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Яке аз тамоюли асосии љањони имрўз тараќќї додани бозори гўшт мебошад.
Камбудї барои таъмини истеъмолкунандагон ва истењсоли мањсулоти гўшти ин ашѐи
хом (гўшт) мебошад.
Барои инсон гўшт ва мањсулоти гўштї ањамияти хеле муњим дорад, чунки онњо
барои организм манбаи сафедањои пурбањо, равѓан, витаминњо, моддањои минералї ва
экстрактивї мебошанд.
Зиѐд намудани истењсоли гўшт дар љумњурї боис ба таъмин гардидани ањолї бо
гўшт ва мањсулоти аз он тайѐркардашуда мегардад.
Фароњам овардани фаровонии мањсулоти хўрокворї, махсусан, шир ва гўшт барои
пурра ќонеъ намудани талаботи рўзафзуни ањолии Тољикистон ва саноати кишвар бо
ашѐи дурушти хоми пўсту чарм аз љумлаи муњимтарин масъалањои иќтисодиѐти миллии
кишвар ба шумор меравад.
Дар кишвари мо њам ба монанди дигар мамлакатњои кўњистонии Осиѐ барои
афзоиш додани саршумори чорвои гўштї беш аз пеш пурра истифода бурдани
чарогоњњои баландкўњ ва алафзорону нишебињои кўњњо аз ањамияти вижа бархўрдор
аст. Дар чунин манотиќ майдонњои басо густурдаи заминї воќеъ дар баландии зиѐд ва
бештар дорои чунин маљмўи омилњои иќлимї, хўрокї ва ѓайра мебошанд, ки дар он љо
дар фасли зимистон парвариш намудани њайвоноти хонагї, махсусан зотњои
наслдињанда мушкил ва ѐ имконнопазир буда, аз лињози иќтисодї манфиатовар нест [2].
Чарогоњњои алпї ва субалпии Љумњурии Тољикистон беш аз 3,8 млн гектарро
ташкил намуда, аксарияти онњо дар баландињои аз 2 то 4,5 њазор метр аз сатњи бањр бо
маљмўи шароити вижаи иќлимї, хўрокї ва ѓайра воќеъ гардидаанд. Дар чунин
чарогоњњо парвариши чорвои калони шохдор, гўсфанд ва асп дар фасли тобистон хеле
душвор ва зимистон, амалан имконнопазир мебошад ва чунин чарогоњњо танњо барои
чаридани ќутосњои хонагї муносиб мебошанд [1].
Парвариш ва нигоњубини њайвонот дар чунин њудудњо амри зарурї мебошад, зеро
он зариби истифодаи сарватњои табииро афзоиш дода, барои ба даст овардани
мањсулот аз њар гектар замин заминаи муносиб ба вуљуд меоварад. Аз ин љост, ки
масъалаи интихоби њайвоноте, ки бо самараи болотарин чунин њудудњоро истифода
намоянд, ба миѐн меояд. Таљрибаи чандинсола нишон медињад, ки дар ин робита
бењтарин њайвонот ќутосњо мебошанд, ки дорои хусусиятњои хос буда, ба љанбањои
вазнини зиндагї дар шароити сахти кўњњои баланд, даштњо ва биѐбонњои баландкўњ,
дар њавои кушод ва танњо истеъмоли алафи замин мувофиќат карда, аз ин лињоз дар
миѐни дигар чорвои хонагї беназир мебошанд. Мањз њамин ва дигар хусусиятњои
ќутосњо зарурати таваљљуњ ба ќутоспарвариро њамчун соњаи мусоидаткунанда барои ба
даст овардани мањсулоти арзон бидуни харољот барои сохтмон ва захира кардани
хўрока ва расонидани зарар ба парвариши дигар намудњои чорвои хонагї таќозо
менамояд [1,4].
Гӯшти чорвои забҳшуда як сарчашмаи ивазнашавандаи ғизоҳои арзишманд сафедаҳо ва равғанҳо мебошад, ки дар организми инсон њазм мешаванд. Гӯшт ин як
қисми муњими хўроки инсон мебошад, ки эњтиѐҷоти бадани одамро ба ҳама
аминокислотаҳои ивазнашаванда, кислотаҳои равғании серғизо, баъзе витаминҳо,
минералҳо ва дигар моддаҳо қонеъ мегардонад. Гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ дар хўрокаи
инсон аҳамияти махсус доранд. Онҳо таъминкунандагони асосии љузъи сафедањои
пурбањо ва баландњазмшаванда мебошанд.
Гӯшти ќутос аз ҷиҳати экологӣ тоза аст, парҳезӣ (ѓизонокї дар 100 грамм гӯшти
қутос тақрибан 110 ккал), аз ҳама ҷиҳат безарар аст, таркибаш пурра ва аз гемоглобин
бой мебошад. Қутосҳо одатан, ба касалиҳои гуногун мубтало шуданро надоранд, ин

