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I. Маълумоти умумї 
 

 1. Дастурамал оиди татбиќи Таснифи захирањои конњо ва манбаъњои 
пешбинигардидаи канданињои фоиданок. Маъданњои тиллодор, (минбаъд-
Дастурамал), тибќи банди 8 Низомномаи Камиссияи давлатии Љумњурии 
Тољикистон  оид ба захирањои канданињои фоиданок, ки бо Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2007 тањти №656 тасдиќ 
шудааст ва Таснифи захирањои конњо ва манбаъњои пешбинигардидаи 
канданињои фоиданок (банди 11), ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 28 июли соли 2009 тањти №429 тасдиќ шудааст, тањия 
гардидааст ва тартиби ягонаи татбиќи Таснифи захирањои конњо ва 
манбаъњои пешбинишудаи канданињои фоиданокро нисбати маъданњои 
тиллодор муайян менамояд. 

2. Дастурамал барои расонидани кўмаки амалї ба истифодабарандагони 
сарватњои зеризаминї ва корхонаю ташкилотҳое, ки маводњои {исоби 
захирањои канданињои фоиданокро тартиб дода ба экспертизаи давлатї 
пешнињод менамоянд, равона гардидааст. 

Дастурамали мазкур гирифтани маълумотњои иктишофи геологиро, ки 
пуррагї ва сифати онњо барои ќабули ќарори дахлдор оиди идомаи корњои 
иктишофи геологї ва ѐ барои азхудкунии саноатии захирањои конњои 
иктишофшуда, инчунин барои лоињакашии корхонаи нав ва ѐ таљдиди 
корхонаи амалкунанда оиди истихрољ ва коркарди кандании фоиданок 
басандаанд, таъмин манамояд. 

3. Тилло – аз гуруњи металњои асил буда, зичиаш 15,6–18,3 г/см3, сахтиаш 
аз рўи Бриннел 200–500 МПа, њарорати гудозишаш – 10820С мебошад. Тилло 
бо оксиген, гидроген, нитроген, карбон њатто дар њарорати нињоят баланд 
пайваст намешавад. Дар ишќорњо ва кислотањо њал намешавад (ба истиснои 
шароби шоњ, кислотаи селен ва сианидњои ишќорї); њалкунандањои тилло 
метавонанд баъзе моддањои органикї бошанд.  

Тилло дорои хосиятњои баланди гармигузаронї, барrгузаронї, мулоимї, 
ѓализї (вязкость) ва хосияти бењамтои ѐзандагї ва чакушхўрї (ковкость) 
мебошад. Тилло бо бисѐр металлњо гудохта мешавад: платина, палладий, 
нуrра, мис, висмут, хром, кобалт, индий, ќалъагї, алюминий, руњ, сирконий, 
кадмий ва дигарњо; бо симоб тилло амалгамро њосил мекунад.  

Тилло асосан асъори металлї ба њисоб меравад; ќисми зиѐди он чун 
захираи тилло нигоњ дошта шуда, барои њисоббаробаркунии байналхалќї 
истифода бурда мешавад.  

Афзоиши истифодабарии тилло дар саноат ба хусусиятњои беназири 
физикї-кимиѐвии он вобастагї дорад. Тилло ва хўлањои он дар ќисмњои 
муњаррикњои реактивї, ракетањо, реакторњои ядрої, тайѐрањои суръати 
фавќуссадо дошта, таљњизотњои гуногуни саноатї, њамчунин, барои тайѐр 
кардани термобуѓњо, гудохташавандањо ва васлњои барќї, асбобњои гуногун, 
мўякњои хронометрњо, галванометрњо, муќовимат дар потенсиометрњо 
(асбоби ченкунандаи шиддати барќ) ва ѓ., ба сифати маводи васлкунанда 



истифода бурда мешавад. Тилло инъикоскунандаи хуби гармї ва рўшної 
мебошад ва барои рўйпўш кардани сатњи зирењи ракетањо ва дигар 
дастгоњњое, ки ба фазои кайњон бароварда мешаванд, истифода мешавад. Дар 
соњаи техникаи электронї аз тиллои тоза барои нимноќилњо электродњои 
хеле борик истењсол мекунанд. Тиллои бо германий, индий, галлий, кремний, 
ќалъагї ва селен љавњаркунонидашуда барои истењсоли васлњо, диодњо, 
транзисторњо, асбобњои росткунандаи ќувваи барќи доимї истифода бурда 
мешавад. Тилло дар соњаи тиб ва саноати љавоњирот васеъ истифода бурда 
мешавад. 

4. Тилло ба ќатори унсурњои нињоят нодири ќаъри замин дохил шуда, 
кларки он (4-5) 10-7 %-ро (А.П. Виноградов) ташкил медињад.  

Шаклњои мављудияти тилло гуногун мебошанд: тиллои холис, тиллои 
теллуридї, ферри-шаклњо, сулфидњо, металлоорганикї, бахудљамъкунанда, 
дар об њалшаванда. 

Дар маъданњо тилло асосан дар шакли холис мављуд мебошад. Вай 
одатан дар кварс ва сулфидњо (арсенопирит, пирит, халкопирит, маъданњои 
блеклї, галенит ва дигар минералњо), аксаран дар њолати пароканда пайдо 
мешавад. Дар табиат тиллои тоза во намехўрад ва он чун гудозаи сахт 
аксаран бо нуќра, ањѐнан бо мис, палладий, висмут ва ѓ. мављуд мебошад. Аз 
њамин сабаб, мафњуми «иѐри тилло» истифода бурда мешавад, яъне, шумораи 
анбуњи ќисматњои тиллои табиатан тоза дар 1000 ќисмати тиллои холис, ѐ ки 
гудоза. 

Намудњои зерини тиллои холис људо карда мешаванд: тиллои миснок 
(купроаурит), ки миќдори мис то 20% меарсад; тиллои палладийдор 
(порпетсит) бо миќдори палладий аз 5 то 11% ва нуќра то 4%; тиллои 
висмутдор (бисмутоаурит) бо файзнокии висмут то 4%; электрум бо миќдори 
нуќра зиѐдтар аз 25%; њамчунин, кюстелит, ки аз 10 то 25% тилло ва 90 – 75% 
нуќра дорад. 

Барои тиллои холис дар маъданњо људошавии шаклњои гуногун хос 
мебошанд: чангакмонанд, симмонанд, рагамонанд, исфанљї, дендиритї. Дар 
ќатори дарѐфтњои нодир кристалњои тилло, ки шакли куб октаэдр ѐ 
пентагондодекаэдрро доранд, дохил мешаванд. Андозаи заррањои алоњидаи 
тилло аз заррамонанд то худруњои калон майл мекунанд. Андозаи онњо 
маъмулан аз микрометрњо то миллиметрњо мешаванд. 

5. Конњои тилло аз рўи шароитњои пайдоиш ба эндогенї, экзогенї, 
метоморфї ва техногенї људо мешаванд. 

 Конњои эндогенї васеъ пањн гардидаанд ва сарчашмаи асосии 
истихрољи тилло мебошанд. 

 Аз рўи таркиби минералии маъданњо конњои эндогении тилло дар 
форматсияњои асосии зерин муттањид мешаванд. 

Форматсияи тиллои кварснок ва кварсу сулфиднок. Тилло дар маъданњо 
аслан дар кварс, ќисман дар сулфидњо озод аст ва бо таќсимоти нобаробар 
тавсиф мешавад. Дар ин форматсияњо дар вобастагї аз таркиби сулфидњо 
тоифањои гуногуни минералї људо мешаванд. Конњои онњо дар шакли 
рагањо, минтаќањои раганок ва штокверкњо, ки дар шароитњои жарфињои 
миѐна дар љинсњои куњии тањшинї, вулќонї, интрузивї ва камтар аз он, 
метаморфї ташаккул ѐфтаанд, муаррифї мегарданд.  



Форматсияи тиллои сулфидї. Дар таркиби маъдан наќши асосиро ба 
миќдори таѓйирѐбанда пирит, халкопирит арсенопирит, пирротин, сфалерит 
ва галенит мебозанд. Тилло бо сулфидњо зич алоќаманд аст. Конњои ин 
форматсия бо минтаќањои оѓўштаи донањои сулфиди тиллонок дар анбуњњои 
тањшинї ва эффузивї-тањшинї муаррифї мешаванд. Аксаран онњо ба 
вараќсангњои ангиштнок, ѐ графитдор майл мекунанд. 

Форматсияи тиллои карбонатї-сулфидї конњои тоифаи ќабатнок, 
рагањо, маъданњои лонамонанд ѐ оѓўштаи донањои сулфидњо дар ќабати 
карбонатњо ва метасоматитњои дар онњо пайдошавандаро муттањид месозад. 

Форматсияи тиллои силикатї (скарнї). Конњои ин форматсия бо 
ќабатњои скарн бо минералнокии сулфидї ва тиллої муаррифї мешаванд ва 
бо њолањои хатњои њамбарии даврањои палеозой, баъзан анбуњи гранитоидии 
мезозой алоќаманд мебошанд. 

Форматсияи тиллою нуќра (тилло-адуляр-квартс) бо нуќранокии 
баланди тилло ва бисѐрии минералњои махсуси нуќра (сулфидњо, намакњои 
сулфид) тавсиф мегардад; барои баъзеи онњо теллуридњо хос мебошанд. 
Конњои тиллову нуќра – рагањо, минтаќањои минералнок ва раганок, 
штокверкњо – маъмулан дар шароитњои наздики рўйи замин дар натиљаи 
фаъолияти вулќон дар сатњи замин, ташаккул меѐбанд. 

Вобаста ба миќдори сулфидњо, ки дар маъданњо мављуданд, конњои 
эндогениро ба сулфиди ночиз (то 2%), камсулфид (то 5%), миѐнасулфид (5-
20%)  ва асос- сулфидї (зиѐда аз 20%), људо мекунанд. 

Дар баробари форматсияњои номбаршуда, ки конњои маъдани тиллоро 
муаррифї мекунанд, тилло компоненти муњими фоиданоки бисѐр конњои 
дигари комплексии эндогенї низ буда метавонад: асосан порфири мис, 
колчедани мис, колчедану полиметаллї, мису никел ва ѓ. 

Аз рўи хусусиятҳои морфологӣ, шароитҳои ҷойгиршавӣ ва сохти 

дохилии ҷисмҳои маъдан ва ҳамчунин хосияти тақсимшавии тилло, конҳои 
эндогении маъдани тилло ба тоифаҳои асосии зерини саноатӣ ҷудо 

мешаванд: штокверкҳо, минтақаҳои минералнок ва қабатдор, хобрафтаҳои 
маъданҳои пурра ва оѓўштаи донањои сулфидњо, хобрафтаҳо ва лонаҳои 
лўламонанд ва шаклашон номутаносиб. 

Штокверкҳое, ки аз миқдори зиѐди рагаҳои кварс, рагчаҳои борики 
гуногунсамт нигаронидашуда ташаккул ѐфта, шаклан ноустувор, нобаробар 
тақсимгашта ва ҳамчунин, оѓўштаи донањои сулфидњо мебошанд, маъмулан 

дар майдон ва дар жарфӣ андозаи хеле назаррас доранд. Ин конҳо аксаран 
дар ќабатњои метаморфишудаи регсангу варақсангҳо (ангиштдор), аҳѐнан 
дар љинсњои фишондашудаи миѐнатаркиб ва гранитоидҳо ѐ љинсҳои 

субвулқонии қатори оксидшуда, маҳдуд мешаванд. Ба минтақаҳои гусалҳо 
дар ҳудуди конњои штокверкї аксаран рагаҳои шаклан мураккаби 

бузургҷусса, аммо аз ҷиҳати ғафсӣ ноустувор, мутобиқ мебошанд. Дар 
конҳои штокверкӣ қитъаҳои маъдани саноатӣ дошта сарҳадоти аниқи 

геологӣ надоранд ва онҳо аз рўи маълумотҳои мањакбардорӣ ошкор карда 
мешаванд. 

Минтақаҳои минералнок ва рагадор қитъаҳои аз ҷиҳати тектонӣ 

халалдоршуда ва гидротермалї таъѓирѐфтаи ҷинсҳои куҳии терригенӣ- 
таҳшинӣ ва вулканогенӣ-таҳшинӣ, ѐ ки маҷмўи рагаҳои кварс, рагчаҳо, 



линзаҳои фишорѐфтаи дар сангҳои кристаллӣ маҳдудшудаи ба ҳам 

наздикгашта (қариб мувозӣ – субпаралель), пайдоишоти эффузивӣ ва 
субвулқонии таркибашон мўътадил оксидшуда ва ҳамчунин, анбуҳи 

терригенӣ-таҳшинӣ, мебошанд. Барои онҳо шаклҳои хаттӣ дарозкашида, 
ғафсии назаррас (аз 5–10 то 50 м ва зиѐда) ва набудани сарҳадоти геологии 
аниқи ҷисмҳои маъдан, хос ҳастанд; тарҳи онҳо маъмулан аз рўи 

маълумотҳои мањакбардорӣ муайян карда мешавад. Маъданҳо рагамонанд 
ва оѓўштаи донањои сулфидњо буда, ба форматсияҳои тиллову нуқра, тилло-

кварс-сулфид ва тиллои кварс тааллуқ доранд. 
Конҳои раганок метавонанд бо як рагаи дарозии зиѐддошта, ѐ якчанд 

рагаҳои байни худ умумигашта, ѐ системаи рагаҳои нисбатан кўтоҳ, 
муаррифӣ шаванд. Дар ҳамаи ҳолатҳо ҳар як рага ҷисми маъдани мустақил 

дониста мешавад. Конҳои рагадори форматсияи тиллои кварс, ки дар миѐни 
ќабатњои регсангҳо-варақсангҳои флишоидӣ ҷойгир шудаанд, зиѐдтар 

мебошанд; дарозии ҷисмҳои маъдан дар онҳо аз даҳҳо то садҳо метр ва 
якчанд километр низ, мешаванд. 

Конҳои рагамонанди ба анбуҳҳои интрузивӣ мутобиқ, маъмулан бо 
рагаҳои ба самти тўлкашӣ ва ҳам афтиш то 1 км ва зиѐда дарозшуда, 

муаррифӣ мешаванд. Таркиби ҷисмҳои маъдан тиллои кварсӣ ва тилло-
кварс-сулфидӣ мебошанд. 

Конҳои рагамонанде, ки дар миѐни эффузивҳои ҷавон ва пайдоишоти 
субвулқонии таркибашон (асосан) оксиду миѐна  рушд ѐфтаанд, ба 

форматсияи тиллову нуқра тааллуқ дошта, ба тоифаи наздики сатҳи замин 
дохил мешаванд. Дарозкашии ҷисмҳои маъдан то ба садҳо метр мерасад. 

Аз рўи таркиби маъдан конҳои рагамонанд аксаран маҷмўӣ 
(комплексный) мешаванд: тиллову мис, тиллову сурма, тилло-полиметаллӣ. 

Хобрафтаҳо (линзамонанд, рагамонанд, қабатмонанд ва шакли 

мураккаб дошта) метавонанд аз маъданҳои тиллоноки пирит-халкопирит, 
пирит-пирротин, полиметаллӣ, баритӣ ва магнетитии яклухт ва доначадор 

ташаккул ѐбанд; ба ғайр аз ин, хобрафтаҳо метавонанд бо кварситҳои 
дубора, квартс-слюдаҳо, квартс-манганҳо ва дигар ҷинсҳои куҳӣ бо 

маъданнокии доначадор ѐ рагчаҳову доначаҳо, муаррифӣ шаванд. Ин 
маъданҳо комплексӣ мебошанд.  

Хобрафтаҳо ва лонаҳои конҳои скарнии лўламонанд ва шаклашон 
номутаносиб густариши маҳдуд доранд. 

Тоифаи шаклан мустақили конҳои тилло дайкаҳои маъданнокшуда 

мебошанд. Маъданнокӣ дар онҳо ѐ дар системаи рагчаҳои кварс, кварс-
сулфид, ки тарқишҳои кундалангро пур мекунанд, ѐ ба рагаҳои борики кварс 

ва рагчаҳои бо тарқишнокии мувозии дайкаҳо мувофиқомада, мутобиқ 
мебошанд. Тилло асосан бевосита дар рагаҳо ва рагчаҳои кварс, бо камфайзӣ 

дар худи дайкаҳо, ғун мегардад. 
Ба конҳои экзогенӣ «кулоҳи оҳанӣ»-и тиллоноки конҳои сулфидӣ ва 

қишри фарсоишѐбии минтақаҳои минералнок ва ҳамчунин, пошхўрдаҳои 
тиллонок, тааллуқ доранд. 

«Кулоҳи оҳанӣ», ин қисмати болоии оксидшудаи хобрафтаҳои сулфидӣ 

(колчедани сулфур, колчедани мис ва полиметаллӣ) мебошад, ки тилло чун 



минерали аз ҷиҳати химиявӣ устувор дар якҷоягӣ бо гидроксидҳои оҳан, 

карбонати сурб ва минералҳои дубораи нуқра ғун мегардад. Файзнокии 
баланди тилло зиѐдатан ба уфуқҳои поѐни “кулоҳи оҳанӣ”, ки аз 

пошхўрандаҳои барит, кварс ва пирит иборатанд, мутобиқ мебошанд. 
Қишрҳои фарсоиш андозаҳои калонро доро буда, дар майдонҳои 

баромади минтақаҳои тиллодори минералнок, ки маъданҳои аввалияи онҳо 

аз ҷиҳати тилло камфайз мебошанд, рушд меѐбанд. Онҳо дар майдон андозаи 
калони ҷисмҳои маъданро доранд ва то жарфи 300-400 м вусъат меѐбанд. 

Конҳо дар анбуҳи терригенӣ ѐ вулканогенӣ-тањшинї маҳдуд мешаванд. Дар 
қишри фарсоиш маъданҳо пурра дезинтегратсия шудаанд, тилло дар ҳолати 

озод қарор дорад. Файзнокии он метавонад 1,5-2 баробар, нисбати 
маъданҳои аввалия, баланд бошад. 

