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МУҚАДДИМА 

Муҳиммияти мавзӯи таҳқиқот. Истифодаи оќилона ва фаъолияти 

пурсамари ќувваи барќи  деҳот ба вазъи комлекси агросаноатӣ пурра 

вобаста аст. Ислоҳоти соњањои мухталифи иќтисоди миллї, ки ќариб боз 

си сол инљониб идома дорад, ба вазъи комплекси агросаноатӣ сахт 

вобастагї дорад. Аммо, новобаста ба як қатор муътадилнокӣ дар ком-

плекси агросаноатї, ҳолати бахши кишоварзӣ ҳамоно мураккаб боќї 

мемонад. Он ба якбора паст рафтани раванди истеҳсолот, пурзӯршавии 

мубодилоти беарзиш, робитаҳои ноустувори хоҷагидорию истеҳсолӣ, 

кам гардидани њосилнокии базе зироатњои кишоварзї ва њамчун натиҷа, 

шиддатѐбии вазъи иҷтимоӣ маънидод мегардад.   

Айни замон вазъият дар рушди шабакаҳои барқи деҳот ру ба эъти-

дол омада истодаааст. Онҳо асосан тавре ном бурда мешуд, дар давраи 

электриконии саросари пурраи кишвари шӯроҳо, нимаи дуюми солҳои 

50-ум ва аввали солҳои 60-уми асри гузашта бунѐд ѐфта, захираҳои 

техникии худро асосан анҷом додаанд. Шабакаҳои барқӣ имкони бағоят 

сусти барқгузаронӣ ва эътимодбахшии басо паст доранд. Таъсири табиӣ 

аз нишондињандаҳои техникии хатҳои барқгузарон боло шудаанд. Аз ин 

хотир, тез-тез аз кор баромадани таҷҳизот ва таъмини номукаммали барқ 

дар деҳот ба як ҳодисаи маъмулӣ табдил ѐфтааст. Чунончӣ, мувофиқи 

маълумоти муассисаҳои бо барқтаъмикунӣ, соле то ҳазор маротиба ҳоди-

саҳои аз кор баромадани хатҳои барќ мушоҳида мегардад.  Ин вазъ ба 

дар баъзе њолатњо ба истеҳсолкунандагони деҳот зарари ҷиддии иқти-

содӣ мерасонад.  

Чи тавре, ки аз Паѐми имсолаи Пешвои миллат, Президенти Љум-

њурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон аз 21 январи соли 2021  

бармеояд, дар давраи соњибистиќлолии кишвар љињати њалли мушкилоти 

соњаи энергетика ва рушди он 34 лоињањои давлатии сармоягузорї ба 

маблаѓи 57,2 миллиард сомонї амалї карда шудааст. Њоло дар ин самт 

боз 17 лоињаи давлатии сармоягузорї ба маблаѓи 16,4 миллиард сомонї 

татбиќ гардида истодааст. Ҳукумати Тоҷикистон азм дорад, ки бо мақ-
сади дар ояндаи наздик таъмин намудани истиќлоляти энергетикӣ, бо 
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нерӯи барќ пурра ќонеъ сохтани талаботи аҳолї ва иќтисоди миллї бун-

ѐду таљдиди як силсила иншоотњои хурду бузурги њаѐтан муњимро вусъат 

бахшад. 

Бо вуљуди ин, дар самти таъмини доимиву устувори нерўи барќ як 

силсила масъалањои муњимми њалталаб вуљуд доранд, ки истифодаи 

самараноку сарфакоронаи барќ аз љумлаи ҳамин масъалаҳо мебошад. Аз 

ин рӯ, Пешвои муаззами миллат таъкид намудаанд, ки Вазорати энерге-

тика ва захирањои об ва ширкатњои соњавиро зарур аст, ки якљо бо вазо-

рату идорањо ва дигар сохторњои марбута вобаста ба ҳалли масъалаву 

мушкилоти соња, хусусан, дар бобати бањисобгирии истењсол ва истеъ-

моли барќ, кам кардани талафот ва истифодаи таљњизоти барќии кам-

масраф тадбирњои амалиро роҳандозӣ намоянд. 

Пешвои муаззами миллат, Президенти мамлакат муњтарам Эмо-

малї Рањмон ин навбат иброз доштанд, ки танњо дар соли 2020-ум 29 

созишномаи сармоягузории давлатї ба маблаѓи 10 миллиард сомонї ба 

имзо расонида шудаст, ки барои бењтар намудани њифзи иљтимоии 

ањолї, хизматрасонињои тиббї, бунѐди иншооти соњаи маориф, рушди 

дењот, сохтмону барќарорсозии роњњо ва иншоотњои энергетикї равона 

гардидааст. 

Њамзамон Президенти мамлакат бомаврид ќайд намудаанд, ки 

њоло ба маблағи умумии 11,3 миллиард сомонӣ корҳо оид ба таҷдиди 

нерӯгоҳҳои барқи обии «Норак», «Сарбанд», «Қайроққум» ва дар доираи 

лоиҳаи «КАСА-1000» сохтмони хатҳои интиқоли барқи 500 – киловолта 

ва зеристгоҳҳо идома дошта, бунѐди нерӯгоҳи барқи обии «Себзор» дар 

ноҳияи Роштқалъаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон оғоз гарди-

дааст. 

Ба андешаи Пешвои муаззами миллат, соли ҷорӣ (яъне соли 2021) 

нерӯгоҳи барқи обии “Сарбанд” ба маблағи беш аз 1,5 миллиард сомонӣ 

пурра таҷдид гардида, ба истифода супорида мешавад, ки бо иқтидори 

270 мегаватт, яъне аз иқтидори имрӯзааш 110 мегаватт зиѐд фаъолият 

хоҳад кард. Инчунин, соли ҷорӣ сохтмони хатти интиқоли барқи 500-

киловолта аз нерӯгоҳи барқи обии «Роғун» то зеристгоҳи конвертории 
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«Сангтӯда», ки имконияти содироти барқро зиѐд менамояд ва корҳо 

доир ба навсозӣ ҷиҳати кам кардани талафоти нерӯи барқ ва ҷорӣ 

намудани низоми муосири баҳисобгирии он дар шаҳрҳои Душанбе, 

Бохтар, Кӯлоб, Панҷакент, Истаравшан, Исфара, Конибодом, Бӯстон ва 

ноҳияи Данғара ба маблағи 2,4 миллиард сомонӣ оғоз мегарданд. 

Муњиммият ва рўзмарра будани мавзўи интихобгардида њамчунин 

ба эълон гардидани солњои 2019-2021-ум њамчун «Солҳои рушди деҳот, 

сайѐҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» мувофиќат менамояд, дар ин љо рушди 

ќувваи барќ дар дењот наќшу маќоми бењинтињои худро доро мебошад. 

Мувофиќи баъзе нишондињандањо вазъи ногувор барои бо барқ 

таъмин намудан, махсусан дар навоҳии деҳоти дур ва ҳудудҳои камаҳолӣ 

бештар ба назар мерасад. Дар давраи ислоҳот истифодаи қувваи барқ 

дар деҳот хеле паст шудааст. Агар саҳми иқтисодиѐти деҳот соли 1990 то 

30 фоизро ташкил дода бошад, пас соли 2019 ин нишондиҳанда то 23 

фоиз поин шудааст.  

Таҳлили вазъи руњдода дар иқтисодиѐти Тоҷикистон ва бахши 

энергитикии он, аз таъсири афзояндаи таҳдиди манфӣ ба бехатарӣ дар 

сатҳи иқтисодӣ ва бехатарии миллӣ шаҳодат медиҳад. Тоҷикистон 

њамчун ҷузъи ҷомеаи башарӣ, тамоюли умумии инкишофи энергетикаи 

ҷаҳонӣ ва талаботеро, ки ба он асри 21 пешниҳод намудааст, набояд 

сарфи назар намояд. Вазифаҳои асосии энергетикаи оянда, ин устувории 

энергетика, ки ҷомеаи башарӣ тартиб додааст, истифодаи пурсамари 

захираҳои энергетикӣ, афзоиш додани ба гардиши хоҷагӣ ҷалбсозии 

захираҳои таҷдидшудаи энергетикӣ мебошад.    

Њамин тавр, муҳиммияти мавзӯи бо барқтаъминкунӣ, аҳамияти он 

дар самти паст кардани таҳдидҳои бехатарии иқтисодӣ ва омӯзиши ному-

каммали соҳа, зарурияти асосноки илмии механизми муносиби таъмини 

он дар шароити кунунї, интихоби мавзӯи таҳқиқотии диссертатсия ва 

мазмуну мундариҷаи онро муайян намудаанд.   

Дараҷаи омӯзиши масъала. Ба масоили инкишофи ќувваи барќ, 

њамчун соҳаи мустақил, таҳқиқоти бисѐр олимони Федератсияи Русия ва 

кишварҳои дигар бахшида шудаанд. Пайдоиши корҳои А. А. Троитский, 
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П. С. Непорожний, Л. Д. Гителман, В. В. Кудрявов, В. К. Паули ва дига-

рон ба бунѐд ва рушди ќувваи барќ дар кишвари мо, њамчун соҳаи ало-

ҳидаи иќтисоди миллї, зич алоқаманд аст.             

Илми иқтисодшиносии ватанию хориҷӣ ва амалия заминаи умумии 

назариявию методологии инкишофи муаммоњои рушди КАС-ро муҳайѐ 

намудаанд. Давр ин маврид корҳои анҷомдодаи В. А. Вага, Ҷ. С. 

Пиризода, А. А. Мадаминов, А. С. Миндрин, Н. М. Морозов, В. И. 

Милосердов, Т.Т. Набиев, А. А. Никонов,  С. Н. Захаров, Р. Р. Қудратов, 

Л. В. Контрович, Ю. А. Конкин, А. Л. Луре, В. Н. Лившин, Ю. В. 

Овсиенко, Н. Я. Петраков, З. Р. Шарифов, М. Д. Шоазизова, Ҷ. Тағоев, 

В. В. Тихонов, К.Н, Файзуллоева дар ин самт басо ҷолиб аст.  

Дар мавриди Тоҷикистон бошад, масоили такмилдиҳии механизми 

ташкилию иқтисодии фаъолияти ќувваи барќи деҳот, вобаста ба муосир 

ва њозиразамона будани мавзӯи таҳқиқот, чандон дуруст омӯхта нашу-

дааст. Баъзе ҷанбаҳои муаммоҳои соҳа дар корҳои А. Д. Аҳророва, А. Х. 

Авезов, С. К. Атоев, Ҳ. Р. Исайнов, Қ. Хушвахтзода, Х. Ғафуров, Х. 

Умаров, Р. Носиров, А. Назарзода, Ш. Т. Одинаев, Т. О. Салимов, Г. Н. 

Петров, Ш. Д. Самадов инъикоси худро ѐфтааст. Ба таваҷҷуҳи хосаи 

олимони худӣ ва хориҷӣ ба масъалаи мавҷуддошта нигоҳ накарда, 

асосҳои назариявии механизми фаъолияти ќувваи барќи деҳот акнун 

гузошта мешавад. Дар ин замина масоили назариявию методии вобаста 

ба возеҳ намудани нафънокии таъминоти барқӣ, таснифи таҳдидҳо, 

механизми коркарди илмию асосноки пешгирӣ ва бартарафсозии онҳо 

ҳанӯз ҳалли худро наѐфтаанд. Мутобиқшавӣ ба шароити ташаккулѐбии 

муносибатҳои бозорӣ дар Тоҷикистон, омӯзиши комплексии проблемаи 

мазкур, ки бар асоси он метавон стратегияи илман асосноки 

мукаммалсозии ќувваи барќи кишварро муҳайѐ кард, мутаассифона 

вуҷуд надорад.      

Дар адабиѐтҳои тањиягардида масъалаи инкишофи ќувваи барќи 

деҳот дар ҳамкорӣ бо чунин ҷузъи фаъолу амалкунандаи истеҳсолоти 

ҷамъиятӣ, чун хоҷагии деҳот, ҳамчунин баҳодиҳӣ ва хусусиятҳои пайвас-
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тагии онҳо чандон дуруст дидаю баҳо дода нашудааст, ки ин ин мақсаду 

вазифаи диссертатсияро муайян намудааст.          

Мақсад ва вазифаи таҳқиқот. Мақсади диссертатсияи таҳқиқотӣ 

коркарди механизми иқтисодии афзун намудани фаъолият ва мукаммал-

гардонии инкишофи ќувваи барќи деҳот дар шароити нави 

хоҷагидорист.  

Барои ноил шудан ба мақсадҳои дар пеш гузошта ҳалли чунин 

масоил лозим аст: 

- омўзиши љанбањои назариявии асосҳои иқтисодии равандҳои 

инкишофи ќувваи барќи деҳот, дар сатҳи локалї (љумњурї) ва дар дара-

љаи глобалї (байналмилалї); 

- таҳлили вазъи имрӯзаи низоми энергетикии вилояти Хатлон, 

сатҳи истеҳсол ва талаботи нерӯи барқ дар хоҷагии деҳот; 

- асоснок намудани механизми иқтисодии ташкили истифодабарии 

хоҷагии барқи молистеҳсолкунандагони деҳот дар асоси кооператсия;    

- пешниҳоди муносибати методӣ ба пешгӯии талабот ба нерӯи барқ 

барои хоҷагии деҳот, дар асоси тамоюли рушди КАС; 

- аз ҷиҳати иқтисодӣ илман асоснок намудани пешниҳодот доир ба 

таҷдид ва такмилдиҳии равандҳои технологӣ дар хоҷагии деҳот, дар 

асоси сарфаи нерӯи барқ ва истифодаи техникаю технологияи инноват-

сионӣ; 

- ошкорсозии фоиданокии иқтисодӣ аз чорабиниҳои пешниҳодгар-

дида, дар заминаи модули хоҷагӣ.      

Мавзӯи таҳқиқот системаи комплекси энергетикаи деҳот, муҳити  

дохилаю берунаи он, равандҳои барқароршавии нерӯи барқи деҳот дар 

шароити нави хоҷагидорӣ миѐни  субъектҳои бозори энергетикӣ.  

Маводи омӯзиш омилҳои таъсиррасон ба манфиатнокии нерӯи 

барқи деҳот, қонунияти таъсиррасонӣ.   

Методология ва методикаи таҳқиқот. Асосҳои назариявию методо-

логии таҳқиқот корҳои классикони назариявии иқтисодӣ, корҳои 

иқтисодчиѐни ватанию хориҷӣ доир ба проблемаҳои мукаммалгардонии 

нерӯи барқи деҳот ва ҳуҷҷатҳои меъѐрии  Ҳукумати Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. Барои возеҳ намудани проблема ва 

коркарди пешниҳодоти асоснок дар рисола методҳои зер истифода 

шудаанд: ҳисоботи таҳлилӣ, муқоисавӣ, рисолавӣ, мантиқдору абстракӣ 

ва гурӯҳҳои оморӣ.   

Заминаи иттилоотии таҳқиқот. Маълумоти Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шуъбаҳои минтақавии он, 

Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилотҳои кишоварзӣ 

ва муассисаҳои ҷумҳурӣ, ҳуҷҷатҳои расмӣ, маҷмӯаҳои оморӣ, маводҳои 

Вазорат ва муассисаҳои энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

кишварҳои ИДМ, нигоришоти таҳлилӣ,  маърӯзаҳои як қатор 

ташкилотҳои байналмилалӣ ва натоиҷи таҳқиқоти худи муаллиф хизмат 

намудаанд. Дар рафти таҳқиқот ҳуҷҷатҳои қонунугузорӣ ва меъѐрӣ,  

фармонҳои Президент ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

маводҳои конфронсҳои омӯзандаи доираи масъалаҳои марбута истифода 

шудаанд. 

Методҳои таҳқиқот. Ҳангоми ҳалли масъалаи дар пеш 

гузошташуда методҳои таҳқиқотии оморӣ, таҳлилӣ, муқоисавӣ, 

рисолавӣ, мантиқию абстракӣ, муқоисавӣ, баҳисобгирию конструктивӣ 

ва дигар методҳо истифода шудаанд.  

Навгонии илмии таҳқиқот дар асоси коркарди илмию асосноки 

механизми ташкилдиҳии нерӯи барқи деҳот бо назардошти рушди нерӯи 

барқ дар заминаи фаъолияти КАС. Дар ин маврид рисолаи мазкур 

нисбати корҳои таҳқиқотии пеш анҷом додашуда, бо сатҳи пайдарҳамии 

нисбатан болои худ, бобати ин масъала фарқ дошта, хусусияти хоси 

муносибатҳои бозоргониро дар зинаи баландтар ба инобат мегирад. 

Навгонињои асосии тањќиќотии диссертатсия аз инњо иборат мебо-

шанд:   

- тањќиќи љанбањои назариявии инкишофи қувваи барқ дар деҳот 

мавриди омўзиш ќарор гирифта, рушди ќувваи барқ - асоси хоҷагии халқ 

ва самти стратегии бехатарии иќтисодӣ муайян гардида, ќувваи барқ дар 

деҳот - њамчун омили асосии ба баландбардории фаъолияти комплекси 

агросаноатї мусоидаткунанда асоснок гардидааст;  



9 
 

 

- алоќамандии байниякдигарии назариявӣ ва вазъи методологии 

сатҳи рушди нерӯи барқ дар деҳот ва манфиатнокии имконоти энерге-

тикии истеҳсолоти хоҷагии деҳот - њамчун маҷмӯи бо ҳам пайваст ошкор 

гардида, ҳаммонандӣ дар иртиботи бевосита байни бо барқтаъминкунии 

хоҷагии деҳот ба натиҷаҳои истеҳсолот ва нафъи умумӣ аз истифода-

барии он асоснок ва муайян гардидааст; 

- рушди гидроэнергетика ва наќши он дар таъмини ќувваи барќ дар 

дењот муайян гардида, вазъи њозира, њолати таъмини ќувваи барќ дар 

комплекси агросаноатї арзѐбї гардида, тамоюли рушди ќувваи барќ дар 

деҳот мавриди таҳлил ќарор гирифтааст;  

- ба низомии энергетикии вилояти Хатлон баҳо дода шуда, таҳлили 

сатҳи истеҳсол ва истеъмоли нерӯи барқ дар хоҷагии деҳот бо истифодаи 

сарфакорона ва пурсамари захираҳои энергетикӣ барои дарѐфти маводи 

хӯрока гузаронида шуда, модели ташкил ва инкишофи хизматрасонии 

таҷҳизоти барқӣ дар комлекси агросаноатӣ, дар шакли бунѐди заминаҳои 

технологияҳои баланд барои хизматрасонии молистеҳсолкунандагони 

хоҷагии деҳот коркард шудааст;    

- дар асоси таҳқиқоту таҳлилҳои мавҷуда, алгоритми бунѐди оянда-

бинии талаботи нерӯи барқи ташкилотҳои хоҷагии деҳот-аъзои коопера-

тиви истеъмолкунандагон, ки моделҳои ҳисоби нишондиҳандаҳои калон-

кардашудаи сарфи қиѐсии нерӯи барқ, бунѐди моделҳои трендӣ барои 

баландбардории боэътимоди бо нерӯи барқ таъминкунии муассиаҳои 

хоҷагии деҳот мусоидат менамояд,  коркард ва пешнињод шудааст; 

- дар асоси истифодабарии ҳисоботи муносиб доир ба таҷдиди таҷ-
ҳизот барои сарфаи нерӯи барқ ва татбиқи технологияҳои инноватси-

онии ба сарфаи ќувваи барќ нагиронидашуда ва техникаи аъзои кооперат-

сияи истеъмолӣ дар заминаи субъекти хоҷагидорї вуљуддошта, ки имко-

нияти паст намудани сарфаи захираҳои барқӣ барои истеҳсоли маҳсу-

лоти кишоварзӣ бо раванди таҷдиди техникии аз ҷиҳати иқтисодӣ 

асоснок мусоидат менамояд, тавсияҳои амалӣ дода шудаанд.                              

Аҳамияти амалии натиҷаҳои таҳқиқот. Натиҷаҳои дар кори мазкур 

ба даст овардашударо барои баландабардории самаранокии фаъолияти 

ташкилотҳои хоҷагии деҳот метавон истифода бурд. Ҷанбаи муҳими таҳ-
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қиқоти мазкур истифодаи нафъовари асосноки нерӯи барқ дар хоҷагии 

деҳот мебошад.  

Қисматҳои ҷудогонаи диссертатсия ҳангоми коркарди Консепсияи 

сиѐсати аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 истифода шудаанд. 

Хулосаю ҷамъбастҳои назариявии дар диссертатсия ҷойдошта, ҳан-

гоми қироати лексияҳо аз рӯи курсҳои махсуси “Сарфаи энергетика” ва 

“Захираи нерӯи барқ” дар мактабҳои олӣ, ҳамчунин курсҳои такмили 

ихтисоси кормандони хоҷагии деҳот мумкин аст, истифода бурда 

шаванд.  

Тасдиқѐбии корҳо.  Дастурҳои асосӣ, корҳои амалӣ ва хулосаҳои 

диссертатсия дар конфронсҳои илмию амалии солҳои 2014-2019  баѐн ва 

муҳокима шудаанд. Дастурҳои алоҳидаи методӣ ва тавсияҳо доир ба 

таъминоти устувори молиявии ширкатҳои барқӣ, шароити кунунии 

фаъолият ва рушди нерӯи барқи деҳот, вазъи бо барқтаъминкунии КАС 

дар ҷумҳурӣ, сатҳи рушди системаи таъминоти барқи минтақавӣ дар 

шароити кунунии ислоҳоти соҳаи энергетика, дигаргунсозии сохтори 

муассисаҳои энергетикӣ, таъмини сиѐсати тарофавӣ, татбиқи 

манфиатҳои миллӣ дар бозорҳои берунаи нерӯи барқ дар фаъолияти 

амалии ширкати холдингии “Барқи Тоҷик”, ҳамчунин дар раванди 

таълим, дар Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. 

Осимӣ истифода мешаванд. 

           Таркиб ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 

хулоса, рӯйхати адабиѐти истифодашуда, ки 236 номгӯйро дар бар 

мегирад, иборат аст. Кор дар варақи чопи компютерӣ навишта шуда, аз 8 

расм ва 30  ҷадвал иборат аст. Аз рӯи натиҷаи таҳқиқот 15 мақолаи илмӣ 

дар ҳаҷми 5,7 варақи чопӣ, аз он ҷумла 5-тои  он дар маҷаллаҳои илмию 

тақризишавандаи КАО-и Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия медиҳад, ба табъ 

расидаанд.    
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ТАВСИФИ ЗЕРБОБЊО ВА БОБЊОИ ДИССЕРТАТСИЯ 

             Дар муқаддима аҳамияти мавзӯъ асоснок карда шуда, мақсад ва 

вазифаҳои гузоштаи таҳқиқот, навгонии илмии кор муайян ва ранго-

рангии проблема зикр ѐфтааст. Асосҳои методологию методикии асос-

ҳои таҳқиқот нишон дода шуда, ҳамчунин аҳамияти назариявию амалии 

он муайян гардидааст.  

            Дар боби аввал  “Заминаҳои объективии инкишофи энергетикаи 

барқии деҳот чун ҷузъи сохтории иқтисодиѐти КАС” хусусияти хоси 

қувваи барқ чун асоси хоҷагии халқ   кушода мегардад; шарҳи 

муаллифии дараҷаи бехатарии энергетикӣ баѐн меѐбад; равандҳои 

инкишофи қувваи барқи деҳот нишон дода мешавад; нишондиҳандаҳои 

фаъолияти пурсамар ва омилҳои таъсиррасон ба инкишофи қувваи барқ 

дар фаъолияти КАС омӯзиши худро ѐфтаанд.  

          Дар боби дуюм   “Баҳодиҳии иқтисодии вазъи ҳозира ва тамоюли 

инкишофѐбии қувваи барқи вилояти Хатлон” вазъи ҳозираи фаъолият ва 

рушди қувваи барқ дар деҳоти Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор ѐфт; 

бобати инкишофи сатҳ ва суръати истеҳсолот, истифодаи қувваи барқ 

дар хоҷагии деҳоти минтақаи дар шароити дигаргунсозии соҳаи 

энергетика таҳқиқот гузаронда шуд; ҳолати техникию иқтисодии ҷузъҳои 

бо барқтаъминкунӣ таҳлил ѐфт; талаботи ҷумҳурӣ ба қувваи барқ муайян 

гардид; таҳлили робитаҳои байниҳамдигарии сатҳи рушди қувваи барқи 

деҳот ва имконоти  иқтисодию истеҳсолии ташкилотҳои хоҷагии деҳот 

ба ҷо оварда шуд.    

Дар боби сеюм “Мукаммалгардонии механизми ташкилию иқти-

содии рушди қувваи барқи деҳоти вилояти Хатлон” доир ба баланд 

бардоштани хизматрасонии нафъовар ба хоҷагиҳои шабакаҳои барқӣ ва 

таҷҳизоти сарфкунандаи барқи мол истеҳсолкунандагони деҳот, 

чорабиниҳо пешниҳод ва асоснок  гардонда шуданд;  пешгӯии истифодаи 

қувваи барқ аз ҷониби аъзои кооперативи истеъмолӣ, бо назардошти 

самтҳои инкишофи ояндадори онҳо; самтҳои мукаммалгардонии 

заминаи техникии молистеҳсолкунандагони деҳот дар доираи Барномаи 
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сарфаи қувваи барқ, дар мисоли хоҷагидории модулӣ, аз маҷмӯи 

таҳқиқот ва боасоси мувофиқатии иқтисодии онҳо дида шуданд.             

Дар хулосаю пешниҳодот натиҷаи таҳқиқоти диссертатсия ҷамъ-

баст ва тавсияҳо доир ба баланд бардоштани такмилдињии низоми 

идоракунї ва рушди ќувваи барќи дењот ба шакл дароварда шудаанд.  
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БОБИ 1. ТАЊЌИЌИ ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ 

 ҚУВВАИ БАРҚ ДАР ДЕҲОТ 

1.1. Ҷанбаи назариявии инкишофи қувваи барқ дар деҳот 

Қувваи барқ њамчун комплекси истеҳсолию технологӣ дониста 

шуда, дастгоҳҳоро барои  пайдоиш, дигаргунсозӣ, интиқолдиҳӣ ва тақси-

моти ќувваи барқ ва гармӣ (дар шакли буғ ва оби ҷӯшон) ба кор меан-

дозад. Инҳо нерӯгоҳҳои барқӣ, дегхонаи намудҳои гуногун, шабакаҳои 

барқию гармидиҳӣ, ҳамчунин муассисаю ташкилот дар ҳайати соҳа, ки 

ҳар гуна корҳои хизматрасонӣ: лоиҳакашӣ, сохтмонию васлгарӣ, баисти-

фодабарӣ ва корҳои таъмириро анҷом медиҳанд. Қувваи барқ шакли 

нотакрору пешрафтаи расонандаи нерӯст. Вай имкон дорад дар нуқтаи 

охир ба ҳар намуди нерӯ табдил ѐбад. Дар ҳоле, ки сӯзишворӣ, бӯғ ва оби 

гарм танҳо ба қувваи механикӣ ва гармии дорои ҳар гуна имконот 

табдил меѐбанду халос. Дар сатҳи хоҷагии халқи кишвар бартияти иқти-

содию иҷтимоии қувваи барқ дар робитаи мутақобила бо нишонди-

ҳандаҳое чун истеҳсоли умумии маҳсулоти миллї (дохилї)- и кишвар ба 

ҳар сари аҳолӣ ва истифодаи қувваи барқ барои ҳар шаҳрванд баръало 

мушоҳида мегардад. Нишондиҳандаҳои оморӣ гувоҳ аз он аст, ки 

истифодаи сарикасӣ ѐ истеҳсоли қувваи барқ ҳар чи бештар бошад, 

ҳамон қадар сатҳи рушди иқтисодӣ боло хоҳад буд. 

Вазифаи асосии ҷамъиятии қувваи барқ, чун зерсохтори заминавии 

соҳаи хоҷагии халқ, пешниҳоди маҷмӯи хизматрасониҳо оиди таъмини 

истеъмолкунандагон бо қувваи барқ ва гармист. Иловатан ба маҷмӯи 

фаъолиятҳои муҳим, ҳамчунин фаъолияти қувваи барқ барои  рушди 

соњањои мухталифи иќтисоди миллї низ муҳим маҳсуб меѐбад.  Ин  ба 

ҷалб намудан, тавозуни энергетикии кишвар, тавассути истеҳсоли қувваи 

барқию гармӣ ва таҷдиди сарчашмаҳои энергияи сӯзишвории сахти 

пастсифат вобаста аст. Дар ин маврид истифодаи сӯзишвориҳои навъи 

камѐфт ва аълосифат, пеш аз ҳама сӯзишвориҳои нафту газӣ кам гашта, 
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метавон онҳоро соњањое, ки истифодаашон бештар лозим аст, ба кор 

бурд.  

Хусусияти истеъмолии қувваи барқ имконот ва ҷои истифодабарии 

онро дар равандҳои гуногун муайян месозад (расми 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                         Расми 1. Модели таркиби истеъмолии қувваи барқ  

Маълум аст, ки Љумњурии Тољикистон аз њисоби иќтидор (потен-

иал)-и захирањои гидроэнергетикї дар минтаќаи Осиѐи Марказї дар љои 

аввал меистад (таќрибан 527 млрд. кВт соат.). Барои муќоиса ќайд мена-

оем, ки дар шароити имрўза 23 % ќувваи барќ дар љањон бо њиссаи гид-

роэнергетика мувофиќ омада, он дар њаљми 8780 млрд. кВт соат дар як 

сол арзѐбї мегардад. Дар маљмуъ, дар Љумњурии Тољикистон зиѐда аз 90 
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%-и истењсоли ќувваи барќ аз ҳисоби нерӯгоҳҳои обии барқӣ сурат 

мегирад, ки њамчун “энергияи сабз” дар дунѐ муарифї гардидааст1.  

Бо сабаби он ки обанбори Норак, аз ҳама бузург дар кишвар (10,5 

километри мурассаъ) хусусияти мавсимии танзими обро дорад, дар 

давраи тирамоҳу зимистон норасоии қувваи барқ ҳамоно 4 – 4,5  млрд. 

кВт/соатро ташкил медиҳад. Сабаби дигари норасоии қувваи барқ ин бо 

тамоми иқтидор кор накардани марказҳои барқу гармидиҳии 

Душанбе(198 МВт), Душанбе-2 (400 МВт) ва Ёвон (120 МВт) дар давраи 

тирамоҳу зимистон маҳсуб меѐбад. Зеро дар ин давра расондани нафту 

газ ба кишвар кам гашта, илова ба он, нархи расонандаҳои нерӯ 

пайваста афзоиш дорад.  

Бо сабаби он ки дар давраи тирамоҳу зимистон оби дарѐҳо хеле 

кам мегардад, имконияти истеҳсоли қувваи барқ дар нерӯгоҳҳо низ 

коҳиш меѐбад. Аз ин хотир, усули маҳдудиятноки сарфи қувваи барқ 

ҷорӣ мегардад. Дар чунин вазъ талаботи соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии 

кишвар ба қувваи барқ қонеъ нагашта, тавре дар боло ишора рафт, 

норасоии қувваи барқ то 4, 5 кВт/соатро дар як сол ташкил медиҳад. 

Бо назардошти кам кардани соатҳои маҳдудиятноки истифодаи 

қувваи барқ дар кишвар фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи тадбирҳои иловагӣ доир ба сарфаи қувваи барқ” аз 24 апрели  

соли 2009, таҳти рақами 653 амал дорад. 

Яъне гузариш ба истифодаи технологияҳои сарфаи қувваи барқ, яке 

аз роҳҳои асосии сарфа ва паст кардани сарбории системаи қувваи барқӣ 

маҳсуб меѐбад. Дар сурати амалисозии чорабинии мазкур имкон пайдо 

мегардад, захираҳои гидроэнергетикӣ самаранок истифода шуда, 

муддати панҷ сол 2,650 млрд. кВт/соат сарфа шавад. Вилояти Хатлонро 

робита ба рушди энергетикаи хурд хеле умедвор месозад. Имконот 

ҳангоми бунѐди нерӯгоҳҳои хурди барқи обӣ дар дарѐҳои хурду миѐнаи 

вилоят, умуман ҷумҳурӣ беш аз 30 млн. кВт/соат, бо истеҳсоли солона 

                                                           
1  
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тахмин 100 млрд. кВт/соатро дар бар мегирад. Ин яке аз самтҳои 

ояндадори рушди энергетика дар маҳалҳост, ки дастгирии ҳамаҷонибаи 

сиѐсати нафъовари давлатро  тақозо дорад. 

Имконияти рушди энергетикаи атомиро дар кишвар ҳоло муҳаққиқон 

баҳогузорӣ доранд, ки хеле пурихтилоф аст. Аз зарурияти бунѐди 

нерӯгоҳи барқи атомӣ дар шимоли кишвар ѐ умуман даст кашидан аз 

бунѐди он дар ояндаи наздик масъалаест, ки ҳарҷониба омӯзиш мехоҳад. 

Бо назардошти ҳолати баланди зилзилавии минтақа, муносибати 

эҳтиѐткоронаи ҷомеа бобати эътимоднокии чархаҳои атомӣ, зарурияти 

гуфтугӯҳои тӯлонӣ бо ҳамсояҳои дуру наздик, ҳамчунин то андозае 

таъмин будани ҷумҳурӣ бо захираҳои гидроэнергетикӣ, эҳтимоли бунѐди 

нерӯгоҳҳои барқи атомӣ барои ояндаи хеле дур аст.             

Хусусияти хоси қувваи барқи Тоҷикистон, ин муддати тӯлонӣ 

фаъолияти  инҳисории ШСХК “Барқи Тоҷик” 70 – 80 истеҳсол ва 

расондани қувваи барқро  дар бар гирифтан аст. ШСХК “Барқи Тоҷик” 

соли 1992 ба ҷамъияти саҳомии давлатӣ табдил ѐфта, асосан системаи 

ягонаи барқии ҷумҳуриро ба мерос гирифт. Ҳукумати Ҷумҳурӣ дар 

ихтиѐри хеш қисми бештари маблағҳои саҳмиявии ШСХК “Барқи 

Тоҷик”-ро дорад. 

Ширкати саҳҳомию холдингии “Барқи Тоҷик”, ширкати миллии 

энергетикии кишвар маҳсуб меѐбад. ШСХК “Барқи Тоҷик” ба масоили 

истифодабарии нерӯгоҳҳои барқӣ ва шабакаҳо, истеҳсол, интиқол ва 

муайян намудани тақсимоти нерӯи барқию гармӣ машғул аст. Сиѐсати 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи энергетика, дар асоси 

механизмҳои иқтисоди бозаргонӣ, институтcионию иттилоотӣ баҳри 

таъмини рушд ва эътимоднокии он, ҳамчунин ҳимояи манфиатҳои 

истифодабарандагони қувваи барқ  бунѐд меѐбад.    

Ба ҳайати ШСХК “Барқи Тоҷик” 24 иншооти саҳҳомии энергетикӣ  

ворид мешавад, ки 10-тояш корхонаҳои тақсимкунанда маҳсуб ѐфта, дар 

онҳо беш аз 12 ҳазор мутахассисони болаѐқат кору фаъолият доранд. Дар 
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ҷодаи бунѐд ва лоиҳакашӣ, расондани таҷҳизот ва дигар мавод ширкат 

бо 12 кишварҳои олам муносибатҳои ҳамкорӣ дорад. Доир ба содирот ва 

воридоти қувваи барқ бо кишварҳое чун Афғонистону Қирғизистон ва 

Узбекистон муносибатҳои бозаргонӣ ба роҳ монда шудааст.  

Соҳаи энергетикаи барқӣ яке аз ҷузъҳои муҳими зерсохтори хоҷагии 

халқ маҳсуб ѐфта, кафили ягонагии раванди истеҳсолӣ дар сатҳи 

ҷамъиятӣ ба шумор меравад.  

Энергетикаи барқӣ дигаргунсозандаи қувваҳои истеҳсолии кишвар, 

дар асоси пешрафти илмию техникӣ, воситаи муҳими баланд  

бардоштани сифату маҳсулнокии меҳнат ба ҳисоб меравад. Вазъи дар 

иқтисодиѐти кишвар ба амаломада дар рушди бе майлони энергетикаи 

барқӣ таҷассум меѐбад. Тавозуни барқии хоҷагии халқ нишон медиҳад, 

ки дар давраи солҳои 1990 – 2019 истеҳсол ва истеъмоли қувваи барқ то 

17 фоиз кам шудаааст. Дар сохтори истифодабарандагони қувваи барқ 

саноат чун ҷузъи бештар истеъмолкунандаи он маҳсуб меѐбад. Ба 

хоҷагии деҳот бошад, ҳамагӣ 11,8 фоиз рост меояд 2.  

Энергетикаи барқӣ дар робитаи зич бо дигар ҷузъҳои амалкунандаи 

истеҳсолоти хоҷагии деҳот, аз ҷумла бо олоти меҳнат ва технологияҳо 

рушд меѐбад. Хусусият ва баҳодиҳии ин робитаҳо ба таври лозима 

омӯхта шудаанд. Ба таҳқиқоти илмии рушди иқтисодиѐт такя намуда,  

баъзе таҳаввулоти муҳими табии энергетикаи  барқӣ ба шакл гирифта 

шудаанд. 

Таҳаввулоти аввалро назарияи маъруфи К. Маркс  дар бораи он ки 

заминаи натиҷаоварӣ рушди истеҳсолот, иваз намудани олоти меҳнат ба 

ҳисоб меравад, муайян месозад.  Ҳар чи бештар дар шароитҳои гуногуни 

баробар қувваи барқ ба раванди истеҳсолот ҷалб гардад ва ҳар чи 

                                                           
2  Электроэнергетика СНГ 1992-2019 ва ҳисоботи солонаи “Барқи Тоҷик”. Душанбе.- 2020.           
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бештар сифати барқрасонҳо боло бошад, ҳамон қадар маҳсулнокии 

меҳнат меафзояд3.     

 Таъсиррасонии афзояндаи қувваи барқ ба рушди қувваҳои 

истеҳсолкунанда, дуюмин таҳавулоти муҳим ба ҳисоб меравад. Дар ин 

маврид, ҳангоми нигоҳ доштани суръати афзояндаи истеъмоли қувваи 

барқ, ба тадриҷ фарсуда шудани сарчашмаҳои босифати анъанавии барқ, 

ногузир гузаштан ба стратегияи рушди бемайлони КСЭ оварда 

мерасонад.  

Таҳаввулоти сеюм дар он зоҳир мегардад, ки раванди рушди олоти 

меҳнат бо тамоюли афзоиши сарфи барқрасонҳои тағйирѐфта, ба воҳиди 

маҳсулоти истеҳсолшаванда, ҳамроҳ мегардад. Ворид намудани  

барқрасонҳои пешқадам (бӯғ, баъдан қувваи барқ) дар ибтидо ба самти 

паст намудани коэффисенти истифодаи босамари захираҳои сӯзишворию 

гармидиҳӣ, аз ҳисоби мукаммал нагардондан, чун методи дигаргунсозӣ, 

ҳамчунин  методҳои истифодаи расонандаҳои қувваи барқ, таъсир 

мерасонанд. Баъдан афзоиши тағйири КМҲ ва дастгоҳҳои истеъмолӣ 

сурат мегирад.  

Таҳаввулоти чорум, истеҳсолӣ аз тамоми шаклҳои номбардшуда, дар 

афзоиши саҳми энергия маҳсуб ѐфта, дар шакли тағйирѐбӣ истифода ва 

дар шакли пешгузари истеъмоли қувваи барқ дар муносибат нисбати 

дигар намудҳои энергияро дарбар мегирад. Дида баромадани қонунияти 

рушди қувваи барқ, ҳангоми омӯзиши коркарди методикаи иқтисодии 

нафъовари электриконии хоҷагии деҳот,  аҳамияти муҳими методӣ 

дорад. 

Аҳамияти муҳими афзоиш додани нафъоварии қувваи барқ дар 

шароити ҳозира, ҳангоми тақсимоти муносибатҳои бозаргонӣ дар 

тамоми соҳот, раванди истеҳсолот, расондан, тақсиму фурӯши қувваи 

барқ, самтмуайянкунии дуруст маҳсуб меѐбад. Бисѐр муаллифон (А. Д. 

                                                           
3  Маркс К., Капитал, т. 1, Маркс К. ва Энгельс Ф., Мунт., нашри 2, ҷ. 23; 
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Аҳророва, А. Х. Авезов, С. К. Аттоев, О. Грин, Х. Р. Исайнов, А. Г. 

Назаров, Р. Носиров, В. В. Кудрявий, Ш. Т. Одинаев, Л. Г. Боков, В. В. 

Кузменко, Т. О. Салимов, Г. Н. Петров, Ш. Д. Самадов, С. Хант.) 

нисбати дигаргунсозии энергетикаи барқӣ, вобаста ба ғайридавлатӣ 

сохтани он, таклифҳо доранд.  

Ба андешаи мо, нуқтаҳои назари овардашуда дар масъалаи 

ғайридавлатӣ намудани энергетикаи барқӣ таҳлилҳои амиқи рушди онро  

дар шароити кунунии мо, надоранд.                  

Ба сифати далели асосӣ дар масъалаи хусусигардонӣ, муаллифон 

идеяеро чун имконоти барҳам задани монополияи қувваи барқӣ пеш 

меоранд. Ин идея ба истеъмолкунандагони қувваи барқ, бахусус дар 

деҳот тамоман номувофиқ аст. Зеро дар ҳудудҳои ба назар 

гирифташаванда, истеъмолкунандагон доимо ба яке аз марказҳои 

энергетикии барқӣ вобастаанд. Пас, аз нуқтаи назари 

истеъмолкунандагон қувваи барқ аз рӯи моҳияти худ, хоҳу нохоҳ 

монополия аст. Барои истеъмолкунандагони деҳот дар шароити вуҷуд 

надоштани хизматрасониҳои энергетикаи барқӣ ин вазъ ташвишовар 

аст.  

Вайронсозии монополия дар ду ҳолат имконпазир аст: якум – 

ташкили хизматрасонии энергетикаи барқии ихтисосмандон, ки бо 

системаи энергетикӣ кор бурда тавонад. Дуюм- ба ҳар як 

истеъмолкунанда лозим аст, сарчашмаи мустақили тағйирдиҳии барқии 

худро дошта бошад. Ҳалли масоили номбурда натанҳо аз мавқеи 

истеъмолкунандагони алоҳида, балки аз мавқеи таъмини бехатарии 

энергетикии кишвар аст.   

Тоҷикистон кишвари нисбатан ҷавону соҳибихтиѐр бо захираҳои бои 

табиӣ, моддию одамӣ дар шароити кунунии бозаргонӣ ва бешубҳа бо 

иқтисодиѐти ҷавони аграрӣ, бо самти рушди бозаргонӣ миѐни 

кишварҳои ИДМ ва Ғарбу Шарқ арзи ҳастӣ дорад. Аз ин хотир, 

махсусияти иқтисодиѐти аграрӣ, дақиқтараш хоҷагии деҳоти он чунин  
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хулоса меѐбад, ки вилояти Хатлон ба талаботи сокинони кишвар нигоҳ 

накарда, солҳои охир маҳсулоти хӯрокаро хеле кам истеҳсол намудааст. 

Ба ҳамагон маълум аст, ки кишоварзони минтақа муддати даҳсолаҳо 

натанҳо худро мехӯронданд, балки бо сабаби барзиѐдатии маҳсулот, 

дигаронро ҳам таъмин мекарданд. Ин ҳолат аз дурустии интихоби  шакл 

(модел)-и аграрии рушди устувор гувоҳӣ медод. Бо эҳтимолияти том 

натиҷаи ин далел, яъне ташкили иқтисодиѐти устувори аграрӣ дар 

омӯзиши масъалаи мазкур чунин хулоса баровардан мукин аст: аввалан, 

афзоиш бахшидани фазои фаъолияти устувори тамоюлноки рушди 

хоҷагии деҳот, бо дарбар гирифтани минтақаю вилоятҳои муайян ва 

дохил намудани ҳар як хоҷагии мавҷудаю дар минтақаҳои кӯҳию водиҳо 

таъсисѐбанда. Дуввум – дар доираи рушди устувор, бо мақсади устувор 

намудани мавқеи иқтисодиѐти миллии кишвар дар хоҷагии ҷаҳонӣ, хуб 

мебуд агар масъалаи иқтисодиѐти бисѐргуногун  дида мешуд.  

Тағйиротҳои тезҷараѐн ва нозуки дар вилояти Хатлон рӯйдода, аз 

ҷумла дигаргуниҳои сиѐсию иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, бо назардошти 

раванди кӯҳнашавии фондҳои асосии комплекси энергетикӣ ва ҳолати 

ногувори фарсудагии шабакаҳои барқию гармидиҳӣ, шарти проблемаи 

таъмини бехатарии энергетикиро ба миѐн мегузорад.  Аммо ба андешаи 

мо, ба бехатарии энергетикии соҳаҳои ҷудогона, дар доираи минтақаи 

ягона, ки дар навбати худ қисми таркибии бехатарии энергетикии умумӣ 

маҳсуб меѐбад, диққати ночизе зоҳир мегардад.      

Ҷанбаъҳои гуногуни бехатарии энергетикӣ мавҷуд аст. Лекин, 

муайнкунандаи ифодаи ягонаи ин мафҳум, ки дар тамоми ҷаҳон қабул 

шуда бошад, мавҷуд нест.  

Айни замон бо назардошти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи бехатарӣ”, ҳамроҳи ҷомеа ва шахс, танҳо давлат яке аз объектҳои 

бехатарӣ маҳсуб меѐбаду халос.  

Вақтҳои охир дар кишварҳои ИДМ, аз ҷумла Тоҷикистон ҷанбаъҳо 

(таркиби)-и гуногуни бехатарии миллӣ – иқтисодӣ, экологӣ, энергетикӣ, 
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иттилоотӣ ва ғайра ба таври густурда муҳокима мешаванд. Вобаста ба 

ин лозим аст, умуман мафҳумҳои асосӣ ва тавсияҳои ба масоили 

бехатарӣ алоқаманд, аз ҷумла бехатарии энергетикиро шарҳ дод.  

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи бехатарӣ” тавсияи ин 

мафҳум чунин омадааст: “Бехатарӣ – ин ҳолати ҳифзи манфиатҳои 

ҳаѐтан муҳими шахс, ҷомеа ва давлат аз таҳдидҳои дохилаю беруна”. 

Манфиатҳои ҳаѐтан муҳим ин маҷмӯи талабот, ки қонеъ намудани он ба 

таври эътимодбахш мавҷудият ва имкони рушди прогрессивии 

(пешрафт) шахсият, ҷомеа ва давлатро таъмин месозад. Таҳдиди 

бехатарӣ маҷмӯи шароит ва омилҳоест, ки ба манфиатҳои ҳаѐтан муҳими 

шахсият, ҷомеа ва давлат хатар ба вуҷуд меорад.“ Бехатарии энергетикӣ 

(БЭ), яке аз қисматҳои муҳими бехатарии давлатӣ (БД) маҳсуб меѐбад. 

