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ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                                            ФИЛОЛОГИЯ 

 

ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ В  

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
 

Абдуллоева С.Ш. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Для установления связи между предложениями-элементами ССП в русском языке 

используются следующие соединительные союзы: и, да, тоже, также. ССП с соединительным 

союзом и могут иметь неоднородный состав с количественной точки зрения. В отличие от ССП 

с противительными союзами но, а, они могут включать три и более предложения-элемента. 

Подобные конструкции особенно часто встречаются в поэтической речи: С поэтами сплошная 

скарлатина, и смерть нейдет и жисть не пережить, и в виртуальный шар простолюдина их не 

ввернуть, не встроить, не пришить. Виктор Кривулин. Последний поэт [4, с. 26]. Пострел 

изрядно постарел, и школьница хватила лиха, и снег осенний запестрел, и снова стало  тихо-

тихо. Сергей Гандлевский. «Осенний снег упал в траву; Но там и телефона нет, и никакого 

звона нет, и нет печали и веселий. Семен Липкин. Брат; Почему столько слов, столько лиц 

беспросветных, и  под силу ли мне их восполнить потери, и вернуть им слова откровений 

заветных? Вениамин Блаженный. Почему столько нищих толпится за дверью. 

Для ССП с союзом и характерно разнообразие отношений между их предложениями-

элементами. Как уже кратко упоминалось, хотя у предложения-элементов ССП с союзом и связь 

всегда соединительная, однако внутри соединительных отношений можно выделить подвиды:  

1) временные отношения;  

2) причинно-следственные отношения;  

3) присоединительно-определительные отношения;  

4) сопоставительно-противительные отношения.  

Основой подобного деления является соотношение смысловой составляющей 

предложений-элементов ССП.   

Большинство ССП  с союзом и  выражают временную связь двух и более событий, 

действий, явлений, обозначая их одновременность или последовательность. Одновременность 

подразумевает полное или частичное совпадение во времени: Нянька приходила утром 

запыхавшаяся, вечно опаздывала, и он ждал ее, уже одетый, упершись лбом в стену, радуясь 

минутам забытья. Александр Иличевский. Улыбнись; Она видела его лицо, и он смотрел на нее. 

Полина Волошина, Евгений Кульков. Маруся; Но Мокрухтин уже так не думал, и она видела это 

по его глазам. Елена и Валерий Гордеевы [3, с. 22]. Не все мы умрем; Радость ее омрачилась, 

стало неловко, будто ее поймали на чем-то запретном, и она понимала, что виновата. Василь 

Быков. Знак беды; У нее покраснела кожа вокруг губ, как намордник, и она сказала в сторону 

другим, человечьим, страдающим голосом.  Александр Терехов. Каменный мост [6, с. 72]. 

ССП с союзом и также выражают присоединительно-определительные отношения. В 

подобных случаях ССП включают два простых предложения, при этом второе предложение-

элемент будет нести семантику уточнения, пояснения, добавления к тому, о чём говорится в 

первом: Он любит начать фильм пейзажем головокружительной красоты и покоя, и это будет 

как недостижимый для суетной жизни идеал. Валерий Кичин. Поэзия компьютера; У него у 

самого есть сила воли, и он решит. Виктор Розов. В поисках радости [5, с. 83] Та-Кем замкнут, 

и  в этом его проклятие. Иван  Ефремов. На  краю  Ойкумены. 

Широкое распространение в русском языке получили ССП, которые содержат сказуемые 

предложений-элементов, выражающих последовательные действия в форме глаголов в 

прошедшем времени. При этом порядок расположения предложений-элементов точно 

соотносится с порядком действий, событий, состояний, которые описываются в них. 

Последовательность, однако, может осложняться причинно-следственными отношениями. 

Приведем примеры: Вронский сказал глупость, которой легко положить конец, и я ответила так, 

как нужно было.  Лев Толстой. Анна Каренина; Но он вышел, и я осталась одна. Вениамин 

Каверин. Два капитана; Положение семьи укрепилось, и я начал снова подумывать о своём 

образовании. Анатолий Рыбаков. Тяжелый песок. 

ССП с союзом и также выражают причинно-следственные отношения, описывая действие 

и его результат. Подобные ССП включают только два предложения-элемента: в первом 

описывается действие, явление или событие, которые являются причиной действия, явления или 
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события, описывающиеся во втором предложении-элементе: Арсений знал, что выводить вшей 

трудно, и ему стало жаль Евдокии. Евгений Водолазкин. Лавр; Она долго болела, а теперь она 

умерла, и ей стало хорошо. Евгения Власова. Дети и смерть; Этим я еще больше раздразнил 

пантеру, и она превратилась в маленький черный вихрь. Вальтер Запашный. Риск. Борьба. 

Любовь; Затем они рассмеялись, и мне стало полегче. Сергей Довлатов. Чемодан; С годами 

исчезли романтические черты и легкость в движениях, и она превратилась в полную и вялую 

женщину, – это отмечают единодушно все биографы Диккенса. Юрий Безелянский. В садах 

любви. 

Иногда ССП с союзом и могут выражать сопоставление с оттенком противопоставления. 

Так же, как и в ССП других видов, сопоставительно-противительные отношения в таких случаях 

основаны на соотношении содержания предложений-элементов [1, с. 49]. В таких ССП нередко 

встречается антонимический параллелизм структуры предложений-элементов: Зря я так скрипел 

– ясно ведь, что ветра нет, и всё-таки я ещё поскрипел немного. Юрий Коваль. Сиротская зима; 

Правда разъединяла нас, и все же я продолжал ее твердить. Юрий Азаров. Подозреваемый; 

Короче, мне он нисколечко не нравится, и все-таки он сидит у меня вот тут, в печенках. 

Екатерина Завершнева. Высотка; Никто не должен был ее встречать, и все же она расстроилась, 

проходя сквозь плотную толпу встречающих. Татьяна Устинова. Подруга особого назначения. 

В ССП с союзом тоже  выражается сравнительно-уподобительные отношения: действие, 

признак, явление во втором предложении-элементе уподобляются или отождествляются с 

действием, признаком, явлением, описанным в первой части. [2,47]Такое же значение несет союз 

также.  Данные союзы располагаются рядом с выделяющимся им словом, которое уподобляется 

либо отождествляется. Союзы являются синонимичными союзу и.  

В русском языке употребление союза также характерно чаще для книжно-письменных 

стилей: На мой взгляд, это предмет другого закона, он также мною внесён в Госдуму и 

называется "О возвращении имущества религиозным организациям". Игорь Пылаев. Число 

избранных; В продолжение всей своей жизни он выступал тем, кем был, без фраз и без 

притворства, и умер он также с полным сознанием самого себя и своего положения. Юрий 

Безелянский. Герой. Бунтарь. Анархист; Как в младенчестве не могла запомнить дорогу из 

Севастополя, так и теперь в пылу ночного боя она также не разглядела путь в Севастополь. 

Вацлав Михальский. Для радости нужны двое. 

При этом союз тоже используется преимущественно в устно-разговорных стилях:  

Госпиталь разгромили, но Гелаева там не нашли, среди убитых его тоже не обнаружили. 

Геннадий Трошев. Моя война. 

Таким образом, после рассмотрения ССП с соединительными союзами можно отметить, 

что:  

1) ССП с союзом и могут обладать количественно неоднородным составом, что обычно 

свойственно поэтической речи;  

2) ССП с союзом и имеют широкий спектр типов отношений между предложениями-

элементами;  

3) множество ССП  с союзом и  обозначают временные отношения, при этом бывают 

одновременные и последовательные отношения;  

4) существуют ССП с союзом и, состоящие из двух элементов и выражающие причинно-

следственные отношения;  

5) также существуют ССП с союзом и, включающие антонимичный параллелизм и 

обозначающие сопоставительные отношения;  

6) ССП с союзом тоже   и также обозначают сравнительно-уподобительные отношения и 

являются синонимичными, однако отличаются стилевым характером употребления: союз тоже 

употребляется чаще в разговорной речи, в то время как союз также чаще наблюдается в 

книжной речи.  
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ХОСАГИҲОИ МУНОСИБАТИ БАЙНИ ҶУМЛАҲО ДАР ҶУМЛАҲОИ 

МУРАККАБИ ПАЙВАСТ 
 

Дар забони русӣ барои пайваст намудани қисмҳои ҷумлаҳои мураккаби пайваст пайвандакҳои и, да, 

тоже, также истифода бурда мешаванд. Барои пайвандакҳои и, да дар дохили ҷумлаҳои мураккаби 

пайваст  муносибатҳои гуногун мансубанд. Қисми зиёди ҷумлаҳои мураккаби пайваст, ки бо пайвандаки 

и пайваст мешаванд, пайвастшавии ду ва ё зиёда воқеа ё ҳолатро нишон дода, пайдарҳамӣ ва ё дар як вақт 

содир шудани онҳоро мефаҳмонад. Ҷумлаҳои мураккаби пайвасте, ки бо пайвандаки и пайваст шудаанд, 

муносибатҳои ҳолату сабаб ва хулосаи онро  низ мефаҳмонанд. 

Ҷумлаҳои мураккаби пайваст бо пайвандаки  тоже ҳолати муқоисавиро баён менамоянд. 

Пайвандаки также дар забони русӣ барои истифода дар услуби бадеӣ хос аст. Пайвандакҳои также ва 

тоже синонимҳои пайвандаки и мебошанд. Лекин ин пайвандакҳо аз ҷиҳати истифодаи услубӣ фарқ 

мекунанд: пайвандаки тоже бисёртар дар нутқи гуфтугӯӣ, пайвандаки также бошад дар услуби бадеӣ 

истифода бурда мешавад. 

Дар баробари ин ин пайвандакҳо метавонанд дар услуби гуфтугӯӣ бе мамоният истифода бурда 

шаванд. Қисмҳои ҷумлаҳои мураккаби пайваст дорои муносибатҳои гуногун мебошанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: муносибатҳои гуногун, пайвандакҳо, синтаксис, ҷумлаҳои мураккаби пайваст, 

услуб. 

ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ  

В СЛОЖНОСОЧИНЁННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
 

Для установления связи между предложениями-элементами ССП в русском языке используются 

следующие соединительные союзы: и, да, тоже, также. Для ССП с союзом и, да характерно разнообразие 

отношений между их предложениями-элементами. Большинство ССП  с союзом и  выражают временную 

связь двух и более событий, действий, явлений, обозначая их одновременность либо последовательность. 

ССП с союзом и также выражают причинно-следственные отношения, описывая действие и его результат. 

В ССП с союзом тоже  выражается сравнительно-уподобительные отношения. В русском языке 

употребление союза также характерно чаще для книжно-письменных стилей. Союзы также и тоже 

являются синонимичными союзу и.  Однако они отличаются стилевым характером употребления: союз 

тоже употребляется чаще в разговорной речи, в то время как союз также чаще наблюдается в книжной 

речи.  

При этом эти союзы широко используются также и в устно-разговорных стилях. ССП с 

соединительными союзами имеют широкий спектр типов отношений между предложениями-элементами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: разнообразие отношений, союзы, синтаксис, сложносочинённые 

предложения, стиль. 
 

THE NATURE OF RELATIONSHIPS BETWEEN SENTENCES IN  

THE COMPOUND SENTENCES  
 

To establish the connection between the sentences-elements of the compound sentences in Russian, the 

following connecting unions are used: and, yes, also, also. For the compound sentences with the union and, yes, 

the diversity of relations between their proposals-elements is typical. Most of the compound sentences with the 

union and express a temporary connection of two or more events, actions, phenomena, denoting their simultaneity 

or sequence. Compound sentences with the union and also express a causal relationship, describing the action and 

its result. 

In the compound sentences with the union also expressed a comparative relationship. In Russian, the use 

of the union is also characteristic more often for book-writing styles. Unions are also synonymous with and. 

However, they differ in the stylistic nature of their use: the union is also used more often in colloquial speech, 

while the union is also more often observed in book speech. 

At the same time, these unions are also widely used in verbal and spoken styles. Compound sentences with 

connecting unions have a wide range of types of relationships between sentences-elements. 

KEY WORDS: diversity of relationships, alliances, syntax, compound sentences, style. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Абдуллоева Саноатхоним Шарифовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры русского языка и литературы БГУ емени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-86-53-76. 

 

ИБОРАҲОИ НАВ ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ МУОСИРИ ТОҶИК 
 

Шарифзода Ш.Х. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Забони тоҷикӣ яке аз забонҳои қадима буда, сохти лексикию грамматикии бою ғанӣ дорад. 

Таърихи забони тоҷикӣ чанд ҳазор солро дар бар мегирад. Ин таърихи дуру дароз барои забони 

тоҷикӣ бетаъсир набудааст. Дар ин таърихи тӯлонӣ, халқи тоҷик ҳодисаҳои гуногунро паси сар 
кардааст ва тамоми он ҳаводис рӯи забони тоҷикӣ таъсири худро гузоштаанд. Чун забони тоҷикӣ 

дар гирдоби ин ҳама сахтиҳо ва мушкилот қавӣ гашта, таъсири ҳаводиси таърихӣ ба сохт ва 
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заминаи аслии он дошта бошад ва бунёди аслии он бе тағйир мондааст. Аммо калима ва ибораҳои 

нав ҳамеша дар таркиби забони тоҷикӣ арзӣ ҳастӣ мекарданд, ки иллат ва сабабаҳои он гуногун 

аст. Мо дар ин нигоштаи хеш кӯшиш хоҳем кард, доир ба онҳо ибрози андеша намоем. Ҳамагон 

медонанд, ки забон ба масобаи як организми зиндааст ва он ҳамеша дар тағйиру таҳаввул 
мебошад.  

Дар ҳамин шакле, ки мо бо он ҳарф мезанем, ҳудуди 2000 солро дар бар мегиранд. Аммо 

қабл аз он забони тоҷикӣ бо номҳои дигар ва шаклҳои дигар низ вуҷуд дошт ва аз тарафи аксари 

аҳолии минтақа мавриди истифода қарор мегирифт. Чун мо бештар ба забони адабии муосир 
сару кор дорем, аз ин рӯ, мо ба садаҳои охири фаъолияти он рӯ меоварем. Масалан, ҳуҷуми 

арабҳоро дар қарнҳои VII-VIII мелодӣ ба Осиёи Миёна мегирем, ки пас аз забти тамоми ин 

минтақа арабҳо бештар аз 200 сол дар ин минтақа ҳоким буда, забони арабӣ дар ин муддат ба 
унвони забони расмии ҳокимони он замон буд. Аммо ин фишори беҳад низ натавонист, забонро 

аз байн бибарад, балки появу бунёди онро тағйир дода натавонист, вале калима ва ибораҳои 

зиёди арабӣ ба забони тоҷикӣ ворид шуданд. Хеле ҷолиб аст, ки ворид шудани калима ва 

ибораҳои арабӣ ба забони тоҷикӣ пас аз шикасти хилофат ва рафтани арабҳо боз бештар шуд, ки 
ин сабабҳои объективӣ ва субъективии худро дошт.  

Баъди пайдоиши хат дар кадом забон набошад, қолабҳои маъмул, унсурҳои гуногуни 

грамматикӣ, ифодаҳои махсуси баён, воситаҳои махсуси алоқа, ибора ва ҷумлаҳои гуногунсохту 
гуногунтаркиб пайдо шуда, дар натиҷаи такрори барзиёд, мавқеи устувор пайдо мекунанд. Ин 

ҷиҳатро дар мисоли забони тоҷикӣ ва забони адабии тоҷик баръало мушоҳида кардан мумкин 

аст. Чунончӣ:  

«Нахустин чизе, ки аз тиҳигоҳи тарафи чап бирӯянд, ду шараён аст» [9, с. 86]. 
Чунон ки мебинем, 1000 сол пеш аллакай услуби баён тарзи ифодаи фикр, қолабҳои 

маъмули ибораҳо ва ҷумлаҳо, воситаҳои алоқа ва ғайра унсурҳои забонӣ, ҷову мавқеи худро 

пайдо карданд.  
Дар ин ҷумла, ки аз ҷиҳати сохт мураккаб мебошад, дорои ду ҷумлаи сода, се ибора ва чор 

воситаи алоқа мебошад.  

Ин маънои онро дорад, ки кайҳо боз забони тоҷикӣ дар қолаби хаттӣ таҳкиму густариш 

ёфта будаст, чунки ҳамин радиф то ҳол идома дорад.  
Лекин бо вуҷуди ин вақте ки дар сохтори ҷомеа дигаргуниҳои куллӣ ба вуҷуд меоянд, 

руйдодҳои нав ба назар мерасад, дар сохти лексикӣ ва грамматикии забон низ як навъ 

дигаргуниҳо пайдо мешаванд. Масалан, дар ҳаёти халқи тоҷик баъд аз байн рафтани сохти 
сотсиалистӣ ва ба ҷойи он ташкил ёфтани сохти демократӣ дар таркиби луғавию лексикии забони 

тоҷикӣ, калима ва ибораҳои нав пайдо шуданд. Қабл аз он ки дар бораи ибораҳои нав чизе гуфта 

бошем, ба қоидаи ибора дар китобҳои дарсӣ рӯ меорем, масалан дар китоби «Грамматикаи 

забони адабии муосири тоҷик» (Душанбе, 1986) дар бораи ибора чунин таъриф оварда шудааст:  
«Ибора аз ду ва ё зиёда калимаҳои мустақил бо роҳи алоқаи тобеъ ташкил меёбад. Ибора 

дар ҷумла ҳамчун материал истифода мешавад. Аз ин рӯ, мисли калима танҳо ба воситаи ҷумла 

ба системаи воситаҳои коммуникативии забон дохил мешавад» [5, с. 3]. Аз ин таъриф бар меояд, 
ки барои ташкили ибора ҳатман аз ду калима бештар лозим мебошанд. Ҳоло мо бевосита ба 

баррасии ибораҳои нав мепардозем. 

Хоҳу нохоҳ пайдо шудани калимаю ибораҳои нав тақозои сохтори ҷамъиятӣ ва давру 

замон мебошад. Дар сохти сотсиалистӣ дар забони тоҷикӣ ва забони адабии тоҷик ибораҳоеро 
мушоҳида мекунем, ки дар таҳкими талаботи ҳамон сохт мавқеи махсусро ишғол менамуданд ва 

ифодагари маънову мазмуни ҳамон сохтор буданд. Чунончи, Комитети Марказии партияи 

Коммунистии Иттифоқи Советӣ, Котиби якуми партияи комунистии Республикаи Советии 
Сотсиалистии Тоҷикистон, бригадаи зарбдори колхози ба номи Ленин, Сиезди 7-уми КМКПСС, 

Пленуми 6-уми Партияи Коммунистии Тоҷикистон, Артисти Хизматнишондодаи РСС 

Тоҷикистон, Раиси госплани СССР, дар хусуси тасдиқ кардани указҳои президиуми Совети Олии 

СССР, қонуни Иттифоқи республикаҳои Советии Сотсиалистӣ ва ғайра. 
Азбаски ин гуна ибораҳо ифодагари соҳаҳои гуногуни ҷомеи демократӣ ва маънову 

мазмуни онро нишон намедиҳанд, истисно шуда, ба қатори ибораҳои кӯҳнашуда ворид гаштанд. 

Ба ҷойи ин гуна ибораҳо, ибораҳои наве пайдо шуданд, ки сохти нави ҷамъиятиро аз ҷиҳати 

маънову мазмун пурра инъикос менамоянд.  
Ин ҳолату вазъиятро дар солҳои 90-уми асри ХХ, яъне баъд аз барҳам хурдани Иттиҳоди 

Шӯравӣ – сохти сотсиалистӣ ба хубӣ эҳсос кардан мумкин аст. 
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Ин калима ва ибораҳое, ки дар забони тоҷикӣ пайо шудаанд, пурра дархӯри замонаи нав 
буда, ҳодиса ва воқеаҳои замони муосиро инъикос мекунанд. «Ҷузъҳои ибораҳо муносибатҳои 
умумии муайянкунандагӣ, пуркунандагӣ, ва ҳолиро ифода мекунанд ва ҳар кадоми ин 
муносибатҳо дар навбати худ ба гурӯҳҳои зиёди маъноиву грамматикӣ тақсим мешаванд» [5, с. 
5]. 

Инак, ибораҳои наве, ки дар ҳаёт халқи тоҷик ба бисёр соҳаҳои сиёсию иҷтимоӣ, илмҳои 
гуногун, фарҳанг, рӯзғордорӣ, техника ва ғайра марбутанд: 

1. Ибораҳои нави соҳаи сиёсат, иҷтимоиёт, иқтисодиёт: густариши ҳисси миллӣ, сулҳу 
суботи комил, хатарҳои ҷаҳони муосир, тақобули амиқи сиёсӣ, кумитаи оштии миллӣ, омилҳои 
муттаҳидкунанда, тафовутҳои бунёдӣ, шикасти тамаддунҳо, ҷабҳаи стратегии 
зидитерористӣ, сарнавишти мухтасари миллати тоҷик, бонки исломии рушд, маросими 
истиқболи меҳмонони олимақом, фарогири тамоми кишварҳои манфиатдори минтақа ва ғайра. 

Чуноне ки, аз мисолҳои боло бармеояд, ташкил ва ташаккулёбии ибораҳои нави 
ифодакунандаи соҳаи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ бештар дар алоқаи изофӣ ташкил меёбанд. 
Ҷузъҳои тобеъкунанда ва тобеъшавандаи ин навъи ибораҳоро на фақат калимаҳои аслии тоҷикӣ, 
калимаҳои барвақт ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ воридшуда, балки калимаҳои нави ба 
забони тоҷикӣ дохилшудаи калимаҳои русӣ-байналмилалӣ низ ташкил медиҳанд. Масалан дар 
ибораи «Консепсияи миллии рушди забони давлатӣ» ҷузъи тобеъкунандаро калимаи русӣ 
ташкил додааст. 

Ҳолатҳое мешавад, ки ҷузъҳои тобеъшавандаро калимаҳои русӣ байналмилалӣ ташкил 
медиҳанд. Чунончи, Оинномаи созмони глобалии танзимкунандаи муносибатҳои байналмилалӣ.  

Дар ин мисол калимаи русӣ-байналмилалии глобалӣ ҳам ҷузъи тобеъкунандаро ташкил 
додааст ва ҳам ҷузъи тобеъшавандаро. 

2. Ибораҳои нави соҳаи илм, техника ва технология: таъмини истиқлолияти энергетикӣ, 
технологияи иттилоотӣ, раванди саноатикунонӣ, терминалҳои пардохтӣ, воридоти 
технологӣ, вокализми гидронимия, форманзҳои гидронимия, воридоти технологияҳои 
инноватсионӣ, дастгоҳи марказии хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, китобхонаи электронӣ, густариши фазои иттилоотӣ ва ғайра. 

3. Ибораҳои нави соҳаи мактаб, маориф: консепсияи миллии рушди забони давлатӣ, илми 

муосири ватанӣ, китобхонаи электронӣ, литсейи тамоюли техникӣ, мактаби президентӣ, 

мақомоти ваколатдор, методисти литсейи касбӣ-техникии натиҷаҳои аттестатсияи 

давлатӣ, таҳсилоти фосилавӣ, фаъолсозии камераҳои назоратӣ, низоми идораи сифат, тахтаи 
электронӣ ва ғайра. 

4. Ибораҳои нави соҳаи фарҳанг: боргоҳи илму ҳунар, илми муосири ватанӣ, тамоюли 

ҷаҳоншавии фарҳанг, насли тамаддунсоз, арзишҳои фарҳангӣ, таҳияи этюдҳо, агентии миллии 
иттилооти Тоҷикистон, соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, раванди ҷаҳонишавӣ, 

фарҳанги умумибашарӣ, шароити нави ҷаҳонишавӣ, сомонаҳои интернетӣ, мавриди корбурди 

фаъол, дастгоҳҳои иттилоотӣ, фарҳанги томи умумибашарӣ, симои фарҳангии миллат, 

парчамбардорони воқеии фарҳанги чандҳазорсола, шахси интеллектуалӣ, баргузории 
конференсияи байналмилалӣ, ва ғайра. 

5. Ибораҳои нави соҳаи ҷуғрофӣ: бунбасти коммуникатсионӣ, об барои рушди устувор, 

ҷиноятҳои муташаккили фаромарзӣ, сукунатгоҳҳои гурӯҳҳои экстремистӣ, хоҷагони хориҷӣ, 

равандҳои муосири сайёра, экспедитсияи географӣ, минтақаи хатарноки садамавӣ, 
меҳмонхонаи дар назди роҳи автомобилгард, сайёҳат бо нақлиёти обӣ, ҷуғрофиёи нооромиҳо, 

ҷалби сармояи хориҷӣ, ҳамкории густурдаи минтақавӣ, созмони ҳамкории Шанхай ва ғайра.  

6. Ибораҳои нави соҳаи тиб: маркази миллии тавонбахшии кӯдакони маъюб, комиссияи 
тендерии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бемориҳои 

тропикӣ, ворид шудани воксинаи пентавалентӣ, истифодаи ваксинаи таркибшуда, дорои 

стандартҳои баланди сифат, ворид намудани ваксина, таъсироти ногувори ҷиддии баъди 

имунизатсия, эҳтимолияти пайдо шудани чунин ҳолатҳои номатлуб ва ғайра. 
7. Ибораҳои нави соҳаи илми кимиё: системаҳои дисперсӣ, шиддати таъсири фазои 

дисперсӣ, аҳамияти системаҳои коллоидӣ, равандҳои коллоидӣ, фишори асмосӣ дар паҳлуҳои 

коллоидӣ, усули таҳлили содименталистонии системаҳои дисперсӣ, устувории 
содиментатсионӣ, мафҳуми хемосаробсид, интегралии одсорбсия, муодилаи гиббе, сохти 

қабати адсорбсионӣ, сохти қабати дучандаи электрикӣ, гузаронидани диэлектрикии шозалҳо, 

коагулятсия дар натиҷаи таъсири майдони магнитӣ ва ғайра. 
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Чуноне ки мушоҳида мекунем, дар ин ибораҳо ҷузъҳои тобеъкунандаю тобеъшавандаро 
танҳо калимаҳои аслии тоҷикӣ не, балки дар ташкилёбӣ, ин унсур калимаҳои иқтибосии арабӣ, 
русӣ ва байналмилалӣ низ мавриди истифода қарор гирифтаанд. Масалан дар ибораи радиуси 

сфераи ҷозибаи зараҳо. Калимаҳои ҷозиба ва зараҳо арабӣ-тоҷикӣ буда, калимаҳои радиус ва 
сафера русӣ-байналмилалӣ мебошанд. Ин хел ибораҳо дар забони адабии муосири тоҷикӣ дар 
ҳамаи соҳаҳои илм, техника ва дигар соҳаҳо пайдо шуда истодаанд. Сабаб ин аст, ки як қисми 
ин гуна калимаҳо хусусияти истилоҳӣ (якмаъно) дошта, як қисми дигарашон дар забони тоҷикӣ 
шакли холис ҳаммаъно надоранд ва тарҷума намешаванд. Тарҷума шаванд ҳам, дар қолаби 
ибораҳо ва ҷумлаҳо ба вуҷуд меоянд. Аз ин рӯ, дар қолаби заминавии худ ба забони тоҷикӣ 
мегузаранд. Масалан, калимаи лепохром – аз соҳаи илми биология дар забони тоҷикӣ ин тарз 
тарҷума шудааст, ё худ дар маъно дар чунин қолаб омадааст: пигменти зард, ки бештар дар 
равғани чорпои пиру лоғар дида мешавад. Дар ҳамин ҷо қайд кардан ба маврид аст, ки имрӯзҳо 
дар сохтани истилоҳҳо аз фанҳои гуногун ва бахусус фанҳои техникӣ дар забони тоҷикӣ вазъияти 
чандон хуб нест ва ин масъала дар навиштаҳои донишмандони соҳаи забон ва забоншиносӣ 
чандин маротиба бардошта шудааст: «… дар истилоҳоти тоҷикии ҷамъиятию сиёсӣ ва илмию 
техникӣ масъалаҳои ҳалталаб ҳанӯз бисёр аст. Лекин муваффақиятҳои калони ин соҳаро низ 
инкор кардан мумкин нест. Ин муваффақиятҳо имконият медиҳанд, ки дар ҳалли масъалаҳои 
боқимонда низ комёбӣ муяссар шавад» [10, с. 218].  

Агар ин гуна калимаҳо дар шакли холис мафҳумҳои заминавӣ медоштанд, дар қолаби 
калимаҳои алоҳида истеъмол мегаштанд. Ин маънои онро дорад, ки ҳоло ҳам мардуми мо бо 
вуҷуди арзишҳои баланди мутақобилан судманду шуҳратдор дар соҳаҳои бисёр илмҳо, техника, 
инноватсия нисбат ба дигар давлатҳои дунё дар қафо истодаем.  

Ҳамин тариқ, вобста ба шароитҳои нави сиёсиву иқтисодӣ калима ва ибораҳои нав бо 
роҳҳои гуногун дар таркиби забон пайдо мешаванд ва ин ҷараён охир надорад, фақат бояд ин 
ҷараёнро зери назорат қатъӣ бигирфт, ки ҳусни баён латма набинад. «… як шарти ҳусни ибора 
ва ҷумла он аст, ки калима дар ҷойи худ омада бошад. Нодуруст таъйин шудани ҷойи калима на 
фақат ба ҳусни сухан, ба маънову мантиқ ҳам зарарҳои авфнопазир метавонанд оранд» [9, с. 278]. 
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ИБОРАҲОИ НАВ ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ МУОСИРИ ТОҶИК 
 

Дар ин мақола, муаллиф дар бораи ибораҳои нав дар забони тоҷикӣ ибрози андеша намудааст. Аз 
он ҷумла ӯ қайд мекунад, ки вобаста ба шароитҳои нави сиёсӣ ва таърихӣ калима ва ибораҳои нав дар 
забон пайдо мешаванд. 

КАЛИДВОЖАҲО: калима, ибора, соҳаи сиёсат, иҷтимоиёт, иқтисодиёт, соҳаи илм, техника ва 
технология, соҳаи мактаб, маориф, соҳаи фарҳанг, соҳаи ҷуғрофӣ, соҳаи тиб.  
 

НОВЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 
 

В этой статье автор рассказывает о новых словосочетаниях в современном таджикском языке. В том 
числе он подчеркивает, что новые словосочетания появляются в языке в зависимости от новых 
политических и исторических ситуаций.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: слово, словосочетание, политическая, общественная и экономическая 
отрасль, наука, техника и технология, сфера школы и образования, сфера культуры, географическая сфера. 

 

NEW WORD COMBINATIONS IN THE MODERN TAJIK LITERARY LANGUAGE 
 

In this article, the author talks about new phrases in the modern Tajik language. In particular, he stresses 
that new phrases appear in the language depending on new political and historical situations. 

KEY WORDS: word, phrase, political, social and economic sector, science, technique and technology, 

school and education, cultural sphere, geographical sphere. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Шарифзода Шарифхон Хол, соискатель кафедры таджикского языка 
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ИЗҲОРИ САМИМИЯТ ДАР МУКОТИБАИ ДУ ШОИР 
 

Киромиддинов З.К. 

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 
 

Дар илми адабиётшиносии тоҷики баъди солҳои 50-уми садаи ХХ пажӯҳиши пайвандҳои 

адабии Шарқу Ғарб, ба вижа равшан намудани мақом ва таъсири эҷодиёти Фирдавсӣ, Саъдӣ, 

Ҳофиз ва ғайра ба адабиёти ҷаҳонӣ шуруъ шуд, ки дар ин роҳ, ҷустуҷӯҳои як идда пажӯҳишгарон 

чашмрас аст. Солхои 70-уми садаи гузашта, мақолаҳои аввалин оид ба омӯзиши пайвандҳои 

адабии Аҷаму Аврупо дар навиштаҳои X. Назирова «Сайри Ҳофиз дар Англия», Г. Баракаева ва 

В.П. Демидчик «Заметки к переводам Хафиза» рӯйи чоп омаданд. Мақолаву рисолаҳои В.П. 

Демидчик, В. Белан, В. Самад, Ҳ. Шодиқулов, М. Шаҳидӣ, Х. Назирова, Л. Малкина, А. Давронов, 

Ш. Мамадамбарова ва дигарон дар пажӯҳиши паҳлуҳои гуногуни пайвандҳои адабии халқи 

тоҷик ва баррасӣ намудани мақоми классикони адабиёти форсии тоҷикӣ, ба монанди Фирдавсӣ, 

Мавлавӣ, Саъдӣ, Ҳофиз ва дигарон ба адабиёту фарҳанги миллатҳои дигар саҳми арзанда доранд.  

Дар замони шӯравӣ адибони кишварҳои собиқ Иттифоқи Шӯравиро на фақат робитаҳои 

адабӣ, балки дар густариши дӯстии байни миллатҳо ва сулҳи ҷавҳонӣ саҳмгузоранд. Махсусан, 

хидмати Н.С. Тихонов ва М. Турсунзода, назар ба дигар муосиронашон дар робитаҳои тоҷику 

рус, ки самимияти қарини ин ду танро ифода менамояд, назаррас мебошад. Н.С. Тихонов ва М. 

Турсунзода ба хотири дифоъ аз осоиштагии кишварҳои Шарқ борҳо аз минбарҳои баланди 

конгресҳои ҷаҳонӣ баромад намудаанд.  

Воқеан, шоири барҷастаи рус дар аҳди Шӯравӣ, яке аз бузургтарин ходими сиёсӣ ва фаъоли 

ҷомеаи шаҳрвандӣ Николай Семенович Тихонов умри дароз ва ғайриоддиро сипарӣ кардааст. 

Номбурда 3-юми декабри соли 1896 дар оилаи ҳунарманди петербургӣ таваллуд ёфтааст. Николай 

Тихонов, ки мехост муҳаққиқи таърих ва бостоншинос бошад, дар Раёсати ҳарбӣ ба кор шурӯъ 

кард ва чун дар ҷанги якуми ҷаҳонӣ ҳаждаҳсола буд, пас дар он иштирок намуд. Аҷиб ин аст, ки 

Тихонов дар хонае таваллуд ёфт, ки он ҷо Пушкин, Гогол ва Герсен рафту омад доштанд. Н.С. 

Тихонов дар синни 14-солагӣ ба навиштани шеър оғоз мекунад. Нахустин шеъри ӯ «Дар марги 

Лев Толстой» соли 1910 эҷод гардидааст. Дар соли 1922 яке аз достонҳои маъруфи Тихонов аз 

чоп баромад, ки «Урда» ном дошт. Мунаққидон услуби шеърнависии Тихоновро бештар ба 

Александр Блок монанд намудаанд. Дар таърихи назми шӯравии рус Н. Тихонов бо достонҳои 

нав ба мисли «Роҳҳо», «Киров бо мо» ва амсоли инҳо ворид мешавад.  

Тихонов шоире буд, ки ҳамаи зинаҳои воқеанигорӣ дар осори ӯ таҷассум ёфта, масъалаи 

иртиботи фарду ҷамъият дар манзумаҳояш эҳсос мешаванд. Назми Тихонов комилан зуҳуроти 

мустақили адабиёти асри XX маҳсуб мешавад ва густариши ин навъи адабиёт ба ду фарҳанги 

мусоид алоқамандӣ дошта, низоми бадеии ашъори шоир низ маҳз аз ҳамин ду ҷараён сарчашма 

гирифтааст. Ин ҷараёнҳо реализм ва рамантизм мебошанд. Махсусиятҳои эҷодии услуби шеърии 

Тихонов аз ҳамин ҷараёнҳо шакл гирифтааст. Давраи аввали эҷодиёти шоир (1915-1923) бо 

тасвири он ҳасосияти ӯ дар замони инқилобӣ шурӯъ мешавад. Ӯ рӯ ба рӯи замонаш гом ниҳода, 

мавқеи хешро дар ҳаракатҳои иҷтимоии умумимиллӣ меҷӯст ва мақоми худро интихоб менамуд. 

Достонҳои Тихонов дар бораи замони муосир намунаи густурдаи жанри эпикӣ дар он замон 

мебошад. Ҳамин гуна давраи дуюми инкишоф дар эҷодиёти шоир оғоз меёбад. Ин давра аз ду 

ҷониб моро ба худ ҷалб менамояд. Аз як тараф, таблиғи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва аз ҷониби дигар, 

бархе аз омилҳои буҳронии достонҳо ва мухолифати ҳар ду ҷониб боис мешаванд, ки бадеият дар 

ашъори шоир рушд намояд. Дар адабиёти он давра тағйирхӯрии ҷомеа ва инсони олами нав аз 

омилҳои натиҷаҳои инқилоб дар мамлакат маҳсуб мешуд. Бинобар ин, мушкилии асосии Тихонов 

низ дар қаҳрамони замони нав буд ва ӯ ин қаҳрамонро меҷуст.  

Иртиботи Н. Тихонов бо кишварҳои Шарқ, на фақат дар доираи робитаҳои адабӣ сурат 

мегирифт, балки ин робитаҳо дар заминаи фаъолияти ҷамъиятии Н. Тихонов ба назар мерасад. 

Алалхусус, Н. Тихонов бо шоири тавонои тоҷик Мирзо Турсунзода роибитаҳои қавӣ ва дӯстӣ 

дошт. Мирзо Турсунзода дар мавриди робитаҳои шоири рус дар пешсухани асарҳои мунтахаби 

шоир бо забони тоҷикӣ чунин меорад: «Тихонов ҳам ба ҳаёти халқҳои Шарқ ба як тарзи табиӣ 

пайванд гаштааст. Ман ҳамроҳи Николай Тихонов ба мамлакатҳои Шарқ сафар кардаам, ки ин 

барои ман хушбахтӣ буд. Мо соли 1949 аввалин бор ба Покистон сафар карда будем ва ин дар 

лавҳи хотир нақш бастааст» [1, с. 257].  

Турсунзода дар бораи Тихонов бо самимияти зиёде ёд мекунад ва ҳаяҷону эҳсосашро аз 

хонада пинҳон намедораду ошкор баён месозад, ки «Чунон ки кас тавлиди рӯзро дар орӯши 

кӯҳсорон ё худ берун задани нахустин қатраҳои обро аз чашма бо изтиробу ҳаяҷон мушоҳида 
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мекунад, ман бо камоли изтиробу ҳаяҷон эҷоди ӯро, афкори эҷодии ӯро, шеърҳои ӯро, ки дар 

ҳузури ман тавлид меёфтанд, мушоҳида мекардам. Мо дар кулбаи гилине андаруни дараи тангу 

торик менишастем. Моҳи декабр, шаби ялдои зимистон буд. Дар гунбади осмон ситораҳо 

дурахшон ва дар гирду пешамон чашмони гургон низ ба мисоли ситораҳо медурахшиданд. 

Николай Семёнович оташи оташдонро тит мекард ва аз он ҷо шарораҳои кабудтоб часарросзанон 

ба чаҳор тараф пош мехӯрданд. Шарораҳо ба дастони ӯ, ба рӯи бӯрё мерехтанд. Ӯ ҳамчунон бо 

оташков оташро тит мекард. Оташ ба ду ҷараён тақсим мешуд. Сипас мо бар бордонҳо дароз 

кашидем, Тихонов чизе менавишт» [2, с. 10].  

Тихонов Николай Семенович шоири рус, ки аз соли 1949 раиси ҳимояи сулҳ дар собиқ 

шӯравӣ ва аъзои Шӯрои сулҳи умумиҷаҳонӣ буд, бо Мирзо Турсунзода ҳамраҳӣ мекард. Н. 

Тихонов низ хотираҳо дар мавриди Мирзо Турсунзода дорад ва дар ин хотира роҳҳои фаъолияти 

эҷодии шоирро матраҳ намудааст. Н. Тихонов шеърҳои ба Ҳиндустон бахшидашудаи 

Турсунзодаро қайд намуда, ба он баҳои баланд додааст. Силсилаи шеърҳои шоир бо номи 

«Қиссаи Ҳиндустон» ҳанӯз дар солҳои баъдиҷангӣ машҳур гардид ва бе сабаб Турсунзода маҳз 

барои ҳамин ашъор бо ҷоизаи давлатии собиқ шӯравӣ сарфароз гардида буд. Тихонов дар ин 

хотира чунин ишора кардааст: «Дар шеърҳои бахшида ба Осиё офаридаи шоир ҳақиқати талх дар 

давоми асрҳо истисмору шиканҷа кашидани ин халқҳо инъикос шудааст... Дар замини Осиёи 

куҳан шоир ба сифати сайёҳи туфайлӣ қадам назадааст, балки вай ба ин ҷо чун мамлакати озоде 

омада буд, ки дасти ёрӣ ба халқҳои ҳамсоя дароз мекунад ва тақдири драмавии онҳоро бо тамоми 

амиқиаш мефаҳмад» [3, с. 10].  

Тихонов ба ҳунари воизии Турсунзода эътимод дошт ва зимнан меорад, ки «Мирзо 

Турсунзода нотиқи шуълаваре буд. Овозаи ӯ дар бисёр шаҳрҳои Осиё, Европа ва Африқо 

танинандоз гардида аст. Ӯро дар минбари конгресу конфренсияҳои байналхалқӣ дар хаймаи 

бодиянишинон ва қасри роҷаҳо дар кулбаи бамбукӣ ва хонаи гилин дар суҳбати деҳқонони 

хориҷӣ ва дар саҳроиҳои колхозии мамлакат дидаанд» [3, с. 19].  

Тихонов дар мавриди интишор ва тарҷимаи ашъори Турсунзода ба забони русӣ кӯшишҳои 

зиёде намудааст. Пайваста дар ин маврид аз аҳволи шоирони мутарҷим огоҳӣ меёфт. Мавзӯи 

ашъори Мирзо Турсунзода аз диди Тихонов мутобиқи замон буд. Тихонов шеъри Тара Чандриро, 

бахусус қайд намуда, онро беҳамто мешуморад ва мутмаин аст, ки маҳорати шоир дар ин шеър 

хеле олӣ инъикос ёфтааст. Ба ақидаи Николай Тихонов яке аз мушкилиҳои асосии Шарқ 

нобаробариҳои занону духтарон будааст ва на танҳо ӯ бо Турсунзода, балки тамоми инсонҳои 

худогоҳ образи зани озоди ин минтақаро эҷод намудаанд. Шояд аз ҳамин хотир аст, ки шоири 

шӯравӣ ҷиҳати баҳогузории ашъори безаволи Мирзо Турсунзода мегӯяд: «Мо, шоирони советӣ, 

Мирзо Турсунзодаро нағз мешинохтем ва самимона дӯст медоштем. Шоирони мутарҷим хеле 

меҳнат ба сарф оварданд, то ки ба хонандаи рус асарҳои ӯро пурра ва ҳаққонӣ дастрас намоянд» 

Дар хонаи Мирзо Турсунзода, ки дар айни замон осорхонаи Мирзо Турсунзода гардидааст, 

меҳмонҳои зиёде ҷамъ меомаданд. Расул Ғамзатов, шоири доғистонӣ, дар мавриди ҳузур 

доштани то панҷоҳ меҳмон дар хонаи устод ёдовар гардида, менависад, ки «Дар ҳамин хона 

Нозим Ҳикмату Николай Тихонов, Файз Аҳмад Файз ва бисёр касон шеър хондаанд [4, с. 43].  

Дар баррасии ашъори Н. Тихонов мактубҳои ӯ ба шоир Мирзо Турсунзода аҳамияти 

барҷастаро соҳиб ҳастанд ва яке аз сарчашмаҳои иртибот байни Тихонов ва Турсунзода 

мукотиботи онҳост. Маҳз дар мактубҳои худ Н. Тихонов самимияти худро нисбат ба шоири тоҷик 

изҳор доштааст. Мактубе, ки ба Мирзо Турсунзода аз 10 феврали соли 1955 иншо намудааст, 

Николай Тихонов чунин муроҷиат намудааст: «Дӯст, бародар ва ҳофизи бузурги Тоҷикистон, 

Турсунзодаи гиромӣ. «Дар ин мактуб Николай Тихонов бо ваҷди зиёд арз менамояд, ки хеле 

хушнуд аст, ки аз Сталинобод, кишваре, ки орзуяш мекард, телеграмма гирифтааст.  

Дар мактубе, ки шоир дар санаи 15 – уми ноябри соли 1962 ба Турсунзода ирсол намудааст, 

хурсандии хешро пинҳон накарда, бо ҳамақидаи худ мефахрад ва дар оғози мактуб чунин 

менависад: «Ба дӯсти азизу гиромӣ, ҳамраҳи заминии ман, Мирзо Турсунзодаи наҷиб- аз самими 

қалб бо дарёфти ҷоизаи ба номи Рӯдакӣ муборак мегӯям. Ин ҷоизаи бузург ҳаққи туст. Ту 

хидматкардаӣ ва бо қарзи худ, дар робита бо фаъолияти шоиронат ба хотири шарафи Ватан... Ман 

мамнунам, чунки бо ҳамроҳии ту рӯзҳои наздик ба Шӯрои умумиҷаҳонии сулҳ ба сафар 

мебароям...». Дар мактубҳо шоирон мушкилиҳои асосии шеъри муосирро ифшо намуда, барои 

рушди он ҷаҳд кардаанд [5].  

Мактуби дигари Тихонов Н. аз 18 марти соли 1971 ҷиҳати нашри ашъори шоирони ҷавони 

тоҷик бо забони русӣ ибрози андеша намуда, муаллиф дар он майли хешро нисбат ба баргузории 
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ҷашнвораи Турсунзода дар Маскав баён медорад: «Ман фаҳмидам, ки ҷашнвораи ту бо 

назардошти шаби эҷодии ту дар Маскав тобистони ҳамин сол баргузор мешавад ва ман барои 

роҳбарӣ кардан ин ҷашнвораро розӣ шудам. Агар ту муқобил набошӣ, ман хеле хушҳол мешудам, 

ки ин ҷашнро роҳбарӣ кунам. Минатдориямро ба ту изҳор мекунам барои таваҷҷуҳе, ки 

суратҳоро дар ҷашни 1100 – солагии Рӯдакӣ фиристодӣ. Хурсандам, ки дар ин нома меҳрубонии 

хешро нисбат ба ту ва аҳли оилаат бори дигар зикр мекунам. Бародарона дар оғуш мегирамат ва 

хушбахтиятро хоҳонам. То боздид дар Маскав. Николай Тихонови ту» [5].  

Дар худи ҳамин мактуб Н. Тихонов тазакур менамояд, ки «Ман хоҳиши туро дар бораи 

навиштани сухани муқаддимавӣ ба шоирони ҷавони тоҷик, ки дар маҷмӯаи шеърҳои «Китоби 

саҳаргоҳӣ» (Утреняя книга) нашр мегардад, навиштам. Ин муқаддимаро навиштам ва ба 

намояндаи адабиёти тоҷик дар Тоҷикистон Шавкат Ниёзӣ ирсол намудам, ки ӯ гуфт, ки тақдири 

минбаъдаи ин маҷмӯа ба дасти ӯ супорида шудааст. Ман бовар дорам, ки ин пешсухан сухани 

ифтитоҳии шоирони ҷавон дар шабнишинӣ хоҳад гашт» [5].  

Дар охири мактуб саммияти зиёде нисбати хонаводаи устод Мирзо Турсунзода ифода 

гардидааст. Чунин мукотибот маънои онро дорад, ки Тихонов Н. ба дӯстии на фақат ду нафар 

шоир, балки ба қаробати ин ду миллат, яъне русу тоҷик итминони калон доштанд.  

Воқеан, мактуб моҳияти ёддоштӣ дошта, барои робитаҳои адибон маводи беҳтарин маҳсуб 

мегарданд, зеро он чиз дар он иброз мегардад, адибон бевосита худ шоҳид ҳастанд ва аз он ки 

рӯйи коғаз боқӣ мемонанд, тавсифкунандаи вазъи замон ва авзоъи адибон мебошад. Дар он ҳамаи 

мушоидаю андешаҳои муаллифон дар мавриди замон ва ҷомеа ифода мегарданд. Номаҳо барои 

омӯзиши зиндагии адибон кӯмаки зиёде мерасонанд. Аз мукотибаи М. Турсунзода ва Н. Тихонов 

бармеояд, ки ин ду адиб дар доираи мактубҳои худ роҷеъ ба густариши пайванди адабӣ ва 

тарбияи адибони ҷавон бештар андешаронӣ намудаанд. Турсунзода ва Тихонов аз шоироне 

буданд, ки барои таҳкими сулҳ дар сайёра саъю талош менамуданд ва ҳеҷ гоҳ нисбати миллати 

дигаре ғаразе надоштаанд ва ин ду шоир дар қалби ду миллат бо дили бузурги худ то абад 

метабанд.  
АДАБИЁТ: 

 

1. Турсунзода М. Бахти безавол. Осори адабӣ-танқидӣ. Ҷилди 3. – Душанбе: Ирфон, 1979. – 432 с.  

2. Турсунзода М. Тинати марди рус / Тихонов Н. Асарҳои мунтахаб. – Душанбе: Ирофон, 1976. – 272 с.  

3. Тихонов Н. Мирзо Турсунзода. Васлгари дилҳо. Хотираҳо дар бораи Мирзо Турсунзода / Мураттиб Х. 

Отахонова. – Душанбу: Ирфон, 1981. – 216 с.  

4. Ғамзатов Р. Гулбоғи шоир. Васлгари дилҳо. Хотираҳо дар бораи Мирзо Турсунзода / Мураттиб Х. 

Отахонова. – Душанбу: Ирфон, 1981. – 216 с.  

5. Мактубот, таҳти рақами 9. Хазинаи осорхонаи Мирзо Турсунзода.  
 

ИЗҲОРИ САМИМИЯТ ДАР МУКОТИБАИ ДУ ШОИР 
 

Робитаҳои адабӣ омилҳои гуногун дошта, ба рушди фарҳангии халқҳои ҷаҳон алоқаманд мебошанд. 

Нахустин ошноии русҳо ба адабиёти Шарқ, аз ҷумла адабиёти форсу тоҷик аз тарҷимаи фаронсавӣ ва 

сафарномаҳои худи русҳо интиҳо мегирад. Намунаи барҷастаи робитаҳои адабии форсизабонон ва русҳо 

дар таърихи фарҳангу тамаддун ҳамон таърихи садсолаи ҳамоҳангии русҳо бо форсизабонон маҳсуб 

мешавад. Мероси адабии нависандагони қаблӣ, аз зумраи дастовардҳои нодиртарни тамаддуни ҷаҳонӣ буда, 

ба осори адибони имрӯз таъсир мегузоранд. Робитаҳои адабии умумиҷаҳонӣ таърихи муносибатҳои 

миллатҳои мухталифро инъикос менамояд ва вобаста ба вазъи таърихӣ шаклҳои гуногунро касб менамояд.  

Аз асри ХХ робитаҳои адабии тоҷику рус ташаккул ва равнақ меёбанд. Муҳимияти мавзӯъ дар 

мақолаи мазкур вобаста ба ду самт муайян гардидааст: аввалан, осори гуногунмавзӯъ ва баъдан хидмати 

ҳамаҷонибаи Н.С. Тихонов дар барқароргардӣ ва инкишофи адабиёти сермиллати Шӯравӣ мебошад. Дар 

шоҳроҳи нави таърихӣ таҳқиқи мукотиботи ин адибон барои омӯзиши робитаҳои адабӣ дар замони шӯравӣ 

хеле муҳим аст.  

КАЛИДВОЖАҲО: Шарқ, Ғарб, адабиётшиносӣ, мактуб, робита осор, адибон, марҳила, ихтилоф, 

андешаҳои сиёсӣ, сулҳ, шӯравӣ, сафар, сабки фардӣ, шоир, озодӣ, мавқеъ, ҳаводис, воқеият.  
 

ПРОЯВЛЕНИЕ ИСКРЕННОСТИ В ПЕРЕПИСКЕ ДВУХ ПОЭТОВ 
 

Литературные взаимосвязи имеют разные факторы и связаны с культурным развитием мира. 

Влияние другой литературы нации недостаточно для современной литературы. Первое знакомство русских 

с литературой Востока, в том числе таджикско-персидской литературы началось с французских переводов 

и путевых заметок русских путешественников. Наилучший пример русско-персидских литературных 

связей в истории культуры и цивилизации – это многовековая история взаимосвязей. Литературное 

наследие древних писателей – уникальная особенность мировой цивилизации, которое оказывает влияние 

на современную литературу. Мировая литературная взаимосвязь отражает историю отношения разных 
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национальностей и на этой основе исторические события проявляют разные формы. С двадцатого века 

таджикская и русская литературные связи развиваются стремительно. Важнейшая тема данной статьи 

определяется двумя направлениями: в первую очередь, разнообразными работами, а затем комплексными 

заслугами Н.С. Тихонова и М. Турсунзода в развитии и становлении советской многонациональной 

литературы. В связи с этим, в новый исторический путь исследования, значение переписки поэтов важно 

для изучения литературной взаимосвязи советских времён.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Восток, Запад, литературоведение, письмо, взаимосвязи, произведение, 

литераторы, разногласия, политические мышление, мир, война, союз, путешествия, личный стиль, поэт, 

свобода, положение, случи, реальное.  
 

SINCERITY IN THE CORRESPONDENCE OF TWO POETS 
 

Literary relationships have different factors and are associated with the cultural development of the world. 

The influence of other literature of the nation is not enough for modern literature. Russian first acquaintance with 

the literature of the East, including Tajik-Persian literature began with the French translation and travel notes of 

Russian travelers. The best example of the Russian-Persian literary relations in the history of culture and 

civilization is a long history of interrelations of the Literary heritage of ancient writers - a unique feature of world 

civilization, which has influenced modern literature. The world literary interrelation reflects the history of the 

attitude of different nationalities and on the basis of historical events shows different forms. Since the twentieth 

century, Tajik and Russian literary ties have been developing. The most important topic of this article was 

determined by two directions: first of all, a variety of works, and then a complex merit N.S. Tikhonov and M. 

Tursunzoda in the development and formation of Soviet multinational literature. In this regard, in a new historical 

way, the study of the importance of the correspondence of poets is important for the study of the literary 

relationship of secular times.  

KEY WORDS: East, West, literary studies, writing, interrelations, work, writers, disagreements, political 

thinking, peace, war, union, travel, personal style, poet, freedom, situation, case, real.  
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧАСТЕЙ ССП С ПРОТИВИТЕЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ 
 

Абдуллоева С.Ш. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
                                                       

Для установления связи между предложениями-элементами ССП в русском языке 

используются следующие противительные союзы: а, но, да, однако, зато, же. 

В отличие от ССП с союзом и,  ССП с противительными союзами выражают также 

значение сопоставления. Еще одно отличие от ССП с союзом и состоит в  том, что 

предложения с союзами но, a в большинстве случаев включают не более чем два предложения-

элемента либо две группы предложений-элементов, поскольку единичный акт сопоставления 

подразумевает лишь два объекта для сравнения: Потому что он может купить соседнее здание 

за пять миллионов, а я не могу. Анна Старобинец. Мечтают ли андроиды о летнем отпуске; Я 

любил разговаривать, а он любил сидеть тихо. Фазиль Искандер. Тринадцатый подвиг Геракла; 

Похоронили мужа ее на Смоленском кладбище, а она хотела положить его в Невской лавре.  

Алексей Ремизов. Крестовые сестры. 

В большинстве случаев противопоставление действий в ССП с союзом происходит при 

одновременном сопоставлении субъектов и обстоятельств и действий, описанных в 

предложениях-элементах: Ваня очень устал, а мы не подумали об этом. Василий Гроссман. Все 

течет; Корытин поднимал её, а она не хотела вставать и кричала: Борис Екимов. Пиночет; Я 

ей говорю, а она не слушает. Ирина Грекова. На испытаниях; Все ее жалели за худобу и 

печальный взгляд, а она не жалела никого. Митьки. Громпопыка; Это я старею, а она не 

стареет, – произнес он как бы с обидой. Павел Нилин:  Интересная жизнь. Может, он знал, а 

отец не знал? – предположил я. Вера Белоусова. Второй выстрел [3, с. 22]. 

Союзы но, a объединяют  ССП, в чьей семантике содержится значение 

противоположности: значение второго предложения-элемента является соответствием того, что 

ожидается от первого [1, с. 42]. Соотношение содержания предложений-элементов определяет 

семантику противопоставления: Тебя никто не любит, а я люблю. Федор Достоевский. 

Подросток; Это от тебя у него тайны, а мне он все говорит. Михаил Шишкин. Письмовник; Он 

хорош в этой роли, а мне она не нужна. Владлен Давыдов. Театр моей мечты; Ему нравился 

Листопад, а ей он казался бездушным.  Илья Эренбург. Оттепель. 
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ССП с союзом а могут обозначать взаимное несоответствие действий, явлений, признаков, 

фактов, описывающихся в предложениях-элементах [5, с. 38]. 

Несоответствие содержания первого и второго предложений-элементов заключается в том, 

что описанное во втором предложении является противоположностью тому, что нормально и 
закономерно, важно либо необходимо с учетом изложенного в первом предложении-элементе:  

Уж кажется, как внимательно пересчитывала она пирожки, как зорко следила за каждым 

покупателем, а всё равно ежедневно недоставало ровно шести штук. Марк Сергеев. Волшебная 

галоша; Хоть главное в ее жизни – камни, а все равно она остается девочкой, нежной и 
чувствительной. Александра Маринина. Последний рассвет; Так что технологии технологиями, 

а всё равно работа заводов определялась сезонами. Алексей Иванов. Message: Чусовая; Годы 

проходили, а ее лицо по-прежнему ясно сохранялось в памяти. Эдуард Володарский. Дневник 
самоубийцы; Феде эти купецкие речи передали, а он только посмеялся: Павел Бажов. Широкое 

плечо. 

ССП с союзом но  представляют собой достаточно цельную группу как признаку 

отношениий, так и по специфике структуры. Предложения-элементы, объединенные 
посредством союза но, могут содержать в себе информацию, противопоставленную с 

определенной стороны всему ранее сказанному, однако обладают также автономной семантикой. 

Подобные конструкция способ ограничивать ранее высказанную информацию, продолжать 
развитие мысли, включать новые факты и рассуждения. 

Подобная семантика включена в самом союзе но,  обладающим четко очерченным кругом 

употребления в силу семантики резкого противопоставления: –  Мы тоже его чуть не поймали, – 

сказала Таня, – но он превратился в птицу и улетел. Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. 
Полдень. XXII век; Он ничего не приказывал, но он был вожак. Даниил Гранин. Зубр; У него был 

оригинальный, странный, видимо, глубокий ум, но он был мелок в житейских делах. Василий 

Гроссман. Жизнь и судьба; Сестры уговаривали его остаться в дальней келье, но он был 
непреклонен. Евгений Водолазкин. Лавр; Он понимал, что смешно обижаться на подобные вещи, 

но он был обижен. Василий Гроссман. Жизнь и судьба.  

Самая распространённая семантика у ССП с союзом но – это семантика 

противопоставления двух фактов, явлений, действий, событий и т.п. Подобные отношения 
можно определить как отношения несоответствия:  Боль затихла, но лежать было неудобно и 

холодно. Ирина Грекова. Перелом; На вид прекрасно, но сидеть ужасно неудобно. Анатолий 

Фомин, Владимир Крючков. Одного поля ягоды?; Во многих отношениях у нас плохо, но есть 
свобода слова… Виталий Гинзбург. Я сыт по горло коммунистическим «гуманизмом». Десять 

лет, которые потрясли; Все пишут и говорят о нем плохо, но никто не может, видимо, сказать 

ничего плохого. Анатолий Кучерена. Бал беззакония. 

Отношения несоответствия выражаются более четко в примерах, в которых в первом 
предложении-элементе излагаются действия конкретного лица, а второе предложение-элемент 

описывает события, происходящие с данным лицом, признаки, которые характеризуют его либо 

деятельность: Еще не прошло суток, но его лицо выглядело таким, как если бы он перенес горе. 
Александр Грин. Блистающий мир; Она, улыбаясь, попрыгала по комнате, чтобы совсем 

прогнать сон, но ее глаза сейчас же стали озабоченными. Виталий Губарев. Королевство кривых 

зеркал; Ксения тоже улыбнулась, но улыбка вышла невеселая. Анна Берсенева. Полет над 

разлукой; Он смеялся, но смех его был необидный, дружеский. Людмила Улицкая. Казус 
Кукоцкого.  

Союзы но, a можно считать самыми употребительными в ССП. Данные союзы всегда 

расположены во втором предложении-элементе ССП. Необходимо отдельно отметить, что 
предложения-элементы ССП с союзами но, a состоят в сопоставительно-выделительных, 

противительно-ограничительных, противительно-уступительных, противительно-возместитель-

ных отношенияй.  

ССП С союзом же обозначают отношения сопоставления и противопоставления. 
Синтаксическая функция союза же  схожа с синтксической функцией союза а.  Различие состоит 

в расположении: союз же  находится не между предложениями-элементами, а после первого 

члена второго предложения-элемента: Почему ты всё-таки дал деньги на оркестр, ты же не 

понимал классической музыки? Сати Спивакова. Не всё; Может, какие-то обороты 
подскажешь, ты же литературу девятнадцатого века знаешь хорошо. Александра Маринина. 

Последний рассвет; Преувеличивать естественно, но ведь он же не преувеличивает? Борис 

Васильев. Были и небыли [4, с. 65]. 
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Это был сюрприз для нее, ведь она же не знала раньше, что он умеет плести венки и 

ремонтировать велосипеды. Саша Соколов. Школа для дураков. 

Итак, анализ ССП с противительными союзами показал, что их отличие от ССП с 

соединительными союзами состоит в том, что они выражают также значение сопоставления. 
Также данные ССП, как правило, состоят из двух элементов либо из двух групп предложений: в 

большинстве случаев проводится сравнение только двух объектов. Основные значения данных 

ССП – это значение противоположности, значение взаимного несоответствия, значение 

противопоставления [1, с. 79]. 
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МУНОСИБАТИ ҚИСМҲОИ ҶУМЛАҲОИ МУРАККАБИ ПАЙВАСТ БО 

ПАЙВАНДАКҲОИ ХИЛОФӢ 
 

Барои пайвастшавии қисмҳои ҷумлаҳои мураккаби пайваст пайвандакҳои хилофии а, но, да, однако, 

зато, же истифода бурда мешаванд.  

Ҷумлаҳои мураккаби пайваст бо пайвандакҳои хилофӣ маънои муқоисавӣ доранд. 

Ҷумлаҳои мураккаби пайваст бо пайвандаки а номувофиқии ҳолат, аломат, фактҳои дар қисмҳои 

ҷумла дарҷшударо мефаҳмонад. 

Ҷумлаҳое, ки бо пайвандаки но пайваст мешаванд, ба худ хабаре, ки бо гуфтаҳои пешина 

муқобиланд, дар бар мегирад ва дар як вақт метавонад соҳиби семантикаи мустақил низ бошад. 

Пайвандакҳои но, а пайвандакҳои зиёд истифода баранда шуморида мешаванд. 

Ҷумлаҳои мураккаби пайваст бо пайвандаки же муносибатҳои муқоисавӣ ва муқобилиятро 

мефаҳмонанд. Вазифаҳои синтаксисии пайвандаки же ба вазифаҳои синтаксисии пайвандаки а шабоҳат 

доранд. 

КАЛИДВОЖАҲО: пайвандакҳои хилофӣ, муқоиса, вазифаҳои синтаксисӣ, муносибатҳо, 

аломатҳо. 
 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧАСТЕЙ ССП С ПРОТИВИТЕЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ 
 

Для установления связи между предложениями ССП в русском языке используются следующие 

противительные союзы: а, но, да, однако, зато, же. 

В отличие от ССП с союзом и,  ССП с противительными союзами выражают также значение 

сопоставления. 

ССП с союзом а могут обозначать взаимное несоответствие действий, явлений, признаков, фактов, 

описывающихся в предложениях-элементах. 

Предложения, объединенные посредством союза но , могут содержать в себе информацию, 

противопоставленную с определенной стороны всему ранее сказанному, однако обладают также 

автономной семантикой. Союзы но , a можно считать самыми употребительными в ССП. 

ССП с союзом же обозначают отношения сопоставления и противопоставления. Синтаксическая 

функция союза же  схожа с синтксической функцией союза  а.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: противительные союзы, сопоставление, синтаксическая функция, 

отношения, признаки. 
 

THE RELATIONSHIP OF PARTS OF THE COMPOUND SENTENCES  

WITH ADVERSATIVE CONJUNCTIONS 
 

To establish the connection between the proposals of the compound sentences in the Russian language, the 

following adversative conjunctions are used: a, but, yes, however, but the same. 

In contrast to the compound sentences with the conjunction and, the compound sentences with the 

adversative conjunctions also express the significance of the comparison. 

Compound sentences with the union and can designate mutual discrepancy of actions, the phenomena, 

signs, the facts described in sentences sentences. 

Sentences combined by means of union may contain information, opposed from a certain side to all that 

has been said before, but they also possess autonomous semantics. Conjunctions can be considered the most 

commonly used in the Compound sentences. 
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Compound sentences with the union also denote the relationship of comparison and opposition. The 

syntactic function of the union is similar to the syntactic function of the conjunction a. 

KEY WORDS: adversative conjunctions, comparison, syntactic function, relations, attributes. 
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ОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И  

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Раджабов Н.Ф. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Определенно-личные предложения как тип односоставных предложений выделялись A.A. 

Шахматовым, который указывал, что в случае подобных предложений их главным членом будет 

спрягаемая глагольная форма, которая дает представление о не выраженном подлежащем. 

Иными словами, подлежащее в таких предложениях выражается представлением о лице [16, с. 

64]. 

В.В. Виноградов считает определенно-личными такие предложения, которые выражают 

действие или признак, соотнесенные с конкретным деятелем либо носителем признака, при этом 

словесно не выраженным, однако обозначенным формой глаголов [5].  

Чаро дасторро хурдтар намекунед? [17, с. 15]; 

Warum beschaffen Sie sich keine kleinere Kopfbedakung? [18 s. 9]. 

Пули муйсарро аз куҷо ёфта ба шумо медодам? [17, с. 15];  

So könnte ich nicht einmal eine Rasur bezahlen [18, s. 11]. 

Отметим, что в вышеприведенных примерах только оригинальные таджикские 

предложения являются односоставными определенно-личными, в то время как их перевод на 

немецкий язык представлен двусоставными предложениями, где подлежашее выражено 

соответствующими местоимениями. 

По проблеме грамматической формы определенно-личных предложений существуют две 

противоположные точки зрения. Например, A.M. Пешковский называет такие структуры 

неполными двусоставными с выпавшим подлежащим. При этом ученый указывает, что 

подлежащее может быть выделено из контекста или из ситуации [13]. 

Ф.И. Буслаев, ссылаясь на теорию сокрытого подлежащего, считает определенно-личные 

предложения двусоставными полными, говоря о том, глагольная флексия в данном случае 

выполняет функцию подлежащего [3]. Однако подобная концепция, по нашему мнению, 

противоречит определению члена предложения.  

Многие лингвисты-грамматисты считают определенно-личные предложения 

односоставными в силу того, что подлежащее для них избыточно, поскольку не добавляет ничего 

к семантике предложения [9; 2; 4].  

При этом Н.С. Валгина говорит о том, что неполнота предложения вовсе не доказывается 

отсутствием второго главного члена предложения (см. двусоставные неполные предложения) 

[4]. 

А.А. Шахматов указывает на различие сказуемых односоставного и двусоставного 

предложений: первое дает представление, как о предикате, так и о субъекте, в то время как второе 

соответствует лишь предикату [16, с. 50]. 

Главный член определенно-личных предложений выражается посредством формы 1-го и 

2-го лица глагола изъявительного и повелительного наклонений:  

Мӯйлабамро кӯтоҳ кунед, кифоя аст! [17, с. 16]; 

Stutzen sie mir der Schnurbart, und das genügt [18, s. 12]. 

Вақти барзиёд надорам [17, с. 16]; 

habe es eilig [18, s. 12]. 

По мнению П.А. Леканта, особенности определенно-личных предложений – это неполнота 

парадигмы форм времени, невозможность выразить прошедшее время в соответствующей форме 

[9, с. 57]. 

Несмотря на то, что для таджикского синтаксиса характерно активное использование 

определенно-личных предложений, до конца шестидесятых годов ХХ в. этот тип односоставных 

предложений не рассматривался в учебниках или научных статьях, посвященных таджикскому 

языку [15].  
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Р.Д. Салимов указывает [15], что на данный момент определенно-личные предложения, 

как и другие структурно-семантические типы односоставных предложений, отражены в 

учебниках и учебных пособиях как для высших учебных заведений [Забони адабии ҳозираи 

тоҷик 1970; 1985; 11], так и для средних школ Республики Таджикистан [1; 10], в монографиях 

и диссертациях [14; 12].  

Большинство лингвистов указывают на семантико-стилистические различия между 

односоставными определенно-личными и синонимичными им двусоставными предложениями. 

Так, А.Н. Гвоздев отмечает, что первый план односоставных предложений составляет действие, 

а не лицо [6, с. 86]. 

A.M. Пешковский говорит о стилистических различиях, отмечая, что двусоставные 

предложения представляют более спокойную, более вялую речь, нежели односоставные [13, с. 

184]. 

Рассмотрим и проанализируем односоставные определенно-личные предложения 

таджикского языка и их перевод на немецкий язык в виде двусоставных предложений: 

Магар ба ягон ҷаноза нигаронед? [17, с. 16]; 

Sie müssen gewisslich zu einer Beisetzung? [18, s. 12]. 

Пас чӣ гуна кори зарур доред? [17, с. 17]; 

Was für eine dringende Angelegenheit erwartet Sie dann? [18, s. 12]. 

Магар ба ягон тӯй ногуфт рафтан мехоҳед? [17, с. 17]; 

Haben Sie Gelegenheit gehabt, sich zu einer Hochzeit einzuladen? [18, s. 12]. 

Тоқиҳои маро фурӯхтед? [17, с. 21]; 

Haben Sie meine Tjubetekas verkauft? [18, s. 18]. 

Илоҳи саломат бошед! [17, с. 22]; 

Möge Gott Sie dafür segnen! [18, s. 19]. 

Магар дар онҷо рақсида истодаед? [17, с. 53]; 

Sie tanzen wohl? [18, s. 64]. 

Марҳамат карда бишинетон! [17, с. 56]; 

Seien Sie so liebenswürdig, und nehmen Sie Platz! [18, s. 67]. 

Во всех переводах на немецкий односоставное определенно-личное предложение 

становилось двусоставным с местоимением 2-го лица. При этом нужно отметить, что далеко не 

все определенно-личные предложения можно перевести как двусоставные.  

Бинам шояд хонда тавонам [17, с. 80]; 

Mal sehen [18, s. 99]. 

Дастонатонро бардоред! [17, с. 98]; 

Hände hoch! [18, s. 127]. 

Баъд аз чой нӯшидан ба раста баромадам [17, с. 84]; 

Trank Tee und verließ nach Haus [18, s. 107]. 

Первый из представленных выше переводов с таджикского на немецкий язык является 

определенно-личным предложением, однако, если в оригинале сказуемое представлено глаголом 

первого лица единственного числа, то в переводе – глаголом первого лица множественного 

числа. Второй же перевод является односоставным номинативным предложением, в то время как 

в оригинале он – определенно-личное предложение, где сказуемое представлено глаголом 

второго лица множественного числа. Третий же перевод является самым точным с 

синтаксической точки зрения – как и в оригинале, сказуемое представлено глаголом первого 

лица единственного числа.  
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ҶУМЛАҲОИ МУАЙЯНШАХС ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА ОЛМОНӢ 
 

Муаллиф дар мақола, роҳҳои ифодакунии ҷумлаҳои муайяншахси забони тоҷикӣ ба забони 

олмониро таҳлил кардааст. Муаллифи мақола, ба ақида ва усулҳои баёнкунии ҷумлаҳои муайяншахси 

зиёди забоншиносон-грамматикашиносон такя намуда, далелҳои худро овардааст. Вай қайд намудааст, ки 

дар мисолҳои овардашуда, танҳо ҷумлаҳои аслии забони тоҷикӣ, ҷумлаҳои яктаркибаи муайяншахс 

мебошанд, ки ҳангоми тарҷумаи онҳо ба забони олмонӣ бо ҷумлаҳои дутаркиба пешниҳод гардидааст, ки 

дар онҷо мубтадо бо ҷонишинҳои мувофиқ ифода шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: ҷумлаҳои муайяншахс, роҳҳо, ифода, аслӣ, ҷумлаҳои дутаркиба, забоншинос, 

грамматикашинос. 
 

ОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
 

В научной статье, анализировано способы передачи таджикских определено-личных предложений 

на немецкий язык. Автор статьи, полагаясь на мнение и способы передачи определенно-личных 

предложений многих лингвистов-грамматистов, привел свои доводы. Он отметил, что в вышеприведенных 

примерах только оригинальные таджикские предложения являются односоставными определенно-

личными, в то время как их перевод на немецкий язык представлен двусоставными предложениями, где 

подлежащее выражено соответствующими местоимениями.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: определенно-личное предложения, способы, передача, оригинальные, 

двусоставные предложения, лингвист, грамматист.  
 

DEFINED-PERSONAL SENTENCES IN TAJIK AND GERMAN LANGUAGES 
 

The author of the article has relied on the opinion and ways of many linguist-grammarian submissions of 

sentences gave his reasons. He noted that in the above examples only the original Tajik sentences are single-

constituent definitely personal while their translation into German is represented by two-part sentences where the 

subject is expressed by pronouns.  

KEY WORDS: defined-personal sentences, ways, transfer, original, two-component sentences, linguist, 

grammarian. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ИМЕНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА  

НОМИНАТИВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Нурова М.Б. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В синтаксических исследованиях изучение типов простого предложения на материале 

разных языков занимало центральное место. Односоставное предложение –это особый тип 

простых предложений, представляющих собой как в плане их структурной организации, так и в 

коммуникативном аспекте. Особое место среди односоставных предложений занимают 

номинативные, которые относятся к именному типу и имеющие четко выраженную, 

определенную форму – это именительный падеж существительного (реже - личного 

местоимения или числительного). 

Номинативные предложения стали объектом рассмотрения в отечественных и зарубежных 

исследовательских трудах Адмони В.Г., Смирницкого А.И., Б. Ниязмухамедова, М. Н. 

Касымовой, Б. Камолиддинова, М. Норматова, Ш. Рашидова и др. Но при разгроничении и 

отображении номинативных предложений эти ученые берут за основу всевозможную позицию 
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и поэтому приходят к разнообразным выводам. Причисление номинативных предложений к 

независимому структурно-семантическому типу предложений таджикского языка не требует 

колебаний, но в проблеме установления грамматической природы номинативных предложений, 

членения их на типы и подтипы имеется ещё немало нерешенного и спорного вопросов. 

Примкнув к взглядам большинства ученых, признаем наличие следующих типов 

односоставных предложений: личных (определенно-личных, неопределенно-личных, 

обобщенно-личных), безличных, инфинитивных и номинативных. 

Номинативное предложение – это один из типов односоставного предложения, где его 

формальным грамматическим признаком является именительный падеж. Формой именительного 

падежа выражен главный член номинативного предложения. В этих предложениях возможно 

использование независимого именительного падежа, так как их значение – сообщение о бытии, 

наличии, существовании и указании предмета или явления.   

На протяжении всей истории учения о номинативных предложениях, но не нашедшим 

общепризнанного решения, одним из вопросов, привлекающих внимание исследователей, 

является синтаксическая функция именительного падежа.  

Специфика представления именительного падежа в номинативных предложениях 

заключается в том, что присущая им фрагментарность, их лаконизм позволяет создавать более 

ёмкие по содержанию речевые отрезки. В номинативных предложениях называются только 

отдельные тонкости условия, а не детали важные, выразительные, рассчитанные на опыт и 

воображение субъекта.  В этих предложениях лаконичной формой передается изображение 

картин природы, обстановки, внутреннего состояния человека. Для организации номинативного 

предложения это совсем не разрешающий фактор, так как далеко не каждое имя способно 

образовать номинативное предложение, что отсутствие глагола в предложении не делает его 

автоматически номинативным. Например: В тот вечер под водой была буря, а на земле - дождь.  

Первая часть-двусоставное предложение, где действие происходит в прошедшем времени. 

Это означает, что вторая часть тоже должна быть в прошедшем времени, и отсутствие в ней 

глагола - это неполнота части. На пропуск сказуемого в этой части указывает также на наличие 

второстепенного члена - обстоятельства, которое в составе предложения зависит именно от 

сказуемого.  

Именительный падеж номинативного предложения многие исследователи относят к 

односоставным предложениям, которые перечисляют предметы, события и явления. Например: 

Ғайр аз ин, илова кард духтархонум Эббот, Худо метавонад дар вақти ягон 

бадрафториаш ӯро ҳалок созад, он гоҳ бо ӯ чӣ хоҳад шуд? [5, с. 11]. 

 Кроме того, - добавила мисс Эббот, - бог непременно накажет такую дурную девочку. 

Он может поразить ее смертью во время одной из ее выходок, и что тогда будет с ней? [4, с. 

11]. 

 «Besides», said Miss Abbot, God will punish her: He might strike her dead in the midst of 

her tantrums, and then where would she go? [7, с. 7]. 

 Хӯрокхо, хӯрокҳо! - гуфт генерал [5, с. 67]. 

 Food-food said the general. 

Именительным падежом существительного в номинативных предложениях, кроме 

знаменательных слов могут быть частицы и междометия. В качестве междометия, частицы 

(наход, неужели, разве, едва ли, вряд ли, ещё бы и др.) и модальные слова.  

Частицы и междометии в этих предложениях выражаются при помощи эмоциональных и 

повелительных междометий, как а, у, ваҳ, бо, оббо, ҳайҳот, офарин, боракалло, ура, афсӯс, сад, 

афсӯс. Например:  

 Чаро ту дирӯз нотоб шудй? 

 Вай афтид, - дубора ба миёна даромад Бесси. 

 Афтид? Ана, боз хам монанди хурдсолон! Оё чунин духтаракони калон меафтанд? 

Охир, у хаштсола ё нуҳсола будагист? [5, с. 21]. 

 Отчего ты вчера заболела? 

 Она упала, - снова поспешила вмешаться Бесси. 

 Упала! Ну вот, опять точно маленькая! Разве такие большие девочки падают? Ей  

ведь, должно быть, лет восемь или девять? [4, с. 21]. 
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 «She had a fall», said Bessie, again putting in her wond. 

 «Fall? why, that is like a baby again! Can't she manage to walj at her age? She must be 

eight or nine years old» [7, с. 13]. 

 А! Шумо кучо будед! 

 Ин кӯдаки вай аст? Оҳо. Ду катра об барин ба падараш монанд. Ту ҷингиламӯ ҳам 

ба аёдати падар омадӣ. Боракалло [2, с. 34]. 

 Модарам замбурӯғхоро дид; 

 Эхе! - Ин бисёр, ба хамаамон мерасад, - гуфт. 

 My mother saw the mushrooms. 

 Oh, It’s plenty and will be enough for all of us.  

 Садбарг; - Тавба гуй, чони модар. Сабрро пеша кун. 

 Sadbarg I’ll never do it again - say my dear [6, с. 27]. 

Номинативные предложения редко могут оказаться частями сложноподчиненного 

предложения, но все же подобные примеры возможны: Вот и лето, которого так ждала 

девушка. 

Полной и неполной речевой реализации структурной схемы представленных 

номинативных предложений широко распространены в текстах художественной литературы, 

выполняющую определенную композиционную функцию, начиная с повествования или 

завершая его. 

Предметные (бытийные) предложения, как и любые другие предложения могут опираться 

на контекст или конситуацию, в последствии чего свершаются допустимыми так называемые 

неполные предложения. 

Итак, номинативные предложения, главный член которых имеет форму именительного 

падежа и совмещает в себе функцию наименования предмета, идею его существования, бытия - 

это односоставные предложения субстантивного типа.  

Номинативные предложения могут быть использованы и в художественном тексте, и в 

разговорной речи, чаще всего в описаниях, а в литературном произведении еще и в авторских 

ремарках. Еще одна возможность использования номинативных предложений - названия, 

вывески. 

Таким образом, номинативные предложения – это односоставные предложения 

субстантивного типа, главный член которых имеет форму именительного падежа и совмещает в 

себе функцию наименования предмета и идею его существования, бытия. Значение бытийности 

является здесь доминирующим, причем это значение имеет в номинативных предложениях свой 

качественный оттенок – статическое бытие предмета, в отличие от «динамического», бытия в 

конструкциях типа: за поворотом сад; Опять неудача; Подчеркивается процесс возникновения 

предмета или явления. 

Особый тип номинативных предложений, имеющий место в письменной речи и в 

таджикском языке – это представления именительного, который по содержанию представляет 

название предмета речи, допустимого в целях появления показа о названном предмете в сознании 

читателя. 

В связи с тем, что в таджикском языке отсутствует категория падежа, поэтому 

аналогичный тип номинативных предложений следует назвать иначе (по-другому), например, 

подобным термином номинатив-представление. Душанбе... Пойтахти Ватани азизи ман. 

Пойтахти тоҷикон. – Душанбе... Столица моей дорогой Родины. Столица таджиков...  [3, с. 

123]. 

Различия номинативных предложений таджикского и английского языков имеют 

непосредственное отношение к признаку, местоположения структурных компонентов в схемах 

исследуемой синтаксической единицы, а также к вариативным особенностям лексического 

состава схемы: в русском языке признаком односоставности номинативного предложения 

является препозиция определительного компонента в составе схемы, а в таджикском – 

постпозиция. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ГРАММАТИКИ ҲОЛАТИ ФОИЛ (НОМӢ) ДАР  

ҶУМЛАҲОИ СОДДАИ УНВОНӢ 
 

Дар мақола таҳлили хусусиятҳои грамматикии ҳолати фоил (номӣ) дар ҷумлаҳои унвонӣ мавриди 

баррасӣ қарор мегирад. Шакли муайянкунандаи ҳолати фоил дар ҷумлаҳои унвонӣ дар ифодаи исм, камтар 

ҷо дар нишини шахсӣ ва шумора ифода меёбанд. 

Ҷумлаҳои унвонӣ яке аз навъҳои ҷумлаҳои сода буда, хусусиятҳои грамматикии онҳо ҳолати фоилӣ 

мебошад. Шакли ҳолати фоилиро сараъзои ҷумлаи унвонӣ ифода мекунад. Дар ин навъи ҷумлаҳо 

истифодаи ҳолати фоилии мустақил мумкин аст, зеро ки онҳо маънои хабарӣ мавҷудият, нишондоди 

предмет ва ҳолатро мефаҳмонанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: ҷумлаҳои унвонӣ, ҳолати фоилӣ (номӣ), ашё, исм, ҷонишин, шумора, нидо, 

пайвандакҳо. 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ИМЕНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА  

НОМИНАТИВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

В статье рассматривается грамматический признак именительного падежа в номинативных 

предложениях. Определенную форму именительного падежа в номинативных предложениях выражает 

существительное, реже - личное местоимение или числительное. 

Номинативное предложение – это один из типов односоставного предложения, где формальным 

грамматическим признаком этого предложения является именительный падеж. Формой именительного 

падежа выражен главный член номинативного предложения. В этих предложениях возможно 

использование независимого именительного падежа, так как их значение – сообщение о бытии, наличии, 

существовании и указании предмета или явления.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: номинативные предложения, именительный падеж, предмет, 

существительное, местоимение, числительные, частицы и междометие. 
 

GRAMMATIC FEATURES OF NOMINATIVE CASE OF THE NOMINATIVE SENTENCE 
 

The article deals with the grammatical characteristic of the nominative case in nominative sentences. A 

definite form of the nominative case in nominative sentences is expressed by a noun, less often by a personal 

pronoun or numeral. 

A nominative sentence is one of the types of a one-word sentence, where the formal grammatical feature 

of this sentence is the nominative case. The nominative form is expressed by the nominative form. In these 

sentences, the use of an independent nominative case is possible, since their meaning is a message about being, 

existence, existence and indication of an object or phenomenon. 

KEY WORDS: nominative sentences, nominative case, subject, noun, pronoun, numerals, particles and 

interjection. 
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СОХТОРИ ТОПОНИМИЯИ «НАВОДИР-УЛ-ВАҚОЕЪ»-И АҲМАДИ ДОНИШ 
 

Шамсуддинова М.А. 

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 
 

Дар бораи топонимия маъхазу сарчашмаҳои таърихию ҷуғрофӣ, асарҳои илмӣ ва 

таҳқиқотӣ дар чанд соли охир ба анҷом расидааст, ки барои омӯзиши масъалаи фавқ имконият 

медиҳанд. Шумораи асосии топонимияи осори Аҳмади Дониш номҳои ҷуғрофие ҳастанд, ки чун 

воҳидҳои томи луғавии ин ё он забон дар сарчашмаю маъхазҳои таърихӣ, қомусу фарҳангҳои 

собиқа тафсиру таъбир гаштаанд. Тавассути методҳои таърихӣ-забоншиносӣ ва таърихӣ-

ҷуғрофӣ таърихи эҷод ва ташаккули назму тартиби номҳои ҷуғрофии манотиқи мухталиф, 

сохтусозу луғати этимологияи онҳоро мустақар намуд. Пешбурди чунин таҳқиқоти илмӣ ғизои 

хубу пурқиматеро на танҳо барои забоншиносӣ, балки барои таъриху этнография ва ҷуғрофияи 

кишварҳои алоҳида фароҳам меоварад [1, с. 130].  

Маҳмадҷонов О. муҳаққиқи топонимикаи водии Ҳисор дар ин маврид иловатан меорад, ки 

«Топоним ва микротопонимҳо вобаста ба раванди инкишофи ҷомеа, дар давраҳои гуногуни 

таърихӣ ба вуҷуд меоянд ва бахшҳои муҳимтарини ҳаёту фаъолияти рӯзмарраи мардумро дарбар 

мегиранд. Аз ин рӯ, дар симои топоним ва микротопонимҳо нақши соҳаҳои гуногуни илмҳои 

ҳозиразамон – забоншиносӣ, таъриху бостоншиносӣ, ҷуғрофиё ва ғайраро ҷустуҷӯ намудан 

мумкин аст» [2, с. 3]. Ба андешаи Маҳмадҷонов О. «Топоним ва микротопонимҳо қисми 

таркибии фонди луғавии забони мардуми ин ё он минтақа буда, ифодагари хусусиятҳои махсуси 



23 

мавзеъҳои ҷуғрофии он мебошанд. Баробари истилоҳи топонимия дар забоншиносии муосир 

истилоҳи микротопонимия низ роиҷ аст. Микротопонимҳо бештар ба исмҳои хос мансуб буда, 

онҳо ҳамҷун номи мавзеъҳои нисбатан хурди табиӣ дорои хусусияти аз дигар топонимҳо 

фарқкунанда мебошанд» [1, 2, 4]. 

Омилҳои асосии номгузорӣ ва заминаи пайдоиши номҳои ҷуғрофиро Додихудоев Р. Дар 

ин самт матраҳ намудааст:  

а) мавҷудияти забон ва лаҳҷаҳои амалкунанда (зинда) дар минтақаи муайян; 

б) ҳодисаҳои абстратӣ, субстратӣ ва суперстатии забонҳои зинда ё мурдаи ин маҳал; 

в) қолаби анъанавии калимасози (шаклсозӣ)-и топонимҳо;  

г) шароити табиӣ ва хусусиятҳои физикӣ-ҷуғрофии макон, характеристикаи рустаниҳо ва 

ҳайвоноти мавзеъ;  

ғ) маданият ва маишат (истеҳсолот, муносибатҳои истеҳсолӣ, шароити иҷтимоӣ ва ғ.)- и 

аҳолӣ;  

д) мавҷудияти феҳрасти номҳои ҷой, ки захира ва заминаи асосӣ дар мавриди номгузорӣ 

ба объектҳои нав бошад;  

е) ҳодисаҳои гуногуни табиӣ, таърихӣ, иҷтимоӣ;  

ё) мавҷудияти анъанавии дину оин, мифология ва таъсири онҳо дар муҳити ин ё он забон 

[3, с. 3-4].  

Дар баробари ин, муайян намудани сохт ва таркиби номвожаҳои топонимӣ барои маълум 

кардани муносибатҳои таърихан ба ин ё он забон доштаи топонимҳо барои ба вуҷуд омадани 

роҳу усулҳои нави таҳқиқу таҳлили онҳо низ маводи муфид медиҳанд, ки ҳамаи ин, дар навбати 

худ, боиси дар забоншиносӣ ба миён омадани мушкилоти тоза ва мухталиф мегардад. Дуруст 

аст, ки таҳлили сохторию калимасозӣ дар омӯзиши сохти номҳои ҷуғрофӣ мавқеи ҳалкунанда 

дорад, вале фикру андеша ва ба роҳу усулҳои пешниҳоднамудаи олимон, на ҳамеша қобили 

дастгирӣ ва ба таври умум мавриди истифода бояд қарор гирад. Дар ин ҷода, пеш аз ҳама, бояд 

хусусиятҳои мушаххаси маводи гирдовардашуда, доираи густариши он, мақсаду мароми 

омӯзиш, ҳудуду дараҷаи таҳқиқ ба эътибор гирифта шаванд [4, с. 23].  

Зимнан, Исмоилов Ш. тазаккур менамояд, ки «Топонимҳо дар асл моҳияти маъмуриву 

иҷтимоӣ, фарҳангиву маърифатӣ ва этикиву эстетикӣ доранд. Ин аст, ки инсон пайваста 

эҳтиёҷоти иқтисодиву сиёсӣ ва фарҳангиву маърифатии худро дар ҳар як маҳдудаи ҷуғрофӣ маҳз 

тавассути коргирӣ аз топонимҳо раво месозад» [4, с. 53].  

Муҳаққиқ чунин андеша дорад, ки «Сарнавишти таърихии истон дер боз дар маркази 

диққати аҳли таҳқиқ қарор дорад. Парвиз Нотили Хонларӣ, Л.С. Пейсиков, Э.М. Мурзаев, Д. 

Саймидинов ва дигар муҳаққиқон асли онро аз ашколи мутафарриқи давраҳои қадиму миёнаи 

тараққиёти гурӯҳи забонҳои эронии оилаи ҳиндуаврупоӣ ҷӯё шуда, ҳар кадом ҳақиқати даъвии 

худро оид ба сурати бунёдии он бо асноди барчида собит сохтаанд» [4, с. 68]. 

Агар ба таҳқиқу омӯзиши ин ё он формантҳои калимасозӣ топонимҳо ё гидронимҳо 

таваҷҷӯҳи зиёде сурат гирифта, роҷеъ ба ин масъала асару мақолаҳои зиёде интишор шуда 

бошанд ҳам, ба масъалаи хосиятҳои тағйирёбии калимаҳои ономастикӣ кам таваҷҷӯҳ зоҳир 

шудааст. Масъалаи таҷзияи хусусиятҳои ба худ хоси грамматикии ономастика дар замина ва 

муқоисаи хосиятҳои умдаи грамматикаи луғоти муқаррарӣ қариб таҳқиқ нагардидааст. Чунон ки 

дида мешавад, барои ҳамчун грамматикаи мустақил муаррифӣ намудани сарфу наҳви 

ономастика ҳанӯз барвақт аст. Ба назари мо, масоили грамматикаи ономастикаро ҷузъе аз 

грамматикаи умумии забон шинохтан ба мақсад мувофиқ аст, зеро луғоти ономастикаро ҳамчун 

дигар калимаҳои муқаррарӣ дар доираи қавоиди умумии грамматикӣ таҳлилу таҷзия кардан амри 

воқеист [1, с. 153]. 

Бинобар он ки дар асарҳо Аҳмади Дониш номҳои ҷуғрофӣ зиёданд, пажӯҳиши он барои 

пайдо намудани маълумот роҷеъ ба топонимаи кишварҳо хеле муҳим аст, зеро баъзе топонимҳо 

бинобар вазъи таърихӣ тағйири ном кардаанд (Масалан: Чаҳорҷӯй-Туркманобод Ш.М.). Ин 

топонимҳо хоси минтақаҳои гуногуни дунё мебошанд. Номҳои ҷуғрофӣ миқёси васеи дунёро 

матраҳ намуда, нависанда дар мавриди аҳолии қитъаҳои гуногуни дунё маълумот овардааст. 

Масалан, мутафаккир дар қисмати «Дар ҳикояти гирдоби Искандар ва ғанои марди аҷамӣ» бо 

шаҳодати марди эроние марказҳои фарҳангӣ ва шаҳрҳои бузурги дунёро чунин шарҳ медиҳад: 

«Фарангиён гӯянд: Дар арсаи олам се шаҳр аст: аввалаш Ландан, дуввум Порис, сеюм Фетербурх. 

Дигар билод ҳукми қария ва қишлоқ дорад ва вулоти онҳо ҳукми арбоб ва раис» [5, с. 193]. 
Аз ин маълум мегардад, ки Дониш дар мавриди кишварҳои пешрафтаи Аврупо маълумоти 

зиёде доштааст. Номи мамолики Шарқ мисли Туркистон, Ҳиндустон, Эрон, Арабистон дар бисёр 
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маврид аз ҷониби мутафаккир оварда шудааст. Ба ҷуз ин Амрико дар шакли Амриқо ва Янги 
Дунё ифода ёфтааст. 

«Дар ҳикояти ҳоҷӣ ва манофеи сафар ва хислати занон» тасвири фазои бадеӣ лаҳзаҳои 
гуногунро дар бар мегирад. Дониш дар ҳикояти мазкур сафари ҳоҷиро инъикос намуда, баробари 
он ҷаҳонбинии танги ӯро ифода менамояд. Сафари мусофир аз бозгашти ҳаҷ оғоз меёбад, ки 
идомаи он дар Ҳиндустон, Пишовар, Кобул, Миср, биёбонҳои Қазоқистон, Тошканду Бухоро 
сурат мепазирад.  

Топонимҳои осори Аҳмади Дониш аз ҷиҳати сохту таркиб сода, сохта, мураккаб иборат 
мебошанд ва вобаста ба ҳамин ба чор гурӯҳ тақсим кардани онҳо ба мақсад мувофиқ аст: 

1. Топонимияи сода. Ба ин гурӯҳ топонимҳое дохил мешаванд, ки асоси онҳоро калимаҳои 
сода ташкил медиҳанд: Ҳинд, Балх, Эрон, Қоф, Хито, Фурс, Юнон, Аҷам,  Рум, Рус, Ирам, Миср, 
Самар, Порич. 

Топонимияҳи зикршуда дар осори Аҳмади Дониш бо исмҳои «шаҳр», «вилоят», «билод», 
«ақсо», «мамлакат», «мулк», «замин» «қаламрав» оварда шудаанд. Аз зумра: «Ва ҳол он ки дар 
мамолики Эрону Истомбул ва Фарангистон ҳар сола зиёда аз понсад китоб дар қавоиди фунуну 
улум мудавван ва муаллаф мешавад, ки соҳибони он ҳанӯз зиндаанд» [5, с. 179]. 

2. Топонимияи сохта. Ба ин гурӯҳ топонимҳоеро метавон ворид намуд, ки аз реша ва 
воситаҳои морфологӣ (топоформантҳо) таркиб ёфтаанд.  

Топонимҳои сохтаи насри Аҳмади Дониш бо услуи морфологии калимасозӣ таъсис 
шудаанд.Топоформантҳои топонимсози асар хеле кам ба назар мерасанд. Баъзеи онҳо тавассути 
исм, бархеи дигар ба воситаи сифат, сеюмӣ бо кӯмаки шумора ё феъл топонимро асос додаанд. 

Дар сохту сози топонимҳои осори Аҳмади Дониш топоформантҳои – ӣ, -истон, -вард, -мун, 
- -он (ён), -я (ия, -иё) мақоми хосса доранд: 

Топоформанти -ия хоси категорияи исм мебошад ва дар таркиби калимаҳои исмӣ ба назар 
мерасад, дар осори Аҳмади Дониш дар шакли -иё низ омадааст: Армания, Румия, Кинагасия, 
Русия, Сория, Макариё, Итолиё. 

Топоформанти – истон (пас аз садонок -стон). Ин топоформант бо исмҳои гуногун омехта, 
номҳои ҷуғрофиро созмон додаст: Ҳиндустон, Арабистон, Туркистон Фарангистон, Арабистон, 
Сиистон, Сиҷистон, Зобулистон, Табаристон. 

Топоформанти – вар, вард. Пешовар, Динавар. 
Топоформанти – мун. Ба воситаи исму сифат топоним ба вуҷуд овардааст: Дилмун  
Топоформанти – он (ён). Топоформанти зикршуда дар сохтани шакли ҷамъи исм нақши 

фаъол дорад. Топонимҳое, ки тавассути он сохта шудаанд, дар маҷмӯъ исмҳои ҷинс мебошанд, 
ки мафҳуми ҷамъро ифода мекунанд. Онҳо дар номҳои ҷуғрофӣ на категорияи ҷамъ, балки шакли 
танҳоро созмон медиҳанд: Тӯрон, Хуросон, Гургон, Дайламон, Хатлон. 

Топонимҳои Дамованд, Гелон ва Ялмун топонимҳои классикӣ буда, ҷузъҳои «дамо», «гел» 
ва «ял» ҷузъҳои асосӣ ба шумор мераванд: «дам» дар мафҳуми «як замон» «лаҳза»; ҷузъи «гел» 
маънои «рустоӣ» дар таркиби Гелон; ва ҷузъи «ял» маънои жарфро фаҳмонида дар таркиби 
топоними ялмон омадааст.  

Топоформанти – ванд. Бо ин топоформант дар асар танҳо як топоним сохта шудааст: 
Дамованд (шаҳр). 

Топоформати -ӣ асосан дар таркиби мансубияти ҷуғрофии номҳои ашхос омадааст ва дар 
як муддат ифодакунандаи номҳои мавзеҳо мебошад: Шерозӣ, Деҳлавӣ, Ҷомӣ. 

Ҳамин тариқ, топоформантҳо дар таркиби маводи топонимҳои осори Аҳмади Дониш 
гардида, дар сохтани номҳои ҷуғрофӣ нақши муассир доранд ва ҳамаи ин номҳо то ҳанӯз 
мавриди истеъмол қарор гирифтаанд.  

3. Топонимияи мураккаб. 
Топонимҳои мураккаби асар аз лиҳози сохтусози худ калимаҳои мураккаби тобеъ буда, аз 

ибораҳои изофӣ ва ғайриизофӣ рӯидаанд. Онҳоро (монанди антропонимҳои мураккаб) аз ҷиҳати 
муносибати ҷузъҳояшон ба ду гурӯҳи калон метавон ҷудо намуд: а) топонмиҳое, ки ҷузъи 
якумашон асосӣ буда, ҷузъи дуюм ба он тобеъ мебошанд. б) топонимҳое, ки ҷузъи дуюмашон 
асосӣ буда, ҷузъи якум тобеи он аст. Топоинмҳои мураккаби гурӯҳи дуюм аз ибораҳои ғайри 
изофӣ таркиб ёфта, дар онҳо ҷузъи асосӣ дар мавқеи дуюм меистад. Сохту таркиби морфологии 
чунин топонимҳои мураккаб гуногун мебошад:  

1. Исму исм: Фетербурх, Урунбурх, Фалғар, Тошканд, Нурато, Чупонато. 
2. Сифату исм: Қошғар, Каттақурғон. 
3. Исму сифат: Қипчоқ.  
4. Шумораву исм: Даҳбед, Чаҳорҷӯй.  
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Дар асар топонимҳои дигаре низ вуҷуд доранд, ки аз топонимҳои сода, сохта, мураккаб бо 

таркиби худ фарқ мекунанд. Ин навъ топонимҳо ба ду асос ва топоформонҳо тақсим мешавад. 

Яъне таввасути аффиксҳо аз ибора ва таркибҳои гуногун топоним сохта шудааст.  

4. Топоним-ибораҳо. Ба гурӯҳи топоним- ибораҳо муҳаққиқони номшинос номвожаҳои 

ҷуғрофиеро мансуб мешуморанд, ки аз ду ва ё зиёда унсурҳои номсоз сохта шуда бошанд. Ин 

навъи топонимҳоро, ба таври дигар, топонимҳои таркибӣ ва бисёрҷузъа низ меноманд. Дар сори 

Аҳмади Дониш ба ин гурӯҳ топонимҳое ворид мешаванд, ки дар шакли ибора зоҳир гаштаанд: 

А) аз исму исм: иқи Аврупо, Румият-ул Кубро, Шарқи Рум, Ироқи Аҷам, Дашти Қибчоқ, 

Дашти Қазоқ.  

Б) аз исму сифат: Арманияи Кубро, Арманияи Кӯчак, Арманияи Суғро. 

Б) аз сифату исм: Янги Дунё. 

Хромов А.Н., ки аз зумраи нахустин муҳаққиқони топонимика дар забони тоҷикӣ ба шумор 

меравад, чунин меорад, ки «Таҳлили сохту таркиби грамматикӣ танҳо бо методи омӯзиши 

формантҳо анҷом намеёбанд, зеро бархе аз топонимҳо умуман метавонанд аз формантҳо фориғ 

бошанд, масалан, топонимҳои мураккаб, топонимҳои таркибӣ» [6, с. 4]. 

Роҷеъ ба топонимия маъхазу сарчашмаҳои таърихию ҷуғрофӣ, асарҳои илмӣ ва таҳқиқотӣ 

дар чанд соли охир ба анҷом расидааст, ки барои омӯзиши масъалаи фавқ имконият додаанд ва 

шумораи асосии топонимияи осори Аҳмади Дониш номҳои ҷуғрофие ҳастанд, ки чун воҳидҳои 

томи луғавии ин ё он забон дар сарчашмаю маъхазҳои таърихӣ, қомусу фарҳангҳои собиқа 

тафсиру таъбир гаштаанд.  

Воқеан, омӯзиш ва баррасии сохту таркиби маводи ономастикии осори Аҳмади Дониш, 

қабл аз ҳама бинобар мураккабии забони насри мутафаккир кори мушкил аст. Бо вуҷуди ин 

мушкилот дар заминаи корҳои таҳқиқии минбаъдаи олимони тоҷик Ғафуров О., Исмоилов Ш., 

Маҳмадҷонов О. ва дигарон дар таҳқиқи таркиби топонимҳои асар то андозае муваффақ 

гардидем. 
АДАБИЁТ: 

 

1. Шоев Р. Ономастика «Самаки айёр». – Душанбе, 2012. – 193 с. 

2. Маҳмадҷонов О.О. Топонимия ва микротопонимияи қисмати шимолии водии Ҳисор. – Душанбе, 

2010. – 228 с. 

3. Додихудоев Р.Х. Микротопонимияи Испечак // Масъалаҳои забони тоҷикӣ (маҷмӯаи илмӣ. Ҷ. 2.          

– Душанбе, 1992. 

4. Исмоилов Ш. Топонимияи Тоҷикистон. – Душанбе, 2014. – 136 с. 

5. Дониш, Аҳмад. Наводирулвақоеъ. Китоби 2 / Аҳмади Дониш. – Душанбе: Дониш, 1988. – 344 с. 

6. Хромов А.Л. Некоторые особенности формирования топонимии Средней Азии в XI-XII в.                        

– Ономастика Востока. – М., 1960. 
 

СОХТОРИ ТОПОНИМИЯИ «НАВОДИРУЛВАҚОЕЪ»-И АҲМАДИ ДОНИШ 
 

Ономастика чун ҷузъи таркибии забоншиносӣ, асосҳои қонунмандии таърихи инкишоф ва 

мавҷудияти номҳои хосро таҳқиқу баррасӣ менамояд, вале аз лиҳози фаррохии маводу масоили 

омӯхташаванда ва методикаи таҳқиқотиаш он ҳамчунин метавонад чун як риштаи тому мустақили илм низ 

арзи вуҷуд дошта бошад. Ономастика илмест, маҷмӯан дар бораи номҳо ва азбаски тамоми соҳаҳои ҳаёт 

дорои номҳои хоси худанд, пас пӯшида нест, ки ономастика низ чун як риштаи томи забоншиносӣ аз 

ҷузъҳои таркибии худ иборат аст. Яке аз бахшҳои ономастика ин топонимика мебошад, ки ба таҳқиқи 

номҳои ҷуғрофи вобаста аст. Дар мақолаи фавқ муаллиф доир ба топонимикаи насри Аҳмади Дониш баҳс 

намуда, тазаккур медиҳад, ки дар «Наводирулвақоеъ» ҳудуди васеи ҷуғрофӣ номбар гардидааст. Номҳои 

ҷуғрофии миқёси васеи дунёро матраҳ намуда, Аҳмади Дониш дар мавриди аҳолии қитъаҳои гуногуни 

дунё маълумот овардааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: ономастика, забоншиносӣ, таърихи инкишоф, номҳо, исми хос, методикаи 

таҳқиқот, соҳаҳои ҳаёт, топонимика, номҳои ҷуғрофӣ, сарчашмаҳо, номҳои илмӣ, таҳқиқот, таърих, 

мардумшиносӣ. 
 

СТРУКТУРА ТОПОНИМИИ «НОВОДИРУЛВАКОЕЪ» АХМАДА ДОНИША 
 

Ономастика – раздел лингвистики, изучающий собственные имена, историю их возникновения и 

преобразования в результате длительного употребления в языке-источнике или в связи с заимствованием 

у других языков общения. В более узком смысле ономастика – собственные имена различных типов 

(ономастическая лексика). Одним из наследственных секторов является топонимика, которая изучает 

географические названия. В статье автор обсуждает топологию в прозведении Ахмада Дониша и 

объясняет, что «Наводирулвакое» широко охватываются географические названия. Описывая 

географические названия мира, Ахмад Дониш предоставил информацию о населении разных частей света. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ономастика, лингвистика, история развития, имена, собственые имена, 

методология исследования, жизненные пространства, топонимика, географические названия, источники, 

научные исследования, исследования, история, этнография. 
 

THE STRUCTURES OF THE TOPONYMY «NOVODIR-UL-VAKOE» BY AHMADI DONISH 
 

Onomastics is a section of linguistics that studies its own names, the history of their origin and 

transformation as a result of prolonged use in the source language or in connection with borrowing from other 

communication languages. In a narrower sense, onomastics are proper names of various types (onomastic 

vocabulary). One of the hereditary sectors is toponymy, which studies geographical names. In the article, the author 

discusses the topology in the presentation of Ahmadi Donish and explains that there is a wide geographical name 

in Navodir-ul-vakoye. Describing the geographical names of the world, Ahmadi Donish provided information 

about the population of different parts of the world. 

KEY WORDS: onomastics, linguistics, history of development, names, proper names, research 

methodology, living spaces, toponymy, geographical names, sources, scientific research, research, history, 

ethnography. 
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НИГОҲЕ БА ҲАВЗАҲОИ АДАБИИ КӮЛОБ ВА ВАХШОНЗАМИН ДАР СОЛҲОИ 40-УМ 

ТО СОЛҲОИ 90-УМИ АСРИ XX 
 

Раҳмонов М.Б. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Қайд кардан бамаврид аст, ки то имрӯз оид ба фаъолияти ҳавзаҳои адабии Кӯлоб ва 

Вахшонзамин дар солҳои 40-ум то солҳои 90-уми асри XX ва махсусан нақши шоири зиндаёд - 

Ғафур Мулло дар ин доираҳои адабӣ ягон таҳқиқоте ба таври пурра рӯйи кор наомадааст. Аз ин 

рӯ, лозим донистем, ки доир ба ин масъала таваҷҷуҳи амиқ зоҳир намем.  

Ғафур Мулло (1922-1992) умри азизи худро дар ду минтақа: минтақаи Кӯлоби бостон ва 

Вахши зарнисор ба сар бурда, ба ин доираҳои адабӣ алоқамандии зич доштааст. Аз ин рӯ, таҳқиқи 

ҳамаҷонибаи доираҳои адабии Кӯлоб ва Вахшонзамин боиси равшанӣ андохтан ба эҷодиёти яке 

аз шоирони номашҳур, вале боистеъдоди тоҷик Ғафур Мулло мегардад. Мавсуф дар собиқ 

вилояти Кӯлоб (шаҳри Кӯлоби кунунӣ) аз соли 1947 то 1955 фаъолияти корӣ намудааст. Ӯ кори 

муаллимиро дар минтақаи Кӯлоб аз мактаби №2-и ба номи Ворошилови шаҳри Кӯлоб (ҳоло 

муассисаи таҳсилоти миёнаи №42 ба номи Хуршед Қосимов) ҳамчун омӯзгори забон ва адабиёти 

тоҷик оғоз мекунад.  

Дар ин мактаб Ғафур Муллоро на танҳо ҳамчун муаллими ҷавони қобилиятнок 

мешинохтанд, балки ӯро ҳамчун шоир низ эътироф мекарданд. Чунончи, Шоири халқии 

Тоҷикистон Ашӯр Сафар дар ин хусус гуфта буд: «Ҳангоме ки ӯ (Ғафур Мулло - М. Р.) дар 

мактаби миёнаи ба номи Ворошилови шаҳри Кӯлоб муаллими забон ва адабиёти тоҷик таъйин 

гардид, ӯро на танҳо ҳамчун муаллим, балки пеш аз ҳама чун шоир эҳтиромаш мекарданд» [1, с. 

47]. Ҳамин осудагию оромӣ ва муттаҳидии омӯзгорони ин мактаб боис гардид, ки дар мактаб 

пайваста маҳфилҳои илмию адабӣ гузаронида мешуд. Яке аз ин гуна маҳфилҳои фаъоли мактаб 

маҳфили забон ва адабиёти тоҷик буд, ки роҳбарии ин маҳфилро ду марди донишманд: яке Ғафур 

Мулло - муаллими забон ва адабиёти тоҷик, дигаре Мирзолатиф Раҳимзода - мудири қисми 

хоҷагии мактаб бар уҳда доштанд. Дар ин хусус дотсенти ДДК ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, 

Қаюм Сангов, ки яке аз шогирдони фаъоли ҳамин маҳфил буд, чунин мегӯяд: «Ашӯр Сафар маҳз 

дар ҳамин давра ба таври ҷиддӣ ва мунтазам ба шеърнависӣ шурӯъ намуд. Бояд гуфт, ки муҳити 

маънавии онвақтаи мактаб ба кори ояндаи ин шоири умедбахш мусоидат кард, зеро ин ҷо ду 

марди ориф ва луғатдон, яке Ғафур Мулло – муаллими забон ва адабиёти тоҷик, дигаре 

Мирзолатиф Раҳимзода – мудири қисми хоҷагӣ кор мекарданд.  

Бемуболиға метавон гуфт, ки дар он солҳо мактаби миёнаи №2 ба номи Ворошилов (ҳоло 

муассисаи таҳсилоти миёнаи №42 ба номи Хуршед Қосимов)-и шаҳри Кӯлоб то андозае вазифаи 

имрӯзаи шуъбаи Иттифоқи нависандагони Тоҷикистонро адо мекард» [9, с. 4]. Аз ин гуфтаҳо 

бармеояд, ки Ғафур Мулло бо Мирзолатиф Раҳимзода алоқамандии наздики эҷодӣ доштанд ва 

дар тарбияи чандин тан аз навқаламони доираи адабии Кӯлоб саҳми арзандаи худро гузоштаанд.  

Мебоист, ки доираи адабии Кӯлоб баъди инқилоби Октябр тавассути шоирони 

боистеъдоду тавонои давр чун Сайдалӣ Вализода, Сомеъ Одиназода, Мирзолатиф Раҳимзода, 

Саидҷон Ҳакимзода ва Ғафур Муллову чандин тани дигари онҳо ба пешравию мувафаққиятҳои 
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боз ҳам волое ноил мегардид. Вале «ҳодисаҳои замон ба ин мувофиқат накард ва қисмате аз онҳо 

дар сиёсатхонаи асри сотсиалистӣ ба маҳкамаҳо афтоданду ҷойи шеъри нобашонро оҳангҳои 

навмедию шикастарӯҳӣ, фаро гирифт. Бо ҳамин мактаби касбии эҷодие, ки онҳо метавонистанд 

бунёд кунанд, хароб гардид» [12, с. 11-12]. Ҳамин зулму истибдоди давр Ғафур Муллоро низ, ки 

яке аз шоирони боистеъдоду тавонои доираи адабии Кӯлоб ба ҳисоб мерафт, бетаъсир нагузошт 

[11, с. 21-22]. Борҳо ба шоир таъкид мекарданд, ки ҳақиқатгӯию ҳақиқатнигориашро тағйир 

диҳад, аммо шоири ҳассосу ватандӯст, рӯзноманигори ҳаҳиқатгуфтору ҳақиқатнигори тоҷик – 

Ғафур Мулло фикри пешравии кору ҷомеро мекард ва ҳаргиз аз ҳақиқат чашм намепӯшид. 

Ҳамин ҳақиқатгӯию ҳақиқатнигории шоир боис гардид, ки душманонаш ягона роҳи халосӣ аз 

шоирро ба маҳбас кашидани ӯ мебинанд ва ба ҳар баҳонаву дасисаҳои худ шоирро озор медоданд 

ва то ба охир ба мақсади нопоки худ расида, бо туҳмату буҳтонҳои бепояи худ «7-уми ноябри 

соли 1969 бо сабабҳои беасосу бардурӯғ шоири ҳассосу ватандӯсти тоҷик Ғафур Муллоро ба 

муҳлати як сол ба маҳбас мекашанд [11, с. 23]. Албатта, ин рафтори ноҷавонмардонаи бархе аз 

нотавонбинони замони шӯравӣ шоири ҳассосу ватанпарвари тоҷик – Ғафур Муллоро, ки як умр 

ба пешравию ҳақиқатпарастии он боварӣ дошт, дилшикаста месозад. Дар иртибот ба ин 

профессор Ҳасани Муродиён мегӯяд: Баъд аз ин, яъне (ҳабсшавии шоир – М.Р.) истеъдоди 

шоирии ӯ мурд, дилаш аз Ҳукумати Шӯравӣ, ки як умр ба ҳақиқатпарастии он умед мебаст, монд 

[11, с. 24].  

Қобили ёдоварист, ки оид ба фаъолияти доираи адабии Кӯлоб сарчашмаҳои зиёди илмию 

адабӣ таълиф шудаанд, вале дар миёни гуфтаҳои муаллифони онҳо фикрҳои мухталиф мавҷуд 

аст. Алалхусус, муҳаққиқи маъруфи тоҷик А. Абдураҳимов равнақу нумӯи доираи адабии 

Кӯлобро дар солҳои сиюми асри ХХ бо ташаббуси яке аз шоирони боистеъдоди давр Сомеъ 

Одиназодаи Хатлонӣ медонад: «Солҳои 30-юми асри ХХ ҳаёти адабии Кӯлоб инкишоф меёфт. 

Он солҳо Сомеъ Одиназода дар Кӯлоб маҳфили адабие таъсис намуд, ки дар он тақрибан 60 

нафар шоирону нависандагон, аҳли адаб ширкат доштанд. Аъзои маҳфил ҳафтае як бор дар боғи 

марказии шаҳри Кӯлоб ҷамъ меомаданд, шеърҳои тозаэъҷодашонро мехонданд. Соли 1938 

Сомеъ Одиназода ба ҳабс гирифта шуд ва фаъолияти маҳфили адабӣ қатъ гардид» [4, с. 52-53]. 

Ҳамин беадолативу нотавонбиниҳои давр намегузошт, ки шоирони забардасти тоҷик дар солҳои 

30-40-уми асри ХХ дар мисоли Сомеъ Одиназода, Сайдалӣ Вализода, Мирзолатиф Раҳимзода, 

Саидҷон Ҳакимзода, Ғафур Мулло ва чандин тани дигар ба пешравию муваффақиятҳои нав ба 

нав ноил гарданд ва фарҳангу адаби даврро ба пеш баранд. Аз ҷумла, профессор А. 

Маҳмадаминов оид ба вазъияти мураккабу мушкилзои эҷодкорон, ки дар даврони Ҳукумати 

Шӯравӣ бар дӯш доштанду баҳри пешрафти корҳои эҷодии онҳо монеагӣ зоҳир мешуд, дар 

симои Сомеъ Одиназода чунин мегӯяд: «Мақомоти амниятӣ бо ҳар роҳу восита боз аз пайи 

таъқиби Мирзо Шариф мешаванд ва ниҳоят, моҳи январи соли 1951 ӯро бе ҳеҷ асос ба туҳмати 

«ба муқобили давлати советӣ шеър навиштан» ба ҳабс мегиранд» [6, с. 12; 12, с. 12-13].  

Гуфтан бамаврид аст, ки дар таҳким ва ташкили доираи адабии Кӯлоб, махсусан баъд аз 

ҷанги Олмон (солҳои 1941-1945) хидматҳои шоёни шоири халқ Сайдалӣ Вализода назаррас аст, 

зеро таҳти сарпарастии эшон навқаламони зиёде дар ин доираи адабӣ парвариш ёфтаву аз ин 

шоири маҳбуби тоҷик сабақи шеъру шоирӣ гирифта, ба узвияти Иттифоқи нависандагони 

Тоҷикистон пазируфта шуд ва ҳатто то ба дараҷаи Шоири Халқии Тоҷикистон расидаанд: «Дар 

Хатлонзамин, - мегӯяд, - муҳақиқ Фарҳод Шафиев,- шуҳрати шоирии Вализода рағбати ҷавонони 

зиёдеро ба шеъру шоирӣ меафзуд. Шоирон Ашӯр Сафару Саидҷон Ҳакимзода аслан дар партави 

ҳамин шуҳрат ба шеъргӯйӣ оғоз намудаанд. Ин мактаб ба дигарон, махсусан донишҷӯёну 

устодони Донишкадаи давлатии омӯзгории шаҳри Кӯлоб таъсири ҷиддӣ дошт. Шавқу рағбати 

аҳли суханро мунтазам барпо гардидани маҳфили шеър дар хонаи устод Вализода бозгӯ 

менамояд» [12, с. 13; 5, с. 28]. 
Қайд кардан ҷоиз аст, ки «доираи адабии Кӯлоб аз ибтидои солҳои 60-ум сар карда, ба ду 

маҳфил ҷудо мешаванд. Яке бо номи «Равшандилон» фаъолият мекард ва шоироне чун Сомеъ 
Одиназода, Сайидато Муқимӣ, Мирзолатиф Раҳимзода, Мӯсо Ғуломӣ, Шукрӣ Иброҳим, 

Ҷонфидо (Ҳабибулло Давлат), Ризқӣ, Раҷабалии Роғӣ (тақрибан 25-30 кас) фароҳам оварда буд. 

Маҳфили адабии дигаре бо номи шоири халқ Саидалӣ Вализода ва шогирдони ӯ – Ашӯр Сафар 

ва Саидҷон Ҳакимзода вобаста мебошад. Ин маҳфил ба Донишкадаи давлатии омӯзгории шаҳри 
Кӯлоб робита пайдо карда, номи «Адибони ҷавон»-ро мегирад ва ҳайати худро аз ҳисоби 

устодон, донишҷӯён ва хатмкардагони донишгоҳ ҳамвора афзун менамояд» [12, с. 14]. Маҳфили 

«Адибони ҷавон» бо аъзоёни худ дар солҳои 60-уми асри гузашта рӯз ба рӯз ба пешравиҳои нави 



28 

эҷодӣ ноил мегардид ва баҳри пешбурди фарҳангу адаби шаҳри Кӯлоби бостонӣ дар ин давра 

саҳми арзанда гузоштааст [12, с. 16].  

Доираи адабии Вахшонзамин ва навоҳии атрофи он низ таърихи дерина дорад. Ба 

пайдоиши доираи адабии Вахшонзамин ва махсусан ноҳияи Вахши имрӯза аз ба миён омадани 
рӯзномаҳои даврӣ дар ин минтақа замина гузоштааст, чунки маҳфилҳои адабӣ дар назди 

идораҳои рӯзномаҳо фаъолият менамуданд. Аввалин маҳфили адабӣ бо унвонии «Адибони 

ҷавон» дар ноҳияи Вахш дар солҳои сиюми асри гузашта бо дастгирию роҳбарии Шоири халқии 

Тоҷикистон Мирсаид Миршакар ташкил карда мешавад: «Дар назди идораи рӯзнома маҳфили 
«Адибони ҷавон» ташкил карда шуд. Он ба пешрафти кори мо адибони ҷавон кӯмак расонд. Ман 

дар ҳамин ҷо достони аввалини худ «Ливои зафар»-ро, ки ба дӯстии халқҳо бахшида шуда буд, 

навиштам», - мегӯяд устод Мирсаид Миршакар [8, с. 14].  
Вале баъд аз солҳои 30-юм то солҳои 70-уми асри гузашта оид ба фаъолияти маҳфилҳои 

адабӣ дар Вахшонзамин ягон маводу сарчашмаи даркорӣ ба чашм намерасад, ки оид ба ин 

масъала маълумоти зарурӣ диҳад ва ҳатто то имрӯз ягон таҳқиқоти алоҳидае оид ба ин масъала 

рӯйи кор наомадааст. Хушбахтона, аз солҳои 70-ум саркарда, боз баҳамоии адибони 
Вахшонзамин ва ҷамъомаду маҳфилҳои адабӣ дар ин минтақа оғоз мегардад. Махсусан, дар 

назди рӯзномаи «Вахш»-и ноҳияи Вахш маҳфили адабии «Рангинкамон» ташкил карда мешавад, 

ки роҳбарии онро шоир, узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Пиримқул Сатторӣ ба уҳда 
мегирад. Аъзоёни маҳфил: Исроил Иброҳимов, Ғафур Мулло, Мустафо Набӣ, Сафар Амирхон, 

Ҷумъабек Эҳсонов, Усмон Билолӣ, Муқимҷон Мухторов, Ҳотам Ҳоҷиев, Мирзо Восеъ, 

Муҳаммадалии Аҷамӣ, Гулҷаҳон Ҳалимова, Бегиҷон Умарзода, Қурбоналӣ Раҷаб ва дигарон 

буданд. Дар ин хусус яке аз аъзоёни фаъоли маҳфил Муқимҷон Мухторов (Ҷавлон) зимни суҳбат 
чунин қайд намуд: «Аъзоёни маҳфил рӯзҳои охири ҳар ҳафта, яъне рӯзҳои шанбе дар назди 

идораи рӯзномаи «Вахш»-и ноҳияи Вахш ҷамъ меомаданд. Маҳфил зери роҳбари ду тан аз 

шоирони сермаҳсулу боистеъдод: яке Пиримқул Сатторӣ, дигаре Ғафур Мулло ба пеш мерафт. 
Дар маҳфил таҳлилу тафсири ашъори гаронмояи шоирони классикии форсу тоҷик ба монанди 

устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Умари Хайём, Саъдию 

Ҳофиз ва Мавлавию Ҷомӣ ҳамчун меҳвари асосии маҳфил қарор мегирифт. Дар ин замина 

аъзоёни маҳфил ҳар яке бо навбат шеърҳои тозаэҷоди худро ба миён мегузоштанд», - мегӯяд, - 
Муқимҷон Мухторов [7]. 

Охири солҳои 70-ум рӯзномаи вилоятӣ – «Ҳақиқати Қӯрғонтеппа» таъсис дода мешавад ва 

устод Пиримқул Сатторӣ барои кор ба ҳамин рӯзнома даъват карда мешавад. Баъдан аз солҳои 
1980 то 1982 роҳбарии маҳфили «Рангинкамон»-ро шоир, узви Иттифоқи нависандагони 

Тоҷикистон Исроил Иброҳимов бар зиммаи худ мегирад. Кору фаъолияти маҳфил бомаром пеш 

мерафт, чунки дар он солҳо кори онро ду марди оқилу тавоно яке адиби шинохта, узви Иттифоқи 

нависандагони Тоҷикистон Исроил Иброҳимов ва дигаре шоир, Аълочии маорифи Тоҷикистон 
Ғафур Мулло ба пеш мебурданд. Аъзоёни маҳфил дар он солҳо Ғафур Мулло, Зариф Ибод, 

Муқимҷон Мухторов (Ҷавлон), Давлатшоҳи Мирзода, Исматуллои Файзулло, Сотим 

Саидмуминов, Сафар Амирхон, Усмон Билолӣ, Муҳаммадалии Аҷамӣ, Муҳаммадалии Сиёвуш, 
Зайниддини Ҷомӣ, Саидҷаъфар Баёзӣ, Ҳотам Ҳоҷиев ва дигарон буданд.  

Соли 1982 рӯзномаи ноҳиявии «Байрақи дӯстӣ» (рӯзномаи «Бохтар»-и имрӯза)-и ноҳияи 

Коммунистӣ (ноҳияи Кӯшониёни ҳозира) таъсис меёбад. Дар ин давра низ аҳли адаби ноҳияҳои 

Вахшу Бохтар дар назди идораи рӯзномаи «Байрақи дӯстӣ» маҳфили «Шабнам»-ро ташкил 
мекунанд. Роҳбарии маҳфилро дар он давра ду марди донишманду эҷодкор: яке Исроил 

Иброҳимов - нависанда, шоир, дигаре Ғафур Мулло, шоир, ходими адабии рӯзнома ба уҳда 

мегиранд. Дар ин хусус шоир, Исроил Иброҳимов бамаврид қайд намудаанд: «Маҳфили 
«Шабнам» дар солҳои 90-уми асри гузашта яке аз маҳфилҳои бонуфузтарин дар минтақаи 

Вахшонзамин ба ҳисоб рафта, аъзоёни он Исроил Иброҳимов, Ғафур Мулло, Ҳотами Ҳоҷӣ ва 

навқаламон – Сафар Амирхон, Усмон Тӯйчиев (Билолӣ), Амиршоҳи Хатлонӣ, Ҳотам Ҳоҷиев, 

Муқимҷон Мухторов ва дигарон буданд. Дар ин раванд, мавсуф ба фаъолияти намояндагию 
эҷодии Ғафур Мулло баҳои баланд додааст [3, с. 64-65]. Аҳли маҳфил дар рӯзҳои охири ҳар 

ҳафта, яъне рӯзҳои шанбе дар назди идораи рӯзномаи «Байрақи дӯстӣ» (рӯзномаи «Бохтар»-и 

имрӯза) ҷамъ меомаданд. Ин суҳбатҳо аз нисфирӯзӣ сар карда то ба шом идома меёфт. Маҳсули 

эҷоди аҳли маҳфил мунтазам тавассути рӯзномаҳои даврӣ ба дасти чоп расида, пешкаши хонанда 
мегардид. Маҳфили адабии «Шабнам» аз соли 1982 то соли 1992 фаъолият намуда, аз охирҳои 

соли 1982 то соли 1992 роҳбарии маҳфилро устод Ғафур Мулло ба уҳда доштанд. Баъди вафоти 

устоди зиндаёд Ғафур Мулло (соли 1992) роҳбарии маҳфилро аз соли 1992 то соли 2000-ум адиб, 
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Исроил Иброҳимов дубора бар зиммаи худ мегирад. Маҳфили «Шабнам» аз соли 1998 бо номи 

«Дидор» амал мекард. Ва дар ин давра ҳам фаъолияти маҳфил боло рафта, аъзоёни он ба 

муваффақиятҳои нав ба нав ноил мегарданд ва ҳамвора маҳсули эҷоди онҳо сарсатри рӯзномаҳои 

давриро ишғол менамуд.  
Шуҳрату эътибори доираи адабии Вахшонзамин ва намояндагони он ба пойтахти кишвар 

– шаҳри Душанбе ҳам рафта мерасад. Борҳо адибони машҳури тоҷик Аскар Ҳаким, Меҳмон 

Бахтӣ, Муҳаммад Ғоиб, Муъмин Қаноат, Бозор Собир ва дигарон ба ин минтақа ташриф оварда, 

бо адибони вахшонӣ вохурию суҳбатҳои муфид мегузарониданд [2, с. 8].  
Қайд кардан бамаврид аст, ки дар даврони фаъолияти маҳфилҳои «Шабнам»-у «Дидор, 

яъне дар охирҳои солҳои 70-уми асри гузашта, рӯзномаи вилоятии «Ҳақиқати Қӯрғонтеппа» 

(ҳоло рӯзномаи «Набзи Бохтар») таъсис дода мешавад ва дар назди он бо роҳбарии шоир, узви 
Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Пиримқул Сатторӣ маҳфили адабии «Гулбарг» ташкил 

карда мешавад. Дар он адибону навқаламони шаҳру навоҳии вилоят гирд меоянд. Аз ҷумла, 

рӯзноманигор ва муҳаққиқи шинохта Носирҷон Маъмурзода дар ин хусус чунин нигоштааст: 

«Соли 1978 масъалаи ташкили рӯзномаи вилоятӣ дар Қӯрғонтеппа (шаҳри Бохтари имрӯза) низ 
ба миён омад. Дар баробари ин, соли 1979 бо ибтикори шоир ва рӯзноманигори маъруф 

Пиримқул Сатторӣ дар назди рӯзнома маҳфили адабии «Гулбарг» низ таъсис дода шуд, ки худи 

ӯ роҳбарии онро ба зимма дошт. Шоирони соҳибноми тоҷик Алимуҳаммади Муродӣ, 
Зайниддини Ҷомӣ, Зуҳуриддин Суярӣ, Сиёвуши Вахшонӣ, Муҳаммадалии Аҷамӣ, Хайриддин 

Қурбонов (Хайрандеш), Сафар Аюбзодаи Маҳзун, Ғаффоралӣ Сафар, Усмон Билолӣ, 

Сайидаҳмади Зардон, Гулҷаҳон Ҳалимова, Ширинмоҳ Каримова ва даҳҳо нафари дигар ба 

маҳфил гирд меомаданду парвардаи маҳфили адабии «Гулбарг»-анд» [8, с. 23-24]. Дар маҳфил 
қариб, ки тамоми эҷодкорони ноҳияҳои вилоят ширкат меварзиданд: «Маҳфил зери роҳбарии 

шоир, узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Пиримқул Сатторӣ бо як шукӯҳу шаҳомати 

хосаи адабӣ мегузашт. Дар маҳфил устодон Исроил Иброҳимов, Ғафур Мулло аз ноҳияи Бохтар 
(Кӯшониёни кунунӣ), Зариф Ибод, Барот Саид аз худи шаҳри Қӯрғонтеппа (ҳозира Бохтар) ва 

навқаламон аз навоҳии Вахшу Бохтар (Кӯшониён), Сарбанд (Левакан)-у Ҷиликул (ҳозира ноҳияи 

Дӯстӣ), Хуросону Панҷ ва ноҳияи Қубодиён ишитрок менамуданд, - мегӯяд, - шоир Усмон 

Билолӣ [10]. Фаъолияти маҳфил рӯз ба рӯз боло мерафту шуҳрати он меафзуд. Дар маҳфил осори 
тозаэҷоди ҳозирин низ шунида мешуд. Адибони шинохтаи вилоят устодон Пиримқул Сатторӣ, 

Ғафур Мулло, Зариф Ибод, Барот Саид бештар ба маҳсули эҷоди навқаламон аҳамияти зарурӣ 

дода, кӯшиш мекарданд, ки қалами онҳо ҳарчи бештар рост шуда, дар роҳи пуршарафи эҷод 
хомафарсоӣ намоянд.  