Тибқи шароитҳои табиӣ қишри фарсоиш ба боқимонда ва дубора 
таҳшиншуда ҷудо карда мешаванд. Қишрҳои боқимонда дар ҷинсҳои куҳии 

алюмосиликатҳо ташаккул меѐбанд. Конҳои ин тоифаи қишри замин бо ҳифз 
намудани морфология ва тиллонокии маъданҳои аввалия дар минтақаи 
гипергенез тавсиф мешаванд. Қишрҳои дубора таҳшиншуда дар љинсњои 

карбонатӣ ѐ  дар хати ҳамбарии љинсҳои карбонатӣ ва алюмосиликатҳо 
ташаккул меѐбанд. Морфология ва тиллонокии маъданҳои аввалия дар 

қишрҳои дубора таҳшиншуда ба тағйирѐбии куллӣ дучор мешаванд. 
Айни замон ба конҳои метаморфишуда (дигаргуншуда) конгломератҳо 

ва регсангҳои тиллоноки Витватерсранд дар Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ, ки 
дар ҷаҳон бузургтарин кони тилло мебошад, нисбат медиҳанд. 

Ба конҳои техногенӣ партовҳои махсуси маъданҳои ғайритавозунии дар 
натиҷаи коркарди конҳои тилло, боқимондаҳои тиллонок (пасмондаҳо, 
шламҳо), ки дар раванди маъданҷудокунӣ ѐ коркарди дубораи консентратҳои 

тиллоноки (огаркаҳо, кекҳо, хокистарҳо) конҳои комплексии металлҳои сиѐҳ, 
ранга, асил ва ғ. истихроҷ шудаанд, тааллуқ доранд. Хусусияти сохтори ин 

конҳо ва таркиби маводи тиллонок, ки дар натиҷаи таъсиррасонии техногенӣ 
ва дар паѐмад гипергенӣ ташаккул ѐфтаанд, барои омўзиш ва баҳодиҳӣ, ки 

хусусияти онҳо дар ҳуҷҷатҳои методии дахлдор таҳия шудаанд (ва дар ин 
тавсияҳои Методӣ баррасӣ намешавад), муносибати махсусро талаб 
мекунанд. 

 
 

II. Гуруҳбандии конҳо аз рўи мураккабии сохти 
 геологӣ ба мақсади бурдани корҳои иктишофӣ 

6. Аз рўи андоза ва шакли ҷисмҳои маъдан, тағйирпазирии ғафсии онҳо, 
сохти дохилӣ ва хусусиятҳои тақсимшавии тилло конҳои маъдани тилло ба 

гуруҳҳои 2-юм, 3-юм ва 4-уми «Таснифоти захираҳои конҳо ва манбаъҳои 
дурнамои канданиҳои фоиданоки сахт», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30-уми декабри соли 2007 № 656 тасдиқ карда шудааст ва 

Таснифоти захираҳои конҳо ва манбаъҳои дурнамои канданиҳои фоиданок 
мутобиқ мебошанд.  

Ба гуруҳи 2-юм конҳои (қитъаҳои) сохти геологияшон мураккаби зерин 
тааллуқ доранд: 



- минтақаҳои калонҳаҷми минералнок ва рагадори дарозиашон зиѐда аз 

1 км бо ғафсии 5-10 м ва зиѐда (“Сухой Лог”, “Нежданинское”, маъданҳои 
сулфидноки қитъаи Шарқии кони Олимпида дар Россия ва конҳои 

“Хаканджин”, “Бакырчик” дар Қазоқистон); 
- штокверкҳои масоҳаташон наздики 1 км2 (“Мурунтау” дар Узбекистон, 

қисмати марказии кони Қумтор дар Қирғизистон, Ҷилав дар Тоҷикистон); 

-  хобрафтаҳои андозаашон 1-3 км ба самти тўлкашӣ. Дар садҳо метри 
аввал дорои ғафсии устувор, аз 1 м ва зиѐда (хобрафтаҳои калонҳаҷми кони 
“Кокпатас” дар Узбекистон); 

- рагаҳои дарозкашида (зиѐда аз 1 км) бо ғафсиҳои устувори зиѐда аз 1 м 
(кони “Акбасай” дар Қазоқистон); 

- қишри фарсоишѐбии боқимонда бо хобрафтаҳои изометрӣ дар ҳаҷм бо 
дарозии 400-650 м ва паҳноии 270-350 м ва вусъатѐбии амудии то 400 м 

(маъданҳои оксидшудаи қитъаи Шарқии кони Олимпиада). 
Минералнокии маъданӣ нобаробар тақсим шудааст. 
Ба гуруҳи 3-юм конҳои (қитъаҳои) сохти геологиашон хеле мураккаби 

зерин тааллуқ доранд: 
- рагаҳои ғафсиашон тағйирпазири сохташон мураккаб. Тақсимоти 

маъданнокӣ хеле нобаробар ва аксаран фосиладор. Ба онҳо тааллуқ доранд: 

  минтақаҳои минералноки миѐна ва калонҳаҷм (тўлкашиашон аз садҳо 

то ҳазор метр) бо ҷисмҳои маъдани ғафсиашон 3-5 м ва зиѐда (“Майское” ва 
“Зун-Холбинское” дар Россия, “Қызилалма” дар Узбекистон, 

“Қизилбулакское” дар Озарбойҷон, Чоре дар Тоҷикистон,”Личкваз-Тейское” 
дар Арманистон); 

  минтақаҳои рагадор бо ҷисмҳои маъдани ғафсиашон то 1-2 м ва зиѐда 

(«Кубакинское», «Покровское» (маъданҳои сулфиднок), «Эльдорадо», 
«Советское», «Многовершинное»  дар Россия); 

   хобрафтаҳо (ба самти тўлкашӣ ва афтиш садҳо метри аввал) бо 

ҷисмҳои маъдани ғафсиашон 1-2 м ва зиѐда (маъданҳои сулфидноки конҳои 
“Воронцовская” ва “Светлинская”, “Лебединое” дар Россия, “Даугызтау” 
дар Узбекистон); 

  рагаҳои дарозкашидаи (то 1 км ва зиѐда) ғафсиашон то даҳҳо 

сантиметр (“Дарасунское”) ва ҳамчунин, рагаҳои (то садҳо метри аввал) 
ғафсиашон тағйирпазири аз якчанд сантиметр то 2-3 м (“Агинское”, 
“Карамкенское”, “Каральвеемское”, “Шаумянское” дар Арманистон); 

  сутунҳои маъданӣ (“Джеруй” дар Қирғизистон) ва дайкаҳои 
маъданнокшуда («Березовское» дар Россия); 

  қишрҳои фарсоишѐфтаи боқимонда ва дубора таҳшингашта 

(маъданҳои оксидшудаи конҳои «Воронцовское», «Гагарское», 
«Светлинское» ва «Покровское», «Куранахское» дар Россия). 

Ба гуруҳи 4-ум конҳои сохти геологияшон ниҳоят мураккаби зерин 
дохил мешаванд: 

- аз рўи андоза рагаҳо ва линзаҳои хурди (дарозиашон  то даҳҳо метр) 
ягона ѐ ба ҳам наздикшудаи хеле камиқтидор (то 0,3-0,4 м); 

- рагаҳо, линзаҳо, минтақаҳои минералнокшуда ва хобрафтаҳои на он 
қадар калон (бо дарозии то 100 м) бо ғафсии зуд тағйирѐбанда ѐ бо хобиши 



пайваста халалдоршуда, бо ҷисмҳои фавқуллодда мураккаби фосиладор ва 

бо тақсимоти лонамонанди ғунгардии маъдан (кони “Коммунаровское”, 
қитъаи “Токберды”-и кони “Кочбулак” дар Узбекистон); 

- хобрафтаҳои алоҳидаи хурди лонамонанд, линзамонанд ва 
сутунмонанди маъданҳои оксидшуда дар депрессияҳои карстии 
ҷудокардашудаи кисамонанд ва хаттӣ кашидашуда (гуруҳи конҳои 
“Куранахская”). 

7. Тааллуқдории кон (қитъа) ба ин ѐ он гуруҳ аз рўи дараҷаи мураккабии 
сохти геологии ҷисмҳои асосии маъдан, ки на кам аз 70%-и захираҳои 

тавозунии конро доранд, муқаррар карда мешавад. 
8. Ҳангоми ба ин ѐ он гуруҳ гузаронидани кон тавсифоти миқдории 

тағйирпазирии хосиятҳои асосии маъданнокӣ метавонанд истифода бурда 
шаванд (Замимаи 1). 

 
III. Омўзиши сохти геологии конњо ва таркиби моддии маъданњо 

9. Оиди кони иктишофшуда бояд асоси топографї, ки миќѐси он ба 
андозањо, хусусиятњои сохти геологї ва релефи мањалл мувофиќ бошад, 
дошта бошад. Харитањои топографї ва наќшањо дар конњои тилло 
маъмулан дар миќѐсњои 1:1000 – 1:5000 тартиб дода мешаванд. Њамаи 
ковишњои иктишофї ва истихрољї (хандаќњо, шурфњо, наќбњо (штолня), 
шахтањо, пармачоњњо), профилњои мушоњидањои даќиќи геофизикї, 
инчунин, љисмњои маъдани падидоршуда ва минтаќањои минералнок бояд 
бо асбоб дар харита љойи онњо аниќ карда шуда бошанд. Ковишњои куњии 
зеризаминї ва пармачоњњо дар наќшањо аз рўи маълумоти аксбардории 
маркшейдерњо гузошта мешаванд. Наќшањои маркшейдерии уфуќњои 
корњои куњї маъмулан дар миќѐси 1:200 ва наќшањои маљмўї на кам аз 
1:1000, тартиб дода мешаванд. Барои пармачоњњо бояд координатњои 
нуќтањои буриши саќфу фарши (кровля и подошва) љисми маъдан 
бароварда шаванд ва бояд љойгиршавии лўлаи онњо дар њамворињои 
наќшањо ва буришњо сохта шаванд. 

10. Сохти геологии кон бояд даќиќ омўхта шуда, дар харитаи геологии 
миќѐсњои 1:1000 – 1:5000 (дар вобастагї аз андоза ва мураккабии кон), 
буришњои геологї, наќшањо, проексияњо акс ѐбад ва дар њолатњои зарурї – 
дар блок-диаграммањо ва моделњо. Маводњои геологї ва геофизикии кон 
оид ба андоза ва шакли љисмњои маъдан ѐ минтаќањои минералнок, 
шароитњои љойгиршавї, сохти дохилї ва дараљаи маъданнокии минтаќањои 
минералнок, хусусияти ќатъ гардидани љисмњои маъдан, таќсимоти тилло 
дар онњо, хусусиятњои таѓйирѐбии љинсњои куњии дарбаргиранда ва 
муносибати мутаќобилаи љисмњои маъдан бо сангњои дарбаргиранда, 
сохторњои чиндоршавї ва гусалњои тектонї, ба дараљаи барои њисоби 
захирањо ќонеъкунанда, бояд тасаввурот дињанд. Њамчунин, бояд сарњадоти 
геологии кон ва меъѐрњои љустуљўї, ки љойгиршавии ќитъањои ояндадорро 
муайян намуда, дар њудуди онњо манбањои дурнамои категорияи Р1 арзѐбї 
шудаанд, асоснок карда шаванд. 

11. Баромадњои љисмњои маъдани тилло ва минтаќањои минералнок дар 
сатњи замин ва наздики он тавассути хандаќњо, шурфњо, шурфњо бо 
дастакњо, ровњо (траншеяњо), ки ба самти тўлкашии љисмњои маъдан 



гузашта шудаанд, парма намудани чоњњои на он ќадар жарфї бо истифодаи 
усулњои геофизикї ва геохимиявї, бояд омўхта шуда бошанд. Њамчунин, ба 
роњ мондани мањакбардорињои даќиќ, ки ба муќаррар намудани 
морфология ва шароитњои љойгиршавии љисмњои маъдан, жарфии 
вусъатѐбї ва сохти минтаќаи оксидшавї, минтаќаи бойгардии дубора бо 
сулфидњо ва дараљаи бойгардї бо тилло, хусусиятњои таѓйирѐбии таркиби 
моддї, хосиятњои технологї ва њисоб намудани захирањои маъданњои 
аввалия, омехта ва оксидшуда дар алоњидагї аз рўи тоифањои саноатї 
(технологї). 

12. Иктишофи конњои тилло дар жарфї тавассути пармачоњњо ва дигар 
ковишњои куњї (дар конњои сохташон хеле мураккаб) бо истифодаи усулњои 
тадќиќотии геофизикї: рўйизаминї, дар пармачоњњо ва ковишњои куњї, 
гузаронида мешавад. 

Усули амалї сохтани корњои иктишофї – таносуби њаљми корњои куњї 
ва пармагарї, намуди ковишњои куњї ва тарзи парма намудан, геометрия ва 
зичии шабакаи иктишофї, усул ва тарзи мањакбардорї – имконияти њисоби 
захирањоро дар кони иктишофшуда аз рўйи категорияњо, ки ба мураккабї 
ва сохти геологии кон мувофиќ мебошанд, бояд таъмин намояд. Вай дар 
асоси хусусиятњои геологии љисмњои маъдан бо назардошти имкониятњои 
куњї, воситањои иктишофии пармагарї, геофизикї ва таљрибаи иктишофу 
коркарди конњои њаммонанд, муайян карда мешавад. 

Њангоми интихоби шароити муносиби корњои иктишофї дараљаи 
таѓйирпазирии файзнокии тилло, хусусияти вусъатѐбї дар фазо, хосиятњои 
сохтору текстураи маъданњо (аз њама асосї, мављудияти људошавии калони 
минералњои маъдан), инчунин, имкони соишхўрии интихобии маѓза (керн), 
њангоми пармагарї ва хокашавии тилло  ѐ минералњои ѓайримаъданї, 
њангоми намунабардории ковишњои куњї, бояд ба назар гирифта шаванд. 
Њамчунин, бояд нишондињандањои муќоисавии техникї-иќтисодї ва 
муњлати иљроиши корњо дар вариантњои гуногуни корњои иктишофї, ба 
назар гирифта шаванд. 

Жарфи корњои иктишофї дар уфуќњои аз љињати иќтисодї маќсадноки 
коркард бо истифодаи технологияњои муосири азхудкунии кон мањдуд 
мегардад. 

13. Аз пармачоњњои пармагарии колонкавї бояд баромади њадди зиѐди 
маѓзаи њаљмаш камношуда ба даст ояд, ки аз он хусусиятњои љойгиршавии 
љисмњои маъдан, љинсњои дарбаргиранда, ѓафсии онњо, сохти дохилии 
љисмњои маъдан, хусусияти таѓйироти наздикии маъдан, таќсимоти 
намудњои табиии маъданњо, сохтор ва текстураи онњо ва таъмин намудани 
итминоннокии (представительность) маводи намунабардорї, муайян карда 
мешаванд. 

Аз њисоби таљрибаи корњои иктишофи геологї муќаррар карда 
шудааст, ки баромади маѓза барои ин маќсадњо бояд на кам аз 80%, дар њар 
навбати пармагарї, бошад. Эътимоднокии баромади хатии маѓза бояд 
давра ба давра ба тарзи вазнї ва њаљмї назорат карда шавад. 

Бузургии итминоннокии маѓза барои муайян намудани файзнокии 
тилло ва ѓафсии фосилањои маъданнокї бояд бо тањќиќи имконияти 
соишхўрии интихобї тасдиќ карда шаванд. Барои ин дар тоифањои асосии 
маъдан лозим аст, ки натиљаи макњакбардории маѓза ва шламро (дар 



фосилањо бо баромади гуногуни онњо) бо маълумотњои мањакбардории 
назоратии ковишњои куњї, пармачоњњои тарзи дигари пармагарї 
(зарбазанї, зарбаи бодї (пневмоударного) ва шарошкавї), њамчунин, 
пармагарии колонкавї, ки бо истифодаи снарядњои афзоишдињандаи 
баромад ва њифзи маѓза парма шудаанд, бояд муќоиса намуд.  Дар њолати 
кам баромадани маѓза ѐ соишхўрии интихобии он, ки натиљаи 
намунабардориро ќатъан дигар мекунад, бояд воситањои техникии дигари 
корњои иктишофї истифода бурда шаванд. Њангоми дар намунањо ќатъан 
дигар шудани файзнокии тилло бузургии коэффитсиенти ислоњдарориро 
(поправочный) ба натиљањои мањакбардории маѓзавї дар асоси 
маълумотњои ковишњои назоратї асоснок бояд кард. 

Барои баланд бардоштани эътимоднокї ва маълумотнокии корњои 
пармагарї бояд дар пармачоњњо усулњои тадќиќотии геофизикї истифода 
бурда шаванд, ки комплекси ратсионалии онњо аз вазифањои гузошташуда – 
шароитњои мушаххаси геологї-геофизикии кон ва имкониятњои муосири 
усулњои геофизикї мебошад, муайян карда мешавад. 

Маљмўи корњои каротаж, ки барои људо кардани фосилањои маъданї ва 
муќаррар намудани бузургињои онњо манфиатнок аст, бояд дар њамаи 
пармачоњњои дар конњо пармашаванда ба иљро расанд. 

Дар пармачоњњои амудии жарфиашон зиѐда аз 100 м ва дар њамаи 
чоњњои моил (њамчунин, пармачоњњои зеризаминї) дар њар 20 м бояд 
кунљњои самтї ва зенитии танаи онњо муайян карда шаванд. Натиљањои ин 
андозагирињоро њангоми сохтани буришњои геологї, наќшањои уфуќї ва 
њисоби ѓафсињои фосилањои маъданї, бояд дар назар дошт. Њангоми бо 
ковишњои куњї бурида гузаштани танањои пармачоњњо натиљаи 
андозагирињо бо маълумотњои маркшейдерї муќоиса карда мешаванд. 

Андозагирии назоратии жарфии пармачоњњо на кам аз дар њар 50 метри 
парамагарї гузаронида мешаванд. 

Барои таъмин намудани бурида гузаштани љисмњои маъдани 
ростфаромада бояд пармачоњњо иљборан каљ карда шаванд. Бо маќсади 
баланд бардоштани самаранокии корњои иктишофї бояд пармагарии 
чоњњои бисѐрсамта ба роњ монда шавад. Дар њолати мављуд будани уфуќњои 
ковишњои куњї бошад – силсилаи пармачоњњои зеризаминї. Пармагарии 
љисми маъданро бояд бо як ќутр анљом дод. 

