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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Дар давраи иқтисоди бозорӣ, афзоиши 

истеҳсолоти молҳои саноатӣ масъалаи таъмини ҳифзи муҳити зист, нигоҳ 

доштани ҳолати мусоиди экологӣ барои фаъолияти минбаъдаи инсон дар 

рушди муносибатҳои низоми ҷамъиятӣ муҳим буда, аҳамияти бузурги 

иҷтимоию иқтисодӣ дорад. 

Дар давраи муосири рушди ҷомеа дар ҳар як давлати алоҳида ҳолати 

экологии минтақаҳо бояд таҳти назорати доимӣ қарор дошта бошад. Зеро 

афзоиши корхонаҳои саноатӣ, воситаҳои нақлиѐт, тағйироти иқлим, 

гармшавии ҳаво, обшавии пиряхҳо, истифодаи аз ҳад зиѐди захираҳои табиӣ, 

коҳишѐбии захираҳои табиӣ ва амсоли он аз ҷумлаи омилҳое мебошанд, ки 

боиси ифлосшавии муҳити зист ва хатарҳои экологӣ дар минтақаҳои алоҳида 

мегарданд.  

Аз ин рӯ, таваҷҷуҳ ба рушди минтақа, ки дар сиѐсати экологӣ нақши 

пешбарандаро мебозад, аҳамияти бештар пайдо мекунад. Оид ба ин масъала 

ҳар сол дар Паѐми худ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷуҳи хоса медиҳанд. Масалан, дар Паѐми 

соли ҷорӣ низ омадааст: «Инчунин, бо мақсади ба тағйирѐбии иқлим мутобиқ 

гардонидани иқтисоди миллӣ, ҳифзи муҳити зист ва беҳтар намудани вазъи 

экологии мамлакат воридоти нақлиѐти барқӣ ба кишвар, яъне 

электромобилҳо, электробусҳо, троллейбусҳо ва монанди инҳо аз пардохтҳои 

андозӣ ва гумрукӣ пурра озод карда шаванд. Вобаста ба ин, Ҳукумати 

мамлакатро зарур аст, ки ҷиҳати тадриҷан муҳайѐ сохтани инфрасохтор ва 

дигар шароити зарурӣ барои истифодаи чунин воситаҳои нақлиѐт дар 

қаламрави кишвар чораҷӯйӣ намояд».1 

Дар ин самт саҳми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар 

минтақаҳои алоҳида бояд назаррас бошад. Коркарди барномаҳои махсус ва 

татбиқи онҳо, андешидани тадбирҳои экологӣ, кор бо роҳбарони корхонаҳои 

                                                           
1
 Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

«Дар бораи самтҳои асосии сиѐсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ», (21 декабри 2021, ш. 
Душанбе). ‟ Душанбе; “Шарқи озод”, 2021. ‟ 42с. ‟ С. 21. 
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алоҳидае, ки дар ифлосшавии муҳити зист таъсири зиѐд дорад, аз ҷумлаи 

корҳо дар соҳаи экологӣ мебошад. Аз ин лиҳоз, ҳангоми танзими ҳамкории 

инсон бо муҳити зист ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ дар ҳама сатҳҳои минтақа бо субъектҳои хоҷагидории 

тамоми шаклҳои моликият хеле муҳим аст. 

Вобаста ба ин, дар «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои давраи то соли 2030» чунин омадааст: «Мушкилоти экологӣ ва 

осебпазирӣ, хусусан дар шароити коҳишдиҳӣ ва мутобиқат ба тағйирѐбии 

иқлим назаррас боқӣ мемонанд. Ба ин ҳадафҳо истифодаи оқилонаи 

захираҳои об, таъмини устувории маҳалҳои аҳолинишин, андешидани 

тадбирҳои фаврӣ оид ба мутобиқшавӣ ба тағйирѐбии иқлим, муҳофизати 

экосистемаҳои хушкӣ, таназзулѐбии замин, пешгирӣ ва аз байн бурдани 

оқибатҳои офатҳои табиӣ, инчунин беҳтар намудани дастрасӣ ба оби тоза ва 

беҳдошт дохил мешаванд. Аҳолии деҳоти Тоҷикистон бештар аз 

таназзулѐбии муҳити зист осебпазиранд».”2  

Айни замон дар мамлакат ба такмили низоми идоракунии корхонаҳо ва 

обод кардани минтақа таваҷҷуҳи хоса зоҳир мегардад, зеро дар самти 

экология ва амнияти экологӣ авлавиятҳои рушд муайян гардида, 

самаранокии идоракунии экологӣ яке аз нишондиҳандаҳои асосии рушди 

устувори минтақа маҳсуб меѐбад. Барои ноил шудан ба ин мақсад муаммоҳои 

ба ҳам алоқаманд, ба монанди ташкили низоми самараноки идоракунии 

муҳити зист, ташкили «иқтисоди сабз», ташаккули шуури экологии аҳолӣ 

бояд ҳал карда шаванд. 

Ҳамин тавр, аҳамияти ҳалли масъалаҳои экологӣ дар таъмини рушди 

иқтисодиѐти минтақа баҳри баланд бардоштани устувории он мавзуи 

тадқиқоти илмиро муайян кардааст. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Аз нимаи дуввуми асри гузашта таъсири 

тамаддуни инсоният ба ваъзи экологии курраи Замин бештар эҳсос карда 

                                                           
2
 Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе, 

2016. - 103с. ‟С. 17. 
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шуда, тадриҷан вазъи экологии ҳар як давлати алоҳидаи ҷаҳон мавриди 

таваҷҷуҳи доираҳои илмию сиѐсӣ қарор гирифт. Муаммоҳои экологӣ, 

масъалаҳои ҳамкории иқтисод ва экология дар татбиқи фаъолияти 

истеҳсолию хоҷагидорӣ дар меҳвари тадқиқоти коршиносони хориҷӣ, ба 

монанди Коуз Р., Медоус Г.М., Бобилев С.Н., Данилов-Данилян В.И., 

Мишон Е.В., Медведева О.Е. ва ғайра қарор гирифт. 

Саҳми калон дар таҳияи умумӣ-назариявӣ ва методологии муқаррароти 

экологии иқтисодиѐти минтақа дар корҳои олимони хориҷӣ ба монанди: 

Моисеев Н.Н., Урсул, А.Д., Гранберг А.Г. Гутман Г.В., Сигов В.И., 

Берталанфи Л., Айзард В., Буркинский Б.В., Глушков В.Е., Мельник Л.Г., 

Жарова Л. В., Даванков А.Ю., Игнатов В.Г., Бутов В.И., Кокин А.В., 

Малашихина Н.Н., Киселѐв В.В., Молчанов Г.И., Реймерс Н.Ф., Вертакова 

Ю.В., Зарубин В.И., Чефранов С.Г., Зарубин В.И., Чефранов С.Г., 

Хильчевская Р.И.,  Аникиев В.В.,  Никитин А.Т., Гордиенко В.А., Деньга В. 

ва ғайра мебошанд. 

Дар навбати худ, дар солҳои соҳибистиқлолӣ аз ҷониби олимони ватанӣ 

низ бо тарзи хоса асарҳои илмӣ оид ба асосҳои экологии рушди устувори 

иқтисодӣ ва самаранок истифодабарии заҳираҳои табиӣ ҳам дар миқѐси 

ҷумҳурӣ, ҳам дар миқѐси минтақаҳои алоҳида иҷро карда шудааст. Бо тарзи 

алоҳида бояд саҳми олимони зеринро, ки дар самти назариявии таъмини 

рушди устувори иқтисодӣ назаррас мебошад, яъне докторони илм, 

профессорон Саидмуродзода Л.Ҳ., Умаров Ҳ.У., Обидов Ф.С., Шарифзода 

М.М., Хоналиев М.С., Комилов С.Ҷ. ва дигаронро қайд кардан мумкин аст. 

Баъзе муаммоҳои рушди робитаҳои экологӣ ‟ иқтисодӣ дар шароити 

муосир дар асарҳои Т. Ғаниев, Х. Муҳаббатов, Д.Д. Бобоҷонов, У. 

Муртазоев, Ҳ.А. Одинаев ва дигарон дарҷ гардидаанд. 

Дар масъалаи таҳқиқи ҷанбаҳои методологияи илмии рушди устувори 

иқтисодӣ, принсипҳои ташаккули он дар минтақаҳои алоҳида саҳми босазо аз 

ҷониби олимони ватанӣ Бойматов А.А., Авезов А.Х., Азизов Ф.Ҳ., Исмоилов 

М.М. гузошта шудааст. 

https://istina.msu.ru/workers/2095068/
https://istina.msu.ru/workers/1314501/
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Асосҳои микроиқтисодӣ ва молиявии таъмини рушди устувори иқтисодӣ 

дар асоси ба инобат гирифтани заҳираҳои табиӣ, ҳалли муаммоҳои экологӣ 

ва муайян намудани нақши соҳибкорӣ дар масъалаи таъмини рушди босубот 

аз ҷониби олимони ватанӣ Назаров А.А., Ғозибеков С.А., Ризоқулов Т.Р. 

таҳқиқу баррасӣ шудаанд. 

Сарфи назар аз гуногунии таҳқиқотҳое, ки ба рушди устувор бахшида 

шудаанд, аксарияти онҳо танҳо аз нигоҳи истилоҳот ба ин соҳа ишора 

мекунанд ва дар онҳо ҷанбаҳои экологӣ ѐ иҷтимоӣ ба таври маҳдуд муаррифӣ 

мегарданд. Мутаассифона, таҳқиқотҳое, ки ба омӯзиши нақш ва омилҳои 

экологӣ дар таъмини рушди устувори минтақа бахшида шудаанд, кофӣ 

намебошанд. 

Айни замон, доир ба ин масъала якчанд тадқиқотҳои байнисоҳавӣ 

мавҷуданд. Аммо набудани корҳои илмӣ - таҳқиқотӣ дар самти 

минтақашиносӣ низ ҳалли масъаларо душвор мегардонад ва дар натиҷа, 

номуайянӣ дар татбиқи консепсияи рушди устувор дар сатҳи минтақавӣ ба 

вуҷуд меояд. 

Ҳамин тариқ, масъалаҳо оид ба оқибатҳои иҷтимоию иқтисодии омили 

экологӣ дар корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ кам ба назар мерасанд. Бинобар ин, 

муҳиммияти ҳалли масъалаи мазкур, ки дар сатҳи кофӣ коркард нашудааст, 

интихоби мавзуъ, гузоштани мақсад ва вазифаҳои таҳқиқоти 

диссертатсионии мазкурро муайян мекунад. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Диссертатсияи 

мазкур дар чорчӯбаи иҷроиши дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ ‟ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐмҳои ҳамасола ба Маҷлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон оид ба масъалаҳои таъмини рушди устувор, ҳалли 

муаммоҳои экологӣ, самтҳои фаъолият дар Стратегияи миллии рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ба итмом расонида 

шудааст. Алалхусус тибқи банди 2. Таҳдидҳо ва имкониятҳо барои рушд; 

зербанди 2.1. Таҳдидҳо; банди 3. Таҳкими неруи инситутсионалии кишвар; 
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зербанди 3.2. Рушди минтақаҳо. Банди 4. Рушди сармояи инсонӣ, зербандҳои 

4.5 Муҳити зист; Банди 5. Сифати рушди иқтисодӣ ва самаранокии бахши 

воқеии иқтисодиѐт; з.б. 5.4 Фазои сармоягузорӣ. Диссертатсия ба Барномаи 

давлатии комплекси рушди тарбия ва маърифати экологии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва Барномаи рушди иҷтимоии 

иқтисодии вилояти Суғд барои давраи 2021-2025 мутобиқат дорад. 

Таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳамчунин тибқи нақшаи дурнамои корҳои 

илмӣ-таҳқиқотии Донишгоҳи давлатии молия ва иќтисоди Тоҷикистон иҷро 

шудааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот аз асосноккунии назария, методология ва таҳияи 

пешниҳодҳои амалӣ ҷиҳати мукаммалгардонии танзими давлатии омили 

экологӣ, ташаккули низоми экологӣ-иқтисодӣ ва баланд бардоштани нақши 

он дар таъмини рушди устувори иқтисодиѐти минтақаи алоҳида иборат аст.  

Вазифаҳои таҳқиқот. Мутобиқан ба мақсади гузошташуда вазифаҳои 

зерин муайян карда шудаанд: 

- илман асоснок намудани зарурати ҳалли муаммоҳои экологӣ дар 

ҳудуди минтақа ва таҳқиқ кардани ҷараѐни таҳаввули консепсияҳои рушди 

устувори минтақа; 

- таҳқиқ намудани ҷанбаҳои институтсионалии ташаккули низоми 

экологӣ дар иқтисодиѐти минтақа дар давраи муосир; 

- муайян намудани усулҳои арзѐбии вазъи экологии минтақа дар 

назария ва амалияи илми иқтисодӣ;  

-  арзѐбии ҳолат, принсипҳои ташаккули фаъолияти ҳифзи табиат ва 

идоракунии он дар иқтисоди бозорӣ; 

- омӯхтани таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ оид ба идоракунӣ ва ташкили 

ҳифзи табиат дар давраи муосир;  

- таҳлил намудани ҳолати муосири вазъи экологии минтақаҳои 

вилояти Суғд, муайян намудани муаммоҳои он;  
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- ошкорнамоии омилҳои ба вазъи экологӣ таъсиррасонанда дар 

минтақа; 

- арзѐбии механизми экологӣ дар беҳтар гардонидани муҳити 

сармоягузорӣ дар минтақа; 

- муайян кардани роҳҳои баланд бардоштани такмили банақшагирии 

минтақавии ҳифзи табиат ва танзими сарбории техногенӣ; 

- сохтани модели ояндабинии вазъи экологӣ дар самти рушди устувори 

иқтисодиѐти вилояти Суғд; 

- пешниҳод намудани тавсияҳо оид ба беҳтар намудани вазъи экологӣ 

дар низоми таъмини рушди устувор. 

Объекти таҳқиқот маҷмуи муносибатҳои иқтисодӣ, ки бо 

истифодабарии захираҳои табиӣ ва вазъи экологӣ таъсир дошта, инчунин 

омили асосии таъмини рушди устувории минтақа мебошад, вобаста аст. 

Мавзуи таҳқиқот ҷанбаҳои илмӣ-назариявӣ ва амалии ҳалли муаммоҳои 

экологӣ дар иқтисодиѐти вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри 

таъмини рушди устувори он мебошад. 

Фарзияи таҳқиқот бар пояи муқаррароти ибтидоие асос ѐфтааст, ки 

арзѐбии ҳамаҷонибаи муаммоҳои экологӣ ва ҳалли оптималии онҳо дар 

низоми иқтисодии минтақа дар чорчӯбаи фаъолияти мақомотҳои маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ дар шароити муосир ҳамчун механизми танзим ва 

таъмини рушди устувори иқтисодиѐти минтақа мебошад.  

Асосҳои назариявии таҳқиқот асарҳои бунѐдии олимони ватанӣ ва 

хориҷӣ дар самти рушди консепсияҳои экологӣ, назарияи иқтисодиѐти 

минтақа дар радифи таъмини рушди устувори иқтисодӣ, оид ба мукаммал ҳал 

намудани муаммоҳои экологӣ, ташаккули механизмҳои амалишавии қабули 

қарорҳои экологӣ дар низоми иқтисодиѐти минтақавӣ бахшида шудаанд 

ташкил медиҳанд. Ғайр аз ин санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ оид ба танзими 

муаммоҳои экологӣ, таъмини рушди устувор ҳам дар ҳудудҳои алоҳида ва 

ҳам умум дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои истиқлоли давлатӣ мебошад, 

ки ки асоси баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии аҳолӣ мебошад. 
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Асосҳои методологии таҳқиқоти диссертатсиониро маҷмуаи принсипҳои 

ташкил баргузории таҳқиқот, методҳои таҳлили низомманд ва мантиқӣ, 

таҳлили илмӣ ва синтез, методи таҳлили муқоисавӣ, методҳои иқтисодию 

оморӣ, методи арзѐбии коршиносӣ истифода шудаанд, ки ба коркарди 

хулосаҳои асоснок аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ имконият 

медиҳанд. Баҳри асосноксозии натиҷаҳои тадқиқот усулҳои маҷмуавии 

интегралӣ, усули коррелятсионии регрессионӣ оид ба арзѐбии таъсири 

омилҳо ба ҳолати экологӣ, инчунин муайянсозии самти такомули низоми 

идоракунии минтақа бозидаанд. 

Сарчашмаи таҳқиқот санадҳои қонунгузорӣ, фармонҳои Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

масъалаҳои экологӣ, таъмини афзоиши хоҷагидорӣ, нишондиҳандаҳои 

таҳлилӣ ва додаҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

алалхусус Саридораи агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар вилояти Суғд, ахборотҳои иттилоотии мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ дар вилояти Суғд, маводҳои Вазорати рушди иқтисод ва 

савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумотҳои мақомотҳои махсус оид ба идора 

намудани ваъзи экологӣ дар вилоят, ҷумҳурӣ, таҳқиқоти муаллиф, интернет-

захираҳо ташкил кардаанд. 

Пойгоҳи таҳқиқот. Диссертатсия мазкур дар кафедраи иқтисодиѐти 

корхонаҳо ва соҳибкории Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Чумҳурии 

Тоҷикистон иҷро карда шудааст. 

Навгонии илмии таҳқиқот дар инкишофи назария, методологияи 

таҳқиқи омили экологӣ ва коркарди низоми тадбирҳои амалӣ оид ба ҳал ва 

танзими муаммоҳои экологӣ дар самти ноил гаштан ба рушди устувори 

минтақа зоҳир мегардад. 

Муқаррароти асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот, ки навгониҳои илмиро 

дарбар мегиранд, инҳоанд: 

- мундариҷаи консепсияи рушди устувор чун парадигмаи ҳалли 

муаммоҳои экологӣ дар сатҳои гуногуни (мега ‟ , макро- , мезо -, микросатҳ) 
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дар асоси муносибати низомманд ғанӣ гардонида шудааст. Дар асоси он 

исбот гардидааст, ки таъмини устуворӣ дар дохили худи низом ва хосиятҳои 

он гузошта шудааст: қобилият ба худинкишоф, худтанзимкунӣ, муқобилаят 

ба омилҳои ноустуворкунанда, ҳамчунин мавҷудияти ҳамкории мутақобилаи 

ҳамаи зернизомҳоро таъмин мекунанд; 

- шарҳи муаллифии принсипҳои таъмини рушди устувории иқтисодиѐти 

минтақа дода шудааст. Тибқи он алоқамандии сатҳи баланди иҷтимоию 

иқтисоди минтақа бо низоми дар худ иҳотакунандаи он, яъне муҳити табиӣ 

асоснок карда шудааст, ки зарурати ҳатмӣ ба инобат гирифтани принсипҳои 

зерин пешниҳод гардидааст: а) коркарди лоиҳаи рушди иқтисодӣ бояд ба 

низоми экологии таъмини ҳаѐти аҳолӣ мувофиқат кунад; б) тақсими 

одилонаи захираҳо ва имкониятҳо на танҳо барои насли аҳолии муосир, 

балки барои наслҳои оянда, ҳамчунин барои ҳайвоноту наботот мутобиқат 

намояд; в) самаранокии сармоягузорӣ дар асоси андозаи ҳиссавӣ, беҳтар 

гардонидани сармояи табиии он арзѐбӣ карда шавад;  

- исбот шудааст, ки дар раванди густариши муносибатҳои иқтисодиѐти 

бозорӣ, мақсади асосии субъектҳои ҳоҷагидорӣ ба даст овардани фоида 

мебошад, ки он дар бештар ҳолатҳо пайваста бо суйистисмори заҳираҳои 

табиӣ, вайрон гаштани муҳити зист дар таъмини рушди иқтисодиѐти 

минтақаҳо амалӣ мегардад, ки минбаъда таъсири манфӣ ба фаъолияти 

ҷамъият дорад, сатҳи ифлосшавии табиатро ба вуҷуд оварда, қонеъ 

гардондани талаботи ояндаи аҳолиро зери хавф мегузорад. Асоснок карда 

шудааст, ки хусусиятҳои комплексии тадбирҳое, ки барои ҳалли проблемаҳои 

экологӣ андешида мешаванд, ба беҳбудии муҳити зист мусоидат намуда, бо 

ҳамин ба мақсадҳои рушди устувор имкон медиҳанд. Аммо, агар таърифи 

«тараққиѐти устувор» дар ҳақиқат категорияи мураккаб бошад, бояд объективона 

бошад. Азбаски он ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти инсон, аз ҷумла, иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, истеҳсолӣ, инноватсиони ва экологиро дар бар мегирад, ҷиддияти 

мушкилотро дар илм ва амалия шарҳ медиҳад; 
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- асоснок гардидааст, ки услуби арзѐбии ваъзи экологӣ дар илми муосири 

иқтисодӣ бисѐрҷабҳа ва гуногун буда, интихоби он барои истифодабарӣ аз 

ҳадафҳои таъмини рушди устувори иқтисодӣ дар минтақаҳои алоҳида 

вобаста аст. Гуруҳбандии нишондиҳандаҳои арзѐбии вазъи экологӣ дар 

самтҳои зерин сурат гирифтааст: а) дастрасии технологияҳои инноватсионие, 

ки ба экология, равона карда шудааст дастрас мебошанд, ҳисоб карда 

шудааст; б) таҷдидшаванда, ки ҳамчун “коэффитсиенти самаранок” ҳиссаи 

хароҷоти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии маҳаллӣ ба масъалаҳои 

экологӣ дар маҷмуаи маҳсулоти минтақа (МММ) барои ҳар як гуруҳи 

хароҷот; г) сохторӣ, ки аз ҷиҳати нишондиҳандаҳои самаранокии субъектҳои 

иқтисодиро дар минтақа муайян менамояд; 

- исбот гардидааст, ки дар минтақа партови обҳои ифлосшуда солҳои 

охир ба маротиб зиѐд шуда боиси вайрон гаштани муҳити зист гардидааст. 

Исбот карда шудааст, ки муаммоҳои экологӣ дар вилояти Суғд дар солҳои 

охир шадид гардида тамоюли афзоиш дорад, ки он бо зиѐдшавии иқтидорҳои 

саноатӣ, миқдори воситаҳои нақлиѐтӣ дар байни аҳолӣ, бо мақсади дарѐфти 

фоида ғайрисамаранок истифодабарии захираҳои табиӣ, бо техникаю 

технологияи фарсудаву куҳна алоқаманд аст. Исбот гардидааст, ки вилояти 

Суғд дар байни минтақаҳои ҷумҳурӣ аз рӯйи паҳн намудани моддаҳои 

зарарнок аз манбаъҳои доимии ихроҷ ба ҳавои атмосфера мавқеи саввумро 

дорад, сарбории он ба ҳудуди минтақа, инчунин ба ҳар як нафар аҳолии 

вилоят низ тамоюли афзоиш дорад, ки мақомотҳои маҳаллии давлатии 

иҷроия бояд таваҷҷуҳи хоса диҳад;  

„ муайян шудааст, ки тибқи меъѐри ба ҳавои атмосфера паҳн намудани 

моддаҳои зарарноки тозанашуда аз манбаҳои доимии ихроҷ вилояти Суғд 

дар байни минтақаҳои ҷумҳурӣ мавқеи дуввумро дорад. Сабабҳои асосии 

вазъи мазкурро бо далелҳои зерин алоқаманд аст: мавҷудияти зиддият байни 

субекти иқтисодии минтақа, баҳри таъмини рушд; манфиатҳои субъектҳои 

хоҷагидорӣ бо таъмини амнияти экологӣ; нокифоя будани маблағгузорӣ 

барои ҳифзи муҳити зист; номувофиқати техника, технологияи мавҷуда дар 
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соҳаи саноат ва талаботу стандартҳои экологӣ; тафаккури сусти маърифати 

экологӣ дар байни аҳолӣ;  сатҳи нокифояи тахассусмандии захираҳои 

меҳнатӣ дар истеҳсолоти молу хизматрасониҳо; 

„ исбот карда шудааст, ки дар вилояти Суғд аз рӯйи консентратсия 

бештари моддаҳои ифлоскунандаи ҳаво шаҳрҳои Хуҷанд, Панҷакент, 

ноҳияҳои Б. Ғафуров ва Айнӣ пешсафанд, ки бо сатҳи баланди зичии 

ҷойгиршавии корхонаҳои саноатӣ ва аҳолӣ дар ин ҳудудҳо вобаста аст. 

Ҳамзамон, исбот гардидааст, ки соф (безарар) кардани партовҳои аз 

манбаҳои доимии ифлоскунандаи ҳавои атмосфера дар шаҳру ноҳияҳои 

номбаршуда (бо истиснои ш. Панҷакент) сатҳи баландро дошта бошад ҳам, 

минбаъд дар ҳалли муаммоҳои экологӣ баҳри таъмини рушди устувор ҷалби 

сармоягузориро самти афзалиятноки сиѐсати иқтисодии худ қабул намояд; 

„ асоснок карда шудааст, ки бакордарории фондҳои асосӣ 

(муҷаҳҳазгардонии техникаю технологияи инноватсионӣ) дар ҳудуди вилояти 

Суғд, ҳоло ба мақсади сиѐсати танзими муаммоҳои экологӣ ва рушди 

иқтисодӣ ҷавобгӯ намебошад. Зеро ҳиссаи сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ 

нисбат ба маҷмуаи маҳсулоти минтақа дар солҳои охир тамоюли пастшавӣ 

дорад. Новобаста аз он исбот гардидааст, ки аз рӯйи критерияи 

бакордарории фондҳои асосӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар байни минтақаҳои 

ҷумҳурӣ ш. Душанбе, дар байни шаҳру ноҳияҳои зерини вилояти Суғд бошад, 

Хуҷанд, Б. Ғафуров, Исфара, Ҷ. Расулов, пешсаф буда, дар сафи ақиб 

мондаҳо Айнӣ, Деваштич, Зафаробод, Кӯҳистони Мастчоҳ, Шаҳристон 

мебошад. Исбот гардидааст, ки бояд аз навсозии фондҳои асосӣ бо унсури 

нави инноватсионӣ дар корхонаҳои истеҳсолии шаҳру ноҳияиҳои вилоят 

таваҷҷуҳ дода шавад; 

„ асоснок гардидааст, ки дар сиѐсати сармоягузории ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар самти ҳифзи гӯшаҳои нодири табиат бо назардошти ваъзи 

экологии вилояти Суғд ташкили мамнунгоҳҳо, паркҳои табиӣ, 

парваришгоҳҳо ба назар гирифта амалӣ карда шавад, ки ҳоло онҳо дар 

ҳудуди вилоят мавҷуд нест. Зеро ҳоло манзараҳои нотакрори баландкӯҳҳои 
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ноҳияҳои Шаҳристон, Кӯҳистони Мастчоҳ, Деваштич, Исфара, наботот ва 

ҳайвонотҳо дар ин манзилҳо дар зери хатари нобудшавӣ қарор дорад; 

„ коркарди амсилаи иқтисодии-математикӣ, баҳри арзѐбии миқдории 

равобит байни муаммоҳои экологӣ (афзоиши партовҳои зарарнок ба ҳавои 

атмосфера) ва нишондиҳандаҳои иҷтимоиву иқтисодии вилояти Суғд, ки зеро 

рушди фаъолнокии истеҳсоли сарбории бевосита ба муҳити зист доро 

мебошад. Дар асоси ҳисобҳо муайян гардидааст, ки байни онҳо равобити зич 

мавҷуд буда дар шароити муосир афзоиши моддаҳои зараровар ба атмосфера 

нисбат ба омилҳои якум, шумораи корхонаҳои саноатӣ, дувум сатҳи рушди 

маҷмуаи маҳсулоти минтақа нисбатан ҳасос аст. Исбот гардидааст, ки дар 

эҳѐи корхонаҳои саноатӣ бештар ташкили онҳо бо технологияҳои 

инноватсионӣ ба экология нигаронидашуда аҳамият дода шавад; 

- асоснок карда шудааст, ки ҷанбаи муҳими танзими вазъи  экологии 

минтақа таъсиррасонии муҳити зист, ташкили механизми салоҳиятдори 

маблағгузорӣ ва қарздиҳӣ оид ба ҳифзи экологӣ мебошад. Дар шароити 

буҳрони иқтисодӣ, имкониятҳои маблағгузории буҷет хеле маҳдуданд, 

ташкили “Фонди маҳаллии экологӣ” мувофиқи мақсад аст, ки бояд ҳамаи 

сарчашмаҳо, яъне буҷавӣ, ғайрибуҷавӣ, ҷаримаҳо, маблағҳои хайриявӣ, 

соҳибкорӣ ва ғайраҳо ғанӣ карда шаванд. Фонди мазкур манбаи таъиноти 

махсус дошта барои эҳтиѐҷоти дигар истифода нашавад. 

- коркард ва пешниҳоди маҷмуаи тадбирҳо оид ба самаранок идора 

намудани рушди экологиву иқтисодии минтақа, ки қисматҳои зеринро дарбар 

мегирад:  дар самти идоракунии партовҳо; дар равияи баланд бардоштани 

маърифати экологӣ; васеъ намудани инфрасохтори экологӣ; дар соҳаи ба 

экология нигаронидашудаи фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ; васеъ 

намудани сарчашмаҳои молиявию иқтисодӣ; паст кардани таъсири ҳолати 

техногении нақлиѐти автомобилӣ ва ғайра, ки ҳар яки он чорабиниҳои 

махсусро дар бар мегирад. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

„ ба низом даровардани консепсияи рушди устувор чун парадигмаи 
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рушди низоми экологӣ ‟ иқтисодии сатҳи дилхоҳ (мега ‟ ,макро-, мезо -, 

микросатҳ); 

„ асоснок намудани шарҳи муаллифии минтақа, ки низоми томи 

муносибатҳои иқтисодӣ бо муносибатҳои умумӣ ба шароитҳои ҳаѐтии 

ҳудудиро бо иҳотакунанда-муҳити табиӣ ва иҷтимоӣ алоқаманд мебошанд; 

„ исбот намудани баланд шудани дараҷаи мустақилияти фаъолияти 

хоҷагидории минтақа дар ҷумҳурӣ, ки бояд бо технологияҳои 

институтсионалии танзими ҷанбаҳои экологии истеҳсолот ва муносибатҳои 

иқтисодиро дар бар гирад; 

„ асоснок кардани зарурати дар мадди авввал ҳал намудани муаммоҳои 

экологӣ дар минтақаҳо, ки дар минбаъдаи фаъолият ба ҷамъият таъсири 

манфӣ нарасонад; 

„ гуруҳбандии нишондиҳандаҳои арзѐбии фаъолнокии иқтисодиву 

экологӣ ва муайян намудани услуби арзѐбии рушди соҳибкорӣ дар соҳаи 

иқтисодиву экологӣ; 

„ Коркарди амсилаи рушди устувори минтақа дар низоми муосир ва  

нигоҳ доштани тартиби экологи фаъолият.; 

„  асоснок намудани вайроншавии муҳити зист дар минтақа, зиѐдшавии 

партовҳо ва муайян намудани равияҳои танзими онҳо; 

„ омилҳои мусбиву манфӣ, ки ба инкишофи иқтисодиву экологӣ дар 

минтақаҳо таъсир хоҳад расонд ошкор карда шудааст.  

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар инкишоф ва такмили 

муқаррароти алоҳидаи назарӣ ва амалӣ оид ба ташаккули ҷараѐнҳои экологӣ 

дар бизнеси хурд ва миѐнаи иқтисодиѐти минтақавӣ зоҳир мегардад, ки ба 

идоракунии самаранок ва инкишофи он дар амалия имконият медиҳад. 

Истифодаи натиҷаҳои илмии диссертатсионӣ дар самти ҳал намудани 

муаммоҳои экологӣ баҳри таъмини рушди устувори иқтисодиѐти минтақаҳо 

мусоидат мекунад. 

Аҳамияти амалии таҳқиқоти диссертатсиониро натиҷаю хулосаҳои дар 

намуди муқаррароти мушаххаси илман асоноки ба даст омада ташкил 
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мекунанд, ки онҳоро мақомоти минтақавии ҳокимияти иҷроия ҳангоми 

коркарди пешниҳодҳо оид ба таҷдиди сиѐсати давлатии минтақавии 

экологиву иқтисодӣ истифода бурда метавонанд. 

Муқаррароти назария ва амалии кори диссертатсионӣ инчунин мумкин 

аст, ки дар раванди таълим дар доираи курсҳои фанҳои иқтисодӣ мавриди 

истифода қарор гиранд. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо истифодаи натиҷаҳои 

илмии таъйидгардида дар соҳаи танзими муаммоҳои экологӣ, ки олимону 

мутахассисони ватанӣ ва хориҷӣ дар интишоротҳои худ ба даст овардаанд, 

таъмин мекунанд. Муқаррароти илмӣ, хулосаю тавсияҳои кор ба маводи 

расмии иттилоотию оморӣ ва таҳлилӣ, санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ ва 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон асос меѐбанд. Натиҷаҳои бадастомадаи 

таҳқиқ бо истифодаи методҳои умумиилмии таҳқиқот коркард шудаанд ва ба 

муқаррароти маъруфи илмҳои иқтисодӣ ихтилоф надоранд.. Инчунин бо 

истифодаи маҷмуи усулҳои таҳлилу ҷамъбастӣ, тафаккури мантиқӣ, омор, 

сотсиологӣ, тарҳсозии иқтисодиву риѐзӣ таъмин мегардад.  

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Кор тибқи 

шиносномаи ихтисосҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

рӯйи ихтисоси 08.00.03 ‟ Иқтисодиѐти минтақавӣ ва њудудї мувофиқи 

бандҳои: 3.1. Инкишофи назарияҳои иқтисодиѐти маконӣ ва минтақавӣ; 

усулҳо ва фишангҳои таҳқиқотҳои иқтисодии маконӣ; эконометрикаи 

қаламравӣ; ташхиси низоми мушкилотҳо ва ҳолатҳои минтақавӣ.3.5. 

Дигаргуниҳои қаламравӣ-минтақавӣ; муаммоҳои таъсисѐбии муҳити ягонаи 

иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; фарқгузории минтақавии иҷтимоӣ-

иқтисодӣ; ҳамгироии маконӣ ва дезинтегратсияи мамлакат. 3.17. Муҳити 

махсуси иқтисодӣ-ҳуқуқии тараққиѐти маҳаллӣ ва минтақавӣ. 3.18. Ташкил ва 

баҳодиҳии самаранокии фаъолияти мақомоти ҳокимияти идоракунӣ дар 

вилоятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ноҳияҳои маъмурӣ; истифодаи чунин 

баҳодиҳӣ дар низоми идоракунӣ ва назорати давлатӣ иљро шудааст. 

Саҳми шахсии унвонҷуи дараҷаи илмӣ. Диссертатсия кори 



18 

мустақилонаи илмӣ ‟ таҳқиқоти муаллиф ба ҳисоб меравад. Аз ҷониби 

унвонҷӯ ба таври мустақилона воқеияти мавзуъ асоснок карда шуда, мақсад 

ва вазифаҳои таҳқиқот муайян сохта шудаанд, асосҳои назариявӣ рушд дода 

шуда, тавсияҳои илмиву амалӣ оид ба таъмини рушди иқтисодии дар бахши 

экологӣ коркард гардида, ба тасвиб расидаанд. Муаллиф ҳиссаи назаррасро 

дар рушди консепсияи рушди устувор чун парадигмаи рушди низоми 

экологии минтақа гузоштааст, ки дар ҳал намудани муаммоҳои экологӣ дар 

минтақаҳо инъикос мегардад.  

Тавсиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Муқаррароти асосии 

таҳқиқоти диссертатсионӣ дар интишороти муаллиф ва маърӯзаҳои ӯ дар 

конференсияҳои илмию амалии байналхалқӣ ва ҷумҳуриявӣ дар шаҳрҳои 

Хуҷанд ва Душанбе, алалхусус конфронси байналмилалии илмӣ-методӣ (ш. 

Бўстон, Донишкадаи кӯҳию металлурии Тоҷикистон, сентябри соли 2020) ва 

дар конфронсҳои илмии ҳамасолаи донишгоҳӣ дар ш. Хуҷанд ва Душанбе 

инъикос ѐфтаанд. 

Маводу натиҷаҳои тадқиқоти диссертатсиониро ҳангоми таҳияи 

барномаҳои маҷмуии баланд бардоштани ҳолати экологии минтақа ва 

кишвар (маълумотномањои Сарраѐсати њифзи муњити зист дар вилояти Суѓд 

дар бораи татбиқ аз 06.10.2022, № 2284/1.6 ва муассисаи давлатии “Маркази 

њамоњангсозї дар вилояти Суѓд” аз 30.09.2022, № 76) мавриди истифода 

қарор додааст.  

Муқаррароти назариявии диссертатсия дар раванди тадриси фанҳои 

“Иқтисодиѐти экологӣ”, “Иқтисодиѐти минтақавӣ”, ҳамчунин ҳангоми 

гузаронидани курсҳои махсуси фанҳои соҳавӣ дар ДКМТ (маълумотнома дар 

бораи татбиқ аз 07.10.2022, № 504) истифода мешаванд. 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Аз рӯйи мавзуи рисолаи 

тадқиқотӣ  7 китоб ва монография,  41 мақолаҳо илмӣ дар ҳаҷми 70,6 ҷ.ч. ба 

нашр расонида шудааст, аз ҷумла 18 адад, яъне 5,6 ҷ.ч. мақолаи илмӣ дар 

нашриѐтҳои тақризшаванда, ки ба рӯйхати тавсиявии нашриѐтҳои оммавии 

КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшуда ба нашр расонида 
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шудааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсияро мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот муайян 

кардааст. Диссертатсия аз 354 саҳифаи чопї иборат буда, муқаддима, панҷ 

боб, хулосаро дарбар мегирад. Рӯйхати адабиѐти кор аз 303 номгӯйи 

сарчашмаҳо иборат аст. Диссертатсия аз 32 ҷадвал, 21 расм ва  2 диаграмма 

иборат мебошад. 
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БОБИ 1. АСОСҲОИ ИЛМИИ ТАҲҚИҚИ ТАНЗИМИ ОМИЛИ 

ЭКОЛОГӢ ДАР ТАЪМИНИ РУШДИ УСТУВОРИ 

ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚА 
 

1.1. Таҳаввулоти назарияи рушди устувор дар низомҳои иқтисодию – 

иҷтимоӣ 
 

Дар марҳилаи кунунии рушди системаи иҷтимоию иқтисодии ҷомеа 

ҷаҳонишавӣ ва динамизм хос аст, ки аз як тараф ба афзоиши суръати рушди 

иқтисодӣ мусоидат намуда, ба ин васила имконияти қонеъ гардонидани 

талаботи рӯзафзуни ҷомеаро таъмин намояд ва аз тарафи дигар афзудани 

шумораи аҳолӣ боиси номуайянӣ ва ноустувории тараққиѐт мегардад, ки 

ҳамчун омили бесуботӣ баромад мекунад ва идоракунии системаҳои 

иҷтимоию иқтисодиро хеле душвор мегардонад. 

Тақвияти таъсири ҷаҳонишавӣ масъалаи гузариши системаҳои 

иҷтимоию иқтисодии ҳама гуна сатҳро ба модели рушди устувор аҳамияти 

махсус дода, таваҷҷуҳи бештари олимони ватанӣ ва хориҷиро ба он бедор 

месозад. Аз ин рӯ, назарияи рушди устувори системаҳои иҷтимоию иқтисодӣ 

дар раванди таҳаввулу дигаргуншавӣ қарор дорад. Ҳанӯз бисѐр масъалаҳои 

баҳснок ва ҳалнашуда мавҷуданд.  Аҳли доираҳои илмиро пеш аз ҳама чунин 

савол ба ташвиш меорад, ки оѐ умуман дар бораи устувории системаи 

динамикии иҷтимоию иқтисодӣ сухан рондан мумкин аст, агар дар фаҳмиши 

фалсафӣ устуворӣ ҳамчун доимӣ, дар як ҳолат будан, муқобили тағйирот 

муаррифӣ мешавад.  

Дар як қатор корҳои илмӣ фаҳмиши дақиқе вуҷуд надорад, ки 

мафҳумҳои «субот», «рушди устувор» ва «афзоиши устувор» бо ҳамдигар чӣ 

гуна робита доранд. Олимон оид ба мафҳуми устувории системаи иҷтимоию 

иқтисодӣ ба як хулоса наомадаанд, метавон гуфт, ки илми муосир то ҳол 

таърифи аз ҷониби умум қабулшудаи ин категорияро таҳия накардааст.  

Дар меъѐри устувории системаҳои мураккаби иҷтимоию иқтисодӣ ва 

методологияи баҳодиҳии он тавзеҳоти мушаххас вуҷуд надорад, махсусан 

хусусияти устувории системаҳои сатҳи минтақавӣ муайян карда нашудааст. 
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Муаммои устувории системаи иҷтимоию иқтисодиро бе ба вуҷуд овардани 

заминаи мустаҳками методологӣ, бе илман асоснок кардани амалиѐт дар 

ҳамаи зинаҳои иерархии идоракунӣ ҳал кардан мумкин нест. 

Аз ин рӯ, пеш аз ҳама, зарур аст, ки асосҳои назариявии устувориро 

баррасӣ намоем. Ба ин муносибат такмили аппарати консептуалӣ, барҳам 

додани ихтилофот дар истилоҳот барои ба вуҷуд овардани заминаи зарурии 

илмии тадқиқот, таъмини ташаккули минбаъдаи назарияи рушди устувори 

системаҳои иҷтимоию иқтисодӣ пешбинӣ шудааст. 

Системаҳои иҷтимоию иқтисодии минтақаро ҳамчун объекти тадқиқот 

ба ҳисоб гирифта, методологияи тадқиқот, моҳият ва хусусияти онҳоро 

муайян кардан лозим аст. Бо назардошти он, ки предмети тадқиқот системавӣ 

аст, мо чунин мешуморем, ки методологияи тадқиқот, бояд ба равиши 

систематикӣ асос ѐбад, ки аз нуқтаи назари он, ки система маҷмуи унсурҳоест, 

ки бо ҳамдигар алоқаманданд ва якпорчагии муайянро ташкил медиҳанд, ки 

ба муҳити он мухолифат менамояд. 

Шумораи унсурҳо дар система метавонад, ҳама гуна бошад. Бо вуҷуди 

ин, муҳим аст, ки онҳо бо ҳам алоқаманданд. 

Дар ин маврид унсури система метавонад, мураккаб бошад, ки аз 

қисмҳои ба ҳам алоқаманд иборат аст, яъне система ҳам шуда метавонад. 

Хусусиятҳои хоси онҳо мавҷудияти сохтор, мавҷудияти ҳадафи ягонаи 

фаъолият, муқовимат ба халалдоршавии беруна ва дохилӣ, таркиби 

мураккаб, қобилияти рушд мебошанд. 

Аз ин бармеояд, ки асоси охирин зиддиятҳои байни унсурҳои система 

мебошанд, ки бартараф кардани онҳо бо афзоиши гуногунии функсия 

имконпазир аст, ки аз  он рушд бармеояд. 

Ҳамин тариқ, дар асоси хусусиятҳои система метавон гуфт, ки 

таҳкурсии устуворӣ дар худи система гузошта шудааст. Шарти муқовимат ба 

таъсири беруна хосиятҳои дохилии система мебошад. Устуворӣ иҷрои 

вазифаҳоро аз ҷониби системаи функсияҳо дар шароити тағйирѐбии дохилии 

андозаҳо ва таъсири ноустуворкунандаи муҳити берунаро дар назар дорад. 
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Дар байни системаҳои моддӣ системаҳои ҷамъиятие ҷой доранд, ки 

зернизоми онҳо системаҳои иҷтимоию иқтисодӣ - калон, моддӣ, динамикӣ, 

кушода мебошанд. Устувории онҳо аз ҳама гуна суботи дигар хеле фарқ 

мекунанд, зеро муносибатҳои байни унсурҳои система муносибатҳои 

ҷамъиятии аҳолӣ дар раванди истеҳсол ва истеъмол мебошанд. 

Таҳлили интиқодии таърифҳои мавҷудаи устувории системаҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ нишон дод, ки мафҳуми маъмултарини илмҳои муосир 

таҳия карда нашудааст. 

Дар адабиѐти илмӣ аксари муаллифон устувории системаи иҷтимоию 

иқтисодиро бо амният, устуворӣ, эътимоднокӣ, якпорчагӣ ва тавоноӣ вобаста 

медонанд.3  

Гузашта аз ин, эътимоднокӣ ва устуворӣ хосиятҳои объектҳо ва 

системаҳои техникӣ мебошанд. Хусусиятҳои тараққиѐти устувори системаи 

иҷтимоию иқтисодӣ аз як тараф динамизми он бошад, аз тарафи дигар 

тағйирнопазирии нисбии хосиятҳои он мебошад. Аз ин рӯ, рушди устувор бо 

тағйироти сифатӣ дар система ҳамроҳ мешавад, ки дар он хосиятҳои он 

тағйир намеѐбанд. Онҳо чунин хосиятҳоро дар бар мегиранд: 

- қобилияти система ба худидоракунӣ ва худтанзимкунӣ; 

- мавҷудияти якҷоягии тамоми зерсистемаҳое, ки системаро яклухт 

таъмин менамояд; 

- қобилияти нигоҳ доштани ҳолати мувозинат (ки бо таъсири 

мутақобилаи қувваҳои гуногунтарафа хос аст); 

- қобилияти муқовимат ба омилҳои ноустувор. 

Ин хосиятҳо якпорчагии система, устувории динамикии онро таъмин 

мекунанд. Меъѐрҳои мавҷудияти ин хосиятҳо кофии захираҳо барои рушди 

система, хусусияти оддӣ ѐ васеи такрористеҳсолкунӣ, рушди мутавозини 

                                                           
3 Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке / Под ред. А.Г. 
Гранберга, В.И. Данилова-Данильяна, М.М. Цикано- ва, Е.С. Шопхоева. † М.: 
Экономика, 2002. † 414 с.; Основные положения стратегии устойчивого развития России / 
Под ред. А.М. Шелехова. † М., 2002. † 161 с. 
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тамоми зерсистемаҳо ва мавҷудияти механизмҳои мутобиқшавӣ ба таъсири 

беруна мебошанд. 

Рушди ноустувор бо тағйироти сифатӣ дар система, ки  хосиятҳои он то 

аз байн рафтани якпорчагии система торафт паст мешаванд, мушоҳида 

мешавад. 

Дар ҷараѐни таҳаввулот системаи иҷтимоию иқтисодӣ давраи муайяни 

ҳаѐтро аз cap мегузаронад, ки он характери мавҷӣ дорад. Маҷрои асосии 

таҳаввулот раванди суръатбахши динамикии мавҷ аз мувозинати ноустувор 

ба мувозинати устувор мебошад. 

Аз нуқтаи назари муносибати системавӣ, рушди устуворро метавон 

ҳамчун як намуди муайяни тағйиротҳои тадриҷан равонашуда ва ба таври 

дохилӣ муайяншуда дар система, ки бо афзоиши ташкили он алоқаманд аст, 

тавсиф намояд. Рушд ҳангоми ба вуҷуд омадани ҳолати буҳронии система, ки 

ба вайроншавӣ ѐ гузаштан ба ҳолати нави сифатӣ алоқаманд аст, ноустувор 

мегардад.4  

Ҳамин тавр, ба чунин хулоса омадан мумкин аст: аввалан, устувории 

система шарти зарурии рушди устувори он мебошад; дуюм, аз даст додани 

субот ба вайроншавии система таҳдид мекунад, ки мо оид ба  устуворӣ 

ҳамчун муродифи зинда мондан сухан ронем. 

Дар низоми муосири иҷтимоию иқтисодии ҳама гуна сатҳҳо мухолифат 

ба равандҳои таҷдидшуда, инчунин фарқияти тағйироти зерсистемаи 

инфиродӣ шадидтар мегардад. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон кишварҳое, ки 

бо муносибатҳои бозорӣ бо назардошти муносибатҳои бозорӣ ихтилофҳои 

зерин тавсиф карда мешаванд: 

- қонеъ гардонидани талаботи рузафзуни иҷтимоӣ, ки бо афзоиши 

сарбории комплексҳои табиӣ ҳамроҳ мешавад; 

                                                           
4
 Саидмуродов Л.Х. Солиев А., Мирбобоев Р.М., Кодиров Ф.А. Мировой финансовый 

кризис и его уроки для экономики Таджикистана // Вестник Таджикского национального 

университета. Серия экономических наук. - Душанбе: Сино, 2009. - № 5(53). - С.30-37. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=381368241&fam=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=381368241&fam=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%9C
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=381368241&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A4+%D0%90
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 - афзоиши таъсири корхонаҳои истихроҷи маъдан ба деформатсияи 

сохторҳои иқтисодии кишвар ҳамчун минтақаи кӯҳӣ шартан ҷо ба ҷо 

гузоштани соҳаҳои захираталаб ва  зараровар; 

- баланд шудани дараҷа ва сифати зиндагонӣ бо афзоиши 

дифференциацияи аҳолӣ аз рӯйи даромад, инчунин тафриқаи минтақавӣ аз 

ҷиҳати тараққиѐт ва ғайра. 

Ҳалли мушкилоти муайяншуда ҳангоми истифодаи консепсияи рушди 

устувор ҳамчун парадигмаи нави рушди инсон имконпазир аст, ки дарки 

аҳамияти муносибати систематикиро ҳангоми интихоби сенарияҳои рушди 

системаҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар ҳама сатҳҳои ҳокимияти давлатӣ 

инъикос мекунад.  (мега-, макро-, мезо-, микросатҳҳо) . 

Дар айни замон таърифҳои зиѐди  рушди устувор мавҷуданд, ки ҳам аз 

ҷониби тадқиқотчиѐни алоҳида ва ҳам аз ҷониби тамоми гуруҳҳо таҳия 

шудаанд. 

Баъзе аз маъмултаринҳо инҳоянд: 

† тибқи стратегияи умумиҷаҳонии ҳифзи табиат, рушди устувор чунин 

тараққиѐтест, ки беҳтаршавии воқеии сифати зиндагии одамонро таъмин 

намуда, дар айни замон гуногунии табиии Заминро нигоҳ дорад; 

- дар таҳияи СММ, рушди устувор як рушдест, ки ба ниѐзҳои имрӯза 

ҷавобгӯ аст, аммо қобилияти наслҳои ояндаро барои қонеъ кардани ниѐзҳои 

худ зери хатар намегузорад; 

† тибқи харитаи замин чунин моделҳои истеҳсол, истеъмол ва 

такрористеҳсолкуниро ба кор бурдан лозим аст, ки неруи барқароркунандаи 

Замин, ҳуқуқи инсон ва некӯаҳволии ҷамъиятҳоро нигоҳ доранд; 

- тибқи қонунгузории бисѐр кишварҳо ин баланд бардоштани сатҳ ва 

сифати зиндагии аҳолӣ дар асоси пешрафти илмию техникӣ, рушди 

динамикии иқтисодиѐт ва соҳаи иҷтимоӣ бо нигоҳ доштани иқтидори 

репродуктивии маҷмуи табиии кишвар дар ҳайати биосфераи Замин, 

инчунин иқтидори технологӣ ба манфиати наслҳои имрӯза ва оянда; 



25 

- ба гуфтаи Н.Н. Моисеев5 рушди устувор амалӣ гардондани стратегияи 

инсон, роҳи вай ба давраи ноосфера, яъне ба ҳолати коэволюцияи ҷамъият ва 

табиат; 

- ба гуфтаи А.Д. Урсул6 бо таваҷҷуҳ ба рушди устувор маънои рушди 

идорашавандаи ҷомеаро дорад, ки заминаи табиии онро вайрон накунад ва 

бақо ва рушди муттасили тамаддунро таъмин намояд. 

Бисѐр таърифҳо бо мураккабии худи мафҳуми “рушди устувор”, ки 

ҷанбаҳои экологӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва дигар ҷанбаҳои рушди ҷомеаро 

дарбар мегирад, тафовути назаррас дар шиддати мушкилоти гуногун ва 

афзалиятҳои рушд дар ҳудудҳои мушаххас, инчунин мақсадҳои тадқиқот ва 

вобастагии соҳавии олимон шарҳ дода мешаванд. Умумияти ҳамаи 

формулаҳо дар гузоштани ҳадафи зарурати таъмини эҳтиѐҷоти муҳимтарини 

тамоми одамон тавассути ба эътидол овардани вазъи аҳолӣ, оптимизатсияи 

миқѐси истеҳсол ва истифодаи захираҳо, такмил додани технология ба 

хотири ҳифзи муҳити табиӣ ҳамчун шарти зинда мондани инсоният, ҷустуҷуи 

механизмҳое, ки инкишофи муносибатҳои экологию иқтисодиро таъмин 

мекунанд.  

Аѐн аст, ки рушди устувори инсоният (ҳудуд, созмон) на танҳо ҳадаф, 

балки равандест, ки дар он тағйиротҳо ҳам ба ниѐзҳои ҷорӣ ва ҳам оянда 

мувофиқанд. Консепсияи рушди устувор аз тавозуни фаъолияти инсон дар 

муҳити зист, иқтисод ва соҳаи иҷтимоӣ бармеояд (ниг. ба расми 1.1.1). 

                                                           
5Моисеев Н.Н. Коэволюция природы и общества // Экология и жизнь. Весна-лето 1997. 
6  Урсул, А.Д. На пути к праву устойчивого развития: концептуально-методологические 
аспекты /А.Д. Урсул // Теоретическая и прикладная экология. ‟ 2008. ‟ № 1. ‟ С. 20-31. 
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 Расми 1.1.1.  - Модели консептуалии рушди устувори системаҳои иҷтимоию иқтисодӣ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси адабиѐти илмии истифодашуда 
 

Ҷузъи иқтисодии консепсияи рушди устувор аз қатъ гардидани афзоиши 

экспоненсиалии иқтисодӣ, ки бо афзоиши ифлосшавӣ ва таназзули муҳити 

зист, камшавии захираҳои табиӣ, номутаносибии биосфера, тағйирѐбии 

иқлим ва табдили он ба афзоиши сифатӣ алоқаманд аст, иборат аст. 

Андозаҳои «мувозинати динамикии глобалӣ»-ро ҳисоб кунед. Рушди устувор 

бо ҳалли се мушкилоти зинанизоми ба ҳам монанд алоқаманд аст: 

1) миқѐси устувори иқтисодиѐт, ки ба системаи таъмини экологии ҳаѐти 

он мувофиқат мекунад; 

2) тақсимоти одилонаи захираю имкониятҳо на танҳо дар доираи насли 

ҳозираи одамон, балки дар байни наслҳои ҳозира ва оянда, инчунин байни 

одамон ва дигар намудҳои биологӣ; 

3) тақсимоти самараноки захираҳо бо мурури замон, ки сармояи 

табииро ба таври кофӣ ба инобат мегирад. 

Рушди устувори тамаддуни сайѐра мавҷудияти як низоми ягона ва 

муайяни арзишҳо ва муносибатҳоро дар назар дорад, ки давлатҳо ҳангоми 

ташаккули стратегияи миллии худ ба он роҳнамоӣ карда метавонанд. 

Дар Эъломияе, ки соли 1992 дар Конфронси СММ оид ба муҳити зист 

ва рушд дар Рио-де-Жанейро тавсиф шуда буд, 27 принсипи рушди устувор, 

ки ҷузъи муҳими механизми нави шарикии ҷаҳонӣ, бастани созишномаҳои 
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байналмилалӣ мебошанд, ки риояи манфиатҳои ҳама ва муҳофизати бутунии 

системаи умумиҷаҳонии муҳофизат ва инкишофи муҳити зист. 

Принсипҳои муҳимтарин инҳоянд: 

-таъмини ҳуқуқи одамон ба ҳаѐти солим ва пурсамари мутобиқ бо 

табиат (принсипи 1); қонеъ кардани ниѐзҳои рушд ва муҳити зисти наслҳои 

ҳозира ва оянда ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи ҳуқуқ ба рушд (принсипи 3); 

† соҳибихтиѐрии ҷудонашавандаи давлатҳо бар захираҳои табиии худ 

бо риояи принсипи расонидани зарар ба муҳити зист берун аз доираи 

салоҳияти миллӣ (принсипи 2); 

‟ баррасии масъалаҳои экологӣ бо иштироки ҳамаи шаҳрвандони 

манфиатдор ва дастрасии ҳама ба иттилооти марбут ба муҳити зист, дастраси 

умум гардонидани ин иттилоот (принсипи 10); қабули қонунгузории 

амалкунандаи экологӣ (принсипи 11) ва қонунҳои миллӣ дар бораи ҷавобгарӣ 

барои зараре, ки аз фаъолияти аз ҷиҳати экологӣ зараровар расонида 

шудааст (принсипи 13). 

- ҳамкории байналмилалии экологӣ дар заминаи рушди устувор, ки ба 

ҳадафҳои: бартарафсозии камбизоатӣ (принсипи 5); эътирофи масъулият ва 

уҳдадориҳои муштарак дар соҳаи ҳифзи муҳити зист (принсипи 7); ташаккули 

иқтидори илмӣ (принсипи 9); ташкили системаи ѐрирасон ва кушодаи 

иқтисодии байналмилалӣ (принсипи 12); муқовимат ѐ монеъ шудан ба 

ҳаракат ва интиқоли фаъолият ва моддаҳои аз ҷиҳати экологӣ хатарнок ва 

зараровар (принсипи 15) ва ғ. 

Ин принсипҳо барои таъмини рушди устувори ҷомеаи ҷаҳонӣ ва 

давлатҳои алоҳида бо воситаҳои ҳуқуқӣ ва дигар воситаҳо замина гузоштанд. 

Фаъолият ва инкишофи устувори хоҷагии халқ асосан бо таъмини 

тараққиѐти устувори системаи иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо (дар сатҳи 

мезо) муайян карда мешавад. Ин сатҳ алоқаи макро ва микросатҳи инкишофи 

системаҳои иҷтимоию иқтисодӣ мебошад. Аҳамияти баланди минтақаҳо дар 

рушди кишвар ба нобаробарии захираҳои табиӣ ва инсонӣ, хусусиятҳои 
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иқлимӣ, этнофарҳангӣ ва дигар хусусиятҳо, инчунин сатҳи рушди иқтисодӣ ва 

иҷтимоии онҳо вобаста аст. 

Умуман ҳангоми муайян намудани устувории системаи иҷтимоию 

иқтисодӣ ҳамчун мафҳуми мураккаб як қатор равишҳо истифода мешаванд7, 

аз ҷумла: муносибати аввал, ки мутобиқи он устувории системаи иҷтимоию 

иқтисодӣ бо амният, эътимоднокӣ, якпорчагӣ ва тавоноии система алоқаманд 

аст.  

Дар байни тарафдорони ин роҳ Л.И. Абалкин, А Лившитс, Т. 

Конопляник, Д.В. Гордиенко ва дигарон мебошанд. Онҳо қайд мекунанд, ки 

устувории иқтисоди миллӣ дар асоси меъѐрҳои амният, устуворӣ, қобилияти 

пайваста навсозӣ ва такмил додани он муайян карда мешавад8.  

Суботи кишвар ҳамчун як низоми ягона маънои қувват ва 

эътимоднокии унсурҳои он, робитаҳои иқтисодӣ ва ташкилии байни онҳо, 

қобилияти тоб овардан ба фишорҳои дохилӣ ва беруниро дорад. Баръакси 

ин, бехатарӣ, эътимоднокӣ, қувват ҳамчун шарт ва хусусиятҳои устувории 

системаи иҷтимоию иқтисодии система ба ҳисоб рафта, эътимоднокӣ ва 

мустаҳкамӣ бештар ба системаҳои техникӣ хос мебошанд. 

 Равиши дуюм, ки ба дарки устувории системаи ичтимоию иктисоди 

хамчун устувории параметрхо дар давраи муайян асос ѐфтааст, пас аз он 

Н.Ф.Реймерс, М.Блауг, А.Г. Шеломенсев, В. Калашников ва дигарон изхор 

менамоянд, ки субот «шарти зарурие мебошад, ки дар он система бояд баъди 

хар як зарбаи хурд ба холати мувозинат баргардад» ѐ устувории талаботи 

система сарфи назар аз нооромихои дохилй ва беруна нисбатан бетагйир 

мемонад.  

Мухолифони ин равиш хамчун далели мукобил хусусиятхои 

худидоракунии системаи ичтимоию иктисодиро ба миѐн гузоштанд. 

Механизми дигаргунсозии система ва иҷрои вазифаҳои он дар он тавре 

ҷойгир шудааст, ки боқимонда ва устувории система, муносибати онро ба 

                                                           
7 Мосиев Н.Н. Устойчивое развития или стратегия преходного приода. ‟М.:Энергия, 1996. 
8 Гершаков, Г.А. Формирование системы устойчивого развития локальных территорий на основе оценки 

социально ‟ экономической и экологической емкости  Г.А. Гершаков. М. Экономика, 2006.  - 418с. 
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таври кулл таъмин намояд. Ин ба миѐн омадани зиддиятхоро дар сомаи 

система истисно намекунад, зеро дар раванди инкишоф ва фаъолияти система 

параметрхои он доимо тагйир меѐбанд. 

 Муносибати сеюмро В. Кретинин ва Е. Бодряшек, устувориро 

қобилияти нигоҳ доштани мувозинати динамикӣ медонад. Аз рӯи ин нуктаи 

назар, устувории иқтисодии системаи иқтисодии минтақа ҳамчун моликияти 

маҷмуии система барои нигоҳ доштани мувозинати динамикӣ ҳангоми 

муайян кардани параметрҳои берунӣ ва дохилӣ ба ҳисоб меравад, ки  

тағйирѐбии муҳити зист дар ҳудуди қобили қабул вуљуд дорад9.  

Аммо дар айни замон мувозинати динамикї чунин њолати устувории 

системаи иљтимоию иќтисодиест, ки дар зери таъсири ќуввањои баробар ба 

њам мухолиф инкишоф меѐбад. Агар вазъияти мувозинати бозорро  ба назар 

гирем, пас он дар асоси ба назар гирифтани таъсири бисѐр омилњо ба талабот 

ва таклифот ба даст оварда мешавад.  

Азбаски системаи иљтимоию иќтисодї ба шумораи навъњои кушод 

тааллуќ дорад, пас дар он мувозинати динамикї танњо бо роњи муайян 

тавассути нобаробарї ва таъсири ќуввањои гуногунљабња ба даст меояд. 

Ба сифати системаи иљтимоию иќтисодї таќсим кардани иќтисодиѐти 

минтаќа таносуби байни сектори истењсолоти моддї ва соњаи љамъиятї, 

инчунин дигар ќисмњои онро дар назар дорад. Дар баробари ин, диққати 

асосӣ бояд ба хусусиятҳои зерин таснифот  дода шавад:  

1. Хоҷагии минтақавии манзил дар њудуди маъмурӣ бо сарҳади аниќ 

муайяншуда, ки дорои хусусиятҳои хоси шароити табиию иқлимӣ, анъанаҳо 

ва урфу одатҳои истеъмол ва тарзи зиндагии аҳолии дар ин қаламрав 

зиндагидошта алоқаманд аст;  

2. Иқтисодиѐти минтақавӣ зерсистемаи иҷтимоию иқтисодӣ мебошад, 

ки дар доираи системаҳои ҳуқуқӣ, молиявӣ, пулӣ ва дигар низомҳои миллӣ 

амал мекунад;  

                                                           
9 Аронов А.В. Сбалансированность налоговой и социальной политики в Российской Федерации. – М.: «Дашкон и 

К» 2008.- 93с. 
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3. Иқтисодиѐти минтақавӣ ҷузъи органикии иқтисодиѐти миллӣ ва 

бозори минтақавӣ ҷузъи бозори дохилии кишвар мебошад, ки ҷудошавии 

нисбӣ ва давраи пурраи такрористехсолкуниро бо шаклњои махсуси зуҳуроти 

марҳилаҳои худ дорад. 

 Татбиқи меъѐрҳои назариявӣ дар амал имкон медиҳад, ки иқтисодиѐти 

минтақавӣ, иқтисодиѐти вилоятҳои Суғду Хатлон ва Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон ҳамчун воҳиди ҳудудию маъмурие, ки Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардааст, муайян карда шавад. 

Имконияти иқтидорҳое, ки барои таъмини рушди устувори иқтисодиѐти 

вилоят заруранд, иқтидори табиӣ ва иқтисодӣ, ки асоси рушди устувори 

иқтисодиѐти вилоят буда, махсусгардонии минтақаро ба истењсоли мањсулоти 

алоњида муайян мекунад. 

Ба сарватњои табиии минтаќа канданињои фоиданок, замин, об, олами 

њайвонот ва ѓайра дохил мешаванд, ки дар айни замон дар 

такрористењсолкунии минтаќавї истифода мешаванд ѐ дар оянда ба он дохил 

мешаванд.  

Сарватњои табиї асоси базаи табиии азхудкунии њудудро вобаста ба 

хусусият ва интенсивии истифодабарии онхо, роњњои ташкили њаракати 

бемамониат аз минтаќа ба истеъмоли нињоии захирањо ташкил медињанд ва 

аз ин рў, пешгирии нобудшавии даррандањо зарур аст.  

Бинобар ин зарурати такмил додани муносибатњои табиию экологие, 

ки дар раванди такрористењсолкунии њудудии неъматњои моддї ва маънавї 

инкишоф меѐбанд, равшан аст. Онњоро аз руи дараљаи истифодаи сарватњои 

табиии мањал ифода кардан мумкин аст.  

 Ҳангоми баҳодиҳии иқтидори табиию экологии минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз шартҳои зерин баромадан лозим аст: аввалан, ифодаи 

миқдорӣ ва арзиши иқтидори захираҳои табиӣ, ки барои самаранокии 

фаъолияти иқтисоди минтақавӣ имконият медиҳад ва   дуюм, сохтори  

харочоти захирахои минтака, ки имкон медињад њиссаи њар як намуди захира 
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дар такрористењсолкунии неъматњои моддї муайян карда, талаботи 

рузафзуни иќтисодиѐти минтаќа ќонеъ гардонида шавад. 

Минтақа ҳамчун объекти тадқиқот таваҷҷуҳи зиѐди олимони ватанӣ ва 

хориҷӣ мебошад. Дар адабиѐти илмӣ тафсирҳои зиѐди ин мафҳум мавҷуданд. 

Як катор олимоне, ки системаи иҷтимоию иқтисодии вилоятро меомӯзанд, 

минтақаро як қисми ҳудуди ҷумхурӣ мешуморанд, ки бо як қатор хусусиятҳои 

хосе, ки бутуниро ташкил медиҳанд, аз дигарон фарқ мекунад10. Бисѐре аз 

олимон минтақа, инчунин як сохтори ҳудудӣ, ки дар он равандҳои 

репродуктивӣ гузаронида мешаванд, тафсир мекунанд.11 Шарҳи бештари 

мафҳуми «минтақа» дар асарҳои В.И.Сигов дода шудааст12. Вай дар мафҳуми 

минтақа ҷамъиятҳои ҳудудиро мефаҳмад, ки аъзоѐни онҳо ба ғайр аз 

муносибатҳои иқтисодӣ, бо муносибати умумӣ бо шароити ҳаѐти гирду атроф 

† муҳити табиӣ ва иҷтимоӣ алоқаманданд. Дар ҷамъиятҳои ҳудудӣ 

мубодилаи ҳамаи намудҳои асосии фаъолияти одамон ба амал бароварда, 

такрористеҳсолкунии ҷамъиятии аҳолиро таъмин мекунад. Дар натиҷа онҳо 

ҳамчун форматсияҳои нисбатан мустақили ҷамъиятӣ амал карда метавонанд. 

Тамоюлҳои муосири ташаккули фазои ҷаҳонии иқтисодӣ, иттилоотӣ ва 

молиявӣ масъалаҳои принсипан наверо ба миѐн мегузоранд, ки бо ташаккул 

ва рушди шаклу усулҳои идоракунии системаҳои минтақавӣ алоқаманданд. 

Ин боиси васеътар истифода шудани мафҳуми «минтақа» ҳамчун системаи 

иҷтимоию иқтисодӣ гардид. Ин равиш барои Тоҷикистон нав нест. Фаҳмиши 

минтақа ҳамчун системаи ҳудудии иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар илми ватанӣ ҳанӯз 

дар замони шӯравӣ ташаккул ѐфта буд. Дар баробари ин таъкид дар таърифи 

                                                           
10 Гранберг А.Г. Концептуальные основы программы Президиума РАН 
«Фундаментальные проблемы пространственного развития: междисциплинарный синтез» 
// Регион: экономика и социология. † 2009. - № 2. - С. 166-178; Маршалова А.С. 
Методологические подходы к разработке системы стратегического планирования 
социально-экономического развития региона / А.С. Маршалова, А.С. Новосѐлов // 
Субфедеральная экономическая политика: проблемы разработки и реализации в 
Сибирском федеральном округе. - Новосибирск, 2005. – С. 182-198. 
11 Гутман Г.В. Управление региональной экономикой / Г.В. Гутман, А.А. Мироедов, С.В. 
Федин. † М.: Финансы и статистика, 2001. † 176 с. 
12  Сигов В.И. Региональная экономика, управления, планирование. † Л.: Ленингр. фин.-
экон. ин-т, 1982. † 74 с. 
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он дар асоси принсипҳои асосии классикии иқтисоди сиѐсӣ, яъне оид ба  

маҷмуи навъҳои гуногуни қувваҳои истеҳсолкунанда ва муносибатҳои 

истеҳсолӣ мебошад.  

Ҳангоми таҳқиқ ва баҳодиҳии минтақа ҳамчун системаи иҷтимоию 

иқтисодӣ бояд ба назарияи умумии системаҳои иҷтимоию иқтисодии Л. 

Берталанфи такя кард, ки дар ду ҷиҳат баррасӣ мешавад: 

1) ҳамчун илми фундаменталие, ки тамоми маҷмуи масъалаҳоеро дар 

бар мегирад, ки бо омӯзиш ва лоиҳакашии системаҳо алоқаманданд; 

2) ҳамчун назарияи умумии системаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, ки аз 

таърифи умумии система ҳамчун маҷмуи унсурҳои ба ҳам таъсиркунанда 

мафҳумҳои марбут муташаккил ба даст оварда, назарияи умумии системаҳои 

иҷтимоию иқтисодиро дар таҳлили системаи иқтисодӣ ҳамчун падидаҳои 

мушаххас истифода мебарад.13 

Ҳамин тариқ, метавон ба хулосае омад, ки минтақа як системаи 

ҷудонашавандаи иҷтимоию иқтисодии дорои сохтор, вазифаҳо, робита бо 

муҳити беруна, таърих, фарҳанг, шароити зиндагии аҳолӣ мебошад. Ба он хос 

аст: андозаи баланд; шумораи зиѐди зерсистемаҳои бо ҳам алоқаманди 

намудҳои гуногун бо ҳадафҳои маҳаллӣ; назорати бисѐрсоҳавӣ; сохтори 

иерархӣ; таъхири назаррас дар ҳамоҳангсозии амалҳо бо динамикаи баланди 

унсурҳо.  

Захираҳои инсонӣ дар фаъолияти минтақа нақши ҳалкунанда мебозанд. 

Идоракунии самарабахши минтақа бе ба назар гирифтани омилҳои иҷтимоӣ 

† қисмҳои таркибии системаи минтақавӣ имконнопазир аст. Вобастагии 

байни онҳоро бо функсияҳои хаттӣ тавсиф кардан мумкин нест, зеро ҳаѐти 

ҷомеа одатан бо равандҳои ғайрихаттӣ тавсиф мешавад. Идоракунии рушди 

иҷтимоию иқтисодии вилоят танҳо дар асоси сохторсозӣ имконпазир аст, 

яъне тақсим намудани зерсистемаҳое, ки фаъолияти якҷояи онҳо динамикаи 

тараққиѐти онро муайян мекунад. 

                                                           
13 Берталанфи Л. Общая теория систем: критический обзор // Исследования по общей 
теории систем. † М.: Прогресс, 1969. † 520 с. 
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Зерсистемаи иқтисодии минтақа маҷмуи субъектҳо ‟ корхонаҳо ва 

ташкилотҳои шаклҳои моликияти гуногун мебошад, ки дар байни онҳо 

робитаҳои иқтисодӣ, моддӣ, молиявӣ, иттилоотию коммуникатсионӣ ва 

дигар робитаҳо вуҷуд доранд, ки хусусияти ҳудудиро ба инобат мегиранд. 

Зерсистемаи иқтисодии минтақа категорияи мураккабест, ки шаклҳо, 

принсипҳо ва омилҳои рушди ҳам бо амали қонунҳои асосии иқтисодӣ, 

тамоюлҳои фаъолияти хоҷагии халқ ва ҳам бо хусусиятҳои ҳудудии 

иқтисодиѐти ин ѐ он минтақа алоқамандро инъикос мекунад. Сохтори 

иқтисоди минтақавӣ метавонад, ҳамчун маҷмуи ҷузъҳои (қисмҳо, унсурҳои) 

дар он маҳаллӣ ҷойгиршуда ва робитаҳои тамоми намудҳои фаъолият, ки бо 

системаи тақсимоти ҷамъиятии меҳнат ва тақсимот ба соҳаҳои мувофиқ шарт 

карда шудаанд, муайян карда шавад. 

 

Расми 1.2.2. - Минтақа ҳамчун системаи иҷтимоию иқтисодӣ  (саноат, зерсоҳаҳо, намудҳои 

истеҳсолот)  

 Сарчашма: таҳияи муаллиф 
 

Он аз рӯйи мавқеи ин ѐ он минтақа дар тақсимоти ҷамъиятии меҳнат, 

инчунин дар системаи иқтисодии фазоӣ, ки дар он қувваҳои рақобат 

ҳукмфармост, муайян карда мешавад. 
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Дар айни замон дигаргуниҳои сохтории зерсистемаҳои иқтисодии 

минтақаҳои ҷумҳурӣ ба гузариши кишвар ба татбиқи ҳадафҳои рушди 

устувор, афзудани аҳамияти ҳифзи муҳити зист, рушди муносибатҳои 

экологӣ, таъмини бехатарии онҳо, ки вобаста ба ҳаѐти инсон аст. Дар 

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 

“Самтҳои рушди кишвар, ки дар Консепсияи гузариши Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба рушди устувор муайян шудааст, мушаххас шудааст. СМР 

(Стратегияи миллии рушд) - 2030 уҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро оид ба Рӯзномаи 21 ва Ҳадафҳои Рушди Устувор (ҲРУ), ки дар 

Иҷлосияи 70-уми Маҷмааи Умумии Созмони милали муттаҳид дар моҳи 

сентябри соли 2015 тасдиқ шудаанд, ба назар мегирад».14  

Дар доираи татбиқи ин муқаррароти бунѐдии СМР-2030 таъмини 

рушди босуботи минтақаҳои кишвар нуқтаи ниҳоии тамоми талошҳои 

ҳукумат дар самтҳои афзалиятнок, пеш аз ҳама дар самти таъмини рушди 

муносибатҳои экологӣ, коҳиш додани сатҳи неруи экологӣ дараҷаи тафовути 

ҳудудӣ ва таъмини дастрасии баробар ба аҳолӣ ба манфиатҳои муҳимтарини 

асосӣ мебошад.15 

Дар робита ба ин, мафҳуми рушди устувор муносибати махсусро ба 

идоракунии минтақаҳо дар назар дорад, ки дар он истифодаи потенсиали дар 

ин ѐ он минтақа мавҷудбуда бо мақсади ҳифз ва тавсеаи имкониятҳои онҳо, 

риояи талаботи экологӣ амалӣ карда мешавад. Мақсади асосии рушди 

устувори минтақа фароҳам овардани шароит барои ташаккул, ҷамъоварӣ, 

рушд, истифодаи оқилона ва ҳифзи неруи инсонӣ ва табиӣ ва ҳифзи биосфера 

мебошад. Дар доираи консепсияи рушди устувори минтақа системаи 

иҷтимоию иқтисодии интегралии ҳудудиро дарбар мегирад, ки маҷмуи 

сохторҳои институтсионалӣ, субъектҳои хоҷагидорӣ,  шароитҳои табиӣ ва 

ҷомеаро дарбар мегирад, ки дар ҳудуди муайян зиндагӣ мекунанд. 

                                                           
14  Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. ‟ 

Душанбе, 2016. 
15  Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. ‟ 

Душанбе, 2016. 
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Дар ҳуҷҷати стратегии давлатии зикршуда ‟ Стратегияи миллии рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 зарурати гузариши 

пайгирона ба рушди устувор дар ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он, таъмини ҳалли 

мутаносиби масъалаҳои иҷтимоӣ пешбинӣ шудааст, ки дар он мушкилоти 

иқтисодӣ ва масъалаҳои ҳифзи муҳити мусоид ва иқтидори захираҳои табиӣ 

барои қонеъ гардонидани талаботи наслҳои ҳозира ва ояндаи одамон нишон 

дода шудааст.  

Гузариш ба рушди устувори минтакаҳои ҷумҳурӣ тадриҷан барқарор 

намудани экосистемаҳои табииро то сатҳи таъмини устувории муҳити зист 

дар назар дошта шудааст. Тартиб додани стратегияи нави тараққиѐт маънои 

тадриҷан муттаҳид намудан  ба системаи ягонаи худидоракунии соҳаҳои 

иқтисодӣ, экологӣ ва социалии фаъолиятро дорад. Ба ин маъно, рушди 

устувор, ҳадди ақал, самаранокии иқтисодӣ, мутобиқати биосфера ва адолати 

иҷтимоиро бо коҳиши умумии фишори антропогенӣ ба биосфера пешбинӣ 

мекунад.  Ташкили фаъолияти хоҷагидорӣ, ки биосфераро хароб накарда, 

балки ҳифз мекунад, яъне аз ҷиҳати экологӣ қобили қабул, аз доираи 

иқтидори экосистемаҳо берун намебарояд, яке аз самтҳои марказии 

ташаккули ҷомеаи устувор мебошад. То ҳол барои ба вуҷуд овардани 

иқтисодиѐти ба биосфера комилан мувофиқ усули аз ҷиҳати илмӣ 

асоснокшудаи қаноатбахш мавҷуд нест. Чӣ хеле ки дар боло зикр гардид, 

фаъолияти иқтисодии асри гузашта (асри 20) ба суръати тези рушди иқтисодӣ 

нигаронида шуда буд, ки барои ҷомеаи минтақа ва хусусияти онҳо 

харобиовар гардид. Аммо то ҳол траекторияи фаъолияти иқтисодии ба 

биосфера мувофиқ номуайян аст, роҳҳо ва механизмҳои ташаккули он 

норавшан аст. Бинобар ин, модели нави идоракуниро барои иқтисодиѐти 

мувозинат ѐ устувор дар асоси принципҳои кабудизоркунии муносибатҳои 

истеҳсолӣ ба вуҷуд овардан лозим аст. 

Дар раванди гузаштан ба рушди устувори минтақаҳо як қатор 

вазифаҳои бунѐдии зеринро пайваста ҳал кардан зарур аст: 

- таъмини муътадил гардондани вазъияти экологӣ; 
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- таҳияи механизмҳои институтсионалӣ, инчунин татбиқи ислоҳоти 

сохторие, ки ба ҷорӣ намудани моделҳои нав, равишҳои ҳалли проблемаҳои 

экологӣ дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодиѐт, аз ҷумла дар саноат, кишоварзӣ ва 

ғайра мусоидат мекунанд; 

- васеъ азхуд кардан, инкишоф додан ва ҷорӣ намудани энергия, 

инчунин технологияи сарфакунандаи захирањо дар истеҳсоли маҳсулот ва 

хизматрасонӣ дар миқѐси шаҳрҳо, ноҳияҳо, деҳоти ҳар як минтақаи алоҳида; 

Самтҳои асосии гузариши минтақаҳои кишвар ба рушди устувор 

инҳоянд: 

- муҳайѐ намудани заминаи ҳуқуқии гузариш ба рушди устувор, аз 

ҷумла такмили қонунгузории амалкунанда, ки механизмҳои иқтисодии 

танзими истифодаи захираҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити зистро муайян 

менамояд; 

- таҳияи системаи ҳавасмандгардонии фаъолияти иқтисодӣ ва муқаррар 

кардани маҳдудиятҳои масъулият барои натиҷаҳои экологии он, ки дар он 

биосфера на танҳо ҳамчун таъминкунандаи захираҳо, балки ҳамчун асоси 

ҳаѐт қабул карда мешавад, ки нигоҳдории он бояд шарти ҳатмӣ барои 

фаъолияти системаи иҷтимоию иқтисодӣ ва унсурҳои алоҳидаи он бошад; 

‟ арзѐбии иқтидори иқтисодии экосистемаҳои маҳаллӣ ва минтақавии 

ҷумҳурӣ, муайян намудани таъсири иҷозати антропогенӣ ба онҳо; 

-ташаккули системаи самарабахши пешбурди ғояҳои рушди устувор ва 

ташкили низоми мувофиқи таълиму тарбия. 

Идоракунии давлатии раванди гузариш ба рушди устувор таҳияи 

системаи ҳуҷҷатҳои барномавӣ ва пешгӯиро дар назар дорад:  

„ стратегияи давлатии амалиѐти дарозмуддат;  

„ дурнамои дарозмуҳлат ва миѐнамуҳлат, аз ҷумла пешгӯии тағйироти 

муҳити зист ва экосистемаҳои алоҳида дар натиҷаи фаъолияти иқтисодӣ;  

„ пешгӯиҳои кӯтоҳмуддат ва программаҳои соҳавӣ, минтакавӣ ва 

ҷумҳуриявӣ.  
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Дар баробари ин, яке аз шартҳои муҳим ба вуҷуд овардани системаи 

хуби ҳамкории «марказ - минтақаҳо» мебошад. 

Дар сатҳи минтақавӣ зарур аст: 

- ташаккули механизми иқтисодии минтақавие, ки рушди иҷтимоию 

иқтисодӣ, аз ҷумла истифодаи табиат ва таъсири антропогениро ба муҳити 

зист танзим мекунад; 

- ба амал баровардани тадбирҳои муҳити зист дар маҳалҳои истиќоматӣ 

ва ободнашудаи шаҳрҳо, дигар маҳалҳои аҳолинишин ва маҳалҳои 

наздишањрӣ, аз ҷумла тозакунии санитарии онҳо, мелиоратсия, 

кабудизоркунӣ ва ободонии онҳо; 

- амалӣ намудани тадбирҳо оид ба беҳтар намудани саломатии аҳолӣ, 

рушди инфрасохтори иҷтимоӣ, таъмини некӯаҳволии санитарию 

эпидемиологӣ; 

- тараққӣ додани хоҷагии қишлоқ дар асоси технологияҳои аз ҷиҳати 

экологӣ пешқадами агротехника ба шароити маҳал мутобиқгашта, ба амал 

баровардани тадбирҳои баланд бардоштани ҳосилхезии замин ва аз эрозия ва 

ифлосшавӣ муҳофизат намудани онҳо, инчунин ба вуҷуд овардани системаи 

ҳифзи иҷтимоии аҳолии деҳот; 

- азнавсозии системаи саноатии минтакавӣ бо назардошти иқтидори 

иқтисодии экосистемаҳои маҳаллӣ. 

 

1.2. Мундариҷа ва муқаррароти асосии низоми экологӣ дар иқтисодиѐти 

минтақа 

 

Равандҳои дигаргунсозиҳое, ки дар соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии 

ҷомеаи минтақа ба амал меоянд, аз як тараф, дурнамои рушди иқтисодӣ ва аз 

тарафи дигар, заминаҳои ба вуҷуд омадани хатарҳои нави марбут ба амнияти 

экологӣ ва иҷтимоиро пешакӣ муайян мекунанд. Ноустувории системаи 

амнияти экологиро хусусияти  намудҳои гуногуни фаъолияти иқтисодӣ, ки 

рушди онҳо бо вайрон кардани мувозинати экологӣ алоқаманд аст, пешакӣ 

муайян мекунад. Аз ин лиҳоз, дар шароити муосири рушди иҷтимоию 
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иқтисодии минтақаҳои кишвар бояд яке аз вазифаҳои асосии экологӣ гузошта 

шавад, ки он имкони амалӣ намудани ҳаѐти пурраи ҷомеаро бо 

дарназардошти ҳифзи муҳити зист  пешакӣ муайян мекунад. 

Дар баробари ин мураккабии муносибатҳои байни инсон ва муҳити 

зист дар он аст, ки захираҳои табиат на танҳо имкониятҳо ба вуҷуд меоранд, 

балки ҳадди тараққиѐти иқтисодиѐтро низ ташкил медиҳанд. Дар асоси ин 

фикр, мо чунин мешуморем, ки истифодаи оқилона ва миқѐси васеи 

сарватҳои табиӣ, боиси тамом шудани онҳо шуда метавонад, ки ин 

имкониятҳои тараққиѐти иқтисодиѐтро хеле кам карда, асоси ноустувор 

гардондани проcсесҳои иҷтимоию иқтисодӣ мегардад. Аз ин рӯ, мо чунин 

мешуморем, ки ноустувории вазъи умумии муҳити табиӣ зарурати ҷустуҷӯи 

роҳҳои пешгирии ҳолатҳои буҳрониро муайян мекунад ва  системаи амнияти 

ичтимоию экологӣ ва иқтисодӣ, дар навбати худ, дар сурати таҳияи 

равишҳои назариявӣ ва методологии ташаккули муҳити зист имконпазир аст. 

Ҳамин тариқ, дар айни замон гузаронидани тадқиқот оид ба 

масъалаҳои рушди экологӣ зарур аст, ки ҳалли онҳо имкон медиҳад, ки 

системаи идоракунии табиат тағйир дода, сатҳи фарҳанги экологӣ баланд 

шавад, инчунин равандҳои таъсири мутақобилаи ҳама шаклҳои ҳаѐти 

ҷамъият мебошад. 

Дар таърихи иқтисод чунин мешуморанд, ки иқтисодшиноси амрикоӣ, 

ҷуғрофишинос В. Айзард дар асарҳои худ дар солҳои 60-уми асри гузашта яке 

аз аввалинҳо шуда, принсипи муттаҳидшавии тараққиѐти экологӣ ва 

иқтисодиро дар системам иҷтимоию иқтисодии минтақавӣ, ки минбаъд 

инкишоф ѐфт.16 

Баъдтар дар доираи иқтисодиѐти минтақавӣ Айзерд У. истифодаи 

таҳлили иқтисодӣ ва экологиро дар моделҳои идоракунии системаҳои 

минтакавӣ васеъ намуд.17 Аммо мо чунин мешуморем, ки ин равиш, ки асосан 

                                                           
16 Айзард В. Потенциальные возможности и проблемы экономико‟экологических моделей 
управлений многорегиональными системами / В. Айзард. ‟ М.: Прогресс, 1976. ‟ 365 с. 
17  Буркинский Б.В. Эконология: истоки, проблемы и перспективы / Б.В. Буркинский. ‟ 
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1995. ‟ 132 с.  
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ба ташхиси равандҳои экологӣ асос ѐфтааст, имкон намедиҳад, ки вазъи 

рушди системаи иҷтимоии минтақавӣ пурра баҳо дода шавад, зеро он ҷузъи 

иҷтимоиро ба назар намегирад, ки дар навбати худ, дараҷаи объективии 

натиҷаҳои тадқиқоти минтақавиро хеле паст карда, дар робита ба зарурати 

ба назар гирифтани омили иҷтимоӣ мушаххасотро талаб мекунад. 

Бояд қайд кард, ки тадқиқоти васеътарини иқтисодӣ ва экологӣ дар 

солҳои 70-80-уми асри XX ба даст оварда шудааст, дар мактаби илмии советӣ 

таклиф карда шуд, ки методологияи тадқиқоти иқтисодӣ ва экологӣ ҳамчун 

самти нави илмии «эконология» ҳисоб карда шавад. Ҳамин тариқ, шакли 

нави маърифат ҳамчун яке аз самтҳои афкори илмӣ пайдо шуд, ки натиҷаи 

синтези экология ва иқтисодиѐтро инъикос мекард. 