Зеро энергия яке аз шартҳои муҳими шароити зисти одами замонавӣ, яке 

аз омилҳои муҳими истеҳсолот ва дар маҷмӯъ фаъолияти ҷомеа ба ҳисоб 

меравад. Таҳлили сарчашмаҳои навишташуда аз мавҷудияти 

муносибатҳои ҳархела, ба муайянсозии бехатарии давлатӣ (БД) шаҳодат 

медиҳад. Аз ҷумла, Шӯрои умумиҷаҳонии энергетикӣ дар ин маврид 

чунин муайянкуниро пешниҳод месозад: ”Бехатарии энергетикӣ ин 

боварӣ ба он аст, ки энергия дар ихтиѐр ба он миқдор ва он сифат аст, ки 

шароити кунунии иқтисодӣ тақозо дорад”.    

Солм 1996 дар шаҳри Маскав бо ташаббуси Шӯрои бехатарии 

Федератсияи Русия машварати байналмилалии “Бехатарии энергетикии 

кишварҳои узви ИДМ” доир гашт. Иштирокчиѐни он бехатарии 

энергетикиро чун вазъи ҷомеа, ки имкон медиҳад, ҳангоми мавҷудияти 

таҳдиди дохилаю беруна ва таъсири омилҳои вайронсози иқтисодӣ, 

сиѐсию иҷтимоӣ, падидаҳои табиию техногенӣ  сатҳи лозимаи  бо 

барқтаъминкунии соҳаҳои иқтисодиѐт ва аҳолиро таъмин созад. Ва 

пайдоши таъсири ин омилҳоро бартараф ва ҷуброн созад ѐ ба бозори 

беруна барқрасонии аз ҷиҳати иқтисодӣ лоиқро таъмин намояд.     
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Ба назари мо моҳияти Бехатарии энергетикӣ (БЭ) дар (ПО) кушода 

шудааст, ки зери мафҳуми БЭ вазъи ҳимояи шаҳравандон, ҷомеа, давлат, 

иқтисодиѐт аз вобастагӣ ба омилҳои дохилаю берунаи таҳдидҳои 

норасоӣ дар таъмини асосноки талабот ба нерӯи дастраси иқтисодӣ, ба 

захираҳои сӯзишворию энергетикии сифатан қобили қабул, дар шароити 

муътадил ва ҳолатҳои фавқулода, ҳамчунин аз гусаста шудани фазои 

муътадили пайваста бо гармию нерӯ таъмин намудан, фаҳмида мешавад. 

Ҳолати ишорашудаи ҳимоя дар шароити муътадили таъминот дар ҳаҷми 

пурраи талаботи асоснок, дар ҳолатҳои фавқулода – таъмини лозимаи 

нисбатан ками ҳаҷми талабот мувофиқат мекунад. Ин ҳолат, баробари 

рушди гидроэнергетикаи миллӣ, дарѐфти имконот бобати ба гардиши 

хоҷагӣ ҷалб намудани сарчашмаҳои алтернативии нерӯ, ихтирооти 

мувофиқ ба талаботи стратегияи энергетикии ҳозираро талаб дорад. 

Ҳамин тавр, таъмини бехаратии энергетикии кишвар (минтақа) шарти 

муҳими нигоҳдошти сатҳи талабдоштаи бехатарии миллию иқтисодӣ, 

дар асоси истифодаи пурсамари имконоти сӯзишворию энергетикии 

кишвар ба ҳисоб рафта, мумкин аст, вазифаҳои асосии таъмини БЭ-ро 

созмон дод. Ба онҳо дохил мешавад:   

    - муҳайѐ намудани шароити лозима барои фаъолияти боэътимоди БЭ; 

   - истифодаи пурсамари захираҳои энергетикӣ; 

  - ҷустуҷӯ ва татбиқи шаклҳои алтернативии нерӯ. 

Бо бехатарии энерегтикӣ (БЭ) фаҳмиши мустақилияти энергетикӣ 

(МЭ) басо пайвастааст. МЭ қисми муҳими таркибии БЭ маҳсуб ѐфта, 

имконоти кишвар (минтақа)-ро ҳангоми аз даст додан ѐ кам шудани 

дастрасии берунаи сӯзишворию энерегетикӣ, бо захираҳои худӣ таъмин 

намуданро маънидод месозад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини 

мустақилияти энергетикиро яке аз самтҳои бартариятноки стратегияи 

иқтисодии худ эълон намудааст. Аммо таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, 

ки таъмини бехатарии энергетикӣ, вазифаи стратегии бисѐртарҳист, ки 

сиѐсати мақсаднок, ҳамчунин захираҳои зиѐд ва вақтро тақозо дорад.  
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Стратегияи энергетикии Тоҷикистон дар давраи то соли 2020, ки бо 

фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2-юми феврали соли 2009, 

таҳти № 73 тасдиқ ѐфтааст, бехатарии энергетикӣ чун ҳолати ҳимояи 

кишвар, иқтисодиѐти он аз таҳдидҳо, бо таъмини боэътимоду пурсамари 

сӯзишворию энергетикӣ муайян гардидааст4.  

 Дар луғати энсиклопедӣ бехатарии энергетикӣ чун ҳолати 

бисѐртарҳии ҳимояи истеҳсолоти энергетикӣ (НБГ, МБГ, НБА, НБО ва 

ғайра) маънидод мешавад 5 , ҳимояи бо барқтаъминӣ ва системаҳои 

энергетикии муассисаҳои муайян аз таъсирҳои нобаҳангом, ҳамчунин 

садамаҳои табиӣ, ки кори мураттаби корхонаҳоро халалдор месозад, 

ҳолати ҳимоявӣ дар ҷанбаи имконоти рушди энергетикаи миллӣ ва 

ҷаҳонӣ.              

 Муҳаққиқ Н. Воропай чунин фаҳмиши муайянсозии бехатарии 

энергетикиро истифода мебарад: ин ҳимояи шаҳрвандон, давлат ва 

иқтисодиѐти он аз таҳдидҳои норасоии захираҳои энергетикӣ6. Дар амал 

таъмини бехатарии энергетикӣ, дастгирии мунтазами таъминоти кишвар 

(иқтисодиѐт ва ҷомеа) бо ҳама намудҳои қувва мебошад.         

Ба андешаи мо, бехатарии энергетикии кишвар (минтақа)-ро аз 

таъмини бехатарии ҳар як субъекти алоҳида, иншооти саноатӣ, 

ташкилотҳо бояд дид. Дар ҷанбаи мазкур пешниҳод мегардад, ки 

муайянкунандаи бехатарии энергетикӣ, чун ҳимояи таъминоти 

энергетикӣ ва системаҳои энергетикии корхонаю хоҷагиҳои манзилии 

мушаххас, аз таъсиррасониҳои бе иҷозат, маҳдудият ѐ танаффус дар 

таъмини нерӯи барқ, ҳамчунин садамаҳои пайдоши табиию техногенӣ, 

ки имкон доранд, кори муътадили корхона ѐ фаъолияти рӯзмарраи 

аҳолиро халалдор созанд, боз ҳам возеҳтар истифода шавад.   

                                                           
4  Стратегияи энергетикии Тоҷикистон дар давраи то соли 2020 аз 02 феврали соли 2009, № 73. ш. 

Душанбе,-2009. 
5  Кононов Ю.Д. Энергетика и иқтисодиѐт (Проблемаҳои гузариш ба сарчашмаҳои нави энергия). 

Москва: Наука, 1981. - 181 с.  
6 Воропай Н.И., Клименко СМ., Криворутский Л.Д., и диг. Дар бораи моҳият ва масоили асосии 

таъмини бехатарии энергетикӣ. Ахбори АИ Русия. Энергетика, 1996. - №3. с. 38-49. 
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Ҳимоят бо таъмин дар ҳаҷми пурраи асоснок, бо назардошти сарфаи 

нафъовар ва эътимодноки нерӯи барқ мувофиқат мекунад. 

Ҳамин тавр, мунтазам бо нерӯи барқ таъмин намудани иншоотии 

ҳаҷман начандон калон, чун масъалаи бехатарии энергетикӣ дида 

мешавад.    

Садама дар як қитъа метавонад, боиси аз фаъолият боз мондани 

тамоми системаи барқтаъминкунӣ гардад. Чи тавре ҳангомаи садама дар 

истгоҳи барқтаъминкунӣ, дар шаҳри Кӯлоб рӯй дода буд. Аз ин хотир, 

системаи энергетикие бояд бунѐд шавад, ки эҳтимолияти сар задани 

чунин таҳдидҳоро ба нестӣ барад. Таъмини бехатарии энергетикии 

умумӣ тақозо дорад, аз ҷониби тамоми ҷомеа, ҳам намояндагони 

системаи барқтаъминкунӣ ва ҳам намояндагони мақомоти иқроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва раѐсати хоҷагии деҳот фаъолияти якҷоя 

зоҳир шавад.  Дар байни таҳдидҳои бехатарии энергетикӣ, махсусан 

навоҳии деҳот инҳо ба назар мерасад:  

- сарфи ҳаҷми зиѐди нерӯ  дар иқтисодиѐт, ки 3-4 маротиба аз 

нишондиҳандаҳои алоҳидаи иқтисодии кишварҳои рӯ ба тараққӣ болост; 

- дараҷаи баланди фарсудагии фондҳои асосӣ дар соҳа: айни замон ин 

нишондиҳанда аз 60 %  дар баъзе мавридҳо аз 70 % ҳам бештар аст; 

- номутаносубии  ҳудудӣ дар истеҳсолот ва истифодаи захираҳои 

энергетикӣ; 

- мавҷудияти шабакаҳои бесоҳиб:  

- сатҳи баланди аз дастдиҳии нерӯи барқ дар хатҳои интиқоли он7 

 Идораи самараноки рушди нерӯи барқ мумкин аст, дар доираи 

муносибати давлатӣ, ҳангоми ҳалли пайдоиши масоил дар сатҳи фазои 

ягонаи энергетикии кишвар, ки на танҳо истеҳсоли қувваи барқ, 

ҳамчунин истифодаи оқилонаи барқрасонҳои ибтидоиро дар бар 

                                                           
7 Ҳисоботи солонаи ШСХК « Барқи Тоҷик”. Душанбе.- 2019. 
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мегирад, дида мешавад8  

Муносибати самараноки давлатӣ ба масоили қувваи барқӣ аз ҷониби 

олимону мутахассисони ватанӣ, ҳанӯз ҳангоми бунѐди Иттиҳоди Шӯравӣ 

таҳияю санҷида ва заминаи нақшаи ГОЭЛРО гузошта шуда буд. Дар ин 

маврид таҷрибаи тоинқилобии рушди соҳа дар шароити иқтисоди 

бозаргониро ба инобат гирифта буданд.  

Муносибати давлатӣ, ҳангоми ба инобат гирифтани фазои ягонаи 

энергетикии мамлакат дар консепсияи нақшаи ГОЭЛРО, дар асоси 

ҳисоботи техникию иқтисодӣ бо меъѐрҳои мувофиқ ба хоҷагии халқ, асос 

ѐфта буд.  

      Консепсияи ГОЭЛРО дар тамоми зинаҳои тараққиѐти   

электроэнергетикаи ватанӣ фаъолияти худро исбот карда тавонист. 

Қуллаи баланди инкишофи он системаи ягонаи энергетикӣ маҳсуб меѐфт, 

ки ҳатто даврони буҳрони умумии хоҷагии халқ фаъолияти муътадил 

дошт9. 

      Проблемаҳои энергетикиро дар доираи ҷадвали тасриф (парадигм)-и 

амалкунандаи иқтисодӣ ва сохтори иқтисодӣ ҳал намудан номумкин аст. 

Энергетика,  ин соҳаест, ки натанҳо маблағгузории зиѐдро тақозо дорад, 

балки сари вақт омода намудани захираҳо ва татбиқи нақшаҳои калони 

техникиро талаб мекунад. Аз ин хотир, пешгӯии дарозмуддати рушди 

энергетика аҳамияти хосро дорост. Мақсади пешгӯӣ дар соҳаи 

энергетика муайянсозии маҷмӯи вазифаҳоест, ки дар назди соҳа гузошта 

шудааст. Муҳимтарини онҳо, қонеъсозии пурраи талаботи рӯзафзуни 

хоҷагии халқ ба нерӯи барқ, бо сарфи ками маблағҳо барои истеҳсол ва 

тақсимоти электрикунонӣ мебошад. Истифодаи қувваи барқ дар соҳаҳои 

гуногуни хоҷагии халқ ва рӯзгор пайваста афзоиш дорад. Инро ҳангоми 

коркарди пешгӯиҳои дарозмуддат бояд ба инобат гирифт.     

                                                           
8 Львович М.И. Об ва ҳаѐт. М.: Мысль, 1986. – саҳ. 54;  Мастепанов A.M. Дипломатияи энергетикӣ. 

Сиѐсати энергетикӣ. -1996. - №6. –саҳ.4-7 
9 Логинов, В.Т. Нақшаи ГОЭРЛО чун таҷрибаи буѐнди ғояи умумимиллӣ/ В.Т. Логинов // Русия ба 

куҷо равон аст? Институтҳои расмӣ ва амалияи воқеӣ / Зери таҳрири умуии И. Заславской. М.: 

МВШСЭН, саҳ. 2002. -352  
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     Шарти муҳими рушди бемайлони КАС-и минтақа, ин барқарорсозӣ ва 

баъдан инкишоф бахшидани системаи бо барқтаъминкунии 

молистеҳсолкунанандагони деҳот, аз ҳисоби сохтмонҳои нав, таҷдиду 

навсозии техникии шабакаҳои барқтаъминсози марказикунонида 

мебошад.10    

Дар ҳайати системаи энергетикаи барқӣ, чун асоси хоҷагии халқ, 

нақши муҳим ба ҷузъи мустақил, чун энергетикаи барқии деҳот ҷудо 

карда мешавад. Бо мақсади ошкорсозии хусусияти хоси энергетикаи 

барқии деҳот, ҳамчунин робитаи он бо баландбардории фаъолияти 

навъовари КАС, лозим аст раванди барқароршавӣ ва рушди сохтори 

ҷузъии он дида шавад.          

 

1.2. Рушди ќувваи барқ - асоси хоҷагии халқ ва самти стратегии  

бехатарии иќтисодӣ  

 Энергетикаи барқии хоҷагии деҳот бо шарофати талаботи баланд 

ба нерӯи барқ раванди таҷдиди техникию иқтисодӣ ва иҷтимоии  

истеҳсолоти кишоварзӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ ва соҳаи 

иҷтимоии деҳотро дар бар мегирад. Электрикунонӣ ба шарти муҳими 

тезонидани тараққиѐти илмию техникӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва 

беҳдошти вазъи ҳаѐти иҷтимоию фарҳангии мардуми деҳот табдил 

меѐбад. Равандҳои зикргардида бо инкишофи энергетикаи барқии 

кишвар, тахассусӣ ва муттаҳидии истеҳсолоти кишоварзӣ пайвастааст. 

Муддати инкишофи худ энергетикаи барқии деҳот роҳи тӯлониро тай 

намудааст11.  

Дар публисистикаи ҳозираи ватанӣ ду нуқтаи назар ба раванди 

электрикунонии кишвар арзи ҳастӣ намудааст. Тарафдорони нуқтаи назари 

                                                           
10  Аттоев С. К. Масоили таъмини бехатарии энергегикӣ дар ҳудуди деҳоти Тоҷикистон. Душанбе, 

“Ирфон”, 2008 сол. 
11 Аҳророва А.Д. Нафънокии комплекси энергетикӣ (дар мисоли РСС Тоҷикистон). Рисолаи доктори 

илмҳои иқтисодӣ. Душанбе, 1989, саҳ. 350. 
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аввали анъанавӣ (А. Троитский, П. С. Непорожний, К. Д. Лавренков) 

дастовардҳои назаррасӣ соҳаро инкор месозанд.  

Айни замон Тоҷикистон чун дигар кишварҳои олам ба ҳалли 

проблемаи дуҷониба рӯ ба рӯ гаштааст: аз як ҷониб насли имрӯзаи    

тоҷикистониҳо масъалаи бо нерӯи барқи муътадил ва аз ҷиҳати иҷтимоӣ 

дастрас чӣ тавр таъмин намудани худро ҳал созад. Аз ҷониби дигар вай 

бояд чораҳое андешад, ки зиѐну хатарҳои ба насли оянда, вобаста ба 

истеҳсолу тақсимот ва истифодаи барқрасонҳоро пешгирӣ созад. Барои 

тасдиқи ҳақиқии ин нигоҳ ба проблема маълумот оиди истеҳсоли қувваи 

барқ кам нишон дода шуда, муқоисакунию санаҳо ва бузургиҳои 

ҳаҷмнок таҳриф мешаванд. Дар ҳоле ки истеъмолкунандагони қувваи 

барқ панҷяки сокинони кишвар маҳсуб меѐбанд.  Дар ин маврид пеш аз 

ҳама баҳодиҳии имконоти Тоҷикистон дар рушди заминаи энергетикии 

худӣ муҳимият пайдо мекунад. 

Тоҷикистон имконоти басо зиѐди энергетикӣ барои рушди итисодиѐтро 

дорост. Ин пеш аз ҳама захираҳои энергетикӣ мебошад. Аз ҷиҳати масоҳат 

Тоҷикистон дар ҷаҳон ҷои 85-умро соҳиб аст. Аз рӯи захираҳои 

гирдоэнергетикӣ, ки ба 527 млрд. кВт/соат баробар аст, пас аз Чину Русия, 

ИМА, Бразилия, Зоҳир, Ҳинду Канада ҷои 8-умро ишғол мекунад. Аз рӯи 

нишондиҳандаҳои ҳисса ба ҳар сари аҳолӣ ва метри мураббаи масоҳат дар ҷои 

1-2 дар ҷаҳон қарор дорад12. Ин беназир аст.  

Нуқтаи назари дуюм (Э. Волков, В. Н. Фомина, А. А. Чернухин, А. А. 

Макаров) бар он асос ѐфтааст, ки суръати инкишофи тези энергетикаи барқӣ 

дар давраҳои минбаъда худсарона имтидод мегарданд.   

Тарафдорони ин ақида ба нақшаҳои хулосавии инкишофи соҳа бе баҳо 

додан ба амалисозии он дар шароити ба тартибдарории хоҷагидорӣ такя 

намудаанд. Онҳо қобилятнокии маъмурияти навро бобати якҷоясозии саъю 

                                                           
12 Одинаев Ш. Т. Рисолаи номзадии илми иқтисодӣ дар мавзӯи « Организационно-экономический 
механизм эффективного водопользования в орошаемом земледелии Таджикистана». Душанбе. -2009. 
Саҳ. 120-126.   
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кӯшиш дар соҳаҳои асосии иқтисодиѐт, ҳамчунин муайянсозии ин соҳаи асосӣ, 

ба инобат намегиранд. Ҳар ду нуқтаи назар аз рӯи моҳият мантиқан дарк 

намекунанд, ки принсипи ногусастаи таърихиро вайрон, пай дар пай  дар 

рушди энергетикаи барқии мамлакатро инкор месозанд. Нигоҳи нисбатан 

арзанда чунин аст: рушди бемайлон, аз нуқтаи назари методологии ташкили 

бахши энергетикии иқтисодиѐти кишвар таърихи худро дорост. Аз мавқеи 

таҳқиқотӣ нақши омили таърихии дар рушди иқтисодиѐти миллӣ, ки он 

имконоти энергетикии мамлакат маҳсуб меѐбад,   илман ва амалан инкор 

намудан чандон аз рӯи инсоф нест.  

          Аз ин хотир, гузоштани суоли мазкур ҳаққонӣ талаб мекунад, то ба 

таърихи ташкил ва инкишофи заминаи энергетикии комплекси хоҷагидории 

ҷумҳурӣ назар андозем13. 

Иқрор шудан бамаврид аст, ки ҳанӯз охирҳои солҳои панҷоҳуми асри 

гузашта системаи энергетикии ҷумҳурӣ якчанд нерӯгоҳҳо – силсилаи 

нерӯгоҳҳои Варзоб бо иқтидори 25 МВт, нерӯгоҳи Шаршара -  30 МВт, ки он 

замон ба иқтидори пуррааш фаъолият надошт ва Маркази барқу гармидиҳии 

Сталинобод (барои бо гармӣ таъмин намудани корхонаи бофандагӣ) – 12 

МВт.- ро дарбар мегирифт. Бо сабаби норасоии тавоноии барқӣ ба ҷумҳурӣ, 

тариқи роҳи оҳан якчанд адад қатораҳои энергетикӣ оварда шуданд, ки дарҳол 

ба системаи барқӣ паваст карда шуданд. Он замон тавоноии ҳамаи нерӯгоҳҳо 

70 МВт-ро ташкил медод. Ва он замон фаъолият дар хизмати назоратӣ имкон 

дод таҷрибаи бой дар вазъиятҳои мураккаб андӯхта шавад. Зеро лозим 

меомад, ҳар рӯз масоили чӣ тавр шомгоҳон сарбориҳоро таъмин намуд. Киро 
                                                           

13  Бо гуфтаҳои собиқ донишҷӯ, хатмкунандаи факултаи энергетикии донишкадаи 
политехникии Осиѐимиѐнагии Тошканд, собиқ сармуҳандиси Тоҷикглавэнерго, айни замон 
нафақагир, Энергетикии хизматнишондодаи Тоҷикистон ва Русия В. Свердлин “он замон дар бораи 
дар Осиѐи марказӣ бунѐди яке аз нерӯгоҳҳои калон ва нодир натанҳо дар тамоми иттифоқ, балки 
ҷаҳон, нерӯгоҳи Норак сухан мерафт. Охири соли таҳсил – соли 1959 бисѐр донишҷӯѐн лоиҳаҳои 
дипломиро доир ба ин нерӯгоҳ омода намуданд. Роҳбарони корҳои дипломӣ мутахассисони пешбари 
пажуҳишгоҳҳои лоиҳакашии Тошканд “Гидропроект” ва “Энергосетпроект” маҳсуб меѐфтанд. Пас аз 
хатми донишкада мувофиқи роҳхат ман ба Тоҷикистон, ки ин сохтмони бузург бояд сурат мегирифт, 
равон шудам. Азбаски ман донишкадаро ҳамчун муҳандиси барқ аз рӯи ихтисоси “Нерӯгоҳҳои барқӣ, 
шабакаҳо ва системаҳо” хатм кардам ва сохтмон ҳанӯз оғоз наѐфта буд, пас дар системаи барқии 
Тоҷикэнерго ба фаъолият пардохтам” (муфассал дар мақолаи “Энергетикаи Тоҷикистон чунин  бунѐд 
ѐфта буд”, рӯзномаи “Народная газета”, № 4, 24. 01. 2012).                          
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ва ба чанд муддат маҳдуд ѐ аз барқ ҷудо кард? Он замон барои қонеъ намудани 

талабот ҳатто ба танзимдарории шабонарӯзии ҳавзи нерӯгоҳи Варзоб – 2 

истифода мешуд, ки шабона пур карда, дар соатҳои талаботи зиѐд тариқи 

чархаҳо нерӯи лозимаро ҳосил мекарданд. Баъдан ҳангоми ба истифода 

супурдани нерӯгоҳҳои пуриқтидор ҳавзро ба ихтиѐри шаҳр супурданд, ки онро 

барои таъмини аҳолии шаҳр бо оби нӯшокӣ истифода мебурданд ва имрӯз ҳам 

истифода бурда истодаанд.  

Таъминоти барқии муттамарказонидашуда дар ҷануби Тоҷикистон, 

танҳо дар шаҳрҳои Душанбе ва Қӯрғонтеппа вуҷуд дошт. Дар дигар 

навоҳӣ таъминоти барқӣ ѐ умуман вуҷуд надошт ѐ ин ки нерӯгоҳҳои 

дизелӣ фаъолият доштанд. Ин гуна нерӯгоҳҳо барқро аз рӯи меъѐри 

маҳдуднок таъмин мекарданд.  

Раванди инкишофи ҳаѐти иҷтимоию иқтисодии кишвар тақозои 

бунѐди нерӯгоҳҳои навро тақозо дошт, ки он имкон медод захираҳои бои 

гидроэнергетикии Тоҷикистон ба қадри имкон истифода шавад. Оғози 

солҳои шастум нерӯгоҳи Сарбанд бо тавоноии 210 МВт, нерӯгоҳи 

Марказӣ - 20 МВт ба кор даромаданд. Ҳамчунин қисмат (блок)-ҳои бо 

тавоноии 25 ва 50 МВт дар Маркази барқу гармидиҳии Душанбе ба 

фаъолият оғоз намуданд. Фаъолияти ин сарчашмаҳои барқ имкон дод 

норасоии барқ бартараф ва аз ҳама муҳимаш бо барқ таъминкунии сар 

то сарии кишвар оғоз ѐбад. Бунѐди хатҳои интиқоли барқи 35 ва 110 кВ 

ва зеристгоҳҳо дар навоҳии ҷумҳурӣ оғоз гардид. Бо фаъолияти нерӯгоҳи 

Сарбанд бори нахуст дар ҷумҳурӣ хатҳои интиқоли барқ кашида шуда ва 

зеристгоҳи “Нав”, бо ҷараѐни 220 кВ дар шаҳри Душанбе сохта шуд.   

Мувофиқи маълумоти ШСХК “Барқи тоҷик” раванди васеъ 

намудани шабакаҳои барқӣ оғоз гардид, ки он имкон дод хатҳои нави 

барқгузар ва зеристгоҳҳо бо ҷараѐни 35, 110, 220 кВ ба барои 

истифадабарӣ дода шаванд. Оғози фаъолияти зеристгоҳҳо дар ҳар 

навоҳӣ барои мардум чун ид буд. Зеро нерӯгоҳҳои дизелӣ фаъолиятро 
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қатъ намуда, барқ ба таври шабонарӯзӣ ва бемаҳдудият ба мардум 

расонида мешуд. 

Идеяи бунѐди нерӯгоҳҳои хурд аз аввали солҳои шастум ибтидо 

мегирад. Ба ин бунѐди зеристгоҳи хурд бо ҷарѐни 35 кВ ва тавоноии 560 

кВа дар шаҳраки Куктош (ҳоло маркази ноҳияи Рӯдакӣ) , каме дуртар аз 

шаҳри Душанбе мисол шуда метавонад. Эҳтимолан давраи аввали бо 

барқ таъминкунии иқтисодиѐти кишвар бо раванде, ки ҳам имрӯз ва ҳам 

дар пешомадҳои алоҳида, таҳқиқотҳои ҷиддии илмиро тақозо дорад, 

вобастааст14 . Ин нуқтаи назарро олими иқтисодчӣ ва мутахассис дар 

соҳаи захираҳои энергетикӣ, номзади илмҳои иқтисодӣ Ш. Одинаев низ 

тарафдорӣ дорад.15 

Ворид намудани навоҳии нави ҷумҳурӣ ва рушди саноат, ҳамчунин 

барои рушди хоҷагии деҳот (истгоҳҳои обѐрикунандаи мошинию барқӣ) 

тақозо дорад, тавоноиҳои нави энерегетикӣ ба фаъолият пардозанд.  

Норасоии нерӯи барқ боз ҳис шудан гирифт. Дар ин давра лоиҳаи 

бунѐди нерӯгоҳи Норак омода ва корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳ оғоз 

ѐфтанд. Мебоист ду масъалаи муҳимро ҳал бояд кард: бо барқ таъмин 

намудани сохтмон ва бо оғози фаъолияти нерӯгоҳ, пайвастани он ба 

системаи энергетикӣ.         

Дар минтақаи сохтмон оғози солҳои шастум шабакаи системаи 

энергетикӣ вуҷуд надошт. Аз ин рӯ, бо барқтаъминкунии сохтмон бо 

ѐрии нерӯгоҳҳи дизелӣ сар шуд. Албатта, дар бораи эътимоднокии 

нерӯгоҳҳои дизелӣ ҳоҷати гап ҳам набуд. Пас қарор қабул шуд, дар 

минтақаи ағбаи Чормағзак, аз хати барқгузарӣ 220 кВ-и нерӯгоҳи 

Сарбанд – Душанбе як ҳисса, бо бунѐди зеристгоҳи 220 кВ дар Норак 

гирифта шавад. Бояд тазаккур дод, ки ин хати барқгузарӣ 220 кВ 

                                                           
14 бо тартиби гузориш (Сабриддини Сафовуддин)  
15 ниг. Одинаев Ш. Т. Монография “Захираҳои обии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва истифодаи онҳо дар 

хоҷагии деҳот”, саҳ. 4-14, 102-122, Душанбе,- 2008 сол.          
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натанҳо талаботи бунѐдгарони Норакро бояд қонеъ, балки баъдан ба 

системаи энергетикӣ пайвастани чархаҳои нерӯгоҳи Норакро ҳам таъмин 

менамуд. Ба фаъолият пардохтани зеристгоҳи 220 кВ имкон дод, сохтмон 

бо барқ пурра таъмин гардад. Аммо имкон надод, ки нерӯгоҳҳои дизелӣ 

фаъолияти худро қатъ кунанд. Зеро ҳамоно норасоии барқ мушоҳида 

мегардид. Баъдан боз як хати дигари барқгузарӣ 220 кВ аз ағбаи 

Чормағзак бунѐд ѐфта, нақшаи хати 220 кВ тағйир дода шуд. Нақшаи 

ворид шудани барқ аввал ба зеристгоҳи Норак пасон интиқоли он ба 

Душанбе амалӣ гардид. 

Ҳамин тавр, зеристгоҳи Норак аз ду хати мустақил бо ҷараѐн таъмин 

гардид. Дар ин муддат, ҳамчунин дар зеристгоҳ трансформатори дуюм ба 

истифода дода шуд. Ин имкон дод, билохира нерӯгоҳҳои дизелӣ дар сохтмон 

аз фаъолият боздошта, бунѐдкориҳо бе маҳдудият ва аз рӯи нақшаи 

эътимодбахш бо нерӯ таъмин шаванд. Нақшаҳо муҳташам буданд. Бо қарори 

ҳизб ва ҳукумат нерӯгоҳро хостанд соли 1965 ба истифода диҳанд. Албатта, 

қисмати ҷанубии кишвар тамоми талаботи сарбории Норакро қонеъ карда 

наметавонист. Пайвастагӣ бо дигар системаҳои энергетикӣ он вақт вуҷуд 

надошт.  

     Системаи энергетикии ҷануби Тоҷикистон ҷудогона фаъолият дошт. 

Қисмати шимол, вилояти Ленинобод (ҳоло Суғд) бошад, ҳамроҳ бо нерӯгоҳи 

Қайроққум ба ҳайати системаи энергетикии Узбекистон ворид гашта буд.    

     Истеҳсоли энергетикӣ аз дигар истеҳсолот бо он фарқ мекунад, ки онро 

наметавон захира кард. Ҳар қадар нерӯи барқ агар истеҳсол шавад, ҳамон 

лаҳза онро истифода бояд бурд. Он замон истифодабарандагони бузург дар 

ҳудуди ҷануби Тоҷикистон вуҷуд надошт. Аз ин хотир, шуъбаи интиқолоти 

дури пажуҳишгоҳи лоиҳакашии шабакаҳои энергетикии Маскав лоиҳаи ду 

хати интиқоли барқии 500 кВ-ро аз Норак то Тошканд тарҳрезӣ намуд. Аз 

ҷумла, тарҳи кӯтоҳе бо гузариши хати интиқоли барқ тариқи ағбаҳои кӯҳии 

Анзоб ва Шаҳристон, дар баландии  3 ҳазор метр аз сатҳи баҳр, ба нақша 

гирифта шуд. Бо сабаби душвории бунѐди тарҳ ва вуҷуд надоштани роҳ 
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барои идомаи корҳо дар давраи зимистон аз ин тарҳ даст кашиданд. Ва ҳар 

ду тарҳ, бар хилофи кӯҳҳои баланд, бо самти Норак-Душанбе-Регар-Ғузор-

Самарқанд-Тошканд лоиҳакашӣ гардид. Дар қисмати ғарбии Душанбе қитъаи 

50 гектара барои бунѐди зеристгоҳи 500 кВ ҷудо гардид. Лек зеристгоҳ бо 

тавонии 500 кВ ҳамин тавр сохта нашуд. Тақдир корро бо дигар самт 

ҷараѐн дод.  

     Сабабгори ин ҳолат дар ҷумҳурӣ бунѐди корхонаи алюминӣ гардид. 

Ҳангоми ба ҷумҳурӣ сафар намудани вазири энергетика П. Непорожний 

ва вазири металлургияи ранга Ломако, байни ҳар ду нисбати тарофа 

барои корхонаи алюминии бунѐдшаванда шартнома ба мувофиқа расид. 

Мебоист нерӯгоҳи бунѐдшавандаи Норак онро бо барқ таъмин мекард. 

Бо назардошти зиѐд будани саҳми нерӯи барқ дар истеҳсоли алюминий, 

ба мақсад мувофиқ дониста шуд, ки дар ҷумҳурӣ корхонаи истеҳсоли 

алюминий сохта шавад. Талаботи корхонаи ояндаи алюминий ба нерӯи 

барқ беш аз 1 млн. кВт-соатро дар бар мегирифт.  Ҳамин тавр дар 

наздикиҳои корхонаи оянда, бунѐди зеристгоҳ бо тавоноии 500 кВ ба 

нақша гирифта шуд. Тарҳи ба системаи энергетикӣ додани тавоноии 

нерӯгоҳи  Норак низ тағйир ѐфт. Қарор дода шуд, ки ду хати интиқоли 

барқи 500 кВ то Регар, ки корхона он ҷо ҷойгир буд, кашид шавад. Ва аз 

он ҷо то Ғузор як хати интиқоли барқ. То ба истифодабарӣ супурдани 

нерӯгоҳи Норак, хати барқи 500 кВ-и системаи энергетикии Узбекистон 

ҳам бояд сохта мешуд.  

Афзоиши пайвастаи сарбориҳо, вобаста ба кор даромадани 

корхонаҳои нав дар ҷануб ва пайвастани ноҳияҳои нав ба қатори 

истифодабарандагони нерӯи барқ, ҳамчунин рушди системаи 

обѐрикунии мошинии заминҳо боз ба норасоии қувваи барқ оварда 

расонид. Баҳри рафъи норасоӣ, то ба истифодабарӣ супурдани чархаҳои 

нерӯгоҳи Норак қарор дода шуд, бо суръати тез, ҳар се чарха¸ дар 

Маркази барқу гармидиҳии бунѐдшавандаи Ёвон ба истифодабарӣ дода 

шавад. Ҳарчанд, ки Маркази барқу гармидиҳӣ маҳз барои ин корхона 
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сохта мешуд, аммо бунѐди корхонаи кимиѐи Ёвон хеле кашол меѐфт. 

Маркази барқу гармидиҳии Ёвон имкон дод, системаи энергетикӣ ба 

таври муътадил фаъолият намояд. Баъдан ҳангоми ба истифодабарӣ 

супурда шудани чархаҳои аввали нерӯгоҳи Норак ва паст гардидани 

нишондиҳандаҳои лоиҳавии корхонаи кимиѐи Ёвон, Маркази барқу 

гармидиҳии Ёвон, дар рақобат нисбати нерӯи арзони нерӯгоҳи Норак, 

умуман нолозим шуда монд. Марказ дар фасли тобистон аз фаъолият 

бозмонда, танҳо фасли зимистон як чархаи он фаъолият мекарду халос.  

Новобаста ба ин, нерӯгоҳи Норак бунѐд ѐфт ва мебоист масъалаи 

интиқоли тавоноии чархаҳои аввалро ҳал кард. Хати интиқоли барқи 

дуқатораи 220 кВ аз ОРУ 220 нерӯгоҳи Норак то зеристгоҳи 220-и Норак, ки 

аллакай ду хати 220 кВ аз системаи энергетикӣ вуҷуд дошт, ба истифодабарӣ 

дода шуд. Ин барои истифодабарии чархаи аввал кифоя буд. Барои ба 

истифодабарӣ супурдани ду чархаи баъдина боз як хати 220 кВ сохтан лозим 

меомад.  

       Дар ин муддат лоиҳаи хати интиқоли барқии 500 кВ аз Норак то 

Регар ба иҷро расонда шуд. Лоиҳаро мутахассисони шуъбаи хати 

барқҳои дури Энергосетпроекти шаҳри Маскав бо сарварии 

сармуҳандиси лоиҳа Леонид Осипович Айзенберг ба сомон расонданд. 

Азбаски корхонаи алюминий ва зеристгоҳи 500 кВ ҳанӯз бунѐд наѐфта 

буданд, пас қарор дода шуд, хати интиқоли барқи 500 кВ-ро тавассути 

комплексҳои ба корандозӣ ба истифода диҳанд. Ва то ба кор андохтани 

чархаҳои дуюму сеюм қитъаи хати интиқоли барқи 500 кВ аз Норак то 

ағбаи Чормағзак ба ҷараѐни муваққатии 220 Кв ва ба шабакаи 220 кВ-и 

системаи энергетикӣ пайваст карда шуд.  

      Давраи дуюми рушди энергетикаи деҳот (1929-1940) чун оғози 

электриконии истеҳсолоти кишоварзӣ, дар шароити фаъолияти колхозу 

совхозҳо дар Тоҷикистон маънидод мегардад. Ибтидои рушди 

энергетикаи Тоҷикистон бунѐди нерӯгоҳи Варзоб – 1, бо тавонии 7,5 

ҳазор кВт-соат маҳсуб меѐбад. Санги аввали бунѐди нерӯгоҳи оянда дар 
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вазъияти тантанавӣ 25 феврали соли 1931 гузошта шуд. То оғози 

сохтмони ин нерӯгоҳ тавоноии ҳамаи нерӯгоҳҳои кишвар ҳамагӣ 690 

кВт-соатро дар бар мегирифт ва ба ҳар сари аҳолӣ на бештар 1 кВт-соат 

дар як сол истеҳсол мегардид. Аввалин чархаи нерӯгоҳи Варзоб-1, ки ба 

азхудкунии захираҳои гидроэнергетикии кишвар замина гузошт, охири 

соли 1936 ба кор даромад. Ва аз он замон нерӯгоҳ бе кормандони 

навбатдор, ба таври автоматӣ фаъолият мекунад. Соли 1937 танҳо дар 

нерӯгоҳи Варзоб – 1 беш аз 12 млн. кВт-соат қувваи барқ истеҳсол ва  

тавоноии он ба 7,1 кВт-соат расонда шуд. Ба ин давра бунѐди аввалин 

хати интиқоли барқи 35 Кв ба дарозии 14 километр аз нерӯгоҳи Варзоб – 

1 то Душанбе рост меояд. Таъсисѐбии бемайлони хоҷагиҳои колхозию 

кооперативӣ, муассисаҳои давлатии соҳаи кишоварзӣ, ҳамчунин 

истгоҳҳои мошинию тракторӣ электриконии соҳаи кишоварзиро ба 

зинаи нав бароварданд. Тавоноии умумии нерӯгоҳҳои деҳот ба 265 МВт 

расида, истеъмоли қувваи барқ ба 538 млн. кВт-соат расид, ки аз сатҳи  

соли 1931 ин нишондиҳанда 15,4 маротиба зиѐд буд. Қувваи барқ барои 

механикунонии равандҳои истеҳсолӣ дар устохонаҳои механикию 

таъмирӣ, пойгоҳҳои обкашӣ, гандумкӯбӣ ва дигар корҳо истифода 

мегардид 16 . Дар ин давра дар Тоҷикистон тавоноии нерӯгоҳҳо ва 

истеҳсоли қувваи барқ сифатан мушоҳида мешавад (расми 2 ).   

                                                           
16  Системаи пешбурди хощагии қишлоқи Ҷумцурии Советии Сотсиалистии Тощикистон. 

Вазорати хощагии қишлоқи Республикаи Советии Сотсиалистии Тощикистон. Сталинобод.- 

1959. 356 сац. 
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Расми 2. Ҷараѐни афзоиши тавоноии нерӯгоҳҳои барқӣ ва истеҳсоли қувваи барқ дар 

Тоҷикистон, дар давраи солҳои 1929 – 1945 

Тавре дида мешавад, истеҳсоли қувваи барқ аз тавозуни 

энергетикии кишвар, ОППЭ аз истеҳсоли дохилаи қувва каме болост. Аз 

ин рӯ, ҳиссаи зиѐди вобастагӣ аз содироти қувва вуҷуд дорад. Вобаста ба 

талаботи афзоянда ба маҳсулоти нафтӣ барои нақлиѐт, ин ҳисса афзун 

хоҳад ѐфт.  

        Давраи сеюм дар рушди системаи энергетикӣ (1945 - 1954) давраи 

барқароркунӣ маҳсуб меѐбад. Заминаи энергетикаи барқии хоҷагии 

деҳот, дар асоси бунѐди нерӯгоҳҳои барқии байнихоҷагиҳо устувор 

мегардад. Давраи муҳим дар ҷодаи электриконии соҳаи кишоварзӣ 

қарори қабул намудаи Шӯрои вазирони Иттиҳоди Шӯравӣ, аз моҳи майи 

соли 1948 дар бораи нақшаи электриконии деҳот барои солҳои 1948 – 

1950 маҳсуб меѐбад. Сохтмони нерӯгоҳҳои калон кардашуда ва системаи 

энергетикии маҳаллии деҳот, ба таври мувозӣ (параллель) бо нерӯгоҳҳои 

гидравликию аловии фаъолияткунанда, ба назар гирифта шуд. Вазифа 

чунин буд, ки суръати электрикунонӣ, пеш аз ҳама дар он ноҳияҳое, ки 

қисми бештари маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол мегардид, афзоиш дода 

шавад. Дар ин давра нерӯгоҳҳои барқии давлатӣ ва байнихоҷагиҳо, ки 

дар замони худ калон маҳсуб меѐфтанд, сохта шуданд. Солҳои ҷанг 

алайҳи фашизми Олмон дар Душанбе сохтмони нерӯгоҳи Варзоб – 2 бо 

тавоноии 14,7 ҳазор квт-соат оғоз ѐфт. Фаъолияти чархаи аввали он моҳи 

марти соли 1949 сурат гирифт. Бунѐди ин иншоот, ки солҳои душвори 
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ҷанг оғоз гардид, барҳақ ба сохтмони халқӣ табдил ѐфта, мутахассисони 

оянда барои сохтмонҳои минбаъдаи муҳташам (бузург) обутоб дидаю ба 

камол расиданд. Баъд аз  нерӯгоҳи Варзоб – 2, соли 1952 нерӯгоҳи 

Варзоб – 3 бо тавоноии 3,52 ҳазор квт-соат ба фаъолият оғоз намуд. Бо 

ҳамин бунѐди силсила нерӯгоҳҳо дар дарѐи Варзоб, бо тавоноии умумии 

25,4 ҳазор квт-соат ба анҷом мерасад.                           

Оғози солҳои панҷоҳуми асри пешин, заминаҳо барои табдил 

додани қувваи барқ, ба омили муҳими афзоишѐбии маҳсулнокии меҳнат 

дар соҳаи кишварзӣ, ба вуҷуд омад. 

Аввалан устуворшавии колхозу совхозҳо имконоти воқеиро барои 

истифодабарии воситаҳои пешрафтаи техникӣ муҳайѐ намуд. 

Баъдан ба даст овардани равандҳои пешрафтаи механиконӣ дар 

соҳаи кишоварзӣ  (шудгор 92%, кишти зироатҳои ғалладона 89%, 

ҷамъоварии зироатҳои ғалладона 79%) ба баланд шудани сатҳи 

механиконии корҳои доимӣ боис гардид. 

Саввум, афзоиши истеҳсоли муҳаррикҳои барқӣ бо тавоноии то 100 

квт-соат (соли 1940 – 259,5 ҳазор адад, соли 1954 – беш аз 1 миллион 

адад) имкон дод, қисми зиѐди онҳо барои талаботи соҳаи кишоварзӣ 

ҷудо шавад. 

Чаҳорум, ба шарофати бунѐди системаҳои энергетикии калони 

давлатӣ, дар ҳудудҳои навоҳии асосии иқтисодӣ имкон пайдо гардид, 

колхозу совхозҳо ба таври оммавӣ, ба навоҳии системаи энергетикӣ 

пайваст карда шаванд. Бо ҳамин, ба принсипи бо барқтаъминкунии 

марказонидашудаи соҳаи кишоварзӣ оғоз бахшида шуд17. 

Инкишофи электриконии соҳаи кишоварзӣ солҳои 1945-1954 имкон 

дод, колхозу совхозҳо дар асоси нерӯгоҳҳои калони байнихоҷагӣ ва 

таъмини барқи муттамарказонидашуда, аз системаи барқии давлатӣ 

электриконида шаванд.  

Давраи чоруми рушди электриконии соҳаи кишоварзӣ (солҳои 1955 

- 1965) бо анҷоми электриконии колхозу совхозҳо, афзоиши суръати 

электриконии равандҳои истеҳсолӣ дар асоси баъдан тамаркузи  

                                                           
17 Аҳророва А. Д. Масоили нафънокии комплекси энергетикии РСС Тоҷикистон. Даушанбе, Дониш, 1988, 

саҳ. 214. 
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истеҳсолоти кишоварзии колхозу совхозҳо, пайвастани 

истеъмолкунандагони деҳот ба системаи энергетикии давлатӣ маънидод 

мегардад.   

Агар дар нерӯгоҳҳои начандон калони қаторавӣ ва дизелии деҳот  

арзиши нерӯи барқ 5 -10 тинро дарбар гирифта бошад, пас арзиши 

истеҳсол, интиқол ва тақсимоти нерӯи барқ аз системаҳои энергетикӣ 0,9 

– 1,3 тин квт-соатро дарбар мегирифт. Ин имкон дод, системаи 

энергетикӣ ба мақсадҳои истеҳсолӣ истифода гардад.  

Нерӯгоҳҳои Сарбанд, Шаршара ва Марказӣ дар солҳои 1955 – 1960 

тавоноии муқарраргардидаи нерӯгоҳҳои кишвар то 3,1 маротиба ва 

истеҳсоли нерӯ бошад, то 4,4 маротиба афзоиш ѐфт. Бо барқтаъминкунии 

марказонидашудаи истеъмолкунандагон  (таҷҳизоти энергетикӣ) соли 

1960 ба 83,5 фоиз расид. Дар ин давра нерӯгоҳҳои барои кишвар бағоят 

муҳим – Шаршара, Марказӣ ва Сарбанд дар ҷӯи барои обѐрӣ 

пешбинишудаи Вахш бунѐд меѐбанд. Ҳамаи чархаҳои нерӯгоҳи 

Шаршара ба кор даромада, охири моҳи март тавоноии он, ба лоиҳаи 

пешбинишуда – 29,95 ҳазор кВт/соат расид. Бунѐди нерӯгоҳи Шаршара 

ба азхудкунии захираҳои энергетикии дарѐи Вахш оғоз бахшид. Дар 

системаи энергетикӣ диққати махсус ба ворид намудани дастовардҳои 

илмию техникӣ дода мешавад. Чунончӣ, автоматикунонӣ ва 

механиконии силсила нерӯгоҳҳои дарѐи Вахш – Шаршара ва Марказӣ бо 

супурдани идора, танзим ва ченкунии онҳо ба пулти идоракунии 

нерӯгоҳи Сарбанд амалӣ гардид.  

Сирдарѐ аз омезиши рӯдҳои Норин ва Қарадарѐ ташкил меѐбад. 

Истифодаи ин дарѐҳо бо бунѐди бист нерӯгоҳ дар ҳудудҳои Тоҷикистону 

Қирғизистон ва Узбекистон анҷом мепазирад. Нерӯгоҳи Қайроққум соли 

1957 ба истифодабарӣ супурда шуда, ба азхудкунии захираҳои 

гидроэнерегикии дарѐҳои Осиѐи Марказӣ замина гузошт. Нерӯгоҳи 

Қайроққум дар дарѐи Сир, аз ҳама калон дар Осиѐи Марказӣ, бо тавонии 

126 ҳазор кВт/соат ба шумор мерафт. Дар электриконии навоҳии 

шимоли кишвар аҳамияти махсус дошт. Нерӯгоҳи Қайроққум иборат аз 

узели гидроэнергетикӣ, обанбор барои танзими мавсими оби Сирдарѐ бо 
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мақсади таъмини эҳтиѐҷоти обѐрикунӣ ва энергетикӣ дорои аҳамияти 

муҳим  буд. 