14. Ковишњои куњї воситањои асосии омўзиши даќиќи шароитњои 
љойгиршавї, морфология, сохти дохилии љисмњои маъдан, яклухтї, таркиби 
моддии маъданњо, хусусияти вусъатѐбии компонентњои асосї, њамчунин, 
назорати маълумотњои пармагарї, тадќиќотњои геофизикї ва гирифтани 
мањакњои технологї, мебошанд. Дар конњои маъданашон фосиладор 
дараљаи маъданнокї, таѓйирпазирї, анвоъи шаклњо ва андозањои хоси 
ќитъањои маъданњои кондитсионї барои бањо додани имконияти истихрољи 
маљмўии онњо, муайян карда мешаванд. 

Яклухтии љисмњои маъдан, хусусияти таѓйирпазирии ѓафсии онњо ва 
файзнокии тилло ба самти тўлкашї ва афтиш бояд дар ќитъањои 
итминондор (представительных) ба дараљаи кифоя омўхта шуда бошанд:  
дар љисмњои маъдани камиќтидори тоифаи рагадор – пайгирии бефосила 
тавассути штрекњо ва ковишњои болораванда (восстающий), аммо дар 
љисмњои маъдани пуриќтидори тоифаи минтаќањои минералнок аз 



штокверкњо – наздик кардани шабакаи ортањо, квершлагњо, пармачоњњои 
зеризаминии уфуќї. Яке аз таъиноти муњимтарини ковишњои куњї – 
муќаррар намудани дараљаи соишѐбии интихобии маѓзањо њангоми парма 
намудани чоњњо, бо маќсади муайян кардани имконияти истифодаи 
маълумотњои мањакбардории пармачоњњо ва натиљањои тадќиќотњои 
геофизикї барои њудудгузории љисмњои маъдан ва њисоби захирањо 
мебошад. Ковишњои куњї бояд дар ќитъањои такмилдињї, њамчунин, дар 
уфуќи конњое, ки дар навбати аввал коркард мешаванд, бояд кофта шаванд. 

15. Ҷойгиршавии ковишњои иктишофї ва масофаи байни онҳо бояд 
барои њар як тоифаи сохторї-морфологии љисмњои маъданњо муайян карда 
шаванд; дар ин ҳолат бояд ҷойгиршавии имконпазири сутунмонанди 

қитъаҳои бойгардонидашударо ба њисоб гирифт. 
Маълумот оиди тури иктишофї, ки дар љадвалњои 3 ва 4 оварда 

шудааст дар конњои маъданњои тилло истифода бурда мешаванд. Онњо 
мумкин, ки дар корњои лоињакунии геологї иктишофї ба назар гирифта 
шаванд, аммо онњоро њамчун зарурї баррасї намудан манъ аст. Барои њар 
як кон дар асоси омўзиши ќиъањои такмилдињїва тањлилњои љиддї њамаи 
маводњои геологї, геофизикї ва истихрољї оиди кони мазкур ѐ њаммонанд 
геометрия ва тури итишофии ковишњои куњии хубтарин асоснок карда 
мешавад. 

16. Барои тасдиқи эътимодноки захираҳо қитъаҳои алоҳидаи конҳо 

бояд даќиќ иктишоф шуда бошанд. Ин қитъаҳо бо шабакаи иктишофии 
нисбатан зич (нисбати дигар қитъаҳои кон) бояд омўхта ва мањакбардорӣ 
шаванд. Дар конњои иктишофшуда захираҳо дар ин гуна қитъаҳо ѐ уфуқҳои 

конҳои гуруҳи 2-юм бояд аз рӯи категорияи В ҳисобӣ шаванд. Дар конҳои 
иктишофшудаи гуруҳи 3-юм шабакаи ковишҳои иктишофӣ дар қитъаҳои 

такмилдиҳӣ мувофиқи мақсад, маъмулан на кам аз 2 маротиба, дар муқоиса 
бо  шабакаи қабулшудаи категорияи С1, зич карда мешаванд. 

Њангоми истифодаи усули интерполятсионии ҳисоби захираҳо 
(геостатистика, усули масофаи баргашта ва ғ.) дар қитъаҳои такмилдиҳӣ 

таъмин намудани зичии хатҳои иктишофӣ, ки барои асоснок кардани 
формулаҳои интерполятсионии муносиб кифоя аст, лозим мебошад. 
Ќитъањои такмилдиҳӣ бояд хусусиятҳои шароитҳои ҷойгиршавӣ, шакли 

ҷисмҳои маъдан, захираҳои асосии кон ва ҳамчунин, сифатҳои 
бартариятдоштаи маъданҳоро инъикос намоянд. Аз рӯи имконият онҳо дар 

ҳудуди захираҳое, ки барои истихроҷи навбати аввал нигаронида шудаанд, 
қарор доранд. Дар ҳолатҳои аз ҳисоби хусусиятҳои сохти геологӣ, сифати 

маъданҳо ва шароитҳои куҳӣ-геологӣ (барои ҳамаи кон) хос набудан, бояд 
ин қитъаҳо, барои қонеъкунанда будан ба ин талабот, дақиқ омӯхта шаванд. 

Шумора ва андозаҳои қитъаҳои такмилдиҳӣ дар конҳои иктишофшуда дар 
ҳар як ҳолати алоҳида аз тарафи истифодабарандаи қаъри замин муайян 
карда мешаванд. 

Барои конҳои маъданашон фосиладор, ки баҳодиҳии захираҳои онҳо бе 

ҷудо кардани ҷимсҳои мушаххаси маъдан ба шаклҳои геометрӣ гузаронида 
мешавад, дар ҳудуди умумигардонидашуда, бо истифодаи коэффитсиенти 

маъданнокӣ, дар асоси муайян намудани мавқеи фазовӣ, шаклҳои 



муқаррарӣ ва андозаи қитъаҳои маъданҳои тавозунӣ, ҳамчунин, тақсимоти 

захираҳо аз рӯи ғафсии фосилаҳои маъданӣ бояд имконияти истихроҷи 
интихобии (селективный) онҳо арзѐбӣ гарданд. 

Дар қитъаҳои такмилдиҳӣ маълумоти бадастомада барои асоснок 
намудани гуруҳи мураккабии кон, тасдиқ ѐфтани ҷавобгӯ будани шаклҳои 
геометрии қабулшуда, зичии шабакаи иктишофӣ ва воситаҳои техникии 

интихобшуда ба хусусиятҳои сохти геологии он, барои баҳодиҳии 
эътимоднокии натиҷаҳои мањакбардорӣ ва бузургиҳои ҳисоби захираҳо, ки 

ҳангоми ҳисоби захираҳо дар қисмати боқимондаи кон қабул карда 
шудаанд ва умуман, шароитҳои коркарди кон, истифода бурда мешаванд. 

Дар конҳои истихроҷшаванда барои ин мақсадҳо натиҷаҳои корҳои 
иктишофии истихроҷӣ ва коркард, истифода бурда мешаванд.  

17. Ҳамаи ковишҳои иктишофӣ ва баромади ҷисмҳои маъдан бояд дар 
шаклҳои қабулшуда бо миқѐси 1:50 бояд ҳуҷҷатгузорӣ шаванд. Натиҷаҳои 

мањакбардорӣ дар ҳуҷҷатгузории аввалия қайд гардида, бо шарҳномаи 
геологӣ муқоиса карда мешаванд. 

Мукаммалӣ ва сифати ҳуҷҷатгузории аввалия, мутобиқати он ба 

хусусиятҳои геологии кон, дурустии муайянсозии мавқеи фазоии унсурҳои 
сохторӣ, тартиб додани тасвирҳо ва тавсифи онҳо бояд давра ба давра аз 

тарафи комиссияњои салоҳиятдор, бо муқоиса кардан бо асли он, назорат 
карда шаванд. Ба ғайр аз ин, нисбати мутобиқати маводҳои умумии 

геологии ҳуҷҷатгузории аввалия назорат бурда шавад. Ҳамчунин, бояд 
сифати мањакбардории геологӣ ва геофизикӣ (устувории андоза ва вазни 

намунаҳо, мутобиқати мавқеи онҳо ба хусусиятҳои сохти геологии қитъа, 
мукаммалӣ ва пайвастагии мањакбардорӣ, мавҷудият ва натиҷаҳои 
мањакбардории назоратӣ) баҳогузорӣ шаванд.   

18. Барои омӯзиши кандании фоиданок, ҳудудгузории ҷисмҳои 
маъданнок ва ҳисоби захираҳо ҳамаи фосилаҳои маъданнок, ки бо 

ковишҳои иктишофӣ кушода шудаанд ѐ ки дар падидоршудаҳои табиӣ 
муқаррар гардидаанд, бояд мањакбардорӣ гарданд. 

19. Интихоби усулҳо (геологӣ, геофизикӣ) ва тарзҳои мањакгирӣ дар 
марҳилаҳои аввали корҳои баҳодиҳӣ ва иктишофӣ дар асоси хусусиятҳои 

мушаххаси геологии кон ва хосиятҳои физикии кандании фоиданок ва 
љинсҳои дарбаргиранда, амалӣ мегарданд. Дар конҳои тилло барои 
ҳудудгузории фосилаҳои маъданнок истифода бурдани усулҳои геофизикии 

ядроӣ дар ковишҳои иктишофӣ нисбати компонентҳои ҳамсафар, ки барои 
онҳо алоқаи коррелятсионӣ бо тилло (фазоӣ ѐ миқдорӣ) муқаррар карда 

шудаанд, мувофиқи мақсад мебошад. Ҷорӣ намудани усулҳои геофизикии 
мањакгирӣ ва истифодаи натиҷаи онҳо (дар ҳисоби захираҳо) дар ҳуҷҷатҳои 

дахлдори методӣ оварда шудаанд. 
Усули қабулшуда ва тарзи мањакбардорӣ бояд эътимоднокии зиѐди 

натиҷаҳоро, дар ҳолати маҳсулнокии кифояткунанда ва сарфакорӣ, бояд 
таъмин намоянд. Дар ҳолати истифодаи якчанд тарзҳои мањакбардорӣ онҳо 

бояд аз рӯи дақиқии натиҷаҳо ва эътимоднокӣ муқоиса карда шаванд. 
Ҳангоми интихоби тарзҳои мањакгирии геологӣ (мағзавӣ, бороздавӣ, 
задиркавӣ ва ғ.) муайян намудани сифати гирифтан ва коркарди мањакҳо, 



баҳодиҳии эътимоднокии усулҳои мањакгирӣ бояд дар асоси нишондодҳои 

ҳуҷҷатҳои методии дахлдор ба иҷро расанд. 
 
 
 



Маълумот оиди зичии тури иктишофии ковишњои куњї, 
ки дар конњои маданњои тиллодор истифода бурда мешаванд 

Гуруњи 
конњо 

Хусусиятњои 
љисмњои маъданї 

Шакл-
њои 

љисмњо
и 

маъдан
ї 

Намудњои 
ковишњои куњї 

Масофа байни љисмњои маъданї ва ковишњои куњї (м)  
барои катагорияњои захирањои 

В С1 

дар пањної дар афтиш дар пањної 
дар 

афтиш 

 

2-юм Минтаќањои 
калони 

минералнок ва 
рагї, штокверкї, 

хобрафтањои 
андозаашон хеле 
бузург, рагањои 

тўлкашида 

Рагї Штрекњо Назорати 
мунтазам 

40–60 Назорати 
мунтазам 

80–120* 

Болораванда 80–120 Назорати 
мунтазам 

120 Назорат
и 

мунтазам 
Рассечкањо           

Пармачоњњо 
10–20 
10–20 

– 
– 

20–40 
40–80 

– 
40–60 

Минтаќ
ањои 

минера
лнок ва 

рагї 

Штрекњо Назорати 
мунтазам 

40–60 Назорати 
мунтазам 

80–120*2 

Болораванда 80–120 Назорати 
мунтазам 

120*2 Назорати 
мунтазам 

Рассечкањо, 
пармачоњњои 

уфуќї 

20–30 – 40–60 – 

Пармачоњњо – 
40–50*4 

– 
40–50*4 

60–80 
100*3 

40–60 
50*4 

Шток-
веркњо 

Штреки Назорати 
мунтазам 

40–60 Назорати 
мунтазам 

– 

Квершлагњо, 
пармачоњњои 

уфуќї 

20–40 – 40–80 – 

Пармачоњњо – – 60–80 40–60 



Залежи Штрекњо Назорати 
мунтазам 

40–60 Назорати 
мунтазам 

– 

Болораванда 80–120 Назорати 
мунтазам 

120 Назорати 
мунтазам 

Ортњо, парма-
чоњњои уфуќї 

10–20 – 20–40 – 

   Пармачоњњо – – 60–80 40–60 
3-юм Минтаќањои 

миѐна ва калони 
минералноки 

мураккаб сохтор 
ва рагї, 

хобрафтањо, 
рагањои сохтори 
мураккаб дошта 

Рагањо Штрекњо – – Назорати 
мунтазам 

40–60 

Болораванда – – 80–120 Назорати 
мунтазам 

Рассечкањо, 
пармачоњњои 

уфуќї 

– – 10–20 – 

Пармачоњњо – – 40–60 40–60 
Минтаќ
ањои 
минера
лнок ва 
рагї 
 

Штрекњо – – Назорати 
мунтазам 

40–60 

Болораванда – – 80–120 Назорати 
мунтазам 

Рассечкањо, 
пармачоњњои 

уфуќї 

– – 20–30 – 

Пармачоњњо – – 40–60 40–60 

Ќабатњ
о 

Штрекњо – – Назорати 
мунтазам 

40–60 

Болораванда – – 80–120 Назорати 
мунтазам 

Ортњо, парма-
чоњњои уфуќї 

– – 10–20 – 

Пармачоњњо – – 40–60 40–60 
4-ум*4 Љисмњои маъдани  Штрекњо – – Назорати 40 



на он ќадар калон 
ва хурд бо 

таќсимшавии 
маъданнокии 

нињоят 
номуттасили 
мураккаби 
лонашакл  

мунтазам 
Болораванда – – На камтар аз як бурриш 

дар њар як танаи маъдан 
Ортњо, парма-
чоњњои уфуќї 

– – 10 – 

* Њангоми иктишофи сатњњои мобайнї бо пармачоњњо. 
*2 Гузаронидани болоравандањо мумкин, ки бо кофтани пармачоњњои веерї иваз карда шавад.  
*3 Барои конњои тоифаи минтаќањои калони минералнок  
*4 Барои конњои гуруњи 4 маълумотњо оиди зичии тури иктишофї барои танањои маъдани на он ќадар калон, ки 
дорои хусусиятњои фаќат сохторњои мураккаб ва таќсимшавии номунтазами компонентњои фоиданок истифода 
бурда шудааст. 
Эзоњ: Дар конњои бањододашуда барои категорияи С2 тури иктишофї нисбат ба категорияи С1 вобаста ба 
мураккабии сохтори геологї 2-4 баробар калонтар мешавад. 

 
 

Љадвали 2 
  

Маълумотњо оиди зичии тури пармачоњњои иктишофї, ки дар давлатњои ИДМ  
њангоми иктишофи конњои тилло дар пўстаи фарсоиш истифода мешаванд. 

Шакл, шароити хобиш ва њолати геологии љисми маъданї 
Гуруњи 

конњо аз рўи 
сохтор 

Категори
яи 

захирањо  

Масофа, м 

Дар 
пањної 

Дар 
афтиш 

 

1 3 4 5 6 
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Ќабатшудањои изометрї дар њаљми хобрафтањо 
дар пўстакњои тањшинї 

2-юм В 
С1 

50 
100 

50 
100 

Хобрафта ќабатшудањои 
линзаю ќабатмонанд ва  

Дарозшуда дар 
наќша  

3–4-ум С1 40 20 



1 3 4 5 6 
штокверкњо аз 

субгоризонталї то 
якборагии хобиши ѓафсии 
калаон дар дар пўстакњои 

тањшинї 

Изометрї дар 
наќша 

3-юм С1 75 75 
3-юм С1 40 40 

Минтаќањои рагию ќабатчамонанди ростафтода 
дар пўстакњои тањшинї 

3-юм С1 25 5 
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Хобрафтањои борики тасмамонанд дар пўстаи 
бозхобрафта, ки часпидааст ба љинсњои 

ѓормубаддалгаштаи густурда. 

3-юм С1 50–100 20 

Хобрафтањои хурди дорои шакли лона-, линза ва 
сутун доштањо дар хамињои ѓорї 

4-ум С1 25 10 

Хобрафтањои плашмонанд 
дар пўстањои бозхобрафта, 
ки часпидааст ба љинсњои 

ѓормубаддалгаштаи 
густурда. 

Дарозшуда дар 
наќша  

3-юм С1 40 40 

Изометрї дар 
наќша 

3-юм С1 75 50 

Хобрафтањои субгоризонталии ќабатмонанд бо сарњадоти 
геологї, дар сатњњои обдор ба љинсњои харсангии обгардон 

барои ишќоркунии зеризаминї 

3-юм С1 30 10 

Эзоњ: Дар конњои бањододашуда барои ктегорияи С2 тури иктишофї нисбат ба категорияи С1 вобаста ба 
мураккабии сохтори геологї 2-4 баробар калонтар мешавад. 



