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Сарсухан
Зарурияти навиштани китоби мазкурро он тақозо менамояд, ки то ҳол
барои донишгоҳҳои олии мамлакат китоби дарсӣ ва ё дастури таълимӣ вуҷуд
надорад, ки он масъалаҳои имрӯзаи иқтисодию географии Тоҷикистонро
пурра ба инобат гирифта бошад. Ҳоло он ки зарурияти омӯзиши онро
Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон дар яке вохӯриҳои худ бо зиёиёни
мамлакат (27 июли соли 1997) таъкид карда буд: «Таълими …. географияи
иқтисодии Тоҷикистонро дар ҳамаи мактабҳо, омӯзишгоҳҳо ва ба ҳама
забонҳои дар Тоҷикистон амалкунанда ба роҳ мондан лозим аст». Вобаста ба
талаботи барномаи мактабҳои олӣ ва гузариш ба муносибатҳои бозоргонӣ то
ҷое кӯшиш намудем, ки дар китоби дарсӣ умдатарини масъалаҳои
назариявии географияи иқтисодӣ, ҷойгиршавии аҳолӣ, манбаъҳои
муҳимтарин сарватҳои табиӣ, ноҳиябандии иқтисодӣ, ҷойгиршавии соҳаҳои
асосии истеҳсолот ва хусусиятҳои инкишофи онҳо, проблемаҳои иқтисодии
берунӣ ва ғайра инъикос ёбанд.
Географияи иқтисодӣ бо илми иқтисодиёт, картография, демография,
сотсиология ва этнография зич алоқаманд буда, бештар ба қонунҳои умумии
тараққиёти ҷамъият, аз ҷумла: қонунҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ сарукор дорад.
Яке аз хусусиятҳои хоси географияи иқтисодӣ ин тадқиқи амалии қонунҳои
иқтисодӣ, вазъияти кунунии географӣ, тавсифи алоҳидаи ҳодисаҳои
иқтисодию географии мамлакатҳои ҷудогона, ноҳияҳои иқтисодӣ ва шаҳрҳои
алоҳида мебошад.
Географияи иқтисодӣ илми қадимист. Маълумотҳои нахустини
иқтисодӣ –географӣ дар осори географҳо ва сайёҳони дунёи қадим ва асрҳои
миёна вомехӯранд. Дар зинаҳои аввали тараққиёти ҷамъият, қариб то замони
капитализм барои фанни мустақил шудани географияи иқтисодӣ шароитҳои
объективӣ мавҷуд набуд. Дар замони капитализм ҷои хоҷагии натуралиро
муомилоти молӣ гирифта, тақсимоти ҳудудии меҳнат мураккабтар гардид
ва ноҳияҳои махсусгардонидашуда ба вуҷуд омаданд, ки ҳамаи инҳо барои
фанни мустақил гардидани географияи иқтисодӣ зарурати объективӣ
фароҳам оварданд. Дар Русия географияи иқтисодӣ дар асрҳои 18 ба вуҷуд
омадааст. Асосгузори он олими маъруфи рус М.В.Ломоносов ва мебошанд.
М.В.Ломоносов дар қайдҳои худ «Экспедитсияҳои географӣ» (1760) аввалин
бор истилоҳи «географияи иқтисодӣ»-ро истифода бурд. К.И. Арсенев дар
таърихи илм нахустин иқтисодчӣ- географи касбист, ки усулҳои тадқиқи
иқтисодию географиро такмил дода, нахустин нақшаи ноҳияҳои иқтисодӣгеографиро тартиб додааст. Ӯ яке аз ташкилотчиёни асосии Ҷамъияти
Географии рус (1845) мебошад. Китоби К.И.Арсенев «Очеркҳои статистикии
Россия» оид ба географияи иқтисодии нимаи аввали асри 19-и Русия
тадқиқоти калонтарин аст. П.П.Семёнов-Тян-Шанский низ дар инкишофи
географияи иқтисодӣ нақши сазовор гузошта, системаи дар асри 19 хеле
мукаммали ноҳиябандии иқтисодии мамлакатро тартиб дод. Дар замони
Иттиҳоди Шӯравӣ ин раванди кори ноҳиябандӣ аз тарафи олимони намоёни
географияи иқтисодӣ амалӣ гардиданд.
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Географияи иқтисодӣ ба ҷойгиркунонии самарабахш ва тараққии
истеҳсолот низ мусоидат мекунад. Дар ташаккул ва инкишофи минбаъдаи
географияи иқтисодии замони Шӯравӣ асарҳои олимону мутахассисони
соҳаи мазкур хело бузург аст, зеро онҳо тақсимоти ҳудудии меҳнатро бо
таълимоти ноҳиябандии иқтисодӣ эҷодкорона алоқаманд намуда, ба назарияи
ноҳиябандӣ мазмуни нав ва асоси илмӣ бахшиданд.
Ҳангоми ташкили шаклҳои гуногуни ҷойгиркунонии истеҳсолот фақат
баъзе корхона ё соҳаҳо не, балки тамоми комплекси ҳудудии ба ҳамдигар
алоқаманди истеҳсолот дар назар дошта мешавад. Ба таври комплексӣ
бурдани тадқиқот яке аз принсипҳои асосии географияи иқтисодӣ ба ҳисоб
меравад. Тақсимоти ҳудудии меҳнат бошад, категорияи муҳими фанни
географияи иқтисодӣ ва омили зарурии ташкили ноҳияҳои иқтисодӣ
мебошад. Географияи иқтисодӣ бо роҳҳои такмили ноҳиябандии иқтисодӣ,
тадқиқи комплексҳои минтақавию истеҳсолӣ, ба гурӯҳҳо ҷудо кардани
ноҳияҳои иқтисодӣ ва ба нақша гирифтани онҳо, инчунин бо роҳи дар
географияи иқтисодӣ тадбиқ намудани усулҳои математикӣ инкишоф
меёбад. Конгресси 23-юми байналхалқии географҳо, ки соли 1976 дар
Москав барпо шуд, дар ҳалли масъалаҳои баҳсталаби иқтисодию географӣ
марҳилаи муҳиме гардид. Дар Конгресс қайд карда шуд, ки географияи
иқтисодӣ торафт бештар ҷиҳати иҷтимоӣ пайдо карда, ба географияи
иҷтимоию иқтисодӣ табдил ёфта истодааст. Вазифаҳои минбаъдаи
географияи иқтисодӣ хангоми гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ ин аз ҳалли
масъалаҳои назариявӣ дар шароити нав ҷойгиркунонии истеҳсолот,
ҷобаҷогузории оқилонаи қувваҳои истеҳсолкунанда, торафт бештар ташкил
ва такмил додани ноҳияҳои иқтисодӣ ва комплексҳои аграрию саноатӣ,
инчунин истифодаи самарабахши сарватҳои табиӣ иборат мебошад.
Дар Тоҷикистон низ географияи иқтисодӣ аз рӯи ҳамин принсипҳо ва
тадқиқҳои олимони соҳаи географияи иқтисодӣ инкишоф меёбад.
Китоби дарсии «Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон» барои
донишҷӯёни соҳаи иқтисодиёти донишгоҳҳои мамлакат дар асоси Барномаи
мактабҳои олӣ тайёр карда шудааст, ки шояд аз камбудию норасогиҳо холӣ
набошад. Аз ин хотир муаллифон сари вақт ба мутахассисон ва устодони
мактабҳои олӣ барои ошкор намудани камбудию нуқсонҳо дар китоби
мазкур изҳори миннатдорӣ баён менамоянд, то дар нашри ояндаи он ин
эродҳо ба эътибор гирифта шаванд.
Фасли I. Асосҳои илмӣ ва назариявии географияи иқтисодӣ ва
иҷтимоӣ
Боби 1. Методҳои илмӣ ва тадқиқотии географияи иқтисодӣ ва
иҷтимоӣ
Географияи иқтисодӣ ҳамчун фанни зербунёди фундаменталӣ ба
омӯзиш ва татқиқи ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолкунанда, рушд ва
ташаккулёбии ҳудудии системаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фаъолияти
мунтазами онҳо машғул мебошад.
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Асоси илми географияи иқтисодиро равияҳо ва қонуниятҳои
ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолкунанда ташкил менамояд, давраҳои
гуногуни таърихӣ вобаста ба тағйир ёфтани сохти сиёсию иҷтимоӣ ҷомеа
тақмил ва густариш меёбад.
Географияи иқтисодӣ қоида (принсип) ва омилҳои ҷойгиршавиро
муайян намуда, дар ҷойгиршавии ҳудудии истеҳсолот таъсир мерасонад.
Асоси омӯзиш ва тадқиқи фанни географияи иқтисодӣ комплекси ягонаи
хоҷагии халқ ва ноҳияхои иқтисодӣ мебошад.
Мавзӯи омӯзиш ва тадқиқоти географияи иқтисодии Тоҷикистон ин
муаян намудани иқтидори сарватҳои бои ҷумҳурӣ ва ноҳияҳои
иқтисодии он мебошад, ки дар ҳамбастагӣ бо аҳолӣ, захираҳои
меҳнатӣ, сохти ҷойгиршавии географии он, ташаккули соҳаҳои истеҳсолот
ва ташкили ҳудудии ҷомеа амал мекунад.
Доираи омӯзиши географияи иқтисодӣ ин масъалаҳои раванди
иқтисодию иҷтимоӣ, иқтисодӣ, экологӣ ва ҳалли проблемаҳои демографии
ҷомеъа мебошад. Хусусиятҳои асосии географияи иқтисодӣ ин
омӯзиш
ва тадқиқоти комплексии ҳудудҳо буда, вай бо дарёфт ва ҳалли
проблемаҳои мураккаби иқтисодию иҷтимоӣ дар мисоли хоҷагии ягонаи
комплексии Ҷумҳурии Тоҷикистон сарукор дорад.
Географияи иқтисодӣ бо маҷмӯи фанҳои географӣ , асосҳои
иқтисодиёт, таърихи афкори иқтисодӣ, сиёсатшиносӣ ва органҳои
идоракунии давлат алоқамандии зич дорад.
Географияи иқтисодӣ метод ва методологияи омӯзиши илмии
ин равияҳоро барои пешбурди тараққиёт ва ҷобаҷогузории қувваҳои
истеҳсолкунанда истифода мебарад.
Мавқеи омӯзиши географияи иқтисодии Тоҷикистон барои тайёр
намудани мутахассисони соҳаи иқтисодиёт, менеҷерҳои
дараҷаи олӣ,
мутахассисони соҳаи маркетинг, таҳлили молия ва фаъолияти муҳосибӣ
хело муҳим мебошад. Аз ин лиҳоз, донистани иқтидори қунунии
сарватии ҷумҳурӣ ва ноҳияҳои иқтисодии он, вазъи демографии аҳолӣ,
хусусияти ҷойгиршавии соҳаҳои хоҷагии халқ, комплексҳои минтақавӣ,
алоқаҳои иқтисодии соҳаҳо ва ноҳияҳо, зербунёди бевоситаи рушди
устувори ҷомеа ба шумор меравад.
Бе донистани маҷмӯи ин фанҳо тайёр намудани мутахассисони
соҳаи иқтисодиёт ва идоракунии корхонаҳои истеҳсолӣ ғайриимкон аст.
Суръати боло нагирифтани соҳаҳои истеҳсолот, роҳ додан ба хатогиҳо
дар рушди устувори ҷомеа, раванди бӯҳронҳои молиявӣ иқтисодӣ дар
давраи гузариш ба иқтисодиёти бозоргонӣ аз натиҷаи суст тайёр
намудани мутахассисони равияи иқтисодӣ шаҳодат медиҳанд.
Ташаккул ва пешрафти географияи иқтисодӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон асосан аз солҳои 30-уми асри гузашта ибтидо мегирад.
Аммо оиди равияҳои гуногуни ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии
мардуми Осиёи Миёна, Афғонистон ва Эрон, мавқеи иқтисодӣ-географии
шаҳрҳо, зироаткорӣ, чорводорӣ, истихроҷи сарватҳои табиӣ, ҳаёту
зиндагонии халқҳои ин сарзамин аз ҷониби олимон ва сайёҳони замони
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пеш маълумотҳои нодир оварда шудаанд, ки аҳамияти калони таърихию
иқтисодӣ доранд. Худи мафҳуми географияи иқтисодиро бори аввал олим
ва энсиклопедисти рус В.М.Ломоносов соли 1760 истифода бурдааст.
Минбаъд дар пешрафти тараққиёти соҳаҳои гуногуни худ равияҳои
алоҳидаи онро олимон ва тадқиқотчиёни соҳаи географияи муосири рус
инкишоф дода, устувор гардониданд.
Тадқиқотҳои
илмии географҳои Тоҷикистон ба омӯзиш,
ҷобаҷогузории соҳаҳои истеҳсолот, ташкили ҳудудии ҷомеа, туризм ва
рекреатсия, ташаккул ва рушди соҳаҳои алоҳидаи истеҳсолот бахшида
шудаанд.
Айни замон дар шароити рушди иқтисоди бозоргонӣ , миқёси
проблемаҳои ташкили ҳудудии истеҳсолот васеъ шуда истодааст ва
ҳалли ин масъалаҳо дар шароити омӯзиши ноҳияҳои иқтисодии
Тоҷикистон бе донистани қонуниятҳо ва омилҳои географӣ мушкилии
зиёд ба бор меорад.
Бар хилофи дигар фанҳои иқтисодӣ географияи иқтисодию иҷтимоӣ
ба тадқиқи проблемаҳои алоқамандии табиату ҷамъият такя менамояд.
Методологияи омӯзиш ва тадқиқотҳои географӣ ба мавқеи фазои
географӣ ва таъсири мавқеи географиро ба натиҷаи фаъолияти инсон,
дигаргуниҳои антропогениро дар таҷрибаи тараққиёти
хоҷагидорӣ
омӯхтааст, равон карда шудааст.
Дар замони ҳозира ташаккулёбӣ ва рушди иқтисоди бозоргонӣ
вусъат ёфта истодааст, ки он ба табиат ва сарватҳои табиӣ ,
экосистемаҳо таъсири калон мерасонанд, бо ин сабаб пешрафти илми
географияи иқтисодӣ низ бояд дар асоси қонунҳои табиат ва
иқтисодиёти бозоргонӣ амалӣ гардонида шаванд. Ҳоло дар Тоҷикистон ба
проблемаҳои рушди устувор ва таъсиррасонии омилҳои географиро ба
соҳаҳои истеҳсолот аҳамияти кофӣ дода намешавад, ки ин дар навбати
худ ба нобаробар ҷойгиршавии ҳудудии қувваҳои истеҳсолӣ оварда
мерасонад.
Дар истифодаи методҳои илмӣ-тадқиқотие, ки географияи иқтисодӣ
истифода мебарад, нисбат ба дигар фанҳои иқтисодӣ паҳлӯҳои
комплексии масъалаҳои асосиро дар бар мегирад.
Яке аз муҳимтарин методҳои тадқиқоти илмии географияи иқтисодӣ
- методи тадқиқотии ҳамтадбиқии ҳудудҳо ба шумор рафта, он дар асоси
омӯзиши зинавии қисматҳои алоҳидаи системаҳои ҳудудӣ ва комплексҳои
соҳавӣ, ки мақсад, вазифа, хусусиятҳои хоси ҷойгиршавӣ, рушди қувваҳои
истеҳсолкунанда ва алоқамандии иқтисодии онҳоро муайян мекунад, равона
карда шудааст. Масалан, комплекси гидроэнергетикӣ, металлургӣ, кимиёвӣ,
пахтакорӣ ва хӯроквории қисмати Ҷануби Тоҷикистон. Аз ин ҷост, ки ин
метод алоқамандии соҳаҳои истеҳсолотро аз назари комплексӣ меомӯзад.
Тадқиқоти комплексӣ ҳамаи
масъалаҳои иқтисодию иҷтимоии
тараққиёти онҳоро дар бар гирифта, ин метод зербунёди дурнамои
соҳаҳоро дар ҳудуди муайян месозад. Ин метод заминаи илмии ягонаги
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тадқиқотӣ географии иқтисодиро ташкил намуда, зимни тадқиқ алоқаҳои
дохилӣ ва берунии комплексҳоро устувор мегардонад.
Методи дигари тадқиқотии географияи иқтисодӣ , ин методи
мувозинатӣ буда , беистифодаи ин усули тадқиқот ва омӯзиши географии
ҳудуд, тараққиёти баробар ва устувори ноҳияҳо, дараҷаи даромаднокии
соҳаҳои махсусгардонидашудаи ноҳияҳои иқтисодиро муайян намудан
хело мушкил мебошад. Дар натиҷаи истифодаи ин методи тадқиқотии илмӣ
, инчунин аҳамияти рушди соҳаҳои ёрирасон низ муайян карда мешаванд.
Дар ҷойгиронӣ ва рушди устувори соҳаҳои хоҷагии халқи Ҷумҳурии
Тоҷикистон, қисми зиёди методҳои илмӣ-тадқиқотӣ,ки барои рушди соҳаҳо
мусоидат менамоянд, дар гузашта истифода нашудаанд. Бинобар қисми
зиёди иншоотҳои истеҳсолии Чумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла: заводи
семент, заводи азбесту семент, заводҳои хишт, иншооти барқии аловии
шаҳри Душанбе, комбинати бофандагӣ ҷавобгӯи талаботҳои ҷойгиршавии
ин соҳаҳои саноат нестанд.
Дар шароити рушди устувори иқтисоди бозоргонӣ ва гузаронидани
дигаргуниҳои иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзиши методҳои
тадқиқотии иқтисодӣ-географӣ хело муҳим мебошад, ки дар он мақсадҳои
барномавӣ аз ҷумла: якум, инкишоф додани соҳаи энергетика; дуюм, аз
навсозии роҳҳо; сеюм афзун гардонии истеҳсоли маҳсулоти саноативу
кишоварзӣ.
Ин барномаҳо дар асоси омӯзиши ҳисобҳои системавӣ ва вобаста
ба тараққиёти ҳар соҳа бояд ба роҳ монда шавад. Дар раванди омӯзиш ва
тадқиқотҳои илмӣ масъалаҳои барномавии иҷтимоӣ- минтақавӣ аҳамияти
калон пайдо намуда истодаанд. Бинобар он дар тартиб додан ва гузарондани
тадқиқотҳои илмӣ ба барномаҳои мақсадноки иқтисодӣ, соҳавӣ, минтақавӣ,
ноҳиявӣ бояд диққати ҷиддӣ дод.
Нақшаҳои
генералии тараққиёти
иқтисодию иҷтимоӣ бояд
чорабиниҳои давлатӣ ва ноҳиявиро ифода намоянд аз ҷумла: бунёди
иншоотҳои нав, азхуд намудани заминҳои корам ва обёришаванда,
сарватҳои табиӣ ва ташкили ҳифзи муҳити зист дар раванди амалигардонии
чорабиниҳои барномавӣ.
Проблемаҳои
ташкили
ҳудудии истеҳсолот ва ташаккулёбии
комплексҳои истеҳсолию ҳудудӣ сол аз сол мушкилотҳои зиёдеро пеш
оварда истодаанд (сохтани нерӯгоҳҳои бузург, соҳаҳои саноати кӯҳӣ,
кимиёвӣ) аз ин нуқтаи назар барои амалӣ гардонидани тадқиқотҳои
мақсадноки барномавӣ дар ҳисобу китоби тадқиқотҳои географӣ, инчунин
методҳои модели иқтисодию математикиро истифода мебаранд, ки онҳо
чунин масъалаҳои муҳимро дар бар мегиранд:
1. тафовути ҳудудии рушд дар иқтисодиёти ҷумҳурӣ;
2. тараққӣ додани соҳаҳои хоҷагӣ дар ҳудуди мамлакат ва ноҳияҳоии
иқтисодии он;
3. ташаккулли комплексии хоҷагии ноҳияҳо;
4. комплекси агросаноатии соҳавӣ.
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Истифодаи модели иқтисодию математикӣ бо истифодаи компютерҳо
шароит пайдо менамоянд, ки бо сарфи ками маблағ ва меҳнат, дар
мӯҳлати кӯтоҳ маводҳои зиёдеро таҳлил намуда, ба натиҷаи илмӣ ноил
гардем.
Дар тадқиқотҳои илми географияи иқтисодӣ, инчунин методи
индуктивиро барои муайян намудани соҳаҳои махсусгардонӣ истифода
мебаранд.
Методи муқоисавӣ аниқтараш муқоисавию географӣ яке аз кӯҳнатарин
методи тадқиқотӣ–географӣ, аз ҷумла географияи иқтисодию иҷтимоӣ
мебошад. Методи мазкур ҳоло ҳам дар тадқиқотҳои географӣ васеъ истифода
бурда мешавад, зеро ки география дар ҳама давру замон бо минтақаҳо
сарукор дорад. Минтақаҳо аз якдигар на фақат бо шароити табиӣ, балки бо
хусусияти хоҷагӣ, тахассуси соҳаи хоҷагидорӣ хусусияти демографӣ ва
ғайраҳо аз якдигар фарқ мекунанд. Ҳамин ҷиҳати методи муқоисавию
географиро ба инобат, гирифта онро дар тадқиқоти мамлакатҳои гуногун,
ноҳияҳои иқтисодӣ, шаҳрҳо, гиреҳҳои саноатӣ, хоҷагии кишоварзӣ, ноҳияҳои
саноатӣ, комплексҳои истеҳсолию минтақавӣ ва ғайра васеъ истифода
мебаранд. Дар натиҷаи муқоиса намудани онҳо фарқият ва монандии онҳоро
ба як ва ё якчанд хусусиятҳо муқаррар менамоянд. Ин имконият медиҳад, ки
роҳҳои минбаъд инкишоф додани онҳоро муайян намоем. Ташаккулёбӣ ва
инкишофи объектҳои иқтисодию географӣ на фақат дар доираи фазо
(минтақа), балки дар доираи вақт (таърих) ба амал меояд. Аз ин ҷо методи
муқоисавию географӣ дар тадқиқотҳои объектҳои географӣ ҳамчун ҷузъи
методи муқоисавию таърихӣ амал менамояд. Ба воситаи он на фақат
объектҳои географӣ муқоиса, балки ба гуруҳҳо ҷудо карда мешаванд.
Аз рӯи аломатҳои асосӣ на фақат объектҳои ҳамҷинс, балки ҳамгурӯҳ
низ муқоиса карда мешавад. Масалан, ноҳияи иқтисодӣ бо ноҳияи иқтисодӣ,
на ноҳияи иқтисодӣ бо гиреҳи саноатӣ. Географияи иқтисодию иҷтимоӣ дар
тадқиқотҳои худ, фақат аз нигоҳи фазо (минтақа) наменигарад, агарчанде ки
он асоси тадқиқоти географиро ташкил менамояд. Зеро ки ташаккулёбии
қувваҳои истеҳсолкунанда на фақат дар доираи фазо (минтақа), балки дар
доираи вақт (таърих), ҷараён мегирад. Аз ҳамин сабаб географияи иқтисодию
иҷтимоӣ дар баробари дигар методҳо методи муқоисавии таърихиро
пайваста истифода мебарад. Муайян мекунад, ки қувваҳои истеҳслкунандаи
ин ва ё он мамлакат, ин ва ё он ноҳия дар ташаккулёбии худ, кадом
давраҳоро аз сар гузаронидааст ва дар таркибу ҷойгиршавии он чи гуна
тағйиротҳо ба миён омаданд. Географияи иқтисодию иҷтимоӣ на ҳама вақт
дар тадқиқотҳои худ ба таърих ва географияи таърихӣ муроҷиат менамояд,
танҳо дар он маврид ба онҳо рӯй меоварад, ки маълумоти ҳар яки он барои
асоснок намудани ғояҳои ҷойгир намудани қувваҳои истеҳсолкунанда,
унсурҳои таркиби истеҳсолию минтақавӣ зарур бошад. Аз ин нигоҳ, методи
муқоисавии таърихиро дар тадқиқотҳои географияи иқтисодию иҷтимоӣ,
ҳамчун муҳимтарин метод, васеъ истифода мебаранд. Ин сабаб нест. Зеро ки
географияи иқтисодию иҷтимоӣ, илми ҷамъиятию географӣ буда, он
тарафҳои таърихию қаламрави ҳаёти ҷамъиятиро меомӯзад. Дар ин ҷода ба
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ташкили қаламрави қувваҳои истеҳсолкунандаи ҷамъият бештар рағбат
зоҳир менамояд. Қувваҳои истеҳсолкунанда як системаи бисёрҷабҳа
мебошанд. Бинобар он тадқиқотҳои он ғайр аз методҳои муқоисавию
таърихӣ ва муқоисавию географӣ, инчунин аз дигар методҳои илмии
муштарак васеъ истифода мебарад. Яке аз онҳо методи оморӣ мебошад.
Онро ҳамчун воситаи муҳими дарккунӣ нафақат дар тадқиқотҳои географӣ,
балки дар тадқиқотҳои дигар соҳаҳои илм низ истифода мебаранд. Дар
географияи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ методи омориро бештар дар тадқиқотҳои
аҳолӣ (оморӣ - демографӣ) ва соҳаҳои хоҷагии халқ (оморӣ- иқтисодӣ) ба кор
мебаранд.
Барои гузаронидани тадқиқотҳои географӣ ҳаминаш муҳим аст, ки он
ҳамон тарафи ҳодисаҳои ҷамъиятиро меомӯзад, ки ба қувваҳои
исеҳсолкунанда ва муносибатҳои истеҳсолии ҷамъият вобаста мебошад.
Натиҷаи омӯзиши худро ба шакли маълумотнома ҳар сол ба табъ мерасонад.
Аз тарафи дигар, он дар бораи аҳолӣ ва иқтисодиёти ин ва ё он мамлакат,
ноҳияҳои алоҳида тасаввурот пайдо мекунонад, ки барои тадқиқотҳои
географияи иқтисодию иҷтимоӣ ниҳоят зарур аст. Дар асоси таҳлил ва
муқоисаи ин маълумотҳо аз нигоҳи минтақавӣ, ба афзоиши аҳолӣ дараҷаи
пешрафти иқтисодиёти мамлакат ва ноҳияҳои иқтисодии он хулоса
бароварда мешавад. Дар асоси ҷамъбаст сабаби пастравии иқтисодиёти
мамлакат ва ноҳияҳои иқтисодии онро тадқиқ намуда, дар бораи баланд
бардоштани дараҷаи иқтисодиёт аз нигоҳи илмӣ тавсия дода, пешрафти
ояндаи онро дар ҳар ноҳия муайян ва пешгӯӣ менамоянд. Барои асоснок
намудани хулосаҳои илмӣ дар заминаи маълумотҳои оморӣ намудҳои
гуногуни диаграмма, аз ҷумла диаграммаи харитавӣ ва ҷадвалҳо тартиб дода
мешавад. Дар асоси маълумотҳои оморӣ инчунин баланси хоҷагии халқ,
таносуби содироту воридоти нархи молҳо, таносуби истеҳсолу истеъмоли
молҳо, даромад ва харҷи маблағ (баланси молиявӣ) ва ғайра тартиб дода
мешавад. Муҳимаш он аст, ки география маълумотҳои омориро гирифта,
истифода бурда, онро аз соҳаи оморӣ ба оморию географӣ табдил медиҳад.
Яъне натиҷаи коркарди онро ба гиреҳи саноатӣ, шаҳр, деҳа, хоҷагиҳои
фермерӣ ва ғайра алоқаманд ва пайваст менамоянд. Минбаъд гурӯҳбандии
маводи оморӣ-ибтидоӣ имконият медиҳад, ки ба нишондодҳои омории
воҳиди калони минтақавӣ– ноҳияи саноатӣ, зонаҳои хоҷагии кишоварзӣ,
комплекси истеҳсолию саноатӣ ва ноҳияи иқтисодӣ гузорем.
Маълумотҳое, ки география аз ҷумла, географияи иқтисодию иҷтимоӣ
дар тадқиқотҳои худ истифода мебарад, ниҳоят гуногун ва бисёранд. Ҷамъ
намудан ва минбаъд кор кардану истифода бурдани он хело заҳмат талаб
менамояд. Ин дар навбати худ талаб менамояд, ки ҷамъкунӣ ва коркарди
маводи ибтидоиро ба таври автоматикӣ ба роҳ монем. Ин амалро бе
истифодабарии методи омӯзиш ва машинаҳои ҳисобкунӣ баррасӣ намудан
душвор аст. Яке аз роҳҳои истифодаи он дар тадқиқотҳои географияи
иқтисодию иҷтимоӣ ба модел даровардани объектҳои географӣ мебошад.
Тавассути он система ва таркиби объектҳои географияи иқтисодию иҷтимоӣ
омӯхта мешавад. Модели шаҳр, гиреҳҳои саноатӣ, комплекси минтақавию
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истеҳсолӣ, ноҳияи иқтисодӣ, таркиби қаламравии соҳаҳои хоҷагии халқи
мамлакатҳои алоҳида, алоқаи байниноҳиявӣ, баланси иқтисодӣ ва ғайра аз
қабили чунин объектҳо мебошанд. Дар илмҳои дақиқ барои натиҷагирӣ аз
методи таҷрибагузаронӣ васеъ истифода мебаранд. География, аз ҷумла
географияи иқтисодию иҷтимоӣ барои бевосита таҷрибагузаронӣ қариб
имконият надорад. Дар ин сурат мегӯяд, Ю.Г.Саушкин, «Дар географияи
иқтисодию иҷтимоӣ таҷриба аз рӯи модели объектҳои географӣ гузаронида
мешавад. Баъд илова менамояд:, таҷриба гузаронидан бо модел на фақат
имконпазир, балки зарур мебошад: зеро ки гузарондани таҷриба бо модел
имконият медиҳад, ки тадқиқотчӣ аз рӯи модел як масъаларо бо тарзҳои
гуногун ҳал намуда, аз ҳама роҳи беҳтаринашро интихоб намояд». Аз дигар
тараф, омӯзиши моделҳои риёзӣ ба тадқиқотчӣ имконият медиҳад, ки қоида
ва қонуниятҳои географиро муайян намояд, ки бо методҳои анъанавӣ онҳоро
муайян намудан душвор аст.
Бояд дар хотир дошт, ки аз ҳама методҳои анъанавии географӣ ин
методи картографӣ ва риёзӣ дар тадқиқотҳои географӣ ба ҳисоб мераванд.
Методи картографӣ яке аз методҳои кӯҳнатарин буда, онро дар тадқиқотҳои
географӣ васеъ истифода мебаранд. Зеро он ки ягон тадқиқоти географӣ, аз
ҷумла географияи иқтисодию иҷтимоӣ бе истифода аз харита гузаронида
намешавад. Ҳар як тадқиқоти географӣ аз истифодаи харита сар мешавад ва
бо он ба охир мерасад. Беҳуда нест, ки харитаро Н.Н. Баранский «… алфа ва
омегаи география» ва ба ин мутобиқ намуда, Ю.Г.Саушкин онро «алфа ва
омегаи географияи иқтисодию иҷтимоӣ» гуфтааст. Дар ҳақиқат ҳар як
тадқиқоти географӣ аз харита оғоз меёбад. Ин маълумот заминаест, ки ба он
такя карда, маводи тадқиқотӣ ҷамъ менамояд. Агар объекти тадқиқот ноҳияи
иқтисодӣ бошад, он ҷамъ намудани миқдори зиёди маълумотҳои оморию
демографӣ, оморию иқтисодӣ ва ғайраро талаб менамояд. Дар асоси
коркарди маълумотҳои ҷамъшуда маълумотҳои харитаи ноҳия аниқ ва
такмил дода, аз ҳисоби маълумотҳои нав мазмуни он бой гардонида мешавад.
Ҳамин тавр, ҳар як тадқиқоти навбатӣ дар харита акси худро мегузорад.
Ҳамаи он методҳое, ки мо қаблан баён кардем, дар рафти тадқиқот дар
алоҳидагӣ не, балки бо ҳам омехта ва бо ҳам пайваста истифода мешаванд.
Дар ин раванди тадқиқотҳои илмӣ, инчунин методҳои омӯзиш,
экспедитсионӣ, визуалӣ ва камералӣ низ истифода мешаванд,ки онҳо
паҳлӯҳои гуногунитараққиёт ва ҷойгиршавии самараноки соҳаҳоро нишон
дода, роҳу усулҳои ташкили ҳудудии истеҳсолотро дар
Ҷумҳурии
Тоҷикистон асоснок менамоянд.
Боби 2. Қонуниятҳо, қоидаҳо ва омилҳои
ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолкунанда
Раванди ташаккулёбӣ ва рушди устувори иқтисоди бозоргонӣ ба
омилҳои дуруст ва оқилона ҷойгир намудани қувваҳои истеҳсолкунанда дар
заминаи қонуниятҳои гуногуни иқтисодию географӣ ҷараён мегирад. Дар
равиши иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардонидани ин қоида ва
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қонуниятро дар натиҷаи мубодилаи қонуниятҳои инкишофи ҷомеа дар
давоми фосилаҳои гуногуни таърихӣ ба вуҷуд меояд. Қонуниятҳои
ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолкунанда бошад, раванди муносибату
фаъолияти ҷомеаи инсонӣ ва ташкили минтақавии истеҳсолотро дар бар
мегирад. Дар шароити гузариш ба иқтисодиёти бозоргонӣ тараққиёти
иқтисодиёти ҷумҳурӣ бо оқилона ҷойгир намудани қувваҳои
истеҳсолкунанда дар ҳудудҳои алоҳида ниёз дорад, зеро самаранокии
иқтисодӣ ҳамон вақт ба даст оварда мешавад, ки барои истихроҷ, коркарди
ашёҳои хоми саноатӣ, истеҳсоли маҳсулот, кашонидани маҳсулот, ҷалб
намудани қувваи коргарӣ, сӯзишворӣ, барқ ва нақлиёт маблағ кам сарф
шавад. Вобаста ба ин яке аз масъалаи баланд бардоштани самаранокии
истеҳсолот коркарди комплексии сарватҳои табиӣ мебошад, ки он дар
истеҳсолот ҷорӣ ва истифода намудани техника ва технологияи навтаринро
талаб менамояд. Аз ин лиҳоз, ташкили қаламрави истеҳсолот ҳаматарафа ва
оқилона истифода бурдани шароит ва сарватҳои табиӣ, пеш аз ҳама
захираҳои обӣ, гидроэнергетикӣ, замин, сарватҳои минералӣ захираҳои
меҳнатӣ ва шабакаи нақлиётро талаб менамояд. Ин на фақат ташкили
минтақавии истифодаи онҳоро беҳтар менамояд, балки самаранокии
иқтисодиёти ҷумҳурӣ ва ноҳияҳои иқтисодиро баланд мебардорад. Дар
шароити гузариш ба рушди устувори бозоргонӣ ин мақсад дар ҳамон сурат
амалӣ мегардад, агар мо ба қоидаҳои зерини ҷойгиркунии истеҳсолот такя
намоем:
1. Самаранок ва оқилона ҷойгиркунии соҳаҳои истеҳсолот;
2. Тараққиёти комплексии хоҷагии ноҳияҳои иқтисодии мамлакат;
3. Тақсимоти оқилонаи минтақавии меҳнат (махсусгардонӣ) дар байни
ноҳияҳои иқтисодии ҷумҳурӣ;
4. Баробар ва мунтазам тараққӣ додани ҳама ноҳияҳои иқтисодии
ҷумҳурӣ.
Барои он ки моҳияти ин қоидаҳоро дуруст сарфаҳм равем, ба мо лозим
аст, ки онҳоро ба таври зер шаҳру маънидод намоем:
1. Мафҳуми самаранок ва оқилона ҷойгир намудани соҳаҳои истеҳсолот
маънои бо сарфи ками ашёи хом, сӯзишворӣ, қувваи барқ, нақлиёт ва
меҳнат истеҳсол намудани маҳсулотро дорад, ки тавассути он
даромади изофа ба даст дароварда мешавад. Бо ин назардошт ҳангоми
ҷойгир намудани соҳаҳои хоҷагӣ, шароити табиӣ ва иқтисодии
ҷумҳурӣ ва ноҳияҳои алоҳидаи он ҳатман ба инобат гирифта шавад.
Фақат дар ҳамин сурат метавонем, оқилона ҷойгир намудани соҳаҳои
хоҷагӣ ва корхонаҳои онҳоро таъмин намоем ва дар як вақт
самаранокии иқтисодиёти ҷумҳурӣ ва ноҳияҳои иқтисодии онро баланд
бардорем.
2. Дар қаламрави ноҳияҳои иқтисодӣ соҳаҳои истеҳсолот бояд тамоили
комплексӣ дошта бошанд, ин тарзи ташкили истеҳсолот пеш аз ҳама ба
соҳаҳои махсусгардонидашуда ва ба талаботи иқтисодиёти бозоргонӣ
нигаронида шудааст. Аз ин ҷо моҳияти асосии тараққиёти комплексӣ
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дар заминаи оқилона, ҳаматарафа истифода бурдани шароит ва
сарватҳои табиӣ, инкишоф додани соҳаҳо ва корхонаҳои истеҳсолии бо
ҳам алоқаманд, ки фаъолияти онҳо барои қонеъ гардонидани талаботи
дохилӣ ва содир намудани мол ба бозори ҷаҳонӣ мутобиқ карда
шудааст. Дар ин равиш ноҳияҳои иқтисодӣ ҳамчун узви ягонаи
хоҷагии халқ пеш аз ҳам бо соҳаҳои тахассусонидаи худ, иштирок
менамоянд.
3. Тақсимоти оқилонаи қаламрави меҳнат
ин тарзи ташкили
истеҳсолиест, ки вобаста ба шароитҳои табиӣ, манбаъҳои ашёи хом ва
малакаи истеҳсолии аҳолии ин ва ё он ноҳия ба истеҳсоли ягон намуди
маҳсулот махсус гардонида мешавад, бояд бо сарфи ками маблағ ва
меҳнат бо сифати баланд истеҳсол карда шавад, ки дар бозори дохилӣ
ва берунӣ ба рақобат тоб оварда тавонад.
4. Баробаргардонӣ ва
мунтазам
тараққӣ додани ҳама қисмҳои
қаламрави ҷумҳурӣ. Ин яке аз вазифаҳои асосии ҷойгир намудани
қувваҳои истеҳсолкунандаи ҷумҳурӣ ба шумор меравад. Мувофиқи ин
гузориш соҳаи хоҷагии ноҳияҳои нисбатан инкишофёфта асосан
такмил дода мешаванд. Дар ноҳияҳои нисбатан суст тараққикарда,
хусусан минтақаҳои кӯҳӣ дар асоси бойгариҳои табиӣ ва ашёи хоми
хоҷагии қишлоқ корхонаҳои нави саноатӣ бунёд мешаванд. Заминҳои
кишт васеъ карда мешаванд. Ҳамаи ин дигаргуниҳои иқтисодӣ зимни
ба ҳисобгирии қоидаҳои ҷойгиркунии истеҳсолот амалӣ мегардад.
Тавассути ба инобатгирии ин қоидаҳо дар ҷойгиркунии истеҳсолот
сиёсати иқтисодии давлат амалӣ гардонда мешавад.
Қоидаҳои асосии ҷойгиркунии соҳаҳои истеҳсолот чунинанд:
1. Наздик ҷойгиркунии соҳаҳои истеҳсолот ба манбаъҳои ашёи хом,
сӯзишворӣ, қувааи барқ ва ноҳияҳои истеъмолии мамлакат;
2. Аз худ намудан ва истифодаи оқилонаю комплексии сарватҳои табиӣ;
3. Ҳифзи муҳити зист ва чорабиниҳои муҳими давлатӣ оид ба истифодаи
оқилонаи сарватҳои табиӣ дар қаламрави мамлакат;
4. Истифодаи самараноки даромади иқтисодӣ дар такмил ва инкишофи
минбаъдаи қувваҳои истеҳсолкунандаи мамлакат;
Ҳамин тавр бо назардошти ин қоидаҳо ҷойгир намудани соҳаҳои
истеҳсолот масъалаи ноҳияҳои дур кашонидани ашёи хом, сӯзишворӣ,
интиқоли қувваи барқ, истифодаи ғайрисамараноки нақлиёт кам шуда,
самаранокии иқтисодии корхонаҳои истеҳсолӣ меафзояд. Вобаста ба ин
қоидаҳо корхонаҳои соҳаҳои гуногун ба худ хос талаботи ҷойгиркунӣ
доранд. Он талаботҳо чунинанд:
а) соҳаҳои саноати металлургияи ранга, сиёҳ бештар наздик ба
ашёи хом ва манбаъҳои сӯзишворӣ;
б) соҳаи саноати истеҳсоли металли алюминий наздик ба манбаи
қувваи барқ ва сӯзишворӣ;
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в) соҳаи саноати сабук ва хӯрокворӣ наздик ба ашёи хом ва ноҳияҳои
истеъмолии он.
Аз худ намудан ва истифодаи комплексии сарватҳои табиӣ бештар ба
соҳаҳои саноати махсусгардонидашуда тааллуқ дорад. Дар натиҷаи ба амал
баровардани ин қоида дар ҳудудҳои алоҳидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон
комплексҳои пуриқтидори истеҳсолию
минтақавӣ ба вуҷуд меоянд
(Комплекси истеҳсолию минтақавии Тоҷикистони Ҷанубӣ). Дар асоси қувваи
барқи арзони Нерӯгоҳи барқии обии Норак дар Тоҷикистони Ҷанубӣ
корхонаҳои барқталаб бунёд ёфтаанд. Дар асоси бунёди обанбори бузург
обёрӣ намудани заминҳо ва кишту кори пахта, коркарди он гурӯҳи зиёди
корхонаҳои саноатӣ ба миён омаданд, ки онҳо комплекси
гидроэлектромелиоративию пахтакориро ташкил намуданд. Дар атрофи
комплексҳои номбурда корхонаҳои хизматрасон қомат рост карданд, ки
қисми таркибии онҳо ба ҳисоб мераванд. Тараққиёти истеҳсолот пеш аз ҳама
саноат масъалаҳои гуногуни ҳифзи муҳити зистро ба миён овард.
Дар ин раванд бояд чорабиниҳо ва барномаҳои комплексии ҳифзи
муҳит ба роҳ монда шавад, ки онҳо ба ҳалли чунин масъалаҳои асосӣ равона
бошанд:
1. Қабули чорабиниҳо вобаста ба ҳолати муҳити зист, ки дар он
мавзеъ корхона бунёд шудааст.
2. Ҷорӣ намудани андоз ва андозбандӣ ба корхонаҳое, ки онҳо ҳангоми
истифодабарии сарватҳои табиӣ ба муҳити зист таъсири манфӣ мерасонанд.
Ҳамин тавр, дар ҷойгир намудани соҳаю корхонаҳо пайваста ба
вазъияти экологӣ ва солим нигоҳ доштани муҳити зист диққат дода мешавад.
Ин дар навбати худ имконият медиҳад, ки омилҳои табиӣ ва иқтисодиро дар
рушти иқтисодиёт иснод ба табиат ва бадшавии вазъияти экологии муҳити
зист истифода барем:
1. Барои он ки ин масъала ба таври бояду шояд ҳалли худро ёбад, бояд
ба омилҳои ҷойгиркунии соҳаҳо ва корхонаҳои алоҳида эътибори ҷиддӣ дод.
2. Вобаста ба технология ва хусусияти хоси истеҳсолоти соҳаю
корхонаҳо ин омилҳо гуногун мешаванд: табиӣ, иқтисодӣ, иқтисодию
географӣ, демографӣ ва ғайра.
Бо ҳамин назардошт дар поён дар бораи таъсири ин омилҳо ба
ҷойгиркунии ин ва ё он соҳа ва корхонаҳо истода мегузарем. Масалан,
ҷойгир намудани корхонаҳои саноати кӯҳиро мегирем. Барои ин ва ё он
манбаи ашёи хомро ба истеҳсолот омода намудан пеш аз ҳама ба он аз
нигоҳи техникӣ, технологияи коркард, баҳои техникию иқтисодӣ дода
мешавад. Дар ин маврид ба ҳавза, кон ё захираи умумии геологӣ ва захираи
саноатӣ тарзи истихроҷ ба таркиб ва сифати ашёи хом, мавқеи ҷойгиршавии
он нисбат ба роҳҳои мошингард ва оҳан, манбаи об, барқ ва марказҳои
саноатӣ муайян намуда, пас ба истихроҷи он шурӯъ менамоянд.
Дар ҷойгир намудани соҳаҳои саноати истеҳсоли маҳсулоти саноати
вазнин омилҳои энергетикӣ, ашёвӣ, захираи обӣ, захираҳои меҳнат, нақлиёт
ва молҳои истеъмолии аҳолӣ низ вобастагӣ доранд. Ҳангоми ба нақша
гирифта ҷойгир намудани онҳо технологияи коркарди ашёи хом ва нимхомро
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ба инобат гирифта, мувофиқи хусусиятҳои хоси истеҳсоли маҳсулот дар соҳа
ва корхонаҳои алоҳида як омил бештар, дигаре камтар ба ҳисоб гирифта
мешаванд. Масалан, барои ҷойгир намудани корхонаҳое, ки технологияи як
коркарди ашёи хом дар он ба об эҳтиёҷи зиёд дорад, ҷойгир намудани онҳо
ба мавҷуд будани манбаи об бештар диққат дода мешавад. Корҳонаҳои
саноати кимиёвӣ ва металлургӣ аз қабили чунин корхонаҳо мебошанд.
Масалан, барои истеҳсоли 1 тонна нахи каучуки сунъӣ 2600 м3 об,
барои 1 тонна пӯлод қариб 240 м3 оби тоза зарур аст. Истеҳсоли матоъҳои
пахтагӣ, абрешим, пашмин ва нахи сунъӣ низ обталаб мебошанд. Дар ҷойгир
намудани соҳаҳои гуногуни хоҷагии қишлоқ шароити мусоиди табиӣ,
заминҳои ба кишоварзӣ мувофиқ, чарогоҳҳои мавсимӣ ва фаровонии об ба
ҳисоб гирифта мешавад. Замин на фақат воситаи истеҳсолот, балки ҳамчун
заминаи бино намудани манзилгоҳ, корхонаҳои саноатӣ, роҳҳои мошингард,
роҳи оҳан ва ғайра истифода бурда мешавад. Мо бояд дар рафти
ҷойгиркунии соҳаи кишоварзӣ ба ин масъала диққати ҷиддӣ диҳем, то ин ки
аз ҳисоби сохтмони ин иншоотҳо, хусусан дар замини кишт сохтани
манзилгоҳ, ҷойгиркунӣ ва истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқ коҳиш
наёбад.
Дар ҷойгир намудани қувваҳои истеҳсолкунанда таъсири омили
демографӣ хело зиёд аст. Зеро ки дар иқтисодиёт он на фақат омили
истеҳсолкунандаи неъматҳои моддӣ, балки истеъмолкунандаи он иштирок
менамояд. Ҳамин омил ҳамеша ҳангоми ҷойгир намудани соҳаҳои хоҷагии
қишлоқ ба ҳисоб гирифта мешавад. Яъне ҷойгиршавии соҳаҳои хоҷагии
қишлоқ на фақат ба истифодаи захираҳои меҳнатӣ, балки ба таносуби
истеҳсол ва истеъмоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқ мусоидат намояд. Ин
таносубро масоҳати заминҳои ба истеҳсолот омодагардида, миқдор ва зичии
аҳолӣ муайян менамояд. Аммо ин нишондодҳо дар байни ноҳияҳои
маъмурии кӯҳӣ ва ҳамворӣ тафовути калон дорад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ
миқдори аҳолӣ ва зичии он кам дар як вақт масоҳати замини корӣ кифоя
вуҷуд надорад. Дар натиҷа сафи бекорон зиёд мешавад. Ягона роҳи паст
намудани сатҳи бекорӣ ин истифодаи васеи сарватҳои зеризаминӣ, ташкил
намудани соҳаи туризм, сохтани муассисаҳои тандурустию истироҳатӣ,
равнақ додани ҳунармандӣ, бунёди корхонаҳои хурди хизматрасонӣ,
коркарди ашёи хоми хоҷагии хоҷагии қишлоқ ва коркарди сангҳои пардозию
заргарӣ мебошад.
Дар ноҳияҳои дар ҳамворӣ воқеъ гардида бошад, гарчанде ки саршумор
ва зичии аҳолӣ зиёд бошад, ҳам нисбат ба ноҳияҳои кӯҳӣ, имконияти бо кор
таъмин кардани одамон бештар мебошад. Дар ин ҷо ғайр аз замини корам
боз корхонаҳои хурду калон сохта шуданд ва минбаъд сохта мешаванд.
Чунончӣ, фабрикаи ҷуроббофии Зафаробод ва колобарории ноҳияи Мастчоҳ,
ки зиёда аз ҳазор нафар одамонро ба ҷои кор таъмин намуд. Ҳоло дар дигар
ноҳияҳои дар ҳамворӣ воқеъ гардида, сохтмони даҳҳо корхонаҳои миёна ва
калон ба нақша гирифта шудааст, ки миқдори зиёди одамонро бо кор таъмин
менамояд.

https://bikhon.tj/

Дигар омиле, ки дар ташаккули минтақавӣ ва ҷойгир намудани соҳаҳои
истеҳсолот таъсир мерасонад, ин нақлиёт мебошад. Вай ҳамчун соҳаи
муҳими хоҷагии халқ вазифаи бор ва мусофиркашониро иҷро менамояд.
Ҳаҷми бор ва мусофиркашониро андоза ва тараққӣ кардани шабакаи нақлиёт
муайян мекунад. Ин ба хусусияти релеф вобаста мебошад. Он дар ҳама
қисмҳои қаламрави ҷумҳурӣ як хел нест. Вобаста ба релефи маҳал дар
ноҳияҳои кӯҳӣ нақлиёт нисбатан суст тараққӣ кардааст.
Қисмҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ танҳо бо як хатти роҳи мошингарди
ағбагузар ба ҳам пайваст буданд, ки дар баъзеи он 6 моҳ ҳаракати мошинҳо
қатъ мегардид. Сифати роҳҳо ҳам он қадар хуб набуд. Маҳз ҳамин сабаби
суст тараққӣ кардани соҳаҳои истеҳсолот аз ҷумла саноат гардид. Инро ба
инобат гирифта ҳукумати ҷумҳурӣ солҳои охир дар ин минтақаҳо бо мақсади
аз худ намудани сарватҳои табиӣ ва аз бумбасти нақлиётӣ баромадан сохтани
шоҳроҳҳою нақбҳоро ба пеш гузошт. Сохтани онҳо на фақат алоқаи байни
ноҳияҳои кӯҳсор, балки алоқаи онҳоро бо ноҳияҳои ҳамворигии ҷумҳурӣ ва
давлатҳои ҳамҷавор устувор намуд. Дар як вақт ба аз худ намудани
сарватҳои табиӣ ва дар заминаи он сохтани иншоотҳои бузурги
гидроэнергетикӣ, сӯзишворӣ, истеҳсоли маҳсулоти сохтмон, ва коркарди
сангҳои пардозӣ вусъат бахшид. Барои бунёди хатти баландшиддати барқӣ
байни Тоҷикистону Афғонистон, Эрон ва Покистон асоси боэътимод пайдо
гардид.
Бино намудани шоҳроҳҳою нақбу пулҳо дар як вақт алоқаи истеҳсолии
ноҳияҳои кӯҳсор ва ҳамвориро беҳтар намуд. Дар ноҳияҳои кӯҳсор якчанд
шӯъбаи корхонаҳои ноҳияҳои ҳамворигӣ бунёд гардиданд. Ҳамин тавр, дар
давраи гузариш ба иқтисодиёти бозоргонӣ дар натиҷаи дуруст ба эътибор
гирифтани омилҳои ҷойгиркунии истеҳсолот дар оянда заминаи беҳтар
гардидани инкишоф ва ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолкунандаи Тоҷикистон
ба амал меояд.
Боби 3. Баҳои иқтисодӣ ба сарватҳои табиӣ ва ҷойгиршавии онҳо
Инкишофи
иқтисодии
ҷамъият,
ҷойгиршавии
қувваҳои
истеҳсолкунанда ва фаъолияти инсон дар бисёр маврид аз таъсири муҳити
географӣ, ки дар маҷмӯъ он шароитҳои табиӣ ва сарватҳои онро дар бар
мегирад, вобастагии зиёд дорад.
Шароитҳои табиӣ яке аз узвҳои муҳими муҳити табиӣ буда, бевосита
дар истеҳсолоти моддӣ ҷалб карда намешаванд, вале бе онҳо протсесси
истеҳсолот ғайриимкон аст. Ба ин пеш аз ҳама релеф, иқлим, нури Офтоб ва
ғайра дохил мешаванд. Шароитҳои мувофиқ ва ё номувофиқи табиӣ ба
инкишофи иқтисодии ҷамъият ва ба ҳаёти инсон таъсири назаррас дорад.
Сарватҳои табиӣ қисми муҳими элементҳои муҳити табиӣ буда, онҳо
дар протсесси истеҳсолоти моддӣ истифода бурда мешаванд. Аз онҳо
бевосита ашёи саноату маҳсулоти истеъмолӣ, қувваи барқ ва ғайра истеҳсол
менамоянд.
Дар навбати худ захираҳои табиӣ ба якчанд гурӯҳ тақсим мешаванд:
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- сарватҳои зеризаминӣ (ба ин тамоми намудҳои канданиҳои фоиданок
ва сӯзишворӣ дохил мешавад);
- захираҳои об, замин ва биологӣ;
- захираҳои Уқёнуси ҷаҳонӣ;
- захираҳои рекреатсионӣ.
Аз рӯи истифодабарӣ захираҳои табииро ба барқароршаванда ва
барқарорнашаванда ҷудо мекунанд.
Ба гурӯҳи барқарорнашаванда чунин захираҳои табиие дохил
мешаванд, ки минбаъд тамоман барқарор намешаванд ва ба онҳо нефт,
ангишт ва бештари канданиҳои фоиданок шомил мебошанд. Ҳифзи
захираҳои барқарорнашаванда пеш аз ҳама дар истифодаи самараноку
оқилонаи онҳо ҳангоми истихроҷу коркард мебошад.
Ба гурӯҳи барқароршаванда захираҳои табиӣ хок, олами набототу
ҳайвонот, об, қувваи бод ва захираи Уқёнуси ҷаҳонӣ дохил мешаванд. Ин
захираҳои номбурда бо мурури истифодабарӣ аз нав барқарор мешаванд.
Вале барои барқароршавии онҳо шароити муайяни табиӣ зарур аст. Ба
инобат нагирифтани ин шароитҳо боиси давомнок ва ё умуман қатъ
гардидани протсесси барқароршавии онҳо хоҳад гашт. Аз тарафи дигар
набояд фаромӯш кард, ки протсесси барқароршавии захираҳои табиӣ барои
ҳар як намуд дар мӯҳлати ҳархела зоҳир мегардад. Масалан, барои барқарор
намудани намуди ҳайвонотҳои бемаврид шикоршуда аз 5 то 10 сол кифоя
аст, вале барои бешазори нобудшуда аз 60 то 80 сол камӣ мекунад. Барои
барқароркунии қабати хок бошад, ҳазорсолаҳо лозим меояд. Захираҳои
табиии барқароршаванда дар натиҷаи фаъолияти инсон ба захираҳои
барқарорнашаванда табдил меёбанд. Инро дар мисоли тамоман нобуд
шудани намудҳои набототу ҳайвонот ва қабатҳои хок дар натиҷаи эрозия
(фарсоиш) дидан мумкин аст.
Дар байни боигариҳои табиӣ сарватҳои зеризаминӣ мавқеи хос доранд.
Баҳои иқтисодӣ ба сарватҳои зеризаминӣ пеш аз ҳама аз нигоҳи самаранокии
он дода мешавад. Ҷойгиршавии канданиҳои фоиданок дар қаъри замин
якхела нестанд, ки он дар навбати худ ба хароҷоти гуногун меоварад. Ҳатто
сифати захираҳои мавҷуда фарқ мекунанд, ки он низ арзиши минбаъдаи кони
мазкурро муайян менамоянд. Аз ин хотир, ҳангоми истихроҷи ашёҳои
минералӣ пеш аз ҳама самаранокии иқтисодии он дар мадди аввал меистад.
Аз рӯи истифодабарӣ дар доираи истеҳсолот сарватҳои зеризаминиро
ба се гурӯҳ ҷудо мекунанд:
1. Сӯзишворӣ-энергетикӣ (нефт, газ, ангишт, сланетсҳои сӯзанда ва
торф);
2. Маъданҳои металлӣ (металлҳои сиёҳ, ранга, нодир ва асил);
3. Маъданҳои ғайриметаллӣ (ашёи саноати кӯҳӣ-кимиёвӣ, ашёи
масолеҳи сохтмонӣ ва ғайра).
Яке аз хусусиятҳои асосии захираҳои канданиҳои фоиданок аз он
иборат аст, ки онҳо дар қаъри замин ба таври нобаробар ҷойгир шудаанд. Аз
тарафи дигар ҳар як намуди захираҳои он қонуниятҳои ба худ хоси пайдоиш
ва ҷойгиршавиро доранд.
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Аз рӯи аҳамияти иқтисодӣ доштани канданиҳои фоиданок онҳоро ба ду
гурӯҳ: балансӣ (категорияи А+В+С1) ва ғайрибалансӣ (категорияи С2) ҷудо
мекунанд. Ба гурӯҳи балансӣ захираҳое дохил мешаванд, ки истифодабарии
онҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранок буда, ба талаботи саноат ва шароитҳои
истифодаи техникӣ пурра ҷавобгӯй мебошад. Ба гурӯҳӣ ғайрибалансӣ
(категорияи С2) захираҳое дохил мешаванд, ки айни замон истихроҷи онҳо аз
нигоҳи иқтисодӣ ба мақсад мувофиқ нест, вале шояд дар оянда истифода
бурда шаванд.
Аз захираҳои табиӣ таъмин будани давлат – омили муҳими инкишофи
иқтисодию сиёсӣ ва пешрафти истеҳсолоти ҷамъиятӣ мебошад. Намудҳои
сарватҳои табиӣ, ҷойгиршавии он, ҳаҷми захира, сифат, дараҷаи тадқиқи кон
ва роҳҳои истифодабарии он ба иқтидори иқтисодии мамлакат таъсири
ниҳоят бузург дорад.
Талаботи ҷаҳонӣ ба захираи сарватҳои зеризаминӣ дар асри XX ва
аввали асри XXI суръати хело баландро гирифт. Дар баробари зиёд шудани
талабот нисбат ба ашёҳои минералӣ, ҷустуҷӯй, такмили технологияи
истихроҷ, ба таври комплексӣ истифодабарии конҳои металлҳои ранга ва
беҳтар намудани дараҷаи истеҳсолӣ мавқеи асосиро ишғол намуда истодааст.
Агар дар асрҳои миёна инсон аз қаъри замин 18 номгӯй, асри XVII - 25, асри
XVIII – 29, асри XIX – 47, ибтидои асри XX - 54 ва ҳоло бошад зиёда аз 200
намуди ҳархелаи ашёи минералиро истифода мебарад. Аз рӯи ҳисоботи
олимон инсоният дар тӯли ҳастии худ аз қаъри Замин зиёда аз 180 млрд.
тонна ангишт, 85 млрд. тонна нефт, 40 млрд. тонна маъдани оҳан, 280 млн.
тонна маъдани мис истихроҷ кардааст. Ҳоло соле аз қаъри Замин зиёда аз 100
млрд. тонна намуди ҳархелаи ашёи минералӣ ва сӯзишворӣ истихроҷ карда
мешавад.
Мувофиқи тадқиқотҳои геологӣ сарзамини Тоҷикистон дорои
захираҳои хело зиёди сарватҳои зеризаминӣ мебошад. Айни замон дар
қаламрави мамлакат қариб 1000 кони ашёҳои гуногуни минералӣ кашф карда
шудааст, ки аз ин тақрибан 100 кон мавриди истифода қарор дорад.
Ҳафриётҳои бостонӣ гувоҳи онанд, ки ҳанӯз дар замонҳои қадим дар ҳудуди
имрӯзаи Тоҷикистон истифодаю коркарди сарватҳои зеризаминӣ вуҷуд
доштааст. Мувофиқи нишондоди бостоншинос М.Е.Массон дар ин сарзамин
ҳанӯз дар асри IV то милод конҳо кор мекарданд. Аз гуфти Геродот ва
Страбон мардуми ноҳияи Қарамазор дар ҳамон аср аз мис сохтани
камонғулак, офтоба ва наълро медонистанд ва тиллою нуқраро бошад, барои
ороиши зарфҳои мухталиф истифода мебурданд. Як қисми кӯҳистонро (аз
водии Зарафшон то Истаравшан) мамлакати Бутем меномиданд. Дар ин
сарзамин тилло, нуқра, мис, оҳан, сулфур ва навшодир мавҷуд будааст. Бисёр
тадқиқотчиёну сайёҳон дар хусуси истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ дар Балҷувону
Рашт ва Дарвоз маълумотҳои аҷиб овардаанд. Дар охири асри XIX ва авали
асри XX инженери кӯҳшинос Журавко-Покорский барои барқарор намудани
конҳои қадима дар Дарвозу Бадахшон кӯшиш намуда буд.
Тадқиқоти аввалини дар асоси илми омӯхтани табиат ва сарватҳои
зеризаминии Тоҷикистон ба номи олимони рус И.В.Мушкетов, Д.Л.Иванов,
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Г.Д.Романовский, А.П.Федченко, Д.В. ва дигарон, ки дар XIX ва аввалҳои
асри XX гузаронида буданд, вобаста аст. Солҳои 20-ум ва 30-юми асри
гузашта дар таърихи омӯзиши канданиҳои фоиданоки ҷумҳурӣ гардиши
муҳиме ба амал омад. Дар ин давра тадқиқотҳои экспедитсияҳои комплексии
шӯравию олмонӣ ва Тоҷику Помир (солҳои 1928-1933), ки дар ҳайати он
олимони маъруф-геологҳо А.Е.Ферсман, Д.В.Наливкин, Д.И.Шербаков,
В.А.Николаев ва дигарон буданд, дар кори тадқиқу кашфи намуди конҳои
нав дар Тоҷикистон ҳиссаи бузург гузоштанд.
Тадқиқотҳои минбаъдаи сарзамини Тоҷикистон зарурияти таъсис
додани базаҳои илмӣ ва тадқиқотиро талаб намуд. Ба ин мақсад аввал дар
базаи экспедитсияи Тоҷику Помир филиали Академияи илмҳои СССР ва дар
асоси он шӯъбаи геологӣ таъсис дода шуд. Барои васеъ намудани
тадқиқотҳои илмӣ соли 1941 дар Тоҷикистон филиали Институти геологияи
Академияи илмҳои СССР ташкил карда шуд. Соли 1951 Академияи илмҳои
Тоҷикистон мустақил эълон карда шуд ва дар ҳайати он Институти геология
мавқеи асосиро ишғол намуд. Солҳои тӯлонӣ сарварии Институти геологияи
Академияи илмҳои Тоҷикистонро академик Р. Баротов ба ӯҳда дошт. Дар ин
давра Институт дар тадқиқоту истифодабарии намудҳои гуногуни сарватҳои
зеризаминӣ дар ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳиссаи хело бузург гузошт. Институти
геология дар тарбия намудани кадрҳои баландихтисос низ корҳои хело
зиёдеро ба сомон расонид. Кормандони Институти геологияи Академияи
илмҳои Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Раёсати геологияи ҷумҳурӣ конҳои хело
зиёди руҳ, сурб, мис, қалъагӣ, волфрам, висмут, сурма, симоб, тилло, нуқра,
нефт, гази табиӣ, ангишт, сангҳои қимматбаҳо, обҳои маъданӣ кашф ва
муайян намуданд. Дар асоси захираҳои сарватҳои зеризаминӣ дар мамлакат
як қатор корхонаҳои металлургияи ранга, саноати кимиё, коркарди сангҳои
қимматбаҳою ороишӣ, масолеҳи бинокорӣ ва ғайра бунёд карда шуданд.
Сарватҳои зеризаминӣ дар қаламрави мамлакат ба таври нобаробар
ҷойгир шудаанд. Қисми зиёди он дар ноҳияҳои баландкӯҳ ва дур аз
марказҳои саноатӣ воқеъ гардидаанд.
Дар инкишофи иқтисодии кишвар нақши канданиҳои сӯзишворӣэнергетикӣ хело бузург аст.
Захираҳои сӯзишворӣ-энергетикӣ. Дар байни захираҳои сӯзишворӣэнергетикии мамлакат конҳои ангиштсанг мавқеи хосро ишғол мекунанд.
Ҳоло Тоҷикистон аз рӯи захираҳои ангиштсанг дар қаламрави Осиёи
Марказӣ яке аз ҷойҳои намоёнро мегирад ва на танҳо имконияти талаботи бо
сӯзишворӣ, ашёи кимиёвию технологӣ таъмин намудани кишвар, балки ба
хориҷи мамлакат баровардани онро низ дорад.
Дар Тоҷикистон 36 кони ангишт ва нишонаҳои он муайян карда
шудааст, ки захираи потенсиалии онҳо ба 5 млрд. тонна мерасад. Мувофиқи
тадқиқоти «Тоҷикгеология» аз рӯи категорияи саноатӣ захираи ангишти
сиёҳтоб – 144,5 млн. тонна, ангишти коксшаванда – 905 млн. тонна,
ангиштсанг – 2293,0 млн. тонна ва захираи антратсит 255 млн. тоннро ташкил
медиҳад.
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Солҳои Ҳокимияти Шӯравӣ истеҳсоли солонаи ангишт дар Тоҷикистон
700-800 ҳазор тоннаро дар бар мегирифт, вале талаботи солонаи саноат,
нақлиёт ва аҳолӣ ба 1,5 – 1,6 млн. тонна мерасид. Танҳо дар кони Шӯроб соле
зиёда аз 500 ҳазор тонна ангишт истеҳсол мешуд.
Пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ боиси дар ҳолати хело вазнин дучор
омадани саноати ангишт ва ба ҳолати бӯҳрони сӯзишворӣ-энергетикӣ рӯ ба
рӯ гаштани Тоҷикистон гардид. Истихроҷи ночизи нефту газ ва воридоти он
сол то сол вазъи таъминоти сӯзишвории мамлакатро вазнин намуда
истодааст. Дар чунин шароит коркарду истифодаи конҳои ангишт нақши
ниҳоят бузургро мебозанд. Аз тарафи дигар, конҳои ангишти кишвар қариб
дар ҳама ноҳияҳои Тоҷикистон пайдо карда шудаанд, ки он аз лиҳози
кашонидани он ба воситаи нақлиёт хело арзон меафтад.
Умуман ҳолати имрӯзаи захираҳои сӯзишворӣ-энергетикии мамлакат
аз он тақозо менамояд, ки минбаъд ба зиёд намудани истихроҷи ангишт
диққати муҳим дода шавад. Зеро дар бисёр давлатҳои мутараққии ҷаҳон ҳоло
ҳам ангишт дар баланси сӯзишворӣ-энергетикӣ мавқеи асосиро ишғол
мекунад. Масалан, ҳиссаи ангишт дар маҷмӯи сӯзишворию энергетикӣ дар
Германия – 55%, дар ШМА – 56%, дар Австрия – 88% ва дар Хитой – 70%
ташкил медиҳад.
Дар Тоҷикистон ба мақсади беҳтар намудани вазъи саноати ангишт
соли 2001 муассисаи «Тоҷикангишт» таъсис ёфт, ки барои беҳтар намудани
корҳои тадқиқотӣ ва истихроҷи ангишт дар мамлакат корҳои зиёдеро ба
сомон расонид.
Чунин чорабиниҳо имконият доданд, ки соли 2010 истеҳсоли ангишт
дар мамлакат қариб ба 200 ҳазор тонна расонида шавад, ки нисбати соли
2001 истихроҷи он то 5 маротиба зиёд шуд.
Яке аз роҳҳои беҳтар намудани соҳаи саноати ангишт ва таъмини
талаботи аҳолӣ дар шимоли мамлакат ин аз нав таъмир намудани кони
ангишти Шӯроб мебошад. Кони мазкур, ки қариб 1 млн. тонна ангишт
истихроҷ менамуд, ҳоло бештар аз 90% техникаю таҷҳизоти он фарсуда
гардида, аз нав таъмирро талаб менамояд. Чуқурии шахта зиёда аз 450
метрро ташкил медиҳад ва соле ҳамагӣ аз 20 то 25 ҳазор тонна ангишт
истихроҷ мешаваду халос. Вазъи шахта ва умуман тамоми кони ангишти
Шӯроб дар ҳолати вазнин аст.
Кони Шӯроб ягона кони ангиштест, ки дар тӯли зиёда аз сад сол боз
талаботи тамоми корхонаю муассиса, аҳолии вилоят ва ҳатто ҷумхуриро
таъмин менамуд. Ангишти кони Шӯроб сифати хуб дошта, дар таркиби он
хокистар аз 10 то 16% дар бар мегирад. Каллориянокии он низ баланд буда,
аз 7035 то 7190 ккал/кг ташкил медиҳад. Захираи умумии кон аз рӯи
категорияи саноатӣ (А+В+С1) қариб 145 млн. тонна мебошад, ки он
метавонад, дар муддати қариб сад сол аҳолии шимолии мамлакатро бо
рӯшноӣ, сӯзишворӣ ва гармӣ таъмин намоянд.
Барои пешрафти иқтисодиёти Тоҷикистон истифодаи кони ангишти
Фон-Яғноб, ки калонтарин дар миқёси Осиёи Марказӣ ба ҳисоб меравад,
аҳамияти бағоят бузург дорад. Ба хотири он ки ҳоло кони мазкур мавқеи хело
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мушкили географӣ дошта, аз марказҳои саноатӣ, роҳи оҳан ва харидорони
асосӣ хело дур ҷойгир шудааст, бинобар истихроҷи солонаи он ҳамагӣ ба 30
то 50 ҳазор тонна мерасад. Ҳол он ки дар ҳолати дастгирии молиявӣ корхона
имконият пайдо менамуд, ки на танҳо талаботи водии Зарафшон, балки
тамоми мавзеи ҷанубу ғарбии Тоҷикистонро бо ангишти аълосифат таъмин
намояд.
Захираи ангишти Фон-Яғноб аз рӯи категорияи саноатӣ (А+В+С1) ба
840 млн. тонна расида, сифати хело аълоро дорост. Дар кони мазкур шахтаи
«Восточный» ба кор шурӯъ намудааст, ки иқтидори он бояд ба 315 ҳазор
тонна ангишт расонида шавад. Вале имконият аст, ки дар оянда дар ин
муассиса истихроҷи ангишт то ба 1500 ҳазор тонна мерасад.
Оиди коркарди кони ангишти Фон-Яғноб якчанд лоиҳаҳои ҳархела
мавҷуд аст. Дар яке аз онҳо дар базаи ин кон сохтани комбинати коксохимия
ва сохтмони ГРЭС (нерӯи олавии барқӣ) бо иқтидори бештар аз 2 млн. кВт
дар назар дошта шудааст.
Солҳои охир кони Зиддӣ диққати инвестерҳои хориҷиро ҷалб
намудааст. Ин пеш ҳама ба сифати ангишт ва наздикии он ба пойтахт
далолат мекунад. Махсусан сармоягузарони Қазоқистон барои ҳарчӣ зуддтар
истифодабарии кони Зиддӣ ҷидду ҷаҳди хело зиёд ба харҷ медиҳанд. Имрӯз
Қазоқистон дар миқёси ҷаҳонӣ ба яке аз давлатҳои пуриқтидори саноатӣ
табдил ёфтааст ва сармоягузорони он дар бисёр лоиҳаҳои муҳими пешрафти
иқтисодии Тоҷикистон ҳиссагузорӣ мекунанд. Ба хотири аз мушкилоти
нарасидани барқ баровардани ҷумҳурӣ, Ҳукумати Тоҷикистон тасмим
гирифтааст, ки аз ҳисоби ангишти Зиддӣ нерӯгоҳҳои олавии (ТЭЦ) Душанбе
(218 ҳаз.кВт) ва Ёвон (180 ҳаз. кВт) ба кор андохта шаванд. Ин нерӯгоҳҳои
номбурда, дар замони Шӯравӣ бо газ кор мекарданд.
Истифодаи кони Зиддӣ барои нерӯгоҳҳои олавӣ ва ҳам заводи
сементии Душанбе якчанд мушкилиро пеш овардааст. Ин пеш аз ҳама бо
воситаи нақлиёт кашонида овардани он мебошад. Кашонидани ангишти кони
Зиддӣ бо воситаи автомобилҳои боркаш бо роҳи ягонаи (Душанбе-Хуҷанд)
байни шимолу ҷануб метавонад, ки ба самти ҳаракати автомобилҳои дигар
халалдор шуда, ба вазъи муҳити зист низ таъсири манфӣ расонад. Бинобар
дар таҷрибаи ҷаҳонӣ усули нави технологии бо об омехтакунии ангишт ва бо
воситаи қубур кашонидани он вуҷуд дорад, ки аз гуфти мутахассисон
сохтмони чунин дастгоҳ 1,2 млн. долларро талаб мекунад.
Дар ҳудуди ноҳияи Рашт кони Назарайлоқ бо сифати ниҳоят баланди
худ ҳамчун антрасит фарқ мекунад. Сифати онро мутахассисон бо кони
ангишти беҳтарини ҷаҳонӣ Ха-Ту (Ветнам) дар як қатор мемонанд. Ангишти
Назарайлоқ аҳамияти стратегӣ дошта, онро ҳамчун ашёи технологӣ дар соҳаи
саноат истифода бурдан мумкин аст.
Захираи геологии кони Назарайлоқ ба 400 млн. тонна баробар буда, дар
қабатҳои IV ва VI он миқдори хокистар ҳамагӣ 5,03 - 5,69% ташкил медиҳад.
Кони мазкур дар баландии 4000 метр воқеъ гашта, дурии он аз деҳаи Ҳоит
33 км дар бар мегирад. Дар давоми солҳои 2001 то 2009 дар кони мазкур
ҳамагӣ 25 ҳазор тонна ангишт истихроҷ намуданд, ки барои истифода ба
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ноҳияҳои тобеи Марказ ва Душанбе фиристода шуд. Бояд гуфт, ки
истифодаи кони мазкур ба талабот ҷавобгӯй нест. Зеро аксар истифодаи он
дар шакли бенизомӣ сурат мегирад ва барои аз назари саноатӣ ва экологӣ
коркарди ин кон бояд як қатор чораҳои навбатӣ андешида шавад. Аз чунин
баландӣ кашонидани он боиси ифлос гардидани табиати зебои атроф ва
талаф гардидани миқдори зиёди ангишт мегардад. Аз ин хотир лозим меояд,
ки аз ҷониби кон то поёнии даштӣ роҳи канатӣ сохта шавад. Бо чунин кӯшиш
талафоти зиёди ангишт пешгирӣ карда шуда, муҳити зист низ осеб намеёбад.
Дар сарҳади ноҳияи Тавилдара ва Бадахшони Кӯҳӣ кони ангишти
Миёнаду ҷойгир аст, ки аз роҳи автомобилгарди Помир дар масофаи 40 км
воқеъ аст ва шароити мувофиқи географиро дорост. Аз гуфти мутахассисон
захираҳои геологии он ба 635 млн. тонна баробар аст. Дар ин кон имконияти
ба таври кушод истихроҷи ангишт вуҷуд дорад ва аз гуфти мутахассисон
имконияти ҳар соле истеҳсоли ангиштро ба зиёда аз 100 ҳазор тонна
расонидан мумкин аст. Бо чунин ҳаҷми истихроҷ имконият пайдо мешуд, ки
талаботи бо ангишт доштаи ноҳияҳои Бадахшон ва минтақаи кӯҳсори Кӯлоб
пурра таъмин шаванд.
На чандон дуртар аз шаҳри Душанбе, дар дараи Ромит кони ангишти
Сайёд воқеъ аст, ки ғафсии қабати ангишти он то 20 метр расида, онро
аҳолии маҳаллӣ ва баъзе корхонаю муассисаҳо ба тариқи кушод истеҳсол
мекунанд. Дар шароити пайдо намудани маблағ ангишти кони Сайёд
имконияти пурра таъмин намудани водии Кофарниҳон ва шаҳри Ваҳдатро
пайдо менамуд.
Дар ноҳияи Панҷакент конҳои ангишти Киштут, Шишкат, Моғиён ва
Товасанг ҷойгир шудаанд, ки имконияти бо равшанию гармӣ таъминкунии
тамоми ноҳияро доранд. Вале ин конҳои мавҷуда аз нигоҳи геологӣ дуруст
омӯхта нашудаанд ва гузаронидани як қатор тадқиқотҳои навро талаб
мекунанд. Дар қабати баъзеи ин конҳо (Моғиён ва Киштут) ба миқдори зиёд
хокистар дучор меояд, ки сифати онро паст мекунад. Вале бо тавсияи
мутахассисон, бунёди нерӯгоҳи олавӣ ва заводи коркарди металлҳои камёб
метавонад, ки ягона роҳи ҳалли ин проблема гардад.
Дар дигар гӯшаҳои мамлакат конҳои начандон калони ангишт ба
мисли Шӯробод, Ғузн, Равнов, Даштиҷум, Тошкутан, Ҳакимӣ ва ғайра
ҷойгир шудаанд, ки бо ҳар восита истихроҷи онҳо барои таъмини ноҳияҳои
атроф ба мақсад мувофиқ мебуд.
Қаламрави Тоҷикистон аз захираҳои нефту газ бой аст. Бори нахуст аз
вуҷуд доштани нефт дар шимолии мамлакат геолог А.А.Кунакевич (соли
1871) маълумот дода буд. Соли 1909 баъди пармакунӣ дар назди деҳаи
Селроҳи (ноҳияи Исфара) захираи зиёди нефт муайян карда шуд. Барои
истихроҷи кони мазкур соли 1912 ширкати Осиёмиёнагии савдои нефт
(САНТО) таъсис ёфт, ки онро англисҳо сармоягузорӣ мекарданд. Дар замони
Иттиҳоди Шӯравӣ САНТО ба ташкилоти коркарди нефти КИМ табдил ёфт.
Дар таркиби конҳои КИМ ва Нефтобод сулфур ва парафин кам буда, сифати
баланд доранд.

