
Ба Шӯрои диссертатсионии 6Б.КОА-014 
назди Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон 

ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур

ТАҚРИЗ

ба автореферати кори диссертатсияи номзадии Раҳимов Шарифҷон 
Ҳабибуллоевич дар мавзӯи “Ташаккул ва рушди бозори маҳсулоти 
озуқавории растанипарварй дар тоҷикистон (дар мисоли вилояти хатлон)”, 
ки барои дарёфти дарҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодй аз рӯи ихтисоси 
08.00.05 - Иқтисодиёт ва идоракунй хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва 
идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатй ва 
хоҷагии қишлоқ) пешниҳод карда мешавад.

Дар шароити гузариш ба муносибатҳои иқтисоди бозорӣ, ҳалқаи муҳимтарин 

дар рушди устувори истеҳсолот ва таъмини амнияти озуқаворӣ дар ҷумҳурӣ бояд 

ба куллӣ беҳтар кардани шароити иҷтимоию иқтисодии меҳнаткашон ва 

фаъолсозии пурраи омилҳои инсонӣ бошад. Дар низоми умумии омилҳои ба рушди 

устувори истеҳсолот таъсиркунанда, омилҳои иҷтимоӣ мавқеъи муҳимро ишғол 

менамоянд.

Бозори маҳсулоти озуқавории растанипарварӣ дар шароити имруз дорои 

аҳамияти бисёр муҳимми иҷтимоӣ- иқтисодӣ дар чаҳорчӯбаи иқтисоди миллӣ ва 

инчунин буриши минтақавӣ мебошад. Айни ҳол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз 

вазифаҳои афзалиятнок, ки онро бояд дар навбати аввал ҳаллу фасл намуд, ин 

ташаккул ва рушди бозори маҳсулоти растанипарварӣ мебошад. Омӯзиши 

минтақавии ин масъала бо дарназардошти истифодаи нисбатан самараноки 

иқтидори табиии захираҳо ба хотири таъмини мамлакат бо маҳсулоти озуқавории 

худӣ аҳамияти муҳим касб мекунад. Диссертатнт қайд менамояд, ки дар баробари 

таъмини фаъолияти самаранок ва устувори рушди бозори маҳсулоти 

растанипарварӣ тақвияти иқтидори содиротии мамлакат ва таъмини 

рақобатпазирии иқтисоди миллӣ низ яке аз самтҳои муҳим ба ҳисоб мераванд.

Диссертант такид месозад, ки афзоиши омилҳои иҷтимоӣ аз таваҷҷуҳи шадид 

ба интенсификатсиякунонии соҳаи кишоварзӣ вобаста мебошад. Аммо, дар 

шароити меҳнатталабй он хусусияти ҷиддӣ гирифтааст. Сифатан беҳтар гардидани



шароити зиндагй ва баланд шудани некӯаҳволии мардум метавонад ба тағйири 

сохтори талабот ва таъминоти сокинон оварда расонад.

Яке аз вазифаҳои муҳимтарини рушди бозори озуқаворӣ дар доираи 

стратегияи миллй, ин тарҳи рушди маҷмааи агросаноатй ба фароҳам овардани 

шароит барои истифодаи беҳтар ва самарабахши сармоягузориҳои дохилй ва 

хориҷй, ҷорӣ намудани принсипҳои муҳимтарини маркетингй дар амалияи корӣ, 

омодасозии кадрҳои баландихтисос, ки дар шароитҳои нав механизми фаъолияти 

устувори хоҷагии қишлоқ табдил ёбанд.

Ба ақидаи диссертант ҳадафи рушди бозори маҳсулоти озуқавории зироатӣ 

ба ҳалли масъалаҳои таъмини амнияти озуқавории ҷумҳурӣ нигаронида шуда аст.

Дар мақолаҳои чоп карда шудаи диссертант нуқтаҳои асосии диссертатсия ба 

нашр расидаанд. Автореферат ба мақсад ва вазифаҳои тадқиқот мувофиқат 

мекунанд. Дар баробари муваффақиятҳо дар диссертатсия баъзе камбудиҳо 

мушоҳида карда мешаванд.

1.Дар банди дараҷаи таҳқиқи имлии мавзуъ як қатор олимони хориҷй ва 

асарҳои муҳақиқони рус ва инчунин олимони тоҷик пешниҳод карда шудаанд, ки 

дар адабиётҳои истифода шуда, номи ин муаллифҳо ва монографияҳои илмие, ки 

дар руйхати адабиётҳо нишон дода шудааст, дар диссертатсия мушоҳида карда 

нашуданд.

2. Дар диссертатсия хусусан боби 1 диссертант нишон медиҳад, ки таҷрибаи 

мамлакатҳои тараққи кардаи ҷаҳон дар истифодаи шаклҳои гуногуни хоҷагидорй 

махсусан растанипарварй дар вилоят васеъ истифода карда шавад. Вале дар 

диссертатсия ба таври муқоисавй истифодаи таҷрибаи фақат давлатҳои Аврупои ва 

Руссия истифода карда шудаасту халос. Хело хуб мешуд,ки аз ҷумла таҷрибаи 

давлатҳои ба мо ҳамсоя Хитой Туркия ва Узбекистон низ васеъ истифода карда 

мешуд, зеро иқлимашон ба иқлими Тоҷикистон хело наздик аст.

3. Дар диссертатсия ҷиҳатҳои имлои оморӣ ба назар мерасанд.

Камбудиҳои ҷойдошта ҷузъӣ буда, арзиши илмӣ ва моҳияти амалии 

тадқиқоти гузаронидаи диссертантро кам намекунанд.

Автореферат ва корӣ диссертатсионии Раҳимов Шарифҷон Ҳабибуллоевич 

дар мавзӯи “Ташаккул ва рушди бозори маҳсулоти озуқавории растанипарварй



дар тоҷикистон (дар мисоли вилояти Хатлон)”, дар сатҳи лозимаи илмӣ -  

методӣ анҷом дода шуда, дорои муносибатҳои методологӣ ҷиҳати ҳаллу 

фасли мавзӯи пешниҳодшуда мебошад. Диссертатсия ба талаботи Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки нисбат ба 

диссертатсияи номзадӣ эълон мегардад ҷавобгӯ буда, шоистаи дараҷаи илмии 

номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - Иқтисодиёт ва идоракунй 

дар хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, 

комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ) мебошад.
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