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БО ФАРМОИШИ БАРНОМАИ ОЗУЌАВОРИИ ЉАЊОНЇ СММ ДАР 

ТОЉИКИСТОН тањия гардид.
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Нонпазхонаю гармхонаҳои мактабӣ, 
ошхонаҳои мактабӣ-базавӣ: 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи лоиҳаҳои пилотӣ ва Стратегияи 
рушди устувори ғизои мактабӣ муаррифӣ гардид.

Моҳи майи дар ду минтақаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон-толори хурди Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва толори 
шуъбаи маорифи ноҳияи Рашт Стратегияи рушди 
устувори ғизои мактабӣ то соли 2027, инчунин 
нақшаи амал оид ба амалисозии лоиҳаҳои 
пилотии рушди ғизои мактабӣ, ки бо  қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 сентябри 
соли 2017 тасдиқ шудаанд муаррифӣ гардид.

Ҳуҷҷатҳои стратегӣ ва барномавӣ, ки бояд 
мамлакатро ба Барномаи миллии ғизои мактабӣ 
наздик намоянд, ҳанӯз аз соли 2013 таҳия 
шуда истодаанд. Тасдиқ шудани Стратегия ва 
Барномаҳои пилотӣ аз қадами навбатӣ ва хеле 
муҳими самти бакордарории системаи ғизои 
мактабӣ дар саросари ҷумҳурӣ шаҳодат медиҳад. 

Дар чорабинӣ аъзои Шӯрои ҳамоҳангсозии  
байниидоравӣ оид ба ғизои мактабӣ, 
намояндагони вазоратҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
мақомоти  иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи  
Рашт ва ноҳияҳои вилояти Хатлон, директорони 
мактабҳои пилотӣ ва директори мамлакатии 
БОҶ СММ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Паоло 
Маттей ва  Президенти Пажӯишгоҳи ғизои 
соҳавӣ  Федератсияи Руссия Владимир Чернигов 
иштирок намуданд.

Стратегия ва Барномаҳои  пилотиро ба 
иштироккунандагон муовини аввали вазири 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Саида Умарзода ва муовини 
Раиси ноҳияи Рашт Зумрад Лоикова пешниҳод 
намуданд.

Муаррифии ҳуҷҷатҳо тавре ташкил карда шуд, 
ки меҳмонон бо паҳлуҳои асосии Стратегия ва 
марҳилаҳои амалишавӣ аз рӯи Нақшаи иҷрои 
лоиҳаҳои пилотӣ шинос гарданд, инчунин аз 
ҳамаи иштирокчиёни раванд ҷиҳати ҳамкории 
зич дар рушди системаи ғизои мактабӣ даъват 
ба амал оварда шуд. Моҳияти Стратегия ва 

дар мамлакат баландбардории сифат, тавозуннокӣ 
ва бехатарии ғизо  мактабӣ такмил дода шавад. 

Дар Нақша пешбинӣ шудааст:

— беҳтаршавии  инфрасохтор ва заминаи моддӣ-
техникии ошхонаҳои мактабӣ;
— ташкил намудани лоиҳаҳои пилотии: ошхонаи 
мактабӣ-базавӣ, нонпазхонаҳои байнимактабӣ (5 
мактаб) ва хоҷагиҳои наздимактабӣ (8 мактаб);
— тестикунонии моделҳои бештар босамари ташкили 
ғизои мактабӣ барои минбаъд ҷорӣ намудан дар 
мактабҳои мамлакат;
— баландбардории савияи дониши ҳайати 
кормандони дар ташкили ғизои мактабӣ 
иштирокдошта;
— баландбардории нақши волидайн дар ташкили 
ғизои мактабӣ.

Дар лоиҳаҳои пилотӣ 50 мактаб -35 мактаб аз вилояти 
Хатлон, 15 мактаб аз шаҳри Роғун ва ноҳияҳои Рашт, 
Нуробобод, Тоҷикобод ва Лахш иштирок меварзанд. 

Тавре Шералӣ Раҳматуллоев- сардори Раёсати 
ташкили хизматрасониҳои тиббӣ ба модарон, 
кӯдакон ва танзими оилаи Вазорати тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон  иброз 

Барномаҳои пилотӣ

Ҳукумат Стратегияро барои он тасдиқ намуд, ки он 
заминаи Барномаи миллии рушди ғизои мактабӣ ва 
Нақшаи амалишавии он гардад. Мазмуни стратегия 
ба он равона шудааст, ки тавассути ғизои доимии 
гарм саломатии кӯдакон нигоҳ дошта шуда ва 
мустаҳкам гардида, ба беҳтаршавии таҳсили онҳо 
мусоидат карда шавад. 