Бо боварии комил гуфта метавонем, ки навқаламони зиёде ба мисли Алимуҳаммад 

Муродӣ, Зайниддини Ҷомӣ, Зуҳуриддин Суярӣ, Муҳаммадалии Сиёвуш, Муҳаммадалии Аҷамӣ, 

Хайриддин Қурбонов (Хайрандеш), Сафар Аюбзодаи Маҳзун, Саидҷамол Зиёӣ, Ғаффоралӣ 
Сафар, Усмон Билолӣ, Сайдаҳмади Зардон, Гулҷаҳон Ҳалимова, Ширинмоҳ Каримова, Ҳасани 

Муродиён, Сафар Амирхон, Амиршоҳи Хатлонӣ ва даҳҳо нафари дигари онҳо дар зери дасти 

устодон Пиримқул Сатторӣ, Ғафур Мулло, Зариф Ибод ва Барот Саид қалами худро рост 
намудаанд ва дастпарвардаҳои маҳфили «Гулбарг» ба ҳисоб мераванд, ки имрӯз онҳоро ҳамчун 

шоирони забардасту соҳибноми тоҷик мешиносанд. Аз ин рӯ, маҳфили адабии «Гулбарг» аз соли 

1982 то соли 1992 фаъолияти баланди адабӣ нишон дода, дар пешрафти илму адаби 

Вахшонзамин саҳми арзанда гузоштааст.  
Хулоса, доираҳои адабии Кӯлобу Вахшонзамин ва намояндагони он дар пешрафти илму 

адаби вилоят саҳми арзандаи худро гузоштаанд. То имрӯз ному фаъолияти баланди эҷодии ин 

доираҳои адабӣ ва намояндагони барҷастаи онҳо ба мисли Сомеи Одиназода, Сайдалӣ Вализода, 
Мирзолатиф Раҳимзода, Саидҷон Ҳакимзода, Пиримқул Сатторӣ, Исроил Иброҳимов, Ғафур 

Мулло, Зариф Ибод, Барот Саид ва чандин тани дигари онҳо солҳо баҳри пешрафти илму адаби 

Кӯлобу Вахшонзамин ва доираҳои адабии он саҳми бузург гузоштаанд. 
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НИГОҲЕ БА ҲАВЗАҲОИ АДАБИИ КӮЛОБ ВА ВАХШОНЗАМИН ДАР СОЛҲОИ 40-УМ ТО 

СОЛҲОИ 90-УМИ АСРИ XX 
 

Дар мақола роҷеъ ба фаъолияти ҳавзаҳои адабии Кӯлоб ва Вахшонзамин дар солҳои 40-ум то солҳои 

90-уми асри XX ва намояндагони онҳо маълумот дода шудааст.  

Муаллиф дар рафти таҳқиқ ва таҳлилу баррасии масъала, бо истифода аз сарчашмаҳои гуногуни 

илмию адабие, ки дар онҳо доир ба ба ҳавзаҳои адабии Кӯлоб ва Вахшонзамин дар солҳои 40-ум то солҳои 

90-уми асри XX, махсусан роҷеъ ба нақши шоири зиндаёд - Ғафур Мулло дар ин доираҳои адабӣ сухан 

меравад . 

КАЛИДВОЖАҲО: Ғафур Мулло, Мирзолатиф Раҳимзода, Сомеъ Одиназода, Сайдалӣ Вализода, 

Пиримқул Сатторӣ, доираҳои адабӣ, Кӯлоб, Вахшонзамин, маҳфилҳои адабӣ, «Адибони ҷавон», 

«Рангинкамон», «Шабнам», «Дидор», «Гулбарг», маҷмӯаҳои шеърӣ, «Шадда», «Ҳарфи дил» ва ғайра. 
 

ВЗГЛЯД НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРУГИ КУЛЯБСКОЙ И ВАХШСКОЙ ЗОНЫ  

В 40-Е И 90-Е ГОДЫ XX ВЕКА 
 

В статье речь идёт о деятельности литературных кругов Кулябской и Вахшской зоны и его 

представителей в 40-е и 90-е годы XX века. 

Автор статьи в ходе исследования и анализа этого вопроса с использованием материалов из разных 

научных источников даёт подробную информацию о литературных кругах этих реигонов в 40-е и 90-е 

годы XX столетия и особенно о роли и творческой деятельности поэта этого периода Гафура Мулло.  
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A GLANCE TO LITERARY CIRCLES OF KULOB AND VAKHSH VALLIES  

IN 40-S AND 90-S YEARS OF THE XX CENTURY 
 

This article considers on activity of literary circles of Kulob and Vakhsh vallies and its representatives in 

40-s and 90-s years of the xx century.  

The author of the article in the process of the research and analysis of this issue with use of materials from 

different scientific sources gives detail information about literary circles of this region in 40-s and 90-s of the xx 

century and especially about the role and creative activity this period poet Gafur Mullo. 
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ЖАНРИ ҲИКОЯТ ДАР ТАРКИБИ «НАВОДИР-УЛ-ВАҚОЕЪ»-И  

АҲМАДИ ДОНИШ 
 

Олимова Х.Ҳ. 

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 
 

Жанри асари бадеӣ ифодакунандаи раванди таърихии ташаккулёбии адабиёт дар ягон 

давраи мушаххас мебошад. Андешаи Д.С. Лихачев дар мавриди он ки «категорияи жанри бадеӣ 

– категорияи таърихӣ ва жанрҳои бадеӣ, барои мауайян намудани дараҷаи ташаккулёбии санъати 

сухан ва ҳар замон тағйир меёбанд ва ё ба тағйирот дучор мегарданд, исбот менамоянд, ки бе 

дарназардошти падидаҳои ташаккулёбии таърихии сохтори жанр, муқоисаи жанрҳоро муаяйн 

намудан ғайри мумкин аст. Ҳамзамон, ҳар давраи таърихии жанрҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. 

Жанрҳо ба ҳамдигар таъсир мекунанд ва дар як муддат дар рақобат бо ҳам ҷой доранд, аз ин рӯ 

на фақат жанри як давраи таърихиро, балки «сохтори жанрҳои тамоми давраро омӯхтан муҳим 
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аст» [1, с. 42]. Дар насри классикӣ, жанрҳои адабӣ дар таркиби худи асар тақсимбандӣ 

гардидаанд, ба мисли: «ҳикоят», «қисса», «латифа», «ривоят», «ҳадис», «ҳикмат», «масал», 

«гуфтор», «ахбор» ва мисли ҳаминҳо. 

Дар бисёр маврид худи унвонҳо баёнгари жанрҳо мебошанд, масалан «Тазкиратулавлиё»,  

«Ҷомеъулҳикоёт», «Қасасуланбиё», «Шоҳнома», «Бадоеъулвақоеъ» ва боз гурӯҳи дигар номҳои 

қаҳрамонҳоро дар бар мегиранд: «Қиссаи Амирҳамза», «Самаки айёр», «Калила ва Димна», 

«Доробнома», «Искандарнома» ва инчунин тобишҳои рамзию маъноии осори насрӣ низ дар  

адабиёти форсу тоҷик аз зумраи «Гулистон», «Баҳористон», «Анвори Суҳайлӣ» ва ғайра. 

Дар «Гулистон»-и Саъдӣ барои гузоштани марзи андешаи насри худ ба ҳикоят, ҳикмат, 

панд, нукта ҷудо намудааст. Ҳикмат калимаи арабӣ буда, маънояш сухани оқилона ва 

хирадмандонае, ки дар мисраҳо, байтҳо, қитъа ва ибораву ҷумлаҳо мафҳуми пандомӯзро, ки аз 

зиндагии одамон гирифта шудаанд, гоҳ бо рамзу масалҳо ва гоҳе ошкоро ифода намуда, 

хулосаҳои дуруст бароварданд. Онро халқ гуфтааст ва адибону одамони хирадманд дар ашъор 

ва гуфтори худ ба тариқи муъҷаз баён намудаанд. Онҳо ҳамчун зарбулмасалу мақол садо 

медиҳанд. Зарбулмасалу мақол ҳам, ҳикмат аст. Масалан, Шайх Саъдӣ ҷое овардааст: 

«Даҳ одамӣ бар суфрае бихӯранду ду саг бар муроде бо ҳам ба сар набаранд. Ҳарис бо 

ҷаҳоне гурусна аст ва қонеъ ба ноне сер. Ҳукамо гуфтаанд: «Тавонгарӣ ба қаноат беҳ, аз 

тавонгарӣ ба бизоат» [2, с. 238]. 

Аммо мушкилот дар он аст, ки дар асарҳои муҳташами классикони форсу тоҷик чанд навъи 

жанрро дарёфтан мумкин аст, ки ин мухталифжанрӣ ва дар як қолаб бунёд нагаштани асарҳо 

имкон медиҳад, ки насри нависандагони классик мураккаб гарданд. Дар навбати худ ин боиси 

гуногунрангии поэтикаи асарҳои калонҳаҷм мегардад ва ҷудо намудани силсилажанрҳо барои 

муҳаққиқон низ осон нест. Албатта, жанр барои баёни қолаби андеша ва ҳадафи муаллиф муҳим 

аст. Бархе аз жанрҳои эпикӣ таърихи қадима ва заминаҳои гуногун доранд. Таҳаввули онҳо дар 

давраҳои гуногун вобаста ба инкишофи адабиёт ба дараҷаҳои гуногун аст. Яке аз чунин жанрҳои 

эпикӣ, ки нисбатан қадимтар аст, ҳикоят буда, он дар таърихи адабиёти мо мавқеи муҳими ба 

худ хосеро дорост.  

 Худоӣ Шариф бевосита яке аз муҳаққиқони барҷастаи наср ба шумор меравад, дар 

мавриди мавқеи жанрҳои хурди эпикӣ дар дохили асарҳои калонҳаҷм чунин таъкид менамояд: 

«нақл ва таҳкия, яъне ҳикоя кардан, асосан як навъ вазифа ва мақсади бадеӣ доранд: гӯянда аз 

воқеае ё рӯзгори кас  (касон), моҷарои зиндагии онҳо ва авзои воқеию ҷамъиятӣ сухан мегӯяд. 

Аз ҷиҳати шакли баён ва имконоти ифода онҳо фарқи муайян доранд. Нақл баёни воқеа аз номи 

шахси якум аст. Нависанда гӯё аз саргузашт ва дидаву шунидаи худ сухан мегӯяд» [3, с. 80]. 

Дар адабиёти классикии форсу тоҷик байни ҳикояту афсона фарқ ба хотири баёни воқеият 

медонанд. Ҳикоят ҳамеша бо баёни хос ва заминаи воқеӣ доштан аз афсона ва ривоят фарқ 

мекард. Афсона, ривоят ва ҳар гуна қиссаҳои хурду кӯтоҳ дорои мазмунҳое аст, ки дар рафти 

гуфтор ва ё вақти китобат ба тағйирот мутобиқи завқи гӯянда ва ё нависанда дучор меояд.  

Аз ин хотир, вақте ки сухан мавриди ҳикоят меравад, ин алакай як жанри воқеӣ ва тоза аст. 

Вожаи ҳикоят дар «Наводирулвақоеъ» дар феҳристи асар ҳангоми ҷудо намудан ва ё фасл 

кардани китоб оварда шудааст. Ба мисли «Дар ҳикояти фаромӯшхона ва баёни қурби соат», 

«Дар ҳикояти хоҷӣ ва манофеи сафар ва хислати занон», «Дар ҳикояти Абулқосим-бӣ, сафари 

Русия», «Дар ҳикояти гирдоби Искандар ва ғанои марди аҷамӣ». Аҳмади Дониш барои 

тафоввут гузоштани ҳикоят аз қисса ва ё худ баёни он чи шунидаст, онро бо номи ҳикоят 

тазаккур додааст ва дар воқеъ аз он ки нақл аз забони дигар меояд ва сюжаи хурдро соҳиб аст, 

бешубҳа онро ҳикоят номидан мумкин аст. Барои ҷудо намудани фикри гӯянда меоранд: 

«Дигар, мизбон ҳикоят кард, ки дар ҳамаи Фарангистон хонаҳо омода кардаанд ва бар он касон 

муваккал мебошанд ва онро «фаромушхона» мегӯянд. Ва касе, ки дар ои хонаҳо  даршавад, ба 

«фаромушонӣ» мулаққаб мегардад» [4, с. 121]. 

 Дар дохили худи «Наводирулвақоеъ»-и Аҳмади Дониш ҳангоми овардани ҳикоят, ривоят 

ва ё қисса онро тазаккур медиҳад ва тавассути он воқеияти овардаи муаллиф ифода мегардад. 

Дар муқаддимаи асар ба навъи наср, ишора менамояд ва меорад: «Ва онро ба 

«Наводирулвақоеъ» мавсум гардонидам, чунки ҳар кадом аз ҳикоят ва ривоят, ки дар ин 

маҷмӯа қаламӣ шуда, мавқуф бар муқаддима ва сабабе будаст. Ва бар таҳрири ҳар як иллате 

муқаддам афтода, ки он дар зайли он қисса марқум хоҳад шуд» [4, с. 22].  

Дар дохили «Наводирулвақоеъ»-и А. Дониш барои таъкиди фикри ҳамнишинонаш аз 

ҳикоёти носирони классикӣ истифода менамояд ва инро дар мисоли зерин дидан мумкин аст: 
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«Чунон ки дар «Хамса»-и Низомӣ ҳикояте оварда, ки марди сиёҳпӯш ба шаҳре расид ва ба 

хонаи шахсе меҳмон шуд. Мизбон аз сабабу кайфияти сиёҳпӯшӣ суол кард. – Гуфт: «Дар ақсои 

Фаранг шаҳре аст, ки онро «шаҳри сиёҳпӯшон» гӯянд, ҳар кӣ он ҷо равад, сияхпӯш шавад.  Ин 

мард ба савдои молихӯлиё бад-он шаҳр баъд аз муддате расида ва бо шахсе дӯстӣ оварда, аз 

кайфияти сияҳпӯшии халқи он ҷо суол кард. – «Гуфт: «Дар ин шаҳр манораест ва сабаде аз он 

муаллақ. Ҳар кӣ дар он нишинад, болои манора барояд. Баъд аз фурсате фуруд ояд, сиёҳпӯш 

шуда бошад. Ин марди савдоӣ ҳам ба инояти дӯсте дар сабаде нишаст ва ба болои манора рафт, 

аз он ҷо ӯро уқобе даррабуд ва ба шаҳре пур аз аҷоиб расонид. Баъд аз чанд гоҳе ба иллате  боз 

худро бар сари манора дид, ба зер оварданд, вай ҳам ба либоси сиёҳ даромад. Ва он фурсатҳо, 

ки дар он шаҳри аҷиб буд, дар ин ҷо ба соате тамом шуда буд»  [4, с. 128]. 

Аммо Аҳмади Дониш ба Русия рафта буд, аз кашфиёту пешравиҳои мардуми Рус ва 

Аврупо дар аҷаб набуд. Аз ин рӯ, сухани Низомиро ба таври зерин таъкид менамояд: «Ва ин 

ҳикоят агарчи дар сурати афсона оварда, лекин  мумтанеи сирфа нест ва вуқӯъаш дар хориҷ 

мумкин аст, боре аз асле холӣ нест. Фарангиён чуи дар таҳқиқи ин навъ умури аҷиба ҳавзе 

доранд, яҳтамил, ки дар ҳақиқати он қисса ва ҳалқияти он иҷтиҳоде ба камол базл намуда, 

мисли он шаҳре, ё иморате ихтироъ карда бошанд ва дар он аъҷубаҳо ҷамъ намуда, ки ақли 

нозир аз иҳотаи он оҷиз ояд» [4, с. 128]. 

Аз он ки Дониш шунидаҳояшро бо баёни ҳикоят меорад, ҷои шубҳа нест. Чунки худи 

муаллиф дар ин маврид меорад: «Боре рафиқи ман ба бозича ҳикояте ба тақрир овард. Дидам, 

ки машҳун ба фавоиди сафар ва хислати занон ва одоби мулкдорӣ аст. Вақте ки рафиқ сар ба 

ҷомаи хоб ниҳод ва хоб аз ман гурехта буд, озод дар сатр кашидам, саббоҳ дар назараш 

гузаронидам. – Гуфт: «Магар ту худ дар он сафар ҳозир будаӣ, ё аз забони ноқил биайниҳӣ 

шунудаӣ?» [4, с. 136]. 

Яъне Дониш ончунон воқеъаро ба қалам мекашад, ки хонанда гумон мекунад, ки худи 

Дониш онро дидааст ва ё дар сафар шоҳиди ин ё он вақое гардидааст. Дониш иртиботан меорад: 

«Шоҳиди ин мақолро яке аз «маҷлисиён» гуфт: «Ман дар Калката дидам, ки яке аз губурнаи 

фаранг бар тахти мурассаъ болои фил савора меомад ба таҷаммуле ҳарчӣ тамомтар. Ва ба 

ақтоъи бисёр аз мамолики Ҳинд фармонраво буд ва худ фаромӯшонӣ» шуда. Дар ин ҳол дар 

ақсои кӯча «фаромӯшонӣ»-и дигарро дид, ки жӯлидаву гаргин меомад, худро рост аз болои пил 

андохта, бидавид ва бо ӯ мулоқоту хушпурсӣ карда, ба одобу эъзози ҳарчи тамомтар даст ба 

даст гирифта омада, ба болои фил дар назди хеш ҷой дода, ба қӯши худ муроҷаат намуд» [4, с. 

122]. 

Аҳмади Дониш ҳикояҳоеро, ки дар «Наводирулвақоеъ» истифода менамояд, ба хотири 

зикри нодир будан ва воқеият доштан меорад. Мутафаккир аҳамияти ҳикоятҳои овардаашро 

тазаккур медиҳад ва таъкид ба он аҳамияти тарбиявӣ доштани он менамояд. Дар воқеъ, ноқили 

ҳаводиси Қозӣ Яҳё валади Бақохоҷа буд, ки Дониш аз шавқ ҳикояти ӯро ба қалам дода аст. 

Аҳмади Дониш дар охири ҳикояти мазкур меорад: «Интиҳои самараи ин ҳикоят машҳун ба 

фавоиди сафар ва хислати занон ва одобӣ мулкдорӣ бошад» [4, с. 135]. Дар ҷойи дигар низ 

Аҳмади Дониш хулосаи худро роҷеъ ба ҳикояҳои овардааш баён месозад ва меорад, ки: 

«Муфоди ин ҳикоят он ки агар дар аҷали мавъуд муҳлат бувад, душмани ҷон дӯст гардад ва 

заҳр тарёқ ва шери далер рубаҳ ва дастгир шавад. Ва агар бо касе муруввате кунад, бояд ки 

онро тамом кунад. Масалан, «аз хона нон дода дар берун урён накунад»  [5, с. 270]. Ё дар ҷойи 

дигар: «Самараи ин ҳикоят он аст, ки мард агар ҳама дар ниҳояти қуввату шавкат бошад, аз 

хасм биандешад ва эътимод ба зӯри бозуи худ накунад» [5, с. 164].  

«Дар ҳикояти гирдоби Искандар ва ғанои марди аҷамӣ» ин нукта боз ҳам равшантар 

ифода гардидааст ва Дониш мусоҳиби худро ба хотири воқеияти ҳикояташ зикр менамояд: 

«Яке аз ошноёии роқими сутур, ки аз ҳаҷи ислом расида буд, ҳикоят кард, ки дар Ҳиндустон 

марде дидам мутамаввил, ки дастгоҳи иқтидораш аз қиёси маҳосиби фикру хаёл берун буд ва 

зиёда аз дусад нафар ғулом ва канизи соҳибҷамол дар хидматаш мутараддид буданд. Ва 

такаллуфе дар маҷлис ва нишасти хост ва маоқил ва машориб то он ҷо ба кор мебурд, ки 

қавонини Ҳиндро ои дастгоҳ муяссар намешуд. Ва худи ӯ аз мардуми аҷам ва Эрон буд. Ва 

баъд аз он ки миёни ман ва ӯ тарҳи мусодақат ва муволот дар миён афтод, аз кайфияти ҷамъияти 

ҳукуматаш пурсидам» [5, с. 192]. Қаҳрамонони ҳикояҳои Дониш ашхоси воқеиянд ва 

муосирони худи ӯ мебошанд. Аҳмади Дониш ин ашхосро бо номашон тазаккур медиҳад: 

«Дигар, Мулло Холмуҳаммади мазкур ҳикоят карда, ки навбате, дар айёми зимистон ва сардии 
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ҳаво, ки куҳу дашт пур аз барф буд ва аз ғалабаи бурудати бурун ва гармии дарун чеҳраи шафақ 

шанҷарф, туфанг бардоштам ба азми шикор ба даруни дараи кӯҳ даромадам» [5, с. 234].  

Аҳмади Дониш баъзан ба таҳлили шунидаҳояш мепардозад ва шореҳи воқеаҳо гардида, 

барои инкори шунидааш аз дигар сарчашмаҳо мисол меорад: «Муҳаррири сутур гӯяд, ки «ман 

дар ин ҳикоят инкоре доштам, ки як мард, агар ҳама аз фӯлод бувад, асберо бад-ин ранг 

натавонад бардошт, магар ки муболаға бошад ва ифтиро, то дар «Унсур»-и бедилӣ дидам, ки 

Мирзоқаландар, амми Бедил, асби савории худро назди кӯфтагӣ ва мондагӣ аз як сои кӯҳистон 

бардошта гузаронид. Он гоҳ эътиқод кардам, ки дар бани навъи инсон амсоли инчунин 

зӯроварон ба ҳар давре ва қарне ба вуҷуд меомаданд аҷоиби қудратро»  [5, с. 234].  

Дар «Наводирулвақоеъ» баъзе аз ҳикоятро нависанда аз номи шахси номаълум ва ё 

саввум, ки номаш тазаккур нагардидааст, меорад: «Дар ин боб  яке аз ошноёни ман ҳикоят кард, 

ки яке аз маорифи Шероз шахсе бо ман сари улфат ва мувофақат дошт. Ва дар маҷлисе ёронро 

ба тариқи насиҳат мегуфт, ки «Ҳар ки бо сифла ишқ варзад, ҳосили вуҷуди ӯ ба як ҷав наярзад, 

чи данизодагонро бо ғанизодагон улфат муҳол аст ва суҳбат вубол. Ман инкор кардам ва 

гуфтам: «Агар кашфи асрор кунӣ ва маҳалли изрор бозгӯӣ, ба савоб наздик бошад»  [4, с. 220].  

Аҳмади Дониш баробари вожаи ҳикоят, ривоятро дар истифодашавии дохили 

«Наводирулвақоеъ» мутазаккир мегардад. Дар муқаддима чун сухан дар мавриди тартиби 

«Наводирулвақоеъ» меравад, тазаккур медиҳад, ки «Ва билҷумла онон, ки бо ман мизоҷдон 

буданд, баъд аз бурду оварди нусхаҳои ман ва ташаттути авроқи он ва тақаддуму тааххури 

ривоёт ба воситаи дахли ҳикоёти дигарон ибром оварданд, ки «ҳайф бошад, ки он чи навиштаӣ, 

ба бод равад ва дар об афтад ва хок шавад ё бисӯзанд. Онро аз суханони дигарон ҷудо кун ва 

ба як ҷо ҷамъ овар, ки аз ту ҳамин боқӣ монад ва мӯҷиби ёдоварии аҳбоб шавад, то набошию 

бошӣ ва мирию намирӣ» [4, с. 22]. 

Аҳмади Дониш дар «Наводирулвақоеъ» ҳикоётро дар муқобили ривоёт мегузорад ва аз 

диди нависанда ҳикоёт бо воқеияти нақл аз ривоёт, ки метавонад заминаи афсонавӣ низ дошта 

бошанд, тафовут доранд: «Аз ин мақула ҳикоёт ва аз ин ранг ривоёт, агарчи дар китоби «Фараҳ 

баъд аз шиддат» бисёр оварда шуда, то ки баъзеро ақл мустабъид шуморад, лекин назар бо он 

чи замонино буд, баъзе нақлҳо шунидем, он ҳама росту дуруст будааст» [4, с. 234].  

 Ҳамин тариқ, хусусиятҳои насри «Наводирулвақоеъ» аз он иборат мебошад, ки бинобар 

асари калонҳаҷм будан дар дохили он ҳикоят, ривоят, ахбор, қисса, латоиф ва мисли ҳаминҳо 

ворид гардиданд. Бо вуҷуди он, Аҳмади Дониш дар баён ва овардани жанрҳои гуногуни адабӣ аз 

як сабк истифода намудаст. Ин асар ба пуррагӣ воқеиятро дар бар мегирад. 
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ЖАНРИ ҲИКОЯТ ДАР ТАРКИБИ «НАВОДИР-УЛ-ВАҚОЕЪ»-И АҲМАДИ ДОНИШ 
 

Аз масъалаҳои муҳими илми адабиётшиносӣ омӯхтани жанрҳои лирикию эпикӣ, пайдоишу 

таҳаввули онҳо, инчунин муайян намудани заминаву хусусияти бадеии онҳо меравад. Таҳқиқ ва баррасии 

жанрҳои эпикӣ ва таҳаввули онҳо аҳамияти илмӣ-амалӣ дорад. Дар ин масъала ба андешаи олимони 

адабиётшинос такя намудааст. Дар мақолаи мазкур дар мавриди мавқеи ҳикоят дар «Наводирулвақоеъ»-и 

Аҳмади Дониш ва роҳҳои созгор гирифтани он мавриди таҳлил қарор гирифтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: ҳикоят, наср, жанр, насри ривоятӣ, насри класскӣ, сюжет, сабк, адабиёт, услуби 

афсона, муаллиф, таҳлил, шореҳ, воқеият, номҳои қаҳрамонҳо, андеша, нависанда. 
 

МЕСТО ЖАНРА РАССКАЗ В «НАВОДИР-УЛ-ВАКОЕ» АХМАДА ДОНИША 
 

Одним из наиболее важных вопросов литературных исследований является изучение лирического 

и эпического жанра, их происхождение и эволюция, а также определение их художественности и характера 

жанров. Изучение истории лирических жанров, их эволюция, которая имеет раннюю историю, имеет 

важное научно-практическое значение. В связи с этим, ученые и литераторы прокомментировали свое 

мнение о жанровых проблемах рассказа в больших произведениях литературы. Эти трудности в первую 

очередь возникают при определении происхождения жанров, их первоначального происхождения, их 

начальной характеристики. В этом контексте изучение традиционности жанра рассказа, художественных 

элементов, а также нового содержания и концепций является основным контингентом современных 
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литературных исследований. В данной статье изучено место рассказа в «Наводир-ул-вакоеъ» Ахмада 

Дониша.  
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истории, цвет, литература, вымышленный стиль, описания, рассказчики, анализ, разъяснение, реальность, 

имена персонажей, мысль, писатель. 
 

THE GENRE OF THE STORY IN AHMAD DONISH’S «NOVODIR-UL-VAKOE» 
 

One of the most important issues of literary research is the study of lyrical and epic genre, their origin and 

evolution, as well as the definition of their artistry and character of genres. The study of the history of lyrical 

genres, their evolution, which has an early history, is of great scientific and practical importance. In this regard, 

scientists and writers commented on their opinion about the genre problems of the story in large works of literature. 

These difficulties arise primarily in determining the origin of genres, their original origin, and their initial 

characteristics. In this context, the study of the traditional genre of the story, artistic elements, as well as new 

content and concepts is the main contingent of modern literary research. In this article, the place of story in 

«Novodir-ul-vakoe» of Ahmad Donish.  

KEY WORDS: history, poetry, genre, folk literature, classics, storytelling, color, literature, fictional style, 

descriptions, storytellers, analysis, explanation, reality, character names, thoughts, writer. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Олимова Хосият Хакимовна, кадидат филологических наук, доцент, 

докторант ТГИЯ имени Сотима Улугзода. Тел.: (+992) 917-16-07-91; e-mail: hosiyat.olimova@mail.ru. 

 

НОМВОЖАҲОИ ҶИСМҲОИ ОСМОНӢ ДАР «НАВОДИР-УЛ-ВАҚОЕЪ»-И  

АҲМАДИ ДОНИШ 
 

Шамсуддинова М.A. 

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 
 

Номвожаҳои хоси ҷисмҳои осмониро аз лиҳози луғавӣ метавон ба ду гурӯҳ тақсим намуд: 

кӯҳна (то пайдоиши расадхонаҳо) ва нав (дар замони ташаккулёбии расадхонаҳо). Аммо 

мантиқан агар андеша намоем, истилоҳоти нуҷумшиносӣ аз қарнҳои қадим арзи вуҷуд доранд, 

зеро инсон номвожаҳои хоси коинот офтоб, ситораҳо ва моҳро ҳамеша истифода мебурданд. 

Ҳатто дар байни мардум чунин ривоят низ буд, ки гӯё офтоб бародар асту моҳтоб хоҳари ӯст. 

Дар мавриди ситораҳо, офтоб ва моҳтоб дар тамаддуни башарӣ ривояту афсонаҳои зиёде мавҷуд 

аст. Ҳатто дар замони қадим, мардуми ориётабор офтобро бо номи Митра (меҳр) парастиш 

менамуданд. 

Астротопониимика – қисмати астронимика буда, номҳои муайяни ситораю сайёрраҳоро 

меомӯзад, ки дар навбати худ дар чанд асри охир як қисмати муайяни ҷисмҳои болои сайёраҳо, 

хусусияти ёддоштӣ дошта, ба номи ашхоси бузург, кишварҳо ва шаҳрҳо гузошта шудаанд ва дар 

коинот як сайёраи хурд номи Тоҷикистонро дорад.  

Дар ономастика барои омӯзиши номвожаҳо қисмати кocмoним ва acтpoним машғул аст. 

Аммо барои илми ономастика астронимика муайянтар аст, чунки тавассути он номҳои амиқи 

ситораҳо мавриди таҳқиқот қарор хоҳад гирифт ва аз як тараф таърихи пайдоиши номҳо маълум 

хоҳад гардид. Дигар хусусияти астронимика дар он аст, ки номҳои ҷисмҳои осмонӣ дар забонҳои 

мухталифи дунё ҳар гуна истеъмол мегардад. Барои номшинос муҳим аст, ки баромади 

этимологии онро маълум созад. Ин ҳам мусаллам аст, ки нуҷумшиносӣ дар байни мардуми 

эронинажод таърихи куҳан дорад ва дар матнҳои адабиёти форсу тоҷик истилоҳоти хоси 

нуҷумшиносиро дарёфтан мумкин аст. Маҳсули илмӣ-адабии ӯ, ки имрӯз бо унвонҳои 

«Наводирулвақоеъ», «Манозирулкавокиб», «Таърихча», «Меъёр-ут-тадайюн», «Аррисола фи 

аъмолулкура», инчунин дар чандин дафтарҳои мусаввада ва хотироти ӯ ба мо расиданд, аз 

ҷиҳати доираи мавзӯот ва тарзу усули нави ҳалли масъалаҳои иҷтимоию фалсафӣ қимат ва 

аҳамияти ниҳоят бузург дорад [2, с. 14]. «Ар-рисола фи аъмол-ул-кура» аз зумраи осори Дониш 

мебошад, ки мавзӯи баҳси асосии он дар мавриди гардиши сайёра ва ситораҳо аст. Дар 

«Наводир-ул-вақоеъ» низ Дониш оиди гардиши ситораҳо, мавқеъ, ва гардиши онҳо ба ҳаёти 

инсонҳо тасвир ёфтааст. Амиқтараш Дониш тавасути ситораҳо ва ҳаракати онҳо тақдири 

кишварҳо ва инсонҳоро муайян менамуд. Худи Аҳмади Дониш дар мавриди омилҳои шуғл ва 

ин пешаро ингуна меорад: «... нусхаҳои нуҷумӣ ба рӯи кор омад ва дастурот аз сандуқҳои адим 

қадам берун ниҳод. Ва таҳсили фаровон дар ин фан ба даст даромад, то ки истихроҷи як кавкаб, 

ки ба сӣ ҷадвал камобеш тамом мешуд, ба дувоздаҳ ҷадвал, ба итмом расид ва бад-ин восита 

ба куллиёти ахлоқу аъмоли худ, филҷумла, вуқуфе ҳосил кардам. Ва фазилати ин илм бар соири 

улум ин миқдор бувад, ки агар мунаҷҷим зеҳни софе дорад, эътиқоде росихаи зоида дар тавҳиду 
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сифоти борӣ субҳонаҳу пайдо мекунад ва бештар аз уламои русум  ва мутамаккину ҳалим ва 

собир мешавад ва корҳоро муфавваз ба мабдаъ меорад, аз ҷиҳати яқин; на чун дигарон, ки бар 

забон гӯянд ва дар дил имон надоранд» [2, с. 116]. 

Садриддин Айнӣ дар бобати нуҷумшиносии Аллома Аҳмади Дониш дар «Ёддоштҳо» 

тазаккур дода, меорад, ки аз як дастхати Дониш хондааст ва мазмунан чунин мебошад: «Ман 

шавқ доштам, ки ояндаи худро бидонам ва муайян кунам. Бо ҳамин ният ба илми нуҷум шуғл 

карданро хостам. Аммо устодони ин фан бисёр бахил буданд ва ба осонӣ чизе аз ин фан ёд 

намедоданд. Азбаски бахилии устодон бисёр ба ҷонам мерасонд, дар дили худ муқаррар карда 

будам, ки агар ман ин илмро ба даст дарорам, ҳар касе, ки ба пеши ман омада омӯхтани ин фанро 

хоҳиш кунад, бе музду миннат ва ба зудӣ ба он талаба меомӯзам» [4, с. 24]. Махсусан, ҳикояти 

«Одами аҷиб», ки дар қисми дуюми асар оварда шудааст, устод Айнӣ, Донишро ҳамчун 

мунаҷҷими дақиқбаён ва донандаи хуби илми нуҷум тасвир намудааст  

Дар боби «Дар (таъбири) рӯъёи ҳоила, ки далолат бар ҳудуси воқеа мекард, имтиҳонро 

тақрир афтод»-и «Наводирулвқоеъ» пешгӯиҳои амалигардидаро ва амалинагаштаро зикр 

намудааст. Дар бисёр маврид Дониш ҳини таъбири хоб ишора ба тағйироти низоми сиёсии дунё 

намудааст. Дар ҳамин қисмат сайёраҳо мансуб ба маҳалҳои гуногуни дунё зикр гардидаанд, 

амсоли Зӯҳра – сайёраи Мовароуннаҳр, Зуҳал – сайёраи Ҳинд, Миррих – сайёраи Туркистон. 

Яке аз андешаҳои ҷолиб, ки ҳаводиси сиёсии қарни ХХ-ро пешгӯи мекунад, ин таҷдиди 

давлатҳо дар дунё маҳсуб мешавад. Аҳмади Дониш барои дар иштибоҳ нагузоштани хонанда 

замони хоб диданаш ва ба кушодани таъбири онро низ зикр намудааст. Масалан: «… шаби 

душанбе 12 зулҳиҷа, соли 89-и ҳиҷрия дар соати чаҳорум аз ними шаб баъд аз он ки бедор шуда, 

дар фикри бархостан будам, боз ғунуда дидам шабе равшан ва машоили исторагон чашмакзан. 

Росид будам, ки Зуҳал дар кадом самт аз фалак бошад ...». [3, с. 247]. Дар ин ҷо низ вақт, рӯз, 

моҳ, сол ва ҳамчунин соату ҳангоми шаб ва макон ифода гардидааст. Ин тасвир вақти муайянро 

ҳангоми хоб ифодагар мебошад.  

Дар «Наводирулвақоеъ» номҳои бурҷҳои дувоздаҳгона низ омадааст: «Пас, гӯи 

ҳаштумро бо гӯи ҳафтгонаи зери он ва кавокиби он ба шакле, ки таъсир орад дар аркону 

маволид ба ҳамон шаклу вазъ эҷод намуда, ба ҳаракати иродии арши аъзам гардон сохт. 

Масалан, Офтоб дар нуздаҳуми дараҷаи Ҳамал, Муштарӣ дар понздаҳуми дараҷаи Саратон ва 

Миррих дар бисту ҳафти дараҷаи Ҷадӣ, Зуҳал дар бисту якуми дараҷаи Мизон, Қамардар се 

дараҷаи Савр, то дар маволиди сулса асароти муваддаи худро ба зуҳур расонанд. Ва чун матлаб 

аз гардиши ии куроти ҳаштгона ва ҳусулу зухур расад, ин кавокиб ба куҷо, ки дар сайри хоссаи 

худ расида бошанд» [3, с. 300]. 

Дониш ҷазобияти ҷурмҳои осмониро бо дарназардошти таъсирпазирии он ба замин, 

ҳодисаҳои табиӣ, гардишҳои мухталифи сиёсӣ ва иҷтимоӣ, ивазшавии руҳияи инсонҳо, 

паҳнгардии бемориҳо ва амсоли онро медонад: «Масалан, гӯем, ки чун сарчашмаи рӯҳи табиӣ, 

дил аст ва он мураккаб аз лаҳм санавбарӣ барои эътидоли лаҳму шаҳм ва пиҳ; ва асабаи он 

қуввати Зуҳалу Миррих ва Зӯҳраву Қамар бояд. Масалан, имсоки аҷзо ва мавод Зуҳал рост ва 

ҳифзи хун ва сараёни ӯ Мирриҳро ва Қамар нумувву шаклро. Ва сурати хориҷӣ дар тӯлу арз 

Зӯҳраро. Ва барои ҷазби шуои рӯҳ Мӯштарӣ ва Офтоб ва Аторуд. Муштарӣ барои ҷило ва бақо, 

Офтоб барои ҳифз ва иҳота, Аторуд барои тадаббуру тааққул. Ва агар аз ин ҳар ҳафт муваккал 

яке ранҷур бувад. Ба аворизе, ки ӯро махсус аст аз ҳубуту вубол ва риҷъату эҳтироқ ва ҳуазиз 

он дил маъюб (на ноқусулхилқат афтад» [3, с. 300]. 

Ба андешаи Аҳмади Дониш ҳар як кишвар ва минтақа сайёраи хоси худро дошта, 

гардиши он ба хислати мардуми ин минтақаҳо асари худро мегузорад ва ҳатто ба қавли 

мутафаккири динҳо низ, сайёраҳои худро доранд. 

Боиси тазаккур аст, ки доираи андешаҳои Дониш фақат дар дарёфти хатти тааллуқ 

доштани сайёраҳо ба ин ё он хусусияти заминӣ нигаронида нашудааст. Аҳмади Дониш дар 

асари худ «Манозирулкавокиб» ва «Наводирулвақоеъ» ҳодисаҳои табиии онро низ таҳқиқ 

менамояд ва ҳамон тавре ки маълум аст, дар болои мадрасаи Мири Араби шаҳри Бухоро 

баромада, шабҳо гардиши ситораҳоро таҳқиқ менамуд. Аз ҷумла дар «Наводирулвақоеъ» 

ингуна ишора дорад: «Ва агар ба ҳудус ҷозим бошад, мебинад оламе фароху васеъ аст, солу 

моҳу шабу рӯз ба як наҳҷи воқеъ мегузарад ва халқе мутаоқиб меоянду мераванд ва ҳамин 

Офтоб аст, ки солҳо аз матлаи Ҳамал берун меояд ва ҳамин Моҳ аст, ки моҳҳо аз мағриби 

Мизон фурӯ меравад ва ҳеҷ афсурдагӣ ва мондагӣ дар даврони сипеҳр ва кавокиби он боздид 

намегардад» [3, с. 70].  
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Дар «Наводирулвақоеъ» ҷисмҳои осмонӣ ба гурӯҳҳо тақсим гардидаанд: «5. Фалаки 

атлас, ки «сарш» аст. 6. Курсӣ, ки «фалаки Савобит» аст. 7. Фалаки Зуҳал, 8. Фалаки Муштарй. 

9. Фалаки Миррих. 10. Фалаки Шамс. 11. Фалаки Зӯҳра. 12. Фалаки Аторуд. 13. Фалаки Қамар 

14. Аз кавокиб – Кайвон. 15. Бирҷис. 16. Баҳром, 17. Офтоб. 18. Ноҳид. 19. Тир. 20. Моҳ 21. Аз 

буруҷ – Ҳамал. 22. Савр. 23. Ҷавзо. 24. Саратон. 25. Асад 26. Сунбула. 27. Мизон. 28. Ақраб. 

29. Кавс. 30. Чадй. 31. Далв. 32. Ҳут» [3, с. 342].  

Шарҳи баъзе аз номвожаҳои ҷурмҳои осмоние, ки дар «Наводир-ул-вақоеъ» оварда 

шудаанд:  

1. Офтоб – қурси хуршед, ба маънии равшании офтоб низ омада. Баромади этимологии 

вожаи офтоб ба забони тоҷикӣ тааллуқ дорад. Дар «Наводирулвақоеъ» хуршед низ истифода 

гардидааст [5, с. 25]. 

2. Бирҷис – муараби Барҷис буда, бар фалаки шашум тобад ва хонаи ӯ Қавс ва Ҳуд аст. 

Сайёраи Муштарӣ (вожаи арабӣ), Ҳурмуз (тоҷикӣ) ва Юпитер низ меноманд. Ин сайёраро 

ситораи Саъд, муборак ва қозии фалак ҳисобидаанд [5, с. 125].  

3. Моҳ – вожаи хоси забони тоҷикист ва номи сайёра аст, ки дар забони арабӣ Қамар 

гӯянд. Ин сайёра ҳамрадифи замин аст ва дар гирди он давр мезанад  [6, с. 144].  

4. Кайвон – вожаи хоси забони тоҷикист. Сайёраи Зуҳал, Сатурн, ки мутобиқи 

андешаҳои мунаҷимон дар осмони ҳафтум ҳаракат мекунад ва ситораи наҳс номида шуда, 

ранги сиёҳ дорад [6, с. 186].  

5. Баҳром – вожаи арабист ва дар адабиёти форсу тоҷик ба маънои шамшер низ истеъмол 

мегардад. Ва дар форсӣ номи ситораи Миррих (Марс) аст, ки дар фалаки панҷум аст [5, с. 150]. 

Аз руйи ақидаи нуҷумшиносон ин сайёраи фитнаю ҷанг мебошад. Аҳмади Дониш дар 

«Наводирулвақоеъ» онро махсуси мардуми турк медонад. 

 6. Ноҳид – вожаи хоси забони тоҷикист. Номи дигари сайёраи Зуҳра аст ва дар фалаки 

саввум тобад ва онро мутриба низ гӯянд [6, с. 330]. Зуҳра дар «Наводирулвақоеъ» ситораи дини 

ислом ба ҳисоб гирифта шудааст. 

 7. Мизон – вожаи арабист ва номи бурҷи дувоздаҳгона мебошад. Маънояш тарозу аст. 

8. Савр – вожаи арабист ва номи бурҷи дувоздаҳгона мебошад. Маънояш гов аст. Номи 

бурҷи дуввуми фалак, ки дар шакли гов аст [5, с. 224].  

9. Парвин – вожаи хоси забони тоҷикист. Номи маҷмуаи шаш ситораи баҳамро 

меноманд. Ин ситораҳо дар фасли зимистон аз аввали шаб намоён мегарданд  [5, с. 163].  

10. Аторуд – Уторид, ситораи маъруф, ки дар фалаки дуввум тобад ва онро дабири фалак 

гӯянд: илму ақл бад ӯ тааллуқ дорад. Ба форсӣ Тир меноманд [5, с. 269].  

11. Ҳамал – номи бурҷи аввал аз афлок, вожаи арабист ва маънои барраро дошта, шаклаш 

ба сурати меши нар аст ва рӯзе, ки Офтоб ба ин бурҷ ояд, он рӯзро Наврӯз гӯянд [5, с. 283].  

12. Саратон – номи бурҷи чаҳорум ва бурҷи осмон, зеро ки он бурҷ дар шакли саратон 

аст ва дар хонаи Қамар [5, с. 422].  

13. Ҷадӣ – вожаи арабист ва маънои бузғоларо дошта, номи бурҷи осмонист, ки наздики 

Қутби Шимол аст. Номи дигари ин ситора Қутб мебошад. 

14. Ҷавзо – номи бурҷи осмонист, ки маънои гӯспанди сиёҳ, ки миёни он сафед аст ва ё 

ин ки гӯспанди миёни галаи гӯспанди сиёҳро меноманд. Ин бурҷ дар миёни дигар бурҷҳо 

равшантар аст ва сураташ ба мисли марди дар курсӣ нишаста ва шамшердор мебошад [5, с. 

249].  

15. Асад – вожаи арабӣ буда, маънои шери дарандаро дорад. Номи бурҷи панҷум аз 

бурҷҳои фалак [5, с. 55].  

16. Сунбула – маънои як хуша гандум ва ҷав ва мисли он. Номи бурҷи шашум аст ва 

монанд ба духтар, доман фурӯҳишта ва сари ӯ ба мағриб ва шимол ва пойи ӯ ба машриқ ва  

ҷануб, дасти овехта ва як даст сӯйи боло дорад [5, с. 440]. 

17. Ақраб – бурҷи ҳаштум аст ва маънои каждумро дорад ва маҷозан маънии манҳусро 

низ дорад ва сурати каждум аст [6, с. 70]. Вожаи арабист. 

18. Қавс – камоншакл мебошад ва бурҷест, ки дар ҳавои абр зоҳир мешавад. Вожаи 

арабист. 

19. Далв – маънои зарфест, ки ба он аз чоҳ об кашанд ва номи бурҷи фалак, ки офтоб бар 

он таъсир гузорад [5, с. 340].  
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20. Ҳут – номи бурҷи дувоздаҳум аз фалак, ки ба сурати моҳист ва он хонаи Муштарист  

[5, с. 285]. 

Боиси тазаккур аст, ки то имрӯз асари мукамале оиди астрономика интишор 

нагардидааст. Бо вуҷуди он рисолаи номзадии Н.Ш. Абдуллоев «Формирование таджикской 
астрономической терминологии и космонимии» дар таърихи забоншиносии тоҷик истилоҳҳои 

ситорашиносиро маҳбаси таҳқиқи махсуси худ қарор дода, мақом ва моҳияти истилоҳоти 

нуҷумшиносии классикиро дар асоси сарчашмаҳои пурқимати таърихӣ муайян намояд [1, с. 4]. 

Омӯзиши номҳои ҷисмҳои осмонӣ дар осори Аҳмади Дониш заминаи нахустинест дар таҳқиқи 
бахшҳои астрономия ва космонимия дар забони тоҷикӣ. 

Ҳамин тариқ, як қисмати илми забоншиносии дунё, ки номҳои хосро меомӯзад, ба 

истилоҳи юнонии «ономастика» (санъати додани ном) маълуму машҳур аст. Исми ашхос, 
давлатҳо, тахаллусу лақаби одамон, лақаби ҳайвонот, номҳои шаҳру деҳот, баҳру дарёҳо, 

ҷирмҳои осмонӣ, офатҳои табиӣ ва ғайра, шомили мӯҳтавои ономастикаанд. Астрономика чун 

ҷузъи таркибии забоншиносӣ асосҳои қонунмандии таърихи инкишоф ва мавҷудияти номҳои 

ҷурмҳои осмониро таҳқиқу баррасӣ менамояд. Дар айни замон омӯзиши астронимҳои 
«Наводирулвақоеъ», ки маҳсули таҳқиқоти муттафаккири охири асри ХIХ Аҳмади Дониш 

мебошад, аз зумраи сарвати маънавӣ, ганҷинаи нотакрори таъриху фарҳанг ва як ҳиссаи таркиби 

луғавии забони ҳамон замон маҳсуб буда, барои таҳқиқоти этимологӣ ва дарёфти қонунҳои 
таърихии ташаккули вожаҳо хеле муҳим аст ва таърихи таҳаввули ин номҳо барои дарёфти 

маълумоти бештар роҷеъ ба илми нуҷумшиносӣ замина мегузорад ва осори Аҳмади Дониш аз 

маводи астронимӣ низ хеле бой аст.  
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НОМВОЖАҲОИ ҶИСМҲОИ ОСМОНӢ ДАР «НАВОДИР-УЛ-ВАҚОЕЪ»-И  

АҲМАДИ ДОНИШ 
 

Омӯзиши баррасӣ ва таҳлилу таҳқиқи номҳои хос дар ҳар давру замон мавриди таваҷҷуҳи 

забоншиносон қарор дошту то ба имрӯз ин амали муфид раванди ногусастанӣ ва мавқеи устувореро ба худ 

касб мекунад. Алҳол як қисмати илми забоншиносӣ ҷаҳонӣ, ки номҳои хосро меомӯзад, ба истилоҳи 

юнонии «ономастика» (санъати додани ном) маълуму машҳур аст. Астронимика (аз калимаи юнонии 

ἀστήρ «ситора» + ὄνομα «ном») гирифта шуда, як қисмати ономастика маҳсуб мегардад ва номҳои ҷисмҳои 

осмониро меомӯзад.  Баробари астрономика соҳаҳои нуҷумшиносӣ, мардумшиносӣ ва фолклор дар 

омузиши номвожаҳои хоси ҷисмҳои осмонӣ саҳм мегузоранд. Дар ономастика аз солҳои 70-уми асри 

гузашта таваҷҷуҳ ба номвожаҳои хоси ҷисмҳои осмонӣ оғоз мегардад. Баробари омӯзиши номҳои хос дар 

забоншиносӣ ба омӯзиши номҳои ҷурмҳои осмонӣ низ дар забоншиносӣ рӯ овардаанд. Дар мақолаи фавқ 

масъалаи мавқеи астронимика, яъне номҳои ҷуғрофӣ дар «Наводир-ул-вақоеъ»-и Аҳмади Дониш мавриди 

таҳқиқ қарор гирифта, муаллиф бар он аст, ки бинобар нуҷумшинос будани Аҳмади Дониш дар осори худ 

оиди ҷурмҳои осмонӣ баҳс намудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: астронимика, ономастика, нуҷумшиносӣ, мардумшиносӣ, фолклор, 

номвожаҳо, таваҷҷуҳ, коинот, офтоб, ситораҳо, моҳ, тамаддуни башарӣ, ривоят, афсонаҳо.  
 

НАЗВАНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ В «НАВОДИР-УЛ-ВАКОЕ» АХМАДА ДОНИША  
 

Изучение и анализ собственных имен в любое время было предметом лингвистического внимания, 

и это очень полезный процесс, который приведет к нестабильному и стабильному процессу. Ономастика - 

раздел лингвистики, изучающий собственные имена, историю их возникновения и преобразования в 

результате длительного употребления в языке-источнике или в связи с заимствованием у других языков 

общения. Астрони́мика (от др.-греч. ἀστήρ «звезда» + ὄνομα «имя») – раздел ономастики, наука, которая 

изучает названия «точечных» небесных тел, то есть названия планет и их спутников, звёзд, астероидов. В 

70-х годах прошлого века начинается изучение астрономических терминов. Кроме того, при изучении 

конкретных названий в лингвистике также изучались названия небесных тел в лингвистике. В статье 

изучены астрономические термины в «Наводир-ул-вакое». Автор утверждает, что Ахмади Дониш изучал 

астрономия и использовал астрономические термины в «Наводир-ул-вакое».  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: астрономика, ономастика, астрономия, этнография, фольклор, термины, 

внимания, астрономы, вселенная, солнце, звезды, луна, человеческая цивилизация, рифмы. 



38 

 

THE NAMES OF CELESTIAL OBJECTS IN «NAVODIR-UL-VAKOE» OF AHMADI DONISH 
 

The study and analysis of proper names at any time has been the subject of linguistic attention, and this is 

a very useful process that will lead to an unstable and stable process. Onomastic is a section of linguistics that 

studies its own names, the history of their origin and transformation as a result of prolonged use in the source 

language or in connection with borrowing from other communication languages. Astronymic (from the ancient 

Greek ἀστήρ «star» + ὄνομα «name») is a section of onomastic, a science that studies the names of the «point» 

celestial bodies, that is, the names of the planets and their satellites, stars, asteroids. In the 70s of the last century 

astronomical terms began to be studied. In addition, when studying specific names in linguistics, the names of 

celestial bodies in linguistics were also studied. The article studied astronomical terms in Novodir-ul-vakoе. The 

author claims that Ahmadi Donish studied astronomy and used astronomical terms in «Navodir-ul-vakoе». 

KEY WORDS: astronomy, onomastic, astronomy, ethnography, folklore, terms, attention, astronomers, 

universe, sun, stars, moon, human civilization, rhymes. 
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ТАҲЛИЛ ВА ТАҲҚИҚИ БАРХЕ АЗ ИСТИЛОҲОТИ РОҲИ ОҲАН ДАР 

ЗАБОНҲОИ ГУНОГУН 
 

Олматова Ш.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Забони адабии ҳозираи тоҷик шакли олии забони миллии тоҷик мебошад. Дар давоми 

асрҳо арбобони илму маданияти тоҷик сарвати онро ҳифз намуда, аз ҳисоби беҳтарин воситаҳои 

ифода онро ғанӣ гардонидаанд. Ҷамъият ва забон баробар пайдо шудаанд. Чӣ тавре, В.И. Ленин 

қайд намудааст, «Забон муҳимтарин воситаи алоқаи инсонӣ аст. Забон сарвати бебаҳои 

маънавист, ки аз насл ба насл мегузарад».  

Пешравӣ ин табиат ва талаботи замони мост. Қобили қайд аст, тоҷикистониён мисли 

тамоми халқҳои собик Иттифоқи Советӣ саросар саводнок шудааст, ва баланд бардоштани 

савияи маданӣ ва забондонии вай, пайваста ғамхорӣ зоҳир карда истодаанд.  

Дар давраи нав забони адабии тоҷик аз сарчашмаҳои гуногун ғизо гирифта, бойтар ва 

тавонотар гардидаистодааст. Таркиби луғавии забони адабӣ аз калимаҳои археистӣ ва бегонаи 

номафхум тоза гардида, аз ҳисоби имкониятҳои дохилии худ, пеш аз ҳама, аз қолибҳои 

калимасозӣ, аз ҳисоби забони гуфтугӯи халқ ва аз калимаҳои русӣ-байналмилалӣ, бештар аз 

истилоҳоти фаннӣ ва илмиву техникӣ ғанитар гардида истодааст. 

Лексикаи (луғати) роҳи оҳан яке аз қисматҳои муҳими ҳар як забон, аз ҷумла забони 

тоҷикӣ буда, он то ҳол дар шакли ҷудогона мавриди баррасӣ қарор нагирифтааст. Албатта, 

бештари вожаву истилоҳоти ин соҳа аз забонҳои дигар ба забони тоҷикӣ пас аз солҳои 20-уми 

асри гузашта ворид шудаанд, чунки дар ин давра роҳи оҳан сохта шудааст. Бинобар ҳамин 

калимаҳои зиёде тавассути забони русӣ бидуни тағйирот ва бархе бо баъзе тафовутҳои овозӣ ба 

забони тоҷикӣ дохил шуданд, ки то имрӯз низ мавриди истифода қарор доранд. Масалан, вожаи 

вокзал, ки дар гуфтори мардуми тоҷик ба сурати вагзал талаффуз шуда, дар навишт шакли вокзал 

маъмул аст. 

Вожаи вокзал аз забони англисӣ ба забони русӣ дохил шуда, пас аз русӣ ба тоҷикӣ дохил 

гардидааст. Вожаи мавриди пажӯҳиш аз ҷиҳати баромад (этимология) англисӣ буда, аз номи 

(фамилия) Ҷ. Вокс берун омадааст ва дар фарҳанги таҳиянамудаи Л.П. Крысин дар чунин шакл 

шарҳу эзоҳ ёфтааст: вокзал (анг. Vauxhall – по названии парка и место увеселенный под 

Лондоном от фамилии владелицы Дж. Вокс (Vaux + hall-холл, хол). Большая станция на путях 

сообщения [3, с. 161]. Дар забони тоҷикӣ бо номи вокзали роҳи оҳан ва дар забони русӣ бо номи 

железнодорожный вокзал маъруфият дорад. Важаи вокзал иқтибосӣ буда, роҳ ва оҳан тоҷикӣ 

мебошад. 

Вожаи вагон ҳам ба воситаи русӣ ба забони тоҷикӣ дар ҳамин шакл дохил шудааст. Бо 

вуҷуди он, ки аз русӣ ба тоҷикӣ ворид гардида бошад ҳам, ин калима русӣ набуда, ба яке аз 

забонҳои аврупоӣ, аниқтараш ба забони фаронсавӣ марбут аст. Аз сарчашмаҳои илмӣ маълум 

мегардад, ки вожаи вагон аз рӯйи баромад ба забони фаронсавӣ алоқаманд мебошад ва он аввал 

ба забони англисӣ дохил шуда, баъд ба забони русӣ иқтибос гардида, пас аз русӣ ба тоҷикӣ 

даромадааст. Вожаи вагон дар фарҳангҳои Л.П. Крысин ва А.Н. Булыко ба таври зайл эзоҳ 

ёфтааст: вагон (фр. Wagon <англ. wagon-повозка) несамоходное транспортное средство 

движущееся по рельсам для перевозки пассажиров и грузов [1, с. 110; 3, с. 143]. 
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Аз ин ҷо маълум мешавад, ки вожаи мавриди андеша дар забонҳои фаронсавӣ, англисӣ ва 

русиву тоҷикӣ қариб бидуни тағйирот ба кор меравад. Чунончи, агар дар фаронсавӣ ба гунаи 

wagon истифода шавад, дар англисӣ ба сурати waggon маъмул аст ва дар забонҳои русиву тоҷикӣ 

бошад, дар шакли вагон мустаъмал мебошад. 

Дар навбати худ вагонҳо ба қисматҳои гуногун тақсим мешаванд, ки ҳар яке номҳои 

махсус доранд: 

Вагони боркаш → товарный вагон →goods(box, freight) car, waggon 

Вагон-тарабхона → вагон-ресторан →dining-car, reastaurant car. 

Вагони мусофиркаш → пассажирный вагон → coach; carriage брит.; car амер. 

Вагони пласкарт→плацкартный вагон→carriage with numbered reserved seats 

Вагони купедор → купейный вагон → corridor car 

Вагони умумӣ → общий вагон → day coach 

Вагони нарм → мягкий вагон → soft-seated carriage 

Вагони пустӣ (номабар)→ почтовый вагон → mail van ва ғайра. 

Нақлиёт яке аз вожаҳоест, ки доираи васеъ дорад ва барои соҳаҳои роҳи оҳан, 

ҳавопаймоӣ, автомобилӣ ва ғайраҳо мафҳуми умумиро доро мебошад. Дар забони русӣ дар 

шакли транспорт маъмул буда, аз ҷиҳати баромад лотинӣ мебошад. Вожаи мавриди назар дар 

лотинӣ ба шакли transporture ба маънои овардан, равон кардан маъруфият доштааст. Ин 

истилоҳ ба гумони мо аввал аз лотинӣ ба забонҳои аврупоӣ ва сипас ба забони русӣ бо 

таҳаввулоти фонетикӣ ба сурати транспорт ворид гардидааст, ки дар гуфтори мардуми тоҷик ҳам 

ба вуҷуди қобили қабул набудан дар ҳамин шакл ба кор меравад. Транспорт аз лот. transporture 

сарчашма гирифта, маънояш ба забони русӣ перевозить, переправлять мебошад [1, с. 703]. 

Нақлиёт низ бунёди тоҷикӣ надошта, вожаи арабист ва решаи он нақл мебошад, ки дорои 

чунин маъноҳост: аз ҷое ба ҷое бурдан, кӯчондан, кашондан; воситаи боркашӣ [9, с. 844]. 

Дар фарҳанги забони тоҷикӣ, ки соли 1969 ба нашр расидааст, сурати нақлиёт ба қайд 

гирифта нашудааст ва танҳо решаи он нақл сабт гардида, бо мисолҳо шарҳу эзоҳ ёфтааст. 

Бояд зикр кард, ки дар забони тоҷикӣ имрӯз вожаи нақл –ро тоҷикон танҳо маънои «ҳикоя, 

қисса кардан» мефаҳманд, на ба мафҳуми нақлиёт. Яъне дар забони тоҷикӣ нақл ва нақлиёт 

калимаҳое мебошанд, ки аз ҳамдигар фарқ доранд. Вожаи нақл ба маънои «нақл кардан» фаҳмида 

шавад, нақлиёт маънои «транспорт»-ро дорад, ки дорои соҳаҳои махсус мебошад ва дар ҷадвали 

метавон онҳоро чунин тасвир кард: 

                                 киштӣ(баҳрӣ) → морской транспорт 

                                      роҳи оҳан →железнодорожный транспорт 

Нақлиёти                       ҳавопаймоӣ →воздушный транспорт 

                                        автомобилӣ → автомобильный транспорт 

                                       хушкигард → сухопутный транспорт 

                                  ҷамъиятӣ → общественный транспорт 

Вожаву истилоҳоти иқтибосӣ, ки ба соҳаи лексикаи роҳи оҳан марбут аст, як бахши 

муҳими захираи луғавии забони тоҷикиро ташкил медиҳад. Чунин навъи калимаҳо, тайи 

давраҳои гуногун ба забон ворид гардидаанд ба хотири он, ки муодили тоҷикӣ надоштанд, 

ҳамонгуна пазируфта шудаанд. Яке аз вижагиҳои истилоҳоти иқтибосӣ иборат аз он аст, ки онҳо 

дар оҳанг ва савтиёти забони тоҷикӣ мутобиқ гардида, ҳазм шудаанд. 

Махсусан истилоҳоти роҳи оҳан тавассути русӣ ба забони тоҷикӣ чун дигар иқтибосҳо 

бештар бевосита дохил шудаанд, ки яке аз бахшҳои умдаи забонро ташкил медиҳанд, аз ҷумла 

лексикаи роҳи оҳан. Замони иштиқоқи ин гурӯҳи вожаҳо ба давраҳои пеш аз Инқилоби Октябр 

соли 1917 марбут буда, то ҳол идома дорад, ки ин робитаҳои фарҳангӣ, иқтисодӣ, дипломатӣ, 

сиёсӣ ва ғайраҳо алоқаманд аст. 

Талаффузи бархе аз калимаҳои русӣ-байналмилалӣ дар забони тоҷикӣ, ба вижа дар 

суханронии мардум то ҷое тафовут дорад. Дар суханронии мардум вожаҳои иқтибосӣ ба савтиёти 

забони тоҷикӣ наздик гардонида мешаванд. Яъне тафовут дар суханронии мардум дар талаффузи 

калимаҳои русӣ-байналмилалӣ ба сатҳи огоҳии афрод аз забони иқтибосшуда вобастагӣ дорад. 

Масалан, вожаи поезд, ки аз ҷиҳати этимологӣ ба забони русӣ марбут аст, дар забони 

тоҷикӣ айнан дар ҳамин шакл қабул гардидааст. Бо вуҷуди ин дар гуфтори мардум, ба сурати 

поиз ё пойиз  роиҷ мебошад, вале дар навишт дар шакли поезд маъмул аст. Вақте ки поиз фасли 

солро муайян мекунад, яъне тирамоҳ, хазонрезӣ. 
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Дар даҳсолаҳои охир вожаи арабии қатора, ки тақлид ба забони форсии Эрон мебошад, 

ҳамчун синоними калимаи поезд ба забони тоҷикӣ роҳ ёфтааст. Ба андешаи мо вожаи арабии 

қатора мафҳуми пурраи поездро ифода карда наметавонад. 

Вожаи поезд дар забони тоҷикӣ таърихи тақрибан садсола дошта, бо кашидани хати роҳи 

оҳан ба Душанбе ва омадани ин навъи нақлиёт ба кишвари мо ин калима ба забони тоҷикӣ аз 

забони русӣ ворид гардида, роиҷ шудааст. Вожаи мавриди андеша аз ҷиҳати сохт сода буда, аз 

он ибораҳои гуногун низ ба вуҷуд омадааст, ки навъҳои мухталиф ва мушаххаси поездҳоро 

ифода мекунанд. Ин хели ибораҳо ҳам дар асоси ибораҳои забони русӣ корбаст гардидаанд, ки 

метавон бархе аз онҳоро мисол оварем: 

Пассажирный                                                          мусофиркаш 

Товарный                                  Поезд+и                           боркаш 

Скорый                                                                             тезгард 

Локоматив – ин калима дар забони тоҷикӣ дар ҳамин шакл қабул шудааст ва номи 

умумии мошинҳои чун паровоз, тепловоз, электровоз мебошад, ки дар болои релсҳо ҳаракат 

карда, вагонҳоро мекашанд. Аз ҷмҳати баромад вожаи локомотив ба забони лотинӣ таалуқ 

дошта, аз лотини ба фаронсавӣ ворид гардидааст. Вожаи мавриди таҳқиқ аз рӯйи сохт мураккаб 

буда, аз ҷузъҳои «locus-ҷой», «motio-ҳаракат» аз лотинӣ ба шакли Locomotive ба забони 

фаронсавӣ гузаштааст. Пас аз забони фаронсавӣ бевосита ва ё тавассути забонҳои дигари 

аврупоӣ ба забони русӣ ба сурати локомотив роҳ ёфтааст. Баъдан дар солҳои 20-уми садаи 

гузашта ин истилоҳ ба воситаи забони русӣ айнан, бидуни ягон тағйирот ба забони тоҷикӣ низ 

иқтибос шудааст.  

Вожаи локомотив дар фарҳангҳои Л.П. Крысин ва А.Н. Булыко ба қайд гирифта шуда, 

чунин шарҳу эзоҳ ёфтааст: локомотив (фр. Locomotive от лат. locus=место+motio=движение – 

тяговая машина (паровоз, тепловоз, газотрубовоз, электровоз) предназначенная для 

перемещения по рельсам железнодорожных составов или отдельных вагонов) [1, с. 327; 3, с. 408]. 

Муқоисаи вожаи мазкур дар мавриди забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ нишон медиҳад, ки 

ин калима дар ин забонҳо бо вуҷуди таърихи дуру дароз доштанаш ба таҳаввуллоти ҷиддӣ рӯ ба 

рӯ нашудааст. Аз ин ҷиҳат, вожаи локомотив бо баъзе фарқиятҳои фонетикӣ ва ё айнан истифода 

мешавад. Масалан дар забони англисӣ Locomotive, дар забони русӣ локомотив, дар забони 

тоҷикӣ локомотив. Инчунин дар гуфтори ҳамзабононои мо, аз ҷумла забони форсии Эрон низ 

дар ҳамин шакл мавриди истифода қарор дорад. Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки ин калима доираи 

васеъи истифода байни забонҳои эронӣ, аврупоӣ ва славянӣ дорад.  

Дар фарҳанги забони форсӣ ба сурати [lokomotiv] →(лукумутив) ба қайд гирифта шуда, 

чунин шарҳ ёфтааст: мошине, ки ба василаи бухор, барқ ё мутурҳои дизел ҳаракт мекунад ва 

вагунҳои қатораи роҳи оҳанро ба ҳаракат дар меоварад [10, с. 923]. 

Вожаи шпала дар гуфтори мардуми тоҷик ба гунаи шпал маъмул аст, ки дар фарҳангҳои 

тоҷикӣ сабт нашудааст, вале дар «Русско-таджикский словарь» дар шакли шпала [6, с. 1221] ба 

маънои «такяи релс» омадааст. Чунин маънӣ саҳеҳ набуда, он шарҳу эзоҳ мехоҳад. Такя кардан 

маънои дигар дошта, шпала бошад чӯбҳои ғафсу чортарошкардашуда ё аз сементу сим(арматур) 

махсус барои роҳи оҳан тайёр карда мешаванд. Ин чӯбҳо дар замин хобонида шуда, аз болои 

онҳо релсҳое, ки аз болои онҳо поезд ҳаракат мекунад, гузошта мешавад.  

Аз ҷиҳати баромад(этимология) ин истилоҳ дар сарчашмаҳо аз забони олмонӣ ва голландӣ 

нишон дода шудааст. Масалан, дар фарҳанги Л.П. Крысин чунин тавзеҳ ёфтааст: шпала (нем. 

Spale-ступенка, лестница) массивный поперечный деревянный или железобетонный брус на 

котором закрепляется рельсы [3, с. 815]. Вале дар фарҳанги А.Н. Булыко аз голландӣ гуфта ба 

таври зайл эзоҳ дода шудааст: шпала (гол. Spalk-подборка) деревянный или железобетонный 

брус укладиваемый поперек железнодорожного полотно как опора для рельсов [1, с. 664].   

Бо вуҷуди ин вожаи шпала решаи аврупоӣ дошта бо баъзе фарқиятҳои фонетикӣ дар ин 

забонҳо ба як маъно маъмул аст. Агар дар забони олмонӣ ба гунаи Spale ва дар голландӣ Spalk 

ба кор равад, тафовут танҳо дар овозҳои охири калима ба мушоҳида мерасад, ки ин ҳам табдили 

садоноки е-олмонӣ ба ҳамсадои k дар голландӣ мебошад. Аз ин ҷо ба забони русӣ низ дар ҳамон 

шакл бо тафовути овозӣ (ба ҷойи садоноки е ва ё ҳамсадои k) дар русӣ садоноки а ба вуҷуд 

омадааст, ки албатта ҳар як забон меъёрҳои талаффузи худро дорад, ки ба он мувофиқ кунонида 

мешавад. Бинобар ҳамин дар забони тоҷикӣ калимаи мавриди назар тавассути забони русӣ ворид 

гардида, дар гуфтори тоҷикӣ дар шакли шпал бо ихтисори садоноки а охири вожа   маъруфият 

дорад.   
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Дар хотима мехоҳам ёдовар шавам, ки дар ин мақола, таҳлили луғавӣ-маъноӣ ва мафҳуми 

бархе аз истилоҳоти роҳи оҳан гузаронида шудааст. Диққати асосӣ ба хусусияти этимологии 

истилоҳоти роҳи оҳан ва камбудиҳои таҳқиқоти замонавии истилоҳро дар соҳаи истилоҳшиносӣ 

нигаронида шудааст.  
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ТАҲЛИЛ ВА ТАҲҚИҚИ БАРХЕ АЗ ИСТИЛОҲОТИ РОҲИ ОҲАН  

ДАР ЗАБОНҲОИ ГУНОГУН 
 

Дар мақолаи мазкур, таҳқиқ ва таҳлили луғавӣ-маъноӣ, инчунин мафҳуми бархе аз истилоҳоти роҳи 

оҳан гузаронида шудааст. Муаллиф кӯшиш кардааст, ки хусусияти этимологии истилоҳоти роҳи оҳан ва 

камбудиҳои таҳқиқоти замонавии истилоҳро дар соҳаи истилоҳшиносӣ ошкор намояд. Дар мақолаи 

муаллиф, диққати асосӣ ба муаррифии нуқтаи назари олимон вобаста ба мафҳуми истилоҳоти роҳи оҳан 

дар замони муосир додашудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: луғавӣ-маъноӣ, вожа, истилоҳ, истилоҳот, истилоҳшиносӣ, роҳи оҳан, 

истилоҳшинос, хусусиятҳои этимологӣ, ҳаммаъно будан. 
 

АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛЕКСИКИ  

В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ 
 

В данной статье проведено лексико-семантический анализ, также представлены некотрые понятия 

железнодорожных терминов. Автор попытался выявить этимологические особенности железнодорожных 

терминов и недостатки современной терминологии в области терминологии. В данной статье автора, 

основное внимание уделяется представлению изложения точки зрения учёных относительно 

железнодорожной терминологии  в современном языкознании. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лексико-семантический, слово, термин, терминология, терминоведение, 

железнодорожный, терминолог, этимологический характер, однозначность. 
 

ANALYSIS AND RESEARCH OF THE RAILWAY VOCABULARY  

IN DIFFERENT-STRUCTURAL LANGUAGES 
 

In this article, a lexico-semantic analysis is carried out, and some concepts of railway terms are also 

presented. The author tried to identify the etymological features of railway terms and the shortcomings of modern 

terminology in the field of terminology. In this article, the author focuses on presenting the presentation of the 

point of view of scientists regarding railway terminology in modern linguistics. 

KEY WORDS: lexico-semantic, word, term, terminology, terminological nomination, railway, 

terminologis, etymological character, uniqueness. 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ                    ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА  

НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ 
 

Ашурова Ш.К. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Изучение студентами русского языка на материале специальных текстов занимает важное 

место в учебном процессе вуза. 

Для успешного проведения этой работы, в первую очередь, нужны тексты, которые, имея 

познавательное значение, содержали бы необходимый лексический, фонетический и 

грамматический материалы, служили основой для составления плана и конспекта, развивали 

навыки восприятия на слух лекций, учили самостоятельно работать над учебной и научной 

литературой. 

В процессе изучения русского языка студентами используются различные виды 

специальных текстов: научные и научно-популярные статьи, разделы учебных пособий, 

прошедшие адаптацию, несколько сокращенные, взятые без каких бы то ни было изменений. 

Практика показывает, что на первом этапе обучения целесообразно пользоваться 

адаптированными текстами учебного характера. Научные работы по своей лексико-

грамматической структуре непосильны для студентов-первокурсников, научно-популярные 

статьи имеют весьма относительную познавательную ценность, так как предполагают 

определенные знания данного предмета или сообщают второстепенные сведения, маловажные с 

точки зрения учебной программы. В первом случае они хотя и содержат необходимую для 

изучения учебной литературы лексику, но вызывают у студентов многочисленные вопросы 

научного характера, на которые преподавателям-русистам трудно ответить, во втором – 

содержащийся в них лексический материал не имеет существенного значения для усвоения 

специальных дисциплин. Учебные же тексты, концентрируя необходимую студентам научную 

лексику, могут включать объяснения новой терминологии, основных положений и выводов, что 

почти исключает вероятность сугубо научных вопросов. Они в значительно большей степени 

подготавливают необходимость студентов к восприятию лекционного материала и работе над 

рекомендуемыми учебниками [4, с. 27]. 

Тексты должны быть посильными по объему. Для повышения эффективности изучения 

языка не следует допускать перенасыщение текста незнакомыми словами. Чрезмерная трудность 

лексической работы ослабляет заинтересованность студентов и усложняет усвоение новых 

грамматических форм и конструкций. Для повышения эффективность изучения языка не следует 

допускать перенасыщение текста незнакомыми словами. Чрезмерная трудность лексической 

работы ослабляет заинтересованность студентов и усложняет усвоение новых грамматических 

форм и конструкций. 

Тексты подразделяются на основные, которые всесторонне изучаются на занятиях по 

русскому языку, и добавочные, предназначенные для синтетического чтения, обучения 

восприятию на слух, составлению плана и конспекта, проведению бесед. Вся лексика основного 

текста подлежит усвоению, поэтому ее надо отбирать особенно внимательно: новые слова 

должны быть необходимы для пересказа содержания. Они повторяются в упражнениях, 

добавочных текстах и являются основой для понимания материала лекций и учебных пособий. 

Таким образом, лексика основного текста подбирается с таким расчетом, чтобы, освоив ее, 

студент мог самостоятельно прочесть, понять и пересказать содержание. 

Каждый специальный текст служит основой для изучения грамматических норм русского 

языка и, следовательно, насыщается формами и конструкциями, подлежащими усвоению. 

Однако не следует перегружать его одними и теми же грамматическими категориями. 

Адаптированный текст должен полностью отвечать требованиям русской научной реи, а наличие 

определенных грамматических форм воспринимается как вполне естественное для данной темы, 

отвечающее ее содержанию. Тем не менее на каждое из правил, повторение или изучение 

которых предусматривается во время работы над текстом, обычно можно включать от пяти до 

восьми примеров [2, с. 32]. 

К каждому специальному тексту, предназначенному для занятий по русскому языку, 

приурочивается система упражнений, разнообразных по своей структуре и целенаправленности, 

но тесно связанных с лексическим и грамматическим материалом текста. Работа над ними 
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позволяет повысить эффективность процесса изучения языка, способствует лучшему усвоению 

лексики, грамматических норм и выработке практических навыков их использования. 

Лексико-грамматические упражнения к специальному тексту разделяются на 

непосредственно базирующиеся на данных текстах, которые выполняются на первом этапе его 

изучения, и на упражнения, связанные с текстом тематически, но содержащие дополнительные 

познавательные сведения и новую лексику. Выполнение их обычно проходит на завершающих 

занятиях по тексту и, во-первых, способствует закреплению грамматического материала, 

изучаемого на его основе, во-вторых, расширяет знания студентов. Кроме того, к каждому тексту 

по специальности составляются упражнения на многозначность встречающихся в нем слов, 

предполагающие активизацию последних не только в научном, но и в разговорно-бытовом, 

публицистическом и даже художественном плане. В основных методических положениях о 

преподавании русского языка студентам подчеркивается, что при установке на активное 

овладение речью работа над лексикой приобретает особо важное значение. 

Виды лексико-грамматических заданий весьма разнообразны. Остановимся на некоторых. 

Одним из рациональных видов работ являются вопросно-ответные упражнения, при 

помощи которых доводится до автоматизации употребление изучаемой лексики, 

грамматических форм и конструкций. Их выполнение занимает значительное место на всем 

протяжении занятий по тексту, но методика выполнения меняется в зависимости от 

продолжительности его изучения и преследуемой цели.  

На одном из первых занятий студентам нужно найти в тексте и прочитать ответы на 

прилагаемые к нему вопросы. Так проверяется, правильно ли поняли они содержание и 

насколько хорошо в нем ориентируются. Параллельно отрабатывается произношение слов, 

интонационное оформление вопросов и ответов. На следующих занятиях в целях проверки 

знания новой лексики эта же работа повторяется, но уже без помощи текста: студент читает 

вопрос, адресуя его одному из своих сокурсников. Если по какому-либо поводу возникнет 

дискуссия, то преподаватель, выслушав мнение всех желающих высказаться, вносит 

необходимую ясность, объясняет правомочность употребления тех или иных слов, выражений, 

грамматических форм, и работа продолжается [7, с. 29]. 

С первых занятий по русскому языку студенты тренируются в составлении 

вопросительных предложений, так как, читая учебники и слушая лекции, они встречают много 

неясного, и умение грамматически правильно сформулировать возникшие в связи с этим 

вопросы – это первый шаг к взаимопониманию между ними и преподавателями. В процессе 

работы над текстом студенты выполняют ряд лексических упражнений, которые обогащают их 

активный словарь и способствуют глубокому пониманию значения слова. Последнему нужно 

уделять большое внимание, так как «Значение слова определяется не только соответствием его 

тому понятию, которое выражается с помощью этого слова. Оно зависит от свойств той части 

речи, той грамматической категории, к которой принадлежит слово, от общественно осознанных 

и отстоявшихся контекстов его употребления, от конкретных лексических связей его с другими 

словами, обусловленных присущими данному языку законами сочетания словесных значений, 

от семантического соотношения этого слова с синонимами и вообще близкими по значениям и 

оттенками слов, от экспрессивной и стилистической окраски слова» [1, с. 6]. 

В свете этого высказывания становится очевидной польза упражнений по подбору 

синонимов и синонимичных словосочетаний. Методика проведения этих заданий определяется 

длительностью изучения текста и поставленной целью. На занятиях нужно проверить правильно 

ли понимают студенты содержание прочитанного, а стало быть, все новые слова и выражения, 

подбор синонимов к ним проводится на материале текста. Студент читает по выбору 

преподавателя предложения, заменяет указанные слова и словосочетания синонимичными. 

Упражнения по подбору синонимов и антонимов обогащают словарь студентов, развивают 

их речь, способствуют более глубокому изучению научного стиля. 

При лексической работе над специальным текстом студентам необходимо обращать 

внимание на устойчивые словосочетания и выражения, неизбежно встречающиеся при изучении 

любой темы, запоминать их, использовать в письменной и устной речи [6, с. 25]. 

Любой специальный текст представляет большой материал для различных упражнений по 

словообразованию. Но, отбирая слова, надо стремиться, чтобы все образованные от них 

однокоренные слова вошли в активный словарь студента, т.е. использовались бы при пересказе 

основного и дополнительных текстов, употреблялись часто. В противном случае они не будут 

усвоены и затраченное на их образование и лексическое объяснение время не может считаться 
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рационально использованным. Работа по словообразованию дает возможность значительно 

расширить словарный запас, учит раскрывать содержание нового материала путем анализа его 

структуры, постепенно запоминают наиболее часто встречающиеся аффиксы русского языка и 

их значение. 

Обобщающим видом работы по словообразованию является подбор однокоренных групп. 

Слов в упражнениях этого типа обычно не более 5-6, их отбор производится весьма тщательно с 

учетом лексической наполняемости конструкций научного стиля. Студенты составляют с 

однокоренными словами словосочетания и предложения [3, с. 44]. 

В системе изучения русского языка на специальных текстах значительная роль 

принадлежит раскрытию лексической многозначности слов, употреблению их в прямом и 

переносном значении. По мере освоения научного стиля эта работа занимает все больше времени 

и становится продуктивнее. Приступая к ней студенты должны уметь пользоваться толковыми 

словарями, поэтому вначале упражнения на многозначность слов выполняются с помощью 

преподавателя, но затем им предоставляется самостоятельность при выполнении такого рода 

упражнений. Виды упражнений на многозначность слов весьма разнообразны. Для упражнений 

на многозначность слов взяты наиболее часто встречающиеся на практике глаголы: идти, стоять, 

давать, наступать (идет поезд, пароход, идет письмо, посылка, телеграмма, идет дождь, снег, 

туча, идет время, жизнь и т.д.) [5, с. 19]. 

Обилие различных по своей целенаправленности лексических упражнений к 

специальному тексту позволит наилучшим образом построить систему обучения и, помимо 

изучения научных терминов и устойчивых сочетаний, пополнять словарный запас студентов не 

только общеупотребительной лексикой, но и литературными выражениями, идиомами, знакомя 

их с богатством русского языка и повышая культуру речи. 

Несмотря на оспоримую актуальность, работа над специальными текстами не может быть 

признана рациональной, если она не подчинена основной цели занятий – освоению студентами 

грамматических норм русского языка и активизации их в речевой практике. Изучение 

грамматики носит чисто практический характер: от студентов не требуется знания 

формулировок, правил, но они должны уметь применять их в своей устной и письменной речи. 

Однако это не означает полного отказа от теоретических объяснений и сведения всего процесса 

к запоминанию различных типов и моделей [8, с. 33]. 

Таким образом, на протяжении первого года занятий студентов в вузе параллельно с 

изучением специальной лексики и терминологии проходит повторение и практическое усвоение 

грамматических норм русского языка – синтаксиса простого и основных тем сложного 

предложения, причем в центре внимания находится развитие устной и письменной речи, 

всемерная активизация изучаемого лексического и грамматического материала. Работа над 

отрывками из художественной прозы, поэзии, публицистики, используемыми в качестве 

добавочных текстов и грамматических упражнений, не только обогащает речь студентов, но и 

развивает их эстетические вкусы, вызывает желание глубже ознакомится с сокровищницами 

русской культуры. 
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ОМӮЗИШИ ЛУҒАТ ВА ГРАММАТИКАИ ЗАБОНИРУСӢ ДАР АСОСИ 
МАТНҲОИ МАХСУС 

 

Муаллиф дар мақолаи мазкур омӯзиши луғат ва грамматикаи забони русиро дар асоси матнҳои 

махсус, мавриди баррасӣ қарор додааст. Муаллиф дар мақола дар бораи омӯзиши забони русӣ тавассути 

матнҳои махсус ибрози ақида намудааст. Аз он ҷумла, ӯ менависад, ки грамматикаи забони русиро ба 

воситаи матнҳои махсус омӯхтан имконпазир аст. Сарфи назар аз тааллуқ доштани матнҳо маводи зиёди 

грамматикӣ маҳфӯз аст, ки барои омӯзиши паҳлӯҳои гуногуни забони русӣ кӯмак мерасонанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: матн, бадеӣ, таълимӣ, забони русӣ, услуб, адабиёт, муаллиф, омӯзиш, восита. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА НА 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ 

 

Автор в данной статье рассматривает изучение лексики и грамматики в освоении русского языка на 

специальных текстах. Автор также считает, что нужны тексты, которые, имея познавательное значение, 

содержали бы необходимый лексический, фонетический и грамматический материалы, служили основой 

для составления плана и конспекта, развивали навыки восприятия на слух лекций, учили самостоятельно 

работать над учебной и научной литературой. Каждый специальный текст дает лексический материал для 

подбора синонимов, антонимов, однокоренных групп, раскрытия многозначности слов. Что касается 

грамматических упражнений, то предварительная работа уже обеспечила возможность заданий типа: 

найдите в тексте указанные грамматические формы и конструкции, объясните правила их употребления, 

проведите указанную замену и др. Однако при составлении упражнений по тексту преподаватель русского 

языка может включить в него отдельные словосочетания и предложения, что должно быть обусловлено 

содержанием 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: текст, учебный, художественный, цели, русский язык, стиль, вводное 

занятие, литература, автор. 
 

STUDY OF LEXICS AND GRAMMATICS OF THE RUSSIAN LANGUAGE ON 

SPECIAL TEXT 
 

The author in this article considers the study of lexicon and grammaticses in mastering the Russian language 

on special text. The author also considers that need the texts, which, having cognitive importance, contained 

necessary lexical, phonetic and grammatical material, served the central to scheduling the plan and synopsis, 

developed the skills of the perception on rum our lecture, taught by itself to work on scholastic and scientific 

literature. Each special text gives the lexical material for selecting the synonyms, antonyms, groups, opening to 

ambiguity of the words. As to grammatical exercises, that preliminary work has already provided the possibility 

of the tasks of the type: find in text specified grammatical forms and designs, explain the rules of their use, call on 

specified change and others however when scheduling the exercises on text teacher Russian language can comprise 

of it separate word-combinations and offers that must be conditioned by contents. 

KEY WORDS: text, scholastic, artistic, purposes, Russian language, style, introductory occupation, 

literature, author. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ашурова Шахло Кулобиевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-62-76-77. 
 

НАҚШИ САНЪАТИ ГАҶКОРӢ ДАР ТАРБИЯИ ЗЕБОПАРАСТИИ ХОНАНДАГОН 
 

Абдураҳими Абдурахмон  

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи Паёми навбати худ «Солҳои 2019 2021 солҳои рушди 

деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон намудаанд. Тоҷикистон – яке аз диёри зебоманзар ва 

нотакрор мебошад, ки аз сабаби дар иқлими кӯҳӣ ҷойгир буданаш, соҳиби фарҳангу маданияти 

хос буда, халқи қавииродаву меҳнатдӯсташ саргарми ташвишҳои рӯзғори худ, урфу одат ва 

ҳунармандиҳои аз аҷдодон мерос гирифтаашро ҳамчун як нишонаи миллат ба ҳифзи ифтихор 

нигоҳ дошта меоянд. 

Ҳунарҳои мардумӣ ҷузъи фарҳангу тамаддуни қадимаи миллӣ ба шумор рафта, 

муаррифгари таомул ва анъанаҳои хоссаи ҳар миллатанд. Омӯзишу ҳифзи ҳунари иллӣ аз насл 

ба насл бо шеваи сутод – шогирд ба мерос мондааст. Аз қадимулайём аҷдодони мо ба кори 

мактаби устоду шогирд эътибори хоса зоҳир менамуданд. Дар қатори ба кӯдак дониш додан бо 

мақсади ба касб равонкунӣ ҳангоми расидан ба синни балоғат касбу ҳунарeро ба шогирд 
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меомӯзонанд. Устод дар навбати худ чун инсони ҳаматарафа мукаммал ба шогирдаш сирру 

асрорҳои касби худро омӯзонида ҳамчун шахс дар ташаккулёбии ӯ саҳми хоса мегузошт. Яъне 

маълумотҳои ибтидоии мактаби ҳаётро шогирд аз устодаш мегирифт. Мақолаи халқӣ «Ҳаққи 

устод аз падар беш аст» маҳз аз ҳамин пайдо шудааст.  

Тарбияи зебоипарастӣ бояд ҷаҳони ботиниро мукаммал намояд ва боиси ғановати рӯҳии 

хонандагон, ки аз ҷиҳати эстетикӣ тарбияёфтаи дар ҳар ҳолат дигаронро дастгирикунандаро ба 

воя расонад. «Вижагии асосии инсонгароиро инкишофи беҳтарин «сифатҳои одамӣ», ки 

дарвоқеъ «ҷавҳари одамӣ» маҳсуб меёбад, ташкил дода, ҳамбастагии ӯро бо ҷаҳони пурарзиш, 

маданият ва муносибатҳои инсонӣ барҷаста зоҳир менамояд» [6, с. 21].  

Ҳунармандӣ як намуди зебопарастӣ низ мебошад. Чуноне, ки дар Кансепсияи миллии 

тарбия омадааст, «Зебопарастӣ» яке аз сифатҳои муҳими инсонро ташкил медиҳад. Он дар инсон 

ҳар гуна зуҳуроти эҳсос намудани зебоиро ба вуҷуд меоварад. Манбаи зебопарастӣ бошад, қалб 

аз ҳама муҳити атроф, аз зебоиҳои табиат, аз ҳар гуна ороишот, расмҳо, ҳайкалҳо, роҳраву куча, 

гулгашту хиёбон, биноҳои барҳаво ва он чизе, ки писанди бинанда мегардад, сарчашма мегиранд.  

Омӯзгори аслӣ дар касби гаҷкорӣ ва зебопарастии шогирдон ҳамон вақт муваффақ 

мешавад, ки агар ин хислатҳоро дар худ дошта бошанд, яъне зебопараст бошанд. Гаҷкорӣ дар 

ҳақиқат соҳае мебошад, ки дар он ҳаёту маданияти халқи тоҷик таҷассум меёбад. Саҳми ин 

намуди санъат дар пешрафти маданияти миллӣ басо муассир мебошад. Дар давоми солҳи тӯлонӣ 

ҳунармандони забардасти халқи тоҷик анъанаҳои авлоду аҷдодони худро сайқалу мукаммал 

намуда, асарҳои ҷолиби таваҷҷӯҳ боқӣ гузоштаанд. Аз байни ҳунарҳои анъанавии машриқзамин 

гаҷкорӣ ҷойи аз ҳама муҳимро ишғол менамояд. Кори устоҳое ному насаби худро дар осорашон 

қайд накардаанд ва интерйери хонаҳои қадимаро оро дода ҳусни онро боз ҳам зебо намудаанд, 

аз замонҳои қадим маълум аст. Муҷассамаҳои меъморие, ки то санъати баланди ороиши худ 

маълуму машҳуранд.  

Чӣ тавре ки Г.В. Плеханов қайд мекунад: «меҳнат аз санъат дар пеш аст». Дар раванди 

офаридани асарҳои тасвирӣ, қувваи шунавоӣ ва биноӣ дар натиҷаи машқ бештар инкишоф 

меёбад [5, с. 55]. 

Омӯхтани таърихи санъати гаҷкорӣ дар давраҳои қадим, асрҳои миёна ва марҳилаи ҳозира 

нишон медиҳанд, ки тараққиёт ва инкишофи он дар ин давраҳои таърихӣ фарқи ба худ хос 

доштанд. Дар давраҳои қадим гаҷкорӣ дар асоси тасвирҳои реалистӣ иҷро карда мешуд. Баъзан 

дар санъати гаҷкорӣ тасвирҳои одамон, ҳайвонот, парандагон ва ашёҳои гуногун ифода карда 

шуда, он дар давоми асрҳо инкишоф ва тараққӣ меёфт.  

Санъати кандакории гаҷ ҳамчун ҳунари миллӣ бо мурири замон аз як насл ба насли дигар 

мегузарад ва он дар байни ҳунарҳо мавқеи муҳимро ишғол мекунад. Ин ҳунар нишонаи фахри 

миллӣ ва манбаи гаронбаҳои хазинаи эҷодиёти халқ мебошад.  

В.А. Сухомлинский низ омӯхтани ғояҳои бузурги маънавӣ ва ақидаҳои педагогии халқро 

зарур дониста, аҳамияти бузурги тарбиявӣ доштани онро махсус таъкид кардааст [4, с. 56]. 

Гаҷкорӣ, навъи маъмули санъати ороишиву амалист, ки дар пардози интерйеру экстерери 

бино истифода мешавад. Ороишоти қасрҳои қадимаи Ҳайратон (Тирмиз), Варахша (Бухоро), 

Афросиёб (Самарқанд), Ҳулбук (Кӯлоб) гувоҳанд, ки гаҷкорӣ ҳанӯз дар аҳди қадим равнақ ёфта 

буд.  

Ҳунари гаҷкорӣ ҳамчун ҳунари миллӣ - анъанавӣ дар Шарқ яке аз ҷойҳои асосиро ишғол 

карда меояд. Он ифтихори миллӣ, манбаи бебаҳои илҳом, дурдонаи бадеии маҳорат мебошад. 

Ҳунари мазкур аҳамияти назариявӣ ва амалиро талаб мекунад. Кандакорӣ бо гаҷ бисёртар 

калонҳаҷм ва дар асоси тасвирҳои воқеӣ кор карда мешавад.  

Дар байни намунаи аз вайронаҳои шаҳри Варахша дарёфт карда шуда, нақшҳои парандаҳо 

ҳайвонот, моҳӣ, растаниҳо, шаклҳои геометриро дидан мумкин аст.  

Дар мақбараи Исмоили Сомонӣ дар Бухоро намунаҳои гаҷкорӣ бо нақшҳои мавҷнок 

мавҷуд буда, дар ориши мақбара намуди нақшҳои ислимӣ аз растанӣ истифода бурда шудааст.  

Дар аввали асри 20 техникаи нақшҳои релефии хеле маҳин аз худ мешуданд. Нақшҳои 

растанӣ, геометрӣ ва рамзӣ васеъ истифода мегардид. Баъдан ҳунармандон бо баробари рушди 

гаҷкорӣ ба истифодаи гаҷҳои ранга оғоз намудаанд, дастнависҳо бо нақшҳои ранга 

ороишдодашуда пайдо шуданд. 

Дар ҷараёни фаъолияти озмоишӣ дар ташаккули арзишҳои зебоипарастии хонандагон, мо 

бештар ба инкишофи меҳнатдӯстӣ, такя ба афкори И.Ф. Гончаров таваҷҷуҳ зоҳир намудем:  
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«Фаъолияти меҳнатии инсон ба он равона карда шудааст, ки шаклу намуро тағйир диҳад, 

аз нав созад, ҳастиро такмил диҳад. Меҳнат аз он ҷиҳат бебаҳост, ки зебоиҳои ҳаётро бештар 

мекунад, онро месозад, ҳифз ва нигаҳдорӣ менамояд» [1, с. 84]. 

Ёдгориҳои таърихии бузургӣ то рӯзҳои мо маҳфӯзшуда, ба монанди мадрасаи Улуғбек, 

Шердор ва Тиллокорӣ, ки дар Регистони Самарқанд мавҷуданд, ансанбли мақбараи Шоҳи Зинда 

ва Гӯри Амир, масҷиди Бибихонум, ки дар муҳофизати ЮНЕСКО қарор доранд, мақбараи 

Исмоили Сомонӣ дар Бухоро, манораи Калон, мадрасаи Кӯкалтош дар Тошкент, мақбараи 

Ҳакими Тирмизӣ, Оқ сарой дар Шаҳрисабз ва дигарон бо ороиши нотакрори орноменталии худ 

машҳур мебошанд.  

Дар ин марҳила ҳунармандони тоҷик дар бисёр намоишгоҳҳои байналхалқӣ иштирок 

намуда, соҳиби медалҳо гаштаанд ва маснуоти аз тарафи онҳо ба намоишгоҳ гузошташуда 

мақбули ҳамагон гаштааст.  

«Меҳнат тарбия мекунад, махсусан меҳнати этетикӣ, на дар он маврид, ки бача дасту 

пояшро ба ҳаракат медарорад, балки дар ҳолати зуҳури ҳаракати мушаххасу сареҳ иҷрои 

супориши амалӣ мегардад» [2, с. 77]. 

Барои аз худ намудани ҳунари гаҷкорӣ касе мебоист аз санҷишҳои зерин гузарад:  

 ҳангоми интихоби шогирд тарбия ва рафтори ӯ омӯхта мешуд;  

 ба савияи дониш ва зеҳни ӯ эътибори алоҳида дода мешуд;  

 серталабӣ нисбати худ ба инобат гирифта мешуд; 

 сабру қаноат, тоқатоварии ӯ ба мушкилиҳо санҷида мешуд; 

 баъзе аз камбудиҳое, ки ҳангоми гузаштани санҷишҳои дар боло зикршуда мушоҳида 

мешуданд, ҳангоми гузаштани марҳилаи шогирдӣ бартараф карда мешуд. 

Дар марҳилаи охирин шӯрои устодони фаъолияткунанда ҳамаи донишу малакаҳои шогирд 

ва ҳамчунин дигар ҷиҳатҳои ӯ мавриди омӯзиш ва таҳлили ҳаматарафа қарор дода шуда, ба ӯ 

мақоми устои моҳир дода мешуд. Ин дараҷа низ ваколатҳои усто дар доираи касби худро муайян 

мекард.  

Дар тараққӣ ёфтани гаҷкорӣ саҳми устоҳо Ширин Муродов, Шоир Ибодов, Абдураҳим 

Ҳаётов, Садриддин Поччоев (Бухоро), Рашид Ҷалилов, Шамсиддин Ғафуров, Акрам Умаров 

(Самарқанд), Мирумар Асадов (Душанбе), Нуриддин Шамсиддинов, Абдуваҳҳоб Абдуллоев, 

Мирзораҳим Қодиров (Хуҷанд) басо калон аст [7, с. 19].  

Яке аз устоҳои сермаҳсул ва чирадасти гаҷкорӣ, ки ҳамчун устои машҳур шинохта 

шудааст, Мирумар Асадов (соли таваллуд 1925) мебошад. Ӯ дар Самарқанд ба воя расида ҳоло 

дар шаҳри Душанбе зиндагиву фаъолият менамояд. Мирумар Асадов бо бародаронаш Қудрат, 

Саид ва Усмон дар якчанд сохтмони шаҳри Душанбе монанди чойхонаи «Роҳат», китобхонаи 

Фирдавсӣ, театри ба номи Лоҳутӣ, осорхонаи ба номи Рӯдакӣ дар шаҳри Душанбе иштирок 

намудаанд. Мирумар Асадов яке аз ҳунармандон ва иштирокчии асосӣ ва фаъол дар бунёди 

Қасри маданияти «Арбоб»-и колхози ба номи С. Ӯрунхӯҷаев мебошад. 

Дар замони ҳозира ҳамаи намудҳои ҳунармандӣ, рӯз аз рӯз тараққӣ карда истодаанд. 

Корҳои гаҷкори кардашуда на танҳо дар осорхонаҳо ва намоишгоҳҳо, балки дар ороиши 

меҳмонхонаҳо, ошхонаҳо, театрҳо, коргоҳу корхонаҳо, интерйери биноҳо, идораҳои хоҷагиҳо, 

муассисаҳои таълимӣ, қаҳвахона ва тарабхонаҳо дида мешаванд. Ҳамзамон ҳунармандони мо 

хонаҳои истиқоматиро низ ниҳоят ба як дараҷа бо гаҷ кандакорӣ кардаанд, ки он ба хона ҳусни 

нав зам мекунад.  

В.Г. Белинский мегӯяд, ки: «То кас ба инкишоф додани ҳисси зебоии худ тайёрӣ набинад, 

ҳирс надошта бошад, меҳнат накунад, қатъият нишон надиҳад, ҳаргиз ба санъат намеравад» [3, 

с. 231]. 

Санъати гаҷкорӣ яке аз шаклҳои дарк кардани ҳақиқати воқеӣ, зебопарастӣ буда, қисми 

муҳими инкишофи ҳамаҷонибаи шахсияти инсон мебошад. 

Чуноне, ки Ҷаноби Олӣ дар Паёмашон ба арзу эҳтиром ва самимияти хоса ба мардуми 

кишвар бахусус, соҳибкорону тоҷирон, Муроҷиат намудаанд: «Ба раванди созандагии Ватан ҳар 

як шаҳрванди бонангу номус бояд саҳимгузор бошад ва ҳар фарди ҷомеа бояд касбу ҳунаре 

дошта бошад, ки бо истифода аз он зиндагии худро пеш барад».  

Мо омӯзгорон вазифадорем, ки ҳунари гаҷкориро чун инъикоси маҳорату малакаи халқи 

заҳматдӯст, баёнгари ҳунари муосир ва ҳамчун ҷузъи таркибии сарнавишти миллати 

куҳанбунёдамон муқаддас дониста, ба наслҳои ҷавон ҳифзи ҳунарҳои мардумиро чун ганҷи 

гаранбаҳову пурарзиш талқин намоем. 
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Мавриди зикр аст, ки дар ҷомеаи мутамаддин ҷавонон ба сифати нерӯи пешбарандаи ҷомеа 
пазируфта шуда, месазад, ки онҳо дар ҷодаи эҳтиром ва арҷгузорӣ ба рукнҳои санъатии халқӣ 
тарбия ёфта, дар рӯҳияи хештаншиносиву худогоҳии миллӣ ба камол расанд.  
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НАҚШИ САНЪАТИ ГАҶКОРӢ ДАР ТАРИБИЯИ ЗЕБОПАРАСТИИ ХОНАНДАГОН 
 

Мақолаи мазкур дар бораи таърихи пайдоиши гаҷкорӣ дар Осиёи Марказӣ ва халқи тоҷик баҳс 
мекунад. Мақоми тарбияи зебопарастӣ дар санъати гаҷкорӣ омӯхта шудааст. Ғояҳои зебопарастии ҳунар, 

ки дар асоси нигоҳи фалсафии мутафаккирон бунёд ёфтааст, таҳлил карда шудааст. 
Омӯзонидани ҳунари гаҷкорӣ, яке аз самтҳои муҳимтарини ислоҳоти муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ маҳсуб меёбад, ки бо далелҳо нишон дода шудааст. Бинобар ин, шакл, мазмун ва методҳои 

корҳои иҷрошаванда баҳамдигар вобаста буда, онҳо ҷараёни яклухт ва пурраи таълимро ташкил мекунанд. 
Чун дар ҳамаи предметҳои таълимӣ, дар ҷараёни омӯзиши санъати гаҷкорӣ низ дар якҷоягӣ бо ташаккули 
мафҳумҳо оид ба санъати гаҷкорӣ додани донишҳои назариявӣ ба хонандагон, пайдо намудани маҳорат ва 
малакаҳои амалии онҳо дар назар дошта шудааст. Машғулиятҳои санъати гаҷкорӣ дараҷаи маълумотнокии 

хонандагонро баланд бардошта, онҳоро ба меҳнати муфиди ҷамъиятӣ тайёр менамояд. 
КАЛИДВОЖАҲО: гаҷкорӣ, эҷодиёт, эҷодиёти бадеӣ, тасвир, санъат, эстетика (зебоипарастӣ), 

устоду шогирд, фаъолият. 
 

РОЛЬ ИСКУССТВА РЕЗЬБЫ ПО ГИПСУ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 
 

В данной статье рассматривается развития в Центральной Азии, в частности Таджикистана резьбы 

по гипсу. Отражены место и роль истории резьбы по гипсу для воспитания ценностям законов красоты. 
Идея стройности, красоты ремесл и искусства отражена с точки зрения философии просветителей. 
Наставление и обучение резьбы по гипсу является одним важных направлений реформы в учреждениях 
общего среднего оброзования, в которых автор показал на основе данных исследуемого ремесла. 

В этой связи тип содержание и методы выполняемых работ взаимозависимы, являющиеся единым 
и цельным течением в процессе преподавания и обучения искусства резьбы по гипсу. В данном процессе 
формируются понятие и термины об истории ремесла и конкретно искусства резьбы по гипсу, 

вырабатываются теоритические знания, складываются практические навыки и талант учащихся. 
Практические занятия искусству резьбы по гипсу повышает уровень профессионализма учащихся, 
подготовить их к общественно полезному труду, любви к историческим корням народной культуры и 

искусства. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: резьба по гипсу, творчество, художественное творчество, изобразительное 

искусства, эстетика, законы красоты, мастер и подмастеры, деятельность. 
 

THE ROLE OF ART CARVED GYPSUM TO THE AESTHETIC EDUCATION OF THE STUDENTS 
 

This article discusses the development in Central Asia and in particular gypsum carving in Tajiks. The 
place and role of history of a carving on plaster for aesthetic education to values of laws of beauty are reflected. 
The idea of harmony of beauty of craft and art is reflected from the point of view of philosophy of educators. The 

instruction and training of a carving on plaster is one of the important areas of reform of institutions of secondary 
education, which the author has shown on the basis of data of the studied craft. 

In this regard, the type of content and methods of work performed are interdependent, which are a single 
and integral course in the process of teaching and learning the art of carving on plaster. In this process, concepts 

and terms about the history of the craft and specifically the art of gypsum carving are formed, theoretical 
knowledge is developed, practical skills and talent of students are formed. Practical classes in the art of carving 
plaster on the level increases the degree of professionalism of students to prepare them for socially useful work, 

love for the historical roots of folk culture and art. 
KEY WORDS: carving on plaster, art, artistic creativity, fine art, aesthetics, laws of beauty master and 

apprentices, activities 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ                        ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 
АЛОҚАМАНДИИ БАЙНИФАННИИ МАТЕМАТИКА ВА ИНФОРМАТИКА 

 

Абдуллоев И.К., Сатторов А.Э., Афзалшоҳи Сафархон 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Имрӯзҳо гузаронидани ислоҳот дар системаи маорифи ҷумҳурӣ тарбияи шахсӣ аз ҳама 

ҷиҳат рушдёфтаро дар назар дорад.  

Шубҳа нест, ки дар раванди таълим алоқамандии байнифаннӣ хело муҳим мебошад. Ин 

алоқамандӣ ба ташаккули мафҳумҳои алоҳида дар дохили фан, пурратар ва васеътар фаҳмидани 

фанҳо мусоидат менамояд. Ин мафҳумҳо байнифаннӣ номида мешаванд ва дар дарси як фанни 

алоҳида дар бораи онҳо хонанда тасаввуроти пурра ҳосил намудан ғайриимкон аст. Аз ин рӯ, дар 

дарс истифодаи алоқамандии байнифаннӣ ба масъалаи муҳим дар раванди таълим арзёбӣ 

мегардад.  

Ҳамин тавр, проблемаи алоқамандии байнифаннӣ ҳангоми таълим муҳим аст, зеро рушди 

илму техника ва пешравии иҷтимоӣ, бойшавии мазмун ва мундариҷаи таълими ҳар як фанро 

тақозо менамояд. 

Дар таълими муссисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ алоқамандии байнифаннӣ ҷараёни 

якҷояшавӣ, ки имрӯзҳо дар илм ва ҷомеа ба вуҷуд омада истодааст, ифода менамояд. Ин 

алоқамандӣ дар баландшавии донишҳои илмию амалии хонанда нақши муҳим мебозад. 

Амалишавии алоқамандии байнифаннӣ дар хонанда ҷиҳати ташаккул ва рушди тасаввури 

пурра дар бораи ҳодисаҳои табиату ҷамъият ва алоқамандии байни онҳо ёрӣ мерасонад, аз ин рӯ, 

донишҳои ҳосилшудаи онҳо аҳамиятнок ва истифодашаванда мешаванд. Инчунин, ин имконият 

медиҳад, ки донишу малакаи хонанда, ки дар омӯзиши як фан ҳосил шудааст, дар омӯзиши дигар 

фанҳо истифода шаванд, онҳоро дар ҳолатҳои мушаххас, дар таҳлили масъалаҳои ҳосилшуда 

алоҳида, дар раванди кори таълимию беруназдарсӣ, ё истеҳсолот дар оянда ва ғайра татбиқ карда 

тавонанд.  

Дар шароити имрӯза, ки дар ҳама соҳаҳои фаъолияти ҷомеа, аз ҷумла, дар раванди таълим, 

технологияи компютерӣ хеле васеъ истифода мешавад ва ин раванд ба омӯзгори фанни 

информатика масъулияти зиёдро илова менамояд. Гузариш ба зинаи нави раванди таълими 

муосир алоқамандии байнифанниро бештар аз фанни информатика тақозо менамояд. Раванди 

таълим бояд чунин сурат гирад, ки ҳангоми иҷрои ҳар як супориш, хонанда донишҳои аз фанҳои 

гуногун истифода бурда тавонад [2, c. 33]. 
Қайд намудан лозим аст, ки истифодаи алоқаи байнифанӣ дар дарсҳои информатика 

ҳангоми омӯхтани курси асосӣ шавқу рағбати хонандагонро зиёд менамоянд. Алалхусус, шавқу 

– завқи хонандагонро дар дарсҳои математика, бо истифода аз фанни информатика, дар омӯзиши 

мавзӯҳои «Ҳалли графики системаи муодилаҳо дар Microsoft Excel» (синфи 9), «Ҳалли 

нобаробариҳои яктағйирёбанда» (синфи 8), «Ҳалли муодилаҳо» (синфи 9), «Ҳалли муодилаҳои 

квадратӣ» (синфи 8), «Графики функсия ва хосияти он» (синфи 9), «Ҳисобкунии периметр, 

дарозии давра, масоҳати фигураҳои ҳамвор, сатҳ ва ҳаҷми ҷисм», «Алгоритмҳои сиклӣ (даврӣ)», 

«Сохтани графики функсияҳои тригонометрӣ» (синфи 10) бештар менамоянд [5]. Мисол, 

мавзӯҳои «Муодилаҳои квадратӣ» ва «Функсияҳои квадратӣ» дар дарси математика параллел 

омӯзонида мешавад. Хонандагон донишҳои базавӣ оид ба ҳалли муодилаҳои квадратӣ ва доир 

ба сохтани графики функсияҳои квадратиро доранд, ки онҳоро қабл дар дарсҳои математика 

омӯхтаанд. Чунин дарсҳо дар вақте истифода карда мешаванд, ки донистани донишҳои як фан 

барои фаҳмидани моҳияти раванду ҳодисаҳои дигар фан зарурат доранд. Новобаста аз набудани 

алоқаи аниқи фанҳо дар барномаҳо ва китобҳо, ҳар яки онҳо имкониятҳои васеъ барои татбиқи 

алоқаи байни фанниро дар раванди таълим доранд. Ин, пеш аз ҳама, ба ташаккулёбии 

ҷаҳонбинии диалектикии хонандагон бояд равона бошад. Барои ин зарур аст, ки мазмуну 

мундариҷаи таълим ва методҳои таълим бояд алоқаманд ва бо якдигар вобаста бошанд. Мисол, 

ҳангоми баёни фанни математика ба мукаммалкунии он қисмҳои таълимӣ диққат бояд дод, ки 

онҳо дар курси информатика татбиқи васеъ доранд. Амалишавии алоқамандии байнифаннӣ ба 

зиёдшавии донишҳои хонандагон мусоидат менамоянд. Дар ин ҳолат самаранокии таълим ва 

тарбия баланд мешавад, имконияти татбиқи донишу малакаи дар дигар фанҳо гирифта, ба миён 

меояд. Фанҳои таълимӣ одатан ба якдигар ёрӣ медиҳанд. Дар пай дар пай алоқамандии 

байнифаннӣ ҷиҳати минбаъд мукаммалгардонии раванди таълиму тарбия дида мешавад. Физика, 

математика, забони англисӣ – инҳо ҳамон фанҳое мебошанд, ки бо донистани онҳо омӯхтани 
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фанни информатика мушкил намешаванд. Донишҳои дар дарсҳои информатика гирифтаи 

хонандагон ба онҳо имконият медиҳад, ки ҳангоми омӯхтани дигар фанҳо татбиқ намоянд ва 

раванди таълими худро боз ҳам эҷодкорона ба роҳ монанд.  

Албатта, нақши омӯзгор ва хонанда дар ташкили алоқамандии байнифанӣ ҷойи муҳимро 

ишғол менамоянд. Омӯзгор ба хонандагон дониш меомӯзад, алоқаҳои мантиқиро байни 

мундариҷаи қисмҳои гуногун нишон дода, имкониятҳои татбиқи алоқамандии онҳоро барои аз 

худ намудани донишҳои нав нишон медиҳад. Хонанда бошад, ин донишҳоро аз худ намуда, 

татбиқи мустақилонаи онро ёд мегирад ва раванди дарккунии хонандагон дар зери роҳбарии 

омӯзгор мегузарад [3, c. 191]. 

Дар шароити муосир муносибатҳои иқтисодию иҷтимоии ҷамъият ва ислоҳоти 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мазмуни таълим дигаргун шуда ва дар ин раванд 

ташаккули шахсият ҳамчун мақсади муҳим арзёбӣ мегардад, ки ноил шудан ба он аз тамоми 

қисматҳои сохтори таълим вобаста мебошад. Ҷустуҷӯи роҳҳои самаранокӣ, баланд бардоштани 

сатҳи сифати таълим дар муассисаҳои таълимӣ пайваста диққати устодон, олимон, омӯзгорони 

пуртаҷрибаро ба масъалаҳои рӯзмарраи таълим, аз ҷумла, алоқамандии байнифаннӣ, ҷалб 

менамояд.  

Тараққиёти босуръати технологияи иттилоотӣ ба ҳамаи ҷабҳаҳои фаъолияти инсон 

тағироти куллӣ овардаанд. Ин раванд ба таълим низ таъсир намуда дар мамлакати мо ва берун 

аз он бошиддат ҷустуҷӯи тарҳсозии нави омӯзиш ба амал омад, аз ин рӯ, имрӯзҳо асоси 

азнавсозии ҷараёни таълимро баҳри пешрафти инноватсионии таълим, истифодаи фаъоли 

технологияи иттилоотӣ ташкил медиҳад. 

Информатсиякунонии таълим яке аз ҷараёнҳои асосии сиёсати давлатӣ ба шумор рафта, 

имрӯзҳо тамоми омӯзгорон муҳиммияти корбурди татбиқ намудани беҳтарин технологияи 

таълимро дар таҷрибаи омӯзгорӣ дарк кардаанд, ки он баҳри рушди сифати ҷараёни таълим 

замина фароҳам меорад ва фаъолиятнокии азхудкунии хонандагонро афзуда, қобилияти зеҳнии 

онҳоро тараққӣ медиҳад.  

Компютерҳои навин имконияти хуб доранд, ки дар кори мушкили азхудкунии дониш ёрӣ 

расонида, санҷиши донишҳои комил ва мустаҳками азхудкардаро ба маҳорату малакаи стандартӣ 

ҷавобгӯ мебошанд. Лекин барои он, ки тамоми имкониятҳои умумии ҷараёни таълим амалӣ 

гарданд, заминаи устувори илмӣ-методӣ, консепсияи маълумот оиди компютерҳо, таҷдиди 

назари нақшу вазифаҳои шахсият дар ҷараёни педагогӣ зарур аст [4]. 

Технологияи иттилоотии навин имкониятҳое баҳри омӯзгорон пайдо менамояд, ки онҳо аз 

усулҳои анъанавии таълим ва фаъолияти мушкили таълим даст кашида, захираҳои иттилоотиро 

истифода бурда, шароити мусоид баҳри фаъолияти таҳқиқотии хонандагон дар сатҳи гуногуни 

пешрафти онҳо фароҳам меорад [6]. 

Татбиқи алоқаи байнифаннӣ талаб менамояд, ки омӯзгор якҷоя бо омӯзгорони дигар фанҳо 

ҳамкорӣ намояд. Масъалан, ҳангоми омӯзиши баъзе мавзӯҳо аз алгебра ва геометрияи синфи 9-

ум на танҳо маводҳо истифода бурдан мумкин аст аз курси информатика, балки онро дар як 

навбат барои омӯзиши курси алгебра истифода бурдан мумкин аст. Ҳамин тариқ, ҳангоми 

омӯхтани мавзӯҳои математика на танҳо алоқаи байнифаннӣ, балки алоқаи дохилифаннӣ низ 

дида мешавад.  

На танҳо фанҳои дақиқ, омӯзиши ҳамаи фанҳои гуманитарӣ низ бо математика ва 

информатика алоқаманданд. Манбаи асосии омӯзиш дар фанни «Информатика» – ахборот буда, 

элементҳои дониши математикаро барои баёни қонунҳои худ, назарияҳо ва ғайраро истифода 

мебарад. Масъалан, асоси алоқаи байнифаниро доир ба мавзӯҳои «алгоритмҳо» ва «барномавӣ» 

чунин навъи масъалаҳо ташкил медиҳад, ки барои онҳо алгоритм сохта мешавад ё барнома 

тартиб дода мешавад. Алгоритми ҳисобкунии функсияҳо донишро дар бораи мафҳуми функсияи 

математикӣ васеъ кардан имконият медиҳад. Дар мавзӯи «Барномавӣ» баъзе мафҳумҳо дар бораи 

методҳои рақамӣ (ададӣ), ки дар курси математика ташаккул дода мешавад, тараққӣ меёбанд. 

Дар курси информатика фаҳмишҳои асосии зерине, ки дар курси математика: мафҳуми 

бузургиҳо, алгоритми функсияҳои математикӣ, адад, тасаввурот дар бораи методҳои ададӣ васеъ 

ва мустаҳкам мешаванд. Азхудкунии бомуваффақияти мавзӯҳои таълимӣ дар курси математика 

бо омӯзиши мавзӯъҳои арифметика, алгебра, геометрия асос мегиранд. 

Алоқаи байнифаннӣ ба мазмун ва мундариҷаи предметҳои таълимӣ таъсир мерасонанд. 

Ҳар як фанни таълимӣ манбаи ин ё он намуди алоқаи байнифаннӣ мебошанд. Бинобар ин, он 
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алоқаҳоеро ҷудо намудан мумкин аст, ки дар мундариҷаи фанни математика ба эътибор гирифта 

мешавад, ё баръакс, аз математика ба дигар фанҳои таълимӣ маълумот меравад. 

Дарсҳое, ки алоқаманди байнифанниро нигоҳ медорад, қувваи дониши хонандагонро 

такмил медиҳад, атрофро дуруст дарк намудан, водор менамояд, васеъ шудани фикрронии 

мантиқӣ ва мукамал гаштани қобилияти онҳо мусоидат мекунад. Чунин намуд омодакунии 

мутахассиси рақобатпазир дар давраи муосир ба талаботи замон ҷавобгӯро таъмин менамояд.  
 

Сохтани графикҳо бо истифода аз MS Excel 

№1  

Графики функсияро бо формулаи додашуда месозем: а) f(x) = 1,5 – 3x; 

Ҳал: Сохтани ҷадвал бо ифодаи (х) ва функсияи (f(x)) лозим аст.  

Технологияи тарҳсозии ҷадвалҳо: 

• Дар хоначаи А2 ва А3 «х» ва «f(x)» - ро ворид месозем. 

• Барои пур кардани хоначаҳо ифодаҳои х-3 – ро ба хоначаи В2, -2 - ро ба хоначаи С2, -1 – 

ро ба хоначаи D2, 0 – ро ба хоначаи Е2, 1 – ро ба хоначаи F2, 2 – ро ба хоначаи G2 ва 3 – ро ба 

хоначаи H2 ворид менамоем, ҳарду хоначаҳоро нишона мекунем ва маркери пурборкуниро ба 

рост мекашем. 

• Барои пурборкунии хоначаҳо ифода ё амали f(x) – ро ба хоначаи В3 формулаи «=1,5 – 

3*x» (=1,5; -; 3; *; – ро ворид созед. Ҳамаро аз сафҳакалид (клавиатура) ворид мекунем ва бо 

ангушт хоначаи В2 ва Enter – ро зер мекунем.  

• Хоначаи В3 – ро нишона мекунем ва маркери пурборкуниро ба самти рост мекашем. 

 
Алгоритми сохтани график 

• Барои сохтани график аз Мастер диаграмм истифода мебарем ва дар ҷадвал сатрҳои бо 

ифодаю далел ва функсияҳо ҷудо мекунем, ки дар асоси он график сохта мешавад.  

• Дар панели асбобҳо бо ангушт, ба тугмачаи Мастер диаграмм (ё ин ки Вставка/ 

Диаграмма) – равзанаи муколамаи Мастера диаграмм кӯшода мешавад. 

• аз рӯйхати намуд (Тип) графикро интихоб менамоем.  

• навъи онро интихоб мекунем. 

 
 

Тугмачаи «Дидани натиҷа» (Просмотр результата) – ро зер мекунем. Ба ангушт ба тугмаи 

«минбаъд» (Далее) – ро зер мекунем. 
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Боварӣ ҳосил намудем, ки доираи маълумоти истифодашаванда баҳри сохтани график 

мувофиқи намуде, ки мо интихобан ҷудо намудаем ва бо ангушт тугмачаи «минбаъд» (Далее) – 

ро зер мекунем. 

• Сарлавҳаҳо. Барои ворид намудани номгӯи графикҳо ва тирҳои координатӣ хизмат 

мекунанд.  

• Тирҳо. Дар ин варақаи замима (закладка) инъикоси тартиби тирҳои асосии графика дода 

мешавад. 

• Хатҳои ҷадвал. Замимаи мазкур имконияти инъикоси хатҳои ҷадвал – ро медиҳад. 

• Тавзеҳ. Барои натиҷагирии мулоҳизаи аломатҳои шартӣ равона карда шудааст.  

• Навиштаҷоти маълумотҳо. Барои инъикоси матн, ё ин ки мазмуни қатор ба сифати 

навиштаҷоти эзоҳшаванда хизмат мекунанд. 

Баъди анҷоми имконоти насбкунӣ бо ангушт тугмачаи «минбаъд» (Далее) – ро зер 

мекунем, то ин ки сохтани графикро давом диҳем.  

№1 Графики функсияро бо формулаи додашуда месозем f(x) = 1,5 - 3x  

X -3 -2 -1 0 1 2 3 

f(x) 10,5 7,5 4,5 1,5 -1,5 -4,5 -7,5 
 

 
График дар варақи мазкур ҷой дода шуд [1, c. 32-36] 

• Баъди ворид кардани график онро метавонем аз ҷое ба ҷое гузаронем ё ин ки ҳаҷми онро 

тағйир диҳем, ба ин васила, маълумотҳои додашуда пӯшонида нашаванд ва хуб инъикос ёбанд.  

• Ҳаҷм ва намуди графика тавассути маркерҳои пурборкунӣ тағйир дода мешаванд. 

Ҳамчунин, графики воридгардидаро метавон таҳрир намуд ва ба шакли муайян даровард, аз 

ҷумла маълумотҳоро метавонем илова кунем ё тоза кунем, намуд ва шакли графикро тағйир 

диҳем, навиштаҷотро низ илова ва ё дигаргун созем, ороиши рангаи онро тағйир диҳем.  

Сохтани графики функсияи квадратиро ҳамчун намуна дида мебароем 
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Ҳамин тавр, дар ҷомеаи имрӯза омӯзиши математика ва информатика муҳиманд, зеро ин 

фанҳо базавӣ мебошанд: онҳо ба ташаккули шахсияти комил мусоидат менамоянд, фикрронии 

мантиқии хонандаро рушд медиҳад, дар сохти асоси фикронии илмӣ, технологияи ба 

мувофиқати он асос мегузорад ва на танҳо ҳангоми омӯзиши фанҳои дигар, инчунин дар тамоми 

фаъолияти касбиатон (профессионалӣ) истифода бурда мешавад. 
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АЛОҚАМАНДИИ БАЙНИФАННИИ МАТЕМАТИКА ВА ИНФОРМАТИКА 
 

Дар мақолаи мазкур нақш ва аҳамияти алоқамандии байнифаннии математика ва информатика, ки 

дар омӯзиши дигар фанҳо низ мавқеи хоса дорад, баён карда шуда якчанд мисолҳо ҷиҳати ифодаи ин 

алоқамандӣ оварда мешаванд.  

КАЛИДВОЖАҲО: мавҷудият, воқеият, далел, мубоҳиса, якҷоя кардан, алоқа, робита, зиддӣ, 

муқобили далел, фарз, тахмин, нуқтаи назар, ҳадаф, мақсад, усули таълим, далел, сабаб (далелнок), 

мустаҳкам, устувор, пойдор. 
 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
 

В данной статье излагается межпредметная роль и связь математики и информатики в изучении 

других предметов и проводятся примеры относительно их взаимосвязи. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: актуализация, аргумент, дискуссия, интеграция, коммуникация, 

контраргумент, концепция, мета, методика преподавания, мотивация, фундаментальный. 
 

INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS OF MATHEMATICS AND INFORMATICS 

 

This article describes the interdisciplinary role and relationship of mathematics and computer science in 

the study of other subjects and plays a central role of the presented examples linking together. 

KEY WORDS: update, argument, discussion, integration, communication, counter argument, concept, 

meta, teaching technique, motivation, fundamental. 
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МУЛТИМЕДИЯ ВА ЗАРУРИЯТИ ИСТИФОДАБАРИИ ОН ДАР ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМ 
 

Ибрагимов О.К. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ба номи Носири Хусрав 
 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста 

оиди сатҳу сифати таълим таъкид менамоянд. Аз ҷумла дар Паёми худ «Дар бораи самтҳои 

асосии сиёсати дохилию хориҷии ҶТ» ба Маҷлиси Олии ҶТ аз 26.12.2018 оиди таҳким 

бахшидани иқтидори илмии кишвар, ҷорӣ кардани ихтироот дар истеҳсолот, устувор 

гардонидани пояҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ, баланд бардоштани сифати 

таълим дар зинаҳои таҳсилот, ҷалби боз ҳам васеи исдеъдодҳои ҷавон ба омӯзиши технологияҳои 

муосир ва корҳои эҷодиву техникӣ махсусан боиси нигаронӣ намудаанд. Аз ин лиҳоз системаи 

Маориф вазифадор аст, ки баҳри баландбардории сифати таълим талош намояд. Дар замоне, ки 

мо дар ҷомеаи иттилоотӣ қарор дорем ва воситаи таълимие дар даст дорем, ки сабабгори таълими 

босалоҳият мегардад, моро зарур аст, ки онро бомақсадона ва самараноку дуруст истифода 

намоем. Ин восита мултимедия аст. Мафҳуми мултимедия ба ҷараёни таълим ворид гардидааст, 

ки ба методикаи таълим таъсир расонида, боиси пайдоиши методҳои нави таълимӣ мегардад. 