Яке аз асосгузорони ба адабиѐти илмӣ ворид шудани истилоҳи 

«эконология» олими шӯравӣ М.Т.Мелешкин мебошад. (соли 1975).18 Ҳамин 

тариқ, этимологияи ин мафҳум бо мафҳуми «пайваст кардани» ҷузъҳои 

асосии самти нави илмӣ ‟ экология ва иқтисодиѐт алоқаманд аст. Аммо як 

қатор муаллифон пешниҳоди Мелешкин М.Т. номи самти нави илмӣ, азбаски 

вай чунин мешуморад, ки «ба мақсад мувофиқ будани эҷоди фанни нави илмӣ 

оид ба қонуниятҳои фаъолият, устувории тараққиѐт «иқтисодиѐт † муҳити 

зист», усулҳо ва роҳҳои идоракунии ин тараққиѐтро эътироф кардан мумкин 

нест. Номи пешниҳоди ин самт ‟ «эконология», аз ҷиҳати мазмуни маънои 

истилоҳи мазкур аз истилоҳи «илми иқтисодӣ» фарқ надорад. Мо инчунин 

чунин мешуморем, ки истилоҳоти мазкур самт ва моҳияти тадқиқоти экологӣ 

ва иқтисодиро пурра инъикос намекунад, зеро дар робита ба тафсири луғавӣ 

вожаи «эконология» илми иқтисод, яъне: иқтисод ‟ oikonomics, ‟ санъати 

хоҷагидории хонагӣ, мантиқ † илми мулоҳиза, яъне «эконология илми 

мулоҳиза дар бораи хоҷагидории фаъолияти корхона аст. Аз ин рӯ, комилан 

оқилона аст, ки истифодаи мафҳуми «эконология» ба таври якхела 

боварибахш нест ва ҳоло ҳам мавзуи баҳси илмӣ мебошад. 

                                                           
18 Буркинский Б.В. Природопользование: основы экономико-экологической теории / Б.В. 
Буркинский, В.М. Степанов, С.К. Харичков. ‟ Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1999. ‟ 350 с. 
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Аз ин самти илмӣ бояд қайд кард, ки объекти тадқиқоти экологӣ 

системаҳои мураккабе мебошанд, ки бо мавҷудияти шумораи зиѐди 

хусусиятҳои ба ҳам алоқаманд муайян карда мешаванд, ки соҳаҳои иқтисодӣ, 

экологӣ, иҷтимоӣ ва дигар соҳаҳои рафтор ва рушди онҳоро тавсиф 

мекунанд.19 Аммо бо назардошти он, ки «объекти тадқиқот» равандест, ки 

вазъияти интихобшудаи проблемавиро ташкил медиҳад, мо чунин 

мешуморем, ки раванди рушди экологӣ ва иқтисодии субъекти ҳудудӣ бо 

назардошти хусусиятҳои фаъолияти онро метавон ҳамчун объект ҳисоб кард. 

Оид ба таърифҳои асосии ин консепсия бояд гуфт, ки рушди тадқиқоти 

экологӣ мисли ҳама гуна дигар самтҳои илмӣ ба дақиқтарин муайян ва 

равшан кардани аломатҳои фарқкунандаи предмети тадқиқот, ҳудуди ва 

мазмуни он вобаста аст, ки баррасии моҳияти онро тақозо мекунад. 

Мафҳумҳои мукаммали гуногуни тадқиқоти экологӣ дар асарҳои 

В.Н.Степанов оварда шудаанд, ки объект, ҷиҳат, мақсад, предмет ва усулҳои 

тадқиқотии ин самти илмиро мураттаб кардааст. 

Аз тарафи дигар, алоқамандии объекти таҳқиқоти экологӣ бо 

объектҳои таҳқиқоти иқтисодӣ аз ҷониби муҳаққиқон исбот гардидааст. Аз 

ҷумла, муҳаққиқи украинӣ Буркинский Б.В. зимни баѐни асосиҳои назарияи 

иқтисодӣ-экологии истифодабарии табиат  равобити байни унсурҳои 

таркибии онҳоро собит сохтааст (ҷадвали 1.2.1). 

Ҷадвали 1.2.1. - Алоқамандии объектҳои таҳқиқоти экологӣ бо объектҳои 

таҳқиқоти иқтисодӣ 

Объекти омӯзиш 

Системаҳо ва объектҳои иқтисодӣ ва экологӣ ҳамчун системаҳои 
ҷудонашавандаи ба ҳам алоқаманд ва ба ҳамдигар вобаста. 
Вазифаҳои иқтисодӣ ва экологии потенсиали захираҳои табиӣ. 
Банақшагирӣ ва идоракунии иқтисодӣ ва экологӣ. 

Ҷанбаи тадқиқот 
Омӯзиши мушкилоти ҳамкории ҷомеа ва табиат аз нуқтаи назари 
иқтисодӣ ва экологӣ (буридаи" иқтисодӣ ва экологии мушкилот) 

Ҳадафи 

тадқиқот 

Ҳалли масъалаҳои таъмини тараққиѐти мутаносиби системаҳои 
иқтисодию экологӣ дар шароити интенсификацияи иқтидори 
захираҳои табиӣ. 

 

                                                           
19 Глушков В.Е. Теоретико-системный анализ предмета эконологии и перспектив ее развития /В.Е. 
Глушков, И.Н. Сараева, А.И. Уемов. // Эконология: истоки, проблемы и перспективы. ‟ 
Одесса:ИПРЭЭИ НАН Украины. ‟ 1993. ‟ №1. ‟ С. 16-24. 
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Идомаи љадвали 1.2.1  

Мавзуи тадқиқот 

Қоидаҳои ташаккул ва фаъолияти системаҳои интегралии 
иқтисодӣ ва экологӣ. Қонунҳои муносибатҳо ва муносибатҳои 
иқтисодӣ ва экологӣ. Принсипҳои иқтисодӣ ва экологӣ, 
оптимизатсия, банақшагирӣ ва идоракунии оптималии рушди 
системаҳо ва иншооти интегралии иқтисодӣ ва экологӣ 

  

Усулҳои тадқиқот 

Таҳлили система. Усулҳои иқтисод, экология ва ҷомеашиносӣ. 
Усулҳои оптимизатсия. Назарияи иттилоот. Назарияи бозӣ. 
Назарияи офатҳои табиӣ. Эконометрика. Тадқиқоти амалиѐтӣ. 
Усулҳои моделсозӣ ва имитатсия 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси: Буркинский Б.В. Природопользование: основы 

экономико-экологической теории / Б.В. Буркинский, В.М. Степанов, С.К. Харичков. ‟ 

Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1999. ‟ 350 с. 
 

Дар асоси ин ақидаҳо гуруҳи олимон чунин мешуморанд, ки асоси 

тадқиқоти экологӣ ва иқтисодиро «системаи мафҳумҳо, категорияҳо, қонунҳо 

ташкил медиҳад, ки дар партави амалияи муайяни иҷтимоӣ, муносибатҳои 

муҳими иқтисодӣ ва экологӣ, робитаҳо, хосиятҳои иқтисодӣ ва равандҳои 

экологӣ, оптимизатсияи идоракунии иқтисодӣ ва муҳити зист. Бо 

дарназардошти ин, рушди экологию иқтисодӣ барои рафъи номутавозунии 

муҳити иҷтимоию экологӣ ва иқтисодӣ дар доираи фазои геополитикӣ ва 

ҳудудҳо бо роҳи ҳамоҳангсозии таъсири мутақобилаи муҳити табиӣ ва ҷомеа 

заминаҳо фароҳам меорад.  

Бояд гуфт, ки мактабҳои илмии муосир чунин самти тадқиқоти экологӣ 

ва иқтисодиро ҳамчун рушди устувор дар асоси таъмини амнияти иҷтимоӣ, 

экологӣ ҳам як қаламрави алоҳида ва ҳам дар маҷмуъ фазои геополитикӣ 

медонанд.20 Чунин таваҷҷуҳи илмӣ ба назарияи рушди устувор зарурати 

баррасии хусусиятҳои ташаккули моҳияти ин консепсияро муайян мекунад. 

Тавре зикр гардид, раванди ибтидоии татбиқи барномаҳои Консепсияи 

рушди устувор дар солҳои 1980 оғоз шуда буд. Асри XX, ки соли 1983 бо 

супориши Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид Комиссияи 

Байналмилалии Муҳити зист ва Рушд (ICED) таъсис дода шуд, ки вазифаи 

                                                           
20 Данилов-Данильян В.И. Устойчивое развитие: теоретико-методологический анализ / 
В.И. Данилов-Данильян // Экономика и математические методы. ‟ 2003. ‟ №2. ‟ С. 123-134. 
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асосии он таҳияи стратегияи дарозмуддати муассир буд, ки ноил шудан ба 

рушди устувори ҷаҳон то соли 2000 саҳм гузорад. 

Соли 1987 дар конфронси байналмилалӣ оид ба муҳити зист ва рушд 

комиссия бо маърӯзаи «Ояндаи умумии мо» баромад кард, ки дар он рушди 

устувор ҳамчун рушдест, ки ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ бошад, вале 

қобилияти наслҳои ояндаро барои қонеъ кардани талаботи худ ниѐзҳои худро 

зери хатар нагузорад. Ҳамин тариқ, ин таъриф ҳадафи асосии рушди 

устувори ҷомеаро инъикос мекунад, қонеъ гардондани талаботи 

баробарҳуқуқи наслҳои ҳозира ва оянда, яъне ба инкишофи ҷиҳати иҷтимоию 

иқтисодӣ диққат дода мешавад, ки татбиқи он вазъияти мусоиди муҳити 

табииро дар назар дорад.  

Дар баробари ин, дар ин таъриф ба таври мушаххас ҳамоҳангӣ бо 

табиат зикр нашудааст, ки барои инкишофи муносибатҳои мутаносиби инсон 

ва муҳити табиӣ нокифоя буда, метавонад инсониятро ба оқибатҳои 

фалокатовар дар муҳити зист расонад, ки дар натиҷаи имконнопазирии 

мубориза бо таъсири харобиовари протсессҳои иқтисодии биосфера ба вуҷуд 

омадааст.  

Ба ин муносибат мо боварӣ дорем, ки макони зист (биосфера) асоси ҳам 

барои мавҷудияти инсон ва ҳам инкишофи фаъолияти иҷтимоию иқтисодии ӯ 

мебошад, мувофиқи инкишофи мусоиди муҳити табиӣ тараққиѐти устувори 

ҷамъиятро имконпазир мешуморем, ки ба минтақаҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза 

мувофиқ кунондани тараққиѐти фаъолияти иҷтимоӣ ва  иқтисодӣ имконият 

медиҳад, ки татбиқи онҳо ба нигоҳ доштани мувозинати экологии муҳити 

зист мусоидат намояд. 

Аввалин консепсияи рушди устувор соли 1994 дар Британияи Кабир 

таҳия шуда буд, ки дар он рушди устувор ҳамчун «таъмини сифати беҳтарии 

зиндагӣ барои ҳама, ҳозир ва наслҳои оянда» маънидод мешавад.21  

                                                           
21 Мельник Л.Г. Социально-экономический потенциал устойчивого развития: учебник / 
Л.Г. Мельник, Л. Хенс. ‟ Сумы: ИТД «Университетская книга», 2007. ‟ 1120 с. - С. 27. 
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Бояд қайд кард, ки таҳияи ҳадафи асосии ин консепсия ба ҳадафи 

рушди устувор, ки Комиссияи байналмилалии муҳити зист ва рушд муайян 

кардааст, шабоҳат дорад. Бо вуҷуди ин, консепсияи рушди устувор дар 

Британияи Кабир дар муқоиса бо консепсияи ICED, ҷузъи экологии рушди 

устуворро бештар ба назар мегирад, зеро "таъмини сифати беҳтари зиндагӣ" 

барои инсон, пеш аз ҳама, бо вазъияти мусоиди муҳити табиӣ хос аст. 

Консепсияи конкретии Иѐлоти Муттаҳхидаи Америка пешниҳод карда 

буданд, ки мувофиқи натиҷаҳои он бояд бо зиѐд шудани шумораи ҷойҳои 

корӣ, афзоиши музди кор, пасандозхо ва ғайра, инчунин ҳангоми назорати 

вазъияти муҳити зист  корбарӣ ва  бар зиддӣ камбизоатӣ мубориза бурда 

чораҳо андешида  истодаанд.22 

Чин инчунин консепсияи рушди устувори худро таҳия кардааст, ки 

"Рӯзномаи Чин 21 ‟ Китоби сафед дар бораи аҳолӣ, муҳити зист ва рушди 

Чин дар асри ХХ1" 23 ном дорад, ки дар доираи он рушди устувор ҳамчун 

стратегияи рушди интенсивии рушди иқтисодӣ бо назардошти ҳифзи муҳити 

зист муаррифӣ карда мешавад. 

Дар Федератсияи Россия консепсияи рушди устувор ба рушди устувори 

иҷтимоию иқтисодӣ асос ѐфтааст, ки муҳити табииро вайрон намекунад. 

Ҳамин тариқ, Данилов-Данилян В.И., Даванков А.Ю. Закумбоев А.К. ва 

дигарон24, боварӣ доранд, ки сифати зиндагии одамон, бояд дар доираи 

имкониятҳои иқтисодии биосфера, зиѐдатии муҳити зист ва тағйироти 

глобалии он таъмин карда шаванд.  

Дар «Консепсияи гузариш ба рушди устувори Украина»25 рушди 

устувор ҳамчун раванди ҳамоҳангсозии қувваҳои истеҳсолкунанда, таъмини 

                                                           
22 Жарова Л. В. Региональные особенности устойчивого развития АР Крым: дис. на 
соискание ученой степени кандидата экон. наук: 08.10.01 / Любовь Валериевна Жарова. ‟ 
К.: 2004. ‟ 179 с. - С.27.  
23 Жарова Л. В. Региональные особенности устойчивого развития АР Крым: дис. на 
соискание ученой степени кандидата экон. наук: 08.10.01 / Любовь Валериевна Жарова. ‟ 
К.: 2004. ‟ 179 с. - С.30. 
24 Даванков А.Ю. Методика оценки социально‟экономического состояния 
административно‟ территориальных образований субъектаФедерации / А.Ю. Даванков // 
Региональная стратегия устойчивого экономического роста. ‟ 1998. ‟ №2. ‟ С. 55-57. 
25 Мельник Л.Г. Социально-экономический потенциал устойчивого развития / Л.Г. 
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қонеъгардонии кафолатноки талаботи зарурии ҷомеа баррасӣ мешавад, ба 

шарте ки аз нав ба вуҷуд овардани бутунии муҳити зист, таъмини мувозинати 

байни неруи табиат ва талаботи ҳамаи наслҳо. 

Бояд гуфт, ки консепсияҳои дар боло зикршудаи рушди устувори ин 

давлатҳо тақрибан якхелаанд ва ҷузъҳои умумии салоҳияти татбиқ, ки бо 

таъмини тараққиѐти самарабахши иҷтимоию иқтисодӣ, ба шарте ки 

мувозинати экологии муҳити табиӣ хос аст. Аз ин лиҳоз, мо чунин 

мешуморем, ки меҳвари рушди устувор бояд ҳамоҳанг бошад, муносибатҳои 

байни инсон ва табиат, ки ба баробарии манфиатҳои соҳаҳои экологӣ, 

иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷамъият асос ѐфтаанд. Аз ин рӯ, рушди устувори ҷомеа 

ҳамчун раванди татбиқи самараноки падидаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ба 

шарти нигоҳ доштани мувозинати экологии муҳити табиӣ, ки мақсади асосии 

он баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ мебошад.  

Бояд тазаккур дод, ки моҳияти рушди устувор ба баробарии ҳуқуқи 

наслҳои имрӯза ва оянда асос ѐфтааст, ки ҳифзи сармояи экологӣ ва 

иқтисодиро пешбинӣ мекунад, ки заминаи мавҷудияти наслҳои ояндаро 

ташкил медиҳад. Зимнан, бо ҷамъ шудани ин сармояи экологӣ, тибқи 

консепсияи пешниҳодшудаи баробарии ҷомеа, татбиқи моддии он бояд дар 

асоси баробарҳуқуқии ҳар як фарди ҷомеа сурат гирад, ки дар айни замон 

имконнопазир аст.  

Устуворӣ ин рушди иҷтимоӣ мебошад, ки дар он заминаи табиӣ  вайрон 

намешавад, шароити мавҷудаи зиндагонӣ боиси таназзули инсон намегардад 

ва ҷараѐнҳои харобиовари ҷамъиятӣ ба миқѐс инкишоф намеѐбанд, ки ба 

бехатарии ҷамъият таҳдид мекунанд. Ҳамин тариқ, алгоритми рушди 

устуворро дар татбиқи се самт, ки ба рушди тамаддун мусоидат мекунанд, 

дидан мумкин аст: дар ҳифзи муҳити зист, ҳифзи саломатии инсон ва дар 

таҳияи барномаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиѐсӣ, ки ба онҳо имкон медиҳанд 

ба амал баровардани талаботи иҷтимоию иқтисодии ҷамъияти ҳозираро 

таъмин кунанд. 

                                                                                                                                                                                                      

Мельник, Л. Хенс. ‟ Сумы: ИТД «Университетская книга», 2007. ‟ 1120 с.  ‟ С. 42. 
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Дар ҷамъбасти гуфтаҳои боло, рушди устувори минтақаро метавон 

ҳамчун раванди динамикии фаъолияти системаи иҷтимоию иқтисодии 

минтақавӣ фаҳмид, ки дар доираи он баробарии манфиатҳои иҷтимоию 

экологӣ ҷомеа ба даст оварда мешавад. Дар баробари ин, ноил шудан ба 

ҳадафи асосии рушди устувор муайян намудани хусусиятҳои рушди 

иҷтимоию экологӣ-иқтисодиро дар назар дорад, ки имкон медиҳад маҷмуи 

омилҳои муҳити иҷтимоию экологӣ муайян карда шаванд.  

Дар баробари ин, бо назардошти хусусиятҳои минтақавии рушди 

иҷтимоию иқтисодии ҳудуд барои муайян намудани низоъҳои иҷтимоию 

экологӣ ва иқтисодии дар дохили субъекти ҳудуди тадқиқшаванда, инчунин 

муайян намудани самтҳои ҳалли онҳо, тавассути системаи кор карда 

баромадани тадбирҳои ташкилию техникӣ ва ташкилию иқтисодии ба 

эътидол овардани мутобиқгардонии муҳити зист, баланд бардоштани 

дараҷаи зиндагонии аҳолӣ, инчунин таъмини амнияти экологӣ, иқтисодӣ ва 

иҷтимоии минтақа мебошад. 

Ҳамин тариқ, дар консепсияи рушди устувори минтақаҳо масъалаи ба 

инобат гирифтани оқибатҳои дарозмуддати экологии қарорҳои имрӯзаи 

иқтисодӣ мавқеи асосиро ишғол мекунад. Зарур аст, ки оқибатҳои манфии 

экологӣ, барои наслҳои оянда кам карда шаванд.  

Проблемаи маҳдудияти экологии созиш байни истеъмоли имрӯза ва 

оянда бояд ҳангоми таҳияи стратегияи иҷтимоию иқтисодии рушди 

минтақаҳои кишвар дар дарозмуддат барои ҳар як кишвар ва минтақаҳои он 

масъалаи асосӣ гардад. Тавре ки таърихи инсоният нишон медиҳад, 

дигаргуниҳои куллии иқтисодӣ дар солҳои охир, лоиҳаҳо ва чорабиниҳое, ки 

тибқи қонунҳои табиӣ амалӣ мешаванд, дар муддати тӯлонӣ аз ҷиҳати 

иқтисодӣ самарабахш мегарданд.  

Баръакс, лоиҳаҳои иқтисодие, ки фоидаи зуд ва назаррас меоранд, вале 

бе назардошти оқибатҳои дарозмуддати экологӣ, таъсири беруна амалӣ 

карда мешаванд, дар дарозмуддат аксаран зиѐновар мешаванд. Дар охири 

садаи бистум аҳли ҷаҳон боварӣ ҳосил кард, ки дар асри XXI пешрафти 
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минбаъдаи иқтисодиѐт бе ҳифзи муҳити табиӣ имконнопазир аст. Дар 

баробари ин, бе рушд додани иқтисодиѐт муҳофизати муҳити зист 

имконнопазир аст. Ба ҳамдигар вобастагии экология ва иқтисодиѐт асоси 

консепсияи нави экологӣ мебошад.  

Рушди устувори иҷтимоию иқтисодии минтақа бо қобилияти воқеии он 

барои таъмини динамикаи мусбат дар сатҳ ва сифати зиндагӣ, қобилияти: 

- якум, қонеъ гардондани талаботи иҷтимоие, ки дар натиҷаи тақсимоти 

минтақавӣ меҳнат ба таври объективӣ ба минтақа вобаста карда шудааст; 

- дуюм, такрористеҳсолкунии боэътимод ташкил карда шавад, 

муомилоти дохилии иқтисодӣ ва қонеъ гардондани эҳтиѐҷоти аҳолии махаллӣ 

бо самараи қобили қабул қонеъ гардонад; 

- сеюм, фароҳам овардани шароит (захиравӣ, иҷтимоӣ, ташкилӣ ва 

ғайра), ки фаъолияти шоистаи зиндагии на танҳо барои зиндагӣ, балки 

наслҳои ояндаро кафолат медиҳад.26 

Инсон сарватҳои табииро барои қонеъ кардани ниѐзҳои худ истифода 

мебарад. Ин сатҳи зиндагии ӯро муайян мекунад. Зиѐда аз он, ҳар қадар 

суръати истеъмоли сарватҳои табиӣ зиѐд бошад, ҳамон қадар бештар 

маҳсулот истеҳсол карда мешавад, дараҷаи зиндагонии ҷамъияти инсонӣ аз 

ҷиҳати иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ҳамон қадар баланд мешавад. Ҳамин тариқ, 

таъсири муҳити зист табиати иҷтимоӣ дорад, зеро сифати муҳити табиӣ яке 

аз муҳимтарин ҷузъҳои сифати ҳаѐти ҷомеа мебошад. 27 

Аммо коркард ва истеъмоли сарватҳои табиӣ дар муҳити зист суръат 

мегирад. Ба партовҳо ва энергияҳоро ифлос менкунанд. Оқибати ин афзоиши 

суръати фишор ба муҳити зист дар шароити афзоиши пайвастаи истеъмоли 

захираҳои табиӣ ва аз ҳисоби афзоиши аҳолӣ мебошад. Баробари расидан ба 

чунин суръати ташаккули партовҳо (аз ҳисоби суръати доимо афзояндаи 

                                                           
26 Игнатов В.Г., Бутов В.И., Кокин А.В. Устойчивое развитие региона: природно-
ресурсный фактор (на материалах ЮФО). - Ростов н/Д.: изд-во СКАГС, 2005. - С. 7. 
27 Малашихина Н.Н., Киселѐв В.В., Молчанов Г.И. Информационные технологии при 
разработке экологического мониторинга системы эколого-экономических отношений 
КМВ // Кавказские Минеральные Воды: проблемы и перспективы развития. Сборник 
научных статей. - Пятигорск.: Изд-во СКАГС, 2003. - С. 84. 
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истихроҷи захираҳои табиӣ ва технологияҳои "ифлос"), вақте ки вазифаи 

азхудкунии табиат аз уҳдаи такрористеҳсолкунии захираҳо ва сифати муҳити 

зист баромада наметавонад (бинобар инертсияи худ ба суръати афзоиши 

иқтисодиѐт мувофиқ нест). Зарурати нигоҳ доштани ин сифат аз ҳисоби 

хароҷоти иловагии такрористеҳсоли он аз сабаби паст шудани дараҷаи 

зиндагонии аҳолӣ ба миѐн меояд. Зарур аст, ки ин сифат аз ҳисоби хароҷоти 

иловагии такрористеҳсоли он аз сабаби паст шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ 

нигоҳ дошта шавад. Азбаски пардохтҳое, ки бо мақсади экологӣ гирифта 

шудаанд, метавонанд барои қонеъ кардани ниѐзҳои гуруҳҳои иҷтимоии аз 

ҷиҳати иқтисодӣ осебпазир равона карда шаванд.  Афзоиши минбаъдаи 

истеъмоли сарватҳои табиӣ барои насли навраси оянда таҳдидҳои нав ба 

навро ба миѐн мегузорад.  

Якчанд сенарияи интихоб ба миѐн меояд. Якум, суръати истеъмоли 

захираҳои табииро кам кардан мумкин аст, дар айни замон суръати 

истеҳсоли партовро дар сурати нигоҳ доштани соҳаҳои «ифлос» то ба 

дараҷае, ки табиат бо партовҳо худаш мубориза мебарад (барои мувофиқ 

кардани суръати афзоиши иқтисодиѐт ба суръати потенсиали азхудкунии 

табиат) ва ба туфайли гардиши моддаҳо, муҳити сифатнокӣ «тобовар»-ро, ки 

барои мавҷудияти инсон заруранд, таъмин мекунанд28. Аммо пас аз он мо 

бояд дар бораи рушд ва ҳатто устуворӣ "фаромӯш кунем".  

Дуюм, бо мурури замон ҳатто истеъмоли ночизи захираҳои табииро 

бетағйир нигоҳ доштан мумкин аст, ки партовҳо тавассути технологияҳои 

такмилѐфтаи истеҳсолот коҳиш меѐбанд. Дар ин ҳолат метавон ба 

потенсиали маҳдуди рушди иқтисодӣ умед бастан мумкин аст, зеро дар оянда 

мушкили нарасидани захираҳои табиӣ боз ба миѐн меояд.  

Сеюм, муваффақ шудан ба суръати афзоиши иқтисодӣ ба суръати 

такрористеҳсоли захираҳо (ѐ иваз кардани онҳо бо захираҳои нав) ва сифати 

муҳити зист. Тавозуни хаѐлӣ ба вуҷуд меояд, ки як қатор номуайяниро дар 

                                                           
28
 Муртазоев У. Природно-ресурсный потенциал Таджикистана / Бегматов З.Р., Муртазоев 

У.И. // Кишоварз.  - 2014.  - № 1. - С. 94-97. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962589
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962589&selid=21575169
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бар мегирад. Якум, суръати рушди иқтисодӣ бояд чӣ қадар бошад? Дуюм, 

татбиқи сенарияи рушди мутаносиб бояд аз кадом ҳолати системаи табиӣ 

(комплексҳои табиӣ) сар шавад? Нақши механизми амалии иқтидори 

азхудкунии табиат дар ҳолат ва динамикаи сифати муҳити зист ва захираҳои 

табиӣ комилан равшан нест.  

Сенарияи чорум ноил шудан ба мутобиқати суръати рушди иқтисодиро 

бо суръати такрористеҳсоли захираҳо (ѐ иваз кардани онҳо бо захираҳои нав) 

ва сифати муҳити зист дар доираи иқтидори азхудкунии табиат дар назар 

дорад. Ин ягона сенарияест, ки ба модели рушди устувор мувофиқ аст. Аммо 

мушкилӣ дар он аст, ки чӣ гуна баҳо додан ба андозаи потенсиали 

азхудкунии як минтақаи мушаххас лозим аст.29  

Самараи пурраи иқтисодиро танҳо дар суръати ба назар гирифтани 

хароҷоти такрористеҳсолкунии сарватҳои табиӣ ва сифати муҳити зист ба 

даст овардан мумкин аст. Татбиқи ин муқаррарот аз сатҳи гузариши типи 

техногении иқтисодӣ ба намуди рушди экологӣ вобаста аст. Дар давраи 

поѐнии гузариш маҳдудияти навъи техногении рушд ва гузариши тадриҷан ба 

навъи устувори рушди экологӣ ва иқтисодӣ бояд бартарӣ дошта бошад, ки 

ин, пеш аз ҳама, ба ҳамбастагии муносибатҳои экологӣ ва иқтисодӣ дар 

системаи рушди устувор нигаронида шудааст. Ҷанбаҳои иқтисодии рушди 

устувор инҳоро дар бар мегиранд: 

- ба наслҳои оянда хароҷоти иловагӣ намегузорад; 

- таъсири берунии манфиро байни наслҳо ба ҳадди ақал мерасонад; 

- такрористеҳсолкунии оддӣ ѐ васеъ намудани иқтидори истеҳсолиро 

барои оянда таъмин менамояд; 

- инсоният бояд бо фоиз аз сармояи табиӣ, бидуни кам кардани он 

зиндагӣ кунад. 

Афзалиятҳои экологӣ барои рушди устувор инҳоянд: 

 ҳифз ва истифодаи оқилонаи захираҳо; 

                                                           
29 29 Игнатов В.Г., Бутов В.И., Кокин А.В. Устойчивое развитие региона: природно-
ресурсный фактор (на материалах ЮФО). - Ростов н/Д.: изд-во СКАГС, 2005. - С. 12. 
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 нигоҳ доштани ҳавза; 

 мубориза бар зидди нест кардани ҷангал; 

 истифодаи оқилона ва ҳифзи замин; 

 ҳифзи гуногунии биологӣ; 

 ҳифз ва истифодаи оқилонаи захираҳои оби тоза, суханронии кӯлҳо 

ва ғайра; 

 тоза кардани партовҳо. 

Дар шароити муосир, ки дар минтақаҳои ҷумҳурӣ иқтисодиѐти намуди 

техногении тараққиѐт бартарӣ дорад, ба навъи интенсивӣ ва табиатсозӣ асос 

ѐфта, ба истифодаи воситаҳои сунъии истеҳсолот ва меҳнат бе назардошти 

баҳисобгирии маҳдудиятҳои экологӣ, таъмини рушди афзалиятҳои экологӣ 

ва кабудизоркунии иқтисодиѐт муҳим мегардад. Тадқиқотҳои назариявӣ ва 

амалӣ оид ба проблемаи кабудизоркунии иқтисодиѐт солҳои зиѐд гузаронида 

мешаванд, гарчанде худи истилоҳи «сабзсозӣ» нисбатан ба наздикӣ истифода 

мешавад ва тафсири муосири он хусусияти бозорӣ дорад, ки ба он тобиши 

тафсир медиҳад, ки мувофиқи ҷараѐнҳои тараққиѐти экологӣ ва иқтисодӣ 

мебошад. Солҳои охир дар адабиѐти илмӣ ҳамчун ибораи «кабудизоркунӣ», 

масалан «илми кабудизоркунӣ», «истеҳсоли кабудизоркунӣ», «идоракунии 

табиати сабз» ва ғайра бештар истифода мешавад.  

Тадқиқотчии машҳури масъалаҳои экологӣ Н. Реймерс экологияро 

ҳамчун «раванди татбиқи устувор ва пайвастаи системаҳои ҳалли технологӣ, 

идоракунӣ ва дигар, ки имконияти баланд бардоштани самаранокии 

истифодаи захираҳои табиӣ ва шароити баробари беҳтар ѐ ҳадди аққал нигоҳ 

доштани сифати муҳити табииро таъмин менамояд. (ѐ умуман муҳити 

зиндагӣ)".30  

Дар хақиқат, сухан дар бораи кабудизор гардондани тамоми сохти 

иҷтимоию иқтисодӣ ва ба кам кардани интенсивии табиии истеҳсолот 

нигаронидашуда мешавад. Бо ҷамъбасти маълумоти як қатор сарчашмаҳо 

                                                           
30  Реймерс Н.Ф. Экологизация. Введение в проблематику, М.: Изд-во УРАО, 1997. - 132 с. ‟ С. 43. 
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метавон қайд кард, ки олимон ҷузъҳои асосии зерини кабудизоркунии 

иқтисодиѐтро ҷудо мекунанд: 

‟ ба шумораи категорияҳои иқтисодӣ дохил намудани шароитҳои 

муҳити зист, омилҳо ва объектҳои баробар бо дигар категорияҳои сарват; 

- ташаккули бозорҳои байналмилалӣ ва байниминтақавии арзишҳои 

экологӣ ва омилҳои экологӣ; 

- гузаштан ба системаи нави нархгузорӣ, ки омилҳои экологӣ, зарар ва 

хавфро ба назар мегирад; 

- хеле васеъ ва аниқ кардани системаи пардохти музди истифодаи 

табиат; 

- гузаштани истеҳсолот ба стратегияи афзоиши баландсифат дар асоси 

таҷҳизонидани технологии таҳти назорати экологию иқтисодӣ; 

- даст кашидан аз муносибати гаронбаҳо ба муҳофизати муҳити зист ва 

бевосита ба иқтисодиѐти истеҳсолот дохил намудани вазифаҳои экологӣ. 

Омили асосии боздоштани пешрафт дар соҳаи истифодаи оқилонаи 

захираҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити зист ба ҷои манфиатдор будан ба ҳалли 

мушкилоти дарозмуддат ва глобалии экологӣ афзалияти ҳалли мушкилоти 

фаврӣ ва маҳаллӣ боқӣ мемонад. Барои таъмини рушди устувори экологии 

минтақа бояд сохтори истеҳсолоти саноатӣ ба чунин истеъмол асос ѐбад, ки 

маҳсулот дар шакли табдилѐфта дубора истифода шавад. 

Самтҳо ва соҳаҳои амали унсурҳои механизми сабзиш гуногунанд, 

аммо онҳоро метавон ба гуруҳҳои алоҳида муттаҳид кард: 

 -дар самти таъсиррасонӣ: маъмурию ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ахлоқӣ; 

- соҳаҳои амал - дар бораи механизмҳое, ки асосан дар соҳаҳои 

истеҳсол, мубодила ва тақсимкунӣ, инчунин дар соҳаи истеъмол амал 

мекунанд. 

Бояд тазаккур дод, ки ба принсипҳои асосӣ, қоидаҳои кабудизоркунии 

соҳаҳои иқтисодиѐти минтақа аз қабили пешгирӣ, муттасилӣ ва ҳамаҷониба, 

пайвастагӣ ва мураккабии тадбирҳои ҳифзи табиат дохил мешаванд. 

Пешгирӣ кардани иҷрои онҳо аз он сабаб аст, ки барои кам кардани ҳаҷми 
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зарар ҳатто дар марҳилаи лоиҳакашӣ ва банақшагирии қарорҳои иқтисодӣ 

чораҳои пешгирӣ кардани таъсири манфии онҳо ба табиат пешбинӣ карда 

мешавад. Давомнокӣ ва дар ҳама маврид мавҷуд будан бо он шарҳ дода 

мешавад, ки ҷараѐнҳои табиӣ пай дар пай инкишоф меѐбанд - дар тамоми 

мамлакат «ҳаракати ақибмонда» вуҷуд надорад, бинобар ин тадбирҳои 

муҳити зист бояд характерҳои якхела дошта бошанд. Ба ҳам алоқамандӣ ва 

мураккаб будани тадбирҳои муҳофизати табиат бо мураккабии ҷараѐнҳои 

табиӣ, инчунин нокифоя донистани таъсир ба муҳити табиии намудҳои 

гуногуни фаъолияти хоҷагидорӣ шарҳ дода мешавад. 

Сабзгардонии иқтисодиѐт, ҳамчун як раванди сохторӣ ҳалли масъалаи 

экологӣ дар доираи якчанд самтҳои алтернативаи мукаммалкунанда 

(дахолаткунанда) муайян карда мешаванд. Ҳар яки онҳо ҳудуди худро 

доранд, ки бо мурури замон таҳти таъсири заминаҳои илми табиатшиносӣ ва 

шароити иҷтимоию иқтисодии татбиқи онҳо тағйир меѐбанд.  

Консепсияи ободонии комплексӣ тамоми корҳои кабудизоркунӣ ва 

ободонии шаҳру ноҳияҳоро дар бар мегирад. Консепсияи мазкур талаботро 

оид ба азнавсозӣ ва ташкили пластикии релеф, шинонидани дарахту бутта ва 

гулҳои нав дар кӯчаву боғҳо, гузоштани деворҳо, равшании меъмории кӯчаҳо 

ѐ тамоми блокҳо, ҷойгиркунии шаклҳои хурди меъморӣ ва иншооти 

тарроҳии шаҳрро дар бар мегирад. Тибқи ин консепсия, беҳбудии комплексӣ 

ба се гуруҳи фазои шаҳр таъсир мерасонад. 

Ба гуруҳи якум ҷойҳои ҷамъиятии шаҳр, яъне ҷойҳое, ки сокинон 

фаъолона ташриф меоранд ва марказҳои дорои аҳамияти умумишаҳрӣ ва 

маҳалли мебошанд: театрҳо, кинотеатрҳо, марказҳои савдо, боғҳо, хиѐбонҳо, 

минтақаҳои пиѐдагардон.  

Гуруҳи дуюм - маҳалҳои истиқоматӣ. Барои онҳо талабҳои худ оид ба 

такмили комплекс тартиб дода шудаанд. Дар баробари ин, онҳо барои 

ҷойҳои ҳамсоя, барои муассисаҳои мактабӣ ѐ томактабӣ, барои 

таваққуфгоҳҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ дар дохили маҳаллаҳои истиқоматӣ фарқ 

мекунанд. 
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 Гуруҳи сеюм - минтаќаҳои истироҳатӣ. Инҳо боғҳо, майдонҳо, 

гулгаштҳо, майдонҳои истироҳатӣ мебошанд. Ба ин гуруҳ инчунин 

минтақаҳои табиии махсус муҳофизатшаванда † боғҳои миллӣ, боғҳои табиӣ 

ва ҷангалзор дохил мешаванд. 

Ҳамин тариқ, мазмуни иқтисодии консепсияи «кабудизоркунии 

фаъолияти иқтисодӣ» аз баррасии ҳамаҷонибаи омилҳои экологие, ки ба 

вазъи экологӣ таъсир мерасонанд, ҳангоми таҳияи стратегияи рушди 

иҷтимоию иқтисодии кишвар ва минтақаҳои он, шаклу усулҳои идоракунии 

он дар расм инъикос ѐфтааст (расми 1.3.1). 
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Расми 1.2.3. - Шакл ва усулҳои кабудизоркунӣ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф 

ШАКЛЊО ВА УСУЛЊОИ КАБУДИЗОРКУНЇ 

Таҳияи тартиби 

(қоидаҳои бозӣ) барои 

ташкили иқтисодиѐти 
сабз 

Коркард ва татбиќи 
консепсияи рушди 

устувори кишвар, аз љумла 
тањдиди сохтори 

(истењсолот истеъмолот); 
қонунгузорӣ оид ба 

кабудизоркунӣ; 
иҷозатномадиҳӣ ба 
фаъолияти экологӣ; 

Сертификатсияи 
маҳсулоти экологӣ; 
коркард ва татбиқи 

барномаҳои минтақавии 
ҳифзи муҳити зист. 

 

Истењсоли 
кабудизоркунї 

Ташаккул ва истењсоли 
мањсулотњои экологӣ. 

Таъмини хадамоти 
экологӣ ва коҳиш додани 

хатари экологӣ. 
Рушди соҳибкории 

экологӣ. 
Коркард ва амалишавии 

чорабиниҳо: 
Модернизатсияи фондҳои 
асосӣ ва кабудизоркунӣ: 

сарфаи захирањо; 
- ҷорӣ намудани 

технологияњои нави 
истењсолї. 

бозомўзї ва такмили 
ихтисоси кадрњо ва ғайра; 

љорї намудани 

технология, нобуд 

кардани партовњои 

саноатї. 

 

Иқтисодиѐти сабз дар 

самти истеъмолоти мол 

Истеъмоли молҳо ва 

хизматрасониҳои аз ҷиҳати 

экологӣ тоза; 

Ҷорӣ намудани талаботи 

нав дар байни 

истеъмолкунандагон, ба 

молҳои аз ҷиҳати экологӣ 

тоза афзалият медиҳанд; 

Коркард ва амалишавии 

технологияи пешқадами 

муњофизати муњити зист. 

Иқтисодиѐти сабз дар самти 

тақсимот, мубодила, 

пешниҳод 

 Хизматрасонии экологӣ; 

 Танзими бохти экологӣ; 

 Коркарди хизматрасонии 

экологӣ ва ташкили онҳо: 

 Молиякунонии чораҳои 

ҳифзи табиат; 

 Суғуртаи экологӣ; 

 Реклама ва фурӯши молҳои 

аз ҷиҳати экологӣ тоза; 

 Аудити экологӣ ва 

колсантинг; 

 Ташхиси экологӣ; 

 Иттилооти экологӣ; 

 Маърифати экологӣ ва 

оммакунониии он. 
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Таҷрибаи мавҷудаи кабудизоркунӣ чӣ дар ҷумњурї ва чӣ дар берун аз 

он ҳанӯз кам буда, асосан бо тадбирҳои махаллӣ маҳдуд мешавад: 

андешидани чораҳои алоҳидаи маъмурию ҳуқуқӣ, иҷозатномадиҳии баъзе 

намудҳои фаъолият, қисман аттестатсияи сифати маҳсулот, қабул ва қисман 

ҳал намудани баъзе барномаҳои мақсадноки экологӣ, оғози рушди бозори 

молҳо ва хизматрасониҳои экологӣ, соҳибкории экологӣ мебошад.  

Натиҷаҳои беҳтарин дар суръати ҳалли ҳамаҷонибаи вазифаҳое, ки бо 

иштироки муассисаҳои давлатӣ ва ҳам намояндагони бахши хусусӣ ба 

сармоягузорӣ манфиатдор бошанд, ба даст оваранд. Зарурати ба намуди 

устувори аз ҷиҳати экологӣ мутаносиб табдил додани намуди мавҷудаи 

техногении тараққиѐти иқтисодиѐт кайҳо боз ба миѐн омада, барои ба вуҷуд 

овардани лоиҳаю барномаҳои принсипан нави экологию иқтисодӣ дар 

соҳаҳои гуногуни фаъолияти иқтисодӣ, консепцияи рушди иқтисодиѐт таҳия 

намудан зарур аст, ки  кабудизор кардани тараққиѐти иқтисодиѐти минтақа, 

ки дар навбати худ чӣ барои тамоми иқтисодиѐт ва чӣ барои соҳаҳои саноату 

корхонаҳои алоҳида тағйироти ҷиддиро дар афзалияту мақсадҳо талаб 

мекунад. 

Мувофиқи он бояд самтҳои сиѐсати сохторӣ, технологӣ ва 

инвестиционӣ, пешрафти илмӣ - техникӣ ва аз ин рӯ, танзимгарони бозор 

барои чунин тағйирот аз нав дида баромада шаванд. Дар иқтисодиѐт 

кабудизоркунии фаъолияти иқтисодиро муҳимтарин ҷузъи он ҳисоб кардан 

мумкин аст. Аммо аз замони Д. Рикардо то миѐнаи асри XX омӯзиши 

иқтисодӣ инкишоф ѐфт ва  фақат бо назардошти манфиатҳои ҷамъият, на ба 

назар гирифтани ҷузъи экологӣ мебошад.  

Рушди устувор дар тӯли вақт бо назардошти андозаҳои асосӣ метавонад 

дар формулаи зерин ифода карда шавад: 

 

   (          )      (          ) ,                 (1) 

 

дар ин ҷо  Ft (          ) - функсияи рушди устувор; 

   - сармояи инсонӣ; 
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   - сармояи табиӣ; 

    - ба таври сунъӣ офаридашуда (сармояи асосӣ), воситаҳои 

истеҳсолот; 

I - омили институтсионалӣ;  

t - вақт, t > 0. 

Ҳамин тариқ, рушди устувор дар сатҳҳои минтақавӣ нигоҳ доштан ва 

баланд бардоштани тамоми маҷмуи ҷузъҳои сармояи ҷомеаро дар назар 

дорад, cармояи умумӣ дарбар мегирад: 

 - сармояи табиӣ - канданиҳои фоиданок, захираҳои табиии 

барқароршаванда, замин, минтақаҳои муҳофизатшаванда ва ғ. арзиши 

потенсиалӣ барои инсоният; 

 - сармояи инсонӣ ‟ маҷмуаи дониш, маҳорати касбии одамон; 

- сармояи такрористеҳсолшаванда ‟ фондҳои асосӣ ва муомилоти 

истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ, моликияти хонагӣ, яъне он чизе, ки инсон  

истеҳсол мекунад. 

Омили институтсионалӣ дар формула ба рушди муҳити 

институтсионалӣ, яъне фаъолияти институтҳои бозорӣ ва соҳаи 

кабудизоркунии фаъолияти иқтисодӣ ва рушди соҳибкории экологӣ дахл 

дорад, ки мавзӯи банди навбатии тадқиқоти рисолаи илмӣ мебошад. 

Пешниҳод шудааст, ки ин функсия ҳамчун модели омили кабудизоркунии 

фаъолияти иқтисодӣ на танҳо дар сатҳи макро, балки дар минтақа низ 

баррасӣ шавад. 

 

1.3. Асосҳои институтсионалии ташаккули низоми экологӣ дар 

иқтисодиѐти минтақа 

 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи табиат ва 

объектҳои мероси таърихию фарҳангӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон асос ѐфта, аз қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифз 

ва истифодаи объектҳои мероси таърихӣ-фарҳангӣ», дигар қонунҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
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санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофкардаи Ҷумҳурии Тоҷикисгон 

иборат аст. 

Вазифаҳои қонунгузории њифзи табиат ба танзим даровардани 

муносибатҳо дар соҳаи ҳамкории ҷомеа ва табиат бо маќсади нигоҳдории 

сарватҳои табиӣ ва муҳити табиии маскунияти одам, истифодаи оқилона ва 

такрористеҳсолкунии захираҳои табиӣ, бартарафсозии таъсиррасонии аз 

нигоҳи экологӣ хавфноки фаъолияти хоҷагидорӣ ва фаъолиятњои дигар, 

беҳдошт ва беҳбуди сифати муҳити зисти табиӣ, таҳкими қонуният ва 

тартиботи ҳуқуқӣ дар соҳаи нишондодшудаи муносибатҳо ба манфиати 

наслҳои имрӯза ва фардоинаи одамон мебошад. Корхонаҳо, ташкилот ва 

муассисаҳо, ҳамчунин шаҳрвандон вазифадоранд, ки қоидаҳои технологӣ ва 

талаботи ҳифзи табиатро риоя карда, захираҳои табииро оқилона истифода 

намоянд ва барқарор созанд, барои беҳдошти муҳити зист тадбирҳои 

самарабахш андешанд. 

Барои ташкили фаъолияти пурсамар ва мақсаднок оид ба таъмини 

сифати зарурии муҳити зист Барномаи давлатии экологии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳия гардидааст. Ғайр аз ин барномаҳои давлатии минтақавӣ ва 

маҳаллӣ таҳия гардидаанд, ки дар онҳо тадбирҳо оид ба ҳифзи табиат, 

истифодаи оқилона ва барқарорсозии захираҳои табиӣ, андешидани 

тадбирҳои пурсамар барои бехдошти муҳити зисти зиндагии одамон бо 

дурнамои оянда муайян гардидаанд. 

Яке аз мисолҳои барҷастаи он сохтмон ва мавриди истифода қарор 

додани силсиланеругоҳҳои обию барқии Роғун, Сангтӯда-1, Сангтӯда 2 ва як 

катор НОБ-ҳои хурд дар минтақаҳои гуногуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мебошад. 

Корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо ва шаҳрвандони ба саломатӣ ва 

амволи шаҳрвандон, хоҷагии халқ ва табиат бо ифлос кардани муњити 

табиии зист, вайрон кардан, нобуд сохтан ва хароб сохтан, истифодаи 

ғайриоқилонаи захираҳои табиї, вайрон сохтани системаҳои табиии экологӣ 

ва дигар вайронкуниҳои қонунгузории ҳифзи табиат зараррасонда 
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вазифадоранд, ки онро мутобиқи қонунгузории амалкунанда таллофӣ 

намоянд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф шудааст, ки стратегия ва сиѐсати 

миллӣ бояд бо афзалиятҳои Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола алоқаманд бошад. 

Бояд гуфт, ки робитаҳои байни ҳуҷҷатҳои барномавии кишвар, Эъломияи 

ҳазорсола, Ҳадафҳои рушди ҳазорсола ва рушди инсон хеле гуногунҷабҳа ва 

мураккаб мебошанд.  

 Қисми зиѐди самтҳои ноил шудан ба Ҳадафҳои рушди ҳазорсола дар 

кишвар қариб дар тамоми бахшҳои соҳаи иҷтимоӣ амалӣ гардида, ислоҳот 

ривоҷ меѐбанд, ки барои ноил шудан ба ҳадафҳо шароит фароҳам меоранд. 

 Дастрасии самараноки ҳадафҳои дар асоси Эъломияи Ҳазорсола 

гузошташуда муттаҳид ва таҳкими иқтидори институтсионалии сохторҳои 

давлатӣ, соҳибкорӣ ва институтҳои ҷомеаи шаҳрвандиро пешбинӣ мекунад. 

 Барои кам кардани хатарҳои иқтисодии вобаста ба самаранокии 

нокифояи сохторҳои мавҷуда дар як қатор самтҳое, ки дар доираи 

Барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи миѐнамуҳлат пешбинӣ шудаанд, андешидани тадбирҳои фаъол зарур 

аст.  

          Сухан пеш аз њама оид ба ислоњоти институтсионалї меравад, ки 

метавонад афзоиши нави сифатии иќтисодиѐти кишварро таъмин намуда, ба 

тамоми љабњањои њаѐти љамъият, аз љумла ба идораи давлатӣ, соњаи иҷтимої 

ва худидоракунии мањаллї таъсир расонад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва Гуруҳи кишварии СММ дар самтҳое, ки ба арзѐбии «пешрафт» дар ноил 

шудан ба Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола саҳм мегузоранд, пайваста саъю 

кӯшиши муштарак доранд: 

  Дар соли 2001 кор оид ба тањияи Ҳуҷҷати Стратегияи паст кардани 

сатҳи камбизоатӣ, ки вазъро аз рӯйи нишондињандањои асосии мониторинги 

пешравӣ арзѐбӣ мекард, пурзӯр карда шуд. 
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  Соли 2003 гузориши «Пешрафт дар самти Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола» 

омода гардид, ки дар он мушкилоти асосии рушди кишвар ва имкониятҳои 

ҳаракат ба сӯи ҳадафҳои муқарраршуда таъкид гардид.   

  Соли 2005 гузориши «Сармоягузорӣ ба рушди устувор: арзѐбии 

эҳтиѐҷот барои ноил шудан ба Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола» таҳия карда шуд. 

  Соли 2007 санадҳои барномавӣ ‟ Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2015 ва Стратегияи паст кардани сатҳи 

камбизоатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007-2009 қабул гардиданд, 

ки дар онҳо мушкилот ва афзалиятҳо муайян карда шудаанд ва бо 

назардошти дастурҳои Ҳазорсола асоснок карда шудааст. 

  Соли 2010 бо дарназардошти оқибатҳои бӯҳрони ҷаҳонии молиявию 

иқтисодӣ ҳисоботи мунтазам оид ба рафти иҷрои ҳадафҳои  Ҳадафҳои Рушди 

Ҳазорсола пешниҳод гардида ва Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2021 қабул карда шуд. 

  Соли 2012 Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатии қабулшуда 

асосан татбиқ гардид, ки вобаста ба он Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон 

«Стратегияи баланд бардоштани некўањволии ањолии Ҷумњурии Тоҷикистон 

барои солњои 2013-2015»-ро қабул намуд. 

  Соли 2016 Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2030 қабул гардид, ки дар он мушкилот ва афзалиятҳо муайян 

карда шуда ва бо назардошти дастурҳои Ҳазорсола асоснок карда шудааст. 

Менеҷмент дар сатҳи минтақавӣ як раванди махсусест, ки захираҳо, 

омилҳо, амалҳои гуногунро барои ноил шудан ба ҳадафҳои муайян муттаҳид 

мекунад. Худи идоракунии минтақавӣ як ҷанбаест, ки аз нуқтаи назари 

сохтори он, тақсимоти вазифаҳои асосӣ дар шароити мутақобилаи ноустувор 

шадидшавии муаммоҳои экологӣ ҳанӯз ба таври кофӣ омӯхта нашудааст, дар 

арзѐбии самаранокии истифодаи он душвориҳои муайян ба вуҷуд меорад, ки 

як ќатор дигар ҷиҳатҳои муҳим мебошад. 

Нақши махсуси системаи идоракунии минтақавӣ бо як қатор 

муқаррарот муайян карда мешавад: 
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- дар сатҳи минтақаҳо тафовути бештар дар дастурҳои мақсадноки 

система ва унсурҳои система нисбат ба табиат умуман ва истифодаи 

захираҳои табиӣ, аз ҷумла мушоҳида мешавад. Манфиатҳои минтақа, ки аз 

нигоҳ доштани шароити хуби зиндагии аҳолӣ иборат аст, бо хоҳиши 

субъектҳои хоҷагидор барои баҳрабардорӣ аз захираҳои мавҷудаи табиӣ 

мухолифат мекунанд; 

- дар сатҳи минтақавӣ ҷамъшавии маблағҳои молиявӣ ва дигар 

намудҳои захираҳои иқтисодӣ мавҷуд аст, ки ҷараѐни молиявии субъектҳои 

хоҷагидориро дар ҳудуди муайян ҷойгир мекунанд; 

- агар дар давраи пеш аз ислоҳот принсипи соҳавӣ асоси хоҷагидорӣ 

гирифта шуда бошад, ҳоло нақши минтақа баланд шуда, диққат ба 

проблемаҳои тараққиѐти устувори он нигаронида шудааст. 

Бо назардошти хусусиятҳои боло тақсимоти захираҳои минтақавӣ, ки 

яке аз вазифаҳои муҳимтарини идоракунӣ ба шумор меравад, яке аз омилҳои 

асосии тараққиѐти иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо мегардад. Ин функсия 

дар сатҳи минтақавӣ ба таври ғайримарказонидашуда амалӣ карда мешавад, 

ки он бо гуногунии худи захираҳои дар равандҳои такрористеҳсолӣ 

ҷалбшуда, инчунин мураккабии системаҳои иқтисодии минтақавӣ алоқаманд 

аст. Ин зарурати ташаккул ва дастгирии фаъолияти институтҳои гуногунро, 

ки усулҳо ва қоидаҳои ҳамкории ҷомеа ва муҳити табииро муайян мекунанд. 

Муассисаҳое, ки аз ҳама бештар ба расмият дароварда шудаанд, 

таъсиси онҳо бо ташаббуси давлат буда, дар асоси меъѐрҳои ҳуқуқӣ амал 

мекунанд. Бояд гуфт, ки дар натиҷаи ислоҳоти бозор системаи пештараи 

маъмурию тақсимот, ки ба инкишофи зерсистемаҳои молиявии минтақаҳо 

пурра чавоб дода наметавонист, зуд ба системаи ғайримарказии тақсимоти 

захираҳои минтақавӣ иваз карда шуд. Дар иқтисоди бозор нақши давлат, чун 

қоида, бо вазифаҳои идоракунии нишондиҳандавӣ (идоракунии шароит) 

маҳдуд аст. 31  

                                                           
31  Вертакова Ю.В. Индикативное управление устойчивым развитием регионального 
хозяйственного комплекса дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05. Курск, 2005. 
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Танзими бозор ҳамчун механизми нави иқтисодӣ дар ҳифзи муҳити 

зист. Мафҳуми бозори иҷозатномаҳо (литсензияҳо) ѐ савдои ҳуқуқи эмиссия 

ба иқтисодиѐт, нақши давлат, чун қоида, бо функсияҳои идоракунии 

индикативӣ (идоракунии шароит) маҳдуд аст.32 

Азбаски муҳити табиӣ аз ҷиҳати фаъолияти худ аз зерсистемаи 

иқтисодии минтақа хеле пасттар аст, танзими муносибатҳои мутақобила, 

новобаста аз равиши консептуалии қабулшуда (антропосентрикӣ, 

биосентрикӣ) дар асоси механизмҳои гуногуни ташкилӣ имконпазир аст. 

Механизми ташкилии зикршударо аз рӯйи намуди захираҳое, ки ҳамчун 

қувваи пешбаранда истифода мешаванд, гуруҳбандӣ кардан мумкин аст: 

ҳуқуқӣ, институтсионалӣ ва иқтисодӣ. 

Аввалин навъҳои фарқкунандаи механизмҳои танзими мутақобила, чун 

қоида, барои муқаррар кардани маҳдудиятҳои дахолати ҷомеа ба муҳити зист 

пешбинӣ шудааст. Ин механизм берун аз фазои бозор амал мекунад, зеро он 

барои дифоъ аз "манфиатҳои" муҳити табиӣ пешбинӣ шудааст. Ба сифати 

мисоли чунин механизм, метавон тартиби гирифтани даромади иҷораро 

нишон дод, ки ба маҷмуи нишондиҳандаҳои миқдори фаъолияти иқтисодии 

унсурҳои алоҳидаи иқтисодиѐти минтақавӣ ва танзими ҳуқуқӣ асос ѐфтаанд. 

Одатан, ин пардохтҳоро корхонаҳо дар шакли андозҳои гуногун анҷом 

медиҳанд.  

Асосҳои низоми амалкунандаи андози ҷумҳуриро, ки муносибатҳои 

мутақобиларо дар зерсистемаҳои истеҳсолии ҳудудӣ ва табиӣ танзим 

мекунанд, Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонунҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи андозбандии андози 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» муайян мекунанд. Сарватҳои зеризаминӣ» (Ахбори 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2013, № 1048), «Дар 

бораи ҳифзи хок» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2009, №-10, 

моддаи 548), «Дар бораи заминсозӣ» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

                                                           
32 Зарубин В.И., Чефранов С.Г. Мониторинг в управлении региональной экономикой// 
Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. ‟ 
2003. - №2. - С. 87-92. 
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Тоҷикистон, 2008, № 1 қисми 2, моддаи 21), «Дар бораи ҳифз ва истифодаи 

олами наботот» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2004, № 5, 

моддаи 342; 2007, № 7, моддаи 691; с. 2008, № 1 қисми 2, моддаи 200) 18), «Дар 

бораи мониторинги муҳити зист» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, с. 2011, № 3, моддаи 174; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 

июли соли 2014, № 1120) ва ғайра бо фармонҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон.  

Аммо амалияи мавҷудаи татбиқи меъѐрҳои ҳуқуқии дар боло 

зикргардида нақши ҳавасмандгардонии андозҳоро пурра таъмин намекунад, 

ки ҳавасмандии такмили технологияҳои истеҳсолиро, ки таъсири 

зарароварро ба муҳити зист то ҳадди ақал кам мекунад, ташкил медиҳад. 

Таҳлили намудҳои мавҷудаи андозҳо имкон медиҳад ба хулосае ояд, ки 

барои татбиқи самараноки онҳо системаи махсуси баҳогузории миқдорӣ 

зарур аст, ки на дар ҳама вақт якхела аст. Масалан, пардохт барои партовҳо 

дар айни замон дар асоси муайян кардани консентратсияи ба истилоҳи ҳадди 

иҷозатдодашуда, ки методологияи ҳисобкунии онро коршиносон муқаррар 

кардаанд, сурат мегирад. 

Ин равиш бо самаранокии баланди амалисозии функсияи 

ҳавасмандгардонии тамоми системаи меъѐрӣ фарқ намекунад, илова бар ин, 

системаи танзими дар асоси он сохташуда ноустувории коррупсионӣ 

мебошад. 

Бо шомил шудани ҷумҳурӣ ба Созмони умумиҷаҳонии савдо (СУС), вай 

муносибати мавҷударо қисман тағйир дода, принсипҳои ташкили истеҳсоли 

молу хизматрасониҳоро бо истифода аз технологияҳои беҳтарини мавҷуда 

(ТБМ) иваз кард. Ин равиш, бар хилофи танзими консентратсияи 

максималии иҷоза додашудаи ҷузъҳои зарарноки партовҳо, арзишҳои 

охиринро нисбат ба ҳаҷми истеҳсолот муайян мекунад. Ин имкон медиҳад, ки 

корхонаҳои шабеҳ аз рӯйи самаранокии муҳити зист баҳо дода шаванд. 
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Дар намуди анъанавӣ бо истифода аз системаи технологияҳои 

беҳтарини мавҷуда (ТБМ) ду намуди механизми институтсионалии танзими 

муносибатҳои байни истеҳсолот ва муҳити табиӣ ташаккул ѐфтааст: 

- механизмҳои дорои хусусияти тавсиявӣ, ки дар доираи онҳо 

мутахассисони зерсистемаи идоракунӣ, ки барои вазъи муҳити зист 

масъуланд, навовариҳои технологӣ дар соҳаҳои гуногуни рушди 

технологияро назорат мекунанд ва дар асоси натиҷаҳои он роҳбарияти 

корхонаҳоро дар бораи тағйироти эҳтимолӣ дар соҳаи муҳити зист огоҳ 

мекунанд. талабот оид ба самаранокии экологӣ ва иқтисодӣ (тағйирот дар 

сохтори технологияҳои беҳтарини мавҷуда (ТБМ); 

- синфи дуюм - механизмҳои дорои хусусияти маҳдудкунанда, ки 

мақсади онҳо фароҳам овардани монеаҳои муассир барои дастрасии бозор 

барои корхонаҳое мебошад, ки аз рӯйи андозаҳои экологӣ ба шартҳои 

технологияҳои беҳтарини мавҷуда (ТБМ) ҷавобгӯ нестанд. 

Дар тӯли муддати хеле тӯлонии мавҷудияти системаи стандартизатсия 

дар асоси истифодаи консентратсияи максималии иҷозатдодашуда (КМИ), 

ҳама гуна роҳҳо барои бартараф кардани талаботи онҳо таҳия карда шуданд. 

Ҳамин тавр, масалан, риояи консентратсияи ҳадди иҷозатдодашуда 

метавонад, тавассути нестшавии партовҳо ѐ аз ҳад зиѐд нишон додани 

муомилоти сохта, ҳаҷми истеҳсолот ба даст оварда шавад. Илова бар ин, 

худи система аз хатарҳои ҷиддии коррупсионӣ холӣ нест. Истифодаи равиши 

институтсионалӣ дар омӯзиши механизмҳои танзими системаҳои иқтисодии 

минтақавӣ имкони таснифоти гуногуни таъсироти идоракуниро пешбинӣ 

мекунад. Инак, дар асарҳои як қатор муаллифон пешниҳод шудааст, ки 

механизмҳои иттилоотӣ, идоракунӣ (маъмурӣ), иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ нишон 

дода шаванд.33  

Аз тарафи дигар, муассисаҳоро аз рӯйи дараҷаи расмисозӣ (расмӣ ва 

ғайрирасмӣ) гуруҳбандӣ кардан мумкин аст. Ба ҳам овардани ин таснифҳо 

                                                           
33 Зарубин В.И., Чефранов С.Г. Мониторинг в управлении региональной экономикой// 
Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. ‟ 
2003. - №2. - С. 87-92. 
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ҳашт синфи гуногуни механизмҳоро ба вуҷуд меорад, ки дар ҷадвали 1.3.1 

оварда шудаанд. 

Бояд гуфт, ки захираҳои табиӣ нисбат ба истилоҳи “макони” “ҳудудӣ” 

“қаламравӣ” мафҳуми хурдтар буда, зарурати ба назар гирифтани 

хусусиятҳои минтақавиро дар равандҳои идоракунӣ ба миѐн меорад. Ба ин 

муносибат истифодаи  яке аз усулҳои дар ҷадвал нишон додашуда сифат, 

давомнокӣ ва устувории фаъолияти системаҳои иқтисодии минтақавиро 

таъмин карда наметавонад.  

 

Ҷадвали 1.3.1. - Таснифи механизмҳои идоракунии системаҳои иқтисодии 

минтақавӣ 

 Дараҷаи ба расмият даровардани механизми назорат 

расмӣ ғайрирасмӣ 

Маълумотӣ Воситаҳои ахбори оммавӣ, намоишгоҳҳо ва 

дигар чорабиниҳои ахборӣ 

Муоширати ғайрирасмӣ 

байни субъектҳои 

гуногуни соҳибкорӣ, дар 

байни аҳолӣ чорабиниҳои 

пиар (нахустин ѐ 

намоиш), овозаҳо паҳн 

шуданд.  

Иқтисодӣ Системаи андоз таъсис дода шуд, пардохт 

барои истифодаи навъҳои гуногуни 

сарватҳои табиӣ 

Таъсиси урфу одатҳо, 
усулҳо ва маҳдудиятҳои 
таъсир оид ба муҳити зист 
дар равандҳои 
истеҳсолот ва ҳаѐти 
ҷамъият 

Маъмурӣ Дар санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ муқаррар ва 

тасдиқ карда шудааст (ба расмият 

дароварда шуда) қоидаҳои ҳамкории 

унсурҳои сохтории системаи идоракунии 

иқтисоди минтақавӣ, ки барои танзими 

муносибатҳои экологӣ масъуланд 

Ҳуқуқӣ  Қоидаҳое, ки баъзе намудҳои фаъолиятро 

маҳдуд ѐ манъ мекунанд, муқаррар 

намудани қоидаҳои истифодабарии 

захираҳои табиӣ ва пеш бурдани хоҷагидорӣ 

фаъолият дар истифода захираҳои гуногуни 

табиӣ  

Сарчашма: аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 

 

Яке аз механизмҳои самараноки идоракунӣ, ки ба ангезаҳои иқтисодӣ 

амали унсурҳои иқтисодӣ минтақа асос ѐфтааст, қодир нест, ки давомнокии 

зиѐди фаъолияти системаҳои ҳудудиро ба назар гирад, зеро бисѐре аз 
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захираҳои экологӣ дорои хусусияти возеҳ нестанд, аз ин рӯ дар савдои бозор 

иштирок намекунанд (ҳеҷ кас соҳиби ҳаво ва об нест). Пешниҳодҳои муайян 

оид ба ташкили тартиби арзѐбии чунин захираҳои экологии ҳудудӣ 

мавҷуданд ва аз муайян кардани дараҷаи омодагии субъектҳои гуногуни 

хоҷагидорӣ ба пардохти молҳои экологӣ дар шароити бозорҳои гипотетикӣ 

иборатанд.34  

Равшан аст, ки яке аз шартҳои асосии фаъолияти ҳар як сохтори бозор 

шаффофияти иттилоот мебошад, ки таъмини он барои моли навъи 

баррасишаванда хеле душвор аст. Илова бар ин, ин муносибат қодир нест, ки 

ҳадафҳои наслҳои ояндаро ба назар гирад.  

Дар асари В.В. Аникиев механизми анъанавиро ба назар мегирад, ки 

қувваи асосии ҳаракатдиҳандаро унсурҳои соҳаи танзим ташкил медиҳанд ва  

бевосита ба амал баровардан - бо роҳи ҷорӣ намудани пардохтҳои махсус 

мешуморад.35 

Камбудиҳои маъмултарини ҷадвали назорат, ки дар расм нишон дода 

шудаанд, инҳоянд: 

‟ истифода ба сифати манбаи асосии идоракунии меъѐрию ҳуқуқии 

хавфҳои гуногуни коррупсиониро, ки дар шароити бозор ва дар ҳолати 

мавҷуд набудани намояндагони возеҳи соҳиби захираҳои умумии ҳудудӣ ба 

амал меоянд, зиѐд мекунад; 

- амалияи мавҷудаи танзими ҳуқуқии муносибатҳои мутақобила дар 

соҳаи табиӣ-технологӣ дар айни замон ба талабот пурра ҷавобгӯ нест, зеро 

дигаргунсозиҳои бозор дар ҷумҳурӣ бори тамоми системаи судиро хеле зиѐд 

карданд; 

- таъсири инфиродии амалисозии чорабиниҳои назоратӣ ба равандҳои 

истифодаи захираҳои табиии ҳудуд хеле душвор аст ва фавран ба назар 

                                                           
34  Хильчевская Р.И., Сафонов П.И. Проблемы устойчивого развития и экологической 
экономики и их решение в России. М., 1994., http://www.metal-
profi.ru/library/economy/problemi_ystoich.htm 
35  Аникиев В.В. Экологические ориентиры стратегии экономического развития России // 
Устойчивое развитие. Наука и Практика. №1/2002, электронная версия http://srv5.uni-
dubna.ru/journal/view_pub.php?id=14 
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намерасанд, ки ин ҳангоми ҷалби онҳо дар контурҳои такрористеҳсолӣ 

мушкилоти иловагӣ ба вуҷуд меорад; 

- сохтори ташкилии ҷалби мутахассисон дар ташаккули меъѐрҳои 

экологии фаъолияти ҳудуд ҳоло ба охир нарасидааст ва дар натиҷа имкон 

медиҳад, ки ба таври назаррас такмил ѐбад. 

Истифодаи иқтидори худидоракунӣ дар равандҳои танзими 

муносибатҳои мутақобила дар системаҳои иқтисодии минтақавӣ роҳи 

баромадан аз ин вазъият шуда метавонад. Татбиқи он зарурати пурзӯр 

намудани зинаҳои иқтисодию иттилоотию умумии идоракуниро талаб 

мекунад. Ин далел дар расми 1.3.1, ки схемаи консептуалии танзими 

муносибатҳои мутақобилаи субъектҳои хоҷагидорӣ ва муҳити табииро дар 

системаҳои иқтисодии минтақавӣ пешниҳод шудааст, инъикос ѐфтааст. 
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Расми 1.3.1. - Нақшаи консептуалии танзими муносибатҳои мутақобилаи субъектҳои 

соҳибкорӣ ва дар доираи системаи идоракунии минтақавӣ (таҳияи муаллиф) 
 

Бартарии он ҷудо кардани расмиѐти ташаккули меъѐрҳои экологӣ аз 

ҳалқаи асосии идоракунӣ мебошад, ки ҳаракатҳои таъсироти назарраси 

захираҳоро муайян мекунанд. Контури нишондодашуда дар расми 1.3.1 бо 

хатҳои сиѐҳ нишон дода шудааст. Илова бар ин, барои ташаккули захираи 
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асосии идоракунӣ, ки барои кам кардани сарбории умумии буҷети минтақавӣ 

пешбинӣ шудааст, иқтидори ҳамкории байни унсурҳо дар соҳаи иқтисодӣ 

истифода мешавад. Дар ин маврид манбаи ҳуқуқӣ танҳо ҳамчун воситаи 

ташаккули шароити татбиқи механизми танзими институтсионалии 

пешниҳодшуда истифода мешавад.  

Ташаккули ғайримутамаркази системаи меъѐрҳои экологӣ имкон 

медиҳад, ки хусусиятҳои минтақавии ҳам базаи истеҳсолӣ ва ҳам ҳолати 

муҳити табиӣ ба назар гирифта шаванд. Системаи идоракунии минтақавӣ дар 

ин ҳолат объекти дорои сохтори хеле мураккаби институтсионалӣ мебошад. 

Он воҳидҳои гуногуни ташкилиро дарбар мегирад, ки ба робитаҳои 

идоракунӣ  қариб дар ҳамаи зинаҳои иерархивии системаи идоракунӣ 

алоқаманданд: миллӣ, минтақавӣ, мунисипалӣ. Дар чунин шароит ташаккул 

додани мавқеи аниқу мутобиқшуда оид ба истифодабарии сарватҳои табиӣ ва 

таъсири мутақобилаи унсурҳои системаи иҷтимоию иқтисодии минтақа бо 

муҳити зист аз ҷиҳати назариявӣ вазифаи хеле душвор ва аз ҷиҳати назариявӣ 

вазифаи тағйирнопазир мебошад. Муқаррароти мазкур зарурати истифодаи 

равиши институтсионалиро дар идоракунии муносибатҳои экологӣ муайян 

мекунад.  

Дар шароити инкишофи муносибатҳҳои бозорӣ дар ҷумҳурӣ ҷиҳатҳои 

экологии танзими давлатӣ бояд зиѐд шавад. Зеро танҳо бо ѐрии фаъолонаи 

давлат ҳамчун мега-институти системаи иҷтимоию иқтисодӣ ба типи экологӣ 

ва иқтисодии рушди минтақа гузаштан мумкин аст.  

Воқеан, бо баланд шудани дараҷаи мустақилияти фаъолияти иқтисодии 

минтақаҳо зарурати такмили таъминоти институтсионалӣ ва технологияи 

идоракунии фаъолияти иқтисодии минтақавӣ бо дарназардошти таъмини 

амнияти экологӣ маълум мегардад. Таҷриба, самаранокии нокифояи 

механизмҳои мавҷудаи хоҷагию хоҷагидориро нишон медиҳад, ки барои дар 

ҳалли проблемаҳои экологӣ, дар хақиқат шавқу ҳаваси роҳбарони зинаҳои 

гуногуни ҳокимияти давлатии минтақа, аз ҷумла роҳбарони корхонаҳое, ки 

субъектҳои асосии хоҷагие, ки ба пешрафти иқтисодиѐт саҳмгузоранд ва ба 
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таври бояду шояд ба роҳ монда нашудаанд, дар айни замон манбаъҳои хавфи 

экологӣ (қисми зиѐди ҳамаи корхонаҳои мамлакат дар рафти фаъолияти худ 

аз меъѐрҳои иҷозатшудаи экологӣ зиѐданд).  

Бинобар ин, идоракунии иқтисодиѐти минтақа бо назардошти 

бехатарии экологӣ бояд пеш аз ҳама ба беҳтар намудани фаъолияти 

экологию иқтисодии корхонаҳо нигаронида шавад. Ташаккули асосҳои 

методологии рушди идоракунии минтақавии муҳити зист, таъмини 

фаъолияти самараноки иқтисодиѐти вилоят ва субъектҳои он ‟ корхонаҳо дар 

шароити муосири иқтисодӣ бинобар таҳлили нокифояи мушкилоти иқтисодӣ 

ва идоракунии таъмини амнияти экологӣ душвор аст.  

Ҳамин тариқ, дар равандҳои идоракунии фаъолияти хоҷагидорӣ 

мушкилоти экологӣ аз маҷмуи умумии нишондиҳандаҳои иқтисодӣ муайян 

карда намешаванд, ки ин аксар вақт боиси амалӣ нагардидани тадбирҳои 

эҳтимолии экологӣ мегардад. Ғайр аз ин дар корхонаҳо барои ҳалли 

проблемаҳои экологӣ ва иқтисодӣ маблағҳои хурд - қариб даҳ ва сад дарсади 

фоида ҷудо карда мешаванд.   

Дар шароити муосир дар амалияи ватанӣ аксари субъектҳои хоҷагидорӣ 

барои рушди худӣ бо назардошти талаботи истеъмолкунанда, тағйирѐбии 

шароити бозор, ташвишовар шудани вазъи экологии минтақа барномаҳои 

аниқ надоранд. Ба ибораи дигар, дар минтақаҳо одатан ба масъалаи ҳифзи 

сарватҳои табиӣ эътибор намедиҳанд, тадбирҳои мушаххаси танзими 

фаъолияти экологӣ таҳия карда намешаванд, банақшагирии таҳияшуда бо 

масъалаҳои экологӣ алоқаманд нест. Аз ин рӯ, бояд дар назар дошт, ки дар 

оянда ба қадри имкон ба масъалаҳои тарбияи кадрҳо дар чунин соҳаҳо, аз 

қабили менеҷменти экологӣ, аудити экологӣ ва дигар механизмҳои ташкилию 

иқтисодӣ таваҷҷӯҳи кофӣ зоҳир карда шавад. 

Дар баробари он, ки дар ҳар як минтақа зикр шудаанд, ҷиҳати таҳия ва 

татбиқи барномаи рушди устувор ѐ нақшаҳои мушаххаси стратегӣ ҷиҳати 

таъмини амнияти экологии минтақа тадбирҳо андешида шаванд. Воқеан, дар 

солҳои охир мафҳуми амнияти экологии минтақа ҳамчун роҳи ҳалли 
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масъалаҳои ҳифзи муҳити зист, ҳифзи захираҳои табиӣ истилоҳи 

маъмултарин гардид. Ғайр аз ин, он муносибатҳои марбут ба ҳифзи 

сарватҳои табиии минтақа, кам кардани хатарҳое, ки дар натиҷаи фаъолияти 

хоҷагидории субъектҳои хоҷагидор ба вуҷуд омада метавонанд, қобилияти 

иқтисодиѐти минтақа барои таъмини рушди устуворро дар назар доранд. Аз 

ин мавқеъ тамоми субъектҳои идоракунии минтақавӣ ҳангоми таҳияи 

стратегияи рушди иқтисодии худ бояд ба таъмини амнияти экологии минтақа 

аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. 

Ба назари мо, диди муосири проблемаи идоракунии иқтисодиѐти вилоят 

бо назардошти таъмини амнияти экологиро бидуни ба назар гирифтани 

ҳолатҳои мушаххас ва ояндаи идоракунии фаъолияти экологию иқтисодии 

субъектҳои он - корхонаҳо имконнопазир аст. Имкониятҳои таъмини рушди 

устувори минтақа бевосита аз ҳамоҳангсозии фаъолияти онҳо вобаста аст. 

Дар баробари ин, ба мақомоти минтақавии идоракунии муҳити зист, ки 

ҳиссаи асосии масъулиятро барои рушди ҳамаҷониба ва аз ҷиҳати иқтисодӣ 

бехатари ҳудуди тобеи онҳо, заминаи экологӣ он, ки дар навбати худ дар 

корхонаю ташкилотҳо дорад. Ҳамкории дохилиминтақавӣ, бояд ба ҳамкории 

ба ҳамдигар фоидабахш дар асоси муносибатҳои бозаргонӣ, бо назардошти 

роли махсуси «маркази минтақа», таъмини тақсимоти одилонаи неъматҳои 

экологию иқтисодӣ ва хизматрасонӣ асос ѐбад. 

Ҳамзамон, идоракунии иқтисодиѐти минтақа бо назардошти амнияти 

экологӣ, бояд ба муассисаҳое асос ѐбад, ки механизми бозории мутавозини 

танзимшаванда ва технологияҳои институтсионалиеро, ки заминаи 

методологии идоракунии фаъолияти экологӣ корхонаҳои минтақаро таъмин 

мекунанд, мусоидат мекунанд. Барои рафъи камбудиҳои моделҳои бозори 

ҳуқуқи корхонаҳо ба ифлосшавӣ, ки дар адабиѐт тавсиф шудаанд, мо 

принсипҳои такмили муносибати бозорро ба тақсимоти ҳуқуқи корхонаҳо ба 

ифлосшавӣ пешниҳод кардем: 

- принсипи мубодилаи ҳуқуқи корхонаҳо ба зарари иқтисодии минтақа; 
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- принсипи танзими минтақавии бозори ҳуқуқи корхонаҳо ба зарари 

иқтисодии минтақа бо назардошти таъмини амнияти экологӣ. 

Моҳияти принсипи якум аз он иборат аст, ки дар байни корхонаҳо иваз 

кардани миқдори як моддаи ифлоскунанда (ки умуман боиси зиѐд шудани 

таъсири ҳақиқии зараровар ба муҳити зист мегардад) ба зарари иқтисодӣ бе 

истинод ба моддаи мушаххас иваз карда шавад. Ин имкон медиҳад, ки 

имконияти мубодилаи асъор, кам кардани зарари иқтисодӣ ва баланд 

бардоштани сатҳи амнияти экологӣ дар минтақа. 

Моҳияти принсипи дуюм аз он иборат аст, ки аз тарафи мақомоти 

идоракунии минтақавии экологӣ ба эътибор гирифтани такроран тақсими 

ҳуқуқи корхонаҳо ба зарари иқтисодӣ бо ѐрии коэффитсиентҳои дахлдори 

ифлосшавии муҳити зист дар минтақаи мушаххас ва татбиқи тадбирҳои 

экологӣ, ки дар ҷои аввал мебошад. Ин нуқсони марбут ба номуайянии вазъи 

экологии як нуқтаи шартии ҳудуди минтақаро, ки дар консепсияҳои гуногуни 

бозори ҳуқуқи ифлосшавӣ мавҷуд аст: “ҷуброни партовҳо” бартараф хоҳад 

кард. Ин ва дигар принципхо риояи баробарии хароҷоти иҷтимоиро дар 

минтақа таъмин намуда, механизми бозории танзимшавандаро дар ҳалли 

проблемаҳои экологию иқтисодии корхонаҳо ва дар ҳудуди мушаххасе, ки ин 

корхонаҳо ҷойгиранд, инчунин дар минтақа чандиртар мегардонанд. 

Ба ақидаи мо, вазъи экологӣ минтақавӣ танзимшавандаи ҳуқуқ ба 

зарари иқтисодӣ механизми танзимшавандаи иқтисодии баланд бардоштани 

амнияти экологӣ дар минтақа мебошад, ки дар асоси мусоидат намудан ба 

оптимизатсияи хароҷот ва дигар нишондиҳандаҳои иқтисодии минтақа ва 

корхонаҳо, аз ҷумла кам кардани зарар ба муҳити зисти минтақа мебошад.  

Нуқтаи инноватсионӣ идоракунии (танзими) минтақавии тақсимоти 

ибтидоӣ ва дуюмдараҷаи ҳуқуқҳо дар асоси ба назар гирифтани шароит ва 

имкониятҳои воқеӣ ва потенсиалии корхонаҳо ва оид ба тадбирҳои 

муҳофизати муҳити зисташон бо истифода аз рейтинги корхонаҳо аз рӯйи 

тайѐр будани онҳо ба баланд бардоштани дараҷаи фаъолияти экологӣ ва 

хоҷагӣ мебошад. Фурӯши ҳуқуқ барои истифодабарии захираҳои табиат, ки 



71 

бо ин роҳ анҷом дода мешаванд, ширкатеро, ки барои зарари иқтисодӣ 

харидорӣ кардааст, пурра аз масъулият барои ифлосшавии муҳити зист озод 

намекунад. Дар охири сол ин гуна корхонаҳо дар сурати тағйир ѐфтани 

арзиши зарари иқтисодӣ фарқи байни арзиши аслӣ ва асли онро диҳанд.  

Ин ба принсипи «ифлоскунанда пардохт мекунад» мувофиқат мекунад, 

зеро агар хароҷоти ҷуброни зарари иқтисодӣ дар давоми сол зиѐд шавад, он 

гоҳ манбаи ин зарар, маҳз корхона мебошад, ки бояд тамоми хароҷоти онро 

пӯшонад. Ин маънои фарқияти ҳаҷми зиѐнро надорад (зеро корхонаҳо бо 

сабабҳои субъективӣ зарарро аз иҷозатҳои мавҷуда зиѐд карда 

наметавонанд), балки афзудани арзиши ҳозираи он дар натиҷаи беқурбшавӣ 

(инфлятсия) мебошад.  

Бозори коғазҳои қиматноки экологӣ (бозори мубодилаи зарари 

иқтисодӣ) бояд навъи нави бозори сармоягузорӣ (саҳмияҳо) ҳисобида шавад, 

ки дар он объекти талаботи сармоягузорӣ ҳуқуқ ба зарари иқтисодии 

корхонаҳо ҳамчун намуди нави коғазҳои қиматноки экологӣ мебошад. Дар 

чунин бозори сармоягузорӣ субъектҳои талаботи сармоягузорӣ корхонаҳо ва 

субъектҳои пешниҳоди сармоягузорӣ ташкилотҳои минтақавии идоракунии 

экологӣ мебошанд. 

Мафҳуми «амнияти экологӣ» як намуди бехатарӣ ҳамчун воситаи 

сармоягузорӣ амал карда, зарари иқтисодӣ ва хароҷоти иқтисодиро коҳиш 

бояд диҳад. 

Барои таҳияи заминаи методологии идоракунии минтақа (аз ҷумла 

барои таъмини методологии механизми бозори ҳуқуқ ба зарари иқтисодӣ) 

зарур аст, ки консепсияи «дараҷаи рушди экологӣ минтақа ѐ корхона» бошад.  

Ин ченаки аҳамияти аз як ҳолати вазъияти экологӣ-иқтисодӣ ва фаъолияти 

минтақа ѐ корхона ба дигараш гузаштан аст. 

Дар шароити муосир масъалаи институтсионализатсияи муносибатҳои 

экологӣ бештар муҳимтар мегардад. Ин дар робитаи мутақобилаи 

манфиатҳои экологӣ, ки раванди ташаккули сохторҳои нав, табдил додани 

институтҳои расмии мавҷуда ба муассисаҳои ғайрирасмӣ мебошад, ки ба 
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сабзонидани манфиатҳои иқтисодӣ ва аз байн бурдани қоидаву меъѐрҳои 

бесамар, куҳнашудаи рафтори субъектҳои хоҷагидор, ки ба манбаи 

оппортунизм ва муҳити ташаккули ҳамаи институтҳо зоҳир мешавад.  

Нақши институтҳои муассири системаи экологӣ аз он иборат аст, ки 

манфиатҳои ба ҳам мухолиф, ҳамкорӣ ки дар доираи ягонагии диалектикӣ ва 

муборизаи зиддиятҳо, ки дар марҳалаҳои гуногуни инкишофи муносибатҳои 

истеҳсолӣ зоҳир мешаванд, ба амал бароварда мешавад. Чунин муносибат ба 

таҳлили институтҳои системаи экологӣ ба мо имкон медиҳад, ки ихтилофи 

асосӣ муайян карда шавад, ки он аз манфиатҳои бисѐрсамтаи иқтисодӣ дар 

истеъмоли барвақт ва васеъ намудани захираҳои табиӣ иборат аст, ҳатто бо 

паст кардани сифати муҳити зист ва паст кардани дараҷаи зиндагонӣ ва 

манфиатҳои экологӣ барои оқилона истифода бурдани онҳо, 

такрористеҳсолкунӣ таъмини афзоиши воқеии сифати зиндагӣ тавассути 

беҳбуди вазъи экологӣ ва ҳифзи муҳити зист барои наслҳои оянда мебошад.  

Раванди институтсионализатсияи рушди экологӣ аз он иборат аст, ки 

дар зери таъсири пешрафти илмию техникӣ, зеро талаботи анъанавии моддии 

одам қонеъ мешавад ва баланд шудани сатҳи тахассуси худ, ҷойгоҳи 

афзоянда дар ҳаѐти ӯ ба гирифтани ниѐзҳои "ғайрианъанавӣ" оғоз мекунад. 

Одам нисбат ба шароити муҳит ва зиндагии худ талаботи зиѐд ба миѐн 

мегузорад. Тағйирѐбии эҳтиѐҷот боиси тағйирѐбии системаи манфиатҳо 

мегардад, ки дар он ҳиссаи ҷузъи экологӣ торафт зиѐд мешавад. 

  Хулосаи боби 1 -ум  

Њамин тариќ, дар айни замон гузаронидани тадқиқот оид ба 

масъалаҳои рушди экологӣ зарур аст. Ҳалли онҳо имкон медиҳад, ки 

системаи идоракунии табиат тағйир дода, сатҳи фарҳанги экологӣ баланд 

шавад, инчунин равандҳои таъсири мутақобилаи ҳама шаклҳои ҳаѐти 

ҷамъият мебошад. 

Воқеан, бо баланд шудани дараҷаи мустақилияти фаъолияти иқтисодии 

минтақаҳо зарурати такмили таъминоти институтсионалӣ ва технологияи 

идоракунии фаъолияти иқтисодии минтақавӣ бо дарназардошти таъмини 
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амнияти экологӣ маълум мегардад. Таҷриба, самаранокии нокифояи 

механизмҳои мавҷудаи хоҷагию хоҷагидориро нишон медиҳад, ки барои дар 

ҳалли проблемаҳои экологӣ, дар хақиқат шавқу ҳаваси роҳбарони зинаҳои 

гуногуни ҳокимияти давлатии минтақа, аз ҷумла роҳбарони корхонаҳое, ки 

субъектҳои асосии хоҷагие, ки ба пешрафти иқтисодиѐт саҳмгузоранд ва ба 

таври бояду шояд ба роҳ монда нашудаанд, дар айни замон манбаъҳои хавфи 

экологӣ (қисми зиѐди ҳамаи корхонаҳои мамлакат дар рафти фаъолияти худ 

аз меъѐрҳои иҷозатшудаи экологӣ зиѐданд).  

Бояд қайд кард, ки дар равандҳои идоракунии фаъолияти хоҷагидорӣ 

мушкилоти экологӣ аз маҷмуи умумии нишондиҳандаҳои иқтисодӣ муайян 

карда намешаванд, ки ин аксар вақт боиси амалӣ нагардидани тадбирҳои 

эҳтимолии экологӣ мегардад. Ғайр аз ин дар корхонаҳо барои ҳалли 

проблемаҳои экологӣ ва иқтисодӣ маблағҳои хурд - қариб даҳ ва сад дарсади 

фоида ҷудо карда мешаванд.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

БОБИ 2. РАВИЯҲОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАНЗИМИ ОМИЛИ 

ЭКОЛОГӢ – ДАР НОИЛ ГАШТАН БА ҲАДАФҲОИ РУШДИ 

УСТУВОРИ МИНТАҚА 

 

2.1. Усулҳои арзѐбии ҳолати экологии минтақа дар назария ва амалияи 

илми иқтисодӣ 

 

Рушди иқтисодии ҳар як минтақаҳои алоҳидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ки дар шароити болоравии соҳаҳои истеҳсолкунандаи молҳои содиротӣ, эҳѐи 

бозорҳои инноватсионӣ, сармоягузорӣ дар сиѐсати иқтисодии худ ба  ҳамон 

соҳаҳо таваҷҷуҳи бештар медиҳад, ки фоидаи зиѐдеро дастрас намудн 

имконият дорад. Вале дар ин радиф ҳиссаи соҳаҳои истеҳсолие, ки чун 

захираҳо нисбатан зиѐд талаб ва аз ҷиҳати муҳити зист ифлоскунанда 

мебошанд, бояд танзими худро ѐбад, новобаста аз он ки самаранокии 

иқтисодии баланд дошта бошанд. 