Ҷиҳати дар амал коркард намудани мазмуни 
Стратегия Вазорати рушди иқтисод ва савдо, 
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва Барномаи Озуқаи Ҷаҳони СММ  (БОҶ СММ) 
Нақшаи амалисозии лоиҳаҳои пилотии рушди ғизои 
мактабиро таҳия намуданд..  

Ғайр аз омода намудани заминаи амалӣ барои иҷрои 
Барномаи миллӣ Нақша  ба он равона гардидааст, ки 

намуд, вилояти Хатлон ҳамчун  яке аз минтақаҳои 
пилотӣ интихоьгардидааст, чунки заминаи  моддию 
техникии мактабҳо ва индекси саломатии аҳолӣ дар 
ин минтақа нисбат ба дигар минтақаҳо паст аст. 

Ба наздикӣ, охири моҳи август ба туфайли кӯмаки 
молиявии Федератсияи Россия ва мусоидати 
Институти ғизои соҳавӣ ба ҳамаи мактабҳои 
интихобшуда таҷҳизоти заруриро ҷиҳати ташкили 
ғизои гарм барои хонандагони синфҳои поёнӣ 
дастрас шуда, ҳайати кормандони ошхонаҳои 
мактабӣ соҳиби дониши зарурӣ барои кор дар ин 
таҷҳизот мегарданд.
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Чиро муҳокима карданд?

Ғайр аз Стратегия ва ва барномаҳои пилотӣ баромади 
иштироккунандагон ба саломатии мактаббачагони 
Тоҷикистон дар шароити мавҷуд набудани ғизои 
гарм, муҳимияти ташкили он дар мактабҳо, 
инчунин санитарияи мактаб ва гигиенаи шахсии 
мактаббачагон бахшида шуда буд. 

Ҳамин тавр, муовини раиси ноҳияи Рашт 
Зумрад Лоиқова қайд намуд, ки роҳбарияти 
ноҳия, директорони мактабҳо ҳолати саломатии 
хонандагонро назорат мекунанд. З рӯи мушоҳидаи 
мутахассисон вақтҳои охир байни хонандагон бештар 
ҳолатҳои бемориҳои узвҳои ҳозима қайд мегарданд. 
Бештар ин ба ғизои номунтазами кӯдакон ва дар 
ратсион мавҷуд набудани ғизои гарм бо моддаҳои 
фоиданок дар таркиби онҳо барои организми кӯдак 
зарур вобаста аст.   

Ҳамзамон, чорабиниҳо ҷиҳати такмили ғизои гарми 
мактабӣ аллакай аз самараи худ натанҳо неисбат ба 
саломатии кӯдакон, балки дар давомоти синфҳои 
ибтидоӣ, беҳтаршавии диққат ва таҳсили хонандагон 
шаҳодат медиҳад.

Тавре муовини аввали вазири тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Саида 
Умарзода иброз дошт, ғизои солим инчунин ба 
рушд ва некуаҳволии тамоми миллат таъсири 
мусбӣ мерасонад, ҳол он ки душвориҳо ва монеаҳо 
дар ташкили ғизои солим ба аҳолӣ таъсири манфӣ 
мерасонад. 

Ҳифзи саломатии модар ва кӯдак –самти 
афзалиятнок дар сиёсати  мамлакат маҳсуб меёбад. 
Тавре Шералӣ Раҳматуллозода қайд намуд бинобар 
ин ба ғизои дуруст ва баркашидашуда-пояи асосии 
саломатии ҷомеа бояд диққати махсус дода шавад.

Набояд оид ба холати санитарии ошхонаҳои мактабӣ 
ва гигиенаи шахсии хонандагон фаромӯш кард. 
Намояндаи шуъбаи маорифи шаҳри Норак Зоҳир 
Шарипов оиди таҷрибаи худ дар ин масъалаҳо ба 
ҳозирин иброз дошт, ки дар чор мактаби шаҳр 
хонандагон аз хона бо худ сачоқи шахсиашонро  
моранд. Пеш аз қабули ғизо ҳатман дастҳояшонро 
дар дастшӯякҳои дар ҷойҳои муқарраршудаи 
назди даромадгоҳ мешӯянд. Инчунин, бо кӯмаки 
Асотсиатсияи волидайну омӯзгорон дар ошхонаҳои 
мактабӣ ноқилҳо иваз шуда, корҳои таъмир 
гузаронида мешаванд.