Калимаи мултимедия дар системаи компютерӣ аз солҳои 1990-ум инкишоф ёфтан гирифт. 

Маънои он муҳити бисёркомпонента аст, яъне овоз, намоиш, матну графикаро дар як дар назар 

дорад. Ба маънои аслӣ бошад, он истифодабарӣ ва ҳосилнамоии намоишҳои аниматсионию 

овозиро дар системаи компютерӣ дар назар дорад.  

Солҳои 60-уми асри ХХ мафҳуми чандрасонаӣ ба маънои намоиши театркунонидашудаи 

боҳашамат [1, с. 137] фаҳмида мешуд. Дар ин гуна намоишҳо информатсия дар шаклҳои гуногун 

пешниҳод мегардид. Он солҳо акнун компютерҳо бо тадбиқи забонҳои барномасозии дараҷаи 

олӣ пайдо шудан гирифтанд, ки бо ҳалли масъалаҳо бо роҳи ҳисоббарориҳои математикӣ машғул 

буданд. Мо он компютерҳоро компютерҳои оддӣ меномем, ки фақат бо рақамҳо кор мекарданд, 

яъне ҳисоботҳои арифметикию иқтисодиро ҳал менамуданд. Баъди пайдоиши матну графика, 

ҳамаи компютерҳо мултимедӣ номида мешаванд. Пас, дар ҳамбастагӣ бо ҳам истифода шудани 

якчанд намуди информатсияро мултимедия ё информатсияи чандрасонаӣ номиданд. Бо баробари 

пайдоиши компютерҳои фардӣ барномаҳои графикӣ пайдо гардиданд, ки талаботи 

умумифардиро қонеъ мегардонанд [2, с. 102]. Ин барномаҳо метавонистанд, ки протсессҳо ва 

ҳодисаҳои табиатро инъикос намоянд. Аз ин рӯ мафҳуми мултимедия пайдо гардид. Дар ҳақиқат 

дар табиат 5 намуди информатсия вуҷуд дорад: биноӣ, шунавоӣ, мазза, ламсӣ ва бӯй. Инсон 

бошад, 5 узве дорад, ки ин 5 информатсияро қабул намояд. Компютери имрӯза қодир гардид, ки 

аксари ин намудҳои информатсияи барои инсон қобили қабулро нъикос намояд. Инъикоси 

компютерии информатсия ба табиӣ монанд шуд. Компютерҳои имрӯза низ бо 5 намуди 

информатсия сару кор доранд, онро қабул, коркард, захира ва интиқол менамоянд. Инҳо 

информатсияи рақамӣ, матнӣ (символӣ, рамзӣ), графикӣ, овозӣ ва намоишӣ мебошанд. Ва агар 

зиёда аз се намуди информатсия дар як барномаи компютерӣ истифода шавад, он гоҳ чунин 

барномаро чандрасонаӣ, мултимедиавӣ ё инъикоскунандаи муҳит (барандаи муҳит) меноманд, 

чунки акнун чизи ҳосилнамудаи компютер инъикоскунандаи муҳит гардидааст. Дар ҳақиқат 

мултимедия пайвандкунандаи ду калимаҳои забони англисии multi – бисёр ва mediа – муҳит 

буда, маънояш баранда ва инъикоскунандаи муҳит [3, с. 414] аст.  

Дар маънои васеъ мултимедия – ин характеристикаҳои воситаҳои барномавӣ, аппаратӣ ва 

информатсионист, ки додашудаҳои намуди гуногунро дар муҳити ягонаи интерактивӣ муттаҳид 

мекунад. Қобилияти истифодагар, ки метавонад ба кори воситаҳои информатсионӣ таъсир 

расонад, муҳити интерактивиро ташкил медиҳад. Воситаҳои таълимие мавҷуданд, ки бо ёрии 

онҳо маводи таълимӣ бо ёрии аудио ва намоиш пешниҳод карда мешаванд, вале агар мо ба рафти 

намоиш таъсир расонида натавонем, онро дигаргун карда натавонем, он гоҳ ин намуди воситаҳо 

ва барномаҳо мултимедиявӣ намебошанд. Воситаҳои информатсионии мултимедиявии техникаи 

компютерӣ мултимедиявӣ мебошанд. Пас, асоси ТМ-ро технологияҳои компютерӣ ташкил 

менамояд. Истифодабаранда ҳар гуна матну намоишро фақат бо ёрии компютер идора ва иваз 

карда метавонад. Ҳатто технологияҳои роботӣ бо ёрии компютери оддӣ идора карда мешавад. 

Дар маънои кӯтоҳ мафҳуми мултимедия воситаҳои бавуҷудории овозиро ифода мекунанд, 

ки бо ёрии компакт-дискҳои лазерӣ ҳосил карда мешавад. Имконияти кор бо овоз ва намоиш бо 

ҳаҷмҳои калони сатҳи дискӣ алоқаманд аст. Аз ин рӯ, барандагони информатсияи компютерӣ 

қисми ҷудонашавандаи компютери мултимедиявӣ мебошанд.  
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 Компютери мултимедиявӣ – компютерест, ки бо таҷҳизотҳои мултимедиавӣ (картаи 

овозӣ ва таҷҳизотҳои CD-ROM, DVD – RW (ROM), Video-CD, CD-audio) ва барномаҳои 

мултимедиавӣ ҷиҳозонида шудааст. Компютерҳои ҳозира ҳама мултимедиявӣ мебошанд; 

 Монитори мултимедиявӣ – мониторест, ки дар худ баландкунакҳои овозӣ ва 

фотокамераҳои намоишию сабтиро доро аст; 

 Протсессори мултимедиавӣ – протсессорест, ки ба системаи командаҳои он 

инструксияҳое ворид гаштаанд, ки барои коркарди овозӣ ва додашудаҳои графикӣ хизмат 

мекунанд;  

 Таъминоти барномавии мултимедиявӣ – пакети барномавиест, ки ба ҳайъати он 

додашудаҳои мултимедиявӣ ва барномаҳо барои бавуҷудории онҳо дохиланд. 

Дар системаи компютерӣ барои сохтани маҳсулоти мултимедиавӣ системаҳои 

оператсионӣ мавқеи хоса доранд. Агар компютер то ягон дараҷа бо имконоти мултимедиавӣ 

таъмин аст, онгоҳ системаи оператсионӣ имкон медиҳад, ки он босамар истифода бурда шавад. 

Сохтани маводи намоишӣ ва ҳатто аниматсияи оддӣ – ин протсесси мушкилест, ки таҷҳизоти 

касбӣ ва донишҳои махсусро талаб мекунад. Бинобар вақте ки намоиш мегӯем, пас мо 

намоишҳои аллакай мавҷударо дар назар дорем. Дар навбати худ сабт ба воситаи компютер аз 

сабт ба воситаи магнитафон нисбатан мушкилтар аст. Дар дилхоҳ системаи оператсионӣ 

воситаҳои стандартии мултимедиавӣ мавҷуд аст. Масалан, барои кор бо овоз: сабту ихроҷи он 

барномаҳои махсуси сабти овозӣ ва таҷҳизотҳои барои ин амалиётҳо ҳизматкунанда дида 

мешаванд ё барои сабти намоишнома ҳамин хел таъминоти барномавӣ ва аппаратӣ дида 

мешавад. Дар системаи компютерҳои мултимедиавӣ роли асосиро чуноне қайд намудем, ба 

ғайри барномаҳои сабту ихроҷ инчунин дискдонҳо мебозанд: DVD (Digital Versalite/Video Disk), 

CD-ROM, Video-CD, CD-audio. 

Аз аввалин СО графикӣ оғоз намуда, барномаҳои зерини мултимедиавиро қайд кардан мумкин 

аст:  

 Барномаи Регулятор уровня (Регулятори дараҷа) барои дараҷаи баландии овозро муайян 

намудан; 

 Барномаи Фонограф барои сабт, таҳрир ва бавуҷудории файлҳои овозӣ хизмат мекунад; 

 Барномаи Лазерный проигрыватель (бавуҷудорандаи лазерӣ) барои бавуҷудории 

компакт – дискҳои овозӣ; 

 Барномаи Универсальный проигрыватель (бавуҷудорандаи универсалӣ); 

Дар системаҳои оператсионии баъдина тағйироту иловаҳои калон ба амал омадан 

гирифтанд: 

 Барномаи овозию намоишии Dim PotPlayer; 

 Барномаи намоишии Windows Media; 

 Барномаи овозии AIMP2; 

 Барномаи овозии Aудио конвертер; 

 Барномаи сабти овозии Звукозапись; 

 Барномаи таҳрири тегҳои Интернетии Редактор тегов. 

 Ва ғайраҳо. 

Чуноне ки аз гуфтаҳои боло фаҳмидан мумкин аст, мултимедия на фақат сабти овозию 

намоиширо дар назар дорад. Аз мафҳуми мултимедӣ ва маънои калимаи мултимедия 

(чандрасонаӣ) инро аниқ кардан мумкин аст. Мултимедия – ин якҷоя истифодабарии шаклҳои 

гуногуни пешниҳоди иттилоот ва коркарди он дар объекти ягона ба ҳисоб меравад. Ба ибораи 

дигар, мултимедия – технологияи информатсионии ҳозиразамони компютерӣ ба ҳисоб меаравад, 

ки дар як муҳити информатсионӣ намудҳои гуногуни маълумотҳоро, ба монанди матн, графика, 

расм, аниматсия, видео, овозро ҷамъ меоварад [4, с. 62]. Аз ин рӯ, гуфтан ҷоиз аст, ки барномаҳое, 

ки зиёда аз се намуди иттилоотро коркард карда метавонанд, барномаҳои мултимедиявӣ 

мебошанд. Масалан, барномаи MS Word бо матн, рақам ва ҷадвалу расмҳо коркард намуда 

метавонад ё барномаи ҷадвалии MS Excel бо ҳамаи ин намудҳои иттилоот сару кор дорад. Пас 

инҳо низ барномаҳои мултимедиявианд, вале на барномаҳои амалии стандартӣ, аз қабили 

Блокнот. Пас аз солҳои ба вуҷудоии СО графикӣ ҳамаи компютерҳоро мултимедиявӣ гуфтан 

ҷоиз аст.  

Дар замони ҳозира технологияҳои мултимедиявӣ соҳаи тез инкишофёбандаи 

технологияҳои иттилоотӣ ба ҳисоб мераванд. Дар ин самт миқдори зиёди ширкатҳои калон ва 

хурд, донишгоҳҳои техникӣ ва студияҳо (аз он ҷумла IВМ, Aррlе, Моtоrоlа, Phillips, Sоnу, Intel 
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ва ғ.) кор мебаранд. Соҳаҳои татбиқи технологияҳои мултимедиявӣ хеле васеъ мебошанд: 

системаҳои иттилоотӣ ва таълимии интерактивӣ, тамошодиҳӣ (развлечение) ва ғ.  

Мултимедия моро аз ҳама тараф иҳота намудааст – аз экранҳои гуногун инсон бо ҷаҳони 

виртуалӣ муносибат менамояд, ки таъсири онҳо торафт асоснок шуда истодаанд. Амалан ҳамаи 

соҳаи амалиёти инсон – илм, маданият, маориф, бизнес бе маҳсулоти мултимедия номумкин аст. 

Презентатсияи баромадҳо, омӯзиши барномаҳо, анимиронии роликҳо ва ғайраҳо.  

Умуман технологияҳои мултимедиявӣ – ин маҷмӯи шаклҳои гуногуни пешниҳоди 

иттилоот ба ҳисоб меравад, ки барои боз ҳам аёнтар гаштани дарки иттилоот истифода бурда 

мешавад.  

Сохтани сайтҳо ин аз ҳама муҳити паҳнгаштатарини истифодабарии технологияҳои 

мултимедиявӣ ба ҳисоб мераванд. Овоз, видео, анимиронии тасвирҳо ва матнҳо имконияти 

аённок ва қулай пешниҳод намудани дилхоҳ иттилоотро доранд.  

Маърӯзаҳои мултимедиавии слайдӣ барои ҳимояи корҳои дипломӣ, рисолаҳо, баромадҳо 

дар конфронсҳо, презентатсияи лоиҳа, ҳисоботдиҳӣ ва ғ. бениҳоят муфид аст. Аз ҳама барномаи 

васеъ истифодашавандаи мултимедиявӣ дар ҶТ, ки воситаи сохтани намоишҳои кадрӣ мебошад 

– ин MS Рower Рoint аст. Дар муассисаҳои таълимии вилояти Хатлон аз ин барнома бештар 

истифода намуда, слайд-намоишҳо месозанд. 

Бо пайдоиши ТМ завқи кор бо компютер афзуд, асосаш завқи эҷодкории хонанда зиёд 

гардид. Аз як тараф мо аз компютер ҳамчун воситаи таълим истифода мебарем, аз тарафи дигар 

он ба омӯзгор барои ташкили равиши дарс кӯмак мерасонад ва шаклҳои пешниҳоди дарсро осон 

мегардонад. Мақсади ТМ низ аз ҳамин иборат аст. Пешниҳоди маводи таълимӣ, ҳарчанд дар 

замони ҳозира аз ТМ дар ҳамаи самтҳои фаъолияти хоҷагии халқ истифода менамоянд, масалан 

барои реклама ва пешниҳоди маҳсулот, аз телеконференсияҳо барои муроҷиат бо ҳамкорон ва 

ғайра.  

Технологияи мултимедии рафти таълим ин технологияи пешниҳоди маводи таълимӣ дар 

асоси принсипҳои информатика бо истифода аз воситаҳои мултимедиавӣ мебошад. Афзалияти 

фарқкунандаи технологияи мултимедии таълим аз таълими анъанавӣ дар истифодабарии 

технологияҳои информатсионии нав ба сифати воситаҳои наву динамикии инкишофёбандаи 

таълим мебошад, ки истифодаи онҳо ба тағйирёбии куллии методикаи таълим оварда мерасонад. 

Мутахассисони соҳаи маориф дар тамоми ҷаҳон ҳатто ба саволи он ки, чӣ хел бо истифода аз ТИ 

дарсро самаранок гузаронидан мумкин аст, ҷавоби аниқ дода наметавонанд. Аз ин рӯ, онҳо фикр 

менамоянд, ки истифодаи ТМ дар таълим назар ба оне, ки мушкилотро осон намояд, 

проблемаҳоро бештар намудааст, вале бе ин ҳам намешавад. Ин ҷо сухан оиди истифодаи ТИ 

дар таълим меравад, на оиди ташкилу гузаронидани протсесси таълимӣ. Проблемаҳое, ки дар 

таълими имрӯза бо пайдоиши методҳои нави таълим пайдо мегарданд: 

1. Аз навсозии барномаҳои таълимӣ: ивази барномаи пешинаи фаннӣ бо барномаҳои бо 

истифода аз ТМ таъминбуда; 

2. Санъати дохилкунии бомақсадонаи ТМ дар раванди таълим;  

3. Ба нақшагирии дурусти раванди таълим бо истифода аз ТМ: кадом вақт аз ТМ бояд 

истифода намуд; 

4. Аз кадом ТИК – и мултимедиавӣ бояд истифода намуд; 

5. Рафти назорати натиҷаи таълимро чӣ гуна бояд ташкил намуд, ки самаранок бошад; 

6. Барои назорати натиҷаи таълим аз кадом ТИ бояд истифода намуд; 

Дар ин ҷо мафҳумҳои технологияҳои информатсионӣ, технологияҳои мултимедиавӣ ва 

технологияҳои информатсионӣ-телекоммуникатсионӣ ба ҳам бастагии зич доранд. Аз ҳама 

мафҳуми васеъ ин ҷо ТИ аст, ТИК ва ТМ дар доираи ТИ дохил буда, яке дигареро пурра 

менамояд. Ҳаминро қайд менамоям, ки ҳоло ҳамаи ТИ мултимедиавианд, ҳоло аз технологияҳои 

якрасонаӣ истифода намебаранд ва бе телекоммуникатсия навгониҳоро истифода бурдан 

номумкин аст. Пас, ин ибораҳоро чун синоними якдигар фаҳмидан мумкин аст. ТИ ё ТИК ҳозира 

ҳамаашон мултимедиавианд, ТМ бошад як қисми ТИ мебошад. Акнун, ТИ дар раванди таълимро 

технологияҳои мултимедиявӣ ё чандрасонаӣ номидан мумкин аст, чунки раванди таълимро бо 

аёният ва гуногунрангӣ таъмин менамоянд, рафти таълимро барои омӯзиш осон, фаҳмо ва имкон 

медиҳанд, ки завқи хонанда ба омӯзиш ва ҷустуҷӯҳо дар атрофии маводи дарсӣ бедор гардад, 

завқи эҷодии хонандаро баланд мебардоранд. Бо ёрии ин аёният хонанда на фақат мешунавад, 

балки объектҳои омӯзиширо мебинад ва худ метавонад, ки ҳамчунин эҷод намояд.  

Дар замони ҳозира Интернет ҳамчун яке аз воситаҳои асосии мултимедиявӣ ба раванди 

таълими дилхоҳ фан ворид гардидааст. Интернет имкон медиҳад, ки дилхоҳ шахс, на фақат 
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омӯзгор ё хонанда, аз сарчашмаҳои дурбуда информатсияи гуногунро дастрас намояд, чӣ илмӣ 

бошад, чӣ оммавӣ ва чӣ таълимӣ. Инсоният бо истифода аз ин технология ба мустақилият рӯ 

овардааст. Махсусан, он ба ҷараёни таълим ва методҳои он тағйиротҳои куллиро ворид 

намудааст. Дар асоси таъмини аёният ва маводи дарсии ба базаи додашудаҳои дурбуда асосёфта 

методу усулҳои нави таълим, қабули информатсия ва назорати натиҷаи таълим ба миён омадааст. 

Масалан, яке аз усулҳои нави таълим – таълими рейтингӣ низ натиҷаи таъсири ин технология 

аст, ки дар тамоми ҷаҳон кайҳо боз рушд ёфта, дар ҶТ ҳамагӣ 10-12 сол боз ворид гардидааст. 

Низомномаи ташкили таҳсили кредитӣ дар асоси Қонуни ҶТ «Дар бораи маориф», Барномаи 

давлатии рушди таҳсилоти касбии ҶТ барои солҳои 2008-2015 ва дигар санадҳои меъёрию 

ҳуқуқии соҳаи маорифи ҶТ таҳия гардида, бо мақсади таъмини болоравии сифати таълим, 

сафарбар намудани донишҷӯён барои идомаи таҳсил дар хориҷи кишвар ва воридшавии ҶТ ба 

фазои ягонаи таҳсилоти умумиҷаҳонӣ амалӣ карда шудааст [5]. Ин методи таълимро методҳои 

ҳозиразамони таълим меноманд. Хусусияти асосии он – ташкили корҳои мустақилона бо ёрӣ ва 

бе ёрии устод мебошад. Дар ин метод бештар донишомӯз фаъол мебошад. Соати дарсӣ бо 

кредити фан ҳисоб карда мешавад. Як кредит 24 соатро ташкил медиҳад. Дар доираи як нимсола 

аз донишҷӯ ду рейтинг (санҷиш) ва як имтиҳон қабул карда шуда, бо ёрии формулаи муайян 

имтиҳони ҷамъбастӣ гузошта мешавад. Дар қабули рейтингу имтиҳонот низ аз ТИ истифода 

бурда мешавад. Аз соли 2016 бо қарори мушовараи ВМ ва ИҶТ аз 30.12.2016 тамоми 

Муассисаҳои таълимии олии касбӣ ба пуррагӣ ба ин системаи таҳсилот гузаштаанд. Дар ин ҷо 

мо оиди Низоми кредитии таҳсилот бисёр истода намегузарем, вале як чизро қайд нокарда 

намешавад, ки ба ин низом ТМ бештар кӯмак менамояд. Методҳои анъанавӣ чунин буданд, ки 

бештар омӯзгор фаъол буд, лексия мегуфт, дарсро мустаҳкам менамуд, хулоса соати дарси 

назариявӣ бештар аз соати дарси амалӣ қарор дошт. Вале методҳои ҳозиразамон фаъолияти 

бештари шогирдонро таъмин менамоянд. Барои ин миқдори корҳои мустақилона бештар 

мегардад, пас манбаъи таъминкунандаи корҳои мустақилона зарур аст. Талабот ба ҷустуҷӯ, 

навоварӣ ва эҷодиёт ба вуҷуд меояд. Чунки селоби зиёди корҳои мустақилона фақат дар ҳолати 

мавҷудияти базаи моддӣ-техникию технологӣ ва информатсионӣ имконпазир мегардад, ки ин 

базаро мо дорем ва ин Интернет аст. Дар МТМУ методи рейтингӣ (бо истиснои кредит) давоми 

10 сол амал намуд. Ин ҷо ба ташкили миқдоран зиёди корҳои мустақилона дар шакли корҳои  

хаттӣ, саволномаҳои гуногуни тестӣ ва дигар шакли назорат рӯ оварда шуд, яъне методҳои нави 

таҳсилот таъсири худро ба МТМУ низ гузошт. Соли 2018 дар МТМУ методи рейтингӣ ба методи 

анъанавии пешинаи ба чорякҳо асосёфта гардонида шуд, вале миқдори зиёди тесту супоришҳо 

истодан гирифтанд.  

Дигар методи таълим – методи фосилавии таҳсилот аст, ки дар ДДБ ба номи Носири 

Хусрав аз соли 2017 боз дар шуъбаи ғоибонаи таҳсилот низ бо қарори Мушовараи ВМ ва ИҶТ 

ворид карда шудааст. Ин метод бо истифода аз ТИК амалӣ мегардад. Бартарии ин методи таълим 

дар он аст, ки донишҷӯ новобаста аз вақту мавқеи ҷойгиршавӣ таълим ва супоришҳои 

мустақилона мегирад ва натиҷаи таълим ҳамчунин фосилавӣ амалӣ мегардад, ки ин 

мустақилияти донишҷӯро бештар мегардонад, фаъолияти эҷодкории ӯро тақвият ва масъулияти 

ӯро барои азхудкунии таълим ба вуҷуд меоварад. Методҳои кредитӣ ва фосилавии таълимро 

пурра ТМ фарогир аст.  

Пас, омӯзгори имрӯзаро проблемаҳои ҷорикунии технологияҳои навин дар дарс фаро 

мегирад. Ба ӯ мебояд, ки аз ин технология босамар ва бомақсад истифода намояд. Барои омӯзгор 

санъати истифодабарӣ пеш меояд, бинобар ин омӯзгор пеш аз ҳама худ бояд донад, шинос бошад 

ва ҳамарӯза бо ТИМ кор намояд, аз навовариҳо дар ин соҳа қафо намонад. Солҳои 2016-2017 дар 

сатҳи вилояти Хатлон дар ҳамаи МТМУ курсҳои такмили ихтисос аз рӯи фанни ТИ ташкил карда 

шуданд ва дар он ҳамаи омӯзгорони фанҳои гуногун ҷалб шуданд. Ба курсҳои такмилӣ 

омӯзгорони фанни информатика вобаста шуданд, ки дар натиҷа омӯзгорони аз курсҳо гузашта 

бо шаҳодатномаи истифодабарии ТИ таъмин карда шуданд. Насли ҷавони имрӯза аз ТИ дарвоқеъ 

истифода бурда метавонад. Аз ин рӯ, бо боварии калон гуфтан мумкин аст, ки оянда мушкилоти 

доро будан бо ТИ таъмин хоҳад гардид.  

 Интернет бемайлон ба ҳар хона ворид гардидааст. Онро на фақат барои таълим, балки 

барои қонеъмандии талаботҳои моддию маънавии инсоният истифода мебаранд. Ин аст, ки аз 

Интернет ҳама истифода бурда метавонанд, ба ғайр аз баъзе аз калонсолон. Он гоҳ мушкилоти 

истифобарӣ дар оянда ҳал хоҳад гардид. Мушкилии дигар – истифодаи бомақсадона аст, ки аз 

устодии устод вобаста аст.  
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Солҳои аввали воридшавии информатика чун фанни таълимӣ (он солҳо информатика дар 

версияи бемошинӣ сурат мегирифт) информатика дар ду синф омӯзонида мешуд – 9 ва 10. Аз 

солҳои 2000-ум омӯзиши информатика аз синфи 7 оғоз гардид. Аз 1.09.2018 сар карда, бо Қарори 

Вазорати маориф ва илми ҶТ омӯзиши фанни информатика дар МТМУ аз синфи 5-ум оғоз 

гардид. Ҳоло ТМ барои ҳама тааллуқ дорад. ТМ барои ҳамаи соҳаҳо барномаҳои компютерӣ ва 

имкониятҳои худро пешниҳод менамояд. Барномасозони ҷаҳон барномаҳое месозанд, ки бо 

мақсади илм ва маориф бошад. Ба ин таъминотҳо дохиланд: системаҳои идоракунии базаи 

маълумотҳо, броузерҳои Интернетӣ, барномаҳои почтагӣ, барномаҳои таълими фосилавӣ, 

телеконференсияҳои компютерӣ, барномаҳои санҷиши фосилавӣ, барномаҳои намоишсозию 

аниматсионӣ, барномаҳо барои сохтани лоиҳаҳо, ҳисоботҳои математикию иқтисодӣ, 

барномаҳои гиперматнӣ, дизайнерӣ, тарҷумонӣ, ҷустуҷӯӣ ва лоиҳакунонии автоматӣ, 

системаҳои экспертӣ, бозиҳои таълимӣ ва ғайраҳо. ТМ бояд аз руи талаботи замон, ки 

барномаҳои компютерӣ ба вуҷуд овардаанд, на лаҳзавӣ бошанд, балки тамоми давраи дарсиро аз 

соати якум сар карда то соати охирони дарсиро дар бар гиранд. Технологияҳои созиши автоматии 

гузоришҳо CASE – технологияҳо амал менамоянд, ки дар асоси принсипи кори онҳо 

таъминотҳои барномавии пуриқтидоре сохта мешаванд, ки пеш аз ҳама ҳангоми сохтани 

барномаҳо ҷиҳатҳои илмии ҳалли масъала ба назар бояд гирифта шавад, яъне барнома бояд барои 

ягон соҳаи фаъолияти инсонӣ хизмат намояд, он бояд аз нуқтаи назари илм тасдиқ гардад ва 

проблемаҳои соҳаҳои фанниро ҳал карда тавонад.  

 Мутаасифона, дар ҶТ, махсусан дар вилояти Хатлон ҳанӯз ҳам давраи азхудкунӣ, созиш 

ва муайянкунии роҳҳо ва методҳои истифодаи ТИМ дар раванди таълим меравад. Қиматии 

истифодаи ТИМ эҳсос мешавад, вале барои ба пуррагӣ вориднамоии ТИМ дар таълим ҳанӯз 

шароитҳои техникӣ, вақти технологӣ, методию ташкилӣ намерасанд. Аз ин рӯ, дар кори мазкур 

ман зарур донистам, ки оиди асосҳои методии истифодаи ТМ дар раванди таълим баъзе аз 

пешниҳодот, фикру андешаҳои худро роҳандозӣ намуда, аз таҷрибаи пешқадами баъзе аз 

омӯзгорони таҷрибадори муассисаҳои таълимии вилояти Хатлон мисолҳо оварам.  

 Барои он ки дарс дар асоси истифодаи ТМ самаранок гузарад, омӯзгор бояд фанни 

худашро нағз донад [6, с. 3] ва маданияти информатсионӣ дошта бошад, яъне бо ТМ 

истифодашаванда кор карда тавонад, ё таҷрибаи кор бо онро дошта бошад, то вақти пурқимати 

дарс сарфа гардад. Маданияти информатсионӣ гуфта дониши истифода бурда тавонистанро аз 

ВТҲ ё аз ТИК меноманд [2, с. 104]. Барои ба он доро шудан, пеш аз ҳама фанни информатикаро 

нағз хондан ва шарти асосии дигари маданияти информатсионӣ ТИК-и навинро дар дастрасӣ 

доштан аст. Он шахс дорои маданияти информатсионӣ аст, ки: 

 Аз сарчашмаҳои гуногун истифода бурда, информатсия қабул намуда тавонад; 

 Бо намудҳои гуногуни информатсия кор карда тавонад; 

 Бо ТИН (нав) кор карда тавонад; 

 Дар фаъолияти худ аз ТИН истифода бурда тавонад. 

Дар таҷрибаи истифодаи ТИМ дар таълим ду иқдом пеш омадааст. Якум ин ки ТИ ҳалли 

масъалаҳои соҳавӣ ва илму техникаро ҳал менамояд. Дуюм ин ки ТИМ ҳамчун омӯзгор баромад 

менамояд. Вале, мутаассифона, протсесси фарогирии таълим бо истифода аз ТИМ бо ҷараён пеш 

намеравад. Ҳам протсесси технологӣ ва ҳам маданияти информатсионии омӯзгорон дар 

дараҷаҳои баланд рушд наёфтааст. Дастрасӣ ба ТИМ ғайрихаттӣ аст, дар ҳама ҷо якхела нест. 

Маблағгузориҳо дар соҳаи таъминотҳои техникӣ-барномавии ТИК сабабгори ғайрихатигии 

таъминотҳои саривақтӣ буда метавонанд. Масалан, аз 28. 02. 2018 Низомнома, Дастурамал ва 

Шиносномаи кабинети ТИ аз тарафи ВМ ва И ҶТ пешниҳод шудааст, ки он бояд тамоми 

муассисаҳои таълимии мамлакатро фарогир бошад. Вазорати маорифҳои вилояту шаҳрҳои ҶТ 

вазифадор карда шуданд, ки дар асоси ин Низомнома, Дастурамал ва Шиноснома кабинети 

технологияи иттилоотии Муассисаҳои таълимии вобастаро ташкил намоянд, вале мутаассифона 

ин иқдомоти замонавӣ намудани синфхонаҳои компютерии таълимгоҳҳо на дар ҳамаи 

муассисаҳои таълимӣ амалӣ гардида истодааст. 
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МУЛТИМЕДИЯ ВА ЗАРУРИЯТИ ИСТИФОДАБАРИИ ОН ДАР ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМ 
 

Дар мақолаи мазкур оиди зарурияти воридшавии технологияи мултимедиавӣ ба ҷараёни таълими 

имрӯза маълумот дода мешавад. Мафҳуми мултимедия ва ҷиҳатҳои таърихии пайдоиши он шарҳ дода 

шуда, оиди барномаҳо ва таҷҳизотҳои мултимедиавӣ маълумот баррасӣ мегардад. Мултимедия – ҳамчун 

воситаи нави таълимӣ, воситаи нави дидактикии таълим ва таркибдиҳандаи технологияи информатсионии 

нав баҳо дода мешавад.  

Бо пайдоиш ва истифодаи технологияи мултимедиавӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ вазифаҳои 

зиёди таълимӣ, методию ташкилӣ меистад, ки ҳалли ин масъалаҳо вақтталаб ҳам бошад, вале боз сабабҳои 

гуногуне вуҷуд дорад, ки монеаи тадбиқи мултимедия дар таълим мегарданд. Дар мақола баъзе аз 

проблемаҳои татбиқи технологияи мултимедӣ дар таълим ва ҷиҳатҳои самаранокии таълим бо истифода 

аз мултимедия – ҳамчун воситаи аёнии таълим баён мегарданд.  

КАЛИДВОЖАҲО: мултимедия, презентатсия, маданияти информатсионӣ, технологияи 

мултимедиавӣ, ҷомеаи иттилоотӣ, таълими босалоҳият, таълими фосилавӣ, методи кредитӣ, слайд, 

намоиши кадрӣ. 
 

МУЛЬТИМЕДИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

В данной статье речь идёт о необходимости внедрения мультимедийной технологии в текущий 

учебный процесс. Объясняются концепции мультимедии, исторические детали и рассматриваются 

мультимедийные приложения и инструментарии.  

Мультимедия оценивается как новый образовательный инструмент, новый инструмент дидактики 

и как часть информационных технологий. 

С появлением и использованием мультимедийных технологий в образовательных учреждениях, 

существует много образовательных, методически-организационных задач, осуществление которых 

зависит от времени, но существует причины которые представляют собой множество образовательных 

проблем. В статье рассматриваются некоторые проблемы мультимедийного обучения и некоторые 

аспекты обучения с использованием мультимедии как дидактического инструмента обучения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мультимедия, презентация, информационный компотентность, 

мультимедия, информационное общество, компотентное образование, дистанционное обучение, 

кредитный метод, слайды, видео-кадр. 
 

MULTIMEDIA AND THE NECESSITY OF ITS USE DURING THE PROCESS OF TRAINING 
 

This article is about the need to introduce multimedia technology in the current educational process. 

Concepts of multimedia, historical details and multimedia applications and tools are explained. 

Multimedia is evaluated as a new educational tool, a new tool for didactics and as part of information 

technology. 

With the emergence and use of multimedia technologies in educational institutions, there are many 

educational, methodological and organizational tasks that their implementation depends on time, but there are a 

number of reasons that constitute many educational problems. The article discusses some of the problems of 

multimedia learning and some aspects of learning using multimedia as a didactic learning tool. 

KEY WORDS: multimedia, presentation, informational compotency, multimedia, information society, 

compotent education, distance learning, credit method, slides, video frame. 
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ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТНОКИИ КОММУНИКАТИВИИ ДОНИШҶӮЁН-

ВАРЗИШГАРОНИ ВАРЗИШИ САБУК 
 

Камолов Б.Ҷ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Муҳимияти омӯзиши мавзӯи ташаккули салоҳиятнокии коммуникативии варзишгарони 

варзиши сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он зоҳир мегардад, ки мутобиқшавӣ (адаптатсия) 

дар ҳама гуна коллектив ё гурӯҳ, инчунин мутобиқшавӣ ба раванди таҳсилоти касбӣ ва 

фаъолияти ояндаи касбӣ танҳо дар мавриде самаранок ҷараён гирифта, натиҷаи дилхоҳ медиҳад, 

ки агар шахс самаранок ҳамкорӣ карда тавонад, фикру мақсади худро дуруст ва барои дигарон 
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фаҳмо баён карда тавонад, ҳамзамон ҳадафу андешаи дигаронро бодиққат гӯш карда, онҳоро 

дуруст қабул намуда, ба мазмуну моҳияти онҳо сарфаҳм рафта тавонад. Дар шароитҳои гуногун 

ба муошират қодир бошад. Аз ин рӯ, дар тамоми марҳилаҳои ҳаёту фаъолият инсон ба ташаккули 

салоҳиятнокии коммуникативӣ ниёз дорад ва ин ниёзмандӣ барои категорияҳои гуногуни одамон 

вобаста аз вазъи кору фаъолият, намуди шуғл, синну сол ва боз чандин аломатҳо вобастагии амиқ 

дорад. Дар раванди таҳсилоти олии касбӣ ниёз ба ташаккули салоҳиятнокии касбӣ ва 

коммуникативии мутахассисони оянда ба маротиб меафзояд. 

Ҷанбаҳои асосии муносибати босалоҳият дар низоми таҳсилоти Тоҷикистон дар асноди 

стратегии соҳаи маориф «Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2002), 

«Консепсияи рушди таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2006), «Консепсияи миллии 

тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2006), «Консепсияи таҳсилоти муттасил дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2017-2023» (2017), «Стратегияи давлатии рушди бозори меҳнати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020» (2011), «Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон то соли 2020» (2012) инъикос ёфта, салоҳиятнокӣ ба сифати мафҳуми умдаи дорои 

моҳияти ҳамгиро ва унсури зеҳниву малакавии таҳсилот арзёбӣ гардидааст. 

Аз ҷумла дар «Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020» 

(қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, №334 аз 30.06.2012) қайд гардидаст, ки «Низоми нави 

маориф, ки мутобиқи тамоюлоти ҷаҳони муосир на ба дониш, балки ба салоҳиятнокӣ асос 

ёфтааст, бояд ба талабагон имконияти азхуд намудани салоҳияту малакаҳои асосии иҷтимоиро, 

ба монанди қабули масъулиятнокии қарорҳо ва банақшагирии пешравӣ дар касб, илмомӯзӣ дар 

давоми тамоми ҳаёт, салоҳияти алоқадорӣ, тайёрии касбии дар бозори меҳнат талаботдошта, 

донишу малакаи барои худтакмилдиҳӣ зарур, малакаи тарзи солими ҳаёт, арзишҳои ҷомеаи 

шаҳрвандӣ, таъмин намояд» [8].  

Вобаста ба ин, дар фазои доимотағйирёбандаи иҷтимоӣ, дар шароити рақобати шадиди 

бозори меҳнат мутахассиси оянда бояд худро самаранок муаррифӣ карда тавонад, ба худафрӯзӣ, 

худфарсоӣ, фаъолият дар шароити ғайристандартӣ омода бошад, ба колллектив дар вазъияттҳои 

гуногун ва баъзан ногувор роҳбарӣ карда тавонад. 

Дар ин радиф варзишгарони варзиши сабук низ истисно нестанд, зеро омодагии психологӣ 

ва педагогии варзишгари варзиши сабук барои татбиқ самараноки имкониятҳои техникию 

тактикӣ ва функсионалии ӯ, ноил гардидан ба сатҳи баланди коршоямӣ дар раванди машқҳо ва 

ба даст овардани натиҷаҳои беҳтарин дар мусобиқаҳо мусоидат менамояд. Омодагии психологии 

онҳо инчунин барои худдорӣ кардан, идора карда тавонистани ҳиссиёти ғаму андӯҳ аз нокомиҳо, 

шодиву хурсандӣ аз дастовардҳо, қобилияти канораҷӯйӣ кардан аз ангезандаҳои беруна ва 

шаклҳои номусоиди ҳолатҳои равонӣ дар рафти кувваозмоиҳо, зоҳир намудани тамоми 

имкониятҳо равонию ҷисмонӣ дар мусобиқаҳо ва омода будан дар муқобили ҳарифи пурқувват  

ва ғайра ниҳоят муҳим мебошад. Омодагии психологӣ тавассути тарбияи сифатҳои 

матиниродагӣ, устувории варзишгар, омода намудани ӯ ба шароити қувваозмоӣ бо ҳариф амалӣ 

мегардад. Варзишгарро бояд тавре тарбия намуд, ки ӯ ба қувваи худ боварӣ дошта бошад, азму 

ҷасорат нишон диҳад ва худро барои бартараф намудани монеаҳои равонӣ ҳамеша омода созад. 

Танҳо дар чунин ҳолат вай ба натиҷаҳои дилхоҳ мушарраф хоҳад гашт. Зеро бе қувваозмоӣ 

варзиш вуҷуд надорад. Дар варзиши сабук ҳадафи фаъолият ноил гардидан ба натиҷаи 

баландтарини варзишӣ ва густариши имкониятҳои махсус мебошад. Иштироки шахс дар 

мусобиқа ин ифодаи кӯшиши ӯ барои ба даст овардани натиҷаҳои беҳтарин дар қувваозмоӣ бо 

шахси дигар аст. 

Аз ин рӯ, дар мавриди аз нигоҳи илмӣ дуруст ба роҳ мондани раванди ташаккули 

салоҳиятнокии коммуникативии варзишгарони варзиши сабук имкониятҳои равонию ҷисмонии 

онҳо барои ноил гардидан ба натиҷаҳои боз ҳам баландтари варзишӣ мусоидат намуда, ҷараёни 

иҷтимоишавии онҳоро дар шароитҳои гуногун суръат мебахшад. 

Муҳаққиқони хориҷӣ В.И. Байденко, А.В. Баранников, А.Г. Бермус, В.А. Болотов, Е.Н. 

Бондаревская, С.Г. Воровщиков, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, И.Г. Ибрагимов, Е.Я. Коган, В.В. 

Краевский, С.В. Кульневич, О.Е. Лебедев, В.В. Сериков, И.Д. Фрумин, М.А. Холодная, В.Д. 

Шадриков, С.Е. Шишов, Б.Д.Элконин, И.С. Якиманская ва дигарон дар осори илмии хеш 

ҷанбаҳои асосии муносибати босалоҳиятро мавриди таҳқиқ қарор дода, онро ба сифати мафҳуми 

асосӣ ва марказии дорои моҳияти ҳамгиро арзёбӣ кардаанд.  

Падидаи салоҳиятнокӣ дар адабиёти илмии педагогӣ ва психологӣ, аз ҷумла асару 

мақолаҳои А.А. Бодалев, С.Л. Братченко, Ю.М. Жуков, Ю.Н. Емельянов, Г.А. Кудрявцева, Н.В. 



61 

Кузьмина, О.В. Крючкова, В.А. Лабунская, А.В. Мудрик, Л.А. Петровская, Е.В. Руденский, Г.С. 

Трофимова, Ю.Л. Ханин ва дигарон ба таври васеъ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудааст. 

Аксарияти олимону мутахассисон андеша доранд, ки салоҳиятнокии коммуникативӣ дар 

ҷараёни татбиқи технологияҳои таълимие имконпазир аст, ки ба таълимгиранда равона карда 

шуда, дар ин раванд вай субъекти такомул мебошад ва туфайли фаъолияти муштаракаи таълмии 

мақсаднок тавассути чустуҷӯи эҷодии якҷоя шахсияти ӯ ташаккул меёбад [1-6; 10]. 

Варзиши сабук, ки онро маъмулан «маликаи варзиш» меноманд, яке аз қадимтарин ва 

оммавитарин намудҳои варзиш ба шумор рафта, ҳамзамон (ба истиснои эстафета) намуди 

инфиродии варзиш буда, дар ҷараёни он ҳар як варзишгар барои ноил шудан натиҷаи шахсӣ 

мубориза мебарад. Аз ин рӯ, раванди камолоти варзишгар дар ҷараёни мусобиқаву қувваозмоиҳо 

вобаста ба ҳаҷми андӯхти дониш ва маҳорату малака зудтару самраноктар ташаккул ёфта, 

шахсияти ӯро муайян мекунад. Бо назардошти он ки шахсияти варзишгар дар ҳамбастагӣ бо 

майли ноил гардидан ба натиҷаҳои фардӣ ташаккул меёбад, варзишгар то андозае хилватгузин 

буда, дар ниҳоди ӯ пиндори канораҷӯӣ аз дигарон ба назар мерасад. Бо ибораи дигар, дар ин 

категорияи одамон сифатҳои коммуникативӣ нисбатан камтар ба назар мерасанд. Албатта ин 

сифатро мо ба тамоми намояндагони варзиши сабук нисбат дода наметавонем. Зеро ҳар як инсон, 

бо назардошти падидаи биоиҷтимоӣ (ҳам биологиву ҳам иҷтимоӣ) будан ногузир ҳамеша ба 

иртиботу (коммуникатсия) ва муоишрат ниёз дорад. Бинобар ин, барои фаъолгардонии 

коммуникативии намояндагони варзиши сабук шароитҳои мусоиди психологӣ ва педагогӣ 

фароҳам овардан лозим аст, ки он на танҳо барои ташаккули шахсияти онҳо, балки барои 

камолоти маънавӣ ва салоҳиятнокии касбии онҳо бениҳоят зарур аст. 

Намунаҳои нави рафтор ва дараҷабандии арзишҳо, ки дар зери таъсири варзиш пайдо 

шуданд, ноил гардидан ба дастовардҳои бузург ва афзудани обрӯю эътибори варзишгарон дар 

байни дигар категорияҳои аҳолӣ талаботро нисбат ба иттилооти васеъ ва дақиқу мукаммал афзун 

намуд. Дар натиҷа ниёз ба омӯзиши таъсири иқтисодиёт, сиёсат, фарҳанг, воситаҳои ахбори омма 

ба варзиш, аз як тараф, ва аз ҷониби дигар таъсири варзиш ва ҳаракати олимпӣ ба ҷанбаҳои 

гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ ва тарзи ҳаёти одамон беш аз пеш афзуд. 

Дар шароити ҷомеаи иттилоотӣ омӯзиши ҷанбаҳои фарҳангӣ, мантиқӣ-методологӣ ва 

психологӣ-педагогии «илми варзиш» аҳамияти хоса пайдо мекунанд. 

Вале мавҷуд набудани иттилооти илман асоснок оид ба масъалаҳои мазкур самаранокии 

фаъолиятро дар соҳаи варзиш, пеш аз ҳама варзиши сабук паст гардонида, барои рушди варзиш 

ва ояндабинии он монеаҳои зиёд эҷод карда, боиси коҳиш ёфтани қадру қиммати варзиш дар 

низоми арзишҳои фарҳанги муосир гардид. Зиёда аз ин, тамоюли мазкур раванди созмондиҳии 

самаранокӣ, фаъолияти илмӣ-таҳқиқотиро дар ин самт халалдор намуд. 

Низоми тағйирёбии муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ки яке аз хусусиятҳои асосии он 

гузариш ба ҷомеаи иттилоотӣ ба шумор рафта, дар он хусусияти барҷаста ва афзалиятнокии шахс 

- фардият, мустақилият, навҷӯӣ, тафаккури ғайриодӣ ва ташаббускорӣ мебошад, мутахассиси 

ҷавонро водор месозад, ки вазифаҳои психологӣ-педагогии марбут ба соҳаи фаъолияти оянда 

хешро дар ҳамбастагӣ бо иштирокчиёни фаъолияти муштарак ба манфиати худ ва ҳамкор, 

коллектив ва ҷомеа ҳал қарда тавонад. Ин дар сурате, муяссар мегардад, ки агар мутахассис, 

новобаста аз он ки дар кадом соҳа фаъолият хоҳад кард, дорои салоҳиятнокии баланди 

коммуникативӣ (иртиботӣ) бошад. Дар ин радиф мутахассисони соҳаи варзиши сабук истисно 

нестанд. 

Дар шароити тамаддуни муосир бинобар хеле коҳиш ёфтани фаъолнокии ҳаракати инсон 

нақши варзиш, тарбия ҷисмонӣ, махсусан варзиши сабук, ки иҷрои машқу ҳаракатҳои он барои 

оммаи васеи мардум дастрас мебошанд, ба маротиб баланд гардидааст. Низому ҳараткати 

машқҳо ва бозиҳое, ки дар маҷмӯъ варзиши сабукро ташкил медиҳанд, дар тарбияи як силсила 

сифатҳои ҷисмонию равонӣ ва маънавии инсон, ба монанди, пурқувватӣ, чаққонӣ, чолокӣ, 

пуртоқатӣ, сабр, чандирӣ, зебоиписандӣ, ҷасорат, тобоварӣ, матонат, ирода, тозагӣ, бодиққатӣ, 

дақиқӣ ва ғайра мусоидат мекунанд. Машқу бозиҳои варзиши сабук инчунин дар раванди 

ташаккули ваҳдату ҳамбастагӣ, рафоқат, дӯстӣ ва ниҳоят масъулият нисбат рафтору амалҳои худ 

ва шарикон дар мусобиқаву бозиҳои муштарак нақши муҳим мебозанд, ки дар маҷмӯъ ин 

сифатҳо барои фароҳам овардани фазои созгори кору фаъолият дар ҷомеа мусоидат менамоянд.  

Маҷмӯи қоидаву принсипҳои бозӣ дар варзиши сабук дар тарбияи интизоми бошуурона, 

сабру таҳаммул, бовиҷдонӣ, дурусткорӣ, тамкин, худдорӣ дар лаҳзаҳои ҳиссиёти баланди комёбӣ 

ё нокомӣ, хурӯҷи худпарастӣ ё ғазабу норизоӣ аз беадаолатӣ ва ғайра нақши калидӣ мебозанд. 
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Мусаллам аст, ки шиддататнокии ҳар як раванди психикӣ дар ҷараёни коммуникатсия 

тағйир меёбад ва ин тағйирёбӣ аз сатҳи салоҳиятнокӣ ва дар маҷмӯъ фарҳанги коммуникативии 

иштирокчиёни раванди коммуникатсионӣ вобаста аст.  

Фаъолияти бозингарӣ, ки варзиши сабук ба он шомил аст, аз дигар намудҳои фаъолияти 

инсон бо хусусиятҳои куллии худ фарқ мекунад. Фаъолияти бозингарӣ хусусияти фаъолнокӣ, 

эҷодӣ дошта, боиси аксуламали томи организми инсон, яъне бо иштироки фаъолонаи тамоми 

низомҳои функсионалии организм ва нақши пешбару барҷастаи равандҳои психикӣ ва 

фаъолияти системаи асаб раҳандозӣ мегардад. Ҳамзамон, фаъолияти бозингарӣ дар доираи 

ҳадафҳои муайян, ки боиси ангезаи мароми амалҳои варзишгар мегарданд, татбиқ мегардад. Аз 

ин рӯ, дар мавриди ба роҳ мондани раванди ҳадафманди коммуникатсионӣ, мо дар фаъолияти 

бозингарӣ ба натиҷаҳои барои ҷомеа муфид ноил мегардем. 

Мушкилоти коммуникатсияи бесамар (ғайрисамаранок) сабаби асосии аксарияти 

низоъҳои байнишахсӣ ва дохилишахсӣ ба шумор рафта, пайваста таваҷҷуҳи олимону 

мутахассисонро ҷалб менамояд. Оқибати ин гуна низоъҳо хеле гуногунанд – ноил нагардидан ба 

мақсадҳо дар фаъолияти муштарак, бад шудан ва аз байн рафтани муносибатҳо, вайроншавии 

раванди мутобиқшавии иҷтимоӣ, тағйироти манфӣ дар ниҳоди шахс, маҳдуд гардидани 

имконият барои фаъолияти самараноки касбӣ ва рушд, пайдо шудани дистресс ва ҳамчун 

натиҷаи он стресси касбӣ, бад шудани саломатӣ ва ғайра. Муҳимияти омӯзиши мавзӯи мазкур 

боз дар он зоҳир мегардад, ки шахсият дар раванди муошират ва фаъолият ташаккул ва камол 

меёбад [3]. Бо ибораи дигар, салоҳиятнокии коммуникативӣ ҳамчун асоси муоширати самаранок 

барои иҷтимоишавии (сотсиализатсияи) бомуваффақияти шахс, ки барои худафрӯзии ӯ дар 

ҷомеа ва фаъолияти касбӣ имкон фароҳам меорад, мусоидат менамояд. Дар раванди робитаи 

мутақобилаи иҷтимоӣ, фаъолияти муштарак ва муоширати байнишахс, шахс ва забонро 

меомӯзад, таҷрибаи иҷтимоӣ-меъёрии фарҳанги мардумиро аз худ мекунад, моҳият ва нозукиҳои 

санъатро дарк мекунад, ки онҳо сарчашмаҳои асосии салоҳиятнокии коммуникативӣ ба шумор 

мераванд [6, с. 107]. 

Бояд қайд намуд, ки аксаран ин раванди стихиявии даркнашавандаест, ки барои фаҳмидани 

қонуниятҳои умумии муошират имкон намедиҳад, бинобар ин мушкилоти истифодаи ҳамин 

таҷрибаро дар ҳолатҳои гуногуни робитаи мутақобила набояд сарфи назар намуд. Аз ин рӯ, 

зарурати ташкили таълими махсуси муташаккилонаи муошират ба миён меояд. Тавре, ки аллакай 

зикр гардид, ин зарурат дар асноди стратегии соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон «… 

мутобиқи тамоюлоти ҷаҳони муосир на ба дониш, балки ба салоҳиятнокӣ асос ёфтааст» [8]. 

Дар осори илмӣ оид ба психологияи иҷтимоӣ ва педагогика дар доираи муносибату 

фаъолиятӣ (деятельностный подход) маъмулан миёни мафҳуми «муошират» ва 

«коммуникатсия» фарқ мегузоранд ва коммуникатсияро ҳамчун яке аз ҷузъҳои муошират арзёбӣ 

мекунанд. Ҳол он ки аксаран ин ду мафҳумро ҳамчун муродиф истифода мебаранд. Ба андешаи 

мо чунин муносибат аз он бармеояд, ки дар адабиёти англисзабон барои ифодаи ин ду падида як 

калима – communication истифода бурда мешавад. 

Таҳқиқи мушкилии муошират ва самаранокии он боиси омӯзиши мушкилоти дигари илмӣ 

– салоҳиятнокии коммуникативии шахс аз ҷониби як зумра олимон (А.А. Бодалев, А.А. 

Леонтьев, Л.А. Петровская, Е.В. Руденский В.Н. Куницына) гардид, ки он шарти муҳими 

муоширати самарабахши субъектҳои робитаи мутақобила мебошанд. Мафҳуми «салоҳиятнокии 

коммуникативӣ»-ро дар доираи илмӣ аввалин маротиба А.А. Бодалев истифода бурда, онро 

ҳамчун қобилияти барпо намудани алоқаи самаранок ва нигоҳ доштани робитаву муносибат бо 

одамони дигар туфайли донишу малака муайян кардааст [3]. Муҳаққиқи тавоно дар самти 

салоҳиятнокии коммуникативӣ Л.А. Петровская оид ба моҳияти «салоҳиятнокии 

коммуникативӣ» ибрози назар намуда, якчанд ҷанбаҳои онро, ки ба табиати муошират робита 

доранд, зикр намудааст. Якум- дар ҳама гуна ҳолати робитаи мутақобила, аз ҷумла дар муошират 

се унсури сохторӣ ҳузур доранд – ду субъекти дар робитаи мутақобила (коммуникатор, яъне 

ташаббускори муошират ва ретсипиент, ки ҳар кадом дар ҳамин лаҳзаи муошират ягон мақсади 

дур ё наздик дорад) ва худи ҳолати робитаи мутақобила (хусусияти фаъолият, инчунин меъёрҳое, 

ки тибқи онҳо робитаи мутақобила роҳандозӣ мешавад). Бинобар ин, ба сифати ҷузъҳои 

таркибии салоҳиятнокии коммуникативӣ, салоҳиятнокӣ дар худ, яъне «тамоюли комилан 

мувофиқ ба неруи психологии худ» [5, с. 31], ба нерӯи ҳамкор, ба вазъият ва вазифа зуҳур меёбад. 

Дуюм, мураккабии салоҳиятнокии коммуникативӣ аз гуногунии намудҳои муошират 

(расмӣ, корӣ, маҳрамона-шахсӣ; қаллобона, муколама) бармеояд, ва «бо назардошти он ки 

воқеияти ҳамон намудҳои гуногуни муошират мухталиф мебошад» [5, с. 31] инсон метавонад ба 
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яке аз намудҳои муошират омода бошад, яъне маҳз дар ҳамон салоҳиятнок бошад, вале дар 

лаҳзаҳои дигар ва намудҳои дигари муошират ба душворӣ рӯ ба рӯ гардад. Чунки воқеияти 

мавҷудияти инсон гуногунранг аст – одамон нақшҳои гуногуни иҷтимоиро мебозанд ва тибқи 

вазифаҳои худ метавонанд дар ҳолатҳои гуногуни робитаи байниҳамдигарӣ қарор дошта 

бошанд. Аз ин рӯ, барои таъмини муоширати самарабахш ва пешгирии ихтилофот, онҳо бояд 

мавқеи худро дар ҳар як ҳолати мушаххаси муошират ба зудӣ муайян кунанд, ба қадри кофӣ дар 

тамоми намудҳои муошират салоҳиятнок бошанд. 

Сеюм, аз нуқтаи назари муносибати фарҳангӣ-таърихӣ барои ҷомеаҳои гуногун, 

марҳилаҳои гуногуни таърихӣ мутобиқ ба хусусияти ҳар кадом намуди муайяни муошират хос 

аст. Тавре, ки Л.А. Петровская қайд мекунад, - масалан «барои ҷомеаи Россия «самти 

фурӯнишонандагии (репрессивӣ) муошират» бартарият дорад, аммо марҳилаи муосири рушди 

ҷомеа самти инсонгароёна ва мавзунияти (гармонизатсияи) муошират, дар раванди ташкил ва 

рушди муошират тақвияти ҷузъиёти эҷодӣ ва то андозае коҳиш додани сарчашмаи меъёрии онро 

тақозо мекунад [5, с. 32]. 

Аз ин рӯ, раванди ташаккули салоҳиятнокии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук аз 

он нуқтаи назар мураккаб аст, ки фаъолияти ояндаи онҳо дар раванди машқу қувваозмоиҳо, 

асосан ба таври инфиродӣ (ба истиснои мусобиқаҳои даставӣ, ки дар варзиши сабук хеле кам ба 

назар мерасанд) амалӣ мегардад, онҳо одатан бештар бо мураббӣ (тренер) ё баъзан бе мураббӣ 

машқ мекунанд. Дар мубориза баҳри ноил гардидан ба натиҷаҳои беҳтарин бештар ба неруи 

ҷисмонӣ ва равонии хеш эътимод доранд, бо мақсади ғолиб омадан ба ҳарифи пурқувват кӯшиш 

мекунанд. Сирри бартарият ва нокомиву комёбиҳои хешро махфӣ нигоҳ доранд, дар раванди 

машқу мусобиқаҳо бояд низоми меъёрҳои муайянро риоя кунанд, бо намояндагони васоити 

ахбори омма ҳамкорӣ намоянд ва ғайра. Ҳамаи ин хусусиятҳо зарурати инкишофи рефлексия ва 

худрефлексия (дарки иҷрои нақши иҷтимоӣ, мутобиқати он ба вазъияти мушаххас ва мақсаду 

вазифаҳои робитаи мутақобила, вонамуд кардани ҳолати ҳариф дар ҷараёни мусоибиқа)-ро 

ҳангоми муошират бевосита ногузир месозад. 

Чорум, Л.А. Петровская дар салоҳиятнокии коммуникативӣ се сатҳро ҷудо намудааст – 

сатҳи арзишҳо, муқаррарот ва маҳоратҳо. Маҳз арзишҳо ва тамоюлоти арзишӣ ҳамчун сатҳи 

олии танзими рафтори иҷтимоии шахс (ба андешаи В.А. Ядов) характери муоширатро муайян 

мекунанд. Ин гуна арзиш - арзиши ҳама гуна инсон, шарики ҳамкории мутақобила ҳамчун шахси 

нотакрор дар муошират аст. Дар заминаи онҳо муқаррароти зарурии иҷтимоӣ барои муоширати 

самарабахш – муносибат ба ҳамкор ҳамчун субъект асос ёфтааст, яъне ҳамкор ҳамчун мақсад на 

ҳамчун восита; бо ибораи дигар дар ин маврид раванди муошират ҳамчун шарти ташаккул, 

нигоҳдорӣ ва рушди муносибатҳои ҳамкорӣ муҳим аст, на танҳо натиҷаи он; ҳадаф - намуди 

муколамаи (диалог) муошират.  

Ҳамин тавр, мавзӯи ташаккули салоҳиятнокии коммуникативии доншҷӯён-варзишгарони 

варзиши сабук ниҳоят васеъ буда, гузаронидани таҳқиқоти иловагии доманадорро тақозо 

менамояд. 

 Таҳлили муносибатҳои гуногун оид ба мушкилии мавриди таҳқиқ нишон дод, ки 

маҳорати коммуникативӣ, аз ҷумла маҳорати коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони 

варзиши сабук ин тарзҳои дар сатҳи муайян такмилёфтаи иҷрои амалҳои лафзиест(нутқиест), ки 

омодагии фард ба муошират аз онҳо вобастагии ногусастанӣ дорад. Он аз қисмҳои таркибии 

зерин иборат аст:  

 маҳорати гӯш кардан;  

 маҳорати интиқол ва қабули иттилоот бо мазмуни зарурӣ; 

 маҳорати фаҳмидани шахси дигар; 

 маҳорати ҳамдардӣ ва шафқат; 

 маҳорати айнан арзёбӣ намудани худ ва дигарон; 

 маҳорати ҳалли низоъ; 

 маҳорати робитаи мутақобила бо аъзои коллектив ё дастаи варзишӣ. 
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ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТНОКИИ КОММУНИКАТИВИИ ДОНИШҶӮЁН- 

ВАРЗИШГАРОНИ ВАРЗИШИ САБУК 
 

Мақола ба мушкилоти ташаккули салоҳиятнокии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук 

бахшида шудааст. 

Ба андешаи муаллифи мақола, муҳиммияти мушкилӣ дар он зоҳир мегардад, ки мутобиқшавӣ 

(адаптатсия) дар ҳама гуна коллектив ё гурӯҳ, танҳо дар мавриде самаранок ҷараён гирифта, натиҷаи 

дилхоҳ медиҳад, ки агар шахс дар шароитҳои гуногун самаранок ҳамкорӣ ва муошират карда тавонад, маҳз 

аз ҳамин нигоҳ ҳангоми гирифтани маълумоти олии касбӣ зарурати ташаккули салоҳиятнокии 

коммуникативӣ эҳсос мешавад. 

Дар мақола адабиёти мавҷуда оид ба мавзӯи таҳқиқот таҳлил карда шудааст.  

Муаллиф қайд мекунад, ки дар психологияи иҷтимоӣ ва педагогика дар доираи муносибати 

фаъолиятӣ (деятельностный подход) маъмулан миёни мафҳуми «муошират» ва «коммуникатсия» фарқ 

мегузоранд ва коммуникатсияро яке аз ҷузъҳои муошират арзёбӣ мекунад. Ҳол он ки аксаран ин ду 

мафҳумро ҳамчун муродиф истифода мебаранд ва шояд ин аз он сабаб аст, ки дар адабиёти англисзабон 

барои ифодаи ин ду падида як калима – communication истифода бурда мешавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: салоҳиятнокии коммуникативӣ, варзиш, варзиши сабук, муошират, 

маҳоратҳои коммуникативӣ, малакаҳои коммуникативӣ, робитаи мутақобила, ташаккули салоҳиятнокии 

коммуникативӣ, муоширати байнишахсӣ, иҷтимоишавӣ. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ-

СПОРТСМЕНОВ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
 

Статья посвящена проблеме формирования комммуникативной компетентности студентов-

спортсменов по легкой атлетике.  

По мнению автора статьи, актуальность проблемы обусловлена тем, что адаптация в любой группе 

и в коллективе проходит успешнее, когда человек может эффективно взаимодействовать и общаться в 

различных ситуациях, имеено, поэтому существует необходимость формирования коммуникативной 

компетентности при получении высшего профессионального образования.  

В статье дается анализ существующеей литературы по теме исследования.  

Автор отмечает, что в социальной психологии и педагогики в рамках деятельностного подхода 

принято разделять пониятия общение и коммуникация как одну из составляющих общения, хотя зачастую 

в литературе эти термины употребляются как синонимы, что вероятнее всего связанно с тем, что в 

англоязычные литературы для обозначения этих явлений используется одно слово - communication. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативная компетентность, спорт, легкая атлетика, общение, 

коммуникативные умения, коммуникативные навыки, взаимодействие, формирование коммуникативной 

компетентности, межличностное общение, социализация.  
 

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS- 

ATHLETES ON ATHLETICS 
 

The article is devoted to the problem of formation of communicative competence of students-athletes in 

athletics. 

According to the author’s opinion, the relevance of the problem is due to the fact that adaptation in any 

group and in the team is more successful when a person can effectively interact and communicate in different 

situations and especially, there is a need for the formation of communicative competence in obtaining higher 

education.  

http://maorif.tj/
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The analysis of the existing literature on the research topic is given in the article. 

The author notes that in social psychology and pedagogy within the framework of the activity approach it 

is accepted to divide the concept of intercourse and communication as one of the components of communication, 

although often these terms are used as synonyms in the literature, which most likely, it is due to the fact that in 

English literature for denoting these phenomena one word - communication is used. 

KEY WORDS: communicative competence, sport, athletics, communication, communicative skills, 

interaction, formation of communicative competence, interpersonal communication, socialization. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Камолов Бахтиёр Джамолович, соискатель кафедры педагогики и 

психологии БГУ имени Носира Хусрава. 

 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАЪЛИМИ ИНФОРМАТИКА ДАР ОМОДАКУНИИ 

МУТАХАССИСИ СОҲАИ ИҚТИСОД 
 

Мусулмони А., Сатторов А.Э., Давлатов Р.Дж. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар шароити имрӯза, ки технологияҳои нав дар ҳама ҷабҳаҳои фаъолияти инсон босамар 

истифода мешаванд, аз ҷумла дар раванди таълим низ барномаҳои мухталиф ҷиҳати баланд 

бардоштани сифати таълим коркард шудаанд. Татбиқи муваффақонаи технологияи компютерӣ 

аҳамияти назариявию амалиро касб мекунад. Дар ин раванд фанни информатика, ки асосҳои роҳу 

усули истифодаи компютерро меомӯзонад дар сафи пеш ҷой мегирад.  

Ба монанди дигар кишварҳо, Тоҷикистони соҳибистиқлол низ дар асоси талаботи нави 

иҷтимоию иқтисодӣ, ки ба қонунҳои бозоргонӣ такя менамояд, рушд меёбад. Дар ин самт 

омоданамудани мутахассисҳои соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ, аз ҷумла омодасозии 

иқтисоддонони муосир, яке аз вазифаҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба шумор мераванд. 

Дар ҳақиқат, омода намудани хатмкунандагон ба фаъолияти мустақил дар шароити 

босуръат тағйирёбандаи ҳаёт вазифаи муҳимтарини муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мебошад, 

дар ин самт ташаккули омодасозии мутахассисони ояндаи иқтисодиёт ба истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ аҳамияти калон дорад. Истифодаи мақсадноки воситаҳои 

технологияҳои иттилоотӣ дар таълими иқтисодиёт, ташкили кори фаъолу мазмундори 

хонандагон, баланд бардоштани самаранокии таълим, шавқовару аёнтар гардонидани дарсҳо, 

маҳсулноксозии фаъолияти муаллиму хонандагон дар дарс, ки ба баланд бардоштани сифати 

таълими фан мусоидат мекунад, имкониятҳои навро ба вуҷуд меорад. Дар истифода аз 

барномаҳои таълимии компютерӣ ҷиҳатҳои асосии объектҳои иқтисодӣ инъикоси худро 

меёбанд, назарияву фарзияҳо таҷассум шуда, ҳамзамон онҳо асбоби омӯзиш ҳисоб меёбанд. 

Истифодаи ин барномаҳо, инчунин, ба ҷудо кардану ба мадди аввал гузоштани тавсифоти маводи 

омӯхташаванда ба иҷрои мақсаду вазифаҳои таълим мусоидат менамояд. Бинобар ин, яке аз 

масъалаҳои муҳими мактаби олии муосир масъалаи омодасозии мутахассисони соҳаи 

иқтисодиёт дар шароити иттилооткунонии таҳсилот мебошад.  

Омодасозии касбии мутахассиси иқтисодиёт ба истифода ба фаъолияти педагогии худ 

технологияҳои иттилоотӣ, ки потенсиали онҳо дар таълим серпаҳлӯ зоҳир ёфта, як қатор 

имкониятҳои ба такомули ҷараёни таҳсилот мусоидкунандаро мекушояд, самти муҳими 

иттилооткунонии ҷомеа мебошад. Чунончӣ, аксари омӯзгорон барои тайёр кардани ҳуҷҷатҳои 

таълимӣ аз компютер истифода мебаранд, хонандагон бошанд бо ёрии компютер вазифаи 

хонагиро иҷро менамоянд. Аммо истифодаи имкониятҳои компютери нишон медиҳад, ки барои 

инсони ҳозира донистанаш ллозим аст. Босаводона ва моҳирона якҷоясозии захираҳои тамоми 

технологияҳои иттилоотӣ тағйири тарзу воситаҳои фаъолият, таҷдиди методҳо ва шаклҳои 

ташкили таълим, баланд бардоштани сифат аз ҳисоби пурзӯрсозии ҷанбаҳои мотиватсионӣ-

нигаронӣ, назоратӣ-баҳодиҳанда, гуногунмодалии идрок ва ғайра зарур аст.  

Муайянсозии мазмуни модели мутахассиси ояндаи иқтисодиёт бояд тавассути системаи 

омодасозии иттилоот, ки маҷмӯи курсҳои таълимии ба ташаккули тасаввурот дар бораи асосҳои 

информатика чун фанни маҷмӯии илмӣ, маҳорату малакаҳои асосии истифодаи технологияҳои 

иттилоотӣ дар базаи техникаи муосири ҳисоббарорӣ ба фаъолияти ояндаи касбӣ равонашударо 

дар бар мегирад, амалӣ гардад. Самаранокии ин раванд то чӣ андоза баланд будани 

салоҳиятнокии касбии омӯзгори фанни информатика вобастагии қавӣ дорад. Мафҳуми 

«салоҳиятнокии касбӣ»-и педагогиро В.А. Сластенин чун «ягонагии омодагии назариявӣ ва 

амалии ӯ ба амалигардонии фаъолияти педагогӣ ва маҳорати касбӣ тавсиф менамояд» [1, с. 40]. 

Чун асоси касбият ин мафҳум бо маҳоратҳои педагогӣ чун маҷмӯи амалиётҳои педагогӣ ифода 

мегардад. Онҳо ба донишҳои назариявӣ асос ёфта, дар гурӯҳҳои маҳоратҳо пешниҳод гаштаанд: 
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таҳлилӣ, пешгӯикунанда, лоиҳавӣ, рефлексивӣ, сафарбарсозанда, инкишофдиҳанда, 

нигаронидашуда, иттилоотӣ, коммуникативӣ, техникаҳои педагогӣ. 

Тибқи истилоҳоти вориднамудаи В.А. Сластенин, истеъмоли истилоҳи «фаъолияти 

педагогӣ» барои тамоми муаллимон, новобаста аз тахассуси омӯзгорӣ чун амалҳои умумии 

педагогӣ баррасӣ мегардад. «Фаъолияти педагогӣ», дар баробари истилоҳи «омодагии касбии 

донишҷӯён», яке аз «мафҳумҳои асосӣ мебошад». «Фаъолияти педагогӣ»-ро дар доираи касби 

муайян чун «фаъолияти касбӣ» тафсир додан мумкин аст» [2, с. 24].  

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки самти стратегии рушди маълумот дар олами тамаддунӣ 

ташаккули системаи маълумоти ояндадор, мебошад, ки аз як тараф, ба наздикшавии фазои 

ягонаи ҷаҳонишавӣ асос меёбад, аз тарафи дигар, ба ташаккули захираҳо ва муҳити иттилоотӣ. 

Пас, омодагии донишҷӯёни донишгоҳҳои омӯзгорӣ ва кор дар мактаби имрӯза на танҳо ба 

ягонагӣ ва алоқа бо фаъолияти педагогӣ дар фаҳмиши анъанавии он, балки боз бо назардошти 

давраи имрӯзаи иттилоотикунонии маълумот, имконияти такмили маълумот бо истифода аз 

воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ дар ҷараёни таълими мактабӣ баррасӣ намудан лозим аст.  

Омодасозии мутахассиси иқтисодиёт ба фаъолияти касбӣ бо истифодаи компютер, ки бо 

парадигмаи субъектии ҷараёни маълумотгирӣ дода мешавад, мавҷудияти мавқеи сифати нави 

касбии шахсият, ки бо ислоҳоти когнитивӣ дар ҷараёни маълумотгирӣ ва сатҳи муносиби 

омодасозии донишҷӯ таъмин аст, дар назар дорад. Мақсаднокии эҷодӣ, фаъолнокии зеҳнӣ, 

салоҳиятнокии илмӣ, интизомнокии касбӣ ва коммуникавияти байнишахсӣ сифатҳои 

муҳаққиқро, ки дар муҳити технологияҳои иттилоотӣ ҳосил мешаванду мавҷудият ва рушди 

онҳо шарти ҳатмии баланд бардоштани омодагии касбӣ мебошад, ташкил медиҳанд.  

Аз байни дигар ҷараён, муҳимгардонии донишҳо ба барномаи кории омӯзгори фанни 

информатика дохил кардани донишҳои ҳозира ва истифодаи технологияҳои иттилоотиро, ки 

бинобар норасоии адабиёти зарурии таълимӣ ва методӣ, инчунин ноомодагии хатмкунандагони 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба истифодаи технологияҳои иттилоотӣ хело суст сурат 

мегирад, дар назар дорад. Ҳаракати иттилоотикунонии маълумоти умумӣ, бояд ба ҷорисозии 

технологияҳои муосири иттилоотӣ ба ҷараёни таълим, ки компютерикунонии муассисаҳо, 

таълими муаллимон ба технологияҳои иттилоотӣ, афзоиши нақши фанни «Информатика» дар 

ноилгардӣ ба саводнокии компютерӣ, ташаккули малакаҳои алгоритмии фаъолияти таълимии 

хонандагон дар муассисаҳои таълимиро дар назар дорад, равона гардад. Ҳамин тариқ, 

технологияҳои анъанавии таълимро технологияҳои нави иттилоотии рушдёбандаи педагогӣ бояд 

иваз кунанд. Бо ёрии онҳо дар дарсҳо вазъиятҳои педагогие, ки онҳо фаъолияти омӯзгору 

таълимгиранда ба истифодаи технологияҳои муосири иттилоотии хусусияти таҳқиқотӣ ва 

эвристикидошта асос меёбад, бояд амалӣ гардад. Барои бомуваффақият ҷорӣ кардани ин 

технологияҳо муаллими информатика, бояд малакаҳои истифодабаранда барномаҳои 

компютерӣ, маҳорати банақшагирии сохтори амалҳои бадастории мақсадҳо бо назардошти 

маҷмӯи воситаҳо, тасвири объекту ҳодисот бо роҳи бунёди сохторҳои иттилоотӣ, малакаҳои 

ташкили ҷустуҷӯи ахбороти электронӣ, аниқ баён кардани масъала, мақсаду вазифаҳоро дошта 

бошад.  

Ҳамзамон, сустии маълумоти педагогӣ дар ин самт хусусан дар солҳои 90-уми асри ХХ 

дар муассисаҳои таълимӣ, вақте ки ҳаракати инноватсионӣ ҷараён гирифт, баръало маълум гашт. 

В.А. Сластенин ва Л.С. Подимова масъалаҳои омодасозии донишҷӯёнро дар ин соҳа дар 

монографияи худ [3] ба таври амиқ таҳлил намуда, барҳақ қайд кардаанд, ки яке аз норасоиҳои 

педагогика мактаби олӣ, ҷараёни омодасозии муаллими оянда бе фаъолияти инноватсионӣ буд.  

Низоми маълумоти педагогии оғози асри XXI аз он низоме, ки дар оғози даҳсолаи гузашта 

мавҷуд буд, фарқ мекунад. Аксари донишгоҳҳои омӯзгорӣ ҳанӯз ҳам ба омодасозии муаллими 

фаннӣ, интиқолдиҳандаи асосҳои донишҳои илмӣ нигаронида шудаанд ва ҷустуҷӯҳои 

инноватсионӣ дар соҳаи мазмун ва технологияи таълим аз доираи низоми ташаккулёфтаи 

омодасозии педагогӣ берун намебарояд ва ба сӯи ислоҳоти ҷиддӣ равона намешавад. Чунин 

ҳолат ба талаботҳои объективии рушди низоми таҳсил дар ҷумҳурӣ набуд. Модели фаъолияти 

муаллими информатика дар чунин шароит сатҳро ба шакли маҷмӯи донишу маҳорат ва 

малакаҳои мувофиқ, инчунин маҷмӯи тасаввуротҳои ҷаҳонбинӣ дар бораи мафҳумҳои бунёдии 

информатика чун фанни илмӣ дар бораи оқибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодии ҷараёни 

иттилоотикунонии ҷомеа бояд инъикос намояд. Дар робита бо истифодаи технологияҳои 

иттилоотӣ дар ҷараёни фаъолияти меҳнатӣ мутахассиси иқтисодиёт бояд дорои маҷмӯи муайяни 

донишу маҳоратҳо ва малакаҳо чун модели таркибии фаъолияти касбии муосир бошад.  
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Тағйироти зарурӣ дар нақшаҳо, барномаҳо, технологияҳои маълумоти педагогӣ бояд ба 
вуҷуд ояд ва ба талаботҳои воқеии низоми маълумоти умумӣ бо назардошти тамоюли рушди он 
мувофиқат кунад. Чунончӣ, солҳои охир як қатор олимон кӯшиданд, ки дарки нави мақсадҳои 
омодасозии кадрҳои педагогӣ ва мавқеи маълумоти ба шахсият нигаронидашударо пешниҳод 
намоянд [3, с. 42].  

Ташкили таълим бо истифодаи технологияҳои иттилоотӣ коркарди барномаҳои таълимиро 
дар назар дорад, ки мақсади онҳо на интиқоли донишҳо барои азёдкунӣ, балки бойгардонии 
эҷодиёт бо таҷриба, ташаккули механизми худтакмилдиҳии шахсияти ҳар як донишҷӯ чун 
соҳибкасби оянда мебошад.  

Ҳамин тавр, гуфтан мумкин аст, ки маҳорати педагогии истифодаи технологияҳои 
иттилоотӣ дар фаъолияти касбии иқтисоддон шакли амалишавии донишҳои назариявӣ дар ин 
соҳа мебошад. Ҳамзамон, дар онҳо донишҳои иқтисодӣ дар бораи мақсаду вазифаҳо, принсипҳо, 
моҳият, тарзҳои ташкили ҷараёни фаъолияти меҳнатӣ бо истифода аз воситаҳои технологияҳои 
нави иттилоотӣ татбиқ меёбанд. Пас, омодагии касбии мутахассиси ояндаи иқтисодиётро ба кор 
дар коргоҳҳои муосир дар ягонагӣ ва алоқа бо фаъолияти касбӣ бо назардошти давраи ҳозираи 
иттилоотикунонии маълумот баррасӣ кардан зарур аст.  

 

АДАБИЁТ: 
 

1. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., МищенкоА.И., Шиянов, E.H. Педагогика: Учебное пособие для 

студентов педагогических учебных-заведений. 4-е изд. [текст]. – М.: Школьная Пpecca, 2002. – 512 с. 

2. Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной 

подготовки [текст]. – М.: Просвещение, 1976. – 160 с. 

3. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность [текст]. – М.: Магистр, 

1997. – 224 с. 
 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАЪЛИМИ ИНФОРМАТИКА ДАР ОМОДАКУНИИ  

МУТАХАССИСИ СОҲАИ ИҚТИСОД 
 

Муаллифон дар мақола доир ба нақши фанни информатика дар омодакунии мутахассисони соҳаи 

иқтисодиёт, ки ба талаботи имрӯза ва истифода карда тавонистани технологияи нави компютерӣ бояд 
ҷавобгӯ бошанд, ибрози андеша намудаанд.  
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СПЕЦИАЛИСТОН В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
 

Авторы в статье рассказывают о роли предмета информатики в подготовке специалистов в сфере 
экономике и об умелом использовании новой компьютерной технологии, отвечающей новым требования 
современной жизни. 
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SOME ISSUES OF TEACHING INFORMATICS IN THE TRAINING OF SPECIALISTS IN THE 
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АҲАМИЯТИ ОМӮЗИШИ ИЛМИ ФИЗИКА БАРОИ ФАЪОЛИЯТИ КАСБИИ 

МИНБАЪДАИ МУТАХАССИСОНИ СОҲАИ ТИБ 
 

Шерматов Д.С., Тӯйчиев А.А., Ибронов С.С., Мирзоахмедов М.Х. 

Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино 
 

Омӯзиши физика дар донишгоҳи тиббӣ барои донишҷӯ заминаи назариявию илмии ба 

организми зинда ва равандҳои дар он ҷорӣ нуфуз намуданро чун системаи ягона фароҳам 

меоварад. «Ин амал ҳамчунин имконият медиҳад, ки табиати физикӣ-химиявии ҳодисаҳои 
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ҳаётан муҳим ба ҳисоб гирифта шаванд, духтурони оянда бо донишҳои асосию усулҳои ташхиси 

физикӣ ва биофизикии муосир, инчунин табобати беморон, донистани сохт ва тарзи истифодаи 

асбобу дастгоҳҳое, ки ба маънои томаш ҷанбаи физикӣ доранд, таъмин гарданд» [1, с. 2-5]. 

Бешубҳа, донистани илми физика барои фаъолияти касбии минбаъдаи мутахассисони 
соҳаи тиб дар ҳалли масъалаҳои ҳирфавӣ муҳим ва зарур аст. Аз ин рӯ, таълими фанни физика 

зимни тайёр намудани табибони оянда дар донишгоҳҳои тиббӣ аҳамияти хосе пайдо мекунанд. 

Зери мафҳуми масъалаҳои касбӣ ё ҳирфавӣ, ки барои ҳалли онҳо тайёр намудани донишҷӯ-табиб 

дар донишгоҳҳои тиббӣ зарур аст, фаъолияти пешгирӣ, ташхис ва табобати беморон дар назар 
дошта мешавад. Фанни физика заминаи омӯзиши як қатор фанҳои тахассусӣ ба ҳисоб рафта, 

робитаи байнифанниро бо фанҳои тиббӣ-биологӣ (физиология, анатомия) таъмин месозад, 

омӯзиши он метавонад дар тайёр намудани табибони оянда барои ҳалли масъалаҳои пешгирӣ, 
ташхис ва табобат саҳми беандоза гузорад. Ин хулоса ба таҳлили стандартҳо, маҷмӯи 

барномаҳои намунавӣ аз фанни физика ва як қатор фанҳои тиббӣ–биологӣ (анатомия, 

физиология ва ғайра) дар донишгоҳҳои тиббӣ асос ёфтааст. 

Таҳаввули методҳои физикии ташхис ва табобат, ки минбаъд табибони оянда аз он ба таври 
васеъ истифода хоҳанд бурд, фарогири асбобҳои муосир буда, аз мутахассис-табиби оянда 

донишу малакаҳои зиёдеро талаб мекунад. Донишҷӯён таҳияву истифодаи методҳои нави 

ташхис ва табобатро дар асоси мисолҳои одии биологие, ки зимни равандҳои организми инсон 
ба амал меоянд, дар рафти омӯзиши физикаи тиббӣ ва биологӣ ҳатман бояд аз худ намоянд. 

«Организми инсон яке аз системаҳои мураккаби кибернетикии худидоракунанда мебошад» [1, с. 

2]. Дар ин гуна система ҳамаи қонунҳои физика, аз ҷумла механика (системаи такягоҳу ҳаракат), 

физикаи молекулавӣ (раванди мубодилаи моддаҳо), гидродинамика (ҳаракати хун дар рагҳои 
хунгард), электрик (системаи асаб), оптика (узвҳои биноӣ), физикаи атомиву ядро ва ҳоказо амал 

мекунанд. Вайроншавии яке аз ин равандҳои физикӣ ба пайдо шудани ягон беморӣ оварда 

мерасонад. Табибе, ки ин қонунҳоро хуб аз худ кардааст, сари вақт ва бехато бо ёрии асбобҳои 
тиббӣ ва компютер ташхис гузаронида, табобатро оғоз мекунад. Омӯзиши физикаи тиббӣ дониш 

ва малакаҳои зиёдеро дар ихтиёри донишҷӯён мегузорад, ки минбаъд барояшон дар омӯзиши 

фанҳои тиббӣ, ба мисли физиология, рентгенология, гигиена ва ғайра, инчунин фанҳои дорусозӣ 

(технологияи тайёркунии доруҳо) ба кор хоҳанд рафт. 
Яке аз шаклҳои махсуси корҳои таълимӣ дар донишгоҳи олӣ машғулияти амалӣ буда, он 

яке аз роҳҳои муҳимми тайёрии физикӣ-техникии донишҷӯ-табиб ба ҳисоб меравад. 

Машғулиятҳои амалӣ имконият медиҳанд, ки донишҷӯ маҳорати истифодабарӣ аз асбобҳои 
ченкунандаи асосӣ, кор бо дастгоҳи зарурӣ, таҳияи натиҷаҳои ченкунӣ ва истифодаи техникаи 

ҳисоббарорро такмил диҳад. Иҷроиши корҳои лабораторӣ барои донишҷӯ-табиб зарур буда, он 

донишҳои физикиро васеъ ва мукаммал намуда, малакаю маҳорати истифодаи донишҳои дар 

ҷараёни машғулиятҳои назариявӣ азхуднамударо ҳангоми ҳалли масъалаҳо ва корҳои 
мустақилона зиёд мекунад. 

Агар зимни машғулиятҳои назариявӣ асосҳои илмӣ-физикӣ дониш дар шакли умумӣ ба 

миён ояд, пас мақсад аз машғулиятҳои амалӣ ривоҷ додани малакаҳои эксперименталӣ ҳангоми 
ба амал баровардани таҳқиқоти гуногун мебошад. 

Зимни машғулиятҳои назариявӣ асосҳои назариявии дониш ташаккул мёбанд, ки онҳо 

барои минбаъд аз тарафи донишҷӯён дар сатҳи хуб аз худ шудани маводи таълимӣ замина хоҳанд 

гузошт. Ҳангоми машғулиятҳои амалӣ ба донишҷӯён имконияти аз худ намудани усулҳои асосии 
физикии таҳқиқот ва маҳорати истифодабарӣ аз онҳо дар фаъолияти амалӣ пешкаш карда 

мешаванд. 

Ҳар як машғулияти амалӣ аз пешниҳоди қоидаҳо ва шароити кор бо асбобҳои махсус оғоз 
меёбад, ки таҳияи натиҷаҳои ченкунии физикӣ бо ёрии назарияи эҳтимолият ва статистикаи 

математикӣ аз ҷумлаи он аст. Барои пурзӯр намудани таваҷҷуҳи донишҷӯён ба кори мавриди 

назар ва фаъолтар намудани қобилияти фикррониашон зарур аст, ки онҳо ба таври мустақилона 

формулаҳои ҳисобкуниро истифода намуда, қиматҳои бо роҳи таҷрибавӣ гирифташударо дар 
формулаҳои ҳисобкунӣ гузошта, натиҷаҳои таҳқиқотро ҳисоб кунанд. 

Дар раванди омӯзиш ҳангоми иҷро намудани корҳои лабораторӣ аз ҷониби донишҷӯён 

масъалаҳои зерини тарбиявӣ низ ҳал карда мешаванд: 

 мукаммал намудани сатҳи дониш ва системанокии он; 
 шиносоӣ бо дастгоҳи таҷрибагузаронӣ ва усулҳои кор бо он; 

 ҳосил намудани маҳорати ташкил ва амалигардонии таҷрибаҳо; 

 ташаккули эҳсоси мустақилияти донишҷӯ дар раванди таълим. 
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Аз ин сабаб, мо ба ғайр аз корҳои лаборатории анъанавӣ, боз барои мутахассиси ояндаи 

соҳаи тиб корҳоеро интихоб намудем, ки онҳо аз як сӯ ҳамгироии илмҳои тиб ва физика ва аз 

ҷониби дигар, муҳимму зарур будани донишҳои физикиро барои фаъолияти ояндаи тахассусии 

донишҷӯ-табиб инъикос медиҳанд. Инҳо корҳои лабораторие мебошанд, ки ба талаботи 

донишҷӯён дар заминаи дарёфти дониши сифатан хуб ҷавобгӯ ҳастанд. 

Омӯзиши донишҷӯ-табиб дар худ вазифаи самтноки касбиро таҷассум мекунад, ки он дар 

донишҷӯён маҳорати фикрронии мантиқӣ ва асосноккардашударо ривоҷ медиҳад; маҳоратҳои 

дарккунӣ, пешбурди фаъолияти амалӣ, таҳқиқкунӣ, рӯҳияи эҷодӣ ва ғайраҳоро пайдо ва вусъат 

мебахшад; ҷаҳонбиниро васеъ мекунад, инчунин малака ва маҳоратро инкишоф медиҳад. 

Ҳангоми иҷрои корҳои амалӣ дар донишҷӯён функсияи тарбиявии таълим зоҳир гардида, 

ба ташаккули сифатҳои шахсии онҳо ба монанди зиракӣ, тезфаҳмӣ, мақсаднокӣ, эҷодкорӣ ва 

ғайраҳо мусоидат мекунад. 

Инчунин зимни робитаи байнифаннӣ, ки таҷассумкунандаи функсияи муҳимми 

интегратсионист, бо ёрии корҳои лаборатории додашуда дониши умумии аз якчанд фанни 

гуногун ҳосилшуда мустаҳкам мегардад. Корҳои лаборатории интегронидашудаи физика, ки ба 

раванди таълим дохил карда шудаанд, омили мақсадноккунии асосӣ буда, дар ҷараёни таълим 

барои омӯзиши физика аз ҷониби табибони оянда муҳим ба ҳисоб мераванд. 

Аз тарафи дигар, омӯзиши ин фан дар баланд бардоштани сифати таҳқиқоти илмии марбут 

ба тиб мусоидат намуда, барои васеъ истифода бурдани риёзиёт (математика) замина фароҳам 

меоварад. Бинобар ин, дар ҷараёни таълим омӯзиши баъзе масъалаҳо ва асосҳои риёзиёти олӣ ба 

назар гирифта шудааст. 

Ба мо маълум аст, ки пас аз якчанд маротиба чен кардани бузургии номаълуму 

ченшавандаи физикӣ хатоҳое, ки ҳангоми ченкунӣ дида шудааст, ҳисоб карда мешаванд. Ҳисоб 

кардани хатоҳои ченкунӣ нишон медиҳад, ки мо бузургии ҳосилшударо то чӣ андоза дуруст чен 

кардаем. Ҳисобу китоби хатоҳои ченкуниро дар мисоли андозагирии часпакии моеъ бо ёрии 

визкозиметри Оствальд дида мебароем [3, с. 4]. 

Дар чаҳорчӯбаи ин усул часпакии моеи таҳқиқшаванда бо формулаи 

 𝜂х=𝜂0𝜌х𝑡х𝜌0𝑡о (1) 

ифода меёбад. 

Зимнан 𝜂0-часпакии моеи эталонӣ (об), 𝜂х- часпакии моеи таҳқиқшаванда, 𝜌0-зичии моеи 

эталонӣ (об), 𝜌х-зичии моеи таҳқиқшаванда (спирт), 𝑡0-вақти ҷоришавии моеи эталонӣ (об) ба 

воситаи капилляри вискозиметр, 𝑡х- вақти ҷоришавии моеи таҳқиқшаванда (спирт) ба воситаи 

капилляри вискозиметрро ифода месозанд. 

Азбаски бузургиҳои 𝜂0=0,0104 Па∙с, 𝜌х=800кгм3 ва 𝜌0=1000 кгм3 дар шароити додашуда 

доимӣ мебошанд, аз ин рӯ, онҳоро бо формулаи А ишора намуда, ҳисоб мекунем: 

А=𝜂0𝜌х𝜌0=0,0104∙8001000=0,00832 Па∙с 

Пас аз ишоракунӣ формулаи (1) чунин шаклро ба худ мегирад: 

 𝜂х=А𝑡х.м𝑡0.м (2) 

Чунонки аз формулаи (2) бармеояд, мо барои ёфтани часпакии моеи таҳқиқшаванда бояд 

вақти ҷоришавии моеи таҳқиқшавандаи 𝑡𝑥 ва вақти ҷоришавии моеи эталонии 𝑡0-ро чен кунем. 

Барои аниқ чен намудани часпакии моеи таҳқиқшаванда, мо вақтҳои 𝑡𝑥 ва 𝑡0-ро якчанд маротиба 

чен мекунем: 𝑡01=72с𝑡𝑥1=121с 𝑡02=70с𝑡𝑥2=120с 𝑡03=71с𝑡𝑥3=121с 𝑡04=72с𝑡𝑥4 =121с 

𝑡05=71с𝑡𝑥5=121с 𝑡06=72с𝑡𝑥6=121с 𝑡07=70с𝑡𝑥7=120с 𝑡08=71с𝑡𝑥8=122с 𝑡09=72с𝑡𝑥9=122с 

𝑡010=71с𝑡𝑥10=121с 

Сипас қиматҳои миёнаи арифметикии <𝑡0> ва <𝑡𝑥>-ро ҳисоб мекунем: 

<𝑡0> =72+70+71+72+71+72+70+71+72+7110=71,2с. <𝑡𝑥> 

=121+120+121+121+121+121+120+122+122+1215=121с. 

Қимати миёнаи часпакии моеи таҳқиқшавандаро муайян мекунем: <𝜂𝑥> 

=А<𝑡𝑥><𝑡0>=0,0083212171,2=0,014 Па∙с 

Барои баҳо додан ба хатоҳои ченкунӣ аз формулаҳои математикаи статистикӣ ҳангоми ду 

тарзи ҳисобкунӣ истифода бурда, ба чунин натиҷа мерасем: 

Тарзи якум. 

1. Хатои квадратии миёнаи вақти ҷоришавии моеи эталониро ҳисоб мекунем: 

𝑆𝑡0 =√(<𝑡0>−𝑡01)2+(<𝑡0>−<𝑡0.2)2+(<𝑡0>−𝑡0.3)2+⋯+(<𝑡0>−𝑡10.)210−1= 

= √(71,2 −72)2+(71,2 −70)2+(71,2 −71)2+⋯+(71,2 −71)210−1 = 0,8 с 
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2. Хатои квадратии миёнаи вақти ҷоришавии моеи таҳқиқшавандаро бо истифода аз 

формулаи зерин ҳисоб мекунем:  

𝑆𝑡𝑥 =√(<𝑡𝑥>−𝑡𝑥.1)2+ (<𝑡𝑥>−𝑡𝑥.2)2+ (<𝑡𝑥>−𝑡𝑥.3)2+⋯+ (<𝑡𝑥>−𝑡𝑥.10.)210−1= 

= √(121 −121)2+ (121 −120)2+ (121 −121)2+⋯+(121−121)210−1 =0,67 с 

3. Хатои квадратию миёнаи вобаста ба часпакии моеи таҳқиқшаванда вобастаро дар асоси 

формулаи зерин ҳисоб мекунем: 

𝑆𝜂𝑥=А<𝑡о>√𝑆2𝑡х+𝑆2𝑡0<𝑡2х><𝑡2о>=0,0083271,2√0,672+0,82121,2271,22=0,00018 Па∙с 

1. Интервали боваринокро бо формулаи зерин ҳисоб мекунем: 

∆ηх=Sηх∙tр∙n√n 

Зариби Стьюдент (𝑡р∙𝑛) ҳамчун қимати эҳтимолияти боваринок Р=0,95 барои таҳқиқоти 

тиббӣ-биологӣ қабул гардидааст. Ҳангоми n=10 будани бузургии дахлдор шумораи ченкуниро 

аз ҷадвал меёбем, ки он муодили 𝑡0,95;10=2,3 мебошад. 

Аз ин ҷо: ∆𝜂𝑥=0,00018∙2,3√10=0,00013 Па∙с 

2. Хатои нисбии ченкуниро ҳисоб мекунем: 

Е=∆𝜂𝑥<𝜂𝑥>∙100%=0,00013∙1000,014=0,92% 

3 Натиҷаи интиҳоии ҳисобу китоби ченкуниро дар намуди 𝜂𝑥=(<𝜂𝑥>±∆𝜂𝑥) Па∙с менависем. 

𝜂𝑥=(0,014±0,00013)Па∙с 

Тарзи дуюм: 

Барои ҳар яқ қимати вақтҳои 𝑡0 ва 𝑡𝑥 часпакии моеи таҳқиқшавандаро ҳисоб мекунем: 

𝜂𝑥1=А𝑡х1𝑡01=0,0083212172=0,0140 Па·с 𝜂𝑥2=А𝑡х2𝑡02=0,0083212070=0,0143 Па·с 

𝜂𝑥3=А𝑡х3𝑡03=0,0083212171=0,0142 Па·с 

𝜂𝑥4=А𝑡х4𝑡04=0,0083212272=0,0141Па·с 

𝜂𝑥5=А𝑡х5𝑡05=0,0083212171=0,0142Па·с 

𝜂𝑥6=А𝑡х6𝑡06=0,0083212172=0,0140 Па·с 𝜂𝑥7=А𝑡х7𝑡07=0,0083212070=0,0143 Па·с 

𝜂𝑥8=А𝑡х8𝑡08=0,0083212271=0,0143 Па·с 𝜂𝑥9=А𝑡х9𝑡09=0,0083212272=0,0141 Па·с 

𝜂𝑥10=А𝑡х10𝑡010=0,0083212171=0,0142 Па·с 

Қимати миёнаи часпакиро ҳисоб мекунем: 

<𝜂𝑥>=𝜂𝑥1+𝜂𝑥2+𝜂𝑥3+⋯+𝜂𝑥105=0,0140+0,0143+0,0142+⋯+0,01425=0,0142 Па∙с 

Хатои квадратию миёнаи ба часпакии моеи таҳқиқшаванда вобастаро бо формулаи зерин 

ҳисоб мекунем:  

Sηх=√(ηх.м−ηх1)2+(ηх.м−ηх2)2+(ηх.м−ηх3)2+⋯+ (ηх.м−ηх10)210−1∙ 

Sηх=√(0,0142−0,0140)2+(0,0142−0,0143)2+(0.0142−0,0142)2+⋯ 
+(0,0142− 0,0142)210−1 = 3,6∙10−4∙ Па· с 

Интервали боваринокро ҳисоб мекунем: 

∆ηх=Sηх∙tр∙n√n=3,6∙10−4∙2,8√5=4,5∙10−4=0,00045 Па∙с∙ 

Натиҷаи ниҳоии ҳисобу китоби ченкуниро ба намуди 𝜂𝑥=(<𝜂𝑥>±∆𝜂𝑥)Па∙с менависем: 

𝜂𝑥=(0,0142±0,00045)Па∙с∙ 

Хатои нисбии ченкуниро ҳисоб мекунем:  

Е=∆𝜂𝑥<𝜂>∙100%=0,000450,0142∙100%=3,2%∙ 

Ончунон ки аз интервали бовариноки часпакии моеи таҳқиқшаванда барои ду тарзи 

ҳисобкунӣ бармеояд, хатои мутлақе, ки ба воситаи тарзи ҳисобкунии якум ҳосил шудааст, назар 

ба натиҷаи ҳосилшуда тавассути тарзи дуюм тақрибан сеюним маротиба камтар аст. Аз ин ҷо 

бармеояд, ки ба донишҷӯён аз усули якум истифода бурдан бештар мувофиқи мақсад аст. 
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АҲАМИЯТИ ОМӮЗИШИ ИЛМИ ФИЗИКА БАРОИ ФАЪОЛИЯТИ КАСБИИ МИНБАЪДАИ 

МУТАХАССИСОНИ СОҲАИ ТИБ 
 

Дар мақолаи мазкур қайд шудааст, ки донистани илми физика барои фаъолияти касбии минбаъдаи 

мутахассиси соҳаи тиб дар ҳалли масъалаҳои ҳирфавӣ муҳим ва зарур аст. Аз ин рӯ, омӯзондани фанни 

физика зимни тайёр намудани табиби оянда дар донишгоҳи тиббӣ аҳаммияти махсус пайдо мекунад. 

Инчунин дар мақола масъалаи истифода бурда шудани формулаҳои усулҳои математикаи 

статистикӣ оварда шудааст, ки онҳо маъмулан ҳангоми иҷрои корҳои лабораторӣ барои баҳо додан ба 

хатоҳои рӯйдода ба кор бурда мешаванд. 

КАЛИДВОЖАҲО: масъалаҳои физикӣ, табобат, ташхис, робитаи байнифаннӣ, часпакӣ, интервали 

боваринок, зариби Стюдент, моеи эталонӣ, моеи таҳқиқшаванда, зичии моеъҳо, омӯзиш, фаъолияти касбӣ, 

усули Оствальд, намуди хатоҳо. 
 

ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ-МЕДИКОВ 
 

В данной статье отмечено, что знание физики важно и необходимо для будущей деятельности 

специалистов-медиков при решении профессиональных задач. Поэтому обучение физике в медицинском 

университете при подготовке будущих врачей приобретает особое значение. 

Также в статье затронуты проблемы использования формул методов математической статистики, 

которые широко применяются при выполнении лабораторных работ для оценки допущенных ошибок. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физические задачи, лечение, диагностика, меж предметная связь, вязкость, 

доверительный интервал, коэффициент Стьюдента, эталонная жидкость, исследуемая жидкость, 

плотность жидкостей, изучение, профессиональная деятельность, метод Освальда, виды ошибок. 
 

THE IMPORTANCE OF STUDYING PHYSICS FOR FURTHER MEDICAL SPECIALISTS 
 

Knowing physics for further activity of medical specialist is important and necessary in solving professional 

tasks are given in this article. That is why teaching physics subject while training future doctor in the Medical 

University has special importance. 

Problems of using formulas of mathematical statistics method is given in the article, which are used mostly 

in carrying out of laboratory works to give marks for mistakes. 

KEY WORDS: physics problems, treatment, diagnose, inter-subject relation, sticky, reliable interval, 

Student’s coefficient, etalon fluid, research fluid, fluid consolidation, studying, professional activity, Ostwald 

method, types of mistakes 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Шерматов Дусназар Саидович, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующей кафедрой медицинской и биологической физики с основами информационных 

технологий ТГМУ имени А. Сино. Тел.: (+992) 919-04-49-48; е-mail: erkin_sermatov@list.ru.  

Туйчиев Абдужабор Ашурович, кандидат педагогических наук, доцент, кафедры медицинской и 

биологической физики с основами информационных технологий ТГМУ имени А. Сино. Тел.: (+992) 900-

99-09-55. 

Ибронов Сайризвон Сайдэхсонович, ассистент кафедры медицинской и биологической физики с 

основами информационных технологий ТГМУ имени А. Сино. Тел.: (+992) 903-20-01-80. 

Мирзоахмедов Меликузи Хамидович, ассистент кафедры медицинской и биологической физики с 

основами информационных технологий ТГМУ имени А. Сино. Тел.: (+992) 987-74-25-62. 

 

    ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ СИФАТИИ МАЗМУНИ КИШОВАРЗИДОШТАИ ФИЗИКӢ 

ДАР МАШҒУЛИЯТҲОИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ   
 

Боев С.Г. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Умаров У.С. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

Комилӣ А.Ш. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Яке аз роҳҳои татбиқи назария бо амалия ва барқарор намудани робитаи байни илм ва 

истеҳсолот, ин ҳалли масъалаҳои физикии мазмуни кишоварзиидошта дар дарсҳо ва 

машғулиятҳои фанни технология мебошад. Ҳалли масъалаҳои физикии мазмунашон кишоварзӣ 

яке аз воситаҳои мусоид ва дастрасе мебошад, ки хонандагон донишҳои физикии худро дар 

амалия татбиқ мекунанд. Ҳалли масъалаҳои физикии мазмунашон кишоварзӣ барои 

амаликунонии тарбияи меҳнатии хонандагон имконият фароҳам оварда, онҳоро бо асосҳо 

истеҳсолоти кишоварзии муосир ошно месозад.  

Дар раванди таълим ҳалли масъалаҳо асосан барои сайқал додани маҳорат, малакаҳо ва 

мустаҳкамкунии дониши хонандагон истифода мешавад. Ҳалли масъалаҳо ҷузъи таркибии 
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аксари машғулиятҳоро ташкил медиҳад ва барои ташаккул додани донишу татбиқи он, тақвият 

додани тафаккури фикрӣ ва инкишофи маҳорату малакаи амалии хонандагон кӯмак мерасонад. 

Ҳалли масъалаҳо, аз ҷумла ҳалли масъалаҳои физикии мазмунашон кишоварзӣ ҳамчун воситаи 

таълиму тарбия буда, ҳалли онҳо дар донишомӯзӣ, татбиқи дониш ва инкишофи маҳорату малака 

мақсад ва методи таълим мебошад. Ҳалли масъалаҳо, инчунин воситаи самарабахши азхудкунии 

дониш мебошад [1, с. 5].   

Ҳангоми ҳалли масъалаҳои аҳамияти амалидошта ва масъалаҳое, ки ба тарбияи меҳнатии 

хонандагон мусоидат менамоянд, хонандагон бояд асосҳои физикии равандҳои кишоварзиро, ки 

дар гузариши ин равандҳо аён мегарданд, мушоҳида намоянд, вагарна ҳалли масъала ба 

амалишавии мақсади гузошташуда мусоидат намекунад. Одатан, чунин масъалаҳо – сифатианд, 

яъне масъалаҳои сифатии мазмуни кишоварзиидошта. Мутолиаи матни масъалаҳои сифатии 

мазмуни кишоварзиидошта дар кори ба меҳнат тайёр кардани хонандагон самарабахш таъсир 

мекунад. Инчунин, ҳалли масъалаҳои сифатии мазмуни кишоварзиидошта фикрронии 

абстрактии хонандагонро инкишоф дода, ба ташаккулёбии фикрронии мантиқии онҳо мусоидат 

мекунад [4].    

Омӯзиш, таҳлил ва мушоҳидаҳои мо нишон медиҳанд, ки ҳангоми ҳалли масъалаҳо 

диққати асосӣ бояд ба ҳалли масъалаҳои сифатии мазмуни кишоварзиидошта равона карда 

шавад, чунки ҳангоми ҳалли ин навъи масъалаҳо хонандагон моҳияти ҳодисаҳои физикиро 

хубтар дарк карда, барои мустақилона ҳал кардани масъалаҳои миқдории мазмуни 

кишоварзиидошта ва умуман, мустақилона ҳал кардани масъалаҳои физикӣ омода мешаванд.   

Масъалаҳои сифатии мазмуни кишоварзиидошта – масъалаҳое мебошанд, ки дар матни 

онҳо равандҳои асосӣ ва амалиёти иҷрошавандаи хоҷагии кишоварзӣ инъикос ёфтаанд. Дар 

байни масъалаҳои сифатии мазмуни кишоварзиидошта диққати моро пеш аз ҳама масъалаҳое 

ҷалб намуданд, ки мазмуни матн ва ҳалли онҳо ба тарбияи меҳнатии хонандагон мусоидат 

мекунанд. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки ин навъи масъалаҳо барои амиқтару мустаҳкамтар 

азхуд кардани донишҳои физикӣ мусоидат карда, қобилияти фикронии хонандагонро инкишоф 

медиҳанд[6].   

Дар зер намунаи ҳалли чунин масъалаҳои пешниҳод мекунем.  

1. Пеш аз сармои зимистон бехи дарахтҳои мевадиҳандаро бо торф, пору ва хасу хошок 

мепӯшонанд. Ин тадбир чӣ зарурат дорад?  

Хонандагон пас аз мушоҳида ба чунин хулоса омаданд: торф, пору, хасу хошок ковоканд 

барои ҳамин ҳам гармиро бад мегузаронанд, зеро дар байни ҳиссачаҳои онҳо ҳаво мавҷуд аст. Аз 

ин рӯ, бо мақсади аз сармои зимистон ҳимоя кардани дарахтҳои мевадиҳанда бехи онҳоро бо 

торф, пору ва хасу хошок мепӯшонанд. 

2. Бо мақсади аз таъсири сармо муҳофизат кардани зироати сабзавот хокро сахттар 

мекунанд ва ё ба таври сунъӣ об мемонанд. Сабаби ин чораҳо чист?  

Ҳал: сахттар кардани хок қобилияти гармигузаронии он ва ба зироат омадани гармиро зиёд 

мекунанд; обмонии сунъӣ боиси конденсатсияи буғи об дар қабати рӯизаминии ҳаво ва аз ин рӯ, 

хориҷшавии гармӣ мегардад. 

3. Мулчиронӣ чист? Он бо кадом мақсад татбиқ мешавад? 

Ҳал: мулчиронӣ –ин рӯйи хокро бо торф, пору, хокистар, хасу хошок ва ғайра пӯшонидан 

аст; ин усули агротехникӣ қобилияти гармифурубарии хокро зиёд карда, барои нисбатан барвақт 

кишт кардани зироатҳои хоҷагии кишоварзӣ ва инкишофи онҳо шароит муҳайё мекунад.  

4. Дар заминҳои кораме, ки дучори хушксолӣ гардида метавонанд, мекӯшанд, ки барфро 

ҳарчи зиёдтар нигоҳ доранд. Ин тадбир на танҳо воситаи хуби нигоҳ доштани намии хок 

мебошад, балки боз имкон медиҳад, ки кишти тирамоҳӣ аз сармои қаҳратун эмин бимонад. Шумо 

бунёди физикии амали нигоҳ доштани барфро чӣ тавр шарҳ медиҳед? 

Ҳал: дар байни кристаллчаҳои барф ҳаво мавҷуд аст, ки қобилияти гармигузаронии он кам 

аст, яъне гармиро бад мегузаронад. Аз ҳамин сабаб барф кишти тирамоҳиро аз сармои қаҳратун 

муҳофизат мекунад. 

5. Аз нуктаи назари физикӣ шарҳ диҳед, ки чаро шудгори на он қадар чуқури хок 

(култиватсия) барои нигоҳ доштани гармӣ мусоидат мекунад? 

Ҳал: дар байни ҳиссачаҳои хоки шудгоршуда (ковок) ҳаво ҷойгир аст, ҳаво бошад гармиро 

бад мегузаронад ва намегузорад, ки хок гарм шуда, оби дар таркиби он мавҷудбуда бухор шавад.  

6. Ковок (мулоим)-кунии хок ба гармигузаронии он чӣ хел таъсир мерасонад?  

Ҳал: ковоккунии хок гармигузаронии онро кам мекунад, зеро дар байни ҳиссачаҳои хоки 

ковок ҳаво ҷойгир мешавад, ки он гармиро бад мегузаронад. 
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7. Гармигузаронии хокро чӣ хел кам кардан мумкин аст? 

Ҳал: гармигузаронии хокро бо роҳи шудгоркунӣ (мулоимкунӣ, ковоккунӣ)-и он кам 

кардан мумкин аст. 

8. Бо кадом мақсад гирд-гирди қитъаҳои заминҳои корам дарахту буттаҳо мешинонанд? 

Ҳал: пас аз мушоҳидаи қитъаи замини корам хонандагон ба чунин хулоса омаданд: 

дарахту буттаҳои гирд-гирди қитъаҳои заминҳои корам шунонидашуда суръати шамолро кам 

карда, раванди буғшавии обҳои таркиби хокро суст мекунанд. Аз ин рӯ, намии хоки заминҳои 

корам муддати дуру дароз нигоҳ дошта мешавад.  

9. Барои аз гулкунии барвақт (бармаҳал) боздоштани дарахтҳои мевадиҳанда танаи онҳоро 

бо оҳак сафед мекунанд ва маҳлули оҳакро дар бехи онҳо мепошанд. Ин чӣ зарурат дорад? 

Ҳал: танаи дарахтҳои мевадиҳандаро барои он сафед карда, дар бехи онҳо маҳлули оҳак 

мепошанд, ки ранги сафед нурҳои Офтобро инъикос мекунад ва аз ин рӯ, ҳам танаи дарахтон ва 

ҳам хоки бехи онҳо гарм намешавад. Вақте ки ба дарахт гармӣ таъсир накард вай аз барвақт 

гулкунӣ бозмемонад.  

10. Дар кадом фасли сол ва бо кадом мақсад дар боғи дарахтҳои мевадиҳанда оташ гиронда 

дуд мекунанд?  

Ҳал: дар рӯзҳои хунуки фасли тирамоҳ бо мақсади аз хунукӣ эмин доштани дарахтҳои 

мевадиҳанда дар боғ дуд мекунанд. Дуди гарм боло баромада ҳавои атрофи мағчаҳои дарахтҳоро 

гарм мекунад. Дар натиҷа ба муғчаҳои дарахтҳои мевадиҳанда хунукӣ таъсир намекунад. Нурҳои 

инфрасурх (ултрабунафш) аз қабатҳои дуд инъикос шуда, дар сатҳи замин нигоҳ дошта 

мешаванд ва раванди нигоҳдории гармӣ меафзояд. 

Қайд кардан ҷоиз аст, ки дар ҷараёни саёҳат мо ҷавоби ҳар як хонандаро ба ҳисоб 

гирифтем, вале баҳои онҳоро эълон накардем. 

Дар охир ба сифати вазифаи хонагӣ мо ба хонандагон ҳал кардани чунин масъалаҳоро 

супориш додем:  

1. Барои аз хунукӣ эмин доштани дарахтҳои мевадиҳандаи навбар шохаҳои онҳоро бо латта 

ва ё плёнкаи полиэтиленӣ мепечонанд. Ин тадбир чӣ зарурат дорад? 

2. Шифти гармхонаҳоро шишабандӣ кардан чӣ зарурат дорад? 

Хулоса, дар ҷараёни дарс ҳал кардани чунин масъалаҳо хонандагонро ба амалиёти меҳнатӣ 

шинос намуда, дар онҳо малакаҳои меҳнатӣ ташаккул медиҳад ва хонандагон боварӣ ҳосил 

мекунанд, ки донишҳои физикӣ барои самарабахш ва пурмаҳсул меҳнат кардан кӯмак 

мерасонанд [3, с. 4].  
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ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ СИФАТИИ МАЗМУНИ КИШОВАРЗИДОШТА  

ДАР МАШҒУЛИЯТҲО ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ   
 

Мақола ба проблемаи ҳалли масъалаҳои сифати мазмуни кишоварзидошта дар машғулиятҳои фанни 

технология дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бахшида шудааст. Муаллифон нақши масъалаҳои 

физикии мазмуни кишоварзидоштаро асоснок карда доир ба ҳалли чунин масъалаҳо якчанд намуна 

овардаанд.    

КАЛИДВОЖАҲО: масъала, масъалаи физикӣ, ҳалли масъалаҳо, масъалаҳои физикии мазмуни 

кишоварзидошта, масъалаҳои сифатӣ, дониш, маҳорат, малака, малакаҳои меҳнатӣ, тарбияи меҳнатӣ, 

масъалаҳои миқдорӣ, гармигузаронӣ, бахоршавӣ, нурҳои инфрасурх, нурҳои ултрабунафш. 
 

РЕШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРЕДМЕТУ ТЕХНОЛОГИИ   
 

Статья посвящена проблеме решения качественных задач сельскохозяйственного содержания на 

занятиях по предмету технологии, в общеобразовательных учреждениях. Авторамы обоснована роль 

физических задач сельскохозяйственного содержания в деле трудового воспитания учащихся и приведены 

примеры решения таких задач.    
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: задача, физическая задача, решение задач, физические задачи 

сельскохозяйственного содержания, качественные задачи, знание, умение, навыки, трудовые навыки, 

трудовое воспитания, количественные задачи, теплопроводность, испарение.   
 

THE DECISION OF PHYSICAL PROBLEMS OF THE AGRICULTURAL CONTENT  

IN CLASSES OF TECHNOLOGY  
 

The article is devoted a problem the decision of physical problems of the agricultural content in classes of 

technology subject, in educational institutions. By the authors it is proved a role of physical problems of the 

agricultural maintenance on labour education of pupils and it is resulted examples of the decision of such problems.   

KEY WORDS: a problem, a physical problem, the decision of problems, physical problems of the 

agricultural maintenance, qualitative problems, knowledge, ability, skills, lab our skills, lab our education, 

quantitative problems, heat conductivity, evaporation.  
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ИҚТИСОДИЁТ                    ЭКОНОМИКА 

 

МОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ КОРХОНАҲОИ АВТОМОБИЛГАРДИ 

МУСОФИРКАШОН ВА ТАРТИБ ДОДАНИ ҶАДВАЛИ ХАТСАЙРҲОИ  

МУНТАЗАМИ ҲАМЛУ НАҚЛИ АВТОМОБИЛИИ МУСОФИРОН 
 

Раҷабов Р.К. 

Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон 

Абдуллоева Н.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Нақлиёт яке аз муҳимтарин инфрасохтори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, ҳиссаи 

нақлиёт дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва яке аз самтҳои асосӣ ба инобат гирифта шудааст. 

Нақлиёти мусофиркашонии мусофирбар ба самаранокии иқтисодиёти кишвар таъсири беандоза 

дорад, зеро он алоқамандии муҳими байни истеҳсолоти мол, кор, хизматрасонӣ ва истеъмоли 

онҳо мебошад, ки қисми зиёди корҳо ва сафарҳои хизматӣ, фарҳангӣ ва ҳаррӯзаи аҳолӣ таъмин 

менамояд [1]. Хусусияти ташкили маблағгузории корхонаҳои нақлиётии ҷамъиятӣ ба 

хусусиятҳои соҳаҳои иқтисодиёт ва раванди истеҳсолот ва идоракунии ташкили истеҳсолот рост 

меояд. Нақлиёт ба соҳаҳои инфрасохтор вобастагии калон дорад, зеро хусусияти универсалии 

маҳсулотро муайян месозад. Ҳамин тариқ, рушду нумуӣ иҷтимоию иқтисодии корхонаҳои 

нақлиётӣ, ҳам зарурати ҳамоҳанг сохтани талаботҳои корхонаҳои соҳаҳои асосӣ, инчунин баланд 

бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ дар минтақа ва дар маҷмӯъ дар кишвар ба шумор рафта 

маҳсулотҳои ин корхонаҳо хидматрасониҳои иҷтимоӣ мебошанд. Истеҳсоли хизматрасониҳо 

берун аз корхона ва дар дохили он амалӣ карда мешаванд асосан аз омилҳои экологӣ муайян 

карда мешаванд (истеъмолкунандагон, рақибон, табиӣ ва иқлимӣ шароитҳо, маҳдудиятҳои 

давлатӣ вобаста ба ҳолати роҳҳои нақлиётӣ, таъсири экологӣ, бехатарии ҳаракати нақлиётӣ). 

Истеҳсоли нақлиёти мусофиркашонӣ барои хизматрасонӣ метавонад барои оянда, ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдорӣ карда шавад, яъне раванди истеҳсолот бояд мувофиқи талабот, ки ташаккул додани 

иқтидори захираи захираҳоро талаб мекунад, ташкил намояд. 

Истеҳсол ва истеъмоли маҳсулоти дар як вақт мувофиқ аст, аз ҳамин лиҳоз 

нишондиҳандаҳои мушаххас ҳамчун воҳидҳои андозагирӣ барои маҳсулотҳои нақлиёт истифода 

мешаванд масалан: масофаи мусофир ва рақами мусофирон дар арзиши умумии воситаҳои пулӣ 

ва ҷорӣ, аввалин корхонаҳо аз корхонаҳои истеҳсолӣ ва сохтмонӣ саҳми назаррас доранд.  

Дар давоми сол истифода аз нобаробариҳо маънои онро дорад, ки дар ин робита, барои 

ноил шудан ба талаботи истеъмолкунандагон, иншоотҳои истеҳсолӣ бояд, барои бори «вазн» 

пешбинӣ шуда бошанд ва на миқдори миёнаи онро дар муддати муайян пешбини намоянд. 

Ҷиҳати объективии он бошад, ки дар заминаи истифодаи иқтидори истеҳсолӣ ба натиҷаҳои 

фаъолияти молиявӣ ва иқтисодӣ таъсири назаррас расонида мешавад яке аз мушкилоти муҳим 

дар идоракунии корхонаҳои нақлиёти мусофиркашон аст [2]. Сармоягузориҳо нисбат ба 

нақлиёти роҳи оҳан ва роҳҳои автомобилгарди мусофиркашон дар рушди нақлиёти 

мусофиркаши хурд дар масофаҳои кӯтоҳ ва дар айни замон хароҷоти нисбатан баландтар ба 

инобат гирифта шудааст ба чашм мерасад сармоягузорӣ карда мешавад [3]. 

Дар хароҷоти интиқол додани як қисми музди меҳнат, инчунин арзиши сӯзишворӣ, барқ, 

таъмир, вобаста ба хусусиятҳои нақлиёт, ки аксарияти воситаҳои асосӣ дар амал қарор доранд. 

Давлат ба муайян кардани нарх ва талабот барои маҳсулоти корпоративӣ, ки дар 

ташаккули низоми фармонҳои давлатӣ ва шаҳрӣ барои нақлиёти мусофиркашонӣ ва қабули 

интиқолдиҳандагон ба бозор дар асоси рақобат алоқаманд аст [1]. 

Зараррасонӣ бо сабаби он, ки тарифҳо барои интиқоли мусофирон (нархи биллинг) барои 

аҳолӣ дар поён арзиш доранд ҷойгир шудаанд. 

Хусусияти маҳаллии истеҳсолот ва истеъмоли хизматрасониҳои корхонаи давлатӣ дорои 

имконоти гузарондани вазифаҳои идоракунии раванди расонидани хизматҳо ба мақомоти 

маҳаллӣ мебошад. 
Ташаббускор кушодани хатсайрҳои нави доимамалкунанда ва ворид намудани тағйиротҳо 

ба хатсайрҳои амалкунандаи мусофирбарӣ тавассути нақлиёти автомобилӣ – мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва воқеъӣ шуда метавонанд. Тибқи талаботи 
ташаббускор, комиссияи босалоҳият аз ҳисоби намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатӣ, Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Мақомоти ваколатдори Вазорати нақлиёти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт, Бозрасии 
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давлатии автомобили Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, иттифоқи касаба ва 
иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҳамлу нақли автомобилӣ ва экспертҳои соҳаи ташкили ҳамлу нақли 
мусофирон санҷиши хатсайрҳои азнавкушодашаванда ва ё ворид намудани тағйироту иловаҳо 
ба хатсайрҳои амалкунандаро бо мақсади мутобиқат намудани вазъи техникӣ ва дараҷаи 
нигоҳдории роҳҳои автомобилгард бо талаботҳои бехатарии ҳамлу нақл мегузаронанд нақшаи 
хатсайр ва ҷадвали ҳаракатро тартиб дода, онҳоро ба тариқи зайл мувофиқа мекунанд: 

 ҳамлу нақли автомобилии мусофирон дар хатсайрҳои мунтазами байналмиллалӣ – бо 
мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатии вилоятҳо аз ҳудуде, ки тариқи он хатсайр 
мегузарад; 

 -ҳамлу нақли автомобилии мусофирон дар хатсайрҳои мунтазамӣ, байнишаҳрӣ 
(байнивилоятӣ), байнишаҳрии дохиливилоятӣ ва ноҳияҳои тобеъи марказ, наздишаҳрӣ ва шаҳрӣ 
- мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатӣ дар вилоят, шаҳр ва ноҳияе, ки хатсайр аз 
ҳудуди он мегузарад; 

 ҳамлу нақли автомобилии мусофирон дар хатсайрҳои мунтазами шаҳри Душанбе - 
Мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе.  

Раиси комиссияи босалоҳият новобаста аз хатсайри азнавкушодашаванда ва ё ворид 
намудани тағйирот ба хатсайрҳои мунтазам амалкунандаи байналмилалӣ - намояндаи Вазорати 
нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар хатсайрҳои мунтазами байнишаҳрӣ (байнивилоятӣ), 
байнишаҳрӣ (дохиливилоятӣ), наздишаҳрӣ ва шаҳрӣ - намояндаи сохтори ваколатдори Вазорати 
нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар хатсайрҳои мунтазами шаҳри Душанбе - намояндаи 
сохтори ваколатдори Мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, дониста 
мешавад [4]. 

Хатсайрҳои мунтазами доимоамалкунанда бо мақсади баҳогузорӣ ва мувофиқат намудани 
ҳолати техникии роҳ ва дараҷаи нигоҳдории инфрасохторҳои роҳҳои автомобилгард ба 
талаботҳои бехатарӣ бояд муоина карда шаванд. 

Муоина дар хатсайрҳои доимоамалкунанда аз ҷониби комиссияҳо на камтар аз як маротиба 
дар се сол гузаронида мешавад. Ба ҳайати комиссия метавонанд намояндагони мақомоти 
роҳдорӣ ё коммуналӣ, Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт, Бозрасии 
давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти ваколатдори 
Вазорати нақлиёт намояндагони ҷамъиятҳои ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, иттифоқҳои 
касаба ва иттиҳодияҳои ҷамъиятии соҳаи ҳамлу нақли автомобилӣ шомил бошанд. 

Дар асоси қарори комиссияи мазкур, раиси комиссия шиносномаи хатсайр, ҳаракати 
нақлиёти мусофирбарро дар се нусха тартиб медиҳанд ва бо тариқи зайл тасдиқ карда мешавад: 

 барои хатсайрҳои мунтазами байналмиллалӣ – Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон; 

 барои хатсайрҳои мунтазами байнишаҳрӣ, байнивилоятӣ, байнишаҳрии 
дохиливилоятӣ, инчунин ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ), наздишаҳрӣ ва шаҳрӣ – сохтори 
ваколатдори Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 хатсайрҳои мунтазами ҳамлу нақли автомобилӣ дар шаҳри Душанбе – мақомоти 
иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе; 

Дар ҳолати аз ҷониби интиқолдиҳандагон мунтазам таъмин карда нашудани ҷадвалҳои 
ҳаракати хатсайрҳои вобасташуда ва дар давоми 3 моҳи охир дар ҳаҷми аз 30 фисад кам таъмин 
шудани иҷроиши гардишҳои нақшавии хатсайр ҷадвалҳои ҳаракати ин муассиса бо Қарори 
Комиссия бекор карда мешаванд. Натиҷаи ҳар як муоина ва мувофиқатии ҷадвали ҳаракат дар 
санаде, ки барои кушодани хатсайр ва истифодабарии минбаъдаи хатсайрҳо аз рӯи ҷадвали 
муайяни ҳаракат бо ба ҳисобгирии анбӯҳи мусофирон пешбинӣ шудааст, қайд карда мешавад. 
Ҳангоми ошкор шудани номувофиқатӣ ба талаботи бехатарии ҳамлу нақл дар санад пешниҳоди 
комиссия дар бораи гузаронидани чорабиниҳои таъҷилӣ ва дурнамо ба хотири беҳтар ба роҳ 
мондани шароити ҳаракат ва огоҳ намудан аз садамаҳои нақлиётӣ дар хатсайрҳо дарҷ мегарданд. 
[5]. 

Санади муоина ба мақомоте, ки ҳайати комиссияро оид ба муоинаи хатсайрҳо барои ҳал 
намудани масъалаи кушодашавӣ ё давомдиҳии истифодаи хатсайрҳо, дидани чораҳои зарурӣ 
барои беҳтар намудани бехатарии ҳамлу нақл, ташкили назорат аз болои бартараф кардани 
камбудиҳои ҷойдошта тасдиқ намудааст, пешниҳод карда мешавад. 

Нусхаи санадҳо ба шахсоне, ки иншооти инфрасохторҳои нақлиёти автомобилӣ ба онҳо 
тааллуқ дорад, барои бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта, ҳамчунин ба 
интиқолдиҳандагоне, ки ба ҳамлу нақл дар хатсайрҳои муоинашуда машғуланд, бо мақсади онро 
ба сифати дастур истифода бурдан, муайян намудани ҷадвали минтақаҳои хатарнок, мӯътадил 
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кардани суръати ҳаракати воситаҳои нақлиёт фиристода мешавад. Ҳангоми мувофиқ набудани 
инфрасохторҳои роҳ ба талаботи бехатарии ҳамлу нақл, дар асоси санади санҷишии хатсайр, 
Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои 
дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти ваколатдори Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии дар мувофиқа бо ҳам дар бораи рад 
намудани кушодашавии хатсайр, тағйир додан ё қатъ кардани он қарор қабул мекунанд. 

Бо мақсади ба нақшагирии ташкил ва бақайдгирии хатсайрҳои нави мусофирбарӣ 
тавассути нақлиёти автомобилӣ дафтари қайд ҷорӣ карда мешавад: 

 доир ба хатсайрҳои мунтазами байналмиллалӣ – Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон; 

 хатсайрҳои мунтазами байнишаҳрӣ (байнивилоятӣ), байнишаҳрии дохиливилоятӣ, 
инчунин ноҳияҳои тобеъи марказ, ва шаҳрии ҳамлу нақли автомобилии мусофирон - сохтори 
ваколатдори Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 хатсайрҳои мунтазами шаҳрии ҳамлу нақли автомобилии мусофирон дар шаҳри 
Душанбе - сохтори ваколатдори Мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатии шаҳри 
Душанбе.  

