиѐдтар кардан мумкин аст. 
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   Барои кам кардани ҳаҷми қисмати матнӣ истифодаи самаранок аз маводҳои ҷадвалӣ ва 

нақшавӣ тавсия карда мешавад. Ин гуна маводҳо ҳамчун илова дар охири қисмати матнӣ 
оварда мешаванд.  

   Ҳаҷми ҳар як қисмат аз ҷониби муаллифон аз рӯи мақсад ва хислати корҳои геологӣ-

иктишофӣ, мураккабии масъалаҳо, аҳамияти онҳо барои асосноккунии ҳақиқии геологӣ-

иқтисодии кон, дараҷаи омоданокии он барои истихроҷи саноатї, инчунин, пуррагї ва 

ҳақиқатнокии баҳодиҳии технологӣ, кўҳи,  шароитҳои  истихроҷи кон, ки дар маводҳои 

асоснокунии техникӣ-иқтисодии кандитсияҳо (АТИ) оварда шудаанд, муайян карда 
мешавад.  

   Оиди таҳқиқотҳои технологӣ, гидрогеологӣ, мухандисӣ-геологӣ, экологӣ ва дигар 

таҳқиқотҳои махсус, ки методика ва натиҷаи онҳо дар ҳисоботҳои махсуси муассисаҳои 

дахлдор пешниҳод карда мешавад, дар қисмати матнӣ фақат маълумотҳои мухтасар оиди 

методика ва хулосаҳои муштараки асосноккунии маълумотҳои дастрасгардида оварда 
мешавад. 

  13)   Рўйхати муаллифон 
      Маълумот оиди муаллифони њисобот: ному насаб, ихтисос, вазифа, љои кор, номгўи 
ќисматњои њисобот  ва  иловањое, ки барои тањияи онњо мутахассис њиссагузор аст. 

 14)  Мазмуни њисобот  
Мундариљаи мукаммали њисобот бо назардошти бобњо, ќисматњо, зерќисматњо ва сифати 
онњо. 
Рўйхати замимањои матнї дар њисобот. 
Рўйхати наќшањо, љадвалњо, тасвирњо ва љойгиркунии онњо дар њисобот.  
Рўйхати мукаммали замимањои матнї ва љойгиршавии онњо дар њисобот.   
Иловањои љадвалї бо нишондињии тартиби раќамию ном ва љойгиркунии онњо. 
Рўйхати пурраи иловањои графикї бо нишондињии номгўи онњо, масштаб ва миќдори 

вараќњо. 

 15)    Муқаддима  

   - љойгиршавии географӣ ва идоравии кон, сарҳадҳо ва масоҳати майдони кон. Маълумот 

оиди истифодабаранда ва шароитҳои истифодабарии кон (шартҳои литсензионӣ), кай ва аз 

ҷониби ки литсензия дода шудааст. Маълумоти мухтасар оиди шароитҳои иқлимӣ, 

орографї, сейсмикї, экологӣ ва дигарҳо.  

   - Азхудкунии иқтисодии ҳудуди кон, коммуникатсияи нақлиѐтї, масофа то истгоҳи роҳи 

оҳан, мављудияти маҳалҳои аҳолинишин, таъминот аз қувваи корї, барқ, оби нушокї ва 

техникӣ. Мавчудияти конҳои иқтишофшаванда ва ѐ истихроҷшавандаи кандании 
фоиданоки мазкур.  

   - Маълумоти мухтасар оиди кашфи кон, кофтуков ва истихроҷи он, ташкилоти 

истеҳсолкунанда. Таърих ва рақами протоколи гузаронидани санҷиши давлатии қаблии 

захираҳо, захираҳои тасдиқшудаи охирини санҷиши давлатӣ ва бақия дар баланси давлатӣ 

то рӯзи пешниҳоди ҳисоби захираҳо барои санҷишу тасдиқи давлатӣ. Барои конҳои 

истихроҷшаванда,–миқдори захираҳои истихроҷшудаю иктишофшудаи аз ҳисоб 

баровардашуда ҳамчун тасдиқнашуда ҳангоми гузаронидани санҷиши давлатии охирин. 

Тавсияҳои касбии санҷиши давлатӣ оиди тасдиқи захираҳо, кондитсияҳо ва маълумот оиди 

иҷроиши онҳо.  

 - Барои иқтишофи азнави конҳо (қисматҳои онҳо): тарзи истихроҷ ва иқтидори корхона 

истихроҷ ва коркарди маъдан; имконият ва равандҳои истифодаи маъдан, 

нишондиҳандаҳои асосии техникӣ–иқтисодии фаъолияти корхона дар заминаи захираҳои 

иқтишофшуда (дар асосноккунии техникӣ-иқтисодӣ ва ѐ асосноккунии техникӣ – иқтисодии 

бонкӣ).  

    - Барои конҳои истихроҷшаванда: маҳсулнокии фактї ва лоҳиявии корхона оиди 

истихроҷ ва коркарди маъдан, имконияти таъсири захираҳои иловагии иқтишофшуда ба 
самаронокии фаъолияти корхона.  

 16)  Сохти геологии кон  

   - Маълумоти мухтасар оиди омузиш ва сохти геологии ноҳия. Мавқеъи кони 

инкишофшуда дар сохтори геологии ноҳия. 
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   - Сохти геологии кон (қисматҳои он), сарҳадҳои он, пайдоиш, омилҳои сохторӣ, литологӣ 

ва дигарҳо, ки шароитҳои хобиш, морфология ва сифати маъданро муйян менамоянд. 

   - Миқдори танаҳои маъданӣ, намуди морфологии онҳо, паҳншавии онҳо дар майдони 

кони маъдан. Асоснокии алоқамандии танаҳои маъдани бо раванди афтиш ва паҳно дар 

асоси маълумотҳои геологӣ, геофизикӣ ва дигарҳо.  

   - Характеристикаи мухтасари шакл ва сохти танаи маъданӣ: ғавсӣ, андоза бо раванди 

афтишу паҳно, масоҳат, шароити хобиш, хусусиятҳои расиш бо ғавсӣ мудохила, ҳиссаи 

захираҳои иқтишофшуда аз ҳиссаи умумии захираҳои кон. Асоснокии маълумотхо оиди 

тағйироти танаҳои маъданӣ бо раванди афтиш ва паҳно, сохтори дохилӣ, тақсимоти 

компонентҳои асосӣ ва иловагӣ, мављудияти қисматҳои баландтаркиби маъданӣ, таркиб ва 

хислатҳои тақсимшавии ғавсӣ ғайримаъданӣ дар ҳудуди танаҳои маъданӣ, таносуби фоизии 

онҳо дар ҳаҷми умумии маъдан, имкониятҳои геометрикунонї.  

    -  Барои конҳое, ки захираҳои онҳо ба геометрикунонии танаҳои  маъданӣ ҳисоб карда 

мешаванд, бо истифодабарї аз коэффициенти маъданнокї – баҳодиҳии мавқеъи фазогї, 

шаклҳои типикї ва андозаи қисматҳои маъдани кондитсионї ва имкониятҳои  истихроҷи 

алоҳидагии онҳо. Зуҳуроти ғорҳои (карстҳои)  дохилӣ ва рӯизаминї, асоснокии методикаи 

муайянкунии ғорнокї.  

    - Барои конҳои порагї нишон дода мешаванд; тавсифи хусусиятҳои геоморфологии 

(полеогеографии) љойгиршавии кони порагї, шароити хобиши он, хусусиятҳои шакл, 

андоза, сохтор ва таркиби қабати маъданӣ, тартиб ва ғафсии торф, сохтори геологии 

плотик, таркиби компонентҳои фоиданок дар рег, торф ва ғавсӣ плотикї, андоза, шакл ва 

дараҷаи суфташавии донаҳои минералҳои фоиданок, миқдори компонентҳои фоиданоки 

минералҳо, сифати тилло ва дигарҳо. Таркиби донагӣ, сангҳои суфта, гилнокї, обнокии 

қабатҳо, мављудияти яхҳо.  

   -  Тағйироти тасаввуроти қаблӣ оиди сохти геологии кон дар асоси маълумотҳои иловагии 

омузиши кон дар натиҷаи гузаронидани корҳои иловагии иқтишофӣ ва кӯҳӣ-истихроҷӣ (бо 

овардани маводҳое, ки ингуна тағйиротҳоро асоснок мекунанд). 

   -   Гурўҳи конҳои бо сохтори мураккаби геологӣ дар асоси таснифи захираҳо; 

асосноккунии онҳо аз рӯи маълумотҳои иқтишофӣ, барои конҳои истихроҷшаванда-

коркарди онҳо. 
   -  Захирањои дурнамои кон ва майдонї маъдан аз рўи маълумотњои муаллифон, 
имкониятњои афзудани базаи ашѐи минерлии корхонаи кўњии  амалкунанда ва ѐ дар оянда 
амалкунанда. 

 17)  Методикаи корҳои иқтишофӣ – геологӣ  

   - Асоси топографию маркшейдерї; вақти иҷроиши съѐмка; системаи координатҳо ва тарзи 

алоқакунии асбобии коркардҳои кӯҳӣ ба тури такягї. 

   - Чуқурии иқтишоф. Асосноккунии интихоби воситаҳои техникӣ ва системаи иқтишоф. 

Љадвали љамъбастии намудҳо ва қисмҳои корҳои геологӣ-иктишофӣ (кӯхӣ, пармакунї, 

геофизикӣ ва дигарҳо). Ҳаҷми коркардҳо барои ҳисоби захираҳо. 

   - Методикаи иқтишоф, аз он ҷумла қисматҳои рӯизаминӣ ва зеризаминии кон. 