Самтнокӣ дар рушди босамари системаи ғизои 
гарми мактабӣ дар Тоҷикистон метавонад 
метавонад намунаи таҷрибаи Федератсияи Россия 
бошад. Президенти Институти ғизои соҳавии Россия 
Владимир Чернигов дар чорабинӣ оид ба таҳияи 
лоиҳаи қонун дар бораи ғизои солими кӯдакони 
синни томактабӣ ва мактабӣ, ки айни ҳол дар 
баррасии Ҳукумат қарор дорад нақл кард. Лоиҳа 
барои беҳтар шудани бехатарии озуқа ва ғизои 
гуруҳи осебпазири аҳолӣ равона шудааст. 

Ба куҷо расидем?

Кӯдакон дар мактабҳо бояд ҳадди ақал як мароитиба 
дар як рӯз ғизои гарми пурра қабул намоянд. Барои 
ба ин ноил гаштан, ба ақидаи Шералӣ Раҳматуллоев, 
дар тамоми мактабҳо бояд Ассотсиатсияи волидайн 
ва омӯзгорон  ташкил шуда, аҳли ҷомоат ҷалб карда 
шавад.

Санавбар Раҳматуллоева- сармутахассиси  Вазорати  
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба гуфтаҳои  Раҳматуллоев розӣ шуда, 

пешниҳод кард, ки фарҳанги ғизо дар мактабу 
оилаҳо эҳё, дастрасӣ ба оби ошомиданӣ ташкил 
гардад ва оид ба гигиена фаромӯш нашуда дар ҳар як 
мактаб дастшӯякҳо насб шаванд.Тавре ӯ қайд намуд: 
«Роҳбарони ноҳияҳо ва директорони мактабҳо 
бояд ба гигиенаи мактаббачагон, назорати ҳолати 
санитарии ошхонаҳои мактабӣ ва ҳоҷатхонаҳои 
мактабӣ  диққати махсус зоҳир намоянд».

Маблағгузории мактабҳои пилотӣ аз ҷониби шарикон 
оид ба рушд то соли 2020 идома меёбад. Ин маънӣ 
дорад, ки дар давраи аз соли 2021 то соли 2027 таҳия 
намудани усулҳои қадам ба қадам маблағгузории 
лоиҳаҳои дар Стратегия банақшагирифташуда зарур 
аст.

Рӯзигул Мирзоева- сардори шуъбаи Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин иброз намуд: «Ғизои 
мактабӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ 
маҳсуб меёбад. Агар мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
маҳаллӣ таҳлили асосноки натиҷаҳоро вобаста ба 
маблағгузории ҳар як минтақа пешниҳод намоянд, 
Вазорати молия метавонад маблағҳои мақсаднокро 

ҷудо намояд».

Барои пурсамар иҷро намудани вазифаҳои дар 
Стратегия ва Нақшаи амалҳо дарҷгардида қарор 
дода шуд:
— дар сатҳи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ органи 
ҳамоҳангсози байниидоравӣ оид ба масъалаҳои 
ғизои мактабӣ ташкил карда шавад; 
— намояндагони маъмурияти шаҳру ноҳияҳои пилотӣ 
ба мактабҳо дар марҳилаи аввали амалишавии 
Нақшаи амалҳо дар гузаронидани таъмир  кӯмаки 
ҳамаҷониба расонанд: мисол, дар масъалаи қувваи 
корӣ ва масолеҳи сохтмон.
— мусоидат намудан ба намояндагони БОҶ СММ, 
Институти ғизои соҳавӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳо 
дар доираи Нақшаи амалҳо.

Иштирокчиён, инчунин ба хулоса омаданд, ки 
моделҳои муваффақонаи лоиҳаҳои пилотиро 
инкишоф дода, дар ҷустуҷӯи роҳҳои  ҳал ва 
имкониятҳо ҷиҳати рушди ғизои гарми мактабӣ дар 
мамлакат кӯшиш ба харҷ диҳанд.
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БА ҲАМАИ 
ХОНАНДАГОНИ 

СИНФҲОИ ПОЁНӢ 
ХӮРИШҲО АЗ 

САБЗАВОТИ ТАРУ ТОЗА!
ФАО дар мактабҳои 

ноҳияи Дӯстӣ ва дигар 
ноҳияҳои вилояти 

Хатлон гармхонаҳо 
бунёд мекунад

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои оид ба рушди 
системаи ғизои мактабӣ идома медиҳад. Ин дафъа яке 
аз самтҳо –ин бунёди гармхонаҳо дар ҳудуди якчанд 
мактабҳои пилотӣ гардид. 