Махсусан эҳтиѐҷот ба истифодаи нерӯи барқ дар соҳаи кишоварзӣ 

ва нақлиѐт зиѐд гардид (ҷадвали 1.2.1.). 

          Ҷадвали 1.2.1  

Суръати афзоиши истифодаи қувваи барқ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии 

халқи Тоҷикистон солҳои 1950-1966    
 

Солҳо 

 

Истеъмоли нерӯи 

барқ 

Аз ҷумла 

Саноат Нақлиѐт Соҳаи 

кишоварзӣ 

Соҳоти 

дигар 

 Аз рӯи фоиз то соли 1950 

1955 190 183 151 290 201 
1960 371 356 475 708 341 
1965 842 561 6991 1449 616 

1966 1064 595 11921 1584 686 
 Аз рӯи фоиз то соли 1958 

1960 137 133 290 151 125 

1965 310 210 4279 310 226 

1966 392 222 7297 338 252 

 Аз рӯи фоиз то соли 1960 

1961 115 114 156 112 115 

1962 128 122 196 128 137 

1963 147 134 366 154 142 

1964 176 148 627 191 166 

1965 227 157 1473 205 181 

1966 287 167 2512 224 201 

Сарчашма:Народное хозяйство Таджикской ССР. Статический ежегодник. 

Душанбе.- 1986.- 286с. 

Соли 1965 қариб ҳамаи колхоз (96 фоиз)-у совхозҳо (98 фоиз) аз 

қувваи барқ истифода мебурданд. Аз ин ҳисоб 68,4 фоиз аз системаҳои бо 

барқ таъминкунии давлатӣ ворид мегардид.  

Маркази барқу гармидиҳии Душанбе бо чор навбат, аз соли 1953 то 

соли 1968, аз рӯи лоиҳаи пажуҳишгоҳи “Промпроект”-и Киев бунѐд 

ѐфтааст. Нақшаи гармидиҳии марказ бо пайвасти паҳлуӣ сохта шуда, 

ҷудо кардани гармиро ба қисматҳои кории чархаҳо таъмин месозад. Ба 

сифати сӯзишвории асосӣ, гази табиии аз хориҷ овардашаванда маҳсуб 

меѐфт. Ба сифати сӯзишвории захиравӣ бошад, мазутро истифода 

мебурданд. Барои қабул ва захираи он 6 ғунҷоиш (зарфҳои мазутгирӣ) 
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дар болои замин, бо ғунҷоиши 24 ҳазор метри мукааб (3х3000 + 3х5000) 

истифода бурда мешавад. Мазут тариқи роҳи оҳан ба марказ оварда 

шуда, баъдан ба ғунҷоишҳо рехта мешавад. Интиқоли нерӯи барқ ба 

системаи энергетикии Тоҷикистон тавассути чор трансформатор (30, 

МВА; 40,5 МВА; 80 МВА; 125 МВА)  тавассути ОРУ – 110 кВ ва шаш 

хатҳои интиқоли барқи 110 кВ сурат мегирад.   

    Ҳаҷми истеъмоли нерӯи барқ дар соҳаи кишоварзӣ аз 0,3 то 1,0 

млрд. кВт/соат афзоиш ѐфт. Дастовардҳои саноат имкони техникию 

иқтисодии истифодаи нерӯи барқро дар соҳаи кишоварзӣ васеъ намуд.  

Электрикунонӣ воситаи муҳими табдил додани соҳа ба истеҳсолоти 

замонавии мошинӣ гардид. Заминаи он, истифодаи пурсамари қувваи  

барқ дар  шароити махсуси истеҳсолоти кишоварзӣ ба ҳисоб мерафт 18.    

Дастовардҳои номбаршуда давраи панҷуми рушди электрикунонии 

соҳаи кишоварзиро (солҳои 1965 - 1991) дарбар мегирад. Он аз он ҷиҳат 

фарқкунанда маҳсуб меѐбад, ки дар шароити рушдѐбии махсусгардонӣ ва 

муттамаркази истеҳсолоти кишоварзӣ дар заминаи кооператсияи 

байнихоҷагӣ ва омезиши агросаноатӣ, ки имкони устуворсозии 

робитаҳои истеҳсолию иқтисодии байни соҳаҳо, намудҳои фаъолият дар 

системаи комплекси агросаноатӣ, афзоиши  суръати бо техника муҷаҳҳаз 

гардидани колхозу совхозҳо мушоҳида мегардад.           

      Баҳри рушди электрикунонии хоҷагии деҳот нерӯгоҳи Норак саҳми калон 

гузоштааст. Барои бунѐди ин иншооти нодир ва нотакрор беш аз 200 

пажуҳишгоҳҳои илмию тадқиқотӣ, лоиҳакашӣ ва корхонаҳо саҳм гузоштаанд. 

Дар ин нерӯгоҳ чархаи таҷрибавӣ бо сардкунаки обӣ барои ротор гузошта 

шудааст. Дар нерӯгоҳи Норак бори аввал дар ҷаҳон сарбанди 300 метра, ки ба 

девораи он наздики 59 млн. метри мукааб гилхок гузошта шудааст, бунѐд 

                                                           
18  Одинаев Ш. Т., Шарифов Х.Ҷ., Абдулҳақов Х. А., Муминов Ҷ Г. Нафънокии иқтисодии 

электрикунонии хоҷагии деҳот. //Материалҳои конфронси якҷояи илмию амалии Институти 

иқтисодиѐт ва демографияи АИ ҶТ ва ПИТ Молия ВМ ҶТ “Таъмини бехатарии иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон”. Душанбе -2015. Саҳ. 10-13. 
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гардид. Соли 1976 занҷираи нахустини хати бандшиддати 500 кВ  нерӯгоҳи 

Норак - Регар (Турсунзода) ба истифода дода шуд. Ин имкон дод, баъдан 

системаи барқии ҷануби Тоҷикистон бо системаи барқии муттаҳидаи Осиѐи 

Марказӣ пайваст гардад. Ҳамин тавр замина муҳайѐ шуд, ки нерӯгоҳи барқии 

Норак бо тавонии 1,8 млн. кВт/соат ва дар соли 1977 баъди ба истифодабарӣ 

супурдани чархаи охирин, яъне нуҳум тавоноии он ба 2,7 млн. кВт/соат 

расонида ва заминаи муфид баҳри истифодаи самараноки нерӯ муҳайѐ гардад. 

Соли 1988 таҷдиди чархаҳо сурат гирифт ва он имкон дод, тавоноии нерӯгоҳ 

ба 3 млн. кВт/соат расонда шавад. Баъди истифодабарии беш аз силсилаи 

нерӯгоҳ, чархаҳо ва ОРУ 500 ва 220 кВ ба таҷдиду навсозӣ ниѐз доранд. Айни 

замон барномаи таҷдиду навсозии нерӯгоҳи Норак коркард мешавад, ки дар 

навбати худ нақшаи гидроузели нерӯгоҳи Сангтӯда – 1-ро дар ҳаѐт татбиқ 

месозад.  

Дар натиҷа тавоноии энергетикӣ дар давраи солҳои 1965-1990 аз 89,6 то 

308,6 млн. кВт/соат афзоиш ѐфт. Ҳаҷми истеъмоли нерӯи барқ ва дар меҳнат 

истифодабарии таҷҳизоти барқӣ ҳам якбора афзуд. Парки муҳаррикҳои барқӣ 

дар колхозу совхозҳо низ зиѐд гардид. Дар тавозуни умумии барқии кишвар 

истифодаи барқ дар соҳаи кишоварзӣ аз 4,2 то 9,5 фоиз дар соли 1990 зиѐд 

шуд19.  

       Амалан тамоми қувваи барқро колхозу совхозҳо соли 1990 аз системаи 

муттамаркази давлатӣ мегирифтанд. Истифодаи нерӯи барқ дар истеҳсолоти 

кишоварзӣ, дар давраи нишон додашуда, чун давраи электрикунонии 

равандҳои меҳнатталаб, дар соҳаи чорводорӣ, паррандапарварӣ, устохонаҳои 

таъмирӣ ва хоҷагиҳои ѐрирасон, дар давраи ҷамъоварию ва ба навъҳо 

ҷудокунии ҳосили ғалладонагиҳо маънидод мегардад. Суръати баланди 

механиконии равандҳои технологии истеҳсолоти кишоварзӣ, дар навбати 

аввал бо истифодаи васоити электрикунонии аз ҷиҳати иқтисодӣ нафъовар 

маҳсуб меѐбад. Истифодаи нерӯи барқ барои механиконии равандҳои 

                                                           
19 Ҳисоботи солонаи Саруправленияи энергетика ва электрикунонии назди  Совети Вазирони РСС Тоҷикистон  
( Тоҷикглавэнерго). Душанбе.- соли 1991. 
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статсионарӣ имкон медиҳад, ки ҳангоми пурра электрикунонии соҳаи 

кишоварзӣ дар ин давра ба марҳилаи сифатан нави рушди худ,  вобаста ба 

истифодаи қувваи барқ дар бисѐр соҳаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ ворид 

мегардад. Заминаи энергетикӣ дар сохтори худ дигаргуниҳои босифатро ба 

даст овард. Беш аз 20 фоизи тавоноии соҳаи кишоварзӣ ба муҳаррикҳо ва 

таҷҳизоти барқӣ рост меояд. Асоси энергетикии равандҳои тавоноиро 

муҳаррикҳои дарунсӯз ва муҳаррикҳои барқӣ ташкил медиҳанд.20  

Бо пайдоиши муассисаҳои калони кишоварзӣ, ки бо дараҷаи ғунҷоиш ва 

ҳаҷми истеъмоли нерӯи барқ ба сатҳи корхонаҳои саноатӣ баробар буданд, 

талабот ба таъминоти барқии муттамарказонидашуда, тағйир ѐфт. 

Комплексҳои калони чорводорӣ соле то 10 млн. кВт/соат нерӯи барқ истеъмол 

менамуданд. Ин нисбати ҳаҷмии умумии истифодаи нерӯи барқ соли 1955 дар 

соҳаи кишоварзӣ, 10 маротиба зиѐд буд.                                

Таҳлили рушди энергетикаи кишоварзӣ нишон медиҳад, ки дар 

давраи солҳои 1965-1990 мамлакат ба амалисозии идеяи ба зери заминаи 

техникии кишоварзӣ гузарондани саноати калони замонавӣ ва табдил 

додани истеҳсолоти кишоварзӣ ба соҳаи истеҳсолоти баланди хоҷагии 

халқ, дар заминаи электрикунонӣ, расида буд 21.   

Давраи ҳозираи инкишофи электрикунонии соҳаи кишоварзӣ бо 

ташкил ва рушди муносибатҳои бозаргонӣ дар субъектҳои хоҷагидор      

комплекси барқию гармидиҳӣ (КБГ) ва комплекси агросаноатӣ (КАС).  

маънидод мегардад.  

Ҳолати монополии комплекси гармию барқӣ нисбати дигар соҳаҳои 

иқтисодиѐт ошкор мешавад. Ин вазъ устувор шудааст, зеро аз ҷиҳати 

ҳуқуқӣ ва ташкилию иқтисодӣ ба расмиятдарории системаҳои 

                                                           
20 С. К. Аттоев. Рисола. Самаранокии иқтисодии барқкунонии кишоварзӣ. Душанбе. ”Ирфон”.- 2013. 

Саҳ 90-108. 
21 Одинаев Ш. Т., Холназаров Н. Д. Экономическая оценка систем электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий. //Вестник Педагогического университета. Серия экономических 
наук.-Душанбе, 2013.-№1(50).- с. 197-199. 
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энергетикии минтақаҳо ба ҷамъиятҳои саҳҳомӣ идома дорад. Ин кор бе 

ширкати муассисаю ташкилотҳои комплекси агросаноатӣ сурат мегирад.  

Ба он нигоҳ накарда, ки муддати даҳсолаҳо бунѐд намудани 

шабакаҳои барқӣ, аз ҷониби муассисаҳои кишоварзӣ, ройгон ба тавозуни 

системаҳои барқӣ супурда мешуд.              

Якбора афзудани тарофаҳо барои истифодаи нерӯи барқ  ба суръат 

ва самтҳои сохтории инкишофи электрикунонии соҳаи кишоварзӣ 

ҷиддан таъсир мерасонад 22.  

     Дар бахши аграрӣ баробари хоҷагиҳои калон,  хоҷагиҳои майда – 

кооперативҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) пайдо шуданд. 

Дар деҳот, ҳамчунин хоҷагиҳои ѐрирасон васеъ гардиданд. 

Мутаассифона, таъмин набудани молистеҳсолкунандагони деҳот бо 

захираҳои молиявӣ, вайрон намудани баробарии нарх байни хоҷагиҳои 

деҳот ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқ, кам гаштани маблағгузорӣ ба 

бахши иҷтимоии деҳот, сари вақт ва номукаммал амалӣ намудани 

чораҳои дастгирии давлатӣ ба хоҷагии деҳот, имкон надод, ки баланд 

бардоштани маҳсулнокии истеҳсолоти хоҷагии деҳот, ба таври пурра 

амалӣ гардад. Вазъи мураккабӣ молиявию иқтисодии аксар 

молистеҳсолкунандагони деҳот имкон намедиҳад худро устувор дошта, 

имконоти пешинаи истеҳсоли молро  нигоҳ доранд23. 

      Барои рақобатпазирии истеҳсолоти хоҷагии деҳоти ватанӣ лозим аст, 

дар заминаи воридсозии техникаю технологияи пешқадам даромаднокии 

зиѐди онро таъмин созем. Вазъи имрӯзаи энергетикаи барқии деҳот, 

вазъи буҳронии КАС, зарурияти амалисозии Барнома, самтҳои 

                                                           
22  Муқаррароти асосии нархгузории нерӯи барқ ва гармӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
ШСХК”Барқи Тоҷик” ва Хадамоти Зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Нархнома №09-01-2018 дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2018 
таҳти №417. Душанбе- 2018. 
23   Пириев Д.С. Научные основы перспективного размещения отраслей сельского хозяйства 
Таджикистана в рыночных условиях. – Душанбе, 2003. 
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афзалиятнокӣ электрикунонии хоҷагии деҳот ва бештар дастгирии 

давлатиро дар  рушди минбаъдаи он тақозо дорад.  

 
1.3. Қувваи барқ дар деҳот - омили асосии ба баландбардории фаъолияти      

КАС мусоидаткунанда 
Системаи таъминот бо барқ ҷузъи мустақили системаи 

захиратаъминкунии истеҳсолот маҳсуб ѐфта, дар навбати  худ ба ҳайати  

системаи ҳамаи равандҳои технологии истеҳсоли маҳсулот ворид 

мегардад (расми 3). Фаъолияти асосии энергетикаи барқии деҳот ин 

таъмини инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда дар бахши аграрии 

иқтисодиѐт аст24.        

Инқилоби имрӯзаи техникӣ ба афзоиши истеъмоли пайвастаи 

нерӯи барқ  ва таъсири он ба олоти меҳнат ва умуман техникаи 

истеҳсолот, маънидод мегардад. Истифодаи қувваи барқ имкон медиҳад, 

фаъолияти пурсамари лозима ва пайвастагии амалиѐтҳои исеҳсолӣ, дар 

маҷмӯъ механиконию автоматикунонии истеҳсолот ба даст оварда 

шавад. Аз ин хотир, электрикунонӣ дар пайвастагӣ бо автоматикунонӣ 

имкон ба вуҷуд оварда метавонанд, ки якбора афзоиши маҳсулнокии 

меҳнат таъмин гардад.  

  Электрикунонии васеи соҳаи кишоварзӣ, асоси механикунонӣ, 

автоматикунонии комплексии равандҳои истеҳсолӣ, беҳдошти шароити 

меҳнату маишат, муваффақ шудан ба фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ 

дар баробари сарфи ками меҳнат барои истеҳсоли он, ба ҳисоб меравад25. 

Раванди фаъолияти муътадили иқтисодиѐти кишвар, аз ҷумла КАС, 

натанҳо ба сатҳи рушд ва дараҷаи баланди фаъолияти соҳаҳои моддии 

истеҳсолот, ҳамчунин таъмини пурраи талаботи онҳо дар истеҳсолоти 

ѐрирасон маънидод мегардад.  

                                                           
24 Баутин, В.М. Энергетика для села. (Беседы с полевым консультантом ИКС) / В.М. Баутин, В. В. 

Лазовский. - М.: ФГНУ Росинформагротех, 2002.-184 с.  

25 Аттоев С. К. Монография. Самаранокии иқтисодии барқкунонии кишоварзӣ. Душанбе.”Ирфон”.- 

2013. Саҳ. 78-97. 
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Сохторҳои истеҳсолоти вилояти Хатлон бештар ба хизматрасонии 

соҳаи саноат муайян шудаааст. Ба рушди сохторҳои соҳаи кишоварзӣ 

бошад, чандон эътибори лозима зоҳир намегардад.  
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                                                       Расми 3. Таркиби энергетикаи барқии деҳот 

Ин соҳа дар  фаъолияти худ  яке аз аввалинҳо шуда, ба вазъи 

буҳронӣ иқтисодӣ  рӯ ба рӯ гашта, айни замон нисбат ба соҳаи саноат дар 

ҳолати басо ногувор қарор дорад. Ҳарчанд имконоти инкишофи соҳаи 

кишоварзӣ басо калон аст. 

Кам гардидани маблағгузориҳо ба сохтори истеҳсолӣ пеш аз ҳама 

ба субъектҳои махсусгардондашуда таъсир расонид. Аз ин рӯ, 

ташкилотҳои кишоварзӣ кушиш доранд сохтори истеҳсолоти дохилаи 

худро ба хотири дар ихтиѐри худ доштани даври технологии истеҳсолии 

анҷомѐфта, васеъ намоянд26. 

Бо назардошти пайвастагии рушди истеҳсолоти асосӣ ва ѐрирасон 

ба мақсад мувофиқ мебуд, ки инкишофи баробари зерсохторҳои 

истеҳсолӣ ва истеҳсолоти моддӣ пешниҳод гардад. Маҳз шарти 

“баробар” дар тасвияи зинаҳои гузариш ба рушди устувор дар минтақа 

халалдор мешавад. Пайвастагии зичи байни соҳаҳо, ки сохтор ва 

истеҳсолоти модии минтақаро ташкил медиҳанд, проблемаи муайнкунӣ 

ва нигоҳдошти таносуби сохторҳои лозимаро байнашон тезутунд 

мегардонад. Вайронсозии таносуби сохторӣ ба зарарҳои моддӣ оварда 

расонда, рушди умумии нафъовари иқтисодиѐти минтақаро коҳиш 

медиҳад.                           

Барои таъсиси системаи лозимаи сохтори истеҳсолии муносибатҳои 

бозаргонии ҷумҳурӣ, лозим аст, дар рушди субъектҳои зерсохторӣ бо 

субъектҳои воқеии бахши иқтисодӣ таносуб риоя шавад.    

Системаи энерегетикаи барқӣ ба болоравии хусусиятҳои сифатии 

истеҳсолот, пастшавии хароҷоти тиҷоратӣ  (трансакционный) ва 

афзоиши нафъноки робитаҳои байнисоҳавӣ бояд мусоидат намояд. 

                                                           
26  Глотов, А.В. Подходы к формированию инвестиционной стратегии региональной энергокомпании 
/ А.В.Глотов // Энергетик. - 2004. - № 8. – С.26-29. 
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Энергетикаи барқӣ дар рафти инкишофи илмию техникӣ имкон медиҳад, 

заминаи моддию техникии соҳаи кишоварзӣ мукаммал гардонида шавад. 

Аз ин рӯ, дар ташкил ва технологияи истеҳсолот тағйирот сурат гирифта, 

гузариш ба асоси саноатӣ, натанҳо истеҳсолоти худи соҳаи кишоварзӣ, 

ҳамчунин соҳаҳои хизматрасонии онро низ дарбар мегирад. Энергетикаи  

барқӣ ба истеҳсолоти моддӣ, бо тағйирот ба асоси техникии он таъсир 

мерасонад27.        

Бартараф намудани буҳрон дар соҳаи кишоварзӣ на танҳо бо 

таъмини он бо техникаю таҷҳизоти нав, балки ба таври самаранок 

истифода бурдани захираҳои сӯзишворию энергетикӣ ҳам низ алоқаманд 

аст. Зеро вазни қиѐсии онҳо дар сохтори арзишии маҳсулоти зироаткорӣ 

ва чорводорӣ пайваста афзоиш дорад. Таъминот бо захираҳои 

энергетикию сӯзишворӣ ва истифодаи самараноки онҳо дар зинаи 

ҳалкунанда ҳангоми гузариш ба технологияҳои самараноки сарфаи 

энергетикӣ таъсир мерасонад28.   

Гузариш ба иқтисоди бозаргонӣ, ки ба ҳамтаъсиррасонӣ ва 

пайвастагии якдигари ҷузъҳои механизми талабот, таклифҳо асос 

ѐфтааст, нархҳо ба нигоҳи ҷоришуда, ба нафъи иқтисодии истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ дигаргуниҳои ҷиддӣ ворид месозад.  

Таҳлили сарчашмаҳои адабӣ 29,30 ,31,32 ,33,34,35 имкон медиҳад, муайян 

шавад, ки маҳсулнокии меҳнат ба дараҷаҳои калидии иқтисоди 

                                                           
27  Аттоев С. К. Монография. Самаранокии иқтисодии барқкунонии кишоварзк. 

Душанбе.”Ирфон”.- 2013. Сац. 85. 
 
28 Сырых, Н.Н. Эксплуатачия сельских электроустановок / Н.Н.Сырых. -М.: Агропромиздат, 

1986. 
29  Баканов, М.И. Теория анализа хозяйственной деятельности / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. 

- М.: Финансы и статистика, 2003. 
30  Бассовский, Л.Е. Комплексный экономишеский анализ хозяйственной деятельности / Л.Е. 

Басовский. - М.: Инфра - М, 2004. - 336 с. 
31  Кошетков, А.И. Экономика предприятия. Ушебное пособие. Издание второе, 

переработанное и дополненное. - М.: ИПАК, 2003 
32  Савичкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 5 — е изд. / Г.В. 

Савичкая. - Минск: ООО «Новое знание», 2004 
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бозоргонӣ тааллуқ дошта, бевосита ба натиҷаҳои ниҳоии инкишофи 

истеҳсолоти ҷамъиятӣ дар маҷмӯъ ва ба ҳар як ташкилот дар алоҳидагӣ 

вобастааст. Дар намуди умумии бештар самари иқтисодии истеҳсолот, 

таносуби миқдории ду бузургӣ - натиҷаи фаъолияти хоҷагидорӣ ва сарфи 

истеҳсолиро дар назар дорад. Моҳияти масъалаи афзоиш ѐфтани 

маҳсулнокии истеҳсолот дар зиѐд намудани натиҷаҳои иқтисодӣ барои 

ҳар як хароҷоти ҷудогона, дар раванди истифодаи захираҳои мавҷуда, 

иборат мебошад.  

Дар шароити муносибатҳои бозаргонӣ самараи истеҳсолот, 

таъмини шумори зиѐди маҳсулотро ба ҳисоби ҳар як корманд, ҳангоми 

мавҷуд будани захира ва баровардани хароҷоти воситаҳои 

истифодашуда дар истеҳсолотро мефаҳмонад36. 

Самараи иқтисодии истеҳсолот дар шароити кунунӣ бо таъсири 

омилҳои гуногун: табиию биологӣ, ташкилию идоракунӣ, техникию 

технологӣ ташкил меѐбад. Вайрон ѐ тағйир додани яке аз онҳо ба 

пастшавии самаранокӣ ва ноустувории он оварда мерасонад 37. 

Дар ҳалли масоили хушоянди истифодаи нерӯи барқ аҳамияти 

муҳимро дараҷаи иқтисодӣ чун “Самаранокии энергетикӣ” касб мекунад. 

Он зиѐд намудани натиҷаи ниҳоии истеҳсолотро, ҳангоми хароҷоти 

захираҳои энергетикии ба қайд гирифташуда, маънидод месозад.  

Дараҷаи мазкур хусусияти объективӣ дорад. Бо ѐрии он  алоқаҳои 

сабабноку натиҷадор, тамоюли тағйироти нишондиҳандаҳои сарфи 

нерӯи барқро метавон муайян кард. Бо ибораи дигар, он муносибатҳои 

                                                                                                                                                                                           
33 Сафронов, Н.А. Экономика предприятия: Ушебник / Под ред. проф. Н.А. Сафронова. - М.: 

Юристь, 2002 
34  Комилов С.Ҷ.,Низомова Т. Д. Иқтисоди корхона.- Душанбе-“ Диловар”-ДДМТ.,2001.-238 

сац. 
35 Пириев Ҷ . С., Исайнов Ҳ . Р., Давлатов Қ .Қ ., Тағоев Ҷ. Ҳ . Иқтисодижти кишоварзк – 

Душанбе:”Ирфон”, 2005.-273 сац. 

 
36 Комилов С. Ҷ., Давлатзод У. Иқтисодиѐти  корхонаҳо.- Душанбе-“ Диловар”-ДДМТ.,2000.-135 саҳ. 
37  Лезина, М Л. О соотношении цен на продукцию и ресурсы сельского хозяйства / М.Л. Лезина, В .А. 
Трегубов // Экономика сельскохозяйственных предприятий. - 1999. - № 5. с.25-28. 
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истеҳсолиро хилофи истифодаи босамари захираҳои энергетикӣ барои 

истеҳсоли маҳсулот (корҳои анҷомдода, хизматрасониҳо) инъикос 

месозад. Он далел воқеият шуда метавонад, ки афзоиши маҳсулоти 

кишоварзӣ то 1%, хароҷоти захираҳои энергетикиро то 2-3 % афзоиш 

медиҳад.      

Нишондиҳандаҳои калидии  самаранокии энергетикӣ дар сатҳи 

минтақаҳо ғунҷоиши энергетикии қиѐсии иқтисодиѐти минтақаҳост. Аз 

бисѐр ҷиҳат бевосита аз як қатор омилҳо: муайянкунандаи сохтори ҳаҷми 

умумии маҳсулоти минтақа, сохтор ва ҳаҷми истеҳсолоти саноатӣ, ҳиссаи 

истифодаи аҳолӣ аз захираҳои энергетикию сӯзишворӣ, соҳаи 

коммуналию маишӣ ва буҷавӣ, истифодаи пурсамари нерӯи барқ дар 

субъектҳои сершумори хоҷагидорӣ, вобастагӣ дорад.  

Консепсияи энергетикии истеҳсолоти пурсамари кишоварзӣ дар 

принсипҳои зер замина мегирад: 

     - барои дарѐфти захираҳои пайдоишашон сунъӣ, ки дар истеҳсолот 

истифода мешаванд, энергияи таҷассумѐфта сарф мегардад; 

     - дар маҳсулоти ниҳоӣ, натанҳо нерӯи бевосита, балки сарфшуда низ 

илова мегардад; 

     - имкони муқоисаи натиҷаи ниҳоӣ (дар ягонагии табиӣ, арзишнок ѐ 

энергетикӣ) ва сарфи энергия 38. 

Дар проблемаи самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ мавқеи 

муҳимро муайян намудани меъѐри он ишғол мекунад. Меъѐри 

самаранокӣ, меъѐре, ки ҷомеа (ѐ молистеҳсолкунандаи алоҳида) барои 

муайян намудани дараҷаи  нафъовари истифодаи захираҳои энергетикӣ 

барои истеҳсоли маҳсулот ба он муносибат дорад. Меъѐри умумии 

истифодаи пурсамари захираҳои энергетикӣ дар афзоиш ѐфтани 

                                                           
38Одинаев Ш. Т., Аминова Ф. Самаранокии фаъолияти истењсолоти кишоварзї- асоси таъмини ањолї 

бо мањсулоти озуқаворї мебошад. // Наука новые технологии и инновации  Кыргызстана 

(Республиканский научно- теоретический  журнал). Бишкек.-2016,  №12, 2016.саҳ. 119-124.  
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самаранокии истеҳсолот ба ҳисоби ҳар як корманд, ки дар истеҳсолоти 

кишоварзӣ бунѐд ѐфтааст, иборат аст39 . 

Меъѐри умумии бештари таъминоти энергетикӣ дар соҳаи 

кишоварзӣ, ин ивази меҳнати зинда (нерӯи инсон) бо меҳнати 

таҷассумѐфта мебошад (аз ҷумла, нерӯе, ки дар натиҷаи истифодаи 

партовҳо аз захираҳои энергетикӣ тариқи воситаҳои энергетикӣ). 

Пайвастагӣ байни энергетикаи барқӣ ва соҳаи кишоварзиро дар 

маҷмӯъ аз рӯи нишондиҳандаҳои зерин таҳлил  кард:     

     - истифодаи қувваи барқ дар истеҳсолоти кишоварзӣ аз рӯи системаи 

нишондиҳандаҳо маънидод мегардад. Зимнан, истифодаи қувваи барқ 

барои як нафар корманд ѐ ин ки доштани қувваи барқ,  асосӣ маҳсуб 

меѐбад. Зеро сарфи қувваи барқ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, 

ба шумораи шуғл машғул будан дар соҳаи кишоварзӣ мансуб дониста 

мешавад; 

     - барои ҳар як ташкилот андозаи ченак истеҳсоли маҳсулоти умумӣ 

маҳсуб меѐбад. Лек нишондиҳандаи мазкур дар шакли тоза маҳаки 

самаранокии фаъолият ва инкишофи иқтисодии ташкилот ҳисобида 

намешавад. 

Бо мақсади таҳлили павастагӣ байни энергетикаи барқӣ ва соҳаи 

кишоварзӣ мувофиқ мебуд, агар нишондиҳандаи арзиши маҳсулоти 

умумӣ ба сари ҳар як корманд, бо пул ифода ѐбад.  

Бо фаъолиятнокӣ байни нишондиҳандаҳои мазкур ду пайвастагӣ 

мавҷуд аст:  

     1. мустақиман – таъсири таъминнокӣ бо барқ ба сатҳи рушди 

иқтисодии ташкилот; 

    2. бозгашт -  таъсири рушди иқтисодии соҳаи кишоварзӣ ба сатҳи  

таъминнокӣ ба нерӯи барқ. 

                                                           
39  Назарзода  А. Г., Беҳрузи  М. Ҳолати кунунии нерӯи барқ ва таъмини нерӯи барқ дар КАС-и 

Тоҷикистон. //Паѐми  Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иқтисодӣ. - Душанбе, 2013. 
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Хусусияти ихтилофоти ин муносибатҳо тавассути таъсири 

таъминот бо барқ дар сатҳи рушди иқтисодии  ташкилоти соҳаи 

кишоварзӣ, ки барои он усулҳои методӣ истифода мегардад. Таъминот 

бо барқ, бо истифодаи қувваи барқ дар соҳаи кишоврзӣ, ки дар навбати 

худ миқдори сарфи қувваи барқ, барои эҳтиѐҷи истеҳсолӣ ва равандҳои 

хизматрасонию ѐрирасон маҳсуб меѐбад, маънидод мегардад: 

Q3 = Qsn + Qse (J), ки истифодаи қувваи барқ дар соҳаи кишоварзӣ 

ҳамагӣ Q3 аст; 

Q3n – истифодаи қувваи барқ барои истеҳсоли маҳсулоти кишварзӣ 

Q3B – истифодаи қувваи барқ дар равандҳои хизматрасонӣ ва ѐрирасон, 

айни замон ҳаҷми истеъмол дар нишондиҳандаҳои табиӣ, чун истифодаи 

пурсамари қувваи барқ маҳсуб намеѐбад. Зеро барои таҳлили 

маҳсулнокии истеҳсолот, коркарди маҳсулот ба ҳисоби як нафар одам 

ифода меѐбад. Аз ин ҷониб пешниҳод мегардад, ки таъминот бо барқ 

тавассути шумори кормандон ҳисобида шавад. Ба формулаи 1 шумори 

кормандонро ворид намуда, онро тағйир медиҳем. Пайвастагии 

таҳлилѐфта чунин шакл мегирад:  

                                          Nc x fQ эп QBB 

  Ncp  \ Ncx , ки истифодаи қувваи барқ дар соҳаи кишоварзӣ ҳамагӣ Q3 

аст; 

 Ncp – шумори солонаи кормандон ба ҳисоби миѐна; 

Ncx – дар истеҳсолоти кишоварзӣ банд мебошанд; 

Q3n – истифодаи қувваи барқ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ; 

Q3B – истифодаи қувваи барқ дар равандҳои хизматрасонию ѐрирасон.  

Нишондиҳандаи аввал шумораи бевоситаи дар истеҳсолоти 

кишоварзӣ, аз шумори умумии кормандони ташкилот банд бударо 

нишон медиҳад. Аҳамияти ин нишондиҳанда тӯли вақт кам тағйир 

меѐбад (танҳо дар ҳолати начандон дигаргуншавии тахассуси ташкилот).  

Истифодаи қувваи барқро дар корҳои хизматрасонию ѐрирасонӣ ба 

ҳисоби шумораи кормандони дар истеҳсолоти кишоварзӣ банд буда,  
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метавон шартан чун хароҷотҳои доимӣ маънидод кард. Вай аз шумораи 

ба истеҳсолот хизматрасонанда, назаррас намудани он бо васоити 

барқкунонидашудаи меҳнат, асбобу таҷҳизоти гуногун, ки қувваи барқро 

истеъмол менамоянд, вобаста аст. Дар ояндабиниҳои  дарозмуддат 

тағйироти нишондиҳандаи мазкур, бо ҷорӣ намудани дастовардҳои 

илмию техникӣ метавонад каме тағйир ѐбад. Дар ояндабиниҳои 

кӯтоҳмуддат (5-7 сол) аҳамияти ин нишондиҳанда қариб бе тағйир 

мемонад. Аз ин хотир, онро шартан доимӣ ва бетаъсир ба сарфи умумии 

қуввваи барқ метавон қабул кард.  

Сарфи қувваи барқ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 

қатори иштирокчиѐни банд буда, дар истеҳсолоти  кишоварзӣ ворид 

шуда, тавре ишора ѐфт, бо барқ мусаллаҳ будани меҳнат ба шумор 

рафта, дар формулаи овардашудаи шакли 2  асосӣ маҳсуб меѐбад.  

Дар шакли табиию молии меъѐри самаранокии истифодаи қувваи  

барқ инъикоси худро дар паст намудани сатҳи хароҷоти захираҳои 

энергетикӣ меѐбад. Дар ин маврид шакли самараноки табиию молӣ ва 

арзишӣ бо ҳам пайвастаанд. Кам намудани хароҷоти захираҳои 

энергетикӣ, талафи он ҳангоми интиқолдиҳӣ (супурдан) ба шабакаҳои 

барқии дахлдор ба сарфаи хароҷот дар тамоми зинаҳои истеҳсол 

(дастрасӣ, интиқол ва истифода) оварда мерасонад 40.  

Аз меъѐрҳои умумӣ, меъѐрҳои алоҳидаи самаранокии захираҳои 

энергетикӣ барои истеҳсоли намуди мушаххаси маҳсулот дар раванди 

амалисозии истеҳсолот падидор мегардад. Дар ин маврид мувофиқасозӣ 

ва мартаботи меъѐрҳо  бояд таъмин гардад.  

Ба мақсад мувофиқ аст, агар самараи потенсиалӣ (меъѐрӣ) ва 

воқеии энергетикии истеҳсоли намуди муайяни маҳсулот, соҳа 

(растанипарварӣ, чорводорӣ), истеҳсолоти кишоварзӣ дар маҷмӯъ, 

                                                           
40

Михайлов А. Автономное или чентрализованное энергоснабжение? Граничы 

экономишеской эффективности / А.Михайлов, Г.Сухарь // Новости электротехники. - 2006. - 

№ 2. - С. 4-8.  
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муайян гардад. Самараи потенсиалиро бо таносуби ҳаҷми потенсиалии 

истеҳсоли маҳсулот ва меъѐрҳои харҷи энергия метавон муайян кард. 

Потенсиали воқеиро бошад, бо таносуби маҳсулоти истеҳсолшудаи воқеӣ 

ва харҷи воқеии қувваи барқ  муайян кардан мумкин аст41.     

    Меъѐри бештар маъмули фаъолияти пурсамари ташкилот нишонди-

ҳандаҳои  фоиданок (даромаднок)-и маҳсулнокии меҳнат, ҳамчунин ҳаҷ-

ми қувваи сарфшуда барои истеҳсоли маҳсулот маҳсуб меѐбад42,43 .  

      Нишондиҳандаҳои фаъолияти нафъовари ташкилот вобаста аст, аз 

омилҳои тартиби аввал - даромад, пули савдо ва арзиши маҳсулоти 

фурӯхташуда вобаста аст. Аммо ба арзиши маҳсулоти фурӯхташуда 

хароҷотро барои нерӯи харидашуда илова месозанд. Ҳамин тавр, 

хароҷот барои нерӯи барқ омили тартиби дуюм барои нишондиҳандаҳои 

даромаднокии  ташкилот ба ҳисоб меравад. Даромад аз фаъолияти оддӣ 

вобаста аст, аз ҳиссаи харҷ барои нерӯи барқ, аз ҳаҷми умумии хароҷот, 

ки харҷҳои мустақиман маҳсуб меѐбанд44,45.  

Нафъи энергетикӣ натиҷаҳои қаноатбахш дар шакли кам кардани  

сарфи қиѐсии расонандаҳои барқ барои истеҳсоли маҳсулот ҳисобида 

мешавад. Ин гуна нафъ дар сатҳи ташкилоти кишоварзӣ дар муқоиса бо 

техникаю технологияе, ки иваз мешавад, муайян мегардад. Вай дар 

фазою вақт маҳдуднок ба ҳисоб меравад. Чунки онро дар ташкилоте, ки 

                                                           
41  Чиркова И.Г. Территориальное регулирование рынка энергетишеской продукчии для 

сельского хозяйства / И.Г. Чиркова // Государственное регулирование сельского хозяйства: 

кончепчии, механизмы, эффективность. - М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова «Энчиклопедия 

российских деревень». - 2005. 
42 Баканов, М.И. Теория анализа хозяйственной деятельности / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. 

- М.: Финансы и статистика, 2003. 
43   Савичкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 5 — е изд. / Г.В. 

Савичкая. - Минск: ООО «Новое знание», 2004. 
 
44 Баканов, М.И. Теория анализа хозяйственной деятельности / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. 

- М.: Финансы и статистика, 2003. 
45  Савичкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 5 — е изд. / Г.В. 

Савичкая. - Минск: ООО «Новое знание», 2004. 
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васоити истеҳсолотро истеҳсол карда ва нафъро дар истифодабарандаи 

ин восита метавонад пӯшонад, сарфи қувваи  барқ маънидод намесозанд.  

Хароҷотро дар соҳаи кишоварзӣ мустақиман, ки ба иҷроиши корҳо 

бевосита дар соҳаи кишоварзӣ вобаста аст (меҳнати зинда, сӯзишворӣ, 

нерӯи барқ, тухмӣ) ва бавосита (истеҳсоли техника, нуриҳои минералӣ, 

дорувори заҳрогин, масолеҳи бинокорӣ ва ғайра) ҷудо месозанд. 

Истеҳсоли энергия, ки ба ин восита ворид шудааст, ба маҳсулоти 

ба даст овардашуда, муддати як даври истеҳсолӣ (нуриҳои минералӣ, 

дорувори заҳрогин) ѐ даврҳои зиѐд (мошинолоти кишоварзӣ, иморатҳои 

сохтмонӣ) гузаронида мешавад. Нафъи истифодаи он бо ғунҷоиши 

энергия, яъне муносибати қувваи сарфшуда барои истеҳсолот бо 

нигоҳдошти он дар маҳсулоти ба дастоварда, ифода мегардад.  

Истеъмлоли қувваи барқро дар истеҳсолоти кишоварзӣ метавон 

чун системаи нишондиҳандаҳо маънидод намуд, ки ба он шумораи 

мавҷудият (таъминнокӣ): иқтидор ва бо қувваи барқ  мусаллаҳ будани 

меҳнат, коэффисенти афзоиши мусаллаҳ бо қувваи барқ,  таъминнокӣ бо 

қувваи барқ, саршории меҳнат бо қувваи барқ; потенсиали энергетикии 

ташкилот; нишондиҳандаҳои истифодабарӣ: ҳарорати сӯхтан, сарфи 

соатии сӯзишворӣ, саршории меҳнат бо энергия, коэффисенти бо энергия 

банд будан ва ғайра; нишондиҳандаҳои истифодабарӣ (бо натиҷа): 

коэффисенти фаъолияти нафънок, ғунҷоишнокии барқии раванди 

технологӣ (истеҳсоли маҳсулот), додани қувваи барқ ва ғайра. Барои 

дарѐфти роҳҳои афзоиш бахшидани маҳсулнокии истеҳсолоти соҳаи 

кишоварзӣ, лозим аст маҷмӯи  чораҳоро доир ба таъминоти барқӣ 

муайян кард (расми 4) 46,47 . 

 

 

                                                           
46 Водянников, В.Т. Экономика и организация сельской электроэнергетики / В.Т.Водянников. -М.: 
Лада, 2002. - 352 с 
47  Рамашкевич И.А., Шувалов A.M., Матросов Н.Д. и др. Справочник энергетика хозяйств и 
предприятий АПК. - Минск: Ураджай, 1987. 
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Расми 4. Системаи захираи барқ дар КАС  

Принсипҳои асосии амалисозии системаи самараноки таъминсозии 

қувваи барқ ва сарфаи нафъовари қувваи барқ дар КАС, бо ҳисоби 

муносибатҳои бозаргонӣ ва идоракунии давлатӣ инҳоянд: 

      - таъминоти боэътимод ва сифатноки қувваи барқ ба 

молистеҳсолкунандагони деҳот; 

СИСТЕМАИ ЗАХИРАИ БАРҚ ДАР  

КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТӢ 

(КАС) 

Фонди захираи 
энергия 

Механизми 
иқтисодии 

захираи барқ 
нергосбережени

ииииия 

Мукаммалсозии 
сохтори ЗЭС дар 

минтақаҳо 

Барномаи илмию 

техникӣ  

Чорабиниҳои 
ташкилию 
технологӣ 

Механизми 
ҳуқуқию 
меъѐрӣ 

Бунѐди маркази 
технологии 

васоити 
технологӣ 

Истифодаи 
дубораи 

захираҳои 
энергетикии 

ашѐи маҳаллӣ 

Андоз ва қарзҳои 
имтиѐзнок ба 
ташкилотҳои 

истеҳсолкунандаи 
техникаи 

захиракунандаи 
энергия ва 

истидабарандаи 
он 

Нархҳои 

имтиѐзнок ба 

маҳсулот ва 

тарофаҳои ЗЭС 

ҳангоми вориди 

чорабиниҳои 

захираи энергия 

Маркази 
илмию техникӣ 
оиди захираи 

энергия 

Тарофаҳои 
гуногун оиди 

назорат ва 
ҳисобу китоби 

захираҳои 
энергия 

Меъѐрҳои 
истеъмоли 

қувваи барқ, 
стандартҳо, 

сертификатҳо 
ва таҷҳизот 

Бунѐди 
васоити 

энергетикаи 
хурд ва 

навъҳои нави 
сӯзишворӣ 
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      - муносибкунонии сохтори тавозуни энерегетикӣ маҷмуан дар КАС ва 

минтақаҳои ҷудогона, ки пайвастагии самаранок ва алоқамандии 

байниҳамдигарии истифодаи захираҳои энегегетикиро бо захираҳои 

ҷумҳурӣ дар назар дорад;  

    - пайвастагии манфиатҳои истеҳсолкунандагон, дастраскунандагон ва 

истеъмолкунандагони қувваи барқ дар асоси шартномаи баробарҳуқуқӣ;      

     - баргузории сиѐсати маблағгузорӣ, андозбандӣ ва қарздиҳӣ, ки 

амалисозии чорабиниҳои сарфаи қувваи барқро тақвият медиҳанд;  

    - ташкили назорати нафъбахш ва ба ҳисоботгирии қувваи барқ ва ҳар 

чи тезтар дар иншооти гуногуни кишоварзӣ ворид намудани он48. 

Потенсиали иқтисодии сарфи қувваи барқ дар КАС  чун имконоти 

техникӣ ва иқтисодии мақсадноки паст намудани истифодаи қувваи барқ, 

бе кам кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишварзӣ, бо роҳи 

амалисозии чорабиниҳои сарфаи он ва бо ин восита баланд бардоштани 

фаъолияти пурсамари бахши кишоварзии иқтисодиѐт, муайян 

мегардад49.  

Дар ҷадвали 1.3.1. самтҳои асосӣ ва чорабиниҳо нисбати сарфаи 

нерӯи барқ, бо баҳодиҳии миқдории он, маҷмӯан дар Тоҷикистон  

пешниҳод мегардад50.   

       Ошкорсозии захираҳои баландбардории самараи иқтисодию 

энергетикии истеҳсолоти кишоварзӣ ба муътадил шудани шароити  

иқтисодию иҷтимоӣ ва афзудани бехатарии иқтисодии минтақа мусоидат 

менамояд. Ҳамин тавр, истифодаи муносибати системавии энергетикӣ ба 

масоили баланд бардоштани истеҳсоли нафъовари маҳсулоти 

кишоварзӣ, имкон медиҳад интихоби қарори нақшаи оптималӣ ѐ 
                                                           
48 Кузьменко, В.В. Организационно-экономический механизм энергосбережения в АПК региона / В.В. 
Кузьменко. - Ставрополь, 2000. 
49 Петров Г.Н, Леонидова Н.В., Сулейманов А. Опыт эксплуатации энергосистемы Таджикистана в 
современных условиях. Энергоэффективность и энергосбережение. Экономика Таджикистана. Стратегия 
развития. №3, 2002. - 180 с. 
50  Атоев С.    К.  Электрообеспечения сельских территорий – основа   устойчивого развития сельского 
хозяйства Таджикистана. Диссертация  на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 
Душанбе.- 2010. 163с. 
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технологӣ, ки ба зиѐд гардидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва паст 

намудани харҷи истеҳсолот барои таъмини васеъкунонии истеҳсолот 

нигаронда шудааст, мусоидат намояд.  

