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Муқаддима 
 

Мубрамияти мавзӯи тањқиқот. Дар шароти муосир бозори маҳсулоти 

озуқавории растанипарварӣ дорои аҳамияти бисѐр муҳимми иҷтимоӣ-

иқтисодӣ дар чаҳорчӯбаи иқтисоди миллӣ ва инчунин буриши минтақавӣ ме-

бошад. Дар айни ҳол дар Тоҷикистон яке аз вазифаҳои афзалиятнок, ки онро 

бояд дар навбати аввал ҳаллу фасл намуд, ин ташаккул ва рушди бозори 

маҳсулоти растанипарварӣ мебошад. Омӯзиши минтақавии ин масъала бо 

дарназардошти истифодаи нисбатан самараноки иқтидори табиии захираҳо 

ба хотири таъмини мамлакат бо маҳсулоти озуқавории худӣ аҳамияти муҳим 

касб мекунад. Дар баробари таъмини фаъолияти самаранок ва устувори 

рушди бозори маҳсулоти растанипарварӣ тақвияти иқтидори содиротии 

мамлакат ва таъмини рақобатпазирии иқтисоди миллӣ самти муҳим ба ҳисоб 

мераванд.  

Фаъолияти мукаммали бозори растанипарварӣ ногузир зарурати такми-

ли доимӣ ва навсозии истеҳсоли маҳсулот (ғалладонагиҳо, сабзавот, поле-

зиҳо ва монанди инҳо), васеъ кардани номгӯ ва баланд бардоштани сифати 

онҳоро талаб мекунад. Пас, дар шароитҳои бозор таҳияи механизмҳои 

ҳавасмандгардонӣ, ки дар асоси қонуни бозор - таносуби арза ва тақозо 

фаъолият мекунанд, зарур мебошад, яъне ҳар чи қадар маҳсулот ба бозор зи-

ѐд ворид карда шавад, нархҳо ҳамон қадар паст мефароянд. Дар айни ҳол, 

нарх бевосита ба ҳамаи ҷараѐни истеҳсолот, тақсим, мубодила ва истеъмол 

таъсир мерасонад. Ҳамин тариқ, бахусус нарх воситаи муҳимми татбиқи сиѐ-

сати иқтисодӣ буда, имкон медиҳад, тавозун дар байни арза ва тақозо таъмин 

карда шавад, инчунин миқдор ва сифати маҳсулоти истеҳсолшударо низ тан-

зим менамояд.  

 Арзѐбӣ ва таҳлили муҳосиботи муосири истеъмоли маҳсулоти 

озуқаворӣ ба ҳар сари аҳолӣ коҳиш ѐфтани онро нишон медиҳад, аз он ҷумла 

ғалладонагиҳо ва маҳсулоти мевагӣ, ки ба назари мо ин ба коҳиш ѐфтани 

ҳаҷми умумии истеҳсоли ин навъи маҳсулотҳо вобаста набуда, балки ба ба-
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ланд шудани доимии сатҳи нархҳо, ки аксаран аз сатҳи таваррум низ пеш 

мегузаранд, вобаста мебошад.  

Тадқиқот муайян кард, ки захираҳои худӣ дар кишоварзии вилояти Хат-

лон, бахусус дар соҳаҳои ҷудогонаи растанипарварӣ ба хотири паст будани 

даромаднокии хоҷагиҳои ҷудогона ва мавҷуд набудани сарчашмаҳои андух-

тани сармоя кофӣ намебошад. Ба ҷузъ аз ин, номукаммалии инфрасохтори 

ташаккулѐбандаи бозоргонӣ, мушкилоти мавҷуда, дар масъалаи ба фурӯш 

расонидани маҳсулот, масъалаи пардохтҳо, мушкилоти рақобати нархӣ бо 

маҳсулоти воридотӣ, инчунин арзиши аслии хеле зиѐди маҳсулоти кишовар-

зии истеҳсолшуда ба он оварда расонидаанд, ки истеҳсолкунандагон дар 

деҳот дар ҳолате афтоданд, ки ба таври мустақилона падидаҳои буҳронии дар 

соҳаи кишоварзӣ ба амал омадаро ҳаллу фасл карда наметавонанд.  

Дар вилояти Хатлон инфрасохтори аввалияи истеҳсолоти маҳсулоти 

растанипарварӣ ба таври кофӣ инкишоф ѐфта, заминаҳои муайяни занҷири 

логистикии арзиши изофа дар асоси принсипҳои ташаккули полюси рушд бо 

дарназардошти дурнамои инкишофи самаранокии истеҳсолоти маҳсулоти 

кишоварзӣ мавҷуд мебошад. Дар айни ҳол масъалаи ташаккули бозори 

маҳаллии маҳсулотҳои ҷудогонаи озуқавории соҳаи растанипарварӣ дар 

барномаҳои рушди АПК ва кишоварзӣ дар буриши минтақавӣ ҷудо карда 

нашудааст.  

Механизмҳои самараноки дастгирии давлатии бозори маҳсулоти 

растанипарварӣ дар сатҳи минтақа ва маҳаллаҳо таҳия карда нашудааст. 

Ҳамаи мавридҳои дар боло дарҷшуда, мубрамияти мавзӯи интихобшудаи 

кори диссертатсиониро асоснок намуда, инчунин арзиши илмӣ ва аҳамияти 

амалии онро тасдиқ мекунанд.  

Дарҷаи азхудшудаи масъалаи илмї. Масъалаҳои назариявӣ ва 

методологии ташаккул ва инкишофи бозорҳои маҳсулоти кишоварзӣ дар 

корҳои теъдоди зиѐди олимони иқтисодчии ватанӣ ва хориҷӣ мавриди 

баррасӣ қарор гирифтаанд. Ба қатори олимони хориҷӣ, ки ба масъалаҳои 
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ташаккул ва инкишофи бозорҳои соҳавии минтақавӣ машғул шудаанд ва 

корҳои онҳо ҳамчун пойгоҳ ва асос барои гузаронидани ин тадқиқот хизмат 

кардаанд инҳоро метавон ном бурд: И. Ансофф, Ф. Котлер, Г. Минтсберг, М. 

Портер, Й. Шумпетер, Р. Шнитсер ва диг. 

Ҷанбаҳои ҷудогонаи масъалаи ташаккул ва рушди бозорҳои минтақавии 

озуқаворӣ дар корҳои донишмандони рус ба монанди Ю.И. Агирбов, А.И. 

Алтухов, А.М. Бабашкина, В.М. Баутин, В.Р. Боев, И.Н. Буробкин, А.М. 

Гатаулин, А.В. Голубев, С.И. Грядов, В.А. Добринин, А.П. Зинченко, Н.Я. 

Коваленко, Н.Д. Кондратьев, Л.С. Корбут, В.В. Милосердов, М.Г. Ратгауз, 

А.Ф. Серков, И.Г. Ушачев, И.Ф. Хитсков, В.В. Шайкин, Д.В. Эпштейна ва 

дигарон матраҳ гардидаанд.  

Пас аз гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иқтисоди бозоргонӣ масъалаи 

танзими бозорҳои озуқаворӣ яке аз масъалаҳои муҳим дар улуми кишоварзӣ 

гаштааст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷанбаҳои гуногуни ташаккул ва рушди 

бозорҳои маҳсулоти озуқаворӣ дар тадқиқотҳои донишмандони зерин: Р.К. 

Раҳимов, И.А. Асроров, Х.Г Ғафуров, А.А. Мадаминов, Р.Р. Қудратов, Ҷ.С. 

Пириев, С.Ҷ. Комилов, Х.А. Одинаев, Х.У. Умаров, К.К. Давлатов, З.А. 

Раҳимов, В.В. Воҳидов, З.Р. Шарипов, Х.Р. Исайнов, Ҷ.Х. Тағоев, Р. Носиров, 

И.Х. Самандаров, А. Рауфӣ, О.А. Раҳимов, М.Ф. Файзуллоев ва дигарон 

мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтаанд.  

Аммо дар тадқиқотҳои қаблан анҷом дода шуда, масъалаи танзим 

мутааллиқ ба ҳамаи комплекси агросаноатӣ мебошад ва амалан масъалаи 

маҳсулоти озуқаворӣ дар чаҳорчӯби минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор 

нагирифтааст. Гузашта аз ин, амалан иқтидори манотиқи ҷудогона ва 

зерминтақаҳо дар масъали истеҳсоли маҳсулоти растанипарварӣ бо 

дарназардошти имконоти таъмини инфрасохторӣ, рушди низоми логистикӣ, 

таҷҳизи технологии коргоҳҳо ва монанди инҳо, ки дар маҷмӯъ афзалияти 

татбиқи консепсияи ташаккули полюсҳо ва нуқтаҳои инкишофро дар вилояти 

Хатлон бо дарназардошти истифодаи самараноки аҳромҳои танзими 
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давлатии инкишофи растанипарварӣ дар зермаҷмӯъ муайян мекунанд, ба 

таври бояду шояд маврди таҳқиқ қарор нагирифтааст. 

Ҳамин тариқ, масъалаи нисбатан коркард нашуда, ки бидуни ҳаллу 

фасли он худтаъминкунии мамлакат бо маводи озуқаворӣ ғайри имкон аст, 

ташаккул ва инкишофи бозорҳои минтақавии маҳсулоти озуқавории 

растанипарварӣ, инчунин таҳияи механизмҳои иқтисодии давлатии 

таъсиррасонӣ ба ин бозорҳо мебошад. 

Заминањои назариявю методологии тањќиќот корро тадқиқотҳои 

илмии олимони ватанӣ, иқтисодчиѐни хориҷӣ доир ба масоили ташаккул ва 

рушди бозори маҳсулоти озуқаворӣ ташкил медиҳанд.  

Ҳангоми гузаронидани тадқиқоти диссертатсионӣ методҳои зерин: 

монографӣ, муҷаррадӣ-мантиқӣ, оморӣ, арзѐбии коршиносӣ, экстрополятсия, 

таҳлил ва баррасии сохторӣ ва амалкардӣ, бархӯрди низомнок ва амсоли 

инҳо мавриди истифода қарор гирифтанд. 

Тавсифи умумии тањќиќот 

Њадафи тањќиќот аз асосноккунии ҷанбаҳои назариявии ташаккул ва 

рушди маҳсулоти растанипарварӣ дар минтақа ва таҳияи тавсияҳои амалӣ 

доир ба ҳавасмандкунии ҷараѐнҳои истеҳсолӣ дар зермаҷмааи минтақавии 

растанипарварӣ иборат мебошад. 

Объекти тадқиқот бозори озуқавории минтақавии маҳсулоти растани-

парварӣ мебошад. 

Мавзўи тањқиқот. Ташаккули самаранок ва инкишофи бозори 

минтақавии маҳсулоти растанипарварӣ бидуни ҳимояи давлатӣ ва дар назар 

гирифтани хусусиятҳои амалкарди комплекси агросаноатии манотиқ аз 

имкон берун аст. Рушди самараноки бозори минтақавии маҳсулоти 

растанипарварӣ унсури муҳимтарини худтаъминкунии минтақа ва тамоми 

мамлакат бо маҳсулоти озуқаворӣ мебошад. Дар айни ҳол зарурати тақвияти 

механизмҳои иқтисодии танзими рушди бозори минтақавии маҳсулоти 

растанипарварӣ меафзояд. 
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Масъалаи тањќиќот. Натиҷаҳои тањқиқотҳои гузаронидашуда, имкон 

медиҳанд, ки: 

– механизмҳои меъѐрию ҳуқуқӣ ва иқтисодии танзими бозори минта-

қавии маҳсулоти растанипарварӣ такмил карда шавад; 

 таҳияи тадбирҳои самараноки танзими рушди бозори минтақавии 

маҳсулоти растанипарварӣ таъмин карда шавад; 

 нақшаи истифодаи захираҳои минтақавӣ ва воситаҳои дастгирии 

давлатӣ марбут ба рушди зермаҷмӯаи растанипарварӣ ба танзим дароварда 

шавад;  

 натиҷаҳои ба даст оварда шуда, ҳангоми таҳияи барномаҳои 

минтақавӣ доир ба танзими нарх ва қарзу молияи муассисаҳои зермаҷмааи 

растанипарварӣ мавриди истифода қарор дода шаванд.  

Усулњои тањќиќот. Барои ноил гаштан ба маќсадњои гузошташуда, 

дар тањќиќоти илмї аз усулњои ќаторњои динамикї, монографӣ, 

графикӣ, пешгўии равандњои иќтисодї ва дигар усулњои анъанавии 

коркарди маълумоти иќтисодї истифода гардидаанд.      

Соњаи тањќиќот. Диссертатсия ба бандҳои 1.2.6 – Захираҳои замин, 

ташкилотњои комплекси агросаноатї ва истифодаи самараноки онҳо; 1.2.10 – 

Захираҳои меҳнатӣ, ташкилотњои комплекси агросаноатї ва истифодаи 

самараноки онҳо; 1.2.24 – Иқтисодиѐти зермаҷмааҳои маҳсулотҳо дар 

растанипарварии шиносномаи ихтисоси КОА (илмњои иќтисодї) 08.00.05 

– Иќтисодиѐт ва идоракунии хољагии халќ: иќтисодиѐт, ташкил ва идора-

кунии корхонањо, соњањо, комплексњо (комплекси агросаноатї ва 

хољагии ќишлоќ) мувофиќат мекунад. 

Марњилањои тањќиќот. Даврањои иљрои кори диссертатсионї 

солњои 2014 – 2018-ро дар бар мегирад. 

Пойгоҳи иттилоотии тањқиқот. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Қарорҳои ҳукумат, асноду ҳуҷҷатҳои меъѐрӣ ва ҳуқуқии мақомоти 

ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, тавсияҳои методии муассисаҳои 
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пешбари илмӣ-тадқиқотии кишварҳои узви ИДМ доир ба мавзӯи 

тадқиқшаванда, инчунин иттилооти ба даст омада аз ҳисоботҳои солонаи 

муассисаҳои кишоварзӣ хизмат намудаанд. 

Эътмоднокии натиљањои тањќиќот бо гузаронидани таљрибањо, 

даќиќии маълумотњо, кифоягии њаљми маводи тањќиќотї, коркарди 

омории натиљањои тањќиќот ва интишорот тасдиќ мегардад. Хулоса ва 

тавсияњо дар асоси тањлили илмии натиљањои тањќиќотњои назариявї ва 

таљрибавї карда шудаанд. 

Навгонињои илмии тањқиқот аз асосноккунии ҷанбаҳои назариявии 

ташаккул ва танзими бозори маҳсулоти растанипарварӣ дар манотиқ ва 

таҳияи пешниҳодҳои амалӣ ва тавсияҳо доир ба ҳавасмангардонии 

механизмҳои амалкарди растанипарварӣ дар манотиқ бо дарназардошти 

истифодаи муносибатҳои бозоршиносӣ иборат мебошад. Унсурҳои назарраси 

навоварии илмие, ки муаллиф ба даст овардааст, ба шарҳи зайл мебошанд:  

 қоида в қарорҳои илмӣ доир ба ташаккул ва танзими бозори маҳсуло-

ти озуқавории растанипарварӣ, ки дар онҳо муносибатҳои консептуалӣ нис-

бат ба сохтани мехнизми иқтисодии худтаъминикунӣ ба маводи озуқаворӣ 

дар асоси назарияи рушди манотиқ ва истифодаи олотҳои бозоршиносии 

ҳавасмандкунии муносибатҳои истеҳсолӣ дар асоси муносибгардонии исти-

фодаи нақша ва олоти давлатии танзим ба назар гирифта шудаанд, афзалан 

ба тақвияти иқтидори истеҳсолӣ ва иқтисодии истеҳсолкунандагони ватанӣ 

равона карда шуда, ҷамъбаст ва хулоса карда шуданд; 

 равияҳои асосии амалкарди механизмҳои иқтисодии ҳавасмандкунии 

бозори маҳсулоти растанипарварӣ, ки бо принсипи давлатӣ (афзалият, ҳимо-

ятгарӣ, рушди ҳамгиро ва танзими нархӣ) ва бозоргонии (фаъолияти бозор-

шиносӣ, сиёстаи нархӣ, мувозинат, инкишофи афзалиятҳои рақобатӣ) тан-

зими бозор бо дарназардошти истифодаи оқилонаи афзалиятҳои мушаххаси 

манотиқ ҳамоҳангӣ доранд, ошкор карда шуданд; 
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 хусусиятҳои амалкарди бозори маҳсулоти растанипарварӣ дар вилоя-

ти Хатлон, ки соҳаҳои ҷудогонаи он ба таври кофӣ инкишоф наѐфтаанд, муа-

йян карда шуданд. Дар асоси арзѐбии вазъият ва дурнамои инкишофи мин-

тақаи Хатлон масъалаҳои марбут ба бозори минтақавии маҳсулоти растани-

парварӣ муайян карда шуда, дар маҷмӯъ самтҳои асосии ҳавасмандгардонии 

онҳо мушаххас карда шуданд: самаранокии пасти амалкарди баъзе соҳаҳои 

растанипарварии зермаҷмӯъ, коҳиш ѐфтани сатҳи истеҳсоли маҳсулотҳои 

ҷудогона, суръати пасти инкишофи инфрасохтори бозор ва мавҷуд набудани 

кафолати фурӯши маҳсулоти истеҳсол карда шуда;  

 омилҳои асосии таъсиркунанда ба ташаккул ва инкишофи бозори 

маҳсулоти озуқавории растанипарварӣ муайян карда шуданд: 

 самтҳои асосии такмили механизми иқтисодии бозорҳои минтақавии 

маҳсулоти растанипарварӣ, ки шомили мавридҳои зерин мебошанд, мушах-

хас карда шуданд:  

 такмили инфрасохтори манотиқ бо дарназордошти тақвияти дастги-

рии логистикии маҳсулоти растанипарварӣ;  

 пушти сар кардани инҳисорӣ дар таъмини маводи хом ва фурӯши 

маҳсулоти истеҳсолшуда, ба воситаи таҳияи пойгоҳи меъѐрию ҳуқуқӣ ба 

мақсади барқарор намудани алоқаҳои бевосита, дар байни истеҳсолкунанда-

гон, коркардкунандагон ва истеъмолкунандагон;  

 татбиқи самараноки сиѐсати ҳимоятгарӣ дар бозори маҳслуоти раста-

нипарварӣ; 

 тадбирҳо доир ба такмили алоқаҳои мутақобилаи иқтисодӣ дар соҳаи 

растанипарварии вилояти Хатлон, ки имкон медиҳанд, дарҷаи иштироки 

(ҷалбӣ) субъектҳои фаъолияти истеҳсолӣ ва фурӯш дар ҳамаи сатҳҳои идора-

кунӣ ба танзим дароварда шаванд, пешниҳод карда шуданд; 

маҷмӯи тадбирҳо доир ба ташаккули низоми бозорҳои яклухтфурӯшии 

маводи озуқаворӣ барои дурнамо, ки имкон медиҳад, нақшаи нисбатан муно-

сиби тавзеи маводи хом ва маҳсулоти кишоварзӣ дар бозори маҳсулоти рас-
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танипарварӣ, пойгоҳи маркази танзими бозори минтақавии яклухтфурӯшии 

маводи озуқаворӣ ва фурӯши маҳсулоти растанипарварӣ бунѐд карда шавад, 

таҳия карда шуданд. 

Аҳамияти назариявии тадқиқот аз хулосаи муқаррарот дар бораи 

масоили ташаккул ва танзими бозори минтақавии маҳсулоти растанипарварӣ 

ва такмили механизмҳои иқтисодии танзими давлатии бозори маҳсулоти 

растанипарварӣ на танҳо дар минтақаи Хатлон, балки дар дигар манотиқи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад. 

Аҳамияти амалии тадқиқот аз он иборат аст, ки нуктаҳои асосӣ ва 

натиҷаҳои тадқиқот ба унвони тавсияҳои мушаххас ва пешниҳодот ифода 

гардида, аз ҷониби мутахассиони маъруфи Ҷумҳурии Тоҷикистон пазируфта 

шудаанд. Дар асоси тадқиқотҳои гузаронида шуда ва хулосаи таҷрибаи 

пешқадам ин пешниҳодот ва тавсияҳо доир ба такмили механизми иқтисодии 

танзими бозори минтақавии маҳсулоти растанипарварӣ ироа гардидаанд. 

Нуќтањои њимояшавандаи диссертатсия: 

- ошкор намудани хусусиятҳои ташаккул ва инкишофи бозорҳои 

маҳсулоти озуқавории минтақавӣ дар шароитҳои муосир; 

- ҷудо кардани принсипҳои асосӣ ва ташаккули сохтори бозори 

маҳсулоти озуқавории растанипарварӣ дар минтақа;  

- арзѐбии вазъияти мусоир ва равияи инкишофи бозорҳои минтақавии 

маҳсулоти растанипарварӣ дар вилояти Хатлон; 

- муайян кардани омилҳои асосии таъсиркунанда ба рушди бозори 

маҳсулоти растанипарварӣ дар сатҳи минтақавӣ ва мундариҷаи механизмҳои 

иқтисодии танзими онҳо;  

- асоснок кардани ташаккули сохторҳои минтақавии ҳамгиро ҳамчун 

асоси рушди устувори бозори маҳсулоти растанипарварӣ; 

- таҳияи тадбирҳои равона шуда, ба баланд бардоштани самаранокии 

иқтисодии механизмҳои ҳавасмандгардонии бозорҳои минтақавии маҳсулоти 

растанипарварӣ;  
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- таҳияи пешгӯйи рушди бозори маҳсулоти растанипарварӣ дар давраи 

то соли 2030. 

Сањми шахсии довталаб. Њамаи даврањо љињати иљрои наќшаи кори 

илмї бо иштироки бевоситаи муаллиф гузаронида шудааст, ба монанди 

тањияи мавзўъ, асосноккунї ва мубрамияти он, маќсади гузошташуда ва 

иљрои вазифањои он. Унвонҷӯ тавонистааст, ки мустақилона натиҷаҳои таҳ-

қиқотро ҷамъбаст намуда, тавсияҳои амалиро оид ба самтҳои 

афзалиятноки ташаккул ва рушди бозори маҳсулоти растанипарварӣ дар 

мисоли вилояти Хатлон коркард намояд. 

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиљањои он. 

Натиҷаи асосии таҳқиқот ва нуқтаҳои муҳими диссертатсия дар кон-

ференсияҳои илмӣ-амалии донишгоњї, ҷумҳуриявї ва байналмилалї 

(солҳои 2014 - 2019) дар Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. 

Шоҳ-темур, Донишгоҳи давлатии ш.Бохтар ба номи Носири Хусрав 

баррасї гардидаанд.  

Интишори натиҷаҳои тањқиқот. Аз рӯйи мавзӯи тањқиқот 9 мақолаи 

илмӣ, иборат аз 2,4 ҷузъи чопӣ, аз он 7 маќола дар нашриѐти аз љониби 

КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон таќризшаванда нашр 

шудаанд.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб 

хулосаву пешниҳодот ва рӯйхати адабиѐти истифодашуда аз 163 номгӯй 

иборат мебошад. Диссертатсия дар ҳаҷми 186 саҳифа таҳия шуда 

шомили 42 адад ҷадвал ва 10 адад расм мебошад. 

  

 

 

 

БОБИ 1. ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВӢ - МЕТОДОЛОГИИ БОЗОРИ 

МАҲСУЛОТИ РАСТАНИПАРВАРӢ 
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1.1. Асосҳои илмию назариявии бозори маҳсулоти кишоварзӣ 
 

Дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиѐт, Тоҷикистон низ аз он дар канор 

намемонад, ташаккули муваффақонаи корхона дар дилхоҳ шакли моликият 

ва хоҷагидорӣ, соҳаҳои дохилихоҷагӣ дар бисѐр ҷиҳат аз кори пурҳаракати 

бозор пешрафта вобаста аст. Мавҷуд будани бозори пешрафта дар мамлакат 

ба муассисаҳои кишварзӣ имконият хоҳад ба таври пурра иқтидори худро 

амалӣ намоянд. Ба таври дигар карда гӯем, мавҷуд будани миқдори зиѐди 

бозорҳои маҳсулоти растанипарварӣ ба муассисаҳои кишоварзӣ имкон 

медиҳанд, нуқтаи аз ҳама сараноки савдоро интихоб кунанд,ки даромади аз 

ҳама зиѐд аз як воҳиди маҳсулоти ба фурӯш раванда дошта бошанд. Ба ҷуз аз 

ин, чунин бозорҳои маҳсулоти растанипарварӣ ба молистеҳсолкунандагони 

деҳот имкон медиҳанд, ки онҳо маблағҳои зиѐдеро барои васеъ кардани 

истеҳсолот ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ дар деҳот ҷамъоварӣ 

намоянд.  

Исбот шудааст, ки ба унвони субъектҳои таъминоти иттилоотии 

бозорҳои кишоварзӣ корхона ва ташкилотҳое баромад мекунанд, ки аз болои 

бозори маҳсулоти озуқаворӣ мониторинг ѐ назорат мегузаронад. Ба 

вазифаҳои онҳо мавридҳои зерин дохил мешаванд:ҷамъоварии маълумот дар 

бораи бозорҳои байниминтақавӣ, умумиҷумҳуриявӣ ва ҷпҳонии молҳои 

мавҷуда, дар асоси истифодаи навъҳои гуногуни иттилоот, аз он ҷумла оморӣ 

ва гумрукӣ; бахши таҳлилии маълумотҳо дар бораи бозорҳои маҳсулоти 

озуқавории кишоварзӣ ва пешгӯйи онҳо, дарѐфт ва додани маълумоти умумӣ, 

ки арзѐбии соҳаи рақобатпазирро дар бозор тавсиф мекунад, инчунин 

иттилооти хислати тавсиявидошта доир ба ин масъала; омӯзиш ва таҳлили 

муқоисавии вазъияти бозорҳои кишоварзии маводи озуқаворӣ дар ноҳияҳои 

наздик ва дур; гузаронидани таҳлили алоқаҳои хоҷагиҳо ва ҳаракати мавҷи 

молҳо шомили байниминтақавӣ; муайян кардани арза ва тақозо барои аз рӯйи 

муҳимтарин навъҳои маҳсулоти кишоварзӣ ва соҳаҳои озуқавории КАС; 

маводи хом ва озуқаворӣ, таҳлили илмии имкониятҳои иқтидори истеҳсоли 
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навъҳои ҷудогонаи маҳсулот дар соҳаи кишоварзӣ ва соҳаи озуқавории КАС; 

пешгӯйи пайдо шудани молҳои нав дар бозорҳои кишоварзии маводи 

озуқаворӣ; таҳлили талаботи гурӯҳҳои ҷудогонаи аҳолӣ ва корхонаҳо ба 

унвои маҳсулоти асоси кишоварзӣ; тавсифи сатҳи нархҳо ва тарифаҳо . 

Унсурҳои асосии низоми таъминотаи барномавии бозорҳои маҳсулоти 

озуқавории кишоварзӣ алоқаҳои дахлдор, маҳсулоти барномавӣ, низоми 

компютерӣ ва пойгоҳи полиграфӣ [50].  

Аз ин рӯ фаъолияти бозор ба таҳлили иттилооти дар боло зикршуда 

асос ѐфта ва бояд ҳадди ақали чорабиниҳои зеринро фаро бигирад: 

 ошкор намудани дархости мавҷуда ва эҳтимолии харидорон ба 

маҳсулоти озуқавории кишоварзӣ ва хадамот ба воситаи роҳи омӯзиши 

комплексии бозор ва дурнамоӣ рушди он;  

 ташкил ва такмили методҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ; 

 таҳияи низоми нархҳо, санҷиши самаранокӣ ва такмили он вобаста 

ба ниѐз;  

 ташкили фаъолияти илмӣ-техникӣ доир ба аз худ кардани истеҳсолот 

ва фурӯши навъҳои ҷадиди маҳсулоти кишоварзӣ, қонеъкунандаи талаботи 

мардум;  

 таҳлили самаранокии иқтисодии захираҳои моддии истеҳсолӣ; 

 ташкили ҳамкорӣ бо таҳвилдиҳандагон, арзѐбии эътиборокии онҳо. 

Дар шароити ҳозираи иқтисоди бозоргонӣ омӯзиши бозорҳои маводи 

озуқаворӣ, бавижа минтақавӣ, аз мадди назар дур накардани масъалаи ба 

эътидол овардани талаботи ҷомеа бо ташкилотҳои ҷудогона ва имконии 

озуқавории онҳо, масъалаҳои ташаккули арза – тақозо, рушди онҳо ва ғ. до-

рои аҳамияти муҳимтарин мебошад. 

Дар маҷмӯъ, бозор ҳамчун унсури ҷудонашаванда ва муҳимми иқтисо-

диѐти дилхоҳ мамлакат ва хоҷагии ҷаҳонӣ мебошад. Дар масъалаи мафҳуми 

бозор таъриф ва андешаҳои гуногун мавҷуд аст, ки онҳоро ба тариқи зайл 

тасниф кардан мумкин аст: 
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Бозор – ин мубодила аст, ки мутобиқ ба қонунҳои истеҳсоли мол ва 

гардиш ташкил шуда, маҷмӯи муносибатҳои мубодилаи мол мебошад.  

Бозор – ин механизми ҳамкории харидорон ва фурӯшандагон, яъне му-

носибат дар байни арза ва тақозо мебошад.  

Бозор – ин мубодила дар дохили мамлакат ва дар байни мамлакатҳо, ки 

бо якдигар истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагони маҳсулотро 

алоқаманд намудааст иборат мебошад.  

Хамин тариқ, бозорро ҳамчун маҷмӯи мубодилаи молҳо ва ѐ ҳамчун 

мубодилае, ки мутобиқ ба қонунҳои истеҳсоли мол ва гардиш ташкил шуда-

аст тасаввур мекунанд. Дар китоби Ф. Котлер бозор ҳамчун маҷмӯи харидо-

рони мавҷудаи мол ва харидорони эҳтимолӣ тавсиф мегардад [86]. Дар 

китоби «Экономикс» қайд мекардад, ки бозор механизмеро мемонад, ки 

харидорон ва фурӯшандагони ягона намуди мол ва ѐ хизматрасониро дар як 

ҷо ҷамъ меорад.  

Олимони америкоӣ Р. Липси, П. Стейнер, Д. Первис низ дар бораи бо-

зор андешаҳои ҷолиб баѐн кардаанд. Онҳо қайд мекунанд, ки бозор ин 

саҳнаест, ки дар он дар бораи ҳамкории онҳое, ки тасмимҳои иқтисодӣ меги-

ранд, мебозанд: миллионҳо масрафкунандагон ба таври мустақилона тасмим 

мегиранд, ки кадом молҳоро бо кадом миқдор бихаранд; теъдоди калони 

соҳибкорон тасмим мегиранд, ки чиро ва чӣ гуна истеҳсол кунанд; соҳибони 

молҳо бошанд, дар андешаи он мебошанд, ки ба кӣ ва бо чӣ роҳ ин молҳоро 

ба фурӯш бирасонанд [105]. 

Қайд мегардад, ки бозор зербино барои фаҳмидани роҳҳои калидии 

рушди иқтисодӣ ва роҳҳои баланд бардоштани самаранокии микро ва макро 

дар сатҳ мебошад. Моҳияти он маҷмӯи муносибатҳои мубодилаи молҳои 

ҳамаи субъектҳои хоҷагидорӣ, одамон ва ҷомеа дар маҷмӯъ мебошад. Иқти-

содчиѐн дар бораи он комилан асоснок қайд мекунанд, ки бозор низоми муа-

йяни муносибатҳои иқтисодӣ дар байни фурӯшанда ва харидор дар соҳаи му-

бодила мебошад. Таъсири бозор ба муносибатҳои иқтисодии фурӯшанда ва 



15 
 

 
 

харидор ба воситаи истифодаи чунин нишондиҳандаҳое таъмин карда меша-

вад, ба монанди нарх, арза ва тақозо, рақобат, даромад, хисорот, яъне чизе, ки 

ба мафҳуми «механизми бозор» ворид шудааст, таъмин карда мешавад.  

Бозор дар шароитҳои комилан мушаххаси иҷтимоӣ-иқтисодӣ мавҷуд 

буда ба институти моликият вобаста мебошад. Вай дар низоми истеҳсолоти 

иҷтимоӣ дар ҳамаи марҳилаҳои он нақши муҳимро мебозад: истеҳсол, 

тақсим, мубодила, ва истеъмол. Барои ташкили бозори маҳсулоти кишоварзӣ 

чаҳор омили калидӣ лозим мебошад; истеҳсолкунанда, истеъмолкунанда, ар-

за ва тақоза, имконоти харидорӣ. 

Таърифҳои гуногнуи бозор мавҷуд мебошанд: 

 бозор воҳиди ҳудудӣ – ҷоест, ки дар он ҷо талабот дар зери супори-

ши харидор қарор дорад. Дар ин мафҳум бозор – ҷоест, ки дар он ҷо харидор 

бо фурӯшанда барои мубодилаи мол мулоқот мекунанд;  

 бозор ҳамчун механизми иқтисодӣ: ҷойи муайяне, ки ҳамаи аҳли 

ҷомеа барои хариду фурӯш дар вақти муайян бо нархи таъйиншуда бо ҳам 

дар иртибот мешаванд, иборат мебошад;  

 бозор – фанни илимист дар мафҳуми умумӣ масрафкунандагон, до-

рои талаботҳои муайяне мебошанд, ки ба воситаи пул қонеъ гардонида ме-

шаванд. Дар ин андеша нақши калидиро чор омили муҳим доро мебошанд: 1) 

истеъмолкунанда, 2) истеҳсолот, 3) талабот, 4) имконоти харид.  

Таснифоти бозорро дида мебароем. 

Бозорро метавон аз ҷонибҳои гуногун таҳлил намуд ва асосҳои 

таснифи бозор мутобиқ ба гуфтаҳои Данахер Руст ва шарикони ӯ ба тариқи 

зайл мебошад:  

 таснифи бозор аз нуқтаи назари мубодилаи молҳо; 

 таснифи бозор аз нуқтаи назари фазоӣ;  

 таснифи бозор аз нуқтаи назари мавқеи географӣ; 

 таснифи бозор аз нуқтаи ташкили сифат; 

 таснифи бозор аз нуқтаи назари молҳо  
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 таснифи бозор мутобиқ ба андешаи иҷтимоӣ (ҷинс, синну сол, даро-

мадҳо, таҳсилот),  

Аз нуқтаи назари мубодилаи вазифаҳо бозор шакли зерин дорад:  

1. Бозорҳои тиҷоратӣ ѐ бозорҳои маҳсулот. 

2. Бозорҳои сармоя ѐ қарзҳои дарозмуддат, соҳибони корхонаҳои ис-

теҳсолӣ барои таъмини сармояи худ ба воситаи қоғазҳои қиматнок ва 

фурӯши саҳмияҳо нақдинагии худро таъмин мекунанд.  

3. Бозорҳои асъор ѐ қарзҳои кутоҳмуддат: маҳалли омехта шудани арза 

ва тақозои пул.  

Пас бозор – ин мубодилаи ташкилѐфта, мутобиқ ба қонунҳои истеҳсоли 

молҳо ва гардиш, маҷмӯи муносибати табодули мол, механизми ҳамкории 

харидор ва фурӯшанда, яъне муносибати арза ва тақоза, соҳаи мубодила дар 

дохили мамалкат ва байни кишварҳо мебошад. 

Даврабандии пайдоиш ва рушди бозор бо чор шароити асосие 

алоқаманд мебошад, ки бозорро ба зарурати объективӣ табдил додааст: 

1. Пайдоиши бозор – қабл аз зуҳур дар шакли ҳозира бозор дар шакли 

пинҳонӣ вуҷуд дошт, ки дар он ҷо одамон талаботҳои худро ба мол тавассути 

мубодилаи табиӣ, бартер қонеъ мегардониданд, масалан дар асрҳои қадим 

одамон ба воситаҳои истеҳсолот воситаи кор ва дигар воситаҳои коркарди 

замин ниѐзманд буданд, вақте тақсимоти иҷтимоии меҳнат ба вуҷуд омадан 

гирифт, он вақт ташкилотҳои дастаҷамъона пайдо шуданд, ки воситаҳои нави 

меҳнатро ба ҷойи воситаҳои куҳнашудаи меҳнат сохта баромада, онҳоро 

такмил карданд, баъдан, технологияҳои нав ва мубодила ба вуҷуд омаданд; 

2. Рушди бозор – дар шароити фурӯши мол ѐ маҳсулоти кишоварзӣ дар 

ҷомеа рушд ба қайд гирифта шуд, ки дар шакли афзоиши ҳаҷми маҳсулот ва 

ҳосилнокӣ инъикос меѐфт ин давраи рушд аст;  

3. Шукуфоии бозор – ташкилоти иқтисодие, ки вориди бозор мешавад, 

дар он ҷо ҷоеро ишғол мекунад, ҷоеро, ки дар он ҷои ниѐз ба мол эҳсос карда 

мешавад, дар айни ҳол рақобатро ба вуҷуд меорад, сипас моли худро такмил 
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намуда, мехоҳад ҷойи наве, ҷой фоидаовартареро ишғол кунад, ки ҳамзамон 

боиси тағйирот дар низом, васеъ шудан, самаранокӣ, иқтидори мол ва мо-

нанди инҳо мегардад, дар охир бозор пур аз мол мешавад ва дар ин раванд 

бозор рушд мекунад. 

Чунин гуногунии ифодаи андеша дар бораи мавҷуд будани муносибат-

ҳои мухталиф дар раванди эволютсионии омӯзиши бозор ҳамчун падидаи 

иқтисодӣ ва раванд, гуногунтарафии ва мураккаби бозор гувоҳӣ медиҳад.  

Дар тафсири васеъ муносибатҳои бозоргонӣ маҷмӯи муносибатҳои 

иҷтимоӣ ва иқтисодиро дар назар дорад, ки бобати ба маҳсулоти иҷтимоӣ до-

дани шакли бозоргир масъул мебошад Қонуни арза ва тақоза ин маҷмӯи му-

носибатҳоро зимни шароитҳои мушаххас ва дахолати давлатӣ танзим мена-

мояд. Бо таваҷҷуҳ ба ин дар фаҳмиши бисѐр маҳдуд бозорро метавон ҳамчун 

маҷмӯи муносибатҳои мутақобилаи фурӯшанда ва харидорон дар маҳалли 

мушаххсе тавсиф намуд [74]. 

Ба андешаи донишманди америкоӣ Ф. Котлер бозор маҷмӯи харидоро-

ни воқеӣ ва эҳтимолӣ мебошад [86]. Таърифи дигари бозорро иқтисодчиѐн 

Долан Э.Ҷ., Линдсей Д. додаанд. Ба андешаи онҳо бозор ин ҳамкорӣ дар бай-

ни одамон ба хотири доду гирифт мебошад [76]. Ифодаи наздик ва ман-

тиқиии бозорро К.Р. Макконнелл ва С. Брю додаанд, онҳо бозорро ҳамчун 

институте (механизме) муайян кардаанд, ки фурӯшандаи (таҳвилдиҳандаи) 

моли ҷудогона ва хизматрасониҳоро бо харидорони онҳо (намояндагони 

тақозо) дар як ҷо бо ҳам меорад [106]. 

Бо таваҷҷуҳ ба гуфтаҳои боло моҳияту хислат ва сохтори бозори 

озуқавориро, ки дар он ҷо бозори маҳсулоти растанипарварӣ қисмати тарки-

бии он мебошад ба таври муфассал дида баромадан ба мақсад мувофиқ ме-

бошад.  

Тақозо дар адабиѐти илмӣ ба воситаи миқдори маҳсулот ва ѐ мол, ки 

онро харидор зимни нархҳои собит харида метавонад муайян карда мешавад. 
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[52]. Нарх ва тақозо ҳамон тарве ки маълум аст бо ҳам ҳамкорӣ доранд ва дар 

байни онҳо алоқаи баргаштӣ вуҷуд дорад.  

Тақозо метавонад тағйир биѐбад, дар сурати мавҷуд будани омилҳои 

зерин: завқи харидор, теъдоди кофии истеъмолкунандагон, андозаи даромади 

харидорон, қобилият харидории истеъмолкунанда, нархи маҳсулот инти-

зории харидор нисбат ба тағйирѐбии нарх дар оянда ва амсоли инҳо [106]. 

Арза – ин он ҳаҷми маҳсулоте мебошад, ки омодаи фурӯш бо нархҳои 

мушаххас аст ва дар муқоиса бо тақоза дар байни нарх ва арза алоқаи му-

стақим вуҷуд дорад.  

Муайян карда шудааст, ки арза ва тақозо дар сурати шароитҳои му-

шаххас байни якдигар ҳамкорӣ мекунанд ва баробарии нархҳоро то замоне, 

ки бузургиҳо ба якдигар мувофиқат доранд, нигоҳ медорад. Дар айни ҳол 

қобилияти тақозои бозор нархи молро дар сатҳи синхронӣ муайян мекунад, 

тасмим доир ба хариду фурӯши молро метавон функсияи мутавозини нарх 

номид [106].  

Бозори иттилоотӣ – ин чизе ҳаст дар бораи ҳақиқат нархи мол ва хиз-

матрасониҳо. Вақте нарх боло меравад, ин маънои онро дорад, ки истеҳсоло-

тро васеъ кардан мумкин аст, вақте нархҳо меафтанд, зарур аст, ки бидуни 

таъхир истеҳсолотро кам карда, ѐ онро диверсификатсия кардан лозим аст 

[86]. 

Долан Э.Ҷ., Линдсей Д., бозори маҳсулоти озуқавориро тасвир карда 

моҳияти нархҳоро ба тариқи зайл баѐн намудаанд: «Бозорҳо иттилоотро асо-

сан дар шакли нархҳо эълом медоранд. Агар мол ва ѐ омили истеҳсолот нис-

батан нодир бошад, пас нарх боло меравад, афзоиши нарх барои истеъмолку-

нандагон огоҳие ҳаст, ки ин молро сарфаҷӯйӣ кардан лозим аст, истеҳсолку-

нанда бошад, дар навбати худ ин молро ҳар чи бештар истеҳсол мекунанд» 

[75]. 

Қайд кардан зарур аст, ки бузургии пешниҳод ба хароҷотҳои ис-

теҳсолӣ, тағйирѐбии технологияи истеҳсолот ва самаранокии он, татбиқи да-
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стовардҳои навтарини илму технология дар истеҳсолот, бузургии фоиз боба-

ти қарз, андоз ва дотатсияҳ, теъдоди фурӯшандагон, интизороти таносубии 

навасоноти нархҳо вобаста мебошад. 

Маҳсулоти растанипарварӣ дар муқоиса ба истеҳсолоти чорводорӣ ба 

таври доимӣ ба фурӯш расонида мешавад. Дар айни ҳол – ин бисѐр муҳим 

аст, чунки аксари бонкҳо кӯшиш мекунанд, ки қарзҳои кӯтоҳмуддат дар их-

тиѐр бигузоранд. Пардохт кардани қарз дар муддати кӯтоҳ, пас аз ба фурӯш 

расонидани маҳсулот (растанипарварӣ) бисѐр мушкил аст. Барои бонкҳо бо 

соҳаҳое ҳамкорӣ намудан муфид аст, ки дар тӯли сол ба истеҳсоли маҳсулот 

машғуланд, аз ин рӯ бешубҳа афзалияти иқтисодии чорводорӣ дар муқоиса 

ба дигар соҳаҳои комплекси агросаноатӣ мавзунӣ ва дар тӯли сол ба даст 

овардани маҳсулот мебошад. 

Ба ғайр аз ин, фаромӯш набояд кард, ки маҳсулотҳои боғдорӣ ва сабза-

вот ба он намуди маҳсулотҳое дохил мешаванд, ки барои истеъмоли инсон 

аҳамияти аввалиндараҷа доранд, аз ин рӯ талабот ба онҳо ҳамеша вуҷуд до-

рад. Ба таври дигар гӯем, талабот ба маҳсулотҳои ниѐзи аввалиндараҷа, ки 

маҳсулотҳои омӯхташванда ба ин гурӯҳи маҳсулотҳо дохил мешаванд, ба 

вазъияти сиѐсӣ-иқтисодӣ вобаста намебошанд ва ин талаботҳо (кам ѐ зиѐд) 

тамоман нест намешаванд, ба монанди талабот ба дигар намуди маҳсулотҳо.  

Мадаминов А.А. қайд мекунад, ки рушди бозори маҳсулоти кишоварзӣ 

ва маҳсулоти озуқавориро зарур аст, дар алоқамандӣ бо дигар намудҳои бо-

зорҳои ҷудогона, ки дар бахши кишоварзӣ фаъолият мекунанд: захираҳои 

моддию техникӣ ва хизматрасониҳо, меҳнат, сармоя ва замин дида барома-

дан лозим аст. Ҳар кадоми онҳо хусусияти худро доранд, аммо муҳимтарин 

хусусияти ҳар кадоме аз бозорҳои кишоварзӣ аз он иборат аст, ки ҳамаи он 

чизҳои таркибӣ дар минтақаи на он қадар калон бо ҳам алоқаманд буда, 

фаъолияти дахлдор амалӣ карда мешавад [99, 230]. 

Аз сӯйи дигар, ин бозори маҳсулоти озуқаворӣ аст, ки М.З. Головатюк 

таърифи онро ба таври муфассал мекушояд, – ин низоми мураккаби муноси-
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батҳи иқтисодӣ ва шаклҳои мубодилаи маҳсулот дар соҳаи кишоварзӣ мебо-

шад, ки бар асари истеҳсолот, мубодила ва истеъмоли маҳсулоти ниҳоии 

озуқаворӣ ба хотири қонеъ гардонидани талаботи ҷомеа, ки вобаста ба рушди 

тақсимоти иҷтимоии меҳатӣ дар ҳолати инкишофи динамикӣ қарор дорад 

мебошад [61, 87]. 

Албатта дар боғдорӣ, токпарварӣ ва пахтакорӣ дар муқоиса бо дигар 

соҳаҳои комплекси агросаноатӣ барқарор кардани истеҳсолти бозистода кори 

мушкилтар аст, чунки коҳиш ѐфтан ва ѐ вайрон шудани боғот ва токзорҳо 

амалан боиси оқибатҳои ғайрибарқароршаванда мегарданд, ки ба таври зуд 

онҳоро барқарор кардан аз имкон берун аст. Аз сӯйи дигар растанипарварӣ ва 

чорводорӣ дорои имконоти калон дар масъалаи тағйир додани ҳаҷми ис-

теҳсолот, яъне кам ѐ зиѐд кардани маҳсулот мебошад. Ин чиз дар навбати худ 

имкон медиҳад, ба таври самаранок захираҳои мавҷуд буда истифода шуда, 

меъѐрҳои муносиби соҳаро ба мақсади ба даст овардани даромади ҳадди ак-

сари мумкин фароҳам меоварад. 

Масалан, дар сурати зарурат ба пахтакорӣ имконоти зиѐде барои ба кор 

таъмин намудани аҳолии қобили меҳнат ба вуҷуд меояд, ки дар натиҷаи 

таҷдид, азнавсозӣ ва коҳиш ѐфтани ҷойҳои корӣ дар дигар муассисаҳои ки-

шварзӣ аз кор озод мешаванд. Ин ҳолат имкон медиҳад, ки дар давраи гуза-

риш қисман ҳимояи иҷтимоии аҳолии деҳот таъмин карда шавад, ки яке аз 

омилҳои муҳимм барои ҳифзи чорводӣ маҳсуб мешавад [Вохидов В.В.]. 

Ба ғайр аз ин, нигоҳдории боғот ва токзорҳо имкон медиҳад, ки ин 

соҳаҳоро ҳамчун омили амнияти иқтисодӣ баррасӣ намоем, чунки коҳиш ѐф-

тани хосилхезии хок талаб мекунад, ки онро ба ҳолати аввалаш тавассути по-

руҳои органикие, ки аз хоҷагиҳои чорводорӣ ва парандапарварӣ ба даст мео-

янд, баргардонем.  

Хусусиятҳои боғдорӣ ва токпарварӣ, ки дар боло баѐн шуданд, имко-

ният медиҳанд, ки ба таври амиқ хусусиятҳои онро ҳамчун соҳаи комплекси 

агросаноатӣ бифаҳмем, ки дорои аҳамияти муҳим дар шароити гузариш ба 
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бозор, барои рушди самараноки онҳо пеш аз ҳама ташаккул ва рушди 

сохторҳои бозоргонӣ зарур аст. 

Бозори маҳсулоти боғдорӣ, ангурпарварӣ ва пахтакорӣ танзимгари ис-

теҳсолоти агросаноатӣ мебошад, ки муносибатҳои иқтисодиро дар соҳаи му-

бодилаи маҳсулоти комплекси агросаноатӣ аз рӯйи намудҳои маҳсулоти ис-

теҳсолшуда (дар мавриди мо меваҷот, ангур ва нахи пахта) инъикос мекунад. 

Вай аз бозорҳои махсусгардонидашудаи минтақавӣ, минҷумла, бозорҳои 

яклухт ва чаканафурӯшӣ, яклухтфурӯшии хурд, шаҳрӣ, ноҳиявӣ, минтақавӣ 

ва байниминтақавӣ иборат мебошад. Ин бозорҳо, асосан бозорҳои фурӯши 

маводи озуқаворӣ мебошанд, ки дар он ҷо мубодилаи мол ва маводи хом 

(кишоварзӣ) дар байни минтақаҳо бо самтҳои гуногуни истеҳсолӣ ба амал 

меояд. Ин бозорҳо имкон медиҳанд, маҳсулоти кишоварзиро дар буриши фа-

зоӣ дар як ҷо ҷамъ биоварем. 

Бозори маҳсулоти боғдорӣ, ангурпарварӣ ва пахтакорӣ ба мақсади 

ҳавасмандагардонии истеҳсолот, коркард ва фурӯши маҳсулот ба воситаи 

ташаккули механизми самараноки бозоргонӣ, ки манфиатҳои тарафайни ис-

теҳсолкунанда, фурӯшанда ва истеъмолкунандаро (яклухт ва чакана-

фурӯширо) мутавозин месозад, ташкил карда мешавад. Дар зербинои ин ме-

ханизми бозоргонӣ барқарор намудани алоқаҳои зиччи иқтисодӣ ва принси-

пи танзими истеҳсолот ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар асоси ба назар 

гирифтани талаботи истеъмолкунандагон қарор дорад. 

Шароити назаррас ва нисбатан самараноки амалкарди комплекси агро-

саноатии минтақа (вилоят) ин ҳатман мавҷуд будани механизми иқтисодиро 

дар назар дорад, чунки равандҳои дар дохилӣ он ба амал омада истодаро тан-

зим мекунад. Ин механизм аз механизми бозоргонӣ ва механизми танзими 

давлатӣ иборат мебошад. 

Иқтисодчиѐни ғарбӣ (Котлер Ф., Долан Э. ва диг.) ҷонибдори назарияи 

классикӣ буда ва аксаран бозорро, ба истиснои ҳолатҳои махсус, худтанзим-

кунанда меҳисобанд. Дар айни ҳол худтанзикунии бозор фақат дар сурати 
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мавҷуд будани бозори (мутамаддин) пешрафта ва сохторҳои он, набудан ва 

ҳадди ақал будани инҳисорӣ мумкин аст, дар ғайри ин сурат фаъолияти ме-

ханизми худтанзимкунӣ бисѐр ҳам маҳдуд мебошад. Ба ғайр аз ин, афзалияти 

механизми худтанзимкунӣ дар бозор дар шароитҳои муосир ба ташаккули 

бозори ба қавли маъруф «ваҳшӣ» оварда мерасонад. Дар давраи ташаккул ва 

рушди бозори минтақавии маҳсулоти боғдорию ангурпарварӣ ба назар ги-

рифтани баъзе хусусиятҳои кишоварзии истеҳсолот, ки фаъолияти меха-

низми худтанзимкунии бозорро ба ҳадди ақал бурда мерасонад, лозим аст.  

Масалан, аз тарафи донишманди иқтисодчӣ К.Греем хусусиятҳои зери-

ни амалкарди бозори маҳсулоти озуқаворӣ ҷудо карда шудааст:  

 ҳолати пур будани бозор дар якҷоягӣ бо инкишофи маҳсулнокӣ ва 

рушди истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ боиси якуякбор афтидани нархҳо дар 

бозор мешавад, чунки дархост ба маҳсулоти озуқавории дараҷи якум ғайриэ-

ластикӣ мебошад.  

 ғайриэластикӣ будани нархҳо ба чунин маҳсулот аз қабили (нон, саб-

завот ва ғ.) дар сурати дастаҷамъона будан дархост якчанд маротиба меафзо-

яд, ки боиси сарватманд шудани истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ 

мегардад; 

 дархост ба маҳсулоти озуқаворӣ инчунин ба таври кам аз тағйироти 

даромади харидорон ва нархҳо ба онҳо вобаста мебошад; 

 дар бозори маҳсулоти кишоварзӣ ҳамеша зарурати татбиқи тадбир-

ҳои ҳимоятӣ аз ворид кардани маҳсулоти озуқаворӣ аз хориҷӣ мамлакат, ки 

дар он ҷо нархҳои маводи озуқаворӣ қиѐсатан паст мебошад мавҷуд аст; 

 зарурати дастгирии содироти маҳсулоти ватанӣ ба бозорҳои хориҷи 

кишвар; 

 шароитҳои табиӣ-иқтисодӣ барои ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсу-

лоти кишоварзӣ дорои тафриқаи назаррас мебошад; 
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 хориҷ намудани заминҳо аз гардиши кишвоварзӣ ба таври манфӣ ба 

экология, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таъсир расонда, боиси баланд шу-

дани нархи маҳсулоти кишоварзӣ мегардад [14]. 

Ба андешаи олимони рус А.И. Алтухов, М.А. Бабкин ва Г.И. Макин 

«Бозор – ин мубодила аст, ки мутобиқ ба қонунҳои истеҳсоли мол ва гардиш, 

маҷмӯи муносибатҳои мубодилаи мол, механизми ҳамкории харидор ва 

фурӯшанда, яъне муносибати арза ва тақозо, соҳаи мубодила дар мамлакатҳо, 

ки истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагонро бо ҳам алоқанд мекунад, 

ташкил шудааст, мебошад» [5].  

Профессор Мадаминов А.А. қайд мекунад, ки бозор фазое мебошад, ки 

дар он ҷо дар байни ташкилотҳо, шахсони ҳуқуқӣ ва минтақаҳои мамлакат 

барои гирифтани фоидаи ҳар чи қадар зиѐд муносибатҳои иқтисодӣ барқарор 

карда мешавад [100]. Пас, рушди бозори маҳсулоти кишоварзиро дар 

алоқамандӣ бо дигар намудҳои бозорҳои ҷудогонаи захираҳои моддӣ-

техникӣ ва хизматрасонии меҳнат, сармоя ва замин мавриди баррасӣ қарор 

додан зарур аст [100].  

Қайд кардан зарур аст, ки аввалҳо дар адабиѐти илмӣ муайян кардани 

моҳияти фазоии бозор, ҳамчун нуқтаи географии иҷроиши амалиѐтҳои 

тиҷоратӣ бартарӣ дошт. Тадриҷан, дар ҷараѐни эволютсияи муносибатҳои 

истеҳсолӣ, тафсири истилоҳи бозор ҳар чи қадар мураккабтар ва маҷмӯитар 

мешавад. Ҳамин тариқ, тадриҷан бозор ҳамчун соҳаи гардиш ва ҷойе, ки 

арзиши молҳои таҳвилшуда дар шакли пул ҷуброн мешавад сурат мегирифт, 

ба таври дигар карда гӯем, бозор ҳамчун соҳаи мубодилаи молҳо ва 

хизматрасониҳо шакл мегирифт. Як қатор донишмандон моҳияти бозорро 

ҳамчун ҷараѐни хариду фурӯш муаян кардаанд. Донишмандони дигар бошад, 

мазмуни онро ҳамчун муносибати иқтисодӣ, ки дар ҷараѐни мубодилаи мол 

ба амал меояд, нарх, арза ва тақозо барои молҳо ва хизматрасониҳоро ба 

вуҷуд меорад шарҳу тафсир кардаанд.  
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Баъзе олимон моҳияти бозорро ба ҷузъҳо ҷудо кардаанд, ба мисли 

макро ва микросатҳ, масалан ба тариқи зайл: «Бозор маҷмӯи муносибатҳои 

иқтисодӣ мебошад, ки бо кумаки он гардиши маҳсулоти иҷтимоӣ дар шакли 

пул-мол ба амал бароварда мешавад. Ба маънои фишурда бозор – ин соҳаи 

гардиши бевоситаи мол, муобдилаи пул ба мол ва баръакс мебошад» [76]. 