Асосноккуни геометрияи интихобшуда ва зичии коркардҳои иқтишофӣ барои ҳисоби 

захираҳои категорияҳои гуногуни иқтишофӣ вобаста ба хусусиятҳои геологии кон, андоза 

ва таркиби моддии танаҳои маъданӣ, хусусияти паҳншавии компонентҳо дар онҳо.  

   Асосноккунии ҷудокунии қисматҳои мушаххаскунї; дараҷаи иқтишофкунии онҳо; 

маълумотҳои дар ҷараѐни мушаххаскунӣ гирифташуда, таҳлили онҳо нисбат ба қисматҳои 

дигари кон. Имконияти истифодабарии ин маълумотҳо барои асосноккунии меъѐрҳо барои 

ҳисоби захираҳои умумии кон.      Барои конҳои дараҷаи 4-ўми мураккабноки–пешниҳоду 

тавсияҳо барои иқтишоф ва истихроҷи ояндаи онҳо.  

   -  Таъйинот, системаи ҷойгиркунӣ ва раванди коркардҳои иқтишофӣ – кӯҳӣ; дараҷаи 

штрекҳо ва болоравҳои (восстающие) буррандаи маъданӣ, бурриши коркардҳои кӯҳӣ. 

   -  Тарз ва технологияи пармакунии пармачаҳои иқтишофӣ, чуқурии онҳо, диаметр ва 

конструксия. Методикаи ченкунии каљшавии пармачоҳҳо; асбобҳои истифодашаванда; 

натиҷаҳои ченкуниҳои азимутї ва каљшавї; таъсироти каљшавиҳо ба устувории тури 
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интихобии иқтишофи. Ҳолатҳои набудани маълумотҳо оиди каљшавии пармачоҳҳо ва 

асосноккунии ин гуна маълумотҳо барои ҳисоби захираҳо. Кифоягии маводҳое, ки бо 

истифодабарии тарзҳо ва диаметрҳои гуногуни пармакунӣ истифодабурдашуда барои 

омузиши сохти геологии кон ва сифати маъдан; ҳамбастагии маълумотҳои намудхои 

гуногуни пармакунӣ. Миқдори бурриши тези танаҳои маъдани ва асосноккунии истифодаи 

онҳо барои ҳисоби захираҳо.  

Ҳолати керн (пармакунӣ, порагӣ). Баромади хаттї, вазнї ва ҳаҷмии керн (баромади лоиқа):  

   а) ба ҳисоби миѐна барои ҳар як танаи маъданӣ;   

   б) дар маљмўъ барои кони маъданӣ; ҳудўди тағйироти ин гунна бузургиҳо дар алоҳидаги 

барои намуди маъданҳо, қабатҳои ғайримаъдани ва зинаҳои мудохила. Ҳаљм ва мунтазамии 

назорат аз болои баромади керн ва лоиқа (шлам). Баҳодиҳи ба микдор ва сифати керну 

лоиқа.  

Маљмааи чорабиниҳо барои зиѐдкунии баромади керн ва самаранокии он. Тадқиқотҳо 

барои омузиши хурдашавӣ ва сифати керн: баҳодиҳии асосноккунии маълумотҳои 

дастрасшуда. Методика ва ҳаҷми корҳо барои санҷиши маълумотҳои пармакунӣ аз рӯи 

коркардҳои кӯҳӣ ва натиҷагири аз онҳо. Асосноккунии коэффитсиентҳои ислоҳотї. Ҳиссаи 

пармачоҳҳои бо миқдори ками баромади керн ва лоиқа (бо ҳисоби фоиз) ва дараҷаи 

таъсири онхо ба асосноккунии захираҳои ҳисобшуда. Номгўи ҳудудҳои коркардҳои кӯҳӣ ва 

пармачоҳҳо ва хатҳои иқтишофие, ки маълумотҳо нисбати онҳо барои ҳисоби захираҳо 

истифода нашудаанд; сабабҳои истифоданашавии онҳо. 

   - Методҳои геофизикии таҳқиқотҳо. Номгўи масъалаҳои геологие, ки бо истифодабарии 

методҳои геофизикӣ ҳал карда шудаанд: асосноккунии истифодабарии маљмааи методҳо: 

љадвали томи ҳаҷми ҳамаи намудҳои таҳқиқот; дараҷаи омухташавии геофизикии майдони 

кони маъдани; миқдори пармачоҳҳо ва коркардҳои кўҳие, ки бо таҳқиқотҳои геофизикӣ 

таъмин гардонида шудаанд. (ҳамаги, аз он ҷумла дар ҳисоби захираҳо истифодашуда).  

   Масштабҳои съѐмкаҳои геофизикӣ, тури мушоҳидаҳо, мавзеъҳо ва масштабҳои корҳои 

рӯизаминии геофизикии мушаххас. Масштабҳо ва суръати навишти параметрҳои физикӣ 

ҳангоми таҳқиқотҳои геофизикӣ пармачоҳҳо ва коркардҳои кӯҳӣ; тавсифи пармачоҳҳои 

эталонӣ  ва назоратї-градиуровкави, методикаи градиуровкаю эталонкунии асбоб; фосилаи 

байни пармачоҳҳо (коркардҳои кўҳи), қадами мушоҳидаҳо, имконятҳои истифодаи асбобҳо 

ва методҳо. Методикаи сохтани нақшаҳои коррелятсиони ҳангоми маҳакгирии геофизикӣ. 

Коэффитсиентҳои коррелятсионї ва муодилаҳои регресси. Асбобҳои истифодашуда; 

назорати кори устувори онҳо; саҳеҳии (хатогии) ченкуниҳо.  

    Хосиятҳои физикии ғавсӣ мудохила ва маъдан; методикаи мухтасар ва техникаи омузиши 

онҳо, ҳаҷми таҳқиқотҳо ва ҳақиқатнокии онҳо; тавсифи шартҳои мусоид барои иҷроиши 

таҳқиқотҳои геофизикӣ; омилҳои асосии ғалаткунандаи натиҷаҳои таҳқиқотҳои геофизикӣ. 

   Усулҳои интерпретатсияи сифатии майдонҳои физикӣ; интерпретатсияи миқдории 

аномалияҳои ошкоршуда; муқоисаи мушоҳидаҳо ва нақшаҳои ҳисобї бо буришҳои хос ва 

коркардҳои такягии иқтишофи; муайянкунии параметрҳои танаҳои маъданӣ (андоза, ғавсӣ, 

миқдори компонетҳои фоиданок ва зараровар), чуқурии хобиши онҳо. Тасдиқкунии 

маълумотҳои  геофизикӣ ба воситаи пармакунӣ ва коркардҳои кӯҳӣ; баҳодиҳи ба ҳақиқат-

нокии методҳои интерпретатсия ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқотҳои геофизикӣ; хатогиҳои 

муайянкунии расмҳо  (контактҳо), ғафсӣ, чуқурии хобиши маъдан, миқдори компонетҳои 

фоиданок ва зараровар ва дигар параметрҳо дар муқоиса бо маълумотҳои геологӣ. 

     Барои конҳои истихроҷшаванда пешниҳоди маводҳои зарурӣ барои асосноккунии 

таҳқиқотҳои қалбии геофизикӣ. 

     Методҳои моделкунии конҳо ва майдонҳои физикӣ; вазифаҳо ва методикаи 

моделкунони, барномаҳои истифодашаванда; тавсифи моделҳои геологӣ- геофизикӣ; 

натиҷаҳои моделкуни ва истифодабарии онҳо. 

     Тавсифи  мушаххаси  аномалияҳо  ва  интерпретатсияи  онҳо  бо  пармачоҳҳо   (хатҳои 

иқтишофӣ)  дар  иловаҳои  матнии  ҳисобот   оварда  мешавад.  

   - Асосноккунии методикаи маҳакгирии интихобшудаи кандании фоиданок. Методҳо 

(геологӣ, геофизикӣ) ва воситаҳои (кернӣ, лоиҳавӣ, бороздї ва диг.) маҳакгирӣ.  
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   Миқдори маҳакҳое, ки бо воситаҳои гуногун гирифта шудаанд, аз он ҷумла онҳое, ки 

барои ҳисоби захираҳо истифода шудаанд. Љойгиркунии маҳакҳо дар коркардҳои кӯҳӣ ва 

пармачоҳҳо, дарозии сексияҳо ва буришҳои бороздӣ, фосилаи байни маҳакҳо. Сифати 

маҳакгирӣ, мувофиқати методикаи маҳакгирӣ, параметрҳои онҳо ба хусусиятҳои таркиби 

моддӣ ва сохтори дохилии танаи кандании фоиданок. Ба воситаи маҳакгирӣ асосноккунии 

сарҳади танаҳои маъданӣ. Назорати геологӣ аз болои риояи бурриши маҳакгирӣ ва вазни 

онҳо. Ҳаљм ва мунтазамнокии маҳакгирии назоратӣ; таносуби бузургиҳои назариявӣ ва  

ҳақиқии вазни маҳакҳо; баҳодиҳӣ ба хатогиҳои ногаҳонии муайянкунии миқдор ва  ғафсӣ  

барои  ҳар  як  метод  ва  воситаи  маҳакгирӣ. 

    Баҳодиҳӣ ба асоснокии маҳакгирии қаторӣ; муқоисаи он бо натиҷаҳои маҳакгирии 

калонҳаҷм шикофи (задиркӣ), калонҳаҷм (валӣ), технологӣ. Ҳаҷми муқоисаи бевосита ва 

бавоситаи муқоисаи маводҳо. Хатогиҳои систематикии муайянкунии компонентҳои 

фоиданок ва зараровар. Коэффитсиентҳои ислоҳотӣ, асоснокии бузургиҳои онҳо ва 
методикаи истифодабарї. 