Ваколатҳо дар соҳаи воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии 
Тоҷикистон танзимкунандаи фаъолияти худ ва маблағгузории он дар таҳлили ҳолати кунунӣ ва 
мушкилоти фаъолияти нақлиёти мусофиркашон, ки амал мекунад ва хусусиятҳои бахшии 
молиявии интиқоли мусофирон дар шаҳри Бохтар имконият медиҳад, ки хусусиятҳои зерини 
маблағгузории он муайян карда шаванд. Асосҳои маблағгузорӣ нархи миёнаи як километри 
нақлиёт дар расм нишондодашудааст, ки бо воситаи ин ҳисоб карда мешавад. 

Таърифҳои номинали мусофирбарӣ бо нақлиёти автомобили дар мусофирбарӣ 
Ҷумҳумҳурии Тоҷикистон [6] 

 

 1 2 

 1. Тарифи мусофирбарӣ бо автобус Тариф барои 1 км бо дирам 

 Дар хатсайрҳои дохилишаҳрӣ  

Бо сӯзишвории: 

- бензин 0,24 

- дизелӣ 0,18 

- газ 0,18 

 Дар хатсайрҳои назди шаҳрӣ  

Бо сӯзишвории: 

- бензин 0,20 

- дизелӣ 0,18 

- газ 0,17 

 Дар хатсайрҳои байни шаҳрӣ  

Бо сӯзишвории: 
- бензин 0,18 

- дизелӣ 0,14 

 2. Тарифи мусофирбарӣ бо микроавтобус  

 Дар хатсайрҳои шаҳрӣ  

Бо сӯзишвории: 

- бензин  0,24 

- дизел 0,17 

- газ 0,17 

 Дар хатсайрҳои наздишаҳрӣ  

Бо сӯзишвории: 

- бензин 0,22 

- дизел 0,16 

- газ 0,16 

 Дархатсайрҳои байнишаҳрӣ  

Бо сӯзишвории: 

- бензин 0,20 

- дизел 0,15 

- газ 0,15 

 
3. Таърифи истифодабурдани автомобилҳои 

сабукрав 

 

 Дар хатсайрҳои дохили шаҳрӣ  

Бо бензин: 
- Барои 1 км роҳ 1.80 

- Барои 1 соат бекор истодан 18.00 

Бо газ: 
- Барои 1 км роҳ 1.21 

- Барои 1 соат бекор истодан 12.00 
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 Дар хатсайрҳои наздишаҳрӣ  

Бо бензин: 
- Барои 1км роҳ 1.55 

- Барои 1 соат бекор истодан 15.50 

Бо газ: 
- Барои 1 км роҳ 1.15 

- Барои 1 соат бекор истодан 11.50 

 Дар хатсайрҳои байнишаҳрӣ  

Бо бензин: 
- Барои 1 км роҳ 1.37 

- Барои 1 соат бекор истодан 13.70 

Бо дизелӣ 

автомобилҳои «Ҷип» 

- Барои 1 км роҳ 2.50 

- Барои 1 соат бекор истодан 25.00 

Бо газ: 
- Барои 1 км роҳ 1.12 

- Барои 1соат бекор истодан 11.20 
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МОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ КОРХОНАҲОИ АВТОМОБИЛГАРДИ МУСОФИРКАШОН ВА 

ТАРТИБ ДОДАНИ ҶАДВАЛҲОИ ХАТСАЙРҲОИ МУНТАЗАМИ ҲАМЛУ НАҚЛИ 

АВТОМОБИЛИИ МУСОФИРОН 
 

Мақолаи мазкур масъалаҳои назариявиро дар бар гирифта, доир ба сармоягузориҳо нисбат ба 

нақлиёти роҳи оҳан ва роҳҳои автомобилгарди мусофиркашон дар рушди нақлиёти мусофиркаши хурд дар 

масофаҳои кӯтоҳ ва дар айни замон хароҷоти нисбатан баландтар ба инобат гирифта шудааст. Ҳамчунин 

дар ин мақола муаллиф тавсияҳои дуруст оид ба санади муоина ба мақомоте, ки ҳайати комиссияро оид 

ба муоинаи хатсайрҳо барои ҳал намудани масъалаи кушодашавӣ ё давомдиҳии истифодаи хатсайрҳо, 

дидани чораҳои зарурӣ барои беҳтар намудани бехатарии ҳамлу нақл, ташкили назорат аз болои бартараф 

кардани камбудиҳои ҷойдошта тасдиқ намудааст, пешниҳод кардааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: инфрасохтор, хадамоти нақлиёт, маҳсулот, хизматрасонӣ, хатсайрҳо, 

сармоягузориҳо, санад, нақлиёти мусофиркашон, ҳамлу нақл, ташкили назорат, суръати ҳаракат, 

воситаҳои нақлиёт, маблағгузорӣ, ба нақшагирии хатсайрҳо. 
 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНО-ПАССАЖИРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКА ПОСТОЯННЫХ МАРШРУТОВ И АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 
 

Данная статья охватывает теоретические проблемы и посвящается инвестированию 

железнодорожного транспорта и автомобильной перевозки пассажиров в развитии пассажирского 

транспорта на короткие расстояния и их затрат. Также в этой статье автор предлагает правильные 

рекомендации по акту осмотра органам, подтверждающим состав комиссии по осмотру маршрутов, для 

решения вопроса об открытии или продолжения использования маршрутов, принятия необходимых мер 

для улучшения безопасности перевозок, организации контроля за устранение существующих недостатков 

в этой отрасли. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  инфраструктура, транспортные службы, продукции, служба, маршруты, 

инвестирование, акт, пассажирский транспорт, перевозки, организация контроля, скорость движения, 

транспортные средства, капиталовложение, планирование маршрутов. 
 

THE ESSENCE AND FEATURES OF MOTOR-PASSENGER ENTERPRISES AND COMPLETION 

OF GRAPHICS OF PERMANENT ROUTES AND CAR TRANSPORTATION OF PASSENGERS 
 

This article covers theoretical problems and is devoted to the investment of rail transport and road transport 

of passengers in the development of passenger transport, over short distances and their costs. Also in this article, 

the author offers the right recommendations on the inspection report to bodies confirming the composition of the 
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commission for inspecting routes to decide whether to open or continue using routes, take the necessary measures 

to improve transport safety, and organize control over the elimination of existing shortcomings in this industry. 

KEY WORDS: infrastructure, transport authorities, products, service, routes, investment, act, passenger 

transport, transportation, control, speed, vehicles, investment, route planning. 
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Анализ современного состояния инновационной деятельности показал, что во время 

переходного периода к рыночной экономике в республике были упразднены службы, 

обеспечивающие развитие научно-технического прогресса, инновационной и информационной 

деятельности, пропаганду достижений науки и передового опыта. Вследствие этого управление 

научно-технической политикой стало носить бессистемный характер.  

Наиболее сильное воздействие на инновационные процессы в АПК оказывает низкий 

уровень платежеспособного спроса на научно-техническую продукцию. Отсутствие у 

большинства сельхозтоваропроизводителей собственных денежных средств, сопровождаемое 

ограниченностью бюджетных источников финансирования, и практическая невозможность 

получить на инновации заемные средства не позволяют им заниматься освоением новых 

технологий. 

Ситуацию усугубило полное прекращение финансирования региональными органами 

управления АПК мероприятий по освоению научно-технических достижений в производстве и в 

соответствующих инновационных программах. 

Слабым звеном в формировании инновационного рынка АПК является изучение спроса на 

инновации. При отборе инновационных проектов не проводится их экономическая экспертиза, 

не рассчитываются показатели эффективности освоения и не отрабатываются схемы 

продвижения полученных результатов в производстве. Ежегодно остаются невостребованными 

сельскохозяйственным производством большое количество законченных научно-технических 

разработок, что является следствием отсутствия эффективного организационно-экономического 

механизма управления инновационной деятельностью в условиях рынка (несмотря на 

многочисленные попытки его создания), побуждающего разработчика создавать инновационные 

проекты, а потребителя их использовать.  

Аграрная наука не располагает в настоящее время достаточным потенциалом, способным 

обеспечивать реализацию в аграрном секторе активной инновационной политики. В связи с этим 

возникает необходимость принятия государственной инновационной программы по повышению 

эффективности использования научно-технического потенциала отрасли. 

Характерной тенденцией последних лет, несмотря на нестабильность экономической 

ситуации в АПК, является постепенная активизация инновационных процессов в отрасли. 

Особенно это относится к группе наиболее передовых сельскохозяйственных предприятий 

страны, которые интенсивно осваивают в производстве нововведения, при этом абсолютное 

большинство предприятий, внедряющих в производство научные достижения, добиваются 

существенного улучшения производственных и экономических показателей. Прежде всего, это 

наглядно просматривается на примере роста урожайности сельскохозяйственных культур и 

продуктивности в животноводстве. Сравнение этих показателей в крупных 

сельскохозяйственных предприятиях средними данными в целом по сельскохозяйственным 

предприятиям страны свидетельствует о существенной разнице, которая достигает двух-, трех-, 

четырехкратного уровня. Кроме того, если в передовых хозяйствах имеет место тенденция к 

росту таких показателей, то в среднем по всем остальным предприятиям они снижаются. 
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В то же время необходимо отметить, что по своему содержанию осваиваемые в основных 

отраслях и сферах агропромышленного производства инновации существенно отличаются, что, 

естественно, связано с их отраслевыми, функциональными, технико- технологическими и 

организационными способностями. 

Отечественный опыт использования результатов НИОКР сельхозтоваро-производителями 

показывает, что современная тенденция развития инновационных процессов в сельском 

хозяйстве противоречива. С одной стороны, аграрная наука в последние годы, несмотря на 

серьёзные экономические трудности, функционирует, производя значительное количество 

качественной научной продукции, а передовые хозяйства, преодолевая негативную ситуацию 

(как правило внешнего характера), организуют освоение инноваций. В то же время в целом по 

АПК этого, к сожалению, не происходит. Сложившаяся экономическая ситуация, резкое 

снижение платежеспособного спроса на научно-техническую и наукоемкую продукцию 

обусловили проявление обратной тенденции и задержку в развитии инновационного процесса. 

Вместо технико-технологической модернизации и совершенствования производства на основе 

освоения нововведений повсеместно наблюдается вынужденный возврат к примитивным 

технологиям и методам, что фактически означает отход от курса на создание наукоемкого 

производства как важного направления развития сельского хозяйства и других отраслей АПК. 

Противоречивость современного состояния инновационной деятельности в АПК 

заключается в том, что государственная научно-техническая и инновационная политика отрасли 

должным образом не разрабатывается и не реализуется. Все проблемы, связанные с 

практическим использованием нововведений, сельскохозяйственные товаропроизводители 

вынуждены решать, в основном, самостоятельно, при отсутствии действенной помощи со 

стороны государства. 

Определенный спад инновационной активности в 1990-е годы объясняется и 

значительным сокращением объемов финансирования науки и как следствие, кадровым оттоком 

исследователей, ухудшением материально-технической базы научных и образовательных 

организаций отрасли. 

Резкий спад производства в отрасли, дефицит финансовых средств у производителей 

аграрной продукции, практически полное отсутствие финансовой поддержки со стороны 

государства и высокая стоимость нововведений не позволяют развивать инновационную 

деятельность, и даже имеющийся инновационный потенциал АПК используется в пределах 1-

2% (для сравнения: в США этот показатель превышает 50%; в России 4-5%). 

Приходиться констатировать, что широкомасштабное развертывание инновационных 

процессов в АПК становится затруднительным. Переход АПК на путь инновационно-

технологического развития может осуществляться только на основе учёта экономических 

возможностей и особенностей формирования рыночной экономики. Основной смысл 

государственной инновационной политики в этот период должен состоять в том, чтобы, с одной 

стороны, сохранить в максимальной степени накопленный научно-технический потенциал, а с 

другой – развить необходимую инфраструктуру и разработать механизмы, стимулирующие не 

только развитие инновационных процессов, но и максимально возможную активизацию 

освоения их результатов.  

Инновационные процессы в отраслях АПК преимущественно начали свертываться в 1990-

х годах. Вследствие различных объективных и субъективных причин, вызванных 

несовершенством экономики переходного периода, основные усилия со стороны государства и 

функционирующих научно- исследовательских учреждений АПК были направлены на 

сохранение имеющегося научного потенциала и его адаптацию к существующим экономическим 

условиям.  

Затруднительность проведения подробного анализа современного состояния 

инновационной деятельности в аграрном секторе АПК связана с отсутствием учёта данного вида 

деятельности в аграрном секторе экономики в таких объемах и показателях, как это делается в 

промышленности. В частности, отечественные (как сельскохозяйственные, так и 

перерабатывающие) предприятия и организации не ведут учёта осваиваемых инноваций. 

Отсутствует аналогичный учет и в научно-технической сфере, а вновь создаваемая 

инновационно-консультационная служба не учитывает в полной мере конкретные показатели 

развития инновационных процессов в отрасли. На государственном уровне государственной 

статистики налажен учёт технологических инноваций на предприятиях по ряду показателей. 
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Тем не менее, оценивая интенсивность технологических инноваций на предприятиях 

разных отраслей сельского хозяйства, можно сопоставить число инновационно-активных 

предприятий по видам инновационной деятельности (табл. 1). 

Таблица 1 

Наиболее распространенные инновации, осваиваемые в основных отраслях и сферах 

агропромышленного комплекса 
 

Экономика, 

организация и 

управление 

Земледелие и 

растениеводств

о 

Животноводство и 

ветеринарная 

медицина 

Механизация, 

автоматизация и 

электрификация 

производства 

Хранение и 

переработка 

продукции 

Новые экономические 

инструменты 

реализации аграрной 

политики. 

Новые аспекты 

государственного 

регулирования в АПК. 

Организационно-

экономический 

механизм аграрного 

рынка. 

Новые модели 

предприятий, 

кооперативов и 

интегрированных 

формирований в АПК. 

Новые формы 

организации труда. 

Новые методы 

мотивации труда в 

АПК. 

Рационализация 

использования 

производственного 

потенциала. 

Новые формы 

технического 

обслуживания и 

обеспечения 

ресурсами АПК. 

Методы финансового 

оздоровления 

предприятий. Новые и 

усовершенство-

ванные системы 

управления в АПК. 

Формирование рынка 

труда в АПК. 

Развитие социально- 

трудовой сферы села. 

Новые формы научно-

производственной 

интеграции и развития 

инновационных 

процессов в АПК. 

Новые сорта 

сельхозкультур. 

Новые 

технологии 

возделывания 

сельхозкультур. 

Методы 

повышения 

плодородия, 

продуктивности 

и устойчивости 

земледелия. 

Новые 

удобрения и их 

системы. 

Научно 

обоснованные 

системы 

земледелия. 

Новые средства 

защиты 

растений. 

Регуляторы 

роста растений. 

Мониторинг 

использования 

земель. 

Методы и 

приемы 

биологизации 

земледелия. 

Комплекс мер по 

экологизации 

земледелия. 

Новые системы 

семеноводства. 

Методы 

интенсивного 

использования 

орошаемых 

земель. 

 

 

Новые породы, типы и 

кроссы 

высокопродуктивных 

животных и птицы. 

Создание высоко-
продуктивных 

племенных животных. 

Методы сохранения и 

улучшения генофонда в 

животноводстве. 

Усовершенствованные 

биологические системы 

разведения животных. 

Новые 

усовершенствованные 

индустриальные 

технологии в 

животноводстве. 

Методы эффективного 

использования 

кормовых ресурсов. 

Новые системы 

интенсивного 

кормопроизводства. 

Комплексы систем по 

автоматизации и 

компьютеризации 

производственных 

процессов в 

животноводческих 

фермах. 

Методы повышения 

биологического 

потенциала 

продуктивности 

животных. 

Система обеспечения 

устойчивости 

ветеринарного 

благополучия. 

Экологически 

безопасные и 

технологически 

безотходные 

технологии в 

животноводстве. 

Создание новых типов 

трансгенных 

животных. 

Эффективные методы 

и формы построения 

производственно- 

технической 

инфраструктуры 

АПК. 

Методы научно-

технического 

обеспечения в 

основных отраслях 

АПК. 

Методы 

энергетического 

обеспечения 

производства. 

Методы 

эффективного 

использования 

техники организации 

технического сервиса. 

Использование новой 

и усовершенствован-
ной технологии в 

сельском хозяйстве. 

Методы обеспечения 

безопасности и 

комфортности при 

использовании 

техники. 

Применение 

унифицированных 

узлов и деталей. 

Создание машинно-

технологических 

станций. 

Поставка техники по 

лизингу. 

Создание дилерской 

службы. 

Организация 

ремонтно- 

восстановительной 

деятельности. 

Формирование 

системы кадров 

инженерно- 

технического 

обеспечения АПК. 

Внедрение 

новых методов 

обработки 

сырья. 

Получение 

новых пищевых 

продуктов с 

заданными 

свойствами. 

Новые 

ресурсосбере-

гающие 

технологии 

производства 

пищевой 

продукции. 

Использование 

вторичного и 

нетрадицион-

ного сырья. 

Повышение 

пищевой и 

потребительской 

ценности 

продуктов 

питания. 

Методы 

контроля 

качества 

продукции. 

Новые рецепты 

детского 

питания, 

обогащенные 

витаминами и 

микроэлемен-
тами. 

Новые 

технологии 

хранения 

пищевых 

продуктов. 

Источник: Инновационная деятельность в аграрном секторе экономики России / Под. ред. И.Г. Ушачева, И.Т. 

Трубилина, Е.С. Оглоблина, И.С. Санду. – М.: Колос-С, 2007. – 66 с. 
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Сравнение объемов инновационной продукции на технологические нововведения также 

свидетельствует о низком уровне интенсивности инновационного процесса в отраслях сельского 

хозяйства.  

В целом, современное состояние инновационной деятельности в сельском хозяйстве 

должно оцениваться как достаточно сложное. Степень реализации агроинноваций у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей продолжает оставаться недопустимо малой 

величиной. 

Анализ свидетельствует, что из общего количества прикладных разработок (завершенных, 

принятых, оплаченных заказчиком и рекомендованных к широкомасштабному внедрению) 

только 2-3% были реализованы в ограниченных объемах и на ограниченных площадях. От 4% 

до 5% разработок были внедрены в одном- двух хозяйствах. Судьба большей их части (60-70%) 

по истечении двух-трех лет становилась неизвестной как для заказчиков (которыми являлись 

главным образом, отраслевые подразделения Минсельхоза), так и для разработчиков и 

потребителей научно-технической продукции.  

Многие завершенные и рекомендованные сельскохозяйственному производству 

разработки по достоверности полученных результатов, содержанию, привязке к конкретным 

условиям использования, оформлению нормативно- технической и разрешительной 

документации, ожидаемой эффективности не соответствовали требованиям, обеспечивающем их 

широкомасштабную реализацию у сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

 В современных условиях инновационная деятельность в сельском хозяйстве 

осуществляется в основном на крупных предприятиях, а также на предприятиях малого бизнеса. 

Основными разработчиками инноваций являются организации научно-технической сферы 

Республики Таджикистан – отраслевые организации, выполняющие НИОКР, академические 

научные организации и вузы, а также сами фермерские хозяйства. Низкая инновационная 

активность также связана с другими показателями, такими как средний возраст 

производственного оборудования и коэффициент его обновления. Коэффициент обновления 

основных фондов на протяжении последних лет не превышает 1%. 

Уровень развития страны, позиция на мировом рынке, национальная безопасность 

определяется её научно-техническим потенциалом (НТП). Они выражаются совокупностью 

кадровых, материальных, финансовых и информационных ресурсов, которыми располагает 

национальная сфера научно-технического потенциала, а также организационных и 

управленческих структур, обеспечивающих функционирование этой сферы. Такое определение 

применимо к потенциалам любого уровня- страны или группы стран, отдельного региона, 

отрасли, подотрасли и т.д. Возникает проблема его измерения и сопоставления, либо - НТП 

одной страны в разные отрезки времени, либо потенциалов разных государств или иных 

объединений. Соответственно, складывается довольно разветвленная, хотя и не завершенная 

система индикаторов состояния науки и техники, характеризующая НТП, позволяющая вести его 

хронологический мониторинг и выполнять сравнения. 

Один из путей активного развития государства – это поддержка научно- 

исследовательских центров, которые занимаются разработкой новейших технологий и их 

внедрению в народном хозяйстве. Следовательно, инновационный путь развития невозможен без 

достаточного объема финансирования науки. К основным показателям НТП страны относятся: 

число научных сотрудников: объем и источники финансирования науки: состояние материально-

технической базы НИО; объем выполняемых в стране научно- исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Научно-технический потенциал сельского хозяйства Таджикистана за годы независимости 

претерпел значительные трансформационные изменения. Трансформационные процессы в 

науке, которые происходят в развитых странах, направлены на коммерциализацию результатов 

научных исследований и разработок, что также должно происходить в секторе науки АПК нашей 

страны. Следовательно, одним из основных показателей развития научно-технического 

потенциала является доля затрат на науку в ВВП. 

Порядок финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности за 

счет средств республиканского бюджета устанавливается Правительством Республики 

Таджикистан по согласованию с Президентом Республики Таджикистан. В таблице 2 приведены 

объем ВВП и доля госбюджетных затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП). 
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Таблица 2  

Объемы ВВП и доля госбюджетных затрат на науку в ВВП 

Годы 
Объем ВВП, млн. 

сомони 

Бюджетное финансирование, 

млн. сомони 

Доля затрат на науку в 

ВВП, % 

2006 9335,2 9,812 0,1 

2007 12804,4 14,8136 0,11 

2008 17706,9 19,7694 0,11 

2009 20628,5 21,3204 0,10 

2010 24704,7 22,0242 0,089 

2011 30069,3 28,0436 0,093 

2012 36163,1 39,8136 0,110 

2013 40525,5 45,0379 0,111 

2014 45606,6 50,9311 0,112 

2015 48408,7 52,9396 0,109 

2016 54479,1 50,5720 0,09 

2017 61093,6 52,6 0,09 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Статсборник. – Душанбе: АПСПРТ, 2017.          

– 452 с. Отчеты ТАСХН в 2006-2017 гг. 
  

Мировой опыт показал, что пороговое значение финансирования науки от валового 

внутреннего продукта (ВВП) составляет 1%. Для того, чтобы наука развивалась, она должна 

составлять 2% и выше. 

Анализ финансовых средств, выделенных на науку из госбюджета, за последние годы 

показывает, что расходы на науку ежегодно увеличиваются, однако доля затрат на науку в ВВП 

не достаточна для того, чтобы обеспечить научную безопасность нашей республики. 

Одной из главных проблем научно-исследовательской деятельности остается низкий 

уровень спроса на ее результаты со стороны производственной сферы. Действующая практика 

управления наукой в республике, устойчивый отрыв науки от хозяйственной практики не 

способствуют развитию экономики. В настоящее время основными объектами науки 

продолжают оставаться научно-исследовательские институты, ВУЗы, и ОНИО, деятельность 

которых дистанцирована от системы взаимодействия науки и бизнеса. 

В целях сохранения и защиты отечественного научно-технического потенциала, развития 

приоритетных и новых направлений научно-технической деятельности необходим стабильно 

нарастающий объем государственных ассигнований в науку, на уровне не ниже 1% от ВВП. 

Финансовое обеспечение научной и научно-технической деятельности основывается на 

различных источниках финансирования. В таблице 3 приведен объем финансирования науки, а 

также источник его финансирования. 

Таблица 3 

Источники финансирования НИОКР, тыс. сомони 

Источники 
Годы 2018 в % к 

2014 г. 2014 2015 2016 2017 2018 

Бюджетные средства 15751,4 16033,5 16977,6 18419,1 19472,2 123,6 

Собственные источники 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 150,0 
 Источник: Таджикская академия сельскохозяйственных наук. 
  

Данные таблицы 3 показывают, что основными источниками финансирования НИОКР на 

2018 год остается, как и предыдущие годы, госбюджетные средства - 99,9%, средства 

собственных источников 0,0001%. 

Ключевым статистическим показателем финансовых ресурсов науки также являются 

затраты на научные исследования и разработки – выраженные в денежной форме фактические 

расходы на выполнение научных исследований и разработок. Основное внимание в статистике 

уделяется учету внутренних затрат на научные исследования и разработки, выполненные 

собственными силами отчитывающейся организации в течении отчетного года, независимо от 

источника финансирования. В целях сводной оценки затрат конкретной организации на 

исследования и разработки предусматривается также представление данных о внешних затратах 

на выполнение работ субподрядчиками по договорам с отчитывающейся организацией. 

В составе внутренних затрат на исследования и разработки рассматриваются: 
 текущие затраты, в том числе на оплату труда работников, выполняющих научные 

исследования и разработки (без совместителей и работающих по договорам гражданско- 
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правового характера), отчисления на социальные нужды, затрат на приобретение оборудования 

за счет себестоимости работ, другие материальные затраты (стоимость приобретаемых со 

стороны сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии, работ 

и услуг производственного характера и другие.), прочие текущие затраты; 

 капитальные затраты, в том числе на приобретение земельных участков, 

строительство или покупку зданий, приобретение оборудования, включаемого в состав 

основных фондов, и прочее. 

Исходя из фактических расходов по тематикам НИР можно выявить общие затраты, в том 

числе внутренние затраты на исследования и разработки, внутренние текущие затраты 

(заработная плата, отчисления на социальное страхование, затраты на оборудование и прочие 

затраты). Необходимо выявить структуру затрат, то есть определить относительные величины 

всех видов относительно общих затрат. 

Динамика затрат на исследования и разработки за 2014-2018 годы показывают, что 

внутренние затраты на исследования и разработки имеет тенденцию к увеличению. За 

анализируемый период данный показатель увеличился на 2,4 раза. Внешние затраты на 

исследования и разработки за 2014-2018 годы также резко увеличились (8,6 раз) в 2014 году, а в 

2018 году по сравнению с 2014 уменьшились на 8,5%. 

Необходимо также отметить, что доля затрат на оборудование и капитальные затраты 

недостаточна для укрепления материально-технической базы. 

Таким образом, пассивное отношение Таджикистана к поддержке собственного научно-

технического потенциала не соответствует мировым тенденциям развития инновационной 

деятельности, обеспечивающее социально-экономическое развитие Республики Таджикистан. 

Такое положение не может являться гарантией научной безопасности страны и 

конкурентоспособности ее экономики. 

Вместе с тем, особый интерес представляет исследование современного состояния 

инновационного потенциала предприятий сельскохозяйственного производства. Важным 

элементом повышения уровня развития экономики и культуры страны является неуклонный рост 

и объем сельскохозяйственного производства. Наряду со всё более полным удовлетворением 

потребностей населения продовольственной продукцией необходимо обеспечить 

своевременный и качественный уровень их выполнения.  
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қайд карданд, ки дар давраи гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ дар ҷумҳурӣ, хизматрасонӣ барои таъмини 

рушди пешрафти илмию технологӣ, навовариҳо ва иттилооти пешбурди илм ва таҷрибаҳои пешқадам аз 

байн рафтааст. Дар натиҷа, идоракунии сиёсати илмӣ ва технологияҳо бенизом шуда истодааст. 

Муаллифон фикр мекунанд, ки барои нигоҳдорӣ ва муҳофизати иқтидори илмию технологии 

ватанӣ, рушди самтҳои афзалиятнок ва нави фаъолияти илмию техникӣ, афзоиши мунтазами илм, 

маблағгузорӣ дар сатҳи на камтар аз 1% ММД зарур аст. 

КАЛИДВОЖАҲО: нишондиҳандаҳо: сиёсати илмӣ ва техникӣ, инноватсия, фаъолияти 

инноватсионӣ, сиёсати илмӣ-технологӣ, маблағгузории илм, сарчашмаҳои маблағгузорӣ, хароҷот, 

ихтилофот, соҳаҳои афзалиятнок. 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Авторы в статье анализировали современные состояния инновационной деятельности. Авторы 

отметили, что во время периода рыночной экономике в республике были упразднены службы, 

обеспечивающие развитие научно-технического прогресса, инновационной и информационной 

деятельности, пропаганду достижений науки и передового опыта. Вследствие этого управление научно-

технической политикой стало носить бессистемный характер.  
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Авторы считают, что в целях сохранения и защиты отечественного научно-технического 

потенциала, развития приоритетных и новых направлений научно-технической деятельности необходим 

стабильно нарастающий объем государственных ассигнований в науку, на уровне не ниже 1% от ВВП. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: показатели, научно-техническая политика, инновация, инновационная 

деятельность, научно-технологическая политика, финансирование науки, источники финансирования, 

затраты, противоречивость, приоритетные сферы (отрасли). 
 

INNOVATIVE ACTIVITY IN AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

The article analyzes the current state of innovation. The authors noted that during the transition period to a 

market economy in the republic, services had been abolished to ensure the development of scientific and 

technological progress, innovation and information activities, the promotion of science and best practices. As a 

result, the management of science and technology policy has become unsystematic. 

The authors believe that in order to preserve and protect the domestic scientific and technological potential, 

the development of priority and new directions of scientific and technical activities, a steadily increasing volume 

of government allocations to science is needed at a level not lower than 1% of GDP. 

KEY WORDS: science and technology policy, innovation, innovation, science and technology policy, 

financing of science, sources of financing, costs, inconsistency, priority areas. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ 
 

Муслихова Т.Т. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

В теории и практики современного маркетинга исследование вопросов конъюнктуры 

рынка необходимо для определения спроса и поиска путей максимизации прибыли путем 

совершенствования сбытовой политики, и разработки новой стратегии рыночного поведения. В 

связи с этим, с момента возникновения рыночной экономики по сей день, экономисты уделяли 

пристальное внимание маркетинговым исследованиям конъюнктуры рынка. Важность 

исследования конъюнктуры рынка особенно возросла в связи с экономическим кризисом – 

кризис сделал нестабильной ситуацию на всех товарных рынках, включая 

сельскохозяйственные. Это обусловлено тем, что конъюнктура рынка как основа формирования 

поведения производителей и потребителей имеет первостепенное значение в обеспечение 

конкурентоспособности и экономической безопасности. 

В современных условиях для прогнозирования развития рынка недостаточно 

анализировать данные за прошлые периоды и пользоваться методом экстраполяции, ибо в 

условиях кризиса и глобализации экономики ситуация на рынках, даже в очень короткий 

промежуток времени, существенно меняется. Отсюда возникает необходимость в изучении 

конъюнктуры рынка на данный момент и регулярно для определения направления его развития. 

На сегодняшний день термин «конъюнктура» относится к числу наиболее 

распространенных, однако этот термин не имеет однозначного толкования и недостаточно 

исследован в региональном аспекте. Термин «конъюнктура» происходит от латинского 

«conjungere» и в переводе означает связывать, соединять. В этом контексте рыночная 

конъюнктура отражает соотношение спроса и предложения, обосновывает коммерческую 

ценность определенных видов товара и услуг на рынке и их конкурентоспособность. 

Несмотря на обилие научных публикаций относительно сущности категории «рыночная 

конъюнктура», среди экономистов отсутствует однозначное её толкование. На основе обзора 

различных источников и анализа основных подходов к исследованию сущности и понятия 

«конъюнктура» эволюцию основных подходов можно представить в следующем виде (табл. 1). 
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Таблица 1 

Эволюция основных подходов к исследованию сущности категории «конъюнктура» 
 

Автор (ы) Суть 

А. Вагнер 
конъюнктура – это совокупность условий (природных, технических, 

экономических, социальных и правовых), которые определяют производство, сбыт 

и цены товаров, независимо от желания хозяйствующих субъектов. 

В. Репке 
это соотношение спроса и предложения на каком-либо рынке, соотношение, не 

поддающее определению и влияния и подвержено постоянному изменению. 

У. Митчелл 

экономическая конъюнктура. Она определяется отношением факторов и условий и 

выражается соотношением спроса, предложения и динамики цен, производства 

товаров и товарных запасов. 

Н. Кондратьев 

конъюнктура характеризуется как количественными, так и качественными 

признаками, к которым относятся: средний уровень цен; учетный процент; 

торговый оборот; прирост производства; процент безработных; положение на 

товарном рынке; положение на фондовой бирже и т. д. 

Новоселов А. С. 

 Конъюнктура – это совокупность определенных признаков, сочетание различных 

обстоятельств, которые характеризуют состояние экономики в определенный 

период 

Есипова В. Е.  

Конъюнктура рынка (рыночная конъюнктура) – ситуация на рынке, сложившаяся 

на данный момент или за какой-то промежуток времени под воздействием 

совокупности условий 

Моисеенко И.В., 

Носкова Е.В. 

под конъюнктурой рынка понимают конкретную экономическую ситуацию, 

складывающуюся под воздействием совокупности различных факторов в каждый 

данный момент времени на отдельно взятом рынке, характеризуемую системой 

показателей, основу которой составляют спрос и предложение 
Составлено автором. 
 

На наш взгляд, среди приведенных выше определений последнее синтезирует в себе всех 

существующих подходов и отличается своей емкостью и системностью, а потому правильно 

отражает сущность и природу конъюнктуры рынка как многопланового и многофакторного 

экономического явления. Следует отметить, что, несмотря на обилие различных подходов и 

понятий в экономической литературе, конъюнктура понимается в двух основных аспектах: 

 это ситуация на рынке на данный момент или в отдельно взятом отрезке времени; 

 это совокупность факторов и условий, определяющих рыночную ситуацию. 

По нашему мнению, сущность и значение понятие экономической конъюнктуры и процесс 

воспроизводства тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, но между тем между ними 

существуют определенные различия. Если процесс воспроизводства включает в себя 

последовательные стадии, конъюнктура отражает одновременное состояние предложения и 

спроса. Поэтому при исследовании регионального продовольственного рынка конъюнктура 

определяется как соотношение спроса и предложения, которое формируется под влиянием 

определенных факторов и условий.  

Если проанализировать взгляды представителей немецкой, американской и российской 

школы, то можно заключить следующее: 

 Немецкая школа использует абстрактный подход к определению причин 

конъюнктурных колебаний и условий их возникновения. Согласно немецкой конъюнктурной 

школе, конъюнктура – это существования рынка во времени. Немецкой школой доказан 

моноцикличный характер конъюнктуры, доказан общехозяйственный и частный характер 

конъюнктуры, а также определено влияние финансового сектора на ключевые показатели 

конъюнктуры. 

 Представители американской школы разграничили понятия цикла на классический 

деловой цикл и цикл экономического роста. В трудах американских исследователей сочетаются 

теория конъюнктуры с концепцией экономического роста. Конъюнктура рынка согласно 

американской школе, основывается на прогнозных сценариях, где активно и повсеместно 

используются математическо-статистические методы, а также различные индикаторы 

экономического роста (показатели циклической динамики экономики, агрегатный 

конъюнктурный индекс). 

 В трудах представителей российской школы исследованы проблемы сравнительного 

анализа конъюнктуры финансового и потребительского секторов экономики. Например, если в 
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трудах представителей немецкой школы доказана моноцикличность конъюнктуры, то в трудах 

российских ученого С. Слуцкого обоснован механизм циклического взаимодействия на основе 

теории случайных процессов. Кроме того, сформирована математическая теория 

статистического наблюдения за конъюнктурой, разработан оригинальный индексный метод 

исследования конъюнктуры, а также обоснованы особенности конъюнктуры российского 

народного хозяйства под влиянием сельскохозяйственных цен и объемов урожая. Также 

разграничены понятия экономической статистики, динамики и конъюнктуры, обосновано 

значение отдельного изучения кумулятивных, необратимых и потоковых, обратных процессов 

экономической динамики. 

На современном этапе эффективное функционирование и развитие регионального 

продовольственного рынка требует осуществления фундаментальных исследований рынка 

продовольственных товаров, ведь именно конъюнктурные наблюдения обеспечивают получения 

объективной информации о состоянии, тенденциях развития, проблемных аспектах рынка. 

Кроме того, конъюнктурные исследования позволяют пересечь дефицит товаров, диспаритет 

цен, а также гармонизировать производственную и сбытовую деятельность, предприятий и 

хозяйств, занятых в производстве продовольственных товаров.  

Согласно теории, исследование конъюнктуры регионального продовольственного рынка 

охватывает широкий круг вопросов производственного, экономического, коммерческого и 

технического характера, обеспечивает выявление основных направлений хозяйственной 

деятельности и развития субъектов рынка агропродовольственной продукции, осуществить 

оценку показателей, сформированных в определенный период времени как результат 

взаимодействия совокупности факторов. 

По мнению Калининой А.Э. и Михайловой Н.А. [4], характеристика товарного рынка 

региональной экономики должна «системно выделять и отражать его аспекты в рамках 

территориального, функционального и эволюционного подходов, при доминировании каждого 

из которых, она соответственно определяется как» (табл. 2).  

На практике наиболее полно охарактеризовать состояние рыночной конъюнктуры 

возможно на основе осуществления оценки показателей, важнейшими из которых являются 

предложение, цена и спрос, которые демонстрируют состояние основных составляющих 

организационно-экономического рыночного механизма, соответственно, обеспечивают 

определение текущего состояния и перспектив развития рынка. Исследование рыночной 

конъюнктуры и ее основных показателей является неотъемлемой составной частью успешного 

осуществления хозяйственной деятельности и пронизывает все ее этапы, начиная от принятия 

решения о начале деятельности и заканчивая принятием решения о прекращении или 

реорганизации деятельности. 

Таблица 2 

Подходы к конъюнктурному исследованию региональных товарных рынков  
 

Подходы Содержание 

статическая 

количественно характеризующая совокупность дифференцированных отраслевых 

субъектов и объектов территории и выражающаяся отношением факторов и условий 

производства в региональном хозяйстве. 

динамическая 

характеризующая интеграционные свойства функционирующих объектов и 

субъектов в зависимости от степени структуризации их взаимодействия и 

выражающаяся количественные и качественные признаки аспектированного 

товарного рынка в динамике. 

развивающаяся  
представленная в адекватной понятийной модели, отражающей направленное 

взаимодействие ее субъектов и объектов во времени 
Источник: [4, с. 106] 
 

Исследование конъюнктуры регионального продовольственного рынка целесообразно 

проводить по следующей схеме: прошлое - настоящее - будущее. Ведь без анализа исторических 

аспектов и аналитических данных развития регионального агропродовольственного рынка 

невозможно сформулировать ни одну концепцию, а тем более - построить эффективную 

региональную структуру или систему. Поэтому основным предметом анализа регионального 

продовольственного рынка являются рыночные процессы, а задача теории рыночных структур - 

организация исследований по степени влияния рыночных трансформаций на деятельность 

товаропроизводителей и удовлетворения спроса потребителей. Для получения объективных 

результатов о состоянии рынка сельскохозяйственной продукции целесообразно с помощью 
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математических формул осуществлять расчеты ценовой конкурентоспособности, определять 

уровень повышения цен, конкурентоспособность продукции (товара) и другие. 

Проведение конъюнктурных исследований регионального продовольственного рынка 

охватывает следующие этапы (рис. 1): 

 
Рис. 1. Этапы проведения конъюнктурных исследований региональных  

продовольственных рынков  
 

Таким образом, сегодня одним из важнейших направлений эффективного и комплексного 

исследования регионального продовольственного рынка является изучение и прогнозирование 

его конъюнктуры, которое формируется на основе влияния совокупности факторов и отражается 

в конъюнктурных показателях. Наряду с этим, как индикатор рыночной ситуации, то есть 

совокупность обстоятельств, которые непосредственно влияют на результаты хозяйствующих 

субъектов – конъюнктура играет важнейшую роль в современной системе маркетинговой 

деятельности.  
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ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАҲҚИҚИ ВАЗЪИ БОЗОРИ МИНТАҚАВИИ ОЗУҚА 
 

Дар мақола ҷанбаҳои назариявии таҳқиқи вазъи бозори минтақавии озуқа ва нигаришҳои асосии 

тафсири моҳияти вазъи бозорӣ дида баромада шудааст. Диққати махсус ба таҳқиқи механизми тағйироти 

вазъи бозори минтақавии озуқа ва махсусиятҳои вобаста ба таълимоти макотиби олмонӣ, амрикоӣ ва 

россиягӣ дода шудааст. Ҳамчунин марҳилаҳои асосии гузаронидани таҳқиқоти вазъи бозор ва зарурияти 

он асоснок карда шудааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: бозор, маркетинг, арза, тақозо, вазъи бозор, бозори минтақавии озуқа.  
 

Определение цели  

Обзор источников и их отбор 

Выбор методики сбора информации 

Выбор методики анализа и обработки информации 

Проведение анализа и исследования 

Составление обзора и состояние конъюнктуры 

Принятие решение или прогнозирование 

https://elibrary.ru/item.asp?id=9549141
https://elibrary.ru/item.asp?id=9549141
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33187971
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33187971&selid=9549141
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ 
 

В статье рассматриваются теоретические основы исследования конъюнктуры регионального 

продовольственного рынка, а также теоретические подходы к раскрытию сущности конъюнктуры рынка. 

В ней уделено особое внимание исследованию механизма изменения конъюнктуры регионального 

продовольственного рынка и её особенностям в интерпретации немецкой, американской и российской 

школах. Также обоснованы основные этапы проведения конъюнктурных исследований и необходимость 

их проведения на региональном уровне.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рынок, маркетинг, спрос, предложение, конъюнктура, рыночная 

конъюнктура, региональный продовольственный рынок.  
 

THEORETICAL ASPECTS OF THE STUDY OF THE CONJUNCTURE OF THE  
REGIONAL FOOD MARKETS 

 

The article discusses the theoretical foundations of the study of the regional food market conjuncture, as 

well as theoretical approaches to the disclosure of the essence of the market conjuncture. It pays special attention 

to the study of the mechanism for changing the state of the regional food market and its peculiarities in the 

interpretation of the German, American and Russian schools. It also substantiates the main stages of conducting 

market research and the need to conduct them at the regional level. 

KEY WORDS: market, marketing, demand, supply, market conditions, regional food market.  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Муслихова Тахмина Тагоевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры биржевого дела ТГФЭУ. 

 

БАТАНЗИМДАРОРИИ ДАВЛАТИИ ИҚТИСОДИЁТ ҲАМЧУН ОМИЛИ 

БАЛАНДБАРДОРИИ САМАРАНОКИИ ИСТЕҲСОЛОТИ КИШОВАРЗӢ 
 

Эрматов М.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Таҷрибаи таърихии идоракунии давлатӣ дар соҳаи иқтисодиёт нишон медиҳад, ки 

самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ асоси рушди устувор ва босуръати афзоиши он мебошад. 

Аз байн бурдани системаи банақшагирифтаи иқтисодӣ ва озодкунии иқтисодиёт барои ташкили 

иқтисоди бозорӣ, кофӣ нест. Таъсири давлат набояд ҳамчун бозори алтернативӣ, балки ҳамчун 

воситаи баланд бардоштани самаранокии он, фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои 

амалҳои самараноки қувваҳои бозаргонӣ, коҳиш додани имконотҳои дохилии механизми 

бозаргонӣ бошад. Бахши кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳимтарини рушдёбандаи иқтисодёти 

миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта ин соҳа дар шароити муносибатҳои бозорӣ 

мавқеи махсусро ишғол намуда, ботадриҷ имкон медиҳад, ки ташкили истеҳсолотро ба бозорҳои 

дохилу хориҷ афзун намояд [1, с. 11]. 

Дар як чанд соли охир диққати махсуси давлат ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

мушкилоти соҳаи кишоварзӣ ба таври назаррас афзоиш ёфта истодааст, зеро дараҷаи рушд ва 

сатҳи самаранокии фаъолияти истеҳсолии кишоварзӣ асосан ба тавозуни иқтисодиёт, вазъи 

сиёсии кишвар, истиқлолияти озуқавории он вобастагии зиёд дорад. Давлат як қатор тадбирҳоро 

оид ба беҳтар намудани вазъ дар соҳаи аграрии қабул намуд. Масъалан; «Барномаи ислоҳоти 

кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои 2012-2020» «Барномаи рушди соҳаҳои боғу 

токпарвари барои солҳои 2016-2020» «Барномаи давлатии татбиқи консепсияи пешгӯии 

инкишофи Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи аграрӣ ва ҳифзи муҳити зист барои 

солҳои 2012-2020». Ҳамин тариқ, лоиҳаи афзалиятноки миллӣ дар самти баландбардории 

самаранокии маҳсулотҳои кишоварзӣ мусоидат менамояд. Дар баробари ин, бояд ба эътироф 

гирифта шавад, ки вазъ дар маҷмӯи комплекси агросаноатӣ ҳанӯз ҳам қобили қаноатмандкунанда 

нест. Ҳалли мушкилоти дар боло зикршуда зарурати тағйир додани нақши давлат дар танзими 

иқтисодӣ, фароҳам овардани шароит барои афзоиши фоидаоварии истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзӣ мебошад [2, с. 34-38].  

Идоракунии истеҳсолоти кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ташкили фаъолияти 

истеҳсолӣ-молиявии корхонаҳои кишоварзӣ барои самаранок истифодабарии неруи истеҳсолии 

соҳа бо мақсади афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва беҳтар намудани сифати он 

мебошад. Ҷанбаҳои масъалаи батанзимдарории давлатии иқтисодиёт ва баландбардории 

самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ дар нашрияҳои чунин олимони барҷастаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба монанди» Шарифов З.Р., Ашуров И.С., Самандаров И., Садриддинов Н.Т., 
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Одинаев Ҳ., Ғаниев Т., Рауфӣ А., Асроров И.А., Исломов С.И., Бобоҷонов Р.И., Бойматов А.А., 

Раҳимов Р.К. ва дигарон инъикос ёфтаанд [3, с. 124-125]. 

Идоракунии соҳаи кишоварзӣ ташкили истеҳсолот ва раванди идоракуниро дар миқёсҳои 

гуногун фаро мегирад, бинобар ин дар сатҳи ноҳия, вилоят ва кишвар ташкил карда мешавад. 

Мақсади асосии идоракунии истеҳсолоти кишоварзии корхона ин фаъолияти истеҳсолию 

хоҷагидории он дар алоқамандӣ бо муассисаҳои таъминот ва хизматрасонӣ, захиракунӣ ва 

коркарди маҳсулоти кишоварзӣ мебошад. Барои баровардани истеҳсолкунандагони молҳои 

кишоварзӣ аз ҳар гуна буҳронҳо ва рушди минбаъдаи иқтисодиёт дар кишвар, на танҳо сатҳи 

дастгирӣ, балки баланд бардоштани самаранокии он зарур аст. Ҳар як маблағи хароҷотгардида 

ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бояд барои натиҷа кор кунад ва фоидаи ҳадди ақалро ба даст 

орад. Дар робита ба ин, масъалаи муҳиме, ки самаранокии истифодаи чораҳои дастгирии 

давлатӣ, баланд бардоштани даромад аз захираҳои сармоягузорӣ мебошад, аҳамияти калон дорад 

[4, с. 7]. 

Натиҷаҳои молиявии дастгирии он дар асоси нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ мол ё маҷмӯи 

маблағ, хароҷоти истеҳсолкардашуда муайян карда мешавад. Арзёбии самаранокии дастгирии 

давлатии соҳаи кишоварзӣ бояд аз намунаи корхонаҳои калонтар ва маъмули кишоварзӣ дар 

саноат бошад. Мо интихоби нишондиҳандаҳои соли 2017 дар 178 корхонаҳои кишоварзии 

вилояти Хатлонро анҷом додем. Таҳлилҳо ба корхонаҳо, ки ба дастгирии давлатӣ истифода 

намешуданд, инчунин корхонаҳо бо як қатор коргарон дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ на 

камтар аз 10 нафар ва майдони заминҳои кишоварзӣ то 1 ҳазор гектар кор намекунанд. Дар 

гурӯҳи якум ва сеюми корхонаҳои дорои хароҷоти камтарин ва баландтарин дар як гектар 

заминҳои кишоварзӣ (то 5,4 ҳазор сомонӣ ва зиёда аз 10 ҳазор сомонӣ), зиёда аз хароҷоти асосии 

истеҳсолот аз ҳисоби даромадҳо 0,3 ва 1,2 ҳазор сомонӣ рост меомад, ки бинобар ин, дар ин 

гурӯҳҳо фоида ҳамагӣ 4%-ро ташкил медоду халос. Ҳиссаи бузургтарини дастгирии давлатӣ ба 

истеҳсолкунандагони кишоварзӣ рӯ ба рӯ мешавад, ки тавассути қарздиҳии сармоягузорӣ, ки дар 

солҳои охир самти асосии дастгирӣ, ба хоҷагиҳое, ки инкишоф ёфта, навсозии истеҳсолотро риоя 

мекунанд, роҳҳои пурқувватро инкишоф медиҳанд, яъне онҳо хароҷоти назаррасро ба даст 

меоранд. Таҳлилҳо имкон медиҳанд, ки бо афзоиши фондҳои ҷудошудаи буҷетӣ самаранокии 

фаъолияти иқтисодии истеҳсолкунандагони соҳаи кишоварзӣ меафзояд. Ҳатто шумораи ками 

дастгирии ҳукумат ба натиҷаҳои фаъолияти иқтисодии корхонаҳо таъсир мерасонад. Мушаххас 

нест, ки кишоварзон бе кӯмаки давлатӣ рушд мекунанд ё не, аммо дар сатҳи вилоят идоракунии 

истеҳсолоти кишоварзӣ аз ҷониби саридораи кишоварзии вилоят амалӣ гардонида мешавад [5, с. 

25]. 

Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои идоракунии самараноки раванди 

истеҳсолоти кишоварзӣ вазифаҳои зеринро иҷро менамояд: 

 Таҳияи барномаҳо ва нақшаҳои дарозмуддат, миёнамуддат ва кӯтоҳмуддати рушди 

соҳаи кишоварзӣ;  

 Кумаки методию ташкилӣ ба корхонаҳои кишоварзӣ ҷиҳати зиёд намудани ҳаҷм ва 

баланд бардоштани сифати маҳсулот;  

 Таҳияи тавсияҳо оид ба ҷорӣ намудани усулу тарзҳои нав ва самарабахши истеҳсолот, 

селексияи растаниҳо, парвариши чорвои зотӣ, паранда, моҳӣ, занбӯри асал;  

 Истифодаи техникаи замонавӣ;  

 Рушди афзояндаи он соҳаҳои агросаноатие, ки ба содирот нигаронида шудаанд; 

 Афзоиши сатҳи технологияи коркарди ашёи кишоварзӣ ва беҳбудии сифати он; 

 Бартарафсозии талафи маҳсулоти кишоварзӣ; 

 Баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ва маҳсулнокии чорво бо роҳи 

селексия ва тухмипарварӣ, ҷорӣ намудани технологияи нав; 

Дар шароити шаклҳои нави хоҷагидорӣ таҳия намудани тадбирҳое, ки ба рушди 

истеҳсолоти кишоварзӣ мусоидат менамоянд, инчунин, ҷалб намудани сармоягузории хориҷию 
ватанӣ барои рушди соҳа, дастгирии соҳибкорӣ ва рақобати маҳсулот, ташаккули бозори 

дохилии маҳсулоти кишоварзӣ, ҳамоҳангсозии таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи истеҳсолоти 

кишоварзӣ мебошад [6, с. 174]. Яке аз омилҳои муҳим дар баланд бардоштани самаранокии 
истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ танзими сифатии иқтисодии давлат ва дастгирии самараноки 

давлат ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар марҳалаи мазкур, на танҳо барои коҳиш 

додан, балки танҳо барои баланд бардоштани шароит барои сармоягузориҳо ба кишоварзӣ, 
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тавассути лоиҳаҳо ва барномаҳо оид ба навсозии иҷтимои, таҳқиқот, таҷриба намудан, омӯзишу 

таълим, ва ғайра муҳим аст. Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки рушди минбаъдаи соҳаи кишоварзӣ 

дар мамлакат афзоиш додани дастгирии ҳукуматро талаб мекунад. Маҷмӯи умумии маҳсулоти 

кишоварзӣ ва сол аз сол зиёд намудани он аз андозаи маблағгузории пайвастаи буҷети давлат ва 
дастгириҳои молиявии он вобастагӣ дорад. Дар натиҷаи таҳлилҳои соҳаи кишоварзӣ, алалхусус 

аз фаъолияти кишоварзии вилояти Хатлон чунин натиҷагирӣ намудем [7, с. 12]. Дар соли 2017 

дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилояти Хатлон 870351 тонна зироатҳои ғалладонагӣ истеҳсол 

карда шудааст, ки нисбат ба соли 2016-ум 103,7 фоизро ташкил медиҳад. Аз ҳаҷми умумии 
истеҳсоли ғалладонагиҳо ҳиссаи хоҷагиҳои ҷамъиятӣ-7,3 фоиз, хоҷагиҳои деҳқонӣ-58,0 фоиз ва 

хоҷагиҳои аҳолӣ-34,7 фоизро ташкил медиҳад. Хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва хоҷагиҳои деҳқонии 

вилояти Хатлон дар соли 2017-ум майдони 140179 гектар зироатҳои ғалладонагиҳоро дарав 
карданд, ки соли 2016-ум 34 гектар зиёд шудааст. Ҳосилнокии ғалладонагиҳо аз як гектар 33,7 

сентнериро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2016-ум 0,2 сентнерӣ ё 0,6 фоиз зиёд мебошад. 

Шурӯъ аз соли-2017 дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва хоҷагиҳои деҳқонии вилояти Хатлон 

193050 тонна (мувофиқи шакли 17-ВҚ-вазни кондитсионӣ) пахта истеҳсол карда шудааст, ки 
нисбат ба соли 2016-ум 4710 тонна зиёд мебошад,инчунин 102,5 фоизро ташкил медиҳад. Дар 

соли 2017 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилояти Хатлон 245409 тонна картошка истеҳсол 

карда шудааст, ки нисбат ба соли 2016-ум 101,4 фоизро ташкил медиҳад. Аз ҳаҷми умумии 
маҳсулоти картошка ҳиссаи хоҷагиҳои ҷамъиятӣ-3,8 фоиз, хоҷагиҳои деҳқонӣ-33,9 фоиз ва 

хоҷагиҳои аҳолӣ-62,3 фоизро дар бар мегирад. 

Соли 2017 барои хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонии вилояти Хатлон бисёр соли 

сердаромадтарин маҳсуб меёфт, чунки аз майдонҳои дар ихтиёрдоштаашон 4196 гектар 
картошка ҷамъоварӣ намуданд, ки нисбат ба соли 2016 287 гектар зиёд шуда 93,6 фоизро ташкил 

медод. Ҳосилнокии картошка аз як гектар 218,0 сентнериро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2016 

12,9 сентнер зиёд мебошад. Дар қаламрави вилоят 954387 тонна сабзавот истеҳсол карда 
шудааст, ки нисбат ба солҳои қабли 5,6 фоиз зиёд мебошад [8, с. 94]. Аз ҳаҷми умумии истеҳсоли 

сабзавот ҳиссаи хоҷагиҳои ҷамъиятӣ-3,6 фоиз, хоҷагиҳои деҳқонӣ-47,9 фоиз ва хоҷагиҳои аҳолӣ-

48,5 фоизро ташкил медиҳад. Соҳаи полези бошад 463163 тонна маҳсулотҳои ба он алоқаманд 

истеҳсол карда шудааст, ки нисбат ба соли 2016 5,2 фоиз зиёд мебошад. Аз ҳаҷми умумии 
истеҳсоли полезӣ ҳиссаи хоҷагиҳои ҷамъиятӣ-3,4 фоиз, хоҷагиҳои деҳқонӣ-70,5 фоиз ва 

хоҷагиҳои аҳолӣ-26,1 фоизро ташкил медиҳад. 

Дар соли 2017 хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонии вилоят аз майдони 10478 гектар полезӣ 
ҷамъоварӣ намуданд, ки нисбат ба соли 2016 101 гектар зиёд шуда 101,0 фоизро ташкил медиҳад. 

Умуман маҳз ҳамин истифодаи дурусти кор ва таҳлилҳои дурусту амиқи хоҷагидорону 

кишоварзон буд, ки дар вилояти Хатлон 158936 тонна меваҷот истеҳсол шудааст, ки нисбат ба 

як соли пешин 7,3 фоиз зиёд мебошад. 
Аз ҳаҷми умумии истеҳсоли мева ҳиссаи хоҷагиҳои ҷамъиятӣ-2,4 фоиз, хоҷагиҳои 

деҳқонӣ-33,6 фоиз ва хоҷагиҳои аҳолӣ-67,0 фоизро ташкил медиҳад. Дар соли 2017 дар ҳамаи 

шаклҳои хоҷагидории вилоят 99976 тонна ангур истеҳсол шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи 
соли 2016 3,4 фоиз зиёд мебошад. Аз ҳаҷми умумии истеҳсоли ангур ҳиссаи хоҷагиҳои ҷамъиятӣ-

1,1 фоиз, хоҷагиҳои деҳқонӣ-24,5 фоиз ва хоҷагиҳои аҳолӣ-74,4 фоизро ташкил медиҳад. Дар 

соли 2017-ум хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонии вилоят 25612 тонна ангур ҳосил гирифта шудааст, 

ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2016-ум 1536 тонна зиёд шуда 106,4 фоизро ташкил медиҳад [9, 
с. 94]. Қайд кардан бамаврид аст, ки дар солҳои охир дар ҷумҳурӣ вобаста ба гузаронидани 

ислоҳоти замин пешравии назаррас ба даст омада, афзоиши ҳамасолаи маҷмӯи маҳсулоти соҳаи 

кишоварзӣ зиёд шуда истодааст. Дар соли 2017 зиёда аз 90% маҳсулоти кишоварзӣ дар бахши 
хусусӣ истеҳсол шуда, ҳамзамон ҳиссаи хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) беш аз 60%-ро ташкил 

медиҳад. Дар ин давра зиёда аз 145 ҳазор хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) таъсис ёфтанд. 

Истеҳсолкунандагони асосии маҳсулоти кишоварзӣ хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва бахши 

хусусӣ мебошанд. Бояд қайд намоем, ки таъмин намудани рушди тамоми соҳаҳои комплекси 
агросаноатӣ (КАС), аз баланд бардоштани самаранокӣ, қобилияти рақобатпазирӣ ва дар ин асос 

таъмин намудани амнияти озуқавории системаи бехатарии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

иборат мебошад [10, с. 229]. 

Дар хотима чунин қайд менамоем, ки дар шароити иқтисодиёти бозоргонӣ яке аз роҳҳои 
асосии танзими давлатии идоракунии истеҳсолоти кишоварозӣ ва бо ин роҳҳо муайян намудани 

самаранокии истеҳсоли маҳсулоти ба ин соҳа алоқаманд ин таъминоти боэътимоду дарозмуддат 

ва устувори озуқавории мамлакат, афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, сатҳи 
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даромаднокӣ, самаранокӣ, меҳнат, шуғлӣ аҳолии деҳот, инчунин ҳифзи захираҳои табиӣ бо 

мақсади васеъ намудани такрористеҳсолкунӣ мебошад. 
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БАТАНЗИМДАРОРИИ ДАВЛАТИИ ИҚТИСОДИЁТ ҲАМЧУН ОМИЛИ БАЛАНДБАРДОРИИ 

САМАРАНОКИИ ИСТЕҲСОЛОТИ КИШОВАРЗӢ 
 

Дар мақолаи мазкур муллиф баландбардории самаранокии истеҳсолоти маҳсулотҳои кишоварзӣ дар 

ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ аз ҷумла дар хоҷагиҳои деҳқонӣ, хоҷагиҳои ҷамъиятӣ, хоҷагиҳои аҳолиро 

мавриди баррасӣ қарор додааст. Ҳамчунин дар ин мақола идоракунии соҳаи кишоварзӣ, танзим ташкили 

истеҳсолот, корхонаҳои кишоварзӣ барои самаранок истифода бурдани нерӯи истеҳсолии соҳа бо мақсади 

афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва беҳтар намудани сифати он матраҳ шудааст. 

Ҷанбаҳои масъалаи баландбардории самаранокии истеҳсолоти кишоварзиро аз натиҷаҳои 

таҳлилҳои соҳаи кишоварзӣ алалхусус аз фаъолияти кишоварзони вилояти Хатлон ба таври возеҳу равшан 

нисбат ба солҳои қабли нишон додааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: самаранокиӣ истеҳсолот, хоҷагиҳои деҳқонӣ, хоҷагиҳои аҳолӣ, соҳа, 

идоракунӣ, корхонаҳо, кишоварзӣ, даромад, иқтисодиёт, маҳсулот.  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

В данной статье автор рассматривает повышение эффективности производства 

сельскохозяйственных продукций во всех формах хозяйствования, в частности в дехканских (фермерских) 

хозяйств, общественных хозяйств и др. Также в этой статье уделяется внимание управлению сельским 

хозяйством, урегулированию организации производства сельскохозяйственных предприятий для 

эффективного использования производственной силы этой отрасли, с целью увеличения производства 

сельскохозяйственных продукций и улучшения их качества. 

Автор четко и ясно указывает на аспекты проблемы повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и сравнивает результаты деятельности сельхозпроизводителей 

Хатлонской области с результатами предыдущих лет. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эффективность производства, дехканские (фермерские) хозяйства, 

хозяйства населения, отрась, управление, предприятия, сельское хозяйство, доход, экономика, продукция.  
 

GOVERNMENTAL REGULATION OF THE ECONOMY AS A FACTOR OF INCREASING THE 

EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
 

In this article, the author examines the increase in the efficiency of agricultural production in all forms of 

management, particularly in farms, public farms, etc. Also, this article focuses on managing the agricultural 

economy, regulating the organization of production of agricultural enterprises industry, with the aim of increasing 

the production of agricultural products and improve their quality. 

The author distinctly and clearly indicates aspects of the problem of increasing the efficiency of agricultural 

production and compares the results of the activities of agricultural producers of Khatlon region with the results 

of previous years. 

KEY WORDS: production efficiency, farms, households, industry, management, enterprise, agriculture, 

profit, economy, products. 
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СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Барфиев К.Х. 

Таджикский национальный университет 

 Султонби Рахматзода 

Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода 
 

Известно, что до перехода к рыночному отношению в период социалистической 

экономики организационно-экономический базис всей финансовой системы включал и 

налоговую политику. В плановом обществе все экономические политики выстраивались в рельсе 

единого централизованного планового формирования. Централизованные союзные органы 

выдвинули план, и он принимался на основе, потом на местах в установленной форме 

реализовались. Государственный бюджет существовал на основе экономических нормативов и 

лимитов ресурсных платежей. В том числе, процесс формирования доходов и расходов 

республиканских бюджетов сформулировались на реальной основе. Поэтому с разрушением 

централизованного планирования в 1991 г. финансовое положение в республике дошло до 

крайнего состояния в связи полного отсутствия доходных частей источников бюджета. В 

основном финансирование расходов осуществлялось за счет эмиссии развала товарного рынка. 

В этот период остановились производственные потенциалы, сельское хозяйство особенно 

промышленный сектор пришел в упадок и соответственно, наметилась нехватка товаров 

широкого потребления и началась инфляция и она охватила все ее формы. 

Важной предпосылкой формирования рыночной социально – экономической системы 

является фискальная политика, при которой функционирование финансовой системы и его 

потенциал формируются на основе объемов финансовых ресурсов, поступающих от базовых 

финансовых секторов национальной экономики. 

Стабильная финансовая система различных работ и услуг по выполнению задач которой 

обществу необходимо решать путем современного поэтапного изменения организация 

финансовых связей, в зависимости от форм хозяйствования и базирующихся форм 

собственности, отделяет и от группирования финансовых ресурсов. 

Именно, это считается актуальным в нынешней ситуации, в условиях, когда необходимо 

активно противодействовать явлениям финансовой дерегуляции, которые частично повлекли 

финансовый кризис в необходимом масштабе. 

Финансовая система опирается на финансовую интеграцию, которая является важным 

фактором повышения эффективности финансовой системы. Именно она положительно влияет 

на экономический рост путем устранения ограничений обмена в эффективном размещении 

капитала рыночной экономики, ориентируется на постоянно привлечение новых финансовых 

потоков и эффективного их использования. 

Нам представляется, что в реализации новых рыночных феноменов, создаются условия для 

мощной и потенциальной финансовой системы, которая образуется, в основном, за счет 

налоговых поступлений. В современных условиях для обеспечения такого потенциала 

налоговых поступлений требуется инновационный подход в новом ракурсе рыночной 

конкурентной среды.  

Известно, что в гильдии рынка быстро изменяются продуктивно-техническая структура и 

потенциальная экономика. Так, институциональные перемены при существовании мощных 

барьеров для трансграничного движения товаров, услуг, капитала, труда, информации 

приобретают совсем новый характер [1]. 

По нашему мнению, рыночный инновационный подход к налоговым отношениям в 

условиях рыночной экономики формирует необходимое условие для реализации налоговых 

механизмов и образования потенциальных финансовых систем за счет налоговых и других 

фиксируемых податных и налоговых обложений.  

Начавшийся кризис в середине 2008 и начале 2009 гг. наглядно продемонстрировал 

частичную неэффективность функционирующих методов государственной регуляции 

финансового сектора, а также указал негативный вектор развития финансовой системы надзора 

и ее регулирование в ракурсе экономических отношений.  

В настоящее время в Республике Таджикистан, как и в других странах мира, в целом 

сложилась благоприятная ситуация относительно выработки новой стратегии создания 

национальный финансовой системы и возобновилось доверие населения к ней. 
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Неотъемлемым элементом финансовой политики, ее экономической составляющей, 

является налоговая политика. В условиях формирования рыночной экономики, учитывая 

последствия современного экономического кризиса, реальным и весомым шагом является 

определение величины государственных доходов, в первую очередь, налоговых поступлений.  

Несмотря на то, что в системе рыночной экономики республики вполне создаются и 

функционируются рыночные институты, соответственно тому необходимые инфраструктуры, 

обусловливающие и способствующие их развитию, все такие на соответствующем уровне 

неразвитой промышленности. Ежегодно почти 70% необходимых товаров народного 

потребления, особенно промышленного характера, покупается из других стран, особенно импорт 

за рубеж сильно давит на казну государства и народов.  

В условиях рыночной экономики государство не утрачивает свою роль, а наоборот, 

обеспечивает ведущую роль в области проведенных всех реформ и преобразований, поэтому в 

системе рынка была создана сильная социальная политика на основе гибридных форм 

собственности и форм хозяйствования, направленные на самое передовое применение на 

практике их форм, в том числе долевая форма собственности, не сугубо составляет 

государственную собственность.  

Здесь появляется базисная особенность рыночной формы налогообложения, где все 

субъекты, функционирующие в его сферы, полностью включаются в налогообложение.  

 Например, в структуре социалистической экономики поступали налоги в бюджет с 

оборота, составляющие основную часть, потом на второе месте занимал выплаты платежа 

государственных предприятий из прибыли.  

Лишь по удельному весу третье место занимал налог с населения, следом стояло средство 

государственного социального страхования. На последнем месте стоял налог с кооперации и 

колхозов. Следует отметить, что прочие доходы в период социалистической экономики, тоже 

занимали структуру бюджета государства, заменяя свою позицию, овладевали доминирующие 

положения [2].  

Налоговый потенциал охватывает процесс налогового планирования и прогнозирования и 

без определения уровня осуществляемого хозяйственного расширения, в которых 

воспроизводственные процессы налогов поступления в общегосударственном и местном 

бюджетах не упорядочивается. Далее оценка перспектива поступления налогов определяется от 

уровней развития хозяйственной деятельности и на основе его вырабатывается рыночный этап 

налогообложения. Все эти процедуры в законной основе закреплены в налоговой системе и 

утверждены в рельсе взаимодействия налогов к бюджету.  

На укрепление налоговых потенциалов в системе налоговых отношений указан порядок 

налогообложения субъектов рынка в ценных бумагах. Именно налоговые инструменты 

относительно отдельных сфер деятельности может формироваться в специфической форме, а 

налоги могут использоваться для выполнения имеющих задач и функций, более присущие к 

другим финансовым категориям, что приводит к определенным экономическим искривлениям. 

При создании постоянного льготного условия для предпринимательской сферы, налог выйдет с 

соответственным значением, значит оно в таком случае превращается из инструмента 

фискального характера в банальный элемент финансовой поддержки.  

Такое условие улучшает уровень финансового обеспечения субъектов рыночной 

экономики, и создается специфический источник финансовых ресурсов.  

Для определения развитии реального сектора и поэтапном формировании налоговой базы 

придется изучать рост ВВП и его зависимость от уровня отрасли, обеспечивающей 

макроэкономические показатели. Так нами в таблице 1 предлагаются основные отрасли 

макроэкономических показателей реального сектора экономики Республики Таджикистан.  

Таблица 1 

Основные макроэкономические показатели реального сектора экономики 

 Республики Таджикистан 
№ Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Реальный рост ВВП (в%) 107,4 106,7 106,0 106,9 107,1 

2 Рост производства и промышленной 

продукции (в млн. сомони) 
5103,1 5510,8 6426,6 8267,8 10414,1 

3 Рост валовой продукции сельского 

хозяйства (в млн. сомони) 
8279,9 10692,6 10617,4 11100,7 12866,9 

4 ВВП на душу населения (сомони) 5019,1 5523,7 5727,8 6300,3 6913,5 
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5 Индекс потребительских цен 105,1 106,1 105,8 105,9 107,3 

6 Номинальная среднемесячная 

заработная плата (сомони) 
694,89 816,27 878,91 962,16 1144,19 

7 Уровень безработицы 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 
Источник: Таджикистан 27 лет государственной независимости. Статистический сборник. – Душанбе, 2017.    

– С. 180-200. 
 

Если в 2013 году доля промышленности в ВВП составила 51,03 тыс. сомони то в 2017 году 

оно достигло 10414,1 тыс. сомони. Национальная экономика республики является неотъемлемой 

частью мирового сообщества, влияние мирового финансового кризиса выразилось в снижении 

темпов развития экономики, несбалансированности экспорта и импорта товаров, уменьшении 

объёма притока денежных переводов, снижении количества иностранных инвестиций и т.д. 

Несмотря на эти изменения, тенденция развития экономики республики за рассматриваемый год 

сохранила устойчивость ВВП на душу населения, является определяющим элементом в 

механизме формирования инвестиционного потенциала страны и свидетельствует об 

эффективности национального хозяйства и степени его конкурентоспособности. 

В пополнение и формирование доходной части бюджета в системе национальной 

экономики важную роль играет предпринимательская среда и другие генерирующие отрасли. 

Так, «в 2018 году объем доходной части бюджета республики была утвержден на общую сумму 

21003087 тыс. сомони, и объем расходной части бюджета в 2018 году указан на сумму 21337420 

тыс. сомони» [5]. 

Таким образом, в системе национальной экономики формирование бюджета имеют общие 

характерные и специальные рыночные особенности, которые вполне базируются на рыночных 

атрибутах. 

Таблица 2  

Число функционирующих субъектов хозяйствовании в Республике Таджикистан  

(2010-2017 гг.) 
№ Наименование 2010 2012 2014 2015 2016 2017 

1 Юридические лица 4575 23543 32 314 32 211 31 560 31 213 

2 Свидетельство 12672 33723 30 867 31 533 31 580 31 949 

3 Дехканские хозяйства  - 35175 97 583 123 911 134 693 142 191 

4 Патент 4798 68367 82 993 88 504 90 862 95 990 

5 Всего: 22045 106808 243 757 276 159 288 695 301 343 
Источник: автором рассчитан первичный материал налогового комитета при Правительстве Республики 

Таджикистан в 2017 году.  
 

Как видно из приведенной таблицы 2, в системе национальной экономики Республики 

Таджикистан для формирования налоговой базы, параллельно, постоянно идет процесс вновь 

финансирования субъектов рыночной экономики, соответственно, увеличивается рост 

налоговых платежей.  

Если в 2010 году было зарегистрированы 4575 юридических лиц, то в течение 5 лет – это 

число выросло до 31806, что свидетельствует о создании и образовании рыночных субъектов 

хозяйствования. Количество предпринимателей и работающих по свидетельству, также возросло 

в течение пяти лет в 2,7 раза. Число субъектов предпринимательства в сфере сельского хозяйства 

в анализируемом периоде, также ежегодно имеет тенденцию к постоянному увеличению. В 

изучаемый период число дехканских хозяйств составил 142191 тыс. Самый высокий темп 

развития предпринимательской деятельности наблюдается в предпринимательской сфере малого 

бизнеса, которая работает на патентной основе. Если в 2010 году число предпринимателей, 

работающих на патентной основе, составлял 4798 человек, то в 2017 году оно увеличивалось в 

20 раз, именно такое формулирование работ и дел явно напоминает о том, что налоговое бремя 

и налогообложение нашли своего решения. Таким образом, для более подробной интерпретации 

налоговых потенциалов мы рассмотрим уровень поступления и проведем анализ структуры 

налоговых поступлений в системе национальной экономики. 

Увеличение предпринимательских субъектов создает условия воздействия и 

формирования потенциала бюджета республики. Как выше было указано, в национальной 

налоговой системе крупными налогоплательщиками являются совместные предприятия, 

особенно таджикские и китайские предприятии: «только 20 крупных совместных предприятий 

внесли в качестве налога в общей стоимости сумму, равную 12 процентам бюджета республики» 

[6]. 
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В современных условиях в экономической литературе можно встретить самые 

разнообразные трактовки и определения тех или иных налоговых процессов.  

В орбите общественных отношений экономическая целесообразность налоговых рычагов, 

посредством которых налоговая политика реализуется на практике, предполагает сведения к 

минимуму противоречий между интересами фискальной политики государства и все формы 

предпринимательства и бизнеса, а, следовательно, уменьшение числа налоговых споров, фактов 

сокрытия объектов налогообложения.  

Именно нынешние рыночные отношения должны охватывать ряд концептуальных 

проблем, имеющих характер корпоративной организации деятельности субъектов рыночной 

экономики.  

Исследуя данную проблему в ракурсе рынка, профессор Л.С. Бляхман пишет, что «в 

стратегическом плане, т.е. при придвижении в жизнь идей государственно-частного партнерства, 

весьма перспективной представляется концепция налогов как контракта, заключаемого между 

представителями бизнеса и государством при выполнении им обязательств по предоставлению 

населению социально значимых благ со значительными внешними эффектами укрепления 

обороноспособности, благоустройства всей территории страны и т.д. [7]». В целом, принятые две 

последние среднесрочные программы правительства диктуют, что необходимо выстроить 

национальную экономику республики на глобальном уровне. Здесь приоритетной проблемой на 

сегодняшний день считается инновационное обновление факторов производства, требующее 

построения новых систематической связи симбиоза между теорией налогообложения и 

практикой организации налоговых процессов. 

В общем объеме доходной части государственного бюджета основные поступления идут 

за счет налоговых, неналоговых поступлений и грантов в денежной форме. В 2018 году оно 

составило более 12, 634 177 тысячи сомони. За счет государственных инвестиционных проектов 

с привлеченных внешних финансовых ресурсов в бюджет государства поступило 1 862 666 тыс. 

сомони, специальные средства бюджетных организаций составили 781 519 тыс. сомони». 

Таким образом, на весь период существования человечества пополнение бюджета 

осуществлялся за счет деятельности, которая в жизненном процессе направляют людей на 

разный уровень хозяйственного процесса.  
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ВАЗЪ ВА ВИЖАГИҲОИ НИЗОМИ АНДОЗ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

 Дар мақолаи мазкур муаллифон исрор менамоянд, ки иқтидори андоз ҷараёни банақшагирӣ ва 

пешгӯии андозро фаро мегирад ва бе муайянсозии дараҷаи васеъшавии хоҷагидории амалкунанда ҷараёни 

такрории воридшавии андозҳо ба буҷетҳои умумидавлатӣ ва маҳалии ба тартиб дароварда намешавад. 

Баъдан арзёбии дурнамои воридоти андозҳо бо сатҳи рушди фаолияти хоҷагидорӣ муайян ва дар асоси он 

давраи бозоргонии андозбандӣ коркард мегардад. 

КАЛИДВОЖАҲО: буҷет, низоми андоз, иқтисоди бозоргонӣ, молия, иқтисодиёти миллӣ, 

маблағгузорӣ, сиёсати хазинаи давлатӣ. 
 

СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

В данной статье авторы утверждают, что налоговый потенциал охватывает процесс налогового 

планирования и прогнозирования, что без определения уровня осуществляемого хозяйственного 

расширения воспроизводственные процессы налогов поступления в общегосударственном и местном 

бюджетах не упорядочивается. Далее оценка перспектива поступления налогов определяется от уровней 

развития хозяйственной деятельности и на её основе вырабатывается рыночный этап налогообложения.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бюджет, налоговая система, рыночная экономика, финансы, национальная 

экономика, финансирование, фискальная политика.  
 

THE CONDITION AND FEATURES OF THE TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

 In this article, the authors argue that the tax potential covers the process of tax planning and forecasting, that 

without determining the level of economic expansion, which the reproduction processes of income taxes in the 

national and local budgets are not ordered. Further, the assessment of the prospect of tax revenues is determined 

by the levels of development of economic activity and on the basis of it the market stage of taxation is developed. 

 KEY WORDS: budget, tax system, market economy, finance, national economy, financing, fiscal policy. 
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ПРОБЛЕМАҲОИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ ЭНЕРГИЯ ДАР МИНТАҚА 
 

Раҳимов З.С., Қувватов М. 

Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон 

Расулов Ҷ.Қ. 

Донишгоҳи славянии Россияву Тоҷикистон 
 

Проблемаи ташаккулёбӣ ва рушди заминаҳои моддӣ-техникии иқтисодиёт, аз он ҷумла 

сарфакории захираҳои сӯзишворию энергетикӣ, кайҳо зери назари олимон қарор дорад. 

Консепсияи асосии илмии сарфакории энергия аз он иборат аст, ки ба андозаи 

наздикшавии силсилаи технологӣ ба истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ талафоти зиёди энергия нисбат 

ба мараҳилаи аввал бештар рух медиҳад. Бинобар ин, аз мавқеи баланд бардоштани самаранок 

истифода бурдани захираҳои энергия зарур аст, ки ба масъалаҳои сарфакории энергия дар 

марҳилаи хотимавии истеҳсолот диққати ҷиддӣ дода шавад. Барои сарфакории энергия сиёсати 

сармоягузорӣ ва ҳавасмандгардони давлатиро равона кардан зарур аст, тамоюлоти рушди 

иқтисодиро барои афзоиши пешравии натиҷаҳои истеҳсолот нисбат ба масрафи захираҳои 

энергия тақвият бахшидан лозим аст. 

Аз таҳлили тавозуни истеҳсол ва истеъмоли нерӯи барқ дар солҳои истиқолияти давлатӣ 

(ҷадв. 1) аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки ҳанӯз мо нерӯи барқи дар кишвар истеҳсолшавандаро 

самаранок истифода намебарем.  

Аз рақамҳои ҷадвал маълум аст, ки дар ҷумҳурӣ истеҳсоли нерӯи барқ умуман дар соли 

2017 нисбат ба соли 1991-ум 3,1% афзудааст. Воридот ва содирот нисбат ба соли 1991 танҳо 

мутаносибан 1,6 ва 2,6 фоизро ташкил медиҳад. Истемоли нерӯи барқ бошад дар соҳаҳои саноат, 

нақлиёт паст рафта дар кишоварзӣ ва соҳаҳои дигар афзудаст. 

Мутаассифона, истеҳсоли нерӯи барқ ба як нафар аҳолӣ дар мамлакат ба пастравӣ майл 

дорад. Агар дар соли 1991 ба як нафар аҳолӣ 3196 кВт/соат нерӯи барқ истеҳсол шуда бошад, пас 

ин нишондиҳанда дар соли 2017 ба 2031,5 расидаст, ки 36,4% кам мебошад. 

Ҷадвали 1 

Баланси нерӯи барқ дар Тоҷикистон (милл. кВт/соат) 
Нишондиҳандаҳо 1991 2010 2015 2016 2017 

Истеҳсол 17597 16435 17162 17232 18144 

Воридот аз хориҷи кишвар 6941 432 63 103 110 

Содирот ба хориҷи кишвар 5390 286 1396 1428 1421 

Истеъмол шудааст 19148 16581 15829 15998 16833 

Аз ҷумла дар:      

Саноат ва сохтмон 11017 7434 4287 4181 4017 

Нақлиёт 157 30 45 35 30 

Кишоварзӣ 4560 3593 4288 4623 4916 

Дигар соҳаҳо 1631 3194 4539 4413 4986 

Талафот 1783 2330 2670 2746 2884 

Афзоиши талафот нисбат ба соли 1991 100 130,7 149,7 154,0 161,7 

Истеҳсоли нерӯи барқ ба як нафар аҳолӣ 

(кВт/соат) 
3196 2158 2007,0 1971,0 2031,5 

Нисбат ба соли 1991 100 67,5 62,8 61,7 63,6 
Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018. 

– С. 278. 
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Дар ин давра талафоти нерӯи барқ тамоюл ба афзоиш дошта, нисбат ба соли 1991 61,7% 

афзудааст. 

Истеҳсол ва истемоли нерӯи барқ дар яке аз минтақаҳои истеҳсолкунандаи нерӯи барқ дар 

вилояти Хатлон низ на ҷандон хуб ба роҳ монда нашудааст. 

Вилояти Хатлон дар қисми ҷанубу шарқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир шудааст. Дар 

минтақа ҳафт корхонаи истеҳсоли нерӯи барқ, комбинати кимёвӣ, корхонаҳои саноатӣ оид ба 

истеҳсоли нӯриҳои маъданӣ ва ғайраҳо мавҷуд аст. 

Ташкилоти асосии таъминоти нерӯи барқ дар вилояти Хатлон филиали Корпоратсияи 

«Барқи тоҷик» мебошад. Тавлиди нерӯи барқ ва энергияи гармӣ дар 3 нерӯгоҳи обии барқӣ (НОБ) 

ба амал бароварда мешавад. Намудҳои асосии сузишворӣ нерӯи барқ, ангиштсанг, сӯзишвории 

дизелӣ, бензин, гази моеъ ва мазут мебошад. Тавлиди нерӯи барқ дар минтақа соли 2017, 16055 

млн. кВт/соатро ташкил дод, ки нисбати соли 2011 5,0% зиёд аст (ҷадв. 2). 

Ҷадвали 2 

Тарози нерӯи барқи вилояти Хатлон (млн. кВт/соат) 

Сол 
Нерӯи барқ тавлид 

карда шудаст 

Аз хориҷ гирифта 

шудаст 

Ҳамагӣ нерӯи барқ 

истеъмол карда шудаст 

Ба хориҷи вилоят 

содир карда шудаст 

2011 15294,6 - 2178,0 13116,6 

2012 16025,5 - 2079,0 13946,5 

2013 16171,3 - 2283,0 13888,3 

2014 15352,8 - 2649,0 12703,8 

2015 15905,1 - 2763,0 13142,1 

2016 15763,0 - 2789,0 12974,0 

2017 16055,0 - 2793,0 13262,0 

Сарчашма: Омори солонаи вилояти Хатлон. Маҷмӯаи оморӣ. Сарраёсати агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018. – С. 105. 
 

Вазъияти тавозуни нерӯи барқ мусбат буда, ҳамасола зиёда аз 10-15 млрд. кВт/соат ба 

хориҷи вилоят интиқол карда мешавад. Танҳо аз 18 то 21,6 фоизи нерӯи барқи истеҳсолшаванда 

дар дохили вилоят истеъмол мешавад (ҷадв. 3). 

Ҷадвали 3 

Таносуби ҳаҷми истеҳсол ва истеъмоли нерӯи барқ дар солҳои 2011-2017 (млн. кВт/соат) 

Сол 
Нерӯи барқ истеҳсол карда 

шудаст 

Ҳамагӣ нерӯи барқ истеъмол 

карда шудаст 
% истеъмол 

2011 15294,6 2178,0 14,2 

2012 16025,5 2079,0 13,0 

2013 16171,3 2283,0 14,1 

2014 15352,8 2649,0 17,3 

2015 15905,1 2763,0 17,4 

2016 15763,0 2789,0 17,7 

2017 16054,9 2793,0 17,4 
Сарчашма: Омори солонаи вилояти Хатлон. Маҷмӯаи оморӣ. Сарраёсати агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018. – С. 105. 
 

Аз рақамҳои ҷадв. 3 маълум мешавад, ки аз ҳисоби манбаъҳои худӣ 100%-и талабот бо 

нерӯи барқ таъмин буда, боқимонда ба хориҷи вилоят фурӯхта мешавад. Агар соли 2011 дар 

дохили вилоят 2178 млн. кВт/соат ё 14,2 фоизи барқи истеҳсолшуда истифода шуда бошад, пас 

ин нишондиҳанда дар соли 2017 ба 2793,0 млн. кВт/соат расидааст, ки 17,4%-ро ташкил 

медиҳанд.  

Далели мазкур дар бораи он гувоҳӣ медиҳад, ки дар вилоят истифодаи корхонаҳои зиёди 

саноатии энергияталаб сохта ба истифода дода шуда, ба равнақи соҳаи кишоварзии вилоят ин 

захираҳо равона гарданд. 

Мутаассифона корхонаҳои кишоварзии вилоят аз корхонаҳои барқтаъминкунанда қарзи 

зиёд доранд. Ин қарзҳои хоҷагиҳои кишоварзӣ аз он шаҳодат диҳанд, ки онҳо қобилияти пардохт 

намудани пули нерӯи барқи истеъмолшударо надоранд ва аз ин ҷо барои пурра таъмин кардани 

талабот низ имконият надоранд. 
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Дар солҳои охир дар вилояти Хатлон таъсири буҳрони энергетикӣ мушоҳида мешавад. Ин аз 

он шаҳодат медиҳад, ки кормандони фурӯши нерӯи барқ маблағҳои барқи истифода шударо пурра 

ҷамъоварӣ карда наметавонанд ва дар назди истеҳсолкунандагони нерӯи барқ қарздор мемонанд. 

Ба ҳолати 1 январи соли 2018 қарзи умумии истеъмолкунандаҳои вилояти Хатлон дар назди 

энергетикҳо 11,2 млн. сомониро ташкил медиҳанд, ки ба зиёда аз 22% даромади буҷети вилоят 

баробар аст. 

Қарздори бузургтарини энергетикҳо маҷмуаи манзилию коммуналӣ мебошад. Қарзи 

корхонаҳои хоҷагии манзилию коммуналӣ танҳо дар соли 2018-ум 2,2 млн. сомониро ташкил 

медиҳанд. Зиёда аз ин истеъмолкунандагони барқ дар деҳоти ноҳияҳо маблағи барқи 

истеъмолкардаашонро пурра пардохт карда наметавонанд. 

Боз яке аз масъалаҳои муҳим, ин лаҳзаи ҳассоси масрафи нерӯи барқ барои гарми расонӣ 

мебошад, ки тавассути фарсоиши баланди дастгоҳу иншоот, фондҳои истеҳсолӣ, ба таври 

қаноатбахш мавҷуд набудани кадрҳо – мутахассисони баландихтисос ба амал меояд. 

То имрӯз масъалаҳои номбаршуда ба салоҳияти хадамоти энергетикии ноҳияҳои дахлдор 

қарор дорад. Мутаасифона, ҷузъу томҳои номбурда дар татбиқи фаъолияти сарфакории нерӯи 

энергия як қатор камбудиҳои назаррас доранд, ки иборатанд аз: 

 шумораи ками машғулин дар баҳрабардорӣ ва тармими дастгоҳу иншооти энергетикӣ ва 
шабакаҳо; 

 мавҷуд набудани мутахассисоне, ки дар гузаронидани таҳлили маҷмӯии истифодабарии 
захираҳои энергия, ба таври муназзам арзёбӣ кардани захираҳои мавҷудаи сарфакории энергия, 
қабули қарори техникӣ-иқтисодии асоснок, ташаккул додани барномаи оптималии рушд ва 
баланд бардоштани самаранокии истифодаи энергия қобилият дошта бошанд; 

 ташкили нокифояи баҳисобгирӣ ва назорати самаранок истифодабарии захираҳои нерӯи 
энергия, инчунин мавҷуд набудани иттилооти зарурӣ барои иҷрои ҳамаи маҷмаи корҳо оид ба 
сарфакории нерӯи энергия; 

 хусусияти расмиятчигӣ ва иттилоотӣ доштани нақшаи фаъолияти шахсони мутасадии 
хоҷагиҳои кишоварзӣ, ки мутасадии самаранок истифода бурдани нерӯи барқ мебошанд.  

Низоми гармирасонӣ дар ҳолати садамавӣ, яъне корношоямӣ қарор дошта, дар натиҷаи 

фарсудашавии дастгоҳу иншоот ва коммуникатсия, инчунин ихтисоси паст доштани кормандони 

хизматрасон ба таври зарурӣ фаъолият намекунад. Дар хоҷагиҳои вилоят гармирасонии 

марказонидашуда пурра аз байн рафтаст ва иншоотҳо дар давоми 20 соли охир аз истифода 

баромадаанд. 

Ин ҳолат бо сабабҳои зерин рух додаанд: 
 дегхонаҳо ва шабакаҳои гармирасон фарсудаю куҳнашуда ба ҳолати корношоямӣ 

расидаанд; 
 набудани дегхонаҳои нав; 
 дар ҳолати паст қарор доштани омодагии мутахассисон ва роҳбарони хоҷагиҳо барои 

пешгирии ҳолатҳои садамавии истифодаи техника; 
 паст будани сатҳи ихтисоси кормандони хизматрасон ва муҳандисию техникӣ, ки тавассути 

ҷойивазкунии кадрҳо рӯх медиҳанд; 
 мавҷуд набудани дастгоҳҳои зарурии технологӣ, автоматӣ ва асбобҳои баҳисобгирии 

тавлиди гармӣ дар дегхонаҳо; 
 ба таври пурра фаъолият накардани иқтидорҳои дегхонаҳои истеҳсолӣ ва ғайраҳо. 
Бо мақсади бартараф намудани камбудиҳои ишорашуда дар навбати аввал ҳамоҳангии дақиқи 

ҳамаи сохторҳоро дар вилоят таъмин кардан лозим аст. Барои ин зарур аст, ки маҷмӯи чорабиниҳои 

зерин иҷро карда шавад: 
 таҳия ва ҷорӣ намудани самтҳои бештар ояндадор ва самараноки сарфакоронаи энергия 

тавассути муттаҳид намудану тақвият бахшидани сатҳи донишу малакаи мутахассисони 
пешбари соҳаи кишоварзӣ ва ташкилотҳои таъмини энергия; 

 мутамарказонидани идораи расандаҳои ташаккулдиҳии барномаҳои сарфакорӣ энергия 
дар сатҳи минтақа; 

 ёрии фаъолонаи молиявии маъмурияти вилоят дар тадбиқи чорабиниҳои сарфакории 
нерӯи энергия; 

 такмил додани сохтори молистеҳсолкунандаҳо, муассисаҳои хизматрасон бо 
назардошти иҷрои талаботи қоидаҳои бехатарии техникӣ ва баҳрабардории дастгоҳои 
энергетикӣ; 

 такмилдиҳии зерсохторҳои иҷтимоӣ ва истеҳсолии кишоварзӣ, ки гузориш ба намудҳои 
сӯзишвории алтернативӣ ё маҳаллӣ (бо арзиши хеле паст)-ро пешбинӣ менамоянд; 
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 автоматикунонии равандҳои соҳаи кишаварзӣ, аз он ҷумла таҷҳизонидани хоҷагиҳо бо 
асбобҳои баҳисобгирӣ ва танзими хароҷоти захираҳои энергия дар сарҳадҳои тақсими 
истифодабарандагони он. 

Вазъи буҳронии дар сохторҳои энергетикаи минтақа бавуҷудомада, ба заифшавии 

захираҳои моддӣ ва техникии корпоратсияи «Барқи тоҷик» оварда расонидаст, ки фарсудашавии 

дастгоҳу иншооти он ба 70% мерасад. 

Бо сабаби пардохт накардани пули нерӯи барқ «Барқи тоҷик» маҷбураст, ба маҳдуд созии 

ноилоҷии таъмини нерӯи барқ гузорад. Аз ин ҷо, корпоратсияи «Барқи тоҷик» дар навбати худ ба 

реҷаи муайяни қатъкардани барқро дар соатҳои алоҳида дар тамоми ҳудуди ҷумҳурӣ амалӣ 

месозад. 

Қайд кардан лозим аст, ки вилояти Хатлон талаботи худро бо нерӯи барқ пурра таъмин 

карда метавонад, вале аз сабаби пардохтпазир набудани истеъмолкунандагон, ба таъмини нерӯи 

барқ таъсири бениҳоят манфӣ мерасонад. Дар оқибат ин ба баландшавии арзиши аслии нерӯи 

барқ оварда мерасонад ва ҳукумат маҷбур мешавад, арзиши нерӯи барқро баланд бардорад, ки 

бевосита ба арзиши маҳсулоти соҳаҳои иқтисодиёт низ таъсири манфӣ мерасонад. 

Энергияи барқ, дар қатори сӯзишвории муҳаррикӣ ва сузишвории сахт, яке аз намудҳои 

асосии захираҳои сӯзишворӣ мебошад, ки дар тамоми соҳаҳои агросаноатӣ истеъмол мешавад. 

Ғайр аз ин, энергияи барқ ҳамчун воситаи гардиш дар ҷараёни истеҳсолот иштирок намуда, 

қисми фаоли ҳаракатдиҳандаи воситаҳои асосиро таъмин менамояд. 

Ба ҳамин тартиб, камию норасоии энергия дар вилояти Хатлон ба коҳишёбии мавқеи 

минтақа дар бозори рақобатноки сармоягузорӣ сабаб шуда, ба камшавии он оварда мерасонад. 

Қайд кардан зарур аст, ки дар вилояти Хатлон оид ба ҷобаҷогузории асбобҳои 

баҳисобгирии гармӣ, корҳо ба таври қаноатбахш ба роҳ монда нашуданд. Дар ин ҷода минтақа 

ба таври назаррас аз вилоятҳои ҳамсоя ақиб мемонад. Дар вилояти Суғд ин гуна корҳо ҳануз чанд 

сол пеш анҷом дода шуда буданд. 

Вилояти Хатлон аз нуқтаи назари ҷорӣ намудани манбаъҳои алтернативии энергия 

минтақаи ояндадор мебошад, зеро оид ба баъзе намудҳои нави бавуҷудомадаи захираҳои энергия 

иқтидорҳои бузургро дар ихтиёрдорад. Ба инҳо метавон энергияи шамол (бод), энергияи дарёҳои 

хурд, энергияи партовҳои сӯзандаи биокимиёвӣ, саноатӣ ва маиширо шомил намуд. 

Шароити иқлимии минтақаро ба назар гирифта, сохтмон ва ба истифодаи додани дастгоҳу 

иншоотҳои тавлидкунундаи энергияи шамол бо иқтидори начандон калон, ки то 10 киловат 

иқтидор доранд мувофиқи мақсад мебошад, зеро, суръати миёнаи солонаи шамол (бод) дар 

ҳудуди вилоят аз 5 то 17 метр/сония тағйир меёбад. Вале ҳангоми сохтмон ва ҷо ба ҷо намудани 

дастгоҳу иншоотҳои энергияи бодӣ бештар ба мавқеъи ҷойгиршавии дастгоҳҳо, муайян намудани 

иқтидори оптималии онҳо ба назар гирифта шаванд. Аз ин лиҳоз, метавон аз ҷадвали (шкалаи) 

Бофорт истифода бурд, ки дар ҷадв. 4 оварда шудааст. 

Ҷадвали 4 

Қувваи бод аз рӯи ҷадвали (шкалаи) Бофорт ва таъсири вай ба  

кори дастгоҳҳои энергияи бодӣ 
Холҳои 

бо форт 

Суръати 

бод, м/с 

Хусусияти 

бод 

Аломатҳои мушоҳида-шавандаи 

таъсири бод 
Шароит барои кори ДЭБ 

0 0-0,2 Бебодӣ 
Дуди амудӣ (вертикалӣ) боло 

меравад 
Мавҷуд нест 

1 0,3-1,5 
Умуман 

бебод 

Дуди амудӣ боло меравад, дар об 

моҳӣ 
Мавҷуд нест 

2 1,6-3,3 Боди сабук Бод эҳсос мешавад Амалан мавҷуд нест 

3 3,4-5,4 Боди суст 
Баргҳо, парчамҳо 

меҷунбанд 
ДЭБ оҳиста ба кормедарояд 

4 5,5-5,9 
Боди 

муътадил 

Шохчаҳои нозуки дарахтон 

меҷунбанд, парчамҳо алвонҷ 

мехӯранд 

Барои ҳаракати ДЭБ хубанд. ДЭБ 

ба кори тез ҳаракат оғоз 

мекунанд 

5 8,0-10,7 
Боди 

форам 

Дарахтон ба ҷунбидан оғоз 

мекунанд. Мавҷҳо мушоҳида 

мешаванд 

Барои ҳамаи ДЭБ бисёр хуб аст 

6 10,8-13,8 Боди сахт 
Овози бод шунида мешавад. 

Симҳо садо медиҳанд 
Барои ҳамаи ДЭБ хуб аст 

7 13,9-17,1 Боди сахт 
Дарахтони нозук меҷумбанд. Аз 

теғаи мавҷҳо кафк мепаранд 

Дар ҳудуди 

имконпазир  
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8 17,2-20,7 Боди сахт 
Пешрафтан мушкил, дарахтони 

калон алвонҷ мехӯранд 
Имконпазир  

9 20,8-24,4 Тезу сахт Ашёҳои сабукро бод мебардорад Имконпазир 

10 24,5-28,4 Тӯфон 
Дарахтон чаппа мешаванд, 

мешикананд 
Ҳимоя лозим аст 

11 28,5-32,6 
Тӯфони 

сахт 
Биноҳо вайрону хароб мешаванд Ҳимоя лозим аст 

12 
Аз 32,6 

балантар 

Тӯфон, 

гирдбод 

Маҳалҳои васеъро мепӯшонад  

 

Ҳимоя лозим аст 

 
Сарчашма: Пестис, В.К. Основы энергосбережения в сельскохозяйственном производстве: 2-е изд.: учебное 

пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по сельскохозяйственным 
специальностям / В.К. Пестис, П.Ф. Богданович, Д.А. Григорьев. – Минск: ИВЦ Минфина, 2008. – С. 20. 
 

Мутаассифона қувваи бод дар вилояти Хатлон чун сарчашмаи тавлиди энергия истифода 

намешавад. 

Вале захираҳои оби вилояти Хатлон хеле зиёданд, дарёҳо амалан тамоми ноҳияҳои вилоятро 

фаро мегиранд. Дарёи Вахш имкониятҳои фаровони захираҳои энергетикиро доро мебошад. 

Дар натиҷаи сохтмони нерӯгоҳҳои обии барқии хурд метавон захираҳои обии дарёҳои хурди 

кӯҳистони вилоятро самаранок истифода бурд. 

Истифодаи энергияи партовҳои сӯзандаи биокимиёвӣ, саноатӣ ва маишӣ низ манбаи 

вуҷудоварандаи энергия ба ҳисоб мераванд. Дар навбати аввал ин ба партовҳои органикии 

чорвопарварӣ мансуб аст. Дастгоҳе, ки имконият медиҳад аз биомассаҳо энергия ҷудо намояд, барои 

ноҳияҳое, ки чорвопарварӣ рушд карда мусоидат мекунад. 

Дар минтақа ҷорӣ намудани техналогияҳои сарфакори энергияро батаври қиёс истифода 

бурдан пурра аз фоида холӣ нест. Аз ин ҷиҳат, таҳлили вазъияти ҳозира ва тамоюлоти истифодаи 

захираҳои энергетикӣ, ки дар худ вазифаи асосии идораи истеъмоли энергияро таҷассум менамояд, 

мувофиқи мақсад мебошад. 

Дар айни замон, мустақилияти иқтисодии истеъмолкунандаҳои нерӯи энергия, сохторҳои 

хоҷагидорӣ тақвият ёфта истодааст ва аз ин ҷо зарурати ошкорсозии таъсири омилҳои беруна ва 

дохилӣ ба натиҷаҳои истеҳсолию иқтисодии сохторҳои хоҷагидорӣ расидааст. 

Омилҳои таъсиркунанда барои оқилона истифода бурдани захираҳои сӯзишворию 

энергетикиро ба ду гурӯҳ тақсим кардан мувофиқи мақсадаст: 

1. Омилҳои такмилдиҳии истеҳсоли энергия; 

2. Омилҳои такмилдиҳии истифодаи энергия 

Омилҳои гурӯҳи якумро фароҳам месозад: 

 интихоби барандаҳои энергия; 

 баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ва истифодабарандагони энергия, мукаммал 
намудани таҷҳизотҳои тақсими энергия, баҳисобгиракҳо ва дигарҳо; 

 таъсиси нақшаи (схемаи) оқилонаю самараноки таъмини энергия ба истифодабарандагони 
он; 

 автоматиккунонии ҷараёни истеҳсоли энергия. 

Ба таркиби гурӯҳи дувум омилҳои зерин дохил мешаванд: 

 такмил додани равандҳои технологӣ; 

 азнавсосзии дастгоҳу иншоот; 

 ҷорӣ намудани техналогияи пешқадам; 

 автоматикунонӣ ва ба танзим даровардани дастгоҳҳои истифодабарандаи энергия; 

 ба ҳадди ақал камкардани талафоти захираҳои сӯзишворию энергетикӣ; 

 интихоби реҷаҳои оптималии истеъмоли энергия; 

 ба меъёр даровардану баҳисобгирӣ ва ҳавасмандгардонии истеъмоли самараноки энергия. 

Муҳимияти низоми истеъмоли энергия дар он зоҳир мегардад, ки самаранокии истифодаи онро 

таъмин менамояд. Ба ин муносибат нақши асосиро сифати захираҳои сӯзишворию энергетикии 

истеъмолшаванда мебозад, зеро сифати захираҳои энергия аз бисёр ҷиҳат аз андоза зиёд сарф шудани 

энергияро пешгирӣ, муҳлати хизмати дастгоҳу иншооти истеъмолкунандаи энергия ва маҳсулнокии 

онҳоро дароз менамояд. 

Қобилияти такмилдиҳии ҷараёни истеҳсолот ва истифодабарии энергия боиси фоидаовар 

шудани натиҷаҳои он мегардад. Хусусан ин барои истеъмолкунандаҳои энергия хеле муҳим аст. 

Дар чорчӯбаи маҷмӯи агросаноатӣ идора кардани таъмин кардани энергия дар навбати аввал 

бо такмилдиҳии истифодаи захираҳои сӯзишворию энергетикӣ вобастагӣ дорад. Иҷрои вазифаҳои 
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нишондодашуда кам кардани масрафро барои истеҳсоли маҳсулоти хурокворӣ, оқилона тақсим 

намуданимасрафи энергияро ба ҳамаи сохторҳои маҷмӯи агросаноатӣ пешбинӣ менамояд. Дар ин 

маврид паст шудани сифат, камшавии ҳаҷм ва ҳайати феҳристи маҳсулоти истеҳсолшавандаи 

кишоварзӣ пешгирӣ карда мешавад. 

Таҳлили иқтисодии истеъмоли энергия дар соҳаи кишоварзӣ омӯзиши нишондиҳандаҳои 

интенсификатсияи онро, ки бо натиҷаҳои фаъолияти истеҳсоли хоҷагӣ алоқаманданд, бояд дар назар 

дошта бошад. 

Дар сохтори маҷмӯи маҳсулоти минтақавии вилояти Хатлон ҳиссаи кишоварзӣ 21,9 

дарсадро ташкил медиҳад. Дар минтақа иқтисоди аграрии бисёрзинагӣ ташаккул ёфтааст. Тибқи 

нишондиҳандаҳои оморӣ, соҳаи кишоварзӣ 410 корхонаи кишоварзӣ, 52570 хоҷагии деҳқонӣ 

(фермерӣ)-ро дар бар мегирад, ки дорои 1992,9 ҳазор га замини таъиноти кишоварзӣ мебошанд. 

Ба замми ин дар деҳот 307,8 ҳазор оила, ки 87,9 ҳазор га замини хоҷагии ёрирасони шахсӣ доранд 

истиқомат менамоянд [1, с. 44]. 

Вилояти Хатлон асосан барои истеҳсоли маҳсулоти ғаладонагиҳо ва зироатҳои техникӣ махсус 

гардонида шудааст. Равияи афзалиятноки чорвопарварӣ вусъат бахшидану парвариши чорвои калони 

шохдори ширию гӯштӣ, инчунин гӯфанду буз ва парандапарварӣ мебошад. 

Марҳалаи муосири рушди соҳаи кишоварзӣ ба мустақил намудани истеъмоли энергия тавсиф 

карда мешавад, зеро мустақилият масъулиятро низ баланд менамояд. Зарурат дар он зоҳир мегардад, 

ки истеҳсолоти кишоварзӣ бештари бо фаъолияти гурӯҳҳои алоҳидаи истеҳсолкунандагони бо ҳам 

алоқаманд вобаста аст, аз ин рӯ,таъминоти марказонидаи энергия, ки талафоти зиёди энергияро низ 

тақозо менамояд, метавонад дар равандҳои истеҳсолӣ манеаи ҷиддӣ ба вуҷуд оварад. Ба хотири ин 

зарурати таҳлили истифодаи он дар ҷараёни истеҳсолоти сохторҳои алоҳида ва ошкор намудани 

имкониятҳои самаранок истифода бурдани он меафзояд. Ин чорабинӣ бояд ба натиҷаҳои мусбати 

ниҳоии хоҷагидорӣ ва ошкор намудани сарчашмаҳои сарфакории энергия равона карда шавад. 

Дар чорчӯбаи таҳқиқоти гузаронидашуда доир ба истеъмоли энергия дар соҳаи кишоварзии 

вилоят, вобаста ба қисматҳои барандаҳои асосии энергия дар давраи солҳои 2011-2017 маълумот 

медиҳад. 

Ҳаҷми истеъмоли энергияи нерӯи барқ дар иқтисодиёти вилоят умуман тамоюли афзоиш 

дошта, дар соли 2017 нисбат ба соли 2011 10,9% афзудааст. Дар кишоварзӣ бошад истеъмоли 

энергияи нерӯи барқ таносуби пастравӣ дошта, нисбат ба соли 2011 8,9 % кам шудааст. 

Миқдори энергияи нерӯи барқ, ки дар хоҷагиҳои кишоварзии вилоят истеъмол шудааст, аз 

281,1 млн. кВт/соати соли 2011 то ба 256,6 млн. кВт/соат дар соли 2017 кам шудааст. Сабаби асосии 

камшавии истеъмоли энергияи барқӣ, ҷорӣ намудани системаи маҳдудияти он дар фаслҳои зимистон 

ва тирамоҳ ва паст шудани иқтидорҳои энергияталаб арзёбӣ мешавад. 

Истеъмоли энергияи гармиро якранг тасвир кардан дуруст нест, зеро дар он ҳам афзоиш ва ҳам 

коҳиш мушоҳида мешавад. Дар хоҷагии халқи вилоят дар сарфи он тамоюли афзоиш ба мушоҳида 

гирифта шуд. Масалан, дар соли 2017 ҳаҷми истеъмоли энергияи гармӣ 230,0 ҳаз. Г каллорияро 

ташкил карда буд, ки нисбат ба соли 2011 142,2 Г калл., ё 2,6 баробар зиёд аст. Дар кишоварзӣ 

истеъмоли он афзуда бошад ҳам, вале ҳиссаи кишоварзӣ дар истеъмоли энергияи гармӣ то 0,3 ҳисса 

паст шудааст, ки ба аз байн рафтани хизматрасонии марказонидашудаи гармидиҳӣ вобаста дониста 

мешавад. 
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ПРОБЛЕМАҲОИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ ЭНЕРГИЯ ДАР МИНТАҚА 
 

Дар мақолаи мазкур таҳлили истеҳсол ва истеъмоли неруи барқ дар вилояти Хатлон гузаронида 

шуда, омилҳои таъсиркунандаи оқилона истифода бурдани захираҳои сӯзишворию энергетикӣ гурӯҳбандӣ 

кардаанд. Муаллифон зарурати истифодаи барқӣ дар вилоят истеҳсолшавандаро шарти асосии рушди соҳаҳои 

иқтисодиёти минтақа донистаанд. 
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Авторы считают, что выработанная в регионе электроэнергия, является ключевым компонентом развития 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФОРМА ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
 

Маджнунова М.Х. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Рыночная экономика представляет собой эффективный хозяйственный механизм, в 

котором человек воспринимается таким, каким он есть: с одной стороны, преследующим 

собственные интересы, с другой  творческой личностью, создающей материальные ценности 

для других. Еще Адам Смит в знаменитых «Исследованиях о природе и причинах богатства 

народов» и других своих работах показал, что собственный интерес каждого отдельного 

человека, как члена общества, основанного на разделении труда, ведет к получению 

максимально возможных благ всем обществом в целом. Предпосылки для этого  собственность, 

конкуренция, рынок и предпринимательская среда. 

Предпринимательство представляет собой сложный экономический и социальный 

феномен, прошедший большой путь развития, и в этом качестве он допускает множество 

интерпретаций.  

Значительный вклад в разработку теории предпринимательства внес австрийский 

экономист Й. Шумпетер, который связывал получение предпринимательского дохода с 

инновациями [1]. Поэтому определяющей чертой предпринимателя он считал способность к 

новаторству. Эффективно используя новшества технического, технологического, 

организационно-управленческого и маркетингового характера, предприниматель добивается тех 

изменений в расширенном цикле производства плюс распределения, которые обеспечивают ему 

дополнительный доход. Характерно, что, по мнению Шумпетера, индивид остается 

предпринимателем только до тех пор, пока он остается новатором, и тотчас перестает быть 

предпринимателем, как только его деятельность приобретает рутинный характер 

(общепринятый для данной производственной отрасли). Он полагал, что предпринимателем 

может быть не только собственник, но и наемный управляющий (менеджер); определяющим 

признаком здесь является инновационный характер деятельности человеческого ресурса. 

Вопрос об источнике дополнительного дохода всегда был центральным при выявлении 

сущности предпринимательства. А. Тюнен и Ф. Найт, в отличие от Й. Шумпетера, не сводили 

получение дохода только к новаторству, а связывали его с умением человека прогнозировать 

(чувствовать) перспективы развития производства и потребительского спроса, что, собственно, 

и обеспечивает получение дохода. Эту же позицию разделяет П. Друкер, который считает 

главным для предпринимателя умение использовать любую возможность, предоставляемую ему 

внешней средой бизнеса, с максимальной выгодой [2].  
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Выдающийся экономист, специально изучавший предпринимательство как явление и его 

функции, лауреат Нобелевской премии Фридрих фон Хайек неразрывно связывал 

предпринимательство со свободой человека, исключающей его подчинение воле других людей, 

но, безусловно, сообразующейся с законами гражданского общества. Он утверждал, что суть 

предпринимательства сводится к инициативной деятельности субъекта, поэтому каждый, кто 

способен изыскивать благоприятные возможности для развития своего таланта активизирования, 

может быть предпринимателем. Ученый считал, что личная независимость позволяет человеку 

наиболее продуктивно распорядиться своим творческо-экономическим потенциалом. Суть 

предпринимательства он видит в поиске и исследовании новых творческих возможностей. По 

Фон Хайеку, предпринимательство – «это даже не вид деятельности, а характеристика 

активного поведения человека» [3]. 

Авторы известного учебника по экономике «Экономикс» К. Макконнел и С. Брю главным 

качеством в личности предпринимателя считают предпринимательский талант как особая форма 

развития. Они связывают предпринимательство с выполнением человеком четырех 

взаимосвязанных функций [4]: 

 готовность взять на себя инициативу соединить необходимые ресурсы в 

производственный процесс;  

 обладать смелостью и способностью принимать решения, которые определят 

направление и характер его будущей деятельности, и нести за них правовую и имущественную 

ответственность; 

 быть новатором, готовым и способным внедрять новые продукты на потребительский 

рынок, новые технологии в производство, новые формы и методы организации и управления 

расширенным циклом производства и распределения; 

 быть готовым на взвешенный риск, поскольку в условиях рыночной состязательности 

(конкуренции) предпринимательский успех и, как следствие, прибыль, абсолютно не 

гарантированы. 

Таким образом, в этом определении дается обобщающий портрет предпринимателя, 

учитывающий все позитивные предложения предшественников.  

Современная экономическая теория определяет предпринимательство как инициативную, 

творческую. самостоятельную хозяйственную деятельность человека, направленную на 

получение прибыли посредством организации и использования ресурсов в целях производства и 

реализации товара.  

С одной стороны, предпринимательство выступает как особый вид хозяйственной 

деятельности, в основе которой лежит ряд условий и требований: свобода в выборе направлений 

и методов деятельности, самостоятельность в принятии решений, ответственность за 

принимаемые решения, ориентация на достижение коммерческого успеха и роста человека. 

С другой стороны, предпринимательство  это определенные стиль и тип поведения 

человека, составляющие которого  талант и умение, поиск нетрадиционных решений, 

масштабность, риск и деловая активность. 

С третьей, предпринимательство  это особая функция, выполняемая в экономике: обеспечение 

развития и совершенствования хозяйственного механизма, постоянное обновление экономики, 

создание инновационной сферы. 

Исходя из этого можно выделить три основные функции предпринимательства: 

1. Ресурсная функция. Она реализуется в мобилизации капитала, трудовых, 

материальных, информационных и других ресурсов для их производительного использования. 

Нацеленность предпринимателя на динамическую эффективность вынуждает его к постоянному 

поиску дополнительных ресурсов. Множество потенциальных человеческих ресурсов общества 

были бы не востребованы, не занимайся предприниматели их активизации. 

2. Организаторская функция. Мобилизованные ресурсы могут принести пользу их 

собственнику, предпринимателю и обществу в целом лишь в том случае, если они будут 

должным образом использоваться. Поэтому предприниматель берет на себя функцию 

организации производства, сбыта, исследования рынка, научных разработок и прогнозирования 

их дальнейшего эффективного использования. 

3. Творческая функция. Предприниматель постоянно нацелен на поиск новых творческих 

решений. Стремление максимизировать прибыль или другой результат, признаваемый 

предпринимателем в качестве цели своей деятельности, не дает ему довольствоваться 
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сложившимся положением. Он постоянно ищет, как улучшить свое дело. Появлением множества 

оригинальных научно-технических, экономических и организационных решений человечество 

обязано творческой функции предпринимательства. В конечном счете, эта функция может 

обеспечить поддержку устойчивого человеческого развития в экономике 

В аграрном секторе Таджикистана одним из первых появился подход, в котором под 

предпринимательством понимается любая деятельность, приносящая прибыль. Возможно, 

целью такой упрощенной интерпретации предпринимательства в сельском хозяйстве было 

побудить как можно большее число людей к предпринимательству и самозанятости, которая 

трактуется как разновидность нетрадиционной, нестандартной занятости, в основе которой 

реорганизация колхозов и совхозов в начале 90х годов в Таджикистане. Согласно определению 

Международной организации труда (МОТ), самостоятельные работники работают за свой счет, 

сами организуют свою работу, владеют средствами производства и отвечают за произведенную 

продукцию или услуги, их качество, цену, сбыт и т.д. [5]. Как видно, это определение во многих 

положениях совпадает с определением предпринимательства К. Макконнела и С. Брю.  

После распада СССР, в условиях острого политического и социально-экономического 

кризиса и вызванного ими резкого спада занятости и появления безработицы как социального 

явления, развитие предпринимательства даже в форме самозанятости в сельском хозяйстве было 

для Таджикистана весьма актуальным, поскольку позволяло хотя бы частично сглаживать 

социальную напряженность. Естественно, что в условиях деградирующей экономики массовое 

распространение получили в основном самые простые виды предпринимательства в сельском 

хозяйстве. 

Второй подход ставит акцент на способности субъекта предпринимательской деятельности 

как личности комбинировать ресурсы и факторы производства и обеспечивать получение прибыли. 

Наиболее обстоятельно этот подход представлен в работах российского экономиста В. Савченко, в 

которых предприниматель рассматривается как «субъективный человеческий фактор производства, 

способный на инициативной и инновационной основе, не боясь полной экономической 

ответственности, идти на риск и особым образом соединять факторы производства так, чтобы в 

перспективе получался дополнительный доход» [6]. При всей важности личностных характеристик 

для предпринимательства, все же следует заметить, что многие из этих качеств присущи не только 

одним предпринимателям, но и для человеческого развития в целом. 

Третий подход исходит из потребностей человека, т.е. мотивов, обуславливающих образ 

его действий. В этой связи предпринимательство определяется как деятельность индивида или 

коллектива единомышленников, побуждаемая состоянием особо острой неудовлетворенности 

потребностей инициаторов этой деятельности [7, с. 51].  

Среди других подходов необходимо отметить подход, определяющий 

предпринимательство как особый вид экономической активности [8, с. 101], или 

рассматривающего эту деятельность в качестве системообразующего фактора рыночной 

экономики и активизации устойчивого человеческого развития [9, с. 51]. 

Генри Форд часто повторял, что «настоящий предприниматель»- это человек, у которого 

есть идея». Американцы называют предпринимателей «золотым фондом» нации и стараются, 

чтобы предпринимательский дух в народе не иссякал. Несмотря на имеющиеся различия 

предпринимательства и бизнеса в теоретическом плане в обыденной жизни, однако, принято 

считать предпринимателями всех, кто занят бизнесом. Ученые считают, что только где-то 15-20 

процентов людей в мире обладают предпринимательским самосознанием таланта и умением в 

его реализации. 

В целом предпринимательство характеризуется следующими имманентными ему 

признаками: инициативой, наличием риска, способностью и готовностью предпринимателя 

принимать на себя экономические риски, необходимостью комбинирования факторов 

производства, и, наконец, новаторством» [10, с. 18]. 

Некоторые экономисты считают предпринимательство и бизнес равнозначными 

понятиями, другие же различают их (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительная таблица понятий «предпринимательство» и «бизнес»  
Предпринимательство Бизнес 

Инициативность, предприимчивость, 

поисковый характер творческой 

деятельности 

Стремление упрочить достигнутый успех, 

репродуктивный характер деятельности 
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Человек, имеющий идею Человек, имеющий прибыльное дело 

Может не обладать стартовым капиталом Наличие капитала 

Склонность к риску, новаторство, природный 

талант  

Стремление к постоянству, консерватизм в мыслях 

и поступках, талант менеджера 

Получение предпринимательской прибыли Получение дохода от вложенного капитала 

В быту встречается реже  В быту встречается чаще  
 

Здесь нам представляется необходимым подчеркнуть имеющееся различие между 

понятиями «бизнес» и «предпринимательство» в трудах различных экономистов. В работе А. 

Хоскинга бизнес (англ. business – дело, предпринимательство) определяется как «деятельность, 

осуществляемая частными лицами, предприятиями и организациями, направленная на 

извлечение природных благ, производство или приобретение и продажу товаров, и оказание 

услуг в обмен на другие товары и услуги или деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц 

или организаций» [11, с. 22]. Другими словами, бизнес – это рыночный процесс «делания денег» 

в ходе любых, в том числе самых рутинных операций, с использованием всего многообразия 

возможных способов. Как видим, бизнес представляет собой свободное экономическое 

хозяйствование в различных сферах деятельности, направленное на удовлетворение 

потребностей и получение доходов для дальнейшего развития своего дела.  

Из всего вышесказанного следует, что бизнес – это производительный труд 

предпринимателей, профессиональное занятие и общественно полезная деятельность, 

мобилизующая имеющиеся ресурсы на организацию производства в какой-либо сфере или 

отрасли, для удовлетворения спроса и ликвидации имеющегося дефицита. Бизнес, являясь 

творческим и созидательным трудом, сопряженным с достаточно высокой долей риска, создает 

новые предпосылки для высокоэффективной деятельности и формирует у индивида 

хозяйственную мотивацию и обеспечивания эффективности использования трудовых ресурсов в 

целом. 

Настоящее определение «бизнеса» подразумевает, что это – инициативная экономическая 

деятельность, базирующаяся на предпринимательскую деятельность людей. 

Для эффективного использования феномена предпринимательства в социально-

экономическом развитии общества необходимо дать ему конструктивное определение, которое 

поможет правильно включить его в систему правовых и экономических отношений в нашей 

республике.  

Одно из определений предпринимательства было дано в Законе Республики Таджикистан 

«О защите и государственной поддержке предпринимательской деятельности» от 23 апреля 2002 

г., в котором написано, что «предпринимательством является самостоятельная, осуществляемая 

на свой риск деятельность, направленная на получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке» [12, с. 4]. В данном определении четко отмечен 

экономический характер предпринимательства, оговорены условия проведения этой 

деятельности и методы извлечения прибыли, что не позволяет относить к предпринимательству 

любые виды деятельности, в результате которых увеличивается имущество субъектов, 

осуществлявших или инициировавших эту деятельность, в том числе и все корыстные 

преступления. Однако даже в данном определении все же упущены некоторые важные признаки 

предпринимательства. 

Подводя итог анализу различий и сходства предпринимательства и бизнеса, хотелось бы 

акцентировать внимание на том, что нами предприятие понимается как соединение целого 

комплекса ресурсов – человеческих, инвестиционных, финансовых, информационных и особого 

ресурса, называемого «предпринимательским чутьем» руководителя. Перечисленные ресурсы 

объединяются с целью максимизации возможностей основателей предприятия в вопросах 

удовлетворения их социально-экономических потребностей, из чего вытекает, что сущность 

бизнеса состоит в соединении ресурсов для производства товаров, для их дальнейшей продажи 

другим экономическим агентам – гражданам, организациям, предприятиям и пр. 

Исходя из этого, можно считать бизнес не чем иным, как предпринимательством, которое, 

как было отмечено выше, представляет собой инициативную деятельность одного или 

нескольких человек, направленную на производство материальных и социальных благ для 

получения прибыли. 
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Исследования, связанные с изучением роли предпринимательства в развитии экономики 

убедительно свидетельствуют, что даже в странах с развитой рыночной экономикой 

предпринимательство оказывает существенное влияние на развитие народного хозяйства, 

решение социальных проблем, увеличение численности занятых работников. По численности 

работающих, по объему производимых и реализуемых товаров, выполняемых работ и 

оказываемых услуг субъекты предпринимательства в отдельных странах занимают ведущую 

роль.  

Анализ экономических особенностей аграрной сферы позволил определить специфику 

процессов формирования и развития малого предпринимательства в сельском хозяйстве 

Таджикистана, которые могут приниматься во внимание при разработке системы его поддержки: 

1. Ограниченность масштабов деятельности. Деятельность сельских 

товаропроизводителей направлена в основном на местный рынок для удовлетворения 

потребностей одних и тех же покупателей. Ограниченный местный спрос затрудняет 

возможность достижения значительного объема производства и сбыта продукции. Поэтому 

многие предприниматели вынуждены вывозить свою продукцию за пределы своих поселков. Это 

не позволяет малому предприятию оказывать существенное влияние на цены и общий 

отраслевой объем реализуемой продукции, что обеспечивает региональную направленность 

используемых ресурсов и потребления продукции.  

2. Способность и готовность предпринимателей брать на себя большой эколого-

экономический риск и нести ответственность за результаты хозяйствования не только из-за 

имущественного риска, но и вследствие своего непосредственного участия в производственном 

процессе, обеспечивающем продовольственную безопасность страны.  

3. Обозримость малого сельхозпредприятия. Небольшие размеры позволяют 

устанавливать особый, личностный характер отношений между хозяином и работником, что 

позволяет обеспечивать более действенный механизм мотивации труда и активизации 

человеческого ресурса в сельском хозяйстве.  

Экономическая система любого государства развивается в связи с тем, что в ней 

отсутствует полное и абсолютное равновесие. Однако государство должно стремиться его 

поддерживать. Задача государства состоит в том, чтобы удержать состояние экономики между 

равновесием и неравновесием. В одном случае для того, чтобы обеспечить более полное развитие 

и стимулирование производства и потребления, а значит и формирование новых рабочих мест и, 

с другой, обеспечение неравновесия для обеспечения развития научно-технического и научно-

технологического прогрессов. При проведении реформирования экономики необходимо 

учитывать действие экономических законов и моделировать поведение различных институтов в 

экономической системе.  
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СОҲИБКОРӢ ҲАМЧУН САМАРАНОК ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАҲОИ МЕҲНАТ 
 

Дар мақолаи мазур муаллиф масоилеро баррасӣ менамояд, ки ба соҳаи соҳибкорӣ чун шакли 

истифодаи самараноки захираҳои меҳнатӣ мансубанд. Муаллиф дар таҳқиқоти худ се вазифаи асосии 

соҳибкориро ҷудо кардааст: захиравӣ, ташкилотчигӣ ва эҷодӣ. 

КАЛИДВОЖАҲО: захираҳои меҳнатӣ, соҳибкорӣ, иқтисоди бозорӣ, шахсияти эҷодӣ, даромад, 

хатар, рақобат, бӯҳрон, омил, тиҷорат. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФОРМА ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
 

В данной статье автор рассматривает вопрос, относящееся предпринимательству, как форме 

эффективного использования трудовых ресурсов. Автор в своем исследовании выделил три основные 

функции предпринимательства: ресурсная, организаторская, творческая. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трудовые ресурсы, предпринимательство, рыночная экономика, 

творческая личность, доход, риск, конкуренция, кризис, фактор, бизнес. 
 

ENTREPRENEURSHIP AS A FORM OF EFFECTIVE USE OF LABOR RESOURCES 
 

In this article, the author considers the issue relating to entrepreneurship as a form of effective use of labor 

resources. The author in his article identified three main functions of entrepreneurship: resource, organizational, 

creative. 

KEY WORDS: labor resources, entrepreneurship, market economy, creative person, income, risk, 
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ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ЧАРОГОҲҲО ОМИЛИ МУҲИММИ РУШДИ 

ГӮСФАНДПАРВАРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Расулова Д.Б., Саидаҳмадова Ш.С. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Чорводорӣ яке аз соҳаҳои муҳимми хоҷагидорӣ буда, дар таъмини амнияти озуқавории 

ҷумҳурӣ нақши ҳалкунанда мебозад. Афзоиши ҳаҷми истеҳсоли гӯшту маҳсулоти ширӣ ва 

тавлиди пӯсту пашм, ҳамчун ашёи хом барои корхонаҳои истеҳсоли либосу пойафзол аз рушди 

соҳа вобаста мебошад [1 с. 45]. Пешбурди ин соҳа бинобар зиёд шудани талаботи аҳолӣ ба 

маҳсулоти чорво таваҷҷуҳи бештар мехоҳад. Оё рушди чорводорӣ дар кишвар қонеъкунанда аст? 

Чорводорон тавонистанд, бо истифода аз роҳҳои пурсамар саршумори чорворо бештар ва сифати 

маҳсулоти онро беҳтар созанд.  

Бино ба маълумоти Вазорати кишоварзӣ, айни ҳол дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории 

ҷумҳурӣ зиёда аз 6 млн. сар чорвои калон ва бештар аз 5 миллион чорвои майда мавҷуд аст. Дар 

шаш моҳи аввали соли ҷорӣ наздики 66 ҳазор тонна гӯшт, 337 ҳазор тонна шир ва 4355 тонна 

пашм истеҳсол шудааст [2 с. 234]. Мавсими наслгирӣ ба анҷом расида, дар хоҷагиҳои ҷумҳурӣ 

зиёда аз 332 ҳазор сар барраю бузғола гирифта шуд, ки нисбат ба соли гузашта зиёд мебошад. Бо 

мақсади амалӣ намудани «Барномаи рушди соҳаи зотпарварӣ ва хушзоткунии чорво дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020» иловатан 200 ҳазор сомонӣ ҷудо шуд. Бо 

маблағи ҷудошуда харидани нутфаи буққаҳои зотии истеҳсоли хориҷӣ ва асбобу анҷоми 

бордоркунии сунъӣ дар назар аст. Ҳарчанд солҳои охир ба соҳаи чорводорӣ таваҷҷуҳи бештар 

дода мешавад, ҳамоно рушди соҳа қонеъкунанда нест. Зеро имрӯзҳо нархи гӯшт дар бозорҳои 

пойтахт 48-50 сомониро ташкил медиҳад ва ҳеҷ не, ки поён равад. Фурӯшандагон иддао доранд, 

ки арзиши хӯроки чорво, хусусан кунҷора, баланд аст ва онҳо имкони поён фаровардани нархи 

гӯштро надоранд. Нархи кунҷора ҳоло ба 4-5 сомонӣ расидааст, ки барои фарбеҳкунии чорво 

гарон меафтад. Мақсаднок истифода бурдани чарогоҳҳо, хушзоткунии чорво ва захираи зиёди 

хӯроки чорво метавонад боиси рушди соҳа ва поёнравии нархи гӯшт гардад.  