Пас, ҳамон тавре ки аз тафсирҳои дар боло баѐншуда бар меояд, 

моҳиятан бозор низоми ҳамкориҳои хоҷагӣ мебошад, ки фаъолияти муносиб 

ва бетанаффуси иқтисодиѐти миллиро дар пойгоҳи принсипи бисѐр сода – 

ҳамаи соҳибкорон ва молистеҳсолкунандагон ба натиҷаи ниҳоии кори хеш 

манфиатдор мебошанд, таъмин мекунад. Фаъолияти бозор ба таъмини рушди 

талабот, қонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагон равона карда 

шуда, худи бозор истеҳсолот ва тақсимотро ба истеъмолот алоқаманд 

мекунад.  

Чунин шарҳу тафсирҳои гуногунмазмуни бозор дар бораи он гувоҳӣ 

медиҳанд, ки бозор дар эволютсияи худ аз бисѐри дараҷаҳои рушд гузашта ва 

тадриҷан ба худ ҳамаи мушкилот ва хусусиятҳои гуногунтеғаи институти 

иқтисодиро касб кардааст. 

Ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ дар таҷрибаи шахсии худ бовар ҳосил 

карданд, ки муносибатҳои бозоргонии муосир нисбатан беҳтар барои ба кор 

гирифтани натиҷаҳо рушди интенсивии нишондиҳандаҳои истеҳсолот ва 

қонеъгарднии беҳтари талаботи аҳолӣ мутобиқ гардонида шудаанд. Низоми 

бозоргонӣ аз ҳама дида ба кори пурсамар водор ва ҳавасманд мекунад. 

Гуфтаҳои боло банѐгари он мебошанд, ки мафҳуми бозор дар вақтҳои 

гуногун объекти таҳқиқоти аксари самтҳои маъруфи иқтисодӣ ба монанди 

мактаби иқтисодии классикӣ, политэкономия, маржинализм, неокласситсизм, 

кейнсианство ва неокейнсиантство, монетаризм, институтсионализм ва мо-

нанди инҳо шудааст. Агар дар давраҳои аввал бозор ҳамчун нуқтаи мубоди-

лаи молҳо, ки бисѐр зарур ҳамчун унсури истеҳсолоти иҷтимоӣ мавриди бар-

расӣ қарор гирифта буд, пас имрӯз бозор ва муносибатҳои бозоргонӣ ҳамчун 
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низоми мустақили иқтисодӣ, ки тамоми шаклҳои муносибатҳои мутақобила 

дар байни субъектҳои бозорро фаро гирифтааст, фаҳмида мешавад.  

«Луғати муосири иқтисодӣ» истилоҳи «бозор»-ро ба маънои васеъ ва 

махдуди он шарҳу тафсир кардааст. Ба маънои васеъ бозор ҳамчун соҳаи 

бавуҷуд омадан ва гардиши истеҳсолоти иҷтимоӣ, ки ба муносибатҳои мо-

лию пулӣ ва рақобати субъектҳои он, ки аз назари иқтисодӣ мустақил мебо-

шанд асос ѐфтааст, тафсир карда шудааст. Ба маънои маҳдуд бозор – ин ма-

коне аст, ки дар он ҷо амалиѐтҳои тиҷоратӣ, хариду фуруш ба амал бароварда 

мешаванд, яъне маҳалли ҳамкории фурӯшанда ва харидор [135].  

Тафсири бозор ба ин таърифҳо наздик дар дигар корҳои иқтисодӣ 

мавҷуд мебошанд. Дар маҷмӯъ, ҳамаи онҳо ба он мувофиқанд, ки бозор 

маҳалли иҷроиши амалиѐтҳо, хариду фурӯш ва мубодилаи молҳо (хизмат-

расониҳо), муносибатҳои иқтисодии марбут ба мубодилаи молҳо мебошад, 

ки нархҳо ва арзаву тақозоро тавлид мекунанд. 

Дар ин доира таърифи А. Маршалл нисбатан мукаммал мебошад, ки 

мутобиқ ба он бозор – ин шакли фаъолияти муносибатҳои иқтисодие мебо-

шад, ки дар он ҷо арза ва тақозо доимо дар ҷараѐни хариду фурӯши 

неъматҳои иқтисодӣ ба як дигар дар тамос буда, мақсади ниҳоӣ аз қонеъ гар-

донидани талаботҳои истеъмолкунандагон иборат мебошад [110].  

Гузашта аз ин ва сарфи назар аз ба ҳам монанд будани таърифҳои бозор 

то ба ҳол дар адабиѐти иқтисодӣ шарҳу тафсири ягони бозор мавҷуд нест. 

Мавҷуд набудани андешаи ягона нисбат ба мафҳуми бозор аз шароитҳои гу-

ногуни фурӯши маҳсулоти мардум, фазои ҷойгиршавии минбаъдаи нуқтаҳои 

фурӯш сарчашма мегирад. Аз ин ҷо матиқан метавон тахмин зад, ки барои он 

ки мубодила сурат бигирад, ҳадди ақал ҳузури ду субъекти бозор зарур аст, 

ки яке аз ин субъектҳо ҳамчун фурӯшанда ва дигарӣ ҳамчун харидор баромад 

кунанд. Бо таваҷҷуҳ ба ин гуфтаҳо, бозор – ин чизе ҳаст бо номи муносибати 

харидор ва фурӯшанда ба мақсади хариду фурушӣ молҳо ва хизматрасониҳо.  



26 
 

 
 

Ҳамин тариқ, андешаҳои муҳаққиқонро хулоса карда метавон иқрор 

кард, ки фаъолияти муваффақонаи бозор ба мавҷуд будани як қатор омилҳо 

вобаста аст, ба моннади:  

 мавҷуд будани шароитҳои муносиб ва фаъолияти баробари ҳамаи 

иштирокчиѐн; 

 мавҷуд будани озодиҳои иқтисодии соҳибкорон, ба таври дигар озо-

дии пурраи субъектҳои хоҷагидорӣ; 

 мавҷуд будани танзими инҳисорӣ, рақобати мусовӣ, фоизи ягонаи 

қарзҳо, нархҳои ягона барои ТСМ, дастрасии озод ба иттилооти мавҷуд буда, 

барои ҳамаи субъектҳои иқтисодии бозор;  

 инфрасохтори иҷтимоӣ, истеҳсолӣ ва бозоргонӣ сарфи назар аз шак-

ли моликияти онҳо фаъолияти бетанаффуси субъектҳои бозор ва ғ. таъмин 

мекунанд.  

Маълум аст, ки истеҳсоли молҳо ва муносибатҳои молию пулӣ ба таври 

объективона мавҷуд будани бозорро, ки дорои унсурҳои зерин мебошад 

асоснок мекунад:  

 ғайриқоибили танзим будани тақозо; 

 ғайриқоибили танзим будани пешниҳодҳо; 

 ғайриқоибили танзим будани нархҳо; 

 қонуни арза ва тақозо онҳоро ба эътидол меорад.  

Исбот шудааст, ки бозор ба таври муносиб фаъолият карда наметаво-

над, агар ҳатто яке аз унсурҳои дар боло зикршуда мавҷуд набошад, яъне би-

дуни онҳо бозор наметавонад, роҳандозӣ ва танзим шавад. Ҳамкорӣ дар бай-

ни давлат ва муассисаҳои кишоварзӣ метавонад, ба таври асосӣ дар сурати 

рушди бозор ва муносибатҳои бозоргонӣ тағйир биѐбад. Ҳамон тавре ки мо 

ѐд дорем, ҳангоми низоми фармоишию идоравии хоҷагидорӣ, ки ба меха-

низми нақшавӣ ва тақсимкунӣ асос ѐфта буд, муносибати мутақобила дар 

байни муассисаҳо ва давлат ба таври амудӣ ташкил шуда буд. Ҳангоми 

хоҷагидорӣ дар шароити бозоргонӣ муносибатҳои мутақобила ва алоқаҳо ба 

шакли уфуқӣ бармегарданд, чунки субъектҳои бозор шарикони баробарҳуқуқ 
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мебошанд. Ҳаракатҳои онҳо ба воситаи қонунҳои бозор танзим карда меша-

ванд.  

Сифтаи дигари фарқкунандаи бозори маҳсулоти кишоварзӣ аз он 

иборат аст, ки ҳатто ширкатҳои калони кишоварзӣ ва ѐ ташкилотҳои онҳо 

қодир ба фаро гирифтани мутлақи инфрасохтори бозоргонӣ намебошанд. Дар 

ниҳояти кор истеҳсолоти кишоварзӣ аз ҳамаи соҳаҳои молинтиқолдиҳанда 

дида ба шароитҳои макроиқтисодӣ вобаста мебошад, аз ин рӯ, наметавонад 

билофосила ба иллати пароканда будани худ, дастрас набудани ташкилоти 

худидоракунӣ мутлақан дар тамоми сатҳҳо ба таври фаврӣ таъсиррасон 

бошад. Ба ин рӯйхат зарур аст, ки мавридҳои зерин илова карда шавад: 

тақозои на он қадар тағйирѐбанда, гардиши тӯлонии истеҳсолот, сари вақт 

ҷавоб дода натавонистан ба тағйиротҳои вазъи бозор. 

Бозори маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон дар зери таъсири 3 шароити 

калидӣ қарор дорад: 

 тақозои воқеии пасти ҳиссаи асосии аҳолӣ; 

 бахши зиѐди маҳсулоти воридотӣ, ки ба сабаби сиѐсати демпингии 

(арзонфурӯшӣ) давлатҳои хориҷӣ ва дараҷаи на он қадар баланди ҳифзи мо-

листеҳсолкунандагони ватанӣ онҳоро аз бозори дохилӣ берун меронад; 

 паст фаромадани фоиданокии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ баху-

сус чорводорӣ.  

Дурнамои бозори маҳсулоти кишварзӣ ва маводи хом хушоянд нест. 

Маълумотҳо тасдиқ мекуннад, ки бозори яклухтфурӯшӣ ба таври назаррас 

коҳиш ѐфта истодааст ва фурӯши маҳсулот ба воситаҳои каналҳои фурӯшӣ 

шахсӣ ва дар асосӣ мубодилаи молҳо сурат гирифта истодааст. Имрӯзҳо ҳис-

саи назарраси фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ аз тарафи таркибҳои табиӣ забт 

карда шудааст ва ба ғайр аз ин сатҳи баланди ҷинояткорӣ ва фурӯшро қайд 

крдан мукин аст.  

Имрӯзҳо дар бозори маҳсулоти кишоварзӣ муборизаи рақобатнок бар 

асари буҳрони молиявию иқтисодӣ ба вуҷуд омадаст, ба ҷуз аз ин ба он ба 

таври чашмрас таъсири маҳсулоти рақобатпазири воридотӣ аз назари арзиши 
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маҳсулот зоҳир мегардад, ки ба молистеҳсолкунандагони тоҷик имконият 

намедиҳад, ки тамоми имконоти мавҷударо ҳангоми истеҳсоли маҳсулот 

мавриди истифода қарор диҳанд, аз он ҷумла ҳангомии истеҳсоли маҳсулоти 

растанипарварӣ низ.  

Дар давраи нави муносибатҳои бозоргонӣ аксари ширкатҳо мақсад до-

ранд ба хотири ҷорӣ намудани шаклҳои нави идоракунӣ, тадқиқи ҷараѐнҳои 

стратегии банақшагии бозоршиносӣ, қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ ба 

маҳсулоти растанипарварӣ аз ҷиҳати сифат, миқдор ва навъ тамоми чораҳои 

лозимаро биандешанд.  

Бозорҳо мутобиқ ба намуди маҳсулотҳои истеҳсолшаванда, молҳо ва 

хизматрасониҳо ба намудҳои гуногун ҷудо мешаванд, аз ин рӯ бо таваҷҷуҳ ба 

ин метавон бозори маҳсулоти кишоварзиро аз байни онҳо ҷудо кард, ки аз 

маҳсулоти кишоварзӣ ва воситаҳои истеҳсолот иборат мебошад. Аввалин бо-

зор маҷмӯи намудҳои гуногуни бозорҳои кишоварзӣ мебошад, ки дар он му-

носибатҳои мутақобилаи хоҷагидорӣ дар байни молистеъмолкунандагон ва 

молистеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ амалӣ карда мешавад. Яъне 

ин субъектҳо дар байни худ роҷеъ ба ҳаҷм ва навъи истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ, мубодила ва истифодаи онҳо мутобиқ ба таъйиноти маҳсулоти 

озуқаворӣ ба тавофуқ мерасанд. 

Хислати суннатии истеҳсоли молҳои таъйиншуда барои бозорҳои ки-

шоварзӣ, ки навъи онҳоро мушаххас мекунад, шомили хислатҳои муҳитӣ ва 

минтақавӣ мебошанд. Бо таваҷҷуҳ ба ин бозорҳои кишоварзӣ, ба монанди бо-

зори ғалла, мевагиҳо ва сабзавот, нахи пахта, шир, картошка, гӯшт ва мо-

нанди инҳо мавҷуд мебошанд.  

Ҳамон тавре ки аз тақсимбандии боло бармеояд истеҳсоли меваю ан-

гур, нахи пахта ва коркарди онҳоро зарур аст ҳамчун қисмати таркибӣ ва 

бахши асосии бозори маҳсулоти кишоварзӣ таҳлил кард, ки он метавонад дар 

навбати худ ба бахшҳои таркибӣ ҷудо шавад, аз қабили: меваҷот, ангур, нахи 

пахта ва монанди инҳо, ки дорои хусусияти гуногуни колоӣ мебошанд.  
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Адабиѐти ватанӣ ва пасошӯравӣ дорои маводи ғанӣ дар масъалаи муа-

йян кардани мафҳуми бозори меваҷот, ангур ва пахта мебошад. Баъзе до-

нишмандон дар бораи моҳияти ин намуди бозор сухан гуфта, онро ҳамчун 

маҷмӯи мубодилаи мол тасаввур мекунанд, ки дар он ҷо амалан мубодила ва 

хариди фурӯши меваҷот, ангур ва нахи пахта сурат мегирад. 

Бо такя ба андеши ин донишмандон «дар зери мафҳуми бозори меваҷот 

ва ангур бояд низоми муносибатҳои иқтисодӣ дар байни истеҳсолкунан-

дагони меваҷот, ангур ва нахи пахта ва харидорону коркардкунандагони онҳо 

(бозори аввалия) ва истеҳсолкунандагону истеъмолкунандагони маҳсулот 

(бозори дуюм)-ро фаҳмидан мумкин аст» [50]. 

Баъзе иқтисоддонони тоҷик (Ҷ.С. Пириев, К.К. Давлатов, О.А. Раҳимов, 

А.А. Мадаминов, Р.Р. Қудратов, В.В. Воҳидов ва диг.) ба он ақидаанд, ки бо-

зори меваҷот, ангур ва нахи пахта, қисмати таркибии бозори маҳсулоти ки-

шоварзӣ маҳсуб ѐфта, дорои хусусияти гуногунколоӣ ва бахши ҷудогонаи 

бозор (бозори анвои меваҷот) мебошад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Хусусиятҳои бозори маҳсулоти боғдорӣ ва ангурпарварӣ 
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Расми  1. Хусусиятҳо ва сохтори бозори маҳсулоти боғдорӣ ва ангурпарварӣ 
 

Муайян карда шудааст, ки боз андешаи дигаре низ мавҷуд аст, ки бозо-

ри маҳсулоти боғдорӣ ва ангурро ба унвони мафҳуми маҷмӯи бисѐромил, ки 

дорои унсурҳои хоҷагидорӣ, иҷтимоӣ, молиявӣ ва аз ҳама ҷолиб унсурҳои 

ахлоқӣ мебошад, мавриди баррасӣ қарор додааст. Ин қабил донишмандон 

чунин меҳисобанд, ки «бозори меваҷоту ангур шомили низоми танзими 

тадбирҳо, меъѐр, вазъият, ҳаракт ва падидаҳои тиҷоратӣ, қарзию андозӣ, 

иҷтимоӣ, ахлоқию этикӣ ва ҳуқуқӣ буда ба қонеъ кардани аҳолӣ бо маҳсуло-

ти мевагию ангур шарбат, ҷом ва маҳсулоти баландсифати гуногуннавъ му-

соидат мекунад» [11; 103]. 

Бо ин тарз шарҳу тафсир кардани бозори меваҷоту ангур ба таври васеъ 

тамоми паҳлуҳои онро фаро мегирад. Вай тамоми қисматҳои таркибии ин 

қабил бозорҳо ва тарзи батанзимдарории алоқаҳои мутақобилаи онҳоро фаро 

мегирад. Мантиқан аз ин бармеояд, ки нақши калидиро дар ин ҷо истеҳсол-

кунандагони меваҳо ва ангур мебозанд ва унсурҳои дигари ин бахш ба онҳо 

хизмат мерасонанд. Қайд кардан ба маврид аст, ки истеҳсоли мева ва ангур 

Бозори ангур ва мањсулоти ангурї 

Бозори ме-
вањои хом 

 Себњо 
 Шафтолу 
 Зардолу 
 Нок ва 

ѓайра 

Бозори мањсулоти 
мевагї 

Сатњи якум коркард 
(бозори мевањои хом, 

молњо); 
Сатњи дуюм коркард 

(бозор якхела аст) 

Бозори мањсулоти ширї 
Сатњи якуми коркард (бо-

зори мањсулоти хом ва 
мањсулоти ангурї); 

Сатњи дуюми коркард (бо-
зори нисбатан якнавъаи 

мањсулот бо коркарди да-
раљви паст); 

Коркарди дараљаи олї 
(мањсулотњои гуногуннавъи 

баландтафкики ангурї); 
Хизматрасонињои озуќаво-
рии ангурї (хўроки умумии 

мањсулоти ангурї) 

Бозори ангур 
 Ангури ош-

хонагї 
 Навъи тех-

никї  
 Кишмиш 

Бозори мевањо ва мањсулоти 
мевагї 
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бояд мутобиқ ба қонуни бозор бо такя ба таъмини дархостҳо аз тарафи ис-

теъмолкунандагони ин қабил маҳсулот дар ҳаҷми умумӣ, сифат ва анвои гу-

ногун фаъолият намояд. 

Дар кор ин андешаҳо муҳимтарин унсурҳои бозори маҳсулоти мевагӣ 

ва ангур маҳсуб ѐфта, ба истеҳсолот ба таври зич алоқаманд мебошад. Пеш-

ниҳод дар ҷараѐни истеҳсолот ба вуҷуд меояд ва бо таваҷҷуҳ ба харҷҳои ис-

теҳсолӣ мутобиқ ба арза ва тақозо нархи бозорӣ тавлид мегардад. Аз ин рӯ, 

фаъолияти маҳсулоти боғдорӣ ва ангур ва маҳсулотро бидуни бархурди ҷид-

дӣ нисбат ба омӯзиши заминаҳо ва пойгоҳи моддию техникии растанипар-

варӣ дар маҷмӯъ, шароити нигоҳдорӣ ва коркард ва фурӯши онҳо таҳлил 

кардан аз имкон берун аст.  

Бо таваҷҷуҳ ба унсурҳои мундариҷавии бозори меваю ангур ва дигар 

бозорҳо, ки дар ҷараѐни кор ба даст омадаанд, дар сатҳи минтақавӣ таърифи 

илмии он бозорро метавон муайян кард. Бозори минтақавӣ ба андешаи мо 

қаламрави муайянеро дар назар дорад, ки дар он ҷо колои мушаххас ва 

инчунин колоҳои ба якдигар алоқаманд мутобиқ ба сифатҳои дар поѐн 

зикршуда ба фурӯш расонида мешаванд: 

 ҳудуди муайян (минтақа, вилоят); 

 самти хоҷагидорӣ; 

 вазъияти геополитикии минтақа; 

 ҳадди аксари наздикӣ ба бозори фурӯш (фурӯшанда ва истеъмолку-

нандагон). 

Чунин бозорҳо тибқи қоида бо ҳудудҳои идорӣ-марзӣ маҳдуд карда 

мешаванд, дар он ҷо озодии муайян ва мустақилият вуҷуд дорад. Мустақили-

яти бозори минтақавӣ маънои онро дорад, ки истеҳсолот ва рушди самти му-

айяни он ба роҳ монда шудааст. Шароитҳои калидии хоҷгидорӣ, ки тақсимо-

ти меҳнат, самти истеҳсолоти кишоварзиро асоснок мекунанд омилҳои зерин 

мебошанд:шароитҳои табиӣ-иқлимӣ, фонди замин, бозори меҳнат, ҷойгирку-

нии истеҳсолот, майдони боғот, токзорҳо ва дигар растаниҳо, механиконидан 



32 
 

 
 

ва атоматикунонии корхонаҳо доир ба коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, инф-

расохтори барқӣ ва нақлиѐтӣ, наздик будани бозор фурӯш.  

Маҳсулотҳои мевагӣ ва ангури минтақавӣ (вилоятӣ) дар таҳқиқоти мо 

ҳамчун мавзӯи падидаи мазмундор чун маҷмӯи муносибатҳои хоҷагидорӣ 

нисбат ба пешниҳод ва харидории (хариду фурӯш) маҳсулоти истеҳсолкарда-

шудаи мевагӣ в ангури итсеҳсоли манотиқ муайян карда мешавад. Мунда-

риҷаи он бо таваҷҷӯҳ ба субъектҳои хоҷагидорӣ – истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзӣ, харидорон (истеҳсолкунандагон) таъминоти инфра-

сохторӣ муайян карда мешавад. 

Ба ин маъно бозори минтақавии (вилоятӣ) маҳсулоти растанипарвариро 

ҳамчун истилоҳи таҷамӯӣ, ки навъи мушаххаси фаъолияти иқтисодӣ ва тар-

тиби бунѐд кардани муносибатҳои иқтисодиро дар байни соҳаҳои комплекси 

агросаноатӣ ва субъектҳои ин бозор характернок ва хулоса мекунад, тасниф 

кардан лозим аст.  

Аз ин рӯ, ба андешаи мо бозори маҳсулоти растанипарварӣ ин низоми 

ташкилӣ ва иқтисодие мебошад, ки дар ҷараѐни ҳамкории истеҳсолкунан-

дагони маҳсулоти кишоварзӣ, фурӯшандагони яклухт ва харидорони маводи 

хом, маводи озуқавории ин минтақаи инфрасохтори дахлдорро бо ҳам мут-

таҳид мекунад. Ин сохтор маҷмӯи биноҳои анбор, фурӯшгоҳ, биноҳои идорӣ, 

ҳамкории соҳаи бонк, бозоршиносӣ, назорати сифат ва дигар намуди хизмат-

расониҳои ѐрирасонро фаро мегирад. 

Дар айни ҳол бояд қайд кард, ки омилҳои муайяне, ки инкишофи мин-

баъдаи бозори маҳсулоти растанипарварӣ ба он онҳо вобастагӣ дорад, дар 

адабиѐти илмии ватанӣ асосан дар сатҳи иқтисоди миллӣ тадқиқ карда шуда-

анд, аммо дар сатҳи минтақавӣ ин омилҳо ба андешаи мо ба баъзе шарҳу 

тафсир ва тафкикҳо ниѐз доранд.  

Дар ин сатҳ зарур аст ба бозори маҳсулоти растанипарварӣ ҳамчун 

унсури таркибии амнияти озуқавории ҳамаи минтақа муносибат кард, ки дар 

фаҳмиши мо иқтидори иқтисодии минтақаро дар масъалаи таъмини бемонеаи 

ҳамаи шаҳрвандон ба маҳсулоти озуқавории сифатнок дар чаҳорчӯби ин 
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минтақа ва то сатҳи мумкини ҳадди ақали истеъмолӣ таъмин мекунад 

фаҳмида мешавад. 

Ба ин маънӣ дар низоми замина ва шароитҳои амалкарди муносиб ва 

рушди бозори минтақавии растанипарварӣ омилҳои объективӣ ва субъек-

тивӣ, ки ба таври оптималӣ ба ҳам мувофиқ омада ва бо якдигар ҳамкорӣ 

намуда, истеҳсолоти дохилиро бо афзалияти рақобатпазир таъмин мекунанд, 

ба озод шуани алоқаи тиҷоратӣ оварда мерасонанд (рас. 2). 

Дар расми пешниҳодшуда мо бавуҷуд омадани асоси бунѐдӣ ва 

фаъолияти муносиби бозори растанипарвариро дар сатҳи минтақавӣ, ки ҳам-

чун сохтори мукаммали муносибатҳои фимобайни омилҳои истеҳсолӣ дар 

пойгоҳи ба коргирии методҳои алоқаҳои таовунӣ ва ҳамгироӣ баромад меку-

нанд нишон додаем. Ба таври муваффақона амалӣ намудани ин принсипҳо 

ҳамчун кафолати истифодаи муносиб ва ба кор гирифтани захираҳои табиию 

иқлимӣ, иҷтимоию иқтисодии минтақа баромад мекунад.  

Бо таваҷҷӯҳ ба чунин фаҳмиш, фаъолияти муносиби бозори растани-

парварӣ ба шароитҳои табиию иқлимӣ ва пойгоҳи захиравии минтақа вобаста 

мебошад, ки дар якҷоягӣ бо истифодаи технологияи инноватсионӣ ва 

фаъолияти пусамари бахши истеҳсолӣ истеҳсолкунандагони маҳсулоти ки-

шоварзиро дар масъалаи сармоягузорӣ ба ин бахш ҳавасманд мегардонад.  

Агар дигар хел карда гӯем, фаъолияти муносиби ин бозор ба 

тахассубандии минтақавии ин бахш, ба шароити коркард, нақшаҳои 

муносиби таҳвил, нигоҳдорӣ ва фурӯши маҳсулоти растанипарварӣ, ки дар 

ниҳояти кор ба қонеъ гардонидани талаботи харидорон ба маҳсулоти 

сифатноки озуқаворӣ равона карда шудааст, вобаста мебошад.  

Дар шароитҳои ҳозира бозор ба андешаи мо бояд вазифаҳои зерини 

асосиро ҳаллу фасл намояд: қонеъ гардонидани пурраи талабот ба маҳсулоти 

кишоварзӣ, инчунин маҳсулоти сифатнок, таҳкими пойгоҳи моддию техникӣ 

ва вазъияти молиявии муассисаҳои кишоварзӣ; омода намудани менеҷерони 

баландихтисос, ки дар шароитҳои бозоргонӣ таҷрибаи корӣ дошта бошанд; 
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таъмини амнияти озуқаворӣ, худкифоии озуқаворӣ ва коҳиш додани 

вобастагии озуқаворӣ. 

 
Рас. 2. Сохтори минтақавии бозори растанипарварӣ 

Ҳаллу фасли ин вазифаҳо тиқби қоида ба субъектҳои бозоршиносӣ, ки 

дар раванди фаъолияти хеш ба объектҳои бозоршиносӣ таъсир мерасонанд, 

вогузор карда мешавад. 
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Мо чунин меҳисобем, ки қабл аз ҳама бозорро ҳамчун раванди илова 

намудани фоида баррасӣ кардан лозим аст, чунки вақтҳои охир харидорон 

ҳар чи бештар хоҳиши доранд, на маҳсулотҳои аввалияи кишоварзӣ, балки 

ниматайѐрҳо, нимасохтаҳо ва маҳсулотҳои озуқавориеро, ки арзиши онҳо ба 

шарофати кӯшишҳои бозоршиносӣ вобаста ба самтҳои зерин ҳар чи бештар 

меафзояд истеъмол намоянд:  

 фоиданокӣ дар замон: имконоти истеъмоли маҳсулоти кишоварзӣ ва 

озуқаворӣ дар тӯли сол дар асоси технологияҳои самараноки нигоҳдорӣ; 

 фоиданокии шаклҳо: беҳтар кардани сифати маззаи ғизонокӣ ва 

эстетикии маҳсулоти озуқаворӣ аз ҳисоби коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва 

бастабандӣ; 

 фойданокии маҳаллу ҷой: таҳвил ва расонидани маҳсулоти 

кишоварзӣ ва маҳсулоти озуқаворӣ ба ҷойҳои даркорӣ дар вақти зарурӣ бо 

кумаки низоми мураттабӣ мантиқии тақсимкунӣ;  

 фойданокии азхудкарданп: иттилооти саҳеҳу дуруст дар боари 

маҳсулот. 

Ҳамин тариқ, бозори маҳсулоти растанипарварӣ низоми мураккаби 

ташкилию иқтисодие мебошад, ки метавонад, дар асоси алоқаҳои иқтисодӣ 

ва молиявӣ дар маҷмӯъ бо ҳавасмандгардонии истеҳсолӣ, фурӯш ва 

истеъмоли маҳсулот ва фурӯши маҳсулоти растанипарварӣ дар сатҳи давлатӣ 

фаъолият намояд. Шароити зарурии ташаккули истеҳсолоти минтақавии 

боғдорӣ, ангурпарварӣ ва дигар намуди истеҳсолоти аз назари иқтисодӣ 

дастраси маводи озуқаворӣ, мутобиқати воқеии таъминоти озуқавории аҳолӣ 

ба қувваи истеҳсолокунандагони маҳаллӣ аз ҳисоби воридоти маҳсулот, 

ҳамзамон вайрон накардани якпорчагии фазои хоҷагидории ҷумҳурӣ маҳсуб 

меѐбад. Дар айни ҳол бозори маводи озуқавориро ҳамчун низоми 

муносибатҳои хоҷагидорӣ зимни истеҳсолот ва тақсимкунӣ ва инчунин 

истеъмоли маводи озуқаворӣ мавриди баррасӣ қарор додан лозим аст. 
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1.2. Принсипҳо, омилҳо ва нишондиҳандаҳои ташаккули бозор  
 

Кишоварзӣ соҳаи махсуси истеҳсоли неъматҳои моддӣ мебошад, чунки 

қабл аз ҳама дар вобастагӣ объективӣ ба бисѐр аз падидаҳои табиию иқлимӣ, 

миқдори боришот, ки ба ҳисоби миѐна дар сол меборанд, сатҳи радиатсияи 

офтоб, офатҳои табиӣ ғайриқобилипешгӯӣ (обхезӣ, жола, тӯфонҳо бахусус 

хокбодҳо, ки дар минтақаҳои ҷануб ба амал меоянд ва амсоли инҳо) қарор 

дорад. Ба ғайр аз ин, соҳаи кишоварзии Тоҷикистон дар қаламрави хеле васее 

қарор дорад, ки боду ҳаво, таркиби ҳосилхезии хок чун воситаи асосии 

истеҳсолот, сатҳи рушди истеҳсолӣ, инфрасохтори иҷтимоӣ ва таъминоти 

кадриаш хеле гуногун мебошад. Аз ин ҷо масъалаи мушкили амалӣ пайдо 

мешавад, ки рушди устувори истеҳсолоти икшоварзиро дар ҳамаи минтақаҳо 

чӣ тавр таъмин кунем?  

Устувории бозори маҳсулоти комплекси агросаноатиро фақат дар 

сурати истифодаи маҷмӯӣ ва мураттаби принсип ва омилҳои гуногун таъмин 

кардан мумкин аст, чунки «низом такшили вижаи унсурҳои махсусгардони-

дашуда буда, дар як ҷо барои ҳаллу фасли вазифаи мушаххас муттаҳид 

гардонида шудааст» [31]. 

Фаъолияти корхонаҳо маҷмӯи равандҳои хоҷагидории бо ҳам 

алоқаманде мебошанд, ки ба бисѐр меъѐр ва омилҳо вобаста мебошанд. Агар 

ягон омил аз мақсади баррасӣ хориҷ шавад, пас арзѐбии таъсири дигар 

омилҳо, инчунин хулосаҳои бароварда шуда метавонанд нодуруст бошанд.  

Пас мавҷуд будани омилҳои гуногун водор мекунад, ки онҳоро ба 

гурӯҳҳо тақсим кунем. Барои таснифи омилҳо чунин сифатҳоро асос меку-

нем:  

 омилҳои берунӣ ва дохилӣ аз рӯйи маҳалли пайдоишашон фарқ ме-

кунанд. 

 Аз рӯйи муҳиммияти натиҷа – асосӣ ва дуюмдараҷа. 

 Аз рӯйи сохтор – сода ва мураккаб. 

 Аз рӯйи вақти фаъолият – доимӣ ва муваққатӣ. 
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Дар нақша онҳо шакли зеринро доранд (рас. 4)  

 
Рас. 3. Омилҳои асосии рушди устувори соҳаи кишоварзӣ 

 

Профессорон Баутин В.М., Козлов В.В. ва дигарон қайд мекунанд, ки 

масъалаи рушди устуворро аксаран ва асосан ба вазъияти муҳити табиӣ 

алоқаманд карда, омилҳои на камтар муҳимми рушди устувор - иҷтимоӣ, 

сиѐсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, этникӣ ва ғ. сарфи назар карда ба ҳисоб намеги-

ранд [11].  

Асоси низоми рушди устувори бозори маҳсулоти кишоварзиро қабл аз 

ҳама захираҳои заминӣ ташкил медиҳанд. Замин чун захираи табиӣ ва ҳам-

чун воситаи асосии истеҳсолот аз ибтидо дар ҳамхонӣ бо дигар омилҳо 

фаъолият мекунад: миқдори боришот, ҳарорати миѐнаи солона, радиатсияи 

офтоб, яъне бо ҳамаи унсурҳое, ки шомили мафҳуми «иқтидори биоиқлимӣ» 

мебошанд.  

Омили муҳимтарини рушди устувори бозори маҳсулоти кишоварзӣ ба-

ланд бардоштани ҳосилхезии хок ва такрористеҳсоли он мебошад. Дар та-

шаккули хок ва ба даст овардани ҳосили мавриди назар тавозуни мусбати 

гумуси моддаҳои органикӣ, ки асосии энержии ҷараѐнҳои биологӣ ва танзим-

гари табиии рушди растаниҳо мебошад, аҳамияти муҳим дорад.  

Чи хеле ки маълум аст, хосилхезии хок аксаран аз сатҳи гумуси (қабати 

тираранги замин, ки аз пӯсиши растаниҳо ҳосил шудааст) дар вай мавҷуд бу-
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да, ки то 80-95% аз миқдори умумии моддаҳои органикии хокро ташкил 

медиҳад, иборат мебошад. Мутобиқ ба сабабҳои дар боло зикршуда гумус 

дар таркиби хоки аксари манотиқи Тоҷикистон манфӣ буда ва миқдори он на 

бештар аз 1%-ро ташкил медиҳад. 

Афзоиши гумус дар таркиби хок ба 0,1-0,2% ҳосилнокии пахтаро то 3-4 

сентнер дар ҳар як гектар замин таъмин мекунад. Ҳангоми ба таври кофӣ 

мавҷуд будани моддаҳои органикӣ дар таркиби хок метавон на камтар аз 30 

сентнер ҳосил аз ҳар як гектар ба даст овард. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки аз се як ҳиссаи заминҳои кишоварзӣ 

машмули эрозияи об ва бод гашта бо заҳрхимикатҳо ва монанди инҳо захро-

луд шудааст. 

Муайян карда шудааст, ки ҳосилнокии пахта ба таври назаррас ба да-

раҷаи бодлесӣ вобастагӣ дорад. Масалан, ҳосилнокии пахта ҳангоми бодле-

сии заиф 10-20%, миѐна 20-50% ва бодлесии сахт то 50% мутаносбан коҳиш 

меѐбад [11]. 

Омилҳои табиӣ дар шароитҳои муосир қабл аз ҳама ба сабаби ба таври 

кофӣ рушд накардани таҳқиқотҳои илмии марбут ба таҳияи пешгӯйҳои да-

розмуддат ғайриқобили идорашаванда боқӣ мемонанд. Дар ҳар сурат ҳозир 

ҳам имконот барои сохтани низоми алтернативаи экологии зироаткорӣ боқӣ 

мемонад. 

Дар байни омилҳои иқтисодии рушди устувори истеҳсолоти кишоварзӣ 

ҷойи муҳимро масъалаи рушди интенсивӣ ишғол мекунад.  

Интенсификатсияи зироаткорӣ ва чорводорӣ, ки аз оғози солҳои 60-уми 

қарнӣ ХХ пеш бурда мешавад, фоидаи иқтисодӣ ба бор наовард. Аз ин рӯ, 

зарурате пеш омадааст, ки моҳияти интенсификатсия ва самтҳои он таҷдиди 

назар карда шаванд. Дар шароитҳои муосир вай бояд на фақат хислати тоза 

интенсивӣ, интенсивию экологӣ, ки комилан таъсири антропогениро ба хок 

ҳазф мекунад ва ѐ дар андозаҳои минималӣ онро муҷоз медонад дошта 
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бошад, бо таваҷҷуҳ ба ин ҳар гуна зироати кишоварзиро танҳо дар шароитҳое 

парвариш кардан лозим аст, ки вай ба он мутобиқ гардонида шудааст.  

Ба бархурдҳои муосир нисбат ба интенсификатсияи истеҳсолоти кишо-

варзӣ татбиқи технологияҳои инноватсионӣ ба таври органикӣ алоқаманд 

мебошад. 

Моҳияташ дар он аст, ки дар майдони маҳдуди мазраа бо сатҳи баланди 

табиӣ ва самаранокии ҳосилхезӣ технологияҳои инноватсионии парвариши 

зироатҳои кишоварзӣ, ки камбуди унсурҳои минералии ғизоиро бартараф 

мекунанд, мавриди истифода қарор дода шаванд. 

Технологияи истеҳсолот дар дилхоҳ соҳа, аз он ҷумла кишоварзӣ 

маънои истифодаи низоми ба ҳам алоқаманди коркарди маводи хом барои 

таҳияи маҳслуоти омода, ки ҷавобгӯйи талаботи бозор мебошад, дорад.  

Дар ҷараѐни интенсификатсияи унсурҳои нав ба монанди агротехникӣ, 

иқтисодӣ, ва экологӣ ба хулосае дар бораи зарурати татбиқи технологияҳои 

инноватсионӣ омаданд.  

Дар доираи васеъ технологияҳои инноватсионӣ натанҳо шомили идо-

ракунии ҷараѐни қонеъгардонии талаботи растаниҳо ба нуриҳо ва чорво ба 

ему хошок, балки танзими давра ба давраи раванди ҳаѐти растаниҳо ва ҳай-

вонот дар асоси органогенз мебошанд.  

Яке аз омилҳое, ки ба натиҷанокии истеҳсолот, пур кардани бозор бо 

мол таъсир мерасонад, таъмини хоҷагиҳо ба техникаи сермаҳсул мебошад. 

Солҳои охир аксаран саволе ба миѐн меояд, ки «Чаро татбиқи техникаи 

нав натиҷаҳои назаррасро ба бор намеорад?».  

Ҳамон тавре ки олими маъруфи иқтисодчӣ-кишоварз Воробев И. баѐн 

мекунад, яке аз сабабҳо аз он иборат аст, ки техникаҳои нав ба низоми техно-

логие, ки фарсуда шуда буд васл шуда, он ҷо техникаи комилан нав аз тарафи 

низоми куҳнаи мошинҳо балъида шуда, бо ин сабаб хислатҳои наворарии 

хешро аз даст додааст [50]. Аз ин рӯ, дар дурнамо татбиқи фаъоли техноло-

гияҳои инноватсионӣ ҳангоми дастгирии мақомоти давлатӣ ва иштироки му-
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ассисаҳои илмӣ мумкин аст. Фақат дар чунин ҳолат метавон дар навгонии 

технологии истеҳсолоти кишоварзӣ тағйиротҳои ҷиддӣ ба вуҷуд овард. 

Ба мақсади таъмини рушди устувори бозор омилҳои иҷтимоӣ таъсири 

назаррас мерасонанд. Ин омилҳо ба шарофати рушди инфрасохтори иҷти-

моии деҳот фаъолнокиии захираҳои кориро, ки қодиранд маҳсулоти бештаре 

аз ҳисоби як корманд ба ҳисоби вақти миѐна истеҳсол намуда, ва бо ин роҳ 

сатҳи зиндагии аҳолиро ба таври назаррас баланд бардоранд таъмин намоянд.  

Устувории рушди истеҳсолоти кишоварзӣ дар бисѐр ҷиҳат ба бартараф 

кардани нобаробарии нархҳо ба воситаҳои техникӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ 

вобаста мебошад. 

Бозори кишоварзӣ дар шароитҳои муосир ба бозорҳои захиравии бо 

ҳам алоқаманд (доир ба фурӯши воситаҳои истеҳсолот), бозорҳои маводи 

хоми кишоварзӣ ва маҳсулоти озуқаворӣ (фурӯши маводи хоми кор-

кардшудаи кишоварзӣ) ҷудо карда мешавад. Чунин тақсимоти бозорҳо бехуд 

нест. 

Хусусияти кишоварзӣ ин ба ҳам мувофиқ наомадани хеле назарраси 

вақти истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот мебошад, ки аз он мавсимӣ будани ис-

теҳсолот ба таври возеҳу равшан бармеояд. Бахусус зироаткорӣ ба мавсим 

вобастааст. Барои мисол, давраи парвариш ва истеҳсоли гандуми тирамоҳӣ аз 

октябр оғоз ѐфта, то моҳи июн (8-9 моҳ) давом мекунад, аммо натиҷааш дар 

сол як маротиба ба фурӯш расонда мешавад. 

Дар охирҳои қарни ХIХ ва ибтидои қарни ХХ дар мамлакатҳои 

пешрафта ба азҳамҷудоии феодалӣ(заминдорӣ) хотима дода шуда, бозори 

ягонаи кишоварзӣ дар ҳар як мамлакат ба вуҷуд оварда шуд. Модели гуногу-

номили ҷойгиркунии кишоварзӣ ошкор карда шуд. Ҳамаи ин омилҳо аз бозо-

ри ягонаи кишоварзӣ бармеомаданд ва аз сатҳи инкишофи он дастур меги-

ритфанд. 

Ҳангоми ҷо ба ҷо кардани бозорҳои кишоварзӣ омилҳои зерин ба назар 

гирифта мешуданд: 
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 шароитҳои табиӣ (иқлим, релеф ва монанди инҳо). 

 дур будани истеҳсолоти кишоварзӣ аз маҳалли фурӯши маҳсулоти 

хеш, маҳалли истеъмоли маҳсулот дар шакли тару тоза, коркардшуда ва ам-

соли инҳо.  

 рушди низоми наклиѐтӣ.  

 ҷойгир кардани саноат ва аҳолии шаҳр (дархост ба маҳсулоти тару 

тоза ва манотиқи табиӣ).  

 таъмин будан ба воситаҳо (техника, биноҳо ва амсоли инҳо).  

 ҷойгир кардани аҳолии деҳот (зиччии он), вазъияти демографӣ дар 

деҳот ва амсоли инҳо.  

Ин омилҳо дар маҷмӯъ гурӯҳи шароитҳои табиию иқтисодиро, ки ба-

рои ҷойгир карани онҳо сиѐсати иқтисодии давлат, сиѐсати нархӣ, датсгирии 

кишоварзӣ, сиѐсати зиддиинҳисорӣ ва дастгирии таовунӣ ва амсоли инҳо 

таъсир мерасонанд ифода мекунанд.  

Ҳамин тариқ, дар шароитҳои муосир дар байни омилҳои гуногуни 

таъсиррасонанда ба чунин омили мураккаб ва бисѐрҷабҳа ҳамчун тақсимоти 

минтақавӣ ва соҳавии бозори меҳнат аз ҳама муҳим ва назаррас инҳо мебо-

шанд:  

 иқтидори биоиқлимии ин ѐ он минтақа ва дараҷаи истифодаи оқило-

наи он, инчунин сатҳи ба замин таъмин будани онҳо.  

 навъҳои минтақавии ба ҳам мувофиқояндаи соҳаҳои растанипарварӣ 

ва чорводорӣ, аз он ҷумла дар зери таъсири анъанаҳои миллӣ ва маишии 

маҳаллии аҳолӣ, инчунин сатҳи рушди инфрасохтори истеҳсолӣ ва бозор-

гонӣ.  

 самаранокии сатҳ ва сохтори истеҳсолоти маҳаллӣ ва истеъмоли 

навъҳои ҷудогонаи маводи озуқаворӣ.  

 фосила ва воситаҳои ҳамлу нақли ин ѐ он навъи маҳсулоти кишо-

варзӣ ва маҳсулоти коркарди онҳо аз маҳалли истеҳсол то маҳалли истеъмо-

лот, ки харҷҳои ҳамлу нақл ба он вобаста мебошанд.  
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 таъсири давлатӣ ба равандҳои такомули минтақавию соҳавии тақси-

моти меҳнат дар истеҳсолоти кишоварзӣ ва амсоли инҳо  

Ташкили минтақавии бозори маҳсулоти кишоварзӣ дорои қонуниятҳои 

муайян мебошад, ки онҳоро зимни таҳияи барномаи рушди соҳа ба назар ги-

рифтан лозим аст. Қонуниятҳои умумии ташкили минтақавии истеҳсолот дар 

соҳаҳои ҷудогона дорои хусусиятҳои худ буда, шароитҳои сохторӣ, иқти-

содӣ, экологӣ ва ғайраҳоро эҳсос мекунад.  

Дар ҳоли ҳозир яке аз омилҳои муҳимми рушди устувори бозори 

маҳсулоти растанипарварӣ зарурати бо ҳам муттаҳид шудани воҳидҳои КАС 

мебошад, ки дар онҳо бахши кишоварзӣ нақши калидӣ дорад. 

Бо ҳам муттаҳид шудани воҳидҳои сохтории КАС талаботи рӯзафзуни 

аҳолӣ ба маҳсулотҳои гуногуни озуқаворӣ ва саноатио бо маводи хом бояд 

таъмин кунад. Ин амал таҳия ва татбиқи маҷмӯи табирҳоро доир ба тезони-

дани равандҳои ҳамгироӣ дар КАС-и ҷумҳурӣ метезонад. 

Ҳамин тариқ, бо дарназардошти хусусиятҳои минтақавии ташкили бо-

зори маҳсулоти кишоварзӣ бояд барномаҳои махсуси таҳияшуда дар заминаи 

рушди соҳаи растанипарварӣ дар алоқамандӣ бо шароитҳои манотиқ, ки дар 

он ҷо татбиқи технологияҳои инноватсионӣ пешбинӣ карда шудаанд, дар 

назар гирифта шавад.  

Ҳангоми ҷойгиркунӣ ва тахассубандии бозори кишоварзӣ ба он ни-

шондиҳандаҳои муайяне хос мебошад. Дар байни онҳо мавридҳои зеиринро 

номбар карда метавонем:  

 ғунҷоиши бозори минтақавӣ ва гурӯҳҳои ҷудогона (орд, сабзавот, 

полезиҳо, мевагиҳо, зироатҳои техникӣ ва равғандор, меваҳои хушк, ангур ва 

амсоли инҳо) ҳазор тонна; 

 ғунҷоиши бозор дар буриши навъҳои маҳсулот (орд, биринҷ, равғани 

растанӣ, кртошка, пиѐзи бех, сабзӣ, помидор, бодиринг, карам, себҳо, нок, 

зардолу, ангур ва амсоли инҳо), ҳазор тонна;  
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 ғунҷоиши бозор дар буриши навъҳои маҳсулот дар тӯли вақти муа-

йян (рӯз, моҳ, семоҳа, сол), ҳазор тонна; 

 теъдоди харидороне, ки аз як бозор бо дарназардошти вақт хизмат 

расонида мешаван (рӯз, моҳ, семоҳа, сол), ҳазор нафар; 

 сатҳи қобилияти харидории аҳолӣ, ки аз як бозор хизмат расонида 

мешаванд ҳазор сомонӣ;  

 андозаи маблағе, ки аз фурӯши маҳсулот бо дарназардошти вақт ба 

даст оварда мешавад (рӯз, моҳ, семоҳа, сол) ҳазор сомонӣ; 

 андозаи даромад, ки дар бозор дар натиҷаи фурӯши маҳсулот бо 

дарназардошти вақт ба амал меояд (рӯз, моҳ, семоҳа, сол), ҳазор сомонӣ; 

 андозаи даромад ба ҳисоби як хизматчии бозор дар сол, ҳазор со-

монӣ; 

 замони хароҷотбарории фондҳои асосии бозор, сол. 

Ин нишондиҳандаҳои бозори маҳсулот ба вазъи нархҳо, сатҳи қобили-

яти харидории аҳолӣ, шиддати фурӯши маҳсулот, сатҳи қаноатмандии аҳолӣ, 

ҳаҷми фурӯши маҳсулот бо дарназардошти вақт, кори кормандони бозор, ха-

роҷотбарории фондҳои асосии бозор баҳогузорӣ менамоянд. 

Муттаҳид шудани бахши кишоварзӣ бо саноат дар шакли муассисаҳои 

гуногуни агросаноатӣ ҳамчун шароити асосии такмили ин алоқаҳо, ки дар 

асоси механизми иқтисодии ҳамгироии воҳидҳои гуногуни КАС амалӣ карда 

мешавад, баромад мекунанд 

Зарур аст, тадбирҳое таҳия карда шаванд, ки имкон медиҳанд, пойгоҳи 

моддию техникии деҳот сифатан ва миқдоран таҷдид шуда, рушди илмӣ-

техникиро ба омили устувори амалкарди самараноки бозори кишоварзӣ таб-

дил медиҳанд.  

Маълум аст, ки дар КАС ҳар як соҳа ва самт вазифаи муайянеро дар 

раванди ягонаи истеҳсолоти агросаноатӣ иҷро мекунанд. Ҳар як воҳиди КАС 

ба ҳайси истеъмолкунандаи маҳсулоти воҳиди қаблӣ, ҳаҷм ва сохтори онҳо 

бояд ба якдигар мутобиқат дошта бошанд, баромад мекунад. 
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Вазифаи асосии механизми хоҷагидорӣ аз он иборат аст, ки ба таври 

синхронӣ (ҳамзамон) ҳамаи унсурҳои он, аҳром, шакл ва методҳои идораку-

нии оператвии истеҳсолот, ҳавасмандгардонии иқтисодӣ, шаклҳои ташкили 

истеҳсолот, механизмҳои ҳуқуқӣ, инчунин абзорҳои бозоргонӣ ба монанди 

даромад, андоз, қарз, дастмузд, пардохтҳо бобати иҷора ва амсоли инҳо 

фаъолият намоянд.  

Рушди устувори маҳсулоти хоҷагидорӣ ба дараҷаи назаррас ба ироаи 

замин ва ҳайвонот ба деҳқонони асил вобаста мебошад. Набудани ҳақќи 

воқеӣ, соҳиби воситаҳои истеҳсолот ва натиҷаҳои меҳнат муносибати ман-

фиии аксари кормандони деҳотро нисбат ба он бедор карда, водор мекунад, 

ки онҳо тахассуси хешро, ки барои рушди устувори бозори маҳсулоти кишо-

варзӣ зарур мебошад, такмил намоянд. Агар истеҳсолокунан-даи бевоситаи 

маҳсулоти озуқаворӣ молики воқеии замин гардад ва аз ҷиҳати моддӣ озод 

шавад, ин ба заминдор роҳро ба дониш ва ткмили тахассус, интихоби ша-

клҳои самараноки ташкили меҳнат, ки ба инсонӣ аз назари моддӣ озод даст-

рас мебошанд мекушояд.  

Барои таъмин соҳаи кишовразӣ ба кадрҳои ихтисосманд, онҳое, мета-

вонанд дар шароитҳои бозор кор кунанд, лозим аст, ки маркази донишҳои аг-

росаноатӣ таъсис дода шавад. Таҷрибаи кишварҳои пешрафта нишон 

медиҳад, ки барои таъмини устувори рушди кишоварзӣ ва бозори маҳсулоти 

кишоварзӣ маблағҳои хеле калоне лозим мебошад. 

Пас, татбиқи амалии стратегияи рушди устувори бозор дар бахши ки-

шоварзӣ бидуни такмили механизми молиявию қарзӣ аз имкон берун аст. 

Механизми молиявию қарзии бавуҷудомада дар КАС ба талаботҳои воқеии 

бахши кишоварзӣ ҷавобгӯ намебошад. 

Рушди босуръати сатҳи арзиши аслии маҳсулоти растанипарварӣ ба та-

ври назаррас аз динамикаи нархҳои фурӯши маҳсулоти маводи хоми кишо-

варзӣ зиѐд буда, боз ба сатҳи устувории молиявии муассисаҳо ва соҳаҳо, ки 
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бо мушкилоти зиѐде пас аз буҳрони молиявии соли 1997 барқарор карда 

шудаанд, таҳдид мекунад.  

Дар бозори маҳсулоти кишоварзи фақат дар сурати вазъияти муътадил 

ҳамаи заминаҳо барои барқарор шудани тавозун дар байни арза ва тақозо 

муҳайѐ мегардад ва дар вазъиятҳои ғайримуътадил бошад, коҳиш ѐфтани 

ҳосил ва ҳаҷми пешниҳоди маҳсулот дар ҳолати дархости ғайриэластикӣ ба 

афоиши назарраси нарх оварда мерасонад, дар шароитҳои муътадил бошад, 

зимни афзоиши ҳосилнокӣ ва ҳаҷми пешниҳод ба коҳиш ѐфтани онҳо бурда 

мерасонад.  

Дар ҳар сурат истеҳсолоти кишовразӣ нисбат ба тағйирѐбии нархҳо бе 

тағйир мемонад, чунки харҷҳои доимӣ аз тағйиротҳо зиѐд намебошанд. 

Натиҷа тағйиротҳои зуд-зуд дар бозори маҳсулоти кишоварзӣ мебошанд.  

Меъѐри асосии рушди муваффақона ва тадриҷии бозор метавонад да-

ромади устувор ва даромади комплекс дар маҷмӯъ, истеҳсолкунандагони 

маҳусолоти кишоварзӣ, корхонаҳои коркард ва кормандон бошад.  

Дар шароитҳои муосир дар маҷмӯъ, ва дар соҳаи растанипарварӣ аз он 

ҷумла принсипи ҷойгиркунии хоҷагиҳои кишоварзӣ бояд ба талаботи бозор 

такя кунанд, ки асоситаринашон иҳоянд: 

 ба ҳадди ақал расонидани харҷҳои меҳнат барои як воҳиди маҳсуло-

ти кишоварзӣ. 

 Ба назар гирифтаниталаботи бозор. 

 Ба ҳам мувофиқ омадани рушди кишоварзӣ ва саноати коркард. 

 Кам кардани харҷҳои ҳамлу нақл ва амсоли инҳо 

Пас мутобиқ ба талаботи принсипҳои дар боло зикршуда, истеҳсоли 

маҳсулот бояд дар манотиқе ба амал бароварда шавад, ки дар он ҷо истифо-

даи оқилонаи захираҳо имконият медиҳад, арзиши асли маҳсулоти растани-

парварӣ дар муқоиса ба ноҳияҳои дигар коҳиш дода шавад, бақайдгирии та-

лабот бояд чунин бошад, ки истеҳсоли маҳсулотҳои кам даромад комилан 

қатъ карда нашавад. Мувофиқ омадани рушди кишоварзӣ бояд ба кам шуда-
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ни хароҷотҳо бобати ҳамлу нақл ва кам кардани итлофи маҳсулот мусоидат 

намояд. 

Дар доираи васеъ бобати ташкили минтақавии бозори маҳсулоти кишо-

варзӣ омилҳои зерин таъсири назаррас доранд:  

 табиӣ; 

 биологӣ; 

 иқтисодӣ; 

 ташкилию хоҷагидорӣ. 

Таҳлили вазъияти бавуҷудомада дар соҳаи растанипарварӣ нишон дод, 

ки дар вақти гузаронидани ислоҳоти аграрӣ сатҳи амнияти экологӣ дар соҳаи 

растанипарварӣ коҳиш меѐфт. Пас таъмини устувори экологӣ дар шароитҳои 

гуногуни минтақавӣ зарурати бебаҳс аст. Устувории экологии бозорҳои мин-

тақавии маҳсулоти икшоварзиро мутобиқ ба ду меъѐр арзѐбӣ кардан ба 

мақсад мувофиқ мебошад:  

 меъѐрҳои экологикунонии ҷаҳонӣ – коҳиш додани хафви рӯйдани 

офат, рақобатпазирӣ; 

 меъѐрҳои минтақавӣ – рушд ҳаҷм ва ҳосилнокии захираҳои табиӣ, 

баланд бардоштани сатҳ ва сифати ҳаѐти аҳолӣ. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки устувори бозори маҳсулоти растани-

парварӣ ба ҳолатҳои зиѐде вобаста мебошад, аз он ҷумла ислоҳоти муноси-

батҳои кишоварзӣ, таҷдиди пойгоҳи моддию техникӣ, такмили ихтисоси 

кормандон ва таъмини некуаҳволии онҳо ва инчунин ба ҳаллу фасли масоили 

экологӣ. Масоили экологӣ дақиқ кардани принсипҳои асосии мутобиқшавии 

соҳаи растанипарвариро нисбат ба омилҳои экологӣ, иқтисодӣ, ва иҷтимоии 

рушди устувор талаб мекунад. 

Амалӣ намудани ин принсипҳо ба аз худ кардани технологияҳои сар-

факунандаи захираҳо, ва бидуни партов, гузариши тадриҷӣ нисбат ба кор-

карди пурра ва истифодаи захираҳои воридшаванда ва партовҳо, яъне ба кам 
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кардани ғунҷоиши табиӣ ҳангоми кам кардани харҷҳо бобати бартараф кар-

дани оқибатҳои экологии рушди иқтисодии техногенӣ мусоидат мекунад.  