Аз оғози соли ҷорӣ дар 20 мактаби ноҳияҳои Вахш, Дӯстӣ 
ва шаҳри Нораки вилояти Хатлон дар доираи лоиҳаи 
Ташкилоти озуқа ва хоҷагии қишлоқи СММ (ФАО), ки аз 
ҷониби Федератсияи Руссия маблағгузорӣ карда мешавад, 
бо кӯмаки “Пажӯишгоҳи ғизои соҳавӣ”-и Федератсияи 
Руссия 22 адад гармхонаи замонавии бо нури офтоб 
гармшавандаи бо системаи усули обёришаванда қатрагӣ 
бунёд карда шуданд. Дар онҳо давоми сол парвариш 
намудани сабзавоту кабутии тару тозаи табиӣ мумкин аст, 
ки  онҳоро дар таомномаи мактабӣ барои беҳтар намудани 
ғизонокии таомҳо ва гуногунии ратсиони кӯдакон 
истифода хоҳанд намуд.  

Баистифодадиҳии гармхонаҳоро ботантана рӯзи 11 май 
дар яке аз мактабҳои пилотии лоиҳа-мактаби №15 деҳаи 
МОПР-и ноҳияи Вахш қайд намуданд. Дар чорабии мазкур 
намояндагони Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ, Вазорати молия, Вазорати рушди иқтисод ва 
савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳру ноҳияҳо, ФАО ва 
Пажӯишгоҳи ғизои соҳавии Федератсияи Россия, инчунин 
директорон ва хонандагони се мактаби наздики дар лоиҳа 
иштирокдошта ширкат варзиданд. 

Шералӣ Раҳматуллоев -сардори Раёсати ташкили 
хизматрасонии тиббӣ ба модарон, кӯдакон ва танзими 
оилаи  Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бартарии бечунучарои гармхонаҳои 
наздимактабиро қайд намуда. Чунин иброз намуд: «Барои 
инкишофи дурусти ақлонию ҷисмонии кӯдакон, алалхусус 
дар давраи аз 6 то 12 сола миқдори зиёди витаминҳо 
ва моддаҳои ғизоӣ заруранд. Бинобар ин, парвариш 
намудани сабзавот дар гармхонаҳо ва таъмини кӯдакон 
бо ин сабзавот ҳангоми ғизои мактабӣ  ҳам дар шакли 

пухташуда, ҳам дар намуди тару тоза фоидаи басо калон 
мерасонад».

Гармхонаҳо-ин боз як имконияти ба мактаб фоида ба даст 
оварданро дорад. Дар вақти таътили тобистона, ҳангоме 
ки сабзавот барои ғизои мактабӣ истифода намешавад, 
мумкин аст, ки онро ба фурӯш бароранд.Ҳамчунин, 
изофаи сабзавоту кабутиро давоми соли таҳсил ба фурӯш 
баровардан мумкин аст. Аз ҳисоби маблағҳои бадастомада 
масалан лавозимоту таҷҳизоти мактабиро барои ошхонаи 

мактабӣ ё гармхона, беҳтар намудани инфрасохтори 
мактаб ва албатта, харидорӣ намудани маҳсулоти хӯрока 
барои таомҳои мактабӣ  мумкин аст. 

Боз як бартарии дигари  гармхонаҳои мактабӣ-ин аст, ки 
онҳо майдончаи ҳақиқии таҷрибаомӯзӣ барои омӯзиши 
хонандагон оид ба асосҳои меҳнати хоҷагии қишлоқ 
мебошанд.  Дар ин ҷой онҳо дуруст шинондан ва парвариш 
кардани сабзавот, нигоҳубини онҳо, ба даст овардани 
ҳосили баландро меомӯзанд.   
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Технологияи муосири дар кори 
гармхонаҳо истифодашаванда ба 
нақша гирифта шудааст, ки дар байни 
фермерҳои маҳаллӣ ва сокинони 
деҳот васеъ паҳн карда шавад. 
Ҳамин тавр, гузариш ба таҷрибаҳои 
инноватсионии парвариши сабзавот 
дар баланд бардоштани сифати 
ҳосили фермерони тоҷик мусоидат 
менамояд..

Ба расмиёти кушодашавӣ 
бармегардем. Дар қисми расмии 
чорабинӣ ҳамоҳангсози лоиҳаи 
ФАО дар Тоҷикистон Иброҳим 
Ахмадов ва  Президенти Пажишгоҳи  
ғизои соҳавии Федератсияи Россия  
Владимир Чернигов доир ба ғояи 
лоиҳа сухан ронда, оид ба натиҷаҳои 
аввалини амалишавии он маълумот 
доданд. Ҳамчунин, Чернигов 
ҳамаи иштирокдорони лоиҳаро 
табрик намуда, қайд кард: «Бунёди 
гармхонаҳо дар иактабҳо ба анҷом 
расид ва мо мебинем, дар самти 
дуруст қарор дорем.    Мо хеле шодем, 
ки ин корро якҷоя ташкилотҳои 
байналмилалии бонуфуз ФАО ва 
БОҶ СММ дар Тоҷикистон ба анҷом 
расониданд, ки пай дар пай ҳамкорию 
ҳамфаъолиятиро вусъат медиҳанд. 
Мехоҳам, ки лоиҳа бемайлон рушд 
ёфта, ба натиҷаҳои баланд ноил 
гардад».