Наҷмиддин Раҷабов, муовини директори Институти чорводории Академияи илмҳои 

кишоварзии ҷумҳурӣ, доир ба ин мавзӯъ чунин ибрози андеша кард: - Ҳоло дар ҷумҳурӣ наздики 

4 миллион гектар чарогоҳ мавҷуд буда, ба васеъ кардани он ҳоҷат нест, зеро ин барои чорвои 

Тоҷикистон кифоя аст. Барои самаранок истифода кардани чарогоҳҳо бояд тарзи дуруст 

чарондани чорво ба роҳ монда шавад. Як чарогоҳро ба таври ҳамешагӣ истифода бурдан боиси 

ба биёбон табдил ёфтани он мегардад. Беҳтар аст, ки чарогоҳҳо ба қисматҳо ҷудо карда, бо 

навбат чаронда шаванд. Дар ин ҳолат дар қисмати аввали чарогоҳ дубора алаф мерӯяд. 

Барои беҳтар кардани соҳаи чорводорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон «Барномаи рушди 

чарогоҳҳо барои солҳои 2016-2020» таҳия гардида, барои татбиқи он аз буҷети давлат зиёда аз 1 

миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст. Ҳамчунин, ҳоло дар якчанд навоҳии ҷумҳурӣ дар назди 

ҷамоатҳо асотсиатсияҳои истифодабарандагони чарогоҳҳо фаъолият мекунанд. То имрӯз, аз 

ҷониби масъулон барои рушди чарогоҳҳои ҷумҳурӣ дар майдони 500 гектар тухми буттаи 

саксаул кишт шудааст, ки заминҳоро аз биёбоншавӣ нигоҳ медорад [3 с. 20]. Бояд гуфт, ки 

чарогоҳ бойгарии миллии давлат буда, манбаи асосии хӯроки чорво ба ҳисоб мераванд ва 80 
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фоизи ҳаҷми истеҳсоли солонаи хӯроки чорво аз ин заминҳо таъмин мешавад. Некуаҳволӣ аз се 

ду ҳиссаи аҳолии ҷумҳуриамон бевосита аз чарогоҳҳо вобвста аст. Вале, бояд гуфт, ки ҳоло 

коэффисенти истифодабарии захираи чарогоҳҳо дар иқтисодиёти мамлакт паст буда, дар ин 

соҳаи муҳим нақшаи мушаххаси тарҳрезишуда вуҷуд надорад ва он боиси самаранок истифода 

нашудани ин захираи муҳим мегардад. Тибқи таҳқиқот ва хулосаи идораҳои дахлдор кариб 70 

фоизи заминҳои чарогоҳҳи ҷумҳурӣ имрӯз дар ҳолати таназзул (деградатсия) қарор доранд, ки 

сабаби асосии он пеш аз ҳама омилҳои антропогенӣ, истифодаи бенизоми заминҳои чарогоҳ, 

паҳншавии ҳашароти зараррасон ва хояндаҳо, обёрӣ нашудан, аз байн бурдани инфрасохтори 

чарогоҳ ва ғайраҳо мебошанд. Имрӯз дар 1 гектар чарогоҳ ба ҷойи 2 сар чорвои майда 10-12 сар 

ва дар 2 гектар ба ҷойи 1 сар чорвои калону асп 8-10 сар чорво рост меояд, ки ин 4-6 маротиба аз 

меъёр зиёд мебошад. Низоми номуайяни истифодабарии замини чарогоҳ боиси он гардидааст, 

ки ҳосилнокии алафҳои чарогоҳ 1,5-2,3 воҳиди хӯрокаро ташкил дода, нисбат ба солҳои пешин 

3 маротиба кам шудаст, ки таъсири он ба зиёдшавии саршумори чорво ва истеҳсоли гӯшту шир 

аз ҷиҳати экологӣ тоза расида истодааст. Аз оғози тадбиқи лоиҳа ҷамъиятҳои чарогоҳ 

истифодабарандагони зерҳадафи лоиҳа дар давоми фаъолияти истеҳсолиашон як қатор корҳоро 

ба иҷро расонданд. Аз ҷумла дар мавзеи чарогоҳи тобистона 23 кашари нигоҳдории чорво бунёд 

намудаанд, ки дар натиҷа муриши чорво 10 фоиз кам шуда, муҳлати истифодаи самараноки 

чарогоҳҳо то 30 рӯз дароз гардид. Ба таври дастаҷамъӣ 3 адад ҳавзи чорвошӯйӣ, 1 клиникаи 

бойторӣ ва 1 дорухонаи бойторӣ сохта ба истифода дода шуд, ки ин имкон медиҳад ба 524 хочагӣ 

хизмати бойторӣ расонда шавад. Инчунин 3 барномаи хушзоткунии чорво амалӣ гардида, 

шароит фароҳам омад, ки дар ду соли наздик миқдори чорвои хушзот дар се деҳаи ҷамоати 

деҳоти Вахиёи ноҳияи Сангвор афзоиш ёбад [4 с. 156-157]. Дар раванди татбиқи лоиҳаи 14 адад 

роҳи чарогоҳ дар масофаи 112 км таъмир ва азнавсозӣ карда, инчунин 7 пули чорвогузар, 9 

нуқтаи обнӯшии чорво дар масофаи 21,85 км сохта ба истифода дода шуда, чорводорон имконият 

пайдо кардан,ки ба майдони 304 га чарогоҳи нав дастрасӣ пайдо намуда, саршумори 9676 чорвои 

шартии 805 хоҷагии муқими ҷамоатҳои зерҳадафи лоиҳа бо обӣ нушокӣ таъмин гардад. Бо 

мақсади обёрии заминҳои чарогоҳӣ 1 канал таъмир ва майдони 120 га кишт карда шуд. Инчунин 

дар 158 га зироати хӯроки чорво кишта, дар майдони 1,78 га 11 адад минтақаи намошӣ бунёд 

гардид. Ва ин тадбирҳо ба чорводорон имконият фароҳам оварданд, ки дар қиёс ба солҳои пешин 

699 тонна алафӣ иловагӣ истеҳсол ва барои зимистонгузаронии чорво захира намоянд. Тибқи 

лоиҳа 3 барномаи коркарди шир, 8 барномаи парвариши занбӯри асал ва 7 барономаи парвариши 

мурғи тухмдеҳ татбиқ ёфта, барои пеш 150 нафар занон лавозимоти коркарди шир, 1020 сар мурғ 

ва таҷҳиҷозоти истеҳсол ва коркарди асал дастрас гардонида шуданд. Дар оянда зарур аст, ки 

имконияту воситаҳо барои беҳтаргардонии сифати чорво тавассути амалисозии корҳои 

зотпарварӣ, афзунгардонии истеҳсоли хӯроки чарогоҳӣ ва истифодабарии самараноки 

манбаъҳои табиии истеҳсоли хӯрока равона карда шаванд. 

Чуноне, ки Ф. Амиршоев директори институти чорводории АИ КТ, Т. Иргашев, сарходими 

илмии институти чорводории АИ КТ Ш. Раҳимов, мудири шуъбаи биотехнологияи чорвои 

институти чорводории АИ КТ қайд менамоянд, дар вазъи кунунӣ барои қонеъ намудани талаботи 

чорво бо хӯроки хоҷагиҳои деҳқонӣ ва инфиродии чорводориро зарур аст, ки тавсияҳои зеринро 

амалӣ гардонанд. 

1. Чарогоҳҳои тобистонаро самаранок истифода бурда, аз ҳисоби кишти зироатҳои лубиёӣ 

ва хушадор ба миқдори зарурӣ барои зимистонгузаронии чорво хӯрокӣ захира намоянд. 

Чарогоҳҳоро бо низоми муайян истифода бурда, усули чарогоҳгардониро ҷорӣ намудан зарур 

аст. Яъне аз чор як қисми чарогоҳро ба муддати як ҳафта чарронида, баъд чорворо ба қисми 

дигари чарогоҳ гузаронидан даркор аст, то қисмати аввал барои чаронидани минбаъда тайёр 

шавад. 

2. Ба роҳ мондани усули силосу тарбедахобонӣ. Агар чуқурии махсуси силосхобонӣ 

набошад, дар болои замин низ ба воситаи плёнкаҳо силос хобонидан мумкин аст. 

3. Аз баргу пояи зироатҳои полизӣ (картошка, сабзӣ, карам, шагғам ва ғайра) истифода 

бурдан. 

4. Аз баргу пояи буттаҳо, баргу шохаҳои дарахтон (тут, бед ва ғайра) ва боқимондаи мева 

тайёр кардани хӯрокӣ. 

5. Аз алафҳои табиӣ, буттаҳо ва дигар рустаниҳо бо истифода аз анрегарҳои махсус (АВМ) 

тайёр ва захира намудани орди алаф. 

6. Коҳу пахолро дар оби гармиаш то 20-300С ва намак (дар 100 литр об 1-2 кг намак) тар 

карда, дар зарфҳои махсус бо ҳар гуна хӯрокҳо омехта карда ба чорво додан мумкин аст. 
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Инчунин, пахолреза ва коҳро бо ордоб (орди ҷуворимакка ё ҷав) кунҷора ва сабус бо иловаи каме 

намак омехтан. Пахолреза ва коҳро дар сатил ё деги махсус пур карда, ба он оби ҷӯшида (ба ҳар 

1кг пахолрезаю коҳи хушк 0,5-0,6 литр оби ҷӯш) рехта, маҳкам мепӯшанд, то гармӣ нигоҳ дошта 

шавад. Баъд 750 гр. Орди ҷавро бо 250 гр. Сабуси гандум омехта, дар 3 литр оби ҷушон ҳал 

мекунанд, вақте гармӣ то 25-280С марасад, 30 гр хамиртуруши хушк илова мекунанд. Баъди 6 

соат хамиртуруши тайёркардаро бо пахолу коҳи тайёркарда илова намуда, ба чорво медиҳанд.  

Маҳз ба туфайли истифодаи технологияҳои пешқадам, кишти навъҳои серҳосили зироат, 

ба роҳ мондани кишти байниқаторӣ, такрорӣ ва омехтаи зироатҳои хӯроки чорво, беҳтар 

гардонидани сифат, зиёд кардани ҳаҷми хурокӣ, истеҳсоли маҳсулоти чорводориро зиёд кардан 

мумкин аст. 

Муассисаҳои илмии ҷумҳурӣ тули солҳо навъҳои зиёди зудраи зироатҳои хуроки чорво, 

ба монанди ҷуворимаккаи «Шуҳрат», «Вахш-300»,овёси (ҷавдорӣ), «Тоҷикӣ-50», «Вахш-110», 

«Тезпазак», викаи «Тоҷикӣ-60» ва «Тоҷикӣ-31»-ро офаридаанд. Истифодаи зироатҳои серҳосили 

селексияи ватанию хориҷӣ дар кишоварзӣ имконият медиҳад миқдори хуроки чорво аз ҳар гектар 

1,5-2,5 баробар зиёд шавад. Агар ҳар сол аз 100 ҳазор гектар замин зироатҳои такрорӣ, 

байниқаторӣ ва омехта кошта шаванд, ба таври илова 200-220 ҳазор воҳиди хуроки чорво ба даст 

меояд.  

Серҳосилии зироатҳои хуроки чорво аз истифодаи нуриҳои минералӣ сахт вобастагӣ 

дорад. Мутаассифона, ҳоло нуриҳоро дар заминҳои кишти зироатҳои хуроки чорво, хеле кам 

истифода мебаранд. 

Яке аз омилҳои самарабахш истифода шудани хӯроки чорво хуб коркард намудан ва 

консерва кунонидани он мебошад. Дар корхонаҳо ба роҳ мондани истеҳсоли хурокиҳоисерғизо 

(комбикорм), ғелаку брикет, премиксҳои минералӣ, инчунин хамиртуруши хурокии чорво ба 

нафъи кор мебошад. 

Чарогоҳҳо манбаи асосии хӯроки сабзи арзон ва серғизоанд. Тақрибан аз чор се ҳиссаи 

талаботи чорво (60-70%-и талаботи солона) ба хӯроки сабз аз ҳисоби чарогоҳҳои табиӣ таъмин 

мегардад. Дар чарогоҳҳо маҳсулнокии чорво назар ба парвариши оғилӣ 25-40% афзуда, сифати 

маҳсулоти беҳтар ва арзиши аслии он 20-30% кам мешавад. 

Беҳтарсозии ҳолат ва дар сатҳи зарурӣ истифода бурдани чарогоҳҳои ҷумҳурӣ барои 

мустаҳкамии базаи хӯрока ва баланд бардоштани маҳсулнокии чорво, зиёд кардани саршумор, 

истеҳсоли гушту шир ва пашму пуст дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ, таъмини талаботи аҳолӣ бо 

маҳсулоти ғизоӣ, саноат бо ашёи хом ва таъсири ҷойҳои нави корӣ аҳамияти калидӣ дошта, 

андешидани тадбтрҳои ҳаддалимконро тақозо менамояд. 

Заминаи асосии истеҳсолоти соҳаҳои парвариши гусфанду буз, қутос, асп ва чорвои дигари 

гуштиро марғзору чарогоҳҳое ташкил менамоянд, ки масоҳати онро ба зиёда 3,8 млн. гектар 

марасад. Солҳои охир бо сабабҳои гуногун масоҳати чарогоҳҳо хеле кам шудааст. Айни замон 

фарсоиш ва бодлесшавии (дегратсияи) чарогоҳҳо торафт авҷ гирифтааст. 

Алафу хошоки ҳар гектари чарогоҳҳои тирамоҳию зимистонӣ ва баҳорӣ дар ҷумҳурӣ ба 

ҳисоби миёна, баҳорон ба 2,9, тирамоҳ 2,2 ва зимистон ба 0,47 сар гусфанду буз кифоя аст. Дар 

чарогоҳҳои миёнакӯҳи тобистонаи биёбонӣ ва чарогоҳҳои даштие (марғзорие), ки масоҳаташон 

1 миллион гектарро ташкил медиҳад, ҳосили қисми чорво истеъмол мекардагӣ аз ҳар гектар ба 8 

сентнер ё 360 воҳиди хӯрока мерасад. Самаранокии чарогоҳҳои тобистонаи баландкӯҳ, ки 

масоҳати онҳо зиёда аз 641 ҳазор гектарро ташкил медиҳад, бештар аст. Олимони институти 

чорводории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон тарзу усулҳои ба куллӣ беҳтар 

намудани ҳолати чарогоҳҳои каммаҳсул ва то 2-5 маротиба зиёд кардани маҳсули хӯроки 

чорворо муайян кардаанд. Пошидани нуриҳои азотдор ба андозаи 160-180 кг ба ҳар гектар дар 

даҳрузаи сеюми моҳи феврал дар чарогоҳҳои тирамоҳию зимистонӣ ва баҳорӣ (дар минтақаи 

гусфандпарварӣ) қисми чорво мехурдагии алафро вобаста ба минтақаҳои ҷумҳурӣ 11-19 сентнер 

зиёд мекунад. Андохтани нуриҳои азотдор дар чарогоҳҳои минтақаи кӯҳсор (дар минтақаи 

говпарварӣ) ба ҳар гектар ба вояи 190-200 кг имкон медиҳад, ки қисми чорво мехурдагии ҳосил 

дар чарогоҳҳои даштии вилояти Суғд аз ҳар га то 22, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ то 17 ва ВМ КБ 

то 15 сентнер зиёд гардад. Бо роҳи саросар коштани рустаниҳои чарогоҳии сиксавули сиёҳ, 

чогон, чейрук, явшон, сафлори бехор, эспарсети сурх дар моҳҳои ноябр-феврал ба ҳар гектар ба 

вояи мутобиқ дар минтақаи гӯсфандпарварӣ ҳолати ин чарогоҳҳо ба куллӣ беҳтар намудан 

мумкин аст. Ин тадбир имкон медиҳад, ки аз ҳар гектар ба ҳисоби миёна 12-20 сентнер маҳсули 

иловаи хуроки чорво гирифта шавад. Дар заминҳои нишеби ин минтақа, қитъа ба қитъа коштани 

тухми буттаҳои номбурда ва нимбуттаҳо беҳтар аст. 
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Барои самарабахшии ин усулҳо хеле хуб мебуд, ки оид ба истеҳсоли тухмии алафҳои 

чарогоҳӣ хоҷагиҳои тухмипарварӣ ва қитъаҳои алоҳидаи тухмии табиӣ ташкил дода шавад. 
Ҷои таъкид аст, ки чарогоҳҳои зимистонию баҳорӣ қариб манбаъҳои оби табиӣ надоранд. 

Бинобар ин дар корӣ кардани чарогоҳҳо барои барпо намудани заминаи устувори хӯроки чорво 
ба роҳ мондани обёрии чарогоҳҳо нақши муҳим мебозад. Танҳо ҳангоми обёрӣ кардан аз чарогоҳ 

пурра ва самаранок истифода бурдан мумкин аст. Барои ҳалли ин мушкилот, дар баробари 

чоҳҳои амудӣ аз ҳисоби обҳои зеризаминӣ, инчунин, бунёд намудани системаи пойгоҳҳои 

обкашонӣ аз дарёҳо, яъне барқарор намудани насосҳои обкашӣ, ки пеш фаъолият мекарданд, аз 
ҷумла стансияҳои насосии Сангтуда, Олимтой, ноҳияҳои Панҷ, Фархор, Шаҳритус, Дӯстӣ, дар 

мавзеъҳои чарогоҳҳои зимистонию баҳорӣ, талаби рӯз мебошад. 

Амалисозии тадбирҳои зикргардида имкон медиҳанд, ки заминаи боэътимоди истеҳсолу 
захираи хӯроки чорво бунёд карда шавад. Аз ин рӯ, дар шароити афзоиши таъсири тағйирёбии 

иқлим, яке аз омилҳои ниҳоят муҳимми нигоҳдории саршумори чорво аз талафёбӣ ва зиёд 

кардани истеҳсоли маҳсулоти хушсифати чорводорӣ маҳз истифодаи пурсамари чарогоҳ 

мебошад.  
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ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ЧАРОГОҲҲО ОМИЛИ МУҲИММИ РУШДИ 

ГӮСФАНДПАРВАРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар мақолаи мазкур муаллиф масъалаҳои самаранокии истифодаи чарогоҳро дар рушди соҳаи 

гӯсфандпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мекунад. Дар оянда зарур аст, ки имконияту воситаҳо 

барои беҳтаргардонии сифати чорво тавассути амалисозии корҳои зотпарварӣ, афзунгардонии истеҳсоли 

хӯроки чарогоҳӣ ва истифодабарии самараноки манбаъҳои табиии истеҳсоли хӯрока равона карда шаванд. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗПОЛЬЗОВАНИЕ ПАСТБИЩ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ОВЦЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

В статье автор рассматривает вопросы эффективности использования пастбищ в развитие 

овцеводства Республики Таджикистан. В будущем необходимо сосредоточить внимание на возможностях 

улучшения качества скота путем осуществления селекционной деятельности, расширения использования 

пастбищ и эффективного использования природных ресурсов для производства продуктов питания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: животноводство, аграрный сектор, овцеводство, пастбище, селекционная 

деятельность, производство прдукции, эффективность, экономический, организационно-технологический.  
 

RATIONAL USE OF PASTURES IS AN IMPORTANT FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF   

SHEEPBREEDING IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

In the article, the author considers the issues of pasture use efficiency in the development of sheep breeding 

At the same time, it offers a number of scientific substantiation and practical proposals for diversification of sheep 

farming, with the aim of breeding the sheep industry from the point of falling in the period at least not fast, but 

stable growth, and then the future build-up needs to take a series of measures, both economic and organizational-

technological. 
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effectiveness, economic, organizational and technological. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОССИЙСКИХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – ПУТЬ К УГЛУБЛЕНИЮ ТОРГОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Рахимов П.С., Кенжаев И.У. 
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Внешнеполитический курс Республики Таджикистан был назван «политикой открытых дверей» в 
официальных документах. Эмомали Рахмон дал характеристику политики, как «активное и 
созидательное сотрудничество в рамках международных организаций и государств» [1], также можно 
интерпретировать как «политику многовекторности», основы которой декларируют все государства ЦА. 
Термины «многовекторность», «открытые двери» и «взаимовыгодное сотрудничество» стали 
наиболее широко использоваться в качестве словесных штампов, которые показывают 
содержательность внешней политики республики за последние годы, т.е. играют важную роль в 
противоречиях между центрами силы и в попытке извлечь экономическую выгоду. 

Немало важно отметить, что Таджикистан, являясь слабым звеном в экономике на постсоветском 
пространстве, которая не имеет основные торговые пути и транспортные маршруты, также не имея почву 
в виде экспорта нефтепродуктов, является главным объектом внешнеэкономических стратегий довольно 
развитых стран. 

Отношения между РФ и Республики Таджикистан не так уж безоблачны, но по экономическим, 
военно-техническим и гуманитарным контактам, Россия является главным партнером Республики 
Таджикистан. 

Россия является лидером прямых инвестиций в экономику Республики Таджикистан (1,2 
млрд. долл.), но по сравнению вложений с другими странами постсоветского пространства 
принято считать менее привлекательным. Данное лидирующее место было достигнуто в 
процессе строительства Сангтудинской ГЭС-1 мощностью 670 МВт в 2005-2009 гг., 
инвестиционный баланс которого составил более 16 млрд. руб. На сегодняшний день 
Сангтудинская ГЭС-1 входит в состав тройки крупных ГЭС на территории республики, которая 
обеспечивает 15% от общей выработки всей электроэнергии, но главной положительнойая 
стороной является то, что на 30% сокращается энергодифицит, последствия которого республика 
пережила в 2008 г. 

В 2004 г. проект строительства Сангтудинской ГЭС-1 осуществился в процессе 
переговоров В. Путина. На тот момент стороны начали обсуждать инвестиции в проект на сумму, 
превышающую 2 млрд. долл. США, данным проектом были заинтересованы такие ведущие 
российские корпорации, как «Интер РАО ЕЭС», «Русал», «Норильский никель» и «Газпорм». 

Но, к сожалению, меньшая часть всего проекта была реализована – построена 
Сангтудинская ГЭС-1 и был реструктурирован таджикский долг перед Россией, объем которого 
составляет 299,7 млн. долл., согласно условиям договора, наша страна получит в собственность 
оптико-электронный комплекс контроля за космическим пространством «Окно». Из-за этого 
были отложены инвестиции в алюминиевую промышленность, добычу серебра и 
запланированное строительство Рогунской ГЭС, мощность которого должна была составить 
3600 МВт. 

Одной из причин провала является обострившееся отношение между Таджикистаном и 
Узбекистаном по вопросу дальнейшего использования трансграничных водных ресурсов, по 
которому Россия была на нейтральной стороне, а также некоторые разногласия между Россией 
и Таджикистаном по вопросам объектов и характеристиках объектов. Официальная позиция 
руководства республики состояла в том, что большие стратегические объекты, примером 
которых являются «Рогунская ГЭС и алюминиевая корпорация ТАЛКО», не могут быть 
возглавлены иностранными корпорациями. 

Результатом таких позиций стало то, что российские инвесторы отметили, что инвестиции 
в Таджикистан и в его проекты являются очень рискованными  и совершенно не являются 
привлекательными, примером является опыт работы в рамках проекта – Сангтудинской ГЭС-1. 
Оператор таджикского энергетического рынка – «Барки Точик» имел долг за поставляемую 
Сангтудинской ГЭС-1 энергией, который принадлежал российским собственникам на 84% начал 
превышать 1 млрд. руб. Причиной данной проблемы связали со сбором средств за 
электроэнергию, но не стоит забывать, что основным потребителем электроэнергии в стране 
является такой гигант, как алюминиевый завод «ТАЛКО». 

Основным оттоком иностранного инвестирования являются административные процедуры, 
нерациональная налоговая система, коррупция и неравномерное распределение национального 
богатства. В связи с этим, с течением мирового финансового экономического кризиса российские 
инвесторы не стали заключать новые большие контракты с республикой.  
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В данной концепции есть исключение, «Газпром» еще в 2003 году заключил соглашение с 
правительством республики Таджикистан на 25 лет о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере. 
Данная компания занимается исследованием углеводородов на нескольких перспективных объектах 
(Сарикамыш, Саргазон, Ренган и Западный Шохамбари), где основной потенциал углеводородов 
находится на глубине от 5,5 до 7 км. В ходе данных работ были затрачены огромные финансовые затраты. 
По некоторым данным запасы углеводородов на вышеуказанных месторождениях составляют более 80 
млрд. куб. м, то страна может рассчитывать на помощь российских партнеров и выйти из топливной 
зависимости от ведущих стран мира. 

ООО «Газпромнефть-Таджикистан» плотно развивает в стране сеть автозаправочных станций и 
начала строить три нефтехранилища. 

Кроме «Газпрома» на территории республики действуют также крупные российские сотовые 
операторы, такие как Билайн и Мегафон, которые каждый год увеличивают свои базовые станции и 
расширяют диапазон связи. 

Власти республики приводят данные, в которых наблюдается критическая ситуация 
расчетов за употребленную электрическую и тепловую энергию. По сравнению с тарифами 
соседних республик сбор средств за реализованную продукцию энергетических ресурсов не 
превышает 60%, этому всему причиной является низкая платежеспособность населения, из-за 
данного вопроса катастрофически снижается поступление денег в отрасли топливно-
энергетического комплекса. 

Несмотря на это, Россия менее чем Китай и мировые финансовые институты стремится 
кредитовать Таджикистан, хотя в 2010 году одобрила выделить ему 70 млн. долл. из 
Антикризисного фонда ЕврАзЭС для решения социальных вопросов и стабильности республики. 

За 2010 г. внешняя торговля между Россией и Таджикистаном составила 112,7% 
относительно 2009 г. Россия, не уступая Китаю сохранила первое место во внешнеторговом 
обороте на сумму 886,2 млн дол.: экспорт 673,3 млн долл. и импорт из Таджикистана на сумму 
213 млн долл. США [2]. 

Горюче-смазочные материалы составили значительную часть поставляемой продукции в 
республику. 

Россия ввела для республики таможенные пошлины для вывозных товаров, с мая 2010 года 
в рамках начал работу Таможенный союз, после того, как были определены факты экспорта 
российских нефтепродуктов через территорию Таджикистана за рубеж. В связи с тем, что 
российские нефтепродукты являются лидером на таджикских рынках, т.е. занимают больше чем 
90%, итогом этого стал рост цен на ГСМ и страна пришла к инфляции. Плюс ко всему ситуация 
усугубилась в связи с тем, что повысились российские экспортные пошлины на бензин с 1 мая 
2011 года внутри российских рынков. Республика обратилась к Российской Федерации с 
просьбой об отмене на экспортные пошлины из-за того, что Таджикистан не имеет 
нефтеперерабатывающую промышленность и источников сырья. В связи с этим Таджикистан 
заявил о своем желании вступить в Таможенный союз, с помощью которого республика могла 
закупать нефтеперерабатывающие продукты без пошлин, хотя Душанбе не мог не отметить того, 
что участие в Таможенном союзе Таджикистана, невыгодно, так как не имеет возможность 
граничить с его членами. Можно было решить этот вопрос только с вхождением в данный союз 
Киргизии (член ВТО с 1998г.) или Узбекистана, которые приостановили участие в работе 
ЕврАзЭС с октября 2008г. 

С точки зрения неких других особенностей экономики республики, которая сохраняет 
зависимость от экспорта алюминия и хлопка, а также финансов, которые поступают из-за границ 
от мигрантов, целесообразно для интеграции Таджикистана с Россией. Россия и Казахстан 
являются главным поставщиком глинозема и кокса для республиканских алюминиевых заводов, 
а также данные государства являются основными покупателями производимого хлопка. По 
итоговым данным ЦБ России, в 2010 году из Российской Федерации были зарегистрированы 
денежные переводы в Республику Таджикистан в размере 2,23 млрд. долл., что является 40% 
ВВП Республики Таджикистан. По мировым стандартам, российское законодательство 
относится либерально к трудовым мигрантам из Центральной Азии. Правительство Республики 
Таджикистан постоянно ведет переговоры с Россией по усовершенствованию миграционных 
механизмов: Таджикистан нацелен более упростить режим пребывания своих граждан на 
территорию РФ и как можно лояльнее решить вопрос об их социальном страховании. Россия в 
свою очередь пытается настаивать на подписание соглашения о смягчении визового режим с 
Европейским Союзом. 

Таджикистан всячески пытается привлечь внимание России к участию в довольно крупных 
инфраструктурных проектах, при помощи которых республика может преодолеть транспортную 
проблему. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Кремль 
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всячески рассматривает возможность финансирования строительного проекта на сумму 500 млн. 
долл. по линии электропередачи «CASA-1000», потребителями которой будут Афганистан и 
Пакистан от ГЭС, которые находятся на территории Таджикистана и Киргизии. Имеется ввиду, 
что данная ЛЭП будет обеспечивать подачу электроэнергии, которая будет производиться 
принадлежащей России Сангтудинской ГЭС-1 на платежеспособные рынки. Российская 
Федерация настаивает на том, чтобы оператором данной линии передачи было ОАО «Интер РАО 
ЕЭС», которое будет следить за экспортом таджикской электроэнергии, а также обеспечит 
эффективное управление своей собственностью. Следует отметить, что в стратегическом плане, 
проекты на подобие «CASA-1000», которые могут разрушить центрально-азиатские рынки и 
сформированное в советское время направление на север, будут следовать за американской 
концепцией «Большой Центральной Азии». Стоит отметить, что российской стороне будет 
нелегко обеспечивать безопасность инфраструктурным проектам на территории Афганистана. 
Прежде чем принять окончательное решение по данному вопросу, существует необходимость о 
проработке всех иных альтернативных вариантов северных электросетевых маршрутов по 
направлению в Киргизию и Казахстан, включительно работы центрально-азиатского 
энергетического кольца. 

Таджикистан за годы Советской власти был специализирован на производство хлопка-
сырца. Хлопководство в 90-е годы ХХ века для РТ являлось основным видом продукции. В те 
годы около 50% орошаемой пашни были заняты хлопчатником и уровень рентабельности 
отрасли составлял больше 50%. Хлопко-волокно является основным экспорто-ориентируемым 
продуктом. Объем производства в 1980 году достиг более 1 млн. тонн. В структуре валовой 
продукции сельского хозяйства хлопководство занимало 26,6%. Все хлопкоочистительные 
заводы работали в полную мощность. Уровень рентабельности хлопкозаводов достиг 80%. 
Текстильная промышленность республики работала на уровне 100% производственной 
мощности. Доля хлопкового сектора составляла 21,0% от объема промышленной продукции. 

По итогам 2017 года объем производства хлопка – сырца составлял 7,9% в структуре 
валовой продукции сельского хозяйства, т.е. в 3 раза меньше, чем в 1980г. Производство хлопка-
волокна уменьшилось по сравнению с 1980 г. в 2,5 раз. Этот показатель в 2014 году составлял 
105,0 тыс. тонн, из них лишь 17,6% переработано внутри страны. Остальные 86,5 тыс. тонн, или 
82,4% были реализованы за рубежом на сумму 132,5 млн. долл., хотя при переработке на ткань 
сумма дохода увеличилась бы до 1325,0 млн. долл. 

Хлопковое волокно является универсальным продуктом, и она самая конкурентоспособная 
продукция среди остальных продукций, выращиваемых в Таджикистане. Из хлопка-волокна, 
производят: нитки, рыболовские принадлежности, ремни, электрозащитные ленты, атлас, 
хлопчатобумажные ткани, шины для машиностроительной промышленности, парашюты, фото и 
кинопленки, различные лаки, высококачественную бумагу и многое др. 

Хлопковые семена имеют высокую цену и используются как посадочные семена и сырье 
для производства масел. Из хлопковых семян производят мыло, глицериновые масла, маргарин, 
технические масла и др. Шелуха, которая производится из хлопковых семян широко 
используется для корма скота. Остатки хлопковой кожуры используются в качестве топлива и 
как минеральные удобрения. 

Хлопчатник является энтомофильной культурой и широко используется в качестве корма 
для пчеловодства. 

Для развития хлопководства в Республике Таджикистан имеются все биологические и 
географические условия. В республике возделываются средневолокнистые и тонковолокнистые 
сорта хлопчатника. С 1 тонны хлопкового сырья в республике производят 320-380 кг хлопкового 
волокна, 560-580 кг хлопковых семян, до 40 кг улюк, 120 кг хлопкового масла, 200-250 кг 
шелухи. 

Из 326-380 кг хлопкового волокна производят 3500м2 материалов. С 1 кг хлопкового 
волокна можно производить 20 м батиста, 8-12 м разных тканей, 140 шт. катушек. С одного 
гектара хлопчатника производят 300-400 шт. сток стеблей. С 1 га хлопчатника за сезон цветения 
можно произвести до 450 кг качественного меда. 

Стоимость 1кг хлопкового волокна на мировом рынке равна стоимостью 15-16 кг 
пшеницы. Стоимость 1 т хлопкового волокна на мировом рынке достигает до 4500 долл. США, 
а Таджикистан реализует их по 1,2-1,5 тыс. долл. Добавленная стоимость от одной тонны 
хлопкового волокна, при полной переработке до готовой продукции достигает 6000 долл. США.  

Для роста экономической эффективности производства хлопка-сырца автороми 
разработаны предложения о перспективе создания ряда производственных холдингов на базе 
существующих хлопкозаводов на базе российских инвестиций. 
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Предлагаемый проект по организации холдинга по хлопковой отрасли на основе 
использования современных научно-обоснованных инновационных технологий способствует 
объединению крупных сельскохозяйственных предприятий, специализированных на 
выращивание хлопка-сырца, хлопкозаводов и масложировых комбинатов. 

В состав холдинга должны войти сельскохозяйственные предприятия, заводы по 
переработке сельскохозяйственных продукций, торговые организации, финансовые структуры и 
банки. Организационная структура и управление холдинга должны формироваться как 
акционерное общество. С целью эффективного использования земельных, трудовых ресурсов 
нами разработано предложение по формированию хлопкового холдинга (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Схема формирования холдинга по производству и переработке хлопка-сырца 

 

Республиканские 
органы власти 

Местные органы 
власти Производственная инфраструктура 

Сельскохозяйственные организации ДФХ Хозяйства населения 

Хлопкоочистительные заводы 

Согдийской 
области-14 ед. 

Бохтарской зоны Хатлонской 
области -15 ед 

Кулябской зоны 
Хатлонской области -5 ед. 

Гиссарской 
зоны - 5 ед. 

Ткацкие фабрики 

г. Бохтар, г. Куляб,  
г. Ходжент, г. Душанбе, г. Гиссар 

Душанбе, Бохтар, Куляб, Ходжент 

Малые предприятия по производству 

готовой хлопчатобумажной продукции 

Душанбе, Куляб, Фархар, Дангара, Бохтар, 

Яван, Шаартус, Хуросон, Хорог, Рашт, 

Кубодиён, Вахдат, Гиссар, Рудаки, 

Турсунзаде, Шахринау 
 

Торговая сеть 

Оптовая 
торговля 

Масложировые комбинаты 

Бохтар, Куляб, Ходжент, Душанбе 

Хуросон, Яван, Джами, Кубодиён, Фархар, Восе, 

Дангара, Темурмалик, Б. Гафуров, Матча, 

Пролетар, Ховалинг, Бохтар, Куляб, Ходжент, 

Исфара, Горная Матча, Айни, Пенджикент, 

Гиссар, Шахринау, Вахдат, Рудаки,  

Малые предприятия по производству 

масложировой продукции  

Душанбе, Ходжент, Бохтар, Кулябг 

Малые предприятия по переработке 

молока и мясо 

Душанбе, Ходжент, Бохтар, Исфара, 

Матча, Гиссар, Турсунзаде, Вахдат, Кулб, 

Дангара, Фархар, Вахш, Хуросон, Яван, 

Пенджикент 

Розничная 

Потребители Сельское хозяйство 

Население Экспорт 

Текстильные комбинаты Животноводческие комплексы 
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Организация холдинговых форм производства в сельском хозяйстве преследует рост 

производства сельскохозяйственных продукций, повышение экономической эффективности 

деятельности сельскохозяйственных предприятий и отраслей промышленной переработки, что 

будет положительно влиять на самообеспеченность страны продовольствием и стабилизации 

продовольственного рынка страны. 

Республика Таджикистан является наиболее благоприятным регионом свеклосеяния в 

Средней Азии. Однако в республике отсутствует сахарный завод и ежегодно завозятся из других 

республик более 120 тыс. тонн сахара на сумму 65-70 млн. долл. США, когда в республике 

имеются все основания формирования и развития этой отрасли. Положительным результатом 

могут послужить высокий процент сахара в корнеплоде, что даёт возможность строить сахарные 

заводы с хорошими производственными показателями. Все регионы Таджикистана имеют 

возможность в формировании производственных структур. Особенно географическое 

положение Согдийской области и группы районов республиканского подчинения способствует 

развитию хозяйственной деятельности. Эти регионы пересекаются железными и 

автомобильными дорогами, что способствует доставке сырья и материалов и вывозу готовой 

продукции. 

Важно, чтобы создавались системы свеклосахарного производства, т.е. свеклосахарный 

кластер со структурой: 

 сахарная промышленность; 

 свекловодческие хозяйства, как источник получения сырья; 

 инфраструктура по техническому обслуживанию, материально-техническому и научно-

техническому обеспечению: (селекции и семеноводстве сахарной свеклы, подготовка 

специалистов селекционеров и оказание информационных услуг); 

 предприятие по производству сельхозмашин для производства сахарной свеклы; 

 химические комбинаты по производству минеральных удобрений для роста 

урожайности в свекловодстве. 

Основными элементами свеклосахарного кластера должна быть интегрированная 

продуктово-технологическая цепочка, при прохождении которой формируется добавленная 

стоимость. 

Организация кластера способствует эффективному управлению, стимулированию в 

семеноводстве, развитию сахарной промышленности, сельскохозяйственных и пищевых 

машиностроений и иметь важное значение для формирования свеклосахарного производства, 

что несомненно будет способствовать росту экономических показателей, функционированию 

сбалансированного и динамичного развития свеклосахарного подкомплекса. 

В перспективе сахарные заводы могут стать катализаторами роста мясомолочного 

направления скотоводства республики, так как сахарные заводы могут обеспечить скотоводство 

высокопитательными кормами.  

Развитые страны мира стремятся реализовать проекты развития экономики на базе 

горизонтальных, вертикальных и региональных интеграционных формирований. Таким образом, 

одна из форм инновационного функционирования сельскохозяйственных предприятий является 

динамичное развитие и государственная поддержка крупных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, которые создадут региональную агросистему. 

Региональная агросистема - это объединение: 

 крупных многоотраслевых сельскохозяйственных организаций; 

 организация по производству продукции растениеводства; 

 молочного скотоводства; 

 откормного скотоводства;  

 мясного скотоводства.  

Необходимо отметить, что финансовой основой региональных агросистем будут их 

хозрасчетный доход и заёмные средства банков. 

 Подводя итоги наших предложений, можно прийти к выводу, что перспективная модель 

интеграционных формирований в аграрном секторе экономики областей и районов будут: 

 агропромышленные объединения сельскохозяйственных предприятий;  

 финансовые, страховые, промышленные, банковские структуры страны и зарубежных 

стран; 

 рынки товаров первой необходимости и продовольствие; 
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 кредитная кооперация и компании по материально-техническому обеспечению;  

 научно-исследовательские учреждения. 

Таким образом, эффективное развитие интеграционных процессов, кооперации в областях 

страны должно стать организационной основой успешного роста производства и фактором 

сокращения уровня бедности, развитие кишлаков, обеспечение продовольственной 

независимости и эффективности экономики страны. 

Программа Правительства предусматривала комплекс мер направленных на создание 

совместных предприятий, с целью привлечения российских инвестиций в экономику страны.  

С учетом привлечения российского капитала, в ходе двустороннего экономического 

сотрудничества между РФ и Республикой Таджикистан на 2012-2017 годы предусмотрена 

реализация следующих проектов: 

 реализация проектов по созданию российско-таджикского совместного предприятия 

между ОАО «Газпром» и Министерством энергетики и промышленности Республики 

Таджикистан от 28 марта 2006 года; 

 реализация намерений по изучению недр по производству нефти и газа от 10 июня 2008 

года на площади «Западный Шохамбары»; 

 расширение сотрудничества ГУП «Нури Ховар» («Завод «Заря Востока») и ФГУП 

«ФЦДТ «Союз») по утилизации БСМ в соответствии с утвержденным «Порядком проведения 

работ ГУП «Завод «Заря Востока» и ФГУП «ФЦДТ «Союз» на 2013-2017 годы по практической 

утилизации бериллийсодержащих материалов»; 

 решение проблем поставок автомобилей, создания заводов по производству запчастей 

и организации предприятий по обслуживанию автомобилей на территории СЭЗ «Сугд»; 

 решение организационных вопросов по созданию российско-таджикского предприятия 

по производству бытовых электроприборов на базе «Ремонтно-механического завода» (г. 

Вахдат)»; 

 организация совместного российско-таджикского предприятия по строительству 

помещений из сэндвич-панелей на территории СЭЗ «Пяндж»  

 организация российско-таджикского совместного предприятия по проектированию и 

строительству дорог, развязок и тоннелей; 

  создание совместного российско-таджикского предприятия по выпуску тароупаковки; 

 создание совместного российско-таджикского предприятия по сбору, хранению и 

транспортировке таджикской плодоовощной продукции на территорию России; 

 открытие в Республике Таджикистан дочернего отделения ведущих российских банков. 

Перспективными отраслями экономики Таджикистана для привлечения российских 

инвестиций является гидроэнергетика, строительство и производство строительных материалов, 

пищевая и легкая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, недропользование, 

коммуникации и туризм. 

Также следует отметить наиболее перспективные сферы прямого торгово-экономического 

и промышленного сотрудничества: легкую и пищевую промышленность, создание СП с полным 

циклом переработки хлопковолокна, обеспечением российского современного 

сельскохозяйственного оборудования и технологии водного и сельского хозяйства, 

коммуникации и туризма. 
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ҶАЛБИ САРМОЯГУЗОРИҲОИ МУСТАҚИМИ РУСИЯ БА ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН – РОҲИ ТАҲКИМИ ҲАМКОРИҲОИ ТИҶОРАТИВУ ИҚТИСОДӢ 
 

Дар мақолаи мазкур ҷалби сармояи мустақили Русия ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун 

яке аз роҳҳои муҳимтарини густариши ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодии ду кишвар мавриди таҳқиқ 

қарор гиритааст. Ҳаҷми сармоягузориҳои Русия ба маҷмӯи сӯзишворию энергетикӣ ва дигар бахшҳои 

ҷумҳурӣ, инчунин мушкилоте, ки афзоиши ҳаҷми ин нишондодҳоро маҳдуд мекунанд, ошкор карда 

http://www/
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шудааст. Соҳаҳои афзалиятнок дар ҷумҳурӣ, ба монанди пахтакорӣ, лаблабуи шакар, гидроэнергетика, 

кишоварзӣ, коммуникатсия ва сайёҳӣ қайд карда шудааст. Муаллифон роҳҳои асосии рушди як қатор 

бахшҳои асосии ҷумҳуриро аз қабили истеҳсоли пахта, истеҳсоли нахи шакар ва дигар соҳаҳо бо ҷалби 

инвеститсияҳои Русия, ки ба рушди самарабахши равандҳои ҳамгироӣ байни Русия ва Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оварда шудаанд, пешниҳод намуданд. 

КАЛИДВОЖАҲО: ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ, пахтакорӣ, кишоварзӣ, сармоягузорӣ, 

коммуникатсия, туризм. 
 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОССИЙСКИХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН – ПУТЬ К УГЛУБЛЕНИЮ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

В данной статье исследуется привлечение российских прямых инвестиций в экономику Республики 

Таджикистан как одного из важнейших путей углубления торгово-экономического сотрудничества между 

двумя странами. Показан объём российсих инвестиций в топливо-энергетический комплекс и в других 

отраслях республики, а также проблемы, сдерживающые рост объема этих покозателей. Подчеркнуты 

такие перспективные отрасли республики, как хлопководство, свеклосеяние, гидроэнергетика, сельское 

хозяйство, коммуникация и туризм.  Авторы предложили основные пути развития нескольких основных 

отраслей республики, в том числе хлопководства, свеклосахарного производства и других отраслей с 

помощью привлечения российских инвестиций, которые приводят к эффективному развитию 

интеграционных процессов между Россией и Республикой Таджикистан.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: торгово-экономическое сотрудничество, хлопководство, сельское 

хозяйство, инвестирование, коммуникация, туризм. 
 

ATTRACTING OF RUSSIAN DIRECT INVESTMENTS INTO THE ECONOMY OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN – A WAY TO DEEPEN TRADE AND ECONOMIC COOPERATION 
 

This article explores the attraction of Russian direct investments into the economy of the Republic of 

Tajikistan as one of the most important ways to deepen trade and economic cooperation between the two countries. 

The volume of Russian investments in the fuel and energy complex and other sectors of the republic, as well as 

the problems restraining the growth of the volume of these indicators. Highlighted promising sectors of the 

republic such as cotton growing, beet-growing, hydropower, agriculture, communications and tourism. Тhe 

authors proposed the main ways for the development of several main sectors of the republic, including cotton 

production, sugar beet production and other industries by attracting Russian investments that lead to the effective 

development of integration processes between Russia and the Republic of Tajikistan. 

KEY WORDS: trade and economic cooperation, cotton growing, agriculture, investment, communication, 

tourism. 
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Большое значение в Республике Таджикистан сегодня получает стратегическое 

управление формированием и развитием рынков банковских услуг. Слабый уровень 

взаимодействия предприятий и организаций в экономических системах, свойственный для 

Республики Таджикистан, при высокой централизации управления, явился одним из важнейших 

факторов, деформирующих рынки банковских услуг и понижающих конкурентоспособность 

предприятий Республики Таджикистан. Отсутствие стратегического управления 

экономическими системами замедляет экономический рост, повышения качества жизни 

населения и способствует появлению тенденций «обособления» рынков банковских услуг. 

Под управлением формированием рынка банковских услуг в переходной экономике 

понимается как разработка и реализация стратегий его формирования и развития. Оно 

предполагает координацию действий участников рынка с помощью рыночного механизма, 
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который при определенных условиях обеспечивает наилучшее распределение ресурсов, а также 

мотивацию участников рынка для преодоления неизбежного конфликта интересов [1]. 

Главная цель стратегического управления формированием и развитием рынков банковских 

услуг в современной национальной экономике – это возвращение нашей страны в число 

развитых стран, и у страны есть необходимые для этого ресурсы [2]. 

Стратегическая цель любой страны – устойчивый и долговременный экономический рост. 

Плавный и стабильный рост может свидетельствовать о том, что экономика того или иного 

государства находится в равновесии роста. Отчетливая и аргументированная экономическая 

политика не освободит государство в целом и регион в частности от задержек и отклонений от 

выбранного курса на устойчивое экономическое развитие, но потенциально позволит 

минимизировать уровень и частоту отклонений от курса роста. Вероятность достижения 

поставленных целей будет зависеть от имеющихся возможностей для роста во внешней среде и 

от способности региональных органов власти, а точнее, всех субъектов регионального рынка, 

реализовать эти возможности [3]. 

Основой управления формированием и развитием рынка банковских услуг, является 

государственное регулирование рынков. Характерные черты национальной экономики 

порождают особенности государственного регулирования, важнейшие из которых, можно 

представить следующим образом.  

Формирующиеся рынки банковских услуг нестабильны, в связи с чем, периоды высокой 

доходности бизнеса стремительно сменяются периодами низкой рентабельности, вследствие 

чего, одной из самых значимых функций управления формированием и развитием рынков 

банковских услуг является поддержание их стабильности и приемлемой д оходности. 

Органы регулирования время от времени вместо того переходят к защите интересов 

отраслей (предприятий), за регулирование которых они отвечают, чтобы отстаивать интересы 

общества. В основном такая ситуация происходит потому, что у регулирующих органов 

отсутствует необходимая информация (или данная информация искажена) и четкие нормы 

поведения. Основные способы решения данного вида проблем необходимо публично обсуждать 

в профессиональной среде, что существенно поднимет качество государственного 

регулирования рынков [4]. Принципиально важно понимать, что в переходной экономике 

государственные органы управления в гораздо большей степени вынуждены сами заниматься 

производством информации, потому что ее недостаток деформирует формирующиеся и 

развивающиеся рынки. 

Предприятия республики и органы государственного управления оказались в 

информационном вакууме, в связи с тем, что роль информационных систем в формировании 

эффективных рынков совершенно недооценивалась на всех уровнях управления. Современная 

экономическая информационная система страны формируется в существенной степени 

стихийно, а соответствующая информационная инфраструктура находится в зачаточном 

состоянии. Основным источником поставки информации для власти являются отраслевые 

(некоммерческие) союзы предприятий, рассматривающие ситуацию в различных секторах 

рынков. 

Проблемы, проявившиеся в деятельности рынка банковских услуг в ходе кризиса, 

свидетельствуют о недостатках банковского регулирования и банковского надзора. Таким 

образом, можно выделить следующие недостатки в государственном регулировании и надзоре 

за рынком банковских услуг: 

 реализация при осуществлении функций по банковскому надзору в значительной 

степени формальных подходов;  

 ограниченность правовых возможностей Национального банка по реализации 

содержательных подходов к оценке рисков кредитных организаций; 

 законодательство Республики Таджикистан в существенной степени не отвечает 

международным стандартам и в части возможностей осуществления надзора на 

консолидированной основе, а также в части определения (в целях ограничения концентрации 

рисков) критериев связанности заемщиков между собой и связанности заемщиков с банком; 

 не соответствует международным представлениям об эффективном надзоре перечень 

имеющихся в распоряжении Национального банка мер надзорного реагирования на недостатки 

в деятельности кредитных организаций и банковских групп (банковских холдингов). 

В связи с вышеизложенным Правительство Республики Таджикистан и Национальный 

банк должны укрепить правовую основу реализации Национальным банком задач по 
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банковскому надзору. В соответствии с чем, предполагается внести в законодательство 

изменения, направленные на установление полномочий Национального банка по осуществлению 

содержательного регулирования и надзора, надзора на консолидированной основе, определению 

состава мер надзорного реагирования и процедур их применения, соответствующих 

международным стандартам. 

Специальное внимание, в ближайшее время, должно быть уделено развитию надзора за 

деятельностью кредитных организаций на консолидированной основе. Повышению 

эффективности консолидированного надзора должна способствовать надлежащая 

осведомленность органа банковского надзора, а также участников финансового рынка об 

организационной структуре банковских холдингов, принимаемых рисках и их способности 

управлять ими. Существенным элементом построения в банковских группах эффективной 

системы управления консолидированными рисками станет возможность передачи всей 

необходимой информации участниками групп головным организациям.  

Важной предпосылкой повышения эффективности надзора на консолидированной основе 

является развитие взаимодействия Национального банка с республиканскими органами 

исполнительной власти, уполномоченными осуществлять надзор за финансовыми 

организациями, входящими в качестве участников в банковские холдинги, а также 

иностранными органами банковского надзора. 

Усиление неопределенности на региональных рынках банковских услуг сопровождается 

обострением конкуренции. Стратегия, призванная обеспечить будущее благополучие страны, 

должна быть направлена на достижение долгосрочных конкурентных преимуществ на 

внутренних и международных рынках. Не следует ориентировать систему управления рынками 

банковских услуг на сосредоточение в одном направлении, т.е. на выполнении обязательств 

перед одной заинтересованной общественной группой. Главная задача менеджмента банковских 

услуг – согласовать противоречивые интересы различных заинтересованных групп, 

оказывающих наибольшее влияние на развитие предприятий и рынка.  

Анализ имеющихся методов регулирования рынка банковских кредитов для малого 

бизнеса позволил систематизировать их как экономические и организационно-правовые методы 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Методы государственного регулирования банковских услуг 
Методы Характеристика 

Правовые  лицензирование банков, занимающихся предоставлением банковских услуг; 

 выдача указанных лицензий способствует контролю государства за 

деятельностью кредитной организации на рынке; 

 государственный надзор за банками, участниками рынка банковских услуг для 

малого бизнеса. Данный надзор осуществляется посредством выполнения 

Национальным банком Республики Таджикистан, и службой по 

антимонопольной политике возложенных на них государством обязанностей и 

функций;  

 методическая работа, заключающаяся в разработке необходимых норм и 

уточнения имеющихся правил соответствующими органами, регулирующими 

рынок банковского услуг.  

Организационные  политика в сфере образования, целью которой является повышение 

квалификации работников, занятых в сфере предоставления банковских услуг. 

Различные образовательные семинары, тренинги способствуют 

ознакомлению специалистов с действующими и вновь созданными 

региональными и республиканскими программами предоставления банковских 

услуг; 

 ознакомлению и обсуждению направлений законотворческой деятельности; 

 развитие межбанковского сотрудничества. Обмен опытом между банками, 

занимающимися предоставлением банковских услуг, способствует 

ознакомлению с новыми разработками в сфере банковских услуг и схем 

расчетов. На таких тренингах затрагиваются общие проблемы, возникающие 

при осуществления банковских услуг; 

 разрабатываются интересные и оптимальные варианты решения имеющихся 

проблем.  
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 рассмотрение опыта работы международных банков, занимающихся 

предоставлением банковских услуг, позволяет специалистам ознакомиться с 

мировыми разработками; 

 изучить различные варианты решения проблем, вставших перед 

специалистами рынка и обсудить их с иностранными специалистами; 

 провести анализ и выработать различные пути решения имеющихся проблем, 

возникших на рынке банковских услуг  

Экономические 1) общее развитие рыночной среды, которое должно способствовать 

созданию конкуренции на рынке. Указанный инструмент создает благотворную 

среду для образования и развития банковских услуг. 

 Динамичное развитие рыночной среды приводит к тому, что банки, 

разрабатывают новые доступные и интересные для заемщика программы, 

осуществляют поиск новых более совершенных и дешевых источников 

финансирования.  

Указанный эффект может быть достигнут следующими инструментами:  

 увеличение внимания на формирование и развитие специализированных 

банков, оказывающих непосредственно услуги; 

 развитие антимонопольного законодательства и работа органов, 

пресекающих монопольные действия со стороны банков на рынке банковских 

услуг, способствует также конкурентной среды на рынке банковских услуг. 

2) регулирование заинтересованности и спроса на программы развития 

банковских услуг. 

Увеличение заинтересованности и доступности к банковским услугам при 

использовании таких инструментов как: 

 развитие программ кредитования в целом по республике, так и создание 

региональных программ, акцентирующих внимание непосредственно на 

интересах региональных компаний.  

 повышение информированности субъектов предпринимательства по 

имеющимся в регионе программам банковских услуг, действующим 

специальным программам; 

 уменьшение налогового бремени для заемщика. Уменьшение налогооблагаемой 

базы заемщика на сумму выплачиваемых ежемесячных платежей могло бы 

способствовать увеличению заинтересованности предпринимателей в 

получении кредитов для бизнеса. 

3) осуществление непосредственной поддержки банков, занимающихся 

предоставлением кредитов бизнесу: 
 государственная поддержка таких банков, оказывающих банковских услуг, со 

стороны Национального банка Республики Таджикистан могла бы быть 

представлена в виде предоставления льготных кредитов с обязательным 

последующим контролем целевого использования; 

 разработка и внедрение новых инструментов финансирования коммерческих 

банков и помощь им. Такая помощь представляется Администрацией города 

или области;  

 развитие межбанковских кредитных отношений и пр.; 

 увеличение числа иностранных инвестиций и кредитов международных банков.  
 

При управлении формированием и развитием рынка банковских услуг, следует выделить 

и рассмотреть факторы, которые влияют на развитие рынка банковских услуг. Можно выделить 

следующие макроэкономические факторы, влияющие на формирование и развитие рынка:  

 экономическая ситуация; 

 доходы населения;  

 развитие информационных технологий; 

 психологические факторы; 

 правовое регулирование; 

 наличие банковской инфраструктуры; 

 конкуренция; 

 уровень экономического образования.  

Экономическая ситуация в стране оказывает существенное влияние на возможности 

банков и поведение потребителей. Макроэкономическая ситуация последних лет 

характеризуется разнонаправленными тенденциями. Так, в 2017 году сохраняется устойчивый 

рост объемов промышленного производства, работ, услуг в организациях реального сектора 
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экономики. В среднем прирост ВВП составил в среднем за 2010 по 2017 гг. 6,9%, производства 

промышленной продукции составил 8,8 %, продукции сельского хозяйства 6,5%. В 2017 году 

объем промышленного производства в республике продолжил увеличиваться, и достиг 121,3 % 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальные располагаемые денежные 

доходы населения в 2017 году по сравнению с уровнем 2010 года увеличились в 2,1 раза [5, с. 

16-17]. Рост денежных доходов ведет к росту сбережений, которые могут служить ресурсами для 

кредитования клиентов. Но уже за 2017 год, данная тенденция изменилась в сторону снижения.  

Так, реально располагаемые денежные доходы населения, рассчитанные за вычетом 

обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен, за 2017 года 

снизились на 3,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [5, с. 16-17]. Таким 

образом, положительные тенденции в экономике стимулируют развитие рынка банковских 

услуг. Но снижение реальных располагаемых доходов населения затормаживает развитие рынка 

банковских услуг. 

Важным фактором, влияющим на банковскую деятельность, является конкуренция. Рынок 

банковских услуг характеризуется неравными условиями конкуренции, так как в Республике 

Таджикистан мощные государственные банки работают в тех же условиях, что и коммерческие 

банки. Банковская конкуренция выступает и двигателем прогресса, заставляя банки предлагать 

новые продукты, повышать качество услуг. Действия Правительства Республики Таджикистан и 

Национального банка в сфере конкуренции должны быть направлены на поддержание равных 

условий для ведения бизнеса всеми кредитными организациями независимо от величины и 

формы собственности, в том числе кредитными организациями, контролируемыми 

государством.  

Пресечение злоупотреблений кредитными организациями своим доминирующим 

положением должно оставаться ключевой задачей антимонопольного регулирования. В целях 

укрепления правовой базы развития конкуренции на рынке банковских услуг необходимо 

внесение изменений в антимонопольное законодательство, при подготовке которых 

Правительство Республики Таджикистан и Национальный банк должны руководствоваться 

международным опытом антимонопольного регулирования в банковской сфере, связанным в 

первую очередь с защитой интересов потребителей услуг и рассмотрением вопросов 

концентрации услуг при слиянии, присоединении и преобразовании кредитных организаций. 

Важнейшим фактором является наличие информации. Уровень информационного 

обеспечения показывает уровень прозрачности банковского бизнеса. Для нашей республики 

ограниченность доступа возможных клиентов к информации о реальном финансовом состоянии 

и политике банков и неспособности большинством частных клиентов оценить доступную 

информацию можно отнести к актуальным проблемам развития банковских услуг.  

Что касается правового регулирования рынка банковских услуг, то здесь хочется 

отметить следующие законы (табл. 2), принятые за последнее десятилетие и увеличившие 

доверие общества к рынку банковских услуг в целом: 

Таблица 2 

Нормативно-правовые документы регулирования рынка банковских услуг 
Законы Инструкции, положения, порядок, правила и планы счетов 

«О Национальном банке 

Таджикистана» от 28 

июня 2011 года №722 

«О банковской 

деятельности» от 19 

мая 2009 года, №524 

«О валютном 

регулировании и 

валютном контроле» 

от 13 июня 2013 года 

№964 

 «О микрофинансовых 

организациях» от 16 

апреля 2012 года №816 

 «О противодействии 

легализации 

(отмыванию) доходов, 

 Инструкция №228 «О порядке определения и объявления официального 

курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам» 

 Инструкция №227 «О кассовых работах в Национальном банке 

Таджикистана и финансовых кредитных организациях« 

 Инструкция № 223 «О порядке уведомления об осуществлении валютных 

операций, связанных с движением капитала» 

 Инструкция №221 по заполнению статистической формы отчётности 

№1-ДС «Отчёт по депозитным/сберегательным операциям» 

 Приложение №1 к Инструкции №221 по заполнению статистической 

формы отчётности №1-ДС «Отчёт по депозитным/сберегательным 

операциям»« 

 Инструкция №219 по заполнению статистической формы отчётности 

№1-ПБ «Отчёт по внешнеэкономическим операциям» 

(Форма отчётности _1-ПБ) 

 Инструкция №220 «О краткосрочных операциях рефинансирования» 

 Инструкция №215 «О порядке формирования и использования резерва и 

фонда покрытия возможных потерь по кредитам» 

http://www.nbt.tj/upload/iblock/214/ins_228.ru.pdf.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/214/ins_228.ru.pdf.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/074/ins_227_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/074/ins_227_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/d0c/Insruk_223-AAru.pdf.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/d0c/Insruk_223-AAru.pdf.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/e68/Instruk_221-%D0%90%D0%9Fru.pdf.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/e68/Instruk_221-%D0%90%D0%9Fru.pdf.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/a8d/Zam_221-%D0%90%D0%9Fru.pdf.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/a8d/Zam_221-%D0%90%D0%9Fru.pdf.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/a8d/Zam_221-%D0%90%D0%9Fru.pdf.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/731/instruk_219-%D0%A2%D0%9Fru.pdf.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/731/instruk_219-%D0%A2%D0%9Fru.pdf.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/731/instruk_219-%D0%A2%D0%9Fru.pdf.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/731/instruk_219-%D0%A2%D0%9Fru.pdf.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/379/Dasturamali%20220%20rus_02.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/b1b/Instruksiya%20%E2%84%96215%20ot%2013-04-2016.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/b1b/Instruksiya%20%E2%84%96215%20ot%2013-04-2016.pdf
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полученных преступным 

путем, финансированию 

терроризма и 

финансированию 

распространения 

оружия массового 

поражения» от 24 

февраля 2017 года, 

№1404 

 «О страховании 

сбережений физических 

лиц» от 2 августа 2011 

года, №75 

 «О ликвидации 

кредитных 

организаций» от 28 

июня 2011г., №719 

 «Об обществах с 

ограниченной 

ответственностью» 

от 10 мая 2002 года, 

№53 

 «Об акционерных 

обществах» от 5 

марта 2007 года, №237 

«О кредитных 

историях» от 26 марта 

2009 года, №492 

 «Об исламской 

банковской 

деятельности» от 26 

июля 2014 года, №1108 

 «Об ипотеке» от 20 

марта 2008 года, №364 

 «О платёжных услугах 

и платёжной системе» 

от 24 февраля 2017 

года, №1397 

 «О страховой 

деятельности» от 23 

июля 2016 года, №1349 

 «О рынке ценных 

бумаг» от 28 июня 2011 

года, №745 

 «О негосударственных 

пенсионных фондах» от 

28 декабря 2005 года, 

№149 

 «О драгоценных 

металлах и 

драгоценных камнях» 

от 12 мая 2001 года, 

№21 

 «О ломбардах» от 22 

июля 2013 года, №992 

 «О борьбе с 

терроризмом» от 16 

ноября 1999 года, №845 

 Инструкция № 211 «О порядке осуществления обменных операций с 

иностранной валютой» 

(Приложение 2,Приложение 3) 

 Инструкция №207 «О порядке формирования и использования резерва на 

покрытие возможных потерь (убытков) по ссудам в Национальном банке 

Таджикистана» 

 Инструкция № 205 по заполнению формы отчётности №1-АМ «Внешние 

финансовые операции субъектов внешнеэкономической деятельности» 

 Инструкция №204 «О порядке осуществления переводных операций 

физическими лицами без открытия банковских счетов» 

 Инструкция №201 «О дистанционных банковских услугах» 

 Инструкция №200 «Об идентификации и проверки личности клиента и 

бенефициарного собственника» 

 Инструкция №199 «О порядке предоставления микрокредитов в 

микрофинансовых организациях» 

 Инструкция №198 «О порядке регулирования деятельности 

микрокредитных фондов» 

 Инструкция №197 «О порядке регулирования деятельности 

микрокредитных организаций» 

 Инструкция №196 «О порядке регулирования деятельности 

микрокредитных депозитных организаций» 

 Инструкция №195 «О работе с кредитами в Национальном банке 

Таджикистана» 

 Инструкция №194 «Об обязательных резервах кредитных организаций по 

сбережениям и другим подобным обязательствам» 

 Инструкция №193 «О безналичных расчетах в Республике Таджикистан» 

 Инструкция №192 «О порядке и правила совершения валютной операции 

- реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг за иностранную 

валюту в Республике Таджикистан» 

 Инструкция №190 «О порядке предоставления услуг посредством 

банковских платёжных карт» 

 Инструкция №189 «О ценных бумагах Национального банка 

Таджикистана» 

 Инструкция №186 «О порядке предоставления кредита и начисления 

процента в кредитных организациях» 

 Инструкция № 181 «О требованиях к системе управления рисками и 

внутреннего контроля в кредитных организациях» 

 Инструкция №178 «Об организации расчетов между кредитными 

организациями на территории Республики Таджикистан» 

 Инструкция №176 «О порядке регулирования деятельности кредитных 

организаций» 

 Инструкция №175 «О лимитах предельного размера открытой валютной 

позиции и порядок их расчёта для кредитных организаций» 

 Инструкция №171 «О порядке открытия, переоформления и закрытия 

банковских счетов кредитными организациями в Республике 

Таджикистан 

 Инструкция №168 «О порядке использования в обращении иностранной 

валюты на территории Республики Таджикистан» 

 Инструкция №156 «О проведении Национальным Банком Таджикистана 

операций РЕПО и обратного РЕПО с государственными ценными 

бумагами Республики Таджикистан» 

 Инструкция №150 «О порядке ведения сейфовых операций банками 

Республики Таджикистан» 

 Инструкция №142 «О порядке ввоза в Республику Таджикистан и вывоза 

из Республики Таджикистан наличной национальной и иностранной 

валюты и ценных бумаг в национальной и иностранной валюте» 

 Инструкция №141 «О порядке бухгалтерского учёта финансовой аренды 

(лизинга) в банках» 
 

Но неадекватность нормативно-правовой базы, выражаемая в отсутствии необходимых 

правовых норм, регулирующих банковскую деятельность, и противоречивости действующих 

http://www.nbt.tj/upload/iblock/57b/ins__211_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/57b/ins__211_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/57b/ins__211_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/57b/ins__211_ru.pdf
http://www.nbt.tj/files/AKTI%20NBT/Zamima_3_211_ru.xls
http://www.nbt.tj/upload/iblock/df0/ins_207_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/df0/ins_207_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/df0/ins_207_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/c07/Instrukciya_205_rus.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/c07/Instrukciya_205_rus.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/58e/Dasturamali%20204%20rus%20new_2016.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/58e/Dasturamali%20204%20rus%20new_2016.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/adf/ins201_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/230/instruk_200_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/230/instruk_200_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/a53/ins_199_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/a53/ins_199_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/a43/ins198_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/a43/ins198_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/fcd/ins197_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/fcd/ins197_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/715/ins196_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/715/ins196_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/548/Ins195_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/548/Ins195_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/c9a/ins194_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/c9a/ins194_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/dcd/ins_193__ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/df5/ins192_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/df5/ins192_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/df5/ins192_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/b2c/ins190_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/b2c/ins190_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/2d3/Dasturamal%20189_%20ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/2d3/Dasturamal%20189_%20ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/799/Dasturamali%20186%20(rus).pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/799/Dasturamali%20186%20(rus).pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/336/Dasturamal%E2%84%96181_RUS.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/336/Dasturamal%E2%84%96181_RUS.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/379/ins_178__ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/379/ins_178__ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/cd1/ins176_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/cd1/ins176_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/613/ins175_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/613/ins175_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/31b/instruk_171_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/31b/instruk_171_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/31b/instruk_171_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/6c3/ins168_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/6c3/ins168_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/360/ins156.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/360/ins156.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/360/ins156.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/8f7/ins150_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/8f7/ins150_ru.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/49e/ins142.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/49e/ins142.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/49e/ins142.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/7de/ins141.pdf
http://www.nbt.tj/upload/iblock/7de/ins141.pdf
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правовых актов, тормозит развитие рынка банковских услуг. Требуют решения такие вопросы, 

как выведение заложенного имущества из конкурсной массы при банкротстве должника, 

закрепление принципа добросовестности применительно к кредитным сделкам. Однако следует 

отметить, что в данном направлении в настоящее время ведется большая работа.  

Революционное воздействие на рынок банковских услуг оказывает развитие 

информационных технологий, использование которых в банковской деятельности ведет к 

созданию новых продуктов и услуг. Сейчас клиентам предлагаются следующие электронные 

каналы доставки банковских услуг: Интернет, телефон, сети мобильной связи (мобильный банк 

и мобильная коммерция), устройства банковского самообслуживания.  

Важной составляющей рынка банковских услуг является банковская инфраструктура. 

Неразвитость банковской инфраструктуры тормозит развитие рынка банковских услуг. Создание 

кредитных бюро, развитие рейтинговых агентств будут содействовать росту информационного 

обеспечения банковской деятельности, а также уровня экономических знаний населения. 

Для дальнейшего быстрого и качественного формирования и развития регионального 

рынка банковских услуг предлагается Правительству Республики Таджикистан и 

Национальному банку решать следующие задачи: 

1. Совершенствовать правовую среду, включая развитие законодательства и создание иных 

условий, обеспечивающих возможности рационального ведения бизнеса, более эффективную 

защиту частной собственности и развитие конкуренции на всех сегментах рынка банковских 

услуг. 

2. Формировать, в том числе в рамках работы Правительства Республики Таджикистан и 

Национального банка по созданию Международного финансового центра, инфраструктуры, 

отвечающей современным требованиям и базирующейся на использовании передовых 

банковских технологий, развитии системы регистрации залогов, бюро кредитных историй, 

платежной и расчетной инфраструктуры, института центрального контрагента и иных 

инфраструктурных институтов и условий. 

3. Повышать качества корпоративного управления и управления рисками в кредитных 

организациях. 

4. Совершенствовать механизмы банковского регулирования и банковского надзора, 

прежде всего путем развития в них содержательной составляющей и приведения правовых 

условий и практики их осуществления в полное соответствие с международными стандартами. 

Указанная работа должна дополняться формированием системы регулирования и надзора 

(контроля) над деятельностью всех организаций, оказывающих финансовые услуги, исходя из 

принципа пропорциональности предъявляемых требований системной значимости организаций 

и уровню принимаемых ими рисков. 

5. Обеспечить финансовую стабильность коммерческих банков. 

Решение задач развития рынка банковских услуг потребует существенного изменения 

условий его функционирования и может привести к изменению его структуры. 

Таким образом, на развитие рынка банковских услуг влияет целый комплекс факторов. К 

сдерживающим развитие факторам можно отнести: 

 недоверие к банкам; 

 неравноправные условия конкуренции; 

 неадекватность нормативно-правовой базы; 

 невысокий уровень экономического образования населения; 

 неразвитая банковская инфраструктура. 

Развитию банковских услуг помогают стимулирующие факторы:  

 рост промышленного производства;  

 усиление конкуренции в секторе банковских услуг;  

 активное формирование среднего класса, который является основным потребителем 

товаров и услуг. 

Управляя формированием и развитием рынка банковских услуг, Правительство должно 

грамотно пользоваться факторами, стимулирующими развитие рынка, и регулировать факторы, 

сдерживающие рост. Помимо этого, Правительству не следует ориентировать систему 

управления рынками банковских услуг на сосредоточение в одном направлении, т.е. на 

выполнении обязательств перед одной заинтересованной общественной группой. Главная задача 
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менеджмента банковских услуг – согласовать противоречивые интересы различных 

заинтересованных групп, оказывающих наибольшее влияние на развитие предприятий и рынка. 
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ИДОРАКУНИИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ БОНКӢ ДАР ШАРОИТИ  

ИҚТИСОДИЁТИ ГУЗАРИШ 
 

Дар мақола моҳияти идоракунии бозори хизматрасонии бонкӣ дар иқтисодиёти давраи гузариш 

тасвир шудааст. Муаллифон боварӣ доранд, ки он ҳамоҳангсозии амалҳои иштирокчиёни бозор тавассути 

механизми бозор, ки дар шароити муайяни тақсимоти захираҳо, инчунин ҳавасмандии иштирокчиёни 

бозор барои бартараф кардани муноқишаи ғайричашмдошти манфиатҳо мусоидат мекунад. Онҳо 

камбудиҳои дар танзими давлатӣ ва назорати бозори хизматрасонии бонкиро ошкор намуда, усулҳои 

беҳтар намудани танзими давлатии хизматрасонии бонкиро пешниҳод намуданд. 

КАЛИДВОЖАҲО: идоракунӣ, хадамоти бонкӣ, механизми бозорӣ, танзими давлатӣ, камбудиҳо, 

омилҳо, роҳҳои беҳбуд. 
 

УПРАВЛЕНИЕ РЫНКОМ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ  

ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В статье описано сущность управления рынка банковских услуг в переходной экономике. Авторы 

считают, что оно предполагает координацию действий участников рынка с помощью рыночного 

механизма, который при определенных условиях обеспечивает наилучшее распределение ресурсов, а 

также мотивацию участников рынка для преодоления неизбежного конфликта интересов. В работе 

выделены недостатки в государственном регулировании и надзоре за рынком банковских услуг и 

предложены методы государственного регулирования банковских услуг 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управление, банковские услуги, рыночный механизм, государственное 

регулирование, недостатки, пути совершенствования, факт 
 

MANAGEMENT OF THE BANKING SERVICE MARKET  

IN THE CONDITION OF TRANSITION ECONOMY 
   

The article describes the essence of the management of the banking services market in a transition economy. 

The authors believe that it involves coordinating the actions of market participants through a market mechanism, 

which under certain conditions ensures the best allocation of resources, as well as the motivation of market 

participants to overcome the inevitable conflict of interests. The work highlighted the shortcomings in government 

regulation and supervision of the banking services market and proposed methods of government regulation of 

banking services. 

KEY WORDS: management, banking services, market mechanism, government regulation, weaknesses, 

factors, ways to improve 
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ИДОРАКУНИИ ТАВАККАЛҲОИ МОЛИЯВӢ ДАР ШАРОИТИ НОМУАЙЯН 
 

Амиров М.С.  

Муассисаи давлатии таълимии коллеҷи махсусгардонидашудаи шаҳри Бохтар 

Ҷураева Х.Ҳ. 

 Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

То ин дам мо фарз мекардем, ки даромад, нарх ва дигар тағйирёбандаҳо аниқ маълуманд. 

Аммо дар бисёр ҳолатҳо интихоб аз тарафи одамон бо номуайяниҳои зиёде вобаста аст.  
Масалан, одамони зиёде маблағҳои калонро барои хариди таҷҳизот ё ин ки дигар 
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пардохтҳои номуайян гирифта, ба даромадҳои оянда умед мебанданд. Аммо, барои аксарияти мо 
даромадҳои давраи оянда маълум нест. 

Даромадҳои мо метавонанд афзоянд ё кам шаванд, моро метавонанд ба вазифаи баланд ё 
паст фароранд, мо ҳатто метавонем, ки корамоноро аз даст диҳем.  

Агар мо хариди таҷҳизот ё дигар пардохтҳои номуайянро як тараф гузорем, мо ба 
таваккали афзоиши нарх дучор мешавем, ки ин қабули қарор кори моро мушкилтар мегардонад. 
Ҳоло ин номуайяниро ҳангоми қабули қарори хариди маҳсулоти қимматбаҳо ва ё сармоягузории 
калон мо ба назар гирем?  

Баъзан вақт моро лозим меояд, ки аз сатҳи таваккал интихоб намоем. Масалан, бо 
пасандозҳои худ чӣ бояд кард? Оё метавон сармоягузории бетаваккалиро анҷом дод (масалан, 
гузоштани пул ба бонк) ё ин ки ба ягон чизи таваккалӣ, вале нисбатан фоиданоктар, масалан ба 
коғазҳои қиматнок онро гузошт.  

Мисоли дигар интихоби ҷои кор ба ҳисоб меравад. Дар куҷо бояд кор кард дар ширкати 
бузург ва мустаҳкам, ки кор таъмин буда, аммо аз рӯи хизмат ба зинаҳои боло рафтан маҳдуд аст 
ё ин ки ба корхонаи нав, ки кафолати камтари машғули медиҳад ва имконоти зиёди рӯи хизмат 
ба зинаҳои боло рафтанро дорад? 

Барои он, ки ба ин гунна саволҳо ҷавоб гӯем, мо бояд сараввал таввакалро миқдоран тавсиф 
диҳем, чунки сатҳи тавакалҳои алтернативиро муқоса намоем.  

Тасвири таввакал. Барои он ки таваккалиро миқдоран тавсиф диҳем бояд тамоми 
пайомадҳои он, яъне оқибати ягон амал ва эҳтимолияти онро донем. Масалан, фарз кардем, ки 
дар андешаем, ки пулро дар компанияи коркарди кони нафти гузорем ё не?  

Агар коркарди ин ширкат хуб анҷом ёбад арзиши аксияи компания аз 50 ба 60 сомонӣ ба 
як аксия меафзояд.  

Дар ҳолати баракс арзиши аксия ба 30 сомонӣ паст мешавад. Ҳамин тавр, ду ҳолати 
имконпазир дар оянда моро интизор аст: нархи аксия 60 ё 30 сомони.  

Эҳтимолият чӣ миқдор ба ҳақиқат наздик будани натиҷаро нишон медиҳад. Дар мисоли мо 
эҳтимолияти хуб анҷом ёфтани проекти истихроҷи нафт метавонад ба ¼ баробар шавад ва 
эҳтимолияти нокомӣ ба ¾ пасту баланд гардад. 

Эҳтимолият дар худ консепсияи якрангкунии мушкилро ифода мекунад, чун ки вай 
метавонад аз табиати ҳодисҳои номуайян, аз эътиқоди одамон ба рӯй додани ин ё он ҳодиса 
вобастагӣ дорад.  

Фарз мекунем, ҳангоми санҷиш маълум гашт, ки аз 100 проекти кони нафти баҳрӣ 25 тояш 
бомуваффақият анҷом ёфт ва 75 тояш ноком, анҷом ёфт. Он гоҳ эҳтимолияти ¼ объективона аст, 
чунки он бевосита ба зуддии таҷрибаи ҳолатҳои мувофиқ асоснок карда шудааст.  

Аммо чӣ мешавад, ки агар мо чунин таҷрибаи гузашта надошта бошем? Дар ин маврид 
нишондиҳандаи объективии эҳтимолиятро ба даст оварда намешавад ва моро нишондиҳандаҳои 
субъективӣ лозим аст. 

Эҳтимолияти субъективӣ дар асоси фарзияҳо асоснок карда шудааст, ки натиҷаи муайян 
ҷой доштанаш мумкин аст. Ин фарзия дар асоси муҳокимаронӣ ё ин ки таҷрибаи шахсии 
баҳодиҳанда такя мекунад, на ба зудие, ки натиҷа дар гузашта дошт.  

Вақте ки эҳтимолият субъективӣ муайян карда мешавад, одамони гуногун метавонанад 
қимати ҳамон як натиҷаро ба тарзҳои гуногун ифода намоянд, ва ҳамин тавр интихобҳои гуногун 
мекунанд.  

Масалан, агар санҷиши нафт дар минтақае гузаронида шавад, ки пештар касе дар онҷо 
нагузаронидааст, нисбат ба шумо, ман чунин меҳисобем, ки проект бо эҳтимолияти зиёди 
субъективӣ бомуваффақият меанҷомад, чунки дар бораи худи проект бештар медонам ё барои 
он ки оиди истихроҷи нафт хубтар мефаҳмам ва мувофиқан ахбори доштаамро хубтар истифода 
бурда метавонам.  

Дастрасии гуногун ба ахбор ва ё имконоти гуногуни гузаронидани амалиёт нисбати ҳамон 
як ахбор фаҳмонида метавонанд, ки барои чи эҳтимолиятҳои субъективии фардҳои гуногун 
якхела нестанд.  

Чи эҳтимолияти субъективӣ ва чӣ эҳтимолияти объективӣ ҳангоми ҳисобкунии ду хислати 
муҳим истифода мешаванд, ки ба мо барои навишт ва муқоисаи вариантҳои интихоб дар шароити 
таваккал кӯмак мерасонанд. Яке аз ин хислатҳо интизорияти математикӣ ва дигари вариантнокии 
натиҷаҳои имконпазир мебошад [1, с. 14-15]. 

Интизорияти математикӣ бо ҳолати номуайянӣ вобаста аст, ки миёна баркашидашудаи 
ҳамаи қиматҳои мувофиқи натиҷаҳои имконпазири мебошанд.  

Эҳтимолияти ҳар як натиҷа ба сифати вазни қимати мувофиқ истифода мешавад. 
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Интизорияти математикӣ тамоюли асосӣ ё ин ки арзиши миёнаро нишон медиҳад.  
Мисоли мо бо санҷиши нафти баҳрӣ ду натиҷаи имконпазирро дорад: муваффақият 

маблағи 60 сомониро барои аксия таъмин мекунад, нобарорӣ бошад 30 сомониро барои аксия. 
Эҳтимолияти муваффақиятро бо р ишора мекунем. Он гоҳ, эҳтимолияти нобарорӣ ба 1-р 

баробар буда, интизорияти математикӣ ё ин ки арзиши миёна чунин ҳисоб карда мешавад: 
интизорияти математикӣ = р(60 сом./аксия)+(1-р) (30сом./аксия) = (¼ )(60 сом./аксия) + ( ¾ )(30 
сом./аксия)=35 сомл./аксия. 

Дар намуди умумӣ, агар ба ду натиҷаи имконпазир суммаи х1 ва х2 мувофиқ ояд ва 
эҳтимолияти натиҷаҳо бо р1 ва р2 ишора шуда бошанд, он гоҳ интизорияти математикии пардохт 
чунин мешавад: 

Е(Х)=р1х1+р2х2. 
Вариантнокӣ фарз мекунем, ки ба шумо ду ҷой кории муваққатии фурӯши мол бо 

интизорияти математикии якхелаи даромад (15000 сом.) пешниҳод мекунанд.  
Музди меҳнат дар ҷои кори аввал пурра ба коммисионӣ асоснок карда шудааст, яъне музди 

меҳнат аз он вобаста аст, ки 127-ум очи миқдор мефурӯшед.  
Дар ҷои кори дуюм музди меҳнат доимӣ аст. Дар ҷои кори аввалӣ ду миқдор даромади 

баробарарзиш ҷой дорад: 2000 сомонӣ барои фурӯхтани хуб ва 1000 сомони ҳангоми фурӯхтани 
моли ночиз дода мешавад.  

Дар ҷои кори дуюм бошад 1510 сомонӣ маош медиҳанд ва шумо метавонед 510 сомониро 
дар намуди нафақаи баромад бигиред, агар компанӣ аз кор барояд. Дар ҷадвали 1. Тамоми 
имконоти пардохт ва эҳтимолиятҳои оварда шудааст.  

Ҷадвали 1 
Муқоисаи вариантҳо ҳангоми ба кор қабул шудан 

 Натиҷаи 1 Натиҷаи 2 

Эҳтимолият Даромад (бо сомонӣ) Эҳтимолият Даромад (бо сомони) 

Ҷои кори аввал 0,50 2000 0,50 1000 

Ҷои кори дуюм 0,99 1510 0,01 1510 
 

Қайд мекунем, ки дар ҳар ду ҷои кор ҳам интизорияти математикии даромад якхела аст, 
чунки: 0,5(2000 сом.)+0,5(1000сом.)=0,99(1510 сом.)+0,01(510сом.) =1500 сомонӣ.  

Аммо вариантнокии имконпазири пардохт барои ҳар ду ҷои кор гуногун аст. Ин қимати 
вариантнокиро мумкин аст бо ёрии ба инобат гирифтани фарқи зиёди байни пардохти ҳаққонӣ 
ва миёна (интизорӣ), ки номи каҷравиро дорад, оидии ҷой доштани таваккали зиёд шаҳодат 
медиҳад. Дар ҷадвали 2. тамоюли пардохтҳои ҳаққонӣ ва аз интизорияти математикии он дар 
мисоли ду ҷои кор оварда шудааст.  

Ҷадвали 2 
Каҷравӣ аз қимати миёна (бо сомонӣ) 

 Натиҷаи 1 Каҷравӣ Натиҷаи 2 Каҷравӣ 

Ҷои кори аввал 2000 500 1000 500 

Ҷои кори дуюм 1510 10 1510 990 
 

Барои ҷои кори аввал тамоюли миёна ба 500 сомонӣ баробар аст. Он дар натиҷаи бар 
кашидани ҳар як тамоюлӣ аз рӯи эҳтимолияти натиҷаи мувофиқ ҳисоб карда шудааст. Ҳамин 
тавр барои ҷои кори якум: Каҷравии миёна = 0,5(500 сом.)+0,5(500сом.) = 500 сомонӣ. 

Барои ҷои кори якум: Каҷравии миёна =0,99(10 сом.)+0,01(990сом.)= 19,80 сомонӣ. 
Мувофиқан ҷои кори якум нисбатан ба дуюм таваккали бештар дорад, чунки барои он 

тамоюли миёна ба 500 сомонӣ баробар аст ва нисбатан аз тамоюли миёнаи 18,80 сомонии ҷои 
кори дуюм зиёдтар аст.  

Дар амалия одатан ду нишондиҳандаи ба ҳамдигар зич алокаманд ва аз ҳам хеле 
фарқкунандаи вариантнокӣ истифода мешавад.  

Якуми дисперсия мебошад, ки қимати миёнаи квадратии тамоюлиро нишон медиҳад, ки 
натиҷаҳои аз интизории математикӣ онро тавсиф медиҳанд. 

Дуюми бошад, тамоюли стандартӣ мебошад, ки решаи квадрати аз дисперсияро нишон 
медиҳад. Дар ҷадвали 3. ҳисобкуниҳои мувофиқи мисоли овардашуда пешниҳод мешаванд.  

Ҷадвали 3 
Ҳисобкунии дисперсия (бо сом.) 

 
Натиҷаи 1 

Каҷравии 

квадратӣ 
Натиҷаи 2 

Каҷравӣ 

квадратӣ 
Дисперсия 

Ҷои кори аввал 2000 250000 1000 250000 250000 

Ҷои кори дуюм 1510 100 1510 980100 9900 
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Барои ҷои кори аввал тамоюли миёнаи квадратӣ ё ин ки дисперсия чунин ҳисоб карда 

мешавад: 0,5(250000 сом.)+0,5(250000сом.)= 250000 сомонӣ.  

Тамоюли стандартӣ мувофиқан ба решаи квадратӣ аз 250000 сомонӣ, яъне ба 500 сомонӣ 

баробар аст. Айнан ҳамин тавр барои ҷои кори дуюм ҳам тамоюли миёнаи квадратӣ ё ин ки 

дисперсия чунин ҳисоб карда мешавад: 0,99 (100 сом.)+0,01(980100сом.) = 9900 сомонӣ. 

Тамоюли стандартӣ мувофиқан ба решаи квадратӣ аз 9900 сомонӣ, яъне ба 99,5 сомонӣ 

баробар аст. 
Оё мо дисперсия ё ин ки тамоюли стандартиро барои ченкунии таваккал истифода 

мебарем, дар ҳар ду ҳолат ҳам ҷои кори дуюми нисбат ба аввала тавваккали камтар дорад. Ҳам 

дисперсия ва ҳам тамоюли стандартии даромад барои ҷои кори дуюм пасттар аст.  
Консепсияи истифодабарии дисперсия барои таҳлили таваккал ҳангоми ҷой доштани зиёда 

аз ду варианти алтернативии натиҷа ҳам бомуваффақият истифода бурда мешавад.  

Фарз мекунем, ки масалан ҷои кори аввал аз сабаби илова намудани 100 сомони ба музди 

меҳнат дар ҳудуди аз 1000 то 2000 сомонӣ даромад меорад ва ҳамаи ин иловапулиҳо эҳтимолияти 
якхела доранд. Ҷои кори дуюм, ҳам бо сабаби илова намудани 100 сомонӣ ба музди меҳнат дар 

ҳудуди аз 1300 то 1700 сомонӣ даромад меорад ва ҳамаи ин иловапулиҳо эҳтимолияти якхела 

доранд [2, с. 20-22]. 
Идоракунанагони корхонаҳо дар шароити таваккал, идоракунандагони корхонаҳо 

нисбат ба дигар одамон ба таваккал зиёдтар майл доранд. Вақте, ки онҳо ба якчанд стратегияҳои 

алтернативӣ рӯ ба рӯ мешаванд (якеашон бо таваккал вобаста асту дигарашон не) ва онҳо 

интихоби худро қарор медиҳанд. 
Дар рафти яке аз таҳқиқотҳои идоракунандагони корхонаҳо пурсида шуд, то ба саволҳое, 

ки ҳолатҳои таваккалиро дар бар мегирифт ва ҳар як ширкат бо он дучор шуданаш мумкин буд, 

ҷавоб гӯянд. 
Дар чор ҳолати тавакалӣ пешниҳод шуда, ки ҳар яке эҳтимолияти додашудаи натиҷаи 

нохуш ва ё табъи дилро доштанд. Натиҷаҳо ва эҳтимолиятҳо тарзе интихоб шуда буданд, ки 

интизорияти математикии даромад дар ҳар як ҳолат якхела буд. Ҳолатҳои дар тартиби зиёдшавии 

андозаи таваккал ҷойдошта (фарқияти ченшудаи байни натиҷаҳои табъи дил ва нохуш) чунин 
намуд доштанд: 

 раванди судӣ вобаста ба вайрон кардани ҳуқуқи патентӣ; 

 таҳдиди вобаста ба гузаштан ба харидории моли рақиб; 

 низоъ бо иттифоқи касаба; 

 бунёди корхонаи муштарак бо рақиб.  

Идоракунандагони корхонаҳо, бояд ба як қатор саволҳо ҷавоб гӯянд, то ки фаҳмида шавад, 
ки онҳо чӣ андоза омодаанд ба таваккал раванд ё аз он фирор намоянд.  

Дар ин маврид дар баъзе ҳолатҳо пурсидашавандагон имкондоштанд, ки интихоби худро 

як сӯ гузошта, маълумотҳои иловагӣ ҷамъ оваранд, гуфтушунидҳо баргузор намоянд ва ё ин 

корро барои дида баромадан ба дигар шахс ҳавола намоянд, то ки аз таваккал фирор намоянд ё 
таваккалро паст намоянд.  

Дар рафти таҳқиқот маълум гашт, ки идоракунандагони корхонаҳо аз рӯи афзалдонӣ дар 

соҳаи таваккал аз ҳамдигар ба таври назаррас фарқ мекунанд.  
Масалан 20 % -и ҷавобдодагон қайд карданд, ки онҳо ба таваккал бефарқ мебошанд, 40 % 

-и дигар бошад ба ҳолаҳои таваккалӣ майл доранд ва 20 % -и дигар ба ҳолаҳои таваккалӣ майл 

надоранд (20 % -и дигар ба ин аҳамият намедиҳанд).  

Аз ҳама муҳим он аст, ки идоракунандагони корхонаҳо (ҳамонҳое, ки вариантҳои 
таваккалиро интихоб намуданд) бо роҳи ба таъхир гузоштани қабули қарор ва ё ҷамъоварии 

маълумотҳои иловагӣ кӯшиши зиёд ба харҷ доданд, то ки сатҳи таваккалро паст намоянд ё онро 

ба нестӣ баранд.  
Умуман, таваккал метавонад пайдо шавад вақте, ки фоидаи миёна мусбӣ бошад (масалан 

мукофотпулӣ метавонад зиёд ё кам бошад) ва ё фоидаи миёнаи манфӣ бошад (масалан зарар 

метавонад тасодуфӣ бошад). 

Таҳқиқот нишон дод, ки идоракунандагон аз рӯи афзалдониҳои худ аз рӯи муносибат ба 
таваккал тафовут доранд, вобаста ба оне, ки таваккал бурд ва ё бохтро ифода мекунад ё не.  

Ҳамин тавр, баъзеи онҳо, ки ҳолатҳои таваккалиро дуст медоштанд ба таваккал рафтанд 

дар ҳолате, ки савол ба бохт алоқаманд буд. Аммо вақте, ки таваккал ба харидкунӣ алоқаманд 
буд ҳамон идоракунандагон каме ғафлатандеширо пеша карда, ба алтернативаҳои камтар 

таваккалдошта майл карданд. 
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Пасткунии сатҳи таваккал ва суғуртакунии ширкат, баъзан вақт исеъмолкунандагон 

вариантҳои таваккали интихоб меамоянд, ки майл ба таваккалиро асос гузоштааст, на ба 

дастнорас будан ба онро. Ин афзоиши шумораи иштирокчиёни бозии лотореяро нишон медиҳад.  

Новобаста ба ин ҳангоми гуногунрангии васеъи ҳолатҳои таваккали истеъмолкунандагон 

дар маҷмӯъ ба таваккал майл надоранд. Дар ин параграф се усулеро, ки истеъмолкунандагон 

одатан барои паст кардани сатҳи таваккал мешитобанд ифода мекунем: диверсификатсия, 

суғуртакунӣ ва дастраскунии маълумоти бештар оид ба интихоб ва даромад [3, с. 58-69]. 

Диверсификатсия. Фарз мекунем, ки шумо ба нақша доред, ки ба кори муваққатии 

фурӯши асбобҳои электрикии арзоншуда гузаред. Шумо метавонед танҳо салқинкунакҳо 

(кондисионерҳо) ва гармкунанкҳоро фурӯшед ва ё нисфи вақти худро ба хурӯши як асбоб ва 

нисфи дигарашро ба фурӯши асбоби дигар сарф намоед.  

Албатта, шумо бо боварӣ гуфта наметавонед, ки соли оянд вазъи ҳаво чӣ гуна мешавад, 

гарм ё сард. Шумо чӣ тавр вақти кориро тарзе тақсим мекунед, ки таваккал бо чунин ҷои кор 

алоқамандро ба минимум расонад. 

Ҳалли проблемаи минимумкунонии ин гуна таваккал дар диверсификатсия мебошад, яъне 

дар тақсими вақти шумо дар байни на танҳо як балки фурӯши ду мол ва ё зиёда аз он ки 

фурӯшашон аз якдигар вобаста намебошад дар назар дошта мешавад.  

Фарз мекунем, эҳтимолияти гармшавии сол нисбатан гармтар мешавад ба 50% баробар аст. 

Айнан ба ҳамин баробар эҳтимолияти сардшавии сол мебошад. Ҷадвали зерин маълумотҳои 

музди меҳнатро дар бар мегирад, ки агар шумо гармкунак ва салқинкунак фурӯшед.  

Ҷадвали 4 

Даромад аз фурӯши таҷҳизот 
 Ҳавои гарм Ҳавои сард 

Фурӯши салқинкунак 30 000 сомл. 12 000 сомл. 

Фурӯши гармкунак 12 000 сомл. 30 000 сомл. 
 

Агар шумо қарор додед, ки танҳо салқинкунак ва ё танҳо гармкунак фурӯшед, даромади 

реалии шумо ё 12 000 сомл. ё 30 000 сомл. мешавад, аммо интизорияти математикии даромади 

ба 21 000 сомл. = 0,5(30 000 сомл.) + 0,5(30 000 сомл.) баробар мешавад.  

Фарз мекунем, ки шумо бо тақсим кардани вақти худ ба ду ҳиссаи баробар барои фурӯши 

салқинкунак ва гармкунак аз диверсификатсия истифода мебаред. Он гоҳ даромади шумо 

новобаста аз шароити обу ҳаво 21 000 сомониро ташкил мекунад.  

Агар ҳаво гарм шавад шумо 15 000 сомл. аз ҳисоби фурӯши салқинкунак ва 6000 сомл. аз 

ҳисоби фуруши гармкунак ба даст меоред. 

Агар ҳаво хунук шавад он гоҳ 6000 сомл. аз ҳисоби фурӯши салқинкунак ва 15 000 сомл. 

аз ҳисоби фуруши гармкунак ба даст меоред. Дар дилхоҳ ҳолат тавассути диверсификатсия шумо 

даромади доимиро барои худ кафолат дода метавонед аз ҳар гуна таваккал дар канор мемонед.  

Диверсификатсия на ҳама вақт чунин сода аст. Мо чунин мисолеро гирифтем, ки дар он 

фурӯши салқинкунак ва гармкунак алоқамандии бараксро дошт, агар тақозо ба яке зиёд бошад 

ба дигари кам буд, аммо принсипи худи диверсификатсия истифодаи умумиро дорад.  

Агар шумо тавонед, ки кӯшишу ғайрати худро ба сармоягузории байни фаъолиятҳои 

гуногуне тақсим намоед, ки натиҷаҳои онҳо байни ҳам алоқаманд нестанд, шумо метавонед 

қисман аз таваккал фирор намоед [4, с. 267-280]. 

Созиш байни таваккал ва даромад, фарз мекунем, ки як нафар қарор дод, ки пасандози 

худро ба ду намуди актив: вексели казначейи, ки тамоман ба таввакал алоқаманд нест ва ба 

гурӯҳи аксияҳои вакилон мегузорад.  

Ӯро лозим аст, ки ба кадоме аз ин ду активҳо чи миқдорӣ гузоштанро кабул намояд: вай 

метавонад тамоми пасандози худро ба вексели казначеии гузорад ва ё ҳамаашро ба гурӯҳи 

аксияҳои вакилон ва ё бар ду баробар гузорад. Чи хеле, мо мушоҳида мекунем дар ин ҷо монандӣ 

ба тақсими буҷети истеъмолкунанда байни хӯрока ва пӯшока мушоҳида мешавад.  

Даромаднокии бетаваккал ба вексели казначейиро бо Қj ишора мекунем. Дар ин ҷо 

интизорияти математикӣ даромаднокии воқеъӣ мувофиқат мекунанд. Даромаднокии воқеъӣ бо 

таваккал алоқаманд бошад. Бигузор даромаднокии интизории ба биржаи фондӣ гузошташуда ба 

Қm ва даромаднокии воқеъӣ ба қm баробар бошад.  

Ҳангоми қабули қарор доир ба сармоягузории мо дастаи натиҷаҳои имконпазир ва 

эҳтимолияти ҳар якеро медонем ва намедонем, ки кадоме аз онҳо рӯй медиҳад. Дар активҳои 

таваккали даромаднокии интизорӣ бо муқоиса ба активҳои бетаввакал нисбатан баландтар 
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мебошад (Қj>Қm). Дар ҳолати баръакс ба таваккал майл надоштагиҳо танҳо векселҳои 

казначейиро харидорӣ мекарданд ва аксияи вакилонро касе харидорӣ намекард.  

Барои муайян кардани миқдори маблағе, ки сармоягузор бояд ба ҳар як намуди актив 

гузорад ҳиссаи пасандози онро, ки ба биржаи фондӣ мегузорад бо в ишра мекунем ва ҳиссаи 

барои хариди векселҳо истифодашавандаро бо (1-в) ишора мекунем.  

Интизорияти математикии даромаднокӣ аз тамоми портфели коғазҳои қиатнок Қp қимати 

миёнабаркашидашудаи интизорияти математикии даромаднокии ду актив мебошад. 

Қp = в Қm +(1-в)Қf (1) 

 Бигузор масалан барои векселҳои казначеӣ 4 % пардохт намоянд (Қf=0,0 4) интизорияти 

математикии даромаднокии активҳо 12%-ро ташкил намояд (Қm=0,0 4) ва в =1/2 бошад. Он гоҳ 

Қp = 8 %. Сатҳи таваккали коғазҳои қиматнок, чӣ гуна мешавад. Яке аз усулҳои муайянсозии 

сатҳи таваккал ин ҳисобкунии дисперсияи бузургии даромаднокӣ аз тамоми портфели коғазҳои 

қиматнок мебошад. Дисперсияи даромаднокии активҳои сармоягузории таваккали �̂� аксияро бо 
2

m  ва тамоюли стандартиро бо m  ишора мекунем.  

                       mð â                                                                (2) 

Бо ёрии ҳисобкуниҳои сода, нишон додан мумкин аст, ки тамоюли стандартӣ барои 

комбинатсияи додашудаи коғазҳои қиматнок (бо як активи тавваккалӣ ва активи бетаваккал) дар 

худ тамоми ҳиссаҳоеро ифода мекунад, ки ба активҳои таваккали рост меояд ва ба тамоюли 

стандартии даромаднокии ин активҳо зарб карда шудааст. 
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ИДОРАКУНИИ ТАВАККАЛҲОИ МОЛИЯВӢ ДАР ШАРОИТИ НОМУАЙЯН 
 

Дар мақола таҳлили идоракунии таваккалҳои молиявӣ дар шароити номуайянии фаъолияти корхона 

мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Одамони зиёде маблағҳои калонро барои хариди таҷҳизот ё ин ки дигар 

пардохтҳои номуайян гирифта, ба даромадҳои оянда умед мебанаданд. Ҳоло ин номуайяниро ҳангоми 

қабули қарори хариди маҳсулоти қимматбаҳо ва ё сармоягузории калон мо ба назар гирем, пешниҳод 

гардидааст. Муаллифон идоракунии таваккалҳои молиявӣ дар шароити номуайян ва дурнамои онро қайд 

намудаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: даромад, нарх, хариди таҷҳизот, сармоягузорӣ, коғазҳои қиматнок, ширкати 

бузург, тасвири таввакал, пул, субъективӣ, интизорияти математикӣ, тамоюли стандартӣ, 

идоракунанагони корхонаҳо, корхонаи муштарак, суғуртакунии ширкат, таваккал ва даромад. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

В статье приводится анализ управления финансовыми рисками в условиях неопределенности 

деятельности предприятия. Многие люди тратят огромные средства на покупку оборудования или 

получения других анонимных платежей и надеются на доходы в будущем. Если мы выставим с одной 

стороны покупку оборудования или других анонимных платежей, то столкнемся с риском повышения цен, 

что затрудняет принятие нашего решения. В настоящее время эта неопределенность представлена при 

принятии решения о покупке ценных бумаг или крупных инвестиций, которые мы делаем. Автор отметил 

управление финансовыми рисками в условиях неопределенности и его перспективах. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: доход, цена, закупка оборудования, инвестор, ценные бумаги, крупная 

компания, рисование оговорок, деньги, субъективность, математическая дисциплина, стандартная 

тенденция, менеджеры предприятий, совместное предприятие, страхование компании, Доверие и доход. 
 

FINANCIAL RISK MANAGEMENT IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY 
 

The article analyzes the analysis of financial risk management in the conditions of uncertainty of the 

enterprise. Many people spend huge amounts of money to buy equipment or receive other anonymous payments 

and hope for income in the future. If we put on one side the purchase of equipment or other anonymous payments, 

we are faced with the risk of an increase in the price, which makes it difficult to make our decision. currently, this 
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uncertainty is presented when making a decision to purchase securities or major investments that we make. The 

author noted the management of financial risks in conditions of uncertainty and its prospects. 

KEY WORD: income, price, equipment purchase, investor, securities, large company, drawing 

reservations, money, subjectivity, mathematical discipline, standard trend, enterprise managers, joint venture, 

company insurance, trust and income. 
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МАРКЕТИНГ – ОМИЛИ МУҲИММИ АФЗОИШИ ИСТЕҲСОЛ ВА ФУРӮШИ 

МАҲСУЛОТИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ 
 

Зарифзода Зоир 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Масъалаи такмил додани ташкили идоракунии ҳамаи бахшҳои иқтисодӣ миллӣ яке аз 

масъалаҳои муҳимми рушди ҷомеа ба шумор рафта аҳамияти махсусро доро мебошанд. Зеро 

ҳаллӣ он ба амалӣ гардонидани барномаи дарозмуддати таъмини амнияти озуқаворӣ дар ҷумҳурӣ 

ба шумор меравад. Вазъи имрӯзаи иқтисодии Тоҷикистон ва сатҳи зисту зиндагонии сокинони 

он дигар ҳоҷагӣ гап ҳам нест. Вале, аз тарафи дигар равшан аст, ки ояндаи ҷамъияти мо ба 

инкишофи минбаъдаи муносибатҳои бозору бозоргонӣ сахт пайваста аст ва ин сиёсат, яъне 

иқтисодиёти озод, ки асоси онро фаъолияти мустақилу эҷодкоронаи ҳар як шахс ва ҳар як 

коллективи меҳнатӣ ташкил медиҳад, акнун бебозгашт аст. Мақсад аз ин иқдомот ба воситаи 

фаъолияти меҳнатии одамон, истеъдоду ҳунар, қобилияти ташкилотчиги ва тафаккури онҳо ба 

ҳаракат даровардани имконияту захираҳои истифоданашудаи иқтисодиёт аст. Ин иқтисод, ки 

ҳадафи асосии он дар ҳолати дуруст дарк кардану қонеъ гардонидани хурдтарин дархосту 

талаботи мардум аст, ба тамоми паҳлӯҳои худ барои мо нав аст. Ҳамаи ин мушкилот, ки бо онҳо 

дар ин ҷода рӯ ба рӯ меоем, як омили табиӣ мебошад. 

Наздик ё тӯлони будани ин роҳ ба он вобаста аст, ки ислоҳоти саросари демократию 

иқтисодии мо чӣ гуна сурат мегирад. Тарафи дигари ин масъала он аст, ки меваҳои давраи 

гузариш чӣ гуна бор меоранд, муассисаву корхонаҳои хурду хусусӣ, кооперативҳо, ширкатҳо, 

хоҷагиҳои деҳқонию фермерӣ, коллективӣ ва шахсӣ, ки аз рукнҳои асосии бозоранд, чи тариқ 

фаъолият мекунанд. Воқеъан нисбати фаъолияти чунин сохторҳо миёни мардум гапу калочаҳои 

зиёд аст. Аз ҷумла, мегӯянд, ки муассисаву ширкатҳо фақат ба хариду фурӯши молу маҳсулоти 

корхонаҳои давлатӣ, тиҷорат ва қаллобӣ машғуланд. Дар ҳақиқат, ба ин фикр рози шудан мумкин 

аст. Агар бо оинномаву барномаи амалии чунин корхонаҳо шинос шавем, маълум мегардад, ки 

самти асосии фаъолияти онҳо истеҳсоли ягон намуди маҳсулот аст.  

Агар онҳо ба истеҳсолот машғул шаванд ё сохтмонро ба субут расонанд, бозори истеъмолӣ 

фаровону гӯшае обод мегардад. Ё худ ба ивази моли ҷумҳурӣ аз дигар мамлакатҳо моли мавриди 

ниёзи мардум оварда шаванд, вазъи ногувори иқтисодии мо як андоза беҳ мешавад. Дар амалӣ 

гардониданӣ ин ҳадаф тартибу ташкил ва идоракунии истеҳсолу фурӯш ва фаъолияти тиҷоратии 

корхонаҳои ғарб, ки бо мафҳуми «маркетинг» ё «консепсияи идоракунии бозорӣ» ифода карда 

мешавад, аҳамияти махсусро доро мебошад. 

Мафҳуми маркетинг, ки дар адабиёти иқтисодии ИМА дар арафаи асрҳои XIX ва XX 

садсолаҳои гузашта ба миён омад, айнан маънои фаъолияти бозорӣ, кор бо бозорро дорад. Аз 

давраи пайдоиш то имрӯз мазмуни ин мафҳум тағйир ёфт, чунки шароитҳои умумӣ ва хоси 

истеҳсол ва фурӯши маҳсулотҳо ҳам дар зина тағйир ёфтанд. Як қатор иқтисодчиёни амрикоӣ 

дар зери мафҳуми маркетинг тартиби бозор, муносибатҳои молию пулӣ, фаъолияти савдоро бо 

маънои васеи калима назар доранд. Аксари ихтисосмандони амрикоӣ муддатҳои дароз дар зери 

мафҳуми маркетинг иҷроиши вазифаҳои корхонаҳои ғарброро, ки ба фурӯши мол ва 

хизматрасонӣ алоқаманд мебошанд, мефаҳмиданд.  

Дар аввалҳои солҳои 50-ум дар ИМА ва чанде дертар дар дигар мамлакатҳои ғарб мафҳуми 

маркетинг чун консепсияи идоракунии корхонаҳои хусусӣ шӯҳрати калон пайдона намуд. 

Маркетингро на яке аз соҳаҳои фаъолияти корхона, балки, чун вазифаи барандагии идоракунӣ, 

ки на фақат сиёсати бозорӣ, инчунин истеҳсолии корхонаро муайян менамояд, дида мебароянд. 
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Вай ҷиҳатҳои зиёд дорад: техникию ташкилӣ, идоракунӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, идеологӣ ва аз 

ҷумла сиёсӣ. 

Дар ҳақиқат, кӯшиши хизматчиёни маркетингӣ барои ташкил намудани чунин номгӯи 

молҳо равона карда шудааст, ки ба талабот мувофиқат намоянд. 

Барои он ки нисбат ба моли худ талаботи мустаҳкам ба вуҷуд оварда шавад, бо дигар 

корхона бомувафаққият рақобат карда шавад, фоидаи иловагӣ ба даст оварда шавад, корхона 

бояд харидорро бовар кунонад, ки моли вай аз ҳама беҳтарин мол аст. Корхонае, ки бо маркетинг 

асоснок карда шудааст, бояд на фақат бозори молро танг кунад, балки алоқаи мустаҳкамро бо 

бозори харидорон ё баръакс алоқаи истеъмолро бо истеҳсол барқарор намояд, барои он ки дар 

истеъмолкунандагон тартиби мустаҳками муносибат ба беҳтар донистани моли ин корхона кор 

карда баромада шавад. Ана аз ҳамин нуқтаи назар, бояд стратегияи гузориши маркетинг ҷои 

истеҳсол бар истеъмолро муайян намуд. 

Аввалин фирмаҳое, ки дар оғози солҳои 50-ум дар ИМА ба таҷҳизонидани идоракунӣ ва 

дастгоҳҳои истеҳсолию тиҷоратӣ дар асоси принсипҳои маркетинг аз сари нав шурӯъ намуданд, 

фирмаҳои «Дженедалэлектрик», «Ҷенералфирз», «Макдональс», «Пилсбери» ва дигарон буданд. 

Аллакай дар солҳои 60-ум қисми зиёди корхонаҳои америкоӣ самаранок будани маркетингро 

фаҳмида, онро асоси стратегияи монополияҳо бо принсип, шакл, метод, усули мувофиқи 

идоранунӣ қарор доданд [1, с. 92].  

Ба ҳамин тариқ, маркетинг шароитҳои нави истеҳсол ва муомилоти маҳсулоти ҷамъиятиро, 

ки консентрасияи баланди калонҳаҷми истеҳсолот ба вуҷуд овардаст, ифода менамояд. Вай 

фаъолона назарияҳои навтарини идоракунӣ, иқтисодиёт, омор, равоншиносӣ, риёзиёти амалӣ, 

усулҳои такмил, техникаи ҳисоббарории электоронӣ ва тартиби ахборот ва ғайраро ифода 

менамояд. 

Маркетинг асоснокии қарорҳои қабулкардашудаи хоҷагиро доир ба масъалаҳои гуногуни 

истеҳсолӣ, илмию техникӣ молиявӣ ва сиёсати фурӯшро муътамад менамояд. Вай самаранокии 

ҳаракати молро таъмин намуда, ҳамзамон боиси афзоиши бемисли хароҷотҳои муомилоти 

мегардад.   

Ҳодисаҳои маҳдудкунӣ ва фиреб додани харидорон, фуруши маҳсулотҳои пастсифат, ки 

ҳар замон дар саҳифаҳои матбуоти буржуазӣ роҳ меёбанд, Ҳоло аллакай аз тарафи умум эътироф 

карда шудааст, ки маркетинг барои ба таври васеъ ташкил намудани талаботҳои носолими сунъӣ 

бо роҳи моҳирона фиреб додани шуури ҷамъиятӣ истифода бурда мешавад. 

Реклама суботкорона талқин менамояд, ки автомашина, телевизор, либосҳои дар дасти 

истеъмолкунандагон мавҷудбуда маънан кӯҳна шудаанд ва иваз карданашонро талаб менамоянд. 

Ба замми ин, баъзан монополияҳо, дидаю дониста, вале пинҳонӣ ба роҳи паст кардани сифат 

мераванд, ки дар натиҷа моли ба таври аъло зиннатдодашуда, зуд аз кор мебарояд. Бисёр молҳое, 

ки бо тамғаҳои гуногун фурӯхта мешаванд, моҳиятан аз молҳои муқаррарӣ фарқе надоранд, 

гарчанде ҳамчун молҳои навтарин ва ба куллӣ тағйир додашуда тарғиб карда мешаванд. Ҳамаи 

ин шаклҳои гуногуни норизогиро ба вуҷуд меорад, ки оммаи васеи истеъмолкунандагон 

муташакилона ба ҳимояи манфиатҳои худ бармехезанд [2, с. 113]. Ин тариқа, ба ҳаракате, ки 

номи «консюмеризм»-ро аз калимаи англисӣ гирифтааст, ибтидо гузошта шуд. Идеяи ташкил 

намудани ташкилот барои ҳимояи харидорон, ки метавонад ба онҳо имконияти баҳо додан ба 

сифати маҳсулотро диҳад, дар ИМА баъди аз чоп баромадани китоби С. Чайз ва Ф. Шлинк 

«Пулҳои шумо ба чӣ меарзанд?» соли 1927 ба амал татбиқ шуд [3, с. 173].  Дар солҳои охир 

иттифоқҳои миллии истеъмолкунандагон дар дигар мамлакатҳои ғарб ва инчунин ташкилоти 

байналхалқии ҳимояи манфиатҳои истеьмолкунандагон созмон дода шудааст. 

Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ бо мақсади пайдо кардани ҷои кор ва беҳтар намудани 

сатҳу сифати зиндагӣ, шумораи бештари аҳолӣ шуғли тиҷоратро пеша кардаанд. Барои 

фаъолияти самараноки тиҷоратӣ, хусусан рушди савдои чакана дар кишвар шумораи бозорҳо ва 

нуқтаҳои савдою хизматрасонӣ пайваста зиёд мешаванд. Дар ин раванд падидаи боиси таассуф 

ин аст, ки бархе аз тоҷирон ва соҳибкорон уҳдадориҳои худро нисбат ба риояи қонунгузории 

кишвар сарфи назар карда, монополияи дохилиро ба вуҷуд овардаанд. Махсусан, талаботи 

Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунанда» ва «Дар бораи 

фаъолияти соҳибкорӣ» дар самтҳои ҳифзи муҳити атроф, заминсозӣ, истифодаи табиат, 

бехатарии истеҳсолот, риояи қоидаҳои санитарӣ-гигиенӣ, ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунанда ва 

риояи тартиботи зиддиинҳисорӣ аз тоҷирон масъулияти бештарро тақозо доранд. Ба фикри мо 

сабаби вайрон гардидани тартиботи қонунгузорӣ бе маълумоти тахассусӣ, танҳо ба хотири 

дарёфти маблағ фаъолият кардани тоҷирон мебошад. Соҳибкорон дар даврони иқтисоди бозорӣ 
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пайвастагии тиҷоратро бо маркетинг (бозоршиносӣ), ки дар ҷумҳурӣ зинаҳои аввали фаъолиятро 

гузашта истодааст, хеле муҳим дониста, омода кардани маркетингшиносони ватанию хориҷиро 

ҷиҳати рушди тиҷорат ва соҳибкории истеҳсолӣ зарур шумурд. 

Воқеан ҳам тиҷорати дохилии кишвар бо дарназардошти риоя нагардидани тартиботи 

қонунгузорӣ ба танзим ва рушд ниёз дорад. Риоя накардани тартиботи қонунгузорӣ (ҳифзи 

муҳити зист, ҳифзи захираҳои инсонӣ ва ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон) бар хилофи 

консепсияи рушди маркетинг мебошад, ки аз даврони пайдоиш панҷ зинаи рушдро гузаштааст. 

Алъон раванди татбиқи зинаи панҷум, яъне консепсияи рушди иҷтимоӣ-ахлоқӣ на танҳо 

мушкили асосии кишвари мо, балки тамоми ҷаҳон мебошад. Дар мақолаи мазкур муҳимии 

масъаларо ба инобат гирифта мо тасмим гирифтем, ки омӯзиши маркетингро дар соҳаи 

кишоварзӣ дида бароем. 

Маълум аст, ки пас аз истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурӣ ислоҳоти иқтисодӣ оғоз гардид. 

Дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ислоҳоти замин» соли 1992 марҳилаи қисман 

тақсим намудани заминҳои минтақаҳои кӯҳӣ ва наздикӯҳӣ оғоз гардид. 

Инчунин бо фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 октябри соли 1995 №342 

ва аз 1 декабри соли 1997 №874, 75 ҳазор гектар замин барои истифода ба аҳолии деҳот тақсим 

карда шуд, ки ин амал барои таъмин намудани аҳолӣ бо озуқа мусоидат намуд. Бо мақсади 

истифодаи пурсамар ва оқилонаи захираҳои замин ва об, афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июни соли 1996, №522, «Дар бораи 

таҷдиди корхонаҳо ва ташкилотҳои кишоварзӣ» қабул гардид. Дар ин раванд супориши давлатӣ 

(Госзаказ) ва нархи маҳсулоти кишоварзӣ озод эълон карда шуд, ки ин ба соҳибихтиёрии деҳқон 

барои парвариши маҳсулот мусоидат намуд [4, с. 4]. 

 Ислоҳоти гузаронидашуда дар соҳаи кишоварзӣ, ба хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) озодии 

интихоби истеҳсол ва фурӯши зироатҳои кишоварзиро дод. Дар бисёр ҷойҳо амалӣ намудани 

гузаронидани кишти такрорӣ дар заминҳои обӣ, инчунин ҳалли масъалаи қарзи хоҷагиҳои 

пахтакор, иқтидори соҳаро хеле афзун намуд. Гузариш ба шакли нави муносибатҳои иқтисодӣ 

ва ташкил намудани шаклҳои нави хоҷагидорӣ, хусусигардонии амвол ба тағйироти куллӣ дар 

соҳаи кишоварзӣ оварда расонид. 

Дар айни замон дар ин соҳаи муҳимми иқтисодиёт, ба истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ 

171354 хоҷагиҳои калон, миёна ва хурд, аз онҳо 129 хоҷагиҳои давлатӣ, 122 асотсиатсияҳои 

хоҷагиҳои дехқонӣ, 5617 хоҷагиҳои деҳқонии коллективӣ, 175 ҷамъияти саҳҳомӣ ва ҶДММ, 680 

хоҷагиҳои ёрирасон дар назди корхонаю ташкилотҳои кишоварзӣ ва 164631 хоҷагиҳои деҳқонӣ 

фаъолият доранд [5, с. 9].  

Саҳми бахши хусусӣ дар рушди соҳаи кишоварзӣ мустаҳкам гардида истодааст. Таҳлилҳо 

нишон медиҳанд, ки дар ҷумҳурӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ афзоиш ёфта, 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар соли 2018 нисбат ба соли 1991 3,2 маротиба зиёд 

гардидааст. Бояд қайд намуд, ки соҳаи кишоварзӣ бахши пешбарандаи иқтисодиёти Тоҷикистон 

ба шумор рафта, дар солҳои охир новобаста аз таъсири офатҳои табиӣ ва омилҳои буҳронӣ дар 

сатҳи зарурии устувор қарор дошта, ба ҳисоби миёна 18-21 фоизи маҷмӯи маҳсулоти дохилиро 

таъмин менамояд. Аммо қисми зиёди масъалаҳои актуалии сиёсати аграрӣ дида баромада 

нашуданд, Номуайянии модели рушди минбаъдаи соҳаи кишоварзӣ, ки дар бахши иқтисодӣ 

афзалиятнок эътироф шудааст, боқӣ мемонад. 

Аз ин лиҳоз, бо мақсади баланд бардоштани истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҷиҳати иҷрои 

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 май соли 2009, №663, қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 июли соли 2009, №406 «Оид ба тадбирҳои татбиқи Фармони 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2009 №663 «Дар бораи чораҳои иловагӣ оид 

ба дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» Барномаи «Ислоҳоти кишоварзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020» дар асоси ҳуҷҷатҳои стратегии дар ҷумҳурӣ 

қабулшуд, аз ҷумла: Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола, Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2015, Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи солҳои 2010-2012, Барномаи амнияти озуқаворӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2015, Консепсияи сиёсати аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

қабул гардидаанд [6, с. 5]. 

Таҷдиди истеҳсолот, коркард ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, инчунин яке аз самтҳои 

афзалиятнок барои таъмини амнияти озуқаворӣ ва бехатарии маҳсулоти хурока, кам кардани 

ҳаҷми воридоти озуқаи истеҳсолкунандааш номаълум ва пешниҳоди имконот ба деҳқонон барои 

гирифтани даромади зиёд, ки ба ин восита сатҳи зиндагиашон баланд ва ризқу рузияшон беҳтар 
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мегардад. Мақсад дар таъмини афзоиши истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳаҷми 

имкониятдиҳандаи моҳиятан наздик ба истеъмоли навъҳои асосии озуқаворӣ аз ҷониби тамоми 

гурӯҳҳои аҳолӣ, ки ҷавобгӯи талаботи меъёрҳои ратсионалии хӯрокхурӣ аст, мебошад. 

Истеҳсолоти имрӯзаи ватанӣ талаботи аҳолиро дар сатҳи зарурӣ қонеъ гардонида наметавонад. 

Аз ин лиҳоз дастгирии истеҳсолоти ватанӣ тайи 10 соли оянда ва ноил шудан ба ҳадафҳои зерини 

қонеъгардонии талаботи аҳолӣ мебошад: ғалла (нон ва маҳсулоти нонӣ), картошка, тухм, аз рӯи 

биринҷ – 90 фоиз, меваю бехмева – 70-80 фоиз, равғани растанӣ – 80 фоиз, гӯшти мурғ 40 фоиз, 

шир ва маҳсулоти ширӣ (бо баргардониш ба шир) – 50 фоиз. Дар натиҷа ҳиссаи воридот ба 

бозори дохилӣ ба қадри зиёд коҳиш меёбанд. Айни замон фоизи миёнаи қонеъгардонии талаботи 

физиологии аҳолии ҷумҳурӣ бо тамоми маҳсулоти кишоварзии истеҳсолшаванда 43,5 фоизро 

ташкил медиҳад ва ҳаҷми норасогии маҳсулот барои пурра қонеъ гардонидани талаботи аҳолии 

ҷумҳурӣ бошад 2,8 млн. тоннаро ташкил менамоянд [6, с. 20-21]. Масалан, Тоҷикистон ҳамасола 

ба маблағи 50 млн. доллари ШМА равғани хӯрока ворид менамояд, дар баробари он метавонад, 

ки маҳсулоти камикунандаро ба осонӣ аз ҳисоби истеҳсолоти ватанӣ пур намояд. 

Маҳсулоти афзалиятнок барои содирот маҳсулоти пахтакорӣ, боғпарварӣ, истеҳсолоти 

меваи хушк, картошкаи барвақтӣ, карами барвақтӣ, помидор, полезиҳо, ситрусиҳо, истеҳсолоти 

афшураҳои мевагию сабзавотӣ ба ҳисоб мераванд. Бо мақсади мустаҳкам гардонидани 

истеҳсолоти ватанӣ барои қонеъ гардонидани талаботи худӣ ва барои пур кардани ҷойҳои холии 

бозорҳои минтақавӣ зарур аст: 

 рушд ва вусъати масоҳати боғҳо, бехмеваҳо ва зироатҳои равғандор; 

 дастгирии молиявии инноватсия дар соҳаи кишоварзӣ доир ба навсозии фондҳои асосӣ, 

азхудкунии технологияҳои нав, дарёфт намудани мошину таҷҳизоти нав (нарасидани техникаи 

хоҷагии кишлоқ 17000 адад, таъмини талабот 65 фоиз), тухмии навъи аъло ва чорвои зотӣ, 

нуриҳои минералӣ (таъминот 23 фоиз, талабот 330 ҳазор тонн) воситаҳои муҳофизати растанӣ ва 

ғайра; 

 таҳияи механизми оқилона ва самараноки агролизинг; 

 чораҳои ҷубронӣ, ки молистеҳсолкунандагони кишоварзиро аз таъсиррасонии манфӣ ба 

иқтисодиёташон ва қиматшавии захираҳои моддию техникӣ дар соҳаи истифодашаванда ҳифз 

менамоянд; 

 дастгирии молиявии рафъи хатарҳои истеҳсолӣ, ки бо ҳодисаҳои табиат ё дигар воқеаҳо 

робита дошта, аз истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ вобастагӣ надоранд; 

 ҳавасмандии барқарорсозии майдонҳои кишти зироатҳои хоҷагии қишлоқ, инчунин 

истеҳсолоти маҳсулоти чорводорӣ; 

 мутобиқ намудани истеҳсолоти кишоварзӣ ба меъёрҳои экологӣ; 

 ташаккули инфрасохтори истехсолии таъиноти умумӣ (роҳҳо, таъминоти барқ ва 

ғайра); 

 ҳавасмандгардонии ҷалби кормандони ботахассус, омода ва бозомӯзии кадрҳо; 

 таъминоти иттилоотӣ ва машваратӣ. 

Дастгирӣ бояд бо истифодаи муносибати меъёрӣ ва принсипҳои маблағгузории муштарак, 

фарқияташон вобаста ба имкониятҳои молиявии онҳо татбиқ карда шавад. Воситаҳои иқтисодии 

чунин дастгирӣ ҳангоми истифода аз ҳар як самти зикршуда метавонанд фарқ кунанд. Рӯйхати 

воситаҳои зикршуда инҳоро дар бар мегирад: 

 реҷаҳои махсуси андозбандӣ; 

 пешниҳоди субсидияҳо (ёрии пулӣ), аз ҷумла дастгирии қарздиҳӣ, суғурта ва лизинг, 

субвенсия, кафолат ва ҷуброн ба молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ ва дигар шаклҳои 

маблағгузории буҷетӣ; 

 сармоягузории давлатӣ, аз ҷумла бобати беҳдошти дастрасӣ ба маводҳои сифатноки 

истеҳсолоти кишоварзӣ ва рушди инфрасохтори обёрӣ ва кишоварзӣ; 

 тартиботи техникӣ, стандартикунонӣ ва кам кардани расмиёти иҷозатномадиҳӣ, рафъи 

дигар монеаҳои маъмурӣ ва маҳдудиятҳо. 
Дар натиҷаи таҷдиди колхозу совхозҳо молистеҳсолкунандагони асосии кишоварзӣ 

хоҷагиҳои деҳқонии (фермерӣ) майдамолӣ гардиданд, ки онҳо имконоти бурдани корҳои илмию 
таҳқиқотӣ доир ба масъалаҳои селексияю тухмипарварӣ, фаъолияти маркетингӣ, коркарди 
саноатӣ, борҷомабандӣ ва тамғагузории маҳсулоти хоҷагии қишлоқ вобаста ба талаботи 
истеъмолкунандагон ва қудрати нархгузории пешакии молҳои истеҳсолоти кишоварзӣ, риояи 
муқаррароти муайяншудаи содиротӣ ва пеш мондани шартҳоро ҷиҳати бастани шартномаҳои 
одилона надоранд. Ба мақсади беҳдошти вазъияти баамаломадаи ин соҳа. Гурӯҳҳои молиявию 
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саноатӣ зери аломати ягонаи тиҷоратӣ тамоми шаклҳои хоҷагидорӣ ва истеҳсолоти хоҷагии 
қишлоқро муттаҳид карда, сохтори майдони киштро бо онҳо мувофиқат менамояд ва дар асоси 
шартҳои дархост ва пешниҳоди иқтисоди бозаргонӣ ҷиҳати таъминот бо маҳсулоти кишоварзӣ 
тибқи меъёрҳои муқарраршуда созишнома мебандад. Ташаккулёбии чунин гурӯҳҳо дар соҳаи 
истеҳсол, коркард ва содироти маҳсулоти кишоварзӣ хароҷоти қиёсиро кам карда, 
рақобатпазирии истеҳсолкунандагони ватаниро баланд мекунад ва дар бозори хориҷӣ аломати 
маҳсулоти кишоварзии тоҷикиро ташкил медиҳад. Ин ҳамчунин ба афзоиши устувори ҳаҷми 
содироти маҳсулоти кишоварзӣ дар шакли коркардшуда мусоидат менамояд. 