 
Ҷадвали 1.3.1                                                                                                             

Самтҳои асосӣ ва чорабиниҳо доир ба сарфаи  

қувваи барқ дар соҳаи кишоварзӣ  

Самтҳо Чорабиниҳо нисбати сарфаи қувваи 

барқ 

Имконоти 

сарфаи қувваи 

барқ, млрд. 
кВт - соат 

1 2 3 

Камшавии талафот дар 

шабакаҳои барқӣ  
 
 

Мувофиқ намудани шабакаҳо, баро-

барсозии буриши ноқилҳо; истифо-

дабарӣ барои интиқоли шиддати 
баданд 110/35/0,4 кВ 

2,0 

Ҷорӣ намудани  тех-

нологияҳи барқии сар-

факунандаи нерӯ бар 

ивази анъанавиҳо (меха-

никӣ ѐ гармӣ) дар  

истеҳсолоти кишоварзӣ  

Ҷорӣ намудани таҷҳизоте, ки усулҳои 
электрофизикиро барои тоза ва ба 

навъҳо ҷудокунии тухмиҳо амалӣ 
месозад;  

СВЧ - хушккунии ашѐҳои хоҷагии 

деҳот; гармкунаки инфрасурхи 

ҷавонаҳо; таъсири ҷараѐни кам ба 

сабзавот ҳангоми нигодошт, истифо-

даи усули безараргардонӣ дар рафти 

хушккунии хӯрокаи чорво; таъсири  

электроимпулсӣ ба алафҳои бегона 

барои нобудсозии онҳо ва даравидан 

барои тезонидани хушккунӣ   

3,0 

Ташкили истифо-

дабарии таҷҳизоти бар-

қию энергетикӣ, ҳам-
чунин таъмири сари-

вақтӣ ва бо босифат  

Ташкили хизматрасонӣ ба 

истифодабарии касбӣ барои омӯзиши 

ҳайати кормандон; ҷорисозии 

системаи таъмири нақшавию 

огоҳикунандаи таҷҳизот  

2,5 

Ҷорӣ намудани система 

ва таҷҳизоти гармию 

равшанидиҳандаи 

сарфакунандаи нерӯи 

барқ ва дигар воситаҳои 

техникӣ  
 

Воситаҳои нави техникии 

сарфакунандаи нерӯи барқ, системаҳои 

аккумулятсионӣ барои гармидиҳӣ ва 

обҷӯшонӣ  

3,5 

Амалисозии чорабини-

ҳои ташкилию техникӣ 

барои ба ҳисоб гириф-

тан ва сарфаи қувваи 

Ба ҳисобгирии воқеии сарфи қувваи 

барқ; системаи бисѐртарофаи ба 

ҳисобгирӣ; ҳавасмандгародонӣ барои 

сарфаи қувва ва ҷарима барои харҷи 

4,0 
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    Дар шароити кунунӣ қувваи барқ чун ҳалқаи асосии рушди заминаи 

техникию моддии соҳаи кишоварзӣ маҳсуб ѐфта, ба махсусгардонӣ ва 

муттамарказонии истеҳсолоти кишоварзӣ, ҳалли масоили иҷтимоию 

иқтисодии маҳалҳои аҳолинишини деҳот, ба афзоиши бахши 

кишоварзии иқтисодиѐт мусоидат менамояд.           

       Дар вазъи ба амаломада коркард ва илман асосноки чораҳои 

ташкилию иқтисодӣ нисбати бартараф намудани зиддияти манфиатҳо 

байни истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ва ташкилотҳои ба 

онҳо хизматрасонанда, лозим аст. Яъне муайян намудани робитаҳои боз 

ҳам наздики иқтисодию технологӣ байни онҳо, дар тамоми зинаҳои 

инкишофи ташкилот.   

        Дар шароити кунунӣ шакли қуллаи муттаҳидшавии 

молистеҳсолкунандагони соҳаи кишоварзӣ, ин кооператсия ва 

омезишѐбӣ, ки баҳри рушди истеҳсолоти кишоварзӣ ва ташкилотҳои 

хизматрасон, новобаста аз шакли моликият мусоидат мекунад, маҳсуб 

меѐбад.   

           Муваффақ шудан ба мақсади гузошташуда дар бахши кишоварзӣ, 

фаъолияти пурсамари КАС, аз ҳолати таъминот бо барқ дар соҳаи 

кишоварзӣ, ташкили механизми амалкунандаи хоҷагидорӣ барои тамоми 

ҷузъҳои таҳқиқоткунандаи система вобаста аст.           

 

 

 

 

 

 

барқ  барзиѐди он; васоити ба танзим-

дарории параметрҳои равандҳои 

электрикунонӣ ва харҷи қувваи барқ   

Ҳамагӣ    18,5 
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БОБИ 2. ТАЊЛИЛ, ВАЗЪИ ҲОЗИРА ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ  

ҚУВВАИ БАРҚ ДАР ДЕЊОТ 

2.1. Рушди гидроэнергетика ва наќши он дар таъмини ќувваи барќ 

Ба њамагон маълум аст, ки энергетика бунѐди иќтисодии њар як 

кишвар мебошад ва он метавонад ба сифати омили асосї, ки сатњи 

рушди љомеаро муайян мекунад, хизмат намояд. Баъзан њатто чунин 

нишондињандањои муњими иќтисодї, ба монанди маљмўи мањсулоти 

дохилии давлат на мустаќиман, балки аз рўйи болоравии истењсол ва 

истифодаи энергия ба њисоб гирифта мешавад.  

Рушди соњаи энергетика дар шароити њозира яке аз самтњои 

муњимтарини иќтисодї ба њисоб рафта, ояндаи тараќќиѐти кишварро 

муайян мекунад. Табиист ки чунин тараќќиѐт бояд дар асоси мувозинати 

воќеии байни талабот ва имконот сурат гирад. Энергетика як бахши 

муњими иќтисод буда, маъмулан муайян менамояд, ки бо кадом усул 

љомеа бо захирањои мањдуду камѐб барои кї ва чї хел истењсол 

менамояд. Аз сабаби он, ки дар шароити њозира дар љумњурї коркард ва 

истењсоли захираи нафт ва газ нисбатан дастнорас буда, сохтмони реак-

торњои атомї бо сабаби гаронарзиш будан ва ба муњити атроф таъсири 

манфї расонидан имконнопазир мебошад, аз ин рў солњои охир ба таври 

фаъол барои сохтану истифодаи сарчашмањои энергияи барќарорша-

ванда ва аз љињати экологї безарар (ба монанди офтобї, шамолї (бодї), 

геотермалї ва ѓайра) бештар ташвиќот бурда мешавад. Аз ин љост, ки 

шароити табиию географї ва релефии љумњуриро ба назар гирифта, сар-

чашмаи ягонаи коркарди кувваи барќ дар Љумњурии Тољикистон гидро-

энергетика мебошад.   

Чї хеле ки маълум аст, аз 527 млрд. Кв соат захирањои гидроэнерге-

тикии љумњурї, таќрибан 202 млрд. Кв соати он аз љињати техникї барои 

истифодабарї мусоид буда, аз нуќтаи назари иќтисодї манфиатнок -172 

млрд. Кв соати он мебошад. Иќтидори умумии захирањои 

гидроэнергетикии аз љињати техникї азхудшавандаи љумњурї бошад, дар 

њаљми 327 млрд. кВт соат арзѐбї мегардад, ки дар таносуби ќиѐсї 2100 



59 
 

 

њазор Кв соат ба 1 км квадратї масоњат ѐ ин ки 4180 млн. Кв соат ба 1 км 

кубї сарчашмаи дарѐњоро ташкил медињад51. Ба ин нишондињанда танњо 

давлатњои Гурљистон ва Ќирѓизистон наздикї мекунанд. Дигар 

давлатњои аъзои ИДМ аз ќабили Федератсияи Россия, Украина, Ўзбекис-

тон ва Ќазоќистон бошанд, нишондињандањои ќиѐсии ба њар як воњиди 

масоњаташон ростомада дањњо маротиба камтар аст.    

Ҷумҳурии Тоҷикистон агар аз рӯйи масоҳат (ҳудуд) дар ҷаҳон ҷои 

85-умро низ ишғол намояд ҳам, аз рӯйи захираҳои умумии имконпазири 

барқии энергетикӣ баъди Ҷумҳурии Чин, Федератсияи Россия, ИМА, 

Бразилия, Зоир, Ҳиндустон ва Канада дар ҷои 8-ум меистад ва потенсиал 

(иқтидорҳо)-и истеҳсолии қуваи барқ чӣ тавре ки дар боло қайд карда 

шуд, тақрибан дар ҳаҷми 527 млрд кВт- соат арзѐбӣ мегардад. Аз рӯйи ин 

нишондиҳанда Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Осиѐи Марказӣ  дар ҷои аввал  

истода, 70 % захираҳои гидроэнергетикии Осиѐи Марказӣ  ба ҳудуди он 

рост меояд, ки дар шароити ҳозира зиѐда аз 4 %-и он  истифода меша-

ваду халос.  

Дар маҷмӯъ, имкониятҳои таъмини бехатарӣ ва рақобатпазирии 

энергетикии Тоҷикистон ба захираҳои мавҷуда асос меѐбад. Дарѐҳои 

калонтарини мамлакат ба монанди Панҷ, Вахш, Оби Хингоб, Сурхоб ва 

ғайраҳо, ки ба ду ҳавзаи дарѐ, яъне Сирдарѐ ва Амударѐ якҷоя шуда 

иқтидорҳои калони гидроэнергетикиро ташкил медиҳанд.  

Бояд қайд намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз лиҳози бойгарии 

захираҳои об нисбатан бой аст. Зиѐда аз 50 %-и ҳаҷми солонаи сарчаш-

магирии дарѐҳои ҳавзаи баҳри Арал ба ҳудуди Тоҷикистон рост омада, 

ин захираҳо бо пиряхҳо, ки 8 %-и ҳудуди ҷумҳуриро фаро гирифтаанд, 

захираҳои калони обҳои нӯшокиро ташкил медиҳанд (дар маҷмӯъ 845 

млрд.м3). Бо нишондиҳандаҳои Ташкилоти давлатии Институти таҳқи-

қоти илмии Мелиоратсия ва захираҳои оби ҷумҳурӣ ба ҳиссаи ҳавзаи 

                                                           
51 Мухаббатов Х.М. Проблемы природопользования в горных регионах Таджикис-
тана,  Душанбе: «Дониш», 2015. - С. 154.  
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дарѐҳо 65,1 км3 ҳаҷми об, аз ин миқдор ба ҳудуди Тоҷикистон 52,2 км3, аз 

он ҷумла ба ҳавзаҳои дарѐи Aму -50,5 км3, дарѐи Cир -0,7 км3 рост меояд. 

Сарчашмаи асоси обгирии ин дарѐҳо аз ҳисоби дарѐҳои Панҷ, Вахш, 

Кофарниҳон ва Зарафшон суръат мегирад.  

Агар њолати самаранокии техникии сарчашмаи алоњидаи захира-

њои обро аз назар гузаронем, вазъият дигаргуна сурат мегирад. Ин њо-

латро дар мисоли дарѐњои бузурги Тољикистон, ба мисли дарѐи Панљ ва 

Вахш, дар муќоиса нисбат ба яке аз дарѐњои нисбатан калони Россия - 

дарѐи Волга дида мебароем. Барои тасдиќи ин гуфтањо факту раќамњои 

љадвали поѐниро аз назар мегузаронем (љадв. 2.1.1). 

                                                                                                 Љадвали 2.1.1. 

Тањлили ќиѐсии самаранокии захирањои гидроэнергетикии 

 дарѐњои Панљ, Вахш ва Волга 

 

Дарѐњо 

Дарозї, 

км. 

Иќтидор, 

млн. кВт 

Коркарди 
ќувваи 

барќ, млрд 
кВт.с. 

Иќтидори 
ќиѐсї,  

њаз. 
кВт./км. 

Иќтидори 

ќиѐсї,  

њаз. 

кВт./км. 

Панљ 1000,8 1000,8 11,4 100,0 11,4 

Вахш 691,0 691,0 8,4 74,1 12,2 

Волга  3690,0 3690,0 6,2 54,0 1,7 

 
Чї хеле ки аз нишондињандањои љадвал бармеояд, новобаста аз 

њаљми об ва дароз будани дарѐи Волга, он њам аз љињати иќтидор ва њам 

аз нуќтаи назари коркарди ќувваи барќ якчанд маротиба нисбати ба 

дарѐњои Панљ ва Вахш аќиб мемонад. Агар нишондињандаи иќтидори 

ќиѐсии дарѐи Волгаро тањлил карда бароем он гоњ ин нишондињанда ба 

њар як км њатто ќариб то 10 маротиба камтар аст. Дар охир гидроэнер-

гетикаи Љумњурии Тољикистон њам аз љињати самаранокиаш сарфако-

рона буда, арзиши аслии истењсоли ќувваи барќи обї таќрибан 0,4 цент 

барои њар як киловат-соат арзѐбї мегардад.    

Нуќтаи дигареро низ бояд ќайд намуд, ки њоло дар Тољикистон 

назар ба њамаи меъѐрњои љањонї ва њатто нисбат ба љумњурињои њамсояи 
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Осиѐи Марказї барои истифодаи ќувваи барќ нархњои аз њама нисбатан 

арзон ва дастрас муќаррар гардидааст. Нархи (тариф)-и миѐнаи неpўи 

барќ баробари 0,8 сент барои як кв/соат муќаррар карда шудааст 

(новобаста аз оне ки нархњои истифодаи ќувваи барќ аз аввали соли 2017 

баланд карда шуда барои ањолї 17 дирамро ташкил медињад). Дар њоле 

ки Ќирѓизистон айнан ба мисли мо шароит дорад, ин раќам баробари 1,7 

сент буда дар Љумњурии Ќазоќистон 3 сент барои як кв/соат муќаррар 

шудааст. Барои муќоиса ќайд менамоем, ки нархи миѐнаи як киловатт-

соат нерўи барқ ба аҳолї дар кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатњои 

Мустақил, аз он љумла Федератсияи Россия 38-40 дирам, Беларус 44-45 

дирам, Узбекистон 53-55 дирам, Арманистон - 80 дирам буда, дар 

Аврупо, аз љумла Дания, Олмон, Белгия ва дигарњо њатто 2,8-3 сомониро 

ташкил медињад. Ба ин нигоњ накарда, пардохти воќеии барои ќувваи 

барќ дар љумњурии мо аз 50-60 % зиѐд нашудааст.  

Ба забони иќтисоди бозорї гўем, пешнињод назар ба талабот зиѐд 

аст. Ба ќавле, нерўи барќи зиѐде дорему барои истифодаи он њаќќи 

пардохти онро талаб намекунем. Дар иќтисоди бозории воќеї зери 

мафњуми талабот ќобилияти пардохти талабот фањмида мешавад. Бино-

бар ин камчинї  (норасої)-и  нерўи  барќ дар  љумњурї,  ки  дар  санад-

њои расмї бисѐр ваќт дар њаљми 4 миллиард кВт/соат дар як сол (яъне 

беш аз 25 % коркард) нишон дода мешавад, дар асл сунъї мебошад. Он 

на аз рўйи ќобилияти пардохти талабот, балки мутобиќи хоњиши 

истифодабарандагон њисобу китоб мешавад. Яъне, агар имрўз дар 

љумњурї норасоии ќувваи барќ мављуд бошад, пас он натанњо камбудии 

ќуввaи барќи бепул аст. Ба фикри мо, он танњо баъд аз дар ин соња љорї 

кардани тартиботи зарурї аз миѐн меравад. Мисоли аниќу даќиќи чунин 

вазъият дар љумњурињои ИДМ ба мисли Ќазоќистон, Арманистон, Мол-

дова мебошад, ки дар миѐнаи солњои 90-уми асри гузашта, баъд аз љорї 

кардани интизоми сатњи молиявии истифодаи ќувваи барќ ду баробар 

кам шудааст.  

Тасдиќи дигари камбудии сунъии захирањои энергетикї дар љум-

њурї вазъи њозираи саноати истихрољи ангишт мебошад. Њатто дар 
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сурати њаљми ками истењсоли он ќисми зиѐди ангишти њосилшуда дар 

анборњо хоб буда, харидор надоранд. Баъзан чунин андешањо низ љой 

доранд, ки меъѐри пардохти ќувваи барќ барои мо ќобили истифода 

нест, зеро бисѐре аз корхонањо вазъи мушкили молиявї доранд, ањолї 

бошад моњонаи на он ќадар баланд мегирад (бо нишондињандањои соли 

2016 њадди аќали музди мењнат 400 сомониро ташкил медињад). Ба њамаи 

ин омилњо розї шудан низ ба маќсад мувофиќ нест, зеро тавре дар боло 

зикр шуд, дар љумњурињои њамсоя, ки шароити моро доранд, нархи ќув-

ваи барќ чанд баробар зиѐд аст.  

Бояд ќайд намуд, ки аз нуќтаи назари самараи миќѐсии соњањои 

нафту газ ва ангишт, њатто баъди ба даромади хуб ноил шудан дар 

шароити њозираи истихрољ онњо наметавонанд, ки барои рушди љиддии 

худ воситањои зарурї људо намоянд. Истењсоли ќувваи барќ аз њисоби 

захирањои обї нисбатан ба арзиши аслї на он ќадар гарон ба даст меояд, 

ки ин омил ба фурўш ва истифодаи он аз тарафи истеъмолкунандагон 

ќулай ва дастрас мебошад. Масалан, арзиши аслї барои тамоми 

силсилаи истењсол, њамлу наќл, таќсимот барои як кВт/соат аз 0,4 сент 

зиѐд нест. Бинобар ин, њатто аз рўйи нархи 1,0 сент барои як кВт/соат 

коркарди 15 млрд. кВт/соати имрўзаи барќ даромади умумии солонаи он 

$ 90 млн. мешавад ва минбаъд дар сурати болоравии нарх барои 

истифодаи ќувваи барќ мунтазам меафзояд. Дар натиља имконияти 

мусоид ба амал меояд, ки имкон медињад рушди минбаъдаи соњаи 

энергетикиро аз њисоби воситањои худї (масалан, барои сохтмони 

марњилаи аввали навбати якуми НОБ-и Роѓун $420 млн. ва барои 

бартамом сохтани он $3,4 млрд. маблаѓгузорї зарур њаст) таъмин 

намоем ва ба ѓайр аз он буљети давлатї аз њисоби андоз хеле ѓанї 

мегардад. 

Тањлили далелу раќамњо, нишон медињанд, ки дар њолати такрор-

истењсолкунии оддї, яъне набудани сохтмони НОБ-и нав  нархи як сент 

барои як кВт/соат фоидаи шабакаи энергетикиро ба $ 756 млн. ва 

андозро ба $ 504 млн. мерасонад, ки дар натиља даромади умумии ин 

соња ба $1,260 млн. баробар мешавад. Аз рўйи ин нарх ва фоидаи худи 

соња имкон ба амал меояд, ки навбати якуми марњилаи аввали НОБ-и 
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Роѓун сохта шавад, лекин дар сурати амалї кардани ин лоиња фоидаи 

худи шабакаи энергетика нисбатан кам мешавад (аз $756 то $ 419 млн.). 

Пардохти андоз афзуда (аз $ 504 то $ 579 млн.), даромади умумии ин соња 

низ коњиш меѐбад (аз $ 1260 то $ 999 млн.).  

Агар нарх то 2 сент барои як кВт/соат зиѐд шавад, имконият пайдо 

мешавад, ки НОБ-и Роѓун пурра аз њисоби маблаѓњои худї бунѐд гардад. 

Дар ин маврид, њамчуноне зикр намудем, дар нисбати такрористењсоли 

оддї фоидаи соњаи энергетика хеле кам шуда (аз $ 1344 то $ 2043 млн.), 

даромади давлат ба таври куллї меафзояд (аз $3360 то $3567 млн.). Ин љо 

табиист, ки ба тараќќии њар як намуди истењсоли ќувваи барќ (обї, 

офтобї, шамолї ва ѓ.) коркарди умумии нерўи барќ низ зиѐд мешавад, ки 

дар оянда барои амалї намудани он дастгирии бузурги молиявї аз 

тарафи давлат лозим аст. 

Аз њамаи ин гуфтањо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки бо 

чунин њаљми калони фоидаи андоз сиѐсати сармоягузории соњаи 

энергетика метавонад дар навбати аввал ба захирањои молиявии худї, 

яъне захира-њои дохилии гидроэнергетика такя намояд. Чунин 

муносибат љалби сармояи хориљиро истисно намекунад ва бо вуљуди ин 

бояд ќайд кунем, ки соњаи энергетика бояд фоидаовар бошад. Пас аз ин 

љалби сармояи хориљї натанњо имконпазир, балки бо камоли майл сурат 

мегирад, зеро бо кўмаки он љараѐни рушди соња ва мутаќобилан 

даромади иловагї таъмин мегардад. Ба андешаи мо, фаъолгардонии 

љалби сармоягузорињо чї аз дохил (буљети љумњурї) ва чї аз берун 

(љалби сармояи хориљї) на танњо самти умумиро муайян мекунад, балки 

барои дар оянда тањия ва коркарди барномањои мутобиќгардидаи рушди 

энергетика бо назардошти талаботи иќтисодиѐт, сиѐсати нархгузорї, 

андоз ва ѓайра асос мегузорад.  

Чи тавре, ки маълум аст, корхонањои соњањои гуногуни иќтисодиѐт, 

ки манбаъњои обро ба таври муштарак истифода мебаранд, маљмўи 

комплексии чорабинињои истифодаи самараноки захирањои обию 

энергетикиро ташкил медињанд. Аз ин љост, ки амалисозии истифодаи 
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оќилонаи захирањои обию энергетикии фонди захирањои обї, 

истењсолоти хољагии об, ки аз иншооти маљрои таъминкунандаи танзим 

ва таќсимоти минтаќавии љараѐни об, барќарорсозии манбаъњои об, 

иншоотњои гидротехникї, иншооти аз таъсири зараровари об њимояку-

нанда, гурўњи иншооти обистифодабарии технологию биологї ва 

иљтимої, инчунин тозакунию хориљ кардани обњои партобшаванда 

иборат аст, дарбар мегирад. Соњањои низоми истифодаи захирањои обию 

энергетикї бошанд аз рўи вазифа ба унсурњои таъминкунанда, 

истеъмолкунанда ва истифодабарандаи об таќсим карда мешаванд.      

Истеъмолкунандагони муњимтарини захирањои обї зироаткории 

обї (обѐрикунонї), обрасонии обњои ошомиданию хољагї ва соњаи 

саноат мебошанд. Истифодабарандаи асосии об дар Љумњурии Тољикис-

тон соњаи тавлиди нерўи барќи обї (гидроэнергетика) ба њисоб меравад. 

Инњо муњимтарин унсурњои таркибии захирањои обию энергетикї ба 

њисоб рафта, метавонанд дар ояндаи наздик стратегияи рушди миллии 

Тољикистонро муайян намоянд.  

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар маќолаи 

худ бо номи «Тољикистони соњибистиќлол 15-сола шуд» дар Фаслномаи 

илмии «Ирано-Славика», (Маскав, 2 (10), 2006) менависад, ки «…аз рўйи 

тањќиќи коршиносон, дар дунѐ захираи манобеи табиии сўхт ва монанди 

инњо рўз аз рўз коњиш меѐбад. Аммо Тољикистон дорои захирањои азими 

энергияи об аст ва ќодир хоњад буд, ки нерўи барќи арзон ва аз љињати   

иќтисодї даромаднок ва аз нигоњи экологї поку бехавфро содир кунад. 

Аз ин лињоз, мо ояндаи иќтисодии кишвари худро дар рушди соњаи 

гидроэнегетика мебинем».  

Истифодаи захирањои об дар 10-15 соли наздик ва ояндаи минбаъ-

да аз ноил гаштан ба рушди устувори иќтисодї, вазъи демографї, ташак-

кул ва татбиќи системаи стандартњои њаѐт, бењбудии тадриљии вазъи 

моддии ањолї ва рушди тамоми соњањои иќтисод вобаста мебошад. 

Болои њамаи ин, чї тавре ки маълум аст, дар оянда таъминоти бехатарии 

озуќаворї хеле тезутунд гардида, лозим мешавад, ки асосан аз њисоби 
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баланд бардоштани самаранокии заминњои мављуда, асосан обї ва 

азхудкунии заминњои барои обѐрикунонї мувофиќ ва ба 1,2 млн. га 

расонидани онњо масъалаи мазкур њаллу фасл карда шавад. Рушди соњаи 

саноат, махсусан саноати истихрољи маъдан ва коркард низ њаљми 

иловагии обро талаб менамояд. Аз ин нуќтаи назар, истифодаи 

захирањои обї бояд на камтар аз 19-22 км. кубї дар асоси барномаи 

рушди соњањои иќтисодиѐти Тољикистон муайян гардад ва бењтар мебуд, 

њангоми тањияи принсипњои нави обљудокунї (яъне лимити истифодаи 

захирањои обї) дар минтаќаи Осиѐи Марказї ин омил, албатта, ба 

назари эътибор гирифта мешуд.    

Низоми гидрологии табиии бисѐр дарѐњо бо сабаби танзими љара-

ѐни онњо вайрон карда шудааст. Аз ин рў, аз меъѐр зиѐд гирифтани оби 

дарѐњо барои гурўњњои биологї, хусусан дарѐњои хурди кўњї, ки он ба 

солњои камобї рост меояд, њолати ногуворро ба миѐн меорад. Бо маќ-

сади баланд бардоштани дараљаи мављудияти об ва устувории экологии 

дарѐњои хурд бо роњи анљом додани корњои ободонию техникї, љангал-

парварї, истифодаи як ќисми оби дарѐњои дигар, сохтмони обанборњо, 

сарбандњо ва соњилбандї барномаи махсус тањия намудан зарур аст. 

Бояд ќайд намуд, ки дар солњои охир сохтмони обанборњо дар њам-

ворињо, аз ќабили обанбори Ќайроќум боиси аз миѐн рафтани заминњои 

арзишноки кишоварзї, ногувор гардидани муњити экологї, бад шудани 

вазъи гирифтани об, аз љумла дар вилояти Суѓд пеш гардид. Аз ин рў, 

минбаъд обанборњо ва нерўгоњњои барќї дар ноњияњои кўњї тавре бояд 

сохта шаванд, ки аз истифода баромадани заминњои кишоварзї, кўчо-

нидани ањолии аз минтаќањои зериобмонанда ва оќибатњои экологї хеле 

кам рўй дињанд. Аз сабаби он ки обанборњои калони дорои нерўгоњњои 

барќї ањамияти минтаќавї доранд, њангоми ба имзо расонидани созиш-

номањои ду ва ѐ бисѐрљониба дар хусуси истифодаи маљмўи захирањои 

обию энергетикї зарарњои эњтимолї љињати љуброни минбаъдаи онњо аз 

тарафи манфиатдор бояд ба назар гирифта шаванд. 
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Њаллу фасли муаммоњои экологї, ки њангоми танзими гидротех-

никии љараѐни об ба вуљуд меоянд, ба тезтар љорї намудани пардохт 

барои истифодаи об чун захираи табиї, ки ќонунњои амалкунандаи Љум-

њурии Тoљикистон пешбинї менамоянд ва њамчунин манфиатњои миллии 

Тољикистон њангоми сохтмони иншооти гидротехникї дар ќаламрави 

давлатњои њамсоя, ки ба захирањои об, иќтисодиѐт ва экологияи давлати 

мо таъсир мерасонанд, мусоидат мекунанд. 

Иншооти гидротехникї барои иќтисодиѐт ва таъмини муњити 

зисти ањолии кишвар ањамияти муњим дорад. Аз миѐни онњо иншооти аз 

нуќтаи назари устувории обрасонї, таъмини ќувваи барќ, њифзи ањолї, 

объектњо ва заминњо аз обхезї, селу зериобмонї, ки бештар осебпазир 

буда, ба иќтисоду фаъолияти љумњурї  таъсир расонандаанд, бояд зери 

назар гирифта шаванд. Ба ин ќабил иншооти гидротехникї сарбандњои 

обанборњо, хусусан обанборњои бузург, таъйиноти комплексї  (Норак, 

Ќайроќум ва ѓайра), селпартоњо, истгоњњои обкаш, тунелњои обѐрї, 

каналњои магистралии дар хок фурўраванда ва дар нишебии теппањо сох-

ташуда, иншооти обгирандаи бесaрбанд, зањбурњои пўшида, ќубурњои 

оби нўшокии магистралї ва гурўњи системањои обѐрии чарогоњњо ва ѓай-

ра дохил мешаванд. Бинобар ин барўйхатгирї ва ворид намудани онњо 

ба реестри давлатии иншооти хољагии об дар баъзан њолатњо бо зикр 

кардани хусусияти комплексї, таъйиноти хољагї, нишондињандањои 

њуќуќї, физикию љуѓрофї, гидрологї, техникию иќтисодї ва ѓайра зарур 

аст. Барои дар њолати дурусти техникї нигоњ доштани иншооти мазкур 

таъмини маблаѓгузорињои афзалиятнок ба маќсад мувофиќ мебошад.  

Истифодаи об дар соњаи хољагии об аз ду давраи асосї - банаќша-

гирї ва ислоњи наќшањои оперативї «аз поѐн ба боло» аз рўйи тартиби 

идора бо назардошти њаљми оби манбаъњо иборат аст. Татбиќи наќшаи 

истеъмоли об дараљаи самаранокии истифодаи захирањои oбро муайян 

мекунад. Аз ин рў, такмили таъминоти методї, техникї ва ташкилии 

наќшањои истифодаи захирањои об зарур аст. Бењтар мебуд, барои тат-

биќи истифодаи меъѐрии об дар хољагињо истењсолкунандагони мањсу-
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лоти кишоварзї бањисобгирии ќатъии обро ба роњ монанд. Зарур аст, ки 

таъсиси ассотсиатсияњо ва дигар ташкилотњои обистифодабарандагон 

(ба мисли Ассотсиатсияи обистифодабарандагон, Агентии бењдошти 

замин ва ѓ.) бо маќсади муќаpрар намудани механизми даќиќи 

иќтисодии истифодаи наќшавии пулакии об ва минбаъд ба онњо додани 

шабакањои дохилихољагї љињати истифодаи доимї тезонида шавад.  

Њамин тавр, фикру андешањои дар боло зикршударо тањлил на-

муда, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки самтњои асосии дурнамои 

рушди гидроэнергетика бояд њалли комплексии чорабинињоро дарбар 

гиранд, ки миѐни онњо метавон њолатњои зеринро људо намуд: 

- гидроэнергетика бояд ањамияти маљмўї (комплексї) дошта бошад 

ва ба манфиати соњаи энергетикї, обѐрикунонї, рекреатсия ва 

таъминоти обњои техникї ва маишї (яъне захирањои обе, ки дар соњаи 

саноат ва хољагињои коммуналию манзилї истифода мешавад) хизмат 

намуда, рушд кунад; 

- рушди гидроэнергетика дар Љумњурии Тољикистон бояд талаботи 

худро пурра созад ва имконияти содироти энергияи барќро зиѐд намояд; 

- баланд бардоштани самаранокии истифодаи энергияи барќии 

истењсолшаванда бо тадриљан баланд бардоштани нарх дар давоми 3-5 

сол то 1-1,5 сент барои 1 кв соат ва сатњи љамъоварии маблаѓњо то 90-95 

%; 

- пешбурди сиѐсате, ки љуброни хизматрасонї ва зараpњои вобаста 

ба танзими љараѐни оби барои обѐрикунонии минтаќаи Осиѐи Марказї 

вобастаро таъмин намояд; 

- рушди гидроэнергетика бояд пайваста бо таъсиси корхонањои 

таъмир ва истењсоли таљњизоти технологї барои нерўгоњњои барќї ва 

рушди базаи сохтмонии соња инкишоф ѐбад.  

Хубтару бењтар мебуд, агар интиќоли як ќисми љараѐни оби дарѐи 

Панљ ба дарѐи Вахш бо зиѐд кардани истењсоли энергияи барќї дар 

силсила нерўгоњњои барќии Вахш, интиќоли оби дарѐи Зарафшон ба 

тарафи Шањристон ва њамзамон сохтани силсилаи нерўгоњњои барќии 
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хурд ба роњ монда мешуд. Дар њолати амалисозии ин чорабинињо 

имконияти азхудкунии 87 њазор га заминњои нави дар ин минтаќањо 

воќеъбуда ва бењтар намудани обтаъминкунии 30 њазор га замин ба амал 

бароварда мешавад. Ба андешаи мо, сиѐсати дарозмуддати сармоягузорї 

дар соњаи гидроэнергетика бояд асосан ба захирањои худї такя намояд. 

Мувофиќи баъзе аз нишондињандањо, оянда дар сурати истифодаи 

самараноки энергия бо нархи 1,0 сент барои 1 квт соат фоида $100 

миллионро дар як сол ташкил медињад. Њангоми ду маротиба зиѐд 

намудани истењсоли энергияи барќї аз њисоби сохтмони нерўгоњњои 

барќии Роѓун то $250 млн. дар як сол ва њангоми то 2 сент зиѐд 

гардидани тариф то $500 млн. дар 1 сол хоњад расид. Инчунин зарур аст, 

ки асосњои низоми энергетикї, пеш аз њама, стансияњои бузург ва хатти 

интиќоли барќ дар моликияти давлат боќї монанд. Сањњомигардонї ва 

хусусигардонї танњо нисбати истгоњњои хурд ва миѐна, низоми таќсимот 

ва фурўши энергия имконпазир аст.   

Бояд ќайд намуд, ки дар солњои охир Љумњурии Тољикистон барои 

рушди соњаи гидроэнергетика ва зина ба зина расидан ба истиќлолияти 

энергетикї диќќати махсус дода, тамоми имконияту ќувваи мављудаи 

худро сафарбар намуда истодааст. Аз ин нуќтаи назар, Љумњурии 

Тољикистонро зарур аст, ки дар сиѐсати оид ба муносибатњои марбут ба 

захирањои обию энергетикї самтњои муњимтарини рушди ин соњањоро бо 

назардошти талаботњои зерин ба назари эътибор гирад: зарурати 

таъмини рушди устувори иќтисодии худ, истифода ва њимояи оќилонаи 

манбаъњои захирањои об дар асоси риояи принсипњои њуќуќи байналхал-

ќии марбут ба захирањои обию энергетикї; њамкории дўстона ва мутаќо-

билан судманд бо давлатњои минтаќа ва хориљї; таъмини амнияти 

умумии экологї ва рушди њамкорињои байналмилалї ва ѓайра. Умуман, 

тањияи стратегияи муосири таќсимоти байнидавлатии об ва механизми 

иќтисодии истифодабарии захирањои обию энергетикї барои тамоми 

минтаќаи Осиѐи Марказї аз вазифањои аввалиндараља ва муњим 
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мебошад, ки тамоми маљмўи масъалањои истифодабарї ва њимояи 

оќилонаи истифодаи манбаъњои об ба онњо вобаста аст.  

 
2.2. Ҳолати таъмини ќувваи барќ дар комплекси агросаноатї 

Барои рушди устувори иқтисодии ҳар кишвар, ки Тоҷикистон низ 

истисно нест, cоњаи тараќќиѐбандаи энергетика лозим аст. Вазифаи пеш-

гузоштаи Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тоҷикистон муњтарам 

Эмомалї Рањмон, бобати ду маротиба афзоиш додани маҷмӯи маҳсулоти 

дохила, зиѐд намудани истифодаи қувваи барќро талаб мекунад. Вазъи 

буҳрони даҳсолаҳо давомѐфта, якбора камшавии барномаҳои маблағгу-

зорӣ ба фарсудагии фондҳои асосӣ, ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва ҳам нуќтаи 

назари маънавӣ, оварда расонид. Ин иҷроиши вазифаҳои муҳими 

комплекси энергетикаи барқӣ - таъмини фаъолияти боэътимоди иншооти 

энергетикӣ ва таъмини беисти истеъмолкунандагон ва нерӯи барќро, 

сахт душвор мегардонад. Нигарониҳои мазкур ба энергетикаи барқии 

деҳот, низ таалуқ дорад. Дар шароити кунунӣ бештар аз 99%-и қувваи 

барқи ба маҳалҳои деҳот воридшаванда, тариқи системаҳои энергетикӣ 

сурат мегирад, ки бо шакли марказонидашуда ворид мегардад.  

Маҳз аз ҳолати системаи энергетикӣ, таъмини эътимодбахши 

истеъмолкунандагони барқи дењот вобастагї дорад.   

Дар шароити њозира як ќатор муаммоњое ҳастанд, ки ба рушди 

ҳозираи энергетикаи барқии деҳот монеъ мегарданд, ки аз инҳо иборат 

мебошанд:  

- пастшавии истифодаи қувваи барқ аз ҷониби истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзӣ; 

- афзоиши номукаммали тавоноиҳои нав ва фарсудашавии фондҳои 

асосӣ; 

- љорї намудани тарофаҳои асосноки иқтисодӣ; 

- маҳдудшавии њаљми сармоягузорињо ба соња; 

- ислоҳоти бардавоми соҳаи энергетика; 
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- сохтори гуногуни моликияти шабакаҳои барқӣ. 

Масоили мазкурро дар мисоли таъмини барқи дењот ба таври 

муфассал дида мебароем. Сатҳи пайдоиши онҳо ба хусусиятҳои сохторӣ 

ва махсус њамчун соҳаи истеҳсолоти моддӣ ва тавозуни истифодаи 

қувваи барқ маънидод мегардад. Таъмини қувваи барқ натанҳо шарти 

муҳими истеҳсолоти моддӣ дар деҳот, ҳамчунин омили муҳими иҷтимоӣ, 

таъминкунандаи рӯзгори босифати кормандони деҳот маҳсуб меѐбад. 

Афзоиши истеҳсол ва истеъмоли қувваи барқ дар минтақаҳои Тоҷи-

кистон дар асоси маълумоти оморӣ, дар ҷадвали 2.2.1. оварда шудааст.  

                                                                                                    Ҷадвали 2.2.1 

Афзоиши истеҳсол ва истеъмоли қувваи барқ дар  

минтақаҳои Тоҷикистон (млрд. кВт-соат) 

 
Истеҳсол (коркард) Истеъмол  

2006 2008 2010 2012 2014 2017 2006 2008 2010 2012 2014 2017 

Вилояти 
Хатлон  

15,8 15,03 14,9 15,8 15,85 16,1 2,51 2,38 2,68 2,29 2,45 3,3 

Вилояти 
Суғд  

0,66 0,49 0,64 0,69 0,68 0,70 3,71 2,32 2,79 3,62 3,76 4,6 

НТБ  - - - - - - 7,55 7,39 7,50 6,73 6,65 4,85 

Душанбе  0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,88 1,66 1,62 1,71 2,66 2,98 2,97 

ВМКБ 0,14 0,18 0,19 0,07 0,17 0,18 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,15 

Њамагї дар 

ҷумҳурӣ 
16,9 16,1 16,2 16,8 16,9 17,8 17,5 17,0 16,5 15,5 15,98 15,9 

Аз рӯи маълумоти ШСХК “Барқи тоҷик” тартиб дода шудааст. 

 
Таҳлили раќаму далелњои ҷадвали 2.2.1. имкон медиҳад, нисбати 

истеҳсол ва истеъмоли қувваи барқ дар Тоҷикистон хулосаи аниќу даќиќ 

барорем. Масалан, барои қисмати марказу ҷануб ва ғарб муаммои асосӣ 

бастани шартномаи дарозмуддат бо ҳамсояҳои минтақа мебошад. То ин 

ки имконоти мавҷудаи нерӯгоҳи обии барќии фаъолиятдоштаи Норак 

боз ҳам пурсамар истифода шавад. Ин имкон медиҳад, ба проблемаи 
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ҷиддии бо барқтаъминкунии қисмати шимол мусоидат намояд. Тавре 

маълум аст, ҳар як занҷири пайваста, сусттар аз ҳалқаи сусти он аст. Дар 

масъалаи бо барқ таъмин будани Тоҷикистон бошад, ҳалқаи аз ҳама 

сусти он, шимол, яъне вилояти Суғд маҳсуб меѐбад, ки дар ин ҷо то 30 

фоиз маҷмӯи маҳсулоти дохила истеҳсол мегардад. Дар фасли зимистон, 

дар вилояти Хатлон тартиби маҳдудиятноки таъмини барқ ҷорӣ гардида 

буд. Ин, албатта ба таври эътимодбахш таъмин будани тамоми шаклҳои 

истеъмолкунандагон, пеш аз ҳама муассисаҳои саноатӣ таъсир мерасонд.     

Таъмини маҳдудиятноки қувваи барқ ҳаргиз ба таври пурра 

истифода бурдани имконоти саноати калон, ки масалан дар вилояти 

Хатлон ҷойгир аст, мусоидат намекунад. Аз ин хотир, ҳарчанд баҳри 

муҳимияти инкишофи бемайлони Тоҷикистон, бахусус вилояти Хатлон, 

хубтар мешуд, бунѐди нерӯгоҳҳои калон дар ҷануби кишвар, ба таври 

бояду шояд, масъалаи бо барқ таъмин намудани вилоят, аз ҳисоби ҳамаи  

сарчашмаҳои дастраси захираҳои энергетикӣ, бояд пайдо карда шавад. 

Дар масъалаи таъмини вилояти Бадахшон бошад, дар мадди аввал мебо-

ист рушди ќувваи барќ дар асоси рушди шарикии давлатию хусусї ба 

мислои НОБ-и Помирэнерљї, ҳалли худро ѐбад. Масъалаи таъмини 

навоҳии кӯҳӣ (Рашту Зарафшон) бошад, бояд тавассути истифодаи сар-

чашмаҳои алтернативӣ (ба кор андохтшаванда)-и қувваи барқ ҳал хоҳад 

шуд. Амалисозии ин самтҳои таъминот бо барқ, бешубҳа таъмини боэъ-

тимоди барқиро афзуда, дар рушди бемайлони минтақаҳои кишвар саҳ-

ми худро мегузорад. 

Парокандашавии Иттиҳоди Шӯравӣ сабабгори барҳам хӯрдани 

бозори ягонаи захираҳои энергетикӣ шуда, онро аз бозори дохила, ба 

бозори беруна табдил дод. Пайдоиши яке аз чунин муаммо барои 

Тоҷикистон, ин истеҳсоли номураттаби қувваи барқ, муддати сол дар 

нерӯгоҳи Норак гардидааст. Аз сабаби бартариятнокии обѐрикунӣ ҳан-

гоми истифодаи захираҳои обӣ, тобистон коркарди барзиѐди он 

мушоҳида мегардад. Дар фасли зимистон бошад, баръакс, коркарди он 

ба норасоӣ оварда расонда, қувваи барқи нокифояро боз ба содирот бояд 

равон кард.    
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Муаммои дигари иқтисодӣ, ки садди рушди барќи дењот мегардад - 

ин вобастагии кишвар аз воридоти сӯзишворӣ ва гази табиӣ бо нархҳои 

ҷаҳонӣ ва хавфи дахлдор, вобаста ба афзоиши напардохтан ва қарздорӣ, 

ки ба рушди иќтисодї монеъ мегардад, ба шумор меравад. Маълумотҳо 

нишон медиҳад, ки сатҳи таъминоти минтақаҳо бо захираҳои энергетикӣ 

74 фоизро ташкил дода, дар ин маврид ба намудҳои захираҳои энер-

гетикию сӯзишворӣ нисбатан тағйироти зиѐд дида мешавад: энергетикаи 

барқӣ - 91,4 фоиз, газ - 5,2 фоиз, маҳсулоти нафтӣ - 1,7 %52. Ин амалан 

вобастагии пурраи кишварро ба вазъи бозори сӯзишвории (газ, маҳ-

сулоти нафтӣ) беруна нишон дода, ба рушди иќтисодї таъсири манфӣ 

мерасонад ва яке аз таҳдидҳои ҷиддӣ ба бехатарии энергетикии рушди 

барќи дењот маҳсуб меѐбад.    

Ҳамин тавр, новобаста аз муаммоњои љойдошташуда, дар рушди барќи 

дењоти баъзе минтаќањо ин тамоюл дар ҳолати басо хуб, ҳатто нотакрор 

вуҷуд доранд. Асоси онҳоро захираҳои гидроэнергетикии аз ҷиҳати эко-

логӣ тозаи њамчун энергияи сабз тавлидѐфта ташкил дода, захираҳои 

онҳо аз талаботи худӣ якчанд маротиба болост.   

Аммо як нуқтаро низ бояд низ фаромўш сохт, ки ба ғайр аз 

энергетика, боз дигар истифодабарандагони захираҳои обӣ низ мавҷуд 

ҳастанд, ки мањдудияти тавлиди ќувваи барќии обї - яъне гидроэнергетикаро 

ба миѐн меоваранд.  

Яке аз истифодабарандагони бузурги захирањои обї - соњаи 

кишоварзии мамлакат, бахусус барои соња обѐрї мебошад.  Умуман, 

сохтори обистифодабарӣ дар соҳаҳои иқтисоди миллӣ чунин аст: саноат - 

6 %, кишоварзӣ -85 % (аз он ҷумла барои обѐрикунонӣ 65-70 %), бо 

обтаъминкунӣ дар деҳот - 5 % ва дар шаҳрҳо - 4 %. Дар ҷадвали поѐнӣ 

захираҳои обе, ки дар соҳаҳои иқтисоди миллии ҷумҳурӣ истифода 

мешавад, бо чунин тарз инъикос ѐфтааст (ҷадв. 2.2.2).      

 
 

                                                           
52 Баланси энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон. ШСХК «Барқи Тоҷик» Душанбе. - 2019 
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Ҷадвали 2.2.2. 

Истифодаи захираҳои обӣ дар соҳаҳои иқтисоди миллии  

Ҷумҳурии Тоҷикистон, млн. м3 * 

 

Нишондиҳандаҳо 

 

С о л  ҳ о  

2019/1990 

1990 1995 2000 2019 в млн. м3 в % 

Гирифтани об  13662 12909 13379 10700 2962 78,3 

Истифодаи об  12046 11874 10197 8816 3230 73,2 

Истифодабарии об 
дар соҳаҳои иқтисоди 
миллӣ:      
  барои обѐрӣ: 

 
 
 

9895 

 
 
 

9639 

 
 
 

8676 

 
 
 

7468 

 
 
 

2427 

 
 
 

75,5 

  саноат  594 944 535 525 69 88,4 
  бо обтаъминкунии      
  шаҳрҳо  

 
485 

 
612 

 
384 

 
383 

 
102 

 
78,9 

 бо обтаъминкунии    
 кишоварзӣ  

 
696 

 
659 

 
602 

 
440 

 
256 

 
63,2 

  хоҷагиҳои  
  моҳипарварӣ  

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  дигар истифода- 
  барандагони об  

 
374 

 
20 

 
0 

 
- 

 
- 

 
- 

*Маъхаз: Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон  

  Эзоҳ: (-) - вуҷуд надоштани маълумотҳои аниқ 

 
Ҷадвали  2.2.2. аз нишондиҳандаҳои истифодабарии захираҳои об 

дар ҷумҳурӣ гувоҳӣ медиҳад. Таҳлили нишондиҳандаҳои ҷадвал аз он 

гувоҳӣ медиҳанд, ки сарфи об дар соҳаҳои иқтисоди миллӣ, пеш аз ҳама 

дар кишоварзӣ, бахусус барои обѐрӣ ҳамоно аз меъѐрҳои муқарpаршуда 

зиѐд аст. Сабаби аз ҳама зиѐд истифода бурдани захираҳои об дар соҳаи 

кишоварзӣ нисбати дигар соҳаҳои иқтисоди миллӣ дар он аст, ки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мисли дигар ҷумҳуриҳои Осиѐи Марказӣ дар 

минтақаи барои обѐрикунонӣ эҳтиѐҷдошта («аридная зона») ҷойгир 

шудааст ва аз ҳамин хотир зиѐда аз 90 % маҳсулотҳои соҳаи растанипар-

варӣ  аз заминҳои обӣ ба даст меояд. Агар истифодаи захираҳои обро 

дар миқѐси 100%-и соҳаҳои кишоварзӣ арзѐбӣ намоем, он гоҳ вобаста ба 

шароити табиӣ, кишти зироатҳо ва обѐрӣ то 65-70 % захираҳои об барои 
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кишоварзӣ ҷудо кардашуда, маҳз барои обѐрӣ сарфгардидаро истеъмол 

мекунад, қисми боқимондаи он 15 % (албатта аз 85 % ба соҳаи кишоварзӣ 

рост омада) барои таъмини фермаҳои чорводорӣ бо захираҳои об, маҳа-

лаҳои аҳолинишин ва обшоркунии чарогоҳҳо сарф мешавад.  