Албатта, чорабинӣ бо қисми расмӣ 
хотима наёфт. Чорабиниро баромади 
хонандагони синфболоиро дар назди 
хонандагони хурдсол ҳусни хоса 
бахшид. Онҳо дар бораи гармхонаҳо 
нақл намуданд: барои чӣ онҳо 
заруранд, чӣ тавр растаниҳоро 
дуруст шинондан ва нигоҳубин 
кардан зарур аст. Ҳамаи ин ба сифати 
лексияҳои дилгиркунанда пешниҳод 
нагардид, балки серҳаракату 
щавқовар, ба намудани баромади 
театрикунонидашуда ва бозӣ, ки 
аз рӯи натиҷаи онҳо хонандагони 
хурдсол соҳиби туҳфаҳои  хотиравӣ 
гардиданд. Бовар дорем, ки чунин 

тарзи баромад дар хотираи хонандагони хурдсол доимӣ нақш мебандад.

Дар фарҷоми расмиёт муовини раиси ноҳияи Вахш Фаришта Зоҳидзода ва 
раиси ноҳияи Рӯшон   Хуҷаназари Имомназар ботантана лентаи рамзиро дар 
даромадгоҳи  гармхона бурида, ҳозиринро бо ин давраи нав дар ғизои мактабии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон хотирмон намуданд.
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Таҷрибаи байналмилалӣ: 

ТАЪРИХИ ЗАНИ БОҒАЙРАТ
Чӣ тавр муаллима-биолог аз Арманистон дар агробизнес 
шӯҳратманд шуд 
Арен Нерсисяни 57-сола пас 
аз анҷоми рӯзи корӣ , мӯзаҳои 
резиниро пӯшида, ба гармхонае, 
ки дар шафати хонаи ӯ ҷойгир аст,  
ворид мешавад. 

«Барои ман муомила бо замин - 
ҳаловати олитарин аст. Ман нав 
истифодабарии дастпӯшакро ёд 
гирифтам, мехостам ҳатман бо 
дастонам ба замин бирасам»

Ханаи ӯ дар канори Берд, дар он 
қисме, ки ҷангал ба шаҳр наздик 
мешавад, ҷойгир аст.  Арев - биолог 
аз рӯи маълумот мудири қисми 
таълими мактаби №3-и шаҳри 
Берди марзи (вилояти) Тавуш кор 
мекунад. Ӯ иқрор мешавад, ки 
кор бо замин пас аз рӯзи корӣ дар 
мактаб - барояш тамоман ҷаҳони 
дигар аст. 

«Вақте, ки тавассути телевизиони 
нилгун гармхонаҳои калони сабзро 
дидам, орзу кардам ва аз худ 
пурсидам: «Аҷиб, ягон вақт ман 
ҳам соҳиби гармхона мешавам?».  
Имконият пайдо шуд, ман кӯшиш 
ба харҷ додам, ки дар ин барнома 
иштирок намоям ва лоиҳаи ман 
ғолиб омад».

Соли 2014, дар доираи лоиҳаи 
«Паси сар кардани камбизаоти 
дар марзи Тавуш»-и бо дастгирии 
Хазинаи кӯмаки Арманистон 
барнома оид ба сохтани хоҷагиҳои 
гармхона амалӣ карда мешуд.  
Дар доираи он занони минтақа 
бинес - лоиҳаҳои худро пешниҳод 
мекарданд. Арев Нерсисян соҳиби 
гранти 1,6млн. драм гардид, ки 

600 ҳазори онро қарзи сесола 
ташкил медод. 

Муаллимаи биология аллакай 
се сол аст, ки дар масоҳати 150 
метри мураббаъ ба парвариши 
помидор машғул аст. Дар Берд 
ҳама медонанд, ки помидори 
болаззатро аз гармхонаи Арев 
Нерсисян харидорӣ кардан 
мумкин аст. Ӯ нақша дорад, ки 
пурра аз ғизои кимиёвӣ даст 
кашида, 100% маҳсулоти худро бо 
тарзи органикӣ намояд.