20. Мањакбардории буришҳои иктишофӣ бояд бо риояи шартҳои зерин 

иҷро карда шаванд: 
- шабакаи мањакгирӣ бояд устувор бошад, зичии он аз рӯи хусусиятҳои 

геологии қитъаҳои омӯхташавандаи кон муайян карда мешавад ва асосан 
дар асоси таҷрибаи корҳои иктишофии конњо – ба тарзи ќиѐсї, аммо дар 
объектҳои нав бошад, ба тарзи озмоиш. Мањакҳоро ба самти тағйирѐбии 

ҳадди зиѐди маъданнокӣ гирифтан лозим аст; дар ҳолати бо ковишҳои куҳӣ 
буридани ҷисмҳои маъдан (махсусан пармачоҳҳо) бо кунҷи тез ба самти 

тағйирѐбии ҳадди зиѐд, (агар дар ин ҳолат ба итминоннокии мањакгирӣ 
шубҳа пайдо гардад) бо корҳои назоратӣ ѐ муқоисавӣ бояд имконпазирии 

дар ҳисоби захираҳо истифода бурдани натиҷаҳои мањакгирии ин буришҳо 
бояд исбот карда шаванд; 

- мањакгирӣ бояд бефосила, ба ғафсии пурраи ҷисми маъдан бо 

баромадан ба ҷинсҳои куҳии дарбаргиранда ба андозаи аз ғафсии қабати 
ғайрикондитсионӣ зиѐдтар, ки тибқи кондитсияҳо ба ҳудуди захираҳои 
саноатӣ дохил карда мешаванд: барои ҷисмҳои маъдани сарҳадоти геологии 

аниқ надошта – дар ҳамаи буришҳои иктишофӣ, аммо барои ҷисмҳои 
маъдани сарҳадоти геологии аниқдошта – бо шабакаи тунуки ковишҳо, 

бояд бошад. Дар хандақҳо, шурфҳо, ровҳо (траншея) ба ғайр аз баромадҳои 
таҳҷойии маъдан бояд маҳсули фарсоишѐбии онҳо низ мањакгирӣ шаванд; 

- намудҳои табиии маъданҳо ва љинсҳои минералнокшуда дар 
канораҳои ҷисмҳои маъданнок бояд алоҳида – бо сексияҳо мањакгирӣ 

шаванд; дарозии ҳар як сексия (мањаки қаторӣ) дар асоси сохти дохилии 
ҷисми маъдан, тағйирпазирӣ, таркиби моддӣ, хусусиятҳои сохтору 

текстураҳо, хосиятҳои физикӣ-механикӣ ва дигар хосиятҳои маъданҳо 
муайян карда мешаванд, аммо дар пармачоҳҳо бошад – ба дарозии навбат 
(рейс). Вай набояд аз ғафсии минималии ҷисмҳои маъдан, ҳамчунин, ғафсии 

ҳадди зиѐди қабатҳои ғайрикондитсионии љинсҳои бемаъдани дохилии ба 
ҳудуди маъдан дохилшаванда, ки дар кондитсияҳо муқаррар карда 
шудаанд, зиѐд бошад. 

Тарзи гирифтани мањакҳо дар пармачоҳҳо (мағзавӣ, шламї) аз намуди 
истифодашаванда ва сифати пармагарӣ вобаста аст. Дар ин ҳолат баромади 

фосилаҳои гуногуни мағза (шлам) ба алоҳидагӣ мањакгирӣ мешаванд; дар 
ҳолати соишхӯрии интихобии мағза ҳам мағза ва ҳам маҳсули резашудаи 

пармагарӣ (шлам, чанг ва ғ.) мањакгирӣ мешаванд; резаҳои майдаи ҳамон як 
фосила чун мањаки мустақил гирифта мешаванд ва алоҳида коркард шуда, 
аз ташхис мегузаранд. Ҳангоми қутри мағза 76 мм ва зиѐд будан мањакгирӣ 

бо тақсим кардани мағза ба дарозии хати меҳвари он амалӣ мегардад. Дар 
ҳолати кам будани қутри мағза ва нобаробар тақсим шудани тилло тақсим 

кардани мағза ба ду ќисм лозим намеояд. 
Дар ковишҳои куҳии ҷисми маъданро пурра буранда ва ковишҳои 

болораванда (восстающий) мањакгирӣ бояд дар ду девор амалӣ гардад; дар 
ковишҳое, ки ба дарозии ҷисми маъдан – дар синакорҳо (забой) пеш 

рафтаанд. Фосилаи байни синакорҳои мањакгирӣ дар ковишҳои 
пайгирикунанда маъмулан аз 1-4 м зиѐд нест (раводиди зиѐдшавии фосилаи 



мањакгирӣ бояд дар асоси маълумотҳои санҷидашуда тасдиқ гарданд). Дар 

ковишҳои куҳии уфуқӣ дар ҳолати нишебии тез (крутой) доштан ҷисмҳои 
маъдан ҳамаи мањакњо дар баландии доимии қаблан муайяншуда ҷойгир 

мешаванд. Бузургиҳои қабулшудаи мањакҳо бояд бо корҳои санҷишӣ 
асоснок карда шаванд. Бояд доир ба тарзи мањакгирии қабулшуда (барои 
ковишҳои куҳӣ) оид ба омӯзиши резашавии имконпазири минералҳои 

маъданӣ, корҳои таҷрибавӣ гузаронида шаванд. 
21. Аз рӯи тарзи қабулшуда сифати мањакгирї дар намудҳои асосии 

маъданҳо, дақиқӣ ва эътимоднокии натиҷаҳо баҳогузорӣ шуда, бояд давра 
ба давра назорат карда шавад. Бояд саривақт мавқеи мањакҳо дар вобастагӣ 

бо унсурҳои сохти геологӣ, боваринокии ҳудудгузории ҷисмҳои маъдан 
(нисбати ғафсӣ), устувории бузургиҳои қабулшудаи мањакҳои маъданнок ва 

мутобиқати вазни воқеии мањак дар асоси ҳаҷми қабулшудаи борозда ѐ 
қутри воқеӣ ва баромади мағза (тамоюл набояд аз +(10–20)%, бо 

назардошти тағйирпазирии зичии маъданҳо, бошад), санҷида шаванд. 
Дақиқии мањакгирии бороздавӣ бояд бо гирифтани бороздаҳои ҳамон 

гуна ҳаҷм (дар бари онҳо) назорат карда шавад. Нисбати мањакҳои мағзавӣ 

бошад ин гирифтани мањакҳо аз нимаи дигари мағза мебошад.  
Эътимоднокии усулҳои қабулшуда ва тарзҳои мањакгирї бо тарзи 

нисбатан итминоннок, маъмулан, умумӣ (задиркавӣ), дар асоси ҳуҷҷатҳои 
дахлдори методӣ, назорат карда мешавад. Барои ин мақсад бояд 

маълумотҳои мањакҳои технологӣ ва умумӣ, ки барои муайян намудани 
вазни ҳаҷмӣ дар лахтҳо (целиках) гирифта шудаанд ва натиҷаҳои коркарди 

кон, ҳамчунин, бояд истифода шаванд. 
Ҳаҷми назоратии мањак барои коркарди омории натиҷаҳо ва хулосаҳои 

асосноккардашуда оид ба набудан ѐ мавҷудияти хатогиҳои мунтазам ва дар 

ҳолати зарурӣ – барои ворид кардани коэффитсиенти ислоҳкунӣ, бояд ба 
ќадри кофї бошад. 

22. Коркарди мањакҳо аз рӯи нақшаи барои ҳар як кон таҳияшуда бо 

назардошти хусусияти тақсимоти тилло, калонӣ ва шакли донаҳои он, 
амалӣ мешавад. Намунаҳои асосӣ ва назоратӣ дар асоси як нақша коркард 

мешаванд. Сифати коркард дар ҳамаи амалиѐтҳо нисбати асоснокии 
коэффитсиенти К ва риояи нақшаи коркард мунтазам бояд зери назорат 

бошад. Ҳангоми каркарди мањакҳо имконияти таҳшиншавии 
гравитатсионии тиллоро дар маводи соишхӯрда ва ҳамчунин, афтодани 
онро ба дом (ловушка) дар сатҳҳои коркардношуда, ба ҳисоб гирифтан 

зарур аст. Ба ҳамин сабаб, бояд мунтазам тозагии сатҳи соишдиҳандаи 
таҷҳизоти майдакунандаро назорат намуд. 

Дар ҳолатҳое, ки дар маъданҳо тиллои калониаш +0,5 мм на кам аз 
40%-ро ташкил медиҳад, ҳангоми коркарди мањакҳо истифодабарии нақшаи 

ҷудокунии пешакии металли калондона лозим дониста мешавад. 
Коркарди мањакҳои қишри фарсоиш аз рӯи нақшаи маъмулии 

“маъданӣ” амалӣ мегардад. 
Коркарди мањакҳои калонҳаҷми назоратӣ дар асоси барномаҳои махсус 

тартибдодашуда, ки ба онҳо гузаронидани корҳои таҷрибавӣ оид ба муайян 



намудани вазни минималӣ ва миқдори мањакҳои баркашидаи 

гирифташаванда дохил мешаванд, амалӣ мегардад. 
23. Таркиби химиявии маъданҳо бояд ба пуррагӣ, барои муайян 

намудани файзнокии тилло ва мањаки он, мавҷудият ва аҳамияти саноатӣ 
доштани компонентҳои ҳамсафар, ҳамчунин, ошкор намудани омехтаҳои 
зиѐновар, омӯхта шавад. Файзнокии онҳо дар маъдан тариқи таҳлили 

мањакҳо бо усулҳои химиявӣ, пробирӣ, спектралӣ, физикӣ, геофизикӣ ва 
дигар методҳо, ки бо стандартхои давлатӣ муқаррар карда шудаанд, муайян 
карда мешаванд. 

Аз рӯи таҷрибаи ширкатҳои маъдани тилло барои асоснок кардани 
маводҳои ҳисоби захираҳо ва коркарди барномаҳои инвеститсионӣ (АТИ-и 

“бонкӣ”) натиҷаҳои таҳлили пробирӣ нисбатан эътимоднок ва 
бартариятнок ба ҳисоб мераванд. 

Омӯзиши компонетҳои ҳамсафар дар маъдан тибқи “Тавсияҳо оид ба 
омӯзиши комплексии конҳо ва ҳисоби захираҳои канданиҳои фоиданоки 
ҳамсафар ва компонентҳо”, амалӣ мегардад. 

24. Ҳамаи мањакҳои қаторӣ маъмулан нисбати тилло, нуқра, ҳамчунин, 
барои компонентҳо (мис, руҳ, сурб, сулфур, висмут ва ғ.), ки файзнокии 

онҳо ҳангоми ҳудудгузории ҷисмҳои маъдан (аз рӯи ѓафсӣ) ба ҳисоб 
гирифта мешаванд, аз таҳлил мегузаранд. Дигар компонетҳои муфид (аз он 

ҷумла, гилхок – барои флюсҳои оксидшуда) ва омехтаҳои зиѐновар (арсен 
(марги муш), карбон, оксиди алюминий, сурма ва ғ.) одатан дар намунаҳои 

гуруҳӣ муайян карда мешаванд. Тартиби муттаҳид намудани мањакҳои 
қаторӣ ба гуруҳӣ, омехта кардани онҳо ва миқдори умумии онҳо бояд барои 

таъмин намудани мањакгирии баробарандозаи намудҳои асосии маъданҳо 
барои компонентҳои ҳамсафар ва омехтаҳои зиѐновар ва муайян намудани 
қонунияти тағйирпазирии файзнокии онҳо ба самтҳои тӯлкашӣ ва афтиши 

ҷисмҳои маъдан мусоидат намояд. 
25. Барои муайян намудани бузургиҳои хатогиҳои тасодуфӣ бо роҳи 

таҳлилҳои мањакҳои рамзноки назоратӣ, ки аз нусхаҳои дуюми мањакҳои 
таҳлилӣ гирифта шудаанд, дар ҳамон лаборатория, ки таҳлилҳои асосиро 

иҷро намудааст, на дертар аз то семоҳаи оянда, бояд назорати дохилӣ 
гузаронид. 

Барои ошкор намудан ва баҳодиҳии хатогиҳои мунтазам дар 

лабораторияи статуси (вазъияти) назоратӣ дошта, назорати берунӣ 
гузаронидан лозим аст. Ба назорати берунӣ нусхаҳои мањакҳои таҳлилӣ, ки 
дар лабораторияи асосӣ нигоҳдорӣ мешаванд ва аз назорати дохилӣ 

гузаштаанд, равона мегарданд. Дар ҳолати мавҷуд будани мањакҳои 
таркибан стандартӣ (МТС), ки ба мањакҳои таҳқиқшаванда монанд 

мебошанд, назорати берунаро бо дохил кардани онҳо (дар шакли 
рамзноккардашуда) ба номгӯи мањакҳои навбатӣ, ки барои таҳлил ба 

лабораторияи асосӣ дода мешаванд, бояд амалӣ кард. 
Мањакҳои ба назоратҳои дохилӣ ва беруна равонашуда бояд ҳамаи 

намудҳои маъданҳои кон ва синфҳои файзнокиро намояндагӣ кунанд. 



Ҳамаи мањакҳои файзнокии аномалии баланд нишондодаи компонентҳои 

таҳлилшаванда ҳатман бояд ба назорати дохилӣ равона шаванд. 
26. Ҳаҷми назорати дохилӣ ва беруна бояд итминоннокии ба синфҳои 

файзнокӣ ҷудо намудан ва давраи иҷроиши таҳлилҳоро (нимсола, солона) 
таъмин намояд. 

Ҳангоми ҷудо намудани синфҳо бояд талаботи кондитсияҳои ҳисоби 
захираҳо оид ба файзнокии тилло ба ҳисоб гирифта шаванд. Дар ҳолати 

зиѐд будани миқдори мањакҳо (2000 ва зиѐда дар як сол) ба таҳлилҳои 
назоратӣ 5% аз миқдори умумии онҳо равона карда мешаванд; дар ҳолати 

кам будани миқдори мањакҳо дар ҳар як синфи файзнокӣ дар давраи 
назоратӣ бояд на кам аз 30 таҳлилҳои назоратӣ гузаронида шаванд. 

27. Коркарди маълумотҳои назоратҳои дохилӣ ва берунаи ҳар як синфи 
файзнокӣ алоҳида, аз рӯи ҳар як усули таҳлил ва лабораторияи таҳлилҳои 

асосиро гузаронанда, давра ба давра (нимсола, солона), амалӣ карда 
мешавад. 

Иштибоҳи нисбии квадратии миѐна, ки аз рӯи натиҷаҳои назорати 
дохилӣ муайян карда шудааст, набояд аз нишондиҳандаҳои дар ҷадвали 1 

овардашуда калон бошанд. Дар акси ҳол, натиҷаҳои таҳлилҳои асосӣ барои 
синфи файзнокии мазкур ва давраи корҳои лаборатория соқит гардонида 

мешаванд ва ҳамаи мањакҳо, бо иҷрои назорати геологии дохилӣ, бояд аз 
таҳлили такрорӣ гузаранд. Ҳамзамон, аз тарафи лабораторияи асосӣ бояд 

сабабҳои хатогӣ муайян карда шаванд ва оид ба ислоҳи онҳо чораҳо 
андешида шаванд. 

Ҷадвали 1 

Иштибоҳи нисбии квадратии миѐнаи  
имконпазири таҳлилҳо (%) аз рӯи синфҳои файзнокии Au 

Синфи 
файзнокиҳо, 

г/т 

Маъданҳои тиллодори андозаи гуногундошта 

то 0,1 мм  то 0,6 мм  калон, аксаран 
дидашаванда  

>128 
64–128 
16–64 
4–16 
1–4 
<1 

4,0 
4,5 
10 
18 
25 
30 

7,5 
8,5 
13 
25 
30 
30 

10 
12 
18 
25 
30 
30 

28. Ҳангоми аз рӯи маълумотҳои назорати беруна ошкор намудани 

ихтилофоти мунтазами байни таҳлилҳои лабораторияҳои асосӣ ва 
назораткунанда дар лабораторияи статуси арбитражї дошта назорати 
арбитражӣ гузаронида мешавад. Ба назорати арбитражӣ нусхаҳои мањакҳои 
аналитикии қаторӣ (дар ҳолатҳои истисноӣ – боқимондаҳои мањакҳои 

аналитикӣ), ки дар асоси онҳо натиҷаҳои таҳлилҳои қаторӣ ва назорати 
беруна мавҷуд ҳастанд ва дар лаборатория нигоҳдорӣ мешаванд, равона 

карда мешаванд. Таҳти назорат аз ҳар як синф 30-40 мањак, ки дар онҳо 
ихтилофоти мунтазам ошкор гардидаанд, қарор мегиранд. Ҳангоми мавҷуд 



будани МТС, ки ба мањакҳои тадқиқшаванда ҳаммонанд мебошанд, 

ҳамчунин, онҳоро дар шакли рамзнок ба мањакҳои ба арбитраж 
равонашаванда дохил бояд кард. Барои ҳар як МТС бояд 10-15 натиҷаҳои 

таҳлилҳои назоратӣ гирифт. 

Дар ҳолати тариқи таҳлили арбитражӣ тасдиқ ѐфтани ихтилофоти 
мунтазам бояд сабабҳои он муайян шаванд ва оид ба ислоҳи онҳо дар кори 

лабораторияи асосӣ чораҳо андешида шаванд. Ҳамчунин, бояд масъалаҳои 
зарурияти таҳлили такрории ҳамаи мањакҳои синфи мазкур ва давраи корӣ, 

ѐ ки ворид намудани коэффитсиенти ислоҳсозӣ, ба натиҷаҳои таҳлилҳои 
асосӣ, ҳалли худро ѐбанд. Бе гузаронидани назорати арбитражӣ ба ворид 

намудани коэффитсиенти ислоҳсозӣ роҳ дода намешавад. 

29. Дар таҷрибаи баъзе ширкатҳои хориҷӣ, ки ба корҳои иктишофӣ ва 

истихроҷи конҳои тилло машғуланд, тартиби хеле оддӣ, аммо ба дараҷаи 
қонеъкунанда самараноки назорат ба сифати гирифтан, омодасозӣ ва 

таҳлили мањакҳо, ки аз дохил кардани як мањаки холӣ ва эталонӣ ба ҳар 
навбати аз 20 мањакҳои қатории ба лаборатория воридшаванда иборат аст 
ва бо тартиби зерин сурат мегирад, истифода бурда мешавад. 

Мањакҳои холӣ аз кони дар марҳилаи аввали корҳои иктишофӣ буда аз 

мањаки умумии вазнаш на кам аз 20 кг ва аз ҳисоби таркиб ба љинсҳои 
дарбаргирандаи кони мазкур наздикбуда, гирифта мешаванд. Барои мањаки 
умумӣ мағзаи бемаъдан ѐ љинсҳои мувофиқаткунандаи ба рӯи замин 

баромада метавонанд ҳамчун мавод хизмат кунанд. Набудани миқдори 
аҳамиятноки тилло дар мањаки умумӣ тариқи таҳлилҳои бисѐркаратаи на 

кам аз дар ду лабораторияҳо тасдиқ карда мешаванд. Мањаки холӣ дар 
аввали ҷараѐни омодасозии мањакҳо дохил карда мешавад ва рақами дар 
пайдарҳамӣ бо мањакҳои дигар мувофиқро дорад. 