омилҳо ба бадани қутос таъсири мусбат мерасонанд ва дар натиҷа ба мањсулотњои
дуюмдараљаи гӯштї ва гӯшти он таъсир мерасонанд. Хусусияти хуби ин маҳсулот аз он
вобаста аст, ки дар он миқдори зиѐди оҳан мебошад ва ба осонӣ ҳазм мешавад [3,5].
Бовуљудияти кам будани ѓизонокии гўшти ќутос як ќатор моддаҳои фаъоли
биологї низ мављуданд, ки барои саломатии инсон аҳамияти бузург доранд. Аз он
ҷумла, истифодаи мунтазами он ба мустаҳкам намудани системаи устухонбандї,
ташаккули мушакҳо кумак мекунад, гузариши рагҳои хунро коҳиш медиҳад, ба эътидол
овардани равандҳои метаболикӣ ва хунофариро таҳрик медиҳад, таъсири
антиоксиданти, зиддиилтиҳобӣ ва тоникиро хуб мегардонад.
Дар маќола оид ба ањамиятнокии гўшт ва имконияти зиѐд намудани истењсоли он
сухан меравад. Њамчунин маълумоти муқоисавӣ дар бораи динамикаи истеҳсоли ашѐи
хом (гӯшт) оварда шудааст. Таҳлили маълумот нишон дод, ки солҳои охир муътадилӣ
ба назар мерасад. Манбаъҳои асосии истењсоли ашѐи хом дар Ҷумҳурии Тољикистон ин
чорвои калони шохдор, гӯсфанд ва буз мебошанд, дар ҳоле ки аспҳо ва қутосҳо қисми
ками манбаи иловагии протеини арзишманди чорво мебошад. Олимон арзиши ғизоии
гӯшти қутосро барои истифодаи минбаъда ва дар истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ нишон
додаанд. Маълум гардидааст, ки гўшти қутос аз ҷиҳати ғизоӣ ва биологӣ аз гӯшти
чорвои калони шохдор каме фарқ дорад, намуди дигар доранд, яъне рангаш тира,
њолаташ сахт ва дорои бўйи хос мебошанд.
Тадқиқотҳои тањлилӣ имкон доданд, ки арзиши ғизоии гӯшти қутос аз мавќеи
зисти онњо-баландињо низ вобаста мебошад. Масалан, миқдори кислотаҳои равғанї ба
серғизої ва аз дараҷаи зисти қутосҳо мебошад. Миќдори бофтаи пайвасткунанда, ки
метавонад ба мувофиқати маҳсулоти тайѐр таъсир расонад, дар гӯшти қутос нисбат ба
гӯшти чорвои калони шохдор 12,1% зиѐдтар аст. Маълум шудааст, ки ҷараѐни гликолиз
дар гўшти љавонақутос дар муқоиса бо гӯшти чорвои калони шохдор тақрибан як
шабонарўз зиѐдтар мегузарад. Сахтии гӯшти ќутос боис бо зиѐд будани бофтањои
пайвандї буда, торикии зиѐд бошад, аз алоќамандии миқдори зиѐди миоглобин дар
гўшт аст.
Хусусияти назарраси мањсулнокии гӯшти чорво ва махсусан, ташаккули онњо аз
миқдор ва сифати гӯшт, ки пас аз забҳ кардани чорво, ба даст овардан мумкин аст
муайян мегардад. Зеро афзоиши вазни зинда инъикос намеѐбад, тағйиротро дар танаи
љавона бо синну сол, вобаста аз намудҳо, зот, генотипи синну сол ба вуҷуд намеорад, ки
ин аз шароити нигоҳдорӣ ва парвариш вобаста мебошад.
Барои баҳодиҳӣ ва омӯзиши сифатҳои гӯштӣ забҳкардаи нарќутосњо дар гурӯҳҳои
таҷрибавии гуногун дар синни 18 ва 24 - моҳа гузаронида шудаанд, ки дар љадвали 1
нишон дода шудааст.
Яке аз нишондињандањои муњими тавсифкунандаи сифати љуссаи гўшт таркиби
морфологии он мебошад, ки аз рўйи таносуби бофтањои мушакї, равѓанї, устухонї ва
бофтањои пайвасткунанда муайян карда мешавад. Бо маќсади омўзиши таркиби
морфологии љуссаи гўшт баромади гўшти лањм ба таври аз бофтаи устухону пайвандињо
људокардаи нимтанаи чорвои тањќиќшавандаи забњшуда роњандозї гардид.
Љадвали 1.
Таркиби морфологии гўшти нимтанаи ќутос ( X Sx )
Нишондињанда
Вазни гўшти нимтанаи сардшуда, кг
Гўшти лањм, кг
%
Бофтаи мушакї
%
Бофтаи чарбу
%
Устухонњо
%
Рагупайњо
%
Зариби сергўштї

Синну сол, моњ
18
30,19±0,75
23,22
70,0
21,68±0,15
71,81
1,54±0,02
5,10
5,38±0,04
17,82
1,57±0,17
5,20
4,32

24
54,60±0,56
42,38
71,16
39,68±0,61
72,67
2,70 ± 0,05
4,95
10,26±0,09
18,79
1,86±0,05
3,41
4,13