Аз ҷиҳати стратегӣ вазъияти ҳозира дар назди ҷамъият вазифаи аз нав 

дида баромадани нишондиҳандаҳои ояндаи тараққиѐти иҷтимоию 

иқтисодиро мегузорад. Аз ҷиҳати назариявӣ, дар варианти оптимистӣ, ин 

метавонад, маънои дарк кардани имконияти инкишоф ва ба даст овардани 

некуаҳволии моддиро танҳо дар робита бо «беҳбудии» муҳити табиӣ дошта 

бошад. Ҳангоми қабули қарорҳои марбут ба рушди дарозмуддати ҷомеа, 

тағйир додани ҳадафҳои хусусияти рушди устувори иқтисодӣ, зарурати дохил 

кардани равандҳои объективӣ ва воқеияти экологии кишварро ба механизми 

иқтисодӣ ба миѐн меорад. Ин аз ҷиҳати консептивӣ ба як механизми ягонаи 

тараққиѐти рушди устувор бо пайвастани механизмҳои идоракунии табиат ва 

ҳифзи муҳити зистро дорад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз кишварҳои камшуморе аст, ки таҷрибаи 

назаррас дар банақшагирии стратегӣ дорад: пешгӯиҳои рушди иҷтимоию 

иқтисодӣ барои 5, 10, 20 сол; консепсияҳои тараққиѐти иҷтимоию иқтисодӣ; 
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барномаҳои миѐнамуҳлат ва ғайра.36 Вале то ҳол муаммои таъмини ҳифзи 

муҳити зист дар таҳияи пешгӯиҳои рушд мавқеи аввалиндараҷа набуд. Ин 

ҳолат аз он шаҳодат медиҳад, ки дар заминаи меъѐрии банақшагирии 

стратегӣ ва усулҳои тасдиқшудаи таҳияи қоидаҳои танзимкунандаи раванди 

гузаронидани арзѐбии стратегии экологӣ мавҷуд нестанд. 

Дар давоми даҳсолаи охир стратегияи арзѐбии экологӣ (САЭ) як 

воситаи муҳими ҳалли мушкилоти экологӣ, иқтисодӣ ва сиѐсии ҳукуматҳои як 

қатор кишварҳо гардид.  

Дар ин радиф ба оид пайдоиши САЭ каме истода мегузорем. Моҳияти 

САЭ  дар умум ин ‟ раванди мунтазам ва фаъол барои муайян намудани 

омилҳои муҳити зист ва оқибатҳои эҳтимолии экологии стратегияҳо, 

нақшаҳо ва барномаҳои пешниҳодшуда, ба инобат гирифтани онҳо ҳангоми 

қабули қарор мебошад. Бо ибоораи дигар ‟ ин низоми равишҳое, ки ба ворид 

намудани мулоҳизаҳои экологӣ дар самти сиѐсат роҳандозӣ гардида, нақшаву 

барномаҳо ва арзѐбии робитаи онҳо ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 

нигаронида шудаанд. 

Ғояи асосии САЭ - арзѐбии таъсири эҳтимолии татбиқи стратегия пеш 

аз тасдиқи он фаҳмида мешавад. Таърихи пайдоиши ин марҳилаҳои зеринро 

дар бар гирифтааст. Соли 1992 дар эъломияи Рио-де-Жанейро оид ба муҳити 

зист ва рушд принсипи «Арзѐбии таъсир ба муҳити зист” муайян намудааст. 

Соли 1998 Конвенсия дар масъалаҳои муҳити зист, ки дар шаҳри Орхуси 

Дания қабул шудааст, дастрасӣ ба иттилоот, иштироки ҷомеа дар қабули 

қарор ва дастрасӣ ба адолати судӣ муқаррароти иштироки ҳатмии ҷомеаро 

дар арзѐбии таъсири муҳити зист мустаҳкам кардааст. Соли 1999 Конфронси 

сеюми вазирон оид ба муҳити зист ва тандурустӣ оид ба баҳодиҳии арзѐбии 

муҳити зистро ки тамоми намудҳои таъсири саломатии ҷамъиятро фаро 

мегиранд, бо ѐрии татбиқи стратегияҳо, нақшаҳо, барномаҳо ва қоидаҳои 

умумӣ қарор қабул кард.  

                                                           
36 Масалан: Стратегияи миллии Рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. 
Душанбе, 2016. http://www.gst.tj/ru/nasionalnaya-strategiya-razvitiyarespubliki-tadzhikistan-
na-period-do-2030-goda.html 

http://www.gst.tj/ru/nasionalnaya-strategiya-razvitiyarespubliki-tadzhikistan-na-period-do-2030-goda.html
http://www.gst.tj/ru/nasionalnaya-strategiya-razvitiyarespubliki-tadzhikistan-na-period-do-2030-goda.html
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Соли 2000 СММ Ҳадафҳои рушди ҳазорсоларо қабул кард, ки 

принсипҳои рушди устувор, барҳам додани талафоти захираҳои табииро дар 

бар мегирад. Нақшаи татбиқи Йоханнесбург, ки дар Саммити умумиҷаҳонии 

рушди устувор соли 2002 қабул шуда буд, аҳамияти чаҳорчӯбаҳои стратегӣ ва 

қабули қарорҳои мутавозинро ҳамчун заминаҳои бунѐдии ноил шудан ба 

рӯзномаи рушди устувор таъкид кардааст. Соли 2005 дар эъломияи Париж, 

донорҳо ва кишварҳои шарики муштарак уҳдадор шудаанд, ки арзѐбии 

таъсири муҳити зист ва расмиѐти умумии лоиҳаҳо, таҳия ва татбиқи 

равишҳои умумӣ оид ба гузаронидани «Арзѐбии стратегии экологӣ» 

истифода кунанд;  

Умуман “Арзѐбии стратегии экологӣ” дар шаклҳои мухталиф дар 

кишварҳо ва қитъаҳои гуногун (зиѐда аз 90 кишвар) васеъ истифода 

мешаванд.  

Таҷрибаи чунин кишварҳо, аз қабили Австралия, Финландия, 

Нидерландия, ки муқаррароти қонунгузориро оид ба САЭ доранд, аз 

иштироки он дар раванди қарздиҳии лоиҳаҳои сармоягузорие, ки дар сатҳи 

макроиқтисодӣ амалӣ мешаванд, шаҳодат медиҳад. Дигар кишварҳое, ки 

САЭ-ро дар асоси таҷрибаи муқарраршудаи институтсионалӣ амалӣ 

мекунанд, роҳи татбиқи принсипҳои арзѐбии таъсир ба муҳити зистро дар 

раванди қабули қарорҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар сатҳи стратегӣ пеш 

мегиранд. 

Равшан аст, ки ин шакли иштироки кишвар бешубҳа нокифоя аст, зеро 

дар шароити муосир мушкилоти зиѐди экологӣ аз ҳудуди миллӣ берун рафта, 

монеаи татбиқи лоиҳаҳои гуногуни байналмилалии рушди иқтисодӣ ва 

барномаҳои дуҷониба мегарданд. Хусусан, дар бораи лоиҳаҳое меравад, ки 

ба объектҳои табиии истифодабарии байнимиллӣ (ҳавзаҳо, ҳавзаҳои дарѐҳо 

ва ғайра) таъсир мерасонанд. Дар баробари ин, набудани САЭ ва 

экстраполясияи принсипҳои он ба амалияи банақшагирии стратегӣ 

метавонад ба натиҷаҳои қарорҳои қабулшуда таъсири манфӣ расонад. 
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Ҳарчанд Ҷумҳурии Тољикистон изҳор менамояд, ки имрўз дар ҷумҳурӣ 

ҳангоми таҳия, банақшагирӣ, пешгӯйии мақсадҳои стратегии рушд таъсири 

«омили экологӣ» ба назар гирифта шудааст, вале бо вуљуди ин, дар 

амалишавии он ба баъзе камбудиҳои ҷиддӣ роҳ дода мешавад.Ба падидаи 

мазкур он далел таъсир мерасонад, ки одатан дар аксари мавридҳо дар 

кишвар заминаи қонунгузорӣ љињати мониторинги мурофиавии натиҷаҳои 

арзѐбии стратегии ҳолатҳои мушкили экологӣ дар сатҳи минтақавӣ вуљуд 

надорад. 

 Тартиби арзѐбии таъсир ба муҳити зист амалкунанда, ки воситаи 

муҳими ба инобат гирифтани омили экологӣ дар таҳияи лоиҳаҳои рушди 

иқтисодӣ мебошад, арзѐбии таъсироти экологиро ҳангоми қабули қарорҳои 

стратегӣ дар соҳаи зарурӣ дарбар намегирад, раванди таҳияи ҳуҷҷатҳои сатҳи 

стратегӣ ва аз ин рӯ, инчунин қодир нест, ки афзалиятҳо ва нуқсонҳои 

самтҳои алтернативии стратегиро муайян кунад. 

Дар айни замон, банақшагирии стратегӣ инчунин марҳилаи марбут ба 

арзѐбии таъсири муҳити зистро аз татбиқи ҳар як алтернативаи 

баррасишаванда пешбинӣ намекунад. Ба ғайр аз ин, амалиѐти муайян 

намудани вазъиятҳои муаммою муноқишанокӣ, экологӣ ва оқибатҳои 

иҷтимоию иқтисодии вобаста ба татбиқи самти пешбинишуда ба расмиѐти 

«аз ҷиҳати сиѐсӣ ҳассос», яъне дучор омадан ба самти алаккай интихобшудаи 

рушди ҳудудӣ ѐ соҳа, ки он низ ба ворид намудани «омили экологӣ» ба 

раванди қабули қарорҳои стратегӣ мусоидат намекунад 

Одатан, методологияи асосноккунии интихоби стратегияи рушд 

натиҷаҳои таҳлили стратегии ҳолати зерсистемаҳои захиравии қаламрав 

(минтақа), арзѐбии ҳаҷми такрористеҳсоли оддӣ ва васеи захираҳо, 

хизматрасониҳо ва маҳсулот, мавҷуд будани манбаъҳои маблағгузории 

равандҳои такрористеҳсолкунӣ ва ғайра, инчунин бо назардошти 

маҳдудиятҳои экологӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ. Ҳамзамон, маҳдудиятҳои 

иқтисодӣ ва экологӣ аксаран намудҳои фаъолияти хоҷагидориро, ки рушди 

онҳо барои ҳудуди муайян ғайриқобили қабул ва ѐ номатлуб аст, инчунин 
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уҳдадориҳои байналмилалиро дар заминаи ифлосшавии фаромарзӣ дарбар 

мегиранд. 

Муносибат ба асосноккунии интихоби стратегияи рушд аз нуқтаи 

назари консепсияи рушди устувори бехатар, тағйироти марбут ба ҷорӣ 

намудани арзѐбии стратегии муҳити зистро талаб мекунад, ки имкон 

медиҳад, ки принсипҳои АТМЗ дар раванди қабули қарорҳо татбиқ карда 

шаванд. 

Ба механизми ҳудудии интихоб ва татбиқи стратегияи рушди иҷтимоию 

иқтисодии арзѐбии стратегии экологӣ дар асоси баҳодиҳии вазъи экологӣ дар 

заминаи минтақавӣ дар муқоиса бо амалияи ҷорӣ имкон медиҳад, ки номгӯйи 

маҳдудиятҳои экологӣ ва меъѐрҳои арзѐбии тадбирҳо оид ба пешгирии 

окибатҳои ғайриқобили қабул, ҳолатҳои мушкили экологӣ, асосноккунии 

интихоби алтернативаи аз ҷиҳати экологӣ бехатар ба рушди иқтисодии 

ҳудудро таҳия намоянд. 

Бо мақсади таъмини раванди идоракунии азхудкунии ҳудуди захиравӣ 

дар доираи самти аз ҷиҳати экологӣ бехатар тавсия дода мешавад, ки ба 

механизми идоракунӣ унсурҳои таҳлили стратегӣ, ташаккул ва интихоби 

алтернативаи аз ҷиҳати экологӣ бехатар ворид карда шаванд ва дар 

марҳилаҳои ба расмият даровардан ва татбиқи стратегия, блокҳои ташхис ва 

таҳияи меъѐрҳои баҳодиҳии чораҳои пешгирии пайдоиши оқибатҳои 

номатлубро дарбар мегирад. 

Бо мақсади арзѐбии вазъи экологӣ ба механизми татбиќи  он 

нишондињандањоеро ворид намуд, ки барои арзѐбии имкониятҳои 

сармоягузорӣ ва манбаъҳои маблағгузории барнома мувофиқ бошад. 

Технологияи идоракунии рушди экологӣ дар марҳилаи аввали таҳлили 

стратегӣ бояд татбиқ карда шавад, ки он арзѐбии сатҳи вазъи экологӣро дар 

бар мегирад, ки пас аз бо тарзи расмӣ эътирофи вазъият ва ташаккули 

номгӯи муаммоҳои экологӣ сатҳи оқибатҳои иқтисодии он муайян мегардад. 

Аз рӯйи натиҷаҳои ин марҳила ҳуҷҷатҳо таҳия карда мешаванд, ки дар он 
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феҳристи сабабҳои вазъияти мушкили экологӣ, арзѐбии аҳамияти оқибатҳо 

ва номгӯи маҳдудиятҳои афзалиятноки экологӣ дар бар мегирад. 

Дар марҳилаи таҳияи алтернативаҳои стратегӣ барои коркарди 

тавсияҳо ва ташаккули меъѐрҳо ва номгӯи маҳдудиятҳои экологӣ ва чораҳои 

пешгирӣ намудани оқибатҳои номатлуб истифода мешаванд, ки барои 

интихоби алтернативаи аз ҷиҳати экологӣ солим асос мебошанд. 

Дохил кардани арзѐбии АСЭ дар марҳилаи таҳлили стратегӣ мо имкон 

медиҳад, ки хатарҳоро муайян кунем, нишон диҳем ва сифатан тавсиф кунем, 

оқибатҳоро муайян кунем. Дар ин ҷо марҳилаҳои АСЭ -ро бо схема ифода 

кардан мумкин аст (ниг. ба расми 2.1.1). 

Аз ин рӯ, ворид намудани он ба мазмуни механизм бояд бехатарии 

варианти қабулшудаи коркардро аз нигоҳи экологӣ таъмин намояд. Унсури 

дигари механизми идоракунӣ марҳилаи ба расмият даровардан ва интихоби 

алтернативаҳои рушд мебошад, ки ҳамчун блоки мустақил ташхиси ҳолати 

экологӣ ва иқтисодиро дар назар дорад. Ба мақсад мувофиқ будани татбиқи 

он дар ин марҳила бо он шарҳ дода мешавад, ки натиҷаи ташхис муайян 

намудани вазъиятҳои мушкили экологию иқтисодӣ, таҳлили сабабҳои 

пайдоиш ва арзѐбии аҳамияти онҳо мебошад, яъне шароитҳое, ки интихоби 

иқтисодиро ташаккул медиҳанд. 

Барои баҳо додан ба самаранокии механизми назорат мазмуни блокҳои 

воридшударо мувофиқи схемаи пешниҳодшуда муфассалтар дида баромадан 

лозим аст. Марҳилаи якум - таҳлили стратегӣ - арзѐбии ҳолати системаҳои 

экологӣ ва иқтисодиро дарбар мегирад, ки имкон медиҳад намудҳои 

таҳдидҳо ва арзѐбии дараҷаи хатари онҳоро муайян созад. Ҳолати экологӣ аз 

сабабҳои зерин вобаста буда, оқибатҳои манфиро ба вуҷуд меорад: 

„ нодуруст банақшагирии истифодаи захираҳои маҳдуди захираҳои 

табиӣ; 

„ афзоиши истифодабарии воситаҳои нақлиѐтии шахсӣ; 

„ номутобиқатии меъѐрӣ ва воқеии ифлосшавии муҳити зист; 
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Қарор оид ба гузаронидани АСЭ (скрининг) 

Арзѐбии пешакӣ ва муайян кардани таркиб  

ва ҳаҷми кор (скоупинг) 

- Арзѐбии заминаи банақшагирии 

стратегӣ 

- Баррасии иттилооти мавҷудаи 

экологӣ ва иҷтимоӣ 

- Муайян кардани ҳадафҳои 

экологӣ 

- Муайян кардан ва арзѐбии пешакии 

оқибатҳои экологӣ 

- Ташаккули алтернативаҳо - Таҳия ва коркарди нишондиҳандаҳо 

Марҳилаи асосии АСЭ 

- Таҳлили контексти банақшагирии 

стратегӣ 

- Таҳлили шароит ва тамоюлҳои 

экологӣ ва иҷтимоӣ 

- Таҳлили мақсаднок - Арзѐбии оқибатҳои татбиқи 

ташаббусҳои стратегӣ 

- Арзѐбии сенарияҳои алтернативӣ - Тавсияҳо, чораҳои сабуккунанда ва 

пешгирикунанда 

Ҳисобот оид ба фаъолияти АСЭ 

Қабули қарор дар татбиқи ташаббусҳои стратегӣ 

- Мониторинги татбиқи та-

шаббусҳои стратегӣ, аз ҷумла 

нишондиҳандаҳои экологӣ ва 

иҷтимоӣ 

- Машварат бо тарафҳои манфиатдор 

Расми 2.1.1. - Раванди арзѐбии стратегии экологӣ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф 

 

„ зиѐдшавии аҳолӣ ва ғайраи сарбории демографиро афзун менамояд; 

„ номукаммалии қонунгузории экологӣ, ташкил ва идоракунии 

идоракунии табиат; 

„ зиѐдшавии сарбории техногенӣ дар қаламраве, ки аллакай 

ифлосшавии аз ҳад зиѐди муҳити зист дорад; 
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„ истифодаи технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ хатарнок барои истихроҷ 

ва коркарди захираҳо; 

„ динамикаи мусбати нархҳои маъданҳои фоиданок дар бозорҳои 

ҷаҳонӣ ва дохилӣ ва ғ. 

Муайян намудани оқибатҳои экологӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии марбут ба 

татбиқи қарори стратегӣ, дар асоси истифодаи меъѐрҳои зерин амалӣ карда 

мешавад: 

„ саломатӣ ва бехатарии ҷамъиятӣ; 

„ эҳтимоли кӯчонидани одамон ба минтақаҳои дигар; 

„ тағйир додани шароити зиндагии маъмулӣ; 

„ тағйир додани шаклҳои анъанавии шуғл; 

„ вайрон кардани ҳудудҳои истиқомати анъанавӣ; 

„ истифодаи самараноки замин; 

„ бастани корхонаҳои саноати маҳаллӣ; 

„ кам кардани даромадҳои андоз ба буҷетҳои сатҳҳои гуногун; 

„ сустшавии рушди инфрасохтор ва ғ. 

Онҳо инчунин барои муайян кардани номгӯи меъѐрҳои баҳодиҳии 

чораҳо оид ба пешгирии пайдоиши оқибатҳои номақбул ва вазъиятҳои 

мушкили экологӣ низ хизмат мекунанд. 

Арзѐбии аҳамияти таъсири проблемавии экологӣ одатан бо таҳияи 

матритсаи муавӣян ва истифодаи усули баҳодиҳии экспертӣ асос меѐбад. 

Дар натиҷаи татбиқи марҳилаи аввал ҳуҷҷатҳо таҳия карда мешаванд, 

ки дар он феҳристи сабабҳои вазъи экологии мушкилиҳо ва арзѐбии аҳамияти 

онҳо оварда шудааст. Ҳарду ҳуҷҷат минбаъд дар марҳилаи ташаккули 

алтернативаҳои стратегӣ ва марҳилаи таҳияи тавсияҳо оид ба интихоби 

алтернативаи аз ҷиҳати экологӣ бехатар истифода мешаванд. 

Мутобиқи механизми пешниҳодшуда, блоки таҳияи тавсияҳо оид ба 

интихоби алтернативаи аз ҷиҳати экологӣ бехатар ба меъѐрҳои расмии 

арзѐбии тадбирҳо оид ба пешгирии пайдоиши оқибатҳои номатлуб, ҳолатҳои 

мушкил асос ѐфтааст. Бо мурури замон меъѐрҳо дар зери таъсири натиҷаҳои 
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рушди иқтисодиѐт тағйирѐбанда мебошад, ки аз нав арзѐбии ҳолати 

экологиро ба миѐн мегузорад. Инчунин ҳангоми тағйирѐбии муҳити табиӣ, 

барои муайян ва арзѐбии таъсири он муҳим мегардад. 

Алтернативаҳо одатан чунин самтҳоро дар бар мегирад: 

- рушди иқтисодӣ дар асоси рушди маҷмуи илмию таълимӣ, 

технологияҳои иттилоотӣ, соҳаҳои технологияи баланд; 

- рушди иқтисодӣ дар асоси рушди саноати коркард; 

- рушди иқтисодӣ дар асоси рушди кишоварзӣ, истихроҷи дигар 

сарватҳои табиӣ ва ғайра. 

Ҳангоми таҳлили алтернативаҳо афзалиятҳо ва нуқсонҳои қарорҳои 

алтернативии стратегӣ, аз ҷумла муайян кардани равандҳои идорашаванда ва 

идоранашаванда барои кам кардани таъсири манфии муҳити зист ва таъмини 

интихоби алтернативӣ қобили қабул ва бехатар арзѐбӣ карда мешаванд. 

Дар марҳалаи њозираи тараќќиѐт бо мақсади баҳодиҳии таъсири 

техногенӣ ба муҳити зист маҷмуи муайяни нишондиҳандаҳо барои тавсифи 

самти таъсири муњити зист истифода мешавад, ки барои муайян кардани 

дараҷаи нобудшавии табиат пурра имкон намедиҳад. Ба чунин 

нишондиҳандаҳо дохил мешаванд: шиддатнокии технологӣ, имкониятҳои 

номутаносиб, камшавии элементҳои муҳити табиї ва ѓайра, ки њанӯз дар 

амал татбиқ наѐфтааст.  Пешниҳод менамоем, ки нишондиҳандаҳои арзѐбӣ ва 

ташхиси ҳолати бехатарии экологӣ бояд ба номгӯйи меъѐрҳое, ки барои ҳар 

як алтернативаи муайяншуда ҳисоб карда шудааст, бояд ба назар гирифта 

шавад. 

 Таҳияи асари рушди иҷтимоию иқтисодӣ, пеш аз ҳама, интихоби 

вариантҳо ва ба расмият даровардани самти стратегиро дар назар дорад. 

Вариантҳо метавонанд оптимистӣ, пессимистӣ ѐ ба ҳисоби миѐна (муқаррарӣ) 

бошанд, ки дар моделҳои мувофиқ инъикос меѐбанд. 

Моделҳо аз дидгоҳи назариявӣ имкон медиҳанд, ки технологияи 

идоракунии системаи тадқиқшавандаро аз нав барқарор карда, тағйироти 

минбаъдаи дар охирин рӯйдода пешгӯӣ карда шаванд. 
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Дар тадқиқоти моделсозӣ фикру мулоҳизаҳо ҳамчун аксуламали муҳити 

табиӣ ба назар гирифта мешаванд, яъне раванди идоранашавандае, ки ба 

биосистема, иқтисодиѐт ва одамон таъсири бозгашт дорад, ки тағйиротро 

фаъол мекунад, масалан сатҳи беморӣ ва фавт бо назардошти фикру 

мулоҳизаҳо пешгӯӣ карда мешавад. 

Аз дидгоҳи назарияи системаҳо, назорат кардани таъсири баръакси 

муҳити табиӣ имконпазир аст, аммо ин аз он сабаб душвор аст, ки зарурати 

ҷорӣ кардани функсияи назорати тағйирѐбии сарбории антропогенӣ (барои 

таъмини доимӣ ѐ камшавии он) душвор аст. Дар ин маврид аз ҷиҳати 

назариявӣ масъалаи интихоби нишондиҳандаҳое ба миѐн меояд, ки барои 

мониторинги вазъи тамоми системаи иқтисодиѐт, арзѐбии андозаи дахолати 

антропогении фаъолияти иқтисодӣ ба рушди системаҳои табиӣ ва муайян 

намудани таъсири (муносибатҳои) баръакс оид ба иқтисодиѐт имкон медиҳад. 

Дар тадқиқот ҳудуди тасвиби усулҳо ва коркардҳои моделӣ муайян 

шудаанд, ки барои он мувофиқи консепсияи рушди устувор се сенарияи 

назариявӣ таҳия шудааст: истеъмоли пессимистӣ, оптимистӣ ва муътадил. 

Ҳар яке аз сенарияҳо бо маҷмуи унсурҳои "тавсифӣ" ва "меъѐрӣ" 

муаррифӣ карда мешаванд. Мундариҷа ва хусусиятҳои сенарияҳо метавон 

дар нуктаҳои асосии зерин ҷамъбаст кард: 

„ сенарияи пессимистӣ пурзӯр шудани тамоилҳои нобаробарии 

иҷтимоию иқтисодиро бо суръати мусбати афзоиши ММД дар назар дорад. 

Дар баробари ин,  дар ин ҳолат дараҷаи зиндагонии баъзе гуруҳҳои иҷтимоӣ 

паст аст, баъзе гуруҳҳо бошад, аз ҳад баланд аст ва ба масъалаҳои экологӣ 

таваҷҷуҳи хоса вуҷуд надорад. 

Аммо аксарияти аҳолӣ аз рӯйи қоидаҳои «ҷамъияти истеъмоли оммавӣ» 

зиндагӣ мекунад, ки ба он тамоюлҳои беназорат, оид ба кам шудани 

сарватҳои табиӣ ва бад шудани сифати муҳити табиӣ хос аст; 

- сенарияи оптимистӣ ѐ афзоиши назарраси ММД, тағйирнопазирии 

вазъи иҷтимоию иқтисодӣ ва ѐ афзоиш ва беҳтаршавии мусбати ҳамаи 

нишондиҳандаҳоеро, ки сифати ҳаѐт ва муҳити табииро тавсиф мекунанд, дар 
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назар дорад. Дар доираи ин вариант, истеъмоли инфиродӣ муътадил буда, 

суръати пасти афзоиши истеъмолро (ѐ афзоиш надоштани онро) дар назар 

дорад, то сифати муҳити зист дар доираи ҳамбастагии иҷтимоӣ нигоҳ дошта 

шавад. Сиѐсати экологие, ки дар доираи ин вариант амалӣ карда мешавад, 

сармоягузории зиѐдро талаб мекунад, ҳатто агар ҳадафҳои он аз нав 

самтгирӣ шаванд ва аз рафъи фаъолияти аз ҷиҳати экологӣ зараровар иборат 

набошанд; 

- сенарияи сеюм («истеъмоли муътадил») аз дидгоҳи назариявӣ сенарияи 

хаѐлӣ (утопия) аст, зеро он ба пешгӯии меъѐрии рушди ҷомеа ва қаламрав 

асос ѐфтааст. Сенария ба фарзияе асос ѐфтааст, ки пешрафти илмию техникӣ 

маҳдудиятҳои экологии ба тараққиѐти иқтисодиѐт гузошташударо суст карда, 

афзоиши доимии истеъмолро имконпазир мегардонад. Утопизм аз он иборат 

аст, ки барои рушди технологии ҷомеа шароит ва роҳҳои ҳалли назариявии 

техникӣ-иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ мавҷуданд, ки барои татбиқи он 

заминаҳои объективӣ ба вуҷуд меоранд. 

Равшан аст, ки ду сенарияи аввали баррасишаванда ба меъѐрҳои 

устуворӣ ҷавобгӯ нестанд, сенарияи утопӣ бошад, инъикоси рушди устувор 

мебошад, ки шартҳои асосии ноил шудан ба онҳо такмили технология ва 

афзоиши минбаъдаи ҳосилнокии истеҳсолоти ҷамъиятӣ мебошад ва дар он 

кам шудани ифлосшавии муҳити атроф мушохида мешавад. 

Азбаски вилояти Суғд як қаламрави навъи захиравӣ буда, дорои самти 

ашѐи хом ва иқтидори пасти азхудкунӣ мебошад, соҳаҳои инфрасохторӣ ба 

таври бояду шояд ҳоло пурра ривоҷ наѐфтааст, рушди он дар доираи 

сенарияи пессимистӣ, яъне таъмини суръати мусбати афзоиши маҷмуи 

маҳсулоти минтақавӣ бо барзиѐд истифодабарии захираҳои табиӣ ва таъсири 

зиѐд ба ифлосшавии муҳити зист ташаккул ѐфтааст. Аз ин рӯ, вазъи экологии 

минтақа бо тамоюлоти коҳиш додани захираи сармояи табиӣ, 

ғайрисамаранок азхудкунии муҳити зист ва афзоиши шаклҳои аз ҷиҳати 

экологӣ хатарноки идоракунии табиат тавсиф карда мешавад. Дар натиҷа 

камшавии захираҳои сармояи табиӣ вазъи экологии минтақаро муташанниҷ 
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мегардонад, ки ин дар истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ, бад шудани вазъи 

экологии минтақа зуҳур мекунад. Аз ин ҷост, ки ба принсипҳои «истеъмоли 

муътадил» гузашта, ҳифзи муҳити зист, самаранок истифода бурдани сарватхои 

табиии минтакаро таъмин кардан лозим меояд. Ин ҳолат имкон медиҳад, ки 

истеъмолот мунтазам афзоиш ѐбад ва барои тараққиѐти аз ҷиҳати экологӣ 

бехатари минтақа ба шароит бештар мувофиқ бошад.  

Марҳилаи интихоб ва ба расмият даровардани стратегия ҳамчун асос 

барои банақшагирии дарозмуддат ва барномавӣ-мақсаднок, таҳияи 

нақшаҳои чорабиниҳо оид ба фаъолияти ташкилотҳои марбут ба амнияти 

экологӣ хизмат мекунад. Натиҷаҳои ташхиси бадастомада барои ҳар як 

алтернативаи муайяншуда дар арзѐбии минтақаи интихобшудаи рушди ҳудуд 

ва аҳамияти вазъиятҳои мушкили экологӣ, ки ба ҳолати бехатари экологии 

минтақа таъсир мерасонанд, муайян карда мешаванд. 

Марҳилаи ниҳоии механизми идоракунии вазъи экологӣ марҳилаи 

татбиқи стратегияи интихобшуда мебошад, ки он аз блокҳо иборат аст: 

таъминоти ташкилӣ, меъѐрӣ, ҳавасмандгардонии иқтисодӣ, ташаккули сиѐсат 

оид ба рушди иқтисодии аз ҷиҳати экологӣ бехатари минтақа, арзѐбии 

имкониятҳо ва манбаъҳои сармоягузорӣ. 

Механизми амалисозии самти стратегӣ интихобшуда метавонад, аз 

натиҷаҳои ташхис барои қабули қарорҳои сармоягузорӣ ҳангоми интихоби 

навъи сиѐсати сармоягузорӣ дар марҳилаи арзѐбии имкониятҳои 

сармоягузории барномаҳо истифода барад.  

Ду марҳилаи аввал тасдиқ мекунад, ки механизми мавриди омӯзиш 

қарор гирифтани омили экологӣ ҳангоми интихоби дурнамои рушди минтақа 

арзѐбии вазъи экологӣ ҳудуди таҳқиқшавандаро талаб мекунад, ки он ба 

муносибати хароҷот, муайян кардани роҳи техногении тараққиѐт асос 

ѐфтааст. 

Дар айни замон равишҳои аз ҷониби умум қабулшуда тавсия дода 

намешаванд, ки омили вазъи экологии ҷорӣ ба таркиби ҷузъҳои рушд ба 

назар гирифта шаванд, зеро сатҳи афзоиши ҳудуди он, зичии фаъолияти 
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иқтисодии бо он алоқаманд ва сатҳи устувории экологӣ таносуби чаппа 

дорад. 

Эҳтимол ақидаи бартаридошта дар бораи он, ки афзоиши сарбории 

антропогенӣ, ки боиси ғайри самаранок  азхудкунии экосистемаҳои табиӣ 

мегардад, билохира мутаносибан хароҷоти таъмини неъмати экологӣ 

меафзояд, ба рушди иқтисодӣ монеаҳо пайдо менамояд. Дар амал ин 

муносибат оҳиста-оҳиста ба паст шудани нишондиҳандаҳои иқтисодӣ аз рӯйи 

андозаҳои муҳити зист гардида, боиси аз ҳад зиѐд гарон гардидани молҳои 

истеҳсолшудаи минтақа мегардад. 

Принсипҳои модели рушди устувор, ки ба ноил шудан ба мувозинати 

экологӣ нигаронида шудаанд, доимо дар ихтиѐри он буда, омили экология, 

инчунин ҳангоми банақшагирии фаъолияти иктисодии субъектњои бозор дар 

низоми иҷтимоию иќтисодиро ба назар мегиранд. 

Аммо дар амалия, банақшагирии стратегӣ ва барномавии мақсадноки 

иқтисодӣ то ҳол, мутаассифона, ба ҳалли проблемаҳои экологӣ суст 

нигаронида шудааст. Айни замон танҳо дар низоми мониторинг барои 

таъмини мазмуни максималии иттилоот ҳангоми қабули қарорҳои иқтисодӣ 

оид ба рушди ҳудудӣ (минтақавӣ) арзѐбии вазъи экологӣ истифода мешавад. 

Аз ин лиҳоз, лозим мешуморем, ки блоки экологӣ ба системаи таҳлили 

стратегӣ дар ҳалли проблемаи ҳамгироии қарорҳои экологӣ ва иҷтимоию 

иқтисодӣ ба барномаҳои миллӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои сатҳи стратегӣ, ки ба 

натиҷаҳои амалӣ дастрасӣ доранд, иқдоми пайваста мебошад. 

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки муаммои кор карда баромадани 

механизми идоракунии вазъи экологӣ дар ҳар як минтақа актуалӣ мемонад. 

Муҳимтарин марҳила ташхиси ҳолати экологӣ (дар асоси баҳодиҳии дараҷаи 

таъсири фаъолияти техногенӣ ба муҳити зист) мебошад, ки арзѐбии 

имкониятҳои татбиқи функсияи барқарорсозии табиатро дар шакли пулӣ 

инъикос намуда, шакли ғайрииқтисодии нишондиҳандаҳои интегралии 

рушдро дар бар мегирад. 
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Арзѐбии умумии сатҳи ҳолати экологӣ, он тавре ки дар боло зикр 

гардид, марҳилаи аввали эътирофи вазъияти оқибатҳои муайяншудаи 

иҷтимоию иқтисодӣ барои ҳар як алтернатива буда, инчунин ҳангоми 

арзѐбии таъсири қарорҳои стратегии алтернативӣ бо арзѐбии таъсири омили 

экологӣ ба саломатии аҳолӣ зич алоқаманд аст. Ин масъала, ки инъикоси 

худро дар ҳуҷҷатҳои зинаи стратегӣ тақозо мекунад, то ҳол яке аз масъалаҳои 

ҳалношаванда боқӣ мемонад, бо санадҳои дахлдор ба таври меъѐрӣ ҳал 

нашудааст ва бо иттилоот таъмин карда нашудааст. Бинобар ин минбаъд дар 

коркарди барномаҳои миѐнамуддат, кӯтоҳмуддат ва ҳам дарозмуддат 

таъсири ҳар як чораҳои қабулгардида ба муҳити зист, ҳамзамон ҳалли 

муаммоҳои экологӣ бояд авлавият дошта бошад. 

 

2.2. Принсипҳои ташаккули фаъолият оид ба ҳифзи табиат ва танзими он 

дар шароити иқтисодиѐти бозор 

 

Нишондиҳандаҳои вазъи экологӣ дар ҳолати объективӣ инъикос 

гардидан барои коркарди самтҳои самаранок, таъмин намудани рушди 

устувори минтақа мусоидат хоҳад кард. Чунин равия барои тамоми 

сохторҳои идоракунӣ (сатҳи макро ва мезо) дар пешгӯии рушди иҷтимоию 

иқтисодӣ, таҳияи чораҳо оид ба пешгирии оқибатҳои эҳтимолии экологӣ, 

татбиқи қарорҳои стратегии пешбинишуда, ки барои онҳо қобили қабул 

мебошад, аҳамияти бузург дорад. Зеро, дар ташхиси муқоисавии ҳудудҳо аз 

рӯйи ҳолати экологӣ, самтҳои танзими давлатӣ, муҳитӣ хоҳад гардид. 

Таҷдиди корҳои тадқиқотӣ дар даҳсолаи охир дар доираи ин мавзуъ, 

ташхиси таъсири вазъи экологӣ ба фаъолияти сармоягузорӣ ва ҷолибияти 

минтақа, рақобатпазирии он ва ғайра аз ташкили низоми нишондиҳандаҳои 

меъѐрӣ гувоҳӣ медиҳад. 

Равиши методологӣ барои арзѐбӣ ва ташхиси ҳолати экологӣ дар асоси 

меъѐрҳои бехатарӣ бо эътирофи хосиятҳои системавӣ, ба монанди қобилияти 

рушди худ ва қобилияти муқовимат ба омилҳои харобиовар, ҳамчун 

хусусиятҳои асосии ташаккули рушди устувори бехатари минтақа вобаста 
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аст. Бинобар ин, идораи вазъи экологии минтақа бо назардошти принсипи 

амният, бояд дар сохтори ташкилии худ блоки ташхиси вазъи экологиро дар 

бар гирад. 

Дар ҷараѐни гузориши корҳои ташхисӣ шарти зарурӣ ба назар 

гирифтани таъсири вазъияти экологӣ ба бехатарии соҳаҳои муҳимтарини 

ҳаѐт мебошад. Дар асоси ин равиш, корбарӣ баҳри пешгирӣ, таъсири вазъи 

экологии минтақа бо инобат гирифтани сатҳи бехатарии соҳаҳое, ки дар 

асоси «соҳаҳои фаъолияти инсон» муайян карда шудаанд, диққати махсус 

дода мешавад. 

Дар ҷараѐни арзѐбӣ гуруҳбандӣ намудан низоми омилҳо ва 

нишондиҳандаҳоеро дарбар мегирад, ки вазъи экологиро тавсиф ва баҳо 

медиҳанд. Дар таснифот ҳамаи омилҳо ба се сатҳ ҷудо карда мешаванд 

(ҷадвали 2.2.1).  

Дараҷаи якум омилҳои табиӣ ва пешакӣ муайяншудаи истеҳсолӣ, 

шароитҳои таърихан муқарраршуда ва макони зистро дарбар мегирад. Сатҳи 

дуюмро омилҳое ташкил медиҳанд, ки шароити додашуда, муҳити атрофро 

ошкор мекунанд, инчунин сифат ва самаранокиро тавсиф мекунанд. Дараҷаи 

сеюмро омилҳое ташкил медоданд, ки динамикаи инкишофи омилҳои 

пештараро муайян мекунанд. 

Ҷадвали 2.2.1. - Омилҳои ҳолати экологӣ-иқтисодии минтақа 
 

Дараҷаи 1-ум. Омилҳои аввалие, ки ҳолати экологии минтақаро инъикос менамояд 

 
Мундариҷаи омилҳо Омилҳои ба муҳити зист алоқаманд 

Омилҳои табиӣ ва истеҳсолӣ, ки рушди 

экологии минтақаро муайян мекунанд 

 

Шароити таърихан муқарраргардидаи 

зиндагӣ, муҳити иҷтимоӣ-фарҳангӣ, 

муҳити инноватсия ва сармоягузорӣ 

 Нишондиҳандаҳо Иқтидори экологӣ, иқтидори 

техникӣ, сарбории умумии 

техногенӣ, иқтидори 

захираҳои табиӣ, иқтидори 

иқтисодӣ 

Иқтидори фарҳангию маърифатӣ, 

инфрасохтори иҷтимоӣ, иқтидори 

сармоягузориву молиявӣ, муҳити ҳуқуқӣ 

ва ғайра. 

Дараҷаи 2-юм. Омилҳое, ки аз омилҳои дараҷаи аввал бармеоянд 

 
Омилҳое, ки вазъияти муҳити зист, иқтидори 

иқтисодӣ 

 

Омилҳое, ки сифат ва самаранокии 

инфрасохторро муайян мекунанд 
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Идомаи ҷадвал2.2.1. 

Дараҷаи таъсири 

техногенӣ 

 

Дараҷаи 

фаъолнокии 

хоҷагӣ 

Таъмин

оти 

базаи 

ҳуқуқӣ 

Самаранокии 

структураҳои 

маъмурӣ 

Дараҷаи таркиби 

истеҳсолӣ ва муҳандисӣ 

Дараҷаи таркиби 

нақлиѐтиву 

коммуникатсионӣ 

Мавҷудият

и 

механизми 

танзими 

фазоӣ 

сармоягузо

рӣ 

 

Инкишофи инфрасохтори 

иҷтимоӣ, дараҷаи таъсири 

анъанахо, тарзи зиндагӣ 

 

 Нишондиҳандаҳо Ҳиссаи маҳсулоти саноатии корхонаҳо † 

истифодабарандагони табиат дар ҳаҷми 

умумии ММД-и ҳудуд, нишондиҳандаҳои 

сохтори маҳсулотбарорӣ; ҳиссаи фондҳои 

асосии истеҳсолӣ барои мақсадҳои экологӣ 

дар ҳаҷми умумии фондҳои истеҳсолӣ; 

дараҷаи таъсири техногенӣ ба унсурҳои 

асосии муҳити зист; дараҷаи касалии 

аҳолие, ки дар территорияҳои аз ҷиҳати 

экологӣ номусоид зиндагӣ мекунанд ва 

ғайра. 

 

Дараҷаи маблағгузории 

буҷҷети; тадбирҳои 

муҳофизати табиат;  

инкишофи инфрасохтори 

нигаҳдории тандурустӣ, 

маориф, хоҷагии 

манзилию коммуналӣ; 

давомнокии умри аҳолӣ, 

дараҷаи таъминоти 

манзилӣ. 

 
Дараҷаи 3-юм. Омилҳои динамикаи инкишофи омилҳои дараҷаи дуюм 

 Омилҳое, ки динамикаи омилҳои дараҷаи дуюмро муайян мекунанд  

(ҳолат ва муҳити зист) 

 Нишондиҳандаҳо Суръати афзоиши истеъмоли маъданҳои 

фоиданок ба мақсадҳои истеҳсолӣ; 

таносуби суръати истеҳсоли соҳаҳои 

саноати истихроҷ ва ҳаҷми маҳсулоти 

саноат; суръати афзоиши партовҳо, 

партовҳо; суръати афзоиши беморӣ аз 

сабаби омили экологӣ, динамикаи 

индексҳои пешбарии нархҳои сарватҳои 

зеризаминӣ ва молҳои истеъмоли халқ ва 

ғайра. 

 

Дараҷаи сармоягузории 

иҷтимоию демографӣ; 

таносуби таваллуд ва 

фавтидагон ба 100 нафар 

шахсон; таносуби 

афзоиши хароҷоти аҳолӣ 

барои табобат дар 

ҳудудҳои аз ҷиҳати 

экологӣ номусоиди 

афзоиши даромад ва ғ. 

 

 

Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Таснифоти гузаронидашуда (ҷадвали 2.2.1) аз рӯйи иерархияи омилҳо 

имкон медиҳад, ки як қатор нишондиҳандаҳое, ки вазъи экологиро муайян 

мекунанд, инчунин нишондиҳандаҳое, ки динамикаи тағйирѐбии онҳоро 

тавсиф мекунанд, муқаррар карда шаванд. Илова бар он, таснифот 

нишондодҳоро ба умумӣ ва мушаххас ҷудо мекунад, гарчанде ки сатҳҳои 

баҳодиҳии умумӣ аз сабаби ҷамъбасти васеи ҳам андозаҳои экологӣ ва ҳам 

иқтисодӣ тахминӣ мебошанд. 

Таҳлили сабабҳои таҳдидҳо ва оқибатҳое, ки боиси ташаккули 

матритсаи таъсири мутақобилаи намудҳои бехатарӣ гардид, имкон дод, ки 
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таъсири вазъи экологӣ ба иқтисодиѐт дар самти арзѐбии миқдории эҳтимолӣ 

хулоса бароварда шавад. Омӯзиши минбаъдаи масъала ҷудо намудани 

самтҳои афзалиятноки таъмини ҳаѐт ва намудҳои дахлдори амниятро тақозо 

мекард (ҷадвали 2.2.2). 

 

Ҷадвали 2.2.2. - Рӯйхати нишондиҳандаҳое, ки вазъи амниятро дар соҳаҳои 

асосии ҳаѐт тавсиф мекунанд 
 

Намудҳои 
амният 

Нишондиҳандаҳои ҳолати бехатарӣ дар соҳаҳои ҳаѐт 

 

1 2 

Амнияти 
иқттисодӣ 

Ҳаҷми ММД ба ҳар сари аҳолӣ аз сатҳи миѐнаи ҷаҳонӣ 

 
 

Дараҷаи таназзули истеҳсолоти саноат 

 
 

Ҳиссаи маҳсулоти корхонаҳо-истифодабарандагони захираҳои табиӣ дар 

ҳаҷми умумии ММД 

 
 

Таносуби суръати истеҳсоли соҳаҳои истихроҷ ва ҳаҷми истеҳсоли саноат 

 
 

Таносуби суръати афзоиши индекси нархҳои сарватҳои зеризаминӣ ва 

молҳои истеъмолии халқ 

 
 

Дараҷаи моддӣ ва энергетикии ММД нисбат ба кишварҳои G7 

 
 

Тағйирѐбии хароҷоти ҷорӣ ба 1 сомонӣ маҳсулоти бозорӣ 

Амнияти 
истеҳсолӣ 

Таносуби афзоиши захираҳои канданиҳои фоиданок ба ҳаҷми 

бозхаридани захираҳо 

 
 

Фондҳои асосии истеҳсолӣ барои мақсадҳои экологӣ 

 
 

Суръати афзоиши истеъмоли об ва сарватҳои зеризаминӣ ба мақсадҳои 

истеҳсолӣ 

 
 

Нишондиҳандаҳои динамикаи шиддатнокии партовҳои истеҳсолот 

 
 

Мутобиқати маҳсулоти ватанӣ бо стандартҳои муҳити зисти ҷаҳонӣ 

Амнияти 
сатҳи 

иҷтимоӣ 
 
 

Нишондиҳандаҳои динамикаи даромадҳои пулии аҳолӣ 

Суръати афзоиши хароҷоти аҳолӣ барои муолиҷа дар ҳудудҳои аз нигоҳи 

экологӣ номусоид дар ҳаҷми умумии хароҷот барои ин мақсадҳо дар 

минтақаҳо 

 
 

Ҳиссаи озуқаворие, ки тавассути воридот ба даст меояд 

 
 

Суръати афзоиши аҳолӣ дар минтақаҳои аз ҷиҳати экологӣ осебпазир 

 
 

Мутобиқати сифати оби нӯшокӣ 
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Идомаи ҷадвали 2.2.2. 

 
 
 

Амнияти 
илмӣ-

техникӣ 
 
 
 
 

Мутобиқати сифати ғизо ба меъѐрҳои санитарию гигиенӣ 

Сатҳи фавт аз омилҳои муҳити зист (дар шумораи умумии фавт) 

Сатҳи таваллуд дар минтақаҳои аз ҷиҳати экологӣ номусоид ва ғайра. 

Шумораи корхонаҳои инноватсионии фаъол дар саноати истихроҷ 
нисбат ба тамоми соҳаҳо 

Ҳиссаи хароҷот дар ҳаҷми умумии хароҷот барои тадқикоти илмию 
техникӣ 
Таносуби арзиши таҷҳизоти аз ҷиҳати экологӣ тоза, технология ба 
арзиши умумии маҳсулоти илмӣ-техникӣ 

Амнияти 
молиявӣ ва 

сармоягузор
ӣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суръати афзоиши маблағгузорӣ ба фондҳои асосӣ 

Суръати афзоиши сармоягузорӣ ба тадқиқоти ҷӯстуҷӯӣ 

Ҳиссаи сармоягузориҳои экологӣ дар ҳаҷми умумии сармоягузориҳо 

Ҳиссаи сармоягузориҳо ба лоиҳаҳои сарфаи энергия ва захираҳо дар 
ҳаҷми умумии сармоягузорӣ 

Ҳиссаи маблағҳои буҷетӣ ва ғайрибуҷетӣ, ки барои маблағгузории 
лоиҳаҳои экологӣ ва ғ. 

Хароҷоти сармоягузорӣ барои ҳифзи муҳити зист дар ММД 

 
Амнияти 
экологӣ 

 
 
 
 
 
 

Даромади умумӣ аз пардохтҳои экологӣ ҳамчун фоизи ММД 

Суръати афзоиши партовҳо 

Суръати афзоиши ҳаҷми мушаххаси партовҳо, партовҳо ба ҳисоби ҳаҷми 
маҳсулоти саноатӣ 

Дараҷаи таъсири техногенӣ ба унсурҳои асосии низоми ҳифзи муҳити 
зист (шиддатнокии истифода, нишондиҳандаҳои тағйирѐбии ҳолат) 

Ҳиссаи заминҳои бекорхобида дар муомилоти кишоварзӣ 

Талафоти экологӣ дар % ММД 

Кам кардани масоҳати биотсенозҳо, ҷангалҳо ва ғайра. 
 

Сарчашма: таҳияи муаллиф 

 

Ба ин рӯйхат экологӣ, саноатӣ, иқтисодӣ, илмию техникӣ, иҷтимоӣ, 

молиявӣ ва сармоягузорӣ шомил буданд. 

Ҳамаи самтҳои афзалиятноки қайдшуда низоми нишондиҳандаҳои 

худро доранд, ки ҳолат ва сатҳи амниятро муайян мекунанд (ҷадвали 2.2.2). 

Бо вуҷуди ин, дар арзѐбии ҳолати кунунии ҳолати экологӣ нишондиҳандаҳое 

баррасӣ шуданд, ки шиддатнокии истисмори муҳити зист, тағйирѐбии 

сифатии муҳити табиию иқтисодиро тавсиф мекунанд.  

Дар асоси таҳлили нишондиҳандаи дар боло қайдгардида, вазъияти 

ҳолати экологиро арзѐбӣ намудан мумкин аст. Зеро онҳо ҳолати бехатарии 

минтаќаҳои муайяншударо тавсиф мекунанд, (ҷадвали 2.2.2) ва барои 
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интихоби чораҳои афзалиятнок имкон медиҳад. Нишондиҳандаҳои 

интихобшуда ҳамчун маҷмуавӣ мебошад, ки барои тавсифи вазъи экологии 

минтақа ва арзѐбии сатҳи амният дар соҳаҳои муҳимтарин хизмат мекунанд. 

Ба ақидаи мо, дар оянда ба таҳияи низоми нишондиҳандаҳое, ки қисман 

вазъи кунунии экологиро муайян мекунанд, идома дода шавад. Барои муайян 

кардани нишондиҳандаҳои маҷмуавӣ, ки барои арзѐбии ҷанбаҳои муайяни 

соҳаи бехатарии ҳаѐт истифода мешаванд, зарур аст, ки ҷадвали омехта 

ташкил карда шавад, ки имкон медиҳад рӯйхати пуриқтидортарин 

нишондиҳандаҳо барои таъмини вазъи кунунии экологӣ истифода гардад. 

Дар раванди ташаккули модели ассотсиативии матритса ҳангоми 

асосноккунии омилҳои ба ҳолати экологӣ таъсиркунанда аломати 

“хусусиятҳои асосӣ” истифода шудааст, яъне онҳое, ки барои ҳолати амнияти 

низом масъуланд: қобилияти худтанзимкунӣ. инкишоф ва қобилияти 

муқовимат ба омилҳои ноустуворкунанда доранд. Илова бар ин, як ҳолати 

муҳиме ба назар гирифта шуд, ки баҳодиҳии ҳолати экологӣ, бояд пеш аз 

ҳама, ба ҳадафҳои муайян кардани дурнамои рушди устувори иқтисодӣ 

хизмат кунад. 

Тибқи равиши методологӣ хусусиятҳои миқдорӣ, ки иқтидори мавҷудаи 

афзоишро арзѐбӣ мекунанд ва қобилияти низомиро барои муқовимат нисбат 

ба омилҳои харобкунанда муайян кунонида, таҳлил карда шавад. Ҳамин 

тариқ, объекти таҳқиқот аз ҳад зиѐд нишондиҳандаро дарбар гирифт, ки дар 

ҷараѐни тадқиқот аз рӯйи дараҷаи таъсири онҳо ба омили ҳосилкунанда 

ҷойгир карда шудаанд. 

Барои муайян кардани дараҷаи таъсири ѐздаҳ нишондиҳандаи 

интихобшуда ба натиҷаи интизорӣ дар илми иқтисодиѐт услуби иқтисодиѐти 

математикӣ истифода бурда мешавад. 

Нишондиҳанда дар асоси усули назарияи регрессионӣ сохта шудааст, аз 

ин рӯ, новобаста аз таъсир ба ҳолати экологӣ ба ҳаѐти ҷомеа баррасӣ хоҳад 

шуд. Нишондиҳандаҳои курсив барои арзѐбии аҳамияти таъсир ба ҳолати 

экологии минтақа интихобшударо нишон медиҳанд. 
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Дар натиҷа, арзѐбии ҷамъбастии вазъи экологӣ ҳамчун хусусияти 

миқдорӣ (S) ташаккул ѐфт, ки ҳолати бехатариро дар дигар соҳаҳо нишон 

медиҳад: 

S=f (Se,Si, Se, I, C),          (2.1) 

дар ин ҷо    Se ‟ амнияти иқтисодӣ; 

Si - амнияти истеҳсолӣ; 

S  -  амнияти экологӣ; 

I, С -  амнияти сармоягузорӣ ва иҷтимоӣ. 

 Нишондиҳандаҳои асосие, ки ҳолати экологиро тавсиф медиҳанд, аз 

зеринҳо иборат аст: 

 - ба ҳаво баровардани партовҳои сектори саноатӣ, алалхусус саноати 

маъдани куҳӣ; 

 - ҳаҷми моддаҳои ифлоскунанда дар шаҳру ноҳияҳои вилоят; 

 - арзиши фондҳои асосии сарфакунандаи захираҳои табиї; 

 - хароҷоти ҳифзи муҳити зист ба ҳаҷми воҳиди маҳсулоти саноатӣ; 

        -  сатҳи беморӣ аз омилҳои муҳити зист. 

Бо дарназардошти он, ки тақрибан барои ҳамаи нишондиҳандаҳои 

интихобшуда, арзишҳои қобили қабул (миѐнаи соҳавӣ ѐ стандартии 

тавсияшаванда) муқаррар карда шудаанд ва/ѐ аллакай дастрасанд, ки ба 

ҳолати устувории соҳаҳои фаъолияти баррасишаванда мувофиқат мекунанд, 

зеринҳоро баѐн карда метавонад: робитаи вазъияти экологӣ бо соҳаҳои 

муҳимтарини фаъолияти ҳаѐт имкон медиҳад, ки доираи арзишҳои 

эътиборнок, ки бо нишондиҳандаҳои хусусӣ ва ҷамъбастӣ ифода ѐфтаанд, 

ташаккул дода шавад. Нишондиҳандаи хусусӣ баҳодиҳии ҳолати мушаххасро 

медиҳад ва нишондиҳандаи ҷамъбастӣ баҳодиҳии ҳолати умумиро медиҳад. 

Арзѐбии ҷамъбастӣ ҳамчун аҳамияти экологӣ тавсиф карда мешавад, аз 

ҷиҳати пуррагии иттилоот ба қадри кофӣ қобилиятнок аст, давраи фарогирии 

як сол (ѐ ним сол) дорад, иерархӣ ба сатҳи минтақа дахл дорад, яъне ба 

формати намоиши пешниҳодшуда мувофиқат мекунад. Низоми қабули қарор, 

ҳангоми қабули қарорҳои иқтисодӣ, дар сатҳҳои гуногуни банақшагирӣ 
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татбиқ шуда, як унсури механизми идоракунии рушди экологии минтақа 

гардад. 

Муносибатҳо дар соҳаи ҳифз, барқарорсозӣ ва ҳифзи муҳити зист, 

истифода ва такрористеҳсоли захираҳои табиӣ ҳангоми интиқоли фаъолияти 

хоҷагидорӣ ва хоҷагӣ оид ба истифодаи захираҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити 

зист дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар навбати аввал ‟ Қонуни  

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи муҳити зист” аз  2 августи соли 2021 

№760 мебошад (минбаъд ‟ Қонун). 

Ба андешидани чораҳои пешгирикунанда ҷиҳати пешгирии таъсири 

манфӣ ба муҳити зист нигаронида шудааст. Масъулият ва љаримаи маъмурӣ 

барои вайрон кардани меъѐрҳои партовҳои экологӣ пурзӯр карда шуд. Дар 

Қонуни амалкунанда принсипи «ифлоскунанда пардохт мекунад ва ислоҳ 

мекунад» ва инчунин гирифтани иҷозатномаи маҷмуии экологиро барои 

корхонаҳои нав ба истифода додашуда ҷорӣ мекунад. Ғайр аз ин ба 

механизмҳои кам кардани партовҳо диққати махсус дода мешавад. Ба 

мақсаднок харҷ кардани маблағҳои буҷет барои тадбирҳои муҳофизати 

табиат диққати махсус дода мешавад. Қонун иерархияи партовҳоро пешбинӣ 

мекунад, ки ба идоракунии марҳилавии партовҳо нигаронида шудааст. 

Таснифи партовҳо бо феҳристи партовҳои аврупоӣ мутобиқ карда шудааст ва 

рӯйхати партовҳои ҳам хатарнок ва ҳам бехатарро дар бар мегирад. Муҷозот 

барои буридани ғайриқонунии дарахтон сахттар шуд. 

Бо қабули Қонун ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҷиноятӣ, 

Кодекси ҷангал, Кодекси об, Кодекси замин ва Кодекси андоз, инчунин 

қонунҳо дар бораи иҷозатномаҳо ва огоҳиномаҳо, ҳифзи шаҳрвандӣ, 

идоракунии давлатӣ, тараққиѐти комплекси агросаноатӣ ва қишлоқ, оид ба 

суғуртаи хатмии экологӣ. Барои операторони иншооти нав, ки бо роҳи ҷорӣ 

намудани технологияҳои беҳтарини мавҷуда иҷозатномаи комплексии 

экологӣ гирифтаанд, барои озод кардан аз пардохтҳо барои партовҳо 

тағйироти дахлдор пешниҳод карда мешаванд. Барои корхонаҳои 

амалкунанда барои озод шудан аз пардохти партовҳо бояд барномаи баланд 
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бардоштани самаранокии муҳити зист ва ҷорӣ намудани технологияҳои 

беҳтарини мавҷуда таҳия ва амалӣ карда шавад. 

Замин, қаъри замин, обҳои рӯйизаминӣ ва зеризаминӣ бояд аз 

нобудшавӣ, таназзул, осеб, ифлосшавӣ ва дигар таъсироти зараровар 

муҳофизат карда шаванд; ҳавои атмосфера; ҷангал ва дигар наботот; олами 

ҳайвонот, генофонди организмҳои зинда; низомҳои табиии экологӣ, иқлим ва 

қабати озони Замин. Ҳудудҳои табиии махсусан ҳифзшаванда ва объектҳои 

фонди мамнуъгоҳҳои табиии давлатӣ таҳти ҳимояи махсус қарор доранд. 

Танзими давлатиро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва идоракуниро дар 

соҳаи истифодаи захираҳои табиӣ фарқ кардан лозим аст. 

Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон воситаҳои танзими давлатӣ 

дар соҳаи ҳифзи муҳити зист инҳоянд: 

- иҷозатномадиҳӣ ба фаъолият дар соҳаи ҳифзи муҳити зист; 

- танзими экологӣ; 

- танзими техникӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист; 

- арзѐбии экологӣ; 

- экспертизаи давлатии экологӣ; 

- иҷозатномаҳо ва эъломияҳо оид ба таъсири муҳити зист; 

- мониторинги муҳити зист ва захираҳои табиӣ; 

- назорати давлатии экологӣ; 

- тартиби огоҳонидани ҷамъоварӣ, ҷудо кардан ва (ѐ) интиқоли 

партовҳо; 

- воситаҳои танзими давлатӣ дар соҳаи партовҳо ва хориҷ кардани 

газҳои гулхонаӣ. 

Мақоми ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи муҳити 

зист сиѐсати ягонаи давлатии экологиро тавассути: 

- таҳия ва тасдиқи санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити 

зист дар ҳолатҳои пешбининамудаи Қонун; 



96 

- дар доираи салоҳияти худ ҳамоҳангсозии фаъолияти маҳомоти 

иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатиро дар соҳаи фаъолияти 

онҳо дар соҳаи ҳифзи муҳити зист; 

- иҷозатномадиҳӣ ба фаъолият дар соҳаи ҳифзи муҳити зист; 

- додани иҷозати экологӣ дар доираи салоҳияти худ, ки Қонун 

муқаррар кардааст; 

- гирифтани огоҳинома дар бораи оғоз ѐ қатъи фаъолияти соҳибкорӣ 

дар ҳолатҳои пешбининамудаи Қонун; 

- гузаронидани экспертизаи давлатии экологӣ дар доираи салоҳияти 

худ, ки Қонун муқаррар кардааст; 

- амалӣ намудани назорати давлатии экологӣ; 

- тартиб додан ва ташкили иҷрои тадбирҳои муҳофизати муҳити зист 

дар сатҳи минтақаҳо; 

- татбиқи танзими давлатӣ дар соҳаи партовҳо ва хориҷшавии газҳои 

гулхонаӣ; 

- татбиқи танзими давлатӣ дар соҳаи ҳифзи қабати озони Замин; 

- ҳамоҳангсозии нақшаҳои чорабиниҳо оид ба ҳифзи муҳити зисти 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳрҳои дорои 

аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва пойтахт; 

- амалӣ намудани ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити 

зист; 

- иҷрои дигар вазифаҳое, ки Қонун, дигар қонунҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, санадҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиммаи онҳо гузоштаанд, ба роҳ мемонад. 

Қонун салоҳияти мақомоти давлатиро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист 

равшан маҳдуд мекунад. Дар айни замон мақоми ваколатдор дар соҳаи ҳифзи 

муҳити зист Комитети экология, геология ва захираҳои табиии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад, ки ба он шуъбаҳои зерин дохил мешаванд: Кумитаи 

танзим ва назорати муҳити зист, Кумитаи геология, Кумитаи хоҷагии ҷангал, 

Кумита оид ба хоҷагии моҳидорӣ, Комитети оид ба захираҳои об. 
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Дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, ҳифз, такрористеҳсол ва истифодаи 

захираҳои табии инчунин мақомоти махсуси ваколатдори давлати 

мавҷуданд, ки салоҳияти онхо тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муқаррар карда шудааст. 

Айни замон фаъолияти хоҷагидорӣ ва дигар фаъолиятҳое, ки ба онҳо 

арзѐбии таъсири муҳити зист гузаронида мешавад, аз рӯйи аҳамият ва 

мукаммалии баҳодиҳӣ ба 4 категория ‟ I, II, III, IV ҷудо мешаванд. 

Ба категорияи I объектҳое дохил мешаванд, ки ба муҳити зист таъсири 

манфии назаррас доранд. Ба категорияи II иншоотҳое дохил мешаванд, ки ба 

муҳити зист таъсири мӯътадили манфӣ доранд. 

Ба категорияи III объектҳое дохил мешаванд, ки ба муҳити зист 

таъсири манфии ночиз доранд. 

Ба категорияи IV иншоотҳое дохил мешаванд, ки ба муҳити зист 

таъсири ҳадди ақали манфӣ доранд. 

Фаъолиятҳое, ки мутобиқи Қонун ба синфҳои хатарҳо тааллуқ надоранд 

ѐ ба меъѐрҳои дар он муқарраршуда ҷавобгӯ нестанд, ба объектҳои 

категорияи IV тасниф мешаванд. 

Фаъолияти шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар соҳаи лоиҳа ва танзими 

экологии категорияи I хоҷагидорӣ ва фаъолияти дигар дар асоси иҷозатнома 

барои иҷрои кор ва хизматрасонӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист амалӣ карда 

мешавад. 

Иҷозатномадиҳии фаъолият оид ба иҷрои корҳо ва хизматрасонӣ дар 

соҳаи ҳифзи муҳити зист аз ҷониби мақоми ваколатдор дар соҳаи ҳифзи 

муҳити зист мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷозат 

ва огоҳинома амалӣ карда мешавад. 

Барои муқаррар намудани меъѐрҳои консентратсияи иҷозатдодашуда 

мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи ҳифзи санитарию эпидемиологии 

аҳолӣ феҳристи моддаҳои кимиѐвӣ ва биологии эҳтимолан хатарнокро, ки 

истифодаи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ аст, пеш мебарад. 
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Давлат бо мақсади таъмини ҳифзи ҳавои атмосфера меъѐрҳои зерини 

таъсири иҷозати антропогенӣ ба ҳавои атмосфераро муқаррар менамояд: 

- меъѐрҳои партовҳои иҷозатдодашуда (стандарти экологӣ, ки дар 

иҷозатномаи экологӣ муқаррар карда мешавад ва ҳамчун массаи ниҳоии 

моддаи ифлоскунанда ѐ омехтаи моддаҳои ифлоскунанда, ки барои партов ба 

ҳавои атмосфера иҷозат дода шудааст (иҷозат дода шудааст) муайян карда 

мешавад; 

- стандартҳои технологии партовҳо. Партобҳо аз сӯхтори ногузири 

технологии гази хом дар сурати аз маълумоти ибтидоӣ, ки барои ҳисоб 

кардани партовҳо дар лоиҳаи стандартҳои партовҳои иҷозатдодашуда ва 

ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ истифода мешаванд, бо шарти риояи стандартҳои 

муқарраршудаи партовҳои иҷозатдодашуда ва стандартҳои технологӣ иҷозат 

дода мешавад; 

- стандартҳои таъсири физикии иҷозатдодашуда ба ҳавои атмосфера. 

Стандартҳои партовҳо барои манбаъҳои алоҳидаи статсионарӣ, ки ба 

объектҳои категорияҳои I ва II тааллуқ доранд, дар сатҳи на зиѐда аз: 

1) ҳангоми гузаронидани арзѐбии ҳатмии таъсир ба муҳити зист - 

қиматҳои лимити дахлдори партовҳо, ки дар хулоса аз рӯйи натиҷаҳои 

арзѐбии таъсир ба муҳити зист тибқи Кодекси экологӣ нишон дода шудаанд; 

2) ҳангоми санҷиши таъсири фаъолияти пешбинишаванда мутобиқи 

Қонун, ки дар натиҷаи он хулоса бароварда шудааст, ки зарурати баҳодиҳии 

ҳатмии таъсир ба муҳити зист вуҷуд надорад - арзишҳои мувофиқе, ки дар 

аризаи пешниҳодшуда нишон дода шудаанд; фаъолият мутобиқи Қонун. 

Барои объектҳое, ки нисбати онҳо иҷозатномаи комплексии экологӣ 

дода шудааст, барои манбаъҳои алоҳидаи статсионарӣ, ки ба объектҳои 

категорияҳои I ва II тааллуқ доранд, меъѐрҳои партовҳо муқаррар карда 

мешаванд, ки аз меъѐрҳои ҳадди ниҳоии партовҳои ифлоскунандаи маркерӣ 

вобаста ба истифодаи онҳо зиѐд нестанд. беҳтарин усулҳои мавҷуда, ки дар 

хулосаҳо аз ҷониби беҳтарин усулҳои мавҷуда оварда шудаанд. 
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Барои объектҳои категорияҳои III ва IV, инчунин барои манбаъҳои 

сайѐри партовҳои моддаҳои ифлоскунанда ба атмосфера меъѐрҳои партов 

муқаррар карда нашудаанд. 

Ба ҳавои атмосфера партофтани моддаҳое, ки дараҷаи хавфи онхо ба 

ҳаѐт ва (ѐ) саломатии одамон ва муҳити зист аз чихати илмй муқаррар карда 

нашудааст, манъ аст. 

Нигоҳдорӣ, безараргардонӣ, дафн ва сӯзонидани партовҳо, ки манбаи 

ифлосшавии ҳавои атмосфера шуда метавонанд, берун аз ҷойҳои махсус 

муҷаҳҳазшуда ва бе истифодаи иншоот, иншоот ва таҷҳизоти махсус, ки ба 

талаботи муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

муҳити зист ҷавобгӯ мебошанд, манъ аст. 

Арзѐбии таъсир ба муҳити зист ҳамчун раванди муайян кардан, 

омӯхтан, тавсиф кардан ва баҳо додан дар асоси таҳқиқоти мувофиқ, таъсири 

эҳтимолии назаррас ба муҳити зист ҳангоми амалисозии фаъолияти 

пешбинишуда, ки марҳилаҳои пешбининамудаи Қонунро дар бар мегирад, 

фаҳмида мешавад. Фаъолияти банақшагирифташуда дар Қонун фаъолияти 

банақшагирифтаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ вобаста ба сохтмон ва истифодаи 

минбаъдаи иншооти истеҳсолӣ ва дигар объектҳо бо дигар намудҳои дахолат 

ба муҳити зист, аз ҷумла тавассути амалиѐти истифодаи сарватҳои 

зеризаминӣ, инчунин тағйироти назаррас ба чунин фаъолиятҳо мебошад. 

Арзѐбии таъсири муҳити зист барои ҳама гуна намудҳои фаъолияти 

иқтисодӣ ва дигар, ки метавонанд ба муҳити зист ва саломатии аҳолӣ 

мустақим ѐ ғайримустақим таъсири манфӣ расонанд, ҳатмист. Бе баҳодиҳии 

таъсир ба муҳити зист тахия ва татбик намудани лоихаҳои фаъолияти хочаги 

ва дигар намуди фаъолият манъ аст. Натиҷаҳои арзѐбии таъсир қисми 

ҷудонашавандаи ҳуҷҷатҳои пеш аз банақшагирӣ, банақшагирӣ, пеш аз лоиҳа 

ва лоиҳа мебошанд. Фармоишгар (ташаббускор) ва таҳиягари лоиҳа 

вазифадоранд, ки натиҷаҳои арзѐбии таъсири экологиро ба инобат гиранд ва 

қабули чунин вариантро, ки ба муҳити зист ва саломатии инсон камтар зарар 

расонад, таъмин намоянд. 
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Экспертизаи экологӣ фаъолияти экспертӣ мебошад, ки барои муайян 

кардани мутобиқати ҳуҷҷатҳои барои экспертизаи экологӣ пешниҳодшуда ба 

талаботи қонунгузории экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади 

пешгирии оқибатҳои манфии назарраси эҳтимолии татбиқи чунин ҳуҷҷатҳо 

ба муҳити зист гузаронида мешавад. саломатии аҳолӣ ва муҳити зист, 

инчунин таъмини асосҳои экологии рушди устувори Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Қонун талаботро нисбати намудҳои зерини экспертизаи экологӣ 

муқаррар менамояд: 

1) экспертизаи давлатии экологӣ; 

2) экспертизаи ҷамъиятии экологӣ. 

Объектҳои зерини экспертизаи давлатии экологӣ бояд аз экспертизаи 

ҳатмии давлатии экологӣ гузаронида шаванд: 

1) ҳуҷҷатҳои лоиҳавии сохтмон ва (ѐ) истифодабарии объектҳои 

категорияҳои I ва II ва дигар ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ, ки дар Кодекси экологӣ 

барои гирифтани иҷозатномаҳои экологӣ пешбинӣ шудаанд; 

2) ҳуҷҷатҳои лоиҳавии сохтмон ва (ѐ) истифодабарии объектҳои 

категорияи III ва дигар ҳуҷҷатҳои лоиҳавии пешбининамудаи Кодекси 

экологӣ, ки ҳангоми таҳияи ҳисобот оид ба таъсири муҳити зист заруранд; 

3) лоиҳаҳои санадҳои меъѐрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 

ҷониби мақомоти марказии давлатӣ ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ таҳия шудаанд, ки татбиқи онҳо метавонад ба муҳити зист таъсири 

манфӣ расонад; 

4) лоиҳаҳои асосноккунии табиӣ-илмӣ ва техникӣ-иқтисодӣ оид ба 

ташкил ва васеъ намудани минтақаҳои табиии махсус муҳофизатшаванда, аз 

ҷумла нақшаҳои минтақабандии функсионалии онҳо ва нақшаҳои рушди 

инфрасохтори умумӣ, ба заминҳои эҳтиѐтӣ додани заминҳои минтақаҳои 

табиии махсус муҳофизатшаванда, барҳам додан ѐ кам кардани ҳудудҳо. 

мамнуъгоҳҳои давлатии аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ ва ҳудудҳои 

муҳофизати давлатии дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ, нақшаҳои идоракунии 

ташкилоти экологӣ, ки мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
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ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда» аз 26 декабри соли 2011 таҳти 

№788 таҳия шудаанд; 

5) маводи тадқиқоти ҳудудҳое, ки мансубияти ин ҳудудҳоро ба 

минтақаҳои офати экологӣ ѐ ҳолати фавқулоддаи экологӣ асоснок мекунанд; 

6) лоиҳаҳои фаъолияти иқтисодие, ки метавонанд ба муҳити зисти 

давлатҳои ҳамсоя таъсир расонанд ѐ барои татбиқи онҳо истифода бурдани 

объектҳои табиии бо давлатҳои ҳамсоя умумӣ зарур аст ѐ ба манфиатҳои 

давлатҳои ҳамсоя, аз ҷумла маҷмааи Байконур дахл дорад, ки бо онҳо муайян 

карда шудааст. шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

7) материалҳои азназаргузаронии комплексии экологии заминҳое, ки 

дар онҳо дар гузашта озмоишҳои яроқи ядроӣ гузаронда шуда буданд, 

инчунин аз озмоишҳои ҳарбӣ зарар дидаанд; 

8) лоиҳаҳои хоҷагиҳои ҷангалпарварии хоҷагиҳои давлатии ҷангал ва 

(ѐ) тадқиқоти махсус оид ба тасниф намудани фонди давлатии ҷангал ба 

категорияҳо, аз як категория ба категорияи дигар гузаронидан, инчунин ҷудо 

намудани минтақаҳои махсуси ҳифзи ҷангал, ки истифодаи ҷангал манъ ѐ 

маҳдуд аст. 

9) ҳуҷҷатҳои лоиҳавии намудҳои фаъолияте, ки иҷозатномаи экологиро 

талаб намекунанд, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои онҳо 

ҳатман будани хулосаи мусбии экспертизаи давлатии экологиро пешбинӣ 

менамояд. 

Экспертизаи ҷамъиятии экологӣ дар асоси ихтиѐрӣ аз ҷониби 

комиссияҳои экспертӣ, ки аз ҷониби ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ таъсис дода 

мешавад, гузаронида шуда, ҳама гуна фаъолияти хоҷагидорӣ ва дигар намуди 

фаъолияти хоҷагидорӣ ва дигар намуди фаъолиятро ба манфиатҳои ҷамъият 

оид ба ҳифзи муҳити зист барои ҳаѐт ва (ѐ) саломатии шаҳрвандон мусоид 

баррасӣ менамояд. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ метавонанд ҳамчун 

ташаббускори экспертизаи ҷамъиятии экологӣ баромад кунанд. 
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Объектҳо ва тартиби тасдиқи мутобиқат дар соҳаи ҳифзи муҳити зистро 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи танзими техникӣ муайян 

мекунад. 

Иҷозатномаи экологӣ ҳуҷҷатест, ки ҳуқуқи соҳибкорони инфиродӣ ва 

шахсони ҳуқуқиро барои расонидани таъсири манфӣ ба муҳити зист тасдиқ 

намуда, шароити экологиро барои анҷом додани фаъолият муайян мекунад. 

Ичозати экологӣ ба хар як объекти алохидаи категорияҳои I ва II дода 

мешавад. 

Назорати давлатии экологӣ фаъолияти мақоми ваколатдор дар соҳаи 

ҳифзи муҳити зист мебошад, ки ба таъмини риояи талаботи қонунгузории 

экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 

нигаронида шудааст. 

Назорати давлатии экологӣ дар соҳаҳои зерин амалӣ карда мешавад: 

а) риояи муқаррароти ҳамин Қонун дар соҳаи ҳифзи муҳити зист; 

б) риояи талаботи экологӣ дар соҳаи ҳудудҳои табиии махсус 

муҳофизатшаванда; 

в) риояи талаботи экологи хангоми консервация ва рафъи оқибатҳои 

амалиѐти истифодаи сарватҳои зеризаминӣ, мелиоратсияи заминҳои 

вайроншуда; 

г) иҷрои уҳдадориҳои васеъи истеҳсолкунандагон (воридкунандагон); 

д) аз ҷониби танзимгар иҷрои уҳдадориҳои васеи истеҳсолкунандагон 

(воридкунандагон) тибқи талаботи муқаррарнамудаи Қонуни мазкур; 

ж) риояи талаботҳои тахассусӣ ва қоидаҳои амалигардонии намудҳои 

фаъолият дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, инчунин фаъолияте, ки нисбати онҳо 

тартиби огоҳинома муқаррар шудааст; 

з) аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ риояи талаботи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи муҳити зист дар соҳаи 

хизматрасонии давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист. 

Назорати давлатии экологӣ дар шаклҳои зерин амалӣ карда мешавад: 
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а) назорати профилактикӣ бе рафтан ба субъект (объект); 

б) назорати профилактикӣ бо дидани субъект (объект); 

в) чекҳо. 

Вазъияти ҳолати экологиро муносибати се иштирокчии асосии низоми 

иҷтимоию экологӣ ва иқтисодӣ ба мушкилоти экологӣ: мақомоти давлатӣ, 

соҳибкорон ва аҳолӣ муайян мекунад. Бинобар ин, интихоби самти стратегии 

рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа бо назардошти ҷузъи экологӣ бояд 

муайян намудани вазифаҳои асосӣ ва роҳҳои ҳалли онҳоро барои ҳар як аз ин 

иштирокчиѐн дар бар гирад. 

Нигоҳ доштани суботи экологӣ ва танзими муносибатҳои истифодаи 

табиат вазифаи аввалиндараҷаи давлат мебошад. Ин соҳаи фаъолияти 

мақомоти давлатӣ, чизест, ки давлат метавонад тавассути танзими фаъолияти 

субъектҳои хоҷагидорӣ, аҳолӣ тавассути истифодаи механизмҳои гуногуни 

ҳамоҳангсозии муносибатҳои байни ҷомеа ва табиат, танзимгарони ҳуқуқӣ ва 

иқтисодӣ таъсир расонад. 

Тамоюлҳои ҷаҳонии рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ мисоли он аст, ки чӣ 

гуна мушкилоти экологӣ ба манбаи ҳамбастагии шаҳрвандӣ, баланд 

бардоштани шуури шаҳрвандӣ ва фаъолияти аҳолӣ табдил ѐфта, тавассути 

шаклу усулҳои гуногун, аз ҷумла тавассути ташаккули ҳаракатҳои ҷамъиятии 

экологӣ амалӣ мегардад. Яъне, вазифаи зиѐд кардани иштироки аҳолӣ дар 

ҳалли мушкилоти экологӣ метавонад ҳамчун як самти рушди ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дар минтақа баромад кунад. 

Тақсимоти пешниҳодшудаи вазифаҳо хеле шартӣ аст, зеро ҳалли онҳо 

асосан таъсири мутақобилан ва иштироки муштараки тамоми субъектҳои 

системаро дар бар мегирад, яъне кӯшишҳои сиѐсии давлат бояд бо ташаббуси 

соҳибкорӣ ва хоҳиши одамон ҳамроҳ шаванд. 

Умуман, нисбат ба муаммоҳои экологии дар минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайяншуда ҷорӣ намудани механизмҳои зерини ҳалли онҳо ба 

мақсад мувофиқ аст. 
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Аввалан, сиѐсати иқтисодӣ дар ҳудуди ноҳия бо назардошти ҷузъи 

экологӣ бояд ба чунин принсипҳо асос ѐбад: 

❖ принсипи тадриҷан коҳиш додани таъсири фаъолияти иқтисодӣ ба 

муҳити зист ва тадриҷан такмил додани мунтазам; 

❖ принсипи “ифлоскунанда пардохт мекунад”; 

❖ принсипи мувозинати манфиатҳои табиат, ҷомеа ва соҳибкорӣ; 

❖ принсипи ҳавасмандгардонии иқтисодӣ барои корхонаҳое, ки ба 

истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза нигаронида шудаанд ва 

технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза истифода мешаванд; 

❖ принсипи асоснокии илмии тадбирҳои ҳифзи муҳити зист; 

❖ принсипи ошкорбаѐнии иттилооти экологӣ. 

Барои он ки сиѐсати муҳими ба ҳам мувофиқ кунондани манфиатҳои 

иқтисодию экологӣ натиҷаҳои мусбат бахшад, пеш аз ҳама, механизми 

самарабахши идоракунӣ доштан лозим аст. Сохтори давлатӣ бояд амал 

кунад, ки ба ноил шудан ба ҳадафҳои амнияти экологӣ ва иқтисодӣ, аз 

қабили: фароҳам овардани шароити оптималии истифодаи самаранок ва 

оқилонаи захираҳои табиӣ, таъмини сатҳи зарурии такрористеҳсолкунӣ ва 

ҳифзи иқтидори захираҳои табиӣ, кам кардани таъсири муҳити зист ба 

дараҷаи бехатари экологӣ, мусоидат кунад. 

Сохторҳои дахлдори экологӣ бояд ҳуқуқ, ваколат ва масъулияти васеъ 

дошта бошанд. 

Умуман, дар низоми мақомоти давлатӣ дар соҳаи идоракунии муҳити 

зист дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳоро метавон ҷудо кард: 

мақомоти салоҳияти умумӣ, ки татбиқи сиѐсати ягонаи давлатиро дар соҳаи 

экология дар минтақа таъмин менамоянд; 

Механизми муҳими татбиқи вазифаҳои танзими амнияти экологӣ 

рушди инфрасохтори иттилоотӣ ҳамчун системаи ҷамъоварӣ, баррасӣ, 

коркард, интишор ва таҳлили иттилоот оид ба тамоми доираи мушкилоти 

экологӣ мебошад. Ба ин маълумот дар бораи ҳаҷми минтақаҳое, ки аз 
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фаъолияти хоҷагӣ халалдор нашудаанд, манбаъҳои ифлосшавии муҳити зист, 

маълумоти имрӯза дар бораи ҳолати муҳити табиӣ, имкониятҳои ҷорӣ 

намудани технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза, мубодилаи таҷриба ва ғайра 

дохил шуда метавонанд. 

Дар сатҳи минтақа бояд низоми мониторинги муҳити зист ҳамчун як 

қисми низоми ягонаи давлатии мониторинги муҳити зист мавҷуд бошад, ки 

мақсади асосии он назорати мунтазами ҳолати экологӣ, аз ҷумла: истифодаи 

захираҳои табиӣ, идоракунии партовҳои сахти коммуналӣ ва партовҳои 

истеҳсолӣ, сатҳи партовҳо ва партовҳои саноатӣ, ҳаҷми идоракунии ҷангал, 

ҳифзи муҳити зист дар минтақаҳои истихроҷи нафт, қонуншиканиҳо дар 

соҳаи истифодаи табиат ва ғайра. 

Унсури ҳатмии механизм бояд низоми маориф, таълим ва тарбияи 

экологӣ бошад, ки ҳадафи он аз нав самтгирии шуури экологӣ, тағйир додани 

низоми арзиши истеъмолӣ ба экологӣ мебошад. Ба ин бояд фаъолияти 

воситаҳои ахбори оммавӣ, ки ҳоло воситаи фаъоли таъсиррасонӣ ба шуури 

одамон мебошанд, низ мусоидат кунад. 

Мушкилоти асосии татбиқи механизми танзими идоракунии муҳити 

зист дар қаламрави минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд набудани ягон 

унсури он нест, ҳамаи онҳо дар ин ѐ он шакл амал мекунанд. Чизи асосӣ он 

аст, ки дар ин ҷо бисѐр масъалаҳо аз сабаби бесамар будани онҳо бояд 

такмил дода шаванд. Аз ин рӯ, дар назди мақомотҳои вилоятӣ ва ноҳиявӣ 

вазифае меистад, ки механизми ягонаи хоҷагидориро такмил диҳад, ки барои 

таъмини фаъолияти муътадили низоми иҷтимоию иқтисодӣ аз нуқтаи назари 

нигоҳ доштани мувозинати экологӣ нигаронида шудааст. 

  

 2.3. Механизмҳои ташкилӣ – иқтисодии ҳифзи табиат дар кишварҳои 

хориҷӣ 

 
Дар натиҷаи амалӣ намудани сиѐсати “Дарҳои кушод” дар солҳои 

соҳибистиқлолӣ раванди воридшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иқтисодии 
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ҷаҳонӣ, ҳадафҳои созандагӣ кӯшишҳо оид ба ишғоли муносиб дар байни 

кишварҳои ҷаҳон механизми татбиқи стратегияи рушди устуворро аз ҷиҳати 

назариявӣ ва ҳам амалӣ тақозо менамояд. Маҳз, ҳамин ҳолатҳо дар 

ҳуҷҷатҳои сатҳи стратегӣ, барномаҳои махсуси иқтисодӣ, таъмини рушди 

устуворро ҳамчун афзалияти кишвар дар ҳамкориҳои байналмилалӣ эътироф 

намуда, чорабиниҳои асосиро муқаррар менамояд.37 

Имрӯз дар хоҷагии ҷаҳонӣ хело зиѐд барномаҳои илмӣ-амалии марбут 

ба проблемаҳои ҳифзи гуногунии биологӣ, ҳифзи қабати озон ва пешгирии 

тағйирѐбии иқлим мавҷуданд. Дар амалишавии ин барномаҳо, инчунин дар 

эъломияи риояи ҷараѐни рушди устувор, чун узви ҷудонашавандаи ҷаҳонӣ 

Тоҷикистон низ ҷои худро дорад ва саҳм гузошта истодааст.  

Татбиқи стратегияи рушди устувор, пеш аз ҳама ташкилӣ, иродаи сиѐсӣ, 

коркарди принсипҳои ташкилӣ, тартиби иҷроиш, мушаххас кардани 

вазифагузорӣ, амалишавии ҳадафҳои гузошташуда вобаста аст. 

Ташкили механизми татбиқи стратегия бо як қатор мушкилот, аз ҷумла 

муаммоҳое, ки бо имкони «ҷой кардани» унсурҳои алоҳида ба он 

алоқаманданд, ҳамроҳ мешаванд. Нақшаи пешниҳодшуда оид ба механизми 

татбиқи стратегияи рушд (ҷадвали 2.3.1) чорабиниҳои муайянро дар бар 

мегирад. 

Ҷадвали 2.3.1. - Сатњи салоњият ва масъулият 

 
 

Унсурҳои асосии механизм 
 
 

Сатҳи салоҳият 

Мақомотҳои 

ҷумҳуриявӣ 

Музофотҳои 

ҳокимиятҳои маҳаллӣ 

Банақшагирии истифодаи захираҳои табиӣ + + 

Маблағгузорӣ ва қарздиҳӣ + + 

Нархгузорӣ + - 

Низоми андозбандӣ + - 

Фондҳои ғайрибуҷетӣ + - 

Фондҳои суғуртавӣ + + 

                                                           
37
 Саидмуродов Л.Х. Республика Таджикистан на пути к открытой экономике: очерки 

институционального анализа / под общ. ред. д.э.н. Л.Х.Саидмуродова. - Душанбе: Ирфон, 2008. - 304 с. 
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Баҳодиҳии умумӣ ва ташхиси захираҳои 
табиӣ, меҳнатӣ, истеҳсолӣ ва дигар 

 

+ + 

Пешгӯӣ ва барномасозӣ + + 

Назорат ва баҳисобгирии истифодабарии 
захираҳо 

+ + 

Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Чораҳое,  ки дар ҷадвал пешниҳод шудаанд, ба стратегияҳои рушди 

устувор мухолиф нестанд ва ғайр аз ин, ба механизми татбиқ намудани онҳо 

барои минтақаҳое, ки ҳиссаи истеҳсоли молҳо зиѐданд ва сарватҳои табииро 

бештар истифода менамояд, аҳамияти калон дорад. 

Азбаски барои ҳудудҳое, ки стратегияи рушди устуворро пеша 

гирифтаанд, такрористеҳсоли тамоми зерсистемаҳои захиравиро ба асос 

мегирад, аз ин рӯ, механизми татбиқи стратегия бояд ҷузъи 

ҳавасмандкунандаи иқтисодиро дар бар гирад. 

Механизми кунунии татбиқи стратегияи рушди устувор аз рӯйи 

воситаҳои ҳавасмандгардонии иқтисодӣ ва таҳияи афзалиятҳо дарки 

зарурати ба назар гирифтани захираҳои меҳнатӣ, истеҳсолӣ, илмию 

технологӣ, инфрасохторӣ, захираҳои табииро медиҳад. Дар ин самт вазъияти 

экологӣ ҳамчун муҳити паҳншавии равандҳои иқтисодӣ ва шароити зиндагии 

аҳолӣ мебошад. 