Обѐрикунӣ ба меъѐри истифодаи захираҳои обӣ талаботи хоси худро 

дорад. Бо назардошти раванди афзудани талабот ба об ва афзоиши аҳолӣ 

дар Осиѐи Марказӣ, шояд даҳсолаҳои наздик норасоии об дар минтақа зиѐд 

гардад. Аммо азхудкунии имконоти захираҳои гидроэнергетикии Тоҷикис-

тон мумкин аст, саъю талошҳои сиѐсию дипломатиро тақозо намояд. То ин 

ки қарорҳои қобили қабули байниҳамдигарӣ, бобати истифодаи самараноки 

захираҳои обӣ ба даст оварда шавад. Вале новобаста аз вазъияти имрўзаи 

баамаломада вазъи истифодаи ќувваи барќ тамоюли рў ба ба бењшавї 

дорад, ки мањз бо нуктањои асосии зерин вобаста дониста мешавад.  

- ҳаҷми истеҳсоли қувваи барқ муътадил афзоиш дорад. Дар давраи 

солҳои 2013-2019 истеҳсоли қуваи барқ 17,3  % афзудаст.  

- ҳаҷми истифодаи дохилаи қувваи барқ дар соли 2019 нисбати соли 

2006 то 12,3 %, асосан аз ҳисоби афзоиши истеъмоли қувваи барқ аз 

ҷониби хоҷагиҳои коммуналӣ ва ба кор андохтани тавоноиҳои нав, зиѐд 

гардид.   

Ҳиссаи истеъмоли қувваи барќ бар дӯши аҳолӣ аз соли 2000 афзоиш 

ѐфта, ба 13 фоиз расид ва соли 2019 то 3212 кВт-соатро барои як одам 

дар як сол ташкил намудааст.   

Ин нишондињанда дар вилояти Хатлон - 4030 кВт-соат ва дар вило-

яти Суғд - 6124 кВт-соат барои як одамро дар як сол ташкил медињад. 

Барои муќоиса ќайд менамоем, ки ин нишондињанда дар ИМА - 11850 

кВт-соат барои як одам дар як сол рост меояд.    

Истифодаи пурсамари қувваи барқ дар соҳаи истеҳсолоти моддӣ 

муддати 18 соли охир нисбатан коҳиш ѐфтааст. Ҳиссаи харҷ барои қув-

ваи барқ ба арзиши маҳсулот дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиѐти вилояти 

Хатлон соли 2019 чунин буд: саноат -  3,1 %, хоҷагии деҳот- 2,8 %,  сохт-
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мон - 0,8 %, нақлиѐт - 1,9 %53. Ин аз ҳаҷми пасти қувваи барқ барои маҳ-

сулот ва хизматрасониҳо дар саноат, бинокорӣ ва нақлиѐти ҷумҳурӣ 

дарак медиҳад.   

Таҳлили тавозуни барқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз рӯи Агентии 

омори назди Президенти Тоҷикистон омода шудааст, имкон медиҳад 

хулоса баровард, ки ҳиссаи талафоти қувваи барқ танҳо дар шабакаҳои 

истеъмоли умумии ҷумҳурӣ аз андозаи истеъмоли умум, аз 9,6 % соли 

2013 то 12,2 фоиз дар соли 2018 боло рафтааст (љадв. 2.2.3 ва 2.2.4).                                                                     

                                                                                               Ҷадвали 2.2.3.  

                         Тавозуни барқии Тоҷикистон (млн. кВт-соат)  

Таъминот ва 
истеъмол 

Анги
шт ва 
торф 

Ашѐи 
нафтӣ 

Маҳ-
сулоти 
нафтӣ 

Газ Гидро Барқ Гармӣ Ҳамагӣ 

Истеҳсол 86 14 0 24 1363 0 0 1487 

Воридот 5 0 54 419 0 456 0 1404 

Содирот 1 -2 -11 0 0 -380 0 -394 

ОППЭ 90 12 510 443 1363 75 0 2493 

Фарқияти 
оморӣ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
21 

 
0 

 
21 

Нерӯгоҳҳои 
барқӣ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1363 

 
1472 

 
0 

 
0 

КПТЭ/ТЭЦ 0 0 0 -225 0 33 93 -113 

Корхонаҳои 
коркарди нафт 

 
0 

 
-12 

 
11 

 
0 

 
0 

 
0 

  
2 

Талафот 0 0 0 0 0 -254 0 -246 

Муассисаҳои 
коммуналӣ  

90 0 520 219 0 1225 86 2140 

 Бахши саноат        0 0 0 0 0 556 0 556 

Бахши нақлиѐт  0 0 89 11 0 2 0 103 

Бахшҳои дигар   90 0 430 207 0 667 86 1480 

Бахши манзилӣ  0 0 0 0 0 267 0 267 

Хизматрасони
ҳои тиҷоратӣ 
ва коммуналӣ  

0 0 0 0 0 26 0 26 

Хоҷагии деҳот, 
хоҷагии ҷангал  

0 0 0 0 0 347 0 347 

Нишоннадода  90 0 430 207 0 0 86 813 
Истифодаи 
ғайри 
энергетикӣ  

0 0 1 0 0 0 0 1 

                                                           
53  Ҳисоботи омории Шабакаҳои Барқии Ҷануби ШСХК “Барқи Тоҷик”.- 2020 ва Вазъи иҷтимоию 

иқтисодии вилояти Хатлон. Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон, 2020. - С.8-12. 
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Дар расм дигаргуниҳои таърихии ҳаҷми истеҳсоли қувваи барқ дар 

Тоҷикистон ифода ѐфтааст. Сабабгори коҳиш ѐфтани ҲУИЭ, эҳтимолан  

сустшваии иқтисодиѐт бошад.  

                                                                                                            Ҷадвали 2.2.4.  

Тавозуни барқии “Барқи тоҷик”, млрд.  кВт-соат 

Сарчашма:  Ҳисоби муаллиф аз рӯи маълумотҳои омории ШСХК “Барқи Тоҷик» 

 
Таҳлилҳои ҷадвали 2.2.4. нишон медиҳанд, ки талафот дар соли 

2019 11,7 % (2,429 млрд. кВт-соат) нисбат ба соли 2018 (2,878 млрд. кВт-

соат) 3,3 % кам гардидааст. Истеъмоли қувваи барқ дар ҷумҳурӣ аз 15,98 

млрд. кВт-соат дар соли 2013 ба 15,1 млрд. кВт-соат дар соли 2019 паст 

гардида 5,0 %-ро ташкил медиҳад. Талафоти қувваи барқро дар 

шабакаҳои истеъмолӣ дар соли 2019, бо истеъмоли қувваи барқ дар 

саноат ва сохтмон муқоиса намуда, хулоса баровардан мумкин аст, ки 

нисбат ба истеъмоли қувваи барқ дар хоҷагии деҳот хеле баланд аст.  

Ба пешравиҳои мусбӣ нигоҳ накарда, ШСХК “Барқи тоҷик” - 

ширкати миллии энергетикаи барқӣ бо тамоми қувва саъйу кушиш 

дорад, системаи мавҷудаи идоракуниро нигоҳ дорад. Ақибмонӣ аз 

 
 

2013 2014 2015 2017 2018 2019 2019/2013 
 

Истеҳсоли қувваи 
барқ, ҳамагӣ  

16,9 16,4 16,9 17,2 19,8 20,6 121,8 

Воридот аз дигар 
кишварҳо  

0,117 0,052 0,063 0,110 0,559 0,281 2,4 
маротиба 

Истеъмоли 
қувваи барқ, 
ҳамагӣ 

15,98 13,5 15,62 15,99 15,7 15,1 94,4 

Талафот дар 
шабакаҳо  

2,5 2,7 2,65 2,7 2,8 2,4 96,0 

Истеъмоли 
қувваи барқ ба 
ҳар сари аҳолӣ, 
кВт-соат  

 
 
 

2016 

 
 
 

1949 

 
 
 

1770 

 
 
 

1814 

 
 
 

1932 

 
 
 

2220 

 
 
 

110,1 

Содиротӣ қувваи 
барқ ба дигар 
кишварҳо, ҳамагӣ  

 
 

1,06 

 
 

1,334 

 
 

1,353 

 
 

1,428 

 
 

2,945 

 
 

3,175 

 
2,9 

маротиба 
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талабот оиди хизматрасонии техникӣ, бахусус агар он ба масъалаи басо 

инкишофѐфта дахл дошта, лек аз ҷониби шабакаҳои тақсимотӣ кайҳо 

фаромӯшшуда, ба назар мерасад. Ба ширкати “Барқи тоҷик” маблағи 

хеле зиѐд лозим аст. Дар навбати худ ширкат аз бисѐр корхонаҳои 

маҳсулот таъминкунанда  қарздор аст, ки ин вазъ муаммоњои иқтисодии 

иловагӣ барои ҳукумат ба вуҷуд оварда, беҳдошти таъминоти барқро, 

бахусус барои навоҳии деҳот, душвор мегардонад. Талафоти қувваи барқ 

17-23 %- ро дарбар мегирад, ки чун меъѐри техникии талафот  набояд аз 

7-8 % зиѐд бошад54. Возеҳ аст, ки вазъи шабакаҳои интиқолӣ ва тақсимот 

беҳтар карда шавад. Ҳамин тавр, имконот барои паст намудани 

талафотро ҳангоми интиқол ва тақсимоти қувваи барқ метавон дар сатҳи 

10 % баҳо дод. 

Илова бар он, шабакаҳои бо гармитаъминкунӣ фарсуда шуда, дар 

натиҷаи хизматрасониҳои пасти техникӣ, дар вазъи ногувор қарор 

дошта, якҷоя бо марказҳои гармидиҳӣ  ба таҷдиди ҷиддӣ ниѐз доранд. 

Бо назардошти он ки қувваи барқ ҳангоми истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти 

дохила (ММД)-и минтақа истифода мегардад, муҳимияти истифодаи он 

баҳснопазир аст.  

     Мувофиқи маълумоти Раѐсати назорати давлатӣ дар соҳаи барқи 

ҷумҳурӣ соли 2019 дар хатҳои интиқоли барқи 220-10 кВт дошта, 148 ва 

дар хатҳои интиқоли 10-0,4 кВт беш аз 162 осѐб ба қайд гирифта 

шудааст55. Қисми бештари ин камбудиҳо дар натиҷаи қобилияти пасти 

гузарондани ҷараѐн аз ҷониби шабакаҳои барқӣ ба амал омадааст. Зеро 

аксар трансформатору васлкунакҳо, дар нисбати талаботи имрӯз, барои 

тавонии хеле паст ба назар гирифта шудаанд. Аз ин хотир, дар аксар 

навоҳии вилоят, бо сабаби аз меъѐр зиѐд афзоиш ѐфтани сарбориҳо 

                                                           
54 Ҳисоботи раѐсати назорати давлатӣ дар соҳаи барқи Вазорати энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

соли 2019. 

55 Ҳисоботи солонаи ШСХК “ Барқи Тоҷик” ва Раѐсати назорати давлатӣ дар соҳаи барқи Вазорати 

энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2019.  
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шиддати барқ дар хатҳои барқгузар  зимистон паст шуда, аз ноилоҷӣ 

истеъмолкунандагонро аз барқ ҷудо мекарданд.        

Яке аз проблемаи ҷиддӣ дар роҳи ислоҳот ин инкишофи сусти 

шабакаи хоҷагиҳо мебошад. Сарбориҳои аз меъѐр зиѐд дар шабакаҳои 

барқӣ афзоиш дорад.  Норасоии қобилияти барқ гузарондани шабакаҳо, 

бо назардошти фарсудагии таҷҳизот ба “остонаи хавфнок” оварда 

мерасонад.  Бо сабаби фарсудагии шабакаҳо миқдори таъмиру садамаҳо, 

корношоямии таҷҳизот афзоиш ѐфта, боиси кори номураттаби 

шабакаҳои барқӣ, болоравии талафоти техникӣ ва пастшавии вазъи 

таъминот бо барқи минтақа мегардад. 

Сатҳи истеъмоли қувваи барқ дар як қатор дараҷаҳои истеъмол-

кунандагон тамоюл ба пастшавӣ дорад (ҷадв. 2.2.5).  

                                                                                                 Ҷадвали 2.2.5.                                         

Истеъмоли энергия аз рӯи намудҳои сузишворӣ ва бахшҳо,  

млн. кВт-соат 

Таъминот ва 
истеъмол   

Ангишт 
ва торф 

Маҳсу 
лоти 
нафтӣ  

   Газ Барқ   Гармӣ  Ҳамагӣ  Саҳми 
бахш 
дар 
ВКПЭ 

ВКПЭ 90 520 219 1225 86 2140  

Бахши саноат   0 0 0 556 0 556 26% 

Бахши нақлиѐт 0 89  11 2 0 103  24,9% 

Дигар бахшҳо  90 430  207 667 86 1480  49,1% 

Бахши манзилӣ   0 0 0 267 0 267 12,5% 

Хизматрасониҳои 
коммуналӣ ва 
тиҷорӣ  

0 0 0 26 0 26 1,2% 

Хоҷагии 
деҳот/хоҷагии 
ҷангал  

0 0 0 347 0 347 16,2% 

Нишнондода 
нашудаҳо  

90 430 (0) 207 0 86 813  17,9% 

Сарчашма: Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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Нишондиҳандаи умумии истеъмоли қувваи барқ дар давраи таҳ-

лилӣ то 1624 млн. кВт-соат паст гардидааст. Пешсафони истеъмоли кам 

соҳаи саноат (беш аз 60 фоиз) ва хоҷагии деҳот (то 74 фоиз аз сатҳи соли 

1992) маҳсуб меѐбанд. Пастравии истеъмол вобаста ба коҳиши истеҳсоли 

маҳсулот дар муассисаю корхонаҳои ҷумҳурӣ аст. Муддати ду соли охир 

муътадилшавӣ ва ҳатто афзоиши истеъмоли қувваи барқ дар соҳаҳои 

асосӣ (саноат, нақлиѐт, сохтмон) ба назар мерасад, ки ин аз вазъи рушди 

устуворӣ иқтисодии соҳаҳои зикршуда, дарак медиҳад. Ба беҳдошти 

вазъи ташкилотҳои хоҷагии деҳот нигоҳ накарда, дар ин хоҷагиҳо 

истеъмоли қувваи барқ ҳамоно паст аст. Ин ба сатҳи пасти воридсозии 

технологияҳои барқию механикунонидашуда марбут мебошад.  

Соли 2019 таносуби саҳми нақлиѐт дар сохтори маҳсулоти умумӣ ва 

истеъмоли қувваи барқ тахминан 1:2-ро дарбар мегирад, ки аз сатҳи 

баланди барқикунонии соҳа дарак медиҳад. Дар ин маврид нисбати 

хоҷагии деҳот ин нишондод 1:1-ро дарбар мегирад.   

Ин ба хусусияти соҳа (истифодаи имконоти биологию табиӣ) ва 

ҳамчунин аз истифодаи пасти захираҳои энергетикӣ дар хоҷагии деҳот 

вобаста аст. Истеҳсоли маҳсулоти нисбатан каммасрафи қувваи барқ, 

муттаҳидсозии иқтидорҳои истеҳсолӣ барои истеҳсоли маҳсулоти воқеӣ 

дар соҳаи саноат ва сохтмони минтақаҳо, ба суръати афзоиши истеҳсоли 

маҳсулоти умумї дар маљмуъ дар муқоиса бо суръати афзоиши истеъ-

моли қувваи барқ, таъсир расонидааст.  

Дар хоҷагии деҳот, ҳангоми афзоиш ѐфтани истеҳсолоти ташкил-

диҳандаи маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ, истеъмоли қувваи барқ паст 

мегардад. Рушди фаъоли соҳаи истеҳсолӣ дар хоҷагиҳои ѐрирасон ба 

афзоиши истеъмоли қувваи барқ на дар хоҷагии деҳот, балки соҳаи 

коммуналӣ мусоидат мекунад. Истеъмоли қувваи барқ дар хоҷагии 

деҳот, аз ҷумла барои эҳтиѐҷоти истеҳсолӣ зиѐд мегардад. Аз соли соли 

2012 афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 1 кВт-соат қувваи 

барқи истифодашуда мушоҳида мегардад (ҷадвали 2.2.6).  
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 Ҷадвали 2.2.6  

Самаранокии энергетикӣ ва сарфи қувваи барқ барои маҳсулоти  

хоҷагии деҳот 

         Номгӯй  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Истеъмоли 
қувваи барқ дар 
хоҷагии деҳот, 
млн. кВт-соат  

 

 

2936,4 

 

 

3132,0 

 

 

2898,0 

 

 

3310,3 

 

 

3068,4 

 

 

3957,7 

Маҳсулоти 
умумии хоҷагии 
деҳот бо нархи 

солҳои ҷорӣ, млн. 
сомонӣ 

 

11000,2 

 

11378,3 

 

11914,5 

 

12751,8 

 

13879,4 

 

150236,3 

Индексҳо - 
дефляторҳо 

 

1,081 

 

1,238 

 

1,070 

 

1,098 

 

1,084 

 

1,106 

Истеҳсоли 
маҳсулоти 
кишоварзӣ бо 
сомонӣ ба 1кВт-
соат қувваи барқ  

 

 

 

9,02 

 

 

 

9,65 

 

 

 

10,2 

 

 

 

10,7 

 

 

 

10,4 

 

 

 

11,2 

Сарфи қувваи 
барқ ба кВт-соат 
/млн. сомонӣ 

 

 

12,3 

 

 

206,6 

 

 

195,4 

 

 

226,4 

 

 

251,8 

 

 

285,6 

 

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф аз рӯи маълумотҳои ШСХК “Барқи Тоҷик”  

        Сатҳи ҳаҷми ғунҷоиши энергияи маҳсулот барои маҳсулоти кишо-

варзӣ то 2 маротиба паст рафтааст. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 

нишондиҳандаи ғунҷоиши барқ, ки дар соли 2019 нисбати 

нишондиҳандаи соли 2014 то 1,3 маротиба зиѐд гардидааст. Ин аз 

пурсамар истифода набурдани қувваи барқ дар хоҷагии деҳот дарак 

медиҳад. Афзоиши нархҳо ба ҳисоби миѐнаи солона, барои 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, ки қувваи барқ истеъмол 

мекунанд, барқрасонандаҳо ва фурӯшандагони маҳсулоти кишоварзӣ, 

таъминоти барқии ҷумҳурӣ тавассути муносибатҳои нархии хоҷагии 

деҳот бо дигар соҳаҳои иқтисодиѐт маънидод мегардад. Беқурбшавии 

шадиди пул дар соли 1992 бо худ паѐмадҳои нохуби пастшавии 
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истеҳсолот, буҳрони имкони пардохт ва ғайра ба бор оварда, боиси 

афзудани нарх барои расонандаҳои энергия то панҷ маротиба зиѐд 

гардид. 

Афзоишѐбии пай дар пайи нарх ба расонандаҳои асосии энергия 

дар давраи солҳои 2000-2019 бештар мушоҳида мешавад. Ҳамин тавр, 

соли 1996 пас аз љорї намудани нархњои озод барои расонандаҳои 

энергия, истеҳсоли қувваи барқ нисбати соли 1990 то 40 % коҳиш ѐфт. Аз 

ҳама бештар соҳаи кишоварзӣ аз нобаробарии нарх, ҳатто то кишварҳои 

инкишофѐфтаи бозоргонӣ ҳам азият мекашад. Дар љумњурии мо 

беқурбшавии пул дар сатҳи баланд, камшавии маблағ дар бахши 

кишоварзӣ ва коҳиш ѐфтани истеҳсолоти пурсамари хоҷагии деҳот дар 

рафти ислоҳоти даҳсолаҳо  камолѐфта, ба афзоиши нобаробарии нарх то 

4-5 маротиба, оварда расонид. Арзиши маҳсулоти истеҳсолшудаи 

саноатӣ ва  кишоварзӣ беш аз 50 %, бо сарфи энергия ба даст омадааст.  

Нархҳои вуҷудошта барои сӯзишворӣ ва энергия рақобатпазирии 

маҳсулоти кишоварзӣ коҳиш медиҳад.  

Яке аз аз муаммоҳои муҳими таъмини барқ, ин муайян намудани 

тарофаҳо барои нархи барқ, барои эҳтиѐҷи соҳаи кишоварзӣ мебошад. 

Муаммои мазкурро ба назардошти хусусиятҳои истеҳсолоти кишоварзӣ 

бояд ҳаллу фасл кард. Саҳеҳтараш, муҳим ҷалб гардидани хоҷагидории 

шабакаи барқи деҳот, махсусан 10-0,4 кВ мебошад.  

Аз ин хотир, дар сохтори хоҷагидории шабакаи барқи ШХСК 

“Барқи тоҷик” ҷараѐни 10-0,4 кВ  шабакаҳои деҳот то 90 % рост меояд. 

Баъдан аз сабаби истеъмолкунандагони камқувват ҳаҷми истеъмоли ќув-

ваи барқ аз ҷониби хоҷагиҳои деҳот ҳамагӣ 9,5 %-ро ташкил медиҳад. 

Дар чунин вазъ афзоиши интиқолѐбӣ хоҳу нохоҳ зиѐд мегардад.  

Ҳангоми тарофаи 5,44 дирам барои як квт-соат дар ҷумҳурӣ, маса-

лан маҳсулоти аз шир истеҳсолшаванда (ҳатто бо назардошти хароҷот 

барои нақлу ҳамли ин навъ маҳсулот дар Душанбе), ҳамоно дар муқоиса 

бо маҳсулоти ширии истеҳсолкунандагони маҳаллӣ, рақобатпазир аст 

(љадв. 2.2.7).  
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Ҷадвали 2.2.7   

Тарофаҳо барои энергияи барқию гармӣ (бе нишондоди андоз аз арзиши 

иловашуда (ААИ), агар дигар маълумот пешниҳод нашуда бошад) 

Сарчашма: ШСХК « Барқи тоҷик»  

1 сомонӣ = 0,7870 долл. ИМА = 0,8600 евро (ҳисоби миѐнаи мубодилаи асъор 
дар миѐнаи соли 2018) 

Таҳлили натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳад, ки бо назардошти 

хусусияти шабакаҳои деҳот истеъмоли қувваи барқ дар деҳот, харољотҳо 

барои тақсими як кВт-соат қувваи барқ, чун одат харољотҳо барои  истеҳ-

соли он барзиѐд аст. Ҳамин тавр, омили асосӣ муайянсозии тарофаҳо 

барои қувваи барқ маҳсуб меѐбанд. Лекин ҳангоми муайян намудани 

 Энергияи барқӣ  
Дирам барои 

1 кВт/соат 
Долл. ИМА 

кВт- соат 

1. 
Барои истеъмолкунандагони саноатӣ ва ғайри 
саноатӣ 

47,13 0.02131 

2. 

Барои КВД ширкати алюмини тоҷик (аз ҷумла, 
ААИ) 
- с 1май то 30 сентябр 
- с 1 октябр то 30 апрел 

         6,73 
         19,37 

        0.09055 
0,05525 

3. 
Барои истеъмолкунандагони бахши буҷавӣ 
(давлатӣ) ва мунисипалӣ, ва иншооти варзишӣ 

19,37 0.05344 

4. Барои нақлиѐти барқӣ  19,37 0,07951 

5. 

Барои пойгоҳҳои обкашӣ ва истгоҳҳои обкашии 
мошинии обѐрикунӣ, пойгоҳҳои таъмирию 
истеҳсолии Агентии мелиоратсия ва обѐрикунии 
назди Ҳукумати ҷумҳурӣ   
- с 1май то 30 сентябр 
- с 1 октябр то 30 апрел 

 
2,20 
8,20 

 
0,29636 
0,07951 

6. 
Барои чоҳҳои амудии обѐрикунанда, пойгоҳҳои 

обкашӣ барои обѐрикунӣ 
6,73 

 
0,29636 

 

7. Барои аҳолӣ бо назардошти ААИ 19,37 0,05174 

8. 

Барои истифодаи қувваи барқ дар дегхонаҳои 
барқӣ ва дастгоҳҳои барқӣ, ки барои таъминот бо 
об ва гармӣ истифода мешаванд:  
- барои соҳаи ғайрибуҷавӣ 
- барои муассиаю ташкилотҳои буҷавӣ 

         116,77 
34,51 

       0,00860 
0,02910 

 
Энергияи гармӣ Сомонӣ 

барои 1 
Гкал 

Долл. 
ИМА/к Вт-

соат  

1. 
Барои муассисаю ташкилотҳои роҳбарикунанда, 

ки аз ҳисоби маблағҳои буҷавӣ таъмин карда 
мешаванд   

43,80 0,01488 

2. 
Барои харидорони яклухт, ки аҳолиро бо энергияи 
гармӣ таъмин месозанд  

5,70 0,11438 

3. Барои боқимонда харидорон  168,50 0,00386 
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тарофаи охир барои қувваи барқ, истеъмолкунандагони деҳотро лозим 

аст, омилҳои дигарро низ ба эътибор гирад: ба ҳисоб гирифтани 

таснифоти нақшаи бо барқ таъминкунии деҳот, сарбории мавсимии 

шабакаҳо, маблағгузории истеъмолкунандагон барои бунѐд ва инки-

шофи бахши шабакаҳо ва ғайра. 

То соли 1991 тарофаҳо барои қувваи барқ, тариқи муттамарказони-

дашуда, аз ҷониби Хадамоти зиддиинҳисори назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба нарх муайян мегардид. Барои соҳаи кишоварзӣ 

тарофаи имтиѐзнок - 1 тин/кВт-соат муқаррар шуда буд. Айни замон 

тарофаҳоро ШСХК  “Барқи тоҷик” дар мувофиқа бо Ҳукумати Ҷумҳури 

муайян месозад. Аксаран, муайянсозии тарофаҳо, яктарафа барои систе-

маҳои энергетикӣ сурат мегирад. Сатҳи зиѐди тарофаҳо барои қувваи 

барқ, соли 2018 барои истеҳсолкунандагони соҳаи кишоварзии ҷумҳурӣ 

ба назар расидаааст. Хароҷотҳо барои қувваи барқ аз ҷониби  истеҳсол-

кунандагон, дар шароитҳои гуногуни баробар, аз сатҳи хароҷоти мол-

истеҳсолкунандагони деҳот, боло аст. 

Њамин тавр раќаму далелњои дар боло овардашударо тањлил 

намуда, ба андешаи мо раҳоӣ аз вазъи ба амаломада танҳо тавассути 

дастгирии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷониби мақо-

моти давлатӣ ва паст намудани арзиши аслии расонандаҳои энергетикї 

мебошад. Таҳлили вазъи таъминот бо ќувваи барқ дар дењот ва минтақа-

њои алоњидаи љумњурї имкон медиҳад, хулосаҳои зеринро пешнињод 

намоем: соњаи энергетикї дар дењот дар шароите фаъолият дорад, ки 

системаи энергетикаи барқӣ, ба яке аз ҷузъҳои асосии зерсохтори иљти-

мої табдил ѐфтааст; афзоиши ќисмати зиѐди истеъмолкунандагон ба 

риоя нагардидани тартиботи истифодаи ќувваи барќ (аз меъѐр истифода 

бурдани он, истифодаи ѓайрисамараноки он, сари ваќт напардохтани 

истифодаи ќувваи барќ аз тарафи шахсони ҳуқуқӣ, ањолї ва ѓайрањо)  ба 

мушоҳида мерасад, ки чорањои сарваќтии худро талаб менамояд. 

Њамзамон як ќатор омилҳое мавҷуд астанд, аз он љумла дар оянда 
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сохтану мавриди истифода ќарор гирифтани НБО-и сохташуда ва 

банаќшагирифташуда, ба таври максималї кам гардидаи талафи инти-

ќоли ќувваи барќ то истеъмолкунандагон, дастгирии молиявии давлатии 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, љорї намудани сиѐсати 

протексионистї   ва ѓайрањо), ки проблемаи таъмини боэътимоди барќро 

муддати дар дањсолањои наздик, аз он љумла барои рушди ќувваи барќ 

дар дењот низ њал хоҳад намуд.  

 

2.3. Таҳлил, вазъи њозира ва тамоюли рушди энергетика дар   

деҳоти љумњурї  

Айни замон вазъи иқтисодии энергетикаи дењот батадриҷ муътадил 

гашта, талабот ба қувваи барқ аз ҷониби муассисаҳои хурду соҳибко-

рони алоҳида афзоиш дорад. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, дар сохтори бо 

барқтаъминкунии шабакаҳои барқи ҷануби ШСХК “Барқи тоҷик” проб-

лемаи фоизи зиѐди талафоти қувваи барқ ба назар мерасад. Як қатор 

корҳои солҳои охир ба анҷом расондашуда имкон дод, талафот то 

андозае коҳиш ѐбад. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, талафот ҳамоно дар 

сатҳи баланд, то 19,8 фоиз қарор дорад. Ин аз меъѐр ба андозаи 6,8 фоиз 

зиѐд буда, нисбати нишондиҳандаҳои кишварҳои пешрафта то андозае 

дар сатҳи  баланд мебошад.  Вазъи душвор махсусан дар хатҳои 10-0,4 кВ 

қарор дорад. Ин њолат пеш аз њама вобаста мебошад бо заминаи меъѐрии 

пасти таъсирасонӣ ба муштариѐни бахши хусусӣ, аз ҷумла набудани 

шартномаҳо бо аҳолӣ,  набудани имкони садфоизаи назорат аз болои 

асбобҳои баҳисобгирии истеъмолкунандагон дар маҳалҳои деҳот, ки он 

ба нодуруст нишон додани далелҳо ва афзудани талафот боис мегардад; 

фарсудашавии парки асбобҳои баҳисобгирӣ ва норасоии маблағгузориҳо 

барои ивази онҳо бо асбобҳои электронии фаъолияташон дақиқ; 

шумораи трансфоматорҳои дар шароити 50 фоиз ва аз ин ҳам камтар 

фаъолиятдошта, махсусан ҳангоми ҷорӣ намудани маҳдудият барои 

истеъмолкунандагони деҳот; набудани имкон барои назорати садфоиза, 
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аз болои худсарона пайваст шудани истеъмолкунандагон ба шабакаҳои 

барқӣ ва бе ҳисобкунакҳои истифодаи қувваи барқ, махсусан дар 

маҳалҳои деҳот; тақсимоти назарраси нобаробари ҷараѐн дар хатҳои 

интиқолѐбандаи барқи 0,4 кВ ва аз ҳад зиѐд тӯлкашии онҳо ва ғайра.  

Талафоти қувваи барқ дар хатҳои интиқоли барқи 10-0,4 кВ то 22-

35 фоизро ташкил медиҳад. Махсусан дар шабакаҳои шиддати пасти 

ҷараѐн дар  деҳот  талафот хеле калон аст. Мувофиқи маълумоти Раѐсати 

давлатии назорат дар соҳаи барқ аз сабаби фарсудагӣ ва ҳолати 

садамавии шабакаҳо ва сохторҳои барқтаъминкунии фермаҳои 

чорводорию мурғпарварӣ ва гармхонаҳо, аз сабаби истифодаи 

ғайриқаноатбахши он дар вилоят талафи қуввваи барқ 60 млн. кВт-соат 

дар як солро (2,6 фоиз аз ҳисоби солонаи истеъмоли соҳаи кишоварзӣ ва 

0,3 фоиз аз ҳисоби тамоми истеъмоли ҷувваи барқ дар вилоят) ташкил 

додааст. Агар инро бо пул ифода намоем, пас 1,2 млн. сомониро ташкил 

медиҳад. Мавҷудияти чунин андозаи зиѐди талафоти қувваи барқ 

коркарди чорабиниҳоеро тақозо дорад, ки баҳри рафъи онҳо бояд 

равона гардад. 

Аз таҳлилҳо ва омӯзиши вазъи шабакаҳои барқи деҳот муайян 

гардид, ки аксари шабакаҳо  дар ҳолати бесоҳибӣ қарор дошта, на ба 

хоҷагиҳо ва на ба шабакаҳои барқӣ ворид гардиданд. Дар оғози соли 

2017 дар шабакаҳои барқи ҷануб беш аз 90 км. хатҳои барқи бесоҳиб ба 

ҳисоб гирифта шудааст. Илова бар он, ҳатто дар  он хоҷагиҳои деҳот, ки 

дар тавозунашон таҷҳизоти барқӣ боқӣ мондааст, амалан 

хизматрасониҳои техникии муташаккили худӣ надоранд.    

Вазъи хоҷагиҳои шабакаҳои барқи гурӯҳи дуюм – шабакаҳои барқи 

мунисипалии 20-0,4 кВ-ро дида мебароем.         

 Мувофиқи баҳои додашуда, дарозии хатҳои ҳавоӣ то 1106 км ва 

кабелӣ – 3,3 км,  дар 92,8 % хатҳои ҳавоӣ ва 44,4 % хатҳои кабелӣ  ба 

андозаи 60 % фарсудагӣ мушоҳида гардид. Муҳлати хизматрасонии 

худро пурра анҷом дода, таъмири пурра ва таҷдидро 25,7 % хатҳои 
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кабелӣ ва 90,5 % хатҳои ҳавоӣ тақозо доранд. 23 % таҷҳизоти 

трансформаторҳои зеристгоҳҳо ва нуқтаҳои тақсимкунаки муассисаҳои 

мазкур ба андозаи 36 % фарсуда шуда, 14 % таҷҳизот бошад, ивази 

фавриро талаб дорад. Ин проблемаҳо дар муассисаҳо муддати 5-10 сол, 

дар натиҷаи набудани корҳои нақшавӣ оиди таъмир ва таҷдиди 

шабакаҳо  бисѐр шудаанд. Бо назардошти фарсудагии баланди шабакаҳо 

талафѐбии қувваи барқ бузургиеро дорост, ки аз таъиноти меъѐрӣ боло 

меистад. Истифодаи тамоми хоҷагии шабакаи барқи вилояти Хатлон 

имкон медиҳад, фаъолияти пурсамари системаи энергетикӣ баланд 

бардошта, Маркази ягонаи масъулият баҳри рушди шабакаҳо ташкил 

гардад ва имкон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ ҷамъ карда шавад. 

Омӯзиши вазъи таъминоти барқи вилоят нишон дод, ки 

проблемаҳои рушди иқтисодӣ, инкишоф ва нигоҳдошти шабакаҳои 

барқи деҳот ошкор шаванд:  

-пастшавии истеъмоли қувваи барқ аз ҷониби хоҷагиҳои деҳот;     

 -афзоиши парки муҳаррикҳои барқӣ ва ҳар гуна дастгоҳҳои барқӣ;   

- воридсозии васоити автоматикунонӣ имкон намедиҳад, ки  дар 

рафти интиқоли қувваи барқ номураттабӣ пайдо гардад.  

Сатҳи пасти баистифодадиҳӣ ва бесоҳибии шабакаҳои барқи 

деҳоти 10-0,4 кВ ба таври ҷиддӣ пешрафти истеҳсолоти хоҷагии деҳотро 

боздошта, имкон намедиҳад, ки  роҳандозии техникаю технологияи 

пешрафтаи истеҳсолот амалӣ гардад.  

Барои дарки нақш ва мақоми қувваи барқ дар фаъолияти КАС –и  

минтақа лозим аст, ки пайвастагии байниҳамдигарии онҳоро таҳлил 

намоем. Дар ҳолати 1-уми январи соли 2020 дар ҷумҳурӣ чор минтақаи 

озод иқтисодӣ вуҷуд дорад (дар назар дошта шудааст, ки минтаќаи озоди 

Кулоб низ таъсис дода шавад). Баҳри ошкор намудани робитаҳои 

мутақобила дар минтақаи якуми озод (Данѓараи вилояти Хатлон), 

минтақаи аз ҷиҳати масоҳат аз ҳама бештар омӯзиши амиқ мегузаронем. 

Он қисми ҷануби кишварро дар бар гирифта, 22 марказҳои маъмурии 
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шаҳру навоҳиро муттаҳид месозад. Беш аз 50,1 % заминҳои киштша-

ванда, 65 % -и ҳаҷми умумии қувваи барқро барои эҳтиѐҷоти истеҳсолӣ 

ва рушди дењот фаро мегирад.  

        Таъсири рушди иқтисодӣ ба сатҳи таъмини барқ бо он муайян 

мегардад, ки ба ҳар сатҳи рушди иқтисодии ташкилот, сатҳи муайяни 

техникаю технология мувофиқат мекунад.  Субъектҳои хоҷагидор, дорои  

сатҳи якхелаи маҳсулнокии меҳнат, потенсиали якхелаи техникаю 

технология, ки сатҳи электрикунониро дар раванди истеҳсолот муайян 

месозад, дороянд. Ҳамин тавр, ҳар қадар сатҳи рушди иқтисодии хоҷагӣ 

боло бошад, ҳамон қадар талаботи он ба қувваи барқ барои ҳар як нафар 

корманд зиѐд аст. Аз рӯи ҳар як ин се нишондиҳандаи минтақаи якуми 

озоди иқтисодии Данѓара дар ташкилотҳо дида мебароем: маҳсулоти 

молӣ ба ҳисоби ҳар як корманд (маҳсулнокии меҳнат); истеъмоли қувваи 

барқ ба ҳисоби як корманд (таъминнокии меҳнат бо қувваи барқ); 

истеъмоли қувваи барқ ба ҳисоби маҳсулоти молӣ (сарфаи қувваи барқ 

дар маҳсулоти молӣ).   

Пайвастагӣ миѐни ин нишондиҳандаҳо мумкин аст дар шакли 

вобастагии зерин ифода ѐбад: маҳсулнокии  меҳнат бо барқтаъминнокии 

меҳнат/сарфи қувваи барқ дар маҳсулот, чунки сатҳи инкишофи хоҷагӣ 

баробар аст, ба муносибати таъминот бо қувваи барқ ва сарфи он дар 

истеҳсоли мол. Барои таҳлили нишондиҳандаҳо оиди ҳаҷми маҳсулоти 

молӣ ба ҳисоби шумораи дар истеҳсолоти хоҷагии деҳот машғул 

будагони ҳамаи ташкилотҳоро ба 7 гурӯҳ ҷудо мекунем (ҷадвали 2.3.1). 
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 Ҷадвали 2.3.1 

Тақсими ташкилотҳо аз рӯи арзиши маҳсулоти умумӣ ба ҳисоби корманди 

дар хоҷагии деҳот соли 2019 машғул буда, ба ҳисоби  

ҳазор сомонӣ  
 
Нишондиҳандаҳо 

Гурӯҳҳои ташкилотҳо аз рӯи арзиши мҳсулоти молӣ ба 
ҳисоби ҳар як корманд  

Ҷамъ ба 
ҳисоби 
миѐна 
дар  як 
минта-

қаи 
озоди 

иқтисодӣ 

1 2 3 4 5 6 7 
<50 50-100 101-150 151-200 201-250 251-300 >300 

Шумораи ташки-
лотҳо дар гурӯҳ  

49 52 26 12 4 1 11 155 

Арзиши миѐнаи 
маҳсулоти умумӣ 
ба ҳисоби як 
нафар корманди 
гурӯҳҳои хоҷагӣ, 
ҳазор сомонӣ  

 
17,1 

 
64,2 

 

 
111,5 

 
299,8 

 
867,4 

 
195,6 

 
138,6 

 
202,7 

Шумораи миѐнаи 
кормандони дар 
истеҳсоли 
кишварзӣ банд-
буда ҳисоби як 
нафар корманди 
гуруҳҳои хоҷагиҳо  

 
 
 
41 

 
 
 
85 

 
 
 
98 

 
 
 
179 

 
 
 
367 

 
 
 
706 

 
 
 
140 

 
 
 
96 

Арзиши маҳсулоти 
молӣба ҳисоби як 
корманд, ҳазор 
сомонӣ  

 
 
4,2 

 
 
7,5 

 
 
11,4 

 
 
16,8 

 
 
23,6 

 
 
27,7 

 
 
99,1 

 
 
21,1 

        Сарчашма: Ҳисоби муаллиф аз рӯи маҷмӯаи омори солонаи вилояти Хатлон дар солҳои 2012-

2019.Сарраѐсати агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон.Бохтар – 

2019.177 саҳ. 

     
Аз ду канор гурӯҳҳое бо коркарди баланд ба ҳисоби як корманд 

(беш аз 13500 сомонӣ) ва коркарди кам (камтар аз 6750 сомонӣ). 

Масоҳати фосила ҳангоми тақсими баробари ташкилотҳо баробар аст ба 

6750 сомонӣ. Субъектҳои хоҷагидоре, ки дар онҳо коркард беш аз 33750 

сомонӣ ба ҳисоби як кормандро ташкил медиҳад (гурӯҳҳои 6-7), шартан  

хоҷагиҳои пурсамар, ташкилотҳои бо коркарди камтар аз 13500 сомонӣ 

(гурӯҳҳои 1-2) бесамар, ташкилотҳои боқимонда (гурӯҳҳои 3-5) барои 

соҳаи кишоварзӣ дар шароити кунунии фаъолият маъмулӣ маҳсуб 

меѐбанд.  
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Ба гурӯҳи 6,7-и нисбатан бо фаъолияти пурсамар чунин ташкилот-

ҳои устувор, мисли ҶСП фабрикаи мурғпараварӣ, КВД “Хӯроковорӣ”, 

ҶДММ Саодат, корхонаи шири шаҳри Бохтар ворид шудаанд. 

Фаъолияти пурсамари ин ташкилотҳо, дар ҳолати арзиши маҳсулоти 

умумии маҷмӯи омӯхташаванда, ба ҳисоби як корманди дар хоҷагии 

деҳот машғул буда – 70785 сомонӣ ва ҳисоби миѐнаи шумора – 140 

нафар, шубҳае ба вуҷуд намеорад. Ин аз рушди баланди технология ва 

таъмини ташкилоти мазкур бо воситаҳои электрикунонии меҳнат 

шаҳодат медиҳад. Аммо қисми бештари хоҷагиҳои деҳот (65 фоиз) ба 

гурӯҳҳои 1 ва 2 дохил мешаванд, ки ин аз маҳсулнокии пасти меҳнат 

гувоҳӣ медиҳад. Пасомадҳои манфии мазкур ба буҳрони шадиди тӯлонӣ 

алоқаманд аст, ки бахши кишоварзӣ аз сар мегузаронад. Солҳои охир 

пастшавии бо барқ мусаллаҳ будани хоҷагии деҳот дар маҷмуъ, дар 

вилояти Хатлон мушоҳида мегардад (ҷадвали 2.3.2).   

Ҷадвали 2.3.2 

Бо барқ таъмин будани хоҷагии деҳоти љумњурї дар давраи  

солҳои 2013-2019 (млн. кВт-соат) 

 2013 2014 2015 2017 2019 

Истеъмоли қувваи барқ дар 
хоҷагии деҳот  

 
2936,4 

 
3132,0 

 
2898,0 

 
3310,3 

 
3457,7 

Аз ҷумла, барои эҳтиѐҷоти 
истеҳсолӣ  
  

 
2202,3 

 
2349 

 
2582,4 

 
3257,0 

 
3449,0 

Ба ҳисоби миѐнаи солонаи як 
корманд, ҳазор кВт-соат  

 
5,4 

 
6,4 

 
7,2 

 
7,8 

 
8,2 

                                                             
Агар соли 1985 дар соҳаи кишварзӣ бо барқ таъмин будани меҳнат 

ба ҳисоби як корманди дар соҳа машғул буда, 4,9 кВт-соатро, аз ҳисоби 

беҳдошти технологӣ, афзоиши автоматикунонӣ ва механикунонӣ дарбар 

гирифта бошад, пас соли 2019 ин нишондиҳанда аз ҳисоби камшавии 

кормандони дар соҳа фаъолиятдошта ва сифати пасти қувваи барқ то 

сатҳи 8,2 ҳазор кВт-соат боло рафтааст. Баъдан тамоюли афзоиш бо 

пастшавии бо барқ таъмин будан то 1,3 маротиба расидааст. 
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Афзоиши истеъмоли ҳиссаи қувваи барқ дар хоҷагии деҳот, аз 

сабаби сифати пасти қувваи барқ, ки истеъмолкунандагони деҳот 

истифода мебаранд, асосан барои электрикунонии равандҳои истеҳсолии 

статсионарӣ, сурат мегирад. Ин аз муҳимияти проблемаи 

омӯхташаванда, аз мавқеи идораи ташкилию иқтисодии раванди 

электрикунони истеҳсолоти кишварзӣ ва истифодаи пурсамари қувваи 

барқ, шаҳодат медиҳад. Бо барқ мусаллаҳ будани як қатор хоҷагиҳои 

ҷумҳуриро дар мисоли минтақаи якуми озоди иқтисодӣ - вилояти Хатлон 

дида мебароем. Барои таҳлил ҳамаи хоҷагиҳо ба 7 гурӯҳ тақсим карда 

шудаанд (ҷадвали 2.3.3). 

                                                                                                             Ҷадвали 2.3.3 

Тақсими ташкилотҳо бо таъминнокӣ бо барқ, ба ҳисоби як нафар 

корманди истеҳсолоти хоҷагии деҳот (бо барқ таъмин будан) дар соли 

2019, ҳазор кВт-соат/одам  
Нишондиҳандаҳо  Гурӯҳи ташкилотҳо бо таъмини қувваи барқ ба 

ҳисоби як нафар корманд (таъминот бо қувваи 
барқ) 

Ҷамъ бо 

ҳисоби миѐна 
дар минтақаи 

1 озоди 
иқтисодӣ  < 1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6  6 

Шумораи 
ташкилотҳо дар 
гурӯҳ  

 
48 

 
38 

 
27 

 
21 

 
8 

 
5 

 
8 

 
155 

Истеъмоли қувваи 
барқ барои 
эҳтиѐҷоти 
истеҳсолӣ, ҳамагӣ 
ҳазор кВт-соат,  

 
 

1220 

 
 

4561 

 
 

7209 

 
 

7092 

 
 

6672 

 
 

5775 

 
 

35141 

 
 

67669 

аз ҷумла барои 
маҳсулоти 
кишоварзӣ 

 
750 

 
1516 

 
3545 

 
2538 

 
1124 

 
1393 

 
8995 

 
19861 

Барои маҳсулоти 
чорво  

 
469 

 
3044 

 
3664 

 
4554 

 
5548 

 
4382 

 
26146 

 
47809 

Истеъмоли 
миѐнаи қувваи 
барқ гурӯҳи 1-и 
хоҷагиҳо, ҳазор 
сомонӣ  

 
 

25,4 

 
 

120 

 
 

267 

 
 

337 

 
 

834 

 
 

1155 

 
 

4392 

 
 

436 

Шумораи миѐнаи 
кормандони 
машғул дар 
хоҷагии деҳот, ба 
ҳисоби гурӯҳи 1-и 
хоҷагиҳо, одам  

 
 

47 

 
 

79 

 
 

104 

 
 

101 

 
 

174 

 
 

211 

 
 

280 

 
 

96 
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Бо барқ таъмин 

будани меҳнат ба 
ҳисоби 1 корманд, 
ҳазор кВт/одам. 