https://bikhon.tj/

Қабати ҷинсҳои нефтдор, дар байни табақаҳои ҷинсҳои кӯҳии зичи об
ва газ нагузаронанда (масалан, гилҳои сахт) ҷойгир мешаванд. Пайдоиши
нефту газро олимон ба ҳаракатҳои тектоникии замин алоқаманд медонанд.
Аз сабаби он ки нефт дар байни об ва газ фишурда мешавад, ҳангоми сурох
кардани қабати замин вай фаввора зада мебарояд.
Захираҳои нефту гази Тоҷикистон дар қисми шимол (ғарбии води
Фарғона) ва ҷанубу ғарбии он (водиҳои Вахш, Кофарниҳон, Ҳисор ва Кӯлоб)
ҷойгир шудаанд. Дар натиҷаи тадқиқотҳои геологӣ минбаъд дар ҳудуди
ноҳияҳои Конибодом ва Исфара конҳои нефти Рават, Айритон, Конибодом,
Шимоли Конибодом, Ниёзбек, Маҳрам, Обишифо, Хоҷабоқирғон кашф карда
шуданд. Дар ҷанубии Тоҷикистон бошад, конҳои Кичикбел, Оқбошадир,
Бештентоқ, Сулдӯзӣ, Шамбарӣ, Қурғончаи шимолӣ ошкор карда шуд. Дар
таркиби конҳои номбурда, ки дар чуқурии аз 800 то 1800 м ҷойгир шудаанд,
сулфур ва парафин хело зиёд аст. Бинобар нефти ин конҳо танҳо барои ҳосил
кардани битум ва мумфарш кардани роҳҳо истифода бурда мешаванд.
Гази табиӣ дар аксарияти конҳои нефт дучор меояд. Конҳои гази табиӣ
бо номи Андигон, Комсомол, Роҳатӣ, Қизилтумшуқ маълуманд. Дар ин
конҳо газ ва қисман нефт дар дохили оҳаксанг ва регсангҳо дар чуқурии
зиёда аз 1200 м ҷойгир шудааст. Кони гази Хоҷасартез бошад бо воситаи
қубур шаҳри Кӯлобро таъмин мекунад, ва дар оянда ин қубур ба шаҳри
Қурғонтеппа низ гузаронида мешавад.
Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ аз рӯи категорияи саноатӣ 28 кони нефту газ
ошкор шудааст. Захираи нефт ба 158 млн. тонна ва газ бошад, ба 890 млрд. м3
мерасанд.
Ҳоло дар ҳудуди Тоҷикистон зиёда аз 120 структураи эҳтимолии нефту
газдор муайян карда шудааст. Аксари ин структураҳо дар водиҳои Вахш,
Кӯлоб, Ҳисор ва Кофарниҳон ҷойгир шудаанд. Тадқиқотҳои солҳои охир
мавҷудияти захираҳои зиёди газро дар конҳои Рангон, Саргазон ва
Сариқамиш гувоҳӣ медиҳанд. Ҳоло геологҳои тоҷик дар ҳамкорӣ бо
мутахассисони «Газпром»-и Русия дар кони Сариқамиш (соли 2010)
тадқиқотро барои муайян намудани захираи газ сар карданд ва пармакунии
чоҳ то масофаи 6300 метр дар назар дошта шудааст. Мувофиқи пешгӯии
геологҳо дар ин кон захираҳои хело зиёди газ мавҷуд аст.
Аз рӯи тадқиқоти геологҳо дар қисмати ҷанубии мамлакат конҳои
сланетсҳои сӯзанда дар Ғаравтӣ, Тераклитоғ муайян карда шудааст. Кони
Тераклитоғ то 50 см ғафсӣ дошта, ба масофаи 25 км тӯл кашидааст. Айнан
чунин конҳои хурди сланетсҳои сӯзандаро дар ноҳияҳои Шаҳритус ва
Турсунзода низ ёфтаанд, вале ҳоло дуруст омӯхта нашудаанд.
Торф аксар дар натиҷаи пӯсидани растаниҳо дар ботлоқзор пайдо
мешаванд. Онҳо бештар дар соҳилҳои дарёҳо ҷойгир шудаанд. Дар
Тоҷикистон 45 нишонаи конҳои торфро маълум кардаанд. Ғафсии баъзе
қабатҳои он аз 50 то 70 см мерасанд. Нишонаи ин конҳо дар Мурғоб,
Шайнак, Аличур, Ямончур, Ямонтол ва дар минтақаи Кӯлоб бо номи Чорбоғ
ва Мангут маълуманд. Онҳоро ҳамчун порӯ дар зироат истифода бурдан
мумкин аст.
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Канданиҳои фоиданоки металлиро вобаста ба хусусиятҳои техникӣ ва
иқтисодиашон ба чунин гурӯҳҳо ҷудо мекунанд:
1. Металлҳои сиёҳ
2. Металлҳои ранга
3. Металлҳои асил
Ба металлҳои сиёҳ маъдани оҳан, манган ва хром мансубанд, ки асоси
инкишофи металлургияи сиёҳро ташкил медиҳанд.
Маъдани оҳан ашёи муҳимтарин барои истеҳсоли металлҳои сиёҳ ба
шумор меравад.
Тоҷикистон базаи металлургияи сиёҳи худро надорад, вале дар ҳудуди
он як қатор конҳои маъдани оҳан: Чоқадамбулоқ, Ҷангалак, Тегермӣ, Техарв,
Ван-Ван, Барч ва ғайра муайян карда шудаанд.
Дар шимолии Тоҷикистон низ якчанд кони маъдани оҳан дарёфт карда
шудааст, вале дар байни онҳо кони Чоқадамбулоқ аҳамияти саноатӣ дорад.
Кони мазкур аз чандин участкаҳо иборат аст, ки аз якдигар дар масофаи аз 3
то 10 км воқеъ гардидаанд. Масоҳати умумии кони Чоқадамбулоқ ба 12 км2
расида, маъдани оҳан дар чуқурии 400-450 м ва дар баъзе ҷойҳо ба берун
баромадааст. Миқдори магнетит дар қабатҳои маъдан ба 39,5% ва дар баъзе
участкаҳои дигар зиёда аз 50% ташкил медиҳад. Аз рӯи категорияи С1
захираи кони мазкур ба 60 млн. тонна ва аз рӯи категорияи С2 ба 100 млн.
тонна баҳо дода мешавад. Мувофиқи нишондоди геологҳо дар сурати
тадқиқоти навбатӣ боз захираҳои навро дар чуқурӣ ва атрофҳои кон пайдо
намудан мумкин аст. Дар мавриди дар базаи кони Чоқадамбулоқ барпо
намудани заводи металлургӣ бояд гуфт, ки дар баробари басанда будани
захираи маъдани оҳан, боз мавқеи мувофиқи географӣ, захираҳои басандаи
меҳнатӣ ва дигар омилҳои иқтисодию географӣ ба ин пурра имконият
медиҳад.
Манган низ ба таври хело васеъ дар металлургияи сиёҳ истифода бурда
мешавад (95%). Онро асосан дар истеҳсоли пӯлод, шиша, саноати рангу бор,
полиграфӣ, дар тиб ва ғайра ба кор мебаранд.
Дар ҳудуди Тоҷикистон кони манган дар ноҳияи Исфара (кони
Чатиратек) маълум карда шудааст, ки он дар байни кабатҳои мармарҳои эраи
полеозой ҷойгир шудаанд.
Металлҳои ранга ба таври ниҳоят васеъ дар соҳаи электротехника,
электроника, радиотехника, дар саноати энергетикаю кишоварзӣ, техникаи
ҳисоббарорӣ, техникаи коинот, авиатсия истифода мешавад. Маъдани
металлҳои ранга дорои пайвастаҳои ниҳоят зиёд мебошад, вале онҳо фоизи
ночизро ишғол мекунанд. Масалан, дар таркиби чунин маъданҳо ҳиссаи мис,
рӯҳ, никел ба ҳисоби миёна 07-1,5%, қалъагӣ, волфрам ва молибден бошад аз
0,06 то 0,4% ташкил медиҳад.
Дар қаламрави Тоҷикистон захираҳои калони металлҳои ранга кашф
карда шудаанд. Ҳанӯз то солҳои Ҷанги Бузуруги Ватанӣ дар қисмати
минтақаи Қарамазор захираҳои калони металлҳои ранга муайян карда
шуданд. Конҳои металлҳои рангаи Қарамазорро ба чор гурӯҳ ҷудо мекунанд:
1) Гурӯҳи конҳои Олтинтопкан (Сардоб, Олтинтопкан, Чолота), ки дар
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нишебии шимолии қаторкӯҳи Қурама воқеанд. Аз ин конҳо сурб, руҳ, мис ва
кадмий истихроҷ мекунанд. 2) Гурӯҳи конҳои Консой (Консои Марказӣ,
Оқтош ва Оқтоши Шимолӣ) дар нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳи Қурама
ҷойгир шудаанд. Дар ин конҳо сурбу рӯҳ ва қалъагӣ вомехӯрад. 3) Гурӯҳи
конҳои Қуруқсой (Турангли, Қуруқсой, Тутак ва ғайра) дар ҷанубу ғарбии
кӯҳи Қарамазор воқеанд. Дар ин ҷо бештар маъдани сурб ва мис истихроҷ
мекунанд. 4) Гурӯҳи конҳои Адрасмон (Конимансур, Тарискон, Замбарак,
Чуқурҷилга, Қаротошкутан) дар он ба миқдори зиёд нуқра, мис, висмут,
флюорит истеҳсол карда мешавад.
Конҳои маъдани сурб ва руҳ дар нишебии ҷануби кӯҳҳои Ҳисор низ
ҷойгир шудаанд. Конҳои асосии онро Такоб, Кондара, Сафедорак,
Деҳималик ва ғайра ташкил медиҳанд.
Дар ҷанубии Тоҷикистон конҳои сурб ва руҳ дар Балҷувон, Сангисабз,
Хоҷамастон, Ёкунҷ дар давраи кайнозой пайдо шудаанд.
Маъдани мис ба қадри зарурӣ дар якҷоягӣ бо конҳои волфрам, висмут
ва молибден дучор мешавад. Захираҳои он дар конҳои Чоруқдаррон ва
Таррор (ноҳияи Панҷакент) муайян карда шудааст. Солҳои охир нишонаи
конҳои мисро дар ноҳияи Дарвоз пайдо карданд, ки ба ин конҳои Равнов ва
Дараи Танг дохил мешаванд.
Ҳанӯз аз замонҳои қадим мавҷудияти конҳои сурмаю симобро мардум
дар қаторкӯҳҳои Зарафшону Ҳисор медонистанд. Захираҳои калонтарини
сурмаю симобро дар кони Ҷиҷикруд ва гурӯҳи конҳои Шингу Моғиён ва
Кончоч муайян намудаанд. Аз солҳои 70-уми асри гузашта инҷониб
комбинати маъдани Анзоб дар асоси кони сурмаю симоби Ҷиҷикруд кор
мекунад. Аз ҷиҳати захираҳои сурма ноҳияи Зарафшон дар миқёси ИДМ яке
аз ҷойҳои аввалинро мегирад. То замони ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон
ҳиссаи истихроҷи консентрати сурма 25% истеҳсоли ИДМ ва 7% истеҳсоли
ҷаҳониро ташкил медод. Конҳои алоҳидаи симоб дар Кончоч (қарибии
Искандаркӯл), Қавноқ, Зардхок ва Заҳҳок вуҷуд дошта, солҳои охир бошад,
як қатор конҳои сурмаро дар қаторкӯҳи Туркистон ва шимолии Помир низ
кашф намуданд. Конҳои сурма бошад, дар ҳавзаи дарёи Шинг, Моғиён ва
Яғноб ҷойгир шудаанд, ки муҳимтарини он конҳои Гӯрдара, Рӯдакӣ,
Туркпарида, Қарокамар, Учкадо, Калтакӯл мебошанд.
Барои дар оянда бо ашёи хом пурра таъмин намудани комбинати
маъданкоркунии Анзоб на чандон дуртар аз он геологҳо кони ба ном
«Скальное»-ро тадқиқ намуданд, ки таркибаш ғайри сурма боз тилло низ
дорад. Солҳои охир дар доираи қаторкӯҳҳои Тоҷикистони Марказӣ ва Помир
ҷустуҷӯи конҳои нави сурмаю симоб идома дорад.
Аз металлҳои сабук мавқеи асосиро алюминий ва магний ишғол
мекунанд. Ғайр аз соҳаи электроэнергетика, радиотехника, металли
алюминий ба таври ниҳоят васеъ дар саноати авиатсия истифода мешавад.
Алюминийро аз боксит, нефелин, алунит ва сиенит истихроҷ менамоянд.
Нишонаҳои кони бокситро дар қаторкӯҳи Туркистон (Шаҳристон,
Ворух), Зарафшон (Киштут, Яғноб), Ҳисор (Қаратоғ, Ромит) муайян
намудаанд. Ҷустуҷӯйҳои солҳои охир дар ҳудуди Марказии Помир дар
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ҷинсҳои давраи мезозой нишонаи конҳои бокситро дар Пшарт, Оқҷилга,
Ҷимакӯл ва Қаништош дарёфт намуданд. Барои саноати алюминий аз ҳама
кони умедбахш ин кони нефелини сиенитдори Турпӣ дар дараи Ясмани
ноҳияи Рашт мебошад. Захираҳои он аз рӯи категорияи саноатӣ ба 307 млн.
тонна расида, дар баробари глинозем аз он семент ва дигар намудҳои муҳими
ашёҳои кимиёвӣ гирифтан мумкин аст. Самаранокии иқтисодии истифода ва
коркарди кони нефелини Турпӣ талаб менамояд, ки технологияи коркарди он
ба дараҷаи баланд такмил ва инкишоф дода шавад.
Магний ҳам метали сабук буда, бештар дар саноати авиатсия, саноати
атомӣ ва пиротехника ба таври васеъ истифода мешавад. Онро аксар аз
доломит (оҳаксанги магнийдор) ҷудо мекунанд. Доломит дар бисёр қисмҳои
қаторкӯҳи Ҳисор (Қаратоғ) ва пасткӯҳҳои ҷанубии Тоҷикистон паҳн
шудааст. Тоҷикистон аз ҷиҳати захираи стронсий (селестин) дар миқёси
ИДМ ҷои намоёнро ишғол мекунад. Конҳои Лакон ва Чалтош ашёи хоми
асосии заводи гидрометаллургии шаҳри Исфара ба ҳисоб мераванд. Тадқиқот
ва кофтуковҳои геологии солҳои охир дар ҳудуди минтақаи Кӯлоб конҳои
нави стронсийро пайдо намуд, ки аҳамияти калони саноатӣ доранд. Ба ин
конҳои Азизкант, Қарокуз, Чалтоши-2 ва ғайра дохил мешаванд. Ба хотири
он ки дар бозори ҷаҳонӣ талабот ба метали стронсий хело зиёд аст, бинобар
аз нав пеш бурдани тадқиқотҳои геологӣ дар кони Чалтош, ки он калонтарин
кони стронсий дар Осиёи Марказӣ мебошад, зарур аст.
Волфрам ва молибденро дар баробари ашёи саноати металлургияи
ранга ҳисобидан, инчунин ба қатори металлҳои нодир низ дохил мекунанд.
Волфрамро барои истеҳсоли пӯлоди аълосифат ва дар лампаҳои электрикӣ
истифода мебаранд. Бештари конҳои волфрам дар қисми шимолии мамлакат
(кони Чоруқдорон), дар кӯҳҳои Зарафшон (кони Ҷилав) ва қаторкӯҳи Ҳисор
(конҳои Майхура, Такфон, Сармад, Моғов) ва ғайра муайян карда
шудаанд.Молибден бошад, аксар дар металлургияи сиёҳ барои ҳосил кардани
хуллаҳои ҳархела ва тайёр кардани рангҳои зарду кабуд ва зангор корбаст
мешавад. Конҳои молибденро дар қабати конҳои Чоруқдорон ва Янгикон
пайдо намуданд. Аз рӯи тадқиқоти солҳои охир молибденро дар мавзеъҳои
Рашт ва Дарвоз низ муайян намудаанд.
Конҳои қалъагӣ дар қисмати Тоҷикистони Марказӣ ва Помир маълум
аст. Дар води Зарафшон қалъагӣ дар конҳои Такобикӯл ва Кумарх (ҳавзаи
дарёи Яғноб) аз қабати ҷинсҳои давраи палеозой пайдо карда шудаанд. Дар
водии дарёи Варзоб кони Майхура ва дар қабати конҳои Мушистон ва
Қазноқ (ноҳияи Панҷакент) низ қалъагӣ муайян карда шудааст. Тадқиқоти
солҳои охир конҳои қалъагиро дар Помири Шарқӣ бо номи кони Оқчилга ва
Қарочилга ошкор намуд. Қалъагиро барои кашферкунӣ ва истеҳсоли
асбобҳои зарурӣ дар саноати мошинсозӣ ва хӯрокворӣ васеъ ба кор мебаранд.
Металлҳои асил. Ба ин гурӯҳ металлҳои тилло, нуқра ва платина
дохил мешаванд. Тилло металли нодир буда, тимсоли қудрати мамлакатро
нишон медиҳад. Он ба таври васеъ дар тиб, соҳаҳои техникаи муосир ва
заргарӣ истифода мешавад. Аз ҷиҳати пайдоиш конҳои тилло ба конҳои аслӣ
ва парешон ҷудо мешаванд. Конҳои асили тилло аслан пайдоиши магматикӣ
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дошта, дар бисёр ҳолат бо металлҳои рӯҳ, қалъагӣ, волфрам, арсен ва ғайра
дар якҷоягӣ дучор меояд. Ҷинсҳои кӯҳии маъдани тиллодорро бештар дар
қаторкӯҳи Зарафшону Ҳисор, Қарамазор, Бадахшону Дарвоз ва Шарқии
Помир вохӯрдан мумкин аст. Дар конҳои асил дар таркиби як тонна маъдан
аз 1 то 200 грамм тилло дучор меояд.
Конҳои тиллои парешон дар натиҷаи вайрон шудани ҷинсҳои кӯҳии
тиллодор ба вуҷуд меоянд. Айни замон дар соҳили дарёҳои Зарафшон, Панҷ,
Яхсу ва Сурхоб заррачаҳои тиллоро дучор шудан мумкин аст, ки дар бисёр
ҳолат конҳо пошхӯрдаро ташкил медиҳанд. Аз замонҳои қадим дар соҳили
дарёҳои номбурда, одамон заррачаҳои тиллоро аз таркиби регу шағал шуста
ҷудо мекарданд. Солҳои 20-ум ва 30-уми асри гузашта дар минтақаи Дарвоз
ва Бадахшон артелҳои хурди заршӯӣ кор мекарданд.
Дар Тоҷикистон зиёда аз 200 кон ва нишонаи конҳои тилло муайян
карда шудааст. Ҳоло дар асоси конҳои Ҷилав, Тарор ва Ғиждарва корхонаи
муштараки «Зарафшон» дар ноҳияи Панҷакент, корхонаи муштараки
Тоҷикистону Канада бо номи «Апрелевка» дар асоси аз конҳои Қарамазор ва
дар ҷанубии ҷумҳурӣ истеҳсоли конҳои пошхӯрда дар Шуғнов ба роҳ монда
шудааст.
Нуқра металли ороишӣ ба таъсири муҳит устувор буда, онро аз
замонҳои қадим барои тайёр намудани маснуоти нафиса, зарфҳои мухталиф,
заргарӣ ва ғайра васеъ истифода мешавад. Нуқра дар қатори тилло функсияи
эквиваленти умумии пулиро иҷро кардааст.
Нуқра дар ҳолати холис ва дар конҳои гидротермалӣ якҷоя бо аргентит
дучор мешавад. Нуқраро асосан (то 80%) аз маъданҳои тиллою мис ҳосил
мекунанд. Порчаи калони нуқраро дар вазни 30 тоннагӣ ва 612 килограммаро
дар штати Онтариои Канада пайдо намуданд. Ҳангоми ҷустуҷӯй дар таркиби
конҳои полиметаллии Қарамазор (конҳои Замбарак, Чуқурҷилга ва
Конимансур) миқдори зиёди нуқра муайян карда шуд. Минбаъд дақиқ карда
шуд, ки дар Конимансур захираи хело бузурги нуқра маҳфуз аст. Захираи
нуқраи Конимансур ба зиёда аз 50 тонна муқаррар карда шуд, ки аз рӯи ин
нишондиҳанда дар ҷаҳон дар ҷои сеюм меистад. Тадқиқоти солҳои охир дар
Помир низ конҳои зиёди нуқра пайдо намуданд, ки дар байни онҳо кони
Тоқузбулоқ (Помири Шарқӣ) аҳамияти саноатӣ дорад.
Канданиҳои фоиданоки ғайриметаллӣ. Ба канданиҳои ғайриметаллӣ
фосфорит, апатит, намакҳои калий, сулфур, флюорит, сангҳои ороишию
қимматбаҳо, намаки ошӣ, оҳаксанг ва ғайра дохил мешаванд.
Ҳангоми классификатсия фосфориту апатит ва намакҳои калийро ба
гурӯҳи канданиҳои агрономӣ дохил мекунанд, зеро онҳо ашёи муҳимтарини
саноати истеҳсоли нуриҳои минералӣ ба ҳисоб мераванд. Дар Тоҷикистон
захираҳои фосфоритро дар ноҳияи Панҷакент (кони Работ) ва Турсунзода
(кони Қаратоғ) муайян намуданд. Дар мавриди тадқиқи васеъ дар базаи кони
Работ сохтани корхонаи истеҳсоли суперфосфат ба мақсад мувофиқ аст.
Тоҷикистон аз конҳои намаксанг бой аст. Дар ин ҷо зиёда аз 50 кони
намаки ошӣ мавҷуд аст, ки захираи умумиаш бештар аз 75 млрд. тонна аст.
Ба ғайр аз кӯҳҳои намакини Хоҷамӯъмин ва Хоҷасартез дар ҳудуди мамлакат
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боз конҳои намаки Норак, Кангурт, Шаҳритус, Танобчӣ (ҷанубии
Тоҷикистон), Қамишқурғон, Бардамкӯлӣ, Оқсуқон (Шимолии Тоҷикистон),
Шӯрбел, Рангкӯл (Помир) маълуманд. Дар таркиби баъзе конҳо намаки
магний ҳам дучор мешавад. Ҳоло конҳои намаки Хоҷамӯъмин, Тутбулоқ ва
Қамишқурғон барои таъмини аҳолии мамлакат истифода бурда мешаванд.
Сарзамини Тоҷикистон аз захираҳои гуногуни сангҳои ороишию
қимматбаҳо ниҳоят бой аст. Сангҳои мармар, хоро ва яшм, ки сифати хело
баланд доранд, дар шимолии кишвар (конҳои Шайдон, Чоруқдарон,
Корангул ва ғайра), дар қаторкӯҳҳои Ҳисору Зарафшон (конҳои Биғар,
Кабутӣ, Йорӣ, Мадм, Миндона ва ғайра), дар Помир (Ёгет, Ванҷ, Даштак,
Висхарв ва ғайра) муайян карда шудаанд.
Сангҳои қимматбаҳо дар замони ҳозира на фақат дар соҳаи заргарӣ,
балки дар саноат ва техникаи навтарин низ ба таври васеъ истифода
мешаванд. Сангҳои қимматбаҳои Тоҷикистон лаъл, лоҷувард, фирӯза, ёқут,
ақиқ, аметист ва ғайра ба ҳисоб мераванд. Кони лаъл дар доманаи ғарбии
қаторкӯҳи Шохдара дар баландии 2300-3500 м аз сатҳи баҳр воқеъ аст.
Солҳои охир геологҳо дар атрофии Кӯҳи Лаъл – дар Ғорондара, Абхарв,
Сумчин, Ямчин чанд конҳои нави лаълро муайян кардаанд.
Лоҷувардро (лазурит) ба гурӯҳи сангҳои кошинкории дараҷаи якӯм
дохил мекунанд. Дар замонҳои қадим лоҷувард дар бозорҳои аксари
мамлакатҳои Шарқ, Миср, Юнон ва Рим шӯҳрат дошт. Ҳоло аз лоҷуварди
Бадахшон дар корхонаи Поршнев ҳар гуна ангуштарин, дастпона ва дигар
зевари занона сохта мешавад. Конҳои лоҷувард дар водии Шохдара ва
Бодомдара ҷойгир шудаанд.
Тадқиқ ва истифодаи сангҳои ороишию қимматбаҳо дар шароити
гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ имконият медихад, ки на танҳо талаботи
саноати заргарӣ пурра таъмин карда шавад, балки қисме аз он ба хориҷи
кишвар бароварда шавад.
Дар Тоҷикистон захираҳои калонтарини ашёи масолеҳи сохтмонӣ
мавҷуд мебошанд. Ҳоло зиёда аз 400 кон ва нишонаҳои кон аз рӯи 17 намуди
ашёи сохтмонӣ муайян карда шудааст. Захираи онҳо дар ҳамаи ноҳияҳои
иқтисодӣ паҳн шудаанд. Суръати баландии соҳаи сохтмон дар мамлакат
талаб менамояд, ки дар ҳар ноҳияи кишвар корхонаҳои хурду миёна, барои
таъмини бемайлони саноату сохтмон ва аҳолӣ бунёд карда шавад.
Захираҳои замин, об ва бешазор
Фонди замини Тоҷикистон ба 14,1 млн. га баробар буда,
истифодабарии он як хел нест. Заминҳои хоҷагии қишлоқ қариб 30% фонди
замини мамлакат (4236,4 ҳаз. га), вале замини кишт бошад, ҳамагӣ 820 ҳаз. га
(5,8%)-ро дар бар мегирад. Заминҳои обёришаванда 520,9 ҳаз. га буда,
майдони дарахтони бисёрсола бештар аз 120 ҳаз. га ташкил медиханд.
Мувофиқи ҳисоботҳои оморӣ майдони бешазор 420 ҳаз. га, буттазор –101,6
ҳаз. га ва ботлоқзор 2,5 ҳаз. га дар бар мегиранд. Дар давраи аз соли 2000 то
ҳол майдони заминҳои кишт то 156 ҳаз. га зиёд шуд. Вале бо вуҷуди
зиёдшавии майдони кишти заминҳои обёришаванда, ба ҳар сари аҳолӣ
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миқдори он кам шуда истодааст. Масалан, агар солҳои 90-уми асри гузашта
ба ҳар сари кас 0,19 га замини обёришаванда рост меомад, пас ҳоло ин
нишондиҳанда ба 0,09 га расидааст. Чунин вазъият на танҳо ба суръати
афзоиши аҳолии мамлакат, балки ба ғайриоқилона истифодабарии замин бо
роҳи сохтмони манзил, корхонаҳои саноатӣ ва ғайра вобаста мебошад. Барои
дар ҳар як ноҳияи иқтисодии мамлакат оқилона истифодабарии замин, лозим
аст, ки аз тавсияи олимони соҳаи кишоварзию табиатшиносӣ бо назардошти
дар ноҳияҳои кӯҳистон ба таври амудӣ ҷойгиркунии соҳаҳои гуногуни
кишоварзӣ диққати асосӣ дода шавад. Пеш аз ҳама таркиби хок, хусусиятҳои
иқлимии ҳар ноҳия ва таъсири онҳо ба ҷойгиршавию ҳосилнокии хок бояд
дар мадди аввал гузошта шавад.
Тоҷикистон дар саргаҳи ташаккулёбии обҳои нӯшокии Осиёи Марказӣ
ҷойгир шудааст. Бо вуҷуди он ки Тоҷикистон ҳамагӣ 11% масоҳати Осиёи
Марказиро ташкил медиҳад, вале дар ҳудуди он 65% захираи оби ҳавзаи
минтақа маскан гирифтааст. Ба ин пеш аз ҳама мавқеи географӣ, хусусиятҳои
иқлимӣ, релеф, сатҳи ҷойгиршавӣ ва дигар омилҳои табиӣ сабаб гардидаанд.
Саҳми Тоҷикистон дар ташаккулёбии гидрографияи Осиёи Марказӣ
хело бузург аст. Аз 115,6 км3 оби ҳавзаи баҳри Арал қариб 90% он аз ҳудуди
Тоҷикистон ва Қирғизистон ҷорӣ мегардад. Ҳоло дар ҷумҳурӣ 985 дарё (бо
дарозии зиёда аз 10 км) ба ҳисоб гирифта шудааст, ки дар якҷоягӣ бо дарозии
28 ҳазор километр тӯл ёфтаанд. Ба ҳиссаи дарёҳое, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ
ташаккул меёбанд 64 км3, ба ҳиссаи кӯлҳо 44 км3 (аз ин миқдор 20 км3 онро
оби тозаи нӯшокӣ ташкил медихад) ва бештар аз 6 км3 оби тоза ба ҳиссаи
обҳои зеризаминӣ рост меояд.
Пиряхҳои Тоҷикистон дорои захираи оби нӯшокӣ мебошанд. Ҳоло дар
ҳудуди ҷумҳурӣ 9550 пирях бо масоҳати умумии 8,5 ҳаз. км2 (қариб 6%
масоҳати Тоҷикистон) ба ҳисоб гирифта шудааст. Дар ин пиряхҳо қариб 460
км3 оби нӯшокии сифати баланддошта маҳфуз аст. Ба таври дигар дар ин
пиряхҳо 52% захираи умумии оби нӯшокии тамоми Осиёи Марказӣ ҷамъ
шудааст. Аз ҳама калонтарин минтақаи пиряхии ҷумҳурӣ Помир буда,
масоҳати умумии онҳо ба 7100 км2 расида, дар якҷоягӣ нисбати тамоми
пиряхҳои минтақаи Қафқоз 3,5 баробар зиёд мебошанд. Дар Помир 16
пиряхи он дарозии бештар аз 15 км доранд. Яке аз калонтарин пиряхи
минтақаи кӯҳсори ҷаҳонӣ Федченко 75 км дарозӣ дошта, масоҳати он ба 907
км2 мерасад.
Минтақаи дуюми пиряхии ҷумҳурӣ ин қисмати кӯҳсори Ҳисору Олой
ва Зарафшон мебошад, ки масоҳати умумии пиряхҳои он ба 1500 км2 баробар
аст. Калонтарин пиряхи ин минтақа Зарафшон кариб 25 км дарозӣ дошта, дар
баландии аз 4200 то 5000 м воқеъ гардидааст.
Аз ҳудуди Тоҷикистон калонтарин дарёҳои Осиёи Марказӣ – Ому,
Панҷ, Вахш, Сир, Кофарниҳон, Зарафшон ва ғайра мегузаранд.
Ҳавзаи дарёи Ому аз ҳама бузургтарин дар минтақа буда, аксари дарёю
дарёчаҳои Тоҷикистон ба ин ҳавза тааллуқ доранд. Масоҳати ин ҳавза 227
ҳаз. км2 буда, сарҳади он дар шимол бо қаторкӯҳҳои Олою Туркистон, дар
шарқ бо кӯҳҳои Сарикӯл ва дар ҷануб то кӯҳҳои Ҳиндукуш мерасад. Дарозии
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умумии дарёи Ому ба 1262 км расида, серобии он назар ба дарёи Сир се
маротиба зиёд аст. Он аз ҷиҳати серобӣ ба дарёи калонтарини Африқо дарёи
Нил баробар мебошад. Вале ҳамагӣ дар ҳудуди Тоҷикистон аз 18 то 22% оби
ҳавзаи дарёи Ому истифода мешаваду халос. Боқимондаи он дар
ҷумҳурияҳои ҳамсоя сарф мешавад.
Умуман ҳамаи дарёҳое, ки аз ҳудуди Тоҷикистон мегузаранд (бо
назардошти дарёҳои сарҳадӣ) соле 72 км3 обро ташкил медиҳанд, ки ба сари
кас дар ҷумҳурӣ соле ба 12 ҳаз. м3 мерасад. Аз рӯи ин нишондиҳанда
Тоҷикистон дар байни давлатҳои СНГ яке аз ҷойҳои аввалинро соҳиб аст.
Захираҳои энергетикии Тоҷикистон дар ҳудудҳои мухталифи сатҳи он
баробар ҷойгир нашудаанд. Дар маҷмӯъ захираҳои гидроэгергетикии қисми
ҷануби Тоҷикистон мавқеи асосиро ишғол намуда, ба ин ҳудуд 62%
захираҳои умумӣ ва 27%-и дигари он ба дарёҳои Помир рост меоянд.
Захираҳои гидроэнергетикии дарёҳои Панҷ ва Вахш хело бузург буда, барои
сохтани нерӯгоҳҳои бузурги обии барқӣ дар ин дарёҳо аз назари иқтисодию
географӣ ниҳоят мувофиқ мебошанд.Зербунёди қаторкуҳҳое, ки маҷрои
дарёҳоро ташкил медиҳанд, аз ҷиҳати кӯҳӣ сахт ва мустаҳкам ташкил
ёфтаанд. Бинобар барои ба таври комплексӣ ва самарнок истифода бурдани
оби дарёҳо обанбори бузург сохта шудааст.
Оби захирашудаи обанборҳо ба воситаи каналҳо, худҷоришавии
нақбҳои обгузарон, дастгоҳҳои обкаш барои обёрии шаҳру деҳот, аз худ
намудани заминҳо (Данғара, Ёвон, Обикиик, Бешкент, Дилварзин) истифода
бурда мешаванд.
Дар солҳои 70-90-уми асри гузашта ин гуна иншоотҳои гидротехникӣ
хело зиёд сохта шудааанд, ки аз руи тавсифи техникию иқтисодӣ нодиртарин
иншоотҳо ба шумор мераванд. Аз ҷумла, обанбори Фарҳод, Қайроқум, (дар
дарёи Сир) Норак, Сарбанд, Миёна, Шаршар, Бойғозӣ, Сангтӯда I ва II (дар
дарёи Вахш). Дар оянда обанбори Роғун (дар дарёи Вахш), Ҷидда (дар дарёи
Қофарниҳон), Даштиҷум, Дарвоз, Куртговак, Рӯшон (дар дарёи Панҷ) ба
вуҷуд меоянд.
Дар нақшаи ояндаи дур, бо ёрии сохтани нақби оббарори қаторкӯҳи
Туркистон як қисми оби дарёи Зарафшонро барои обёрӣ намудани заминҳои
ноҳияи Ғончӣ, Истаравшан, Зафаробод истифода бурдан лозим меояд. Дар
ҳавзаи дарёҳои мавсимӣ, ки аз ҳисоби боришотҳо ғизо мегиранд, барои
обёрӣ ва пешгири намудани ҳодисаҳои сел якчанд обанборҳое сохта
шудаанд, ки аҳамияти маҳаллӣ доранд: Каттасой, Мӯъминобод, Селбур ва
ғайра.
Дар ҳудуди Тоҷикистон 1449 кӯлҳои хурду калони табиӣ, ки масоҳати
онҳо ба 705 км2 мерасад, мавҷуд аст, ки ҳар кадом хусусияти хоси табиӣ ва
пайдоиши худро доранд. Кӯлҳои табиӣ дар ҳудуди қаторкӯҳҳои Помир ва
Тоҷикистони Марказӣ (Зарафшону Ҳисор) ҷойгир шудаанд. Аз рӯи бузургии
масоҳат Қарокӯл, ки дар ҳудуди Помири Шарқӣ ҷойгир шудааст дар ҷои
аввал буда, масоҳати он 380 км2 ва чуқуриаш ба 240 м мерасад. Ин кӯл аз
рӯи хусусияттҳои пайдоиш ба кӯлҳои тектоникию пиряхӣ дохил мешавад.
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Кӯлҳои Сарез, Яшилкӯл ва қисми дигари кӯлҳо дар натиҷаи лағжишҳо,
кандашавии кӯҳпораҳо ва бандшудани маҷрои дарёҳо ба вуҷуд омадаанд.
Искандаркӯл ва гурӯҳи кӯлҳои Марғзор ба кулҳои зебоманзари қаторкуҳҳои
Зарафшону Ҳисор дохил буда, мавзеъҳои беҳтарини ташкили туризм ва
рекреатсияи ҷумҳурӣ ба шумор мераванд.
Ҳудуди кӯҳсори Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги яхбандиҳои
ҳозира буда, онҳо сарчашмаи асосии ғизогирии дарёҳо ва омили асосии зисту
зиндагӣ ва фаълояти сокинони Осиёи Марказӣ ба шумор мераванд.
Дар байни захираҳои биологӣ растаниҳои бешаҳои кӯҳсор мавқеи ба
худ хос доранд. Аҳамияти иқтисодӣ ва нақши бешазор дар ҳифзи муҳити
зист ниҳоят зиёд аст. Аз рӯи тадқиқоти иштирокчиёни экспедитсияи Тоҷику
Помир солҳои 30-уми асри гузашта, майдони умумии бешазори Тоҷикистон
1149,6 ҳаз. га ва ё 8% тамоми қаламрави онро ташкил медод. Дар байни
намуди дарахтони бешазор бештар арча (687 ҳаз. га), писта (261 ҳаз. га),
чормағз ва чинор (98 ҳаз. га), санҷид, буттаҳои кӯҳсор ва ғайра (96,6 ҳаз. га)
мавқеи асосиро ишғол мекарданд. Аз он замон инҷониб майдони бешазори
кишвар зиёд нашуда, баръакс хело кам гардид. Махсусан, дар солҳои ҷанги
шаҳрвандӣ ва бӯҳрони сӯзишворӣ-энергетикӣ майдони бешазори кӯҳсор
ниҳоят коҳиш ёфт. Ҳоло майдони умумии бешазор қариб 290 ҳаз. га ташкил
дода, вале аз намудҳои ҳархела (зиёда аз 200 намуд) хело бой аст ва аксар ба
таври амудӣ паҳн шудаанд. Қисми зиёди бешазори кӯҳӣ дар Тоҷикистони
Марказӣ ба самти нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор ва минбаъд то
нишебиҳои кӯҳҳои Олой, Пётри Як давом ёфта дар ҷанубу ғарбии
Тоҷикистон бошад, аксар дар доманаҳои кӯҳҳои Вахш, Ҳазрати Шоҳ ва
Дарвоз то баландиҳои 1000-2300 м паҳн гардидаанд.
Дар байни дарахтони бешазори кӯҳӣ аҳамияти иқтисодии анбӯҳ
арчазор на ин ки барои Тоҷикистон, балки барои тамоми Осиёи Марказӣ
ҳамчун танзимкунандаи захираҳои об ниҳоят калон аст. Ҳоло арчазор қариб
50% майдони бешазори кӯҳиро ишғол менамояд. Дар баробари мавқеи
зиддиэрозияи замин доштан, боз дарахти арча зеби кӯҳсор ва чӯби
аълосифатро дорост.
Дар шароити Тоҷикистон бешаи дарахтони писта ва чормағз низ
аҳамияти калон доранд. Дарахти писта дар кӯҳҳои пасту миёнаи ҷанубу
ғарбии Тоҷикистон дар баландиҳои аз 700 то 1200 м паҳн шудаанд. Майдони
умумии бешаи дарахтони писта зиёда аз 75 ҳазор га буда, ҳосилнокии меваи
он аз 30 то 50 сентнерро дар як гектар ташкил мекунад.
Ба ҳиссаи дарахти чормағз 20% майдони бешаи кӯҳсор рост меояд.
Майдони умумии дарахтзори чормағз ба 5,2 ҳаз. га расида, аҳамияти калони
иқтисодӣ дорад. Мағзи он ба таври васеъ дар саноати кондитерӣ истифода
шуда, аҳамияти табобатӣ низ дорад.
Дар байни дарахтони бешазор нақши бодом низ калон аст ва онҳо
ҳамагӣ 3,7% майдони умумии бешаи кӯҳсорро дар бар мегиранд. Дарахти
бодом бештар дар кӯҳсори Тоҷикистони ҷанубӣ дар баландиҳои аз 900 то
1700 м вомехӯрад.
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Бешазори кӯҳсор дар баробари мева, қисми зиёди он аҳамияти
доруворӣ, декоративӣ ва хӯрокаи ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагон
мебошанд. Дар байни дарахтон ва буттаю растаниҳои кӯҳсор бисёр намудҳои
эндемикӣ (хоси иқлими Тоҷикистон) мавҷуданд. Бинобар дар оянда ба
масъалаи зиёд намудани майдони бешазори кӯҳсор ва ҳифзи онҳо диққати
ҷиддӣ додан зарур аст.
Боби 4. Мавқеи иқтисодию географии Тоҷикистон
1. Ташаккул ёфтани қаламрави Тоҷикистон
Сарзамини Тоҷикистон дар ҳама давру замон бо табиату сарватҳои
бойи худ фарқ мекард. Беҳуда нест, ки ҳанӯз пеш аз мелод дар ҳудуди он
одамон аллакай ҳаёт ба сар мебурданд. Аз маълумотҳои бостоншиносӣ бар
меояд, ки ҳаёти инсон дар ин қаламрав аз палеолити миёна оғоз ёфтааст. Дар
ин диёри кӯҳанбунёд қадимтарин давлатҳои ғуломдорӣ Суғд ва Бохтар
ташаккул ёфтанд. Масоҳате, ки суғдиён ҳаёт ба сар мебурданд, водиҳои
дарёҳои Зарафшон, Қашқадарё ва қисман водии Фарғонаро дар бар
мегирифт. Маркази он шаҳри Мароқанд (ҳозира Самарқанд) буд. Қаламрави
Боҳтар водии Ҳисор, Вахш, Кӯлоб, Рашт, водии дарёи Ҷайҳун ва як қисми
шимолии Афғонистонро дар бар мегирифт. Маркази он дар шаҳри Бохтар
қарор дошт. Аҳолии ин сарзаминҳо ба деҳқонӣ, ҳунармандӣ ва савдо (дар
шаҳрҳо) машғул буданд. Дар ҳамсоягӣ бо бохтариҳо ва суғдҳо саққоиҳо
зиндагӣ мекарданд, ки ҳаёти бодиянишинӣ мегузарониданд. Саққоиҳо аз
қабилаҳои гуногун иборат буданд, ки аз онҳо қабилаи хомуваргҳо дар Помир
ва массагетҳо дар поёноби дарёи Ому маскун шуда буданд. Бо амри таърих
ин сарзаминҳо дар зери таъсири империя ва сулолаҳои гуногун гоҳе тараққӣ
меёфт ва гоҳе таназзул мекард. Дар асрҳои VI-IV пеш аз мелод Бохтар ва
Суғд ба ҳайати империяи ҳахоманишинҳо дохил шуданд.
Баъд аз тарафи Искандари Мақдунӣ шикаст хӯрдани империяи
ҳахоманишинҳо Бохтар ва Суғдро юнониҳо тасарруф карданд. Дар ин давра
дар натичаи ғоратгарӣ ва ҷабру ситами юнониҳо иқтисодиёти ин сарзаминҳо
ниҳоят таназзул ёфт.
Баъди вафоти Искандар ашрофони дарбор барои ҳокимият муборизаро
пурзӯр намуданд. Дар натиҷа империяи он ба якчанд қисм тақсим шуд.
Бохтар ва Суғд ба давлати нав таъсисёфтаи селевкидҳо дохил шуданд. Дар
ҳамон давра ҳокими Бохтар аз беқувватии селевкидҳо истифода бурда, худро
подшоҳ эълон намуд. Дар натиҷа давлати Юнону Бохтар ташкил ёфт. Ин
давлати навбунёд Суғдро ба зери тасарруфи худ даровард. Давлати Юнону
Бохтар ҳам дар натиҷаи муборизаҳои дохилӣ ва берунӣ низ таназзул ёфт ва
дере нагузашта барҳам хӯрд. Давлати Парфия, ки дар ҷанубии
Туркманистони ҳозира таъсис ёфта буд, то ибтидои асри III пеш аз мелод
арзи вуҷуд дошт. Баъди барҳам хӯрдани давлати Юнону Бохтар 5 қабилаҳое,
ки дар қисми шимолӣ маскан гирифта буданд, бо ҳам иттифоқ баста баъди
забт кардани давлати Юнону Бохтар ҳар яки онҳо сарзамини алоҳидаро
соҳиб шуд. Яке аз ҳокимони ин қабилаҳо ба бунёди давлати Кушониён асос
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гузошт, вале аз асри III сар карда, иқтидори он суст гардид. Давлати
Сосониён, ки дар вайронаҳои қисмати эронии давлати Парфия ташкил ёфта
буд, сарзаминҳои осиёимиёнагии Парфияро ба худ ҳамроҳ намуд. Дар асри
V-VI дар асоси иттифоқи қабилаҳои бодиянишин, давлати Эфталитҳо ташкил
ёфта, ки қаламрави он қисми асосии Осиёи Миёна аз ҷумла сарзамини
тоҷикон Бохтар ва Суғдро ба худ муттаҳид карда буд. Маркази он дар
Афғонистон шаҳри Бомиён қарор дошт. Баробари дар Шарқ ташкил ёфтани
давлати тозабунёди туркони хоқонӣ вазъияти байни онҳо тезутунд гардид.
Дере нагузашта туркҳои хоқонӣ аз низоъҳои дохилӣ ва ҳокимони маҳаллӣ
истифода бурда, солҳои 60-уми асри VI давлати Эфталитҳоро аз миён
бурданд. Дар натиҷа қаламрави давлати Эфталитҳоро тасарруф намуданд.
Дар муҳорибаи байни туркҳои хоқонӣ ва эфталитҳо давлати Сосониҳо
ҳамчун иттифоқчии туркҳо бар зидди эфталитҳо ҷангид. Бинобар он баъзе
вилоятҳои давлати эфталитҳо ба давлати Сосониҳо ҳамроҳ карда шуд. Дар
қаламрави Осиёи Миёна якчанд мулкҳои хурду калон ташкил ёфтанд. Аммо
ин мулкҳо дар алоҳидагӣ ба ҳуҷумҳои қабилаҳои бодиянишин, ки ҳар сари
чанд вақт рух медод, муқобилият карда наметавонистанд. Бинобар баъди
чанд мӯҳлат мулкҳои водии Зарафшон ва Қашқадарё ба атрофи ҳокимигарии
Самарқанд муттаҳид гардиданд, ки онро давлати Суғд номиданд. Ҳудудҳои
ҷанубии Тоҷикистон ва шимолии Афғонистон ба ҳайати иттиҳодияи
давлатии Тоҳиристон шомил гардиданд. Дар шимоли Тоҷикистони имрӯза
мулкҳои Истаравшан ва Шаҳристон вуҷуд доштанд. Дар ин вақт «роҳи
абрешим» аз қаламрави Тоҳиристон мегузашт. Ин роҳ мамлакати Чинро бо
мамлакатҳои Ғарб пайваст мекард. Дар байни онҳо тоҷирони Суғд миёнаравӣ
менамуданд. Дар ин вақт дар Суғд ва Тоҳиристон иқтисодиёт ва маданият
хело инкишоф ёфта буд.
Ҳуҷуми арабҳо ба Осиёи Миёна (асри VII-VIII) ба иқтисодиёт ва
маданияти ин давлатҳо зарбаи сахт расонид. Маданияти қадими Суғду
Бохтар ба дараҷае ҳароб гардид, ки ҳатто забони адабии суғдиро забони
адабии араб танг намуд. Аждодони гузаштаи мо ба зулми арабҳо сар
нафароварда, бар зидди онҳо муборизаро давом медоданд. Арабҳо аз ин ба
ҳарос омада, ба корҳои идоракунӣ ашрофзадагони маҳаллиро ҷалб намуданд.
Ин ба онҳо ёрдам накард, баракс барои халқҳои Осиёи Миёнаро аз истибдоди
арабҳо озод шудан замина тайёр намуд. Дар ин давра халқи тоҷик ба фишори
забони арабӣ нигоҳ накарда, забон ва маданияти худро нигоҳ дошт. Аммо
дар ин давр ҳам парокандагии халқи тоҷик ва қаламрави он дар мулкҳои
алоҳида давом мекард. Танҳо баъди ба сари ҳокимият омадани сулолаи
Сомониён ба ин парокандагӣ хотима дода шуд. Яъне дар асри IX ташкилёбӣ
ва муттаҳидшавии халқи тоҷик ҳамчун миллат дар доираи империяи
Сомониён ба амал омад, ки онро фарзанди неруманди тоҷик Исмоили
Сомонӣ ба ӯҳда дошт. Қаламрави империя аз биёбонҳои Осиёи Миёна то
халиҷи Форс ва аз ҳудуди Ҳиндустон то Бағдод доман паҳн карда буд. Дар ин
қаламрави бузург Сомониён системаи мураттаби давлатдориро бо
идоракунии мутамарказонида таҳсис доданд. Дар ин давра иқтисодиёт ва
маданият ба дараҷаи хело баланд инкишоф ёфта буд: бофандагӣ, кулолгарӣ,
https://bikhon.tj/

истеҳсоли ашёҳои металлӣ ва ҷой-ҷой истеҳсоли яроқ инкишоф ёфт. Шаҳрҳо
ба маркази ҳунармандӣ ва савдо табдил ёфта буданд. Ташакулёбии халқи
тоҷик ба анҷом расида, забони тоҷикӣ ба забони давлатӣ ва илмию адабӣ
табдил ёфт. Таъсири забони тоҷикӣ, илм ва фарҳанги тоҷикон дар миқёси
ҷаҳон мавқеи хоса пайдо кард. Сардафтари адабиёти тоҷику форс устод
Абуабдулло Рӯдакӣ, муаллифи «Шоҳнома»-и ҷовидонӣ Абулқосим
Фирдавсӣ, олими шӯҳрати ҷаҳонӣ Абуалӣ ибни Сино ва ғайра асарҳои
безаволи худро офариданд. Аммо империяи бузурги Сомониён дар натиҷаи
муноқишаҳои байни феодалҳою ҳукумати марказӣ, фитнагарии
намояндагони дарбору идораҳои давлатӣ, фишори заминдорони калон ва
ғайра ба он оварда расонд, ки империяи бузурги Сомониён суст гардид. Ин
фурсати мувофиқро истифода бурда, туркони Қарахонӣ ва Ғазнавӣ ба
империяи Сомониҳо соли 999 ҳуҷум карданд. Давлати Сомониҳо шикаст
хурд. Халқи тоҷик аз сари нав ба парокандашавӣ рӯ овард. Як қисми
қаламрави Тоҷикистони имрӯзаро ғазнавиён тасарруф намуданд. Дар ин
давра ба қаламрави Осиёи Миёна ва мулкҳои тоҷикнишин қабилаи гуногуни
туркзабон ба таври оммавӣ ворид гардиданд. Онҳо халқҳои маҳаллӣ аз
ҷумла тоҷиконро аз заминҳои аҷдодӣ танг карда мебароварданд. Вақте, ки
қабилаҳои бодиянишини турк ба мулкҳои тоҷикнишин ворид шуданд, шаҳр
ва деҳаҳои ободро медиданд. Онҳо ки чорводор буданд, бинобар дар
мавзеъҳои чарогоҳӣ ва дар ҷойҳое, ки чашма ва дарёчаҳо вуҷуд дошт маскун
мешуданд.
Дар асри XI бошад, қабилаҳои тоҷикони вилояти Ғурии Афғонистон
пуриқтидор гардида, барои васеъ намудани қаламрави худ ба вилоятҳои
ҳамсоя ҳуҷум мекарданд. Дар ибтидои асри XII сарвари Ғуриҳо Муҳаммади
Ғурӣ лашкар кашида, қисми шимолии Ҳиндустон ва як қисми Хуросонро
тасарруф намуд. Қисми ҷанубии Тоҷикистони имрӯза ба ҳайати давлати
Ғуриҳо дохил гардид.
Дар даҳсолаи якуми асри XIII ин давлати бузург рӯ ба таназзул оварда
пароканда мешавад. Солҳои 1220-1222 ба Осиёи Миёна муғулҳо, бо сарварии
Чингизхон ҳуҷум карда, қаламрави онро пурра забт намуданд. Сипас дар
солҳои 60-уми асри XIV аз қавми барлосҳои Шаҳри Сабз Темур арзи вуҷуд
намуд. Ӯ дар соли 1370 дар Мовароуннаҳр ҳокимиятро ба даст даровард. Дар
натиҷаи якчанд юришҳо давлати пуриқтидор барпо намуд. Пойтахти он
шаҳри Самарқанд буд. Тоҷикон дар ин давр дар мулкҳои худ ҳаёт ба сар
мебурданд. Забони тоҷикӣ дар замони темуриён забони давлатӣ буд. Дар ин
давра илму фарҳанг хеле пешрафт буд. Хусусан илми ситорашиносӣ, риёзӣ,
таърих, адабиёт, хаттотӣ, санъат ва ғайра инкишоф ёфт. Дар ибтидои асри
XVI қабилаҳои кӯчманчии ӯзбек аз дашту биёбонҳо бо пешвои худ
Шайбонихон аз муноқишаҳои дохилии Темуриҳо хабар ёфта, ба Осиёи
Миёна лашкар кашиданд. Дар як муддати кӯтоҳ Бухоро, Самарқанд,
Тошкент, ва сипас Ҳисор, Хуттал, Афғонистони Шимолӣ ва дертар Хоразмро
забт намуда,
ба мулки Ҳирот ворид шуданд. Пойтахти Темуриҳо
Самарқандро соли 1501 ва Ҳиротро соли 1507 ишғол намуданд. Дар ин вақт
Абдуллохон ҳама шаҳрҳои калони Осиёи Миёнаро ба даст мегирад. Ӯ соли
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1583 худро ҳоқон ва шаҳри Бухороро пойтахт эълон менамояд. Дар натиҷаи
муборизаи байни ворисони Шайбонихон ва вафоти Аблуллохон (с. 1598)
ҳокимият ба дасти сулолаи Аштархониҳо гузашт.
Дар охири асри XVII баъди Фарғона (хонигарии Қӯқанд) Бадахшон,
Хоразм ва Балх ҳам мустақил шуданд. Ба ҳамаи ин бенизомиҳо нигоҳ
накарда, дар мулкҳои тоҷикнишин ҳунармандӣ, адабиёт ва санъат инкишоф
ёфт. Дар асри XVI адибони маъруф Восифӣ, Ҳилолӣ, Биноӣ, Мушфиқӣ ва
дар асри XVII Сайидо, Бедил фаъолият намуданд.
Дар нимаи дуюми асри XVIII ва миёнаи асри XIX қаламрави аҳолии
тоҷикнишин ба қисмҳо тақсим гардид. Қисмати болооби Зарафшон, водии
Ҳисор, Кӯлоб, Қабодиён, Қаротегин, Дарвоз, Ғарбии Помир ба хонигарии
Бухоро, Исфара, Конибодом, Шарқии Помир ба хонигарии Қӯқанд ҳамроҳ
карда шуданд. Соли 1842 Ӯротеппа ба ҳайати хонигарии Бухоро, Хуҷанд ба
хонигарии Қӯқанд дохил карда шуданд. Дигар қисми тоҷикон дар баъзе
шаҳрҳои хонигарии Хева, Шимолии Афғонистон, Ҳиндустон ва Хуросон
монданд.
Дар солҳои 40-50 асри XIX ба Осиёи Миёна Россия сар даровард. Аз
аввалҳои солҳои 60-уми асри XIX сар карда, ҳуҷуми Россия ба Осиёи Миёна
пурзӯр гардид. Дар натиҷаи ин ҷангҳо Зирабулоқ, Катақӯрғон, Самарқанд,
Ургут, Панҷакент бо болооби Зарафшон, Ҷиззах, Истаравшану Хӯҷанд ва
баъдтар хонигарии Қӯқанд бо номи вилояти Фарғона ба Россия ҳамроҳ карда
шуд. Хонигарии Бухоро ва Хива қисми қаламравашонро аз даст дода, ба
вассали Россия табдил ёфтанд. Қаламрави тоҷикнишин мувофиқи тақсимоти
нави сиёсию маъмурие, ки Россия дар Осиёи Миёна гузаронида буд, дар
байни вилоятҳо тақсим карда шуданд. Шаҳри Конибодом ва Исфара ба
вилояти Фарғона, Хуҷанд, Истаравшан, Панҷакент, болооби Зарафшон,
Самарқанд ба вилояти Самарқанд дохил гардиданд. Дар натиҷаи шартномаи
байни Англия ва Россия соҳили дарёи Панҷ ба Афғонистон, Рӯшон, Шуғнон
ва як қисми Вахон ба амири Бухоро гузошт. Қисми шарқии Помир ба
мулкҳои тасарруфкардаи Россия ҳамроҳ карда шуд. Тақдири минбаъдаи
халқҳои Осиёи Миёна аз ҷумла ба ҳаракатҳои инқилобии Россия вобаста буд.
25 октябри соли 1917 дар Россия инқилоб ғалаба кард. Ин дар ноҳияҳое, ки
Россия тасарруф карда буд, такони сахт дод. Дар ноҳияҳои тоҷикнишин ба
зиддиётҳои берунию дохилӣ нигоҳ накарда, моҳи ноябри соли 1917 ва
миёнаи соли 1918 Ҳокимияти Советӣ дар Тоҷикистони Шимолӣ ва дар охири
соли 1918 дар Помир барқарор гардид. Қаламрави Тоҷикистони ҷанубӣ, ки
дар ҳайати аморати Бухоро буд, баъди гурехтани амир моҳи майи соли 1921
озод карда шуд. Ҳокимияти Советӣ ғалаба кард.
12 июни соли 1924 КМ РКП (б) дар бораи дар Осиёи Миёна
гузаронидани тақсимоти миллӣ қарор баровард. Дар асоси ин қарор дар
ҳайати РСС Ӯзбекистон Республикаи Автономии Тоҷикистон ташкил ёфт.
Қаламрави РАСС Тоҷикистон Душанбе, вилоятҳои Ғарм, Кӯлоб,
Қӯрғонтеппа, Сари Осиё, Ӯротеппа, Панҷакент ва Помирро дар бар
мегирифт. Пойтахти РАСС Тоҷикистон Душанбе шуд. Ноҳияҳои Хуҷанд,
Нов, Исфара, Конибодом ба ҳайати Ӯзбекистон монд. Ҳамин тавр РАСС
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Тоҷикистон таъсис ёфт. Сентябри соли 1929 ин ноҳияҳо ба РАСС
Тоҷикистон бозгардонида шуд. 16 октябри соли 1929 съезди сеюми
фавқулоддаи Тоҷикистон дар бораи ба республикаи иттифоқӣ табдил додани
РАСС Тоҷикистон Декларатсия қабул кард. Сипас, Тоҷикистон ба ҳайати
СССР дохил гардид.
2. Тоҷикистон дар давраи истиқлолияти миллӣ
Тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 давлати соҳибистиқлол эълон гардид.
Баъди ҷанги шаҳрвандӣ ва ваҳдати Тоҷикистон (27 июни соли 1997) роҳи
бунёд намудани давлати миллӣ, ҳуқуқбунёди демократӣ, шаҳрвандӣ,
тамоили иҷтимоӣ доштани иқтисодиёти бозаргониро пеш гирифтааст. Барои
амалӣ гардидани ин мақсад пеш аз ҳама бунёд ва таҳким бахшидани давлати
мустақил зарур буд. Ин масъала дар асоси омӯзиш бо назардошти таҷрибаи
ҷаҳонӣ ба таври демократӣ ҳаллу фасл карда шуд. Дар асоси интихоботи
умумихалқии тирамоҳи соли 1991 президенти мамлакат интихоб гардид. Дар
ҳудуди ҳамин сол ба тариқи раъйпурсии умумӣ ба Сарқонуни ҷумҳурӣ
тағйирот ва иловаҳо ворид карда шуд. Баҳори соли 2000 парламенти нави
касбӣ интихоб гардид. Асосҳои низоми роҳбарии давлатӣ мувофиқи талаботи
замон ва инкишофи демократия ба танзим дароварда шуд. Барои идора ва
роҳбарӣ намудани соҳаҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ Вазорат ва
Кумитаҳои давлатӣ ташкил ёфтанд. Дар як вақт сохтори сиёсию маъмурӣ
такмил ва тағйир дода шуд. Собиқ вилоятҳои Кӯлоб ва Қурғонтеппа ба
ҳайати вилояти Хатлон ворид гардиданд.
Дар ин давра вилояти Ленинобод номи вилояти Суғдро гирифт. Ҳамин
тариқ, ҳоло дар ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон вилоятҳои Суғд, Хатлон,
ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти худмухтори Бадахшон таъсис ёфтанд ва
дар харитаи сиёсию маъмурии мамлакат ҷой дода шуданд.
Худуди давлатӣ низ, ки бо мамлакатҳои ҳамсоя Хитой (соли 1894 бо
қаторкӯҳи Сари Кӯл) ва Афғонистон (соли 1895 бо дарёи Панҷ) аз сари нав
аниқ карда шуд. Тақсимоти маъмурию сарҳадии Тоҷикистон ҳоло бо
мамлакатҳои ҳамшафат Ӯзбекистон ва Қирғизистон пурра ҳалли худро
наёфтааст.
3. Вазъияти кунунии иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон
Пас аз барҳам хӯрдани Ҳокимияти Шӯравӣ ва ба даст овардани
истиқлолият Тоҷикистон ба душвориҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ рӯ ба рӯ гардид.
Ихтилофҳои дохилӣ мамлакатро ба бӯҳрони иқтисодӣ дучор намуд. Он ҳама
соҳаҳои хоҷагии халқро фаро гирифт. Пастравии истеҳсолот дар саноат
бештар ҳис карда мешуд. Ин ғайр аз ихтилофҳои дохилӣ сабабҳои объективӣ
ҳам дошт. Корхонаҳои саноатӣ тахассусгардонидаи ҷумҳурӣ, ки дар
алоқамандӣ бо корхонаҳои саноатӣ собиқ ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шӯравӣ
пайваста амал мекарданд, аз он маҳрум гардиданд. Дар натиҷаи ҷумҳуриро
тарк намудани аҳолии русзабон миқдори мутахассисон ниҳоят кам
гардиданд. Дар чунин шароити вазнин ҷумҳурӣ ба мисли дигар ҷумҳуриҳои
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собиқ Шӯравӣ ҳамчун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҷараёни умумиҷаҳонии
иқтисодӣ мустақилона пайваст гардидан кӯшиш намуд. Барои амалӣ
гардидани ин мақсади судманду муҳим, ки ба баланд бардоштани иқтидори
иқтисодӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ мадад мерасонд, баъди
чанд муддат Ҳукумати Тоҷикистон барномаи рушди иқтисодӣ қабул кард.
Дар ин барнома самтҳои асосии инкишофи иқтисодиёти мамлакат пешбинӣ
карда шудааст. Самтҳои асосии барномаро ҳалли масъалаҳои зерин ташкил
менамояд:
1. Таъмин намудани мустақилияти иқтисодӣ, аз ҷумла энергетикӣ ва
озуқаворӣ;
2. Баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ;3. Амалӣ гардонидани барномаи иҷтимоӣ дар асоси паст намудани
сатҳи камбизоатӣ;
4. Азнавсозии таркиби иқтисодиёт бо назардошти талаботи нави
иқтисодию иҷтимоӣ;
5. Бо суръат инкишоф додани соҳаи кишоварзию агросаноатӣ аз нигоҳи
таъмин намудани бехатарии озуқавории мамлакат;
6. Ривоҷ ва равнақ додани муносибатҳои бозоргонӣ ва соҳибкорӣ;
7. Барои пешрафти иқтисодиёти мамлакат бештар ҷалб намудани
инвеститсияи хориҷӣ.
Дар асоси барномаи мазкур бисёр корхонаҳои хурду миёнаи саноатӣ
хусусӣ гардонида шуданд. Дар хоҷагии қишлоқ колхоз ва совхозҳо ба
хоҷагиҳои деҳқонӣ ва фермерӣ табдил дода, душвориҳое, ки ба тағйир
додани сохтори гузашта вобаста аст, бартараф шуда истодааст.
Яке аз масъалаҳое, ки бояд бе таъхир ҳалли худро ёбад, ин аз тамоили
ашёи хомӣ дошта баровардани иқтисодиёт мебошад. Барои ин Тоҷикистон
захираҳои табиӣ ва меҳнатии кофӣ дорад. Истифодаи ин сарватҳо барои
инкишофи минбаъдаи иқтисодӣ ҳушёрии сиёсӣ, ягонагии халқ, дар рушди
иқтисодӣ фаъолона иштирок намудани тамоми табақаҳои ҷамъият ва бештар
ҷалб намудани маблағгузории хориҷӣ, ҳамгироии бозори ҷаҳонӣ, баромадан
аз бумбасти коммуникатсиониро талаб менамояд. Ҳамаи ин нақша ва
чорабиниҳои давлат барои баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии халқ
равона карда шудааст. Дар ҳалли он нақши асосиро соҳаи саноат мебозад.
Таъмин намудани сатҳи баланди зиндагии халқ, мустақилияти иқтисодӣ ва
ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ бе саноати инкишофёфта ғайри имкон аст. Дар
замони Ҳокимияти Шӯравӣ саноат дар таркиби хоҷагии халқи ҷумҳурӣ
мавқеи асосиро ишғол мекард.
Тоҷикистон дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ ба қатори ҷумҳуриҳои
саноатию аграрӣ дохил мешуд. Дар қаламрави он зиёда аз 90 соҳаҳои хурду
калон амал мекард. Ҳоло соҳаҳои асосии саноатро саноати сабук, фузулоти
ранга, саноати кӯҳию истихроҷи маъдан, кимиёвӣ, машинасозӣ, хӯрокворӣ,
истеҳсоли маҳсулоти сохтмон, коркарди сангҳои қиматбаҳо ва ғайра ташкил
менамояд. Инкишофи минбаъдаи саноат дар як вақт тадқиқи сарватҳои
табиӣ, истифодаи оқилонаи он, таҷҳизонидани корхонаҳо бо таҷҳизоти
ҳозиразамон, барқарор намудани ҳамгироии онҳо ба корхонаҳои қаробати
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истеҳсолӣ доштаи собиқ ҷумҳуриҳои Шӯравӣ ва дигар мамлакатҳои
бурунмарзиро талаб менамояд. Дар ҳалли инкишофи саноат сарватҳои табиӣ
ва захираи зиёди он аз ҷумла сарватҳои энергетикӣ ва маъданӣ мусоидат
менамояд. Дар ин замина нерӯгоҳҳои мавҷудаи барқии обӣ аз нав
таҷҳизонида як қатор истгоҳҳои нав сохта мешаванд. Ин барои истеҳсолу
коркарди маъдан, бунёди корхонаҳои нави маъдантозакунӣ, инкишофи васеи
соҳаҳои дигари саноат, хоҷагии қишлоқ ва нақлиёт мусоидат менамояд.
Ҳамаи ин дараҷаи иқтисодиёти мамлакатро баланд бардошта барои аҳолии
мамлакат сатҳи баланди зиндагиро таъмин менамояд.
Боби 5. Аҳолӣ ва захираҳои меҳнатӣ
1. Пайдоиш ва географияи сокиншавии
гузаштагони халқи тоҷик
Инсоният дар рӯи Замин таърихи ниҳоят тӯлониро аз сар гузаронида
аст. Омӯзиши он нишон медиҳад, ки дар ин раванд мушкилотҳое ба миён
омаданд, ки то ин дам ҳалли пурраи худро наёфтанд. Яке аз чунин
мушкилотҳо масъалаи пайдоиш ва маскуншавии қавму халқҳои ориёӣ
мебошад. Халқи тоҷик, ки яке аз ворисон ва давомдиҳандагони мероси
оламшумули ин қавми қадимтарини инсонӣ ба ҳисоб меравад, дар омӯзиши
ин масъала бештар таваҷҷӯҳ дорад. Ин омӯзиш аз нигоҳи нажодӣ не, чи
тавре, ки баъзе ашхосони ғаразноки бурунмарзӣ мефаҳманд, балки аз нигоҳи
илмӣ баррасӣ карда мешавад.
Халқи мо баъди истиқлолият ба даст даровардан мегӯяд: Президенти
мамлакат Эмомалӣ Раҳмон пурра ҳақ дорад, ки фаҳмад: «Аҷдоди мо киҳо
буданд? Аз куҷо ба зиндагӣ шурӯъ кардаанд? Чӣ тавр давлат сохтанду
давлатдорӣ кардаанд? Бо чӣ роҳу дастуре ба илму адабиёти оламшумул пай
гузоштаанд? Дар таърихи башарият чӣ мақому поя дорад? Маҳз ҳамин
саволҳо моро водор менамояд, ки ба хотири оянда, гузаштаи худро омӯзем».
Ба ин хотир мо тасмим гирифтем, ки азбаски баромади тоҷикон ва рушду
камоли он бевосита ба таърихи ташаккулёбии қавми ориёӣ зич вобаста аст,
дар ҳалли ин масъала мавзӯи гузориш қарор диҳем. Мафҳуми ориёро олими
Юнони Қадим Эратосфен барои ифодаи қисми шарқии суфакӯҳи Эрон
истифода бурдааст. Аз ҳафт музофоте, ки дар ин қисми Эрон вуҷуд доштанд,
танҳо яктои онро ориё мегуфтанд. Тадқиқотҳои минбаъда нишон дод, ки
«ориёнҳо», номи тоифаҳои қадими ҳиндуэронист, ки аз ҷиҳати баромадашон,
бо калимаи эронии қадим «ачуа», ҳиндуи қадим «aruah», порсии қадим
«ariya» авесто «arya» вобаста аст … Калимаи ҳозираи эронӣ ба маънои
таърихиаш аз калимаи эронии қадим «airyaham» пайдо шудааст, ва дар
забони ҳозираи тоҷикӣ шакли «эрон» ва форсӣ «iran»-ро гирифтааст.
Бояд гуфт, ки аз гузаштаи пеш аз мелодии қавми ориёӣ маводу
маълумоти амиқ надорем. Бинобар он, дар боби макон ва пайдоиши онҳо дар
байни олимон фикри ягона вуҷуд надорад. Аз ҷумла дар «Авасто» омадааст,
ки қавми ориёӣ дар маконе зиндагонӣ ба сар мебурданд, ки онро «Арияна
васча» мегуфтанд. Дар китоби Ведаҳою ҳиндуҳо «ориё варта» меномиданд.
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Аммо ин сарзамин дар куҷо воқеъ гардидааст, дар байни олимон ақидаҳои
мухталиф вуҷуд дорад.
Як зумра олимон макони ориёи ибтидоиро дар қаламрави Аврупо
дигаре дар қаламрави Осиё ва баъзе аз онҳо дар қаламрави Помир воқеъ буд,
мегӯянд. Ба ғайр аз ин дар байни олимон ғояе мавҷуд аст, ки «Арияна веча»
дар наздикии қутби Шумолӣ вуҷуд дошт. Ба қатори ин ғояҳо дар адабиёти
муосир фикре ҳаст, ки ориёиҳо қавми заминӣ нестанд, онҳо аз коинот ба
замин омаданд. Дар ин бора асари Ю.А.Кравчук «С неба на землю» (Арии
18.04.2006) ба таври васеъ маълумот дода шудааст. Мувофиқи ин ақида
ориёиҳо аз коинот дар нимҷазираи Скандинавия, соҳилҳои баҳри Балтика,
резишгоҳи дарёи Элба, Дунай ва манотиқи кӯҳҳои Балкани ҳозира фурӯд
омаданд, аз он ҷо оҳиста ба самти Шарқ ва Ҷанубу Шарқ ҳаракат карда,
билохир ба суфакӯҳи Эрон, Ҳиндустон ва қаламрави Осиёи Марказӣ ворид
гардиданд. Дар натиҷаи ҳодиса амалиёту ҳаракатҳои минбаъда қавми
ориёиҳо оҳиста-оҳиста қариб тамоми Аврупо ва қисман дар Осиё маскун
шуданд. Дар Аврупо ва Осиё марказҳои тамаддуни ориёниро бунёд
намуданд. Чӣ тавре, ки мебинем оид ба масъалаи пайдоиш ва маскуншавии
ориёниҳо фарзияҳои гуногунақида вуҷуд доранд. «Вале аз ин чунин
барнамеояд, -мегӯяд Бобоҷон Ғафуров, - ки барои ҳалли муаммои ориёӣ ягон
асоси боварибахш набошад. Баръакс маълумот ва мадракҳои илмии ба
дастомада ва натиҷаи тадқиқи объективонаи бисёр олимон имконият
медиҳанд, ки аз як тараф, баъзе назарияҳои беасоси дар боло тавсифшударо
рад кунем ва аз тарафи дигар як қатор фикру ақидаҳои комилан
эътимодбахшро қабул ва эътироф намоем». Ин фикри худро Бобоҷон
Ғафуров дар асари «Тоҷикон» тақвия дода менависад, ки «Ҳеҷ шубҳа нест,
ки ин тоифаҳои гурӯҳи эронӣ аз шимол аз сарзамини Осиёи Миёна баромада,
ба сӯи кишварҳои ҷануб ҳаракат кардаанд».
Инак чуноне ки мебинем, маълумоти бостонӣ ва ҳам далелҳои
таърихию забоншиносӣ, аз сарзамини Осиёи Миёна ба тарафҳои Ҷануб ва
Ҳиндустон, Афғонистон ва зоҳиран ба Эрон ва нуфуз кардани гурӯҳҳои
мухталифи ориёӣ (аввалҳо аксари ҳиндуориё, баъдтар эронӣ)-ро исбот
менамоянд. Ҳамаи ин бори дигар, тасдиқ мекунад, ки Осиёи Миёна бо
ноҳияҳои ҳамҷавори худ қадимтарин маҳалли иқомати тоифаҳои ҳиндуэронӣ
ва маркази асосии паҳншавии онҳо будааст. Ҳамон тоифаҳои эроние, ки дар
Осиёи Миёна монданд, ниёгони аҳолии аслии Осиёи Миёна аз оғози аҳди
таърих то аввалҳои асри миёна ҳисоб меёбанд. Ба ин тоифаҳо пеш аз ҳама
бохтариҳо, суғдҳо, хоразмиҳо, сакоиҳо ва ғайра дохил мешаванд. Дар асоси
ин халқиятҳо ва қалб аз ҳама, бохтариҳо ва суғдҳо дар марҳалаи аввали асри
миёна халқи тоҷик ташаккул ёфт. Ин ақида дар мақолаи Эмомалӣ Раҳмон
«Густариши давлатдорӣ ва тамаддуни ориёӣ дар аҳди Ҳахоманишинҳо»
чунин таъкид шудааст: «Маводи таърихӣ ва дастовардҳои навини илмӣ
шаҳодат медиҳанд, ки доираи ташаккули халқи тоҷик сарзамини
паҳноварест, ки дар маркази олами ориённажодону ориёнтаборон воқеъ буда,
дар аҳди бостон бо номи умумии ориёно ва сипас Бохтару Суғд машҳур
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гаштааст. Дар ин сарзамин мардумоне мезистанд, ки худро ориёӣ
меномиданд».
Дар бораи муҳоҷират ва географияи маскуншавии онҳо аз ҷумла
ориёиҳои эронию ҳиндӣ ҳам ақидаҳои мухталиф вуҷуд доранд. Аз ҳама
маъмӯлтаринаш он аст, ки ориёиҳои эронӣ ва ҳиндӣ вақте ки дар қаламрави
Осиёи Марказӣ зиндагӣ мекарданд забон ва мазҳаби ягона доштанд. Онҳо
ҳодиса ва объектҳои маъмӯли табииро парастиш мекарданд. Аз ҷумла, ба
хуршед, моҳ, осмон, раъд, барқ, оташ, об, ҳайвонот ва ғайра саҷда мекарданд
ва ҳар яки он мутобиқ ба Худо буданд, ки онро «дашво», яъне арвоҳи нуронӣ
ва ё парвардигор меномиданд.
Баъди ба Осиёи Марказӣ муҳоҷират кардани ориёиҳо дар забон ва
мазҳаби ориёиҳои эронӣ ва ҳиндӣ тағйиротҳо ба миён омад. Мувофиқи
ақидаи бостоншиносон дар нимаи аввали ҳазорсолаи 2-ми пеш аз мелод дар
натиҷаи аз ватани аслиашон муҳоҷират кардани ориёни қадим ба ду шоха
ҷудо шуда, як шохаи он ба тарафи Ҳиндустон, шохаи дигараш ба тарафи
Эрон раҳсипор гардиданд.
Онҳо минбаъд нисбат ба забонҳояшон истилоҳҳои ориёнӣ (ҳинду) ва
эрониро гирифтанд. Таърихи ҳақиқии ин ду миллат – ҳинду эрон аз ҳамон
замоне оғоз меёбад, ки ин ду қавми ориёӣ ба сарзамини ҷадиди худ
Ҳиндустон ва Эрон ворид шуданд. Забонҳои онҳо бо мурури вақту замон ба
гурӯҳҳо тақсим шуданд. «Забонҳои ҳиндии роҷеъ ба Ҳиндустон, Сейлон,
Непал ва Покистонию Эрони дар Эрон, Афғонистон, Осиёи Марказӣ, Ироқ,
Туркия маъмӯл буда, ба гурӯҳи забонҳои ҳиндуэронӣ шомил мебошанд.
Дар рафти муҳоҷирате, ки ҳазораи 2-ми пеш аз мелод ҷараён гирифта
буд, дар замони салтанати хиксусҳо аз Эрон пешрафти азиме ба тарафи
мағриб кардаанд ва баъзе аз онҳо аморатнишиниҳое бо номи худ дар
Байнаннаҳрайн, Сурия ва Фаластин таъсис карданд…
Дар ҳамон замон сарзамини Эрон дар тасарруфи ориёниҳо буд, ки ба
қабоиле чанд тақсим мешуданд. Бинобар катибаҳои Дариюш, ки бо навиштаи
Ҳеродот мутобиқат дорад ва баъзе аз онҳо дар «Авесто» низ омада ба таври
зайл аст:
1. Модҳо дар ғарбии Эрон.
2. Порсҳо дар ҷанубии Эрон.
3. Хадикониён дар Астаробод.
4. Портҳо дар Хуросон.
5. Ориёниҳо дар муҷовирати рӯди Орису (Харируд)
6. Дрончиён дар ғарбии Афғонистон, ки сарзамини онҳо то Сиистон
(Заранг дар катибаҳои Дориюш) мумтад буд.
7. Орохутиён дар ноҳияи рӯди Хилманд ва шохоби он дар атрофи
Қандаҳор.
8. Бохтариён дар доманакӯҳои шимолии Ҳиндукуш то канори Ҷайҳун,
ки маркази он Балхи ҳозира буд.
9. Суғдиён дар ноҳияи кӯҳистони миёни Ҷайҳун ва Сайҳун.
10. Хоразмиён дар ноҳияи васеъи Хоразм.
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11. Марғиён дар канори рӯди Маргус (Маргоб), ки бештар дар воҳаи
Марв сокин буданд.
12. Сагожитиён дар Заргеси Шарқӣ.
Бояд хотирнишон намуд, ки аз рӯи ақидаи баъзе бостоншиносон дар
ҳазораи 2-юми қабл аз мелод «тоифаҳои эронӣ ё қисми онҳо дар ҷанубу
шарқии Аврупо умр ба сар бурданд. Дар ин давра як гурӯҳи қабилаҳои ориёӣ
дар шимоли Баҳри Сиёҳ, Хазар (Каспий) ва ҷануби Россия низ зиндагӣ
мекарданд. Ҳамин тавр аз қабилаҳои ориёи онҳое, ки ба ҷануб раҳсипар шуда
буданд, қисме дар Ҳиндустон ва қисме дар Эрон маскан гирифтанд. Онҳое,
ки сӯи Ғарб ҳаракат карда буданд, дар тамоми Аврупо паҳн гашта, то
Ирландия расиданд. Имрӯз ин мардумро ба унвонҳои ҳиндуориёӣ ё
ҳиндуэронӣ ё ҳиндуаврупоӣ ном мебаранд. Асоси онҳоро забони ибтидоии
ориёниҳо ташкил менамоянд. Дар ибтидо дар масъалаи омӯзиши ин гурӯҳи
забонҳо ва ба ҳам монандию наздикии онҳо олимони Германия машғул
буданд. Аз ҷумла, ин оилаи забонҳоро олим немис Фридрих Шлегел оилаи
забонҳои ҳиндуолмонӣ номидааст. Фрас Бонн ва олимони англис бошанд,
оилаи ҳиндуаврупоӣ ва олимони франсавӣ бевосита ориёнҳо номгузорӣ
карданд. Қатъи назар, аз ин номгузориҳои гуногун онҳоро як забони мабдаъ
ба худ муттаҳид менамояд, ки онро ориёӣ ва халқҳое, ки забонашон ба ин
забони қадим қаробат доранд, халқҳои ориёи мегӯянд. Дар давраҳои таърихи
замони муосир онҳо қариб дар тамоми Аврупо, Осиёи Пеш, Кавказ, Эрон,
Осиёи Марказӣ, Ҳиндустон ва ғайра паҳн шуданд. Баъдтар дар Сибир,
Америкаи Шимолӣ ва Ҷанубӣ, Африка, Австралия ва Полинезия нуфуз пайдо
намуданд.
2. Миқдори аҳолӣ ва сокиншавии он
Тоҷикистон дар байни мамлакатҳои Осиёи Миёна аз ҷиҳати шумораи
аҳолӣ пас аз Ӯзбекистон ҷои дуюмро ишғол менамояд. Дар афзоиши он
вазъияти демографӣ ва анъанаҳои миллӣ мусоидат менамояд. Вазъияти
демографиро дараҷаи таваллуд, фавт, никоҳ ва талоқ муайян менамояд.
Андозаи мутлақи фарқи байни шумораи таваллудшудагон ва фавтидагонро
(дар муддати муайяни вақт) афзоиши табиии аҳолӣ мегӯянд. Вобаста ба каму
беш гардидани таносуби ин ҳодисаҳо андозаи он метавонад мусбӣ ва ё манфӣ
шавад. Асоси афзоиши табииро таҷдиди (такрортаваллудкунӣ) аҳолӣ
мегӯянд. Таҷдиди аҳолӣ ин як ҷараёни мунтазами бе фосила такроршаванда
мебошад. Дар натиҷа ивазшавии насл ба вуҷуд меояд. Афзоиши табиӣ
вазъияти демографиро муайян намояд. Вазъияти демографӣ чор равишро дар
бар мегирад: таваллуд, фавт, ақти никоҳ ва талоқ. Аз ин нишондиҳандаҳои
демографӣ таваллуд ва фавтро мавриди омӯзиш қарор медиҳем, ки афзоиши
табиии аҳолӣ бевосита ба он вобаста мебошад. Аз ин нигоҳ демографҳо се
намуди таърихии таҷдиди аҳолиро фарқ менамояд: қадимӣ, анъанавӣ,
муосир. Таҷдиди қадимӣ барои давраҳои ибтидои ҷамъияти инсонӣ хос
мебошад. Асоси иқтисодии он давраро хоҷагии азхудкунӣ ташкил менамуд.
Онҳо аз ҳисоби аз худ намудани неъматҳои табиат зиндагӣ ба сар мебурданд.
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Касби асосии онҳо шикорчигӣ, моҳидорӣ ва чинда, ғун кардани мева ва
лундакҳои наботот ва дарахтон буд.
Инсон хӯроквориро аз табиат мегирифт, аммо барои афзун намудани
он ғамхорӣ намекард. Афзоиши аҳолӣ ба имконияти хӯрокаи табиӣ маҳдуд
карда мешуд. Дар ин давра таваллуд тақрибан ба фавт баробар буд.
Равиши анъанавии афзоиши табиии аҳолӣ бо ташаккулёбии хоҷагӣ ва
иқтисодиёти аграрӣ вобаста буд. Дар ин давр инсон аз рӯи анъанаи
гузаштагони худ амал ва зиндагӣ мекард.
Табиӣ аст, ки дар ин шароит дар бораи танзими оила сухан намерафт.
Барои ин равиши таҷдиди аҳолӣ дараҷаи баланди таваллуд ва фавт хос буд.
Хусусан кӯдакони навзод бештар фавт меёфтанд.
Равиши муосири таҷдиди аҳолӣ ба хусусияти индустриалӣ пайдо
кардани иқтисодиёт, зиёд шудани миқдори шаҳрҳо, ба миён омадани тарзи
зиндагии шаҳрӣ ва ба соҳаҳои гуногуни хоҷагӣ вобаста будани аҳолӣ вобаста
мебошад. Чунин ҷамъият одамро водор менамояд, ки ба ҷараёни таҷдиди
аҳолӣ шуурона назар афканад. Дар натиҷа дар ҷамъият зарурияти танзими
оила ба яке масъалаҳои ҳалталаби рӯз табдил ёфт. Ҳар оила мустақилона
муайян менамояд, ки чандто фарзанд дошта бошанд. Барои ин равиш кам
будани фавти кӯдакон хос мебошад. Ин пешравии илми тиб инкишофи соҳаи
тандурустӣ, беҳтар гардидани шароити зиндагӣ, барои тағйир ёфтани назари
аҳолӣ нисбат ба касалӣ ва тарзи ҳаёти худ вобаста мебошад.
Шумораи аҳолии Тоҷикистон то 1 январи соли 2008 ба 7,4 млн. нафар
мерасид. Ҳоло аз рӯи миқдори умумии аҳолӣ Тоҷикистон дар миқёси Осиёи
Миёна ҷои дуюмро ишғол мекунад (ҷадвали 1).
Ҷадвали 1
Афзоиши шумораи аҳолии Тоҷикистон
дар солҳои 1959-2009
Солҳо
1959
1970
1979
1989
2000
2008

Миқдори аҳолӣ
ҳаз. нафар
1978,8
2898,3
3806,2
5042,6
6127,5
7373,8

Аз он ҷумла
Аҳолии шаҳр
Аҳолии деҳот
641,6
1337,2
1073,5
1824,8
1315,8
2490,4
1655,1
3437,5
1626,3
4501,2
1941,3
5432,5