Самтҳои такмили механизми татбиқи қарорҳои стратегии рушди 

устувори минтақа аз зеринҳо иборат аст: 

1) ташаккули пойгоҳи иттилоотие, ки дар асоси маълумоти расмии 

ҳисоботӣ ва арзѐбии ҳолати кунунии экологӣ таъсис дода шудааст; 

2) бо истифода аз натиҷаҳои ташхис асосноккунии маҳдудиятҳои 

экологӣ ва таҳияи афзалиятҳо; 

3) асосноккунии манбаъҳои имконпазири маблағгузории барномаҳои 

экологӣ бо назардошти сиѐсати сармоягузории татбиқшаванда. 

Механизми татбиқ - ташхиси вазъи кунунии иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва 

экологии ҳудуд, ба андешаи мо, метавонад ва бояд ташхиси ҳолатиро дар 

сохтори худ дар бар гирад. Дар асоси он, ки натиҷаҳои ташхиси ҳолати 
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экологӣ таъсири объектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ ба муҳити зист, аз рӯйи 

дараҷаи хатари экологӣ онҳо тасниф карда, дар сатҳи сохторӣ ба низом 

дароварда шаванд. 

Интиқоли иттилооти экологӣ, қабули қарорҳо, ҳалли масъалаи таъсири 

объектҳои гуногун ба экология бо назардошти хусусиятҳои захираҳои табиӣ 

мусоидат мекунад. Ташхис имкон медиҳад, ки минтақаҳо бо дараҷаи 

назоратии муқаррарӣ, миѐна ва ҳадди ниҳоии (баланд) хатари экологиро 

муайян ва аз ҳамдигар ҷудо менамояд. 

Дар робита ба истифодаи натиҷаҳои ташхис дар низоми пешгӯӣ ва 

барномарезии рушди иқтисодву экологии ҳудуд ҳамчун меъѐр ‟ муқаррарот 

дар бораи ба ҳисоб гирифтани маҳдудиятҳои экологӣ муттаҳид кардан муҳим 

аст. 

Ба инобат гирифтани маҳдудиятҳои экологӣ дар раванди таҳияи 

барномаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ пешбинӣ шудааст, ки дар ҳуҷҷатҳои 

нишондиҳандаҳои сатҳи стратегӣ, ки тағйироти сифати муҳити зистро бо 

рушди иқтисодии минтақа тавсиф мекунанд (ҳаҷми НБО, даромади миѐнаи 

аҳолӣ ба ҳар cap аҳолӣ), назорат ба тағйироти андозаҳо дар рафти иҷрои 

барномаҳо, ошкор намудани вайронкуниҳои экологиро дар бар мегирад. 

Мушкилот барои минтақаҳои захиравӣ ва минтақаҳое, ки ҳамчун 

минтақаҳои дорои сатҳи баланди хатари экологӣ (ҳадду назорат) тасниф 

шудаанд, дахл дорад. Барои танзими бевоситаи равандҳои рушди иқтисодӣ, 

ки таҳияи чораҳои иқтисодӣ ѐ чораҳои маъмуриро пешбинӣ мекунад ва дар 

сурати ҳалнашуда мушкилоти техникӣ ѐ технологӣ, бо тағйир додани 

мақсадҳои бемориҳои рушд алоқаманданд. 

Ваколати мақомоти ҳудудӣ дар сатҳи вилоят ва шаҳрдорӣ имкон 

медиҳад, ки мақсадҳои рушд чи аз ҷиҳати ихтиѐрдории захираҳои табиӣ, 

меҳнатӣ, истеҳсолӣ, молиявӣ ва дигар захираҳо, инчунин идоракунии 

самараноки онҳо бо истифода аз системаи ҳокимияти давлатӣ тағйир дода 

шаванд. 
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Назорати иҷрои талаботи экологӣ аз ҷониби мақомоти ҳокимияти 

вилоятӣ, ҳамчунин мақомоти иҷроия ва худидоракунии маҳаллӣ, чун қоида, 

дар доираи истифодабарии усулҳои маъмурию ҳуқуқӣ, ки дар доираи 

қонунгузорӣ истифода мешаванд, сурат мегирад.  

Чорабиниҳои маъмурию ҳуқуқӣ пеш аз ҳама бо таҳияи тартиби татбиқи 

қонунҳои экологӣ ва ҷорӣ намудани тадбирҳои иқтисодӣ, ки нақши давлатро 

дар робита ба таъсири ҳуқуқӣ ва маъмурӣ ба объектҳои фаъолияти иқтисодӣ 

ва табиати табиию техникӣ баланд мебардоранд, алоқаманданд.38  

Дар айни замон низоми ҳавасмандгардонии иқтисодӣ, ки бар зидди 

таъсири техногении субъектҳои хоҷагидор нигаронида шудааст, пардохтҳо 

барои ифлосшавӣ, маблағгузорӣ ба фондҳои асосӣ барои мақсадҳои экологӣ, 

лимити истифодаи табиат, фондҳои экологӣ, суғуртаи экологӣ ва тадбирҳои 

гуногун, ки ба идоракунии оқилонаи табиат нигаронида шудаанд. Дар байни 

тадбирҳое, ки танзимгари иқтисодӣ буданд, пардохт барои истифодаи 

табиат, аз ҷумла пардохтҳо барои ифлосшавии муҳити зист эътироф карда 

шуданд. 

Муҳимтарин омили рушди минтақаҳо самаранок истифодаи оммавии 

захираҳои табиии такрористеҳсолшаванда ва ғайриистеъмолшаванда, шарти 

таъмини такрористеҳсолкунии зерсистемаи захираҳои табиӣ мебошад. Ин 

ҳолат сабаби он аст, ки механизми ҳавасмандгардонии рушди иқтисодӣ бояд 

аз ҷиҳати экологӣ дорои хусусияти серталаб ва ҳавасмандкунанда дошта 

бошад. 

Илова бар усулҳои анъанавии ҳавасмандгардонӣ, ки дар сатҳи минтақа 

татбиқ мешаванд, пешниҳод карда мешавад, ки ба таври иловагӣ зеринҳо 

ҷорӣ карда шаванд: 

„ тафриқаи пардохт барои замин вобаста ба омилҳои муҳити зист; 

- низомҳои махсуси андозбандӣ барои минтақаҳое, ки мақоми махсуси 

экологӣ дорад; 

                                                           
38 Концептуальные основы обеспечения и правовое регулирование эколого-экономического 
развития территории / И.С. Велик, А.Д. Выварец. Препринт. Екатеринбург: ИЭУрО РАН, 
УГТУ-УПИ, 2002. 74 с. 
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‟ қарздиҳии имтиѐзнок ба лоиҳаҳое, ки истифодаи технологияҳои нави 

сарфакунонидани захираи табиӣ, имтиѐзҳои андозӣ барои субъектҳои 

хоҷагидорие, ки дар низоми шарикии давлатӣ дар соҳаҳои сарфаи энергия, 

идоракунии ҷангал иштирок мекунанд; 

„ низоми имтиѐзноки амортизатсияи таҷҳизоти коркард ва ғайра. 

Барои таҷдиди усулҳо баҳри мубориза бо ҷараѐни ифлосшавӣ тавассути 

ҷорӣ намудани: 

‟ асоснок будани меъѐри пардохт барои ифлосшави аз ҳисорот ба 

муҳити зист ва саломатии аҳолӣ аз навъҳои алоҳидаи ифлосшавӣ; 

„ низоми суғуртаи масъулият барои зарари экологӣ. 

Тадбирҳои зикршуда имкон медиҳанд, ки дар вақти баҳодиҳии 

хароҷоти самаранокии фаъолияти иқтисодиѐти минтақа ба назар гирифтани 

функсияи барқароркунии табиат низ имкон медиҳад. Механизми 

пешниҳодшудаи танзими вазъи экологӣ дар сохтори худ варианти бехатари 

рушди устувори иқтисодиро дар бар мегирад. Ин ҳолат бо мақсади тағйир 

додани самти ҷомеа ба сӯи истеъмоли самараноки захираҳо ва фароҳам 

овардани заминаҳо барои рушди устувор пешбинӣ шудааст. 

Истифодаи фишангҳои иқтисодӣ, тадбирҳо оид ба коҳиш додани 

таъсири техногенӣ дар кишварҳои хориҷӣ нишон медиҳад, ки омили экологӣ 

дар ҳисобҳои миллӣ ҳамчун тадбири бештар самарабахши характери 

пешгирикунанда ва муътадил гардондани афзоиши истеъмолот вусъат 

мебахшад. 

Дар Нидерландия 15 сол боз низоми баҳодиҳии иқтисодии талафи 

функсияҳои экосистема амал мекунад. Дар Фаронса системае ба вуҷуд оварда 

мешавад, ки таъсири тағйироти муҳити зистро дар се ҷиҳат: иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ ва экологӣ ба назар мегирад. 

Соли 1993 Комиссияи омори СММ пас аз 10 соли кор системаи таҷдиди 

ҳисобҳои миллиро тасдиқ кард. Созмони Милали Муттаҳид ва Бонки ҷаҳонӣ 

бо назардошти омили экологӣ ченакҳои ба истилоҳ "сабз"-и 

нишондиҳандаҳои асосии иқтисодӣ мегузаронанд. Аз ҷумла, шуъбаи омори 
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Созмони Милали Муттаҳид системаи баҳисобгирии муттаҳидаи миллии 

экологиро пешниҳод намуд, ки ба ба назар гирифтани омили экологӣ дар 

омори миллӣ нигаронида шудааст. «Ҳисобҳои сабз» ба тасҳеҳи 

нишондиҳандаҳои анъанавии иқтисодӣ аз рӯйи арзиши камшавии захираҳои 

табиӣ ва зарари иқтисодӣ аз ифлосшавии муҳити зист асос ѐфтаанд. 

Ба ибораи дигар, механизми бартаридоштаи рушди устувори аз ҷиҳати 

экологӣ бехатар барои кишварҳои Аврупо тадбирҳое мебошад, ки коҳиши 

сарбории антропогениро ҳавасманд мекунанд, дар амалияи иқтисодӣ ҷорӣ 

намудани нишондиҳандаҳои макроиқтисодии аз ҷиҳати экологӣ 

мутобиқшуда бо мақсади ба назар гирифтани омили экологӣ дар шароити 

кунунӣ мебошад. Арзѐбии самаранокии рушд, инчунин дар баҳодиҳии 

стратегӣ ҳангоми интихоби дурнамои онҳо. Баҳисобгирии оқибатҳои 

экологии дарозмуддат ва тақсими "қарзи экологӣ" байни наслҳои муосир ва 

оянда ҳамчунон як мушкили ҳалношуда боқӣ мемонад. 

Муҳимтарин меъѐрҳои аз ҷониби умум эътирофшудаи пешрафти 

иҷтимоӣ вазъи саломатӣ ва давомнокии умри аҳолӣ мебошад. Ба ин 

муносибат муаммои бад шудани сифати муҳити зист, таъсири он ба дараҷаи 

беморӣ ва фавти аҳолӣ барои шахсони алоҳида ва гуруҳҳои онҳо, инчунин 

барои зинаҳои гуногуни идоракунии хоҷагии халқ аҳамияти калон дорад. 

Албатта, арзѐбии дараҷаи хавф ба саломатии худ аз сабаби паст шудани 

сифати муҳити табиӣ, баръакси табиии рафтори шахс буда, пеш аз ҳама, ба 

муайян кардани вазъияте, ки бо оқибатҳои манфии эҳтимолӣ алоқаманд аст, 

асос ѐфтааст. Бинобар ин метавон гуфт, ки тамоми системаи иртиботи 

иттилоотии инсон ба он асос ѐфтааст. Эҳтимол ҳамин аст, ки мафҳумҳои 

«хатар», «таҳдид» пеш аз ҳама чун иттилоот дар бораи хатарҳои саломатӣ 

алоқаманданд. 

Аз ин метавон хулосаи зеринро ба даст оварем: агар усулҳои баҳодиҳии 

хатар ба саломатии аҳолӣ дар амалияи назорати давлатии санитарӣ, системаи 

идоракунии давлатӣ ва идоракунӣ ҷорӣ карда мешуданд, онҳо ба ҳалли 

масъалаи вобаста ба тавсифи миқдорӣ мусоидат мекарданд. Дар натиҷа, 
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таъсири шароити номусоиди экологӣ ба саломатии аҳолӣ ва баҳодиҳии 

иқтисодии онҳо. 

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, «Қонун дар бораи ҳифзи 

муҳити зист» ва дигар санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ, масъулияти давлат, 

корхонаҳо, ташкилотҳо, шаҳрвандони алоҳида барои ифлосшавии муҳити 

зист равшан зикр шудаанд. Аммо аз сабаби набудани услуби ягонаи методӣ 

ба кадри кифоя вазифаи муқаррар намудани муносибатҳои сабаб-оқибатӣ 

«муҳити атроф - саломатӣ» ҳифзи ҳуқуқии аҳолиро дар ҳақиқат татбиқ 

кардан имконнопазир аст. 

Аслан, арзѐбии хатар то ҳол як намуди кори экспертӣ буд, ки барои 

муайян кардани шумораи одамоне, ки қодиранд ба таъсири омили манфии 

мушаххас, ки бо қувваи муайян ва дар як давраи муайян амал мекунанд, 

аксуламалҳои манфӣ нишон диҳанд. Ба андешаи мо, барои он ки низоми 

арзѐбии хатари саломатӣ мақоми ҳуқуқӣ пайдо кунад, ҳатмӣ, моҳияташ 

асоснок гардад, робитаи сабабу оқибатро барқарор кунад, бояд хусусияти 

«эҳтимолият-ҳисоббарории» онро дар асоси усулҳо ва моделҳое, ки аз ҷониби 

ҳама санҷида ва қабул шудаанд ва ба маълумоти кофии пурра дар бораи 

хусусиятҳои миқдорӣ ва сифатии омилҳои таъсиркунанда, дар бораи беморӣ 

ва саломатии аҳолӣ асос ѐфтаанд. Дар айни замон, принсипи асосии гигиенаи 

хонагӣ ва системаи танзими тиббӣ ва экологӣ муқаррар кардани сатҳи 

бехатари таъсири ифлоскунандаҳои муҳити зист мебошад. Асоси ин 

муқарраротро мафҳуми «ҳадди» таъсири зараровар ташкил медиҳад,39 ки 

барои ҳар як агенти (субъекти) хоҷагидор таъсири манфии ба бадан оварда 

мерасонад, мефаҳмонад. 

Бо ин мақсад базаи меъѐрҳои гигиенӣ, низоми фаъолияти мониторинги 

иҷтимоию гигиениро ба вуҷуд овардан лозим аст, ки дар он таъсири 

комплексии омилҳои гуногун ба саломатии инсон ва роҳҳои ба организм 

ворид шудани токсикантҳои экологиро ба назар гиранд. Сарфи назар аз 

                                                           
39 Никитин А.Т., Гордиенко В.А., Дежкин В.В., Моисеев Н.Н. Экология, охрана природы, 
экологическая безопасность (учебное пособие, коллектив авторов. Под.ред. А.Т. 
Никитина, С.А. Степанова), Москва: Изд-во “Новъ”, 2000. 648 с. 
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соддагӣ ва паҳншавии ин равиш дар амалияи идоракунӣ, вақтҳои охир 

консепсияе, ки ба муқаррароти таҳлили хатар асос ѐфтааст, фаъолона ҷорӣ 

карда мешавад, ки тибқи он нишондиҳандаи хатари паст кардани сифати 

муҳити зист ҳолати саломатии инсон мебошад. 

Методологияи таҳқиқоти тиббӣ ва экологии мафҳуми таҳлили хатар 

асосан ба он асос ѐфтааст, ки хавфе, ки аз ҷониби омилҳои муҳити зист ба 

вуҷуд омадааст, он мутаносиб аст. Дар баробари ин тахмин мекунанд, ки 

давомнокии алоқаи омил бо ҳолати биологӣ ҳар қадар зиѐд бошад, эҳтимоли 

таъсири манфӣ ҳамон қадар зиѐд мешавад. Дар асоси ин шарт ба хулосае 

меояд, ки барои муайян кардани хатар консентратсияи миѐнаи 

таъсиркунанда ва вақте ки ин консентратсия ба организм таъсир 

расонидааст, донистан лозим аст. 

Дар заминаи консепсия омилҳои хавф ҳамчун шароити муҳити зист 

баррасӣ мешаванд, ки хатари бемориҳоро дар аҳолӣ ба таври назаррас зиѐд 

мекунанд. Дар байни омилҳои геоэкологии хатар барои саломатии аҳолӣ 

одатан сатҳи ифлосшавии атмосфера, сифати оби нӯшокӣ ва хок ҷудо карда 

мешаванд. 

Муҳимтарин унсури муҳити табиӣ, ки сарбории асосии техногениро бар 

дӯш дорад, мувофиқи маҷаллаи таълимии Сорос,40 ифлосшавии ҳаво 

мебошад. Изҳорот бо маълумот дар бораи суст шудани инкишофи ҷисмонӣ 

ва асабҳои равонии кӯдакон дар шаҳрҳои дорои саноати металлургӣ ва сатҳи 

баланди ифлосшавии ҳаво (бемории кӯдакон аксар вақт нишондиҳандаи 

асосии саломатии аҳолӣ мебошад) дар муқоиса бо гуруҳҳои назоратӣ тасвир 

шудааст. 

Ғайр аз ин исбот карда шудааст, ки таъсири ифлосшавии атмосфера бо 

тағйир ѐфтани вазифаи нафаскашии беруна, системаи дилу рагҳо мушоҳида 

мешавад. Ба гуфтаи Б. Ревич,41 дар шаҳрҳои дорои саноати нафту-химиявӣ ва 

                                                           
40 Экодинамика и экологический мониторинг Санкт-Петербургского региона в контексте 
глобальных изменений / Под ред. К. Кондратьева, А. Фролова. СПб., 1996. 
41 Экодинамика и экологический мониторинг Санкт-Петербургского региона в контексте 
глобальных изменений / Под ред. К. Кондратьева, А. Фролова. СПб., 1996. 
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дар наздикии роҳҳои автомобилгард дар бачагон касалиҳои шуш, бемориҳои 

нафаскашӣ ва нафасбарорӣ дар кӯдаконе, ки дар наздикии корхонаҳои 

саноати бинокорӣ зиндагӣ мекунанд, партови чанг, 70% зиѐд мебошад.42  

Тибқи ҳамин маълумот, таъсири якҷояи чанг ва баъзе моддаҳои 

ифлоскунанда дар шаҳрҳои муосир таъсири хеле заҳролуд дорад, аз ҷумла: 

таъсири канцерогенӣ бо таъсири якҷояи бензол, никел, сӯзишворӣ, 

бензопирен ва формалдегид, вайронкунии функсияи репродуктивии занон ва 

патологияҳои модарзодӣ - вақте ки карбогидридҳо бо металлҳои вазнин ба 

монанди сурб, симоб, мис якҷоя мешаванд. 

Хусусияти овардашудаи таъсири сарбориҳои техногенӣ ба муҳити зист 

ва минбаъд ба саломатии инсон моро мутмаин месозад, ки зарурати татбиқи 

механизми ҳуқуқӣ ва иқтисодии ҳифзи саломатии аҳолӣ аз бемориҳои 

экологӣ кайҳо боз ба таъхир афтодааст. 

Мувофиқи назарияи муосири идоракунии хавфҳо, хавф одатан ҳамчун 

ченаки эҳтимолии пайдоиши падидаҳои сунъӣ ѐ табиӣ, ки бо ташаккули 

омилҳои зараровар ва таъсири иҷтимоӣ, иқтисодӣ, экологӣ ва дар баъзе 

ҳолатҳо зарари эстетикӣ ҳамроҳӣ мекунад, шарҳ дода мешавад.43 

Хавфи экологӣ ҳамчун эҳтимолияти рух додани ҳодисае фаҳмида 

мешавад, ки барои муҳити табиӣ оқибатҳои номатлуб дорад ва аз таъсири 

манфии фаъолияти хоҷагидорӣ ва дигар фаъолиятҳо, ҳолатҳои фавқулоддаи 

табиӣ ва техногенӣ ба вуҷуд омадааст. Хавфи экологӣ дар арзишҳои 

эҳтимолӣ бо интизории математикии зарар зоҳир мешавад. 

Арзѐбии хатари экологӣ тадқиқотест, ки дар он далелҳо ва пешгӯиҳои 

илмӣ барои муайян кардани таъсири эҳтимолии зараровар ба муҳити зисти 

ифлоскунандаҳои гуногун ва дигар агентҳо истифода мешаванд. Ҳангоми 

баҳодиҳии таъсири тағйирѐбии манфии сифати ҳавои атмосфера, яъне аз 

ифлосшави аз партовҳо хавфи бадшавии саломати дар асоси ҳисобҳои 

                                                           
42 Экодинамика и экологический мониторинг Санкт-Петербургского региона в контексте 
глобальных изменений / Под ред. К. Кондратьева, А. Фролова. СПб., 1996. 
43 Деньга В. О понятиях эко безопасности и эко риска / В. Деньга // Управление риском. 
2001. №4. 
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назариявӣ, инчунин маълумоти оморӣ оид ба натиҷаҳои муоинаи тиббию 

экологӣ муайян карда мешавад. Ҳисобҳои назариявӣ ва арзѐбии хатарҳо аз 

рӯйи схемаи «сатҳи ифлосшавӣ - таъсир» гузаронида мешаванд. Миқдори 

таъсири зараровар ба организм, таъсир - патология ва дигар оқибатҳои ин 

таъсир фаҳмида мешавад. Ин ҳолат барои ҳама намудҳои организмҳои зинда: 

одамон, ҳайвонот, паррандагон, сокинони муҳити обӣ, растаниҳо ва 

микроорганизмҳо қобили қабул аст. Бо вуҷуди ин, дар амалияи баҳодиҳии 

бад шудани саломатии инсон татбиқи бештари амалӣ пайдо мекунад.44 

Муайян кардани сатҳ (ченак)-и таъсир марҳилаи раванди арзѐбии 

хатарҳо буда, расми мураккабест, ки ташхиси манбаъҳо ва хусусияти 

партовҳо, роҳҳои паҳншавии моддаҳои ифлоскунанда ва таъсири кимиѐвиро 

бо мақсади муайян кардани консентратсияи (миқдори) дарки таъсири 

одамон, метавонад ба вуқӯъ ояд. Алгоритми муайян кардани муаммоҳои 

экологӣ дар амалия аз марҳилаҳои зерин иборат аст: 

1. Муайян кардани хатар (зарарнокӣ): амалҳо оид ба муайян кардани 

омилҳо, сатҳҳо ва роҳҳои таъсир, санҷиши қобили эътимод ва тасдиқи 

иртибот, байни омил ва ҳолатҳои экологӣ анҷом дода мешавад. Дар ин 

марҳила, проблемаҳо ва вазифаҳои аввалиндараҷа, инчунин роҳҳои халли 

онҳо мушкилие гардонида мешавад. Чӣ хеле зикр гардид, ки дар аввал 

инвентаризатсияи манбаъҳо гузаронида мешавад, характеристикаи ҳаҷми 

партовҳо (эмиссия), андозаҳо, ки барои ҳисоб кардани ҳадди яквақта ва 

миѐнаи солонаи консентратсия зарур аст. Омилҳои эҳтимолан хатарнок 

муайян карда мешаванд (мутлақо ҳама моддаҳои дар муҳити зист 

мавҷудбуда), рӯйхат тартиб дода мешавад, омилҳои афзалиятнок 

(хатарноктарин) низ маълум карда мешаванд. 

2. Арзѐбии таъсир: тавсифи манбаъҳои ифлоскунӣ, роҳҳои ҳаракати 

моддаҳои ифлоскунанда аз манбаъ ба одам, роҳҳо ва нуқтаҳои экспозитсия, 

сатҳи таъсир ва ғайраро дар бар мегирад. 

                                                           
44 Экология, охрана природы и экологическая безопасность / Под общ. ред. В.И. Данилова-
Данильяна. М.: Изд-во МНЭПУ, 1997. 
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Мақсади ин қадам муайян кардани сатҳҳо ва экспозитсияҳое, ки дар 

гузашта, ҳозира ѐ онҳое, ки дар оянда метавонанд таъсир расонанд, инчунин 

муайян кардани қувваи таъсир дар маҷмуъ барои аҳолӣ ва фарди алоҳида, 

зерпопулятсияҳо, аз ҷумла гуруҳҳои ҳассос мебошад. 

Дар доираи корҳои анҷомдодашуда дар марҳила сарҳадҳои қаламрав 

муайян карда мешаванд, гуруҳҳои аҳолӣ, аз ҷумла зергуруҳҳои ҳассос муайян 

карда мешаванд, масири таъсир тибқи нақшаи «манбаъ ‟ муҳити 

қабулкунанда ‟ муҳити интиқол ва табдилдиҳанда ‟ муҳити таъсиркунанда ‟ 

ба муҳити зист ‟ таъсиррасон ‟ ба муҳити зист таъсир расонидан”  омӯхта 

мешавад. Миқдори таъсиркунанда ва консентратсияи таъсиррасонӣ бо 

назардошти роҳи интихобшудаи таъсир (васоити таъсиррасонӣ ва роҳҳои 

воридшавӣ) муайян карда мешавад. Аз рӯйи натиҷаҳои кори гузаронидашуда 

натиҷаҳои зерин пешниход карда мешаванд: 

„ моделсозии консентратсия (моделҳои дисперсия); 

„ моделсозии гузариши миѐнаравӣ (консентратсияҳо дар ҳама 

расонаҳои таъсиркунанда); 

„ маълумот дар бораи консентратсияи ниҳоии яквақта, миѐнаи солона, 

тақсимоти оморӣ; 

„ маълумоти мустақими мониторинг (танзимкунии инфиродӣ); 

„ омилҳои таъсиррасонӣ (фаъолияти ҳаррӯза, истеъмоли ҳаво, об, ғизо 

ва ғ.); 

„ ҳисоб кардани консентратсияи экспозитсия барои аҳолӣ дар маҷмуъ ва 

гуруҳҳои алоҳидаи ҳассос; 

„ ҳисоб кардани консентратсияи умумии ҳамаи роҳҳои таъсир, роҳҳои 

воридшавӣ, воситаҳои таъсиррасонӣ; характеристикаи бори умумӣ иҷро 

карда мешавад 

Муҳимтарин қисми кори ин марҳила муайян кардани консентратсияи 

ҳар як моддаҳои ифлоскунанда дар ҳавои атмосфераи шаҳрҳо мебошад. 

Тавре ки таҷриба нишон медиҳад, муқаррар кардани консентратсия (доза) бо 

мушкилоти нокифоя ѐ набудани иттилоот алоқаманд аст. Аксар вақт ҳисобҳо 
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маълумоти мониторингро истифода мебаранд, ки таъсири умумии ҳамаи 

манбаъҳои ифлоскуниро инъикос мекунанд, дар ҳоле ки ченкунии 

консентратсияи моддаҳои ба атмосфера партофташуда аксар вақт барои 

доираи маҳдуди моддаҳои ифлоскунанда ва манбаъҳо гузаронида мешавад, 

ки ин боиси нопурра будани тадқиқотҳо мегардад, ки муайян кардани 

партовҳои  як иншоотро талаб мекунанд. 

Илова бар ин, шумораи постҳои экологӣ ниҳоят маҳдуд аст ва дар 

аксари ҳолатҳо ченкунии консентратсияи он гузаронида намешавад. Аз ин 

сабаб, барои ҳисоб кардани консентратсияи рӯйизаминии ифлоскунандаҳо 

моделсозӣ истифода мешавад, ки дар масъалаи арзѐбии хатар имкон медиҳад, 

ки майдони пешакӣ муайяншуда, тағйирнопазирии ҳолати муҳити зист, 

механизми паҳншавии ифлоскунандаҳо, токсинҳо ва таъсири онҳо ба одамон 

ба назар гирифта шавад. Дар амал, моделҳои дисперсионӣ аксар вақт барои 

ҳисоб кардани консентрат дар нуқтаи таъсир истифода мешаванд. 

3. Муқаррар намудани ҳамбастагии байни вазъи саломатӣ (масалан, 

таносуби ашхосе, ки ба бемории муайян гирифтор мешаванд) ва сатҳи 

экологӣ. Ин таҳлил одатан барои кансерогенҳо ва моддаҳое, ки таъсири 

кансерогенӣ надоранд, алоҳида гузаронида мешавад. Таҳлил нишон медиҳад: 

„ консентратсияи максималии иҷозатдодашуда барои аломати 

санитарию заҳрноки зараровар; 

„ консентратсияи истинод (сатҳи ҳадди ақали хавф); 

„ омилҳои потенсиали кансерогенӣ; 

„(хатари саломатӣ дар ҳар як сатҳи консентратсия); узвҳо ва низомҳои 

зарардида, шиддатнокии тағйирот дар сатҳҳои гуногуни таъсир; 

„ муқаррар намудани робитаи байни вазъи саломатии аҳолӣ, муайян 

намудани саҳми омили таҳқиқшуда ба хатари инкишофи беморӣ. 

Методологияи тадқиқоти тиббӣ ва экологӣ45 ба фарзияе асос ѐфтааст, ки 

хатари омилҳои муҳити зист ба консентратсияи онҳоро дар назар дорад. 

                                                           
45 Экология, охрана природы и экологическая безопасность / Под общ. ред. В.И. Данилова-
Данильяна. М.: Изд-во МНЭПУ, 1997. 125 стр. 
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Консентратсияи миѐнаи таъсиркунанда (доза), ки ба организм дар 

муддати муайян таъсир мерасонад, бо формула муайян карда мешавад: 

 

C-W-F-T LADI = М -Т о         (2.2) 

                                                 

дар ин ҷо, LADI— меъѐри мийѐна дар ҳаѐти инсон, мг/(кг рӯз); 

С - консентратсияи миѐнаи ифлоскунанда дар муҳити тамос бо одамон, 

мг/м3; 

          W- истеъмоли миѐнаи инсон аз муҳити зист, м /рӯз; 

           F- вақти алоқаи миѐна, рӯз/сол; 

          Тж- давомнокии миѐнаи умр, сол; 

          М- вазни бадани инсон, кг; 

         Т0 - давомнокии консентратсия, рӯз.  

4. Хусусиятҳои хавф. Дар ин марҳила таҳлили ҳамаи маълумоти 

бадастомада, ҳисоб кардани хатарҳо барои аҳолӣ ва зергуруҳҳои алоҳидаи 

он, муқоисаи хатарҳо бо сатҳи қобили (қобили қабул), арзѐбии муқоисавӣ ва 

рейтинги хатарҳои гуногун аз рӯйи дараҷаи оморӣ, биотиббӣ ва аҳамияти 

иҷтимоиѐт иҷро карда мешаванд. Мақсади марҳила муқаррар кардани 

афзалиятҳои тиббӣ ва хатарҳое мебошад, ки бояд пешгирӣ ѐ ба сатҳи қобили 

қабул барои ҷомеа кам карда шаванд. Барои ноил шудан ба он, расмиѐти 

зерин амалӣ карда мешаванд: 

„ муайян кардани арзишҳои хавф барои омилҳои инфиродӣ дар самтҳои 

гуногуни таъсиррасонӣ аз муҳити зист; 

„ ҳисоб кардани хатарҳои умумии роҳҳои таъсир, роҳҳои дохилшавӣ, 

хатарҳои умумии моддаҳои дорои як намуди таъсири зараровар; 

„ ҳисоб кардани индексҳои ҳамгирошудаи хатар барои омилҳои дорои 

навъҳои гуногуни таъсири зараровар, ба мисли кансерогенҳо ва 

ғайрикансерогенҳо; 

„ таҳлили тақсимоти хатарҳо дар байни аҳолӣ, аз ҷумла зергуруҳҳои 

махсусан ҳассос, муайян намудани шахсони аз ҳад зиѐд дучоршуда; 

„ муқоисаи динамикаи дарозмуддати хавфҳо дар ҳудуди мазкур; 
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„ рейтинги омилҳо, манбаъҳои ифлосшавӣ, ҳудудҳо; 

дар тавсифи муқоисавии хатарҳои таъсиррасонӣ ба саломатӣ, хатарҳои 

экологӣ, таъсири омилҳо ба шароит ва сифати зиндагии аҳолӣ; 

„ муайян кардани масъалаҳои афзалиятнок барои як минтақаи муайян. 

Қадами калидӣ дар ин пайдарпайии расмиѐти марҳила аст; 

„ миқдори таъсир ба саломатии инсон, яъне муайян кардани хатари 

потенсиалӣ ва фардӣ, хатари умри (эҳтимолияти гирифтор шудан ба саратон 

ва марг - ILCR ва эҳтимолияти гирифтор шудан ба бемории саратон - HI) ва 

хатари аҳолӣ (PR). 

Хавфи эҳтимолӣ мувофиқи сатҳи ифлосшавии ҳавои атмосфера ва 

шиддатнокии таъсири як қатор омилҳои дигар (садо, ифлосшавии оби 

нӯшокӣ ва ғ.) муайян карда мешавад ва имкон медиҳад, ки эҳтимолияти 

таъсири манфии марбут ба ин ифлосшавӣ баҳо дода шавад. Ба ибораи дигар, 

хатари эҳтимолӣ андозаи ниҳоии гуруҳи хавфро (бо фоиз ѐ фраксияи як 

воҳид), яъне шумораи одамоне, ки эҳтимолан таъсири манфии марбут ба 

омили муҳити зистро эҳсос мекунанд, муайян мекунад. 

Мафҳуми хатари инфиродӣ (IR) шакли махсуси экспертизаи тиббӣ ва 

экологӣ мебошад, ки ҳадафи он ташхиси ҳолатҳои бемориҳои экологӣ 

мебошад. Мутаассифона, дар айни замон заминаи ҳуқуқии системаи давлатии 

ташхиси ин бемориҳо таҳия нагардидааст, ҳамчунон ки мафҳуми 

тасдиқшудаи «бемории экологӣ» вуҷуд надорад. То ҳол вазифаҳои асосии 

муқаррар намудани аломатҳои бемориҳои этиологияи экологӣ ба зиммаи 

муассисаҳои табобатию профилактикии вобаста ба субъектҳои маъмурӣ 

гузошта шудаанд. 

Муайян кардани аломатҳои бемориҳо дар давраи муроҷиат ба ѐрии 

тиббии аҳолӣ ва ҳангоми муоинаи тиббӣ гузаронида мешавад. Дар ин ҳолат, 

марҳилаҳои зерини ташхис ҷудо карда мешаванд. Барои арзѐбии хатари 

инфиродӣ, муайян кардани консентратсияи моддаҳои зараровари дохилии 

маводи кимиѐвӣ муҳим аст, ки аз хусусиятҳои хоси тамоси инсон бо муҳити 

зист вобаста аст. Усули дақиқтарин барои ҳисоб кардани консентратсияи 
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дохилӣ ин биоиндикатсияи он, яъне дар лаборатория муайян кардани 

миқдори ифлоскунандаи муҳити зист ѐ метаболитҳои онҳо дар бофтаҳо ва 

узвҳои инсон мебошад. 

Муқоисаи натиҷаҳои лабораторӣ бо стандартҳои мавҷуда имкон 

медиҳад, ки миқдори воқеии дохилии сарбории экологӣ муайян карда шавад. 

Аммо, барои аксари ифлоскунандаҳои кимиѐвии маъмултарин, 

биоиндикатсия имконнопазир ѐ душвор аст. Аз ин рӯ, роҳи дигари муайян 

кардани консентратсияи дохилӣ ҳисоб кардани моддаҳои кимиѐвӣ дар 

минтақаҳои гуногуни иқомати инсон ва вақти миѐнаи будубоши ӯ дар ин 

минтақаҳо мебошад. 

Масалан, пас аз гузаронидани пурсиш, метавон вақти миѐнаи будубоши 

одамро дар дохили хона, дар маҳаллаи истиқоматӣ, минтақаи наздишаҳрӣ, 

нақлиѐт, дар минтақаи корӣ муайян кард. Консентратсияи модда, ҳаҷми 

ҳавои нафасгиранда, вақти дар минтақаҳои гуногун сарфшударо дониста, 

мутахассис метавонад, консентратсияи дохилии дар як сол гирифташударо 

ҳисоб кунад, ки дар ин ҳолат сарбории аэрогенӣ номида мешавад. Борҳои 

аэрогениро барои моддаҳои алоҳида ҷамъбаст намуда, ҳаҷми умумии 

сарбории аэрогении инфиродиро ҳисоб менамояд. 

Моддаҳои заҳролудшавӣ гуногун аст ва аз ин рӯ, барои арзѐбии хатар, 

тавсия дода мешавад, ки на танҳо сарбории аэрогениро дар миллиграммҳои 

модда, балки андозаи хатари эҳтимолӣ истифода бурда шавад. Арзѐбии 

миқдории иқтисодии таъсири ифлосшавӣ ба саломатии инсон бо назардошти 

талафоти иқтисодӣ ифода карда мешавад, ки хароҷоти инфиродӣ ѐ ҷамъиятӣ 

мебошанд, ки аз ҳисоби кам кардани зарари муҳити зист ва таъсир ба 

саломатии аҳолӣ пешгирӣ кардан мумкин аст.  

Барои баҳодиҳии талафоти инфиродӣ бештар усулҳо дар асоси равиши 

хароҷот истифода мешаванд. Чунин усулҳо ба арзѐбии хароҷоти иловагии 

инфиродии шахс, ки бо таъсири зараровари муҳити зист ба шароити 

зиндагии ӯ алоқаманданд, асос ѐфтааст. Зарари иҷтимоӣ бо истифода аз 

тамоюлоти афзоиши даромад баҳо дода мешавад, ки он ба муайян кардани 
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ҳаҷми даромади эҳтимолии ҷомеа дар натиҷаи пурра ѐ қисман аз даст додани 

ҳаѐт аз ҷониби шахс асос ѐфтааст. 

Хароҷоти иловагии шахс бо талафоти саломатӣ дар зери таъсири 

шароити муҳити зист алоқаманд аст. Номгӯйи чунин хароҷот хеле васеъ аст 

ва метавонад дар усулҳои гуногун фарқ кунад. Аксар вақт, хароҷоти 

мустақим ва ғайримустақими марбут ба беморӣ муайян ва ҳисоб карда 

мешаванд. Инҳо одатан унсурҳои зеринҳоро дар бар мегиранд: 

- хароҷот барои доруҳои пешгирикунанда; 

- хароҷоти доруворӣ барои муолиҷаи бемориҳои шадид ва музмин; 

- арзиши табобати таъҷилӣ (мошини ѐрии таъҷилӣ, реаниматсионӣ); 

- хароҷоти табобати статсионарӣ (хизматрасонии ҳамширагӣ ва 

амбулаторӣ); 

‟ хароҷоти табобат дар хона, хароҷоти дармонбахшӣ, маъюбӣ, аз нав 

тақсимкунии даромад; 

- хароҷоти ғайримоддӣ (азобе, ки бо беморӣ ѐ марг вобаста аст). 

Таркиб ва хусусиятҳои хароҷоте, ки ин масрафро ташкил медиҳанд, 

мувофиқи номгӯй аз рӯйи манбаъ оварда шудаанд.46 

Барои гирифтани маблағи пулӣ аз рӯйи ду категорияи аввали хароҷоти 

зикргардида маълумот дар бораи истифода ва арзиши доруҳо барои 

пешгирии бемориҳо ва муолиҷа (нархи чаканаи доруҳо) талаб карда 

мешавад. Дар мавриди бахши давлатӣ (ѐ ширкатҳои суғурта) агар нархи 

доруҳо дотатсия карда шавад, бояд арзиши аслиро ба даст орад. 

Ҳисобкунии умумии хароҷот аз рӯйи маълумот дар бораи арзиши як 

ҳолати табобат, масалан, арзиши миѐнаи солонаи доруҳо барои як 

категорияи беморӣ - арзиши мудохилаи таъҷилии тиббӣ ва бистарӣ дар 

беморхона истифода мебаранд. 

Хароҷоти мудохилаи таъҷилӣ аз нақлиѐти ѐрии таъҷилӣ, хароҷоти 

кормандон ва эҳтимолан хароҷоти реаниматсионӣ дар беморхона иборат аст. 

                                                           
46 Оценка загрязнения атмосферы промышленными выбросами / А.Д. Выварец, И.С. Велик 
[и др.]. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2006.108 с. 
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Арзиши ѐрии статсионарӣ (интенсивӣ, нигоҳубини ҳамширагӣ ва 

амбулаторӣ) бояд дар як рӯзи будубоши беморон, беҳтараш дар категорияҳо 

вобаста ба шиддатнокии табобат таъмин карда шавад. Аќаллан ин хароҷот, 

бояд музди миѐнаи меҳнати (маош + ѐрдампулии иҷтимоӣ)-и меҳнати дар 

беморхона, аз ҷумла коркунони техникӣ (тозакунӣ, ошпазӣ ва ғайра), 

ҳамшираҳои шафқат, духтур ва духтуронро фаро гирад. 

Дар сурати зарурати ҳисоб кардани арзиши умумии воқеии табобат дар 

беморхона, зарур аст, ки тамоми хароҷоти асосӣ ва хароҷоти амалиѐтии 

беморхона ва хидматрасонии он дар асоси маълумотҳои баҳисобгирӣ, яъне 

нигоҳдорӣ, пардохти қувваи барқ, об ва ғайра ҳисоб карда мешавад. 

Нигоҳубини хонагӣ вақте арзиш дорад, ки он аз ҷониби фондҳои 

давлатӣ ѐ хадамоти тиббӣ таъмин карда мешавад ва пардохт ба таври хусусӣ 

сурат мегирад. Арзиши нигоҳубини амбулаторӣ ҷузъҳои дар боби қаблӣ 

тавсифшуда, яъне хароҷоти умумии музди меҳнат барои қабули зангро дар 

бар мегирад. Табобати хонагӣ асосан аз ҷониби хешовандон ѐ дӯстони бемор 

сурат мегирад. Дар баъзе мавридҳо, ин метавонад вақти хеле дарозро талаб 

кунад. Бо вуҷуди ин, муайян кардани арзиш ба арзиши нигоҳубини аъзоѐни 

наздики оила душвор аст. 

Агар ин категория ба инвентаризатсия дохил карда шавад, пас арзиши 

фоидаи аз даст додашуда, яъне даромаде, ки шахс дар натиҷаи нигоҳубини 

беморон гум кардааст, метавонад истифода шавад. Табобати хонагӣ 

метавонад таъмир ва харидани дастгоҳҳои махсусро барои таъмини ҳаѐти 

бемор тақозо кунад. Арзиши ин ҷузъҳо низ бояд ба инвентаризатсияи пурра 

дохил карда шавад. 

Арзиши барқарорсозӣ. Ҳисоб кардани арзиши барқарорсозӣ ба 

инвентаризатсияи табобат дар беморхона монанд аст. Дар ин маврид 

маълумот дар бораи миқдор ва давомнокии муолиҷаи офиятбахшӣ дар 

баробари ҳисобкунии дахлдори хароҷоти умумии як рӯз (ѐ соат) дар 

беморхона, муассиса ѐ хонагӣ зарур аст. 



123 

Қобилияти корношоямӣ. Бемориҳо боиси гум шудани қобилияти корӣ 

(аз даст додани маҳсулнокӣ) мегарданд, ки ин маънои аз даст додани 

даромади шахсӣ ва талафи истеҳсоли корфармоѐнро дорад. Муносибати 

анъанавии баҳисобгирии чунин талафот ба ҳисоби миѐнаи саҳми корманд, ки 

ҳамчун ММД ба ҳар сари аҳолӣ ифода шудааст, асос ѐфтааст. Инро метавон 

аз рӯйи рақами умумӣ, аз ҷумла даромади миѐна (масалан, истеъмоли шахсӣ) 

ва саҳми қувваи корӣ дар ММД ѐ ҳамчун ММД истеъмоли софи шахсӣ 

муайян кард. 

Агар музди меҳнат барои ҳисоб кардани талафи даромади шахсӣ 

истифода шавад, он гоҳ барои категорияҳои гуногуни музди меҳнат нисбат 

ба аҳолии қобили меҳнат ҳисоби миѐнаро ҳисоб кардан лозим аст. 

Барои ҳисоб кардани музди кор ва ҳосилнокии меҳнат аз даст додашуда 

давомнокии миѐнаи давраи инвалидиро аз рӯйи категорияҳои асосии 

бемориҳо, инчунин миқдори солҳои меҳнати аз сабаби фавти бармаҳал 

талафшударо донистан лозим аст. 

Зарари истеҳсолот ва талафоти даромад барои тамоми аҳолӣ ҳамчун 

ММД-и миѐнаи солона ба ҳар сари аҳолӣ бе тақсим кардани одамон ба 

категорияҳои қувваи кор (асосан кӯдакон, бекорон, нафақахӯрон ва 

инвалидҳо) комилан содда ҳисоб карда мешавад. 

Аз нав тақсим кардани даромад. Шахсоне, ки қобилияти корӣ надоранд 

ѐ аъзои оилаи ѐрирасон мешаванд, бештар аз давлат даромад мегиранд, 

масалан, дар шакли нафақаи инвалидие, ки зиндагиро таъмин мекунад. Инҳо 

хароҷоти изофӣ мебошанд, ки дар натиҷаи беморӣ ба вуҷуд меоянд, ки 

метавонанд аз сабаби сифати пасти об ѐ ҳаво ба вуҷуд оянд. 

Аз нав тақсим кардани даромадро бо роҳи ба ҳисоби миѐна ба ҳисоби 

миѐнаи нафақаҳо аз шумораи умумии нафақагироне, ки нафақа мегиранд, 

ҳисоб кардан мумкин аст.  

Пешгӯиҳои ояндаи моддаҳои моддии хароҷот. Барои ба даст овардани 

тағйироти оянда дар моддаҳои хароҷоти дар боло зикршуда, масалан, дар 

системаи хароҷот ва фоида, баъзе ташаббусҳои экологӣ бояд ба сатҳи 
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таваррум ислоҳ карда шаванд, зеро интизор шудан мумкин аст, ки нархи 

доруҳо ва хароҷоти табобат бо мурури замон тағйир меѐбанд. Дар сурати 

афзудани ММД ба ҳар сари аҳолӣ дар кобилияти истеҳсолии одамон низ 

тағйирот ба амал омада метавонад. Мушкилоти ошкоро дар ин ҳолат 

интихоби дурусти индекси нархҳо хоҳад буд, хусусан вақте ки таваррум 

баланд аст. Одатан, барои ин мақсад меъѐрҳои фоизи паст истифода 

мешаванд, ки ба тӯлонии ҷараѐнҳои фоида мусоидат мекунанд. 

Намудҳои номбаршудаи хароҷот инчунин талафоти баъзе неъматҳои 

моддиро дар бар мегиранд. Ба ғайр аз ин хароҷот некуаҳволии одам аз 

сифати умумии ҳаѐт, яъне қисми ғайримоддии зарар тағйир меѐбад. 

Талафоти ғайримоддӣ бо истифода аз47 усули замин ҳисоб карда  

шавад: 

„ арзѐбии арзиши умри оморӣ; 

„ арзиши солҳои умри аз даст додашуда. 

Арзиши ҳаѐти оморӣ одатан бо усулҳои эмпирикӣ ҳисоб карда 

мешавад: 

1. Муқоисаи музди меҳнат ва хавфҳои касбӣ ба таври анъанавӣ (хавф 

тавассути афзоиши музди меҳнати касбҳои марбут ба дараҷаҳои гуногуни 

хавф баҳо дода мешавад). Ба хамин тариқ, афзоиши хавфро бо роҳи зиѐд 

кардани музди кор аз ҷиҳати иқтисодӣ баҳо додан мумкин аст. 

2. Тадқиқоти аҳолӣ бо мақсади муайян намудани омодагии пардохт 

барои паст кардани хавф. Роҳи маъмултарин ин муқаррар кардани маблағе 

мебошад, ки шахс омода аст барои кам кардани хатари миѐна ба як фоиз кам 

кардани хавф пардохт кунад. Тақсим кардани арзиши миѐнаи хавф ба фоизи 

коҳиши хатар муҳлати омории талафшударо медиҳад. 

Камбудии асосии ин равиш фарзияи робитаи хаттии байни 

тағйирѐбии таваккал ва омодагии пардохт мебошад, ки ба кадри кофӣ дуруст 

                                                           
47 Оценка загрязнения атмосферы промышленными выбросами / А.Д. Выварец, И.С. Велик 
[и др.]. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2006. 108 с. 
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нест. Илова бар ин, коҳиши хатарро дар муқоиса бо дигар мушкилоте, ки 

шахс дар ҳаѐти ҳаррӯза дучор мешавад, ночиз ҳисобидан мумкин аст. 

3. Ҷудо кардани хусусиятҳо барои паст кардани хавф дар нархи 

маҳсулоте, ки хавфҳо бо онҳо алоқаманданд. Ин усул ба омодагии одамон 

барои саҳмгузорӣ (хоҳиши пардохт) барои имкони пешгирӣ аз хатарҳо асос 

ѐфтааст. Тадқиқотҳои мухталифе, ки дар кишварҳои аврупоӣ гузаронида 

мешаванд, арзиши умри шахс бо тарзи омории 3,1 миллион евроро истифода 

мебаранд.48 

Арзиши солҳои умри талафшуда як равиши алтернативӣ барои 

арзѐбии таъсири бемориҳост, ки арзиши солҳои умри аз даст рафтаро таъмин 

мекунад. Асоси ҳисоби арзиши умри омории шахс чунин мебошад.49 

Таносуби байни арзиши умри оморӣ ва солҳои умри ҳангоми ҳисоб кардани 

фавти шадид бо формула тавсиф карда мешавад: 

VOSLa = VOLYr „ YPJl + rt0-',       (2.3) 

i=l+a 

дар ин ҷо     VOLYr— арзиши гумкардаи соли умр; 

VOSLa— арзиши ҳаѐти оморӣ; 

Pi ‟ зиндагии эҳтимолият то як сол / то як сола а; 

а — синну соли шахс, ки барои арзиши омории зиндагӣ ҳисоб кардан; 

Т— сарҳадии болоии синнусолӣ; 

г - коэффитсиенти дисконтӣ: 

уоы   -fI£LL.V0LYr  

VU    chr°n    jjYOLLtot (1 + гҐ' где    YOLLt – адади сол ҳамчун ҳаѐти 

гумкарда дар натиҷаи хавфҳои солона і дар солҳои оянда; YOLLtot — адади 

умумии солҳо гумкардаи аҳолӣ. 

Камбудии асосии ин усул душворӣ ва мураккабии ҳисобҳои он 

мебошад. Шартҳои асосии татбиқи ин равиш, аввалан, дар таснифоти 

                                                           
48 Экология, охрана природы и экологическая безопасность / Под общ. ред. В.И. Данилова-
Данильяна. М.: Изд-во МНЭПУ, 1997. 
49 Экология, охрана природы и экологическая безопасность / Под общ. ред. В.И. Данилова-
Данильяна. М.: Изд-во МНЭПУ, 1997. 
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аломатҳои ташхисшавандаи вобаста ба баъзе ифлоскунандаҳо ва дуюм, дар 

гирифтани маълумоти оморӣ оид ба шумора ва давомнокии ҳодисаҳои 

бемориҳо ва шумораи фавтидагон барои сол мебошад. 

Зарари иҷтимоӣ одатан дар асоси равиши даромад муайян карда 

мешавад, яъне даромаде, ки дар натиҷаи ҳаѐти гумшуда пурра ѐ қисман ба 

даст намеояд. 

Барои ҳисоб кардани нишондиҳандаҳои иқтисодӣ дар аввал 

нишондиҳандаҳои табиии зарар - шумораи фавтидагон ѐ шумораи солҳои 

умри талафшуда муайян карда мешавад. Ин ҳисоб ба муайян кардани хатари 

инфиродӣ ва аҳолӣ асос ѐфтааст. 

Ҳамин тариқ, вазифаи асосӣ муайян кардани нишондодҳои табиии 

зарар, яъне шумораи фавти иловагӣ мебошад. 

Усули муайян кардани хатари инфиродӣ ва аҳолӣ аз ҳама қобили 

қабул ва санҷидашуда мебошад. Барои муайян кардани хавф барои ҳар як 

ифлоскунандаи кансероген омили потенсиалӣ (SF) муқаррар карда мешавад, 

ки он барои табдил додани миқдори миѐнаи шабонарӯзии ифлоскунандаи 

кансероген (С) ба хатари инфиродӣ (IR) ва хатари марги тамоми умр асос 

мешавад. 

(IRCR):IR = C-SF;                (2.4) 

IRCR = LADI-SF.                (2.5) 

Хавфи афзоиши шумораи фавтидагон ѐ бемориҳоеро чен мекунад, ки 

метавонанд, дар тамоми аҳолӣ ѐ дар гуруҳҳои алоҳидаи он дар натиҷаи 

таъсири ифлосшавии таҳқиқшаванда ба амал оянд.  

Хулосањо оид ба боби дуюм 

Бо мақсади таъмини раванди идоракунии азхудкунии ҳудуди захиравӣ 

дар доираи самти аз ҷиҳати экологӣ бехатар тавсия дода мешавад, ки ба 

механизми идоракунӣ унсурҳои таҳлили стратегӣ, ташаккул ва интихоби 

алтернативаи аз ҷиҳати экологӣ бехатар ворид карда шаванд ва дар 

марҳилаҳои ба расмият даровардан ва татбиқи стратегия, блокҳои ташхис ва 
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таҳияи меъѐрҳои баҳодиҳии чораҳои пешгирии пайдоиши оқибатҳои 

номатлубро дарбар мегирад. 

Бо мақсади арзѐбии вазъи экологӣ асоснок намудани нишондиҳандаҳо, 

маҷмуи усулҳои ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии аз ҷиҳати экологӣ 

асоснок, арзѐбии имкониятҳои сармоягузорӣ ва манбаъҳои маблағгузории 

барномаҳо ба механизми татбиқ ҷорӣ карда шавад ба мақсад мувофиқ аст. 

Ба ақидаи мо, дар оянда ба таҳияи низоми нишондиҳандаҳое, ки қисман 

вазъи кунунии экологиро муайян мекунанд, идома дода шавад. Барои муайян 

кардани нишондиҳандаҳои маҷмуавӣ, ки барои арзѐбии ҷанбаҳои муайяни 

соҳаи бехатарии ҳаѐт истифода мешаванд, зарур аст, ки ҷадвали омехта 

ташкил карда шавад, ки имкон медиҳад рӯйхати пуриқтидортарин 

нишондиҳандаҳо барои таъмини вазъи кунунии экологӣ истифода гардад. 

 Хулоса, бад шудани сифати муҳити зист аз ҳисоби афзоиши сарбории 

техногенӣ бо афзоиши хатар ба саломатии аҳолӣ ва афзоиши вобастагии 

муҳити зист алоқаманд карда мешавад. Илова бар ин, формати иттилоотӣ 

оид ба саломатӣ (индекси ҷамъӣ) чунин аст, ки он метавонад, барои истифода 

дар арзѐбии стратегии вазъи минтақа тавсия дода шавад. 
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БОБИ 3. ХУСУСИЯТ, ТАМОЮЛ ВА ВАЗЪИ ОМИЛИ 

ЭКОЛОГӢ ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ ВИЛОЯТИ СУҒДИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

3.1. Арзѐбии вазъи экологӣ дар иқтисодиѐти вилояти Суғди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
 

Вилояти Суғд дар қисми шимолии Тоҷикистон ҷойгир шуда, дар он ҷо - 

14 ноҳия ва 3 шаҳри дорои аҳамияти калондошта ҷойгир мебошад. Ин 

минтақаи яке аз сераҳолӣ дар Тоҷикистон аст ‟ масоҳаташ 26 ҳазор километр 

мураббаъро ташкил медиҳад ва шумораи аҳолӣ бошад, тақрибан 2,8 миллион 

нафар ѐ 27% аҳолии кишварро ташкил медиҳад.  

Дар вилоят зиѐда аз 26 дарсади ММД, ки зиѐда аз 50% тамоми 

маҳсулоти саноати ҷумҳурӣ, инчунин зиѐда аз 20 % маҳсулоти хоҷагии 

қишлоқ истеҳсол карда мешавад. Дар сохтори саноатии вилоят соҳаҳои 

пешқадами соҳаҳои мошинсозӣ, истихроҷ ва коркарди металл мебошанд. 

Вилоят дорои инфрасохтори хуб ва иқтидори ба роҳ мондашудаи илмию 

техникӣ ва истеҳсолӣ мебошад.  

Бо дарназардошти нишондиҳандаҳои баланди хоси минтақа ва 

гуногунрангии он, омӯзиши тамоюли рушди субъектҳо имкон медиҳад, ки 

доир ба самт ва хусусияти рушди минтақаҳои Тоҷикистон дар маҷмуъ 

хулосаҳои кофии асоснок бароварда шаванд. 

Дар поѐн, маълумоти омории минтақаи вилояти Суғд аз рӯйи натиҷаҳои 

рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар соли 2020 оварда шудааст, ки суханҳои дар 

боло зикршударо исбот менамояд. Ҳарчанд, ки нишондиҳандаҳои асосии 

иҷтимоию иқтисодии назаррас бошанд, ҳам дар минтақаи кишвар ба худ хос 

камбудии ниҳодӣ ҳам мавҷуд аст. Аммо ба ин камбудиҳо нигоҳ накарда, 

инкишофи минтақа идома хоҳад ѐфт. 

Солҳои охир дар минтақа афзоиши аҳолӣ асосан аз ҳисоби вуруди 

аҳолӣ аз канораҳои кишвар ва кишварҳои ИДМ мушоҳида мешавад. Дар 

баробари ин нишондиҳандаҳои афзоиши табиии аҳолӣ муътадил мебошанд. 
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Вале, яке аз тамоюлҳои хатарноки демографӣ пиршавии аҳолӣ мебошад, ки 

дар ҷадвал равшан дида мешавад. 

 
 

 

Диаграммаи 3.1.1.- Баъзе нишондиҳандаҳои асосии иҷтимоию иқтисодии вилояти 

Суғд дар соли 2020 
 
Сарчашма:  тањияи муаллиф  

 
Агар ба расм эътибор диҳем,  он гоҳ ба мо маълум мешавад, ки ҳаҷми 

сармоя ва нишондоди маҳсулоти минтақа хеле баланд аст. Дар ин бора 

гуфтан ҷоиз аст, ки сармоягузорӣ дар соли 2020 ба  803356,3 ҳазор сомонӣ ва 

маҷмуаи маҳсулоти минтақа зиѐда аз 21 млрд. сомонӣ расид.  

Миқдори аҳолӣ асосан дар вилояти Суғд, тафовути қаламравиро дорад. 

Тафовути дараҷаи зиндагонии шаҳрҳо ва деҳот, инчунин ташаккули деҳаҳои 

харобшуда ва ноҳияҳои ҳаробшуда идома дорад. 

Бояд қайд кард, ки таҳдидҳои дохилӣ ба рушди минтақаҳо инчунин 

табақабандии аҳолӣ аз рӯйи сатҳи зиндагӣ, афзоиши тафовути иҷтимоӣ, 

паҳншавии фақат байни дороиҳо ва камбизоатиҳо мебошад. Бо баробари ин, 

бемории аҳолӣ бо вазъи иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо алоқаманд аст: дар 

минтақа беморшавӣ ба ҳар 1000 нафар дар давоми 10 соли охир 5-10% коҳиш 

ѐфт. 

Аз оғози солҳои истиқлолӣ то соли 2000 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 

он ҷумла дар минтақаҳои он, таназзули трансформатсионӣ мушоҳида шуд, ки 
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аз сабаби пошхӯрии Иттиҳоди шӯравии сотсиалистӣ, иқтисодӣ (ислоҳоти 

бозор, канда шудани робитаҳои иқтисодии қаблӣ), институтсионалӣ (вайрон 

кардани меъѐрҳо ва институтҳои қаблӣ ва ноустувории сохторҳои нави 

офаридашуда), сабабҳои иҷтимоӣ (тайѐр набудани аҳолӣ) сурат гирифт. Дар 

ин давра дар саноат ва хоҷагии қишлоқ, сохтмон ва савдо таназзули ҷиддӣ ба 

амал омад, дараҷаи зиндагонӣ ва ҳаҷми даромади андоз пай дар пай кам 

мешуд. Боиси қайд аст, ки аз соли 1997 дар Тоҷикистон ва дар маҷмуъ, 

болоравии иқтисодӣ оғоз ѐфт, ки аксар вақт дар маълумотҳои оморӣ ҳамчун 

афзоиши ѐ барқароршавии иқтисодӣ номида мешавад. Хусусиятҳои хоси ин 

афзоиш дар он аст, ки афзоиши маҳсулоти саноат ва хоҷагии қишлоқ ба 108% 

аз соли 1997 расида, афзоиши ҳаҷми сохтмон, савдои дохилӣ ва берунӣ, 

болоравии даромади воқеӣ ба ҳар сари аҳолӣ баланд гашт.  

Дар бисѐр асарҳои илмӣ қайд карда мешавад, ки низомҳои иҷтимоию 

иқтисодӣ дар давраи гузариш чунон зуд тағйир ѐфтаанд ва тағйироти ба 

амаломада бо амалишавии ислоҳоти иқтисодиѐти бозор, сиѐсати созандагии 

кишвар вобаста аст ва пай дар пай низомҳои усулан гуногунро ифода 

мекунанд. Аксари нишондиҳандаҳои воситаҳои пулӣ, аз ҷумла, индекси 

нархҳо, маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ, сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ ва 

истеҳсолоти саноатӣ ва ғайраҳо зиѐд шуданд.  

Агар дар солҳои 90-ум таварруми шадид, ҳар сол кам шудани 

сармоягузориҳо ва ҳаҷми истеҳсолот, пинҳон кардани даромад ва саркашӣ аз 

андозҳо ба таври оммавӣ, ривоҷ ѐфтани иқтисодиѐти пинҳонӣ ба амал омада 

бошад, пас дар солҳои 2000-ум динамикаи нархҳо суст шуда, пайваста 

афзоиши истеҳсолот, даромад ва сармоягузорӣ оғоз гардид. Бо баробари ин, 

дар ҳаракати соҳибкорон аз мақомоти андоз ва омор камтар пинҳон шудани 

субъектон зиѐд ба чашм мерасиданд. Аз ин рӯ, дар низоми минтақавӣ дар 

солҳои 90-ум то имрӯз аз ҳам фарқ мекунанд ва мо танҳо давраи баъди соли 

2010-ро баррасӣ хоҳем кард. Ҳамин тариқ, фосилаи вақти муайян хеле 

мураккаб буда, нишондиҳандаҳои он объективонатар буда, онро барои 

таҳлили тавозуни рушди минтақаҳо истифода бурдан мумкин аст. 
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Суръати миѐнаи солонаи афзоиши МММ-и вилоят дар солҳои охир - 

5,2 ‟ 7,3 фоизро ташкил медиҳад, ки ин тахминан ба динамикаи миѐна (6 

фоиз) рост меояд. Суръати баланди афзоиши маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ 

дар иқтисодиѐти вилояти Суғд аз ҳисоби рушди устувори соҳаи саноат 

таъмин гардид. Саноати вилоят ба ҳисоби миѐна дар як сол истеҳсоли 

маҳсулотро 13,7 фоиз зиѐд намуд. Илова бар ин, сохтмон ва кишоварзӣ 

бомуваффақият рушд карданд - афзоиши миѐнаи солона мутаносибан 13,4 

фоиз ва 11,8 фоиз ба қайд гирифта шудааст. Қайд кардан лозим аст, ки рушди 

иқтисоди вилоят аз ҳама хуб буда, суръати баланди афзоиш дар соҳаи саноат 

ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, инчунин дар сохтмон ва соҳаи 

хизматрасонӣ мебошад. Дар баробари ин, аз ҷиҳати соҳаҳои асосии 

истеҳсолоти саноатӣ (саноат, қувваи барқ, сохтмон) пеш нарафтанд, дар 

баъзе соҳаҳои хоҷагии халқ таназзул идома хоҳад дошт. 

Истеъмоли фосилавӣ, арзиши молҳои истеъмолшуда (ба истиснои 

истеъмоли сармояи асосӣ) ва хизматрасониҳои бозорӣ мебошад, ки дар 

давраи ҳисоботӣ барои истеҳсоли дигар молҳо ва хизматрасониҳо истифода 

мешаванд. Истеъмоли фосилавӣ маҷмуаи хароҷоти моддӣ, аз ҷумла ашѐи хом 

ва масолеҳи қисмҳои эҳтиѐтӣ ва маҳсулоти нимтайѐри ҳаридашуда, корҳо ва 

хизматрасониҳои дорои хусусияти истеҳсолии аз ҷониби ташкилотҳои дигар 

иҷрошаванда, сӯзишворӣ, неруи барқ, энергияи гармиро дар бар мегирад. 

Тағйирѐбии ин нишондод ва робитаи он бо маҷмуи маҳсулоти 

минтақавӣ нишондиҳандаи муҳими самаранокии иқтисодиѐти вилоят 

мебошад. 

Истеъмоли мобайнӣ бо нархҳои муқоисашаванда дар ҳамаи субъектҳои 

ташкилкунанда: аз ҳама бештар дар вилоят 5% афзуд. Табдил додан ба 

нархҳои муқоисашаванда бо роҳи тақсим кардани қиматҳои индикатор ба 

дефлятори МММ - нишондиҳандаи мувофиқтарини тағйирѐбии сатҳи нархҳо 

дар минтақаҳо сурат гирифт. Самаранокии иқтисодиѐт, ки бо таносуби 

маҳсулоти умумии маҳсулот ба истеъмоли мобайнӣ муайян карда мешавад, 

танҳо дар вилоят ба истеъмоли мобайн солҳои охир тағйир наѐфтааст. 
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Мутаассифона, бо таъмини афзоиши рушд дар миқѐси вилоят ҳаҷми 

партовҳои ифлоскунандаҳо аз манбаъҳои доимӣ низ зиѐд гаштааст. Ҳаҷми 

онҳо сол ба сол зиѐд гашта, муаммоҳои экологиро шадид мекунад. Дар айни 

ҳол баъзе маълумотҳои амалиро дар байни минтақаҳои ҷумҳурӣ оид ба 

пахши моддаҳои зараровар ба ҳавои атмосфера дида мебароем (ҷадвали 

3.1.1). 

Ҷадвали 3.1.1. - Ба ҳавои атмосфера паҳн намудани моддаҳои зарарнок аз 

манбаъҳои доимӣ ба ҳисоби 1 км мураббаъ минтақаҳо ( бе назардошти 

паҳншавии онҳо) (кг ба ҳар як км мураббаъ) 
 

 Масофа, 

ҳаз.км2 

 

Партовҳои моддаҳои зарарнок, кг 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
141,51 258,1 330,3 340,9 433,5 369,9 

ш. Душанбе 0,14 50000 103571,4 115714,3 122857 134286 

вилояти Суғд 25,2 398,5 432,5 464,3 400,8 599,2 

ш. Хуҷанд 0,03 20000 23333,3 30000 40000 100000 

вилояти Хатлон 24,6 73,5 73,2 227,6 406,5 345,5 

ш.  Бохтар 0,01 170000 160000 180000 183000 500000 

ш.  Кӯлоб 0,02 5000 5000 10000 30000 20000 

ВМКБ 62,9 - - - - - 

НТҶ 28,6 619,7 681,8 514,0 608,9 667,8 

ш. Турсунзода 0,01 1740000 1420000 1460000 1570000 1750000 

Сарчашма: Ҳифзи муҳити зист дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (маҷмуаи оморӣ). ‟ Душанбе: 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. ‟ С. 20. 

 
Партови моддаҳои ифлоскунанда ба атмосфера аз манбаъҳои 

статсионарӣ низ зиѐд шуд, аммо дар заминаи умумӣ- нисбат ба аввали он 

ночиз буд. Партовҳо бештар зиѐд шуданд. Ҳисобкунӣ аз рӯйи таносуби 

нишондиҳандаҳои миѐнаи панҷ соли охир, яъне дар ин ҳолат таносуби 

партовҳои миѐна барои солҳои 2016-2020 ва партовҳои миѐна барои солҳои 

2016-2020  гузаронида шудааст. Камшавии бештари партовҳо аз манбаъҳои 

статсионарӣ дар мушоҳида шудааст.  

Инак, аз ҷадвали овардашуда маълум мегардад, ки партовҳои моддаҳои 

зарарнок, дар кишвар дар солҳои охир хеле афзудааст. Агар ҳамчун ҳисоби 

математикӣ-оморӣ таҳлил намоем, он гоҳ мо ба ҳавои атмосфера паҳн 
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намудани моддаҳои зарарнок аз манбаъҳои доимӣ ба ҳисоби 1 км мураббаъ 

минтақаҳо дар миқѐси мамлакат  дар соли 2016 ба 258,1 кг ташкил намояд, он 

гоҳ дар соли 2020 бошад, ба 369,9 кг расид, яъне, 112 кг ѐ ин ки 43, 4 % 

афзудааст. Аз ҳама зиѐдтар ба ҳавои атмосфера паҳн намудани моддаҳои 

зарарнок аз манбаъҳои доимӣ дар минтақаҳои ш. Турсунзода, Бохтар, 

Душанбе ва дар Хуҷанд мебошад, ки дар он ҷо  аз рӯйи ҳисоби оморӣ дар 

соли 2016 ба 1740000, 170000, 50000, 20000 кг ташкил намояд, пас дар соли 

2020 ин нишондод дар ш. Турсунзода ‟ 1750000 кг, дар Душанбе ‟ 134286 кг, 

Хуҷанд ‟ 100000 кг ва дар Бохтар ‟ 500000 кг ташкил намуда, ба ҳисоби 

миѐна дар ин 4 минтақа  ба 2034286 кг ташкил намуд, ки ин хело баланд 

мебошад. 

Афзоиши ҳиссаи мутлақ ва нисбии партовҳои истифоданашуда ва 

коркарднашудаи истеҳсолот ва истеъмолот аз соли 2000 то соли 2020 3 

баробар, миқдори партовҳои истифодашуда ва безарар кардашуда 1 баробар 

афзуд. Ҳиссаи партовҳои истифодашуда ва безараршуда аз 56 то 22% кам 

шуд. Ҳамасола дар вилоят зиѐда аз 0,4 миллион тонна партовҳо ба 

партовгоҳҳо фиристода мешаванд. Бо баробари ин, камшавии обҳои партови 

ифлос ба обанборҳои рӯйизаминӣ умуман (25 фоиз) ба назар мерасад. Саҳми 

асосиро дар коҳиши ҳаҷми умумии обҳои ифлос ба шаҳр динамикаи мусбати 

мегузорад.  

Ҷадвали 3.1.2. - Партовҳои моддаҳои зарарнок ба ҳавои атмосфера аз 

манбаъҳои доимии ихроҷ 
 

Минтақаҳо Воҳиди ченак 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2019 2020 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

(Тонна) 100,5 43,8 29,6 34,4 36,4 27,0 63,3 61,5 

Суръати 

тағйирѐбии 

мутлақи 

пайдарпай 

- - 56,7 -14,2 4,8 2 - 9,4 36,3 - - 1,8 

Ҳамагӣ (Тонна) 20,5 3,3 1,2 2,0 2,8 4,4 17,2 18,8 

ш. Душанбе 

Суръати 

тағйирѐбии 

мутлақи 

пайдарпай 

- - 17,2 
- 

2,1 

 

0,8 

 

0,8 

 

1,6 

 

12,8 

 

1,6 

Ҳамагӣ (Тонна) 40,6 29,6 22,4 23,3 25,4 12,1 15,9 19,1 
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Идомаи ҷадвали 3.1.2 
 

Минтақаҳо Воҳиди ченак 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2019 2020 

НТҶ 

Суръати 

тағйирѐбии 

мутлақи 

пайдарпай 

- - 11 - 7,2 0,9 2,1 - 11,3 3,8 3,2 

Ҳамагӣ (Тонна) 22,7 5,3 4,9 3,9 4,5 8,8 11,6 15,1 

Вилояти Суғд 

Суръати 

тағйирѐбии 

мутлақи 

пайдарпай 

- - 17,4 - 0,4 - 1 0,6 3,3 2,8 3,5 

Ҳамагӣ (Тонна) 16,4 5,6 1,0 5,2 3,7 1,7 18,6 8,5 

Вилояти 

Хатлон 

Суръати 

тағйирѐбии 

мутлақи 

пайдарпай 

- 
- 

10,8 
-  4,6 

- 

4,8 

- 

1,5 

- 

1,8 

 

16,9 

-  
10,1 

Ҳамагӣ (Тонна) 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВМКБ 

Суръати 

тағйирѐбии 

мутлақи 

пайдарпай 

- - 0,3 0,1 -0,1 0 0 0 0 

Сарчашма: Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ. ‟ 
Душанбе; Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. ‟ С. 117. 

 

Вазъияти истифода ва коркарди партовҳо дар ҷадвали болоӣ инъикос 

ѐфтааст ва барои ҷуқуртар таҳлил намудани партовҳои моддаҳои заранок ба 

атмосфера дар минтақаҳои кишвар  поѐнтар гуфта мегузарем. 

Аз маълумоти ҷадвали овардашуда ба мо маълум гардид, ки суръати 

тағйирѐбии мутлақи пайдарпаи партовҳои моддаҳои зарарнок ба ҳавои 

атмосфера аз манбаъҳои доимии ихроҷ дар солҳои охир, ҳарчанд, ки нисбат 

ба соли 1991 паст бошад ҳам, аммо баъди солҳои 1995 ба таври хос афзоиш 

дорад. Алалахусус, дар вилояти Суғд дар соли 2015 аз 8,8 тонна то 15,1 тонна 

дар соли 2020 расид. Ҳолати дигар минтақаҳои кишвар ҳам ҳамин тавр аст. 

Мисол, дар ш. Душанбе дар ин давра  аз 4,4 то 18,8 тонна, яъне, тақрибан 4,2 

маротиба зиѐд шуд. Дар шаҳрҳои НТҶ бошад, аз 12,1 то ба 19,1 тонна расид. 

 Умуман, афзоиши нишондиҳандаҳои иктисодӣ аз ҷиҳати сифат не, 

балки миқдор меафзояд. Ташаккули номутаносибии экологӣ бо афзоиши 

маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ чї дар маҷмуъ ва чї ба ҳар сари аҳолӣ ҳамроҳ 
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мешавад. Афзоиши миқдори нишондиҳандаҳои иќтисодиѐти вилоят дар 

заминаи афзоиши ифлосшавии муњити зист ба амал меояд. Ин бо он далел 

оварда мешавад, ки иқтисодиѐт ривоҷ меѐбад, аммо бар ивази номатлуби 

вайроншавии муҳити зист. Ин маънои афзоиши мушкилоти экологӣ, коҳиши 

иқтидори табиӣ, афзоиши бемориҳо, ифлосшавии муҳити зист дорад. 

Ҳисоб кардани хароҷоти вобаста ба камшавии захираҳои табиӣ 

(ифлосшавии ҳаво ва об, партовҳо ва партовҳои зараровар, кам шудани 

маъданҳои фоиданоки хок ва ғ.), ҳаҷми зарар дар асоси партовҳои моддаҳои 

зараровар ҳисоб кардани маҳсулоти минтақавии ба муҳити зист 

мутобиқшударо талаб мекунад. Барои муайян кардани индекси устуворӣ 

суръати афзоиши нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ва ғайраро муайян кардан 

лозим аст. Ин вазъият таҳлили объективӣ ва аниқ чен кардани вазъияти 

мавҷударо талаб мекунад. Барои ин бояд методологияи оддие, ки ба таври 

оммавӣ дастрас аст, қабул карда шавад, ки он ба таҳлили ҳисоботи оморӣ 

асоснок бошад. 

Даромади воқеӣ аҳолӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар солҳои 2000-2020 дар 

афзоиш мебошад. Ҳамин тариқ, динамикаи даромад аз рӯйи маҷмуи умумӣ ва 

ҳам аз рӯйи ҳисоб ба ҳар сари аҳолӣ пеш аст.  

Ин мисолҳо аз мавҷудияти номутаносибии иҷтимоию иқтисодии рушди 

минтақаҳои вилоят шаҳодат медиҳанд, афзоиши даромад аз афзоиши 

иқтисодиѐти минтақаҳо пеш мегузарад, ки боиси мушкилоти зерин 

имконпазир мегардад:  

1) фаъолият - вобастагии минтақаҳо ба трансфертҳои молиявӣ аз буҷети 

давлат ва фондҳои ғайрибуҷетӣ меафзояд, сарбории низоми молиявии 

кишвар меафзояд;  

2) барои афзоиши таваррум шароит фароҳам оварда мешавад. 

Таҳлили усулу равишҳои мавҷуда нишон медиҳад, ки ҳоло 

методологияи арзѐбии таъсири иқтисодиѐт ва муҳити зист дар минтақаҳо 

вуҷуд надорад. Муносибатҳои зиѐде вуҷуд доранд, ки аксари онҳо на ба 

низоми минтақавии экологӣ, балки тавозуни рушди иқтисодиро баҳо 
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медиҳанд. Равишҳои гуногунро барои арзѐбии устувории низомҳои 

минтақавӣ, пешбинӣ мекунад. Аммо ҳамаи ин пешравиҳо имкон намедиҳанд, 

ки номутавозунии экологию иқтисодӣ ва иҷтимоию иқтисодии рушди 

минтақаҳо чен карда, ба рушди мутаносиби минтақаҳо баҳои умумӣ дода 

шавад. Илова бар ин, равишҳои таҳлилшуда як камбудии назаррас доранд - 

онҳо барои ҳисоб кардани нишондиҳандаҳои интегралӣ маълумотро талаб 

мекунанд, ки мақомоти расмии оморӣ интишор намекунанд.  

Масалан, барои ҳисоб кардани индекси ҷамъшавии софи ислоҳшуда, 

маълумот дар бораи камшавии захираҳои табиӣ, партовҳои CO2 ва моддаҳои 

заррача, инчунин, зарари саломатӣ аз ифлосшавии ҳаво ва об зарур аст. 

Ҳисоб кардани маҳсулоти софи минтақавии аз ҷиҳати экологӣ мутобиқшуда 

ҳисобҳои боэътимоди хароҷоти камшавии захираҳои табиӣ ва зарари 

ифлосшавии муҳити зистро (ифлосшавии ҳаво ва об, партовҳои заранок ва 

худи партавҳо, камшавии миниралҳои хок ва ғ.) талаб мекунад. Барои ҳисоб 

кардани индекси устуворӣ ва донистани суръати афзоиши нишондодҳои 

иқтисодӣ ва ғайра зарур аст. Ин ҳолат водор мекунад, ки таҳлили 

объективона зарур аст ва ба воқеият арзѐбии аниқ дода шавад. Аз ин сабаб, 

методологияи сода ва возеҳ лозим аст, ки дар асоси маълумоти расмии 

ҳисоботи оморӣ асос ѐфтааст. Дар ин ҳолат, хатогии эҳтимолии натиҷаҳо 

комилан аз байн намеравад, аммо имкони ба даст овардани онҳо дастраси 

доираи васеи тадқиқотчиѐн мегардад. 

Дар ин радиф сохтори моддаҳои зарарнокро ба атмосфера дар вилояти 

Суғд дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои ҷумҳуриявӣ дида мебароем (3.1.3). 

Дар ҷадвали мазкур маълумот дар бораи партови моддаҳои зарарноки 

ба атмосфера дар кишвар бо муқоисаи нишондиҳандаи вилояти Суғд, аз рӯйи 

ҳиссаҳо дода шудааст. Чӣ тавре ки маълум аст, дар соли 1991 дар кишвар 

ҳамагӣ дар як сол 100,5 ҳазор тонна моддаҳо ба атмосфера баромада бошад, 

дар 2020 бошад, ин нишондод тақрибан  61,5 ҳазор тоннаро ташкил кардааст, 

ки ин  нисбат ба соли оғози ислоҳоти бозорӣ қариб 39 ҳазор тонна дар як сол 

кам аст, ки бо аз байн рафтани бисѐр корхонаҳои саноатӣ вобаста аст.  
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Дар вилояти Суғд бошад, партовҳо ба атмосфера дар ҳамин давра аз 

22,6 ҳазор тонна ба 24,6 ҳазор тонна расидааст, ки тамоюли зиѐдшавӣ дорад. 

Сабаби ин ҳолат, ба андешаи мо, зиѐд шудани корхонаҳои саноативу 

истеҳсолӣ дар вилоят, то рафт зиѐд шуда истодааст, ки вале то соли 2010 

оқибатҳои буҳрони трансформатсионӣ дар вилояти Суғд низ чун дар миқѐси 

ҷумҳурӣ таъсири худро дошт, ки дар истеҳсоли молҳои саноатӣ инъикос 

мегардид. Умуман, камшавии ҳиссаи саноат дар ҷумҳурӣ ва дар минтақаҳои 

он бо коҳиши партовҳо ба атмосфера мебошад. 

 

Ҷадвали 3.1.3. - Партови моддаҳои зарарноки ба атмосфера дар ҶТ ва вилояти 

Суғд (аз рӯйи ҳиссаҳо) (ингредиентҳо)  

(ҳаз.тонна/сол) 

Солҳо 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Ҳамагӣ 

партовҳо 

дар ҶТ 100,5 43,8 29,6 34,4 36,4 27,0 61,5 

дар в. Суғд 22,7 5,3 4,9 3,9 4,5 8,8 15,1 

Ҳиссаи 
вилояти Суғд 

(бо %) 
22,6 12,1 16,6 11,3 12,4 32,6 24,6 

аз он ҷумла аз рӯйи ингредиентҳо дар миқѐси ҷумҳурӣ: 

моддаҳои сахт 28,7 7,5 6,2 8,7 13,5 11,8 25,2 

газмонанд ва моеъ 71,8 36,3 23,4 25,7 22,3 15,2 36,3 

ангидриди сулфат 17,0 2,8 1,4 1,7 1,7 2,1 11,2 

оксиди карбон 42,9 27,8 20,2 20,7 17,0 10,5 18,5 

оксидҳои азот 7,1 1,0 1,2 0,8 0,5 0,5 1,7 

карбогидридҳо 2,1 0,1 0,1 0,8 0,8 1,3 2,9 

дигар моддаҳо 1,7 4,6 0,5 1,7 1,8 0,8 2,0 

Сарчашма: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ/ маҷмуаи оморӣ. ‟ Душанбе: 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. ‟ С. 322-323; Ҳифзи муҳити 

зист дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. / маҷмуаи оморӣ. ‟ Душанбе; Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. ‟ С. 22-23. 

Бояд гуфт, ки назарияи самаранокӣ мафҳумҳои таъсир ва самаранокиро 

ба таври возеҳ фарқ карда, аввалинро ҳамчун натиҷаи физикии фаъолияти 
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хоҷагидорӣ (масалан, афзоиши фоидаи корхона, афзоиши ҳаҷми физикии 

даромади миллӣ дар миқѐси хоҷагии халқ ва ғайра), аз рӯйи дуюм таносуби 

самара ва хароҷоти боиси он гардид. 

Самаранокӣ, таснифи муносибатҳои сабабҳои истеҳсолотро ошкор 

карда, на худи натиҷа, балки чи тавр ба даст омадани онро инъикос мекунад. 

Аз ин рӯ, самаранокӣ қариб ҳамеша бо нишондиҳандаҳои нисбии аз 

хусусиятҳои гуногуни натиҷа ва хароҷот сохташуда тавсиф карда мешавад, 

ки баррасии мунтазами арзишҳои мутлақи ин андозаҳоро истисно намекунад. 

Аммо бо рушди муносибатҳои бозорӣ ва ташаккули бозори саҳҳомӣ барои 

арзѐбии самаранокии истеҳсолот ворид кардани нишондиҳандаеро талаб 

мекунад, ки афзоиши арзиши бозории корхона (ширкат)-ро аз тағйироти 

техникӣ ва асоси технологии истеҳсолот арзѐбӣ карда бошад. 

Аз солҳои 2000-ум инҷониб Тоҷикистон ба конвенсияҳо ва 

созишномаҳои байналмилалӣ оид ба масъалаҳои экологӣ фаъолона ҳамроҳ 

шуд, ки воқеан зарурати риояи принсипи истифодаи технологияҳои 

беҳтарини экологиву табиӣ пурра дар кишвар мавҷуд нест ва ѐ амали худро 

дарѐфт накардааст. Дар ин бора ҳанӯз аз соли 1983 бо дастури махсуси 

Комиссияи Аврупо оид ба ҳамгироӣ таҳия шуда буд, тадбирҳои пешгирӣ 

кардани ифлосшавии муҳити зист ва назорати муҳити зист муҳимтарин омил 

ба ҳисоб меравад. 

Риоя кардани ин принсип дар амал бояд боиси ба амал баровардани 

вариантҳои хеле самарабахши мухофизати муҳити зист ва дар ояндаи наздик 

- ба њалли проблемаҳои идоракунии захираҳо, ба кор андохтани партовҳо, 

оқилона истифодабарии ҳамаи имкониятҳои истеҳсолоти саноатӣ оварда 

расонад. 

То имрӯз талаботи истифодаи технологияи беҳтарин ҷузъи 

ҷудонашавандаи қонунгузории экологии бисѐр кишварҳо ва конвенсияҳои 

байналмилалӣ оид ба арзѐбии хатари экологӣ, пешгирии ифлосшавӣ 

мебошад. Аммо гузаштан ба принсипи истифодаи беҳтарин технологияи 

мавҷуда аз он сабаб душвор аст, ки дар саноати ватанӣ ба таври оммавӣ 
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технологияи экологӣ, ҷараѐнҳо ва таҷҳизоте, ки давраи ҳаѐтии худро ба охир 

мерасонанд, дараҷаи баланди ҳифзи муҳити зистро таъмин мекунанд, 

марҳилаи аввал қарор дорад. 

Риояи принсипи «истифодаи технологияи беҳтарини мавҷуда» зарурати 

баҳодиҳии самараи истеҳсолот, яъне фоидаи минбаъдаи иқтисодиро ба ҳисоб 

гирифтани меъѐри «афзоиши арзиши корхона» дохил карда мешавад. Равиши 

истифодабарии даромад гардиши пули нақд фоидаҳои пешбинишуда бо 

истифода аз технологияи беҳтарини дастрас вобаста аст. 

1. Беҳтарин технологияҳои мавҷуда ба доираи сертификатсияи экологӣ 

дохил мешаванд ва аз ин рӯ, корхонаҳое, ки технологияи беҳтарини 

мавҷударо татбиқ мекунанд, метавонанд истеҳсоли худро ҳамчун «истеҳсоли 

сабз» эълон кунанд. Тамғагузории истеҳсолот аз рӯйи дараҷаи «тозагии 

технология» аз рӯйи нишондиҳандаи дараҷаи ноил шудан ба ҳолати меъѐрии 

муҳити зист имкон медиҳад, ки аломати (тамғаи) «истеҳсолӣ аз ҷиҳати 

экологӣ тоза» ҷорӣ карда, он ҳамчун ашѐи ғайримоддӣ муайян карда шавад50.  

2. Сарвати ғайримоддӣ аз нуқтаи назари муносибати даромад, он 

метавонад дар муддати тӯлонӣ гардиши софи пули нақдро аз ҳисоби 

пардохтҳои амортизатсияи ширкат афзоиш диҳад, ки эҳтимолан ба афзоиши 

арзиши он таъсир мерасонад. 

3. Муаррифии ҷузъи “афзоиши дороиҳои ғайримоддӣ” ки  натиҷаи дар 

низоми нишондиҳандаҳои самараи истеҳсолот ҷорӣ намудани технологияи 

беҳтарини мавҷуда имконият медиҳад, ки ба фоидаи истифодаи онҳо пурра 

баҳо дода шавад. 

4. Татбиқи технологияи беҳтарини дастрас хароҷоти транзаксияро 

коҳиш медиҳад (барои бастани созишнома, тадбирҳои гуногуни берун аз 

хароҷоти истеҳсолот, масрафҳои гуногун ва ситонидани аз ҳад зиѐд андоз ва 

ғ.) ҳангоми истифодаи ин технологияҳо. 

                                                           
50
 Муҳаббатов Х. Истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ ва энергетикӣ - асоси рушди 

―иқтисоди сабз‖ дар Тоҷикистон / Муҳаббатов Х.М., Кимсанов У.О. // Паѐми Донишгоҳи 

давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - 2021. - № 2 (36). - С. 196-201. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=47109111
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47109111
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47109111&selid=47109139
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Тибқи маълумот, дороиҳои ғайримоддӣ, ки дар ҳисоботи молиявӣ 

эътироф шудаанд, аз рӯйи арзиши ба даст овардани онҳо чен карда 

мешаванд. Дар робита ба ин, арзиши аломати махсус метавонад, ҳамчун 

фарқияти хароҷот барои беҳтарин технологияи дастрас ва технологияе, ки 

дар саноат истифода мешавад, ки муҳити зистро ифлос мекунад, илова карда 

шавад. Эътироф намудани тамғаи «истеҳсоли сабз» ҳамчун дороии 

ғайримоддӣ арзиши дороиҳои ширкат, эътибори он ва дар оянда 

имкониятҳои фоидаи иловагиро афзоиш медиҳад.  