    Таъйиноти маҳакҳои гурӯҳӣ (муттаҳид), методи ташкили онҳо, миқдори умумӣ, аз он 

ҷумла онҳое, ки барои ҳисоби захираҳо истифода шудаанд. Назорати дурустии ташкили 

маҳакҳои гурӯҳӣ. Вазни хоси интервалҳои кандании фоиданоке, ки ба воситаи маҳакҳои 

гурӯҳӣ муайян карда шудааст, аз он ҷумла компонентҳои иловагӣ ва зараррасон; баробарии 

онҳо  дар танаҳои маъданӣ вобаста ба майдон ва бурриш. 

   Асосноккунии схемаи коркарди маҳакҳо, назорати сифати коркард,  ҳаҷми онҳо, 

мунтазамнокї, натиҷаҳо. Баҳодиҳӣ ба бузургиҳои хатогиҳои тасодуфии коркарди маҳакҳо, 

хулосаҳо оиди сифати коркард. 

   Баҳодиҳӣ ба натиҷаҳои маҳакгирии канданиҳои фоиданок дар асоси «Талаботҳо барои 

асосноккунии ҳакиқатпазирии маҳакгирии конҳои маъданӣ» амали гардонида мешавад.   

   Методҳои геофизикӣи маҳакгирӣ ва истифодаи натиҷаҳои онҳо барои иқтишоф ва 

ҳисобкунии захираҳо. Мазмун ва шакли маводҳо оиди маҳакгирии геофизикӣ мувофиқи 

«Талаботҳо нисбати маҳакгирии геофизикӣ ҳангоми ҳисобкунии захираҳои конҳои металлӣ 

ва ғайримаъданӣ» (ГКЗ СССР-1989с.)  қабул карда мешавад. 

    -  Корҳои таҳлилӣ (аналитикӣ). Ҳаҷм ва методҳои иҷроиши таҳлилҳои асосӣ, назорати ва 

арбитражи бо нишондиҳии озмоишгоҳи онҳоро иҷрокунанда (дар шакли љадвал). 

Мувофиқати методҳои иҷроиши таҳлилҳо ба ҳуљљатҳои амалкунандаи меъѐрӣ. 

   Натиҷаҳои коркарди маълумотҳо оиди назорати дохилӣ, беруни ва арбитражӣ. 

Мавридҳои календарие, ки дар давоми онҳо сифати корҳои таҳлилӣ ғайриқаноатбахш 

дониста шудаанд, миқдори маҳакҳои ин мавридҳое, ки дар ҳисобкунии захираҳо истифода 

карда шудааст. Сабабҳои таҳлилҳои бадсифат, чорабиниҳо барои бартараф намудани онҳо, 

натиҷаҳои ба дастдаровардашуда. Баҳодиҳӣ ба таъсироти таҳлилҳои бадсифат ба 

ҳақиқатнокии ҳисоби захираҳо ва асосноккунии имконияти истифодабарии онҳо барои 

ҳисобкунии захираҳо. 

Коэффитсиентҳои ислоҳотии пешниҳодшаванда ва тарзҳои истифодабарии онҳо 

   -  Миқдор ва усулҳои муайянкунии массаи ҳаҷмӣ барои намудҳои гуногуни канданиҳои 

фоиданоки табии ва технологӣ. Натиҷаҳои аз рўи усулҳои гуногун ба даст даровардашуда, 

муқоисаи онҳо. Баҳодиҳи ба ҳақиқатнокии муайянкунии ҳамаи намудҳои табиию 

технологии канданиҳои фоиданок ва асоснокии натиҷаҳо. Таъсири таркиби химиявӣ, 

химиявӣ ва кафишнокии канданиҳои фоиданок ба бузургии массаи ҳаҷмӣ. 

   Миқдор ва натиҷаҳои муайянкунии намнокии табиии кандании фоиданок, баҳисобгирии 

натиҷаи он барои  ҳисоботи массаи ҳаҷмӣ. 

   Мазмун ва шакли маводҳо оиди муайянкунии массаи ҳаҷмӣ ва намнокии маъдан аз рӯӣ  

«Талаботҳо барои муайянкунии массаи ҳаҷмӣ ва намнокии маъдан барои ҳисобкунии  

захираҳои маъданӣ» муайян карда мешаванд. 

 18)  Таркиби моддӣ ва хусусиятхои технологии канданиҳои фоиданок   

   - Намудҳои табиии кандании фоиданок, таркиби химиявӣ, хосиятҳои физикӣ-механикӣ, 

хусусиятҳои текстурї, структурӣ  ва дигарҳо. Қонуниятҳои паҳншавии намудҳои табиии 

канданиҳои фоиданок дар ҳудуди кон. Тағйироти маъдан дар зонаи бадхурдашавӣ, чуқурии 
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он, натиҷаҳои таҳлилҳои фазагї. Аломатҳои ҷудокунии танаи маъдани аз рӯӣ дараҷаи 

бодхурдашавӣ. 

   - Тақсимоти компонентҳои асосӣ, ҳамроҳ, ва зарарнок дар шаклҳои химиявӣ, қонуният ва 

дараҷаӣ баробартақсимшавии компонентҳои фоиданок ва мудохилавї дар ҳудуди кон ва 

танаҳои маъданӣ дар намудҳои гуногуни табиии кандании фоиданок. 

   Мавҷудияти алоқамандї байни таркиби компонентҳои асосӣ ва ҳамроҳ. Асосноккунии 

имконияти ҳисоби захираҳо бо усули алоқамандии байни компонентҳои ҳамроҳ ва асосӣ. 

   Мавҷудияти ба зонаҳо тақсимшавии компонентҳои асосӣ ва ҳамроҳ, инчунин, танаҳои 

алоҳидаи канданиҳои фоиданоки ғани аз компонентҳои ҳамроҳ, имконияти ҷудокунии 

онҳо. Мавҷудияти танаҳои канданиҳои фоиданок бо миқдори зиѐди модаҳои мудохилаи 

зарарнок. Таъсири қисматҳои ғайри кондитсиононии  дохилии маъдан ба сифати кандании 
фоиданок. 

   - Муайянкунии кифоягии таҳқиқотҳои таркиби моддии кандании фоиданок барои 

муайянкунии сифати он ва ҳисобкунии захараҳо. Пуррагии маҳакгирии ҳар як компоненти 

ҳамроҳ: асоснокии муайянкунии таркиб ва шароитҳои ҳисобкунии захираҳо (вобаста ба 

таркиби маҳакҳои қатори ва гурeҳї дар минералҳо, консентратҳо, кон, танаҳои ҷудогонаи 

маъданӣ, блокҳои ҳисоби захираҳо ва дигарҳо). 

    -Методика ва ҳаҷми харитасозии геологӣ- технологӣ. Ба талабот ҷавобгуии маҳакҳои 

калонҳаҷм, нимсаноатї ва саноатии кони кандании фоиданок ва қисматҳои он. 

Асосноккунии пуррагии маҳакгирии технологии танаҳои маъдании алоҳида, намудҳои 

табии ва саноатии онҳо. Ташкилотҳое, ки таҳқиқотҳои технологӣ гузаронидаанд; барномаи 

таҳқиқотҳо.  

   - Хелҳои саноатӣ (технологӣ) ва сифатнокии кандании фоиданок, хислати ҷойгиршавии 

онҳо, асосноккунии ҷудокунї. Тағйирпазирии хосиятҳои технологии кандании фоиданок. 

Ҳиссаи намудҳои технологии маъдан аз ҳаҷми умумии захираҳо; имконияти 

геометрикунонии онҳо.  

   - Схемаи коркарди пешниҳодшудаи ашѐи химиявӣ (баромади маҳсулоти молї, сифати он, 

мувофиқат ба стандартҳо ва ѐ шароитҳои технологӣ, гирифтани компонентҳои асосӣ, 

партовҳои истеҳсолот, тақсимшавии мудохилаҳои зараровар дар маҳсулоти коркард). 

Имконияти истифодабарии усулҳои радиометрии ғанигардонии маъдан бо истифода аз 

банавъҷудокунї ва ҷудокунии порагӣ. Аломатҳои физикие, ки барои ҷудокунии массаи 

маъдани истифода бурда мешаванд, фарқияти маъдан аз рӯӣ онҳо. Дар сурати номувофиқии 

маҳсулоти ғанигашта ба талаботҳои техникӣ имконияти истифодабарии онҳо, натиҷаҳои 

таҳқиқотҳои технологӣ оиди коркарди онҳо. 

    Таркиб ва шакли маводҳо оиди омузиши ғанигардонии радиометрии ашѐи химиявӣ бояд 

ба дастури «Талаботи омузиши ғанигардонии радиометрии ашѐи химиявӣ ҳангоми 

иқтишофи конҳои канданиҳои фоиданоки металлию ғайриметали» ҷавобгў бошад.  

   - Рафтори компонентҳои ҳамроҳ дар ҷараѐни ҷудокунии металлургӣ ва кимиѐвии маъдан. 

Имконияти истифодабарии саноатии партовҳо ва талабот нисбати онҳо. Зарурияти 

баҳисобгирии партовҳои алоҳида ва ѐ компонентҳои фоиданоки дохили онҳо. 

   - Истифодабарии обҳои гардиши ва таъсири онҳо ба равандҳои технологии гирифтани 

компанентҳои фоиданок ва сифати консентратҳо. Тавсияи методҳои муътадилгардонии 

тартиби намакии обҳои гардиши пеш аз истифодабарии онҳо.  

   - Асоснокии кифоягии омузиши таркиби моддӣ ва хосиятҳои технологии кандании 

фоиданок барои лоиҳакашии схемаи технологии компонентҳои фоиданок. Баҳодиҳии 

муаллифї ба хулосаи ташкилотҳои лоиҳакашї ва истихроҷӣ (мумкин аст дар шакли 

мустақили илова ба ҳисоботи захираҳо пешниҳод карда шавад). 