 
0,54 

 
1,53 

 
2,58 

 
3,33 

 
4,79 

 
5,48 

 
15,6 

 
4,5 

Сарчашма: маълумоти муаллиф  

Аз рӯи тақсимот муассисаҳои нисбатан назаррас, бо сатҳи бо барқ 

таъмин ва коркарди маҳсулот ба ҳисоби як нафар корманд дар 2 гурӯҳи 

аввал, бо таъмини нисбатан ками қувваи барқ 55 фоизи корхонаҳои 

таҳқиқшуда рост меоянд. Санҷиши гузарондашуда нишон медиҳад, ки 

корхонаҳои бо сатҳи ками таъмин бо барқ, шумораи ками кормандонро 

доро мебошанд. Ҳамин тавр, метавон хулоса кард, ки таъмин бо қувваи 

ками барқ  корхонаҳое  маҳсубанд, ки дорои  сатҳи пасти ташкили истењ-

солот ва технология мебошанд.  

Корхонаҳое, ки қувваи ками барқро истифода мебаранд ва  таъмин 

мебошанд, инҳоянд: ҶДММ Зотпарварии “Саодат”ноҳияи Хуросон , 

ҶДММ “Мадина 1” ноҳия Ёвон, ҶДММ “Баракати Ёвон” ба истеҳсоли 

маҳсулоти чорво машғуланд. Сатҳи бо барқ таъмин будан дар чорводорӣ 

нисбат ба зироаткорӣ баланд аст. Зеро дар соҳаи зироаткорӣ аксар 

раванди иҷрои корҳо бе иштироки қувваи барқ сурат мегирад. Дар зиро-

аткорӣ ҳамагӣ 29,3 фоиз қувваи барқи барои истеҳсолот пешбинишуда 

истифода мегардаду халос.   

       Таҳлили гузарондашуда аз вобастагии муайяни 

нишондиҳандаҳои бо барқ таъмин будан ва сатҳи истеҳсоли маҳсулоти 

молӣ ба ҳисоби як нафар корманд шаҳодат медиҳад. Ҳангоми сатҳи 

якхелаи арзиши маҳсулоти молӣ ба ҳисоби як нафар корманд, аҳамияти 

бо барқ таъминнокӣ аз рӯи маълумоти муассисаҳои мазкур низ якхела 

хоҳад буд (чунин эҳтимолият аз натиҷаи таҳлили корхонаҳо бо 

махсусияти хоси худ бармеояд).  

Дурустии хулосаи баровардаро пайвастагии нишондиҳандаҳо 

тавассути  муайян намудани шакли таҳлилии вобастагӣ байни таъминот 

бо барқ ва сатҳи рушди иқтисодӣ, тасдиқ месозад. Дар 3 гурӯҳи аввал 82 

% ташкилотҳо, аз рӯи натиҷаи гурӯҳбандӣ бо нишондиҳандаҳои аввал 
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рост меояд ва 73% бошад, ҳангоми гурӯҳбандӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои 

дуюм. Барои ҳалли масъалаҳои умумии вобастагӣ байни нишондиҳан-

даҳои таъкидшуда, якчанд моделҳо таҳқиқ гардиданд, ки дар онҳо сатҳи 

пурсамарии фаъолият, ба воситаи арзиши маҳсулоти молӣ ба ҳисоби як 

корманд ифодашуда, чун вобастагии хатӣ аз сатҳи баробаркунии бо барқ 

таъминнокӣ пешниҳод гардидааст.       

                              У = 92,015 + 3,027Х, - 8,784Х2, (3), 

ки у – арзиши маҳсулоти молӣ ба ҳисоби як корманд, 

сомонӣ /одам 

Xr – бо барқ таъминнокии меҳнат ба ҳисоби 1 корманди дар хоҷагии 

деҳот машғулбуда, ҳазор. к Вт-соат/одам 

Х2 – истифодаи қувваи барқ дар маҳсулоти умумӣ, кВт-соат/ҳазор 

сомонӣ. 

      Дар баробаркунии таназзулѐфтаи бадастомада, зичии пайвастагӣ 

байни нишонидаҳандаҳо, чун аҳамияти миѐнаи иртиботи мутақобилаи 

маҳсулнокӣ (R=0,68) маънидод мегардад. Дар рафти таҳлил мақсад 

гузошта шуд, ки пайвастагӣ байни маҳсулнокии фаъолияти ташкилот ва 

сатҳи бо барқ таъмин будан ошкор карда шавад.   

     Ба фаъолияти пурсамар омилҳои зиѐди дигар (новобаста бо барқ 

таъмин будан), ки дида баромадани онҳо ба вазифаи таҳқиқот ворид 

нест, низ таъсир мерасонанд. Дар рафти таҳқиқот муайян гардид, ки 

баландбардории таъминот бо барқ ба афзоиши истеҳсоли маҳсулот ба 

ҳисоби 1 корманд мусоидат мекунад. Дар ҳоле, ки афзудани ҳаҷми барқ 

акси ҳолро нишон медиҳад. 

     Дар асоси маълумотҳои ба дастомада гуфтан мумкин аст, ки 

баландбардории таъминот бо барқ дар  соҳаи кишоварзӣ, яке аз самтҳои 

афзалиятноки баландабардории фаъолияти пурсамари хоҷагиҳои деҳот 

аст. Айни замон истифодаи пурсамари қувваи барқ бо мақсади 

мувофиқкунонӣ ва роҳ надодан ба истифодаи ғайриистеҳсолии қувваи 

барқ (талафот, истифодаи бесамар) лозим аст. Ҳар гуна афзоиши 



93 
 

 

истеъмоли қувваи барқ ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, бо 

мақсади паст намудани ҳаҷми ғунҷоиши барқ дар маҳсулоти кишоварзӣ  

бояд мусоидат намояд. Вобастагии миѐнаи фаъолияти пурсамар ва сатҳи 

таъминот бо барқи хоҷагиҳои деҳот сабаби хароҷоти пасти мустақим 

барои қувваи барқ дар арзиши маҳсулоти истеҳсолшуда маҳсуб меѐбад. 

Зери мафҳуми хароҷоти мустақим барои қувваи барқ, хароҷот барои 

дастрасии қувваи барқ, шабакаҳои марказонидашуда фаҳмида мешавад. 

Маводҳои таҳлилӣ аз он хусус дарак медиҳанд, ки ҳиссаи хароҷоти 

қувваи барқ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ наздики 3 % - ро 

ташкил дода, дар ин маврид миѐни соҳаҳои истеҳсолот мегардад. Соли 

2015 хароҷот барои истеҳсоли маҳсулоти чорво 5,6 % - ро дар бар 

гирифт, дар ҳоле ки айнан чун нишондиҳанда дар кишоварзӣ ҳамагӣ 2,03 

% - ро ташкил додааст. Маълумоти мазкур аз сатҳи пасти бо барқ 

таъмин будани соҳаи кишоварзӣ дар хоҷагиҳои вилояти Хатлон дарак 

медиҳад.  

     Тамоюли тағйирѐбии ҳиссаи хароҷот нишон медиҳад, ки тӯли 6 соли 

охир  тағйироти сатҳи хароҷот барои қувваи барқ дар маҷмӯъ нисбати 

афзоиши дигар хароҷот, паст будааст. Сабаби асосии ин ҳолат, сиѐсати 

батанзимдарории тарофаҳо барои қувваи барқ, ки нигоҳдошти суръати 

афзоиши онҳо, дар сатҳи ба назаргирии беқурбшавии пул, ба ҳисоб 

меравад. Дар кишвар арзиши маҳсулоти истеҳсолшавандаи кишоварзӣ 

беш аз 50 % иборат аз хароҷот барои қувваи барқ аст. Бо назардошти 

махсусияти иқтисодиѐти Тоҷикистон ҳиссаи зиѐди қувваи барқ дар 

сохтори хароҷот, муддати тӯлонӣ нигоҳ дошта мешавад.     

     Аз ҳисоби истифодаи технологияҳои захиракунандаи қувваи барқ дар 

кишварҳои узви Ҳамкории иқтисодии Аврупо ва Русия хароҷот барои 

қувваи барқ, ҳангоми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ нисбат ба 

Тоҷикистон чандин маротиба паст аст. 

     Таҳлили раванди умумии рушди хоҷагиҳои кишоварзии вилояти 

Хатлон нишон дод, ки паст шудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, 
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боиси  истеъмоли ками қувваи барқ барои эҳтиѐҷи истеҳсолӣ гаштааст. 

Дар назари аввал сабаби асосӣ дар вазъи бамаломада, паст шудани 

ҳаҷми истеҳсолоти хоҷагии деҳот ва паст шудани истеъмоли баробари 

қувваи барқ маҳсуб меѐбад.  Таҳлили раванди рушди соҳаи кишоварзии 

вилояти Хатлон дар ҳамин давра паст шудани истеҳсолоти кишоварзиро 

нишон дод, ки амалан тамоми соҳаҳои хоҷагии деҳотро фаро 

гирифтааст.     

     Лекин, таҳлили амиқи афзоиш ва сохтори истеъмоли қувваи барқ 

нишон медиҳад, ки баробари пастшавии харҷи мустақими қувваи барқ, 

вобаста ба паст шудани сатҳи истеҳсол дар соҳаи кишоварзӣ, нисбатан 

кам шудани сатҳи электрикунонии равандҳои истеҳсолӣ, аз ҷумла дар 

чорводорӣ ба назар мерасад. Зуҳуроти мазкурро дар натиҷаҳои 

хоҷагиҳои минтақа дида мебароем.   

Чи тавре, ки ба мо маълум аст, солҳои охир афзоиши истеҳсоли 

шир дар хоҷагиҳои дењот баръало ба мушоњида мерасад ва њамзамон дар 

чунин њолат, истеъмоли қувваи барқ низ меафзояд (таќрибан ба 57 % 

афзоиши он ба чашм мерасад). Афзоиши истеъмоли қувваи барқ маҳз 

дар соҳаи чорводорӣ мушоҳида мешавад, дар ҳоле ки  истеъмол дар 

соҳаҳои дигар тағйир наѐфтааст. Дар соҳаи чорводорӣ 78 % қувваи барқ 

сарф мегардад, айни замон дар соҳаи зироаткорӣ бошад, раванди 

барқкунонӣ қариб мушоҳида намегардад.  

     Сарбории асосӣ дар соҳаи зироаткорӣ ба мошинолотҳо рост меояд, ки 

онҳо сӯзишвориро истифода мебаранд. Қувваи барқ танҳо дар мавриди 

коркарди ҳосили бадастомада, тоза ва хушкунии он истифода мешавад. 

Дар давраи омӯзиш дар хоҷагиҳо шумораи муҳаррикҳои барқӣ афзуда (2 

воҳид), тавоноии умумии муқарраргардида 10 кВт-ро дарбар мегирад.  

Таҳлили истифодаи қувваи барқ дар равандҳои истеҳсолӣ имкон 

медиҳад, сатҳи барқикунонии равандҳои мазкур муайян шавад.  

        Қисми бештари сарфи қувваи барқ дар раванди асосии истеҳсолот – 

ба дӯшидани чорво рост меояд. Ҳамчунин, як қисми сарфи қувваи барқ 

ба равандҳои хизматрасонӣ – гармкунӣ (9,2 фоиз), равшанидиҳӣ (6,7 %) 
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рост меояд.   Захираи асосии афзоиш бахшидани равандҳои истифодаи 

қувваи барқ рафти хӯрокдиҳӣ низ маҳсуб меѐбад.     

     Омӯзиши сохтори сарфи қувваи барқ муддати шабонарӯзӣ имкон 

медиҳад, давраҳои нисбатан сарбории таҷҳизот муайян шавад. Бо ин 

васила тартибдиҳии ҷадвали сарбории судманд, бо назардошти системаи 

ташкили тарофаҳо имконпазир мегардад (ҷадв. 2.3.4).   

                                                                                                        Ҷадвали 2.3.4. 

Сохтори истеъмоли қувваи барқ дар муддати шабонарӯзӣ, %  
         Вақти зимистона    Вақти тобистона  

Соатҳои 
шабона 
(аз 
0-00 то 
08-00) 

Соатҳои 
рӯзона (аз 
08-00 то 
16-00) 

Соатҳои 
бегоҳӣ 
(аз 
16-00 то 
24-00) 

Ҳамаг
ӣ дар 
шабо
нарӯз  

Соатҳо
и 
шабона 
(аз  
0-00 то 
08-00) 

Соат 
ҳои 
рӯзона 
(аз 
08-00 
то 
16-00) 

Соат 
ҳои 
бегоҳ
ӣ (аз 
16-00 
то 24-
00) 

Ҳама
гӣ 
дар 
шабо
нарӯз  

Истеъмоли 
қувваи барқ, 
ҳамагӣ, аз ҷумла: 

0,8 
 

80,0 
 

19,1 
 

100 4,0 
 

71,7 
 

24,4 
 

100 

а) дар истеҳ-
солот  

0,7 
 

80,3 
 

19,0 
 

100 4,0 
 

71,9 24,1 
 

100 

дар зироат-корӣ  0,0 
 

100,0 
 

0,0 
 

100 0,0 
 

66,7 
 

33,3 
 

100 

дар човодорӣ  0,5 79,6 19,9 100 5,3 73,7 21,1 100 

Дар хизмат-
расонӣ ва 
истеҳсолоти  
коркард  

20,0 
 

45,0 
 

35,0 
 

100 4,2 
 

58,3 
 

37,5 
 

100 

б) дар бахши 
иҷтимоию маишӣ 
ва аҳолӣ   

8,0 56,0 36,0 100 2,9 
 

55,9 41,2 100 

   Сарчашма: Ҳисоби муаллиф аз рӯи маълумоти ШСХК “Барқи Тоҷик” доир ба истеъмоли қувваи барқ  

      Маълумоти ҷадвали 2.3.4. нишон медиҳад, ки истеъмоли қувваи барқ 

муддати рӯз нобаробар аст. Қисмати асосии истифодаи он ба соатҳои 

рӯзона рост омада, шабона ва бегоҳ  нисбатан кам сарф мегардад. 

Мутаносибан яке аз самтҳои асосии баробар намудани ҷадвали сарбории 

қувваи барқ, ин як қисм равандҳои истеҳсолиро ба вақти шабона ва бегоҳ 

гузаронидан аст. Бо ин мақсад сохтори раванди истеҳсолиро дар ҳар 

ҳолати мушаххас бояд таҳлил кард.      

     Дар байни ташкилотҳои минтақаи 1-и иқтисодӣ як қатор ташкилотҳои 

дар боло номбаршударо зикр намудан мумкин аст, ки бо 

нишондиҳандаҳо бобати таъмин бо қувваи барқ нисбатан бештар фарқ 
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доранд. ҶСП корхонаи мурғпарварӣ, ҶС хоҷагии зотпарварӣ, ҶДММ 

“Саодат”, ҶСП корхонаи нони Бохтар ба ин қатор шомиланд. Дар 

заминаи ин корхонаҳо аз ҷониби мо пешниҳод мегардад, ки  

мукаммалгардонии ташкили сохтори бо барқтаъминкунӣ ва 

барқикунонии равандҳои истеҳсолӣ гузаронида шавад.   Бо назардошти 

ин, таваҷҷӯҳ ба омӯзиши сатҳи барқикунонии равандҳои истеҳсолӣ зиѐд 

мегардад. 

     Муқоисаи сатҳи электрикунонӣ дар равандҳои ҷудогонаи истеҳсолӣ 

бо сатҳи меъѐрӣ имкон медиҳад, захираҳои нисбатан зиѐд намудани 

истеҳсоли пурсамари шир ва ғизодиҳии чорвои калони шохдор, дар 

асоси афзоиши сатҳи электрикунонии равандҳои истеҳсолӣ дар сатҳи 

баланд, ошкор карда шавад. Дар ин маврид, бо мақсади  мутобиқшавӣ, 
роҳ надодан ба талафотва истифодаи пурсамари он лозим аст.    

     Ҳама гуна афзоиши истеъмоли қувваи барқ  дар зиѐдшавии истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ, бо мақсади паст кардани ҳаҷми сарфи қувваи барқ 

барои он, бояд ҳамроҳӣ шавад.    

     Бо назардошти хароҷоти кам барои қувваи барқ, аҳамияти таъминот 

бо барқ барои фаъолияти пурсамари ташкилот ба назар гирифта 

намешавад. Раванди технологӣ бевосита ба таъминоти доимии қувваи 

барқ пайваста аст.   

    Ҳангоми ивазкунии нақшаи таъминоти барқ бо ҳаҷми калон чунон 

сахт тағйир меѐбад, ки ҳатто дар ҳолати мавҷудияти сохтори замонавӣ, 

таъминоти боэътимоди бо барқтаъминкунӣ то андозае коҳиш меѐбад.  

Дар ин маврид талафоти имконпазирро дар истеҳсолот аз вайроншавии 

таъминот бо барқ дида баромадан лозим аст. 

     Муҳимияти масъалаи мазкур, вобаста ба кӯҳнашавии таҷҳизоти барқӣ 

ва нишондиҳандаҳои таъминоти боэътимоди қувваи барқ мустақиман 

пайваста буда, бо зиѐни истеъмолкунанда аз қатъшавии он, ин 

пайвастагӣ нисбатан хеле мураккаб ва якхела нест.  

     Ба сифати чораҳои миқдории таъминоти боэътимоди қувваи барқ, 

аксаран зарари аз танаффуси расондани қувваи барқро истифода 

мебаранд. Ба сатҳи боэътимоднокӣ миқдор ва дарозмуддатии 
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танаффасҳои истеъмол, муддати вақти интихобшуда, хамчунин интиқол 

наѐфтани қувваи барқро мисол мегиранд.  

     Новобаста ба он ки механизми баҳодиҳии зарар, ки ташкилот тоқат 

дорад, кайҳо истифода мешавад. Истифодаи он дар амалияи судӣ, аз 

сабаби мавҷуд набудани методҳои  тасдиқкунӣ ва ноинкишофии 

заминаҳои гузариши он доир ба даъво нисбати ташкилотҳои 

барқтаъминкунанда, душвориҳои зиѐдро ба миѐн меорад.     

    Баҳодиҳии зарар аз танаффусҳо дар рафти барқтаъминкунӣ бо мақсади 

ба даст овардани самараи иқтисодӣ дар ҳалқаҳои хароҷот – самараи 

иқтисодӣ- таъминоти боэътимоди қувваи барқ, мураккаб ва бисѐрнақша, 

гузаронида мешавад.           

     Зери мафҳуми зарарҳо хароҷоти нафаре, ки ҳуқуқҳояш (ѐ зарари 

мушаххас) вайрон ѐ ҳамчунин даромадҳои ногирифта фаҳмида мешавад, 

ки дар шароитҳои одӣ (фоидаи аз дастрафта) шахс метавонист гирад. 

Дар ин маврид гирифтани зарари истеъмолкунанда аз вайроншавии 

таъминоти барқро дар Тоҷикистон дида, дар мамлакатҳои хориҷӣ 

гирифтан осонтар аст. Мисолҳои зарарҳои имкониятпазири 

истеъмолкунандагони барқро дар ИМА аз танаффус ва  таъминоти барқ 

дар ҷадвали 2.3.5. оварда шудааст.  

 

 Ҷадвали 2.3.5   

Зарари истеъмолкунандагон аз интиқол наѐфтани тавоноиҳо ба ҳисоби 

доллари ИМА/кВт (омори ИМА) 

Истеъмолкунанда  Давомнокии танаффуси таъмини қувваи барқ, дақика  

       1   20    60   240   480 

Корхонаҳои калон  1,205 1,508 2,225 3,968 8,240 

Корхонаҳои хурд  0,625 3,868 9,085 25,163 55,806 

Тиҷоратӣ  0,381 2,969 8,522 31,317 83,008 

Кишоварзӣ  0,060 0,343 0,649 2,064 4,120 

Маишӣ 0,001 0,093 1,482 4,914 15,690 

Муассисаю ташкилотҳои 
давлатӣ  

0,044 0,369 1,492 6,558 26,040 

Идораҳо  4,778 9,878 21,065 68,830 119,360 

Аҳамияти миѐна барои 
тавсияи ҳисоботи хулосавӣ  

 
0,670 

 
1,560 

 
3,850 

 
12,140 

 
25,410 

Сарчашма: 
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     Дар кишвари мо ба таҳлили таъсири вайроншавии таъминоти барқ ба 

фаъолияти пурсамари хоҷагиҳои деҳот муддати тӯлонӣ чандон диққати лозима 

зоҳир намегардид. Чуноне, ки нафъи иқтисодӣ аз танаффуси таъминоти барқ 

назаррас буда, баръакс барои  як қатор хоҷагиҳои деҳот ва корхонаҳо 

зараровар аст. Масалан, дар натиҷаи садама дар зеристгоҳи вилояти Хатлон 

корхонаҳои  калони саноатии шаҳру навоҳии Хуросону Бохтар, Вахшу Кулоб 

ва Данғара бе қувваи барқ монданд. Зарар беш аз 6,9 млн. сомониро (4,2 млн. 

сомонӣ зарари мустақим, 2,7 млн. сомонӣ фоидаи бадастнаомада) ташкил 

додааст. Шаклҳои зарарро ҳангоми танаффуси таъмини қувваи барқ 

муайян мекунем. 

Ҳангоми ҳисоби нишондиҳанда аз талафот, дар ҳолати садамавӣ хомӯш 

шудани сохтори барқтаъминкунӣ, аз кор мондани таҷҳизоти барқӣ, ки ба 

соҳаи кишоварзӣ расонда шудааст, тавсияҳои методӣ бобати баҳои иқтисодӣ 

додан ба талафот, истифода мешуданд.  Дар ин маврид ҳангоми таҳлил 

хароҷот барои таъмири таҷҳизоти аз кормонда ва зарари тартибӣ ва паст 

гардидани маҳсулнокии кормандон ба ҳисоб гирифта нашудаанд. Дар рисола 

бошад, танҳо зарари технологӣ, вобаста ба истеҳсол нашудан (талаф) -и 

маҳсулот (талаф)  ба инобат гирифта шудааст. Ҳангоми таҳлил бузургии 

талафот ба андозаи шумор ва маводнокии хомӯшкунии қувваи барқ дида 

шудааст. Дар маҷмӯъ, дар хоҷагиҳои таҳлилшуда талафот дар соҳаи 

чорводорӣ беш аз 3,4  млн. сомониро ташкил додааст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Нуқсони таҷҳизоти 

электронӣ ва маводҳо. 
Зерсохтори муассиса 

Талафи энергияи гармӣ 

(цангоми мавҷудияти 

дегхонаи худӣ)  

Зарар дидани молҳои 
тезвайроншаванда 

(молҳои хӯрданӣ, хунук ва 

яхин,  хӯрокаи чорво ва 

гулцо)  

Аз даст додани 
маълумот  
данных 

Сар додани моддаҳои зарарнок ва 

ғайра, ки ба муҳити атроф зарар 
дорад 

Хароҷот барои пешгирии 

манъи истеҳсолот 

Вайроншавии 

занҷири 
расондан 

Шаклҳои зарар  

Афзоиши 

масрафҳо 
издержек 
производства 
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Расми 6. Шаклҳои зарар ба хоҷагиҳои деҳот ҳангоми танаффуси  

таъмини ќувваи барқ  

 
      Таҳлили хароҷоти ба истифодадиҳӣ, оиди хизмати электротехникӣ 

нишон медиҳад, ки дар сохтори он ҳиссаи асосиро музди меҳнати 

кормандони хизмати электротехникӣ ташкил медиҳад. 

     Сиѐсати энергетикӣ дар деҳот мукаммал намудани сохтори тавозуни 

энергетикию сӯзишворӣ, азхудкунии шаклҳои нави энергия, коркард ва 

ҷорӣ намудани техникаю технологияи нигоҳдошти энергия, беҳдошти 

сохтори таъминот бо қуввваи барқ ва сӯзишворӣ, бо иловаи боз ҳам 

азхудкунии сохторҳои ғайри муттамарказ гардонидашударо муайян 

месозад.  

     Таҳлили вазъи имрӯзаи таъминот бо барқ дар вилояти Хатлон нишон 

дод, ки дар минтақа тамоюли истифодаи ғайриқаноатбахш, ҳангоми 

истифодаи қувваи барқ мавҷуд аст.  Солҳои охир пастшавии истеҳсол 

дар аксар соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ, ба ҳаҷми истеъмсоли қувваи барқ 

таъсири манфӣ расонидааст. Баҳои дуруст надодан ба муҳимияти 

проблемаи нигоҳдошти қувваи барқ ва ҳалли худро наѐфтани масъалаи 

мазкур, яке аз сабабҳои  паст гардидани нигоҳдошти боэътимоди қувваи 

барқ дар минтақаи гардида, боиси рақобатнопазир шудани маҳсулот ва 

хизматрасониҳои ташкилотҳо,  ҳамчунин боиси мураккаб шудани як 

қатор проблемаҳои иқтисодию иҷтимоӣ гаштааст. Ба баландбардории 

истифодаи пурсамари қувваи барқ талафи зиѐди ғайриистеҳсолии 

захираҳои энергетикӣ, беназоратӣ дар истифодаи он, ба роҳ монда шудани 

назорат ва ҳисобу китоби нокифоя дар ҷодаи истифодаи қувваи барқ таъсири 

манфӣ мерасонад. Истифодаи камсамари захираҳои арзиши баланди 

энергетикӣ дар ташкилотҳо аз бисѐр ҷиҳат ба сохтори номукаммали 

таъминоти барқ, зоҳир нашудани диққати лозима ба раванди таъминот бо 

барқ дар сатҳи ташкилотҳо аз ҷониби роҳбарони хоҷагиҳои деҳот, ҳамчунин 

истифодаи ғайриқаноатбахши таҷҳизоту технологияҳои нигоҳдошти 

қувваи барқ, боис гардидааст. 
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БОБИ 3. САМТЊОИ АСОСИИ МУКАММАЛГАРДОНИИ 

МЕХАНИЗМИ ТАШКИЛИЮ ИҚТИСОДИИ РУШДИ ҚУВВАИ БАРҚ 

ДАР ДЕҲОТИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

3.1. Баланд бардоштани хизматрасонии нафъовари хоҷагии барќ дар  

асоси кооператсиякунонии истењсолоти вилояти Хатлон   

      Таҳлили вазъ дар вилояти Хатлон нишон медиҳад, ки зерсохтори хиз-

матрасонӣ таҷдид ѐбад. Миѐни омилҳои манфӣ, ки ба сатҳи пешрафти 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ халал ворид месозад, инкишоф наѐф-

тани маҷмӯи хизматрасониҳои технологию истеҳсолӣ дар деҳот ба ҳисоб 

меравад. Ҳаҷми корҳои технологӣ, ки сохторҳи хизматрасон мувофиқи 

фармоиши истеҳсолкунандагони деҳот ба сомон мерасонанд, чандон 

назаррас нест ва бо таҷрибаи хориҷӣ баробар шуда наметавонад. Яке аз 

шаклҳои нигоҳдошти имконоти техникии истеҳсолоти деҳот, ин ташкил 

ва гузарондани хизматрасонии техникӣ ва таъмири техникаи кишоварзӣ, 

таъмини молистеҳсолкунандагони деҳот бо техника ва таҷҳизоти камѐфт 

аст.  

Бинобар ин, таҳлилҳои инкишофи хизматрасониҳои техникии 

молистеҳсолкунандагони деҳот нишон медиҳад, рушди мазкур ба 

таъмини техникаи мобилӣ барои гузаронидани корҳои саҳроӣ, таъмини 

хизматрасонии техникии парки мошинию тракторӣ нигаронида шудааст. 

Аз ин рӯ, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки таъмини техникии энергетикаи 

барқи деҳот дар сатҳи паст қарор дорад. Дар хоҷагиҳо хизматрасониҳои 

барқӣ умуман вуҷуд надошта, сатҳи барқикунонии равандҳои истеҳсолӣ 

торафт паст мегардад. Парки мошинҳои асосӣ барои механикунонии 

фермаҳои ширӣ ихтисор мегардад. Солҳои 2007-2019 дар доираи 

меъѐрҳои муҳлати амортизатсионӣ танҳо 19-26 фоиз техника истифода 

шудаасту халос.  Қисмати бештари техникаю таҷҳизот аз мӯҳлати 

истифодабарӣ бештар истифода мешаванд. Хизматрасонӣ, таъмир ва 

дастраскунии қисмҳои эҳтиѐтӣ барои техникаи мӯҳлати истифодашуда 

интиҳо ѐфта, 3-3,5 маротиба бештар хароҷот талаб мекунад.  Илова бар 
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он, то 55 % хоҷагиҳо қисмати душвори қарзӣ доранд. Аз сабаби 

қарздории зиѐд аз хизматрасониҳо, ки вақтҳои охир зери таъсири лоиҳаи 

миллӣ доир ба рушди соҳаи кишварзӣ имтиѐзҳо пешниҳод мешавад, онҳо 

имконияти истифода бурдан надоранд.  

     Яке аз шаклҳои баландбардории истифодаи пурсамари қувваи барқ, 

ин беҳдошти муносибатҳои ташкилӣ дар соҳаи истифодабарӣ ва таҷдиди 

хоҷагҳои шабакаҳои барқӣ мебошад. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки дар 

марҳилаи ҳозираи рушд, дар шароити ташкилѐбии муносибатҳои 

бозаргонӣ, зарурати ташкили хизматрасонии ягонаи энергетикаи барқӣ 

ба миѐн меояд. Ин заруратро рушди энергетикаи барқии деҳот, вазъи 

монополии системаи барқӣ, барқарор ва мукаммалсозии хизматрасонии 

энергетикии деҳот тақозо дорад. Ҳангоми таъсиси он талаботи зерини 

ташкилию иқтисодиро бояд ба назар дошт:       

     - махсусгардонӣ, муттаҳидсозӣ ва кооператсияи меҳнати кормандони 

дар хизматрасонии электрикунонии воситаҳои истеҳсолот бандбуда, 

имкон медиҳад асбобҳои махсус, таҷҳизоту дастгоҳҳо васеъ истифода 

шуда, ба баланд бардоштани маҳсулнокии меҳнат, беҳдошти сифат ва 

камшавии муҳлати корҳои иҷрошаванда мусоидат намояд; 

     - хизматрасонии мукаммали техникӣ, ки имкон медиҳад бо сарфи 

ками меҳнат ва воситаҳои хизматрасонӣ таъмири қисмҳои механикию 

барқии мошинҳо ба роҳ монда шавад; 

    - фаъолияти баланди фаврии хадамот ҳангоми бартарафсозии 

корношоямии садамавӣ, вайроншавии мошинҳо ва танаффусҳо дар 

таъминоти барқӣ. Ин ба он марбут аст, ки дар бисѐр равандҳои 

истеҳсолии электрикунонидашуда бекориистии мошинҳо ва таҷҳизот ба 

нагирифтан ва вайроншавии маҳсулот,  номураттаб шудани равандҳои 

истеҳсолӣ, ҳамчунин фавти чорво ва паррандагон вобаста аст;    

     - барқарорсозии харҷҳои моддӣ барои бунѐд ва фаъолияти хадамот, ки 

риояи шароити истифодаи пурсамари техникаи барқиро таъмин месозад;   
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     - механизми мутобиқати умумихоҷагӣ ва дохилихоҷагии фаъолият дар 

шароити барқароршавии муносибатҳои бозаргонӣ.  

     Проблемаи муҳим, ин интихоби шакли ташкили хизматрасонии 

техникии барқиро дар назар дорад.  Дар асоси таҳлили қонунгузориҳои 

амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон  ва бо назардошти муносибати 

бартариятнок нисбати моликияти муассисаҳои деҳот, метавон ташкили 

хизматрасонии мазкурро аз рӯи ин се вариант (шакл) тавсия дод:  

варианти якум – бо ризоияти иштирокчиѐни кооператсияи 

байнихоҷагии муассиаи мунисипалӣ ташкил додани тобеияти бевосита 

дар раѐсатҳои кишоварзӣ ва озуқаворӣ; 

варианти дуюм – ташкили ҷамъияти саҳҳомӣ бо муассисон: 

ташкилотҳои хоҷагии деҳоти КАС, мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ ва ширкатҳои барқӣ.   

варианти сеюм – ташкили кооператсияи матлубот дар сатҳи ноҳия 

бо муассисон – ташкилотҳои кишоварзии КАС.  

Ҳангоми ҳалли масоили интихоби шакли ташкилию ҳуқуқии 

хоҷагидорӣ принсипҳои асосиро, ки илми кишоварзӣ ва таҷрибаи 

истеҳсолоти хоҷагии деҳот кор карда баромадааст, бояд ба инобат 

гирифт:  

      - аз ҷиҳати иқтисодӣ мақсаднок ва асоснок будани ин ѐ он шакли 

ташкилию ҳуқуқии хоҷагидорӣ, ташкил ѐ гузаштан ба он; 

     - ихтиѐрӣ ва имкони интихоби он;   

     - хусусияти демократии қабули меъѐрҳои асосию ҳуқуқии ҳуҷҷатҳо;    

    - мувофиқати қарорҳои қабулшуда бо қонунҳои амалкунанда.   

    Бунѐди иттиҳодияи нави омезишѐфта бояд дар заминаҳои объективӣ 

асос ѐбад, ки ба он дохил мешавад: хусусияти бисѐрсоҳавии истеҳсолот; 

мавҷудияти шароит баҳри фаъолияти пурсамари шакли интихобшудаи 

хоҷагидорӣ; имконоти зиѐди маблағгузориҳо субъекти хоҷагидориҳои 

омезишѐфта.  
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     Дар баробари ин, ҳамчунин заминаи бунѐди хизматрасониҳои 

пурсамари истеҳсолию технологии соҳаи КАС, дар асоси истифодаи 

муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.12.2002, № 68 “Дар 

бораи кооператсияи хоҷагии деҳот” мавҷуд аст. Аз ин хотир, аз шаклҳои 

зиѐди мавҷудаи ташкилию ҳуқуқӣ, барои омезишѐбии хоҷагиҳо 

беҳтаринаш кооперативи соҳаи кишоварзӣ маҳсуб меѐбад. Шароитҳои 

иловагиро баҳри ташкили шакли кооперативӣ дар соҳаи кишоварзӣ 

нисбати хизматрасонии комплексии молистеҳсолкунандагони деҳот 

Қонун “Дар бораи дастгирии давлатии соҳаи коплекси агросанотии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ”, аз 05.03.2007, № 241 фароҳам меорад. Мақсади 

бунѐди кооперативҳои хизматрасон, ин таъмини навсозии фаврии 

равандҳои техникию технологии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, 

рақобатпазирии он ва дар ин замина баланд бардоштани самаранокии 

молистеҳсолкунандагони деҳот мебошад. Кооператив барои 

молистеҳсолкунандагони деҳот – шахсони ҳуқуқӣ ва инфиродӣ –

муассисони (аъзои) кооператив ва дигар ашхоси ҳуқуқию инфиродӣ, 

мувофиқи Қонун “Дар бораи кооператсияи хоҷагии деҳот” ташкил шуда, 

ташкилоти ғайриҷоратӣ маҳсуб меѐбад. Ҳаҷм ва шакли пардохтҳои 

муассисӣ ва саҳмиро оинномаи кооператив муайян месозад. Раиси 

раѐсати кооператив яке аз аъзо, ки дар ташкили он саҳми бештар 

гузоштааст, интихоб мегардад.   Ҳар як аъзои кооператив масъулияти 

маблағиро аз рӯи натиҷаи фаъолияти он бар дӯш дорад. Даромадҳо пас 

анҷоми ҳар соли ҳисоботӣ миѐни аъзо, мувофиқи андозаи саҳмгузорӣ 

тақсим мегардад. Муносибат байни аъзои якҷояи кооператив ва 

кооперативи хизматрасониҳои истеҳсолию техникӣ мувофиқи 

шартномаи махсус ба роҳ монда мешавад.   

    Кооперативи истеҳсолӣ дар ҳоле таъсис меѐбад, ки ба ҳайати он на 

камтар аз ду нафар ашхоси ҳуқуқӣ ва на камтар аз панҷ нафар 

шаҳрвандон ворид шаванд (моддаи 11-и қонун).          
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     Яке аз шартҳои асосии ташкили кооператив, нигоҳ доштани 

мустақилияти молистеҳсолкунандагони деҳот, чун ашхоси ҳуқуқӣ ва 

шаклҳои ташкилию ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад. Механизми ташкили 

муттаҳидшавии омезишѐфта гуногун буда, ба сатҳи вазъи иқтисодии 

субъектҳои хоҷагидор, ҳамчунин мақсадҳои якҷояшавии онҳо марбут 

аст. Ин раванд ба зинаҳои муайяни марҳилавӣ вобаста карда мешавад.  

Дар марҳилаи аввали ташкилӣ шумораи муассисон, макони 

ҷойгиршавии иттиҳодия, шаклҳои фаъолият ва тахассусии он  муайян, 

ҳисоботи талабот дар фондҳои асосии истеҳсолӣ гузаронда шуда, 

имкони дастрасии онҳо омӯхта, нақшаи маблағгузорӣ бо иловаи хароҷот 

барои харидани воситаҳои истеҳсолот, музди меҳнат, дигар хароҷот  ва 

ҳақи пешакӣ ворид намудаи муассисон тартиб дода мешавад.  

     Марҳилаи дуюм интихоби шакли беҳтари ташкили сохторро дар 

назар дорад. Шакли мақомоти идоравии иттиҳодияи якҷояшуда коркард 

мешавад. Дар ин маврид сохтори идоравӣ аз рӯи принсипи “аз поѐн ба 

боло” бояд ташкил ѐфта, идоракунии фаврӣ ва мароқнокии ҳамкоронро 

ҳангоми сарфи ками маблағҳо, барои нигоҳдошти дастгоҳи 

идоракунанда таъмин созад. Ҳайати кормандони воҳидӣ ба ҳисоб 

гирифта шуда, фаъолияти вазифавии онҳо муайян карда мешавад.  

     Дар марҳилаи сеюм ҳуҷҷатҳои меъѐрӣ (оинномаи кооператив) 

таҳия мегарданд. Қисми асосӣ ва таркибии ин ҳуҷҷҷатҳо механизми 

иқтисодӣ маҳсуб ѐфта, муносибатҳои дохилаю берунаи иттиҳодияи 

якҷояшударо, ки бояд тартиби ҳисоботро барои хизматрасониҳои аъзои 

кооператив ва масъулияти ҳамкорон барои шартномаҳои қабулшуда, ба 

танзим медарорад. Муносибатҳои байниҳамдигарии иттиҳодияи 

омезишѐфтаро бо субъектҳои берунаи бозор, тавсия дода мешавад, дар 

асоси принсипҳои шартномавии манфиатнок ба роҳ бояд монд.  

     Марҳилаи чорум қисмати хотимавӣ дар рафти корҳои ташкилии 

бунѐди сохтори омезишѐфта маҳсуб меѐбад. Дар ин марҳила 

бақайдигирии расмии он дар мақомоти давлатӣ сурат мегирад. Маҷлиси 



105 
 

 

умумии муассисон баргузор гашта, ҳуҷҷатҳои муассисӣ тасдиқи худро 

меѐбанд. Пас аз анҷоми ин марҳила ташкилот ба фаъолияти истеҳсолӣ 

мепардозад.  

     Дар амалияи кишоварзӣ ворид намудани шаклҳои нави 

хизматрасониҳои  техникию истеҳсолӣ ба молистеҳсолкунандагони деҳот 

дар заминаи захираҳои худии иттиҳодия, чун шакли нафъовар ҳам барои 

хоҷагии деҳот ва ҳам барои зерсохторҳои муассиса маҳсуб меѐбад. Ин  

имкон медиҳад, шаклҳои сермаҳсули истеҳсоли маҳсулот, пеш аз ҳама 

дар заминаи дастовардҳои пешрафтаи илмию техникӣ, ба роҳ монда 

шавад.        

     Қисмати муҳими таркибии механизми муносибатҳои иқтисодии 

иштирокчиѐни итиҳодияи омезишѐфта, ин механизми муносибатҳои 

тақсимотӣ маҳсуб меѐбад.  Онҳо дар ҳолати мубодилаи маҳсулоти 

фосилавӣ (захираҳои истеҳсолӣ ва хизматрасониҳо) ва тақсимоти 

даромадҳои пулӣ ѐ фоида аз фурӯши маҳсулоти ниҳоӣ дар бозори 

беруна, ба вуҷуд меоянд.  Принсипи муҳими механизми ташкили чунин 

тақсимот таъмини баробарии иқтисодӣ миѐни тамоми иштирокчиѐни 

омезишѐбӣ маҳсуб меѐбад. Танҳо дар чунин ҳолат заминаҳои воқеӣ ба 

вуҷуд меояд, ки ҳар кас на танҳо барои худ, балки барои шарикон, баҳри 

пешрафти истеҳсолоти якҷоя заҳмат кашад. Хизматрасониҳое, ки 

коллективи кооператив пешниҳод месозанд, аз рӯи арзиши корҳои ба 

сомон расондашуда, пардохт мешаванд. Хизматрасониҳои ғайри аъзои 

кооператив бошанд, аз рӯи нархҳои тиҷоратӣ. Ҳангоми барҳамхӯрии 

кооператив ѐ онро тарк намудани нафаре аз аъзо, саҳмияҳои 

вориднамуда мувофиқи арзишҳои боқимонда пардохт мешаванд.          

    Таъминоти молиявии фаъолияти кооператив, нисбати амалисозии 

ваколатҳои ба он вогузошташуда, асосан аз ҷониби худи иштирокчиѐни 

он, иттиҳодияи муассисон амалӣ мегардад. Мавзӯи маблағгузорӣ 

хароҷоти анъанавӣ барои нигоҳдошти дастгоҳи роҳбарикунанда: музди 

меҳнат, мукофотпулӣ, дастрас намудани таҷҳизоту техникаи замонавӣ, 
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маблағгузории дастовардҳои илмию техникӣ ва ғайра маҳсуб меѐбад. 

Кооперативҳои дубора таъсисѐфта доир ба истеҳсоли хизматрасониҳои 

технологӣ метавонанд аз қарзҳои ѐрирасон, лизингҳо баҳри пешбурди 

истеҳсолоти худ бо техникаи замонавии сермаҳсул ва дигар воситаҳои 

нафърасон истифода баранд. Имкон медиҳад, технологияҳои пурсамар 

аз  худ ва маҳсулнокии истеҳсолот якбора боло рафта, мутахассисони 

соҳибҳунар ба кор таклиф ва дар натиҷа арзиши хизматрасониҳо паст, 

ҳамчунин имконоти муайяни кадрӣ ва техникии иттиҳодияҳои собиқ 

истифода бурда шавад.   

     Дар деҳот ин маврид метавонад, чун локомотиви азнавсозии соҳа 

маҳсуб ѐбад. Аз ҷониби мо таклиф мегардад, ки кооперативи 

молистеҳсолкунандагони деҳот ташкил дода шавад, ки муассисони он 

хоҷагиҳои деҳоти минтақаи аввали иқтисодӣ хоҳанд шуд (расми 7).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҶС “Корхонаи 

трансформаторӣ” 

 

Бахши молиявию 

баҳисобгирӣ  

Хадамоти 

барқию техникӣ  

Бахши маъмурию 

хоҷагидорӣ 

Устохонаи 
таъмирӣ 

мастерская 

Муҳосибот (2 
корманд)  

ҶДММ“Бозори Шариф” 

Бахши нақлиѐт  

цех 

ҶСП “Корхонаи нони 
Бохтар”

 

ҶДММ “Сомон” 

 

ҶСП “Муродалӣ” 

Шуъбаи кадрҳо  

Маҷлиси 
умумии аъзои 

кооператив 

Раѐсат 

Директори 

иҷроия  

Аъзои 
кооператив 

Шӯрои 

назоратӣ 
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Расми 3.1.1. Ташкили сохтории кооперативи  “Нигоњдошдошти 

қувваи барқи Муродалӣ”. 
Ҳуҷҷати муассисии кооператив оинномаи он маҳсуб меѐбад. Барои 

хизматрасонандаҳои кооператив лоиҳаи оиннома таҳия шуда, иҷроиши 

он барои худи хоҷагии ғайритиҷорӣ ва муассисон (иштирокчиѐн)-и он 

ҳатмист.  

    Самтҳои асосии фаъолияти кооперативи “Нигоҳдошти қувваи 

барқи Муродалӣ” инҳо  маҳсуб меѐбад: 

     - иҷроиши корҳои пудратӣ (насбкорӣ, таҷдиду навсозии системаи 

бо барқтаъминкунии хоҷагиҳои деҳот); 

     - хизматрасонии техникӣ ва таъмири таҷҳизоти барқии фермаҳои 

чорводорӣ ва дигар истеҳсолоти ѐрирасон; 

     - ташкил ва азхудкунии технологияҳои навини барқии сарфакор 

ва усулҳои физикию барқии таъсиррасонӣ ба объектҳои биологӣ, ки дар 

пешомади истеҳсолоти технологии маҳсулоти деҳот мутобиқ шудаанд;     

    - коркард ва азхудкунии воситаҳои “энергетикаи хурд” дар 

заминаи истифодаи захираҳои энергетикии маҳаллӣ, система ва 

таҷҳизоти омехта.    

Дар натиҷаи бунѐди кооператив, омезиш ѐфтани субъектҳои ҷудо-

гона, ки аз рӯи меъѐрҳои “ҳудуди ҷойгиршавӣ ва истифодаи пурсамари 

қувваи барқ дар равандҳои истеҳсолӣ” дар системаи ягона аз ҳисоби 

пурсамарии системавӣ, фаъолияти иттиҳодияи ташкилшуда баланд 

гардида, дар шакли самаранокии ба ҳам ѐрирасонӣ (синергизм), яъне  

кушишҳои якҷоя ифода меѐбад. Бартарияти синергизм дар шакли 

бозгашти зиѐди маблағҳои вогузошташудаи субъекти ташкилѐфтаи 

хоҷагидорӣ, дар муқоиса нисбати нишондиҳандаҳои ҳар ташкилот дар 

алоҳидагӣ, бе назардошти истифодаи захираҳои умумӣ ва 

ҳамдигарпуркунӣ, ифода меѐбад. Амалия нишон медиҳад, истифодаи 

ШМТТ Шуъбаи иқтисодию 

банақшагирӣ(кор аз 

рӯи тарофа – 2 одам) 
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пурсамари хизматрасонии комплексии хоҷагиҳо, ҳангоме амалӣ 

мегардад, ки воҳиди кории хадамоти барқӣ ба сохтори ягона вобаста 

шавад. Дар ин маврид хадамоти барқӣ истифодабарии пурсамари 

шабакаҳои барқии 10 – 0,4 кВ-ро таъмин намуда, барои таъминоти барқӣ 

аз ҷиҳати иқтисодӣ масъул аст. Мақсади кооператив баланд бардоштани 

сатҳи инкишофи иқтисодию иҷтимоии иштирокчиѐни он дар асоси 

ташкили хизматрасониҳои якҷояи таҷҳизоти барқӣ, ҳамчунин 

хизматрасониҳо ба истеҳсолкунандагони деҳот ба ҳисоб меравад.   