Ҳамин тариқ, модели арзѐбии самаранокии экологӣ дар асоси 

технологияҳои беҳтарини мавҷуда шакли зеринро дорад: 

 

Сэи = Хээ+Фэн+Зэл+Фиэ+Хзиэ+Хиэ+Хмт,             (3.1) 

 

ки дар ин ҷо, Сэи ‟ самараи экологию иқтисодӣ аз татбиқи лоиҳаҳои 

дорои навовариҳои экологӣ дар корхонаи истеҳсолкунанда ва истифодаи 

маҳсулоти он дар корхонаҳои истеъмолкунанда; 

Хээ ‟ хароҷоти экологӣ аз татбиқи лоиҳаҳои дорои навовариҳои 

экологӣ дар корхонаи истеҳсолӣ ва хароҷоти иловагие, ки аз истеъмоли 

маҳсулоти истеҳсоли он бармеоянд; 

Фэн ‟ фоидаи иқтисодие, ки дар натиҷаи татбиқи лоиҳаҳои дорои 

навовариҳои экологӣ дар корхонаи истеҳсолӣ ва истифодаи маҳсулоти он дар 

корхонаи истеъмолкунанда ба даст омадааст; 

Зэл ‟ пешгирии зарари экологӣ дар натиҷаи татбиқи лоиҳаҳои дорои 

навовариҳои экологӣ дар корхонаи истеҳсолкунанда ва корхонаҳо - 

истеъмолкунандагони маҳсулоти он; 

Фиэ ‟ фоидаи иқтисодӣ аз истифодаи нишони экологии «истеҳсоли аз 

ҷиҳати экологӣ тоза» дар корхонаи истеҳсолӣ; 

Хзиэ ‟ хароҷоти захираҳои иқтисодӣ аз татбиқи лоиҳаҳои дорои 

навовариҳои экологӣ ва хароҷоти иловагие, ки ҳангоми истеъмоли маҳсулоти 

он бармеоянд; 
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Хиэ ‟ хароҷоти иловагии экологӣ вобаста ба татбиқи лоиҳаҳои дорои 

навовариҳои экологӣ; 

Хмт ‟ хароҷоти муомилоти марбут ба татбиқи технологияҳои беҳтарин 

дар корхона. 

Дар робита ба мукаммалии баҳисобгирии натиҷаҳо ва хароҷот 

нишондиҳандаи умумии самаранокӣ, метавонад ҳамчун самаранокии экологӣ 

тавсиф карда шавад, зеро он таъсири оқибатҳои экологӣ дар натиҷаи кам 

кардани сарборӣ ба муҳити зист дар ҳама ҷузъҳои давраи ҳаѐти маҳсулотро 

дар бар мегирад. 

Истеҳсолот бо истифода аз беҳтарин технологияҳои мавҷуда барои 

баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот имкониятҳои зеринро дорад: 

1. Истеҳсолот дар асоси технологияҳои беҳтарини мавҷуда сифати 

ҷараѐни технологӣ ва дараҷаи техникиро баланд мебардорад, ки ин ба баланд 

шудани дараҷаи ташкилии муҳити истеҳсолӣ мусоидат мекунад ва имкон 

медиҳад, ки ҳосилнокии партовҳо ба муҳити табиӣ кам карда шавад. Дар 

натиҷа, ин ба ҳадди аксар самараи иқтисодӣ оварда мерасонад. 

2. Дар истеҳсолот ҷорӣ намудани технологияи беҳтарини мавҷуда 

мураккабии истифодаи захираҳоро дар назар дорад (аксари сарватҳои 

маъданӣ, пеш аз ҳама сарватҳои табиии маъдан, мураккабанд, зеро дар онҳо 

ғайр аз моддаи асосӣ дигар компонентҳои барои истеҳсолот муфид: металлҳо 

ва ғайриметаллҳо мавҷуданд), яъне на танҳо моддаи асосӣ, балки дигар 

унсурҳои ҳамроҳи фоиданок аз рӯйи фоиданокии онҳо вуҷуд доранд. 

Самаранокии иқтисодӣ дар ин маврид бо роҳи кам кардани сарфи меҳнат ва 

захираҳои моддӣ, фоидаи иловагӣ аз истеҳсоли консентратҳо ва васеъ 

намудани ассортимент ва ғайра таъмин карда мешавад. Дар баробари тағйир 

додани хароҷоти бевосита ва натиҷаҳои бевоситаи истеҳсоли воҳиди 

маҳсулот, аз ҳисоби васеъ намудани базаи ашѐи хоми саноати маъдани кӯҳӣ 

ва металлургия самараи алоҳидаи иқтисодӣ ба амал меояд. 

3. Ташкил ва рушди соҳаҳо дар асоси технологияҳои беҳтарини 

мавҷуда, асосан ба кам кардани зарар ба муҳити зист нигаронида шудааст, аз 
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ин рӯ, механизми арзѐбии самаранокии ҷузъи мантиқӣ, ки баҳодиҳии 

муштараки самаранокии чунин соҳаҳоро зиѐд мекунад, дар назар дошта 

мешавад. 

4. Ҳангоми ҷорӣ намудани қарорҳои куллан нави технологӣ, бозор 

вобастагии зеринро нишон медиҳад: таъсири омилҳои корпоративӣ (имиҷи 

ширкат, тамғаи молӣ, тамғагузории экологӣ ва ғайра) дар бораи тағйирѐбии 

омилҳои рақобатпазирии ширкат (фарқияти технологии истеҳсоли маҳсулот, 

баромади пайдоиши технологияи нав, шумораи технологияҳои 

рақобаткунанда). Таъсири омилҳои моликият дар дарозмуддат мусбат буда, 

ба ҳадди аксар расонидани фоида нигаронида шудааст, аз ин рӯ технологияи 

беҳтарини мавҷудаи иқтидори рушди иқтисодии ширкатро фароҳам меорад. 

Ҳамин тариқ, ҷорӣ намудани меъѐри «афзоиши арзиши дороиҳои» 

ширкат дар баҳодиҳии самараи экологии истеҳсолот масъаларо ба самти 

амалӣ мегузаронад. Пеш аз ҳама, ин равиш барои соҳаҳое муҳим аст, ки аз 

ҷиҳати экологӣ тозаанд ва арзиши бозорашон нисбат ба он ширкатҳое, ки 

технологияҳои ба ифлосшавӣ тобоварро истифода мебаранд, хеле баландтар 

аст. 

Истеҳсолоти дар асоси технологияҳои беҳтарини мавҷуда ташкил 

кардашуда барои рушди устувори (мувозинати) корхонаҳо замина фароҳам 

оварда, вайроншавии муҳити табииро пешгирӣ мекунад, ки ба идеяи 

мутобиқати рушди иқтисодӣ бо талаботи нигоҳ доштани сармояи табиӣ 

мувофиқат мекунад. Ҳамаи ин ба мо имкон медиҳад тасдиқ кунем, ки 

технологияи беҳтарини мавҷуда шакли ташкили фаъолияти иқтисодии 

корхона мебошад, ки ба модели рушди устувор гузаштани онро таъмин 

менамояд. 

Тамсилаи рушди устувори корхона дар қобилияти низоми иқтисодии 

корхона нигоҳ доштани тартиби экологӣ фаъолият мебошад, ки захираи 

экологиро ҳамчун унсури сохтории сармояи умумӣ ва омили рушди иқтисодӣ 

ҳисоб мекунад. Ташкили истеҳсолот, ки принсипи асосии он пешгирии 

ифлосшавии муҳити зист мебошад, боиси тағйироти сохтор ва сатҳи 
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технологии на танҳо корхонаи истеҳсолӣ, балки тамоми корхона мегардад ва 

ба занҷираи соҳаҳои ба ҳам алоқаманди истеҳсол ва истеъмоли маҳсулот 

(хизматрасонӣ) вобаста аст. Дар натиҷа, ин афзоиши самараи истеҳсолоти 

ҷамъиятиро ҳавасманд намуда, барои боз ҳам кабудизор гардондани 

иқтисодиѐт шароит фароҳам меоварад. 

Дар айни замон, равишҳои аз ҷониби умум қабулшуда тавсия дода 

намешаванд, ки омили экологӣ ба таркиби ҷузъҳои баррасишавандаи рушд 

дохил карда шаванд, зеро сатҳи рушди иқтисодии корхонаи саноатӣ ва сатҳи 

устувории экологӣ ба таври баръакс алоқаманданд. Дар амал ин шарти 

боздоштани рушди иқтисодии ширкатҳои саноатӣ мегардад. 

Аммо вазъияти ҳақиқӣ чунин аст, ки корхонаҳо ҳангоми баҳо додан ба 

пешомадҳои тараққиѐти худ ба нишондиҳандаҳои иқтисодӣ аз рӯйи меъѐрҳои 

экологӣ кам баҳо дода, ба ин васила андозаҳои афзоишро аз ҳад зиѐд баҳо 

дода, вазъияти ҳозираро ба таври оптимистӣ инъикос мекунанд. 

Таъсири арзѐбии самаранокии истеҳсолот ба раванди интихоб ва ба 

расмият даровардани қарорҳои стратегӣ дар расми поѐн нишон дода шудааст 

(расми 3.1.1). 

Тавре ки аз расм бармеояд, арзѐбии ҳамаҷонибаи самаранокии экологӣ 

истеҳсолот ҷанбаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва экологии фаъолияти корхона ва 

натиҷаҳо ва оқибатҳои бо онҳо алоқамандро пурра фаро мегирад, бинобар 

ин, роҳбарияти ширкат метавонад, қарорҳои стратегиро дар бораи 

фаъолияти корхона қабул намояд, ки дар асоси он тараққӣ додани корхона. 

Дар марҳилаи интихоби стратегия тавсияҳо барои арзѐбии дурустии 

варианти интихобшуда ва ҳадафҳои қарори стратегӣ таҳия карда мешаванд. 

Консепсияи муосири рушди устувор ба он назария асос ѐфтааст, ки 

табиати рушди иқтисодӣ дар аввал мувозинати экологиро бояд нигоҳ дорад 

ва имкон намедиҳад, ки омили экологӣ аз фаъолияти иқтисодии субъектҳои 

бозор (ҳатто дар кӯтоҳмуддат) хориҷ бошад.  

Аз ин рӯ, дастгирии таъмини рушди устувор водор мекунад, ки аз 

низоми мавҷудаи афзалиятҳои рушди иқтисодии корхона, ки дар асоси 
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афзоиши хароҷот даст кашанд ва дар навбати худ ислоҳот ба сарфкунии 

захираҳо технологи каммасраф такя менамоянд. Охирин, пас аз аниқ кардани 

расмиѐти иҷро ва санҷидани мувофиқати қонунгузории амалкунанда 

метавонад, шакли дар расми 3.1.1 нишондодашударо дошта бошад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Расми 3.1.1. - Таъсири самаранокии экологӣ ба интихоби алтернативаи стратегии рушди 

минтақа (таҳияи муаллиф) 

 

Механизми ташкилӣ дар низоми баррасишавандаи қабули қарорҳои 

стратегӣ тағйиротро аз рӯйи модулҳои интихобшуда талаб мекунад: блоки 

«Нормаҳо ва стандартҳои таҳҷизоти захиравӣ, маҳдудиятҳои экологӣ» ва 

блоки таҳлил. 

Тағйироти ташкилии механизми татбиқи стратегия бо як қатор 

мушкилот, аз ҷумла бо мушкилоти ворид намудани унсурҳои алоҳидае, ки ба 

технологияи ташкилӣ мухолиф нестанд, ҳамроҳӣ мекунанд ва илова бар ин, 

ҷорӣ намудани онҳо барои корхонаҳое, ки фаъолияти иқтисодии онҳо ба 

Тавсияҳо барои интихоби алтернативаи 
бехатартарин 

Таҳлили стратегӣ Интихоб ва ба расмият даровардани 
қарорҳои стратегӣ 

Арзѐбии самаранокии экологӣ ва иқтисодии истеҳсолот, ки барои ҳар як алтернативаи рушд бо 

истифода аз системаи нишондиҳандаҳои мутобиқшудаи иқтисодии самаранокии истеҳсолот амалӣ 
карда мешавад. 

Рӯйхати тадбирҳо барои пешгирии 
пайдоиши мушкилот вазъияти экологй 

ва окибатхои кабулнашаванда 

Пешниҳодҳо 

ва натиҷаҳои 

арзѐбӣ 
алтернатива 

қарорҳои 
стратегӣ 

Арзѐбии 
таъсири 

тағирѐбии 
сифати 

муҳити зист 
ба саломатии 

Арзѐбии 

имкониятҳои 

сармоягузорӣ 

барои ҳар як 
алтернативаи 

рушд 

Рӯйхати 

маҳдудиятҳои 

экологӣ, ки 

дар қарорҳои 

стратегӣ 

баррасӣ 
мешаванд 

Арзѐбии 
таъсироти 

муайяншуда 

ба муҳити 
зисти 

алтернативаҳ
ои қарорҳои 

стратегӣ 
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истифодаи сарватҳои табиии такрористеҳсолнашаванда асос ѐфтааст, басо 

муҳим аст. 

Мувофиқи расм, дар модели мазкур механизми ташкилии татбиқи 

стратегия баҳри баланд бардоштани самаранокии қарорҳои қабулшуда, 

интихоби сиѐсати сармоягузории корхона, муқаррар сохтани шакли рейтинги 

лоиҳаҳо ва барномаҳои сармоягузорӣ равона месозад. 

Фаъолияти ҳар як низоми иҷтимоию иқтисодӣ, аз ҷумла минтақа дар 

шароити таъсири мутақобилаи комплексии маҷмуи омилҳои дохилӣ ва 

берунӣ сурат мегирад. Омилҳо, сабабҳо, қувваҳои пешбарандаи ҳар як ҳодиса 

ѐ ҷараѐни махсус буда, характер ва динамикаи инкишофи онро муайян 

мекунанд. Омилҳо навъҳои зиѐде доранд, аз ҷумла - дохилӣ ва беруна, асосӣ 

ва дуюмдараҷа, доимӣ ва муваққатӣ, объективӣ ва субъективӣ, интенсивӣ ва 

васеъ, бевосита ва бавосита (амиқ) ва ғайра мебошад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расми 3.1.2. - Механизми ташкилии амалисозии стратегияи рушди экология 

дар минтақа Сарчашма: таҳияи муаллиф 
 

Таҳлили ҳадафҳо (аз ҷумла 

ҳадафҳо ва вазифаҳои 

самаранокии экологӣ ва 

иқтисодии истеҳсолот) 

Меъѐрҳо ва стандартҳои 

таҷҳизоти захиравӣ, 

маҳдудиятҳои экологӣ 

Таҳияи модели функсионалии 

идоракунии зерсистемаҳо 

Интихоби принсипи 

ташаккули сохтори 

ташкилӣ 

Таҳлили омилҳои ташкилӣ, ки 

талаботро ба механизми татбиқ 

муайян мекунанд 

Интихоби диаграммаи схематикӣ 

барои сохтани блокҳои функсионалӣ 

Инкишофи 

технологияи назорат 

Рушди сохтори дохилии 

моделҳои ташкилӣ 

Тамсилаи амалии механизми ташкилӣ ва татбиқи стратегияи рушди экологии минтақа 
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Чуноне ки дар боло қайд карда шуд, маблағгузорӣ ба фондҳои асосӣ аз 

тарафи аҳли ҷамъият якдилона ҳамчун яке аз омилҳои асосии афзоиш ва 

тараққиѐти иқтисодиѐти вилоят эътироф карда мешавад. Чунин мешуморанд, 

ки афзоиши маблағгузорӣ барои ҳар як низоми иқтисодӣ неъматест, зеро 

маблағгузориҳои асосӣ имкон медиҳанд, ки базаи технологӣ ва истеҳсолӣ нав 

карда, ҳаҷми маҳсулот зиѐд ва хароҷоти воҳиди он кам карда, даромаднокӣ 

ва рақобатнокӣ зиѐд шуда, сарбории он ба муҳити зист кам карда шавад. 

Мақомоти тамоми кишварҳо ва минтақаҳо зарурати ҷалби сармояи нав ба 

иқтисодиѐтро эълон мекунанд. 

Дар баробари ин маълум аст, ки маблағгузорӣ ба сохторҳои низоми 

иқтисодӣ дигар хел таъсир мерасонад - самараи маблағгузориҳои асосӣ дар 

минтақаҳои гуногун аз рӯйи тартиби андозаашон фарқ карда метавонад. Дар 

баъзе минтақаҳо афзоиши сармоягузорӣ амалан ба рушди онҳо таъсир 

намерасонад, дар дигар минтақаҳо - афзоиши хурд боиси дигаргуниҳои ҷиддӣ 

мегардад. Аз ин рӯ, пеш аз пешбурди сиѐсати баланд бардоштани ҷолибияти 

сармоягузорӣ бояд арзѐбӣ кард, ки сармоягузориҳо дар ин минтақа то чӣ 

андоза самараноканд, ҳангоми тағйирѐбии ҳаҷми сармоягузорӣ чӣ гуна 

таъсирро интизор шудан лозим аст. 

Арзѐбии таъсири сармоягузориҳо ба нишондиҳандаи самаранокӣ ба 

мушкилоти таҳлили омилҳои таъсиррасон дахл дорад. Таҳлили регрессионии 

математикӣ усули омӯзиши омилҳоест, ки робитаи онҳо бо нишондиҳандаи 

интизорӣ (коррелятсия) мебошад. Дар ин ҳолат бо як арзиши омил (маҷмуи 

омилҳо) арзишҳои гуногуни натиҷа гирифтан мумкин аст, ки дар натиҷаи 

нопурра будани дониш ва ба назар гирифтани ҳамаи омилҳои ба он 

таъсиркунанда ба амал меояд. Маҳсулоти умумии минтақавӣ аксар вақт 

ҳамчун тағйирѐбандаи натиҷавӣ дар сатҳи минтақавӣ интихоб карда 

мешавад. Сипас коэффитсиенти таносуби ҷуфти байни ҳаҷми сармоягузориҳо 

ба фондҳои асосӣ ва ММД ва ѐ МММ ҳисоб карда мешавад, баъд аз он 

вобастагии регрессионӣ сохта мешавад.  



147 

Тадқиқотчиѐн шаклҳои гуногуни вобастагии нишондиҳандаи умумӣ аз 

сармоягузорӣ (функсияҳои истеҳсолӣ) - хаттӣ, полиномӣ, қудратӣ, 

логарифмикиро сохтаанд. Ин вобастагӣ барои таҳлил, пешгӯӣ ва идоракунии 

раванди сармоягузорӣ барои рушди иқтисодӣ истифода мешаванд. 

Аммо вобастагии омили экологӣ бо сатҳи рушди иқтисодӣ имкон 

медиҳад, ки қарорҳои оптималӣ қабул карда шаванд. Вобастагии байни 

омили экологӣ бо сатҳи рушди иқтисодӣ дар шакли зерин дида мешавад: 

X + I = Y,                    (3.2) 

ки дар ин ҷо Х - МММ ба ҳар сари аҳолӣ, у ‟ омили экологӣ, I - 

маблағгузорӣ ба фондҳои асосиро ифода мекунад. 

Сохтани муодилаи аз ҷиҳати оморӣ муҳими шакли мазкур имкон 

медиҳад, ки таъсири сармоягузорӣ ба рушди иқтисодӣ, ифлосшавии муҳити 

зист ва истеъмоли захираҳо дар истеҳсоли МММ таҳлил карда шавад. 

Мақомот ба самараи маблағгузориҳои асосӣ баҳо дода, вазъияти ояндаи 

вилоятро бо ҳаҷми пешбинишудаи маблағгузорӣ пешгӯйӣ карда метавонанд. 

Барои арзѐбии комплексӣ коэффитсиентҳои модели мураккаби арзишманд 

таҳия шудааст, ки маънои ҳадди ақалл кам кардани хатои модули 

мураккабро дорад, ки дар он фарқияти байни арзишҳои воқеӣ ва арзишҳои 

ҳисобшуда мебошанд. Масалан, барои модели хаттии формула:  

 

y + iy = (a0 + i ax) + (b0 +iy) меъѐри МММ шакли зеринро мегирад: 

F (а0, а1, В0, В1) = (yrt ~ [А0 + B0 xrt - b ±хтт]) 2 + 2 ([аi + б±xrt + б0 

хтт]) 2 -> тin  

Баъдан, ҳосилаҳои аввалини тағйирѐбандаҳо ҳисоб карда мешаванд, ки 

ба сифр баробар карда мешаванд, пас аз он низоми чаҳор муодилаи хатӣ ҳал 

карда мешавад ва қиматҳои коэффитсиентҳо пайдо мешаванд. 

Аз рӯйи ҷадвали додашуда маълум аст, ки хароҷоти ҳифзи мудити зист 

ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиат дар соли 1991 28,9 млн. сомониро 

ташкил карда бошад, пас дар соли 2015 ин нишондод ба ҳаҷми 11675,4 ҳазор 

сомонӣ, дар соли 2020 ин нишондод ба 220025 ҳаз. сомонӣ расидааст.  
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Ҷадвали 3.1.4. - Хароҷоти барои ҳифзи мудити зист дар вилояти Суғд 

(бо нархҳои амалӣ, ҳаз. сомонӣ) 
 

1991 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Афзоиш 

соли 2020 

нисбат ба 

соли 1991, 

маротиба 

Маблағгузорӣ 28,9 43,9 1268,6 424,0 8442,9 11675,4 220025 13,2 

Сарчашма: Тоҷикистон: 30 соли истиқлолияти давлатӣ/ маҷмуаи оморӣ. ‟ Душанбе: 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. ‟ С. 327-328.  
 

Бо муқоиса ба соли 2015 афзоиши маблағгузорӣ баҳри муҳити зист дар 

соли 2020 нисбат ба соли 2000-ум 173,4 маротиба, нисбати соли 2015 бошад, 

18,8 маротиба афзоиш ѐфтааст. 

Модели хаттӣ соддатарин усули арзѐбӣ мебошад. Ба ғайр аз он, 

моделҳои логарифмикӣ, экспоненсиалӣ ва полиномӣ низ васеъ истифода 

мешаванд. Интихоби модел аз рӯйи дараҷаи наздикшавии маълумоти 

ҳисобшуда ба маълумоти воқеӣ муайян карда мешавад. Барои баҳодиҳии 

мувофиқати модел, хатогии миѐнаи наздикшавиро метавон истифода бурд. 

Масалан, вақте ки арзиши миѐнаи силсилаи маълумот ба сифр наздик аст ѐ 

дар силсила арзишҳо ба сифр наздиканд, хатогии миѐнаи тахминӣ аз ҳад зиѐд 

арзѐбӣ карда мешавад ва тасвири воқеии онро инъикос намекунад. Аз ин рӯ, 

пешниҳод мекунем, ки сифати моделро бо нишондиҳандаҳои тавозуни арзѐбӣ 

кард: 

              (3.3)  

дар ин ҷо Вr - нишондиҳандаи тавозуни тағйирѐбандаи, Вi - 

нишондиҳандаи тавозуни тағйирѐбанда yon, yrt, yit ‟ арзишҳои ҳисобшуда. 

Агар B1 ~ B2 ~ 0 бошад, модел ба силсилаи маълумотҳои аслӣ наздик 

мешавад. 
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Барои истисно кардани таъсири омили нарх ба динамикаи маҷмуи 

маҳсулоти минтақа ба ҳар сари аҳолӣ ва сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ бояд 

нархҳои соли базавӣ, ба таври мусбат гирифта шавад. Моҳияти меъѐргузорӣ 

аз он иборат аст, ки арзиши МММ ба ҳар сари аҳолӣ ва сармоягузорӣ ба 

воситаҳои асосӣ бо роҳи тақсим кардани ҳар як нишондиҳанда ба индексҳои 

нарх оварда шавад.  

Арзишҳои экологӣ дефлятсияро талаб намекунанд, зеро ҷузъи нарх 

ҳангоми тақсим кардани динамикаи МММ бо нархҳои ҷорӣ ба динамикаи 

истеъмол бо нархҳои ҷорӣ хориҷ карда мешавад; аммо, барои дуруст ҳисоб 

кардани коэффитсиентҳои регрессия, арзишҳои экологӣ бояд бо роҳи тақсим 

кардани ҳар як арзиш ба арзиши асосӣ муқаррар карда шаванд. 

Шакли соддатарини модели хаттии вобастагӣ чунин аст: 

У=X + I = (a0 + ax) + (b0 + b),                            (3.4)                 

ки дар он X - МММ ба ҳар сари аҳолӣ, Y - самаранокии экологӣ, I - 

маблағгузорӣ ба фондҳои асосӣ; a,b,x - ҳама тағйирѐбандаҳо дар шакли 

арзишҳои нисбии асосии динамикӣ пешниҳод карда мешаванд. 

Коэффитсиентҳо b0 ва b±- мутаносибан мултипликаторҳои 

сармоягузорӣ ва МММ мебошад. Ҷадвали 3.1.5 тафсири арзишҳои 

имконпазири ин мултипликаторҳоро медиҳад. 

Ҷадвали 3.1.5.- Хусусиятҳои арзишҳои мултипликаторҳои сармоягузорӣ 
 

Маънои Тафсир 

bо = bL 
афзоиши сармоягузорӣ рушди мутаносиби минтақаро таъмин 

мекунад: суръати афзоиши МММ ба ҳар сари аҳолӣ ба суръати 
афзоиши самаранокии экологӣ баробар аст. 

В0> О, b1 > 0 

бо афзоиши сармоягузорӣ иқтисод ва инкишоф меѐбад: дар як вақт 
афзоиши МММ ба ҳар сари аҳолӣ нисбат ба самаранокӣ баланд 

мешавад 

В0> О, b1 <О 

бо афзоиши мабла-гузорӣ, махсуяоти маҳсулоти 
маҳсулоттайѐркунӣ ва самараи он меафзояд 

паст мешавад 

В0 <О, bL>О 
бо афзоиши маблағгузорӣ махсуси МММ кам мешавад, самараи 

он меафзояд 

В0 <О, bL<О 
бо афзоиши сармоягузорӣ, ҳарду нишондиҳанда кам мешаванд - 

ҳам МММ-и мушаххас ва ҳам самаранокӣ (даромади манфӣ миқѐс) 

Сарчашма: аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 
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Бо донистани ин коэффитсиентҳо, чандирии мушаххаси МММ ва 

самаранокии сармоягузориҳоро муайян кардан осон аст: 

EVRP = b * L              (3.5) 

Барои вобастагии полиномӣ коэффитсиентҳои чандирӣ дар шаклҳое 

ҳисоб карда мешаванд, ки ин ҳам душворӣ намеорад: 

Иф. = (2с, L + а) * Иф. = (2с, L + b) * L           (3.6) 

Ҳарду вобастагӣ имкон медиҳанд, ки самаранокии сармоягузорӣ ва 

муайян кардани самтҳои истифодаи беҳтарини онҳо ба ифлосшавии муҳити 

зистро инъикос мекунад. Илова бар ин, вобастагӣ метавонад барои пешгӯии 

рушди экологӣ минтақаҳо истифода шавад. Масалан, муайян кардани 

арзишҳои МММ ва самаранокии экологӣ дар ҳаҷми пешбинишудаи 

сармоягузорӣ, ки ҳангоми таҳияи барномаҳо ва стратегияҳои рушд, қабули 

қарорҳои идоракунӣ муҳим аст. 

Ба мақсад мувофиқ аст, ки модели баҳодиҳии таъсири маблағгузорӣ ба 

фондҳои асосӣ ба тавозуни рушди минтақаҳо бо пайдарпаии зерин тартиб 

дода шавад: 

1. Таҳлили графикии вобастагии МММ ба ҳар сари аҳолӣ (X) ва 

самаранокии экологӣ (Y) аз сармоягузорӣ (I). Он имкон медиҳад, ки самти 

тағйирѐбии МММ ва самаранокӣ бо афзоиши сармоягузорӣ муайян карда 

шавад. 

X + / Y = (a0 +) + (b0 + ib) * Иф,              (3.7) 

ки дар ин ҷо X ва Y арзишҳои ҳисобшудаи МММ (GRP) ва 

самаранокии мушаххаси он аст. 

Арзѐбии сифати вобастагии натиҷа ба ҳисоб гирифтани хатогиҳои 

тахминии миѐна ва Afirst, Asecond ва коэффитсиенти тавозуни Bx, By 

маълумоти воқеиро инъикос менамояд ва метавонад барои таҳлил ва 

пешгӯии нишондиҳандаҳои экологии минтақа истифода шавад. 

Агар Afirst, i > Bx> BY >> 0, пас модел ба асл нокифоя аст, маълумот 

ва намуди вобастагиро аз нав дида баромадан лозим аст, масалан, ба 

манфиати модели полиномия. Дар ин маврид низоми шаш муодилаи дорои 
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шаш номаълум ҳал карда мешавад, ки аз он коэффитсиентҳои a, b, co, α, b, ci 

пайдо мешаванд. Пас аз он, сифати вобастагии натиҷавӣ низ баҳо дода 

мешавад X + iY = (a + ia) + (b0 + i)* I + (c0 + ic) * 12 бо истифода аз 

хатогиҳои тахминии миѐна ва омили тавозунӣ. 

Бояд қайд кард, ки вобастагии шаклҳо инчунин метавонанд, барои 

арзѐбии таъсири омилҳои дигар ба рушди минтақавӣ истифода шаванд, 

масалан, хароҷот барои навовариҳои технологӣ, хароҷоти тадқиқоти илмӣ-

таҳқиқотӣ ва хароҷоти технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ. 

Қиматҳои ин нишондодҳо бояд пеш аз дохил шудан ба модел безарар ва ба 

эътидол оварда шаванд. Умуман, мантиқи сохтани чунин моделҳо комилан 

монанд хоҳад буд. 

Бо истифода аз ин муқаррароти методӣ таҳқиқот гузаронида шуд, ки 

барои муайян намудани аҳамияти омилҳои гуногун, пеш аз ҳама, 

сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ ва саҳми онҳо дар рушди экологӣ субъектҳои 

вилоят дар солҳои 1991-2020 равона карда шудааст. 

Аз ин рӯ, ҳар як арзиши нишондодҳо ба арзиши нишондодҳои мувофиқ 

тақсим карда шуд. Масалан, ҳангоми стандартизатсияи як қатор динамикаи 

сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ, ҳамаи арзишҳо ба ҳаҷми сармоягузорӣ ба 

фондҳои асосӣ дар соли 2020 (бо нархҳои муқоисашаванда) дар минтақа 

тақсим карда мешаванд. Сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ ва маҷмуи 

маҳсулоти минтақавӣ ба ҳар сари аҳолӣ арзиши пулӣ буда, аз сатҳи нархҳо ва 

индекси самаранокии экологӣ вобастагии калон дорад, бинобар ин, ду 

тағйирѐбандаи аввал бо роҳи тақсим кардани сармоягузорӣ ба нархҳои 

муқоисавӣ оварда шудаанд ва дефлятори МММ  ҳамчун мутаносиб ҳисоб 

карда мешавад. 

Бо тайѐр кардани силсилаи динамика, таҳлили графикии вобастагии 

нишондиҳандаҳои самарабахш аз сармоягузориҳо гузаронида шуд, ки ду 

ҳолатро ошкор намуд. Масалан, дар минтақаҳои Хатлон ва НТҶ бо афзоиши 

маблағгузорӣ ба фондҳои асосӣ МММ ба ҳар сари аҳолӣ меафзояд, самараи 

экологӣ баланд ва паст мешавад. Ин метавонад нишон диҳад, ки 
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сармоягузориҳо ба лоиҳаҳое равона карда мешаванд, ки аз нигоҳи ҳифзи 

захираҳо ва бехатарии экологӣ бесамаранд. Динамикаи МММ ба ҳар сари 

аҳолӣ ва самаранокии экологӣ дар минтақа вобаста ба сармоягузорӣ ба 

фондҳои асосӣ нишон дода шудааст. 

Дар дигар минтақаҳо бо афзоиши маблағгузории асосӣ ҳар ду 

нишондиҳанда: ҳам маҷмуи маҳсулот ба ҳар сари аҳолӣ ва ҳам самараи 

фузунсоз меафзояд. 

Коэффитсиенти таносуби ҷуфтӣ байни самаранокӣ ва сармоягузорӣ дар 

минтақаҳо аз - 0,81 аз дигар вилоятҳо фарқ мекунад. Коэффитсиенти 

таносуби ҷуфтӣ байни МММ ва сармоягузорӣ низ хеле фарқ мекунад ва паст 

аст.  

Умуман, дар аксари минтақаҳо модели хатиро истифода бурдан мумкин 

аст. Барои ҳамаи дигарон, беҳтар аст, ки модели полиномиро истифода 

барем, зеро он ба маълумоти воқеӣ наздиктар аст. Гузариш ба шакли 

полиномӣ имкон дод, ки баҳои сифати вобастагиҳои сохташуда зиѐд карда 

шавад: дар аксари мавридҳо хатогиҳои миѐнаи наздикшавӣ кам шуда, ҳар ду 

ҷузъи коэффитсиентҳои тавозунӣ ба сифр наздик шуданд. Аз ин рӯ, шакли 

полиномӣ натиҷаҳои дақиқтар медиҳад ва метавонад барои пешгӯии рушди 

минтақавӣ истифода шавад. Шакли хаттӣ бештар тавсифӣ аст, бинобар ин он 

барои арзѐбии тахминии таъсири сармоягузорӣ ба нишондиҳандаҳои натиҷа 

мувофиқтар аст. 

Вобастагии хаттӣ ва коэффитсиентҳои чандирӣ бо вобастагии он дар 

расми поѐн нишон дода шудаанд (диаграммаи 3.1.2).  

Чуноне ки аз диаграмма дида мешавад, самараи калонтаринро 

маблағгузорӣ дарбар мегирад: ҳангоми 1 фоиз зиѐд шудани маблағгузорӣ 

даромади МММ ба ҳар сари аҳолӣ ба ҳисоби миѐна 0,82 фоиз, самараи 

экологӣ ва иқтисодӣ 0,4 фоиз меафзояд. 
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Диаграммаи 3.1.2. - Динамикаи МММ ба ҳар сари аҳолӣ ва самаранокии экологӣ 

дар вилояти Суғд бо тағйирѐбии сармоягузорӣ дар сармоя дар солҳои 2000-2020 
 

Сарчашма: аз ҷониби муаллиф дар асоси маълумоти Омори солонаи вилояти Суғд. 
‟ Хуҷанд: Раѐсати омори Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
вилояти Суғд, 2020. ‟ С. 167-169 тартиб дода шудааст. 

 
Вазъият дар вилоят чунин аст: 1 дарсади афзоиши маблағгузорӣ ба 

ҳисоби миѐна танҳо 0,04 дарсади афзоиши МММ-ро ба ҳисоби ҳap сари 

аҳолӣ таъмин мекунад, ҳол он ки самараи иқтисодиѐт ба ҳисоби миѐна 0,36 

фоиз кам мешавад. Дар робита ба сармоягузорӣ, ин минтақа номусоидтарин 

аст, ки онро маълумоти оморӣ тасдиқ мекунад. Аз ин рӯ, чандирии манфии 

самаранокии экологӣ аз рӯйи сармоягузориҳо мушоҳида карда мешавад. 

 

Ҷадвали 3.1.6. - Вобастагии вазъи экологӣ МММ ва сармоягузорӣ ба фондҳои 

асосӣ дар минтақа дар солҳои 1991-2020 

 нишондод 

Суғд (0,78 + 2,01) + (0,25 - 0,001) * Иф + (0,006 - 0,040) * I2 

Хатлон (0,46 + 0,770 + (0,58 + 0,120 *) Иф + (-0,06 - 0,060) * I2 

НТМ (0,56 + 0,390 + (0,49 - 0,740 *) Иф + (-0,06 - 0,130) * I2 

ВМБК (0,62 + 1,050 + (0,36 - 0,030 *) Иф + (-0,03 + 0,0030) *I2 

Душанбе  (0,66 + 0,720 + (0,36 + 0,280 *) Иф + (-0,033 - 0,30) * I2 

Сарчашма: аз тарафи муаллиф дар асоси маълумотҳои оморӣ тартиб додааст. 

Ҳамин тавр, дар нисфи минтақаҳои кишвар афзоиши маблағгузорӣ ба 

фондҳои асосӣ ба вазъияти экологӣ ва сарфаи захираҳо ба ҳеҷ ваҷҳ таъсири 

манфӣ намерасонад. Ин маънои онро дорад, ки маъмурияти ин субъектҳо 
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бояд сиѐсати сармоягузории худро тағйир диҳанд: пеш аз ҳама, ҷалби сармоя 

ба лоиҳаҳои каммасраф ва экологӣ зарур аст. Агар мо роҳи пештараро риоя 

кунем, пас дар ин мавзуъҳо афзоиши номутаносибии экологӣ ва рушди 

иқтисодиро дар заминаи ифлосшавии муҳити зист ва афзоиши истеъмоли 

захираҳо интизор шудан лозим аст.  

Таҳлили коррелятсионӣ-регрессионии динамикаи минтақавии 

субъектҳо нишон дод, ки омилҳое ба монанди хароҷоти навовариҳои 

технологӣ ва хароҷоти тадқиқотӣ ба экологияи ноҳияҳои вилоят таъсири 

мусбӣ мерасонад. Инро арзишҳои пасти коэффитсиентҳои таносуби байни 

нишондиҳандаҳои омилӣ ва самаранокӣ, инчунин натиҷаи 

ғайриқаноатбахши санҷиши t-testи Стюдент ва санҷиши F-Фишер нишон 

медиҳанд.  

Муаллиф кӯшиш кардааст, ки моделҳои гуногунҷабҳа бунѐд кунад, ки 

дар онҳо динамикаи экологӣ субъектҳо бо динамикаи сармоягузорӣ ба 

фондҳои асосӣ, инчунин бо хароҷоти навовариҳои технологӣ, хароҷоти илмӣ-

тадқиқотӣ, хароҷоти ТИК ва хароҷоти буҷети минтақавӣ шарҳ дода 

мешаванд. Аз ин хулоса баровардан мумкин аст, ки ба ғайр аз маблағгузорӣ 

ба фондҳои асосӣ, ин омилҳо ба ҳолати экологӣ минтақаҳо таъсири калон 

намерасонанд. 

Яке аз омилҳои муҳимми афзоиши дараҷаи некуаҳволӣ ва тараққиѐти 

иқтисодиѐт, ки ба тараққиѐти мутаносиби вилоят мусоидат мекунад, афзоиши 

ҳосилнокии меҳнат мебошад. Фаҳмидани сабабҳои динамикаи он имкон 

медиҳад, ки ба афзоиши мақсадноки он таъсир расонда, афзоиши даромади 

реалии аҳолӣ таъмин карда шавад. 

Барои омӯзиши сабабҳои афзоиши ҳосилнокии меҳнат дар субъектҳо 

функсияи тағйирѐфтаи Кобб-Дуглас дар шакли зерин истифода шудааст: 

 

                      (3.8) 
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ки дар ин ҷо, X ‟ МММ, L ‟ шумораи одамоне, ки дар иқтисодиѐт 

машғуланд, I ‟ маблағгузорӣ ба фондҳои асосӣ, К ‟ арзиши технологияи 

иттилоотию коммуникатсионӣ, А ‟ коэффитсиенти технологӣ (андозаи 

пешрафти бетарафии технологӣ), ки сатҳро тавсиф мекунад, рушди 

технология дар минтақа ва таъсири ҳама омилҳои ба модел дохилшударо 

инъикос мекунад,  ,   - андозаҳои модел, ки коэффитсиентҳои чандирии 

ҳосилнокии меҳнат барои омилҳои мувофиқи I ва К. 

Сохтани матритсаҳои коэффитсиентҳои коррелятсияи ҷуфтӣ ба мо 

имкон медиҳад тасдиқ кунем, ки байни тағйирѐбандаҳои тафсиркунандаи I ва 

K ҳамбастагии бисѐрколлинеарӣ вуҷуд надорад. 

Тавре ки аз маълумотҳои оморӣ дида мешавад, арзиши сармоя ба ҳеҷ 

ваҷҳ ба ҳосилнокии меҳнат дар тамоми минтақаҳою минтақа таъсири мусбат 

намерасонад. Мебоист танҳо афзоиши онҳо нисбат ба афзоиши маҳсулоти 

миѐнаи солона шавад. Таъсири бештар аз афзоиши хароҷот дар вилоят 

мушоҳида мешавад: 1% афзоиши сармоягузорӣ ба афзоиши ҳосилнокии 

меҳнат ба ҳисоби миѐна 0,46% мусоидат мекунад.  

Хулосаи асосие, ки аз рӯйи моделҳои сохташуда бароварда мешавад, ин 

аст, ки афзоиши ҳосилнокии меҳнат аз ҳисоби маблағгузорӣ на бо роҳи 

навоварӣ самараноктар ҳавасманд карда шавад. Ҷорӣ намудани технологияи 

иттилоотиву коммуникатсионӣ ба афзоиши маҳсулот назар ба маблағгузорӣ 

ба фондҳои асосӣ хеле зиѐд таъсир мерасонад. 

Ҳамин тавр, афзоиши маблағгузорӣ ба фондҳои асосӣ омили баланд 

бардоштани ҳосилнокии меҳнат - шарти зарурии баланд бардоштани сатҳу 

сифати зиндагии аҳолӣ, таъмини рушди мутаносиби минтақаи Суғди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмуъ мебошад. Дар баробари ин, таъсири 

сармоягузорӣ ба вазъи экологии минтақаҳо чандон равшан аст, дар нисфи 

субъектҳо афзоиши сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ назаррас аст. 

Ҷорӣ намудани тартиби интихоби навъи сиѐсати сармоягузорие, ки ба 

сенарияи рушди иқтисодии корхона мувофиқ аст, имкон медиҳад, ки ба 

объектҳои миқѐси гуногуни таъсиррасонӣ ба муҳити зист бо назардошти 
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натиҷаҳои чорабиниҳое, ки барои татбиқи онҳо ба нақша гирифта шудаанд, 

муносибати дифференсиалӣ карда шавад. Низоми ҳавасмандгардонии 

иқтисодӣ бо тадбирҳое васеъ карда мешавад, ки шуъбаҳои сохтори 

корхонаро ба кам кардани хароҷоти пули истифодабарии табиат ва 

ифлосшавии муҳити зист нигаронида, ба муайян намудани маблағҳои 

иловагӣ, чун қоида, аз ҳисоби сарфаи ашѐи хом, материал, қувваи барқ, 

сӯзишворӣ ва дигар сарватҳои табиӣ нигаронида шудаанд. 

Дар маҷмуъ, тадбирҳои баррасишуда ба ташкили механизми татбиқи 

стратегияи рушд, ки варианти аз ҷиҳати экологӣ қобили қабули рушди 

иқтисодии корхонаро инъикос карда, самти технологии фаъолияти 

ширкатҳоро маҳдуд мекунанд, мусоидат хоҳад намуд. 

 

3.2. Механизмҳои ташкили ҳифзи табиат ва истифодабарии захираҳои табиӣ 

дар минтақа: хусусиятҳо ва муаммоҳо 
 

 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи табиат, истифодаи оқилона ва 

барқарорсозии захираҳои он, беҳдошти муҳити зист вазифаи аввалиндараҷаи 

давлат, кори ҳамаи одамон ва карзи ахлоқии ҳар як шаҳрванд аст. 

Мафҳуми муҳити зист муҳити маскунии одам, биосфераи зиндагии 

ҳамаи мавҷудоти зиндаи рӯи замин аст: мафҳуми муҳити зист низоми ягонаи 

табиати табиӣ ва он қисматҳои онро, ки ба сабаби фаъолияти одам дигаргун 

гаштааст, фаро мегирад. 

Ашхоси њуќуќӣ ва воқеӣ ҳангоми ташаккул додаии комплексҳои 

ҳудудиву истеҳсолӣ, рушди саноат ва соҳаи кишоварзӣ, бунѐду азнавсозии 

шаҳрҳо, дигар мавзеъҳои аҳолинишин вазифадоранд, ки меъѐрҳои то ҳадди 

охир раво донисташудаи дараҷаи сарборй ба муҳити табиии зисти минтақаро 

бо дар назардошти имкониятҳои потенсиалии он, зарурати истифодаи 

оқилона ҳудудҳои табиӣ бо мақсади таъмини шароитҳои нисбатан мусоиди 

ҳаѐти аҳолӣ, роҳ надодан ба вайроншавии системаҳои табиии экологӣ ва 

фарорасии тағйироти баркарорнашаванда дар муҳити табиии зист ба инобат 

гиранд. 
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Корхонаҳо, ташкилот ва муассисаҳо, ҳамчунин шаҳрвандон 

вазифадоранд қоидаҳои технологӣ ва талаботи ҳифзи табиатро риоя карда, 

захираҳои табииро оқилона истифода кунанд ва барқарор созанд, барои 

беҳдошти муҳити зист тадбирҳои самарабахш андешанд. 

Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадоранд табиатро эҳтиѐт 

кунанд, сарватҳои онро ҳифз намоянд ва талаботи қонунгузории ҳифзи 

табиатро риоя кунанд. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқҳо ва 

вазифаҳои худро мутобиқи қонунгузории амалкунанда дар ҳаѐт татбиқ 

месозанд. 

Тараққиѐти ҷамъият минбаъд дар ҳар як давлати алоҳида аз ҳолати 

муҳити зист вобаста аст, ки инсоният барои истеҳсоли неъматҳои иқтисодӣ 

истифода мебарад. Арзѐбӣ кардани натиҷаи иқтисодӣ ва хароҷоте, ки барои 

истеҳсоли он бармеояд, муҳим аст. Ба ин хароҷот захираҳои дар ҷараѐни 

истеҳсолот сарфшаванда ‟ ашѐи хом, энергия, масолеҳ, инчунин ифлосшавии 

муҳити зист ‟ ба атмосфера партофтани моддаҳои ифлоскунанда, 

партофтани обҳои ифлосшуда, дар партовгоҳҳо партофтани партовҳо дохил 

мешаванд. 

Арзиши молҳо ва хизматрасониҳое, ки дар истеҳсоли МММ истифода 

мешаванд, аз рӯйи нишондиҳандаи истеъмоли фосилавӣ, ки дар омори 

кишвар ҳисоб кардааст, дода мешавад. Қисми асосии ин нишондод хароҷоти 

моддӣ мебошад. Хароҷоти экологӣ ин ифлосшавии муҳити зист, партовҳои 

моддаҳои ифлоскунанда ба атмосфера, партовҳои обҳои ифлосшуда ва 

ҷамъшавии партовҳои истифоданашудаи истеҳсолӣ ва истеъмолиро дар бар 

мегирад, ки дар бештар ҳолат аз ҷониби мақомотҳои оморӣ ба ҳисоб гирифта 

намешавад. Аз ин сабаб, муқоиса ва ҷамъбасти онҳо душвор аст. Ҳисоботи 

иқтисодии ифлосшавӣ вуҷуд надорад ва табдил додани нишондиҳандаҳои 

истеъмолӣ ба арзишҳои табиӣ низ мушкилоти зиѐдеро дарбар мегирад. Аз ин 

сабаб, муқоисаи беғаразонаи маҷмуи маҳсулоти дохилӣ ва хароҷоти экологии 

фаъолияти иқтисодӣ масъалаи илмӣ мебошад. Роҳи оқилонаи баромадан аз 

вазъият, ба андешаи мо, гузаштан ба арзишҳои нисбӣ мебошад. 
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Тавре ки маълум аст, арзиши нисбӣ таносуби ду нишондиҳандаи мутлақ 

аст. Арзиши нисбӣ нишон медиҳад, ки нишондиҳандаи мутлақи ҷорӣ чанд 

маротиба аз сатҳи асосӣ зиѐд ѐ камтар аст. Дар ин маврид нишондиҳандаҳои 

ҷорӣ ва асосӣ метавонанд, давраҳои гуногуни вақти як объектро тавсиф 

кунанд ѐ дар як давраи замон объектҳои гуногун бошанд. Дар ҳолати аввал, 

арзиши нисбӣ динамикаро ва дар дуюм - муқоисаро нишон медиҳад. Бо 

истифода аз арзишҳои нисбӣ динамикаи ифлосшавӣ, истеъмол, хароҷоти 

самаранокии экологии минтақаро арзѐбӣ кардан мумкин аст. 

Барои ҳисоб кардани андозаи нисбии ифлосшавии минтақа мо ҳисоби 

миѐнаи геометриро истифода мебарем. Барои истифодаи миѐнаи арифметикӣ, 

маълумот бояд тақрибан ба таври муқаррарӣ тақсим карда шавад, вагарна он 

ба арзишҳои шадид хеле ҳассос хоҳад буд. Дар ин ҷо мо нишондиҳандаҳои 

сифатан гетерогениро ҷамъ меорем, ки ба «партовҳо» майл доранд, масалан, 

партови обҳои ифлосшуда дар чанд сол метавонад якчанд маротиба зиѐд 

мешавад, ки ин боиси сахт вайрон шудани миѐнаи арифметикии он мегардад.  

Миѐнаи геометрӣ устувортар аст ва он барои муайян кардани арзиши 

баробар аз арзишҳои максималӣ ва минималии хусусият натиҷаи дақиқтарин 

медиҳад. Бинобар ин, агар ягон андоза бо динамикаи нисбатан хурди 

боқимонда якбора зиѐд ѐ кам шавад, арзиши миѐнаи геометрӣ дар маҷмуъ 

динамикаи объективӣ бештар нишон медиҳад. Ҳамин тариқ, миқдори нисбии 

ифлосшавӣ бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 

 

                              ,           (3.9) 

 

ки дар он A1 ва A0 арзишҳои ҷорӣ ва ибтидоии партовҳои моддаҳои 

ифлоскунанда ба атмосфера мебошанд, V1 ва дар 0 - арзишҳои ҷорӣ ва 

ибтидоии партовҳои ифлосшуда, О1 ва дар бораи 0 - арзишҳои ҷорӣ ва 

ибтидоии партовҳои истифоданашудаи истеҳсолӣ ва истеъмолӣ. 

Маълумоти ҷадвали дар поѐн додашуда нишон медиҳад, ки ба ҳавои 

атмосфера паҳн намудани моддаҳои зарарноки тозанашуда аз манбаъҳои 
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доимӣ дар кишвари мо ва минтақаҳои он дар солҳои 1991-2020 гуногун ва 

тағйирѐбанда мебошад. Мисол, дар ҳамин давра дар кишвари мо моддаҳои 

тозанашуда дар соли 1991 дар умум 79,1 ҳазор тонна бошад, ин нишондод 

дар соли 2020 дар ҳаҷми 52,3 ҳазор тоннаро ташкил намуд (ҷадвали 3.2.1). 
 

Ҷадвали 3.2.1. - Ба ҳавои атмосфера паҳн намудани моддаҳои зарарноки 

тозанашуда аз манбаъҳои доимӣ 

(ҳаз. тонна/сол) 
  1991 2016 2017 2018 2019 2020 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

ҳаз. тонна/сол 79,1 25,4 35,7 35,9 61,3 52,3 

бо % 100 100 100 100 100 100 

ш. Душанбе 
ҳаз. тонна/сол 15,3 7 14,5 16,2 17,2 18,8 

 % ба умум  19,3 27,6 40,6 45,1 28,1 35,9 

вилояти Суғд 
ҳаз. тонна/сол 18,6 9,1 9,1 10,1 10,1 13,9 

 % ба умум  23,5 35,8 25,5 28,1 16,5 26,6 

ш. Хуҷанд ҳаз. тонна/сол 7,8 0,6 0,6 0,8 1,2 1,0 

вилояти Хатлон 
ҳаз. тонна/сол 11,3 1,7 6,5 5,6 18,6 8 

 % ба умум  14,3 6,7 18,2 15,6 30,3 15,3 

ш. Бохтар ҳаз. тонна/сол 8,6 1,6 6,4 5,5 18,3 0,5 

ш. Кӯлоб ҳаз. тонна/сол 0,8 0,1 0,1 0,1 0,6 0,03 

ВМКБ 
ҳаз. тонна/сол 0,2 0 0 0 0 0 

 % ба умум  0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ш. Хоруғ ҳаз. тонна/сол 0,2 0 0 0 0 0 

НТҶ 
ҳаз. тонна/сол 33,7 7,6 5,7 4 15,4 11,6 

 % ба умум  42,6 29,9 16,0 11,1 25,1 22,2 

ш. Ваҳдат ҳаз. тонна/сол 1,1 0,01 0,02 0,01 0,1 0,1 

ш. Турсунзода ҳаз. тонна/сол 27,0 7,2 4,9 3,9 15,7 10,1 

 Сарчашма: Ҳифзи муҳити зист дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (маҷмуаи оморӣ). ‟ Душанбе; 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. ‟ С. 23. 

 
Аз ҷумла, ҳиссаи ш. Душанбе аз рӯйи меъѐри ба ҳавои атмосфера паҳн 

намудани моддаҳои зарарноки тозанашуда аз манбаъҳои доимӣ, нисбат ба 

нишондоди умумии ҷумҳуриявӣ дар давраи таҳқиқот аз 19,3 % (минимум 

нишондод дар соли 1991) то 45,1%  (максимум нишондод дар соли 2018) 

ташкил намуда бошад, дар соли 2020 ин нишондод ҳаҷми 36,9 %-ро ташкил 

кард.  

Дар вилояти Суғд бошад, ҳиссаи он нисбат ба нишондоди умумии 

ҷумҳуриявӣ тибқи меъѐри ба ҳавои атмосфера паҳн намудани моддаҳои 
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зарарноки тозанашуда аз манбаъҳои доимӣ, дар давраи таҳқиқот нишондоди 

минимум ба соли 2019 рост омад, ки ҳамагӣ 16,5 %-ро ташкил мекард. 

Нишондоди максимум бошад, дар соли 2016 бо ҳиссаи 35,8 % дар ҳаҷми 

умумии ҷумҳуриявӣ буд, дар соли охирони таҳқиқотӣ, яъне дар соли 2020 ин 

нишондод ҳаҷми 26,6 %-ро ташкил кард, ки ҳиссаи баланд гуфтан мумкин 

аст.  

Ҳамчун арзишҳои асосӣ, метавонем, нишондиҳандаҳои экологии 

минтақаро барои як соли муайян интихоб кунем - дар ин ҳолат, метавонем 

формулаи динамикаи миѐнаи ифлосшавӣ ѐ нишондиҳандаҳои экологии 

минтақаи дигарро барои ҳамон сол муқоиса намоем. 

Нишондиҳандаҳои истеъмоли мобайнӣ ва истеъмолии захираҳои 

табииро бо воҳидҳои пулӣ ифода кардан мумкин аст, ки он имконияти 

ҷамъбасти онҳоро медиҳад. Ба мақсад мувофиқ аст, ки нишондиҳандаҳои 

ҳосилшударо «истеъмол» унвон кунем. Таносуби арзиши ҷорӣ ва асосии 

истеъмол динамикаи истеъмоли сармояи табиӣ ва истеҳсолиро (агар арзиши 

асосӣ истеъмол дар минтақа дар давраи гузашта бошад) ѐ сатҳи истеъмоли 

сармояи табиӣ ва истеҳсолиро дар минтақа нишон медиҳад.  

Арзиши хароҷоти экологӣ, ба андешаи мо, бояд ҳамчун маҳсули 

арзишҳои нисбии ифлосшавӣ ва истеъмол ҳисоб карда шавад. Тавре ки дар 

омор маъмул аст, дар сурати омӯзиши динамика чунин афзоиши динамикаи 

умумии хароҷоти экологӣ фаъолияти иқтисодии минтақаро нишон медиҳад. 

Дар мавриди муқоиса бо минтақаи пешрафта амалиѐти зарбкунӣ истифода 

мешавад, зеро истеъмол ва ифлосшавӣ ҷанбаҳои гуногуни низоми 

минтақавиро тавсиф мекунанд. Ба ҳамин тариқ, барои характеристикаи 

муомилот дар омор вазни борро ба масофаи кашондашуда тонна/км зарб 

мекунанд. Дар амалияи хориҷӣ ин равиш ба ҷамъоварӣ васеъ истифода 

мешавад, аз ҷумла, меъѐри асосии қабули қарор муносибати муҳити зист, 

шароити хуби зиндагӣ барои худ ва насли ояндаи худ мебошад. 

Таносуби арзиши ҷорӣ ва асосии маҳсулоти умумии минтақавӣ арзиши 

нисбии МММ-ро медиҳад ва вобаста ба заминаи муқоисавии интихобшуда 
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динамикаи ММД-ро бо нархҳои ҷорӣ ѐ ҳаҷми ММД-и минтақаро дар 

муқоиса нишон медиҳад. 

Таносуби арзишҳои нисбии маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ, хароҷоти 

экологӣ фаъолияти иқтисодӣ имкон медиҳад, ки самаранокии экологӣ дар 

минтақа баҳо додан имкон медиҳад. 

(     )  ∑ (  
  
)     

 

   
,                         (3.10) 

дар ин ҷо (     )   - арзишҳои ҷорӣ ва асосии маҷмуи маҳсулоти 

минтақавӣ бо нархҳои ҷорӣ, P1 ва P0 - арзишҳои ҷорӣ ва асосии истеъмоли 

мобайнӣ ва истеъмоли сармояи табиӣ, A1 ва A0 - арзишҳои ҷорӣ ва асосии 

партовҳои ифлоскунанда ба атмосфера, В1 ва дар 0 - арзишҳои ҷорӣ ва 

ибтидоии партовҳои ифлосшуда, О1 ва дар бораи 0 - арзишҳои ҷорӣ ва 

ибтидоии партовҳои ва истифоданашудаи истеҳсолӣ ва истеъмолӣ. 

Ин нишондиҳанда арзиши нисбии МММ-ро бо арзиши нисбии 

хароҷоти экологии фаъолияти иқтисодӣ муқоиса мекунад. Самаранокии 

экологӣ, инчунин нишондиҳандаи баръакс, ки арзиши хароҷоти экологӣ 

фаъолияти иқтисодиро ба як воҳиди МММ (бо истилоҳи нисбӣ) тавсиф 

мекунад, хусусияти сифатии рушди иқтисодӣ мебошад. 

Агар дар формулаи нишондиҳандаҳои минтақаи муайян ба сифати 

арзишҳои асосӣ истифода шаванд, он гоҳ самараи экологию иқтисодии 

хоҷагии субъектро нисбат ба ин минтақа ҳисоб кардан мумкин аст. 

Минтақае, ки бо он муқоиса гузаронида шуд, вилояти Суғд интихоб карда 

шуд. Интихоб ба нишондиҳандаҳои баланди иқтисодии ин самт (арзиши 

маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ ба ҳар сари аҳолӣ, истеҳсоли маҳсулоти саноат 

ба ҳар сари аҳолӣ), инчунин сатҳи нисбатан пасти партови моддаҳои 

ифлоскунанда аз манбаъҳои статсионарӣ - ҳамагӣ 13 ҳазор тонна (барои 

муқоиса) вобаста буд. 

Дар зер, дар ҷадвали дахлдор нишондоди ба ҳавои атмосфера паҳн 

намудани моддаҳои зарарнок аз манбаъҳои доимӣ ва ҳаракаткунанда дар 

минтақаҳои кишвар дар соли 2019-2020 инъикос ѐфтааст (ҷадвали 3.2.2).   
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Чуноне ки мебинем, дар он давра манбаи партовҳои доимӣ ва 

ҳаракаткунанда дар ҷумҳурӣ 318,2 ҳазор тоннаро ташкил намуда, он гоҳ дар 

соли 2020 бошад,  510,6 ҳазор тоннаро ташкил намуд, яъне дар ин давра 1,6 

маротиба зиѐд шуд. 
 

Ҷадвали 3.2.2. - Ба ҳавои атмосфера паҳн намудани моддаҳои зарарнок аз 

манбаъҳои доимӣ ва ҳаракаткунанда 

(ҳаз.тонна/сол) 

  

манбаи партовҳо 

2019 2020 

Доимӣ 
Ҳаракат-

кунанда 
ҳамагӣ Доимӣ 

Ҳаракат-

кунанда 
ҳамагӣ 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Ҳаз. тонн 64,8 253,4 318,2 61,5 449,1 510,6 

фоиз 100 100 100 100 100 100 

ш.Душанбе 
Ҳаз. тонн 17,2 43,6 60,8 18,8 75,4 94,2 

фоиз 26,5 17,2 19,1 30,6 16,8 18,4 

ВМКБ 
Ҳаз. тонн - 7,1 7,1 - 12,6 12,6 

фоиз - 2,8 2,2 - 2,8 2,5 

вил. Суғд 
Ҳаз. тонн 11,6 93,0 104,6 15,1 164,8 179,9 

фоиз 17,6 36,7 32,9 24,5 36,7 35,2 

вил. Хатлон 
Ҳаз. тонн 18,6 54,0 72,6 8,5 97,9 106,4 

фоиз 28,7 21,3 22,8 13,8 21,8 20,8 

НТҶ 
Ҳаз. тонн 17,4 55,7 73,1 19,1 98,4 117,5 

фоиз 26,9 22,0 23,0 31,1 21,9 23,1 

Сарчашма: Ҳифзи муҳити зист дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (маҷмуаи оморӣ). ‟ Душанбе; 
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. ‟ С. 27. 

 
Чуноне ки аз ҷадвали болоӣ бармеояд, дар вилояти Суғд ин нишондод 

аз 104,6 ҳазор тонна то ба 179,9 ҳазор тонна расид, яъне 1,7 маротиба зиѐд 

шуд.  

Бо назардошти нишондиҳандаҳои вилояти Суғд дар соли 2020, 

нишондиҳандаҳои самаранокии экологии иқтисодиѐти минтақавии 

субъектҳои сохторӣ ҳисоб карда шуданд. Ин равиш нисбат ба пештара 

маълумоти бештар медиҳад. Он имкон медиҳад, ки на танҳо ба самти 

тараққиѐти экологию минтақа баҳо дода шавад, балки самараи иқтисодиѐти 

минтақа бо њамдигар муқоиса карда шавад. Истифодаи нишондиҳандаи 

самаранокии экологии минтақа дар сиѐсати иқтисодии субъектҳои сохторӣ ба 

мақомоти вилоятӣ имкон медиҳад, ки қарорҳои мутавозинтар қабул намоянд, 
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самаранокии фаъолияти онҳоро ҳамаҷониба арзѐбӣ намоянд. Тафсири 

васеътари самараи иқтисодиѐти вилоят барои ба ҳисоб гирифтани хароҷоти 

фаъолияти хоҷагӣ, муайян кардани «нархи» некуаҳволии иқтисодии 

минтақаҳо нигаронида шудааст. 

Бояд қайд кард, ки кам кардани таъсири манфӣ ба муҳити зист ва 

беҳтар намудани холати сифатии онро дар асосии пай дар пай татбиқ 

намудани бозсозии сохтори иқтисодиѐт, баланд бардоштани дараҷаи 

технологии истеҳсолот, аз ҷумла, сарфаи самараноки захира, истифода 

бурдани технологияи истеҳсолоти кампартов ва бепартов, коҳиш намудани 

партовҳо ва партовҳои моддаҳои ифлоскунанда ба муҳити зист, аз нав кор 

кардан ва ба кор андохтани партовҳо, инчунин муҳофизати гуногунии 

биологӣ, васеъ намудани самтҳои рақамикунандаи иттилоотӣ дар 

минтақаҳои махсус муҳофизатшаванда ҳамаи ин сиѐсати ҳозираи экологии 

давлат аст. 

Барои ин тадбирҳо дар асосии такмил додан ва ҷорӣ намудани 

механизми экологию иқтисодии идоракунии муҳити зисти табиат ба чунин 

равандҳо эътибори ҷиддӣ додан зарур аст: 

- такмил додани равнадҳои ниҳодии экологӣ; 

- ҳавасмандгардонии сарфаи захираҳо, баҳисобгирии рента дар 

пардохтҳои захираҳои табиӣ ва пардохтҳо барои ифлосшавӣ ва таназзули 

муҳити табиӣ ‟ зарари воқеии иқтисодии расонидашуда; 

- татбиқи механизми инноватсионии фаъолияти ҳифзи муҳити зист ва 

сарфаи захираҳои нодири мавҷудбуда дар минтақа; 

- ташкили бозори хизматрасонии экологӣ, технология ва таҷхизотҳои 

инноватсионӣ; 

- таҳияи низоми ҳавасмандгардонии иқтисодӣ барои ҷорӣ намудани 

технология ва техникаи экологӣ бо истифода аз низоми қарздиҳии 

тафриқавӣ, инчунин интихоби навъҳои сарфакоронаи таҷҳизот бо 

нишондодҳои муқоисашавандаи экологӣ; 
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- кам кардани хатари экологӣ дар ҷараѐни банақшагирӣ ва татбиқи 

фаъолияти хоҷагидорӣ; 

- таъмини маблағгузории барои афзалиятноки барномаҳои давлатӣ 

оид ба истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити зист; 

- бо назардошти талаботи экологӣ дар рафти хусусигардонии 

корхонаҳо ва истифодаи як қисми маблағҳое, ки барои кабудизоркунии 

истеҳсолот гирифта шудаанд ва ғ. 

Ҳадафи стратегии ҳифзи ҳавои атмосфера баланд бардоштани сифати 

он барои таъмини ҳаѐти аз ҷиҳати экологӣ бехатари инсон мебошад. Барои 

ноил шудан ба ин ҳадаф зарур аст:  

- рушди заминаи қонунгузорӣ ва меъѐрӣ; 

- механизми иқтисодии ҳифзи ҳавои атмосфера таъмин карда шавад;  

- системаҳои стандартизатсия, танзими сарборӣ ба муҳити зист; 

- такмил додан ва хуб истифода бурдани инфрасохтори маҷмуавии 

нақлиѐтӣ дар минтақаи кишвар. 

Бо назардошти ин тадбирҳои зерин ба коҳиш додани партовҳои 

моддаҳои зараровар ба ҳавзаи ҳаво ва беҳтар шудани сифати ҳавои 

атмосфера дар ояндаи дуру наздик чунин ҷараѐнҳо мусоидат мекунанд: 

 ҷорӣ намудани технологияҳои сарфакунандаи неруи барқ ва захираҳо 

дар саноат ва энергетика; 

 муқаррар кардани стандартҳои мушаххаси техникӣ барои партовҳо; 

 ҷорӣ намудани усулҳои пешқадами тозакунии газҳои партов, аз ҷумла 

пайвастагиҳои сулфур, оксиди нитроген, карбогидридҳо ва муҷаҳҳаз 

гардонидани манбаъҳои партоб бо таҷҳизоти самараноки тозакунии чангу 

газ; 

 ташкили истеҳсол ва васеъ истифода бурдани мазут ва дигар 

сӯзишвории аз ҷиҳати экологӣ тоза ѐ биосӯзишвориҳо; 

 ташкили назорати универсалии партовҳо аз манбаъҳои гуногуни 

саноати истихроҷ; 
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 пурра гузаронидани воситаҳои нақлиѐт ба неруи барқ ва дигар 

сӯзишвории алтернативӣ; 

 ҷорӣ намудани филтрҳои дуд барои нигоҳдоштани партовҳои ҳавоии 

нитрогенӣ ва дигар моддаҳои кимѐвии зарарнок; 

 истеҳсоли воситаҳои нақлиѐт мутобиқи стандартҳои партовҳои 

моддаҳои ифлоскунанда мутобиқи стандартҳои ҷаҳонӣ. 

Хусусиятҳои мавқеи ҷуғрофии минтақаи Суғд бартарии ҷараѐни массаи 

ҳавои байни кишварҳои ҳамсоя муайян мекунанд, ки дар натиҷа вай аз 

ҳисоби интиқоли фаромарзӣ яке аз тезифлосшаванда мебошад, ки мувофиқи 

нишондодҳои оморӣ соле камаш 0,4-0,8 тонна сулфур, 1,6-1,7 тонна азоти 

оксидшуда, 1-1,5 тонна азоти камкардашуда, зиѐда аз 4,0 тонна сурб, қариб 

1,5 тонна симоб ва ғ.51 ба ҳаво мебарояд, ки аз маҳалҳои водии Фарғона ва аз 

қисми Шимолу ғарбии Ӯзбекистон бо абру шамол ба минтақа ворид гардида, 

ба тезтар вайроншавии муҳити зист мусоидат месозад. 

Тағйирѐбии иқлим дар давлатҳои хориҷӣ, аз ҷумла дар минтақаҳои 

кишвар, пеш аз ҳама бо таъсири шумораи зиѐди омилҳои пайдоиши табиӣ ва 

субъективӣ муайян карда мешавад. Мисол, танҳо партобҳои солонаи газҳои 

моеъ дар кишвари мо 0,5-1% аз ҳаҷми умумии партовҳои газҳои гулхонаӣ дар 

ҷаҳонро ташкил медиҳад. Тахмин меравад, ки дар натиҷаи сарфаи неру ва 

дигар тадбирҳо то соли 2020 партовҳои газҳои гулхонаӣ дар кишвар 80-90 % 

сатҳи соли 1990-ро ташкил хоҳад дод. 

Бо мақсади коҳиш додани таъсири ифлосшавии фаромарзӣ ва 

партовҳои газии гуногун ба ҳаво бояд чунин равандҳо пешбинӣ карда 

шаванд: 

„ такмил додани ҷараѐнҳои технологӣ барои кам кардани партови 

сулфур ва оксидҳои нитроген, инчунин газҳои гулхонаӣ ва бо роҳи беҳтар 

намудани сохтори сарфи сӯзишворӣ, истифодаи натиҷаҳои беҳтари 

технологияи инноватсионӣ; 

                                                           
51

 Ҳифзи муҳити зист дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (маҷмӯаи оморӣ). – Душанбе, САОНПҶТ, 

2021. – С. 55. 
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„ ташкили низоми стратегияи миллӣ барои арзѐбии партовҳо ва 

ғарқшавӣ (азхудкунии) газҳои гуногун; 

„ дар минтақа ва кишвар ҷорӣ намудан ғуборҳои ғарқкунандаи газҳо ва 

баланд бардоштани иқтидори кории онҳо. 

Бо баробари ин, бояд қайд кардан лозим аст, ки моддаҳои 

вайронкунандаи озон (МВО) дар кишвар истеҳсол карда намешаванд, 

бинобар ин ҷидду ҷаҳди асосиро ба кам кардан ва барҳам додани истифодаи 

дигар моддаҳои зарарноки кимѐвӣ, ки дар саноат, хоҷагии қишлоқ ба кор 

бурда мешаванд, равона кардан лозим аст. 

МВО дар ҷумҳуриҳои ҳамсоя бештар истифода мешавад, ки ин албатта 

ба минтақаи мо ҳам таъсири худро дорад. Бо мақсади минбаъд кам кардани 

истеъмоли моддаҳои вайронкунандаи озон бояд шароити зерин таъмин карда 

шавад:  

 иҷрои созишномаҳои байналхалқӣ оид ба кам кардани истифодаи 

онҳо;  

 ҷорӣ намудани ивазкунандаҳои бехатар;  

 ташкили шабакаҳои бошишгоҳӣ барои тарзи ҷамъ кардани коркарди 

партов, тоза кардан ва аз нав истифода бурдани партовҳои истифодашуда, 

инчунин пешгирии паҳн шудани онҳо ба муҳити зист.  

Солҳои охири асри XX бо рушди босуръати биотехнологияҳо дар асоси 

дастовардҳои биологияи молекулавӣ ва генетика хос буданд. Навъҳои 

сермаҳсули наботот ва зотҳои њайвонот ба вуҷуд оварда шуданд, ки ба 

касалиҳо, хашароти зараррасон ва омилҳои номусоиди муҳити зист 

тобоваранд, дар сохти ирсии онҳо генҳои навъҳои дигар дохил карда 

шудаанд. Истеҳсоли оммавии маҳсулоти аз ҷиҳати биологӣ фаъол ва 

доруворӣ ташкил карда шудааст, усулҳои табобати гении касалиҳои ирсӣ ва 

гайра кор карда баромада мешаванд. 

Таҷрибаи Ҷопон нишон медиҳад, ки дар самти ҳифзи табиат давлат 

барои корхонаҳое, ки иқтидори истеҳсолии экологиро доранд, имтиѐзҳои 

андозӣ муқаррар мекунанд. Агар онҳо дар фаъолияти худ таљҳизот ва 
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технологияи “сабз”-ро ҷорӣ намоянд, то марҳилаи бозгашти инвеститсия 

онҳо бо имтиѐзҳои андозӣ бархӯрдор мегарданд ва бевосита дар минтақаҳои 

алоҳида афзоиши сармоягузориро ба фондҳои асосӣ таъмин намуда, маҷмӯи 

даромади соҳибкоронро баланд мебардорад.52 Аз ин сабаб  Ҷопон дар соҳаи 

соҳибкории экологӣ пешсаф аст. 

Ҳангоми истифодаи чунин чораҳо зарари иқтисодӣ ба муҳити зист   

назаррас коҳиш меѐбад. Аммо барои ин бояд стандартҳои базавӣ муқаррар 

карда шаванд, ки онҳо бевосита консентратсияи зарари ифлосшавии 

табиатро таъмин намоянд. Муаммо дар он аст, ки андозаи ҷуброн ҳолати 

пештараи табиатро барқарор карда наметавонад, новобаста аз он, ки ин 

меъѐр дар намуди ҳадди аксар муайян мешавад. Барои ҳамин мубориза бар 

зидди ҳифзи табиат, на дар сатҳи баъд аз ифлос шудани он, балки то ин сатҳ 

амалӣ карда шавад. 

Тавре ки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, мубориза бар зидди ҳифзи 

татабиат бо роҳи муқаррар намудани пардохтҳои ҷорӣ самаранок 

намебошад. Ҳолатҳое мешавад, ки технологияи зараровари табиат аз 

мамлакати маҳдудкунанда ба мамлакатҳои аз нуктаи назари стандартҳои 

экологии паст ҳаракат мекунад. Бо ин васила онҳо фаъолияти худро давом 

дода партовҳои ифлоскунандаи атмосфераро бо ивази мавқеи ҷуғрофии худ 

амалӣ мекунанд. Дар натиҷаи ин биосфераи замин новобаста аз ҷойгиршавии 

мамлакат вайрон гашта, сабаби оқибатҳои ҳодисаҳои ғайритабиӣ мегардад. 

Дигаргуншавии иқлим, баланд шудани сатҳи уқѐнус ва баҳр, заминҷунбӣ ва 

сӯхтори ҷангалҳо мисоли ин оқибатҳо мебошад, ки ҳар сол торафт зиѐд 

гашта, сабаби хисороти ҷонию иқтисодӣ мегардад.  

Ҷанбаи муҳими танзими иқтисодии соҳаи ҳифзи муҳити зист ташкили 

маблағгузорӣ ва қарздиҳии махсус мебошад. Дар шароити бӯҳрони иқтисодӣ 

имконияти маблағгузории буҷет маҳдуд гашта, давлат дар ин самт вазифаи 
                                                           
52 Банчева А.И. Экологические инновации Японии: основные направления развития и 

особенности управления // Вестник МГИМО. 2013. №5 (32). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskie-innovatsii-yaponii-osnovnye-napravleniya-razvitiya-i-

osobennosti-upravleniya (санаи муроҷиат: 12.09.2022). 
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худро ба пуррагӣ иҷро карда наметавонад. Барои ҳамин низ ташаккул, 

тақсимот ва истифодаи фонди махсуси экологӣ дар миқѐси ҳар як минтақа ба 

мақсад мувофиқ мебошад. Аз ин рӯ, дар вилояти Суғд низ ин гуна фонд бояд 

ташкил карда шуда, маблағгузории он на аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва 

маҳаллӣ, балки аз ҳисоби корхонаю ташкилоти бештар ифлоскунандаи 

табиат бошад. Ин аз як тараф маблағгузории чораҳои барқароркунандаи 

табиатро таъмин намуда, аз тарафи дигар фаъолияти соҳибкории ба 

исфлоскунии табиат мусоидаткунандаро коҳиш медиҳад. 

Дар шароити муосир яке аз самти муҳими фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ 

қарздиҳии имтиѐзнок дар самти ҳифзи муҳити атроф бошад. Имрӯзҳо 

аллакай ташаббуси якчанд бонкҳои тиҷоратӣ дар ин самт мушоҳида 

мегардад, аммо ин ҳоло кофӣ нест. Маблағгузории иқтисодиѐти “сабз” 

масъалаи мубрам буда, онро доираи васеи молиякунонии ҷаҳонӣ аллакай 

ҷонибдорӣ мекунад. Дар шароити кофӣ набудани захираҳои молиявии 

бонкҳои тиҷоратии минтақа ҷалби грантҳо аз беруни кишвар ба мақсад 

мувофиқ аст.  

Ҳамчун як ченаки асосии назорати ифлосшавӣ, кишварҳои 

тараққикардаи капиталистӣ ворид кардани андозҳоро аз 

истифодабарандагони табиат ва ифлоскунандаи муҳити зист, асосан дар 

сатҳи минтақавӣ ва маҳаллӣ пешбинӣ мекунанд. Масалан, дар Олмон 

системаи андоз барои тамоми соҳаҳои ифлоскунандаи муҳити атроф ҷорӣ 

карда шудааст.53 Дар Нидерландия ва Фаронса ин низом тули чанд сол 

инҷониб амал мекунад. 

Аз таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ бармеояд, ки дар самти ҳифзи муҳити 

атроф бо истифодаи воситаҳои молиявӣ, хусусан пардохтҳои ҳатмӣ бояд 

чунин нуқтаҳо аҳамияти муҳим дошта бошад: 

- нодуруст баҳо додани дараҷаи ифлоскунӣ ба кам ҳисоб кардани 

маблағи пардохт оварда мерасонад; 

                                                           
53 Франк Ю. Экологическая политика Германии www.dekoder.org/ru/gnose/ ekologicheskaya-

politika-v-germanii (санаи муроҷиат 11.09.2022) 
 

http://www.dekoder.org/ru/gnose/%20ekologicheskaya-politika-v-germanii
http://www.dekoder.org/ru/gnose/%20ekologicheskaya-politika-v-germanii
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- ҳисобу китоби дақиқи арзиши назорати партов барои ҳар як 

ифлоскунанда аниқ ҳисоб карда шавад; 

- барои ҳар як намуди ифлоскунӣ бояд системаи танзим баланд шудани 

меъѐри андоз ѐ пардохтро давра ба давра пешбинӣ намояд. Дар ҳолати 

баракс низоми танзим ҳавасмандкуниро айнан ҳамин тавр ба роҳ монад; 

- омилҳои объективӣ ҳангоми ҷорӣ намудани механизми ҳифзи муҳити 

атроф ба назар гирифта шавад. 

Дар минтақаҳои кишвар дар баробари биотехнологияи анъанавӣ 

(нонпазӣ, истеҳсоли оби ҷав, истеҳсоли маҳсулоти ширӣ, ферментатсияи 

сабзавот, истеҳсоли вино ва нӯшокиҳои спиртӣ ва ғ. мавҷуд аст) истеҳсоли 

моддаҳо ва молҳои технологияҳои саноати кимиѐи гуногун барои тиб ва 

кишоварзӣ истифода мешаванд. Гап дар сари он аст, ки бигзор дар кишвар 

истеҳсол ва истифодаи доруҳои зиддимикробӣ, вирусӣ, зидди илтиҳобӣ,  

зидди лейкомикҳо ба роҳ монда шавад; аминокислотаҳо, витаминҳо, 

ферментҳо, гормонҳо, ҷузъҳои нуклеинӣ, ваксинаҳо, ивазкунандаи хун, 

диагностикумҳо ва ғайра истеҳсол карда шавад. Инчунин, барои кишоварзӣ 

консентратҳо ва иловаҳои гуногуни кимѐвӣ ба хӯроки чорво, воситаҳои 

ғайрибиологии ветеринарии ба ҳифзи ҳайвонот, танзимгари афзоиши 

растаниҳо ва ҳайвонот, доруҳои инсектисидӣ, зидди бактериявӣ, зидди 

вирусӣ ва зидди ҳашарот, ки доираи васеи таъсир доранд, истеҳсол ва васеъ 

истифода карда шаванд. Усулҳои ба даст овардан ва паҳн кардани 

микроклоналии масолеҳи растании аз касалиҳои патогенӣ ҳимояшуда барои 

зироатҳои хочагии қишлоқ ва ороишӣ азхуд ва такмил дода шуданд. Усулҳои 

нав дар селексияи растаниҳо ва ҳайвоноти кишоварзӣ татбиқ мешаванд. 

Барномаҳои давлатӣ дар баробари тадқиқоти илмӣ, маҷмӯи тадбирҳои 

ташкилӣ ва кадриро дар бар мегирад, ки ба рушди босуръати ин соҳаи 

ояндадори илмӣ мусоидат мекунанд. 

Ҳамин тариқ, дар минтақаҳои кишвар се самти асосии инкишофи 

биотехнологияи ҳозиразамон инкишоф ѐфт:  
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- интихоби муҳри (штампҳои) нави самарабахши микроорганизмҳо 

ҳамчун объектҳои биотехнологии синтези микробҳои пайвастагиҳои аз 

ҷиҳати биологӣ фаъол ва истифода бурдани онҳо дар саноат, хоҷагии қишлоқ 

ва муҳофизати муҳити зист; 

- интихоби навъҳои гении растаниҳои кишоварзӣ ва ороишӣ; дар тиб 

барои ташхис ва муолиҷаи бемориҳо истифода бурдани биотехнологияҳои аз 

ҷихати генетикӣ сохташуда, ба вуҷуд овардани доруҳои принсипан нав. 

Аммо равандҳои биотехнологии васеъ истифодашаванда метавонанд 

боиси олудашавии кимиѐвӣ ва биологӣ шаванд. Экологҳоро бештар дар 

бораи ба муҳити зист ворид шудани организмҳои трансгенӣ, пеш аз ҳама 

растаниҳо ва ҳайвоноти кишоварзӣ, ки ба геноми онҳо генҳои бегона, ғайри 

хоси микроорганизмҳо ва вирусҳо ворид шудаанд, нигарон мекунанд, ки дар 

натиҷа, боиси тағйирѐбии биологии табиат мегардад ва ин боиси интиқоли 

трансгенҳо ба намудҳои дигар, монанди пайдоиши микроорганизмҳои нав, 

хашмгинтар, алафҳои бегона, зарар ба организмҳое мегардад, ки ҳадафи 

аломатҳои трансгенӣ мешаванд. 

Вобаста ба ин, чорабиниҳо оид ба таъмини истифодаи биотехнологияҳо 

дар оянда бояд дар самтҳои зерин амалӣ карда шаванд: 

„ рушди босуръати биотехнологияҳои аз ҷиҳати генетикӣ 

муҳандисишуда ва дар амал татбиқ намудани дастовардҳои онҳо; 

„ таъсиси механизмҳои танзими давлатии бехатарии фаъолияти 

муҳандисии генӣ дар кишвар; 

„ иштирок дар ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи бехатарии биологӣ. 

Азбаски барои ба даст овардани натиҷаҳои назаррас вақт ва маблағҳои 

зиѐди молиявӣ лозим аст, барои зудтар ҷорӣ намудан ва истифода бурдани 

дастовардҳои дигар кишварҳо ҳамкориҳои байналмилалӣ дар 

биотехнологияи муосир ба мақсад мувофиқ аст. 

Бо вуҷуди ин, барои пешгирии оқибатҳои манфии эҳтимолии ҷорӣ 

намудани васеи биотехнология, системаи самарабахши амнияти 



171 

биотехнологиро таъмин кардан лозим аст. Унсурҳои асосии он барои ояндаи 

наздик бояд инҳо бошанд: 

- заминаи қонунгузорӣ; 

- низоми маъмурӣ; 

- низоми қабули қарорҳои оқилона оид ба масъалаҳои фаъолияти 

муҳандисии генетикӣ, ки баҳодиҳӣ ва пешгирии хатари оқибатҳои эҳтимолии 

номатлубро дар бар мегирад; 

- механизми иттилоотӣ ва иштироки ҷомеа дар қабули қарорҳо оид ба 

масъалаҳои фаъолияти муҳандисии генетикӣ. 

Барои баланд бардоштани самаранокии механизмҳои ташкили ҳифзи 

табиат ва истифодабарии захираҳои табиӣ он зарур аст: 

- омӯзиш ва ба низом даровардани иқтидори захираҳо, дар сатҳи 

қонунгузорӣ ташаккул ва муттаҳид намудани феҳристи давлатии 

коршиносони бехатарии биологӣ; 

- аккредитатсияи лабораторияҳоеро, ки барои гузаронидани 

экспертизаҳои инфиродӣ қодиранд, анҷом додан, онҳоро бо таҷҳизоти зарурӣ 

муҷаҳҳаз кардан; 

- тайѐр кардан ва бозомӯзии кадрҳо; 

- таҳия ва тасдиқи дастурҳои мувофиқ, ки ба стандартҳои 

байналмилалӣ мувофиқанд. Пеш аз ҳама, ин ба дастурҳое дахл дорад, ки 

танзими бехатарии фаъолияти муҳандисии генетикиро пешбинӣ мекунанд. 

Огоҳӣ дар бораи афзалиятҳои муқоисавии биотехнологияҳои муосир, 

хатарҳои бо онҳо алоқаманд ва чораҳои пешгирии онҳо низ бояд баланд 

бардошта шавад. 

Дар байни вазифаҳои ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи истифодаи аз 

ҷиҳати экологӣ бехатари биотехнологияҳо, иҷрои уҳдадориҳое, ки мувофиқи 

Протоколи байналмилалӣ оид ба бехатарӣ ба уҳда гирифтааст, аҳамияти хеле 

калон дорад. 

Муҳимтарин ва мушкилтарин вазифаи стратегияи рушди устувори 

минтақавӣ рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ мебошад. Стратегияи рушди 
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устувори ҳудудҳои дорои олудагии радиоактивӣ бояд бо назардошти 

зарурати баланд бардоштани некуаҳволии аҳолии ин ҷо дар асоси 

барқарорсозии ҳамаҷонибаи экологӣ, радиологӣ ва иҷтимоию иқтисодии 

минтақаҳои олудашуда таҳия карда шавад. Бо ин мақсад, ба нақша 

гирифтани чунин омилҳо зарур аст: 

- рафъи камбизоатӣ, бекорӣ, афзоиш ѐ коҳиши даромадҳо, оқилона 

гардонидани ҳифзи иҷтимоии аҳолии зарардида дар асоси барқарорсозии 

иқтисодиѐт дар ҳудуди ифлосшуда, ҷоннок гардонидани фаъолияти 

сармоягузорӣ, фароҳам овардани шароит барои рушди соҳибкории хурду 

миѐна ва соҳибкории кишоварзӣ; 

- беҳтар намудани шароити зиндагӣ ва иҷтимоию фарҳангии аҳолӣ дар 

маҳалҳои аҳолинишин (махсусан дар деҳот), ҳифзи мероси таърихию 

фарҳангӣ; 

- ҷорӣ намудани технологияҳои нави иттилоотӣ, ки мониторинги 

муассир ва дастрасии васеи аҳолӣ ва шахсони ҳуқуқиро ба иттилоот оид ба 

вазъи радиатсионӣ, фаъолияти соҳибкорӣ ва қоидаҳои рафтор дар кор ва 

манзил дар шароити таъсири доимии вояи ками радиатсионӣ таъмин 

менамояд; 

- тадриҷан барқарор намудани иқтидори иқтисодии минтақаҳои 

зарардида ва пеш аз ҳама, хоҷагии қишлоқ ва хоҷагии ҷангал бо таъмини 

шароити ҳимоя аз радиатсионии бехатари меҳнат ва истеҳсоли маҳсулоти 

«тоза»-и рақобатнок; 

- гузаронидани тадқиқоти илмии фундаменталию амалӣ, ки натиҷаҳои 

он камшавии таъсири радиатсионӣ ба инсон ва низоми экосистемаро таъмин 

мекунанд; 

- такмили заминаи меъѐрии ҳуқуқии ҳифзи аҳолии зарардида ва рушди 

минтақаҳои олудашуда. 
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3.3. Омилҳои ба ҳолати экологӣ таъсиррасонанда: мундариҷа ва тамоюлот 

 
Таъкид кардан лозим аст, ки стратегияи рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба консепсияи рушди устувор, ки ҳамчун рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва 

экологӣ ба нигоҳ доштани тамоми сайѐра, бо мақсади қонеъ гардонидани 

оқилонаи ниѐзҳои инсоният нигаронидашуда фаҳмида мешавад ва барои  

баланд бардоштани сифати ҳаѐти  наслҳои ҳозира ва оянда, дар истифодаи 

оқилонаи захираҳои сайѐра ва ҳифзи муҳити табиӣ  мувофиқат мекунад. 