   Муқоисаи нишондиҳандаҳои коркарди дастрасшуда бо нишондиҳандаҳои корхонаҳои 
ватанию хориљљ,ки ашѐи минералии монандро коркард мекунанд ва ѐ кардаанд. 

Мувофиқати натиҷаҳои ба дастдаровардашуда бо натиҷаҳое, ки ҳамчун замина барои 

асосноккунии техникӣ-иқтисодии кондитсияҳо истифода бурда шудаанд. 

 19)  Шароитҳои гидрогеологии истихроҷи кон  
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   - Тарзҳо, методика ва ҳаҷми таҳқиқотҳои гидрогеологию гидрологӣ (таҳқиқотҳои 

гидрологӣ дар сурати иштироки обҳои руизаминӣ дар обнокшавии кон гузаронида 

мешаванд). Воситаҳои техникии иҷроиши корҳо; таљҳизоти пармачоҳҳои 

гидрогеологӣ;воситаҳои обкашї. Асосноккунии пурраги ва сифати корҳои 

иҷрошуда,кифоягии онҳо барои таҳияи лоиҳаи истихроҷи кон (қисматҳои он).  

   Дар сурати иҷроиши таҳқиқотҳо аз ҷониби ташкилотҳои махсус натиҷаҳо ва хулосаҳои 

махсуси онҳо оварда мешаванд.  

   - Тавсифи мухтасари гидрологию гидрогеологии мавзеъи ҷойгиршавии кон. Обҳо ва 

ҳавзҳои рӯизамини; намудҳои обҳои зеризаминӣ; Паҳноҳои оби дарѐ, ки дар обнокшавии 

кон иштирок мекунанд; алоқамандии онҳо бо дигар паҳноҳо ва обҳои рeизаминї; шароит 

ва рељаи ғизогирии обҳо; мавзеъҳо ва зонаҳои сероб. Ҳолати кимиѐвї ва бактериологии 

обҳои зеризаминӣ ва руизаминї; сернокии онҳо аз газҳо, агресивнокї нисбати металлҳо, 

полимерҳо, дарахту бетон. Баҳодиҳӣ ба дараҷаи мураккабии шароитҳои гидрогеологии 
кон.  

   - Ҳаҷми обнокшавии коркардҳои кӯҳӣ, тавсияҳо оиди лоиҳакашии заҳбурҳо, чорабиниҳои 

пасгардонии сатҳи об, иҷроиши корҳои махсуси љустуљўи. Пешгуии ҳаҷми чуқурии 

депрессионие, ки ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои пасъгардонии об ба вуҷуд меояд. Дар 

сурати мавҷудияти кони истихроҷшаванда дар мавзеъ дар шароити монанди гидрогеологӣ 

маълумотҳо оиди обнокшавии он ва чорабиниҳои пастгардонии сатҳи обҳои зеризаминӣ 
оварда шуда истифода бурда мешаванд.  

   - Барои конҳои порагие, ки барои истихроҷи дражї пешбини карда шудаанд-имконияти  

сохтмони сарбанд бо мақсади баланд кардани сатҳи об,агар чуқурии он барои кори дигар 
нокифоя бошад 

   - Талабот ва таъминоти корхонаи истихроҷкунанда ва коркарди ашѐи химиявӣ аз 

манбаъҳои оби нушокӣ ва техникӣ. Маълумотҳо оиди ҳавзҳои вуҷуд, конҳои 

иқтишофшудаи обҳои нушокии зеризамини (ҳаҷми захираҳои тасдиқшуда, маълумот оиди 

тасдиқи онҳо); баҳодиҳӣ ба имконияти кашфи конҳои нави обҳои нушокии зеризаминӣ. 

    Баҳодиҳӣ ба имкониятҳои истифодабарии обҳое, ки дар обнокшавии кон иштирок 

мекунанд, бо мақсади истифодабарии онҳо барои обтаъминкуни, мақсадҳои балнеоологї, 

гирифтани компонетҳои фоиданок аз онҳо. Маълумотҳо оиди захираҳои ин гуна обҳо ва 

моддаҳои таркиби онҳо мувофиқи дастури талаботҳои омӯзиш ва ҳисоби захираҳои 

истихроҷии обҳои зеризаминие, ки дар обнокшавии конҳои канданиҳои фоиданоки сахт 
иштирок мекунанд. 

 20)  Шароитҳои кӯҳӣ-геологӣ ва хусусиятҳои кӯҳӣ техникии истихроҷи кон                         

   - Тавсифи умумии шароитҳои кӯҳӣ-геологии кон  (мавзеъ): тарзи кушоиш, технологияи 

коркард, релефи маҳал, ғафси ва характеристикаи металогии ғавсӣ болопуш, мураккабии 

сохти танаҳои маъдану ғафсии онҳо. 

   Тавсиф ва баҳодиҳии хусусиятҳои муҳандисӣ - геологии ғавс кон ва гуногунии онҳо, 

таркиб, кафишҳо, вайроншавии тектоникӣ, хусусиятҳои структурию текстурӣ. Маълумот 

оиди зилзиланокии ноҳия, эҳтимолияти руҳдиҳии лағжишҳо, селу тармафуроиҳо ва диг. 

Тавсифи зонаи ғавсӣ яхкунандаи бисѐрсола, мавқеъи онҳо, чуқурии паҳншавӣ, реҷаи 

ҳароратї, тағироти хосияти ҷинсҳо ҳангоми яхкунї ва обшавї.  

     Хулосаҳои дар асосноккунии техникӣ – иқтисодии кондисионї (меъерҳо) оиди кушоиш 
ва коркарди кон овардашуда.  

     - Методикаи санҷиши физикӣ-механикии кандании фоиданок ва ғавсӣ мудохила. 

Пармашавї ва таркишнокии кандании фоиданок ва ғавсӣ мудохила, порашавии кандании 

фоиданоки истихроҷшуда. Ташкилоте, ки дар кон таҳқиқотҳои муҳандисӣ - геологӣ иҷро 

мекунад; вақти иҷрои онҳо, методика, ҳаҷм ва натиҷаҳои корҳои иҷрошуда.  

     - Мавқеъи фазогии мавзеъҳои дорои ғавсӣ ноустувори мудохила, зонаҳои бодхурдашави, 

майдашавии тектоникӣ, ғорпайдошавї ва дигарҳо. Пешгуии ноустувории ғавсӣ  мудохилае, 

ки истихроҷи конро мураккаб мегардонанд, тағйиротҳои шароитҳои муҳандисӣ – геологӣ 

дар ҷараѐни коркарди кон  

     - Барои конҳое, ки барои истихроҷи кушод пешбини карда шудаанд, маълумотҳо оиди 

коэффитсиентҳои миѐна ва максималии кушоиш, чуқурии истихроҷ, кунљҳои нишебшавии 
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бортҳои карер, хислати қабатпайвандї, раванд ва кунҷҳои афтиши қабатҳо, имконияти 

зуҳуроти  лағжиши бортҳои карер.  

       Ҳангоми тарзи истихроҷи зеризаминӣ тавсифи хосиятҳои физикӣ – механикии ғавсӣ 

рӯпуш ва хокии танаи кандании фоиданок ва донаҳои ноустувор (оксидшуда, бодхурда, 

ғорї, майдашавии тектоникӣ ва дигарҳо). Имконияти зуҳуроти динамикии фишори кӯҳӣ 

(зарбаҳои кӯҳӣ ва дигарҳо). 

     -  Газнокии кон, имконияти худоташгирии кандании фоиданок (дар ҳолати хобиши 

табиӣ ва баъди истихроҷ). Имконияти оташгирии ғавсӣ мудохилаи рӯпуш то ва баъди 

истихроҷ, хатарнокии партови ногаҳонии ҷинсҳо; шароитҳои геотермикї.  

     -  Тавсифи радиатсионии канданиҳои фоиданок ва ғавсӣ мудохила мавҷудияти 

пайвастагиҳои моддаҳои мадхушкунанда (органикї ва дигарҳо), хатарҳои пневматики ва 

дигар омилҳои ба саломатии инсон таъсиррасонанда.  

     -  Мавқеъи майдонҳои ғайримаъдание, ки дар онҳо объектҳои истеҳсолию истиқоматї – 

гражданї ва партовҳои ғавсӣ ғайримаъданӣ ҷойгир карда мешаванд. 

 21)  Канданиҳои фоиданоки ҳамроҳ  

   Ҳисоби захираҳои канданиҳои фоиданоки ҳамроҳ тибқи «Талабот барои омузиши 

комплексии кон ва ҳисоби захираҳои канданиҳои фоиданоки ҳамроҳу компонентҳо» (ГКЗ 

СССР-1982с.).  

 22)  Масъалаҳои ҳифзи муҳити атроф  

   Баҳодиҳӣ ба оқибатҳои экологии азхудкунии кон дар заминаи маводҳои пешнињодшуда 

ҳангоми тадқиқотҳои махсус ҷамъовардашуда дар давраи иқтишофи он тибқи меъѐрњои 

методии  муайяншуда оид ба омузиши геологӣ ва пешгуии таъсири иқтишоф ва коркарди 

кон ба муҳити атроф ва  нишондиҳандаҳои методӣ барои асосноккунии лоиҳаҳои 

кондитсияҳои иқтишофӣ барои ашѐи химиявӣ ба роњ монда мешавад. 

 23)   Ҳисоби захираҳо  

   - Кондитсияҳое, ки барои ҳисоби захираҳои канданиҳои фоиданок пешбини карда 

шудаанд, кай ва аз ҷониби ки тасдиқ карда шудаанд,  рақами протокол. 