Таркиби гӯшти ќутос дорои миќдори зиѐди компонентњои гуногун мебошад, ки
бештар ѓизонокии он аз таносуби бофтањои мушакї, равғанҳо ва дигар бофтаҳо
вобаста аст. Дар гӯште, ки бофтаи равғанї мушоњида мешавад, ҳамон тавре ки бофтаи
мушакї мушоҳида мешавад, он серѓизо мегардад. Таркиби химиявї ва сифатии гӯшти
қутосҳои забњгардидаи 18 ва 24 - моҳа дар ҷадвали 2 нишон дода шудааст.
Љадвали 2.
Таркиби химиявии гўшти ќутосњои сину соли гуногун, ( X S x )
Нишондодњо
Намнокї, %
Моддањои хушк, %
Равѓан, %
Сафеда, %
Намакњо, %
Калсий, мг /кг
Фосфор, мг/кг

Синну сол, моњ
18
72,86±3,09
27,14±1,28
5,23±0,07
20,80±1,56
1,11±0,031
0,082±0,007
3,69±0,02

24
72,60±2,97
27,40±2,06
5,63±0,06
20,62±1,42
1,11±0,026
0,081±0,007
3,72±0,03

Тавре ки маълумоти ҷадвал нишон медиҳанд, шиддатнокии фарбењшавї на дар
ҷавона, балки дар чорвои калон низ рух медиҳад. Дар сурати мавҷуд будани чарбуи
гӯшт аз 5,23 то 4,90% мутаносиб мебошад.
Ќайд кардан зарур аст, ки дар гӯшти ќутос бо синну сол сафедањо 20,22 - 21,0% - ро
ташкил медињад. Гӯшти љавона маҳсулоти гаронбаҳои хӯрокворӣ мебошад ва дар
таркиби он гурӯҳҳои макро ва микроэлементҳо зиѐд мебошад.
Калсий аз 0.07 то 0.082 мг% ва фосфор 384 - 380 мг% муқаррар карда мешавад.
Эҳтимоли бой будани элементњои таркиби гўшт вобаста аз миқдори зиѐди таркиби
хӯроки чорво, ки дар чарогоҳҳои баландкӯҳ аст ва аз он истифода намудани он
мебошад.
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АННОТАЦИЯ
МЯСО ЯКОВ КАК СЫРЬЕ В УВЕЛИЧЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ
ПРОДУКТОВ
В статье автором приводятся значимость и перспективы использования мяса яков,
как сырье для мясной промышленности в Республике Таджикистан. Было выявлено, что
мясо яков незначительно уступает по качеству биологических свойств, по сравнению с
крупным рогатым скотом. Химический состав мяса яков имеет с большое сходство к
мясом КРС-и различается только по жирности.
Аналитические исследования показали, что пищевая ценность мяса яков, также
зависит от среды их обитания. В перспективе развития мясной промышленности, мясо
яков является прочным резервом.
Ключевые слова: экотип, популяция, альпийский, метаболиты, экстрактивные, тело,
костистость, антиоксидант, протеин, коэффициент мясность, мышечная ткань.

АННОТАТСИЯ
ГЎШТИ ЌУТОС ЊАМЧУН АШЁ ДАР ЗИЁД НАМУДАНИ ИСТЕЊСОЛИ
МАЊСУЛОТИ ГЎШТЇ
Дар мақола муаллиф аҳамият ва дурнамои истифодаи гӯшти қутосро ҳамчун ашѐи
хом барои саноати гӯшти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасвир мекунад Муайян карда шуд, ки
гӯшти қутос аз ҷиҳати сифат аз биологӣ нисбат ба чорпоѐн каме пасттар аст. Таркиби
химиявии гӯшти қутос ба гӯшти чорпоѐн хеле монанд аст, танҳо аз рӯи равған фарқ
мекунад.
Таҳқиқоти таҳлилӣ нишон доданд, ки арзиши ғизоии гӯшти қутос аз зисти онҳо
низ вобаста аст. Дар рушди ояндаи саноати гӯшт гӯшти қутос захираи мустаҳкам аст.
Калимањои калидї: экотип, популятсия, алпї, метаболикї, экстрактивї, љусса,
серустухонї, антиоксидант, протеин, зариби сергўштї, бофтаи мушакї.
ANNOTATION
YAKS MEAT AS THE RAW MATERIALS IN THE PRODUCTION IMPROVING OF MEAT
PRODUCTS
In the article, the author describes the significance and prospects of the use of yak meat as a
raw material for the meat industry at the Republic of Tajikistan. It was found that yak meat is
slightly inferior in quality to biological properties beside to cattle. The chemical composition of yak
meat from cattle is almost equally but differ only in fat content. Analytical studies have shown that
the nutritional value of yak meat also depends on their habitats. In the future development of the
meat industry, yak meat is a enduring for reserve.
Key words: ecotype, population, Alpine, metabolites, extractive, body, bone content,
antioxidant, protein, coefficient meatiness, muscle tissue.
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