Ҳамин тариқ, принсипҳои қонуният ва омилҳои ташкили минтақавии 

бозори маҳсулоти кишоварзиро дар маҷмӯъ, дар растанипарварӣ хулоса кар-

да, метавон қайд кард, ки маҳсулот ба чунин манотиқи мавҷуд будаи бозор 

кашида мешавад, ки дар он ҷо дараҷаи самаранокии фурӯши он дар муқоиса 

ба дигар манотиқ хеле боло буда, дараҷаи нолозимӣ дар муқоиса ба дилхоҳ 

маҳсулоти дигар хеле кам мебошад.  

Барои арзѐбии самаранокии иқтисодӣ, баланд бардоштани устувории 

бозор бояд ба муқаррароти методологии зерин такя кардан зарур аст. 

Тағйирѐбии истеҳсоли устувори маҳсулоти кишоварзӣ ба натиҷаҳои ниҳоии 

бозор ва қабл аз ҳама ба ҳаҷми даромад таъсир мерасонад. Тағйирѐбии даро-

мад дар ташаккул, қабл аз ҳама дар фондҳои гардишӣ, самаранокии истифо-

даи онҳо, ва дар натиҷаи ниҳоии фаъолияти хоҷагиҳо, дараҷаи устувории мо-

лиявии онҳо инъикос меѐбад. 

Минбаъда баланд бардоштани устувории бозори маҳсулот, чи хеле ки 

муҳосибаҳо нишон медиҳанд, на танҳо самараи мустақим, балки самари ғай-

римустақими мултипликативӣ низ ба бор меорад. Тадбирҳое, ки имконият 

медиҳанд, устувории бозори маҳсулот баланд бардошта шавад, ба таври му-

сбат ба самаранокии дигар соҳаҳои иқтисодӣ, қабл аз ҳама саноати коркард 

таъсири мусбат мерасонанд.  

Дар робита ба ин самаранокии умумии иқтисодӣ, ки ба муносибати 

афзоиши даромади миллӣ, бар асари устувории бозори маҳсулот ба амал 

омадааст, нисбат ба бузургии сармоягузориҳои иловагӣ баробар мебошад.  

Ҳамин тариқ, бо таваҷҷуҳ ба моҳияти устувории бозори маҳсулот, ни-

зоми нишондиҳандаҳои арзѐбии сатҳ ва самаранокии иқтисодии устувор ме-

тавон хулоса кард, ки баланд бардоштани устувории бозори маҳсулот – яке аз 

самтҳои баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти кишовразӣ ва соҳаҳои 

марбут ба саноати коркарди он мебошад. 
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1.3. Таҷрибаи хориҷии ташаккул ва рушди бозори  

маҳсулоти озуқаворӣ 
 

Таҷрибаи ҷаҳонии мамлакатҳои пешрафта нишон медиҳад, ки шароити 

зарурии рушди бозори маҳсулоти кишоварзӣ фаъолияти самаранок ва оқило-

наи танзими фаъолияти бозоршиносӣ маҳсуб меѐбад. Қабл аз ҳама вазифаи 

устувор намудани фаъолияти бозоргонӣ бо соҳаи пешрафтаи кишоварзӣ 

мавориди зеринро дар назар дорад: қабули тадбирҳои дахлдор доир ба 

дастгирӣ, баланд бардоштани афзалиятҳои рақобатпазир ҳам дар бозори до-

хилӣ ва ҳам бозори хориҷӣ, амнияти кишварҳои содиркунанда ва аз ҳама 

муҳим ҳавасмандгардонии содироти нахи пахта, меваҳои хушк, сабзовотҳои 

барвақтӣ, ангур, маҳсулоти субтропикӣ ва меваҳои цитрусӣ.  

Дар давраи муосир дар буриши минтақавии маҳсулоти растанипарварӣ 

ширктаҳое фаъолият мекунанд, ки дорои шаклҳои гуногуни моликият мебо-

шанд, бисѐрии онҳо иқтидорҳои озодро идора мекунанд, аммо чун дар 

соҳаҳои 1 ва 3 КАС инҳисорӣ мавҷуд мебошад, онҳо имконият надоранд, ки 

сиѐсати мустақилонаи нархгузории худро пеш баранд.  

Таҳқиқоти муфассал ва дақиқи гузаронидашудаи бозор ва дар ин асос 

пешгӯйии он имкон медиҳад, аксари мушкилотеро, ки дар бештари иқти-

содҳои кишварҳои пешрафта мавҷуд мебошанд, паси сар кардан мумкин аст. 

Бозор дар комплекси агросаноатӣ дорои як қатор хусусиятҳо мебошад, 

ки мустақиман ба соҳаи кишоварзӣ ва маҳсулоти он бахусус растанипарварӣ 

алоқаманд мебошанд. Масалан, аз як сӯ, аксари маҳсулотҳои растанипарварӣ 

муҳлати на он қадар зиѐди нигоҳдорӣ ва хусусиятҳои муайяни ҳамлу нақл 

дошта, аммо аз сӯйи дигар бошад, маводи истеъмоли дараҷаи якум мебошанд 

(нон, биринҷ, картошка, пиѐз, ва ғараҳо), кафолати бозори устувори фурӯш 

доранд.  

Мутобиқ ба қоида, нархгузорӣ ба маҳсулоти растанипарварӣ дар зери 

таъсири омилҳои гуногун ба амал меояд, ки муҳимтарини онҳо сиѐсати 

давлатӣ дар соҳаи нархгузорӣ мебошад. Ба ғайр аз ин, нархҳо ба воситаи 
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соҳаҳои I ва III КАС, инчунин бо роҳи тозаи иқтисодӣ фармоиш мешавнад: 

сифати мол, рақобат, арза, тақозо, ҳар гуна омилҳои мумкини фарҳангӣ. 

Дар як қатор кишварҳои хориҷӣ ба мақсади фаҳмидан баррасии бозор-

шиносӣ аз ҷониби макро ва микро бархӯрд зарур мебошад. Бархурди макро 

баррасии бозорро аз ҷониби функсионалӣ, институтсионалӣ ва рафторӣ дар 

назар дорад.  

Якум – муносибати функсионалӣ. Аз нуқтаи назари муносибати 

функсионалӣ вазифаи бозоргониро метавон ҳамчун навъи асосии тахассус 

муайян кард, ки зимни иҷроиши ҷараѐни мушаххас амалӣ карда мешавад. 

Вазифаи бозор – ин маҷмӯи самтҳои махсуси устувори фаъолияти бо-

зоргонӣ мебошад, ки бо объекти ягона, умумияти ҳаракат зимни омодагии 

қабули тасмим муттаҳид карда шудааст. Низоми бозоргонӣ бидуни исту та-

наффус амал мекунад ва аз ин рӯ бозор хислати даврӣ дорад (эҳѐшаванда ва 

такрор). 

Олимон ва онҳое, ки амалан кор мекунанд, дар баъзе кишварҳо ба та-

ври гуногун ном ва мазмуни ин вазифаҳоро шарҳу эзоҳ медиҳанд. Барои ми-

сол, ба андешаи олимони амрикоӣ Ҷонатон Гэйби, Эл Райс (ИМА), «вазифаи 

асосии бозор: таҳлили муҳити атроф ва таҳқиқоти бозоргонӣ, банақшагирии 

молҳо «хизматрасониҳо», банақшагирии фурӯш, банақша-гирии пешбурди 

молҳо, банақшагирии нархҳо, таъмини масъулияти иҷтимоӣ ва идоракунии 

бозор ва инҳо мебошанд». 

Олимони рус (Е.Б. Киселов, В.А. Клюкач, [35, 36, 37] қайд мекунанд, 

ки вазифаи бозор, таҳлили макромуҳит, ба амал баровардани сиѐсати колоӣ, 

омода намудани коло ба фурӯш ва хизматрасонии баъд аз фурӯш, нархгузорӣ 

ва сиѐстаи нархӣ, пешбурди молҳо ва фурӯши маҳсулот, ташаккули тақозо ва 

фаъолгардонии фурӯш, фаъолияти тиҷоратӣ, фаъолияти мухосибию молиявӣ, 

фаъолияти иқтисоди бозории хориҷӣ, нигоҳдории сикли ҳаѐтии коло, идора-

кунни бозор, иборат мебошад.  
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Қайд кардан зарур аст, ки рӯйхатҳои пешниҳодшуда за тарафи дониш-

мандони рус в амрикоӣ баъзе фарқиятҳо доранд. Масалан, Ҷ.М. Эванс ва Б. 

Берман диққати бештарро ба банақшагирӣ ҳамчун асоси дарозмуҳлати стра-

тегияи рушди корхона равона кардаанд, В.А. Клюкач бошад, дар рӯйи 

масъалаҳои ҷорӣ мутаваққиф шудааст. Ин фарқиятҳо боз як бори дигар ғай-

риимкон будани интиқоли стандартҳои ғарбиро ба хоки Россия тасдиқ меку-

нанд, чунки масъалаҳои хоси иқтисоди муосири Россия ба рушди ҳаматара-

фаи бозоршиноӣ монеаа эҷод мекунанд. Вазъияти иқтисодии ИМА ба шир-

катҳо имконият медиҳад, ки омилҳои гуногуни таъсиррасонанда ба фаъоли-

яти хоҷагиро таҳлил намоянд, пас дар асоси ин пешгӯйҳо стратегияи дароз-

муддати рушд ва стратегияҳои бозоргониро таҳия кунанд. Шароитҳои иқти-

соди бозоргонии Россия дар ҳоли ҳозир чунин кафолатҳоро дода наметаво-

над. Ҳамаи гуфтаҳои боло ба вазъияти иқтисодиѐти бозоргонии Тоҷикистон 

низ тааллуқ доранд. 

Вазифаҳои бозоршиносӣ духӯра мебошанд. Аз як тарафи ин омӯзиши 

муфассал ва дақиқи бозор, яъне тақозо ва завқи харидорон, ба ин талаботҳо 

нигаронида шудани бозор, суроға доштан; аз сӯйи дигар – таъсиррасонии 

фаъолона ба тақозо, ташаккули талаботҳо ва афзалиятҳои харидорон [11, 94]. 

Мо чунин меҳисобем, ки муносибати нисбатан сохторбандишуда ва 

пурра нисбат ба тасвири вазифаи бозор [78], ки дар он ҷо аз ҳамдигар ҷудо 

мешаванд ин: таҳлилӣ, истеҳсолӣ, фурӯш, идоракунӣ ва назоратӣ мебошад.  

Дуюм – муносибати институтсионалӣ. Ҳангоми муносибати институ-

сионалӣ бозор ҳамчун тарафе баррасӣ мешавад, ки – дар он ҷо кӣ, кадом 

ташкилот (ниҳод) ин ѐ он вазифаро иҷро мекунад ва онро ба тариқи зайл 

тасниф мекунанд:  

 минаравони тиҷоратӣ: чаканафурӯшон; яклухтфурӯшон; 

 намояндаи миѐнарав: брокеры; комиссионерҳо; 

 миѐнараврни биржавӣ: коркардкунандагон-истеҳсолӣ; ташкилотҳои 

ѐрирасон. 
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Дар ин тасниф баъзе миѐнарвони ҷудогона аз назар дур мондаанд, ин 

унсуроне мебошанд, ки ба тозагӣ пайдо шудаанд: дилерҳо ва дистрибютерҳо, 

онҳоро метавон дар корҳои дигар муаллифон вохӯрд [35]. 

Ф. Котлер дар корҳои хеш [86], инчунин дигар муаллифон [100] ду 

гурӯҳи асосии муассисаҳоро ҷудо кардаанд: 

 яклухтфурӯшон: яклухтфурӯшон-тоҷирон; брокерҳо ва агентон 

(намояндагон); шуъбаҳои яклухтфурӯшии идораҳои истеҳсолкунанда; яклух-

тфурӯшони гуногуни тахассусбандишуда; 

 чаканафурӯшон, вай мутобиқ ба меъѐрҳои гуногун тасниф мешавад: 

мутобиқ ба навъҳои пешниҳодшуда; таваҷҷуҳи нисбӣ нисбат ба нархҳо: ба 

хислати хизматрасонии тиҷоратӣ; моли кӣ будани мағоза, гуногунии таҷамӯи 

мағозаҳо. 

Метавон гуфт, ки муаллифон нисбат ба тасниф аз мавқеъҳои гуногун 

муносибат мекунанд, баъзеҳо ба вазифаҳое, ки аз тарафи ташкилотҳо 

(ниҳодҳо) иҷро карда мешаванд такя мекунанд, дигарон бошанд, ҳаҷми 

фурӯшро ҳамчун асос қабул мекунанд.  

Ба назари мо чунин мерасад, ки зимни муносибати институтсионалӣ 

ташкилотҳоро бояд тасниф намоем, бо таваҷҷӯҳ ба он ки иҷроиши нисбатан 

самараноки вазифаҳои ниҳод дар сурати тахассусбандии онҳо иҷро карда 

мешаванд. Аз ин рӯ, дар соҳаи кишоварзӣ ба назари мо хеле оқилона хоҳад 

буд, агар мо ин муносибатро дар шакли се гурӯҳи асосӣ тасаввур кунем: ис-

теҳсолкунандагон (таъминоти захиравӣ, истеҳсолоти кишоварзӣ), коркардку-

нандагон (коркардкунандагон, озуқаворӣ ва ғайраҳо) ва миѐнаравон. 

Сеюм – муносибати рафторӣ ба он асос ѐфтааст, ки ҳангоми қабули 

тасмимҳои гуногуни идоракунӣ ва бозоршиносӣ ин ѐ он масоиле пеш меоянд, 

ки онҳо бар асари тағйиротҳое ба амал омадаанд, ки дар муҳити дохилӣ ва 

берунӣ рух медиҳанд ва фаъолияти минбаъдаи ширкат мустақиман ба он во-

баста аст, ки оѐ вай ба ин тағйиротҳо мутобиқ шуда метавонад ѐ не. Барои ин 

баррасии масъала аз мавқеи рафторӣ зарур аст. Гурӯҳи зерини масъалаҳо 
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ҷудо мешаванд [158]: интихоби истеҳсолот ва технологияҳо; низоми ҳукмат 

дар бозор; низоми иртибототӣ. Мо чунин меҳисобем, ки тағйирѐбӣ дар муҳи-

ти дохилӣ ва берунӣ метавонад, ба ҳамаи унсурҳои ташкилкунандаи бозор: 

мол, нарх, тақсимкунӣ, пешбарӣ таъсир бирасонад.  

Муносибатҳои дар боло ифодашуда: функсионалӣ, институтсионалӣ, ва 

рафторӣ ҳангоми макромуносибат хос мебошанд, аммо барои дарки бозор-

шиносӣ дар микросатҳ идоракунии бозоршиносиро мавриди баррасӣ қарор 

додан лозим аст. Дар ҷараѐни бозоршиносӣ маҷмӯи коло ва хизматрасониҳо 

таҳия ва истеҳсол карда мешаванд, ки сатҳи муайяни ҷомеаро таъмин меку-

нанд, аз ин рӯ лаҳзаи муҳим барои ташкили фаъолияти бозоршиносӣ идора-

кунии бозоршиносӣ мебошад.  

Филипп Котлер барои идоракунии бозоршиносӣ чунин таъриф пеш-

ниҳод намудааст: «таҳлил, банақшагирӣ, татбиқ дар ҳаѐт ва назорат аз болои 

гузаронидани чорабиниҳое, ки барои муайян кардан, таҳким, ва дастгирии 

мубодилаҳои муфид бо харидорони мақсаднок ба хотири дастрасӣ ба вази-

фаҳои муайяни ташкилот ба монанди дарѐфт, даромад, рушди ҳаҷми фурӯш, 

афзоиши ҳиссаи бозор ва монанди инҳо дарназар гирифта шудааст» [59]. Ин-

чунин дар бораи идоракунии бозоршиносӣ Н.А.Попов низ таъриф пешниҳод 

кардааст [125].  

Дар шакли умумӣ мақсади асосии идоракунии бозоршиносиро метавон 

нигоҳ доштан дар байни мутобиқати вазъияти муҳити бозоршиносӣ бо ни-

зоми фаъолияти бозоршиносии муассисаҳои кишоварзӣ доир ба дастрасӣ ба 

мақсади гузошта шуда номид.  

Идоракунии бозоршиносиро роҳбарияти муассисаи кишоварзӣ ва хиз-

матрасонии бозоршиносии субъекти идоракунӣ бар уҳда дорад. Ба ҳайси 

объекти идоракунӣ дар бозоршиносӣ муҳити бозоршиносии корхона баромад 

мекунад. Ин муҳит дар навбати худ ба фаъолияти муассисаҳои кишоварзӣ 

таъсири сахтаринро мерасонад. Дар айни ҳол қайд кардан зарур аст, ки фақат 

рақобати мутамаддин баланд бардоштани сифати маҳсулотро то сатҳи стан-
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дартҳои ҷаҳонӣ таъмин намуда, ба васеъшавии намудҳои онҳо мусоидат ме-

кунад. 

Дар комплекси агросаноатӣ то ба ҳол низояи якхела ва универсалии 

(умумии) бозоргонӣ мавҷуд нест, чунки корхонаҳои дилхоҳ шакли моликият 

ба принсипҳои асосии бозор, ки мавридҳои зерин ба онҳо дохил мешаванд 

нигаронида шудаанд: 

 тамоюли истеҳсолкунанда барои ба даст овардани натиҷаҳои назар-

рас дар фаъолияти тиҷоратӣ ва қонеъ гардонидани талаботи харидорон; 

 таъсиррасонӣ ба манфиатҳои истеъмолкунанда ва эҷоди тақозои за-

рурӣ дар самте, ки мавриди назари истеҳсолкунанда аст; 

 таносуби муътадили арза ва тақозо ба мақсади дастгирии нархҳои 

фурӯш, дастрас барои истеъмолкунанда ва муфид барои истеҳсолкуаннд;  

 зарур аст, ки мақсади истеҳсолкунанда ба захираҳои мавҷудаи моли-

явӣ, меҳнатӣ ва соири захираҳои моддию техникӣ, инчунин сатҳи ба кор ги-

рифтани иқтидорҳои истеҳсолии мавҷуд буда;  

 масъулиятшиносии истеҳсолкунандагон дар доираи иҷтимоӣ дар 

муқобили аҳолии деҳот барои фаъолияти устувори бозори молҳои истеъмолӣ 

[53].  

Дастрасӣ ба фаъолияти самараноки бозоргонӣ дар КАС ҳамеша бо 

мушкилоти муайяне аз қабили ташкилӣ, техникӣ ва равонӣ ҳамроҳ мебошад. 

Аз ин рӯ, қабл аз ҳама тағйирот дар психология ва тафаккури роҳбарият ва 

ҳамаи коллектив, ки бояд дар татбиқи чорабиниҳои бозоргонӣ ҳамфикру 

ҳамақида бошанд зарур аст.  

Вазифаҳои асосии бозорро метавон дар 4 блок ҷамъоварӣ намуд: 

таҳлилӣ, истеҳсолӣ, фурӯш ва идоракунӣ. Ин вазифаҳо хусусиятҳои ин ѐ он 

бозори маҳсулотро инъикос мекунанд, аз он ҷумла бозори маҳсулоти раста-

нипарвариро низ. Вазифаҳои дар боло зикршударо метавон дар шакли вази-

фаҳои зерин тасаввур кард.  
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 мушаххас гардонидани мақсадҳои фаъолияти бозоргонӣ. Ба онҳо до-

хил мешаванд, татбиқи мақсадҳои тиҷоратӣ, яъне ба даст овардани даромад 

дар ҳаҷм ва муҳлати муайян, инчунин мақсади фаъолияти бозоргонӣ, ки аз 

ҳавасмангардонии манфиатҳои субъектҳои хоҷагидорӣ бавежа моли ис-

теҳсолшаванда иборат мебошад. Ба ғайр аз ин, ба ин гурӯҳ ташкили бонки 

додашудаҳо, тадқиқи вазъи бозор, омӯзиши муҳити атрофи беруна, аз он 

ҷумла бозорҳои озуқавории дохили мамлакат ва хориҷ аз қаламрави он, 

мақсад дар доираи фурӯши маҳсулоти истеҳсолшуда, коҳиш додани ҳази-

наҳои ғайриистеҳсолӣ ба воситаи ба корандозии оқилонаи иртиботот, риояи 

технологияи нигоҳдории маҳсулот; 

 пешгӯйӣ ва таҳлили комплексии бозори маҳсулоти истеъмолӣ ба во-

ситаи бахшбандӣ, интихоби бахши мақсадноки бозори истеъмолӣ, ироа ва 

муаррифии маҳсулот, дастрасӣ ба афзалиятҳои рақобатпазир барои маҳсуло-

ти истеҳсолшуда. тақсимбандии бозор маънои тақсимкунии бозор ба 

гурӯҳҳои ҷудогонаи харидорон (истеъмолкунандагон) бо таваҷҷуҳ ба нишо-

наҳо ва талаботҳои мушаххасро дорад. Ба ин мақсад рафтори истеъмолку-

нандагони (харидорон) инфиродӣ ва яклухт, бавижа баландзавқ ва иқтидори 

харидории онҳо имконоти истеҳсолӣ, навъи молҳои ба бозор пешниҳодшуда, 

интизории харидорон аз методҳо ва шаклҳои бастабандии молҳоро мавриди 

таҳлил қарор додан лозим аст. Пас аз ин, ба хотири он ки бахшҳои мақсаднок 

муайян карда шуда, барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ фо-

идаи ҳадди аксарро дар назар гирифта шавад, бахшбандӣ ва муаррифии ин 

маҳсулот дар бозор гузаронида шуда, рақобатпазирии он муайян карда меша-

вад; 

 ошкор намудани талаботҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ барои маҳсуло-

ти хоҷагиҳои ғаллакор, обчакор, боғдор ва дигар намудҳои истеҳсолот аз та-

рафи истеъмолкунандагон дар бахшҳои мушаххаси бозор, инчунин муайян 

кардани тақозоҳои интизорӣ барои молҳое, ки дар пойгоҳҳои арзѐбии кор-

шиносон ва методҳои миқдорӣ асос меѐбанд. Ба ҳайси коршинос метавонад, 
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истеъмолкунандаи ҷудогонаи мол ва ѐ коркуни мақоми идоракунӣ ѐ соҳаи 

растанипарварӣ баромад кунад:  

1. Ба даст овардани ҳолати таодули талабот ба молҳои гуногуни раста-

нипарварӣ ва таъмини захираҳои моддӣ ва техникии барои истеҳсоли онҳо 

зарур;  

2. Банақшагирии истеҳсоли молҳо, бо дарназар гирифтани дархости ис-

теъмолкунандагон ва кам кардани ҳазинаҳои истеҳсолот. Бузургии дархости 

харидор ва иқтидори истеҳсолӣ фақат ба шарофати низоми бозоргонӣ ба тао-

дул мерасад, ки дар ниҳояти кор истеҳсоли миқдори мавриди ниѐз ба роҳ 

монда мешавад;  

3. Омӯхтани нақшаҳои мавҷудаи ҷараѐни молҳо дар буриши манотиқ 

ва таҳияи алоқаҳои истеҳсолӣ ва иқтисодии фимобайни истеъмолкунан-

дагони бахши маҳсулоти растанипарварӣ ва истеҳсолкунандагон; 

4. Тадқиқи сохтори бозоргонӣ ва сохтани шароитҳои оптималӣ ба 

мақсади дар оянда пеш бурдани маҳсулоти растанипарварӣ то ба харидорони 

ниҳоӣ, ба таври дигар, бунѐди роҳҳо, роҳандозии иртиботот, сохтани пойгоҳи 

иттилоотӣ ва бозорҳои яклухтфурӯшӣ, фаъолгардонии амалиѐтҳои бонкҳои 

тиҷорратӣ;  

 ошкор ва арзѐбӣ кардани иқтидорҳои тарафи рақиб мутобиқ ба чу-

нин самтҳо аз қабили иқтидорӣ истеҳсолот, ҳаҷми харҷҳои истеҳсолӣ , сатҳи 

таъсир ба муносибати мутақобила бо истеъмолкунанда ва сифати маҳсулоти 

истеҳсолшаванда;  

 идоракунии бозор, яъне назорат кардани ҷараѐни иҷроиши вазифа-

ҳои барномавии пешбинишуда, банақшагирӣ, арзѐбии даромад, самаранокӣ 

ва дараҷаи хавфҳои эҳтимолӣ;  

 ҳамкорӣ бо мақомоти давлатии идоракунӣ [113]. 

Низоми фаъолияти бозоршиносиро, ки аз тарафи истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзӣ дар бозори маҳсулоти растанипарварӣ шомили объект 
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ва мароҳили бозоршиносӣ доир мекунанд, мисол овардан мумкин аст (расми 

1.3.1). 

 
Рас. 4. Низоми фаъолияти бозоршиносии кишоварзӣ дар бозори маҳсулоти 

растанипарварӣ дар мамлакатҳои мухталиф (аз тарафи муаллиф таҳия шудааст) 
 

Татбиқи низоми фаъолияти бозоршиносӣ ба истеҳсолкунандагони 

маҳсулотҳои кишоварзӣ имкон медиҳад, талабот ба маҳсулоти растани-

парвариро муайян карда, алоқаҳои дарозмуддатро бо истеҳсолкунандагон ва 

истеъмолкунандагон барқарор намуда, нақшаи самараноки пешбурди 

молҳоро бо харҷҳои камтарин ташкил намоянд. Дар айни ҳол ҳар як субъекти 

бозори растанипарварӣ метавонад, мутобиқ ба нақшаи дар боло зикршуда, ѐ 

бо дарназардошти мушаххасоти худ низоми бозоршиносиро шомили дигар 

объект ва марҳилаҳо намоиш диҳад. 

Бо дарназардошти мушкил будани ташкили фаъолияти бозоршиносӣ 

дар КАС, ба истеҳсолкунандагони калон тавсия дода мешавад, ки дар 

сохтори хеш воҳиди дахлдор, бо номи хизмати бозоршиносӣ таъсиси 

намоянд. Дар айни ҳол истеҳсолкунандагони хурд имкон доранд, захираҳои 

молиявии хешро ҳамгиро намуда ва бозоршиносиро тавассути марказҳои 

соҳавии бозоршиносӣ анҷом диҳанд. 

Корхонаҳои мушаххас ба мақсади ба амал баровардани фаъолияти 

самараноки истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ бояд стратегияи хусусии бозоршиносии 

Истењсолкунандагони кишоварзии мањсулоти 

растанипарварї корхонањои иљоравї, коопера-

тивњо. Љамъиятњои сањомї, ширкатњои кишо-

варзї ва хољагињои дењќонї 

 Ташкилотњои тайѐркунанда 

Муайян кардани маќсадњои фаъолитяи бозор-

шиносї 

Корхонањои коркардкунанда 

Ташкилотњои матлубот 

Тањлили ва пешгўйї бозори истеъмолї 

Омўзиш ва муайян кардани дархости истењсолї 

ва истеъмолї  

Тањияи стратегияи бозоршиносї 

Ташкили савдои яклухт 

Банаќшагирии истењсоли мањсулот 

Ањолї  
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худро таҳия намоянд, ки ба таҳия ва фурӯши мақсадҳо доир ба ҳар як намуди 

маҳсулот нигаронида шуда бошад, дар айни ҳол бахшҳои бозор ва 

истеъмолкунандагони аниқу дақиқро барои муддати муайяне мушаххас 

намоянд. 

Бояд қайд кард, ки то ба ҳол низоми якхела ва универсалии 

бозоршиносӣ дар муассисаҳои комплекси агросанотӣ вуҷуд надорад.  

Дар КАС сохтори хадамоти бозоршиносӣ метавонад, ба яке аз ҳафт 

самтҳо нигаронида шавад: 

 вазифаҳо; 

 молҳо; 

 харидорон ва бозорҳо; 

 минтақаҳо; 

 молҳо ва вазифаҳо; 

 вазифаҳо ва бозорҳо; 

 вазифаҳо ва минтақҳо [29]. 

Дар асоси таҳқиқотҳое, ки аз тарафи В.А. Клюкач гузаронида шудааст, 

метавон хулоса кард, ки дар КАС ҳар чи бештар навъҳои муттаҳидкарда-

шудаи самтҳо мутобиқ ба вазифаҳо ва молҳо мавриди истифода қарор меги-

ранд. Сарфи назар аз он ки ҳар яке аз ин тахассусҳо норасоиҳои худро до-

ранд, ҳамин тариқ ин тахассусҳои ба вазифаҳо алоқаманд ба мушкилот дар 

ҳамоҳангӣ дар байни кормандон оварда мерасонад, аммо тахассусбандии ко-

лоҳо – вазъияти вазифаҳои функсионалиро вайрон мекунад [30].  

Ҷанбаи муҳимми ҳамкории давалтӣ ва бозор фаъолияти тиҷорати хо-

риҷӣ дар масъалаи фурӯши маҳсулоти озуқаворӣ мебошад, ки аз муносибат 

ба соҳаи кишоварзӣ ва сиѐсати аграрӣ сарчашма мегирад. Ҳимоятгарии ки-

шоварзӣ ба принсипҳои зерини иқтисодӣ ва сиѐсӣ асос меѐбад: 

 принсипи амнияти озуқаворӣ, баланд бардоштани сатҳи худкифоя-

гии озуқавориро таъмин мекунад;  

  принсипи устувории ҷомеа маънои онро дорад, ки барои аксарияти 

аҳолии деҳот шароити мусоид барои кору зиндагӣ таъмин карда мешавад;  
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 принсипи нигоҳ доштани тавозуни пардохти мусбат. Зарур аст, ки 

тавозуни пардохт ба воситаи тавозуни муассири тиҷоратӣ зимни тиҷорати 

озуқаворӣ нигоҳ дошта шавад.  

Институти байналмилалӣ доир ба сиѐсати озуқаворӣ таҳқиқоте гузаро-

нида муайян кард, ки 1% баланд бардоштани сатҳи истеҳсолоти кишоварзӣ 

дар маҷмӯъ иқтисоди миллиро 2,3% баланд мебардорад [71]. 

Рушди мамлакатро ҳамчун механизми асосии танзими истеҳсолоти 

маҳсулоти растанипарварӣ фақат давлатҳое эътироф мекунанд, ки метаво-

нанд, нархро барои навъҳои гуногуни маҳсулоти растанипарварӣ танзим 

намоянд, аз он ҷумла давлат интервенсияи молиро ба кор гирифта, ба хотири 

дастгирии нархҳои минималӣ пардохтҳои мустақимро анҷом дода, бо ин роҳ 

фаъолияти бозтакрорро дар ин бахш таъмин менамояд. Барои ин корҳо ҳама-

сола наздики нисфи будҷети Иттиҳоди Аврупо (160 млрд. доллари ИМА) 

харҷ мешавад. Инчунин дар ин ҷо нархҳои мақсаднок дар сатҳи хеле баланд 

муайян карда шудаанд, ки ба молистеҳсолкунандагони калон ва миѐнаи 

соҳаи кишовразӣ ба даст овардани даромадҳои устуворро кафолат медиҳанд.  

Бо таваҷҷӯҳ ба сатҳи нархҳои мақсаднок нархҳои вурудӣ барои маҳсу-

лоти воридотӣ муайян карда мешавад, инчунин давлат ба корхонаҳое ба со-

дирот нигаронидашудаанд, кумакпулии содиротӣ пардохт мекунад. Нархҳои 

минималӣ – ба таври дигар ин ҳамон интервенсияи тиҷоратӣ мебошад. 

Давлат дар ин ҳолат дахолат мекунад, яъне мақомоти махсус маҳсулоти 

кишоварзиро аз истеҳсолкунандагон, бахусус вақте нархҳои фурӯш қариб, ки 

арзиши аслии истеҳсолотро намепӯшонанд ѐ фурӯш суст мешавад, харидорӣ 

мекунад.  

Дар ИМА ва Иттиҳоди Аврупо ҳамасола нархҳои мақсаднок 1-2% кам 

мешаванд, аммо онҳо собит нестанд, чунки мутобиқ ба нишондиҳандаҳои 

сифатии мол тафкик мешаванд [72]. 

Дар ИМА дар соҳаи кишоварзӣ наздики 30-40% нархҳои чаканафу-

рӯшӣ барои маҳсулоти растанипарварӣ, бахусус маҳсулоти аз назари экологӣ 

тоза таъйин карда мешаванд. Давлат супоришҳои калони давлатиро барои 
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чунин маҳсулот анҷом дода, даромадҳои пасти аҳолии деҳотро ҷуброн 

мекунад ва амсоли инҳо.  

 Дар кишварҳои ҷудогонаи Иттиҳоди Аврупо кумакҳои молиявии 

давлатӣ ба мақсади нигоҳ доштани нархҳои паст ба маҳсулоти растанипар-

варӣ истифода бурда мешавад, дар маҷмӯъ, ҳамасола бештар аз 30% харҷҳои 

давлатии Иттиҳоди Аврупоро танзими истеҳсолоти кишоварзӣ ташкил 

медиҳад [10].  

Ҳамин тариқ, дар ин кишварҳо давлат нархи маҳсулоти растанипар-

вариро танзим намуда, ба истеҳсолкунандагон даромадҳо ва харидорон 

нархҳои муносиб дар ихтиѐр мегузорад. Ин имтиѐзҳо ба воситаи ҳаргуна 

иловагиҳо, нархҳои тафкикшуда, бо таваҷҷӯҳ ба сифати молҳои истеҳсолӣ, 

расондани кумакҳои мустақими молиявӣ ва монанди инҳо амалӣ карда 

мешаванд. 

Ба ғайр аз ин, боз механизмҳои ғайринархии танзми истеҳсоли маҳсу-

лоти кишоварзӣ мавҷуд мебошад, ки сатҳи муносиби даромади иштирокчи-

ѐни ҷараѐни бозтавлидро дар бозори кишовразӣ таъмин мекунанд. Ҳамин 

тариқ, яке аз механизмҳои квотабандии маҳсулотҳои ҷудогонаи растанипар-

варӣ он аст, ки мутобиқ ба он ба ҳар як истеҳсолкунанда квотаи муайян ҷудо 

карда мешавад. Дар суртаи аз квотаи давлатӣ гузаштан фермерҳо 

муваззафанд ба давлат андози иловагӣ бисупоранд.  

Маълум аст, ки тақозо ба навъҳои зиѐди маҳсулоти растанипарварӣ 

хеле камэласткӣ мебошад, чунки истеъмоли ин маҳсулот ба ду омил вобаста 

мебошад: иқтисодӣ ва физиологӣ, ки ҳамзамон фаъолият мекунанд, аммо на 

ҳамеша синхронӣ. Камэластикӣ будани навъҳои маҳсулоти растанипарварӣ 

ба он асос меѐбад, ки барои фавран дахолат кардан ба вазъи бозор ва 

тағйирѐбии ҳаҷми истеҳсолот вақти хеле зиѐде лозим мебошад. Як қатор 

маҳсулотҳои ин бахш ба таври суст ба тағйирѐбии нархҳо мутобиқ мешаванд. 

Дар маҷмӯъ, мавсимӣ будани истеҳсолоти кишоварзӣ талаб мекунанд, ки 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ҳамаеша ба фикри дарѐфтан 

кардани маблағҳо бошанд.  
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Қарзи кредитии фермерҳо дар баъзе кишварҳои пешрафта 80-90% 

маҷмӯи даромади солонаро ташкил мекунад, ҳатто дар баъзе мамлакатҳо 

низомҳои махсуси қарздиҳии давлатӣ ба хоҷагиҳои фермерӣ мавҷуд 

мебошад. Барои мисол, дар ИМА ин низом Низоми қарздиҳӣ ба фермерҳо 

(СФК) номида мешавад. Дар баробари қарздиҳӣ ба фермерҳо, боз воҳиде бо 

номи Идораи кор бо фермерҳо (АДФ) мавҷуд мебошад, ки ба қарздиҳӣ ба 

фермерҳо машғул шуда бо 4-5% солона ба муҳлати аз 1 то 7 сол ба фермерҳо 

қарз медиҳад [13]. 

Вазни хоси хоҷагиҳои фермерии Иттиҳоди Аврупо, ки қарзҳои бонкӣ 

намегиранд, фақат 25% буда ва наздики 40% феремерҳо комилан ба ҷалби 

қарзҳо вобаста буда, дар айни ҳол давлат ба муассисаҳо як қисмати харҷҳоро 

ҷуброн мекунад. Дар Иттиҳоди Аврупо як қатор бонкҳои кооперативии ки-

шоварзӣ мавҷуд мебошанд, ки бо шароитҳои имтиѐзнок қарз медиҳанд, ин-

чунин бонкҳои ипотекӣ низ мавҷуд мебошанд, ки бо замонати амволи ғайри-

манқул бо 4,5% ва 6,5% солона қарз медиҳанд. Масалан дар Олмон фоизи 

қарз аз 6 то 8,5% дар Нидерландия аз 5 то 7%-ро ташкил медиҳанд. Сарфи 

назар аз он ки давлат ҳамчун молиячии калони соҳаи кишоварзӣ баромад ме-

кунад, вай бо таваҷҷуҳ ба муносибатҳои бозоргонӣ ҳангоми маблағгузорӣ ба 

хоҷагиҳои калони самаранокии фермерӣ такя мекунад.  

Ҳамин тариқ, ҳавасмандкунии давлатии соҳаҳои кишоварзӣ дар хориҷа 

бо механизми бисѐр мураккаб ва печидаи таъсир ба даромади хоҷагиҳои 

деҳқонӣ, сохторбандии истеҳсолоти кишоварзӣ, бозори кишоварзӣ, сохтор-

бандаии иҷтмоии деҳот, бо муносибатҳои байнихоҷагӣ ва байнисоҳавӣ пеш-

ниҳод карда шудааст. Ҳамаи инҳо ба бунѐд кардани заминаҳои иҷтимоӣ - 

иқтисодии рушди истеҳсолоти кишоварзӣ, таъмини аҳолӣ ба маҳсулоти 

маҳаллӣ, нархҳои дастрас барои сабади озуқаворӣ ва таъмини амнияти эко-

логӣ равона карда шудаанд.  
 

БОБИ 2. АРЗЁБИИ ҲОЛАТИ КУНУНИИ РУШДИ БОЗОРИ 
МАҲСУЛОТИ РАСТАНИПАРВАРӢ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

 

2.1. Ҳолати кунунии рушди истеҳсоли маҳсулоти озуқавории зиро-
ати растанипарварӣ  
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Дар шароити имрӯза таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти озуқавории 

истеҳсоли ватанӣ дар ҳаҷми зарурӣ ва хушсифат яке аз вазифаҳои муҳими 

умумидавлатӣ ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, рушди устувор ва муназзами 

маҷмааи кишоварзии ҷумҳурӣ ва бозорҳои он яке аз вазифаҳои афзалиятнок 

мебошад. Устуворнокии бозори озуқаворӣ, алалхусус маҳсулоти зироатӣ 

шарти зарурии рушди маҷмааи агросаноатӣ дар маҷмӯъ ба ҳисоб меравад. Аз 

вазъи рушди он дараҷаи некӯаҳволии бисѐр соҳаҳои кишоварзӣ вобаста аст. 

Барои нигоҳ доштани суботнокӣ дар ин бозор пешниҳод карда мешавад, ки 

тамоми тадбирҳоеро, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарони 

бозорҳо ба нақша гирифтаанд, истифода бурда шавад.  

Барои ҳалли масъалаҳои мазкур дар ҷумҳурӣ «Стратегияи миллии 

рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» таҳия ва қабул 

карда шудааст, ки истифодаи ҳадди аксари захираҳоро барои таъмини рушди 

устувори истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, алалхусус таъиноти озуқавори-

дошта ҷиҳати расидан ба сатҳи таъминоти меъѐрии эҳтиѐҷоти аҳолӣ бо 

мақсади беҳтар намудани сифати зиндагии онҳо ба таври назаррас, пешинӣ 

менамояд. 

Арзѐбие, ки дар давоми ҳашт сол (солҳои 2010-2018) гузаронида 

шудааст, дар маҷмааи агросаноатии ҷумҳурӣ тағйир ѐфтааст ва имконият 

медиҳад, ки ҷиҳати ба вуҷуд омадани ҷараѐни равандҳои муайяни мусбат дар 

бахшҳои зироатпарварӣ сухан намоем. Барои афзоиши истеҳсоли маҳсулоти 

озуқаворӣ дар бахши зироатпарварӣ ба ҷудо кардани майдонҳои зиѐд барои 

кишту кор оғоз намуданд (ҷадвали 2.1). 

Ҷадвали 2.1 
Ҷараѐни инкишофи майдонҳои кишти зироатҳои асосии 

 озуқаворӣ дар вилояти Хатлон, га 

№ Нишондиҳандаҳо  

Солҳо Соли 2018 
бо % 

нисбат ба 
соли 2010  

2010 2012 2014 2016 2017 2018 

1 Ғалладона  214167 200911 180286 181144 178644 162795 76,0 
2 Шолӣ  4128 3194 2311 3030 2174 2227 54,0 
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3 Картошка 8583 10997 10078 11212 9693 12270 143,0 
4 Пиѐз  6641 8433 8978 11405 11691 13015 196,0 
5 Сабзӣ  2458 2838 3216 3698 3830 3975 161,7 
6 Помидор  4939 5406 5879 6171 6149 7238 146,6 
7 Бодиринг  1549 1882 2543 2759 2929 3732 240,9 
8 Карами сафед 811 952 1094 1208 1233 1543 190,3 
9 Полезиҳо  14957 11848 12197 13210 13381 14176 94,8 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар солҳои 2010-2019. 

 

Маълумотҳое, ки дар ҷадвали 2.1 оварда шудаанд, тамоюли афзоиши 

майдонҳои киштро барои бисѐр намудҳои зироатҳои озуқаворӣ нишон 

медиҳанд. Дар соли 2018 майдони кишти картошка, пиѐз, сабзӣ, помидор, 

бодиринг ва карами сафед нисбат ба соли 2010 мутаносибан 43,0-140,9% 

афзудааст. Афзоиши назарраси масоҳати майдонҳои киштшуда дар заминҳои 

кишти зироатҳои дар боло зикргардида асосан бо афзоиши эҳтиѐҷоти аҳолии 

босуръат афзоянда дар вилояти мавриди таҳқиқ қарор гирифта арзѐбӣ карда 

мешавад.. Камшавии майдонҳои кишт барои зироатҳои ғалладона бо тағйир 

додани масоҳати ҷойгиркунии онҳо фаҳмонида мешавад. Камшавии майдони 

кишт барои зироатҳои полезӣ бо сабабҳои паҳншавии беморӣ дар минтақаи 

баррасишаванда, ки бартарафсозии онҳо ҳанӯз ҳам ба даст наомадааст, 

арзѐбӣ карда мешавад. 

Гузаронидани таҳқиқот нишон медиҳад, ки қисми зиѐди майдонҳои 

кишти маҳсулоти зироатҳо обчакорӣ дар хоҷагиҳои хонаводагӣ ҷамъ карда 

шудаанд, ки инро аз маълумотҳои ҷадвали 2.2 дидан мумкин аст. 

Ҷадвали 2.2 
Ҷараѐни инкишофи майдони кишти зироатҳои обчакорӣ дар вилояти Хатлон 

аз рӯи шакли хоҷагидорӣ, га 

№ Нишондиҳан-
даҳо 

2010 2014 2017 
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1 Ғалладона  12,63 52,56 34,81 11,80 59,00 29,20 9,33 61,41 29,26 
2 Шолӣ  18,70 69,55 11,75 11,99 70,75 17,27 7,83 78,84 13,32 
3 Картофель 4,60 17,99 77,41 3,95 26,01 70,04 3,77 41,32 54,92 
4 Пиѐз  6,49 49,77 43,74 4,03 60,54 35,43 2,70 68,35 28,94 
5 Сабзӣ  6,79 29,82 63,38 4,66 40,92 54,42 4,24 41,82 53,94 
6 Помидор  5,39 23,13 71,49 4,03 30,02 65,95 3,98 32,82 63,20 
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7 Одиринг  4,58 24,79 70,63 4,01 33,56 62,43 5,43 38,67 55,90 
8 Карами сафед 9,25 23,43 67,32 6,76 35,92 57,31 7,54 37,76 54,70 
9 Полезиҳо 13,21 68,88 17,91 6,32 70,09 23,59 4,84 73,54 21,61 

 Манбаъ: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар солҳои 2010-2018. 

Муқаррар карда шуд, ки истифодаи оқилонаи замин бо маҳсулнокии 
миѐнаи солонаи онҳо муайян карда мешавад. Аз ин рӯ, ҳамаи истеҳсолкунан-
дагони молу маҳсулот саъю кӯшишҳои худро барои афзоиши ҷараѐни 
ҳосилнокии ҳар як бахш равона менамоянд. Маълумотҳои омории солҳои 
охир нишон медиҳанд, ки ҳосилнокии қариб ҳамаи зироатҳои обчакорӣ 
тамоюли болоравиро дорад, тавре ки ин маълумотҳо дар поѐн нишон дода 
шудаанд (ҷадвали 2.3). 

Ҷадвали 2.3 
Ҳосилнокии зироатҳои асосии озуқавории обчакорӣ ба ҳисоби миѐна дар 

корхонаҳои кишоварзии вилояти Хатлон, с/га 
№ Нишондиҳандаҳо  Солҳо  

2010 2012 2014 2016 2017 2018 
1 Ғалладонагиҳо  28,1 29,6 33,8 34,6 35,6 34,9 
2 Шолӣ  33,3 34,3 39,3 41,1 45,8 46,5 
3 Картошка 226,3 222,9 219,0 214,0 163,0 173,4 
4 Пиѐз  218,8 236,7 271,8 277,4 288,7 309,4 
5 Сабзӣ  209,0 227,3 244,1 240,9 255,3 258,1 
6 Помидор  211,9 247,4 259,2 246,0 256,4 268,2 
7 Бодиринг  196,0 214,8 214,8 243,1 253,9 251,2 
8 Карами сафед 189,1 214,7 224,8 228,5 237,4 237,2 
9 Полезиҳо  238,0 249,9 271,0 278,7 283,5 283,9 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар солҳои 2010-2019. 

 

Маълумотҳои дар ҷадвал овардашуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки 
нишондиҳандаҳои соли 2018 нисбат ба нишондиҳандаҳои соли 2010 ҳосилнокии 
зироатҳои ғалладона ба ҳисоби миѐнаи солона 24,2%, биринҷ - 37,5%, пиѐз - 41,1%, 
сабзӣ - 22,2%, помидор - 26,5%, бодиринг - 28,2%, карами сафед - 25,4%, пелезиҳо - 
19,3% афзудааст. Таҳлили ҳосилнокии майдонҳои кишт дар вилояти 
таҳқиқшаванда нишон медиҳад, ки афзоиши ҳосилнокии маҳсулоти зироатҳои 
обчакорӣ бо тадбирҳои зерин шарҳ дода мешаванд: 

 бо интихоби хуб ва омодасозии замин барои кишти зироат бо назардошти 
мутобиқати онҳо ба навъи муайяни хок; 

 бо кишти тухмиҳо ва ниҳолҳои хушсифат; 
 бо коркарди саривақтии қаторҳо, нурипошӣ ва обѐрӣ; 
 бо муборизаи саривақтӣ бар зидди ҳашаротҳои зараррасон ва бемории 

растаниҳо бо таъмини пурра нест кардани онҳо; 
 бо ҷамъоварии саривақтӣ ва бе талафи ҳосил, инчунин ба ҷои нигоҳдорӣ 

ва ѐ коркард интиқол додани он. 
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Ба ибораи дигар, афзоиши ҳосилнокӣ ба туфайли риояи пурраи технологияи 
парвариши зироатҳои обчакории дар боло овардашуда ба даст омадааст. 

Камшавии ҳосилнокии зирати картошка дар солҳои охир аз сабаби 
паҳншавии бо ном ҳашароти гамбӯсаки колорадоӣ дар майдонҳои зироатҳои 
картошка ба вуҷуд омадааст. 

Таҳқиқот муқаррар намуд, ки дараҷаи ҳосилнокӣ дар ҳашт соли охир (солҳои 
2010-2018) дар шаклҳои хоҷагидорӣ ба таври назаррас тағйирѐбандаанд, тавре ки аз 
маълумотҳои дар зер овардашуда дида мешавад (ҷадвали 2.4). 

Ҷадвали 2.4 
Ҳосилнокии миѐнаи зироатҳои асосии озуқаворӣ дар шаклҳои хоҷагидорӣ 
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1 Ғалладона  23,7 26,5 31,9 27,0 34,5 35,0 30,4 35,4 37,9 
2 Шолӣ  33,5 32,5 38,1 36,4 39,3 41,5 40,5 47,2 41,9 
3 Картошка 179,3 168,4 242,5 201,3 205,5 225,0 169,8 160,4 164,4 
4 Пиѐз  175,8 187,3 260,8 247,0 263,0 289,7 280,7 299,1 265,0 
5 Сабзӣ  188,4 172,9 228,1 235,8 230,1 255,3 251,4 253,5 256,9 
6 Помидор  203,8 177,5 223,7 256,1 215,2 279,5 273,0 241,6 263,1 
7 Бодиринг  183,8 168,0 199,6 235,9 204,8 255,3 266,7 232,9 267,1 
8 Карами сафед 201,7 163,5 196,2 230,8 198,2 240,9 250,5 220,5 247,2 
9 Полезиҳо  191,1 227,0 315,1 201,1 268,9 296,1 237,5 285,4 287,5 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар солҳои 2010-2018. 

Аз маълумоти ҷадвали 2.4 бармеояд, ки дар маҷмӯъ ҳосилнокӣ аз як 
масоҳати маҳсулотҳои зироатии овардашуда, ба истиснои картошка тамоюли 
афзоиш дорад. Дар доираи давраи мушаххас, дараҷаи тағйирѐбии ҳосилнокӣ 
он қадар назаррас нестанд. Дар баъзе ҳолатҳо, дар хоҷагиҳои хусусӣ ва дар 
баъзе ҳолатҳои алоҳида дар хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ҳосилнокии 
баланд дида мешавад. Масалан, ҳосилнокии пиѐз дар соли 2017 дар 
хоҷагиҳои давлатӣ (дар бахши умумӣ) баландтарин аст. Ҳосилнокии 
баландтар дар хоҷагиҳои хонаводагӣ бо иҷрои корҳои саривақтӣ ва босифати 
амалҳои агротехникӣ, истифодабарии нуриҳои минералӣ барои як воҳиди 
масоҳати кишт, ки ба меъѐрҳои илмии асосноккардашуда ва нигоҳубини 
хуби зироат наздик мебошанд, шарҳ дода мешавад.  

Дар ноҳияҳои Кушониѐн ва Ҷалолидин Балхии вилояти Хатлон сатҳи 
истеҳсоли маҳсулотҳои зироатӣ то андозае гуногун аст (замимаи 1, 2): 
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 дар соли 2017 ҳосили зироатҳои ғалладона ва биринҷ ба ҳисоби 
миѐнаи солона дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) 30-
45% нисбат ба соҳаи кишоварзӣ дар тамоми вилоят зиѐдтар аст. Ҳосилнокии 
пиѐз дар давраи мазкур (соли 2017) дар хоҷагиҳои ноҳияи Кушониѐн аз рӯи 
шакли хоҷагидорӣ 6,8-3,6% нисбат ба нишондиҳандаҳои соҳаи кишоварзӣ 
дар вилоят баландтар буда, истеҳсоли карами сафед – 1,5-14,1% ва зироатҳои 
поезӣ – 41,4-17,5%-ро ташкил медиҳанд. 

 сатҳи тағирѐбии ҳосилнокии зироатҳои дар боло зикргардида ба 
таври назаррас аз таҷрибаи кории деҳқон, истеҳсолкунандаи мушаххас, сатҳи 
кордонии ӯ ҷиҳати дастовардҳои технологӣ, инчунин аз ташкили 
самарабахши меҳнат дар парвариши зироатҳои дахлдори ғизоӣ вобастагӣ 
дорад. 

Дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оид ба таъмин намудани корхонаҳои кишоварзии шаклҳои гуногуни 
хоҷагидорӣ бо тухмӣ ва ниҳолҳои хушсифат, нуриҳои минералӣ, маводҳои 
химиявӣ бар зидди ҳашаротҳои зараррасон ва касалиҳои растанӣ, сӯзишворӣ 
ва равғанҳои молиданӣ, инчунин дигар захираҳои зарурӣ ҳаҷми маҷмӯи 
маҳсулоти кишоварзӣ дар давраи таҳлилшаванда (солҳои 2010-2018) 
мунтазам афзоиш меѐбад, ки инро маълумотҳои зерин тасдиқ мекунанд 
(ҷадвали 2.5). 

Ҷадвали 2.5 
Ҷараѐни инкишофи истеҳсоли маҳсулотҳои асосии озуқавории зироатӣ  

дар корхонаҳои кишоварзии вилояти Хатлон, тонна 
 

№  Нишондиҳандаҳо  
Солҳо  Соли 2018 

бо% нисбат 
ба соли 2010  2010 2012 2014 2016 2017 2018 

1 Ғалладона  649617 646538 666199 690159 711015 635457 97,8 
2 Шолӣ  33738 34843 33742 41105 42360 34399 102,0 
3 Картошка 209664 253352 227016 245409 162678 216540 103,3 
4 Пиѐз  145342 199594 244026 316323 337547 402657 277,0 
5 Сабзӣ  100848 128033 173670 167257 178567 205520 203,8 
6 Помидор  117406 154964 185590 189282 203907 245194 208,8 
7 Бодиринг  34716 51334,3 77058,2 95396,3 106258 134682 388,0 
8 Карами сафед 20312 28248 35697 43901 43597 58371 287,4 
9 Полезиҳо  409953 368432 422938 463163 482440 512434 125,0 
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Манбаъ: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар солҳои 2010-2019. 

 
Нишондиҳандаҳои ҷадвали болозикр тамоюли болоравии маҳсулоти 

асосии озуқавории зироатии истеҳсоли ватаниро дар минтақаи таҳқиқша-

ванда нишон медиҳанд. 

Чун, масалан дар соли 2018 истеҳсоли маҷмӯи тамоми намудҳои 

маҳсулоти асосии озуқавории зироатӣ дар вилояти баррасишуда нисбат ба 

нишондиҳандаҳои соли 2010 ба таври назаррас афзудааст, дар корхонаҳо ва 

хоҷагиҳои шолипарварию картошкапарварӣ, ки зироатҳои обчакориро 

истеҳсол мекунанд, ҳосилнокии нисбатан камтар ба мушоҳида мерасанд. 

Афзоиши назарраси истеҳсоли маҳсулот дар бахшҳо ва хоҷагиҳои ба 

парвариши пиѐз, сабзӣ, помидор, бодиринг ва карами сафед алоқаманд ба 

назар мерасад, ки дар он сатҳи афзоиши истеҳсоли маҳсулот дар давраи 

таҳлилшаванда нисбат ба нишондиҳандаҳои соли 2010-ум аз 2,0 то 3,9 

маротиба зиѐд аст. 

Хусусан, афзоиши назаррас дар хоҷагиҳое, ки бо парвариши бодиринг 

машғуланд, мушоҳида мешавад. Соли 2018 дар ин ҷо истеҳсол ба 100 ҳазор 

тонна ва ѐ 3,9 маротиба нисбат ба соли 2010 афзудааст. Афзоиши назаррас 

дар истеҳсоли пиѐз, сабзӣ ва помидор ба назар мерасанд. Ҳамин тавр, соли 

2018 дар вилояти Хатлон истеҳсоли пиѐз нисбат ба нишондиҳандаҳои соли 

2010-ум 357,4 ҳазор тонна ва ѐ 2,8 маротиба зиѐд гардидааст. Мутаносибан 

дар давраи таҳлилшаванда истеҳсоли сабзӣ -104,7 ва ѐ 2 маротиба, помидор -

127,8 ва ѐ 2,1маротиба, карами сафед - 38,1 хазор тонна ва ѐ 2,9 маротиба 

афзудаанд. 

Чунин афзоиши назаррас ба туфайли қисман зиѐд шудани майдони 

кишти ин зироатҳо ва афзоиши ҳосилнокӣ аз як воҳиди масоҳат ба амал 

омадааст. 
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Вобастагии индексҳои ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои асосии 

озуқавории зироати аз миқдори истеҳсоли онҳо дар ҷадвали зерин оварда 

шудааст (ҷадвали 2.6).  