Дигар равияи афзалиятнок истеҳсоли маҳсулоти меваю сабзавоти хушк бо истифодаи 
технологияи хушккунии табиӣ ва технологияи коркарди саноатии чандир мебошад. Пахта 
ҳамчун маҳсулоти асосии содиротӣ бояд ба дараҷаи олӣ коркард шуда, ба бозори хориҷӣ дар 
шакли маҳсулоти тайёр пешниҳод шавад. Дар ин маврид фоиданокии пахта 400 фоизро ташкил 
дода, барои афзоиши даромади хоҷагиҳои деҳқонии (фермерӣ) истеҳсолкунандаи пахта ва 
саноати коркарди ҷумҳурӣ мусоидат хоҳад намуд. Гуфтан ҷоиз аст, ки дар амалӣ гардонидани 
ин масъалаҳои номбаршуда, маркетинг мақоми хосеро ишғол менамояд. 

Маҷмӯи маркетинг чор унсури асосиро дар бар мегирад: мол, нарх, фурӯш, коммуникатсия 
(реклама, фурӯши инфиродӣ, ҳавасмандгардонии фурӯш, робита бо ҷомеа). Маркетинг ҳамчун 
раванди иқтисодӣ робитаи истеҳсолкунанда ва истеъмолкунандаро таъмин намуда, ба 
баландравии самаранокии мубодилоти ба ҷо овардаи онҳо, тамоюли оқилонаи 
такрористеҳсолкунии ҷамъиятӣ мусоидат мекунад ва ҳамчун натиҷа оғози ҳадаф 
пешниҳодкунандаи истеҳсолот, воситаи ба ҳадди ақал расонидани номувофиқатии талабот ва 
пешниҳодот ба ҳисоб меравад. Муқаррароти зикршударо нисбати корхонаҳои кишоварзӣ 
мушаххас намуда, зикр бояд намуд, ки маркетинг ҳадафҳои зеринро дар бар мегирад: 

 муайян намудани эҳтиёҷот ва талаботи харидорон; 

 таҳияи пешниҳодоти молҳои зарур ва қонеъкунандаи талаботи харидорон ба бозор; 

 муқаррар намудани нархи мусоидаткунандаи муносибатҳои байни 
истеҳсолкунандагону харидорон тавассути бозор ва қобили қабули харидорон ва 
таъминкунандаи фоидаи кофии истеҳсолкунандагон; 

 пешниҳоди имкониятҳои нисбатан манфиатбахш ва мақбули бозор ҷиҳати таъмини 
таҳвили самараноки мол ба истеъмолкунандагон; 

 асосноккунӣ ва истифодаи усулу воситаҳои таъсиррасони мусбат ба бозор бо мақсади 
ташаккули талабот ва ҳавасмандгардонии фурӯш. 

Барои мусоидати самарабахши муносибатҳои маркетингӣ байни истехсолкунадагон ва 
харидорон зарурати гузаронидани таҳлили бозорҳо дар сатҳи маҳаллӣ, миллӣ ва минтақавӣ 
(берун аз кишвар) бо дарназардошти имкониятҳои иқтидорӣ, ки ба хоҷагидорон имконият 
медиҳад, ки ба чунин иттилоот дар бораи бозор дастрасии мунтазам дошта бошанд, пас аз ин 
истеҳсолоти худро ба талаботи бозорӣ равона месозанд. 

Дар ин раванд, қадами аввал ин таҳлили имкониятҳои бозор мебошад, ки дар маркетинг 
барои қабули қарор асос ба ҳисоб рафта, дар ин замина ҳаҷми бозорҳо ҳисоб карда мешавад. Аз 
нуқтаи назари мушаххасоти ҳудуди чунин бозорҳо муайян гардидаанд: маҳаллӣ (локалӣ), миллӣ 
(дар дохили мамлакат) ва минтақавӣ. Бо дарназардошти ба роҳ мондани фурӯши маҳсулоти 
кишоварзӣ дар ин се навъи бозорҳо мутаносибан маҳсулоти истеҳсолнамудаи хоҷагиҳои 
деҳқонии (фермерӣ) мамлакат чунин паҳн мегардад: 

 маҳсулот барои таъмин гардонидани истеъмолоти дохилии аҳолии кишвар дар ҳаҷми 
дахлдор ва бо сифати таъминкунандаи амнияти озуқавории мамлакат; 

 ашёи хом барои саноати коркарди мамлакат; 
 маҳсулот барои пӯшонидани ӯҳдадориҳои содиротии ҷумҳурӣ. 
Мусоидат ба рушди шабакаи бозорҳои ватанӣ як қадами заруре барои татбиқи самараноки 

мақсадҳои нишондодашуда мебошад, алалхусус агар мо бозорҳои сертификатдоштаи 
амалкунандаи имрӯзаро ба назар гирем, онҳо хеле маҳдуд буда (шумораи умумӣ ба миқдори 159 
адад дар кишвар), бо фурӯши чакана машғуланд, дар ҳоле ки бозорҳои яклухте, ки ашёи хоми 
барои саноат зарурро фурӯшанд, то ҳол таъсис наёфтаанд. Бозорҳои мавҷудаи кишвар на танҳо 
бо фурӯши озуқаворӣ, балки бо фурӯши маҳсулоти омехтаи хӯрока, молҳои маишӣ ва дигар 
молҳои истеъмоли халқ машғуланд ва ба афзоиши истехсолоти махсулоти кишоварзии 
хоҷагидорон (фермерон) эътинои самарабахшона намекунанд. Ҳамин тариқ, фурӯши махсуси 
чакана, бозорҳои майда ва бузурги хӯрокворӣ минбаъд низ ба фурӯши маҳсулоти кишоварзии 
истеҳсоли маҳаллӣ ва ҳам ҷумҳуриявӣ мусоидат хоҳанд кард. 
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Барои рушди содироти маҳсулоти кишоварзӣ зарурати фароҳам овардани шароитҳои 
мусоиди иқтисодӣ, ташкилӣ, ҳуқуқӣ ва ғайра, инчунин ташкили инфрасохтор, механизмҳои 
расондани кӯмакҳои давлатии молиявӣ, андозӣ, иттилоотию машваратӣ, маркетингӣ ва дигар 
намудҳои кӯмакрасонӣ ва дастгирии содиркунандагони ватании маҳсулоти кишоварзӣ ба миён 
меояд. Бо мақсади ҳалли масъалаҳои мазкур татбиқи чораҳои зерин зарур аст: 

 гузаронидани корҳои мураттаб ҷиҳати омӯзиш ва таҳлили иқтидори кишоварзии 
кишвар ва ҷараёни инкишофи афзалиятҳои рақобатии он; 

 гузаронидани таҳқиқоти маркетингӣ ва рекламаи маҳсулоти кишоварзӣ дар бозори 
дохилӣ ва хориҷӣ; 

 ташкили инфрасохтори марбутае, ки рушди содиротро таъмин мекунад, муайян 
намудани афзалиятҳои мусоидат ба содирот; 

 ташкили низоми иттилооти савдои беруна ва хадамоти иттилоотию машваратӣ; 
 таҳияи механизми таъминкунандаи суғуртаи содирот бо иштироки ширкатҳои давлатӣ 

ва хусусӣ; 
 баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ ҷиҳати пешбурди 

фаъолонаи маҳсулоти содиротӣ ва ҳифзи манфиатҳои корхонаҳои ватанӣ дар хориҷа; 
 пешпардохти мунтазам ва таъмини истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ бо 

тухмию ниҳолҳои зарурӣ ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ тибқи маҷмӯи фармоишот; 
 хизматрасониҳои машваратии мунтазам ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ 

оид ба интихоби намуд, навъ ва тухмиҳои маҳсулоти кишоварзӣ дар заминаи талабот ва маҷмӯи 
фармоишот; 

 ташкили инфрасохтори дахлдор барои навъҷудокунӣ, борҷомабандӣ, тамғагузорӣ, 
нигоҳдорӣ ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ; 

 таҳия намудани аломати молӣ. 
Хулоса, татбиқи қоидаҳои маркетинг дар амалияи истеҳсолоти кишоварзии ҷумҳурии мо 

набояд нусхаи кӯр-кӯронаи таҷрибаи хориҷӣ бошад. Баръакс зарур аст, ки таҷрибаи ҷаҳонии 
фаъолияти маркетингӣ ба таври бояду шояд ҷамъбаст, дарк ва ба шароитҳои кунуни мувофиқ 
кунонида шавад. 

АДАБИЁТ: 
 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1995. – 550 с. 
2. Мадаминов А.А. Асосҳои маркетинг (курси мухтасари лексияҳо). – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 

2007. – 106 с. 
3. Садриддинов Н.Т. Дастури методӣ барои омӯзиши фанни «Асосҳои маркетинг». – Душанбе, 1996. 

– 96 с. 
4. Садриддинов Н.Т ва дигарон. Омӯзиши илмҳои маркетинг ва менеҷмент омилҳои муҳимми рушди 

истеҳсолоти ватанӣ. – Душанбе: Ирфон, 2017. – 200 с. 
5. Барномаи ислоҳоти кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020. – 32 с. 
6. Барномаи миёнамӯҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020. – 200 с. 

7. Роҳнамои амалигардонии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ дар ноҳияҳои наздисарҳадии вилояти 
Хатлон. Декабр, 2018. 

8. Вазорати Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. Агентии омори назди президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018. – 350 с. 
 

МАРКЕТИНГ – ОМИЛИ МУҲИММИ АФЗОИШИ ИСТЕҲСОЛ ВА ФУРӮШИ  

МАҲСУЛОТИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ 
 

Муаллиф дар мақолаи мазкур масъалаи маркетинг ва гузариш ба иқтисоди бозори ҷаҳониро таҳлилу 
таҳқиқ намудааст. Масъалаҳои зери назарии муаллиф дар маводи мазкур ба пуррагӣ ҳалли худро ёфтааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: низоми маркетингӣ, истеҳсолкунанда, истеъмолкунанда, маҳсулоти 
кишоварзӣ, истеҳсолкунандаи мол. 

 

МАРКЕТИНГ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

В настоящее время в связи с переходом экономики Таджикистана на рыночные рельсы очень 

актуальным становится изучение маркетинга. Сельскохозяйственные товаропроизводители, испитывая 
трудности со сбытом произведенной продукции, теряют стимулы для увеличения объемов производства, 
что обуславливает ухудшение состояния сырьевой базы прпедприятий переработки. Данная ситуация 
создает предпосылки для замещания традиционных каналов распределения сельскохозяйственной 

продукции различными маркетинговыми системами. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маркетинговая система, производитель, потребитель, 

сельскохозпродукция, товаропроизводитель. 
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MARKETING IS AN IMPORTANT FACTOR OF INCREASING PRODUCTION AND SALE  

OF THE AGRICULTURAL PRODUCTS  
 

At present, in connection with the transition of Tajikistan's economy to the market tracks, the study of 
marketing becomes very relevant. Agricultural producers, having been drinking difficulties with the marketing of 
manufactured products, lose their incentives to increase production volumes, which leads to the deterioration of 
the commodity base of processing. This situation creates the conditions for the setting up of traditional channels 
of distribution of agricultural products by different marketing systems.  

KEY WORDS: marketing system,producer,consumer,agricultural products,commodity producer. 
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ОТРАЖЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ РЕАЛЬНЫХ СЕКТОРОВ НА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Дустов М.Х. 
Бохтарский государственный университет имени Носири Хусрава 

Мирсаидов А.Б. 
Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан 

 

Неоднородность структуры экономики пропорционально связана между составляющими 
её элементами. Итогом видимых экономических изменений являются структурные сдвиги, 
которые, характеризируются, эффективностью преобразований экономики любой страны.  

Каждый ученый по-своему трактует категорию «структурные сдвиги», например, по 
мнению Красильникова О.Ю., структурный сдвиг – это качественные изменения 
взаимосвязанных между собой составляющих элементов экономики, обусловленное 
неравномерной динамикой соотношения их количественных характеристик [3]. 

По своей сути, структура экономики является понятием широким и многоаспектным. В 
более широком понимании, экономическая структура это- совокупность экономических 
отношений, составляющих и элементов из которых складывается одно экономическое целое. 
Под «узким» понятием экономической структуры принято считать составляющую из 
хозяйствующих субъектов воспроизводства совокупного общественного продукта, отражая 
эффективность с количественной стороны в соответствии с удельным весом занимающую 
определенная отрасль. 

Главным образом, определяются структурные сдвиги в экономики путем 
макроэкономического анализа, отражающие всю глубину и динамику экономических 
изменений. Как показывает опыт развитых стран, в основном структурные сдвиги отражаются 
на развитие качества жизни населения и их покупательскую способность.  

Проведем анализ структурных сдвигов и их влияния на покупательскую способность 
населения. 

С приобретением суверенитета, экономика Республики Таджикистан начала стремительно 
расти и ВВП страны выросла в разы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика ВВП РТ в млн. сомони. 
 

Источник: Составлено автором на основе статистических данных РТ. 
 

Таким образом, по данным статистики, в 2013 году уровень ВВП составил 40525,5 млн 
сомони, что в процентном соотношении к предыдущему году он вырос на 107,4%, в 2014 году 
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ВВП страны был на отметке 45606,6 млн. сомони в процентном эквиваленте на 106,7% больше 
предыдущего года, в 2015 году уровень ВВП составил 48408,7 млн. сомони что на 106% больше 
предыдущего года, в 2016 году ВВП составил 54479,1 млн сомони, и в процентном соотношении 
на 106,9% предыдущего года, а в 2017 году ВВП составил 61093,6 млн сомони, что на 107,15% 
больше предыдущего года. 

Естественно, такая динамика роста ВВП свидетельствует об эффективности развития 
экономики.  

На фоне роста ВВП рассмотрим структурные сдвиги в сельскохозяйственной отрасли, а 
именно производство в аграрном секторе, который составляет от общего ВВП экономики в 
среднем около 31% за рассматриваемый период. 

Таблица 1 
Состояние аграрного сектора РТ в 2013-2017 годы 

Показатели: 2013 2014 2015 2016 2017 

Дехканские хозяйства (единиц) 87594 108035 123379 145107 164631 

в % к пред. году 118,7 123,3 114,2 117,6 113,5 

Валовая продукция сельского хозяйства 
(растениеводство) в млн. сомони 

14706,5 14838,9 15046,6 15813,9 16977,8 

в % к пред. году 107,6 100,9 101,4 105,1 107,4 
Источник: Статистический сборник РТ, 2018. – С. 291. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика роста дехканских хозяйств и валовой продукции аграрного сектора РТ. 
 

Источник: Составлено автором на основе статистических данных РТ. 
 

По данным статистики, за рассматриваемый период рост численности дехканских хозяйств 
составил более 77 тыс. единиц. В процентном соотношении к концу 2017 года – это почти вдвое, 
чем в 2013 году, а валовая продукция растениеводства к концу 2017 года в денежном эквиваленте 
выросла лишь почти на 1,16%, что свидетельствует о недостаточной эффективности данного 
сектора. Такое развитие реальных секторов отрицательным образом отразился на индексе 
потребительских цен на продовольственные товары сельскохозяйственного происхождения 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика индекса потребительских цен на продовольственные товары  

(не включая алкогольных напитков).  
 

Источник: Составлено автором на основе статистических данных. 
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По данным статистики, в 2013 году цены на продовольствие выросли на 105,4% к 

предыдущему году, в 2014 году на 107,6% к предыдущему году, в 2015 году на 102,6%к 

предыдущему году, в 2016 году на 104,2% к предыдущему году и в 2017 году на 109,2%к 

предыдущему году. В среднем, за рассматриваемый период индекс потребительских цен вырос 

на 103,5%. Таким образом, ежегодно наблюдалось повышение цен на все виды продуктов 

питания.  

Одно дело повышение цен на продукты сельскохозяйственного происхождения в виде 

сырья, другое- это повышение цен на готовую продукцию, такие как макаронные и 

хлебобулочные изделия, молочные продукты и т.д., и т.п., то есть структурные сдвиги по всем 

признакам и статистическим данным очевидны, однако в реалии наблюдается постоянное 

повышение цен на почти все виды продовольственных продуктов. Конечно же влияющих на рост 

цен факторов не один (инфляция, отсутствие конкурентоспособности и т.д., и т.п.), однако было 

бы целесообразным косвенным образом повлиять на данную ситуацию. 

Исходя из этого, целесообразным было бы уделить большее внимание на процесс 

реструктуризации субъектов реального сектора в целях их адаптации к нынешним рыночным 

условиям на микроуровне. Данная методика повышения производственной эффективности 

создаст условия для конкурентоспособности производственных субъектов.  

Реструктуризацию можно провести двумя методами, которыми пользовались страны с 

переходной экономикой. 

Первый - реструктуризацию можно проводить на микроуровне, то есть индивидуально, на 

уровне производственных субъектов при помощи целенаправленных инвесторов, которые могут 

привнести современный производственный опыт предоставив необходимый капитал. 

Второй - реструктуризацию можно проводить на макроуровне, изменив общую систему в 

экономике, что может дать возможность эффективно и комплексно добиться желаемых 

результатов.  

Таким образом, несмотря на то, что за последние 25 лет произошли большие изменения и 

сдвиги в экономическом плане страны, также если раньше определенная часть населения имела 

социально-политическую позицию - улучшить условия жизни страны, то на сегодняшний день 

большой трудоспособной части населения проще сменить страну проживания, создавая 

конкурентоспособность других стран во многих планах, что приводит к эффективному сдвигу в 

других секторах экономики. 
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ИНЪИКОСИ АФЗОИШИ СОХТОРИИ СЕКТОРИ ВОҚЕӢ ДАР САМАРАНОКИИ 

ИСТЕҲСОЛОТИ СОҲАИ КИШОВАРЗИИ ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар мақолаи мазкур муаллифон афзоиши сектори воқеии иқтисодиётро муфассал баён мекунанд ва 

таъсири онро дар сиёсати нархгузории ҷумҳурӣ шарҳ медиҳанд. Инчунин муаллифон дар бораи имконияти 

харидории аҳолӣ ва тарзҳои афзоиши соҳаи кишоварзии иқтисодӣ муҳокимаронӣ кардаанд. Дар бораи 

азнавсозии сохтори кишоварзӣ, муҳиммияти муассисаҳои истеҳсолӣ барои рушди сектори воқеии 

иқтисодиёт ва сифати зиндагии аҳолӣ низ фикрҳои худро баён кардаанд. Муаллифон методикаи таҳқиқи 

афзоиши сектори воқеии иқтисодиётро пешниҳод намуда, қайд кардаанд, ки моҳиятан сохтори иқтисодӣ 

мафҳуми васеъ ва гуногунҷанбаъ мебошад. Ба фаҳмиши васеъ сохтори иқтисодӣ, маҷмӯи муносибат ва 

ҷузъҳои таркибии иқтисодӣ мебошанд, ки аз он мафҳуми томи иқтисодӣ шакл мегирад. Ба фаҳмиши 

«маҳдуд» мафҳуми сохтори иқтисодӣ аз таркиби субъектҳои хоҷагидории такрористеҳсолкунандаи  

маҳсулоти ҷамъиятӣ буда, аз ҷиҳати миқдорӣ самаранокии онро вобаста мавқеи соҳаи муайянро ифода 

мекунад. Махсусан афзоиши сохторӣ дар таҳлили макроиқтисодӣ бо роҳи иқтисодӣ инъикос ёфта, амиқӣ 

ва рушди тағйиротҳои иқтисодиро таҷассум мекунад. 

КАЛИДВОЖАҲО: имконияти харидорӣ, аҳолӣ, сохтори иқтисодӣ, муносибатҳои иқтисодӣ. 
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ОТРАЖЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ РЕАЛЬНЫХ СЕКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

В данной статье авторами подробно описываются экономические сдвиги реальных секторов 

экономики, и каким именно образом данные сдвиги влияют на ценовую политику страны. Также авторами 

затрагивается тема о покупательской способности населения, то как именно происходят экономические 

сдвиги в аграрном секторе. Так же авторами затрагивается тема о важности реструктуризации реальных 

секторов, а именно производственных предприятий для более эффективного роста экономики реальных 

секторов и качества жизни населения. Так же авторами предлагается методика исследования сдвигов 

реальных секторов экономики, и подчеркивается, что по своей сути, структура экономики является 

понятием широким и многоаспектным. В более широком понимании, экономическая структура это - 

совокупность экономических отношений, составляющих и элементов, из которых складывается одно 

экономическое целое. Под «узким» понятием экономической структуры принято считать составляющую 

из хозяйствующих субъектов воспроизводства совокупного общественного продукта, отражая 

эффективность с количественной стороны в соответствии с удельным весом занимающую определенная 

отрасль. Главным образом, определяются структурные сдвиги в экономики путем макроэкономического 

анализа, отражающие всю глубину и динамику экономических изменений. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАХ: покупательская способность, население, структура экономики, 

экономические отношения. 
 

REFLECTION OF STRUCTURAL SHIFTS OF REAL SECTORS ON THE PRODUCTION 

EFFICIENCY OF THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY  

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

In this article, the authors describe in detail the economic changes in the real sectors of the economy, and 

how these changes affect the price policy of the country. The authors also touch upon the topic of purchasing 

power of the population, how exactly there are economic changes in the agricultural sector. The authors also touch 

upon the importance of restructuring the real sectors, namely manufacturing enterprises for more efficient growth 

of the economy of real sectors and the quality of life. Also, the authors propose a method of studying the shifts of 

the real sectors of the economy, and emphasizes that at its core, the structure of the economy is a broad and 

multifaceted concept. In a broader sense, the economic structure is a set of economic relations, components and 

elements of which form one economic whole. Under the «narrow» concept of economic structure is considered to 

be a component of the economic entities of the reproduction of the total social product, reflecting the effectiveness 

of the quantitative side in accordance with the share of a certain industry. Mainly, structural changes in the 

economy are determined by macroeconomic analysis, reflecting the depth and dynamics of economic changes. 

KEY WORDS: purchasing power, population, economic structure, economic relations. 
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САРФАКОРОНА БА РОҲ МОНДАНИ ИСТЕҲСОЛОТ – РОҲ БА СӮИ ТАЪМИНИ 

АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ 
 

Файзалиев Д.Р., Асроров З.У.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Стратегияи нави сиёсати агросаноатӣ ва коркарди механизмҳои амалкунандаи татбиқи он 

ба он асоснок мегардад, ки комплекси аграрии ҷумҳурӣ дар буҳрони системавӣ қарор дорад ва 

барои баровардани он аз ин ҳолат қадамҳои ҷиддӣ талаб карда мешавад. Чӣ тавре, ки маълум 

аст, аз сатҳи таъмин будан бо озукаворӣ ва сифати он аксаран амнияти миллии давлат вобаста 

аст. Маҳз аз ин сабаб рушди устувору босуръати комплекси аграрии ҷумҳурӣ вазифаи 

афзалиятнок мебошад. Барои ҳалли он Стратегияи миллии амнияти озукаворӣ ва рушди КАС 

барои солҳои 2006-2015 коркард гардида буд, ки дар он истифодаи мукаммали хамаи захираҳо, 

таъмини рушди устувори истеҳсолот бо мақсади баланд бардоштани сифати ҳаёти аҳолӣ 

пешбинӣ шудааст. 

Арзёбии иқтидори захираҳои аграрӣ вазифаи хело мураккабест, вале барои ҷавобгӯ будан 

ба талаботҳои саҳти иқтисодӣ бозоргонӣ хело муҳим аст. Ҳалли он бояд дар сатҳи хурд ва калон 

амалӣ гардад. Аввалан дар дохили худи давлати мустақил бо ёрии системаи нархҳо (шарномавӣ, 

нархҳои озод - ҳангоми муносибатҳои молӣ - пулӣ, кадастрӣ ва дигарон аз нав арзёбии 

шароитҳои объективии хоҷагидорӣ). Дуюм, дар арсаи байналхалкӣ бо ёрии нархҳои хоҷагиҳои 

ҷаҳонӣ бо назардошти тағйирёбии асъори хориҷӣ. Аз ин рӯ, баҳогузории миқдорӣ ба иқтидори 

захираҳо зарур аст, ки он дар шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ ба коллективҳои меҳнатӣ 
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ва мақомотҳои хоҷагидорӣ дар муайян кардани он, ки аз ҳисоби кадом захираҳо иқтидори 

объектҳои идорашаванда самтҳои дурнамои тағйирёбии он зери таъсири пешрафти илмӣ-

техникӣ, инчунин муқаррар кардани сатҳи самарнок истифода бурдани иқтидори захиравӣ ва 

қисматҳои он афзоиш меёбад, имкон медиҳад. Аммо вақте ки сухан дар бораи масъалаҳои 

методии ҳисобкунии андозаи иқтидори захираҳои аграрӣ меравад, бояд дар назар дошт, ки дар 

ҳайати он захираҳои табиӣ мавқеи махсусро ишғол менамояд. Имконоти истеҳсолоти хоҷагии 

қишлоқ аз рӯи дараҷаи серҳосилии хок, таъмин будан ба захираҳои заминӣ, моддӣ-техникӣ, 

мехнатӣ ва обӣ (дар заминҳои обёришаванда) баҳогузорӣ мегарданд [1, с. 176-177]. 

Иқтисодшиноси маъруф В.М. Байтин қайд мекунад, ки мубадалгардонии дастовардарҳои 

илму техника ба маҳсулоти бозорӣ дар хориҷи кишвар ҳамчун тиҷорати калону бонуфуз дониста 

мешавад. Вале сабаби дигари рушди фаъолияти навоварӣ мавҷуд аст: бе маҳсулоти нави 

рақобатнок истеҳсолкунанда, агар қафо монад нахоҳад ва бозори худро аз даст надиҳад, кор 

карда наметавонад. Ба истеъмолкунанда танҳо моли нав даркор аст. 

Мақсади асосии рушди устувори соҳаи аграрӣ - таъмини ҳалли имрӯзаву оянда бо 

маҳсулоти зарури хурокворӣ мувофиқи меъёрҳои физиологии истеъмол аст. 

Таҳқиқотҳо муқаррар кардаанд, ки афзоиши мунтазами табиии аҳолии ҷумҳурӣ (ҳоло 

афзоиши шумораи аҳолӣ ба ҳисоби миёна дар як сол 140 ҳазор одамро ташкил менамояд) ба 

зиёдшавии ҷиддии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хурокворӣ оварда расонд. Аммо суръати 

афзоиши истеҳсоли маҳсулот, хусусан озукаворӣ ба ҳеҷ ваҷҳ меъёрҳои физиологии 

тавсияггардидаро таъмин намесозанд, ки дар ин бора маълумотҳои зерин гувоҳӣ медиҳанд 

(ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1 

Меъёрҳои тавсияшавандаи маҳсулоти хурокворӣ ба сари аҳолӣ (кг дар як сол) 
 

Номгӯи  

маҳсулот 

Меъёрҳои 

тавсияшуда 

Истеъмоли воқеӣ 

2000 2010 2013 2016 

Маҳсулоти нонӣ 130,0 148,0 160,6 154,1 153,0 

Картошка 45,0 37,8 35,0 34,7 33,3 

Сабзавот ва полезӣ 114,0 98,5 70,7 88,1 76,0 

Мева ва бутамеваҳо 63,0 50,8 33,2 32,9 33,4 

Шир ва маҳсулоти ширӣ 250,0 64,9 60,9 58,0 58,7 

Гушт ва маҳсулоти гӯштӣ 60,0 4,4 11,0 11,2 14,8 

Тухм  165,0 19 40 55 71 

Қанд   29,0 6,7 12,0 13,6 14,0 
Сарчанша: Ҷадвал аз рӯи маълумотҳои меъёрӣ ва омории ҳарсолаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мураттаб сохта 

шудааст. – Душанбе, 2017. – С. 100. 
 

Маълумотҳои ҷадвал нишон медиханд, ки истеъмоли вокеии аксари намудҳои маҳсулоти 

озуқавории истеҳсоли хоҷагии қишлок аз нишондиҳандаҳои меъёрӣ, хеле паст аст. Соли 2009 

истеъмоли сабзавоту обчакорӣ нисбат ба меъёрҳои тавсияшаванда мутаносибан 45,0 ва 2,0 

маротиба, меваю буттамеваҳо 2,0 маротиба кам аст, истеъмоли воқеии ангур, соли 2016 аз сатҳи 

меъёрӣ тавсияшаванда 4,6% баландтар буд. Агар истеъмоли воқеиро бо меъёрӣ хурока муқоиса 

намоем, пас, сатҳи истеъмоли воқеи маҳсулоти нонӣ нисбат ба нишондиҳандаҳои меъёрҳои 

тавсияшаванда 19,3% баландтар аст, дар хӯрока онҳо мавқеи асосиро ишғол менамоянд. Сатҳи 

таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти чорводории истеҳсоли худӣ, хеле паст аст. Масалан, истеъмоли 

воқеии гушт, шир ва тухм мутаносибан 12,2; 19,3 ва 14,6%-и сатҳи меъёрҳои тавсияшавандаро 

ташкил менамоянд, дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои меъёрҳои хурока боз ҳам пасттар аст. 

Нон яке аз маҳсулотҳои асосии хурокворӣ барои аҳолии Тоҷикистон буд ва мемонад. 

Бинобар ин барои ноил гаштан ба амнияти озуқаворӣ зиёд кардани истеҳсоли ғалла зарур аст. 

Сарфи назар аз он ки баъд аз истиқлолияти ҷумҳурӣ, истеҳсоли ғалла афзоиш ёфт, ҳосилнокии 

ғалла ҳоло ҳам паст аст, иқтидори ҳосилнокии навъҳо пурра татбиқ намегарданд, агротехникаи 

парвариши зироатҳо аз мукаммалӣ, хело дур аст. 

Чи тавре ки маълум аст, дар Тоҷикистон зироати ғалладонагии асосӣ гандум мебошад, ки 

тақрибан 85%-и майдони умумии растаниҳои ғалладонагиро ишғол менамояд. Гандум ҳам дар 

заминиҳои лалмӣ ва ҳам дар заминҳои обёришаванда, аксаран дар кишти тирамоҳи парвариш 

карда мешавад. Аммо ҳосилнокӣ ба ҳисоби миёна дар заминҳои лалмӣ 15-16 с/га ва заминҳои 

обёришаванда 26-30 с/га-ро ташкил медиҳад, ки хеле паст аст, чунки дар хоҷагиҳои пешқадам аз 

1 га 70-80с ғалла мегиранд. Аз ин сабаб, зарурат ба парвариши навъҳои нави сермаҳсул бо 
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комплекси устуворӣ ва коркарди технологияҳое, ки агротехникаи руёнидани ҳосилро ташкил 

медиҳад, пайдо мешавад. Ба чунин технология усули пуштагии парвариши гандум мансуб аст, 

ки дар як катор мамлакатҳои ҷаҳон мавриди истифодаи васеъ карор ёфтааст. 

Сарфи назар аз дастовардҳои муайяни илмӣ ва истеҳсолот ҳоло имконияnи танзими пурраи 

таъсири чунин омилҳои ҳаётӣ, чун рушноӣ ва гармӣ ба пазонидани растаниҳо дар шароити саҳро 

хеле кам аст. 

Устувории зироатҳои ғалладона ба камшавӣ аз шароитҳои ғизои минералӣ, аз дараҷаи 

рушноӣ, зичии растаниҳо, хусусиятҳои ҷойкунии онҳо, тарзи кишт, инчунин биология навъҳо 

вобастагӣ доранд.  

Дар Тоҷикистон озмоишҳо доир ба технологияи пуштагӣ аввалин маротиба дар мавсими 

солҳои 2002-2003 аз ҷониби олимони Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон гузаронида шуд. Натиҷаи 

таҷрибаҳо афзалияти технологияи пуштагиро дар гирифтани ҳосили баланд ва сарфаи тухмиҳо 

бо роҳи кам кардани меъёрҳои кишт нишон дод. Таҷриба нишон медиҳад, ки рушди устувору 

босуръати корхонаҳои хоҷагии қишлоқ ва самаранокии комплекси агросаноатӣ дар умум аз 

рушди соҳаи асосии хоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ - пахтакорӣ вобаста аст [3]. 

Дар вазъияти бавуҷудомада эҳёгардонии сабзавотпарвариро аз эҳёи даврагии зироати 

кучат бо ҷорӣ кардани тарзҳои пешқадами гирифтани маводҳои кучатӣ истеҳсоли сабзавотӣ аз 

ҳама серталаб, гузариш ба технологияҳои сермаҳсул, аз ҷумла обёрии қатрагӣ оғоз намудан 

лозим аст. Ин чораҳо нисбатан камхарҷу ниҳоят самараноканд. Исбот шудааст, ки обёрии 

комплекси сарфаи хароҷоти меҳнатро ба воҳиди масоҳат дар киёс бо обкашӣ 60-64 % ва сарфаи 

обёрӣ – 41-43% таъмин менамояд. Ҳамзамон ҳосилнокӣ 40 тонна аз як гектар ва аз он ҳам зиёдро 

ташкил мекунанд. 

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки истифодаи киштгардони оқилона, нуриҳои органикӣ, 

воситаҳои биологии ҳифзи растаниҳо, инчунин навъҳо ва пайвандҳое, ки ба зараррасонҳо, 

бемориҳо ва ба омилҳои ғайриоддии муҳит тоб оваранд, ба кам кардани сарбории пестидсид ё 

умуман истифода набурдан аз пеститсидҳо, баландбардории маҳсулонокии растаниҳо ва сифати 

маҳсулот ба кам накардани маҳсулнокии хок ва ба ин восита таъмини рушди устувори соҳа 

имкон медиҳад. 

Аз байни намудҳои зироатҳои ғалладона, гандуми бо арзиши баланди худ, ки бо таркиби 

кимиёвӣ, лаззатӣ ва табобатӣ асос меёбад, ба ҳама маълум аст. Дар кишти зироатҳои ғалладонагӣ 

дар Тоҷикистон гандум мавқеи асосиро ишгол менамояд: ба он 30-35%-и майдони кишти 

сабзавот ҷудо карда шудааст ва он 6-8 ҳазор гектарро ташкил менамояд. Дар хоҷагиҳои ҷумҳурӣ 

гандумро аз рӯи технологияҳои гуногун парвариш мекунанд. 

Ба ақидаи мо, чи тавре ки профессор Мадаминов А.А. дуруст қайд кардааст, рушди соҳаи 

асосии растанипарварӣ дар субтропикҳои хушк пахтакорӣ бо мевапарварии субтропики ва 

боғдории донагӣ дар заминҳои барои пахта камсамар, инчунин бо токпарварии моллӣ дар 

минтақаҳои куҳӣ ва доманакуҳ метавонад оқилона ҳамбастагӣ пайдо кунад. 

Зарурати дар ҷумҳурӣ тезонидани суръати истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ ва иқлими 

мусоиди субтропикҳои хушк барои рушди ситруспарварӣ дар замини пушида, дар кам 

заминталабӣ ва даромаднокии баланд дар Тоҷикистон бунёди базаи калони парвариши лимон 

дар Шарқро мақсаднок мегардонанд. Ҳамзамон парвариши боғҳои лимон на танҳо дар ҳандақ, 

балки дар рӯи замин низ аз мавқеи иқтисодӣ назар ба Гурҷистон бартарии бештареро дороcт [4]. 

Албатта, ин дар Тоҷикистон дар ояндаи дур муттамарказонии тамоми истеҳсоли 

маҳсулоти боғпарварӣ ва токпарварӣ, ки барои талаботҳои минтақавӣ ва барориши он аз Осиёи 

Марказӣ пешбинӣ шудаст, дар назар дорад. Талаботи бозор ба мева ва ангури пурарзиши Осиёи 

Марказӣ, табиист, ки аз ҳама пешгӯиҳои некбинона дар бораи имкониятҳои ҷумҳурӣ баландтар 

аст. Аммо рушди боғдорӣ дар минтақаҳои доманакуҳи Тоҷикистон, ки миқдори мутаносиби 

заминҳои пахтаро дар минтақаҳои обёришаванда озод мекунад ба гирифтани иловагии ҳаҷми 

пахта баробар аст, ки дар сиёсати сармоягузорӣ бояд инъикоси худро ёбад. Бинобар ин, 

маблаггузорӣ ба ташаккули комплекси пуриқтидори боғпарварӣ дар ҷумҳурӣ мувофиқи мақсад 

мебошад. 

Таҳқиқот аз имконнопазир будани коркарди ин анбуҳи бузурги ашёи хом аз ҷониби 

корхонаҳои калони амалкунандаи давлатӣ шаҳодат медиҳад, бинобар ин ҳамасола қариб чоряки 

сабзавоту меваи парваришёфта бинобар дар анборҳо дуруст нигоҳ надоштан талаф меёбад. Аз 

ин ҷиҳат ташаккул ва рушди корхонаҳои хурд ин талафотро аз ҳисоби коркарди фаврӣ, тақсимот 

ва фурӯши онҳо кам карда метавонист. 

Рушди ҷидди истеҳсоли сабзавот, меваҳо ва як қатор маҳсулотҳои дигар ба соҳаи аграрии 
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ҷумҳурӣ имкон медиҳад, ки ба бозорҳои ҷаҳонии озуқаворӣ роҳ мекушоняд. 

Бояд қайд кард, ки соҳаи аграрии ҷумҳурӣ имкониятҳои иловагии таҳқиқнашуда низ дорад 

ва татбиқи онҳо ба қонеъгардонии талаботҳои аҳолӣ дар оянда имкон медиҳанд. 
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САРФАКОРОНА БА РОҲ МОНДАНИ ИСТЕҲСОЛОТ – РОҲ БА СӮИ  

ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ 
 

Муаллифон ҷиҳати афзоиш додани истеҳсолоти дохилӣ ва ба ин васила тадриҷан таъмин намудани 

қисми асосии бозори истеъмолиро бо маҳсулоти ватанӣ, сарфи назар аз шакли моликияти онҳо таҳлил 

намуда нишон медиҳад, ки истифодаи пурра ва самараноки онҳо метавонад аҳолии кишварро бо 

маҳсулоти ғизоӣ таъмин намуда, масъалаи амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои миллиамонро ҳал намоем.  

КАЛИДВОЖАҲО: истеҳсолот, воридотивазкунанда, озуқаворӣ, маҳсулот, истеъмол, воридот, 

содирот, самаранокӣ, хоҷагии кишоварзӣ. 
 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА – ПУТ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Авторы с целью увеличения отечественного производства и обеспечения большей части 

потребляемого рынка отечественными товарами, несмотря на формы собственности, что показывает 

полное и эффективное их использование поможет обеспечению национальной продовольственной 

безопасности, что является решением одной из главных целей национальной экономики.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: производство, импортозамещение, продовольствие, продукты, 

потребление, импорт, экспорт, эффективность, сельское хозяйство. 
 

RESURCE-SAVING METHOD OF PRODUCTION – THE WAY TO ENSURE 

FOOD SECURITY 
 

The authors, with the goal of increasing domestic production and providing most of the consumed market 

with domestic goods, despite forms of ownership, which shows their full and effective use, will help ensure 

national food security, which is one of the main goals of the national economy. 

KEY WORDS: production, import substitution, food, products, consumption, import, export, efficiency, 

agriculture. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ЛОИҲАҲОИ МАБЛАҒГУЗОРИИ КОРХОНАҲОИ СОҲАИ НАҚЛИЁТ 
 

Абдуллоева Н.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар номи Носири Хусрав 

Раҷабов Р.К. 

Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон 
 

Соҳаи нақлиёт дар ҳаёти иқтисодии ҳар як мамлакат нақши калон дошта, махсусан дар 

самти интиқоли молҳо, ҳамлу нақл ва дар маҷмӯъ ба рушди иқтисоди миллӣ аҳамияти 

аввалиндараҷа дорад. 

Аслан худи мафҳуми нақлиёт аз истилоҳи лотинии «transport» гирифта шуда, маънояш 

ҷойивазкунӣ, мекашонам, мебарамро фаҳмонда тамоми соҳаҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолиро 

дарбар мегирад. Соҳаи нақлиёт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз ҷузъҳои ҷудонашавандаи 

иқтисодиёт мебошад. Оғози ташаккули системаи нақлиётии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миёнаи 

солҳои 20-и асри гузашта ростомада, ҳангоме, ки ҳалли масъалаҳои ҳалталаби нақлиётӣ барои 

тамоми протсесси инкишофи иҷтимоӣ- иқтисодии ҷумҳурии ҷавон асосӣ буд. Нақлиётии 

кишвар, асосан солҳои 60-80 асри гузашта, ҳамчун як қисми таркибии шабакоти нақлиётии 
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Иттиҳоди Шӯравӣ бунёд ёфта, дорои хусусияти якҷонибагии бунбастии марзӣ дошт ва дар 

баробари ин солҳои 90 асри гузашта бо сабабҳои объективӣ таназзул кард [1]. 

Нақлиёт системаи мураккаби динамикӣ ва соҳаи бисёр муҳими иқтисодиёти ҳар як 

мамлакат мебошад. Фаъолияти бомуваффақият ва тараққиёти соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт ва 

ноҳияҳои гуногун, мавзеъҳои мухталиф аз кори нақлиёт вобастагии калон дорад. Дар навбати 

худ сатҳи тараққиёт ва самаранокии фаъолияти иқтисодиёт ба нақлиёт таъсири калон мерасонад. 

Ҳаҷми кори нақлиёт аз кори соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт вобаста аст, чунки нақлиёт 

маҳсулоти дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт истеҳсолшударо мекашонад. 

Нақлиёт сатҳи фаъолнокии иқтисодиётро бо истеъмолот мепайвандад. Муттасилии 

раванди истеҳсолот аз тарзи ташкили робитаҳои нақлиёт аз интиқоли ашёи хом маҳсулоти тайёр 

ва нимтайёр ба миқдори зиёд вобастагӣ дорад. Нақлиёт ҳамлу нақли намудҳои мухталифи ашёи 

хом, сузишворӣ, маҳсулоти тайёрро аз маҳалҳои истеҳсолот ба маҳалҳои истеъмолот ба ҷо 

оварда, раванди истеҳсолотро дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт давом медиҳад. Истеҳсолот 

натиҷаи ин ва ё он фаъолияти иқтисодӣ мебошад. Фаъолияти иқтисодӣ ба қонеъ гардонидани 

талаботҳои одамон равона шудааст. Дар шароити кунуни қисми ками талаботҳо бидуни 

иштироки нақлиёт қонеъ гардонида мешаванд. Нақлиёт қисми фаъолияти иқтисодӣ, буда 

дараҷаи қонеъгардонии талаботи одамон бо мол ва сафар нисбати тағйирёбии мавқеи географӣ 

ба ҷо оварда мешавад. Аз ин лиҳоз, ки дар марҳилаи нави таърихии рушди иқтисодиёти 

кишварамон, нақлиёт ба таъмини вазифаҳои стратегии рушди иқтисодиёт дар мавриди интиқоли 

дохилию берунӣ мутобиқат надошт, зарурати муайяансозии тамоюли рушди инфрасохтор дар 

ҳамбастагӣ бо дигар вазифаҳои стратегии тараққиёти мамлакат пеш омад. Соҳаҳои нақлиёти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ин (нақлиёти автомобилӣ, роҳи оҳан ва ҳавоӣ)-ро муттаҳид сохта, хоҷагии 

роҳҳои автомобилгардро дар бар мегирад. Вобаста ба шароити хоси табиӣ-иқлимии ҷумҳурӣ, ки 

93 фоизи масоҳати онро кӯҳҳо ишғол мекунанд, нақлиёти автомобилӣ нисбат ба дигар воситаҳои 

нақлиёт дорои бартарияти муҳими стратегӣ, хусусан дар самти таъмини интиқоли мунтазами 

дохилӣ ва фарогирии ҳамаи минтақаҳои мамлакат мебошад [2]. 

Инкишофи соҳаи нақлиёт дар навбати худ воситаи мусоид ба савдои дохилию хориҷӣ 

таъсири мусбӣ расонида омили асосии рушди муносибатҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва транзитии 

байналмиллалии кишварамон мансуб меёбад. Бино бар ин, аз марҳилаи аввали соҳибистиқлол 

гаштани Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи ба кишвари транзитӣ табдил додани 

Тоҷикистонро аз аввалин шуморида, барои рушд ва муайян намудан, дар доираи Стратегияи аз 

бунбасти коммуникатсионӣ баровардани Тоҷикистонро муайян намуд, ки он дар Паёми ҳарсолаи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид мегардад. 

Барномаи Стратегияи қабул гардидаи соҳаи нақлиёт ду самти асосӣ фаъолияти соҳаро дар 

бар мегирад: 

 якум, ташаккули шабакаи ягонаи роҳҳои автомобилгарди дохили кишвар ва пайваст 

намудани он ба шоҳроҳҳои байналмилалӣ; 

 дуюм, ҳамроҳ шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конвенсия ва Созишномаҳои 

байналмилалӣ оид ба равобити нақлиётӣ.  

Дар доираи татбиқи ҳадафи стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне раҳои аз 

бунбасти коммуникатсионӣ, бунёд ва азнавсозии як қатор иншоотҳои роҳдорӣ, аз ҷумла, роҳҳои 

мошингарди Кӯлоб-Хоруғ-Кулма-Қароқурум (Шоҳон-Зиғар ва Шкев-Зиғар), Душанбе-Бохтар-

Кӯлоб ва кушода шудани нақбҳои Истиқлол, Озодӣ, Шаҳристон ва Чормағзак анҷом ёфта, 

роҳҳои автомобилгарди Душанбе-Чаноқ, Ваҳдат-Ҷиргатол-Саритош (сарҳади Қирғизистон) 

Айнӣ-Панҷакент, Душанбе-Турсунзода дар арафаи амалшуда қарор доранд [3]. 

Лозим ба ёдоварист, ки сохтмони роҳи оҳани Бохтар-Кӯлоб ва як қатор шоҳроҳҳои 

байналмилалӣ, нақбҳо ва пулҳои байнимарзӣ низ анҷом дода шуд, ки дар натиҷаи он Тоҷикистон 

ба як қаламрави воҳид табдил ёфта, рафтуомади доимӣ ба тамоми минтақаҳои мамлакат ва дар 

чор самт ба давлатҳои ҳамсоя таъмин гардид. Дар даҳ соли охир ҷиҳати раҳо ёфтани кишвар аз 

бунбасти коммуникатсионӣ ва баромадан ба бандарҳои обии ҷаҳонӣ аз лоиҳаҳои молиявӣ 

вобастагии калон дорад:  
 

Лоиҳаи сармоягузории давлатӣ 23 3,2 миллиард сомонӣ 

Километр роҳҳои мошингард 1650 километр  

Пул 27 километр нақб 109 

Лоиҳаи соҳаи нақлиёт сармоягузории давлатӣ 11 5,5 миллиард сомонӣ 
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23 - лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии қариб 3,2 миллиард сомонӣ амалӣ 

карда шудааст. Дар натиҷа 1650 километр роҳҳои мошингард таҷдиду бунёд гардида, 109 пул ва 

27 километр нақб сохта, мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд. Ҳоло дар 11 лоиҳаи соҳаи 

нақлиёт сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 5,5 миллиард сомонӣ, амалӣ шуда истодааст. 

Таҷдиду барқарорсозии роҳҳо идома дошта, то солҳои оянда сохтмону барқарорсозии роҳи 

мошингарди Айнӣ-Панҷакент, Душанбе-Турсунзода, Кӯлоб-Қалъаи Хумб, сохтмони терминали 

замонавӣ дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, хатти роҳҳои оҳани Душанбе-Бохтар (қитъаи 

Ваҳдат-Ёвон) ва Бохтар-Панҷи Поён дар назар дошта шудааст. Дар баробари ин, масъалаи 

бунёди роҳҳои алтернативӣ тақозо менамояд, ки Ҳукумати кишвар доираи ҳамгироии 

иқтисодиро тавсеа бахшида, дар доираи созмонҳои минтақавӣ ҷиҳати пайваст шудан ба 

шабакаҳои байналмилалии коммуникатсионӣ ва ташкили шабакаҳои нави мутобиқ ба меъёрҳои 

муосир чораҳои зарурӣ андешад. Бо ин мақсад ҷиҳати амалисозии лоиҳаи сохтмони роҳи оҳани 

Тоҷикистон-Афғонистон-Туркманистон, ки омили муҳими рушди иқтисодии Тоҷикистон ва 

давлатҳои минтақа хоҳад гардид, андешидани чораҳои зарурӣ идома доранд. Дар ҷараёни сафари 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон , ки дар соли 2016 ба ш. Ашқободи Туркманистон бахшида 

ба баргузории ҷашни байналмилалии Наврӯз буд, ҷонибҳо Меморандум оид ба ҳамдигарфаҳмӣ 

дар масъалаи сохтмони роҳи оҳани Тоҷикистон-Афғонистон-Туркманистон созишнома имзо 

намуда буданд. 

Дар баробари ин, баҳри ташаккули пурраи шабакаи дохилӣ ва таъмини дастрасии ҳамаи 

минтақаҳои ҷумҳурӣ ба шоҳроҳҳои байналмилалӣ дар асоси таҳқиқотҳои гузаронидашудаи 

коршиносони маҳалӣ ва беруна, Барномаи таҷдиду бунёди ин роҳҳо ба мӯҳлати то соли 2025 

таҳия гардидааст, ки амалисозии он, истифодаи имкониятҳои интиқолро зиёд ва муҳлати 

интиқолро кам гардонда, боиси кам шудани хароҷотҳои нақлиётӣ мегардад. Тибқи барномаи 

мазкур бунёду таҷдиди беш аз чор ҳазор километр роҳ ва 576 пул ба маблағи 4,4 миллиард 

сомонӣ дар назар дошта шудааст. Барномаи зикргардида бо ба ҳисобгирии фоидаоварии 

иҷтимоию иқтисодии ҳамаи қитъаҳо ва ба ҳисобгирии ҳолати имрӯзаи онҳо дар барномаи 

компютерӣ таҳия гардида, татбиқнамоии он дар се марҳила пешбинӣ гардидааст. 
Маврид ба зикр аст, ки тӯли солҳои истиқлолият дар соҳаи нақлиёт роҳбарияти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 34 созишномаи дуҷониба бо 9 давлатҳои аъзоҳои ИДМ ва 7 давлати Осиёи 
Марказию Аврупо имзо намуда, ба 27 созишнома ва 7 Конвенсияи байналмилалӣ дар доираи 11 
ташкилот шомил шудааст. Татбиқи созишномаҳои дуҷониба дар соҳаи интиқоли байналмилалӣ 
бору мусофирон бидуни монеа амалӣ гардида, талаботҳои созишномаҳо ба таври комил иҷро 
мегарданд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати татбиқи ин ҳадафҳо алъон ба 9 конвенсия ва 
созишномаҳои байналмилалӣ ба таври расмӣ ҳамроҳ шудааст. Нақлиёти мусофиркашони 
мусофирбар ба самаранокии иқтисодиёти кишвар таъсири бевосита дорад, зеро он алоқаи 
муҳими байни истеҳсолоти мол, кор, хизматрасонӣ ва истеъмоли онҳо мебошад, ки қисми зиёди 
корҳо ва сафарҳои фарҳангӣ ва ҳаррӯзаи аҳолӣ таъмин менамояд. Хусусияти ташкили 
маблағгузории корхонаҳои нақлиётии ҷамъиятӣ ба хусусиятҳои соҳавии иқтисодии он ва 
ташкили истеҳсолот ва идоракунӣ бо сабаби раванди истеҳсолот рост меояд. Нақлиёт ба саноати 
инфрасохтор тааллуқ дорад, ки хусусияти универсалии маҳсулотро муайян мекунад. Ҳамин 
тариқ, корхонаҳои нақлиёти мусофирбарӣ рушди иҷтимоию иқтисодии корхонаҳои нақлиётиро 
барои қонеъ гардонидани талаботи корхонаҳои соҳаҳои асосӣ ва баланд бардоштани сифати 
зиндагии аҳолии минтақа ва дар кишвар [4] беҳтар менамоянд. Маҳсулоти ин корхонаҳо 
хизматрасониҳои иҷтимоӣ мебошанд, истеҳсоли хизматрасониҳо берун аз ҳудуди корхона 
гузаронида мешавад ва асосан аз омилҳои экологӣ (истеъмолкунандагон, рақибон, иқлими табиӣ 
чанд ҳолати зарурӣ, маҳдудиятҳои давлатӣ вобаста ба ҳолати роҳҳои ҳаракати нақлиёт, таъсири 
экологӣ, бехатарии ҳаракат). Маҳсулотҳои нақлиёти мусофирбар ба сифати хизматрасонӣ барои 
оянда, ҷамъоварӣ ва нигоҳдорӣ карда мешаванд, яъне раванди истеҳсолӣ бояд мувофиқи талабот 
ташкил карда шавад, ки ташаккули иқтидори захираи захираҳоро таъмин мекунад [5]. Истеҳсол 
ва истеъмоли маҳсулот дар як вақт мувофиқат мекунад, ҳамчун воҳиди андозагирии маҳсулоти 
нақлиёт нишондодҳои мушаххас истифода мешаванд. Масофаи мусофир ва шумораи мусофирон 
дар арзиши умумии воситаҳои пулӣ ва ҷорӣ, аввалин маротиба дар муқоиса бо корхонаҳои 
истеҳсолӣ ва сохтмонӣ саҳми назаррасе доранд, ки бо истифодаи воситаҳои нақлиёти 
автомобилӣ дар давоми сол ба нақша гирифта шудааст. Дар ин робита барои ноил шудан ба 
талаботи истеъмолкунандагон, иншоотҳои истеҳсолӣ, бояд барои бори «вазн» пешбинӣ шуда 
бошанд. Мақсад аз фурӯши истеҳсоли маҳсулот ба натиҷаҳои фаъолияти молиявӣ ва иқтисодӣ 
таъсири назаррас расонида, яке аз мушкилоти муҳим дар идоракунии ширкатҳои нақлиёти 
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мусофирбар мебошад [6]. Сармоягузориҳо нисбат ба нақлиёти роҳи оҳан дар нақлиёти 
автомобилӣ мусофиркаши хурд дар масофаҳои кӯтоҳ ва дар айни замон беҳтар аст. [7] Дар 
хароҷоти нақлиёт, таносуби баланди музди меҳнат, инчунин арзиши сӯзишворӣ, энергияи барқ, 
кам кардани талафот, таъмир, ки бо сабаби хусусиятҳои нақлиёт, ки аксарияти воситаҳои асосӣ 
дар амал қарор доранд, шакли ташкилию ҳуқуқии аксарияти корхонаи ягонаи шакли минтақавӣ 
ё шаҳрӣ мебошад, давлат фаъолияташро дар танзим ва нархҳо барои маҳсулоти корпоративӣ, ки 
дар ташаккули низоми фармонҳои давлатӣ ва шаҳрӣ барои нақлиёти мусофиркашонӣ ва қабули 
интиқолдиҳандагон ба бозор дар асоси рақобат нишон медиҳад. Ҳокимияти танзими тариф ба 
ҳокимиятҳои субъекти тааллуқ дорад [8]. Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти идораи 
давлатӣ барои ташкили хадамоти нақлиёт пурра масъул мебошад.  

Тақвияти ваколатҳо дар соҳаи воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ мутобиқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон танзимкунанда мебошад. Ташкилоти ҷамъиятӣ фаъолияти воситаҳои 
нақлиётро ва маблағгузориашонро бар души худи воситаҳои нақлиёти мусофиркашон вогузор 
кардааст. Хусусиятҳои бахшии молиявии интиқоли мусофирон дар Тоҷикистон имконият 
медиҳад, ки хусусиятҳои зерини маблағгузории он муайян карда шаванд. Пас, маблағгузории 
буҷети давлатӣ ба соҳаи нақлиёт яке кумакҳои молиявӣ ба шумор меравад. Барои маблағгузорӣ 
кардан ва даромад гирифтан дар асоси нархи миёнаи як километри трафик бо омилҳои ислоҳи 
вобаста ба намуди чархзанӣ нақлиёти мусофирбар муайян кардан лозим аст. Маблағе, ки аз 
буҷети шаҳрӣ ворид мешавад, принсипи маблағгузории боқимондаи нақлиёт мебошад. 
Хусусиятҳои иқтисодиву ташкилии фаъолияти ташкилотҳои ҷамъиятӣ воситаҳои нақлиёти 
мусофиркашон, асосан самтҳои асосии хатсайрҳо ва манбаи даромад ё маблағгузории вобаста 
мебошад. Дар давраи кутоҳмӯҳлат инвеститсияи давлатӣ барои харидани автобусу троллейбусҳо 
барои шаҳри Душанбе ва маркази вилоятҳо равона мегардад. Соҳибкорони инфиродӣ тибқи 
қарзҳои имтиёзнок асосан ба интиқоли байнишаҳрию байналмилалии мусофиру борҳо, 
ҳамчунин ба интиқоли маҳаллӣ, ки бо автобусҳои хурд ба роҳ монда мешавад, ҷалб мегарданд. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ЛОИҲАҲОИ МАБЛАҒГУЗОРИИ КОРХОНАҲОИ СОҲАИ НАҚЛИЁТ 
 

Мақолаи мазкур масъалаҳои назариявиро дар бар гирифта, доир ба амалишавии лоиҳаҳои 
сармоягузорӣ нисбат ба нақлиёти ҷамъиятӣ мушкилот, масъалаҳо ва дурнамои онро дар бар гирифтааст. 
Ҳамчунин дар ин мақола муаллиф тавсияҳои дуруст доир хуб гаштани истифодаи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, 
барои ташкилотҳои ҷамъиятии воситаҳои нақлиёти мусофиркашон ва ба танзим даровардани хатсайрҳо ва 
бо нархи дастрас барои истеъмолгарон пешниҳодҳо намудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: нақлиёти мусофиркаш, лоиҳаи сармоягузорӣ, таносуби баланди музди меҳнат, 
арзиши сӯзишворӣ, энергияи барқ, масофаи роҳ, хароҷоти нақлиёт, омӯзиши иқтисодӣ-техникӣ, 
маблағгузорӣ ва ба танзимдарории хатайрҳо ташкилотои ҷамъияти воситаҳои нақлиёти мусофиркаш.  

 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ В ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

В данной статье рассматриваются теоретические вопросы, связанные с реализацией 
инвестиционных проектов в связи с проблемами и перспективами общественного транспорта. В статье 
автор также предложил рекомендации для правильного инвестирования в использование инвестиционных 
проектов, общественных организаций для пассажирских перевозок, а также регулирования маршрутов по 
доступным ценам для потребителей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пассажирский транспорт, инвестиционный проект, высокая заработная 
плата, расходы на топливо, электроэнергия, расстояние, транспортные расходы. экономическое и 
техническое образование, финансирование и регулирование деятельности туристических агентств 
общественного транспорта легковых автомобилей. 
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FEATURES OF PROJECT FINANCING IN TRANSPORT ENTERPRISES 
 

This article discusses theoretical issues related to the implementation of investment projects in connection 

with the problems and prospects of public transport. In the article, the author also offered recommendations for 

proper investment in the use of investment projects, public organizations for passenger transportation, as well as 

the regulation of routes at affordable prices for consumers. 

KEY WORDS: passenger transport, investment project, high wages, fuel costs, electricity, distance, 

transportation costs. economic and technical education, financing and regulation of the activities of travel agencies 

for public transport of cars. 
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СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 

Ван Язце, Лю Сяньбо  

Российско-Таджикский (Славянский) университет 
 

Сельское хозяйство – одно из важнейших отраслей экономики Китайской Народной 

Республики. Оно производит продукты питания, сырье для промышленности и обеспечивает 

другие нужды страны. Спрос населения на товары народного потребления на ¾ покрывается за 

счет этой важнейшей отрасли экономики.  

1952 год был самым удачным годом, как для всей экономики, так и для ее аграрного 

сектора. Самый высокий уровень экономических показателей сельского хозяйства отмечен 

также именно в этом году. Однако последние годы – это последствия гражданской войны и 

продолжающийся шок у населения, а также некоторые рецидивы политического противостояния 

между различными политическими группировками. 

Был нанесен колоссальный ущерб материально-технической базе сельского хозяйства, что 

привело к нарушению всего цикла сельскохозяйственных работ, большим потерям продукции, 

резкому снижению эффективности сельскохозяйственного производства. 

Одним из главных показателей неблагополучия сельского хозяйства страны является 

резкое ухудшение его ресурсообеспечения и систематическое ослабление материально-

технической базы отрасли. 

Анализы показывают, что в течение 1952-1960 гг. машинно-тракторный парк 

сельскохозяйственных предприятий ежегодно сокращался. Соответственно уменьшалось 

количество и других сельскохозяйственных машин. Действующий машинно-тракторный парк на 

80% состоит из техники, поступившей до 1952г. Поэтому Компартию Китая необходимо было 

принимать все необходимые меры по укреплению материально-технической базы сельского 

хозяйства и особенно личного сектора. 

Несмотря на такое удручающее состояние материально-технического положения 

сельского хозяйства, благодаря проведенным аграрным преобразованиям, которые 

способствовали привитию вкуса к предприимчивости, обеспечили на деле широкую 

самостоятельность, а, следовательно, и ответственность производителей и специалистов 

решении производственных, экономических и социальных вопросов, был обеспечен хотя и 

незначительный, но систематический рост производства валовой продукции сельского 

хозяйства. Значительно возросла роль человеческого фактора, социальная и трудовая 

активность, что способствовало возрождению чувства подлинного хозяина производства, что 

также не могло не сказаться на росте продукции. Особенно велик вклад частного сектора в 

увеличении валовой продукции отрасли, которые даже в кризисные годы незначительно 

уменьшали или вовсе не снижали уровень и объемы производства. 

Аграрный сектор, как и вся экономика Китая, пережила в первой половине 60-х годов 

глубокий экономический кризис и уровень сельского хозяйства в настоящее время восстановлен 

и имеет тенденции ежегодного роста (табл. 1). 
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Таблица 1 

Индексы объема продукции сельского хозяйства Китайской Народной Республики  

(во всех категориях хозяйств, в % к 1952 и 2013 гг.) 
 

Показатели 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

Валовая продукция сельского хозяйства в ценах 

2017 г. (млрд. юаней) 
9317,4 9782,3 10182,4 10647,9 10933,2 

% роста по сравнению с 1952г. 1504,2 1567,5 1229,1 1280,7 1570,0 

% роста по сравнению 2013г. 100,0 105,0 107,5 114,3 117,3 

в том числе:      

растениеводство 4894,4 5185,1 5420,5 5566,0 5806,0 

% роста по сравнению с 1952г. 953,5 995,3 1044,8 1097,0 1151,9 

% роста по сравнению 2013г. 100,0 105,9 110,7 113,7 118,6 

лесоводство 384,7 418,0 435,8 463,6 498,1 

% роста по сравнению с 1952г. 5768,5 6119,2 6445,2 6786,8 7126,0 

% роста по сравнению 2013г. 100,0 108,7 113,3 120,5 129,5 

животноводство 2757,2 2796,3 2864,9 3046,1 2936,1 

% роста по сравнению с 1952г. 3488,6 3593,8 3633,8 3742,8 3855,1 

% роста по сравнению 2013г. 100,0 101,4 103,9 110,5 106,5 

рыболовство 925,4 987,8 1033,9 1089,3 1157,9 

% роста по сравнению с 1952г. 27971,3 29194,5 30318,0 31470,1 32666,0 

% роста по сравнению 2013г. 100,0 106,7 111,7 117,7 125,1 
Источник: Сельское хозяйство КНР. Статсборник. Статслужба КНР, 2018 год. 
 

Наибольший рост производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с 1952 г. 

приходится на 2014 г. и составил 1567,5%. Начиная с 1960 г., происходит постоянный рост и 

восстановление отрасли. Средний процент ежегодного роста за 2013-2017 гг. составил 2,4%. 

Если в 2013 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1054,2% уровня 1952 

г., то уже в 2017 г. он вырос до 1570,0% уровня 1952 г. Особенно заметный рост произошел в 

лесоводстве – 7126,0%, рыболовстве – 32666,0%, животноводстве – 3855,1% и растениеводстве 

– 1151,9%. Если в животноводстве за 5 лет (2013-2017 гг.) рост составил всего лишь 6,5%, то в 

растениеводстве рост составил 18,6%, в лесоводстве – 29,5%, в рыболовстве – 25,1%, т.е. темпы 

роста в лесоводстве и рыболовстве по сравнению животноводством выше соответственно в 4,5 и 

3,9 раза. 

Различные темпы роста производства продукции по отдельным категориям хозяйств почти 

не изменили их вклад в общий объём производства продукции. Если доля государственных 

сельскохозяйственных предприятий упала с 3,3 в 2013г. до 3,2% в 2017 г., то в 

негосударственном секторе повысилась с 96,7% в 2013г. до 96,8% в 2017 г., а удельный вес 

государственных сельскохозяйственных предприятий в посевных площадях 

сельскохозяйственных культур вырос на 0,4 процентного пункта, но объему валовой продукции 

сельского хозяйства их доля уменьшилось на 0,1 процентного пункта (табл. 2). 

Таблица 2 

Доля государственных сельскохозяйственных предприятий в валовой продукции сельского 

хозяйства в Китайской Народной Республике за 2013-2017 гг. 

Показатели 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

Валовая продукция сельского хозяйства в ценах 

2017 г. (млрд. юаней) 
9317,4 9782,3 10182,4 10647,9 10933,2 

Валовая продукция сельского хозяйства в 

государственных сельскохозяйственных 

предприятиях 2017 г. (млрд. юаней) 

310,0 335,6 341,5 345,0 345,8 

Доли в % от всего 3,3 3,4 3,4 3,2 3,2 

Посевная площадь сельскохозяйственных 

культур-всего 
163,4 164,9 166,8 166,9 166,3 

Посевная площадь сельскохозяйственных 

культур в государственных 

сельскохозяйственных предприятиях 

6,5 6,7 6,9 6,9 6,9 

Доли в % от всего 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 
Источник: Сельское хозяйство КНР. Статсборник. Статслужба КНР, 2018 год. 
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Таким образом, при отсутствии тенденции роста валовой продукции сельского хозяйства 
в государственных сельскохозяйственных предприятиях, частный сектор экономики не только 
восстановил уровень производства, но и превысил его на 17,5 %.  

Повышению доли частного сектора в производстве сельскохозяйственной продукции 
способствовала аграрная политика Компартии КНР в области поддержки частного сектора 
экономики. Это особенно способствовало увеличению производства зерна и картофеля. В 2017 
году в частном секторе производился 96,8% валовой продукции сельского хозяйства, 94,7% всего 
производимого зерна, 66,7% хлопка-сырца 97,3% фруктов, 97,9% мяса, 87,5% молока, 98,4% яиц. 

Усилению потенциала частного сектора способствовало расширение у этих категорий 
хозяйствования посевных площадей. В 2017г. частный сектор владел 95,9% площадей посева. 

За годы экономических преобразований существенные изменения произошли в посевных 
площадях отдельных сельскохозяйственных культур в разрезе отдельных секторов сельской 
экономики. Это особенно касается продовольственных культур (табл. 3). 

Таблица 3 
Посевные площади сельскохозяйственных культур по землепользователям за 2017 г. 

 

Показатели Всего 

Государственный 
сектор 

Частный сектор 

Кол-во % Кол-во % 

Общая посевная площадь 
сельскохозяйственных культур, млн. га 

166331,9     

Зерновых, тыс. га 117990,0 5000,0 4,2 112990,0 95,8 

В т.ч. пшеницы 24508,0 5000,0 20,4 19508,0 79,4 

Риса 30747,2 - - 30747,2 100,0 

Картофеля 5626,0 - - 5626,0 100,0 

Овощей 19981,1 - - 19981,1 100,0 

Хлопчатника, тыс. га 3194,7 732,0 22,9 2458,0 77,1 

Масличных культур, тыс. га 13223,1 361,00 2,7 859,0 97,3 

Сахарного свекла для производства сахара, 
тыс. га 

1545,65 86,00 5,6 1459,65 94,4 

Чайных плантаций, тыс.га 2902,1 29,00 1,0 2873,1 99,0 

Фруктовых садов, тыс. га 11135,9 419,00 3,8 10716,9 96,2 
Источник: Сельское хозяйство КНР. Статсборник. Статслужба КНР, 2018 год. 

 

Основная часть площадей сельскохозяйственных культур, как и раньше, в 2017 году 
продолжает оставаться под зерновыми, овощей и масличных культур (соответственно 70,9%, 
12,0% и 7,9%, например). Однако секторальное их распределение заметно изменилось. 

При почти неизменной общей площади зерновых, они сократились в общественном 
секторе с 74,1 до 5,0 тыс. га или на 93,3%, в то же время увеличились в частном секторе, 
практически обеспечение населения продовольственным зерном потеряла свою былую остроту. 

Сельское население страны (а их 73% из общей численности) практически перешло на 
самообеспечение зернопродуктами. То же самое можно сказать и о других 
сельскохозяйственных продовольственных культурах. Только хлопчатник пока в общественном 
секторе составляет более 22,9%, что обусловлена технологией его возделывания, требующий 
более крупной площади, высокого уровеня механизации трудоемких работ и т.д., что пока не под 
силу частному сектору. Но несмотря на это, частный сектор приспособился к этим требованиям, 
используя технические средства, увеличивают площади хлопчатника и наращивают 
производство хлопка-сырца. В 2017 г. в частном секторе 2458 тыс. га земель находились под 
хлопчатником, что составляет 77,1% общей площади этой культуры. 

Имеются заметные положительные сдвиги в указанный период и в динамике производства 
основных видов продукции сельского хозяйства (табл. 4). 

Таблица 4 
Динамика производства основных видов продукции сельского хозяйства  

Китая за 2013-2017 гг. 
 

Показатели 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

Зерновые и зернобобовые культуры (включая 
кукурузу на зерно), млн. т 

630,4 639,6 660,6 660,4 661,6 

% ежегодного роста 100,0 101,5 103,3 99,9 100,1 
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В т.ч. рис 20,6 21,0 21,2 21,1 21,3 

% ежегодного роста 100,0 101,9 100,9 99,5 100,9 

пшеница 11,4 11,6 12,0 12,4 12,2 

% ежегодного роста 100,0 101,7 103,4 103,3 98,3 

Хлопок сырец 6,3 6,3 5,9 5,3 5,7 

% ежегодного роста 100,0 100,0 93.6 89,8 107,5 

Картофель 18,0 19,1 19,1 19,0 19,5 

% ежегодного роста 100,0 106,1 106,1 99,4 102,6 

Овощи 708,8 735,1 760,0 785,2 797,8 

% ежегодного роста 100,0 103,8 102,6 103,2 103,5 

Продовольственные бахчи 84,0 87,2 89,5 92,4 95,7 

% ежегодного роста 100,0 103,7 103,3 103,3 101,6 

Фрукты 227,4 233,3 245,2 244,0 252,4 

% ежегодного роста 100,0 102,6 105,1 99,5 103,4 

Виноград 10,9 11,7 13,2 12,6 13,1 

% ежегодного роста 100,0 107,3 112,8 95,4 103,9 

Мясо 86,3 88,2 87,5 86,3 86,5 

% ежегодного роста 100,0 102,2 99,2 98,6 100,2 

Молоко 30,0 31,6 31,8 30,6 30,4 

% ежегодного роста 100,0 105,3 100,6 96,2 99,3 

Яиц 29,1 29,3 30,5 31,6 31,0 

% ежегодного роста 100,0 100,6 104,1 103,6 98,1 

Мед. тонна 436,6 463,0 473,2 555,3 542,0 

% ежегодного роста 100,0 106,0 102,2 117,3 97,6 
Источник: Сельское хозяйство КНР. Статсборник. Статслужба КНР, 2018 год. 
 

За анализируемый период производство почти всех основных видов продукции сельского 
хозяйства по сравнению с 2013 г. вырос. Уровень производства зерна достиг 661,6 млн. т., хлопка 
– 5,7 млн.т., картофеля – 19,5 млн. т., овощей – 797,8 млн. т., бахчевых – 95,7 млн. т. 

В производстве продукции животноводства достигнуты рост. Производства мяса достиг 
86,5 млн. т., молока – 30,4 млн. т., яиц – 31 млн. т. и мед – 542 т. 

Основным показателем эффективного использования земельных угодий является 
урожайность сельскохозяйственных культур. Почти по всем культурам прослеживается чёткая 
тенденция повышения урожайности сельскохозяйственных культур по годам анализируемого 
периода – 2013-2017 гг. (табл. 5). 

Таблица 5 
Урожайность сельскохозяйственных культур в Китае за 2013-2017 гг. (ц/га) 

 

Показатели 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 
2017 г. в %  

к 2013 г. 

Зерновые - всего 53,0 53,8 54,8 54,5 54,9 103,6 

В т. ч. риса 67,8 68,1 68,9 68,6 68,9 101,6 

Пшеницы 51,3 53,1 54,7 54,0 54,5 106,2 

Кукурузы 58,7 60,5 58,1 58,9 59,7 101,7 

Проса 24,4 24,4 23,4 23,4 26,7 109,4 

Сорго 41,0 49,7 46,6 47,9 47,7 116,3 

Ячменя 33,2 36,5 38,7 41,8 40,9 123,9 

Бобовых 17,8 17,3 17,7 17,9 17,8 100,0 

Маша 12,5 11,9 12,8 12,5 14,5 116,0 

фасоли 17,7 16,7 16,0 13,7 15,2 85,9 

Картофеля 33,5 34,2 34,3 34,4 34,6 103,3 

Хлопчатника 15,1 15,1 15,6 16,7 17,7 117,2 

Масленые культуры 24,7 25,1 25,0 25,2 25,7 104,0 

В т.ч. льна 12,3 12,7 12,6 13,7 14,3 112,3 

Табака 21,3 20,8 20,5 21,6 21,4 100,5 

Сахарной свеклы 448,0 515,3 527,5 556,2 538,4 120,2 

Овощей 348,2 351,7 355,1 356,9 357,3 102,6 

Бахчевых культур 349,3 357,3 363,5 371,7 383,5 109,8 

В т.ч. арбуза 376,2 382,1 392,5 399,0 404,1 107,4 

Дыни 311,9 321,7 324,5 338,9 336,2 107,8 
Источник: Сельское хозяйство КНР. Статсборник. Статслужба КНР, 2018 год. 



151 

Необходимо отметить, что достигнутый уровень урожайности сельскохозяйственных 

культур произошёл в результате эффективного использования передовой технологии и 

минеральных удобрений. За анализируемый период урожайность зерна повысилась с 53,0 ц/га в 

2013 г. до 54,9 ц/га в 2017г., т.е. на3,6%, хлопка – на 17,2%, картофеля – на 3,3%, бахчевых- на 

9,8%.  

За указанный период, площади плодово-ягодных насаждений имели тенденцию к росту. За 

анализируемый период площади фруктовых садов достиг 11,1 млн. га, бананов 407,9 тыс. га, 

цитрусовых 2,56 млн. га, виноградников 809,6 тыс. га, чайных плантаций 2,90 млн. га., что по 

сравнению с 2013 годом выше от одного до 27,7%. 

Урожайность, как плодово-ягодных насаждений, так и виноградников систематически 

повышались. Если по садам в 2013г. урожайность составила 227,5 ц/га, а по цитрусовым – 139,0 

ц/га, то в 2013г. – соответственно – 252,4 ц/га, 149,2 ц/га и рост составил соответственно – на 

10,9% и 7,3% (табл. 6).  

Таблица 6 

Анализ динамики площадей фруктовых садов и урожайность плодов в Китае  

за 2013-2017 гг.  
 

Показатели 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2017 г. в % к 2013 г. 

Площади 

Фруктовых садов, млн.га. 11,0 11,6 11,2 10,9 11,1 100,9 

Бананов, тыс. га 394,7 392,0 392,0 409,0 407,9 103,3 

Яблоневых садов, млн. га 2,23 2,27 2,27 2,33 2,32 104,0 

Цитрусовых садов, млн.га 2,30 2,42 2,52 2,51 2,56 111,3 

Грушевых садов, млн. га 1,08 1,11 1,11 1,12 1,11 102,7 

Виноградников, тыс. га 665,6 714,6 767,2 799,2 809,6 121,6 

Чайных плантаций, млн. га 2,28 2,47 2,65 2,79 2,90 127,2 

Объем производства, млн. т 

Фруктов, млн.т 227,5 233,0 245,2 244,1 252,4 110,9 

Бананов 11,3 10,6 10,6 10,9 11,2 99,1 

Яблок 36,3 37,4 38,9 40,4 41,4 114,0 

Цитрусовых 32,0 33,6 36,2 35,9 38,2 119,4 

Груши 15,4 15,8 16,5 16,0 16,4 106,5 

Винограда 10,9 11,7 13,2 12,6 13,1 120,2 

Чайных листьев 2,04 2,28 2,31 2,46 2,61 127,9 

Урожайность, ц/га 

Фруктов 206,8 200,9 218,9 223,9 227,4 110,0 

Бананов 28.6 31,2 27,0 26,7 27,5 96,2 

Яблок 162,7 164,8 171,4 173,4 178,4 109,6 

Цитрусовых 139,0 138,8 144,2 143,0 149,2 107,3 

Груши 142,6 142,3 148,6 142,9 147,7 103,6 

Винограда 163,7 163,6 172,1 157,7 161,8 98,8 

Чайных листьев 8,9 92 8,7 8,8 9,0 101,1 

Источник: Сельское хозяйство КНР. Статсборник. Статслужба КНР, 2018 год. 
 

В результате почти по всем основным культурам и насаждениям обеспечен рост их 

производства и урожайности. 

Несколько иное положение наблюдается в динамике роста поголовья скота. Если за 

анализируемый период имели тенденции к росту поголовья буйволов, мул, верблюдов, и коз, 

однако поголовья крупного рогатого скота, лощадей, ослов и свиней несколько уменьшились 

(табл. 7) 

Таблица 7 

Поголовья скота и птиц в Китае за 2013-2017 гг. (на конец года, млн. голов) 
 

Показатели 
Годы 2017 в %  

к 2013 г. 2013 2014 2015 2016 2017 

Крупный рогатый скот 100,1 99,5 99,3 95,6 97,6 97,5 

Коров и буйволов 89,9 90,1 90,6 88,3 90,4 100,6 

Лошадей 4,3 4,2 4,0 3,5 3,4 79,1 

Ослов 4,3 3,8 3,4 2,6 2,7 62,8 
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Мул 1,4 1,2 1,0 8,5 8,1 578,6 

Верблюдов, тыс. гол. 273,8 280,1 300,5 304,7 323,3 118,1 

Свиней 478,9 471,6 458,0 442,1 441,5 92,2 

Овец 289,4 303,9 311,7 299,3 302,3 104,5 

Коз 136,5 141,6 145,0 136,9 138,2 101,2 
Источник: Сельское хозяйство КНР. Статсборник. Статслужба КНР, 2018 год. 
 

Приведенные данные табл. 8. показывают, что производство продукции животноводства 

за анализируемый период также имеет динамику роста. По производству мяса достигнут 0,2 

процента роста, по молоку на 1.3%, по яйцам был достигнут значительный рост производства 

продукции – соответственно 6,5% и по меду – на 24,1%. Однако, производство мяса свинины 

уменьшилоась на 3,0%. 

Таблица 8 

Динамика производства продукции животноводства в Китае за 2013-2017 гг. 
 

Показатели  
Годы  2017 в %  

к 2013 г. 2013 2014 2015 2016 2017 

мясо - всего, (млн. тонн) 86,3 88,2 87,5 86,3 86,5 100,2 

% ежегодного роста 100,0 102,2 99,2 98,6 100,2 Х 

В т.ч. свинины 56,2 58,2 56,5 54,3 54,5 97,0 

% ежегодного роста 100,0 103,6 97,1 96,1 100,4 х 

говядины 6,1 6,2 6,2 6,2 6,3 103,3 

% ежегодного роста 100,0 101,6 100,0 100,0 101,6 х 

баранины 4,1 4,3 4,4 4,6 4,7 114,6 

% ежегодного роста 100,0 104,9 102,3 104,5 102,2 х 

молоко 30,0 31,6 31,8 30,6 30,4 101,3 

% ежегодного роста 100,0 105,3 100,6 96,2 99,3 х 

овечьей шерсти, тыс. тонн 402,1 407,2 413,1 411,6 409,3 101,8 

% ежегодного роста 100,0 101,3 101,4 99,6 99,4 х 

яиц 29,1 29,3 30,5 31,6 31,0 106,5 

% ежегодного роста 100,0 100,6 104,1 103,6 98,1 х 

мед. тонна 436,6 463,0 473,2 555,3 542,0 124,1 

% ежегодного роста 100,0 106,0 102,2 117,3 97,6 х 
Источник: Сельское хозяйство КНР. Статсборник. Статслужба КНР, 2018 год. 
 

Дальнейшее развитие отраслей животноводства должно исходить прежде всего из 
необходимости производства различных видов продукций в количестве и ассортименте, 
удовлетворяющих спрос населения в продуктах питания, при наименьших затратах корма, 
средств и труда. 

Следует отметить, что в продовольственном обеспечении потребности страны важное 
место занимает производства продукции водного промысла. 

Анализ динамики производство продукции водного промысла в Китае за 2013-2017 гг. 
(табл. 9) показывает, что валовое производства продукции водного промысла ежегодно растет. 
За анализируемый период объем морской продукции вырос на 11,8%, рыбной продукции на 
17,9%.  

Таблица 9 
Динамика производства продукции водного промысла в Китае за 2013-2017 гг. 

 

Показатели 
Годы 2017 в % 

к 2013 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовое производства продукции, млн. т 57,2 59,8 61,8 63,8 64,4 112,6 

Морской продукции 29.7 31,1 32,0 33,0 33,2 111,8 

Морепродуктов естественных водоемов 13,1 13,8 14,1 13,9 13,2 100,8 

Морепродуктов искусственных водоемов 16,7 17,3 18,0 19,2 20,0 119,8 

Рыбной продукции 9,5 10,2 10,5 10,6 11,2 117,9 

Ракообразных морских продуктов 3,6 3,8 3,9 4,0 3,7 102,8 

Брюхоногих и двухстворчатых моллюсков 13,3 13,7 14,1 14,8 14,8 111,3 

Группа водорослей 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 115,8 

Прочих  1,4 1,4 1,4 1,5 1,3 92,9 

Объем продукции из пресной воды 27,5 28,7 29,8 30,8 31,2 113,5 
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Объем производства пресноводных природных 
естественные продуктов 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 110,0 

Объем производства искусственно разведенных 
пресноводных продуктов 

25,5 26,6 27,8 28,8 29,1 114,1 

Объем производства пресноводной рыбной 
продукции 

23,7 24,7 25,7 26,5 27,0 113,9 

Объем производства пресноводной ракообразных 

продуктов 
2,8 2,9 3,0 3,2 3,2 114,3 

Объем производства пресноводных брюхоногих и 

двухстворчатых моллюсков, тыс. т 
5,3 5,1 5,2 5,3 4,7 88,7 

Объем производства прочих пресноводных 

продуктов, тыс. т 
5,6 5,5 5,5 5,6 5,4 96,4 

Источник: Сельское хозяйство КНР. Статсборник. Статслужба КНР, 2018 год. 
 

Анализ динамики производства основных сельскохозяйственных продукций на душу 
населения в Китае за 2013-2017гг. показывает, что по всем основным сельскохозяйственным 
продуктам достигнут рост, за исключением хлопка и сахара (табл. 10).  

Таблица 10 
Динамика производства основных сельскохозяйственных продукций на душу населения в 

Китае за 2013-2017 гг. (кг) 
 

Показатели  
Годы 2017 в % к 

2013 2013 2014 2015 2016 2017 

Продуктов питания 464,5 468,8 481,7 479,4 477,2 102,7 
Хлопка 4,63 4,62 4,31 3,84 4,08 88,1 

Масличного сырья 24,22 24,72 24,73 26,33 25,07 103,5 

Сахара 93,20 99,84 101,3 97,90 91,20 97,9 
Фруктов 169,5 178,1 184,9 191,6 199,6 117,8 

Бахчевых 61,21 63,83 64,64 66,28 70,90 115,8 
Овощей 464,3 486,8 505,6 524,7 530,8 114,3 

Источник: Сельское хозяйство КНР. Статсборник. Статслужба КНР, 2018 год. 
 

Производство продуктов питания, масличного сырья, фруктов, бахчевых, овощей на душу 
населения вырос от 2,7 до 17,8%. 

Высокий рост производства продукции и экономику аграрного сектора, достигнут в 
результате роста производительности труда в сельском хозяйстве. Динамика производства 
сельскохозяйственных продукций на одного работающего в Китае за 2013-2017гг. показывает, 
что в Китае производство зерна на одного работника составило 23,3 ц., хлопка-сырца 0,7ц., 
масличных культур 1,4 ц., сахара 5,1 ц., продовольственных бахчевых 3,4 ц., фруктов 9,0 ц. и 
овощей 27,2 ц. Эти показатели по сравнению с 2013 годом выше от 15,9 до 27,3 % (табл. 11). 

Таблица 11 
Динамика производства сельскохозяйственных продукций на одного работающего в Китае за 

2013-2017 гг. (ц/чел) 

Показатели 
Годы 2017 в % к 

2013 2013 2014 2015 2016 2017 

Зерновых  18,8 19,6 20,8 21,7 23,3 123,9 
Хлопок сырец 0,23 0,22 0,24 0,25 0,27 117,4 

Масличных культур 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 127,3 

Сахара 4,4 4,3 4,5 5,0 5,1 115,9 
Продовольственные бахчи 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 117,2 

Фруктов 7,2 7,7 8,3 8,8 9,0 125,0 

Овощей 21,9 23,3 24,7 26,1 27,2 124,2 
Источник: Сельское хозяйство КНР. Статсборник. Статслужба КНР, 2018 год. 

 

Необходимо отметить, что стабильно развивается производство, благодаря 
многоукладности экономики аграного сектора. Оно вносит существенный вклад в 
продовольственное обеспечение, кроме того, выступает в качестве основного, а нередко и 
единственного места приложения труда и главного источника дохода для большинства сельчан. 
Именно поэтому государство оказывает им всемерную помощь.  

Исследование аграрной политики Китая показало, что оно направлено на внедрение 
достижения науки и инновационной технологий в развитие сельского хозяйства. Основной 
целью было обеспечение ускоренного развития ресурсообеспечивающих отраслей аграрной 
экономики. Только за 1996-2017 гг. на развитие новых технологии были направлены более 42% 
инвестиционных вложений отрасли сельского хозяйства. Инвестиционные вложения в сельское 
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хозяйство возросли от 57,4 млрд. юаней в 1995 г. до 117,9 млрд. юаней в 2017 г., т.е. в 2 раза [1, 
с. 233]. 

Строительство современных поселков городского типа в сельских районах и создание 
малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции в сельской местности 
способствовали созданию новых рабочих мест для мигрирующих крестьян. Принимаемые меры 
ускорили процесс урбанизации сельских местностей, который является одним из приоритетных 
направлений аграрной политики Китая. Согласно разработанным программам, доля занятых в 
сельском хозяйстве должно постепенно уменьшаться, а доля занятых в промышленности и 
строительстве, наоборот, возрастать. 

Одно из главных направлений аграрной политики Китая является создание благоприятных 
условий для роста привлекательности и привлечения инвестиции зарубежных стран в аграрную 
экономику. Основной целью привлечения зарубежных инвестиций является освоение 
природных ресурсов западных регионов страны, разработка и внедрение инновационно-
агротехнических проектов, проектов по охране окружающей среды, обеспечивающих 
динамичный рост экономики сельского хозяйства. 

На наш взгляд, препятствием для более устойчивого развития и модернизации 
производства сельскохозяйственной продукции является преобладание небольших крестьянских 
хозяйств, работающих в отрасли на основе земельного подряда. В Китае для ускоренного роста 
эффективности производства сельскохозяйственной продукции, начали формироваться крупные 
интеграционные формирования, способные в кротчайший срок обеспечить переход отрасли от 
традиционного типа хозяйствования к современному хозяйству. Объединения крестьянских 
дворов с промышленными перерабатывающими предприятиями, ассоциациями, компаниями, 
кооперативами, по принципу: «промышленные предприятие + крестьянские дворы». Такие 
формы интеграционных формирований между промышленными предприятиями и хозяйств 
населения считается надежным способом модернизации отрасли сельского хозяйства, 
способствующие повышения доходов домохозяйств. 

Именно такая многоукладность, которая опирается прежде всего на крупные и средние 
предприятия в сочетании с мелкотоварным производством будет способно натиску зарубежных 
конкурентов из развитых стран. 
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ВАЗЪИ КИШОВАРЗӢ ДАР ДАВРАИ АМАЛИГАРДОНИИ АЗНАВСОЗИҲОИ 
ИНСТИТУТСИОНАЛӢ 

 

Мақолаи нишондодҳои асосии рушди кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Мардумии Чин таҳлил карда 
мешавад. Муаллифон қайд мекунанд, ки дастовардҳои назаррас дар рушди соҳа бо ташаббусҳои васеъи 
ҳамгироӣ, ки метавонанд гузариш аз саноатро аз навъи анъанавии соҳибкорӣ ба иқтисодиёти муосир дар 
муддати кӯтоҳ имконпазир созанд, ба даст оварданд. 

КАЛИДВОЖАҲО: кишоварзӣ, ислоҳот, маҷмӯи маҳсулот, истеҳсоли зироат, чорводорӣ, 
маҳсулоти баҳрӣ, маҳсулнокӣ, ҳосилнокӣ, ҳосилнокии меҳнат, истеҳсоли маҳсулот ба як нафар. 

 

СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

В статье анализированы основные показатели развития сельского хозяйства Китайской Народной 
Республики. Авторы отмечают, что высокие достижения в развитие отрасли достигнуты благодаря 
крупным интеграционным формированиям, способные в кротчайший срок обеспечить переход отрасли от 
традиционного типа хозяйствования к современному хозяйству. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельское хозяйство, реформа, валовое производства, растениеводство, 
животноводство, морепродуктов, урожайности, продуктивности, производительности труда, производства 
продукции на одного человека. 
 

AGRICULTURAL SITUATION IN THE REALIZATION PERIOD OF THE  
INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS 

 

The article analyzes the main indicators of the development of agriculture in the People’s Republic of 
China. The authors note that high achievements in the development of the industry have been achieved thanks to 
large integration formations that can ensure the transition of the industry from the traditional type of business to 
the modern economy in the shortest time possible. 

KEY WORDS: agriculture, reform, gross production, crop production, animal husbandry, seafood, 
productivity, productivity, labor productivity, production per capita. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Ван Язце, соискатель РТСУ. 
Лю Сяньбо, соискатель РТСУ. 
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РОҲҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ИҚТИСОДИИ БОЗОРИ 
ХИЗМАТРАСОНИИ ЛИЗИНГӢ  

 

Ашуров И.С. 
Донишгоҳи славянии Россияву Тоҷикистон 

Раззоқова Г.Ҳ.  
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Барои мавҷудияти бозори хизматрасониҳои лизингӣ як катор субъектҳои хоҷагидорие 
заруранд, ки онҳо вазифаҳои махсусро оид ба таъмини амалигардонии лоиҳаҳои лизингӣ ҳал 
кунанд. 

Аз нуқтаи назари иҷрои вазифаҳо, ҳангоми дар амал татбиқ намудани муносибатҳои 
лизингии иштирокчиёни бозори хизматрасониҳои лизингӣ, мо ба таври шартӣ онҳоро ба 
гурӯҳҳои зерин тақсим кардем: лизинггиранда, лизингдиҳанда, истеҳсолкунандаи объёкти 
лизинг, қарздиҳандаю қарзгиранда, суғуртакунанда, миёнарав ва давлат. 

Амалан ҳамаи субъектҳои бозори лизингии дар боло зикршуда, танҳо дар як ҳудуди 
фаъолияти хоҷагидорӣ бо ҳамдигар во мехуранд ва танҳо лизингдиҳандаҳо ва миёнаравон, ки ба 
таври касбӣ ба фаъолияти лизингӣ машғуланд, дар ҳаҷми пурра фаъолият менамоянд ва 
танзимгари бозори хизматрасониҳои лизингӣ мебошанд. 

Дар маҷмӯъ онҳо вазифаҳои лизингро дар иқтисодиёт татбиқ менамоянд. Вале, ҳар кадом 
оператори мушаххаси хизматрасониҳои лизингӣ, вазифаи шахсии худашро иҷро менамояд ва 
хусусияти фарқкунанда дорад. Барои беҳтар омӯхтани ин хусусиятҳо ва гирифтани иттилооти 
умумӣ дар бораи сохтори бозори хизматрасониҳои лизингӣ аз рӯи як қадор аломатҳо 
операторони эҳтимолии бозори хизматрасониҳои лизингиро синфбандӣ менамоем. Барои 
таснифот, мо чаҳор асосро ба эътибор мегирем: аз рӯи ташаббускорони ташкили бозор, аз рӯи 
тамаркузи хизматрасониҳо, аз рӯи махсусгардонии хизматрасониҳои лизингӣ ва аз рӯи шаклҳои 
ташкилию ҳуқуқӣ (расми 1).  

Модел ба худ мукаабро ифода менамояд, ки ба ҳаҷми хизматрасониҳои лизингӣ баробар 
буда, мувофиқи асосҳои мухталифи таснифотӣ, ки дар расми 1 инъикос ёфтааст ҳисоб карда 
мешавад [2, с. 32]. 

 
Расми 1. Таснифоти операторони бозори хизматрасониҳои лизингӣ 

  

ТАСНИФОТИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ЛИЗИНГӢ 

АЛОМАТҲОИ ТАСНИФОТӢ  
ОПЕРАТОРОНИ БОЗОРИ 

ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ЛИЗИНГӢ 

Аз рӯи тамаркузонии хизматҳо  

Аз рӯи муассисон 

Аз рӯи махсусгардонии 

хизматрасониҳо 

Аз рӯи шаклҳои ташкилию-ҳуқуқӣ 

 молиявӣ; 
 хизматрасонӣ;  
 брокерҳои молиявӣ. 

 ҷузъу томҳои сохторӣ;  
 сохтори фаръӣ (ё филиал);  
 субъекти мустақили хоҷагидорӣ: 
 гуруҳи молиявӣ; 
 холдинги лизингӣ. 

 бузург;  
 миёна;  
 хурд. 

 сохторҳои фаръии бонкҳо ва институтҳои 
молиявӣ; 

 «кэптивӣ» (ширкатҳои фаръии 
истеҳсолкунандаҳо); 

 давлатӣ;  
 мустақил (шахсӣ-хусусӣ); 

 хориҷӣ. 
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Дар меҳвари V мукааб миқдори операторони хизматрасониҳои лизингӣ аз рӯи намудҳои 

муассисон гузошта шудааст. Намудҳои зерини операторон V1-V ширкатҳои кэптивӣ; V2 – 

сохторҳои фаръии бонкҳо ва ширкатҳои молиявӣ; V3 – ширкатҳои давлатӣ; V4 – ширкатҳои 

мустақил ҷудо карда шудаанд. Тақсим кардани операторон аз рӯи аломати мазкур аз рӯи 

вазифаҳои асосӣ, ки операторон иҷро менамоянд, анҷом дода мешавад, на аз рӯи намудҳои 

муассисон. 

Масалан, агар ширкат муассисони ғайрирезиденти минтақаи мазкури иқтисодӣ бошаду, 

аммо вазифаи ширкати мустақили лизингиро иҷро намояд, дар он сурат барои ҳадафҳои тақсими 

мазкур вай бояд ба сегменти операторони мустақили хизматрасониҳои лизингӣ мансуб дониста 

шавад. 

Дар меҳвари Х мукааб тақсими операторони бозори лизингӣ аз рӯи ҷамъ намудани сармоя 

инъикос карда шудааст. Намудҳои зерини операторон ҷудо карда шудаанд: Х1 – ширкатҳои 

бузург, Х2 – ширкатҳои миёна; Х3 – ширкатҳои хурд. Андозаи ҷомадони лизингии корхонаҳое, 

ки ба ин ё он гурӯҳ дохил мешаванд, аз сатҳи рушди лизинг ва иқтисодиёти минтақаи мушаххаси 

иқтисодӣ вобаста аст. 
 

 
Расми 2. Модели сохтори бозори хизматҳои лизингӣ 

 

Дар меҳвари мукааби S тақсими операторони бозори лизингӣ оид ба махсусгардонии 

хизматрасониҳои лизингӣ нишон дода шудааст. Намудҳои зерини операторон ҷудо карда 

шудаанд: Ъ – ширкатҳои хизматрасониҳои лизингӣ (махсусгардонии технология); Z2 – 

ширкатҳои молиявии лизингӣ (махсусгардонии сохторӣ); Z3 – брокерҳои лизингӣ 

(махсусгардонии ашё). Тақсими операторон аз рӯи аломати мазкур аз рӯи ҳиссаи намуди 

махсусгардонӣ дар ҷомадони операторон анҷом дода мешавад. Барои тасвир дар расми 1 

ширкати бузурги лизингии КВДҶ «Тоҷикагролизинг» ҷудо карда шудааст. Қайд мекунем, ки 

ширкати мазкур ба синфи сохтори давлатӣ ба таснифот аз рӯи намудҳои муассисон дохил карда 

шудааст. Ин гуна ташкилотҳо бо мақсади татбиқи барномаҳои иҷтимоии давлат доир ба аз нав 

таҷҳизонидани заминаи техникии корхонаҳои ватанӣ, таъсис дода мешавад. Бояд қайд намуд, ки 

дар модели пешниҳодкардашуда хусусияти ширкати давлатӣ доштани он ба хати уфуқии V3 

инъикос ёфтааст. Аз рӯи ҷамъ намудани сармояи ширкати мазкур ба синфи ширкатҳои бузург 

дохил мешавад. Вазифаи ин оператерони бозор, иҷрои лоиҳаҳои бузург ва хизматрасонӣ ба 

шумораи зиёди муштариён бо сарфи ками маблағ ҳангоми бастани қарордодҳо мебошанд.  

Дар модели пешниҳодшуда операторони намуди мазкур бо хати амудии Х1 дар буриши 

қабатҳои зарурӣ пояи уфуқии Х1V3 ба вуҷуд меояд, ки ширкатҳои бузурги давлатии лизингиро 

ба таври графики шарҳ медиҳанд, таъиноти асосии онҳо пешниҳоди хатти лизингӣ ва 

хизматрасониҳо доир ба иҷрои лоиҳаҳои аҳамияти иқтисодӣ-иҷтимоидошта мебошад. Ниҳоят, 

ширкат гурӯҳи ширкатҳои молиявии лизингиро аз рӯи махсусгардонии хизматрасонии лизингӣ 

ташкил медиҳад, ки таъиноташон ҷамъ кардани захираҳои молиявӣ барои амалӣ намудани 

лоиҳаҳои лизингӣ бе пешниҳоди хизматрасониҳои иловагӣ мебошад. Дар модели пешниҳодшуда 

операторони намуди мазкур дар қабати амудии Z2, буриши пояи уфуқии Х1 V3 инъикос карда 
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шудаанд, сегменте ташкил мешавад, ки вай ба таври графики шарҳдиҳандаи сегменти бозор 

мебошад. 

Сегменти Х1, V3, Z2 ба таври умум вазифаи ширкати лизингии баррасишавандаро тавсиф 

менамояд. Ширкат барои ҷамъ намудани захираҳои молиявӣ бо мақсади пешниҳод намудани 

хатти лизингӣ ва хизматрасониҳои муштариёни бузург оид ба лоиҳаҳои иҷтимоии аҳамиятнок 

бе пешниҳоди хизматрасониҳои иловагӣ пешбинӣ шудааст. 

Ҳангоми бо роҳи бозорӣ рушд ёфтани иқтисодиёти кишоварзӣ таъмин намудани эҳтиёҷотӣ 

истеҳсолкунандаҳои кишоварзӣ дар бозор бо роҳи баробарсозии талабот ва пешниҳод ба даст 

меояд. 

Барои фаъолияти пурсамари бозор ва бо муваффақият рушд кардани иқтисодиёти 

кишоварзӣ зарур аст, ки низоми устувори нархи дороиҳои инвеститсионӣ ва маҷмӯи талабот 

нисбат ба маҷмӯи пешниҳоди молҳо, кору хизматҳо аз рӯи ҳар кадом феҳристи он кам набошад. 

Ифодаи ташаккул додашудаи консепсияи мазкур метавонад дар намуди зерин пешниҳод 

карда шавад:  

𝐷 < 𝑆𝑖  
дар ин ҷо: Di – қобилияти пардохтпазирии талабот ба мол, ба кор ё хизмат намуди- i (i=1,n)-ро 

ифода мекунад; 

Si- маҷмӯи пешниҳоди мол, кор ё хизматҳо, ки ба бозор пешниҳод мешаванд. 

Қонунҳои бозори озод, боиси камшавии пешниҳодҳои зиёдати нисбат ба талабот 

мегарданд, зеро дар ҳолати баръакс операторони бозор ҳангоми нигоҳ доштани сармоя ба 

молҳое, ки талабот надоранд, ба масрафиёти беасос рӯ ба рӯ мешаванд. Ба ҳамин тартиб, дар 

умум талаботи маҷмӯи талабот дар бозор ба маҷмӯӣ пешниҳод баробар мешавад: 

𝐷𝑖 =  𝑆𝑖;  1 = 1  

Қонеъгардонии талабот метавонад дар чунин намудҳои савдо дар амал татбиқ карда шавад: 

харид аз маблағи худӣ, қарз, лизинг, иҷора ва дигар намудҳо ва инчунин шаклҳои омехтаи онҳо. 

Ҳаҷми молҳо, кору хизматҳо аз рӯи намудҳои савдо метавонанд ҳамчун маблағи ҳиссаи 

истеҳсол карда шуда, дар ҳаҷми умумии фурӯш, миқдори онҳо вобаста ба намуд, метавонад бо 

ёрии формулаҳои зерин тасвир карда шавад: 

𝑄 = 𝑞𝑡 . 𝑘𝑦  
Дар ин ҷо: qt – ҳаҷми молҳо, кор ва хизматрасонҳои намуди t; 

ky- ҳиссаи t намуди фуруши молҳо, кору хизматҳо, дар t намуди фурӯш.  

Бузургии ky аз 0 то 1 калавиш мекунад ва аз омилҳои зерин вобастааст: 

 намуди номенклатураи воҳиди мол, кору хизматҳо; 

 писанди сокинон ва субъектҳои хоҷагидор; 

 сатҳи рушди иқтисодиёти минтақа. 

Маҳаки муайян намудани сарҳади бозори хизматрасониҳои лизингӣ, самаранокии 

иқтисодии ин шакли ҷалби захираҳо дар вақти риояи маҳдудиятҳои қонунгузорӣ аз рӯи 

муносибат нисбат ба объекти лизинг мешаванд.  

Барои таъсиси сохторҳои оптималии бозори хизматрасониҳои лизингӣ, дар минтақаи 

мушаххас, чунин намудҳои операторон бо чунин миқдор бояд иштирок кунанд, ки талабот ба ин 

намуди хизмат қонеъ кунанда шавад. Ҳар як ширкати лизингӣ вобаста ба имкониятҳои дар 

сегменти муайяни бозор доштааш фаъолият намуда, вазифаи мушаххаси худро доро мебошад ба 

намуди мушаххаси операторони бозор, ки қаблан таснифот карда будем дохил мешавад. 

Маҷмӯи операторони бозор бояд талаботро барои хизматрасониҳои лизингӣ таъмин 

намоянд. Ҳаҷми эҳтиёҷот ба хизматҳои лизингӣ ва сохтори талаботро ба онҳо мумкин аст, ба 

таври аёнӣ бо ёрии модели ҳудудӣ муайян кард. 

Интегратсияи методикаи ҳисоби эҳтиёҷоти бозори дохилии мамлакат дар фурӯш ва ҷалби 

дороиҳо тавассути схемаҳои гуногуни лизинг ва модели бозори хизматрасониҳои лизингӣ 

имконият медиҳад, ки мавқеъи лизинг дар иқтисодиёт бо тафриқаи талабот оид ба хизматҳои ҳар 

кадом ширкати лизингӣ пешниҳод карда шаванд. 

Шарҳи қиёсии вазифаи лизинг мефаҳмонад, ки маҷмӯи талабот дар иқтисодиёт 

наметавонад танҳо бо ёрии роҳи анъанавии фурӯш қаноат кунад, ки хариди дороиҳои 

инвеститсиониро аз ҳисоби маблағҳои худӣ дар назар дорад. Зарурати комёб шудан ба 

мувозинати байни пешниҳоди дороиҳо ва талабот ба онҳо субъектҳои хоҷагидориро ба кофту 

кови роҳҳои нави маблағгузорӣ водор менамояд. 
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Дар иқтисодиёт интихоби роҳҳои нави фурӯш таъсис дода мешаванд, барои ҳар кадом аз 

онҳо дар таъмини маҷмӯи талабот ҳиссае рост меояд. Ҳиссаи лизинг дар ҳаҷми умумии дороиҳои 

харидашуда аз татбиқи он дар минтақаи мушаххаси иқтисодӣ вобаста аст. 

Аз дигар тараф, татбиқи вазифаи лизинг тибқи тафриқабандии операторони ҷудогона, бо 

синтези минбаъда дар бозори хизматрасониҳои лизингӣ иҷро мегардад. 

Интенсификатсияи вазифаҳои ҷудогонаи субъектҳои бозори лизингӣ, чун қоида, бо 

махсусгардонӣ ва баланд бардоштани консентратсияи намудҳои якхелаи фаъолият хотима 

меёбад. Ин ба баланд бардоштани тахассуси кормандон ва кам кардани хароҷот барои воҳиди 

хизматрасонии лизингӣ мегардад [1, с. 9-10]. Ба ҳамин тартиб, чи андозае, ки махсусгардонии 

хизматрасонии операторони бозор баланд бошад, ҳамон қадар таносуби хароҷот дар ҳаҷми 

умумии хизматрасониҳо кам мешавад. 

Зимнан, андозаи бозори дохилии хизматҳои лизингӣ ба талаботи чунин хизматрасониҳо 

вобаста аст, сохтори вай бошад, мустақиман аз иҷрои эҳтиёҷот ва писанди истифодабарандаҳо 

вобаста мебошад.  

Барои татбиқи вазифаи лизинг дар иқтисодиёти кишоварзии вилояти Хатлон зарур аст, 

чунин ширкати лизингӣ интихоб ва чунин сохтори бозори хизматҳои лизингӣ таъсис дода 

шаванд, ки онҳо тавонанд, ба таври умумӣ талаботи хизматҳои лизингиро таъмин карда тавонад. 

Бояд қайд намуд, ки бозори хизматҳои лизингӣ ба дастгирии давлатӣ муҳтоҷ аст. Дар амал 

татбиқ кардани дастгирии давлатӣ ва ба танзим даровардани бозори хизматҳои лизингӣ 

хусусиятҳои худро доро мебошад, ки дар ҷадвали 1 оварда шудааст [3, с. 9-12]. 

Ҷадвали 1 

Роҳҳои дастгирии давлатӣ ва ба танзим даровардан бозори хизматҳои лизингӣ 

Ширкатҳои кэптивӣ 

Сохторҳои фаръии 

бонкҳо ва ширкатҳои 

молиявӣ 

Ширкатҳои 

давлатӣ 

Ширкатҳои 

хусусӣ 

Таъсис роҳи нави 

самараноки фурӯш барои 

истеҳсолкунандаи 

объектҳои лизинг 

Пешниҳоди хизматҳои 

иловагӣ ба муштариёни 

ширкатҳои модарӣ 

Татбиқи лоиҳаҳои 

давлатии аҳамияти 

иҷтимоидошта 

Расидан ба 

даромаднокии 

баланд нисбат ба 

дигар соҳаҳо 

DX jV1 Zj DX iV2 Zj DXiV3 Zj DX iV4 Zj 

Муттаҳид намудани операторони бозори хизматҳои лизингӣ (А 7,i=1 ...3) 

Махсусгардонии операторони бозори хизматҳои лизингӣ (Zj,j =1...3) 
 

Консепсияи мазкурро дар намуди зерини вазифаи мақсаднок пешниҳод кардан мумкин аст: 

DАхС => MAX   
Дар ин ҷо: 

DА- самара аз фаъолияти лизингӣ;  

С- хароҷот барои расидан ба самара.  

Ба сифати самара аз фаъолияти лизингӣ қабул карда шудааст: 

 барои истифодабарандаҳо (лизинггирандаҳо) – зиёд кардани дороиҳо ва даромадҳо аз 

фаъолияти лизингӣ, дар ин ҳолат хароҷот ба арзиши созишномаҳои лизингӣ баробар мешавад; 

 барои инвесторон (лизингдиҳандаҳо) – даромади соф аз фаъолияти лизингӣ, дар ин 

ҳолат хароҷот ба арзиши асли хизматҳои лизингӣ баробар мешаванд; 

 барои давлат – афзоиши некуаҳволии аҳолӣ аз ҳисоби фаъолияти лизингӣ, инчунин 

даромадҳое, ки бо мадохилоти андоз аз фаъолияти операторони бозори хизматҳои лизингӣ ва 

лизинггирандаҳо, дар ин ҳолат хароҷотҳо ба хароҷоти умумӣ доир ба таъсис ва таъмини 

фаъолиятии бозори хизматҳои лизингӣ баробар мешавад. 

Бузургии самара аз ҳолати талабот барои хизматҳои лизингӣ дар минтақаи иқтисодӣ 

вобаста аст. Талабот ба хизматҳои лизингӣ мустақиман вобаста ба самаранокии муқоисавии 

соҳаҳои гуногуни лизинг мебошад. Дар давраи дарозмуддат давлат метавонад талаботро барои 

хизматҳои лизингӣ бо роҳи пешниҳод намудани имтиёзи андоз, ё баракс, таквият бахшидан ба 

низомҳои қонунгузорӣ ба танзим дарорад. Вале, бо мақсади муайян намудани сохторҳои 

оптималии бозори хизматҳои лизингӣ, маҷмӯи талабот барои хизматҳои лизингӣ омиле 

мебошад, ки ҳангоми сатҳи мавҷудаи рушди иқтисодии минтақа бетағйир мемонад, ки бо 

формулаи зерин тасвир кардан мумкин аст. 

𝐷А = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  
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Дар ин ҳолат, ҳамгоми амалӣ намудани ҳадафи таҳқиқоти мазкур, маҳаки асосӣ барои 
ҳалли вазифаҳои оптималӣ, ҳадди камтарини хароҷоти хизматҳои лизингӣ мебошад, вазифаи 
ҳадафнок намуди зеринро мегирад: 

 𝐹 =  𝐶 » 𝑚𝑖𝑛  
Ба сифати маҷмӯи хароҷотҳо бузургии умумии пардохтҳои лизингиро истифода мебарам, 

ки вай дар худ ҳаҷми умумии созишномаҳои лизингиро бо ифодаи пулӣ дар бар мегирад, ки дар 
ҳамаи сегментҳои бозори хизматҳои лизингии минтақаи иқтисодии мазкур дар фосилаи муайяни 
вақту замон (масалан, давраи ҳисобот) татбиқ карда мешаванд. 

Ҳамин тавр, ки аз таҳлили назария ва амалияи мактабҳои пешқадами иқтисодии ҷаҳон 
мушоҳида мешавад, ки бозор низоми худтанзимкунанда мебошад. Ба ҳамин тартиб, ҳалли 
масъалаҳои мақсадноки муайян намудани сохторҳои оптималии бозори хизматҳои лизингӣ, 
танҳо ҳангоми амали мутақобилаи байни талабот ва пешниҳод ҳал карда мешавад. Вале, шарти 
асосӣ барои ин дар бозор мавҷуд будани муҳити озоди рақобат мебошад, ки бо иҷрои талаботҳои 
зерини бозори озод, тавсиф карда мешавад:  

 озод будани иштирокчиёни бозор;  

 бе маҳдуд будани миқдори иштирокчиён;  

 ба таври пурра иттилоъ доштани иштирокчиён дар бораи вазъияти бозор;  

 чусту чолокӣ; 

 қобилиятнокии тез ҷойивазкунии захираҳои моддӣ, меҳнатӣ ва молиявӣ. 
Бо мақсади кам кардани миқдори интегратсия ҳангоми ташаккулёбии муҳити озоди 

рақобат дар бозори хизматҳои лизингӣ пешниҳод менамоем, ки маркази иттилоотӣ-ҳамоҳангсозӣ 
таъсис дода шавад. Вазифаи асосии он таъмини имкониятҳои асосӣ ба иштирокчиёни бозор, бо 
роҳи пешниҳоди иттилооти воқеӣ ва пурра дар бораи бозори хизматҳои лизингӣ ба ҳамаи 
субъектҳои муносибатҳои лизингӣ хоҳад буд. 

Вазифаи маркази иттилоотӣ-ҳамоҳангсозӣ ҷамъоварӣ ва коркарди иттилоот доир ба 
фаъолияти бозори хизматҳои лизингӣ мебошад. 

Барои амалан татбиқ намудани вазифаҳои маркази иттилоотӣ-ҳамоҳангсозӣ ва корҳои ба 
нақша гирифта шуда, зарур аст, ки мутахассисони баландихтисоси дорои таҷрибаи баланд дар 
бозори хизматҳои лизингӣ ба фаъолият ҷалб намудан зарур аст. 

Маркази иттилоотӣ-ҳамоҳангсозӣ, ки пешниҳод кардем, бояд ба субъектҳои мушаххаси 
бозори хизматҳои лизингӣ кӯмаки методологӣ ва ташкилӣ расонад ва ҳамчунин барои 
ташаккулёбии самараноки сохторҳои бозор замина фароҳам оварад. 

Барои ташкили корҳои марказ дар марҳалаи аввал инвеститсияи давлатиро талаб 
менамояд, ки барои харидорӣ ё иҷораи бинои идора, мебел, техникаи муосири компютерӣ ва 
хароҷоти пардохти музди кори кормандони марказ дар давоми соли аввали фаъолият равона 
мегардад. Аз фаъолияти соли аввали марказ ба нақша гирифта мешавад, ки аз ҳисоби арзёбии 
лоиҳаҳо, тартиб додани бизнес-нақшаҳо, тарҳрезӣ ва таҳияи нақшаҳои рушди стратегии 
ширкатҳои лизингӣ, гузаронидани музоидаҳо даромад ворид мегардад. Бо истифода аз хазинаи 
маълумотҳои дар базаи марказ буда ва пешниҳоди онҳо чун ҳуқуқи истифодабарандаи 
моликияти зеҳнӣ даромади иловагӣ гирифтан мумкин аст. Имконияти оҳиста-оҳиста кам кардани 
андозаи маблағгузории давлатӣ ва ба таври муназзам гузаштан ба худмаблағгузорӣ пешбинӣ 
карда мешавад. 
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РОҲҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ИҚТИСОДИИ БОЗОРИ 

ХИЗМАТРАСОНИИ ЛИЗИНГӢ 
 

Дар мақолаи мазкур роҳҳои баланд бардоштани самаранокии иқтисодии бозори хизматрасонии 
лизингӣ тавассути истифодаи усулҳои математикии ҳисоб ва ташкили хизматрасонии маркази иттилоотӣ-
ҳамоҳангсозӣ нишон дода шудааст, ки моҳияти он ба андозаи пасттарин расонидани хароҷотҳо барои 
расонидани хизматҳои лизингии молиявӣ нигаронида шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: самаранокии иқтисодӣ, бозори хизматрасонии лизингӣ, хизматрасониҳои 
иттилоотӣ-ҳамоҳангсозӣ. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА  

ЛИЗИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

В данной статье представлены способы повышения экономической эффективности лизинговой 

службы за счет использования математических методов и организации информационно-координационных 

служб, которая ориентирована на предоставления минимума затрат при финансирования лизинговых 

услуг. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономическая эффективность, рынок лизингового обслуживания, 

информационно-координационное обслуживание. 
 

THE WAYS TO INCREASE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE  

LEASING SERVICE MARKET 
 

This article presents ways to improve the economic efficiency of the leasing service through the use of 

mathematical methods and the organization of information and coordination services, which is focused on 

providing a minimum of costs in the financing of leasing services. 

KEY WORDS: economic efficiency, the market of leasing services, information and coordination services. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Ашуров Ихтиёр Саидович, доктор экономических наук, профессор 

кафедры финансов и кредита РТСУ. Тел.: (+992) 905-55-77-88; e-mail: ikhtiyor.ashurov@inbox.ru. 
Раззокова Гулбахор Хаётовна, соискатель кафедры теории экономики БГУ имени Носира Хусрава. 

Тел.: (+992) 900-15-23-23. 

 

ВАЗЪИЯТИ МУОСИРИ ИСТЕҲСОЛИ ПАХТА ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Лутфуллоев С.С., Раҳимов Ш.Х. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Пахтакорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи асосии пешбарандаи иқтисодиёти миллӣ 

мебошад. Дар тӯли солҳои зиёд ин соҳа манотиқи деҳотро ба кор ва саноати коркардро бо ашёи 

хом таъмин мекард. 

Пас аз ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи пахтакорӣ 

ба мушкилоти хеле зиёд рӯ ба рӯ шуд ва дар натиҷа ҳамаи нишондиҳандаҳои асосии инкишофи 

ин соҳа дар муқоиса ба солҳои 1991 дар ҳоли ҳозир хеле бадтар шудааст (ҷадвали 1).  

Ҷадвали 1 

Нишондиҳандаҳои асосии инкишофи пахтакорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Нишондиҳандаҳо 1991 2000 2005 2010 2015 2017 

1 2 4 5 6 7 8 

Майдони кишти пахта, ҳамагӣ ҳазор га, аз он ҷумла 

навъҳои пахтаи маҳиннах 

298,8 

62,6 

238,6 

27,1 

288,7 

17,3 

162,4 

0,8 

159,6 

0,2 

174,0 

0,2 

Вазни хос, заминҳои кишти пахтаи маҳиннах дар 

масоҳати умумии киштҳо бо % 
20,9 11,4 6,0 0,5 0,1 0,1 

Истеҳсоли пахта, ҳамагӣ ҳазор тонна аз он ҷумла навъи 

пахтаи маҳиннах 

819,6 

189,2 

335,4 

34,0 

447,9 

28,5 

310,6 

1,7 

270,0 

0,4 

386,5 

0,6 

Ҳосилнокии пахта аз с/га, аз он ҷумла навъи пахтаи 

маҳиннах 

27,4 

30,2 

14,1 

12,5 

15,6 

16,4 

19,3 

22,2 

17,3 

15,3 

22,4 

26,9 
Аз тарафи муаллиф бо такя: Пахтакорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: Маҷмӯаи оморӣ. Агентии омори назди 

Президенти ҶТ, 2018 таҳия карда шудааст. 
 

Мутобиқ ба маълумотҳои ҷадвали 1, агар дар соли 1991 дар ҷумҳурӣ 819,6 ҳазор тонна 

пахта истеҳсол карда шуда бошанд, пас ин нишондиҳанда дар соли 2017 ҳамагӣ 386,5 ҳазор 

тоннаро ташкил дод, яъне 2,1 маротиба коҳиш ёфтааст. Майдони кишт дар ин давра аз 298,8 

ҳазор гектар то 174 ҳазор ё 1,7 маротиба, минҷумла навъҳои маҳиннах аз 62,6 ҳазор гектар то 0,2 

ҳазор гектар ё 313 маротиба коҳиш ёфтааст. Инчунин ҳосилнокии миёнаи пахта аз 27,4 то 22,4 

сентнер аз 1 гектар замин, аз он ҷумла навъҳои маҳиннах аз 30,2 то 26,9 сентнер кам шудааст. 

Солҳои охир ҳаҷми истеҳсоли пахтаи навъҳои маҳиннах дар ҷумҳурӣ яку якбора коҳиш ёфтааст. 

Ҳаҷми истеҳмоли он дар соли 2017 0,6 ҳазор тоннаро ташкил доду халос.  

Ба андешаи мо сабабҳои асосии коҳиш ёфтани ҳаҷми истеҳсоли пахта дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар солҳои охир инҳо мебошанд: кам шудани майдони кишти пунбадона; ба роҳ 

мондани навъҳои дигари истеҳсоли зироатҳои кишоварзӣ аз тарафи пахтакорон; тағйирёбии 

сохтори кишти зироатҳои кишоварзӣ; паст шудани талабот нисбат ба кор бо техника, ки боиси 

бад шудан ва коҳиш ёфтани пойгоҳи техникӣ, ҳам дар соҳаи кишоварзӣ ва ҳам дар соҳаи 

коркарди аввалияи пахта мегардад; канда шудани муносибатҳои истеҳсолӣ-иқтисодӣ дар байни 

хоҷагиҳои пахтакор ва муассисаҳои коркардкунанда; пойгоҳи заифи моддию техникии 
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хоҷагиҳои пахтакор ва хоҳиш надоштани муассисаҳои коркардкунанда бобати ташаккул додани 

манотиқи ашёи хом ва амсоли инҳо [1]. 

Мутобиқ ба маълумотҳои оморӣ сатҳи ҳосилнокии пахта дар ҷумҳурӣ аз 27,4 с/га дар соли 

1991 то 22,4 с/га дар 2017 коҳиш ёфтааст. Агар дар соли 1991 ҳосилнокии пахтаи навъи маҳиннах 

дар ҷумҳури 30,2 с/га-ро ташкил дода бошад, пас ин нишондиҳанда дар соли 2017 ба 3,3 с/га 

баробар шуда, 11% коҳиш ёфтааст. Дар ҷадвали 2 нишондиҳандаҳои истеҳсоли пахта дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи навъҳо таи солҳои 1991-2017 нишон дода шудааст. 

Ҷадвали 2 

Истеҳсоли пахта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи навъҳо таи солҳои 1991-2017 (ҳазор тонна) 

Солҳо Истеҳсол, ҳамагӣ 
Аз он ҷумла аз рӯйи навъҳо 

I II III IV V 

1991 819,6 497,8 148,1 79,6 72,0 22,1 

1995 410,2 269,2 62,3 31,1 38,4 9,2 

2000 335,4 231,8 63,2 24,5 15,0 0,9 

2005 447,9 324,9 56,0 35,4 23,9 7,7 

2010 310,6 245,9 31,3 16,0 17,0 0,4 

2015 270,0 231,8 26,3 7,4 4,2 0,2 

2017 386,5 313,2 46,5 20,0 4,2 2,6 
 Аз тарафи муаллиф мутобиқ ба: Пахтакорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: 25 соли Истиқлолияти давлатӣ. 

Маҷмӯаи омор. Агентии омори назди Президенти ҶТ, 2016. – С. 85-106. Пахтакорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Маҷмӯаи омор. Агентии омори назди Президенти ҶТ, 2018 таҳия карда шудааст. 
 

 Маълумотҳои ҷадвали 2 дар бораи он гувоҳӣ медиҳад, ки агар дар соли 1991 аз ҳаҷми 

умумии истеҳсоли пахта навъи якум 60,8%, навъи дуюм 18,0%, навъи сеюм 9,7%, навъи чорум 

8,8%, навъи панҷум 2,7%,-ро ташкил дода бошанд, пас мутаносибан дар соли 2005 72,6%, 12,5%, 

7,9%, 5,3%, 1,7% , в 2015 - 79,2%, 10,1%, 5,2%, 5,4%, 0,1%, дар 2017 – 81,0, 12,0, 5,2, 1,1 ва 0,7 

фоизро ташкил додааст. Ҳаҷми истеҳсоли пахтаи навъи якум дар соли 2017 81,0%-ро ташкил 

дод, ки дар муқоиса ба соли 2005 8,4% ва дар муқоиса ба соли 1991 20,2% бештар мебошад. Агар 

дар соли 1991 ҳаҷми истеҳсоли пахтаи навъи дуюм 18,0%-ро ташкил дода бошад, пас ин 

нишондиҳанда дар соли 2005 ба 5,5% ва дар соли 2017 ба 6,0% коҳиш ёфтааст. Ҳаҷми истеҳсоли 

пахтаи навъи сеюм, чорум ва панҷум дар соли 2017 дар муқоиса ба соли 1991 мутаносибан ба 

4,7%, 7,7%, 2,0% коҳиш ёфтааст, ки натиҷаи мусбат мебошад [2].  

Самаранокии корхонаҳои пахтатозакунӣ ба навъи пахта вобастагӣ дорад. Пас, баланд 

бардоштани сатҳи техникии корхонаҳои пахтатозакунӣ ва сифати нахи пахтаи дар ҷумҳурӣ 

истеҳсол карда шуда, яке аз меъёрҳои муҳимми самараноки маҳсуб меёбад. Мутобиқ ба 

меъёрҳои тасдиқшуда, тавассути фармоиши муштараки собиқ вазорати кишоварзӣ, иқтисод ва 

савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон №168-71 аз 21 ноябри соли 2005, корхонаҳои пахтатозакунии 

саноатӣ бояд қабул кунанд:  

- аз навъи якум 70% нахи пахтаи категорияи олӣ, 20% категорияи хуб, 5% нахи пахтаи сода 

ва категорияи чиркин; 

- аз навъи дуюм 60% пахтаи категорияи олӣ, 20% категорияи хуб, 10% категорияи миёна, 

5% нахи пахтаи сода ва категорияи чиркин;  

- аз навъи сеюм 50% нахи пахтаи категорияи олӣ, 40% категорияи миёна, 5% нахи пахтаи 

сода ва категорияи чиркин;  

- аз навъи чорум 50% нахи пахтаи категорияи миёна, 40% нахи пахтаи категорияи сода, ва 

10% категорияи чиркин  

Воқеият ин аст, ки корхонаҳои саноати коркарди пахта ба сабабҳои объективӣ ва 

субъективӣ ба таври комил стандартҳои байнидавлатӣ ва талаботҳои аснодҳои меъёрӣ ва 

ҳуқуқии дар боло зикршударо иҷро намекунанд.  

Бартараф кардани ин камбудиҳо қабл аз ҳама ҷо ба ҷо гузории кадрҳо ва баланд 

бардоштани сатҳи масъулият ва тахассуси онҳоро дар ҳамаи зинаҳои идоракунии истеҳсолот, 

бартарф кардани кори ноустувори корхонаҳо, беҳтар намудани таъминоти онҳо ба қувваи барқ 

ва таҷҳизоти пахтатозакунии муосир, маводи сӯшиворӣ ва молиданӣ, қисмҳои эҳтиётӣ талаб 

мекунад  

Таи 25 соли Истиқлолияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон теъдоди корхонаҳои 

пахтатозакунӣ ба 47 адад ё 3,7 маротиба афзоиш ёфт (ҷадвали 3).  
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Ҷадвали 3 
Динамикаи рушди теъдоди корхонаҳои пахтатозакунӣ ва ҳаҷми истеҳсоли нахи пахта дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таи солҳои 1991-2017  
Солҳо Теъдоди корхонаҳои пахтатозакунӣ, адад Истеҳсоли нахи пахта ҳазор. тонн 

1991 18 245,5 

1995 20 167,9 

2000 26 106,8 

2005 43 153,3 

2010 65 95,2 

2015 84 85,0 

2017 85 112,3 
 Аз тарафи муаллиф мутобиқ ба маводи зерин таҳия карда шудааст: Тоҷикистон 25-соли Истиқлолияти 

давлатӣ. – Душанбе, 2016. Маҷмӯаи омори Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2011. Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
– Душанбе, 2018.  

 

Сарфи назар аз афзоиши теъдоди корхонаҳои пахтатозакунӣ ҳаҷми истеҳсоли нахи ахта 
дар ҷумҳури дар соли 2017 дар қиёс бо соли 1991 ба 133,2 ҳазор тонна коҳиш ёфтааст [3]. 

Ҳамон тавре ки таҳлили ҷадвали 3 нишон медиҳад, агар дар соли 1991 корхонаҳои 
пахтатозакунӣ 245,5 ҳазор тонна нахи пахта истеҳсол карда бошанд, пас ин нишондиҳандаҳо дар 
соли 1995 167,9 ҳазор тонна ё 1,5 маротиба камтар, дар соли 2000 – 16,8 ҳазор тонна ё 14,7 
маротиба камтар, дар соли 2005 153,3 ҳазор тонна, ё 1,6 маротиба камтар ва дар соли 2010 95,2 
ҳазор тонна ё 2,6 маротиба камтар ва дар соли 2017 133,2 ё 2,2 маротиба камтар нахи пахта 
истеҳсол карданд. Сабаби асосии ин коҳишёбӣ сатҳи истеҳсолоти пахта қабл аз ҳама коҳиш 
ёфтани истеҳсоли пахта мебошанд: дар соли 1991 – 819,6 ҳазор тонна, дар соли 2017 386,5 ҳазор 
тонна.  