   Мувофиқати миқдор ва сифати кандании фоиданок, шароитҳои кӯҳӣ-техникии истихроҷи 

кон, нишондиҳандаҳои коркарди ашѐи химиявӣ ва дигар маълумотҳое, ки ҳангоми 

асосноккунии кондитсияҳо қабул карда шудаанд, ба маводҳои иқтишоф. Ҳангоми 

љойдоштани тағйиротҳои кўллї - ҳисоботҳои калони техникӣ - иқтисодие, ки имконияти 

истифодабарии кондитсияҳои қабли ва дохилкунии тағйиротҳоро асоснок меноманд.  

   - Асосноккунии методҳои қабулшудаи ҳисоби захираҳои кандании фоиданоки асоси. 

Намудҳои нақшаҳои ҳисобот, мувофиқати масштаби онҳо ба шароитҳои ҳисоби захираҳо. 

Ҳангоми ҳисоби автоматикии захираҳо технологияи компютерї  бояд навиштаљоти 

методҳои ҳисобкуниро дошта бошанд ва дида баромадан, тафтиш ва ислоҳкунии 

маълумотҳоро (координатҳои коркардҳои иқтишофӣ, инклинометрия, қайдҳои сарҳадҳои 

литологи – стратиграфии сарҳадҳо, сарҳадҳои натиҷаҳои маҳакгирӣ, планҳои маҳакгирӣ, 

параметрҳои кондитсияҳо ва дигарҳо), дошта бошанд; натиҷаҳои ҳисоботҳои байнї    

(бурришҳои маъдание, ки аз рӯӣ кондитсияҳо гузаронида шудаанд); Буришҳои геологӣ ѐ 

планҳои худудҳои маъдани саноатӣ; проексияҳои танаҳои маъдани ба ҳамвории вертикалї, 

параметрҳои ҳисоботии блокҳо, зинаҳо, бурришҳо ва натиҷаи ҷамъбастии натиҷаҳои 

ҳисоби захираҳо.  

    Ҳангоми ҳисобкунии захираҳо бо истифодабарї аз методи моделкунии геостатистикї ва 

баҳодиҳи шакли маълумотҳои пешниҳодшаванда бояд имконияти ҳаммуқоисакунии онҳо 

ва ҳисоби такрориро таъмин карда тавонанд. Моделҳои дигаргунсозии симметрї, трендҳо 

ва вариограммаҳо дар шакли аналитикӣ ва матнӣ пешниҳод карда мешаванд ва 

маълумотҳои такяги бошанд – дар шакли файлҳо, ки формати онҳо бояд имконияти 
экспертизаи давлатиро таъмин карда тавонад.  

   - Принсипҳои марзгузории танаҳои канданиҳои фоиданок; методикаи экстраполятиви 

қабулшуда, натиҷаҳои моделкунии геостатистикии геологӣ, геофизикӣ, технологӣ, 

мухандисӣ-геологӣ ва дигар намудҳои таҳқиқотҳое, ки барои марзгузорї истифода бурда 
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мешаванд. Асосноккунии дасткаши аз кондитсияҳои тасдиқшуда ҳангоми марзгузории 

танаҳои канданиҳои фоиданок; баҳодиҳии таъсири онҳо ба натиҷаҳои ҳисоботи захираҳо.  

   - Ҳангоми истифодабарии методҳои геофизикӣ дар вақти иқтишофи конҳо бояд дараҷаи 

истифодабарии онҳо барои марзгузории танаҳои канданиҳои фоиданок бо ғафсӣ, паҳноӣ, 

афтиш дақиқкунии сохтори дохилӣ, муайянкунии таркиби миѐнаи компонетҳои фоиданоку 

зараровар, дараҷаи ғорнокї, кафишнокї ва дигар параметрҳо нишон дода шаванд: 

 - миқдори фосилаҳои маъдание, ки аз рӯӣ маълумотҳои геофизикӣ қабул карда шудаанд, 

ҳиссаи онҳо аз миқдори умумии фосилаҳое, ки дар ҳисоби захираҳо иштирок меномоянд;  

- блокҳо, мавзеъҳо ва танаҳои кандании фоиданоке, ки захираҳои онҳо аз рӯӣ маълумотҳои 

геофизикӣ пурра ва ѐ қисман ҳисоб карда шудаанд. 

    - Принсипҳо ва ассоснокии ҷудокунии блокҳо. Асоснокунии категорияҳои захираҳо аз 

рӯӣ дараҷаи иқтишофшавї. 

    - Методикаи муайянкунии бузургиҳои миѐнаи параметрҳои ҳисоботї, ҳаҷми блокҳо ва 

захираҳои канданиҳои фоиданоку намудҳои технологии онҳо; методҳои статистикии 

қабулшуда барои баҳисобгирии мавзеъҳои дохилии майдонҳои ғайрикондитсионї, 

захираҳои намудҳои технологии канданиҳои фоиданок, баромади навъҳо ва тамғаҳои ашѐи 

химиявӣ, истифодабарии коэффитсиенти маъданнокӣ барои ҳисоби захираҳо. 

Истифодабарї барои ҳисоби параметрҳои алоҳида коэффитсиентҳои ислоҳотӣ. 

    - Асосноккунии методикаи муайянкунии миқдори азими (урагании) канданиҳои фоиданок 

ва ғавсиҳои танаҳои маъданӣ. Тарзҳои истифодашаванда барои маҳдудияти таъсироти онҳо 

ба ҳисобкунии захираҳо, асосноккунии онҳо. Таҳлили таъсироти маҳдудкуниҳо ба натиҷаҳо 

нисбати захираҳои блокҳои алоҳида, қабатҳои маъданӣ, намудҳои табиию технологии 

компонентҳои фоиданоки кони маъданӣ дар шакли умум (дар асоси маълумотҳои 

вариантҳои ҳисобот бо назардошт ва беназардошти микдори азим ва ғафсиҳои танаҳои 

маъданӣ). Таъсири маҳдудият ва миқдори азими компонентҳо ва ғафсиҳои танаҳои маъданӣ 

ба ҳисоботи захираҳо (ба ҳисоби фоиз аз ҳаҷми умумии захираҳо). Барои конҳои порагӣ 

муайянкунї ва баҳисобгирии сангнокї ва яхнокии таҳшинихои порагӣ, инчунин, ғавсӣ 

карбонатї, гипс ва ангидритї, баҳисобгирии ғорнокии онҳо. 

    - Натиҷаҳои ҳисобот бо гурўҳҳо ва категорияҳои захираҳо: барои захираҳои 

ғайрибаланси тақсимоти онҳо тибқи сабабҳое, ки аз рӯӣ онҳо захираҳо ба гуруҳи 

ғайрибалансї муносиб дониста шудаанд. Маълумотҳо оиди захираҳое, ки мувофиқи 

ҳисоботҳои маркшейдерӣ барои блокҳое, ки истихроҷ карда шудаанд ва ѐ барои истихроҷ 

тайѐр карда шудаанд, инчунин, барои блокҳои ҳифзшаванда ҳисоб карда шудаанд. 

    - Методҳои қабулшудаи ҳисоботҳои захираҳои компонентҳои ҳамроҳ: мувофиқи таркиб 

дар маҳакҳои қаторӣ ва гуруҳӣ, миқдори онҳо дар минералҳо (маҳакҳои мономинерали) ѐ 

контсентратҳо, кон, танаҳои маъдан ѐ блокҳои ҳисоботӣ ва дигарҳо; барои компонентҳои 

ҳамроҳи гуруҳи III методикаи ҳисоби захираҳои яклухт ва истихроҷӣ, аз он ҷумла ба 

воситаи  методҳои махсус (дар минералҳо, контсентратҳо, бо усули коррелятсия ва 

дигарҳо).  

    Асоснокии вобастакунии захираҳои компонентҳои ҳамроҳ бо категорияҳои гуногуни 

захираҳо ва дараҷаи омузиши хосиятҳои технологии кандании фоиданоки онҳоро 

маҳфузкунанда, баробарии тақсимшавї, омухташавии шакли мавҷудияти ин компонентҳо. 

    Натиҷаҳои ҳисоботи захираҳои компонентҳои ҳамроҳ (барои компонентҳои гуруҳи III – 

захираҳои яклухт ва истихроҷӣ), дар маҷмуъ барои кон, танаҳои маъданӣ, хелҳои саноатии 

кандании фоиданок, гуруҳҳо ва категорияҳои захираҳо, усулҳои истихроҷи кандании 
фоиданок. 

    - Асосоноккунии методҳои қабулшудаи ҳисоботи захираҳои канданихои фоиданоки 

ҳамроҳ (ҳамчунин ҷинсхои рӯпуши ғайримаъдани), усулҳои марзгузорї, принсипҳои 

ҷудокунии блокҳои ҳисоботӣ ва ба категорияҳои гуногун вобастакунии онҳо, методикаи 

муайянкунии бузургии миѐнаи параметрҳои ҳисоботӣ. Натиҷаҳои ҳисоботи захираҳо, 

намудҳои алоҳидаи онҳо вобаста ба категорияҳо ва таъиноти гуногуни истифодабарии 

онҳо. 
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    - Муқоисакунии захираҳои ҳисобшудаи канданиҳои фоиданок ва компонентҳои 

фоиданоки кон бо захираҳои дар баланси давлатӣ ба қайд гирифта.Дар сурати номувофиқи-

таҳлили сабабҳои он 

 24)  Муқоисаи маълумотҳои иқтишоф ва истихроҷ 
    Хангоми тањияи маводњои маълумотњои иктишоф ва истихрољ бояд аз тавсияњо барои 
муќоисаи маълумотњои иктишофу истихрољи конњои канданињои фоиданок истифода 
намуд. 

 25)  Хулоса  
-  Хулосаи асосї оиди дараљаи омўзиши кон, таркиби моддї ва хосиятњои технологии 

кандании фоиданок ва шароитњои табии истихроxи кон: 
- Хулосањои асосї ва тавсияњои ташкилотњои лоњиякашї оиди истифодабарии пурраю 

комплексии захирањои иктишофии кандании фоиданок ва компонентњои фоиданоки 
њамроњ, ки ањамияти саноатї доранд. 