Таблица 2.6 
Ҷараѐни инкишофи истеҳсоли намудҳои асосии маҳсулоти зироатӣ дар 

доираи шаклҳои хоҷагидории вилояти Хатлон (соли 2010 - 100%) 
 

 Намуди маҳсулот Солҳо  
2010 2012 2014 2016 2018 

1 Ғалладона (озуқаворӣ) 100,0 99,5 102,6 106,3 97,8 
2 Шолӣ  100,0 103,3 100,0 122,0 102,1 
3 Картошка 100,0 120,7 108,1 116,8 103,1 
4 Пиѐз  100,0 137,4 167,9 217,7 277,1 
5 Сабзӣ  100,0 127,0 172,3 166,0 209,9 
6 Помидор  100,0 132,0 156,1 161,2 208,9 
7 Бодиринг  100,0 147,8 222,2 274,6 386,2 
8 Карами сафед 100,0 138,9 175,9 216,3 287,7 
9 Полезиҳо  100,0 89,9 103,1 112,5 125,0 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар солҳои 2010-2019. 
 

Маълумотҳои пешниҳодгардида бори дигар тасдиқ менамоянд, ки 

сатҳи тағйирѐбии индекси ҳаҷми маҳсулотҳои асосии озуқаворӣ бо ҳаҷми 

умумии истеҳсоли онҳо дар вилояти мавриди омӯзиш қарордошта бо 

назардошти давраи истеҳсоли онҳо вобастагии зич дорад. 

Таҳқиқотҳо муайян намуданд, ки интихоби маҷмӯии навъҳои асосии 

маҳсулотҳои озуқавории зироатӣ аз рӯи шакли хоҷагидорӣ ба куллӣ фарқ 

мекунанд (ҷадвали 2.7). 

Ҷадвали 2.7 
Маҷмӯи ҳосилнокии умумии маҳсулоти асосии озуқавории зироатӣ  

дар доираи шаклҳои хоҷагидорӣ, тонна 
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1 Ғалладонаӣ  66209 315292 268117 58765 395065 212369 56244 421224 233534 
2 Шолӣ  3250 16008 14481 1449 21316 10977 5214 25384 11762 
3 Картошка 7190 27012 175463 8053 54608 164356 6233 65006 91440 
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4 Пиѐз  7571 61996 75775 8938 142933 92150 8870 239011 89666 
5 Сабзӣ  4850 22141 73858 4642 74254 94774 4602 87497 86468 
6 Помидор  5893 22278 79235 6863,4 47912 130815 7385,2 64903 131619 
7 Бодиринг  1513 8199 25004 2811 23639 50609 4487 38934 62837 
8 Карами сафед 1706 4905 13701 1914 11104 22680 2528 13712 27358 
9 Полезиҳо  39015 255723 115215 16562 273880 132496 16631 340601 125208 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар солҳои 2010-2018. 
 

Нишондиҳандаҳои болозикр нишон медиҳанд, ки на дар ҳамаи солҳои 

таҳлилӣ дар хоҷагиҳои хонаводагӣ на ҳама вақт ҳиссаи вазни хос ҳангоми 

истеҳсоли картошка, сабзӣ, пиѐз, помидор, бодиринг ва карами сафед зиѐдтар 

буданд. Вазни қиѐсии (ҳиссаи) хоҷагиҳои хонаводагӣ аз рӯи маҷмӯи 

маҳсулотҳои номбаргардида дар солҳои 2010 - 2017 чунин буданд: ғалладона 

- 30-22%, биринҷ - 26-40%, картошка - 60-76%, пиѐз - 25-53%, сабзӣ - 50-

73%, помидор - 65-74%, бодиринг - 62-66%, карами сафед - 50-70%. Дар ин 

давра ҳиссаи хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) дар истеҳсоли зироатҳои полезӣ 

(харбуза, тарбуз, каду) 82% аз маҷмӯи умумии маҳсулоти кишоварзӣ дар 

вилоятро ташкил додааст. 

Афзоиши ҳосили умумии маҳсулотҳои зироатҳои полизӣ ва каме 

баланд шудани нархи миѐнаи фурӯши як воҳиди маҳсулоти умумии 

озуқавории зироатҳои полизӣ дар минтақаи таҳқиқшаванда ба таври назаррас 

зиѐд гардидааст, тавре аз маълумотҳои дар поѐн овардашуда мушоҳида 

мешаванд, (ҷадвали 2.8). 

Ҷадвали 2.8 
Маҷмӯи умумии маҳсулотҳои озуқавории зироатӣ  

(бо нархҳои соли 2018), ҳазор сомонӣ 
Нишондиҳандаҳо  2010 2012 2014 2016 2018 

Маҳсулоти озуқавории 
зироатӣ - ҳамагӣ 7062753,2 Ҳамаи категорияҳои хоҷагидорӣ  

7243849,4 7391683,1 7559857,5 8041615 
Маҳсулоти озуқавории 
зироатӣ - ҳамагӣ 332212,2 Аз ҷумла, бахши ҷамъиятӣ  404744,3 342486,9 351268,6 326170 
Маҳсулоти озуқавории 
зироатӣ - ҳамагӣ 2933712,1 Хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)  4127036,9 2993583,8 3054677,4 3412758,1 
Маҳсулоти озуқавории 
зироатӣ - ҳамагӣ 3796828,9 Хоҷагиҳои аҳолӣ 3509834 3907778,7 3985737,1 3820929,4 

Манбаъ: ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои агентиии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар солҳои 2010-2019. 
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Истеҳсоли маҳсулотҳои асосии озуқавории зироатӣ дар замимаҳои 3 ва 

4 оварда шудаанд. Маълумот дар замимаҳои 3 ва 4 нишон медиҳанд, ки 

ҳангоми истеҳсоли маҳсулоти асосии озуқавории зироатӣ ҳиссаи хоҷагиҳои 

аҳолӣ дар ҳаҷми умумии истеҳсол дар ноҳияҳои Кушониѐн ва Ҷ.Балхӣ аз 

шаклҳои дигари хоҷагидорӣ хеле зиѐданд. Танҳо миқдори зиѐди зироатҳои 

полезии (харбуза, тарбуз, каду) истеҳсолшуда ба хоҷагиҳои деҳқонӣ 

(фермерӣ) тааллуқ доранд. 

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки афзоиши ҳаҷми талабот ба маҳсулоти 

асосии озуқавории зироатӣ, пеш аз ҳама бо афзоиши солонаи шумораи аҳолӣ 

вобастагӣ дорад. Тибқи маълумотҳои дурнамо шумораи аҳолии вилояти 

Хатлон то соли 2020 аз 4,2 миллион нафар зиѐд хоҳад шуд. Маҳз аз ин рӯ, дар 

«Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030» мавқеъи махсус ба 

таъмини аҳолии ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он бо озуқаворӣ тавассути афзоиши 

истеҳсоли маҳсулоти ватании баландсифат дода шудааст. Аз ин рӯ, афзоиши 

бисѐркаратаи истеҳсоли маҳсулотҳои асосии озуқавории зироатӣ аз қабили 

гандум, биринҷ, картошка, пиѐз ва як қатор навъҳои дигар ба нақша гирифта 

шудааст. Бинобар ин, тадбирҳо барои тезонидани афзоиши истеҳсоли 

маҳсулоти озуқаворӣ пешбинӣ гардидаанд. 

Ибрози чунин андешаро зарур мешуморем, ки қонеъгардонии пурраи 

эҳтиѐҷоти аҳолӣ ба озуқаворӣ ва соҳаи саноат ба ашѐи хом бо афзоиши 

назарраси истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба даст оварда мешавад. Чаро 

маҳз таваҷҷуҳи ҷиддӣ ба зарурати истифодаи пурраи захираҳо ҷиҳати кам 

кардани арзиши аслии маҳсулот, баланд бардоштани самаранокии 

истеҳсолоти кишоварзӣ бояд дода шавад? Таъминот дар асоси техникаи 

муосир ва технологияҳои инноватсионӣ, афзоиши бемайлони ҳосилнокии 

меҳнат дар тамоми соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ, алахусус дар соҳаи 

зироатпарварӣ яке аз вазифаҳои асосии истеҳсолкунандаи молу маҳсулотро 

ташкил медиҳад. 
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Афзоиши минбаъдаи ҳосилнокии меҳнат дар соҳаи зироатпарварӣ бояд 

ба истифодаи на танҳо дастовардҳои илмии ватанӣ ва пешрафти технологӣ, 

балки ба таҷрибаи ҷаҳонӣ асос ѐбад. Ҳангоми истифодабарии васеъи 

механиконидани истеҳсолот ҳосилнокии меҳнат метавонад бешубҳа афзоиш 

ѐбад ва ҳосилнокии баланди меҳнат бошад, ногузир боиси хароҷоти қувваи 

корӣ барои як воҳиди маҳсулот ва аз ҳар як гектари кишт мешавад. Бинобар 

ин, коҳиш додани хароҷот аз ҳисоби ҷорӣ намудани технологияҳои 

инноватсионӣ ва механиконии ҳамаҷонибаи равандҳои истеҳсолӣ дар 

иқтисодиѐти хоҷагиҳои зироатпарварӣ аҳамияти ҳалкунанда дорад. Ин 

бештар ба сабзавотпарварӣ дахл дорад, ки маҳсулоти онҳо дар байни мардум 

талаботи зиѐд доранд. 

Айни замон, асосҳои методологии ҷойгиршавии сабзавотпарварӣ ва 

ҳавасмандгардонии моддӣ барои кормандон то ҳол ба таври кофӣ омӯхта ва 

таҳия карда нашудаанд. Сабзавотпарварӣ - соҳаест, ки зиѐда аз даҳҳо ва 

ҳамон миқдори зироатҳои дигарро бо технологияҳои гуногуни истеҳсолӣ ва 

сатҳҳои гуногуни механизатсиякунонӣ дар бар мегирад. Хусусиятҳои 

муайяне мавҷуданд, ки имконият медиҳанд сабзавотпарвариро ба соҳаи 

алоҳидаи истеҳсолоти зироатпарварӣ ҷудо намуд ва барои таҳлили ҳолати 

онҳо муносибати инфиродӣ талаб карда мешавад. Хусусиятҳои сабзавот-

парварӣ ҳамчун соҳаи мустақил тибқи нақша ба тариқи зерин сурат мегирад 

(расми 5). 
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 Расми 5. Хусусиятҳои сазавотпарварӣ ҳамчун соҳаи алоҳидаи зироатпарварӣ 

 

Аз нуқтаи назари ҳосилнокӣ, маҳсулотҳои зироатпарварӣ хеле 
зудтайѐршаванда буда, хароҷоти зиѐди молиявӣ ва қувваи корӣ, инчунин 
сармоягузории назаррасро ба ҳар 1 гектар майдони кишт ва ҳосили умумии 
арзиши баланди маҳсулотро барои 1 гектар талаб менамоянд. 

Ҳамин тариқ, на танҳо сабзавотпарварӣ дар маҷмӯъ баланд шудани 
хароҷоти меҳнати зинда ва моддиро барои 1 гектар майдони кишт талаб 
менамояд, балки тағйир додани сохтори зироатҳои сабзавотпарварӣ ва 
такмил додани технологияи парвариши онҳо, баланд бардоштани сатҳи 
шиддатнокии онро пешбинӣ менамояд. 

Маълум аст, ки сабзавотҳо маҳсулоти ғизои тағйирнопазир, манбаи 
витаминҳо ва моддаҳои минералӣ мебошанд, ки дар мубодилаи организми 
инсон ва микроэлементҳо дар ташаккули ферментҳо ва гормонҳои ҳаѐтан 
муҳими инсон нақши муҳим мебозанд. Сабзавотҳо инчунин дорои бисѐр 
моддаҳои хушбӯй ва хуштаъм буда, дар баъзе мавридҳо моддаҳои махсус – 

Хусусиятҳои соҳаи сабзавотпарварӣ 
Особенности отрасли овощеводства 

Сабзавотпарварӣ шумораи зиѐди 
растаниҳои як, ду ва бисѐрсоларо 

мепайвандад, ки бо хосиятҳои 
биологӣ ва хоҷагидорӣ фарқ 

мекунанд. 

Аксари сохтори сазавотҳо 
тавассути кӯчатшинонӣ парвариш 

карда мешаванд, ки иншоотҳои 
махсуси култиватсиониро талаб 

менамояд 

Мавҷудияти қабати ҳифзшаванда 
барои парвариши сабзавотҳо дар 

давраи ғайри мавсимӣ  

Истифодаи васеъи маводҳои 
полимерӣ барои парвариши сабзавоти 

барвақтӣ ва кӯчатҳо 

Талаботи баланди аксари зироатҳои 
сабзавотӣ ба об ва хоки серҳосил 

Технологияи истеҳсолотии мураккаби 
аз зироатҳои алоҳида ба таври 

назаррас фарқкунанда, ки 
механиконии парвариши онҳоро 

мушкил менамояд 

Меҳнатталабии баланди 
зироатҳои сабзавотӣ 

Эҳтиѐҷоти баланд ба фондҳои 
истеҳсолӣ (дегхонаҳо, гармхонаҳо, 

захираи замин, анборҳо ва ғ.) 

Коркарди як қисми маҳсулот дар макони 
истеҳсоли он ва зарурияти нигоҳдории 

қисми сабзавотҳо, муддати тӯлонӣ хране-
ния части овощей 
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фитонсидҳоро доранд, ки микроорганизмҳои зарароварро пурра нест 
менамоянд. Сабзавотҳоро бо сифатнокии баланди ғизонокӣ, хуштаъмӣ, 
парҳезӣ ва дорувории онҳо, чашмаи саломатӣ номидаанд. Аѐн аст, ки 
вилояти Хатлон дар минтақаи ҷанубу шарқӣ ҷумҳурӣ, ҳамчун минтақаи 
истеҳсоли сабзавоти барвақтӣ интихоб карда шудааст. Дар вилояти Хатлон 
чунин шаҳрҳо ба монанди Бохтар, Норак, Левакант, Данғара, Панҷ, Кӯлоб ва 
бисѐр шаҳрчаҳое мавҷуданд, ки талаботи онҳо ба сабзавот хеле зиѐд аст. 

Дар ҷумҳурӣ Барномаи давлатӣ қабул шудааст, ки таъминоти пурраи 
эҳтиѐҷоти аҳолиро ба маҳсулоти хушсифати сабзавоти истеҳсоли ватанӣ то 
соли 2020 пешбинӣ менамояд. Дар робита ба ин, тақсимоти оқилонаи 
истеҳсоли маҳсулоти сабзавотҳо на танҳо як ҷанбаи парвариши молии 
муайяни зироатҳо дар шароити мусоиди агроиқлимии вилояти Хатлон ба 
ҳисоб меравад, балки масъалаи муттамарказ кардани заминаи зарурии 
моддию техникӣ ва мавҷудияти корхонаҳои коркардро барои ин маҳсулоти 
зудвайроншаванда ба миѐн меорад. 

Яке аз омилҳои асосии муайянкунандаи тақсимоти оқилонаи маҳсулоти 
озуқавории зироатӣ дар ноҳияҳои иқтисодӣ-ҷуғрофии вилоят ин мавҷудияти 
шароити мусоиди иқтисодӣ ва хокию иқлимӣ мебошад. Тибқи ин нишон-
диҳандаҳо ҳудуди вилояти Хатлон барои парвариши қариб ҳама намуди 
зироатҳои сабзавоти барвақтӣ хеле муносиб аст.  

Дар шароити гузариш ба муносибатҳои бозаргонӣ, васеъ намудани 
истеҳсоли сабзавот барои ҳалли масъалаи амнияти озуқаворӣ на танҳо аз 
ҷиҳати миқдори он, гарчанде дар ин марҳила ин масъала муҳимтарин аст – 
ин зиѐд кардани истеҳсоли онҳо аз рӯи навъҳо яке аз муҳимтарин мебошад. 
Мулоҳизаҳо набояд ҷой дошта бошанд - пиѐзро бо картошка ва равғани рас-
таниро бо шарбати помидор иваз кардан мумкин нест. Аз ин рӯ, ҳамаи 
маҳсулоти зироатӣ бояд дар сабади истеъмолкунандагон мавҷуд бошад. 

Дар шароити кунунӣ бозори фурӯши маҳсулот нақши асосиро мебозад. 
Ба инҳо пеш аз ҳама, шаҳрҳои Бохтар, Кӯлоб, Левакант ва ғайра дохил меша-
ванд, ки дар ин шаҳрҳои вилояти мавриди таҳқиқ қарордошта ба сабзавот 
эҳтиѐҷот хеле зиѐд аст. Талаботи афзоянда истеҳсолкунандагонро водор 
месозад, ки ҳаҷми истеҳсоли сабзавотро ба таври назаррас афзоиш диҳанд. 
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Аз ин рӯ, яке аз шартҳои асосии ноил шудан ба натиҷаи дилхоҳ ташкили ис-
теҳсоли маҳсулоти рақобатпазир мебошад. 

Таҳқиқотҳо муайян намуданд, ки сабзавотҳои барвақтии дар вилояти 
Хатлон истеҳсолшуда, ба монанди пиѐз, помидор, бодиринг, карами сафед ва 
як қатор маҳсулотҳои дигари ғизоӣ, нисбат ба маҳсулотҳои аз Ҷумҳурии 
Исломии Эрон, Ҷумҳурии Туркия ва дигар кишварҳо воридшаванда сифати 
баланд доранд. Ин далели боварибахшро доштани сатҳи талаботи зиѐд дар 
бозорҳои Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Қазоқистон ва як қатор кишварҳои 
дигар (ҷануби хориҷӣ) тасдиқ менамояд. 

Ҳамзамон омӯзиши масъалаи ташаккули зермаҷмааи минтақавии 
озуқаворӣ аҳамияти хосро касб намудааст. Вазъи мавҷудаи демографӣ 
зарурияти ҳалли масъалаи озуқавориро дар дохили ҷумҳурӣ, ҳатто аз ҳисоби 
баъзе заминҳои пасттарини пахтакорӣ ба намудҳои серталаби маҳсулот 
тақозо менамояд. Минтақаи Кӯлобро метавон ба истеҳсоли ғалладонагӣ, 
меваҷот ва минтақаи Бохтарро ба истеҳсоли сабзавотҳои барвақтӣ, зироатҳои 
полезӣ ва ситрусӣ мансуб медонанд. Аз ин ҷо, зермаҷмааҳои озуқавории ин 
минтақаҳо бояд на танҳо вазифаҳои дохилиминтақавӣ ва умумиҷумҳуриявӣ, 
балки тақсимоти миқдори муайяни маҳсулотро барои содирот ҳаллу фасл 
намоянд. 

Масъалаҳои ташаккули зермаҷмааи минтақавии озуқаворӣ бо вазифа-
ҳои таъхирнопазири рушди махсуси иқтисодӣ ҳамоҳанг мебошанд. Зеро, 
таъминоти минтақаҳо бо озуқаворӣ аз сабаби ақибмонии баъзе намудҳои 
алоҳидаи маҳсулот ва суръати истеҳсоли онҳо аз баландшавии суръати 
афзоиши аҳолӣ дар ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он мушкилтар мегардад. 

Ҳамин тариқ, гузариш ба муносибатҳои бозорӣ дар Тоҷикистон ва 
ҳалли вазифаи муҳимтарин - баланд бардоштани сатҳи зиндагии тамоми 
аҳолии ҷумҳурӣ ва минтақаҳои онро пурра ҳал накардааст. Бешубҳа, 
мушкилоти мазкур таҳияи консепсияи мушаххасро талаб мекунад - 
тарҳсозии рушди боустувори иқтисоди миллӣ ва минтақаҳои онро бо 
назардошти афзоиши босуръати аҳолӣ ва захираҳои маҳдуди замин, молиявӣ 
ва ғайра. 

Ҳолати рушди истеҳсоли зироатҳои обчакорӣ дар қатори ноҳияҳои 
минтақаи мавриди таҳқиқ қарогирифта хеле фарқкунанда мебошанд, инро бо 
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маълумоти мавҷуда дар минтақаҳои алоҳида исбот кардан мумкин аст 
(замимаҳои 1, 2, 3, 4). 

 

2.2. Сатҳи истифодаи заминаи моддию техникӣ ва захираҳои меҳнатӣ 
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он ҳам дар таърихи умумӣ ва ҳам 
дар ташаккули заминаи «нав»-и моддию техникии устувори кишоварзӣ, 
ҷумҳурии нисбатан ҷавон мебошад. Аммо, нишондиҳандаҳои баланди соҳаи 
зироатпарварӣ, ки тибқи андозаҳои таърихӣ дар муддати нисбатан кӯтоҳ 
(солҳои 1997-2018) ба даст омадаанд, боиси эҳтиром мебошад. Дар минтақа 
раванди таҳкими заминаи моддию техникии соҳаи кишоварзӣ бо назардошти 
хусусиятҳои на танҳо соҳаҳо, балки гуногунрангии зироатҳо низ ҷараѐн 
дорад. 

Таҳлили амиқи омилҳои муҳимтарини интенсификатсиякунонии кишти 
замин ҳамчун пояҳои асосии иқтисодиѐти аграрӣ, инчунин муайян кардани 
марҳилаҳои асосии рушди он аз такмили техникаву технологияҳои истеҳсолӣ 
дар иқтисоди бозорӣ шаҳодат медиҳанд, ки дар маҷмӯъ имкон медиҳад 
моҳият ва мантиқи соҳаи кишоварзии намуди устувор беҳтар дарк карда 
шавад. Ана барои чӣ масъалаҳои вазъи рушди заминаи моддию техникии 
бахши кишоварзӣ ва соҳаи он ҳамчун мушкилоти калидӣ дар рушди 
минтақаҳо ва алахусус иқтисодиѐти миллии онҳо ба миѐн гузошта мешаванд. 

Ба ақидаи мо, инъикоси ин равандҳо ҳам барои назарияи иқтисодӣ ва 
ҳам амалияи иқтисодӣ хеле муҳим аст. Гарчанде ки дар минтақаҳо як қатор 
хусусиятҳо ва арзишҳои муҳими иқтисоди бозаргониро (шаклҳои ташаккул-
ѐфтаи бозори воситаҳои истеҳсолот, моликияти хусусӣ, институтҳои демо-
кратӣ ва ғайра) ҳанӯз пурра татбиқ накардаанд, аммо тамоюли мустаҳкам 
намудани заминаи моддию техникии бахши аграрӣ «саноатикунонӣ»-и он бо 
қувваи худӣ ва бо кӯмаки бозор онҳо акнун ба кушодани роҳҳои нав шурӯъ 
мекунанд, вазифа ва дурнамои саноатикунонии соҳа таҳлили ин масъалаҳоро 
муҳим арзѐбӣ менамояд. 

Дар шароити ҳозира яке аз вазифаҳои асосии рушди минбаъдаи 
иқтисодиѐт – ин баланд бардоштани самаранокии бахши зироатпарварӣ дар 
асоси истифодаи пурраи иқтидори мавҷудаи истеҳсолӣ мебошад. Аз ин рӯ, 
масъалаи истифодаи самараноки техникаҳои кишоварзӣ танҳо дар заминаи 
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он ва дар робита бо мушкилоти умумии самаранокии соҳаи кишоварзӣ дар 
маҷмӯъ ва зироатпарварӣ метавонад баррасӣ карда шавад. 

Роҳи муҳимтарини пешрафти илмӣ ва техникӣ дар истеҳсоли 
зироатпарварӣ механиконӣ ва автоматикунонӣ ба ҳисоб меравад. Он дар 
заминаи ҷорӣ намудани низомҳои нави мошин ва механизмҳои кишоварзӣ 
амалӣ карда мешавад. Равандҳои технологӣ дар зироатпарварӣ бо 
пайдарпаии муайян дар тамоми мавсими кишт иҷро карда мешаванд. 
Самаранокии истифодаи технология ва технологияҳои инноватсионӣ дар 
маҷмӯъ, бо афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, афзоиши ҳосилнокии 
зироатҳои кишоварзӣ, ҳосилнокии меҳнат, беҳтар кардани сифати маҳсулот, 
кам кардани талафот ва дар натиҷа кам шудани арзиши аслии маҳсулот ва 
ғайра ифода карда мешавад. 

Дар шароити имрӯза, таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти озуқавории 
истеҳсоли ватанӣ дар ҳаҷм ва сифат, вазифаи муҳими умумидавлатӣ ба ҳисоб 
меравад. Аз ин рӯ, рушди устувор ва муназзами маҷмааи агросаноатии 
ҷумҳурӣ ва бозорҳои он афзалиятнок арзѐбӣ мегардад. Маҳз, устуворнокии 
бозори озуқаворӣ, алалхусус маҳсулоти растанипарварӣ шарти зарурии 
рушди соҳаи кишоварзӣ дар маҷмӯъ, мебошад. Дараҷаи некӯаҳволии аҳолӣ 
аз руши бисѐр бахшҳои кишоварзӣ аз ҳолати он вобаста аст. Барои нигоҳ 
доштани суботнокӣ дар ин бозор пешниҳод карда мешавад, ки тамоми 
тадбирҳои зарурие, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарони 
бозорҳо ба нақша гирифтаанд, истифода бурда шаванд. 

Дарк кардан муҳим аст, ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, 
шумораи коргарони дар ин соҳа машғул, самаранокии хароҷоти моддӣ ва 
молиявӣ бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ дар вилоят, иштироки 
вилоят дар бозорҳои кишоварзӣ, мустаҳкам намудани мавқеи вилоят дар 
тақсимоти ҷумҳуриявии меҳнат умуман ва пурра аз заминаи техникии нав 
вобаста мебошад, то ки ба муносибатҳои бозорӣ мувофиқ бошанд. 

Ташаккули заминаи нави техникии истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ 
ва дарѐфти роҳҳои беҳтарини истифодаи самарабахши онҳо ифодаи 
мушаххаси худро дар механиконии васеъи равандҳои ташкили меҳнатӣ 
меѐбад. 
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Айни замон, заминаи техникии бахши соҳаи кишоварзӣ дар бисѐр 
самтҳо рушд карда истодааст, ки ҳар кадоми онҳо на дар алоҳидагӣ, балки 
дар баробари дигарон фаъолият доранд. Аммо, бо мақсади нишон додани 
зарурият ва муҳимиятнокии ин ѐ он самти мушаххаси рушди заминаи 
техникии истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ ва баланд бардоштани 
самаранокии он, аз ҷиҳати методологӣ баррасӣ намудани муҳимтарини онҳо 
дурусттар хоҳад буд: таъминоти воситаҳои истеҳсолоти саноатӣ ва дар 
заминаи онҳо рушди механиконӣ дар маҷмӯъ, электрификатсиякунонӣ ва 
ғайра дар соҳаҳое, ки соҳаи дуввуми маҷмааи агросаноатии ҷумҳуриро 
ташкил медиҳанд. 

Вазъи ҷории заминаи техникии корхонаҳои кишоварзӣ дар вилояти 
Хатлон дар ҷадвали зерин нишон дода шудааст (ҷадвали 2.9). 

Ҷадвали 2.9 
Ҷараѐни инкишофи таъминоти техникӣ дар бахшҳои асосии зироатпарварӣ 

дар ноҳияи Ҷ. Балхии вилояти Хатлон 
 

 
№ Нишондиҳандаҳо  

Н
ор

ма
 Солҳо  2018 

год в % 
к 1991 
году 

1991 2010 2012 2014 2016 2018 

1 Таъминот бо тракторҳо ба 
1000 га замини кишт, адад 43,2 58,2 18,2 17,7 13,7 36,6 38,8 66,7 

2 Сарборӣ ба 1 трактор, га 22,1 16,9 54,7 56,3 72,4 27,3 25,7 152,1 

3 
Таъминот бо комбайнҳои 
ғаллағундорӣ ба 1000 га 
замини кишт, адад 

17,3 19 6,8 6,8 6,06 12,25 15,2 80,0 

4 Сарборӣ ба 1 комбайн, га 127,0 52,6 147,4 147,5 164,9 160,4 68,6 124,7 
Манбаъ: ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои агентиии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар солҳои 2010-2019. 
 

Соли 2018 дар корхонаҳои кишоварзии вилояти Хатлон шумораи ҳама 
намуд тракторҳои таъинотӣ нисбат ба соли 1981 қариб 2 маротиба кам шудаанд. 

Дар 9 соли охир бошад, сатҳи таъминот бо тракторҳо каме беҳтар гардидааст. 

Таҳлили маълумотҳои оморӣ нишон медиҳанд, ки дар соли 1991 шумораи 
тракторҳои гуногунтамға дар корхонаҳои кишоварзии минтақаи таҳқиқшуда аз 

меъѐри муқаррарӣ 34,7 фоиз зиѐд мебошад. Дар давраи солҳои 2010-2014 ин 

нишондиҳанда то ба вазъияти офатбор афтодааст, яъне 3,2-4,2 маротиба. Ба 

ибораи дигар, таъминот бо тракторҳо ба ҳар 1000 гектар замини корам нисбат ба 
меъѐр 2,2-3,1 маротиба кам шудааст. 
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Таъминоти хоҷагиҳо (истеҳсоли зироатҳо) дар давраи таҳлилшаванда бо 
комбайнҳои ғаллағундорӣ 2,2-3,0 маротиба коҳиш ѐфтааст. Аз соли 2016 

инҷониб, таъминот бо тракторҳо ва шумораи онҳо аз ҳисоби комбайнҳои 

ғаллағундорӣ каме афзоиш ѐфтаанд. Таъминоти техникӣ ба ҳисоби миѐна дар 
давраи таҳқиқотӣ (солҳои 2010-2018) тавассути воситаҳои механикии дар 

ҷадвал нишондодашуда 54,3-57,8 фоизро ташкил дод. Ин таъминот ба афзоиши 
андаке сарборӣ ба як воҳиди мошинҳо оварда расонидааст. Масалан, дар солҳои 

2010-2014 сарборӣ ба як трактор ва комбайни ғаллағундорӣ дар муқоиса бо 
нишондиҳандаҳои меъѐрӣ 2,8-1,2 маротиба афзудааст. 

Аммо, дар солҳои 2010-2018 бо сабаби каме беҳтар шудани сатҳи 

таъминоти хоҷагиҳо бо тракторҳо ва комбайнҳои ғаллағундорӣ, сарборӣ ба як 
мошин 87,2 фоизро аз нишондоди меъѐрӣ ташкил додааст. 

Тамоюли фарсудашавии таҷҳизотҳои техникӣ, афзоиши сарборӣ ба баъзе 
намудҳои техника дар муқоиса бо нишондиҳандаҳо дар минтақаҳои ҷумҳурӣ 

барои солҳои 2016-2018 (ба ҳисоби миѐна) ба таври возеҳ ба назар мерасад, чӣ 
тавре инро аз маълумоти дар зер овардашуда мушоҳида кардан мумкин аст ( 

ҷадвали 2.10)  
Ҷадвали 2.10 

Нишондиҳандаҳои муқоисавии муҷаҳҳазгардонии техникии соҳаи 
зироатпарварӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон  

дар солҳои 2016-2018 (ба ҳисоби миѐна) 
 

№ Нишондиҳандаҳо  Вилояти 
Суғд 

Вилояти 
Хатлон НТМ Дар ҷумҳурӣ  

1 Таъминот бо тракторҳо ба 1000 га 
майдони кишт, адад 38,7 38,8 55,7 41,2 

2 Сарборӣ ба 1 трактор, га 25,7 25,7 17,9 24,2 

3 Таъминот бо комбайнҳои ғаллағундорӣ 
барои майдони кишти 1000 га, адад 7,3 15,2 11,07 9,8 

4 Сарборӣ ба 1 комбайн, га 138 65,6 93,3 101 

5 
Таъминот бо комбайнҳои 
картошкағундорӣ ба 1000 га майдони 
кишт, адад 

8,0 0,6 6,7 5,3 

6 Сарбории ба 1 комбайни 
картошкағундор, га 125 163,8 148 157,7 

Манбаъ: ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои агентиии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар солҳои 2016-2019. 
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 Нишондиҳандаҳои муқоисавии таъминот бо техника дар соҳаи зироат-

парварӣ дар доираи минтақаҳои ҷумҳурӣ фарқияти назаррасро нишон 

медиҳанд. Ҳамин тариқ, нишондиҳандаҳои таъминоти техникӣ дар солҳои 

2016-2018 дар соҳаи кишоварзии Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ - 43,6% нисбат ба 

нишондиҳандаҳо дар вилоятҳои Суғд ва Хатлон ва ѐ 35,2% аз 

нишондиҳандаи миѐна дар ҷумҳурӣ зиѐданд. Бинобар ин, сарбории воқеӣ ба 

як трактор дар НТҶ нисбат ба вилоятҳои Суғд ва Хатлон 30,3% камтар 

мебошад. Сатҳи таъминоти хоҷагиҳо бо комбайнҳои ғаллағундорӣ дар 

минтақаҳо ба куллӣ фарқ менамояд. Масалан, сатҳи таъминоти хоҷагиҳо бо 

комбайнҳои ғаллағундорӣ дар вилояти Хатлон нисбат ба вилояти Суғд 2,1 

маротиба зиѐд аст. Мутаносибан НТҶ ба 38,1% ва ҳаҷми миѐна бошад, дар 

ҷумҳурӣ 55,1% -ро ташкил медиҳад. Ин аз мутамарказ будани қисми зиѐди 

майдони кишти зироатҳои ғалладона дар хоҷагиҳои деҳқонии вилояти 

Хатлон вобастагӣ дорад. Мутаносибан, сарборӣ ба як комбайни ғаллағундорӣ 

камтар аст ва сатҳи таъминот баландтар аст ва баръакс.  

Агар ба инобат гирем, ки зиѐда аз 60% техникаҳои мавҷуда дар 

минтақаи таҳқиқшуда аз ҷиҳати техникӣ кӯҳна шудаанд ва тақрибан 80% дар 

асл фарсуда гардидаанд, пас манзараи умумӣ ғамгинкунанда мебошад. Ва бо 

назардошти он, ки аз нуқтаи назари сифат дар муқоиса бо техникаҳои хориҷӣ 

мо ду насл қафо мондаем ва фарқият  метавонад дар оянда боз ҳам афзоиш 

ѐбад, хато намекунем. 

Маълум аст, ки сифати рушди истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 

мустақиман аз реҷаи истифодабарии базаи техникии истеҳсолот, ба ибораи 

дигар аз захираҳо вобастагӣ дорад. Ҳамин тариқ, таҳлили мустақими 

истифодаи воситаҳои техникӣ ва дигар захираҳо дар соҳаи кишоварзӣ имкон 

медиҳад, ки тамоюлҳои самаранокии истеҳсолоти кишоварзиро пурра ва 

амиқ таҳлил намоем. 

Идомаи тамоюлоти кунунии рушди сусти ММД аз суст гардидани 

заминаи моддию техникии соҳаи кишоварзӣ шаҳодат медиҳад. Ин ҷо сухан 
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дар бораи таҳияи сиѐсати нави «микросаноатикунонӣ»-и деҳа (бо қувваи 

худӣ) меравад, гарчанде ҷумҳурӣ бо вуҷуди истеҳсоли асосан пахта 

корхонаҳои саноатии истеҳсоли тракторҳо, комбайнҳо ва техникаҳои хурди 

кишоварзиро барои қонеъ кардани ниѐзҳои худ надошт. Айни замон, дар 

ҷумҳурӣ истеҳсоли тракторҳои ватанӣ барои таъмини эҳтиѐҷоти кишоварзии 

кишвар таъсис дода шуда истодаанд. 

 Дар тӯли давраи таҳқиқотӣ ба таври назаррас сатҳи корҳои 

механиконидашуда ҳам дар соҳаи кишоварзӣ дар маҷмӯъ ва ҳам дар рушди 

истеҳсоли пахтакорӣ коҳиш ѐфтааст, ки дар он ҷо истеҳсоли пахта - ашѐи 

хом дар тӯли солҳо паст гардидааст, тақрибан ба таъминоти техникии соҳа 

мутаносиб аст. Маълумотҳо вобастагии назаррасро байни таъминоти 

техникии соҳа ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро нишон медиҳанд. Дар соли 

2018 нисбат ба соли 1991 парки тракторҳо 42,9% коҳиш ѐфта, мутаносибан 

мошинҳои ҷамъоварии пахта 71,2%, тозакунакҳои пахта 63,0%. Дар ин давра 

ҳосилнокӣ 30,8% ва ҳосили умумии пахтаи хом 31,6% паст гардидааст. 

Тибқи маълумотҳои Корпоратсияи ҷумҳуриявии «Мадад» дар 

хоҷагиҳои коллективии вилояти калонтарин - Хатлон зиѐда аз 78% тракторҳо 

ва тақрибан 71% парки мошинҳои автомобилӣ дар тӯли 10 сол истифода 

шудаанд. 

Имрӯзҳо вазъи таъминот бо техникаҳои ҳосилғундорӣ боиси ташвиш 

гардидааст. Тибқи иттилои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соли 2018 танҳо аз 1038 комбайнҳои ғаллағундорӣ танҳо 465 

адад, аз 1408 комбайнҳои хошокдаравӣ танҳо 307 комбайн ва аз 868 

комбайнҳои пахтағундорӣ бошад, танҳо 112 адад ба ҷамъоварии ҳосил омода 

буданд. Қайд кардан муҳим аст, ки кам гардидани техникаҳои ҳосилғундорӣ 

ҳамон даврае ба амал омадааст, ки дар назди ҷумҳурӣ масъалаҳои таъмини 

амнияти ғалладона ба таври қатъӣ гузошта шудааст. 

Дар шароити кунунӣ ба ақидаи Ш.Базаров такя менамоем, ки қайд 

намудааст: «Дар шароити мавҷудияти хоҷагиҳо ва бо назардошти 
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гаронарзишии техникаҳои кишоварзӣ - нигоҳдории техникаҳои мавҷуда дар 

ҳолати коршоям, таъмири техникаҳои барқарорнашаванда ва барқарорсозии 

техникаҳои аз эътибор соқитгардида самти амалан номатлуб барои рушди 

низоми истифодабарии мошинҳои Тоҷикистон дар дурнамои пешбинишуда 

ба ҳисоб меравад» [17]. 

Ҳамин тариқ, маҷмааи агросаноатии минтақа амалан ба «кишоварзии 

нав» табдил меѐбад, ки дар он бахшҳои нави кишоварзӣ - хоҷагиҳои деҳқонӣ 

(фермерӣ), иҷоравӣ, кооперативӣ ва ассотсиатсияҳои гуногуни хоҷагиҳои 

деҳқонӣ ва шабакаи васеъи фаъолияти соҳибкорӣ амал мекунанд. Дар чунин 

шароит аз рушди оқилона ҷиҳати минбаъд баланд бардоштани сатҳи таъми-

ноти техникии истеҳсолоти кишоварзӣ, хусусан сохторҳои нави хусусӣ ва 

кооперативӣ, инчунин нигоҳ доштани омодагии баланди техникии мошинҳо, 

ба ибораи дигар барои амалӣ намудани сиѐсати воқеии «микроиндустриа-

лизатсиякунонӣ»-и соҳаи кишоварзӣ аз бисѐр ҷиҳат рушди минбаъдаи соҳаи 

кишоварзӣ, самаранокии он, таъмини амнияти озуқавории ҷумҳурӣ вобастагӣ 

дорад.  

Ташкили базаи нави техникии бисѐрсоҳавии истеҳсолоти кишоварзӣ 

инчунин ба фароҳам овардани заминаи боустувори таъмиру нигоҳдорӣ, яъне 

хизматрасониҳои техникии кишоварзиро талаб менамояд. Шарти муҳимта-

рин барои ба даст овардани даромади зиѐд истифодабарии хизматрасониҳои 

истеҳсолию техникии соҳаи кишоварзӣ ва тавозуни технологии захираҳое 

мебошад, ки онро ташкил медиҳанд. 

Далели мавҷуд надоштани тавозуни техникӣ ва технологиро дар соҳаи 

кишоварзии вилояти Хатлон ҳиссаи мошинҳо ва таҷҳизотҳо (ба истиснои 

дастгоҳҳои интиқол, воситаҳои нақлиѐт, асбобу анҷомҳои истеҳсолот ва 

хоҷагидорӣ) дар соли 2018 тасдиқ менамояд, ки танҳо 14,6%-ро аз воситаҳои 

асосии истеҳсолӣ ташкил медиҳанд. Дар Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико ин 

нишондиҳанда ба 52% баробар аст.  
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Чунин номутавозинии зиѐд боиси самаранокии пасти истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ дар минтақа мегардад. Ин якчанд дараҷа аз хоҷагиҳои 

ИМА пасттар мебошад: ҳосилнокии меҳнат ба андозаи 8 маротиба бинобар 

сабабҳои ақиб мондани таъминоти техникӣ-технологӣ ва номукаммалии 

механизмҳои иқтисодӣ ба андозаи 4 маротиба ба вуҷуд омадааст. 

Гузаронидани хизматрасониҳои техникӣ ва таъмири ҳар як намуди 

мушаххаси техникаи кишоварзӣ вобаста аз фарсудашавӣ тибқи ҷадвали 

муносиб хеле муҳим мебошад. 

Айни замон заминаи техникии соҳаи кишоварзии вилояти Хатлон 1 

корхонаи махсус, 16 корхонаи таъмиру техникӣ ва 3 нуқтаи хизматрасониҳои 

техникии автомобилиро ташкил медиҳад. 

Норасоии заминаи устувори саноатӣ яке аз сабабҳои асосии суст 

гардидани суръати истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, гузариш ба усулҳои 

интенсивии истифодаи замин ва мустаҳкам намудани мавқеи кишоварзӣ дар 

сохтори иқтисодиѐти миллӣ ба ҳисоб меравад. Далели нишондиҳандаҳои 

мазкур кофӣ мебошад, ки таъминоти хоҷагиҳо бо заминаи хизматрасониҳои 

таъмиру техникӣ дар тӯли 9 сол, яъне аз соли 2010 то соли 2018 коҳиш 

ѐфтааст: дар майдончаҳои нигоҳдории мошинҳо аз 42 то 23%, нуқтаҳои 

хизматрасонии техникӣ ва майдончаҳо бо болопӯши сахт барои нигоҳдории 

мошинҳо аз 38 то 35%. Хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) дар шароити бадтар 

ҷойгиранд, ки асосан заминҳои ба онҳо ҷудокардашударо дастӣ кишт 

менамоянд ва аз ин рӯ, ҳосилнокӣ ва ҷамъоварии зироатҳои кишоварзӣ танҳо 

барои як оила кифоя мебошад. 

Дар таҳкими заминаи техникии нави кишоварзӣ корхонаҳои савдо ва 

таъминоти Корпоратсияи «Мадад» низ иштирок мекунанд, ки дар худ як 

базаи ҷумҳуриявӣ, 4 маркази минтақавӣ ва байниноҳиявӣ ва 38 нуқтаи 

хизматрасонии моддию техникии ноҳиявиро муттаҳид намудаанд.  

Заминаи хизматрасониҳои таъмирӣ дар деҳоти вилоят аз се сатҳ иборат аст:  
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 устохонаҳо ва гаражҳои фермерҳо, фурӯшандагони хусусӣ, 

устохонаҳои таъмирӣ ва нуқтаҳои хизматрасониҳои техникии хоҷагиҳо, 

майдонча барои мошинҳо; 

 корхонаҳои ноҳиявии таъмирӣ ва техникӣ; 

 устохонаҳои махсуси таъмирӣ, марказҳои техникии маҷмааи 

агросаноатӣ, коргоҳҳои таъмирӣ, корхонаҳои таъмирии ширкатҳо, инчунин 

марказҳои техникии коргоҳҳо - истеҳсолкунандагон дар сатҳи минтақавӣ. 

Қайд кардан зарур аст, ки истеъмолкунандаи асосии сохторҳои дар 

боло зикргардида оид ба хизматрасониҳои техникӣ соҳаи кишоварзӣ буд ва 

боқӣ мемонад, ки «индустриализатсиякунонӣ»-и он аз ташкили заминаи 

моддиву техникии мустаҳками сатҳи нав вобаста аст. Раванди ташкили базаи 

нави техникии соҳаи кишоварзӣ, инчунин ҳалли як қатор масъалаҳоро талаб 

менамояд, ки дар байни онҳо механиконии кишту кори заминҳои дар 

доманакуҳҳо қарордошта мавриди таваҷҷуҳи махсус қарор дорад. 

Муҳимиятнокии ҳалли масъалаи мазкурро мо дар он мебинем, ки зиѐда 

аз 1 миллион гектар заминҳои кишоварзӣ дар минтақаҳои баландкуҳ, куҳӣ ва 

доманакуҳҳо ҷойгир мебошанд. Норасоии техникаҳои кишоварзӣ барои 

кишту кор дар шароити доманакуҳҳо ба он оварда мерасонад, ки садҳо ҳазор 

гектар дастӣ коркард карда мешаванд ва ѐ бо истифода аз олотҳои бобоӣ ва 

тариқи кашиш аз ҷониби инсон. 

Бинобар ин, дар минтақаҳои кӯҳистон хароҷоти қувваи корӣ барои 

истеҳсоли як сентнер маҳсулот нисбат ба водиҳои вилоят баландтар аст. 

Масалан, хароҷоти қувваи корӣ барои истеҳсоли 1 сентнер тамоку дар 

хоҷагиҳои деҳқонии ВМКБ зиѐда аз 600 нафар - соатро ташкил додааст, ин 

нишондиҳанда дар ноҳияи Ғончӣ 278 нафар – соат ва дар ноҳияи Панҷакент 

134 нафар – соатро ташкил додааст. Ҳамаи ин бо хусусиятҳои кишту кори 

заминҳои кӯҳӣ ва истифодаи заминҳои ҷудогардидаи релефи қавидошта, 

масоҳати парокандадошта, контурҳои хурддошта ва нобаробар ҷойгиршавии 

коркарди қитъаҳои кишт ва муфид шарҳ дода мешаванд. 
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Дар асоси миқдори зиѐди маводҳои воқеӣ муқаррар карда шудааст, ки 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии кӯҳӣ бо назардошти шароити кӯҳистон 

истифодабарии заминаи махсуси техникиро талаб менамояд ва ҳамзамон 

истифодаи заминаи моддию техникии ба шароити минтақаҳои ҳамвор 

мутобиқгардида дар минтақаҳои кӯҳӣ ба хароҷоти зиѐди меҳнатӣ оварда 

мерасонад. 

Дар ҳар сурат, сухан дар бораи мустаҳкам намудани заминаи моддию 

техникии иқтисодиѐти кишоварзӣ ва заминаи таъмирии он, ки бо сабабҳои 

зерин ба вуҷуд омадаанд, меравад: 

 бо самаранок истифода бурдани заминҳои кишти худӣ ва дар ҳудуди 

ҷумҳурӣ бо мақсади таъмини амнияти озуқавории кишвар; 

 бо баланд бардоштани истеҳсоли сабзавоти барвақтӣ то ба 1 миллион 

тонна ҳангоми ҳосилнокии на камтар аз 300-350 сентнер/гектар; 

 бо ҳифзи муҳити атроф ва таъмини рушди соҳаи кишоварзии аз 

ҷиҳати экологӣ тоза, ташкили обѐрии устувор, истифодаи имкониятҳо дар 

минтақаҳои кӯҳӣ; 

 бо баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 

ва сатҳи зиндагии аҳолии деҳот; 

 ҳамгироии наздики саноат ва соҳаи кишоварзӣ, татбиқ ва ба сатҳи 

баландтарин баровардани ҳама маҳсулоти кишоварзие, ки дар саҳроҳо ва 

хоҷагиҳо парвариш карда мешаванд ва ғайра. 

Бо назардошти хусусиятҳои вилояти Хатлон бо ин роҳ мо метавонем 

моҳият ва таркиби «Консепсияи саноатикунонии хурди кишоварзии             

устувор»-ро ба таври назаррас ғанӣ ва тавсеа бахшем. Тибқи натиҷаҳои соли 

2018 32,5%-и тамоми маҳсулоти зироатии соҳаи кишоварзӣ дар хоҷагиҳои 

деҳқонӣ (фермерӣ) истеҳсол карда шудаанд. 

Бинобар ин, таъмин намудани раванди истеҳсолӣ дар хоҷагиҳои 

деҳқонӣ ва хонаводагӣ (ХДХ) бо мошин ва механизмҳо - самти муҳимтарини 

сиѐсати техникӣ дар соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. Барои 
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микроиндустриализатсиякунонии оқилонаи хоҷагиҳои хонаводагӣ ва дигар 

шаклҳои хурди хоҷагидорӣ дар деҳот таъмин бо техникаҳои хурд ва 

зудамалкунанда аҳамияти муҳим дорад, зеро ин шаклҳо дар шароити 

муносибатҳои бозорӣ фаъолияти муфид ҳисобида мешаванд ва минбаъд 

самаранок буда, таҳлили махсус, амиқ ва мушаххасро талаб мекунанд. 

Дар шароити кунунӣ масъалаҳои истифодаи захираҳои меҳнатӣ дар 

деҳоти ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он яке аз вазифаҳои фаврӣ ба шумор меравад. 

Соҳаи кишоварзии шакли боустувор дар истифодаи захираҳои меҳнатии 

босуръат рушдѐбандаи аҳолии деҳот ва ноҳияҳои атрофи он гардиши наверо 

боз менамояд. Барои фаъолияти муштараки шаклҳои гуногуни иҷтимоию 

иқтисодии моликият ва идоракунӣ, истеҳсол ва таъмини аҳолӣ, сокинони 

шаҳрҳо ва марказҳои саноатӣ, бозорҳои минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ бо 

маҳсулоти хушсифат доираи васеъро ба вуҷуд меорад. 

Бинобар ин, зарурати ба роҳ мондани муносибатҳои нав ҷиҳати 

масъалаҳои истифодабарии захираҳои меҳнатӣ дар деҳот дар шароити 

истиқлолият ва муносибатҳои бозаргонӣ пайдо гардидааст. Дар ин ҷо ду роҳ 

вуҷуд дорад: ѐ қабул намудани истилоҳи қаблии мафҳумҳои «захираҳои 

меҳнатӣ», «қувваи корӣ», «омилҳои инсонӣ дар истеҳсолот» ва ғайра, ва ѐ 

мазмуни онҳоро таҷдиди назар карда, онҳоро бо мазмуни нав, васеътар ва 

муосир, хусусиятҳои дахлдори иқтисодиѐти миллӣ ва муносибатҳои бозорӣ 

дар маҷмӯъ, пур намоем. Аз нигоҳи иҷтимоию иқтисодӣ, ин чунин маъно 

дорад, ки минтақа зиѐдшавии боустувор ва пуршиддати захираҳои меҳнатиро 

дорад, аз ин рӯ, имкониятҳои фаррох барои таъсиси корхонаҳо ва истеҳсолот 

бо нишондиҳандаҳои баланди меҳнатӣ мавҷуданд. 

Дороӣ ва сарватҳои воқеии Тоҷикистони офтобӣ ин мардуми меҳнат-

дӯст, бомасъулият ва меҳмоннавози он ба ҳисоб меравад. 

Хусусияти хоси Тоҷикистон ва минтақаҳои он босуръат баланд гарди-

дани афзоиши аҳолӣ мебошад. Танҳо дар солҳои 2010-2015 аҳолии вилоят 

480 ҳазор нафар ва ѐ 19,8 фоиз афзудааст. Суръати миѐнаи солонаи афзоиши 
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аҳолӣ 2,7% ва ѐ 60 ҳазор нафарро ташкил намудааст. Айни замон дар 

минтақа тақрибан 3,1 миллион нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунад. 

Боз як хусусияти фарқкунандаи мавқеи иҷтимоию демографии минта-

қаи мо - ин таҳкими қавии оиладорӣ, ҳамчун асоси ҷамъият ба ҳисоб мера-

вад. 

Имрӯзҳо вилоят дорои иқтидори бузурги меҳнатӣ мебошад. Захираҳои 

меҳнатӣ (солҳои 2018) 54,4%-и шумораи умумии аҳолиро ташкил медиҳанд 

ва ҳамасола то 60-65 ҳазор нафар афзоиш меѐбад. Аз ин рӯ, яке аз масъалаҳои 

мубрами ҳалшаванда дар вилоят на танҳо таъмин кардани ҳамаи хоҳиш-

мандон бо ҷои кор, балки дар фароҳам овардани шароити зарурӣ барои 

ташаккули шуғли меҳнати муносиби ба самти иҷтимоӣ равонагардида 

мебошад, ки ба ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ имкони воқеии интихоби озоди 

намуд ва шакли фаъолияти меҳнатиро фароҳам меорад. 

Хусусияти хоси иқтидори меҳнатии ҷумҳурӣ ин сатҳи баланди 

маълумотнокии он ба ҳисоб меравад. Тақрибан ҳар чорумин шахсе, ки дар 

соҳаи истеҳсолоти моддӣ ва хизматрасонӣ фаъолият дорад, маълумоти олӣ ва 

ѐ миѐнаи махсус доранд. 

Омода кардани мутахассисон дар соҳаҳои гуногун, ки бо рушди 

муносибатҳои бозорӣ, бо усулҳои пешрафтаи идоракунӣ ва рушди илмию 

техникии истеҳсолот бо фаъолияти иқтисодии берунӣ алоқаманд, вусъат ѐфта 

истодааст. Аз ин рӯ, таҳқиқоти масъалаҳои истифодаи захираҳои меҳнатии 

деҳа ва таъсири онҳо ба рушди устувори соҳаи кишоварзӣ муҳимтарин 

мушкилоти рӯз аст. 

Чунин ба назар мерасад, ки ҳангоми таҳлили масъалаҳои захираҳои 

меҳнатӣ дар деҳот, муносибати одамон бо муҳити деҳот ҳамчун заминаи 

таъмини устуворнокии иқтисодиѐти кишоварзӣ таҳқиқ карда мешавад. 

Бидуни вайрон кардани принсипҳои диалектикии таҳлили зуҳуротҳои 
гуногун, мо дар шакли ҷадвал пешниҳод намудани манзараи умумии 
захираҳои меҳнатии минтақаро мувофиқи мақсад меҳисобем, ки ба мафҳуми 
захираҳои меҳнатии вилоят дохиланд ва то ҳадди имкон тавсиф кардани 
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нақши захираҳои меҳнатии деҳотро ҳамчун омилҳои ивазнашавандаи 
раванди такрористеҳсолкунӣ ҷудо намоем (ҷадвали 2.11). 

Ҷадвали 2.11 
Шумораи захираҳои меҳнатӣ дар вилояти Хатлон, ҳазор нафар 

№ Нишондиҳандаҳо  
Солҳо  Соли 2018 

бо% нисбат 
ба соли 2010 2010 2012 2014 2016 2017 

1 
Захираҳои меҳнатӣ дар 
маҷмӯъ, аз ҷумла аз ҷиҳати 
иқтисодӣ фаъол 

1421,1 1445,1 1577,2 1620,9 1671,4 117,6 

2 Аз инҳо аҳолии машғул 372,0 386,1 396,1 402,8 446,3 320,0 

3 Бекорони расман 
эътирофгардида  20,4 20,5 23,8 26,0 26,6 130,4 

4 
Аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ 
фаъол набуда, аз ҷумла 
хонандагон  

172,5 177,4 191,3 198,5 200,6 118,6 

5 Сатҳи бекорӣ,% 12,1 12,3 12,1 12,2 12,0 99,2 
Манбаъ: ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои агентиии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар солҳои 2010-2018. 
 

Маълумотҳои дар ҷадвали 2.11 овардашуда шаҳодат медиҳад, ки ба 
туфайли афзоиши бошиддати аҳолӣ, шумораи захираҳои меҳнатӣ дар вилоят 
тамоюли афзоишро доранд. 

Дар шароите, ки масъалаҳои гузариш ба иқтисодиѐти аграрии устувор 
ва дар маҷмӯъ иқтисодиѐти миллӣ ба таври қатъӣ гузошта шудааст, 
масъалаҳои дороӣ ва дурнамои истифодаи захираҳои меҳнатӣ низ хеле 
муҳим мебошанд (ҷадвали 2.12). 

Ҷадвали 2.12 
Сатҳи истифодаи захираҳои меҳнатӣ дар корхонаҳои кишоварзии вилояти 

Хатлон, соат рӯз/сол 

№ Нишондиҳандаҳо  

Солҳо  
2010 2018 

С
оа

т
ҳо

и 
ко
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и 
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и 

о/
р 
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 к
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%
 

ме
ҳн

ат
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1 Дар хоҷагӣ: 
- мардон 
- занон 

254 
272 
212 

224 
246 
189 

89,7 
90,4 
89,0 

254 
278 
212 

232 
255 
193 

91,4 
91,8 
91,1 

2 Дар зироатпарварӣ: 
- мардон 
- занон 

178 
164 
160 

161 
149 
143 

90,2 
90,7 
89,6 

176 
164 
160 

160 
150 
145 

91,2 
91,7 
90,7 

Манбаъ: ҷадвал аз ҷониби муаллиф дар асоси маълумотҳои маҷмӯаи омории Ҷумҳурии Тоҷикистон     
                  дар вилояти Хатлон барои солҳои 2010-2019 тартиб дода шудаанд. 
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Маводҳои пешниҳодшуда дар давраи таҳқиқот сатҳи нокифояи 

истифодаи захираҳои меҳнатиро дар корхонаҳои кишоварзии вилояти 

Хатлон тавсиф менамоянд. Дар маҷмӯъ, соли 2018 сатҳи истифодаи воқеии 

захираҳои меҳнатӣ ба ҳисоби миѐнаи солона дар хоҷагиҳо 232 нафар - рӯзро 

ташкил медиҳад, дар ҳоле ки сатҳи тағирѐбии иштироки мардон ва занон дар 

истеҳсолот тақрибан якхела аст. Дар давраи мазкур сатҳи иштироки мардон 

ва занон дар зироатпарварӣ 31,0% пасттар мебошад, ки бо мавсимӣ будани 

истеҳсолот дар ин соҳа алоқаманд аст. Дар хоҷагиҳо меъѐри иштироки 

солонаи захираҳои меҳнатӣ дар истеҳсолот нисбат ба бахши зироатпарварӣ 

43,1% баландтар мебошад. Афзоиши дараҷаи иштироки меҳнатии мардону 

занон дар хоҷагӣ дар муқоиса бо соҳаҳои зироатпарварӣ ба кори муттасили 

соҳаҳои чорводорӣ вобаста аст. 