Тоҷикистон дар равиши дуюми таҷдиди аҳолӣ қарор дорад. Барои
аҳолии он дараҷаи баланди афзоиши хос аст. То ба даст овардани
истиқлолият таваллуд бар ҳар 1000 нафар аҳолӣ аз 27 то 28-29 нафарро
ташкил мекард. Аммо ин нишондод дар натиҷаи ҷанги шаҳрвандӣ ва
душвориҳои дохилӣ, паст рафтани сатҳи зиндагӣ, коҳиш ёфта, ҳимояи
саломатӣ ва хизматрасонии тиббӣ паст рафт. Дар соли 1999 он то 14,4 ба
1000 нафар поён рафт. Ҳоло шумораи аҳолии ҷумҳурӣ зиёда аз 7,4
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миллионро ташкил менамояд, ки аз он 73,8 фоиз дар деҳот зиндагӣ мекунад.
Шумораи таваллудшудагон ба 1000 нафар аҳолӣ 27,9 ва афзоиши табиии он
23,5 нафарро ташкил менамояд. Ин ба теъдоди оилаҳо таъсири калон дорад.
Дар айни замон теъдоди миёнаи оилаҳо зиёда аз 7,1 нафар ва дар деҳот 7,6
нафарро ташкил менамояд. Дар таркиби синну соли аъзоёни оилаҳо шахсони
то синни 15 сола бартарӣ дорад. Мувофиқи баҳисобгирии оморӣ аҳолии то
синни 15 сола 45 фоизи шумораи умумии онро ташкил менамояд. Ин
ҷавонии миллати кӯҳанбунёди моро нишон медиҳад. Дар таркиби ҷинсии
аҳолӣ тафовути зиёди миқдорӣ дида намешавад. Мардон 50,3 ва занон 49,7
фоизи шумораи умумии аҳолиро ташкил менамоянд.
Тоҷикон қадимтарин сокинони ин сарзамин мебошанд. Дар таркиби
миллӣ аҳолии ҷумҳурӣ аксариятро ташкил менамояд. Ҳоло 81,4 фоизи
аҳолиро тоҷикон, 15,1 фоиз ӯзбекон, 0,4 фоиз русҳо, 1,1 фоиз қирғизҳо, 1,8
фоиз қазоқҳо, туркменҳо ва боқӣ қавму миллатҳои хурд ташкил мекунанд.
Тоҷикон дар ҳама қаламрави ҷумҳурӣ маскун шудаанд. Як гурӯҳи хурди
онҳо дар дараҳои баландкӯҳ ҳаёт ба сар мебаранд, ки онҳо забони қадимии
худро нигоҳ доштанд. Ба ин гурӯҳ ваҳониҳо, ишкошимиҳо, шуғнону
рӯшониҳо, язғуломиҳо дохил мешаванд. Забони маҳаллии онҳо боқимондаи
саккоиҳо мебошад. Яғонибиҳои водии Зарафшон то ҳол бо диалекти забони
суғдӣ бо якдигар гуфтугӯ мекунанд, ки як қисми гузаштагони тоҷикон то
Осиёи Миёнаро тасарруф намудани арабҳо (то асрҳои VIII-X) бо он забон
сухан мегуфтанд ва асарҳо эҷод менамуданд. Тоҷикон хусусан дар қисми
кӯҳии ҷумҳурӣ бартарӣ дорад. Чунин ҷойгиршавӣ сабаб дорад. Дар натиҷаи
ҳуҷуми тоифаҳои гуногуни аҷнабиён хусусан қабилаҳои бодиянишини турку
муғул тоҷиконро аз ҳамвориҳои водии Зарафшон, Фарғона ва дигар
мавзеъҳои Осиёи Миёна танг карда бароварданд. Онҳо маҷбур шуданд, ки
дар дараҳои қаторкӯҳҳои Туркистон, Зарафшон, Ҳисор, Қаротегин, Дарвоз ва
Помир маскан кунанд. Дар шаҳрҳои ҷумҳурӣ ҳам тоҷикон аксариятро
ташкил менамоянд.
Дар давраи Шӯравӣ дар натиҷаи обёрӣ кардани даштҳои хушк як
қисми аҳолии Кӯҳистон ба водии Вахш, дашти Марғедар, Мала, Гурусна ва
Далварзин кӯчонида шуданд.
Ӯзбекҳо дар Тоҷикистони шимолӣ ва ҷанубӣ дар қисми ҳамвории
водиҳо ҷойгир шуданд. Миқдори муайяни онҳо дар шаҳрҳо ҳам зиндагӣ
мекунанд. Онҳо аз якчанд қабилаҳо иборатанд. Қабилаҳои нисбатан
қадимтарини онҳо қарлуқ ва туркҳо мебошанд, ки ҳаёти нимкӯчманчигӣ
мегузарониданд. Дигар қабилаҳои туркзабон ба монанди лақайҳо, қатаған,
дурман, юз, минг, чағатон ва амсоли онҳо пас аз асри XVI ба Осиёи Миёна
сар дароварданд. Ин қабилаҳои бодиянишини саҳроӣ дар зери таъсири
халқҳои муқимӣ пеш аз ҳама тоҷикону хоразмиҳо аз ҳаёти бодиянишинӣ ба
нимбодиянишинӣ гузаштанд. Ҳокимияти Советӣ онҳоро нафақат муттаҳид
намуд, балки ба тарзи зиндагии муқимӣ ҳидоят намуд.
Қирғизҳо дар Помири Шарқӣ ва қисман дар Тоҷикистони марказӣ
маскун шуданд. Русҳо, украинҳо, белорусҳо ва қисман тоторҳо дар шаҳр ва
шаҳрчаҳои хурд зиндагонӣ мекунанд. Қазоқон, қарақалпокҳо ва туркманҳо
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асосан дар водии Вахш ҳаёт ба сар мебаранд. Дигар халқҳои камшумор дар
шаҳрҳо маскун шуданд. Тоҷикон аз давраҳои қадим ба зироаткорӣ –
кишоварзӣ ва чорводорӣ машғул буданд. Ба ин бозёфтҳои бостонӣ,
боқимондаи корезҳо ва каналҳои аз шахи кӯҳ гузаронида шуда гувоҳӣ
медиҳад. Аҳолии шаҳр ба касбу ҳунарҳои гуногуни касбӣ машғул буданд.
Беҳуда нест, ки дар шаҳрҳо кӯчаи бофандагон, кулолгарон, чармгарон,
мисгарон, оҳангарон (челонгарон), кандакорон (чӯб) номгузорӣ шуда буданд.
Дар деҳаҳо ҳам ҳунармандӣ васеъ паҳн гардида буд. Он малакаи
ҳунармандиро ҳоло ҳам баъзе ҳунармандон истифода мебаранд. Ӯзбекҳо дар
гузашта ба чорводории чарогоҳӣ ва лалмикорӣ машғул буданд. Занҳои ӯзбек
намад мерехтанд, гилеми қоқма (палас), халтаҳои боркашӣ, хӯрҷин тайёр
мекарданд. Қирғизҳо асосан гӯсфанд ва қутос парвариш мекарданд.
Дар давраи Ҳокимияти Шӯравӣ истифодаи малакаҳои истеҳсолӣ
хусусияти ҷамъиятӣ гирифтани ҳунармандон дар артел, деҳқонон ва
чорводорон дар колхозу совхозҳо муттаҳид гардиданд. Аҳолии шаҳр дар
соҳаҳои саноат, нақлиёт, савдо ва ғайра кор мекардагӣ шуданд. Дар замони
гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ бошад, мувофиқи талаботи замон аҳолӣ
соҳиби касб ва малакаҳои нав гардиданд.
3. Сокиншавӣ ва зичии аҳолӣ
Маскуншавии аҳолӣ ба бисёр омилҳо, пеш аз ҳама ба релеф ва
тафовути иқлимӣ вобастагии калон дорад. Маҳз ин омилҳо бештар зичӣ ва
маскуншавии аҳолиро дар қаламрави ҷумҳурӣ муайян менамояд. Ҳоло 71
фоизи аҳолӣ дар баландиҳои 1000 метр, 25 фоизаш дар баландии аз 1000 то
2000 метр ва фақат 4 фоизи он дар баландии бештар аз 2000 метр аз сатҳи
баҳр маскун шудааст. Ҳисоби миёнаи зичии аҳолӣ дар қаламрави Тоҷикистон
дар як километри мураббаъ 51,5-ро ташкил мекунад. Аммо аз маълумотҳои
дар боло оварда маълум мешавад, ки вобаста ба баландии маҳал, мавчуд
будани заминҳои кишт (хусусан обӣ) миқдори аҳолӣ ва зичии он тағйир
меёбад. Дар водиҳо ва доманакӯҳҳо дар як километри мураббаъ 67,7 нафар
дар пасткӯҳҳо 28,8, дар миёнакӯҳҳо 9,6 ва дар баландкӯҳҳо 1,5 нафар рост
меояд. Мутобиқан ба релеф зичии аҳолӣ дар ҳама қисми ҷумҳурӣ низ як хел
нест. Дар водии Ҳисор зичии миёнаи аҳолӣ дар як километри мураббаъ 56
дар водии Вахш 48, дар Тоҷикистони Шимолӣ 81 ва дар Помир 3,3 нафарро
ташкил менамояд.
Дар Тоҷикистон вобаста ба шуғли аҳолӣ ду намуди маҳалҳои
аҳолинишин ташаккул ёфтанд: шаҳр ва деҳот. Ҳоло дар ҷумҳурӣ 23 шаҳр ва
48 шаҳрак вуҷуд дорад. Шаҳрҳо дар хоҷагии халқи мамлакат вазифаҳои
гуногунро иҷро менамоянд. Аз ин нигоҳ шаҳрҳоро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо
менамоем: шаҳрҳои калонтарин ва калон (Душанбе ва Хуҷанд); шаҳрҳои
миёна ва хурд, ки вазифаҳои гуногуни маъмурӣ ва хоҷагиро иҷро менамоянд.
Ин шаҳрҳо одатан маркази ноҳияҳои маъмурӣ мебошанд (Конибодом,
Исфара, Истаравшан, Панҷакент, Турсунзода ва ғайра); шаҳрҳои миёна ва
хурд, ки вазифаи маркази сиёсию маъмурӣ ва маданию хоҷагиро иҷро
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менамоянд (Кӯлоб, Ваҳдат ва Хоруғ); шаҳрҳои миёна ва хурд, ки вазифаи
истеҳсолӣ ва фарҳангиро иҷро менамоянд (Қайроқум, Чкаловск, Норак,
Сарбанд, Шӯроб ва ғайра). Марказҳои аҳолинишини нисбатан хурд
(шаҳракҳо) дар заминаи истифода бурдани сарватҳои аз худ намудани
заминҳои бекорхобида ва дигар талаботҳои хоҷагӣ ба миён омаданд. Аз рӯи
вазифа онҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: якум шаҳрчаҳои тахсиси
маҳдуддошта. Ба он шаҳрчаҳое дохил мешаванд, ки дар онҳо корхонаҳои
саноати кӯҳӣ ва ё муассисаҳои тандурустию истироҳатӣ бунёд шуданд
(Адрасмон, Олтинтопкан, Консой, Чоруқдарон, Нефтобод, Зарафшон,
Майхӯра ва шаҳракҳои истироҳатӣ -Хоҷаобигарм, Обигарм, Шоҳамбарӣ);
дуюм шаҳракҳои муштарак. Онҳо вазифаи марказӣ-маъмӯрӣ, ташкилию
истеҳсолӣ ва ғайраро дар бар мегиранд. Ба он шаҳрчаҳое дохил мешаванд, ки
маркази ноҳияҳои маъмӯрӣ шуда хизмат мекунанд. Аҳолии ин шаҳракҳо
асосан ба хоҷагии қишлоқ машғуланд. Дар як қисми онҳо корхонаҳои
саноатӣ, муассисаҳои пахтасупорӣ, фабрикаи мурғпарварӣ, корхонаҳои
хизматрасонӣ ва ғайра амал мекунанд.
Аҳолии деҳот аз нигоҳи релефи маҳал асосан ба ду намуди маскуншавӣ
ҷудо мешавад: ҳамворигӣ ва кӯҳӣ. Дар ҳамворӣ водиҳои сераҳолӣ ва деҳаҳои
калон бартарӣ дорад. Онҳо бештар дар водии дарёҳои хурд ва наҳрҳои
обиёрикунанда бунёд гардиданд. Онҳоро деҳаҳои маҳалли зист мегӯянд.
Чунин деҳаҳо тақрибан аз 1,5 то 10 ҳазор аҳолӣ доранд. Калонтарини онҳо
Қистакӯз, Исфисор, Чоркӯҳ, Кӯлканд, Навгилем, Уджӣ, Ворух, Шӯрча ва
ғайра, онҳо дар вилояти Суғд бештар воқеъ гардиданд. Дар водии Вахш ва
Ҳисор ҳам ингуна деҳаҳо кам нестанд. Атрофи деҳаҳоро боғу токзор ва
замини кишт иҳота карданд.
Деҳаҳое, ки дар дара ва домани кӯҳҳо ҷойгир шуданд, нисбатан хурд
мебошанд. Замине, ки аҳолӣ киштукор мекунад дар байни шохаи кӯҳҳо
қитъа-қитъа ҷойгир шудаанд. Қисман заминҳо аз деҳаҳо якчанд километр дур
воқеъ гардиданд.
Дар водии дарёҳо, дар суфаи онҳо деҳаҳо нисбатан калон ва иморатҳо
алоҳида-алоҳида ҷойгир шудаанд. Дар деҳаҳои доманакӯҳи иморатҳо дар
нишеби доманаи кӯҳ зич ба монанди «зинапоя», яке дар болои дигар сохта
шудаанд. Ҳамин тавр деҳаҳо аз ҷиҳати миқёс, тарҳ ва мавқеи ҷойгиршавӣ,
шароити табиӣ, махсусгардонии хоҷагӣ ва дигар аломатҳо аз якдигар фарқ
мекунанд. Аз нигоҳи махсусгардонии истеҳсолот деҳаҳои Тоҷикистон ба чор
намуд ҷудо мешаванд:
1. Сокиншавӣ дар доираи хоҷагии тараққикардаи деҳқонӣ. Ин намуди
сокиншавӣ дар атрофи шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Исфара, Конибодом,
Қӯрғонтеппа, Турсунзода ва ғайра паҳн гардидааст. Дар ин ҷо деҳаҳои калон
воқеъ гардиданд;
2. Сокиншавӣ дар доираи заминдории доманакӯҳӣ. Деҳқонони ин
мавзеъ дар қисми ҳамвории он ба боғу токпарварӣ, пахтакорӣ машғуланд.
Чунин намуди сокиншавӣ дар доманакӯҳҳои Ҳисор, қисми ғарбии водии
Фарғона, водии Вахшу Кӯлоб дида мешавад. Деҳаҳои ин ҷо он қадар калон
нестанд.
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3. Сокиншавии нахустин (аввалин), ки дар заминҳои нав обёришуда
дучор мешаванд. Ин заминҳо дар шимоли ҷумҳурӣ ва ҷануби он бо тарзи
механикӣ ва бо наҳрҳои худҷоришаванда обиёрӣ карда мешаванд. Хоҷагиҳо
ба пахтакорӣ, обчакорӣ ва боғу токпарварӣ машғуланд. Маҳалҳои
аҳолинишин аз рӯи нақша сохта шудаанд. Намуди зоҳирии деҳаҳо ба
шаҳракҳо қаробат доранд.
4. Сокиншавии интихобӣ. Ин намуди сокиншавӣ дар доманаҳои кӯҳӣ
ва аксар дар Бадахшон дида мешавад, ки он аз деҳаҳои хурду миёна иборат
буда, аз якдигар дар масофаи дур ҷойгир шудаанд. Дар ин мавзеъҳо
хоҷагиҳои деҳқонӣ ба ғаллакорӣ, картошкакорӣ ва чорводорӣ машғул
мебошанд. Дар маҳалҳои нисбатан гарм ба боғу токпарварӣ сару кор доранд.
Аз ҷумла дар водии Заравшон, Рашт ва Дарвоз.
4. Захираҳои меҳнатӣ ва бозори меҳнат
Замони моро давраи инқилоби илму техника меноманд. Илм ва техника
ба фаъолияти истеҳсолӣ, самаранокии меҳнат, пешравии иқтисодиёт кӯмак
мерасонад, аммо мавқеи инсонро ҳамчун истеҳсолкунандаи аввалини
неъматҳои моддӣ ба вуҷуд овардани сарватҳои миллӣ иваз карда
наметавонад. Худи илму техника ҳам маҳсули фикрӣ ва эҷодкории инсон
мебошад.
Аз ин нигоҳ, барои таъмини рушди иқтисодӣ пеш аз ҳама шумора,
таркиб ва сифати захираҳои меҳнатӣ, ки дар бозори меҳнат иштирок
менамоянд ва роҳҳои самаранок истифода бурдани онро бояд донист. Дар
замони Ҳокимияти Шӯравӣ ба аҳолии қобилияти меҳнат доштаро мардони аз
16 то 60сола ва занони аз 16 то 55 сола ташкил менамуданд. Ҳоло он барои
мардон аз 15 то 63, барои занон аз 15 то 57 сол муқаррар карда шудааст.
Ҳамин тавр захираҳои меҳнатӣ гуфта, он қисми аҳолиро меноманд, ки
қобилияти дар хоҷагии халқ кор кардан доранд.
Ҷадвали 2
Захираҳои меҳнатии Тоҷикистон (ба ҳисоби ҳазор нафар)
Нишондиҳандаҳо
1. Захираҳои меҳнатӣ ҳамагӣ
Аз он ҷумла:
2. Аҳолии фаъоли
иқтисодӣ
Аз он ҷумла:
а) Аҳолии машғул
б) Бекорони расман
эътирофшуда
3. Аҳолии ғайрифаъоли
иқтисодӣ
Аз он ҷумла хонандагон

1992
2669

1997
2909

Солҳо
2000
3186

1917

1842

1794

2154

2217

1909
8

1791
51

1745
49

2112
42

2168
49

752

1067

1392

1739

2093

230

192

343

476

524
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2005
3893

2008
4310

4. Дараҷаи бекорӣ
(расман эътирофшуда,
ба ҳисоби фоиз)

0,4

2,8

2,7

2,0

2,2

Афзоиши захираҳои меҳнатӣ ба дараҷаи афзоиши табиии аҳолӣ
вобаста мебошад. Он дар солҳои 90-ум каме коҳиш ёфт. Аммо ба ин нигоҳ
накарда, солҳои минбаъда афзоиши табиии аҳолӣ оҳиста-оҳиста баланд
гардид. Ҳоло ҳам дарачаи афзоиши табиии аҳолӣ дар Тоҷикистон нисбат ба
як қатор ҷумхуриҳои собиқ Шӯравӣ баланд аст. Аз ин ҷо дараҷаи баланди
афзоиши табиии аҳолӣ ва ба замми он зиёд будани сафи бекорон масъалаи
истифода бурдани захираҳои меҳнатиро дар ҷумҳурӣ хело душвор гардонид.
Дар айни замон бекорон мувофиқи ахбори омории ҷумҳурии 2,2 фоизи
аҳолии фаъолро ташкил менамояд.
Таҳлили рақамҳои шуғли аҳолӣ нишон медиҳад, ки дар байни солҳои
1991-2008 шумораи коргарон дар саноат ва сохтмон ба 273 ҳазор нафар,
соҳаҳои фарҳангу маориф, илм, хӯроки умумии шумораи аҳолии машғули
кор ба 52 ҳазор нафар камтар шуд. Дар соҳаи кишоварзӣ ва хоҷагии ҷангал
бошад, ин нишондиҳанда то ба 310 ҳазор нафар зиёдтар шудааст.
Бӯҳрони иқтисодӣ дар мамлакат боиси кор накардани қисми зиёди
корхонаю муассисаҳо, музди ночиз, ки сабаби асосии зиёд гардидани сафи
бекорони аҳолии қобили меҳнат гардид. Махсусан ҷавонон (зиёда аз 28
фоизи қувваи қобили меҳнат мебошанд), пас аз хатми омӯзишгоҳҳои касбӣ,
коллеҷ ва донишкадаҳо аксар ба ҷои кор таъмин намешаванд. Миқдори
бекорон бештар дар деҳот сол аз сол зиёд мешавад ва ин ҳолат хусусан дар
байни духтарон бештар аст.
Дараҷаи бекорон дар ҷумҳурӣ соли 2008 қариб 17 фоизро ташкил
намуд (аз рӯи усули ҳисоботи ташкилоти байналмилалии меҳнат). Дар сурати
ба ҳисоб гирифтани захираҳои мавҷудае, ки дар мақоми шуғли аҳолӣ ба қайд
гирифта нашудааст, шумораи ҳақиқии бекорон зиёда аз 30 фоизро дар бар
мегиранд. Он лаҳза ташвишовар аст, ки зиёда аз 52 фоизи шумораи
бекоронро ҷавонони аз 15 то 29 сола ташкил мекунанд. Вобаста ба ин ҳар сол
миқдори зиёди ҷавонон ба сафи қобилияти меҳнат доштагон ворид мешаванд
ва чунин шароит моро водор менамояд, ки роҳҳои ҳалли ин масъаларо
ҷустуҷӯ намоем. Онро бо ду роҳ ҳал намудан мумкин аст:
1. Ба таври интенсивӣ инкишоф додани соҳаҳои меҳнатталаби хоҷагии
қишлоқ, саноат ва соҳаҳои ғайриистеҳсолӣ.
2. Баромадан ба бозори умумиҷаҳонии меҳнат.
Роҳи якум дар заминаи тағйир додани таркиби соҳавии истифодаи
замин бештар таракқӣ додани соҳаи пахтакорӣ, боғу токпарварӣ бо ба ҳисоб
гирифтани талаботи ҷумҳурӣ ва савдои берунмарзӣ. Пурра қонеъ намудани
талаботи аҳолӣ таракқӣ додани сабзавот ва картошкакориро талаб менамояд.
Дар шароити маҳдуд будани замини обӣ инкишоф додани ҳамаи ин соҳаҳо
ҳатман бояд бо роҳи интенсивӣ ҷараён гирад. Ин дар заминаи васеъ истифода
бурдани намудҳои гуногуни техникаи кишоварзӣ, мелиоратсияи замин,
химиконӣ ва истифодаи қувваи барқ баррасӣ мегардад.
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Дар саноат аз нигоҳи истифодаи захираҳои меҳнатӣ бояд соҳаҳоеро
тараққӣ дод, ки меҳнатро бештар талаб намояд. Бо ин назардошт дар давраи
Ҳокимияти Шӯравӣ якчанд корхонаҳо сохта шуда буданд. Барои истифода
бурдани захираҳои меҳнатӣ бояд, доираи истеҳсолии корхонаҳои мавҷударо
васеъ намуда, корхонаҳои нави меҳнатталабро барпо намуд. Аз ин нигоҳ
сохтани заводи мошинаҳо, истеҳсоли таҷҳизоти саноати сабук, хӯрокворӣ,
машинаҳои хоҷагии қишлоқ, маснуоти электротехникӣ, асбобу анҷоми
рӯзгор, узви баъзе намуди машинаҳо, асбобҳои гуногун ва ғайра, ки ҷумҳурӣ
эҳтиёҷ дорад, ба мақсад мувофиқ мебошад.
Дигар самти дар ҷумҳурӣ кам кардани сафи бекорон ин дар асоси
истифодаи ашёи хоми маҳаллӣ истеҳсол
намудани маҳсулоти тайёр
мебошад. Ба ин пеш аз ҳама саноати металлҳои ранга, сабук ва хӯрокворӣ
дохил мешаванд. То ин дам маҳсулоти металлҳои ранга асосан ба шакли хока
(консентрат), ба фурӯш бароварда мешавад. Ташкил кардани истеҳсоли
металл на фақат барои бо кор таъмин кардани бекорон, балки ғанӣ
гардонидани буҷети ҷумҳурӣ мусоидат менамояд. Дар заминаи коркарди
пахта дар ҷумҳурӣ ду комбинати бофандагӣ ва якто ресандагӣ амал
мекарданд. Ҳоло онҳо бо иқтидори пурра кор намекунанд. Оқилона истифода
бурдани захираҳои меҳнатӣ ва бештар истифода бурдани нахи пахта барои
маҳсулоти тайёр водор менамояд, ки корхонаҳои мавҷударо бо иқтидори
пураашон истифода барем ва ба замми онҳо корхонаҳои хурди ресандагӣ,
бофандагӣ, рангу бордиҳии нав бунёд намоем. Дар давраи Шӯравӣ барои ба
кор ҷалб намудани бекорон аз ҷумла занҳо дар қаламрави ҷумҳурӣ дар
шаҳрҳои хурду миёнаи бо ҳам наздик воқеъ гардида барпо кардани ду
маҷмааи истеҳсолии матоъҳои пахтагин пешбинӣ карда шуда буд. Яки он дар
атрофи Қурғонтеппа яъне дар Шаҳритус, Ҷалолиддини Румӣ, Кӯлоб, дигари
он дар атрофи Хуҷанд, ки Конибодом, Нов, Исфараро дар бар мегирад сохта
мешуданд. Дар оянда амалӣ гардидани ин нақша на фақат истифода бурдани
захираҳои меҳнатиро беҳтар менамояд, балки дар як вақт имконияти дар
бозори ҷаҳонӣ иштирок намудани ҷумҳурӣ имконият фароҳам меоварад.
Инкишоф додани кирмпарварӣ дар ҷумҳурӣ барои дар оянда тараққӣ
додани саноати абрешим низ барои кам кардани сафи бекорон мусоидат
менамояд. Зеро, ки ин соҳа аз парвариши кирми пилла то истеҳсоли матои
абрешимӣ пурра меҳнатталаб мебошад. Агар мо парвариши кирми пилларо
дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ васеъ ба роҳ монем, ба замми он корхонаҳои
мавҷуда, корхонаҳои хурди матои дурушт (рангнокарда) истеҳсол мекардагӣ
созем, миқдори зиёди одамон бо кор таъмин мешаванд, истеҳсоли матои
абрешимин меафзояд, ки дар бозори ҷаҳонӣ талабот нисбат ба он зиёд аст. Аз
ҳамин нигоҳ дар заминаи ашёи хоми маҳаллӣ бояд, қолинбофиро ҳам
инкишоф диҳем. Дигар соҳае, ки меҳнатро бештар талаб менамояд ва
талаботи аҳолии ҷумҳурӣ ба маҳсулоти он ниҳоят зиёд аст, саноати
дӯзандагӣ мебошад. Корхонаҳои ин соҳаро дар ҳама шаҳрҳои миёна ва хурд,
ки дар онҳо қувваи кории озод зиёд аст, сохтан ба мақсад мувофиқ мебошад.
Саноати чарму пойафзол ва кешбофӣ ҳам бояд мувофиқи талаботи дохилӣ
инкишоф дод. Сохтани корхонаҳои ин соҳаҳо низ барои қонеъ гардонидани
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талаботи аҳолии ҷумҳурӣ ва аз хориҷ кам ворид гардидани ин намудҳои
маҳсулот ва бо ҷойи кор таъмин намудани бекорон мусоидат менамояд.
Инкишоф додани боғу токпарварӣ дар заминҳои лалмӣ ва сабзавоткорӣ дар
заминҳои обӣ ва дар ин замина тараққӣ додани саноати консерва ва
винобарорӣ ҳам барои ҳалли масъалаи бекорӣ кӯмак мерасонад. Дар оянда
тараққӣ додани дигар соҳаҳои саноате, ки каммеҳнатталабанд аз ҳисоби
афзун намудани истеҳсоли маҳсулот ба қувваи кории иловагӣ эҳтиёҷ пайдо
мекунанд. Ҳалли оқилонаи кулли масъалаҳои зикрёфта ба ҷумҳурӣ имконият
медиҳад, ки баробари ба навбат ва мунтазам ҳал намудани онҳо сатҳи
ҳозираи дараҷаи бекориро паст намоем.
Барои бо ҷои кор таъмин намудани қисми зиёди бекорон танҳо бо роҳи
ба кор андохтани корхонаҳои мавҷуда ва ба кор даровардани соҳаҳои нави
истеҳсолӣ мебошад. Дар оянда сиёсати Ҳукумат зимни шуғли аҳолӣ бояд бо
роҳи барпо намудани инфраструктураи бозор ва пешгирии сафи бекорон
равона шавад.
Роҳҳои асосии ҳалли проблемаи шуғли аҳолӣ дар мамлакат чунин аст:
- ҳарчӣ бештар дастгирӣ намудани фаъолияти хадамоти хизматрасонии
шуғли аҳолӣ ва имконияти васеъ додан ба сармоягузории хурду миёна аз
ҷониби давлат;
- дар аксари шаҳру деҳаҳои калон барпо намудани марказҳои
таълимию касбомӯзӣ ва тайёр намудани мутахассисони дараҷаи баланд;
- ташкили системаҳои ягонаи ҳисобкунии ахборотии давлатии
ҳисобгирӣ ва тақсимоти захираҳои меҳнатӣ - ҳамчун қисми таркибии
барномаҳои давлатӣ дар пешгирии бекорӣ дар ҷумҳурӣ.
Ҳаминро бояд дар хотир дошт, ки дар шароити бардавомии афзоиши
табии аҳолӣ ва ҳар сол зиёд шудани захираҳои меҳнатӣ аз ҳисоби ҷавонон
муҳоҷирати қувваи корӣ ба дигар мамлакатҳо амри воқеӣ аст. Ин водор
менамояд, ки ба бозори меҳнатии байналхалқӣ дар асоси шартномаҳои
меҳнатӣ иштирок намоем. Аммо ба бозори ҷаҳони меҳнат баромадан
талаботҳои худро дорад. Яке аз ин талаботҳо доштани дониш, малака ва
маҳорати касбӣ мебошад. Ин сифатҳо нафақат барои дар хориҷа кор кардан,
балки барои дар ҷумҳурӣ фаъолият намудан низ зарур аст. Аз ин лиҳоз, бояд
ба меҳнат тайёр кардани ҷавонон диққати ҷиддӣ дод, то ин ки тайёрии
касбии онҳо бо рафти инкишофи техника ва технологияи истеҳсолоти замони
муосир ҳамқадам бошад. Маҳз ҳамин талаботро дар назар дошта, арзишҳои
маорифро барои рушди инсон ва пешрафти устувори рушди иқтисодии
мамлакат яке аз масъалаҳои аввалиндараҷа маънидод бояд намуд. Ба он
хотир, ки сарвати ҳар мамлакат ин аҳолӣ ва арзишҳои интеллектуалии он
мебошад, ки фақат тавассути маориф ташаккул дода мешавад. Аз ҳамин
сабаб дар давраи гузариш рушди маориф дар мадди аввал гузошта шудааст.
Мақсади он тарбия намудани ихтисосмандону коршиносонест, ки ба
талаботи кунунии хоҷагии халқи мамлакат ва бозори байналхалқии меҳнат
ҷавобгӯй бошад. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки иқтисодиёти имрӯзаи
ҷаҳонӣ то рафт хусусияти техника ва илмталабӣ пайдо карда истодааст. Ин
натиҷаи дар ҷаҳон инкишоф ёфтани иттилооти техникӣ ва технологӣ
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мебошад. Беҳуда нест, ки ҷаҳон аз ҷумла дар давлатҳои муттараққӣ ва
тараққикарда дар мактабҳои олӣ ба таълими фанҳои табиӣ, риёзӣ ва техникӣ
диқкати ҷиддӣ дода мешавад. Ин маъно надорад, ки аз ҳисоби кам намудани
дигар фанҳо соату таълими ин гурӯҳи фанҳоро зиёд намоем. Чунин фаҳмиш
хатои маҳз мебошад. Диққат додан маънои онро дорад, ки услуби таълимро
дуруст ба роҳ монем, аз воситаҳои иловагии таълим аз ҷумла аз восита-ҳои
айёнӣ, техникӣ хуб истифода барем ва мустақилона кор карданро ба
хонандагон ва донишҷӯён ёд диҳем. Ин ба мо имконият медиҳад, ки ба
рақобати бозори меҳнати ҷаҳонӣ истодагарӣ карда тавонем. Дар айни замон
содироти
қувваи кории мамлакат асосан ба Россия ва Қазоқистон
нигаронида шудааст. Дар сурати тайёр намудани ихтисосмандони
баландмаълумот ҷумҳурӣ барои ба дигар мамлакатҳои ба қувваи кории
ихтисосманд эҳтиёҷдошта метавонад, қувваи кориро содирот намояд.
Иштироки Тоҷикистон дар бозори меҳнати ҷаҳонӣ нафақат сабаби паст
гардидани сатҳи бекорон, балки дар оянда яке аз омилҳои рушди
иқтисодиёти ҷумҳурӣ хоҳад гашт.
Фасли II. Ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолкунандаи Тоҷикистон
Боби 1. Тавсифи умумӣ ва хусусиятҳои хоси хоҷагии халқ
Иқтисодиёт - Комплекси ягонаи хоҷагии халқ буда, он тамоми
паҳлӯҳои истеҳсолоти ҷамъиятӣ, тақсимот ва мубодиларо дар бар мегирад.
Аз ин рӯ, хоҷагии халқи Тоҷикистон низ чун комплекси ягона аз маҷмӯи
корхонаҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ иборат мебошад. Корхона ва
муассисаҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ воҳиди ибтидоии системаи
хоҷагии халқ буда, вазифаҳои гуногунро иҷро менамоянд. Як қисми
корхонаю муассисаҳо воситаи истеҳсолот (мошинаю механизмҳо) ва
неъматҳои моддӣ истеҳсол менамоянд, гурӯҳи дигари онҳо бошанд
хизматрасон буда, бевосита маҳсулот тайёр намекунанд. Аз ин хотир дар
таркиби хоҷагӣ халқ ду гурӯҳи калони соҳаҳоро фарқ мекунанд: соҳаҳои
истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ. Соҳаҳои истеҳсолӣ заминаи моддӣ-техникии
инкишофи ҷамъият буда, он саноат, хоҷагии қишлоқ, индустрияи сохтмон,
нақлиёт (ғайри нақлиёти мусофиркашӣ), савдо ва ғайраро дар бар мегирад.
Айни замон дар ин соҳаҳо бештар аз 80% шумораи аҳолии машғули кор дар
ҷумҳурӣ банд мебошанд.
Ба соҳаҳои ғайриистеҳсолии хоҷагии халқ дар навбати худ - таъминоти
иҷтимоӣ, маориф, фарҳанг, нигоҳдории тандурустӣ, илм, санъат, хоҷагии
манзилию коммуналӣ, нақлиёти мусофиркашонӣ, хизмати маишӣ, дастгоҳи
мақомоти идоракунӣ ва ғайра дохил мешаванд.
Дар замони Истиқлолият ва давраи гузариш ба иқтисодиёти бозоргонӣ
дар Тоҷикистон баъзе тағйиротҳо дар таркиби соҳаҳои истеҳсолӣ ва
ғайриистеҳсолӣ ба назар мерасад. Дар ин давра ҳиссаи шуғли аҳолӣ дар
соҳаҳои истеҳсолӣ то 70% кам шуд, ҳол он ки ин нишондиҳанда дар соҳаҳои
ғайриистеҳсолӣ аз 4% то 20% зиёд шуд. Хусусан, ҳиссаи шуғли аҳолӣ дар
саноат. сохтмон, хоҷагии қишлоқ нисбатан кам шуда, дар соҳаи савдо,
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молияю суғурта, фурӯш ва захиракунӣ, дар дастгоҳи мақомоти идораҳои
давлатию хоҷагӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва дигар соҳаҳои ғайриистеҳсолӣ
афзуда истодааст.
Соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ ва ғайриистеҳсолӣ бо якдигар алоқаи зич
доранд. Дар баробари инкишоф ёфтани истеҳсолоти моддӣ ва баланд
гардидани дараҷаи зисту зиндагии аҳолӣ талаботи он нисбат ба неъматҳои
маънавӣ ва маишӣ зиёд мешавад. Дар натиҷа соҳаҳои ғайриистеҳсолӣ
инкишоф ёфта он барои минбаъд тараққӣ ёфтани соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ
кӯмак мерасонад.
Соҳаҳои хоҷагии халқро бе алоқамандии ҳамдигар тасаввур намудан
ғайри имкон аст. Масалан, инкишофи соҳаҳои саноатро бе ҳамкорӣ бо
соҳаҳои дигари истеҳсолоти моддӣ, ба монанди хоҷагии қишлоқ, сохтмон ва
савдою нақлиёт дидан мумкин нест. Ҳар яке аз онҳо барои мӯътадил кор
кардани соҳаҳои саноат кӯмаки амалӣ мерасонанд. Чунончӣ, хоҷагии қишлоқ
як қисми соҳаҳои саноатро бо ашёи хом таъмин мекунад; нақлиёт ва алоқа
барои таъмини боркашонӣ ва иҷро шудани супоришҳои дигар мадад
мерасонад; сохтмон корхонаҳои саноатиро бунёд ва таъмир мекунад; савдо
бошад, фурӯхтани маҳсулоти тайёри саноатиро таъмин мекунад ва ғайра.
Дар навбати худ саноат ба хоҷагии қишлоқ нуриҳои минералӣ, техника,
қисмҳои эҳтиётии мошину трактор, хӯроки омехтаи чорво; ба нақлиёт маснуоти сохтмони роҳ, таҷҳизоти зарурӣ барои автомобилҳои боркаш; ба
сохтмон - конструксияҳои оҳану бетонӣ, металлӣ, маснуоти сохтмон (металл,
хишт, семент, панели хонаҳо, қисмҳои махсуси хонаҳои бисёрошёнаи оҳану
бетонӣ) медиҳад. Корхонаҳои хизматрасон бошанд, мошина ва механизмҳое,
ки дар хоҷагии қишлоқ, нақлиёт ва сохтмон кор мекунанд, таъмир менамояд.
Инкишофи соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ боиси тағйирёбии мавқеи
соҳаҳои ғайриистеҳсолӣ мегардад. Зарурати ҳарҷониба қонеъ гардонидани
талаботи ҳаррӯзаи мардум ва инкишофи соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ, ба
ташаккул ва тараққии соҳаҳои ғайриистеҳсолӣ дар системаи хоҷагии халқ
сол аз сол меафзояд.
Ҳамин тавр байни соҳаҳои хоҷагии халқ алоқаи зичи истеҳсолӣ вуҷуд
дорад ва аз тарафи дигар таркиби соҳавии хоҷагии халқ доимӣ нест. Вай
вобаста ба дараҷаи инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда, тақсимоти ҳудудии
меҳнат, прогресси илмӣ-техникӣ, беҳтаршавии зисту зиндагонӣ ва фарҳангу
маънавиёти одамон тағйир меёбад.
1. Давраҳои инкишофи хоҷагии халқ
Дар қаламрави имрӯзаи Тоҷикистон ва берун аз маркази он (мулкҳои
тоҷикнишин) аз замонҳои хело қадим мардум ба зироаткорию инкишофи
олотҳои истеҳсолӣ машғул буданд.
Мувофиқи маълумотҳои бостоншиносӣ қабилаҳои дар Тоҷикистон
буда, ҳанӯз дар давраи асри санг (10-5 ҳазор сол то милод) ба киштукор
машғул буданд. Дар китоби муқаддаси «Авесто» (асри 10-6 то милод) оид ба
кишоварзӣ, боғдорӣ, обёрии заминҳо, поруандозӣ, чорводорӣ ва кишти
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алафҳои хӯроки чорво маълумотҳои нодир мавҷуданд. Дар замони Кӯшониён
(ҳазораи якуми то милод) зироатчигӣ нафақат дар водиҳо, балки мавзеъҳои
кӯҳсорро фаро гирифта буд. Дар он давра хеле зиёд будани анвои зироат
(гандум, ҷав, зағир, кунҷит, шолӣ, ҷуворӣ, меваҳои гуногун ва ғайра) ҷолиби
диққат аст. Ба туфайли селексияи халқӣ, ки аз авлод ба авлод идома дошт,
навъҳои серҳосили зироат ва зотҳои нави чорво пайдо шуда, ба кишварҳои
ҳамҷавор паҳн мегардид. Чунончи, хитоиҳо кишти юнучқа ва парвариши
чормағзро аз халқҳои ин ҷо омӯхтаанд. Зоти гӯсфанди ҳисорӣ ва аспи зоти
хатлонӣ низ маҳсули кори селексияи халқӣ мебошад. Сохтмони аввалин
иншоотҳои обёрӣ (каналҳо, корезҳо, ҷиғирҳои обкашӣ ва ғайра) аз ҳамон
давраҳои қадим сар шудааст. Аз системаҳои обёрии қадима осори дарғоти
Варағсар, ки оби Зарафшонро ба се шоха тақсим мекард ва даҳхо каналу
корезҳои ёфтшуда (Ғӯлакандоз, Тӯқсанкорез, Говкуш, Ҷӯйбор, Ҳошодӣ ва
ғайра) гувоҳӣ медиҳанд.
Мувофиқи сарчашмаҳои таърихӣ дар қаламрави ҳозираи Тоҷикистон
ҳанӯз асри XI то милод баробари зироату чорво металлургия низ вуҷуд дошт:
аҳолии таҳҷоӣ аз конҳо маъдан истихроҷ карда, металҳои гуногунро
мегудохт. Чор ҳазор сол қалб дар Қаромазор сурб, дар Дарвоз тилло, дар
Бадахшон лаъл ва лоҷвард истихроҷ мекарданд. Оид ба инкишофи саноати
маъдан дар ҳудуди Тоҷикистони қадим сайёҳон ва олимони Юнон, Рим ва
Хитой маълумот додаанд. Маркази калони металлургӣ Қарамазор ба шумор
мерафт. Боқимондаи конҳои қадим аз Исфара, Истаравшан, Балҷувон,
Панҷакент ёфт шудаанд. Тадқиқотчиёни рус Н.Г.Малитский, М.С.Андреев
(1896) ва М.Е.Массон (1934) ошкор сохтаанд, ки замонҳои қадим дар ғори
Конигут (ноҳияи Исфара) оҳан, сурб ва қалъагӣ, дар Контоғ (водии
Зарафшон) навшодир, дар Оқсуқон (ноҳияи Ашт) намаксанг истеҳсол
мекардаанд.
Аз рӯи маълумоти таърихӣ истихроҷи маъдан дар Тоҷикистон асрҳои
IX-XII то замони тохтутози муғулҳо ба авҷи аъло расида буд. Аз нуқрае, ки
аз Қарамазор мегирифтанд, барои мамлакатҳои Шарқи араб танга сикка зада
мешуд. Тавассути корвонҳои тоҷирон тангаҳо ба тамоми дунё паҳн
мегаштанд. Онҳоро аз Финляндия, Дания, Франсия ва як қатор мамлакатҳои
дигар пайдо кардаанд.
Саёҳатчиёни асри X Истахрӣ ва Ибни Хоқонӣ навиштаанд, ки «дар
Исфара кӯҳест аз санги сиёҳ ва он санг мисли чӯб месӯзад».
Мувофиқи ақидаи профессор Н.Г.Малитский (1924) «ангишти ноҳияи
Исфара ҳазорҳо сол қабл аз ин аз замони сайёҳони араб, ки ҳанӯз дар Европа
оиди хосиятҳои сӯзиши ин ҷинси кӯҳӣ тасаввурот надоштанд, истифода
мешуд». Аз ибтидои асри VII сар карда тоҷикон нефтро низ барои муолиҷаи
бемориҳои гуногун ва ба сифати «тирҳои сӯзон» кор мефармуданд.
Бисёр нишонаҳои кори маъданканҳои онвақта ҳатто геологҳои
ҳозираро дар ҳайрат мегузорад. Технологияи маъданканӣ ва маъдангудозӣ
хеле сода буд: маъданро бо асбобҳои сода (зоғнӯл, белу каланд, фонаҳои
чӯбӣ ва ғайра) бо усули «оташкан» истихроҷ мекарданд. Қатъи назар аз он
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нақбҳои онҳо хеле чуқур (то 250 м) буда, боқимондаи металл дар партовҳо
хеле кам аст.
Бозёфтҳои ҳафриётӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки дар баробари саноати кӯҳӣ то
замони тохтутози муғулҳо дар Тоҷикистон ҳунармандӣ, кулолӣ, заргарӣ ва
санъати тасвирӣ низ ривоҷ ёфта будааст. Ҳатто баъзе аз намудҳои касбу
ҳунарҳо то ба дараҷаи олии худ ривоҷ ёфта, маҳсулоти онҳо берун аз ҳудуди
Мовароуннаҳр низ шӯҳрат дошт. Истахрӣ менависад, ки мардуми он ҷо ба
моли хориҷӣ эҳтиёҷ надоштанд, зеро ҳамаи чизи заруриро худашон фаровон
истеҳсол мекарданд. Баръакс, қисми зиёди моли ҳунармандон, монанди
газвори ведарӣ, карбоси занданечӣ, фонуси мисини бухороӣ, зарфи
қалъагидор, деги мисин ва қоғази Самарқанд, қайчиву сӯзании Шош, яроқу
аслиҳаи фарғонагӣ берун аз ҳудуди кишвар шӯҳрати калон дошт.
Нишонаҳои санъати баланди меъморию бинокории онвақтаро дар
мақбараи Исмоили Сомонӣ дар Бухоро, мадрасаи Хоҷа Машҳади Сайёди
Шаҳритус, мақбараи Саидиброҳими Карминагӣ (Навоӣ), нақшу нигори чӯби
масҷиди Искодар (Айнӣ), сутунҳои аз болооби Зарафшон (Сангистон,
Оббурдан, Куруд) ёфтшуда дидан мумкин аст.
Садаи VIII-XII давраи нашъунамои илм ва фарҳанги тоҷикон буд.
Мувофиқи нишондоди таърихшиносон маҳз дар ҳамин давра ташаккули
халқи тоҷик анҷом ёфт. Китобҳои илмию бадеии дар он вақт бо забони
тоҷикӣ навишташуда аҳамияти ҷаҳонӣ пайдо карда, дар таърихи тамаддуни
инсоният саҳми босазо гузоштаанд. Асарҳои безаволи классикони адабиёти
тоҷику форс Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Дақиқӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Саъдӣ, Хайём,
Камоли Хуҷандӣ ва олимони барҷаста - Абӯбакри Нархашӣ, Абӯнасри
Форобӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Носири Хусрав, Абурайҳони Берунӣ ва дигарон
намунаи нашъунамои илму фарҳанги замон мебошанд.
Мутаассифона, тохтутози муғулҳо ва сипас ҷангҳои байни феодалҳои
маҳаллӣ боиси таназзули тамаддуни баланди халқи тоҷик гардид. Баъди ба
Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна (1868) барои амният ва тараққиёти
иқтисодии ин сарзамин каме шароити мусоид фароҳам омад. Вале қатъи
назар аз ин, Тоҷикистон асосан чун манбаи истеҳсоли ашёи хом тараққӣ
мекард. Бештар кишоварзӣ ва майдакосибӣ ривоҷ ёфта буд ва саноат амалан
вуҷуд надошт. Ҳамагӣ 7 корхонаи саноатӣ: чор заводи пахтатозакунӣ, як
заводи равғанкашӣ, корхонаи нефти «Санто» ва кони ангишти Шӯроб мавҷуд
буд. Нақлиёт бо мазмуни пуррааш вуҷуд надошт. Васоити асосии нақлиёт
аспу хар ва ароба буд. Кӯҳистони тоҷик аз олами беруна кандашуда ҳисоб
меёфт.
Солҳои Ҳокимияти Шӯравӣ дар инкишофи иқтисодии Тоҷикистон
табадуллоти бузурге ба амал омад.
Дар тӯли солҳои мавҷуда Тоҷикистон дар соҳаҳои иқтисодиёт ва
фарҳанг ба комёбиҳои назаррас ноил гашт. Солҳои Ҳокимияти Шӯравӣ
ҳаҷми истеҳсолоти саноатӣ дар Тоҷикистон 140 маротиба, аз ҷумла саноати
сабук 97, саноати хӯрокворӣ 77 маротиба афзуд. Аз ҷиҳати суръати афзоиши
соҳаҳои хоҷагии халқ Тоҷикистон аз нишондиҳандаҳои умумии Иттиҳоди
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Шӯравӣ пеш буд. Дар 25 соли охир ҳаҷми умумии истеҳсолоти саноатӣ 5,1,
кишоварзӣ 2,7, боркашонии нақлиёти автомобилӣ 5,2 маротиба зиёд шуд.
Саноати Тоҷикистон зиёда аз 90 соҳа ва 400 корхонаи калони
саноатиро дар бар мегирифт. Бисёр соҳаҳои асосии саноат, аз ҷумла саноати
вазнин (бахусус электроэнергетика, мошинсозӣ, кимиё, металлургияи ранга),
сабук, хӯрокворӣ босуръат тараққӣ мекард.
Комёбиҳои ҷумҳурӣ дар соҳаи кишоварзӣ низ назаррас буданд. Дар
заминаи кооператсияи байнихоҷагӣ, интегратсияи агросаноатӣ ва фаровон
истифода бурдани дастовардҳои илм ва техника кишоварзии Тоҷикистон
серсоҳа, интенсивӣ, махсус ва мутамарказ гашт.
Дар соҳаи илм, маорифи халқ, тандурустӣ, адабиёт, фарҳанг низ
комёбиҳои калон ба даст омаданд.
Дар тӯли як сол Тоҷикистон ҳамон қадар қувваи барқ истеҳсол мекард,
ки то солҳои 90-уми асри гузашта аз қувваи барқи Россияи подшоҳӣ 7
маротиба бештар буд. Дар ҷумхурӣ ба ҳар сари аҳолӣ нисбат ба Ҳиндустон
ва Покистон 10 баробар зиёдтар қувваи барқ истеҳсол карда мешуд:
истеҳсоли шоҳӣ ба ҳар сари аҳолӣ нисбат ба ШМА 2 баробар, истеҳсоли
равғани растанӣ нисбат ба Франсия 3 баробар зиёд буд. Агар пештар
Тоҷикистон қариб ҳамаи маҳсулоти саноатиро аз дигар ҷой гирифта, худ
фақат ашёи кишоварзӣ медод, пас ба 50 мамлакат дастгоҳҳои бофандагӣ,
трансформатор, асбобҳои барқӣ, яхдон, металлҳои ранга, нахи пахта, шоҳӣ,
қолин ва дигар маҳсулот мебаровард.
Тоҷикистон аз ҷиҳати масоҳат дар байни дигар ҷумҳуриҳои собиқ
Шӯравӣ ҷои ҳаштум ва аз ҷиҳати аҳолӣ ҷои нӯҳумро мегирифт, вале солҳои
80-уми асри гузашта аз ҷиҳати истеҳсоли пахта дар ҷои сеюм, сурма дар ҷои
дуюм, абрешими хом дар ҷои чорум, анҷибар дар ҷои якум, равғани растанӣ
дар ҷои панҷум меистод. Дар ҷумҳурӣ 11 фоизи пахтаи собиқ Иттиҳоди
Шӯравӣ, 3,3, фоизи шоҳӣ, 3,1 фоизи равғани растанӣ, 1,1 фоизи консерви
меваю сабзавот, 1,3 фоизи газворҳои пахтагин истеҳсол карда мешуд.
Минбаъд ба афзоиши электроэнергетика, химия, мошинсозӣ, металлургияи
ранга, соҳаҳои комплекси агросаноатӣ диққати зиёд дода мешуд.
Дар даштҳои Данғара, Бешкент, Дилварзин, Қароқум садҳо гектар
заминҳои нав аз худ карда шуданд. Хусусан, ба оқилона истифода бурдани
захираҳои меҳнатӣ ва дуруст ҷойгиркунонии қувваҳои истеҳсолии ҷумҳурӣ
диққати асосӣ дода мешуд.
Ҳамин тавр, то пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ иқтисодиёти он
комплекси ягонаи хоҷагиро бо истеҳсолу коркарди муҳимтарин намудҳои
маҳсулот таъмин менамуд.
Баъди Истиқлол вазъият тамоман тағйир ёфт. Дар заминаи давлати
пошхӯрдаи Шӯравӣ мамлакатҳои нави соҳибихтиёр дар мисоли Ҷумҳурии
Тоҷикистон барпо шуданд. Дар ин маврид бисёр риштаҳои иқтисодие, ки
байни шаҳру корхонаҳои Иттиҳоди Шӯравӣ солҳои тӯлонӣ вуҷуд доштанд,
якбора канда шуданд ва бӯҳрони истеҳсолот кулли давлатҳои собиқ
Шӯравиро фаро гирифт. Ин ҳолат дар даҳсолаи охир дар Тоҷикистон низ ба
пастшавии суръати афзоиши истеҳсолот, нарасидани маҳсулоти ниёзи
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мардум, баланд шудани нарху наво оварда расонид. Ба замми ин ҷанги
шаҳрвандӣ боиси хароб гардидани садҳо корхонаҳои саноатӣ, соҳаи
кишоварзӣ ва нақлиёт гардида, садҳо ҳазор одамон кишварро тарк намуданд.
Зарари умумии ҷанги шаҳрвандӣ ба хоҷагии халқи мамлакат ба андозаи 7
млрд доллари америкоӣ баҳо дода мешавад.
Шартномаи сулҳи тоҷикон (июли соли 1997) яке аз роҳҳои муҳими
минбаъд ба низом овардани пешрафти иқтисодӣ гардид.
Махсусан, дар ин давра ба Ватан баргаштани муҳоҷирон ва
барқароркунии хоҷагии халқ асоси минбаъд таъмин намудани тараққиёти
иқтисодиётро ба амал овард. Аз соли 1997 афзоиши суръати миёнаи солонаи
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ВВП) дар мамлакат ба 8,5 фоиз, истеҳсолоти
саноатӣ - 10,1 фоиз ва маҳсулоти хоҷагии қишлоқ 8,8 фоизро ташкил намуд.
Ислоҳоти иқтисодӣ барои беҳтар гардидани истеҳсоли маҳсулоти соҳаҳои
кишоварзӣ кӯмаки ҷиддӣ расонид. Дар ин давра қариб 70 фоизи корхонаҳои
хурду миёна хусусӣ гардонида шуда, бо фармони Президенти мамлакат 75
ҳазор гектар замин ба деҳқонон тақсим карда шуд. Айни замон 80 фоизи
корхонаҳои хусусигардонида ба кор шурӯъ намуданд ва онҳо чандин ҳазор
коргаронро бо ҷои кор таъмин карданд. Пешрафти иқтисодиёти мамлакат
солҳои охир ба дараҷаи зисту зиндагонии аҳолӣ таъсири мусбат расонид.
Сатҳи камбизоатии аҳолӣ аз 81 фоиз (соли 1999) то 63 фоиз (соли 2009) паст
фуромад. Ислоҳоти иқтисодӣ ба масъалаи ҷалб намудани соҳибкорӣ дар
соҳаи кишоварзӣ диққати асосӣ медиҳад, зеро 76 фоизи аҳолии Тоҷикистон
дар деҳот зиндагӣ мекунад. Таҷрибаи соҳибкорӣ дар бисёр хоҷагиҳои
мамлакат натиҷаи дилхоҳ дода истодааст.
Дар солҳои давраи гузариш илму маориф ва соҳаи тандурустӣ хеле
коҳиш ёфтанд. Ҳукумати Тоҷикистон барои ба низом овардани ин соҳаҳои
муҳим ва баланд бардоштани дараҷаи дониши хонандагону донишҷӯён
корҳои муҳим меандешад.
Таҷрибаи бисёр давлатҳои нави индустриявӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки
танҳо дар сурати ба роҳ мондани пешрафти иқтисодӣ имконияти ба низом
овардани на ин ки соҳаҳои саноату кишоварзӣ ва нақлиёт, балки илму
маориф ва тандурустӣ низ ба амал хоҳад омад. Яке аз музаффариятҳои
муҳими замони истиқлолият ин сохтмони шоҳроҳи автомобилгарди Кӯлоб Қалъаи Хумб - Хоруғ - Мурғоб -Қӯлма ва нақби Анзобу Шаршар мебошанд.
Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги табиӣ ва меҳнатӣ мебошад. Дар сурати
ба кор даровардани корхонаҳои нави соҳаи коркарди маъдани кӯҳӣ, анҷом
додани сохтмони нерӯгоҳҳои барқии обии Сангтӯда-2 ва Роғун, роҳи
автомобилгарди Душанбе - Ғарм - Ҷиргатол - Саритош, сохтмони нави
туннели Шаҳристону Чормағзак ва ғайра иқтисодиёти Тоҷикистон
имконияти бо суръати баланд тараққӣ карданро пайдо мекунад.
2. Қонуният ва самтҳои ҷойгиркунии истеҳсолот
Географияи иқтисодию иҷтимоӣ омӯзишу тадқиқоти худро танҳо дар
ҳолати якранг будани ҳодисаю воқеаҳо маҳдуд намекунад. Вай тадқиқи
https://bikhon.tj/

объекту ҳодисаҳоро дар ҳолати инкишоф, алоқамандӣ ва боҳампайвастагӣ
омӯхта, истифодаи онҳоро аз нигоҳи аҳамияти онҳо барои ҷамъият баҳо
дода, ҳамчунин қонунияти объективии ҷойгиронӣ ва ташкили ҳудуди
истеҳсолоти ҷамъиятро низ муайян менамояд.
Тамоми шаклҳои гуногуни ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолкунанда
дар Тоҷикистон, ки ба таври муқаррарӣ ва ё аз рӯи нақшаи пешакӣ
муайянкарда ба вуқӯъ пайвастааст, албатта, бо вуҷуд доштани сабабҳои
бавосита ё бевоситаи байни ҳодисаю воқеаҳо, ки аз лиҳози таърихӣ ё дар
асоси амалиёти имрӯзаи хоҷагидории одамон сурат гирифтааст, қонуниятҳои
объективии ҷойгиршавии истеҳсолотро дарбар мегирад.
Қонунияти ҷойгиршавии истеҳсолоти ҷамъиятӣ чунин шакле ба ҳисоб
меравад, ки ба қонуни умумии инкишофи ҷамъият ва дар айни замон ба
муносибатҳои бозаргонӣ дар ҳолати гузариш бевосита алоқаманд мебошад.
Аз тарафи дигар, онҳо қисми ҷудонашавандаи системаи қонунҳои иқтисодии
ҷамъият ва қисмати такмилёфтае ба ҳисоб мераванд, ки ҳолатҳои
дигаргуншавию ҳамешагии ҷойгиршавии географии истеҳсолотро дар
қаламрави мамлакат ва ноҳияҳои он тасвир мекунад. Ин ҳолат чунин
талаботро ба миён мегузорад:
1) алоқамандии хеле зичи ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолӣ бо муҳити
географӣ ва вобаста будани баъзе намудҳои истеҳсолот аз шароитҳои
махсуси табиӣ ва захираҳои он;
2) тафовути зиёди ноҳияҳои географӣ аз нигоҳи зичии аҳолӣ ва дараҷаи
инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда;
3) гуногун будани алоқамандии соҳаҳои истеҳсолоти саноатӣ ва
кишоварзӣ дар сатҳи умумии мамлакат ва ноҳияҳо;
4) вуҷуд доштани тафовути гуногуни техникию иқтисодӣ дар байни
соҳаҳои истеҳсолӣ.
Тарзи истеҳсолот дар ҳама давраҳои ҷамъиятӣ роҳҳои гуногуни
ҷойгиркунии соҳаҳои истеҳсолотро акс менамояд. Вале тафовути он дар
замони капитализм, хусусан ҳангоми ба вуқуъ пайвастани инқилоби саноатӣ
хеле авҷ гирифт. То як мавриди муайян корхонаҳои саноатӣ баҳри ба даст
овардани фоида ба ягон амали қонуни дуруст ҷойгиркунии соҳаҳои
истеҳсолӣ риоя накарда, ба захираҳои табиӣ ва муҳити зист исноди хеле зиёд
овард. Ин тадбир ҳангоми забт намудани дигар қитъаю мамоликҳо ниҳоят
авҷ гирифт. Мустамликадорон бе назардошти қонунҳои ҷойгиркунии
истеҳсолот ба таври стихиявӣ беҳтарин намуди сарватҳои табиатро ғорат
карда, қисми зиёди заминҳоро ба макони биёбон ва пайваста авҷгирии дигар
намуди офатҳои табиӣ табдил доданд.
Айни замон дар миқёси хоҷагии ҷаҳонӣ ҷойгиркунии соҳаҳои
истеҳсолот ва истеҳсоли маҳсулоти ҷаҳонӣ ба ӯҳдаи давлатҳои абарқудрат
рост меояд. Масалан, ҳафт давлати бузург - ШМА, Канада, Англия, Япония,
Франсия, Германия ва Италия дар қаламрави худ қариб аз 3/4 ҳиссаи тамоми
истеҳсолоти ҷаҳониро муттаҳид сохтаанд. Қисми зиёди ин мамлакатҳо
корхонаҳои истеҳсолии худро аз ҳисоби манбаъҳои сарвати арзони табиии

https://bikhon.tj/

давлатҳои рӯ ба инкишофи Осиё, Африка ва Америкаи Лотинӣ ба роҳ
мондаанд.
Дар замони Ҳокимияти Советӣ низ, бо вуҷуди як қатор тадбирҳо, оид
ба дуруст ҷойгиркунии қувваҳои истеҳсолкунанда на ҳама вақт он
қонуниятҳо дуруст риоя карда мешуданд. Масалан, калонтарин корхонаҳои
соҳаи саноати бофандагии мамлакат дар қисмати ноҳияи Марказии Россия
ҷойгир шуда, ашёи хом бошад, ба масофаи чандин ҳазор километр аз ноҳияи
Осиёи Миёна кашонида мешуд. Тоҷикистон то пошхӯрии Ҳокимияти Советӣ
26,5 фоизи пахтаи маҳиннахи тамоми мамлакатро истеҳсол мекард, вале дар
қаламрави ҷумҳурӣ ҳамагӣ 7 фоизи он коркард мешуду халос.
Иқтисодиёти Тоҷикистон дар замони Ҳокимияти Советӣ чун дигар
давлатҳои собиқи он дар асоси принсипҳои ҷойгиркунии сотсиалистии
истеҳсолот ривоҷ меёфт. Ҳоло бошад, бисёр соҳаҳои истеҳсолоти саноатӣ
дар ҳолати бӯҳрон буда, ба технологияи нав ва кадрҳои баландихтисос ниёз
доранд, зеро маҳсулоти онҳо ба рақобати бозори ҷаҳонӣ тоб оварда
наметавонад.
Барои Тоҷикистон дар шароити гузариш ба муносибатҳои бозаргонӣ
чун дигар давлатҳои рӯ ба инкишоф зарур аст, ки вобаста ба шароитҳои
географию таърихӣ ва муассисаҳои истеҳсолӣ модели тараққиёти иқтисодӣ
ва ҷойгиркунии соҳаҳои истеҳсолоти ба шароити худ хосро интихоб намояд.
Чунин чорабинӣ яке аз роҳҳои барқарор намудани истеҳсолоти саноатӣ ва
дар ин асос бо ҷои кор таъмин намудани мардуми бекор ва бартараф
намудани қафомонии иқтисодӣ дар мамлакат мегардад.
Боби 2. Тараққиёт ва ҷойгиршавии соҳаҳои
саноати Тоҷикистон
Саноат яке аз соҳаҳои муҳими хоҷагии халқи мамлакат ба ҳисоб
меравад.
Саноати Тоҷикистон қариб пурра дар замони Ҳокимияти Шӯравӣ ба
вуҷуд омадааст. То ин дам дар Тоҷикистон чун як гӯшаи дурдасти Россия
корхонаҳои косибии хурд бартарӣ доштанд.
Чунин корхонаҳои хурди косибӣ қариб дар ҳама гӯшаю канорҳои
Тоҷикистон вуҷуд доштанд, ки онҳо ба коркарди маҳсулоти кишоварзӣ,
пӯсту пашм ва истеҳсоли олотҳои нисбатан оддӣ машғул буданд. Дар
қаламрави Тоҷикистон даҳхо ҳазор одамон ба кори косибӣ банд шуда, аксар
танҳо ва ё худ дар артели хурд кор мекарданд. Аз рӯи маълумоти мавҷуда дар
ҳудуди ноҳияҳои ҷанӯбии Тоҷикистон 3335 корхонаҳои косибӣ амал
мекарданд, ки дар онҳо 3543 коргар кор мекард. Қариб 90% ин корхонаҳоро
соҳаи истеҳсоли маҳсулоти хӯрока, дастгоҳҳои бофандагӣ ва коркарди пӯст
ташкил медод, ки аслан барои қонеъ гардонидани талаботи аҳолии маҳаллӣ
равона шуда буд. Дар округи Хӯҷанд бошад, то замони Ҳокимияти Советӣ
зиёда аз 8 ҳазор корхонаҳои хурди косибӣ амал мекард, ки дар онҳо қариб 15
ҳазор нафар коргар банд буд. Соли 1913 дар қаламрави Тоҷикистон
корхонаҳои ба ном саноатӣ ҳамагӣ 29 адад буд, ки 11-тои он ба истихроҷи
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ангишт, нефту озокерит, 8-тои он аз дастгоҳхои пахтатозакунӣ, 4-то
корхонаи хурди коркарди намак ва ду заводи шароббарорӣ иборат буд.
Дар замони Ҳокимияти Советӣ саноати Тоҷикистон ба пешравиҳои
зиёд ноил гашт. Дар солҳои аввал миқдори корхонаҳои саноатии
пахтатозакунӣ, бофандагӣ, виною консервабарорӣ ва минбаъд дар асоси
конҳои мавҷудаи нефти САНТО (ҳоло «КИМ») ва Шӯроб истеҳсоли нефт ва
ангишт ба роҳ монда шуд. Тадқиқотҳои геологӣ барои дар Тоҷикистон
ташкил намудани саноати кӯҳӣ, истеҳсоли металлҳои нодир ва ранга замина
гузошт. Дар он солҳо дар натиҷаи истихроҷи металлҳои ранга дар ҷумҳурӣ
соҳаи нави саноат-металлургияи ранга ба миён омад ва он ба яке аз соҳаҳои
махсусгардонидаи мамлакат табдил ёфт. Дар солҳои баъди ҷанги Бузурги
Ватанӣ соҳаҳои аҳамияти умумииттифоқӣ дошта (саноати пахтатозакунӣ,
шоҳибофӣ, газвор, консерваю винобарорӣ, металлургияи ранга) бо суръати
баланд тараққӣ карданд. Дар баробари ин ба инкишофи соҳаҳои аҳамияти
республикавӣ дошта (дӯзандагӣ, сӯзишворӣ, металлкоркунӣ, ордкашӣ,
нопазӣ, истеҳсоли масолеҳи бинокорӣ ва ғайра) низ диққати махсус дода
мешуд. То замони Истиқлолият вобаста ба талабот ва пешрафти тарақкиёт
соҳаҳои энергетика, кимиё ва металлургияи ранга асоси тахассуси
истеҳсолоти саноатиро дар Тоҷикистон ташкил намуданд.
Ҳоло саноат соҳаи асосии иқтисодиёт буда, қисми зиёди даромади
миллии мамлакатро медиҳад.
Саноати Тоҷикистон баъди соли 1990 ба бӯҳрони шадиди иқтисодӣ
дучор омад. Сабаби асосии он канда шудани робитаҳои иқтисодӣ бо дигар
ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ, ҷанги шаҳрвандӣ ва ҷумҳуриро тарк намудани
бисёр коргарону мутахассисон гардид.
Соли 1997 истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар мамлакат нисбат ба соли
1990 бештар аз 33 фоиз паст фаромад. Дар ин давра истеҳсоли соҳаҳои
муҳими саноатӣ, аз он ҷумла соҳаи металлургӣ қариб 40 фоиз ва саноати
сабук то 32 фоиз кам гардид. Ҳаҷми истеҳсоли қувваи барқ нисбат ба соли
1990-ум 3,6 млрд. кВт соат паст шуд.
Бо вуҷуди ин дар солҳои истиқлолият корхонаҳои саноатии
Тоҷикистон новобаста ба душвориҳои молиявӣ, таъминот ба ашёи хом,
маводи сӯхт ва энергетикӣ тадбирҳоро доир ба танзиму таҷдид ва дар
истеҳсолот ҷорӣ намудани технология ва таҷҳизоти нави ҳозиразамон амалӣ
намуданд. Таҳлили фаъолияти истеҳсолии корхонаҳои саноатии мамлакат
нишон медиҳад, ки соли 2008 ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ
нисбат ба соли 2002-ум қариб 156,3 фоиз зиёд гардид.
Баъди як қатор чорабиниҳо солҳои охир инкишофи соҳаҳои муҳими
саноатӣ ба назар мерасад. Дар ҷумҳурӣ ҳоло 1366 корхона вуҷуд дорад, ки
ҳаҷми умумии маҳсулоти онҳо ба 6106 млн. сомонӣ мерасад, баробар меояд.
Соли 1995 ҳиссаи корхонаҳои бахши ғайридавлатӣ дар истеҳсоли
маҳсулоти ҷумҳурӣ ҳамагӣ 3,3 фоизро ташкил дод ва соли 2008 ба 42,8 фоиз
расид.
Саноати Тоҷикистон серсоҳа ва инкишофи комплексӣ дошта, бо
техникаю технологияи ҳозирзамон ҷиҳозонида шудааст. Дар ҳайати он
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бештар аз 90 соҳаҳои гуногун ва намудҳои истеҳсолӣ гирд оварда шудаанд.
Ҳангоми гузариш ба муносибатҳои бозаргонӣ ва хусусӣ гардонидани як
қатор корхонаю муассисаҳо, ҷамъиятҳои саҳҳомӣ ва корхонаҳои муштарак
бо ҳамкорию дастгирии инвеститсияи хориҷӣ таъсис ёфтанд. Айни замон аз
миқдори умумии корхонаҳои саноатии мамлакат 945 корхонаи ғайридавлатӣ,
156 ҷамъияти саҳҳомӣ ва 48 корхонаи муштарак ба қайд гирифта шудааст.
Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ ва ашёҳои
маъданӣ буда, он имконияти дар оянда тараққӣ додани соҳаҳои саноати
вазнинро ба миён меорад. Ҳоло дар таркиби саноати Тоҷикистон вазни хоси
саноати вазнин 48 фоизро ташкил мекунад. Вобаста ба талаботи маҳсулоти
саноат ва муносибатҳои бозаргонӣ соҳаҳои асосӣ дар ҳаҷми истеҳсолоти
маҳсулот мавқеи хосро ишғол мекунанд. Ҳоло дар ҳаҷми умумии истеҳсоли
маҳсулоти саноатӣ мавқеи асосиро металлургияи ранга (49,5 фоиз), сипас
саноати сабук - 19,5 фоиз ва хӯрокворӣ - 16,8 фоиз ишғол менамоянд.
Саноати ҷумҳурӣ дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ фаъолият мекунад.
Ҷойгиркунонии саноат мувофиқи нақша сурат гирад ҳам, вале аз сабаби
кӯҳсор будани Тоҷикистон нобаробар аст.
Дар ду шаҳри калони ҷумҳурӣ - Душанбе ва Хуҷанд қариб 15 фоизи
ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда мешавад.
Ҷадвали 3
Ҷойгиршавӣ ва ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти
саноатӣ дар шаҳру вилоятҳои Тоҷикистон

Ҳамаи саноат,
аз он ҷумла:
Электроэнергетика
Сӯзишворӣ
Металлургияи
ранга
Саноати химия
Мошинсозӣ
Саноати
масолеҳи
сохтмон
Саноати сабук
Саноати хӯрокворӣ
Саноати ордкашӣ

Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Душанбе

Ноҳияҳои
тобеи
марказ

Вилояти
Суғд

Вилояти
Хатлон

ВМКБ

100
100
100
100

9,8
1,2
–
0

42,4
0
18,0
94,5

18,3
4,2
65,5
5,0

28,8
93,6
15,9
0,5

0,7
1,0

100
100
100

2,1
42,0
69,0

2,4
35,7
5,2

21,3
15,4
11,2

74,2
6,9
14,5

0
0,1

100
100
100

4,4
10,5
2,3

5,0
16,7
19,1

39,6
38,1
20,3

51,0
32,6
58,3

0
2,1
0

0

Айни замон аз 2/3 ҳиссаи маҳсулоти саноати Тоҷикистон дар ҳудуди
ноҳияҳои тобеи марказ истеҳсол карда мешаванд. Солҳои охир корхона ва
муассисаҳои нави саноатӣ дар бисёр шаҳрҳои хурду миёна босуръат бунёд
ёфта истодаанд.
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1. Комплекси сӯзишворию энергетикӣ
Комплекси сӯзишворию энергетикӣ яке аз соҳаҳои ниҳоят муҳими
иқтисодиёти Тоҷикистон буда, омилҳои фаъолияти ҳаётан муҳими
мамлакатро таъмин менамояд. Дар навбати худ соҳаи мазкур дар ҷойгиркунӣ,
инкишоф ва махсусгардонии хоҷагии халқ нақши калон мебозад. Зеро
ҷойгиршавии захираҳои энергетикӣ, истихроҷи онҳо ба географияи
истеҳсолот на дар ҳама мавзеъ ва ноҳияҳои мамлакат мувофиқат мекунад.
Бо вуҷуди он ки Тоҷикистон бо захираҳои сӯзишворӣ - энергетикӣ
пурра талаботи худро қонеъ намекунад, вале дар ояндаи наздик яке аз
кишварҳои бузурги тавлидкунандаи қувваи барқ дар миқёси Осиёи Марказӣ
мегардад.
Комплекси сӯзишворӣ-энергетикӣ дар ҳайати худ соҳаҳои истеҳсоли
нефт, газ, ангишт, сланетсҳои сӯзанда, торф ва энергияи барқро муттаҳид
менамояд. Соҳаҳои комплекси сӯзишворӣ-энергетикӣ ба тамоми соҳаҳои
иқтисодиёти мамлакат зич алоқаманд мебошанд. Комплекси сӯзишворӣэнергетикӣ дар баробари ба истеъмолкунандагон додани барқу гармӣ боз
аҳамияти маҳаллӣ низ дорад. Одатан дар ноҳияҳои аз захираҳои энергетикӣ
бой корхонаҳои энергияталаб бештар тараққӣ мекунанд. Ба ин равияи
тахсиси истеҳсолот дар қисмати ҷануби Тоҷикистон далели равшан аст. Дар
ин ноҳия солҳои охир вобаста ба энергияи арзони барқ як қатор соҳаҳои
энергияталаб аз қабили корхонаҳои истеҳсоли алюминий, маҳсулоти хлор,
нуриҳои азотӣ бо суръат тараққӣ ёфтанд.
Дар айни замон яке аз проблемаҳои мушкили соҳаи комплекси
сӯзишворию энергетикӣ дар Тоҷикистон ин шиддат гирифтани бӯҳрони
энергетикӣ ва мушкилиҳои зиёди нарасидани газ ва қувваи барқ дар фасли
зимистон мебошад. Ин ҳолатҳои мушкили сӯзишворию энергетикӣ баъди
пош хӯрдани Ҳокимияти Шӯравӣ ва авҷ гирифтани бӯҳрони иқтисодӣ дар
ҳамаи республикаҳои собиқи мамлакат ба амал омад.
Комплекси сӯзишворӣ-энергетикӣ дар баробари таъмин намудани
тараққиёти соҳаҳои дигари иқтисодиёт дар мӯҳлатҳои муайян таъмиру аз
навкунии ҳолати техникӣ ва дастгоҳу аппаратураҳои лозимиро талаб
менамояд. Ҳолати техникии иқтидорҳои бисёр корхонаҳои соҳаи комплекси
сӯзишворию энергетикии мамлакат дар вазъияти душвор қарор доранд ва
чорабиниҳои фавриро талаб мекунанд. Ин пеш аз ҳама ба ҳолати техникии
шахтаҳои ангиштҳосилкунӣ ва нерӯгоҳҳои барқии обӣ дар дарёи Варзоб,
силсиланерӯгоҳҳои поёноби дарёи Вахш тааллуқ дорад. Аз рӯи маълумотҳои
мавҷуда қариб 80% соҳаи саноати истихроҷи ангишт, 50% саноати
нефткоркунӣ ва 35% нерӯгоҳҳои барқӣ таъмиру ивазкунии техникаю
таҷҳизоти лозимиро талаб менамояд.
Яке аз масъалаҳои муҳими инкишофи комплекси сӯзишворию
энергетикии Тоҷикистон дар шароити гузариш ба иқтисоди бозаргонӣ ин
чорабиниҳои зарурӣ нисбати ҳифзи муҳит ва оқилона истифодабарии
захираҳои табиӣ мебошад. Махсусан, дар соҳаи истеҳсоли нефт пешгирӣ
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намудани ифлосшавии обҳои дохилӣ аз ҳисоби партовҳои нефт ва маҳсулоти
нефт мебошад. Дар соҳаи истихроҷи ангишт бошад, ба ҳолати пештара
(рекултиватсия) овардани заминҳои вайроншуда ҳангоми коркарди кушоди
конҳои ангишт дар назар дошта мешавад.
Комплекси сӯзишворӣ-энергетикӣ дар миқёси ҷаҳон яке аз соҳаи
асосии заҳролудкунандаи муҳити зист ба ҳисоб меравад. Ҳоло ба ҳиссаи ин
соҳа қариб 48% партовҳои заҳролуди атмосфера, 36% ифлосшавии захираҳои
об ва 30% дигар партовҳои заҳролуд рост меояд.
2. Саноати сӯзишворӣ
Ин соҳаи саноат дар Тоҷикистон истеҳсоли ангишт, нефт ва газро дар
бар мегирад. Дар байни захираҳои номбурда, конҳои ангишт мавқеи асосиро
ишғол мекунанд. Ҳоло дар мамлакат 40 кони ангишт муайян карда шудааст,
ки захираҳои геологии онҳо қариб ба 5 млрд. тонна мерасад. Ин бештар аз 41
фоизи захираи ангишти Осиёи Марказиро ташкил медиҳад. Қисми зиёди он
ангишти коксшаванда буда, калнтарини он конҳои Фон-Яғноб, Шӯроб,
Моғиён, Киштут, Назарайлоқ, Миёнаду, Зиддӣ мебошанд. Аксарияти ин
конҳои номбурда дар ноҳияҳои баландкӯҳ воқеъ гардидаанд, ки шароити
истихроҷ ва кашонидани ангиштро душвор мегардонанд. Аз тарафи дигар
баландӣ ва мушкилии роҳ хароҷоти иловагиро талаб мекунад. Дар байни
конҳои мавҷуда ҳавзаи Фон-Яғноб калонтарин буда, дар ҳавзаи дарёи Фон ва
Яғноб (дар баландии 1700-2500 метр) ҷойгир шудааст. Қабати аҳамияти
саноатӣ дошта 18-то буда, ҳар яке аз 0,5 то 12 метр ғафсӣ доранд. Аз рӯйи
категорияи саноатӣ (А+В+С1) захираи кони Фон-Яғноб 840 млн. тонна буда,
захираи геологии он зиёда аз 1 млрд. тоннаро ташкил медиҳад, ки 86 фоизи
он ангишти коксшаванда мебошад. Истихроҷи ангишт дар ин кон барои
талаботи комбинати металлургии Анзоб ба миқдори 20-25 ҳазор тонна ба ҷо
оварда мешавад. Истеҳсолу коркарди кони Фон-Яғноб дар оянда ба сохтмони
нерӯгоҳи барқӣ-олавӣ бо иқтидори 2 млн. кВт/соат дар водии Зарафшон
вобаста мебошад. Дар водии Зарафшон боз конҳои Киштут ва Моғиён воқеъ
гардидаанд. Кони Киштут 40 км шарқтари Панҷакент дар баландии 15002100 м ҷойгир шудааст. Дар ин кон 15 қабати ангишт вуҷуд дорад, ки ғафсии
баъзеи он то 6,7 м мерасад. Захираи умумии он ба 850 млн. тонна мерасад.
Кони ангишти Моғиён 42 км аз тарафи ҷанубу ғарбии ш. Панҷакент воқеъ
буда, дар он 7 қабати ангишт бо ғафсии аз 2,5 то 5 м мерасад. Умуман конҳои
ангишти водии Зарафшон дар якҷоягӣ 65,5 фоизи захираҳои ангишти
Тоҷикистонро дар бар мегирад. Кони ангишти сиёҳтоби Шӯроб дар қисми
шимолии қаторкӯҳи Туркистон дар ноҳияи Исфара ҷойгир аст. Қабатҳои
ангишти ин 25-то буда, ғафсии умумии онҳо ба 35 м мерасад. Захираи
ангишти Шӯроб зиёда аз 500 млн. тонна буда, ҳанӯз то замони Ҳокимияти
Советӣ истихроҷ карда мешуд. Вобаста ба талаботи ангишт солҳои 50-ум ва
60-уми асри гузашта, истеҳсоли солонаи ангишт дар ин кон аз 500 то 1 млн
тонна расонида шуда, он талаботи вилояти Суғду роҳи оҳани Осиёи Миёнаро
таъмин мекард. Дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ва минбаъд истеҳсоли ангишт
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дар кони Шӯроб қатъ гардида, қариб тамоми шахтаҳо хароб гардиданд. Ҳоло
аз сари нав ба таъмири шахтаҳо шурӯъ карда шуд ва соли равон дар шахтаи
№8 истеҳсоли ангишт то ба 50 ҳазор тонна расонида шуд.
Дар қисми ҷануб ва марказии Тоҷикистон конҳои калонтарини ангишт
- ин Зиддӣ, Назарайлоқ ва Миёнаду ба ҳисоб мераванд, ки дар онҳо 14,2
фоизи захираи саноатӣ ва 31,7 фоизи захираҳои геологии ангишти мамлакат
ҷойгир шудаанд. Кони Зиддӣ аз Душанбе дар масофаи 72 км воқеъ гардида,
захираи умумии он ба 104 млн. тонна мерасад. Соли 2008 сармоягузорони
Қазоқистон лоиҳаи коркарди ангишти Зиддӣ ва дар ин асос ба кор
даровардани нерӯгоҳи олавии Душанбе (бо иқтидори 218 ҳазор кВт) ва Ёвон
(180 ҳазор кВт)-ро пешниҳод намуданд. Ҳаҷми умумии маблағгузорӣ дар ин
кон ба 63,5 млн. доллар дар назар дошта шудааст. Аз рӯи таҷрибаи ҷаҳонӣ
кашонидани ангишти Зиддӣ бо воситаи қубур бо назардошти ҳифзи муҳити
зист ба амал бароварда мешавад. Мувофиқи нишондоди мутахассисон
сохтани чунин дастгоҳ 1,2 млн. долларро талаб мекунад.
Дар ҳудуди ноҳияи Рашт кони ангишти Назарайлоқ бо сифати ниҳоят
баланди худ фарқ мекунад. Сифати онро дар қатори ангишти беҳтарини
ҷаҳонӣ Ха-Ту (Ветнам) мемонанд. Захираи геологии кони Назарайлоқ ба 500
млн. тонна баробар буда, миқдори хокистар дар қабати ангишт ҳамагӣ 5
фоизро ташкил мекунад. Истихроҷи он барои ноҳияҳои тобеи Марказ соле ба
10 ҳазор тонна мерасад. Вале ҳангоми истихроҷ (он дар баландии 3,5-4 ҳазор
метр ҷойгир аст) муҳити атроф ба тариқи хело зиёд ифлос карда мешавад.
Ягона роҳи пешгирии ҳолати экологии ин мавзеъ то поён бо воситаи роҳи
канатӣ кашонидани ангишт мебошад.
Дар сарҳади ноҳияи Тавилдара ва Бадахшони Кӯҳӣ кони ангишти
Миёнаду ҷойгир аст, ки аз роҳи автомобилгарди Помир дар масофаи 40 км
воқеъ гардидааст. Захираи геологии он ба 635 млн. тонна баробар буда, дар
сурати истифодабарӣ имконият пайдо мешуд, ки талаботи бо ангишт доштаи
Бадахшон ва минтақаи кӯҳсори Кӯлоб пурра таъмин карда шавад.
Конҳои ангишт, ки дар дигар гӯшаҳои мамлакат ба монандӣ: Сайёд
(дараи Ромит), Шӯробод (минтақаи Кӯлоб), Равнов (ноҳияи Дарвоз), Ҳакимӣ
(ноҳияи Нуробод), Қуртеппа (Помири Шарқӣ) ва ғайра ҷойгир шудаанд, бояд
дар мӯҳлатҳои наздик дуруст тадқиқ шуда ба истифода дода шаванд.
Нефту газ. Дар Тоҷикистон 28 кони нефту газ муайян карда шудааст.
Захираи умумии геологии нефт ба 467 млн. тонна ва гази табиӣ ба 1036 млрд.
м3 баҳо дода мешавад. Нефти Тоҷикистон ҳанӯз аввалҳои асри XX дар
қисмати шимолии мамлакат муайян карда шуд. Чоҳи аввалини нефт дар
деҳаи Селроҳа (ноҳияи Исфара) солҳои 1908-1909 парма карда шудааст.
Соли 1912 ширкати Осиёимиёнагии савдои нефт (САНТО) дар ин мавзеъ
зери назорати англисҳо таъсис ёфт. Дар замони Ҳокимияти Советӣ тадқиқоти
васеи нефту газ ба солҳои 60-ӯм тааллуқ дорад. Дар ин давра якчанд конҳои
нефту газро дар ҳудуди вилоятҳои Суғд, Хатлон ва водии Ҳисор пайдо
намуданд. Минбаъд бо кӯшиши геологҳо конҳои нефту гази Ниёзбек,
Айритан, Конибодом, Қарақчиқум (вилояти Суғд), Шоҳамбарӣ, Андигон,
Қурғончаи Шимолӣ, Лучоб (водии Ҳисор), Кичикбел, Оқбошадир,
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Қизилтумшуқ (водии Вахш), Бештентоқ, Балҷувон, Сулдузӣ, Хоҷасартез
(ноҳияи Кӯлоб) кашф карда шуданд. То пошхӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ
конҳои нефти қисми шимолии мамлакат барои коркард ба заводҳои
нефткоркунии Ӯзбекистон фиристода мешуд. Ҳоло барои дар дохили кишвар
ба роҳ мондани истихроҷи нефт якчанд корхонаҳои хурду миёнаи
нефткоркунӣ бо иқтидори аз 25 то 75 ҳазор тонна дар давоми сол сохта
шудааст. Нефти қисмати водии Вахш сифати паст дошта (дар таркиби он
моддаҳои омехтаи сулфур, парафин ва ғайра дучор меоянд), танҳо барои
мумфарш кардани роҳҳои автомобилгард истифода мешаванд.
Аз конҳои газ солҳои 60-ӯм ва 70-ӯми асри гузашта, кони
Қизилтумшуқ, Андигон ва Комсомол (Лучоб) истифода бурда мешуданд, ки
ҳоло захираҳои онҳо ба охир расидааст. Дар водии Кӯлоб кони гази
Хоҷасартез истифода мешавад, ки аз он ҷо хатти қубур то шаҳри Кӯлоб ва
солҳои наздик то шаҳри Қӯрғонтеппа гузаронида мешавад. Дар қисми
шимолии Тоҷикистон кони гази Хоҷабоқирғон тадқиқ шудааст ва истихроҷи
он барои таъмини талаботи вилояти Суғд дар назар дошта мешавад.
Мувофиқи тадқиқоти геологҳо дар қаламрави Тоҷикистон зиёда аз 120
сохтори эҳтимолии нефту газ вуҷуд дорад. Махсусан дар қисмати водиҳои
Вахшу Поёнии Кофарниҳон захираҳои хело зиёди нефту газ кашфиёти худро
интизоранд.
Ҷадвали 4
Истеҳсоли намудҳои асосии саноати сӯзишворӣ
дар Тоҷикистон*
Намуди
сӯзишворӣ 1991
Ангишт,
313
ҳаз. тонна
Нефт
108
(ҳамроҳи
конденсати
газ)
ҳаз.
тонна
Газ,млн. м3
93

Солҳо
1997 1998 1999
17
19
19

1992
214

1993
174

1994
106

61

42

33

26

19,4

72

49

33

42

32

2000
22

2003
46,5

2005
98,5

2008
198,5

18,7

18,4

17,7

21,7

25,8

36

40

32,8

29,4

16,1

* Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2009, с. 267.
3. Саноати электроэнергетика
Нерӯи барқ асоси инкишофи иқтисодиёт, пешрафти ҳама соҳаҳои
хоҷагии халқ ва ҷорӣ намудани прогресси техникӣ дар истеҳсолот мебошад.
Ҳанӯз соли 1920 Давлати Советӣ плани ГОЭЛРО, яъне нақшаи бо нерӯи барқ
таъмин намудани тамоми мамлакатро қабул намуда буд. Мувофиқи ин нақша
дар Тоҷикистон бояд нерӯгоҳи барқӣ-обии Хоҷабоқирғон сохта мешуд. Вале
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бо сабабҳои номаълум нақшаи бунёди ин нерӯгоҳ дар Тоҷикистон амалӣ
нагардид.
Мавқеи географии Тоҷикистон ба он овардааст, ки дар қаламрави он
бузургтарин захираҳои обӣ-энергетикии минтақаи Осиёи Марказӣ ҷойгир
шудаанд.
Захираҳои потенсиалии гидроэнергетикии Тоҷикистон қариб ба 530
млрд. кВт/соат дар як сол баҳо дода мешаванд, ки ин 5% захираҳои ҷаҳониро
ташкил медиҳанд. Вале имрӯз дар мамлакат танҳо 3,1% ин захираҳо
истифода мешаванду халос.
Агар дар муқоиса бо дигар захираҳои сӯзишворӣ-энергетикии
мамлакат бинем, пас захираҳои гидроэнергетикӣ нисбати захираҳои
потенсиалии ангишт - 18,8 баробар, нефт - 83 баробар ва гази табиӣ - 211
баробар зиёд мебошад. Ин исботи он аст, ки амнияти энергетикии
мамлакатро дар оянда истифодаи васеъ ва самараноки захираҳои
гидроэнергетикӣ муайян хоҳанд намуд. Боз ҷиҳати дигари бартарии
гидроэнергетика аз он иборат аст, ки аз ҷиҳати экологӣ тоза,
барқароршаванда ва манбаи муҳиму самараноки тавлиди қувваи барқ
мебошад.
Ҳоло захираҳои бузурги потенсиалии энергетикии Тоҷикистон дар
дарёҳои Панҷ (97,6 млрд. кВт-соат), Вахш (45 млрд. кВт-соат), Обихингоб
(17,6 млрд. кВт-соат), Сурхоб (14,7 млрд. кВт-соат), Кофарниҳон (12,5 млрд.
кВт-соат) ва Зарафшон (10,6 млрд. кВт-соат) ҷойгир шудаанд. Дар байни ин
дарёҳо Вахш дорои захираи бузурги энергетикӣ буда, дар 1 км дарозии
маҷрои он 1,7 баробар нисбати дарёи Норин, 2 баробар нисбати Панҷ ва 7
баробар нисбати дарёи Ому бештар қувваи барқ дорад. Дар якҷоягӣ дарёи
Вахш бо Панҷ аз 9/10 ҳиссаи ҳаҷми захираҳои энергетикии мамлакатро доро
мебошанд.
Дар байни давлатҳои Осиёи Миёна Тоҷикистон аз ҷиҳати захираи
гидроэнергетикӣ ҷои аввалро мегирад. Захираи об ба 1 м2 дар Тоҷикистон аз
ҳисоби миёнаи ИДМ 13 баробар бештар аст.
Агар дар Тоҷикистон ба ҳар як км2 майдони он 2100 кВт/соат
гидроэнергия рост ояд, пас ин нишондиҳанда дар Қирғизистон ба 720,
Ӯзбекистон - 197 ва Туркменистон ба 49 кВт/соат баробар аст.
Дар айни замон истеҳсоли солонаи қувваи барқ дар Тоҷикистон ба
14248 млн. кВт/соат мерасад. Аз ин ҳисоб ба нерӯгоҳи барқии обӣ 14025 млн.
кВт/соат ва ба нерӯгоҳҳои барқии олавӣ 222 млн. кВт/соат истеҳсоли қувваи
барқ рост меояд. Калонтарин нерӯгоҳхои барқии обӣ - ин Норак (3 млн. кВт),
Сарбанд (210 ҳаз. кВт), Қайроқум (126 ҳаз. кВт), Бойғозӣ (600 ҳаз. кВт),
Сангтӯда-1 (670 ҳаз. кВт) ва нерӯгоҳхои олавии Душанбе (223 ҳаз. кВт), Ёвон
(180 ҳаз. кВт) ба ҳисоб мераванд.
Нерӯгоҳи барқии обии Норак асоси Комплекси минтақавию
территориявии Тоҷикистони Ҷанубӣ (КМТТҶ) мебошад. Дар ин ҷо дар
заминаи қувваи арзони барқ соҳаҳои энергияталаби истеҳсолот (истеҳсоли
нуриҳои минералӣ, алюминий, металлҳои ранга ва нодир) инкишоф меёбад.