Мањакҳои эҳтиѐтӣ (нусха) дар шароитҳои саҳроӣ  мувофиқи табъи худ 
интихоб карда мешаванд. Ҳангоми мањакгирии шлами пармагарӣ онҳо бо 

роҳи тақсимкунӣ омода мешаванд. Дар ҳолати мањакбардории мағзавӣ 
бошад, тақсимкунӣ пас аз марҳилаи аввалияи майдакунӣ амалӣ мегардад. 

Мањакҳои меъѐрӣ (эталонӣ), ки файзнокии тилло дар онҳо дар сатҳи 
қабулшавандаи дақиқ маълум аст, бояд ба дараҷае, ки имкон ҳаст, ба 

таркиби литологӣ ва минералии љинсҳои дарбаргиранда ва минералнокии 
маъдании кон наздик бошанд. Ғунгардии тилло дар мањакҳои меъѐрӣ бояд 

ба се синфи файзнокии дар кон ҷудошаванда мутобиқат кунанд ва ба 
бузургиҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснокшудаи файзнокиҳо – канорӣ, миѐна 
ва баланд, наздик бошанд. Мањакҳои меъѐрӣ аз мањакҳои умумии 

омодашуда, аз боқимондаи мањакҳои мағзавӣ ва шлами қаблан 
таҳлилгашта, ки аз маводи калондона тартиб дода шудаанд, пешакӣ, бо 

вазни на кам аз 20 кг, гирифта мешаванд. Маводи ҳамгуншудаи 
(гомогенизированный) мањакҳои умумӣ бояд на кам аз дар панҷ 

лабораторияҳои мустақил аз таҳлил гузаранд. Мањакҳои меъѐрӣ рақамҳои 
тартибии мањакҳои қаториро доранд ва ба шахсони таҳлилкунанда набояд 
маълум бошанд. 



31. Таркиби минералии намудҳои табиӣ ва тоифаҳои саноатии 

маъданҳо, хусусиятҳои сохтору текстураи онҳо ва хосиятҳои физикӣ бо 
истифодаи таҳлилҳои минералогӣ-петрографӣ, физикӣ, химиявӣ ва дигар 

намуди таҳлилҳо бояд омӯхта шаванд. 
Диққати асосӣ ба омӯзиши тилло, минералҳои тиллонок ва рагадор, 

робитаҳои байниҳамдигарӣ ва бо дигар минералҳо, бояд нигаронида 

шаванд. Шакли мавҷудияти тилло, андозаҳои ҷудошавӣ, тақсимоти онҳо ба 
синфҳои калондонагӣ, таркиби химиявӣ, мањак, хусусият ва вазъияти сатҳи 

зарраҳои тилло, мавҷудияти сабзишҳо, андозаи онҳо ва намудҳои сабзиш, 
бояд муайян карда шаванд. 

32. Ҳангоми муайян намудани вазни ҳаҷмӣ ва намнокии маъданҳо ва 

қабатҳои дохилимаъдании ғайрикондитсионӣ бояд ба ҳуҷҷатҳои дахлдори 
методӣ такя намуд. 

Вазни ҳаҷмии маъданҳои фишурда аслан аз рӯи мањакҳои итминонноки 
парафинкардашуда ва дар асоси натиҷаҳои муайянкунии он дар лахтҳо, 
муайян карда мешавад. Вазни ҳаҷмии маъданҳои нармшуда, хеле 

тарқишнок ва маъдани масомадор маъмулан дар лахтҳо муайян карда 
мешаванд. Муайянсозии вазни ҳаҷмӣ ҳамчунин, бо усули фурӯбарии гамма-

нурафкании пароканда, дар ҳолати мавҷуд будани ҳаҷми зарурии корҳои 
тасдиқкунанда, метавонанд амалӣ гарданд. Бо муқаррар намудани вазни 

ҳаҷмӣ дар як замон, бо ҳамон мавод, намнокии маъданҳоро муайян намудан 
мумкин аст. Намунањо ва мањакҳо барои муайян намудани вазни ҳаҷмӣ ва 

намнокӣ бояд аз ҷиҳати минералогӣ тавсиф гарданд ва нисбати 
компонентҳои асосӣ аз таҳлил гузаранд. 

 
IV. Омӯзиши хосиятҳои технологии маъданҳо 

  
34. Хосиятҳои технологии маъданҳо маъмулан дар шароитҳои 

лабораторӣ ва нимсаноатӣ дар мањакҳои минералогӣ-технологӣ, технологии 

майда, лабораторӣ, лаборатории калонкардашуда ва нимсаноатӣ омӯхта 
мешаванд. Дар ҳолати таҷрибаи коркарди саноатӣ будан барои маъданҳои 

осонҷудошаванда истифодаи ќиѐсӣ (аналогия), ки бо натиҷаҳои 
тадқиқотҳои лабораторӣ тасдиқ гардидаанд, раво дида мешавад. Барои 

маъданҳои душвор ҷудошаванда ѐ тоифаҳои нави маъдан, ки таҷрибаи 
коркарди онҳо мавҷуд нест, тадқиқотҳои технологии маъданҳо ва маҳсули 

коркарди онҳо, дар ҳолати ҷавобгӯ набудан ба шароитҳои техникӣ, бояд бо 
барномаҳои махсуси бо ташкилотҳои ниѐзманд мувофиқашуда, гузаронида 
шаванд. 

35. Дар раванди тадқиқотҳои технологӣ омӯхтани имконияти 

бойгардонии қаблии маъдани истихроҷшуда ѐ ҷудо намудани он ба навъҳо 
дар асоси ба навъҳо ҷудокунии радиометрии (фотометрӣ, 

рентгенорадиометрӣ, нейтронно-активатсионӣ ва ғ.) анбуҳи маъдани куҳӣ дар 
зарфҳои нақлкунанда, аммо барои маъданҳои баромади баланди фраксияи 

порадонагӣ дошта (–200+20 мм) – имконияти полоиши радиометрӣ, 
мувофиқи мақсад мебошад. 



Дар ҳолати аз тадқиқотҳои бойгардонии қаблӣ натиҷаҳои мусбат 

гирифтан, аниқ кардани намудҳои саноатии (технологии) маъданҳо, ки 
истихроҷи интихобиро талаб мекунанд, ѐ имконияти гирифтани анбуҳи 

умумии маъданро тасдиқ кардан, зарур мебошад. Тадқиқотҳои ояндаи 
тарзҳои бойгардонии пурраи маъдан бо назардошти имкониятҳо ва 
самаранокии иқтисодии дохил кардан ба нақшаи умумии технологии 

бойгардонии маъданҳо дар марҳилаи бойгардонии қаблӣ, гузаронида 
мешаванд. 

36. Барои ҷудо намудани тоифаҳо ва навъҳои технологӣ аксбардории 

геологӣ-технологӣ, ки дар он шабакаи мањакгирӣ дар вобастагӣ аз шумора 
ва басомади (частота) ивазшавии намудҳои табиии маъданҳо интихоб 
шудааст, гузаронида мешавад. 

Бо мањакҳои минералогӣ-технологӣ ва технологии хурд, ки дар 
шабакаи муайян гирифта шудаанд, бояд ҳамаи намудҳои табиии маъдан, ки 

дар кон ошкор гардидаанд, тавсиф гарданд. Аз рӯи натиҷаҳои санҷиши 
онҳо тоифабандии геологӣ-технологии маъданҳои кон бо ҷудо кардани 
тоифаҳо ва навъҳои саноатии (технологӣ) маъдан, тағйирпазирии фазогии 

таркиби моддӣ, хосиятҳои физикӣ-механикӣ ва хусусиятҳои технологии 
маъданҳо дар ҳудуди тоифаҳои ҷудошуда, гузаронида шуда, харитаҳо, 

нақшаҳо ва буришҳои геологӣ-технологӣ тартиб дода мешаванд. 
 Бо мањакҳои лабораторӣ ва лаборатории калонкардашуда бояд 

хосиятҳои технологии ҳамаи тоифаҳои маъдани саноатии (технологӣ) 
ҷудошуда ба дараҷаи барои интихоби нақшаи технологии коркарди 

муносиб лозимбуда, муайян намудани нишондиҳандаҳои бойгардонии 
асосии технологӣ ва сифати маҳсулоти ҳосилшаванда, бояд омӯхта шаванд. 
Дар ин ҳолат, дараҷаи мувофиқи майда кардани маъданҳо, ки он кушодани 

максималии минералҳои арзишнокро бо шламкунии минималӣ ва 
партофтани онҳо ба партовгоҳҳоро таъмин менамояд, муайян кардан муҳим 
аст. 

Мањакҳои нимсаноатӣ барои тафтиш кардани нақшаҳои технологӣ ва 
аниқ кардани нишондиҳандаҳои бойгардонии маъданҳо, ки аз мањакҳои 

лабораторӣ гирифта шудаанд, хизмат мекунанд. 
Санҷишҳои нимсаноатии технологӣ тибқи барномаи аз тарафи 

ташкилоти тадқиқотҳои технологиро иҷрокунанда таҳияшуда дар якҷоягӣ 
бо истифодабарандаи қаъри замин ва бо ташкилоти лоиҳакаш 
мувофиқашуда, гузаронида мешаванд. Мањакгирӣ дар асоси лоиҳаи махсус 

омодашуда амалӣ мегардад. 
Мањакҳои лаборатории калонкардашуда ва нимсаноатӣ бояд 

итминоннок бошанд, яъне, бояд аз ҷиҳати таркиби химиявӣ ва минералӣ, 
хусусиятҳои сохтору текстурӣ, хосиятҳои физикӣ ва дигар хусусиятҳои 

таркиби миѐнаи маъданҳои тоифаи саонатӣ (технологӣ), бо назардошти 
камфайзшавӣ ба таъсири сангҳои ҳамбар, ҷавобгӯ бошанд. 

37. Ҳангоми тадқиқотҳои муайян кардани қобилияти ғанӣ шудани 
маъданҳои тиллонок дараҷаи оксидшавӣ, таркиби минералӣ хусусиятҳои 

сохторӣ-текстурӣ ва ҳамчунин, хосиятҳои физикӣ ва химиявии минералҳо 



омўхта мешаванд. Мавҷудияти компонентҳои ҳамроҳ ва омехтаҳои 

зиѐновар бо истифодабарии тарзҳо ва усулҳои минералогияи технологӣ 
муқаррар карда мешаванд. Резашавӣ ва майдашавии маъданҳо ва дараҷаи 

даркории майдашавии мавод, таҳлилҳои элакӣ, парокандагӣ (дисперсионӣ) 
ва гравитатсионии синфҳои гуногуни маъдан баҳо дода мешаванд. Нақшаи 
технологии бойгардонӣ интихоб карда мешавад, шумораи марҳилаҳо ва 

калондонагии майдашавии марҳилавӣ муқаррар карда хоҳад шуд. Тарзҳои 
ғанигардонии консентратҳо ва маҳсулоти саноатӣ, ки компонентҳои ҳамроҳ 

доранд, муайян карда мешаванд. Масъалаи мақсадноки истифодаи 
тоифаҳои алоҳидаи маъданҳо ба сифати флюсҳои оксидшуда дар 

истеҳсолоти металлургӣ бояд ҳал гардад. 
Барои компонентҳои ҳамроҳ тибқи “Тавсияҳо оид ба омўзиши маҷмўии 

конҳо ва ҳисоби захираҳои канданиҳои фоиданоки ҳамсафар ва 
компонентҳо” шаклҳои мавҷудияти онҳо ва тавозуни тақсимот дар 

маҳсулотҳои ғанишаванда ва ҳудуди консентратҳоро аниқ кардан лозим аст. 
Ҳамчунин, шароитҳо, имконият ва ҷудокунии мақсадноки иқтисодии 
онҳоро бояд муқаррар намуд. 

38. Хосиятҳои технологии маъданҳои конҳои тилло бо гуногунии худ 
фарқ мекунанд. Аломатҳои зерини технологияи коркарди ашѐи минералии 

тиллонокро муайянкунанда, аҳамияти аз ҳама зиѐдтарро доранд: 
- тавсифоти тиллои дар маъдан мавҷудбуда (калондонагӣ, шакли 

ҷойгиршавӣ, хусусияти муттаҳидшавӣ бо минералҳои маъданӣ ва 
ғайримаъданӣ, ҳолати сатҳи зарраҳо); 

- маҷмўияти маъданҳо, яъне, дар қатори тилло мавҷуд будани дигар 
компонентҳои фоиданок, ки аҳамияти саноатӣ доранд; 

- дараҷаи оксидшавии маъданҳо, яъне, таносуби (дар %) минералҳои 

оксидшуда ва сулфидӣ; 
- дар маъдан мавҷуд будани компонетҳои технологияи коркардро 

мураккабкунанда. 
39. Аз рўи андоза тилло ба калондона (зиѐда аз 0,07 мм), майдадона (аз 

0,001 то 0,07 мм) ва маҳиндона (кам аз 0,001 мм) гуруҳбандӣ мешавад. 
Тиллои калондона ҳангоми майда кардан осон озод мешавад ва бо 

усулҳои гравитатсионӣ ҷудо карда мешавад, аммо бад флотатсия шуда, 
ҳангоми сианикунонӣ, оҳиста ҳал мешавад. Тиллои майдадона (тиллои озод 

ва бо сулфидҳо сабзида) хуб флотатсия мешавад ва ҳамчунин, ҳангоми 
сианикунонӣ зуд ҳал шуда, қисман бо усули гравитатсионӣ ҷудо карда 
мешавад. Тиллои маҳиндона ҳангоми майдакунии маъдан бад ҷудо мешавад 

ва дар консентратҳои гравитатсиониву флотатсионӣ дар якҷоягӣ бо 
минералҳо (сулфидҳо) ҷудо карда мешавад. Онро аз сулфидҳо бо тарзҳои 

пирометаллургӣ ѐ сианикунонӣ пас аз сўзонидан, ҷудо мекунанд. Агар 
тиллои маҳиндона бо гидроксидҳои оҳан ва дигар минералҳои гипергенӣ 

муттаҳид бошад, ба тарзи сианикунонӣ, аз кварс тариқи гудозиш, ҷудо 
карда мешавад. 

40. Маъданҳои тиллонок дар баъзе ҳолатҳо ба ғайр аз тилло дигар 

компонентҳои муфид, ки онҳо дорои аҳамияти саноатӣ мебошанд, доранд. 



Ба ин гуна компонентҳо: нуқра, мис, сурма, сурб, руҳ, волфрам, уран, симоб, 
висмут, таллий, селен, теллур, кремнезем, сулфур (дар шакли сулфид), барит, 
флюорит ва ғ., дохил мешаванд. Аз ин сабаб, маъданҳои тиллову пирит, 
тиллову арсеник, тиллову нуқра, тиллову мис, тиллову сурма, тиллову уран, 

тиллову барит, тиллои полиметаллӣ ва тиллои кварс, ҷудо карда мешаванд. 
Маъданҳои тиллои кварс, ки зиѐда аз 60% кремнезем, кам аз 13% гилзамин, 
0,8% арсеник ва 0,3% сурма доранд, метавонанд дар заводҳои металлургӣ ба 
сифати флюс истифода шаванд. 

41. Аз рўи дараҷаи оксидшавӣ маъданҳоро ба аввалия (сулфидӣ), 
қисман оксидшуда (омехта) ва оксидшуда, ҷудо мекунанд. Ба қисман 

оксидшуда маъданҳои на зиѐда аз 30%, ба оксидшуда – зиѐда аз 30% 
минералҳои оксидшуда дошта, тааллуқ доранд. 

42. Ҳангоми баҳодиҳии омехтаҳои зиѐновари маъданҳо дар навбати 
аввал онҳое, ки дар ҷараѐни сианидкунонӣ – раванди асосии ҷудокунии 

тилло, таъсири манфӣ мерасонанд, ба назар гирифта мешаванд. Ба 
омехтаҳои зиѐновар дохил мешаванд: 

- баъзе минералҳои мис (оксидҳо, карбонатҳо, сулфидҳои дубора, 

сулфатҳо), сурма (антимонит), оҳан (пирротин), арсен (реалгар, 
аурипигмент), ки бо мавҷудияти онҳо суръати ҳалшавии тилло зуд паст 
шуда, масрафи сианид афзоиш меѐбад; 

- намудҳои алоҳидаи моддаҳои карбондор, ки бо хусусияти фаъоли 
ҷазбкунанда тавсиф мешаванд; 

- минералҳои шлампайдокунанда (абраќї-гилї), ки раванди 
камобшавиии пулпаи сианид ва шусташавии тиллои ҳалшударо мураккаб 

мекунанд. Мавҷудияти ин минералҳо ҳангоми интиқол додан, бункеркунӣ 
ва ҳамчунин, ҳангоми бойгардонии гравитатсионӣ-флотатсионӣ ба 
мураккабии назаррас дучор мекунанд; 

- минералҳои арсен (арсенопирит, сулфасолҳои арсендор ва ғ.), ки 

коркарди пирометаллугии консентратҳои тиллонокро душвор мегардонанд 
ва зарурияти гузаронидани чораҳои махсуси қиматбаҳоро барои 

муҳофизати муҳити атроф ба миѐн меоранд. 
43. Нақшаҳои асосии технологии коркарди ашѐи минералии конҳои 

маъдани тилло дар аксар ҳолатҳо маҷмўи равандҳои бойгардонӣ ва 
пирометаллургӣ, ки аз ба навъҳо ҷудокунии маъдан, резакунӣ, майдакунӣ, 

аз шлам тозакунӣ, гравитатсионӣ ва бойгардонии флотатсионӣ (маҷмўӣ ѐ 
интихобӣ), амалгаматсия, сианикунонӣ (аз рўи технологияҳои полоишдиҳӣ ѐ 
ҷазбсозӣ), ѐ ки коркарди пирометаллургии (сўзонидан, гудозиш) маъданҳо 

ва консентратҳо иборат ҳастанд, мебошанд. 
Ба равандҳои нави технологӣ инњо дохил мешаванд: људокунии 

радиометрӣ, полоиши кафкнок, ишқорронӣ, биоишќорронӣ, хлоридонӣ ва ғ. 
ва ҳамчунин тарзҳои геотехнологии истихроҷи тилло (системаҳои 

ишқоронии шахтавӣ ва пармачоҳӣ). 
44. Дар таҷрибаи ширкатҳои истихроҷкунандаи тилло равандҳои ба 

ишқоронии сианидӣ асосѐфта истифодаи нисбатан васеъро касб намудаанд. 
Бо ҳамин, дар қатори истифодабарии усулҳои анъанавии ишқоронии 



сианидии маъданҳо бо паѐмади аз маҳлул таҳшин кардани тилло ба руҳ, дар 

охири солҳои 1970 ва оғози 1980-ум технологияҳои нави нисбатан 
камммасраф, ки ба истифодаи равандҳои ишқоронӣ (И) асос ѐфтаанд, 

васеътар паҳн гардидаанд. Раванди мазкур барои истеҳсолоти камҳаҷм (то 
200 т/рўз) ва калонҳаҷм (50000 т/рўз) арзон аст ва барои ҷалб кардани 
маъданҳои файзнокии тиллояшон паст (то 0,5 г/т) имкон медиҳад. 