Арев ба гармхона даромада, 
тамокуе (табак), ки дар шафати 
помидор парваришёбандаро 
нишон медиҳад. Ба гуфтаи ӯ 
тамоку дар мубориза бо ҳашарот 
ва бемориҳо кӯмак мерасонад.

«Солҳои шӯравӣ дар вилояти 
Тавуш 2-3 фоизи тамокуи тамоми 
Иттифоқи советӣ парвариш 
карда мешуд. Он вақт байни ҷӯякҳо 
помидору бодиринг парвариш карда 
мешуд. Умуман, ба онҳо ягон чиз 
намепошиданд, чунки табак аз худ 
моддаҳое, ки сабзавотро муҳофизат 
мекунанд, ҳосил менамуд» 

Арев мегӯяд, ки яке аз сабабҳои 
ташкил кардани гармхонааш 
дар он аст,  ки пас аз ба нафақа 
баромадан худро бо кори доимӣ 
таъмин намудан мебошад.

«Дар Арманистон ба нафақа 
баромадан барои бисёриҳо хеле 
таъсири манфӣ мерасонад. Ман 
худам барои худам ҷойи кор 
ташкил намудам. Пас аз 63-солагӣ 

мехоҳад лоиҳаи нави худро «Сабати рангоранг» 
номгузорӣ намояд. Барои ташкили фурӯш биологи 
соҳибкор ният дорад, ки бо истифода аз интернет, 
шабакаҳои иҷтимоӣ, ба мизоҷони худ пешниҳод 
намояд, ки сабзавоти интихобкардаашонро ба сабати 
бофташуда мустақиман аз ҷӯяк ҷамъоварӣ карда 
шударо пешниҳод намояд. 

Бо ин навовариҳои муаллима хотима намеёбанд. 
Аз рӯи лоиҳаи дигари Green Lane Арев ба нақша 
гирифтааст, ки дастгоҳи хушккунӣ насб намояд ва 
хушкмеваҳои органикиро истеҳсол намояд.  

Орзуи деринааш он аст, ки дар хонаи шахсиаш хостел 
(меҳмонхона) ташкил намояд. Ӯ бовар дорад, ки 
талабот мавҷуд аст. Ҳарчанде, ки  минтақа бо сарҳади 
Озарбойҷон наздик аст ва дар ҳолати низои ҷангии 
яхбасташуда қарор дорад, сайёҳон ба ин нигоҳ 
накарда, ба инҷо ташриф меоранд.

«Аллакай соли панҷум аст, ки дар инҷо фестивали асал 

ва буттамеваҳо доир карда мешавад, ки ба он саҳёҳони 
зиёде меоянд. Одамон ҳарос надоранд, меомаданд ва 
боз хоҳанд омад».

Арев, мисли дигарон метавонист кайҳо барои 
ҷустуҷӯи шароити беҳтари зиндагӣ аз Берди хурдакак 
фирор намояд, вале муаллима - бонуи соҳибкор 
мегӯяд, ки танҳо дар ҳамин замин худро хуб ҳис 
мекунад ва фикри фирори одамон аз Арманистон 
ӯро ба ташвиш овардааст. 

«Ман аз ҳаётам, вазъияти  мамлакат шикоят 
надорам, вале ягон нафар агар шикоят намояд, ҳамоно 
мӯзаҳои ифлос ва дастони худро нишон медиҳам… Ман 
фикр мекунам, ки ҳама чиз аз одам вобастааст ва агар 
чизе ба вуҷуд оварданӣ бошӣ бояд меҳнат кунӣ, фикр 
карда ақидаҳои худро амалӣ созӣ. Чунин замин, чунин 
об, чунин ҳаво дигар дар ягон ҷой вуҷуд надорад».

Аз маводи иттилоотии urbnews.com истифода 
шудааст.

ҳаёт ба охир намерасад».

Рӯ ба рӯи гармхона дар масоҳати 150 метри мураббаъ 
буттаҳои тамашк (малина) паҳн шудаанд. Ин натиҷаи 
амалисозии бизнес - лоиҳаи якҷоя бо ташкилоти 
«Green Lane –дастгирии хоҷагии қишлоқ» дар соли 
2013 мебошад.

«Ман фикр кардам растаниеро парвариш намоям, 
ки нигоҳубини он ҷисмонӣ осон бошад ва тамашкро 
интихоб намудам.  Агар сари вақт растаниро коркард 
намоӣ, дар мавсим танҳо рафта, ҷамъоварӣ намудани 
буттамева мемонад». 