Асоси ин консепсия тараққиѐти иқтисодиѐт аст, ки метавонад ва бояд тавре 

бошад, ки вай бо ифлосшавии хавфнок ва харобшавии муҳити табиӣ водор 

нашавад; эътирофи ягонагӣ ва гуногунии навъҳои тараққиѐти иҷтимоию 

иқтисодӣ ва экологии мамлакатҳо ва халқҳои гуногун; тасдиқи 

аввалиндараҷаи хамфикрӣ дар муносибатҳои байни одамон, байни ҷамъият 

ва табиат мебошад. 

Шарти зарурии татбиқи ин консепсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳияи 

равишҳои  нав бо мазмуни муносибатҳои экологӣ ва иқтисодӣ мебошад, ки 

ба ҳифзи биосфера ҳамчун мероси умумии инсонӣ нигаронида шудааст. 

Ташаккули сусти асосҳои назариявӣ ва методологии рушди муносибатҳои 

экологӣ ва иқтисодӣ дар шароити буҳронҳои иқтисодӣ ва экологӣ, ки дар 

ҷанбаҳои назариявӣ ва амалӣ ва аҳамияти хоса пайдо кардааст. 

Дар солҳои охир дар кишварҳои собиқаи начандон тӯлонии иқтисоди 

бозоридошта консепсияи минтақавии иқтисодиѐт, аз ҷумла истифодаи 

самараи минтақавӣ дар рушди иҷтимоию иқтисодӣ инкишоф ѐфта истодааст. 

Ин тамоюли иқтисодӣ, аз ҷумла муносибатҳои алоқаманди иқтисодиро ба 

самти худшиносии минтақаҳои иқтисодии онҳо водор месозад. 

Мушкилоти зиѐд айни замон дар таъмини амнияти экологии қаламрав 

мебошад. Роҳи раҳоӣ аз вазъият метавонад як равиши наве бошад, ки 

равишҳои захиравӣ-функсионалӣ ва маҳдуди функсионалиро муттаҳид 

мекунад, ки интихоби минтақа аз тамоми ҷузъҳои функсионалии экологиро 

дар назар дорад. Амнияти иқтисодӣ як қатор ҷузъҳои алоҳидаи маҳаллӣ, 

афзалиятнок ва муҳим, ки иҷрошавандаанд ва имкон медиҳанд, ки вазъи 
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амният дар шароити рушди ҳамзамон бо унсурҳои табиӣ низоми экологӣ 

таъмин карда шавад, дар назар дорад. 

Дар доираи ин бархӯрд таъмини амнияти экологӣ маҷмуи шартҳои 

фаъолият (иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиѐсӣ, ҳуқуқӣ, экологӣ) фаҳмида мешавад, ки аз 

ҷониби субъектҳои низоми амният назорат карда мешаванд, ки дар доираи 

онҳо ба амалҳои зерин ноил мегарданд: 

1) кам кардани эҳтимолияти фарорасии хатарҳо ва таҳдидҳо ба 

ҷузъҳои муҳимтарини функсионалии амнияти экологӣ (маълумотӣ, маънавӣ 

ва ахлоқӣ, инноватсионӣ ва ғ.); 

2) дар асоси иттилои ба даст овардашуда ба ҳадди ақал расонидани 

таҳдидҳо ‟ қобилияти амалӣ намудани такрористеҳсоли иқтидори захиравӣ 

(моддӣ ва табиӣ) барои рушди пешқадам ва иҷрои вазифаҳои ба ин субъект 

гузошташуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Расми 3.3.1. - Иқтидори экологии минтақа (аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст) 

 
Механизми таъмини амнияти экологӣ маҷмуи тадбирҳои ташкилию 

иқтисодиро дар бар мегирад, ки ба пешгирӣ ва ѐ безараргардонии хатарҳои 

экологӣ нигаронида шудаанд. Шарти муҳими таъмини амнияти экологӣ, ки 

ба пешгирии ҳолати хатар ѐ таҳдиди он мусоидат мекунад, ҳолати иқтидори 

захиравӣ мебошад. Аз ҷиҳати ҷойгиршавӣ, ҳамаи минтақаҳо дар ҳақиқат 

Зинаи I-сифати муҳити зист, заҳирањои табиї ва боду ҳавои минтақа 

Зинаи II – тақсимоти ҳудудии аҳолӣ ва субъектҳои иқтисодии минтақа 

Зинаи III – инкишофи инфрасохтор дар иқтисодиѐт ва соҳаҳои иҷтимоии 

минтақа 

Зинаи IV – ниҳодҳои қудратие, ки ба муҳити зист масъул мебошанд 

Зинаи V – тафаккури экологӣ, 

иқтисодӣ, иннаватсионии аҳолӣ  
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гуногунанд ва ин гуногунрангӣ метавонад захираю имкониятҳои  

минтақаҳоро инъикос намояд, ки якҷоя бартариҳои рақобатии ин 

минтақаҳоро муайян мекунанд.  

Мундариҷа ва таркиби захираҳои табиӣ иқтидорҳои истеҳсолӣ, 

инноватсионӣ, сармояи инсонӣ, тиҷоратӣ бо тариқи амудӣ ба иқтидори 

экологии минтақаҳо дар зинанизоми панҷсатҳа, ки аз ҷониби мо сохта 

шудаанд, таъсир мерасонад. Аҳроме (пирамида), ки дар расми боло инъикос 

гардидааст, аз тафсилоти сатҳҳои муайян ташкил ѐфтааст ва ду дараҷаи олии 

охири он унсурҳои таркибии субъективӣ мебошад. 

Моделҳои мавҷудаи назариявии рушди минтақавӣ асосан тамоми 

иқтидорҳои гуногунро ба инобат нагирифтааст, зеро боз агар идораҳо боқӣ 

монда бошад, ин мушкилот дар дигар аҳромҳои экологӣ мумкин, ки акси 

худро минбаъд ѐбад. 

Таъсири фаъоли ҳар як сатҳ дар расм, ки гирд оварда шудааст, бо 

ҳамдигар муҳим буда, онҳо дар якҷоягӣ ҳолати экологиро боз ҳам пурратар 

инъикос менамоянд. Дар баробари ин, се зинаи аввали расм ба иқтидорҳои 

объективӣ тааллуқ доранд, ки дар онҳо мавқеи муайян дар минтақаҳо 

аллакай ташаккул ѐфтааст. 

Дараҷаи якуми сифати муҳити табиӣ, захираҳо ва минтақаҳои 

иқлимиро ба назар гирифта, дар ин ҷо сухан, аз як тараф, дар бораи вазъияти 

муҳити зист, ки барои ҳаѐт мувофиқ будани он меравад, аз тарафи дигар, 

таркиб ва иқтидори базаи табиии минтақа дахл дорад. Масъалаҳои 

идоракунӣ, таъсир, инкишоф, тағйирѐбии патологияҳо дар ин ҷо аз омилҳои 

объективии додашуда вобастаанд, ки дар сатҳи минтақавӣ ва маҳаллӣ 

бартараф кардани онҳо қариб ғайриимкон аст. 

Сатҳи дуюм - зинаи тақсимоти ҳудудии аҳолӣ ва субъектҳои хоҷагидорӣ 

мебошанд, ки оид ба фаъолияти инсон дар шароити иқлими мавҷуда ѐ 

хусусиятҳои таърихии рушди он муайян карда мешаванд. Таъсири он аз 

ҷониби давлат тавассути механизмҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ танзим мегардад, ки 

барои ҷалби сармоя ба минтақа ҳавасмандии иловагӣ фароҳам меорад. Барои 
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афзоиши фаъолияти соҳибкорӣ дар минтақаҳое, ки захираҳои бойи табиӣ 

надоранд, зинаи мазкур аҳамияти бузург дорад. Дар баробари ин, мумкин ки 

ба муҳити табиии объектҳои таъсири техногенидошта фишори иловагӣ орад. 

Азбаски ин сатҳҳои рушди экологӣ марҳилаи ибтидоии гуруҳбандии 

минтақаҳо мебошанд, ки яке аз андозаҳои чунин тавсифи индекси се-омилӣ - 

эргодемоклиматӣ мебошад, ки бар хилофи индекси ду омилӣ ба ҳисоб 

меравад. Дараҷаи истеъмоли энергия, зичии аҳолӣ, инчунин хусусиятҳои 

минтақавии табиию иқлимӣ ба ҳаѐт ва фаъолияти субъектҳои хоҷагидориро 

муайян месозад. 

Дараҷаи сеюми зина - рушди инфрасохтор дар иқтисодиѐт буда, 

ташаккул ва таъсири онҳо ба ҳолат ва дурнамои рушди минтақавӣ хело зиѐд 

мебошад. Соҳаҳои инфрасохтор ҳам аз рӯйи ҷойгиршавӣ ва ҳам аз ҷиҳати  

ҳуқуқӣ нуфузи баланд дошта, барои истеҳсол, истеъмол, тақсимот, мубодила 

мусоидат менамояд. Дар ин ҷо як катор иқтидорҳоеро, ки ба ҳавасмандии 

истеҳсолкунандагон таъсир мерасонанд, ба назар гирифтан лозим аст. 

Ду зинаи боқимондаи болоиро афзоиши нақши омили инсонӣ гуфтан 

мумкин аст, ки дар рушди экологии минтақаҳо, зинаҳои асосӣ мебошанд. 

Дараҷаи чорум ‟ сохторҳои институтсионалие, ки барои ташаккули 

сиѐсати экологӣ дар минтақа масъуланд, сифаташон ба идоракунӣ, 

таъсиррасонӣ, такмил додани он вобаста аст, ки ҳангоми таҳияи сиѐсати 

танзими давлатӣ ва идоракунии минтақаҳо бояд ба инобат гирифта шавад.  

Панҷум, сатҳи олӣ ‟ шуури экологии аҳолӣ, ки ба соҳаи фарҳанги 

рафтор тааллуқ дорад, ки дорои хусусиятҳои миллӣ ва таърихӣ буда, дар он 

инкишофи шахсият ташаккул ѐфтаанд. 

Аҳолӣ, корхонаҳо, идоракунии давлатӣ, ислоҳ, ташаккули механизмҳои 

иқтисодиѐт барои рушди бомуваффақият ва вазъи бехатари давлат заруранд, 

ба таври равшан мушоҳида мешавад. Қарорҳо оид ба ташаккул ва инкишофи 

низомҳои экологӣ дар ҳама зинаҳо, яъне макро-, мезо-, микро-, нано- сатҳҳо 

қабул карда мешаванд. Сохторҳои институтсионалӣ барои ташаккули 
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сиѐсати экологӣ дар минтақа, аз ҷумла барои сифати барномаҳои рушди 

минтақавӣ алоқаманд аст.  

Ба он диққат додан лозим аст, ки ин сатҳ барои ташаккули шароити 

зиндагонии ҳар як одами алоҳида ҳамчун унсури асосии низоми экологӣ 

масъул аст. Муайян кардани сатҳ имкон медиҳад, ки барномаи дурнамои 

рушд дар заминаи нигоҳ доштани симметрияи рушди низомҳо дар низоми 

экологӣ таъмин карда шавад. Инкишофи муносибатҳои низомҳои экологӣ 

тавассути  фаъолияти форматсияҳои институтсионалии ҷамъият ифода 

меѐбад. Муайянкунии аниқи сатҳ имкон медиҳад, ки барномаи амал, пешгӯии 

раванди пайгирии масири дурнамои тараққиѐт дар заминаи нигоҳ доштани 

инкишофи низоми экологӣ аз рӯйи вайрон кардани симметрия муайян карда 

шавад.  

Сиѐсати давлатӣ дар роҳи ноил шудан ба стратегияи рушди устувор аз 

рӯйи сатҳҳо бо дарназардошти паҳншавии ҳолатҳои дахлдори ин омили 

субъективӣ дар идоракунии давлатӣ пешниҳод карда мешаванд. Мақсади 

рушди иқтидори минтақаҳо ва умуман кишвар бояд ноил шудан ба ду зинаи 

аввал бошад. 

Таҳдидҳо, фишори созмонҳои байналмилалӣ, номутаносибӣ, 

номутобиқатӣ дар қонунгузорӣ, ниятҳои стратегӣ дар ташаккули низоми 

ҳамоҳанги танзими ҳуқуқии фаъолияти экологӣ, ки ба талаботи рушди 

устувори иқтисодӣ ҷавобгӯ мебошад, дар ҳалли масъалаҳо бояд ба инобат 

гирифта шавад. 

Монеа дар ин роҳ мавҷуд набудани шуури экологӣ дар ҷомеа мебошад, 

ки худи мақоми онҳо (мета) хусусияти аввалиндараҷа дорад. 

Норасоии талабот ба технологияҳои инноватсионии аз ҷиҳати экологӣ 

тоза аз ҷониби аҳолӣ, соҳибкорӣ бо паст будани технологияҳои экологӣ шарҳ 

дода мешавад. Дараҷаи масъулият ва шуурнокӣ ҳамчун ҷузъи таркибии 

низоми экологии минтақа мебошад. 

Пойгоҳи захиравии минтақа ду намуди захираҳоро аз рӯйи нақш ва 

аҳамияташон дар раванди рушди устувор дар бар мегирад. Қисми асосӣ - 
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захираҳои табиӣ, истеҳсолӣ, моддӣ, молиявӣ, меҳнатиро дар бар мегирад, 

ҳамаи ин захираҳо бояд фаъол ва дар чорчӯбаи таъмини амнияти экологӣ ба 

ҷараѐни истеҳсолот ҷалб карда шаванд. Дуввум, захираҳои ѐрирасон амал 

мекунанд, ки ба онҳо захираҳои маъмурӣ, ташкилӣ, иттилоотӣ, захираҳои 

зеҳнӣ ва илмию техникӣ (бо назардошти сифат ва кифоятии онҳо) шомил 

мебошанд. 

Таъмини суръати баланди рушди иқтисодиѐт ва мувозинати 

манфиатҳои объектҳои низоми амнияти экологӣ аз ҳолат ва сифати 

захираҳои истеҳсолӣ вобаста аст. Дар ин самт қонуни Парето 20/80-ро 

истифода бурдан, имконият пайдо мегардад. 

Он ҳамчун қонуни тағйирнопазири табиат бо андозаҳои ададии махсус 

муайяншуда ҳисобида намешавад, аммо онро ҳамчун як принсипи умумӣ 

истифода бурдан мумкин аст, ки таваҷҷуҳ ба нобаробарии саҳми омилҳои 

гуногунро ба натиҷа талаб мекунад ва метавонад тағйир дода шавад: ба 

15/85, 30/70 ва агар ба назар гирем, ки маблағи арзишҳои ба таносуб 

дохилшуда набояд ҳатман ба 100% баробар бошад, пас таносуб метавонад 

ҳангоми нигоҳ доштани мантиқ вариантҳои дигарро гирад - як қисми хурдтар 

аз омилҳои муҳим ба натиҷаҳои бузурги муҳим оварда мерасонад. 

Тибқи натиҷаҳои бадастомада, мисоли муассиртарин дар 

ҳавасмандгардонии иқтисодиѐти сабз дар ҷаҳони муосир аз ҷониби Кореяи 

Ҷанубӣ мебошад, ки ба як давлате табдил ѐфтааст, ки рушди иқтисодиѐти 

сабзро ҳамчун стратегияи миллӣ интихоб кардааст. Истифодабарии 

намудҳои нақлиѐте, ки партов надорад, манбаъҳои алтернативии оби тоза, 

технологияҳои коркарди партовҳо, додани қарз ва кам кардани андоз барои 

соҳибкороне, ки ба ободонии боғҳо, кабудизоркунӣ, ободонии дарѐҳо дар 

шаҳрҳои ҷумҳурӣ машғуланд. 

Дар ибтидои асри XXI - асри фаҳмиши нави ҷаҳон ва сохтори он, 

одамон ва рафтори истеъмолии онҳо, модели нави рушди устувори иқтисодӣ 

пайдо гардид. 

- ҷараѐни саноатикунонӣ дар бештар кишварҳо экологияро ба 
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ҳаробиҳо оварда расонидааст, ки он таҷрибаро бояд ба инобат гирем. 

- дар ҷамъият ҷорӣ шудани принсипи асосии иқтисоди бозорӣ, 

истеҳсол ба хотири гирифтани танҳо фоида, ки аз нобаробарии 

фалокатовари иҷтимоӣ тезутунд гардида, роҳи рушди иқтисодиѐти сабзро 

бозмедорад ва ҳатто имконнопазир мегардонад. 

- дар шароити суст инкишофѐфтаи танзими давлатии соҳаи экологӣ 

корхонаҳо бештар ба навсозии истеҳсолоти худ не, балки ба истифодаи 

захираҳои табиӣ манфиатдор мебошанд. Бинобар ин фишангҳои 

ҳавасмандкунии самаранок истифодабарии захираҳои табиӣ бояд коркард 

шавад.  

- таназзули таҳсилоти миѐна ва олӣ, ҷолибияти пасти ихтисосҳои 

техникӣ ва муҳандисӣ аз сабаби кам будани музди меҳнат ва кам будани 

талабот дар бозор, паст шудани маърифати экологӣ мебошад.  Аз ин лиҳоз, 

ҳоло сармоягузорӣ ба такмили ихтисоси олимон, муҳандисон, табибон 

маблағгузорӣ намудани барномаҳо, грантҳо бо даъвати мутахассисони 

хориҷӣ, олимон ба муассисаҳо, ташкилотҳо, оид ба ҳифзи табиат хело зарур 

ҳаст. 

- дар шароити паст будани шуурнокии экологӣ ноил шудан ба 

тараққиѐти якҷояи инсон ва биосфера, иқтисодиѐт ва экология амалан 

имконнопазир аст. 

- ноил шудан ба рушди устувори иқтисодиѐт дар асоси бунѐди 

иқтисодиѐти сабз дар заминаи қонунгузории амалкунанда, низоми андозу 

буҷет, инчунин дар маҷмуъ низоми молиявӣ хело душвор аст. Ҳифзи 

манфиатҳои тамоми кишвар - ҳифзи неруи захираҳои табиӣ, фароҳам 

овардани шароити мусоиди экологӣ барои татбиқи неруи инсонӣ, ташаккули 

шуури экологӣ дар миллат, дар асоси тарбияи ахлоқи экологӣ имрӯз хело 

зарур аст. 

Ҳифзи муҳити зист (бар хилофи азхудкунии захираҳои табиии 

барқарорнашаванда) раванди аз ҷиҳати молиявӣ гаронарзиш аст, вале барои 

насли навраси оянда хело зарур аст. Маблағҳои давлатӣ, мушкилоти таъмини 
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сифати мусоиди муҳити зист аксар вақт бе таваҷҷуҳи намояндагони 

мақомотҳои давлатӣ самараи дилхоҳ намедиҳад. Сабаби вазъи на он қадар 

хуби  экологии имрӯза аз сатҳи пасти фарҳанги экологӣ ва ҳуқуқии ҳам 

шаҳрвандон ва ҳам шахсони мансабдори давлатӣ вобаста аст. 

Муносибатҳо оид ба самаранокии истифодабарии захираи экологӣ 

тадқиқот, назорат ва идоракуниро тақозо мекунанд ва аз омилҳои зиѐд 

вобаста аст. 

Муқоиса ва муайян кардани робитаи метапатологияҳо (вайроншавии 

ҳолати руҳӣ (депрессия, апатия, синизм) дар натиҷаи рушди муаммоҳои 

экологӣ ба вуҷуд меоянд. 

Ба андешаи мо, метапатологияҳо дар ҷомеа, ки дар натиҷаи сиѐсати 

нодурусти давлат дар ташаккули ғояи миллӣ ва пояҳои ҷомеа, таъсири 

воситаҳои ахбори омма ва маҳсулоти таблиғи пешниҳодшуда, ки сифатҳои 

истеъмолиро дар байни аҳолӣ ҳавасманд мекунанд, ташаккул ѐфтаанд. Аз ин 

лиҳоз, барномаи босифат ва стандартҳои таҳсилот дар ҳама сатҳҳо ба вазъи 

муҳити иҷтимоию иқтисодии шахс таъсири аввалиндараҷа доранд, зеро маҳз 

ангезаи рафтории ашхоси оммаро ташкил медиҳад, ки ба давлат, ҳизбҳои 

сиѐсӣ имкон медиҳад, ки ин равандро амалӣ намоянд, ки он сиѐсат, гарчанде 

бешубҳа, ҳолат ва гуногунии метапатология натиҷаи мантиқии таъсиррасонӣ 

ба шуури инсон аз берун аст, ки бе сиѐсати мақсаднок, мачмуи амалиѐти 

дақиқ имконнопазир аст, ки мақсад аз он фароҳам овардани шароити 

идеалии истеҳсолоти бозорӣ ва истеъмоли бозор ба хотири истеъмол 

мебошад. 

Аммо ба имконияти рушди инноватсионии иқтисодиѐт маҳз таъсири 

чунин метапатологияҳо, ки барои масъулини сиѐсати миллӣ дар соҳаи рушди 

иқтисодӣ ва сиѐсии кишвар низ хос аст, монеа мешавад. Самти 

инноватсионии технологияҳои сабз имкон медиҳад, ки як қатор таҳдидҳои 

дигар ба амнияти экологӣ ва иқтисодӣ ва умуман тамоми соҳаи иҷтимоию 

экологӣ ва иқтисодӣ муайян карда шаванд ва инҳо таҳдидҳо аз технологияҳо 

мебошанд, ки дар таъсири истеҳсолоти оммавӣ зоҳир мешаванд.  
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Омили экологӣ дар рушди иқтисодии кишварҳо дар тӯли садаи XX ва 

аввали XXI нақши калидӣ бозид, ки ташаккули фарҳанги ягонаи миллии 

истеъмол, афзалиятҳои истеъмолкунандагон ва самтҳои талабот бо 

истифодаи фаъолонаи имкониятҳои ВАО барои таҳрики шуури аҳолӣ бар 

зидди заминаҳои якбора суст шудани муносибатҳои байнишахсии одамон ва 

бо сабаби суръати баланди урбанизатсия ва аз сабаби нобаробарии сахти 

дараҷа ва тарзи зиндагии гуруҳҳои гуногуни иҷтимоӣ ва синнусолиро дар 

назар дорад. Аз воситаҳои истеҳсолот ва натиҷаҳои меҳнати онҳо, ки 

классикон дар ибтидои тараққиѐти капитализм қайд карда буданд, аз ҷиҳати 

иқтисодиву иҷтимоӣ ва бегона шудани меҳнаткашон торафт вусъат меѐбад.  

Бинобар ин, муайян кардани самараи ниҳоии татбиқи технологияҳои 

инноватсионӣ, ки аз як тараф, ба нигоҳ доштани иқтидори захираҳои табиии 

ҳудуд мусоидат мекунад, аз тарафи дигар, барои афзоиши фоида ва 

захираҳои корӣ самараи зарурии иқтисодӣ меорад.  

Дар шароити номутавозунии сохторӣ дар низоми иқтисодии минтақа ва 

мавҷудияти зиддиятҳои сершумори экологӣ ва иқтисодӣ барои идоракунии 

рушди минтақавӣ асосҳои стратегии самараноки иҷтимоӣ нигаронидаро ҷорӣ 

кардан лозим аст. Вазъияти кунунӣ дар соҳаи сиѐсӣ ва инъикоси он дар дигар 

соҳаҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ тақозо менамояд, ки бо назардошти муқаррароти 

муқарраршудаи Консепсияи рушди устувор тағйир додани рушди 

таҳаввулоти фазоиву ҳудудӣ ба масири ба инноватсия нигаронидашудаи 

ҳаракат бо таваҷҷуҳ ба тавозуни экологӣ ва иқтисодӣ зарур мебошад. 

Барои таъмини татбиқи самараноки асосҳои стратегии идоракунии 

рушди экологӣ ва иқтисодии минтақа онҳо бояд як қатор шартҳо ва унсурҳои 

таркибиро дар бар гиранд, аз ҷумла: 

- мавҷудияти шароити институтсионалӣ, сиѐсӣ ва фарҳангии зарурӣ 

барои тасдиқ, амалӣ ва қабули муқаррароти консептуалии рушди экологӣ ва 

иқтисодии минтақаҳо на танҳо аз ҷиҳати расмӣ, балки бо роҳи тасдиқи 

муқарраротҳои он дар шуури аҳолӣ;  
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‟ низоми муфассал ва ҳамоҳангшудаи банақшагирии стратегӣ, ки 

таҳияи рисолат, ҳадафҳо ва маҷмуи тадбирҳои мувофиқашудаи мутақобилан 

барои ноил шудан ба мувозинати экологӣ ва иқтисодӣ ва дар натиҷа 

некуаҳволии иҷтимоиро пешбинӣ менамояд; 

- ташаккул, интихоб ва истифодаи воситаҳои муассир (аз ҷумла, 

барномаи муфассал) бо мақсади қабули қарорҳои асоснок, ҳамоҳангшуда бо 

мақсади ба таври муассир исбот кардани ғояҳои консептуалӣ ва стратегии 

натиҷаҳои мусбати бадастомада дар ҳудуди васеъ; 

-таъмини системаи самараноки ҳавасмандгардонии ташаккули 

фаъолияти иқтисодии аз ҷиҳати экологӣ масъул ва шуури ҷамъиятӣ; 

- назорати стратегии ноил шудан ба ҳадафҳои рушди экологӣ ва 

иқтисодии минтақа дар асоси системаи самарабахши нишондиҳандаҳои 

мониторинг (назорати сифат). 

Асоси идоракунии самарабахши рушди экологӣ ва иқтисодии минтақа 

системаи самараноки банақшагирии стратегӣ мебошад, зеро ин вазифа дар 

байни дигарҳо аввалиндараҷа буда, муайянкунии ҳадафро ҳамчун раванди 

асосие дар бар мегирад, ки масири умумии ҳаракати системаи иқтисодии 

минтақаро муайян мекунад. Банақшагирии стратегии рушди экологӣ ва 

иқтисодӣ, аз як тараф, воситаи идоракунӣ бошад, аз тарафи дигар, маҷмуи 

консепсияҳо ва стратегияҳои ноил шудан ба афзалиятҳои стратегии 

минтақаро дар бар мегирад. Банақшагирии стратегӣ одатан ҳамчун системаи 

тадбирҳои сиѐсати экологӣ ва иқтисодии рушди устувор дар минтақа амалӣ 

карда мешавад. 

Дар аввал, системаи банақшагирии стратегӣ бештар ба фаъолияти 

корхона дахл мекард, аммо бо дарки аҳамият ва нақши он дар раванди 

идоракунӣ ва дар раванди рушди фазоиву ҳудудӣ беш аз пеш объектҳоро 

фаро гирифт ва ба системаҳои сатҳи болотар васеъ гардид. 

Раванди банақшагирии стратегӣ дар системаи идоракунии рушди 

экологӣ ва иқтисодии минтақа бояд бо назардошти хусусият ва сохторҳои 

объекти банақшагирӣ низомнок, на танхо дискретӣ ва расмӣ, балки мунтазам 
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ва доимӣ бошад. Қайд кардан зарур аст, ки доираи вазифаҳо ва дараҷаи ҷузъӣ 

вобаста ба характер ва миқѐси масъала ва хусусиятҳои минтақа бояд алоҳида 

ҳал карда шаванд. 

Стратегияи рушди минтақавӣ бояд системаи қарорҳо ва мақсадҳои ба 

ҳам алоқамандро дар бар гирад, ки масири умумии ҳаракати минтақаро 

ҷиҳати татбиқи рисолати худ, ноил шудан ба мақсадҳо, ки ҳам ҳолати ниҳоӣ 

ва ҳам ҳолати кунуниро дар татбиқи стратегия муайян мекунанд, муайян  

бошанд. Муайян намудани роҳҳои рушди минтақа ва самтҳои фаъолият бо 

мақсади татбиқи онҳо дар асоси банақшагирии стратегӣ сурат мегирад, ки 

асосноккунии ҳадафҳо, сохтани сохтори иерархии онҳо, арзѐбии шароити 

берунии рушди минтақаро пешбинӣ ва инчунин ба амал баровардани 

иқтидори дохилӣ,  самтҳои асосии онро дар назар дорад. Банақшагирии 

стратегӣ бояд раванди систематикие бошад, ки муаррифии ҳамаҷонибаи 

консептуалиро («тасвир, контур») оянда, марҳилаҳои мобайнии ноил шудан 

ба он дар асоси тавозуни имкониятҳои захиравӣ ва афзалиятҳои иқтисодӣ 

эҷод кунад.  Ин, дар навбати худ, чунин маъно дорад: ба ҳам мувофиқ 

кунондани манфиатҳои гуруҳии ҷамъияти минтақавӣ; арзѐбии захираҳои 

воқеӣ, шароит, маҳдудиятҳо ва ғайра; асоснок кардани мақсаду вазифаҳои 

реалӣ; ташаккули барнома ва нақшаи чорабиниҳои мақомоти ҳокимияти 

вилоятӣ, худидоракунии маҳаллӣ ва ҷамоатҳои деҳот. 

Стратегияи рушди минтақавӣ бояд якҷоя аз ҷониби мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ дар вилоят, намояндагони соҳибкорон, корхонаҳои 

давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ҷамоатҳо таҳия ва амалӣ карда шаванд. 

Банақшагирии стратегӣ бояд ба потенсиали минтақавӣ ва муайян кардани 

омилҳои асосии ба андозаи он таъсиркунанда, имкони истифода ва зиѐд 

кардани он бо назардошти манфиатҳо ва иштироки аҳолӣ асос ѐбад. 

Раванди таҳияи стратегияи рушди минтақа бояд ба дарѐфти тавофуқ 

дар заминаи ҷалби доираи васеи одамон ба раванди қабули қарорҳо, яъне дар 

заминаи механизми шарикии стратегӣ нигаронида шавад. Набудани 

стратегияи аз ҷониби ҷомеа эътирофшуда ва тасдиқшуда аз ҷониби мақомоти 
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давлатӣ оид ба рушди минтақа сифати идоракуниро паст намуда, боиси паст 

шудани нуфузи минтақа ва маъмурияти он ва мутаносибан бад шудани 

параметрҳои экологӣ, мувозинати иқтисодӣ ва ноустувории иҷтимоӣ 

мегардад.. 

Бо вуҷуди ҳал нашудани бисѐр масъалаҳо, афзалиятҳои асосии 

банақшагирии стратегии рушди минтақаҳо дар сатҳи давлатӣ муайян карда 

шуданд, аз ҷумла: тағйир додани иқтисодиѐти вилоят ба модели 

инноватсионии рушд; рушди инсон54; ҷалби сармоягузориҳои ҳудудӣ ва 

фаъол намудани сармоягузориҳо дар он; инкишофи инфрасохтори истеҳсолӣ 

ва иҷтимоӣ; ҳавасмандгардонии афзоиши самаранокии истифодаи захираҳои 

табиӣ, иқтидори иқтисодии минтақа; баланд бардоштани рақобатпазирии 

минтақа. 

Барои суръат бахшидан ба равандҳои татбиқи афзалиятҳои стратегӣ, 

таҳия ва татбиқи стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодӣ ба минтақаҳо 

механизми аз ҷиҳати илмӣ асосноки ташкилӣ лозим аст, ки тартиби таҳияи 

стратегияро дар бар гирад, ҷузъҳои ташкилӣ ва институтсионалии раванди 

банақшагирии стратегиро ошкор ва татбиқ намояд.  

Хусусиятҳои рушди минтақаҳо ва тафриқаи онҳо аз рӯйи заминаи 

ҳудудию ҷуғрофӣ, параметрҳои фаъолияти иқтисодии аҳолӣ, мавҷудият ва 

имкониятҳои истифодаи неруи захираҳои табиӣ, шароитҳои иқтисодӣ, 

хусусиятҳо ва натиҷаҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ҳангоми муайян 

кардани арзишҳои стратегии рушди иқтисодии экологӣ бояд аз ҷониби 

мақомот ба инобат гирифта шавад. 

Сарфи назар аз хусусиятҳои рушди минтақаҳо, мушкилоти мушаххас ва 

равишҳои умумӣ ва роҳҳои ҳалли онҳо вуҷуд доранд, ки онҳоро метавон 

тавассути сикли (алгоритм) ба ҳам алоқаманди амалҳои пайдарпайи 

банақшагирии стратегии рушди минтақа муаррифӣ кард: 

- консепсияи мушаххаси рушди минтақа; 

                                                           
54
 Саидмуродов Л.Х. Человеческое развитие: курс лекций / под общ. ред. Р.М.Бабаджанова. - 

Душанбе: ООО «Фарзин 2012», 2012. - 200 с. 
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- маълум кардани рисолати рушди минтақа; 

- ояндабинии стратегияи рушд; 

- асосноккунии низоми ҳадафҳои фаврии рушди минтақа; 

‟ ошкорнамоии иқтидори дохилии минтақа барои татбиқи низоми 

ҳадафҳои гузошташуда; 

- истифодаи имкониятҳои мавҷуда ва бартариятҳои дастрасӣ ба 

ҳадафҳо. 

Системаи аниқ мураттабшудаи мақсадҳои рушд, ки ба талаботи 

андозагирӣ, дастрасӣ, эътимоднокии муваққатӣ, пайгирӣ ҷавобгӯ аст, нисбат 

ба маблағгузории бесарусомонии лоиҳаҳо ѐ чорабиниҳо оид ба намудҳои 

алоҳидаи фаъолият, ки чун қоида барои баргардонидани он равона карда 

шудааст, имкониятҳои бештарро ҷиҳати бозгардонидани қарзҳои мавҷуда ѐ 

ҷуброн кардани зарар фароҳам меорад. Дар амал раванди ташаккули 

мақсадҳо бо захираҳои маҳдуди барои татбиқи онҳо мавҷудбуда, аз ҷумла 

маблағҳои молиявӣ мушкил мегардад, ки тамаркуз ба афзалиятҳои асосиро 

тақозо мекунад, зеро дар ин ҳолат паҳншавии онҳо аз рӯйии лоиҳаҳои 

алоҳида хавфи ноил нашудан ба ҳадафҳои умумиҷаҳониро зиѐд мекунад. 

Дурнамои стратегии рушди минтақа дар системаи ҳадафҳои амалиѐтӣ 

амалӣ карда мешавад. Мутобиқи равиши муаллиф ба гузоштани ҳадафҳо ва 

татбиқи асосҳои стратегии идоракунии рушди экологӣ ва иқтисодии минтақа, 

вобаста ба омилҳои ба ҳолати экологӣ таъсиррасонанда муҳтаво ва 

тамоюлоти ҳадафҳои амалиѐтӣ чунин муайян карда мешаванд: 

1. Рушди тиҷорат ва инфрасохтор: 

- таъмини ҳавасмандгардонии сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои соҳибкорӣ ва 

инфрасохтор; 

‟ таваҷҷуҳи махсус ба субъектҳои соҳибкорӣ, ки истеҳсоли мол ва 

хизматрасониро дар самтҳои афзалиятноки фаъолияти иқтисодӣ таъмин 

менамоянд; 

- фароҳам овардани шароит барои рушди соҳибкорӣ дар асоси 

рақобати озод, имтиѐзҳои андоз ва худидоракунӣ; 
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‟ фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳибкории хурд; 

- ҳавасмандгардонии фаъолияти инноватсионии корхонаҳо, ҷорӣ 

намудани инноватсияҳо ва технологияҳои каммасраф; 

- рушди иқтидори логистикӣ ва нақлиѐтӣ; 

‟ барқарорсозии объектҳои инфрасохтори иҷтимоӣ. 

2. Тараққиѐти фазоию ҳудудӣ: 

- оптимизатсияи системаи идоракунии минтақавӣ дар асоси ягонагӣ, 

баланд бардоштани салоҳият ва ғайримарказикунонии ваколатҳо; 

- самтгирӣ ба ҳудудҳо ҳамчун  асоси ташаккул ва татбиқи ташаббусҳои 

рушди фазоӣ; 

- таъсиси майдони ягонаи ҳалли муштараки мушкилот дар асоси 

ягонагии ҷомеаҳо, сохторҳои соҳибкорӣ ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва 

маҳаллӣ; 

- оптимизатсияи механизмҳои ҳамкорӣ тавассути таъмини дастрасӣ ва 

сифати хизматрасониҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии 

маҳаллӣ; 

- диверсификатсияи сохтори истеҳсолоти кишоварзӣ ва амиқтар 

кардани коркарди маҳсулот; 

- азхудкунии худудҳои деҳот ва атрофи шаҳру деҳот. 

3. Рушди неруи инсонӣ: 

- ташаккули тафаккури аз ҷиҳати иҷтимоӣ масъулиятнок, ба 

навоварона нигаронидашудаи аҳолӣ; 

- фароҳам овардани имкониятҳо барои такмили доимии шахсият; 

- расонидани сатҳи маблағгузории рушди инсонӣ (хароҷот ба соҳаи 

маориф ва тандурустӣ) ба сатҳи як гуруҳи кишварҳои дорои сатҳи баланди 

рушди сармояи инсонӣ; 

- ҳавасмандгардонии сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ; 

- ҳавасмандгардонии шуғли худ ва соҳибкории хурд дар байни аҳолӣ; 

-таъмини рақобатпазирии аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол тавассути 

мувофиқат ва мутобиқшавӣ ба талаботи бозори меҳнат. 
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4. Таъмини бехатарии экологӣ: 

- ташаккули фарҳанги экологӣ дар байни аҳолӣ; 

- ҷорӣ намудани низоми самарабахши мониторинги объектҳо ва 

фаъолиятҳои аз ҷиҳати экологӣ хатарнок, минтақаҳои табиӣ ва ҳудудҳои 

таназзули муҳити зист тавсифшуда; 

- беҳтар намудани ҳолати объектҳои об ва ҳавои атмосфера; 

- ҷорӣ намудани системаи самараноки идоракунии партовҳо. 

5.  Нигоҳ доштани муҳити зист: 

- рушди экологӣ, фонди мамнуъгоҳҳо, ҳифзи гуногунии биологӣ ва 

манзараҳо; 

- ҷорӣ намудани системаи тадбирҳои истифодаи оқилонаи сарватҳои 

табиӣ, нигоҳ доштани комплексҳои махсусан пурқимат ва нодири табиӣ; 

- ҷорӣ намудани тадбирҳо оид ба сарфаи захираҳо ва энергия, татбиқи 

омилҳои сарфаи захираҳо ва энергияи пешбурди соҳибкорӣ. 

Хулосаи боби 3 

Ҳамин тариқ, бояд қайд кард, ки номутавозунии экологӣ ба вуҷуд 

меояд, субъектҳо аз рӯйи миқдор меафзоянд, аммо на аз ҷиҳати сифат: 

афзоиши маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ ҳам дар маҷмуъ ва чӣ ба ҳар сари 

аҳолӣ, дар айни замон, вуҷуд дорад. Афзоиши мутаносиб ва ҳатто бартарии 

истеъмоли мобайнӣ, ба афзоиши ифлосшавии муҳити зист мусоидат 

менамояд. Мухтасар гӯем, ин хусусиятро бо ибораҳои зерин ифода кардан 

мумкин аст: иқтисодиѐт меафзояд, вале инкишоф намеѐбад, афзоиши 

нишондиҳандаҳои иқтисодӣ аз ҳисоби зиѐд шудани сарбори ба муҳити зист 

ба даст меояд. Дар пайи ин тамоюл боиси афзоиши мушкилоти экологӣ, 

ифлосшавии муҳити зист, афзоиши бемориҳо дар байни аҳолӣ, кам шудани 

иқтидори табиии ҳудудҳо мегардад. 

Бояд қайд кард, ки кам кардани таъсири манфӣ ба муҳити зист ва 

беҳтар намудани њолати сифатии онро дар асосии пай дар пай татбиқ 

намудани бозсозии сохтори иқтисодиѐт, баланд бардоштани дараҷаи 

технологии истеҳсолот, аз ҷумла, сарфаи самараноки захира, истифода 
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бурдани технологияи истеҳсолоти кампартов ва бепартов, коҳиш намудани 

партовҳо ва партовҳои моддаҳои ифлоскунанда ба муҳити зист, аз нав кор 

кардан ва ба кор андохтани партовҳо, инчунин муҳофизати гуногунии 

биологӣ, васеъ намудани самтҳои рақамикунандаи иттилоотӣ дар 

минтақаҳои махсус муҳофизатшаванда ҳамаи ин сиѐсати ҳозираи экологии 

давлат аст. 
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БОБИ 4. ОМИЛИ ЭКОЛОГӢ ДАР ТАҲИЯ ВА АМАЛИШАВИИ 

СИЁСАТИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚА 

 

4.1. Механизми экологӣ ҳамчун омили беҳтаргардонии муҳити сармоягузории 

минтақа 
 

Дар шароити муосир таҳияи механизми идоракунии танзими 

муаммоҳои экологии минтақа бо мақсади баланд бардоштани ҷолибияти 

сармоягузории он барои ҳар як минтақаҳои алоҳидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳим аст. Ислоҳоти маъмурию ҳудудӣ боиси сар шудани равандҳои 

ғайримутамарказӣ дар ҳавзаи ташкилӣ, иқтисодӣ, экологӣ ва молиявӣ 

гардид. Дар баробари ин, шарти асосии таъмини экологии мусоид дар сатҳи 

минтақаҳои алоҳида, тамоми кишварҳо ин тағйири куллӣ дар парадигмаи 

навъи рушд, бознигарии нақши инсоният дар муносибатҳои он бо табиат, 

ислоҳоти системаи маориф ва сиѐсати иттилоотӣ мебошад. Иқтисодиѐти 

устувори оянда  он аст, ки дар он неру, об, замин ва дигар захираҳо нисбат ба 

имрӯз хеле самараноктар ва оқилонатар истифода мешаванд. 

Ба андешаи мо, модели муосири консептуалии рушди минтақавӣ, бояд 

ба ислоҳоти механизмҳои иқтисодии ҳудудии дар асоси эволютсионӣ 

сохташуда ба механизмҳои экологии рушди минтақавӣ асос ѐбад, ки асоси он 

консепсияи рушди устувори иқтисодии минтақа мебошад. Ҳудудҳо ва ҳадафи 

асосии табдил додани иқтисодиѐти минтақавии навъи захиравӣ ва 

сармоякунонии дороиҳои минтақавӣ дар заминаи экологӣ мебошад. 

Татбиқи консепсияи рушди устувори иқтисодӣ дар сатҳи минтақа бояд 

бо назардошти хусусиятҳои экологӣ, иҷтимоию иқтисодӣ, фарҳангӣ ва дигар 

хусусиятҳои ҳудудҳо сурат гирад55. Иқтисодиѐте, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ 

ва ташаккули иқтисодиѐти миллии рақобатпазир дорои самти ашѐи хоми 

рушди фазоию ҳудудӣ мебошад, бояд ба экология нигаронидашуда дар асоси 

баланд бардоштани арзиши иловашуда тавассути беҳбуди фазои 

сармоягузорӣ, ҷалби неруҳои самарабахш табдил дода шавад. Маҳз, беҳтар 

                                                           
55
  Саидмуродов Л.Х., Муминова Ф.М. Регионы Республики Таджикистан: теория и 

методология оценки: монография. - Душанбе: Ирфон, 2012. - 174 с. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=381368243&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9B+%D0%A5
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=381368243&fam=%D0%9C%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A4+%D0%9C
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намудани фазои сармоягузорӣ механизми муассири идоракунии 

муносибатҳои экологӣ дар сатҳи минтақавӣ мебошад. Якум, беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ, асосан, вазифаи шаҳр ва минтақаҳо мебошад. Сониян, 

дар асоси сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои экологӣ дар иқтисодиѐт рушди устувори 

минтақаҳоро таъмин кардан мумкин аст. Инчунин дар ин самт вазъи экологӣ 

дар сатҳи минтақаҳо низ асос мешавад.   
 

Ҷадвали 4.1.1. - Сатҳи соф (безарар) кардани моддаҳои зараровари партовҳои 

манбаъҳои доимии ифлоскунандаи ҳавои атмосфера дар минтақаҳои  

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

Минтақаҳо 

Партофтани 

партовҳо 

(ҳазор тонна) 

Сатҳи софкунӣ 

(бо %) 

Индекси муқоисавии 

сатҳи софкунӣ бо сатҳи 

миѐнаи ҷумҳурӣ 

солҳо 2015 2018 2020 2015 2018 2020 2015 2018 2020 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
27,0 48,3 61,5 44,1 97,1 96 0,73 1,62 1,61 

ш. Душанбе 4,4 16,2 18,8 4,4 100 100 0,16 1,29 1,23 

НТҶ 12,1 14,8 19,1 39,6 38,1 40,5 1,44 0,49 0,49 

Вилояти Суғд 8,8 11,7 15,1 59,4 94 92,6 2,17 1,21 1,13 

Вилояти Хатлон 1,7 5,6 8,5 5,88 - 92,8 0,21 - 1,13 

ВМКБ - - - - - - - - - 

Ҳисоби миѐна 

дар ҷумҳурӣ 
6,75 12,08 15,38 27,32 77,37 81,48 1,0 1,0 1,0 

 11,4 62,06    

Сарчашма: ҳисоби муаллиф аз манбаъҳои: Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 
соли истиқлолияти давлатӣ / Маҷмуаи оморӣ. ‟ Душанбе, Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. - С. 117-119. 

 

Маълумоти омории ҷадвали дар боло зикргардида нишон медиҳад, ки 

дар давоми шаш соли охир мизони ихроҷи моддаҳои зараровар ба ҳавои 

атмосфера дар ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он тамоюли афзоиш дорад. Пас, агар 

соли 2015 ҳаҷми партовҳо дар саросари кишвар 27,0 ҳазор тоннаро ташкил 

дода бошад, пас дар соли 2020 ин рақам ба 61,5 ҳазор тонна баробар шуд. 

Дар ҳамин давра сатҳи безараргардонӣ аз 44,1% дар соли 2015 то 96,0% дар 

соли 2020 афзоиш ѐфтааст (ҷадвали 4.1.2). 

Консентратсияи бештари моддаҳои ифлоскунандаи ҳаво дар 

минтақаҳои саноатӣ ва шаҳракҳои аҳолинишин мушоҳида мешавад.  
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Ҷадвали 4.1.2. -  Соф (безарар кардани) кардани моддаҳои зараровари партовҳои манбаъҳои доимии ифлоскунандаи 

ҳавои атмосфера 

 (ба ҳисоби ҳазор тонна) 

Минтақаҳо 
Солҳо 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 21,3 100% 19,4 100% 174,1 100% 412,7 100% 519,4 100% 221,3 100% 

ш. Душанбе 0,2 0,93 0,3 1,54 136,7 78,51 381,5 92,44 484,5 92,65 195,1 88,2 

НТҶ 8,0 37,55 5,1 26,28 6,5 3,73 6,6 1,59 10,8 2,46 5,0 2,3 

Вилояти Суғд 
13,0 61,03 13,5 69,58 30,9 17,74 24,6 5,96 23,7 4,83 15,3 6,9 

Вилояти 

Хатлон 0,1 0,46 0,5 2,57 0,0 0 0,0 0 0,4 0,03 5,9 2,7 

ВМКБ 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

Сарчашма: Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон / Маҷмуаи оморӣ. Душанбе; Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 2021.  ‟ С.118.  
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Азбаски вилояти Суғд дар муқоиса бо дигар манотиқи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон як минтақаи нисбатан саноатӣ маҳсуб мешавад, ҳаҷми 

партовҳои моддаҳои зараровар ба ҳавои атмосфера сол то сол меафзояд: 

агар дар соли 2015 ин рақам 8,8 ҳазор тоннаро ташкил дода бошад, пас 

аллакай дар соли 2020 ин нишондиҳанда афзоиш ѐфта, 15,1 хазор тоннаро 

ташкил додааст. Дар баробари ин, сатҳи безараргардонӣ аз 59,4% дар соли 

2015 то 92,6% дар соли 2020 афзоиш ѐфтааст. 

Таҳлили маълумоти оморӣ оид ба сатҳи безараргардонии моддаҳои 

ифлоскунанда ба ҳавои атмосфера аз манбаъҳои доимии ифоскунанда дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар боло дар ҷадвали 4.1.2 оварда шудааст, 

нишон медиҳад, ки агар дар соли 2015 ҳаҷми умумии безарар кардани 

моддаҳои зараровари партовҳои манбаъҳои доимии ифлоскунандаи ҳавои 

атмосфера 21,3 ҳазор тоннаро ташкил дода бошад, ин нишондод тамоюли 

афзоишро (бо истиснои соли 2016) дошт: дар соли 2017 ‟ 174,1 ҳазор тонна, 

соли 2018 ‟ 412,7 ҳазор тонна, соли 2019 ‟ 519,4 ва дар соли 2020 дар асоси 

таъсири пандемияи COVID ‟ 19 нисбат ба соли пешин кам бошад ҳам, 

нисбати соли 2015 қариб 10,4 маротиба зиѐд, яъне 221,3 ҳазор тоннаро 

ташкил кардааст. 

Илова бар ин, маълумотҳои ҷадвал нишон медиҳанд, ки дар байни 

ҳамаи минтақаҳо дар шаҳри Душанбе сатҳи безараргардонӣ ва партови 

моддаҳои ифлоскунанда ба ҳавои атмосфера баланд аст. Масалан, агар 

сатҳи безараргардонӣ дар соли 2015 дар умум 0,2 ҳазор тонна бошад, соли 

2020 ин нишондод 195,1 ҳазор тоннаро ташкил додааст.  

Дар мавриди вилояти Суғд вазъият чунин аст: дар соли 2015 сатҳи 

безараргардонӣ 13,0 ҳазор тонна, соли 2020 ин рақам ба 15,3 ҳазор тоннаро 

ташкил додааст, ки тамоюли рушди назаррасро надорад. Аз ин лиҳоз, ба 

масъалаи мазкур бояд аҳамияти ҷиддӣ дода шавад. 

Маълумоти оморӣ оид ба ихроҷи моддаҳои ифлоскунанда ба ҳавои 

атмосфера аз рӯйи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд нишон медиҳад, ки дар 
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солҳои 2015-2020 партовҳои бештар дар шаҳрҳои Хуҷанд, Панҷакент, 

Б.Ғафуров ва ноҳияи Айнӣ мушоҳида мешавад (ҷадвали 4.1.3). 

Ҷадвали 4.1.3. - Сатҳи соф (безарар) кардани моддаҳои зараровар аз 

манбаъҳои доимии ифлоскунандаи ҳавои атмосфера дар шаҳру ноҳияҳои 

вилояти Суғд 

(ба ҳисоби миѐна, бо фоиз ва индекс аз миқдори умумии партовҳои зараровар аз 
манбаъҳои доимӣ) 

Минтақаҳо 

Партофтани 

партовҳо 

(ҳазор тонна) 

Сатҳи софкунӣ 

(бо %) 

Индекси 

муқоисавии сатҳи 

софкунӣ бо сатҳи 

миѐнаи вилоят 

СОЛҲО 2015 2018 2020 2015 2018 2020 2015 2018 2020 

Вилояти Суғд: 8,8 11,7 15,1 59,4 94,0 92,6 1,87 1,18 1,12 

Хуҷанд 0,5 0,8 3,0 44,4 87,4 92,2 1,86 1,09 1,11 

Исфара 0,7 0,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гулистон 2,0 2,9 1,0 80,9 95,0 88,7 1,63 1,19 1,07 

Конибодом 0,3 0,3 0,3 74,9 91,6 96,6 1,51 1,14 1,17 

Панҷакент 2,5 2,9 3,8 1,5 57,8 80,7 0,03 1,09 0,97 

Истаравшан 0,01 0,2 0,6 53,2 98,0 91,1 1,07 1,23 1,10 

Бӯстон 0,01 0,06 0,4 -- -- -- -- -- -- 

Айнӣ 0,5 1,1 1,5 -- -- -- -- -- -- 

Ашт 0,05 0,2 0,2 62,7 83,7 89,1 1,26 1,04 1,08 

Деваштич 0,07 0,2 0,4 -- -- -- -- -- -- 

Зафаробод 0,1 0,1 0,1 66,7 86,0 87,4 1,34 1,08 1,06 

Мастчоҳ 0,2 0,3 0,8 80,0 87,0 94,4 1,62 1,09 1,14 

Спитамен 0,2 0,2 0,2 69,6 87,5 87,7 1,40 1,09 1,06 

Ҷ. Расулов 0,5 0,9 0,4 6,6 91,1 87,6 0,13 1,14 1,06 

Б.Ғафуров 1,1 0,8 1,4 53,7 93,8 93,4 1,08 1,17 1,13 

Ҳисоби миѐна 

дар вилоят 
0,58 0,79 1,01 49,52 79,91 82,41 1,08 1,13 1,09 

Ҳисоби муаллиф аз манбаъҳои: Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон / Маҷмуаи 

оморӣ. ‟ Душанбе, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020. ‟ 
С.116; Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли истиқлолияти давлатӣ / Маҷмуаи 
оморӣ. ‟ Душанбе, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. - С. 
117-119. 
 

 

Ин вазъият, пеш аз ҳама, ба дараҷаи баланди ҷойгиршавии 

корхонаҳои саноатӣ дар ин ҳудудҳо вобаста аст. Дар баробари ин, дар ин 

шаҳру ноҳияҳо сатҳи баланди безараргардонии моддаҳои зарароварро 

бояд қайд кард. Масалан, агар соли 2015 ин нишондод дар шаҳри Хуҷанд 

0,5 ҳазор тонна бошад, соли 2020 афзоиш ѐфта, 3,0 ҳазор тоннаро ташкил 

дод. 
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Тибқи маълумоти ҷадвал, сатҳи пасттарини партовҳо дар соли 2020 

дар шаҳру навоҳии вилоят ба мушоҳида мерасад: Конибодом ‟ 0,3 ҳазор 

тонна, Ашт ‟ 0,2 ҳазор тонна, Спитамен ‟ 0,4 ҳазор тонна, Ҷ. Расулов ‟ 0,9 

ҳазор тонна.  

Аз ин рӯ, ташаккули механизми идоракунии рушди экологӣ минтақа 

бо мақсади ҷалб намудани сармоягузорӣ яке аз самтҳои афзалиятноки 

татбиқи сиѐсати минтақавии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Натиҷаҳои таҳқиқоти эмпирикӣ аз омодагии нокифояи системаҳои 

иқтисодии минтақавӣ барои рушди босуръат ва оптималии экологӣ, ҳалли 

мутавозини мушкилоти таъхирнопазир, истифодаи самаранок ва ҳифзи 

иқтидори минтақавӣ барои қонеъ кардани ниѐзҳои на танҳо имрӯз, балки 

наслҳои оянда шаҳодат медиҳанд.  Ин ҳалли пайгиронаи як қатор 

вазифаҳои асосиро талаб мекунад: 

- дар рафти аз вазъияти ба амаломада баромадани ҷумҳурӣ 

истифодаи босамари иқтидори ҳудудҳо таъмин карда шавад; 

- таъмини фаъолгардонии ислоҳоти институтсионалӣ ва сохторӣ 

барои бунѐди модели  нави идоракунии иқтисодӣ ва минтақавӣ; 

- таъмини банақшагирии тактикӣ ва стратегии фаъолияти иқтисодӣ 

дар минтақаҳо, ҳолат ва имкониятҳои маҳдуди экосистемаҳои минтақавӣ 

дар асоси ҷорӣ намудани технологияҳои энергетикӣ ва сарфакунандаи 

захираҳо, интенсификатсияи сохтори иқтисодиѐт ва тағйироти сохтори 

иқтисодиѐтро таъмин намояд.  

Инчунин, дар раванди татбиқи консепсияи рушди минтақавии 

экологӣ хусусиятҳои миллӣ низ бояд ба назар гирифта шаванд. Бо 

дарназардошти он, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ояндаи наздик аз рушди 

комплекси ашѐи хом пурра даст кашида наметавонад ва на танҳо ба 

эътидол овардани суръати рушди иқтисодӣ, балки ба суръат бахшидан, дар 

айни замон аз худ намудани меъѐрҳои қатъии экологии мамлакатҳои 

саноатӣ низ эҳтиѐҷ дорад. 
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Рушди экологӣ аз ҷиҳати иҷтимоӣ нигаронидашудаи минтақаҳо ноил 

шудан ва нигоҳ доштани мувозинати байни манфиатҳои сохторҳои 

иқтисодии минтақавӣ ва талаботи экологии аҳолиро дар муддати тӯлонӣ 

пешбинӣ мекунад. Потенсиали рушд аз захираҳои инсонӣ, биосферӣ, 

ташкилӣ, молиявӣ, иттилоотӣ ва таълимӣ иборат аст. Самаранокии 

истифодаи онҳо бештар оқибатҳои экологии фаъолияти инфрасохтори 

муҳандисии навъи саноатӣ ва системаҳои коммуналии шаҳрро муайян 

мекунад. 

Дар раванди ташаккули механизми рушди экологию минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тақсимоти аниқи (таснифи) захираҳои минтақавӣ, 

баҳодиҳии онҳо аз рӯйи хусусиятҳои миқдорӣ ва сифатӣ, муайян намудани 

вариантҳои беҳтарини муттаҳидшавии онҳо асосӣ мебошад. Захираҳои  

минтақавиро ба ду гуруҳ тақсим кардан мувофиқи мақсад аст: захираҳои 

асосӣ  ва захираҳои таъминоти ташкилию иқтисодии тараққиѐти экологию 

минтақаҳо. Истифодаи оптималии захираҳои ҳар як гуруҳ имкон медиҳад, 

ки афзоиши маҳсулоти иҷтимоӣ таъмин карда шуда, ихтилофҳои 

минтақавии байни  тарафҳои манфиатдор (агентҳои бозори минтақавӣ ва 

ҷамъиятҳои ҳудудӣ) бартараф карда шаванд (расми 4.1.1). 

 

Расми 4.1.1. Таснифи (гуруҳбандии) захираҳои рушди экологии минтақа 

Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Захираҳои таъминотӣ 

Системаи экологии 

минтаќа Захираҳои асосӣ 

1. Захираҳои идоракунӣ, 
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илмї-техникї 

3. Захираҳои соҳибкорӣ 

ва инноватсионӣ 

Сарватњои табиї 

Бахши захираҳои инсонӣ 
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Ба ду гуруҳ тақсим кардани захираҳо имкон медиҳад, ки доир ба 

ҳолати ҳозира ва ояндаи онҳо, дараҷа ва имкониятҳои истифодаи онҳо 

маълумоти дахлдор гирифта шавад; баҳо додан ба онҳо, махсусан аз 

нуктаи назари мақсади вазифавии онҳо барои таъмини мувозинати 

экологию иқтисодии минтақаҳои ҷумҳурӣ муҳим мебошад. 

Инак, аз рӯйи усули анъанавӣ мо захираҳои табиӣ, истеҳсолӣ - моддӣ, 

меҳнатӣ ва молиявиро ба сифати захираҳои асосӣ дохил мекунем. 

Захираҳои таъминоти ташкилию иқтисодие, ки ҳолат ва сифати онҳо дар 

шароити ҳозира динамикаи тараққиѐти минтақавиро бевосита муайян 

мекунад, бояд тарзҳои идоракунӣ, иттилоотӣ, интеллектуалӣ, илмӣ ва 

ташкилиро дар бар гирад. Ин ду гуруҳи захираҳо таъминоти захиравии 

механизми минтақавии танзими рушди экологии минтақаҳоро ташкил 

медиҳанд ва гарави татбиқи бомуваффақияти сиѐсати давлатии минтақавӣ 

мебошанд, ки ба принсипҳои бунѐдии мувозинати иҷтимоию экологӣ асос 

ѐфтааст.  

Муҳимтарин моликияти системаи иқтисодӣ динамизми он мебошад. 

Аз тарафи дигар, тибқи назарияи умумии системаҳо, шарти фаъолияти 

самараноки системаҳои динамикӣ доимии онҳо мебошад, ки бо қобилияти 

нигоҳ доштани хосиятҳои муайян дар шароити тағйирѐбанда, инчунин 

таъмини сатҳи ҳадди ақалл, ки система аз он пасттар буда наметавонад, 

тавсиф карда мешавад. 

Алгоритми таъмини рушди экологии минтақа, дар баробари дигар 

тадбирҳо, баҳодиҳии захираҳои минтақавӣ аз нуктаи назари ҳолати онҳо 

ва кофӣ будани онҳо барои татбиқи самараноки механизми идоракунии 

рушди экологии минтақа, инчунин маҷмуи тадбирҳоеро, ки ба пешгирӣ 

кардани хавфи экологии минтақа нигаронида шудаанд, дар бар мегирад. 

 Шарти асосии ташаккули механизми рушди экологию иқтисодии 

минтақа диққат ба худидоракунии системаи иқтисодӣ ҳамчун мақсади 

ҳосилшуда аз худидоракунии биосфера мебошад. Истеъмоли муосир ва 
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бебозгашт гирифтан ва истифодаи захираҳои барқароршавандаи табиӣ дар 

раванди фаъолияти иқтисодӣ ва ҳаѐти иҷтимоӣ на танҳо бо имкониятҳои 

худидоракунии табиат, балки бо меъѐрҳои иҷтимоӣ ва тиббию биологӣ низ 

маҳдуд аст.  

Стратегияи рушди экологии минтақаҳо ба баробарии арзишҳои 

иқтисодӣ ва экологӣ асос ѐфтааст, ки таҷдиди назарҳои анъанавиро оид ба 

ҷузъи экологии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа пешбинӣ менамояд, 

ки омили муайянкунандаи таъсиррасонӣ мегардад.  

Мувозинати мақсадҳои рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологии 

ҳудудҳо дар раванди танзими ҳолати экологии минтақаҳо имкон медиҳад, 

ки дар як вақт мушкилоти таъминоти иҷтимоӣ, динамикаи мусбати 

равандҳои иқтисодӣ дар минтақа ва устувории экосистемаи минтақавӣ дар 

як вақт ҳал карда шавад. Дар баробари ин, албатта, адолати иҷтимоӣ бояд 

бар пояи устувории иқтисодӣ ва баробарии иҷтимоӣ асос ѐбад ва ин 

устувории экологиро тақозо мекунад, ки маънои ҳифзи сармояи табииро 

дорад. 

Ташаккули механизми идоракунии рушди экологӣ минтақаҳо дар 

асоси принсипҳои якпорчагӣ, муттасилӣ, чандирӣ, хусусияти илмӣ, 

бехатарӣ, мутобиқшавӣ, устуворӣ ва навоварӣ амалӣ карда мешавад. Дар 

баробари ин объекти чунин фаъолияти иқтисодиѐти минтақавӣ ва 

иқтидори захираҳои табиии минтақа буда, мавзуи маҷмуи вазифаҳои 

назариявию методологии ташаккули механизми идоракунии рушди 

экологию иқтисодии минтақа мебошад. 

Бешубҳа, яке аз вазифаҳои асосии таъмини рушди экологӣ ҳудудҳо 

дар сатҳи давлатӣ таъсиси заминаи дахлдори ҳуқуқӣ, аз ҷумла такмили 

қонунгузории амалкунанда мебошад, ки механизм ва асосҳои истифодаи 

захираҳои табииро муайян мекунад. Бояд гуфт, ки системаи ҳозираи 

танзими фаъолияти муҳофизати табиат ба усулҳои иқтисодии хоҷагидорӣ 

ба қадри кофӣ нигаронида нашудааст, яъне дар ҳақиқат онҳо барои иҷрои 

корҳои муҳофизати табиат ҳавасманд нестанд. 
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Ин намуди танзим мутобиқи қонунгузории амалкунанда андозбандии 

субъектҳои бозорро бо шартҳои имтиѐзнок бо истифода аз технологияҳои 

экологӣ, системаҳои навтарини безараркунии партовҳо ва амалӣ намудани 

дигар тадбирҳои ҳифзи муҳити зист пешбинӣ менамояд. Андоза ва ҳаҷми 

пардохтҳои ҳатмии экологӣ ва саҳмҳое, ки аз ҷониби субъектҳои хоҷагидор 

андешида мешаванд, бо назардошти хатари нисбии ифлоскунанда ҳисоб 

карда мешаванд. 

Маблағи саҳмҳо бо назардошти меъѐри муваққатии иҷозатдодашудаи 

партовҳо, инчунин ҷойгиркунии партовҳо муқаррар карда мешавад. 

Ҳангоми вайрон кардани меъѐрҳои экологӣ вобаста ба ҳаҷми зараре, ки ба 

муҳити зист расонида шудааст, тибқи қонунгузории амалкунанда 

ҷавобгарӣ муқаррар карда мешавад. 

Истифодаи нокифояи усулҳои иқтисодии ҳавасмандгардонии 

фаъолияти иқтисодии аз ҷиҳати экологӣ нигаронидашуда ва маблағи ночиз 

пардохт барои ифлосшавии муҳити зист (ки ба зарари воқеии ба 

экосистемаҳои минтақавӣ расонидашуда мувофиқат намекунад) ба 

ташаккули системаи самараноки ҳифзи муҳити зист ва рушди экологӣ дар 

сатҳи минтақавӣ халал мерасонад. Маблағи ҷаримаҳое, ки қонунгузории 

амалкунанда барои вайрон кардани меъѐрҳои муқарраршудаи истифодаи 

табиат муқаррар кардааст, на танҳо ба зарари ҳақиқие, ки дар натиҷаи ин 

гуна вайронкуниҳо ба системаҳои минтақавӣ расонида шудааст, мувофиқат 

намекунад, балки аз сабаби кам будани маблағи онҳо имкон намедиҳад, ки 

вазифаи ҷазо додани вайронкунандагонро иҷро кунанд, зеро ин дар 

ниҳояти кор боиси талафоти калон намегардад. 

Рушди технологияҳои сарфакунандаи захираҳо ва экологӣ аз ҷониби 

сиѐсати андоз, қарз ва гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон амалан ҳавасманд 

карда намешавад ва воситаҳои бозории ҳавасмандгардонии чунин 

дигаргуниҳо чандон хуб таҳия нашудаанд. 

Сабаби дигар он аст, ки сатҳи рушди инфрасохтори саноатӣ ва 

истеҳсолӣ, технология ба талаботи муосир ва консепсияи рушди 



199 

мутаносиби экологию иқтисодӣ ҷавобгӯ нест ва боиси аз ҳад зиѐд, аз 

ҷиҳати экологӣ хаста ва аз ҷиҳати иқтисодӣ беасос истифода шудани 

захираҳои ҳудудҳо мегардад. Ба сифати сармоя кам баҳо надодани 

сарватҳои табиӣ ва хароҷоти зарари экологӣ имкон намедиҳад, ки ба 

нишондиҳандаҳои тараққиѐти иқтисодиѐт объективона баҳо дода шавад. 

Бинобар ин, таъмини рушди мутаносиби фазоию ҳудудии экологӣ ба 

дӯши мақомоти вилоятӣ вогузор шудааст, ки дар доираи ваколатҳои худ 

мушкилоти асосии ин соҳа ва динамикаи тағйиротро муайян намуда, 

сиѐсати минтақавиро таҳия месозад, самтҳо ва вазифаҳои муҳфизати 

муҳити зист, тараққиѐти иқтисодии минтақаҳо, стратегияи дахлдор ва 

дигар ҳуҷҷатҳои барномавӣ тартиб диҳанд. 

Баррасии низоми мавҷудаи ҳавасмандгардонии иқтисодии фаъолияти 

иқтисодии аз ҷиҳати экологӣ масъулиятнок, чораҳо ва ҷазо барои қасдан 

расонидани зарар ба экосистемаҳои минтақавӣ дар ҷараѐни фаъолияти 

иқтисодӣ ва муносибати бемасъулиятона ба мушкилоти ҳифзи муҳити зист 

дар сатҳи давлатӣ барои наслҳои имрӯза ва оянда вазифаҳои 

аввалиндараҷа мебошанд.  

Зарурати баҳодиҳии миқдории ҷузъҳои иқтисодӣ, экологӣ ва 

иҷтимоии рушди минтақавӣ ба назар гирифтани таъсири омили экологиро 

дар нишондиҳандаҳои аз ҷониби умум эътирофшудаи рушд дарбар 

мегирад, яъне тамоми нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, бояд аз 

ҷиҳати экологӣ ислоҳ карда шаванд. 

Имрӯз методологияи ягона, мукаммал ва аз тарафи умум 

эътирофшуда оид ба муайян кардани таъсири омилҳои инфиродӣ ва пеш аз 

ҳама, экологӣ, ба нишондиҳандаҳои умумии рушди ҳудудҳо вуҷуд надорад. 

Аммо бояд гуфт, ки таҳлили мантиқии меъѐрҳои нишондиҳандаҳои рушди 

минтақавӣ имкон медиҳад, ки дар баъзе мавридҳо вобастагии ҳамдигарии 

ҳамин гуна муқаррар карда шавад. 

Бинобар ин, дар амалияи ҳисобкунии нишондиҳандаҳои фаъолияти 

хоҷагидорӣ дар сатҳи макромезо ва макро мафҳуми интенсивияти табиатро 
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ҷорӣ кардан лозим аст, ки он имкон медиҳад миқдори ҷузъи муҳити зист ва 

муқоисаҳои мувофиқ анҷом дода шавад. 

Ин нишондод арзиши нисбӣ мебошад, ки таносуби байни ҳаҷми 

захираҳои табиии истифодашуда (ѐ ҳаҷми ифлосшавии муҳити зист), ки дар 

натиҷаи истеҳсоли молҳо ѐ хизматрасонӣ ба амал меояд, нишон медиҳад. 

Барои таъмини имконияти муқоисаи байнимолӣ ва байниминтақавӣ ин 

нишондиҳандаро ба воҳиди маҳсулот ѐ ҳамчун ҳисса дар маҳсулоти 

умумии минтақавӣ ҳисоб кардан ба мақсад мувофиқ аст. 

Воситаи муассири таъмини амалисозии тадбирҳои экологӣ дар сатҳи 

минтақавӣ дар шароити муосири норасоии доимии маблағ ва 

маблағгузории нокифояи барномаҳои мақсаднок, лоиҳаҳои сатҳи давлатӣ, 

минтақавӣ ва маҳаллӣ шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар сатҳи 

минтақавӣ мебошад, ки имрӯз асоси тараққиѐти иқтисодиѐти минтақавӣ ва 

роҳи самарабахши консентратсияи захираҳо дар соҳаҳои афзалиятноки 

тараққиѐти иқтисодиѐти мамлакат мебошад. Аммо, ин боварии баланди 

мақомоти давлатӣ ва сохторҳои тиҷоратро талаб мекунад. 

Шарики асосии муттаҳидкунандаи се бахши ҷомеа - хусусӣ, 

ғайритиҷоратӣ ва давлатӣ мебошад. Он як муҳаррики тағйироти иҷтимоӣ 

ва рушди иқтисодӣ мегардад, ки манфиатҳои иловагӣ медиҳад, аз ҷумла, ба 

даст овардани донишҳои нав ва дастрасӣ ба он ѐ қобилияти муайян 

кардани захираҳои иловагии қаблан пинҳоншуда. 

Соҳибкорон ба фароҳам овардани шароите манфиатдоранд, ки дар 

он озодона кор кунанд. Аз ин рӯ, ҳамкории мутақобилаи соҳибкорон ва 

ҳукумат дар заминаи шарикӣ асоси рушди иқтисоди устувор мебошад. 

Татбиқи принсипҳои ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусӣ дар соҳаи 

ҳифз ва ҳифзи экосистемаҳои минтақавӣ аз ҷониби давлат таъмин 

намудани истифодабарандагони табиат бо иттилоот дар бораи 

технологияҳои сарфакорона, аз ҷиҳати экологӣ тоза, технологияҳои 

беҳтарини мавҷуда, стандартҳои экологӣ, ҳолати экосистемаҳои ҳудудҳо; 

дастгирии илмию тадқиқотии экологӣ нигаронидашуда, дастгирии 
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фаъолияти ташкилотҳои системаи маориф ва маърифат, ки таълими 

экологиро амалӣ мегардонанд. 

Моҳияти хусусиятҳои фаъолияти механизми идоракунии рушди 

экологию иқтисодии минтақа дар он аст, ки амали субъектҳо дар ҷараѐни 

истифодаи табиат ҳамеша ҳам бо қонунҳои тараққиѐти ҷамъият ва ҳам 

қонунҳои табиат муайян карда мешаванд. Механизмҳои идоракунии рушди 

экологӣ дар баробари дигар механизмҳои танзими фаъолияти иқтисодӣ, 

экологӣ ва иҷтимоии ҷомеа дар асоси натиҷаҳои берунии онҳо бо истифода 

аз меъѐрҳои дақиқи тадқиқотӣ таҳлил карда мешаванд. Агар вазъи 

экологию иқтисодӣ дуруст таҳлил карда шавад, ин имкон медиҳад, ки 

барои ноил шудан ба мақсадҳои рушди мутавозини экологӣ минтақа 

механизму воситаҳои таъсирбахш интихоб карда шавад. 

Бояд гуфт, ки рақобатпазирии минтақа ҳамчун ҷузъи таркибии 

иқтисоди миллӣ бо ду омили асосӣ муайян карда мешавад. Якум, ин сатҳи 

ҷолибияти сармоягузории минтақа ва дуюм, самаранокии низоми танзими 

давлатии ҷалби сармоя ба минтақа мебошад. 

Таъмини сатҳи қобили қабул ва баланд бардоштани ҷолибияти 

сармоягузории минтақаҳо бояд самти афзалиятноки сиѐсати минтақавии 

давлат гардад.56 

Рушди устувори минтақа сиѐсати пайваста ва муассири минтақавиро 

тақозо мекунад, ки татбиқи он бо мушкилоти баланд бардоштани 

ҷолибияти сармоягузории минтақа алоқаманд аст. Ин барои минтақа, аз як 

тараф, имконияти зиѐд кардани самараи тараққиѐт бошад, аз тарафи дигар, 

ҳуқуқи дар системаи сохти минтақавӣ ҷои сазовор ишғол кардан ва ба 

пешрафти иқтисодиѐти мамлакат мусоидат карданро дорад. 

Дар асоси ҷамъбасти таҷрибаи мавҷуда дар соҳаи арзѐбии ҷолибияти 

сармоягузории минтақаҳо методологияи арзѐбии ҷолибияти сармоягузории 

минтақаро бо назардошти ҷузъи экологӣ пешниҳод кардем. 

                                                           
56
  Саидмуродов Л.Х., Бабаджанов Р.М., Пелях М. Рекомендации по разработке и 

реализации Стратегий развития страны в контексте устойчивого человеческого развития. - 

Душанбе: «Шохин-2013», 2015. - 124 с. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=381368243&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9B+%D0%A5
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=381368244&fam=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%9C
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=381368244&fam=%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85&init=%D0%9C
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Дар маҷмуъ, арзѐбии ҷолибияти сармоягузории минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо имкон медиҳад, ки самтҳои ҷалби 

сармоягузории менеҷмент муайян карда шаванд: 

- соҳаҳои алоҳидаи саноат (сӯзишворӣ-энергетикӣ, мошинасозӣ, 

хурокворӣ, кимиѐ, нефту кимиѐ, сабук); 

- комплекси агросаноатӣ; 

- сохтмон; 

- саноати сайѐҳӣ. 

Ба соҳаҳои потенсиалии идоракунӣ, ки аҳамияти калон талаб 

мекунанд, маблағгузории асосӣ аз буҷетҳои давлатӣ ва маҳаллӣ зиѐд карда 

шавад. 

Ҷолибияти сармоягузории минтақаҳои кишвар бояд инҳоро дар бар 

гирад: 

-  ҳифзи муҳити зист ‟ вобаста ба партовҳои дар минтақаҳо ҷамъшуда 

ва партовҳои моддаҳои зарарнок ба атмосфера; 

- инфрасохтори нақлиѐтӣ ‟ бо сабаби мувофиқат накардани ҳолати он 

ба меъѐрҳои байналмилалӣ, оид ба сифати роҳҳо ва нокифоягии робитаҳои 

нақлиѐтӣ дар деҳот; 

- сарфаи энергия ‟ татбиқи барномаҳои минтақавӣ дар ин самт 

маблағгузории чунин равандҳоро дар бар мегирад: кам кардани энергияи 

корхонаҳои бузурги саноатӣ, кам кардани талафот дар интиқол ва 

тақсимоти захираҳои энергетикӣ, гузаштан ба манбаъҳои таҷдидшавандаи 

энергия; 

- инфрасохтори бозор, ки рушди он аз сабаби фаъолияти пасти 

ширкатҳои суғуртавӣ, фондҳои сармоягузорӣ, суст инкишоф ѐфтани 

бахшҳои муҳими инфрасохтори бозор ‟ фаъолияти биржавӣ, аудиторӣ, 

машваратӣ мебошад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки бакордарории фондҳои асосӣ ҳоло ба 

мақсади сиѐсати танзими муаммоҳои экологӣ ва рушди иқтисодӣ-экологӣ 

ҷавобгӯ намебошад. Нишондиҳандаи муҳими инъикоскунандаи вазъи 
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бакордарории фондҳои асосӣ ин ҳиссаи сармоягузорӣ дар маҷмуи 

маҳсулоти минтақавӣ мебошад, ки ҳолати онро аз ҷадвали 4.1.4 пай бурдан 

мумкин аст. 

Бояд гуфт, ки давлат бояд ба навсозии сифатии фондҳои асосӣ, яъне 

барои азхуд намудани унсурони нави инноватсионии фондҳои асосии он 

корхонаҳое, ки иқтидори иқтисодии мамлакатро зиѐд мекунанд, таваҷҷуҳ 

намояд.  
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Ҷадвали 4.1.4. -  Ҳиссаи сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ дар маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ (бо ҳисоби фоиз) 

Номгӯй/ 

Минтақаҳо 

Солҳо 

2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

Ҷумҳурии 
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Ҳисоби муаллиф аз манбаъҳои: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон / Маҷмуаи оморӣ. ‟ Душанбе; Агентии омори 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019 ‟ С. 199, 305;  Тоҷикистон: 30 соли истиқлолияти давлатӣ / Маҷмуаи оморӣ. ‟ 

Душанбе; Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021 ‟ С. 469. 
 

Эзоҳ:  I ‟ Ба кор андохтани фондҳои асосӣ (млн. сомонӣ);       II ‟ Маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ (млн. сомонӣ) 
           III - Ҳиссаи сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ дар маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ (бо %)
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Тибқи маълумоти оморӣ ҳиссаи сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ нисбат 

дар ММД дар саросари ҷумҳурӣ тамоюли зерин дошт: дар соли 2012 - 11,71 

фоиз, дар соли 2015 - 9,43 фоиз, соли 2016 - 10,83 фоиз, дар соли 2017 - 11,92 

фоиз, дар соли 2019 - 10,2% ва дар соли 2020 - 9,8%. Ин тамоюл ҳолати 

муътадилиро нишон диҳад ҳам, ба фикри мо, самтҳои самаранок ва 

аввалиндараҷа муайян карда шуда, мунтазам бояд зиѐд шавад. 

Дар сатҳи минтақавӣ аз рӯйи ҳаҷми сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ 

шаҳри Душанбе пешсаф аст: агар дар соли 2012 ‟ 13,74 фоиз, пас дар соли 

2020 ‟ 17,3 фоиз. Маълумоти оморӣ нишон медиҳад, ки дар вилояти Суғд 

ҳиссаи сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ нисбат ба ММД тамоюли пастшавиро 

дорад: агар дар соли 2014 ин 15,31 фоизро ташкил дода бошад, пас то соли 

2020 ҳамагӣ 5,0 фоизро ташкил медиҳад, ки ин боиси нигаронӣ мебошад ва 

муайян намудани сабаби он аз сохтори сатҳи шаҳру ноҳия ва шаклҳои 

моликият мувофиқи мақсад мебошад.  

Омӯзиши рафти ба истифода додани фондҳои асосӣ дар шаҳру 

ноҳияҳои вилояти Суғд таваҷҷуҳи хоса дорад. Динамикаи ба истифода 

додани воситаҳои асосӣ дар тамоми минтақа дар давраи солҳои 2014-2020 

гарчанде тамоюли афзоиш дошта бошад ҳам, дар давоми се соли охир коҳиш 

ѐфта истодааст, ки ин ба омилҳои эндогенӣ ва экзогенӣ (коҳиши мизони 

сармоягузориҳои асосӣ, пандемияи COVID-19 ва ғайра) вобаста аст. 

Аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ ва ба истифода додани фондҳои асосӣ шаҳру 

ноҳияҳои алоҳидаи вилояти Суғд ‟ Хуҷанд, Б.Ғафуров, Исфара, Ҷ.Расулов 

пешсаф ҳастанд. Масалан, агар дар соли 2014 ҳаҷми умумии бакордарории 

фондҳои асосӣ дар шаҳри Хуҷанд 155,0 миллион сомониро ташкил дода 

бошад, пас то соли 2020 ин рақам ба 170,26 миллион сомонӣ баробар шуд. Ин 

вазъият дар ноҳияи Б.Ғафуров чунин буд: агар соли 2014 воридоти воситаҳои 

асосӣ ба 116,67 миллион сомонӣ баробар бошад, пас то соли 2020 123,85 

миллион сомониро ташкил дод. Дар мавриди Исфара бояд гуфт, ки агар соли 

2014 воридоти фондҳои асосӣ ҳамагӣ 47 миллиону 360 ҳазор сомониро 

ташкил дода бошад, дар солҳои минбаъда ин нишондод босуръат афзоиш 

ѐфта, дар соли 2020 ба 146 миллиону 950 ҳазор сомонӣ баробар шуд (ҷадвали 

4.1.5).  
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Ҷадвали 4.1.5. - Ба кор андохтани фондҳои асосӣ аз рӯйи шаҳру ноҳияҳои вилоят 

 (бо нархҳои амалкунанда, ба ҳар сари аҳолӣ, сомонӣ) 

Шаҳру 

ноҳияҳо 

СОЛҲО 

2014 2016 2018 2019 2020 

I II III I II III I II III I II III I II III 

Дар вилоят, 

ҳамагӣ 621,81 2455,5 253,2 1360,52 2560,8 531,28 1118,63 2657 421,0 804,43 2705,4 297,3 1093,92 2753,1 397,3 

Хуҷанд 155,00 172,7 897,5 86,66 178,1 486,5 249,10 181,7 1370,9 218,40 183,7 1188,8 170,26 185,5 917,8 

Исфара 47,36 251,4 188,3 27,96 260,7 107,2 30,75 269,6 114,0 47,06 274,0 171,7 146,95 278,0 528,5 

Гулистон 47,46 43,7 1086,0 24,83 46,1 538,6 303,01 47,7 6352,4 9,76 48,4 201,6 146,2 50,0 2924,0 

Конибодом 9,09 196,0 46,3 8,26 202,5 40,7 10,09 208,4 48,4 57,59 211,2 272,6 55,88 213,6 261,6 

Панҷакент 39,77 271,8 146,3 162,31 284,3 570,9 105,77 297,0 356,1 44,51 303,2 146,8 35,54 309,1 114,9 

Истаравшан 58,24 245,5 237,2 13,58 257,2 52,7 49,71 267,9 185,5 32,66 273,5 119,4 41,44 278,5 148,7 

Бӯстон 9,02 32,5 277,5 27,66 34,5 801,7 30,11 35,7 843,4 31,28 36,4 859,3 36,88 37,2 991,3 

Кӯҳистони 

Мастчоҳ 
4,91 22,8 215,3 14,96 23,7 631,2 2,97 24,6 120,7 22,52 25,1 897,2 3,51 25,8 136,0 

Айнӣ 7,83 76,9 101,8 8,92 79,8 111,7 6,57 82,1 80,0 9,18 83,4 110,0 6,34 84,8 74,7 

Ашт 19,20 151,6 126,6 49,04 158,2 309,9 45,62 165,0 276,4 37,92 168,4 225,1 64,87 171,2 378,9 

Деваштич 13,14 154,3 85,1 16,79 162,0 103,6 27,33 169,6 161,1 30,33 173,4 174,9 14,84 177,3 83,6 
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Идомаи ҷадвали 4.1.5 
 

 I II III I II III I II III I II III I II III 

Зафаробод 15,60 67,4 231,4 6,84 70,7 96,7 10,02 74,1 135,2 6,94 75,7 91,6 7,13 77,5 92,0 

Шаҳристон 13,44 38,5 349,0 14,70 40,5 362,9 14,89 42,6 349,5 19,64 43,9 447,3 8,18 44,8 182,5 

Мастчоҳ 37,82 113,4 333,5 30,29 119,9 252,6 13,77 125,4 109,8 17,18 128,5 133,6 77,16 131,3 587,6 

Спитамен 12,09 128,7 93,9 80,19 134,4 596,6 43,84 139,1 315,1 49,62 141,5 350,6 35,96 144,0 249,7 

Ҷ. Расулов 13,82 125,0 110,5 7,33 130,4 56,2 16,32 135,3 120,6 44,44 137,7 322,7 115,32 140,1 823,1 

Истиқлол 1,35 15,9 84,9 2,27 16,5 137,5 3,40 17,2 197,6 12,16 17,6 690,9 3,52 18,0 195,5 

Б. Ғафуров 116,67 347,4 335,8 777,93 361,3 2153,1 155,36 374,0 415,4 113,24 380,1 297,9 123,85 386,2 320,6 

 

Ҳисоби муаллиф аз манбаъҳои: Омори солонаи вилояти Суғд / Маҷмуаи оморӣ. ‟ Хуҷанд; Сарраѐсати Агентии 
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2020 ‟ С. 25, 208; Омори солонаи вилояти Суғд. 
‟ Хуҷанд; Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2021. ‟ С. 438. 
 

Эзоҳ:      I ‟ Ба кор андохтани фондҳои асосӣ (млн. сомонӣ);                            

              II - Шумораи аҳолӣ (ҳазор нафар); 

             III - Ба кор андохтани фондҳои асосӣ ба ҳар сари аҳолӣ (сомонӣ). 
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Таҳлили бакордарории фондҳои асосӣ аз рӯйи шаклҳои моликият дар 

вилояти Суғд имконият медиҳад, ки манфиати намудҳои мухталифи 

хоҷагидорӣ муайян карда шуда, афзалиятҳо нисбати тавсияҳо оид ба беҳтар 

кардани он дақиқ карда шавад.  

Дар вилояти Суғд ба кор андохтани фондҳои асосиро аз рӯйи моликият 

омӯхтан муҳим аст (ҷадвали 4.1.6). 

 

Ҷадвали 4.1.6. -  Бакордарории фондҳои асосӣ аз рӯйи шаклҳои моликият дар 

вилояти Суғд дар солҳои 2014-2019 

(бо нархҳои амалӣ, млн сомонӣ) 

Номгӯй 
СОЛҲО 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ба кор андохтани фондҳои 

асосӣ, ҳамагӣ 
621,81 1247,33 1360,52 1457,60 1118,63 804,43 

аз он ҷумла, аз ҳисоби давлатӣ 170,12 325,78 112,87 363,13 232,92 237,08 

хоҷагиҳои кишоварзӣ 0,059 0,14 - - - - 

аҳолӣ 100,36 101,72 117,38 139,10 154,62 204,34 

Корхонаҳои муштарак 63,54 592,08 156,53 7,31 77,21 1,99 

Сармояи хориҷӣ 31,68 4,35 780,93 705,88 310,43 83,70 

Иттифоқи матлубот 4,90 3,12 3,60 2,04 2,44 0,10 

Ҷамъияти саҳҳомӣ 25,76 17,11 17,65 41,50 84,34 43,53 

Ҷамъиятҳои масъулияташон 

маҳдуд ва соҳибкорони хусусӣ 225,03 202,99 169,74 197,35 256,47 233,35 

Хоҷагиҳои деҳқонӣ 0,32 - 1,79 1,26 0,16 0,30 

Манбаъ: Омори солонаи вилояти Суғд - 2020. Нашриѐти Сарраѐсати Агентии омори 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд. Хуҷанд, 2020. ‟ 344 саҳ.  - С. 

207 ва ҳисоби муаллиф.  

Чуноне ки аз маълумоти ҷадвали боло бармеояд, динамикаи 

сармоягузориҳои давлатӣ дар ҳаҷми умумии фондҳои асосӣ дар тамоми 

минтақа дар давраи солҳои 2014-2019 чунин аст: дар соли 2012 - 170,12 

миллион сомонӣ, 2015 - 325,78 миллион сомонӣ, дар соли 2017 - 363,13 

миллион сомонӣ, 2019 - 237,08 миллион сомонӣ. Илова бар ин, афзоиши 

воридоти фондҳои асосӣ аз ҷониби сармоягузорони хориҷӣ дар вилоят 
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мушоҳида мешавад: дар соли 2012 - 31,68 миллион сомонӣ, соли 2017 - 705,88 

миллион сомонӣ, соли 2018 - 310,43 миллион сомониро ташкил намуд. 