Дар вобастагӣ аз нуфузи маъданҳо тарзҳои коркарди онҳо ҳам бо 
майдакунӣ ва ҳам бе он, имкон доранд. Тиллову нуқра бояд дар ҳолати озод 

бошанд. Маъданҳои компонентдор ва бе он, ки сианидро алоқаманд 
мекунанд (мисол, сулфидҳои оксидшуда Zn, Cu, Fe As, Sb ва ҳамчунин, 

моддаҳои органикӣ), ба сабаби идораношаванда будани равандҳои химиявӣ 
барои ишқорронӣ коршоям нестанд ва коркарди пешакиро (ишқорронӣ бо 

фишор, ишқорронии бактериалӣ ва сўзонидан дар қабати ҷўшанда) талаб 
мекунанд. 

Имконияти ҷорӣ намудани ин ѐ он нақшаи ишқорронӣ барои объектҳои 
мушаххас бояд дар асоси санҷишҳои технологӣ ва муқоисаи техникӣ-

иқтисодии тарзҳои гуногун муайян карда шаванд. Нишондиҳандаҳои 
техникӣ-иқтисодии муайянкунандаи самаранокии ишқорронӣ инҳо 

мебошанд: масраф ва арзиши реагентҳо, давомнокии ҷараѐн. 
Реагенти асосии ҳангоми ишқорронӣ дар миқѐси саноатӣ 

истифодашаванда сианиди натрий дониста мешавад. Ивазкунандаҳои 
сианид метавонанд маҳлулҳои тиомочевинаҳо, маҳлулҳои тиосулфат, 

кислотаҳои гуминӣ бо илова кардани оксидкунандаҳо, композитсияҳо, ки 
дар асоси маҳлулҳои сулфату хлорит бо иловаи хлориди натрий ва ғ., 
тартиб дода шудаанд, бошанд. 

Хусусияти муҳими маъданҳо ҳангоми ишқоронӣ нуфузи онҳо дар 

штабел мебошад. Дар маъдан мавҷуд будани шлами андозааш 50 мкм ба 
сахт шудани маводи штабел оварда мерасонад, ба пайдо шудани каналҳо, 

ки барои давразании маҳлул шароити номусоид ба вуҷуд меоранд, боис 
мешавад. Дар ин ҳолат давомнокии гардиши ишқоронӣ афзоиш меѐбад ва 

ҷудосозии металл паст мешавад. Ба ҳамин сабаб, ҳангоми тадқиқотҳои 
технологии маъданҳои гилдори тиллонок ва маъданҳои баромади баланди 

шламдошта дар ҳолати майда кардани онҳо шароитҳои муносиби 
порадонашавӣ барои ҳосил кардани агрегатҳо, ки дорои усутуворӣ ва 

масомадории зарурӣ мебошанд, бояд муқаррар карда шаванд. 
Ба анҷомдиҳии тадқиқотҳои технологии ишқоронӣ гузаронидани 

санҷишҳои таҷрибавии саноатӣ дар шароитҳои воқеии кон, чунки дар 

шароитҳои лаборатория ҳамаи омилҳое, ки ба самаранокии технологияи 
мазкур (ҳарорати муҳити атроф, баланди ва тартиби ташаккулѐбии штабел 

ва ғ.) таъсир мерасонанд, ба назар гирифта намешавад, тавсия дода 
мешавад. 

Ҳангоми коркарди таҷрибавии саноатии реҷаҳои муносиб ва 

бузургиҳои ҳамаи амалиѐтҳои нақшаи технологӣ ба масъалаҳои экологӣ ва 
баҳодиҳии амалии боваринокии комплекси иншоотҳои гидротехникӣ дар 



шароитҳои имкон доштани полоиши маҳлулҳои сианидӣ ҳангоми ба амал 

омадани вазъиятҳои фавқулодда, бояд диққати асосӣ дода шавад. 
45. Айни замон зиѐда аз 70%-и истеҳсоли дунявии тилло дар асоси 

равандҳои технологӣ бо истифодаи ҷазбсозии ангиштӣ (раванди CIP – 
“ангишт дар пулпа» ва маҳсулоти он: CIL – «ангишт дар маҳлул»; CIC – 
«ангишт дар колоннаҳо»), амалӣ мегарданд. Усулҳои CIP ва CIL барои 

ҷудокунии мустақими тилло, ки 50 – 60% компонентҳои сахт доранд, дар 
замоне, ки раванди CIС – барои ҷудокунии тилло аз маҳлулҳо мебошад, 
истифода мешаванд.  

Дар мамлакатҳои ИДМ нисбатан васеъ ва муваффақона технологияҳои 
ионивазкунанда, ки ба истифода дар раванди ҷазбкунии қатронҳои махсуси 

ионивазкунанда, ки дар шакли саққоҳо истеҳсол мешаванд асос ѐфтаанд, 
истифода мегарданд. Ин усулҳо нисбати усули CIР як қатор бартарияти 

муайян доранд ва тахмин меравад, ки қатронҳои ионивазкунанда дар оянда 
барои истихроҷи тилло нақши намоѐнро мебозанд. 

46. Барои муқаррар кардани имконияти истифодаи тарзи ишқорронии 

зеризаминӣ (ИЗ) дар объекти мушаххас гузаронидани маҷмўи тадқиқотҳои 
лабораторӣ ва геотехнологӣ лозим аст. Қарорҳои мақсадноки гузаронидани 

ишқорронии таҷрибавӣ-саноатӣ дар ҳуфраҳои (ячейка) корӣ, ки аз рўи 
хосиятҳои геотехнологии тоифаҳои алоҳидаи маъданҳо итминоннок 

мебошанд, ѐ умуман дар кон, дар вобастагӣ аз пуррагӣ ва эътимоднокии 
тадқиқотҳои қаблӣ, қабул карда мешаванд. 

Аз рўи натиҷаҳои тадқиқотҳо: 
- шакли ҷойгиршавии тилло ва имконияти аслии гузаронидани он ба 

ҳолати ҳалшуда; 
- коэффитсиентҳо ва суръати ҷудошавии тилло аз қаъри замин, аммо 

дар ҳолати ноҳамсонии (анизотропии) таҳшинҳо ва имконияти истифодаи 

реҷаҳои гуногуни геотехнологӣ – бояд тоифаҳои технологӣ ҷудо карда 
шаванд; 

- кинетикаи афзоиш ва паѐмади пастшавии тадриҷии файзнокии тилло 

дар маҳлули маҳсулнок, файзнокии боқимонда ва  боқимондаи захираҳои 
он дар қаъри замин, ҳудуди коркарди таҷрибавӣ, ки бо маълумотҳои 

пармачоҳҳои назоратӣ муайян карда шудаанд; 
- реҷаи ворид кардани ишқорикунандаҳо ва берунории маҳлулҳои 

маҳсулнок, нишондиҳандаҳои масрафи реагентҳо бо ибрози пулӣ ва 
миқдорӣ; 

- технология ва нишондиҳандаҳои ҷудокунии тилло аз маҳлулҳои 

маҳсулнок, коркарди дубораи консентратҳои тиллонок; 
- имконияти ифлос кардани майдони рўи замин ва дар жарф 

(мигратсияи унсурҳои зиѐновар ба самтҳои латералӣ ва амудӣ, таровиши 

онҳо аз минтақаи корӣ бо назардошти нишондиҳандаҳои фоновӣ – 
маъмулӣ) ва технологияи барқарорсозии муҳити геологӣ пас аз анҷоми 

коркард, муқаррар карда мешаванд. 
47. Оид ба сифати консентратҳои тиллонок дар ҳар як ҳолати мушаххас 

тавассути шартномаи байни таъминкунанда (корхонаи маъдан) ва 



муассисаи металлургӣ регламент қабул карда мешавад, ѐ бояд ба стандартҳо 

ва шартҳои техникии мавҷудбуда ҷавобгў бошанд (ниг. ба замимаи 3). 
Аз рўи таҷрибаи ҳосилшуда чунин қабул карда шудааст: 
- консентрати гравитатсионии тиллонок аз рўи файзнокии тилло ва 

омехтаҳо бояд ба меъѐрҳои дар ҷадвали 4 омада ҷавобгў бошад; 
- консентрати флотатсионии тиллонок аз рўи файзнокии тилло ва 

омехтаҳо бояд ба меъѐрҳои дар ҷадвали 5 омада ҷавобгў бошад; 
- маъдани кварсии тиллонок, ки ба сифати флюс дар заводҳои 

мисгудозанда истифода мегардад (ҷадв. 6) бояд ба талаботи дар ҷадвали 7 
нишондодашуда ҷавобгў бошад. 

  
Ҷадвали  4. 

Меъѐрҳои файзнокии тилло ва омехтаҳо дар консентрати гравитатсионӣ 
  

Файзнокии 
тилло, на кам аз, 

г/т 

Файзнокии омехтаҳо, на зиѐд 
аз, % 

Намнокии 
на зиѐда 

аз, % 

Калондон
агӣ на 

зиѐда аз, 
мм 

арсен сурма оксиди 
алюминий 

50 0,7 0,3 10 4 3 
 

Ҷадвали 5. 

Меъѐрҳои файзнокии тилло ва омехтаҳо дар консентрати флотатсионӣ   

Консентрат Файзнокии 
тилло, на кам 

аз, г/т 

Файзнокии омехтаҳо, на зиѐд 
аз, % 

Намнокии 
на зиѐда аз, 

% арсен сурма оксиди 
алюмини

й 

Флотатсионии 
тиллонок 
Тиллонокии 
сўзонидашуда 
(огарок) 

 
20 

 
30 

 
2 
 
1 

 
0,3 

 
0,3 

 
10 

 
10 

 
6 
 
– 

 
Ҷадвали 6 

Таснифоти маъданҳои флюс 

Синфи маъдан Соҳаи истифодабарӣ 

Инъикоскунанда Ҳангоми гудозиши инъикосии ашѐи миснок 
 

Конверторӣ Ҳангоми бессемерронии штейнҳои мисӣ ва миси тоза карда 
ношуда аз ашѐи дубора 

Шахтавӣ Ҳангоми гудозиши ашѐи миснок ва мису сулфурнок дар 
шахта 

 
 



 Ҷадвали 7 
Талабот 

 ба таркиби химиявӣ ва калонии синфҳо ва навъҳои маъданҳои флюсӣ 

Синф ва навъ Файзнокӣ, % Андоза, 
мм гилхоки 

умумӣ, на кам 
аз 

оксиди 
алюминий
, на зиѐда 

аз 

Арсен, 
на зиѐда 

аз 

Сурма, 
на 

зиѐда 
аз 

Инъикоскуна
нда  

 
   0–10 

Навъи I  70 8 0,8 0,3 
Навъи II  65 10 0,8 0,3 
Навъи III  60 13 0,8 0,3 

Конверторӣ     10–50 
Навъи I  70 8 0,8 0,3 
Навъи II  65 10 0,8 0,3 
Навъи III  62 12 0,8 0,3 

  Шахтавӣ     50–120 

Навъи  I  90 6 0,8 0,3 
Навъи II  75 8 0,8 0,3 
Навъи III      68 9 0,8 0,3 

Барои консентратҳои тилло, ки ба талаботи саноатӣ аз рўи файзнокии 
меъѐрии омехтаҳои зиѐновар (арсен, сурма ва ғ.) ҷавобгў нестанд, ҳамчунин, 

барои консентратҳои сахт, ки тиллои маҳиндона доранд, бо сулфидҳо 
(пирит, арсенопирит) зич алоқаманд мебошанд ва бо сианидкунонии 
мустақим ҷудо намешаванд, бояд самаранокии коркарди онҳо бо усулҳои 

ишқорронии бактериалӣ арзѐбӣ шаванд. 

Ҳангоми гузаронидани санҷишҳои технологӣ бояд навъҳои самараноки 

бактерияҳо, дараҷаи резашавии консентрат (маъданҳо) интихоб карда 
шаванд, зичии пулпа, фаъолнокии омехташавии он ва аэратсия муайян 
карда шаванд, барои раванди ишқоронӣ рН-и муносиб, ҳарорат, 

мавҷудияти катакҳо дар 1 мл-и пулпа, суръати оксидшавии сулфидҳо, 
андозаи ҷудокунии тилло бо сианикунонӣ (дар паѐмад), масрафи реагентҳо 

ҳангоми сианикунонӣ ва безарар гардонидани маҳлулҳои истифодашуда. 
 

V. Омўзиши гидрогеологӣ, муҳандисӣ-геологӣ,  

экологӣ ва дигар шароитҳои табиии кон 
 

48. Тавассути тадқиқотҳои гидрогеологӣ бояд уфуқҳои асосии обнок, ки 

ба обноккунии кон сабаб шуда метавонанд, омўзиш ѐбанд, ҳамчунин, 
қитъаҳо ва минтақаҳои нисбатан обнок ошкор карда шуда, масъалаҳои 

истифода ѐ партофтани обҳои кон ҳал гарданд. 
Дар ҳар як уфуқи обнок бояд ғафсӣ, таркиби литологӣ, тоифаи 

коллекторҳо, шароити ғизогирӣ, алоқамандӣ бо дигар уфуқҳои обнок ва 



обҳои сатҳи замин, мавқеи сатҳи обҳои зеризаминӣ ва дигар бузургиҳо бояд 

муқаррар карда шаванд; оббиѐии имконпазир дар ковишҳои куҳии 
истифодашаванда, ки кофтани онҳо дар Асосноккунии техникӣ-иқтисодии 

(АТИ) кондитсияҳо пешбинӣ гардидаанд ва коркард намудани тавсияҳо оид 
ба ҳифзи онҳо аз обҳои зеризаминӣ. Ҳамчунин зарур аст: 

- омўхтани таркиби химиявӣ ва ҳолати бактериологии обҳо, ки ба 

обноккунии кон иштирок мекунанд, зиѐноварии онҳо нисбати бетон, 
металл, полимерҳо, файзнокии омехтаҳои муфид ва зиѐновар, дар конҳои 

истихроҷшаванда – нишон додани таркиби химиявии обҳои кон ва аз онҳо 
ҷоришаванда; 

- арзѐбии имконияти истифодаи обҳои аз кон ҷоришаванда барои 
таъминоти об ѐ аз онҳо ҷудо кардани компонентҳои муфид, ҳамчунин, 

таъсири имконпазири ҷоришавии онҳо ба обгирҳои зеризаминии конҳои 
дар мавзеъ фаъолияткунанда; 

- баҳо додани манбаъҳои имконпазири таъминкунии оби нўшокӣ ва 
техникӣ, ки талаботи муассисаҳои сохташавандаро оид ба истихроҷ ва 

коркарди ашѐи минералӣ, таъмин намояд. 
49. Гузаронидани тадқиқотҳои муҳандисӣ-геологӣ дар конҳо ҳангоми 

корҳои иктишофӣ барои таъминоти ахборотии лоиҳаи истихроҷ 
(андозагирии параметрҳои асосии карйер, ковишҳои зеризаминӣ ва селикҳо, 

шиносномаҳои корҳои пармагарӣ ва инфиҷорӣ ва таҳкими ковишҳо) ва 
баланд бардоштани бехатарии корҳои куҳӣ зарур мебошанд. 

Тадқиқотҳои муҳандисӣ-геологии конро бояд тибқи «Роҳнамои методӣ 
оид ба омўзиши шароитҳои муҳандисӣ-геологӣ ҳангоми гузаронидани 

корҳои иктишофӣ» ва тавсияҳои методии «Тадқиқотҳои муҳандисӣ-геологӣ, 
гидрогеологӣ ва геоэкологӣ ҳангоми гузаронидани корҳои иктишофӣ ва 
истихроҷи конҳои маъданӣ», бояд гузаронида шаванд. 

Дар тадқиқотҳои муҳандисӣ-геологӣ бояд инҳо омўхта шаванд: 
хосиятҳои физикӣ-механикии маъданҳо, сангҳои маъданнок ва таҳшинҳои 

рўйпўшкунанда, ки тавсифоти устувории онҳо дар ҳолатҳои табиӣ ва 
обнокшуда муайян мешаванд; хусусиятҳои муҳандисӣ-геологии анбуҳи 

љинсҳои кон ва анизотропияи онҳо, таркиби љинсҳо, тарқишнокии онҳо, 
халалдоршавии тектонӣ, хусусиятҳои текстурӣ, карстнокӣ, вайроншавӣ дар 

минтақаи фарсоиш; равандҳои муосири геологӣ, ки онҳо метавонанд 
коркарди конро душвор гардонанд. Диққати асосї бояд ба 
халалдоршавиҳои тектоникӣ ва минтақаҳои зиѐд тарқишнокшуда дода 
шавад. 

Дар натиҷаи гузаронидани тадқиқотҳои муҳандисӣ-геологӣ оид ба 
баҳодиҳии дурнамои устувории сангҳо дар шифти ковишҳои куҳӣ, канорҳои 

карйер ва барои ҳисоби параметрҳои асосии карйер бояд маводҳо омода 
карда шаванд. 