Саноати коркарди аввалияи пахта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабл аз фурӯпошии Иттиҳоди 
Шӯравӣ дорои 20 корхонаи пахтатозакунӣ ва наздики 60 адад пунктҳои пахтақабулкунӣ буд, 
қудрати тарҳии онҳо имконият медод, ки то 1043,0 тонна пахтаро захира ва коркард намоянд. 
Дар соли 1991 ин корхонаҳои пахтатозакунӣ 750,0 ҳазор тонна пахтаро коркард мекарданд, ё ҳар 
кадом ба ҳисоби миёна 37,6 ҳазор тонна пахтаро коркард мекарданд, ки ба натиҷаҳои баланди 
истеҳсолӣ ва молиявӣ расида буданд.  

Дар соли 2017 дар ҷумҳурӣ 85 корхонаи пахта қабулкунӣ фаъолият мекард. Аз онҳо 51 
корхона ё 61,0% дар вилояти Хатлон, 28 ё 33,0% дар вилояти Суғд, 4 ё 4,7% дар қаламрави 
ноҳияҳои тобеи марказ (НТМ) ҷойгир шудаанд. Мутаносибан истеҳсоли пахта дар соли 2015 дар 
навоҳии дар боло зикршуда, ба тариқи зайл буд: вилояти Хатлон 188,0 ҳазор тонна 69.6%, 
вилояти Суғд –74,7 ҳазор тонна, ё 27,6% ва НТМ – 7,0 ҳазор тонна ё 2,3%. 

Имрӯзҳо тавоноии умумии корхонаҳои пахтатозакунии ҷумҳурӣ имконият медиҳанд, ки 
1,4 млн тонна пахта коркард карда шавад. Ин чиз имконият медиҳад, ки ҳаҷми пахтаи 
коркардшуда ва анборшуда аз сентябр то оғози декабр ва фиристодани нахи он ба 
истеъмолкунандагон кам карда шавад.       

Аксари корхонаҳои пахтатозакунӣ ин имкониятро ба таври дуруст мавриди истифода 
қарор дода, тамоми пахтаи дар мавсим захирашударо то оғози моҳи декабр коркард мекунанд. 
Аммо, баъзе онҳо бо сабабҳои объективӣ ва субъективӣ ин имкониятро мавриди истифода қарор 
намедиҳанд ва ин сабаби ҳамасола кам шудани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ-иқтисодӣ ва 
афзоиши ҳазинаҳои ғайриистеҳсолӣ, инчунин кам шудани даромади хоҷагиҳои пахтакор 
мешаванд. 

Дар соли 2017 дар сохтори содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон нахи пахта 16,3%-ро ташкил 
дод. Содироти нахи пахта аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2017 75925 тоннаро ташкил дод, ки 
30522 тонна ё 1,7 маротиба бештар дар муқоиса ба соли 1992 буд ва нархи миёнаи нахи пахта 
дар соли 2017 бобати 1 тонна 1594 доллари ИМА-ро ташкил дод (ҷадвали 4). 

Ҷадвали 4 
Содироти нахи пахта аз Ҷумҳурии Тоҷикистон таи солҳои 1992-2017 

Солҳо Тонна Ҳазор доллар Нархи миёнаи пахта ба 1 тонна 

1992 45403 14163 312 

1995 121442 212370 1749 

2000 78890 91882 1165 

2005 138068 148685 1077 

2010 96129 201292 2094 

2015 107794 144450 1340  

2017 75925 121025 1594,0 
 Аз тарафи муаллиф мутобиқ ба маводи зерин таҳия карда шудааст: Маҷмӯаи омори Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. – Душанбе, 2018. Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2018.  
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  Мутобиқ ба маълумотҳои ҷадвали 4 дар соли 1992 аз Ҷумҳурии Тоҷикистон 45403 тонна нахи 

пахта ба маблағи 14163 ҳазор доллари ИМА содир карда шудаст, ки ин нишондиҳанда дар соли 

2005 мутаносибан – 138068 тонна, 148685 ҳазор доллари ИМА, дар соли 2010 – 96129 ҳазор 

тонна, 201292 ҳазор доллари ИМА-ро ташкил додааст. Ҳаҷми содироти нахи пахта дар соли 2017 

дар муқоиса ба соли 1992 ба маблағи 30522 ҳазор доллари ИМА афзоиш ёфтааст, ки ноустувори 

нархи нахи пахтаи аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содиршавандаро нишон медиҳад. Маълумотҳои 

оморӣ якуякбора коҳиш ёфтани истеҳсоли саноатии пахтаро дар ҷумҳурӣ нишон медиҳанд 

(ҷадвали 5).  

Ҷадвали 5 

Динамикаи истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳои саноати пахтатозакунии  

Ҷумҳурии Тоҷикистон таи солҳои 1991-2017 

Номгӯ 
Солҳо 

1991 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

Истеҳсоли нахи пахта, ҳазор тонна  245,5 167,9 106,8 153,3 95,2 98,4 112,3 

Аз он ҷумла маҳиннах 69,9 29,1 8,9 9,7 0,3 - - 

Пунбадонаи пахта, ҳазор тонна 480,3 303,8 182,8 264,9 161,6 157,9 179,9 

Линт пахтагӣ, тонна 21796 12964 5864 8676 3773 3724 3828 

Улюк, тонна 5528 5379 2443 3718 2285 2325 1780 

Пух, тонна  6679 5325 4149 4511 1618 1562 1471 
Аз тарафи муаллиф мутобиқ ба маводи зерин таҳия карда шудааст: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 

Душанбе, 2018. – С. 100-101.  
  

Таҳлили маълумоти муаллиф дар бораи ҷой ва мақоми саноати пахтатозакунӣ дар сохтори 

саноати миллӣ нишон медиҳад, ки корхонаҳои пахтатозакунӣ дар сохтори саноати ҷумҳурӣ, 

бахусус саноати сабук, ҷои муҳимро ишғол мекунанд [4].  

Ҳиссаи корхонаҳои пахтатозакунӣ дар ҳаҷми умумии корхонаҳои саноати сабук дар соли 

1991 – 28,5%, дар соли 2000 – 23,0%, дар соли 2005 – 25,8%, дар соли 2010 –38,5% ва дар соли 

2017 бошад, 15,2%-ро ташкил додааст. Агар ҳиссаи корхонаҳои пахтатозакунӣ дар теъдоди 

умумии корхонаҳои саноатӣ дар соли 1991 – 0,8%-ро ташкил дода бошад, пас ин рақам дар соли 

2017 ба 3,6% баробар шуда, ё 4,5 маротиба афзоиш ёфтааст (ҷадвали 6).  

Ҷадвали 6 

Нишондиҳандаҳои хулосакардашуда дар сохтори саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон  

таи солҳои 1991-2017 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 

1991 1995 2000 2005 2010 2017 

Теъдоди корхонаҳои саноатӣ, миқдор 2308 1179 1329 1130 1386 2310 

Теъдоди корхонаҳои саноати сабук 63 71 113 167 169 352 

Аз онҳо: пахтатозакунӣ 18 20 26 43 65 85 

Ҳиссаи корхонаҳои саноати сабук дар теъдоди умумии 

корхонаҳои саноатӣ бо%  
2,7 6,0 8,5 14,8 12,2 15,2 

Ҳиссаи корхонаҳои пахтатозакунӣ дар теъдоди умумии 

корхонаҳои саноати сабук бо% 
28,5 28,2 23,00 25,8 38,5 23,9 

Ҳиссаи корхонаҳои пахтатозакунӣ дар теъдоди умумии 

корхонаҳои саноати бо% 
0,8 1,6 1,9 3,8 4,7 3,6 

 Аз тарафи муаллиф мутобиқ ба маводи зерин таҳия карда шудааст: Тоҷикистон: 25 соли Истиқлолияти 
давлатӣ. – Душанбе, 2016. Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2016.  

 

Дар робита ба он ки то ба ҳол пахтаи тоҷикӣ ба дигар мамлакатҳо ҳамчун маводи хоми 

саноатӣ содир карда мешавад, ин аз он дарак медиҳад, ки коркарди нахи пахта ва истеҳсоли 

маҳсулоти ниҳоӣ аз он имрӯзҳо дар ҷумҳурӣ дар сатҳи лозима қарор дода нашудааст. Сарфи 

назар аз он ки дар солҳои Истиқлолияти давлатӣ 22 адад корхона доир ба коркарди нахи пахта 

таъсис дода шудааст ва иқтидори солона то 65 ҳазор тонна афзоиш ёфтааст, зарур аст, ки диққати 

ҷиддӣ ба бозсозӣ ва таҷҳизи корхонаҳо бо технологияи муосир, беҳтар кардани сифати нахи 

пахта ва истеҳсоли матоъ ва материалҳои баландсифат дода шавад. 

Вазифаи асосии корхонаҳои коркарди пахтаи Тоҷикистон аз суръат бахшидан доир ба 

таъмини коркарди пурраи нахи пахта дар дохили мамлакат ва истеҳсоли теъдоди зиёди намудҳои 

колоҳои пахтагин, ки ба талаботи бозори хориҷӣ ҷавобгӯ мебошад, инчунин баланд бардоштани 

самаранокии истеҳсолоти саноатӣ иборат аст. 



164 

Аз тарафи Ҳукумати мамлакат марҳила ба марҳила беҳтар кардани истифодаи иқтидорҳои 

истеҳсолӣ дар корхонаҳои амалкунанда, чорабиниҳо доир ба сохтмони иқтидорҳои истеҳсолӣ ба 

мақсади истеҳсоли иловагӣ ва коркарди бештар аз 132 ҳазор тонна нахи пахта пешбинӣ карда 

шудааст. 

Ҳамин тариқ, арзёбии вазъият ва дурнамои инкишофи саноати пахтатозакунии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шароити иқтисодиёти бозоргонӣ ба мо имкон дод, ки мушкилоти гуногун ва 

масъалаҳои ҳал карда ношударо дарёфт кунем. 

Аз ин рӯ, моро зарур аст, ки сабабҳои ин масъалаҳоро дақиқ намуда, аз назари илмӣ роҳҳои 

асосии ҳаллу фасли онҳоро асоснок карда, тарзҳои асосии баланд бардоштани фаъолияти 

самараноки саноати пахтатозакунии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян кунем. 
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ВАЗЪИЯТИ МУОСИРИ ИСТЕҲСОЛИ ПАХТА ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар мақолаи мазкур муаллиф асосҳои назариявии рушд, истеҳсол, коркард ва содироти соҳаи 

пахтакориро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити имрӯз мавриди таҳлил қарор дода роҳҳо ва усулҳои 
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В этой статье автором проанализировано основы теоретического развития, производства, обработки 

и экспорта хлопка-сырца в условиях Республики Таджикистан, а также ими были указаны пути и способы 

развития этой отрасли. 
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export of raw cotton in the conditions of the Republic of Tajikistan, and they also indicated ways and methods of 

development of this industry. 
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САМАРОНИКИИ ИҚТИСОДИИ ЛИЗИНГИ МОЛИЯВӢ ДАР КИШОВАРЗӢ 
 

Раззоқова Г.Ҳ.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Ашуров И.С. 

Донишгоҳи славянии Россияву Тоҷикистон 
 

Соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои асоситарини и иқтисодиёти Тоҷикистон ба шумор рафта, 

дар он зиёда аз 22 фоизи маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ истеҳсол гашта зиёда аз 1,5 млн захираҳои 

меҳнатӣ фаъолият менамоянд [1, с. 3-12]. Вазифаи муҳимтарини соҳа таъмини амнияти 

озуқавории мамлакат ва таъмини саноати хӯрокворӣ ва коркарди маҳсулот бо ашёи хом. Ба таври 

анъанавӣ тракторҳо, автомобилҳо, мошинолот, дастгоҳу иншоот, маводҳои сӯзишворию 
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равғанҳои молиданӣ, хӯроки чорво, нуриҳои маъданӣ дар соҳаи кишоварзӣ васеъ истифода бурда 

мешавад. 

Соҳаи кишоварзӣ ҳамчун истеҳсолкунандаи неъматҳои моддӣ аз дигар соҳаҳои хоҷагии 

халқ ба воситаҳои истеҳсолот, бо сатҳи малакаи тахассуси кормандон, бо хусусиятҳои маҳсулоти 

истеҳсолшаванда фарқ мекунад. Дар соҳаи мазкур воситаи асосии истеҳсолот организми зинда: 

замин, растанӣ ва чорвои маҳсулдеҳ мебошанд. Захираҳои замин аз рӯи ҳосилхезӣ ва мавқеи 

ҷойгиршавӣ якхела нестанд. Омили мазкур ба мавҷудияти рентаи дифференсиалӣ сабаб 

мешавад. Ба он дар як вақт қонунҳои иқтисодӣ ва биологӣ амал карда, давраи истеҳсолот ба 

давраи корӣ номутобиқанд. Объектҳои истеҳсолоти кишоварзӣ дар маконҳои пароканда ҷойгир 

шудаанд ва ба ин сабаб, техникаи зудамал ба таври васеъ ба кор бурда мешавад ва аз ин ҷо, қисми 

бештари захираҳои энергетикӣ дар ҷойивазкунии техника ва дастгоҳҳои корӣ сарф мешаванд.  

Барномаи ислоҳоти кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020 рушди 

кишоварзӣ ва ба танзим даровардани бозорҳои маҳсулоти кишоварзӣ, таъмини корхонаҳои 

коркарди саноатиро бо ашёи хом ва аҳолиро бо озуқаворӣ дар назар дорад, диққатро ба ҳалли 

масъалаҳои зерин ҷалб менамояд:  

 суръати сусти модернизатсияи сохторию технологии соҳа, нав кардани фондҳои асосии 

истеҳсолӣ ва такрористеҳсолкунии иқтидори табиию экологӣ; 

 сатҳи ғайриқаноатбахши рушди зерсохторҳои бозорӣ, ки дастрасии 

истеҳсолкунандаҳои маҳсулоти кишоварзиро ба бозорҳои молиявӣ, захираҳои моддӣ техникӣ ва 

иттилоотӣ, ба маҳсулоти тайёр душвор мегардонад; 

 ноустувории молиявии соҳа, ки ба номуътадилии бозорҳои маҳсулоти кишоварзӣ, ашёи 

хом ва озуқаворӣ, кам шудани андухти сармоя, дараҷаи пасти фондмуҷаҳазшавӣ, ба таври кофи 

ворид нашудани инвеститсияҳои дохилӣ ва хориҷӣ, хусусӣ ва давлатӣ, рушди сусти 

суғуртабанди ҷараёни истеҳсолот ва нигаҳдории маҳсулоти кишоварзӣ; 

 нокифоя будани кадрҳои баландихтисос, ки ба сатҳи паст ва сифати зиндагӣ дар 

маҳалҳои деҳот сабаб мешаванд [2]. 

Масъалаҳои дар боло номбаршуда рақобатнокии бахши кишоварзиро паст намуда, барои 

ҷалби инвеститсия нисбат ба дигар соҳаҳо монеъа эҷод менамояд ва аз ин ҷо танзим ва дастгирии 

давлатиро тақозо менамояд. 

Принсипҳои муосири сиёсати аграриро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рушди 

кишоварзӣ» инъикос менамояд. Ин принсипҳо дар “Барномаи тадбирҳои зидди буҳронии 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон” низ ба ҳисоб гирифта шудааст.  

Ба назари мо, рушди соҳаи кишоварзиро дар се самт ташкил намудан мумкин аст: 

 ташаббуси баланд, яъне нигоҳ доштани суръати рушд дар истеҳсолот, самаранок 

истифодабарии имкониятҳои сармоягузории маҷмуаи агросаноатӣ ва сатҳи баланди дастгирии 

соҳа аз тарафи давлат; 

 инноватсионӣ, ба таври пурра ҷорӣ намудани комёбиҳои илм ва техника дар 

истеҳсолот, иҷро намудани барномаи давлатии рушди кишоварзӣ; 

 зидди буҳронӣ, бартараф намудани оқибати буҳрони иқтисодии ҷаҳониро, ки соли 2008 

оғоз ёфта буд ба ҳисоб мегирад, сатҳи дастгирии давлатиро таъмин мекунад, талабот ба техника 

ва технологияи навро таъмин менамояд, таназзули иқтидори кадрии соҳаро боз медорад, 

тавассути трансфертҳои давлатӣ ва баланд бардоштани қобилияти харидории аҳолӣ талаботро 

ба молҳои озуқаворӣ афзуда ба ин восита ҳаҷми пешниҳодотро дар бозори молҳои озуқаворӣ 

меафзояд. 

Лекин барои ба ин ҳадафҳо расидан соҳаро аз ҷиҳати техникӣ пурқувват намудан зарур 

аст. Дар шароити нарасидани сарчашмаҳои молиявӣ масъалаи таъмини талабот бо техника ва 

технологияи пешқадам, танҳо бо истифодаи лизиг дар иқтисодиёт муҳайё мегардад. 

Хусусияти пардохтҳои лизингӣ аз як қатор омилҳо вобаста аст:  

1. Шаклҳои ҳисоб дар байни лизингдиҳанда ва лизинггиранда иборатанд ба се шакл: пулӣ, 

ҷубронпулӣ ё омехта. Тибқи талабот ҳисоби ҳамаи пардохтҳо дар шакли пул гузаронида 

мешавад. Ҷубронпулӣ, пардохтҳоро дар намуди молрасонӣ, ки дар лизинги дастгоҳҳо истифода 

бурда мешаванд ё бо роҳи хизматрасонии байниҳамдигарии лизингдиҳанда ва лизинггиранда 

анҷом меёбад. Ҳисоббаробаркунии омехта – ин дар як вақт ба кор бурдани ҳар ду шаклҳои 

хисоби нишондодашудаи пардохтҳо мебошад. 

2. Таркиби унсурҳои пардохтҳои ба ҳисоб гирифташаванда (фарсудашавӣ, 

хизматрасониҳои иловагӣ ва ғайраҳо) мебошад. 
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3. Усули ҳисоби пардохт (бо маблағи умумии ба қайд гирифташуда, бо пешпардохт, бо 

назардошти хариди амвол аз рӯи арзиши боқимонда, бо назардошти давра ба давра 

ҳисоббаробаркунӣ ва ғайраҳо [3, с. 71-74]. 

Лизинг барои хоҷагиҳои кишоварзӣ, умуман, яке аз шаклҳои сармоягузорӣ ба ҳисоб 

меравад, зеро сармоягузорӣ – ин маблағгузории дарозмуддати молиявӣ ба лоиҳаҳо мебошад, ки 

дар амал татбиқ намудани онҳо боиси афзоиши дороиҳо дар шакли моддӣ ва ғайримоддӣ гашта, 

дар маҷмӯъ боигарии молиявиро меафзояд. Тавсияҳои методӣ оид ба арзёбии лоиҳаҳо 

инвеститсионӣ, ки Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба сохтмон ва меъморӣ аз 21 июни соли 2007 №47 тасдиқ 

намудаанд, пешниҳод мекунад, ки ҳангоми баҳои самаранокии тиҷоратии лоиҳаи 

инвеститсионӣ, барои лизинггиранда намунаҳои алтернативии дарёфти амвол аз ҳисоби 

маблағҳои худӣ, тавассути лизинг ё ба қарзро муайян мекунад. 

Барои муайян намудани самаранокии ин сарчашмаҳо бояд вазъиятҳои зерин ба назар 

гирифта шаванд: 

1. Дастрас будани қарз барои лизинггиранда, 

2. Қарордоди лизингӣ, иҷрои хизматрасониҳои гуногунро ба назар мегирад, ки аз як тараф, 

ба қиматтаршавии қарордод оварда мерасонад, аз тарафи дигар хавфу хатогиҳоро кам мекунанд. 

3. Гирифтани қарз, пардохтани гаравро дар назар дорад. Мутобиқан, муқоисаи 

самаранокии қарз ва лизинг танҳо дар ҳолатҳое имконпазир аст, агар корхона имконияти гаравро 

дошта бошад. 

4. Дарёфт кардани амвол аз ҳисоби маблағҳои худӣ суғуртабандии ҳатмиро талаб 

намекунад, вале ҳангоми истифодаи лизинг суғуртабандии амвол ҳатмӣ мебошад. Ин хароҷоти 

иловагиро талаб менамояд, ки ба истифодаи сармояи гардон оварда мерасонад. 

Дар айни замон, ҳисобҳои самараноки лоиҳаи инвеститсионӣ ҳангоми ҷалб намудани 

амвол дар шароитҳои лизинг талаб менамояд, ки чунин ҳолатҳо ба назар гирифта шавад: 

1. Намудҳои алтернативии татбиқи лоиҳа. 

2. Ба пардохтҳои лизингӣ арзиши амвол ва масрафиёти иҷорагиранда дохил карда 

мешаванд. Арзиши тавозунӣ ва боқимондаи амволи ба иҷора гирифташуда ба ҳисоб гирифта 

намешаванд, зеро дар ставкаҳои пардохти иҷоравӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. 

Маблағгузориҳои ҷудогонаи хароҷоти лизинггиранда оид ба тармими амволи ба иҷорагирифта 

ба арзиши аслии маҳсулот дар марҳалаҳои дахлдор дохил карда мешаванд. 

3. Андоз аз амвол аз рӯи амволи ба иҷорагирифташуда ҳисоб карда намешавад. Хароҷот 

барои суғуртабандии амволи лизингӣ аз тарафи лизинггиранда дар амал татбиқ карда мешавад, 

онҳо ба арзиши аслӣ дар доираҳои муайяни қонунгузории муқаррар карда шуда ҳисоб карда 

мешавад. 

4. Ба таркиби масрафиёти инвеститсионии лизинггиранда маблағҳое ворид карда 

мешаванд, ки ба амалиётҳои лизингӣ алоқаманд мебошанд (масалан як қисми хароҷот аз рӯи 

васлкории дастгоҳҳо) ва масрафиёт барои хариди дастгоҳҳо дар охири мӯҳлали қарордод. 

5. Дар амалияи шароитҳои манфиатҳои мутақобилаи лизингдиҳанда ва лизинггиранда дар 

асоси таҳлили бизнес нақшаҳо аз тарафи лизингдиҳанда бо гузаронидани ҳисоби мутобиқ 

муайян карда мешаванд. Қарордодҳо метавонанд ивазшавӣ андозаҳои пардохтҳои лизингиро 

пешбинӣ намоянд, ин имконият медиҳад мушкилоти муваққатии лизинггирандаро ки дар давраи 

азхудкунии иқтидорҳои воридкардашуда ё давраҳои ҷудогона ба вуҷуд омадаанд ба ҳисоб гирад 

[4].  

Лизинг барои соҳаи кишоварзӣ бештар дар шакли дастгирии давлатӣ зуҳур меёбад. Бо 

мақсадҳои муътадилсозии истеҳсолоти кишоварзӣ ва таъмини устувори олотҳои зарурии он, 30 

ноябри соли 2007 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 597 «Дар бораи ташкили таъмини 

маҷмааи агросаноатӣ бо маҳсулоти мошинсозӣ дар асоси иҷораи дарозмӯҳлат (лизинг)» қабул 

карда шуд. Бо қабули ин қарор марҳалаи аввалини ташаккулдиҳии бозори хизматҳои лизингӣ 

дар кишоварзӣ кушода шуд, ки дар чорчӯбаҳои он ҳалли муаммоҳои зерини корхонаҳо ба назар 

гирифта шудаанд: 

1. Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷораи молиявӣ (лизинг)» 

вазифаи асосӣ таъмини эҳтиёҷоти хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), корхонаҳою ташкилотҳои 

ҳамаи шаклҳои моликият ва ашхоси воқеӣ бо техникаи кишоварзӣ, қисмҳои эҳтиётӣ, 

гузаронидани кору хизматрасонӣ мутобиқи хизматрасониҳои техникӣ ва дар асоси тиҷорат ба 

даст овардани фоида мебошад. 
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Бо ин сабаб масъалаи мубрам муайян намудани самаранокии иқтисодии қарз ва лизинг 
ҳамчун шакли фоидаовари маблағгузорӣ ба ҳисоб меравад. 

Ҳам ба иҷораи молиявӣ ва ҳам қарз корхонаи кишоварзӣ бояд як қисми маблағро ҷуброн 
намояд. Маъмулан, пешпардохт барои лизинг ва қарз аз 10 то 30 дарсади маблағро ташкил 
медиҳад. Дар сурати қарзи бонкӣ таҷҳизоти гирифташуда чун гарав гузошта мешавад ва дар 
ҳолати лизинг моликияти лизингдиҳанда боқӣ мемонад ва бояд суғурта карда шавад. Агар 
умуман дар бораи хароҷотҳо сухан равад, пас дар ҳар ду ҳолат пардохти қарзи асосӣ, фоизи қарз 
ва хароҷотҳои комиссионии бонк, марзаи ширкатҳои лизингиро дар бар мегирад.  

Душворӣ ҳангоми интихоби лизинг ва қарз дар он зуҳур меёбад, ки лизингдиҳандагон ба 
лизинггирандагон фақат нақшаи пӯшондани маблағҳоро нишон медиҳанд, на маблағи дохилии 
маблағгузорӣ ва фоидаи худро, ки ба пардохтҳои лизингӣ дохил мешавад. 

Ҳисобҳои самаранокии маблағгузорӣ тавассути лизинг ва қарз бо назардошти: 

 пардохтҳои қарзӣ бо муқоисаи нақшаи пардохтҳои лизингӣ; 

 пардохтҳои лизигӣ; 

 самараи пардохти андозҳо барои қарз ва нақшаи пардохтҳои лизингӣ; 

 овардани арзиши қарз ва схемаи пардохтҳои лизингӣ бо назардошти самараи пардохти 
андозҳо бо истифода аз методологияи дисконтии воридоти маблағҳо; 

 баҳои муқоисавии натиҷаҳои молявии гирифтани қарз ва пардохтҳои лизингӣ. 
Бо истифода аз шартҳои дар боло қайдшуда, бо мақсади ёфтани самаранокии қарз ва 

пардохтҳои лизингӣ дар кор нишондиҳандаи PV – арзиши бозҳисобшудаи пардохт, ки арзиши 
пардохтҳои ояндаро бо нархҳои имрӯза муайян мекунад дар мисоли муайян ҳисоб карда 
шудаанд. Ин нишондиҳанда дар ҳар як давраи пардохт ҳисоб карда шуда, сипас ҷамъ карда 
мешавад, ки дар ҷадвалҳои 1 ва 2 оварда шудааст. Ставкаи дисконтӣ 13% дар назар дошта 
шудааст. 

1. Гирифтани қарз барои хариди таҷҳизот ба 33 ҳаз. сомонӣ баробар буда, меъёри истеҳлок 
ба 10% ва муҳлати истифода ба 10 сол баробар аст. Истеҳлок бо истифода аз методи маъмулӣ 
барои баҳисобгирии бухгалтерӣ ва ҳисоби андоз аз моликият истифода мешавад. Истифодаи 
маблағҳои қарзӣ барои се сол дар назар дошта шудааст. Қарз ҳар семоҳа бо ҳиссаи баробар ва 
фоизи қарз низ пардохт карда мешавад. 

2. Гирифтани таҷҳизот бо истифодаи лизинг (дар тавозуни лизингдиҳанда). Арзиши 
таҷҳизот 33 ҳаз. сомонӣ. Арзиши аввала 3,3 ҳаз. сомонӣ, муҳлати лизинг се сол, меъёри истеҳло 
10%. Меъёри истеҳлок то охири муҳлати лизинг 14,29%, коэффитсенти истеҳлои бо суръат -3, 
ставкаи фоизи лизингдиҳанда - 15%, ҳавасмандии лизингдиҳанда - 2,7%, ставка дисконтӣ - 13%, 
ставкаи андоз аз моликият - 2,2%, суғурта - 0,24% аз арзиши таҷҳизот. 

Пардохти лизингӣ ба худ арзиши аввалаи таҷҳизот, суғурта, фоизи пардохти қарзи 
лизингдиҳанда, андоз аз моликият, агар таҷҳизот дар тавозуни лизингдиҳанда бошад таҷассум 
мекунад. 

Ҷадвали 1 
Ҳисоббаробаркунӣ барои таҷҳизот дар солҳои 2018-2027 

Воситаи хариди 
таҷҳизот 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Ҳамагӣ 

Қарз 17,18 15,01 12,85 0,47 0,40 0,33 0,25 0,18 0,11 0,04 46,82 

Арзиши ҳисобшуда 15,20 11,76 8,91 0,29 0,22 0,16 0,11 0,07 0,04 0,01 36,75 

Лизинг 15,26 13,55 11,85 0,54 0,53 0,52 0,50 0,49 0,48 0,48 44,23 

Арзиши харид - 3,30 - 

Арзиши ҳисобшуда 13,50 10,61 8,21 0.33 0,29 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 33,91 
 

Дар асоси ҳисобҳои кардашудаи ҷадв. 1, арзи бозҳисобшуда-PV – пардохтҳо барои 
таҷҳизот, қарз ва лизинг оварда шудааст. Муқоисаи нишондиҳандаҳои овардашуда аз он гувоҳӣ 
медиҳанд, ки хариди таҷҳизот тавассути лизинг ба андозаи 2,84 ҳаз. сомонӣ (33,91-36,75) нисбат 
ба истифодаи қарз арзонтар аст. 

Масъалаи дигар ин пардохтҳои андоз ба ҳисоб меравад, ки самаранокии он дар солҳо 2018-
2027 (ҷадв. 2) оварда шудааст. 

 Ҷадвали 2 
Ҳисоби андоз аз фоида бо назардошти арзиши таҷҳизот дар солҳои 2018-2027 

Воситаи хариди  
таҷҳизот 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Ҳамагӣ 

Қарз 17,18 15,01 12,85 0,47 0,40 0,33 0,25 0,18 0,11 0,04 46,82 

Даромадҳо 1,90 1,47 1,03 0,75 0,74 0,73 0,71 0,70 0,68 0,67 9,36 

Арзиши ҳисобшуда 1,68 1,15 0,71 0,46 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 5,74 
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Лизинг 15,26 13,55 11,85 0,54 0,53 0,52 0,50 0,49 0,48 0,48 44,23 

Даромадҳои пулии тоза 3,05 2,71 2,37 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 8,85 

Арзиши ҳисобшуда 2,70 2,12 1,64 0.07 0,06 0,05 0,04 0.04 0.03 0.03 6,78 
 

Самараи пардохти андоз аз ҳисоби пардохтҳои лизингӣ 1,04 ҳаз. сомонӣ (6,78-5,74) нисбат 
ба қарз зиёд аст, ки бори дигар доир ба самаранокии лизинг ҳам барои лизинггиранда ва ҳам 
давлат баландтар аст. 

Барои муқоисаи самаранокии иқтисодии ба сифати нишондиҳандаи хотимавӣ 
нишондиҳандаи аз арзиши овардашуда пардохтҳои андозиро тарҳ мекунем (ҷадв. 3). 

Ҷадвали 3 

Натиҷаи молиявии самаранокии қарз ва лизинги молиявӣ 

Нишондиҳандаҳо 

Қарз барои се сол бо шарти 

пардохти баробари ҳар семоҳа бо 

назардошти фоиз 

Лизинги таҷҳизот дар 

тавозуни лизингдиҳанда 

Ҷамъи хароҷотҳо ба арзиши 

таҷҳизот 
36,75 33,91 

Самараи ҳисобкардашуда аз ҳисоби 

андоз аз фоида 
5,74 6,78 

Арзиши ҳисобкардаи таҷҳизот бо 

назардошти кам кардани андоз аз 

фоида 

31,01 27,12 

Самараи андоз аз фода нисбат ба 

арзиши аввалаи таҷҳизот 
15,61 20,0 

 

Аз таҳлили кардашуда бармеояд, ки арзиши хариди таҷҳизот тавассути лизинг ба 27,12 ҳаз. 
сомонӣ (20% аз арзиши аввалаи таҷҳизот, вале тавассути қарз - 31,01 ҳаз. сомониро ташкил 
медиҳад (15, 61% арзиши аввалаи таҷҳизот), ки 3,89 ҳаз. сомонӣ (+3,39%) нисбат ба истифодаи 
қарзи бонкӣ арзонтар аст. 
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САМАРОНИКИИ ИҚТИСОДИИ ЛИЗИНГИ МОЛИЯВӢ ДАР КИШОВАРЗӢ 
 

Дар мақола самаранокии лизинги молиявӣ нисбат ба дигар роҳҳои сармогузории иқтисодиёт нишон 
дода шудааст. Дар он ба асосҳои назариявӣ ва ҳисоби самаранокии лизинг диққати махсус дода шудааст. 
Муаллифон тавонистаанд дар мисоли муайян самаранокии лизинги молиявиро то солҳои 2027 ҳисоб 
намоянд. 

КАЛИДВОЖАҲО: лизинги молиявӣ, сармоягузории иқтисодиёт, самаранокии иқтисодӣ. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

В статье показаны эффективность финансового лизинга по сравнению другими методами 
инвестиции в экономике. Основное внимание уделяется теоретическим основам и расчётам 
эффективности лизинга. Авторы смогли определить эффективность финансового лизинга до 2027 года на 
конкретном примере. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финансовый лизинг, экономическое инвестирование, экономическая 
эффективность. 

 

ECONOMIC EFFICIENCY OF FINANCIAL LEASING IN AGRICULTURE 
 

The article shows the effectiveness of financial leasing compared to other methods of investment in the 
economy. The main attention is paid to the theoretical foundations and calculations of leasing efficiency. The 
authors were able to determine the effectiveness of financial leasing until 2027 on a specific example. 

KEY WORDS: financial leasing, economic investment, economic efficiency. 
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БАҲОИ СИФАТИ ЗИНДАГИИ АҲОЛИИ ДЕҲОТ 
 

Кабиров С.Ҷ. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

Баҳодурова Қ.К. 
Институти иқтисодиёти Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон 

Гулов И.Ҳ., Тоҳирҷонов Б.Т., Ашурзодда С.  
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Сатҳи зиндагии аҳолӣ бо мафҳуми камбизоатӣ аз рӯи даромадҳо алоқаманд аст. Он шахси 
мутлақ камбизоат ҳисобида мешавад, ки даромади он аз хароҷоти минимуми зиндагӣ паст 
муқарраркардашуда пасттар қарор дорад. Сатҳи зиндагии аҳолӣ дар худ категорияи иқтисодиро 
инъикос менамояд. Ин сатҳ таъмин будани аҳолиро бо неъматҳои моддии зарурӣ ва хизматҳо 
баҳо медиҳад. Сатҳи зиндагӣ – ин сатҳи некӯаҳволии аҳолӣ, истеъмоли неъматҳои моддӣ ва 
хизматҳо, маҷмӯи шароит ва нишондиҳандаҳо мебошад, ки андозаи қаноатмандии эҳтиёҷоти 
асосии ҳаётии одамонро таъмин менамоянд [1]. 

Инсон аз сифати паст азият мекашад ва қаноатмандиро аз сифати баланди зиндагӣ, 
новобаста аз бахшҳо фаъолият дар тиҷорат ва зиндагии шахсӣ ҳис мекунад. Бинобар ин, сифати 
баланди шароити зиндагӣ ба инсон ба таври доимӣ зарур аст. Инсон худаш ба беҳтар намудани 
сифати зиндагӣ кӯшиш менамояд: таҳсил мекунад, меҳнат мекунад, ба зинаҳои мансабӣ кӯшиш 
мекунад, ҳамаи қувваро ба он равона мекунад, то ки дар ҷомеа эътибор пайдо кунад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даҳ соли охир баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии 
деҳот мушоҳида мешавад, вале фарқияти ақибмонӣ нисбат ба шаҳриҳо ҳар сол зиёд мешавад. 
Захираҳои дар ихтиёрдошта, ба ҳисоби миёнаи ҳар нафар аҳолии хонаводаҳои деҳот ба таври 
назаррас аз шаҳрҳо паст аст. Субъектҳои хоҷагидорӣ, бахши аграрии иқтисодиёти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз ташкилотҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) (ХДФ), хоҷагиҳои 
ёрирасони шахсӣ (ХЁШ) иборатанд. Дар соли 2018 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ба 1 гектар 
киштзори кишоварзӣ дар ташкилотҳои кишоварзӣ - 70,6 сомонӣ, дар хоҷагиҳои деҳқонӣ 
(фермерӣ) - 1318,8 сомонӣ ва дар хоҷагиҳои аҳолӣ - 45339,0 сомониро ташкил намуд. 
Нишондиҳандаҳои хоҷагиҳои аҳолӣ нисбат ба корхонаҳои кишоварзӣ қариб 64 баробар ва 
нисбат ба хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) 34,4 баробар зиёданд. Дар ин ҳолат 25,1 фоизи киштзор 
дар ихтиёри ташкилотҳои кишоварзӣ, 72,7 фоизи киштзор дар ихтиёри хоҷагиҳои деҳқонӣ 
(фермерӣ), танҳо 2,2 фоизи киштзор дар ихтиёри хоҷагиҳои аҳолӣ қарор дорад. Динамикаи 
нишондиҳандаҳои асосии истеҳсолии корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
ҷадвали 1 пешниҳод карда шудааст. 

Ҷадвали 1 
Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти истеҳсолии субъектҳои хоҷагидорӣ бахши 

аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Нишондиҳандаҳо 
Ташкилотҳои 

кишоварзӣ 
Хоҷагиҳои 

аҳолӣ 
Хоҷагиҳои деҳқонӣ 
(фермерӣ) (ХДФ) 

Ҳамагӣ 

Миқдори хоҷагиҳо 6380 359393 161574 527347 

Ҷамъи замин, ҳаз. га 1773,4 153,4 5127,6 7054,4 

Аз он ҷумла, обӣ, ҳаз. га 18,1 80,0 489,5 587,6 

Аз ин инҳо: шудгор, ҳаз. га 115,0 105,5 538,5 758,6 

Аз он ҷумла: обӣ, ҳаз. га 83,5 62,5 371,0 517,0 

Боғу токзорҳои бисёрсола, ҳаз. га 28,0 25,5 112,5 166,0 

Аз он ҷумла обӣ, ҳаз. га 21,2 17,6 88,9 127,7 

Боғҳо, ҳаз. га 20,2 32,6 83,6 136,4 

Аз он ҷумла, обӣ ҳаз. га 16,2 24,0 68,7 108,9 

Токзорҳо, ҳаз. га 5,6 10,5 22,1 38,2 

Аз он ҷумла обӣ, ҳаз. га 3,0 8,4 14,4 25,8 

Алафзорҳо, ҳаз. га 4,0 - 13,6 17,6 

Аз он ҷумла обӣ, ҳаз. га 0,1 - 1,1 1,2 

Шумораи кормандон, ҳаз. нафар 291,0 781,1 1233,4 2305,5 

Ҳаҷми маҷмӯи маҳсулот, млн. сомонӣ 1261,2 13473,9 6967,4 21577,8 

Аз он ҷумла, растанипарварӣ 906,4 6955,0 6762,4 14623,7 

- чорводорӣ 230,1 6518,9 205,0 6954,1 

Ҳаҷми маҷмӯи маҳсулот ба 1 га 
киштзор, сомонӣ 

10,8 4,4 19,6 34,8 

Ҳаҷми маҷмӯи маҳсулот ба 1 
корманд, сомонӣ 

710,6 45339,0 1318,8 3058,8 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯи маҷмӯаи омории «Бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», 2016. – С. 39 
(синну соли аҳолӣ 15-49 сола). 
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Ҳамон тавре ки аз маълумотҳои дар ҷадвали 1 овардашуда маълум аст дар ҷумҳурӣ 527347 

субъектҳои кишоварзӣ мавҷуд аст. Аз онҳо: ташкилотҳои кишоварзӣ- 6389 адад, хоҷагиҳои 

ёрирасони шахсӣ (ХЁШ) - 35393 ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) (ХДФ) - 161574 ададро ташкил 

медиҳанд. Ҳамагӣ дар ихтиёри субъектҳои кишоварзӣ 1054,4 ҳазор гектар замин қарор дорад. Аз 

маълумотҳои ҷадвали мазкур ҳулоса баровардан мумкин аст, ки то чӣ андоза омили муҳими 

истеҳсолоти кишоварзӣ - замин оқилона истифода бурда мешавад. Аз ҷадвал маълум мешавад, 

ки ба корхонаҳои кишоварзӣ - 1773,4 ҳазор гектар, ба хоҷагиҳои ёрирасонишахсӣ - 153,4 ҳазор 

гектар, ба хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) - 5127,6 ҳазор замин вобаста карда шудааст. Таносуби 

бештари заминҳои кишт - 72,6 фоиз ба хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), 25,1 фоиз ба корхонаҳои 

кишоварзӣ, 2,2 фоиз ба хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ рост меояд. 

Вале маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ ба миқдори замини вобасташуда мувофиқат 

намекунад. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ба ҳисоби як нафар корманд дар ҷумҳурӣ дар ҳамаи 

сохторҳо 9359,3 сомониро ташкил кард. Ин нишондиҳанда дар корхонаҳои давлатии кишоварзӣ 

4333,3 сомонӣ, дар хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) 5648,9 сомонӣ ва дар хоҷагиҳои ёрирасони 

шахсӣ 17249,7 сомониро ташкил медиҳад, ки ҳамин нишондиҳанда аз нишондиҳандаи 

корхонаҳои кишоварзии давлатӣ қариб 4,0 баробар ва аз хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) 3,0 

баробар зиёд аст.  

Ба таври умум маълумотҳои ҷадвлаи 2.3.1 дар бораи оқилона истифода бурдани замин дар 

субъектҳои мухталифи истеҳсолкунандаи маҳсулоти кишоварзӣ гувоҳӣ медиҳад. Самаранокии 

бештарро шаклҳои хурди ташкилоти кишоварзӣ, бахусус хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ нишон 

медиҳанд. 

Ба шарофати ислоҳот, ки дар соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2018 

афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД) дар сатҳи 6,5 фоиз ва даромадҳои пулии аҳолӣ 8,2 

фоиз, музди кори ҳармоҳаи як корманд 17,5 фоиз зиёд шуданд [2, с. 10-13]. 

Дар натиҷаи баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ даромадҳои пулии 

аҳолӣ ва бахши буҷети оилавии сокинони деҳот баланд шуданд. 

Соҳаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди иқтисодиёти ҷумҳурӣ нақши калон 

мебозанд. Маълумотҳои омории солҳои 2011-2017 нишон медиҳанд, ки ба ҳисоби миёна 22,5 

фоизи Маҷмӯи Маҳсулоти Дохилии мамлакатро дар соҳаи кишоварзӣ истеҳсол карда мешавад.  

Ҷадвали 2 

Ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ бо нархҳои муқоисавии соли 2017, млн. сомонӣ 
 

Нишондиҳандаҳо 2013 2014 2015 2016 2017 
2017 нисбат 

ба соли 2013 

Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 40525,5 45606,6 48408,7 54479,1 61093,6 1,50 

Кишоварзӣ, шикор ва хоҷагии 

ҷангал, моҳипарварӣ ва 

моҳидорӣ 

8279,9 10692,6 10617,4 11100,5 12866,9 1,55 

Кишоварзӣ ба ҳисоби фоиз 

нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти 

хохилӣ 

20,4 23,5 21,9 20,4 21,1 - 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф: аз рӯи маҷмӯаи омории Бюлетени омори бонкӣ. Бонки миллии Тоҷикистон, 2016, 

12 (245). – С. 11. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018. – С. 202-204. 
 

Ҳамон тавре, ки аз маълумотҳои дар ҷадвали 2 овардашуда дида мешавад Маҷмӯи 

Маҳсулоти Дохилии (ММД) мамлакат дар соли 2017 нисбат ба соли 2013 ба андозаи 1,5 баробар 

зиёд шудааст. Дар давраи таҳқиқшаванда мутобиқан ММД соҳаи кишоварзӣ низ ба андозаи 1,55 

баробар афзудааст. 

Кишоварзӣ яке аз соҳаи асосии иқтисодиёти миллӣ мебошад ва 21,06 фоизи ММД 

мамлакатро ташкил медиҳад. Ҳеҷ як дигар соҳа ба ин дараҷа ҳиссаи назаррасро дар сохтори 

ММД-и ҷумҳурӣ ташкил намедиҳад. Вале чӣ тавре ки маълум аст, кишоварзӣ бештар осебпазир 

ва соҳаи ғайримуътадил мебошад, зеро барои рушди вай бисёр омилҳои табиӣ, иқлимӣ, экологӣ 

ва дигарҳо таъсир мерасонанд. Бинобар ин ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон лозим аст, ки ба 

соҳаи мазкур ҷиддӣ диққат диҳад. 

Фаъолияти асосии кишоварзӣ ба истеҳсоли ашёи хом барои соҳаи саноатӣ ва озуқаворӣ 

равона карда шудааст. Масалан, дар соли 2000-ум дар деҳот 89,7 фоизи хароҷоти оилаҳо барои 

хариди молҳои озуқаворӣ ва боқимонда барои хариди молҳои ғайриозуқаворӣ ва пардохти 

хизматҳо рост омад. Ин нишондиҳандаҳо дар соли 2013-ум дар деҳот 65,3 фоиз ва дар соли 2017-

ум 48,8 фоизро барои хариди молҳои озуқаворӣ ташкил медиҳанд. Имконияти шаҳрвандон барои 
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хариди молҳои маишӣ, пардохти ҳаққи хизматҳо ва фароғат ва ё барои пасандози як қисми 

даромадҳои худ сол аз сол афзуда истодааст. 

Мувофиқи нишондиҳандаҳои бонкӣ пасандозҳои аҳолӣ сол ба сол меафзоянд. 

Пасандозҳои бонкии аҳолӣ дар соли 2011-ум 4,4 миллиард сомонӣ, дар соли 2016 ин 

нишондиҳанда низ зиёд шуда 9,2 миллиард сомониро ташкил дод. Яъне дар мудати панҷ сол ин 

пасандозҳо 4,8 баробар зиёд шудаанд. 

Афзоиши муътадили нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ба пастравии сатҳи камбизоатӣ 

мусоидат кард. Агар дар соли 2013 ин нишондиҳанда ба 38,5 фоиз баробар буд, пас дар соли 2018 

то ба 30,3 фоиз паст шуд. Тибқи баҳои Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

сатҳи камбизоатӣ дар соли 2020 то ба 20 фоиз паст мефарояад. 

Бисёр муҳим аст, ки дар қатори тамоюлоти мусбӣ дар рушди кишоварзӣ вазифаҳои дар 

оянда баланд бардоштани некӯаҳволии сокинони деҳот гузошта шуданд. Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор дошт, ки «Ҳадафи муҳимтарини 

ислоҳоти аграрӣ дар солҳои минбаъда рушди зерсохторҳои кишоварзӣ ва таъмини зиндагии 

муносибу арзандаи аҳолии деҳот боқӣ мемонад» [3]. 

Вобаста ба ин Президент дар назди Ҳукумат вазифа гузоштанд «Бо назардошти ин ба 

Ҳукумати мамлакат зарур аст, ки оид ба дастгирии бахшҳои аграрӣ, бахшҳо оид ба аз нав 

коркарди маҳсулоти он ва ҳавасмандгардонии истеҳсолкунандаҳои маҳсулоти кишоварзӣ нисбат 

ба самаранок истифода намудани захираҳои обузамин тадбирҳои иловагӣ андешад (қабул кунад), 

ба изҳороти мазкур пурра мувофиқат мекунад. Ҳамчунин оид ба ҷалби инвеститсияҳои 

(сармоягузории) дохилию хориҷӣ барои азхудкунӣ ва обёрии заминҳои нав қувваи тақвият 

бахшанд сарф кардан лозим аст» [3]. 

Барои баҳо додан ба сатҳи даромаднокии ҳамаи табақаҳои аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таъмин, инчунин сокинони шаҳрҳо ва аҳолии деҳот таҳлили андозаи даромадҳои хонаводаҳои аз 

рӯи ҷои истиқомат гузаронида шуд. 

 Дар ҷадвали 3 муқоисаи андозаҳои даромадҳои хонаводаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи 

маҳалли истиқоматӣ оварда шудааст. 

Ҷадвали 3 

Ҳайати (таркиби) маҷмӯи даромади хоҷагиҳои хонаводаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

солҳои 2013-2017 

Даромадҳо 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 бо фоиз 

нисбат ба соли 

2013 

Захираҳои дар ихтиёрдошта дар як моҳ, сомонӣ, ҳамагӣ 

Шаҳр 304,2 339,1 344,9 371,8 410,0 134,8 

Деҳа 289,8 308,7 280,7 343,7 361,2 124,6 

Фосила байни шаҳр ва деҳа 14,4 30,3 64,2 28,1 48,8 Х 

Шаҳр бо фоиз нисбат ба деҳа 105 109,8 122,8 108,2 113,5 Х 

аз он ҷумла, даромади пулӣ 

Шаҳр 220,9 255 268,3 274,9 298,5 135,1 

Деҳа 118,6 136,8 144,5 154 167,2 137,2 

Фосила байни шаҳр ва деҳа 102,3 118,2 123,8 120,9 132,3 Х 

Шаҳр бо фоиз нисбат ба деҳа 186,2 186,4 185,6 178,5 178,5 Х 

арзиши мадохилоти натуралӣ 

Шаҳр 1,9 3,5 1,4 1,9 1,3 68,4 

Деҳа 73,4 46,8 20,8 58,8 26,7 36,4 

Фосила байни шаҳр ва деҳа -71,5 -43,4 -19,4 -56,9 -25,4 Х 

Шаҳр бо фоиз нисбат ба деҳа 2,6 7,4 6,8 3,3 4,9 Х 

Маблағи воситаҳои ҷалб кардашуда ва пасандозҳои хароҷотшуда 

Шаҳр 81,4 81,9 79,8 91,4 106,1 130,3 

Деҳа 97,7 98,5 81,6 96,5 121,5 124,4 

Фосила байни шаҳр ва деҳа -16,3 -16,6 -1,77 -5,1 -15 Х 

Шаҳр бо фоиз нисбат ба деҳа 83,3 83,1 97,8 94,8 87,3 Х 
 

Маълумотҳои овардашуда фарқияти мавҷударо дар даромадҳои аҳолии шаҳрҳо дар 

муқоиса бо сокинони деҳот нишон медиҳанд. 

Гарчанде, ки баъзе муътадилӣ дар таносуби афзоиши даромадҳои аҳолии шаҳрҳо ва деҳот 

аз соли 2013 то соли 2017 оид ба захираҳои дар ихтиёрдошта ва маҷмӯи даромад мушоҳида 
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мешавад, вале ҳанӯз ҳам фарқияти назаррас боқӣ мондааст. Масалан, ин фарқият дар 

нишондиҳандаи захираҳои дар ихтиёрдошта 22,8 фоиз, дар нишондиҳандаи даромадҳои пулӣ 

бошад 1,6 баробар мушоҳида мешавад. Дар ин ҳолат, сарфи назар азон ки даромадҳо аз рӯи 

арзиши мудохилоти натуралӣ дар сокинони деҳот зиёд аст, ин ба баландшавии некӯаҳволии 

аҳолии деҳот, дар муқоиса бо сокинони шаҳрҳо нишон намедиҳад. 

Таҳлили иҷрои Барномаи рушди кишоварзӣ барои солҳои 2013-2018 аз он гувоҳӣ медиҳад, 

ки рушди соҳаи кишоварзӣ ба афзоиши даромадҳои на чандон таъсири зиёд мерасонад. Бинобар 

вазифа гузошта мешавад, ки бо роҳҳо ва усулҳои мухталиф сатҳи даромаднокии аҳолии деҳот 

баланд бардошта шавад. 

Яке аз роҳҳои асосии баланд бардоштани даромадҳои аҳолии деҳот афзоиши маҳсулнокии 

истеҳсолоти кишоварӣ мебошад, ки вайро бе техника, технологияҳои нав, усулҳои муосири 

парваришу афзун намудани маҳсулоти кишоварзӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. Дар ояндаи 

дурбинона дар раванди наздикшавии онҳо, баланд бардоштани даромадҳо аз сураъати афзоиши 

маҳсулнокии меҳнат, инчунин аз баъзе пешравии ҳавасмандкунандаи афзоиши даромадҳо 

мустақиман вобастагӣ дорад. Бешубҳа, таалуқ доштан ба назарияи иқтисодиёт, ин гуна ояндаи 

пешбинона асоснок карда шудааст. Вале таносуби эҳтиёҷот амалан ба стандартҳои (меъёрҳои) 

иҷтимоии ватанӣ ва ҷаҳонӣ чӣ тавр баҳогузорӣ карда шавад? бо ёрии таҳлили дар поён 

овардашуда имконият дорад мо ба саволи мазкур ҷавоб дода тавонем. Таҳлили 

нишондиҳандаҳои муқарраркардашударо, ки сатҳи некӯаҳволии аҳолиро ошкор менамоянд, аз 

қабили масалан: захираҳои дар ихтиёрдошта, даромадҳои маҷмӯӣ ва пулиро овардан мумкин аст. 

Дар ин ҷо пастшавии андозаи пакетро, ки аз фонди ҷамъиятӣ, кӯмакпулиҳои (дотатсияҳо)-и пулӣ 

пардохта мешаванд, онҳо дар собиқ, дар замони Шӯравӣ барои таҳсилоти бепул (ройгон), 

хизматрасонии тиббии ройгон, истироҳат, манзили имтиёзнок ва ғайраҳо истифода мешуданд, 

қайд кардан мумкин аст. 

Маслаан, дар маълумотҳои омори Ҳукумат нишондиҳандаи миёнаи афзоиши даромадҳои 

ҳамаи аҳолӣ оварда мешаванд, ки дар он ҷо фарқияти даромадҳо вобаста ба маҳалли истиқомат, 

фаъолияти меҳнатӣ, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва ғайра дида намешавад, мо фарқияти даромадҳои байни 

аҳолии шаҳрҳо ва деҳотро ҷудо кардем. Даромадҳои пасти сокинони деҳот нисбат ба аҳолии 

шаҳрҳо, ҳамчунин дар суръатҳои афзоиши даромадҳо (ҷадвали 4) таъқиб карда мешаванд.  

Ҷадвлаи 4 

Суръати афзоиши даромадҳои хонаводаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи маҳалли истиқомат 

дар солҳои 2013-2017 ба ҳисоби фоиз 

Нишондиҳандаҳо 

Шаҳр Деҳот 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

нис.ба 

2012 

нис.ба 

2013 

нис.ба 

2014 

нис.ба 

2015 

нис.ба 

2016 

нис.ба 

2012 

нис.ба 

2013 

нис.ба 

2014 

нис.ба 

2015 

нис.ба 

2016 

Маҷмӯи даромад 113,9 111,5 101,8 107,8 110,3 113,3 106,6 91,0 122,5 105,1 

аз он ҷумла: 

- даромадҳои 

меҳнатӣ 

116,4 114,0 105,8 103,2 108,0 116,9 112,3 105,3 108,2 108,0 

- трансфертҳои 

иҷтимоӣ 
115,6 137,8 0,99 94,5 115,6 133,7 135,6 107,1 97,3 111,9 

Арзиши мадохилоти 

натуралӣ 
72,0 184,0 41,0 136,4 57,9 108,0 64,0 45,0 282,1 45,8 

Маблағи воситаҳои 

ҷалбкардашуда ва 

пасандозҳои 

хароҷотшуда 

109,0 101,0 97,5 114,6 116,1 111,1 101,0 83,0 118,3 125,9 

Манбаъ: Нишондиҳандаҳои асосии таҳқиқоти буҷетҳои хоҷагиҳои хонаводаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2016. – С. 13-16, 2018. – С. 13-15. 

 

Таҳлили маълумотҳои овардашуда нишон медиҳанд, ки то соли 2017 ҳамасола афзоиш оид 

ба захираҳои дар ихтиёрдошта, даромадҳои пулии аҳолии шаҳрҳо, нисбат ба афзоиши ин 

нишондиҳандаҳо деҳотиён баланд буд. Нишондиҳандаҳои суръати афзоиш аз рӯи арзиши 

мадохилоти натуралӣ дар ҳарду категорияи сокинон пастмешаад, вале суръати пастравии 

даромадҳои моддаи мазкур дар деҳотиён нисбат ба сокинони шаҳрҳо баланд аст. 

Ҳамчунин, аз рӯи маълумотҳои ҷадвали 4 қайд карда шудааст, ки аз соли 2013 то соли 2017 

суръати афзоиши захираҳои дар ихтиёрдоштаи деҳотиён бо нишондиҳандаҳои дахлдори 

шаҳриён баланд буд. Бо вуҷуд ин фарқияти калон дар даромадҳои сокинони деҳот ва шаҳрҳо 
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мушоҳида мешавад, охирин (шаҳриҳо) афзоиши мутлақи даромадҳои аҳолии деҳот пеш 

мегузарад ва фарқияти мутлақ дар даромадҳои аҳолии шаҳрҳо ва деҳот дар соли 2016 кайҳо ба 

64,4 сомонӣ ва ё ба 22,5 фоиз расид. 

Афзоиши пасти даромадҳои деҳотиён нисбат ба аҳолии шаҳрҳо дар нишондиҳандаҳои 

пасти қобилиятнокии харидории аҳолии деҳот тасдиқи худро меёбад (ҷадвлаи 5). 

Мувофиқи маълумотҳои таҳқиқоти буҷетҳои хоҷагиҳои хонаводаҳо мо таҳлил 

гузаронидем нишондиҳандае, ки сабати истеъмолӣ 438,4 (2017) сомониро ташкил медиҳад ва на 

ҳар як оила ин гуна иқтидорро дорад, то ки худашро таъмин намояд. Масалан, агар оила аз шаш 

нафар иборат бошад, дар он сурат барои таъмини онҳо 5 х 438,4 сомонӣ = 2192 (4,3 нафар, дар 

он сурат мутобиқан 1753,6, 1315,2) талаб карда мешавад, яъне 11 номгӯи маҳсулот, ки онҳо ба 

таркиби сабати истеъмолӣ дохил мешаванд, барои ин оилаҳои дар боло нишон додашуда 

дастнорас мебошанд. Аз ин бармеояд, ки то ба ҳол сатҳи рӯзгузаронии аҳолии деҳот дар сатҳи 

даркорӣ қарор надорад, бинобар ин оид ба масъала ҷиддӣ фикр кардан зарур аст, гарчанде қисми 

назарраси аҳолии мамлакат бо ҷои кори доимӣ таъмин нестанд ва он қисми боқимондаи аҳолӣ , 

ки кор мекунад музди кори дахлдор, яъне муносиб намегиранд. 

Ҷадвлаи 5 

Қобилиятнокии харидории захираҳои дар ихтиёрдоштаи хонаводаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба маҳалли истиқоматӣ ва музди кори кормандон, миқдори маҷмӯи ҳади ақал (ПМ),  

дар як моҳ 
 

 

Солҳо 

 

 

 

 

ПМ ба 

ҳисоби 

миёна ба 

ҳар сари 

аҳолӣ 

(озуқа 

ворӣ) 

Ҳисоби миёнаи 

пулгузаронӣ, музди кори 

кормандон, сомонӣ 

Қобилиятнокии 

харидории музди кори 

кормандон, дар ПМ 

Қобилиятнокии 

харидории захираҳои 

дар ихтиёрдоштаи 

хонаводаҳо, дар ПМ 

дар 

иқтисо-

диёти ҶТ 

дар 

кишоварзӣ 

дар 

иқтисо-

диёти ҶТ 

дар 

кишоварзӣ 

дар 

маҳалҳои 

шаҳрҳо 

дар 

маҳалҳои 

деҳот 

2011 285,5 442,13 137,90 1,55 0,48 0,84 0,78 

2012 312,5 555,29 158,85 1,78 0,51 0,85 0,79 

2013 354,1 694,89 213,26 1,96 0,60 0,84 0,78 

2014 366,5 816,27 251,33 2,23 0,69 0,89 0,66 

2015 379,6 878,91 278,18 2,32 0,73 0,87 0,65 

2016 389,3 962,16 303,04 2,47 0,78 0,93 0,78 

2017 438,4 1144,2 451,5 2,61 1,03 - - 
Манбаъ: Нишондиҳандаҳои асосии таҳқиқоти буҷетҳои хоҷагиҳои хонаводаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2015. – С. 14-18. Омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. – Душанбе, 2018. – С. 122. 
 

Фосила дар қобилиятнокии харидории музди кор дар хоҷагии халқ ва дар дармадҳои 

аҳолии деҳот аз 1,55 ва 0,48 фоизи ризқу рӯзии минимуми рӯзгузаронӣ дар соли 2011 то ба 2,47 

ва 0,78 фоизи ПМ дар соли 2016 зиёд шуд. 

Дар марҳалаи муосир сатҳи даромадҳои аҳолии деҳот ба меъёрҳои (стандартҳои) иҷтимоӣ-

меҳнатии ватанӣ мувофиқат намекунад. Ниҳоят паст будани даромадҳои аҳолӣ, пеш аз ҳама, ба 

қобилиятнокии пулпардозӣ таъсир мерасонанд, ки дар навбати худ ба афзоиши иқтисодии 

мамлакат таъсир мерасонад. 

Дар таҳлили сохторҳои хонаводаҳои сохтори аъзоёни хонаводаҳо аҳамияти калонро 

моликаст. Мо таҳлили дар иқтисодиёти мамлакат, инчунин ба таври мушаххас дар кишоварзӣ 

гузаронидем (ҷадвали 6). 

Ҷадвлаи 6 

Сохтори тақсими ҳайати аъзоёни хонаводаҳо дар солҳои 2015-2016 
 

 

 

 

Нишондиҳандаҳо  

Шумораи 

мавҷудаи 

аъзоёни 

хонавода,ба 

ҳисоби миёна, 

ба 100 

хонавода, 

нафар 

Аз он ҷумла: 

аъзоёни дар иқтисодиёт фаъоли хонавода 

 аз онҳо шумораи бекорон 

 сатҳи бекорӣ нисбат ба коргарон 

 нафақагироне, ки кор 

намекунанд 

 кӯдакони то 

16 сола 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Ҳамаи хонавода 646 640 140 135 405 399 2,9 2,9 39 42 239 22 
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Дар маҳалҳои 

шаҳрҳо 
545 540 153 151 322 320 2,1 2,1 30 32 189 173 

Деҳот 705 696 138 131 450 442 3,2 3,4 44 47 267 248 
Манбаъ: Нишондиҳандаҳои асосии таҳқиқоти буҷетҳои хоҷагиҳои хонаво-даҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2018. – С. 11-12. Омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. – Душанбе, 2018. – С. 10-12. 
 

Дар тафриқаи (дифференсиатсияи) даромадҳои аҳолӣ дар гурӯҳҳои иҷтимоӣ тамоюлоти 

ниҳоят манфӣ мушоҳида мешавад, дар бораи инҳо маълумотҳои ҷадвалҳои 5 ва 7 гувоҳӣ 

медиҳанд. Дар ҷадвалҳои мазкур фарқияти байни гурӯҳҳои даҳфоизаи аҳолӣ, ки андозаҳо ва 

сохтори даромадҳои онҳоро вобаста ба ҳайати аъзоёни хонаводаҳо тавсиф менамоянд оварда 

шудаанд (ҷадвали 7). 

Таҳлили маълумотҳои ҷадвали 7 нишон медиҳад, ки дар соли 2016 даромади ҳамаи 

хонаводаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ихтиёрдошта 28,4 фоизи бузурги рӯзгузаронии 

минимумро ташкил доданд. Ин нишондиҳанда дар маҳалҳои шаҳрҳо ва деҳот мутобиқан 29,7 ва 

27,1 фоизро ташкил намуданд. 

Даромадҳои пулии аҳолӣ аз рӯзгузаронии минимум мутобиқан 10,2; 20,3 ва 10,2 фоизро 

ташкил намуданд. Даромадҳои пулӣ дар сохтори захираҳои дар ихтиёрбуда мутобиқан, 46,7; 67,9 

ва 38,4 фоизро ташкил доданд. Арзиши мудохилоти натуралӣ 12,5 фоизи захираҳои дар 

ихтиёрдоштаро аз рӯи хонаводаҳои ҷумҳурӣ ташкил доданд. Ин нишондиҳанда дар хонаводаҳои 

шаҳрҳо танҳо 0,5 фоизи даромади дар ихтиёр бударо дар хонаводаҳои аҳолии деҳот ташкил 

медиҳад бошад ин нишондиҳанда ба 17,1 фоиз баробар аст. 

Ҷадвали 7 

Тақсими захираҳои дар ихтиёрдоштаи хонаводаҳо, соли 2017 

Гурӯҳҳо 

Шумораи 

мавҷудаи 

аъзоёни 

хонавода, 

ба ҳисоби 

миёна ба 

100 

хонавода, 

нафар 

Захираҳои дар ихтиёрдошта, ба ҳисоби миёна ба як нафар аъзои хонавода 

дар як 

моҳ, 

сомо-

нӣ 

бо % 

нис-

бат 

ба 

ПМ 

даромади пулӣ 

арзиши 

мадохи-

лоти 

натуралӣ 

маблағи воситаҳои 

ҷалбкардашуда ва 

пасандозҳои 

хароҷотшуда 

сом. дар 

моҳ 

бо % 

нисбат ба 

ПМ 

бо % 

нис. ба 

РР 

бо % нис. 

ба РР 
бо % нисбат ба РР 

Ҳамагӣ 

хонавода 
640 374,1 28,4 164,07 10,2 46,7 11 29 

Дар 

шаҳрҷойҳо 
540 410,0 29,7 252,40 20,3 67,9 1,02 23,8 

Дар деҳот 696 361,2 27,1 132,17 10,2 38,4 15,2 31,8 
Манбаъ: Нишондиҳандаҳои асосии таҳқиқоти буҷетҳои хоҷагиҳои хонаводаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2018. – С. 14-18. 
 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки аҳолии деҳот дар ҳолати ниҳоят камбизоатии моддӣ қарор 
дорад, ҳатто ба сатҳи нисфи камтарини сабати истеъмолӣ дар ихтиёр надорад. Ба онҳо он чизе, 
ки дар 100 фоизи хонаводаҳои деҳот бузургии захираҳои дар ихтиёрбуда илова карда мешаванд, 
ба сатҳи як ПМ намерасад. 

Дар соли 2016 таносуби даромадҳои пулии аҳолии деҳот 44,7 фоиз (даромадҳои меҳнатӣ 
38,4 фоиз, трансфертҳои иҷтимоӣ 6,3 фоиз)-ро ташкил доданд. Ин нишондиҳанда нисбат ба 
маҳалҳои шаҳрҳо 29,3 банди фоиз ва нисбат ба ҳамаи хонаводаҳо 8,3 банди фоиз паст аст.  

«Муътадилии» начандон калон дар сохтори даромади шаҳрҳо ва деҳот аз рӯи ҷалб 
намудани маблағҳо ва пасандозҳои масрафшуда хуб дида мешавад, ки дар бораи андозаҳои 
начандон назарраси истифодаи қарзҳо чӣ дар шаҳрҳо ва чӣ дар аҳолии деҳот гувоҳӣ медиҳад, ки 
умуман қобилиятнокии паст қарзгирии аҳолии мамлакатро инъикос менамояд. 

Бо назардошти таҳлили гузаронидашуда хулосаҳои зеринро баровардан мумкин аст: 
1. Суръати афзоиши даромадҳои аҳолӣ аз суръати афзоиши маҳсулнокии меҳнат баланд 

аст, ки ба қонуни иқтисодӣ мухолифат мекунад; 
2. Зиёдшавии даромадҳои аҳолии шаҳрҳо аз болои даромадҳои аҳолии деҳот бетағйир 

давомдор боқӣ мемонад; 
3. Сатҳи даромадҳои аҳолии деҳот ба меъёрҳои (стандартҳои) иҷтимоии ҷаҳонӣ мувофиқат 

намекунад; 
4. Қобилияти харидории музди кор дар маҳалҳои деҳот 30,5 фоизи тамоми иқтисодиётро 

ташкил менамояд; 
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5. Фарқият дар захираҳои дар ихтиёрдоштаи 10 фоиза камтарин ва 10 фоизаи бештари 
хонаводаҳои таъминбуда беш аз 10,2 баробар, дар хонаводаи шаҳрҳо 7,7 баробар, дар 
хонаводаҳои деҳот беш аз 11,9 баробар мегузарад. 
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БАҲОИ СИФАТИ ЗИНДАГИИ АҲОЛИИ ДЕҲОТ 
 

Дар мақолаи мазкур сатҳи зиндагии аҳолии деҳот дар даҳ соли охир таҳлил гаштааст. Таҳлилҳо 
гувоҳӣ медиҳанд, ки сатҳи зиндагӣ, тамоюл афзоиш дошта, вале фарқияти оқибмонӣ дар деҳот нисбат ба 
шаҳрҳо ҳар сол зиёд мешавад. Захираҳои дар ихтиёрдошта, ба ҳисоби миёнаи ҳар нафар аҳолии 
хонаводаҳои деҳот ба таври назаррас аз шаҳрҳо паст аст. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки аҳолии деҳот дар 
ҳолати ниҳоят камбизоатии моддӣ қарор дорад, ҳатто ба сатҳи нисфи камтарини сабати истеъмолӣ дар 
ихтиёр надорад. 

КАЛИДВОЖАҲО: сатҳи зиндагӣ, аҳолии деҳот, тамоюлоти байни хонаводаҳои деҳот ва шаҳр, 
афзоиши даромад, камбизоатӣ, хароҷоти минималии зиндагӣ, тақсимоти даромад. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
 

В данной статье анализируется уровень жизни сельского населения за последние десять лет. Анализ 
показывает, что уровень жизни имеет тенденцию к увеличению, но разрыв между сельскими и городскими 
районами увеличивается с каждым годом. Доступные ресурсы, в среднем по сельским домохозяйствам, 
значительно ниже, чем в городских районах. Анализ показывает, что сельское население остается бедным 
с точки зрения материальной бедности, даже менее половины потребительской корзины. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уровень жизни, сельское население, тенденции, разрыв между сельскими 
и городскими домохозяйствами, рост доходов, бедность, прожиточний минимум, распределение доходов. 

 

ASSESSING THE QUALITY OF LIFE OF RESIDENTS OF RURAL AREAS 
 

This article analyzes the standard of living of the rural population over the past ten years. The analysis 
shows that the standard of living tends to increase, but the gap between rural and urban areas widens every year. 
Available resources, on average for rural households, are significantly lower than in urban areas. The analysis 
shows that the rural population remains poor in terms of material poverty, even less than half of the consumer 
basket. 

KEY WORDS: standard of living, rural population, trends, gap between rural and urban households, 
income growth, poverty, living wage, income distribution. 
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МОҲИЯТИ ИЛМИИ БЕХАТАРИИ ОЗУҚАВОРӢ 
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Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур 

Ашуров И.С. 
Донишгоҳи славянии Россияву Тоҷикистон 

Баҳодурова Қ.К. 
Институти иқтисодиёти Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон 

 

 Дар адабиёти илмӣ намудҳои гуногуни бехатарӣ, амсоли бехатарии геополитикӣ, 
мудофиавӣ, ҷамъиятӣ, иқтисодӣ, демографӣ, экологӣ, ахборотӣ, зеҳнӣ, илмӣ-техникӣ ва 
озуқаворӣ ҷудо карда мешаванд. Бехатарии озуқаворӣ як қисми таркибии бехатарии иқтисодӣ ва 
миллиро ташкил медиҳад, зеро он бевосита ба нигоҳ доштани қобилияти зиндагии инсон вобаста 
мебошад. 
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Дар сиёсати давлатдорӣ масъалаи таъмини мунтазами озуқавории аҳолӣ, яке аз вазифаҳои 

муҳим башумор мераванд, зеро бехатарии миллӣ аз ӯ вобаста мебошад. Дар солҳои 70-ум қарори 

махсуси мамлакатҳо бо номи «Ҳафтгонаи бузург» доир ба мутобиқкунии сатҳи истеҳсолоти 

кишоварзӣ барои қонеъ гардонидани талабот ба озуқаворӣ қабул гардида буд. Мақсади асосии 

ин раванд таъмини талаботи аҳолӣ бо маҳсулотҳои озуқории истеҳсоли дохилӣ ва воридоти буд, 

вале, доир ба ин масъала қарор ва хулосаи умумӣ қабул нагардид, зери манфиатҳои давлатҳои 

алоҳида ба ҳам мувофиқ наомад. 

Бинобар ин, мамлакатҳои пешрафтаи дунё дар алоҳидагӣ ба таври муназам бозори ҷаҳонии 

озуқавориро тараққӣ дода, сатҳӣ баланди худтаъминкуниро нигоҳ медоранд. Масалан, сатҳи 

худтаъминкунии Штатҳои Муттаҳидаи Амрико ва Фаронса – аз 100% зиёд, Олмон ба 93 %, 

Италия- 78%, Ҷопон – 50%, Руссия-30% баробар аст [1]. 

Сатҳи худтаъминкунии талаботи аҳолии ҷумҳурӣ бо маҳсулоти нонӣ, картошка, сабзавот 

ва полизӣ таъмин буда, вале, талабот бо меваҳо ба андозаи 37,0%, равғани растанӣ 83,4%, шакар 

65,0%, гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ 36,1%, шир ва маҳсулоти ширӣ 41,5%, тухм 32,7% ва моҳӣ 5,9% 

таъмин аст. Мутаасифона 100 фоиз шакар, 80,6% равғани растанӣ, 40,8% гӯшт ва маҳсулоти 

гӯштӣ, 27,9% тухм, 60,5 фоизи маҳсулоти мавҷуда аз берун ворид карда мешаванд, ки хавфи 

истиқлолияти иқтисодист. 

Дар Тоҷикистон ҳиссаи маҳсулотҳои ғизоии воридшаванда аз меъёри зарурӣ зиёд 

мебошад. 

Истеҳсоли маҳсулотҳои озуқаворӣ дар тамоми давру замон, яке шартҳои асосӣ барои 

нигаҳдории ҳаёти одамон мебошад. Бинобар ин, вазифаи асосии ҳар як давлати соҳибистиқлол, 

талаботи аҳолиро бо маводҳои озуқаворӣ аз истеҳсоли дохилӣ таъмин намояд. Барои дар 

шароити Тоҷикистон ҳал намудани ин масълаи муҳими стратегӣ тамоми шароитҳо мавҷуданд ва 

танҳо аз захираҳои обу замин, захираҳои меҳнатӣ бо ворид намудани технологияи пешрафтаи 

ҷаҳонӣ ноил гаштан мумкин аст. 

Бехатарии озуқавории миллӣ, аз тарафи роҳбарони мамлакатҳои пешрафтаи дунё, ҳамчун 

шарти асосии истиқлолияти давлатии мамлакат, сиёсати дохилии вай ҳисобида мешавад. 

Аҳамияти бехатарии озуқаворӣ ба он алоқаманд аст, ки ӯ ҳамчун манбаи асосии ҳаёти 

одамон буда, дар ҳолати набудани вай гуруснагӣ ва марг ба вуҷуд меояд. 

Сатҳи истеъмоли маҳсулотҳои ғизоӣ дараҷаи тараққиёти иқтисодии давлатро нишон 

медиҳад ва сатҳи таъмини аҳолӣ бо озуқаворӣ ҳамчун, омили муҳими ҳаёти иҷтимоии одамон ба 

шумор меравад.  

Масъалаи озуқаворӣ аз давраи ба вуҷуд омадани одамон пайдо гардида вобаста аз 

тараққиёти ҷамъият тағйир ёфта, дар нимаи дуюми асри ХХ ба масъалаи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. 

Дар ҳолате, ки истеҳсоли маҳсулотҳо барои таъмини талабот басанда аст, ӯ ҳамчун омили 

зиндагӣ ба ҳисоб мераванд, вале дар ҳолати норасоии маҳсулотҳо ба масъалаи ҷиддии иҷтимоӣ-

сиёсӣ мубаддал мегардад. Норасоии озуқаворӣ бо сабабҳои табиӣ, ҷангҳо, буҳрони иқтисодӣ, 

табадулотҳо дар сохтори ҷаъмият, афзоиши табиии аҳолӣ, ба таври нобаробар ҷойгиршавии 

аҳолӣ дар замин ва истеҳсолоти нокифояи ғизо ба вуҷуд меояд. 

Вобаста ба рушди иқтисодиёти ҷаҳон ва рақобати мамлакатҳои абадқудрат барои 

монополиякунонии истеҳсоли маҳсулотҳои озӯкаворӣ ва дар ин самт истифода бурдани тамоми 

омилҳои рушд, масъалаи бехатарии озуқаворӣ ба пайдо гаштани масъалаҳои бехатарии экологӣ 

оварда расонид. Истифодаи дастовардҳои илмӣ-техникӣ, биологӣ, химиявӣ дар фаъолияти 

кишоварзӣ аз як тараф боиси баланд шудани самаранокии истеҳсолот гашта, аз дигар тараф ба 

пастшавии ҳолати экологӣ, истеҳсоли маҳсулотҳои дорои моддаҳои заҳрнок оварда мерасонад. 

Ин боиси ба вуҷуд омадани касалиҳои ба тибб ноайён гардида сатҳи саломатии аҳолиро паст 

намуда ба давомнокии умри одамон таъсири манфӣ мерасонад. 

Дар асри ХХ, бо тараққӣ ёфтани савдои байнидавлатӣ, озуқавориро ҳамчун силоҳи 

таъсиррасони сиёсати як қатор мамлакатҳо ба дигар кишварҳо истифода мекарданд. Аввалин 

мамлакате, ки аз ин восита истифода бурдааст, Штатҳои Муттаҳидаи Америка мебошад. Онҳо 

доимо масъалаи озуқавориро дар дигар мамлакатҳо омухта, дар бозорҳои озуқавории дигар 

кишварҳо мавқеъи худро васеъ намуда, бо роҳҳои ноайён (сиёсати пулӣ, субсиди воридотӣ, 

истифодаи воситаҳои қарзӣ) ва бо роҳи зуроварӣ, ба монанди, эмбарго (маҷбур кардан), роҳ 

надодан ба воридоти маҳсулотҳои истеъмолӣ, коршикании иқтисодӣ ва ғайра таъсир 

мерасонанд. Ба ғайр аз ин мамлакатҳои воридкунандаи маҳсулот сиёсати берунии иқтисодиро 

барои ҳимояи бозори дохилии озуқавории худ ва истеҳсолкунандаҳои маҳсулоти ватанӣ равона 

мекунанд. Аз ин ҷо хулоса бароварда мешавад, ки бехатарии озуқаворӣ аз тарафи роҳбарони 



177 

ҳамаи мамлакатҳои дунё ҳамчун шарти асосии истиқлолияти давлатии мамлакат, сиёсати 

дохилии вай ва новобаста аз муносибатҳои умумихалқӣ ҳисоб карда мешаванд.  

Ҳамин тавр, бехатарии озуқаворӣ на фақат як қисми муҳими бехатарии иқтисодии 

мамлакат, балки бехатарии сиёсӣ ва экологӣ буда, дар муайян намудани бехатарии озуқаворӣ дар 

бехатарии миллӣ роли асосиро мебозад.  

 Моҳияти бехатарии озуқаворӣ бояд бо тавсияти мафҳуми «бехатарии озуқаворӣ» ифода 

меёбад. Вобаста ба ин қайд кардан лозим аст, ки якумин маротиба мафҳуми «бехатарии 

озуқаворӣ» дар конференсияи умумиҷаҳони доир ба масъалаҳои озуқаворӣ, ки соли 1974 дар Рим 

шуда гузашт, истифода бурда шудааст. 

Баъд аз он, ки яку якбора паст гардидани нархи (арзиши) ҷаҳонии гандум, аз тарафи ФАО, 

дар соли 1996-ум конференсияи умумиҷаҳонӣ гузаронида шуд, ки консепсияи ФАО доир ба 

бехатарии озуқаворӣ муҳокима ва қабул гардид. Дар консепсияи ФАО оид ба бехатарии 

озуқаворӣ ин мафҳум ба таври зерин ифода гардидааст: «Бехатарии озуқаворӣ маънои онро 

дорад, ки тамоми одамон ба маҳсулотҳои арзишманд ва бехатаре, ки барои зиндагӣ муҳим ва 

зарур мебошанд, имконият доранд [2, с. 31]. Дар Руссия ин мафҳум дар «Барномаи 

муътадилгардонӣ ва тараққиёти истеҳсолоти аграрии Федерасияи Россия барои солҳои 1996-

2000», ки дар он вазифаи ба даст овардании бехатарии озуқавории мамлакат ба миён гузошта 

шуда, истифода гардидааст. Вале дар он ин мафҳум маънидод карда нашуда буд. 

Сар карда аз нимаи дуюми солҳои 90-уми асри гузашта, мафҳуми «Бехатарии озуқаворӣ», 

дар ҳуҷҷатҳои расмӣ ва ҳам дар адабиёти илми иқтисодӣ ба таври васеъ истифода бурда шудааст. 

Таҳлили адабиёт имконият медиҳад, ки то солҳои охир дар мамлакат моҳияти асосии ин 

мафҳум дуруст маънидод карда нашудааст. Дар баробари ин, муайян гардидааст, ки моҳияти он 

аз интихоби дурусти стратегия ва тактикаи ин соҳа вобаста мебошад. 

Таҳлили мафҳуми «Бехатарии озуқаворӣ» дар ҳуҷҷатҳои расмӣ нишон медиҳад, ки вай аз 

ҷиҳати маъно ва сатҳи истифодабарӣ тағйир ёфтааст. Масалан, дар лоиҳаи Доктаринаи 

бехатарии озуқавории Федерасияи Руссия вай ҳамчун ба таври зерин маънидод карда шудааст: 

«Дар тамоми шароитҳо бояд давлат қобилият дошта бошад, ки талаботи аҳолиро бо маҳсулотҳои 

озуқаворӣ барои ҳаёти муътадили зиндагӣ таъмин карда тавонад» [3]. Дар консепсияи бехатарии 

озуқавории Федерасияи Руссия вай ин тавр маънидод карда шудааст: «қобилиятнокии давлат оид 

ба кафолат додани қонеъкунии талаботҳо доир ба озуқаворӣ ба дараҷаи таъмини ҳаёти 

муътадили аҳолӣ» [2, с. 31]. Дар қонуни Федералӣ «Доир ба бехатарии озуқавории Федерасияи 

Руссия» ба таври зерин ифода гардидааст: «Иқтисодиёти Федерасияи Руссия, аз ҷумла комплекси 

агросаноатӣ, ки бо захираҳои муайян таъмин мебошад, новобаста аз шароитҳои берунӣ ва 

дохилӣ, талаботи аҳолиро бо маҳсулотҳои ғизоӣ, мувофиқи меъёрҳои физиологӣ, қонеъ 

мекунад» [4]. 

Қайд кардан зарур аст, ки дар адабиёти доир ба иқтисодиёт мафҳуми бехатарии озуқаворӣ 

бо роҳҳои гуногун маънидод карда мешавад. Масалан, Черняков Б.А. бехатарии озуқавориро 

ҳамчун як қисми ҷудонашавандаи соҳибистиқлолии давлат номида, онро ба таври зерин 

маънидод кардааст: «таъминкунӣ бо маҳсулотҳои муҳими ғизоӣ аз сарчашмаҳои худи (шахсӣ) 

ва намудҳои гуногуни дастрас будан барои тамоми шаҳрвандони мамлакат, ки ба таври зарурӣ 

талаботи онҳоро қонеъ мегардонанд» [5]. 

Логинов В.Г. дар маънидод кардани мафҳуми бехатарии озуқаворӣ се ҳолатро илова 

кардааст: роли давлат ва ҷамъият, давраи муваққатӣ ва ҳолатҳои фавқулода. Ба фикри вай 

бехатарии озуқаворӣ маънои зеринро дорад: «давлат ва ҷамъият ба даст овардани маҳсулотҳои 

ғизоро бемаҳдудият аз вақт, ба миқдори пурра, барои таъмини саломатии ҳар як шахс ва 

қобилияти харидории онҳо дар ҳолатҳои фавқулода таъмин карда тавонад» [6]. 

Чешинский Л.С. мафҳуми бехатарии озуқавориро ин тавр маънидод мекунад: таъмини 

кафолатноки талаботҳо доир ба намудҳои асосии озуқаворӣ, асосан аз ҳисоби истеҳсолоти худӣ, 

маҳсулотҳои безарар ва аз ҷиҳати иқтисодӣ дастрас [7, с. 6-8]. Чи тавре, ки маълум шуд, 

муаллифон дар маънидод кардани ин мафҳум нишондодҳои сифати маҳсулотро ҳамроҳ 

кардаанд. 

Посунько Н.С. бехатарии озуқавориро бо таври зерин маънидод кардааст: «сатҳи 

тараққиёти иқтисодиёти миллӣ (пеш аз ҳама соҳаи компелекси агросаноатӣ), ки мустақилии 

озуқавории давлатро таъмин мекунад ва ба ҳамаи шаҳрвандони мамлакат маҳсулотҳои заруриро 

барои таъмини саломатии онҳо дастрас месозад [8]. Ҳамин тавр, вай дар ин мафҳум ибораи нави 

«мустақилии озуқавориро» ҳамроҳ намудааст. 
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Лупашко-Стальский И.П. бехатарии озуқавориро ба таври зерин ифода намудаанд: 

«таъминкунӣ талаботи аҳолии мамалакат аз ҳисоби истеҳсолоти дохилӣ бо маҳсулотҳои асосӣ, 

ба миқдоре, ки барои нигоҳдории ҳаёти одамон зарур, новобаста аз бозори умумиҷаҳонӣ ва ёрии 

башардӯстона мебошанд [9]. 

Фуре И.Н. ва Хурс М.Н. қайд кардаанд: «бехатарии озуқаворӣ ҳолати иқтисодиёт мебошад, 

ки дастрас кардани маҳсулотҳои муҳими ҳаётӣ зиндагиро барои ҳар як шахс муҳайё месозад»  

[10]. 

Дар «Консепсияи бехатарии озуқавории миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карда 

шудааст: «Бехатарии озуқаворӣ ҳолати иқтисодие мебошад, ки новобаста аз вазъи бозори ҷаҳонӣ 

таъмини мунтазами озуқаворӣ ба аҳолӣ кафолат дода мешавад». 

Рахматов Х.Б. қоидаи зеринро баён намудааст: «Бехатарии озуқаворӣ ҳолати иқтисодӣ 

мамлакат мебошад, ки захираҳо ва иқтидори дохили кишвар, новобаста аз шароитҳои берунӣ, 

талаботҳои аҳолиро бо маҳсулотҳои ғизоӣ мувофиқӣ меъёрҳои физиологӣ қонеъ мегардонад» 

[11]. 

Гумарев Р.К. қайд кардааст: «Бехатарии озуқаворӣ – қобилияти давлат барои таъмин 

кардани сатҳи баланди талаботи аҳолӣ бо маҳсулотҳои озуқаворӣ мебошад, ки дар якҷоягӣ бо 

қувваи шахсии агроиқтисодӣ тамоми захираҳои молиявӣ, шароитҳои сиёсӣ ва дигар омилҳо ба 

анҷом расонида мешавад» [12, с. 43]. 

Қоидаҳои маънидодкардани мафҳуми бехатарии озуқаворӣ аз тарафи олимони гуногуни аз 

он шаҳодат медиҳанд, ки мамлакат бояд ба шароитҳои берунӣ ва дохилӣ нигоҳ накарда, аҳолиро 

бо маҳсулотҳои ғизоӣ таъмин намояд ва ин маҳсулотҳо бояд безарар бошанд.  

 Доир ба масъала, бо кадом мақсад ва дар кадом объект мафҳуми бехатарии озуқаворӣ 

истифода намудан, фикру ақидаҳои муаллифон гуногун мебошад. То ҳатто дар силсилаи китоби 

«Бехатарии Руссия», ҷанбаҳои ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва илмӣ-техникӣ», бехатарии 

озуқавориро, ҳамчун системае, ки аз сатҳи ҷаҳонӣ то ба ҳар як шахс мансуб буда, ҳафт сатҳи 

онро ҷудо мекунанд: умумӣ, субминтақавӣ, минтақавӣ, миллӣ, маҳаллӣ, оилавӣ, вобаста аз 

гурӯҳи аҳолӣ. Тибқи ақидаи онҳо ҷудои намудани дигар намудҳои бехатарии озуқаворӣ, бо 

монанди минтақавӣ, ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳрӣ он қадар дуруст нест ва онро ба се гурӯҳ-

ҷаҳонӣ, қитъавӣ ва миллӣ ҷудо мекунанд [1]. 

Миқдори зиёди муаллифон қисмҳои асосии бехатарии озуқаворӣ аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва 

иқтисодӣ дастрас намудани озуқавориро бо ақидаи якхела маънидод мекунанд. 

Дастрасии иқтисодиро онҳо ба таври зерин баён мекунанд: «табақаҳои гуногуни аҳолӣ 

барои харидорӣ кардани маҳсулотҳои гуногуни ғизоӣ бо нархи мувофиқ шароит доранд. Ба ин 

доштани шароитро барои истеҳсол карданӣ маҳсулотҳо ва қитъаҳои замин бояд дошта бошанд 

[13]. 

Ба ақидаи мо, аз ҳама беҳтарин ва пурраи қоидаи бехатарии озуқаворӣ дар сатҳи миллӣ аз 

тарафи Афанасьев С.Г. дода шудааст: якум, «Бехатарии озуқаворӣ бояд мафҳуми бисёр аниқ 

дошта бошад. Дар вай ҳатман масъулияти давлат барои таъмини аҳолӣ бо маҳсулотҳои ғизоӣ ва 

бехатарии мамлакат, сатҳи истеъмоли маҳсулотҳои фоиданок барои нигоҳдории саломатии 

аҳолӣ, дастрас будани маҳсулотҳо сарчашмаҳои истифодабарии ашёи хом ва озуқаворӣ нишон 

дода шуда бошад. Сарчашмаи қонеъкунии талаботҳо аз суханрониҳои як қатор ходимони 

давлатӣ ва сиёсии мамлакат ба назар мерасад ва онҳо қайд мекунанд, ки «таҳдиди асосӣ ба 

бехатарии озуқаворӣ дар мувофиқат фоизи маҳсулотҳои воридотӣ и ва ватанӣ нест» [14, с. 22] ва 

ё «новобастагӣ ба маҳсулоти хӯрокворӣ дар он ҳолате дуруст аст, ки агар вай аз ҷиҳати иқтисодӣ 

асоснок бошад» [15]. Ба ин ақидаҳо розӣ шудан душвор аст. 

Дуюм, нисбати масъалаи объекти бехатарии озуқаворӣ, ба фикри мо, дунё дар якҷоягӣ, ҳар 

як мамлакат ва ҳар як шаҳрванди вай, ки барои зиндагии осудаҳолона ҳуқуқ дорад, дохил 

мешавад. Дар миқёси ҷаҳонӣ бехатарии озуқаворӣ, аз зиёдшавии аҳолӣ ва шароитҳои табии 

вобаста мебошад. Дар миқёси мамлакат зарурияти нигоҳдории бехатарии озуқаворӣ аз 

нигоҳдории истиқлолияти давлат вобаста мебошад. Дар сарҳадҳои як мамлакат масалан, 

Федерасияи Россия оиди бехатарии озуқавории субъекти алоҳида сухан гуфтан нодуруст аст, 

барои он ки ҷобаҷокунии истеҳсолот дар асоси тақсимоти меҳнати минтақавӣ ба ҷо оварда 

мешавад, таъмини озуқавории вай бошад ба тараққиёти озуқавории минтақа ва ашёи хоми он 

алоқамандӣ дорад» [16]. 

Он чи ки ба аҳолӣ тааллуқ дорад, барои гирифтани маҳсулотҳои ғизоии зарурӣ ва босифат, 

ҳар як нафар шароит бояд дошта бошад. Ташкил кардани ин шароитҳо вазифаи давлат мебошад, 

ки барои нигоҳдории саломатии миллат ҷавобгӯ аст. Вобаста аз ин, бехатарии озуқавории 
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мамлакатро, ҳамчун ҷавобгарии давлат дар ҳама намуд шароитҳо, таъмин кардани озуқаворӣ 

барои ҳар як хоҷагии мамлакат, дастрас кардани маҳсулотҳои ғизоии баландсифат, асосан 

маҳсулотҳои ватанӣ маънидод кардан мумкин аст. 

Ба фикри олими тоҷик Гулов И.М. «Бехатарии озуқаворӣ» - қобилияти давлат ва ҷамъият 

нисбати таъмин кардани маҳсулотҳои нақди озуқаворӣ ба дараҷаи зарурӣ мебошад, ки кафолати 

дастрасии онҳоро дода метавонад ва аз ҷиҳати меъёрҳои тиббӣ ба талаботҳо ҷавобгӯ мебошад 

[17, с. 26]. 

Дар адабиёти иқтисодӣ дар бисёр ҳолатҳо мафҳуми «Бехатарии озуқаворӣ» ва 

«мустақилии озуқаворӣ»-ро як хела маънидод мекунанд. Дар амал, бо як маъно, онҳо дар лоиҳаи 

Доктаринаи бехатарии озуқавории Федерасияи Россия истифода бурда мешаванд. Вале дар назар 

доштан лозим аст, ки мустақилияти озуқавории мамлакатро дар бар мегирад, ки талаботи асосӣ 

аз тавсияти дурусти вай, вобаста аст. И.Г. Ушачев қайд кардаст, ки агар қисми зиёди талаботҳои 

аҳолӣ бо озуқаворӣ аз ҳисоби истеҳсолоти дохилӣ бошад - ин нишондиҳандаи худтаъминкунии 

мамлакат ва мустақилии озуқаворӣ мебошад, ки шарти асосии бехатарии озуқаворӣ ба шумор 

меравад [18, с. 7-11]. 

Оиди «сатҳи мустақилии озуқаворӣ» дар адабиёти иқтисодӣ фикру ақидаи якхела вуҷуд 

надоранд. Як гурӯҳи муаллифон ба он ақидаанд, ки «сатҳи мустақилияти озуқаворӣ» маънои 

онро дорад, ки «миқдори зиёди талаботҳоро нисбати маҳсулотҳои ғизоӣ аз ҳисоби истеҳсолоти 

ватанӣ қонеъ гардонида мешавад». Гурӯҳи дуюм, қайд мекунанд, ки «дохил кардани системаи 

агросаноатии мамлакат ба ҳоҷагиҳои ҷаҳонӣ намегузорад, ки мамлакат аз дигарҳо вобаста 

набошад». Дар ин ҷо дараҷаи вобастагӣ меафзояд, хусусан вобаста ба истеъмоли намудҳои 

гуногуни маҳсулотҳо ва талабот ба онҳо, вобаста ба меъёри истеъмоли онҳо. 

Таҳлили адабиёти ватанӣ ва хориҷӣ доир ба мафҳуми бехатарии озуқаворӣ ба мо имконият 

медиҳад, ки қоидаи шахсии худро доир ба ин масъала баён намоем. Ба ақидаи мо, «таъмини 

бехатарии озуқаворӣ на фақат вуҷуд доштани маҳсулотҳои ғизоӣ дар мағозаҳо ва бозорҳо 

мебошад, балки қобилияти харидории одамон ба он миқдоре, ки истеъмоли онҳоро тибқи 

меъёрҳои тиббӣ қонеъ карда тавонад». 
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МОҲИЯТИ ИЛМИИ БЕХАТАРИИ ОЗУҚАВОРӢ 
 

Дар мақолаи мазкур нуқтаи назари олимони хориҷӣ ва миллӣ доир ба мафҳуми бехатарии озуқаворӣ 

таҳқиқ карда шуда, муаллифон тавонистанд аз он хулосабарорӣ карда мафҳуми бехатарии озуқавориро 

чунин шарҳ диҳанд. Бехатарии озуқаворӣ на фақат вуҷуд доштани маҳсулотҳои ғизоӣ дар мағозаҳо ва 

бозорҳо мебошад, балки қобилияти харидории одамон ба он миқдоре, ки истеъмоли онҳоро тибқи 

меъёрҳои тиббӣ қонеъ карда тавонад, фаҳмида мешавад.  

КАЛИДВОЖАҲО: бехатарии озуқаворӣ, маҳсулоти ғизоӣ, бозор, қобилияти харидорӣ, меъёрҳои 

тиббӣ, истеъмол, қонеъ намудани талабот, кишоварзӣ, агросаноатӣ 
 

НАУЧНАЯ СУЩНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В этой статье были проанализированы зарубежные и национальные взгляды на концепцию 

продовольственной безопасности, и авторы смогли сделать вывод и предлагать свой вариант сущности 

продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность - это не только достаток продуктов 

питания в магазинах и на рынках, но и покупательская способность людей покупать тот объем, который 

обеспечивает их потребность в соответствии медицинскими нормами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: продовольственная безопасность, продовольственные продукции, рынок, 

покупательная способность, медицинские стандарты, обеспечение потребности, сельское хозяйство, 

агропромышленный комплекс 
 

SCIENTIFIC ESSENCE OF THE FOOD SECURITY 
 

In this article, foreign and national views on the concept of food security were analyzed, and the authors 

were able to conclude and propose their own version of the essence of food security. Food security is not only the 

abundance of food in stores and markets, but also the purchasing power of people to buy the amount that ensures 

their need for compliance with medical standards. 

KEY WORDS: food security, food products, market, purchasing power, medical standards, meeting the 

needs, agriculture, agro-industrial complex 
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ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРИИ ИСТЕҲСОЛӢ ДАР СОҲАИ КИШОВАРЗИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР МИСОЛИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Исломов Ғ.Ҳ.  

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур 

Наимов Б.Қ.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
  

Раванди демократикунонии ҷомеа ва амалисозии муносибатҳои бозоргонӣ, ки солҳои охир 

дар ҳамаи соҳаҳо дар мамлакат алал хусус дар соҳаи кишварӣ ҷараён дорад, навгониҳои мусбии 

зиёдеро бабор оварда истодаст. Яке аз ин руйдоҳои муҳим рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар 

соҳаи кишоварзӣзст, ки амалан ба тамоми соҳаҳои иқтисодиёт таъсирӣ мусбии худро мерасонад.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон,ки аз рӯзҳои аввали ба дасттовардани истиқлолияти давлати роҳи 

иқтисоди бозоргониро пешгирифтааст, ки ба масъалаи зудтар таҳким бахшидан баҳри рушди 

фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ аҳамияти аввалиндараҷа медиҳад. Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар чаҳорчӯбаи кам кардани сатҳи камбизоатӣ дар кишвар амалӣ кардани 

барномаи худро тезонид, мақсади ин барнома таъмин намудани рушду тараққии минбаъдаи 

иқтисодиёт дар асоси рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар кишоварзӣ ва ташкил намудани ҷойҳои 

нави корӣ мебошад. 

Дар ин самт нақши муҳимро фаъолияти соҳибкории хурду миёна иҷро мекунад, ки дар 
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муддати бисёр кӯтоҳ метавонад, ба шароитҳои нави корӣ дар соҳаи кишоварзӣ мутобиқ гашта, 

бидуни сармоягузории калон масъалаҳоро ҳаллу фасл намояд [1]. 

Реструктуризатсия ва ё ислоҳот дар соҳаи хоҷагии қишлоқ яке аз вазифаҳои стратегӣ 

давлат дар шароити имрӯз ба ҳисоб меравад.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ислоҳоти иқтисодӣ дар асоси идеяҳои Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амали карда 

мешаванд. 

Ин идеяҳо асоси модели гузариши ҷумҳуриро ба муносибатҳои бозоргонӣ ташкил дода, 

давра ба давра амалӣ шудани ислоҳотро зимни волоияти қонунҳо бо дарназардошти таҷрибаи 

андухташуда таъмин менамояд. Дар айни ҳол, давлат ҳамчун ислоҳотгари асосӣ ва кафили риоя 

шудани қонунҳо ва қарорҳои қабул намудаи ҳукумат баромад мекунад. 

Дар марҳилаи аввали ислоҳоти хоҷагии қишлоқ ва соҳаҳои алоқаманд ба он масъалаи 

истифодаи оқилонаи замин ба ҳисоб рафта, дар амал ин ба воситаи аз сари нав тақсим кардани 

қитъаҳои замин ба деҳқон амалӣ карда шуд. Барои рушду тараққии бахши хусусӣ дар соҳаи 

хоҷагии қишлоқ заминҳо ба хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ, хоҷагиҳои деҳқони (фермерӣ) ва 

кооперативӣ тақсим карда шуданд. 

Дар солҳои 1995-1997 бо ду Фармони Президенти кишвар ба деҳқонон 75 ҳазор гектар 

замин ҳамчун хоҷагии шахсии ёрирасон ҷиҳати таъмини ниёзҳои худи тақсим карда шуд. Ҳамаи 

ин иқдомҳо барои рушду нумуи босуръати истеҳсолот дар бахши хусусӣ ва афзоиши даромадҳои 

воқеии хонаводаҳо дар деҳот мусоидат намуд. 

 Ҳамин аст, ки ҳаҷми умумии маҳсулот дар ҳамаи навъи хоҷагиҳо аз соли 2010 то 2016-ум 

12,1 фоиз афзоиш ёфтааст. Аммо дар хоҷагиҳои деҳқонӣ бошад, ин рақам 15,4 фоиз-ро ташкил 

мекунад [2]. 

Дар айни ҳол дар соҳаи хоҷагии қишлоқ шаклҳои нави муносиби хоҷагидорӣ, ки ба рушди 

муносибатҳои моликиятдори дар деҳот мусоидат кунад ва ба раванди ташаккули синфи миёна, 

моликон – соҳибкорон тавсиа бахшад, равона карда шудаст. 

Дар соҳаи кишоварзии ҷумҳурӣ дар солҳои охир аз таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ дар 

масъалаи истифодаи заминҳои обёришаванда ва иҷораи замин, якҷояшавии истеҳсолоти калони 

хоҷагии қишлоқ бо хоҷагиҳои миёна ва хурд, ки асосан ба меҳнати оилаҳо ташкил ёфта, 

мустақилияти иқтисодӣ, моликияти хусусӣ бар амвол ва маҳсулотҳои истеҳсолшавандаи баланд 

сифат дар хоҷагии қишлоқ равона карда шудааст. 

Бо таваҷҷуҳ ба принсипҳои боло аз тарафи ҳукумат қарор дар бораи хоҷагии қишлоқи 

ҷумҳурӣ, доири рушду тараққӣ додани соҳаҳои кишоварзӣ ҳамчун шаклҳои нави фаъолияти 

соҳибкорӣ созмондиҳӣ ва идоракунии истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ дар шароити гузариш ба 

иқтисодиёти бозаргонӣ қабул карда шуд. 

Дар шароити имрӯз дар соҳаи кишоварзӣ мамлакат алалхусус дар хоҷагии қишлоқи 

вилояти Хатлон корҳои зиёде дар заминаи амалисозии шаклҳои нави хоҷагидорӣ ҷараён дорад.

    

Баъд аз бадаст овардани истиқлолияти давлати дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сол то сол вазъи 

соҳаҳои мухталифи иқтисодиёти Ҷумҳурӣ ба хусус иқтисодиёти вилоят ру ба пешравӣ ниҳода, 

ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои гуногун меафзояд. Дар ин радиф, соҳаи муҳим ва пешбарандаи 

ҷомеа – кишоварзӣ ҳам рушду инкишоф ёфта, пеш меравад.  

Вобаста ба ин, кишоварзони вилоят дар роҳи татбиқи сиёсати кишоварзӣ нақши муҳим 

гузошта, ҳадафи худро баҳри иҷрои дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-

Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон равона карда, 

баҳри таъмини рушди соҳаи кишоварзии вилоят чораҳои мушаххасро амалӣ менамояд. 

Дар давраи истиқлолияти давлатӣ баҳри рушди соҳаи кишоварзӣ як қатор барномаҳои 

давлатӣ аз қабили рушди соҳаҳои растанипарварӣ ва чорводорӣ қабул гардидаанд, ки то имрӯз 

бархе аз онҳо ба итмом расида, дар бахшҳои мухталифи соҳа пешравиҳои назаррас амалӣ 

шудаанд. Барномаҳои зикршуда дар баланд гардидани маърифати экологии аҳолӣ, зиёд кардани 

майдонҳои кишти картошка, рушди соҳаи пахтакорӣ, мубориза бо ҳашаротҳои зараррасон, зиёд 

кардани майдонҳои боғу токпарварӣ ва барқарор кардани токзорҳои кӯҳна, истеҳсол ва захира 

кардани тухмиҳои репродуксионӣ, рушди соҳаҳои паррандапарварӣ, моҳипарварӣ, 

занбуриасалпарварӣ саҳми арзанда доранд. 

Яке аз барномаҳои муҳим, ки дар таҷдиди соҳаи кишоварзӣ рафта истодааст-“Барномаи 

ислоҳоти соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020” мебошад, ки дар 

доираи ин барнома як қатор тадбирҳои муҳим амалӣ шуда истодаанд. Дар доираи ислоҳоти соҳаи 
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кишоварзӣ, гузариш ба тарзи нави муносибатҳои иқтисодӣ ва ташкили шаклҳои нави хоҷагидорӣ 

тағйиротҳои куллиро ба миён оварданд. Дар натиҷа, аз ҳисоби таҷдид намудани хоҷагиҳои 

ҳаҷман калон теъдоди хоҷагиҳои деҳқонии хурду миёна ва инфиродӣ дар соли 2016 63500 ададро 

ташкил дода аз он 61502 адад хоҷагӣ бо сертификати ҳуқуқи истифодабарии замин таъмин карда 

шудаанд, ки дар натиҷаи истифодаи самараноки замин даромади хуб ба бор меоварад. Масоҳати 

умумии заминҳои корами дар истифодаи хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) қарордошта 316483 

гектар буда, аз он 224504 гектарро заминҳои обӣ ташкил медиҳанд.  

Агар соли 1991 маҷмуи умумии маҳсулоти кишоварзӣ дар вилоят ба 2775677 ҳазор 

сомониро ташкил дода бошад, пас соли 2016 он ба 11381623 ҳазор сомонӣ расонида шуд, ки 

фарқият ба 8605946 ҳазор сомонӣ расида, 4 баробар афзуд [3]. 

Дар ин давра, дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилоят дар майдони 406795 гектар кишти 

зироатҳо гузаронида шудааст, ки нисбати ҳамин давраи соли 1991 5124 гектар зиёд мебошад, ки 

афзоиш ба ҳар як соли кишоварзӣ 164,9 гектарӣ рост меояд. Аз он ҷумла, кишти зироатҳои 

ғалладонагӣ 406795 гектар, 11470 гектар кишти картошка, сабзавот 28995 гектар, 13107 гектар 

кишти полезӣ, зироатҳои техникӣ 123001 гектар, аз ҷумла кишти пахта 113 045 гектар, зироатҳои 

хуроки чорво 29253 гектарро ташкил дод, ки нисбати соли 1991 афзоиш ба ҳисоби миёна 1,5 фоиз 

мебошад.  

Дар ин давра дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилоят 839328 тонна зироатҳои ғалладонагиҳо 

истеҳсол карда шудааст, ки афзоиш нисбати соли 1991 6,5 баробарро ташкил медиҳад. 

Ҳосилнокии ғалладонагиҳо аз як гектар 32,9 сентнериро ташкил дод, ки нисбати солҳои пешин 1,5 

фоиз зиёд мебошад. 

Таҳлили ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ дар вилояти Хатлон нишон медиҳад, ки фаъолнокии 

раванди ислоҳот дар хоҷагии қишлоқ ҳанӯз аз соли 1994 оғоз шуда, аммо раванди табдилу 

баргардонидани муассисаҳои хоҷагии қишлоқ ва колхозҳо ба хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва 

дигар намудҳои хоҷагидорӣ ҳанӯз ҳам идома дорад. Вале ислоҳоте, ки дар хоҷагии қишлоқ 

гузаронида мешавад, боиси яку якбора афзоиш ёфтани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ шудааст [4]. 

Дар шароити имрӯз дар соҳаи кишоварзии вилояти Хатлон шаклҳои гуногуни хоҷагидорӣ 

амал мекунад. Ин шаклҳои хоҷагидорӣ аз рӯйи созмонёбию мақоми ҳуқуқӣ чунин мебошанд: 

коллективӣ, ҷамъиятҳои кушода ва пушида, ҷамъиятҳои масъулияташон маҳдуд, ҷамъияти 

саҳмдорон, муассисаҳои иҷоравӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), ки дар расм тасвир карда 

шудааст. 
 

 
Расми 1. Шаклҳои асосии фаъолияти хоҷагидорӣ дар вилояти Хатлон 

 

Дар айни ҳол ҳиссаи бештарини истеҳсоли маҳсулотҳои гуногуни соҳаҳои кишоварзӣ дар 

хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва аҳолии вилоят майл ба афзоишёби дорад. 

Афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот асосан аз ҳисоби зиёд кардани масоҳати заминҳои 

кишт ва саршумори чорво таъмин карда мешавад. Хоҷагиҳои деҳқонӣ дар баробари корхонаҳои 

кишоварзӣ ва хоҷагиҳои аҳолӣ истеҳсолкунандаи асосии маҳсулоти кишоварзӣ буда, аксаран 

сатҳи истеҳсолоти кишоварзиро муайян мекунанд. Аммо дар шароити имрӯз таҳлилҳо муаяйн 

менамоянд, ки барои таъмини бозори истеъмоли нақши хоҷагиҳои аҳолӣ низ назаррас аст.  

Ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ аз рӯйи шаклҳои гуногуни хоҷагидорӣ ҳам дар ҷумҳурӣ 

ва ҳам дар вилояти Хатлон аз ҳад зиёд тағйир мекунанд. 

Дар вилояти Хатлон таҷрибаи муайяни фаъолият кардани соҳаҳои кишоварзӣ, 

муассисаҳои иҷоравӣ ва дигар шаклҳои хоҷагидорӣ мавҷудаст, ки боиси рушди фаъолияти 

соҳибкорӣ дар ин соҳа хоҳад гашт. 

Аз ин рӯ, моро зарур аст, ки дар шароити имрӯз сабабҳои ин масъалаҳоро дақиқ намуда, аз 
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назари илмӣ роҳҳои асосии ҳаллу фасли онҳоро асоснок карда, тарзҳои асосии баланд 

бардоштани самаранокии фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ дар вилояти Хатлонро 

муайян кунем. 
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ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРИИ ИСТЕҲСОЛӢ ДАР СОҲАИ КИШОВАРЗИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН ДАР МИСОЛИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Дар мақолаи мазкур муаллифон шаклҳо ва принсипҳои асосии фаъолияти соҳибкориро дар сектори 

аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити бозор таҳлил намуда нишон медиҳад,ки ҳамаи шаклҳои 

соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ дар асоси принсипҳои мустақилият ҳавасмандгардонӣ ва баробарҳуқуқии 

ҳамаи шаклҳои моликият ба роҳ мемонанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: соҳибкорӣ, рушди кишоварзӣ, реструктуризатсия, шаклҳои гуногуни 

хоҷагидорӣ, коллективӣ, ҷамъиятҳои кушода ва пӯшида, ҷамъиятҳои масъулияташон маҳдуд, ҷамъияти 

саҳмдорон, муассисаҳои иҷоравӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), афзоши истеҳсолот дар кишоварзӣ, 

содироти маҳсулоти кишоварзӣ, рушди бахши хусусӣ.  
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА ПРИМЕРЕ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

В этой статье авторы основные формы и принципы предпринимательства в аграрном секторе 

Республики Таджикистан в условиях рынка анализируют и показывают, что все формы 

предпринимательства в сельскохозяйственном секторе, основы на принципах независимости 

стимулирование и равенства всех форм собственности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предпринимательство, развитие сельского хозяйства, реструктуризация, 

различные формы хозяйствования, коллекции, открытые и закрытые общества, акционеры компании, 

арендующие помещения, фермерские хозяйства, экспорт сельскохозяйственной продукции, развитие 

частного сектора, 
 

PRODUCTION ENTERPRISE ACTIVITIES IN THE AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN ON THE EXAMPLE OF KHATLON REGION  
 

In this article, the authors analyze the main forms and principles of entrepreneurship in the agricultural 

sector of the Republic of Tajikistan in a market environment and show that all forms of entrepreneurship in the 

agricultural sector, the principles of independence, stimulation and equality of all forms of ownership. 

KEY WORDS: entrepreneurship, agricultural development, restructuring, various forms of business, 

collections, open and closed societies, shareholders of premises, private farms, agricultural exports, private sector 

development.. 
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МУҲИТИ МАРКЕТИНГӢ ВА ТАҲҚИҚОТИ МАРКЕТИНГИИ БОЗОРҲОИ ХОРИҶӢ 
 

Тахминаи Бурихон 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Имрӯз омӯзиши бозор, банақшагирӣ маркетингӣ, қонеъсозии талаботи 

истеъмолкунандагон ва баромадан ба бозорҳои хориҷӣ барои ширкатҳои ватанӣ хеле муҳим 

буда, нақши бузург доранд. Гузаронидани таҳқиқоти маркетингӣ асоси фаъолияти маркетингӣ 

маҳсуб меёбад, ки омӯзиши ҳам муҳити берунии маркетингӣ ва ҳам дохилӣ, яъне имконоти 

истеҳсолӣ ва фурӯши ширкатҳоро дар бар мегирад. Натоиҷи чунин таҳқиқоти маркетингӣ имкон 

фароҳам месозанд, ки бозори ба мақсад мувофиқ интихоб гардад ва чораҳои зарурӣ ва 

стратегияҳо бо мақсади таъмини самаранокии фаъолияти ширкатҳо дар бозорҳои дохилӣ ва 

хориҷӣ татбиқ гарданд.  
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Мавриди зикр аст, ки раванди таҳияи стратегияи маркетингии баромадани ширкатҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба бозорҳои хориҷӣ дар сатҳи хеле паст қарор дорад. Бинобар ин, таҳқиқи 

ҷанбаҳои назариявии муҳити маркетингии бозорҳои берунӣ ва пешниҳоди тавсияҳо доир ба 

таҳияи стратегияи маркетингии баромадани ширкатҳои ватанӣ ба бозорҳои хориҷӣ хеле муҳим 

ва рӯзмарра мебошад.  

Муҳити маркетингӣ – ин маҷмӯи омилҳо ва қувваҳои дар дохил ва берун аз ширкат 

амалкунанда мебошанд, ки ба ташаккул ва нигоҳдории муносибати боманфиати харидорон бо 

ширкат таъсири мусбӣ ё манфӣ мерасонанд. 

Агар ширкатҳо дар фаъолияти соҳибкории худ ба муваффақият ноил шудан хоҳанд, бояд 

доимо аз тағйирёбии муҳити маркетингӣ хабардор бошанд. Ӯҳдадории асосӣ дар назорати 

тағйиротҳои муҳит ба сохторҳои маркетингии ширкат вогузошта шудааст. 

Маркетологҳо муҳити дохилӣ ва беруна, микромуҳит ва макромуҳити маркетингиро фарқ 

мекунанд. 

Ба омилҳои муҳити дохили сохторҳои функсионалии ширкат, низоми коркарди истеҳсолот 

ва фурӯши молҳо, дараҷаи ихтисоси кадрҳо, низоми паҳнкунии ахборот дар байни сохторҳои 

ширкат, нархгузорӣ, паҳнкунии молҳо ва ғайраҳо дохил мешаванд. 

Яке аз масъалаҳои муҳим дар назди дилхоҳ ширкат аз нуқтаи назари маркетинг ин 

омӯзиши муҳити маркетингии ширкат ба шумор мераванд. Муҳити маркетингии ширкат гуфта, 

маҷмӯи омилҳо ва ҳолатҳоеро мефаҳманд, ки ба фаъолияти ширкат новобаста аз мавқеи 

ҷойгиршавиашон таъсир мерасонанд. Омилҳои муҳити маркетингӣ ба фаъолияти ширкат 

метавонанд таъсири мусбӣ ва манфӣ расонанд.  

Омилҳои муҳити маркетингӣ имкон медиҳанд, ки шароити таъсиррасонии ин омилҳо 

муайян карда шаванд ва дар натиҷа сади роҳи омилҳое, ки таъсири манфӣ мерасонанд гирифта 

шуда, ба омилҳои таъсири мусбӣ дошта шароитҳои мусоид фароҳам оварда шавад. Дар ҳолате, 

ки ширкат ба омилҳои муҳити маркетингӣ таъсир расонида метавонад, кушиш менамояд то 

фаъолияти ширкатро ба таъсиррасонии ин омилҳо муайян намояд [1, с. 46]. 

 
Расми 1. Алоқамандии соҳа ва муҳити маркетингии ширкат 

 

Чи тавре ки шукуфтани дарахт ғайр аз решаю шохаҳояш боз ба таркиби хок, таъминот бо 

об, боду ҳавои мусоид вобастагӣ дорад, ҳамин тавр инкишофи бизнес ҳам ғайр аз унсурҳои 

дохилии танзимшавандаи маркетингӣ (мол, нарх, фурӯш, робита) боз аз силсилаи омилҳои 

берунаи он, ки бо якҷоягӣ муҳити маркетингиро ташкил медиҳанд, вобастагӣ дорад. Муҳити 

маркетингӣ ин омилҳои танзимшавандаи бозорест, ки барои таҳаввули моли корхонаи соҳибкорӣ 

дар давраҳои такрористеҳсолкунӣ (тавлидот, тақсимот, мубодилот ва истеъмолот) шароити 

мусоит фароҳам оварда, кӯмаки бевосита ё бавосита мерасонанд. 

Микромуҳити маркетингӣ ин субъектҳо ва омилҳое мебошанд, ки бевосита бо ширкат 

алокаманд буда, ба фаъолияти ширкат таъсири мусбӣ ё манфӣ мерасонанд. Ширкат дар ҷараёни 

фаъолияти худ бо ин субъектҳо ҳатман якҷоя амал менамояд (расми 2) [2, с. 49]. 

 
Расми 2. Микромуҳити маркетингии ширкат 

 

Раќибон 

Таъминотчињо  Ширкат  Миёнаравњо  Истеъмолкунандагон 
(њамаи шуъбањои он) 
Љомеа (ањли љамъият) 
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Тавре мебинем, микромуҳити маркетингиро омилҳои бо худи ширкат зич алоқаманд, 

ташкил менамоянд. Пеш аз ҳама, худи сохторҳои ташкилии ширкат ба самаранокӣ ё 

ғайрисамаранокии фаъолияти он таъсир мерасонанд. Барномаи маркетингӣ бояд бо назардошти 

манфиати ҳамаи шуъбаҳо, умуман сохтори ширкат, яъне роҳбарият, шуъбаи молия, шуъбаи 

баҳисобгирӣ, шуъбаи таъминоти моддӣ-техникӣ, шуъбаи истеҳсолот, шуъбаи банақшагирии 

иқтисодӣ ва дигар шуъбаҳои мавҷуда таҳия карда шаванд. Роҳбарияти ширкат мақсадҳои 

стратегӣ, вазифаҳо ва сиёсати корхонаро кор карда мебарояд. Сардори шуъбаи маркетинг бояд 

бо ҳамаи шуъбаҳои ширкат ҳамкорӣ намояд ва дар навбати хеш дигар шуъбаҳо бояд ба амалӣ 

гаштани стратегияи умумии маркетингӣ ҳамаҷониба мусоидат намоянд. 

Ташкили низоми таъминот ба истеҳсолот ва фаъолияти маркетингии ширкат таъсири 

ҷиддӣ расонида метавонанд. Бинобар ин, дар мавриди интихоби таъминотчӣ бояд ҷиддӣ рафтор 

намуд. Албатта, ҳар як корхона дар муқаррарсозии меъёрҳои баҳодиҳии таъминотчиҳо аз нуқтаи 

назари андеша ва стратегияи фаъолияти худ озод аст, аммо инчунин талаботҳои умумии 

маркетингӣ нисбат ба таъминотчиҳо вуҷуд доранд, ки инҳо мебошанд: 

 дар вақти муқарраргардида мувофиқи супоришот (шартнома) воситаҳои моддӣ-

техникиро дастрас намудан зарур аст; 

 воситаҳои дастрасгардида бояд ба стандарти гуфтушунидшудаи сифат ҷавобгӯ бошад; 

 воситаҳоро дар ҳаҷми талабшуда дастрас намудан лозим аст; 

 ба таври фаврӣ аз тағйироти супоришот огоҳ шуда, онро қонеъ намудан; 

 бо мақсади дар фикронии супоришдиҳанда пайдо нашудани ягон шубҳа, ҳуҷҷатхои 

заруриро дастрас намудан лозим; 

 нархҳои мувофиқашударо нигоҳ доштан аст; 

 дар мавриди зарурӣ хизмати иловагӣ расонидан аст; 

 дастрас будани таъминотчӣ (манзил, алоқа ва ғайраҳо) лозим аст. 

Агар мол истеҳсол шуда бошад, сипас он бояд фурӯхта шаванд, чунки маҳз барои ҳалли 

масъалаи мазкур шабакаи васеи миёнаравони тиҷоратӣ кӯмак мерасонанд. 

Миёнаравони маркетингӣ – ин ҳамаи он ташкилотҳое мебошанд, ки ба ширкатҳо баҳри 

пешниҳод намудан, фурӯхтан ва паҳн намудани молу хизматрасониҳо дар байни 

истеъмолкунандагони ниҳоӣ кӯмак мерасонанд ва хизмат мекунад.  

Таҷриба ва натиҷаи таҳқиқоти фаъолияти савдо ва фурӯш нишон медиҳад, ки бо ёрии 

миёнаравҳо низоми фурӯш самараноку беҳтар фаъолият мекунад ва дар мавриди ба зимаи онҳо 

гузоштани вазифа мақсаднокии иқтисодиро дастурамали худ мебояд кард. 

Ширкат ба ҷуз бозори истеъмолкунандагон бозорҳои дигари мизоҷон, ба монанди бозори 

истеҳсолкунандагон, бозори миёнаравҳо, бозори муассисаҳо, бозори ташкилотҳои давлатӣ ва 

бозори байналхалқиро бояд дақиқ омӯзад ва таҳлил намояд.  

Бозори истеҳсолкунандагонро ширкатҳое ташкил мекунанд, ки молу хизматрасониҳоро 

барои коркарди минбаъда ё истифода дар раванди истеҳсолот харидорӣ менамоянд ва дар оянда 

низ якҷоя фаъолият менамоянд. 

Намояндагони бозори миёнаравҳо молу хизматрасониҳоро барои хариду фурӯш бо 

мақсади ба даст овардани фоида харидорӣ менамоянд.  

Бозори муассисаҳо – ин мактабҳо, беморхонаҳо, кӯдакистонҳо ва дигар муассисаҳое 

мебошанд, ки ба одамон хизматҳои гуногун расонида метавонанд. Бозори ташкилотҳои давлатӣ 

ҳамаи он ташкилотҳои давлатие мебошанд, ки молу хизматрасониҳоро барои хизматрасонии 

коммуналӣ ё дастрас намудан ба шахсони эҳтиёҷманд харидорӣ намоянд. Бозори байналхалқиро 

ҳамаи харидорон аз дигар мамлакатҳо, ғайр аз ин истеъмолкунандагон, истеҳсолкунандагон, 

ширкатҳо ва муассисаҳои давлатии ба ҳаракати мол машғулбуда, ташкил намоянд. 

Ҳамаи бозорҳои дар боло номбаршуда дорои тавсифи худ мебошанд. Бинобар ин, ширкат 

барои истеъмолкунандагонро ба моли худ ҷалб намудан, назари хуб ва шавқи харидориро ба 

моли худ фароҳам овардан, ҳар яке аз ин бозорҳоро бояд бодиққат омӯзанд. 

Рақибон – ин корхона ё ташкилотҳое мебошанд, ки моли ба моли ширкати 

истеҳсолкунанда монанд ё ивазкунандаро истеҳсол менамоянд [3, с. 58]. Пас аз он ки ширкат 

барои худ бозори мувофиқро интихоб намуд, рақиби ҳақиқӣ ва иқтидории худро бояд омӯзад. 

Рақибон ба стратегияи маркетингии ширкат, моли ӯ, таъминотчиҳо ва миёнаравҳо таъсири беҳад 

ҷиддӣ мерасонанд. Барои ширкатҳо танҳо мутобиқсозии моли худ ба эҳтиёҷоти бозори муайян 

кифоя нест, инчунин бартарияти стратегиро дар назди рақибон ба даст овардан лозим аст. 

Таҳқиқоти мавқеи рақибон дар бозор масъалаҳои васеъ ва муҳимро дар бар гирифта, ахбороти 
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зиёдеро оид ба стратегияи рақибон, усулҳои фаъолияти истеҳсолӣ-фурӯшӣ, нархӣ ва 

рекламавиро талаб менамояд. 

Аудиторияи робитавӣ – ин шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ мебошанд, ки ба сиёсат ва фаъолияти 

бозории ширкатҳо мароқ зоҳир намуда, таъсири мусбӣ ё манфии худро мерасонад.  

Омӯзиши омилҳои демографӣ дар раванди таҳлили имкониятҳои бозорӣ мавқеи муҳимро 

ишғол менамояд. Демография – илме мебошад, ки аҳолиро аз нуқтаи назари шумора, 

ҷойгиршавӣ, синну сол, ҷинс, нажод ва ғайраҳо бояд омӯзад. Маркетинг дар доираи фаъолияти 

худ ба масъалаҳои зерин бояд диққати махсус дода тавонад. Зеро истеҳсолкунанда бояд донад, 

чӣ кадар ва кадом молҳоро истеҳсол намояд, ки талаботи халқро таъмин карда тавонад. 

Муҳити иқтисодӣ – ин маҷмӯи омилҳое мебошад, ки ба қобилияти харидории 

истеъмолкунандагон ва сохтори истеъмолот таъсир мерасонанд [4, с. 71-79]. 

Ба талаботи истеъмолкунандагон омилҳои зиёде, аз қабили сатҳи тараққиёти иқтисодии 

мамлакат, музди кор, сатҳи бекорӣ, инфлятсия, ҳаҷми қарз, пасандоз ва ғайраҳо таъсир 

мерасонанд.  

Аз рӯи сатҳи тараққиёти иқтисодӣ мамлакатҳоро ба чор гурӯҳ тақсим менамоянд: 

 Мамлакатҳое, ки танҳо ҳаёт (ҳастӣ)-ро таъмин менамоянд. Дар ин гуна мамлакатҳо 

қисми зиёди аҳолӣ ба истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии қишлок машғуланд. Онҳо нисфи маҳсулоти 

истеҳсолкардаашонро истеъмол намуда, боқимондаашро бо молу хизматрасониҳои оддӣ иваз 

менамоянд ё мефурушанд. Имконияти фурӯши молу хизматрасониҳо дар ин гуна мамлакатҳо 

хеле маҳдуд мебошанд. 

 Мамлакатҳое, ки захираҳои табииро содир менамоянд ва ба ин гурӯҳ асосан 

мамлакатҳои қашоқ дохил мешаванд, ки аз рӯи як-ду намуди захираҳои табиӣ бой буда, содироти 

онҳо манбаи асосии даромад аст. Ба ин гурӯҳи мамлакатҳо Чили (қалъагӣ ва мис), Заир (кобалт 

ва қаҳва), Арабистони Саудӣ (нафт) ва дигарҳо мисол шуда метавонанд. Дар бозори ин гуна 

мамлакатҳо имконияти хуби фурӯши таҷҳизоти истихроҷи маъдан, техникаи хоҷагии қишлоқ, 

автомобилҳо мавҷуд аст. 

 Мамлакатҳои тараққикардаистода. (хусусан аз рӯи саноат). Барои ин гурӯҳи 

мамлакатҳо молҳои коркарди саноатӣ ва маблағгузорӣ зарур аст. Ба ин гурӯҳи мамлакатҳо 

мамлакатҳои «МСН» дохил мешаванд. 

 Мамлакатҳои тараққикарда. Ин гурӯҳи мамлакатҳо содиркунандаи маҳсулоти тайёри 

сифати баланд ва сармоя мебошанд. 