https://bikhon.tj/

Хусусияти сохтмони нерӯгоҳҳои обии Тоҷикистон аз он иборат аст, ки
онҳо ба тарзи силсила, яъне дар як дарё якчандто нерӯгоҳҳои барқӣ сохта
шудаанд. Чунин тарзи ҷойгир намудани нерӯгоҳҳои барқӣ боиси самаранок
истифода бурдани қувваи оби дарёҳо мегардад. Ҳоло дар ҳавзаи дарёи
Варзоб силсилаи нерӯгоҳҳои барқии Варзоби Боло, Варзоби Поён, Варзоби
Миёна; дар дарёи Вахш - нерӯгоҳҳои Сарбанд, Марказӣ, Норак, Бойғозӣ,
Сангтуда-1 сохта шудааст.
Иқтидори нерӯгоҳи барқии обии Роғун, ки сохтмонаш давом дорад, 3,6
млн. кВт-соат аст. Баландии сарбанди он 335 м мебошад. Ин аз манораи
машҳури Эйфели Париж баландтар мебошад. НБО-и Роғун соле 13 млрд.
кВт-соат (НБО-и Норак 11,2 млрд. кВт-соат) қувваи барқ истеҳсол хоҳад
кард. Масоҳати обанбори он 160 км2, чуқуриаш 300 м аст. Ин калонтарин
нерӯгоҳи барқии обии Осиёи Марказӣ буда, барои тезонидани суръати
сохтмони он ҳама чораҳои муҳим андешида мешавад.
Дар айни замон сохтмони НБО-и Сангтӯда-2 дар якҷоягӣ бо
мутахассисони Эрон босуръат идома дорад ва соли 2012 ба кор хоҳад
даромад.
Қувваи барқе, ки нерӯгоҳҳои барқии обии ҷумҳурӣ истеҳсол мекунанд,
дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагӣ истифода мешавад. Арзиши 1 кВт-соат қувваи
барқи қаторстансияҳои Вахш аз дигар манбаи нерӯҳои барқӣ хеле арзон
мебошад. Оянда дар дарёҳои Вахш ва Панҷ истгоҳҳои барқии обии нав сохта
хоҳанд шуд.
Сохтмони нерӯгоҳи барқии Даштиҷум бо иқтидори 4 млн. кВт соат
имконият медиҳад, ки Ҷумҳурии Афғонистон низ дар оянда бо қувваи барқ
таъмин карда шавад.
Солҳои охир ғайри нерӯгоҳи барқии обии «Помир-1», боз якчанд
нерӯгоҳҳои хурди барқӣ дар дарёҳои Ванҷ, Сурхоб, Кофарниҳон, Бартанг ба
кор даромаданд. Хусусияти муҳими сохтмони нерӯгоҳҳои барқии обӣ аз он
иборат аст, ки обанборҳои онҳо ба ғайр аз истеҳсоли қувваи барқ, инчунин
барои идоракунии маҷрои дарёҳо, пешгирии обхезӣ, обёрикунии заминҳои
корам ва бо об таъмин намудани шаҳру деҳаҳо шароиту имконият фароҳам
меоранд.
4. Саноати металлургӣ
Металлургия - асос ва таҳкурсии саноати ҳозиразамон ба ҳисоб
меравад. Аз инкишофи соҳаи металлургӣ пешрафти тамоми соҳаҳои хоҷагии
халқ - саноат, хоҷагии қишлоқ, нақлиёт ва сохтмон вобаста мебошад.
Саноати металлургӣ ба ду соҳа ҷудо мешавад: металлургияи сиёҳ ва
металлургияи ранга.
Дар Тоҷикистон корхонаҳои калони металлургияи сиёҳ вуҷуд надорад.
Аммо дар дохили заводҳои мошинсозӣ сехҳои металлгудозӣ амал мекунанд.
Аз металли дар ин сехҳо гудохташуда қисмҳои эҳтиёҷии мошинҳоро тайёр
мекунанд. Ин гуна сехҳо дар тамоми корхонаҳои мошинсозии мамлакат дида
мешавад.
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Дар ҳудуди Тоҷикистон якчанд кони маъдани оҳан муайян карда
шудааст, ки барои ташаккули сикли пурраи металлургӣ (таҳсиси фабрикаи
маъдангудозӣ, печҳои электроплавикӣ ва ғайра) имконият медиҳад. Кони
маъдани оҳани Чоқадамбулоқ захираи зиёд (аз рӯи категорияи саноатӣ
бештар аз 60 млн. тонна) ва мавқеи мувофиқи иқтисодию географӣ дошта,
начандон дуртар аз шаҳри Хуҷанд воқеъ гардидааст. Тадқиқотҳо нишон
доданд, ки ҳангоми сохтмони корхона дар базаи кони мазкур имконият ҳаст,
ки усули истеҳсоли металл бе истифода аз кокс ба роҳ монда шавад.
Аввалин корхонаҳои металлургияи ранга дар Тоҷикистон солҳои 30ӯми асри гузашта сохта шуданд. Дар ин корхонаҳои маъдани кӯҳӣ истихроҷи
сурбу рӯҳ, мису молибден, волфраму флюорит, сурмаю симоб ба роҳ монда
шуда, консентрати онҳо ба корхонаҳои металлургии Урал, Қазоқистон,
Сибир, Ӯзбекистон ва Қирғизистон фиристода мешуданд. Марказҳои асосии
истихроҷи металлҳои ранга дар қисмати Шимолӣ ва Марказии мамлакат дар Адрасмон, Анзоб, Исфара, Майхура, Консой, Табошар, Олтинтопган,
Ҷилав, Панҷакент мавҷуд мебошанд.
Конҳои металлҳои рангаи Тоҷикистон дар ҷойҳои душворгузари кӯҳ
воқеъ гаштаанд ва хусусияти комплексӣ доранд. Дар водии Зарафшон яке аз
корхонаҳои калони коркарди сурмаю симоб - комбинати Анзоб вуҷуд дорад
ва маҳсулоти он ба шакли консентрат ба заводи металлургии Ҳайдаркон
(Ҷумҳурии Қирғизистон) фиристода мешавад. Танҳо дар шаш кони сурмаи
водии Зарафшон 80 фоизи захираи сурмаи Осиёи Марказӣ маҳфуз аст.
Корхонаи муштараки истеҳсоли тиллои «Зарафшон» сол аз сол ҳаҷми
маҳсулотро зиёд намуда истодааст. Ин корхона дар базаи конҳои Тарор,
Ҷилав ва Ғиждарва истеҳсоли тиллои холисро ба роҳ мондааст.
Тоҷикистон аз рӯи захираҳои нуқра дар ҷаҳон ҷои сеюмро мегирад. Аз
рӯи нақшаи пешбинишуда дар базаи Кони Мансур бо назардошти талаботи
бозори ҷаҳонӣ ба нуқра сохтмони корхонаи бузург дар назар дода шудааст.
Корхонаи асосии металлургияи рангаи ҷумҳурӣ Заводи алюминии
тоҷик мебошад. Завод дар шаҳри Турсунзода ҷойгир шудааст. Соли 1975 дар
завод аввалин металл гудохта шуд. Заводи алюминий яке аз корхонаҳои
калонтарини ҷаҳон буда (12 корпус дорад), аз гуфти мутахассисон ба вазъи
экологии ноҳияҳои атроф таъсири манфӣ намерасонад. Зиёда аз 90 фоизи
маҳсулоти завод навъи аъло аст. Завод бо қувваи барқии арзони нерӯгоҳи
барқии обии Норак кор мекунад. Алҳол ашёи хомро барои завод аз дигар
кишварҳо бо нархи аз 300 то 350 доллар аз як тонна мекашонанд. Баъди аз
худ шудани кони нефелину сиенити Турпӣ (ноҳияи Рашт) завод бо ашёи
хоми маҳаллӣ таъмин мегардад. Ба ин мақсад солҳои наздик дар ноҳияи Ёвон
сохтмони заводи креолит (ашёи хом барои заводи алюминий) дар назар
дошта шудааст. Дар заводи Турсунзода мутахассисони таҳҷоӣ мавқеи
асосиро ишғол мекунанд.
5. Саноати мошинсозӣ ва металлкоркунӣ
Саноати мошинсозӣ яке аз соҳаҳои ниҳоят муҳими саноати ҷаҳонӣ
буда, он аз 35 то 38 фоизи арзиши маҳсулоти ҷаҳонии саноатро дар бар
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мегирад. Соҳаҳои асосии онро мошинсозии энергетикӣ, нақлиётӣ,
кишоварзӣ, дастгоҳсозӣ ва истеҳсоли таҷҳизотҳо (барои дигар соҳаҳои
саноат) ташкил медиҳанд. Саноати мошинсозӣ ва металлкоркунӣ дар
Тоҷикистон солҳои Ҳокимияти Советӣ инкишоф ёфтааст. Ҳоло ин соҳа 758
корхонаи таъмиркунӣ ва мошинсозиро дар худ муттаҳид мекунад. Ҳама ин
корхонаҳо бо истеҳсоли маҳсулоти гуногун махсус гардонида шудаанд. Бо
вуҷуди он ки ҳоло дар ин корхонаю муассисаҳо нарасидани мутахассисони
баландихтисос ва технологияи ҳозиразамон ҷавобгӯи талабот нестанд, вале
оҳиста-оҳиста дар ин самт пешравиҳо ба назар мерасад. Баъди як қатор
тадбирҳо дар корхонаҳои ин соҳа аз қисмҳои эҳтиётии мошину тракторҳо сар
карда, то таҷҳизот ва дастгоҳҳои мураккаби бофандагӣ, мошинҳои хоҷагии
қишлоқ, таҷҳизот барои муассисаҳои хизмати маишию савдо ва ғайра
маҳсулот мебарорад. То соли 1991 аксарияти корхонаҳои соҳаи мошинсозии
ҷумҳурӣ бо намуди техникаи пуриқтидор таъмин буданд ва маҳсулоти ин
корхонаҳо ба 40 давлати ҷаҳон фиристода мешуданд.
Айни замон дар корхонаҳои саноати мошинсозӣ ва металлкоркунии
мамлакат таҷҳизоти бофандагӣ, яхдон, кабел, трансформатор, таҷҳизоти
корхонаҳои маишӣ, узвҳои эҳтиётии автомобилу трактор истеҳсол карда
мешавад. Калонтарин корхонаҳои соҳаи мошинсозӣ ва металлкоркунӣ дар
Душанбе
ин
корхонаи
«Торгмаш»,
«Тоҷиктекстилмаш»,
«Тоҷикгидроагрегат», заводи «Яхдон», заводи арматура, корхонаи «Заря
Востока»; дар шаҳри Хуҷанд - заводи таъмири автомобил; дар Конибодом корхонаи «Автозапчасть»; дар Кӯлоб корхонаи истеҳсоли таҷҳизоти
технологӣ; дар Турсунзода корхонаи «Стройинструмент»; дар Спитамен
корхонаи таҷрибавӣ; дар Исфара корхонаи электротехникӣ; дар Қӯрғонтеппа
корхонаи трансформатор ва ғайра ба ҳисоб мераванд. Ин корхонаҳо дар
замони Иттиҳоди Шӯравӣ бо дигар корхонаҳои пешқадами мошинсозии
собиқ СССР алоқаи зич доштанд. Баъди канда шудани робитаҳои истеҳсолӣ
корхонаҳои мошинсозии мамлакат ба бӯҳрони хело мушкили иқтисодию
технологӣ дучор омаданд. Дар ин давра қисме аз корхонаҳо фаъолияти
истеҳсолии худро қатъ намуданд, вале қисми дигаре бо иқтидори нопурра
фаъолият доранд (ниг. ҷадвали 5).
Ҷадвали 5
Истеҳсоли маҳсулоти мошинсозии Тоҷикистон

Кабел
Арматура
Автобусҳои
«ЛАЗ-4969»
Яхдон

Ченак

Соли
1991

Соли
1997

Соли
2000

Соли
2005

Соли
2006

Соли
2007

Соли
2008

тонна
ҳазор
дона
дона

12099
114,0

5064
0,3

1612
0,2

3456
10,4

2663,7
–

3580,3
–

3579
–

2008
нисбати
соли
1991,
бо фоиз
29,6
–

160

48

25

2

4

3

3

1,25

дона

145193

1542

1677

–

540

–

–
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Асбобҳои
рӯзғор
(металлӣ ва
бо
эмал
руйпӯшшуда)
Плитаҳои
махсус барои
тарабхона

ҳазор
дона

1498

75

26

34

30,6

58,4

44

2,9

ҳазор
дона

71589

334

166

108

134

142

157

0,2

Корхонаҳои мошинсозию металлкоркунии кишвар ашёи хомро асосан
аз Россия, Қазоқистон ва Хитой мегиранд, ки боиси сарфу хароҷоти иловагӣ
мегардад.
Аз рӯи нақшаи мавҷуда корхонаҳои мошинсозии мамлакат вобаста ба
вазъи талаботи маҳсулот дар солҳои наздик тамоили истеҳсолиро дигар
намуда, ба сборкаи (ҷамъ намудан) трактору автомобил, автобус ва техникаи
маишӣ сар мекунанд. Як қатор корхонаҳо бо истифода аз ашёи маҳаллӣ
(алюминий) метавонанд, тахассуси навро ҷорӣ намоянд. Ҳамчунин дар оянда
инкишофи соҳаи мошинсозӣ дар ҷумҳурӣ аз ҳисоби ҷиҳозонидани
корхонаҳои мавҷуда, нав кардани техника ва самаранок истифода бурдани
иқтидори онҳо амалӣ мегардад. Минбаъд ривоҷ додани соҳаҳои саноате, ки
металлро кам талаб мекунанд, мувофиқи мақсад аст.
6. Саноати кимиё
Саноати кимиё яке аз соҳаҳои ниҳоят мураккаб ва комёбии прогресси
илму техника буда, дар ҳайати худ соҳаҳои кимиёи асосӣ, кимиёи маъдани
кӯҳӣ, истеҳсоли нуриҳои минералӣ, таҷҳизоти полимерӣ, истеҳсоли нахи
сунъӣ, рангу бор, соҳаи истеҳсоли доруворӣ (фармасевтика) ва ғайраро
муттаҳид месозад.
Дар Тоҷикистон саноати кимиё соҳаи нисбатан нав ба ҳисоб меравад.
Тадқиқотҳо нишон доданд, ки Тоҷикистон дорои манбаъҳои калони ашёи
хоми саноати кимиё мебошад. Махсусан, заминаи арзони қувваи барқ барои
инкишоф додани соҳаҳои электрокимиёвӣ имкониятҳои бузург медиҳад.
Мамлакат дорои захираҳои калони намаки ош, доломит, гипс, мармар,
оҳаксанг, ангишти коксшаванда ва ғайра мебошад, ки асоси инкишофи
соҳаҳои саноати кимиё ба ҳисоб мераванд. Бо вуҷуди ин на ҳамаи ноҳияҳои
Тоҷикистон чунин имконият доранд. Масалан, дар қисми шимолии мамлакат,
қатъи назар аз мавҷуд будани ашёи хом бо сабаби кам будани захираи об
ташкил намудани баъзе соҳаҳои саноати кимиё ғайриимкон аст. Баръакс,
барои равнақ додани соҳаҳои саноати кимиё дар ҷануби Тоҷикистон ҳама
шароитҳо мусоид мебошанд. Дар ин ҷо баробари захираҳои калони ашёи хом
(оҳаксанг, намаки ош, доломит ба миқдори муайян нефту газ), манбаи
пуриқтидори қувваи барқ (нерӯгоҳи Норак, Бойғозӣ, Сангтӯда-1 ва дар оянда
Сангтӯда-2 ва Роғун), захираи калони об ва миқдори зиёди захираҳои
меҳнатӣ мавҷуд аст. Дар замони истиқлолият сохтмони роҳи оҳани
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Қӯрғонтеппа-Кӯлоб ва як қатор роҳҳои автомобилгард ин имкониятҳоро боз
ҳам васеъ менамояд.
Инкишофи саноати кимиё дар Тоҷикистон асосан аз сохтмони
корхонаи нуриҳои азотии Вахш дар шаҳри Сарбанд (соли 1967) ибтидо
ёфтааст. Заводи нуриҳои азотии Вахш то соли 1991 талаботи ноҳияҳои
ҷанубии Осиёи Миёнаро бо маводи кимиёвӣ таъмин менамуд. Ин корхона
бештар дар асоси гази табиӣ кор мекунад, вале бо сабаби кам шудани
воридоти газ аз Ӯзбекистон, корхона бо иқтидори пуррааш кор намекунад.
Ба қариби дар назди корхонаи нуриҳои азотии Вахш чамъияти
саҳҳомии «Азот» таъсис дода шуда, вале нарасидани ашёи хом ба арзиши
маҳсулот таъсири манфӣ мерасонад. Масалан, дар корхона барои истеҳсоли
як тонна карбомид 1247 м3 газ сарф мешавад, ҳол он ки нархи 1000 м3 газ аз
55 доллар дар соли 2008 то 220 доллар баланд шуд. Барои беҳтар намудани
вазъияти саноати кимиё бунёди корхонаҳои муштарак нақши муҳим
мебозанд. Корхонаи саҳҳомии «Азот» ба қариби бо компанияи давлати Кипр
бо номи «Хайрок Холдинг Лимитед» дар якҷоягӣ бо ҷамъияти пӯшидаи
саҳҳомии «Тоҷиказот»-ро таъсис доданд. Тарафи Кипр ӯҳдадор шуд, ки
корҳои таъмир ва бо таҷҳизоти нав таъминкунии корхонаро ба ӯҳда мегирад
ва ба ин мақсад 15 млн. доллар ҷудо намуд. Иқтидори корхона баъди таъмир
дучанд зиёд шуда, истеҳсоли солонаи карбомид то 180 ҳазор тонна расонида
мешавад. Дар як муддати кӯтоҳ корхонаи «Тоҷиказот» истеҳсоли карбомидро
аз 7,5 ҳазор тонна (соли 2001) то 88 ҳазор тонна зиёд намуд.
Корхонаи дигари саноати кимиёи мамлакат заводи электрокимиёвии
Ёвон мебошад. Ин корхона дар асоси истифодабарии ашёи хоми маҳаллӣ кони намаки Тутбулоқ ва доломити Пусхур кор мекунад. Дар айни замон дар
корхона истеҳсоли хлор, оҳаки хлорӣ, соддаи каустикӣ ва дигар намудаҳои
гуногуни маҳсулоти хлоридӣ ба роҳ монда шудааст.
Ҷамъияти саҳҳомии «Тоҷикхимпром»-и Ёвон ҳам бо компанияи дигари
давлати Кипр «SEMETEK» корхонаи муштаракеро бо номи «Киме» таъсис
доданд. Дар корхонаи мазкур ғайри истеҳсоли хлор ва содаи каустикӣ боз
маҳсулоти маишӣ аз қабили хокаи ҷомашӯии «Белизна», «Санакса»,
«Хлорина» ва ғайра ба роҳ монда шудааст.
Яке аз корхонаи дигари саноати кимиё ин заводи лак ва рангу бориИсфара дар вилояти Суғд мебошад. Ин корхона имконияти васеъи зиёд
намудани маҳсулотро дорад. Аз ҷадвал истеҳсоли намудҳои асосии саноати
кимиё аён аст.
Ҷадвали 6
Истеҳсоли маҳсулоти саноати кимиёи Тоҷикистон
№
Номгӯи
1991
1998
1999
2000
2003
2005
маҳсулот
1. Аммиаки
110
21,3
9,7
19,4
26,1
53,6
синтетикӣ,
ҳаз.т.
2. Соддаи
31121
620
740
3666
2800
777
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2008
29,6
–

каустикӣ,
тонна
3. Нуриҳои
минералӣ,
ҳаз.т.
4. Карбамид,
ҳаз.т.
5. Маводи
рангу
бор,
тонн

83,5

11,9

4,6

11,1

19,3

40,5

23,0

181

25

10

24,1

42

70,3

50,2

12253

123

96,4

117,8

363

124,6

24,5

7. Саноати чӯбкоркунӣ ва маснуоти сохтмон
Саноати чӯбкоркунӣ яке аз шохаҳои муҳими саноати сохтмон ба ҳисоб
меравад. Дар шароити кӯҳистон дар сохтмони қасру манзилҳо бо назардошти
хатари заминларза дар ҳамешагӣ чӯбро афзалтар медонистанд. Хонаҳои
мардуми Бадахшон қариб саросар бо чӯб сохта ва оро дода шудаанд. Шояд
минбаъд аз сангу гил бунёд ёфтани манзилу хонаҳо дар Тоҷикистон аз
нарасидани чӯб бошад. Бисёр сайёҳатчиёне, ки ҳатто то асрҳои XVIII-XIX ба
сарзамини мо омаданд, пеш аз ҳама бешазори кӯҳистони онро бештар васф
кардаанд. Сайёҳатчии рус Абрамов навиштааст, ки анбӯҳи дарахтони арча
дар водии Зарафшон ниҳоят зиёд будааст, вале мардум бераҳмона онро нест
мекунанд ва қисман дарахтҳоро буррида, ба дарёи Зарафшон меоқонанд, то
дар поёноб, яъне дар Самарқанд онҳоро гирифта, ба сифати сӯзишворӣ дар
корхонаҳои оҳангарӣ истифода баранд.
Ҳоло бошад, қаламрави Тоҷикистон аз ҷангал бой нест ва дар марзи он
268 намуди дарахтон ва растаниҳои буттагӣ мавҷуданд. Дар байни дигар
намуди дарахтон арча бартарӣ дорад ва қариб 50 фоизи масоҳати
ҷангалзорро ташкил медиҳад. Чӯби дарахти арча ниҳоят пурқувват аст ва аз
замонҳои пеш барои сохтмони иморату пул истифода мебурданд. Ҳоло
дарахти арча ва дигар бешазорҳои Тоҷикистон аҳамияти саноатӣ надоранд.
Солҳои Ҳокимияти Советӣ барои қонеъ гардонидани талабот ҳар сол аз
Россия аз 15 то 20 ҳазор метри мукааб чӯби лунда меоваранд. Дар асоси чӯби
кашонида корхонаҳои гуногуни коркарди чӯб дар Тоҷикистон сохта шуда
буданд. Дар байни ин корхонаҳо фабрикаи мебелсозии Душанбе ва Хуҷанд
мавқеи хос доштанд. Ин корхонаҳо чӯби лӯндаро гирифта, онро ба таври
комплексӣ, яъне аз тахта то аррамайдаи онро истифода мебурданд, ки ин ба
арзоншавии нархи аслии мебел имконият медод. Аксар, мавриди сохтани
корхонаҳои чӯбкоркунӣ пеш аз ҳама омили нақлиёт ба ҳисоб гирифта
мешавад. Мувофиқи ҳисоби мутахассисон кашонидани мебел назар ба
кашонидани ашёи хом 8-10 маротиба қимат аст.
Саноати маснуоти сохтмон. Ин соҳа дар кори бунёди корхонаю
муассиса ва тараққиёти манзилгоҳ нақши бағоят бузург дорад. Ҷойгиршавии
сохтмон дар қаламрави ҳар ноҳияи иқтисодӣ бо дараҷаи азхудкунӣ ва
таркиби маблағгузории соҳаҳо, системаи ташаккул ёфтани маҳалҳои
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аҳолинишин ва хусусиятҳои истифодабарии захираҳои масолеҳи сохтмонӣ
муайян карда мешавад.
Вазъияти имрӯзаи сохтмони асосӣ баъди истиқлолият дар ҳолати
бӯҳрон қарор дорад, ки сабаби ин вайрон шудани системаи таъминоти
марказноки моддию техникӣ ва маблағгузории доимӣ ба ин соҳа мебошад.
Дар бисёр ҳолат баланд шудани нархи маҳсулоти сохтмонӣ боиси паст
шудани иқтидори истеҳсолот ва кам шудани ҳаҷми маҳсулот низ гардид. Аз
тарафи дигар кам шудани ҳаҷми кор дар сохтмон яке аз сабабҳои асосии
ҷумҳуриро тарк намудани мутахассисон ва авҷ гирифтани бӯҳрони иқтисодӣ
дар ин соҳа шуд.
Айни замон соҳаҳои асосии саноати сохтмонии мамлакат ин истеҳсоли
семент, хишт, истеҳсоли конструксия ва маснуоти васлшаванда ва маснуоти
васлшавандаи оҳану бетонӣ мебошанд. Ҳоло дар ҷадвал истеҳсоли ин
намудҳои масолеҳи сохтмон нишон дода шудааст.
Ҷадвали 7
Истеҳсоли намудҳои асосии масолеҳи сохтмонӣ
дар Тоҷикистон
№

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Номгӯи
масолеҳи
сохтмонӣ
Истеҳсоли
семент
Истеҳсоли
хишти
сохтмон
Истеҳсоли
конструксия
ва маснуоти
васлшавандаи
оҳану бетонӣ
Гипс
Реги
сохтмонӣ
Регу шағал

Воҳиди
ченак

1991

1998

1999

2000

2001

2003

2005

2008

ҳаз. т.

1015,0

17,7

33,2

54,8

68,9

166,0

253,1

190,4

млн.
дона

268

33

33,4

30,0

24

33

45,9

49,4

ҳаз. м3

960

12,2

21

12,5

12,8

17

20,8

46,0

ҳаз. т.
ҳаз. м3

32,9
1627

25,0
93,0

31,0
52,1

40,9
44,7

42,1
53,1

44,2
56,2

57,3
74,9

45,0
194,2

ҳаз. м3

1258

7,6

7,1

3,4

5,4

5,7

34,5

19,2

Ҳамаи корхонаҳое, ки ба истеҳсоли масолеҳи бинокорӣ машғуланд, дар
якҷоягӣ комплекси корхонаҳои маснуоти сохтмонро ташкил менамоянд.
Ҳоло ба ин комплекс корхонаи истеҳсоли семент, маҳсулоти истеҳсоли
асбесту семент, заводи тахтасангҳои оҳану бетонӣ, миқдори зиёди
корхонаҳои маснуоти деворбоб, рег, шағал, санг, гипс, оҳак истеҳсолкунанда
дохил мешаванд.
Ноҳияҳои асосии маснуоти сохтмон истеҳсолкунандаи мамлакат
шимолии Тоҷикистон ва марказии водии Ҳисор мебошанд. Ба ин ду ноҳия
қариб тамоми истеҳсоли семент, шифер, гипс, хишт ва ҳиссаи зиёди
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маснуоти деворбарор, оҳану бетонӣ, оҳаки сохтмонии ҷумҳурӣ рост меояд.
Бо сабаби зиёд шудани талабот ба семент дар мамлакат истеҳсоли он аз 54,8
ҳаз. тоннаи соли 2000 дар соли 2007 то 313,1 ҳаз. тонна ва ё худ 5,7 баробар
афзуд. Ин пеш аз ҳама ба зиёд шудани талабот ба семент дар сохтмони
нерӯгоҳи Сангтӯда-2 ва Роғун зич алоқаманд аст. Соли 2008 нисбати соли
2000-ум истеҳсоли гаҷ 2 баробар, шифер 1, 2 баробар, реги сохтмонӣ 2,6,
шағал 1,6 ва оҳану бетон 2,2 баробар зиёд гардид. Чунин суръати афзоиши
истеҳсоли масолеҳи бинокорӣ ба авҷ гирифтани корҳои сохтмонӣ дар
мамлакат алоқаманд мебошад.
Солҳои охир баробари инкишоф ёфтани иқтисодиёти водии Вахш,
Кӯлоб, Рашт ва Помир талабот ба маснуоти сохтмонӣ афзуд. Алҳол
марказҳои калонтарини саноати маснуоти сохтмон шаҳрҳои Душанбе,
Қӯрғонтеппа ва Хуҷанд мебошанд. Корхонаҳои на чандон калони он дар
шаҳрҳои Ваҳдат, Ёвон, Турсунзода, Кӯлоб, Хоруғ, Шаҳритус ва ғайра ҷойгир
шудаанд. Ба хотири талаботи зиёд ба масолеҳи сохтмон ва ғайри самаранок
будани кашонидани он ба масофаҳои дур лозим меояд, ки дар оянда дар ҳама
ноҳияҳои мамлакат корхонаҳои хурду миёнаи ин соҳа барпо карда шаванд.
8. Истеҳсоли молҳои истеъмолии халқ ва соҳаи хизматрасонӣ
Саноати сабук
Саноати сабук яке аз соҳаҳои муайянкунандаи дараҷаи зиндагии аҳолӣ
мебошад. Соҳаҳои муҳимтарини онро: саноати матоъҳои пахтагин, саноати
шоҳибофӣ, кешбофӣ, дӯзандагӣ, саноати чарму пойафзол, истеҳсоли молҳои
маданӣ-маишӣ ва ниёзи мардум, саноати мебелсозӣ ва ғайра ташкил
медиҳанд.
Соҳаҳои саноати сабук пеш аз ҳама барои таъмин намудани талаботи
аҳолӣ бо либосу пойафзол ва дигар молҳои ниёзи мардум хизмат мекунад.
Бинобар аз тараққиёти пай дар пай ва устувори ин соҳаҳо, дараҷаи
некӯаҳволии одамон зич вобаста мебошад. Саноати сабук баъди пош хӯрдани
Ҳокимияти Шӯравӣ дар натиҷаи канда шудани робитаҳои иқтисодӣ ба
вазъияти душвор дучор омад. Агар соли 1990 ҳиссаи саноати сабук дар
маҷмӯи истеҳсоли маҳсулоти саноати мамлакат 42,3 фоизро ташкил медод,
пас ҳоло ин нишондиҳанда ба 12,0 фоиз расидааст. Минбаъд дар натиҷаи
гузаронидани як қатор чорабиниҳо дар идоракунӣ, таъмини саноат бо ашёи
хом, ҷалб намудани мутахассисони маҳаллӣ боиси пешравиҳои назаррас дар
соҳаи мазкур гардид. Нисбати истеҳсоли намудҳои асосии саноати сабук
рақамҳои ҷадвал шаҳодат медиҳанд.
Ҷадвали 8
Истеҳсоли намудҳои муҳими маҳсулоти
саноати сабуки Тоҷикистон
Номгӯи молҳои
асосӣ

1991

1998

1999
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2000

2001

2003

2005

2008

Газвор - ҳамагӣ 186
млн.м2
Газвори пахта- 102
гин, млн.м2
Газвори
4602
пашмин, тонна
Газвори
68570
2
шоҳивор, ҳаз. м
Ҷӯроб ва пайпоқ, млн. ҷуфт
49,2
Маҳсулоти
кешбофӣ, млн. 11,2
дона
Пойафзол, млн.
ҷуфт
8,6
Пойафзоли резинӣ, млн. ҷуфт
6,3
Қолинҳо
ва
маснуоти
7,6
2
қолинӣ, млн. м

17,1

13,9

13,6

15,6

23,4

25,9

32,1

13,1

11,5

11,5

13,6

21,5

24,2

30,7

801

803

515

370

420

470

312

620

430

253

210

150

3,8

60,0

2,1

2,1

3,1

4,3

5,5

5,9

5,5

0,3

0,4

0,3

0,2

0,2

1,1

0,05

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05

0,03

0,04

0,1

0,02

0,01

0,01

0,02

0,02

0,3

1,1

1,0

0,3

0,5

0,4

0,5

0,9

Саноати сабук ба хоҷагии қишлоқ алоқаи зич дошта аз он ашёи хоми
растанигӣ (пахта, зағир) ва ҳайвонотӣ (пӯст, пашм, пила) мегирад. Дар
таркиби хароҷоти он ашёи хом мавқеи асосӣ дошта, ба 70 фоиз
(пахтатозакунӣ 95 фоиз, дӯзандагӣ - 83 фоиз) мерасад. Аз ин рӯ, наздик
ҷойгиркунии корхонаҳои саноати сабук ба манбаи ашёи хом омили муҳими
баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот ҳисоб мешавад.
Саноати сабук аз корхонаҳои калону миёна иборат аст ва зиёда аз 300
номгӯй маҳсулот истеҳсол мекунад. Ба соҳаҳои асосии саноати сабук, ки
аҳамияти содиротӣ доранд, инҳо мансуб мебошанд: пахтатозакунӣ, абрешим,
пашм, пахта. Қисми зиёди маҳсулоти онҳо ба хориҷа бароварда мешавад.
Дар корхонаҳои саноати сабук ашёи хом чанд давраи коркарди
технологиро аз сар мегузаронад (масалан, тайёр кардан, тоза намудан,
ресидан, бофтан, рангубор додан ва ғайра). Солҳои охир корхонаҳои саноати
сабук бештар дар шаҳрҳои хурд ва миёна, ки қувваи корӣ барзиёд аст, ҷойгир
карда мешаванд.
Солҳои охир гузаронидани ислоҳот дар идоракунӣ, таъмини саноат бо
ашёи хом, ҷалб намудани мутахассисони маҳаллӣ, ҳавасмандгардонии
коргарон, боиси пешрафти соҳаҳои саноати сабук гардид.
Таркиби истеҳсоли молҳои ниёзи мардум, ки ба саноати сабук мансуб
аст, дорои фарқиятҳои муҳими минтақавӣ мебошад, ки ба хусусиятҳои
тибиӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва демографии ноҳияҳои алоҳидаи мамлакат
мебошад, алоқаманд аст. Саноати сабук соҳаи тахассусии ҷумҳурӣ буда,
шумораи корхонаҳои он аз 63 адади соли 1991 дар соли 2008 ба 163 адад
расонида шуд. Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ низ афзуд. Агар соли 1991 (бо
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нархҳои ҷорӣ) ҳаҷми маҳсулоти умумии саноати сабук 58,2 млн. сомониро
ташкил медод, пас ҳоло ин нишондиҳанда ба 732,0 млн. сомонӣ расид.
Саноати бофандагӣ. Соҳаи калонтарин ва муҳимтарини саноати сабук
- бофандагӣ аст. Корхонаҳои саноати бофандагӣ технологияи мураккаб
дошта, якчанд зинаҳои пайдарҳамро ташкил медиҳад.
Одатан ин аз рӯи чунин схема сурат мегирад:
тозакунии ашёи хом > нахкашӣ > калобаресӣ >
бофтан >гулпартоӣ>матои тайёр
Ин зинаҳои технологӣ дар миқёси як корхона ба амал ояд, онро
комбинати бофандагӣ меноманд. Ҳар як зинаи технологияро бо намуди
корхонаи алоҳида (фабрика ё сех) низ ташкил намудан мумкин аст. Ин
хусусияти корхонаҳои бофандагиро ба назар гирифта, солҳои охир онҳоро ба
тарзи «буттагӣ» ҷойгир мекунанд. Ин мазмуни онро дорад, ки дар ҳолати дар
шаҳри калон ҷойгир кардани корхонаҳои асосӣ (бофтани матоъ ва
гулпартоӣ), корхонаҳои коркарди аввал (тозакунии ашёи хом), нахкашӣ ва
калобаресӣ дар шаҳракҳои хурди ба шаҳри калон наздик ҷойгир карда
мешавад. Дар ҷумҳурӣ барои ба тарзи «буттагӣ» ҷойгиркунии корхонаҳои
бофандагӣ дар ноҳияҳои Суғд, Ҳисор, Кӯлоб ва Вахш имкониятҳои реалӣ
мавҷуд аст. Аз партову пасмондаҳои саноати бофандагӣ (нахҳои бадсифат,
партовҳои ҳархела) тайёр кардани маводҳои ғайриматоӣ технологияи ниҳоят
сода дошта, ба пурра ва ба таври комплексӣ истифодабарии ашёи хом
мусоидат мекунад.
Саноати пахтатозакунӣ аз 70 корхонаҳои калону миёна иборат аст.
Онҳо дар маркази ноҳияҳои пахтакори ҷумҳурӣ ҷойгир мебошанд. Заводҳои
пахтатозакунӣ бо корхонаҳои бофандагӣ, равғанкашӣ, кимиё, мошинсозӣ ва
энергетика алоқаи ногусастанӣ доранд. Тарзи ҷойгиршавии корхонаҳои
саноати пахтатозакунӣ ва самаранокии кори онҳо дар ҷумҳурӣ як хел нест.
Қисми асосии иқтидори заводҳои пахтатозакунӣ дар ноҳияи Вахшу Суғд
ҷойгир шудаанд. Мувофиқат накардани фоизи иқтидори заводҳо ва
истеҳсоли пахта дар ноҳияҳои алоҳида аз нобаробар ҷойгиршавии онҳо
далолат мекунад. Чӣ тавре дида мешавад, дар ноҳияи Суғду Вахш ва қисман
Кӯлоб дар натиҷаи пурқувват будани манбаи ашёи хом иқтидори заводҳои
пахтатозакунӣ хеле самаранок истифода карда мешуданд.
Пеш дар Тоҷикистон ҳамагӣ 4 заводи пахтатозакунӣ вуҷуд дошт, ки
онҳо корхонаҳои камиқтидори нимкосибӣ ба шумор мерафтанд.
Алҳол дар корхонаҳои саноати пахтатозакунӣ соле 115,7 ҳазор тонна
нахи пахтаи соф истеҳсол карда мешавад. Нахи пахтаро аксар ба хориҷа
мефиристанд (ва қисми ниҳоят ками он дар маҳал истифода мешавад).
Иқтидорҳои истеҳсолии коркарди нахи пахта нисбати соли 1991 бештар аз ду
баробар афзоиш ёфт.
Саноати газвори пахтагин. Муҳимтарин соҳаи саноати бофандагӣ ба
ҳисоб меравад. Дар замони Ҳокимияти Шӯравӣ ҳамагӣ 11 фоизи нахи пахтаи
истеҳсолшуда дар миқёси ҷумҳурӣ истифода мешуд. Ба ҳар сари аҳолӣ дар як
сол 23,5 м2 газвори пахтагин истеҳсол мешуд, ки он назар ба меъёри
муқарраршуда (29,8 м2) қариб 21 фоиз кам буд. Саноати мазкур дорои 2
https://bikhon.tj/

корхонаи калон буда, зиёда аз 90 фоизи маҳсулоти онро корхонаҳои Душанбе
ва Конибодом истеҳсол мекунад.
Соли 1991 истеҳсоли матоъҳои пахтагин ба 102 млн. м2 расида бошад,
пас соли 2008 он ҳамагӣ 30,7 млн. м2 ташкил дод, ки ин зиёда аз 4 маротиба
камтар мебошад. Дар ин давра истеҳсоли матоъҳои пахтагин низ хело
баробар кам шуд. Минбаъд аз соли 2001 сар карда, дар истеҳсоли маҳсулоти
саноати газвори пахтагин пешравӣ ба назар мерасад. Бо мақсади самаранокии
истеҳсолот ва истифодаи оқилонаи ашёи хом лозим аст, ки корхонаҳои ин
соҳа дар шаҳракҳои на чандон калони ба ноҳияҳои пахтакорӣ наздик ҷойгир
карда шаванд. Ин имконияти дар оянда таъмин намудани талаботи аҳолиро
ба газворҳои пахтагин ба амал меорад. Корхонаҳои калони ин соҳа
комбинати матоъҳои пахтагини Душанбе, фабрикаи ресандагии Конибодом
ва Кӯлоб мебошанд. Соли 1994 дар Хуҷанд шартномаи сохтмони корхонаи
муштараки Тоҷикистону Кореяи Ҷанубӣ бо номи «Кабоол-ТаджикТекстайлз» ба имзо расида буд. Ҳоло корхона пурра ба кор даромада,
иқтидори коркарди солонаи он 12 ҳазор тонна пахта, 11 ҳазор тонна нахи
пахта ва истеҳсоли 30 млн. метр матои тайёр мебошад. Корхона ҳоло зиёда аз
95 фоизи маҳсулоти худро ба хориҷи мамлакат содир мекунад, ки ҳаҷми
маҳсулоти содиротии он ба 25-26 млн. доллари амрикоӣ баробар аст. Соли
2010 дар Душанбе корхонаи муштараки Тоҷикистону Россия бо номи
«Душанбе-Текс» ба кор даромад, ки иқтидори коркарди солонаи он ба 4
ҳазор тонна нахи пахта расида, 150 ҷои нави корӣ тайёр намуд. Инкишофи
ояндаи саноати газворҳои пахтагин ба баровардани маҳсулоти он ба бозори
ҷаҳонӣ вобаста аст. Ин пеш аз ҳама бо техника ва технологияи нав таъмин
намудани корхонаҳои хурду миёнаи саноати мазкур вобаста мебошад.
Саноати абрешим. Бӯҳрони иқтисодӣ ба ин соҳа, ки бо давлатҳои
ИДМ зич алоқаманд буд, таъсири манфӣ расонид. Истеҳсоли маҳсулоти
шоҳиворӣ аз 68,5 млн. м2 дар соли 1991, ба 0,6 млн. м2 дар соли 2008 расид,
ки ин нишондиҳандаи пасттарини ин соҳа мебошад. Истеҳсоли нахи
абрешим соли 2008 нисбати соли 2000 45,2 тонна ва ё худ 4,2 баробар паст
фаромад. Аз 4/5 ҳиссаи маҳсулоти ин соҳа дар Хуҷанд тайёр карда мешавад.
Корхонаҳои дигари ин соҳа дар Душанбе ва Конибодом ҷойгир шудаанд.
Коркарди пилла ва истеҳсоли нахи абрешим минбаъд дар мамлакат афзоиш
меёбад.
Корхонаи муштараки Ветнам-Тоҷикистон «Роҳи абрешим» дар асоси
комбинати абрешими Душанбе ба кор даромада, танҳо нахи абрешим
бароварда, онро ба давлатҳои Хитой, Япония, Ветнам ва ғайра мефурӯшад.
барои таъмини манфиати Тоҷикистон зарур аст, ки корхона ба истеҳсоли
матои абрешим шурӯъ намояд.
Барои пешравии минбаъдаи соҳаи абрешим ширкати саҳҳомии «Осиёшоҳӣ» бо корхонаҳои коркарди пилла усули пешқадами хӯрокдиҳии
кирмакро ҷорӣ намуда, ҳосилнокии онро дучанд баланд мебардорад. Дар
ОООСП «Сарбанд-Силк», «Данғара-Силк» ва «Кӯлоб-Силк» коркарди пилла
(дар ҳар яки онҳо) соле ба 120 тонна расонида мешавад.

https://bikhon.tj/

Пешрафти соҳаи мазкур дар оянда бо истифода аз технологияи нав ва
мустаҳкам намудани базаи хӯроки кирмакпарварӣ дар ноҳияҳои Суғд, Ҳисор,
Рашт ва Кӯлоб вобаста мебошад. Аз тарафи дигар, истеҳсоли матоъҳои
абрешим аксар бо истифода аз нахҳои синтетикӣ равнақ меёбад. Ин вазифа
ба миён мегузорад, ки корхонаҳои абрешими мамлакат бо корхонаҳои соҳаи
кимиёи давлатҳои хориҷӣ робитаҳои истеҳсолии худро барқарор намоянд.
Саноати қолинбофӣ яке аз соҳаҳои асосии саноати бофандагӣ ба
ҳисоб меравад. Дар солҳои 1970-1990 истеҳсоли қолин ва маснуоти қолинӣ
дар Тоҷикистон 3,3 баробар афзуда, аз 3,2 ба 10,6 млн. м2 расид. Дар ҷумҳурӣ
9,3 фоизи маснуоти қолинии Иттиҳоди Шӯравӣ истеҳсол карда мешуд. Бо
сабаби воқеаҳои ҷанги шаҳрвандӣ истеҳсоли ин соҳа, то 0,9 млн. м2 паст
фаромад, ки ин нисбати солҳои пеш қариб 7 маротиба камтар мебошад. Бо
вуҷуди ин барои аз нав ба роҳ мондани ин соҳа як қатор пешравиҳо ба назар
мерасад. Айни замон саноати қолинбофӣ аз корхонаи қолинбофии
ш.Қайроққум, ва 4 корхонаи хурд, ки дар шимол ва ҷануби ҷумҳурӣ ҷой дода
шудаанд иборат мебошад.
Ҳоло корхонаи қолинбофии Данғара сол аз сол нишондиҳандаҳои
худро васеъ менамояд. Дар ин корхона соли равон истеҳсоли қолин қариб ба
15,0 ҳазор м2 расонида шуд. Қолинҳои Тоҷикистон, махсусан маҳсулоти
корхонаи Қайроққум дар бозори ҷаҳонӣ харидори зиёд доранд.
Пешрафти ояндаи саноати қолинбофӣ дар мамлакат ба ҳарчӣ бештар
таъмин намудани он бо ашёи хоми баландсифат ва мутахассисони варзида
вобаста мебошад. Вобаста ба талабот ба маҳсулоти саноати қолинбофӣ ва ба
ҷойи кор таъмин намудани аҳолӣ вазифа ба миён мегузорад, ки корхонаҳои
хурди он дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ ҷойгир карда шаванд.
Саноати кешбофӣ яке аз соҳаи ҷавони мамлакат буда, аз 5 корхона
иборат аст ва ҳамагӣ кори 0,5 фоизи маҳсулоти саноати сабуки ҷумҳуриро
истеҳсол мекунад. Соли 2008 дар мамлакат ҳамагӣ 0,4 млн. дона (соли 1991
11,1 млн. дона) маҳсулоти кешбофӣ истеҳсол шуд, ки хело нокифоя аст.
Инкишофи ин соҳа дар ҷумҳурӣ бо ҷалб намудани занони деҳот хело ниёз
дорад.
Нахи пахтаро қисман дар фабрикаҳои кешбофӣ (Истаравшан,
Душанбе), ҷӯроббофӣ (Душанбе) истифода мекунанд.
Талаботи зиёд ба маҳсулоти он, мавҷудияти ашёи хом ва қувваи корӣ
тақозо мекунад, ки саноати кешбофӣ минбаъд ҳам инкишоф дода шавад.
Бинобар ин дар назар дошта шудааст, ки дар шаҳрҳои хурду миёнаи
Тоҷикистон корхонаҳои нав сохта шаванд. Дар асоси истеҳсоли маснуоти
бофандагӣ соҳаи кешбофӣ ривоҷ меёбанд. Ҳоло дар Истаравшан калонтарин
фабрикаи кешбофӣ мавҷуд мебошад.
Саноати дӯзандагӣ. Корхонаҳои ин соҳа қариб дар ҳама марказу
ноҳияҳо ва шаҳрҳои хурду калони мамлакат ҷойгир шудаанд. Бо вуҷуди ин
корхонаҳои он талаботи зиёди аҳолиро бо маҳсулоти худ пурра таъмин карда
наметавонад. Минбаъд вусъат додани истеҳсоли маснуоти дӯзандагӣ дар
ҷумҳурӣ то ба дараҷаи пурра қонеъ намудани талаботи аҳолии он хело муҳим
мебошад. Ба ин дар мамлакат заминаҳои мусоид мавҷуданд. Пеш аз ҳама
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барои ба дигар ҷой кашонидан мувофиқ будани маснуоти дӯзандагӣ, дараҷаи
сусти инкишофи ҳозираи он, эҳтиёҷмандии ин соҳа ба захираҳои меҳнатӣ ва
камхароҷотии корхонаҳои сохташаванда ва ғайра минбаъд тараққӣ додани ин
соҳаро дар Тоҷикистон тақозо менамояд. Ин соҳа дар мамлакат қариб 90
корхонаро дар бар гирифта, вобаста ба талаботи аҳолӣ нисбатан баробар
ҷойгир шудаанд. Яке аз корхонаҳои калони ин соҳа бо номи «Зинат» - дар
Душанбе соли 1992 таъсис ёфт ва соли 1995 ба ҷамъияти саҳҳомӣ табдил
дода шуд. Ин корхона ба дӯхтани намудҳои гуногуни сару либос ва намудҳои
либоси миллӣ махсус гардонида шудааст. Ривоҷ ёфтани корхонаҳои
дӯзандагӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳо яке аз омилҳои асосии ба кор ҷалб
намудани занони хонашин ва паст кардани шиддати бозори меҳнат дар деҳот
мегардад.
Саноати чарму пойафзол дар таркиби саноати сабуки мамлакат
ҳиссаи чандон калоне надорад. Дар ин соҳаи мазкур бештар аз 10 корхона
амал мекунад. Ба ҳиссаи саноати чарму пойафзол 3,2 фоизи ҳаҷми маҳсулот,
4,3 фоизи фондҳои истеҳсолӣ ва 5,3 фоизи коргарони соҳаи саноати сабук
рост меояд. Соли 1991 дар мамлакат 8567 ҳазор ҷуфт пойафзол истеҳсол
мешуд ва ҳоло бошад, ҳамагӣ 41,1 ҳазор ҷуфт бароварда мешаваду халос. Ин
ҳолат андешидани чораҳои ҷиддиро дар ин бобат талаб мекунад.
Корхонаҳои асосии чарм ва пойафзол дар Душанбе, Хуҷанд ва
Қурғонпеппа ҷойгир шудаанд. Вале ин корхонаҳо бо иқтидори нопурра кор
мекунанд. Корхонаҳои чарму пойафзол ба ду гурӯҳ: оиди истеҳсоли чарм ва
истеҳсоли пойафзол ҷудо мешаванд. Ин ду гурӯҳ дар навбати худ алоқаи
зичи истеҳсолӣ доранд. Корхонаҳои саноати чарму пойафзол бештар ба
ноҳияҳои ба маҳсулоти он серталаб яъне марказҳои сераҳолӣ ҷойгир карда
мешаванд.
Саноати чинибарорӣ ва кулолгарӣ. Саноати чинибарорӣ дар
Тоҷикистон соҳаи нав ба ҳисоб меравад. Солҳои 80-уми асри гузашта дар
шаҳри Турсунзода фабрикаи чинибарорӣ ба кор андохта шуд. Корхонаи
мазкур ба ҷамъияти саҳҳомии «Фарфор» табдил ёфта, намудҳои асосии
маҳсулоти онро зарфҳои чинӣ (пиёла, чойник, табоқ) ва ҳаргуна маснуоти
хоҷагӣ ва ҳамчун тӯҳфа ташкил медиҳанд. Иқтидори солонаи корхона ба 25
намуди маҳсулот баробар аст. Дар баробари ашёи хоми маҳаллӣ боз як қисми
он аз Эрон ва Ӯзбекистон оварда мешавад. Дар корхона техника ва таҷҳизоти
Россия, Чехия ва Германия истифода мешавад.
Дар як қатор шаҳрҳои мамлакат корхонаҳои кулолгарӣ ва ҳунарҳои
бадеӣ равнақ ёфтаанд ва ба маҳсулоти онҳо талабот хело зиёд аст.
9. Корхонаи истеҳсолӣ
Корхонаҳо зинаи ибтидоӣ ва асосии хоҷагии халқ мебошанд. Одатан,
корхонаҳои истеҳсолӣ ба се шакли моликият тааллуқ доранд: ҷамъиятӣ ва
саҳҳомию шахсӣ. Ба корхонаҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳои саноатӣ, нақлиётӣ ва
ғайра дохил мешаванд. Корхонаҳои саҳҳомию шахсӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва
корхонаҳои саноатӣ, маишӣ ва ғайраро дар бар мегирад.
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Маҷмӯи корхонаҳои зикршуда системаи ягонаи истеҳсолиро ташкил
медиҳанд ва дар асоси низомномаҳои махсус кор мекунанд. Ҳар як корхонаи
истеҳсолӣ мустақил бошад, ҳам мақсади онҳо ягона аст: мувофиқи нақша
истеҳсол кардани миқдори муайяни маҳсулоти хушсифат, рушди ҷанбаҳои
технологӣ ва афзоиши баланди маҳсулнокии меҳнат паст кардани арзиши
аслӣ ва ғайра.
Дар шароити худтаъминкунӣ ва худмабалғгузорӣ ҳар як корхона
фаъолияти истеҳсолии худро мустақилона ба план гирифта, аз рӯи он
истеҳсоли маҳсулот, миқдор ва намуди он, масъалаҳои барқарор намудани
алоқаи бевосита бо ташкилотҳои ашёи хомдиҳанда, истеъмолкунанда,
такмилдиҳии таҷҳизот ва ғайраро муайян менамояд. Вобаста ба ҷанбаҳои
хоси ташкили истеҳсолот намуди корхонаҳо гуногун машавад: хоҷагиҳои
деҳқонӣ, кооперативӣ, завод, фабрика, комбинат, иттиҳодия, ферма, стансияи
электрикӣ ва ғайра.
Қатъи назар аз фарқияти ташкили истеҳсолот симои ҳозираи корхонаҳо
ва тараққиёти минбаъдаи онҳо ба ҳалли масъалаҳои зерин вобаста мебошад:
а) ҷорӣ намудани техникаи нав, таъмин кардани дараҷаи баланди ташкили
истеҳсолот ва маданияти он; б) торафт баланд бардоштани савияи маданӣтехникии коргарон; в) бо ҳам пайвастани илм бо истеҳсолот, мустаҳкам
намудани алоқаи корхонаҳо бо муассисаҳои илмӣ. Дар ҷараёни инкишофи
истеҳсолот ба назар доштан ва амалӣ гардонидани ин масъалаҳо гарави васеъ
намудани иқтидори истеҳсолӣ, сарфакорона истифода бурдани ашёи хом,
сӯзишворӣ ва энергия, такмил додани ташкили истеҳсолот, беҳтар намудани
сифати маҳсулот, баланд бардоштани маҳсулнокии меҳнат ва тарбияи
коркунони баландихтисос мебошад.
Корхонаҳо аз ҷиҳати андоза ва тарзи коркарди ашёи хом аз якдигар
фарқ мекунанд. Одатан, дар корхонаҳои калон дараҷаи консентратсияи
истеҳсолот баланд мебошад. Консентратсия гуфта, дар як корхонаи калон
муттаҳид шудани истеҳсолотро меноманд. Афзалияти консентратсияи
истеҳсолот хеле калон аст. Вай омили муҳими баландшавии маҳсулнокии
меҳнат ва арзоншавии нархи аслии маҳсулот мебошад. Ин аз ҳисоби
сарфакорона истифода бурдани ашёи хом, энергия, сӯзишворӣ, таҷҳизот,
қувваи корӣ, ҷорӣ намудани технологияи босамар ба даст оварда мешавад.
Маҳз аз ҳамин сабаб дар асоси истифода бурдани ашёи хоми маҳаллӣ
комбинатҳои калони шоҳибофии Хӯҷанд, матоъҳои пахтагини Душанбе,
консервабарории Конибодом, Исфара, қолинбарории Қайроққум ва ғайра
сохта шуданд. Ин корхонаҳо иқтидори истеҳсолии калон дошта, бо миқдори
зиёд маҳсулоти якхела истеҳсол менамоянд. Чунин шакли истеҳсоли
маҳсулоти якхеларо махсусгардонӣ меноманд.
Махсусгардонӣ дар корхонаҳо се хел мешавад: предметӣ (шайъӣ),
қисмӣ, пайдарҳамӣ (технологӣ), муштараконӣ. Корхонаҳои махсусгардида,
тавассути ҳамкорӣ ва мадади якдигар маҳсулот тайёр мекунанд. Ин гуна
робитаи истеҳсолии байни корхонаҳоро дар истеҳсоли маҳсулоти тайёр
кооператсия меноманд. Мисол, фабрикаи ресмонресии Конибодом ба
комбинати қолинбофии Қайроқум ресмон медиҳад. Комбинати шоҳибофии
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Хӯҷанд ба даҳҳо корхонаҳои хориҷӣ маҳсулоти нимтайёр медиҳад. Ҳамин
тавр, шаклҳои ҷамъиятии ташкили истеҳсолот (консентратсия, кооператсия,
махсусгардонӣ) узван бо якдигар алоқаманд буда, мунтазам инкишоф додани
онҳо дар оқилона ҷойгиршавии корхонаҳои саноатӣ ва умуман саноат
аҳамияти куллӣ дорад. Бояд хотирнишон намуд, ки ҳар як корхона вобаста ба
талаботи хоҷагии халқ ва тиҷорат аз намудҳои гуногуни ашёи хом
маҳсулотҳои ҳархела истеҳсол менамоянд, ки он бо мақсадҳои гуногун
истифода бурда мешаванд. Аз ин рӯ, сарфи назар аз мавқеи ҷойгиршавӣ,
корхонаҳо вобаста ба истифодаи ашёи хом, ҷараёни истеҳсолот, навъи
маҳсулот ба он ё ин соҳаи саноат дохил мешаванд. Чунончи корхонаҳои
консервабарорӣ ба саноати консерв, истеҳсоли нефт, газ, ангишт ба саноати
сӯзишворӣ ва ғайра.
10. Алоқамандии минтақавию истеҳсолӣ дар саноат
Ин тамоил дар тамоми давраҳои ташкили оқилонаи минтақавии саноат
яке аз масъалаҳои муҳими инкишофи хоҷагии халқ ба ҳисоб мерафт. Дар
шароити афзоиши баланди истифодаи хелҳои гуногуни сарватҳои табиӣ дар
истеҳсолот ин масъала аҳамияти куллӣ пайдо мекунад. Чунки оқилона
ташкил намудани истеҳсолот нафақат кори самараноки саноат, инчунин
тамоми хоҷагии халқро таъмин менамояд. Аз ин рӯ, дар рафти инкишоф
додани саноат пеш аз ҳама ба ташкили минтақавии он диққат дода мешавад.
Мувофиқи ақидаи Колосовский Н.Н. «дар зери он мафҳум бояд бо ҳам
вобастагӣ (тобеиятӣ), бо ҳам пайвастагии корхонаҳои истеҳсолӣ ва мавзеи
аҳолинишини марзи маҳдуд (комплекси маҳаллӣ) ва ё марзи ноҳияи
иқтисодӣ ё зерноҳия (комплекси ноҳиявӣ) дар назар дошта шавад. Аммо
чунин бо ҳам алоқамандӣ дар асоси ба ҳисоб гирифтани шароит ва омилҳои
муайян ташаккул меёбад. Ба ин пеш аз ҳама шароити табиӣ, ба қадри кофӣ
мавҷуд будани сарватҳои табиӣ ва захираҳои меҳнатӣ, техника, нақлиёт,
тарзи истифодабарии онҳо ва мавқеи қулаи географӣ дохил мешаванд. Ин
омилҳо сабаби дар марзи алоҳида ташаккул ёфтани ин ё он намуди
корхонаҳои саноатӣ мегардад, ки дар байни худ робитаи муайян доранд.
Дар ин ҳолат мавриди сохтани корхонаҳои саноатӣ ва бо ҳам
алоқамандии онҳо диққати асосӣ дода мешаванд. Асоси он алоқамандиро
муштариконии истеҳсолот ташкил менамояд. Вай ду хел мешавад: амудӣ ва
«уфуқӣ». Муштариконии амудӣ дар доираи як корхона мушоҳида карда
мешавад. Он тамоми ҷараёни технологӣ, яъне тайёр намудани ашёи хом,
коркард ва истифода бурдани партовро дар бар мегирад. Аксари корхонаҳо
дар асоси ҳамин намуди муштариконӣ кор мекунанд. Мисол, комбинати
ордкашӣ ва қолинбофии шаҳри Қайроқум.
Муштариконии уфуқӣ (горизонталӣ) дар асоси васеъ инкишоф ёфтани
муштариконӣ ва кооперативонии истеҳсолот дар дохил ва байни соҳаҳо ба
миён меояд. Яъне ин намуди муштариконӣ корхонаҳои соҳаҳои гуногуни
истеҳсолотро дар бар мегирад. Чунончи, тайёр ва коркарди пахта, истеҳсоли
матоъ ва чизҳои дӯхта.
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Ҳамин тавр, ташаккулёбии бо ҳам вобастагии минтақавию истеҳсолӣ
дар байни корхонаҳои гуногун тамоили ҳозираи ташкили қаламравии саноат
мебошад. Чунин тарзи ташкили саноат аҳамияти калони иқтисодӣ дорад.
Таҷриба нишон медиҳад, ки самараи иқтисодии корхонаҳои саноатии дар
марзи муайян бо ҳам вобаста сохта шуда нисбат ба корхонаҳои алоҳида сохта
баланд аст. Ин дар натиҷаи якҷоя истифода бурдани ашёи хом, базаи
сохтмон, сӯзишворӣ, энергия, нақлиёт, захираҳои меҳнатӣ, марзи корхона,
муассисаҳои хизматрасон ва бартарии кооперативию муштариконии
истеҳсолот ба даст оварда мешавад. Аммо чунин бо ҳам вобастагии
корхонаҳои саноатӣ на ба ҳама соҳаҳои дар ин ё он марз ҷой гирифта хосанд.
Корхонаҳои баъзе соҳаҳо бо якдигар робитаи истеҳсолӣ-технологӣ надоранд
ва дар баъзе соҳаҳо бо алоқаи умумииқтисодӣ (ягонагии қаламравӣ,
истифодабарии қувваи корӣ, манбаи энергия, об, хатти алоқа, муассисаҳои
маданӣ-равшаннамоӣ ва ғайра) роли асосӣ мебозанд. Аз ин рӯ, корхонаҳое,
ки дар заминаи робитаҳои иқтисодӣ-технологӣ ва умумииқтисодӣ ба ҳам
пайвастагӣ доранд, дар саноат мувофиқан ду шакли қаламравию истеҳсолӣ
бо ҳам алоқамандро ба амал меоранд: гурӯҳи саноатӣ ва комплекси саноатӣ.
Гурӯҳи саноатӣ гуфта, чунин бо ҳам вобастагии қаламравию
истеҳсолии корхонаҳоро меноманд, ки асоси бо ҳам вобастагиро алоқаҳои
умумииқтисодӣ, яъне якҷоя истифода бурдани нақлиёт, воситаҳои техникии
хизматрасон ва ғайра ташкил менамояд. Ба ин дар як маҳал ҷойгир шудани
корхонаҳои соҳаҳои гуногун (заводи пахта, фабрикаи дӯзандагӣ, заводи
хишт, нонпазӣ, ширакоркунӣ) мисол мешавад.
Асоси комплекси саноатро робитаҳои истеҳсолӣ-технологии коркарди
ашёи хом, партов ва якҷоя истеҳсол намудани маҳсулоти тайёр ташкил
менамояд. Мисол: тайёр ва коркарди ибтидои пилла, ресидан, калобакунӣ,
бофандагӣ, рангуборкунӣ, коркарди партов ва ғайра. Ҳамин тавр, бо ҳам
вобастагии минтақавию истеҳсолии корхонаҳои саноатӣ дар зери таъсири
алоқаи мутақобилаи иқтисодиёт, техника ва табиат ташаккул ёфтааст ва
асоси ташкили қаламравии саноатро ташкил менамояд.
11. Сиклҳои истеҳсолӣ
Саноат одатан бо ду метод омӯхта мешавад: соҳавӣ ва сиклӣ.
Дар методи соҳавӣ корхонаҳо мувофиқи истеҳсоли маҳсулоти якхела
ва истифодабарии ягона ба ин ё он соҳаи саноат дохил карда мешавад.
Умумияти онҳо ба истифодабарии ашёи хом, технологияи ягона ва истеҳсоли
махсулоти якхела асос ёфтааст. Аз ин ҷо омӯзиши соҳавӣ тамоми
алоқамандиҳои дар истеҳсолот ба амал ояндаро ошкор карда наметавонад.
Чунончи дар методи соҳавӣ вобастагии технологӣ- минтақавии корхонаҳо ба
инобат гирифта намешавад.
Таҷриба нишон медихад, ки аксарияти корхонаҳо дар ин ё он мавзеъ бо
якдигар на танҳо муносибати умумииқтисодӣ, балки истеҳсолию технологӣ
низ доранд. Ин барои ташаккули сиклҳои истеҳсолӣ заминаи асосӣ ба ҳисоб
меравад.
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Методи сикл истеҳсолотро ба таври комплексӣ меомӯзад. Вай дар
асоси ба ҳисоб гирифтани ҷараёни технологӣ, яъне аз рӯи истеҳсол ва
коркарди пайдарҳами ашёи хом ва партовҳо, корхонаҳои саноатиро бо ҳам
муттаҳид менамоянд.
Методи омӯзиши сиклиро бори аввал Н.Н.Колосовский пешниҳод
кардааст. Ӯ сикли истеҳсолиро чунин маънидод мекунад: иттиҳодияи
устувори истеҳсолии бо ҳам алоқаманд, ки дар атрофи истеҳсолоти асосӣ
инкишоф меёбад. Сикли истеҳсолӣ тамоми ҷараёни истеҳсолӣ, яъне аз
коркарди ашёи хом то истеҳсоли маҳсулоти тайёрро дарбар мегирад.
Таҳлили сиклҳои истеҳсолӣ нишон медиҳад, ки онҳо нафақат ба ҳам
вобастагии истеҳсолӣ-технологӣ ва минтақавии корхонаҳои саноатиро акс
менамояд, балки ҳамчун категорияи таърихӣ ҷараёни бо ҳам вобасташавии
корхонаҳоро дар вақти муайян нишон медиҳанд. Ин ба он маънӣ, ки
баробари инкишоф ёфтани қувваҳои истеҳсолкунанда истеҳсолотҳои нав
пайдо шуда, алоқамандии байни онҳо гуногунҷабҳа мешавад, миқдори
сиклҳои истеҳсолӣ зиёд ва таркибашон мураккаб мегардад. Бояд гуфт, ки
вобаста ба бисёр омилҳои умумииқтисодӣ ва истеҳсолӣ-технологӣ сиклҳои
истеҳсолӣ як хела инкишоф намеёбанд. Баъзеи онҳо тамоми зинаҳои
технологӣ, яъне аз коркарди ибтидоии ашёи хом то истеҳсоли маҳсулоти
тайёрро дар бар мегирад. Онро сикли пурра меноманд. Баръакс, сиклҳои
истеҳсолие ҳастанд, ки ҳамаи зинаҳои технологиро дар бар намегиранд.
Онҳоро сиклҳои нопурра меноманд.
Вобаста ба мавҷуд будани ашёи хом ва гуногунии он дар қаламрави
муайян якчанд сиклҳои истеҳсолӣ ташкил шуда метавонад. Онҳо дар якҷоягӣ
бо корхонаҳои хизматрасон комплексҳои минтақавию истеҳсолиро ташкил
менамоянд. Сиклҳои истеҳсолӣ ядро, асоси комплексҳои территориявию
истеҳсолиро ташкил мекунанд.
Дар айни замон дар Тоҷикистон сиклҳои зерини минтақавӣ-истеҳсолӣ
ташаккул ёфтаанд:
а) сикли истеҳсолии металлургияи ранга, газоэнергокимиёвӣ;
б) гидроэлектрометаллургия;
в) электрокимиёвӣ;
г) сикли аграрию саноатӣ;
д) индустриалию сохтмон;
е) коркарди сангҳои қиматбаҳо.
Сикли минтақавию истеҳсолии металлургияи ранга - истихроҷи
маъдан, нармкунӣ ва бойгардонии онро дар бар мегирад. Корхонаҳои ин сикл
консентрати (ордаи) металлҳои гуногуни рангаро истеҳсол мекунанд. Онҳо
дар Адрасмон, Консой, Табошар, Чоруқдарон, Майхӯра, Ҷилав, Анзоб ҷойгир
шудаанд. Маҳсулоти сикл консентрати рӯҳ, сурб, симоб, ва ғайра ба ҳисоб
меравад. Бо сабаби набудани зинаи ба металли тайёр табдил додани
консентрати металлҳои ранга, ин сикли нопурра ҳисоб мешавад. Маҳсулоти
он ба хориҷ бароварда мешавад.
Сикли газоэнергокимиёвӣ дар ҷумҳурӣ як корхонаро дар бар
мегирад. Ин корхонаи электрокимиёвии Ёвон буда, дар асоси гази табиии
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маҳаллӣ ва кашонида кор мекунад. Сикли электрокимиёвӣ навташкил аст ва
дар асоси энергияи арзони ГЭС-и Норак ва ашёи хоми маҳаллӣ (намаки ошӣ
ва оҳаксанг) ба амал омадааст. Мувофиқи нақшаи инкишофи манбаъда вай
бояд чор шохаи истеҳсолиро дар бар гирад:
а) истеҳсоли материалҳои синтези хлорорганикӣ;
б) истеҳсоли соддаи каустикӣ;
в) истехсоли нурии минералӣ ва воситаҳои кимиёвӣ, муҳофизати
зироатҳои хоҷагии қишлоқ;
г) коркарди материалҳои полимерӣ барои тайёр намудани маҳсулоти
техникӣ ва маишӣ.
Ҳамаи ин шохаҳо ҳоло пурра нестанд. Бинобар дар оянда аз ҳисоби
сохтани корхона ва сехҳои нав иқтидори истеҳсолии сикл зиёд мешавад ва
таркиби сикл мураккаб мегардад.
Сикли гидроэлектрометаллургӣ - сикли минтақавию истеҳсолии
нисбатан ҷавон ба ҳисоб меравад. Ин сикл дар заминаи энергияи электрикии
арзон ва ашёи хоми кашонда (глинозем) кор мекунад. Корхонаи асосии ин
сикл корхонаи алюминии Турсунзода ба ҳисоб меравад. Дар корхона фақат
зинаи табдил додани глинозем ба металли алюминий вуҷуд дорад. Дар асоси
коркарди партови корхона истеҳсоли чинӣ ташкил шудааст. Ин сикл дар
оянда аз ҳисоби сохтмони заводи креолит дар Ёвон пурра мегардад.
Сикли аграрӣ-саноатӣ дар базаи истифодаи оқилонаи захираҳои обу
замин ташаккул ёфтааст. Ин сикл ба ду шоха ҷудо мешавад: индустриалӣаграрӣ ва индустриалӣ- аграрӣ- гидромелиоративӣ. Умумияти ин сиклҳо дар
он аст, ки онҳо дар асоси коркарди ашёи хоми хоҷагии қишлоқ кор мекунанд.
Ҳар яки сиклҳо ҷараёни ба итмомрасидаи зинаҳои технологиро дар бар
мегирад. Дар байни сиклҳои мазкур инчунин фарқият ҳам дида мешавад.
Хусусияти хоси сикли индустриалӣ-аграрӣ-гидромелиоративӣ обёрии
механикӣ мебошад. Бинобар ин сикл ғайр аз ҷараёни базавии истеҳсолӣ
(кишти пахта, парвариши боғу токзорҳо, кирми пилла ва коркарди онҳо)
инчунин истеҳсоли масолеҳи сохтмон, каналу иншоотҳои гидротехникӣ,
мошину механизмҳои обёрикунанда, қубур ва руйпӯшҳои оҳану бетониро
дар бар мегирад. Асоси сикли индустриалӣ-аграриро бошад, маҳсулоти
хоҷагии қишлоқи аз заминҳои обёрии ғайри механикӣ, аз заминҳои лалмӣ ва
чарогоҳҳо ба даст оварда мешавад, ташкил менамояд. Ин сиклҳо бо ҳам
алоқаманданд. Зеро маҳсулоти хоҷагии қишлоқи бо роҳи обёрии механикӣ ва
ғайри механикӣ ва дар заминҳои обию лалмӣ истеҳсол шуда дар корхонаҳои
саноатӣ бо як усул кор карда мешавад.
Сиклҳои зикрёфта, ки маҳсулоти гуногуни хоҷагии қишлоқро истифода
мекунанд, вобаста ба технологияи истеҳсолӣ ба якчанд шохаҳо ва зерсиклҳо
ҷудо мешаванд.
Сикли индустриалӣ-аграрӣ ба шохаҳои коркарди маҳсулоти
гӯсфандпарварӣ ва чорвои шохдори калон ҷудо мешаванд. Зинаи ин шохаҳои
сикли индустриалӣ-аграрӣ дар чарогоҳ, фермаҳо, иттиҳодияҳо, хоҷагии
деҳқонӣ ташкил карда шудааст. Зинаи дуюми он коркарди гӯшту ширро
дарбар мегирад, ки дар корхонаҳои саноатӣ мегузарад. Ингуна корхонаҳо дар
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марказҳои калони аҳолинишин (Душанбе, Хӯҷанд, Исфара, Кӯлоб,
Қӯрғонтеппа, Панҷакент ва ғайра) ҷойгир шудаанд.
Сикли аграрӣ-индустриалӣ-гидромелиоративӣ бошад, ба шохаҳои
коркарди пахта, пилла, шолӣ, меваю ангур ва сабзавот ҷудо мешаванд.
Корхонаҳои саноатии ин сиклҳо ва шохаҳои он дар марзи ҷумҳурӣ вобаста ба
манбаи ашёи хом, энергия, қувваҳои меҳнатӣ ва талаботи аҳолӣ ҷойгир
шудаанд.
Дар байни шохаҳои сикли аграрӣ-индустриалӣ-гидромелиоративӣ,
шохаи пахтакоркунӣ мавқеи асосиро ишғол менамояд. Чунки вай тахсиси
кишоварзии ҷумҳуриро муайян мекунад. Зинаи якуми ин сикл аз хоҷагиҳои
деҳқонӣ ва саҳҳомӣ иборат аст. Корхонаҳои зинаи дуюми ин сиклро
пунктҳои пахтақабулкунӣ ва заводҳои пахтатозакунӣ (заводи пахтаи шаҳри
Хӯҷанд, Қӯрғонтеппа, Конибодом ва шаҳракҳои Уялӣ, Навобод, Шаҳритус,
Спитамен, Ҷ.Расулов ва ғайра) ташкил менамоянд. Нуқтаҳои
пахтақабулкунӣ, бошад дар наздикии хоҷагиҳои пахтакор сохта шудаанд.
Корхонаҳои ресандагӣ, бофандагӣ ва дӯзандагӣ ҳамчун зинаи сеюми
сикл ба манбаи ашёи хом (заводҳои пахта) - ба қувваи корӣ, марказҳои
истеъмолӣ наздик сохта мешаванд. Корхонаҳои калонтарини он - корхонаи
матоъҳои пахтагини Душанбе, фабрикаи ресандагии Конибодом, фабрикаи
дӯзандагии Душанбе, Хӯҷанд ва фабрикаҳои кешбофии Душанбе,
Истаравшан мебошанд. Ҳангоми тоза кардани пахта чигит ҷудо мешавад, ки
қисми онро барои равғанкашӣ истифода мебаранд.
Сикли индустриалию сохтмон дар байни саноат ва соҳаҳои сохтмон
мавқеи мобайниро ишғол мекунад. Ин сикл хелҳои гуногуни истеҳсолотро
дарбар мегирад: ҳосил намудани ашёи хом (оҳаксанг, мергел, гил, бӯр, шағал,
қум, сангмайда, озекерит, хокаи сурх ва ғайра); коркард ва истеҳсоли
маснуоти сохтмон (семент, гипс, керамзит, хишт, оҳак, ранг, асфалт, бетон);
маҳсулоти нимтайёр (таҷҳизоти оҳану бетонӣ барои хонаҳои бисёрошёна,
блокҳои деворӣ, рӯйпӯши оҳану бетонӣ, каналҳо) ва ғайра. Зинаи охири,
сиклро сохтмон ташкил менамояд. Ҷиҳати хоси сикл аз он иборат аст, ки
ҳангоми тайёр кардани маснуоти сохтмон миқдори зиёди ашёи хом, об ва
энергияю сӯзишворӣ сарф мешавад. Бар хилофи дигар сиклҳои минтақавию
истеҳсолӣ ин сикл асосан аҳамияти маҳаллӣ ва дохилиҷумҳуриявӣ дорад.
Корхонаҳои сикл бештар дар ҳамон ноҳияҳои ҷумҳурӣ воқеъ гардидаанд, ки
дар он ҷойҳо корҳои сохтмон васеъ ба роҳ монда шудааст. Ба чунин ноҳияҳо
Шимоли Тоҷикистон ва водии Ҳисору Вахш дохил мешавад.
Дар ноҳияҳои Шимолии Тоҷикистон корхонаҳои сикли индустриалию
сохтмонӣ дар Исфара, Хӯҷанд, Қайроқум, Пролетар ва Истаравшан воқеъ
гардидаанд. Дар водии Ҳисор дар Душанбе, Ваҳдат ва водии Вахш бошад,
Қӯрғонтеппаю Ёвон ҷойгир шудаанд. Солҳои охир дар Кӯлоб низ инкишоф
ёфтаанд.
Сикли коркарди сангҳои қиматбаҳо. Ин сикл ба коркарди сангҳои
қиматбаҳо асос ёфтааст. Чунин сангҳо асосан дар Помир бештар вомехӯранд.
Корхонаҳои коркарди онҳо дар Хоруғ ва Душанбе воқеъ гардидаанд.
Ҳангоми коркарди сангҳои қиматбаҳо партови зиёд хориҷ мешавад.
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Кормандони Институти физикаю техникаи Академияи илмҳо роҳи аз нав
барқарор намудани онҳоро карданд. Истифодаи он самараи калони иқтисодӣ
дорад. Пеш аз ҳама нархи асосии маҳсулотро арзон менамояд ва партовро ба
нестӣ меоварад.
Ҳамин тавр, бо ҳам вобастагии истеҳсолию иқтисодӣ ва технологии
корхонаҳо оид ба истифода бурдани сарватҳои табиии ҷумҳурӣ боиси
ташаккулёбии сиклҳои гуногуни минтақавию истеҳсолӣ гардидааст. Дар як
вақт бо ҳам вобастагии сиклҳои минтақавию истеҳсолӣ барои ташаккул
ёфтани ноҳияҳои саноатӣ ва комплексҳои территориявӣ-истеҳсолӣ замина
шуда хизмат мекунад. Сиклҳои нав бошад, асосан дар асоси ба истеҳсолот
ҷалб намудани захираҳои табиӣ ба миён меоянд.
12. Ноҳияи саноатӣ
Сиклҳои истеҳсолӣ ҳамчун асоси комплексҳои минтақавию истеҳсолӣ
эътироф карда шудааст. Аммо сикли минтақавию истеҳсолӣ шакли бо ҳам
пайвастагии истеҳсолот будаи соҳаҳои ғайриистеҳсолиро дарбар намегирад.
Аз ин ҷиҳат вай аз воҳидҳои тақсимотии ноҳияи иқтисодӣ (микро-мезо ва
макроноҳияҳо) ва саноатӣ (ноҳияи саноатӣ, маркази саноатӣ) фарқ мекунад.
Ноҳияи саноатӣ қисми таркибии ноҳияи иқтисодӣ буда, асоси онро соҳаҳои
саноат ташкил медиҳанд.
Ноҳияи саноатӣ ду хел мешавад: соҳавӣ ва интегралӣ (комплексӣ).
Ноҳияи соҳавӣ-соҳаҳои алоҳидаи (саноати сабук, хӯрокворӣ, мошинасозӣ,
саноати кӯҳӣ ва ғайра) саноатро дар бар мегирад. Ноҳияи интегралӣ бошад,
дар асоси бо ҳам алоқамандии минтақавию умумииқтисодӣ ва истеҳсолӣтехнологӣ ташаккул меёбанд ва ҳама соҳаҳои саноатро муттаҳид менамоянд.
Ташаккул ёфтани ноҳияҳои интегралӣ-саноатӣ протсесси тӯлонӣ
мебошад. Дар Тоҷикистон ин протсесс аз солҳои пешазҷангӣ оғоз ёфта, ҳоло
ҳам давом дорад. Дар натиҷа якчанд ноҳияҳои интегралӣ-саноатӣ ташаккул
ёфтаанд. Онҳо дар заминаи оқилона истифода бурдани сарватҳои табиӣ,
захираҳои моддӣ ва меҳнатӣ тараққӣ мекунанд.
Ноҳияҳои интегралӣ-саноатӣ ба он соҳаҳо тахсис гардонида шудаанд,
ки бо харҷи нисбатан ками ашёи хом ва меҳнат маҳсулот мебароранд.
Маҳсулоте, ки ноҳияҳои интегралӣ-саноатӣ истеҳсол мекунанд, на фақат дар
ҷумҳурӣ, балки ба хориҷа бароварда мешавад.
Ноҳияҳои интегралӣ - саноатӣ аз якдигар бо бисёр ҷиҳатҳо фарқ
мекунанд. Дар фарқияти онҳо се аломат роли асосиро мебозад:
1. пайдоиш (шароит, имконият, зинаҳои ташаккулёбӣ ва инкишоф);
2. мақсад (махсусгардонии истеҳсолот ва таркиби истеҳсолӣ);
3. ҷиҳати хоси бо ҳам алокамандии қисмҳои таркибӣ.
Бояд хотирнишон кард, ки дар Тоҷикистон ноҳияҳои саноатӣ (соҳавию
интегралӣ) тамоман омӯхта нашудааст. Бинобар, дар айни замон тақсимоти
ноҳияҳои соҳавӣ ва интегралии саноатӣ дар ҷумҳурӣ гузаронида шудааст.
Қатъи назар аз он, ташаккулёбӣ, ҷойгиршавӣ ва махсусгардонии саноати
ҷумҳуриро ба инобат гирифта, дар ҳудуди он якчанди ноҳияҳои интегралии
саноатиро ҷудо кардан мумкин аст: ноҳияҳои саноатии назди Сирдарё,
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Варзоб, Вахш, Яхсӯ. Онҳо аз якдигар бо пайдоиш, вазифанокӣ ва таркиби
истеҳсолии худ фарқ мекунанд.
Ноҳияи назди Сирдарё
ноҳияи саноатии тараққикардатарини
ҷумҳурӣ мебошад. Соҳаҳои асосии саноат, ки махсусгардонии ноҳияро
муайян менамоянд, дар заминаи ашёи хоми хоҷагии қишлоқ ва сарватҳои
зеризаминӣ кор мекунанд. Ба онҳо саноати сабук, хӯрокворӣ, металлургияи
ранга ва сӯзишворӣ дохил мешаванд. Корхонаҳои ин соҳаҳо, асосан дар
шаҳрҳои Хӯҷанд, Қайроқум, Конибодом, Исфара воқеъ гардидаанд.
Калонтарини онҳо комбинати матоъҳои абрешими Хӯҷанд, корхонаи КабоолТоҷик-Текстайлз»-и Хӯҷанд, комбинати қолинбофии Қайроқум, заводи
равғанкашӣ ва фабрикаи калобаресии Конибодом, комбинати консерваи
Исфара мебошанд. Шӯроб-шаҳри ангиштканҳо, Нефтобод-шаҳраки нефтчиён
ба ҳисоб меравад. Дар шаҳри Ғафуров корхонаҳои хӯрокворӣ, дар шаҳракҳои
минтақаи кӯҳҳои Қаромазор металлҳои ранга истеҳсол мекунанд. Дар
Истаравшан фабрикаи кешбофӣ ва заводи вино ва консервабарорӣ кор
мекунад. Дар Пролетар заводи пахтатозакунӣ, дар Спитамен заводи
пахтатозакунӣ ва ордкашӣ амал мекунанд.
Ноҳияи назди Варзоб дар инкишофи хоҷагии халқи ҷумҳурӣ мавқеи
муҳимро ишғол менамояд. Ин ноҳия ҳам ба дараҷаи баланди инкишофи
саноат фарқ мекунад. Саноати мошинсозӣ ва металлкоркунӣ, маснуоти
сохтмон, чӯбкоркунӣ, трикотажӣ, истеҳсоли матоъҳои пахтагин,
пойафзолдӯзӣ, винобарорӣ ва равғанкашӣ соҳаҳои махсусгардидаи саноати
ноҳия ба ҳисоб мераванд. Марказҳои саноати ноҳия шаҳрҳои Душанбе,
Турсунзода ва Ваҳдат мебошанд. Корхонаҳои калонтарини шаҳри Душанбе
заводҳои «Тоҷиккабел», «Тоҷиктекстилмаш», «Корхонаи шоҳибофӣ»,
«Корхонаи истеҳсолии матоъҳои пахтагин», корхонаи муштараки «Роҳи
Абрешим» ва ғайра мебошанд. Дар шаҳри Турсунзода корхонаи алюминии
тоҷик, заводи чинибарорӣ ва дар шаҳри Ваҳдат бошад «комбинати орду
биринҷ» воқеъ гардидааст. Корхонаҳои алоҳида дар шаҳраки Варзоб (НБО),
Чиптура (заводи консерв), Пахтаобод (коркарди геран), низ сохта шудаанд.
Ноҳияи саноатии назди Вахш аз ҷиҳати инкишофи саноат ҷои
сеюмро ишғол менамояд. Дар ноҳия саноати сабук (заводҳои пахтатозакунӣ), хӯрокворӣ ва вазнин бартарӣ дорад. Соҳаҳои махсусгардидаи
ноҳияи саноат электроэнергетикӣ, кимиёвӣ, пахтатозакунӣ, ресмонресӣ ва
равғанистеҳсолкунӣ мебошанд. Калонтарин марказҳои саноатии ноҳия
шаҳрҳои Қӯрғонтеппа, Сарбанд ва Ёвон аст. Дар Қӯрғонтеппа заводҳои
пахтатозакунӣ, трансформаторбарорӣ, равғанкашӣ, консерв, ресмонресӣ, дар
Сарбанд корхонаи саҳҳомии «Тоҷиказот», дар Ёвон -комбинати
электрокимиёвӣ ҷойгир шудаанд.
Ноҳияи саноатии назди Яхсу нисбат ба ноҳияҳои назди Сирдарё,
назди Варзоб ва назди Вахш саноати суст тараққикарда дорад. Корхонаҳои
саноатӣ асосан маҳсулоти хоҷагии қишлоқро кор мекунанд. Маҳз аз ҳамин
сабаб дар таркиби саноати ноҳия саноати сабук ва хӯрокворӣ бартарӣ доранд.
Саноати пахтатозакунӣ соҳаи махсусгардида ба ҳисоб меравад. Солҳои охир
дар ин ноҳия фабрикаи ресмонресӣ, заводи чармгарӣ, фабрикаи қолинбофӣ
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ва дигар корхонаҳо сохта шуданд. Маркази саноатиии ноҳия шаҳри Кӯлоб,
шаҳракҳои Данғара, Совет, Восеъ, Москов мебошанд.
Ноҳияи саноатии назди Зарафшон дар айни замон саноати
ҳаматарафа тараққикарда надорад. Аммо барои инкишофи он имконияти
калон дорад. Ноҳия вобаста ба коркарди сарватҳои зеризаминӣ ва ашёи хоми
хоҷагии қишлоқ ба истеҳсоли металлҳои ранга, тилло, вино, консерва,
коркарди ибтидоии тамоку махсус гардонида шудааст. Маркази саноатии
ноҳия шаҳри Панҷакент мебошад. Дар он корхонаи консерва, фабрикаи
тамокукоркунӣ воқеъ гардидааст. Дар шаҳраки Колхозчиён заводи
винобарорӣ сохта шудааст. Металлҳои ранга (ордааш) дар комбинати Анзоб
ва Ҷиҷикрӯд истихроҷ карда мешаванд. Дар шаҳрчаи Таррор корхонаи
муштараки тиллои «Зарафшон» кор мекунад.
Бояд дар назар дошт, ки ноҳияҳои интегралии саноатӣ дар ҷумҳурӣ аз
ҷихати дараҷаи ташаккулёбӣ ва инкишоф аз якдигар фарқ мекунанд.
Ноҳияҳои саноатии Сирдарё, назди Варзоб хеле тараққӣ карда мебошанд.
Ташаккулёбии онҳо ҳанӯз дар солҳои 30-юм ибтидо ёфта буд. Таркиби
соҳавии саноати онҳо нисбатан мураккаб аст. Ноҳияҳои саноатии назди
Вахш, Яхсу ва Зарафшон ҷавон буда, дар арафаи ташаккулёбӣ ва инкишоф
мебошанд.
13. Гиреҳ ва марказҳои саноатӣ
Гиреҳ ва марказҳои саноатӣ қисми таркибии ноҳияи интегралӣ-саноатӣ
буда, дар ташаккул ёфтани он аҳамияти куллӣ дорад. Гиреҳи саноатӣ аз
маркази саноатӣ фарқ дорад. Асоси ин фарқиятро хусусияти хоси
алоқамандии байни корхонаҳои гиреҳ ва маркази саноатиро ташкилкунанда
ташкил менамояд. Корхонаҳои маркази саноатӣ бо якдигар алоқаи
умумииқтисодӣ доранд. Яъне онҳоро пеш аз ҳама мавқеи ягонаи нақлиётию
географӣ ва бо ҳам истифода бурдани иншоотҳои хизматрасон муттаҳид
менамояд.
Асоси бо ҳам вобастагии корхонаҳои гиреҳи саноатиро алоқамандии
истеҳсолӣ ва истеҳсолӣ-технологӣ ташкил мекунад. Он дар заминаи бо ҳам
истифода бурдани сарватҳои табиӣ ва пайдарҳам кор кардани ашёи хом ба
амал меояд. Ин яке аз аломатҳои асосии муайян намудани гиреҳи саноатӣ ба
ҳисоб меравад. Вобаста ба характери инкишофи саноат гиреҳи саноатӣ як ё
якчанд марказҳои саноатиро дар бар мегирад. Дар шароити Тоҷикистон, дар
рафти ҷараёни индустрикунонӣ марказҳои гуногуни саноатӣ ба амал омада
буданд. Марказҳои ҳунармандии то инқилобӣ (Хӯҷанд, Конибодом, Исфара,
Панҷакент, Кӯлоб, Қӯрғонтеппа) ба шаҳрҳои ҳозиразамони саноатӣ табдил
ёфтаанд.
Дар заминаи аз худ намудани сарватҳои табиӣ шаҳри Норак, Ёвон (дар
оянда Роғун) ва бисёр шаҳракҳои саноатӣ (дар асоси саноати кӯҳӣ) ба миён
омаданд. Водии Ҳисор қишлоқи бисёрсоҳа ва тараққикарда дорад. Дар ин ҷо
ба ҷои се қишлоқи кӯҳна:- Душанбе, шаҳри Кофарниҳон ва дар самти ғарбии
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водӣ шаҳри саноатии Регар (ҳозира Турсунзода) ва якчанд шаҳракҳо бунёд
гардидаанд.
Марказҳои калони саноатӣ якҷоя бо шаҳр ва шаҳракҳои атрофашон
гиреҳҳои саноатиро ташкил мекунанд. Ин барои мустаҳкам намудани
ягонагии хоҷагии ҷумҳурӣ ва қисмҳои алоҳидаи он аҳамияти муҳим дорад.
Баробари инкишофи иқтисодиёти ҷумҳурӣ дар робитаҳои иқтисодӣ
дигаргуниҳои ҷиддӣ ба амал омад. Аз як тараф, алоқаи иқтисодии байни
марказҳои саноатии алоҳида ва гиреҳҳои саноатӣ инкишоф ёфт. Аз дигар
тараф, алоқаи иқтисодии «марказгурез», ки барои иқтисодиёти то инқилобӣ
хос буд, ба туфайли бунёд гардидани марказҳои саноатии алоҳида ва
гиреҳҳои саноатӣ ба «марказшитоб» табдил ёфт. Яъне, ҳар як маркази
саноатӣ ва гиреҳҳои саноатӣ аз ноҳияҳои гирду атроф ва берун аз ҳудуди
ҷумҳурӣ ашёи хом, маҳсулоти нимтайёр гирифта, маҳсулоти тайёри худро ба
он ҷойҳо мебароранд.
Вобаста ба шароити сарватҳои табиӣ, фарқияти минтақавӣ ва истифода
бурдани онҳо дар ҷумҳурӣ гиреҳҳои саноатии зерин ташаккул ёфта
истодаанд: Қарамазор, Хӯҷанд-Қайроққум, Конибодом-Исфара, ТурсунзодаШаҳринав, Душанбе-Ваҳдат, Қӯрғонтеппа-Сарбанд, Кӯлоб-Восеъ-Данғара.
Гиреҳи саноатии Қарамазор қисми Шимолӣ ва Шимолу Ғарбии
Тоҷикистони Шимолиро дарбар мегирад. Ҳудуди он аз маъдани металлҳои
ранга бой мебошад. Ғайр аз ин, дар ин ҷо захираи маъдани оҳан ва
канданиҳои фоиданоки ғайриметаллӣ мавҷуданд. Солҳои охир аз ҳисоби аз
худ намудани замини Ашти калон масоҳати заминҳои обӣ афзуда истодааст.
Дар ин заминҳо хоҷагиҳои пахтакорӣ ва боғутокпарварӣ ташкил шуданд. Ин
барои минбаъда тараққӣ додани саноат, пеш аз ҳама саноати хӯрокворӣ
аҳамияти калон дорад. Ин гиреҳи саноат вобаста ба мавчуд будани захираи
калони металлҳои ранга ва равияи инкишофи хоҷагии қишлоқ ба истеҳсоли
консентрат (орда)-и металлҳои ранга (сурб, рӯҳ, волфрам, мис, висмут),
коркарди ашёи хоми хоҷагии қишлоқ ва истеҳсоли аппаратҳои пастшиддат
махсус гардонида шудааст. Гиреҳи саноатӣ шаҳракҳои Консой, Қуруқсой,
Адрасмон, Олтин-Топган, Чоруқдарон, Такели, Бӯстон, Палос ва Шайдонро
дар бар мегирад. Дар аксарияти ин шаҳракҳо корхонаҳои гуногун (шахтаҳои
маъданканӣ, фабрикаҳои маъдантозакунӣ ва комбинатҳои саноати
металлургияи ранга) ҷойгир шудаанд. Дар шаҳраки Бӯстон заводи нон, пахта,
дар Шайдон - комбинати консерва ва шарбатҳои мевагӣ, дар Палос заводи
винобарорӣ воқеъ гардидааст.
Гиреҳи саноатии Хӯҷанд-Қайроқум яке аз пуриқтидотарин гиреҳи
саноатии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. Вай шаҳрҳои Хӯҷанд, Қайроққум,
Чкаловск, Ғафуровро дар бар мегирад. Ин шаҳрҳо бо якдигар наздик ҷойгир
шудаанд. Онҳоро хатти роҳи оҳан ва автомобилгард бо ҳам пайваст
менамояд. Соҳаҳои асосии саноати гиреҳ - саноати сабук (қолинбофӣ,
шоҳибофӣ, рӯймолбофӣ, пахтатозакунӣ, пойафзолдӯзӣ), хӯрокворӣ
(истеҳсоли консерваю вино), электроэнергетикӣ, мошинсозӣ ва
металлкоркунӣ, чӯбкоркунӣ ва шишабарорӣ мебошанд. Калонтарин маркази
саноатии гиреҳ шаҳри Хӯҷанд ба ҳисоб меравад. Дар он комбинати абрешим,
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комбинати консерв, заводи шиша, мебелбарорӣ, истеҳсоли таҷҳизоти
муассисаҳои хӯрокворӣ (торгмаш), фабрикаи рӯймолбофӣ, пойафзолдӯзӣ,
заводи зарфҳои алюминӣ, эмалӣ воқеъ гардидааст. Дигар шаҳрҳое, ки ба
ҳайати гиреҳи саноатӣ дохил мешаванд аз чиҳати таркиби соҳавии саноат аз
шаҳри Хӯҷанд фарқ мекунанд. Дар шаҳри Қайроқум асосан саноати
гидроэнергетикӣ, қолинбофӣ ва ордкашӣ, дар Ғафуров пахтатозакунӣ,
консерва, винобарорӣ равнақ ёфтаанд.
Ҳамин тавр, дар гиреҳҳои саноатӣ ҳамон соҳаҳои саноат инкишоф
ёфтаанд, ки дар асоси сарвати табиӣ, энергияи обӣ, ашёи хоми маҳаллӣ ва
кашонида кор мекунанд. Ба ин мавқеи географии гиреҳи саноатӣ мусоидат
менамояд.
Гиреҳи саноати Конибодом-Исфара аз ҷиҳати дараҷаи инкишоф ва
гуногунии таркиби соҳавии саноат пас аз гиреҳи саноатии Хӯҷанд-Қайроқум
ҷои дуюмро ишғол менамояд. Он дар қисми Шимолу Шарқии ноҳияи
саноатии назди Сирдарё воқеъ гардида, ба хатти роҳи оҳан (МоскваАндиҷон) ва автомобилгарди водии Фарғона бевосита баромад дорад. Марзи
гиреҳи саноатӣ аз канданиҳои фоиданоки зеризаминӣ бой аст. Дар ин замина
ва ашёи хоми хоҷагии қишлоқ соҳаҳои гуногуни саноат ташаккул ва
инкишоф ёфтанд.
Дар дохили гиреҳ мавқеи муҳимро саноати химия, хӯрокворӣ,
сӯзишворӣ ва баъзе соҳаҳои мошинсозӣ ишғол менамоянд. Корхонаҳои ин
соҳаҳо дар шаҳрҳои Конибодом, Исфара, Шӯроб, шаҳраки Нефтобод ва
қишлоқи Маҳрам ҷойгир шудаанд. Дар шаҳри Конибодом заводи
«Автозапчаст», равғанкашӣ, пахтатозакунӣ, комбинати консерв, фабрикаи
ресмонресӣ, бофандагӣ ва ғайра воқеъ гардидааст. Маҳсулоте, ки ин
корхонаҳо истеҳсол мекунанд, на фақат дар дохили ҷумҳурӣ, балки берун аз
ҳудуди он истифода бурда мешаванд. Маркази дигари гиреҳи саноатӣ шаҳри
Исфара ба ҳисоб меравад. Дар он комбинати консерв, маснуоти сохтмон,
заводи спирт, лаку ранг, лампаҳои электрикӣ ва ғайра амал мекунанд. Аз
Исфара начандон дур шаҳри шахтиёрон (Шӯроб) ва шаҳраки нефтчиён
(Нефтобод) воқеъ гардидаанд. Дар ин марказҳои саноатӣ ангишт ва нефт
истеҳсол менамоянд.
Ҳамин тавр, дар заминаи истифода бурдани сарватҳои минералӣ, ашёи
хоми хоҷагии қишлоқ ва бартарии мавқеи географӣ (аз марзи гиреҳи саноатӣ
гузаштани хатти роҳи оҳани Фарғона) дар ин ҷо соҳаҳое ташкил ва инкишоф
ёфтаанд, ки аҳамияти байниноҳиявӣ доранд. Дар Тоҷикистони Шимолӣ ғайр
аз гиреҳҳои тавсиф шуда, марказҳои алоҳидаи саноатӣ вуҷуд доранд. Ба он
пеш аз ҳама Истаравшан, шаҳракҳои Пролетар, Спитамен, Ғончӣ дохил
мешаванд.
Дар шаҳри Истаравшан фабрикаи трикотажӣ, заводҳои консерв ва
винобарорӣ, дар посёлкаи Ғончӣ филиали фабрикаи трикотажӣ ва корхонаи
коркарди якуми ангур воқеъ гардидааст. Шаҳракҳои Спитамен ва Пролетар
мавқеи муҳими географӣ доранд. Ба воситаи онҳо хатти роҳи оҳани МоскваАндиҷон, роҳҳои автомобилгарди Душанбе-Хӯҷанд, Самарқанд-Хӯҷанд
мегузаранд.
https://bikhon.tj/