- Бањодињї ва перспективаи умумии кон. Тавсияњо барои равияњои минбаъдаи корњои 
иктишофї -геологї ва тадќиќотњои махсус. Барои конњои истихрољшаванда - тавсияњо 
барои мукаммалсозии системаи истихрољ, сихемаи технологї, камкунии талафот, 
истифодаи оќилонаю комплексии канданињои фоиданок (њам асосї ва њам њамроњ) ва 
компонентњои њамроњи онњо. 

 26)  Баҳодиҳии дараљаи омузиши омоданокии кон барои азхудкунии саноатӣ    

      - Таҳлили умумии мухтасари мувофиқати омузишхои геологӣ, технологӣ, гидрогеологӣ, 

куҳї-техникӣ, экологӣ ва иқтисодии кон ба талаботҳои асосии «Таснифи захираҳои конњо 

ва захирањои дурнамоии канданиҳои фоиданок». Хулосаҳо оиди омоданокии конњои 
бањогирифта барои иљроиши корњои иктишофї ва ѐ омодагии конњои иктишофшуда1 барои  
азхудкунии саноатї мувофиќи тавсияњои методї оиди истифодабарии «Таснифи захирањо» 
барои ин намуди кандании фоиданок. 
      -  Масъалањои асосии њалношуда ва муаммоњое, ки омўзиши мушахасро талаб 
менамоянд. Барои  конњои истихрољшаванда њангоми зарурї - хулосањо барои бењдошти 
схемаи интихобшудаи истихрољ, схемаи маъдантозакунї, схемаи технологии ѓанигардонї, 
истифодаи оќилонаю комплексии мудохила.  
Мазмуни њамаи ќисматњои њисобот усулњои истихрољу коркарди онро инъикос карда 
тавонад. 

 27)  Рўйхати маводҳои истифодашуда (адабиётњо)    

    Рўйхати адабиѐти чопшуда, фонди ва дигар манбаҳое, ки барои тањияи маводњои ба 

экспертизаи давлатї пешнињодшуда истифода шудаанд. Номи маводҳо, муаллифон 
(иљрокунандагон), сол ва љои нашр. 

IV. Иловаҳои матнӣ     

 28) Нусхаҳои литсензияҳо (иљозатномаҳо) ва шартњои созишномаи  литсензиони 

барои истифодабарии қаърї замин. 

 29) Мављудияти маводњои ќитъаи кўњкорї (санади тасдиќкунандаи ќитъаи кўњкорї, 
лоињаи ќитъаи кўњкорї) барои конњои истихрољшаванда. 

 30) Санадҳои тафтиши мувофиқати ҳуљљатгузории аввалаи геологӣ ба ҳолатҳои 

таббиию тафтишоти сифати маводҳои аввалаи геофизикї, ҳолати техникии 

аппаратураҳо, дурустии коркарди аввалаи ҳуљљатгузории саҳроии геофизикї ва 

диграҳо. 

 31)   Санадҳои гирифтан ва паспортҳои маҳакҳои технологӣ 

 32)  Руйхати (љадвали) коркардҳои кӯҳӣ ва пармачоҳҳо, ки ҳангоми ҳисоботи 

захираҳо ба ҳисоб гирфта нашудаанд (бо нишондиҳии сабабҳо).  

 33)   Нусха аз протоколи тасдиқкунии кондитсияҳо. 

 34)  Протоколи муҳокимаи маводҳо оиди ҳисоби захираҳо дар шўрои илми-техникии 

корхонаи саноати кўҳии истихрољкунанда. 

 35)   Маълумотҳо оиди нишондиҳандаҳои ҳақиқии ғанигардонї. 

 36)  Оиди конҳои истихроҷшаванда маводҳои зерини иловагӣ пешниҳод карда 
мешаванд: 

- маълумотнома оиди истихрољ, ғасб, омехташавї ва азҳисоббарории канданиҳои 

фоиданок дар давраи қабл аз тасдиқи захираҳо; 
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- хулосаи органи иљрокунандаи фонди давлатии геологии қаъри замин оиди 

натиљаҳои муқоисаи маълумотҳои иқтишофӣ в истихрољї; 

-   маълумотнома оиди обнокшавии ҳақиқии коркардҳои кӯҳӣ-истихроҷӣ; 

-   маълумотҳо оиди газҷудошави, зуҳуротҳои зарбаи кӯҳӣ; 

-   маълумотҳо оиди нишондиҳандаҳои фактии ғанигардонї; 

- хулосаи органи назорати кӯҳӣ- техникӣ (дар сурати тасдиқнашавии захираҳои 

қаблан тасдиқшудаи балансї ба андози аз меъѐрҳои муқараршуда барзиѐд). 

 37) Ҳангоми истифодаи методҳои геофизикии нав ва шарҳи онҳо пешниҳодоти 

ташкилоти махсусгардонидашуда ва ѐ шўрои илмї оиди натиҷаи санҷиши онҳо пешниҳод 
карда мешаванд. 
 

  V.     Иловаҳои љадвалї   

 38) Љадвали координатҳои пармачоҳҳо, коркардҳои кўҳї ва дар вақтҳои зарурї – 

бурришҳои  қабатҳои танаҳои  маъданї  бо  пармачоҳҳо. 
 

1Дар хулосањо оиди омодагии кон барои азхудкунии саноатї бояд таносуби њамаи захирањои категорияњои 
гуногун ба њисоб гирифта шаванд.  Дар ин раванд, аз рўи таљрибањои чандинсолаи иктишофї конњои 
канданињои фоиданоки сахт њиссаи оќилонаи захирањои категорияи C1 70%, 60%, 50% ва 30% - ро ташкил 
менамоянд ( барои конњои дорои муракабияти 1, 2, 3 ва 4 ).  

 

 39)  Љадвалҳое, ки сифати корҳои кўҳию пармакуниро инъикос менамоянд, 

маҳакгирї, коркарди маҳакҳо ва корҳои таҳлилї: 

      - баромади керн ва ҳолати он дар фосилаҳои канданиҳои фоиданоке, ки ба ҳисоби 

захираҳо ворид гаштаанд;  

      - натиҷаҳои таҳлили маълумотҳои азнавпармакунии назоратӣ ва коркардҳои кўҳии 

назоратӣ;   

      -  хислати хурдашавии интихобии керн ва ѐ маҳакҳои бороздӣ;  

      - натиҷаҳои тасдиқкунии маҳакгирии қаторӣ бо маҳакгирии калони намоѐн,  

      - маълумотҳои муқоисакунии назариявии массаи ҳақиқии маҳакҳо; 

      - натиҷаҳои назорати коркарди маҳакҳо;  

      - натиҷаҳои коркарди маълумотҳои таҳлилҳои арбитражӣ ва дар мавридҳои зарурӣ-

љадвалҳои ҳисоби коэффитсиентҳои ислоҳотӣ; 

 40)  Ҳангоми истифодабарии методҳои геофизикии иқтишоф ва маҳакгирӣ:  

     -ҷадвали таносуби ҳаҷмҳои корҳои пармакунӣ,кӯҳӣ ва геофизикӣ (аз рӯи методҳои 

таҳқиқотҳо); 

     - санадҳои ченкунии назоратии хатҳои каротажї; 

     -маълумотҳои аввалаи геологию геофизикие, ки барои сохтани вобастагиҳои 
коррелятсиони истифода бурда мешаванд;  

     -љадвалҳои муқоисакунї: ченкуниҳои асосӣ ва назоратӣ бо методҳои ҳисоботҳои 

миѐнаквадратии хатогиҳои ченкуниҳо; 

     -чуқуриҳои хобиши танаҳои канданиҳои фоиданок аз рӯи маълумотҳои каротажї ва 

пармакуниҳо; ғафсиҳои фосилаҳои кандании фоиданок аз рӯи маълумотҳои каротаж ва 

пармакуни бо ҳисоби номувофиқии миѐнаквадратии байни ин маълумотҳо аз рӯи навъи 

баромади керн; таркиби компонентҳои фоиданок аз рӯӣ маҳакгирии геологию геофизикӣ. 

 41) Ҳангоми гузаронидани экспертизаи маводҳои ҳисоби захираҳо дар як нусха 

пешниҳод карда мешаванд (дар асл):  

  - журналҳои маҳакгирӣ;    

  - ҷадвалҳои натиҷаҳои таҳлилҳои кимиѐвӣ ва дигар намуди таҳлилҳо, санҷишҳои физикӣ – 

механикӣ ва муайянкунии кандании фоиданок ва ғавсӣ мудохила; 

  - ҷадвалҳои ҳисобкунии хатогиҳои тасодуфии миѐна ва номувофиқии мунтазами 

таҳлилҳои кимиѐвӣ ва дигар намуди таҳлилҳо барои ҳар як маҳаки назоратӣ (дар мувофиқа 

бо нишондодҳои амалкунандаи методии НСАМ) ; 

  -ҷадвалҳои ченкунии қаљшавии пармачоҳҳо;  

  -маводҳои ҷадвалӣ аз рӯӣ натиҷаҳои таҳқиқотҳои гидрогеологӣ, гидрологӣ ва экологӣ;  
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 42) Маводҳои ҷадвалӣ барои ҳисоби захираҳое, ки параметрҳои ҳисобот, раванд ва 

натиҷаҳои онҳоро инъикос менамоянд. Тартиби ҷойгиркунии ҷадвалҳо ва бобҳо бояд 

тартиби ҳисоботҳои аввала ва миѐнаро дошта бошанд, ки барои тафтиши амалиѐти ҳисоби 

захираҳо зарур мебошанд. 