Инчунин, дар мавриди омӯзиши муҳити иқтисодӣ донистани сохтори тақсимоти даромад 

дар байни гурӯҳҳои гуногуни ҷомеа бисёр муҳим аст. Барои он ки ширкат дар мавриди интихоби 

ҳисса (сегмент)-и муайяни бозор бояд аз вазъияти моддии истеъмолкунандагони хеш бохабар 

бошад. Бинобар ин, мамлакатҳоро аз рӯи тақсимоти даромади аҳолӣ ба панҷ гурӯҳ ҷудо мекунанд 

[5, с. 41]: 

Муҳити сиёсӣ ва ҳуқуқӣ – ин маҷмӯи қонунҳо, муассисаҳо ва сохторҳои давлатие 

мебошанд, ки ба фаъолияти ширкатҳо ва шахсони алоҳида дар ҷамъият таъсир мерасонанд.  

Фаъолияти сохибкорӣ бо суботи сиёсии мамлакат алоқамандии зич дорад. Ноустувории 

вазъи сиёсӣ дар мамлакат барои ширкатҳои хориҷӣ ва маблағгузорон хеле хавфнок мебошад. 

Чунин вазъият дар он мамлакатҳое, ки ҷанг рафта истодааст, бисёртар зоҳир мегардад. 

(Афғонистон, Ироқ, Исроил,Чеченистон ва ғайраҳо).  

Омилҳои муҳити фарҳангӣ рафтори аъзоёни ҷомеа ва ширкатҳоро бояд муайян намоянд. 

Муваффақияти ширкат аз хусусиятҳои фарҳангии ин ва ё он халқият, табақаҳои ҷудогонаи аҳолӣ 

вобастагнии калон дорад. Ин ҷо нақши асосиро қоидаву меъёрҳои муқарраршуда мебозанд.  

Мафҳуми фарҳанг пеш аз ҳама сохти иҷтимоии ҷомеа (барои мисол, низоми синфӣ дар 

Британияи Кабир, низоми табақавӣ дар Ҳиндустон, тамоюли иҷтимоии иқтисод дар Шветсия), 

дин (ислом, буддо, насронӣ ва ғ.), анъанаҳо ва расму оинҳо, арзишҳо ва муносибат ба ҳаёт, 

низоми маълумот ва забонро дар бар мегиранд. 

Фарҳанг ҳамаи соҳаҳои ҳаёти истеъмолкунандагонро дар бар мегирад ва он дар рафтори 

онҳо зоҳир мегардад. Ин рафтор фаъолияти истеъмолкунандагонро дар бозор муайян месозад ва 

он дар навбати худ ба қарорҳои маркетингии ширкат таъсир мерасонад. 

Яке аз унсурҳои муҳими банақшагирии маркетингӣ ва баромадан ба бозорҳои дохилӣ ва 

беруна таҳқиқоти маркетингӣ ба ҳисоб меравад.  
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Таҳқиқоти маркетингӣ – ин низоми омӯзиши ҳамаҷонибаи ташкили истеҳсолот ва фурӯши 

молу хизматрасониҳо мебошад, ки ба қонеъсозии талаботи муайян ва гирифтани фоида дар асоси 

омӯзиш ва пешгӯии бозор равона карда шудааст [6, с. 123]. 

Ба ибораи дигар, таҳқиқоти маркетингӣ ин ғункунӣ, коркард ва таҳлили маълумотҳо бо 

мақсади кам гардонидани номуайяниҳо ҳангоми қабули қарорҳои маркетингӣ мебошад. 

Зарурати гузаронидани таҳқиқоти маркетингӣ бо вазифаҳои мушаххаси он алоқаманд 

мебошад [7, с. 231]: 

 ба роҳбарияти ширкат дар раванди таҳияи қарори стратегӣ оид ба тараққиёти ширкат 

ва васеъ гардонидани доираи фаъолияти он кумак расонидан; 

 барои ишғол кардани мавқеи ракибӣ дар бозор имкониятҳоро ошкор сохтан; 

 равона сохтани истеҳсолот ба истеҳсоли он молу махсулоте, ки фурӯши бомуваффақият 

доранд. 

Таҳқиқоти маркетингӣ ин ҷараёни доимӣ ва мунтазам амалкунанда мебошад. Мувофиқи 

натиҷаҳои таҳқиқот андозаи талаботи ҷорӣ ва оянда ба моли ширкат муайян карда мешавад. 

Инчунин пешгӯии тамоюли тараққиёти ширкат ва соҳаҳои фаъолияти он омода карда мешавад 

[7, с. 132].  
 

 
Расми 3. Самтҳои асосии таҳқиқоти маркетингӣ дар бозорҳои хориҷӣ 

 

Омӯзиши шаклу усулҳои савдо бо мақсади таҳлил ва баҳодиҳӣ ба фаъолияти дигар 

ширкатҳои дар бозор амалкунанда, мавқеъ дар бозор, усулҳои фурӯш ва таҷрибаи тиҷоратии 

савдои онҳо гузаронида мешавад. 

Маркетинг ҳамчун консепсияи идоракунӣ як қатор вазифаҳои умумиро иҷро мекунад, ки 

ба тамоми навъи идоракунӣ, махсусан, банақшагирӣ, ташкилӣ, мутобиқкунӣ, баҳисобгирӣ ва 

назорат, хос мебошанд. 

Инчунин ин вазифаҳои асосӣ, ки ба ҳар раванди идоракунӣ хос мебошанд, бояд бо 

вазифаҳое, ки танҳо хоси фаъолияти маркетингӣ ҳастанд, пурра гарданд. Ин вазифаҳои асосӣ 

инҳо мебошанд [3, с. 57]: 

1. Таҳқиқоти ҳамаҷонибаи бозор, ки чунин ҷараёнҳои муҳимро дар бар мегирад: омӯзиши 

муҳити маркетингӣ, таҳлили маҷмӯи характеристикаҳои бозор, таҳқиқоти вазъият ва пешгӯиҳо, 

таҳлили хусусиятҳои истеъмолии моли муайян, инчунин назари харидорон оиди тавсифи 

лозимии мол, таҳлили шакл ва усулҳои фурӯш, омӯзиши истеъмолкунандагон (инфиродӣ ва 

коллективӣ) ва ғайраҳо 

2. Таҳлили имкониятҳои истеҳсолӣ ва фурӯшии корхона. Ин вазифа яке аз намудҳои 

муҳими таҳқиқоти маркетингӣ мебошад, зеро танҳо бо муайянсозии талаботи бозор, ширкат 

имконияти интихоби самараноки ҳисса (сегмент)-и бозорро надорад. Барои ин талабот ва 

дархости бозорро бо имкониятҳо ва пешомади тараққиёти ширкат мувофиқ намудан лозим аст. 

3. Кор карда баромадани барнома ва стратегияи маркетингӣ. Дар натиҷаи таҳқиқоти 

гузаронидашуда имконияти тартиб додани нақшаҳои стратегӣ, тактикӣ ва фаврии фаъолияти 

истеҳсолӣ ва фурӯшии ширкат фароҳам меояд, ки пешгӯии вазъи бозор, мақсад, стратегия ва 
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тактикаи рафтори ширкат дар бозор, сиёсати молӣ, нархӣ ва фурӯшии он, инчунин сиёсати 

ҳавасмандкунии фурӯш ва дигар чорабиниҳоро дар бар мегирад. 

4. Барномаҳои маркетингӣ ҷузъи фавқулодда муҳими фаъолияти маркетингӣ буда, аз 

бомуваффақият амалӣ намудани он ба андозаи хеле калон пешрафти фаъолияти ширкат 

вобастагӣ доранд. 

5. Амалӣ намудани сиёсати молӣ (product policy). Ин вазифа ҳамчун се вазифаи пешинаи 

маркетинг, қисми махсуси барномаи маркетингӣ буда, бо ёрии чорабиниҳои маркетингӣ ба 

баланд бардоштани мавқеи рақибии ширкат дар бозор равона карда шудааст. Дар ин ҷо, мақсади 

асосии ширкат мувофиқ кардани сифати мол бо дархости харидорони муайян ва таъмин 

намудани самаранокии фурӯш мебошад. 

6. Амалӣ намудани сиёсати нархӣ (pricing policy) муайянсозии стратегияи нархии ширкат 

дар бозор бо назардошти ояндаи дур ва тактикаи нархӣ дар як муддати кӯтоҳ нисбат ба ҳар гурӯҳ 

ва намуди молро дар назар дорад. 

7. Сиёсати нархӣ имконияти тағйир додани рақобатпазирии нархии молро медиҳад, ки яке 

аз шартҳои муҳими савдо дар иқтисоди бозорӣ мебошад. Ин маънои гузоштани нарх вобаста ба 

вазъи иқтисодӣ ва дигар омилҳоро дорад. 

8. Аз рӯи қоида, сиёсати нархӣ якчанд намуди рафтори нархгузориро дар бар мегирад, ки 

инҳо: сиёсати нархҳои баланд, паст ва тафрикавӣ, сиёсати имтиёзҳои нархӣ, нархҳои рақобатӣ 

ва ғайраҳо мебошанд. 

9. Амалӣ намудани сиёсати фурӯш (distribution channel policy) банақшагирӣ ва ташкил 

намудани роҳҳои фурӯши моли ширкат бо усулҳои мустақим ё ғайримустақимро дар назар 

дорад. Усули мустақим ин ташкили филиалҳо, анборҳои фурӯш, толорҳои намоишӣ ва марказҳо, 

яъне савдо бо шабакаҳои фурӯшии худии ширкат мебошад. Усули ғайримустақим маънои савдо 

бо ёрии миёнаравҳоро дорад. 

Хатарҳо омилҳои манфӣ ва номусоиди беруна буда, одатан аз ҷониби соҳибкор назорат 

намешаванд. Агар онҳоро дур насозанд, ба бизнес таъсири манфӣ мерасонад. Хатарҳо аз 

ҷанбаҳои заифӣ бо он фарқ менамоянд, ки онҳо аз ҷониби соҳибкор назорат карда намешаванд.  

Таҳлили хатарҳо бо мақсади кам гардонидани таъсирҳои манфӣ бо ёрии татбиқи чораҳои 

пешгирикунанда гузаронида мешавад. 

Дар ҳолате, ки аз рӯи муҳимият омилҳои сиёсиро дар ҷои аввал мегузоранд, STEP – таҳлил 

ба PEST – таҳлил мубаддал мегардад. Ин асосан ба иқтисодиёти давраи гузариш хос мебошад. 

Дар ҷадвали зер, PEST – таҳлили фирмаи дар шароити Тоҷикистон амалкунанда оварда 

шудааст. Азбаски низоми иқтисодии Тоҷикистонро ба қатори низомҳои давраи гузариш мансуб 

медонанд, бинобар ин дар ҷадвал намунаи тартибдиҳии PEST – таҳлил оварда шудааст [3, с. 59]: 

Ҷадвали 1 

Намунаи тартибдиҳии PEST – таҳлил 

Омилҳои 

макромуҳити 

маркетингӣ 

Ҳодисаҳо, 

тамоюлҳои ба 

омилҳо алоқаманд 

Дараҷаи 

таъсир 

Эҳтимолияти 

ба вуҷуд 

омадани 

ҳодисаҳо 

Барномаи амалиёт оид ба 

бартарафсозии омили мазкур 

Сиёсӣ 
Интихоботи 

Президент 
+ , - 100% 

То интихобот 

қабули накардани қарорҳои 

стратегӣ 

Иқтисодӣ 
Баланд шудани 

қурби доллар 
- 50% 

Бастани шартномаҳо оид ба 

дастраскунии мол 

Иҷтимоӣ 
Паст шудани сатҳи 

зисти аҳолӣ 
- 20% 

Ба роҳ мондани истеҳсоли 

молҳои арзон 

Технологӣ 

Талаботи сахт оид 

ба 

сертификаткунонии 

мол 

- 40% 

Маҳсулоти ба талаботи 

сертификатсионӣ ҷавобгӯйро 

харидорӣ намудан 

 

Ҳамин тавр, ширкат дар асоси омӯзиш ва таҳлили омилҳои мазкур ҷанбаҳои кудратнокии 

фаъолияти худро пурзӯр намуда, ҷанбаҳои заифии фаъолияти худро бартараф менамояд. Ғайр аз 

ин, имкониятҳоро истифода намуда, хавфу хатарҳоро бартараф месозад. 

Хусусияти муҳими хоҷагии ҷаҳонии муосир фаъолияти субъектҳои он дар шароити 

рақобати шадид мебошад, ки қабл аз ҳама бо муҳорибаи қатънашаванда барои бозори фурӯш 

алоқаманд мебошад. Бинобар ин, барои дилхоҳ ширкат, ки ба муносибатҳои иқтисодии 



189 

байналмилалӣ ҳамроҳ шудан мехоҳад, вазифаи аввалиндараҷа баромадани бомуваффақият ба 

бозори беруна мебошад, ки аз рӯи қоида аллакай чунин номгӯи молу хизматрасониҳо мавҷуданд. 

Бинобар ин, барои ширкат зарурати истифодаи усулҳои маркетинги байналмилалӣ пеш меояд. 

Дар баробари ин, ҳангоми интихобӣ ин ва ё он усули баромадан ба бозорҳои хориҷӣ ширкат бояд 

хеле бомасъулиятона рафтор намояд, зеро аз интихоби мазкур муваффақияти он дар бозори 

хориҷӣ муайян мегардад ва баръакс интихоби усули нодурусти баромадан ба бозорҳои хориҷӣ 

ба обрӯву нуфӯзи корхона таъсир расонида, талафоти зиёди молиявӣ ва паст намудани мавқеи 

рақибии ширкат ба вуҷуд оварда метавонад. Аз ин лиҳоз, чунин хулосаҳоро баровардан мумкин 

аст [8]:  

 ҳангоми амалисозии содирот ширкат сатҳи баланди чандирӣ ва сатҳи пасти таваккалро 

доро аст. Аммо дар ин маврид ширкат имконияти амалисозии назорати таъсирбахшро аз болои 

фаъолият дар бозорҳои беруна надорад.  

 ҳангоми соҳибкории муштарак молистеҳсолкунанда дар бизнеси амалишаванда 

иштироки ҳиссавӣ мекунад, вай бо тамоми шарикони хеш таваккали фаъолияти соҳибкориро дар 

бозорҳои мувофиқи мақсад тақсим менамояд ва ба таври муштарак назоратро анҷом медиҳад.  

 ниҳоят, ҳангоми сармоягузории мустақим ширкат ҳуқуқи моликияти пурраро барои 

сохтори бавуҷудовардаи хеш дорад. Вай ба таври пурра назорат аз болои тамоми соҳаҳои 

фаъолият, аз ҷумла амалисозии маркетинги байналмилалиро анҷом дода метавонад.  

Ҳамин тавр, роҳи идеалии баромадан ба бозорҳои хориҷӣ ҷой надорад. Бинобар ин, ҳамон 

як ширкат ба ҳамон як бозори хориҷӣ баромада, усулҳои гуногунро истифода карда метавонад. 

Ба монанди ин молистеҳсолкунандагони гуногун, ҳангоми ба ҳамон бозори хориҷӣ баромадан, 

роҳҳои гуногунро истифода карда метавонанд. Ҳамчунин, молистеҳсолкунанда роҳҳои гуногуни 

баромадан ба ҳамон як бозори хориҷиро барои намудҳои гуногуни молҳо истифода карда 

метавонад. 
АДАБИЁТ: 

 

1. Аакер, Д. Стратегическое рыночное управление: пер. с англ. / Д. Аакер, Ю.Н. Каптуревский. – СПб.: 

Питер, 2008. – С. 46  

2. Голубков, Е.П. Основы маркетинга / Е.П. Голубков. – М.: Финпресс, 2008. – С. 49. 

3. Диксон П. Управление маркетингом: учебник / П. Диксон. – М.: Бином, 2008. – С. 58. 

4. Масютин С.А. Стратегический маркетинг на российском предприятии / С.А. Масютин, В.П. 

Касилов // ЭКО, 2007. – №10. – С. 71-79.  

5. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В., Автухова Е.З. Современный маркетинг. – М.: Финансы и статистика, 

1991. – С. 41. 

6. Матанцев, А. Н. Стратегия, тактика и практика маркетинга: учеб. пособие / А.Н. Матанцев. – М.: 

Юристъ, 2009. – С. 123. 

7. Голубков, Е.П. Основы маркетинга / Е.П. Голубков. – М.: Финпресс, 2008. – С. 231. 

8. Ғаниев Т.Б. Менеҷмент. Қисми 3, 4. – Душанбе: Ирфон, 2012. 
 

МУҲИТИ МАРКЕТИНГӢ ВА ТАҲҚИҚОТИ МАРКЕТИНГИИ БОЗОРҲОИ ХОРИҶӢ 
 

Муҳтавои ин мақола доир ба муҳити маркетингӣ ва таҳқиқот дар бозорҳои хориҷа ва дохилӣ 

мебошад. Ӯҳдадории асосӣ дар назорати тағйиротҳои муҳит ба сохторҳои маркетингии ширкат вогузошта 

шудааст. 

Маркетологҳо муҳити дохилӣ ва беруна, микромуҳит ва макромуҳити маркетингиро фарқ 

мекунанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: маркетинг, бозор, корхона, муҳити дохила ва муҳити беруна, сиёсӣ, иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, технологӣ, маркетинги молу хизматрасониҳо, банақшагирӣ маркетингӣ, талаботи, бозорҳои 

хориҷӣ истеъмолкунандагон, омӯзиши бозор, таҳияи стратегияи маркетингӣ. 
 

МАРКЕТИНГОВАЯ СВЯЗЬ И МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКОВ 
 

Содержание этой статьи тесно связано с маркетинговой ситуацией и исследованиями на внутреннем 

и внешнем рынках. Автор статьи провел собственное исследование о маркетинге и его отношениях с 

зарубежными рынками. Он также определяет внутренние и внешние условия, микросистему и 

макросистему. маркетинга.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маркетинг, рынок, предприятие, внутреняя и внешняя политическая, 

экономическая, социальная, технологическая среда, маркетинг товаров обслуживания, маркетинговое 

планирование, спрос зарубежных рынков, потребители, изучение рынка, составление маркетинговой 

стратегии. 
 



190 

MARKETING COMMUNICATION AND MARKETING RESEARCH FOREIGN MARKETS 
 

The content of this article is closely connected with marketing situation and research in the internal and 

external markets.The author of the article has made his own research about marketing and its relations with foreign 

markets.He also defines internal and external conditions,microsystem and macrosystem of marketing. 

KEY WORDS: marketing, market, enterprise, domestic and foreign political, economic, social, 

technological environment, marketing of service products, marketing planning, demand of foreign markets, 

consumers, market research, marketing strategy. 
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ҶАЛБИ САРМОЯГУЗОРИҲОИ ХОРИҶӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР ШАРОИТИ ИМРӮЗА 
 

Фарҳоди Қаҳор 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Маълум аст, ки пас аз пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ва барҳамхӯрдани ҳамаи алоқаҳои 

иқтисодию-иҷтимоӣ ва сиёсӣ, тамоми корхонаҳои саноатию сохтмонӣ, нақлиёт ва хоҷагии 

қишлоқ (кишоварзӣ), дар як муддати муайян пурра аз кор монданд ва иқтисодиёти мамлакат ба 

пуррагӣ фалаҷ гардид. Яъне аз маҷмӯи корхонаҳои номбаршуда зиёда аз 80% фаъолият 

намекарданд. 

Дар шароити низоми хоҷагидорӣ ва гузаштан ба муносибатҳои иқтисоди бозорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳҳои нави ислоҳоти иқтисодӣ қарор доранд. Дар ин роҳ Ҷумҳурии 

мо ба бархе аз мушкилот рӯ ба рӯ шуд. Барои пешгирӣ ва бартараф намудани ин мушкилот, пеш 

аз ҳама, муҳайё сохтани шароит барои ҷалби сармоягузории хориҷӣ зарур аст. Ба ҳамагон 

маълумаст, ки дар шароити имрӯза дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муфлисшавии шумораи зиёди 

корхонаҳои саноатию тиҷоратӣ ба назар мерасанд. Вобаста ба ин зарурияти ҷалбнамои сармояи 

хориҷӣ ба вуҷуд омадааст. Ҷалби сармояи хориҷӣ, пеш аз ҳама, бо мақсади азнавсозӣ ва таҷдиди 

хоҷагии халқ ба роҳ монда мешаванд. Сармоягузорӣ дар пешрафти ҳаёти иқтисодии ҳар як 

давлат нақши муҳимро мебозад. Таҷрибаҳои ҷаҳонӣ нишон медиҳанд, ки шумораи зиёди 

мамлакатҳои ҷаҳон танҳо ба туфайлӣ истифода аз сармояи хориҷӣ аз буҳрони шадиди иҷтимоӣ 

ва иқтисодӣ баромадаанд. Давлатҳои қабулкунандае, ки сармоягузорони хориҷиро ҷалб карда 

тавонистанд, таъсири бебаҳои технологияҳои нави онҳоро ба рушди базаи индустриалии худ ҳис 

мекунанд. 

Масъалаи муҳиме, ки имрӯз таваҷҷуҳи Ҳукумати Ҷумхурии Точикистон ба он зиёд равона 

шудааст, ин самаранок истифода набурдани захираҳои таббиӣ мебошад. Сабаби асосии 

самаранок истифода набурдани захирахои таббиӣ, норасои маблағҳои пулӣ, кадрҳои 

баландихтисос, техникаю технология ва дигар воситаҳое, ки барои истеҳсоли неъматҳои моддӣ 

истифода бурда мешаванд. 

Аз ҳамин лиҳоз, ҳавасмандкунии инвеститсияи дохилӣ ва шароит муҳайё намудан ба 

инвеститсияи хоричӣ сарчашмаҳои асосии ҳалли ин проблемаҳои иқтисодӣ шуда метавонанд. 

Пӯшида нест, ки дар шароити имрӯза дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муфлисшавии баъзе корхонаҳои 

ватанию хориҷӣ, субектони фаъолияти сохибкорӣ ба назар мерасад. Маҳз ба туфайли ин дар 

шароити имрӯза зарурияти ҷалбнамоии сармоягузории хориҷӣ ба вуҷуд омадааст. Ҷалби 

сармоягузории мустақими хориҷӣ аҳамияти нисбатан бузург дошта, барои муайянкунии 

мақсадҳое, ки дар соҳаи сармоягузории хориҷӣ гузошта мешавад, хизмат мерасонад [1]. 

Ҷалбнамоии сармояи хориҷӣ, пеш аз ҳама, бо мақсади азнавсозӣ, бунёди корхонаҳои нав 

ва таҷдиди хоҷагии халқ ба роҳ монда мешаванд. Барои ҳамин ҷалбнамоии васеъи сармояи 

хориҷӣ, яке аз масъалаҳои умумӣ дар сиёсати иқтисоди хориҷии кишварамон ба ҳисоб меравад. 

Дигаргунии намоёни ҷараёни ҷалби сармояи хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар 

дигар қонуну санадҳо инъикос ёфтааст. Сармоягузориҳои хориҷӣ ба сифати сарчашмаи 

маблағгузориҳои пулӣ ба тараққиёти иқтисодиёт, васеъшавӣ ва азхудкунии истеҳсолоти молҳои 

нави ватанӣ, мукаммалгардонии технология, истихроҷ ва коркарди канданиҳои фоиданок ва 

содироти молҳои рақобатпазири ватанӣ ба бозори ҷаҳонӣ баромад мекунанд. 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз ба даст овардани иcтиқлолияти кишвар тавонист, 

ки иқтисодиёти мамлакатро эҳё намуда, рӯ ба инкишоф ниҳод. Асосӣ инкишофи механизми 
бозори хоҷагидорӣ ин санадҳои меъёриву ҳуқуқии қабул намуда ба ҳисоб мераванд. Шуруъ аз 
соли 2002 то инҷониб дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати фароҳам овардани 
сармоягузорӣ дар иқтисодиёти кишвар як қатор ислоҳотҳо дароварда шудааст. Барои боз ҳам 
фазои мусоид фароҳам овардан барои сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд 
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қонунгузориҳо амал мекунанд, ки онҳам бошад барои ҷалби сармоя ба бахшу соҳаҳои алоҳида 
мусоидат менамоянд: қабули якчанд санаду меъёрҳои ҳуқуқи айни мудао мебошад. Масалан 
қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ (инвеститсия)», Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хусусигардонии амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Шартномаҳо дар бораи тақсими молҳо», Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи консенсияҳо», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи минтақаҳои 
озоди иқтисодӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таърихи кредитӣ», Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шарики хусусии давлатӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи консепсияҳо», Консепсияи сиёсати давлатии ҷалб ва ҳимояи сармоягузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бунёди корхонаҳои муштарак 
қабул намуд [2]. 

Шароити сармоягузории ҷумҳуриро омӯхта, чунин омилҳои ҷалби сармояи хоричиро қайд 
намудан ба маврид аст, ки ба фаъолияти сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат 
менамоянд. Бояд қайд кард, ки яке аз самтҳои муҳими сиёсати ҷалби сармояи хориҷӣ дар 
ҷумҳурӣ ва тараққиёти робитаҳои берунаи иқтисодӣ ба иқтисодиёт чунин буда, метавонанд: 

 ташкил ва бунёди минтақаҳои озоди иқтисодӣ. 

 ташкил намудани тиҷорати назди сарҳадӣ, аз ҷумла дар асоси мубодилаи 
байниминтақавӣ; 

 ташкил ва ба роҳ мондани корхонаҳои муштарак, ҳам дар марзи худ ва ҳам дар хориҷа; 

 ташкили корхонаҳои нав дар асоси сармояи ватанию хориҷӣ; 

 ташкил ва бунёди минтақаҳои соҳибкории муштарак ва технополисҳо 

 фароҳам сохтани шароитҳои мусоиди ҳуқуқӣ, иқтисодию иҷтимоӣ барои тараққии 
роҳҳои гуногуни соҳибкорӣ; 

 тараққиёти истеҳсолотҳо бо муҳлати тези худ таъминии нақшаҳо (соҳаи хадамот, 
туризми байналхалқӣ ва ғайра); 

 тараққиёти соҳаҳои илм талаби истеҳсолӣ, ки барои пешравии прогреси илмӣ-техникӣ 
имкон медиҳад. 

Ҳаҷми сармоягузориҳои хориҷие, ки дар тули 3 соли охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бароҳ 
монда шудааст дар расми як дидан мумкин.  

Тӯли даҳсолаи охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 30 млрд. сомонӣ сармояи хориҷи 
ҷалб шудааст, ки ин нишондиҳанда сол аз сол афзоиш ёфта истодааст. Масалан, дар соли 2016 
ҳаҷми сармояи хориҷӣ ба тамоми бахшу соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва дигар бахшу соҳаҳо дар 
ҳаҷми 2,86 млд долари ИМА сармоягузорӣ карда шудааст. Соли 2017 бошад дар ҳаҷми 3,1 млд 
долари ИМА ва соли 2018 бошад дар ҳаҷми 13,51 млд долари ИМА сармоягузорӣ шудааст. Тибқи 
нақшаи стратегӣ то даврони соли 2030 Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми сармоягузориҳои хусусиро 
ба маблағи 55 млд долари ИМА умедвор аст. Ҳаҷми умумии ҳамаи воситаҳои пешбинишуда 
барои 15 соли минбада аз рӯи ҳамагуна сармоягузориҳо ба маблағи 118,133 млд долари ИМА 
баробар аст, ки ин ҳам бошад, барои бунёди корхонаҳои истеҳсолию ғайриистеҳсолӣ ва бунёди 
ҷойҳои нави корӣ, паст намудани сатҳи камбизоатӣ дар ҷумҳуриамон нақши муҳимро мебозанд 
[3]. 

Сармоягузорӣ барои рушди иқтисодӣ ва рушди минтақаҳои алоҳидаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аҳамияти калон дорад. Ҳамин тариқ қайд кардан ба маврид аст, ки роҳҳои беҳтар 
гардонидани муҳити сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар навбати дигар бе 
сармоягузории ватанию хориҷӣ ва муносибатҳои байни давлатӣ пешравии иқтисодиёти 
кишварро тасаввур кардан аз имкон берун аст ва аз ҳамин лиҳоз ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ 
метавонад боиси рушди иқтисодиёти кишвар гарданд. 
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ҶАЛБИ САРМОЯГУЗОРИҲОИ ХОРИҶӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР ШАРОИТИ ИМРӮЗА 
 

Муаллиф қайд намудааст, ки ҷалби сармоягузорӣ, ин фаъолияти мақсадноки давлатӣ оид ба 
истифодаи дурусти воситаҳои сармоявӣ барои ташкил ва азнавташкилии корхонаҳои истеҳсолӣ, 
манфиатҳои моддӣ ва маънавӣ дар ҷамъият мебошанд. Барои ҳамин, ҷалб намоии васеъи сармояи хориҷӣ 
яке аз масъалаҳои умумӣ дар сиёсати иқтисоди хориҷии кишварамон ба ҳисоб меравад. 

КАЛИДВОЖАҲО: сармоягузорӣ, азнавташкилии корхонаҳо, манфиатҳои моддӣ, сармояи хориҷӣ. 
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ПРИВЛИЧЕНИЕ ИНОСТРОННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ИХ РОЛЬ В  
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Автор отмечает, что привлечение инвестиции – это целенаправленное действие государства по 

поводу правильного использования инвестиционных средств для организации и реорганизации 

производственных предприятий для материальных и моральных выгод. Исходя из этого привлечение 

иностранных инвестиций считается одним из основных задач в политической экономии нашей страны за 

рубежом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвестирование, реорганизация предприятий, материальный интерес, 

зарубежный капитал. 
 

THE ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS AND THEIR ROLE IN  

CURRENT CONDITIONS 
 

The author notes that attracting investment is a deliberate action by the state regarding the proper use of 

investment funds for organizing and reorganizing production enterprises for material and moral benefits. On this 

basis, attracting foreign investment is considered one of the main tasks in the political economy of our country 

abroad. 

KEY WORDS: investment, reorganization of enterprises, material interest, foreign capital. 
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ТАШАККУЛЁБИИ СИЁСАТИ МОЛИИ КОРХОНА ДАР ШАРОИТИ БОЗОР 
 

Хоҷаалиев Ф.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Барои фаъолияти самараноки худ, ҳар як корхона бояд сиёсат ва стратегияи муайянро 

барои идоракунии пешравиаш дар бозорҳои дохилӣ ва берунӣ дошта бошад. Асоси чунин 

сиёсатро бояд баҳодиҳии имкониятҳои воқеӣ ва потенсиалии худ ташкил диҳад, ки дилхоҳ моли 

нав ба бозор пешниҳодкардаи корхона тавонад ба қадри кофӣ мавқеи бозории корхонаро пурзур 

карда рақобатпазирии онро дар шароити муосир таъмин намояд. Дар доираи стратегияи молӣ, 

муаян кардани дархости муштариёни бозор ва усулҳои қонеъсозии онҳо мақсади асосӣ ба ҳисоб 

меравад. Дар ин робита сиёсати молӣ барои омӯзиши муштариён ва хусусиятҳои онҳо равона 

карда мешавад.  

Корхона бояд дар доираи сиёсати моли худ чунин масъалаҳоро дар мадди аввал гузорад, 

ба монанди: миқдори молҳои ба бозор пешниҳодшаванда, шаклҳои онҳо, шумораи каналҳои 

молӣ, шумораи молҳои тамғавӣ, мавқеи тамға дар бозор ва инчунин масъалаҳои шакли зоҳирӣ 

ва дизайни мол. Масъалаи нисбатан муҳими сиёсати моли корхонаҳо ин васеъсозӣ ё маҳдудсозии 

феҳристи моли корхона ба ҳисоб меравад. Дилхоҳ тағироти феҳристи молӣ бояд мақсади аниқ, 

аз нуқтаи назари қабули мизоҷон дошта бошад. 

Сиёсати молӣ дар низоми маҷмуи чорабиниҳои бозоршиносии таъсиррасонӣ ба бозор 

мавқеи асосиро мебозад, чунки махсусан мол, мавқегирии он, сифат, номгӯи молӣ, хусусиятҳои 

силсилаи ҳаётӣ, навгониҳо, тамғаи фурӯш, борҷома ва пеш аз ҳама, мавқеи рақобатии корхонаро 

ва мувафақияти фаъолияти онро дар шароити бозоргонӣ мавқеи асосиро мебозад. 

Сиёсати навоварӣ, коркарди маҳсулоти нав, тамғаи фурӯши он ва борҷома асоси 

самаранокии фаъолияти соҳибкорӣ дар шароити иқтисодиёти бозоргонӣ ба ҳисоб меравад. 

Истифодаи бозоршиносӣ дар мавриди муқаррар намудани робитаҳои савдо бо мамолики 

аз ҷиҳати иқтисодӣ тараққикарда лозим аст. Яке аз шартҳои асосии фаъолияти 

бомуваффаққиятонаи корхонаҳои ватанӣ дар бозори ҷаҳони омӯзиши системаноки ҳамаи 

воситаҳои имконпазирӣ дар дастбудаи рақибон мебошад, то ки тарафҳои сусту пурқуввати онҳо 

ба хубӣ фаҳмида шавад ва ин омилҳо ҳангоми кор карда баромадани сиёсатӣ содиротӣ ба ҳисоб 

гирифта шаванд, дуюм, ҳамаи он ҷизе, ки дар шаклу истодҳои фаъолияти онҳо вуҷуд дорад, 

самарабахшона истифода гардад. Бозоршиносӣ асоснокии истифодаи қарорҳоро доир ба 

массоили гуногуни фаъолияти истеҳсолӣ, илмию истеҳсолӣ, молиявию савдо баланд бардошта, 

мураттабиро дар соҳаи робитаҳои бозорӣ паҳн мегардонад. Ин дар навоварии ҷараёни ҳаракати 

мол, такмил додани амалиети баҳисобгирӣ ва ташхиси ваъзиятҳои бозор дар ҷараёни 

банақшигирии доҳили ширкат инъикос меёбад.  

Мол – ҳамаи он чи ки метавонад эҳтиёҷот ва талаботро қонеъ созад ва ба бозор бо мақсади 

ҷалбкунии диқат, азхудкунӣ, истифодабарӣ ё истеъмол пешниҳод карда шавад. Ин метавонад 

ашёҳои ҷисмӣ, хизматрасониҳо, ҷой (макон), корхона ва ақидаҳо бошад [1, с. 135]. 
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Мол, эҳёву ташаккул ва таҳаввули он, мустақиман бо хусусиятҳои хоҷагиҳои ҷамъиятӣ 

вобаста мебошанд. Дар шароити хоҷагиҳои натуралӣ аз сабаби маҳдуд будани доираи хоҷагиҳо 

ва бозор неъматҳои моддӣ дар шакли маҳсулот мубодила (доду гирифт) карда мешаванд. 

Таҳти маҳсулот, неъматҳо фаҳмида мешаванд, ки талаботи инсонро қонеъ гардонанд. Он 

метавонад аз ҷониби табиат ҳамчун неъматҳои тайёр (об, меваҳои худрӯй) ё аз ҷониби одамон 

офарида шаванд. Бинобар ин, маҳсулот метавонад маҳсули меҳнат бошад ва бидуни мубодила 

талаботи инсонро қонеъ гардонад. Бо ибораи дигар, ҳамаи он неъматҳое, ки барои инсон 

манфиатнок мебошанд ва одамон онро барои қонеъ гардонидани ниёз ва эҳтиёҷи худ истифода 

мекунанд, маҳсулот номида мешаванд [2, с. 147]. Одатан, маҳсулот дар доираи хоҷагиҳои 

хонадорӣ ҳунармандӣ, деҳқонӣ, яъне хоҷагиҳои натуралӣ истифода карда мешавад. 

Дар шароити истеҳсолоти молӣ маҳсули меҳнат шакли молӣ мегирад. Дар натиҷаи амиқ 

гаштани тақсими ҷомеаи меҳнат, густариши тахассуси меҳнат ва мустақилияти молистеҳсол-

кунандагон доираи талабот васеъ гашта, зарурат ба мубодила пайдо мешавад. Аз ин ҷо, неъматҳо 

(маҳсулот) барои қонеъ гардонидани талаботи гурӯҳи дигари одамон, ҷомеа ва ғайра пешниҳод 

карда мешавад. 

Арзиши маҳсулот дар ин ҳолат на барои тавлидгар, балки барои ашхоси дигар аҳамият 

пайдо мекунад. Бо ибораи дигар, дар шароити истеҳсолоти молӣ қиммати (арзиши) истеъмолии 

маҳсулоти алоҳида ба қиммат (арзиш)-и ҷамъиятии маҳсулот табдил меёбад. Охирон, дар мояи 

андоза ва меъёри тақозо ва арзаи молҳо бо воситаи бозор сурат мегиранд. 

Аз ин ҷо, хулоса бармеояд, ки мол ҳамчун неъмат ё худ маҳсулот бояд натиҷа (маҳсул)-и 

меҳнат бошад, ягон тарафи талаботи инсонро қонеъ гардонад. Новобаста аз масрафи меҳнати 

тавлидгарон, шумора, дараҷа ва сатҳи ҳосилнокию шиддатнокӣ ва самаранокии меҳнат онҳо 

барои мубодила (хариду фурӯш) бароварда мешаванд. Дар чорчӯбаи ин нигоришот шояд чунин 

таъриф ва тавсифи маъмули мол ба маврид бошад. «Мол неъмат ё худ маҳсулотест, ки бо меҳнати 

тавлидгарон офарида шуда, барои мубодила (хариду фурӯш) ва қонеъ гардондани талаби 

истеъмолгарон пешкаш (баррасӣ) карда мешавад» [2, с. 148]. 

Дар ин ҷо ду ҷанбаи асосӣ – манфиатнок будану қобилияти қонеъ гардондани талабот 

доштан ва натиҷаи меҳнат будану барои мубодила баровардан пеш аз ҳама ба чашм мерасад. Аз 

ин ҷиҳат, мутафаккирони олами иқтисод дар мол ду ҷанбаъ (хусусият)-и асосиро фарқ мекунанд: 

1) Қобилияти ин ё он талаби инсонро қонеъ гардондан – арзиши истеъмолӣ; 

2) Омодагӣ барои мубодила (натиҷаи меҳнат будан) – андозаи арзиши мол ё худ арзиши 

ивазшаванда доштан. 

Истеъмолкунандагон миқдори зиёди молҳои гуногунро харидорӣ мекунанд. Яке аз 

усулҳои мусоиди гурӯҳбандии чунин молҳо ин тақсими онҳо ба гурӯҳҳо дар асоси одати 

харидории истеъмолкунандагон ба ҳисоб меравад. Аз рӯ, ин аломат молҳоро чунин гурӯҳбандӣ 

мекунанд: 

1. Молҳои талаботи ҳаррӯза – молҳое, ки истеъмолкунанда одатан тез – тез, бо кӯшиши 

кам барои дар байни худ муқоисакунии онҳо равона кардашуда, харидорӣ мекунад. 

Ба ин молҳо тамоку, собун ва ғайра мисол шуда метавонанд. Молҳои талаботи ҳаррӯзаро 

боз ба чунин гурӯҳҳо ҷудо мекунанд: 

2. Молҳои асосии талаботи доимӣ, ки одамон мунтазам харидорӣ мекунанд; 

3. Молҳои харидӣ аз рӯи шавқ, ки харидор бе банақшагирии пешакӣ ва ҷустуҷӯ харидорӣ 

мекунад. Чунин молҳоро одатан дар бисёр ҷойҳо мефурӯшанд, аз ин рӯ, истеъмолкунандагон 

махсусан онҳоро намеҷӯянд; 

4. Молҳо барои ҳолатҳои фавқулода, ки харидор ҳангоми ба вуҷудоии эҳтиёҷоти зарурӣ, 

харидорӣ мекунад. Масалан: чатр ҳангоми борон. 

5. Молҳои интихоби пешакӣ – молҳое, ки истеъмолкунанда дар ҷараёни интихоб ва харид 

молҳоро байни худ аз рӯи нишондиҳандаҳои сифат, нарх ва намуди зоҳири муқоиса мекунад. Ба 

чунин молҳо мебел, либоса, асбобҳои барқии маишӣ ва ғайра мисол шуда метавонанд. 

Молҳои интихоби пешакиро ба гурӯҳи молҳои монанд ва монанднабуда тақсим кардан 

мумкин аст. Ба молҳои монанд, харидорон ҳамчун ба молҳои сифатан якхела, бо нарх 

фарқкунанда нигоҳ мекунанд. Дар баъзе ҳолатҳо вақти харидорӣ кардани молҳои монанднабуда 

ба харидор хосиятҳои онҳо назар ба нарх ниҳоят муҳим мебошанд. Мисол, барои 

истеъмолкунанда костюми рахдор аҳамияти калон дорад. 
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6. Молҳои талаботашон махсус – молҳои хусусияти нодир дошта ё молҳои алоҳидаи 
маркавӣ (тамға), ки барои харидани онҳо аксарияти харидорон таёранд кӯшишҳои иловагӣ сарф 
кунанд. 

Ба ин гурӯҳ молҳо, мисол шуда метавонанд маракаҳои аниқ дар муд буда, автомобилҳои 
маркаҳои махсус, дастгоҳҳои суратгирӣ ва ғайра. Ҳангоми фурӯши чунин молҳо қулай (бароҳат) 
будани ҷойгиршавии фурӯшанда аҳамияти хос надорад, ӯ бояд ҳатман оид ба ҷои ҷойгиршавии 
худ харидоронро огоҳ кунад. Барои харидорӣ кардани молҳои характеристикааш аҷабдошта ё 
худ молҳои тамғаҳои алоҳида харидорони потенсиалӣ тайёранд кӯшиши иловагии тиҷоратӣ ба 
харҷ диҳанд (тамғаи мушаххас ва типии молҳои мудӣ – автомобилҳо, стереоаппаратураҳо, 
таҷҳизотҳои суратгирӣ). Мисол, автомобили «Мерседес» барои бисёрии харидорон моли 
талаботи махсус ба шумор меравад. 

7. Молҳои талаботи камдошта – молҳое, ки истеъмолкунанда намедонад, ё ин ки медонаду 
оид ба хариди он фикр намекунад. Молҳои нав ба чунин гурӯҳ дохил мешаванд, то он вақте, ки 
тавасути реклама оид ба зарурияти ин мол истеъмолкунандаро огоҳ мекунанд. Намудҳои ба ҳама 
маъмули ин молҳо ин суғуртаи ҳаёт, қитъаи қабристон, энциклопедия ва ғайра мебошанд.  

Чунин молҳо барои ба фурӯш рафтан кӯшишҳои зиёди бозоршиносиро, ба монанди 
реклама, истифодаи усулҳои фурӯши шахсиро талаб мекунанд. 

Масолеҳи ёрирасон барои бозори молҳои саноатӣ ҳамчун молҳои талаботи ҳаррӯза барои 
бозори истеъмолӣ ба шумор мераванд. Хадамоти корӣ ба хадамоти техникӣ ва таъмир (таъмири 
дастгоҳ, кампютер ва ғайра) ва хадамоти хусусияти машварати дошта (машварати ҳуқуқӣ, 
реклама ва ғайра) ҷудо мешаванд. 

Дар коркарди моли нав бояд мафҳуми мол дар се дараҷа мавриди мулоҳиза қарор гирад 
(расми 1) [3, с. 216]. 

 
Расми 1. Мавқеи мол аз рӯи дараҷа 

 

Ақида оид ба мол, дараҷаи аввали чунин коркард буда, он ба суоли чигуна молро 
харидорон интизоранд, ҷавоб медиҳад. Моли воқеӣ дорои панҷ тавсиф аст, дараҷаи сифат, 
маҷмӯи хусусият, номи тамға, ороиши хоса, борпечии махсус. Масалан, крем барои ришгирӣ, 
компютер, номзади мушаххас ба депутат, моли ба таври воқеӣ иҷро шуда мебошанд. 

Моли ёрирасон - молест, ки бо хизмати иловагӣ ба манфиати харидор пешкаш карда 
мешавад. Корпоратсияи Майкрософт аз он сабаб ба комёбӣ соҳиб гардид, ки аввалин шуда ба 
муҳимияти ҳалли мушкилоти мизоҷон ба воситаи истифодаи компютер сарфаҳм рафт. 
Корпоратсия инро ба эътибор гирифта, ба харидорон компютерро ба сифати маҷмуи мукаммали 
барномаҳои корӣ ва дастурҳои лозимии хизматрасонӣ дар барномасозӣ ба каф олати таъмири 
фаврӣ ва истифодаи мунтазами он пешниҳод кард. 

Бояд қайд кар, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти хидмат барои истифодаи 
самараноки мол дар замони муосир меафзояд. Масалан, мебелро ба ҳуҷраҳои харидор дастрас 
менамоянд, дару тирезаҳои аз алюмин сохташударо бо нишондоди супоришгар мегузоранд, 
барои истифодаи молҳои маданӣ-маишӣ кафолати техникӣ медиҳанд ва ғ. 

Ба ақидаи Ф. Котлер, бозор аз тамоми истеъмолгарони имконпазир, ки талабот ё ки хоҳиш 
дошта, барои таъмин кардан омодаанд ва қобилияти пардохт кардани ин таъминотро доранд, 
иборат аст. Асоси таҷрибаи бозорӣ ин қобилияти идентификатсияшавии харидор ё ки мизоҷ, 
мувофиқшавӣ ба нуқтаи назари харидор аст [4, с. 147]. 

Харидорон аз рӯи як қатор омилҳо ба гурӯҳҳо тақсим мешаванд. Мавқеи онҳо вобаста ба 
ин омилҳо ҳудудҳои воқеии бозорро муайян мекунанд. Аз тарафи дигар, истеҳсолкунандагон бе 
коршиносони бозор ба он моиланд, ки васеъ будани бозорро ба ҳисоб гиранд. Амалан, 
муайянкунии бозор дар гирди омилҳои зерин давр мезанад: 

 категорияи мол ё ки хизматрасониҳо; 

 ҷуғрофия; 

 гурӯҳи воқеии харидорон; 

 ҳиснашаванда («дасти ноаён»). 

Ι

Ақида оиди мол

ΙΙ

Моли воқеӣ

ΙΙΙ

Моли ёрирасон
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Дар ин бозор бояд харидорон ва истифодабарандагонро аз ҳамдигар фарқ кард, зеро онҳо 
як чиз нестанд. Ҳамчунин муҳим он аст, ки қисме аз харидорони воқеӣ моли тамғаи мазкурро 
мехаранд, қисми дигар не. Ченаки ин фарқият дохилшавии қисми (фоизи) ашхос ба бозор буда, 
онҳо истифодабарандагони воқеии моли махсус ё ки хизматрасонӣ дар таносуб ба шумораи 
умумии истифодабарандагони воқеӣ мебошанд. 

Аз ҳама бештар ҳаҷми бозор андозаи умумии фурӯши ҳар як номгӯй дар ҳаҷми умумии 
фурӯши маҳсулоти мазкурро истифода мебаранд. Масалан, ҳаҷми бозори кроссовкаи артикули 
0216 ба 15%-и ҳамаи пули ба кроссовкаҳои ҳамаи навъҳо пардохткардашудаи бозор баробар аст. 

Барои таҳқиқоти ин таносуб бояд дар бораи ба ном самаранокии Пареторо дар хотир дошт, 
ки чунин аст: «20% харидорон 80% молҳоро аз рӯи ҳаҷми арзиш мехаранд» (барои бозоршиносии 
саноатӣ) ё ки «20% молҳои бештар харидоришаванда 80% ҳаҷми фурӯшро ташкил мекунанд» 
(барои бозоршиносии истеъмолӣ). 

Пешгӯии фурӯш асоси тамоми низоми банақшагирӣ дар шароити бозор ба ҳисоб меравад. 
Аз ин лиҳоз, вазифаи аввалиндараҷаи роҳбарияти ширкат аз муайян намудани ҳаҷми фурӯш дар 
вобастагӣ ба талабот аст. Танҳо дар асоси баҳодиҳии бозори фурӯш метавон банақшагирии 
фаъолияти истеҳсолӣ ва молиявии ширкатро амалӣ намуд. 

Сегмент – гурӯҳи харидорони дорои хоҳиш ва талаботи якхела. Тақсимоти бозор ба 
гурӯҳҳои гуногун ва омӯзиши минбаъдаи онҳо барои таваҷҷуҳ ба оянда аз нуқтаи назари 
даромаднокӣ ва гурӯҳбандӣ барои ширкат имконият фароҳам меорад. 

Сегментатсия – тақсимоти бозор ба гурӯҳи харидорони дорои тавсифоти якхела ба 
мақсади омӯзиши таасури онҳо ба ин ё он навъи мол ё хизматрасониҳо. 

Баҳодиҳии бозори фурӯш маҷмӯи чорабиниҳои ба фаъолияти фурӯшу савдои ширкат 
равонагардида ва омӯзиши тамоми омилҳоеанд, ки ба ҷараёни истеҳсолот ва пешниҳоди мол аз 
истеҳсолкунанда ба харидор таъсиррасонанда мебошад. 6. Ҳар як истеҳсолкунанда дарк 
менамояд, ки моли истеҳсолшуда дарҳол ба харидор маъқул шуда наметавонад, аз ин лиҳоз, бо 
ёрии бозоршиносӣ роҳбарияти корхона дар заминаи маълумот оид ба истеъмолкунандагони 
воқеӣ, минтақаҳо, нархҳо, роҳҳои фурӯши маҳсулот, оид ба рақобатнокӣ ба қисматҳо ҷудокунии 
бозори фурӯшро муайян менамоянд.  

Сегменти бозор ин қисми бозор мебошад, ки аз ҷониби ширкат ба он хизмат расонида 

мешавад.  
Ҷузъҳои ба қисматҳо ҷудокунии бозор инҳоянд: 

 гурӯҳи харидорон; 

 гурӯҳи маҳсулот (мол, хизматрасониҳо); 

 корхона (рақобаткунандагон). 
Ба қисматҳо ҷудокунии бозор аз рӯи гурӯҳи харидорон ин гурӯҳи истеъмолкунандагон 

аз рӯи ягон нишона мебошад, ки ҳавасмандии онҳоро дар ин ё он сатҳ дар бозор муайян 
менамоянд. 

Ба қисматҳо ҷудокунии бозор аз рӯи гурӯҳи маҳсулотҳо ин маҳсули ба қисматҳо 
ҷудокунии бозор аз рӯи гурӯҳи харидорон мебошад. Вай дархост ва афзалияти харидоронро аз 
рӯи тавсифоти маҳсулот (мол, хизматрасониҳо) ба инобат мегирад. 

Гурӯҳбандӣ аз рӯи корхонаҳо (рақобаткунандагон) ин гурӯҳи рақобаткунандагон аз рӯи 
омилҳои рақобатпазирӣ оид ба пешниҳоди мол ба бозор маҳсуб мегарданд. 

Ба қисматҳо ҷудокунии бозор аз рӯи маҳакҳо ва нишонаҳо таҳия мегардад. 
Маҳакҳо тарзи баҳодиҳии интихоби ин ё он сегменти бозор барои маҳсулот ё корхона 

(рақобаткунанда) мебошанд. 
Нишона тарзи ҷудо намудани сегменти мавҷуда дар бозор. 
Маҳакҳои бештар маъмулӣ ба қисматҳо ҷудокунии бозор инҳоянд: 

 Ҳаҷми сегмент, ки аз рӯи он миқдори харидорони воқеӣ ва мутаносибан иқтидорҳои 
зарурии истеҳсолӣ муайян карда мешаванд; 

 Роҳҳои паҳннамоӣ ва фурӯши маҳсулот, ки барои ташаккули шабакаҳои фурӯш 
имконият фароҳам меоранд; 

 Устувории бозор, ки барои интихоби сарбории иқтидори корхона имконият медиҳад; 

 Даромаднокӣ, ки сатҳи даромаднокии корхонаро дар сегменти мавҷудаи бозор нишон 
медиҳад; 

 Мутобиқатии сегменти бозор бо бозори рақобаткунандагони асосӣ, ки барои баҳодиҳии 
иқтидор ё заифии рақобаткунандагон имконият дода, барои омодагии ворид намудани хароҷоти 
иловагӣ дар ин сегмент замина мегузорад; 
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 Баҳодиҳии таҷрибаи кори кормандони мушаххаси корхона (муҳандисон, кормандони 
истеҳсолӣ ва кормандони самти фурӯш) дар сегменти интихобгардидаи бозор ва амалӣ намудани 
чорабиниҳои зарурӣ; 

 Аз рақобат ҳифзшавандагии сегменти интихобгардида. 

Ҷадвали 1  

Чор шарти манфиатнокии максималии ба қисматҳо ҷудокунии бозор 
Андозагӣ Имконияти ченкунии ҳаҷм, имкониятҳои харидорон ва тавсифоти сегмент 

Қобили истеъмол Мавҷуд будани ҳаҷми зарурӣ ё дурнамои гирифтани даромад 

Дастрасӣ 
Ба сегмент метавон бо тарзи муфид дастрас шуд ва молу хизматрасониҳоро 

пешниҳод намуд. 

Иҷрошавӣ 
Мавҷуд будани малака, кадрҳо ва дигар захираҳои идоракунӣ барои таҳияи 

барномаи муфиди кор бо сегментҳо 

Ҳангоми интихоби сегментҳо, ширкат чунин масъалаҳоро ҳал менамояд: кадом сегментҳо 
барои он имконияти бештар фароҳам меоранд, ба кадом сегментҳо бояд тамоюл намуд. Агар 
ширкат ба ду ва ё зиёда сегмент тамоюл пайдо намояд, пас сухан дар бораи сегменти 
бисёрмиқдора меравад. Баъди он ки ширкат сегментро муқаррар намуд, вай бояд ҳолати моли 
худро дар бозор (дар муқоиса бо рақобаткунандагон) муайян карда, мутаносибан нақшаи 
бозоршиносиро барои сегменти мазкур таҳия намояд. Усули ба қисматҳо ҷудокунии бозор аз он 
ҷиҳат мусоид аст, ки ширкатро зарур нест, то истеҳсоли оммавиро ба роҳ монда, барои реклама 
хароҷоти зиёд намояд. Аз ин лиҳоз, ба қисматҳо ҷудокунии бозор махсусан дар байни ширкатҳои 
хурд ва миёна паҳн гардидааст.  

Ҳамин тавр, ҳангоми таҳлили мо бачунин хулоса омадем: 
1. Ба қисматҳо ҷудокунии бозор ин ба гурӯҳи аниқи харидорон ҷудо намудани он аст, ки 

барои ҳар яки онҳо молҳои алоҳида ё маҷмӯи бозоршиносӣ метавонад лозим шаванд.  
2. Ба қисматҳо ҷудокунии бозор чунин амалӣ мешаванд: 

 аз рӯи гурӯҳи харидорон; 

 аз рӯи гурӯҳи маҳсулот (молҳо, хизматрасониҳо); 

 аз рӯи корхонаҳо – рақобаткунандагон. 
3. Ширкат (фурӯшанда) метавонад нисбати фарқиятҳо дар сегмент беаҳамиятӣ зоҳир 

намуда, бозоршиносии ғайритафриқавиро истифода намояд, метавонад пешниҳодҳои гуногунро 
барои сегментҳои гуногун таҳия созад ё кӯшишҳои худро ба як ё якчанд сегмент равона намояд 
(бозоршиносии якҷоякунӣ). 

4. Интихоби сегментҳои мақсаднок ин баҳодиҳии ҷолибияти ҳар як сегмент ва интихоби 
як ё якчанд сегментҳо барои истифодабарӣ ба шумор меравад. Ширкатҳои рақобаткунанда ба 
интихоби бозори мушаххас таъсир мерасонанд. Мавқеи рақобаткунандагонро омӯхта, ширкат 
барои мавқеъгирии моли худ қарор мекунад ва барои банақшагирии ботафсили маҷмӯи 
бозоршиносӣ оғоз менамоянд. 

5. Мавқеъгирӣ ин ташаккули консепсияи мол, тамғаи тиҷоратӣ барои харидорони гурӯҳи 
мақсаднок мебошанд. 

 Мо ба хулосае омадем, ки сиёсати молӣ яке аз ҷойҳои марказиро дар низоми умумии 
фаъолити бозоршиносӣ бозида чораҳои заруриро доир ба баланд бардоштани рақобатпазирии 
маҳсулоти истеҳсолкардаи корхона пешниҳод месозад, пеш аз ҳама оид ба баланд бардоштани 
хусусиятҳои сифатии мол, ки дар асоси дархости истеъмолкунандаи ниҳоӣ мувофиқат мекунад, 
сохтани моли нав (сиёсати навоварӣ) ва дароз сохтани силсилаи ҳаётии мол мусоидат мекунад. 

Ҳар як корхона бояд сиёсати молию навъи (ё молию тамғави)-ро кор карда барояд, ки асос 
ва мазмуну ҳолатҳои онро нисбат ба воҳидҳои молӣ истифода мебаранд ва он ба таркиби навъи 
моли он (товарный ассортимент) дохил мебошад. Вай бояд ба қарор биёяд, оё лозим аст, ки 
тамғаи молӣ истифода шавад ва аз тамғаи истеҳсолкунанда истифода бурда шавад ё тамғаи 
хусусӣ, кадом сифатҳоро ба амволи аълосифат доҳил кардан лозим аст. Барои оилаи амвол 
соҳиби номгӯи тамғаи гурӯҳи бошад ё номгӯи тамғаи фардӣ, оё васеъ намудани ҳудудҳои номгӯи 
тамғаро ба василаи паҳн намудан ба амволи нав лозим аст ё не, пешниҳод намудани якчанд 
амволи аълосифат (тамғадор)-ро, ки байни хам рақобатро ба миён меоранд лозим аст ё не ва 
ғайра. 
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ТАШАККУЛЁБИИ СИЁСАТИ МОЛИИ КОРХОНА ДАР ШАРОИТИ БОЗОР 
 

Муаллиф дар маводи пешниҳодкардааш доир ба корхона ба сиёсати молии худ, шумораи молҳо, 

молҳои тамғадор ва мавқеи тамға маълумот дода таҳлилу ташвиқ намуда, илман асоснок кардааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: мол, маркетинг, молия, сегменти бозор, сиёсати молиявӣ, корхона, рақобат, 

маҳсулоти итеҳсолшуда, тамғаи мол, молҳои талаботи камдошта, суғуртаи ҳаёт. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
 

Функция организации состоит в том, что у нее должно быть все необходимое для реализации планов 

заранее. Каждый раз, когда меняются цели и задачи предприятия, возникает необходимость в 

организационной работе. Целью назначения организации является функция сформировать формально и 

организационную структуру и правильно подобрать кадры.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: товар, маркетинг, финансы, рыночный сегмент, финансовая политика, 

предприятие, конкуренция, произведенная продукция, знак товара, товары, имеющие малый спрос, 

страхование жизни. 
 

THE FORMATION OF THE ENTERPRISE'S PRODUCT POLICY IN THE  

CONDITIONS OF THE MARKET 
 

The function of the organization is that it should have all necessary for realization of plans in advance.Each 

time when the aims and tasks of the enterprise change,it appears the nessesity of the organizational work.The 

objective appointment of the organization as a function is to form formally and organizational structure and correct 

selection of cadres. 

KEY WORDS: product, marketing, finance, market segment, financial policy, enterprise, competition, 

manufactured products, product label, low demand products, life insurance. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ХЛОПКОВОГО КОМПЛЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Лутфуллоев С.С. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Хлопок, в связи с его огромной ролью в балансе сырья для промышленного производства 

и для изготовления множества предметов народного потребления, часто ставят в один ряд с 

хлебом. И в нашей республике, согласно Национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года, хлопководству уделяется особое внимание. Оно считается 

одним из важнейших отраслей народного хозяйства республики, способствующий развитию 

перерабатывающей промышленности и тем самым переходу от аграрной страны к 

индустриально-аграрной. 

Задача обеспечения перерабатывающей промышленности республики хлопком и 

продуктами его переработки - это важнейшая комплексная экономическая проблема. О том, что 

она комплексная и комплекс этот охватывает ведущие сферы народного хозяйства, некоторое 

представление может дать перечисление отраслей, связи которых с хлопковым комплексом 

наиболее наглядны. Расширение и поддержание производства хлопка требуют больших 

капитальных работ и связанных с ним больших затрат. Так, из-за сложных климатических 

условий и изменения климата во всем мире и особенно в среднеазиатском регионе в районах 

хлопкосеяния ощущается дефицит поливной воды.  

«Ограниченность водных ресурсов, дефицит воды связаны с бурным развитием 

промышленности, сельского хозяйства, урбанизацией, a также с неравномерным распределением 

водных ресурсов на Земле. По общему объему речного стока регион Центральной Азии 

значительно превосходит другие регионы и страны мира, однако удельная водо обеспеченность 

(на единицу площади) территории региона в 1,9 раза ниже чем средняя водо обеспеченность 

суши Земли, и уступает, например, водо обеспеченности Норвегии в 6 раз, Франции - в 3 раза, 

США - в 2 раза. В районах, где сконцентрированы основное население и хозяйственный 

потенциал, сосредоточено около 20% водных ресурсов, а в аридных зонах, имеющих большое 

хозяйственное значение, - всего 2%. Ограниченность водных ресурсов в промышленно развитых 

районах Центральной Азии и высокая стоимость водоподготовки делают весьма актуальной 

проблему применения воздушного охлаждения для энергетических установок. Учитывая 

ограниченность водных ресурсов Центральной Азии, проблема рационального использования 

ресурсов воды выступает особенно актуальной» - отмечает Одинаев Б. Дж [5, с. 20].  



198 

У хлопкового комплекса есть ряд отличительных черт, которые определяют его 

особенности, прежде всего – его широкий народнохозяйственный характер, промышленно-

аграрный состав, связи хлопководства - прямые и косвенные - со множеством отраслей 

народного хозяйства, и прежде всего с теми отраслями тяжелой промышленности, у которых 

хлопководство получает необходимые для своего развития средства производства, и с теми, 

которые снабжают эти производства тяжелой индустрии сырьем и полуфабрикатами. С другой 

стороны - это легкая и пищевая промышленность, потребляющие продукты хлопководства, а 

также отрасли тяжелой промышленности, пользующиеся изделиями, полученными с 

применением хлопкового волокна и других производных хлопководства.  

Если прямые связи хлопководства по потреблению средств производства включают 

продукцию до 30-40 существующих отраслей и подотраслей экономики, а косвенные - почти все 

остальные. Кроме того, земля, удобрения, пресная вода нужны для выращивания других 

сельскохозяйственных культур и откорма животных. Передавая их для нужд хлопководства, мы 

ограничиваем или усложняем развитие других сельскохозяйственных отраслей. Отдавая металл 

и мощности машиностроительных заводов на выпуск механизмов для хлопководства, 

приходится ограничивать возможности развития других отраслей машиностроения, вплоть до 

автомобилестроения. Это уже связи обратные, но выгода или ущерб от них могут быть не 

меньше, чем в области прямых связей в самом хлопководстве.  

Верно отмечает Абдувасиев Ф., что в рыночных условиях «все предприятия хлопкового 

комплекса столкнулись с организационно-экономической и правовой неопределенностью, и в 

этой ситуации, естественно, верховодит, так называемая вседозволенность определенных 

кругов. Вследствие чего необходимые ресурсы не доходят до полей, текстильные фабрики 

ограничены в хлопковом волокне, а масложировые комбинаты остаются без хлопковых семян. 

Остается также без изменения сложившийся сбыт хлопкового волокна или продолжающийся 

экспорт сырья, который идет в основном на благо зарубежным странам и в ущерб 

отечественному производителью. Прибыль от вырабатываемой готовой продукции «оседает» в 

других странах. Тем самым выходит, что слаборазвитая Республика Таджикистан из-за 

отсутствия единой организационно-экономической системы в хлопковом комплексе 

поддерживает экономику других стран» [1, с. 44]. 

Есть и другие примеры существенных обратных связей, оказывающих огромное влияние 

на развитие производства хлопка, в частности взаимная зависимость масштабов развития 

хлопкового и химических волокон. Во многие случаях они успешно заменяют друг друга, в 

других - хлопок незаменим или заменим лишь частично, в-третьих (скажем, в производстве шин) 

- синтетические волокна успешно вытесняют хлопковое волокно. Так на что же направить и в 

каких пропорциях инвестиционные ресурсы? На освоение новых пустынных земель для 

расширения посевов хлопка, или на строительство заводов химического волокна, или, может 

быть, на заводы химических удобрений, чтобы увеличить урожай на освоенных площадях?  

Сегодня необходимы все три направления развития. Но следует подготовить и 

осуществить расчеты для того, чтобы определить, в каких пропорциях нужно распределить 

имеющиеся ограниченные ресурсы, определить, что раньше, что прежде всего потребуется.  

Другая особенность хлопкового комплекса - ярко выраженный аграрно-промышленный 

характер. Сердцевиной комплекса несомненно является сельскохозяйственное производство. 

Однако земля с ее естественной плодоносящей силой давно уже не смогла бы насытить хлопком 

всех тех, кто в нем нуждается, если бы к ней на помощь не пришли химические средства 

повышения и сбережения урожая, современные машины и механизмы, гигантские сооружения, 

поставляющие на поля воду и энергию.  

Несомненно, такое положение позволяет говорить об аграрно-промышленном характере 

комплекса. Народнохозяйственный хлопковый комплекс имеет аграрно-промышленный 

характер не только потому, что включает в свой состав перерабатывающие хлопок производства, 

а прежде всего потому, что сами результаты сельскохозяйственной деятельности более чем 

наполовину созданы, заложены в индустриальной продукции, предшествующей процессу 

выращивания хлопка. Много поколений сельских тружеников поставили на службу обществу 

этот замечательный дар природы - хлопок. И только два последних поколения вдвое - втрое 

интенсифицировали его выращивание. Можно ли теперь оторвать аграрную стадию 

хлопководства от его промышленной стадии, предваряющей посев семян, сопровождающей 

выращивание и обеспечивающей обработку волокна? Конечно, нет! Только в едином комплексе, 
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охватывающем практически все народное хозяйство, можно в полной мере раскрыть причины и 

способы, позволяющие найти оптимальные для всего общества условия развития хлопководства.  

Эта сложность экономических связей увеличивает число возможных вариантов развития 

хлопководства, позволяющих удовлетворить потребности страны в волокнах, заставляет вести 

учет разнородных затрат в сельском хозяйстве, промышленности, на транспорте, в сфере 

обслуживания таким образом, чтобы они измерялись едиными величинами, могли сравниваться. 

В этом направлении экономистам предстоит решить еще много методических, 

исследовательских и практических вопросов.  

Говоря о комплексной проблеме и делая упор на вопросах экономики, мы вовсе не 

пытаемся ограничить рамки комплекса только чисто экономическими задачами и их 

взаимодействием. Экономическая оценка необходима на всех этапах исследования и 

организации работ для выбора и принятия решений. Но экономические расчеты нужны не сами 

по себе, а для оценки хозяйственных, технических, агрохимических и других конкретных мер по 

выращиванию хлопка и получению из него полезной продукции, по обеспечению хлопководства 

основными и оборотными фондами. Поэтому в комплексе исходными будут агрономические и 

технические мероприятия, а экономическая оценка необходима для отбора наиболее 

эффективных из них и для научной организации рационального управления всем комплексом.  

Разработка и выполнение комплексной программы «Хлопок» - общее дело научных и 

практических работников всех специальностей.  

Важным этапом теоретической разработки проблем хлопкового комплекса является 

вопрос определения потребности в хлопке и способов более полного ее удовлетворения. 

Простейшим вариантом удовлетворения потребности можно представить простое экстенсивное 

расширение посевов хлопка на новых землях и развитие переработки дополнительного урожая. 

Такой путь уже привел к значительному перенапряжению в расходовании таких 

труднопополняемых ресурсов, как пахотная земля, пресная вода и живой труд. Однако есть и 

другие пути. Можно интенсифицировать производства хлопка в отдельных районах за счет 

химизации, либо за счет механизации, семеноводства, агротехники, борьбы с болезнями 

хлопчатника. Можно использовать каждый из этих факторов в отдельности, но можно и их 

сочетание в самых разных соотношениях.  

Народнохозяйственный подход требует, чтобы был выбран такой вариант удовлетворения 

потребности, который осуществим с наименьшей суммой затрат. В других случаях, когда в 

течение рассматриваемого периода, заведомо не удовлетворяются все возникающие 

потребности, придется выбирать такие варианты развития, чтобы, использовав выделенные для 

этой цели ограниченные ресурсы, обеспечить максимальную степень удовлетворения 

потребностей.  

Другое постоянное требование – оптимизационный подход, поиски не просто допустимых, 

а наиболее эффективных решений, таких, при которых эффект па каждый израсходованный 

сомони, на каждый человеко-час труда был бы максимальным. Так, следует найти оптимальные 

варианты использования сельскохозяйственных земель. Это означает, что и в ближайшие годы, 

и в дальнейшем все занятые под хлопком земли должны давать максимальный сбор продукции. 

Но интенсификация урожая за счет технических воздействий не может осуществляться «любой 

ценой». Она будет сопровождаться поиском и отбором самых экономичных вариантов.  

Приступая к разработке программы оптимизации развития хлопкового комплекса и его 

практическому воплощению, надо четко сформулировать главные цели. Можно предложить 

следующий ориентировочный перечень наиболее важных задач.  

- выделить в народном хозяйстве систему связей (прямых, обратных и косвенных) 

хлопководства с обеспечивающими его и потребляющими отраслями и дать их качественную и 

количественную оценку. Распределить эти связи по степени важности;  

 - определить и сформулировать систему целей, достигаемых при реализации программы. 

Построить дерево целей, т. е. сгруппировать поставленные цели по степени их важности, 

установить очередность решения и взаимную подчиненность целей; 

- в соответствии с принятыми целями программы создать блочную (взаимно увязанную) 

систему экономико-математических моделей оптимизации для достижения каждой цели или их 

сочетаний с наилучшими по отношению ко всей системе результатами;  

- конечные цели программы сводятся к удовлетворению полной потребности народного 

хозяйства в хлопковом волокне с учетом оптимальной структуры текстильного баланса. В 

течение того периода, пока производство всех видов волокон не обеспечит всех потребностей 
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страны в текстильных материалах, эта глобальная задача комплекса должна решаться как задача 

на минимизацию затрат при заданном уровне общего объема выпуска всех видов волокон с 

одновременным определением необходимого количества хлопкового волокна. Следовательно, 

нужна разработка научно обоснованного баланса текстильных материалов, на основе которого 

можно определять для каждого этапа потребность в хлопковом волокне;  

- организовать глубокое исследование социальных проблем, связанных с развитием 

хлопкового комплекса. Сначала на качественном уровне, а затем, по мере разработки 

количественных задач, перейти и к количественному обоснованию социально-экономических 

целей программы развития народнохозяйственного хлопкового комплекса;  

- создать и совершенствовать единую систему организации исследований по хлопковому 

комплексу, поставив перед ее руководящими звеньями как основную задачу оказание 

действенной творческой помощи всем исполнителям по мере необходимости.  
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МУШКИЛОТИ МУНОСИБГАРДОНИИ РУШДИ КОМПЛЕКСИ ПАХТА ДАР  

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар маколаи мазкур муаллиф мушкилоти соҳаи пахтакорӣ ва роҳҳои ҳалли онро дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳлил намуда, барои бартараф намудани мушкилот ва рушд додани соҳаи пахтакорӣ дар 

мамлакат тавсияҳои илман асоснокро пешниҳод намудааст. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ХЛОПКОВОГО КОМПЛЕКСА  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

В данной статье автор анализирует проблемы хлопководства в Республике Таджикистан. Для 

преодоления этой проблемы и развития хлопководства предлагает научно-обоснованные рекомендации. 
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оценка, оптимизационный подход. 
 

THE PROBLEMS OF OPTIMIZATION OF DEVELOPMENT OF THE COTTON COMPLEX OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

In this article, the author analyzes the problems of cotton growing in the Republic of Tajikistan, in order to 

overcome this problem and develop cotton growing, it offers scientifically based recommendations. 
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АСОСҲОИ МЕТОДИИ АРЗЁБИИ ҶАЛБИ САРМОЯГУЗОРИИ  

ЗИРОАТҲОИ ОБЁРИШАВАНДА 
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Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Қабули қарорҳои сармоягузорӣ ба арзёбии як қатор нишондиҳандаҳо ва тамоюли 

тағйирёбии онҳо асос меёбад. Ҳангоми таҳлили шартҳои истифодаи оқилонаи сармоягузорӣ дар 

илми иқтисодӣ мафҳуми «фазои сармоягузорӣ ва ҷолибияти сармоягузорӣ» истифода бурда 

мешаванд. Баъзе иқтисоддонҳо ин мафҳумҳоро ба ҳам айният медиҳанд. Одатан, фазои 

сармоягузорӣ гуфта, тавсифи умумии маҷмӯи шароити иҷтимоӣ, иқтисодӣ, ташкилӣ, ҳуқуқӣ, 
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сиёсӣ, иҷтимоӣ-фарҳангиро дарк мекунанд, ки ҷолибият ва ба мақсад мувофиқ будани 

сармоягузориро ба ин ё он системаи хоҷагидорӣ муайян мекунад: иқтисодиёти кишвар, минтақа 

ё ин ки корхона. Ҷолибияти сармоягузорӣ ин тавсифи интегралии баъзе корхонаҳо, соҳаҳо, 

минтақаҳо ва умуман кишвар аз мавқеи дурнамои рушд, даромаднокии сармоягузорӣ ва сатҳи хавфи 

сармоягузорӣ мебошад. Ин ҷолибият ҳамзамон бо таъсири ду гурӯҳи омилҳо муайян карда мешавад, 

ки яке аз онҳо иқтидори сармоягузориро ташаккул медиҳад, дуюмаш – хавфи сармоягузорӣ. 

Сатҳи фаъолияти сармоягузории корхона, сабаби таъсири омилҳои берунӣ ва дохилӣ 

мегардад. Нишондиҳандаҳои асосӣ, ки фаъолияти сармоягузории корхонаро муайян мекунанд, инҳо 

мебошанд: суръати ба кор даровардани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ: суръати афзоиши иқтидори 

иқтисодии корхона аз ҳисоби татбиқи барномаҳои сармоягузорӣ; суръати афзоиши консентратсияи 

сармоя; суръати паст шудани хароҷотҳои қиёсии сармоягузорӣ ба воҳиди самаранокӣ мебошанд. 

Арзёбии муқоисавии ҷолибияти сармоягузории баъзе кишварҳо тақрибан си сол пеш сурат 

гирифт. Онҳо ба натиҷаҳои арзёбии коршиносон аз рӯи як қатор нишондиҳандаҳо асос ёфтаанд, 

ки рушди умумии кишварро муайян мекунад: шароити қонунгузорӣ барои сармоягузорон, 

имконияти содироти сармоя, вазъи сиесӣ, сатҳи таваррум, устувории пули миллӣ ва имконияти 

истифодаи сармояи миллӣ. Баъдан арзёбии ҷолибияти сармоягузорӣ хеле муфассал гардид ва 

маҷмӯи нишондиҳандаҳои арзёбигардидаи коршиносон ба таври назаррас васеътар шуд.  

Ба системаи арзёбӣ нишондиҳандаҳои миқдорӣ, ба монанди ҳаҷми МДМ (маҳсулоти 

дохилаи миллӣ), сохтори иқтисодиёт, таъминнокӣ бо захираҳои табиӣ, вазъи инфрасохтор ва ғайра 

дохил карда шудаанд. Дар таҳқиқоти самти мазкур мутахассисони мактаби Гарвард саҳми калон 

гузоштанд.  

Дар даҳсолаҳои охир методикаи арзёбии муқоисавии ҷолибияти сармоягузорӣ таҳия карда 

шуданд, ки дар онҳо на танҳо шароити сармоягузорӣ, балки натиҷаҳои он ба назар гирифта 

шуданд. Рейтингҳои ҷолибияти сармоягузории кишварҳои ҷаҳон аз ҷониби маҷаллаҳои иқтисодӣ 

(«Euro- money», «Fortune», «The Economist») ба нашр расонида мешаванд. Чунин арзёбиҳои 

комплексии ҷолибияти сармоягузорӣ аз ҷониби гурӯҳи коршиносон давра ба давра (1-2 маротиба 

дар як сол) гузаронида мешавад.  

Таҳлили усулҳои мавҷудаи арзёбии фазои сармоягузории кишвар ба муайян намудани баъзе 

афзалиятҳо ва нуқсонҳои онҳо имкон дод. Коршиносони хориҷӣ арзёбиҳоро дар асоси 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ амалӣ месозанд, дар баъзе давлатҳо тавсифи фазои 

сармоягузорӣ истифода бурда мешавад (масалан, дар Ҷопон). Дар ИМА фазои сармоягузорӣ аз рӯи 

чор нишондиҳандаи асосӣ арзёбӣ карда мешаванд: самаранокии иқтисодии сармоягузорӣ, 

қобилияти корӣ ва нерӯи рушди ҳудудҳо, сиёсати андоз. Дар асоси ин «Харитаи солонаи оморӣ» 

чоп карда мешавад. Арзёбии фазои сармоягузорӣ бо маҷалаи «Euro-money» дар пурсиши 

коршиносон – намояндагони бонкҳои калон, оид ба ҳолати чунин омилҳо, ба монанди 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, хавфи ғайрипардохт барои мол, барнагардонидани қарзҳо, 

пардохт накардани дивидендҳо, нишондиҳандаҳои қарз, арзёбии пардохтпазирии кишварҳо асос 

ёфтааст.  

Дар Россия таи якчанд сол бо агентии рейтингии «Эксперт-РА» таҳлили фазои сармоягузорӣ 

дар робита бо хатар, таваккал гузаронида мешаванд, яъне ки ду меъёри асосӣ – сатҳи иқтидори 

сармоягузорӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва хавфи сармоягузорӣ баррасӣ карда мешавад. Иқтидори 

сармоягузорӣ дар асоси тавсифи макроиқтисодӣ арзёбӣ карда мешавад, аз ҷумла омилҳои 

истеҳсолот дар ҳудудҳо, талаботи истеъмолӣ, натиҷаҳои фаъолияти хоҷагидорӣ, сатҳи рушди илм 

ва татбиқи дастовардҳои он, рушди муассисаҳои сармоягузорӣ, таъминнокии инфрасохтор. 

Хавфҳои сармоягузорӣ аз мавқеи эҳтимолии талафоти сармоягузорӣ ва даромад арзёбӣ карда 

мешаванд. Дар асоси гурӯҳи калони нишондиҳандаҳо рейтинги ҳар як минтақа, инчунин барои 

ҳар як блоки иқтидори сармоягузорӣ ва барои ҳар як хатар арзёбӣ карда мешавад.  

Дар баъзе вариантҳо, ҳангоми арзёбии муносибати хавфнок иловатан ба инобат мегирад, 

нерӯи инсонӣ, рушди заминаи моддӣ, вазъи иҷтимоию сиёсӣ ва омилҳои хатарҳои сиёсӣ, вазъи 

иқтисодиёт ва сатҳи идоракунии он ба инобат гирифта мешаванд.  

Аз ҷониби иқтисоддонҳо барои арзёбии фазои сармоягузорӣ ду равиш ҷудо карда мешавад: 

танг ва васеъ (омили бисёр). Равиши якум ба арзёбии ҷараёни нишондиҳандаҳои умумӣ (ҷараёни 

ММД, даромади миллӣ ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, таносуби андӯхт (ҷамъкунӣ) ва 

истеъмол; рафти равандҳои хусусигардонӣ; вазъи танзими қонунгузории фаъолияти сармоягузорӣ; 

рушди баъзе бозорҳои сармоягузорӣ) асос ёфтааст. Равиши дуюм ба таҳлили муфассали омилҳо асос 

ёфтааст, ки ба фазои сармоягузорӣ таъсир мерасонад. Ба онҳо дохил мешаванд: 

 иқтидори сармоягузорӣ (захиравӣ, биоиқлимӣ, меҳнатӣ, илмӣ-техникӣ, инфрасохторӣ); 
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 рушди инфрасохтори бозор, муҳити рақобатбардорӣ, иқтидори бозори берунӣ ва дохилии 

фурӯш, шиддатнокии робитаҳои байнихоҷагӣ, ҳузури сармояи хориҷӣ;  

 омилҳои сиёсӣ (дараҷаи боварии аҳолӣ ба ҳокимият, муносибати байни маркази федералӣ 

ва минтақаҳо, суботи иҷтимоиву муносибатҳои миллӣ ва динӣ);  

 омилҳои иҷтимоию фарҳангӣ (сатҳи зисти аҳолӣ, хизматрасонии тиббӣ, ҷинояткорӣ, музди 

меҳнат, муносибати сармоягузорони хориҷӣ, фаврӣ будани қабули қарорҳо, дастрасӣ ба иттилоот, 

фаъолияти самараноки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ);  

 омилҳои молиявӣ ва қарзӣ (дастрасии захираҳои молиявӣ аз буҷет, таъминнокӣ бо 

маблағҳои фонди ғайрибуҷети ба ҳар сари аҳолӣ, дастрасии қарз, сатҳи фоизи бонкӣ, вазни қиёсии 

қарзҳои дарозмуддат, маблағи миқдори пасандозҳо ба ҳар сари аҳолӣ, ҳиссаи корхонаҳои 

зиёновар). 

Арзёбии фазои сармоягузорӣ дар равишҳои бисёромила бештар обективист, дорои хусусияти 

гуногунҷабҳа буда, ба таъсири баъзе сармоягузорон тобовар аст. Дар асоси арзёбии таъсири ҳар як 

омил, арзиши миқдори миёнаи онҳо - нишондиҳандаи ҷамъбастии арзёбии фазои сармоягузорӣ 

мебошад.  

Бо вуҷуди ин, нишондиҳандаи ҷамъбастӣ ҳамчун меъёри ҷолибияти системаи иқтисодӣ барои 

сармоягузорон хизмат намекунад, зеро омилҳое, ки ба ҳолат ва ҷараёни сармоягузорӣ таъсир 

мерасонанд, ба инобат намегирад. Афзалияти чунин усул баҳисобгирии ҳамбастагии омилҳо-

захираҳо, инчунин истифодаи маълумоти оморӣ мебошад.  

Ҳамин тариқ, таҳлили усулҳои гуногуни арзёбии ҷалби сармоягузории минтақаҳо ба 

хулосабарории зерин имкон дод. Фазои сармоягузорӣ аз як тараф дар якчанд муддати вақт бояд 

устувор бошад, аз тарафи дигар бошад – серамал, бо назардошти тағйироти сохтори омилҳо-

захираҳои такрористеҳсоли иҷтимоӣ. Таъмини мувозинати манфиатҳои сармоягузорон ва системаи 

сармоягузоришудаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ зарур аст, ки дар натиҷа арзёбии комплексии самаранокии 

истифодаи сармоягузорӣ низ зарур аст. Ба назар гирифтани на танҳо ҳаҷми захираҳои ҷалбшаванда, 

балки оқибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, экологии сармоягузорӣ муҳим мебошад.  

Яке аз самтҳои муосири илми иқтисодиёт - институтсионализм - муносибати навро ба арзёбии 

фазои сармоягузорӣ мекушояд. Аз ин нуқтаи назар, фазои сармоягузорӣ - ин зерсистемаи системаи 

институтсионалии иқтисодиёт мебошад, ки барои пешбурди муносибатҳои иҷтимоиву иқтисодӣ 

дар рушд ва азнавкунии илмӣ-техникии қувваҳои истеҳсолкунандаи ҷомеа тавассути фаъолияти 

фаъоли сармоягузорӣ фароҳам оварда шудааст.  

Барои мақсадҳои таҳқиқоти мо тавсифи шароитҳои институтсионалии такрористеҳсоли 

васеи иҷтимоӣ муҳим аст, ки ташкили самараноки иқтисодиёт, ва дар натиҷа – рушди иқтисодиро 

таъмин месозад.  

Фазои сармоягузориро ба сатҳи макро дар Тоҷикистон муайян намуда, мушкилоти асосии 

зеринро қайд намудан зарур аст: 

 вайрон кардани ҳуқуқи сармоягузорон бо сабаби аз ҷониби менеҷерони ширкат пешниҳод 

накардани маълумотҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ дар бораи фаъолияти корхона, ҳолати 

молиявии он; 

 вайрон кардани тартиби шартнома (аз ҷумла аз ҷониби давлат), ва дар натиҷаи ин - паст 

кардани рейтинги миллии қарз; 

 сатҳи баланди ҷинояткорӣ ва коррупсия; 

 бори вазнини андоз;  

 басомади навовариҳо дар соҳаи қонунгузорӣ ва андозбандӣ; 

 заифии низоми бонкӣ ва институтҳои молиявӣ (дастнорасии қарзҳо, сатҳи пасти -ташкили 

системаи ҳисобҳо); 

 танзими сахти асъор ва гумрукӣ, ки ҷараёни сармоягузориҳои хориҷиро бозмедорад.  

Бинобар ин ҳангоми таҳлили омилҳое, ки фазои сармоягузориро ташаккул медиҳанд, аз як 

тараф, зарурияти тағйироти зуд ва қатъии онро бояд ба инобат гирифт, аз тарафи дигар бошад, ин 

тағйиротҳо метавонанд дар муддати тулонӣ анҷом дода шаванд. Аз ин рӯ, рушди иқтисодиёти 

кишвар бе таъсиси механизмҳои иқтисодии фаъолияти сармоягузорӣ, ки метавонад ҷузъҳои асосии 

фазои сармоягузориро баланд бардорад, имконнопазир аст.  

Ҳангоми муайян кардани рейтингҳои ҷалби сармоягузорӣ муносибатҳои методӣ ва ҳайати 

нишондиҳандаҳо аз ҷониби муаллифон вобаста аз тағйирёбии вазъи (конюктураи) бозор бознигарӣ 

карда мешаванд. Гузашта аз ин, илова бар таҳияи рейтингҳои кунунӣ, дурнамои тағйирёбии 

эҳтимолӣ низ ба амал меояд. Рейтинг – ин қатори ҳудудии объектҳо, баробар дур аз якдигар 

мебошанд. Ба ҳар як обект рақами тартибӣ дода мешавад, ки ба мавқеи он дар қатори умумӣ 
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мувофиқ аст (мутаносибан мавқеи афзалтар барои сармоягузор – дар ҷойи аввал). Дар ин маврид 

гурӯҳбандии обектҳо аз рӯи аломат сурат мегирад. 

Арзёбии ҷолибияти сармоягузории соҳаи кишоварзӣ дар тартиб додани рейтинги хоҷагӣ 

асос меёбад. Манбаи иттилоот маълумотҳои ҳисоботи солонаи ташкилотҳои кишоварзӣ 

мебошад. Дар асоси он, ҳисобкунии нишондодҳои индикативӣ сурат мегирад.  

Чунин арзёбии ҷолибияти сармоягузории кишоварзӣ ва баъзе субъектҳои хоҷагидорӣ 

кафолати самаранокии фаъолияти сармоягузориро барои сармоягузорони ватанӣ ва хориҷӣ зиёд 

мекунад. Ҳамзамон, барои худи корхонаҳо ин барои таҳия намудани стратегияи сармоягузорӣ 

барои дурнамои дарозмуддат, дар алоқамандӣ бо иқтидори бозорҳои минтақавии истеъмолӣ ва 

бозори омилҳои истеҳсолот имкон медиҳанд. Ва давраи эҳтимолии татбиқи лоиҳаи сармоягузорӣ 

бо дарназардошти сатҳи рушди инфрасохтори сармоягузорӣ арзёбӣ хоҳад шуд.  

Ҷолибияти сармоягузорӣ корхона – ин тавсифи интегралӣ мебошад, ки аз якчанд, тақрибан аз 

бист нишондиҳандаҳои синтетикӣ иборат аст. Қабули қарори сармоягузорӣ бо роҳи экспертӣ 

(санҷишӣ) муайян карда мешавад. Баъдан маблағи нишондиҳандаҳои синтетикӣ ва аҳамияти онҳо 

ҳангоми қабули қарори сармоя муайян карда мешавад, яъне нишондиҳандаи интегралии ҷолибияти 

сармоягузорӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд, ки тибқи он мавқеи корхона дар рейтинг муайян карда 

мешаванд. 

Вазифаҳои арзёбии ҷалби сармоягузории ташкилотҳои кишоварзӣ ин имконияти ҷалб кардани 

таваҷҷӯҳи сармоягузорон ба корхонаҳо мебошад, ки сармоягузорӣ ба он натиҷаи аз ҳама бештар 

медиҳад. Ҳангоми таҳияи методикаи арзёбии рейтингӣ ҷалби сармоягузории ташкилотҳои 

кишоварзӣ, иқтидори сармоягузорӣ ва хавфи сармоягузорӣ муайян карда шуд. 

Бо мақсади тезонидани ҳисоб ва ҷамъоварии иттилоот (аз рӯи маълумотҳои ҳисоботҳои 

солонаи ташкилотҳои кишоварзӣ), ҳангоми таҳияи методика нишондиҳандаҳое интихоб карда 

шуданд, ки иқтидори хусусии сармоягузориро бо назардошти аҳамияти онҳо муайян намуданд. 

Иқтидори иттилоотии корхона (ташкили корҳои иқтисодӣ ва баҳисобгирии муҳосибӣ) хеле муҳим 

мебошад, аммо нишон додани арзёбии миқдории он дар хароҷоти камтарини вақт дар айни замон 

хеле мушкил аст.  

Арзёбии рейтингии нерӯи сармоягузории корхонаҳои кишоварзии вилоят ба тариқи зерин 

гузаронида шуданд. Дар аввал, мавқеи корхона дар байни дигар ташкилотҳои шабеҳи (монанди) 

вилоят аз рӯи рейтинги алоҳидаи хусусӣ (истеъмолӣ, меҳнатӣ, истеҳсолӣ, инфрасохторӣ, молиявӣ, 

инноватсионӣ, захиравӣ) муайян карда мешавад ва мавқеи он (дараҷа) вобаста аз арзиши 

нишондиҳандаҳо гузошта мешаванд. 

Ба инобат гирифтан зарур аст, ки аз рӯи баъзе нишондиҳандаҳое, ки иқтидори хусусиро 

тавсиф мекунанд, беҳтарини он арзиши баландтарини нишондиҳанда (масалан, аз рӯи иқтидори 

истеъмолӣ, истеҳсолӣ, меҳнатӣ) мебошад, ҳол он ки аз рӯи иқтидори инфрасохторӣ, ки бо 

нишондиҳандаҳои дур будани корхона аз маркази ноҳия ва вилоят, аз стансияҳои роҳи оҳан ва 

ғайра муайян мешавад, беҳтарини он арзиши камтарин мебошад.  

Аз ин лиҳоз, барои ҳар як корхона, ҷамъи дараҷаи иқтидори хусусӣ – нишондиҳандаи умумии 

интегралии баъзе корхона муайян карда мешавад. Дар асоси нишондиҳандаҳои интегралии 

ташкилотҳо, силсилаи ташкилотҳо аз рӯи афзоиши иқтидори сармоягузории онҳо бунёд мегардад. 

Мувофиқи ин, ҳамаи корхонаҳоро ба гурӯҳҳои сатҳи баланди иқтидори сармоягузорӣ, ба сатҳи 

миёна, муътадил ва сатҳи паст ҷудо намудан мумкин аст. Дар асоси нишондиҳандаҳои интегралии 

ташкилотҳо тартиби муайяни ташкилотҳо аз рӯи афзоиши иқтидори сармоягузориҳои онҳо бунёд 

мегарданд.  

Иқтидори инфрасохтории корхона барои сармоягузор аҳамияти муҳим дорад. Сифати 

инфрасохтор имкониятҳои сармоягузорро дар ташкили тиҷорат муайян мекунад. Иқтидори 

инфрасохтории корхонаҳои кишоварзии минтақа бо чунин нишондиҳандаҳо тавсиф меёбад: 

дурдастӣ аз маркази ноҳия, аз маркази вилоят, аз стансияҳои роҳи оҳан. Ба ҷолибияти сармоягузорӣ 

оид ба иқтидори инфрасохторӣ ташкилотҳое таалуқ доранд, ки дар роҳи калони автомобилгард, 

дар стансияҳои марказии роҳи оҳан ҷойгир шудаанд ва дорои роҳҳои фаршаш сахт мебошанд.  

Иқтидори сармоягузории корхона бо имконияти истифодаи пойгоҳи илмӣ барои ташкил ва 

пешбурди истеҳсолот, технологияи илм талаб ва захиравӣ алоқаманд мебошад. Онро чунин 

нишондиҳанда, ба монанди меъёри сармоягузорӣ, яъне таносуби арзиши маблағҳое, ки дар соли 

ҳисоботӣ ба даст оварда шудаанд, тавсиф мекунад.  

Иқтидори меҳнатии корхонаҳои кишоварзӣ сифати захираҳои меҳнатиро муайян мекунад: 

шумораи миёна солонаи кормандон; ҳиссаи кормандон бо маълумоти олӣ ва миёнаи касбӣ; синну 

соли миёнаи коргарон.  
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Иқтидори молиявии корхона бо дарназардошти он, ки вазъи молиявӣ меъёрӣ аз ҳама муҳим 

барои сармоягузор мебошад, муайян карда мешавад. Финансовый потенциал предприятия 

определяется, исходя из того, что финансовое состояние является важнейшим критерием для 

инвестора. Ҳангоми арзёбии ҷолибияти сармоягузорӣ ҳисоби нишондиҳандаҳои зерин дар назар 

дошта шудааст:  

 даромаднокии маҳсулоти фурӯхташаванда (кор, хизматрасонӣ); 

 коэффитсиенти (зарибӣ) таъминнокӣ бо воситаҳои гардишии худӣ; 

 коэффитсиенти (зарибӣ) мустақилияти молиявӣ; 

 коэффитсиенти пардохтпазирии ҷорӣ. 

Мувофиқи иқтидори алоҳидаи хусусӣ, нишондиҳандаи интегралӣ ҳисоб карда мешаванд, ки 

дар асоси он маҳалли ҷойгиршавии корхона дар соҳа муайян карда мешавад.  

Сипас, оид ба ҳар як ташкилот иқтидори умумии сармоягузории (нишондиҳандаи ҷамъбастии 

интегралӣ) ҳар як корхона дар алоҳидагӣ муайян карда мешавад. Ва баъд аз он, дар асоси иқтидори 

сармоягузории баҳисоб гирифташудаи баъзе корхонаҳо, рейтинги онҳо бунёд мегардад.  

Вобаста ба сатҳи нерӯи сармоягузорӣ ҳамаи корхонаҳои соҳаро метавон ба гурӯҳҳо дар асоси 

маблағи холҳо, яъне ҷамъи арзебии иқтидори сармоягузории онҳо (маблағи иқтидори хусусӣ) 

тақсим намуд. Мо рейтинги корхонаҳоро бо сатҳи баланди иқтидори сармоягузорӣ, бо сатҳи миёна, 

муътадил ва сатҳи пасти иқтидори сармоягузорӣ ба даст меорем. Қисмати дуюми ҷолибияти 

сармоягузории корхона сатҳи хавфи сармоягузории он мебошад, ки аз ду хавфи хусусӣ иборат аст 

– иқтисодӣ ва молиявӣ. Ба сифати нишондиҳандае, ки хавфи иқтисодиро муайян мекунад, мо 

кӯҳнаву фарсуда будани фондҳои асосии истеҳсолиро интихоб намудем. Хавфи (таваккали) 

молиявӣ иборат аз арзишҳои нишондиҳандаҳои зерин мебошад: сатҳи даромаднокӣ тамоми 

фаъолият, ҳиссаи қарзҳои батаъхирафтода, коэффитсиенти устувории молиявии (норасоии 

маблағҳои худӣ). 

Аз рӯи арзиши ин нишондиҳандаҳо мавқеи корхона дар қаторҳои муқоисашаванда муайян 

карда мешавад. Зимнан бояд ба назар гирифт, ки аз рӯи баъзе нишондиҳандаҳо (беҳтарин аз нуқтаи 

назари хавф) ҳадди аксари арзиш хоҳад буд, ва аз рӯи дигар нишондиҳандаҳо бошад, баръакс, 

ҳадди ақали он. Ҳамин тариқ, масалан, сатҳи даромаднокӣ бо арзиши калон метавонад оиди хавфи 

хурд гувоҳӣ диҳад. Арзиши калони нишондодҳои ҳиссаи қарзҳои ба таъхирафтода, фарсудашавии 

фондҳои асосӣ, норасоии маблағҳои худӣ, ки дар бораи мавҷуд будани хавфи бузурги 

сармоягузорӣ гувоҳӣ медиҳанд.  

Сипас, аз рӯи ҳар як хавфи хусусӣ нишондиҳандаи интегралӣ ҳисоб карда мешавад ва аз рӯи 

он мавқеи корхона дар байни ҳамаи ташкилотҳои кишоварзӣ муайян карда мешавад. Дар асоси 

арзёбии нишондиҳандаи умумии интегралӣ мавқеи корхона дар соҳа муайян карда мешавад.  

Бо дарназардошти муайян намудани ин ҷой, минбаъд рӯйхатҳои корхонаҳо аз рӯи синфи 

хатарҳои сармоягузорӣ бунёд мегардад. Дар асоси ҷамъи холҳо, ҳамаи корхонаҳо ба се синф тақсим 

мешаванд: бо хавфи баланд, бо хавфи муътадил, бо хавфи паст. Ҳамин тариқ, мо чор синфи 

корхонаро аз рӯи сатҳи хавфи сармоягузорӣ ва се синфро аз рӯи сатҳи хавфи сармоягузорӣ муайян 

намудем. Қадами оянда ин арзёбӣ кардани ҷалби сармоягузории онҳо мебошад.  

Бо дарназардошти арзёбии иқтидори сармоягузорӣ ва хавфи сармоягузории корхона 

тасаввуротро оиди ҷолибияти сармоягузории он метавон ба даст овард. Аз рӯи сатҳи ҷолибияти 

сармоягузорӣ корхонаҳои комплекси агросаноатӣ ба синфҳо гурӯҳбандӣ карда мешаванд, ки барои 

ҳар яки онҳо минбаъд пешбинӣ намудани тадбирҳо оид ба баланд бардоштани ин ё он иқтидори 

хусусӣ ё ки коҳиш додани хатарҳо бо мақсади баланд бардоштани ҷобилияти сармоягузории он ва 

ҷалби сармоягузор аз рӯи имкон аст.  
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АСОСҲОИ МЕТОДИИ АРЗЁБИИ ҶАЛБИ САРМОЯГУЗОРИИ ЗИРОАТҲОИ ОБЁРИШАВАНДА 
 

Дар мақолаи мазкур муаллиф масъалаи сармоягузорӣ ва ҷолибияти сармоягузориро дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба риштаи таҳқиқу таҳлилҳои илман асоснок кашидааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: сармоягузорӣ, таҳлил, даромаднокӣ, омилҳо, фазои сармоягузорӣ, соҳаи 

кишоварзӣ, зироатҳо, комплекси агросаноатӣ. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ОРОШАЕМОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ  
 

В статье рассматриваются вопросы привлечения инвестиций в орошаемое земледелие республики. 

Изложены методологические основы привлечения инвестиций в отрасль. Предложены реальные 
возможности инвестирования отрасли в регионе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвестиции, анализ, рентабельность, факторы, инвестиционный климат, 
сельское хозяйство, зерновые культуры, агропромышленный комплекс. 

 

METHODOLOGICAL BASES FOR EVALUATING THE ATTRACTION OF INVESTMENTS IN 

IRRIGATED ARABLE FARMING 
 

The article discusses the issues of attracting investment in irrigated agriculture of the republic. The 
methodological foundations of attracting investment in the industry are outlined. Real opportunities for investing 
in the industry in the region are proposed. 

KEY WORDS: investments, analysis, profitability, factors, investment climate, agriculture, grain crops, 
agriculture. 
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ВАЗЪИ МУОСИР ВА ПРОБЛЕМАҲОИ ИНКИШОФИ САВДОИ ХИЗМАТ ДАР 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Мирзозода М.Ш. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Соҳаи хизматрасонӣ яке аз соҳаи бо суръати баланд рушдкунандаи иқтисодиёти ҷаҳон 
мебошад, ки ба зиёдгардии ҳаҷми гашдиши савдои хизмат, болоравии нақши соҳаҳои алоҳидаи 
ин бахш дар ҳалқаи ҷаҳонии ташаккулёбии арзиши изофашуда ва зиёдшавии маблағгузорӣ ба он 
алоқаманд аст. Аммо новобаста аз чунин суръати баланди савдо ва маблағгузорӣ, дар ташкили 
амалиётҳои байналмилалии фуруши хизмат дар сатҳи ҷаҳонӣ баъзе монеаҳо ҷой доранд, ки 
гузаронидани таҳқиқоти илмӣ дар ин самтро тақозо менамояд.  

Ташаккулёбии муносибатҳои бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди иқтисодиёти 
бахши хизматрасонӣ алоқаманд аст. Дар давоми ду даҳсолаи охир бахши хизматрасонӣ аз соҳаи 
суструшдкарда ба соҳаи рушдкардаистода табдил ёфта, нақши махсусро дар пешрафти 
иқтисодиёти кишвар мебозад.  

Рушди бахши хизматрасониро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи як қатор 
нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, махсусан ҳаҷми хизматрасонӣ дар таркиби ММД, содирот ва 
воридоти хизматрасонии байналмилалӣ, сатҳи таваррум, шуғл дар бахши хизматрасонӣ 
баҳогузорӣ намудан мумкин аст/ 

Аз соли 1995 инҷониб дар сохтори ММД рушди устувори истеҳсолоти мол ва хизмат ба 
чашм мерасад. Сатҳи рушди истеҳсоли хизмат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муқоиса ба солҳои 
пешин аз сатҳи рушди истеҳсолоти мол зиёдтар аст. Дар ин раванд тамоюли зиёдшавии ҳиссаи 
хизматрасонӣ дар таркиби ММД нисбати истеҳсоли мол ба чашм мерасад. 

Бахши хизматрасонӣ дар соли 2018 -43,7%-и ММД-ро ташкил медиҳад [5]. Дар он ҳиссаи 
асосиро савдо ва хӯроки ҷамъиятӣ, хизматрасониҳои нақлиётӣ ва хизматрасониҳои соҳаи алоқа, 
хоҷагиҳои манзилию коммуналӣ ва маишӣ ташкил мекунанд.  

Новобаста аз оне, ки тамоюли зиёдшавии ҳиссаи хизматрасонӣ дар сохтори ММД ба чашм 
мерасад, ҳанӯз ҳиссаи бахши хизматрасонӣ дар таркиби ММД дар муқоиса ба баъзе давлатҳои 
ИДМ ва аксари давлатҳои мутараққӣ ва рӯ ба тараққӣ паст аст. Барои мисол, ҳиссаи истеҳсоли 
хизмат дар ММД-и Россия, Қазоқистон ва Молдова тақрибан 52-55%, Беларус ва Украина 47-
49%ро ташкил мекунад. Дар давлатҳои муттараққии саноатӣ ин нишондиҳанда 60-70%-ро 
ташкил медиҳад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди бахши хизматрасонӣ асосан ба пастравии сатҳи рушди 
истеҳсолоти мол алоқаманд аст. Яъне дар он солҳое ки рушди бахши хизмтрасонӣ ба чашм 
мерасад, пастравии ҳиссаи истеҳсоли мол ба вуқӯъ пайвастааст. Аз ин рӯ, рушди хизматрасониро 
дар ҷумҳурӣ асосан ба мавҷудияти буҳрон дар истеҳсолоти мол баҳогузорӣ намудан мумкин аст.  

Ҷадвали 1 
Нишондиҳандаҳои асосии рушди бахши хизматрасонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ҳаҷми умумии истеҳсолоти хизматрасониҳо, 

млн. сомонӣ 
18988,0 20555,2 23016,6 25362,8 30125,4 
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Суръати солонаи рушди истеҳсоли хизмат, % 3,82 8,25 11,97 10,19 18,78 

Ҳиссссаи хизматрасониҳо дар сохтори ММД, % 41,63 42,46 42,25 41,44 43,76 

ҳиссаи бахши хизматрасонӣ дар таъминоти шуғл,% 27,64 28,39 28,95 29,98 30,26 

ҳиссаи савдои хизмат дар гардиши умумии савдои 

хориҷӣ 
9,59 10,00 9,37 9,42 10,79 

Аз тарафи муаллиф аз рӯи маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2019. –478 с. тартиб 

дода шудааст. 
 

Қайд кардан зарур аст, ки дар солҳои охир нақши бахши хизматрасонӣ дар таъмини шуғл 

низ боло рафта истода дар соли 2018 30,26%-и аҳолии қобили меҳнат дар ин соҳа фаъолият 

намуданд. Ин нишондиҳанда дар 5 соли охир ба андозаи 2,63% зиёд гардидааст.  

Дар соли 2018 ҳаҷми истеҳсоли хизматрасониҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба соли 

2017 18,7 % зиёд гардидааст. Аз як тараф чунин суръати рушд гувоҳи боловарвии нақши савдои 

хизмат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад аз тарафи дигар он ба якчанд омилҳои хоси давраи 

гузариш алоқаманд аст. Илова бар ин рушди бахши хизматрасонӣ аососан аз ҳисоби 

хизматрасониҳои истеъмолӣ ба даст омадааст, ки барои гузариши сифатнок ба соноатикунонии 

кишвар мусоидат наменамояд [3, с. 31].  

Сабабҳои асосии рушди истеҳсолоти хизмат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чунин омилҳо 

алоқаманд аст: 

1. Баландравии ҳиссаи истеҳсоли хизмат дар ММД ба пастравии истеҳсоли мол алоқаманд 

аст. 

2. Болоравии ҳиссаи хизматрасониҳои пулакӣ дар чунин соҳаҳо: маориф, тандурустӣ, 

фарҳанг, тарбияи ҷисмонӣ, варзиш ва ғ. Барои харидории шаклҳои муайяни хизматрасониҳои 

зарурӣ оилаҳо маҷбур мегарданд, ки аз даромадашон нисбати харидориии мол бештар сарф 

намоянд. Барои мисол, айни замон хизматрасониҳои соҳаи маориф, фарҳанг ва табобатӣ ба 

объекти асосии хариду фурӯш мубаддал гардидаанд. 

3. Ба болоравии ҳиссаи хизматрасонӣ болоравии тарофаҳо ба хизматрасониҳо нисбати 

нархи молҳо дар солҳои сипаришуда ба чашм мерасад. Вазъи нархҳо дар бозори истеъмолӣ 

чунин аст: аз соли 2014 ҳиссаи рушди нарххо ба хизматрасониҳои пулакӣ аз сатҳи нархҳо ба 

молҳо баланд аст. Аз ин рӯ рушди хизматрасониро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба баъзе 

хусусиятҳои давраи гузариш рабт додан мумкин аст. 

Нишондиҳандаи асосие, ки ҳиссаи Тоҷикистонро дар бозории ҷаҳонии хизмат ифода менамояд 

ин гардиши савдои хориҷии хизмат мебошад. Дар ҷаҳон пешниҳоди хизмат яке аз бахши асосии 

савдои хориҷӣ ба ҳисоб меравад. Аммо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми савдои хориҷии хизмат 

он қадар қаноатбахш нест. 

Ҷадвали 2 

Динамикаи гардиши савдои хориҷии хизматрасониҳои байналмиалӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Гардиши савдои хориҷии хизматрасониҳои байналмилалӣ, млн. 

долл. ИМА 
505,92 432,82 368,29 374,23 456,00 

Содироти хизматрасонии байналмилалӣ, млн. долл. ИМА  309,5 252,4 231,8 252,0 242,2 

Воридоти хизматрасонии байналмилалӣ, млн. долл. ИМА 196,4 180,4 136,4 122,2 213,8 
Сарчашма: Омории солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (интишороти расмӣ.) Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. –Душанбе, 2019. –с. 375-380. 
 

Чи тавре ки аз ҷадвал бар меояд дар соли 2018 гардиши савдои хориҷии хизматрасониҳои 

байналмилалӣ 456,00 млн. долл. ИМА-ро ташкил дод, ки нисбати соли 2017 21,8% зиёд аст. Аз 

ин миқдор 242,2 млн долл. ИМА ба содироти хизматрасониҳои байналмилалӣ ва 213,8 млн долл. 

ба воридоти хизматрасониҳои байналмилалӣ рост меояд [5]. 

Савдои хориҷии хизмат бо давлатҳои дигари ҷаҳон нисбати давлатҳои ИДМ бештар 

гардида истодааст. Ҳиссаи савдои хизмат дар ҳаҷми умумии савдои хориҷии мол ва хизмат дар 

дар солҳои охир 10 - 11%-ро ташкил мекунад.  

Шарикони асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар содироти хизматрасонии байналмилалӣ 

Британияи Кабир, Россия, Узбекистон, Қазоқистон ва Чин ба шумор мераванд. Ҳиссаи ин 

давлатҳо дар содироти хизмати байналмилалӣ зиёда аз 90%-ро ташкил мекунад. Дар воридоти 

хизмати байналмилалӣ бошад, шарикони асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон – Россия, Чин, 
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Бритониёи Кабир, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Туркия, Бангладеш ва АМА ба ҳисоб мераванд. 

Дар сохтори содироти хизмати байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳиссаи асосиро 

хизматрасониҳои боркашонӣ, хизматрасониҳои нақлиётӣ ва хизматрасониҳо дар соҳаи алоқа 

ташкил мекунанд. 

Ҷадвали 3 

Динамикаи содироти хизматрасониҳои байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  

(ҳаз. долл. ИМА) 
  2014 2015 2016 2017 2018 

Ҳаҷми умумии содироти хизмати 

байналмилалӣ 
309500,8 252390,5 231825,0 252000,5 242233,9 

Пахши барномаҳо 12112,6 1918,6 1895,8 1476,5 1741,4 

Хизматрасониҳои боркашонӣ 23500,0 10241,7 9558,2 11940,2 9997,1 

Хизматрасониҳои меҳмонхонаҳо 1179,5 844,9 1139,3 3051,5 4672,0 

Хизматрасониҳои почтавӣ 300,0 143,9 403,6 565,3 286,8 

Хизматрасониҳои телефонӣ 12112,6 10670,7 8282,8 3870,2 4192,5 

Хизматрасониҳои агентиҳои сайёҳӣ 2,9 136,4 156,3 50,7 87,7 

Хизматрасониҳо дар соҳаи маориф 65,0 82,6 66,9 3385,6 3613,9 

Хизматрасониҳои молиявӣ 1884,5 3054,2 860,4 319,6 296,4 
Сарчашма: Омории солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (интишороти расмӣ.) Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2019. – С. 384. 
 

Дар сохтори асосии воридоти хизмати байналмилалӣ мавқеи асосиро хизматрасониҳои 

нақлиётӣ, сохтмонӣ, хизматрасонии фурудгоҳҳо, миёнаравии молиявӣ, машваратӣ ва алоқа, 

ташкил мекунанд. 

Ҷадвали 4 

Динамикаи воридоти хизматрасониҳои байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳаз. долл.) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ҳаҷми умумии воридоти хизмати 

байналмилалӣ 
196421,4 180426,9 136464,3 122232,3 213770,7 

Мусофиркашонӣ 34990,3 25314,2 24175,5 11460,6 14403,3 

Хизмати идораи ҳаракати нақлиётӣ ҳавоӣ 12068,6 6295,4 29158,2 4126,0 5664,3 

Хизмат оид ба истифодабарии фурӯдгоҳҳо 8465,9 10209,0 12126,2 7604,2 7404,0 

Боркашонӣ 1622,7 1005,5 913,9 1319,6 28650,7 

Хизмати пӯшта 99,5 132,3 97,3 1317,1 3832,0 

Иҷораи воситаҳои нақлиёт бо сарнишинон 10328,1 16733,7 2027,6 2789,7 1960,5 

Хизмати телефонӣ 10690,0 9304,0 7881,0 3264,1 3764,7 

Хизмати сохтмонӣ 69760,8 79340,7 46990,6 41525,5 43356,2 

Хизмати машваратӣ 520,9 332,3 248,4 2298,6 1453,9 

Хизмат оид ба миёнаравии молиявӣ 10956,9 2880,0 2084,9 10660,6 22645,6 

Хизматҳо дар соҳаи маориф 1168,9 935,0 1145,4 1339,6 6319,9 
Сарчашма: Омории солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (интишороти расмӣ.) Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2019. – С. 385-392. 
 

Ҳамин тавр, таҳлили гузаронида нишон медиҳад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳои 

асосӣ барои рушди савдои хизмат фароҳам оварда шудаанд ва дар даврони истиқлолият башхи 

хизматрасонӣ ба яке аз соҳаҳои пешбари иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мубаддал 

гардидааст. Аммо, дар баробари ин қайд кардан зарур аст, ки имкониятҳои ҷумҳурӣ дар ин соҳа 

зиёдтаранд ва ҳангоми самаранок истифода намудани он ҷумҳури метавонад ба яке аз 

пешкашкунадагони асосии хизматрасониҳои байналмилалӣ дар минтақа мубаддал гардад. Ба 

андешаи мо дар ин раванд нақши муҳимро танзими давлатии бахши хизматрасонӣ хоҳад бозид. 

Зеро дар муқоиса ба дигар соҳаҳои иқтисодиёт, бахши хизматрасонӣ ба ҳолатҳои буҳронӣ 

бештар ҳассос буда танзими мукаммали давлатӣ ва дастгирии соҳаҳои алоҳидаи он имконияти 

пешгирии ҳолатҳи буҳрониро дар соҳа фароҳам меоварад.  

Илова бар ин қайд кардан зарур аст, ки дар савдои байналмиллалии хизмат мунтазам 

рақобат шадидтар гардида он яке аз соҳаҳои мавриди тавваҷуҳи хоси сиёсӣ ва иқтисодидошта аз 

тарафи давлатҳои ҷаҳон ба шумор меравад. Васеъгардии ҳалқаи ҷаҳонии бунёди арзиш дар 

раванди истеҳсоли хизмат, илова бар он болоравии нақши хизматрасонӣ дар истеҳсолоти молҳо 

барои амалисозии бомуваффақи сиёсати савдои хориҷии давлат вазифаҳои нав пеш мегузорад. 

Дар ин раванд ҳангоми амалиисозии сиёсати савдои хизмат ҳукуматро зарур аст, диққати 
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махсусро ба андоза ва таъсири ҳузури тиҷоратии пешкашкунандагони хизматрасонии 

байналмилалӣ ҷудо намояд, то барои пешкашкунандагони ватании хизмат шароит пайдо гардад, 

ки манфиатҳои худро дар бозорҳои дохилӣ ва берунӣ ҳифз намуда тавонанд. 

Барои рушди минбаъдаи савдои хизмат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор чорабиниҳоро 

амалӣ намудан мумкин аст, ки муҳимтаринишон ба андешаи мо чунин мебошад. Пеш аз ҳама 

зарур аст, муҳити зарурии барои рушди шаклҳои муосири хизматрасонии байналмилалӣ 

фароҳам оварда шавад. Зеро таҳлилҳо нишон медиҳад, ки дар муқоиса ба пешниҳоди 

хизматрасониҳои анъанавӣ хизматрасониҳо дар соҳаи истифодаи технологияи информатсионӣ 

ва коммуникатсионӣ, хизматрасноиҳои илмтабал ва қонеъкунандаи тақозои корхонаҳо ва 

ташкилотҳо бештар даромадноканд. Илова бар ин, барои ширкатҳое, ки ба пешниҳоди 

хизматрасониҳои илмталаб машғуланд, зарур аст, имтиёзҳои муайяни андозӣ пешниҳод карда 

шавад. Ин аз як тараф ба рушди устувори савдои хизмат дар ҷумҳурӣ ва зиёд гардидани ҳиссаи 

он дар сохтори ММД мусоидат намояд аз тарафи дигар ба мукамалгардии сохтори бахши воқеии 

иқтисодиёт оварда мерасонад. Дар ин раванд афзал шуморида мешавад, рушди фаъолияти 

соҳибкорӣ дар бахши хизматрасонӣ бо истифодаи таҷрибаи давлатҳои пешқадам ба роҳ монад 

шавад.  

Қайд кардан зарур аст, ки равандҳои иҷтимоӣ ва иқтисодие, ки дар бахши хизматрасонӣ ба 

вуҷуд меоянд пеш аз ҳама ба қонунҳои аосии бозор қонуни тақозо, арза, арзиш ва рақобот асос 

мегиранд. Аммо дар таҷрибаи фаъолияти хоҷагидорӣ баъзан ҳолатҳое ҷой доранд, ки 

қонуниятҳои бозорӣ рушди бебухрони бахши хизматрасниро таъмин намуда наметавонанд. Ин 

дар навбати худ мукамалгардонии низоми танзими давлатии ин соҳоро тақозо менамояд. 

Зарурати танзими давлатии соҳаи хизматрасонӣ пеш аз ҳама ба чунин омилҳо алоқаманд аст: 

1. Нобаробарии дараҷаи рушди муносибатҳои бозорӣ дар соҳаҳои гуногуни хизматрасонӣ. 

Барои мисол, агар қонунҳои бозорӣ дар соҳаҳои реклама, савдо, сайёҳат ва фаъолияти 

меҳмоннавозӣ васеъ паҳн гардида сабаби рушди соҳа шуда бошанд, дар соҳаҳои дигар ба мисли 

тиб, маориф, фарҳанг ҷорисозии тамоми қонуниятҳои бозори мушкилоти дастрасии 

хизматрасониҳоро ба аҳолӣ пеш меорад. Аз ин рӯ, дар рушди ин соҳаҳо танзими давлатӣ бояд 

нақши калидир иҷро намояд.  

2. Зарурати дахолати давлатӣ ба баъзе соҳаҳои хизматрасонӣ ба мавҷудияти монополияи 

табиӣ алоқаманд аст [6, с. 49]. Махсусан дар соҳаи хизматрасонии манзилию камуналӣ, алоқа, 

хизматрасониҳои гумрукӣ мавҷудияти монополияти табиӣ аз тарафи давлат кафолати таъмини 

амнияти иқтисодии кишвар ба шумор меравад.  

Дар баробари ин барои ташакул додани механизми самараноки рушди устувори савдои 

хизмат зарур аст, муҳити созгори фаъолияти бизнес фароҳам оварда шуда, захираҳои мавҷудаи 

ҳавасманкунандаи рушди соҳа самаранок истифода карда шаванд. Дар муқоиса ба дигар соҳаҳо 

маблағгузории мустақим ва ғайримустақими бахши хизматрасонӣ вобаста ба ҳолати базаи моддӣ 

ва техникии корхонаҳои соҳа омили муҳими рушди савдои хизмат мебошад. Ба воситаи 

маблағгузории мустақим давлат миқдори таҳқиқотиҳои илмиро дар соҳа зиёд намуда имконияти 

пайдоиши инноватсияро фароҳам меовард. Илова бар ин, рушди устувори хизматрасониҳои 

бахши инфрасохторро бе танзими самараноки давлатӣ ва маблағгузории он ноил гардидан 

имконнопазир аст. Ҳамаи ин дар навбати худ ба рушди прогресиви савдои хизмат, таъсиси 

шароит барои рақобати озод, рушди фаъолияи соҳибкорӣ дар соҳа мусоидат хоҳад намуд.  
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ВАЗЪИ МУОСИР ВА ПРОБЛЕМАҲОИ ИНКИШОФИ САВДОИ ХИЗМАТ ДАР 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар мақола нақш ва моҳияти савдои хизмат дар рушди иқтисодиёти миллӣ мавриди таҳлил қарор 

дода шудааст. Вазъи муосир ва тамоюли рушди бахши хизматрасонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

баҳогузорӣ карда шуда, таҳлили як қатор нишондиҳандаҳои муайянкунандаи рушди соҳа, аз қабили ҳаҷми 

истеҳсолоти хизмат дар кишвар, ҳиссаи савдои хизмат дар сохтори ММД, динамикаи содирот ва воридоти 

хизмати байналмилалӣ мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Таҳлил нишон дод, ки новобаста аз тамоюли 

рушди бахши хизматрасонӣ дар соҳа як қатор мухолифтҳо ҷой доранд, ки ба ташаккулёбӣ ва рушди 

шаклҳои мосири хизматрасониҳои байналмилалӣ монея эҷод менамоянд. Ҳиссаи баланди 

хизматрасониҳои истеъмолӣ дар сохтори ММД рушди устувори соҳаро дар даврони дарозмӯҳлат кафолат 

намедиҳад. Барои ҳалли масъалаҳои ҷойдошта муалллиф амалисозии як қатор чораҳоро оид ба мукаммал 

гардонидани сохтори бозори мазкур ба воситаи мукаммал намудани механизми танзими давлатӣ 

пешниҳод менамояд. Бо дар назардошти болоравии моҳият ва нақши савдои хизмат дар рушди 

иқтисодиёти Тоҷикистон воситаҳои мустақим ва ғайримустақими танзими он дар сатҳи миллӣ баррасӣ 

карда шудаанд. Илова бар ин, заруртаи таъсиси фазои мусоиди савдои хизмат асоснок карда шудааст, ки 

метавонад самаранок истифода намудани захираҳои мавҷударо барои рушди соҳа кафолат диҳад. 

КАЛИДВОЖАҲО: савдои хизмат, савдои байналмилалии хизматрасонӣ, низоми тиҷорати 

бисёрҷониба, сиёсати савдо, протексионизм, воситаҳои танзими савдои хизмат, созишномаҳои 

бисёрҷонибаи савдо. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

В статье исследована роль и значение торговли услугами услуг в развитие экономик страны. Дана 

оценка современному состоянию развития сферы услуг в Республике Таджикистан с учетом анализа ряда 

макроэкономических показателей таких как, объем производство услуг в стране, доля торговли услугами 

в структуре ВВП, и динамики экспорта и импорта международных услуг. Анализ показал, что независимо 

от положительной тенденции развития торговли услугами, в данной сферы наблюдается ряд 

противоречий, которые препятствует развитию современных видов услуг. Высокая доля потребительских 

услуг в структуре ВВП не гарантирует устойчивое развития отрасли в долгосрочные перспективы. Для 

решение существующих проблем автор предлагает меры по совершенствованию структуры данного рынка 

посредством совершенствования механизма государственного регулирования. С учетом повышения роли 

и значения торговли услугами в развитии экономики Таджикистана рассмотрены прямые и косвенные 

инструменты его регулирования в национальной экономике. Аргументирована необходимость создания 

благоприятной среды торговли услугами, которая позволяет более эффективно использовать имеющие 

ресурсы для развития отрасли. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: торговля услугами, международная торговля услугами, многосторонняя 

торговая система, торговая политика, протекционизм, политики покровительство, инструменты 

регулирования торговли услугами, многосторонние торговые соглашения. 
 

THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF TRADE IN SERVICES IN THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

The article explores the role and importance of trade in services in the development of the economy of 

Republic of Tajikistan. It gives the assessment the current state and development trends of the services sector in 

the Republic of Tajikistan, taking into account an analysis of a number of macroeconomic indicators such as the 

volume of production of services in the country, the share of trade in services in the structure of GDP, and the 

dynamics of export and import of international services. The analysis showed that regardless of the positive trend 

in the development of trade in services, a number of contradictions are observed in the industry that impede the 

development of modern types of services. A high share of consumer services in the structure of GDP does not 

guarantee sustainable development of the industry in the long term. To solve existing problems, the author 

proposes measures to improve the structure of this market by strengthening state regulation. Taking into 

consideration the increasing role and importance of trade in services in the development of the Tajik economy, the 

special attention given to the direct and indirect instruments of services regulation in the national economy. It also 

argues the necessity of creating a favorable environment for trade in services, allowing more effective use of the 

resources available for the development of the industry. 

KEY WORDS: trade in services, international trade in services, multilateral trading system, trade policy, 

protectionism, policy patronage, instruments for regulating trade in services, multilateral trade agreements. 
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БА ТАВАҶҶУҲИ МУАЛЛИФОН 
 

Маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» нашрияи Донишгоҳи 
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ба ҳисоб меравад. 

Маҷалла тибқи «Қонун дар бораи матбуот ва воситаҳои ахбори умум» интишор мегардад.  
Дар силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодии маҷалла натиҷаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии 

профессорону омӯзгорони донишгоҳ ва уламои ватаниву хориҷӣ нашр карда мешавад. 
Ҳайати таҳририя, ки ба он мутахассисони соҳаҳои илм шомиланд, бо фармони ректори Донишгоҳ 

тасдиқ карда шудааст. 
Маҷалла мақолаҳои илмию назариявӣ ва методиро бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар бар 

гирифта, соле 4 маротиба нашр мешавад. Маҷалла мақолаҳои илмиро тибқи қарори кафедра қабул 
менамояд. 

Мақолаҳое, ки ба суроғаи маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» 
ирсол карда мешаванд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд: 

Дар мақолаҳои илмӣ ҳалли масъалаҳо аниқ ва равшан ифода гардад. 
Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, график ва матни аннотатсия (0,5 саҳ.) набояд аз 10 

саҳифаи чопӣ зиёд бошад. 
Мақолаҳо бояд дар компютер тибқи барномаи Miсrosoft Word бо шрифти Times New Roman 14, 

андозаи А4 ҳуруфчинӣ ва дар дискета сабт карда шаванд. 
Фосилаи байни сатрҳо 1 см, ҳошия аз тарафи чап 3 см, аз тарафи рост 2 см, аз боло 3 см ва поёни 

саҳифа 2,5 см-ро ташкил намуда, матни мақола аз тарафи рост саҳифабандӣ карда шавад. 
Дар саҳифаи аввал номи мақола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф (муаллифон) ва муассисаи 

корӣ навишта мешавад. 
Баъди матни асосӣ номгӯи адабиёти истифодашуда тибқи муқаррарот нишон дода мешавад, 

масалан [4, с. 18]. Пас аз рӯйхати адабиёт мазмуни мухтасари мақола ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, 
ҳамчунин калидвожаҳо ба ин забонҳо (то 10 калима) илова мегардад. 

Мақолаҳои илмие, ки ба идораи маҷалла ирсол мешаванд, бояд варақаи экспертӣ ва тақризи 
мутахассисони соҳаро дошта бошанд. 

Дар охири мақола ному насаб, ҷои кор, дараҷаву унвони илмӣ, суроға, рақами телефон, e-mail ва 
имзои муаллиф ҷой дода мешавад. 
 Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаҳои илмиро ихтисору ислоҳ намояд ва ё мустақилона барои 
тақризи иловагӣ фиристонад. 
 Мақолаҳое, ки сатҳи илмии онҳо ҷавобгӯи талабот нест, ба нашр расонида намешаванд. 
 Аз аспирантон барои нашри мақола маблағ гирифта намешавад. 

Дастхати мақолаҳо баргардонида намешаванд. 
 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

В серии гуманитарных и экономических наук научного журнала «Вестник Бохтарского 
государственного университета имени Носира Хусрава» печатаются статьи, содержащие результаты 
научных исследований по гуманитарным и экономическим наукам. 

При отправлении статьи в редакқию журнала авторам необходимо соблюдать следующие правила: 
Объем статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, 

библиографию, рисунки и тексты аннотаций на русском и английском языках. 
Статья должна быть подготовлена в системе Miсrosoft Word. Одновременно с распечаткой статьи 

сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (гарнитура Times 
New Roman 14, формат А4, интервал одинарный, поля: верхнее-3 см, нижнее-2,5 см, левое-3 см, правое-2 
см), все страницы статьи должны быть пронумерованы. 

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один интервал инициалы 
и фамилии автора (авторов). Далее через строку следует основной текст.  

Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например, [1, с. 23]. Список 
литературы приводится общим списком после основного текста (под заголовком «литература») в порядке 
упоминания в тексте. 

К статье прилагается резюме на таджикском, русском и английском языках с указанием названия 
статьи. Текст резюме приводится в конце статьи после списка использованной литературы. В конце 
резюме приводятся ключевые слова (до 10 слов) на таджикском, русском и английском языках. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное заключение и 
отзыв специалистов о возможности опубликования. 

В конце статьи приводятся сведения об авторе (авторах) с указанием ученой степени, ученого 
звания, должность, название организации, адрес, телефон, е-mail. 

Редакция журнала оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения 
статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим требованиям, редакцией не принимаются. 
 Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 

Рукописи не возвращаются.  
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