Мавқеи географии мувофиқ ва мавчуд будани ашёи хоми минералӣ ва
хоҷагии қишлоқ ин шаҳракҳоро ба марказҳои саноатӣ табдил дод. Дар
заминаи ашёи хоми маҳаллӣ дар Спитамен заводи пахтатозакунӣ, дар
Пролетар заводи пахтатозакунӣ ва фабрикаи қуми квартсӣ кор мекунанд. Дар
асоси ашёи хоми кашонида бошад, дар Спитамен комбинати ордкашӣ ва
заводи механикӣ бунёд гардидааст.
Гиреҳи саноатии Душанбе-Ваҳдат дар ҷумҳурӣ яке аз гиреҳҳои
саноатии тараққиёфта мебошад. Ин гиреҳ шаҳри Душанбе, Турсунзода,
Ваҳдат, шаҳраки Майхӯра, Варзоб, Такоб ва ғайраро дар бар мегирад. Марзи
гиреҳ ба хатти роҳи оҳани Тирмиз-Душанбе бевосита баромад дорад. Бо
воситаи роҳҳои автомобилгард бо ҳама қисмҳои ҷумҳурӣ алоқа дорад. Дар
гиреҳи саноатӣ кадрҳои баландихтисос зиёданд. Ғайр аз ин, дар ин ҷо
муассисаҳои илмии Академияи илмҳои ҷумҳурӣ, институтҳои лоиҳакашӣ ва
ғайра воқеъ гардидаанд. Ин омилҳо ва истифода бурдани сарватҳои табиии
минералӣ, гидроэнергетикӣ ва ашёи хоми хоҷагии қишлоқ имконият дод, ки
гиреҳи саноатӣ ташаккул ва инкишоф ёбад. Саноати гиреҳ бисёрсоҳа
мебошад. Он ба саноати электроэнергетикӣ, мошинсозӣ ва металлкоркунӣ,
чӯбкоркунӣ, истеҳсоли маснуоти сохтмон, саноати сабук ва хӯрокворӣ
махсус гардонидааст. Қисми зиёди корхонаҳои саноатӣ дар шаҳри Душанбе
ҷойгир шудаанд. Комбинати истеҳсоли матоъҳои пахта, фабрикаи кешбофӣ,
комбинати шоҳибофӣ, комбинати равғанкашӣ, заводи винобарорӣ,
«Тоҷиктекстилмаш», «Тоҷиккабел», «Торгбитмаш», комбинати сементи
шифер, хонасозии рехтаҳои оҳану бетонӣ, мебелсозӣ, стансияи электрикии
оловӣ (СЗО) ва ГЭС-и Варзоби поён аз қабили он корхонаҳо мебошанд.
Шаҳри Турсунзода дар мавқеи мувофиқи географӣ ҷойгир шуда, аз он
хатти роҳи оҳани Тирмиз-Душанбе гузашта, дар ин ҷо корхонаи бузурги
истеҳсоли алюминий, корхонаи чинибарорӣ ва якчанд корхонаҳои хӯрокворӣ
ҷойгир шудаанд.
Шаҳри Ваҳдат дар сари роҳи автомобилгарди аз Душанбе ба тарафи
қисмҳои шарқӣ ва ҷанубу шарқии ҷумҳурӣ тӯл кашида воқеъ гардидааст.
Хатти роҳи оҳани Тирмиз-Душанбе ҳам дар ҳамин шаҳр ба охир мерасад.
Чунин мавқеи қулаи географӣ-иқтисодӣ имконият дод, ки дар шаҳр
комбинати калони ордкашӣ, истеҳсоли маснуоти сохтмон ва ғайра бунёд
намоянд. Дар шаҳраки Варзоб НБО-и Варзоби боло, дар Такоб ва Майхӯра
корхонаҳои маъданканӣ ва маъданбойгардонӣ сохта шуда буданд, ки ҳоло
кор намекунанд.
Гиреҳи саноатии Қӯрғонтеппа-Сарбанд дар маркази водии Вахш
ташаккул ёфта истодааст. Гиреҳ шаҳрҳои Қӯрғонтеппа, Сарбанд, шаҳракҳои
Уялӣ, Кӯйбишев, Вахш, Колхозобод ва ғайраро дарбар мегирад. Аз марзи
гиреҳи саноатӣ хатти роҳи оҳани Тирмиз-Қӯрғонтеппа-Ёвон, ҚӯрғонтеппаКӯлоб ва автомобилгарди Панҷ-Душанбе ва Шаҳритус-Душанбе мегузарад.
Инчунин ба воситаи роҳи автомобилӣ ба бандари дарёи Панҷ баромад дорад.
Мавқеи географии мувофиқ, мавҷуд будани баъзе намудҳои сарватҳои табиӣ,
ашёи хоми хоҷагии қишлоқ ва энергияи арзони НБО-и Норак дар солҳои
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охир барои дар ин гиреҳи саноатӣ инкишоф додани саноат шароити хуб
фароҳам овард.
Дар айни замон дар дохили гиреҳҳои саноатӣ аз ҷиҳати тараққиёти
саноат ҷои сеюмро ишғол менамояд. Саноати электроэнергетика, кимиёвӣ,
пахтатозакунӣ ва равғанкашӣ соҳаҳои махсусгардида ба ҳисоб мераванд.
Калонтарин маркази саноатии гиреҳ - шаҳри Қӯрғонтеппа мебошад. Заводи
трансформатор, пахтатозакунӣ, ресмонресӣ, равғанкашӣ ва консервабарорӣ
корхонаҳои калонтарини шаҳр ба ҳисоб мераванд. Дар шаҳри Сарбанд НБОи Сарбанд ва корхонаи саҳҳомии «Тоҷиказот» воқеъ гардидааст. Он дуюмин
маркази саноати кимиёвӣ дар ҷумҳурӣ мебошад. Солҳои охир дар ин ҷо
корхонаи пиллакашии ООПС «Сарбанд-Силк» сохта шудааст, ки дар як сол
120 тонна пилла кор мекунад. Дар шаҳракҳои гирду атрофи шаҳри
Қӯрғонтеппа заводҳои пахтатозакунӣ ҷойгир шудааст. Маҳсулоте, ки дар
гиреҳи саноатӣ истеҳсол карда мешавад, дар дохили ҷумҳурӣ ва берун аз он
истифода бурда мешавад.
Дар қисми Шимолии гиреҳи саноатии Қӯрғонтеппа-Сарбанд маркази
саноатии Ёвон ташаккул ёфтааст. Ин маркази саноатӣ ба истеҳсоли
маҳсулотҳои гуногуни кимиёвӣ махсус гардонида шудааст, ки дар заводи
электрокимиёвии Ёвон истеҳсол карда мешаванд. Мавҷуд будани ашёи
кимиёвии маҳаллӣ намаки оши Тут-Бӯлоқ, оҳаксанги Пусхур, доломити
Ёвон ва энергияи арзони Норак барои минбаъда инкишоф додани саноати
кимиёвӣ ва ташкил намудани дигар соҳаҳои саноат имконияти калон
фароҳам меоварад. Баробари сохтани корхонаҳои нави саноатии аз ҷиҳати
истеҳсолӣ-технологӣ ва иқтисодӣ бо ҳам алоқаманд буда, маркази саноати
Ёвон ба гиреҳи саноатӣ табдил меёбад.
Гиреҳи саноатии Кӯлоб-Восеъ-Данғара дар қисми ҷанубу ғарбии
водии Кӯлоб воқеъ гардидааст. Ин гиреҳи саноатии нав ташкилёбанда, шаҳри
Кӯлоб, шаҳраки Данғара, Восеъ, Ҳамадонӣ, деҳаи Даштиҷум (НБО-и
Даштиҷум сохта мешавад), Темурмаликро дар бар мегирад. Барои ташаккул
ва инкишоф ёфтани ин гиреҳ сарватҳои минералӣ (намаки ошӣ, селестин),
захираи калони энергияи электр ва ашёи хоми хоҷагии қишлоқ ҳамчун
замина хизмат мекунад. Дар айни замон дар ин ҷо саноат он қадар тараққӣ
накардааст. Дар таркиби он асосан саноати сабук бартарӣ дорад. Аз он
зерсоҳаи пахтатозакунӣ - соҳаи махсусгардида ба ҳисоб меравад. Ҷои
дуюмро саноати хӯрокворӣ ишғол менамояд. Маркази асосии гиреҳи саноатӣ
шаҳри Кӯлоб мебошад. Дар он заводи пахтатозакунӣ, равғанкашӣ ва
корхонаҳои саноати маҳаллӣ воқеъ гардидаанд.
Баъзе корхонаҳои саноатӣ дар шаҳракҳои гирду атроф ҷойгир карда
шудаанд. Аз ҷумла, дар Восеъ ва ноҳияи Ҳамадонӣ заводҳои калони
пахтатозакунӣ амал мекунанд. Солҳои охир дар ин гиреҳи саноатӣ дар Кӯлоб
фабрикаи истеҳсоли газвори пахта, пиллакоркунӣ, дар Данғара фабрикаи
қолинбофӣ, пӯсткоркунӣ ва пиллакоркунӣ сохта шуданд.
Боби 3. Географияи соҳаи ғайриистеҳсолӣ
1. Соҳаи хизматрасонӣ
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Ҳоло шумо аз мавзӯи хоҷагии халқ медонед, ки он ба ду шохаи калон
ҷудо мешавад: соҳаи истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ. Соҳаи истеҳсолӣ маҷмӯи
соҳаҳоеро дар бар мегирад, ки мол истеҳсол мекунанд, ё барои мунтазам кор
кардани истеҳсолот хизмат мерасонад ва неъматҳои моддии истеҳсолшударо
ба харидорон мерасонанд. Ба хотир оред, кадом зерсоҳаҳо ба соҳаи
истеҳсолӣ дохил мешаванд?
Ба соҳаи ғайриистеҳсолӣ, зерсоҳаҳое дохил мешаванд, ки бевосита
маҳсулоти моддӣ намебароранд ва вазифаи онҳо хизматрасонӣ аст. Ба ин
хотир меҳнати коргароне, ки дар соҳаи ғайриистеҳсолӣ кор мекунанд, ба
меҳнати истеҳсолӣ дохил намешавад. Он меҳнати фоиданоки ҷамъияти буда,
эҳтиёҷоти аҳолӣ ва ҷамъиятиро (соҳаи тандурустӣ, маориф, фарҳанг, илм,
хоҷагии манзил, мақоми қудратӣ, спорт, молия, кредит ва ғайра) қонеъ
мегардонад. Дар як вақт дар инкишоф ёфтани қувваҳои истеҳсолкунанда,
афзудани ҳосилнокии меҳнат ва нигоҳ доштани амнияти давлат ва ғайра
мусоидат менамояд. Баробари инкишоф ёфтани қувваҳои истеҳсолии
ҷамъият ва баланд шудани дараҷаи иқтисодиёт, соҳаи ғайриистеҳсолӣ торафт
меафзояд. Дар шароити гузариш ба иқтисодиёти бозоргонӣ ва рушди
иқтисодӣ, инкишофи илм, маориф ва тайёр намудани ихтисосмандон
тамоили нав пайдо мекунад. Талаботи хоҷагии халқ ва таҷрибаи ҷаҳониро ба
инобат гирифта, дар ин соҳаҳо ба илмҳои табиию техникӣ диққати ҷиддӣ
дода мешавад. Хусусан ихтисосмандонро аз зинаи поёнӣ то зинаи болоӣ бояд
чунон тайёр намуд, ки ба чорчӯбаи (стандарти) умумиҷаҳонӣ ва бозори
меҳнат ҷавобгӯ бошад. Ин масъалаи дар дохили ҷумҳурӣ ҷобаҷо намудани
ихтисосмандони зинаҳои гуногун ва истифода бурдани онҳоро дар соҳаҳои
мухталифи хоҷагии халқ осон менамояд. Дар як вақт содироти қувваи кориро
низ дар бозори меҳнати ҷаҳонӣ ва талаботи он мутобиқ менамояд.
Дигар қисми хизматрасониро хизматрасонии фардӣ ташкил менамояд,
ки он ба қонеъ намудани талаботи шахсони алоҳида равона карда шудааст.
Ин гурӯҳи зиёди соҳаи хизматрасониро дар бар мегирад.
Хоҷагии манзил. Ба аҳолӣ пеш аз ҳама додани манзилро дар назар
дорад. Он бояд аз қувваи барқ, газ, оби нӯшокӣ, оби гармдиҳанда ва гармӣ,
алоқа, лифту системаи партовбарорӣ (дар хонаҳои бисёрошёна) таъмин
бошад. Барои дар ҳолати корӣ омода будани ҳамаи ин унсурҳои ободонӣ дар
ҳама намуди шаҳрҳо ташкилоту муассисаҳои хизматрасон амал мекунанд.
Тоза нигоҳ доштани шаҳрҳо ва кабудизор намудани кӯчаю хиёбонҳои онҳоро
низ ҳамин ташкилоту муассисаҳо ба ӯҳда доранд. Ҳоло на ҳама шаҳрҳо аз он
неъматҳо пурра таъминанд. Аммо дар оянда барои инкишофи соҳаи хоҷагии
манзил нақшаҳои муҳим дар пешанд. Тараққиёти ояндаи соҳаи номбурда ба
баландшавии дараҷаи зисту зиндагии аҳолӣ зич алоқаманд аст.
Хизмати иҷтимоии аҳолӣ. Вазифаи он дар ҳолати хуби истифодабарӣ
нигоҳ доштани манзили куҳансолони бесаробон, маъюбон, боғчаи бачагон,
интернатҳо ва ташкили таъминоти нафақаю суғурта мебошад.
Савдо ва хӯроки умумӣ. Дар Тоҷикистон якчанд шаклҳои савдо вуҷуд
дорад: давлатӣ, кооперативӣ, шахсӣ. Алҳол шабакаи савдо:- мағозаҳо,
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дӯконҳо, ошхонаҳо, кофе, бар, тарабхонаҳо ва бозорҳоро дар бар мегирад.
Талаботи аҳолиро ин соҳа бо хӯрока ва дигар намудҳои ашёи рӯзгор қонеъ
менамоянд.
Илм ва маориф. Илму фарҳанг дар сарзамини тоҷикон таърихи кӯҳан
дорад. Дар замони Ҳокимияти Шӯравӣ ба пешравии он шароитҳои мусоид
фароҳам омад. Пеш аз ҳама дар замони Шӯравӣ мактабҳои маҳви бесаводӣ
таъсис дода, чандин мактабҳои нав, омӯзишгоҳ ва донишгоҳҳо ба вуҷуд
омаданд. Дар муассисаҳои илмии Академияи илмҳои Тоҷикистон ва
кафедраҳои донишгоҳҳо оид ба соҳаҳои дақиқ ва фанҳои ҷамъияти фалсафа,
таърих, география, иқтисодиёт тадқиқот мебаранд. Соли 2010 дар мамлакат
соли фарҳанги техникӣ эълон шудааст, ки он барои баланд бардоштани
савияи дониши хонандагону донишҷӯён кӯмаки ҷиддӣ мерасонад.
Тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш. Дар ҳама давру замон мардуми тоҷик ба
машқҳои аспсаворӣ, гӯштингирӣ, камонварӣ, чавгонбозӣ ва ғайра сару кор
дошт. Замони Ҳокимияти Шӯравӣ ба инкишофи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш
диққати ҷиддӣ дода мешуд. Дар баробари техникумҳои тарбияи ҷисмонӣ,
минбаъд дар Душанбе Институти тарбияи ҷисмонӣ таъсис дода шуд. Солҳои
охир дар мамлакати мо ба соҳаи туризм ва кӯҳнавардӣ диққати асосӣ дода
мешавад. Ба ин пеш аз ҳама табиат, кӯлу дарё ва кӯҳу теғаҳои зиёди он
имконият медиҳад.
Хизматрасонии тандурустӣ. Вобаста ба таъминоти корхонаҳои ин
соҳа дар шаҳрҳо ва ноҳияҳои маъмурии мамлакат васеъ паҳн гардиданд.
Вобаста ба тахассусашон онҳо ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд:
1. Амбулатория ва поликлиника;
2. Касалхона ва клиника;
3. Нуқтаҳои тиббии корхонаҳо ва фелдшерии деҳот;
4. Диспансерҳои тахассусонида;
5. Маркази ёрии таъҷилӣ;
6. Муассисахои ҳифзи модарон ва навзодон: таваллудхонаҳо, маркази
маслиҳатдиҳӣ ва ошхонаи хӯроки кӯдакон;
7. Истироҳатгоҳҳои муолиҷавӣ;
8. Муассисаҳои санитарӣ-эпидемологӣ;
9. Маркази дорутайёркунӣ ва доруфурӯшӣ.
Афзоиши ҳама муассисаҳои тиббӣ сабаби паст гардидани фавт ва
беҳтаршавии саломатии аҳолӣ мегардад. Дар айни замон қариб ҳама
муассисаҳои тиббӣ бо кӯмаки давлат ва ҳокимиятҳои маҳаллӣ аз таъмир
баромаданд ва пайваста фаъолият менамоянд.
Хизматрасонии маишӣ. Ба ин гурӯҳ корхонаҳои шахсӣ ва давлатӣ
дохил мешаванд, ки либоси дӯхта, пойафзол, кӯлоҳ, кӯрпа, кӯрпача, болишт
ва ғайра истеҳсол мекунанд. Дар таркиби ин соҳа дигар гурӯҳи корхонаҳо
ҳастанд, ки хизмати онҳо ба тозагӣ ва тандурустии мардум нигаронида
шудааст. Ба ин гурӯҳ гармобаҳо (ҳамом), нуқтаҳои ҷомашӯи, хушкашӯӣ,
шуштани нақлиёти сабукрав, тоза кардани хонаҳо, сартарошхона, утоқи
зарофат, кирогузории ашёи рӯзгор, суратгирӣ ва ғайра дохил мешаванд.
Аксарияти ин корхонаю нуқтаҳои шахсӣ мебошанд.
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Хизматрасонии кредитию молиявӣ. Ин вазифаро бонкҳои тиҷоратӣ,
амонатгузорӣ, фондҳои маблағгузор, кумитаҳои суғурта ва дигар муассисаҳо
иҷро менамоянд.
Хизматрасонии рекреатсионӣ. Он дар маҳалли зисту зиндагонии
аҳолӣ ташкил карда мешавад. Дар ҷумҳурии мо мавзеъҳое, ки ин намуди
хизматрасонӣ ташкил карда шаванд, кам нестанд. Ҳоло дар ҷумхурӣ якчанд
пойгоҳҳои сайёҳӣ, хонаҳои истироҳатӣ ва ғайра амал мекунанд.
Хизматрасонии алоқа. Ин намуди хизматрасонӣ почта, телеграф,
нуқтаҳои телефону автомат, гуфтугӯи байни шаҳрӣ, ноҳиявӣ ва ғайраро дар
бар мегирад.
Хизматрасонии
маданию
равшаннамоӣ.
Ин
муассисаҳои
намоишдиҳанда - театр, кинотеатр, толорҳои консертдиҳӣ, намоишдиҳӣ,
сирк, осорхонаҳо, клубҳо, хонаҳои маданӣ, китобхонаҳо, овозсабткунӣ,
радио, оинаи нилгун, матбаа ва савдои китоб, рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва
ғайраро дар бар мегирад.
Хизматрасонии тарбиявию таълимӣ. Ба ин намуди хизматрасонӣ
яслӣ, боғчаи бачагон, мактабҳои маълумоти умумӣ, олӣ, техникум,
омӯзишгоҳҳои касбию техникӣ, мактабҳои мусиқӣ, варзишӣ ва тамоилии он
ва ғайра дохил мешаванд.
Хизматрасонии нақлиётӣ. Ба зиммаи ин намуди хизматрасонӣ
кашондани мусофирон, алоқа, ёри таъҷилии тиббӣ, таъмиргарони таҷҳизоту
асбобҳои зиндагӣ ва ғайра гузашта шудааст, ки тавассути намуди хосаи
нақлиётҳо амалӣ гардонида мешавад.
Ҳамин тавр, соҳаи хизматрасонӣ яке аз падидаҳои замони мо мебошад,
ки одамон бе он ҳаёти худро тасаввур карда наметавонад.
2. Ташкили қаламрави хизматрасонӣ
Омӯзиши ин масъала аз он бар меояд, ки ташкили қаламрави соҳаи
хизматрасонӣ фарқият, дараҷаи инкишофи комплексии он бо хусусияти
ҷойгиршавии аҳолӣ, намуди нуқтаҳои аҳолинишин, фарқияти ноҳиявии
таркибу ҳаракати аҳолӣ ва афзоишу зичии он вобастагии ногусастанӣ дорад.
Тоҷикистон мамлакати кӯҳсор мебошад. Бинобар он ҳангоми ташкили
қаламрави хизматрасонӣ ба ин масъалаҳо диққати хоса дода мешавад. Ба он
хотир, ки дар ҷойгиршавӣ ва таъмин будан аз манзил дар байни шаҳрҳо
фарқияти калон дида мешавад. Деҳот ҳам бо калону хурдӣ ва масофаи
ҷойгиршавӣ аз якдигар тафовути назаррас доранд. Дар чунин шароит
ҷойгиршавии марказҳо ва нуқтаҳои хизматрасониро аз рӯи талабот ва ба ин
маркази нуқтаҳо ташрифи одамон муайян мекунанд. Аз ин нигоҳ,
хизматрасониро ба хизматрасонии ҳаррӯза, эпизодӣ (ҳар сари чанд вақт),
даврагӣ ҷудо мекунанд. Ба хизматрасонии ҳаррӯза хариду фурӯши хӯрока,
истифодаи боғчаи бачагон, мактаб, нақлиёти мусофиркаш, хоҷагии манзил ва
ғайра дохил мешаванд. Хизматрасонии эпизодӣ харидан ва таъмири ашёҳое,
ки муддати дароз истифода мешаванд ва инчунин рафтан ба театру
намоишгоҳҳо, осорхонаҳо ва саёҳатро дар бар мегиранд. Хизматрасонии
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даврагиро хариди аксари маводи хӯрока, мӯйисаргирӣ, рафтан ба нуқтаи
ҷомашӯикунӣ, хушкашӯӣ ва кино ташкил менамоянд. Ҳамаи ин намудҳои
хизматрасонӣ барои ба андозаи зарурӣ баланд намудани сатҳи зиндагӣ лозим
аст. Аммо дар ҳар як шаҳр, алалхусус онҳоро ба таври комплексӣ (пурра) ба
роҳ мондан душвор аст.
Вобаста ба ин марказҳои хизматрасонӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ бо
пуррагӣ ва нопурагии худ (вобаста ба намуди маҳалҳои аҳолинишин) аз
якдигар фарқ мекунанд. Аз ин нигоҳ, марказ ва нуқтаҳои хизматрасониро ба
якчанд зинаҳо ҷудо менамоем:
а) Пойтахт - шаҳри Душанбе. Дар ин ҷо ҳама намуди хизматрасонӣ,
дохилӣ, ҷумҳуриявӣ ва баъзе хизматрасонии берунмарзӣ амал мекунад.
б) Маркази вилоятҳои маъмурӣ ва худмухтор - Хӯҷанд, Қурғонтеппа ва
Хоруғ. Ин шаҳрҳо маркази хизматрасонии вилоят ва як қисм ҷумҳуриявиро
ба ӯҳда доранд. Муассисаҳои хизматрасонӣ дар ноҳияҳои хурди дохилӣ
ҷойгир шудаанд.
в) Шаҳрҳое, ки асосан хизматрасонии ноҳияи маъмурии худ ва қисман
вилоятро иҷро менамоянд. Ба ин гурӯҳ, шаҳри Панҷакент, Истаравшан,
Конибодом, Кӯлоб, Исфара дохил мешаванд.
г) Шаҳрҳо ва шаҳракҳое, ки ба ғайр аз хизматрасонии маҳаллӣ,
инчунин баъзан вилоятию ҷумхуриявиро ба ӯҳда доранд. Шаҳрҳои Норак,
Қайроқум, Сарбанд, Роғун аз қабили чунин шаҳрҳо мебошанд.
д) Шаҳракҳои маркази ноҳияҳои маъмурӣ зинаи поёнӣ. Онҳо нисбатан
бисёранд ва асосан хизматрасонии аҳолии шаҳрак ва ноҳияро ба ҷо меоранд.
е) Шаҳракҳои маркази истироҳату муолиҷавӣ. Ба монанди Шамбарӣ,
Обигарм, Хоҷаобигарм ва Ҳавотоғ. Дар ин марказҳо аз тамоми гӯшаю канори
ҷумҳурӣ одамон истироҳат ва табобат мегиранд.
ж) Марказҳои ҷамоатҳо. Онҳо аз деҳаҳои калони замонавӣ иборат
мешаванд. Ин марказҳо аз чунин намудҳои хизматрасонӣ иборатанд, аз онҳо
аҳолии маҳалҳои атроф истифода мебаранд. Ин пеш аз ҳама: нуқтаи алоқа,
тиббӣ, китобхона ва ғайра аз қабили он намудҳои хизматрасонӣ мебошанд.
Ҳамин тавр, ҳама зинаҳои хизматрасонӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ
ташаккул ёфта, як системаи ягонаи хизматрасониро дар бар мегиранд.
Боби 4. Географияи хоҷагии рекреатсия ва туризм
Асри XX баъзе минтақаю давлатҳои ҷаҳонро ба маркази муҳими
тараққиёти туризм ва азхудкунии захираҳои рекреатсионӣ табдил дод. Дар
баъзе давлатҳои ҷаҳон (Миср, Юнон, Италия, Шветсария, Туркия ва ғайра)
туризм соҳаи муҳими даромади аҳолӣ, таъмин ба ҷои кор ва пешрафти
иқтисодиётро ташкил медиҳад.
Дар замони имрӯза сарватҳои рекреатсионӣ торафт аҳамияти калони
хоҷагӣ пайдо карда истодааст. Рекреатсия ва туризм нафақат соҳаи хоҷагиро
ташкил медихад, балки яке аз дастовардҳо ва мероси умумибашарӣ ба ҳисоб
меравад. Мувофиқи ба рӯйихатгирии ЮНЕСКО ҳоло (соли 2009) дар ҷаҳон
ин мероси умумибашарӣ 788 иншоотро ташкил менамояд. Онро одатан ба ду
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гурӯҳ ҷудо мекунанд: табиӣ ва фарҳангӣ. Иншоот ва марказҳои табииро ба
мақсади истироҳат, табобат ва сайёҳӣ истифода мебаранд. Гурӯҳи дуюмро
сарватҳои рекреатсионии маданию таърихӣ ташкил менамоянд. Ин гурӯҳ
пайдоиши антропогенӣ дорад, ки он муҷҷасамаҳои таърихӣ, бостонӣ,
меъморӣ ва санъатро дар бар мегирад.
Тоҷикистон аз сарватҳои рекреатсионӣ ниҳоят бой мебошад. Дар
истифодабарии онҳо шароити табиии он мусоидат менамояд, ки ба худ ҳамто
надорад. Мувофиқи татқиқотҳои мавҷуда, қаламрави Тоҷикистон нисбат ба
давлатҳои Осиёи Марказӣ аз ҷумла, аз Ӯзбекистон ва Туркменистон дида, ба
иқтидори баланди рекреатсионӣ молик мебошад. Агар иқтидори
рекреатсионии қаламрави Ӯзбекистон ба 0,7 ва Туркменистон ба 0,25%
баробар бошад, аз они Тоҷикистон 5%-ро ташкил менамояд. Ҳоло дар
қаламрави ҷумҳурӣ 200 чашмаҳои оби маъданӣ, 70 манбаъи обҳои маъдании
пармашаванда ва 18 кӯлҳои лойқадор ва шӯри муолиҷавӣ муайян карда
шуданд. Баробари ин дар асоси мушоҳида ва таҳлили ландшафтию
рекреатсионӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ садҳо ҳазор гектар маҳалҳои
рекреатсионӣ дар мавзеҳои кӯҳистон муайян гардидааст. Захираи обҳои
маъданӣ ва лойиқаҳои табобатӣ хело зиёд буда, на фақат талаботи
муассисаҳои кунунии табобатиро таъмин менамояд, инчунин баробари васеъ
намудани иқтидори онҳо метавонанд, аз хориҷи кишвар мизоҷонро барои
табобат қабул кунанд. Географияи муассисаҳои рекреатсионӣ ба географияи
сарватҳои рекреатсионӣ мутобиқат менамояд. Бинобар ин, онҳо асосан дар
қисми доманакӯҳҳои обанбори Қайроқум, дараҳои Варзоб, Ромит, Алмосӣ,
Харангон ва Қаратоғ воқеъ гардиданд. Аксари муассисаҳои табобатию
дамгирии мавҷӯдаи ҷумҳурӣ дар ҳамин дараҳо ҷойгир шуданд.
Барои табобат ва барқарор намудани саломатӣ, бештар минтақаи
миёнакӯҳҳо мувофиқ мебошад. Ин минтақаҳо бо тобистони гарм ва
зимистони мулоими худ фарқ мекунанд. Дар ин ҷо намудҳои гуногуни бутта
ва дарахтон паҳн гардиданд, ки табъи одамонро хуш менамоянд. Аз нигоҳи
варзишию дамгирӣ ва мустаҳкам намудани саломатӣ, қаламрави баландкӯҳҳо
имконияти зиёд дорад. Махсусан, ташкил намудани муассисаҳои варзишию
мустаҳкам намудани саломатӣ дар пайвастагӣ бо инкишофи сайёҳӣ, диққати
одамонро на фақат аз дохили ҷумҳурӣ, балки аз кишварҳои дуру наздик ба
худ ҷалб менамояд. Муайян шудааст, ки танҳо дар ноҳияи Ҳисор 7551
километри мураббаъи он барои рекреатсия мувофиқ аст, мавҷуд мебошад.
Ноҳияи Рашт ва атрофи он низ дар ҳамин минтақаи кӯҳсор воқеъ
гардидааст. Тадқиқотҳо нишон медиҳад, ки ҳудуди ба рекреатсия мувофиқ,
дар ин мавзеъ зиёда аз 80 ҳазор гектарро ташкил менамояд. Релефи маҳал ва
шароити табиии он, барои ташкили намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла,
алпинистӣ ва сайёҳати кӯҳсор хело мувофиқ мебошад. Мавҷуд будани қабати
ғафси барф ва мойилии маҳал барои ташкил намудани лижаронии кӯҳӣ низ
имконият медиҳад. Имконияти ноҳияи Рашт барои ташкил намудани сайёҳӣ
ва намуди сайёҳии шикорчигӣ ҳам мавҷуд аст. Ҳоло дар ноҳия аз 30 манбаъи
обҳои маъданӣ ва 3 чашмаи оби сулфур дошта, танҳо чашмаи «Обигарм»
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истифода бурда мешавад. Дар заминаи оби гарми маъдании он дармонгоҳи
«Обигарм» амал мекунад.
Дар ташкил намудани дамгирии одамон истифода бурдани ҳавзаи
дарёҳо, кӯлҳои хушманзара ва обанборҳо аҳамияти калон дорад.
Дар айни замон ба ин мақсад баъзе кӯлҳо ва обанборҳои мавҷуда
(Норак, Қайроқум, Бойғозӣ, Сарбанд)-ро қисман аҳолӣ истифода мебарад.
Қаламрави Тоҷикистон хусусан барои инкишофи сайёҳӣ, алпинистӣ ва
лижжаронии кӯҳӣ имконияти фаровон дорад. Ба ин мақсад дар қаламрави
мамлакат даҳҳо қаторкӯҳҳои бузург қомат рост карданд.
Рӯзҳои офтобӣ дар кишвари мо бештар 300 рӯзро ташкил менамояд. Ин
имконият медиҳад, ки сайёҳони дохилӣ ва берунмарзӣ нафақат дар фасли
тобистон, балки дар баҳор ва тирамоҳ низ гӯшаҳои зебоманзари
Тоҷикистонро мавзеи сайру тамошо қарор диҳанд.
Бояд хотирнишон намуд, ки сайёҳӣ дар кишвари мо таърихи тӯлонӣ
надорад. Аввалин роҳи ҳаракати сайёҳӣ соли 1965 кушода шуда буд.
Минбаъд барои ба сайёҳон хизмат расонидан базаи сайёҳии «Варзоб»,
«Баҳри Тоҷик», «Кӯлҳои Марғузор», «Искандаркӯл» ва бюрои сайёҳии
Душанбе, Ленинобод (Хуҷанд), Қӯрғонтеппа, Кӯлоб, Хоруғ, Панҷакент,
Турсунзода, Норак, Кофарниҳон (Ваҳдат), Истаравшан, Конибодом, Ғарм
(Рашт) ташкил карда шуданд. Ҳоло дар ҷумҳурӣ бештар аз 15 роҳҳои сайёҳӣ
вуҷуд дорад, ки онро роҳтайкунии ҳавоӣ, роҳи оҳан, мошинӣ ва
пиёдагардиро дар бар мегирад. Дар оянда барои инкишоф додани сайёҳӣ дар
дигар мавзеъҳои зебоманзари ҷумҳурӣ роҳҳои сайёҳии нав кушода мешавад.
Роҳҳои мошингард ва нақбҳое, ки солҳои охир сохта шудаанд, барои
минбаъда равнақ ёфтани сайёҳӣ мусоидат менамоянд ва он ба яке аз соҳаҳои
муҳими хоҷагии халқ табдил меёбад. Хусусан, дар шароити гузариш ба
иқтисодиёти бозаргонӣ, мавчуд будани миқдори зиёди бекорон дар
мавзеъҳои кӯҳистон, водор менамояд, ки дар онҳо роҳҳои нави сайёҳиро
кушода муассисаҳои хизматрасонӣ бино намоем. Ба ин мақсад дар мавзеъҳои
Ховалинг, Сарихосор, Мӯъминобод ва ғайра роҳҳои нави сайёҳӣ кушода
шуданд. Дар оянда чунин роҳҳо дар дигар мавзеъҳои кӯҳии ҷумҳурӣ аз
ҷумла, дар ноҳияи Рашт, Бадахшон низ кушода мешаванд. Хусусан, ноҳияи
Рашт имконияти рекреатсионии калон дорад. Дар ин ноҳия дар заминаи
парваришгоҳи дараи Камароб, Сангвор, хоҷагиҳои шикорчигии Сангикар,
Чилдара ва Ҳойит сайёҳии кӯҳӣ ва шикоркунӣ ташкил намудан ба мақсад
мувофиқ мебошад. Истифода бурдани имконият ва иқтидори рекреатсионии
Тоҷикистон барои ҳал намудани бисёр масъалаҳои иқтисодию иҷтимоие, ки
дар ҷумҳурӣ вуҷуддошта, имконияти васеъ фароҳам меоварад. Пеш аз ҳама
сафи бекорон кам карда мешавад. Ин зарурияти ба хориҷа ба миқдори зиёд
ба кор рафтани коргаронро аз миён мебарад. Даромаде, ки аз ҳисоби
фаъолияти муассисаҳои рекреатсионӣ ба даст меояд, буҷаи давлатро ғанӣ
мегардонад. Аз ин таҷрибаи мамлакатҳои ҷаҳон гувоҳӣ медиҳад. Аз ҷумла
дар ИМА замини рекреатсионӣ 5%-и қаламрави онро ташкил менамояд, вале
даромади солонаи он бошад, 40 миллиард долларро ташкил медиҳад.
Заминҳои кишоварзӣ, ки 48% масоҳати замини хоҷагии қишлоқи мамлакатро
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ташкил менамояд, ҳамагӣ 14 млрд. доллар даромад медиҳад. Ин гувоҳӣ
медиҳад, ки ташкили оқилонаи истифодаи иқтидори рекреатсионии ҷумҳурӣ
ба хазинаи давлат даромади калонро ворид месозад. Барои ин фақат ҷидду
ҷаҳт кардан зарур аст. Ҳоло барои амалӣ намудани ин мақсад дар ҷумҳурӣ
барномаи дарозмуддат қабул карда шудааст, ки вобаста ба баҳисобгирии
ҷойгиршавии амудӣ, сарватҳои рекреатсионӣ ва фарқияти шароити иқлимӣ
қисмҳои алоҳидаи қаламрави мамлакат ҳаллу фасл карда мешавад.
Бо назардошти хусусиятҳои табиӣ ва ҷойгиршавии марказҳои сайёҳию
рекреатсионӣ ҳудуди Тоҷикистонро бо чор минтақаи муҳим ҷудо кардан
мумкин аст: 1. Минтақаи Шимолӣ. 2. Марказӣ. 3. Ҷанубу Ғарбӣ. 4. Помир
(ниг. ба харита).
Ҳар яки ин минтақаҳо дорои ба худ хос шароити табиӣ, мавқею
иншоотҳои географию сайёҳӣ ва муолиҷавӣ мебошанд. Ҳангоми бунёди
иншоотҳои истиқоматӣ ва истироҳатию муолиҷавӣ бояд ин омилҳо дар
ҳамешагӣ ба инобат гирифта шаванд.
Боби 5. Комплекси агросаноатӣ
Комплекси кишоварзию саноатии Тоҷикистон ба се шохаи муҳим ҷудо
мешавад.
Шохаи якум, соҳаи асосии Комплекси саноатию аграрӣ (ККС) аст ва он
ба истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқ машғул буда, мавқеи асосиро ишғол
менамояд. Дар ҳайати он ду соҳаи муҳими хоҷагии қишлоқ: зироаткорӣ ва
чорводорӣ вуҷуд доранд, ки онҳо боз ба якчанд зерсоҳаҳо тақсим мешаванд.
Ба зироаткорӣ - истеҳсоли ғалла, зироатҳои техникӣ, картошкаю сабзавот,
боғу токпарварӣ ва истеҳсоли маҳсулоти хӯроки чорво дохил мегардад.
Чорводорӣ дар навбати худ ба говпарварӣ, гӯсфандпарварӣ, аспарварӣ,
хукпарварӣ, кирмакпарварӣ, занбӯри асалпарварӣ, моҳипарварӣ тақсим
мешавад.
Шохаи дуюми ККС ин шохаест, ки барои хоҷагии қишлоқ воситаҳои
истеҳсолот мебарорад. Ин мошинҳое, ки махсус барои хоҷагии қишлоқ
бароварда мешаванд: истеҳсоли трактор, комбайн сеялка, мошинҳо барои
соҳаи чорводорӣ ва омехтаи хӯроки чорво, техникаи мелиоративӣ ва ғайра.
Ба ин шоха, инчунин истеҳсоли нуриҳои минералӣ, моддаҳои заҳрноки
зидди ҳашаротҳои зараррасони хоҷагии қишлоқ, сохтмони фермаи мурғ,
фермаи чорво ва ғайра дохил мешавад.
Шохаи сеюми ККС, ҳамон корхонаҳоеро дар бар мегирад, ки бевосита
ба коркарди маҳсулоти хоҷагии қишлоқ алоқаманд мебошанд. Ин пеш аз
ҳама - саноати хӯрокворӣ, ки дар худ корхонаҳои ордкашӣ, равған, консерваи
меваю сабзавот, истеҳсоли қанд ва ғайраро муттаҳид месозад. Ба соҳаи
мазкур, баъзе корхонаҳои саноати сабукро, ки ба коркарди пашм, пӯст,
зағири дарознах, мӯина машғуланд, дохил мешаванд.
Дар охир шохаи сеюми ККС нигоҳдорӣ, кашонидан, тайёр намудан ва
фурӯши маҳсулоти комплекси кишоварзию саноатиро таъмин менамояд.
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1. Тавсифи комплекси агросаноатӣ
Муҳимтарин вазифаҳои соҳаи кишоварзӣ ин пеш аз ҳама аҳолиро ба
маҳсулоти озуқа ва корхонаҳои саноати сабук ва хӯроквориро бо ашёи хом
таъмин намудан аст.
Комплекси кишоварзию саноатӣ ҳамчун қисми асосии иқтисодиёти
мамлакат аз 3/4 ҳиссаи даромади онро медиҳад. Ба ин соҳаҳои муҳим 15%
фондҳои асосӣ, қариб 23%-и фондҳои асосии истеҳсолӣ ва 60%-и аҳолии
бевосита дар иқтисодиёти кишвар машғулбуда рост меояд. Ҳоло хоҷагии
кишоварзӣ қариб 48% ҳаҷми умумии маҳсулоти ҷумҳуриро истеҳсол
мекунад.
Кишоварзӣ пеш аз замони Ҳокимияти Шӯравӣ соҳаи асосӣ бошад ҳам,
хусусияти истеъмолӣ дошт. Фақат дар Тоҷикистони Шимолӣ баъзе навъҳои
маҳсулот (пахта, мева) фурӯхта мешуд.
Дар тӯли солҳои минбаъда, дар Тоҷикистон истеҳсолоти бузурги
механиконидаи серсоҳаи кишоварзӣ ба роҳ монда шуд. Ҷиҳати хоси
инкишофи кишоварзии ҷумҳурӣ суръатафзоӣ, муттамарказонӣ ва
махсусгардонӣ дар асоси кооператсияи байнихоҷагӣ ва интегратсияи
агросаноатӣ мебошад.
Моҳияти ин соҳа бо он муайян мешуд, ки дар замони Ҳокимияти
Советӣ ба ҳиссаи Тоҷикистон ҳамагӣ 0,6 %-и масоҳат ва 1,4 %-и аҳолӣ рост
меомад, вале 1,1%-и ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқи
онро медод. Вазни қиёсии Тоҷикистон дар истеҳсоли баъзе намудҳои
маҳсулоти хоҷагии қишлоқ боз ҳам баландтар буд. Масалан, дар ҷумҳурӣ
11%-и пахта (аз он ҷумла 26,6%-и пахтаи маҳиннах), 1,5%-и сабзавот, 23%-и
мева, 2,6%-и ангур, 3,6%-и равғани растанӣ, 1,7%-и консерваи меваю
сабзавот ва қариб 60%-и равғани анҷибари мамлакат истеҳсол карда мешуд.
Табаддулоте, ки дар инкишоф ва таъсиси хоҷагии қишлоқ дар солҳои
Ҳокимияти Советӣ омада буд, хело бузург аст. Чунончӣ дар ин муддат
замини кишту кор 1,6 баробар, ҳосили пахта 29, истеҳсоли шир 4,5 ва
истеҳсоли гӯшт то 2 баробар афзуда буд. Дар ин солҳои дар таркиби зироат
низ дигаргуниҳои зиёд ба назар мерасад. Замини кишти пахта дар ин муддат
аз 27 ҳазор гектар то 324 ҳазор гектар ва ё худ 12 маротиба афзуда буд.
Дар солҳои истиқлолият ба инкишофи комплекси кишоварзию саноати
мамлакат диққати асосӣ дода мешавад.
Шароити табиию географии Тоҷикистон барои парвариши зироатҳои
гармидӯст ва соле рӯёнидани 2-3 ҳосил мусоид аст. Вале масоҳати заминҳои
кишоварзии Тоҷикистон 4,2 млн. га аст ва ҳамагӣ 20%-и он кишт карда
мешавад (дар ИДМ - 40,7%). Дар аксари ноҳияҳои Тоҷикистон боришот кам
аст, бинобар ин кишти зироат асосан обёрии сунъиро талаб мекунад.
Солҳои минбаъда дар сохтори киштзорҳои ҷумҳурӣ тағйироти ҷиддӣ
ба вуҷуд омад. Агар то давраи Ҳокимияти Шӯравӣ 88,6 фоизи киштро ғалла
ва 7,5%-ро зироатҳои техникӣ (пахта - 5,4%) ташкил диҳад, пас ҳоло ин
рақамҳо мувофиқан 43,9% ва 36,1% (пахта 32,0%) мебошанд. Дар ин муддат
ҳиссаи кишти картошка, сабзавоту зироати полезӣ ва растаниҳои равғандор
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кам шуд, вале хӯроки чорво аз 2,7% то 12,3% афзуд. Пешбинӣ шудааст, ки
дар оянда чунин соҳаҳои кишоварзӣ аз қабили боғдорӣ, токдорӣ,
сабзавоткорӣ ва ситруспарварӣ ривоҷ дода шаванд.
Дар тараққии кишоварзӣ ирригатсия ва мелиоратсияи замин низ
аҳамияти калон дорад. Мафҳуми ирригатсия ҳамаи чизҳои мансуб ба обёриро
дарбар мегирад (сохтмони каналҳо, обанборҳо, гидроузелҳо, истгоҳҳои
насосӣ, заҳбурҳо, корезҳо). Мелиоратсия ғайр аз ирригатсия, инчунин аз
тахту ҳамвор кардани замин, шӯршӯӣ, заҳгурезонӣ ва дигар амалиётҳо
иборат аст.
Зироатҳои обёришаванда дар Тоҷикистон таърихи чандинасра доранд.
Дар натиҷаи ҳафриёти бостонӣ каналҳои қадим - Ғӯлакандоз (ноҳияи
Расулов), Булунғур ва Тӯқсанкорез (ноҳияи Панҷакент), Чузӣ, Говкуш ва
Шоҳмансур (водии Ҳисор), Ҷӯйбор, Шаҳритус, Ҳошодӣ (водии Вахш)
муайян карда шуданд, ки аз дараҷаи баланди обёрии сунъӣ шаҳодат
медиҳанд.
Солҳои минбаъда дар ҷумҳурӣ зиёда аз даҳ ҳазор иншоотҳои гуногуни
гидротехникӣ, бештар аз 30 ҳазор км канали магистралӣ ва 7 ҳазор км заҳбур
сохта шуд. Заҳбурҳои болопӯшида низ зиёд гаштанд. Дар ҷумҳурӣ даҳҳо
истгоҳҳои обкашӣ кор мекунанд. Сохтмони обанборҳои Мӯъминобод,
Селбур, Каттасой, Қайроққум, Норак вазъи обёрии киштзорҳоро хеле беҳ
гардонд. Алҳол дар Тоҷикистон масоҳати заминҳои обӣ 742 ҳазор га-ро
ташкил медиҳад. Дар ҷумҳурӣ барои зиёд кардани заминҳои обӣ имконият
ҳаст. Масоҳати заминҳои барои кишт мувофиқ 901,1 ҳаз. га-ро ташкил
медиҳад (якҷоя бо адирҳо тақрибан 1 млн. га). Ба кор андохтани заминҳои
нав бахусус дар водии Бешкент авҷ гирифтанд. Азхудкунии даштҳои
Данғара, Ашт ва Қародум идома дорад.
Инкишофи минбаъдаи мутамарказонӣ ва махсусгардонии истеҳсолоти
кишоварзӣ, инчунин зиёд намудани иқтидори он нафақат барои афзоиши
маҳсулот ва беҳтар шудани сифати он заминаи мусоид фароҳам меорад,
балки тағйироти иҷимоии ҷиддии деҳот низ мегардад. Баробари тараққиёти
соҳаҳои ККС дар деҳот роҳҳои нав, муассисаҳои маданӣ, корхонаҳои
хизмати маишӣ ва ғайра сохта хоҳанд шуд.
Соҳаҳои асосии кишоварзии ҷумҳурӣ пахтакорӣ, боғу токдорӣ,
сабзавоткорӣ, ситруспарварӣ ва парвариши растаниҳои субтропикӣ
мебошанд.
Инкишофи кишоварзӣ ба масоҳати киштзорҳо вобаста аст. Имконияти
зиёд кардани заминҳои кишт дар ҷумҳурӣ маҳдуд аст. Зиёда аз 82%-и
киштзорҳои обӣ, боқимонда ҳама лалмианд. Дар заминҳои обӣ:- пахта,
юнучқа, сабзавот, зироати полезӣ, растаниҳои ситрусӣ, инчунин дарахтони
мева мепарваранд. Дар заминҳои лалмӣ асосан растаниҳои ғалладона
(гандум, ҷавдор) ва равғандор (кунҷит, зағир) мекоранд. Солҳои охир боғу
токдории лалмӣ низ ривоҷ ёфтааст. Боғу токдории лалмӣ дар ҷумҳурӣ ояндаи
фоидабахш дорад.
2. Зироаткорӣ
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Зироаткорӣ касби хело қадими халқи тоҷик буда, он яке аз соҳаҳои
муҳими хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон мебошад. Зироаткорӣ ба соҳаҳои
зерин тақсим мешавад: ғаллакорӣ, кишти зироатҳои техникӣ, картошкаю
сабзавот, меваю ангур, истеҳсоли хӯроки чорво ва ғайра. Соли равон ба
ҳиссаи зироаткорӣ қариб 80%-и ҳаҷми умумии маҳсулоти хоҷагии қишлоқи
мамлакат рост меояд.
Зироатҳои кишоварзӣ вобаста ба шароитҳои иқлиму хок ҳангоми
нашъунамо муносибатҳои махсусро талаб мекунанд. Аз рӯи нишондодҳои
физиологӣ давраи нашъунамои ҷуворимакка - 100-160 рӯз, ҷавдор - 100 рӯз
ва гандум аз 90 то 120 рӯзро талаб мекунад. Ҷамъи умумии талаботи
ҳарорати мӯътадил барои парвариши ҷавдор 1000-11000С, барои гандуми
баҳорӣ 1200-17000С ва барои пахта аз 5000 то 58000С бояд ташкил диҳад. Дар
шароити Тоҷикистон ва умуман Осиёи Марказӣ аз ҳама зироатҳои ба об
серталаб пахта ва шолӣ мебошанд.
Зироатҳои техникӣ. Аз зироатҳои техникӣ дар Тоҷикистон пахта,
тамоку, лаблабӯи қанд ва анҷибар кишт мекунанд. Соли 2008 майдони
умумии кишти зироатҳои техникӣ бештар аз 33 фоизи майдони умумии
кишти мамлакатро ташкил намуд. Дар ин давра майдони кишти зироатҳои
техникӣ зиёда аз 265 ҳазор гектарро ишғол намуданд, ки нисбати соли 1991
қариб 3 ҳазор гектар зиёд шуд.
Пахта зироати касбӣ ва қадимии мардуми тоҷик буда, ҳоло зиёда аз 30
фоизи майдони кишти заминҳои обёришавандаи мамлакатро дар бар
мегирад. (ҷадвали 9)
Ҷадвали 9
Таркиби киштзорҳои Тоҷикистон
Зироат
1913
Ҳамаи
494,3
киштзорҳо,
ҳаз. га
Ғалла
ва 437,8
зироати
лӯбиёӣ
Зироати
37,2
техникӣ
Аз он:
26,7
Пахта
Растаниҳои
10,4
равғандор
Картошка ва 5,9
сабзавоту
растаниҳои
полизӣ
Растаниҳои
13,4
хӯроки чорво

Солҳо
1940 1997 2006
807,1 812,3 901,1

1913
100

Ба ҳисоби фоиз
1940 1997 2006
100
100
100

2008
888,9

2008
100

567,4

417,9

395,6

438,1

88,6

70,3

37,2

43,9

45,1

160,6

236

325,4

265,0

7,5

20,0

49,5

36,1

35,4

106,1

218,6

288,7

237,1

5,4

13,1

38,4

32,0

30,7

51,1

37,2

34,6

25,9

2,1

6,3

2,1

2,5

12,3

23,8

52,8

70,2

77,5

1,2

2,9

5,3

6,7

7,2

55,3

107,6

109,9

108,2

2,7

6,8

10,8

12,3

12,2
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Дар баъзе хоҷагиҳои пешқадами Тоҷикистон аз 1 га то 35-40 сентнерӣ
пахта мегиранд.
Зироати пахта растании гармдӯст буда, бештар дар заминҳои
обёришаванда ва минтақаҳои гарм нашъунамо меёбад. Дар шароити
Тоҷикистон пахтакорӣ вобаста ба шароитҳои иқлимӣ дар водиҳои Ваҳш,
Поёнии Кофарниҳону Қабодиён, Ҳисор, Қизилсу ва дар Шимолии мамлакат
бошад, дар водии Фарғона, даштҳои Дилварзин ва Мирзочӯл парвариш
меёбад.
Соли 2008 масоҳати киштзори пахтаи ҷумҳурӣ ба 237,1 ҳаз. га ва
ҳосили умумӣ ба 353,1 ҳазор расид; ҳосилнокии пахта бошад, то 15,6 сентнер
аз як гектор паст фуромад. Сабаби асосии паст шудани ҳосилнокӣ ва
ҷамъоварии пахта дар мамлакат, ғайр аз кам шудани майдони кишт, боз
нарасидани нуриҳои минералӣ, ғайри қаноатбахш будани дараҷаи
агротехника, паст шудани сифати тухмӣ ва набудани ҳавасмандии деҳқонони
пахтакор мебошад. Барои бартараф намудани ин камбудиҳо Ҳукумати
Тоҷикистон чораҳои лозимӣ мебинад. Зеро талабот ба пахта дар бозори
дохилӣ ва берунӣ ниҳоят калон аст ва инкишофи он ба тараққиёти дигар
соҳаҳо таъсири мусбӣ мерасонад. Аз нахи пахта газвори пахтагин мебофанд,
аз пунбадона равған, глитсерин ва маҳсулоти дигар истеҳсол мекунанд: реша
ва пояи он ашёи пурбаҳои саноати гидролизӣ, сохтмон ва қоғаз мебошад.
Дар Тоҷикистон пахтакорӣ яке аз соҳаҳои сердаромади кишоварзӣ ба
шумор меравад. Аз як тонна пахта, зиёда аз 3 ҳазор метр матоъ, 100 кг
равған, 200-300 кг кунҷора ва ғайра мегиранд. Умуман аз пахта қариб 80
намуди маҳсулот тайёр мекунанд.
Дар Тоҷикистон истеҳсоли пахта новобаста аз шароитҳои мавҷуда,
талабот ба маҳсулоти он меафзояд (ҷадвали 10).
Солҳо
1991
1999
2000
2001
2003
2005
2008

Истеҳсоли умумии
пахта
819,0
313,2
335,4
452,7
537,4
447,9
353,1

Ҷадвали 10
Аз он ҷумла пахтаи
маҳиннах
19,4
22,1
34,0
60,0
60,8
28,5
10,9

Соҳаи пахтакорӣ на фақат дар натиҷаи зиёд кардани масоҳати
киштзор ва истифодаи агротехникаи нав, балки бинобар ҷорӣ намудани
навъҳои серҳосили пахта низ ривоҷ меёбад. Рӯёндани навъҳои пахтаи зудрас
ва ба касалии вилт тобовар имкон дод, ки ҳосилнокӣ зиёд карда шавад;
навъҳои мазкур дар ноҳияҳое, ки давраи нашъи зироатҳо кӯтоҳанд, ҳосили
дилхоҳ медиҳанд. Ҳоло дар хоҷагиҳои давлатию деҳқонӣ, ки асосан дар
водиҳои ҷумҳурӣ ҷойгир шудаанд, пахта кошта мешаванд. Дар ин хоҷагиҳо
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дар баробари пахтаи миёнанах пахтаи маҳиннах низ мекоранд. Пахтаи
маҳиннах қимати баланд дошта, бештар дар водии Вахш, поёноби
Кофарниҳон, ки иқлими гарм ва хушк доранд, кошта мешавад. Аз ҷиҳати
истеҳсоли пахтаи маҳиннах ҷумҳурӣ дар ИДМ ҷои намоёнро мегирад. Дар
оянда низ пахта чун зироати асосии ҳамаи водиҳои ҷумҳурӣ (ғайр аз водии
Зарафшон, Рашт ва Вилояти Мухтори Кӯхистони Бадахшон) парвариш карда
мешаванд. Дар қисми ҷанубии Тоҷикистон барои пахтакорӣ заминҳои нав
кушода хоҳанд шуд. Солҳои охир, бо мақсади бештар истеҳсол кардани
меваю сабзавот баъзе хоҷагиҳои ноҳияи Ваҳдат аз пахтакорӣ ба кишти
сабзавот ва боғу токдорӣ гузаштанд.
Анҷибарпварӣ ҳамчун растании техникӣ барои парвариш дар шароити
Тоҷикистон имкониятҳои зиёд дорад. Анҷибар растании равғани эфирдор
аст. Аз ҷиҳати парвариши анҷибар Тоҷикистон дар миқёси ИДМ ҷои асосиро
мегирад. Анҷибарро ба Тоҷикистон бори нахуст соли 1931 аз Гурҷистон
оварданд. Ҳоло анҷибар дар заминҳои обии ноҳияҳои Қумсангир ва
Турсунзода парвариш карда мешавад. Дар ин ноҳияҳо солҳои Ҳокимияти
Шӯравӣ совхоз-заводҳои махсусгардонидаи анҷибарпарварӣ («Эфиронос» ва
«Геран») ташкил карда шудаанд. Парвариши анҷибар нигоҳубини махсусро
талаб мекунад, зеро он растании нозук ва маҳсулоти он тез вайроншаванда
мебошад. Масалан, агар пагоҳӣ дар гули анҷибар 100% равғани эфир бошад,
пас баъди пешин (соатҳои 14-16) ҳамагӣ 50%-и он боқӣ мемонад. Соли 2008
ҳамагӣ дар мамлакат 210 тонна геран истеҳсол карда шуд ва майдони кишти
анҷибар қариб 6 ҳазор га ташкил намуд. Дар ҷумҳурӣ стансияи махсуси
таҷрибавии анҷибарпарварӣ мавҷуд аст. Дар оянда пешбинӣ шудааст, ки
масоҳати киштзори анҷибар дар як қатор ноҳияҳои водии Вахш зиёд карда
шавад. Талабот дар бозори ҷаҳонӣ ба махсулоти анҷибар хело зиёд аст.
Анҷибар яке аз муҳимтарин маҳсулоти саноати атриёт ба шумор меравад.
Тамокукорӣ - ҳамчун зироати техникӣ қариб 3%-и ҳаҷми маҳсулоти
зироатчигиро медиҳад. Дар шароити Тоҷикистон тамокукорӣ баъди солҳои
30-юми асри гузашта ривоҷ ёфт. Зироати тамокуро асосан дар заминҳои обии
ноҳияи Панҷакент, Айнӣ, Рӯдакӣ ва Помири Ғарбӣ (ноҳияи Ишкошим,
Рӯшон) мекориданд.
Масоҳати киштзори тамоку қариб 1200 га буда, ҳосилнокии он аз ҳар
гектар соли 2008 ба 18,5 сентнер расонида шуд. Тамоку зироати сердаромад
буда, аз ҳар гектар то 15 ҳазор сомонӣ гирифта мешавад.
Дар кори парвариши тамоку як катор камбудиҳо ба назар мерасад, ки
ҳосилнокӣ ва сифати маҳсулотро паст мекунад. Такмил наёфтани
питомникҳо (ниҳолхонагӣ), риоя накардани зичии ниҳол, ҷои кишт,
нарасидани биноҳои махсус барои хушккунӣ ва ғайра мебошанд. Сарфи
назар аз он ки тамоку зироати сердаромад аст, вале ба саломатии одамон
зарар доштани он тақозо мекунад, ки кишти майдонҳои он васеъ карда
нашавад.
Зағир - низ ба зироатҳои техникӣ дохил буда, дар шароити Тоҷикистон
аз он равған мегиранд. Равғани зағир хусусиятҳои табобатӣ низ дорад.
Растании зағирро бештар дар доманакӯҳҳо ва заминҳои лалмии минтақаи
https://bikhon.tj/

Ҳисор, Кӯлоб, Рашт кишт мекунанд. Соли 2008 майдони кишти зироати
зағир нисбати соли 1991 зиёда аз 6 маротиба афзуд. Вале ҳоло дар мамлакат
корхонаи истеҳсоли равғани зағир вуҷуд надорад ва онро дар ҷувозхонаҳои
шахсӣ истеҳсол мекунанд. Ғайри равған кунҷораи зағир хӯроки серғизо
барои чорво мебошад.
Сабзавот ва зироатҳои полизӣ - дар ҳамаи ноҳияҳои мамлакат
парвариш карда мешавад. Инкишофи кишти он ба ҳолати шароитҳои табиию
географии ҳар ноҳияи кишвар зич алоқаманд аст. Зироатҳои сабзавоту
полизӣ 10,7%-и маҳсулоти соҳаи растанипарварӣ ва бештар аз 7%-и тамоми
маҳсулоти соҳаи кишоварзиро медиҳад.
Дар замони Ҳокимияти Шӯравӣ барои васеъ намудани майдони кишти
он диққати асосӣ дода мешуд. Дар давоми солҳои 1960-1990 майдони кишти
ин соҳа 2,5 баробар, ҷамъоварии маҳсулот 8,8 баробар, ҳосилнокӣ 2,3
баробар ва хариди давлатии он то 18 баробар зиёд шуд. Аз тарафи дигар,
кишти сабзавоту зироатҳои полизӣ дар ҳама ноҳияҳои кишвар баробар набуд.
Беш аз 3/2 ҳиссаи киштзор ва 10/9 ҳиссаи ҷамъоварии умумии маҳсулоти ин
соҳа ба ноҳияи Шимолӣ ва водии Ҳисор рост меомад.
Солҳои истиқлол ба пешрафти ин соҳа диққати асосӣ дода шуд ва
майдони кишти он аз 28,0 ҳазор гектари соли 1991 ба 37,2 ҳазор гектар дар
соли 2008 расонида шуд.
Истеҳсоли солонаи сабзавот ба ҳар сари аҳолӣ дар мамлакат қариб ба
меъёри физиологӣ мувофиқат мекунад, вале аз рӯи намудҳои ҷудогона фарқи
калон дорад. Масалан, муқаррар шудааст, ки барои ба сабзавот таъмин
намудани аҳолии ҷумҳурӣ (аз рӯи меъёри физиологӣ) вазни қиёсии намудҳои
алоҳидаи сабзавот дар ҳаҷми умумии истеҳсол бояд чунин бошад: помидор 22,6%, пиёз - 16,1, карам - 17,7, бодиринг - 4,9 ва дигар намудҳои сабзавот
38,6% бошанд.
Дар тӯли солҳои минбаъда масоҳати кишти зироатҳои сабзавот дар
заминҳои обии атрофи шаҳрҳои калон (Душанбе, Хуҷанд, Ваҳдат,
Қӯрғонтеппа) ривоҷ ёфтааст.
Картошкапарварӣ дар Тоҷикистон соҳаи нав бошад, ҳам вобаста ба
талаботи маҳсулоти он майдони кишти он бо суръат васеъ шуда истодааст.
Аз тарафи дигар картошка зироати гармидӯст нест ва онро дар ноҳияҳои
кӯҳсори Рашт ва Зарафшон бештар кишт мекунанд. Ҳосилнокии зироати
картошка аз 141,1 соли 1991 ба 226,9 сентнер аз ҳар гектар дар соли 2008
расонида шуд. Аз рӯи нишондоди мутахассисон бо назардошти риоя
намудани тадбирҳои дурусти агротехникӣ ва таъмин намудани тухмии
аълосифат ҳосилнокии ҳар гектарро то 250-300 сентнерӣ расонидан мумкин
аст. Дар баъзе хоҷагиҳои ноҳияҳои Рашту Ҷиргатол то 300-350 сентнерӣ аз як
гектар картошка ҷамъоварӣ менамоянд.
Тадбирҳои дуруст ба роҳ мондани меъёрҳои агротехникӣ ва дигар
талаботҳои бозорӣ имконият медиҳад,ки дар солҳои наздик Тоҷикистон
ғайри талаботи бозори дохилӣ як қисми картошкаи аълосифатро ба
давлатҳои ҳамсоя низ ба фурӯш барорад.
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Боғу токдорӣ дар Тоҷикистон таърихи хеле қадим дорад. Боғбонони
моҳири тоҷик тӯли садсолаҳои зиёд навъҳои нави меваҷотро рӯёндаанд, ки то
ҳол аҳамияти худро гум накардаанд. Дар бозори ҷаҳонӣ ғӯлингу мавизи
Исфараву Истаравшан аз қадим шӯҳрат доранд.
Маҳсулоти соҳаи боғу токпарварӣ на фақат барои таъмин намудани
талаботи аҳолӣ бо ангуру меваҳои хуштамъ, балки саноати хӯроквории
мамлакатро низ бо ашёи хом таъмин мекунад. Фаъолияти соҳаҳои саноати
консерваи мева ва истеҳсоли шаробро бе ашёи хом ва маҳсулоти кишоварзӣ
тасаввур намудан ғайри имкон аст.
Солҳои минбаъда масоҳати боғот зиёда аз се маротиба афзуд ва соли
2008 ба 95,1 ҳаз. га расид. Дар ҷойгиркунонӣ ва навъи боғҳо низ тағйироти
ҷолиб ба амал омад. Чунончи, соли 1940 дар боғоти Тоҷикистон дарахтони
меваи донакдор зиёда аз 80 фоиз, соли 2008 фақат 47 фоизро ишғол карданд.
Қисми зиёди боғҳо дар минтақаҳои Шимолӣ (31,0 %), Ҳисор (32,4 %) ва
Рашт (19,5 %) ҷой гирфтаанд. Дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
1,5 %-и боғоти ҷумҳурӣ мавҷуд аст. Минтақаҳои асосии боғдорӣ на фақат аз
ҷиҳати масоҳат, ҳосили умумӣ ва ҳосилнокӣ тафовут доранд, балки онҳо
вобаста ба навъу таркиби ниҳолҳо низ фарқ мекунанд. Аз ҷиҳати масоҳати
боғот ҷои аввалро минтақаи Шимолӣ, аз ҷиҳати ҳосили умумӣ минтақаи
Ҳисор ва вобаста ба ҳосилнокӣ минтақаи Рашт мегирад. Дар боғоти минтақаи
Суғд дарахтони донакдор ва дар Ҳисору Рашт дарахтони тухмдор бартарӣ
доранд. Меваҷоти ситрусӣ асосан дар водии Вахш парвариш карда мешаванд.
Дар оянда, инкишофи боғдории лалмӣ, инчунин зиёд кардани боғоти
меваҳои субтропикӣ (анор, анҷир, бодом, чормағз, писта) ва ситрусӣ (лиму)
пешбинӣ шудааст. Аз ҷиҳати истеҳсоли лиму Тоҷикистон дар миқёси ИДМ
ҷои намоёнро мегирад.
Токдорӣ низ тез инкишоф ёфта истодааст. Дар солҳои охир масоҳати
умумии токзорҳо 6 маротиба афзуда, ба 35,4 ҳаз. га расид. Дар ҷумҳурӣ зиёда
аз 100 навъи ангури маҳаллии хӯрокӣ («Чиллагӣ», «Тоифӣ», «Нимранг»,
«Ҳусайнӣ», «Ҷавз», ва ғайра) ва навъҳои шаробӣ («Ғончӣ», «Ҳисор»,
«Орзу») парвариш карда мешаванд. Хусусан мавизи ангури навъҳои тоҷикӣкишмиш, обҷӯш, соягӣ пурбаҳост. Мавизи ноҳияҳои шимоли ҷумҳурӣ
(Ӯротеппа, Ғончӣ, Панҷакент) хеле хушсифат аст.
Ҷадвали 11
Майдони кишти боғу токпарварӣ дар Тоҷикистон
(ба ҳисоби ҳазор га)
Ҳамагӣ
1991
1. Замини 78,7
ниҳолҳои
мева ва
буттамева
(аз ҷумла
ситрусӣ)
2. Майдо- 39,0