        Инҳо ҳатми мебошанд: 

   - ҷадвалҳои ҳисоботи таркиби миѐна, ғафсиҳои миѐна, массаи ҳаҷми миѐна ва дигар 

параметрҳои ҳисоби захираҳо аз рӯӣ коркардҳои кӯҳӣ, пармачоҳҳо, бурришҳои алоҳида. 

Блокҳо, намуд ва навъҳои кандании фоиданок; 

   -  ҷадвалҳои ҳисоби майдонҳо ва ҳаҷми блокҳо;  

   - ҷадвалҳои ҳисоби захираҳои канданиҳои фоиданок, компонентҳои асосию ҳамроҳ аз рӯи 

блокҳо, танаҳои алоҳида ва мавзеъҳо бо ҷудокунии онҳо ба гурўҳҳо ва категорияҳо  

   - ҷадвалҳои умумии захираҳои балансӣ ва ғайрибалансии канданиҳои фоиданок, 

компонетҳои асосӣ ва ҳамроҳ барои захираҳои саноатӣ (технологӣ) намудҳо, навъҳо ва 

категорияҳои захираҳои А,В,С,ва С1 бо нишондиҳии бузургии миѐнаи нишондиҳандаҳои 

асосии сифати онҳо барои ҳар як категория ва захираҳои љаъмбастї; барои захираҳои 

ғайрибалансӣ – тақсимшавии онҳо вобаста ба сабабҳое, ки аз рӯи онҳо захираҳо ба 

ғайрибалансӣ мансуб дониста шудаанд (геологӣ, иқтисодӣ, технологи, кӯҳӣ-техникӣ ва 

дигарҳо)  

-  барои конҳои истихроҷшаванда, ғайр аз он, ҷадвалҳои ҷамъбасти захираҳое, ки онҳоро 

хизматрасонии геологӣ-маркшейдерии корхонаи истихроҷию коркарди маъдан ҳисоб карда 

баровардааст; баланси ҳаракати захираҳои канданиҳои фоиданок. 

 43) Чадвалњо барои њисоби назоратии захирањо. Чадвалњои муќоисаи натиљањои 
њисоботи асосї ва назоратии захирањо. 

 44) Иловањои љадвалии муќоисаи маълумотњои иктишофу истихрољ. 
 

VI.    Маводҳои накшавї  

 45)  Инҳо ҳатмї мебошанд: 

    -Харитаи обзории кон дар масшатабҳои 1:100000-1:200000 бо нишондоди тури обї, 

роҳҳои алоқа, маҳалҳои аҳолинишин, ҷойгиршавии конҳои иқтишофшуда ва дигар конҳои 

канданиҳои фоиданок.  

    - Харитаи геологии (ѐ харитаи канданиҳои фоиданок) ноҳияи кон бо колонкаи 

стратиграфї ва бурришҳои кундалангии кон ва мавзеъҳои наздї; барои конҳои маъданӣ 

(металлӣ ва як қисми ғайриметалли) – харитаи геологии майдони маъданӣ. 

    - Харитаи геологии (геологӣ- геофизикӣ) коне, ки релефи маҳалро инъикос менамояд, 

бурришҳои кундалангї, ҳангоми зарурӣ-нақшаҳои горизонталие, ки дар аломатҳои шартии 

ягона тартиб дода шудаанд. Мазмун ва масштаби маводҳои нақшавӣ ва мушаххасияти 

тасвири сохти геологӣ бояд ба талаботи дастури таснифоти захираҳо барои конҳои 

канданиҳои фоиданоки дахлдор ҷавобгў бошанд. Дар харита бояд ҳамаи коркардҳои кўҳии 

иқтишофию истихроҷӣ, баромадҳои табии ғавсӣ кўҳии ҳуљљатгузоригардида, маҳакгириҳои 

канданиҳои фоиданок дар бурришҳои кундаланги – захираҳо   ва  параметрҳои онҳо нишон 

дода шаванд аз он ҷумла: ғафси ва миқдори компонентҳои асосӣ;  проексияҳои горизонтали 

пармачоҳҳо. 

    - Нақшаҳои маҳакгирии танаҳои канданиҳои фоиданок дар масштабе, ки имконияти 

ҷудокунии онҳоро фароҳам меоварад. Бояд фосилаҳои намудҳои алоҳидаи технологии 

маъдан, тарзҳои ҳисоби захираҳои балансию ғайрибалансӣ, кафишҳое, ки танаи маъданро 

ҷудо мекунанд, натиҷаҳои муаянкунии микдори компонентҳои асосӣ ва ҳамроҳ ва дигар 

нишондиҳандаҳои сифати дар ҳамаи маҳақҳо нишон дода шаванд; дар мавридҳои алоҳида 

(дар ҳолати рельефи номураккаб ва иқтишофи қисмати назди рӯизаминии кон ба воситаи 

чоҳҳои на он  қадар чуқур ва  рассечкаҳо) бояд нақшаи маҳакгирии қисмати назди 

рӯизаминии кон пешниҳод карда шавад. Ҳангоми сохти оддии геологӣ кон, барои конҳои 

хурд ва канданиҳои фоиданоки умумипаҳншуда, харитаи геологӣ ва нақшаи маҳакгирӣ 
якљоя карда мешаванд.  
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    - Картограмаи дараҷаи омухташавии кон, харитаҳои съѐмкаи мушаххаси рӯизаминии 

геофизикии майдони кон бо нишондоди ҷойгиршавии бурришҳои ҳисоботӣ; натиҷаҳои 

таҳлили аномалияҳо: нақшаи ҷамъбастии аномалияҳои геофизикӣ дар маштаби 1:10000-

1;20000 аз рӯӣ таҳқиқотҳои комплексии геофизикӣ бо марзҳои танаҳои канданиҳои 

фоиданоки иқтишофшуда.  

 46)  Буришҳои геологӣ – геофизикӣ, ки дар онҳо нишон дода шудаанд: 

  - мавқеъи горизонтҳои алоҳидаи такяги (маркирующие), сарҳадоти фосилаҳои кандании 

фоиданок, ғафсии онҳо, чуқурии хобиш, миқдори компонентҳои фоиданок ва зарарнок; 

коррелятсияи горизонтҳои литологӣ ва фосилаҳои канданиҳои фоиданок байни 

пармачоҳҳо. Дар буришҳо нишон додани диаграммаҳои каротажї дар тамоми давомияти 

пармачоҳ тавсия карда намешавад, чунки он хобиши бурришҳоро мураккаб мегардонад.  

  - нақшаҳои бузургиҳои мушоҳидавї ва ҳисоботии параметрҳои геофизикӣ бо методҳои 

геофизикии рӯизаминӣ ва пармачоҳї, ки имконяти муайянкунии ҷойгиршавї, морфология 

ва сохтори дохилии танаи кандании фоиданокро фароҳам меоранд; марзҳои танаҳои 

кандании фоиданоки муайяншуда ва пешгуишуда дар асоси маълумотҳои геофизикӣ; 

натиҷаҳои муқоисакунї. 

  - параметрҳои ниҳоии геометрї ва физикие, ки барои сохтани модели геологӣ – геофизикӣ 
истифода карда мешаванд. 

 47) Диаграммаҳои каротажї ва ѐ қисматҳои онҳо бо пармачоҳҳои такягї ва 

назоратие, ки асоснокии гуруҳбандии бурриш ва ҳақиқатпазирии ҷудокунии фосилаҳои 

кандании фоиданок, инчунин, бо пармачоҳҳое, ки дар онҳо ғафсии фосилаҳои маъданӣ ва 

таркиби компонетҳои фоиданок барои ҳисоби захираҳо аз рӯи маълумотҳои каротажи 

қабул карда шудаанд.   Мисолҳои тасдиқоти натиҷаҳои геофизикаи пармачоҳї аз рӯи 

пармакунӣ бо муқоисаи марзҳое, ки аз рӯи маълумотҳои геофизикаи пармачоҳї  муайян 

карда, бо пармакунии санҷишї тасдиқ карда шудаанд.  

 48)  Нақшаҳои ҳисоботӣ, бурришҳо ва проексияҳои қад-қадии танаҳои канданиҳои 

фоиданок. Дар нақшаи ҳисобот бояд сарҳадҳои блокҳо бо нишондоди тартиби рақамї, 

гурўҳҳо, категорияҳо ва бузургии захираҳои кандании фоиданок (бо ҷудокунии хелҳои 

технологӣ), инчунин таркиби миѐна ва захираҳои компонетҳои асосӣ ва ҳамроҳи 

канданиҳои фоиданок ва дигар нишондодҳои миѐнаи сифати онҳое, ки мувофиқи 

кандитсияҳои тасдиқшуда пешбинї карда шудаанд. Барои ҳар як намуди саноатӣ 

(технологӣ) бояд ғавсӣ, миқдори компонентҳои асосию ҳамроҳ, баромади керн ва дигар 

нишондиҳандаҳои сифати кандании фоиданоке, ки мувофиқи кондитсияҳои тасдиқшуда 

сарҳади захираҳои балансӣ ва ҷудокунии онҳоро ба намудхои саноатӣ ва навъҳо муайян 
мекунанд.  

     Ҳангоми ҳисоботи захираҳо бо усули бурришҳои вертикалї ҳамаи маълумотҳои 

қайдкардашуда-ро бояд ба буришҳои геологӣ гузаронд, ки онҳо ҳамчун нақшаҳои ҳисобот 
истифода бурдамешаванд.  

 49) Дар вақти экспертизаи захираҳо дар як нусха (асли) ҳуљљатгузории ҳамаи 

коркардҳои кӯҳӣ ва пармачоҳҳо (нақша ва навиштаљотҳои коркардҳои кӯҳӣ, колонкаҳо, 

матн, диаграммаҳои каротажии пармачоҳҳо, журналҳои маълумотҳои пармачоҳии 

геофизикӣ барои ҳар як метод),  маълумотҳо барои марзгузорї ва ҳисоботи захираҳо ва ѐ 

бурришҳои такягии геологӣ, ҳисоботҳои технологӣ, муҳандисӣ-геологӣ, гидрологӣ, 

шароитҳои газии кон таҳияю пешниҳод карда мешаванд. 