Сатҳи баланд ва устувори ҷорӣ намудани фондҳои асосӣ дар вилояти 

Суғд ба корхонаҳои хусусӣ ва ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд рост 

меояд. Динамикаи ба кор андохтани фондҳои асосӣ аз ҳисоби онҳо чунин аст: 

дар соли 2014 - 225,03 миллион сомонӣ, дар соли 2015 - 202,99 миллион 

сомонӣ, дар соли 2016 -169,74 миллион сомонӣ, 2017 - 197 миллион сомонї,  

дар соли 2019 - 233,35 миллион сомониро ташкил дод. 

Мутаносибан, маҳз ҳамин нишондиҳандаҳоро бояд ба «монеаҳои» 

асосии муаммои баланд бардоштани сатҳи фазои сармоягузорӣ дар минтақа 

рабт дод. Беҳтар намудани вазъияте, ки динамикаи ин хусусиятҳоро муайян 

мекунад, яке аз вазифаҳои афзалиятноки идоракунии механизми экологӣ 

барои баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузории минтақа мебошад. 

Барои амалӣ намудани маҷмуи тадбирҳои ташкилию иқтисодӣ ҷиҳати 

беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар минтақа, пайдарҳамии баҳодиҳии 

ҷолибияти сармоягузории минтақаро таҳия ва пешниҳод намудем (расми 

4.1.2).  

Ин фаъолиятҳо муфассалтар оварда шудаанд. 

1. Зиѐд намудани ҳаҷми ММД аз ҳисоби зиѐд кардани ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулот ва хизмат. 

2. Зиѐд кардани шумораи корхонаҳои фоидаовар ва кам кардани 

шумораи корхонаҳои зиѐновар бо роҳҳои: 

- гузаронидани азнавсохторбандӣ ва санитарии корхонаҳои зараровар, 

ғайридавлатигардонии корхонаҳо; 

- ҷорӣ намудани идоракунии зиддибуҳронӣ дар корхонаҳои зараровар; 

- аз нав профилактика кардани корхонаҳо; 

- офаридани навъҳои нави маҳсулот, истифодаи технологияҳои 

пешқадам ва инноватсионӣ дар корхонаҳо. 
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Расми 4.1.2. - Пайдарҳамии баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузории минтақа 

       Сарчашма: таҳияи муаллиф  

Интихоби ҳадафҳо, вазифаҳо ва усулҳои бањодињии 

ҷолибияти сармоягузории минтақа 

Интихоби меъѐрҳои арзѐбии ҷолибияти 

сармоягузории минтақа 
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Ҳисоб кардани нишондиҳандаи интегралии ҷолибияти сармоягузории 

минтақа 

Интихоби навъи минтақа дар асоси натиҷаҳои бањодињї ба 

ҷолибияти сармоягузорӣ 

Ҳисоб кардани коэффитсиенти динамикаи интеграли 

нишондиҳандаи ҷолибияти сармоягузории минтақа 
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3. Афзоиши содироти молу хизматрасониҳои дар минтақа 

истеҳсолшаванда аз ҳисоби истеҳсоли маҳсулоте, ки дар бозори хориҷӣ 

рақобатпазир ва серталаб аст. 

4. Тақвияти таваҷҷуҳ ба рушди соҳибкории хурд. 

Ба андешаи мо, тадбирҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар 

минтақа, пеш аз ҳама бояд ба зиѐд кардани ҳаҷми ММД, рушди соњибкории 

хурд, афзоиши содироти мол ва хизматрасонї, афзоиши шумораи корхонањои 

фоидаовар ва кам кардани шумораи корхонањои зараровар ва аз ҳама 

муҳимаш, ба афзоиши боварии ањолї ба маќомоти ҳокимияти давлатӣ дар 

сатҳи минтаќа нигаронида шаванд. 

Маълум аст, ки зиѐд кардани ҳаҷми маҷмуи маҳсулоти минтақа тавассути 

зиѐд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва ҳаҷми хизматрасониҳо даст медиҳад.  

Барои рушди соњибкории хурд бошад, бояд унсурҳои таркибии зерин таъмин 

карда шаванд: 

- таъминоти молиявӣ  барои амалӣ гардондани лоиҳаҳо барои 

сармоягузорӣ; 

- дастгирии молиявӣ ва ташкилӣ, иштирок дар озмоишгоҳҳои 

байналмилалӣ ва ярмаркаҳо; 

- қисми фоизи ҷубронҳо барои қарз ва истифодаи бизнес-лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ; 

шартҳои имтиѐзнок барои андозбандии маҳаллӣ барои  ташкил додани 

корхонаҳои навсоз барои солҳои аввал. 

Афзоиши шумораи корхонањои фоидаовар ва кам кардани шумораи 

корхонањои зараровар бо роҳи гузаронидани таҷдиду бозсозии корхонаҳо, 

ташхиси амиқи фаъолияти онҳо, ҷорӣ кардани идоракунии зиддибуҳронӣ дар 

корхонаҳои зараровар, нав кардани таҷҳизоти истеҳсолӣ ва истифодабарии 

технологияҳои инноватсионӣ, истеҳсол намудани навъҳои наву бозоргири 

маҳсулот, ғайридавлатӣ кардани корхонаҳо муяссар мегардад. 

 Боварии ањолї ба маќомоти ҳокимияти давлатӣ дар сатҳи минтаќа вақте 

меафзояд, ки сиѐсати амалишаванда шаффоф бошад ва муколамаи тарафайн, 
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байни мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо оммаи шаҳрвандон ба роҳ 

монда шавад, фазои ҳусни тафоҳум ҷиҳати беҳбуд бахшидан ба вазъи экологии 

ҳудуде, ки дар он зиндагӣ мекунанд, эҷод карда шавад. Маҷмуи тадбирҳо оид 

ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар минтақа дар шакли расм пешниҳод 

шудааст (расми 4.1.3). 

5. Баланд бардоштани боваринокии аҳолии минтақа ба мақомоти 

ҳокимияти минтақа тавассути ошкорбаѐнии сиѐсати татбиқшаванда, 

муколама бо мардум. 

Барои баланд бардоштани арзиши нишондиҳандаи интегралии ҷузъи 

экологии ҷолибияти сармоягузории минтақа маҷмуи тадбирҳо пешниҳод 

карда шудааст: 

1. Тадбирҳо дар соҳаи идоракунии партовҳо: 

- сохтмон, васеъ ва таҷдиди партовҳои сахти коммуналӣ ва иншооти 

коркард ва безараргардонии пеститсидҳои номуносиб ва манъшуда; 

- ҷорӣ намудани таҷҳизот ва мошинҳо барои ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ, 

коркард ва нобудсозии партовҳои коммуналӣ ва хатарнок (заҳрнок); 

- коркард ва безараргардонии пеститсидҳои корношоям ва манъшуда; 

- ҷорӣ намудани таҷҳизот ва мошинҳо барои ҷамъоварӣ, интиқол, 

нигоҳдорӣ, коркард ва безараргардонии пеститсидҳои номуносиб ва 

манъшуда; 

2. Фаъолият дар соҳаи маърифати экологӣ: 

- васеъ намудани системаи таълими экологии беруназмактабии 

мактаббачагон; 

- таъсиси (кушодани) доираҳои донишҷӯѐни ҳисси экологӣ; 

- амалӣ намудани чорабиниҳо ва лоиҳаҳои экологӣ дар соҳаи маориф ва 

тадқиқотӣ дар таълими мактабӣ ва беруназмактабӣ; 

- гузаронидани намоишгоҳҳо, фестивалҳо ва аксияҳо барои пешбурди 

ҳифзи муҳити табиати атроф (ҲМТА); 

- гузаронидани маъракаҳо ва озмунҳои экологӣ дар минтақа; 

- ифтитоҳи ихтисосҳои нави экологӣ дар донишгоҳҳои вилоят. 



213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 4.1.3. - Тадбирҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар минтақа 

Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Тадбирҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар минтақа 

Зиѐд кардани ҳаҷми ММД 

Афзоиши 

ҳаҷми 

истењоли 

мањсулот 

Афзоиши 

њаљми 

хизматрасо

нї 

Рушди соњибкории хурд 

Дастгирии 
молиявӣ ва 

ташкилї 
иштирок дар 

озмоишгоњњои 

байналмилалї 
ва 

ярмаркањо 

Ќисми фоизи 
љубронњо 

барои ќарз ва 
истифодаи 

бизнес-
лоињањои 

сармоягузорї 

Шартњои 
имтиѐзнок барои 

андозбандии 

мањаллї барои  
ташкил додани 

корхонањои навсоз 

барои солњои аввал 

 

Таъминоти 

молиявї  
барои 

амалї 
гардондани 

лоиҳаҳо барои 

сармоягузорї 

 

Афзоиши содироти 

мол ва хизматрасонї 

Истењсоли 

мањсулоти 

бештар 

раќобатнок 

Афзоиши шумораи корхонањои фоидаовар 

ва кам кардани шумораи корхонањои зараровар  

Афзоиши боварии ањолї ба 

маќомотњои минтаќа  

Гузарон

идани  

ташхиси  

корхона 

Љорї 
кардани 

идоракун
ии 

зиддибуњ
ронї дар 

корхонањо
и зараовар 

Иваз 

кардани 

таљњизотњ
ои 

истењсол

ї дар 

корхона 

Гузарони

дани 

бозсозии 

корхонањо 

Истифодаб
арии 

технология
њои 

инноватси
онї дар 

корхонањо 

Истењлос

и намуди 

нави  

мањсулот

њо 

Ғайридавл

атї 

гардонида

ни 

корхонањо 

 

Равшании 

сиѐсати 

амалишава

нда 

Диалог бо 

љамъият  
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Тадбирҳо оид ба беҳтар намудани вазъи қисмати экологии ҷолибияти 

сармоягузории минтақа дар расми 4.1.4 нишон дода шудааст. 

3. Тадбирњо дар соҳаи васеъ намудани инфрасохтори экологӣ: 

- таҳия ва татбиқи маршрутҳои нави туристию экскурсии мавзӯъҳои 

табиӣ (экологӣ); 

- таҷдиди роҳҳои автомобилгард дар масирҳои асосии туристии 

минтақа; 

- мусоидат ба рушди туризми сабзи деҳот дар минтақа тавассути 

гузаронидани семинарҳо, конфронсҳо, вохӯриҳо барои табодули таҷриба. 

4. Тадбирҳо дар соҳаи фаъолияти ба экологӣ нигаронидашудаи 

субъектҳои хоҷагидорӣ: 

- сохтмон, таъмир ва таҷдиди иншооти тозакунӣ ва шабакаҳои 

канализатсия; 

- харидани таҷҳизоти обкашӣ ва технологӣ барои шабакаҳои 

канализатсияи шаҳрӣ, дастгоҳҳо ва таҷҳизот барои ҷамъоварии партовҳои 

моеъ; 

- насб ва азнавсозии таҷҳизот барои тоза кардани гардиши газ ва чанг 

аз моддаҳои ифлоскунанда ба ҳавои атмосфера; 

- такмил ва азнавсозии хатҳои технологии истеҳсолӣ ва таҷҳизот; 

- баланд бардоштани сатҳи технологияҳои инноватсионӣ, каммасраф 

ва экологӣ. 

5. Хароҷоти ҲМТА: 

- зиѐд намудани ҳаҷми озмоишҳои клиникӣ ва хароҷоти ҷорӣ аз ҳисоби 

буҷети давлатӣ ва аз ҳисоби маблағҳои худи корхонаю ташкилотҳо; 

- зиѐд намудани ҳаҷми озмоишҳои клиникӣ аз ҳисоби сармоягузорони 

хориҷӣ. Барои ин зарур аст, ки лоиҳаҳои ҷолиби сармоягузорие, ки ноил 

шудан ба оқибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологиро дар бар гиранд, таҳия 

карда шаванд. 
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Ҷадвали 4.1.4. - Тадбирҳо оид ба беҳтар намудани вазъи қисмати экологии ҷолибияти 

сармоягузории минтақа 

Чорабинии муњити истифодабарии партовњо 

-сохт, васеъ ва таљдиди партовгоњњо ва иншоотњои коркард ва безараргардонии 

пеститсидњои корношоям ва манъшуда; 

- љорї намудани таљњизот ва мошинњо оид ба љамъоварї, нигоњдорї, коркард ва 

нобудсозии партовњои коммуналї ва хатарнок (зањрнок); 

- коркард ва безараргардонии пеститсидњои корношоям ва манъшуда;  

- љорї намудани таљњизот ва мошинњои љамъоварї, интиќол, нигоњдорї, коркард 

ва безараргардонии пеститсидњои корношоям ва барои истифода манъшуда. 

Фаъолият дар соҳаи тањсилоти экологӣ 

- васеъ намудани системаи таълими экологии беруназмактабӣ барои хонандагони 

мактабҳои миѐна; 

-таъсис (кушодани) доираҳои донишҷўѐн оид ба ҳисси экологӣ; 

- гузаронидани чорабиниҳо ва лоиҳаҳои таълимии экологӣ ва тадқиқотӣ дар 

таълими мактабӣ ва беруназмактабӣ; 

- гузаронидани намоишгоҳҳо, фестивалҳо ва маъракаҳо барои пешбурди 

ҲФМТА; 

- гузаронидани чорабиниҳо ва озмунҳои экологӣ дар минтақа; 

- кушодани ихтисосњои нави экологї дар донишгоњњои минтаќа 

Чорабинї дар соҳаи экологӣ нигаронидашуда 

фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ 

-сохт, таъмир ва таҷдиди иншоотҳои тозакунӣ ва шабакаҳои канализатсия; 

-харидани таҷҳизоти насосӣ ва технологӣ барои шабакаҳои канализатсияи 

коммуналӣ,  таљҳизонидан барои ҷамъоварии партовҳои моеъ; 

- васл кардан ва аз нав сохтани таљњизот барои тоза кардани љараѐни газу чанг аз 

моддањои ифлоскунанда ба њавои атмосфера; 

- такмил ва азнавсозии  хатњои технологии истењсолї ва таљњизот; 

- баланд бардоштани сатҳи технологияҳои инноватсионӣ, сарфаҷӯӣ ва экологӣ. 

Хароҷотҳо барои ҳифзи муҳити табиати атроф (ҲМТА) 

- зиѐд кардани њаљми харољот барои системаи њифзи муњити зист аз њисоби 

буљети давлатї ва аз њисоби маблағњои худи корхонаю ташкилотњо; 

- афзоиши хачми харочот барои ООПС аз њисоби маблағњои сармоягузорони 

хориљї. Барои ин зарур аст, ки лоиҳаҳои ҷолиби инвеститсионӣ 

Чорабинӣ барои рушди соҳаи иҷтимоию иқтисодӣ 

- афзоиши даромади буҷети минтақавӣ тавассути оптимизатсияи сиѐсати андоз, 

ки дар навбати худ аз он вобаста аст 

- кам кардани шумораи корхонаҳои зиѐновар ва гайримарказикунонии 

иқтисодиѐти вилоят; 

- зиѐд кардани њаљми хизматрасонии пулакӣ ба ањолии минтаќа 
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Идомаи ҷадвали 4.1.4. 

Паст кардани сатҳи фавт 

- бењтар намудани вазъи экологии минтаќа; 

-фароҳам овардани шароит барои дастрасӣ ба хизматрасонии босифати тиббӣ ва 

санаториявӣ; 

- васеъ намудани дастрасии кӯдакон ва наврасон ба муассисаҳои тарбияи ҷисмонӣ, 

варзиш ва фароғатӣ; 

- дар истењсолоти дорои шароити мењнатиашон зарарнок љорї намудани 

технологияњое, ки рафъ ѐ кам кардани таъсири манфиро ба саломатии коргарон 

таъмин менамоянд; 

- назорат аз болои бехатарии ҳаѐт ва саломатии инсон ва маҳсулоти хӯрокворӣ, 

маҳсулоти ғайриозуқавӣ 
 

Сарчашма: таҳияи муаллиф 
 

6. Фаъолият дар соҳаи рушди иҷтимоию иқтисодӣ: 

- афзоиши даромади буҷети минтақавӣ аз ҳисоби оптимизатсияи 

сиѐсати андоз, ки дар навбати худ ба кам кардани шумораи корхонаҳои 

зиѐновар ва сояафкании иқтисодиѐт вобаста аст; 

- афзоиши ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ ба аҳолии минтақа; 

- афзоиши ҳаҷми муомилоти моли чакана дар минтақа. 

7. Коҳиши зариби фавт. Барои ин ба мо лозим аст: 

- беҳбудии вазъи экологӣ дар минтақа; 

- фароҳам овардани шароит барои дастрасӣ ба хизматрасонии 

босифати табобатӣ ва санаторию санаторӣ; 

- васеъ намудани дастрасии кӯдакон ва наврасон ба муассисаҳои 

тарбияи ҷисмонӣ, варзишӣ ва фароғатӣ; 

- дар соҳаҳои саноате, ки шароити меҳнаташон зарарнок аст, ҷорӣ 

намудани технологияе, ки рафъ ѐ кам кардани таъсири манфиро ба 

саломатии коргарон таъмин менамояд; 

- назорат аз болои бехатарии ҳаѐт ва саломатии одамон озуқаворӣ, 

маҳсулоти ғайриозуқаи истеъмоли ҳаррӯза, доруворӣ. 
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4.2. Таҳия ва интихоби сиѐсати сармоягузории рушди минтақа дар асоси 

вазъи экологии минтақа 
 

Идоракунии раванди таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории аз 

ҷиҳати экологӣ нигаронидашуда истифодаи равиши махсусеро дар бар 

мегирад, ки ба муайян кардани захираҳои сармояи молиявӣ, баҳо додан ба 

истифодаи онҳо, бо назардошти таъсири омилҳои муҳити зист ва баҳодиҳии 

оқибатҳои он  асос ѐфтааст. 

Раванди сармоягузории аз ҷиҳати экологӣ нигаронидашуда дахолати 

давлат ва танзими дақиқи таҳия, татбиқ ва нигоҳдории лоиҳаҳои 

сармоягузориро талаб мекунад, ки дар он дастгирии чунин лоиҳаҳо нақши 

махсус мебозад. Танзими давлатии равандҳо таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузории аз ҷиҳати экологӣ нигаронидашуда фароҳам овардани 

маҷмуи бошуурона ташаккулѐфтаи шароит, афзалиятҳо ва маҳдудиятҳоро 

дар бар мегирад. 

Дар адабиѐти илмӣ танзими давлатӣ дар ду самт баррасӣ мешавад: 

ҳамчун иҷрои вазифаҳои давлат, яъне муқаррар намудани «қоидаҳои бозӣ» 

барои ҳамаи субъектҳои хоҷагидорӣ ва ҳамчун вазифаи назорат, яъне 

намуди фаъолияте, ки тавассути он амалҳои назоратӣ эҷод ва амалӣ карда 

мешаванд. Танзими мустақим ва ғайримустақими давлатии фаъолияти 

сармоягузорӣ мувозинати манфиатҳои субъектҳои хоҷагидор, бунѐд ва 

нигоҳдории инфрасохтор, ташаккули фазои сармоягузорӣ ва 

инноватсиониро таъмин менамояд. 

Мақомот аз мавқеи танзими фаъолияти сармоягузорӣ «қоидаҳои 

бозӣ»-ро муқаррар мекунанд. Қоидаҳои расмие, ки бо санадҳои гуногуни 

қонунгузорӣ ва меъѐрӣ муайян карда шудаанд, ба ду сатҳ (ҷумҳуриявӣ, 

минтақавӣ) тақсим мешаванд (расми 4.2.1). 
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Расми 4.2.1. - Шакл ва усулҳои танзими фаъолияти сармоягузорӣ  (таҳияи муаллиф) 

Дар айни замон дар идоракунии табиат воситаҳои маъмурӣ комилан 

бартарӣ доранд. Барои ноил шудан ба мувозинати байни мақсадҳои ҳифзи 

муҳити табиӣ ва таъмини рушди муътадили иҷтимоию иқтисодии минтақа 

зарур аст, ки иқтисодиѐтро ба самти технологияҳо ва фаъолиятҳое, ки ба 

талаботи муосири экологӣ ҷавобгӯ бошанд, тағйир дода шавад. Талаб карда 

мешавад, ки механизмҳои истифодаи воситаҳои иқтисодӣ ва 

ҳавасмандгардонӣ дар сатҳҳои гуногун, аз ҷумла тадбирҳои гуногуни 

ҳавасмандгардонии рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар заминаи устувори 

экологӣ татбиқ карда шаванд. 

Қобили зикр аст, ки танзими давлатӣ, бояд ҳам ҳавасмандии мусбӣ, 

яъне ба ҳавасмандгардонии татбиқи сармоягузориҳои экологӣ нигаронида 

шуда бошад ва ҳам ҳавасмандии манфии ҳавасмандгардонӣ, ки ҳадафи онҳо 

бояд коҳиш ва бастани корхонаҳое бошад, ки дар соҳаи фаъолияти 

Сатњи љумњуриявї 

 Такмили низоми андозҳо, механизми ҳисобкунии истењлок ва истифодаи он; 

 Муќаррар намудани низомњои махсуси андоз; 

 Ҳимояи манфиатҳои сармоягузорон; 

 Фароҳам овардани шароити имтиѐзнок барои истифодаи замин ва дигар 
захираҳои табиӣ ба субъектҳои фаъолияти сармоягузорӣ; 

 Вусъат додани истифодаи маблағњои ахолї ва дигар манбаъњои 
ғайрибуљетии маблағгузорї барои сохтмони манзил ва сохтмони объектњои 
иљтимоию маданї; 

 Таъсис ва рушди шабакаи марказҳои иттилоотию таҳлилӣ, ки мунтазам 
рейтингҳо ва нашри онҳоро амалӣ мекунанд; андешидани чораҳои 
зиддиинҳисорӣ; 

 тавсеаи имкониятҳои истифодаи гарав ҳангоми татбиқи қарздиҳӣ; 

 Рушди лизинги молиявӣ. 

 Азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ мувофиқи сатҳи таваррум: 

 Муҳайѐ намудани имконият барои ташаккули фондхои сармоягузории худї. 

 Таҳия, тасдиқ ва маблағгузории лоиҳаҳои сармоягузорӣ; 

 Дар асоси озмун љойгир намудани маблағњои буљети минтаќа; 

 Дар асоси озмун додани кафолатњои давлатї барои лоињањои сармоягузорї аз 
њисоби буљети минтаќа. 
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ғайрифаъолӣ нишон медиҳанд, ки сармоягузории «сабз» айни ҳол ба муҳити 

зист таъсири манфӣ мерасонад. 

Имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон механизмҳои ташкилӣ, молиявӣ ва 

ҳуқуқии дастгирии сармоягузорони сатҳҳои гуногун фароҳам оварда 

шудааст. 

Дар сатҳи давлатӣ блокҳои зерини механизмҳои сиѐсати 

сармоягузории давлатиро ҷудо кардан мумкин аст: 

- барномаҳои мақсаднок, лоиҳаҳои миллӣ, барномаҳои сармоягузорӣ; 

- танзими буҷетӣ; 

- муқаррар намудани низомҳои махсуси ҳуқуқии танзими фаъолияти 

хоҷагидорӣ дар ҳудуди алоҳида; 

- бунѐди минтақаҳои афзалиятноки рушд, шаҳрҳо, паркҳои саноатӣ. 

Дар сатҳи минтақавӣ салоҳиятҳои зерини мақомот дар соҳаи 

дастгирии фаъолияти сармоягузории ба экологӣ нигаронидашударо ҷудо 

кардан мумкин аст: 

- сиѐсати андози минтақавӣ, аз ҷумла танзими меъѐри фоизии андозҳо 

ба буҷети вилоят, ташкили минтақаҳои махсуси иқтисодӣ бо шартҳои 

имтиѐзнок барои сармоягузорони экологӣ, муқаррар намудани андозҳои 

минтақавӣ барои соҳаҳои «ифлоскунанда»; 

- таъсис додани фондҳои суғуртавӣ ва гарав барои сармоягузорони 

экологӣ; 

- ба сармоягузорон додани қарз ва субсидия. 

Воқеияти муосир чунин аст, ки шарту принсипҳои дастгирии давлатии 

фаъолияти экологӣ, бояд тағйир ѐбад. Чизи асоси маблағгузории лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ аз ҷониби давлат нест, балки тағйир додани шароити 

пешбурди соҳибкорӣ мебошад, ки маънои зеринро дорад: 

‟ ҳангоми интихоби лоиҳаҳо барои дастгирии давлатӣ истифодаи 

усули лоиҳавӣ ташвиқ карда мешавад; 

‟ маблағгузорӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ бояд, пеш аз ҳама, ба 

таъмини инфрасохтори асосӣ равона карда шавад; 
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‟ таҷдиди сохтор ва тавсеаи механизмҳои интихоби озмун, ки таҳияи 

меъѐрҳои ченшавандаи муайян кардани ғолибонро талаб мекунад; 

‟ лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузорӣ бояд лоиҳаҳое бошанд, ки 

барои иқтисодиѐт самараи фузунсози баланд доранд; 

- бояд ба лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ, инчунин дигар 

воситаҳои дарозмуддат афзалият дода шавад. 

Ба ғайр аз иштироки бевоситаи давлат ва сиѐсати сармоягузорӣ, самти 

муҳими ҳавасмандгардонии рафтори сармоягузорони аз ҷиҳати экологӣ 

нигаронидашуда метавонанд: ҷуброни пардохтҳои иҷора, ба таъхир 

андохтани пардохтҳои андоз, рушди минтақаҳои махсуси иқтисодӣ, 

ташкили фондҳои давлатӣ. 

Афзалияти ташаккули механизми ташкилию иқтисодӣ муқаррар 

намудани мақсад мебошад, ки дар таҳқиқоти мазкур чунин ифода шудааст: 

Мақсади идоракунии лоиҳаҳои сармоягузории аз ҷиҳати экологӣ 

нигаронидашуда ташаккул ва татбиқи модели аз ҷиҳати экологӣ 

нигаронидашудаи иқтисодиѐт мебошад. 

Механизми ташкилию иқтисодии идоракунии лоиҳаҳои 

сармоягузории аз ҷиҳати экологӣ нигаронидашуда бояд ба талаботи зерин 

ҷавобгӯ бошад: 

1) ҷузъҳои ҷудогонаи механизми ташкилию иқтисодӣ набояд ба 

ҳамдигар мухолиф бошанд ва характери бисѐрҷониба дошта бошанд;  

2) тамоми тадбирҳое, ки барои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории аз 

ҷиҳати экологӣ нигаронидашуда замина ва ҳавасмандӣ ба вуҷуд меоранд, 

бояд ба ҳадафҳо ва вазифаҳои рушди устувори давлат мувофиқ бошанд;  

3) самти механизм ба натиҷаи экологӣ;  

4) мутобиқ намудани механизм бо манфиатҳои ба таври объективӣ 

мавҷудаи зидди сохторҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ;  

5) ҳавасмандгардонӣ барои ноил шудан ба натиҷаи ҳадди имконпазир 

бо ҷалби ҳадди ақали захираҳои сармоягузорӣ; 
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 6) истифодаи усулҳои иқтисодии хоҷагидорӣ, ки мустақилияти 

иқтисодии субъектҳои хоҷагидориро ҳангоми муайян кардани мақсадҳо, 

роҳҳо ва воситаҳои ноил шудан ба мақсадҳо, инчунин масъулияти 

иқтисодию ҳуқуқӣ барои натиҷаҳои фаъолияти онҳо таъмин менамояд;  

7) истифодаи танзимгарони ташкилию иқтисодии муносибатҳои байни 

ҳамаи иштирокчиѐни раванди сармоягузории аз ҷиҳати экологӣ 

нигаронидашуда дар ҳамаи сатҳҳои идоракунӣ. 

 Функсияҳои механизми ташкилию иқтисодии идоракунии лоиҳаҳои 

сармоягузории аз ҷиҳати экологӣ нигаронидашуда банақшагирӣ, ташкилӣ, 

ҳавасмандкунӣ, танзим ва назорат, таъминоти иттилоотӣ ва таҳлилӣ 

мебошанд, ки ҳангоми татбиқи онҳо доираи васеи ҳуқуқӣ, маъмурӣ, 

ташкилӣ, иқтисодӣ, молиявӣ (ҳавасмандгардонӣ, ҷаримаҳо) ва усулҳои 

дигар истифода мешаванд. Ҳангоми татбиқи усулҳои мазкур бояд 

қонунгузории миллӣ ба стандартҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити 

зист мутобиқ карда шавад. Лоиҳаҳои сармоягузории ҷорӣ дар татбиқи онҳо 

бояд самти экологӣ дошта бошанд. Дар раванди идоракунии лоиҳаҳои 

инвеститсионӣ ҳамаи иштирокчиѐн, яъне таҳиягарон, менеҷерҳо бояд бо 

маълумоти зарурии экологи таъмин карда шаванд. 

Механизми ташкилию иқтисодӣ, бояд ҳам унсурҳои танзими давлатӣ 

ва ҳам худтанзимкунии бозорро муттаҳид созад. Барои фаъолияти 

пурсамари механизми ташкилию иқтисодии идоракунӣ, дастгирии 

қонунгузорӣ ва меъѐрӣ зарур аст. Ин мутобиқ гардонидани қонунгузории 

дохилиро бо меъѐрҳои байналмилалӣ ва риояи конвенсияҳо ва 

созишномаҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист тақозо мекунад. 

Инчунин, дастгирии иттилоотии иштирокчиѐни раванди сармоягузории аз 

ҷиҳати экологӣ нигаронидашуда аҳамияти калон дорад. Иштирокчиѐн бояд 

бо иттилооти экологӣ ва сармоягузорӣ таъмин карда шаванд, бонкҳои 

маълумоти экологӣ, пеш аз ҳама, бо истифода аз технологияҳои муосири 

иттилоотӣ таъсис дода шаванд. 



222 

Системаи самтҳои афзалиятноки дастгирии молиявии амнияти экологӣ 

ва табиию антропогенӣ устувор нест ва вобаста ба марҳилаи мушаххаси 

равандҳои ҷории дигаргунсозиҳо метавонад тағйир ѐбад. Равишҳои умумӣ 

ба афзалиятҳои таъмини амнияти молиявӣ заминаи консептуалиро барои 

ҳамоҳангсозии талаботи дастурҳо, масъалаҳои экологӣ ва барномаҳои 

минтақа, инчунин ҷараѐнҳои дастрас ва пешбинишавандаи молиявӣ таъмин 

мекунанд. 

Дар ин замина маблағгузории амнияти экологӣ ва табиию 

антропогении минтақа, бояд ба принсипҳои сиѐсати минтақавӣ мувофиқ 

бошад: мутобиқ кардан, ғайримарказкунонӣ, консентратсия, 

мутобиқгардонии барномавӣ, маблағгузорӣ аз якчанд манбаъҳо ба 

механизмҳои ҳуқуқӣ асос ѐфта, дар айни замон чандир мемонанд.  

Ҳамин тариқ, татбиқи сиѐсати экологӣ дар системаи таъмини рушди 

устувори минтақа муносибати ҳамаҷониба (байнисоҳавӣ) ба ҳалли 

масъалаҳои бехатарии экологӣ ва табиию техногенӣ дар андозаи фазоию 

ҳудудӣ зарур аст, ки муайян ва ноил шудан ба муҳити зистро дар бар 

мегирад.  Чунин равиш бояд аз ҷиҳати назариявӣ (идеалӣ) мувофиқати 

байни афзалиятҳои стратегии сиѐсати миллии экологиро, ки тавассути 

барномаҳои мақсадноки экологӣ амалӣ карда мешавад ва дастгирии 

молиявии дахлдори онҳоро таъмин намояд. 

Механизмҳои ѐрии молиявӣ ба ҳифзи муҳити зист дар системаи 

идоракунии табиат ва рушди устувор аҳамияти аввалиндараҷа доранд. Дар 

байни механизмҳо маъмултарин ҳамчун ташкилӣ ва иқтисодӣ дар маҷмуъ, 

аз ҷумла пардохт барои захираҳои табиӣ эътироф карда мешаванд. Ҳамин 

тариқ, ҷорӣ намудани пардохт барои ифлосшавии ҳаво боиси хеле кам 

шудани хароҷоти экологӣ мегардад, зеро корхонаҳое, ки хароҷоти пасти 

рафъи ифлосшавӣ доранд, кӯшиш мекунанд, ки онҳоро то ҳадди имкон кам 

кунанд ва бо хароҷоти гарон тадбирҳои муҳофизати муҳити зист, гарчанде 

ки ифлосшавӣ ба муҳити табиӣ дохил мешавад ва ҷаримаи зиѐд барои ин ба 

органҳои давлатӣ имкон медиҳад, ки захираҳои зиѐдеро ба мақсадҳои 
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экологӣ мутамарказ кунанд. Аз нуктаи назари татбиқи тадбирҳои навсозӣ 

ин гуруҳи механизмҳо бартариҳо доранд, зеро ифлоскунанда дорои доираи 

васеи интихоби - олуда кардан ва пардохт кардан, қатъ кардани истеҳсоли 

он, сармоягузорӣ ба таҷҳизоти тозакунӣ, ворид кардани тағйирот ба 

технологияи истеҳсолот, ассортимент, иваз кардани ҷои истеҳсолот ва 

ғайра. 

Системаи андозу ҷаримаҳо низ васеъ истифода мешавад. Таҷрибаи 

хориҷӣ пешбинӣ мекунад, ки барои истифодаи саноатӣ ва маишии қисмҳои 

биосфера алоҳида андоз муқаррар карда шавад. Системаи андозбандии 

ҳамаи соҳаҳои ифлоскунанда дар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо қабул карда 

шудааст, ки арзиши иншооти тозакунии об баъзан 50% хароҷоти 

истеҳсолиро ташкил медиҳад. Ба корхонаҳо додани озодии интихоби 

роҳҳои алтернативии пардохти ифлосшавии муҳити зист, ба гуфтаи 

муҳаққиқони амрикоӣ, на танҳо барои кам кардани хароҷоти мубориза бо 

ифлосшавӣ заминаҳои муайян фароҳам меорад, балки умуман хароҷоти 

истеҳсолиро коҳиш медиҳад.  

Ҳавасмандгардонии иқтисодии муҳофизати муҳити зист бо усулҳои 

маҷбуркунӣ маҳдуд намешавад: сиѐсати ҳавасмандгардонӣ ва ѐрии иқтисодӣ 

ба корхонаҳое, ки ба муқобили ифлосшавӣ мубориза мебаранд, нақши 

калон мебозад. Механизми бозории ҳифзи муҳити зист таҳия шуда 

истодааст, ки истифодаи субсидияҳои экологӣ, қарзҳо, андозҳо, пардохтҳо, 

ҷаримаҳо, кредитҳо ва квотаҳои вобаста ба партовҳои моддаҳои зарарнок 

ба атмосфераро пешбинӣ мекунад. Онҳо имконият медиҳанд, ки захираҳои 

молиявӣ ҷудо карда, ондо дар ҳисоби давлатӣ ѐ дар фондҳои махсус ҷамъ 

карда шаванд.  

Ин дар ИМА амал мекунад, ки дар он сармояи саноатии хусусӣ ѐрии 

гуногуни экологӣ мегирад. Дар ин дотатсияи давлатӣ ҷойи махсусро ишғол 

мекунад. Дар баробари субсидияҳои бевосита ба саноат, субсидияҳои 

ғайримустақим дар Иѐлоти Муттаҳида васеъ истифода мешаванд: 

субсидияҳое, ки мунисипалитет медиҳад, барои сохтани иншоотҳои 
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тозакунии об ва коркарди партовҳои саноатӣ истифода мешавад. 

Гирифтани субсидияхо ба андозаи муайян маблағгузориҳои минбаъдаро 

ҳавасманд мегардонад, боиси зиѐд шудани хароҷоти ҳозираи 

корпоратсияҳои ИМА барои муҳофизати муҳити зист мегардад. 

Субсидияҳои экологӣ шакли субсидияҳои инноватсиониро доранд, ки 

як қисми хароҷоти таҳияи технологияҳои нав ва қарзҳо барои таҷҳизоти 

ҳифзи муҳити зист, барқарорсозии муҳити зист ѐ субсидияҳо барои 

пӯшонидани қарзҳоро дорад. Чунин сиѐсат қисман дар Аврупо ҷой дорад, 

ки дар он ҷо ба ғайр аз ин барои маблағузориҳои асосӣ, ки ба муҳофизати 

табиат нигаронида шудаанд, мукофоти инвеститсионӣ мавҷуд аст. Дар 

Нидерландия барои коҳиш додани ифлосшавӣ ва рушди технологияҳои тоза 

тавассути маблағгузории давлатӣ чораҳои муассир андешида мешаванд. 

Барои сармоягузориҳои мушаххас барои коҳиш додани ифлосшавии муҳити 

зист нисбат ба қарздории муқаррарии андоз барои хароҷоти сармоягузорӣ 

10-15% тахфифи иловагӣ истифода мешавад. Дар бисѐр кишварҳо (Дания, 

Норвегия, Шветсия, Нидерландия, Канада) давлат барои таҳияи техника, 

технология, манбаъҳои алтернативии энергия, тадбирҳои сарфаи энергия  

субсидия медиҳад. 

Ба интенсификатсияи истифодаи захираҳои дуюмдараҷа муқаррар 

намудани нархҳои ба ҳамдигар фоидабахши истеҳсолкунанда ва 

истеъмолкунанда, алоқаҳои бевоситаи оқилона, стандарту муҳлатҳои 

дарозмудат, истифодаи системаи имтиѐзҳо, тахфифҳо, таҳримҳо, инчунин ба 

интенсификатсияи истифодаи захираҳои дуюмдараҷа таъсири мусбат 

мерасонад. Тадбирҳои иловагии муҳити зист аз кам кардани мизонҳои 

андоз, додани субсидияҳои имтиѐзноки давлатӣ ба корхонаҳое, ки 

истеҳсолоти онҳоро аз нав ташкил мекунанд, барои кам кардани партовҳои 

зарарнок; ҳавасмандгардонии равандҳои такмил додани воситаҳои нақлиѐт 

бо мақсади экологӣ иборат мебошанд. 

Тавассути субсидияҳо, мақомоти маблағгузорӣ метавонанд вазифаҳои 

ба иҷозатномадиҳӣ монандро иҷро кунанд. Бо ин мақсад дар аксари 
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давлатҳое, ки аз субсидия истифода мебаранд, тартиботе мавҷуд аст, ки 

мувофиқи он риоя накардани талаботи муқарраргардида боиси қатъ 

гардидани кӯмаки молиявӣ мегардад. Соҳаи қарздиҳӣ низ ба механизмҳо ва 

самаранокии иқтисодии ҷаҳонии навсозии ҳифзи муҳити зист тааллуқ дорад. 

Аз ҷумла, иқтисоддонҳо бар ин назаранд, ки Низоми Федералии Захиравии 

ИМА, ки сармояи бонкҳоро муттаҳид мекунад, бояд барои қарзҳое, ки 

барои тарҳҳои "ифлоскунанда" истифода мешавад, фоизи баланд ситонад ва 

ба соҳаҳо ва соҳаҳое, ки моли аз ҷиҳати экологӣ тозаро таҳия мекунанд ва ѐ 

дар корхонаҳо таҷҳизоти тозакунӣ насб мекунанд, имтиѐзҳои муайяне 

диҳад. 

Андозҳо, пардохтҳо ва ҷаримаҳои алоҳида барои риоя накардани 

меъѐрҳои партовҳои моддаҳои ифлоскунанда метавонанд, сарчашмаи 

маблағҳои барои ҳифзи муҳити зист ҷудошуда бошанд. Дар баъзе мавридҳо 

меъѐри ҷарима ва пардохт вобаста ба дараҷаи воқеии ифлосшавӣ ҳисоб 

карда мешавад. Чунин таҷриба дар Нидерландия, қисман дар Олмон, 

Фаронса ва Полша ҷамъ оварда шудааст. Дар аксар кишварҳо ин маблағҳо 

дар фондҳои махсус барои ҳифзи муҳити зист ҷамъ карда мешаванд ва танҳо 

барои маблағгузории тадқиқот ва коркарди экологӣ, ҷуброни талафот, 

таҳия ва татбиқи барномаҳои экологӣ истифода мешаванд.  

Барои ба амал баровардани тадбирҳои пешбинишудаи муҳофизати 

табиат механизмҳои идоракунии молиявӣ, инвеститсионӣ ва буҷерӣ 

аҳамияти калон доранд. Хароҷоти миллии экологӣ дар ИМА ва Фаронса 

тақрибан 3% маҷмуи маҳсулоти миллиро ташкил медиҳад, ки 70-90% 

хароҷоти ИМА ва 75% дар Фаронса аз ҷониби бахши хусусӣ сарф карда 

мешавад. 

Яке аз шартҳои идоракунии мукаммали сарватҳои табиӣ ва 

муҳофизати муҳити зист дар мамлакатҳои хориҷӣ моҳирона пайвастани 

механизмҳои хоҷагӣ бо механизмҳои банақшагирӣ, маъмурӣ ва ҳуқуқӣ 

мебошад. Тадқиқотчиѐни сарчашмаҳои маблағгузории амнияти экологӣ 

майл доранд, ки дар дарозмуддат ва миѐнамуҳлат мутамарказ кардани 
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захираҳои молиявӣ барои ҳалли як қатор мушкилоти муҳимтарин ва ноил 

шудан ба номгӯи маҳдуди ҳадафҳои амнияти экологӣ ва табиӣ-антропогенӣ 

бамаврид аст. Пешниҳод шудааст, ки ин самтҳо дар асоси хусусиятҳои 

минтақавии зуҳуроти хатарҳо (вазифаи стратегӣ беҳтар намудани муҳити 

институтсионалии таъмини амнияти экологӣ мебошад) муайян карда 

шаванд. 

Дар ин замина ҳамгироии афзалиятҳои (стратегияи) экологии сиѐсати 

давлатии экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Нақшаи миллии чорабиниҳои 

ҳифзи муҳити зист дар асоси он ба барномаҳои минтақавии рушди 

иҷтимоию иқтисодӣ бо роҳи такмили принсипҳои иқтисодии танзими 

муҳити зист таҳия карда мешаванд, аз ҷумла механизмҳои молиявии 

кафолати бехатарии техногенӣ ва экологӣ мебошад. 

Дар ҷанбаҳои зикршуда дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ 

таҳияи механизмҳои молиявии минтақавии танзими муҳити зист муҳим аст. 

Мақсади асосии функсионалии охирин танзими фаъолияти субъектҳои 

бозор дар ҳудуди муайян бо мақсади таъмини амнияти экологӣ ва 

антропогенӣ мебошад. Дар ин замина, моҳияти механизмҳои дахлдори 

молиявӣ ҳамчун системаи махсус таҳия ва қонунӣ дар соҳаи танзими 

шаклҳо, усулҳо ва воситаҳои ташаккул ва истифодаи захираҳои молиявӣ бо 

мақсади ноил шудан ба ҳолати аз ҷиҳати экологӣ бехатар ва мувозинати 

экологӣ муайян карда мешавад.  

Муайян карда шуд, ки чунин воситаҳо, аз қабили маблағгузорӣ аз 

ҳисоби буҷетҳои давлатӣ ва маҳаллӣ, фондҳои экологӣ, қарзҳои бонкӣ, 

маблағҳои корхонаю ташкилотҳо, сармоягузории хориҷӣ, суғуртаи 

экологии объектҳои хатарнок мебошанд. Самаранокии механизмҳои 

молиявии муосир бо ҳаҷми даромадҳои буҷетҳои сатҳҳои гуногун барои 

истифодаи захираҳои табиӣ, сатҳи ифлосшавии муҳити зист ва ҳаҷми 

хароҷот барои ҳифзи он, маҳаллисозӣ ва пешгирии ҳолатҳои фавқулоддаи 

экологӣ, самараи тадбирҳои профилактикии ба амал баровардашуда 

инчунин муайян карда мешавад. 
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Миқѐси ҷаҳонии оқибатҳои офатҳои экологӣ ва ҳолатҳои фавқулоддаи 

дорои хусусияти табиию антропогенӣ, паҳншавии фаромарзии онҳо ба 

минтақаҳои ҳамсоя, аз ҷумла, бинобар бад шудани вазъи экологии ҳавои 

атмосфера ва захираҳои об, ба рушди самараноки ташкилӣ ва захираҳои об 

механизмҳои иқтисодии пешгирӣ ва рафъи таъсири манфӣ мусоидат 

мекунад.  

Дар ин самт дар ҷумҳурӣ чораҳои зиѐд андешида шудаанд ва пеш аз 

ҳама, ба ташкили мамнуъгоҳҳо, паркҳои табиӣ ва парваришгоҳҳо таваҷҷуҳ 

карда шудааст (ниг. ба ҷадвали 4.2.1). 

 

Ҷадвали 4.2.1. -  Ҷойгиршавӣ ва тавсифи асосии мамнуъгоҳҳо, паркҳои табиӣ 

ва парваришгоҳҳо 
 

Номгӯй ва 

ҷойгиршавии онҳо 
Соли таъсис 

Масоҳати 

умумӣ, ҳаз. 
гектар 

Шумораи намудҳои ҳифзшаванда 

ҳайвонот паранда растанӣ 

Мамнуъгоҳҳо: 

«Бешаи палангон» 
ноҳияи Дӯстӣ 

1938 49786 28 214 480 

«Ромит» шаҳри 
Ваҳдат 

1959 16162 31 150 900 

«Даштиҷум» ноҳияи 
ш.Шоҳин 

1983 19700 13 135 900 

«Зоркӯл» ноҳияи 
Мурғоб 

2000 87770 10 14 200 

Парки миллӣ 

Ҷудокунии 
замин дар соли 

2002 
2611674 16 12 2000 

        Сарчашма: Ҳифзи муҳити зист дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (маҷмуаи оморӣ). ‟ 

Душанбе; Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. ‟ С. 34. 

Дар ҳудуди Тоҷикистон аз замонҳои қадим объектҳое мавҷуд буданд, 

ки аз рӯйи анъана ҳифз мешуданд. Ба инҳо боғҳои миллӣ, мамнуъгоҳҳо, 

парваришгоҳҳо, минтақаҳои рекреатсионӣ ва ғайра дохил мешаванд. Дар 

байни мамнуъгоҳҳо «Бешаи палангон»-ро, ки яке аз гӯшаҳои нодири 

табиати болооби Амударѐ буда, масоҳати умумии 49786 гектарро ташкил 

медиҳад, ки дар ҳудуди он 28 намуди ҳайвонот, 214 паранда ва 480 растанӣ 

парвариш карда мешавад. Минтақаи дигари ҳифзшаванда мамнуъгоҳи 
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Ромит бо масоҳати умумии 16162 га мебошад, ки дар он 31 намуди 

ҳайвонот, 150 парранда ва 900 намуди растанӣ ҷойгир аст. 

Боғи миллии Тоҷикистон соли 1992 дар Помир бо мақсади ҳифзи 

манзараҳои нотакрори баландкӯҳҳо, наботот ва ҳайвоноти онҳо, ки 

эндемикҳои зиѐдеро дар бар мегиранд, таъсис дода шудааст. Он макони 

мероси умумиҷаҳонии ЮНЕСКО мебошад. Боғи миллии Тоҷикистон 

бузургтарин минтақаи табиии махсус ҳифзшавандаи ҷумҳурӣ мебошад. 

Масоҳати боғи миллӣ 26116,74 километри мураббаъро ташкил медиҳад. 

Чун қоида, оқибатҳои фалокат ѐ офати табиӣ бо маркази зилзила дар 

қаламрави як давлат ба кишварҳои ҳамсояи сарҳадӣ зарари калони экологӣ 

мерасонад. Он бояд чораҳои зеринро дар бар гиранд: 

- оптимизатсияи ҳайати кадрӣ дар минтақа; 

- танзими молиявию қарзӣ ва кӯмаки машваратии касбӣ ба минтақа; 

- ҳавасмандгардонии рушди фаъолияти илмӣ. 

Сиѐсати сармоягузории рушди минтақа, бо назардошти вазъи экологӣ 

дар вилояти Суғд пешниҳод менамоем, ки бояд мамнуъгоҳҳо, паркҳои 

табиӣ, парваришгоҳҳо ташкил карда шавад. 

Ба андешаи мо, сиѐсати минтақавӣ оид ба ҳавасмандгардонии 

сармоягузории хориҷӣ бояд дар самтҳои зерин ташаккул дода шавад: 

- афзоиши сармоягузории хориҷӣ тавассути маркетинги пуршиддат; 

- баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузории минтақа тавассути 

осон намудани дастрасии сармоягузорон ба объектҳои сармоягузорӣ; 

- рушди инфрасохтор ва баланд бардоштани сатҳи самаранокии 

истифодаи омилҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва захираҳои табиӣ;  

- ҳавасмандгардонии воридоти сармоягузорӣ ба истеҳсолоти рушди 

технологӣ; 

- мусоидат ба таҳкими иқтидори илмию техникии минтақа. 

Роҳҳои самараноки ҷалби сармоя ба минтақа ин ба роҳ мондани 

раванди ҳамкории мақомоти маҳаллӣ ва сармоягузорони эҳтимолӣ, фаъол 
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гардонидани фаъолияти таблиғотӣ ва иттилоотӣ ва фароҳам овардани 

дастгирии дурусти инфрасохтор мебошад.  

Барои истифодаи пурраи ҷолибияти сармоягузории минтақа ва ҷалби 

сармоягузориҳои нав таҳияи стратегияи пешбурди захираҳои минтақавӣ, 

маҳсулот ва хизматрасонӣ дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ мусоидат хоҳад 

кард. Татбиқи чунин стратегия ташаккули системаи таъминоти иттилоотии 

фаъолияти сармоягузорӣ дар минтақа ва татбиқи маҷмуи тадбирҳои 

дахлдорро дар бар мегирад: 

- таъмин намудани сармоягузорони эҳтимолӣ бо иттилооти зарурӣ дар 

марҳилаи банақшагирии лоиҳаҳои сармоягузорӣ тавассути таҳия ва 

истифодаи минбаъдаи харитаи сармоягузории минтақа; 

- ҷалби мутахассисони баландихтисос барои таҳияи лоиҳаҳои 

инвеститсионӣ нақшаҳои бизнес; 

- муттаҳидсозии уҳдадориҳои шартномавии шуъбаҳои минтақавӣ 

- омор оид ба пешниҳоди маълумоти зарурӣ барои мониторинги 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ; 

- фаъолгардонии истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва компютерӣ, 

ташаккули шабакаҳои корпоративӣ ва истифодаи интернет барои 

пешниҳоди маълумоти боэътимод ва саривақтӣ дар бораи имкониятҳои 

сармоягузории эҳтимолӣ дар минтақа. 

 

4.3. Таъсири вазъи экологӣ ба сиѐсати соҳавии иқтисодиѐти вилояти Суғд 

 

Ба стратегияи рушди минтақа равандҳо ва омилҳои динамикӣ 

тағйирѐбанда таъсир мерасонанд, ки барои идоракунии минтақа 

навоваронаанд ва тамоюлҳои мавҷудаи рушдро ислоҳ мекунанд. 

Чунин дигаргуниҳо табиати экологӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ доранд. 

Таъсири онҳо дар маҳдудиятҳо ва таҳдидҳо, инчунин дар замина ва 

имкониятҳои рушди минтақа, тағйир додани равандҳо, механизмҳо ва 

воситаҳои идоракунии рушди минтақавӣ зоҳир мешавад. 
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Имрӯз ба рукнҳои иҷтимоӣ ва экологӣ, ки таъсири мутақобилаи 

муҳити экологӣ ва соҳаи иқтисодиро инъикос мекунанд, бештар 

тағйирпазирии баланди вазъиятро муайян намуда, қобилияти мутобиқ 

шуданро ба инноватсияро тақозо мекунанд, бояд таваҷҷуҳи махсус дода 

шавад. 

Аз ин рӯ, дар шароити тағйирпазирии равандҳои экологӣ, иҷтимоӣ ва 

иқтисодӣ, масъалаи таъмин ва инкишоф додани ҷолибияти иҷтимоию 

иқтисодӣ муҳим аст. Сарфи назар аз афзалиятҳои ҳудудӣ ва табиии минтақа, 

масъалаи таъмини сатҳи муносиб ва сифати зиндагӣ ба миѐн меояд. 

Таъмини устуворӣ ва суботи рушди минтақавӣ на танҳо вазифаи 

умумидавлатӣ, балки дар сатҳи минтақавӣ низ хусусияти хос дорад, ки 

зарурати ҷустуҷӯи механизмҳо ва воситаҳои танзими рушди иҷтимоию 

иқтисодӣ ва экологиро дар чаҳорчӯби баланд бардоштани сатҳи рушди 

иқтисодию иҷтимоӣ ва тағйироте, ки муаммои рушди минтақаро дар 

шароити тағйирпазирии равандҳои экологӣ актуалӣ мегардонад, муайян 

мекунад. 

Равандҳои дигаргунсозиҳое, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал 

меоянд, ислоҳоти худидоракунии маҳаллӣ, таҳкими ҳамкории 

байниминтақавӣ ва ғайримарказикунонии идоракунии минтақавӣ боиси 

тағйири муносибатҳои идоракунии стратегӣ, аз ҷумла рушди экологӣ 

гардиданд. 

Тамоюли асосие, ки ба нишондиҳандаҳои рушди устувори вилояти 

Суғд таъсири манфӣ мерасонад, модели ашѐи хоми иқтисодиѐти кишвар ва 

шомил намудани он ба муносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ мебошад, ки 

сармоягузориро ба саноати коркард, фаъолиятҳои илмталаб, инноватсионӣ 

маҳдуд мекунад. Дар минтақа як қатор соҳаҳои илмталаб рушд мекунанд, 

минтақа аз захираҳои ғании замин барои фаъолияти самараноки комплекси 

агросаноатӣ мувофиқ аст, аз ин рӯ, кӯшиши ба таъхир андохтани гузариши 

минтақа ба модели инноватсионии рушд хато хоҳад буд.  
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Аз даст додани афзалият дар таҳия, истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти 

технологӣ, ворид шудан ба системаи созишномаҳои ҳуқуқии байналмилалӣ 

бо таъхири тағйироти куллӣ ба самти дуруст дурнамои рушди минтақаро 

торафт мушкилтар мекунад. Тақвияти шаффофияти иқтисод ба сиѐсати 

иқтисодии давлат маҳдудиятҳои иловагӣ ворид намуда, талаботро ба 

самаранокии он зиѐд намуда, сиѐсати самарабахшро дар самти рушди 

устувор душвор мегардонад. Дар вилояти Суғд ҷорӣ намудани 

технологияҳои навтарин вобаста ба татбиқи сиѐсати сарфаи энергия амалӣ 

карда мешавад, ки ба рушди устувори ҳудудҳо таъсири мусбат мерасонад. 

Дар рушди экологӣ минтақа соҳаи солимгардонӣ, сайѐҳӣ ва фароғатӣ мавқеи 

муҳим дорад. Захираҳои бойи табиӣ, иқтидори бузурги таърихию фарҳангӣ 

барои ҳамаҷониба қонеъ гардондани талаботи таълимӣ ва фароғатӣ 

имконият фароҳам меоранд. Дар айни ҳол, афзоиши шумори сайѐҳон дар 

вилояти Суғд боиси афзоиши таъсири манфӣ ба муҳити зист мегардад. 

Инкишофи фаъолонаи ҳамкорӣ ва ҳамгироии корхонаҳои ҳамаи 

намудҳои фаъолияти иқтисодӣ ба баланд шудани дараҷаи устувории 

тараққиѐти минтақаҳо мусоидат мекунад. Таҷрибаи ташкилотҳои 

кооперативӣ ва мутараққӣ имконият медиҳад, ки дар натиҷаи баланд 

шудани дараҷаи махсусгардонӣ ва консентратсияи истеҳсолот оқилона 

ташкил карда шудани онҳо; ҷалби иқтидорҳои иловагӣ; оптимизатсияи 

андозаи истеҳсолот; вусъат додани муносибатҳои истеҳсолӣ ва такмил 

додани муносибатҳои ташкилию хоҷагӣ, баҳо дода шавад. Дар байни 

омилҳои дохилӣ ва беруна, ки ба интихоби стратегияи рушди минтақа 

таъсир мерасонанд, навъҳои зеринро ҷудо мекунанд: якум имкониятҳои 

мусбии минтақаро тавсиф мекунад, дуюм - бартараф намудани омилҳои 

мавҷудаи хавф.  
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Расми 4.3.1. - Сиѐсати инвеститсионӣ барои рушди минтақа бо назардошти вазъи экологӣ (таҳияи муаллиф)

Таъсири омилҳое ба 

иќтисодиѐти ҷаҳонӣ  

Сиѐсати ҷалби сармоягузорӣ Ҳолати иқтисодиёт ва афзалиятҳо 
социалию иктисодй ва инкишофи 
экологии давлат 

 

Сиѐсати сармоягузорӣ Сиѐсати минтаќавї 

Шароити фаъолияти соҳаи ҷалби сармоя ба минтақа 

Қонунгузорї Иќтисодї  Экологї Маълумотї 

Соҳаҳои танзими ҷалби сармоя ба минтақа 

Ташкилї  

– фаъолияти маќомоти идоракунии минтаќавї дар соњаи сармоягузорї; 

– шаклњои иштироки давлат дар равандњои сармоягузорї дар 

минтаќа; 

– таъминоти методии танзими давлатии сармоягузорї; 

– таҳияи барномаҳои давлатии сармоягузорӣ 

Иќтисодї  

 

– танзими молиявї-ќарзї; 
– фароҳам овардани шароит 

барои сармоягузорӣ; 

- суғуртаи сармоягузорӣ. 

Ҳуқуқӣ 

– ташаккули низоми санадњои 

меъѐрии њуќуќї; 
- такмили қонунгузорӣ дар 
самти ҳавасмандгардонӣ 

сармоягузорӣ 

Маълумотї 

– мониторинги равандҳои сармоягузорӣ дар минтақа; 

- дастгирии иттилоотӣ ва машваратӣ 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ; 

– ташаккул додани бонки маълумот оид ба потенсиал 

сармоягузорон ва лоиҳаҳои инвеститсионӣ барои 

татбиқи он 

Воситаҳои ташкилию иқтисодии танзими сиѐсати сармоягузорӣ 

Субсидияҳо: 

– ҷорӣ намудани 

барномаҳои вомбарг 

барои рушди минтақа; 

– субсидияҳо ва 

субсидияҳои экологӣ 

Кафолатҳо: 

- таъмини кафолатҳои давлатӣ 

қарзҳои хориҷӣ ва суғуртаи хавфҳо 

аз ҷониби бонкҳои тиҷоратӣ; 

– таъмини кафолатхои давлати 

хангоми чалби сармоя ба 

соҳаҳои фоидаовар 

Андозҳо: 

- кам кардани сатњи андозбандии фоидаи корхонањои дорои 

сармоягузории хориљї бо шарти таъсиси љойњои нави корї; 

– ба таъхир андохтани пардохти андозҳо бо назардошти сармоягузории 

афзалиятнок барои минтақа; 

— кам кардани бочхои гумрукй барои воридоти техника ва тачхизоти 

навтарин, ноу-хау, технология*; 

- низоми махсуси андозбандї барои корхонањои дорои сармоягузории 

хориљї, ки дар минтаќањои озоди иќтисодї, паркњои технологї амал 

мекунанд; 

– андози экологӣ 

Чорабиниҳои ташкилӣ: 

– сертификатсияи экологӣ 

маҳсулот; 

— мустахкам намудани алокахои илмй 

тадқиқот/таҳия ва истеҳсолот; 

- иттилоотӣ ва машваратӣ 

дастгирии сармоягузорон; 

- мусоидат дар ташкили семинарҳо бо 

идоракунии субъектҳои фаъолияти 

сармоягузорӣ; 

— тайѐр кардан, бозомузй ва 

такмили ихтисоси коргарон 

соҳаи сармоягузорӣ; 

– гузаронидани тадқиқоти маркетингӣ; 

- ташаккули симои мусбӣ 

иҷтимоӣ ва экологӣ масъул 

сармоягузорон; 

– ҷорӣ намудани технологияҳои экологӣ 

шаклхои истехсол ва истеъмол 

Барномаҳо, нақшаҳо: 
- мусоидат ба содироти маҳсулоти дар 
доираи лоиҳаҳои сармоягузорӣ 
истеҳсолшуда; 
– рушди соҳибкории хурду миѐна; 
– рушди технологияҳои инноватсионӣ; 
– рушди биоиқтисодиѐт; 
– истифодаи самараноки функсияҳои 
экосистемаи табиат; 
– такмили сиѐсати минтаќавии ичора; 
- ҳавасмандгардонии истифодаи тартиби 
экоаудитӣ, лизинги экологӣ, суғуртаи 
экологӣ аз ҷониби субъектҳои хоҷагидор; 
– дастгирии давлатии чалби сармоя ба 
сохахои фоидаовари фаъолияти иктисоди; 
– дастгирии давлатии истеҳсоли маҳсулоти 
экологӣ; 
– механизмҳои хариди давлатӣ, истеъмол, 
ҳифзи сармоягузорӣ ва маблағгузории 
муштарак 

Муқаррарот: 

- истењлоки тезонидашуда; 

– танзими меъѐри фоизи карзи 

бонки; 

– иҷозатномаҳо/квотаҳои экологӣ; 

– ҷаримаҳо барои партовҳо; 

– стандартҳои партовҳо 

Имтиѐзҳо: 

– имтиѐзҳои андоз барои харидани 

таҷҳизоти каммасраф, захираҳои 

захиравӣ ва аз ҷиҳати экологӣ 

тоза; 

– қарздиҳии имтиѐзнок ба 

корхонаҳое, ки технологияҳои 

навтарин ва каммасрафи 

истеҳсолӣ доранд 

Тарифҳо, нархҳо: 
- ҳавасмандгардонии бозорҳои минтақавӣ ва соҳавӣ тавассути механизмҳои 
нарху тарифӣ; 
– дастгирии нарх ба бахшхои афзалиятноки рушди иктисодиѐт; 
- ҳадафгирии нархҳо; 
– танзими нарх дар бозорҳои маҳсулоти харобкунандаи экологӣ; 
– истифодаи механизмхои савдо барои хифзи мухити зист; 
– созишнома оид ба таксими махсулот; 
- лоиҳаҳои тиҷорати ифлоскунанда (дар доираи Протоколи Киото) 
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Таҳлили сатҳи рушди экологӣ минтақаи Суғд ба муайян кардани 

ҷиҳатҳои қавӣ ва заъфи он мусоидат кард, ки барои таҳияи стратегияи рушди 

устувори минтақа замина ташкил дод. Ташаккули стратегияи рушди устувор 

аз ҷиҳатҳои қавӣ, ки бартариҳои рақобатиро ифода мекунанд, вобаста аст: 

- мавҷудияти мавқеи мусоиди иқтисодӣ ва ҷуғрофӣ; 

- шароити мувофиқи хоку иқлим барои тараққиѐти комплекси 

агросаноатӣ; 

- доштани иқтидори саноатӣ;  

- мавҷудияти шароити мусоид барои рушди хизматрасонии сайѐҳӣ ва 

рекреатсионӣ. 

Дар байни камбудиҳо сабабҳои паст шудани самараи сиѐсати 

иқтисодию иҷтимоие, ки мақомоти ҳокимияти давлатии вилоят ба амал 

мебароранд, махсус кайд карда мешаванд. Бояд гуфт, ки имкониятҳои 

вилояти Суғд дар маҷмуъ ба таъмини рушди устувор мусоидат намуда, 

самтҳои асосиеро муайян мекунанд, ки ҳангоми таҳияи стратегияи рушди 

устувори минтақа ба инобат гирифта мешаванд ва муқаррароти зеринро дар 

бар мегиранд:  

1) такмили низоми андоз аз ҷиҳати баланд бардоштани самаранокӣ ва 

танзими сиѐсати андози давлатӣ; 

2) ғайрибюрократикунонии фаъолияти иқтисодӣ, фароҳам овардани 

шароити мусоид барои ташаккули фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ; 

3) тавозуни системаи буҷети вилоят ва воҳидҳои минтақавии таркибии 

он; 

4) фароҳам овардани шароит барои беҳтар намудани сифати зиндагии 

аҳолӣ. 

Ҳангоми таҳияи стратегияи рушди устувори минтақа бояд хусусиятҳои 

асосие риоя карда шаванд, ки баҳои объективӣ ва воқеии ҳадафҳои 

гузошташударо таъмин мекунанд: 

- баррасии мунтазами минтақа ҳамчун объекти ҷудонашавандаи рушд; 

- ташаккули самти рушди устувори минтақа;  
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- ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва минтақавӣ додани вазифаҳо ва 

имкониятҳои муайян; 

- татбиқи системаи индикативии банақшагирӣ ва пешгӯӣ барои татбиқи 

ғояҳои рушди стратегӣ; 

- омӯзиши равандҳои танзими давлатӣ ва механизмҳои бозорӣ, ки ба 

ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувори минтақа нигаронида шудаанд; 

- мониторинги нишондиҳандаҳои рушди системаҳои иҷтимоию 

иқтисодии минтақа, муайян намудани самтҳои фаъолияти муносибатҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ дар минтақа, ки қобилияти ҷамъ кардани хатарҳо ва 

ноустувории рушди онҳо хос мебошад. 

Масъалаи мубрами бархӯрди манфиатҳо дар самти сиѐсати 

инвеститсионӣ барои рушди минтақа бо назардошти вазъи экологӣ ин 

таъмини сифати баланди зиндагӣ, пеш аз ҳама таъмини саломатии аҳолӣ 

мебошад57. 

Тибқи маълумоти оморӣ, дар ҷумҳурӣ ҳар сол зиѐда аз 3000 ҳолати нави 

бемории онкологӣ ба қайд гирифта мешавад. Таҳлили маълумот дар заминаи 

минтақавӣ нишон медиҳад, ки дар соли 2019 дар вилояти Хатлон 1353 нафар, 

дар вилояти Суғд 1072 нафар ва дар навоҳии тобеи марказ 874 нафар бори 

аввал ба бемории саратон гирифтор шудаанд (ниг. ба љадвали 4.3.1) . 

Бояд эътироф кард, ки дар давоми даҳсолаи охир дар байни аҳолӣ 

афзоиши ҳодисаҳои нави саратон ба мушоҳида мерасад. Дар соли 2020 

бемории саратон ба 100 000 нафар дар вилояти Хатлон 26,9 нафар, дар 

вилояти Суғд 37,3 нафар ва дар навоҳии тобеи марказ 29,4 ҳолатро ташкил 

додааст. 

Дар ин сурат вазъияти экологии минтақа аҳамияти калон пайдо 

мекунад.  

 

 

                                                           
57 Шарифзода М.М. Некоторые вопросы совершенствования инвестиционной политики 

региона / Шарифзода М.М., Каюмов Ф.Г.  // Вестник Таджикского государственного 

университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. - 2021.  - №3 (88).  - № 3.- 

С. 31-39. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=47164705&selid=47164709
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Ҷадвали 4.3.1. -  Ба касалиҳои саратон гирифторшавии аҳолӣ дар сатҳи 

минтақаҳо дар солҳои 2019 – 2020 

 2019 2020 

Шумораи 
беморони 

касалиашон бори 
аввал 

муқарраршуда 

Шумораи 
бемороне, ки дар 

қайди 

муассисаҳои 
табобатию 

пешгирӣ ҳастанд 

Шумораи 
беморони 

касалиашон бори 
аввал 

муқарраршуда 

Шумораи 
бемороне, ки дар 

қайди 

муассисаҳои 
табобатию 

пешгирӣ ҳастанд 

ҳамагӣ, 
нафар 

ба 

ҳисоби 
100000 

наф. 

аҳолӣ 

ҳамагӣ, 
нафар 

ба 

ҳисоби 
100000 

наф. 

аҳолӣ 

ҳамагӣ, 
нафар 

ба 

ҳисоби 
100000 

наф. 

аҳолӣ 

ҳамагӣ, 
нафар 

ба 

ҳисоби 
100000 

наф. 

аҳолӣ 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
3684 40.0 17245 185,2 2975 31,6 17699 186,2 

ВМКБ 175 76,8 1064 464,8 193 83,9 1100 475,3 

вилояти 

Хатлон 
1353 40,9 4274 127,6 910 26,9 4385 128,0 

вилояти 

Суғд 
1072 40,4 7495 276,8 1017 37,3 7529 273,5 

ш. Душанбе 210 24,6 1218 141,1 210 24,1 1202 136,5 

НТҶ 874 40,8 3194 147,5 645 29,4 3483 157,2 

Сарчашма: Ҳифзи муҳити зист дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (маҷмуаи оморӣ). ‟ 

Душанбе; Агентии омори наздиПрезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. ‟ С. 44. 

 

Ҳамин тариқ, рушди устувори минтақа бояд муқаррароти зеринро дар 

бар гирад: 

- нигаҳдории ризоияти иҷтимоӣ, байни миллатҳо ва конфессияҳо; 

- ҳамкорӣ бо ғояҳои лоиҳаҳои давлатӣ, барномаҳои минтақавӣ, сиѐсати 

кишвар; 

- марҳила ба марҳила ҳалли ҳадафҳо ва вазифаҳои гузошташуда; 

- такмил ва рушди муносибатҳои байниминтақавӣ; 

- мутаносибан инкишоф додани сохторҳои ҳудудии зерминтақавӣ; 

- тадбирҳое, ки ба беҳтар намудани сифати зиндагии аҳолӣ нигаронида 

шудаанд. 

Хусусиятҳои таъсири рушди экологӣ ба сиѐсати сохтории вилояти 

Суғдро қайд кардан зарур аст: 

1. Дар соҳаи тараққиѐти саноат: 
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- таҳияи тадбирҳо оид ба дастгирии соҳаҳои рақобатпазир, ки 

сармоягузории қисми зиѐди арзиши изофаро дар минтақа ба иқтисодиѐти он 

таъмин намуда, ба баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва ҳалли масъалаҳои 

иҷтимоӣ таъсири мусбӣ мерасонад; 

- инкишофи намудҳои асосии саноатии фаъолияти хоҷагидорӣ (саноати 

сабук ва хӯрокворӣ), ки ба ташаккули буҷети самарабахши онҳо нигаронида 

шудааст; 

- пурзӯр намудани диверсификатсияи истеҳсолоти саноатӣ чӣ дар худи 

минтақа ва аз ҷумла баъзе намудҳои фаъолияти хоҷагидорӣ; 

- рушди инфрасохтор барои дастгирии саноат дар минтақа;  

- таъсис ва рушди соҳибкории хурд дар соҳаи дорои хусусияти 

инноватсионӣ. 

Рушди иқтисодии вилояти Суғд бояд на дар заминаи технологияҳои 

захираталаб ва энергетикӣ, балки аз ҳисоби ҷалби бахши соҳибкорӣ ба 

равандҳои навсозӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои каммасраф ва аз ҷиҳати 

экологӣ тоза сурат гирад. Модернизатсияи истеҳсолот ҳам бо самараи 

иқтисодӣ ва ҳам бо кам кардани партовҳои зарарнок, тараққиѐти бепартов 

фоидаи дучанд медиҳад. Таҷрибаи чунин навсозӣ дар кишварҳои пешрафтаи 

ҷаҳон на танҳо беҳтар шудани нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, балки ба таври 

назаррас беҳтар шудани сифати зиндагии мардумро нишон медиҳад. 

2. Дар соҳаи тараққиѐти хоҷагии қишлоқи вилоят; 

- дар хоҷагии қишлоқ истифода бурдани комѐбиҳои навтарини илм, 

истифодаи шаклу усулҳои ҳозиразамони хоҷагидорӣ, таъмини самарабахшии 

расмиѐти муфлисшавӣ, азнавсохторбандии қарз, ки ба баланд шудани 

самараи истеҳсолот, ташкили кооператсия дар асоси ҳамгироии агросаноатӣ 

ѐрӣ мерасонад; 

- татбиқи тадбирҳои назорат дар соҳаи муомилоти замин; 

- ташкили механизми танзим, аз ҷумла таносуби нархҳои маҳсулоти 

кишоварзӣ ва саноат; 
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- муҳайѐ кардани шароит барои баробарии ҳуқуқӣ ва иқтисодии ҳамаи 

шаклҳои хоҷагидорӣ, инчунин нигоҳ доштан ва устувор гардондани 

иқтидорҳои истеҳсолӣ; 

- аз ҳисоби аз нав барқарор намудани алоқаҳои гуногун ва дигар 

кардани самти худии корхонаҳои таъмирӣ, ки истеҳсоли таҷҳизоти нави 

ҳозиразамонро таъмин мекунанд, аз нав мусаллаҳшавии техникии корхонаҳо; 

- баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузории корхонаҳо ва минтақа, 

ки ба кӯмаки мақомоти ҳокимияти вилоятӣ асос ѐфта, нақши онҳо меафзояд; 

- мусоидат дар рушди инфрасохтори бозор, мониторинги вазъи 

иқтисодии бозори озуқаворӣ, таҳлил ва пешбинӣ; 

- муҳайѐ кардани шароите, ки дараҷаи даромади коргарони дар 

корхонаҳои ҳамаи шаклҳои моликият кор мекунанд, то ба дараҷаи миѐнаи 

минтақавии коркунони соҳаи истеҳсолоти моддӣ зиѐд карда шавад. 

Ба амал баровардани маҷмуи тадбирҳо оид ба пурзӯр намудани назорат 

аз болои дараҷаи ифлосшавии ҳаво аз воситаи нақлиѐт самти афзалиятнок 

дониста шавад. 

Дараҷаи сарбории техногении нақлиѐти автомобилиро ба муҳити зист 

бо роҳи зерин паст кардан мумкин аст: 

- такмили заминаи меъѐрии ҳуқуқии ҳифзи муҳити зист, самаранокии 

энергия ва истифодаи сӯзишвории алтернативии нақлиѐти автомобилӣ; 

- ҷорӣ намудани технологияҳои муосири нақлиѐти автомобилии 

бехатар, аз ҷиҳати экологӣ тоза ва энергияи каммасраф; 

- бо назардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ таъмин намудани воситаҳои назорати 

риояи талаботи муқарраршуда ва заминаи техникии фаъолияти системаи 

самараноки танзими давлатӣ; 

- пурзӯр намудани назорати давлатӣ ба сифати сӯзишворӣ ва равғанҳои 

молиданӣ, ки барои истифодабарии воситаҳои нақлиѐт истифода мешаванд; 

- кам кардани меҳнатғунҷоиши хизматрасониҳо, таъмини истифодаи 

самараноки захираҳои сӯзишворию энергетикӣ, оптимизатсияи сохтори 

истеъмоли энергия ва зиѐд намудани ҳиссаи сӯзишвории ғайрианъанавии он; 
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- беҳтар намудани ҳолати техникии роҳҳо. 

Яке аз шартҳои асосии гузаштан ба рушди устувор истеъмоли 

мутавозин мебошад. Хусусиятҳои асосии модели мутавозини истеъмол 

инҳоянд: 

- аз рӯйи хусусияти истеҳсолот - ин маҳсулоти маҳаллӣ мебошад, ки ба 

равиши биоминтақа асос ѐфтааст; 

‟ аз рӯйи муҳлати истифода † инҳо молҳои дарозмуддат бо истифодаи 

такрори ва ихтиѐрдории минбаъдаи онҳо мебошанд; 

- аз ҷиҳати сифат - ин моли аълосифат; 

- аз рӯйи мафкураи истеъмол - ин идеологияи инсондӯстӣ ва ғамхорӣ 

нисбат ба муҳити зист аст; 

- дар бораи тақсимоти молҳои истеъмолӣ - ҷорӣ намудани принсипи 

баробарҳуқуқии наслҳо, ки нобаробарии ночизи иҷтимоиро дар назар дорад. 

Сарфаи захираҳо муносибати комплексӣ, якҷоягии органикии самтҳои 

технологӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиро барои интенсификатсияи истифодаи 

захираҳо дар назар дорад. Ин як қисми таркибии консепсияи умумии «сабз 

гардондани иқтисодиѐт ва истеҳсолот» мебошад. 

Бо мақсади баланд бардоштани рақобатпазирии минтақа, фароҳам 

овардани шароит барои рушди мутаносиби ҳудудҳо, беҳтар намудани сифати 

хизматрасониҳои маъмурӣ, иҷтимоӣ ва ғайра дар вилоят Барномаи рушди 

иқтисодӣ ва иҷтимоии вилояти Суғд амалӣ карда шуд, ки таҳия ва истифода 

бурда мешавад. 

Барнома ҳадафҳои зерини экологиро дар бар мегирад: 

- таъмини татбиқи сиѐсати давлатӣ дар соҳаи ҳифзи гуногунии биологӣ 

ва ландшафтҳо, ташаккули шабакаи экологӣ; 

- паст кардани сатҳи ифлосшавӣ ва беҳтар намудани вазъи экологии 

объектҳои об, ҳавои атмосферии минтақа; 

- баланд бардоштани самаранокии назорати давлатӣ дар соҳаи ҳифзи 

муҳити зист.  
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Кори ободонии инфрасохтори вилоятро давом додан лозим аст. Аммо, 

дар доираи номутаносибии дар боло зикршуда ин рушд бояд ба афзалиятҳои 

иқтисодию иҷтимоӣ мувофиқ бошад: рушди деҳот, афзоиши ҳиссаи 

корхонаҳои хурду инноватсионӣ, навсозӣ ва баланд бардоштани 

самаранокии энергетикии иқтисодиѐт тавассути ҷорӣ намудани 

технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза. 

Ба мақсад мувофиқ аст, ки як қатор тадбирҳо барои дастгирии 

афзалиятноки хоҷагиҳои хурду миѐна бо ҷалби технологияҳои 

инноватсионии истифодаи оқилонаи замин дар ин соҳа равона карда шаванд. 

Корхонаҳои хурду миѐнае, ки дар соҳаи кишоварзӣ фаъолият мекунанд ва 

технологияҳои инноватсионии кишоварзиро таҳия мекунанд (аз ҷиҳати 

экологӣ тоза, аз ҷиҳати энергетикӣ каммасраф) бояд аз ҷониби мақомоти 

давлатии минтақавӣ дастгирии ҳадди аксар гиранд. 

Аз ҷумла, дар назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва 

худидоракунии маҳаллӣ марказҳои махсусгардонидашуда ташкил кардан 

лозим аст, ки онҳо метавонанд дар ҳолати воқеӣ ба саволҳои соҳибкорон 

посух диҳанд, ба онҳо дар таҳияи ҳуҷҷатҳо ва дарѐфти шаклҳои беҳтарини 

дастгирии як корхона кӯмак расонанд. Пеш аз ҷалби сармоя ба иқтисодиѐти 

вилоят, ҳалли масъалаи зерин зарур аст: 

- тавсеаи нақши мақомоти давлатии вилоят дар ташкили фаъолияти 

сармоягузорӣ; 

- фаъол гардонидани фаъолияти сармоягузорию инноватсионии 

корхонаҳо; 

- сармоягузории захираҳои молиявӣ ба истеҳсолот; 

- ба сармоягузорӣ табдил додани пасандозҳои хонавода; 

- фароҳам овардани шароити мусоид барои баланд бардоштани 

ҷолибияти сармоягузорӣ ҳам барои сармоягузорони дохилӣ ва ҳам хориҷӣ. 

Тавсеаи истифодаи манбаъҳои ғайрианъанавӣ ва барқароршавандаи 

энергия, аз қабили энергияи шамол ва офтоб барои гармидиҳӣ ва таъмини 

оби гарм ва истеҳсоли неруи барқ, сӯзишвории биологӣ ба коҳиш додани 
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сарбории антропогенӣ ба муҳити зист, инчунин нигоҳ доштани комплексҳои 

захираҳои табиӣ мусоидат мекунад.  

Хусусияти асосии манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар он аст, ки 

онҳо дар давоми истифодаашон тамом намешаванд, баръакси сӯзишвории 

минералӣ, ки барои тавлиди энергия истифода мешаванд. Истифодаи 

энергияи барқароршаванда аз ҷониби одамон технологияҳои истифодаи 

энергияро аз нури офтоб, шамол, мавҷҳои баҳр, ҷараѐнҳои об, равандҳои 

биологӣ ба монанди пӯсиши анаэробӣ,58 истеҳсоли гидрогени биологӣ ва 

манбаъҳои гармии геотермалӣ талаб мекунад. 

Ташаккули стратегияи рушди устувори минтақа бояд бо дарназардошти 

муқаррароти асосии стратегияи молиявие, ки барои давраи миѐнамуҳлат дар 

асоси истифодаи механизмҳои буҷетӣ ва андоз бо мақсади такмили 

қонунгузории андоз, афзоиш ва самаранок истифода бурдани онҳо пешбинӣ 

шудааст, сурат гирад ва  иқтидори андози вилоят дар асоси натиҷаҳои 

афзоиши устувори маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ, аз ҳисоби маблағҳои худи 

буҷети маҷмуи ба аҳолӣ бо маҷмуи наву босифати хизматрасонии буҷетӣ 

таъмин карда шавад. 

Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқи ташкили идоракунии рушди вилояти Суғд 

метавон гуфт, ки дар шароити муосир сиѐсати давлатии минтақавӣ бо 

камбудиҳои зерин хос аст: 

- шарти ҳатмии пастшавии нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию 

иқтисодии минтақа ин имконнопазирии мақомоти марказӣ ва минтақавӣ дар 

баробар кардани номутаносиб ва номутавозунии иҷтимоию иқтисодии 

минтақаҳо мебошад; 

- мавҷуд набудани шароитҳои зарурӣ барои баланд бардоштани 

самаранокии идоракунии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо 

равандҳои мутамаркази ҳокимият ва мутамарказшавии захираҳои молиявии 

назаррас дар сатҳи давлатӣ вобаста аст; 

                                                           
58

 Пӯсиши анаэробӣ – раванди аз пошидани биотермикии моддаи органикии партовҳои маишӣ 

таҳти таъсири микрофлора, бидуни дастрасии ҳаво мебошад (шарҳи муаллиф). 
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- имконнопазирии истифодаи системаи ягонаи илман асосноки 

банақшагирии рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар дар маҷмуъ ва 

минтақаҳои он, инчунин механизмҳои ҳамоҳангсозии рушди стратегии 

вилоятҳо, ноҳияҳои маъмурӣ, шаҳру деҳот, шаҳрак, зеро онҳо дар системаи 

идоракунӣ мавҷуд нестанд; 

- маҳдуд намудани маҷмуи воситаҳои идоракунии рушди минтақаҳо, ки 

дар натиҷа, танҳо трансфертҳои буҷет ва барномаҳои мақсадноки давлатӣ 

истифода мешаванд, ки ин ба суст ҷорӣ намудани воситаҳои замонавӣ дар 

системаи идоракунии давлат ва ғайра вобаста аст. 

Бояд гуфт, ки таъмини рушди устувори минтақа ба такмили сиѐсати 

минтақавии давлатӣ, пурзӯр намудани танзими давлатӣ, такмили шаклу 

усулҳои таъсиррасонӣ ба равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ, ташкили системаи 

идоракунӣ, ки ба воқеияти нав мувофиқ бошад, вобаста аст. 

Ҳангоми таҳияи самтҳои рушди устувори экологӣ, бояд ба самтҳои 

афзалиятноки рушд, ки агломератсияҳои бузурги шаҳрӣ, марказҳои 

нақлиѐтию логистикӣ, минтақаҳои рушди саноат ва кишоварзӣ, минтақаҳои 

рушди кластерҳои ҳудудӣ ва соҳавӣ, минтақаҳои рушди инноватсионӣ ва 

ташкили технологияҳои олӣ, минтақаҳои сайѐҳӣ, рекреатсионӣ, минтақаҳои 

ландшафтҳои фарҳангӣ ва табиӣ таваҷҷуҳ кард, ки ба ташаккули саҳми асосӣ 

дар рушди устувори минтақаҳои кишвар мусоидат мекунанд ва ин хусусияти 

асосии сиѐсати минтақавии давлат мебошад.59 

Таваҷҷуҳ ба ин барои пешгӯии мунтазами самтҳои асосии рушди 

иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои дахлдор зарур аст, ки ба банақшагирии 

минбаъдаи ҷойгиркунии оқилонаи инфрасохтори давлатӣ ва коммуналӣ ва 

тадбирҳои самарабахши танзимкунанда, ки ҷиҳати таъмини фароҳам 

овардани шароити мусоид барои амалӣ намудани инфрасохтори давлатӣ ва 

коммуналӣ пешбинӣ шудаанд, таъсир мерасонад.  

                                                           
59
 Ризоқулов Т.Р. Приоритетные направления обеспечения устойчивости экономического 

развития регионов /Ризокулов Т.Р., Джумаев А.К. // Вестник Таджикского государственного 

университета коммерции. - . № 2 (27). - С. 109-114. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44049212&selid=44049229
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Дар баробари ин ба ташкили системаи стратегии банақшагирӣ, ки 

тамоми сатҳҳои иқтисодиѐт: макро-, мезо- ва микро-сатҳҳоро фаро мегирад, 

ки самараи банақшагирии тараққиѐти системаҳои иҷтимоию иқтисодиро дар 

сатҳҳои гуногун зиѐд мекунад, диққати махсус дода мешавад. 

Дар байни воситаҳои асосии рушди минтақавӣ таъсис додани буҷет ѐ 

фонди рушдро метавон қайд кард, ки маблағҳои он барои ноил шудан ба 

ҳадафҳои ояндадор равона карда мешаванд, ки бо сармоягузориҳо дар соҳаи 

рушди илму техника, технологияҳои иттилоотӣ ва компютерӣ, дар 

тараққиѐти корхонаҳои хурду миѐна, маълумоти умумӣ ва касбӣ бошанд. 

Дар низоми тадбирҳои танзими давлатии рушди устувори минтақа, ки 

татбиқи сиѐсати саноатӣ, ҳавасмандгардонии фаъолияти инноватсионӣ, 

ҷалби сармоя ба инфрасохтор ва соҳаи иҷтимоиро таъмин менамояд, ба 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. 

Аз ин рӯ, рушди институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ аз самтҳои такмили 

идоракунии минтақавӣ бо мақсади баланд бардоштани самаранокии он 

вобаста аст. 

Ҳангоми таҳияи самтҳо ва тадбирҳои мушаххас оид ба таъмини рушди 

устувори иқтисоди минтақа муносибати мунтазаме зарур аст, ки фароҳам 

овардани фазои мусоиди иқтисодию ҳуқуқӣ, такмили инфрасохтори рушди 

системаҳои минтақавӣ, инчунин татбиқи аз неруи инноватсионии ҳудудҳо, ки 

бе кӯмаки давлат ноил шудан мумкин нест. 

Аз ин рӯ, дар рафти кор самтҳои консептуалӣ муайян гардида, маҷмуи 

тадбирҳо дар доираи сиѐсати иқтисодии минтақавӣ оид ба баланд 

бардоштани фаъолияти инноватсионии минтақаҳо, ки ба таъмини рушди 

устувори иқтисодиѐти онҳо нигаронида шудаанд, пешниҳод карда шуданд 

(ҷадвали 4.3.2). 
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Ҷадвали 4.3.2. - Маҷмуи тадбирҳое, ки ба таъмини рушди устувори иқтисоди 

вилояти Суғд нигаронида шудаанд 

Самтҳои минтақавӣ 

сиѐсати иқтисодӣ 
Тадбирҳои сиѐсати иқтисодии минтакавӣ 

Самтгирии соҳаи 
истеҳсолоти вилоят 
ба рушди 
инноватсионӣ 

Дар пойгоҳи майдонҳои холишудаи корхонаҳои минтақаҳои 
истеҳсолӣ фирмаҳои хурди инноватсионӣ ташкил карда шавад; 
додани имтиѐзҳои андоз барои хариди таҷҳизоти баланди 
технологӣ; андозбандии имтиѐзноки корхонаҳое, ки дар татбиқи 
лоиҳаҳои афзалиятноки инноватсионии давлатӣ ва минтақавӣ 
иштирок мекунанд. 

Ҷалби манбаъҳои 
маблағгузорӣ барои 
рушди минтақа 

Таъсис ва ҳавасмандгардонии фаъолияти фондҳои венчурӣ; 
ташкили фондҳои сармоягузории мустақими минтақавӣ; таъсиси 
фондҳои хусусию давлатӣ барои маблағгузории марҳилаҳои 
алоҳидаи рушди соҳибкории инноватсионӣ; маблағгузории 
муштараки лоиҳаҳо аз ҷониби минтақаҳои ҶТ, ки дар самтҳои 
афзалиятноки минтақа амалӣ карда мешаванд (сарфаи энергия, 
экология, нанотехнологияҳо ва ғайра); ҳавасмандгардонии 
бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои молиявию кредитӣ 
барои татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ. 