1992
80,4

1993
84,7

1994
85,1

1997
71,0

1998
74,4

2000
76,0

2006
90,6

2008
95,1

39,4

39,2

39,0

38,1

34,3

35,8

49,7

35,4
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ни токзор
Токдорӣ ҳоло қариб дар ҳама ноҳияҳои Тоҷикистон инкишоф ёфтааст.
Солҳои охир хоҷагиҳои махсусгардонидаи боғу токдорӣ ташкил карда
шудаанд, ки онҳо на фақат ба парвариши ток, балки ба коркард ва фурӯши
ангур низ машғуланд.
Минбаъд барои инкишофи боғу токдорӣ диққати махсус дода мешавад.
Агар соли 1997 дар ҷумҳурӣ истеҳсоли мева 111,5 ҳаз. тоннаро ташкил
медод, пас соли 2008 ба зиёда аз 262,4 ҳаз. тонна расид. Дар вилояти Хатлон
бошад, ин нишондиҳанда то 2 баробар афзуд.
Роҳи муҳими минбаъд хам ривоҷ додани боғу токдорӣ дар ҷумҳурӣ
истифодаи заминҳои лалмии минтақаи Рашт, Кӯлоб, Вахш ва Ҳисор
мебошад.
Зироати ғалладона. Хоҷагии ғалладона яке аз муҳимтарин соҳаҳои
зироаткорӣ мебошад. То замони Ҳокимияти Шӯравӣ соҳаи асосии кишоварзӣ
дар қаламрави Тоҷикистон буд. Вале минбаъд дар натиҷаи зиёд гардидани
майдони кишти зироати пахта дар заминҳои обӣ ҳудуди заминҳои кишти
ғалладона хело кам шуданд. Масалан, дар давоми солҳои 1970-1990 кишти
зироати ғалладона аз 320,5 то 229 ҳазор гектар кам гардид. Бо вуҷуди ин
зироати ғалладона аз 1/3 ҳиссаи замини кишти мамлакатро банд намуда буд.
Зиёда аз 90 %-и ғалла ба таври лалмӣ кишт мешуд ва ҳосилнокӣ низ хело
паст буд. Дар ин заминҳо ба ҳисоби миёна аз 4 то 6 сентнер аз ҳар гектар
ғалла гирифта мешуду халос. Гандуму ҷав, асосан дар ноҳияҳои баландкӯҳ ва
шолӣ дар водии дарёҳо кошта мешуд. То соли 1990 қариб 32 %-и ғаллаи
ҷумҳурӣ дар ноҳияи иқтисодии Шимол, 37 % дар Кӯлоб, 16 % дар Ҳисор ва
боқӣ дар ноҳияҳои Вахш ва Ғарм истеҳсол мешуд.
Ҳоло майдони умумии зироатҳои ғалладона ва лӯбиёгӣ 438,1 ҳазор га
ташкил мекунанд, ки аз он зироати гандум - 331,8 ҳаз. га, ҷав - 64,8 ҳаз. га,
шолӣ - 10,3 ҳаз. га, зироатҳои лубиёгӣ - 11,6 ҳаз. гектарро ташкил медиҳанд.
Афзоиши истеҳсоли умумии ғалладона (соли 2008 дар мамлакат 942,9 ҳаз.
тонна ҷамъоварӣ карда шуд) асосан бо роҳи интенсивӣ, яъне зиёдшавии
ҳосилнокӣ аз ҳар гектари замини кишт таъмин карда шудааст. Ҳосилнокии
зироатҳои ғалладона аз ҳар гектар 20,9 сентнерро ташкил дод, ки ин асосан
ба ташкили хоҷагиҳои деҳқонӣ алоқаманд мебошад. Бо фармони Президенти
мамлакат 75 ҳаз. гектар заминҳо ба деҳқонон тақсим карда шуд ва ин
имконият дод, ки истеҳсоли ғалладона ба таври куллӣ зиёд карда шавад.
Зироати хӯроки чорво. Майдони кишти зироати хӯроки чорво қариб
12 %-и майдони кишти мамлакатро ишғол намудааст. То соли 1991 замини
кишти зироати хӯроки чорво 227 ҳазор га ташкил медод, ки ҳоло ин
нишондиҳанда ҳамагӣ 108,2 ҳазор га ва ё бештар аз ду маротиба кам
шудааст. Ин ҳолат ба маҳсулнокии чорво дар кишвар таъсири манфӣ
расонид.
Айни замон аз 1088,2 ҳазор га замини кишти зироати хӯроки чорво 30,0
ҳазор га он ба ҳиссаи майдони кишти алафҳои яксола; 11,6 ҳазор га ба ҳиссаи
майдони кишти алафҳои бисёрсола (аз он ҷумла кишти тирамоҳӣ барои
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хӯроки тару тоза); 23,6 ҳазор га ба ҳиссаи кишти ҷуворимакка барои силос;
2,1 ҳазор га ба ҳиссаи кишти силос (бе ҷуворимакка) ва қариб 0,4 ҳазор га ба
ҳиссаи кишти лаблабу барои хӯроки чорво рост меояд. Ҳамин тариқ ба
ҳиссаи замини кишти алафҳои яксолаю бисёрсола қариб 80 %-и майдони
умумии кишт рост меояд. Дар ин давра, ба ҳиссаи намудҳои дигари зироати
хӯроки чорво, махсусан хӯрокҳои серғизо (силос, ҷуворимакка, лаблабу)
ҳамагӣ 22 %-и замини кишти зироати хӯроки чорво дар мамлакат рост меояд.
Чунин тафовут ғайриқаноатбахш аст ва он андешидани як қатор чораҳои
муҳимро талаб мекунад, зеро ин тадбирҳо асоси баланд бардоштани
маҳсулнокии чорво дар ҷумҳурӣ мегардад.
3. Чорводорӣ
Чорводорӣ ба чунин соҳаҳои асосӣ тақсим мешавад: говпарварӣ
(равияи ширу гӯштӣ, гӯшту ширӣ, ширӣ ва гӯштӣ), гӯсфандпарварӣ (зотҳои
гӯшту равғандиҳанда, зоти маҳинпашм ва қароқулӣ), бузпарварӣ (зотҳои
маҳаллӣ барои гӯшт ва бузҳои ангорӣ), асппарварӣ, хукпарварӣ,
паррандапарварӣ, кирмакпарварӣ, занбӯрпарварӣ, моҳипарварӣ ва ғайра.
Мардуми тоҷик аз замонҳои қадим барои беҳтар намудани зотҳои
чорво ҷидду ҷаҳди зиёд ба харҷ медод. Дар тӯли солҳои зиёд чандин зоти
нави чорво (аз қабили гӯсфанди ҳисорӣ, аспи хатлонӣ, ғажговҳои помирӣ ва
ғайра)-ро ба вуҷуд оварданд. Ҳоло чорводорӣ дар мамлакат баъди пахтакорӣ
соҳаи калонтарин ба ҳисоб рафта, қариб 23 %-и маҳсулоти хоҷагии қишлоқро
медиҳад. Дар баъзе минтақаҳои кӯҳистон чорводорӣ соҳаи афзалиятнок
мебошад.
Саршумори чорво солҳои ҷанги шаҳрвандӣ қариб дар ҳамаи
минтақаҳои кишвар зарари ниҳоят ҷиддӣ дид ва хело кам шуд.
Ин ҳолати мавҷударо дар соҳаи чорводорӣ аз рӯйи ҷадвал муқоиса
намудан мумкин аст.
Ҷадвали 12
Саршумори чорво дар ҳама хоҷагиҳои мамлакат
(солҳои 1992-2008, ҳазор сар)
Намуди
чорво
Гов
аз он
ҷумла
модагов
Хук
Гӯсфанд
Буз
Асп
Мурғ

1992

1993

1994

1997

Солҳо
1998 1999

2000

2001

2003

1390,7

1246,1

1250,1

1103,5

1050,2

1036,2

1037,1

1061,7

1218,8 1371,9 1799,5

585,9

544,3

559,7

525,0

512,5

523,0

229,5

551,7

638,2

719,8

932,8

128,2
2484,2
870,8
52,6
6586,5

55,3
2237,4
845,7
48,6
2786,5

45,7
2080,4
825,2
54,8
2951,2

2,1
1650,2
687,6
63,9
198,0

1,2
1554,0
667,6
65,8
563,9

1,2
1494,3
701,3
67,1
675,4

1,1
1472,3
705,8
71,7
770,9

0,6
1477,9
743,8
71,7
1061,5

0,5
1672
919,8
73,7
1887,8

0,6
1893
1160
75,4
2451

0,5
2578,6
1568,1
77,0
3682,9

2005 2008

Аз рӯи ҷадвал шарҳ додан мумкин аст, ки дар солҳои минбаъд
махсусан баъди ҷанги шаҳрвандӣ ҳолати камшавии саршумори чорво ба
назар мерасад. Махсусан, дар ин давра саршумори хук ниҳоят паст фуромад
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ва ҳатто ба аз байн рафтани он овард. Паст будани дараҷаи нишондиҳандаҳои
саршумори чорво аз тарафи дигар ба дараҷаи таъмини аҳолӣ ба маҳсулоти
чорво ва саноати хӯрокворӣ (шир, тухм, гӯшт ва ғайра) таъсири манфӣ
расонид. Барои ба ҳолати пештара овардани саршумори чорво бояд дар
навбати аввал базаи хӯроки ҷорво мустаҳкам карда шавад. Аз рӯи ҳисоби
мутахассисон дар сурати беҳтар кардани сифати хӯрок имконият мешавад, ки
қариб 100 ҳазор тонна гӯшти иловагӣ (бо вазни зинда) гирифта шавад.
Говпарварӣ. Соҳаи муҳимтарини чорводории мамлакат буда, асосан
равияи ширу гӯштӣ ва гӯшту ширӣ дорад. Дар давраи Ҳокимияти Шӯравӣ ба
зиммаи он 88 %-и маҳсулоти хоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ рост меомад, ки аз
ин ҷиҳат баъди пахтакорӣ ҷои дуюмро ишғол мекард. Дар хоҷагиҳои ин соҳа
қариб 50 %-и гӯшти ҷумҳурӣ истеҳсол мешуд.
Вазни қиёсии Тоҷикистон дар миқёси тамоми мамлакати Шӯравӣ оид
ба истеҳсоли гӯшту шир зиёд набуд (ҳамагӣ 0,6 фоиз). Истеҳсоли гӯшт ба
сари аҳолӣ назар ба ҳисоби миёнаи СССР 2,9 ва шир 3,2 мартиба кам буд.
Дар давоми солҳои 1970-1990 саршумори подаи гов дар ҷумҳурӣ аз
1008 то 1358 ҳазор сар (34,7 фоиз), аз ҷумла гови ҷӯшо аз 372 то 515 ҳазор
сар (38,3 фоиз), истеҳсоли шир аз 285 то 576 ҳазор тонна (99 %), гӯшт аз 64
то 112 ҳазор тонна (75 %), ширҷӯшии миёна аз ҳар сари гови ҷӯшо аз 1109 то
2497 кг (2,3 маротиба) афзуд. Дар ин давра аз ҷиҳати дараҷаи маҳсулнокии
подаи говҳо, Тоҷикистон дар Осиёи Марказӣ ҷои сеюмро ишғол мекард.
Дар ҷумҳурӣ барои парвариши зотҳои сермаҳсули гов ҳамеша
тадбирҳои зарурӣ дида мешуд. Солҳои Ҳокимияти Шӯравӣ ба ҷумҳурӣ аз
дигар гӯшаю канорҳои мамлакат зотҳои сермаҳсули гӯштӣ оварда мешуд ва
гӯсолаҳои он ба шароити Тоҷикистон мутобиқ кӯчонида мешуданд. Масалан,
саршумори зотҳои гӯштдеҳи қазоқӣ дар он солҳо ба шароити ноҳияҳои
кӯҳистон мутобиқгардида маҳсулоти хуб медод.
Яке аз чорабиниҳои зиёд намудани зотҳои гӯштдеҳ ин дар шароити
ноҳияи Ховалинг таъсис додани хоҷагии ба дараҷаи баланд механиконидаи
парвариши говҳои гӯштдеҳ буданд. Вале дар замони ҷанги шаҳрвандӣ ин
хоҷагии таҷрибавии комплексӣ аз фаъолият монд.
Ҳоло парвариши гов дар хоҷагиҳои ҷумҳурӣ соҳаи камдаромад ҳисоб
мешавад. Сабаби асосии он дараҷаи тараққиёти нокифояи базаи хӯрок ва
таркиби пода мебошад. Қисми зиёди подаи гов дар хоҷагиҳои шахсӣ, ки
механиконии протсесҳои истеҳсолӣ надоранд, ҷойгир шудаанд. Вале
таҷрибаи солҳои охир нишон медиҳад, ки маҳсулнокии говҳои хоҷагиҳои
шахсӣ ва деҳқонӣ нисбати хоҷагиҳои кишоварзӣ беҳтар шуда истодааст.
Муносибатҳои бозоргонӣ аллакай дар бисёр ноҳияҳои кишвар бартарии
худро дар хоҷагиҳои шахсию деҳқонӣ нишон дода истодааст ва дар ин бобат
ҳавасмандии хоҷагиҳо саҳми асосӣ мебозанд.
Гӯсфандпарварӣ соҳаи қадим дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.
Маҳсулоти асосии онро гӯшт, равған, пашм ва пӯсти қароқӯлӣ ташкил
медиҳанд. Дар замони Ҳокимияти Советӣ соҳаи гӯсфандпарварӣ 4,4 %-и
маҳсулоти чорво ва 8,3 %-и гӯшти ҷумҳуриро медод. Саршумори гӯсфанд то
соли 1990 зиёда аз 2,5 миллионро ташкил мекард, ки ин 2,2 %-и гӯсфанди
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Иттиҳоди Шӯравиро дар бар мегирифт. Чарогоҳҳои зимистонӣ нисфи
майдони чарогоҳҳоро ташкил дода, хело пуршиддат (7-8 моҳ) истифода
мешуданд. Захираи хӯроки чарогоҳҳои зимистонӣ 650 ҳаз. тонна, вале
талаботи гӯсфандон ба хӯрок бештар аз 1,0 млн. тонна буд.
Чарогоҳҳои Тоҷикистон хело камҳосил шудаанд (3,5 - 5,5 – сентнер аз
ҳар гектар алафи хушк) ва сол то сол дар натиҷаи бенизом истифодабарӣ боз
ҳам сифати онҳо паст шуда истодааст. Зичии рамаи гӯсфанд ба ҳар гектари
чарогоҳи ҷумҳурӣ назар ба ҳисоби миёнаи ИДМ ду баробар зиёд аст.
Дар Тоҷикистон зотҳои гӯсфанди маҳинпашм, ниммаҳинпашм ва дорои
пӯсти қароқӯлӣ ихтироъ карда шудаанд, ки ба инкишофи ин соҳа имконияти
калон доданд. Дар шароити ҷумҳурӣ парвариши зотҳои ҳисорӣ, ҷойдорӣ,
дарвозӣ, қароқӯлӣ самараи дилхоҳ медиҳанд. Бо ташаббуси академик
Ғ.Алиев дар Тоҷикистон зоти нави гӯсфанди гӯшту равған ва пашмдиҳандаи
«тоҷикӣ»-ро ихтироъ намуд, ки аз ҷиҳати вазну сифати пашм ба худ ҳамто
надорад.
Дар солҳои Ҳокимияти Шӯравӣ гӯсфандпарварӣ дар ноҳияҳои кӯҳӣ
барои истеҳсоли гӯшту равған, дар қисмати ҳамворию нимбиёбон парвариши
зотҳои қароқӯлӣ ва гӯсфандони маҳинпашм махсус гардонида шуда буд.
Гӯсфандпарварӣ бештар дар ноҳияҳои шимолӣ, ноҳияҳои Вахш ва Кӯлоб
васеъ паҳн шуда буд. Дар ин ноҳияҳо 70 %-и саршумори гӯсфанд, 72,3 %-и
пашм, 51,2 %-и гӯшти гӯсфанд ва қариб 100 %-и пӯсти қароқӯлии ҷумҳуриро
истеҳсол карда мешуд. Ҳоло дар саршумори умумии он зотҳои гӯшту
равғандиҳанда ва дуруштпашм (зоти ҳисорӣ, ҷойдорӣ ва дарвозӣ) - 42,3 %,
пӯстдиҳанда - 26,9 % пашмдиҳанда (кавказӣ, қирғизӣ, дарвозӣ, меринос 25,5 % ва нимдурушт пашм- 5,3 %-ро ташкил медиҳанд. Баъди барҳам
хӯрдани колхозу совхозҳо қисми зиёди саршумори чорво ба хоҷагиҳои
деҳқонӣ, фермерӣ ва дигар шаклҳои моликият дода шуданд. Зиёд намудани
саршумори гӯсфанд талаб менамояд, ки дар водиҳои барои гӯсфандпарварӣ
мувофиқ хоҷагиҳои махсусгардонидаи гӯсфандпарварӣ аз нав барқарор карда
шаванд.
Дар ноҳияи кӯҳсор ва доманакӯҳҳои ҷумҳурӣ бузпарварӣ ривоҷ
ёфтааст. Саршумори буз соли 2008 қариб 1568,1 ҳазор сарро ташкил намуд.
Дар хоҷагиҳои деҳқонӣ саршумори он ба 89,0 ҳазор сар мерасад. Парвариши
буз асосан дар ноҳияҳои кӯҳсори водиҳои Ҳисору Рашт, Бадахшон,
Зарафшон хуб ба роҳ монда шудааст. Бахусус, парвариши бузҳои
дарозпашми ангорӣ аҳамияти калон дорад.
Паррандапарварӣ
соҳаи
нисбатан
нави
чорводорист.
Паррандапарварӣ дар замони Ҳокимияти Советӣ 15,1 %-и маҳсулоти
чорводорӣ ва 19 % гӯшти дар ҷумҳурӣ истеҳсолшавандаро медод. Дар ин
соҳа даҳ совхоз ва 5 корхонаи байнихоҷагии махсусгардида мавҷуд буд, ки
30 %-и маҳсулоти паррандапарвариро истеҳсол мекарданд.
Ҳоло дар ҷумҳурӣ стансияҳои чӯҷабарорӣ ва фабрикаҳои давлатии
мурғпарварӣ мавҷуданд, ки ба истеҳсоли гӯшт ва тухм махсус гардонида
шудаанд. Барои дар ҳама ноҳияҳои иқтисодӣ тараққӣ додани ин соҳа ҳама
шароитҳои табиию иқтисодӣ ва истеҳсолӣ мавҷуд аст. Ин соҳа бо
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хусусиятҳои дар мӯҳлати кӯтоҳ маҳсулотдиҳандааш нисбат ба дигар соҳаҳои
чорводорӣ афзалиятнок аст. Ба ин хотир дар ҳама ноҳияҳо тараққӣ додани он
ба мақсад мувофиқ аст, зеро дар шароите, ки дар ҷумҳурӣ саршумори дигар
намуди чорво хело кам шудааст, ин ягона роҳи бо маҳсулоти гӯштӣ таъмин
намудани аҳолии мамлакат мебошад. Соли равон дар ҷумҳурӣ 3682,9 ҳазор
сар мурғ мавҷуд буд.
Хукпарварӣ. Асосан дар атрофи шаҳрҳои калон парвариш меёбад,
вале саршумори он ниҳоят кам аст. Дар замони Ҳокимияти Шӯравӣ 21,4 %-и
маҳсулоти чорвои мамлакатро медод. Саршумори хук соли 1991 дар ҷумҳурӣ
қариб 130 ҳазор сар буд, ки соли 2003 ҳамагӣ 600 сар ва ҳоло 500 сар боқӣ
мондааст. Вобаста ба он ки ғайри мардуми мусулмон дар мамлакат
намояндагони дигар дину қавмҳое ҳастанд, ки гӯшти хукро истеъмол
мекунанд, лозим меояд, ки ин соҳаи чорводорӣ нигоҳ дошта шавад.
Кирмакдорӣ- аз соҳаҳои қадимтарини кишоварзии Тоҷикистон аст.
Солҳои аввали Ҳокимияти Шӯравӣ дар ҷумҳурии навташкил оид ба
мустаҳкам намудани базаи хӯрокии кирмакдорӣ ва сохтмони заводҳои тухми
кирмак дар Хуҷанд (1919) ва Душанбе (1929) тадбирҳои зарурӣ андешида
шуданд.
Дар тӯли даҳсолаҳо дар ҷумҳурӣ даҳҳо млн. бех ниҳоли тут шинонда
шуд. Ниҳоли тутро дар канори киштзорҳо, роҳ, ҷарӣ, ҷӯйбор мешинонанд.
Онҳо нафақат барои кирмак барг (хӯроки кирмак аст) медиҳанд, балки
киштзорро аз шамол ва хокро аз эрозия ҳифз мекунанд.
Кирмакдорӣ соҳаи сердаромад аст. Вай мавсимӣ будани корҳои
кишоварзиро то дараҷае бартараф мекунад. Мавсими кирмакдорӣ ба моҳҳои
май-июн рост меояд. Дар ин вақт ба нигоҳубини пахтазор фақат
механизаторону обмонҳо машғул мебошанд.
Ҳангоми парвариши кирми пилла дар давраҳои 15-20 рӯзагӣ истифодаи
қувваи коргарӣ то 10-12 мартиба меафзояд. Ин барои самаранок истифода
бурдани қувваи коргарии на ин ки калонсолон, балки ҷавонон низ имконият
медиҳад. Аз тарафи дигар, дар мӯҳлати 1-1,5 моҳ ҳар оила қариб 60-70 %-и
буҷаи солонаи худро таъмин менамояд.
Барои 1 кг пилла ба ҳисоби миёна 18-20 кг барги тут лозим аст. Аз 1
қуттӣ тухми кирмак то 70-80 (баъзан 100-110) кг пилла мегиранд.
Тоҷикистон аз ҷиҳати ҳосили умумии пилла дар ИДМ дар ҷои чорум
(баъди Ӯзбекистон, Озарбойҷон ва Туркменистон) ва аз ҷиҳати ҳосилнокӣ
дар ҷои дуюм (баъди Ӯзбекистон) аст. Ҳоло истеҳсоли умумии пилла дар
мамлакат ба 3246 тонна расонида шуд.
Кирмакдорӣ дар Тоҷикистон ояндаи самарабахш дорад. Бо ин мақсад
масоҳати тутзорҳо зиёд ва аз комёбиҳои илм бештар истифода карда
мешаванд.
Занбӯрпарварӣ соҳаи нисбатан нав аст. Алҳол дар ҷумҳурӣ бештар
64829 ҳаз. оилаи занбӯр мавҷуд аст, ки зиёда аз 70 %-и он ба хоҷагиҳои
шахсӣ мансуб мебошад. Ба занбӯрпарварӣ хоҷагиҳои деҳқонӣ, хоҷагиҳои
ҷангал ва садҳо нафар ҳаваскорон машғуланд. Занбӯрпарварӣ махсусан дар
Тоҷикистони Шимолӣ ва ноҳияи Рашт тараққӣ кардааст.
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Асали растаниҳои кӯҳии Тоҷикистон хеле болаззат буда, ба миқдори
зиёд ба дигар мамлакатҳо фиристода мешавад. Вале ҳанӯз имконотҳои
занбӯрпарварӣ дар Тоҷикистон пурра истифода бурда намешаванд. Соли
2008 ҳамагӣ 1540 тонна асал гирифта шуд.
Занбӯрпарварони мамлакат мувофиқи таҷрибаи мавҷуда аз ҳар як
оилаи занбӯр 15-20 кг асали хушсифат мегиранд.
Минбаъд барои рушди ин соҳа Ҳукумати Ҷумҳурӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир
карда, 3 сентябри соли 2006 дар боғи Дӯстии халқҳо «Иди асал» доир кард.
Ҳадаф аз ин иқдом ривоҷ додани соҳаи асалпарварӣ дар ҷумҳурӣ мебошад.
Асппарварӣ - ин соҳа дар Тоҷикистон соҳаи қадимтарин ба ҳисоб
меравад. Зотҳои аспҳои кишвари мо дар пойгаҳҳои асптозӣ шӯҳрати зиёд
доштанд. Дер боз одамон аспро барои боркашӣ, ҷуфтронӣ ва бузкашию пойга
истифода мебурданд. Саршумори асп соли 1991 - 52,6 ҳазор сар, соли 2000 71,7 ҳазор сар ва соли 2008 ба 77,0 ҳаз. сар расид. Назар ба дигар намуди
чорво дар ин давра зиёд шудани саршумори асп гувоҳи он аст, ки дар
мамлакат нисбати асп таваҷҷӯҳи махсус мавҷуд аст. Алҳол дар замони
истиқлолият барои парвариши зотҳои машҳури аспҳои тоҷикӣ, хатлонӣ
диққати махсус дода мешавад. Ҳоло дар Тоҷикистон хоҷагиҳои махсуси
асппарварӣ вуҷуд доранд.
Моҳипарварӣ аз солҳои 60-уми асри XX рӯ ба инкишоф ниҳодааст.
Моҳиро асосан дар ҳавзҳои сунъӣ мепарваранд. Ҳоло дар ҷумҳурӣ як қатор
хоҷагиҳои моҳидорӣ мавҷуданд (Қайроққум, Панҷакент, Чубек ва
Кофарниҳон). Хоҷагии моҳидории Хоҷамастон ба дигар ноҳияҳои ҷумҳурӣ
ва берун аз он моҳибача низ мефиристонад.
Бо мақсади равнақ додани моҳидорӣ дар оянда зиёд кардани ҳавзу
кӯлҳо дар назар дошта шудааст.
4. Соҳаҳое, ки КАС-ро бо воситаҳои истеҳсолот
таъмин мекунанд
Пешрафти комплекси агросаноатиро бе воситаҳои истеҳсолот, ки онро
бо мошинҳои хоҷагии қишлоқ, трактор, мошинҳои ғалладаравӣ, мошинҳои
махсус барои боғу токпарварӣ, чорводорӣ (тайёр кардани хӯроки чорво,
ширҷӯшӣ), нақлиёти махсуси боркашонӣ ва ғайра тасаввур намудан
ғайриимкон аст.
Ба истеҳсоли мошинҳои хоҷагии қишлоқ, ки ба соҳаҳои гуногун тақсим
мешавад, пеш аз ҳама намуди техникаи шудгору коркарди замин,
ҷамъоварии ҳосили зироатҳои кишоварзӣ ва дигар намудҳои зарурии
техникаю таҷҳизот дохил мешаванд. Дар ин соҳа ба принсипҳои
ҷойгиркунии корхонаҳои мошинсозӣ диққати асосӣ дода мешавад. Яъне, ҳар
чӣ ба марказҳои истеҳсоли зироатҳои хоҷагии қишлоқ ва ноҳияҳои
истеъмоли маҳсулоти он наздик ҷойгир намудани корхонаҳои он мебошад.
Ин боз ба хотири он амалӣ мегардад, ки мошинҳои хоҷагии қишлоқ аксар
вазнин ва калонҳаҷм буда, ҳангоми ба ноҳияҳои зироаткорӣ кашонидан
хароҷоти калони нақлиётиро талаб менамояд. Масалан, дар замони
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Ҳокимияти Шӯравӣ марказҳои асосии мошинҳои ғалладаравӣ дар Кубану
Қазоқистон ва мошинҳои пахтачинӣ бошад, дар Тошканд ҷойгир шуда
буданд. Дар Осиёи Марказӣ қисми зиёди пахтаро Ӯзбекистон истеҳсол
мекард ва дар Тошканд ҷойгир кардани мошинҳои пахтачинӣ ба мақсад
мувофиқ буд, зеро ба ҷумҳуриҳои пахтакори Тоҷикистону Туркманистон
кашонидани онҳо хароҷоти калони нақлиётиро талаб намекард.
Ҳоло дар Тоҷикистон корхонаҳои калони истеҳсоли мошинҳои
гуногуни ба тахассуси истеҳсолии соҳаҳои он алоқаманд вуҷуд надоранд.
Вале дар як қатор шаҳрҳои мамлакат вобаста ба талаботи ин намудҳои
мошинсозӣ корхонаҳои истеҳсоли қисмҳои эҳтиётии мошинҳои хоҷагии
қишлоқ ба роҳ монда шудааст. Масалан, дар корхонаи «Ҳумо»-и шаҳри
Душанбе баъзе қисмҳои трактор ва мошинҳои ғалладаравӣ истеҳсол карда
мешавад. Дар вилояти Суғд корхонаи «Тоҷикселмаш» дар Конибодом ва
корхонаи ҷамъияти саҳҳомии «Новселмаш» ба истеҳсоли қисмҳои эҳтиётии
мошинҳои хоҷагии қишлоқ машғул мебошанд. Иқтидори солонаи истеҳсоли
маҳсулоти корхонаи «Новселмаш» ба 220 ҳазор доллар мерасад. Корхонаи
ҷамъияти саҳҳомии «Гидроагрегат»-и Душанбе таҷҳизотҳои муҳимро аз
қабили насосу гидроклапан ва дигар қисмҳои эҳтиётиро барои мошинҳои
хоҷагии қишлоқ истеҳсол мекунад. Корхона бо як қатор муассисаҳои Россия,
Украина, Белорус ва Қазоқистон равобити доимии истеҳсолӣ дорад.
Инкишофи соҳаҳои кишоварзиро бе истифода аз нуриҳои минералӣ
тасаввур намудан ғайриимкон аст. Ба ин хотир ҳанӯз солҳои 60-уми асри
гузашта, бо назардошти талаботи зиёд ба нуриҳои азотӣ ва мавҷудияти
шароитҳои табиӣ дар шаҳри Сарбанд корхонаи ба ном «нуриҳои азотии
Вахш» барпо ёфт. Корхона дар баробари талаботи дохилӣ боз ба ҷумҳуриҳои
ҳамсоя низ маҳсулот мебаровард. Иқтидори солонаи корхона ба 180 ҳазор
тонна карбомид ва 110 ҳазор тонна аммиак баробар мебошад. Ба наздики дар
назди корхонаи мазкур ҷамъияти саҳҳомии «Азот» таъсис ёфт, ки он бо
ширкати давлати Кипр бо номи «Хайрок Холдинг Лимитед» дар якҷоягӣ
ҷамъияти пӯшидаи саҳҳомии «Тоҷиказот»-ро ташкил дод. Корхона аз
нарасидани гази табиӣ (ашёи асосӣ барои истеҳсоли карбомид) танқисӣ
мекашад. Ҳоло сохтмони газопроводи Хоҷасартез-Сарбанд сар шуд, ки он
эҳтиёҷоти корхонаро бо гази табиӣ таъмин намуда, арзиши аслии маҳсулотро
то 2 баробар паст мекунад. Дар солҳои наздик пурра намудани иқтидори
истеҳсолии корхонаи мазкур имконияти баланд бардоштани ҳосилнокии
зироатҳои техникӣ, махсусан пахтакориро ба амал хоҳад овард.
Барои инкишофи соҳаи чорводорӣ дар марказҳои чорвопарварӣ
корхонаҳои саноати микробиологӣ, ки соҳаи нав ба шумор меравад, бунёд
ёфтаанд. Ин соҳа ба истеҳсоли хамиртурушҳои хӯроки чорво ва дигар
маҳсулоте, ки бо роҳи кимиёвӣ истеҳсол мешаванд, машғул мебошанд.
Хамиртуруш дар таркиби худ бисёр моддаҳои ғизогии барои чорво муҳимро
нигоҳ медорад. Солҳои охир ба инкишофи соҳаи саноати микробиологӣ
диққати ҷиддӣ дода намешавад, ки ин боиси пешрафт накардани соҳаи
чорводорӣ мегардад.
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Ҳамин тавр, минбаъд инкишофи соҳаи кишоварзии мамлакатро бе
мошинаҳои ҳозиразамони хоҷагии қишлоқ, нуриҳои минералию
ядохимикатҳо тасаввур намудан ғайриимкон аст. Дар оянда дар баробари
равобити истеҳсолӣ бо дигар давлатҳо оид ба таъмини мошинаю таҷҳизот ва
нуриҳои минералӣ, лозим аст, ки вобаста ба талаботи соҳаи мазкур дар баъзе
ноҳияҳои иқтисодии мамлакат корхонаҳои мошинсозии хоҷагии қишлоқ ва
истеҳсоли нуриҳои минералиро ба роҳ мондан мувофиқи мақсад мебуд.
5. Саноати хӯрокворӣ
Саноати хӯрокворӣ ҳамчун қисми муҳими комплекси агросаноатӣ дар
таъмин намудани аҳолӣ бо озуқа ва самаранок истифодабарии захираҳои
ашёи хом нақши муҳимро мебозад.
Дар замони Шӯравӣ саноати хӯрокворӣ 20 %-и маҳсулоти умумии
саноатро истеҳсол намуда, ба ҳиссаи он 8 %-и фондҳои истеҳсолӣ ва 12 %-и
шумораи коргарони саноати ҷумҳурӣ рост меомад.
Ҳоло дар ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноати мамлакат,
ҳиссаи саноати хӯрокворӣ 24,4 %-и ҳаҷми маҳсулотро медиҳад.
Саноати хӯрокворӣ серсоҳа аст. Соҳаҳои муҳимтарини он саноати
равғанкашӣ, винопазӣ, консервабарорӣ ва гӯшту шир аст. Ин соҳаҳо 70
фоизи маҳсулоти саноати хӯроквориро истеҳсол мекунанд. Дар байни онҳо
саноати равғанкашӣ, винопазӣ, консерва (инчунин меваи хушк) ва тамоку
соҳаҳои махсусгардонидаи саноати хӯрокворӣ ба ҳисоб мераванд ва
маҳсулоти онҳо ба дигар давлатҳо низ фиристода мешавад. Ҳоло истеҳсоли
консерваи мева ба ҳар сари аҳолӣ назар ба ҳисоби миёнаи ИДМ 1,2 баробар
ва меваи хушк қариб 10 баробар зиёд аст.
Корхонаҳои саноати хӯрокворӣ қариб дар ҳамаи гӯшаю канори
мамлакат ҷойгир шудаанд. Оид ба инкишофи соҳаҳои саноати хӯрокворӣ
рақамҳои зерин гувоҳӣ медиҳанд:
Ҷадвали 13
Истеҳсоли намудҳои муҳими маҳсулоти
саноати хӯрокворӣ
Номгӯи
маҳсулот
Равғани растанӣ,
ҳаз. т.
Маҳсулоти шири холис ба ҳисоби шир, ҳаз. т
Маҳсулоти
қаннодӣ, ҳаз. т.
Консерваи мева,
млн. қуттии
шартӣ

1991

2000

2003

2005

2007

2008

53,1

25,5

29,0

23,0

23,7

17,3

134,6

3,2

4,7

4,7

5,1

4,0

45,0

0,22

1,1

2,5

3,2

2,9

215

106,0

108,6

77,8

67,2

76,4
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Гӯшт (ҳамроҳи
калапоча) ҳаз.т
Равғани чорво,
ҳаз. т.

31,2

14,8

17,9

19,6

21,4

21,8

2,7

0,92

0,06

0,09

0,01

0,01

Саноати хӯроквории Тоҷикистон 475 корхонаҳои баланси мустақил
доштаро муттаҳид намудааст.
Саноати хӯроквории ҷумҳурӣ заминаи мустаҳками ашёи хом дорад.
Саноати хӯроквориро соҳаҳои кишоварзӣ, боғу токдорӣ, чорводорӣ бо ашё
таъмин мекунанд. Пеш саноати хӯрокворӣ соҳаи асосии хоҷагии халқ буд,
вале аз корхонаҳои хурди косибӣ иборат буд. Дар солҳои минбаъда саноати
хӯроквории Тоҷикистон серсоҳа гашта, босуръат инкишоф меёбад. Фақат дар
тӯли солҳои баъди Ҷанги Бузурги Ватанӣ маҳсулоти он 15 баробар, аз ҷумла
гӯшт 16, равған 76, паниру шир 310 баробар афзуд. Дар инкишофи маҳсулоти
саноати хӯрокворӣ аҳамияти интегратсияи агросаноатӣ (вақте ки кишоварзӣ
ва истеҳсолоти саноати комплекси хоҷагӣ бо ҳам алоқаманд мегарданд)
калон аст.
Соли равон саноати хӯроквории ҷумҳурӣ ба сари аҳолӣ 3,0 кг гӯшт, 70
грамм ҳасиб, 10 грамм равғани ҳайвонот, 400 грамм маҳсулоти қаннодӣ, 300
грамм макарон, 0,5 литр нӯшокиҳои беспирт ва 0,37 литр оби маъданӣ
истеҳсол кард. Ин нишондиҳандаҳо нисбати меъёри физиологӣ ба сари кас
хеле кам аст ва истеҳсоли намудҳои асосии маҳсулоти хӯрокӣ нисбати соли
1991 бештар аз 2,5 баробар кам шудааст.
Хусусияти умумии ҷойгиршавии саноати хӯрокворӣ ин пеш аз ҳама
дуруст ҷо ба ҷо гузории он дар ҳама шаҳру ноҳияҳо мебошад. Вобаста ба
сарчашмаҳои ашёи хом ва марказҳои истеъмоли соҳаҳои саноатӣ
хӯроквориро ба се гурӯҳ ҷудо мекунанд: 1) Соҳаҳое, ки ба ноҳияҳои
истеъмолӣ тамоил доранд (нонпазӣ, шир, қаннодӣ, пивопазӣ ва ғайра). 2)
Соҳаҳое, ки ҳам ба ашёи хом ва ҳам ба марказҳои истеъмолӣ тамоил доранд
(ордкашӣ, шаробпазӣ, гӯштӣ, тамоку ва ғайра). 3) Соҳаҳое, ки фақат ба
сарчашмаҳои ашёи хом тамоил доранд (равған, консерваҳо, спирт, маҳсулоти
гӯшту шир, қанд ва ғайра).
Саноати равған соҳаи махсусгардидаи саноати хӯрокворӣ мебошад.
Ин соҳа дар замони Ҳокимияти Шӯравӣ дорои 42 корхона буд ва дар 4
корхонаи калонтарини он (Душанбе, Конибодом, Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб) ҳар
сол зиёда аз 92 ҳазор тонна равғани растанӣ тайёр карда мешуд, ки он 3,1 %и ин навъи маҳсулоти тамоми Иттиҳоди Шӯравиро ташкил медод. Ғайр аз
равғани пахта ба миқдори кофӣ равғани анҷибор (геран) истеҳсол карда
мешавад, ки дар саноати атриёт, қаннодӣ васеъ истифода мебаранд. Ду
корхонаи ин соҳа дар Турсунзода ва Қумсангир қариб 60 %-и равғани герани
ИДМ истеҳсол мекунанд. Ҳоло корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсоли равғани
пахта дар ҷумҳурӣ сохта шуда истодаанд. Партовҳои ҳини софкории равған
боқимондаро барои истеҳсоли собуни ҷомашӯӣ кор мефармоянд. Равғани
пахтаи Тоҷикистон ба кишварҳои дигар фиристода мешавад.
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Саноати консерви меваю сабзавот аз чумлаи соҳаҳои асосии саноати
хӯрокворӣ мебошад. Вай аз даҳҳо корхонаҳои хурду миёна иборат аст, ки
соле қариб 2 %-и консерваҳои меваю сабзавот ва бештар аз 10 %-и меваи
хушки ИДМ-ро истеҳсол мекунанд. Аввалин корхонаҳои консерваи ҷумҳурӣ
дар Конибодом (соли 1928), Хуҷанд (соли 1932), Исфара (соли 1938),
Истаравшан (соли 1942) ва Чиптура (соли 1955) сохта шуданд. То соли 1991
ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ 42 корхонаи консервабарорӣ вуҷуд дошт, ки дар онҳо
қариб 6 ҳазор коргар кор мекард. Айни замон қариб нисфи корхонаҳои
консервабарорӣ дар вилояти Суғд, ҷой гирифтаанд. Корхонаҳои ин соҳаи
саноат зиёда аз 100 ногӯи консерваҳои меваю сабзавот, шарбати мева ва
помидору ангур истеҳсол менамоянд. Дар аксари заводҳои консерва хатҳои
автоматӣ ва нимавтоматии истеҳсоли консерваҳои меваю сабзавотӣ вуҷуд
доранд. Чунин заводҳо дар Хуҷанд, Конибодом, Панҷакент, Чиптура
мавҷуданд. Аз соли 2000 корхонаи Хуҷанд ба ҷамъияти саҳҳомии намуди
озод табдил ёфт ва маҳсулнокии он хело баланд гардид. Корхона ҳангоми
пурра истифодабарии иқтидорҳояш имконияти коркарди 24 ҳазор тонна
сабзавот, 8 ҳазор тонна мева ва 5 ҳазор тонна ангурро дорад. Дар корхона ду
хатти коркарди помидор аст, ки хатти якуми он (технологияи Югославия) дар
як шабонарӯз 200 тонна шираи помидор (томат) ва хатти (линияи) дуюм
(технологияи Венгрия) имконияти дар як шабонарӯз истеҳсол намудани 480
тонна шираи помидорро дорад. Консерваҳои мевагин ва хушкмеваҳои
Тоҷикистон борҳо дар намоишгоҳҳои байналхалқӣ баҳои сазовор
гирифтаанд.
Шароббарорӣ ва обҳои нӯшокӣ низ соҳаи муҳими саноати хӯрокворӣ
мебошанд. Аввалин корхонаҳои шаробпазиро дар Деҳмой (соли 1873),
Истаравшан ( соли 1912) ва Ҳисор (соли 1913) помешикони рус сохта буданд,
ки иқтидори кам дошта, ба таври мавсимӣ кор мекарданд. Дар замони
Ҳокимияти Советӣ дар Тоҷикистон 15 корхонаи шаробпазӣ ташкил шуд. Пас
аз қарори Ҳукумати Шӯравӣ «Дар бораи чораҳои барҳам додани бадмастию
майзадагӣ» (моҳи майи соли 1985) истеҳсоли винои меваю ангур хело кам
шуд. Ин қарор боиси хело маҳдудшавии токзори навъи шаробӣ гардид.
Замони Шӯравӣ ба ҳиссаи Тоҷикистон 2 % токзор, 2,3 % ҳосили ангур ва 1,5
% шароби ангур рост меомад.
Замони ҷанги шаҳрвандӣ ба ин соҳа зарари хеле зиёди моддӣ расонида
шуд. Вале вобаста ба талабот ва афзоиши муносибатҳои бозаргонӣ соҳаи
шароббарорӣ ва истеҳсоли обҳои нӯшокию маъданӣ хеле инкишоф ёфт.
Танҳо дар давоми солҳои 1998-2008 истеҳсоли обҳои маъданӣ то 8 баробар
афзуд. Ҳоло корхонаҳои «Оби зулол», «Шамбарӣ», «Сиёма», «Файзобод» ва
ғайра бо обҳои нӯшокию маъданӣ берун аз Тоҷикистон низ шӯҳрат пайдо
намудаанд. Солҳои охир дар шаҳри Душанбе, Хуҷанд ва Истаравшан
корхонаҳои истеҳсоли оби мева сохта шудаанд, ки маҳсулоти онҳо дар
мамлакат ва берун аз он харидорони зиёд пайдо намудаанд.
Дар мамлакат ба мақсади барқарор намудани корхонаҳои шароббарорӣ
ва беҳтар намудани сифати онҳо корҳои зиёде ба сомон расонида мешаванд.
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Корхонаҳои муҳими ин соҳа дар Душанбе, Шаҳринав, Истаравшан, Хуҷанд
ва Панҷакент ҷойгир шудаанд.
Саноати тамоку дар шаҳрҳои Панҷакент (заводи ферментонии
тамоку) ва Душанбе (фабрикаи тамоку) ҷойгир шудаанд. Ғайр аз ин дар
чумҳурӣ боз якчанд корхонаҳои хурди коркарди нахустини тамоку вуҷуд
доранд. Тамоку асосан дар хоҷагиҳои водии Зарафшон ва Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадашон кишт карда мешавад. Тамокуи тозаферментонидаро ба
фабрикаи тамокуи Душанбе ва дигар ҷумҳуриҳо мефиристанд.
Саноати гӯшту шир дар таркиби саноати хӯрокворӣ аз ҷиҳати
истеҳсоли маҳсулот ҷои аввалро мегирад. Бо вуҷуди ин саноати гӯшту шир
аҳамияти маҳаллӣ дорад ва талаботи ҷумҳуриро пурра бо гӯшт, шир ва
маҳсулоти ширӣ таъмин намекунад. Саноати гӯшту шир якчанд корхонаи
гӯшт ва ширро дар бар мегирад, ки калонтарини онҳо дар Душанбе, Хуҷанд,
Қурғонтеппа, Исфара ва Кӯлоб ҷойгир шудаанд. Дар ин корхонаҳо ҳар сол ба
миқдори зиёд маҳсулоти нимтайёри гӯшт ва шир истеҳсол карда мешаванд.
Тоҷикистон аз ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти гӯшту шир ба ҳар сари аҳолӣ дар
собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва ҳоло ҳам яке аз ҷойҳои охиринро мегирад.
Бинобар ин маҳсулоти гӯшту ширӣ аксар аз дигар ноҳияҳо оварда мешавад.
Саноати орд аз корхонаҳои сершумор иборат аст, ки онҳо бештар аз
30 %-и маҳсулоти хӯроквориро истеҳсол мекунанд. Дар ин корхонаҳо соле
500 ҳазор тонна гандум орд карда мешавад.
Ҳоло дар бисёр деҳаҳои мамлакат осиёбҳои зиёди обӣ ва бо қувваи
барқ сохта шудаанд, ки талаботи дохилиро аксар таъмин мекунанд.
Саноати нон садҳо корхонаро дар бар мегирад. Саноати нонпазӣ дар
миқёси саноати хӯрокворӣ аз рӯи шумораи корхона дар ҷои аввал меистад.
Дар ин соҳа зиёда аз 77 %-и миқдори корхонаҳо ва (26,5 %) коргарони
саноати хӯроквории мамлакат кор мекунанд. Аввалин заводи
механиконидашудаи нонпазӣ дар Душанбе соли 1938 ба кор сар кард. Дертар
чунин намуди корхонаҳо дар Хуҷанд, Исфара, Истаравшан, Конибодом,
Хоруғ, Қӯрғонтеппа сохта шуданд. Ҳоло заводҳои нонпазӣ ва нонвойхонаҳо
қариб дар тамоми ноҳияҳои мамлакат сохта шудаанд.
Корхонаҳои саноати орду нон дар ноҳияҳо вобаста ба талаботи мардум
ҷой дода шудаанд. Маҳсулоти онҳо аҳамияти маҳаллӣ дорад.
Дигар соҳаҳои саноати хӯрокворӣ низ дар ҷумҳурӣ тараққӣ ёфта
истодааст. Муҳимтарини онҳо заводҳои намаки Ашт ва Восеъ, заводи спирти
Исфара, Фабрикаи қаннодии «Ширин» (Душанбе) ва ғайра ба шумор
мераванд.
Боби 6. Географияи нақлиёт
Нақлиёт яке аз соҳаҳои муҳими истеҳсолии хоҷагии халқ буда, он яке
аз омилҳои асосии ҷойгиронии истеҳсолот ба ҳисоб меравад. Ба ҳисоб
нагирифтани масофаи боркашонӣ хароҷоти роҳро афзун мегардонад, нархи
аслии маҳсулотро қимат менамояд. Бинобар он ҳангоми сохтани ин ё он
корхона наздики ба роҳҳои оҳан ва мошингард ҳатман ба инобат гирифта
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мешавад. Аз ин ҷо ташаккул ва инкишофи истеҳсолот ва нақлиёт ба ҳам
вобастаанд.
Баъди аз тарафи Россия забт кардани Осиёи Миёна (Осиёи Марка-зӣ)
дар ҳаёти иқтисодии қисми Шимолии Тоҷикистон дигаргуниҳои назаррас ба
миён омад. Соли 1897 аввалин хатти роҳи оҳан аз истгоҳи Урсатевск то
Андиҷон ба кор даромад, ки қаламрави Тоҷикистони Шимолиро аз Ғарб ба
Шарқ бурида гузашта буд. Ин роҳ барои инки-шофи баъзе соҳаҳои
кишоварзӣ: пахтакорӣ, токпарварӣ, кирмакпарварӣ мусоидат намуд. Зимни
ашёи хоми соҳаҳои мазкур корхонаҳои хурди саноати хориҷӣ ва маҳаллӣ
ташкил ёфтанд. Барои аз худ намудани сарватҳои зеризаминӣ низ корҳои
тадқиқотӣ гузаронида шуд. Дар Тоҷикистони Шимолӣ ангишт, нефт ва
азокерит истеҳсол мекарданд.
Тоҷикистони Ҷанубӣ ба ҳайати аморати Бухоро дохил мешуд, бинобар
он дар ин ҷо ҳамчун дигар минтақаҳои дурдасти он бероҳӣ ҳукмфармо буд.
Аз ин сабаб иқтисодиёт бештар хусусияти натуралӣ нимнатуралӣ дошт.
Баробари дар Тоҷикистон барқарор шудани Ҳокимияти Шӯравӣ, иқтисоди
ҷумҳуриро аз сохтани роҳҳо оғоз намуданд. Хусусан сохтани роҳҳо барои
Тоҷикистони Ҷанубӣ ниҳоят зарур буд. Ба он хотир, ки қисмҳои алоҳидаи он
аз истгоҳҳои роҳи оҳан ва роҳҳои мошингард садҳо километр дур воқеъ
гардида буданд.
Нақлиёти роҳи оҳан - дар ҳаҷми умумии гардиши бор ҷои аввалро
ишғол мекунад (ҷадвали 14).
Ҷадвали 14
Боркашонӣ аз рӯи намудҳои нақлиёт (ҳаз. тонна - километр)
Намудҳои
1991
1998
2000
2003
2005
2006
2007
2008
нақлиёт
Ҳамаи
303055,0 34585,7 27676,3 32605,4 38594,0 39541,0 44998,0 47732,0
нақлиёт
Аз он ҷумла 79845,0 16511,6 15347,7 13980,4 12638
14523
15148 15196,0
бо нақлиёти
истифодаи
умум
Роҳи оҳан
6432,0 12705,6 13101,9 11720,5 12114
13935
14529 14544,2
Автомобилӣ 73388,0 3802,0 2243,8 2256,1
520
586
617
649,3
Ҳавоӣ
11,0
4,0
2,0
3,8
3,7
2,4
2,1
2,5

Соли 1926 ба сохтани роҳи оҳани Термиз-Душанбе (250 км), шурӯъ
намуданд, ки соли 1929 пурра ба кор даромад. Баъд ин роҳро аз Душанбе то
Кофарниҳон (Ваҳдат) давом доданд. Соли 1938 аз истгоҳи Мелников то
шаҳри Шӯроб дар масофаи 42 километр роҳи оҳан сохта шуд. Дар ҳамон
солҳо истгоҳи роҳи оҳани Ленинобод бо шаҳри Ленинобод (Хуҷанд) пайваст
(12 км) карда шуд. Барои пайваст намудани бандари Панҷи Поён бо
Қӯрғонтеппа солҳои 1931-1935 роҳи оҳани камбар сохта шуд. Вай борҳои ба
воситаи киштӣ аз истгоҳи Термиз овардаро аз бандари Панҷи Поён ба дохили
водии Вахш мекашонид. Ин роҳ сохтмони канали Вахшро бо масолеҳи
сохтмон таъмин менамуд.