     Дар қатори фаъолияти хизматрасониҳои анъанавӣ ба ҳайати 

кооператив хадамоти истифодаи қувваи барқ, таҷҳизоти барқӣ ва 

ташхисгоҳи барқӣ ворид карда шудааст. Мақсади асосии хадамоти 

истифодаи қувваи барқ, ин истифодаи пурсамари захираҳои энергетикӣ 

аз ҷониби иштирокчиѐни кооператив, ки аз инҳо иборат аст  : 

     -  воридсозии чорабиниҳо бобати сарфаи захираи энергетикӣ, 

интихоби шакли пурсамари барқрасонӣ, муносибкунонии тавозуни 

истифодаи захираҳои энергетикӣ; 

    - дар амалия татбиқ намудани чорабиниҳои технологӣ нисбати 

мукаммалгардонии технология ва тартиби фаъолияти таҷҳизот; 

    - омӯзиши нархи захираҳои энергетикӣ, ҷамъоварии пайвастаи 

иттилооти дигар, муносибкунонии хароҷот барои дастрас намудани 

захираҳои энергетикӣ; 

    - ташкили ҳисоби хоҷагӣ, воридсозии меъѐрҳои асосноки техникии 

истифодаи энергия, ки ба сарфаи захираҳои энергетикӣ нигаронида 

шудааст; 

    - коркарди Барномаи сарфаи энергия барои ҳар як иштирокчии 

кооператив. 

      Мақсади ташкили хадамоти таҷҳизоти барқӣ, ин таҷдид ва 

мукаммалсозии системаи таъминоти энергия барои иштирокчиѐни 

кооператив мебошад. Мақсади гузошташуда дар вазифаҳои зерин ифода 

меѐбад: 
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     - хизматрасониҳои иттилоотӣ ба муассисони кооператив;  

     - таъминоти иштирокчиѐни кооператив бо технологияҳои навин 

нисбати таъминоти барқ; 

     - самтҳои асоснок ва бартиятноки рушди бо барқтаъминкунии 

хоҷагиҳои деҳот;  

    - мукаммалгардонӣ, таҷдид ва бо техникаи навин ҷиҳозонидани 

системаи бо барқтаъминкунии хоҷагиҳои деҳот; 

    - омӯзиши мутахассисон бо усулҳои пешбурди истеҳсолот дар асоси 

сарфаи энергия.         

    Ташхисгоҳи барқӣ вазифаҳои зеринро бар дӯш дорад:  

    - ташкил ва гузарондани фаъолияти ташхисӣ нисбати паст намудани 

харҷи захираҳои энергетикӣ; 

    - коркарди тартиби фаъолияти нафъовари таҷҳизоти энергетикӣ;  

    - коркарди аз ҷиҳати техникӣ асосноки шаклҳои истифодаи энергия;  

    - назорати техникӣ аз болои истеҳсолот ва истифодаи энергия дар 

дастгоҳҳои барқии иштирокчиѐни кооператив; 

    - муайянсозии доираи нишондиҳандаҳо, ки фаъолияти хоҷагии барқии 

иштирокчиѐни кооперативро дақиқ баҳо дода тавонад.   

    Рушди кооператив дар якчанд марҳила сурат мегирад: аз 

хизматрасонии одии дорои таҷҳизот, то ташкилоти бузург, ки ба 

инкишоф ва истифодаи шабакаҳои барқи деҳот ва дигар таҷҳизоти 

энергетикӣ дар сатҳи ноҳия, ҷавобгӯ мебошад (ҷадвали 3.1.2).    

                                                                                                         Ҷадвали 3.1.2.  

Марҳилаҳои рушди кооператив доир ба хизматрасонии таҷҳизоти барқӣ 

дар маҳалҳои деҳот 

Марҳилаҳои 
рушди 
кооператив 
 

Сохтори 

ташкилӣ  
Вазифаҳои кооператив дар  ин 

марҳила  

Амволи кооператив 
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Марҳилаи 1  Ба ҳайати 
кооператив 

воҳидҳои 
ибтидоии 
ташкилиишт
ирокчиѐни 
кооператив 
ворид карда 
мешавад 
(хадамоти 

энергетӣ) 

Дар ин марҳила 

бақайдгирии кооператив 

ҷараѐн ѐфта, сохторҳои он 
ташкил,  стратегияи рушди 
он муайян мегардад. 
Хадамоти кооператив    

ҳамроҳии одии техникиро 

ба хоҷагии техникии 
иштирокчиѐни кооператив 
ба сомон мерасонанд.   

Фондҳои асосии 
кооператив дар асоси 

саҳмгузории иштирокчиѐни 
кооператив сурат гирифта, 

асосан аз саҳмгузории 
лозима, барои фаъолияти 
ибтидоии кооператив ва 

ашѐи меҳнати хадамоти 

энергетикии хоҷагиҳои 

деҳот иборат мебошад.     

Марҳилаи 2 Дар ҳайати  
кооператив 
хадамоти 

иловагӣ – 
истифодаи 
энергия, 

таҷҳизоти 

энергетикӣ, 

ташхисгоҳи 

барқӣ 
ташкил дода 
мешавад 

Дар ин давра кооператив 

ғайр аз ҳамсафарии 

техникии хоҷагии 
энерегетикии 
ишитрокчиѐни кооператив, 

ҳамчунин таҳлили 
истифодаи энергияро 

ташкил, барномаҳои 
захираи энергияро барои 

ҳар як муассис коркард, 

таклифҳоро бобати 
мукаммалгардонии 

технология ва ҳайати 

таҷҳизот бо назардошти 

вазифаҳои захираҳои 

энергетикӣ коркард ва 

таҳлил менамояд. Нақшаи 

тиҷоратии таҷдиди 

технологии хоҷагиҳо 
тартиб дода шуда, 

ҳамроҳии онҳо бо мақсади 

ҷалби сарчашмаҳо баҳри 

амалисозии чорабиниҳои 

мазкур амалӣ карда 
мешавад. 

Дар фонди саҳмиявии 

кооператив таҷҳизоти 
энргетикии ишитрокчиѐни 
кооператив ворид, амволи 
мазкур ба тавозуни 
кооператив ворид 
мегардад. Сарчашмаи 

асосии  воридоти захираҳо 
дар ин давра, даромад аз 

ҳисоби хизматрасониҳои 

аъзои кооператив ба ҳисоб 

меравад. Корҳо бобати 

ҷалби воситаҳои иловагӣ 

баҳри рушди хоҷагии 

барқии иштирокчиѐни 
кооператив дар шакли 

маблағҳои буҷавӣ ва 

захираҳои қарзӣ ба роҳ 
монда мешавад.   

Марҳилаи 3  Дар ин 

марҳила 
сохтори 
охирини 

ташкилӣ 
шакл 
мегирал, ки 
хизматрасон

ии хоҷагии 

барқии 

ноҳияро (дар 
шакли 
омехта) 
таъмин 
месозад 

Хизматрасонии пурсамари 

хоҷагии барқӣ дар 

кооператив таҳлил меѐбад. 

Системаи энергетикӣ 

истифодабарии шабакаҳои 

ҷудогонаи барқи деҳотро 
ба ихтиѐри кооператив 
вомегузорад. Чунки 

хизматрасонии шабакаҳои 
мазкур ба системаи 

энергетикӣ  харҷи барзиѐд 

меорад, зеро таҷҳизоти 

мазкур ҳудудан аз системаи 

энергетикии ноҳия дур 
буда, кооператив баръакс, 
ба истифодабарандагоин 

Ба кооператив барои иҷора 

қитъаҳои шабакаҳои барқӣ 

ва ва дигар таҷҳизоти 
энергетикии системаи 

энергетикӣ қисман дода 
мешавад.  

   Илова бар он, ҳайати 

хизматрасон ҳам чун ашѐи 
хизматрасон ба кооператив 
вогузошта мешавад.  Ба 
кооператив барои 

нигоҳдошти хоҷагии 

шабакаҳои барқӣ тарофа 

пешниҳод мегардад. 

Воситаҳои саҳмиявӣ баҳри 

рушди хоҷагӣ ҷалб гашта, 
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       Дар маҷмӯъ шакли ба муносибатҳои хоҷагидорӣ ворид намудани 

кооператив ва соҳаи манфиатҳои он  пешниҳод гардидааст.                                                                                           

      Бо мизоҷони кооператив барои хизматрасонӣ шартнома баста 

мешавад. Ҷудо кардани хадамати энергетикӣ дар ташкилоти алоҳида, 

дар маҷмӯъ ба  рушд дар иқтисодиѐти имрӯза, ба самте чун аутсорсинг 

(истифодаи захираҳои дигар) мувофиқат мекунад. Илова бар он, 

кооперативи бунѐдѐфта ташкилоте маҳсуб хоҳад ѐфт, ки ҷавобгӯи 

манфиатҳои рушди соҳаи кишоварзӣ ба шумор рафта, имкон дорад 

ҳуқуқҳои хоҷагиҳои кишоварзиро ҳангоми баҳсҳои бамаломада бо 

ширкатҳои энергетикӣ ҳимоя намояд.     

     Яке аз вазифаҳои асосӣ ва фаъолияти кооператив ин баланд 

бардоштани сатҳи бо барқтаъминкунии равандҳои истеҳсолӣ, дар 

шароити бетағйир ѐ пастшавии бузургӣ ва ҳаҷми харҷҳо барои 

барқрасонҳо дар сохтори арзиши маҳсулоти кишоварзӣ ба шумор 

меравад.  

     Дар чуни шароит шакли аз ҷиҳати иқтисодӣ асосноки 

пешниҳоднамудаи ташкили хизматрасонии системаи таъмини энергия 

дар сатҳи ноҳия, вилоят  хеле муҳим аст.   

 
 

 

 

 

3.2. Асосҳои ташкилї-иқтисодии мукаммалгардонии системаи  

нафъовари таъминоти  барќ дар деҳот 

қувваи барқ наздик буда, 

(чунки хизмтарасонӣ дар 

ҳудуди он ташкил ѐфтааст) 

хароҷот барои 

истифодабари шабакаҳо 

кам мегардад. Вақт барои 

барқарор намудани 

барқтаъминкунӣ,  ҳангоми 

рӯй додани садамаҳо хеле 
паст мешавад.  

аз рӯи онҳо фоизҳо ба 

тарофаҳо барои 

нигоҳдошти шабакаҳои 

барқӣ ворид карда 
мешавад.  
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  Шакли пешниҳодгардидаи дигаргунсозии хадамоти бо 

барқтаъминкунӣ, дар марҳилаи аввал хадамоти техникии барқиро аз 

сохтори ташкилии хоҷагӣ ҷудо ва ба ҳайати кооператив ворид намудани 

онҳоро тақозо дорад. Аммо, дигаргунсозии мазкур муносибкунонии 

сохтори ташкилиро, ки ба самти баланд бардоштани фаъолияти он 

равона шудааст,  ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ ва техникӣ бояд ҳамроҳ намояд. 

Пас анҷоми марҳилаи аввал (бақайдгирии кооператив) лозим аст, 

сохтори муносиби ташкилии кооператив, мувофиқ гардондани хароҷот 

баҳри нигоҳдошти шабакаи барқии иштирокчиѐни кооператив, коркарди 

нақшаи тиҷоратии таҷдиди технологии хоҷагӣ, дар асоси барқикунонӣ ва 

автоматикунонии равандҳои истеҳсолӣ амалӣ карда шавад.                 

     Ҳангоми ташкили шакли истифодабарии аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснок, 

лозим аст, ки  шумораи кормандони кооперативро дуруст ба ҳисоб 

гирифт. Ҳаҷми корҳо нисбати хизматрасонии хоҷагии барқӣ аз рӯи 

воҳидҳои ягонаи шартӣ чен карда мешавад. Ба шарти воҳиди ягона 

ҳаҷми корҳои хизматрасонии хоҷагии барқӣ ба андозаи 18,6 нафар 

корманд қабул шудааст.   

     Ҳаҷми корҳои хизматрасонӣ ва таъмири таҷҳизоти барқӣ мувофиқи 

меъѐрҳои калонкардашудаи ҳаҷми хизматрасонии техникӣ ва таъмири 

таҷҳизот бо системаи воҳиди шартии ягона муайян мегардад. Барои ба 

ҳисоб гирифтани таҷҳизоти барқии дар ҳудуди хоҷагӣ пароканда, 

ҳангоми ба ҳисоби миѐна, аз хадамоти марказӣ дар масофаи 15 километр 

дур ва аз он бештар, сарфи меҳнати умумиро ба коэффисенти 1,15 зарб 

мезананд. Мо мақсади муайян намудани сарфи меҳнат ҳангоми 

хизматрасонӣ ва таъмири иншоотҳои хоҷагии барқии ба ихтиѐри 

кооператив вогузоршуда,  аз ҷониби мо баҳисобгирии дастгоҳҳои 

барқии хоҷагии коператив ба роҳ монда шуд.               

     Сарфи меҳнати умумӣ ҳангоми хизматрасонии хоҷагии барқӣ, корҳо 

нисбати насб ва таъмири пурраи таҷҳизоти барқӣ ва шабакаҳо, ки бо 

қувваи кормандони хадамоти техникии барқӣ ба итмом расонида 
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мешавад, ҳамчунин иҷрои корҳои хурди насбкорӣ, ба инобат гирифта 

мешаванд. Мувофиқи маълумоти хоҷагии барқии кооператив, системаи 

воҳидҳои ягонаи ҳаҷми корҳо доир ба таъмири пурра ва насби таҷҳизоти 

барқӣ, ҳаҷми умумии корҳои хоҷагии барқи кооператив 5208 воҳиди 

шартӣ ѐ бо назардошти коэффисенти баҳисобгирии парокандагии 

хоҷагии барқӣ дар ҳудуди ноҳия 5989 воҳиди шартиро дар бар мегирад. 

Ҳисобот дар худ танҳо хоҷагии шабакаи барқиро дарбар гирифта, 

таҷҳизоти технологии истеъмолкунандаи барқи хоҷагиро ба инобат 

намегирад. Чунки таҷҳизоти мазкур дар тавозуни хоҷагиҳои кишоварзии 

деҳот меистад. Фаъолияти хадамоти барқию техникии кооператив баҳри 

таъмини фаъолияти боэътимоди таҷҳизоти барқӣ, бо харҷи ками ашѐҳо, 

ҳамчунин ҷалби қувваи барқ дар истеҳсолоти кишоварзӣ ва хоҷагӣ ва 

сарфи мақсадноки он нигаронида шудааст.          

     Таҳлили сарбориҳо ба кормандони хадамоти барқию техникӣ нишон 

медиҳад, ки дар қисмати асосии хоҷагидорӣ, сарборӣ ба як нафар устои 

барқ аз меъѐр хеле зиѐд аст. Масалан,  ба ҳар хоҷагии сеюм сарборӣ ба 

ҳар як устои барқ 200 фоиз аз меъѐр зиѐдро дар бар гирифт. Айни замон 

дар хоҷагиҳои таҳлилгузарондашуда, аз сабаби норасоии мутахассисони 

хадамоти барқию техникӣ, корҳои профилактикӣ нисбати 

хизматрасонии техникӣ ва таъмири таҷҳизоти барқӣ бурда намешавад. 

Ҳайати кормандони барқию техникӣ ба бартараф намудани ҳолати 

корношоямии садамавии таҷҳизоти барқӣ машғуланд. Ба устоҳи барқии 

мушаххас таҷҳизоти барқии техникӣ вобаста нашудааст, Ин боиси руҳ 

додани садамаҳои зиѐд ва харҷи беҳудаи маблағҳо мегардад. Ба ҳар ҳол, 

дар як қатор хоҷагиҳо бесарбории кормандон мушоҳида мешавад 

(камтар аз 100 воҳиди шартӣ).  

     Ҳамин тавр, ба мақсад мувофиқ мебуд, агар дар шароити фаъолияти 

кооператив кормандони хадамоти техникию барқии хоҷагии мазкур, ба 

хоҷагие гузаронида мешуданд, ки сарборӣ аз меъѐр зиѐд аст. Ҳисоби 

шумораи кормандони хадамоти техникию барқии хизматрасони 
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кооператив дар асоси меъѐрҳо оварда мешаванд.  Дар ин маврид, 

сохтори хадамоти   техникию барқӣ ба мақсад мувофиқ мебуд, агар 

сохтори махсус иборат аз устоҳои барқӣ нисбати ба истифодабарии 

техникӣ супурдани таҷҳизоти барқӣ ва сохтор иборат аз устоҳои барқи 

насбкор доир ба сомон расонидани корҳои насбкорӣ, ба истифодабарӣ 

супурдан ва корҳои назоратию ченкуниро анҷомдиҳанда, вуҷуд дошта 

бошанд. Пас шумораи устоҳои барқӣ аз миқдори воқеии таҷҳизоти барқӣ 

(3788 воҳиди шартӣ) ва меъѐри сарборӣ ба як нафар устои барқ – 100 

воҳиди шартӣ муайян мегардад. Ҳамин тавр, шумораи устоҳои барқии 

баистифодадиҳанда 38 нафарро (3788/100) ташкил медиҳад. Шумораи 

устоҳои барқии таъмиргару насбкор ва ба истифодадиҳандагон 

мувофиқи ҳаҷми корҳои насбкорӣ ва баистифодабарӣ супурдан (1420 

воҳиди шартӣ) ва сарбориҳои меъѐрӣ бар ҳар як устои барқ – 100 воҳиди 

шартӣ, муайян карда мешавад.  Шумораи устоҳои барқи насбкор 14 

нафарро дарбар мегирад (3788/100).   

     Ҳайати устоҳои барқии соҳибҳунар, мувофиқи натиҷаҳои таҳлили 

сатҳи корҳои мураккаб дар хоҷагии барқӣ, шумораи бавуҷудомадаи 

устоҳои барқӣ дар хоҷагиҳои кишоварзӣ, ба мақсад чунин мувофиқ шуда 

метавонад (ба ҳисоби фоиз аз шумораи умумӣ):   

II - 10,0 фоиз; III – 20 фоиз; IV – 30 фоиз; V - 30,0 фоиз; VI - 10 фоиз. 

Ба воҳиди кории хадамоти техникию барқӣ вазифаҳои кормандони 

муҳандисию техникӣ (КМТ) ворид мешаванд: роҳбари хадамот 

(сарэнергетик), муҳандисони барқ ва техникҳои барқӣ.  Ҳайати КМТ, 

ҳамчунин дар асоси маълумотҳои меъѐрӣ муайян карда мешаванд. 

Ҳангоми ҳаҷми умумии хизматрасониҳо > 2500 воҳиди шартӣ, ба мақсад 

мувофиқ мебуд, агар, воҳиди кории сарэнергетик ба доираи шумораи 

умумӣ ворид мегардид.  

     Ҳамин тавр, шумораи пешниҳодгашта, афзоиши шумораи хадамоти 

техникию барқиро нисбати шумораи чунин хадамот дар хоҷагиҳо, дар 

назар дорад. Бинобар ин  сохтори нишондодашуда ба самти афзоиши 
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ҳайати истифодадиҳанда ва кам шудани ҳайати КМТ тағйир меѐбад. 

Чунончӣ, то ташкил ѐфтани кооператив, КМТ 21 % аз ҳисоби умумии 

кормандони хадамоти техникию барқиро ва дар ФОТ 39 %-ро ташил 

дода  бошанд, пас баъди ташкили кооператив шумораи 

банақшагирифташудаи кормандон ба 19 нафар афзоиш меѐбад. Дар ин 

маврид ҳиссаи КМТ 9 % - ро ташкил дода, ҳисса аз ин категория бошад, 

16 % - ро дарбар мегирад.  Тағйиротҳои ошкоршудаи миқдор имкон 

медиҳад, сарбориҳои устоҳои барқӣ ба меъѐр мувофиқ гардад. Ин ҳолат 

ба гузариш аз эътинод  дар вазъи садамавӣ, ба таъмирҳои нақшавию 

огоҳикунанда мусоидат намуда, давомнокии бартарафкунии садамаҳоро 

паст ва мутаносибан зарари иқтисодиро аз танаффусҳо дар системаи бо 

барқтаъминкунӣ кам месозад.   

     Марҳилаи муҳими ташкили кооператив, ин муайянсозии сохтори 

хадамоти барқию техникӣ маҳсуб меѐбад.  

     Интихоби сохтори мувофиқ имон медиҳад, ки хароҷоти 

баистифодадиҳиро бе пастшавии нишондиҳандаҳои сифатии таъминоти 

молистеҳсолкунандагони деҳот бо барқ кам карда шавад. Бо назардошти 

тавсияҳо, баҳри шароити фаъолияти кооператив, лозим аст ҳамаи 

ташкилотҳои таҳқиқотиро аз рӯи шумори ташкилотҳо, ба ҳашт ҳудуди 

минтақавӣ ҷудо намуда, минтақаи хадамоти асосиро (дар заминаи 

ҳудуди ҷойгиршавии ҶСП “Энергоминтақа”) муайян бояд кард. Дар ҳар 

хоҷагӣ, дар заминаи хадамоти фаъолиятдоштаи техникию барқӣ, нуқтаи 

устои барқӣ муҳайѐ карда мешавад.  

     Баҳри иҷроиши таъмири пурра, корҳои хурди насбу баистифодадиҳӣ, 

дар ҳайати хадамоти техникию барқӣ, лозим аст даста (бригада)-и 

махсуси устоҳои барқии таъмиргарону насбкоронро ташкил кард. Чунин 

даста бо асбобу таҷҳизоти лозима, устохонаи сайѐри таъмири барқӣ 

муҷаҳҳаз гардонида мешавад. Ба ҳайати ин даста, ҳамчунин дастаҳои 

таъмиргарону сохтмоничиѐн ва гурӯҳи садамавӣ ворид мешаванд. 

Хадамоти мазкурро муҳандиси барқӣ сарварӣ менамояд.  
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     Ғайр аз сохторҳои пешниҳодгардидаи хадамоти техникию барқӣ, 

муҳим аст ба зерсохторҳои он вазифаҳои фаъолиятӣ вобаста шавад. Ба 

ҳар қитъаи барқӣ гурӯҳи устоҳои барқӣ вобаста мегардад. Онҳо 

хизматрасонии техникӣ ва таъмири ҷориро мувофиқи ҷадвали 

тартибѐфта ба охир расонида, нуқсҳои хурд ва аз барқ ҷудошавии 

таҷҳизоту шабакаҳоро бартараф месозанд. Ҳангоми руҳ додани 

ҳолатҳои садамавӣ тағйирдиҳии фавриро амалӣ намуда, бо қувваи хеш 

вазъи садамавиро барҳам медиҳанд, бартараф месозанд. Дар ҳолати 

набудани имконот баҳри рафъи садама ба роҳбари хадамоти техникию 

барқӣ хабар дода, нисбати риояи қоидаҳои бехатарии барқӣ ва 

истифодадиҳии техникӣ аз болои кормандоне, ки бо таҷҳизоти 

технологию барқӣ сарукор доранд,  назоратро ба роҳ мемонанд. 

Хизмтарасонии техникии ҳаррӯза амалиѐтро бо тозакунии беруна, 

тафтиши устувории васлҳо, бартарафсозии резишҳо, равғанмолии 

қисмату дастгоҳҳо, азназаргузаронии сатҳи равған ва дигар корҳо, ки 

қоидаи истифодабарии мошину таҷҳизот пешбинӣ намудааст, дарбар 

мегирад. Чун қоида азназаргузаронии техникии ҳаррӯза дар охири баст  

ѐ пас аз кор бозистодани мошинҳо ба ҷо оварда мешавад.  

     Хизматрасонии марҳилавӣ тахминан пас аз 30 – 90 рӯзҳои корӣ анҷом 

дода мешавад. Онро устоҳои барқӣ дар доираи шартномаи кооператив 

барои хизматрасонӣ ба хоҷагиҳо ба ҷо меоранд. Азназаргузарониҳои 

даврии техникӣ тӯли сол 1 – 3 маротиба, бо мақсади тафтиши вазъи 

техникии мошину таҷҳизот ва ошкор намудани талабот барои таъмир 

сурат мегирад. Ҳангоми баргузории азназаргузаронии техникӣ 

намояндаи назорати давлатии техникии вилоятӣ, сармуҳандиси хоҷагӣ ѐ 

шахси ваколатдори он, дар ҳӯзури мудири ферма ва челонгар бояд 

ширкат дошта бошанд. Ташкили мураттаби хизматрасониҳои мошинҳо 

дар фермаҳо, танҳо дар сурати мавҷудияти заминаи хуби моддию 

техникӣ иконпазир аст. Заминаи моддии қитъаи барқӣ – нуқтаи устои 

барқӣ бо таҷҳизоти лозима, асбобу анҷом, ҳамчунин захираи муайяни 
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садамавии таҷҳизот ва маводи барқӣ, муҷаҳҳаз мебошад. Аз қитъаҳои 

барқӣ хадамоти баистифодаҳии таҷҳизоти барқӣ ташил ѐфта, ба он 

энергетики пешбар роҳбарӣ мекунад. Таҷҳизоти чунин нуқтаҳо имкон 

медиҳад, назорат ва хизматрасонии техникиро аз болои тамоми 

таҷҳизоти истифодабарандаи қувваи барқ ба роҳ монда, муқовимати 

ҷудонигоҳдории васлҳои барқӣ, ҷараѐн ва шиддати барқ чен карда 

шавад.  

        Устохона дорои обкашҳои вакумӣ ва таҷҳизоти барқдиҳанда буда,  

дар ҳолатҳои садамавӣ ва корҳои таъмирӣ дар фермаҳо истифода бурда 

мешаванд. Вобста ба шароити маҳал устоҳои барқи гурӯҳ (навбатдор)-и 

садамавӣ ҳуқуқ доранд, корҳои ғайринақшавӣ (тахассусии пурраи ҳайат) 

ѐ хизматрасонии корҳои якҷояшуда, яъне хизматрасониҳои фавриро ба 

сомон расонанд. Ҳангоми берун аз корҳои фаврӣ, корҳои нақшавиро дар 

нуқтаи хизматрасонии техникии таҷҳизоти барқӣ (пойгоҳи таъмирӣ) 

иҷро мекунанд.  

     Илова бар он, дар рӯзҳои истироҳат ва ид ба гурӯҳ иҷроиши 

хизматрасониҳои фаврию садамавии тамоми иншооти хоҷагӣ вобаста 

мегардад. Барои иҷрои чунин корҳо гурӯҳ бо нақлиѐти (устохонаи сайѐри 

таъмири барқӣ ѐ ташхисгоҳи барқӣ) муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти лозима, 

асбобу анҷом, ҳамчунин бастаи таҷҳизоти барқии захиравӣ ва маводи 

барқӣ  таъмин карда мешавад. Вазифаҳои хизматии хадамоти 

истифодабарии барқ ва ташхисгоҳи техникию барқӣ дар параграфи 3.1 

диссертатсия оварда шудааст. Қадами дигари муайянсозии фаъолияти 

пурсамари иқтисодии кооператив ҳисоби хароҷот барои нигоҳдошти 

хадамоти техникию барқӣ аст. Хароҷоти воқеӣ барои нигоҳдошти 

хадамоти техникию барқӣ дар хоҷагиҳо, иштирокчиѐни кооператив дар 

қисмати 2 оварда шудааст.   

     Иҷроиши маҷмӯи корҳо доир ба хизматрасонии техникӣ, таъмир, насб 

ва таҷдиди таҷҳизоти барқӣ дар ҳаҷми пурра ва сифати хуб бе бунѐди 

заминаи таъмирию ба истифодадиҳии дорои воситаҳои сайѐр ва 



118 
 

 

статсионарӣ номумкин аст. Сохтори заминаи таъмирию ба 

истифодадиҳӣ дар худ дарбар мегирад:  

     - нуқтаи марказии хизматрасонии техникӣ ва таъмири таҷҳизоти 

энергетикӣ, яъне нақлиѐтгоҳ барои техника, қитъаи таъмири барқӣ; 

     - анбори фонди таъмирӣ, қисмҳои эҳтиѐтӣ ва ашѐҳо, ҳуҷраи кории 

роҳбари хадамоти техникию барқӣ, синфи таълимӣ, ҷои либосивазкунӣ, 

ҳоҷатхона ва гармоба; 

      - нуқтаи устои барқ таъмин бо таҷҳизоту асбобҳои лозима, дорои 

ҳаҷми ками захиравии таҷҳизоти барқӣ, барои 1-5 нафар пешбинишуда;   

     - ташхисгоҳи сайѐри ташхиси барқӣ барои хизматрасонии техникӣ ва 

таъмири дастгоҳҳои барқӣ, ташхису  ошкоркунии нуқсонҳо ва 

бартарафсозии фаврии онҳо, ҳамчунин дар истеҳсолот 

истифодашавандаи корҳои насбу ба истифодадиҳӣ.  

Барои фермаҳои чорвои калони шохдор тавсия дода мешавад 

(ҷадвали 25).                                                                                                       

                                                                                                    Ҷадвали 3.2.1. 

Андозаҳои нуқтаҳои хизматрасонии техникии ҳаррӯза 

Саршумори чорво Ҳаҷми нуқтаҳо, м 

200 4 x 5 

400 5 x 6 

600 5 x 8 

800 5 x 8 

1000 6 x 8 

1200 6 x 9 
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     Ҳаҷми маблағгузориҳо барои заминаи таъмиру ба истифодадиҳии 

хадамоти хадамоти техникию барқӣ бо чунин тарз сурат мегирад: м  

                                 Кб = Кз + Коб + Ктр, (4), ки 

 Кз – маблағгузориҳо дар бинои пойгоҳи таъмиру ба истифодадиҳӣ, 

ҳазор сомонӣ;  

Коб - маблағгузориҳо дар таҷҳизоти технологӣ ва асбобҳо,  ҳазор 

cомонӣ; 

Ктр - маблағгузориҳо дар воситаҳои нақлиѐтӣ.  

    Қайд намудан ба маврид аст, ки маблағгузориҳои мазкур зимни 

фаъолияти кооператив амалӣ мегарданд. Таҷҳизоти лозима, биною 

воситаҳои  нақлиѐт аз хадамоти барқию техникии хоҷагӣ ба кооператив, 

ба сифати ҳаққи саҳмиявӣ супурда мешаванд.  Лекин бояд қайд кард, ки 

дар як қатор хоҷагиҳо хадамоти техникию барқӣ ҳаҷми фондҳои 

истеҳсолиро аз меъѐр зиѐд дорост. Дар ин маврид, ба сифати пойгоҳи 

истеҳсолии лозима як қисми амвол супурда мешавад, ки имкон медиҳад 

хароҷоти ғайриистеҳсолӣ барои нигоҳдошти барзиѐди дар истеҳсолот 

бевосита истифоданашаванда ва барои нигоҳдошти фондҳои асосии 

хоҷагии энергетикӣ паст гардад. Арзиши амволи ба сифати ҳаққи 

дохилшавӣ супурдашаванда, аз рӯи арзиши ниҳоӣ муайян карда 

мешавад.   

     Нуқтаи устоҳои барқ бо асбобҳои лозима, таҷҳизот муҷаҳҳаз 

гардонида шуда, дорои захираҳои маҳсулоти симу кабелӣ, муҳаррикҳои 

барқӣ, дастгоҳҳои бакордарорандаи назоратӣ ва ғайра мебошад. 

Захиракунии таҷҳизоти барқӣ, баҳри кам намудани бекористии 

механизмҳои технологӣ, ҳангоми рӯйдоди садамаю аз кор бозмондан 

аст. Захираҳои садамавии таҷҳизот ва қисмҳои эҳтиѐтӣ бо таъиноти 

мустақим, яъне барои ивази таҷҳизоти аз кор баромада бояд истифода 

шавад.  
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     Дар доираи корҳои таъмирию огоҳикунанда, меъѐрҳои фондҳои 

захиравӣ (захираҳои садамавӣ), бо назардошти дараҷаи иншооти 

истеҳсолӣ, аз ҷиҳати эътимоднокии таъминоти барқ доир ба шумораи 

таҷҳизоти барқии як андозаи дар истифодабарӣ қарор дошта, ба назар 

гирифта мешавад. Дар ин маврид ишора мешавад:  

     - андозаи захираи таҷҳизот, бо фоиз аз истифодашаванда;  

      - андозаи ками захира.  

       Барои иншооти ба дараҷаи I тааллуқдошта, бобати таъминоти 

боэътимоди барқ, тавсия дода мешавад, ки сатҳи ками захира на камтар 

аз як воҳид муайян карда шавад. Барои гурӯҳи начандон калони 

таҷҳизоти барқии андозаашон якхелаи дар иншооти II ва III аз рӯи 

дараҷаи боэътимоднокии таъминоти барқ истифодашаванда, иҷозат аст, 

ки андозаи захира ба нол расонда шавад.        

     Дар кооператив барои муносибкунонии хароҷот баҳри 

нигоҳдошти захираҳо, тавсия дода мешавад, ки ҳаҷми захираи минималӣ 

дар заминаи хадамоти марказӣ бунѐд ѐбад. Ба ҳайси меъѐри асосии 

асосноккунии шакли ратсионалии ташкили хизматрасонии техникию 

барқии  хоҷагии шабакавӣ нишондиҳандаҳои хароҷоти интегралӣ ба 

асос гирифта шудааст (ИЗ):                  

                                      ИЗ=ЭЗ + Е н*К, (5),  

ки ЭЗ – хароҷот барои истифодабарӣ ва нигоҳдошти хоҷагии 

шабакаҳои барқӣ, сомонӣ; 

Ен - коэффитсенти меъѐрии маблағгузориҳои пурсамари иқтисодӣ;    

К – маблағгузорӣ ба хоҷагии хизматрасони хоҷагии шабакаи барқӣ, 

сомонӣ. 

Хароҷот барои истифода ва нигоҳдошти хоҷагии шабакаҳои барқии 

кооператив (ЭЗ): 

                                   ЭЗ=А+Зр+М3+Иа (6), 

Ки А – маблағҷудокунии амортизатсионӣ, сомонӣ; 

Зр- хароҷот барои таъмирҳои нақшавӣ ва хизматрасониҳои техникӣ, 
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сомонӣ; 

МЗ — хароҷоти дигар барои нигоҳдошти хоҷагии шабакаҳои барқи 

кооператив, ҳазор сомонӣ. 

ИЗ – хароҷот аз талафот ҳангоми ба таври садамавӣ хомӯш кардани 

системаҳои барқтаъминкунӣ, сомонӣ. 

Дар ин маврид нишондиҳандаи хароҷоти интегралӣ чунин мешавад:  

                               ИЗ = А + Зр+М3 + И а + Е н *К (7) 

Аҳамияти минималии он барои вариантҳои гуногуни ташкилотҳои 

хизматрасони хоҷагии шабакаҳои барқӣ муносиб хоҳад буд. Чунки 

фаъолияти мақсадноки он чунин шаклро дарбар мегирад:   

                                  ИЗ —> min. 

Бо анҷоми ҳисобот сметаи хароҷот дар ҷадвали 3.2.2. оварда 

шудааст.                                              

 

 

 

 

                                                                                                          Ҷадвали  3.2.2.  

Сметаи хароҷоти солона барои нигоҳдошти хоҷагии шабакаи барқи 

кооператив 

                 

              Моддаи хароҷот 

Миқдори солонаи хароҷоти ба 

нақша гирифташуда, ҳазор 

сомонӣ 

Масолеҳ барои истифодабарӣ 1 500,00 

Масолеҳи сӯзишворию молиданӣ 197,57 

Пардохти музди меҳнат 4 729,17 

Амортизатсия 1 211,36 

Хароҷот барои таъмир 1 272,13 

Андоз барои арзиш 523,75 
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Суғурта 40,60 

Хизматрасониҳои ташкилотҳои 

беруна 

225,43 

Хароҷот барои ҳифзи меҳнат 547,89 

Хароҷоти дигар (5 фоиз) 236,46 

Ҷамъи хароҷот 10 484,36 

Шумораи хизматрасониҳо  3787,88 

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф  

 Ҳангоми ҳисоби нишондиҳандаҳои ҷамъбастии хароҷоти 

интегралӣ, ҳаҷми маблағгузориҳо дар ҳар ду вариант якхела гирифта 

шудааст. Зеро маблағгузориҳои иловагӣ дар марҳилаи кунунии рушди 

коператив, дар сатҳи тамоми гуруҳҳои ташкилот амалӣ намегардад. Дар 

ҳолати садамавӣ аз фаъолият бозмондани таҷҳизоти барқӣ, хоҷагиҳои 

кишоварзӣ, бо назардошти талафи технологӣ, дар натиҷаи садама ва 

хароҷот, вобаста ба иваз ѐ таъмири таҷҳизоти барқӣ, харҷ (талафот)-и 

ғайриистеҳсолӣ медиҳанд. Дар умум, талафи молӣ аз иҷроиши бесифати 

хизматрасонии техникӣ ва таъмири таҷҳизоти барқӣ ба амал меояд. Ба 

нақша гирифташудаи талафот аз бозистии садамавӣ, дар шакли 

пасткунӣ то 70 %  вақти бозистии хатҳои технологӣ  гирифта мешавад. 

Нафъи мазкур тавассути гузариш аз эътинод ба садамаи руҳдода ва 

нигоҳ доштани таъминоти барқӣ ба таъмирҳои огоҳкунандаи нақшавӣ 

ва сарбориҳои нисбатан муносиб ба кормандони хадамоти техникию 

барқӣ, ба нақша гирифта мешавад.      

     Таҳлили нишондиҳандаҳои ҳисоботӣ ва нақшавӣ имкон медиҳад, 

чунин хулоса баровард: ба афзоиши хароҷот  то 19 % нигоҳ накарда, 

шарти нигоҳ доштани хоҷагии барқӣ, дар давраи нақшавӣ,  пастшавии 

талафот, ҳангоми ба таври садамавӣ хомӯш кардани системаи бо 

барқтаъминкунӣ дар тамоми ташкилот, аз 2610,7 ҳазор то 74 ҳазор 

сомонӣ ѐ ин ки беш аз 3,5 маротиба, аз ҳисоби ворид намудани сохтори 
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нави ташкилии хадамоти техникию барқӣ, пурра дигаргун намудани 

ҳайати он, ба назар гирифта шудааст.    

      Нафъи умумии иқтисодӣ аз амалисозии чорабинии пешниҳодгардида, 

нисбати мукаммалгардонии системаи хизматрасонии бо барқ- 

таъминкунӣ, дар ҳаҷми 600,17 ҳазор сомонӣ ҳамасола ба нақша гирифта 

шудааст.           

       Дар доираи шаклгирии ташкилоти «Захираи барқи Муродалӣ», ки 

ба кооператив хизмат мерасонад, лозим аст талаботи дақиқи аъзои 

кооперативро ба барқ муайян кард. Бо ин мақсад пешгӯии ҳаҷми 

талаботи қувваи барқро ба мақсадҳои истеҳсолӣ дар давраи то соли 

2022, аз рӯи молистеҳсолкунандагони деҳоти таҳқиқшаванда, коркард 

хоҳем кард.      

        Пешгӯии истеъмоли қувваи барқ аз ҷониби иштирокчиѐни 

кооператив. Инкишофи комплекси энергетикӣ дар асоси Барнома ва 

пешгӯиҳо, ки ба афзоиши истеҳсоли қувваи барқ ва мувофиқ намудани 

нобаробари (мавсими)-и истеъмоли қувваи барқ мусоидат менамояд, 

бояд амалӣ гардад. Ба нақшагирии фаъолияти иқтисодии бозаргонӣ, ҳам 

дар самти стратегӣ ва амалӣ, аз банақшагирӣ дар иқтисодиѐти 

фармондиҳию маъмурӣ куллан фарқ дорад.     

     Банақшагирӣ аллакай маҷмуан дар дастурҳои мамлакат, минтақаҳои 

ҷудогона, вилоятҳо, ҳамчунин ташилотҳо сурат намегирад.  

     Дар иқтисодиѐти имрӯза банақшагирӣ, ин ягона шакли тасаввур 

намудани проблема ва имконоти КАС-и минтақаҳо мебошад. 

Банақшагирӣ ба зикри натиҷаҳо дар барномаҳои рушди КАС-и минтақа 

ворид карда намешавад. Айни замон ин раванди пайвастаи дорои 

мақсади глобалии худ, имконоти ҷумҳуриро бо назардошти имконоти 

бозор, ки дар натиҷаи фаъолияти мақсадноки субъектҳои минтақавии 

иқтисодии КАС ба вуҷуд омадааст, пеш барад. Пешгӯӣ бояд дар худ он 

омилҳои бозорро инъикос намояд, ки ба назорат ҳоҷат надоранд. Дар 
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сурати умум, пешгӯӣ, ин муҳокимаи илман асоснок дар бораи вазъи 

комплекси энергетикии деҳот дар оянда, роҳҳои алтренативии инкишофи 

он ва муҳлатҳои амалисозии онҳост. Мафҳуми пешгӯиро аз мафҳуми 

ояндабинӣ бояд фарқ кард. Пешгӯӣ кардан дар ҳолати мо, ин раванди 

шаклгирии муҳокимаҳо дар бораи вазъи комплекси энергетикӣ, ки дар 

оянда аз он сохта мешавад.             

     Истифода ба энергетикаи барқӣ метавон чунин муайянкуниро дод: 

пешгӯии комплекси энергетикаи деҳот, ин муҳокимаи эҳтимолии аз рӯи 

табиати хеш воқеӣ дар бораи динамикаи хусусиятҳои хоси комплекс ва 

вариантҳои алтернативии онҳо, бо шарти иҷро намудани тахминҳои 

шаклгирифта бо мақсади коркарди тавсияҳои амалӣ барои рафтори соҳа 

ѐ ташкилотҳои алоҳида дар бозор.    

   Ҳангоми коркарди пешгӯии комплекс лозим аст талаботи зеринро ба ҷо 

овард: 

        1. боэътимоднокӣ, илман асоснок, муназзамӣ бо назардошти 

омилҳое, ки ба пешомад метавонанд, таъсиррасон бошанд.   

        2. такрористеҳсолкунӣ ва далелнокӣ, ки метавонад муҳокимаҳои 

субъективӣ ва имкони натиҷаҳои заруриро барҳам занад, аз ҷумла 

ҳангоми коркарди маълумоти бадастомада.  

      3. тасвияи дақиқи тамоми тахмину заминаҳо, ки ба асоси пешгӯӣ 

гузошта шудаанд. Дар ин маврид пешгӯи тавре бояд бунѐд ѐбад, ки 

мақоми он мавриди ҳар гуна тафсирҳои зид маъно қарор нагирад.  

      4. хусусияти нақшаи пешгӯӣ: пешгӯии комплекси энергетикӣ бояд 

замонавӣ буда, баҳри мақсадҳои пешгузоштаи идораи соҳаи энергетикӣ 

хизмат намояд.    

Пешгӯӣ кардан аҳамияти калон дорад. Истифодаи саривақтӣ ва дурусти 

пешгӯӣ имкон медиҳад:         

      1. бо захираҳои энергетикаи барқӣ бо мақсади истифодаи онҳо дар 

самтҳои нафъовар рафтор намудан.  
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     2. дидани чораҳои таъҷилӣ оиди васеъ ѐ кам кардани истеҳсолот 

ҳангоми бисѐр ѐ кам шудани талаботи бозор.  

     Мақсади асосии нақшагирӣ, ин қабули қарорҳои асосноки 

маблағгузориҳо дар доираи кооперативи “Захираи барқи Муродалӣ” 

барои панҷ соли наздик. Муҳимияти банақшагирӣ ба он муайян карда  

мешавад, ки пешгӯии истифодаи қувваи барқ, маводи муҳим барои 

коркарди тамоми барномаҳои маблағгузорӣ маҳсуб меѐбад. 

Боэътимоднокии дар бисѐр маврид дурустии қарорҳои қабулшударо 

муайян месозад. Мақсади тартибдиҳии пешгӯии истифодаи қувваи барқ, 

баргузории таҳқиқотҳои ояндадорӣ бозории талаботи ҳудуд ба энергияи 

барқӣ, ки ширкат равона месозад.                

      Дар шароити дигаргуниҳои иқтисодӣ, ки ҳукумати кишвар роҳандозӣ 

дорад, ҳамчунин дар маҷмӯъ бо назардошти вазъи ноустувори бозор, 

айни замон ба мақсад мувофиқ мебуд, агар пешбинӣ кардан барои се-

панҷ соли наздик амалӣ гардад. Ҳамин тавр, дар асоси пешбиниҳои 

миѐнамуҳлат лозим аст сиѐсати иҷтисодӣ коркард шавад ва вобаста ба 

рушди комплекси энергетикии  вилоят, қарорҳои идоракунӣ қабул карда 

шаванд.  

     Усули коркарди пешбиниҳо бо худ системаи мураккаби бисѐрсатҳаи 

дараҷавӣ дорад. Дар консепсияи модулҳои пешбиниҳо, нақши 

бартариятнок ба пурсишҳо вобастааст, ки дар навбати худ таклифуу 

пешниҳодҳоро фароҳам меорад. Усул (метод)-и мазкур то андозаи сатҳи 

дақиқият имкон медиҳад, талаботро ба қувваи барқ нусхабардорӣ ва 

тамоюлро дар пешомади наздик пешбинӣ намояд. Дар асоси иттилооти 

ибтидоӣ мо кӯшиш намудем, пешгӯиҳои талаботи аъзои кооперативро 

барои қувваи барқ, коркард ва асоснок созем.      

     Талабот ба қувваи барқ дар шароити бозаргонӣ бо се омили асосӣ 

муайян карда мешавад: пешрафти молистеҳсолкунандагони деҳот, 

истифодаи пурсамари энергия ва тамоюли афзоиши нарх барои 



126 
 

 

барқрасонҳо. Илова бар он, талабот ба қувваи барқ зери таъсири дигар 

омилҳо қарор дорад:  сатҳи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, сохтори 

истеҳсолот ва мавҷудияти сохтори ѐрирасон ва хизматрасон. Аз эҳтимол 

дур нест, ки ин омилҳои гуногун бевосита ба модели математикию 

иқтисодии пешбинии талабот ба қувваи барқ ворид шуда бошанд. 

Эҳтимолан ин гуна омилҳои гуногун умуман мавҷуд набошанд.  

       Аз ин хотир, дар модел омилҳое бояд ба назар гирифта шаванд, ки ба 

раванди ташкил ва рушди талабот ба қувваи барқ таъсири муайян 

расонда тавонанд. Ҳамин тавр, шумораи омилҳое, ки ба модели 

математикию иқтисодии талабот ба қувваи барқ, баҳри бунѐди талабот 

ворид шуда бошанд, дарҳол маҳдуд мегарданд. Дар натиҷа сатҳи 

таъсиррасонии баъзеяшон ба талабот, ба шумори дақиқи баҳодиҳӣ 

мувофиқат намекунад. Илова бар ин, омилҳое чун мавҷудияти 

қисматҳои ѐрирасон ва хизматрасони истеҳсолоти сохтори истеҳсолоти 

асосӣ, нисбатан суст иваз ѐфта, ҳангоми бунѐди пешбиниҳои 

миѐнафаврӣ, ин омилҳоро ба модел илова намудан, шарт нест.             

     Баҳри пешбиниҳои истеъмоли қувваи барқ дар хоҷагии деҳот баҳри 

эҳтиѐҷоти истеҳсолӣ, ба ташкилотҳо – иштирокчиѐни кооператив ду 

муносибати методӣ пешниҳод мегардад:  

      - методе, ки бар асоси таҳлили саҳми калоншудаи нишондиҳандаҳо 

(СКН)-и харҷи қувваи барқ дар соҳаҳои хоҷагӣ асос ѐфтааст; 

     - методӣ меъѐрӣ (нормативӣ).    