Дар шароити соҳибистиқлолӣ ва бунѐди иқтисодиѐти хусусияти 

бисѐрҷанба истифодаи оқилонаи захираҳои меҳнатӣ яке аз масъалаҳои 

калидӣ дар таъмини амнияти иқтисодиѐтии ҷумҳурӣ мегардад. Ҳалли 

мушкилот таҳияи консепсияи махсусро талаб менамояд, ки дар расми 6 

нишон дода шудааст. 

 
Расми 6. Консепсияи истифодаи захираҳои меҳнатӣ 

 

Консепсияи истифодаи захираҳои меҳнатӣ  

Таҳияи барномаи возеҳ ва ояндадор 
барои муҳоҷирати дохилиминтақа-
вии аҳолӣ триреспубликанской ми-

грации населения 

Таҳияи тарҳсозии истифодаи 
муҳоҷирони меҳнатии хориҷӣ  

Таъмини шуғл дар марказҳои нави 
саноатӣ, иншоотҳои азими сохта-

шудаистода 

Рушди васеъи корхонаҳои хурд, миѐна 
ва муштарак, сехҳои коркарди маҳсулот 

ва корхонаҳои хурд 

Иштироки фаъолонаи аҳолӣ дар 
рушди ҳудуд, ҳам дар шимол ва ҳам 

дар ҷануби ҷумҳурӣ 

Технологияи мураккаб ва ба таври 
назаррас фарқкунандаи зироатҳои 

алоҳида, ки механиконии парвариши 
онҳоро мушкил менамояд 

Рушди деҳот дар шаклҳои нави ис-
теҳсолот, аз қабили ҳунарҳои мар-

думӣ ва ғайра. 

Таъсиси васеъи соҳаҳои инфрасохтори 
иҷтимоӣ 
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Бояд қайд намоем, ки истифодаи захираҳои меҳнатӣ дар бахши 

зироатпарварӣ хусусиятҳои худро дорад. Аввалан, ҳиссаи меҳнати дастӣ дар 

зироатпарварӣ дар муқоиса бо соҳаҳои коркардкунии маҳсулот дар 

иқтисодиѐти миллӣ баландтар мебошад; дуюмин, аксари намудҳои кор 

хусусияти мавсимӣ доранд, ки дар натиҷа захираҳои меҳнатӣ дар тӯли сол 

нобаробар истифода бурда мешаванд; сеюмин, бахши зироатпарварӣ нисбат 

ба дигар соҳаҳо ба омилҳои экологӣ ва иқлимӣ бештар осебпазир мебошад. 

Шумораи коргароне, ки дар бахши зироатпарварӣ дар давраи солҳои 2010-

2018 машғуланд, аз ҳисоби ташкили зироатҳои намуди интенсивидошта хеле 

фарқ мекунанд. 

Қобили қайд аст, ки вилояти Хатлон минтақае мебошад, ки сатҳи 

таъминот бо захираҳои меҳнатӣ баланд аст. Яке аз хусусиятҳои муҳим ин 

ҳолати мушаххаси демографӣ дар минтақа мебошад, ки бо суръати баланди 

солонаи афзоиши аҳолии деҳот ва захираҳои меҳнатӣ тавсиф мешавад ва 

82,6% -и аҳолӣ дар деҳот зиндагӣ мекунанд. 

Таҷрибаи кунунии ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки дар ҳама кишварҳои рӯ а 

тараққӣ, ба монанди Ҷопон, Фаронса, Кореяи Ҷанубӣ, Британияи Кабир ва 

дигарон тақрибан 5-7% аҳолии қобили меҳнат дар соҳаи кишоварзӣ кор 

мекунанд, дар ҳоле ки дар вилояти Хатлон ин нишондиҳанда аз 50% зиѐд аст. 

Таҳлилҳо ва баҳисобгириҳое, ки дар хоҷагиҳои вилояти Хатлон оид ба 

парвариши пахта ва истеҳсоли дигар намудҳои маҳсулотҳои кишоварзӣ 

гузаронида шудаанд, имконият доданд, ки зиѐд будани захираҳои меҳнатиро 

дар вилоят ошкор намоем ва он ба рушди минбаъдаи соҳаи кишоварзӣ монеа 

мешаванд. Агар дар соли 2010 шумораи миѐнаи коргароне, ки дар хоҷагиҳои 

деҳқонии вилояти Хатлон кор мекарданд, 372,0 ҳазор нафарро ташкил дода 

бошад, пас то соли 2018 он 446,4 ҳазор нафар ва ѐ 20% афзоиш ѐфтааст. 

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки истифодаи сарфакоронаи захираҳои 

меҳнатӣ яке аз омилҳои ҳалкунандаи афзоиши ҳосилнокии меҳнат мебошад. 

Дар ин масъала меъѐрҳои аз ҷиҳати илмӣ асосѐфтаи хароҷоти меҳнатӣ барои 
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1 гектар саршумори чорво ва 1 сентнер маҳсулот муҳим мебошанд. Чунин 

меъѐрҳо, ки хароҷоти зарурии меҳнатиро дар соҳа ба таври объективӣ 

инъикос менамоянд, имкон медиҳанд меҳнатталабӣ дар истеҳсолот муайян ва 

эҳтиѐҷот ба қувваи корӣ ва воситаҳо барои музди меҳнат ҳисоб карда 

шаванд. Чун қоида, меъѐрҳо имкон медиҳанд, ки захираҳо барои кам кардани 

хароҷоти меҳнат ошкор гардида, камбудиҳо дар ташкили соҳа муайян карда 

шаванд ва роҳҳои бартараф кардани онҳо пешбинӣ карда шаванд. 

Дар сурати зиѐд гардидани хароҷоти воқеӣ аз меъѐрӣ ин гувоҳи он аст, 

ки дар соҳаҳо қувваи корӣ сарфакорона истифода намешавад, технологияи 

кӯҳна дар истеҳсолот истифода гардида, техникаи мавҷуда ба қадри кофӣ 

истифода намегарданд. Чунин маълумотҳо аз мавҷудияти захираҳо барои 

афзоиши ҳосилнокии меҳнат шаҳодат медиҳанд. 

Ба ақидаи мо, яке аз сабабҳои суст ба кор даровардани истеҳсолот ин 

набудани идоракунии дақиқи соҳавӣ, номутавозунии соҳаҳои кишоварзӣ бо 

соҳаҳои дахлдори коркарди маҳсулот, ба ибораи дигар мавҷуд набудани 

ҳамгироии агросаноатӣ мебошад. Ҳалли мушкилот бояд таҳияи сиѐсати нави 

"микроиндустриализатсиякунонӣ" -и деҳот бо ҷалби сармояи хориҷӣ бошад. 

Густариши муносибатҳои ҳамгироӣ байни Ҷумҳурии Беларус ва Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба сохтмони коргоҳи истеҳсоли тракторҳо ва воситаҳои 

«механиконии хурд» далели ин гуфтаҳоянд. 

Бояд қайд кард, ки самтҳои махсуси рушди иқтисодиѐти миллӣ ва 

соҳаи кишоварзии он, махсусан соҳаи зироатпарварӣ ҳамчун омили истифо-

даи оқилонаи захираҳои меҳнатӣ дар минтақа бояд соҳаҳои сабзавотпарварӣ, 

пахтакорӣ ва ѐ чорводорӣ ҳам дар миқѐси минтақавӣ ва ҳам дар шаклҳои 

мавҷудаи хоҷагидорӣ бошанд. 

Бинобар ин, метавон тасдиқ намуд, ки дарѐфти роҳу шакл ва усулҳои 

нави баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои меҳнатӣ, ки яке 

аз самтҳои муҳимтарини устувории кишоварзӣ мебошад, ин мушкилоти 

омодагӣ ва ташаккули омили инсонӣ дар истеҳсолот буд ва боқӣ мемонад. 
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Сухан дар бораи таҳияи сиѐсати тағйирѐбандаи таълимие меравад, ки рушди 

мутавозуни омилҳои моддӣ ва шахсии истеҳсолоти кишоварзиро таъмин 

менамояд. Аз ин рӯ, яке аз вазифаҳои муҳим бояд масъалаи вобастагии 

мутақобилаи муносибатҳои заминдорӣ ва нерӯи кадрии минтақа бошад, зеро 

заминаи устувори истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бояд ба дониш, малака ва 

маҳорати инсонӣ нигаронида шавад. 
 

2.3. Сатҳи таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти озуқавории зироатӣ 
 

Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки шарти муҳимтарини фаъолияти 

бомуваффақияти бозори молу маҳсулот, хусусан бозори озуқаворӣ ташаккул 

ва рушди инфрасохтори он мебошад ва он шароитро барои нигоҳ доштани 

таносуби зарурии талабот ва таъминот, бо кам кардани вақти фурӯши 

маҳсулот, шиддатнокии суръати гардиши сармоя, коҳиш додани хароҷоти 

гардиши мол ва нархҳо, ташаккули самарабахши. муҳити рақобат алоқаманд 

менамояд Аз сатҳи рушди он ба таври назаррас шароити фаъолияти бозори 

озуқаворӣ, инчунин сифат ва миқдори маҳсулоти хӯроквории аз ҷониби 

аҳолӣ истеъмолшаванда вобастагӣ дорад. 

Вилояти Хатлон бахусус минтақаи Бохтари он дар Тоҷикистон дар 

истеҳсоли сабзавот мавқеъи аввалро ишғол менамояд. Сарфи назар аз вазъи 

мавҷуда, талаботи аҳолӣ ба намудҳои алоҳидаи он мутобиқи меъѐрҳои 

қабулгардида таъмин карда намешавад. 

Бо назардошти маҳдудияти захираҳои обӣ ва заминҳои обѐришаванда, 

инчунин нокифоягии сатҳи зиндагии аҳолии ҷумҳурӣ ва минтақаи мавриди 

таҳқиқ қарордошта зарур мебошад - истифодаи самараноки ҳар як гектар 

замини барои кишти зироатҳо ҷудогардида ва гирифтани ҳосили хушсифат, 

ки бояд бо интихоби тухмиҳои хушсифат гузаронида шаванд. Аз ин рӯ, аз 

нуқтаи назари муносибатҳои иқтисодӣ ин раванд бояд ҳамчун афзоиши 

сармоягузориҳо ва гирифтани ҳосили маҳсулот аз ҳар як гектар замини кишт, 

инчунин истеҳсоли маҳсулот аз рӯи захираҳои ҷалбшуда ва сармоягузо-



91 
 

 
 

ришуда бояд баррасӣ карда шавад. Дар ин сурат, ҷудо намудани бисѐр 

соҳаҳои зироатпарвариро ҳамчун соҳаи афзалиятнок номидан зарур аст 

(зироати ғалладона, сабзавотпарварӣ ва як қатор дигар зироатҳо). Ғайр аз он, 

тақсимоти дақиқи зироатҳои полезӣ мувофиқи таъинот, яъне ба озуқаворӣ ва 

ба содирот нигаронидашуда (пахта - ашѐи хом, сабзавоти барвақтӣ ва ғайра) 

зарур мебошад. Бинобар ин, натиҷаҳои ниҳоии тағйирот на танҳо аз рӯи 

категорияҳои иқтисодӣ, балки аз рӯи натиҷаҳои ибтидоӣ ва дигаргуниҳо, ки 

барои баланд бардоштани сатҳи моддӣ ва некӯаҳволии ҳолати маънавии 

аҳолӣ мусоидат мекунанд, арзѐбӣ карда мешаванд. 

Ба ҳалли барномаи амнияти озуқаворӣ дар вилоят таваҷҷуҳи зиѐд ба 

масъалаҳо ҷиҳати беҳтар намудани сифати маҳсулоти озуқаворӣ, рафъи 

талафоти онҳо дар ҳама марҳилаҳои истеҳсол, интиқол, нигоҳдорӣ, коркард 

ва фурӯш дода мешавад. Беҳтар кардани сифати маҳсулот яке аз омилҳои са-

маранокии соҳа ба ҳисоб меравад. 

Дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар солҳои охир, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти зироатпарварӣ аз рӯи бисѐр 

намудҳо тамоюли афзоиш дорад. 

Афзоиши некӯаҳволии моддии аҳолӣ, бахусус деҳот дар шароити иқти-

соди бозорӣ шарти муҳимтарини фаъолсозии омилҳои инсонӣ мебошад. 

Некӯаҳволии моддӣ ҳамчун категорияи иқтисодӣ бо даромади воқеӣ ва сатҳи 

қаноатмандии талаботи истеъмолии аҳолӣ ифода карда мешавад. Хурсандио-

вар аст, ки солҳои охир дар сабади истеъмолии аҳолӣ истифодаи маҳсулоти 

сабзавотӣ зиѐд гардидааст. 

Маълум аст, ки вазифаи асосии таҳқиқоти мо дар вилоят - ин таъмин 

намудани аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати озуқаворӣ ва соҳаҳои коркард бо 

ашѐи хоми истеҳсолии худӣ бо роҳи дастгирии воқеии тамоми шаклҳои 

хоҷагидорӣ ва моликият, ки бо истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ машғул ме-

бошанд. Ҳалли мушкилотро пеш аз ҳама, бо арзѐбии самтҳои афзалият-ноки 
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соҳаи кишоварзӣ бояд оғоз намуд, ки то соли 2030 аҳолии минтақаро бо 

маҳсулоти озуқавории зироатии ватанӣ пурра таъмин менамояд. 

Дар шароити рушди муносибатҳои бозорӣ ҳар як давлат вазифаи асо-

сии худро дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти озуқавории хушсифати ватанӣ 

ҳам аз рӯи ҳаҷм ва ҳам номгӯй мебинад. Барои чӣ устувории бозорҳои 

озуқаворӣ аз ҳисоби рушди муназзами бахши кишоварзӣ ба зарурати объек-

тивӣ табдил ѐфтааст? Ин хусусан ба бозорҳои маҳсулоти асосии 

зироатпарварӣ тааллуқ дорад, ки аз вазъи онҳо некӯаҳволии бисѐр соҳаҳо во-

бастагӣ дорад. Аз ин лиҳоз, барои нигоҳ доштани суботнокӣ дар ин бозор ис-

тифода бурдани тамоми имконоти мавҷуда дар вилояти мавриди таҳқиқ 

қарордошта бояд пешбинӣ карда шаванд. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки ҳама намудҳои зироатҳои полезӣ, ки дар 

вилоят парвариш карда мешаванд, барои инсон аҳамияти ғизоӣ ва шифобахш 

доранд. Ҳар як намуди маҳсулоти мавриди омӯзиш қарордошта хусусиятҳои 

мушаххаси истифодабариро доранд ҳамчун маҳсулоти озуқавории табиӣ ва 

ҳам ашѐи хом барои саноати коркард. 

Ақидаи илмии ҷаҳонӣ собит месозад, ки дар шароити муосир ҳадафи 

асосии рушди устувор дар ҳама гуна соҳаи кишоварзӣ ин таъмин намудани 

наслҳои имрӯза ва оянда бо маҳсулоти зарурии озуқаворӣ мувофиқи 

меъѐрҳои физиологии истеъмол ба ҳисоб меравад. 

Таҳқиқотҳо муқаррар сохтанд, ки афзоиши босуботи табиии аҳолии 

минтақа (айни замон афзоиши миѐнаи солонаи аҳолӣ 60 ҳазор нафарро 

ташкил медиҳад) ба афзоиши назарраси истеҳсоли ҳаҷми маҳсулоти 

озуқаворӣ оварда расонид. Суръати афзоиши истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ 

дар вилояти Хатлон барои намудҳои зиѐд меъѐрҳои тавсияшудаи 

физиологиро таъмин мекунад, ки инро маълумотҳои дар ҷадвали зерин 

овардашуда тасдиқ менамоянд (ҷадвали 2.13). 
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Ҷадвали 2.13 
Меъѐрҳои тавсияшавандаи физиологии истеъмоли ғизо бо  

килограмм барои 1 сол 
 

Номгӯи 
 маҳсулот Тоҷикистон 

ИП МАН 
России 

соли 2010  

Меъѐри 
СУТ 
СММ 

Таносуби меъѐрҳои дар 
Тоҷикистон қабулшуда ба 

меъѐрҳо бо%  
ИП МАН Россия СУТ СММ 

Нон ва маҳсулоти нонӣ  148,7 107 120,5 138,0 122,6 
Сабзавот ва полезиҳо  166,1 145 140,3 114,5 118,4 
Меваҳо ва буттамеваҳо  124,1 71 80,3 174,8 154,5 
Картошка  92,0 117 96,7 78,6 95,1 

Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои тавсияшуда ҷамовари карда шудааст. 
 

Тавре аз таҳлили муқоисавӣ бармеояд, меъѐри истеъмоли сабзавот дар 

ҷумҳурии мо нисбат ба Федератсияи Россия ва СУТ баландтар тасдиқ 

шудааст. Бо вуҷуди ин, аҳолии ҷумҳурии мо беш аз 90% бо сабзавот таъмин 

карда мешавад. 

Намудҳои алоҳидаи сабзавот ба монанди помидор ва маҳсулотҳои 

консервонидашуда аз кишвари мо берун аз ҷумҳурӣ содирот карда мешавад.  

Илова бар ин, дар ҷумҳурӣ меъѐрҳои тафриқашудаи истеъмоли 

сабзавот таҳия шудаанд, ки имкониятҳои потенсиалии соҳаи кишоварзӣ ва 

анъанаҳои миллиро дар ҷумҳурӣ ба инобат гирифтаанд (ҷадвали 2.14). 

Ҷадвали 2.14 
Меъѐрҳои тафриқашудаи истеъмоли сабзавот, кг/нафар дар як сол 

 

 Меъѐрҳои 
истифода-
шаванда 

Меъѐрҳои тафриқашуда Меъѐрҳои миѐнаи 
тафриқашуда 

Барои аҳолии 
шаҳр 

Барои аҳолии 
деҳот 

Истеъмоли 
воқеъӣ 

Сохтори 
истеъмол бо% 

Карам 19 22 8 13 10 
Помидор  37 31 25 27 21 
Сабзӣ  16 18 31 27 21 
Бодиринг  8 10 10 10 8 
Пиѐз  20 18 29 25 19 
Лаблабу  5 8 4 5 4 
Дигарон  25 23 23 23 17 
Меъѐри 
умумии 
истеъмоли 
сабзавот 

130 130 130 130 100 

 Манбаъ: Ҳисоботҳои муаллиф ва меъѐрҳои истеъмоли тавсиявии СУТ, ФАО.  
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Маълумотҳои мазкур нишон медиҳанд, ки дар ҷумҳурӣ шумораи зиѐди 

сабзавотҳо аз қабили помидор, пиѐз ва аҳолии деҳот бисѐртар сабзиро 

истеъмол менамоянд. Аз ин рӯ, вазни хоси помидор, сабзӣ ва пиѐз 19-21%-ро 

аз миқдори умумии сабзавоти тавсияшуда ташкил медиҳад. 

Дар кори илмӣ сатҳи таъминоти аҳолии вилояти Хатлон бо маҳсулоти 

асосии озуқавории зироатпарварии истеҳсоли ватанӣ барои солҳои 2010-2017 

муайян карда шудааст, ки маълумотҳои дар ҷадвал овардашуда ин гуфтаҳоро 

тасдиқ менамоянд (ҷадвали 2.15). 

Ҷадвали 2.15 
Сатҳи таъминоти аҳолии вилояти Хатлон бо маҳсулоти асосии  

озуқавории зироатпарварии истеҳсоли ватанӣ 

Манбаъ: ҷадвал аз ҷониби муаллиф дар асоси маълумотҳои маҷмӯаи омории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон барои солҳои 2010-2018 тартиб дода шудаанд.  

 
Маълумотҳои ҷадвали 2.15 ба таври назаррас мувофиқатсозии талабот-

ҳои танзимкунандаро барои бисѐр намудҳои сабзавоти ватанӣ нишон 

медиҳанд. Сатҳи қаноатмандии эҳтиѐҷоти танзимкунанда дар соли 2017 дар 

бахши сабзавотпарварӣ аз 74,1 то 424,1%-ро ташкил медиҳад. Истеҳсоли 

гандум, биринҷ, картошка ва карами сафед аз талаботи муқаррарӣ хеле кам-

тар аст. Аз ин рӯ, онҳо ба бозори минтақавии истеъмолӣ аз дигар минтақаҳои 

ҷумҳурӣ ва ѐ ерун аз кишвар ворид мешаванд. 

Тибқи мавқеъи 4 сатҳи истеҳсолот аз талаботи меъѐр хеле болотар аст. 

Аммо, истеъмоли воқеии онҳо аз талаботи меъѐр камтар мебошад. Азбаски 

№ Нишондиҳандаҳо  

2010 2014 2017 
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1.  Ғалладонагӣ 240,6 8,7 161,8 229,8 154,5 194,5 130,8 
2.  Биринҷ  12,5 14 92,8 11,6 82,9 10,5 75,0 
3.  Картошка 77,6 92 84,3 78,3 85,1 66,3 72,1 
4.  Пиѐз  53,8 29 185,5 84,2 290,3 123,2 424,1 
5.  Сабзӣ  37,3 31 120,3 59,9 193,2 62,9 202,9 
6.  Помидор  43,5 31 140,3 64,0 206,4 75,0 241,9 
7.  Бодиринг  12,9 10 129,0 26,6 266,0 41,2 412,0 
8.  Карами сафед 7,5 22 34,1 12,3 55,9 17,9 81,3 
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истеҳсолкунандагони молҳо қисми зиѐди пиѐз, сабзӣ, помидор ва бодирингро 

барои хариди молҳои дигар барои эҳтиѐҷоти хоҷагӣ мефурӯшанд. 

 Сатҳи таъминоти бозор бо маҳсулоти асосии озуқавории зироатпар-

варии истеҳсоли ватанӣ дар доираи ноҳияҳои алоҳидаи вилоят хеле гуногун 

аст (ҷадвали 2.16). 

Ҷадвали 2.16 
Сатҳи таъминоти бозор бо маҳсулоти озуқавории асосии зироатӣ дар 

ноҳияҳои алоҳидаи вилояти Хатлон дар солҳои 2016-2018 
 

 
 
№ 

 
 

Нишондиҳанд
аҳо  

ш. Бохтар ш. Кулоб Ноҳияи Панҷакент 

Та
ла

бо
т,

 
ҳа

з. 
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а 

П
еш

ни
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д 
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1 Ғалладона 21,8 17,4 60,9 18,0 57,2 24,8 6,2 65,2 28,5 
2 Биринҷ  20,9 51,1 28,1 20,9 51,1 28,1 0,6 72,6 26,9 
3 Картошка 18,7 16,6 64,6 10,1 27,1 62,9 0,3 43,4 56,3 
4 Пиѐз  34,3 31,0 34,7 13,9 44,3 41,7 0,7 78,1 21,2 
5 Сабзӣ  20,4 17,6 62,0 14,7 42,3 43,0 1,7 31,3 67,0 
6 Помидор  14,6 12,8 72,7 14,6 32,6 52,9 0,0 29,1 70,9 
7 Бодиринг  12,0 10,7 77,4 21,9 40,7 37,4 0,0 33,5 66,5 
8 Карами сафед 22,0 18,3 59,7 13,0 24,6 62,4 2,6 63,2 34,2 
9 Полезиҳо  36,2 36,1 27,7 20,9 61,8 17,3 1,6 70,8 27,6 

Манбаъ: ҷадвалҳо аз ҷониби муаллиф дар асоси маълумотҳои маҷмӯаи омории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон барои солҳои 2010-2018 тартиб дода шудаанд.  
 

Маълумотҳои дар боло овардашуда аз кам истеҳсол шудани маҳсу-

лотҳои асосии озуқавории зироатҳои ватанӣ шаҳодат медиҳанд. Дар ҷадвали 

тартибдодашудаи давраи таҳқиқотӣ барои ҳар як намуди маҳсулоти 

озуқаворӣ ҳаҷми истеҳсол талаботи эҳтиѐҷоти меъѐриро пешбинӣ намекунад, 

ки бо интихоби объекти таҳқиқот алоқаманд аст. Ноҳияҳои интихобшуда дар 

вилояти Хатлон барои истеҳсоли маҳсулоти зироатӣ хос нестанд. Номбар 

намудани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ дар ноҳияҳои Ҷайҳун, Ҷ.Балхӣ, 

Дӯстӣ, Кушониѐн, Восеъ ва Ҳамадонӣ қобили мақсад мебошад.  
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Дар ноҳияҳое, ки маҳсулоти асосии озуқавории зироатӣ ба таври анъа-

навӣ кишт карда мешаванд, нишондиҳандаҳои сатҳи таъминоти аҳолӣ ба 

онҳо ба таври назаррас аз маълумотҳои ҷадвали қаблӣ хеле фарқ мекунанд 

(ҷадвали 2.17). 

Ҷадвали 2.17 
Сатҳи таъминоти аҳолии вилояти Хатлон бо маҳсулоти асосии озуқавории 

зироатии истеҳсоли ватанӣ дар доираи ноҳияҳои алоҳидаи вилояти Хатлон,% 
 

№ Нишондиҳандаҳо  

2010 2018 
К
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1 Ғалладонагӣ 67,1 103,4 73,8 209,0 61,1 72,0 43,5 158,8 
2 Биринҷ  24,0 77,4 4,3 14,0 90,7 41,6 3,5 88,8 
3 Картошка 161,6 161,4 54,8 68,2 120,8 91,1 34,6, 54,2 
4 Пиѐз  51,1 140,2 147,7 156,7 123,4 295,7 340,4 200,0 
5 Сабзӣ  150,2 373,6 93,9 148,9 158,7 486,4 79,8 144,8 
6 Помидор  516,9 454,8 330,4 159,0 1064,5 334,9 414,8 380,6 
7 Бодиринг  207,7 120,5 170,8 162,9 1129,7 398,1 417,2 407,4 
8 Карами сафед 124,0 23,6 93,1 57,1 442,6 165,3 154,6 76,7 
9 Полезиҳо  263,3 1546,4 230,1 582,3 292,1 1039,4 199,1 1027,5 

Манбаъ: ҷадвалҳо аз ҷониби муаллиф дар асоси маълумотҳои омории маҷмааи омории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон барои солҳои 2010-2019 тартиб дода шудаанд.  

 

Бояд қайд кард, ки маҳсулоти озуқаворӣ дар ноҳияҳои болозикри 

вилояти мавриди омӯзиш қарордошта, на танҳо барои таъминоти эҳтиѐҷоти 

дохилӣ истеҳсол карда мешаванд, балки барои содирот ба берун аз кишвар 

низ истеҳсол карда мешаванд. Дар як қатор ноҳияҳо зироатҳои пиѐз, 

помидор, бодиринг ва карами сафеди барвақтӣ барои фурӯш ба кишварҳои 

ҳамсоя кишт карда мешаванд. Сабзавотҳои барвақтӣ - пиѐз, помидор, 

бодиринг ва карами сафед дар Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Беларус, 

Ҷумҳурии Қазоқистон ва як қатор кишварҳои дигар талаботи зиѐд доранд. 

Нархи миѐнаи фурӯш дар бозорҳои ин кишварҳо нисбат ба бозорҳои дохилӣ 

2-2,5 маротиба зиѐдтар аст. 
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Сатҳи таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти зироатҳои озуқаворӣ аз ҷониби 

хоҷагиҳои алоҳида ба таври намоѐн фарқ мекунад, тавре аз маълумотҳои дар 

поѐн овардашуда бармеояд (ҷадвали 2.18). 

Ҷадвали 2.18 
Сатҳи таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти асосии озуқавории зироатии истеҳсоли 

ватанӣ дар доираи хоҷагиҳои алоҳида дар вилояти Хатлон  
барои солҳои 2016-2018, % 

 

№ Нишондиҳандаҳо  
Ба номи. Э. Султонов Ба номи. Э. Сатторов Ба номи. С. Ҷумаев 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
1 Ғалладона  338 364 388 355 378 402 512 539 573 
2 Картошка 64,2 69,1 74,3 190,8 197,7 204,2 16,7 18,1 19,2 
3 Пиѐз  314 335 364 451 466 490 63,7 68,6 73 
4 Сабзӣ  32,5 34,7 36,4 67,2 70,1 725,5 91,9 95,7 101,9 
5 Помидор  33,1 34,2 36,4 65,4 67,9 69,6 20,3 21,5 22,4 
6 Бодиринг  32,7 33,8 36,4 64,1 65,7 67,3 18,8 20,2 21,1 
7 Полезиҳо  125,9 134,0 145,6 268,4 287,2 280,8 173 189 205 

Манбаъ: ҷадвалҳо аз ҷониби муаллиф дар асоси маводҳои омории маҷмааи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон барои солҳои 2010-2019 тартиб дода шудаанд. 

 
Маълумотҳои пешниҳодшуда сатҳи парвариши маҳсулотҳои мушах-

хаси маҳсулоти озуқавориро тавсиф менамояд, ки мутобиқати заминро ба 

кишти зироатҳои мушаххас, таҷрибаи фермерон, сатҳи дараҷаи тахассусии 

онҳо ва мавҷудияти заминаи моддию техникии дахлдорро ба назар гириф-

тааст. Онҳо ба таври васеъ картошка, пиѐз, помидор ва зироатҳои полезии 

барвақтиро парвариш мекарданд, бо мақсади ба даст овардани фоида аз як 

воҳиди фурӯши маҳсулот. 

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки дар хоҷагиҳои вилояти Хатлон 

имкониятҳои зиѐд барои афзоиши назарраси маҳсулнокӣ, баланд намудани 

ҳосилнокӣ аз ҳар як воҳиди масоҳати кишт барои афзоиши назарраси ҳаҷми 

маҳсулоти озуқаворӣ на танҳо барои таъминоти эҳтиѐҷоти аҳолии маҳаллӣ, 

балки таъмин намудани миқдори муайяни он ба бозори берун аз кишварро 

дорад. 

Бо назардошти имкониятҳои кишоварзӣ, аз ҷониби ман дурнамои 
истеҳсоли маҳсулоти асосии озуқаворӣ дар вилояти Хатлон барои давраи то 
соли 2030 таҳия гардида шуд (ҷадвали 2.19). 
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Ҷадвали 2.19 
Дурнамои истеҳсоли маҳсулотҳои растанипарварӣ то соли 2030 

 

Нишондиҳандаҳо  Воқеъӣ дар 
соли 2018  

Дар дурнамо 
Сатҳи дурнамо ба 
нишондиҳандаҳои  

заминавӣ,% 
2025 2030 2025 2030 

Ғалладонагӣ 
(хӯрокворӣ, 
маҳсулоти нонӣ) 

435,5 520,3 565,1 119,5 129,8 

Биринҷ  34,4 49,0 53,2 142,4 154,7 
Картошка 216,5 322,0 349,6 148,2 161,5 
Пиѐз  402,7 102,0 130,2 25,3 27,4 
Сабзӣ  205,5 108,5 117,8 52,8 57,3 
Помидор  245,2 129,5 143,6 52,8 58,6 
Бодиринг  134,7 35,0 38,0 26,0 28,2 
Карами сафед  58,4 56,5 72,2 113,9 123,6 
Полезиҳо  512,4 42,0 45,6 8,2 9,0 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омори дар Ҷумҳурии Тоҷикисто барои то давраи 
солҳои 2025 -2030 тартиб дода шудааст.  

 

Дурнамо ҳангоми баҳисобгирии худтаъминкунии эҳтиѐҷоти аҳолӣ бо 

маҳсулоти асосии озуқавории истеҳсоли ватанӣ бо назардошти афзоиши 

аҳолӣ тартиб дода шудааст (соли 2025 - 3,5 миллион нафар, соли 2030 - 3,8 

миллион нафар). 
 

2.4. Самаранокии иқтисодии истеҳсоли маҳсулотњои асосии  
озуқавории зироатӣ 

 

Дар шароити иқтисоди бозаргонӣ таъмин намудани самаранокии 

истеҳсолот яке аз масъалаҳои муҳимтарин ба ҳисоб меравад, ки дар он бояд 

нақши омили «гуногуншаклии ҳудудӣ» ва бисѐр масъалаҳои ҳалношудаи 

иҷтимоии минтақаи таҳқиқшаванда ба назар гирифта шавад. Ин таҳлил ва 

нишон додани нақши онҳоро дар рушди вилоят ва иқтисодиѐти он барои 

таъмин намудани сатҳи зиндагии гуруҳҳои мухталифи аҳолӣ талаб менамояд. 

Хусусияти тағйирѐбандаи истеҳсолоти кишоварзӣ рушди соҳаҳои 

афзалиятноки кишоварзиро талаб менамояд: ғалладона, сабзавот, полезиҳо, 

техникӣ ва нақши техникии «нав»-и онҳо дар рушди бозори кишоварзии 

кишвар, содироти маҳсулоти муайяни хушсифат, бахусус нахи пахта, 

сабзавоти барвақтӣ ба берун аз кишвар. 
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Тавре ба ҳамагон маълум аст, дар вилояти Хатлон қисми зиѐди 

сабзавотҳо, зироатҳои полезии (бахусус сабзавоти барвақтӣ) дар ҷумҳурӣ 

истеҳсолшаванда истеҳсол карда мешавад. Ин нуфузи вилоятро на танҳо дар 

минтақаҳои Осиѐи Марказӣ, балки дар Федератсияи Россия, Ҷумҳурии 

Беларус ва як қатор кишварҳои дигар баланд мебардорад. Аз ин рӯ, дар 

шароити истиқлолияти давраи гузариш ба муносибатҳои бозаргонӣ ҳосили 

умумии навъҳои зиѐди сабзавот ва як қатор маҳсулоти озуқаворӣ тамоюли 

афзоиш дорад. Аммо, заминаи моддию техникии бахши зироатпарварӣ на 

танҳо аз ҷиҳати техникӣ, балки аз ҷиҳати зеҳнӣ низ ба таври назаррас суст 

шудааст. Яъне, рафтани мутахассисони баландихтисос ва истеҳсолкунан-

дагон берун аз вилоят ва ҷумҳурӣ, гузариш ба дигар соҳаҳои хоҷагии халқ, 

суръати афзоиши истеҳсоли маҳсулоти алоҳидаи озуқаворӣ аз суръати 

афзоиши аҳолӣ. Аз ин лиҳоз, аҳамияти миллии рушди маҳсулоти серталабии 

бахшҳои зироатпарварӣ, зироати полезиҳо, ғаллакорӣ, дарѐфти роҳу усулҳои 

нави баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот, ки на танҳо дар рушди 

минтақа, балки дар маҷмӯъ дар ҷумҳурӣ аҳамияти иҷтимоӣ, назариявӣ ва 

амалӣ доранд. 

Баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ дар минбаъд 

масъалаи мураккабест, ки ба ҳалли як қатор масъалаҳои методологӣ оид ба 

муайян намудани моҳияти самаранокии истеҳсолот, меъѐрҳо ва нишондиҳан-

даҳои ченкунии он вобаста аст. Барои ҳалли ин мушкилот, мо муносибати 

такрористеҳсолкуниро бояд истифода барем. Ҳангоми андозагирии катего-

рияи самаранокии истеҳсолот, муносибати такрористеҳсолкунӣ дар он зоҳир 

мешавад, ки моҳият, меъѐрҳо ва нишондиҳандаҳои он дар асоси назарияи са-

маранокӣ ҳамчун як ҷузъи ҷудонашавандаи назарияи такрористеҳсолӣ муа-

йян карда шудаанд [33]. 

Арзѐбии илмӣ асоснокѐфтаи омилҳо ва натиҷаҳои истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ дар ҳама гуна сатҳҳои хоҷагидорӣ ва дар ҳама шаклҳо бояд на 

танҳо ҳамчун нуқтаи ибтидоии ҷустуҷӯи захираҳо ва роҳҳои баланд бардо-
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штани самаранокӣ, балки ҳамчун замина барои асосноккунии самтҳои так-

мили ҳамаи унсурҳои механизми иқтисодии хоҷагидорӣ хизмат мекунад [54]. 

Қайд кардан зарур аст, ки барои ошкор намудани моҳияти категорияи 

иқтисодии самаранокии истеҳсолот, баррасӣ намудани мазмуни мафҳумҳои 

«самаранокӣ» ва «самаранокии истеҳсолот»-ро мақсаднок меҳисобем. Кали-

маи «самаранок» (лотинӣ, afectivus) маънои «додани натиҷаҳои дилхоҳ, 

таъсирбахш»-ро дорад, яъне «самаранокӣ» - мафҳумест, ки натиҷанокии 

фаъолияти ҳама гуна низомро нишон медиҳанд. 

Самаранокии иқтисодии истеҳсолот дар шакли умумӣ маънои таносуби 

байни натиҷаҳои истеҳсолот, хароҷоти меҳнат ва воситаҳои ба даст овардани 

онҳоро дорад. Чунин мазмун дар бораи мафҳуми самаранокии иқтисодии ис-

теҳсолот айни замон аз ҷониби ҳамаи иқтисоддонҳо эътироф шудааст [80]. 

Мутобиқи ақидаи К.П. Оболенский самаранокии иқтисодӣ, ҳамчун ка-

тегория дар соҳаи кишоварзӣ маънои гирифтани ҳадди ақали маҳсулоти ки-

шоварзиро аз ҳар як гектар замин бо хароҷоти камтарини меҳнатии зинда ва 

моддӣ барои ба даст овардани воҳиди маҳсулот дорад [32]. Муносибати каме 

дигар барои муайян кардани моҳияти самаранокии истеҳсолот аз ҷониби 

иқтисоддони машҳур Г. Котов вуҷуд дорад. Вай таъкид менамояд, ки зери 

«самаранокии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ» бояд афзоиш додани миқдор 

ва сифати маҳсулоти зарурии кишоварзӣ дар баробари баланд бардоштани 

камхарҷии истеҳсоли он фаҳмида шавад [85]. Дар ин истилоҳҳо дар бораи 

самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ, ба ақидаи мо як қатор камбудиҳо вуҷуд 

доранд, аз ҷумла нақш ва арзишҳои воситаҳои асосии истеҳсолот - замин ба 

инобат гирифта нашудаанд. 

Ба назари мо нуқтаи назари В.И. Свободин то андозае хос мебошад. 

Ҳангоми муайян намудани самаранокӣ муаллиф истифодаи муносибати 

такрористеҳсолиро пешниҳод менамояд, ки моҳияти он ба назар гирифтани 

унсурҳои таркибии истеҳсолот (қувваҳои истеҳсолӣ, муносибатҳои ис-

теҳсолӣ), марҳилаҳои раванди такрористеҳсолӣ (истеҳсоли худӣ, тақсимот, 
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мубодила, истеъмол), муттасилии раванди истеҳсолӣ мебошад [215]. Ғайр аз 

ин, корхонаи кишоварзӣ ҳамчун низоми мураккаб аз зернизомҳо иборат буда, 

се навъи самаранокиро муайян мекунад: истеҳсолӣ - иқтисодӣ, истеҳсолӣ - 

технологӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ. 

Самаранокии истеҳсолот мувофиқи соҳаи кишоварзӣ категорияи иқти-

содиест, ки маҷмӯи мураккаби муносибатҳои объективии мавҷудбуда ва тан-

зимшавандаи байни соҳаҳои гуногун ва зерсоҳаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ, 

инчунин байни соҳаи кишоварзӣ ва дигар бахшҳои маҷмааи агросаноатӣ оид 

ба такрористеҳсолии маҳсулоти кишоварзӣ бо хароҷоти ҳадди ақали моддию 

пулӣ ва истифодаи оқилонаи имкониятҳои табииро инъикос менамояд. 

Зироатпарварӣ хусусиятҳои хоси худро дорад. Тамоми фаъолияти ис-

теҳсолии ин соҳа бо замин алоқаманд аст ва аз ҳосилхезии иқтисодии он ва 

сатҳи истифодаи он вобаста аст. Ба натиҷаҳои истеҳсолот ҳарорати ҳаво ва 

хок, боришот, рӯзҳои офтобӣ дар як сол ва дигар омилҳо таъсири калон 

мерасонанд. Аммо ҳангоми баррасии дақиқи ин меъѐр савол ба миѐн меояд, 

бо кадом хароҷотҳо самараи истеҳсол мувофиқат менамояд: бо захираҳои 

истифодашуда ва истеъмолшуда (сарфгардида)? Дар натиҷаи ҳалли ин 

масъала консепсияи захиравӣ ва хароҷоти самаранокии истеҳсолот таҳия 

карда шуд. Ҷонибдорони консепсияи захираҳо далел меоранд, ки 

самаранокии иқтисодии истеҳсолот таносуби самараи иқтисодиро ба 

захираҳои истеҳсолӣ тавсиф менамояд. Ҷонибдорони консепсияи хароҷот 

чунин мешуморанд, ки натиҷаҳои истеҳсолот бояд бо хароҷоти истеҳсолӣ 

нисбат дода шаванд. 

 Муқарраротҳои асосии пешоҳангони консепсияи заминавӣ дар 

тезисҳои зерини Константинов С.А. ифода ѐфтаанд: 

• дараҷаи истифодабарии захираҳо дараҷаи баргардонидани хароҷоти 

ҷориро низ муайян мекунад; 

• ба таври беҳтарин самаранокии истеҳсолот дар дараҷаи истифодаи 

захираҳо инъикос карда мешавад, на дар хароҷоти ҷорӣ [85]. 
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 К.П. Оболенский дар робита ба ин менависад: «Дар соҳаи кишоварзӣ 

зарур аст, ки таносуби маҳсулоти умумӣ ва даромади шахсӣ аз хароҷот барои 

ба даст овардани онҳо, истифода бурда шавад. Талабот ба зироатпарварӣ 

ҳаҷм ва сохтори истеҳсоли аграрӣ, инчунин захираҳои меҳнатӣ, заминаи 

моддию техникӣ ва масоҳати заминро барои истеҳсоли ин маҳсулот муайян 

менамояд. Ҳаҷм ва сохтори истеҳсолот на танҳо аз эҳтиѐҷоти ҷомеа ба 

маҳсулоти зироатпарварӣ, балки инчунин аз захираҳое, ки ба ин соҳа ҷудо 

карда мешаванд, вобастагӣ дорад [120]. 

Самаранокӣ - категорияи мураккаби иқтисодӣ мебошад, ки ба он 

маҷмӯи омилҳо таъсир мерасонад. Ин зарурияти истифодабарии низоми 

нишондиҳандаҳо, меъѐрҳои арзѐбии он, омӯзиши робитаи байни онҳо, 

гузаронидани таҳлили ҳамаҷониба ва пешниҳоди хулосаҳоро дар бораи 

самтҳои асосии баланд бардоштани самаранокии зироатҳо, тақозо менамояд. 

Дар адабиѐти иқтисодӣ мафҳумҳои «меъѐр» ва «нишондиҳандаҳо» 

бисѐр вақт як хел шаҳрҳ дода мешаванд. Баъзе иқтисоддонҳо (Н.Н. 

Коновалов ва Д.Д. Москвин) мазмун ва меъѐрҳои самаранокиро аз қонуни 

асосии иқтисодӣ ҷудо намуда, онро бо мақсади истеҳсол якхела муайян 

мекунанд. Дигарон бошанд, меъѐри самаранокиро бо нишондиҳандаи 

оммавии (ҷудонашаванда) самаранокии истеҳсолот баробар мекунанд, дар 

ҳоле ки сеюмин меъѐрҳои самаранокии истеҳсолотро сарфа кардани вақти 

ҷамъиятии зарурӣ барои истеҳсоли воҳиди арзиши истеъмолӣ мешуморанд. 

И.Н. Буздалов ва П.А. Шумейкин фоидаро меъѐри умумии самаранокӣ 

мешуморанд. Ғайр аз он, ақидаи олимон оид ба масъалаҳо ҷиҳати шумораи 

меъѐрҳо низ, фарқ мекунанд. Як қатор иқтисоддонҳо боварӣ доранд, ки 

меъѐри самаранокии истеҳсолот яке аз сатҳҳои идоракунӣ ба ҳисоб меравад 

[32]. 

Мо нуқтаи назари онҳоеро, ки меъѐри ягонаи самаранокии тамоми 

сатҳҳои идоракуниро эътироф мекунанд, ҷонибдорӣ менамоем. Ба назари мо, 

истифодаи низоми меъѐрҳо ҳангоми муайян кардани меъѐр бо нишондиҳан-
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даҳое, ки ҷанбаҳои алоҳидаи самаранокии истеҳсолотро инъикос мекунанд, 

дуруст мебуд. Зарурати муайян намудани меъѐр - хусусияти асосӣ - ченак – 

арзѐбии мавзӯъ, падида аз бисѐрҷонибагии ҳалли масъалаҳои амалӣ 

бармеояд. Илова бар ин, меъѐрҳои самаранокӣ худ ба худ бидуни арзѐбии 

миқдорӣ барои таҳияи низоми нишондиҳандаҳои илман асоснок, асосӣ 

мебошанд. 

Зарурати баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли маҳсулоти 

озуқаворӣ аз ниѐзҳои ҳамаҷонибаи рушди инсон дар ҷомеа бармеояд ва дар 

асл, вазифаи ҳама гуна истеҳсолоти иҷтимоӣ, новобаста аз сохтори 

иҷтимоию иқтисодии он ба ҳисоб меравад. Афзоиши самаранокии истеҳсоли 

маҳсулоти зироатӣ дар ниҳоят гузариш ба муносибатҳои бозаргонӣ, ки дар 

заминаи рақобатпазирӣ ва пешрафти илму техника ҳавасманд мебошанд, 

боис мегарданд [35]. 

 Зери самаранокии ҳама гуна истеҳсолот таносуби натиҷаи ниҳоӣ бо 

хароҷоти аслии захираҳои моддӣ ва меҳнатӣ барои истеҳсоли як воҳиди 

маҳсулот дар арзиши нав таъсисшуда дар муқоиса бо маълумотҳои хароҷоти 

заминавӣ барои давраи қаблӣ бо ҳамон замкунӣ ва истеъмол фаҳмида 

мешавад. 

Дар ниҳоят, самаранокии иқтисодии истеҳсолот бо ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти мушаххаси маҳсулоти таъиноти озуқаворидошта барои ҳисоб ба 

ҳар сари аҳолӣ ифода карда мешавад. 

 Ба сифати нишондиҳандаҳои иловагии самаранокӣ, инчунин фоида, 

арзиши аслӣ, дараҷаи шиддатнокии як воҳиди масоҳати майдони кишоварзӣ 

ва ғайра бояд истифода бурда шаванд. Зернизомҳои технологӣ, иқтисодӣ ва 

иҷтимоӣ маҷмӯи нишондиҳандаҳоеро тавсиф мекунанд, ки самаранокии ҳар 

соҳаро инъикос мекунанд. 

Самаранокӣ - мафҳуми хеле фарох аст, масалан назар ба ҳосилнокии 

меҳнат, даромаднокӣ ва ѐ манфиатнокӣ, ки танҳо ҷанбаҳои муайяни самара-

нокии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро тавсиф мекунад. Самаранокии 
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иқтисодӣ маънои гирифтани ҳадди ақали ҳосилро аз ҳар як гектар замин бо 

арзиши камтарини меҳнат - зинда ва моддӣ - барои истеҳсоли як воҳиди 

маҳсулот дорад [36]. 

Барои соҳаи муайян шумораи омилҳое, ки ба самаранокии истеҳсолот 

таъсир мерасонанд, хеле зиѐданд. Ҳамаи омилҳои табиӣ ва иқтисодӣ то 

андозае ба самаранокии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, аз ҷумла ба 

ҳосилнокии маҳсулоти зироатпарварӣ таъсир мерасонанд, аз ин хотир дар 

таҳқиқоти худ мо аз маҷмӯи омилҳо асосиашро ҷудо намудем: 

 беҳтар намудани ҷойгиркунонии соҳаи зироатпарварӣ дар шароити 

нави хоҷагидорӣ; 

 пурзӯр намудани заминаи моддию техникии соҳаи зироатпарварӣ; 

 такмили ҳавасмандгардонии иқтисодӣ, ҷорӣ намудани усулҳои нави 

идоракунӣ ва ташкили меҳнат. 

Баланд бардоштани самаранокии иқтисодии маҳсулоти зироатпарварӣ 

бояд ба истифодаи ҳарчи зудтари комѐбиҳои пешрафтаи илму техника, 

ташкили илмии меҳнат, усулҳои нави идоракунӣ ва ҳавасмандгардонии 

иқтисодии истеҳсолот асос ѐбад. 

Меъѐрҳои самаранокии иқтисодии зироатпарварӣ бояд чунин бошанд, 

ки он ба осонӣ муайян карда шаванд, алахусус - ҷудо кардани он ба 

нишондиҳандаҳои истеҳсолие, ки онҳоро муайян мекунанд, муайян 

намудани таъсири омилҳои асосӣ ва шароитҳои хоҷагидорӣ, ошкор кардани 

захираҳои истеҳсолӣ ва асоснок кардани роҳҳо ва воситаҳои оқилона ҷиҳати 

баланд бардоштани самаранокӣ дар минбаъд. 

Д. Қодиров таъкид менамояд: «Меъѐрҳои самаранокии иқтисодии 

соҳаи кишоварзии мо суръати афзоиши такрористеҳсолкуниро объективӣ 

тавсиф менамояд: чӣ қадаре, ки даромад ва фоида нисбат ба ҳаҷми миѐнаи 

солонаи воситаҳои асосӣ ва воситаҳои гардишӣ дар хоҷагӣ ва ѐ гуруҳи 

хоҷагиҳо зиѐдтар шаванд, ҳамон қадар фондҳо барои такмил ва таҷдиди ин 
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воситаҳо калонтаранд, ҳамон қадар имкониятҳо барои таъмини самаранокии 

маҷмӯи маблағҳои пасандозӣ ва фондҳои истеъмолӣ бештар мешаванд» [46]. 

Баъзе иқтисоддонҳо чунин мешуморанд, ки нишондиҳандаи ягона 

самаранокии иқтисодӣ – ин даромади соф аст, гуруҳи дигари иқтисодчиѐн 

чунин мешуморанд, ки меъѐрҳои самаранокӣ бояд нишондиҳандаҳои 

истифодаи маблағҳо (сатҳи даромаднокӣ ва ҳосилнокии сармоя), ҳосилнокии 

меҳнат ва масолеҳғунҷоии истеҳсолот (вазни қиѐсии хароҷоти моддӣ ба 

маҳсулоти умумӣ) бошанд. 

Гуруҳи дигари иқтисоддонҳо чунин меҳисобанд, ки ҳангоми муайян 

намудани самаранокӣ даромади умумӣ нисбат ба даромади соф дақиқтар аст. 

Ҳар як намуди маҳсулоти кишоварзӣ бояд аз ҷиҳати иқтисодӣ 

самаранок бошанд, ҳам аз нуқтаи назари хоҷагии халқ дар маҷмӯъ, ҳам 

корхонаи кишоварзӣ дар алоҳидагӣ. Аммо барои ин бояд шароитҳои табиӣ, 

ҷойгиркунонии оқилона, махсусгардонӣ ва консентратсиякунонии истеҳсо-

лот, риоя намудани таносуби дуруст дар байни соҳаҳо, инчунин дар соҳаҳо 

байни зироатҳо азхудкунӣ ва мукаммалгардонии технологияҳо, интихоби 

навъҳо, намуд ва баланд бардоштани сифатнокӣ, истифодаи сарфакоронаи 

воситаҳои меҳнатӣ, беҳтар кардани музди меҳнат ва ғайра ба назар гирифта 

шавад.  

Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки ҳангоми муайян намудани самаранокии 

истеҳсоли ҳама гуна маҳсулоти кишоварзӣ ҳосилнокии меҳнат, яъне андозаи 

хароҷоти меҳнат барои як воҳиди маҳсулоти озуқавории истеҳсоли зироатӣ 

таъсири назаррас дорад.  

Сатҳи хароҷоти меҳнатӣ барои як воҳиди истеҳсоли маҳсулоти зироатӣ 

дар ҳашт соли охир (солҳои 2010-2017) ба таври назаррас фарқкунанда 

мебошад, тавре онро аз маълумотҳои дар поѐн овардашуда дидан мумкин аст 

(ҷадвали 2.20). 

Ҷадвали 2.20 



106 
 

 
 

Ҷараѐни инкишофи хароҷоти меҳнатӣ барои истеҳсоли воҳиди маҳсулоти 
асосии озуқавории зироатӣ дар доираи шаклҳои хоҷагидорӣ  

дар вилояти Хатлон, соат/сентнер 
 

 Нишондиҳандаҳо  

Солҳо  
2010 2014 2017 

Шакли хоҷагидорӣ Шакли хоҷагидорӣ Шакли хоҷагидорӣ 

Ба
хш

и 
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оҷ
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оҷ
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ҳо
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1 Ғалладонагиҳо  23,7 26,5 31,9 27,0 34,5 35,0 30,4 35,4 37,9 
2 Шолӣ  33,5 32,5 38,1 36,4 39,3 41,5 40,5 47,2 41,9 
3 Картошка 179,3 168,4 242,5 201,3 205,5 225,0 169,8 160,4 164,4 
4 Пиѐз  175,8 187,3 260,8 247,0 263,0 289,7 280,7 299,1 265,0 
5 Сабзӣ  188,4 172,9 228,1 235,8 230,1 255,3 251,4 253,5 256,9 
6 Помидор  203,8 177,5 223,7 256,1 215,2 279,5 273,0 241,6 263,1 
7 Бодиринг  183,8 168,0 199,6 235,9 204,8 255,3 266,7 232,9 267,1 
8 Карами сафед 201,7 163,5 196,2 230,8 198,2 240,9 250,5 220,5 247,2 
9 Полезиҳо  191,1 227,0 315,1 201,1 268,9 296,1 237,5 285,4 287,5 

Манбаъ: ҷадвал аз ҷониби муаллиф дар асоси маҷмӯаҳои омории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоя-
ти Хатлон барои солҳои 2010-2018 тартиб дода шудаанд. 
 

Маълумотҳои пешниҳодшуда нишон медиҳанд, ки барои истеҳсоли 

ғалладона арзиши ҳадди ақали хароҷоти меҳнатӣ дар бахши ҷамъияӣ дида 

мешавад, ки нишондиҳандаҳои он дар давраи таҳқиқшаванда нисбат ба 

хоҷагиҳои деҳқонӣ ва хоҷагиҳои ѐрирасони аҳолӣ мутаносибан 18,1-17,0% 

кам мебошанд. Хароҷоти камтарини меҳнат барои истеҳсоли помидор, 

бодиринг, карам дар корхонаҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) сарф карда 

шудааст. Барои истеҳсоли харбуза ва тарбуз дар бахши давлатӣ хароҷоти 

камтари меҳнат ба назар мерасад. 

Дар солҳои охир, дар натиҷаи болоравии нархҳо ба тракторҳо, қисмҳои 

эҳтиѐтӣ, сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ, нуриҳо ва маҳсулоти зидди 

ҳашароти зараррасон ба таври назаррас баланд шудаанд (ҷадвали 2.21). 

 

 

Ҷадвали 2.21 
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Арзиши аслии воҳиди маҳсулоти асосии озуқавории зироатии истеҳсоли 
табиӣ дар вилояти Хатлон, сомонӣ/cентнер 

№ Нишондиҳандаҳо  Солҳо  2018 год в% к 
2010 году 2010 2012 2014 2016 2017 2018 

1 Маҳсулоти нонӣ  215,9 228,8 241,7 255,0 260,3 267,6 123,9 
2 Шолӣ  105,75 108,88 111,98 115,13 111,67 113,15 107,0 
3 Картошка 180,51 185,84 191,13 196,51 199,19 201,83 111,8 
4 Пиѐз  131,13 145,31 159,52 173,69 180,77 187,80 143,3 
5 Сабзӣ  116,54 123,06 129,56 136,08 139,3 141,1 121,1 
6 Помидор  170,24 184,22 198,25 212,24 219,26 226,2 132,9 
7 Бодиринг  167,59 176,25 184,90 193,57 197,90 209,26 124,9 
8 Карами сафед 152,52 159,26 165,98 172,72 176,09 179,46 117,7 
9 Зироатҳои обчакорӣ 117,2 124,2 131,2 138,2 141,7 145,4 124,1 

Манбаъ: ҷадвал аз ҷониби муаллиф дар асоси маҷмӯаҳои омории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоя-
ти Хатлон барои солҳои 2010-2018 тартиб дода шудаанд. 