https://bikhon.tj/

Дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ, хатти роҳи оҳани камбар шаҳрҳои
Сталинобод ва Қурғонтеппаро пайваст кард. Ин барои бо маркази ҷумҳурӣ ва
роҳи оҳани умумӣ баромадани водии Вахшро таъмин намуд. Бо ин сохтмони
роҳи оҳани камбар ба охир нарасид. Солҳои минбаъда роҳи оҳани камбари
Қӯрғонтеппа-Кӯлоб сохта шуд. Ҳамин тавр, ноҳияҳои пахтакори ҷумҳуриро
роҳи оҳан нафақат бо ҳам пайваст кард, балки он барои инкишофи
минбаъдаи иқтисодиёти Тоҷикистони Ҷанубӣ ва беҳбудии алоқаи иқтисодии
он бо дигар ноҳияҳои Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои дигар аҳамияти калон
дошт.
Нақлиёти роҳи оҳан асосан барои боркашонии байни ноҳиявӣ ва
берунмарзӣ истифода мешавад. Вай роҳи оҳани сербар ва камбарро дарбар
мегирад. Дар айни замон дар ҷумҳурӣ 944,4 километр роҳи сербар ва 422
километр роҳи оҳани камбар вуҷуд дорад. Ба воситаи роҳи оҳан то 90 %-и
боркашонии берунмарзӣ, 7 % байни ноҳиявӣ ва тақрибан 3 % боркашонии
маҳалӣ анҷом дода мешавад. Ба воситаи роҳи оҳан ба ҷумҳурӣ аз дигар
мамлакатҳои ҷаҳон, пеш аз ҳама аз мамлакатҳои ИДМ металл, мошина,
нурии минералӣ, чӯбу тахта, маҳсулоти коркарди нефт, ашёи хом, ғалла,
қанд, матоъҳои пахтагин, моҳутӣ, трикотаж, пойафзол ва ғайра ворид
мегарданд. Аз ҷумҳурӣ ба он мамлакатҳо консентрати металҳои ранга,
ангишт, нефти хом, алюминий, кабел, яхдон, дастгоҳҳои бофандагӣ, нурии
азотӣ, мева, сабзавот, пахта, консерваҳои меваю сабзавотӣ, вино, пашм,
қолин, пӯст ва ғайра интиқол мешаванд. Ҷумҳурии мо ҳанӯз дар давраи
Шӯравӣ бо 30 давлатҳои ҷаҳон алоқаи иқтисодӣ дошта барои онҳо яхдон,
қолин, арматура, дастгоҳхои бофандагӣ, пахта, кабел, алюминий ва ғайра
истеҳсол мекард. Бо роҳи оҳани байни ноҳияҳо асосан маҳсулоти нефтӣ,
ғалла, чӯб, семент, деворҳои тахтасангӣ, хонаҳои бисёрзина, ашёи хом,
чигит, пахта, ва ғайра кашонда мешаванд. Ғайр аз ин роҳи оҳан барои
мусофирон низ истифода мешавад. Қатораҳои мусофиркаши КонибодомДушанбе, Турсунзода-Душанбе Қурғонтеппа-Кӯлоб амал мекунанд.
Нақлиёти автомобилӣ. Дар ҷумҳурӣ шабакаҳои васеи роҳҳои
мошингард амал мекунад. Вобаста ба талаботи хоҷагӣ он дар давраҳои
гуногун сохта шудааст. Аз солҳои аввали Ҳокимияти Шӯравӣ баробари
сохтани роҳҳои оҳан ба сохтани роҳхои мошингард сар карданд. Роҳҳои
мошингард нафақат водиҳо, инчунин қаторкӯҳҳоро (ба воситаи ағбаҳо),
бурида гузаштанд. Инро релефи қаламрави ҷумҳурӣ, ки асосан аз кӯҳу
адирҳо иборат аст, тақозо мекард. Аз дигар тараф, дар минтақаи кӯҳистон
сохтани роҳҳои мошингард нисбат ба сохтани роҳи оҳан арзон меафтад. Аз
ҳамин сабаб сохтмони роҳи мошингард дар ҷумҳурӣ бештар инкишоф ёфт.
Аввалин роҳи мошингард солҳои 1925-1927 Сталинобод-Термиз,
Сталинобод-Қӯрғонтеппа, Сароикамар-Кӯлобро ба ҳам пайваст. Ин роҳҳо бе
рӯпӯш сохта шуда буданд. Баъд аз сохтани ин роҳҳо дар ҷумҳурӣ барои
сохтмони роҳҳои нисбатан калон шурӯъ намуданд. Аз ҷумла, солҳои 19311933 дар ҷаҳон баландтарин шоҳроҳи Ош-Хоруғ сохта шуд, ки он
қаторкӯҳҳои Олой ва Паси Олойро бурида (ба воситаи ағба), гузашт. Ин ба
вилояти Бадахшон имконият дод, ки аз ҷудогии иқтисодии тӯлонӣ раҳо ёбад.
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Аммо бо ин роҳ ба воситаи Қирғизистон ба Сталинобод омадан вақти зиёдро
талаб мекунад. Бинобар он соли 1940 шоҳроҳи Сталинобод-Хоруғ сохта шуд.
Ин нисбат ба роҳи Хоруғ-Ош-Сталинобод чор маротиба кӯтоҳ буд. Соли
1935 роҳи ағбаҳои Анзоб ва Шаҳристон ба кор даромад. Ин роҳ нафақат
Сталинобод-Ӯротеппа-Хуҷандро бо ҳам пайваст намуд, балки барои беҳтар
шудани алоқаи иқтисодии водии Зарафшон ва инкишоф ёфтани хоҷагии он
мусоидот намуд. Роҳи номбурда масофаи Тоҷикистони Шимолӣ ва Ҷанубиро
чор маротиба кӯтоҳ намуд.
Соли 1937 роҳҳои Сталинобод-Қӯрғонтеппа-Ҷиликӯл ва СталинободОбигарм-Ғарм сохта шуданд. Дар давоми ҳамин солҳо роҳи даврии
Сталинобод-Қӯрғонтеппа-Кировобод-Кӯлоб-Сталинобод таҳти истифода
қарор гирифт. Ҳамин тавр, шабакаи роҳҳои мошингарди ҷумҳурӣ асосан
солҳои 20-30 арзи вуҷуд кард. Солҳои минбаъда онҳо васеъ карда шуданд.
Аммо то солҳои 70-уми асри гузашта аксари роҳҳои мошингарди ҷумҳурӣ
рӯкаш надоштанд. Бинобар он аз соли 1970 сар карда, роҳҳои мошингард
асфалт ва бетон карда шуданд.
Бо ин мақсад, дар зарфи солҳои 1970-1974 роҳҳои ДушанбеҚӯрғонтеппа, Душанбе-Ғарм, Душанбе-Кӯлоб, Ленинобод-Ӯротеппа ва
қитъаҳои алоҳидаи Ленинобод-Конибодом-Исфара, Душанбе-Ленинобод,
Душанбе- Хоруғ, Колхозобод- Узун, Қӯрғонтеппа-Калининобод, ПанҷакентСамарқанд боз соз рӯйпуш карда шуданд. Бояд гуфт, ки роҳи ДушанбеИстаравшан-Хуҷанд, Душанбе-Панҷакент аз сабаби дар ағбаҳои Анзоб ва
Шаҳристон муддати дароз хобидани барф (6-7 моҳ) пурра кор намекард.
Барои он ки ин роҳ тамоми сол мунтазам кор кунад, сохтани туннели Анзоб
(5 км) ва Шаҳристон (4,5 км), ба миён омад. Барои ба Помир ташкил
намудани боркашонии мунтазам ва мусофиркашӣ роҳи мошингарди КӯлобҚалъаихумб-Хоруғ-Кулма сохта шуд.
Дар айни замон дарозии умумии роҳи мошингарди ҷумҳурӣ 26,7 ҳазор
километрро ташкил медиҳад. Аз ин 11,8 ҳазор километр мумфарш мебошад.
Нақлиёти мошинӣ дар шароити Тоҷикистон деҳаҳои дурдастро бо марказҳои
саноатӣ ва истгоҳҳои нақлиётӣ пайваст менамояд. Аз ҳамин сабаб, нақлиёти
мошинӣ дар ҷумҳурӣ васеъ истифода бурда мешавад. Дар шароити кунунӣ
баробари марказҳои мошинии давлатӣ шакли иҷоравӣ ва хусусии истифодаи
мошинҳо вучуд дорад. Ин барои самаранок истифода бурдани мошинҳо
мусоид аст. Гардиши борро дар дохили ҷумҳурӣ ва берун аз он (дар асоси
шартнома) меафзояд.
Нақлиёти ҳавоӣ. Дар шароити Тоҷикистон бо мақсадҳои гуногун
истифода бурда мешавад. Пеш аз ҳама он мусофиркашонии дохилӣ ва
беруниро таъмин менамояд. Дар мавридҳои зарурӣ ба деҳаҳои кӯҳӣ ғайр аз
мусофирон ва почта бор (хӯрокворӣ ва ғайра), мекашонад. Дар сохтмони
хатҳои баландшиддати барқӣ, истгоҳхои барқӣ ва нест кардани ҳашароти
зиёновари кишоварзӣ иштирок менамояд. Ғайр аз ин нақлиёти ҳавоиро барои
тадқиқи сарватҳои табиӣ, нақшагирии маҳал, ва ёрии тиббӣ васеъ истифода
мебаранд. Майдонҳои ҳавоии Хоруғ, Ғарм, Исфара, Панҷакент ва ғайра
аҳамияти маҳаллӣ доранд. Ҳоло барои таъмини талаботи соҳаҳои хоҷагии
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халқ дар қаламрави ҷумҳурӣ даҳҳо бандарҳои нақлиёти ҳавоӣ амал мекунанд.
Калонтарини онҳо дар шаҳрҳои Душанбе, Хӯҷанд, Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб
воқеъ гардиданд. Бандарҳои ҳавоии Душанбе ва Хуҷанд ва Кӯлоб нафақат
ҳавопаймоҳои дохилӣ, инчунин ин хориҷиро қабул мекунад.
Нақлиёти обӣ. Тоҷикистон дарёҳои пуроб дошта бошад ҳам, аз сабаби
серостонагӣ ва зиёдии харсангҳои зериобӣ на ҳамаи онҳо ба киштигардӣ
мувофиқанд. Ҳоло ҳамчун нақлиёти обӣ дар дарёҳои Панҷ (аз бандари
Файзобод-Қалъаи поён) ва Ому истифода бурда мешаванд. Дарозии ин роҳ аз
бандари Файзобод-Қалъа то Термиз 260 километр аст. Аз ин 40-45 километри
он аз қаламрави Узбекистон мегузарад. Онҳо барои ба ҷумҳурӣ барои ба роҳ
мондани алоқаи иқтисодӣ бо Афғонистон, Ӯзбекистон ва Туркманистон
мусоидат менамоянд.
Барои алоқаи дохилӣ ва дамгирии аҳолӣ қитъаи ками дарёҳои Вахш ва
Сирро низ истифода мебаранд. Дар дарёи Сир киштии хурд ва қаиқҳо аз
истгоҳи барқии Қайроқум то истгоҳи барқии Фарҳод рафтуо мекунанд.
Киштӣ ва қаиқҳо дар обанбори Қайроқум низ шино менамоянд. Бояд
хотирнишон кард, ки нархи боркашонии нақлиёти дарёи нисбат ба роҳи оҳан
қимат аст. Бинобар ин ҳоло ба роҳи обӣ бор намекашонанд.
Нақлиёти қубурӣ дар ҷумҳурӣ он қадар инкишоф наёфтааст. Пештар
ба воситаи қубурҳо Тоҷикистони Шимолӣ аз вилояти Бухоро, ноҳияҳои
ҷануби ҷумҳурӣ аз Қизилтумшук (Ҷалолиддини Румӣ), Туркманистон ва
Шибирғони Афғонистон гази табиӣ мегирифт. Кони гази Хоҷасартез ноҳияи
Кӯлоб ва дар оянда ноҳияи Вахшро низ аз газ таъмин менамояд. Кофтукови
захираҳои нави нефту газ дар вилояти Хатлон сохтани якчанд хатҳои қубури
газкашонии навро талаб менамояд.
Баъди Истиқлолият Ҳукумати Тоҷикистон барои баромадан аз
бумбасти коммуникатсионӣ як қатор чорабиниҳои муҳим андешид. Ин пеш
аз ҳама сохтмони якчанд роҳҳои муҳими автомобилӣ ва роҳҳои оҳан
мебошанд.
Пеш аз ҳама мувофиқи талаботи иқтисодиёти бозаргонӣ ва тағйироти
географияи вазъияти бозори ҷаҳонӣ шоҳроҳи автомобилии мамлакат дар
асоси меъёрҳои роҳсозии ҷаҳонӣ таъмир ва сохта мешавад. Ин шоҳроҳ
қитъаҳои роҳи байни Чанак-Бӯстон-Хуҷанд-Шаҳристон-Айнӣ-АнзобДушанбе-Ваҳдат-Норак-Кӯлоб-Дарвоз-Хоруғ-Мурғоб-Қул-маро дар бар
бегирад. Дар дохили мамлакат шоҳроҳ ба якчанд шоха ҷудо мешавад. Он
нафақат водиҳои алоҳидаи Тоҷикистонро ба шоҳроҳ пайваст мекунад,
инчунин барои ба роҳи давлатҳои ҳамсоя баромадан имконият медиҳад. Ин
шохаҳо ба самтҳои гуногуни ҳудуди давлатҳои ҳамсоя нигаронда шудааст.
Самти баромади шохаи Душанбе-Турсунзода-Айнӣ-Панҷакент-ХуҷандБӯстон-Чанак ба Ғарб ва Шимолу Ғарб нигаронда шудааст. Аз қисми
шимолии шаҳроҳ, шохае аз Хуҷанд-Исфара ба самти Шарқ тӯл кашидааст.
Ин шоха дар гузашта тавассути қаламрави Ӯзбекистон Тоҷикистонро бо
Қирғизистон пайваст менамуд. Дар айни замон дар натиҷаи монеаҳои
гумрукии Ӯзбекистон, ин шохаро берун аз қаламрави он сохта истоданд. Вай
ноҳияи Исфараро бо вилояти Оши Қирғизистон мепайвандад. Шохаи
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Душанбе-Ваҳдат-Рашт-Ҷиргатол-Саритош ба роҳи Қирғизистон мебарояд.
Дигар шохае аз Кӯлоб тавассути шаҳрчаи Панҷ ба бандари Панҷи Поён тӯл
кашидааст. Баромади ин шоха ба Афғонистон нигаронида шудааст. Ба ин
мақсад дар Панҷи Поён чандин кӯпрукҳои нав сохта истодаанд. Барои
шоҳроҳ ва шохаҳои онро бехатар намудан ва ба талаботи меъёрҳои ҷаҳонӣ
мувофиқ намудан ғайр аз кӯпрукҳое, ки дар дарёи Панҷ сохта шуданд, боз
дар шоҳроҳ ва шохаҳои алоҳидаи он зиёда аз 10-то кӯпрукҳо сохта мешаванд.
Пас аз қитъаҳои алоҳидаи шоҳроҳ, шохаҳои алоҳидаи он ва кӯпрукҳо пурра
ба кор даромадан, Тоҷикистон барои ба роҳҳои давлатҳои ҳамсоя пайвастан
тайёр мешавад. Аз он ҷо роҳҳои мамлакатҳои ҳамсоя оғоз меёбад.
Муҳимтарин ҷое, ки роҳҳои миллии Тоҷикистон ба дигар мамлакатҳо
мебарояд (аз ҷумла транзит), мавзеи Сари Осиё ва Ойбек (Ӯзбекистон),
Панҷи Поён, Ишкошим (Афғонистон), Қулма (Хитой), Боткент, Ҷиргатол
(Қирғизистон) ба ҳисоб мераванд. Ин мавзеъҳо (роҳгузарҳо) ҷойҳое
мебошанд, ки Тоҷикистонро ба мамлакатҳои ҳамсоя ва дигар мамлакатҳои
ҷаҳон пайваст менамояд. Тавассути мавзеи Ойбек роҳгузари Алма-АтоБишкек-Тошкент, тавассути Панҷи Поён роҳгузари Хуҷанд-ДушанбеҚундуз-Бағлон-Кобул, тавассути мавзеи Қулма ва Панҷи Поён яке аз
роҳгузарҳои нақлиётии оянда Қашқар-Хоруғ-Кӯлоб-Имом Соҳиб-Мазори
Шариф, - Ҳирот-Машҳад-Теҳрон мегузаранд. Охирин роҳгузар дар натиҷаи
сохтани қитъаи роҳи Кӯлоб-Дарвоз-Хоруғ ва Қулма пайдо шуд, ки он
ноҳияҳои Шимолии Афғонистонро бо Эрон, Тоҷикистон, Қирғизистон ва
Хитой пайваст менамояд. Баробари таъмир ва васеъ кардани баъзе қитъаҳо ба
қариби роҳгузари Душанбе- Ҷиргатол-Ош-Бишкек-Алма-Ато ба кор
медарояд. Ин роҳгузари нақлиёти автомобилӣ барои озод фаъолият кардан
дар қаламрави Қиғизистон, Қазоқистон, Россия ва Хитой имконият фароҳам
меоварад. Борро аз як намуди нақлиёт фароварда, ба дигар намуди он
боркарданро аз миён мебардорад. Аз дигар тараф, ин роҳгузар Тоҷикистонро
аз он маҳдудкуниҳои гумрукие, ки Ӯзбекистон нисбат ба борҳои транзитӣ
гузоштааст, раҳо медиҳад.
Ҳамин тавр дар асоси талаботи меъёрҳои ҷаҳонӣ, сохтан, таъмир ва
васеъ намудани роҳҳои мошингард ва шохаҳои он нафақат ягонагии сиёсӣ,
иқтисодӣ ва маънавии мардуми моро зимни ваҳдати миллӣ пурзӯр менамояд,
балки имконияти иқтисодиёти Тоҷикистонро бо иқтисодиёти ҷаҳон ҳамгироӣ
намуданро пайдо менамояд.
Фасли III. Ноҳияхои иқтисодии Тоҷикистон
Боби 1. Ноҳиябандӣ ва асоси илмии он
Масъалаи ноҳиябандии иқтисодӣ яке аз масъалаҳои муҳимтарини
омӯзиши қувваҳои истеҳсолкунандаи ҳар як мамлакат мебошад. Он аҳамияти
калони иқтисодӣ дорад: пеш аз ҳама роҳбарӣ ва идора кардани қаламрави
мамлакатро осон менамояд, аз дигар тараф барои ба нақша гирифтани
инкишофи хоҷагии халқи он асоси объективӣ ба вуҷуд оварда, алоқаи
иқтисодии қисмҳои алоҳидаи мамлакатро ба танзим медарорад. Коидаҳои
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асосии ноҳиябандиро ҳоло дар давраи Шӯравӣ олимон ҳангоми тартиб
додани нақшаи Гоэлро (ноҳиябандии энергетикӣ) кор карда буданд. Минбаъд
онро бо баъзе иловагиҳо дар ноҳиябандии иқтисодӣ истифода бурданд.
Ноҳиябандии иқтисодӣ чизи сохта ва бофта набуда, балки ҳодисаи
объективии олами ҳастӣ мебошад, ки асоси онро тақсимоти минтақавии
меҳнат
ташкил
менамояд.
Олимони
варзида
Н.Н.Колосовский,
Т.М.Калашникова, В.С.Жекулин ва дигарон дар он ақидаанд, ки тақсимоти
минтақавии меҳнат дар ҳама давраҳо вуҷуд дошт. Аммо аксарияти олимон ин
ғояро тарафдори намекунанд. Мувофиқи фикри онҳо тақсимоти минтақавии
меҳнат ин зуҳуроти давраи капитализм мебошад. Зеро, мегӯянд, ки
махсусгардонӣ ва ба фурӯш баровардани мол
дар давраи капитализм ба
миён омадааст.
Дар шароити ҳозира ноҳиябандии иқтисодӣ масъалаи асосии татқиқоти
географияи иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Дар омӯзиши он як зумраи олимон,
ба монанди Н.Н.Баранский, Н.Н.Колосовский, А.Е.Пробст, И.Г.Александров,
П.А.Алампиев, Э.Б.Алаев, Ю.Г.Саушкин, Н.Т.Агафонов, Д.Р.Богарад,
Н.И.Коржов ва ғайра саҳми зиёд гузоштаанд. Бояд гуфт, ки ноҳияҳои
иқтисодӣ ҳеҷ гоҳ худ ба худ ташаккул намеёбанд. Ташаккулёбии онҳо дар
зери таъсири омилҳои табиию иқтисодӣ мегузарад. Ба омилҳои ноҳияи
иқтисодӣ ташаккулдиҳанда, тақсимоти минтақавии меҳнат, махсусгардонӣ,
кашиши иқтисодӣ ба марказ, нақлиёт, инкишофи комплексии хоҷагӣ,
мавчудияти сарватҳои табиӣ ва тақсимоти сиёсию маъмурии мамлакат дохил
мешаванд.
Ҳамин тавр, заминаи объективии ташаккулёбии ноҳияҳои иқтисодиро
тақсимоти минтақавии меҳнат ташкил менамояд. Ба ин маънӣ, К.Маркс
навиштааст, ки тақсимоти ҳудуди меҳнат «ин ҷойгир кардани соҳаи муайяни
истеҳсолот ба ноҳияи муайяни мамлакат». Яъне тақсим намудани қаламрави
мамлакат ба ноҳияҳои иқтисодӣ ҳамчун қисми хоҷагии халқи он бо
умумияти ҳаёти ҷомеа, махсусгардонии истеҳсолот ва бо алоқаи муайяни
дохили аз якдигар фарқ мекунанд. Аз ин ҷо, тақсимоти минтақавии меҳнат
сабаби тахассус пайдо кардани ноҳияҳо ба соҳаҳои муайяни истеҳсолот ва
сабаби алоқаи иқтисодии байни ноҳияҳо, кашиши иқтисодии хоҷагии ин ва ё
он мавзеъҳо дар атрофи марказҳои иқтисодии онҳо мегардад.
Тахассусгардонии ноҳия ба ин ва ё он соҳа аҳамияти калони иқтисодӣ дорад,
зеро он пеш аз ҳама маҳсулотнокии истеҳсолотро баланд мебардорад ва ба
муттамарказонии истеҳсолот, истифодаи техникаю технологияи муосир
имконият медиҳад. Ин бо роҳи ҳаматарафа истифода бурдани шароити
мусоиди табиӣ ва иқтисодии ҳар як маҳал, муттаҳид намудани воситаҳои
моддӣ ва захираҳои меҳнатӣ дар соҳаҳое, ки истеҳсоли маҳсулоти он аз
нигоҳи иқтисодӣ дар он маҳал самарабахш мебошад, ба амал бароварда
мешавад. Одатан чунин соҳаҳо асоси хоҷагии халқи ноҳияҳои иқтисодиро
ташкил менамоянд. Аммо алоқаи байни корхонаҳои соҳаҳои тахассусонида,
байни соҳаҳо ва ноҳияҳои иқтисодиро бе нақлиёт тасаввур намудан
ғайриимкон аст. Аз ин ҷо, дар ташаккулёбӣ ва инкишофи ноҳияҳои иқтисодӣ
саҳми нақлиёт ниҳоят калон аст. Беҳуда нест, ки нақлиётро «артерия»-и
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хоҷагии халқи мамлакат меноманд. Суст тараққӣ кардани нақлиёт дар баъзе
ҳолатҳо инкишофи тақсимоти ҳудудии меҳнат, тахассусонидани соҳаҳои
хоҷагӣ ва тараққиёти комплексии ноҳияҳои иқтисодиро маҳдуд менамояд.
Набудани нақлиёт аз худ намудани сарватҳои табииро душвор намуда,
тахассусонидани ноҳияҳои иқтисодиро ба ин ва ё он соҳаи саноат, хоҷагии
қишлоқ ва ғайра ғайриимкон мегардонад. Агар ноҳияҳои иқтисодиро ҳамчун
воситаи ташкили оқилонаи хоҷагии халқ ба инобат гирем, ҳудуди онро дар
асоси омилҳои ноҳия ташаккулдиҳанда чунон бояд ҷудо кард, ки он харҷи
нақлиётро ба дараҷаи ақал паст намояд. Ба ҳамин мақсад, ҳангоми ҷудо
намудани ноҳияи иқтисодӣ ба масофаи дур кашонидани бор ва боркашонии
ғайриоқилона ва бартараф намудани он диққати хос дода мешавад. Агар дар
дохили ноҳия ба ин масъала диққат дода нашавад, ноҳиябандии иқтисодӣ
моҳияти худро ҳамчун шакли ташкили оқилонаи хоҷагии халқ гум мекунад.
Нақлиёт ҳамчун омили асосӣ бо дигар омилҳои ноҳияташаккулдиҳанда ва
инкишофи комплексии ноҳияҳои иқтисодӣ зич алоқаманд мебошад.
Тараққиёти комплексӣ гуфта, дар асоси самаранок истифода бурдани
сарватҳои табиӣ, захираҳои меҳнатӣ бо ҳам алоқаманд ва бо таносуби муайян
фаъолият намудани соҳаҳои тахассусгардида ва ёрирасону хизматрасонро
мегӯянд, ки вобаста ба шароити табиӣ, иҷтимоию иқтисодӣ, хусусияти
таърихӣ ва мавқеъи географӣ дар ҳар як ноҳияи иқтисодӣ он ба худ тамоюли
хос пайдо мекунад. Асоси онро комплексҳои соҳавӣ ва интегралӣ (ҳамгиро)
ташкил менамоянд, ки дар заминаи корхонаҳои соҳаҳои тахассусонида
ташаккул ва инкишоф ёфтанд. Комплексҳои интегралӣ асоси ноҳияҳои
иқтисодиро ташкил мекунанд. Дар адабиётҳои илмӣ онҳоро ба таври васеъ
комплексҳои минтақавию истеҳсолӣ ҳам мегӯянд. Ин фаҳмиш ба ноҳияи
иқтисодӣ ҳамчун комплекси ҳудудию истеҳсолӣ мутобиқат менамояд. Вале
ноҳияи иқтисодӣ ва комплекси минтақавию истеҳсолиро тамоман як чиз
гуфтан нашояд. Ба он хотир, ки дар ноҳияи иқтисодӣ унсурҳои иҷтимоӣ ва
иқтисодие ҳастанд, ки ба комплекси минтақавию истеҳсолӣ дохил
намешаванд.
Ҳамин тавр, корхонаҳои истеҳсолии дар марзи комплекси минтақавию
истеҳсолӣ бо ҳам алоқаманд сохта шуда, нисбат ба корхонаҳои алоҳида
сохташуда дар сатҳи баланд меистад. Ин дар натиҷаи якҷоя истифода
бурдани ашёи хом, базаи сохтмон, сӯзишворӣ, нерӯи барқ, нақлиёт,
захираҳои меҳнатии марзи корхона, муассисаҳои хизматрасон ва бартарии
кооперативию муштариконии истеҳсолот дар корхонаҳои истеҳсолӣ ба даст
оварда мешавад. Дар марзи комплекси минтақавию истеҳсолӣ, корхонаҳои
баъзе соҳаҳо бо якдигар робитаи истеҳсолию технологӣ надоранд ва дар онҳо
алоқаи умумииқтисодӣ, ягонагии минтақа, истифодаи қувваи корӣ, манбаи
нерӯи барқ, об, хатти алоқа, муассисаҳои маданию равшаннамоӣ ва ғайра
нақши асосӣ мебозанд. Онҳо мувофиқи ин робитаҳо дар марзи комплекси
минтақавию истеҳсолӣ ду шакли минтақавии бо ҳам алоқамандро ташкил
менамоянд: гурӯҳи саноатӣ ва комплекси саноатӣ. Аз ин ҷо ҳам вобастагии
истеҳсолии корхонаҳои саноатӣ дар заминаи технологияи коркарди ашёи
хоми минералӣ, хоҷагии қишлоқ ва баррасии нақлиёт асоси ташкилӣ ва
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истеҳсолии шаклҳои комплекси минтақавию истеҳсолии на фақат саноат,
балки хоҷагии халқи ноҳияҳои иқтисодиро ташкил менамоянд. Дар ин
ҷараёни ташаккулёбии минтақаҳои истеҳсолию комплексӣ қаламравию
истеҳсолӣ, инчунин муносибатҳои ягонаи технологияи коркарди ашёи хом ва
истифодабарии ашёи хомро низ иҷро менамояд, ки онро Н.Н.Колосовский
сиклҳои истеҳсолӣ номидааст. Ӯ сикли истеҳсолиро чунин таъриф медиҳад:
«иттиҳодияҳои устувори истеҳсолии бо ҳам алоқаманд, ки дар атрофи
истеҳсолоти асосии барои муайян намудани ашёи хом ва энергия хос аст,
инкишоф меёбад». Аз ҷиҳати фарогирии ҷараёни коркарди ашёи хом (аз
истеҳсоли маҳсулот то истифодаи партов) онҳоро ба ду ҷудо мекунад: сикли
пурра ва нопурра. Сиклҳое, ки аз коркарди ибтидои ашёи хом то истеҳсоли
маҳсулоти тайёр ва истифодаи партовро дар бар мегирад, онҳоро сикли пурра
меномад. Он сиклҳои истеҳсолие, ки ҳама зинаҳои технологии ашёи хомро
дар бар намегирад, онҳоро сикли нопурра меномад. Ҳамаи сиклҳои
истеҳсолӣ дар якҷоягӣ бо корхонаҳои хизматрасон комплексҳои минтақавию
истеҳсолиро ташкил менамоянд.
Дигар омиле, ки ташаккул ёфтани ноҳияҳои иқтисодӣ ва идора
намудани хоҷагии он мусоидат менамояд, ин сохтори сиёсию маъмурии
давлат мебошад. Он дар асоси ба инобат гирифтани хусусияти хоси қисмҳои
алоҳидаи мамлакат ва таркиби миллии аҳолӣ ва маскуншавии он гузаронида
мешавад. Бинобар он таркиби ин сохтор дар ҳама мамлакатҳо як хел нестанд.
Масалан, дар Тоҷикистон вобаста ба роҳбарии хоҷагӣ ва идора намудани
аҳолӣ ҳамчун воҳиди сиёсию маъмурии шаҳр, ноҳияи маъмурӣ, вилоят,
вилояти худмухтор, ноҳияҳои маъмурии тобеи ҷумҳурӣ қабул карда шудааст.
Ҳудуди ноҳияи иқтисодӣ мувофиқи ҳудуди воҳидҳои сиёсию маъмурӣ
гузаронида мешавад. Бинобар ҳудуди як воҳиди маъмуриро дар байни ду
ноҳияи иқтисодӣ тақсим намудан роҳ дода намешавад. Тақсимоти сиёсии
маъмурӣ доимӣ нест, баробари пеш рафтани иқтисодиёт ва талаботи нави
идоракунии он тағйир дода мешавад.
Боби 2. Ноҳиябандии иқтисодии Тоҷикистон
Чи тавре дар боло қайд намудем, асоси ноҳиябандии иқтисодиро
тақсимоти минтақавии меҳнат ва тахассусонӣ истеҳсолот ташкил менамояд.
Бо ҳамин назардошт ва нақшагирии инкишофи хоҷагӣ ва тақсимоти сиёсию
маъмурӣ дар давраи Ҳокимияти Шӯравӣ Комиссияи Баплангирии Давлатӣ,
Шӯрои тадқиқоти қувваҳои истеҳсолкунанда, Институти иқтисодии
Академияи илмҳо, Донишгоҳи давлатии омӯзгории Душанбе ба номи
Т.Шевченко оид ба ноҳиябандии иқтисодии Тоҷикистон корҳои назаррас ба
сомон расониданд. Аз ҷумла соли 1942 мудири кафедраи географияи
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Душанбе профессор В.А.Танаевский асари
худ «Экономические районы Таджикистана»-ро навишта ба итмом расонид.
Аммо мутаасифона, бо сабаби номаълум ин кор то ин дам рӯи чопро надид.
Нусхаҳои дастнависи он дар Комиссияи баплангирии ҷумҳурӣ ва Донишгоҳи
омӯзгорӣ маҳфуз мебошад. Охири соли 1947 китоби корманди шӯъбаи
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Тоҷикистонии Академияи илмҳои СССР Т.А.Васильев «Таджикистан» аз чоп
баромад. Дар ин китоб дар бораи табиат, аҳолӣ ва хоҷагии Тоҷикистон
тавсифи пурра дода шудааст. Дар асоси фарқияти ҳудудии он хусусиятҳои
хос ва фарқкунандагии ноҳияҳои алоҳида сухан рондааст. Соли 1956 ба
шакли монография кори кормандони Академияи илмҳои Тоҷикистон ва
Институти географияи Академияи илмҳои СССР «Таджикская ССР» нашр
гардид. Дар ин асар муаллифон қаламрави Тоҷикистонро ба 8 ноҳияи
иқтисодии зерин ҷудо намуданд: 1. Қисми ғарбии водии Фарғона; 2. Водии
Зарафшон; 3. Водии Ҳисор; 4. Ҷанубу ғарбии Тоҷикистон; 5. Ҷанубу шарқии
Тоҷикистон; 6. Тоҷикистони Марказӣ; 7. Помири Ғарбӣ; 8. Помири Шарқӣ.
Соли 1977 монографияи калонҳаҷми кормандони СОПС (Шӯрои
тадқиқоти қувваҳои истеҳсолии) Академияи илмҳои Тоҷикистон бо номи
«Проблемы развития и размещения производительных сил Таджикской ССР
на период 1971-1980»-ро ба табъ расониданд. Муаллифони он дар асоси ба
ҳисобгирии дараҷаи инкишофи хоҷагии халқ ва имконияти инкишофи
минбаъдаи қисмҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ қаламрави онро ба 7 зонаи иқтисодӣ
тақсим намуданд: 1. Зонаи Шимолӣ; 2. Зарафшон; 3. Ҳисор; 4. Вахш; 5.
Кӯлоб; 6. Ғарм; 7. Зонаи Бадахшони Кӯҳӣ. Ин тақсимот барои беҳтар
намудани идоракунии қаламрави мамлакат, барои ба нақша гирифтани
инкишофи хоҷагии халқи он асоси муҳим гузошт. Аммо барои чӣ ки дар ин
монографияи калонҳаҷм муаллифони кори мазкур истилоҳи ноҳияи
иқтисодиро ба зона иваз намуданд, номаълум аст. Ҳол он ки мафҳуми зона бо
иқтисодиёт ягон муносибат надорад.
Аз солҳои 70-уми асри гузашта сар карда, ба масъалаҳои ноҳиябандӣ
як гурӯҳ тадқиқотчиён аз ҷумла, И.Қ. Нарзиқулов, Қ.Ш.Ҷӯраев,
Б.М.Ҳайдаров, Р.Ҳайдарова, М.Нурназаров ва М.Раҳимов машғул буданд.
И.Қ.Нарзиқулов ва Р.Ҳайдарова асосан дар мавзӯи ташаккул ёфтани
Комплекси минтақавию истеҳсолии ҷанубии Тоҷикистон, Қ.Ш.Ҷӯраев оид ба
ноҳиябандии Тоҷикистон, Б.М.Ҳайдаров оид ба ноҳиябандии хурд,
М.Нурназаров оид ба географияи саноат, ташаккулёбии комплексҳои
аграрию саноатӣ ва М.Раҳимов оид ба масъалаи ташаккулёбии ноҳияи
иқтисодӣ, таркиби қаламрави он (комплекси саноатӣ, сиклҳои истеҳсолӣ,
ноҳияи саноатӣ, гиреҳ ва марказҳои саноатӣ) татқиқот бурданд.
Ҳоло дар алоқамандӣ бо тақсимоти сиёсию маъмурӣ ва бо назардошти
тақсимоти минтақавии меҳнат ва тахассусонӣ қаламрави ҷумҳурӣ ба 6
ноҳияи иқтисодӣ ҷудо карда шудааст: 1. Суғд, 2, Ҳисор, 3. Рашт, 4. Вахш, 5.
Кӯлоб, 6. Бадахшон. Онҳоро асосан ташкилотҳои ба нақшагиранда барои
тартиб додани барномаи умумидавлатии инкишофи хоҷагии халқ истифода
мебаранд. Ин дар қаламрави мамлакат дар ташкил намудан ва ба таври
оқилона ҷойгир намудани қувваҳои истеҳсолкунандаи он мусоидат
менамояд. Ҳар як ноҳияи иқтисодӣ бо соҳаҳои асосӣ ё тахассусонидаи худ
фарқ менамояд, ки тавассути онҳо бо дигар ноҳияҳои иқтисодӣ робитаи
иқтисодӣ пайдо менамояд. Ин соҳаҳоро соҳаҳои дигар хизмат мерасонанд, ки
мутаносиб тараққӣ ёфтани онҳо инкишофи соҳаҳои асосии ноҳияи
иқтисодиро таъмин менамояд. Дар як вақт дар ноҳияҳои иқтисодӣ соҳаҳое
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вучуд доранд, ки маҳсулоти он барои қонеъ намудани талаботи дохилӣ
нигаронида шудааст. Мутаносиб тараққӣ ёфтани ин се гурӯҳи соҳаҳо
имконият медиҳад, ки сарватҳои табиӣ, захираҳои меҳнатӣ, шабакаи нақлиёт,
мавқеи географии ноҳияҳоро истифода бурда, самараи баланди иқтисодӣ ба
даст оварем.
Дар системаи ноҳиябандӣ ғайр аз ноҳияҳои калони иқтисодӣ, ноҳияҳои
маъмурию хоҷагидорӣ амал мекунанд. Ба ин намуди ноҳияҳо, вилоятҳо,
вилояти худмухтор ва ноҳияҳои поёнии маъмурию хоҷагидорӣ дохил
мешаванд. Вазифаи онҳо идора намудани хоҷагӣ ва аҳолӣ дар қисмҳои
алоҳидаи ҷумҳурӣ ва маҳалҳои он мебошад. Барномаҳои давлатӣ ҳам
тавассути ҳамин ноҳияҳои маъмурию хоҷагӣ амалӣ карда мешаванд.
Барои ноҳияҳои иқтисодии калон фарқияти минтақавии истеҳсолот хос
мебошад. Зимни омӯхтани ин фарқият дар дохили ноҳияҳои иқтисодии калон
зерноҳияҳо ҷудо карда мешаванд, ки барои ба нақша гирифта ҷойгир
намудани корхонаҳо аҳамияти калон дорад. Ғайр аз ноҳияҳои иқтисодӣ
барои татқиқ, ба нақша гирифтани тараққиёт ва идора намудани хоҷагии
халқу ноҳиябандии соҳавӣ истифода мебаранд. Тавассути онҳо заминаи
такягоҳӣ, марказҳои асосии саноат, инкишофи хоҷагии қишлоқ, соҳаҳои он
ва шабакаи нақлиётӣ дар ҳар як ноҳияи иқтисодӣ муайян карда мешавад.
Ҳамин тавр вилоят, вилояти худмухтор, ноҳияҳои поёнӣ ва ноҳияҳои соҳавӣ
дар системаи ноҳиябандии иқтисодӣ, на фақат воҳиди маъмурию идоракунӣ,
балки воҳиди ягонаи хоҷагӣ ба ҳисоб мераванд. Дар хотир бояд дошт, ки
тақсимоти маъмурӣ ва ноҳиябандии иқтисодӣ як сохтори доимӣ набуда, он
вобаста ба тағйир ёфтани сохтори сиёсию иқтисодӣ ва муносибатҳои
истеҳсолӣ тағйир ва такмил меёбад.
Тоҷикистон, баъди ба даст даровардани истиқлолият барои барпо
намудани ҷамъияти ҳозиразамони тамоюли иҷтимоӣ доштаи иқтисодиёти
бозоргонӣ қадам гузошта истодааст. Ин буд, ки Ҳукумати ҷумҳурӣ вобаста
ба талаботи нав ба тақсимоти сиёсию маъмурии мамлакат баъзе тағйиротҳо
ворид намуд. Пеш аз ҳама вилояти Кӯлоб ва Қӯрғонтеппа ба вилояти Хатлон
табдил дода шуданд. Дар дохили он ва дигар ҳудудҳо бо мақсади ба аҳолӣ ва
истеҳсолот наздик намудани идоракунӣ якчанд ноҳияҳои маъмурию хоҷагии
поёнӣ таъсис дода шуданд. Бо мақсади хусусияти миллӣ додани номи баъзе
вилояту ноҳияҳои маъмурии зинаи поёнӣ бо номҳои маҳаллӣ иваз карда
шуданд. Ҳамаи тағйиротҳои тақсимоти маъмуриро ба инобат гирифта, барои
васеъ намудани доираи соҳаҳои махсусгардонида ва тарақкиёти минбаъдаи
комплексии ноҳияҳои иқтисодӣ ва қисмҳои алоҳидаи онҳо ноҳиябандии
иқтисодӣ низ бояд, такмил ёбад. Аз ин нигоҳ, ноҳияҳои иқтисодии калони
ҷумҳурӣ ба таври зерин такмил дода шудаанд:
1. Ноҳияи иқтисодии Суғд (Зерноҳияи Тоҷикистони Шимолӣ.
Зарафшон);
2. Ноҳияи иқтисодии қаламравҳои тобеияти ҷумҳурӣ (Зерноҳияи Ҳисор
ва Рашт);
3. Ноҳияи иқтисодии Хатлон (Зерноҳияи Кӯлоб ва Вахш);
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4. Ноҳияи иқтисодии Помир (Зерноҳияи Помири Ғарбӣ ва Шарқӣ). Ҳар
ноҳия ва зерноҳияҳо бар худ хусусиятҳои хос дорад. Бинобар он ҳар яки онҳо
аз рӯйи нақшаи зерин, ки Н.Н.Баранский пешниҳод намудааст, тавсиф карда
мешаванд: 1. Асоснок намудани мавқеи географии ноҳия; 2. Баҳои хоҷагии
табиат ва сарватҳои табиӣ; 3. Гузориши таърихию географӣ; 4. Аҳолӣ;
5. Тавсифи умумии иқтисодию географӣ: таҳлили алоқаи истеҳсоли
хоҷагӣ; географияи соҳаҳои асосӣ;
6. Ноҳиябандии дохилӣ, яъне тафсифи ҳар як зерноҳия ва алоқаи
дохилии он;
7. Шароит ва имкониятҳои инкишофи минбаъдаи ноҳияҳои иқтисодӣ
ва зерноҳияҳо.
Тоҷикистони Шимолӣ
Ин ноҳияи иқтисодӣ дар Шимолии ҷумҳурӣ ҷойгир шудааст. Масоҳати
он 12,8 ҳазор километри мураббаъро ташкил менамояд. Аз ҷиҳати мавқеи
географӣ вай ноҳияи канорӣ буда, аз маркази ҷумҳурӣ дур воқеъ гардидааст.
Дар ҷануби ноҳия аз Ғарб ба Шарқ тӯл кашидани қаторкӯҳи Туркистон
робитаи иқтисодии онро бо водии Зарафшон ва қисми Ҷануби Тоҷикистон
душвор мегардонад. Ягона роҳи наздике, ки ноҳияро бо ин қисмҳои ҷумҳурӣ
пайваст мекунад, роҳи мошингарди ағбаҳои Шаҳристон ва Анзоб мебошад.
Ин роҳ мавсимӣ буда, ҳамагӣ 5-6 моҳ кор мекард. Ҳоло бошад, баъди
кушодани туннели Анзоб роҳи доимии мошингард, байни водии Зарафшон ва
ҷанубии Тоҷикистон амал мекунад.
Шароит ва сарватҳои табиӣ. Қаламрави ноҳия асосан ба вилояти
табиии Тоҷикистони Шимолӣ дохил мешавад. Вай қисми ғарбии водии
Фарғона ва канори ҷанубу шарқии дашти Мирзочӯлро дарбар мегирад. Сатҳи
он ноҳамвор мебошад. Фарқи пасту баландии шаклҳои асосии релеф, (кӯҳҳо,
доманакӯҳҳо, теппаю адирҳо, ҳамвориҳои назди кӯҳӣ ва ғайра), нисбатан
зиёд аст. Кӯҳҳои Қурама ва Муғул, ки дар Шимолу Ғарби ноҳия воқеъ
гардидаанд, ба ҳисоби миёна 200-1000 м баландӣ доранд. Қуллаи аз ҳама
баланди он Бобои Об ном дорад. Баландии он 3758 метрро ташкил менамояд.
Дар ҷануби ноҳия аз Ғарб ба Шарқ дар муқобили кӯҳи Қурама қаторкӯҳи
Туркистон кашол ёфтааст. баландтарин қуллаи он 6331 метр аст. Дар байни
кӯҳи Қурама ва қаторкӯҳи Туркистон ҳамвории ғарбии Фарғона воқеъ
гардидааст. Дарозии он 300 километр, бараш дар ҷойи аз ҳама васеъ 170
километрро ташкил мекунад. Қисми ғарбии он ба воситаи хамидаи
Мирзоработ ба дашти Дилварзин ва Мирзочӯл, ба воситаи «дарвозаи
Хуҷанд), пайваст мешавад. Баландии сатҳи ҳамворӣ дар қисми марказӣ
(водии дарёи Сир) 320 метр буда, ба самти Шимол ва Ҷануб (доманаи кӯҳҳо),
аз 800 то 1000 метр баланд мешавад.
Сатҳи ҳамвориро адирҳои начандон баланд халалдор менамоянд. Онҳо
ҳамчун як силсилаи баландӣ аз Ҷанубу Ғарб ба самти Шимолу Шарқ тӯл
кашиданд: баландии Деҳмой, Исфисор, Оқбел, Оқҷар, Қизилҷар. Баландии
мутлақи онҳо 400-100 метрро ташкил менамояд. Дар канори ғарбии ҳамворӣ
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дашти Мирзочӯл воқеъ гардидааст, ки баландии мутлақи он ба 250-300 метр
мерасад. Қисми Ҷанубу Шарқии дашт ба ҳамвории доманакӯҳи Туркистон
пайваст мешавад. Сатҳи ин ҳамворӣ дар ҳама ҷо як хел нест. Дар ин ҷо
қатортеппаҳои Ӯротеппа, хамии Шаҳристон ва Ӯротеппа ҳамвориро ба
қисмҳо ҷудо кардаанд. Ҳамин тавр релефи қаламрави ноҳия мухталиф буда,
шаклҳои асосии он дорои баландиҳои гуногун мебошад. Чунин фарқияти
баландиву пасти шаклҳои релеф ва мавқеи географии ноҳия боиси ба таври
амудӣ ҷойгир шудани минтақаҳои табиӣ гардидааст. Бинобар он ҳангоми аз
маркази ҳамворӣ ба қуллаи кӯҳҳои Қурама ва Туркистон ҳаракат кардан
қонунан ивазшавии зонаҳои табиии зеринро мушоҳида мекунем: биёбон,
нимбиёбон, даштҳои кӯҳӣ, марғзорҳои субалпӣ ва алпӣ.
Аз ин минтақаҳо дар қаламрави ноҳия минтақаи биёбон, нимбиёбон ва
даштҳои кӯҳӣ масоҳати васеъро дарбар мегиранд. Аз ҷумла, минтақаи
биёбон зери водии дарёи Сир, ҳамвории доманаи кӯҳи Қурама, қаторкӯҳи
Туркистон (то баландии 800 метр) ва даштҳои Мирзочӯлу Далварзинро фаро
гирифтааст. Ин минтақа бо ҳавои гарм ва миқдори ками боришот фарқ
мекунад. Ба ҳисоби миёна дар як сол аз 100 то 240 мм бориш мешавад.
Ҳаракати миёнаи моҳи январ -0,90, -2,40, моҳи июл ба +25, +30,80 баробар аст.
Маҷмӯи ҳарорати мусбӣ 50000, давомнокии рӯзҳои гарм 310-312, рӯзҳои
бесармо 210-215 рӯзро ташкил медиҳад. Хоки минтақа асосан хокистарии
равшан ва хокистарии сиёҳтоб мебошад. Наботот аз эфимерҳо ва растаниҳои
ба хушкӣ тобовар иборатанд. Аз ҳайвонот мор, сангпушт, сусмор,
калтакалос, тазарв, бедона, ҳудҳуд ва ғайра вомехӯранд.
Минтақа аз сарватҳои зеризаминӣ бой мебошад. Дар ҳудуди он
металлҳои ранга, оҳан, ангишт, нафт, газ, намаки ошӣ, оҳаксанг, гипс, ашёи
хом барои истеҳсоли керамзит ва аглоперит, хишти пухта, шиша ва ғайра
тадқиқ карда шуданд. Шароит ва сарватҳои табиии минтақа барои парвариши
пахта, шолӣ, ташкил кардани боғу токзорҳо ва истеҳсоли намуди гуногуни
ашёи хом имконият медиҳад.
Тақрибан аз баландиҳои 1000 м дар соҳили рост, (канори шимолии
ҳамвории доманаи кӯҳи Қурама ва нишебиҳои он), ва 800 метр дар соҳили
чапи дарёи Сир минтақаи биёбонро минтақаҳои камбари нимбиёбон ва васеи
даштҳои кӯҳӣ иваз мекунанд.
Иқлими ин минтақа нисбат ба минтақаи биёбон салқин аст. Маҷмӯи
ҳарорати мусбӣ 4200-46000, давомнокии гармо 200-210 рӯзро ташкил
менамояд. Боришоти солона аз 115 то 300-350 мм тағйир меёбад. Хоки
минтақаро намудҳои гуногуни хоки хокистарранг ташкил мекунанд. Аз
ҷумла, дар даштҳои кӯҳии Исфара хоки хокистарранги равшан, оддӣ дар
Ӯротеппа, хокистарранги сиёҳтоб васеъ паҳн гардидаанд. Наботот дар
мавзеъҳои камбориш сираки нимсаванаги паст буда, дар ҷойҳои сербориш ба
алафҳои хӯшадори қадбаланди нимсаванагӣ табдил меёбад. Ҳайвоноти ин
минтақа аз рӯбоҳ, қашқалдоқ, харгӯш, гург, ҷайра, шонасарак, кабк, зоғ ва
ғайра иборатанд. Сарватҳои зеризаминӣ асосан аз ашёи сохтмонӣ иборатанд.
Шароити хоку иқлими ноҳия ба парвариши зироатҳои лалмӣ (ғалладона,
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зағир ва ток) имконият медиҳад. Дар қисми поёнии минтақа пахтаи тезпазак
парвариш кардан мумкин аст.
Обҳои дохилии ноҳияро шабакаи дарёҳо, обанборҳо ва обҳои
зеризаминӣ ташкил менамоянд. Дарёҳои калонтарини ноҳия Сир, Исфара,
Исфана, Хоҷабоқирғон ва Оқсӯ ба ҳисоб мераванд. Ғайр аз дарёи Исфара
боқимондаи онҳо оби худро берун аз марзи ҷумҳурӣ мегиранд. Оби дарёҳо
пурра барои обёрӣ сарф мегардад. Бинобар он ба дарёи Сир мунтазам рафта
намерасанд. Дарёҳое. ки аз нишебиҳои Ҷанубу Шарқии кӯҳи Қурамос ҷорӣ
мешаванд, (Кадак, Коксар, Ошоба, Гудас, Бобои об, Оқтош, Сарвак ва ғайра)
аз сабаби камоб буданашон аз ҳамвории доманаи он берун ҷорӣ намешаванд.
Дарёи Бурган ва Басманда, ки аз нишебиҳои қаторкӯҳи Туркистон ҷорӣ
мешаванд, баробари аз тангиҳои қаторкӯҳи Туркистон баромадан оби онҳо
низ ба обёрӣ сарф гардида, аз ҳамвории доманакӯҳи Туркистон берун
намеоянд.
Барои захира кардани об ва истифодаи оқилонаи он дар дарёи Сир дар
назди НБО-и Қайроқум ва Фарҳод обанборҳо сохтанд. Аз онҳо ба воситаи
наҳри худҷоришаванда, (наҳри Дилварзин), ва обкашакҳои сунъӣ заминҳои
ноҳияҳои Хуҷанд, Ашт, Масчоҳ, Зафаробод, Ҷаббор Расулов обшоркарда
шуданд. Чунин обанбор дар Катасой (Ӯротеппа) низ сохта шудааст. Оби он
заминҳои хамидаи Ӯротеппаро обёрӣ менамояд. Кӯлҳо дар қаламрави ноҳия
зиёд нестанд, дар инҷо фақат кӯли Оқсукон воқеъ гардидааст. Оби он шӯр
буда, тобистон хушк мешавад. Аз он намак ва лойқаи табобатӣ истеҳсол
мекунанд. Дар баъзе мавзеъҳои ноҳия обҳои зеризаминӣ муайян карда
шуданд. Қисми онҳо барои обёрӣ ва нӯшокӣ истифода мешаванд.
Ҳамин тавр, шароити мусоиди табиӣ, мавҷуд будани сарватҳои
гуногуни табиӣ, мавқеи мувофиқи географӣ - иқтисодӣ (наздик будан ба
ноҳияҳои инкишофёфтаи Ӯзбекистон ва Қирғизистон, пайваст будан бо
шабакаи роҳҳои оҳан ва мошингарди Осиёи Марказӣ), на фақат дар замони
мо, балки аз қадим барои фаъолияти гуногуни хоҷагӣ имконият фароҳам
оварда буд.
Давраҳои ташаккули хоҷагӣ. Зимни истифодаи шароити мусоиди
табиӣ ва мавқеи мувофиқи географӣ-иқтисодӣ хоҷагии ноҳия давоми асрҳо
ташаккул ёфтааст. Аз давраҳои қадим зимни истифодаи обу замин аҳолӣ дар
водиҳои Исфара, Хуҷанд, Ӯротеппа зич маскун шуда буд. Ба ин нафақат
истифодаи обу замини ноҳия, инчунин дар сари роҳи савдо воқеъ гардидани
он мусоидат кардааст. Аз қаламрави ноҳия роҳе мегузашт, ки тавассути он
Хитой бо давлатҳои Шарқи наздик ва Аврупо додугирифт мекард. Он дар
таърихи робитаҳои ҷаҳонӣ ҳамчун «Роҳи абрешим» маъруф аст. Пайвастагии
бевосита ба ин роҳ пешрафти иқтисодиёти он такон дод. Шаҳрҳое, ки дар
самти роҳ ҷойгир шуда буданд, (Исфара, Конибодом, Хуҷанд ва
Истаравшан), ба марказҳои тиҷоратӣ, косибӣ ва ҳунармандӣ табдил ёфтанд.
Дар мавзеъҳои атрофи шаҳрҳо, деҳаҳои атрофу доманаи кӯҳҳо зироаткорӣ ва
чорводорӣ инкишоф ёфтанд.
Маҳсулоти косибон ва ҳунармандон берун аз марзи ноҳия шӯҳрат
пайдо кард. Қатъи назар, аз ин хоҷагии ноҳия шакли натуралӣ дошт. Аммо
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баъди тасарруф кардани Руссия дар нимаи асри гузашта ва ба ҳайати худ
ҳамроҳ намудани водии Фарғона хоҷагии ноҳия тағйир ёфт. Хусусан баъди
сохтани роҳи оҳан (с.1987) ҷараён вусъат гирифт. Пеш аз ҳама пахтакорӣ,
боғу токпарварӣ ва кирмакпарварӣ ба соҳаҳои моли кишоварзӣ табдил
ёфтанд. Дар асоси коркарди ашёи хоми соҳаҳои мазкур ва истеҳсоли ангишт
ва нефт аввалин корхонаҳои начандон калони саноатӣ сохта шуданд, ки ба
сармоядорони русу хориҷӣ ва маҳаллӣ тааллуқ доштанд. Ин ба
махсусгардонии соҳаҳои хоҷагии ноҳия замина гузошт. Хоҷагиҳои ба роҳи
оҳан наздик бештар махсус гардонида шуданд. Аз ҳамин сабаб дар қисми
ғарбии ноҳия, дар таркиби замини кишт - кишти пахта бартарӣ пайдо кард.
Дар заминҳои назди водии Сир ба ивази токзорҳое, ки аз сармои
баҳорӣ зарар медиданд, боғҳои зардолу бунёд намуданд. Ҳамвориҳои
доманакӯҳро ба токзор табдил доданд. Дар натиҷа ҳиссаи маҳсулоти моли ин
соҳаҳо афзун гардид. Ин буд, ки соли 1907 водии Фарғона (ноҳия дар қисми
ғарбии он воқеъ гардидааст), 70 фоизи пахтаи кишвари Туркистонро
истеҳсол намуд. Як уезди Хуҷанд тақрибан зиёда аз чор ҳиссаи меваи хушки
аз Туркистон хориҷшавандаро медод.
Сохтани заводи тухми кирмакпарварӣ ба пешрафти соҳаи кирмпарварӣ
такон дод. Зимни истеҳсоли пила дар Хуҷанд (ғайр аз заводи тухмпарварӣ)
корхонаи пиллахушккунӣ сохта шуд. Дар ин замина соли 1867 савдогари рус
Хлудов аввалин шуда, дар Хуҷанд фабрикаи калоба бино кард. Дертар соли
1873 фабрикаи нави калоба сохта шуд. Барои истеҳсоли нахи пахта заводҳои
пахтатозакунӣ ба кор шурӯ намуданд, ки аз соли 1901 то соли 1909 миқдори
онҳо ба 8-то расид. Зимни чигити заводҳои пахтатозакунӣ дар Хуҷанд ва
Конибодом заводи начандон калони равғанкашӣ кор мекарданд. Аз ангуре,
ки дар ноҳия истеҳсол карда мешуд, халқи маҳаллӣ асосан мавиз тайёр
мекарданд. Дар аввалҳои асри XX сармоядорони рус дар Хучанд ва Ӯротеппа
заводҳои винобарорӣ сохтанд, ки як қисми ангури ноҳияро истифода
мебурданд.
Барои коркарди пӯст дар Истаравшан ва Хуҷанд заводи пӯсткоркунӣ
амал мекард. Дар асоси истифодаи реги шишабоб ва гили ба оташ тобовар
дар наздикии Хуҷанд заводи шиша дар Истаравшан заводи хишт, (2-то),
сохта шуданд. Дар ин давра инчунин истеҳсоли ангишти Шӯроб, нафти Ким,
озокерити Селроҳа ва намаки Қамишқӯрғон ба роҳ монда шуданд. Ҷамъияти
саҳҳомии Белгия дар асоси маъдани миси Консой, Турганқулсой ва Навкат
ду фабрика сохт. Ҳамаи корхонаҳои дар ин давра сохташуда хело хурд ва бад
муҷаҳҳаз буданд. Бештари онҳо ба коркарди аввалини ашёи хом нигаронида
шуда буданд. Зеро Россия ва сармоядорони хориҷӣ Осиёи Миёна, аз ҷумла
Шимоли Тоҷикистонро ҳамчун манбаъи ашёи хом, қувваи кории арзон ва
макони фурӯши молҳои саноатии худ медонистанд. Бинобар он дар ноҳия
корхонаҳои маҳсулоти тайёр бароранда намесохтанд. Қатъи назар аз ин
махсусгардонии баъзе соҳаҳои кишоварзӣ ба миён омада, корхонаҳои хурди
саноатӣ коркарди аввалини ашёи хом ва истеҳсоли баъзе намудҳои сарватҳои
зеризаминӣ ба раванди минбаъдаи хоҷагии ноҳия асос гузошт, ки дар замони
Ҳукумати Шӯравӣ, пурра такмил ва инкишоф ёфтанд.
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Ба заминаи табиӣ дар ноҳия пеш аз ҳама сарватҳои таъиноти
бисёрҷабҳа: об ва замин дохил мешаванд, ки онҳо ба мақсадҳои гуногун
истифода мегарданд. Манбаи оби ноҳия оби дарёҳо ва обҳои зеризаминӣ ба
ҳисоб мераванд. Дарёи Сир, ки сарҳадгузар мебошад, ноҳия аз оби он пурра
истифода бурда наметавонад. Оби ҷоришавандаи он дар ҳудуди ноҳия 17,6
миллиард м3 ташкил мекунад, вале танҳо ноҳия 4 миллиард м3 об истифода
мебарад. Боқимондаи он барои обиёрии Ӯзбекистон, Қазоқистон ва нигоҳ
доштани сатҳи оби баҳри Арал сарф мешавад. Аз шохобҳои рости дарёи Сир
дарёи Исфара, (сарфи оби он дар моҳи июл ва август 112,4 м3/сония) ва
Хоҷабоқирғон, (сарфи об дар моҳи июл ва август 16,5 м3/сония), нисбатан
серобанд. Оби онҳо ба дарёи Сир нарасида пурра истифода мешаванд.
Дарёҳҳои Бюроган, ки аз қаторкӯҳи Туркистон об мегирад, нисбатан
камоб аст. Сарфи миёнаи об дар дарёи Бюрогон ба ҳисоби миёна 4,8
м3/сонияро ташкил медиҳад. Дигар дарёҳо ва дарёчаҳо камоб буда, мавзеъҳои
начандон калонро истифода мебаранд.
Дар шароити ноҳия (камии об дар баъзе музофотҳо ва ба нӯшидан
мувофиқ набудани оби баъзе дарёҳо), обҳои зеризаминӣ аҳамияти зиёд касб
мекунанд. Онҳо ба мақсади аҳолӣ корхонаҳои саноатӣ, ва кишоварзиро аз об
таъмин кардан истифода мешаванд. Дар водии дарёи Сир захираи он 3,7
м3/сонияро ташкил мекунад. Ҳоло дар ноҳия 750 чоҳи обкаш амал мекунад.
Пуриқтидортарини онҳо Деҳмой (иқтидораш 1,8 м3/сония), ва Самғор (1,5
м3/сония) мебошад. Дар доманаи кӯҳҳо ва силсилаи адирҳо обҳои зеризаминӣ
ба сатҳи замин баромада, миқдори зиёди чашмаҳоро ташкил медиҳанд.
Миқдори умумии заминҳои ноҳия бештар аз 1,9 млн. гектар аст. Аз он
215,1 хазор гектар ба заминҳои обӣ ва 120 ҳазор гектар ба заминҳои озоди
обёришаванда рост меояд. Зиёда аз 65 %-и фонди заминро чарогоҳ ташкил
менамояд. Заминро ҳамчун сарватҳои таъминоти бисёрҷабҳа дар ҳама
соҳаҳои хоҷагӣ истифода мебаранд.
Ноҳия аз сарватҳои барқарорнашаванда бой аст. Пеш аз ҳама ноҳия аз
ҷиҳати захираи металлҳои ранга на фақат дар ҷумҳурӣ, балки дар байни
ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ мавқеи муҳим дорад. Конҳои он дар кӯҳҳои
Қурама ва Муғул ёфт шуданд. Маъдани ин конҳо комплексӣ мебошад. Дар
таркиби он руҳ, сурб, волфрам, мис, молибден ва металлҳои нодир пайваста
вомехӯранд. Ғайр аз ин дар ин мавзеъ захираи маъдани оҳан кашф шудааст
(60 млн. тон), ки таркибаш висмут дорад. Миқдори оҳан дар маъдан 40 %-ро
ташкил мекунад, ки он барои истеҳсоли чӯян ва пӯлод ба кор меравад. Аз
ашёи хоми саноати кимиёвӣ захираи калони оҳаксанг ва намаки ошӣ мавчуд
аст.
Ғайр аз ин дар ноҳия 12,1 % захираи ангишт, қариб 20 % нафти
ҷумҳурӣ, 60,7 % оҳаксанг (барои истеҳсоли оҳак), 50 % омехтаи қуму рег ва
ғайра вуҷуд дорад.
Қаламрави ноҳия дорои шабакаи васеи роҳҳои алоқа аст. Он асосан аз
роҳҳои мошингард ва оҳан иборат аст. Дарозии умумии шабакаи роҳҳои
автомобилгард 3072 километрро ташкил мекунад. Аз ин 2174 километр бо
асфалту битон рӯкаш карда шудаанд. Роҳҳои автомобилгард на фақат
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қисмҳои алоҳидаи ноҳияро, инчунин онро бо қисми ҷанубии ҷумҳурӣ (роҳи
Хуҷанд-Айнӣ-Душанбе) бо ҳам мепайвандад. Роҳи оҳани ноҳия як қитъаи
роҳи оҳани Андиҷон-Маскав мебошад. Дарозии ин қитъа 163 километр аст.
Вай аҳамияти байнидавлатӣ дорад. Ба воситаи он интиқолоти Қирғизистон ва
қисми Фарғонагии Узбекистон низ ба амал бароварда мешавад.
Аҳамияти ин роҳ боз дар он аст, ки равобити иқтисодиву истеҳсолии
ноҳияро бо ноҳияҳои бурунмарзӣ такмил мебахшад ва ягона роҳи заминии
баромад ба хориҷа мебошад.
Аҳолӣ ва захираҳои меҳнатӣ. Тоҷикистони Шимолӣ 11,5 %-и
қаламрави ҷумҳуриро дар бар гирифта, дар он 31,3% аҳолии Тоҷикистон
зиндагӣ мекунад. Зичии миёнаи аҳолӣ дар як километри мураббаъ 85,5
нафарро ташкил менамояд. Дар ин мавзеъҳое, ки саноат ва кишоварзӣ
тараққӣ кардааст, ба ҳар як километри мураббаъ 150-200 нафар рост меояд.
Аз миқдори умумии аҳолӣ 36,3 %-и он дар шаҳрҳо ва 63,7 %-аш дар деҳот
зиндагӣ мекунанд.
Барои ноҳия афзоиши баланди аҳолӣ хос мебошад. Аз ин ҳисоб ва аз
ҳисоби муҳоҷирати байни ноҳиявӣ миқдори захираҳои меҳнатӣ мунтазам
меафзояд. Ин талаботи хоҷагии халқи ноҳияро пурра таъмин менамояд.
Аммо солҳои охир аз сабаби фалаҷ шудани иқтисодиёт ва маҳдуд будани
имконияти васеъ намудани заминҳои обӣ сафи бекорон зиёд гардиданд. Дар
ноҳияҳои навташкил, ки аз сабаби норасоии захираҳои меҳнатӣ (Кӯҳистони
Мастчоҳ ва Зафаробод), ба он ҷо аҳолии Масчоҳи кӯҳӣ ва Яғнобро муҳоҷир
карда буданд, як қисми аҳолӣ аз сабаби камии замини кишт ба зодгоҳи
деринаи худ баргаштанд. Аммо ин масъалаи ба кор таъмин намудани аҳолии
бекори ноҳияро пурра ҳал карда наметавонад. Барои пурра ба кор таъмин
кардани аҳолӣ даставвал корхонаҳои саноатии мавҷуда ва хоҷагиҳои деҳот
бояд бо тамоми иқтидорашон ба кор андохта шаванд.
Дар саноат ва кишоварзӣ соҳаи истеҳсолоти меҳнатталабро инкишоф
додан зарур аст. Барои ташкил кардани корхонаҳои хурди шахсӣ ва эҳё
намудани косибӣ ва ҳунармандӣ шароит фароҳам оварда, миқдори корхона
ва муассисаҳои хизматрасонро зиёд намудан лозим меояд.
Комплекси
хоҷагии
халқ.
Тоҷикистони
Шимолӣ
бахши
тараққикардаи ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. Ин ҷо зимни истифодаи заминаи
табиӣ ва иқтисодии мавҷуда комплекси ягонагии минтақавию истеҳсолӣ
ташаккул ва инкишоф ёфтааст. Дар таркиби он мавқеи асосиро саноат ва
кишоварзӣ ишғол менамоянд. Ин соҳаҳо 36,4 % маҳсулоти саноат ва 26 %
маҳсулоти кишоварзии ҷумҳуриро медиҳанд. Саноати ноҳия асосан ба
коркарди ашёи хоми кишоварзӣ ва истеҳсоли сарватҳои зеризаминӣ
нигаронида шудааст. Он соҳаҳои саноат, ки дар ин замина ташкил ва
инкишоф ёфтанд, соҳаҳои махсусгардонидаи саноат ба ҳисоб мераванд. Ба он
соҳаҳои моҳутӣ (қолинбофӣ ва рӯймолбофӣ), шоҳибофӣ, трикотажӣ,
дӯзандагӣ, ордкашӣ, консервбарорӣ (аз мева, сабзавот), сӯзишворӣ ва
металлургияи ранга дохил мешаванд. Ба саҳми ин соҳаҳо 63 фоизи маҳсулоти
умумии саноат рост меояд.
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Дар саноат зимни коркарди ашёи хоми якхела бо ҳам вобастагӣ
(тобеият) ва бо ҳам пайвастагии корхонаҳои саноатӣ ба амал меояд, ки онро
сиклҳо ё гардишҳои истеҳсолӣ меноманд. Дар асоси чунин алоқамандӣ дар
ноҳия сето сикли истеҳсолӣ ташаккул ёфтанд, ки асос ва мағзи комплекси
минтақавию истеҳсолии Тоҷикистони Шимолиро ташкил менамоянд. Ва
онҳо иборатанд аз сиклҳои кишоварзӣ-саноатӣ, металлургияи ранга ва
индустралию сохтмон.
Энергетика. Дар ҳудуди ноҳия кони ангишти сиёҳтоби Шӯроб воқеъ
аст. Дар он ҳамагӣ 25 қабати ангиштдиҳанда мавҷуд аст. Ғафсии умумии
онҳо 35 метрро ташкил менамояд. Дар замони Ҳокимияти Шӯравӣ дар як сол
600 ҳазор тонна ангишт истеҳсол мешуд, ки ҳоло хело кам ҳамагӣ 40-50
ҳазор тонна. Онро асосан дар худи ноҳия ва роҳи оҳани Осиёи Марказӣ
истифода мебаранд.
Нафти қаламрави ноҳия ҳанӯз дар аввалҳои асри XX тадқиқ шуда буд.
Конҳои асосии он дар Конибодом ва Исфара ҷойгир шудааст. То солҳои
наздик дар ин ҷо нафт фақат аз кони КИМ истеҳсол карда мешуд. Ҳоло дар
наздикии ш. Конибодом конҳои нав кушоданд: Конибодом, Конибодоми
Шимолӣ, Работ, Айретан, Ниёзбек, Маданият, Маҳрам. Дар кони Конибодом,
Ниёзбек ва Маданият ҳамроҳи нафт, газ низ истеҳсол карда мешавад. Газе, ки
аз ин конҳо истеҳсол мекунанд, дар як шабонарӯз ҳамагӣ 800 метри мукаабро
ташкил мекунад, ки ин талаботи ноҳияро аз газ таъмин карда наметавонад.
Манбаъи асосии истеҳсоли энергияи барқӣ НБО-и Қайроқум мебошад.
Иқтидори он ба 126 ҳазор кВт баробар аст. Вай қисми таркибии системаи
энергетикии Тошкенти Ҷумҳурии Узбекистон ба ҳисоб меравад. Ба воситаи
зерстансияи Куйлюк бо хатти барқии 220 кв қувва дошта, бо системаи
энергетикии Тошкент, ва бо хатти барқии 110 кв қувва дошта, бо системаи
энергетикии Фарғона пайваст шудааст. Дар айни замон иқтидори мавчудаи
НБО-и Қайроқум талаботи рӯзафзуни хоҷагии халқи ноҳияро пурра таъмин
карда наметавонад. Ноҳия дар гузашта камбудии қувваи барқро ба воситаи
системаи энергетикии ягона аз Узбекистон мегирифт, аҳолӣ соҳаҳои ғайри
истеҳсолӣ ва зинаҳои сиклҳои истеҳсолии дар ноҳия амалкунандаро аз барқ
таъмин менамуд. Ҳоло ин алоқаи энергетикӣ тавассути созишномаи байни
давлатӣ амал мекунад.
Сикли кишоварзию саноатӣ. Асоси ин сиклро сарватҳои обу замин
ташкил менамояд ва зимни он кишоварзии ноҳия инкишоф ёфтааст. Замини
қобили истифода 42,8% қаламрави ноҳияро ташкил мекунад. Ба замини кишт
ва дарахтони дастпарвар (боғу токзорҳо), 32,7 %-и замини ноҳия рост меояд.
Қариб ҳамаи боғу токзорҳо ва 20,1 %-и замини кишт обист. Ҳиссаи асосии
замини кишт ба кишти пахта, ғалла ва хӯроки чорво рост меояд. Бояд
хотирнишон намуд, ки дар кишоварзии ноҳия шароит барои тарақкиёти
зироаткорӣ ва чорводорӣ як хел нест. Барои инкишофи чорводорӣ нисбат ба
зироаткорӣ имконияти калон вуҷуд надорад. Бинобар он дар таркиби
маҳсулоти умумии кишоварзӣ ҷойи аввалро зироат ишғол менамояд.
Дар айни замон ноҳия қариб 1/5 ҳиссаи пахта, 50 фоизи меваю ангур ва
30 фоизи гӯшти ҷумҳуриро истеҳсол менамояд. Пахтакорӣ, боғу токпарварӣ
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ва кирмакпарварӣ соҳаҳои махсусгардонидаи кишоварзии ноҳия ба ҳисоб
мераванд.
Зимни ашёи хоми ин соҳаҳо ва чорводорӣ корхонаҳои
сикли
кишоварзию саноатӣ кор мекунанд. Ин сикл ба ду шоха ҷудо мешавад:
саноати кишоварзӣ ва саноатию кишоварзию гидромелиоративӣ. Ин шохаҳо
қатъи назар аз баъзе фарқияташон дар байни худ як умумият доранд. Яъне
ҳардуи онҳо дар асоси маводи кишоварзӣ кор мекунанд. Вале корхонаҳои
онҳо маҳсулоти гуногуни кишоварзиро бо технологияи (тарзи коркард)
мухталиф кор мекунанд. Бинобар он шохаҳои сикли кишоварзию саноатӣ ба
якчанд зерсиклҳо ҷудо мешаванд. Аз ҷумла, шохаи саноатию кишоварзӣ ба
зерсикли гӯсфандпарварӣ ва чорвои шохдори калон ҷудо мешавад. Зинаи
аввалини ин зершохаҳои сикли саноатию кишоварзӣ дар чарогоҳ, фермаҳо,
иттиҳодияҳои байни хоҷагӣ ва ғайра вусъат мегирад. Зинаи дуюми он
коркарди гӯшт ва ширро дарбар мегирад, ки дар шохаҳои ноҳия - Хуҷанд,
Исфара ва Истаравшан ҷойгир шудаанд. Онҳо маҳсулоти тайёри ширу гӯшт
истеҳсол мекунанд, ки бевосита дар ноҳия истеъмол карда мешавад.
Шохаи кишоварзию саноатию гидромелиоративӣ зерсиклҳои коркарди
пахта, пила, шолӣ, ордкашӣ, мева, ангур ва сабзавот ҷудо мешавад.
Корхонаҳои ин зерсиклҳо дар каламрави ноҳия ҷойгир шуданд.
Дар байни ин зерсиклҳо, зерсикли парвариш ва коркарди пилла ҷойи
муҳимро ишғол мекунад. Зинаи якуми он заводи тухми кирмакпарварӣ (дар
Хуҷанд), зинаи дуюм дар колхоз ва совхозҳо (парвариши кирмак), сурат
мегирад. Ресидан, калова кардан, бофтан, рангубор кардани матоъҳои
абрешими дар комбинати шоҳии Хуҷанд ва корхонаи атласбофӣ ба амал
меояд.
Зерсикли коркарди пахта парвариш ва коркарди онро дар бар мегирад.
Зинаи якуми онро пахтакорӣ ва парвариши пахта (дар колхозу совхозҳо),
ташкил менамояд. Зинаи дуюм, аз нуқтаҳои қабули пахта иборат буда, дар
наздикии хоҷагиҳои пахтакор ҷойгир шудаанд. Зинаи сеюм аз заводҳои пахта
(заводи Ғафуров, Конибодом, Нов, Пролетар) ва ғайра иборатанд. Зинаи
чорум ресидан, калоба кардан ва бофтани матои сафедро дар бар мегирад, ки
дар фабрикаи калобаресии Конибодом, Хуҷанд сурат мегирад. Дар ин
зерсикл чигит ҳамчун маводи тухмӣ дар хоҷагиҳои пахтакор ва ашёи хом
барои истеҳсоли равған (заводи Конибодом) истифода бурда мешавад. Зинаи
охирини зерсикли коркарди пила ва пахта дар фабрикаҳои дӯзандагӣ ба охир
мерасад. Зерсикли коркарди пашм, комбинати қолинбофӣ Қайроқум ва
фабрикаи рӯймолбофии Хуҷандро дар бар мегирад.
Бо усули сикли истеҳсолӣ ташкил намудани истеҳсоли маҳсулоти
кишоварзӣ ва коркарди он бартарии калони иқтисодӣ дорад: якум, масофаи
боркашониро кӯтоҳ менамояд; дуюм, ба вайрон шудани маҳсулот (мева,
сабзавот) роҳ намедиҳад; сеюм, захираҳои меҳнатӣ бештар ба кор ҷалб карда
мешавад.
Сикли металлургияи ранга. Ин сикли истеҳсолии нопурра буда,
истихроҷи маъдани тасфон филизоти ранга, нармкунӣ ва онҳоро дарбар
мегирад. Корхонаҳои он дар Адрасмон, Консой, Табошар, Олтинтопган ва
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Чоруқдарон воқеъ гардиданд. Онҳо консертрати рӯҳ, қӯрғошим, мисс,
волфрам, висмут, аз металлҳои нодир хокаи тилло, нуқра ва ғайра истеҳсол
менамоянд. Ғайр аз хокаи тилло боқимондаи он ба фурӯш бароварда
мешавад. Ба сабаби набудани зинаи (корхонаҳои) ба металли тайёр табдил
додани хокаи филизоти ранга ин сикл нопурра мебошад.
Сикли саноатию сохтмон. Ин сикл аз як тараф ба саноат, аз тарафи
дигар ба сохтмон мутобиат дорад. Ин сикл ба заминаи васеи ашёи хоми
табиӣ такя менамояд ва аз се зина иборат аст: истихроҷи ашёи хом,
истеҳсоли масуноти сохтмон ва сохтмони объектҳо. Ҷиҳати хоси ин сикл аз
он иборат аст, ки заводҳои истеҳсоли масуноти сохтмон дар назди манбаъҳои
ашёи хом ҷой гирифтаанд. Аммо барои истеҳсоли масуноти сохтмон
миқдори зиёди ашёи хом, об, барқ ва сӯзишворӣ сарф мешавад. Корхонаҳои
сикл дар Исфара, Қайроқум, Хуҷанд, Расулов ва Истаравшан мавҷуданд.
Онҳо таҷҳизоти оҳану бетон, тахтабетонҳои деворӣ, рӯёпӯши оҳану бетонӣ
каналҳо, хишт, ранг, ашёи пардозӣ (аз конгломерат) ва ғайра истеҳсол
менамоянд.
Равияҳои инкишофи минбаъдаи хоҷагӣ. Хоҷагии халқи ноҳия
минбаъд бо раванди беҳтар намудани махсусгардонӣ ва муштараконии
истеҳсолот ва зиёд намудани ҳиссаи он дар тақсимоти минтақавии меҳнат
инкишоф меёбад. Ин масъала ба истеҳсолот ҷалб намудани сарватҳои нави
табиӣ, захираҳои меҳнатии озод, техника ва технологияи муосирро талаб
менамояд. Пеш аз ҳама васеъ намудани захираи ашёи хом, такмил додани
техника ва технологияи корхонаҳои металлургияи ранга истихроҷи маъдан ва
тасфияи хокаи рӯҳу қӯрғошим, волфраму молибден васеъ карда мешавад.
Баъди бо системаи барқии Тоҷикистони Шимолӣ, бо истифодаи ғузапоя,
партови заводҳои пахта, намаку оҳаксанг, маъдани оҳан истеҳсоли қоғаз,
спирт, хамирмояи хӯроки чорво, сода, моддаҳои хлорӣ, семент ва истеҳсоли
пӯлодгудозиро ба роҳ мондан мумкин аст. мавқеи ноҳия дар сари роҳи оҳан,
наздикӣ ба заводҳои металлургии давлатҳои ҳамсоя имконият медиҳад, ки
мошинсозии камметалл, вале меҳнатталабро ташкил намоем; дар заминаи
кони қуми кварсии Қӯрғонча истеҳсоли намудҳои шишаи сохтмониро ба роҳ
мондан мумкин аст.
Дар соҳаи саноати сабук зимни истифодаи пахтаи маҳаллӣ дар Исфара,
Конибодом, Спитамен фабрикаҳои истеҳсоли матои сафед, дар Хуҷанд
сохтани фабрикаи рангрезӣ ба мақсад мувофиқ аст. Барои таъмин кардани
аҳолии ноҳия ва ҷумҳурӣ бо либоси дӯхта ташкили иттиҳодияҳои дӯзандагӣ
дар Исфараву Конибодом аз аҳамият холӣ нест. Баробари афзудани ашёи хом
комбинати равғани Конибодом, заводи шир ва комбинати гӯшти Хуҷанд бояд
васеъ карда шавад.
Вусъати заминҳои обёришаванда дар ноҳияҳои Ғончӣ, Шаҳристон,
зарурати тавассути тунел ба Тоҷикистони Шимолӣ равон кардани қисмате аз
оби дарёи Зарафшонро пеш мегузорад.
Ноҳияи иқтисодии Зарафшон. Ин ноҳия мавқеи иқтисодӣ-географии
ба худ хос дорад. Қаламрави онро аз Шимол қаторкӯҳи Туркистон, аз Ҷануб
қаторкӯҳҳои Зарафшону Ҳисор иҳота карданд. Бо ноҳияҳои инкишофёфтаи
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саноатию кишоварзии ҷумҳурӣ - Тоҷикистони Шимолӣ ва Ҳисор ба воситаи
роҳи автомобилгарди ағбаҳои Шаҳристон ва Анзоб алоқаи иқтисодӣ дорад.
Аммо ин алоқа мунтазам набуда, аз моҳи октябр то моҳи май дар он ҳаракати
нақлиёт қатъ мегардад. Дар Шарқ тамоман баромад надорад. Фақат мутавозӣ
бо дарёи Зарафшон аз Шарқ ба Ғарб роҳи автомобилии Айнӣ-Панҷакент тӯл
кашидааст, ки қаламрави ноҳияро бо истгоҳи роҳи оҳани Самарқанд пайваст
мекунад. Ин ягона роҳест, ки ноҳия бо Тоҷикистони Шимолию Ҷанубӣ
робитаи иқтисодии мунтазам карда метавонад. Чунин мавқеи иқтисодӣгеографӣ ва шароити табиӣ ба таърихи ташаккул ва инкишофи хоҷагӣ,
махсусгардонии истеҳсолот, истифодаи сарватҳои табиӣ, ҷойгирии аҳолӣ
таъсири зиёд расонидааст.
Шароит ва сарватҳои табиӣ. Шароити табиии ноҳия вобаста ба
мавқеи табиӣ-географӣ ва гуногунии релеф мухталиф мебошад. Канори
Шимолӣ ва Ҷанубии ноҳияро қаторкӯҳҳои Туркистон ва Ҳисор маҳдуд
кардаанд, ки баландии онҳо дар Ғарб мақрибан 3000 м, дар Шарқ аз 4000 м
баландтар мебошад. Дар байни ин қаторкӯҳҳо мутавозӣ қаторкӯҳи Зарафшон
тӯл кашидааст, ки аз Шарқ ба самти Ғарб то рафт паст мешавад.
Дар байни қаторкӯҳҳо, водӣ ва дараҳои миқёсашон гуногун ҷойгир
шудаанд. Калонтарини он водии Зарафшон мебошад. Вай аз самти Ғарб ба
Шарқ аз 900 метр то 250 метр баланд мешавад. Онро дарёи Зарафшон ба ду
ҷудо мекунад. Дар ибтидо водӣ аз 1 то 3 километр дар наздикии Панҷакент аз
12 то 20 километр паҳно дорад.
Дар байни қаторкӯҳи Ҳисор ва Зарафшон, дар баландии 2000-3000
метр водии Яғноб воқеъ гардидааст. Қаторкӯҳи Зарафшон онро аз водии
Зарафшон ҷудо мекунад. Дарёҳҳои Фон, Киштӯд ва Моғиён (аз ҷануб ба
шимол), қаторкӯҳи Зарафшонро бурида, дараҳои тангро ҳосил намудаанд.
Ҳамаи он дараҳо мувофиқан номи дарёҳоро гирифтаанд.
Террасаҳои (суфаҳои) водии Зарафшон дар баландиҳои гуногун
ҷойгиранд. Аз ҳама қадимтарини он нисбат ба сатҳи дарёи Зарафшон дар
баландии 600 метр воқеъ гардидааст. Суфаҳои соҳили чапи он нисбатан
васеъ буда, ба доманакӯҳи Шимолии қаторкӯҳи Зарафшон пайваст мешаванд.
Дар суфаҳо заминҳои кишт, боғҳо, деҳаҳо, роҳҳои автомобилгард, наҳрҳои
сунъӣ ҷойгир шудаанд. Як қисми деҳаҳо дар водии дарёи Фон, Киштуд,
Моғиён ва нишебиҳои кӯҳ ҷой доранд. Дар шохоби дарёҳои Фон ва Яғноб
онҳо дар баландиҳои 3000 м, дар шохоби дарёи Кишту Ворӯ дар баландиҳои
1000-1500 метр ҷойгир шудаанд. Баъзе деҳаҳои баландкӯҳ (Артуч, Дарғ,
Ворӯ) нисбатан калон мебошанд. Қатъи назар, аз обшор кардани заминҳои
хушки водии Зарафшон на ҳамаи аҳолии ин деҳаҳо зодгоҳи гузаштагони
худро тарк карданд. Қисме ба деҳаҳои худ роҳи автомобил ва хатти барқ
гузаронда, то ҳол мероси гузаштагони худро пос медоранд. Касбу ҳунари
аҷдодони худро зимни васоит ва олоти навин инкишоф медиҳанд.
Водии Зарфшонро дар адабиёти географӣ кӯҳистон ҳам меноманд.
Қатъи назар, аз кӯҳсор будани он дар ин ҷо аз давраҳои қадим на фақат дар
ҳамвории Панҷакент, инчунин дар дараҳои танги он аҳолӣ маскун шуда буд.
Дараҳо аҳолии ин диёрро борҳо аз аҷнабиҳо наҷот додааст. Бинобар он
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қисман урфу одат, тарзи зиндагӣ, маданият, забони қадими мо то имрӯз боқӣ
мондааст. Инро дар водии Яғноб мушоҳида менамоем. Аҳолии ин сарзамин
бо забони суғдӣ ва забони ҳозираи тоҷикӣ гуфтугӯ мекунанд. Ҳоло яғнобиҳо
забони суғдиро ҳам меомӯзанд.
Заминаи табиӣ ва иқтисодии хоҷагӣ. Ноҳия барои инкишоф додани
хоҷагии бисёрсоҳавӣ имконияти калон дорад. Дар айни замон аз 16,8 ҳазор
гектар замини обии мавҷуда ҳамагӣ 14,9 ҳазор гектараш истифода бурда
мешавад. Масоҳати заминҳои обёришаванда 25,1 ҳазор гектарро ташкил
медиҳад. Аз ин ҳисоб, 8,3 ҳазор гектар фонди озоди обёришаванда мебошад.
Захираи оби дарёи Зарафшон имконият медиҳад, ки он заминҳоро пурра
обёрӣ кунанд.
Ба ҳисоби миёна миқдори обе, ки дар давоми сол бо маҷрои дарё ҷорӣ
мешавад, 5 миллиард м3 ташкил менамояд. Ҳоло ба мақсади обёрӣ ҳамагӣ 0,2
миллиард м3 истифода мебаранд. Агар ҳамаи заминҳои барои обёрӣ
пешбинишуда обёрӣ карда шаванд, дар он сурат сарфи об то 0,3 миллиард
метри мукааб зиёд мешавад. Аз ҳисоби заминҳои нав масоҳати боғу токзорҳо
меафзояд ва барои дар заминҳои обӣ парвариш кардани хӯроки чорво
имконият медиҳад.
Зери замини ноҳия аз маъдан бой мебошад. Дар байни онҳо конҳои
металлҳои ранга, нодир ва ангишт аҳамияти саноатӣ доранд. Захираи асосии
сурма ва симоб дар конҳои Ҷиҷикрӯд, Шингу Моғиён воқеъ гардидааст. Аз
ҷиҳати захираи умумии сурма ва симоб ноҳия дар собиқ СССР яке аз ҷойҳои
аввалро ишғол мекард. Дар мавзеи Мушистон, Тагобикул-Кумарх дар якчанд
ҷой зоҳираи қалъагӣ мушоҳида карда шудааст. Дар байни онҳо кони Кумар
ба кор кардан мувофиқ мебошад. Конҳои марги муш, тилло дар Сармад ва
Таррор кашф шуданд, ки дорои ахамияти саноатӣ мебошанд. Дар қаторкӯҳи
Зарафшон инчунин ашёи хоми истеҳсоли алюминий (нефелину сенит),
волфрам муайян карда шудааст. Конҳои фосфорит дар Реват воқеъ
гардидаанд. Захираи кони Реват ба 22,1 миллион тонна мерасад. Дар мавзеи
Кӯли Калон кони флюорит мавҷуд аст, ки ҳоло истеҳсоли онро қатъ карданд.
Аз сангҳои пардозӣ намудҳои гуногуни мармар дида мешавад, ки баъзеи
онҳоро истифода мебаранд.
Ноҳия дорои захираи калони энергетикӣ мебошад. Ба ноҳия 8,2 фоизи
сарватҳои гидроэнергетикии ҷумҳурӣ рост меояд. Зимни ин захираҳо дар
Дупула ва Искандаркӯл (баландии шаршара 25 м) сохтани НБО мумкин аст.
Дар мавзеъҳои Фон-Яғноб, Киштуд-Заврон конҳои калони ангишт воқеъ
гардидаанд. Фақат як захираи геологии кони Фон-Яғноб (1678 миллион тон)
87,7 %-и захираи умумии ангишти ҷумҳуриро ташкил менамояд. Аз ашёи
хоми масуноти сохтмон гил, гаҷ, қуму рег, оҳаксанг ва ғайра тадқиқ шудаанд.
Дар Сангхок ва Анзоб оби маъдании намуди нарзан мавҷуд аст, ки дар як
шабонарӯз 121 м3 оби маъданӣ медиҳад. Дар ноҳия ҳамагӣ 5,6 % замини
хоҷагии қишлоқ ва 3,8 % замини корами ҷумҳурӣ воқеъ гардидааст.
Ҳамин тавр ноҳия, аз сарватҳои табиӣ бой мебошад. Аммо барои аз худ
намудани онҳо мураккабии релеф ва душвории сохтани роҳ халал мерасонад.
Дар ноҳия фақат роҳҳои автомобилгард амал мекунад. Дарозии умумии онҳо
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4,3 % роҳҳои автомобилгарди ҷумҳуриро ташкил менамояд. Аз ин миқдор
38,8 %-и он бо асфалт ва бетон рӯпӯш шудааст. Аз ҳама муҳимтарини он
Панҷакент-Айнӣ-Душанбе, (бо ағбаи Анзоб) Панҷакент-Айнӣ-Хуҷанд (ағбаи
Шаҳристон), Панҷакент-Самарқанд-Хучанд мебошанд.
Аҳолӣ ва захираҳои меҳнатӣ. Дар ноҳия ҳамагӣ 4,1 фоизи аҳолии
ҷумҳурӣ ҳаёт ба сар мебарад, ки бошишгоҳи зиёда аз 90 фоизи он дар
баландии 900-1000 метр ҷой дорад. Зичии аҳолӣ ба ҳар як километри
мураббаъ 15 нафарро ташкил медиҳад. Дар қисми ғарбии ноҳия, зичии аҳолӣ
ба 27-62 нафар рост меояд. Аз миқдори умумии аҳолӣ 87,0 фоизи он дар
деҳот зиндагӣ мекунад. Дар қисми ғарбии ноҳия, ки хоҷагии нисбатан
интенсивӣ (сермаҳсул) дорад, қишлоқҳои калон (Суҷина, Саразм, Шӯрча,
Вағштон, Ёрӣ, Марғедар), ҷойгир шудаанд. Дар водӣ ва суфаҳои танги
дарёҳои ноҳия замини кишт онқадар зиёд нест, ки қишлоқҳои нисбатан хурд
ҷойгир шудаанд.
Дар ноҳия ҳамагӣ се шаҳрак:- Зарафшон, Айнӣ ва Колхозчиён ва як
шаҳри калон:- Панҷакент мавҷуданд. Шаҳри Панҷакент яке аз шаҳрҳои
қадими Осиёи Марказӣ мебошад. Вай дар ноҳия ҳамчун маркази иқтисодӣ ва
маданӣ ҳама қисмҳои онро ба худ муттаҳид менамояд.
Дар таркиби аҳолии ноҳия ҷавонон бартарӣ доранд. Бинобар он
миқдори захираҳои меҳнатӣ зиёд аст. Қисми зиёди он дар соҳаи кишоварзӣ
машғул аст. Аммо кишоварзӣ аҳолиро пурра аз кор таъмин карда
наметавонад. Барои аз кор таъмин кардани аҳолӣ зимни сарватҳои
зеризаминӣ ва ашёи хоми маҳаллӣ (ангур, мева, сабзавот, тамоку, шолӣ, пӯст
ва ғайра), саноати маъдани кӯҳӣ ва коркарди ашёи хомро инкишоф додан
зарур аст. Ин масъала инчунин васеъ намудани доираи муассисаҳои
хизматрасонии тандурустӣ, маишӣ маданӣ ва равшаннамоиро талаб
менамояд.
Хоҷагӣ. Хоҷагии имрӯзаи ноҳия пурра дар давраи Ҳокимияти Шӯравӣ
ташаккул ёфт. Аз ҷумла саноат ва кишоварзии он маҳз дар ҳамин давра
инкишоф ёфтанд. Аммо аз сабаби мураккабии релеф (90 фоизи қаламрави он
кӯҳсор), сарватҳои табиӣ он то ин дам ниҳоят кам аз худ карда шудаанд.
Бинобар он ҳиссаи ноҳия дар истеҳсолоти умумиҷумҳурӣ он қадар калон
нест. Дар айни замон ноҳия зиёда аз 2,7 фоизи маҳсулоти умумии саноат ва
кишоварзии ҷумҳуриро истеҳсол менамояд.
Кишоварзӣ дар ноҳия бисёрсоҳа мебошад. Дар тарикиби он зироаткорӣ
бартарӣ дорад. Вай қисми зиёди маҳсулоти кишоварзиро медиҳад, ки дар
таркиби он мавқеи асосиро тамоку ва боғу токпарварӣ ишғол менамояд. Ғайр
аз ин бисёр хоҷагиҳои ноҳия ба кирмакпарварӣ ва шоликорӣ машғӯланд.
Чорводорӣ (гӯсфанд, буз, чорвои шохдори калон) аҳамияти маҳаллӣ дорад.
Аз ҷиҳати таркиби соҳавӣ ва тараққиёти кишоварзӣ ноҳияро ба ду қисм ҷудо
кардан мумкин аст: Шарқӣ ва Ғарбӣ. Дар қисми Шарқии он ки замини кишт
кам аст, дар заминҳои обӣ асосан тамоку кишт менамоянд. Дар заминҳои
санглох, ки барои кишт мувофиқ нестанд, зардолу ва дигар дарахтони
мевадиҳанда парвариш менамоянд. Дар чорводорӣ гӯсфанду бузпарварӣ
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бартарӣ дорад. Аз сабаби камии барги тут кирмакпарварӣ суст тараққӣ
кардааст.
Қисми Ғарбии ноҳия ҷои нисбатан васеи водии Зарафшонро дар бар
мегирад. Ҳамаи он заминҳое, ки дар гузашта беоб буданд, (Дашти Қозӣ, Ёрӣ,
Марғедар, Дашти Мала, Мушхона, Саразм ва ғайра) дар айни замон аз дарёи
Зарафшон ва шохобҳои он обёрӣ карда шуданд. Дар ин ҷо 73 %-и замини
кишти ноҳия воқеъ гардидааст. Дар он тамоку, себ, ангур ва шолӣ парвариш
мекунанд. Чорводорӣ ҳам, нисбат ба қисми Шарқии ноҳия нағз ба роҳ монда
шудааст. Дар қисми Ғарбӣ ва Шарқии ноҳия дар заминҳои лалмии
доманакӯҳҳо ғалла парвариш карда мешавад.
Зимни маҳсулоти кишоварзӣ ва сарватҳои зеризаминии ноҳия
корхонаҳои соҳаҳои мухталифи саноат қомат рост карданд. Коркарди тамоку,
консерв (меваю сабзавот) шаробпазӣ (винои ангур) ва металлургияи ранга
соҳаҳои махсусгардонидаи саноат ба ҳисоб меравад. Ин соҳаҳо 82 %
маҳсулоти саноати ноҳияро истеҳсол мекунанд. Корхонаҳои он дар шаҳри
Панҷакент, шаҳракҳои Колхозчиён, Зарафшон ва Таррор ҷойгир шудаанд.
Металлургияи ранга консентрати (хокаи тозакардаи) симоб, сурма ва тилло
истеҳсол менамояд. Истеҳсоли ордаи ин соҳа зинаи ибтидоии (истихроҷи
маъдан, нармкунӣ ва тоза кардани он) сикли металлургияи рангаро ташкил
менамояд. Корхонаҳои саноатие, ки зимни ашёи хоми кишоварзӣ кор
мекунанд, ба сикли кишоварзию саноатӣ дохил мешаванд. Маҳсулоти сикли
металлургияи ранга ва кишоварзию саноатӣ пурра ва ё қисман ба фурӯш
бароварда мешавад.
Ноҳияи иқтисодии Ҳисор
Ҳисор дар қисми Ғарбии ҷумҳурӣ воқеъ гардидааст. Вай аз Шимол бо
ноҳияи иқтисодии Зарафшон, аз Ҷануб бо ноҳияи Вахш, аз Шарқ бо ноҳияи
Ғарм (Рашт) ва аз Ғарб бо Ӯзбекистон ҳамҳудуд мебошад. Мавқеи иқтисодӣгеографии он хело мувофиқ аст. Роҳи оҳан ноҳияро бо ИДМ пайваст
менамояд. Алоқаи дохилӣ ва байни ноҳиявӣ ба воситаи роҳҳои мошингард ба
амал бароварда мешавад. Дар Шимол роҳи мошингард ба ноҳияи Зарафшон
ва Тоҷикистони Шимолӣ ба воситаи ағбаи Анзоб ва Шаҳристон мегузарад.
Баъди кушодани туннели Анзоб робитаҳои ноҳияи Ҳисор бо ноҳияи
Зарафшон ва Шимол хуб ба роҳ монда шудааст. Роҳи Душанбе-Хоруғ низ
беҳтар шуда истодааст. Бо дигар ноҳияҳо (Рашт, Вахш, Кӯлоб), алоқаи
нақлиётии он мунтазам мебошад. Чунин мавқеи иқтисодӣ-географӣ барои
ташаккул ва инкишофи иқтисодиёти бисёрсоҳаи ноҳия роли муҳим бозида
аст. Ноҳия ба яке аз минтақаҳои саноатии ҷумҳурӣ табдил ёфтааст.
Шароит ва сарватҳои табиӣ. Ноҳия аз вилояти Суғд бо қаторкӯҳи
Ҳисор ҷудо мешавад. Аз ноҳияи Рашт онро шохаҳои доманакӯҳҳои
Қаротегин ва Вахш ҷудо менамоянд. Ҳудуди табиии ноҳия ва ноҳияи Кӯлоб,
кӯҳи Вахш ва дарёи Вахш ба ҳисоб мераванд. Шохаҳои кӯҳҳои Боботоғ ва
Оқтоғ ноҳияро аз ноҳияи Вахш ҷудо менамоянд. Сатҳи ноҳия ноҳамвор
мебошад. Қисми зиёди қаламрави онро қаторкӯҳи Ҳисор ва доманакӯҳҳои он
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ишғол менамояд. Доманакӯҳҳоро дарёҳои Шеркент, Қаротоғ, Хонакоҳ,
Лучоб, Варзоб ва ғайра аз Шимол ба самти Ҷануб бурида гузаштаанд. Канори
Ҷанубии ноҳияро доманакӯҳҳои қисми Шимолии кӯҳҳои Боботоғ ва Оқтоғ
ишғол намудаанд. Дар байни канори Шимолӣ доманаи ин кӯҳҳо ва канори
Ҷанубии доманакӯҳҳои қаторкӯҳи Ҳисор, водии Ҳисор аз Ғарб ба Шарқ
кашол ёфтааст. Вай аз сатҳи баҳр дар баландии 700-1000 метр воқеъ
гардидааст. Дарозии он 70 километр, бараш 20 километрро ташкил
менамоянд. Водиро дарёи Кофарниҳон, шохобаҳои он ва шохобҳои
Сурхандарё (Шеркент, Қаротоғ), обёрӣ менамояд.
Иқлими ноҳия хушки континенталӣ мебошад. Барои он тобистони
гарми дароз, зимистони кӯтоҳи нисбатан хунуки нам хос мебошад. Ҳаракати
миёнаи моҳи июл +280, моҳи январ тақрибан 00, баъзе рӯзҳои тобистон то 400
гарм ва дар зимистон то -20 -250 хунук мешавад. Боришот дар ҳамворӣ 500600 мм, кӯҳҳо (нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор), аз 700 то 1200 мм
меборад. Хоки ноҳия гуногун аст. Дар водӣ хоки хокистари муқаррари тира,
дар кӯҳҳо равшани ҷигарӣ ва марғузории баландкӯҳӣ паҳн гардидаанд. Аз
сабаби зиёд будани боришот намудҳои мухталифи наботот ва ҳайвонот паҳн
гардидаанд. Хусусан, дар инҷо дарахтони мевадиҳандаи ёбоӣ зиёданд, ки
онҳо аҳамияти хоҷагӣ доранд.
Аз сарватҳои зеризаминӣ дар ноҳия ангиштсанг, нефт, газ, фосфорит,
флюорит, доломит, оҳаксанг, гил, волфрам, обҳои маъданӣ ва ғайра
мавҷуданд. Зимни обҳои маъданӣ дармонгоҳҳои Хоҷаобигарм ва Шамбарӣ
амал мекунанд. Ҳамин тавр шароити табиии ноҳия барои фаъолияти
хоҷагидорӣ мусоид буда, бо сарватҳои табиии худ барои ташаккул ва
инкишофи хоҷагии бисёрсоҳа замима гузоштааст.
Давраҳои ташаккули хоҷагӣ. Ташаккулёбии хоҷагии ноҳия давраҳои
гуногунро аз сар гузаронидааст. Ҳанӯз аз давраҳои қадим дар қаламрави
ноҳия аҳолӣ маскун шуда буд. Аксарияти он ба кишоварзӣ ва чорводорӣ
машғул буданд. Кишоварзӣ дар ҳамон мавзеъҳо бештар инкишоф ёфта буд,
ки замин аз оби дарёҳои гирду атроф бевосита обёрӣ карда мешуданд.
Заминҳои лалмиро барои кишти ғалладонагиҳо ва парвариши ток ва
дарахтони мевадиҳанда истифода мебурданд. Дар айлоқҳои баландкӯҳ, миёна
ва пасткӯҳу адирҳо чорво парвариш мекарданд. Дар шаҳрчаи Ҳисор косибон
ва ҳунармандон ҳама гуна асбобҳои хоҷагӣ ва матоъу палос истеҳсол
мекарданд. Маҳсулоти кишоварзӣ ва косибону ҳунармандон асосан барои
қонеъ гардонидани талаботи маҳаллӣ равона карда шуда буд. Чунин ҳолат то
давраи Ҳокимияти Шӯравӣ давом кард. Баъди гузаронидани роҳи оҳани
Душанбе-Термиз кишоварзӣ ва саноат тараққӣ кард. Барои васеъ ва аз об
таъмин кардани замини кишт канали Калони Ҳисор сохта шуд. Дар натиҷа
ноҳия ба ноҳияи истеҳсоли ғалла ва зироатҳои техникӣ (пахта ва геран),
табдил ёфт. Дар як вақт боғу токпарварӣ ва обчакорӣ низ тараққӣ кард.
Зимни инкишофи кишоварзӣ ва мавҷуд будани масоҳати васеи айлоқҳои
баҳориву тобистонӣ ва тирамоҳиву зимистонӣ чорводорӣ инкишоф ёфт.
Ноҳия бо парвариш намудани гӯсфанди ҳисорӣ ва аспи маҳаллӣ машҳур
мебошад.
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Афзудани маҳсулоти кишоварзӣ сабаби ба миён омадани як қатор
корхонаҳои саноатӣ гардид. Ғайр аз заводи орди Ваҳдат дигар корхонаҳое, ки
бо ашёи хоми кишоварзии маҳаллӣ кор мекарданд (заводи нонбарорӣ заводи
оби нӯшокӣ, фабрикаи дӯзандагӣ, пойафзол) шир, гӯшт, вино, фабрикаи
абрешимресӣ, заводи чармгарӣ, дар Душанбе ҷойгир карда шуданд. Баробари
сохтани роҳҳои мошингард, Душанбе ба дигар мавзеъ ва ноҳияҳои ҷумҳурӣ
пайваст гардид. Ин ҷойгиркунии корхонаҳои саноатиро тағйир дод.
Корхонаҳои саноатӣ на фақат дар Душанбе, балки дар дигар маҳалҳои ноҳия
(Чиптӯра, Ҳисор ва ғайра), сохта шуданд. Минбаъд сохтмони манзилгоҳ ва
корхонаҳои саноатӣ дар Душанбе сохтани корхонаҳои истеҳсоли маснуоти
сохтмонро талаб намуд. Ин буд, ки зимни ашёи хоми маҳаллӣ (гили ба оташ
тобовар, оҳаксанг, мергел), заводи хишт, семент ва асфалту бетон бино
гардиданд. Баробари афзудани аҳолии ҷумҳурӣ талабот ба матоъҳои
пахтагин зиёд гардид. Бинобар он дар гиреҳи роҳи оҳан ва дар маркази
ноҳияи пахтакорӣ воқеъ гардидани Душанберо ба инобат гирифта, дар инҷо,
дар самти Ғарбии шаҳр комбинати абрешим ва комбинати истеҳсоли
матоъҳои пахтагиро сохтанд. Барои аз қувваи барқ таъмин кардани хоҷагии
халқи ноҳия ва корхонаҳои саноатии Душанбе дар дарёи Варзоб НБО-ии
Варзоби Боло ва Варзоби Поёнро бунёд намуданд.
Мавқеи географии ноҳия ва Душанбе ниҳоят мувофиқ мебошад. Ин
имконият дод, ки зимни ашёи хоми бо роҳи оҳан оварда, (берун аз марзи
ҷумҳурӣ), як қатор корхонаҳои машинасозӣ ва заводи алюминии Турсунзода
сохта шавад. Калонтарин корхонаи машинасозӣ заводи «Тоҷиктекстилмаш»,
«Торгмаш», «Гидроагрегат», ба номи Ордҷоникидзе, корхонаи истеҳсоли
яхдон, кабел ва ғайра мебошад. Ҳамин тавр, ташаккул ёфтан ва инкишофу
ҷойгиркунии соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия давраҳои мухталифро дар бар
мегирад, ки он дар ҷойгиршавии соҳаҳои истеҳсолот ва аҳолӣ инъикос
ёфтааст.
Ноҳия аз ҷиҳати миқдори нуфус ва зичии аҳолӣ дар ҷумҳурӣ ҷои
аввалро ишғол менамояд. Зичии аҳолӣ дар як километри мураббаъ 83
нафарро ташкил мекунад. Зичии аҳолӣ дар ду тарафи роҳи мошингарди
Ваҳдат-Турсунзода бештар ба назар мерасад. Зиёда аз 52 %-и аҳолӣ дар
шаҳрҳо зиндагӣ мекунанд. Шаҳрҳои ноҳия Душанбе, Кофарниҳон ва
Турсунзода ба ҳисоб мераванд. Деҳаҳои қисми ҳамвории ноҳия нисбат ба
деҳаҳое, ки дар доманакӯҳҳо ва дараҳо ҷойгир шудаанд, калон ва обод
мебошанд. Дар таркиби аҳолии шаҳру деҳаҳо ҳиссаи ҷавонон зиёд аст. Ба
ҷои кор таъмин кардани онҳо яке аз масъалаҳои муҳими рӯз мебошад.
Комплекси хоҷагии халқи ноҳия дар заминаи сарватҳои гуногуни
табиӣ, захираҳои меҳнатӣ, мавқеи хуби географӣ, шабакаи васеи нақлиётӣ
инкишоф ёфтааст. Дар таркиби он мавқеъи асосиро саноат ва кишоварзӣ
ишғол менамояд. Дар ин ҷо, тақрибан қариб 35 %-и маҳсулоти умумии
кишоварзӣ истеҳсол карда мешавад. Корхонаҳои саноати ноҳия зиёда аз 40 %
маҳсулоти саноатии Тоҷикистонро истеҳсол менамояд. Саноати он бисёрсоҳа
мебошад. Дар таркиби он ҷои асосиро саноати вазнин (машинасозӣ,
истеҳсоли масуноти сохтмон, энергетика, металлургияи ранга ва ғайра),
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ишғол менамояд. Саноати мошинасозӣ ва коркарди металлу чӯб, истеҳсоли
маснуоти сохтмон, матоъҳои пахтагин, кешбофӣ, чармгарӣ ва пойафзол,
равғанбарорӣ ва шаробпазӣ соҳаҳои махсусонидаи саноати ноҳия ба шумор
мераванд. Кишоварзии ноҳия ҳам ба якчанд соҳа махсус гардонида шудааст,
ки пахтакорӣ, боғдорӣ, сабзавоткорӣ, чорводорӣ аз қабили онҳо мебошанд.
Соҳаҳои номбурда 15 %-и маҳсулоти кишоварзии ҷумҳуриро истеҳсол
менамоянд. Зимни истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ва ашёи хоми кишоварзӣ
ва иштироки соҳаҳои хизматрасонӣ (энергетика, нақлиёт, сохтмон ва алоқа)
дар ноҳия якчанд сиклҳои истеҳсолӣ ташаккул ёфтаанд: кишоварзию
саноатӣ, металлургияи ранга ва индустриалию сохтмонӣ. Онҳо дар якҷоягӣ
асоси комплекси минтақавию истеҳсолии ноҳияро ташкил менамоянд.
Инкишофи минбаъдаи онро масъалаҳои оқилона истифода бурдани
захираҳои меҳнатӣ, шароит ва сарватҳои табиӣ (об, замин, ашёи хом,
шароити иқлим), тайёр кардани мутахассисон ва ғайра муайян менамояд.
Ноҳияи иқтисодии Вахш
Ноҳия қаламрави Ҷанубу Ғарбии Тоҷикистонро дар бар мегирад.
Масоҳати он 11,4 ҳазор километри мураббаъро ташкил менамояд. Ноҳия аз
Шимол бо ноҳияи иқтисодии Ҳисор, дар Шарқ бо ноҳияи Кӯлоб, дар Ҷануб
бо давлати Афғонистон ва дар Ғарб бо Ӯзбекистон ҳамҳудуд мебошад.
Чунин мавқеи иқтисодиву географӣ барои инкишофи иқтисодиёти ноҳия
аҳамияти ҳаматарафа дорад. Роҳҳои мошингард ва оҳан ноҳияро бо ноҳияҳои
Кӯлоб ва Ҳисор пайваст менамояд. Ба воситаи роҳи мошингарди
Қӯрғонтеппа-Душанбе-Варзоб ноҳия ба водии Зарафшон ва ноҳияи
иқтисодии Суғд баромад дорад. Алоқаи ноҳия бо ноҳияҳои Рашт ва
Бадахшон бо воситаи роҳи калони Помир ва бо роҳи Кӯрғонтеппа-КӯлобҚалъаи Хум-Хоруғ сурат мегирад. Дар байни ноҳия ва давлати Афғонистон
ва истгоҳи Термизи Узбекистон ба воситаи дарёи Панҷ ва Ому киштиҳои
хурди боркашӣ ҳаракат мекунанд. Дарозии хатти роҳи обӣ 260 километр аст.
Ҳамаи ин имконият медиҳад, ки иқтисодиёти ноҳия ба таври комплексӣ
инкишоф ёбад.
Шароити табиии ноҳия ба шароити табиии ноҳияи иқтисодии Суғд
шабоҳат дорад. Релефи ноҳия он қадар мураккаб нест. Дар қаламрави он
қаторкӯҳҳои начандон баланд воқеъ гардидаанд. Аксарияти онҳо ба таври
меридионалӣ кашол ёфтанд. Дар байни онҳо водиҳои васеъ ҷойгир шудаанд.
Калонтарини он водиҳои Вахш, Кофарниҳони Поён ва Ёвон мебошанд. Ин
водиҳо мутавозӣ бо қаторкӯҳҳо кашол ёфта, аз сатҳи баҳр дар баландии 350450 метр воқеъ гаштаанд. Ҳамчун минтақаи аз қаламравиҳо ба қаторкӯҳҳо
гузаранда силсилаи адирҳои гунбазшакл кашол ёфтаанд. Доманаи
қаторкӯҳҳо ва нишебии адирҳоро хоки зард пӯшидааст. Дар адирҳои пасти
сатҳаш ҳамвор зироати лалмӣ кишт мекунанд. Адирҳои баландро ҳамчун
чарогоҳи баҳорӣ ва зимистонӣ истифода мебаранд. Барои ноҳия тобистони
гарму хушк ва зимистони кӯтоҳи мулоим хос мебошад. Ҳарорати миёнаи
моҳи июл аз +280 то +300, январ бошад, аз -10 то -30 дараҷа тағйир меёбад.
Боришоти солона 150-400 мм-ро ташкил менамояд. Вобаста ба тақсимоти
ҳарорат дар қаламрави ноҳия зонаи биёбон ва нимбиёбон ва дашт ташаккул
https://bikhon.tj/

ёфтаанд. Дар шароити обёрии сунъӣ ва ба замин андохтани нуриҳои
минералӣ ҳосили баланд гирифтан мумкин аст. Инчунин, иқлими гарму
хушки ноҳия бо пайвастагии обёрии сунъӣ барои то 2-3 ҳосил гирифтан
имконият медиҳад. Бо ин мақсад аз оби дарёҳои Вахш ва Кофарниҳон
истифода мебаранд.
Дар қаламрави ноҳия захираи маъдан гуногун тадқиқ ва аниқ карда
шудаанд: нефт, гази табиӣ, намаки ошӣ, оҳаксанг, доломит, гаҷ, ашёи хом
барои истеҳсоли семент, гили хиштӣ, крамзит ва ғайра. Ҳамаи ин сарватҳои
табиӣ бо истифода аз қувваи барқ барои ташаккул ёфтани комплекси
минтақавию истеҳсолии ноҳия имконият фароҳам меоварад. Алоқаи
иқтисодӣ ва истеҳсолии онро бо дигар ноҳияҳои иқтисодии ҷумҳурӣ
мустаҳкам ва бисёрҷабҳа мегардонад.
Давраҳои ташаккули хоҷагӣ. Дар гузашта қаламрави ноҳия ба ҳайати
аморати Бухоро дохил мешуд. Дар он давра танҳо канорҳои водии
Кофарниҳон ва Панҷ аз худ карда шуда буданд. Дигар водиҳо хусусан водии
паҳновари Вахш қариб тамоман беаҳолӣ буд. Аҳолии ноҳия ба кишоварзӣ
машғул буд. Дар давраи Ҳокимияти Шӯравӣ аз худ намудани сарватҳои
табиии ноҳия оғоз ёфт. Аммо аз худ намудани онҳо бе роҳҳои мошингард,
роҳи оҳан ва обёрӣ ғайри имкон буд. Инро ба инобат гирифта, солҳои 19311935 роҳи оҳани камбари Қӯрғонтеппа бо бандари Панҷи Поён ва соли 1941
роҳи оҳани камбари Душанбе-Қӯрғонтеппа сохта шуданд. Дар як вақт
баробари сохтани роҳҳои оҳан сохтани роҳҳои мошингард оғоз ёфт. Солҳои
1925-1927 роҳи мошингарди Қурғонтеппа бо роҳи Душанбе-Термиз пайваст
гардид. Соли 1932 қитъаи Душанбе-Қӯрғонтеппа сангфарш карда шуд.
Сохтани аввалин роҳҳои оҳан ва мошингард барои обёрии водии Вахш
имконият фароҳам овард. Ин буд, ки соли 1933 канали Калони Вахш сохта
шуд. Барои аз худ кардани заминҳои бекорхобидаи водӣ аз ноҳияҳои
кӯҳистони Ғарм ва Кӯлоб ба ин ҷо шумораи зиёди аҳолӣ кӯчонида шуд.
Баробари ба итмом расидани сохтмони канал аз дарёи Вахш истгоҳи барқии
«Шаршара» ва «Сарбанд» ва минбаъд истгоҳи Марказро бино карданд.
Ҳамин тавр, дар рафти аз худ намудани водии Вахш масъалаҳои сохтмони
роҳҳо, обёрии замин, сохтани нерӯгоҳҳои барқии обӣ ва кӯчонидану ҷойгир
кардани аҳолӣ ҳалли худро ёфтанд. Ҳалли ин масъалаҳо имкон дод, ки дар як
вақт таркиб ва равияи хоҷагидорӣ такмил дода шавад.
То давраи Шӯравӣ, аҳолӣ асосан ба чорводорӣ ва ғаллакорӣ машғул
буд. Баъди аз худ намудани водии Вахш, ноҳия асосан ба парвариши пахта
(80 %-и онро кишти пахтаи маҳиннах ташкил мекард), ҷут (ноҳияи Панҷ), ва
меваҳои ситрусӣ махсусгардонида шуд. Дар як вақт ба боғу токпарварӣ асос
гузошта шуд, ки дар гузашта соҳаи ақибмонда ба ҳисоб мерафт. Мавҷудияти
чарогоҳҳои васеъ барои инкишофи чорводорӣ аз ҷумла, соҳаи анъанавии он
қароқӯлпарварӣ, мусоидат намуд. Дар ноҳия якчанд хоҷагиҳои
қароқӯлпарварӣ (Қубодиён, Яккадин, Кофарниҳон), ташкил карда шуданд.
Барои парвариши зоти гӯсфанди гУшту равғандиҳанда, совхози ба номи
Куйбишев таъсис ёфт.
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Саноати ноҳия зимни коркарди ашёи хоми соҳаи кишоварзӣ ташаккул
ёфт. Дар Қӯрғонтеппа, ки дар сари роҳи оҳан ҷойгир шудааст, аввалин
корхонаҳои пахтатозакунӣ, равған, осиёи механикӣ, заводи таъмири мошин,
корхонаи истеҳсоли маснуоти сохтмон бино ёфтанд. Баробари беҳтар
гардидани роҳҳои алоқаи байни хоҷагиҳо ва афзудани миқдори ашёи хоми
кишоварзӣ дар дигар қисматҳои ноҳия ҳам корхонаҳои саноатӣ қомат
афрохтанд. Аз ҷумла дар деҳаҳои Уялӣ, Ҷиликӯл, Қумсангир, Панҷ заводҳои
нави пахта сохта шуданд. Дар Панҷ инчунин заводи равған ва чӯбкоркунӣ
бино карда шуд. Барои беҳтар намудани алоқаи иқтисодии ноҳия роҳҳои
ноҳияҳои маъмурӣ ба роҳи оҳан ва роҳи калони мошингарди ҚӯрғонтеппаДушанбе пайваст карда шуданд. Ин барои давом додани кори обёрии
заминҳои бекорхобида ва аз худ кардани сарватҳои табиии энергетикию
минералии он имконият дод. Пеш аз ҳама заводи нуриҳои азотӣ ва дар дарёи
Вахш нерӯгоҳҳои барқии Норак ва Бойғозӣ сохта шуданд. Зимни қувваи
барқи арзони нерӯгоҳи Норак ва ашёи хоми маҳаллӣ (намак, оҳаксанг,
доломит) дар Ёвон корхонаи барқии кимиёвӣ, бино гардид, ки маҳсулоти он
барои хоҷагии халқи ҷумҳурӣ зарур аст. Бо қувваи истгоҳи барқии Норак,
инчунин стансияҳои обкашии механикӣ ба кор даромаданд. Онҳо
заминҳоеро, ки аз сатҳи дарёҳо ва наҳрҳои сунъӣ баланд воқеъ гардидаанд,
обшор менамоянд.
Ҳамин тавр, дар давраи Ҳокимияти Шӯравӣ дар ноҳия хоҷагии
бисёрсоҳа ташаккул ёфт, ки дар ҷойгиршавии аҳолӣ ва соҳаҳои хоҷагӣ
тағйироти ҷиддӣ даровард.
Ҳамаи он чорабиниҳои иқтисодие, ки дар давраи Ҳокимияти Шӯравӣ
барои баланд бардоштани иқтисодиёти ноҳия гузаронида шуд, ба нуфус ва
зичии аҳолӣ таъсири калон расонид. Мувофиқи баруйхатгирии аҳолӣ, соли
1939 ҳамагӣ дар ноҳия 259 ҳазор нафар аҳолӣ зиндагӣ мекард. Аз ин миқдор
125 ҳазор ба водии Вахш, 25 ҳазор ба водии Кофарниҳони Поён ва 10 ҳазор
ба водии Панҷи Поён рост меомад. Баъди ба охир расидани сохтмони канали
Калони Вахш ба водии Вахш аз кӯҳистони ҷумҳурӣ аҳолии зиёд ба ин ҷо
кӯчонида шуданд.
Баъди Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар иқтисодиёти ноҳия тағйироти калон
рух дод, ки он қариб ҳама соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳияро фаро гирифт.
Барои инкишофи кишоварзӣ, саноат ва нақлиёт дар ҳамаи панҷсолаҳо давлат
маблағи калон ҷудо мекард. Барои сохтмони наҳрҳои сунъӣ, корхонаҳои
саноатӣ, хатҳои нақлиёт аз тамоми гӯшаю канори ҷумҳурӣ ва қаламрави
собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ мутахассисон ва коргарони ихтисосманд даъват
мешуданд. Аз ҳисоби онҳо ва аҳолии аз дигар ноҳияҳои ҷумҳурӣ омада,
шаҳрҳо ва шаҳракҳои нав қомат рост карданд. Шумораи аҳолӣ нисбат ба
гузашта афзуд. Дар айни замон дар ноҳия 18 %-и аҳолии ҷумҳурӣ ҳаёт
мегузаронад. Қисми зиёди онро аҳолии деҳот ташкил менамояд. Аҳолии
шаҳрҳо ҳамагӣ 20 %-ро аҳолӣ ташкил менамояд. Ҳиссаи зиёди он дар
шаҳрҳҳои Қӯрғонтеппа, Норак, Сарбанд ва Ёвон зиндагӣ мекунад. Зичии
аҳолӣ дар ҳар як километри мураббаъ зиёда аз 50 нафарро ташкил медиҳад.

https://bikhon.tj/

Комплекси хоҷагии халқи ноҳия асосан дар давраи Ҳокимияти Шӯравӣ
ташаккул ва инкишоф ёфтааст. Вай дар хоҷагии халқи ҷумҳурӣ аз ҷиҳати
истеҳсоли маҳсулоти умумии саноат ва кишоварзӣ пас аз ноҳияи иқтисодии
Ҳисор ва Суғд ҷойи сеюмро ишғол менамояд.
Ноҳия 22 %-и маҳсулоти умумии саноати ҷумҳуриро истеҳсол
менамояд. Дар таркиби истеҳсоли маҳсулоти умумии ҷамъиятӣ мавқеи
асосиро саноат ишғол менамояд. Саноат 57 %-и маҳсулоти умумии ноҳияро
медиҳад. Саноати ноҳия бисёрсоҳа мебошад. Аксарияти онҳо зимни ашёи
хоми маҳаллӣ (ғайр аз соҳаи мошинсозӣ ва металлкоркунӣ) кор мекунанд. Ба
соҳаҳои асосии он саноати сабук, хӯрокворӣ ва вазнин дохил мешаванд. Аз
саноати сабук саноати пахтатозакунӣ бештар инкишоф ёфтааст. Заводҳои
пахта дар наздикии хоҷагиҳои пахтакор ҷой гирифтаанд. Як қатор соҳаҳои
саноати ноҳия ба монанди саноати пахтатозакунӣ, электроэнергетика,
кимиёвӣ ва равғанкашӣ ба соҳаҳои тахсисгардонидаи ноҳия дохил мешаванд.
Ноҳия соҳаи кишоварзии инкишофёфта дорад. Ин соҳа 40 %-и
маҳсулоти кишоварзии ҷумҳуриро истеҳсол менамояд. Дар таркиби
кишоварзӣ ҷойи асосиро зироатҳои техникӣ ишғол менамояд. Соҳаи
махсусгардонидаи он пахтакорӣ мебошад. Вай зиёда аз 80 %-и маҳсулоти
зироатро медиҳад. Дар ноҳия асосан пахтаи маҳиннах истеҳсол мекунанд.
Ғайр аз ин ноҳия қисми асосии пӯсти қароқӯлӣ ва меваҳои ситрусиро
истеҳсол менамоянд.
Ноҳия дорои шабакаи инкишофёфтаи нақлиёт мебошад. Аз ҷиҳати
таъмин будани роҳ ноҳия дар байни ноҳияҳои иқтисодӣ ҷои муҳимро ишғол
менамояд. Ба ҳар 1000 километри мураббаъ зиёда аз 213 километр роҳ рост
меояд. Дар ноҳия 17 % роҳи мошингард ва 34 % хати роҳи оҳани ҷумҳурӣ
воқеъ гардидааст.
Ҳамин тавр, зимни истифодаи захираҳои табиӣ, энергетикӣ, ашёи хоми
кишоварзӣ ва захираҳои меҳнатӣ дар ноҳия комплекси ягонаи минтақавию
истеҳсолӣ ташаккул ёфтааст. Асоси онро сиклҳои барқию кимиёвӣ,
кишоварзию саноатӣ ва саноатию сохтмон ташкил менамояд.