Пас аз ба нафақа баромадан, Арев ният дорад, ки 
фурӯши сабзавоти гармхонаро ба роҳ монад. Ӯ 



14 15Маљаллаи ѓизои мактабї

ПОМИДОР, БОДРИНГ ВА 
КАЛАМФУРИ БУЛҒОРИ:  
Нақши сабзавотҳо дар 
ташкили ғизои ратсионии 
кӯдакон дар мактаб
Ғизои ратсионии - барои таъмини рушди мунтазами ҷисмонӣ ва рӯҳии кӯдакон асос мебошад. Он 
муқовиматро зидди беморӣ, қобилияти ақлӣ ва азхуднуниро афзоиш медиҳад.

Арзиши ғизои ратсиони ҳангоми зиёд гардидани азхудкунии таҳсили хонадагон афзоиш меёбад. 
Барномаҳои таълимии ҳозиразамон хеле мураккабанд. Маълумоти зиёдие, ки ба кӯдакони мактабҳо 
мунтаззам ворид мешавад, боиси он мегардад, ки онҳо ба системаи асабҳои майнаи сар фишори 
ҷиддӣ мерасонад. Дарқатори чизҳои дигар, ғизое, ки дар мактаб хуб ба роҳ монда шудааст, кӯмак 
мекунад, ки ин фишорро бартараф созад.

Барги салат, карам, бодиринг, помидор, қаламфури 
булғори ва дигар сабзавотҳо бояд ҳатман дорои 
ратсиони мактабӣ бошад.

Арзиши сабзавотҳо, ки дар он вояи баланди намак 
ва витаминҳо барои организми кӯдак  мебошад 
вобастаги дорад. Илова бар ин, сабзавот манбаи 
муҳимтарини бисёри моддаҳои биологӣ мебошад: 
баъзе аз онҳо протсесси иваз шавии организмро 
беҳтар мекунад, аз безараргардонии оксидҳо ҳангоми 
ҳозима кардани гӯшт, шир ва орд, фишори хунро 
муқаррар мекунанд; дигаре - деворҳои рагро тақвият 
медиҳанд, онҳоро эластик карда, коҳиши холестирин 
дар хун ва моеъи баданро дар бар мегирад.

Сабзавот дорои хусусиятҳои арзишманд барои 
ҳозима кардани сафедаҳо, равғанҳо ва карбогидратҳо 
мебошанд, бинобар ин, онҳо на танҳо ҳамчун 
хӯрокҳои мустақил, балки ҳамчун гарнир барои моҳӣ 
ва гушт муфид астанд. Ғизои кӯдакон  бе сабзавотҳо 
пурра ҳисоб намешаванд. Сабзавотҳои тару тоза 
бештар дорои витаминҳо мебошанд.

Бодиринг арзиши махсуси парҳезӣ дошта арзиши 
баланди  ғизоӣ, барои кӯдакон, хеле муфид аст дорад.

Онҳо бисёр об доранд - то 97%, аммо дигар маводҳои 
дар бодиринг мавҷудбуда, боиси хосиятҳои 
шифобахшии онҳо мешаванд. Бодиринг дорои қанд, 
ғозҳо, ферментҳо ва намакҳои маъданӣ: Калий, 
Натри, Калсий, Магний, Оҳан, Фософор, инчунин 

Йод ва Сулфур мебошад. Дар онҳо ва витаминҳо C, 
гурӯҳи B, P, PP ва провитамин  A мебошад.

Бодиринг ба кори системаи дилу рагҳо таъсири 
мусбат расонида, варами баданро коҳиш медиҳад, 
фишори хунро коҳиш медиҳад ва барои коҳиши 
холестирин мусоидат мекунад.

Ба системаи ҳозима таъсир самарабахш  мерасонад, 
ки ба кори ғадуди зеъри меъда мусоидат мекунад ва 
бо исҳоловари сабук  дорост. Огоҳӣ дода бо бемориҳои 
ҷигар, гурда ва талха ва дар мубориза бо кӯмак 
мерасонад. Дар тоза кардани организм аз токсинҳо 
ва заҳролудҳо кӯмак мерасонад ва ҳозимаро осон 
мекунад

Помидор (томат) дар байни сабзавотҳо арзиши  
серғизои ва хеле бо маззаи хуб фарқият дорад. Он 
бой аз витаминҳои  (С, И1, В2, Р, К, провитамин А, 
кислотаи фолий) мебошад. Инчунин он дорои қанд, 
ғоз ва минералҳои зиёд (Калий, Натри, Калсий, 
Магний, Оҳан, Мис, инчунин Йод) мебошад.

Дар помидор Витамини С мавҷуд аст, ки дорои он на 
кам аз афлесун ва лему мебошад.  