 

Маълумотҳо нишон медиҳанд, ки дар давраи таҳлилшуда (солҳои 2010-

2018) дар хоҷагиҳои вилояти Хатлон арзиши аслии як воҳид маҳсулоти асо-

сии ғизоии зироатӣ мутаносибан аз 7,0 то 43,3% афзудааст, ба таври назаррас 

афзоиши арзиши аслӣ ба 1 сентнер маҳсулот ҳангоми истеҳсоли пиѐз 

мушоҳида мешавад, ки ба 43,3% баробар аст. 

Таҳқиқоти солҳои охир самаранокии баланди истифодаи мошинҳои 

ҷамъоварии помидорро муайян намудааст, ки хароҷоти меҳнати дастӣ 

тақрибан 70%-ро ташкил медиҳад. Дар робита ба ҷорӣ намудани мошинҳои 

ҳосилғундорӣ зарур аст, ки аз ҷамъоварии чандинкарата ба яккаратаи 

ҳосилғундорӣ бояд гузашт ва маҳсулот дар тамоми давраҳо аз истеъмол-

кунанда ба самти истеҳсолот ва пешбурди минбаъдаи маҳсулот то таъиноти 

ниҳоии он сарф мешавад, маблағҳои муайяни моддӣ ва молиявӣ бо таносуби 

мухталифи онҳо ба сатҳи хароҷот дар маҷмӯъ сарф карда мешаванд. 

Маҳсулнокии сабзавотпарварӣ бо ташкил ва истифодаи васеъ дар 

истеҳсолот бо навъҳои ҳосили баланддошта, бо нишондиҳандаҳои сифатнокии 

хуби навъҳо, ки ба фаъолияти кишоварзӣ самаранок ҷавоб дода метавонанд, 

робитаи ногусастанӣ дорад. Аз дуруст интихоб шудани навъҳо барои 

шароитҳои мушаххаси хокию иқлимӣ аз бисѐр ҷиҳат ҳосилнокӣ, сифати 

маҳсулот, арзиши аслии он ва даромаднокии соҳа вобаста мебошад. 
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Барои ба даст овардани ҳосили баланди боустувор зарур аст, ки дар ҳама 
хоҷагиҳои тухмипарварӣ шароити муносиби парвариш таъмин карда шаванд. 
Ташкили хоҷагиҳои тухмипарварӣ барои истеҳсоли зироатҳои полизӣ дар 
корхонаҳои кишоварзӣ дар асоси тахассусгардонии дохилихоҷагӣ хеле 
самаранок мебошад, ки тақсимоти тамоми корҳои тухмипарвариро дар 
зироатҳои полизӣ ва воҳидҳои дахлдор бо ташкили гуруҳҳои махсус ва ѐ 
бахшҳои парвариши тухмии помидор, пиѐз, сабзӣ ва ғайра дар бар мегирад. 

Масъалаи муҳим ин ҷустуҷӯи хоҷагиҳои фермерӣ мебошад, ки иқтидори 
истеҳсолӣ ба парвариши самараноки тухмӣ мусоидат мекунад. Татбиқи 
иқтидори тухмии барвақтӣ (субтропикӣ) маҳдуд аст ва танҳо бо самтҳои 
мухталифи омилҳои обӣ ва ҳароратӣ дар қитъаи тухмипарварӣ (гармӣ, ҳавои 
хушк) ва дар ҷойҳое, ки тухмиҳо истифода мешаванд (намӣ, ҳавои на он қадар 
гарм) ба вуҷуд меояд. 

Дятликович А.И. ва Дудоров И.Т. [79] менависанд, ки шиддатнокии 
масъалаҳои озуқаворӣ дар марҳилаи кунунӣ, ки аз ислоҳоти куллии иҷтимоию 
иқтисодӣ оғоз ѐфтааст, ки ба гузариши ҳамаи соҳаҳо ба муносибатҳои 
бозаргонӣ асос ѐфтааст, ба истеҳсоли сабзавот низ таъсир намудааст. Маҷмӯи 
умумии сабзавот дар соли 2018 дар вилоят ба 1045 ҳазор тонна расидааст. Ҳан-
гоми истифодабарии пешрафти илмӣ-техникӣ нишондиҳандаҳои баландтар ба 
даст овардан имконпазир гардид. 

Зарурияти ногузирии сабзавот дар истеъмоли ғизо зарурати андешидани 
тадбирҳои самарабахшро ҷиҳати мӯътадил ва афзун намудани истеҳсоли онҳо 
муайян мекунад. Аз ин ҷо, сабзавотпарварӣ ҳамчун соҳа бояд ба низоми муно-
сибатҳои бозорӣ бо тақвияти робитаҳои ҳамгироӣ дар ташаккули захираҳои мо-
лии маҳсулоти зироатӣ дохил карда шавад. 

Дар шароити кишту кори заминҳои обѐришаванда дар вилояти Хатлони 
Тоҷикистон, ки дар он ҷо парвариши пиѐз, помидор, сабзӣ, карами навъҳои 
барвақтӣ ба роҳ монда мешавад, ҳалли иқтисодии дурусти масъалаи 
тухмипарварӣ аҳамияти муҳимро касб намудааст. 

Таҳқиқот нишон медиҳанд, ки солҳои охир сатҳи самаранокии 
истеҳсоли маҳсулоти асосии озуқавории зироатӣ ба таври назаррас беҳтар 
шудааст, тавре маълумотҳои зерин шаҳодат медиҳанд (ҷадвали 2.22). 
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Ҷадвали 2.22 
Самаранокии иқтисодии истеҳсоли маҳсулоти алоҳидаи озуқавории  

зироатӣ дар вилояти Хатлон 

№ Нишондиҳандаҳо  

2010 2018 
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1 Хароҷот барои 
парвариш, сомонӣ/га 21

5,
9 

18
05

,1
 

13
11

,3
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,4
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15
25

,2
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6 
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2 Ҳосилнокӣ, с/га 28
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3 
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8,

8 
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1,

9 
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1 
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9,

1 

34
,9
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3,

4 
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4 
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2 
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2 
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2 

3 Арзиши аслӣ 1 сен., 
сомонӣ 15

0,
0 
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3 

10
0,

0 

13
4,

1 

15
0,

0 

12
9,

0 

13
6,

0 

22
2,

8 

10
3,

0 

13
5,

1 

13
2,

8 

12
2,

1 

4 Нархи миѐнаи 
фурӯш, сомонӣ/сен. 15

7 

16
3 

14
2 

19
7 

21
1 

21
3 

17
4,

7 

24
2 

14
8 

22
7 

22
4 

20
3 

5 Даромад аз фуруш, 
сомони/сен. 44

1,
2 

36
88

,3
 

31
16

,4
 

41
74

,4
 

40
30

,1
 

40
27

,8
 

60
9,

7 

41
96

,7
 

45
79

,1
 

60
88

,1
 

56
26

,9
 

48
15

,2
 

6 Даромади бадастома-
да, 1сен./сомонӣ 22

5,
3 

18
83

,2
 

18
05

,1
 

24
72

 

23
54

,2
 

25
02

,6
 

34
2,

1 

21
78

 

27
00

,6
 

38
26

,1
 

35
34

,3
 

30
20

,6
 

7 Сатҳи даромад-
нокӣ,% 14

,3
 

14
,3

 

37
,6

 

45
,2

 

40
,4

 

64
,0

 

27
,6

 

8,
3 

43
,7

 

68
,5

 

68
,9

 

66
,9

 

Манбаъ: ҷадвал аз ҷониби муаллиф дар асоси маҷмӯаҳои омории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон барои солҳои 2016-2018 тартиб дода шудаанд. 

 

Нишондиҳандаҳои ҷадвали 2.22 нишон медиҳанд, ки дар хоҷагиҳои 
вилояти Хатлон дар давоми нуҳ соли охир (солҳои 2010-2018) даромаднокии 
истеҳсоли намудҳои асосии маҳсулоти озуқавории соҳаҳои зироатпарварӣ 
мунтазам афзоиш ѐфта, дар соли 2018 ба 66,9% расидааст. Ин сатҳ ба 
туфайли афзоиши назарраси маҳсулоти асосии ғизоӣ (бахусус навъҳои 
барвақтии сабзавот), пурра бартараф кардани вайронкунии усулҳои 
агротехникӣ, истифодаи саривақтии нуриҳои минералӣ ва органикӣ, 
интихоби илман асосноки навъҳои зироатҳои баландсифати озуқавории ба 
шароити минтақа мутобиқшуда ва ба роҳ мондани истеҳсоли тухмии ватании 
худӣ, назорати саривақтии мубориза зидди ҳашаротҳои зараррасон ва 
касалиҳои растанӣ, ҷамъоварии саривақтии ҳосили парваришшуда ҳам барои 
фурӯш ва ҳам барои коркард, бо роҳи кам кардани хароҷоти меҳнатӣ барои 
истеҳсоли воҳиди маҳсулот ва кам кардани хароҷот ба даст оварда шудааст. 
Сатҳи ба даст овардани даромаднокӣ ба корхонаҳои кишоварзии минтақаи 
мавриди омӯзиш имкон медиҳад, ки такрористеҳсолии васеъи маҳсулоти 
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зироатпарвариро анҷом диҳанд, ки дар ниҳоят вазъи иқтисодии корхонаҳои 
кишоварзиро хеле беҳтар ва сифати зиндагии аҳолии деҳотро беҳтар хоҳад 
кард. 

Ҷадвали 2.23 
Меъѐрҳои тавсиягардида ба ғизоҳои асосӣ ба ҳар сари аҳолӣ/сол 

 

№ Нишондиҳандаҳо  Меъѐрҳои 
тавсиягардида 

Истеҳсоли воқеъӣ 
2010 2012 2014 2016 2017 2018 

1.  Маҳсулоти нонӣ  148,7 161,8 157,2 154,5 152,3 153,1 130,8 
2.  Шолӣ  11,3 110,6 111,5 102,7 119,5 120,4 92,9 
3.  Картошка 92 84,3 99,6 85,1 87,5 56,6 72,1 
4.  Пиѐз  32 168,1 225,6 263,1 324,4 337,5 385,0 
5.  Сабзӣ  25,2 148,0 183,7 237,7 217,9 227,0 249,6 
6.  Помидор  16 271,9 350,0 400,0 388,1 408,1 468,8 
7.  Бодиринг  10 129,0 186,0 266,0 313,0 340,0 412,0 
8.  Карами сафед 12 62,5 85,0 102,5 120,0 116,7 149,2 
9.  Полезиҳо  14,6 1039,7 912,3 999,3 1041,1 1057,5 1074,0 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои омории Агентии омори назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2019. 

 
Ҷадвали 2.24 

Сатҳи таъминоти аҳолии вилояти Хатлон бо маҳсулоти асосии озуқавории 
зироатии истеҳсоли ватанӣ 

 

 
 
 

№ Нишондиҳандаҳо 

2010 2014 2018 
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со

л 
ба

ро
и 

 
1 

на
ф,

 к
г 

И
ст

иф
од

а 
ш

уд
 

1 
на

ф,
 к

г 

С
ат

ҳи
  

 т
аъ

ми
но

т%
 

И
ст

еҳ
со

л 
ба

ро
и 

 
1 

на
ф,

 к
г 

И
ст

иф
од

а 
ш

уд
 

1 
на

ф,
 к

г 

С
ат

ҳи
  

 т
аъ

ми
но

т%
 

И
ст

еҳ
со

л 
ба

ро
и 

 
1 

на
ф,

 к
г 

И
ст

иф
од

а 
ш

уд
 

1 
на

ф,
 к

г 

С
ат

ҳи
  

 т
аъ

ми
но

т%
 

1 Маҳсулоти нонӣ  240,6 148,7 161,8 229,8 148,7 154,5 194,5 148,7 130,8 
2 Шолӣ  12,5 11,3 110,6 11,6 11,4 101,8 10,5 11,3 92,9 
3 Картошка 77,6 92 84,3 78,3 92 85,1 66,3 92 72,1 
4 Пиѐз  53,8 32 168,1 84,2 32,2 261,5 123,2 32,4 380,2 
5 Сабзӣ  37,3 25,2 148,0 59,9 25,4 235,8 62,9 25,5 246,7 
6 Помидор  43,5 16,1 270,2 64,0 16,4 390,2 75,0 16,5 454,5 
7 Бодиринг  12,9 10 129,0 26,6 10,2 260,8 41,2 10,4 396,2 
8 Карами сафед 7,5 12 62,5 12,3 12,5 98,4 17,9 12,6 142,1 
9 Полезиҳо  151,8 14,6 1039,7 145,9 14,8 985,8 156,8 14,9 1052,3 

Манбаъ: маълумотҳои Агентии омори назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
барои солҳои 2010-2018. 
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Ҷадвали 2.25 
Сатҳи таъминоти аҳолии вилояти Хатлон бо маҳсулоти асосии озуқавории 

зироатии истеҳсоли ватанӣ дар доираи ноҳияҳои алоҳидаи вилояти Хатлон, % 
 

 

Нишондиҳандаҳо  

2010 2014 2018 

К
уш
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иѐ

н 
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хӣ

 

К
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 Б

ал
хӣ

 

К
ӯл

об
 

К
уш

он
иѐ

н 

Ч.
 Б
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К
ӯл
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1.  Ғалладонагӣ  97,5 150,1 107,1 105,0 116,9 93,1 88,7 104,6 63,2 
2.  Шолӣ  7,1 20,4 1,0 6,0 14,8 0,3 10,3 4,7 0,4 
3.  Картошка 104,7 104,6 35,5 117,5 50,3 25,1 78,3 59,0 22,4 
4.  Пиѐз  16,3 44,9 47,3 39,3 65,8 53,5 39,5 94,6 108,9 
5.  Сабзӣ  37,9 94,1 23,7 49,7 110,8 17,1 40,0 122,6 20,1 
6.  Помидор  83,2 73,2 53,2 132,0 47,6 80,5 171,4 53,9 66,8 
7.  Бодиринг  20,8 12,0 17,1 67,3 17,0 31,2 113,0 39,8 41,7 
8.  Карами сафед 14,9 2,8 11,2 34,0 5,6 17,2 53,1 19,8 18,5 
9.  Полезиҳо  38,5 226,4 33,7 34,6 179,6 23,1 42,8 152,2 29,1 

Манбаъ: маълумотҳои омории Агентии омори назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон барои солҳои 2010-2018. 
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БОБИ 3. РОҲҲОИ АСОСИИ РУШДИ БОЗОРИ МАҲСУЛОТИ 

ОЗУҚАВОРИИ ЗИРОАТӢ 
 

3.1. Истифодаи технологияҳои инноватсионии истеҳсолот –  
асоси рушди бозори маҳсулоти зироатӣ 

 

Стратегияи рушди бозори маҳсулоти озуқавории зироатӣ нақши 

самтҳои навро дар рушди соҳаи кишоварзии Тоҷикистон тақвият мебахшад. 

Тавсеаи ҳуқуқҳои субъектҳои маҷмааи агросаноатӣ дар интихоби шаклҳо ва 

усулҳои ташкили меҳнат ва истеҳсолот, аз ҷумла усулҳои инноватсионии ис-

теҳсолот, на танҳо самараи иқтисодӣ, балки иҷтимоӣ низ ба бор овардаанд, 

ки дар шароити барзиѐдии меҳнат Тоҷикистонро метавон ҳамчун мушкилоти 

калидии рушди иқтисоди миллӣ тасниф намояд. 

Дар шароити кунунӣ ҳавасмандӣ ба масъалаҳои ташкили иншоотҳои 

нави инфрасохторӣ барои истеҳсол, коркард ва иҷтимоиѐт ҳамчун захираҳои 

махсуси аҳамияти давлатидошта меафзояд. Дар робита ба ин, таҳия намудани 

консепсияи илмиро оид ба истифода ва рушди навъҳои хоҷагидорӣ ва баланд 

бардоштани нақши онҳо дар ҳалли мушкилоти озуқаворӣ ҳамчун уҳда-

дориҳои функсионалии ин минтақаҳо мақсаднок меҳисобем. 

 Вазифаҳои муҳимтарини рушди бозори озуқаворӣ дар доираи страте-

гияи миллӣ, яъне тарҳи рушди маҷмааи агросаноатӣ бояд ба фароҳам овар-

дани шароит барои истифодаи беҳтар ва самарабахши сармоягузориҳои до-

хилӣ ва хориҷӣ, ҷорӣ намудани принсипҳои муҳимтарини маркетингӣ дар 

амалияи корӣ, омодасозии кадрҳои баландихтисос, ки дар шароитҳои нав ме-

ханизми фаъолияти устувори хоҷагии қишлоқро хуб медонанд, табдил ѐбанд. 

Бояд қайд кард, ки ҳадафи рушди бозори маҳсулоти озуқавории зиро-

атӣ ба ҳалли масъалаҳои таъмини амнияти озуқавории ҷумҳурӣ нигаронида 

шудааст. 

Татбиқи технологияҳои инноватсионӣ ба истифодаи оқилонаи захира-

ҳои заминӣ, обӣ, моддӣ - техникӣ, меҳнатӣ ва ғайра бо мақсади ба даст 
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овардани миқдори зиѐди маҳсулот аз як воҳиди қитъаи замин бо ҳадди ақали 

хароҷоти меҳнатӣ ва воситаҳои пулӣ равона карда мешавад. 

Иқтисодчии машҳур Баутин В.М. қайд мекунад, ки табдил додани 

дастовардҳои илмӣ ва технология ба маҳсулоти бозорӣ дар хориҷа ба 

тиҷорати калон ва бонуфуз мансуб аст. Аммо, сабаби дигари рушди 

фаъолияти инноватсионӣ вуҷуд дорад, бидуни маҳсулоти рақобатпазири нав 

истеҳсолкунанда наметавонад, агар ӯ аз бозор ақиб мондан ва сегменти худро 

дар бозор гум кардан нахоҳад. Истеъмолкунанда танҳо ба маҳсулоти куллан 

нав ниѐз дорад [20]. 

Ҳадафи асосии рушди бозори маҳсулоти озуқаворӣ таъмин намудани 

наслҳои ҳозира ва оянда бо маҳсулоти ғизоии зарурӣ мутобиқи меъѐрҳои 

физиологии истеъмол ба ҳисоб меравад. 

Тавре маълум аст, зироати асосии ғалладона дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гандум мебошад, ки тақрибан 85%-и масоҳати умумии зироатҳои ғалла-

донагирро ишғол менамояд. Ғалла дар ҳама ноҳияҳо, ҳам дар заминҳои ламӣ, 

ҳам дар заминҳои обѐришаванда, асосан бо кишти тирамоҳӣ парвариш карда 

мешавад. Аммо, ҳосилнокӣ ба ҳисоби миѐна дар заминҳои лалмӣ 11-13с/га, 

заминҳои обѐришаванда 23-27 с/ га ташкил медиҳад, ки ин хеле кам аст, дар 

ҳоле ки дар хоҷагиҳои пешрафта аз 1 гектар то 70-80 сентнер ғалла ба даст 

оварда мешавад. Аз ин лиҳоз, зарурати парвариши навъҳои нави серҳосили 

бо маҷмӯи устуворӣ ва коркарди технологияҳое, ки киштукори заминҳоро бо 

техникаҳои аграрӣ беҳтар мекунанд, вуҷуд дорад. Ба ин технология усули 

шонакунии парвариши гандум мансуб мебошад, ки дар якчанд кишварҳои 

ҷаҳон васеъ истифода бурда мешавад. 

Бо вуҷуди дастовардҳои муайяни мусбии илм ва истеҳсолот ҳанӯз ҳам 

имкониятҳо барои танзими пурраи таъсири чунин омилҳои ҳаѐтан муҳим ба 

монанди рӯшноӣ ва гармӣ ба парвариши зироат дар шароитҳои саҳроӣ вуҷуд 

доранд. 
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Устуворнокии зироатҳои ғалладонагӣ ба хам шудан аз шароитҳои 

ғизодиҳии минералӣ, инчунин аз дараҷаи равшанӣ, зичии зироатҳо, хусуси-

яти ҷойгиркунии онҳо, усулҳои кишт, инчунин навъи биологии зироат низ 

вобастагӣ дорад. 

Инкишофи инқилобӣ дар технологияи парвариши гандум тақрибан сию 

панҷ сол пеш дар Мексика ба амал омадааст, ки олимони СИМ МИТ бори 

аввал дар таҷрибаи ҷаҳонӣ усули шона кардани парвариши гандумро 

истифода бурданд. Яке аз таҳиягарони технологияи шонакунии гандум 

агрономи олим аз Маркази байналмилалии такмили ҷуворимакка ва 

ғалладона (CИМ МИТ, Мексика) доктор Кеннет Сайр мебошад. Усули ӯ 

имрӯзҳо дар Ҳиндустон, Мексика, Покистон, Сурия, Туркия, Чин, ИМА, 

Қазоқистон, Узбакистон ва як қатор кишварҳои дигар ба таври васеъ 

истифода бурда мешавад. 

Истифодаи технологияи шонакунӣ имконият медиҳад, ки миқдори 

кишти тухмӣ ба таври назаррас кам гардида, истифодаи ҳаҷми гербитсидҳо 

коҳиш дода шавад. Бартарии асосии ин усул дар арзиши аслии пасти ҳосили 

ғалладона мебошад, ки тавассути кам кардани шумораи коркард ба даст 

оварда мешавад, зеро мошини тухмипошӣ дар як гузариш аз қаторҳо ҳам 

нурипоширо низ анҷом медиҳад. 

Дар Тоҷикистон бори аввал озмоишҳо оид ба технологияи шонакунонӣ 

аз ҷониби олимони Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншо 

Шотемур дар мавсими солҳои 2002-2003 гузаронида шуданд. Натиҷаҳои 

таҷрибаҳо бартарияти технологияи шонакунониро нишон доданд, ки ба даст 

овардани ҳосили баланд ва сарфакунии меъѐри тухмиро имконият медиҳад. 

Самаранокии муқоисавии истеҳсоли гандум аз рӯи технологияи нав дар 

поѐн оварда шудааст (ҷадвали 3.1). 
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Ҷадвали 3.1 
Самаранокии муқоисавии истеҳсоли гандум бо истифода аз технологияҳои 

муосир ва инноватсионӣ (сарфаҷӯии захираҳо) дар хоҷагиҳои 
сабзавотпарварии Н. Бекови ноҳияи Кушониѐни вилояти Хатлон 
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1 Ҳосилнокӣ аз 1 га сентнер. 27,3 30,9 113,2 34,0 38,8 114,1 

2 Хароҷоти меҳнат ба 1га наф. 
соат 1040 1158 111,3 1078 1204 111,7 

3 Хароҷоти меҳнат ба 1 сен, соат 38,10 35,14 92,2 31,71 28,2 88,9 

4 Арзиши маҳсулоти умумӣ ба 1 
га, сомонӣ 427,9 454,4 106,2 594,5 623,5 104,9 

5 Хароҷотҳои моддӣ-молиявӣ ба 
1 га, сомонӣ 211,6 220,2 104,1 266,6 268,6 100,8 

6 Фоидаи ба дастомада аз 1 га, 
сен. 216,4 234,2 108,2 327,9 354,9 108,2 

7 Сатҳи даромаднокӣ 102,3 116,4 113,8 123,0 146,1 118,8 
Манбаъ: ҷадвал дар асоси маҷмӯаҳои омории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон барои 

солҳои 2010-2018 тартиб дода шудаанд. 
 

Маълумотҳои пешниҳодшуда аз самаранокии иқтисодии технологияи 

шонакунии кишти гандум дар муқоиса ба технологияи анъанавӣ, ки бо маводҳои 

иқтисодии мушаххаси вилояти Хатлон асос ѐфтаанд, гувоҳӣ медиҳанд. 

Таҳқиқоти гузаронидашуда муқаррар намуд, ки ҳосилнокии ғаллаи тибқи 

технологияҳои инноватсионӣ дар хоҷагии ба номи Н. Бекови ноҳияи Кушониѐн 

парвариш кардашуда дар муқоиса ба технологияи анъанавӣ 113,2- 114,1% зиѐдтар 

аст. Ҳамзамон, хароҷоти меҳнат барои истеҳсолот ва маҳсулот 8-11% камтар аст. 

Арзиши маҳсулоти умумӣ барои ҳисоб дар ҳар 1 гектар назар ба 

технологияҳои анъанавӣ зиѐдтар аст. 

Ҳамин тариқ, сатҳи даромаднокии гандуме, ки бо технологияи шонакунонӣ 

парвариш карда мешавад, аз гандуми бо технологияи анъанавӣ парвариш карда 

шуда 13,8-18,8% баланд мебошад. 

 Ин бебаҳс далели раднашаванда барои таъминоти бозор бо маҳсулоти 

озуқаворӣ мебошад. Таҷриба нишон медиҳад, ки рушди бемайлони муттасили 
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корхонаҳои кишоварзӣ ва самаранокии маҷмааи агросаноатӣ дар маҷмӯъ аз рушди 

бахши асосии кишоварзии соҳаи пахтакорӣ вобастагӣ доранд. 

Муҳимиятнокии пахтакорӣ дар иқтисодиѐти аксари кишварҳои ҷаҳон, аз 

ҷумла вилояти Хатлон бо миқѐси васеъи истифодабарӣ муайян карда мешавад. 

Пахтакорӣ яке аз маҳакҳои асосӣ ба ҳисоб меравад, ки тамоми маҷмааи хоҷагии 

қишлоқи вилоят дар гирди он ташаккул меѐбанд. Рушди он бо миқѐси бузурги 

сохтмони обѐрӣ - мелиоративии замин, пайдоиш ва рушди минбаъдаи саноати 

хӯрокворӣ, нассоҷӣ ва кимиѐвӣ тавсиф карда мешавад. Ба даст овардани ҳосили 

баланди пахта афзоиши мунтазами ҳосилнокии заминро тавассути истифодаи 

мақсадноки киштгардонии кӯтоҳ бо истифодаи лӯбиѐгиҳо ва истифодаи дурусти 

ҳама талаботи тавсияҳои аграриро барои беҳтар кардани ҳосилнокии замин талаб 

менамояд. 

Асоси ба даст овардани ҳосили баланд истифодаи технологияҳои 

инноватсионӣ, яъне истифодабарии ҳадди аксари энергияи офтобӣ, ҷамъша-вии 

миқдори ҳароратҳои самаранок, сатҳи ҳосилнокии замин, таъмини зироатҳо пеш аз 

мавсими кишт бо намии оптималӣ ва дар ниҳоят, муборизаи моҳирона зидди 

алафҳои бегона, ҳашаротҳои зараррасон ва касалиҳои пахта ба ҳисоб меравад. Ин 

имкон медиҳад, ки ҳосили устувори пахта – ашѐи хом тавассути истифодаи 

мақсадноки технологияҳои сарфаҷӯии захираҳо, навъҳои пахтаи саривақтии 

ҳосилхез, сифати баланд, ба касалиҳо, ҳашаротҳои зараррасон ва шароити 

номусоиди беруна тобовар, ки ба талаботҳои муосир ҷавобгӯ мебошанд, ба даст 

оварда шавад. 

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки дар Тоҷикистон парвариши навъҳои пахтаи 

маҳаллии селексия кардашуда ба талаботи муосири истеҳсолот ҷавобгӯ мебошанд 

(барвақтӣ, устуворнокӣ ба омилҳои ғайриодии муҳит, ҳассосӣ ба унсурҳои 

минералӣ ва намии обѐрӣ ва ғайра), хусусиятҳои баланди технологии нах ва 

тухмиро доранд, ки ба Стандартҳои байналмилалии сифатнокӣ ҷавобгӯ мебошанд. 

Аз ин рӯ, талаботи бозор ба ин навъҳо ҳар сол меафзояд. Дар натиҷа, ҳангоми 

таъмини ин навъҳо дар раванди парвариш, ки омилҳои ҳаѐтан муҳим бо истифодаи 

технологияҳои сарфаҷӯии захираҳо доранд, аз ҳар як гектар беш аз 40 сентнер пах-

та – ашѐи хомро ба даст овардан мумкин аст. 
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Таҷриба нишон медиҳад, ки хоҷагиҳои пахтакории ҷумҳурӣ бо сабабҳои 

риоя накардани талаботҳои болозикр оид ба технологияи парвариши пахта, ҳама-

сола аз ҳар гектар то 6 сентнерӣ ҳосили пахтаро намегиранд, ки ин 110-114 ҳазор 

тоннаро ташкил медиҳад. Бояд на танҳо барои дарки он ки инсоният аллакай чӣ 

чизеро ҷамъ намудааст, балки барои сафарбар кардани захираҳои зироатпарварӣ 

ҷиҳати қонеъ кардани ниѐзҳои одами муосир, кӯшиш намоем. 

Ба ақидаи мо, унсурҳои ҳатмии технологияҳои инноватсионии парвариши 

пахта сарфаҷӯии захираҳо (расми 7) мебошад. 

 
Расми 7. Унсурҳои асосии технологияи сарфаи захираҳо 

 

Азхудкунии технологияи инноватсионӣ имкон медиҳад, ки иқтидори 

биологии навъҳои пахтаи маҳинах ва ноҳиявикардашуда дар Тоҷикистон ба 

дараҷаи зиѐдтарин истифода карда шаванд. 

Ин масъала дар ҳалли вазифаҳои стратегии истеҳсолоти кишоварзӣ - 

баланд бардоштани устуворнокии он, мӯътадил намудани ҷараѐни истеҳсолӣ 

дар асоси истифодаи дастовардҳои илмӣ ва таҷрибавӣ аҳамияти хоса пайдо 

Унсурҳои технологияи интенсивии 
сарфаҷӯии захираҳо ҳангоми парвариши 

пахта  
Парвариши навъҳои ҳосилхе-

зи навъҳои интенсивӣ  
Обѐрӣ тибқи меъѐрҳо барои 

нигоҳ доштани намӣ дар 
қабати хоки решавӣ  

Гузаронидани киштгардонии 
асосии сифатноки замин пеш 

аз тухмипошӣ  

Истифодаи оқилонаи нуриҳо, 
ки барои ҳосили зироати бар-

номарезишуда пешбинӣ 
шудааст 

Истифодаи гербитсидҳои са-
маранок  

Истифодаи низоми ҳамгиро-
ишудаи ҳифзи растаниҳо  

Кишти тухмиҳои хушсифат  Истифодаи агрегатҳои сама-
раноки сарфаҷӯи захираҳо  

Таҳкими омилҳои инсонӣ (ис-
тифодаи шаклҳои оқилонаи 

ташкил ва музди меҳнат) 
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мекунад. Бинобар ин, зарур аст, ки ба пахтакорӣ дар муқовимати кунунии он 

бо ҷаҳони антропогенӣ тавассути истифодаи технологияҳои инноватсионӣ 

барои ба даст овардани ҳосили боустувори аз ҷиҳати экологӣ тоза, кӯмак бо-

яд кард. 

Ҳамин тариқ, ҷорӣ намудани технологияи инноватсионӣ дар парва-

риши пахта имкон медиҳад, ки дар ояндаи наздик истеҳсоли пахта - ашѐи 

хом дар вилоят то 400 - 480 ҳазор тонна расонида шуда, рушди устувори 

соҳаи аграрӣ ба таври назаррас боустувор карда шавад. 

Яке аз зироатҳои маъмултарини сабзавотпарварӣ дар ҷумҳурӣ помидор 

мебошад, ки 35-40% масоҳати майдони зироатҳоро ишғол менамояд. Парва-

риши он тибқи технологияи мавҷуда бо хароҷоти меҳнатии дастӣ сахт 

алоқаманд аст. Ҳамзамон, хароҷоти умумӣ барои истеҳсоли помидор ба 1254 

нафар соат/гектар ва ѐ 6,6 нафар соат/cентнер мерасад ва арзиши аслии ис-

теҳсолот бошад, ҳангоми ҳосилнокӣ ба ҳисоби миѐна 250 cентнер/гектар, 32-

36 сомонӣ/cентнерро ташкил медиҳад. 

Баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли помидор бо ҷараѐни гуза-

риш ба технологияҳои инноватсионии парвариши онҳо робитаи ногусас-танӣ 

дорад. Пажӯҳишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии боғдорӣ, ангурпарварӣ ва сабзавот-

парварии Тоҷикистон технологияи инноватсионии истеҳсоли помидорро 

таҳия кардааст. Асоси технологияи саноатӣ истифодаи маҷмааи мошинҳои 

зиѐдистеҳсолкунанда барои омодагии хок ва парвариши зироатҳои сабзавот 

мебошад. Истифодаи ин технология имкон медиҳад, ки хароҷотҳо барои 

истеҳсоли маҳсулот то 30-35% коҳиш дода, аз ҳар гектар 350 сентнер/гектар 

маҳсулот бо арзиши аслии 17,4 сомонӣ /сентнер тухмӣ ва 14,7 сомонӣ 

/сентнер дар маҳсулоти ниҳолӣ ба даст оварда шавад. (ҷадвали 3.2). 

 

 

 

Ҷадвали 3.2 
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Самаранокии муқоисавии парвариши помидор тибқи технологияи ҷорӣ ва 
инноватсионӣ (сарфакунандаи захираҳо) дар ноҳияи Ҷ. Балхӣ, хоҷагии сабза-

вотпарварии ба номи Ҷ. Исмоилови вилояти Хатлон 
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1 Ҳосилнокӣ аз 1 га сен. 207,7 236,1 113,7 248,9 297,5 119,5 
2 Хароҷоти меҳнат ба 1 га наф. 

соат 1027 1171 118,3 1028 1254 122,0 

3 Хароҷоти меҳнат ба 1сен. соат 4,94 4,74 95,9 4,13 3,90 94,4 
4 Арзиши маҳсулоти умумӣ ба 1 

га, сомонӣ 4049,4 4679,5 115,6 5935,9 7212,9 121,5 

5 Хароҷотҳои моддӣ-молиявӣ ба 
1 га, сомонӣ 1668,4 1736,4 104,1 2237 2287 102,2 

6 Ба даст овардани фоида аз 1 га, 
сен. 2381,1 2943,1 123,6 3698,9 4925,9 133,2 

7 Фоидаи ба дастомада аз 1 га, 
сен. маҳсулот, сомонӣ 96,4 176,5 183,1 102,2 194,5 190,3 

8 Сатҳи даромаднокӣ,% 42,7 72,3 170,5 45,4 71,7 157,9 
Манбаъ: Ҷадвал дар асоси маҷмӯаҳои омории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон барои 

солҳои 2010-2018 тартиб дода шудаанд. 
 

 

Маълумотҳои дар ҷадвал овардашуда аз самаранокии иқтисодии 
парвариши помидор бо истифода аз технологияи инноватсионӣ шаҳодат 
медиҳанд. 

Самараи солонаи иқтисодии зироатҳои бо роҳи кӯчатшинонӣ ва бе 
кӯчатшинонӣ 3110,00 ва 4055,00 сомониро аз ҳар гектар ташкил медиҳад. 
Истифодаи технологияи мазкур имкон медиҳад, ки истеҳсоли помидор дар 
масоҳати мавҷудаи ин вилоят ба 48-60 ҳазор тонна помидор ва ѐ ба ҳар сари 
аҳолӣ 25,1-28,7 кг афзоиш ѐбад. Аҳамиятнокии технологияи интенсивӣ дар 
афзоиш ва сермаҳсули истеҳсоли маҳсулоти бозорӣ муқоисашаванда аст, ки 
инро мисолҳои сершумори парвариши сабзавот дар Федератсияи Россия 
нишон медиҳанд. 

Таҳқиқотҳои дар хоҷагиҳои ба номи Ҷ. Исмоилови ноҳияи Ҷ.Балӣ 
гузаронидашуда бартариҳои технологияҳои инноватсиониро дар парвариши 
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помидор нисбат ба технологияи анъанавӣ бо боварӣ тасдиқ мекунанд. 
Масалан, бо истифодаи технологияи инноватсионӣ ҳосилнокии помидор дар 
хоҷагии мазкур дар давраи таҳқиқот 4-6% афзоиш ѐфтааст. Арзиши 
маҳсулоти умумӣ аз ҳар як қитъа 15,6-21,5% афзоиш ѐфта, даромаднокии 
истеҳсолот нисбат ба нишондиҳандаҳои истифодаи технологияи анъанавӣ 
70,5-57,9% афзоиш ѐфтааст. 

Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тақҳиқотии сабзавотпарварии Россия технология-
ҳои аз ҷиҳати экологӣ бехатарро барои парвариш, ҷамъоварӣ ва нигоҳдории 
сабзавот ва технологияҳои инноватсионии парвариши сабзавотро дар 
гармхонаҳо таҳия кардаанд. Дар натиҷаи таҳқиқотҳои солҳои 1998-2000 
муайян карда шуд, ки дар хокҳои зарди сафедтоби байни дарѐҳои Волга ва 
Дон обѐрии қатрагӣ имкон медиҳад, ки аз 1 гектар 40-120 тонна помидор ба 
даст оварда шавад. Дар натиҷаи омезишҳои мухталифи реҷаи об ва ғизоии 
хок, зичӣ ва нақшаи шинонидани ниҳолҳо ба даст овардани ҳосили 40-100 
т/га ба даст овардан мумкин аст. 

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки барои гирифтани ҳосили 60 
т/га аз 25 варианти мувофиқати омилҳои танзимшаванда истифода бурдан 
мумкин аст. Аз ҳама самараноктарини онҳо - нақшаи қатории кӯчатшинонӣ 
дар якҷоягӣ бо зичии 30 ҳазор кӯчат/га мебошанд. Ҷорӣ намудани 
технологияи мазкур баланд намудани истеҳсоли маҳсулотро якчанд маротиба 
имконият медиҳад, рушди устувори соҳаи кишоварзиро таъмин менамояд ва 
эҳтиѐҷотро бо помидор на танҳо барои наслҳои ҳозира оянда низ таъмин 
мекунад [63]. 

Гиш Р. А. қайд кардааст, ки дар ин ҳолат эҳѐи сабзавотпарвариро бояд 
аз марҳила ба марҳила эҳѐгардонии кӯчатҳо бо ҷорӣ намудани усулҳои 
пешқадам барои гирифтани маводи кӯчатшинонӣ, истеҳсоли зироатҳои 
серталаботи сабзавот ва гузариш ба технологияҳои инноватсионӣ, аз ҷумла 
обѐрии қатрагӣ оғоз кардан зарур аст Ин тадбирҳо нисбатан камхарҷ 
мебошанд, аммо самарабахшанд. Исбот шудааст, ки обѐрии маҷмӯӣ дар 
қитъа хароҷоти қувваи кориро барои як воҳид дар муқоиса бо усули обпошӣ 
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60-65% таъмин намуда, обѐриро 41-43% сарфа менамояд. Дар ин ҳолат, 
ҳосилнокӣ аз як гектар 40 тонна ва ѐ зиѐда аз он хоҳад буд. 

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки истифодабарии оқилонаи киштгар-
донӣ, нуриҳои минералӣ, воситаҳои биологии муҳофизати растаниҳо, 
инчунин навъҳо ва гибридҳое, ки ба ҳашаротҳои зараррасон, касалиҳо ва ба 
омилҳои ғайриоддии экологӣ тобоваранд дар истеҳсоли сабзавотпарварии 
кишвари Кубани Федератсияи Россия мутобиқ шудаанд, метавонанд 
сарбориро ба пеститсидҳо кам намоянд ва ѐ ҳатто аз онҳо даст кашанд, 
инчунин ҳосилнокӣ ва сифати маҳсулотро баланд бардоранд, бе коҳиш 
додани ҳосилнокии хок ва ба ин васила рушди устувори саноатро таъмин 
намоянд [28]. 

Арзиши ғизоии баланди пиѐз дар байни навъҳои зироатҳои сабзавотӣ 
маълум аст, ки бо таркиби химиявии худ, таркиби маззавӣ ва доруворӣ 
тавсиф карда мешавад. Дар коштани зироатҳои сабзавотӣ дар Тоҷикистон ва 
вилоят пиѐз яке аз ҷойҳои аввалро ишғол менамояд: барои он тақрибан 30-
35% майдони кишти сабзавот ҷудо карда шудааст, ки 6-7 ҳазор гектарро 
ташкил медиҳад. Дар хоҷагиҳои сабзавотпарварии ҷумҳурӣ пиѐз тибқи 
технологияҳои гуногун парвариш карда мешавад. 

Солҳои охир, аз ҷониби кормандони ПИТБАСТ (Пажӯҳишгоҳи илмӣ-
таҳқиқотии боғдорӣ, ангурпарварӣ ва сабзавотпарварии Тоҷикистон) дар 
аксари хоҷагиҳо усулҳои нави агротехникии парвариши пиѐз таҳия ва ҷорӣ 
гаридидааст, ки аз ҷумла тайѐр кардани сатҳи қитъаи майдон ба таври 
шонашакл, кишти васеъи қатор-қатор, коркарди байни қаторҳоро бо 
истифода аз нуриҳои минералӣ, гербитсидҳо ва истифодаи воситаҳои 
гуногуни механиконӣ ҳангоми ҷамъоварии ҳосил пешбинӣ менамояд. 

Озмоишҳои таҷрибавӣ ва санҷиши идоракунии усулҳои гуногуни 
кишти пиѐз нишон доданд, ки кишти қатор-қатори фарохмаҷро дар сатҳи 
шонашакл имконият медиҳад, ки хароҷоти меҳнат 1,5 маротиба кам гардида, 
ҳосилнокӣ 1,7-2,0 маротиба афзоиш ѐбад ва самаранок истифода бурдани 
воситаҳои гуногуни механиконӣ барои нигоҳубини зироат ва ҳосилғундорӣ 
хеле муҳим мебошанд. 
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 Дар ПИТБАСТ инчунин технологияҳои кишти тухми пиѐз тибқи 
кишти қаторавии шонашакл таҳия карда шудааст, ки тухмиро таҷҳизоти 
махсуси кишти тухмӣ – мошини тухмипошак, ки дар тухмипошаки CO-4.2 ба 
ҷои дискҳои сипор насб карда шудааст, паҳн мекунад. 

Ҷадвали 3.3 
Самаранокии муқоисавии парвариши пиѐз тибқи технологияҳои ҷорӣ ва 
инноватсионӣ (сарфаҷӯии захираҳо) дар хоҷагиҳои сабзавотпарварии ба 

номи Н. Бекови ноҳияи Кушониѐни вилояти Хатлон 
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1 Ҳосилнокӣ аз 1 га сен. 213,3 300,3 140,8 301,7 387,1 128,3 

2 Хароҷоти меҳнат ба 1 га наф. 
соат 1101 1177 106,9 1124 1232 109,6 

3 Хароҷоти меҳнат ба 1сен. соат 5,16 4,96 96,5 3,73 3,64 97,6 

4 Арзиши маҳсулоти умумӣ ба 
1 га, сомонӣ 3038,5 3194,3 105,1 4464,6 4993,6 111,9 

5 Хароҷотҳои моддӣ-молиявӣ 
ба 1 га, сомонӣ 1285,1 1337,5 104,1 1855,2 1901,9 102,5 

6 Ба даст овардани фоида аз 1 
га, сен. 1753,4 1856,8 105,9 2609,4 2791,7 107,0 

7 Фоидаи ба дастомада аз 1 га, 
сен. маҳсулот, сомонӣ 100,5 146,4 145,6 104,3 164,1 157,3 

8 Сатҳи даромаднокӣ,% 33,1 51,2 154,7 40,7 49,8 122,4 
Манбаъ: ҷадвал мутобиқи маводҳои Агентии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 

барои солҳои 2010-2018 тартиб дода шудааст. 
 

 Истифодабарии тухмишинонӣ дар қаторҳои васеъ имкон медиҳад, ки 
ҳосилнокии пиѐз 10,8% афзоиш дода, хароҷоти меҳнат барои як воҳиди 
маҳсулот 7-10% коҳиш дода шавад [290, 8].  

Ҷорӣ намудани технологияи мазкур имкон медиҳанд, ки то 70 ҳазор 
тонна маҳсулоти иловагӣ ба даст оварда шавад ва ба ҳар як сокини ҷумҳурӣ 
10,3 кг пиѐз рост меояд. Сатҳи даромаднокӣ дар муқоиса бо технологияҳои 
анъанавӣ 54,7 - 22,4% афзоиш ѐфтааст, ки ба рушди устувори соҳа мусоидат 
мекунад. Барои таъмини рушди устувори соҳаи кишоварзӣ таъсис додани 
боғҳои интенсивӣ ва бештар интенсивӣ таъсири назаррас мерасонад. Дар 
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чунин шароитҳо солҳои охир дар Тоҷикистон ва вилоят дар майдонҳои 
калони боғҳои интенсивии навъҳои себи баркамол шинонида шуданд, ки 
бартарии асосии онҳо дар андозаи хурди дарахтон бо шоху барги зич 
мебошад, ки метавонад зичии шинонидани ниҳолҳоро ба таври назаррас 
афзоиш диҳад. Суст афзоишѐбии дарахтони баркамол имкон медиҳад, ки 
хароҷоти дастӣ барои нигоҳдории шоху барги дарахтҳо ва ҳосилғундорӣ 
якбора кам карда шавад, ки ба паст шудани арзиши аслӣ ва афзоиши 
даромаднокии истеҳсолот мусоидат мекунад [146]. 

Аммо, дар истеҳсоли кунунӣ маҳсулоти инноватсионӣ ҳиссаи ночизро 
ишғол мекунанд, ки ин аз маълумотҳои дар поѐн овардашуда шаҳодат 
медиҳад (ҷадвали 3.4). 

Ҷадвали 3.4 
Вазни хоси истеҳсоли маҳсулоти инноватсионӣ дар хоҷагиҳои вилояти 

Хатлон, ҳазор тонна 
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1 Ғалладона 649617 36079 5,6 666199 40651 6,1 635457 46977 7,4 
2 Биринҷ  33738 1223 3,6 33742 1398 4,1 34399 1601 4,7 
3 Картошка 209644 11324 5,4 127016 13835 6,1 216540 13896 6,4 
4 Пиѐз  145342 10848 7,5 244026 19384 7,9 402657 33160 8,2 
5 Сабзӣ  100848 6146 6,1 173670 10949 6,3 20520 16877 8,2 
6 Помидор  117406 9340 8,0 185590 16661 9,0 245194 44135 18,0 
7 Бодиринг  34716 2475 7,1 77058 6746 8,8 134682 23174 17,2 
8 Карами сафед  20312 1297 6,4 35697 2604 7,3 58371 5426 9,3 
9 Полезиҳо  409953 19137 4,7 422938 21966 5,2 512434 35237 6,9 

Манбаъ: Ҷадвал дар асоси маҷмӯаҳои омории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон барои 
солҳои 2010-2018 тартиб дода шудаанд. 

  
Маълумотҳои ҷадвали 3.4 ҳиссаи нисбатан ками вазни хоси маҳсулоти 

инноватсиониро нишон медиҳад. Масалан, дар солҳои 2014-2018 ҳиссаи 

маҳсулоти озуқавории асосии зироатӣ мутаносибан ғалладона - 5,6-7,4%; 

биринч – 3,5-4,7%, помидор – 8,0-18,0, бодиринг – 7,1-17,2% ташкил меди-

ҳад, ки ин нисбат ба нишондиҳандаҳои кишварҳои рушдкарда хеле паст аст. 
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 Ҳамзамон, боғҳои интенсивии дар майдонҳои бузург бунѐдгардида бо 

навъи меваҳои баркамол дар хоҷагиҳои ноҳияҳои Вахш, Файзобод, 

Муминобод, Ховалинг, Шоҳин ва як қатор ноҳияҳои дигари вилоят 

мавҷуданд, ки ҳосили баланди меваҳои хушсифатро медиҳанд. 

Таҳқиқотҳо муайян намуданд, ки шароити хок ва иқлими минтақаҳои 

кӯҳӣ ва доманакӯҳҳо ба афзоиши муқаррарӣ ва рушди навъҳои баркамоли 

себ мусоидат мекунад. Таҷрибаи ноҳияҳои Файзобод ва Муминобод нишон 

доданд, ки ҳосилнокии дарахтон тибқи нақшаи шинонидани 5х3 270-294 

сентнер/гектарро дар шароити обѐришаванда ва дар заминҳои лалмӣ 100-120 

сентнерро ташкил медиҳад. Ҳангоми ҷойгир кардани дарахтон аз рӯи нақшаи 

4х2, ҳосилнокӣ дар чунин шароит 122-152 сентнерро ташкил медиҳад, яъне 

тақрибан 2 маротиба камтар аст. Илова бар ин, ҳангоми зич шинонидани 

ниҳолҳо вазни миѐнаи як мева 80-100 грамм ва ҳангоми ҷойгиркунонии 

дарахтҳо ба таври муносиб (тибқи нақшаи 5/3) 130-160 граммро ташкил 

менамояд [147, 23-26; 269, 6]. 

Меваҳо ва буттамеваҳо яке аз манбаъҳои асосии таъмини аҳолӣ бо 

маҷмӯи витаминҳо, минералҳо ва дигар пайвастагиҳои фаъоли биологӣ 

мебошанд, ки барои фаъолияти мӯътадили ҷисми инсон муҳиманд. Набудани 

ин пайвастагиҳои арзишманд боиси пиршавии бармаҳал, пайдоиши бемориҳо 

ва кам шудани давомнокии ҳаѐти инсон мегардад. 

Дар Федератсияи Россия меъѐри физиологии истеъмоли меваҳо ва бут-

тамеваҳо ба як нафар дар як сол 90-100 кг мебошад. Дар асл, онҳо 5-6 маро-

тиба камтар 15-20 кг истеъмол карда мешаванд. Ва тааҷҷубовар нест, ки беш 

аз 70%-и аҳолии Россия аз норасоии витаминҳо азият мекашанд. 

Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки истифодаи технологияҳои инноватсионӣ 

ҳангоми парвариши зироатҳо дар хоҷагиҳои вилоят манфиатҳои иловагие ба 

бор оварда метавонад, ки ин дар маълумотҳои ҷадвали 3.5 оварда шудааст. 

 
Ҷадвали 3.5 

Самаранокии иқтисодии маҳсулот бо назардошти технологияҳои 
истифодашаванда дар хоҷагиҳои вилояти Хатлон барои  



125 
 

 
 

солҳои 2016-2018 (ба ҳисоби миѐна) 

№ Нишондиҳандаҳо  
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1 

Арзиши 1сентнер 
маҳсулоти парва-
ришшуда бо усу-
ли: 
- анъанавӣ; 
- технологияи ин-
новатсионӣ 
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147,73 

2 

Нархи миѐнаи 
фурӯши 1сентнер, 
сомонӣ, ки ис-
теҳсол мешавад бо 
усулҳои: 
- технологияи 
анъанавӣ; 
- технологияи ин-
новатсионӣ 
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3 

Фоида аз 
1сентнер, сомони 
тибқи:  
- технологияи 
анъанавӣ; 
- технологияи ин-
новатсионӣ  

 
 
 

327,9  
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210,71  
 

226,67 

 
 
 

260,94  
 
279,17 

 
 
 

188,0  
 

200,86 
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392,59 
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366,38 

 
 
 

295,3  
 

308,82 

 
 
 

2167,7  
 

230,57 

4 

Даромаднокии 
маҳсулоти саноатӣ 
тибқи: 
- технологияи 
анъанавӣ; 
технологияи ин-
новатсионӣ  

 
 
 

123,0  
 

132,1 

 
 
 

124,5  
 

132,4 

 
 
 

106,2  
 

110,4 

 
 
 

140,7  
 

146,8 

 
 
 

135,1  
 

140,4 

 
 
 

165,4  
 

171,7 

 
 
 

163,6  
 

174,1 
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179,4 

 
 
 

151,5  
 

150,1 

Манбаъ: Ҷадвалҳо дар асоси маҷмӯаҳои омории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон барои 
солҳои 2010-2018 тартиб дода шудаанд. 

  
Нишондиҳандаҳои болозикр самаранокии иқтисодии истеҳсоли маҳсу-

лотро бо назардошти истифодабарии технология нишон медиҳанд. Ҳамин 

тавр, дар хоҷагиҳои вилояти мавриди таҳқиқ қароргирифта дар солҳои 2016-

2018 сифати маҳсулоти истеҳсолгардида ба андозае боло рафтааст, ки далели 

болоравии сатҳи фурӯшро дар ин қитъа тасдиқ менамояд. Даромаднокии 

истеҳсолот ҳангоми истифодаи технологияҳои инноватсионӣ нисбат ба 

нишондиҳандаҳои истифодабарии технологияҳои анъанавӣ афзоиш ѐфтаст. 
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Ҳосилнокии зироатҳои мевагӣ ба ҳисоби миѐна дар кишвар 30-40 

сентнер/га аст, ки аз имкониятҳои воқеӣ 10 маротиба камтар мебошанд. 

Сифати маҳсулот аз сифати маҳсулоти истеҳсолкунандагони кишварҳои рӯ 

ба тараққӣ ба таври назаррас пасттар мебошад. Меваҳо ва буттамеваҳои 

баъзе навъҳои ватанӣ то ҳол бо навъҳои хориҷӣ рақобатпазир нестанд, ки дар 

натиҷа бозорҳои серғунҷоиши Федератсияи Россия бо маҳсулотҳои воридотӣ 

пур карда мешавад [66,2-8]. Бинобар ин, дар Россия консепсияи нави рушди 

боғдории интенсивӣ таҳия карда шудааст. 

Татбиқи консепсияи нави рушди боғдории интенсивӣ ва фавқулоддаро 

метавон дар мисоли ширкати кишоварзии «Сад-Гигант»-и кишвари Красно-

дари Федератсияи Россия мушоҳида намуд, ки дар як муддати кӯтоҳ дар ша-

роити бӯҳрон ба зудӣ хароҷотҳоро бароварда, имкон пайдо кардааст, ки фо-

идаи кафолатдор ба даст орад. 

Ба ин талаботҳо ниҳолҳои бо усули интенсивӣ бунѐдгардида дар 

теппаҳои обѐришаванда бо ҷойгиркунии зичии дарахтҳо тибқи нақшаи 5х3 ва 

5х2 ва бо истифода аз шумораи маҳдуди навъҳои серҳосили ба омилҳои 

абиотикӣ ва биотикӣ тобовар, ки маҳсулоти баландсифати рақобатпазирро 

истеҳсол мекунанд. 

Самаранокии боғдорӣ тавре таҷриба нишон медиҳад, на танҳо бо 

ҳосилнокии баланди ниҳолҳои себ, ҳадди ақал 40 тонна/га, ҳосилнокии 

меваҳои хушсифат - 90-95%, инчунин бо азхудкунии технологияҳои 

пешқадами ҳосилғундорӣ (нигоҳдорӣ, коркарди маҳсулот) ва таъмин 

намудани истеъмолкунанда бо меваҳои хушсифат дар давоми сол таъмин 

карда мешавад [66, 2-8]. 

Самаранокии парвариши ангур асосан аз рӯи технологияҳои нигоҳубин 

муайян карда мешавад, ки пайванди асосии он низоми ташаккул ва буридани 

буттаҳо ба ҳисоб меравад. То ба ҳол технологияи нигоҳубин ба истифода аз 

шакли яктарафа асос ѐфта буд. 
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Бо мақсади коҳиш додани хароҷоти меҳнат, баланд бардоштани ҳосил-

нокӣ ва даромаднокӣ аз ҷониби олимони филиали Хуҷандии Пажӯҳиш-гоҳи 

илмӣ-таҳқиқотии боғдорӣ, ангурпарварӣ ва сабзавотпарварии Тоҷикистон 

бори аввал дар Осиѐи Марказӣ дар давоми 10 сол дар шароити шаҳри 

Хуҷанди вилояти Суғд таҳқиқотҳо бо навъҳои «тойфии гулобӣ» гузаронида 

шуданд, ки усули истифодабарии нақшаи шинонидани ниҳолҳо бо усули 4/4 

шакли яктарафаи бисѐрдаста ва баландпоя ба роҳ монда шуд. Муайян карда 

шудааст, ки бо ин усули буридани навдаҳо ҳосили ангурҳои тойфии гулобии 

аз ҳар бех 14-15 килограмро ташкил медиҳад, ки барои ҳисоб 180-190 

сентнер/га ва ѐ ба 60-70 сентнер/га назар ба усули анъанавии парвариш 

бештар мебошад [57, 12]. 

Дар натиҷаи таҳқиқотҳои сершумор ва озмоишҳои истеҳсолӣ, ки дар 

минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ гузаронида шудаанд, муайян карда шудааст, 

ки дар шароити зироати пӯшониданашудаи ангур аз ҳама самаранок ин 

ташаккули усули баландпоягӣ бо рушди озодона овезон будани ангури дар як 

сол афзоишѐбанда мебошад, ки танаи дарахтон шакли баландпояро доранд. 