Ноҳияи иқтисодии Кӯлоб
Ин ноҳияи иқтисодӣ дар қисмати ҷанубу ғарбии Тоҷикистон воқеъ
гардида, шароитҳои хоси табиию географиро дорост. Масоҳати он ба 12 ҳаз.
км2 баробар буда, релефи мураккаб дорад. Баландии миёнаи кӯҳу қаторкӯҳҳо
аз 500 то 2300 метр расида, дар қисмати шимолу шарқӣ ин нишондиҳанда аз
2500 то 4000 метрро дар бар мегирад.
Ноҳияи иқтисодии Кӯлоб мавқеи мувофиқи географӣ дошта, он бо
роҳхои автомобилгард ба ноҳияҳои Вахшу Ҳисор робитаҳои хуби иқтисодӣ
дорад. Роҳи оҳани Қӯрғонтеппа-Кӯлоб ва шоҳроҳи Кӯлоб-Қалъаихум-ХоруғМурғоб-Кулма дар баробари алоқаҳои дохилӣ, боз муносибатҳои
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берунмарзии ноҳияро мустаҳкам намуда, барои пешрафти соҳаҳои муҳими
саноату кишоварзӣ шароитҳои муҳим фароҳам меоварад.
Шароитҳои табиии ноҳия вобаста ба мавқеи географии он гуногун аст.
Дар қисми Шарқии ноҳия қаторкӯҳҳои Ҳазратишоҳ ба таври мередионалӣ
ҷойгир шуда, дар қисмати Марказӣ ва Шарқии он кӯҳҳои Вахш, Тереклитоғ,
Қаротоғ ва Ҷилонтоғ ҷойгиранд, ки баландии миёнаи онҳо аз 1100 то 1700
метр мерасанд. Қисми ҳамвории онро водиҳои Данғара, Кӯлоб ва Фархор
ишғол мекунанд. Ҳангоми аз қисмати ҳамвориҳо ба кӯҳдоман ҳаракат кардан
қонунан ивазшавии зонаҳои табииро ба таври вертикалӣ чунин мушоҳида
мекунем: биёбон, нимбиёбон, даштҳои кӯҳӣ, марғзорҳои супалпӣ ва алпӣ. Ин
ноҳия бо ҳавои гарм ва миқдори ками боришот дар қисмати ҳамворигӣ фарқ
мекунад. Ҳарорати миёнаи солона ба +16+170С баробар буда, миқдори
боришот аз 250 дар ҳамвориҳо расида, дар қисмати ноҳияҳои кӯҳсор аз 400
то 600 мм-ро ташкил медиҳад. Маҷмӯи ҳарорати мусбӣ дар водиҳои Яхсу,
Қизилсу ва Тоирсу то 50000-53500 мерасад. Хоки ноҳия асосан хокистарии
равшан ва хокистарии сиёҳтоб буда, набототи он аз эфимерҳо ва растаниҳои
ба хушкӣ тобовар иборатанд.
Ноҳияи Кӯлоб аз сарватҳои зеризаминӣ бой аст. Дар ҳудуди он нефт,
газ, намаки ошӣ, тилло, селестин ва миқдори зиёди масолеҳи сохтмон тадқиқ
карда шудаанд.
Дар ноҳияи Кӯлоб зиёда аз 30 конҳои зеризаминӣ кашф шудааст, ки
танҳо 6-тои он истифода бурда мешавад. Аз рӯи тадқиқоти геологҳо дар ин
минтақа 25 % захираҳои конҳои тиллои пароканда, 95 % конҳои намаки ошӣ
ва қариб 60 % захираи нефту гази мамлакат ҷойгир шудааст. Шароит ва
сарватҳои табиии ноҳия барои парвариши пахта, шолӣ, боғу токзор ва кишти
зироатҳои лалмӣ (ғалладона, зағир) имконият медиҳад.
Обҳои дохилии ноҳияро шабакаи дарёҳо, обанборҳо ва обҳои
зеризаминӣ ташкил менамоянд. Захираи умумии обҳо дар ноҳия ба 4000 млн.
м3 баробар аст, ки ин 8% ҳаҷми умумии обҳои кишварро дар бар мегиранд.
Ноҳия қисмати резишгоҳи поёнии дарёи Панҷро бо шохаҳои Қизилсу,
Кулобдара, Яхсу ва Тоирсу ишғол мекунад. Дар ҳудуди ноҳия ноҳия ду
обанбор Мӯъминобод ва Селбур вуҷуд доранд, ки ҳаҷми оби онҳо ба 54,6
млн. м3 баробар меояд. Захираи истифодашавандаи обҳои зеризаминӣ ба
328,0 млн. м3 баробар аст. Ҳоло ба ҳиссаи ноҳия 15,5% захираи обҳои
истифодашаванда ва 20% захираи дурнамои обҳои зеризаминии ҷумҳурӣ
рост меояд.
Кӯлҳо дар қаламрави ноҳия зиёд нестанд. Онҳо ҳаҷман хурд буда,
обашон шӯр ва тобистон хушк мешаванд. Дар ноҳияи Темурмалик аз онҳо
намак ва лойқаи табобатӣ мегиранд. Ҳамин тавр, шароити мусоиди табиӣ,
мавҷуд будани сарватҳои бойи зеризаминӣ, мавқеи мувофиқи иқтисодӣгеографӣ (наздик бо ноҳияҳои инкишофёфтаи Ҳисору Вахш, пайваст будан
ба шабакаи роҳи оҳан ва шоҳроҳи байналмилалии Кӯлоб-Қалъаихумб-ХоруғМурғоб-Кулма) барои пешрафти соҳаҳои иқтисодии ноҳия шароитҳои муҳим
фароҳам меорад.
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Давраҳои ташаккули хоҷагии ноҳияи Кӯлоб зимни истифодаи
шароитҳои мусоиди табиӣ дар давоми асрҳо ташаккул ёфтааст. Аз қаламрави
ин сарзамин роҳе мегузашт, ки тавассути он давлати бузурги Хитой бо
давлатҳои Шарқи Наздик, Россия ва Аврупо тиҷорату савдо менамуданд.
Пайвастагии ноҳия бо «Роҳи абрешим» ба пешрафти иқтисодиёти он такон
дод. Шаҳрҳое, ки дар самти роҳ ҷойгир буданд, (Кӯлоб, Ҳулбук ва ғайра) ба
марказҳои тиҷоратӣ, косибӣ ва ҳунармандӣ табдил ёфтанд. Дар деҳаҳои
атрофи шаҳрҳо ва доманакӯҳҳо зироаткорӣ ва чорводорӣ инкишоф ёфта буд.
Аз рӯи бозёфтҳои бостоншиносон маҳсулоти косибон ва ҳунармардон берун
аз ҳудуди ноҳия шӯҳрат пайдо намуда буданд. Бо вуҷуди он хоҷагии ноҳия
шакли натуралӣ дошт. Корхонаҳои саноатӣ қариб вуҷуд надоштанд, ғайр аз
артелҳои хурди коркарди тилло дар резишгоҳи дарёи Яхсу.
Дар замони Ҳокимияти Советӣ диққати асосӣ ба истеҳсоли ғалла,
зироатҳои техникӣ (пахтакорӣ) ва чорводорӣ равона карда шуд. Барои
инкишофи соҳаи пахтакорӣ обанборҳои Селбур ва Мӯъминобод бунёд
ёфтанд. Дар як вақт ба тараққиёти соҳаи боғу токдорӣ низ диқкати асосӣ
дода шуд. Мавҷудияти чарогоҳҳои васеъ, хусусан дар водии Данғара барои
зимистонгузаронии чорво шароити мусоид мавҷуд буд. Тобистон бошад, дар
қисмати кӯҳсор, чарогоҳҳои зонаи супалпӣ ва алпӣ майдонҳои хело васеъро
дар бар мегирифт. Чарогоҳхои зимистонаи ноҳияи Данғараро дигар ноҳияҳои
кӯҳсори ҳамсоя истифода мебурданд. Заминҳои обёришаванда дар тамоми
ноҳия ҳамагӣ 13 ҳазор га дар бар мегирифт. Бинобар дар солҳои 30 ва 40-уми
асри гузашта, барои беҳтар намудани системаи обёрӣ корҳои зиёд ба ҷо
оварда шуд ва дар заминҳои аз 300 метр паст, яъне дар водиҳои Қизилсу ва
Яхсу обёрии заминҳо сар карда шуда, кишти пахта ва шолиро васеъ
намуданд. То Ҷанги Бузурги Ватанӣ миқдори кишти майдонҳои пахта то 10
ҳазор гектар расонида шуд.
Саноати ноҳия зимни коркарди ашёи хоми соҳаи кишоварзӣ инкишоф
ёфт. Ба хотири он ки ҳосили пахта ба масофаи дур кашонида нашавад дар
шаҳри Кӯлоб ва Фархор аввалан заводҳои пахтатозакунӣ бунёд ёфтанд. Каме
баъдтар дар ҳамшафати корхонаҳои номбурда корхонаҳои равғанкашӣ сохта
шуд.
То соли 1956 маҳсулоти саноату хоҷагии қишлоқ аз водиҳои Яхсу ва
Қизилсу то водиҳои Ҳисор ва Вахш бо воситаи автомобилҳои боркаш дар
масофаи дур ба ҷо оварда мешуд. Барои беҳтар кардани боркашонӣ байни ин
ноҳияҳо роҳи оҳани камбар ба кор дароварданд. Баъди бунёди якчанд
нерӯгоҳхои хурди барқӣ ва ба ин ҷо ворид гардидани қувваи барқӣ нерӯгоҳи
обии Норак имконияти сохтмони корхонаҳои гуногун ва бо ёрии насосҳои
барқӣ азхудкунии заминҳои нав ба вуҷуд омад.
Дар замони Ҳокимияти Советӣ афзоиши аҳолӣ суръати хело баландро
ноил гашт. Соли 1939 аҳолии ноҳия ҳамагӣ 230 ҳазорро ташкил мекард. Дар
солҳои 50 ва 60-уми асри гузашта, суръати миёнаи афзоиши аҳолӣ 2,1 ва
солҳои 70-ум бошад, қариб ба 3 фоиз расид. Солҳои 40-ум ва 50-уми асри
гузашта аз қисмати кӯҳистони Балҷувон, Мӯъминобод, Ховалинг, Сарихосор
қисми зиёди аҳолӣ ба ноҳияҳои Восеъ, Фархор, Москва (Ҳамадонӣ) ва
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инчунин ба водии Вахш кӯчонида шуданд. Бо ин мақсад дар заминҳои нав
хоҷагиҳои пахтакорӣ барпо ёфтанд ва мардуми кӯҳистони ин водиҳо ба
пахтакорӣ машғул шуданд. Ҳоло суръати миёнаи афзоиши аҳолӣ ба 2,4 %
мерасад ва зичии миёнаи он дар 1 км2 қариб 40 нафарро ташкил медиҳад. Дар
баробари бунёд ёфтани корхонаҳои саноатӣ аҳолии шаҳр низ афзоиш ёфт.
Ҳоло аҳолии шаҳр 17 %-ро дар бар мегирад, ки аксарият дар шаҳри Кӯлоб
зиндагӣ мекунанд. Бекорӣ ҳиссаи зиёди аҳолиро дар бар гирифта,
муҳоҷирати меҳнатӣ сол аз сол меафзояд.
Комплекси хоҷагии халқи ноҳияи Кӯлоб асосан дар давраи Ҳокимияти
Шӯравӣ ташаккул ва инкишоф ёфт. Ҳоло ноҳияи мазкур аз ҷиҳати истеҳсоли
маҳсулоти саноат ва кишоварзӣ дар миқёси мамлакат ҷои чорумро ишғол
мекунад. Соҳаи асосии тахассуси ноҳияро пахтакорӣ, ғаллакорӣ ва
чорводорӣ ташкил медиҳад. Ҳоло ба ҳиссаи ноҳия 37 %-и истеҳсоли ғалла,
қариб 20 %-и пахта ва 26 %-и истеҳсоли ангури ҷумҳурӣ рост меояд. Солҳои
охир, ба тараққиёти кирмакпарварӣ диққати зиёд дода мешавад. Ҳоло
ноҳияҳои Кӯлоб, Восеъ, Ҳамадонӣ ва Фархор 66 %-и пиллаи ноҳияро
медиҳанд.
Ноҳияи иқтисодии Кӯлоб аз ҷиҳати истеҳсоли ғалла, гӯшт ва намак ба
ҳар сари аҳолӣ дар мамлакат ҷои аввал ва аз нахи пахта ва истеҳсоли равғани
чорво дар ҷои дуввум меистад. Солҳои охир дар комплекси агросаноатии
ноҳия ҳиссаи боғу токпарварӣ хело зиёд шудааст. Агар миқдори умумии
заминҳои кишоварзӣ 718,7 ҳазор гектар бошанд, пас заминҳои обёришаванда
66 ҳазор гектарро дар бар мегиранд. Қисми зиёди заминҳои обёришавандаи
ноҳия дар водиҳои дарёи Қизилсу-Яхсу, мавзеи Ховалинг ва Данғара ҷойгир
шудаанд.
Солҳои охир, ба тараққиёти саноат дар ноҳия диққати асосӣ дода
мешавад. Ҳоло дар ин ҷо якчанд заводҳои пахтатозакунӣ, заводи технологӣ,
таҷрибавӣ, комбинати гӯшт, заводҳои равғанкашӣ, орду ярма, заводи
истеҳсоли намак, масолеҳи бинокорӣ ва ғайра ҷойгир шудаанд.
Соҳаи металлургияи рангаро корхонаи истихроҷи тиллои «Дарвоз» ва
корхонаи истеҳсоли селестини «Чолтош» ташкил медиҳанд. Асоси корхонаи
истихроҷи тиллои «Дарвоз»-ро конҳои парокандаи тиллои Яхсу, Бомовло,
Сафеддара ва Мучкакиён дар бар мегиранд.
Соҳаи саноати сӯзишворию энергетикиро конҳои ангишт ва нефту газ
нишон медиҳанд. Дар ҳудуди ноҳия кони ангишти Шӯробод ҷойгир шудааст.
Сифати ангишти Шӯробод хело паст буда, он барои истифода бурдан раво
дониста намешавад.
Аз тарафи дигар, дар ин мавзеъ захираҳои калони нефту газ маълум
карда шудааст. Конҳои омехтаи нефту газ ин Хоҷасартез, Гулдара,
Узунанхор, Балҷувон, Сулдузӣ, Хоҷасарпиёз ва ғайра ба ҳисоб мераванд. Дар
асоси ин конҳо сохтани корхонаҳои хурду миёнаи коркарди нефт бо
иқтидори солонаи аз 25 то 75 ҳазор тонна ба мақсад мувофиқ аст.
Дар ноҳияи Кӯлоб мавқеи муҳимро саноати электроэнергетика
мебозад. Ғайри нерӯгоҳи барқии Норак (бо иқтидори 3 млн. кВт) ба наздики
нерӯгоҳи Сангтӯда-1 (бо ҳамкории Россия, иқтидораш 670 ҳаз. кВт) ба кор
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даромад. Бо дастгирии мамлакати Эрон ба наздики нерӯгоҳи Сангтӯда-2 (бо
иқтидори 220 ҳазор кВт) ба кор медарояд.
Барои инкишофи саноати химия ғайр аз конҳои нефт, боз захираҳои
бузурги намаки ошӣ мавҷуд аст. Конҳои калонтарини он Хоҷамӯъмин (бо
захираи зиёда аз 30 млрд. тонна), Хоҷасартез, Тутбулоқ ба ҳисоб мераванд.
Ноҳияи иқтисодии Кӯлоб дорои шабакаи инкишофёфтаи нақлиёт
мебошад. Ноҳия аз ҷиҳати таъмин будани роҳ дар байни ноҳияҳои иқтисодӣ
яке аз ҷойҳои аввалро ишғол мекунад. Дар баробари роҳҳои маҳаллии
автомобилӣ, боз аз ҳудуди ноҳия шоҳроҳи байналмилалии КӯлобҚалъаихумб-Хоруғ-Мурғоб-Кулма ва роҳи оҳани Кӯлоб-Қӯрғонтеппа
мегузарад. Дар ин ҷо аэропорти байналмилалӣ дар шаҳри Кӯлоб ба бисёр
шаҳрҳои бурунмарзӣ алоқаи зич дорад.
Ҳамин тавр, пешрафти минбаъдаи соҳаҳои саноату кишоварзии ноҳияи
Кӯлоб ба самаранок истифодабарии сарватҳои табиӣ ва оқилона ҷойгиркунии
соҳаҳои муҳими истеҳсолот зич алоқаманд мебошад.
Ноҳияи иқтисодии Рашт
Рашт кишвари кӯҳсор аст. Масоҳати он 17,1 ҳазор километри
мураббаъро ташкил менамояд. Қисми асосии онро қаторкӯҳҳо ишғол
кардаанд. Ин ҳолат ба мавқеи иқтисодӣ-географии ноҳия таъсири калон
мерасонад. Ноҳия дар гузашта бо ноҳияҳои ҳамсоя аз тариқи ағба робита
дошт. Дар айни замон ягона роҳе, ки ноҳияро бо дигар ноҳияҳои ҷумҳурӣ
пайваст менамояд, шоҳроҳи мошингарди Душанбе-Рашт мебошад. Воридот
ва содироти ноҳия бо ҳамин роҳ сурат мегирад. Чунин мавқеи иқтисодию
географӣ аз қадим боиси инкишофи сусти иқтисодиёти ин ноҳияи кӯҳистон
гардидааст.
Қаламрави ноҳия дорои релефи мураккаб аст. Дар ин ҷо чандин
водиҳои калону хурд мавҷуданд, ки онҳоро аз ҳамдигар қаторкӯҳҳо ҷудо
менамоянд. Қаторкӯҳҳо ва мутавозӣ ба онҳо водиҳо аз Ғарб ба Шарқ тӯл
кашидаанд. Водиҳо аз сатҳи баҳр дар баландиҳои гуногун воқеъ гардидаанд.
Аз ҷумла, водии Вахш - Сурхоб ва Қизилсу дар баландии 1200 то 2100 метр
ҷойгирд шудаанд. Водии Оби Хингоб дар баландиҳои 1200-3200 метр, водии
Муғсу дар баландиҳои 1800-2700 воқеъ гардидаанд. Қаторкӯҳҳое, ки
водиҳоро иҳота кардаанд, аз сатҳи водиҳо 1500-3500 метр баланд мебошанд.
Баланд будани мавқеи водиҳо аз сатҳи баҳр ва бо барфҳои доимию пиряхҳо
пӯшида будани баландии қаторкӯҳҳо ва ба самти Ғарб кушода будани баъзе
водиҳо (водии Сурхоб ва Оби Хингоб), ба хусусияти иқлими ноҳия таъсири
гуногун расондаанд. Иқлими ин ҷо нисбат ба иқлими Ҷануби Тоҷикистон,
континенталитар аст. Водиҳо бо тобистони гарми мӯътадилу салқин,
қаторкӯҳҳо бо иқлими хунуки худ фарқ мекунанд. Ҳарорати миёнаи моҳи
июл дар водиҳо аз 160-200 то +240 дараҷа баланд ва дар моҳи январ аз -30 то 70-80 дараҷа паст мешавад. Дар қаторкӯҳҳо ҳарорати миёнаи моҳи июл дар
минтақаи субалпӣ +120-160, моҳи январ ба -100-160 дараҷа баробар аст.
Миқдори боришоти солона дар водиҳо ва доманакӯҳҳо 400-600 мм, дар кӯҳҳо
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800-1200 мм-ро ташкил менамояд. Дарёҳои ноҳия асосан аз барфҳои доимӣ
ва пиряхҳои кӯҳӣ сарчашма мегиранд. Аз ҳамин сабаб, барои онҳо ғизогирии
пиряхию барфӣ ва барфию пиряхӣ хос аст. Онҳо ду маротиба пуроб
мешаванд: баҳорон ва тобистон. Ин барои кишоварзӣ аҳамияти ниҳоят зиёд
дорад. Ғайр аз ин дарёҳои ноҳия барои истеҳсоли энергияи барқии арзон
имконияти васеъ доранд. Хусусан, дарёи Вахш барои сохтмони истгоҳҳои
барқии азим имконияти калон дорад. Вобаста ба релеф ва иқлим дар ноҳия ба
тарзи амудӣ зонаҳои табиӣ аз зонаи даштии ба зонаи ҷангал гузаранда, зонаи
беша, субалпию алпӣ ташаккул ёфтаанд. Аҳамияти хоҷагии ин минтақаҳо
гуногун аст. Масалан, дар хоҷагӣ зонаи даштии ба беша гузаранда
ҳаматарафа истифода бурда мешавад. Зонаи беша ва субалпиро ҳамчун
чарогоҳ истифода мебаранд. Сарватҳои зеризаминии ноҳия ҳоло пурра
татқиқ карда нашудааст. Қатъи назар, аз ин дар ҳудуди ноҳия аз сарватҳои
зеризаминӣ ангишт, ашёи хоми алюминий, санги мармар, обҳои маъданӣ,
ашёи сохтмон муайян карда шудаанд. Ҳамаи ин омилҳои табиӣ барои дар
ноҳия ташаккул додани хоҷагии бисёрсоҳа имкон медиҳанд.
Дар ташаккули хоҷагии ноҳия ва мустақилияти он релефи кӯҳӣ нақш
гузоштааст. Маҳз водиҳои ҷудогона сабаби дар қаламрави ноҳия ба миён
омадани бекигариҳои алоҳида гардида буд. Водии Сурхоб ба бекигарии
Қаротегин тааллуқ дошт. Хоҷагӣ дар аввал хусусияти натуралӣ дошт. Баъди
ба хонигарии Бухоро ҳамроҳ кардани ин мавзеъҳо робитаи иқтисодии ноҳия
бо дигар ноҳияҳои атроф ва аморати Бухоро каме беҳтар гардид. Дар
қаламрави ноҳия бозорҳои дохилӣ ташаккул ёфтанд. Аз ҳама гӯшаю канори
ноҳия ба бозорҳо маҳсулот оварда, ба тоҷироне, ки ба ин ҷо молҳои гуногун
меоварданд, мефурӯхтанд. Махсусан, равобити водии Қаротегин ба Фарғона
хело зиёд буд. Аммо барои ба роҳ мондани равобити васеи иқтисодӣ роҳҳои
душворгузар ва ағбагузар ҳамеша мамоният мерасонид. Ноҳияро бо водии
Ҳисор пайроҳаҳои водихои Сурхоб ва Оби Хингоб пайваст мекард. Ғайр аз
водии Фарғона ба водии Панҷ низ ба воситаи ағбаҳо рафтуомад мекарданд.
Ҳамаи ин роҳҳо дар фасли зимистон баста мешуд. Робитаи ноҳия бо
ноҳияҳои атроф муддати дароз қатъ мегардид.
Машғулияти аҳолӣ асосан аз заминдорӣ ва чорводорӣ иборат буд. Дар
замони Ҳокимияти Шӯравӣ аз соли 1923 сар карда дар ноҳия азнавсозии
хоҷагӣ оғоз ёфт. Аммо дар шароити камии замин гузаронидани он душвор
буд. Мувофиқи маълумоти соли 1939, ба ҳар як нуфуси ноҳия 0,1 гектар
замини обӣ ва 0,5 гектар замини лалмӣ рост меомад. Афзоиши мунтазами
аҳолӣ бо кор таъмин кардани онро душвор гардонид. Бинобар солҳои 30 ва
40-уми асри гузашта ин як қисми аҳолӣ ба заминҳои водии Вахш,
Кофарниҳони Поёнӣ ва дигар водиҳои Ҷануби Тоҷикистон кӯчонида шуданд.
Мардуми ноҳия табиатан меҳмондӯст буда, баъди муҳоҷират дӯстона кор
карда, бо дигар халқҳо водиҳоро дар ҳамкорӣ водии Вахшро ба сарзамини
сабзу хуррам табдил доданд. Аммо танҳо бо кӯчонидани як қисми аҳолӣ
масъалаҳои иқтисоди ноҳияро ҳал кардан ғайри имкон буд. Барои ҷоннок
гардонидани иқтисодиёти ноҳия пеш аз ҳама сохтмони роҳҳои замонавӣ
лозим буд. Бо ин мақсад соли 1932 роҳи мошингарди Сталинобод (ҳозира
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Душанбе)-Ғарм сохта шуд. Соли 1940 Роҳи калони Помир Сталинободро бо
маркази кӯҳистони Бадахшон ва шаҳри Хоруғ пайваст. Роҳи Ғарм ба шохаи
он табдил ёфт. Аз ин роҳҳои асосӣ ба дигар гӯшаю канори ноҳия роҳҳои
дохили ноҳиявӣ гузаронида шуданд. Сохтани роҳҳо алоқаи иқтисодии
ноҳияро бо дигар қисматҳои ҷумҳурӣ беҳтар намуд, инкишофи хоҷагии
халқи онро ба зинаи нав гузошт. Зиёда аз 46 %-и роҳҳо мумфарш карда
шуданд.
Аҳолии ноҳия 2,6 % аҳолии ҷумҳуриро ташкил менамояд. Дар як
километри мураббаъ 23 нафар рост меояд. Қисми зиёди аҳолӣ дар водии
Сурхоб ва Оби Хингоб зиндагӣ мекунад. Дар таркиби миллии аҳолӣ тоҷикон
афзалият доранд. Фақат дар ноҳияи Ҷиргатол қирғизҳо зиндагӣ менамоянд.
Бештар аз 90 %-и аҳолӣ дар деҳот зиндагӣ мекунад. Ин гувоҳӣ медиҳад, ки
аҳолии ноҳия асосан ба соҳаи кишоварзӣ машғуланд. Барои инкишофи ин
соҳа шароити табиӣ мусоидат менамояд. Вале имконияти минбаъд инкишоф
додани он маҳдуд мебошад. Зеро замини барои заминдорӣ мувофиқ ниҳоят
кам аст. Масоҳати замини кишт 12,4 % замини кишоварзиро ташкил
менамояд. Боқимондаи он заминҳо ба алафзор ва чарогоҳ рост меояд.
Чарогоҳҳоро асосан дар фасли баҳор ва тобистон истифода мебаранд. Барои
зимистонгузаронии чорво, чарогоҳҳои зимистона
кифоягӣ намекунад.
Бинобар он дар фасли зимистон як қисми чорворо дар чарогоҳҳои вилояти
Хатлон нигоҳ медоранд.
Соҳаҳои асосӣ кишоварзӣ, чорводорӣ ва картошка парварӣ мебошад.
Онҳо ҳиссаи зиёди даромади кишоварзиро медиҳанд. Солҳои охир боғдорӣ
низ инкишоф ёфта истодааст. Барои васеъ кардани майдони боғҳо аз
заминҳои нишебии 15-16 дараҷавӣ истифода мебаранд. Дар заминҳое, ки
нишебиашон аз ин зиёд аст, зинабоғҳо ташкил кардаанд. Картошка, себ ва
ноки Раштро нафақат дар қаламрави ҷумҳурӣ, инчунин берун аз марзи он
эътироф мекунанд.
Чорводорӣ асосан аз чорвои шохдори калон ва гӯсфандпарварӣ иборат
аст. Сифати говҳои ҷӯшоӣ ва гӯсфандони маҳаллиро бо роҳи бо зотҳои
сермаҳсул ҷуфтӣ кунонидан беҳтар намудаанд. Дар баъзе хоҷагиҳо
кирмакпарварӣ аҳамияти калон дорад.
Саноати ноҳия соҳаи ҷавон буда, дар арафаи ташаккулёбӣ мебошад.
Дар айни замон дар ин ҷо истеҳсоли ангишт, коркарди чӯб, дӯзандагӣ ба роҳ
монда шудааст.
Инкишофи минбаъдаи саноати ноҳия ба гузаронидани тадқиқоти
ҳаматарафаи геологӣ, сохтмони НБО-и Роғун, коркарди сарватҳои табиии
мавҷуда ва истифодаи самараноки захираҳои меҳнатӣ вобаста мебошад.
Ноҳияи иқтисодии Бадахшон
Ноҳияи Бадахшон дар қисми шарқии мамлакат ҷойгир шудааст.
Масоҳати он ба 63,7 ҳаз. км2 (зиёда аз 44 фоизи ҷумҳурӣ) ва аҳолиаш зиёда аз
215 ҳазор нафар мебошад.
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Мавқеи географии он дар гиреҳи бо ҳам пайвандии бузургтарин
қаторкӯҳҳои ҷаҳон: Тёншон, Ҳиндукуш, Куэплун, Қароқорум ва Ҳимолой
ҷойгир буда, баландии миёнаи ин қаторкӯҳҳо аз 6000 то 7000 метрро дар бар
мегиранд.
Сарҳади Помирро дар шимол қаторкӯҳҳои Пушти Олой, дар ҷануб
Ҳиндукуш, дар шарқ кӯҳҳои Қашқар ва дар ҷануб қаторкӯҳи Кӯҳи Лаъл
ташкил медиҳанд. Ин мамлакати кӯҳсор аз баҳру уқёнусҳо дар масофаи хело
дур воқеъ гаштааст. Масалан, дурии он аз уқёнуси Атлантика - 6700 км, аз
уқёнуси Ором - 4200 км, аз уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ 3500 км ва аз уқёнуси
Ҳинд дар масофаи то 2000 км дур ҷойгир шудааст.
Дар қисми шарқӣ сарҳади Помир бо Хитой (дар масофаи 430 км) ва дар
Ҷанубу Ғарб бо Афғонистон (дар масофаи 600 км) мегузарад. Мавқеи
географӣ ва мураккабии релеф сабаби солҳои тӯлонӣ дар вазъияти вазнини
иқтисодӣ мондани ин сарзамин гардид. Солҳои Ҳокимияти Шӯравӣ аввалин
роҳи мошингарди Ош-Хоруғ (солҳои 30-уми асри XX) ва минбаъд роҳи
Душанбе-Хоруғ ин кишварро аз бумбасти коммуникатсионӣ раҳо намуд. дар
замони истиқлол баъди сохтмони шоҳроҳи Кӯлоб-Қалъаи Хумб-ХоруғМурғоб-Кулма роҳи доимӣ байни Тоҷикистон ва Хитою Непалу Покистон бо
воситаи Помир шурӯъ гардид.
Шароит ва сарватҳои табиии Бадахшон хусусияти ба худ хосро доранд.
Ҳудуди он саросар кӯҳсор буда, дар ин ҷо баландтарин кӯҳҳои ҷаҳон,
қуллаҳои доим ба барф пӯшида, пиряхҳои доимӣ, биёбонҳои хунук ва хушки
баландкӯҳ ҷойгир шудаанд.
Қисми зиёди масоҳати ноҳияро (95%) пиряхҳо, харсангҳо, нишебиҳо ва
заминҳои серсанг ташкил медиханд. Помир ба Помири Ғарбӣ ва Шарқӣ ҷудо
мешавад. Ҳудуди Помири Ғарбиро қаторкӯҳҳои ба таври горизонталӣ ҷой
гирифта ишғол намудаанд: Пушти Олой (бо қуллаи Истиқлол 7134 м), Ванҷ
(5464 м), Язгулом (Қуллаи Инқилоб 6974 м), Рӯшон (6000-6100 м), Шуғнон
(5704 м). Дар ин ҷо боз қаторкӯҳҳои ба таври мередионалӣ: Академияи
илмҳо (қуллаи Исмолили Сомонӣ 7495 м), Зулумарт, Шохдара ва ғайра низ
ҷойгир шудаанд. Қисми зиёди водиҳои Помири Ғарбӣ ба мисли водии
Бартанг, Рӯшон, Ишкошим ва ғайра дар баландиҳои аз 2000 то 3000 м воқеъ
гаштаанд.
Помири Шарқӣ бошад, ҳолати дигари табиию географиро доро
мебошад. Биёбони баландкӯҳ аз доманакӯҳи ҷанубии кӯҳҳои Пушти Олой
дар шимол то соҳилҳои дарёи Панҷ дар ҷануб кашол ёфтааст. Ҳамвориҳои
онро водии Аличур, Мурғоб ва Рангкӯл дар баландиҳои аз 3400 то 4200 метр
аз сатҳи баҳр ташкил медиҳанд.
Вобаста ба мавқеи географӣ ва релефи маҳал шароитҳои иқлимӣ низ
гуногун мебошад. Ҳарорати миёнаи моҳи январӣ дар Хоруғ -7-80, дар Мурғоб
-19-200 ва дар пиряхи Федченко -17-180 дар бар мегирад. Ҳарорати моҳи
июлӣ низ нисбати дигар қисмҳои ҷумҳурӣ фарқ мекунад. Масалан, ҳарорати
моҳи июлӣ дар Хоруғ +350, Ҷавшангоз +260, Мурғоб +310 ва Қароқӯл +200
мерасад. Боришот бошад, дар Помири Ғарбӣ нисбат ба Шарқӣ фарқ мекунад.
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Масалан, боришоти миёнаи солона дар Помири Ғарбӣ то 250 мм, вале дар
Помири Шарқӣ 100-120 мм дар бар мегирад.
Ноҳияи иқтисодии Бадахшон аз канданиҳои фоиданок ниҳоят бой аст.
Махсусан, конҳои бор, қалъагӣ, нуқра, тилло, никел, сангҳои қиматбаҳо,
обҳои шифобахши он машҳур мебошанд. Дар ин ҷо 16 кон бо 11 намуди
сарватҳои зеризаминӣ тадқиқ карда шудаанд, ки муҳимтарини онҳо кони
лаъл, лоҷвард, аметист, скаполит, мармар ва ғайра мебошанд. Дар ҳудуди
Бадахшон 70 чашмаи обҳои гарм ва хунуки шифобахш маълум карда
шудааст. Чашмаҳои муҳимтарини он Авҷ, Абхарв, Жунт, Сист, Хозгунӣ,
Баршор, Лангар, Гармчашма ва ғайра мебошанд. Хусусан, чашмаи
Гармчашма бо хусусиятҳои табобатиаш дер боз дар мамлакат ва берун аз он
машҳур аст. Обҳои дохилии ноҳияро шабакаи пиряхҳои азим, дарёҳо ва
кӯлҳо ташкил менамоянд. Миқдори умумии пиряхҳои Помир ба 5,5 ҳазор
мерасад, ки ин 60% миқдори пиряхҳои мамлакатро дар бар мегирад. Дар
пиряхҳои ноҳия 360 км3 об ҷамъ шудааст, ки 7 баробар нисбати ҳаҷми
солонаи дарёҳои Тоҷикистон зиёд мебошад. Ҳоло ба ҳар сари аҳолии
Бадахшон 4 млн. м3 пирях рост меояд, ки аз ҷиҳати ин нишондиҳанда, Помир
танҳо аз Гренландия қафо меистад. Калонтарин пиряхҳои ноҳия ин пиряхи
Федченко, Грум-гржимайло, Бивачий, Ҷамъияти географӣ ва ғайра
мебошанд.
Дар ҳудуди Бадахшон 500 дарёи калон ва миёна бо дарозии аз 25 то 300
км ба ҳисоб гирифта шудааст. Калонтарини онҳо Панҷ, Вахон, Ғунд,
Шохдара, Бартанг, Язгулом, Ванҷ ва Обихумбоб мебошанд.
Дар ҳудуди Бадахшон зиёда аз 900 кӯлҳои хурду калон ба қайд гирифта
шудаанд. Захираи умумии кӯлҳо ба 50 млн. м3 баробар мебошад, ки
калонтарини он Қароқӯл - 26,6 км3, Сарез - 17,0 км3 ва Заркӯл - 5,7 км3 ба
ҳисоб мераванд.
Ҳамин тавр, бо вуҷуди шароити мусоид ва захираҳои бузурги табиӣ то
замони Ҳокимияти Советӣ (набудани роҳҳои муҳими алоқа) имконияти
истифодабарии сарватҳои табиӣ ва дар асоси онҳо тараққӣ додани қувваҳои
истеҳсолкунанда ғайриимкон буд.
Давраҳои ташаккули хоҷагии ноҳияи Бадахшон бо вуҷуди мушкилиҳои
набудани роҳ ва алоқаҳои доимӣ бо кишварҳои ҳамсоя дар тӯли садсолаҳо ба
таври ба худ тараққӣ мекард. Мардуми ин кишвар бо заҳмати ниҳоят зиёд
дар камари кӯҳ порчаи замин тайёр намуда, онро кишт менамуд ва ризқу
рӯзии худро пайдо менамуд. Дар чунин шароити мушкил бо ёрии селексияи
халқӣ намуди зироатҳои серҳосил ва тезпазакро пайдо намуда, онро ба дигар
ноҳияҳо паҳн мекарданд. Академик Н.И.Вавилов ҳангоми омӯзиши
зироатҳои Бадахшон яке аз намудҳои қадимии гандумро дар ин макон пайдо
намуд ва муайян кард, ки ин мулк ватани қадими зироаткорӣ дар Осиё ба
ҳисоб меравад. Бисёр боғҳои Бадахшон дар асоси интихоби навъҳои
беҳтарину серҳосил равнақ меёфтанд. Селексияи халқӣ то ин дам дар
баробари навъҳои серҳосил боз ба тобоварии онҳо ба таъсири иқлиму сармо
диққати муҳим медоданд.
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Дар ноҳияи Бадахшон аз қадим боз сангҳои қиматбаҳоро истифода ва
ба муомилот мебароварданд. Масалан, лоҷварди бадахшонӣ дар бозори
аксари мамлакатҳои Шарқ, Миср, Юнон ва Рим шӯҳрат дошт. Лоҷвардро бо
корвонҳо ба Бобулистон ва Ҳиндустон мебурданд. Дар музеи Эрмитажи
Санкт-Петербург ҳоло ҳам чанд зарфи нафиси лоҷвардӣ то имрӯз нигоҳ
дошта шудааст. Ҳамин тавр, бо вуҷуди мушкилии роҳ муомилоти Бадахшон
бо кишварҳои дуру наздик идома меёфт. Вале сохтмони роҳи мошингарди
Ош-Хоруғ ва Душанбе-Хоруғ дар замони Ҳокимияти Шӯравӣ вазъи ниҳоят
вазнини Бадахшонро сабук намуда, барои инкишофи соҳаҳои саноат, нақлиёт
ва сохтмон шароит фароҳам овард. Солҳои 1930-1940 дар Бадахшон аввалин
корхонаҳои саноати маҳаллӣ - дӯзандагӣ, коркарди пӯст ва рехтагарӣ барпо
ёфтанд. Дар ин давра яке аз муваффақиятҳои муҳими пешравии иқтисодиёти
Бадахшон сохтмони якчанд нерӯгоҳхои хурди барқӣ, соҳаҳои саноати сабук,
хӯрокворӣ ва саноати масолеҳи бинокорӣ буд. Дар натиҷаи гузаронидани
ислоҳоти обу замин якчанд маротиба заминҳои обёришаванда васеъ гардида,
ҳосилнокии зироатҳои ғалладона зиёд гардид. Ин барои беҳтар шудани базаи
хӯроки чорво ва маҳсулнокии он мусоидат намуд.
Баъди истиқлолият барои беҳтар намудани равобитҳои иқтисодӣ ва
гузаштан ба иқтисоди бозаргонӣ як қатор тадбирҳои муҳим андешида шуд.
Солҳои 90-уми асри гузашта дар истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ як қатор
ислоҳотҳои нав гузаронида шуд. Ин ислоҳот пеш аз ҳама ба хоҷагиҳои
камиқтидор ва камбизоат тақсим намудани замину чорво ба мӯҳлати
дарозмуддат равона шуда буд. Дар ин муддат хоҷагиҳои деҳқонӣ ва фермерӣ
пайдо гардиданд. Ин чорабинӣ имконияти пешгирии истеҳсолот ва дар як
муддати кӯтоҳ ба афзоиши ҳосилнокии меҳнат ва маҳсулнокии чорво дар
Бадахшон сабаб шуд.
Аҳолии Бадахшон чун дигар ноҳияҳои Тоҷикистон дар солҳои
Ҳокимияти Шӯравӣ бо суръати баланд афзоиш намуд. Агар охири соли 1926
дар ҳудуди ҳозираи ноҳия аҳолӣ 54,6 ҳазор нафарро ташкил менамуд, пас
соли 1979 ба 126,8 ҳазор ва ҳоло зиёда аз 215 ҳазорро дар бар мегирад.
Солҳои 50-уми асри XX чун дигар қисматҳои кӯҳистон аз ноҳияи Бадахшон
низ як қисми аҳолӣ ба ноҳияи Вахш муҳоҷир карда шуданд. Дар шароити
гарми тобистон бо чунин тарз кӯчонидани аҳолӣ як қатор оқибатҳои манфӣ
низ дошт. Ҳайати миллии ноҳияи Бадахшон нисбати тамоми ҷумҳурӣ фарқ
мекунад. Ҳоло дар ин ҷо ҳиссаи тоҷикон ба 94% ва қирғизҳо 5,8% дар бар
мегирад. Зичии аҳолӣ низ фарқ мекунад. Масалан, агар зичии миёнаи аҳолӣ
дар Помири Ғарбӣ дар 1 км2 7,4 нафарро ташкил кунад, пас ин нишондиҳанда
дар Помири Шарқӣ ба 0,4 нафар мерасад.
Дар ноҳияи Бадахшон низ миқдори зиёди бекорон ба назар мерасад.
Танҳо дар соли 2008 нисбати соли 1997 миқдори бекорон қариб 2 баробар
афзуд. Умуман, дар Бадахшон сатҳи бекорон 27,5 %-ро ташкил медихад (дар
ҷумҳурӣ 2,5%). Мувофиқи ҳисоботҳои оморӣ аҳолии дар истеҳсолот банд
набуда 21,1% аҳолии қобили меҳнати ноҳияро дар бар мегирад. Ҳар сол аз
ҳудуди Бадахшон тахминан аз 24% то 45% аҳолии қобили меҳнат барои
мардикорӣ ба хориҷи кишвар мераванд. Ҳар сол аз ҷониби мардикорон ба
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ноҳияи Бадахшон аз 24 то 47 млн. доллар ворид мегардад. Яъне, ба ҳар сар
аҳолии ноҳия ба ҳисоби миёна соле аз ҳисоби мардикорон аз 119 то 224
доллар ворид мегардад, ки ин маблағ барои рӯзгузаронӣ кифоя нест.
Комплекси хоҷагии халқи ноҳияи иқтисодии Бадахшон дар замони
Ҳокимияти Шӯравӣ бунёд ёфт ва тараққӣ кард. Мувофиқи ҳисоботҳои оморӣ
ҳоло ба ҳиссаи ноҳияи мазкур 8,2 фоизи истеҳсоли гӯшт ва 8,6 фоизи
истеҳсоли картошкаи мамлакат рост меояд. Дигар соҳаҳои хоҷагии он
нисбати сатҳи миёнаи нишондиҳандаи ҷумҳуриявӣ хело паст мебошад.
Инкишофи соҳаи энергетика дар ноҳия баъди сохтмони нерӯгоҳи
Хоруғ (соли 1941) ибтидо мегирад. Минбаъд дар ин ҷо нерӯгоҳи Қалъаихумб
(соли 1959), Оқсуй дар Мурғоб (соли 1965), Намадгут дар Ишкошим (соли
1971) ва нерӯгоҳи нав Помир-1 дар Хоруғ бунёд ёфтанд. Соҳаҳои саноати
сабук ва хӯрокворӣ вобаста ба талаботи бозор маҳсулоти худро мутобиқ
намуда истодаанд. Вале инкишофи ин соҳаҳо пеш аз ҳама техника ва
технологияи навро талаб менамояд.
Аз корхонаҳои саноати масолеҳи бинокорӣ заводи оҳану бетони Хоруғ
калонтарин дар миқёси ноҳия ба ҳисоб мерафт. Солҳои 1975-1990 суръати
истеҳсоли маҳсулоти он то 3,6 баробар афзуд. Айни замон корхона пурра бо
иқтидори худ кор намекунад ва барои ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулот
гузаронидани чорабиниҳои нав зарур аст. Дар ҳудуди ноҳияи Бадахшон
охири солҳои 80-уми асри гузашта фабрикаи коркарди сангҳои сохтмонӣ бо
номи «Хрустал» (дар асоси кони мармари Даштак дар ноҳияи Ванҷ) ва
фабрикаи «Лаъл» дар Поршнев, ки ба коркарди сангҳои қиматбаҳо сарукор
дошт, бунёд ёфтанд. Ҳоло нарасидани қувваи барқ ба истеҳсоли маҳсулот
дар ин корхонаҳо халали ҷиддӣ мерасонад.
Дар ҳудуди ноҳияи иқтисодии Бадахшон майдони заминҳои корам хело
кам аст. Ба ҳар сари аҳолӣ дар ноҳия 0,06 га замини кишт рост меояд, ҳол он
ки ин нишондиҳанда дар ҷумҳурӣ ба 0,11 га рост меояд. Дар структураи
заминҳои кишоварзӣ 88,6 фоизро чарогоҳи каммаҳсул 8,7 %-ро дарахтони
бисёрсола ва танҳо 1,5 % ба заминҳои алафдарав рост меояд. Соҳаи
кишоварзӣ асосан дар Помири Ғарбӣ тараққӣ ёфтааст. Қисми зиёди
майдонҳои киштро зироатҳои ғалладона ишғол намудаанд. Дар баландиҳои
то 3600 метр аз сатҳи баҳр зироати ҷав мекоранд. Зироати картошка то
баландиҳои 3000 метр кишт карда мешавад ва ҳосилнокии он хело хуб аст.
Аз соҳаи боғдорӣ дар ин ҷо дарахтони зардолу, себ, тут, чормағз, нок,
шафтолу ва ғайра парвариш мекунанд. Боғдорӣ бештар дар водиҳои дарёи
Панҷ ва ноҳияи Ванҷ тараққӣ кардааст. Дар ноҳияи Дарвоз бошад, соҳаи
ситруспарварӣ ва парвариши анор даромади хуб медиҳанд.
Чорводорӣ дар ноҳияи ба соҳаи гӯсфандпарварӣ, чорвои калони
шохдор ва дар Помири Шарқӣ қӯтоспарварӣ ба роҳ монда шудааст. Соҳаи
кирмакпарварӣ дар Помири Ғарбӣ яке аз соҳаҳои сердаромад ба ҳисоб
меравад.
Дар инкишофи комплекси хоҷагии халқи ноҳияи Бадахшон дар оянда
нақши асосиро соҳаи саноати сӯзишворию энергетикӣ, саноати маъдани кӯҳӣ
ва индустрияи туризм хоҳад гирифт.
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Аз намудҳои сӯзишворӣ дар ин ҷо конҳои ангишти Равнов ва Кӯртеппа
вомехӯранд. Захираи кони Равнов ба 160 млн. тонна мерасад ва он дар
сарҳади ноҳияи Дарвоз ва Муминобод ҷойгир аст. Истифодаи он дар оянда
на ин ки талаботи ноҳияи Бадахшон, балки мавзеъҳои кӯҳсори ноҳияи
Кӯлобро низ бо ангишт таъмин хоҳад намуд.
Ҳудуди
ноҳияи
Бадахшон
имконияти
бузурги
инкишофи
электроэнергияро дорад. Ҳоло захираи потенсиалии дарёҳои Бадахшон ба
833 млн. кВт ва ё худ 25,7 % захираҳои потенсиалии мамлакатро ташкил
медиханд. Баъди сохтмони нерӯгоҳи барқии «Помир-2» дар оянда сохтмони
нерӯгоҳи «Помир-3» бо иқтидори 23 ҳазор кВт сар карда мешавад. Яке аз
манбаъҳои асосии инкишофи гидроэнергетика дар Бадахшон ин истифодаи
оби кӯли Сарез мебошад. Ба хотири бехатарии кӯли Сарез дар ин кӯл
сохтмони нерӯгоҳи барқӣ бо иқтидори 150 ҳазор кВт дар назар дошта
шудааст.
Тараққиёти иқтисодиёти Бадахшон бо соҳаи саноати маъдани кӯҳи зич
алоқаманд аст. Дар ин ҷо 6 ноҳияи истихроҷи маъдан (Қалъаихумб, Ванҷ,
Рушан, Ишкошим, Мурғоб ва Рангкӯл) ҷудо карда шудааст, ки дар онҳо ғайр
аз истеҳсоли металлҳои ранга, боз коркарди металлҳои нодиру камёфт ва
сангҳои қиматбаҳо дар назар дошта шудааст.
Барои инкишофи хоҷагии қишлоқ низ имкониятҳои калон вуҷуд дорад.
Мувофиқи ҳисоботи Институти «Гипрозем» дар ҳудуди ноҳия 10,5 ҳазор
заминҳои барои кишт мувофиқ мавҷуд мебошад. Мувофиқи ҳисоботҳои
Институти биологии Помир аз ҳисоби заминҳои кӯҳдоман имконияти васеъ
намудани 13 ҳазор га замин вуҷуд дорад. Ин имконияти ба таври зиёд кишт
намудани зироатҳои ғалладона, сабзавот ва боғдорию парвариши зироатҳои
дорувориро ба амал меорад.
Сарзамини ноҳияи Бадахшон захираҳои бениҳоят зиёди рекреатсионӣ
ва инкишофи туризму алпинизмро дорад. Ташкил намудани шароитҳои
мувофиқ имконият медихад, ки ҳар сол ҳазорон сайёҳон аз давлатҳои хориҷ
ба ин ҷо омада истироҳату сайёҳат намоянд. Дар мисоли дигар давлатҳо аз
ҳисоби туризм ноҳияи Бадахшон даромади хело зиёд мегирифт, ки ин барои
инкишофи иқтисодиёти ноҳия ва ҳам тамоми мамлакат шароитҳои муҳимро
фароҳам меовард.
Пешрафти соҳаи нақлиёт ва авҷ гирифтани равобити иқтисодии ноҳияи
иқтисодии Бадахшон ба шоҳроҳи Кӯлоб-Қалъаихумб-Хоруғ-Мурғоб-Кулма
зич алоқаманд аст. Бо воситаи ин роҳ Бадахшон ва Тоҷикистон муносибатҳои
иқтисодии худро бо давлатҳои Хитой, Непал, Покистон ва Ҳиндустон
мустаҳкам карда, барои барпо намудани якчанд минтақаҳои озоди иқтисодӣ
имконият ба вуҷуд меояд.
Боби 3. Комплекси минтақавию истеҳсолии
Тоҷикистони Ҷанубӣ (КМИТҶ)
Комплекси минтақавӣ-истеҳсолӣ гуфта, маҷмӯи корхонаҳои бо ҳам зич
алоқамандеро меноманд, ки дар асоси истеҳсол ва коркарди манбаи бойи
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ашёи хом (металл, сӯзишворӣ, барқ, маҳсулоти хоҷагии қишлоқ, захираҳои
ҷангал ва ғайра) ташкил меёбанд.
Қисми зиёди ҳудуди ҷумҳурӣ (ғайр аз ноҳияҳои иқтисодии Суғд ва
Бадахшон) ба Комплекси минтақавию истеҳсолии Тоҷикистони Ҷанубӣ
(КМИТҶ) мансуб аст. Дар Комплекси ҳудудию истеҳсолии Тоҷикистони
Ҷанубӣ аксари корхонаҳо ба якдигар алоқаманд мебошанд, бинобар ин
ҳосилнокии меҳнат меафзояд. Комплекси мазкур нуқтаи асосии хоҷагии
халқи тамоми ҷумҳурӣ мебошад.
Комплекси минтақавию истеҳсолии Тоҷикистони Ҷанубӣ дар қисми
ҷануби ғарбии Тоҷикистон ҷойгир буда, ноҳияҳои иқтисодии Ҳисор, Рашт,
Вахш ва Кӯлобро дарбар мегирад. Масоҳаташ 53,2 ҳаз. км2 (зиёда 37 фоизи
масоҳати ҷумҳурӣ) буда, дар он зиёда аз 60 фоизи аҳолии Тоҷикистон
зиндагӣ мекунад. Ба ташаккули комплекс мавҷудияти захираҳои зиёди
гидроэнергетикӣ, ашёи хом, қувваи корӣ, замини ҳосилхез ва шароити иқлим
мусоидат кардааст. Аз ҳудуди комплекс қариб нисфи дарёҳои ҷумҳуриҳои
Осиёи Марказӣ мегузаранд. Иқтидори гидроэнергетики дарёҳои калон ва
миёнаи КМИТҶ дар ҷумҳурӣ 65,4% ва дар Осиёи Марказӣ 35%-ро ташкил
медиҳад. Фақат дарёҳои Вахш ва Панҷ метавонанд, дар як соат 144 млрд. кВт
қувваи барқ истеҳсол кунанд. Азхудкунии захираҳои гидроэнергетикии
комплекс хусусияти муштарак дорад. Дар баробари истеҳсоли қувваи барқ
масъалаи корам кардани заминҳои нав низ ҳал шуда истодааст. Обанбори
Норак имкон дод, ки даҳҳо ҳазор гектар замини водии Ёвону Обикиик ва
Данғара обёрӣ карда шаванд. Дар солҳои наздик НБО-и Роғун ба истифода
дода хоҳад шуд. Ҳоло дар дарёи Вахш ғайр аз НБО-ҳои Норак ва Бойғозӣ,
инчунин НБО-ҳои Сарбанд, Марказӣ, Сангтӯда-1 ва Шаршара низ кор
мекунанд. Дар солҳои наздик НБО-и Сангтӯда-2 ва Шӯроб низ ба кор
медароянд.
Истеъмолкунандагони асосии қувваи барқ дар комплекси мазкур
Заводи алюминии тоҷик ва Заводи электрокимиёвии Ёвон мебошанд.
Дар ҳудуди комплекс зиёда аз 100 кони сарватҳои зеризаминӣ ёфт
шудаанд (нефт, газ, ангишт, волфрам, шпати саҳроӣ, намаки ош, оби
минералӣ ва ғайра). Аз ҷиҳати захираи намак, стронсий ва ашёи хоми
карбонатӣ барои саноати кимиё комплекс на фақат дар ҷумҳурӣ, балки дар
Осиёи Марказӣ низ мавқеи хосро ишғол мекунад.
Дар ин комплекс ба вуҷуд омадани марказҳои нави саноатӣ сабаби тез
афзудани аҳолии шаҳр гардид. Вазни қиёсии аҳолии шаҳр дар соли 2008 аз
31,5 % ба 35,3 % (2008) расид. Аҳолии комплекс дар оянда низ хеле зиёд
хоҳад шуд. Бо мақсади оқилона истифода бурдани қувваи корӣ ва ба кор
таъмин кардани аҳолии қобили меҳнат зарур аст, ки соҳаҳои хурду миёнаи
саноат натанҳо дар шаҳрҳои бузург, балки дар шаҳрҳои хурду миёна низ
инкишоф дода шаванд.
Дар КМИТҶ вазни қиёсии саноати сабук (зиёда аз 40 % маҳсулоти
умумӣ) ва хӯрокворӣ (22,5 %) калон аст. Дар комплекс хусусан
электроэнергетика, металлургияи ранга, мошинсозӣ ва саноати кимиё бештар
инкишоф ёфтаанд. Энергетика соҳаи асосии комплекс буда, дар атрофи он
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дигар соҳаҳои саноат ташаккул меёбанд. Саноати сабук дар оянда ҳам яке аз
соҳаҳои тахассусии комплекс хоҳад буд. Дар баробари саноати
пахтатозакунӣ соҳаҳои саноати матоъҳои пахтагин низ ривоҷ меёбанд.
Барои инкишофи комплекси кишоварзию саноатӣ дар ҳудуди КМИТҶ
ҳама гуна шароит мавҷуд аст. Дар комплекс ҷои асосиро пахтакорӣ ишғол
мекунад. Зиёда аз 40 % киштзорҳоро пахта мекоранд.
Ғайр аз пахтакорӣ дар комплекс соҳаҳои меҳнатталаби истеҳсолоти
хоҷагии қишлоқ, пеш аз ҳама, токдорӣ ва сабзавоткорӣ инкишоф ёфтаанд.
Солҳои охир, ситруспарварӣ низ дар авҷ аст. Аз ҷиҳати истеҳсоли лимӯ
КМИТҶ, хусусан водии Вахш, дар ИДМ ҷои якумро мегирад. Дар заминҳои
лалмӣ токдорӣ ривоҷ ёфтаст. Дар баъзе хоҷагиҳои Фахробод аз як гектар
токзори лалмӣ 180-200 сентнер ангур меғундоранд. Меваҷоти дар КМИТҶ
истеҳсолшуда имкон медиҳад, ки талаботи аҳолӣ пурра қонеъ карда, қисми
маҳсулот ба дигар ҷумҳуриҳо фиристода шавад. Барои бо меваю сабзавот ва
зироати полезӣ таъмин кардани шаҳру ноҳияҳо зарур аст, ки киштзори онҳо
зиёд ва анбору яхдонҳои нав сохта шаванд.
Баъди пурра аз худ кардани даштҳои Данғараю Бешкент дар назар
дошта шудааст, ки дар зиёда аз 100 ҳазор га замини нав хоҷагиҳои пахтакорӣ
ташкил карда шаванд. Хоҷагиҳои сабзавоткорӣ ва боғу токдорӣ низ ташкил
карда хоҳанд шуд.
Аз соҳаҳои чорводорӣ дар Комплекси минтақавию истеҳсолии
Тоҷикистони Ҷанубӣ гӯсфандпарварӣ ва говпарварӣ инкишоф ёфтааст.
Хоҷагиҳои комплекс аз ҷиҳати истеҳсоли пӯсти қароқӯлӣ ва пашм дар
ҷумҳурӣ ҷои асосиро ишғол мекунанд. Ба инкишофи мурғпарварӣ низ
диққати ҷиддӣ дода мешавад.
Қаламрави Комплекси минтақавию истеҳсолии Тоҷикистони Ҷанубӣ бо
нақлиёт нағз таъмин аст. Дарозии роҳи оҳан тақрибан ба 350 км (қариб 70 %и ҳамаи роҳи ҷумҳурӣ) мерасад. Нақлиёти автомобилӣ низ ривоҷ ёфтааст.
Ҳоло зиёда аз 60 %-и роҳҳои автомобилгарди комплекс мумфарш мебошанд.
Нақлиёти қубурӣ аз қисмати кони гази Хоҷасартез ба ҷониби шаҳри Кӯлоб ва
аз он ҷо ба Қӯрғонтеппа гузаронида мешавад. Барои минбаъд дар тақсимоти
географии Осиёи Марказӣ саҳм гирифтани Тоҷикистон тезонидани
инкишофи қувваҳои истеҳсолкунандаи Комплекси минтақавию истеҳсолии
Тоҷикистони Ҷанубӣ зарур аст.
Фасли IV. Таъсири робитаҳои иқтисодии берунӣ ва
ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолкунанда
Боби 1. Шаклҳои ҳамкории иқтисодӣ ва
робитаҳои берунии Тоҷикистон
Баъди истиқлолият баҳри пешрафти равобитҳои иқтисодии
берунмарзии Тоҷикистон шароитҳои ниҳоят муҳим фароҳам омад. Зеро ки
вазъи иҷтимоию иқтисодии кишвар бо алоқаҳои доимӣ бо иқтисодиёти
давлатҳои дигар зич алоқаманд аст. Ҳамкорӣ ва робитаҳои берунмарзӣ яке аз
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воситаҳои то меъёри муайян паст намудани хароҷотҳои истеҳсолӣ гардида,
ба суръати инкишофи илму техника мусоидат мекунад.
Назар ба дигар шаклҳои ҳархелаи робитаҳои иқтисодии берунӣ дар
мамлакати мо савдои берунӣ мавқеи асосӣ дорад. Савдои берунӣ дар ҳама
маврид яке аз омилҳои муайянкунанда ва муҳим дар тақсимоти
байналхалқии меҳнат амал мекунад ва дар оянда низ фаъолият мекунад.
Айни замон савдои берунӣ бо се нишондиҳандаи асосӣ: гардиши молу
хизмат, таркиби мол ва тақсимоти географӣ такя мекунад. Авҷ гирифтани
фаъолияти савдои берунмарзии Тоҷикистон хусусан баъди Ваҳдати Миллӣ
соли 1997 дар тамоми самтҳои асосӣ ба назар мерасад. Дар ин давра ҷумҳурӣ
имконият пайдо намуд, ки муносибатҳои тиҷоратии худро бо тамоми
давлатҳои ҷаҳон васеъ намояд.
Баробари афзудани иқтидори иқтисодӣ ва ба мамлакати серсоҳаи
саноаташ мутараққӣ табдил ёфтани Тоҷикистон иштироки он дар тақсимоти
байналхалқии меҳнат зиёд шуд. Маҳсулоти соҳаҳои гуногуни Тоҷикистон
дар бозори ҷаҳонӣ сол аз сол меафзояд. Агар то солҳои замони истиқлол дар
содироти мамлакат танҳо маҳсулоти кишоварзӣ бартарӣ дошта бошад, пас
ҳоло ҳиссаи металлургияи ранга, саноати сабук ва маҳсулоти дигари саноатӣ
низ афзуда истодааст.
Ҳоло Тоҷикистон бо 86 мамлакати хориҷии дур равобити иқтисодӣ
дорад ва зиёда аз 20 номгӯй маҳсулот мебарорад. Айни замон Тоҷикистон аз
ҷониби 130 давлат ба расмият шинохта шудааст ва узви комилҳуқуқи
Созмони Милали Муттаҳид мебошад. То соли 2008 қариб 50 %-и робитаҳои
берунии Тоҷикистон бо ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ)
буда, 31,9 фоиз ба давлатҳои Европа ва 16,1 фоиз ба давлатҳои Осиё рост
меомад.
Ҳоло дар муносибатҳои берунии Тоҷикистон давраи нави тараққиёти
стратегии иқтисодӣ сар шуд, ки мақсади асосии он чунин аст:
- дар мадди аввал барқарор ва инкишоф додани иқтидори содиротии
мамлакат аз нигоҳи беҳтаркунии таркиби он;
- ҳар чӣ бештар такмил додани соҳаи воридот;
- пурзӯр кардани рақобатнокии корхонаҳои мамлакат ва беҳтар
намудани сифати маҳсулот дар бозори ҷаҳонӣ.
Дар панҷ соли охир (солҳои 2002-2008) равобити савдои берунии
Тоҷикистон хеле беҳтар шуд. Ҳаҷми равобит аз 1457,4 млн. доллари
америкоӣ дар соли 2002 ба 46813 млн. доллар дар соли 2008 расид ё худ
бештар аз 3 баробар афзуд. Ҳамагӣ дар солҳои 2002-2008 ҳаҷми умумии
савдои берунии Тоҷистон ба 19301,4 млн. доллар расид, ки аз ин 11667,9 млн.
доллар ба ҳиссаи воридотӣ ва 7633,5 млн. доллар ба ҳиссаи содиротӣ рост
меояд.
Дар
натиҷаи беҳтар гардидани вазъи сиёсию иқтисодӣ
нишондиҳандаҳои берунии иқтисодии мамлакат низ дар ин давра нисбати
солҳои пештар устувор гардиданд (ниг. ба ҷадвали 15).
Ҷадвали 15
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Савдои хориҷии Тоҷикистон
(солҳои 1991-2008) млн. доллар
№ Номгӯи
нишондиҳандаҳо
I
Гардиши савдои хориҷӣ ҳамагӣ
Аз он ҷумла:
давлатҳои
ИДМ
Дигар
давлатҳои ҷаҳон
II Содирот
ҳамагӣ
Аз он ҷумла:
давлатҳои
ИДМ
Дигар
давлатҳои ҷаҳон
III Воридот
ҳамагӣ
Аз он ҷумла:
давлатҳои
ИДМ
Дигар
давлатҳои ҷаҳон

Солҳо
2000
2003

1991

1994

1998

2005

2007

2008

131,1

1038,9

1307,6

1459,3

1678,0

2238,8

4015,3

4681,3

105,3

325,6

649,0

933,5

737,4

1042,2

1840,0

2064,1

25,8

713,3

658,6

525,8

940,6

1196,6

2175,3

2617,2

67,9

491,9

596,6

784,3

797,2

908,7

1468,1

1408,7

53,5

92,5

202,8

373,8

138,5

177,9

228,9

227,8

14,4

399,4

393,8

410,5

658,7

730,8

1239,2

1180,9

63,2

547,0

711,0

675,0

880,8

1330,1

2547,2

3272,6

51,8

233,1

446,2

559,7

598,9

864,3

1611,1

1836,3

11,4

38,9

264,8

115,3

281,9

465,1

936,1

1436,3

Қисми зиёди даромад аз содирот барои таъмир ва барқароркунии
корхонаҳои саноатӣ, нақлиёт ва муассисаҳои табобатию маориф равона карда
мешавад. Ин даромад солҳои охир барои таҷҳизонидани корхонаҳо бо
технологияи нав ва беҳтаркунии сифати маҳсулот истифода мешаванд.
Дар ҳайати молҳои содиршавандаи Тоҷикистон ҷои муҳимро
алюминий, асбобҳои аз алюминий тайёршуда, металлҳои нодир, нахи пахта,
меваю сабзавот, нӯшокиҳо, тамоку, абрешим, пӯсти қароқӯлӣ, пашм,
матоъҳои пахтагин, нерӯи барқ ишғол мекунанд. Масалан, металли
алюминий бештар ба давлатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (Россия,
Туркменистон), Нидерландия, Туркия; нахи пахта ба Россия, Белорусия,
Белгия, Британияи Кабир, Корея; қувваи барқ ба Қирғизистон, Ӯзбекистон,
Қазоқистон ва Россия бароварда мешавад.
Дар равобити савдои берунии Тоҷикистон ҳоло ҳам мавқеи асосиро
давлатҳои ИДМ ишғол менамоянд, ки ба ҳиссаи онҳо 32,9 фоизи ҳаҷми
содирот ва 60,9 фоизи воридот дар соли 2008 рост меомад. Баъди
мамлакатҳои ИДМ дар ҷои дуюм давлатҳои Европа - 64,9 фоизи содирот ва
11,7 фоизи воридот ва ба ҳиссаи давлатҳои Осиё бошад 1,7 фоизи содирот ва
26,6 фоизи воридот рост меояд. Дар байни давлатҳои ИДМ дар ҳамкории
иқтисодӣ ҷои аввалро Россия мегирад, ки дар ин муддат ба ҳиссаи он 19,1
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фоизи савдои хориҷӣ бо кишвари мо рост меояд. Аз давлатҳои дигари аъзои
ИДМ дар муддати солҳои 2002-2008 савдои хориҷии мо бо Ӯзбекистон - 8,4
фоиз, Қазоқистон - 7,2 фоиз, Озарбойҷон - 3,1 фоиз, Украина - 2,8 ва бо
Туркменистон - 1,9 фоизро ташкил намуд.
Дар байни давлатҳои Европа ҳамкории савдои хориҷии Тоҷикистон бо
давлати Нидерландия бештар буда, ба ҳиссаи он 15,1 фоиз ва ба давлати
Италия - 2 фоиз ва ба Латвия ҳамагӣ 1,8 фоизро ташкил медиҳад. Миёни
давлатҳои Осиё мавқеи асосиро дар савдои хориҷӣ бо Тоҷикистон мамлакати
Туркия (11,5 фоиз) ва сипас Хитою (5,8 фоиз) Эрон (3,7 фоиз) мегиранд.
Нишондиҳандаҳои оморӣ аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки ҳиссаи содироти мол аз
Тоҷикистон ба дигар давлатҳои хориҷӣ нисбати мамлакатҳои аъзои ИДМ
зиёд шуда истодааст. Масалан, агар соли 1991 ҳиссаи молҳои содиротии
мамлакати мо ба давлатҳои хориҷӣ (ғайр аз давлатҳои ИДМ) ҳамагӣ 21,2
фоизро дар бар мегирифт, пас ҳоло ба 82,9 фоиз расидааст. Соли 2008 зиёда
аз 64 фоизи содироти Тоҷикистон ба давлатҳои Европа ва 32,9 фоизи он ба
давлатҳои ИДМ рост омад. Дар байни давлатҳои Европа ба молҳои
Тоҷикистон бештар Нидерландия таваҷҷӯҳ дорад. Дар солҳои 2002-2008 ба
ин мамлакат ба маблағи 2890,3 млн. доллар мол бароварда шуд, ки ин 37,6
фоизи содиротро ба қитъаи Европа ташкил дод.
Равобити савдои хориҷии Тоҷикистон бо давлатҳои Осиё дар риштаи
содирот сол аз сол меафзояд. Дар ин давра гардиши молҳои содиротии
мамлакат бо Туркия ва Эрон зиёд шуда истодааст. Соли 2008 ба ҳиссаи
Туркия 27,1 ва ба Эрон 6,8 фоизи молҳои содиротии Тоҷикистон, ки ба
қитъаи Осиё бароварда буд рост меомад.
Содироти асосии молҳои Тоҷикистонро консентрати маъдани
металлҳои ранга ташкил медиҳанд. Ба ҳиссаи онҳо 68,1 фоизи молҳои
содиротии мамлакат рост меояд. Дар ҷои дуюм маҳсулоти бофандагӣ (16,6
фоиз) меистад, ки талабот ба он солҳои охир аз ҳисоби беҳтар шудани сифат
зиёд шуда истодааст.
Дар маҷмӯъ солҳои 2002-2008 ба хориҷи кишвар аз молҳои асосӣ 55
фоизашро маҳсулоти алюминий, 8,4 фоизро энергияи барқ, 16,2 фоизро нахи
пахта, 1,9 фоизро матоъи пахтагин ташкил намуд. Махсусан, дар бозори
ҷаҳонӣ талабот ба маҳсулоти алюминий хело зиёд аст. Дар ин давра бештар
аз нисфи ҳаҷми истеҳсоли ашёи алюминий ба Нидерландия, 19 фоизаш ба
Туркия, 12 фоиз ба Шветсария ва миқдори муайян ба Эрон ва Латвия
бароварда шуд. Дар фасли тобистон ба хотири барзиёдии қувваи барқ - 97
фоизи ҳиссаи содиротӣ ба Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Афғонистон
бароварда шуд.
Нахи пахтаи Тоҷикистон аз замони Иттиҳоди Шӯравӣ харидори зиёд
дошт ва ҳоло 31,4 %-и онро Латвия, 28,8 %ро Шветсария, 14,3 %-ро Россия,
12,4 %-ро Эрон ва 3,4 фоизро Украина харидорӣ мекунанд.
Ҳиссаи молҳои ба Тоҷикистон воридшаванда ғайри мамлакатҳои ИДМ
аз дигар давлатҳои дуру наздик низ меафзояд. Масалан, аз Германия
трансформатор, аккумулятор, либос, аз Британияи Кабир маҳсулоти нефт,
насос, қисмҳои эҳтиётии автомобил, аз Эрон автомобили сабукрав, равғани
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офтобпараст, чой, либос, аз Полша қанд, аз Шветсия таҷҳизоти лабораторӣ ва
ғайра.
Дар муддати солҳои 2002-2008 қариб 63%-и молҳои воридоти ба
Тоҷикистон аз давлатҳои аъзои ИДМ ва 37,2 %-аш аз дигар давлатҳо (13,3 %
аз давлатҳои Европа, 19,5 % аз Осиё) дохил гардид. Аз давлатҳои ИДМ
ҳиссаи зиёд ба Россия - 3123,7 млн. доллар (42,6 %), Қазоқистон - 1294,0 млн.
доллар (11,1 %) ва Ӯзбекистон - 1130,8 млн. доллар (9,7 %) рост меояд. Аз
давлатҳои хориҷӣ соли 2008 қисми зиёди молҳои воридотӣ аз Хитой (11,8
%), Италия (3,3 %), Туркия (3,6 %) ва Эрон (2,7 %) дохил шуданд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки молҳои
содиротии худро тибқи талаботи бозори ҷаҳонӣ истеҳсол кунад ва пайваста
сифати онҳоро беҳтар намояд.
Мувофиқи ҷадвал ҳиссаи содироту воридоти Тоҷикистон дар байни
давлатҳои ҷаҳон чунин аст (дар соли 2008, бо ҳисоби фоиз):
Ҷадвали 16
Содирот (экспорт)
Воридот (импорт)
1. Нидерландия
37,6
1. Россия
32,0
2. Туркия
27,1
2. Ӯзбекистон
4,7
3. Россия
8,8
3. Қазоқистон
8,7
4. Ӯзбекистон
5,3
4. Украина
3,1
5. Шветсария
1,7
5. Озарбойҷон
4,2
6. Эрон
6,8
6. Туркменистон
2,1
7. Латвия
2,4
7. Хитой
11,8
8. Ҳиндустон
1,15
8. Италия
3,3
9. Хитой
5,8
9. Туркия
3,6
10 Қазоқистон
1,2
10. Эрон
2,7
11. Германия
1,3
Дар оянда таркиби молҳои воридотии мамлакат тағйир хоҳанд ёфт.
Афзалияти асосӣ бештар ба вориди молҳои дараҷаи технологияи навтарин
барои таҷҳизонидан ва азнавсозии соҳаҳои саноати мошинсозию
металлкоркунӣ, энергетика, соҳаи саноати сабуку хӯрокворӣ дода мешавад.
Аз замони Ҳокимияти Шӯравӣ инҷониб Тоҷикистон пайваста дар
намоишу ярмаркаҳои байналхалқӣ бо маҳсулоти саноатию кишоварзӣ
ширкат меварзад. Соли 1976 дар намоишгоҳи Ҷумҳурии Мисри Араб ва
Эрон, соли 1977 дар Сурия, соли 1978 дар Булғория, соли 1979 дар Ироқ,
соли 1980 дар Алҷазоир иштирок кард. Минбаъд солҳои истиқлолият бошад
(аз соли 1994 то ин ҷониб), маҳсулоти саноатӣ ва кишоварзии Тоҷикистон
дар Германия, Хитой, Кореяи Ҷанубӣ, Россия, Франсия, ШМА
бомуваффақият намоиш дода шудаанд. Бо ин роҳ дар бозори ҷаҳонӣ ба
маҳсулоти саноат ва кишоварзии Тоҷикистон мароқи зиёд пайдо гардид.
Дар шароити гузариш ба муносибатҳои бозоргонӣ яке аз фаъолияти
асосиро барпо намудани корхонаҳои муштарак ташкил медиҳанд. Бунёди
корхонаҳои муштарак яке аз шаклҳои беҳтарини ҳамкории байналхалқӣ дар
соҳаи истеҳсолоти моддӣ ба ҳисоб мераванд. Ин корхонаҳо ба истеҳсоли
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маҳсулотҳои гуногуни саноати маснуот ва иҷрои шаклҳои гуногуни
хизматрасонӣ машғул мебошанд. Аксар қисми зиёди маҳсулоти корхонаҳои
муштарак барои содирот пешкаш карда мешаванд. Ин корхонаҳо асосан бо
ёрии давлатҳои ИДМ, ИМА, Англия, Хитой, Кореяи Ҷанубӣ, Италия,
Япония, Германия, Ҳиндустон, Эрон ва ғайра сохта шудаанд.
Ҳоло дар Тоҷикистон 156 корхонаи муштарак бо кӯмаки инвеститсияи
хориҷӣ кор мекунад, ки 120-тои он дар Душанбе ва 19-тоаш дар вилояти
Суғд ҷойгир шудаанд. Қисми зиёди андӯхти инвеститсияҳои хориҷӣ дар
ҷумҳурӣ ба соҳаҳои коркарду истихроҷи металлҳои қиматбаҳо (24,2 фоиз),
истеҳсоли маҳсулоти бофандагӣ (23,3 фоиз), металлургияи ранга (11,8 фоиз)
равона карда шудаанд. Корхонаҳои муштараки «Ҷавонӣ», «Сано»,
«Зарафшон», «Ситораи самар», «Ришта» ва ғайра аз қабили корхонаҳои
калон мебошанд.
Дар Тоҷикистон бо кӯмаки сармоягузорони хориҷӣ сохтмони нақби
ағбаи Анзоб, якчанд кӯпрукҳои муҳим дар дарёи Панҷ ба истифода дода
шуданд ва минбаъд НБО-и Сангтӯда-2, тунелҳои ағбаи Шаҳристону
Чормағзак, коркарди металлҳои рангаю нодир, коркарди пахта, истеҳсоли
нуриҳои минералӣ, инкишофи соҳаҳои агросаноатӣ ва боз чандин
корхонаҳои дигар ба кор хоҳанд даромад. 25 майи соли 2004 кушода шудани
роҳи нави мошингарди Кӯлоб-Қалаъаихумб-Хоруғ-Мурғоб-Қулма дар
инкишофи равобити иқтисодии Тоҷикистон бо давлати бузурги Хитой
саҳифаи нав ба шумор меравад. Ба воситаи ин роҳ Тоҷикистон имконият
меёбад, ки ба шоҳроҳи байналхалқии Қароқорум баромада, минбаъд
муносибатҳои иқтисодии худро бо давлатҳои Покистон, Непал, Ҳиндустон
ривоҷ диҳад. Аҳамияти таърихии ин шоҳроҳ боз дар он зоҳир мегардад, ки
Тоҷикистон барои ба Уқёнуси Ҷаҳонӣ баромадан имконият пайдо мекунад.
Ҳоло дар Тоҷикистон барои аз бумбасти коммуникатсионӣ баромадани
ҷумҳурӣ корҳои зиёде анҷом дода мешаванд. Ин пеш аз ҳама бо ёрии
мутахассисони хориҷӣ таъмир ва азнавсозии роҳи автомобилгарди ДушанбеҒарм-Ҷиргатол-Саритош мебошад. Бо воситаи ин роҳ равобити марказ ва
ҷануби мамлакат бо ноҳияи иқтисодии Рашт беҳтар гардида, аз тарафи дигар,
бо воситаи ин роҳ имконияти равобити савдои хориҷӣ бо Қирғизистон,
Қазоқистон ва вилояти Синзяну Уйғуру Хитой беҳтар мегардад. Таъмири
роҳи Душанбе-Айнӣ-Истаравшан-Чанак низ барои суръат гирифтани
равобити иқтисодии ноҳияҳои Шимолу Ҷануб ва минбаъд бо хориҷи
мамлакат шароитҳои муҳимро фароҳам меоварад.
Дар байни шаклҳои гуногуни муносибатҳои иқтисодии байналхалқӣ
муносибатҳои молию қарзӣ ҷои намоёнро мегиранд. Содирот ва воридоти
сармоя нисбат ба савдою тиҷорат суръати зиёд дорад. Махсусан,
сармоягузорӣ дар соҳаҳои саноати мошинсозӣ, хӯрокворӣ ва соҳаҳои саноати
сабук самарии хело зиёд меоранд. Ҳоло қисми зиёди сармоя ба Тоҷикистон
аз давлатҳои Хитой, Руссия, Туркия, Эрон, Англия, ШМА, Шветсария дохил
шуданд. Танзимкунандагони асосии муносибатҳои қарзию молиявӣ ин
Фонди ҷаҳонии асъор ва дигар Бонкҳои байналмилалӣ ба ҳисоб мераванд.
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Дар баробари робитаҳои иқтисодӣ Тоҷикистон муносибатҳои
фарҳангии худро низ сол аз сол бо мамлакатҳои гуногун густариш медиҳад.
Тайи чандин сол гузаронидани рӯзҳои санъату адабиёти Тоҷикистон дар
Россия, Франсия, Германия, Полша, Ӯзбекистон ба шакли анъана
даромадааст. Соли 2004 бошад, мардуми тоҷик бо хушнудии зиёд рӯзҳои
маданияти Россия ва Қирғизистонро дар Тоҷикистон қайд намуданд. Соли
2006 дар ҷашни Бузургдошти тамаддуни ориёӣ аз тамоми гӯшаю канори дунё
ходимони давлатӣ, олимон ва намояндагони фарҳанг иштирок намуданд.
Олимону нависандагони тоҷик бо бисёр марказҳои илмию фарҳангии
Европа, Осиё ва қитъаи Америка робитаҳои наздик доранд. Асарҳои онҳо бо
чандин забонҳои хориҷӣ нашр гардида, шӯҳрати илм ва адабиёти тоҷикро боз
ҳам баландтар мегардонанд.
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Дар китоби мазкур масъалаҳои умдатарини географияи иқтисодӣ пеш
аз ҳама проблемаҳои ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолкунанда, баҳои
иқтисодӣ ба захираҳои табиӣ, ташкили минтақавии хоҷагии халқ,
ноҳиябандии иқтисодӣ ва робитаҳои берунии Тоҷикистон инъикос ёфтаанд.
Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни соҳаи иқтисодии донишкадаҳои олӣ
тавсия мешавад.
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