 50) Дар вақти зарурӣ харитаҳои иловагӣ, планҳо, бурришҳо ва блок-диаграммаҳое, 

ки шакл, шароити хобиш ва сохтори танаҳои канданаҳои фоиданокро инъикос менамоянд 

(планҳо дар шакли изолинияҳои танаҳои канданиҳои фоиданок ва миқдори компонентҳои 

фоиданоку  зараровар, бурришҳое, ки тақсимшавии кандании фоиданокро  аз рӯи навъи он 

ва дигарҳо), инчунин газноки, шароитҳои гидрологӣ, муҳандисӣ-геологӣ, геокриологї ва 

дигарҳое, ки ба коркарди кон таъсир мерасонанд, таҳияю пешниҳод карда мешаванд. 

 51) Ба маводҳои ҳисоботи захираҳо барои кони истихроҷшуда, ки захираҳои он 

қаблан тасдиқ карда шуда буданд, бояд нақшҳое, ки тасаввуротро дар бораи тағйироти 

шароити хобиш ва сохтори дохилии  танаи  кандании  фоиданок,  ки  дар  асосӣ  



 15 

маълумотҳои  натиҷаҳои  иқтишоф  ва истихроҷ (проексияҳои коркардї, бурришҳо, планҳо 

бо марзгузории танаҳои канданиҳои фоиданок дар асоси маълумотҳои иқтишофию 

истихроҷӣ, майдонҳои афзоиши захираҳо), инчунин, нақшаҳое, ки пуррагии истихроҷи 

танаҳои кандании фоиданокро инъикос мекунанд, пешкаш карда мешаванд. 

 52) Барои иқтисоди ҳаҷми маводҳои нақшавӣ бояд, то қадри имкон, аз пешниҳоди 

нақшаҳое, ки маълумотҳои якхеларо такрор мекунанд, сарфи назар намуд; маълумотҳои 

заруриро дар нақшаҳои ягона (масалан, дар як нақша тасвири маълумотхои геологӣ, 

геофизикӣ, гидрогеологӣ ва дигарҳо, ки тасаввуротҳо, сохтро ва хулосаҳоро тасдиқ 
менамоянд) бояд якљоя намуд.  

 53) Ҳамаи нақшаҳои иловашуда бояд тавре тайѐр шаванд, ки коркарди экспертї 

сифатии маводҳои ҳисоби захираҳоро таъмин намоянд. 

 54)  Маводњои графикии њисоботи назоратии захирањо. 
  

               VII. Шаклгузории маводҳои ҳисоби захираҳо.  

 55) Ҳамаи маводҳои ҳисоби захираҳое, ки ба санҷиши давлатӣ пешниҳод карда 

мешаванд дар шакли якхела тайѐр карда мешаванд, Дар муқоваи варақҳои ҳар як љилд 

нишон дода мешаванд: ташкилоте, ки корҳои иқтишофи ҳисоби захираҳо ва истихроҷи 

конро иҷро мекунанд: ном ва  насаби муаллифҳо, номгўи пурраи маводҳо (бо нишондоди 

номи кон ѐ қисматҳои он, намуди кандании фоиданок: барои методи сохтмон ва ашѐи 

металлургии ғайримаъданӣ – раванди истифодаи он, ноҳияи ҷойгиршавии кон), санаи 

ҳисоби захираҳо, љой ва соли иҷроиши кор. Муқоваҳо бояд аз ҷониби шахсони муттасадї 

имзо карда шуда, бо муҳр мустаҳкам карда шаванд. Баъди муқова љилди якуми маводҳо, 

автореферат, мундариљаи номаи љилдҳо ва номгўи ҳамаи иловаҳо оварда мешаванд. Баъди 

муқоваи ҳар як љилди оянда фақат мундариљаи он оварда мешавад. 

     Қисмати матнии маводҳо ва ҷадвалҳо барои ҳисоби захираҳо аз ҷониби муаллифҳо имзо 

карда мешаванд; дигар маводҳои матнӣ ва ҷадвалии илова –фақат аз ҷониби 

иҷрокунандагон; имзоҳо бо муҳр маҳкам карда намешаванд.  

 56) Ҳамчунин љилдҳои алоҳида, маводҳои таҳқиқот ва ҳисоби захираҳои канданиҳои 

фоиданоки ҳамроҳ (ҳангоми зарурӣ), компонентҳої ҳамроҳе, ки аҳамияти саноатӣ доранд, 

ҷамъ оварда мешаванд.  

Агар маводҳои матнии таҳқиқотҳои геофизикӣ, гидрогеологӣ, мухандисӣ-геологӣ, 

технологӣ ва дигар таҳқиқотҳо ҳаҷми калон дошта бошанд, онҳо ҳамчун љилдҳои алоҳида 

пешниҳод карда мешаванд. 

 57) Маводҳои графикї бояд аѐн бошанд, фаҳмо хонда шаванд ва дар аломатҳои 

шартии ягона тартиб дода шаванд. Дар ҳар як нақша бояд номи он, рақам, масштаби 

шуморї ва хатии номи ташкилоте, ки иқтишофро гузаронидааст, вазифа ва ному насаби 

муаллифоне, ки нақшаро тартиб додаанд ва шахсоне, ки онро тасдиқ намудаанд (бо имзои 

онҳо ) нишон дода мешаванд. Нақшаҳои иловагӣ дар папкаҳо гузошта мешаванд ва духта 

намешаванд. Агар нақша дар якчанд варақ тайѐр карда шуда бошад онҳо рақамгузорї 

карда мешаванд ва схемаи ҷойгиршавии онҳо дар варақи якум нишон дода мешавад.  

Ба ҳар як папка номгузории дохилӣ бо номи нақшаҳо ва тартиби рақамии онҳо илова карда 

мешавад; дар охири номгузорї миқдори умумии варақҳо оварда мешавад. 
 

VIII. Тартиби пешниҳоди маводҳо  

 58) Маводҳои ҳисоби захираҳо ба санҷиши давлатӣ дар 3 нусха пешниҳод карда 

мешаванд ва як нусха дар шакли электронї пешнињод карда мешавад. Ҳамзамон дар 5 нусха 

маълумотномаи муаллифї оиди хусусиятҳои сохти геологии кон, методика, ҳаҷм ва 

натичаҳои иҷрои корҳои геологӣ-иқтишофӣ ва ҳисоби захираҳо пешниҳод карда мешаванд. 

Ҳаҷми маълумотнома одатан бояд на зиѐда аз 8-10 саҳифаи матнӣ-чопї ва мазмунї он бояд 

ба қисмати матнии ҳисоби захираҳо мувофиқ бошад. Ҳисоботҳои мустақиле, ки аз љониби 

ташкилотҳои махсус аз рўи таҳқиқотҳои геофизикї, технологї, гидрогеологї, муҳандисї – 

геологї, экологї ва дигар таҳқиқотҳои махсус иљро карда шудаанд, дар як нусха (асли) 

ҳангоми санљиш пешниҳод карда мешаванд. 
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 59)  Дар шакли электронї маводњои зерин пешнињод карда мешаванд: 
- файлњои матнї бо њисобот ва иловањои љадвалї бо он; 
- файлњои растри ва векторие, ки иловањои графикиро инъикос менамоянд; 
- базаи маълумотњои аввалаи мањакгирї 

 Сарфи назар аз дорандаи электронї имконияти нусхабардории маълумот ба диски сахти 
компютер таъмин гардонида мешавад. 

 60) Дар љараѐни экспертиза зарурияти пешнињоди маводњои иловагї ба миѐн  меояд, 
ки оиди он фармоянда фавран дар шакли хаттї хабардор карда мешавад. 

 61)  Маводњои њисоботи захирањо ба экспертизаи давлатї дар шакли комплекти 
пешнињод карда мешаванд. Таърихи ќабули маводњо ваќти ќабули маводи охирин њисобида 
мешавад. 

 62)  Натиљаи экпертизаи давлатї дар шакли муќараршуда пешнињод карда мешавад. 

 63) Ба маводҳои ҳисоби захираҳое, ки ба санҷиши давлатӣ пешниҳод карда мешаванд 
илова карда мешаванд:  

   -    хулосаи органи дахлдори идоракунии фонди давлатии қаъри замин; 

   - хулосаи органи назорати давлатии кўҳї (дар сурати муайянкунии тасдиқнашавии 

захираҳои қаблан тасдиқшудаи канданиҳои фоиданок ба андозаи аз меъѐрҳои 

муқараршудаи нормативӣ барзиѐд)  

   - дигар ҳуљљатҳо ва маводҳое, ки зарурияти пешниҳоди он то дар љараѐни санљиш муайян 
карда шудааст. 

 64) Маводҳои ҳисоби захираҳо барои санҷиши давлатӣ ба таври комплекти 

пешниҳод карда мешаванд. Ҳамчун санаи қабулкунї вақти пешниҳоди ҳуљљатҳои охирин 

ҳисобида мешавад. Ҳангоми номувофиқии маводҳои ба санҷиши давлатӣ пешниҳодшаванда 

ба талаботҳои «Дастури ….» -и мазкўр, КДЗ ҳуқуқ дорад онҳоро барои коркарди иловагӣ 

бо нишондиҳии камбудиҳо ва тавсияҳо барои бартараф гардонидани онҳо пас гардонад.  

 65)  Натиҷаҳои санҷиши давлатӣ тибқи тартиби муқараршуда шаклгузорї карда 
мешаванд.  