50. Истихроҷи конҳои тилло бо тарзҳои кушод, зеризаминӣ ва маҷмўӣ 

гузаронида мешаванд. Ҳангоми истифодаи тарзи маҷмўӣ сарҳади коркардро 
ба тарзи кушод бо ѐрии коэффитсиенти ҳудудии қабаткушоӣ, дар асоси 



баробарии арзиши истихроҷи кандании фоиданок ҳам ба ин ва ҳам бо он 

тарзҳо муқаррар мекунанд. 
Барои истихроҷи зеризаминӣ имконияти истифодаи ишқорронии 

зеризаминӣ (ИЗ) дар таҳшинҳои тиллоноки қишри фарсоиш исбот карда 
шудааст. Барои истифодаи методи ИЗ таҳшинҳои нарм ѐ сертарқише, ки дар  
на он қадар жарф ҷойгиршуда (бо уфуқҳои обнигоҳдор маҳдудшуда), 

обгузаронанда, қисман обнокшуда, ки дар онҳо тилло барои ишқорронӣ дар 
шакли коршоям мавҷуд ҳаст, нисбатан мусоид дониста мешаванд. 

Тарзҳои истифодашавандаи коркард аз шароитҳои куҳӣ-геологии 
ҷойгиршавии ҷисмҳои маъдан, нишондиҳандаҳои куҳӣ-техникии қабулшуда 

ва нақшаи истихроҷи маъдан вобастагӣ дошта, дар АТИ кондитсияҳо 
асоснок карда мешаванд. 

51. Дар мавзеъҳои конҳои нав майдонҳои канданиҳои фоиданок 

надоштаро барои ҷойгир намудани объектҳои таъиноти истеҳсолот, маишӣ, 
партовгоҳҳо ва ҷойҳои партофтани сангҳои холӣ бояд истифода бурд.  

52. Мақсади асосии тадқиқотҳои экологӣ таъмини маълумот оид ба 

чораҳои ҳифзи табиат ба лоиҳаи азхудкунии кон мебошад. 
Хусусияти таъсироти манбаҳои техногении конҳои тилло бо тарзи 

(зеризаминӣ, кушода) коркард, истифодаи флотатсия ва сианикунонӣ 
ҳангоми коркарди маъданҳо, дар маъдан ва маҳсули коркарди он ба сифати 

омехта мавҷуд будани висмут, сурб, руҳ, мис, қалъагӣ, нуқра, арсен, рений, 
селен, теллур, германий, скандий, муайян карда мешавад. 

Бо тадқиқотҳои экологӣ бояд инҳо муқаррар карда шаванд: бузургиҳои 

заминаи (фон) ҳолати муҳити атроф (дараҷаи радиатсия, сифати обҳои 
рўизаминӣ, зеризаминӣ ва ҳаво, тавсифоти қабати хок, олами растаниҳо, 
ҳайвонот ва ғ., намудҳои таъсироти химиявӣ ва физикӣ аз сохтмони объекти 

пешбинишуда ба муҳити табиати атроф. 
Бояд тавсияҳо оид ба омода намудани чорабиниҳо доир ба ҳифзи қаъри 

замин, пешгирӣ намудани ифлосшавии муҳити атроф ва барқарорсозии 
замин, дода шаванд. 

 

VI. Ҳисоби захираҳо 

 

53. Ҳисоб ва дараҷабандӣ аз рўи иктишофоти захираҳои конҳои тилло 
тибқи талаботи «Таснифи захираҳои конҳо ва манбаъҳои дурнамои 

канданиҳои фоиданок» амалӣ карда мешаванд. 
54. Захираҳо бо масдудҳои ҳисобишаванда ҳисобӣ мешаванд ва 

миқдори маъдан дар онҳо аз иқтидори истеҳсолии солонаи муассисаи куҳӣ 
набояд зиѐд бошад. Қитъаҳои ҷисми маъдан, ки дар масдудҳои 

ҳисобишаванда ҷудо карда мешаванд, бояд ин тавр тавсиф гарданд: 
- бо дараҷаи якхелаи кашфиѐт ва омўхташавии параметрҳо, ки миқдор 

ва сифати маъданро муайян мекунанд; 
- бо сохти геологии якҷинса, тағйирпазирии ягона ѐ наздики ғафсӣ, 

сохти геологии дохилии ҷисмҳои маъдан, таркиби моддӣ, нишондиҳандаҳои 
асосии сифат ва хосиятҳои технологии маъданҳо; 



- бо устувории шароитҳои ҷойгиршавии ҷисмҳои маъдан, мутобиқати 

муайяни масдуд ба унсури ягонаи сохтор (қанот, қисмати гумбази 
чиндоршавӣ, блоки тектоникӣ, ки бо гусалҳо маҳдуд гардидаанд); 

- бо умумӣ будани шароитҳои куҳӣ-техникӣ. 
Масдудҳои ҳисобишавандаро ба самти афтиш бояд бо уфуқҳои корҳои 

куҳӣ ѐ пармачоҳҳо ҷудо намуд. Ба самти тўлкашӣ бошад – бо хатҳои 

иктишофӣ (профилҳо), бо назардошти пайдарҳамии истихроҷи захираҳо. 
55. Ҳангоми ҳисоби захираҳо шароитҳои иловагии зерин, ки хусусияти 

конҳои тиллоро инъикос мекунанд, бояд ба назар гирифта шаванд. 
Захираҳои категорияи А танҳо дар конҳои тиллои коркардшаванда аз 

рўи маълумотҳои корҳои иктишофии истихроҷӣ ва ковишҳои куҳии 
омодасозӣ (барои истихроҷ) ҳисобӣ мешаванд. Ба онҳо захираҳои 

масдудҳои омодашуда ѐ барои истихроҷ омода, ки аз рўи дараҷаи кашфиѐт 
ба талаботи Таснифот ба ин категория ҷавобгў мебошанд, тааллуқ доранд. 

Захираҳои категорияи В (ҳангоми корҳои иктишофӣ) танҳо дар конҳои 
гуруҳи 2-юм ҳисобӣ мешаванд. Ба онҳо захираҳое, ки дар қитъаҳои 
такмилдиҳӣ ѐ дар ҳудуди дигар қисматҳои ҷисмҳои маъдан, ки дараҷаи 

кашфиѐти онҳо ба талаботи Таснифот ба ин категория мутобиқ аст, тааллуқ 
доранд. 

Ҳудуди захираҳои категорияи В бояд бо ковишҳои куҳӣ ѐ пармачоҳҳо 

бе экстраполятсия гузаронида шаванд. Тавсифоти асосии геологии ҷисмҳои 
маъдан ва сифати маъдан дар ҳудуди ин тарҳ бояд аз рўи ҳаҷми  

кифояткунандаи маълумотҳои итминоннок муайян карда шаванд. 
Дар конҳое, ки ҳаҷми маъдан бо истифодаи коэффитсиенти маъданнокӣ 

муайян карда мешаванд, ба категорияи В метавонанд масдудҳои дар 
ҳудудашон коэффитсиенти маъданнокӣ болотар аз нишондиҳандаи миѐнаи 
кон буда, тағйирпазирии маъданнокӣ дар нақша ва жарфӣ, қонунияти 

мавқеи фазоӣ, шаклҳои маъмулӣ ва андозаҳои хоси қитъаҳои маъданҳои 
кондитсионӣ, ки дараҷаи додани баҳои истихроҷи интихобиро доранд, 

муқаррар карда мешаванд, мутаалиқ гарданд. 
Дар конҳои истихроҷшаванда захираҳои категорияи В аз рўи 

маълумотҳои корҳои иктишофии иловагӣ, корҳои иктишофии истихроҷӣ ва 
ковишҳои куҳии омодасози ба истихроҷ тибқи талаботи Таснифот ба ин 

категорияҳо ҳисобӣ мешаванд. 
Ба категорияи С1 захираҳои қитъаҳои кон, ки дар ҳудуди онҳо шабакаи 

ковишҳои куҳӣ ва пармачоҳҳои ба ин категория қабулшуда риоя шудаанд, 

эътимоднокии ахбороти ҳосилшуда дар конҳои нав бо қитъаҳои такмилдиҳӣ 
тасдиқ гардидаанд ва дар конҳои истихроҷшаванда бошад, бо маълумотҳои 

истихроҷӣ тасдиқи худро ѐфтаанд, тааллуқ доранд. Дар конҳое, ки ҳаҷми 
маъдан бо ѐрии коэффитсиенти маъданнокӣ муайян карда мешавад, 

омўхташавии хусусиятҳои асосии сохти дохилӣ аниқ намудани маъданнокӣ 
ва қонуниятҳои тақсимоти қитъаҳои маъданҳои кондитсиониро бояд 
таъмин намояд. 

Ҳудудҳои захираҳои категорияи С1 одатан дар асоси ковишҳои 
иктишофӣ, барои ҷисмҳои маъданноки нисбатан устувор ва калонҳаҷм – аз 



ҷиҳати геологӣ асоснокшудаи бо экстраполятсия маҳдудгардида, 

тағйирпазирии хусусиятҳои морфосохторӣ, ғафсиҳои ҷисмҳои маъдан ва 
сифати маъданро ба ҳисобгирифта, муайян карда мешаванд. Андозаи 

минтақаи экстрополятсия набояд аз нимаи масофаи байни ковишҳо, ки 
барои ин категорияи захираҳо қабул шудаанд, зиѐд бошад. 

Захираҳои категорияи С2 дар ҷисмҳои маъдани мушаххас бо роҳи 

экстрополятсия ба самти тўлкашӣ ва афтиш аз тарҳи захираҳои 
иктишофгардидаи категорияҳои нисбатан баланд дар асоси корҳои 

геофизикӣ, сохтори геологӣ, омўзиши қонуниятҳои тағйирѐбии ғафсиҳои 
ҷисмҳои маъдан ва файзнокии тилло дар онҳо ва буришҳои ягонагии 

маъданӣ, ки ин экстрополятсияро тасдиқ мекунанд, ҳисобӣ мешаванд; дар 
ҷисмҳои маъдани мустақил – дар асоси буришҳои умумии маъданӣ, ки дар 

падидоршудаҳо муқаррар шудаанд, ковишҳои куҳӣ ва пармачоҳҳо бо 
назардошти маълумотҳои геофизикӣ, тадқиқотҳои геохимиявӣ ва сохтори 

геологӣ, аммо дар ҳолати имконпазир набудани геометрикунонии ҷисмҳои 
маъдан – ба тарзи оморӣ (статистикӣ) дар ҳудуди умумигашта. Ҳангоми 
муайян намудани ҳудуди ҳисоби захираҳои категорияи С2 бояд 

омўхташавии умумии сохти геологии кон, шароити ҷойгиршавии ҷисмҳои 
маъдан ва қоунуниятҳои дар кон муқарраршудаи тағйирѐбии андоза, шакл, 

ғафсӣ ва сифати  маъдан, бояд ба ҳисоб гирифта шаванд.  
56. Андозаи экстрополятсия дар ҳар як ҳолати мушаххас барои 

захираҳои категорияҳои С1 ва С2 бояд бо маълумотҳои воқеӣ асоснок 
шаванд. Ба самти қатъгардӣ ва парокандашавии ҷисмҳои маъдан, 

пастшавии сифати маъдан ва шароитҳои куҳӣ-геологии коркарди онҳо, ба 
буришҳои файзнокии тилло поѐн аз минималии саноатӣ ва ғафсии кам аз 
минималии истихроҷ, ба экстрополятсия роҳ дода намешавад. 

57. Захираҳо алоҳида вобаста ба категорияҳои кашфгардида, тарзҳои 
истихроҷ (карйерҳо, уфуқҳои штолнињо, шахтаҳо), тоифаҳои саноатӣ 

(технологӣ) ва навъҳои маъдан ва аҳамияти иқтисодии онҳо (тавозунӣ, 
ғайритавозунӣ), ҳисобӣ мешаванд. 

Ҳангоми тақсимоти захираҳои канданиҳои фоиданок ба категорияҳо, 
ба сифати нишондиҳандаи иловагии таснифотӣ метавонанд баҳодиҳии 

миқдорӣ ва эҳтимолии аниқӣ ва эътмоднокии муайянкунии параметрҳои 
асосии ҳисобкунӣ истифода шаванд. Таносуби тоифаҳои гуногуни саноатӣ 
ва навъҳои маъдан ҳангоми имконият надоштани ҳудудгузории онҳо, ба 

таври оморӣ муайян карда мешавад. 
Захираҳои ғайритавозунӣ (аз ҷиҳати иқтисодӣ) дар он ҳолат ҳисобӣ ва 

ба назар гирифта мешаванд, ки дар АТИ кондитсияҳо имконияти ҳифзи 
онҳо дар қаъри замин барои дар оянда истихроҷ кардан ѐ истихроҷи ҳамроҳ, 

амборкунӣ ва нигоҳдорӣ барои истифодаи оянда исбот шуда, ба мақсад 
мувофиқ бошад. Ҳангоми ҳисоби захираҳои ғайритавозунӣ ҷудо кардани 

онҳо, дар вобастагӣ аз сабабҳои гузарониданашон ба ғайритавозунӣ 
(иқтисодӣ, технологӣ, гидрогеологӣ, экологӣ ва ғ.), амалӣ мегардад. 

Захираҳои тавозунӣ ва ғайритавозунӣ дар асоси маъдани хушк бо 
нишон додани намнокии онҳо дар ҳолати табиӣ, ҳисобӣ мегарданд. Барои 



маъданҳои намнок ва масомадор ҳамчунин, ҳисоби захираҳои маъдани 
намнок гузаронида мешавад. 

58. Ҳангоми ҳисоби захираҳо бо усулҳои анъанавӣ (масдудҳои геологӣ, 
буришҳо ва ғ.) бояд намунаҳои файзнокии баланди тиллодошта (намунаҳои 

«ураганные» - тўфонӣ) муайян гарданд, таъсири онҳо ба бузургии 
файзнокии миѐна дар буришҳои иктишофӣ ва масдудҳои ҳисобишаванда 
таҳлил гарданд ва дар ҳолати зарурӣ таъсири онҳо бояд маҳдуд карда 

шаванд. Қисматҳои ҷисми маъдани файзнокӣ ва ғафсии калон доштаро ба 
масдудҳои мустақил ҷудо намуда, корҳои иктишофиро дақиқтар бояд 
гузаронид. 

Дар конҳои истихроҷшаванда барои муайян кардани сатҳи 
нишондиҳандаҳои «тўфонӣ» ва усули ивази онҳо бояд натиҷаи муқоисаи 

маълумотҳои корҳои иктишофӣ ва истихроҷ (аз он ҷумла, хусусиятҳои 
тағйирѐбии тақсимоти мањакҳо ба синфҳои файзнокии тилло аз рўи ба 

андозаи зич кардани шабакаи иктишофӣ) бояд истифода шаванд. 
59. Дар конҳои истихроҷшаванда, ки кушода шудаанд ва ба истихроҷ 

омодаанд, ҳамчунин, дар сутунҳои муҳофизатии ковишҳои куҳӣ-капиталӣ 

ва куҳии омодашуда ҷойгир шудаанд, захираҳои маъдан алоҳида, бо ҷудо 
кардан ба категорияҳо, тибқи дараҷаи омўзиши онҳо ҳисобӣ мешаванд. 

60. Захираҳои маъдани дар сутунҳои муњофизати обанборҳои калон ва 
обҳои ҷоришаванда, маҳалҳои аҳолинишин, иншоотҳои капиталӣ ва 

объектҳои хоҷагии қишлоқ, мамнуъгоҳҳо, ѐдгориҳои табиӣ ва таърихиву 
маданӣ ҷойгиршуда тибқи кондитсияҳои тасдиқгардида ба тавозунӣ ва 

ғайритавозунӣ тааллуқ доранд. 
61. Дар конҳои истхроҷшаванда барои назорати коркарди пурраи 

захираҳои қаблан тасдиқгардида ва асоснок намудани эътимоднокии 

захираҳои нави ҳисобишуда гузаронидани муқоисаи маълумотҳои корҳои 
иктишофӣ ва истихроҷ нисбати захираҳо, шароити ҷойгиршавӣ, 

морфология, ғафсӣ, сохти дохилии ҷисмҳои маъдан, файзнокии 
компонентҳои муфид тибқи «Тавсияҳои методӣ оид ба муқоисаи 

маълумотҳои корҳои иктишофӣ ва истихроҷи конҳои канданиҳои 
фоиданоки сахт», бояд амалӣ гарданд. 

Дар маводҳои муқоисавӣ ҳудудҳои аз тарафи органҳои экспертизаи 
давлатӣ қаблан тасдиқгардида ва захираҳои соқитшуда (аз он ҷумла, 

истихроҷшуда ва дар сутунҳои ҳифозат боқимонда), ҳамчун тасдиқношуда 
соқитгардида, тарҳи майдонҳои захираҳои афзоишѐбанда, ҳамчунин, 
маълумот оид ба захираҳои дар тавозуни давлатӣ гирифташуда (аз он 

ҷумла, оид ба захираҳои боқимонда, ки қаблан тасдиқ гардидаанд), бояд 
оварда шаванд; ҷадвали равиши захираҳо, тавозуни маъдан ва металл дар 

тарҳи захираҳои соқитгардида бояд пешниҳод карда шаванд.  
62. Солҳои охир ҳангоми ҳисоби захираҳои конҳои маъданӣ усули 

моделсозии геостатикӣ, ки ба истифодаи анъанаи «крайгинг» барои 
тадқиқоти қонуниятҳои тақсимоти фазоии аломатҳои омўхташаванда 

(ғунгардии кандании фоиданок, ғафсиҳои буришҳои маъданӣ, метрфоизҳо) 
роҳ медиҳад, истифодаи васеъро касб намуд. 



Самаранокии истифодаи «крайгинг» ба дараҷаи назаррас аз миқдор ва 

сифати ахбороти иктишофӣ, методологияи таҳлили маълумотҳои аввалия ва 
моделсозӣ, ки ба хусусиятҳои фардии геологии сохтори кони 

иктишофшаванда (қонунҳои тақсимоти параметрҳои ҳисоби захираҳо, 
хусусияти тренд ва ноҳамсонӣ (анизотропия), таъсироти сарҳадоти сохторӣ 
ва сифати вариограммаҳои таҷрибавӣ, параметрҳои эллипсоиди ҷустуҷўӣ ва 

ғ.) ҷавобгў мебошанд, вобастагӣ дорад. Ҳангоми истифодаи анъанаи 
«крайгинг» миқдор ва зичии буришҳои иктишофӣ барои асосноккунии 

формулаҳои муносиби интерполятсия (барои моделсозии дученака – на кам 
аз якчанд даҳҳо буришҳои иктишофӣ, барои сеченака -  на кам аз садҳо метр 

намуна) бояд кифояткунанда бошанд. Омўзиши хосиятҳои фазоии 
ивазшавандаро барои дар қитъаҳои такмилдиҳӣ гузаронидан, тавсия дода 
мешавад. 