Ғайр аз он, бо истифода аз шакли баландпоягӣ хароҷоти меҳнат ба туфайли 

истифодаи самараноки бештари воситаҳои механиконӣ коҳиш меѐбад. 

Маълум аст, ки ҳосилнокии ангурҳои лалмӣ, чун дигар зироатҳои 

кишоварзӣ бо ҳосилхезии хок муайян карда мешавад ва бо намнокии хок ва 

технологияи коркарди хок маҳдуд мебошанд. Аммо, бинобар дар истеҳсол 

ҷорӣ намудани тракторҳои вазнин, таъсири чандинкаратаи қисмҳои 

гардишии агрегатҳои мошин – тракторҳо масъалаи паст шудани ҳосилнокии 

хок аз сабаби фишурдашавии барзиѐди он ба миѐн омад. 

Тибқи ҳисоби олимон дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ то 15% ҳосили 

гандум, 35% офтобпараст, 40% картошка, 45% ҷуворимакка, 50% лаблабуи 

қанд аз сабаби зичии қабати хок талаф ѐфтаанд. Ба таври таҷрибавӣ муқаррар 

карда шудааст, ки бо ин сабаб ҳосилнокии замин ва норасоии 35% ҳосили 

ангур паст шудааст. Умуман, дар бахши аграрии ҷумҳурӣ зарари ҳамасола аз 

зичии қабати хок 10,1 миллион сомониро ташкил медиҳад [251, 12]. 
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Таҳқиқоти аз ҷониби Иттиҳодияи илмӣ-истеҳсолии «Боғпарвар» 

гузаронидашуда муайян намуд, ки усули аз ҳама самараноки мубориза бо 

истифодаи хок ин нармкунии механикии қабати заминҳои кишт мебошад. 

Технологияи нав ба таъмини миқдори зиѐди боришот ва кам кардани бухор-

шавии физикии намии хок дар тобистон равона карда шуда буд. Усули 

муҳими кишоварзӣ дар низоми коркарди хок дар заминҳои лалмӣ ин амалиѐт 

ҷиҳати маҳкам кардани намнокӣ дар байни қаторҳои токзор мебошад. 

Захираҳои сермаҳсулии намнокӣ дар зери қабати хок ба андозаи ду метр ба 

ҳисоби миѐна 10% ва ҳосилнокӣ дар муқоиса бо технологияҳои кӯҳна 11% 

афзоиш меѐбад. Самаранокии иқтисодӣ аз ҷорӣ намудани маҷмӯи мошинҳои 

пешбинишуда бо назардошти баланд бардоштани ҳосилнокӣ беш аз 1,5 ҳазор 

сомонӣ гектарро ташкил медиҳад. 

Пешрафти боғдорӣ ва токпарварӣ ҳамчун соҳаи калидӣ, ки барои 

таъмини суръати баланди истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ нигаронида шуда-

аст, зарур мебошад ва мавқеи он дар низоми тамоми соҳаи кишоварзӣ муайян 

карда мешавад. Рушди боғдорӣ ва токпарварӣ дар доманакӯҳҳои кӯҳистон 

самаранок мебошад, ки дар он ҷо майдонҳои бузурги замин мавҷуд буда, бо-

ришоти борон заминҳои лалмиро таъмин менамояд ва ин заминҳоро барои 

парвариши ангури лалмӣ самаранок истифода бурдан мумкин аст. 

Яке аз далели муҳимтарин ба манфиати истеҳсоли меваҳои донадор дар 

ҷумҳурӣ он мебошад, ки ин соҳаи хеле даромаднок аст ва барои баланд бар-

доштани иқтисодиѐт дар минтақаҳои кӯҳӣ, ки захираҳои табиии онҳо барои 

ба сатҳи минтақаи водиҳо расонидан дигар имкониятҳоро фароҳам 

намеоранд. 

Дар ҷумҳурӣ сарфи назар аз рушди васеъи боғдорӣ токпарварӣ низ им-

кониятҳои бештарро дорад. Дар ояндаи наздик, иқтидори захираҳои замин 

дар Тоҷикистон дар 250 ҳазор гектар заминҳои лалмӣ ва 500 ҳазор гектар 

заминҳои обѐришаванда арзѐбӣ мешаванд, ки ба гирифтани то 3 миллион 

тонна мева баробар аст. Бо назардошти шароити табиӣ ва эҳтиѐҷоти иқтисо-

дии миллӣ, ангурпарварӣ асосан барои истеъмол ва хушкмева (мавиз) тавсия 
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дода мешавад. Тибқи баъзе пешгӯиҳои мутахассисон аллакай дар тӯли бист 

соли оянда имконият ҳаст, ки тақрибан 50 ҳазор гектар токзор, аз ҷумла то 40 

ҳазор гектар дар заминҳои лалмӣ бунѐд карда шавад, то бо назардошти 

шинонидани ниҳолҳои хушсифат то соли 2025 900 ҳазор тонна ва дар соли 

2040 - то 1700 ҳазор тонна ангур ҳосил гирифта шавад [224, 246]. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки банизомдарории нархҳои бозорӣ айни за-

мон барои истеҳсоли навъҳои ғизоӣ ва хусусан навъҳои ангури кишмиш 

барои хушкмева ҳавасмандии хубро эҷод мекунад, ки он имконпазирии иқти-

содии якбора баланд шудани майлу хоҳишро дар минтақаи обѐриша-ванда ва 

заминҳои лалмии минтақаи Кӯлоб афзоиш медиҳад ва расонидани вазни хоси 

он ба 45 -50% аз ҳаҷми умумии истеҳсол. Дар асоси таносуби таҳаввулѐфтаи 

самтҳои мухталифи ангурпарварӣ дар шароити инъикоси оқилонаи он дар 

минтақаҳои ҷумҳурӣ, аз истеҳсоли тахминии 900 ҳазор тонна ангур то соли 

2025, 300 ҳазор тонна ангури навъҳои ғизоӣ ва 250 ҳазор тонна ангур барои 

коркард - хушк кардан (мавиз) фурӯхта мешаванд [123, 46]. Бо назардошти 

таъминоти пурраи эҳтиѐҷоти дохилиҷумҳурияӣ ҳаҷми содироти ангур на 

камтар аз 700 ҳазор тоннаро ташкил медиҳад, ки ин нисбат ба сатҳи кунунӣ 8 

маротиба зиѐд аст, аз ҷумла дар намуди тару тоза - 250 ҳазор тонна ва мавиз - 

50 ҳазор тонна. 

Рушди ҳамаҷонибаи инфрасохтори нигоҳдории маҳсулот имкон 

медиҳад, ки ҳаҷми нигоҳдории ангур дар анборҳо то ба 70 ҳазор тонна расо-

нида шавад, ки дар баробари он ба аҳолӣ дар давраи зимистон пешниҳод 

намудани меваи тару тоза ба истеҳсолкунандагон фоидаи калони иқтисодӣ 

меорад. 

Суръати баланди рушд ва тағйиротҳои ба нақша гирифташуда дар 

сохтори истеҳсолии ангурпарварӣ аҳамияти махсуси ин соҳаро барои 

иқтисодиѐти Тоҷикистон муайян мекунанд, ки ҳосили умумии он бо нархи 

бозории соли 2015 метавонад ба зиѐда аз 1,5 миллиард сомонӣ расад. Ҷанбаи 

дуюми самаранокии ангурпарварӣ аз он иборат аст, ки зиѐда аз 80% токзорҳо 

дар заминҳои лалмии ноҳияҳои мушкил таъминбуда ҷойгир шудаанд, ки 
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эҳтиѐҷотро барои маблағгузории сармоявӣ барои обѐрӣ кардан бартараф 

менамояд ва хароҷоти инфрасохтори иҷтимоиро аз ҳисоби пасандозҳои 

дохили хоҷагӣ мепайвандад. 

Тавре мебинем, иқтидори маҷмааи меваю сабзавотпарварии ҷумҳури-

явӣ ва вилоятӣ хеле назаррас аст. Ҳатто дар давраи пешбинишавандаи 

бистсола иқтидорҳои он дар асоси ҳисоби воқеии захираҳои моддӣ-техникӣ 

ва молиявӣ, истеҳсоли аз ду то се миллион тонна мева ва ангур пешбинӣ 

шудааст ва дар дурнамои оянда метавонад ҳаҷми истеҳсоли онҳо аз 4-5 

миллион тонна зиѐд бошад. Инро мақсаднок будани тақсимоти амиқи 

дохилиминтақавии меҳнат дар заминаи афзалиятҳо ҷиҳати ҷойгиркунонии 

боғдорӣ ва токпарварии воқеъ дар доманакӯҳҳо ва заминҳои дигари барои 

пахтакори номувофиқи Тоҷикистон ва табдил додани он ба истеҳсол-

кунандаи асосии мева ва ангур дар Осиѐи Марказӣ, тасдиқ менамояд. Чунин 

танзими байниминтақавии мубодилаи маҳсулот бояд дар сиѐсати сармоя-

гузорӣ низ инъикос ѐбад, зеро баррасии сармоягузорӣ барои ташаккули 

маҷмааи пурқудрати истеҳсоли меваю сабзавот дар Тоҷикистон ва тавсеаи 

соҳаи пахтакорӣ дар дигар кишварҳои Осиѐи Марказӣ қобили қабул аст. 

Албатта, ин маънои онро дорад, ки мутамарказӣ дар Тоҷикистон ҳамаи 

маҳсулоти истеҳсоли боғу токпарварӣ, ҳатто дар дурнамои дарозмуҳлат 

барои таъминоти эҳтиѐҷоти минтақавӣ ва содирот аз Осиѐи Марказӣ 

пешбинӣ шудаанд. Талаботи бозор ба меваҳо ва ангурҳои хушсифати Осиѐи 

Марказӣ табиатан аз пешгӯиҳои муносиби имкониятҳои ҷумҳурӣ зиѐдтар 

мебошад. 

Таҳқиқотҳо шаҳодат медиҳанд, ки коркарди ин миқдори зиѐди ашѐи 

хом аз ҷониби корхонаҳои бузурги давлатии мавҷуда имконнопазир аст ва аз 

ин рӯ, тақрибан аз чор як ҳиссаи сабзавоту меваҳои парваришшуда аз сабаби 

нигоҳдорӣ ва идоракунии номунтазам талаф меѐбад. Бинобар ин, ташаккул 

ва рушди корхонаҳои хурд ба таври назаррас ин талафотро аз ҳисоби фавран 

коркард, тақсимот ва фурӯши онҳо коҳиш хоҳад дод. 
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Рушди соҳаи коркард, нигоҳдории маҳсулот ва истеҳсолот дар сохтори 

бахши маҷмааи агросаноатии ҷумҳурӣ ва вилоят инчунин мушкилоти 

истифодаи захираҳои меҳнатиро ҳал менамояд. Тавре таҷрибаи кишварҳои 

дорои иқтисодиѐти рушдѐфта нишон медиҳад, таносуби одамони дар соҳаи 

кишоварзӣ ва инфрасохтори он машғул 1:5 мебошад, дар ҳоле ки дар 

Тоҷикистон 1:0,2 аст. Ҳисобҳо нишон медиҳанд, ки рушди инфрасохтор 

қодир аст то 1,2 миллион нафарро бо кор таъмин намояд ва шуғли аҳолии 

деҳотро ба 57% расонад. 

Аз ин рӯ, корхонаҳои кишоварзӣ бояд тамоми кӯшишҳои худро барои 

рушди соҳаҳои афзалиятнок равона созанд, то ҳосилнокии аз ҳар як гектар 

замин ва сатҳи зиндагии мардум баланд бардошта шавад. Умуман, ҷорӣ 

намудани технологияҳои инноватсионии истеҳсолот ҳосилнокии зироатҳои 

кишоварзӣ, истеҳсоли солонаи маҳсулот ба як воҳид коркарди ашѐи хом, 

даромаднокии хоҷагиҳоро афзоиш медиҳад ва дар ниҳоят, сатҳи зиндагии 

мардумро баланд мебардорад. 
 

3.2. Ҷойгиркунии муносиби бахшҳои инфрасохторӣ –  
роҳ ба сӯи рушди бозори маҳсулоти озуқавории зироатӣ  

 

Дар шароити гузариш ба муносибатҳои бозорӣ, ҳалқаи муҳимтарин дар 

рушди устувори истеҳсолот ва таъмини амнияти озуқаворӣ дар ҷумҳурӣ бояд 

ба куллӣ беҳтар кардани шароити иҷтимоию иқтисодии меҳнаткашон ва 

фаъолсозии пурраи омилҳои инсонӣ бошад. Дар низоми умумии омилҳои ба 

рушди устувори истеҳсолот таъсиркунанда, омилҳои иҷтимоӣ мавқеъи 

муҳимро ишғол менамоянд. 

Ҷумҳурии мо ҳамеша барои беҳбудии шароити фарҳангӣ ва маишии 

меҳнаткашони деҳот тадбирҳоро андешида, рушди эҷодии онҳоро ҳамчун 

интиқолдиҳандаи муносибатҳои гуногуни иҷтимоӣ таъмин намудааст. Ба 

туфайли низоми самараноки идоракунӣ дар деҳот эҳтиѐҷоти моддию 

маънавӣ ва имконияти қонеъ кардани онҳо ба таври назаррас афзоиш ѐфт. 
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Дар амал меҳнати деҳқон (фермер) вазифаи иҷтимоии коргарони озод гардид, 

ки бо иттиҳоди иҷтимоии ҳама намуди меҳнат ба даст оварда шуд. 

Афзоиши минбаъдаи нақши омилҳои иҷтимоӣ аз таваҷҷуҳи шадид ба 

интенсификатсиякунонии соҳаи кишоварзӣ вобаста мебошад. Аммо, дар 

шароити меҳнатталабӣ он хусусияти ҷиддӣ гирифтааст. Сифатан беҳтар 

гардидани шароити зиндагӣ дар деҳот ва баланд шудани некӯаҳволии деҳот 

метавонад ба тағйири сохтори талабот ва таъминоти сокинони деҳот оварда 

расонад. 

Дар мақолаи И.Ушачев "Масъалаҳои иҷтимоию иқтисодии рушди 

маҷмааи агросаноатии Россия" гуфта мешавад, ки чораҳои маҷмӯӣ барои 

барқарорсозӣ ва рушди истеҳсолоти маҷмааи агросаноатӣ бояд воқеан 

мавқеи деҳқонони Россияро беҳтар созанд, мавқеи онро дар иқтисодиѐти 

кишвар муайян намуда, амнияти озуқаворӣ ва сатҳи кофии ғизоро барои 

ҳамаи қишрҳои аҳолии Россия таъмин мекунад [153, 9-20].  

Таҳлил нишон медиҳад, ки ҳоло дар ҷумҳурӣ афзоиши музди меҳнат 

дар таъмини некӯаҳволии кормандони деҳот нақши муҳим дорад. 

Левин Л.И. тасдиқ менамояд, ки бо назардошти афзоиши даромади 

деҳот ва паст шудани нуфузи намудҳои зиѐди меҳнати хонагӣ, зарурати 

ташаккули инфрасохтори иҷтимоӣ - маишии хуб рушдѐфтаи деҳот меафзояд. 

Дар баробари баланд бардоштани музди меҳнат, боз ҳам беҳтар 

гардидани шароити меҳнат, зиндагӣ ва ҳаѐти маишии аҳолии деҳот пешбинӣ 

карда шудааст. Таҳқиқотҳои сотсиологӣ нишон медиҳанд, ки меҳнаткашони 

деҳот дар баробари масъалаҳои истифодабарии оқилона ва самараноки 

хоҷагидорӣ, мушкилоти иҷтимоӣ низ доранд: фароҳам овардани шароити 

баробари фаъолияти меҳнат дар тамоми соҳаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ, 

таъминот бо иншоотҳои зарурии фарҳангӣ-маишӣ, ташкили фароғати 

фарҳангӣ барои ҳамаи табақаҳои аҳолии деҳот. 

Яке аз хусусиятҳои робитаи байни аҳолӣ бо хизматрасониҳои 

инфрасохтори иҷтимоӣ бо рушди устувори истеҳсолоти иҷтимоӣ ва 
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инфиродӣ бо фарқият ва имконнопазир будани ивазкунии мутақобилаи 

хизматрасониҳо тибқи арзишҳои функсионалӣ ва таъсирокии махсуси ҳар 

кадоми онҳо муайян карда мешавад. Аз ин рӯ, муайян кардани самтҳо ва 

механизми таъсири таъминоти аҳолӣ бо ҳар намуди хизматрасонӣ барои 

рушди устувори истеҳсолот хеле муҳим аст. 

Шароити зиндагӣ дар бисѐр ноҳияҳои деҳоти вилоят аз шароити шаҳр 

бо як қатор нишондиҳандаҳои инфрасохтори иҷтимоӣ хеле пасттар 

мебошанд. Ақибмонии деҳот дар бахши меҳнат торафт шадидтар аѐн 

мегардад, ки дар он бартарӣ доштани меҳнати дастӣ нигоҳ дошта мешавад. 

Ин асосан ба корҳое, ки дар он занон кор мекунанд дахл дорад. 

Омили муҳимтарине, ки ба рушди устувори истеҳсолот таъсир мерасо-

над, соҳаи тандурустӣ мебошад. Бо пешбурди таҷдиди солимии кормандон, 

тандурустӣ барои баланд бардоштани ҳосилнокии истеҳсолоти иҷтимоӣ ва 

даромади миллӣ шароит фароҳам меорад. 

Таҷриба нишон медиҳад, дар хоҷагиҳое, ки дараҷаи расондани ѐрии 

тиббӣ ба аҳолӣ баланд аст, фаъолнокии аҳолии қобили меҳнат бештар аз 26% 

зиѐд мешавад [255, 140]. Мисолҳо дар нуқтаҳои дурдасти аҳолинишини 

деҳот нишон медиҳанд, ки барои хароҷоти тиббӣ ба малағи 100,00 сомонӣ, 

даромади нав ба маблағи 110,00-120,00 сомонӣ баробар аст. Ҳамин тавр, сехи 

тиббӣ дар вилояти мо метавонад тибқи моддаи такрористеҳсолии қувваи 

корӣ самараи назарраси иқтисодӣ орад. 

Омили муҳим дар низоми инфрасохтори иҷтимоӣ фарҳанг ва санъат ба 

ҳисоб меравад. Муассисаҳои фарҳангӣ ва санъат вазифаҳои зарурии 

таълимиро иҷро мекунанд, ба истифодаи оқилонаи вақти озод дар соҳаи 

иқтисодӣ мусоидат менамоянд, онҳо ба баланд бардоштани маданияти 

меҳнат, сатҳи ташкили илмии он ва дар натиҷа, ба самаранокии истеҳсолот 

бевосита таъсир мерасонанд. 

Аммо, механизми таъсири ҳамаи омилҳо ба таври кофӣ омӯхта 

нашудаанд, ки он то андозае имконияти истифодаи амалии омилҳои 
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иҷтимоиро барои баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот маҳдуд 

менамояд ва амиқ омӯхтани онҳоро талаб мекунанд. Бояд қайд кард, ки 

барномаи иҷтимоии деҳа бояд бо барномаи рушди истеҳсолоти он, инчунин 

бо сиѐсати муҳоҷиркунонӣ бо мақсади ташкили муҳити зисти сифатан нав 

муттаҳид карда шавад. 

«Таъминоти захиравии инфрасохтори иҷтимоии деҳа - менависад A.И. 

Бузлаев - дар шароити нави хоҷагидорӣ яке аз масъалаҳои марказӣ мебошад» 

[34, 4-6]. 

Гузаронидани таҳқиқотҳо нишон доданд, ки алоқамандӣ байни андозаи 

фонди рушди иҷтимоӣ ва ҳосилнокии замин аѐн аст, тавре маълумоти зерин 

тасдиқ менамояд (ҷадвали 3.6). 

Ҷадвали 3.33 
Таъсири андозаи фонди рушди иҷтимоӣ барои баланд бардоштани 

ҳосилнокии зироатҳои алоҳида дар хоҷагиҳои вилояти Хатлон  
(ба ҳисоби миѐна дар солҳои 2010-2017) 

№ Нишондиҳандаҳо  
Гуруҳи хоҷагиҳо тибқи андозаи фонди рушди 
иҷтимоӣ ба корманди миѐнаи солона, сомонӣ 
То 75 76-125 126-200 200 

1 Шумораи хоҷагиҳо дар гуруҳ 634 162 79 58 
2 Ҳосилнокӣ аз 1 га, сентнер     
3 Ғалладона 27,5 35,6 40,8 43,2 
4 Биринҷ  36,5 40,2 45,1 48,0 
5 Картошка 173,4 190,0 212,5 246,7 
6 Пиѐз  209,4 236,0 307,8 326,4 
7 Сабзӣ  196,1 228,0 256,6 272,4 
8 Помидор  198,2 226,9 266,6 285,4 
9 Бодиринг  201,2 232,8 249,8 259,7 
10 Карами сафед 197,5 219,9 236,2 250,0 

Манбаъ: ҷадвал мутобиқи маводҳои оморни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон барои 
солҳои 2010-2018 тартиб дода шудааст. 
 

Гуруҳбандии хоҷагиҳо нишон медиҳад, ки байни афзоиши фонди 

рушди иҷтимоӣ ва афзоиши ҳосилнокии зироати кишоварзӣ робитаи зич 

мавҷуд аст. Масалан, ҳосили миѐнаи ғалладона (солҳои 2010 - 2017) аз 1 

гектар дар гуруҳи чоруми хоҷагиҳо тақрибан 16,4 сентнер назар ба гуруҳи 

якум ва ѐ 57,1% зиѐдтар аст ва ин нишондиҳанда нисбат ба 

нишондиҳандаҳои миѐна дар вилоят 28,9% зиѐдтар мебошад. 



135 
 

 
 

Аммо хоҷагиҳое, ки ҳосили баланд мегиранд, хеле камшуморанд. 

Ҳиссаи ин хоҷагиҳо дар тӯли ҳашт сол ба ҳисоби миѐна 9,2%-ро ташкил 

медиҳад. Мутаассифона, шумораи хоҷагиҳои ҳосили камгирифта хеле 

зиѐданд ва онҳо 68,7 фоизро аз шумораи умумии хоҷагиҳои таҳқиқшуда 

ташкил медиҳанд. Ҳамин тариқ, ба туфайли зиѐд шудани ҳаҷми фондҳои 

рушди иҷтимоӣ дар гуруҳи чоруми хоҷагиҳои вилояти Хатлон афзоиши 

назарраси фаъолияти меҳнатии аҳолии қобили меҳнат, фарҳанги киштукор ва 

маҳсулнокии кишоварзӣ ноил гардида шуд. 

Ҳосилнокии пиѐз дар гуруҳи чоруми хоҷагиҳо аз ҳар гектар 117 

сентнер ва ѐ 55,9% нисбат ба нишондиҳандаи гуруҳи якум зиѐд гардидааст. 

Ҳосилнокии миѐна аз ҳар 1 гектар дар хоҷагиҳои гуруҳи чорум барои 

истеҳсоли сабзӣ аз сатҳи нишондиҳандаи гуруҳи якум 38,9%, помидор - 

44,0%, бодиринг - 29,1%, карами сафед - 26,6% зиѐд мебошанд. 

Тибқи таҷриба дар хоҷагиҳое, ки маблағҳои рушди иҷтимоӣ ба 

манфиати коргарон истифода бурда мешаванд, фаъолнокии баланди меҳнат, 

ҳавасмандӣ ба дастовардҳои истеҳсолӣ ва рушди устувор таъмин карда 

мешаванд (ҷадвали 3.7). 

Ҷадвали 3.7 
Таъсирнокии сатҳи рушди инфрасохтори истеҳсолӣ ба афзоиши даромади 

хоҷагиҳо дар вилояти Хатлон (ба ҳисоби миѐна дар солҳои 2010-2017) 
 

№ Нишондиҳандаҳо  
Гуруҳи хоҷагиҳо тибқи арзиши инфрасохтори 

истеҳсолӣ ба 1 корманд, сомонӣ 
То 200 201-300 301-400 400 

1. Шумораи хоҷагиҳо дар гуруҳ 933 69 37 28 
2. Андозаи даромад – ҳамагӣ, ҳаз. 

сомонӣ  3810,7256 240978,4 184278,5 157519,6 

3. Маблағи фоида – ҳамагӣ, ҳаз. 
сомонӣ 12193,4 472,9 594,8 614,3 

4. Ҳаҷми фоида барои 1 хоҷагӣ, 
сомонӣ 13069 8016 16070,2 21939,3 

5. Сатҳи даромаднокӣ,% 42,3 49,5 94,7 106,4 
Манбаъ: ҷадвал мутобиқи маводҳои оморни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон барои 

солҳои 2010-2018 тартиб дода шудааст. 
Маълумотҳои ҷадвали 3.7 нишон медиҳанд, ки сатҳи рушди устувори 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба таври назаррас аз ҳиссаи вазни хоси 



136 
 

 
 

фонди инфрасохтори истеҳсолӣ, аз ҳаҷми умумии сармоягузориҳои 

ҷудогардида вобаста мебошад. Масалан, дар гуруҳи чоруми хоҷагиҳо, ки 

арзиши инфрасохтори истеҳсолӣ ба як коргар нисбат ба гуруҳи якум 2 

маротиба зиѐд аст барои ҳисоб аз як хоҷагӣ 22,9 ҳазор сомонӣ фоида ба даст 

оварда шудааст, ки 67,9% ва ѐ 2,7 маротиба аз арзиши миѐна дар минтақа 

зиѐдтар мебошад.  

Дар шароити азнавсозии хоҷагии қишлоқ, мақсаднок тағйир додани 

шароити меҳнат ҳамчун андозаи фаъолкунандаи омилҳои инсонӣ дар ду 

самти асосӣ амал менамояд: аз як тараф, таваҷҷӯҳ ба меҳнат, аз тарафи дигар 

таҳия ва татбиқи қобилияти кормандон бевосита дар раванди истеҳсолӣ. 

Масъалаҳои интихоби намудҳои фаъолият барои ҷавонон ва қисмати 

занони аҳолӣ шадидтар аст. Тибқи маводҳои таҳқиқотҳои сотсиологӣ 59% 

волидони пурсишшуда (аз 202 нафар дар ноҳияҳои Восеъ ва Вахши вилояти 

Хатлон) ба духтарон тавсия намедиҳанд, ки касбу ихтисосҳои кишоварзиро 

интихоб намоянд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки маҷмӯи ихтисосҳо ва 

намудҳои меҳнат дар деҳа, шароитҳои ғайриқаноатбахши он, инчунин рушди 

нокифояи дигар намудҳои истеҳсолот талаботи сокинони деҳотро дар 

интихоби фаъолият пурра қонеъ намекунанд. 

Таваҷҷуҳи нокифоя ба масъалаҳои беҳбуд бахшидани шароити меҳнат 

яке аз сабабҳои азкорравии кадрҳо ва таъминоти онҳо дар соҳаи кишоварзӣ 

мебошад. Дар шароити ҳозира шахс на танҳо ба музди меҳнат, балки 

инчунин ба таркиб ва шароити кор манфиатдор мебошад. Вобаста ба ин, 

вазифаи ниҳоят муҳим - кам кардани намудҳои гуногуни меҳнати дастӣ ва 

бахусус вазнини ҷисмонӣ. 

Раванди коҳиш додани меҳнати дастӣ ва иваз намудани он бо меҳнати 
механиконидашуда на танҳо дигаргуниҳои пешқадамро дар таркиби меҳнати 
кишоварзӣ инъикос менамояд, балки яке аз шартҳои муҳим барои баланд 
бардоштани самаранокии он мебошад. Коҳиш додани меҳнати дастӣ яке аз 
масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ мебошад, ки бо манфиатҳои ҳаѐтан муҳими 
кормандон, сатҳ ва умуман тарзи ҳаѐт зич алоқаманд аст. Баланд бардоштани 
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самаранокии иқтисодию иҷтимоии раванди коҳиш додани меҳнати дастӣ 
омӯзиши ҷанбаҳои иҷтимоии масъаларо бо назардошти ҳам заминаи 
муносибгардонии ин раванд ва ҳам оқибатҳои иҷтимоию иқтисодии он дар 
назар дорад [154, 12-16]. 

Барои беҳтар кардани шароити меҳнати коргарони баландихтисос, 
алалхусус механизаторон, мушкилотҳои хос мавҷуданд. Қобилияти кор кар-
дани ин категорияи кормандони соҳаи кишоварзӣ асосан аз давомнокии рӯзи 
кории онҳо вобаста аст. 

Таҳлили маводҳои пурсишии саволномавии механизаторони вилояти 
Хатлон нишон медиҳад, ки дар давраи корҳои пуршиддат давомнокии кори 
онҳо 10-12 соатро ташкил медиҳад. 

Маълумоти дар рафти таҳқиқот ба даст овардашуда нишон медиҳад, ки 
аз нисф зиѐди механизаторони пурсидашуда (54,5%) қисман аз шароити корӣ 
қаноатманд ва 10% -и онҳо аз тамоман қаноатманд нестанд.  

Ҳангоми пурсиш инчунин муайян гардид, ки 36,8% механизаторон аз 
шиддатнокии ҷисмонӣ, 99,2% аз ташкили хӯрокворӣ ва 10,8% аз шароитҳои 
санитарию гигиенӣ қаноатманд нестанд. Оид ба шароитҳои меҳнатӣ сухан 
ронда, ба реҷаи меҳнат ва истироҳати механизаторон истода мегузарем. 
«Барои соҳаи кишоварзӣ дар корхонаҳои соҳа ҷорӣ намудани реҷаҳои 
оқилонаи меҳнат ва истироҳат аҳамияти муҳим дорад, ки имконият 
тезонидани суръатнокии рушди устувори истеҳсолоти кишоварзиро медиҳад, 
инчунин аз даст надодани кадрҳо, баланд бардоштани самаранокии меҳнати 
онҳо ва фароҳам овардани шароити истироҳати кормандон» [112а, 51]. 

 Ҳамин тариқ, беҳтар кардани шароити меҳнат - яке аз масъалаҳои 
муҳимтарини иҷтимоию иқтисодӣ дар марҳилаи ҳозира мебошад, ки 
фаъолнокии қобилияти меҳнатии аҳолиро ба таври назаррас афзоиш медиҳад. 
Дар шароити кунунӣ, ҳалли масъалаҳо ҷиҳати нуфузу эътибори меҳнати 
кишоварзӣ ва касбҳо талаб карда мешавад, ки аз кор рафтани коргарон аз 
соҳаи кишоварзӣ пешгирӣ карда шавад. Ҳалли вазифаҳо ҷиҳати 
суръатбахшии рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурӣ бидуни таҷдиди 
механизмҳои хоҷагидорӣ, таъсиси низоми пурқудрати ҳавасмандкунӣ, ки 
ҳамаи кормандонро барои пурра ошкор кардани қобилиятҳои худ, меҳнат 
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кардан бо маҳсулнокии баланд ва самаранок истифода бурдани захираҳои 
истеҳсолӣ ҳавасманд мегардонад, ғайриимкон аст. 

Баланд бардоштани некӯаҳволии моддии аҳолии деҳот шарти муҳим-
тарини фаъол намудани омили инсонӣ мебошад. Некуаҳволии моддӣ ҳамчун 
категорияи иқтисодӣ даромади воқеӣ ва сатҳи қаноатмандии талаботро ифо-
да мекунад. 

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки солҳои 2008-2018 даромади умумии 
аҳолии деҳоти ҷумҳурӣ аз манбаъҳои дар ҷадвали 3.8 овардашуда ташаккул 
меѐбад. 

Ҷадвали 3.8 
Омилҳое, ки даромади умумии аҳолии деҳоти вилоятро ташаккул медиҳанд 

 

Манбаъҳо  Солҳо  
2010 2015 2017 2018 

Хоҷагиҳои умумӣ  12,0 10,0 9,5 9,5 
Хоҷагиҳои ѐрирасони шахсӣ 42,6 42,8 42,9 43,1 
Қитъаҳои иҷоравӣ 13,6 12,4 12,2 12,5 
Хоҷагиҳои фермерӣ  14,5 15,6 15,5 16,1 
Фаъолияти тиҷоратӣ  12,1 13,1 18,2 10,5 
Дигар даромадҳо  5,2 6,1 9,7 8,3 

Ҳамагӣ  100,0 100,0 100,0 100,0 
Манбаъ: ҷадвал мутобиқи маводҳои оморни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2010-2018 тартиб 

дода шудааст. 
 

Маълумотҳои пешниҳодшуда шаҳодат медиҳанд, ки солҳои охир 
омилҳои асосии ташаккули даромади умумии аҳолии деҳот ин хоҷагиҳои 
ѐрирасони шахсӣ, хоҷагиҳои иҷоравӣ ва фермерӣ мебошанд, ки ҳиссаи онҳо 
дар соли 2018-ум 71,7%-ро ташкил медиҳад. Ҳамзамон, таносуби ин омилҳо 
тамоюли болоравии мунтазамро дорад. 

Мавқеъи бартаридоштаи сокинони деҳот тибқи омили даромадҳо, 
қонеъгардонии пурраи эҳтиѐҷоти афзояндаи моддӣ ва маънавии онҳо, ноил 
шудан ба сатҳ ва шакли истеъмоли молҳои моддӣ, ки ҷавобгӯи сатҳи 
баландтарини вазифаҳои ташаккули шахсияти ҳамаҷониба ва рушдѐфта 
мебошанд, бояд дар асоси чунин мақсадҳо ба даст оварда шаванд: 

 тақсимоти афзалиятноки маблағҳои буҷети давлатӣ ба деҳот барои 
рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ва таъмини кафолатҳои баробар ба аҳолии 
деҳот ва шаҳр; 
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 фароҳам овардани шароит барои вобастагии некӯаҳволии кормандон 
аз натиҷаи ниҳоии меҳнат. 

Айни замон шарти муҳимтарини устуворнокӣ ва рушди устувори ис-
теҳсолоти соҳаи кишоварзӣ ин саноати кишоварзӣ мебошад. Таҳқиқотҳо ни-
шон медиҳанд, ки таъсиси корхонаҳои саноатӣ дар деҳот - самти стратегӣ ба-
рои тавсеаи соҳаи кишоварзӣ ва рушди бозори маҳсулоти хӯрокворӣ мебо-
шад. Ҳангоми таъсиси кишоварзӣ бо маҳсулоти саноатӣ (коркард) даромад-
нокии он якчанд маротиба меафзояд. Ин ба туфайли истифодаи оқилонаи 
меҳнат ва захираҳои ашѐи хом, ба даст овардани мунтазамии раванди меҳнат 
фаҳмонида мешавад. Ташкили истеҳсолоти коркард ва коркарди ашѐи хоми 
кишоварзӣ новобаста дар хоҷагиҳо метавонад хароҷотро паст намояд, тала-
фоти маҳсулотро, алахусус онҳое, ки зуд вайрон мешаванд коҳиш диҳад. 
Партовҳои коркард ҳамчун хӯроки чорво ва ѐ ба сифати пору барои киштзо-
рҳо истифода мешавад. Аз коркарди ашѐи хом дар макони истеҳсол ба 
маҳсулоти тайѐр истеъмолкунандагон инчунин манфиат мегиранд. Якумин, 
бо нархҳо - онҳо пасттаранд ва дуюм, ба сифати маҳсулот - он баландтар аст. 

 Академик Добринин В.А. иддао дорад, ки яке аз сабабҳои асосии 
харобшавии истеҳсолоти агросаноатӣ - аз даст додани назорати давлатӣ ба 
равандҳои соҳаи кишоварзӣ мебошад. Яке аз шартҳои муҳимтарини 
устуворнокӣ ва рушди истеҳсолоти кишоварзӣ корхонаҳои саноати 
кишоварзӣ мебошад. Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки таъсиси корхонаҳои 
саноатӣ дар деҳот - самти стратегӣ дар болоравии соҳаи кишоварзӣ мебошад 
[72, 18-24]. 

Дар Тоҷикистон барои фаъолияти на танҳо соҳаҳои ҳунармандӣ ва 
ҳунарҳои дастӣ, балки барои рушди саноати деҳот низ шароити мусоид 
мавҷуд аст. Омезиши меҳнати кишоварзӣ ва саноатӣ имкон медиҳад, ки 
мушкилоти иҷтимоии рушди деҳот бомуваффақият ҳаллу фасл карда шуда, 
ба ҷалбкунии кадрҳо, алахусус ҷавонон мусоидат намояд. 

Маълумотҳои зерини пешниҳодгардида далели ин гуфтаҳоянд (ҷадвали 
3.9). 

Ҷадвали 3.9 
Таъсири корхонаи саноатии коркарди помидор ба сатҳи даромаднокии соҳа 

(тибқи маводи коргоҳҳои алоҳида, корхона), сомонӣ 
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 Нархи миѐнаи фурӯш, 
сомонӣ: 1кг помидор 2,06 2,04 2,04 2,29 2,27 2,27 

 
қайлаи помидор 2,91 2,89 2,88 3,23 3,21 3,20 
Афшураи помидор аз 1кг 
помидор 3,48 3,47 3,45 3,87 3,85 3,83 

 Помидори консеронидашуда 6,08 6,04 6,01 6,75 6,71 6,68 

 Фоида аз с 1кг помидор, со-
монӣ: помидори табиӣ 0,14 0,13 0,14 0,16 0,15 0,16 

 
қайлаи помидор 0,85 0,85 0,84 0,93 0,94 0,93 
афшураи помидор 1,42 1,43 1,41 1,58 1,58 1,56 
помидори консервонидашуда 4,02 4,00 3,97 4,46 4,44 4,41 

 Сатҳи даромаднокии 
маҳсулотҳо,% помидор 44,1 45,2 44,9 45,1 46,0 46,2 

 
қайлаи помидор 106,8 107,0 107,1 107,9 108,1 108,2 
афшураи помидор 105,7 105,8 105,9 106,8 106,9 107,0 
помидори консервонидашуда 205,0 205,1 204,9 206,1 206.2 206,0 

Манбаъ: ҷадвал мутобиқи маводҳои оморни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2010-2018 
тартиб дода шудааст. 

 
Дар бисѐр кишварҳои ҷаҳон кишоварзон кори кишоварзиро бо меҳнати 

ғайрикишоварзӣ, аксар вақт бо фаъолияти саноатӣ муттаҳид мекунанд. 
Масалан, дар Ҷопон ҳиссаи хоҷагиҳои деҳқонӣ бо фаъолияти муштарак ба 
80% расидааст. Даромади фермерони амрикоӣ аз меҳнати ғайрикишоварзӣ ба 
ҳисоби миѐна 62%, дар Чин тақрибан 65%-ро ташкил медиҳад. 

Ҳамзамон, дар ҷумҳурӣ саноати деҳот комилан рушд накардааст. Дар 
24 хоҷагиҳои вилоят корхонаҳои коркард мавҷуданд, ки дар онҳо 1100 нафар 
фаъолият мекунанд. Вазни қиѐсии маҳсулоти корхонаҳои коркард дар 
маҷмӯи маҳсулоти умумӣ, ҳам хоҷагӣ ва ҳам дар маҷмӯъ он қадар зиѐд 
нестанд. 

Ташкили корхонаҳои хурди саноатӣ ба рафъи тафовутҳои иҷтимоиву 
иқтисодии шаҳр ва деҳа мусоидат мекунад. Дар ин ҷо, агар сокинони деҳот 
ба кор дар корхонаҳои саноатӣ нараванд, пас корхонаҳои саноатӣ бояд ба 
назди мардуми деҳа раванд. Аз ҷиҳати иқтисодӣ, ин ба зарурати ташкили 
инфрасохтори истеҳсолии деҳа мувофиқат мекунад. 
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Мутобиқи таҷриба ҳангоми коркарди ашѐ дар макони истеҳсоли он – 
якумин, хароҷоти воситаҳо ба интиқол меафтад, дуюмин, паст гардидани 
сифати маҳсулот ва талафѐбии онҳо, ки бо интиқол алоқаманданд, бартараф 
карда мешавад, сеюмин, дар хоҷагиҳо ҷойҳои кории иловагӣ пайдо 
мешаванд, ки як қисмати аҳолӣ бо кор таъмин карда мешаванд. 

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки дар натиҷаи ба талабот ҷавобгӯ 
набудани коркард ва нигоҳдории ашѐи хоми кишоварзӣ дар минтақа 
ҳамасола то 20-28% маҳсулоти кишоварзӣ талаф меѐбад. Аз ин рӯ, дар 
шароити ҳозира бидуни рушди соҳаҳои коркард ва нигоҳдории он таъмини 
рушди устувори соҳаи кишоварзӣ ва баланд бардоштани самаранокии 
иқтисодии истеҳсолоти кишоварзӣ ғайриимкон аст. 

Саноати коркард дар деҳот дар заминаи ашѐи хоми кишоварзии вилоят, 
ки ҳам дар бозори дохилӣ ва ҳам берунӣ мавқеъи хеле баланд дорад, бояд 
рушд намояд. Мутаносибан, ҳамгироӣ дар бахши кишоварзӣ ба истифодаи 
самараноки захираҳои меҳнатӣ имконият фароҳам меорад. Ноил шудан ба 
мутавозунии деҳот дар саноат (корхонаҳои хурду миѐнаи саноатӣ) ва 
инфрасохтор шарти муҳимтарини истифода ва сафарбаркунии тамоми 
захираҳои маҳаллӣ, аз ҷумла ҷалби аҳолии деҳот ба меҳнати ғайрикишоварзӣ 
мебошад. Ҷойҳои нави кории дар деҳот таъсисѐбанда бояд барои истеҳсоли 
маҳсулоти кишоварзии аз ҷиҳати иқтисодӣ муфид бошанд ва дар асоси 
истифодаи васеъи захираҳои арзони маҳаллӣ бунѐд карда шаванд. 

Академик Ушачев қайд мекунад, ки муттаҳидсозии корхонаҳо дар 
заминаи принсипҳои ҳамкорӣ дар шакли сохторҳои ҳамгироӣ барои 
муттаҳидсозии оқилонаи қувваҳои истеҳсолӣ ва бешубҳа, воситаҳои 
истеҳсолкунандагон шароит фароҳам меорад, ки ба афзоиши қобилиятҳои 
потенсиалии низоми навтаъсиси истеҳсолӣ оварда мерасонад [154, 12-16]. 

Азнавташкилдиҳии фаъолияти хоҷагии қишлоқ ва саноат ба коргарони 
деҳот имкон медиҳад, ки вақти мавсими зимистонро дар дигар соҳаҳои 
истеҳсолӣ истифода баранд ва даромади худро афзун намоянд. Масалан, 
деҳқони қобили меҳнат дар як сол ба ҳисоби миѐна то 200 рӯз ва ҳангоми 
ташкили истеҳсолоти ѐрирасони саноатӣ 280-300 рӯз кор мекунад. Дар ин ҷо, 
самаранокии меҳнат 30-35% афзоиш меѐбад. Ҳамзамон, воридшавии 
нобаробари воситаҳои пулӣ ва истифодаи захираҳои меҳнатӣ дар давоми сол 
ва давраҳои муайян аз байн мераванд. 
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Рушди саноат дар деҳот вазъияти деҳаро ба куллӣ дигар хоҳад кард. 
Деҳқон ҳангоми коркарди ашѐи хоми маҳаллӣ хароҷоти нақлиѐтиро кам 
мекунад ва бо ин роҳ арзиши аслии маҳсулотро кам карда, даромади худро 
афзун менамояд. 

Самаранокии иқтисодии коркарди сабзавотҳоро (помидор ва бодиринг) 
маълумотҳои консервакунонии хонагӣ тасдиқ менамоянд (ҷадвали 3.10). 

 Ҷадвали 3.10 
Самаранокии консервакунонии помидор ва бодиринг дар шароити 

хонаводагӣ дар вилояти Хатлон  
№ Нишондиҳандаҳо  2010 2018 

 Нархи миѐнаи фурӯш, сомонӣ: 
1 кг помидор  2,04   2,28  

 -қайлаи помидор  3,12   3,20  
-афшураи помидор аз 1 кг помидор  2,90   3,46  

 Помидори консеронидашуда  5,44   6,03  

 Фоида аз с 1 кг помидор, сомонӣ: 
помидори табиӣ  0,12   0,14  

 
-қайлаи помидор  0,76   0,92  
-афшураи помидор  1,08   1,18  
-помидори консервонидашуда  3,40   3,75  

 Сатҳи даромаднокии маҳсулотҳо,% 
помидор  40,7   51,2  

 
-қайлаи помидор  105,9   107,1  
- афшураи помидор  104,8   105,9  
-помидори консервонидашуда  204,1   205,2  

Манбаъ: ҷадвал мутобиқи маводҳои оморни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2010-2018 тартиб 
дода шудааст. 
 

Маълумотҳо нишон медиҳанд, ки самаранокии иқтисодии консерва-
кунонӣ дар шароити хонаводагӣ тибқи маълумотҳои соли 2018 аз сатҳи 
даромаднокии фурӯши помидор дар намуди тару тоза 4 маротиба зиѐд 
мебошад. 

Айни замон корхонаҳои кишоварзӣ ҷамъиятҳои саҳҳомӣ корхонаҳои 
хурд, сехҳои коркарди шир, гӯшт, сабзавот, равғани растанӣ ва нонпазиро 
таъсис медиҳанд. Дар деҳаҳои алоҳида осиѐбҳо, сехҳои тайѐркунии 
ғалладонагиҳо, коргоҳҳо барои истеҳсоли хишт, масолеҳи сохтмонӣ, рангҳо 
ва ғайраҳо сохта мешаванд. Дар минтақаҳои деҳот корхонаҳои дӯзандагӣ, 
пойафзолдӯзӣ, кулоҳдӯзӣ, чармгарӣ, таъмири техникаҳои маишӣ ва ғ. Таъси 
дода мешаванд. 

Корхонаҳои саноатӣ дар деҳот метавонанд ба рушди иқтисодиѐти деҳот 
таъсири назаррас расонанд, бозорро бо мол пур намоянд ва замина барои 
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ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ҳамчун як қувваи ҳаракаткунанда табдил ѐбанд. 
Ғайр аз ин, муҳим аст, ки коркарди ашѐи хоми кишоварзӣ дар ҷойҳои 
истеҳсоли он вобастагии корхонаҳоро аз миѐнаравон ва монополистон - 
коркардкунандагон истисно мекунад. 

Дар шароити иқтисоди бозаргонӣ, устуворнокӣ ва рушди босуботи 
соҳаи кишоварзӣ ба таври назаррас аз сифати маҳсулоти ниҳоӣ (тайѐр) ва 
дарѐфти бозори қулайи фурӯши он вобаста мебошад. Таҷрибаи солҳои 
тӯлонӣ нишон медиҳад, ки вилояти Хатлон дар фурӯши маҳсулоти 
кишоварзӣ, ҳам дар бозорҳои кишварҳои дур ва ҳам хориҷа таҷрибаи кофӣ 
дорад. Муқоисаи ду бахш - истеҳсол ва коркарди ашѐи хоми кишоварзӣ 
нишон медиҳад, ки манфиатҳои соҳаи дуввум назаррасанд. 

Ҳангоми фурӯши ҳамон як маҳсулот дар шакли коркардшуда тибқи 
маводҳои корхонаҳои вилот (помидори намакин) 2,93 маротиба зиѐдтар 
фоида ба даст оварда шудааст, сатҳи даромаднокӣ бошад, 20,5-26%-ро 
ташкил додааст, ки нисбати фурӯш дар намуди тару тоза 4,1 маротиба 
зиѐдтар аст. Самаранокии фурӯши бодиринг дар шакли коркардшуда боз ҳам 
баландтар аст. Оид ба истеҳсоли пиѐз бошад, самаранокии коркарди он боз 
ҳам аѐнтар ба назар мерасад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки тавассути 
фурӯши маҳсулоти сабзавот, истеҳсолкунандагон метавонанд устувории мо-
лиявии корхонаҳо ва дар маҷмӯъ бахши кишоварзиро ба таври назаррас 
афзоиш диҳанд. Ҳисоботҳо нишон медиҳанд, ки коркарди сабзавот дар 
ҷойҳои истеҳсолашон вайрон шудани 100-120 ҳазор тонна меваи тару тозаро 
истисно мекунад. 

 Ҳамин тариқ, бояд қайд кард, ки коркард ва нигоҳдории маҳсулоте, ки 
дар корхонаҳои саноатии деҳот истеҳсол мешаванд, ба таъмини аҳолӣ бо 
маҳсулоти зарурӣ дар тӯли тамоми сол мусоидат намуда, рушди устувори 
соҳаи кишоварзиро беҳтар ва сифати зиндагии сокинони деҳотро беҳтар ме-
намояд. 

 
3.3. Ҷорӣ намудани хизматрасониҳои маркетингӣ –  
омили рушди бозори маҳсулоти озуқавории зироатӣ 

 

Фишанги муҳимтарини ташкили баланд бардоштани самаранокии 
истеҳсолот ҷорӣ намудани хизматрасониҳои маркетингӣ, маҳсулоте 
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мебошад, ки дар раванди истеҳсолот эҷод шудааст ва аз ин рӯ, самараро бояд 
ҷомеа (харидорон) эътироф намоянд. Хизматрасониҳои маркетингӣ шавқу 
рағбатро ба худ зиѐд мекунанд ва аз ҷониби аксари ширкатҳои хориҷӣ 
истифода мешаванд, он пеш аз ҳама имкон медиҳад, ки мушкилоти бозор бо 
роҳи оқилона ҳаллу фасл карда шавад, он ба истеҳсолкунанда истифодаи 
имкониятҳояшро ба ҳадди аксар ва имконияти бозорро барои гирифтани 
фоидаи баланд, ба нақша гирифтани фаъолияти ӯро дар бозор бо назардошти 
тамоюлҳои пешрафтаи рушди он медиҳад. 

Ташкили хизматрасониҳои маркетингӣ сохтори идоракунии маркетинг, 
интихоби мутахассисони дорои тахассуси мувофиқ, тақсимоти вазифаҳо, 
ҳуқуқҳо ва масъулиятҳо байни кормандони хадамот, фароҳам овардани 
шароит барои кори самарабахш ва фаъолияти муштарак, фароҳам овардани 
шароит барои кори муассир ва ҳамкории хадамот бо дигар хадамотҳои 
корхона иборат аст. Дар асоси гуфтаҳои боло, ташкили хизматрасонии 
маркетингӣ метавонад ба маҳсулот нигаронидашуда бошад (мутахассисони 
хизматрасонӣ аз рӯи навъи маҳсулот ва ѐ гуруҳи маҳсулот вобаста карда 
мешаванд), ба сегмент нигаронидашуда (ҳар як мутахассис бо гуруҳи 
мушаххаси муштариѐн кор мекунад), функсионалӣ мебошанд. Фаъолияти 
мутахассисони хадамот дар асоси функсияҳои маркетингӣ аз ҷониби онҳо 
иҷро карда мешавад. 

Дар давраи гузариш ба иқтисоди бозорӣ бисѐр корхонаҳои кишоварзӣ 
пайдо шуданд, ки дар онҳо шакли моликияташон тағйир ѐфт - ширкатҳои 
кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), корхонаҳои саҳҳомӣ ва ғайра, ки 
ба рушди мустақилияти иқтисодӣ мусоидат менамоянд. Бо тағйир ѐфтани 
муносибатҳои истеҳсолӣ - иқтисодӣ, ба ҷои банақшагирӣ ва тақсимоти 
мутамарказ, муносибатҳои нав пайдо мешаванд, ки ба гирифтани фоидаи 
озод нигаронида шудаанд. 

Рушди бозори маҳсулоти кишоварзӣ ва озуқаворӣ бояд дар якҷоягӣ бо 
дигар намудҳои бозорҳои алоҳида, ки дар соҳаи кишоварзии захираҳои 
моддию техникӣ ва хизматрасониҳо, меҳнат, сармоя ва замин фаъолият 
мекунанд, баррасӣ карда шавад. Ҳар яке аз онҳо хусусиятҳои худро доранд, 
аммо хусусияти муҳими ҳар як бозори кишоварзӣ дар он аст, ки ҳамаи 
ҷузъҳои он дар минтақаи нисбатан хурд ба ҳам пайванданд, ки дар он 
фаъолияти хоҷагидорӣ амалӣ карда мешавад.  
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Хусусияти дигари бозори кишоварзӣ дар он аст, ки ҳатто корхонаҳои 
азими кишоварзӣ ва ѐ ассотсиатсияҳои онҳо инфрасохтори пурраи бозорро 
надоранд. Дар ниҳоят, ба монанди дигар бахшҳои истеҳсолкунандаи мол, 
бахши кишоварзӣ аз вазъи макроиқтисодӣ вобастагӣ дорад ва ҳамзамон 
наметавонад бо иқтидори парокандагии худ, набудани мақомоти 
худидоракунӣ дар ҳама сатҳҳо фаъолона таъсир расонад. Ба ин бояд 
чандирии пасти талабот, давомнокии тӯлонии истеҳсолӣ илова карда шавад 
ва аз ин рӯ, имконнопазирӣ ҷиҳати ба зудӣ дарккунӣ ба тағйироти муҳити 
бозор. 

Бозори кишоварзии Тоҷикистон зери таъсири се омили асосӣ қарор 
дорад: қобилияти пасти харидорӣ доштани қисмати асосии зиѐди аҳолӣ, 
ҳиссаи баланди маҳсулоти воридотӣ, ки бинобар сиѐсати демпингии 
кишварҳои хориҷӣ ва сатҳи пасти ҳифзи истеҳсолкунандагони ватанӣ онҳоро 
аз бозори дохилӣ дур мекунад, коҳиш додани даромаднокии истеҳсоли 
маҳсулоти алоҳидаи кишоварзӣ. 

Бозори стихиявии рушдѐбандаи маҳсулоти кишоварзӣ ба истеҳсол-
кунандагони ватанӣ афзалият намедиҳад. Нобаробарии нархҳо, пардохт 
накардан, кам шудани талабот ба истеъмолкунандагон, фоизи баланди 
қарзҳои бонкӣ, робитаҳои қаблан муқарраршудаи иқтисодӣ ва зиѐд шудани 
воридоти маҳсулоти кишоварзӣ ва маҳсулоти озуқаворӣ аз кишварҳои наздик 
ва хориҷи дур фурӯши маҳсулоти истеҳсолкунандагони ватаниро душвор 
месозанд [131, 116]. 

Бозорҳои маҳсулоти кишоварзӣ пеш аз ҳама нигоҳ доштани тавозуни 
талабот ва таъминоти истеҳсолкунандагонро пешбинӣ менамояд. 

Дар робита ба ин, барои истеҳсолкунандагони молу маҳсулот дар 
баробари рушди истеҳсолот, масъалаи асосӣ фурӯши маҳсулоти истеҳсол-
шуда, рушди хизматрасониҳои маркетингӣ ба ҳисоб меравад [131, 87]. 

Дар низоми «истеҳсолот – истеъмол» яке аз вазифаҳои асосӣ - фурӯши 
маҳсулот ҳамчун роҳи пайвасткунанда ба ҳисоб меравад. Маҳз фурӯш оид ба 
имкониятҳои истеъмолкунандагони эҳтимолӣ барои харидории намуди 
муайяни молу маҳсулот маълумотҳои фаврӣ мегирад. Дар соҳаи кишоварзӣ 
як қатор роҳҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ таҳия шудаанд ва барои 
фаъолияти онҳо шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст (расми 8). 
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Дар солҳои 80 ва 90-ум харидорони асосии маҳсулоти кишоварзӣ 
ташкилотҳои харидор ва корхонаҳои коркарди давлатӣ буданд, ки то 90% 
маҳсулоти кишоварзии бозорро харидорӣ мекарданд. Аз соли 1990 то соли 
1992 фармоиши давлатӣ роҳи муфидтарин ва мӯътадили фурӯши маҳсулоти 
кишоварзӣ буд. 

Айни замон, яке аз вазифаҳои асосӣ сохтмони иншооти нигоҳдории 
маҳсулоти кишоварзӣ мебошад, зеро бо таъсиси ташкилотҳои кишоварзии 
нав ва коркарди як қисми зироати киштшуда дар ҷойҳо эҳтиѐҷоти фаврӣ ба 
онҳо мавҷуд аст. Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки асосан аз сабаби набудани 
нигоҳдорӣ, аз 1/4 то 1/3 маҳсулоти парваришшуда (алахусус сабзавот) талаф 
меѐбад. Аз сабаби набудани таҳвили бисѐр намудҳои маҳсулоти кишоварзӣ, 
набудани рақобат, бозори нокифоя омили асосии муваффақияти бисѐр 
корхонаҳо ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, айни замон, бе ташкили фаъолияти 
маркетингӣ, фаъолияти бомуваффақияти корхонаи кишоварзӣ ғайриимкон 
аст, зеро он ба васеъ шудани сарҳади бозор мусоидат менамояд. 