     Баҳамтаъсиррасонии пешбиниҳо, ки методи мазкур ба сомон 

мерасонад, имкон медиҳад эътимоднокӣ ва сифатнокии пешбиниҳои 

истеъмоли қувваи барқро таъмин созад. Ба сифати сатҳи натиҷавии 

тақвимӣ, ки аз он мебоист пешбинии истеъмоли қувваи барқро оғоз 

кард, соли охирро бояд ба инобат гирифт. Чунки аз рӯи он маълумоти 

ҳисоботӣ, доир ба иқтисодиѐти ташкилот ва харҷи қувваи барқ мавҷуд 

аст. Мазмуни умумӣ ва пайдарҳамии фаъолият дар пайи пешбинии 
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истеъмоли қувваи барқ ба мавқеъҳои зерин меоварад:       

1. таҳлили ҳисоботи динамика ва сохтори истеъмоли қувваи барқ; 

2. таҳлили ҳисоботи динамикаи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ; 

3. тартибдиҳӣ (ѐ таҳлили мавҷудбудаҳо) пешбинии рушди иқтисодиѐт; 

4. ҳисоботи заминавии СКН-и харҷи қувваи барқ аз рӯи маълумоти 

ташкилотҳо; 

5. тартибдиҳии заминавии пешбиниҳои истеъмоли қувваи барқ;  

6. воридсозии ислоҳот дар шакл (вариант)-и заминавии пешбинӣ;  

7. тартиб додани пешбинии ҷамъбастии истеъмоли қувваи барқ дар 

заминаи истифодаи методи СКН;  

8. тартиб додани пешбинии истеъмоли қувваи барқ бо усули эконометрӣ;  

9. муқоисакунӣ ва мувофиқакунонии пешбиниҳо, ки бо усулҳои СКН ва 

эконометрӣ тартиб дода шудааст. Дарѐфти пешбинии ҷамъбастии 

истеъмоли қувваи барқ дар кооператив.    

     Дар марҳилаи аввал таҳлили ҳисоботии рушд ва сохтори истеъмоли 

қувваи барқ аз ҷониби ташкилотҳо – аъзои кооператив сурат мегирад. 

Таҳлили ҳисоботии рушди нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, баҳри 

ошкорсозии тамоюлҳои устувор дар тағйироти ин нишондиҳандаҳо дар 

давраи солҳои пештар, тартибдиҳии пешбинии истеъмоли қувваи барқ ва 

баҳри баҳодиҳӣ ба он ки то кадом андоза ин тамоюл метавонанд 

муддати панҷ соли паѐмадҳои дидашаванда, ҳифз шуда метавонанд. 

Баҳри таҳлил аз ҷониби мо аз давраи соли 2006 гирифта шудааст, ки дар 

аксар ноҳияҳои вилояти Хатлон пастравии иқтисодӣ ба болоравӣ табдил 

ѐфт. Ин вазъ бо корҳои таҳқиқотӣ дар қисми дуюми рисолаи мазкур, 

яъне кори диссертатсионӣ тасдиқи худро ѐфтааст. Пешбинии рушди 

иқтисодѐти вилояти Хатлон баҳри пешбинии асосноки истеъмоли қувваи 

барқ зарур аст. Ин пешбинӣ бар асоси системаи нишондиҳандаҳои 

иқтисодӣ бунѐд ѐфта, ба асосӣ ҷудо шуда, пешбинии заминавиро ба 

соҳаҳо,  зерсоҳаҳо ва ѐрирасонҳо дарбар гирифта, баҳри коркарди 
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муфассал ва ислоҳи пешбиниҳои заминавӣ истифода мешаванд. Барои 

коркарди пешбиниҳои рушди иқтисодӣ аз ҷониби мо истифода шудааст: 

маводҳои пешбиниҳои иҷтимоию иқтисодии Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аз ҷумла қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 41, аз 2-

юми феврали соли 2007 “Дар бораи тасдиқи Барномаи комплексии 

мақсаднок нисбати истифодаи васеи сарчашмаҳои энергия ба мисли 

энергияи дарѐҳои хурд, офтоб, шамол, биомасса, энергияи сарчашмаҳои 

зеризаминӣ барои солҳои 2007 - 2015”; 

      - қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 73, аз 2-юми феврали 

соли 2009 “Барномаи дарозмуддати бунѐди нерӯгоҳҳои барқии хурд 

барои давраи солҳои 2009 - 2020”;          

      - қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 116, аз 3-юми марти соли 

2011 “Дар бораи тасдиқи тартиби бурдани кадастри давлатии 

сарчашмаҳои энергияҳои истифодашаванда”;  

      - маводҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бунѐди 

иншоотҳои тахминӣ, оғозѐфта ѐ аллакай сохташуда – 

истеъмолкунандагони эҳтимолии қувваи барқ дар пешоянди 

дидашаванда, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон № 260, аз 12 майи 

соли 2007 “Дар бораи инвеститсия”; ширкатҳои энергетикии мазкур, ки 

ба пешомади рушди истеъмолкунандагони калони ҷумҳурӣ дахл доранд.         

     Марҳилаи чоруми тартибдиҳии пешбинии заминавӣ муайянкунандаи 

заминаи СКН дар тӯли соли охири ҳисоботӣ бояд ба ҳисоб равад. Ин кор 

тавассути тақсими истеъмоли қувваи барқ дар соли нишондодашуда, дар 

асоси нишондиҳандаҳои дахлдори иқтисодии ташкилот сурат мегирад. 

Ба сифати ҷолиб барои хоҷагии деҳот нишондиҳандаҳои истеҳсоли 

маҳсулотро дар нархҳои бетағйир истифода мебарем.       

     Дар марҳилаи дигар пешбинии заминавии истеъмоли қувваи барқ дар 

хоҷагии деҳот, бо роҳи афзункунии соҳаҳои СКН-и соли охири ҳисоботӣ 

дар пешомади нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, дар хоҷагии  деҳот барои ҳар 
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соли давраи пешбинӣ муайян карда мешавад. Тавре ишора рафт, дар 

асоси супориши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 10, аз якуми феврали 

соли 2006 “Дар бораи самтҳои асосии рушди стратегии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015” ва инкишофи соҳаи хоҷагии деҳот 

дар он нишондодашуда, пешбинии рушд шакл мегирад. Дар ин ҳолат 

пешбинӣ барои ду шакл (вариант)-и рушд – некбинона ва маъюсона 

шакл мегирад. Фарқияти пешбиниҳои мазкур дар худи фармоишоти 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шудааст.  

     Коэффитсентҳои ислоҳӣ, ки истеъмоли қувваи барқро дар 

истеҳсолоти деҳот муайян месозанд, бо назардошти зерин ба инобат 

гирифта мешаванд: 

- пешрафти сохторӣ дар истеҳсолоти кишоварзӣ, дар маҷмӯъ афзоиши 

саҳми чорводорӣ ҳангоми пастравии саҳми растанипарварӣ;  

      - дар чорводорӣ афзоиши ҳиссаи модаговҳо дар саршумории  чорвои 

калони шохдор;   

     - имкони амалисозии чорабиниҳои эҳтиѐткунандаи барқ, дар навбати 

аввал каммасраф;   

     - имкони электрикунонӣ, аз ҷумла равандҳои гармидиҳӣ.  

Аз ҷониби мо, дар доираи пешбинии истеъмоли қувваи барқ 

нишондиҳандаҳои зери ислоҳкунанда ба инобат гирифта шуд:   

      - пешрафтҳои сохторӣ, аз ҷумла афзоиши саҳми ҷорводорӣ дар 

сохтори умумии истеҳсолоти кишоварзӣ.  

     Бо назардошти барномаҳои давлатӣ баҳри васеъ намудани имконоти 

истеҳсолии фермаҳои чорводорӣ ва комплексҳои паррандапарварӣ як 

қатор тадбирҳои амалӣ мегарданд. Дар дурнамо бунѐди комплекси 

истеҳсоли шир, комплекс доир ба истеҳсоли 5 ҳазор тонна гӯшт дар як 

сол ба нақша гирифта шудааст. Илова бар ин, ҳангоми банақшагирии 

талабот ба нерӯи барқ, лозим аст имконоти татбиқи чорабиниҳо нисбати 

сарфаи қувваи барқ, ҳамчунин барқикунонии равандҳои истеҳсолиро 
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бояд ба инобат гирифт. Татбиқи чорабиниҳои мазкур дар ду самти ба 

ҳам муқобил сурат мегирад. Аввалан, соҳаи кишоварзӣ  имконоти 

зиѐдеро чун воридсозии технолгияҳои нигоҳдошти қувваи барқ, 

ҳамчунин электрикунонии равандҳои истеҳсолиро доро мебошад. Аммо 

равандҳои мазкур маблағгузориҳои зиѐдро тақозо дорад, ки имкони 

амалисозии онҳоро дар ташкилотҳои кишоварзӣ маҳдуд месозад. 

Методикаи коркардшудаи муқаррарсозии бузургии талабот ба қувваи 

барқ аз ҷониби хоҷагиҳои деҳоти кишоварзии ҷумҳурӣ имкон медиҳад, 

то сатҳи дақиқ талаботи умумӣ ба қувваи барқ муайян карда шавад.      

     Методи пешниҳодгардидаи пешбинӣ имкон медиҳад инкишофи 

раванди дар пешомади наздик ба шакл дароварда шуда, вобаста ба 

иншооти омӯхташаванда ва соҳаи фаъолияти идоракунӣ, мумкин аст ба 

осонӣ шакли дигар гирад. Аз ҷумла, методи нишондиҳандаҳои 

ҷудогонаро, бо мақсади пешбинии истеъмоли қувваи барқ дар хоҷагии 

деҳоти вилояти Хатлон, метавон истифода бурд. Бо мақсади маъқул 

шуморидани методи пешниҳодшуда, пешбинии истеъмоли қувваи 

барқро бо методи меъѐр (норматив)-ӣ ба инобат мегироем. Дар ин 

маврид, харҷи қувваи барқ, ин ҳамчун нишондиҳандаи иқтисодию 

техникӣ, харҷи қувваи барқро ба маҳсулоти ҷудогона (корҳо, саршумор, 

майдон ва ғайра), бар асоси таҳлили дастовардҳои пешрафти илмию 

техникӣ коркардшуда, ки шумораи лозимаро таъмин месозад, маънидод 

менамояд. Пешбинии истеъмоли қувваи барқ дар равандҳои истеҳсолӣ, 

бо меъѐрҳои методии маҳсулоти истеҳсолшаванда (корҳо) дида 

мебароем. Меъѐрҳо дар шакли нишондиҳандаҳои ҷудогонаи сарфи 

солонаи қувваи барқ ба ченкунии ягона, дар чорводорӣ – 1 сар чорво, 

ҳангоми даври истеҳсолии камтар аз як сол – 1 сар чорво ҷой (парранда 

ҷой) пешниҳод гардидаанд.                  

     Дар натиҷаи таҳқиқотҳои гузарондашуда, бояд қайд кард, ки қувваи 

барқи деҳоти вилояти Хатлон имкон дорад, талаботи ҷории аъзои 
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кооперативро барои қувваи барқ қонеъ гардонад.  Дар ин маврид, 

динамикаи қаноатбахши афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, ки 

солҳои охир сурат гирифтааст, ҳамунин афзоиши ба нақша 

гирафташудаи истеҳсоли маҳсулот ба андозаи 12-15 % дар як сол, 

метавонад ба афзоиши назарраси истеъмоли қувваи барқ дар ояндаи 

наздик (2-3 маротиба) оварда расонад. Муқоисакунии ду пешбинии 

истеъмол самти муҳими пурсамари баландбардории истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзиро нишон медиҳад. Чунончи, ҳангоми инкишофи 

соҳаи кишоварзӣ дар сатҳи ноилгаштаи таъмини энергия,  истеъмоли 

қувваи барқ аз ҷониби ташкилотҳои кооператив дар ҳаҷми  24 миллион 

кВт-соат танҳо дар соли 2019 муваффақ мешавад. Дар ин маврид, агар 

сатҳи  барқикунонӣ дар ташкилотҳои мазкур ба меъѐр наздик мебуд, пас 

ҳаҷми мазкури итеъмоли қувваи барқ аллакай дар соли 2017 ба даст 

меомад. Дар доираи консепсияи таҷдиди техникии хоҷагии деҳот, яке аз 

самтҳои муҳими рушди соҳаи кишоварзӣ, ин афзоиши механикунонӣ ва 

автоматикунонӣ маҳсуб меѐбад.    Натиҷаи раванди мазкур афзоиш 

ѐфтани истеъмоли қувваи барқ дар хоҷагии деҳот шуда метавонад.  

     Дар чунин шароит суол дар бораи имконоти энергияи барқи деҳот, 

нисбати таъмини истеъмоли афзоишѐфта ба қувваи барқ ба миѐн меояд.        

     Истеъмоли афзоишѐфтаи мазкур бо таҷдиди техникии лозима бояд 

мустаҳкам карда шавад, ки то андозае маблағҳои захиравиро талаб 

мекунад. Дар ин маврид муносибати нав ба идоракунии қувваи барқи 

деҳот, ҳамчунин механизми дигари ҷалби маблағгузориҳои захиравӣ ба 

энергетикаи барқи деҳот ба миѐн меояд, ки ба шакли пешниҳодгардидаи 

тағйирдиҳии хадамоти хизматрасони хоҷагии шабакаи барқи  деҳот, дар 

доираи фаъолияти кооператив, мувофиқат мекунад.  
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3.3. Баландбардории сатҳи бо барқ таъминкунии равандҳои истеҳсолӣ 

дар асоси азнавсозии техникии таҷҳизотњо 

        Самти муҳими баландбардории самаранокии чорводории ширдеҳ, 

чун соҳаи асосии истеҳсолоти кооператив “Захираи барқи Муродалӣ”, 

ин паст намудани арзиши аслии шир ба ҳисоб меравад. Инро метавон аз 

ҳисоби хӯрокдиҳии арзон ва мақсадноки чорво, воридсозии 

технологияҳои навин, муносибкунонии ҳаҷми фермаҳо ва сарфа 

намудани қувваи барқ таъмин намуд. Ба самаранокии истеҳсоли шир ва 

барои ба даст овардани маҳсулот, метавонад таъминнокии фермаҳо бо 

воситаҳои техникӣ таъсири ҷиддӣ расонида метавонад. Чун асоси 

иҷроиши равандҳои технологӣ, мошину таҷҳизот ба сатҳи маҳсулнокии 

чорво таъсири мусбӣ мерасонанд.  

     Сарфи захираҳои энергетикӣ дар истеҳсолоти кишоварзӣ аз бисѐр 

омилҳои тағйирѐбанда ва пайвастагии гуногуни онҳо (шаклҳои 

нигоҳубини чорво, воситаҳои истифодашавандаи механикӣ, 

маҳсулнокии чорво, шароити иқлим, сатҳи механиконӣ ва 

электрикунонии равандҳои чорводорӣ) вобастагии зич дорад. Равандҳои 

истеҳсолӣ дар чорводории ширдеҳро ба якчанд қисматҳо ҷудо кардан 

мумкин аст. Таҳлили тавозуни барқии ташкилотҳои таҳқиқшаванда 

нишон медиҳад, иншоотҳои сохторӣ ташкилӣ, ки дар онҳо истеҳсолоти 

вазифавии дорои чорвои калони шохдор ва қитъаи хӯрокдиҳии гӯсолаҳо 

ҷойгир аст, ҳиссаи бештари истеъмоли қувваи барқ ба онҳо рост меояд. 

Сарфи қувваи барқ аз ҷониби ин иншоотҳо аз рӯи технолияҳо тағйир 

ѐфта, барои ҳар кадоме хусусиятҳои меъѐрӣ муайян карда шудааст. 

Таҷҳизоте, ки дар тавозуни ташкилотҳои таҳлилѐбанда қарор доранд, 

барқкинунонии равандҳои истеҳсолиро дар соҳаи чорводорӣ пурра 

таъмин карда наметавонанд. Аз ҷумла, таҳлил нишон медиҳад, ки сатҳи 

барқикунонӣ дар ташкилотҳо аз 52 то 90 %-ро  ташкил медиҳад. Яке аз 

вазифаҳои асосие, ки мо ба Кооператив пешниҳод намудаем, ин 



133 
 

 

бардоштани сатҳи барқикунонӣ ба дараҷаи меъѐрист.                

     Таҳлили имрӯзаи вазъи таҷҳизоти дар хоҷагиҳо мавҷуд буда нишон 

медиҳад, ки на ҳамаи равандҳо дар хоҷагиҳо ба таври автоматӣ сурат 

мегирад. Ин бошад, арзиши баланд ва заҳмати зиѐдро дар истеҳсоли шир 

муайян меозад.  Илова бар он, истифодаи як қисм таҷҳизот 

ғайриқаноатбахш буда, сарбории онҳо аз меъѐр хеле паст аст. Ин ҳолат 

талаботи дигаргунсозии таҷҳизоти мавҷударо ба миѐн мегузорад. 

Саноати имрӯза (ҳам ба истеҳсолкунандгони ватанӣ ва ҳам хориҷӣ) 

маҷмӯи васеи мошинаҳо барои равандҳои механикунонӣ ва 

автоматикунонӣ пешниҳод мешавад. Азбаски фаъолияти асосии 

ташкилотҳои таҳқиқгузарондаи мо (аъзои тахминии Кооператив) 

истеҳсоли шир аст, шаклҳои баланд бардоштани механиконии соҳаи 

мазкури истеҳсолотро дида мебароем.    

     Қайд намудан бамаврид аст, ки дар амалияи чорвордории ширӣ 

шартҳои хеле зиѐди аз ҳам фарқкунанда – ин ѐ он сатҳи ҷамъшавии 

чорво, таъминот ва гуногунии хӯрока, фарқияти зотҳои чорво, шароити 

ҳархелаи иқлимию табиӣ мавҷуд аст. Илова бар он, ба ташкили 

равандҳои технологӣ ва мошинҳои истифодашаванда як қатор талаботи 

муайяни зоотехникӣ пешниҳод мегардад. Ба ҳамаи ин гуногунрангии 

омилҳои амалкунанда ва шароит бо назардошти таҷрибаи андӯхта, 

пайвастагии муфид бояд дарѐфт. Барои баҳо додан ва дарѐфти шаклҳои 

мувофиқ, лозим аст, якчанд шаклҳоро, ки пайвастагии гуногуни 

истифодабарии мошинаҳо, механизмҳо, равандҳо, технологияҳо, шакли 

нигоҳдошт ва хизматрасониҳоро  инъикос мекунанд,  дида баромад. 

Ҳалли чунин масъала мумкин аст,  бо истифодаи назарияи пайвастагӣ, 

банақшагирии шабакавӣ, барномасозии математикӣ ва дарѐфти 

натиҷаҳо дар мошинаҳои ҳисоббарои электронӣ ба даст ояд. Дар кори 

дисертатсионӣ, яъне рисолаи мазкур вазифаи коркарди пурра аз нав 

муҷаҳҳаз гардондани ташилотҳои таҳқиқшванда гузошта нашудааст. 



134 
 

 

Чунки қисми бештари онҳо сатҳи баланди бо барқтаъминкуниро доро 

буда, таҷдиди пурра харҷи маблағҳоро тақозо дорад. Аз ин хотир,  чунин 

амал ба мақсад номувофиқ аст. Аз ҷониби мо модели асосноки 

маблағгузориҳои пурсамар дар сатҳи ноҳияи Хуросон ва Ёвон, ки ба 

самти таҷдиди техникии интихобӣ равона аст, пешниҳод мегардад.             

     Таҳлили маҳсулнокии меҳнат дар ташкилотҳо, аъзои тахминии 

Кооператив нишон медиҳад, ки дар қисми бештари онҳо сарфи меҳнат аз 

сатҳи меъѐрӣ хеле зиѐд аст. Чунончи, ба ҳисоби миѐна дар гурӯҳҳо 

ташкилот сарфи меҳнат ба ҳиоби 1 сар чорво беш аз 200 соат-одамро 

дарбар мегирад. Дар ҳолате, ки аз рӯи меъѐр бояд 110-150 соат-одамро 

ташкил диҳад.  Афзудани маҳсулнокии меҳнат ба камшавии хароҷот 

барои пардохти он дар маҷмуъ ва маҳсулоти ҷудогонаи кишоварзӣ 

мусоидат менамояд. Дар баробар ин, афзоиши маҳсулнокии меҳнат ба 

истифодаи пурсамар ва сарфаи меҳнати пешин, ки дар захираҳои моддӣ 

сарф шудааст, оварда мерасонад. Дар маҷмӯъ ин ба афзудани истеҳсоли 

як қатор маҳсулоти растанипарварӣ ва чорводорӣ мусоидат мекунад.       

     Бо мақсади афзудани самаранокии чорводорӣ, ҳисоботи самаранокии 

иқтисодии таҷдиди таҷҳизоти хоҷагии истеҳсоли ширро анҷом медиҳем.  

Ба сифати хоҷагии моделӣ шакли мувофиқгардонии ҳайати таҷҳизоти 

ҶДММ Зотпарварии “Саодат” н. Хуросон, ташкилоти маъмулии 

минтақаи иқлимию табиӣ истифода шудааст. Интихоби ташкилоти 

мазкур бо сатҳи пасти барқикунонии равандҳои истеҳсолӣ ва дар натиҷа 

сатҳи пасти маҳсулноки меҳнат вобаста аст. Ҳисоби таҷҳизот барои 

нигоҳдошти чорвои калони шохдори дар хоҷагиҳо мавҷуд буда, 

пешниҳод шудааст. Дар асоси ин ҳисобот аз ҷониби мо системаи таҷдиди 

таҷҳизоти хоҷагии мазкур коркард шудааст. Ҳисоби самаранокӣ ва 

ҷалби захираҳои молиявӣ, аз ҷониби хадамоти ташкил намудаи 

Кооператив сурат мегирад. Аз ҷумла, таҷдиди хатҳои технологии мавҷу-

даи зерин пешниҳод мегардад:           
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- ивази таҷҳизоти ширдӯшӣ бо нисбатан замонавӣ ва сарфакор; 

- ивази таҷҳизоти аз кор баромада;  

- воридсозии системаи идоракунии фаъоли иқлими муътадил (дар 

фермаҳои нигоҳдошти чорво, ташкили дастгоҳҳои сарфакунандаи 

қувваи барқ барои тоза нигоҳ доштани ҳаво). 

     Таҷдиди равандҳои технологӣ дар самтҳо мазкур якчанд лаҳзаҳои 

қаноатбахш доранд, ки ҳангоми сарфи ками молиявӣ технологияҳои 

мавҷуда ва шаклҳои хоҷагидорӣ нигоҳ дошта шуда, сарфи меҳнат барои 

истеҳсоли маҳсулот кам, харҷҳои истифодабарӣ паст мешавад.  

Маҳсулнокии чорво бошад афзуда, шароити меҳнати кормандони хоҷагӣ 

беҳтар мегардад.    

       Дар мисоли ноҳияи Хуросон аз ҷониби мо модели хоҷагии ширдӯшӣ 

таҳия гардид, ки нишондиҳандаҳои он ба натиҷаҳои ниҳоӣ баробар 

карда шудааст. Модели ба нақша гирифташуда сатҳи нисбатан 

пайдарпайи  чорвопарварӣ ва хошоктайѐркуниро дарбар мегирад. 

Самаранокии иқтисодии чорабиниҳои пешниҳодгардида, бо роҳи 

муқоисаи нишондиҳандаҳои иқтисодии шаклҳои ташкилоти 

фаъолиятдошта ва пешниҳодгашта, муайян мегардад.       

     Дастгоҳи интиқолдиҳандаи шир аз қубурҳои пӯлодии d – 45/51, 

вакуум бо ҷубурҳои ДУ 50/40/25, дастгоҳи обкаши ваккумӣ, хати шӯянда 

бо тахта ва автомати шӯянда, ҳисобкунаки баҳисобгирии гурӯҳии шир, 

ширқабулкунак бо насоси ширкаш ва софкунак, дастгоҳи ширдӯшӣ – 6 

адад, УЗМ – 2 адад.   

     Таҷҳизоти мазкур имкон медиҳад, аввалан нишондиҳандаҳои харҷи 

зиѐди меҳнат ба маҳсулоти ҷудогона паст гашта, баъдан аз ҳисоби 

истифодаи таҷҳизоти сарфакунандаи қувваи барқ, ба сарфаи қувваи барқ 

ноил шуд. Аз ҷумла, хароҷоти меҳнат барои истеҳсоли шир (ба ҳисоби як 

сар чорвои калони шохдор) 254 соат-одамро дарбар мегирад, ки аз меъѐр 

2 маротиба зиѐд аст. Таҳлили сатҳи таъминот бо барқ имкон медиҳад, 
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равандҳои автоматикунониро ошкор намуд, ки аз меъѐрҳои 

муайянгардида хеле паст мебошад. Мутаносибан, муқоисаи 

нишондиҳандаҳои меҳнат ва таъминот бо барқ имкон медиҳад, ки 

равандҳои асосии талабдоштаи баландбардории автоматикунонӣ, яъне 

ширдӯшӣ, кашондани саргини чорво, тайѐр намудани хӯрокаро муайян 

намуд. Ҳамин тавр, баланд бардоштани сатҳи автоматикунонӣ имкон 

медиҳад сарфи меҳнат паст шуда, шумораи ҳайати хизматрасонӣ кам 

гардад. Дар натиҷа хароҷот барои музди меҳнат ба арзиши итеҳсоли шир 

ҳам паст мегардад. Аз ҷумла, сарфи меҳнат барои дӯшидани як сар чорво 

- 72 соат-одамро дар як сол, барои кашондани саргини чорво – 64 соат-

одамро дар як сол ташкил медиҳад.             

     Дар ҷадвали 3.3.1. муқоисаи сарфи меҳнат ва қувваи барқ то татбиқ ва 

баъди татбиқи таҷҳизоти нишондодашуда омадааст.  

 Ҷадвали 3.3.1 

Муқоисаи воқеӣ ва ба нақшагирифташудаи сарфи меҳнат дар ҶДММ 

Зотпарварии “Саодат” н.Хуросон 

Раванд Сарфи меҳнат-одам Хароҷот  

электроэнергии, 

кВт ч на 1 гол. в 

год 

 

  

 

воқеӣ нақша воқеӣ нақша  

Дӯшидан ва коркарди 

аввал 

72,30 37,60 66,70 97,40  

Кашондани саргин 64,48 27,28 0 55,00  

     Сарчашма:  Ҳисоби муаллиф  

   Паст намудани сарфи меҳнат, ҳангоми арзиши миѐнаи 1 соат-одам 

дар хоҷагӣ ба 0,40 сомонӣ, имкон медиҳад барои музди меҳнат ба 14266  ѐ 

30 фоиз хароҷот кам гардад. Ҳисоботи умумии самараи иқтисодӣ дар  

ҷадвали 3.3.2. оварда шудааст.  

Ҷадвали 3.3.2 

Даромад аз амалисозии чорабиниҳои пешбинишуда, ҳазор сомонӣ 

  

 

1 сол 2 сол 3 сол 4 сол 5 сол Ҷамъ 

дар  5 

сол 
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Сарфи қувваи барқ дар 

натиҷаи истифодабарӣ 

 троэнергии в результате дар 

натиҷаи  использования 

 

 

 

 энерго- сберегающего обору-

дования 

 

80,5 

 

80,5 

 

80,5 

 

80,5 

 

80,5 

 

402,5 

Сарфи харҷи меҳнат дар 

натиҷаи автоматикунонӣ 

 матизации 

 

146,2 

 

146,2 

 

146,2 

 

146,2 

 

146,2 

 

731,0 

Харҷи амортизатсионӣ 

 

82,7 82,7 82,7 82,7 82,7 413,5 

Ҷамъи воридот  309,4 309,4 309,4 309,4 309,4 1547 

     Сарчашма:  Ҳисоби муаллиф  

         Дастрас намудани сардкунаки шир ва системаи ҳавотозакунӣ 

мақсади паст кардани сарфи қувваи барқро дорад. Чунки ин навъ 

таҷҳизот бо истифода дар онҳо аз технологияҳои сарфакунанда, 

нишондиҳандаи хеле пасти харҷи қувваи барқро доро мебошанд. 

Чунончи, сардкунаки шири пешниҳодгашта, ҳангоми сард намудани 

шир, аз рӯи нишондиҳандаҳои меъѐрӣ  то 2-3 маротиба харҷи қувваи 

барқро кам мекунад. Айнан чунин нишондиҳандаи истифодаи қувваи 

барқро системаи ҳавотозакунаи пешниҳодгашта низ дорост. 

         Он метавонад харҷи қувваи барқро дар ин раванд то 2,1 маротиба 

паст намояд. Таҷҳизоти дастрасшуда илова ба сифатҳои самаранокӣ, 

ҳамчунин хароҷоти иловагиро тақозо дорад. Чунончи, лозим аст бароии 

таъмир ва хизматрасонии техникии таҷҳизоти мазкур маблағҳои иловагӣ 

сарф кард ва андоз барои мол супорид. Ҳамчунин, дастрасии таҷҳизоти 

мазкур аз ҳисоби ҷалби маблағҳо бояд сурат гирад, ки бароии 

пӯшондани қарз маблағ супоридан лозим аст. Ин ҳолатро низ ҳангомии 

самаранокии чорабинӣ ба инобат бояд гирифт.                                                                          

                                                                                                        Ҷадвали 3.3.3 

  Хароҷоти иловагӣ пас аз амалисозии маблағгузориҳо, ҳазор сомонӣ                                                                                               

 1 сол 2 сол 3 сол 4 сол 5 сол Ҷамъ 

дар 

5 сол 

 

 

Харҷи илова барои таъмир 

ва хизматарсонии техникӣ  

17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 89,5  
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Харҷи илова ба сарфи барқ 25,7 25,7 

 

25,7 25,7 25,7 128,5  

Аз ҷумла, таҷҳизоти 

ширдӯшӣ  

9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 46,0  

 Транспортер 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 83,0  

Андози мол 11,8 10,0 8,2 6,3 4,5 40,8  

Фоизи илова ба қарз 57,9 46,5 30,5 15,5 2,3 152,7  

Ҷамъи харҷҳо барои 

амалисозии чорабинӣ  

113,4 100,2 82,3 65,6 50,5 412  

Сарчашма:  Ҳисоби муаллиф  

Самараи иқтисодӣ дар ҷадвали 3.3.4 нишон дода шудааст.  

   Ҷадвали 3.3.4 

Ҳисоби самари иқтисодӣ аз амалисозии чорабиниҳои пешбинишуда 

 1 сол 2 сол 3 сол 4 сол 5 сол Ҷамъ дар  

5 сол 

 

 

 

Самараи соф иқтисодӣ 

(сарфа, тарҳи хароҷот), 

ҳазор сомонӣ 

 

30,6 

 

43,8 

 

61,7 

 

78,4 

 

93,5 

 

308,0 

 

 

Ҳаҷми маҳсулоти 

бадастомада дар сатҳи 

соли заминавӣ 

       
9280 9280 9280 9280 9280 46400  

Пастшавии арзиши 

маҳсулот 

шир/сомонӣ/сентнер 

2,74 3,92 5,52 7,02 8,37 5,63  

     Сарчашма:  Ҳисоби муаллиф  

Барои муайянсозии самаранокии лоиҳа, бо назардошти арзиши 

муваққатии пул лозим аст, дисконт (фоизи қайди вексел) гузаронид, ки  и 

ҳисоботи он дар ҷадвали 3.3.5. нишон дода шудааст.  

                                                                                      Љадвали 3.3.5. 

Самараноки иќтисодии лоињаи амалишаванда 

Нишондиҳандаҳо  

 

 

Давра 

1 сол 2 сол З сол 4 сол 5 сол 

Самари иқтисодӣ аз 

амалисозии  чорабиниҳо, 

226,7 226,7 226,7 226,7 226,7 
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ҳаз. сомонӣ 

Хароҷоти иловагӣ ҳаз. 

сомонӣ 

113,3 100,3 82,3 65,6 50,6 

а) Харҷи истеҳсолот (бе 

истеҳлок).  

101,6 90,3 74,3 59,3 46,0 

б) Супоридани андозҳо  11,8 10,0 8,2 6,3 4,5 

Фоидаи соф (зарар), ҳаз. 

сомонӣ 

113,3 126,6 144,3 161,0 176,3 

Истеҳлок, ҳаз.сомонӣ 82,7 82,7 82,7 82,7 82,7 

Пули нақди ҷамъшуда дар 

охири давра, ҳаз. сомонӣ  

196 209,3 227,0 244,0 259,082,7 

Коэффисиенти дисконткунӣ 

ҳангоми интихоби андозаи  

даромад  (12%) 

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

Дисконти ҷории арзиши 

пулҳои ворид. ҳаз.  сомонӣ 

175,0 166,6 161,6 155 147 

Ҳаҷми ҷории (дисконтии) 

арзиши пулҳои воридотӣ 

ҳаз. сомонӣ 

805,3 

Маблағгузории аввалия 

ҳаз.  сомонӣ 

579 

Арзиши ҷории дисконтӣ, 

ҳаз. сомонӣ 

226,6 

Индекси даромаднокӣ  1,3 

Сарчашма:  Ҳисоби муаллиф  

      Ҳисоби мазкур нишон медиҳад, ки арзишии софи дисконтии лоиҳаи 

таҳлилшаванда аҳамияти қаноатбахш дорад. Ҳамин тавр, дар мавриди 

меъѐри 12 % - и дисконт лоиҳа самаранок буда, маврид ба амалӣ сохтан 

аст. Дар бораи самаранокии лоиҳа, ҳамчунин индекси даромаднокӣ  ба 

андозаи 1,39 маротиба аз аҳамияти душвори ин нишондиҳанда  боло аст.   

Ҳаҷми умумии сарфи қувваи барқ, дар натиҷаи амалисозии чорабиниҳои 

Барномаи таҷдиди техникӣ, ки ба сарфаи қувваи барқ дар давраи солҳои 

2017-2022 равона шудааст, 975 ҳазор квт-соатро ташкил медиҳад. 

Мувофиқи пешбиниҳо, чорабиниҳо бобати сарфи қувваи барқ имкон 
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медиҳад, истеъмоли қувваи барқ дар қисмати истеҳсолии соҳаи 

чорводорӣ ба ҳисоби миѐна 20-30 % дар як сол паст карда шавад. Илова 

бар он, дар натиҷаи чорабиниҳои ташкилӣ, дар доираи ташили 

хизматрасониҳои Кооператив ба нақша гирифта мешавад, ки талафоти 

ғайриистеҳсолӣ дар ҳаҷми 20 %, аз ҳаҷми ба нақша гирифташудаи 

истеъмоли қувваи барқ, паст карда шавад. Бо дар назардошти сатҳи 

баландшавии тарофаҳои нархи қувваи барқ, арзиши умумии қувваи  

сарфашудаи барқ 0,4 миллион сомониро дарбар мегирад.     

      Дар натиҷаи амалисозии Барномаи пешниҳодгардидаи сарфаи қувваи 

барқ, барқғунҷонии маҳсулоти чорводорӣ ба 25 % паст мегардад. Ин 

имкон медиҳад, ки қобилияти рақобатпазирии маҳсулоти хоҷагии  деҳот 

баланд бардошта шуда, сарбориҳо ба системаи барқтаъминкунӣ паст ва 

дар маҷмӯъ эътимоднокии таъминот бо барқ афзоиш ѐбад.  

     Тавре таҳлилҳо нишон медиҳанд, воридсозии технологияҳои 

сарфакунандаи барқ дар ташкилотҳои хоҷагии деҳоти вилояти Хатлон 

захираи муҳим ва боэътимоди баландбардории самаранокии 

хоҷагидорӣ, аз ҷумла дар соҳаи чорводорӣ маҳсуб меѐбад. Айни замон 

лозим аст,  системаи ташкил ва идораи энергетикаи барқи деҳот бояд 

мукаммал гардонида шавад. Дар ин маврид, дар маҷмӯъ ҳам дар сатҳи 

сохторҳои ибтидоии истеҳсолии ташкилотҳои деҳот ва ҳам дар сатҳи 

идоракунии равандҳои мазкур ва идораҳои маъмурии ноҳияҳо ва вилоят 

ин кор сурат гирад.          

 

 

 

 

 

Хулосањо ва пешниҳодҳо 

  Таҳқиқот нисбати инкишофи энергетикаи барқ дар деҳоти 
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вилояти Хатлон имкон медиҳад, хулосаю таклифҳои зеринро баровард, 

ки манфиати  илмӣ ва амалӣ баҳри рушди энергетикаи барқ дар деҳот ва 

КАС-и минтақаро доро мебошад:   

1. Айни замон вазъи иқтисодии энергетика дар дењот батадриҷ 

муътадил гашта, талабот ба қувваи барқ аз ҷониби муассисаҳои хурду 

соҳибкорони алоҳида афзоиш дорад. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, дар 

сохтори бо барқтаъминкунии шабакаҳои барқи ҷануби ШСХК “Барқи 

тоҷик” муаммои фоизи зиѐди талафоти қувваи барқ ба назар мерасад. Як 

қатор корҳои солҳои охир ба анҷом расондашуда имкон дод, талафот то 

андозае коҳиш ѐбад. Вале, ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, талафот ҳамоно 

дар сатҳи баланд, то 19,8 фоиз қарор дорад, ки ин аз меъѐр ба андозаи 6,8 

фоиз зиѐд буда, нисбати нишондиҳандаҳои кишварҳои пешрафта то 

андозае зиѐдтар мебошад.    

2. Талафи ќувваи барќ пеш аз њама вобаста мебошад бо заминаи 

меъѐрии сусти таъсирасонӣ ба муштариѐни бахши хусусӣ, аз ҷумла 

набудани шартномаҳо бо аҳолӣ,  набудани имкони садфоизаи назорат аз 

болои асбобҳои баҳисобгирии истеъмолкунандагон дар маҳалҳои деҳот, 

ки он ба нодуруст нишон додани далелҳо ва афзудани талафот боис 

мегардад; њамзамон фарсудашавии парки асбобҳои баҳисобгирӣ ва нора-

соии маблағгузориҳо барои ивази онҳо бо асбобҳои электронии фаъо-

лияташон дақиқ; шумораи трансфоматорҳои дар шароити 50 фоиз ва аз 

ҳам камтар фаъолиятдошта, махсусан ҳангоми ҷорӣ намудани маҳдудият 

барои истеъмолкунандагони деҳот; набудани имкон барои назорати сад-

фоиза, аз болои худсарона пайваст шудани истеъмолкунандагон ба 

шабакаҳои барқӣ ва бе ҳисоби истифодаи қувваи барқ, махсусан дар 

маҳалҳои деҳот; тақсимоти назарраси нобаробари ҷараѐн дар хатҳои 

интиқолѐбандаи барқи 0,4 кВ ва аз ҳад зиѐд тӯлкашии онҳо ва ғайра.  

3. Тањлилњо нишон медињад, ки то соли 1991 тарофаҳо барои қув-

ваи барқ, тариқи муттамарказонидашуда, аз ҷониби Хадамоти зиддиин-
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ҳисори назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба нарх муайян 

мегардид. Барои соҳаи кишоварзӣ тарофаи имтиѐзнок - 1 тин/квт-соат 

муқаррар шуда буд. Айни замон тарофаҳоро ШСХК  “Барқи тоҷик” дар 

мувофиқа бо Ҳукумати љумҳурї муайян месозад. Аксаран, муайянсозии 

тарофаҳо, яктарафа барои системаҳои энергетикӣ сурат мегирад. Сатҳи 

зиѐди тарофаҳо барои қувваи барқ, соли 2019 барои истеҳсолкунан-

дагони соҳаи кишоварзии ҷумҳурӣ ба назар расидаааст. Дар маљмуъ, 

хароҷотҳо барои қувваи барқ аз ҷониби истеҳсолкунандагон, дар 

шароитҳои гуногуни баробар, аз сатҳи хароҷоти молистеҳсолкунанда-

гони деҳот, болост. 

4. Афзоиши истеъмоли ҳиссаи қувваи барқ дар хоҷагии деҳот, аз 

сабаби сифати пасти қувваи барқ, ки истеъмолкунандагони деҳот исти-

фода мебаранд, асосан барои электрикунонии равандҳои истеҳсолии 

статсионарӣ, сурат мегирад. Ин аз муҳиммияти муаммои омӯхташа-

ванда, аз мавқеи идораи ташкилию иқтисодии раванди электрикунони 

истеҳсолоти кишварзӣ ва истифодаи пурсамари қувваи барқ, шаҳодат 

медиҳад. Дар кори диссертатсионии мазкур, бо барқ мусаллаҳ будани як 

қатор ноњияњо ва хоҷагиҳои вилояти Хатлон мавриди тањќиќ ќарор 

гирифтааст.  

5. Вазъи баамаломада дар иқтисодиѐти кишвар, дар вусъати рушди 

энергетикаи барқӣ инъикос меѐбад. Тањлили тавозуни барқӣ нишон 

медиҳад, ки дар давраи солҳои 1993-2017 истеъмоли қувваи барқ аз 

ҷониби хоҷагиҳои деҳоти вилояти Хатлон беш аз 2,7 маротиба коҳиш 

ѐфтааст. Саҳми хоҷагиҳои деҳот дар сохтори истеъмоли қувваи барқ ба 

камтар аз 10 % рост меояд. Давомонкии танаффусҳо бобати бо барқ таъ-

мин намудани иншоотҳо дар деҳоти вилояти Хатлон дар соли 2017 ба 

ҳисоби миѐна 34 соат ба як ташкилот рост омада, талафот бо ифодаи 

пулӣ ба ҳисоби миѐна 119 ҳазор сомониро дар бар гирифтааст.          

6. Таҳлили амиқи афзоиш ва сохтори истеъмоли қувваи барқ дар 
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хоҷагии деҳот нишон медиҳад, ки баробари камшавии харҷи мустақими 

қувваи барқ, пастшавии назарраси сатҳи барқикунонии равандҳои истеҳ-

солӣ мушоҳида мегардад. Дар хоҷагиҳои деҳоти таҳлилшуда ин вазъ аз 

50 то 90 % аз сатҳи меъѐрӣ фарќ менамояд. Айни замон, он далел воқеият 

мегардад, ки афзоиши маҳсулоти кишоварзӣ ба 1 %, харҷи қувваи 

барқро то 2-3 афзоиш медиҳад. Ҳамин тавр, афзоиши сатҳи барқикунонӣ, 

захи-раи муҳими фаъолияти самараноки хоҷагиҳои кишоварзӣ маҳсуб 

меѐбад.       

 

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо 

7. Бо мақсади мукаммалсозии идоракунии энергетикаи барқи деҳот 

ва назорат аз болои вусъати он, амалияи дар амал санҷидашудаи мутта-

ҳидгардонии омезишѐфтаи шакли кооперативӣ пешниҳод мегардад. Аз 

ин љост, ки пешнињод мешавад, баҳри баландбардории самаранокии 

хизматрасонии таҷҳизоти истеъмолкунанда ва нигоҳдошти барқ дар 

хоҷагиҳои деҳот, дар шакли дастрасии самараи ҳамкориҳо, матлуботи 

хизматрасони коооператив ташкил карда шавад.        

8. Амалисозии вазифаҳои беҳдошти системаи хизматрасони таҷ-

ҳизоти техникии барқӣ имкон медиҳад, сарбориҳо дар тамоми шакли 

корҳо ба кормандони хадамоти техникии барқӣ мувофиқ ва ба шакли 

фаъолияти нақшавии огоҳикунандаи таъмири таҷҳизот ба роњ монда  

шавад. Мувофиќи баъзе нишондињандањои ояндабинї, ба афзоиши харо-

ҷот то 19 % баҳри нигоҳдошти шартии хоҷагии барқӣ нигоҳ накарда, дар 

давраи нақшавӣ дар назар аст, ҳангоми ба таври садамавӣ хомӯш наму-

дани системаи барқтаъминкунии тамоми хоҷагиҳо, аз ҳисоби воридсозии 

сохтори ташкилии нави хадамоти техникии барқӣ бо пурра намудани 

ҳайати он, талафот аз 2610,7 сомонӣ то 734 ҳазор сомонӣ ѐ беш аз 3,5 

маротиба, паст карда шавад.        

9. Методикаи пешниҳодгардидаи ояндабинињо (пешбиниҳо) имкон 
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дод, муайян шавад, ки комплекси энергетикаи барқии вилоят аъзои 

кооперативро бо қувваи барқ таъмин карда метавонад. Дар ин маврид, 

тамоюли афзоиши талабот шароит фароҳам меорад, ки эътимоднокии 

таъминот бо барқ, бе таҷдиди техникии мувофиқ, энергетикаи барқи 

деҳот коҳиш ѐбад. Чунончи, ҳангоми рушди хоҷагии деҳот дар сатҳи 

лозимаи таъминот бо барқ, ҳаҷми истеъмоли қувваи барқ аз ҷониби 

ташкилотҳои кооператив дар соли 2019 ба 24 миллион квт-соат мерасад.      

10. Самти муҳими баланд бардоштани самаранокии хоҷагии деҳот, 

ин воридсозии технологияҳои саноатӣ, таъмини фермаҳо бо васоити тех-

никӣ маҳсуб меѐбад. Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии соҳаи 

чорводорӣ, ба самти паст намудани истеъмоли қувваи барқ аз ҳисоби 

воридсозии технологияҳои нигоҳдошти энергия, ҳисоботи самаранокии 

иқтисодии таҷдиди таҷҳизоти чорвои ширдеҳ гузаронда шуд. Татбиқи 

амалии чорабиниҳои пешниҳодгардида, бобати воридсозии технология-

ҳои нигоҳдошт ва сарфаи харољоти энергия дар дењот дар сатҳи хоҷагии 

моделӣ имкон медиҳад, ки ғунҷоиши барқ дар маҳсулоти чорводорӣ 

муддати 5 сол ба 25 % паст шуда, ҳаҷми сарфаи қувваи барқ дар ин давра 

ба андозаи 975 ҳазор квт-соат ба даст оварда шавад.   

11. Алоќамандї байни ќувваи барқ ва соҳаи кишоварзиро дар 

маҷмӯъ аз рӯи нишондиҳандаҳои зерин арзѐбї кардан мумкин аст:    

- истифодаи қувваи барқ дар истеҳсолоти кишоварзӣ аз рӯи 

системаи нишондиҳандаҳои истифодаи қувваи барқ барои як нафар 

корманд ѐ ин ки доштани қувваи барқ  бањогузорї карда мешавад. Зеро 

сарфи қувваи барқ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, ба миќдори 

машғул будан (шуѓлдоштагон) дар соҳаи кишоварзӣ мансуб дониста 

мешавад; 

- њамзамон барои ҳар як ташкилот андозаи ченак истеҳсоли маҳсу-

лоти умумӣ маҳсуб меѐбад. Лекин нишондиҳандаи мазкур дар шакли 

тоза маҳаки самаранокии фаъолият ва инкишофи иқтисодии ташкилот 
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ҳисобида намешавад. Аз ин чост, ки бо мақсади таҳлили алоќамандї 

байни ќувваи барқ ва соҳаи кишоварзӣ ба маќсад мувофиқ мебуд, агар 

нишондиҳандаи арзиши маҳсулоти умумӣ ба њар як сар корманд, бо 

нишондињандаи арзишї (пул) ифода меѐфт.  

12. Пешниҳоду чорабинињои амалишаванда бобати мукаммалгар-

донии системаи хизматрасонӣ ва идораи энергетикаи барқ дар деҳот, ба 

хоҷагиҳо-аъзои кооперативи тањќиќшаванда имкон медиҳад талафоти 

ғайриистеҳсолиро ба андозаи 1876 ҳазор сомонӣ паст намуда, аз амали-

созии чорабиниҳо, ба андозаи 600 ҳазор сомонӣ фоидаи софи иқтисодӣ 

ба даст оранд. Ҳамчунин, муносибатҳои иқтисодию истеҳсолӣ дар байни 

тамоми ҷузъҳои сохтории система мустаҳкам гардида як омили калидии 

ба рушди ќувваи барќ дар дењот мусоидат намояд.               
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