Ҳисоби вариограммаҳо дар асоси маълумотҳои мањакгирӣ дар 
буришҳои дутарафа (тоифаи рагамонанд), мањакҳои ҳайатӣ, ки дарозии 
онҳо бо зинаи карйер (штокверкҳо, минтақаҳои пуриқтидори минералӣ) 

мувофиқ карда мешавад ва фосилаи мањакҳо – дар ҳолатҳои набудани 
имконияти омўзиши тағйирпазирии амудии маъдан дар мањакҳои ҳайатӣ, 

амалӣ мешавад. 
Ҳангоми сохтани модели геостатикии масдудҳои кон андозаи 

максималии имконпазири масдуди ҳисобишаванда дар асоси технологияи 
истихроҷи пешбинишуда интихоб мешавад, минималӣ – бо зичии шабакаи 

иктишофии дар кон ташкилдода (андозаи самтҳои масдуди маъмулӣ кам аз 
¼-и зичии миѐнаи шабака тавсия намегардад). 

Натиҷаҳои ҳисоби захираҳо метавонанд дар ду намуд пешниҳод 
гарданд: ҳангоми дар шабака ҳисоб кардани масдудҳои якхела ҷадвалҳои 
параметрҳои ҳисобишаванда бо нишондиҳандаҳои дисперсияи “крайгинг” 

тартиб дода мешаванд; ҳангоми ҳисоб бо масдудҳои калони геологии 
геометрияи ҷудогона ҷойи ҳар як масдуд бояд дар фазо муайян гардад ва 

номгӯи мањакҳои ба минтақа воридшавандаро дошта бошад. 
Ҳамаи анбуҳи маълумотҳои рақамӣ (натиҷаҳои мањакгирӣ, 

координатҳои мањакҳо ѐ буришҳои маъданӣ, ифодаҳои таҳлилии 
функсияҳои сохтории вариограммаҳо ва ғ.) бояд дар андозаҳои барои 

экспертиза дастрас  бо истифодаи барномаҳои комплексии нисбатан 
паҳнгардида (мисол, дар шакли DBF-файлҳо бо нишондоди алоҳидаи тарзи 
рамзкунонии нишондодҳои гузаронидашуда ѐ дар намуди ASCII-файлҳои 

андозаи GEOEAS) бояд пешниҳод гарданд. Моделҳои мутаносибкунандаи 
дигаргуниҳо, трендҳо, вариограммаҳо ва дигар параметрҳо дар шаклҳои 

таҳлилӣ ва тасвирӣ пешниҳод мегарданд. 
Тарзи ҳисобкунии геостатистикии ҳисоби захираҳо имконияти 

беҳтарин ба ҳисоб меравад барои муқаррар намудани баҳодиҳии файзнокии 
миѐнаи тилло дар масдудҳо, ҷисмҳои маъданҳо ва умуман дар кон, бе 

истифодаи тарзҳои кам кардани таъсироти мањакҳои “тӯфонӣ”-ро дода, ба 
паст кардани хатогиҳои ҳудудгузории ҷисмҳои маъдани морфологияи 
мураккабдошта, сохти дохилӣ ва мувофиқ кардани технологияи истихроҷи 



кон, боис мешавад. Дар як замон, усулҳои геостатистикии ҳисоби захираҳо  

дар истифода бояд ҷиддӣ назоратшаванда буда, ба хусусиятҳои сохтори 
геологии кон тобеъ бошанд. Дар ҳама ҳолат, усулҳои геостатистикии 

моделсозӣ ва баҳодиҳӣ бояд тариқи муқоиса бо натиҷаҳои усулҳои 
анъанавии ҳисоби захираҳо тафтиш карда шаванд. 

65. Ҳангоми бо компютерҳо ҳисоб кардани захираҳо бо ѐрии усулҳои 

анъанавӣ истифода бурдани комплексҳои барномавӣ, ки имконияти дидан, 
тафтиш ва тасҳеҳи маълумотҳои ибтидоӣ (координатҳои ковишҳои 

иктишофӣ, маълумотҳои инклинометрия, аломатҳои сарҳадоти литологӣ-
стратиграфӣ ѐ хатҳои ҳамбарӣ, натиҷаҳои намунабардорӣ, нақшаҳои 

намунабардорӣ, параметрҳои кондитсияҳо ва ғ.), натиҷаҳои ҳисобҳои байнӣ 
ва нақшаҳо (феҳристи буришҳои маъданӣ, ки тибқи кондитсияҳо ҷудо карда 

шудаанд; буришҳои геологӣ ѐ нақшаҳо бо ҳудудҳои маъданнокии саноатӣ; 
проексияҳои ҷисмҳои маъдан дар ҳамвории уфуқӣ ѐ амудӣ; феҳристи 

параметрҳои ҳисобкунӣ дар масдудҳо, зинаҳо, буришҳо) ва натиҷаҳои 
маҷмӯии ҳисоби захираҳоро таъмин менамояд, тавсия дода мешавад. 
Маълумотномаи ҳуҷҷатгузорӣ ва нақшаҳои мошинӣ бояд ба талаботҳои 

мавҷудбуда оид ба ҳайат, сохтор, шакл ва ғ., ҷавобгӯ бошанд. 
66. Ҳисоби захираҳои канданиҳои фоиданоки ҳамроҳ тибқи «Тавсияҳо 

оид ба омӯзиши маҷмӯии конҳо ва ҳисоби захираҳои канданиҳои 
фоиданоки ҳамроҳ ва компонентҳо», амалӣ мегарданд. 

67. Ҳисоби захираҳо тибқи «Дастуруламал оиди мазмун, омодакунї ва 
тартиби барои ба санљиши (экспертизаи) давлатї пешнињод намудани 
маводҳои ҳисоби захираҳои канданиҳои фоиданок дар ќаъри замин», 
тартиб дода мешаванд. 

 

VII. Дараҷаи омӯзишиии конҳо (қитъаҳои конҳо) 
  

Конҳои тилло (ѐ қитъаҳои онҳо) тибқи талаботи «Таснифоти захираҳои 

конҳо ва манбаъҳои дурнамои канданиҳои фоиданок» аз рӯи омӯзиш 
метавонанд ба гуруҳи арзѐбишуда ѐ иктишофгардида гузаронида шаванд. 

Дараҷаи омӯзишї барои конҳои арзѐбишуда мақсаднокии идомаи 
корҳои иктишофиро дар объект муайян мекунад ва барои конҳои 
иктишофшуда бошад, омода будани кон барои азхудкунии саноатї 
мебошад. 

68. Дар конҳои арзѐбишуда арзиши саноатӣ ва мақсаднокии 

гузаронидани марҳилаи иктишофӣ, миқѐси умумии кон, қитъаҳои нисбатан 
ояндадор барои асосноксозии пайдарҳамии корҳои иктишофӣ ва дар идома 
коркард намудани он, бояд муайян карда шаванд. 

Параметрҳои кондитсияҳо барои ҳисоби захираҳо дар асоси 
Асосноккунии техникӣ-иқтисодии кондитсияҳои муваққатии иктишофӣ, ки 

дар асоси ҳисоботҳои натиҷаи корҳои арзѐбӣ барои ҳамаи конҳои 
кашфгардида коркард мешаванд, бояд муқаррар карда шаванд. Дар ҳисобот 

бояд маълумот  барои баҳодиҳии пешакии геологӣ-иқтисодӣ кифояткунанда 
мавҷуд бошад. 



Захираҳои баҳогузоришудаи конҳо аз рӯи дараҷаи омӯзишї асосан ба 
категорияи С2 ва ќисман С1, дараљабандї карда мешаванд. 

Мулоњизоти тарзњои истихрољи кон ва миќѐсњои имконпазири истихрољ 
ба таври калонкардашуда дар асоси лоињањои њаммонанд, асоснок карда 
мешаванд; наќшањои технологии ѓанигардонї бо назардошти истифодаи 
комплексии ашѐ, баромади имконпазир ва сифати мањсулоти молї дар 
асоси тадќиќотњои намунањои лабораторї муайян карда мешаванд; масрафи 
капиталї барои сохтмони коргоњи маъдан, арзиши аслии мањсулот ва дигар 
нишондињандањои иќтисодї дар асоси њисобњои калонкардашуда дар пояи 
лоињањои њаммонанд муайян карда мешаванд. 

69. Дар конњои иктишофшуда сифат ва миќдори захирањо, хосиятњои 
технологї, шароитњои гидрогеологї ва куњї-техникии коркард бояд бо 
пармачоњњо ва ковишњои куњї бо пуррагии барои коркарди асосноккунии 
техникї-иќтисодии њали тартиб ва шароитњои љалбсозї ба азхудкунии 
саноатї ва њамчунин, оид ба лоињакунонии сохтмон ѐ тармим, дар асоси 
истењсолоти куњии истихрољї, ба дараљаи кифояткунанда бояд омўхта шуда 
бошанд. 

Конњои иктишофшуда аз рўи дараљаи омўзишї бояд талаботњои 
зеринро ќонеъ гардонанд: 

- имконияти гузаронидани захирањо ба категорияњо, ки ба  гуруњњои 
мураккабии сохти геологии кон љавобгў мебошанд, таъмин карда шудааст; 

- таркиби моддї ва хосиятњои технологии тоифањои саноатї ва навъњои 
кандании фоиданок даќиќан барои њосил кардани маълумоти ибтидої, ки 
барои лоињакашии технологияи ратсионалии коркарди онњо бо истихрољи 
маљмўии њамаи компонентњои муфиди ањамияти саноатї дошта кифоя 
мебошанд, омўхта шудаанд ва самти истифодабарии боќимондањои 
истењсолот ѐ варианти муносиби амборкунии онњо, ѐ ки зери хок 
карданашон, муайян карда шудаанд; 

- захирањои дигар канданињои фоиданоки њамроњ љойгиршуда (бо 
назардошти ќабатњои рўйпўшкунанда ва обњои зеризаминї) бо 
компонентњои дар онњо мављудбуда, ки дар асоси кондитсияњо ба тавозунї 
тааллуќ доранд, барои муайян намудани миќдор ва самтњои имконпазири 
истифодабарии онњо ба дараљаи кифоя омўхта ва бањодињї гардидаанд; 

- шароитњои гидрогеологї, муњандисї-геологї, геокриологї, экологї, 
куњї-геологї ва дигар шароитњо бо даќиќии њосил кардани маълумотњои 
ибтидої, ки барои тартиб додани лоињаи коркарди кон, бо назардошти 
талаботњои ќонунгузории њифзи табиат ва бехатарии корњои куњї зарур 
мебошад, муфассал омўхта шудаанд; 

- эътимоднокии маълумотњо оид ба сохти геологї, шароитњои 
љойгиршавї ва морфологияи љисмњои маъдан, сифат ва миќдори захирањо 
дар ќитъањои такмилдињии итминонноки њамаи кон, ки андоза ва мавќеи 
онњо аз тарафи истифодабарандаи ќаъри замин дар њар як њолати мушаххас 
бо вобастагї аз хусусиятњои геологї муайян карда мешаванд, тасдиќ карда 
шудаанд; 



Конњои иктишофшуда дар њолати иљрои тавсияњои мазкур барои 
азхудкунии саноатї ба гуруњи омодашуда тааллуќ доранд ва пас аз тасдиќи 
захирањо (тавозунї ва ѓайритавозунї) тибќи тартиби муќарраргардида. 

 
VIII. Бозњисобкунї (азнавњисобкунї) ва бозтасдиќкунии захирањо 

 
Бозњисобкунї ва бозтасдиќкунии захирањо тибќи тартиби 

муќарраргардида бо ташаббуси истифодабарандаи ќаъри замин, њамчунин, 
органњои назоратї дар њолатњои таѓйирѐбии ќатъии тасаввурот оид ба 
сифат ва миќдори захирањои конњо ва бањодињии геологї-иќтисодии онњо 
дар натиљаи корњои иловагии иктишофї-геологї ва истихрољї, амалї 
мегарданд. 

Бо ташаббуси истифодабарандаи ќаъри замин њангоми ба вуќуъ 
омадани њолатњои иќтисодиѐти муассисањоро бадкунанда бозњисобкунї ва 
бозтасдиќкунии захирањо ба иљро расонида мешаванд: 

- тасдиќи худро наѐфтани захирањои ќаблан иктишофгардида, 
тасдиќшуда ва сифати маъданњо; 

- поѐнравии воќеии (зиѐда аз 20%) якмароми арзиши мањсулот бо 
нигоњдории сатњи арзиши аслии истењсолот; 

- таѓйирѐбии талаботи саноат ба сифати ашѐи минералї; 
- њангоми миќдори умумии захирањои тавозунї, ки соќит гардонида 

шудаанд ѐ ба соќитгардонї, њамчун тасдиќи худро наѐфта, пешбинї 
шудаанд (дар љараѐни корњои иктишофии иловагї, истихрољии иктишофї 
ва коркарди кон) ва њамчунин, ба сабабњои техникї-иќтисодї ба коркард 
фаро гирифта намешаванд, аз меъѐрњои низомномаи амалкунандаи 
муќарраршуда доир ба тартиби соќитгардонии захирањои канданињои 
фоиданок аз тавозуни муассисањои маъдании куњї (яъне, зиѐда аз 20%) зиѐд 
мебошанд. 

Бо ташаббуси органњои назоратї дар њолатњои ба вуќуъ омадани риоя 
накардани њуќуќњои дорандаи боигарии ќаъри замин (давлат) нисбати кам 
кардани беасоси базаи андозбандї, бозњисобкунї ва бозтасдиќкунии 
захирањо амалї мегарданд: 

- афзоиши захирањои тавозунї, дар муќоиса бо ќаблан тасдиќшуда, ба 
андозаи зиѐда аз 50%; 

- афзоишѐбии ќатъї ва мунтазами нархи бозори љањонї ба мањсулоти 
муассиса (зиѐда аз 50 % аз асосноккунии дар кондитсия гузошташуда); 

- коркард ва ворид намудани технологияњои нав, ки иќтисодиѐти 
истењсолотро ба таври куллї таѓйир медињанд; 

- дар маъданњо ѐ сангњои дарбаргиранда ошкор намудани 
компонентњои арзишнок ѐ омехтањои зиѐновари ќаблан, њангоми бањодињии 
кон ва лоињакунонии муассиса, ба њисоб нагирифта. 

Мушкилоти иќтисодии муассиса, ки бо сабабњои муваќќатї 
(душворињои геологї, технологї, гидрогеологї ва куњї-техникї, паст 
фаромадани муваќќатии нархи љањонии мањсулот) ба миѐн омадаанд, бо 
ѐрии механизми кондитсияњои истихрољї њали худро меѐбанд ва 
бозњисобкуниву бозтасдиќкунии ташаббуси захирањоро талаб намекунанд. 



                                                         Замимаи 1  
Тавсифоти 

 нишондињандањои мураккабии сохти геологии конњои 

 канданињои фоиданоки сахт 
 

Системаи корњои иктишофї ва зичии шабакаи иктишофї асосан аз 
якчанд омилњои табиї вобастагї доранд: шароити љойгиршавї, 
хусусиятњои љисмњои маъдан (устуворї ва морфологияњои љисмњои маъдан, 
хусусиятњои сарњадот) ва таќсимоти компоненти муфид (дараљаи 
таѓйирпазирии сифати кандании фоиданок дар њудуди љисмњои маъдан). 

Ба сифати нишондињандањои асосии миќдории мураккабии сохтори 
љисмњои маъдан бузургињои зерин тавсия дода мешаванд: коэффитсиенти 
маъданнокї (Кр), нишондињандаи мураккабї (q), коэффитсиенти вариатсияи 
ѓафсї (Vm) ва файзнокї (VC) дар буришњои маъданї (А.П. Прокофьев, 1973). 

Коэффитсиенти маъданнокї маъмулан чун таносуби бузургињои хаттї 
– дарозии фосилањои маъданї дар пармачоњњо ѐ ковишњои куњї ( p ) ба 

дарозии умумии буришњо дар њудуди минтаќаи мањсулнок (дар марзњои 
маъданнокии саноатї – o ), маънидод мешавад: 





o

p
p   K     (1.1)       

Нишондињандаи мураккабї дар таносуби шумораи буришњои маъданї 
(Nр) ба суммаи њамаи буришњои иктишофї (маъданї, бемаъдании дохили 
њудудї Nв  ва берун аз њудуд Nз, ки сарњади умумии объекти мураккабро 
тасвир мекунанд), њисобї карда мешаванд: 
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    (1.2)       

Коэффитсиенти вариатсияи ѓафсї ва файзнокї (дар %) бо тарзњои 
маъмул аз рўи маълумотњои корњои иктишофї бароварда мешаванд: 
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ки инљо Sm ва Sс  – мутаносибан тамоюли квадратии миѐнаи ѓафсии 
буришњои маъданї ва файзнокии компоненти муфид (дар онњо) аз 
нишондињандањои миѐнаи арифметикї mcр ва Ccр мебошанд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Замимаи 2  
 

Наќшаи 
 технологии принсипиалии ишќоронии тўдавї  (кучного выщелачивания) бо 

истифодаи реагентњои сианидї 

 
 
 

 
 
 
 



Замимаи 3  
Номгўи стандартњо ва шартњои техникї 

 

СТД 28058.  Тилло дар сабика (слиток). 

ШТ (ТУ) 117-2-26–76 (ШТ 48-16-26–76). Маъдани тиллоноки квартсии 
гудозї. 

ШТ 117-2-26–76 (ШТ 48-16-8–75). Консентрати гравитатсионии 
тиллонок. 

ШТ 117-2-6–75 (ШТ 48-16-6–75). Консентрати флотатсионии тиллонок. 
ШТ 117-2-1–78 (ШТ 48-16-1–78). Тањшонињои руњноки тиллонок. 
ШТ 117-2-3–78 (ШТ 48-16-3–78). Тиллои катодї. 
ШТ 117-2-7–75 (ШТ 48-16-7–75). Тиллои омехташуда (лигатурї) – 

омехта кардани мис ва ќалъагї ба тилло барои сахттар шудани он. 
 
ШТ 117-2-9–80 (ШТ 48-0715-9–80). Тиллои холис. 
 
 