Фурӯш тибқи робитаҳои 
мустақим 

Бозори ташкилшуда 

Бозори фурӯши яклухти 
маҳсулоти озуқаворӣ 

Савдои фирмавӣ 
Базаҳои яклухти маҳсулоти 

озуқаворӣ 

Бозорхои 
махсусгардонидашуда 

Бозорҳои универсалӣ 

Борҳои фурӯши чакана Биржаҳо 
 

Байниминтақавӣ, минтақавӣ, маҳаллӣ 

Бартерӣ  
Аукционҳо, ярмаркаҳо, 

намоишгоҳҳо 

Бозори маҳсулоти кишоварзӣ  

Рас. 8. Нақшаи сохтори бозори маҳсулоти кишоварзӣ  
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Таҷрибаи бисѐр кишварҳо собит менамояд, ки истифодаи ҳама 
шаклҳои идоракунӣ, новобаста аз шакли моликият, консепсияи зарурии 
маркетинг имконият медиҳад самаранокии истеҳсолот ва рушди устувори 
соҳаи кишоварзӣ дар маҷмӯъ беҳтар гардад. Бинобар ин, ба андешаи мо, 
зарурати таҳияи консепсияи маркетингии худӣ барои бахши кишоварзии 
ҷумҳурӣ ва вилоят тақозои замон аст. Аз ин рӯ, хизматрасонии маркетингӣ 
барои корхонаҳои кишоварзӣ бояд як талаботи эътирофшуда бошад. 

Мо нуқтаи назари он олимонеро ҷонибдорӣ менамоем, ки зина ба зина 
рушд кардани раванди маркетингро дар фаъолияти корхонаҳои кишоварзӣ 
дуруст меҳисобанд. 

Дар адабиѐт ва фаъолияти амалия мафҳумҳои «маркетинги кишо-
варзӣ», «агромаркетинг» ва «маркетинги агротиҷоратӣ» истифода мешаванд. 
Масалан, Роберт Е., Бренсон ва Дуглас Г. ва Ҷ. Норвелл менависанд: «Мар-
кетинги кишоварзӣ асосан маркетингро аз истеҳсолкунанда то истеҳсолку-
нандаи аввал ифода мекунад». Онҳо ҳамчунин таърифи зерини агромарке-
тингро медиҳанд: «... ин ҳама фаъолиятҳои марбут ба истеҳсолоти кишоварзӣ 
ва озуқаворӣ, тухмӣ, ҷамъоварӣ, коркард ва расонидани он ба истеъмолку-
нандаи ниҳоӣ, аз ҷумла таҳлили эҳтиѐҷоти истеъмолкунандагон, ҳавасманд-
кунӣ, харид ва рафтори истеъмолкунандагон» [247, 68]. 

Бечунучаро, ташкили хадамоти сершохаи маркетингӣ дар вилояти Хат-
лон масъалаи оянда аст. Имрӯзҳо тавсияҳо оид ба минимаркетинг заруранд, 
ки дар ибтидо дар ширкатҳои алоҳида ва корхонаҳо метавонанд таъсис дода 
шаванд. Барои ин корхонаҳо таъсиси босуръати хизматрасонии мукаммали 
маркетингӣ на танҳо масъалаи нигоҳ доштани мавқеи худ дар дохили ки-
швар, балки яке аз масъалаҳои калидии кор дар бозори беруна ва мутаноси-
бан имконияти дарѐфт кардани асъор мебошад. Нақши афзояндаи маркетинг 
дар робита бо вазъи тағйирѐбандаи бозор ва қатъи он дар «бозори харидор» 
ба рушди шӯъбаҳои маркетингӣ, мавқеи онҳо дар сохтори ташкилии ширкат 
ва ҳамкорӣ бо дигар шӯъбаҳо таъсир мерасонад [71, 35]. 

Идоракунии маркетингӣ маҷмӯи низомҳои иттилоотии маркетинг, 
банақшагирӣ, ташкил ва назорат мебошад. Сипкин Ю.А., Люкшинов А.Н. 
чунин мешуморанд, ки ташкили кор дар корхона бояд марҳила ба марҳила ба 
амал бароварда шавад [159, 358]. 
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Хадамоти маркетингӣ дар ҳама гуна сатҳи идоракунии кишоварзӣ бояд 
маркази зеҳнӣ, манбаи иттилоот ва тавсияҳо на танҳо сиѐсати бозорӣ, балки 
сиѐсати истеҳсолӣ, илмӣ, техникӣ ва молиявӣ гардад. Корхона бояд сохтори 
хизматрасонии маркетингиеро таҳия намояд, ки қодир бошад тамоми корҳои 
маркетингиро, аз ҷумла банақшагириро ба уҳда гирад. 

Вазифаҳои асосии хадамоти маркетингӣ: гузаронидани таҳқиқот дар 
бозори фурӯш ва ҳаҷми фурӯш аз рӯи намуди маҳсулот, ҷамъоварии маълу-
мот дар бораи бозор, сохтор, ҷараѐни инкишофи талабот, таҳияи барнома ва 
нақшаҳои татбиқи онҳо, ташкили бонкҳои иттилоотӣ, таҳияи намудҳои гуно-
гуни шартнома ва қарордодҳо, аз ҷумла оид ба лизинг, суғурта, интиқол, 
фурӯш ва ғайра. 

Маълум аст, ки дар иқтисодиѐти бозаргонии хуб ба роҳ мондашуда 
тақсимоти маҳсулоти истеҳсолшуда мутобиқи талаботи бозор сурат мегирад. 
Аз ин рӯ, ҳангоми гузаштан ба бозор худи корхона бояд ба ҷустуҷӯи 
харидорон, нархгузорӣ машғул шавад ва муҳимтар аз ҳама, пешгӯии 
талаботи бозорро ба маҳсулоти истеҳсолшаванда омӯзад. 

Дар ҳаѐти воқеӣ 4 марҳилаи рушди сохтори маркетингӣ дар корхона 
мавҷуд аст: 

1) маркетинг ҳамчун вазифаи тақсимот; 
2) мутамарказии ташкилии вазифаҳои маркетингӣ ҳамчун вазифаи 

фурӯш; 
3) ҷудо намудани маркетинг ба хадамоти мустақил; 
4) маркетинг ҳамчун функсияи асосии корхона [59, 192]. 
Давраи якум бо мавҷудияти сохтори ташкилии шӯъбаи фурӯш тавсиф 

карда мешавад. 
Дар марҳилаи дуюм, фаъолият оид ба фурӯши молу маҳсулот дар кор-

хона таҳти сарпарастии як роҳбар гузаронида мешавад ва шумораи 
функсияҳои шӯъбаи бафурӯшбарорӣ афзоиш меѐбад. Шӯъбаи мазкур бо 
таҳқиқоти алоҳида дар самти маркетинг - банақшагирии фурӯш, таҳқиқоти 
бозор ва инчунин бурдани корҳои таблиғотӣ машғул мебошанд. 

Бинобар ин, барои таъмин намудани муносибати муназзам дар фаъоли-
яти истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ, инчунин самтнокии корхона ба истеъмолкунанда 
зарур аст, ки дар сохтори корхона воҳидҳои маркетингӣ таъсис дода шаванд. 
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Сардори онро бояд муовини директори генералӣ оид ба маркетинг ба уҳда 
гирад. 

Як қатор олимон - иқтисоддонҳо дар «Тавсияҳо оид ба ташкили 
маркетинг дар низоми тақсимоти маҳсулоти кишоварзӣ» диаграммаи сохтори 
ташкилӣ ва вазифаҳои хадамоти маркетингиро дар корхона пешниҳод 
мекунанд (расми 9). 

 Расми 9. Сохтори ташкилӣ ва вазифавии хадамоти маркетингӣ дар корхонаҳо 
 

Ҳамин тариқ, ба ақидаи олимон корхона бояд дар сохтори худ се бахши 

маркетингӣ дошта бошад, ки дар он бахши асосӣ ба таҳияи ҳама барномаҳои 

маркетингӣ (нақшаҳо, дурнамо) машғул буда, барои татбиқ ва ноил шудан ба 

ҳадафҳои гузошташуда дар соҳаи маркетинг масъул мебошад. Мақоми бахши 

мазкур бояд аз ҳама баландтарин бошад. Ин аз доираи ҳаҷми вазифаҳои 

хизматрасонии маркетингӣ бармеояд. Хадамот вазифадор аст, ки тамоми 

фаъолияти корхона ҳамоҳанг карда шавад, дар ҳоле ки ду бахши дигар: 

истеҳсолот ва ѐрирасон бояд таваҷҷуҳи худро ба вазифаҳои шахсӣ 

мутамарказ намоянд. 
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Давраи сеюм бо пайдоиши хадамоти махсуси маркетингӣ, ки ба дигар 

хизматрасониҳои корхона баробар аст, тавсиф карда мешавад. Таҷрибаи 

кишварҳои хориҷӣ шаҳодат медиҳад, ки марҳилаи сеюми рушди сохтори 

маркетингӣ бештар маъмул аст. 

Дар мавриди марҳилаи чоруми рушди маркетинг, ба ақидаи олимон он 

ба ҳадде мерасад, ки агар ба назди роҳбарияти корхона «шахси маркетинг» 

омада бошад. Роҳбарии корхонаро директори маркетинг ба уҳда мегирад, ки 

ба он тамоми хадамотҳои дигар тобеъ мебошанд. Ба бисѐр олимон 

вариантҳои гуногуни сохтори ташкилии идоракунии маркетинг пешниҳод 

карда мешаванд. 

Ахметов Р. қайд менамояд, ки ташкили идоракунии маҷмааи агро-

саноатӣ асосан аз рӯи принсипи соҳа метавонад ба рушди соҳаҳои иловагӣ 

таъсири манфӣ расонад. Истифодаи принсипҳои ҳудудӣ инчунин дар 

ташкили идоракунии рушди инфрасохтори саноатӣ ва иҷтимоии маҷмааи 

агросаноатӣ тавсия дода мешавад [15, 12-19]. «Маълум аст, ки гузаронидани 

таҳқиқотҳои маркетингӣ дар истеҳсолоти кишоварзӣ ва маҳалли деҳот 

мушкилиҳои муайяне дорад, зеро ҳаҷми таҳқиқот хеле пароканда ва гуногун 

мебошанд» [121, 23]. 

Дар ин асос, муайян намудани ҳадафҳои воқеии таҳқиқоти бозор аҳа-

мияти хоса дорад. Махсусан он ҳангоми омӯзиши бозори маҳсулоти кишо-

варзӣ хеле ҳассос мебошад. Фаъолияти шӯъбаи таҳқиқотии маркетингии 

бозори маҳсулоти кишоварзӣ бояд ба гирифтани маълумот оид ба талабот, 

таъминот ва таҳлили вазъи онҳо нигаронида шавад. 

Таърихан, нарх ҳамеша омили асосии муайянкунандаи интихоби мизоҷ 

мебошад. «Бо вуҷуди нақши афзояндаи омилҳои ғайрии нарх дар раванди 

маркетинги муосир, нархҳо дар бозорҳо ҳамчун нишондиҳандаи муҳим боқӣ 

мемонанд» мегӯяд Ф. Котлер [86, 110]. 

 Ю.А. Сипкин, A.M. Люкшинов исрор менамоянд: «Ягон соҳибкор 

тиҷоратеро оғоз намекунад, агар мутмаин набошад, ки истеъмолкунандагон 
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нархи молеро, ки хароҷоти истеҳсолиро мепӯшонанд, дарк намоянд» [159, 

125]. Мо комилан бо андешаҳои олимон розӣ ҳастем: Ф. Котлер, Ю.А. 

Сипкин, А.Н. Люкшинов ва дигарон боварӣ доранд, ки бо вуҷуди афзоиши 

аҳамиятнокии омилҳои ғайринархӣ, мо чунин меҳисобем, ки нарх ҳамеша 

омили асосии муайянкунандаи интихоби харидор мебошад. Аз ин рӯ, дар 

сохтори функсионалии ташкили идоракунии маркетинг дар корхонаҳои 

кишоварзӣ, аз ҷониби мо ташкили шӯъбаи нархгузорӣ пешбинӣ гардидааст. 

Андешаҳоро дар бораи аҳамиятнокии нарх, ҳамчун яке аз унсурҳои 

муҳимтарини маркетинг, олимони дигар низ - Ричард Л. Колз, Ҷозеф Н. Ул. 

«Хариду фурӯш – ин маркази маркетинг мебошад. Мол аз дасти бисѐр 

мегузарад, пеш аз он ки ба истифодабарандаи охирин бирасад, соҳиби онҳо 

якчанд маротиба иваз мешаванд» [130, 34]. 

Таҳлилҳо нишон доданд, ки солҳои охир дар хоҷагиҳои вилояти Хат-

лон нархи фурӯши маҳсулоти асосии зироатӣ чунин мебошад (ҷадвали 3.11). 

Ҷадвали 3.11 
Сатҳи нархи миѐнаи фурӯши як воҳиди маҳсулоти озуқавории асосии 

зироатӣ дар бозорҳои вилояти Хатлон, сомонӣ/cентнер 

№ Нишондиҳан
даҳо  

Солҳо  Соли 2018 бо% 
нисбати соли 2010  2010 2012 2014 2016 2017 2018 

1 Ғалладона 155,8 125,7 143,2 152,8 217,7 221,7 142,3 
2 Биринҷ  630,9 660,3 676,4 699,7 680,4 682,9 108,2 
3 Картошка 214,9 220,3 227,4 257,4 266,3 261,4 121,7 
4 Пиѐз  147,7 147,7 260,6 269,9 317,6 148,8 100,8 
5 Сабзӣ  224,3 224,3 211,7 216,9 210,5 210,5 93,9 
6 Помидор  197,6 198,8 294,7 463,9 454,7 473,2 239,5 
7 Бодиринг  211,8 221,8 218,9 355,7 342,4 224,6 106,0 
8 Карами сафед  213,4 222,7 273,5 239,8 251,4 243,8 114,2 
9 Полезиҳо  155,8 155,8 248,2 255,6 239,8 249,4 160,1 

Манбаъ: ҷадвал аз ҷониби муаллиф мутобиқи маводҳои оморни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон дар солҳои 2010-2018 тартиб дода шудааст. 
 

Маълумотҳои овардашуда сатҳи назарраси фарқияти нархи миѐнаи 

фурӯшро дар 9 соли охир (солҳои 2010-2018) нишон медиҳад. 

Дар соли 2018 нархи миѐнаи фурӯши як воҳид ғалладона, полезӣ ва 

картошка нисбат ба нишондиҳандаҳои соли 2010 21,7- 60,1% афзоиш 

ѐфтааст. Афзоиши барзиѐди нархҳо ҳангоми фурӯши помидор ба назар 
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мерасад. Ҳар як центнер помидори табиӣ дар соли 2018 бо нархи 239,50 

сомонӣ ва ѐ назар ба соли 2010 2,4 маротиба зиѐдтар фурӯхта шудааст. Нархи 

мазкур нархи яклух мебошад, ки фермер помидорро ба корхонаҳои коркард 

мефурӯшад. Нархи чаканаи помидор 2 - 3 маротиба гаронтар аст. 

Сатҳи нархи миѐнаи фурӯши воҳиди намудҳои асосии маҳсулоти 

зироатӣ дар ҷадвали 3.12 оварда шудаанд. 

Ҷадвали 3.12 
Сатҳи нархи миѐнаи фурӯши як воҳиди маҳсулоти озуқавории асосии 

зироатӣ дар доираи ноҳияҳои алоҳидаи вилоят барои соли 2016, 
сомонӣ/сентнер  

№ Нишондиҳандаҳо  Ноҳияҳо  
Кушониѐн Ҷ. Балхӣ Кулоб Восеъ Душанбе 

1 Ғалладона 180,4 140,4 140,3 140,4 185,5 
2 Биринҷ  721,8 651,6 751,8 751,0 756,6 
3 Картошка 250,7 260,6 260,7 260,6 260,0 
4 Пиѐз  270,8 260,6 270,6 270,5 280,4 
5 Сабзӣ  210,6 210,5 220,5 221,0 220,8 
6 Помидор  491,2 451,1 451,1 461,1 495,0 
7 Бодиринг  350,9 340,8 360,9 361,6 376,4 
8 Карами сафед  230,6 240,6 240,6 240,7 250,2 
9 Полезиҳо  260,6 230,6 260,8 260,6 271,6 

Манбаъ: ҷадвал аз ҷониби муаллиф мутобиқи маводҳои оморни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон дар солҳои 2010-2018 тартиб дода шудааст. 

 

Маводҳои шуморавии овардашуда нишон медиҳанд, ки дар панҷ 

ноҳияҳои мавриди таҳқиқот қарордошта дар ноҳияҳо ва шаҳрҳо нархи 

миѐнаи фурӯш ба таври назаррас фарқ мекунад. Ҳамин тавр, масалан дар 

давраи таҳқиқотӣ нархи хеле гарон нархи помидор дар Душанбе мебошад 

(солҳои 2016-2018). 

Дар объектҳои омӯхташуда нархи 1 сентнер помидор аз 461,8 то 511,3 

сомонӣ муқаррар карда шудааст. Сатҳи тағирѐбии нархҳо дар объектҳои 

омӯташуда дар давраи таҳлилӣ ба дигар намудҳои маҳсулоти озуқавории 

зироатӣ 10-30 фоизро ташкил дод. 

Ҷадвали 3.13 
Сатҳи нархи миѐнаи фурӯши як воҳиди маҳсулоти озуқавории асосии 

зироатӣ дар доираи ноҳияҳои алоҳидаи вилоят  
барои соли 2017, сомонӣ/сентнер 



153 
 

 
 

№ Нишондиҳандаҳо  Ноҳияҳо  
Кушониѐн Ҷ. Балхӣ Кулоб Восеъ Душанбе 

1 Ғалладона 224,6 222,5 215,5 210,5 235,7 

2 Биринҷ  706,7 651,6 706,7 701,7 720,0 

3 Картошка 280,7 270,7 260,6 260,4 265,0 

4 Пиѐз  320,8 310,5 310,8 310,4 331,4 

5 Сабзӣ  210,6 200,5 201,5 210,5 222,6 

6 Помидор  441,3 441,1 451,2 461,1 464,3 

7 Бодиринг  340,8 330,8 350,9 350,7 361,2 

8 Карами сафед  240,7 250,6 250,7 250,8 262,5 

9 Полезиҳо  240,6 210,5 240,9 250,3 265,5 
Манбаъ: ҷадвал аз ҷониби муаллиф мутобиқи маводҳои оморни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти 

Хатлон дар солҳои 2010-2018 тартиб дода шудааст. 
Ҷадвали 3.14  

Сатҳи нархи миѐнаи фурӯши як воҳиди маҳсулоти озуқавории асосии 
зироатӣ дар доираи ноҳияҳои алоҳидаи вилоят  

барои соли 2018, сомонӣ/сентнер 

№ Нишондиҳандаҳо  Ноҳияҳо  
Кушониѐн Ҷ. Балхӣ Кулоб Восеъ Душанбе 

1 Ғалладона 225,6 213,1 218,5 215,5 240,2 

2 Биринҷ  711,7 681,7 709,7 703,7 726,6 

3 Картошка 260,6 270,7 260,3 260,7 254,3 

4 Пиѐз  150,4 10,3 160,4 160,3 164,4 

5 Сабзӣ  210,6 200,5 200,4 210,4 228,7 

6 Помидор  511,3 461,1 461,0 460,9 510,5 

7 Бодиринг  220,5 230,6 200,6 210,4 243,8 

8 Карами сафед  240,7 250,5 240,6 240,5 264,9 

9 Полезиҳо  250,6 220,5 250,5 260,7 280,0 
Манбаъ: ҷадвал аз ҷониби муаллиф мутобиқи маводҳои оморни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти 

Хатлон дар солҳои 2010-2018 тартиб дода шудааст. 

Сатҳи тағирѐбии нархи миѐнаи фурӯши як воҳиди маҳсулот дар доираи 

шаклҳои хоҷагидорӣ камтар мушоҳида мешавад, тавре аз маълумотҳои дар 

зер овардашуда дида мешавад (ҷадвали 3.15). 

Ҷадвали 3.15 

Сатҳи нархи миѐнаи фурӯши як воҳиди маҳсулоти озуқавории асосии 
зироатӣ аз рӯи шакли хоҷагидорӣ сомонӣ/сентнер 
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1 Ғалладона 216 224 220 208 287 224 223 232 240 

2 Биринҷ  564 624 596 572 614 614 593 648 629 

3 Картошка 220 260 254 224 270 260 230 274 264 

4 Пиѐз  123 148 147 124 132 130 140 157 168 

5 Сабзӣ  204 216 221 206 218 227 205 220 230 

6 Помидор  352 397 401 456 401 406 404 430 427 

7 Бодиринг  200 211 212 204 192 194 198 226 224 

8 Карами сафед  208 245 243 240 260 248 224 250 264 

9 Полезиҳо  201 242 246 247 244 248 254 260 270 
Манбаъ: ҷадвал мутобиқи маводҳои оморни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2010-2018 дар 

вилояти Хатлон тартиб дода шудааст. 
 

Маълумотҳо нишон медиҳанд, ки дараҷаи тағирѐбии нархи миѐнаи 

фурӯши як воҳиди маҳсулоти озуқаворӣ аз рӯи шакли хоҷагидорӣ аз 20% 

зиѐд нест, ки инро бо пешниҳоди ҳамин объекти маҳсулот дар ҳамон як бозор 

шарҳ дода мешавад. 

Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот дар соли 2016 

аз ҷониби мо дар хоҷагии деҳқонии (фермерӣ) ба номи С. Ҷумъаеви ноҳияи 

Кушониѐн хадамоти маркетингӣ ҷорӣ карда шуд, ки шакли зеринро дорад 

(расми 10). 
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Рас. 10. Сохтори идоракунии хоҷагиҳои деҳқонии ба номи С. Ҷумъаеви ноҳияи Кушониён 
 

Таъсиси хадамоти маркетингӣ дар сохтори ташкилии идоракунии ҶС 

хоҷагии деҳқонии ба номи С. Ҷумаев ба зиѐдшавии назарраси истеҳсоли 

маҳсулот мусоидат намуд (ҷадвали 3.16). 
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Ҷадвали 3.16 
Арзиши иқтисодии ҷорӣ намудани хадамоти маркетингӣ дар хоҷагии 

деҳқонии ба номи С. Ҷумаеви ноҳияи Кушониѐн 
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Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар солҳои 

2010-2018. 
 
Нишондиҳандаҳои дар боло овардашуда тасвири пурраи самаранокии 

ҷорӣ намудани хизматрасониҳои маркетингиро нишон намедиҳанд, бинобар 

ин мо таҳлили маркетинги маҳсулотро дар хоҷагии деҳқонии ба номи С. 

Ҷумъаев гузаронидем. 

Мақсади асосии ташкили хизматрасониҳои маркетингӣ дар интихоби 

бозор ва харидор мебошад, то истеҳсолкунанда бо фурӯши ҳар як воҳиди 

маҳсулот манфиатҳои бештареро ба даст орад. Инро бо нишондиҳандаҳои 

хоҷагии деҳқонии ба номи С. Ҷумаеви ноҳияи Кушониони вилояти Хатлон 
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тасдиқ кардан мумкин аст. Соли 2018 дар хоҷагии деҳқонии ба номи С. 

Ҷумаев пас аз ҷорӣ намудани хадамоти маркетингӣ, сатҳи даромаднокии 

истеҳсолот дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои то соли 2016 қариб 2 маротиба 

афзудааст. Чунин вазъро дар фурӯши маҳсулоти дигар низ дидан мумкин аст. 

Масалан, дар соли 2010 даромаднокии картошка 19,2%, пиѐз - 6,5%, помидор 

- 9,2%, бодиринг - 10,8% ва карами сафед - 13,2%-ро ташкил дод ва дар соли 

2018 онҳо мутаносибан 34,3% (ва ѐ 78,7%), 17,2% (ѐ 2,6 маротиба), 18,1% (ва 

ѐ 2 маротиба), 25,6% (ва ѐ 2,4 маротиба) ва 29,8% (ва ѐ 2,3 маротиба) афзоиш 

ѐфтаанд. Ин далели эътимодбахши истифодаи хизматрасониҳои маркетингӣ 

ҳангоми фурӯши маҳсулоти истеҳсолшуда мебошад. 

Дар шароити иқтисоди бозаргонӣ масъалаҳои фурӯши самараноки 

маҳсулоти истеҳсолшуда аҳамияти хоса доранд. Аз ин рӯ, Ф. Котлер тавсия 

медиҳад: "Талаботро пайдо кунед ва онҳоро қонеъ кунонед, он чизеро, ки 

метавонед фурӯшед истеҳсол кунед, ба ҷои он ки кӯшиши фурӯхтани чизеро 

кунед, ки истеҳсол менамоед." Ин маънои онро дорад, ки корхона бояд чунин 

маҳсулоти баландсифатро истеҳсол кунад, ки зуд истеъмолкунандаро пайдо 

намояд. Дар шароити рақобатпазирии шадид ташкили маркетинги маҳсулот 

раванди хеле мушкил аст. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки дар чунин шароит сифати маркетинг 

нақши на он қадар камтарро нисбат ба сифати маҳсулоти содиршаванда ва 

сатҳи техникии он (агар на зиѐдтар) мебозад. Муваффақияти маркетинг аз 

бозори фурӯши маҳсулоти корхона вобаста аст, ки инро ҷадвали 3.17 тасдиқ 

мекнамояд. 
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Ҷадвали 3.17 
Самаранокии иқтисодии фурӯши сабзавотҳои алоҳида (алахусус барвақтӣ) 

дар бозори кишварҳои гуногун барои солҳои 2016-2017, сомонӣ 

№ Намуди 
маҳсулот  

Намуди  
бозор  

Арзиши пурраи 
аслӣ  
1 сен. 

Нархи  
фурӯш 

Фоида аз 
ҳисоб ба 1 

сен. 

Сатҳи 
даромаднокӣ,% 

1. Пиѐз  

Тоҷикистон  
2016 187,8 200,0 12,2 6,5 
2017 186,0 200,0 14,0 7,5 
2018 187,8 220 37,2 19,8 

Федератсияи Россия 
2016 205,8 240,0 34,2 16,6 
2017 206,5 280,6 74,1 35,9 
2018 207,6 310,5 102,9 49,8 

2. Помидор  

Тоҷикистон  
2016 217,1 220,0 2,9 1,3 
2017 223,0 234 11,0 4,9 
2018 226,2 237 10,8 4,8 

Федератсияи Россия 
2016 246,7 398,0 151,3 51,4 
2017 247,5 402,0 154,5 62,4 
2018 250,0 406,0 156,0 62,4 

3. Карам  

Тоҷикистон  
2016 173,2 195,0 21,8 12,6 
2017 177,7 199,0 21,3 12,0 
2018 179,4 203,0 23,6 13,2 

Федератсияи Россия 
2016 196,8 228,0 31,2 15,9 
2017 197,3 242,0 47,7 24,2 
2018 198,3 302,0 103,7 52,3 

Манбаъ: ҷадвал тибқи маводҳои Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2016-2018 
тартиб дода шудааст. 
 

Нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.17 нишон медиҳад, ки сатҳи талабот ба 

маҳсулоти сабзавотӣ ҳам дар бозорҳои дохилӣ ва ҳам дар бозорҳои берунӣ 

баланд аст. Тибқи натиҷаҳои фурӯши маҳсулоти сабзавотӣ сатҳи 

даромаднокӣ дар солҳои 2016-2018 20-52,4%-ро ташкил дод. Нархи фурӯши 

се навъи асосии маҳсулоти сабзавотӣ дар бозорҳои Федератсияи Россия назар 

ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 2,5-8,0 маротиба зиѐдтар аст. 

Нархи баланди фурӯш дар бозорҳои Федератсияи Россия ба он вобаста 

аст, ки ба ин бозорҳо асосан сабзавотҳои барвақтӣ, аз қабили помидор, 

карами сафед ва пиѐз содирот карда мешаванд. Аз ин рӯ, дараҷаи 
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даромаднокии фурӯши сабзавотҳои дар боло овардашуда берун аз ҷумҳурӣ 

хеле баланд аст. 

Ҳамин тариқ, натиҷаҳои воқеии истеҳсолӣ ва тиҷоратии хоҷагии 

мавриди таҳқиқот қарордошта самаранокии хадамоти маркетингиро дар 

шароити рушди иқтисоди бозорӣ ба таври яқин исбот карданд. 

Дар объекти таҳқиқшуда мо сохтори функсионалии идоракунии 

маркетингро иваз намудем. Бо назардошти он, ки дар аввал таҳия намудани 

тавсияҳо оид ба минимаркетинг зарур мебошад, бинобар ин сохтори функ-

сионалии ташкилии идоракунии маркетингро дар шакли соддакардашуда ба 

кор бурдем. Бартарии асосии ташкилоти функсионалии маркетинг дар оддӣ 

будани он аст. Чунин сохтори ташкилӣ метавонад ба корхонаҳое пешниҳод 

карда шавад, ки маҳсулотҳои дорои миқдори намудҳои ками маҳсулотро 

истеҳсол мекунанд, инчунин ба корхонаҳои кишоварзӣ, ки акнун хадамоти 

маркетингиро ҷорӣ мекунанд. Дар хориҷа, аксар вақт дар амал муносиб-

гардонии ташкили сохтори идоракунии маркетингии ҳама гуна корхонаҳо 

вазифаи функсионалӣ, маҳсулотӣ ва минтақавӣ амалӣ карда мешавад. 

Мо чунин меҳисобем, ки дар бахши кишоварзӣ истифодаи сохторҳои 

ташкилии функсионалӣ ва истеҳсолии идоракунии маркетинг самараноктар 

мебошанд. 

Сохтори ташкилии идоракунии маркетинги маҳсулот бояд дар он 

корхонаҳои кишоварзие татбиқ карда шавад, ки дар он маҳсулоти гуногуни 

кишоварзӣ истеҳсол карда мешавад. Чунин корхонаҳои кишоварзӣ дорои 

якчанд самт мебошанд, масалан пахтакорӣ, ғаллапарварӣ, сабзавотпарварӣ ва 

ғайра. 

Ҳар як корхонаи кишоварзӣ бояд бахши маркетингӣ таъсис диҳад, ки 

он барои ноил шудан ба ҳадафҳои зерини маркетингӣ мусоидат намояд: 

• таъмини фоида дар бозори дохилӣ ва берунӣ тавассути ба даст 

овардани бартарӣ аз рақибон. Дар ин ҷо мо бояд шиори зеринро риоя 

намоем: «Рақиб - мададгори мост», - Эдмунд Бурке; 
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• қонеъ сохтани талаботи истеъмолкунандагон дар бозори дохилӣ ва 

берунӣ. «Ба истеъмолкунанда ҳамчун ба дороии арзиши гаронбаҳои ширкат 

муносибат кунед», - гуфтааст Том Питерс [95, 1-2]. 

 Ҳамин тавр, раванди гузариш аз ҳолати кунунии корхона ба корхонаи 

тамоюли маркетингӣ асосан хусусияти инфиродӣ дорад, аз робитаҳои 

анъанавии барқароршуда, ҷойгиршавии ҳудудӣ ва бисѐр омилҳои дигар 

вобаста аст. Дар шароити рушди иқтисоди бозаргонӣ ташкили хадамоти 

иттилоотӣ - машваратӣ тақозои замон аст. 

Баутин В.М. ва Веселовский М. тасдиқ мекунанд, ки дар шароити 

иқтисоди бозаргонӣ, хадамоти иттилоотӣ - машваратӣ, дар ҳамкорӣ бо 

истеҳсолкунандагони кишоварзӣ бояд робитаи илмро бо истеҳсолот таъмин 

намуда, муассисаҳои илмиро ҳавасманд кунанд ва таҳқиқотро бо самтнокии 

амалӣ намудани он анҷом диҳанд [22, 16-20]. 

Беҳтарин варианти муносиб ин ҷудокунии хадамоти мазкур аз 

маъмурияти идракунии вилоятии кишоварзӣ бо таъмини мустақилияти 

ҳуқуқӣ мебошад, зеро дар баробарӣ бо хадамотҳои вилоятӣ дар сохтори 

идоракунии кишоварзии ноҳия бояд шабакаи нуқтаҳои иттилоотӣ - 

машваратӣ таъсис дода шаванд. Фаъолияти асосии хадамоти иттилоотию 

машваратии ноҳиявӣ ва вилоятӣ дар ҷамъоварӣ, коркард, ташкили 

мониторинги нархҳо, таҳқиқоти алоҳида оид ба маркетинг (шароити бозор 

барои маҳсулоти кишоварзӣ), ташкили дастгирии иттилоотӣ ва пешниҳоди 

кӯмаки машваратӣ ба истеҳсолкунандагони деҳот мебошад. 

Дар назди Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсиси 

маркази маркетингиро мувофиқи мақсад меҳисобем. Он метавонад ба 

роҳбарони корхонаҳо дар дарѐфти роҳҳои фоиданоки фурӯши маҳсулоти 

худӣ кӯмак намояд. 

Дар шароити Тоҷикистон ташкили хадамотҳои иттилоотӣ - машваратӣ 

дар ноҳияҳо, вилоятҳо, инчунин Маркази маркетингии назди Вазорати 

кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастгирии давлатӣ ниѐз доранд. 
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Фаъолияти чунин шакли хадамоти иттилоотӣ - машваратӣ фароҳам 

овардани шароити беҳтаринро барои фаъолияти самараноки хадамоти 

маркетингӣ фароҳам меорад. 

Фаъолияти бомуваффақияти тамоми хадамоти иттилоотӣ - машваратӣ 

аз мавҷудияти кадрҳои баландихтисос вобаста аст. Дар маркази маркетингии 

хадамоти иттилоотию машваратии вилоятӣ ва ноҳиявӣ бояд маркетологҳо, 

таҳлилгарон, иқтисоддонҳо фаъолият намоянд, ки бо таҷҳизотҳои зарурӣ 

муҷаҳҳаз бошанд. 

Мавҷудияти Маркази маркетингӣ дар сохтори Вазорати кишоварзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон имконият медиҳад, ки дар бозори кишоварзии кишвар 

сатҳи чӣ гунагӣ ва чӣ тавр анҷом додан, инчунин дар маҷмӯъ - пешбинӣ, 

ташкил, идора, ҳамоҳангсозӣ ва назорати ин бозор муайян карда шавад,  

Бозор – ин на «мошини илоҳӣ», на ягон қувваи асроромезе мебошад, ки 

аз ҷониби дасти ноаѐн идора карда мешавад, балки як муассисаи давлатӣ 

мебошад, ки аз замонҳои А. Смит бо таъсири шуури инсон тарбия ва рушд 

ѐфтааст [230, 26-29]. 

Ҳамин тариқ, ҷорӣ намудани хизматрасониҳои маркетингӣ дар ҳар як 

хоҷагӣ ба истеҳсолкунандагони маҳсулот имконият медиҳад, ки маҳсулоти 

кишоварзии худро самаранок фурӯшанд ва устуворнокии молиявии рушди 

корхонаро таъмин намоянд. 
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Хулоса 
Натиљањои асосии илмии тањќиќот  

 

1. Талаботи зарурии ироашуда, нисбат ба масъалаи ташаккул ва рушди 

бозори маҳсулоти озуқавории растанипарварӣ илман асоснок кардани он аз 

ҷанбаи минтақавӣ мебошад 2-М.  

2. Инъикоси комилан баробари истисноии шароитҳои мухталифи та-

биӣ, иқтисодӣ, демографӣ, миллӣ-фарҳангӣ ва дигар шароитҳои манотиқ ва 

маҳаллаҳоро ҳамчун омилҳои нави инкишофи ҳаѐти иҷтимоӣ ва иқтисодии 

ҳаѐти деҳот дар шароитҳои нави хоҷагидорӣ дар назар дорад 5-М.   

3. Таваҷҷуҳе, ки солҳои охир ба таҳияи масъалаи ташаккул ва рушди 

бозори маҳсулоти озуқаворӣ зоҳир карда мешавад, аз талаботҳои нави аҳо-

лии вилоят нисбат ба дастовардҳо дар заминаи худтаъминкунӣ бо маводи 

озуқаворӣ, баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ, берун овардани вилоят аз мин-

тақаи «кумаки башардӯстона» маншаъ мегиранд. Аз ин рӯ, дар амал истифо-

да намудани тавсияҳои методӣ ва пешниҳодҳои дар диссертатсия таҳияшуда, 

барои беҳтар шудани таъминоти аҳоли ба маводи озуқаворӣ, васеъ шудани 

уфуқҳои муносибатҳои ҳамгиро ва алоқаи вилоят ба дигар манотиқи кишвар 

ва хориҷ аз он мусоидат мекунад. Аз ин бар меояд, ки масъалаи рушди бозо-

ри маҳсулоти озуқаворӣ, коркардҳои ҷиддии назариявӣ ва амалии олимони 

иқтисодчӣ ва бахусус олимони соҳаи кишоварзиро талаб меунад 4-М.    

4. Дар шароитҳои ташаккули иқтисоди бозоргонӣ меҳвари асосии наза-

рияи инкишофи бозори маводи озуқаворӣ метавонад, фаъолияти муштарак 

доир ба ҳаллу фасли муҳимтарин вазифаҳои истеҳсолӣ, иҷтимоӣ-иқтисодии 

бевосита таъсиркунанда ба сатҳи некуаҳволии мардум ва сифати зиндагӣ 

бошад 6-М.      

5. Дар шароитҳои ташаккули муносибатҳои бозоргонӣ истифодаи тех-

нологияҳои инноватсионии коркард ва парвариши зироатҳои кишоварзӣ ба 

инкишофи бозори маҳсулоти озуқаворӣ ва ҳаллу фасли масъалаи таъмини 

худкифоягии вилоят бо маводи озуқаворӣ таъсири назаррас мерасонад 3-М.    
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 Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки парвариши гандум дар доманаи кӯҳҳо 

ҳосилнокиро то 50 с ва болотар аз он, ки дар муқоиса ба соли 2017 1,8 маро-

тиба бештар мебошад афзоиш медиҳад. Ба таври озмоишӣ исбот карда шуда-

аст, ки ноҳиябандии навъҳои пахта ҳангоми истифодаи технологияҳои инно-

ватсионӣ ҳосилнокиро то 40-55с.аз ҳар гектар бо сифати баланди нахи пахта 

таъмин мекунад. 

Истифодаи технологияи шинондани кучатҳо дар қаторҳои васеъ аз 

рӯйи нақшаи 60 х 25 х 30 см ва 70 х 25 х 30 имкон медиҳад, аз ҳар як гектар 

то 400-500 с. помидор ҷамъоварӣ карда шавад. Татбиқи ин технология имкон 

медиҳад, ки дар вилоят солона ба таври иловагӣ 200-140 ҳазор тонна поми-

дор парвариш намоем. 

Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки яке аз омилҳои асосии муайянкунан-

даи ҳосилнокии боғҳои навъи спурӣ, ҷобаҷокунии муносиб ва татбиқи ша-

клҳои интенсивӣ ва суперинтенсивии парвариши боғот дар минтақаи Кӯлоб 

мебошад. Таҷрибаҳо дар ноҳияҳои ҷудогона нишон медиҳанд, ки ҳосилнокии 

дарахтон ҳангоми шинодани ниҳол аз рӯйи нақшаи 5х3 270-294 с/га-ро дар 

шароитҳои обӣ ва 100-120 с. дар заминҳои лалмиро ташкил медиҳад, ки 2,5 

маротиба аз сатҳи воқеии ҳосилнокӣ зиѐд аст.  

6. Дар шароитҳои ҳозира ҳалқаи муҳимтарини рушди устувори ис-

теҳсолот ва таъмини худкифоягии озуқавории вилоят бояд ба таври принси-

пиалӣ беҳтаршавии шароитҳои иҷтимоӣ-иқтисодии ҳаѐти меҳнаткашон, 

фаъолнокии ҳамаҷонибаи омили инсонӣ бошад 7-М.    

Тадқиқот нишон медиҳад, ки рушди устувори бахши кишоварзӣ ба 

вазъияти инфрасохтори иҷтимоӣ ва истеҳсолии деҳот таъсири назаррас ме-

раснад. Малумотҳои омории хоҷагиҳои вилояти Хатлон дар бораи он гувоҳӣ 

медиҳанд, ки дар гурӯҳи хоҷагиҳое, ки вазни хоси фонди рушди иҷтимоӣ аз 

маблағи умумии сармоягузорӣ бештар аз 30 % фоида ба даст биорад пас ин 

хоҷагиҳо бо фоида кор мекунанд. 
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Яке аз шароитҳои муҳимми устувор ва инкишофи бозор саноатӣ деҳот 

мебошад. Таҷриба нишон медиҳад, ки саноати деҳот – коркарди маводи хоми 

кишоварзӣ дар маҳаллаҳо ва истеҳсоли онҳо ба таври назаррас устувории 

рушди соҳаро баланд мебардорад. Барои мисол, молистеҳсолкунанда ҳанго-

ми фурӯши 1 кг помидор дар бозор 0,14 сомонӣ даромад дошта метавонад, 

дар зимн сатҳи фоиданокӣ 40,6 % ро ташкил медиҳад ва ҳангоми фурӯши ин 

ҳаҷми маҳсулот дар шакли коркард шуда бошад, 0,42 сомонӣ ѐ 3,2 маротиба 

бештар даромад дар қиѐс бо фурӯши он дар шакли тару тоза ба даст оварда 

метавонад.  

7. Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки аҳроми муҳимтарини ташкилии 

таъмини бозори маводи озуқаворӣ бозоршиносии маҳсулот маҳсуб меѐбад. 

Ба мақсади ба таври назаррас баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот 

дар соли 2016 хадамоти бозоршиносӣ дар муассисаҳои ҷудогонаи мустақил, 

аз он ҷумла дар хоҷагии деҳқонии ба номи Ҷ.Исмоилови ноҳияи Ҷ.Балхии 

ҷорӣ карда шуд, ки ин амал ба рушди назарраси нархи фурӯш ва даромади 

умумии хоҷагӣ мусоидат намуд. Тайи ду сол пас аз ҷорӣ намудани хадамоти 

бозоршиносӣ ҳаҷми даромад то 780,3 ҳаз.сомонӣ ѐ 4,8 маротиба афзуд 8-М.    

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо 
1. Самти муҳимтарини таъмини рушди бозори маҳсулоти озуқаворӣ дар 

шароитҳои гуногуни минтақавии истифодаи оқилонаи захираҳои замин, об, 

ва меҳнат тавассути гузариш ба шаклҳои хоҷагидории гуногун, дар баъзе ҳо-

латҳо ба истеҳсоли доимии маҳсулот дар тӯли сол, яъне ташкили истеҳсоло-

ти кишоварзӣ аз назари иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мақсаднок, сохтани «камар-

бандҳои экологӣ» доир ба истеҳсоли маҳсулоти тару тоза барои таҳвил ба бо-

зорҳои ҷаҳон мебошад 1-М.    

2. Барои гузариш ба шаклҳои бозоргонии хоҷагидорӣ рушди рақобати 

бозоргонӣ ҳамчун принсипи махсуси амалкарди кишоварзӣ чун навъи усту-

вори хоҷагидорӣ аҳамияти махсус дорад. Таҷриба нишон медиҳад, ки 

рақобати асил ҳачун муҳаррики истеҳсолоти кишоварзӣ дар шароитҳои ви-
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лоят риояи се шартро талаб мекунад: мақсади умумӣ, эътирофи иштирокчиѐ-

ни он, озодии интихоби қарорҳои дахлдори талаботи бозор, ки ба хоҷагиҳо 

хос мебошад; дастрасӣ ба интихоби иттилоот. Ҳангоми риояи шароитҳои 

номбаршуда, дилхоҳ шакли меҳнат ва истеҳсолот метавонанд, ба сифати ба-

ланди корҳо ва натиҷаҳои самараноки истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ бирасанд 3-М. 

3. Тоҷикистон бо хусусиятҳои минтақавии худ ба омодагии кадрҳои 

баландихтисоси коргарӣ ва кадрҳо бо тафаккури нави иқтисодӣ ва беҳтар 

кардани истифодаи онҳо хеле сахт ниѐз дорад. Маҳорати касбии кормандон 

ба таҳсилот ва тахассус вобаста мебошад. Онҳо ба самаранокии кор ва 

натиҷаҳои ниҳоии истеҳсолт таъсири назаррас мерасонанд 2-М.    

Тадқиқотҳо нишон доданд, ки нарасидани комбайнчиѐн ва трактор-

чиѐни касбӣ ба бахши кишоварзӣ зарари калон мерасонад. Масалан, дар 

натиҷаи ба таъхир афтодани муҳлати ҷамъоварии ҳосил ба сабаби нараси-

дани комбайнчиѐн ба муддати 10 рӯз ҳосил ба миқдори 10-13% талаф меѐбад. 

Дар давраи ташаккули интенсивии плодоэлементҳо дар пахтакорӣ 

(моҳҳои июл, август), як маротиба ба таъхир афтодани обмонӣ ба муддати 5-

6 рӯз ба сабаби нарасидани обчиѐни касбӣ метавонад, боиси кам шудани 

ҳосил то 30% гардад.  

Дар шароити муносибатҳои бозоргонӣ муваффақияти бахши кишовар-

зӣ ба кадрҳои идоракунанда, ки пойгоҳи ғании назариявӣ, эрудитсия, 

корчалонӣ доранд вобаста мебошад. Барои ҳаллу фасли ин вазифа Барномаи 

давлатии омода кардани роҳбарони баландихтисос, ки дорои донишҳои кофӣ 

мебошанд лозим аст.  

Фақат чунин муносибат ба мо тасвири возеҳи вазъияти кишоварзии 

навъи устувор ва соҳаҳо ва қобилиятҳои он, масъалаҳои мавҷудаи иҷтимоӣ-

иқтисодии деҳот ва иқтсиодиѐти миллиро дар маҷмӯъ нишон медиҳад.  

4. Муайян карда шуд, ки талаботи аҳолии вилоят доир ба навъҳои 

ҷудогонаи маҳсулоти озуқавории растанипарварӣ ба таври кофӣ таъмин 

карда нашудааст 6-М.    
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Мутобиқ ба пешгуйҳо аҳолии вилоят то соли 2030 ба 3,8 млн нафар 

афзоиш меѐбад ва ҳаҷми талбот ба маҳсулотҳои озуқаворӣ низ меафзояд. Бо 

таваҷҷуҳ ба ин, дар диссертатсия пешгӯйи истеҳсоли навъҳои асосии 

маҳсулоти озуқавории растанипарварӣ, ки дастрасӣ ба онҳо талабот ба 

маҳсулоти озуқавориро бо дарназардошти талаботи меъѐр таъмин мекунад, 

оварда шудааст. 
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Замима 
Самаранокии муқоисавии парвариши карам мутобиқи технологияи муосир ва 

инноватсионӣ (сарфакорона) дар хоҷагиҳои сабзавоти ба номи Н. Ҷӯраеви 
ноҳияи Ҷ.Балхии вилояти Хатлон  

№ Нишонди 
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2010 2018 
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1. Ҳосилнокӣ аз 1 га 
сентнер. 183,4 194,8 106,2 232,5 241,9 104,0 

2. Хароҷоти меҳнат ба 
1га наф. соат 612 688 112,4 646 724 112,1 

3. Хароҷоти меҳнат ба 1 
сен, соат 3,34 3,53 105,7 2,78 2,99 107,6 

4. Арзиши маҳсулоти 
умумӣ ба 1 га, сомонӣ 3907,0 4148,7 106,2 4718,9 4911,5 104,1 

5. 
Хароҷотҳои моддӣ-
молиявӣ ба 1 га, 
сомонӣ 

1494,7 1555,7 104,1 1765,9 1723,3 103,3 

6. Фоидаи ба дастомада 
аз 1 га, сен. 8,15 7,99 98,0 7,60 7,54 99,2 

7. Сатҳи даромаднокӣ 1412,3 2593 107,5 2953,0 3088,2 104,6 

8. Ҳосилнокӣ аз 1 га 
сентнер. 13,15 13,31 111,2 12,70 12,77 100,6 

9. Хароҷоти меҳнат ба 
1га наф. соат 161,4 166,7 103,3 167,2 169,4 101,3 

 Манбаъ: маҷмӯаи омории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Кушониѐни вилояти Хатлон 
барои солҳои 2010-2018 тартиб дода шудаанд. 
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Замима 
Вазни хоси истеҳсоли маҳсулоти инноватсионӣ дар ноҳияи Кушониѐни 

вилояти Хатлон ба ҳисоби миѐна дар солҳои 2010-2018, тонна. 
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ҳандаҳо 

2016 2017 2018 

И
ст

еҳ
со

л 
га

рд
ид

,  
ҳа

ма
гӣ

  

А
з ҷ

ум
ла

, 
ин

но
ва

тс
ио

нӣ
 

В
аз

ни
 х

ос
и 

ма
ҳс

ул
от

и 
ин

-
но

ва
тс

ио
нӣ

 б
о%

  
ни

сб
ат

 б
а 

ум
ум

ӣ 

И
ст

еҳ
со

л 
га

рд
ид

,  
ҳа

ма
гӣ

  

А
з ҷ

ум
ла

, 
ин

но
ва

тс
ио

нӣ
 

В
аз

ни
 х

ос
и 

ма
ҳс

ул
от

и 
ин

-
но

ва
тс

ио
нӣ

 б
о%

  
ни

сб
ат

 б
а 

ум
ум

ӣ 

И
ст

еҳ
со

л 
га

рд
ид

,  
ҳа

ма
гӣ

  

А
з ҷ

ум
ла

, 
ин

но
ва

тс
ио

нӣ
 

В
аз

ни
 х

ос
и 

ма
ҳс

ул
от

и 
ин

-
но

ва
тс

ио
нӣ

 б
о%

  
ни

сб
ат

 б
а 

ум
ум

ӣ 

1. Ғалладона 24035 1426 5,9 24969,8 1542 6,2 21252 1868 8,8 
2. Биринҷ  1455,8 69 4,7 1847 92 5,0 2457 128 5,2 
3. Картошка 25323,4 1389 5,5 12267,6 843 6,9 18753 1426 7,6 
4. Пиѐз  8517,3 691 8,1 9166,3 755 8,2 9459 794 8,4 
5. Сабзӣ  10436,5 657 6,3 10435,1 721 6,9 9580,6 871 9,1 
6. Помидор  23759,5 4266 18,0 26303,6 5264 20,0 41062,4 9189 22,4 
7. Бодиринг  14577 1659 11,4 17474,9 2822 16,1 27067,6 5156 19,0 
8. Карами сафед  8249,1 603 7,3 7821 599 7,7 12726,1 1434 11,3 
9. Полезиҳо  8072,4 396 4,9 8907,2 473 5,3 10247,4 623 6,1 
 Манбаъ: маҷмӯаҳои омории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Кушониѐни вилояти 
Хатлон барои солҳои 2010-2018 тартиб дода шудаанд. 
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Замимаи  
Ҷадвали 3.13. 

Нархи фурӯши як воҳиди маҳсулот дар хоҷагии деҳқонии ба номи 
С.Ҷаборови ноҳияи Кушониѐн пас аз ҷорӣ намудани  

хизматрасониҳои маркетингӣ, сомонӣ 
 

№ Нишондиҳандаҳо  

2010 2014 2018 
Нархи 1 сен. Нархи 1 сен. Нархи 1 сен. 
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1. Ғалладона 157 184 117,2 171 196 114,6 175 200 114,3 
2. Биринҷ  546 580 106,2 554 584 105,4 556 590 106,1 
3. Картошка 214 220 102,8 223 224 100,5 242 260 107,4 
4. Пиѐз  147 156 106,1 130 160 123,1 148 180 121,6 
5. Сабзӣ  121 150 124,0 127 170 133,8 130 200 53,8 
6. Помидор  201 220 109,5 206 240 116,5 227 200 114,5 
7. Бодиринг  212 220 103,8 194 244 125,8 224 280 125,0 
8. Карами сафед  213 225 105,6 208 230 110,6 203 240 118,2 
9. Полезиҳо  146 180 123,3 148 200 135,1 150 240 160,0 
 Манбаъ: ҷадвал дар асоси маҷмӯаҳои омории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
барои солҳои 2010-2018 тартиб дода шудаанд. 
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Замимаи 1  
Ҳосилнокии миѐнаи зироатҳои озуқавории тирамоҳӣ дар доираи шаклҳои 

хоҷагидории ноҳияи Кушониѐни вилояти Хатлон, (пешқадам ва қафомонда)  
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1 Ғалладона 35,0 39,2 42,8 44,9 49,5 45,7 49,8 50,1 47,5 
2 Биринҷ  34,8 37,6 41,2 43,1 41,3 39,0 49,9 49,9 42,0 
3 Картошка 217,1 212,0 236,7 245,5 245,1 263,0 198,2 197,8 151,0 
4 Пиѐз  183,1 182,8 192,6 253,0 253,0 285,0 298,9 290,1 274,3 
5 Сабзӣ  221,6 221,6 160,0 251,0 246,0 290,0 252,4 249,3 288,6 
6 Помидор  213,9 214,0 179,0 255,0 252,0 367,2 298,1 299,9 294,0 
7 Бодиринг  196,0 196,1 154,1 243,8 238,0 280,0 262,0 255,0 288,9 
8 Карами сафед  214,4 214,4 162,0 240,0 240,0 260,0 254,2 254,0 282,0 
9 Поезиҳо  266,7 224,2 298,0 297,1 302,9 371,4 335,7 335,5 287,0 
10 Дар вилоят           
 Манбаъ: маҷмӯаҳои омории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Кушониѐни вилояти 
Хатлон барои солҳои 2010-2018 тартиб дода шудаанд. 
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Замимаи 2 
Ҳосилнокии миѐнаи зироатҳои озуқавории тирамоҳӣ дар доираи шаклҳои 
хоҷагидории ноҳияи Ҷ.Балхии вилояти Хатлон, (пешқадам ва қафомонда)  
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1 Ғалладона 29,4 31,8 40,1 31,7 37,3 43,0 34,3 43,9 50,7 
2 Биринҷ  33,4 38,8  33,0 37,6  30,2 58,6  
3 Картошка 130,0 142,8 321,5 112,8 196,7 200,2 125,5 153,8 238,8 
4 Пиѐз  150,0 150,0 286,6 242,6 262,4 301,4 167,3 254,2 256,4 
5 Сабзӣ  167,9 196,8 242,1 221,3 274,8 301,0 177,8 257,5 293,3 
6 Помидор  150,0 170,0 240,1 222,1 234,1 295,2 128,6 274,2 294,0 
7 Бодиринг  160,0 150,0 235,7 250,0 201,4 268,2  254,9 298,6 
8 Карами сафед  120,0 150,0 216,4  171,1 256,7 234,2 206,5 245,7 
9 Бахчевые 200,5 200,5 308,9 191,2 222,8 282,0 159,4 264,2 296,3 
10 Дар вилоят           

 Манбаъ: маҷмӯи омории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷ. Балхӣ дар солҳои 2010-

2018. 
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Замимаи 3 
Ҳосили умумии зироатҳои асосии озуқавории зироатӣ дар доираи шаклҳои 

хоҷагидории ноҳияи Кушониѐни вилояти Хатлон, тонна  
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1 Ғалладона 9200,3 2618,5 9671 4593,5 4882,5 13078 5437,3 4332,7 15199,8 
2 Биринҷ  699 499,5 365 484,5 629,1 179,6 385,3 942,9 519 
3 Картошка 2288 1081 19719 1473 2832 20925 2299 2038 7931 
4 Пиѐз  972 137 2496 2353 2834 3249 3147 2837 3182 
5 Сабзӣ  1487 310 6549 2424 1701 6549 2125 1840 6470 
6 Помидор  2533 957 14860 3126 2070 23168 3837 3357 19110 
7 Бодиринг  808 61 3712 914 820 12712 2088 1867 13520 
8 Карами сафед  1472 165 1644 1611 1131 4564 1723 1432 4666 
9 Полезиҳо  2487 2227 3785 2773 2629 2040 1227 3214 2467 
10 Дар вилоят           
 Манбаъ: маҷмӯи омории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Кушониѐн дар солҳои 2010-
2018. 
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Замимаи 4 
Ҳосили умумии зироатҳои асосии озуқавории зироатӣ дар доираи шаклҳои 

хоҷагидории ноҳияи Ҷ. Балхии вилояти Хатлон, тонна  
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1 Ғалладона 5367 6030 12604 2542 8986 8556 2291 9539 13939 
2 Биринҷ  1393 1769 93 394 1958 196 356 1920 97 
3 Картошка 260 684 15778 192 439 8008 276 2205 6440 
4 Пиѐз  855 1475 4843 985 3693 6630 244 7241 9153 
5 Сабзӣ  953 2556 11544 696 6162 12173 353 5816 14134 
6 Помидор  210 493 11005 76 658 7441 53 1323 7551 
7 Бодиринг  16 60 1850 25 463 2424 0 1090 5497 
8 Карами сафед  24 50 378 0 193 770 117 443 2592 
9 Полезиҳо  5273 20164 10762 3141 15802 11909 1606 18730 7968 

 Манбаъ: маҷмӯи омории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷ. Балхӣ дар солҳои 2010-
2018. 
 