Помидори тару тоза ва афшураи помидор -  барои 
пешгирии авитаминоз воситаи хуб аст. Помидор 
барои ҷудо кардани шарбати меъда ва беҳтар 
кардани ҳозима мусоидат мекунад.   Помидор ғози 
заиф дорад, он меъда ва рудаҳоро осеб намедиҳад.   

Помидор ба кӯдакони гирифтори бемориҳои 
вайроншавии хунгарди дар гурда тавсия дода 
мешавад.  Хлор ва Сулфур, ки дар помидор ҷойгир 
аст, ба хориҷ кардани токсинҳо аз организм кӯмак 
мекунад. Помидор хун ва ҷигарро тоза мекунад, 
инчунин бо шарофати дороии оҳан ва фолий дар он, 
ба хунофарӣ мусоидат мекунад.  

Аз сабаби дороии калий ва витаминҳо дар таркиби 
помидор, он воситаи  табобатӣ дар бемориҳои дилу 
рагҳо, фарбеҳшавӣ ва бемориҳои вайроншавии 
узвҳои ҳозима  мебошад.

Аз помидор, Шумо метавонед хуришҳо, афшураҳо 
барои кӯдакон тайёр кунед ва инчунин онро дар 
тайер кардани  хӯрокҳои якум низ истифода баред. 

Дар урфият чунин масал ҳаст: “ Касе қаламфури 
булғори хурад, умраш дароз мешавад.”  Қаламфури 
булғори маҳсулоти ҳифзкунанда организм ба ҳисоб 
меравад: он дорои моддаҳои зиёде мебошад, ки 

муқовимати баданро зидди беморӣ баланд мекунад.

Меваҳои қаламфури булғори бой аз қанд (асосан 
глюкоза ва фруктоза) буда дар таркиби онҳо 
сафедаҳо, равғани эфир, кислотаҳои органикӣ (себ ва 
лимӯ) мебошад. Дар қаламфури булғори минералҳои 
зиёд монанди Калий, Калсий, Оҳан, Магний, Фосфор 
инчунин  витаминҳои B1, B2, E, PP ва кислотаи фолий 
мебошад.

Аз рӯи дорои витамини С, қаламфури булғори дар 
байни ҳамаи сабзавотҳо дар ҷоӣ якум меистад. 
Қаламфури булғори инчунин витамини Р-ро дошта 
он рагҳои хунгардро мустаҳкам мекунад.

Қаламфури булғори бой аз провитамини А буда, он аз 
рӯи миқдор баробари сабзи мебошад. Маҳс витамини 
А муқовимати баданро маҳсусан зидди  шамолкашӣ  
таъмин менамояд, инчунин  муҳофизати пӯст ва 
луобпардаи баданро муҳофизат мекунад.

Қаламфур барои хуновариӣ ва хунгардии мӯътадил 
дар организми одам, дар азхуд кардани Охан кӯмак 
мерасонад. Он инчунин ҳазомаи муқаррариро 
тақвият медиҳад, системаи марказии асабро 
мустаҳкам мекунад ва табобати беҳтарин  зидди 
зуком ва авитаминоз мебошад. Силитсий, ки дар 
таркиби қаламфури булғори мавҷуд аст барои зебо 
ва солим будани  мӯй, пӯст ва  дандонҳо муфид аст. 

Ғизои ратсиони  - дар хӯрок ва ғизои 
ҳаррӯзае, ки  истеъмол мекунем ҳамчун 
манбаи сафеда, равған, карбогидратҳо, 
витаминҳо ва минералҳо - шир ва 
маҳсулоти ширӣ, гӯшт, моҳӣ, меваю 
сабзавот, ғалладона ва маҳсулоти 
ғалладонара  дар бар мегирад. 

Бодиринг дар давоми  ҳазорсолаҳо кишт карда мешавад. Дар қадим онҳоро  
мисриён, юнониён ва румиён истеъмол мекарданд.  Ватани бодиринг Ҳиндустон  
мебошад, ки онҳо бодрингро 3000 сол пеш аз даври мо парвариш мекардан. Соли 
200-уми пеш аз даври мо сафири чинӣ, ки ба Эрон омада буд,  нахустин бодирингро 
дид ва онро ба Чин овард.

Афшураи помидор – нушокии пур аз витамин,болаззат ва серғизо 
мебошад. Ӯ пурра хосияти ғизоии сабзавоти  тару тозаро нигоҳ 
медорад. Як стакон афшура қариб вояи нисфи шабонарӯзии 
провитамин A ва витамини C, ки ба организми одам муҳимаст, 
дорост. 