Баланд бардоштани 
самаранокии 
идоракунии минтақа 

баланд бардоштани дараҷаи мувофиқат, самаранокии ҳамкории 
ҳукуматҳои минтақавӣ ва мақомоти давлатӣ дар масъалаҳои 
рушди инноватсионии экологӣ; таҳияи системаи 
нишондиҳандаҳои баҳодиҳии рушди экологӣ минтақа; 
мониторинги самаранокии иҷрои чорабиниҳои барномавӣ 

Беҳтар намудани 
таъминоти ташкилии 
рушди устувори 
иқтисодиѐти минтақа 
дар асоси инноватсия 

Коркард ва қабули ҳуҷҷатҳои консептуалӣ оид ба танзими 
фаъолияти инноватсионӣ (стратегияҳо ва барномаҳои рушди 
инноватсионии минтақавӣ, консепсияи сиѐсати илмию техникии 
вилоят ва ғайра); кам кардани монеаҳои маъмурӣ барои оғоз ва 
рушди соҳибкории хурд, миѐна ва бузурги инноватсионӣ 

Рушди инфрасохтор 
бо назардошти 
кабудизоркунии 
рушди инноватсионӣ 

баланд бардоштани самаранокии фаъолияти инфрасохтори 
инноватсионӣ, ки ба дастгирии рушди экологӣ нигаронида 
шудааст; таъмини татбиқи иқтидори инноватсионии минтақа дар 
заминаи институтҳои рушд; ташаккул додани майдонҳои 
технологӣ 

 

Сарчашма: муаллиф тартиб додааст. 

 

 Чуноне ки аз ҷадвал дида мешавад, татбиқи маҷмуи тадбирҳои 

таҳияшуда на танҳо ба ҳамоҳангсозии оқилонаи унсурҳои механизми 

таъмини рушди устувори иқтисодиѐти минтақа дар асоси татбиқи иқтидори 

инноватсионӣ мусоидат мекунад ва имконият медиҳад, ки муҳити иҷтимоию 

иқтисодии минтақа ба чолишҳои глобалӣ мутобиқ бошад. 

Танҳо бо ҳамин муносибат барои минтақаҳои дорои потенсиали 

гуногуни рушд имкониятҳои баробар фароҳам оварда мешавад, ки дар 
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натиҷа гуногунрангии минтақаҳо на монеа, балки манбаи иловагии рушд, аз 

ҷумла рушди инноватсионии ҳар яки онҳо ва барои кишвар мегардад.  

Ба андешаи мо, ҷанбаҳои экологии таҷдиди сохтори иқтисоди минтақа 

бояд дар робитаи зич бо маҳсулоти табиии амудӣ бо назардошти табдили 

ашѐи хоми табиӣ ва ба даст овардани маҳсулоти ниҳоӣ дар заминаи он ва аз 

нав тақсимоти инсонӣ, моддӣ баррасӣ карда шаванд ва захираҳои молиявӣ 

дар хоҷагии халқ ба нафъи захираҳои  сарфакунандаи саноат ва фаъолияти аз 

ҷиҳати технологӣ мукаммал бошад. 

Муносибатҳои муосири ҳалли мушкилоти экологӣ ба захираҳои табиӣ 

ва дараҷаи истифодаи онҳо асос ѐфтаанд. Тафаккури анъанавии экологӣ ва 

иқтисодиро метавон, бо моделе тавсиф кард, ки дар он захираҳои табиӣ 

ҳамчун воридот истифода мешаванд ва маҳсулоти ниҳоӣ ва навъҳои гуногуни 

ифлосшавӣ ва деформатсияи муҳити зист, партовҳо ҳамчун маҳсулот 

ҳисобида мешаванд. Тибқи мантиқи анъанавӣ, бо набудани маҳсулоти 

истеҳсолшуда, зарурати таъмини бештари захираҳои табиӣ маълум аст, дар 

ҳоле ки чӣ гуна фаъолияти иқтисод дар ин модел бетаваҷҷуҳ боқӣ мемонад.  

Мубориза бар зидди ифлосшавии муҳити зист, партовҳо, таназзули 

захираҳои табиӣ ҳангоми баромадан аз иқтисодиѐт мубориза бар зидди 

оқибатҳои рушди техногении иқтисодӣ мебошад. Барои таъмини ҳалли 

воқеии муаммоҳои экологӣ, ташаккули шакли устувори рушди иқтисодӣ 

модели иқтисодиѐтро аз дарун дидан, самаранокии фаъолияти сохторҳои 

иқтисодиро аз нуқтаи назари экологӣ арзѐбӣ намудан ва ташаккули 

минбаъдаи он зарур аст. Дар баробари ҳамин сохторҳои  иқтисодиро тавре 

ба тартиб андохтан лозим аст, ки истеҳсоли маҳсулот зиѐд карда шавад, яъне 

сабабҳои интенсивии баланди экологии иқтисодиѐтро ошкор намуда, бо онҳо 

мубориза бурдан лозим аст, на ба оқибатҳои он. 

Дар ҷараѐни экологии тараққиѐти иқтисодиѐт, инкишоф додани 

муносибати интенсивӣ ва дар айни замон устуворона истифода бурдани 

табиат ба натиҷаҳои ниҳоӣ диққат додан ба мо муҳим аст. Барои тафаккури 
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экстенсивии анъанавӣ ҳаҷми захираҳои табиии истифодашаванда 

муҳимтарин нишондиҳанда мебошад.  

Ба фикри мо, ин захираҳо танҳо зинаи ибтидоӣ ѐ мобайнии занҷири 

пайвасткунандаи табиат ва маҳсулоти аз тарафи истеъмолкунанда 

гирифташуда мебошанд, ки барои онҳо чизи асосӣ ҳаҷм ва сифати маҳсулоти 

ниҳоӣ мебошад, на балки чӣ қадар захираҳои табиӣ истифода мешаванд. Дар 

ин шароит эҷодиѐти ҷамъиятиро на аз сарватҳои табиӣ ва қобилияти 

истифодабарии онҳо, балки аз истеъмолкунанда то захираҳо танзим кардан 

лозим аст. Татбиқи чунин муносибат ба истифодаи захираҳои табиӣ барои 

ҳар як захираи табиӣ ѐ гуруҳи захираҳо бунѐди амудии маҳсулоти табиии 

худро дар назар дорад, ки омилҳои асосии табиии истеҳсолотро бо маҳсулоти 

ниҳоӣ муттаҳид мекунад. 

Интиқоли ашѐи хоми табиӣ ва маҳсулоти коркарди он дар ин амудҳо бо 

ѐрии як силсилаи маҷмуии фаъолиятҳои марбут ба соҳаҳои гуногуни 

иқтисодиѐт ва соҳаҳои тиҷорат амалӣ карда мешавад, аммо онҳо барои 

истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти ниҳоӣ аз ҷиҳати технологӣ муттаҳид карда 

мешаванд. Ҳалли ҳар як масъалаи занҷири табиии озуқаворӣ ба ҳолати 

потенсиали захираҳои табиии минтақа ногузир таъсир мерасонад. Сохтмони 

ин гуна занҷир имконият медиҳад, ки захираҳои ҳар як зинаи он баҳо дода, 

захираҳои сарватҳои табиие, ки ҳоло оқилона истифода бурда мешаванд, 

ошкор карда шаванд. Агар масъалаҳоро аз нуқтаи назари экологикунонии 

иқтисодиѐт дида бароем, пас зарурати таҳлили ҳамдигарӣ ва пуррагии 

омилҳои истеҳсолот аз нуқтаи назари натиҷаҳои ниҳоӣ, имконияти сарфаи 

захираҳои табиӣ ҳангоми нигоҳ доштан ва зиѐд кардани истеҳсоли ниҳоии 

маҳсулот ба миѐн меояд. Омили табиӣ, меҳнати зинда ва воситаҳои ба таври 

сунъӣ офаридашудаи истеҳсолот омилҳои истеҳсолот мебошанд, ки 

ҳамдигарро пурра мекунанд ва истеҳсоли маҳсулот иштироки ҳатмии ҳамаи 

ин омилҳоро дар раванди истеҳсолот дар дараҷаҳои гуногун дар назар дорад. 

Бо тараққиѐти иқтисодиѐт як омили истеҳсолотро ба ҷойи дигараш 

истифода бурдан мумкин аст, яъне принсипи ивазшавандагии омилҳои 
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истеҳсолот зуҳур меѐбад. Муносибат ба ҳаҷми захираҳои табиии 

истифодашаванда арзиши меҳнат ва воситаҳои истеҳсолот дар коркарди 

ғайритабиӣ, истеҳсолот ва фаъолияти инфрасохтории иқтисодӣ мебошад. 

Тараққиѐти ин соҳаҳои саноат барои пурратар истифода бурдани сарвати 

конкретии табиӣ ѐ маҳсулоти дар асоси он ба даст овардашуда, коркарди 

комплексии онҳо, барҳам додани талафот аз номукаммалии коркард 

имконият медиҳад, ки ин дар ниҳояти кор ба афзудани натиҷаҳои ниҳоӣ 

мусоидат мекунад.  

Ҳамин тариқ, оптимизатсияи таъсири мутақобилаи омилҳои истеҳсолӣ 

метавонад, бори захираҳои табииро коҳиш диҳад. Асоси муайян кардани 

талаботи реалии сарватҳои табиӣ принсипи ба ҳамдигар ивазшаванда будани 

омилҳои истеҳсолот мебошад. Зарур аст, ки захираҳои табиӣ ва маҳсулоте, ки 

дар натиҷаи истифодаи онҳо ҳамчун системаи ягонаи маҳсулоти табиӣ ба 

даст оварда шудаанд, баҳо дода, аз нуқтаи назари натиҷаҳои ниҳоии 

фаъолияти ин система ҳаҷм ва самаранокии истифодаи захираҳои табиӣ 

муайян карда шаванд.  Интенсивии истифодаи потенсиали захираҳои табиии 

минтақаро аз ҳисоби зиѐд кардани сарфи маҳсулоти ниҳоӣ хеле кам кардан 

мумкин аст.  

Қариб дар ҳамаи ноҳияҳои ҷумҳурӣ, ба ғайр аз шахри Душанбе, ВМБК 

то андозае сохтори аграрии хоҷагидорӣ вуҷуд дорад60. Вилояти Суғд бо 

сохтори аграрӣ-саноатии рушди иқтисодӣ фарқ мекунад. Солҳои охир 

«комплекти» иқтисодиѐти вилоят ба вуҷуд омад, пояи аҳром (пирамида) зиѐд 

мешавад, он «паҳн мешавад», ки боиси зиѐд шудани бори табиат мегардад. 

Пойгоҳи вазнини пирамида на танҳо ба вазъи кунунии иқтисодӣ фишор 

меорад, балки ба устувории рушди минтақа таҳдид мекунад. Ин дар афзоиши 

ҳиссаи иқтисодиѐти ибтидоӣ (соҳаҳои табиати истисморкунанда) дар 

истеҳсолот ва маблағузорӣ, дар баробари кам шудани ҳиссаи соҳаҳои 

                                                           
60
 Умаров Х. Аграрный сектор: пути перехода к устойчивому развитию: монография / 

Х.Умаров, Ф.Х. Азизов// Германия, 2019г. – 212 с.   ISBN 978-613945929. 
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пешқадами доништалаб, ки гузаштан ба рушди устувор бештар аз он вобаста 

аст, зоҳир мегардад. 

Кам кардани шиддати экологӣ дар иқтисодиѐт шарти зарурии гузаштан 

ба рушди устувор мебошад. Бо афзоиши истифодаи захираҳои табиӣ ва 

ифлосшавӣ ба воҳиди натиҷаи ниҳоӣ ҳеҷ гуна ҳаракат ба сӯи рушди устувор 

вуҷуд дошта наметавонад. Чизи асосии кам кардани бори табиат, паст 

кардани шиддати табиат дигаргуниҳои технологӣ, васеъ истифода бурдани 

технологияи нави аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад. Зарурати кам кардани 

шиддатнокии табиатро хамчун шарти зарурии гузаштан ба рушди устувор 

таъкид намуда, бояд ба он диққат дод, ки ин камшавӣ барои ин гуна гузариш 

шарти кофӣ нест - зарур аст, ки бисѐр омилҳои иҷтимоӣ, экологӣ, шароит ва 

маҳдудиятҳои иқтисодие, ки баъзеи онҳо бо сабаби муаммоҳои 

тадқиқнашудаи рушди устувор ва сатҳи имрӯзаи илм ҳатто то ҳол тартиб 

дода нашудаанд.  

Хулосаҳо оид ба боби чорум 

Ҳамин тариқ, гузаштан ба рушди устувори экологии минтақа бояд 

азнавтақсимкунии васеъ, интиқоли захираҳоро аз соҳаҳои аввалия (пеш аз 

ҳама, аз кишоварзӣ ва саноати кӯҳӣ) ба бахшҳои дуюмдараҷаи иқтисодиѐт 

(истеҳсолот, сохтмон, нақлиѐт, алоқа) ва баъд ба мактаби олӣ (соҳаҳои асосан 

фаъолияти зеҳнӣ ва хизматрасонӣ) дар назар дошта бошад. Механизмҳои 

бозорӣ метавонанд дар чунин азнавтақсимкунӣ нақши муҳим бозанд. 

Аз ин рӯ, афзалиятҳои асосии рушди минтақавӣ дар марҳалаи кунунӣ 

рафъи буҳрони соҳаи иҷтимоию иқтисодӣ, тезонидани суръати 

барқарорсозии иқтисодиѐт дар асоси фаъолсозии равандҳои инноватсионию 

сармоягузорӣ мебошад, ки дар навбати худ ба баланд бардоштани сатҳи 

рушди минтақавӣ ва байналмилалӣ мусоидат мекунад ба рақобатпазирии 

минтақа; баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии зиндагӣ; таъмини инкишофи 

неруи инсонӣ. 

Мо чунин мешуморем, ки шарти асосии таъмини равандҳои 

такрористеҳсолкунӣ, тақсимот ва истифодаи оқилонаи захираҳо, расидан ба 
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сатҳи қобили қабули амният дар минтақа ташаккули фаъолияти бошууронаи 

ҳам аҳолӣ ва ҳам субъектҳои соҳибкорӣ мебошад. 

Ҳамаи ин зарурати танзими идоракунии стратегии рушди экологию 

иқтисодии минтақа, аз нав дида баромадани ҳам стратегияи миллии рушди 

иҷтимоию иқтисодӣ ва ҳам минтақаҳоро ба миѐн меорад. Қадами аввал бояд 

муайян ва асоснок кардани афзалиятҳои ҳалли муаммоҳои экологӣ минтақа, 

таҳия ва татбиқи заминаи стратегии идоракунии он, асосноккунии механизми 

идоракунии муаммоҳои экологии минтақа бошад. 
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БОБИ 5. ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ ЭКОЛОГИИ ТАЪМИНИ 

РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚА 
 

5.1. Такмили ба нақшагирии минтақавии ҳифзи табиат ва танзими 

сарбории техногенӣ 
 

Сарҳади солҳои 70-уми асри XX марҳилаи гардиши раванди ҳифзи 

табиат ба ҳисоб меравад. Дар ин давра буҳрон дар иқтисоди қариб тамоми 

кишварҳои ҷаҳон ба вуқӯъ омад, ки ба маҷмуи сӯзишворию энергетикӣ, 

махсусан таъсир расонид. Ин буҳрон, дар ниҳоят, ноумедӣ ба инсонро 

нисбати муносибати истеъмолкунанда ба муҳити зист ошкор намуд. Дар он 

вақт, имкони рушди интенсивии иқтисодии саноат бо истифодаи мунтазам 

афзояндаи захираҳои табиӣ аз даст рафта буд.  

Дар баробари ин, мавҷи навбатии пешрафти илмӣ ва техникӣ ба он 

оварда мерасонад, ки тамаддуни башар дорои имкониятҳои хуб барои 

гузариши иқтисоди ҷаҳонӣ бо назардошти талаботи қатъӣ ва баландсифати 

идоракунии муҳити зист мебошад. Маҳз, дар ҳамин лаҳза фаҳмиши 

мундариҷаи табиат ва аҳамияти бузурги он барои инсоният пайдо шуд. 

Баромади алоҳидаи таблиғгарони тозагии табиат алайҳи ширкатҳое, ки дар 

миқѐси калон ифлос мешаванд, бо мурури замон ба як ҳаракати 

умумиҷаҳонии иҷтимоӣ табдил ѐфт, ки онро "сабз" меномиданд.  

Одамон тадриҷан дарк карданд, ки ҳаѐти муқаррарии инсон пеш аз 

ҳама бо нигоҳдории хуби табиат, як навъ тасаллияти экологӣ алоқаманд аст, 

аз ин рӯ мубориза барои тозагии табиат яке аз ҷузъҳои муҳимтарини 

фаъолияти мусбати инсон мебошад. 

Оҳиста-оҳиста дар зери таъсири буҳрон на танҳо дар иқтисодиѐт, балки 

дар дигар соҳаҳои кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон сиѐсати махсус - муҳити зист 

ба ташаккул шурӯъ намуд. Чораҳои ягона ва ғайрисистемавии мубориза 

барои тозагии табиат бо системаи бисѐрҳадафи амалҳо иваз карда шуда, бо 

консепсияи умумӣ, ки тарҳи ҳуқуқӣ, ҳуқуқӣ ва ташкилӣ гирифтаанд, муттаҳид 

карда шудаанд. 

Дар аксари кишварҳои дорои саноати рушдкарда, мушкилоти марбут 
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ба ифлосшавии муҳити зист якбора шиддат ѐфтанд, ки боиси: а) маҳдуд ва 

васеъ кардани заминаи меъѐрию ҳуқуқӣ, инчунин гузоштани хароҷоти 

олудакунанда, махсусан ба корхонаи ифлоскунанда; б) қонунигардонии 

соҳибкории экологӣ ва танзими фаъолияти он, то ин ки он ба яке аз бахшҳои 

даромадноки буҷет табдил ѐбад. Корхонаҳое, ки тозагии экологии 

истеҳсолотро таъмин карда метавонанд, бояд фаъолияти худро бо кафолати 

он, ки онҳо бо ширкатҳои дигар шароити баробар доранд, тавассути 

системаи ҷарима ва хароҷоти иловагӣ барои ҳифзи муҳити зист гузаронанд. 

Чунин системаи муносибатҳо дар масъалаҳои ҳифзи муҳити зист аз 

ҷониби ҷомеаи «сабз» қабул шудааст: онҳо чунин мешуморанд, ки хароҷоти 

асосии молиявӣ барои ҳифзи муҳити зист бояд корхонаҳои саноатӣ пардохт 

карда шаванд, зеро таъсири манфии фаъолияти онҳо ба экологияи кишварҳо 

аѐн аст. 

Ғайр аз ин, ақидае вуҷуд дошт, ки хароҷоти вобаста ба муҳофизат ва 

барқароркунии муҳити зист ҳангоми муайян кардани нархи маҳсулот, бояд 

ба назар гирифта шаванд, ки дар сохтори бозор хароҷоти экологиро дар бар 

гирад ва ба инобат гирад. Чунин қабули равиш ба ҳифзи табиат, махсусан бо 

қабули Қонун дар бораи назорати партовҳо (1970) васеъ ба кор бурда шуд, ки 

корхонаҳоро маҷбур кард, ки партовҳои худро партоянд. Ҳама хароҷоти 

шабеҳи он инчунин масъулияти корхонаҳои ифлоскунанда буданд ва аз 

ҳисоби онҳо пардохт кардаанд (пардохти арзѐбии таъсир ба муҳити зист, 

рушди технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза, иншооти табобат ва ғайра).  

Қобили зикр аст, ки танҳо хароҷоти гузаронидани экспертиза 

метавонад, буҷети лоиҳаҳои иқтисодиро тақрибан 2% афзоиш диҳад. Дар 

натиҷа, аксарияти ширкатҳои ифлоскунанда аз сабаби пардохт накардани 

хароҷоти экологӣ муфлис шуданд. Аз ин рӯ, ин мафҳуми ҳифзи табиат 

ғайриимкон аст. 

Аксарияти кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ тараққикардаи ҷаҳон 

сохтори ташкилии идоракунии раванди ҳифзи табиатро доранд, ки ба таври 

схемавӣ дар шакли умумӣ ба тариқи зайл оварда шудаанд: (ниг. расми 5.1.1) 
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Расми 5.1.1. - Тарҳи умумкардашудаи сохтори ташкилии ҳифзи муҳити атроф дар 

кишварҳои хориҷа 

Сарчашма: таҳияи муаллиф 
 

Аз тасвири овардашудаи расми 5.1.1. бармеояд, ки сохтори ташкили 

ҳифзи табиат дар аксари кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон аз сохторҳои экологӣ 

ва мақомоте, ки дар ширкатҳои саноатӣ таъсис дода шудаанд ва аз ҷониби 

давлат идора карда мешаванд, иборат аст. 

Дар асл, ҳам сохторҳои хусусӣ ва ҳам экологии давлат як вазифаҳоро 

иҷро мекунанд, ки таҳия ва татбиқи барномаҳои танзими истифодаи 

захираҳои табииро дар бар мегирад; мониторинг ва пешгирии оқибатҳои 

таъсири корхонаҳо ба муҳити зист; ташкили корҳои илмию таҳқиқотӣ 

(ТКИТ); мусоидат дар раванди таълими мутахассисони дахлдор; саривақт 

пешниҳод кардани маълумоти зарурӣ ва ҳамкорӣ бо намояндагони ширкатҳо 

ва дигар кишварҳо ва масъалаҳои марбут ба масъалаҳои муҳити зист ва 

ғайра. 

Қадами навбатӣ дар рушди муносибатҳои экологӣ таҳия ва татбиқи 

барномаҳои экологӣ барои ҳама, ҳатто шаҳракҳои хурд мебошад. Ин 

барномаҳо ба маҷмуи чораҳо оид ба такмили назорат аз рӯйи меъѐрҳои 

муқарраршудаи ҳифзи муҳити зист асос ѐфтаанд, ки ин стандартҳоро вобаста 

ба шароити маҳаллӣ, инчунин фароҳам овардани шароити мусоид барои 

- таҳия ва амалигардонии барномаҳои комплексии мақсаднок барои танзими истифодабарии табиат; 

- огоҳигардонии оқибатҳои экологии фаъолияти хоҷагидорӣ;  

- ташкили КИТ ва конструксионӣ; 

- мусоидат дар омода намудани мутахассисон; 

- таъминоти ахборотӣ;  

- ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист; 

ИДОРАКУНӢ ОИД БА МУҲИТИ АТРОФ 

Мақомотҳои давлатӣ дар 

соҳаи ҳифзи табиат 
Сохторҳои ҳифзи табиат дар 

ширкатҳои саноатӣ 
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рушди соҳибкорӣ муайян мекунанд. Барномаҳои экологӣ номгӯи ҳадафҳои 

ҷории экологиро дарбар мегиранд, ки рушди иҷтимоию иқтисодии ин 

минтақаро барои оянда дар назар мегиранд. 

Дар байни соҳибкорон доир ба аҳамияти ҳифзи табиат ва дар бораи 

ҳама гуна навъи тиҷорат ҳифзи муҳити зист бояд афзалияти баландтар пайдо 

карда шавад. Соли 1987, гузориши Комиссияи Ҷаҳонии Муҳити Зист 

(Комиссияи Ҳар Гарлем Брундланд), Ояндаи умумии мо, ки дар он аҳамият 

ва зарурати ҳифзи табиат дар ҷараѐни ҳаракати инсон ба сӯи рушди устувор 

таъкид шудааст. Бо мақсади кӯмак ба тиҷорат дар таҳияи сиѐсати экологӣ 

дар оянда, Палатаи Байналмилалии Савдо (Ҳейг) гуруҳи кории 

соҳибкоронро таъсис дод, ки онҳо соли 1990 ҳуҷҷатеро бо номи "Хартияи 

соҳибкорӣ барои рушди устувор" таҳия карданд». Хартия 16 принсипи 

асосиро дар бар мегирад, ки дар ҳалли масъалаҳои экологӣ бояд байни 

соҳибкорон ва муҳити зист барқарор карда шаванд. 

Раванди рушди устувор бояд тавре ба роҳ монда шавад, ки ниѐзҳои ин 

наслро қонеъ карда, ниѐзҳои наслҳои ояндаро зери хатар нагузошта, 

ҳамзамон фароҳам овардани шароит барои ҳифзи муассири табиат, ки дар 

баробари дигар вазифаҳои ҷомеаи инсонӣ яке аз шартҳои зарурии ноил 

шудан ба нишондиҳандаҳои рушди устувор мебошад.61 

Проблемаҳои муҳимтарини замони муосир аз он иборатанд, ки бозор 

бо дастгирӣ ва истифодаи фишангҳои иқтисодии танзим ва маҳдудиятҳои 

оқилона вазъи табиатро самаранок ҳифз ва сифатан беҳтар истифода бурда 

наметавонанд. 

Нақши асосиро дар раванди гузаронидани чорабиниҳо оид ба ҳифзи 

муҳити атроф, дар алоҳидагӣ васли тоза кардан дар корхонаҳои саноатии 

бахши хусусӣ, ташкилотҳои молиявӣ ‟ қарзӣ, ки имконияти завқи моддӣ 

тавассути системаи қарзҳои имтиѐзӣ, ки маблағи махсус ҷудо мекунанд, 

мебозанд.    Ба корхонаҳои миѐна ва хурд қарзҳои дарозмуҳлат бо муҳлати аз 

                                                           
61
 Умаров Х. Устойчивое развитие аграрного сектора экономики: монография / Х.Умаров, 

Ф.Х. Азизов// Москва, 2018. - 212с.  ISBN 978-57425-0190-9.-2. 
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10 то 20 сол бо фоизи 5 ‟ 7% солона пешниҳод карда мешавад ва то 80% - и 

арзиши дастгоҳро мепӯшонанд.  

Гузашта аз ин, дар Ҷопон имтиѐзҳои андозӣ васеъ истифода бурда 

мешаванд, аз он ҷумла ва дар робита бо муҳлати амортизатсионии дастгоҳ 

барои тоза кардан, ки суръати гардиши бартарафсозии арзиши маблағи 

асосиро тезонида зиѐдшавии даромади соҳибкорро ташкил мекунад.    

Имрӯз, Ҷопон дар соҳаи соҳибкории экологӣ пешсаф аст. Масалан, 

барои нест кардани партовҳои заҳрноки саноатӣ дар ин ҷо табдилдиҳандаи 

плазма фаъолона истифода мешавад, ки партовҳоро ба гази синтетикӣ 

коркард мекунад, ки 90% шиддатнокии энергетикии аналогии табииро дорад 

ва барои тавлиди неруи барқ истифода мешавад. Пас аз сӯзондани партовҳои 

заҳролуд бо табдилдиҳандаи плазма ва истеҳсоли гази синтетикӣ, санги аз 

ҷиҳати экологӣ тоза хосиятҳои ба обсидиан шабеҳ дорад, ки дар корҳои 

роҳсозӣ ва сохтмонӣ истифода мешавад. 

Қонунгузорӣ дар бораи чораҳои махсуси андоз имкони ба таври қонунӣ 

собитшудаи амортизатсияи босуръати таҷҳизоти асосиро дорад, ки барои 

корхона ва соҳибкорон манфиати назаррас мебошанд. Ҳамин тариқ, тибқи 

қонунгузорӣ, соҳибкорони ҷопонӣ ҳамасола 30% арзиши таҷҳизоти 

табобатиро дар 3 сол тарҳ мекунанд (дар Олмон имкон дорад, ки 50% арзиши 

таҷҳизоти табобатро дар тӯли панҷ соли аввал аз ҳисоб бароварда шавад ва 

дар ИМА ин фоидаҳоро ташкил медиҳад. 100% хароҷот барои ҳамин давраи 

вақт). Инчунин бояд қайд кард, ки баъзе намудҳои таҷҳизоти тозакунӣ 

андозҳои маҳаллӣ пардохт намекунанд.  

Пас аз ба даст овардани истиқлолият дар Тоҷикистон ислоҳоти 

иқтисодӣ гузаронида шуд, ки барои гузариш ба муносибатҳои бозаргонӣ 

тарҳрезӣ шуда буд. Дар оғози ислоҳот ақида комил буд, ки танҳо амали 

механизмҳои бозор метавонад ба пешрафти иқтисодии кишвар оварда 

расонад. Ҳаѐт мундариҷаи чунин ғояро тасдиқ накардааст. Вазъи бади 

иқтисодие, ки имруз дар он иқтисоди мо мавҷуд аст, аз он шаҳодат медиҳад, 

ки давлат ба сиѐсати макроиқтисодӣ, ки ба фароҳам овардани шароит барои 
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рушди иқтисодӣ нигаронида шудааст, зарур аст. Гузашта аз ин, вазъияти 

кунунии экологӣ ҳам барои иқтисод ва ҳам аҳолӣ торафт таҳдидкунанда 

мегардад. 

Вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазъияти мураккаби экологӣ, 

дар наздикии вартаи биологӣ қарор дорад. Захираҳои азими табиӣ (маъданӣ, 

замин, захираҳои об), ки миқѐси бебаҳо ба истеҳсолот шомиланд, зуд ба поѐн 

фарсуда шуда истодаанд. Пас аз оғози ислоҳот кор оид ба барқарорсозӣ ва 

ҳифзи онҳо якбора кам карда шуд.  

Ашѐи хоми табиӣ ба пуррагӣ коркард карда мешавад, захираҳо бартарӣ 

доранд - технологияҳои исрофкорона дар саноати кимиѐ ва истихроҷи 

маъдан, миқдори афзояндаи партовҳо ва партовҳои зарарнок муҳити зистро 

ифлос мекунанд ва як қатор минтақаҳоро ба минтақаи мурдагон табдил 

медиҳанд, ки воқеан барои зист қобили кор нестанд62. Технологияҳои кӯҳнаи 

истеҳсол потенсиалро барои офатҳои табиӣ ва ҳатто хатари олудагии 

радиоактивиро аз масоҳати афзоянда дар баъзе минтақаҳо, ки дар он ҷо 

анборҳои моддаҳои радиоактивӣ мавҷуданд, зиѐд мекунанд.  

Такмил додани механизми иқтисодии идоракунии муҳити зист Р.А. 

Перелет иҷрои чорабиниҳои зеринро пешниҳод мекунад:  

а) муқаррар намудани квотаҳо барои нест кардани намудҳои биологӣ, 

арзиши пулии замин, ҷангал ва обанборҳо бо назардошти намудҳои нодир ва 

зарари онҳо;  

б) ҷорӣ намудани таҳримҳо - манъи озодкунӣ, ҷаримаҳо;  

в) тавсеаи мубориза бар зидди браконьерӣ; 

г) аз ҷониби ҳукумати маҳаллӣ забт кардани заминҳои аз ҷиҳати 

экологӣ муҳим; 

д) ҷорӣ намудани ҳавасмандгардонӣ - литсензияҳои арзон барои 

муомилоти намудҳои зуд-зуд, подош барои фонди табиӣ, маъмурияти 

маҳаллӣ;  

                                                           
62
 Хоналиев М.С. История зарождения и формирования очагов промышленности 

современной Согдийской области Таджикистана / Хоналиев Н., Ашурова Г.А. // Экономика 

Таджикистана. - 2020. - № 2. - С. 56-68. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44489441&selid=44489449
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е) маҳдудкунии ҳуқуқи хусусии моликият (истифодаи) намудҳои 

арзишманд ва нодир;  

ж) кам кардани андоз аз даромад (маҳаллӣ) бо назардошти саҳм дар 

чораҳо оид ба нигоҳ доштани намудҳои нодири олами набототу ҳайвонот;  

з) муқаррар кардани аломатҳо ва мукофотҳо барои шикорчиѐни шикор 

бидуни вайрон кардани қоидаҳои шикор ("нишони экологӣ");  

и) шартномаҳо бо соҳибони ҳудудҳои дорои намудҳои арзишманд ва 

нодир дар бораи муҳофизати онҳо ва қисман имкон додани ҷуброни 

маблағҳои сарфшуда;  

к) ба ивази дигарон иваз кардани баъзе заминҳо (бо намудҳои нодир);  

л) иҷозати мақомот оид ба гирифтан ва фурӯхтани намунаҳои инфиродӣ 

(бемор, заиф ва ғайра) бо истифодаи даромад барои ҳифзи намудҳои нодир;  

м) кӯчонидани иншоот ва шоҳроҳҳо;  

н) муқаррар кардани пардохтҳои ҷубронпулии табиат ба соҳибони 

онҳо;  

о) баҳисобгирии намудҳои арзишманд ва нодир дар суғурта;  

п) болоравии нарх барои маводи кимиѐвии кишоварзӣ;  

р) квотаҳо барои истифодаи пестисидҳо»63 

Воситаи аз ҳама самарабахши танзими нархҳо системаи пардохтҳои 

идоракунии муҳити зист, ки пардохтҳоро барои захираҳои табиӣ, партовҳои 

ифлоскунанда, ихроҷи партовҳо, инчунин ҷаримаҳо ва ҷуброни зарар 

мебошад. Чунин система бояд фаъолияти иқтисодии экологии корхонаҳоро 

ҳавасманд гардонад, ташаккули сарчашмаҳои мутамаркази маблағгузорӣ, 

ҳифз ва такрористеҳсоли захираҳои табииро таъмин намояд, омили табииро 

дар таркиби хароҷот ва натиҷаҳо, дар даромаду хароҷоти корхонаҳо ва 

минтақаҳо ба назар гирад, ба азхудкунии даромади дифференсиалии 

пайдоиши иҷора, ҷуброни зарар ба соҳиби захираҳои табиӣ  ҳангоми аз соҳаи 

истифодаи анъанавӣ баромадан, ҳадди ақал ѐ қисман ҷуброн кардани зарар 

ба гирандагон аз ифлосшавӣ ва тамомшавии муҳити зист ва ғайра мусоидат 

                                                           
63 Перелет Р. А. Экономика биоразнообразия. http://www.library.vstu.edu.ru/ellib/Biol/textbio3.html 
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кунад. 

Ҳангоми истифодаи чунин восита ҳисоб карда шуд, ки зарари иқтисодӣ 

ба муҳити зист ба пардохтҳои идоракунии муҳити зист баробар аст. Асоси ин 

асбоб муқаррар намудани стандартҳои базавӣ барои консентратсияи ҳадди 

ҷоизи олудакунанда ва меъѐрҳои пардохт барои партофтан ва партофтани ин 

моддаҳо ба муҳити атроф. Андозаи пардохт барои меъѐри муқарраршуда 

нисбат ба зиѐдатӣ якчанд маротиба камтар муқаррар карда шудааст ва 

пардохт барои аз меъѐр зиѐдтар дар шакли ҷарима ситонида мешавад. Ғайр 

аз он, ҷаримаҳо аз ҷониби истеҳсолкунандагон пардохт карда шуданд, яъне 

принсипи "ифлоскунанда пардохт менамояд" татбиқ карда шуд. 

Робитаи пешбар дар системаи пардохти муҳити зист бояд пардохт 

барои захираҳои табиӣ бошад, яъне ҷуброни пулӣ аз ҷониби 

истифодабарандаи табиат барои хароҷоти ҷамъиятӣ оид ба ҷустуҷӯ, ҳифз, 

барқароркунии захираҳои табиии истифодашуда, инчунин хароҷоте, ки 

ширкат дар оянда барои ҷуброн ѐ ба таври мувофиқ иваз кардани манбаъ 

истифода мешавад. Дар вилояти Суғд масъалаи ҷуброни пулӣ барои зарари 

ба муҳити зист расонидашуда мушкил ва душвор мебошад, зеро он ба 

проблемаи пардохтнопазирии субъектҳои хоҷагидорӣ ва аҳолӣ дучор меояд. 

Ин тартиби қонуние мебошад, ки ҳалли он дар ояндаи наздик имконнопазир 

аст. 

Агар пардохтҳо барои захираҳои табиӣ ҳадди ақал қисман дар иқтисоди 

мутамарказ истифода мешуданд, пас пардохтҳо барои ифлос кардани муҳити 

зист нишонаи тағйирѐбии бозор дар идоракунии табиат мебошанд. Тамоми 

усулҳои муқаррар кардани пардохт бо ду равиши консептуалӣ, ки дар ин кор 

баррасӣ шудаанд, мувофиқ аст - "гарон" ва "номувофиқ". Равиши "зиѐновар" 

ба назардошти оқибатҳои иқтисодии ифлосшавии муҳити зист асос ѐфта, ба 

татбиқи принсипи ҷуброни зарар, ки ба талаботи муносибатҳои 

ташаккулѐбандаи бозорӣ мувофиқат мекунад, имконпазир аст, аммо 

пардохтпазирии воқеии корхонаҳои ифлоскунанда ба назар гирифта 

намешавад.  
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Вобаста ба ин, санадҳои расмии меъѐрӣ ва методологӣ, ки дар охири 

солҳои 80-уми асри гузашта таҳия шудаанд, ба муносибати гаронбаҳо дар 

муайян кардани стандартҳои пардохт асос ѐфтаанд, ки дар асоси хароҷоти 

барои таъмини сифати зарурии муҳити зист ҳисобшуда муайян карда 

мешаванд. 

Таҳлили ташаккул ва рушди системаи муосири идоракунии экологӣ 

нишон медиҳад, ки ин механизм тағйирот ворид кардааст. Дар ибтидо, 

пешбинӣ шуда буд, ки пардохтҳо барои ифлоскунии меъѐрӣ ва аз ҳад зиѐд аз 

фоидаи ширкат хориҷ карда шаванд, ба тавре ки ҷубронҳо ба арзиши аслии 

маҳсулот ворид карда шаванд. Аммо, амалияи минбаъда имкон дод, ки 

тақсим кардани пардохтҳо барои ифлосшавӣ ба пардохтҳо дар доираи 

муқарраршуда, ки ба арзиши аслии маҳсулот дохил карда шудаанд ва 

пардохтҳо барои ифлосшавии зиѐдатӣ, ки аз фоида гирифта мешаванд. 

Чунин фарқият одилона ва аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснок ба назар 

мерасад, зеро партовҳои меъѐрии ифлос бо технологияҳои мавҷуда таъмин 

карда мешаванд ва метавонанд ҳадафмандона ҳисобида шаванд ва хароҷоти 

ҷуброни чунин ифлосшавӣ иҷтимоӣ мебошанд, аз ин рӯ арзиши истеҳсолот 

бояд манбаи онҳо бошад. Сабабҳои ифлосшавии зиѐдатӣ субъективӣ 

мебошанд (вайронкунии стандартҳои технологӣ, ҳолатҳои фавқулодда ва 

ғайра), ба онҳо роҳ надодан муҳим аст. 

Тавре ки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, пардохтҳои ҷорӣ ба сифати 

як андоза аз ифлос кардани муҳити зист арзѐбии объективии иқтисодии 

зарари экологӣ буда, вазифаи ҳавасмандгардонии корхонаҳои 

ифлоскунандаи ҷорӣ кардани технологияҳои экологӣ ва ба ин васила коҳиш 

додани фишори антропогенӣ ба муҳити зистро иҷро мекунанд. 

Дар тӯли бист соли охири асри XX афзоиши корхонаҳои ифлоскунанда, 

набудани қобилияти технологӣ барои ноил шудан ба стандартҳои сатҳи КҲИ 

ва хоҳиши баландтар кардани сифати муҳити зист ҷомеаро маҷбур сохт, ки 

стандартҳоро пурзӯр кунанд, ки ин дар навбати худ боиси афзоиши 

пардохтҳо аз ифлосшавӣ гардид. Ин стандартҳо то ба имрӯз дар амал татбиқ 



258 

карда мешаванд, гарчанде ки онҳо ба таври назаррас тағйир ѐфтаанд. 

Ҷанбаи муҳими танзими иқтисодии соҳаи муҳити зист ташкили 

салоҳиятдори маблағгузорӣ ва қарздиҳӣ ба ҳифзи муҳити зист мебошад. Дар 

шароити буҳрони иқтисодӣ, имкониятҳои маблағгузории буҷет хеле 

маҳдуданд ва вазифаи давлат таъмини механизми самарабахши 

маблағгузории ҳифзи муҳити зист аз ҳисоби корхонаҳои ифлоскунанда 

мебошад. Татбиқи ин механизм имкон медиҳад, ки маблағҳои ғайрибуҷетӣ 

барои ҳифзи муҳити зист аз ҳисоби пардохтҳо барои ифлос кардани муҳити 

зист, ҷуброни зарар, ҷаримаҳо барои вайрон кардани қонунҳои экологӣ ва 

ғайра ташкил карда шаванд. 

Фондҳои ғайрибуҷетии экологӣ манбаи хеле умедбахши маблағгузорӣ 

дар соҳаи ҳифзи муҳити зист буда, ҳадди ақали зарурии кафолат дода 

шудааст ва барои эҳтиѐҷоти дигар истифода намешавад. Муттаҳидсозии 

фондҳои маблағҳо бо буҷаҳои сатҳҳои дахлдор, ки мувофиқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, ба бадшавии назарраси таъминоти 

моддии соҳаи ҳифзи муҳити зист оварда мерасонад.  

Дар заминаи муносибатҳои бозорӣ, фондҳои экологӣ тадриҷан 

метавонанд, ба амал оянд субъектҳои асосии танзими молиявию қарзии 

идоракунии муҳити зист, ки функсияҳои системаи молиявӣ ва бонкиро дар 

бар мегиранд (ситонидани андозҳо ва пардохтҳои экологӣ, маблағгузории 

фаъолияти муҳити зист, амалиѐти қарзӣ ва ғайра). Бартарии қарздиҳии бонкӣ 

ба чорабиниҳои экологӣ дар муқоиса бо маблағгузории буҷа аз пардохт ва 

пардохти маблағҳои ҷудогона иборат аст, ки ба баланд бардоштани 

самаранокӣ ва кам шудани муҳлати иҷрои онҳо мусоидат мекунад. 

Фондҳои экологӣ одатан табиатан аз нав тақсим карда мешаванд: 

маблағҳо аз ифлоскунандаҳо ба даст меоянд ва барои андешидани чораҳои 

мушаххаси муҳити зист баргардонида мешаванд, ѐ дар маҷмуъ барои беҳтар 

кардани вазъи муҳити зист равона карда мешаванд. Ин имкон медиҳад, ки 

фаъолияти экологиро ҳамоҳанг созем ва онҳоро бо ҳадафҳои умумии сиѐсати 

экологӣ мутобиқ намоем. 
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Фондҳо метавонанд миллӣ, байниминтақавӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ 

бошанд. Се намуди аввал барои барномаҳои миқѐси экологӣ ва чорабиниҳо 

оид ба ҳифзи муҳити зист ташаккул меѐбанд, ки арзиши онҳо аз маблағҳои 

мавҷудаи фондҳои маҳаллӣ зиѐд аст. 

Фондҳои маҳаллии экологӣ аз фондҳои зерин иборатанд: 

- андозҳо барои партовҳо ва пардохтҳои корхонаҳо (барои партовҳо ба 

атмосфера, партовҳо ба иншооти обӣ, партовҳои сахт); 

- андозҳо ва пардохтҳо барои захираҳо; 

- кафолатҳои ҷубронӣ ва истифодаи вомбаргҳо; 

- маблағе, ки барои ҷуброни зараре, ки вайрон кардани қонунҳои 

экологӣ расонидааст, талаб карда мешавад; 

- пардохти корхонаҳо барои партовҳо (пардохт барои иҷозатнома); 

- ҷаримаҳои бо тартиби маъмурӣ ва судӣ ситонидашаванда аз шахсони 

ҳуқуқӣ ва шахсони воқеӣ, ки дар вайронкунии қонунҳои экологӣ гунаҳгоранд. 

Маблағҳои фондҳои калони экологӣ метавонанд барои маблағгузорӣ 

сарф карда шаванд: 

- лоиҳаҳои калони экологӣ дар корхонаҳо, вақте ки аз ҳисоби худ 

татбиқ кардани онҳо ғайриимкон аст; 

- сохтмон, азнавтаҷҳизонии техникӣ, барқарорсозӣ ва таъмири иншооти 

экологии дар қаламрави дахлдор амалкунанда; 

- таҳқиқот, таҳия ва сохтани намудҳои нави таҷҳизот ва технологияҳои 

экологӣ; 

- чорабиниҳо оид ба пешгирӣ ва ҷуброни оқибатҳои манфии иҷтимоӣ ва 

иқтисодии вайронкунии қонунҳои экологӣ дар ин ҳудуд (кабудизоркунӣ, 

назорати садо ва ғайра); 

- корҳо оид ба арзѐбии таъсир ба муҳити зист ва ташхиси лоиҳаҳои 

иқтисодие, ки ба минтақаҳои алоҳидаи минтақа таъин шудаанд; 

- таъсиси корхонаҳои махсусгардонидашудаи коркарди партовҳои 

истеҳсолӣ дар қаламрави муайян, қисман ѐ пурра баргардонидани қарзҳои 

бонкӣ ба корхонаҳо барои чорабиниҳои азими экологии онҳо (сохтмони 



260 

иншооти табобат, ҷорӣ намудани технологияҳои бепул ва ғайра), ба шарте ки 

ин корҳо сари вақт, босифат ва иҷрошаванда бошанд. 

Ҳиссаи муайяни тарҳҳои маблағҳои маҳаллӣ ҳифз карда шуда, фонди 

суғуртавиро ташкил медиҳад, ки маблағҳои он барои рафъи оқибатҳои 

манфии равандҳо ва зуҳуроти табиӣ ва ҳодисаҳои ғайричашмдошт, инчунин 

садамаҳое, ки ба муҳити зист зарар мерасонанд, истифода мешаванд. 

Вобаста ба маблағгузории ҳифзи муҳити зист (соҳаи муҳити зист), мо 

чунин мешуморем, ки сарфаҷӯии маблағ барои ҳифзи муҳити зист ба 

субъектҳои бозор (давлат, ширкатҳо ва хонаводаҳо) бартариҳои ғайриқонунӣ 

дар рушди иқтисодӣ медиҳад ва бадшавии сифати муҳити зист имкон 

медиҳад, ки субъектҳои дигар дар иқтисоди бозорӣ ба муҳити зист таъсир 

мерасонанд ва ин аксар вақт ба фаъолияти истеҳсолии онҳо зарар мерасонад. 

Вобаста ба ин, дар назди мақомоти дахлдор вазифаҳои таҳлили 

саривақтии бархӯрди манфиатҳои истифодабарандагони мухталифи табиӣ, 

омӯхтан ва пешгӯӣ кардани оқибатҳои имконпазири роҳҳои алтернативӣ 

барои фароҳам овардани шароити баробари корӣ гузошта мешаванд. 

Илова ба воситаҳои молиявӣ ва қарзии дар боло овардашуда, инчунин 

хароҷоти ғайримустақим мавҷуданд, ки аз ҳисоби маблағҳои экологӣ 

пӯшонида намешаванд, масалан пардохтҳои экологӣ. 

Ба ақидаи мо, он намуди фишангҳои иқтисодӣ (пардохтҳо), ки бевосита 

барои тағйири муносибати байни молик ва молик (давлат) -и захираҳо даъват 

карда мешаванд, дар шакли зерин пешниҳод карда мешаванд: 

1. Пардохт барои идоракунии муҳити зист: 

1.1. Пардохт барои ҳуқуқи истифода; 

1.2. Пардохти дубора. 

2. Пардохт барои ифлосшавӣ: 

2.1. Ҳаққи муқаррарии ифлосшавӣ; 

2.2. Маблағи аз ҳад зиѐд ифлосшуда. 

3. Пардохт барои вайронкуниҳои экологӣ: 

3.1 Ҷаримаҳо; 
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3.2. Ҷаримаҳо. 

4. Пардохти ҷуброни зарар: 

4.1 Ҷуброн барои нобуд кардани захираҳо; 

4.2. Ҷуброни зарари манбаъ. 

Шаклҳои рӯйхатшударо нисбатан худсарона ба намудҳое тақсим 

кардан мумкин аст, ки: 

- вазифаҳои софи молиявӣ; 

- функсияҳои танзимкунанда; 

- функсияҳои омехта ва молиявӣ. 

Вазифаҳои фискалӣ барои ҳуқуқи истифодаи он пардохт карда 

мешаванд ва вазифаҳои соф танзимкунанда барои такрористеҳсолкунӣ 

пардохта мешаванд. Намудҳои боқимондаи пардохтҳо вазифаи омехтаи 

фискалӣ ва танзимкунандаро бо бартарии афзалиятнок дар ҳолатҳои 

гуногуни унсурҳои муайян иҷро мекунанд.64  

Ҳаҷми ифлосшавӣ ба андозае, ки дар аввал ба он дода шуда буд, амал 

намекунад. Вобаста ба стандартҳои ба ном «муваққатан мувофиқашуда», 

ҳаҷми пардохтҳо барои ин навъи пардохт метавонад мувофиқа карда шавад, 

кам карда шавад ѐ пурра бекор карда шавад, аз ин рӯ самаранокии он назар 

ба имконпазир ва пешбинишуда хеле паст аст. 

Боҷҳо барои қонуншиканиҳои экологӣ дар шакли ҷаримаҳо ва даъвоҳо, 

ҳам функсияҳои огоҳкунӣ, пешгӯи ва ҳам функсияи ҷазои иқтисодиро барои 

қонуншиканиҳои қаблан содиршуда доранд. 

Заифии мақомоти назоратӣ, ҳолати ғайриқаноатбахши воситаҳои 

мониторинг ва нокомилии мақомоти судӣ ва иҷроия ин фишанги иқтисодиро 

то ҳадди имкон муассир намекунанд. 

Дар шароити иқтисодиѐти кушода яктарафа татбиқ намудани 

пардохтҳои экологӣ дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

рақобатпазирии маҳсулоти моро дар бозори дохилӣ ва ҷаҳонӣ аллакай коҳиш 

                                                           
64
 Обидов Ф.С. Финансово-экономические ресурсы и приоритеты регионального развития 

/ Обидов Ф.С., Давлатмуродов Ш.М. // Вестник Таджикского национального университета. 

Серия социально-экономических и общественных наук. - 2019. - № 2. - С. 8-12. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38195538&selid=38195540
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медиҳад. 

Нуктаи назар кайҳо боз маълум аст, ки ҳама гуна ифлоскуниро 

ғайриқонунӣ эълон мекунад ва чунин мешуморад, ки ифлосшавии муҳити 

зистро манъ кардан мумкин аст. Чунин равиш на танҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ 

асоснок аст, балки содда аст, зеро ҳама гуна фаъолият дар соҳаи идоракунии 

табиат ба ифлосшавӣ оварда мерасонад. 

Ҳамчун як ченаки асосии назорати ифлосшавӣ, кишварҳои 

тараққикардаи капиталистӣ ворид кардани андозҳоро аз 

истифодабарандагони табиат ва ифлоскунандаи муҳити зист, асосан дар 

сатҳи минтақавӣ ва маҳаллӣ пешбинӣ мекунанд.  

Ҳамин тавр, дар Олмон нисбатан вақтҳои охир, системаи андоз барои 

тамоми соҳаҳои ифлоскунанда ҷорӣ карда шуд. Дар Нидерландия чунин 

система 10 сол, дар Фаронса - аз солҳои 60-ум амал мекунад. 

Системаи андоз барои ифлосшавии ҳаво ва об хеле мураккаб аст. Он аз 

муайян кардани пардохт барои як воҳиди ифлоскунӣ барои ҳамаи манбаъҳо 

то дараҷае, ки хоҳиши кам кардани хароҷот ба коҳиши умумии ифлосшавӣ 

барои ноил шудан ба стандартҳо оварда мерасонад, иборат аст. Низоми 

андоз дар муқоиса бо системаи дастовардҳои маъмурии стандарти MPE ѐ 

MPC ду бартарии асосӣ дорад. 

Якум, дар натиҷаи ҳавасмандкуниҳои системаи андоз, вазъе ба миѐн 

меояд, ки назорати ифлосшавӣ ба он иншооте равона карда мешавад, ки он 

арзонтарин аст. Ҳар як ифлоскунанда ифлосшавиро коҳиш медиҳад, то 

арзиши ҳадди ақали пешгирии ифлосшавӣ ба андозаи муқарраршудаи 

ифлосшавӣ баробар шавад. 

Дуюм, системаи андоз метавонад, бо мавҷуд набудани иттилооти 

аввалия фаъолият кунад. Баъзан метавон танҳо сатҳи меъѐри андозро 

муқаррар намуда, оқибатҳои онро мушоҳида кард ва пас аз он ки сатҳи 

дуруст пайдо шавад, онро баланд ѐ паст намуд. 

Дар робита бо экология, андоз аз партовҳо ба атмосфера, партовҳои 

сахт, партовҳо ба обанборҳо, ба иваз ѐ коҳиш додани равандҳои истеҳсолии 
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аз ҷиҳати экологӣ зараровар, сохтори истеҳсолот ба кабудизоркунии он, ҷорӣ 

намудани технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза ва технологияҳои тозакунӣ, 

азхудкунии захираҳои дуюмдараҷа. Дар марҳилаи аввал, "фишор" -и андоз 

табиатан ба нархи ниҳоии маҳсулоти тайѐр таъсир мерасонад. Аммо, пас аз 

он, ки корхонаҳо ба дигаргуниҳои дар боло зикршуда мутобиқ шуданд, 

таносуби талабот ва талабот ба эътидол оварда шуда нархҳо дар ҳамон сатҳ 

муқаррар карда шуданд. 

Алтернатива ба андози партовҳо пардохтест, ки барои ҳама гуна 

манбаи партовҳо муқаррар карда шудааст ва танҳо дар сурате, ки партовҳо 

аз сатҳи муайяншуда зиѐд ситонида мешаванд. Амалияи чунин пардохтҳо аз 

соли 1973 дар Ҷопон мавҷуд аст. 

Ҳангоми истифодаи андозҳо ѐ пардохтҳо барои татбиқи сиѐсати 

экологӣ маҳдудиятҳои зеринро бояд ба назар гирифт: 

- нодуруст баҳо додан ба ифлосшавии муайяни ифлоскунандаҳо ба кам 

шудани маблағи пардохт оварда мерасонад; 

- ҳисобу китоби дақиқи арзиши назорати партов барои ҳар як 

ифлоскунанда хеле ҳисоб карда мешавад; 

- барои ҳар як намуди ифлосшавӣ, системаи танзим бояд давра ба давра 

баланд шудани меъѐри андоз ѐ пардохт пешбинӣ карда шавад, ки афзоиши 

хароҷоти ҳадди ақаллро бо ба даст овардани сифати баландтари муҳити зист 

инъикос кунад; 

- андоз аз партовҳо барои танзими баъзе намудҳои ифлосшавӣ 

истифода намешавад (партовҳои хатарнок, ифлосшавии садо дар шаҳр); 

- андоз барои чорабиниҳои фавқулодда дар ҳолатҳои фавқулоддаи 

экологӣ самарабахш нест; 

- таъсири ҳавасмандкунии андозҳо метавонад бо як қатор заифӣ оварда 

шавад; 

- омилҳои объективӣ (таваррум, рушди босуръати иқтисодӣ ва баъзе 

дигарон). 

Се мушкилоти аввал асосӣ нестанд ва аз афташ, метавонанд аз нуктаи 
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назари техникӣ ҳал шаванд. Ададҳои боқимонда то андозае миқдори 

андозсупориро ба ифлосшавии ҳаво ва об маҳдуд мекунанд. Маҳз дар ин 

самт андоз аз пардохтҳо ва пардохтҳо дар кишварҳои пешрафтаи Ғарб ба 

таври васеъ истифода мешаванд. 

Андозҳои захираҳо барои маҳдуд кардани талабот ҳангоми зарурати 

муқаррар кардани ҳадди ниҳоии истифодаи захираҳо истифода бурда 

мешаванд. Пеш аз ҷорӣ намудани андоз бояд субсидияҳо ва дигар омилҳое, 

ки нархи захираҳоро вайрон мекунанд, бояд бартараф карда шаванд. 

Андозҳо ва пардохтҳо бояд арзиши воқеии захираҳоро инъикос кунанд. 

Андозҳои баланд ва нархҳои захираҳо бояд технологияҳои баландтарро ва 

шакли истеъмолро ҳавасманд кунанд, аммо онҳо бояд бо мақсади пешгирӣ 

намудани харобии иқтисодӣ тадриҷан ҷорӣ карда шаванд. 

Дар ҷараѐни истифодаи воситаҳои андози танзими экологӣ ҷанбаҳои 

манфӣ дар баробари ҷиҳатҳои мусбӣ муайян карда шуданд: якум, 

мураккабии онҳо ба болоравии хароҷоти истеҳсолӣ ва дуюм, ба кам шудани 

аҳамияти иҷтимоӣ ва экологӣ оварда мерасонад, зеро татбиқи "ифлос, аммо 

пардохт "дар ниҳояти кор муҳити зистро бадтар мекунад. 

«Сиѐсати афзалиятноки андози экологӣ» инчунин як танзимгари 

муҳими муносибатҳои экологӣ мебошад. «Андозбандии имтиѐзнок бояд 

бархӯрдҳо оғоз ѐфта, аз маблағгузории корҳои илмӣ оид ба масъалаҳои 

экологӣ, инчунин таҳия ва таҳия, то ҷамъоварӣ ва коркарди маводҳои 

такрорӣ то ба охир расидани он анҷом ѐбад»65 

Ҳадафҳои экологӣ инчунин тавассути тақсими хароҷот аз ҷониби 

ширкатҳо ба даст оварда мешаванд. Мисоли ин иттиҳодияҳои обӣ дар 

минтақаи Рур дар Олмон мебошад. Узвият дар ин иттиҳодияҳо барои ҳар як 

ифлоскунанда ҳатмист. 

Баъзан усулҳои иқтисодӣ бо усулҳои танзими бозор муайян карда 

мешаванд, ки онҳо қабул карда намешаванд. Механизмҳои бозор, ба назари 

                                                           
65 Сахаров И. «Принципы эколого-экономической политики». // Вопросы экономики. ‟ № 11, 1990. 
‟ С. 103. 
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мо, усулҳои гуногуни иқтисодӣ мебошанд. Дигаргуниҳо ин танзими нарх ѐ 

андоз аст. Азбаски муқаррар намудани меъѐрҳои пардохт, андозҳо, маблағи 

субсидияҳо ва дигар воситаҳои танзими андоз аз ҷониби мақомоти 

идоракунӣ ба таври мутамарказ амалӣ карда мешаванд ва дар натиҷаи 

равандҳои бозорӣ дохил намешаванд, ин шакли танзими муҳити зистро бозор 

номидан мумкин нест, ки он аҳамияти худро дар муҳити экологии рушди 

иҷтимоию иқтисодӣ бозмедорад. Дар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон зиѐда аз 

150 василаҳои гуногуни танзими нарх (андоз) -и идоракунии муҳити зист 

истифода мешаванд, ки беш аз 50% пардохтҳои гуногун, тақрибан 30% 

субсидия, боқимонда дигар омилҳои иқтисодӣ мебошанд (суғуртаи экологӣ, 

амният ва пардохтҳо ва ғайра). 

Ин ҳамчун яке аз ангезаҳои санҷиши механизмҳои бозор дар соҳаи 

муҳити атроф, ки дар охири солҳои 70-80-ум татбиқ карда шуд. Дар Иѐлоти 

Муттаҳида, ин ҷанба дар ташаккули бозори махсуси иҷозатномаҳои ифлосӣ, 

бо баровардани коғазҳои қиматнок (литсензияҳо), ки ҳуқуқи ба муҳити зист 

баровардани миқдори муайяни ифлоскунандаро медиҳад, зоҳир гардид. 

Чунин коғазҳои қиматнок метавонад, дар ҳудуди бозор бемаҳдуд фурӯхта ва 

харида шавад. Самаранокии бозори ҳуқуқи ифлосшавӣ бо қобилияти чунин 

тақсимоти партовҳои ифлос байни ширкатҳо барои қонеъ кардани талаботи 

сифати танзимкунандаи муҳити зист бо хароҷоти ҳадди ақали экологӣ 

муайян карда мешавад. 

Дар баробари ин, барқароршавии экологии иқтисодиѐт ташаккули 

андоз (молия ва қарз) -и экологӣ ва сиѐсати нархгузориро тақозо мекунад. 

Охирин дар ин марҳила бояд татбиқи муносибати иҷораро оид ба нархгузорӣ 

дар соҳаи муҳити зист бо назардошти хароҷоти экологӣ бо нарх таъмин 

намояд. Вобаста аз оқибатҳои экологии истеҳсолот ва ѐ ба гуфти 

иқтисодшиносон нархи экологӣ, нақши муҳимми ҳавасмандгардонӣ, 

метавонад тахфифҳо ва подошпулии нархҳо бозад. Дар зери он дар адабиѐти 

иқтисодӣ маржа аз сармоягузориҳо барои безараргардонии оқибатҳои 

мустақим ва ғайримустақими экологии ин шакли фаъолияти хоҷагӣ (тоза 
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кардан, ташкили минтақаҳои муҳофизатӣ, зарар ва ғайра) фаҳмида мешавад. 

Дар навбати худ, андозҳо ва ҷаримаҳо барои ифлосшавӣ бояд бо эҷоди 

ҳавасмандгардонии дохилӣ барои сабзонидани фаъолияти иқтисодӣ 

тавассути ҷорӣ намудани андозбандии имтиѐзноки маҳсулот, кор ва 

хидматҳои экологӣ ҳангоми ҷуброн кардани зарари дахлдори буҷа тавассути 

ҷорӣ намудани андозҳои ғайримустақим ба маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ 

хатарнок якҷоя карда шаванд. 

Ба ақидаи мо, барои беҳтар кардани муҳити зист муттаҳидсозии саъю 

кӯшишҳои тамоми раѐсатҳои манфиатдор, олимон ва мутахассисон оид ба 

ҳифз ва рушди натиҷаҳои дар соҳаи танзими иқтисодии соҳаи муҳити зист 

бадастомада ва пеш аз ҳама, дар ташаккули системаи пардохти экологӣ, 

зарурати такмил додани таъминоти илмӣ, методологӣ ва меъѐрии 

идоракунии муҳити зист, инчунин фароҳам овардани шароити 

институтсионалӣ барои рушди механизмҳои бозории танзими экологӣ зарур 

аст.  

Тибқи таҳқиқоти мо, бисѐр коршиносон чунин мешуморанд, ки ҳоло 

дар таҷрибаи ҷаҳонӣ сустшавии танзими маъмурии иқтисодиѐт ба назар 

мерасад. Ин, пеш аз ҳама, ба зиѐд шудани номгӯи василаҳои нави механизми 

иқтисодӣ вобаста аст. Ҳоло дар амалияи ҷаҳонӣ чунин воситаҳои механизми 

иқтисодии танзими экологӣ истифода мешаванд, аз қабили қарзҳо, 

субсидияҳо, пешниҳоди имтиѐзҳо, ҳимояи байналмилалии манфиатҳои 

ширкатҳои худ ва ғайра. Дуюм, усулҳои иқтисодӣ ҳадафманданд ва ба таври 

возеҳ талаботро ба василаи идорашаванда муайян мекунанд. Аммо, баръакси 

дастаҳои маъмурӣ, охирон дар назар доранд, ки объектҳои идоракунӣ 

огоҳона мақсадҳо мегузоранд ва ҳамон тавре ки огоҳона барои ба онҳо ноил 

шудан кӯшиш мекунанд. Чунин муқарраркунии ҳадафҳо хусусияти 

фарқкунандаи идоракунӣ дар системаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ мебошад.  

Аз ин рӯ, ҳадафи усулҳои иқтисодӣ ташкили фаъолияти объектҳои 

идорашаванда тавассути фароҳам овардани бартариҳои истеъмолӣ мебошад. 

Ин усулҳои иқтисодиро аз ҳавасмандкунӣ, аз ҷумла ҳавасмандкунӣ ва 
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санксияҳои ғайри иқтисодӣ иборат месозад. Ба ибораи дигар, нақши усулҳои 

иқтисодӣ эҷоди механизмҳои идоракунии ҳавасмандкунандаи ҳифзи муҳити 

зист ва дарѐфти роҳҳои кам кардани хароҷоти иқтисодие, ки ҷомеа барои 

ноил шудан ба ҳолати дилхоҳи муҳити зист ва ҷузъҳои ҷудогонаи он иборат 

аст.  

Ҳангоми таҳлили танзими экологии танзими иқтисодӣ ва ҳамаи 

воситаҳои он (фишангҳо), бо фикри Ричард Мюнх розӣ шудан мумкин нест. 

Вай чунин мешуморад: «Кадом воситаи интихобшуда набошад, ҳар кадоми 

онҳо маънои онро дорад: аввалан, васеъ кардани ҳуқуқҳои маънавӣ аз ҳисоби 

ҳуқуқ ба муҳити солим Чоршанбе - аз ҷумла барои наслҳои оянда; дуюм, 

тафсири васеътари мафҳуми оқилонаи иқтисодӣ, бо дарназардошти он, ки 

экология манбаи кам аст; сеюм, афзоиш ѐфтани шумораи зиѐди чораҳои 

байни ҳуқуқҳои маънавӣ ва пардохтҳои иқтисодӣ аз ҳисоби ҳамаи 

пардохтҳое, ки барои нигоҳ доштани муҳити солим нигаронида шудаанд».66  

Эътимод вуҷуд дорад, ки маълумоти ҳуқуқӣ аксар вақт ҳамчун асос 

барои ташаккули механизмҳои соҳибкории экологӣ пешниҳод карда 

мешавад. 

Ба назари мо, ҳангоми ташаккули рушди устувор дар вилояти Суғд, 

зарур аст, ки принсипҳои зерин барои ташкили механизми нави танзими 

соҳаи экологӣ ба назар гирифта шаванд: 

- ташкили системаи пардохтҳо барои захираҳои табиӣ ва андозҳои 

экологӣ, ки тақсимоти аз ҷиҳати иҷтимоӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснок ва аз 

ҷиҳати иқтисодӣ фоидаоварро ҳавасманд менамоянд; 

- таҳияи механизмҳои захираи молиявӣ ва қарзӣ барои эҳтиѐҷоти 

экологӣ; 

- ташаккули бозори хизматрасониҳои экологӣ; 

- аниқ муайян кардани манбаъ дар чорабиниҳои маблағгузорӣ дар 

самти ҳифз, таҷдид ва ҳифзи захираҳои табиӣ байни корхонаҳо ва манбаъҳои 

                                                           
66 Рихард Мюнх Плата и уважение: взаимопроникновения экономики и морали- 
http://www.academy-go.ru/Site/EconomEtica/Munch 1 .shtml 

http://www.academy-/
http://www.academy-/
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мутамарказ ва ғайра. 

Дар асоси омӯзиши сарчашмаҳои дохиливу хориҷӣ тавсияҳои илмӣ оид 

ба такмил додани системаи экологии системаи иқтисодии вилояти Суғди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешаванд: 

1. Риоя намудани андозаи бори иҷозатдодашуда ба муҳити зист ва 

рушди фаъолияти иқтисодӣ. Он ҳамчун дастури асосӣ дар ҷустуҷӯи роҳи 

оптималии рушди иқтисодиѐти ҷумҳурӣ хизмат мекунад; 

2. Муайян кардани алоқаи фаъолияти инсон бо муҳити зист дар доираи 

системаи экологии минтақаҳои ҷумҳурӣ. Ҳамзамон, тавозуни иҷтимоӣ, 

экологӣ, иқтисодӣ ва институтсионалии рушди минтақа бояд нигоҳ дошта 

шавад; 

3. Ҳангоми навсозии системаи иқтисодӣ дар сатҳи микро, бояд омилҳои 

модернизатсияи муҳити зист ба назар гирифта шаванд, ба монанди: 

- сохторҳои идоракунии давлатӣ ва қонунгузории экологӣ ва иҷтимоӣ; 

- ҷорӣ намудани дастовардҳои илм ва навовариҳо дар идоракунӣ ва 

модернизатсияи техникӣ, ба сохторҳои истеҳсолӣ овардани манфиатҳои 

иқтисодӣ дар раванди ҳифзи захираҳо ва паст кардани сатҳи ифлосшавии 

муҳити зист, баланд бардоштани ҳифзи меҳнат;  

 - инноватсияи экологӣ ҳамчун истеҳсоли намудҳои нави маҳсулот, ҷорӣ 

намудани технологияҳои нав, шаклҳои нави ташкили истеҳсолот, ки ҳифзи 

муҳити зистро таъмин менамояд, фаҳмида мешавад. Дастовардҳои инҳо бо 

татбиқи системаи идоракунии муҳити зист, маркетинги экологӣ, 

технологияҳои экологӣ имконпазиранд, ки ба ҳамбастагии рушди иқтисодӣ 

ва ҳифзи муҳити зист дар сатҳи ташкилот имкон медиҳанд; 

- тарбияи маърифати омма оид ба нигоҳ доштани муҳити мусоиди 

табиӣ ва ахлоқи экологӣ. Бояд ба сабзиши системаи маориф ва ташаккули 

парадигмаи нави илмӣ, ки ба таҳаввулоти ҳамбастагии табиат ва инсон 

нигаронида шудааст, аҳамият дода шавад; 

 - экологизатсияи донишҳои илмӣ дар пайдоиши самтҳои нави илмӣ 

зоҳир мешавад, яъне муайян кардани маҳдудиятҳои экологӣ, ки дар он 
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иқтисод метавонад устувор бошад. 

4. Идоракунии навсозии системаи иқтисодӣ тавассути қабули 

барномаҳои мақсаднок самарабахштар амалӣ карда мешавад. Барои ин усул, 

муттаҳид кардани кӯшишҳои субъектҳои ба вазоратҳо, минтақаҳо ѐ шакли 

моликият тааллуқдошта хос аст. Механизми модернизатсияи экологӣ 

метавонад ва бояд асоси механизми татбиқи барномаи минтақавии ҳифзи 

муҳити зист ва инчунин барномаҳои минтақавӣ ва ҷумҳуриявии ба он 

алоқаманд бошад. 

Таҳияи механизмҳои иштироки соҳибкории экологӣ дар равандҳои 

модернизатсияи муҳити зист муттаҳидсозии саъю кӯшишҳои давлат ва 

тиҷорати хусусиро талаб мекунад. Дар шароити вилояти Суғд, дар ҳоле ки 

тиҷорати хусусӣ ба ҳалли мушкилот манфиатдор нест, ҳифзи муҳити зист, ки 

дар муқовимати ғайрифаъол ѐ кушод ба ҳама гуна кӯшиши таҳкими танзими 

экологӣ зоҳир мешавад. Нақши пасти соҳибкорӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист 

аѐн мегардад.  

Дар чунин шароит зарур аст, ки барои фароҳам овардани замина барои 

ҳамбастагии манфиатҳои экологии давлат ва соҳибкорӣ бо роҳи субсидия 

кардани баъзе соҳаҳо ва бахшҳои иқтисодиѐт, татбиқи сиѐсати хусусигардонӣ 

ва либерализатсияи нарх тадбирҳо андешида шаванд. Яъне ташкили заминаи 

техникию иқтисодии навсозии экологӣ бояд бо ислоҳоти иқтисодӣ ва 

иҷтимоӣ ҳамроҳ бошад. 

1. Афзоиши ҳавасмандии моддии соҳибкорон ба фаъолиятҳои экологӣ, 

маҷбур кардани истеҳсолкунандагон барои ба назар гирифтани талаботи 

экологӣ. Аммо таваҷҷуҳи воқеӣ ба идоракунии муҳити зист вақте бедор 

мешавад, ки эҳтиѐҷоти экологӣ дар якҷоягӣ бо мушкилоти рақобатпазирии 

миллӣ баррасӣ карда мешавад. 

2. Истифодаи усулҳои баҳодиҳии таъсири Барномаи ҳифзи муҳити зист 

ба рушди устувори минтақа, ба ҳолати экосистемаи минтақа ва минтақаҳо ва 

сифати зиндагии аҳолӣ. 

3. Мониторинги арзѐбии самаранокии хароҷоти буҷа ва самарабахшии 
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мақомоти давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист. Ҳамзамон, баҳодиҳии 

таъсири Барномаи ҳифзи муҳити зист ба рушди минтақа бояд ба омӯзиши 

таъсири омилҳои барномавӣ ба тағйирот дар вазъи системаи экологии 

минтақа, тағйирѐбии андозаҳои аз ҷиҳати экологӣ вобаста ба сифати ҳаѐти 

аҳолӣ асос ѐбад. 

Бо дарназардошти чораҳои таҳияшуда, рушди нишондиҳандаҳои 

экологиро дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳқиқ қарор 

медиҳем. 

 

Ҷадвали 5.1.1. - Рушди нишондиҳандаи экологӣ дар вилояти Суғди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 

Нишондиҳанда 2016 2017 2018 2019 2020 

Партовҳои моддаҳои зараровар ба 
атмосфера аз ҳамаи сарчашмаҳои 
ифлоскунанда ба ҳисоби 1 нафар аҳолӣ, 
кг 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 

Партовҳои моддаҳои зарарнок ба 
атмосфера аз ҳисоби манбаъҳои доимӣ 
ба ҳисоби 1 км мураббаъ минтақа, кг 

398,5 432,5 464,3 400,8 599,2 

Миқдори моддаҳои зарарнок аз 
манбаъҳои доимӣ ҳосил мешавад, 
ҳаз.,тонна/сол 

23,9 39,9 36,3 35,3 30,4 

Моддаҳои зарарнок аз манбаъҳои доимӣ 
ба атмосфера партовташуда, 
ҳаз.тонна/сол 

10,4 10,9 11,7 11,6 15,1 

Моддаҳои зарарноки аз манбаъҳои 
доимӣ партовташуда ба атмосфера бе 
тозакунӣ, ҳаз.тонна/сол 

9,1 9,1 10,1 10,1 13,9 

Миқдори моддаҳои зараровари ба 
иншооти тозакунанда дохилгардида, 
ҳаз.тонна/сол 

14,8 32,8 26,2 25,2 16,5 

Моддаҳои зараровари дошташуда ва 
безараргардонидашуда, ҳаз.тонна / сол 

13,5 30,9 24,6 23,7 15,3 

Истифодаи моддаҳои зараровар, ҳаз. 
тонна/сол 

13,1 11,2 5,7 23,7 15,3 

Сарчашма: Маҷмуаи омории Ҳифзи муҳити зист дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. ‟ 

Душанбе, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. ‟ С. 20-29. 

 

Аз ҷадвали дар боло овардашуда бармеояд, ки баъзе рақамҳои 

нишондиҳандаҳо дилгиркунанда ҳастанд. Агар дар соли 2016 партовҳои 

моддаҳои хатарнок ба атмосфера аз ҳисоби манбаъҳои доимӣ ба 1 км 2    398,5 

кг-ро ташкил намояд, дар соли 2020 ин нишондиҳанда ба 599,2 кг баробар 



271 

гардидааст. Ҳамчунин истифодаи моддаҳои хатарнок дар соли 2016 ба 13,1 

ҳазор тонна ва дар соли 2020 ба 15,3 ҳазор тонна баробар шудааст.  

 

5.2. Моделсозӣ ва ояндабинии вазъи экологӣ дар самти танзими рушди 

устувори иқтисодиѐти вилояти Суғд 
 

Дар чорчӯбаи зиѐд кардани истихроҷи маъданҳои табиӣ ва густариши 

истифодаи онҳо, алахусус бо иштироки сармояи хориҷӣ, изҳороти олимонро 

дар бораи беҳбудталабии вазъи экологӣ67 рад кардан душвор аст. Таҳкими 

истифодаи захираҳои табиӣ, хусусан бо иштироки сармояи хориҷӣ, албатта, 

танҳо он метавонад, сатҳи таназзули муҳити зистро суръат бахшад. 

Равишҳои куллан гуногун лозиманд, зеро рушди сусти соҳаҳои истеҳсолӣ ва 

коркард ба талафоти азиме аз захираҳои табиӣ ва ашѐи хом оварда 

мерасонад. Зарур аст, ки сарбории таъсири инсон агар ба табиат афзоиш 

ѐбад, қисми зиѐди захираҳои табиӣ ба таври бесамар истифода мешаванд. 

Ба назари мо, рушди иқтисодӣ мустақиман ба муҳити зист таъсир 

мерасонад ва ин бо як қатор сабабҳо манфӣ аст:  

- азхудкунии захираҳои табиӣ; 

- истеъмоли номаҳдуди инсоният; 

- хоҳиши ба даст овардани ҳадди аксар, новобаста аз вазъи муҳити 

зист; 

- нигоҳ доштани шумораи зиѐди кишварҳое, ки дар камбизоатӣ боқӣ 

мемонанд, на воситаҳои аз байн бурдани таъсироти антропогенӣ ба 

хусусияти захираҳо аз ҳисоби зиѐд кардани истихроҷ ва истеъмоли онҳо. 

Аз ин рӯ, маълум мегардад, ки буҳрони кунунии экологӣ дар таърихи 

рушди ҷомеаи башарӣ ҳодисаи нодир нест. Сабаб дар он аст, ки фаъолияти 

иқтисодӣ табиатан зиддиятнок аст, зеро он аз як тараф, бо гирифтани 

захираҳои табиӣ ва аз ин рӯ, бо бебозгашт нобудшавии муҳити табиӣ ва аз 

тарафи дигар бо таваҷҷуҳи баробар барои нигоҳ доштани шароити табиӣ 

                                                           
67
 Комилов С.Ҷ. Оценка современного состояния горнодобывающей отрасли и пути ее 

развития / Комилов С.Дж., Шарипов Б.К., Саидов Н.М. // Вестник Таджикского национального 

университета. Серия социально-экономических и общественных наук.-2020. - № 4. - С. 174-180. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44082513&selid=44082545
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вуҷуд дорад. Дар натиҷаи афзоиши равандҳои урбанизатсия, ҷаҳонишавӣ, аз 

ҳад зиѐд пур шудани ҷаҳон, фарсудашавии захираҳои табиӣ ва таъсири 

пешрафти илмӣ-техникӣ, буҳрони экологӣ ба як объекти мантиқӣ табдил ѐфт. 

Иҷрои тадбирҳо оид ба ҳифзи захираҳои табиӣ дар бисѐр ҳолатҳо аз 

фаъолияти ҳамоҳангшудаи субъектҳои хоҷагидорӣ, ки мустақиман бо муҳити 

зист вобастаанд, алоќаманд аст. Рушди устувори системаҳои иҷтимоӣ, 

экологӣ дар ҳама сатҳҳо (макро-, мезо- ва микро-) қоидаҳо, меъѐрҳо ва 

системаи идоракуниро талаб мекунад. 

Ҳамин тавр, дар баробари рушди ҷомеаи инсонӣ, зарурати омӯзиш ва 

танзими муносибатҳои экологӣ дар системаи иқтисодиѐти ҳар як кишвар 

шадидтар мегардад. Дар заминаи ин система функсияҳои махсуси 

муносибатҳои экологӣ таъкид карда шудаанд. Гуруҳбандии равшани ин 

вазифаҳо дар адабиѐти иқтисодӣ бо такя ба таҳқиқоти Наумов А.Л. дар 

шакли ҷадвал дода шудааст (ҷадвали 5.2.1). 

 

Ҷадвали 5.2.1.- Гуруҳбандии функсияҳои махсуси танзими экологӣ – 

иқтисодӣ68 

Системаи 

робитаҳо, ки дар 

он амалиѐт иҷро 
мешавад 

Таркиби коркард 

1.Системаи 
иқтисодӣ 

1. Истифодаи захираҳо самараноктар (дар муқоиса бо тиҷорати 
анъанавӣ) истифода бурда мешавад.  
2. Ҷустани механизми нави қонеъкунандаи талаботҳои иқтисодӣ ‟ 
экологӣ  
3.Баҳогузории ҳақиқии захираҳо ‟ бо мавқеи арзиши ҷамъиятӣ  

2.Системаи 
экологӣ 

1. Паст кардани таъсири манфии антропогенӣ ба системаи экологӣ 

2. Пурқувватгардонии таъсири мусбати антропогенӣ ба системаи 
экологӣ  
3. Иҷроиши функсияҳои компонентҳои ҷудогонаи системаи экологӣ 

3. Системаи 
иҷтимоӣ 

1. Мувофиқати завқи ташкилотҳои гуногун ва гуруҳи индивидҳо 
вобаста ба системаи экологӣ  
2. Қаноатмандии талаботҳои иқтисодӣ ‟ экологии интивидҳо  
3. Паст кардани ахбороти ассимметрӣ вобаста ба системаи экологӣ  

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси таҳқиқоти иқтибосшуда  

 
                                                           

68 Наумов А.А. Экологическая полезность в системе взаимосвязи эколого-
экономических потребностей и экологического предпринимательства/Электронный 
научный журнал «ИССЛЕДОВАНО В РОССИИ» http://zhumal.ape.relarn.ru 
/articles/2006/214.pdf 

http://zhumal.ape.relarn.ru/
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Таснифоти дар боло зикршудаи муносибатҳо дар системаи экологӣ, 

иҷтимоӣ ва иқтисодӣ имкон медиҳад, ки эҳтиѐҷоти экологӣ субъектҳои 

хоҷагидор қонеъ карда шаванд, захираҳои табиӣ самаранок истифода бурда 

шуда, таъсири антропогенӣ ба системаи экологӣ тағйир дода шавад. 

Боиси қайд аст, ки ҳадафи асосии беҳсозии муносибатҳои байни инсон 

ва табиат ин ҳалли ҳамаҷонибаи масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ 

мебошад. Намунаи чунин фаъолиятҳо метавонад, гузоштан ва нигоҳубини 

дарахтони ҷангал дар шаҳрҳои атроф ва қалъаҳои заминӣ бошад. Чунин 

фаъолият дар самти рушди тиҷорат дар соҳаи экология ба беҳтар шудани 

таъминоти оксиген ба фазои ҳавоии шаҳрҳо ва нуқтаҳои аҳолинишини деҳот, 

ба вазифаҳои мавҷудаи табиии системаи экологӣ, баланд бардоштани сатҳи 

қаноатмандии сокинони нуқтаҳои истироҳат дар шароити табиӣ, афзоиши 

қонеъгардонии эҳтиѐҷоти экологӣ оварда мерасонад.  

Бо тавсеаи фаъолияти соҳибкорӣ, арзѐбии иқтисодии тадбирҳои 

андешидашуда ва арзѐбии иқтисодии истифодаи захираҳои табиӣ барои 

истироҳат дар назар дошта шудааст. 

Дар адабиѐти иқтисодӣ ва энсиклопедӣ мафҳуми танзими экологӣ бо 

тафсирҳои гуногун, аз қабили "танзими экологӣ", ва "танзими муҳити зист" 

ифода ѐфтааст, ки маънои якхела доранд. Масалан, дар энсиклопедия олимон 

ба падидаи мазкур чунин мафҳум медиҳанд: «Танзими экологӣ маҷмуи 

чорабиниҳоест, ки ба такмили раванди идоракунии муҳити зист ва коҳиш 

додани таъсири манфӣ ба муҳити зист тавассути истифодаи бартариҳои 

умумии иқтисодӣ асос ѐфтаанд. Дар амалияи оморӣ, баҳисобгирии танзими 

экологӣ бо роҳи ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумот дар бораи андозаи хароҷот 

ва пардохтҳои экологӣ ва самарабахшии онҳо дар ҳифзи муҳити зист амалӣ 

карда мешавад».69 

Муаллифони энсиклопедия чунин мешуморанд, ки танзими экологӣ 

маҷмуи чораҳоест, ки ба такмили идоракунии муҳити зист ва коҳиш додани 

                                                           
69 Окружающая среда и использование природных ресурсов www.gks.ru/scripts/free/lc.exe? 
XXXX10F.4.6.1.1/000250R 

http://www.gks.ru/scripts/free/lc.exe?%20XXXX10F.4.6.1.1/000250R
http://www.gks.ru/scripts/free/lc.exe?%20XXXX10F.4.6.1.1/000250R
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таъсири манфӣ ба муҳити зист тавассути истифодаи афзалиятҳои умумии 

иқтисодӣ равона карда шудаанд. Ин низом, ҳамзамон ва дар робита бо 

усулҳои танзими маъмурӣ (мамнуъ ва маҳдудкунанда) ҳам дар доираи 

қонунгузории амалкунанда ва ҳам доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ, 

ҳамоҳангсозии кӯшишҳо дар соҳаи маориф, маърифат, иттилоот, таблиғот ва 

дигар фаъолиятҳои экологӣ вуҷуд дорад. Низом инҳоро дар бар мегирад:  

1) андешидани чораҳо нисбат ба корхонаҳо ва шахсони воқеӣ, ки ба 

муҳити зист таъсири манфӣ мерасонанд бо ҷуброни зарари экологӣ, барои 

вайрон кардани қонунҳои экологӣ ҷарима меситонанд;  

2) ҳавасмандгардонии чорабиниҳои экологӣ бо роҳи ба корхонаҳо 

(ташкилотҳо) ва инчунин ба шаҳрвандони алоҳида додани қарз ва дигар 

имтиѐзҳо, таъхир ва коҳиш додани пардохтҳои экологӣ ҳангоми ҷорӣ 

кардани технологияҳои каммасраф ѐ сарфаи захираҳо, сохтмон ва таҷдиди 

иншооти экологӣ ва ғайра70. 

Дар муқоиса бо олимон-энсиклопедистҳо, Вишнякова О.Н. танзими 

экологӣ ва иқтисодиро ҳамчун як фаъолияти мутамарказ оид ба ташаккули 

пойгоҳи иттилоотӣ, омодасозии он дар асоси пешгӯии ҳолатҳои имконпазири 

зуҳурот ѐ равандҳои омӯзиш ва банақшагирии минбаъдаи фаъолияти вай 

баррасӣ менамояд71. Ба ибораи дигар, ба назар мерасад, ки амнияти 

иттилоотӣ (омили экологӣ) ба рушди устувор мегузарад.  

Ба назари мо, бо муаллифи сатрҳои зикршуда розӣ шудан мумкин нест, 

зеро ташаккули заминаи иттилоотӣ ва идоракунии иттилоот дар бораи вазъи 

экологӣ як қисми танзими экологӣ мебошад. Дар зербобҳои гузашта системаи 

танзими экологӣ аз ҷониби мо пешниҳод карда шудааст. 

Танзими экологӣ ҷузъи сиѐсати экологии давлат мебошад. Маҷмуи 

ҳамаи механизмҳо ва василаҳои (фишангҳои) сиѐсати давлатӣ дар соҳаи 

ҳифзи муҳити зист метавонад, бо мафҳуми танзими экологӣ якҷоя карда 

шавад. Ба ибораи дигар, тавассути танзими экологӣ мо қисми 

                                                           
70 Экономический словарь- http://www.glossary.com.Ua/economic/l 8/177881.html?p=14 
71 Вишнякова О.Н. Экономическая стабилизация: роль и содержание экологических 
факторов : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.01/ Казан,1999 
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ҷудонашавандаи сиѐсати давлатро дар назар дорем, ки маҷмуи тадбирҳо ва 

маҷмуи самтҳои таъсири давлатро дар бар мегирад, ки ба ҳифзи муҳити зист 

ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ саҳм мегузоранд.  

Бояд қайд кард, ки пайдоиши ҷанбаҳои назариявӣ ва таҷрибаи амалии 

татбиқи танзими экологӣ бо назарияи танзими давлатии иқтисодиѐт зич 

алоқаманданд ва қисми ҷудонашавандаи он мебошанд. Татбиқи механизмҳои 

ҳифзи муҳити зист дар амалияи ҳифзи муҳити зист дар чунин давлатҳои 

пешрафта, ба монанди ИМА, Олмон ва ғайра, дар солҳои 50-ум оғоз ѐфтааст. 

Марҳилаи аввали коҳиш додани зарари иқтисодӣ ба муҳити зист бо 

истифодаи низоми манъкунии бевоситаи маъмурӣ иборат буд, ки маҳдудияти 

рушди соҳаҳои аз ҷиҳати экологӣ зарароварро дар ҳолати зарурӣ пӯшида ѐ 

интиқол додани он ба кишварҳои рӯ ба инкишоф иборат буд.  

 Бо вуҷуди ин, механизми мазкур камбудиҳои зерин дошт. Маҳдудияти 

фаъолияти баъзе соҳаҳо ѐ пӯшидани онҳо ба мушкилоти иқтисодӣ оварда 

расонид. Маҳдудият, мавқуф гузоштан ѐ бастани истеҳсол дар кам шудани 

ҳаҷми ММД, кам шудани шумораи ҷойҳои корӣ ва дар натиҷа афзоиши 

бекорӣ инъикос ѐфтааст. Вобаста ба камбудиҳои зикршудаи марҳилаи аввал 

дар кишварҳои Аврупои Ғарбӣ, ИМА ва Ҷопон, дар ибтидои солҳои 60-ум 

механизми иқтисодии ҳифзи муҳити зист, ки ба принсипҳои танзими экологӣ 

ва ҷорӣ кардани идоракунии пулакии табиат асос ѐфтааст, қабул карда 

шудааст.  

Ҳамин тариқ, дар шароити дигаргуниҳои бозоргонӣ, идоракунии 

экологӣ ҳарчи бештар механизмҳои иқтисодиеро истифода мебарад, ки 

маҷмуи усулҳои иқтисодии таъсиррасонӣ, ки манфиати моддии 

истифодабарандагони табиатро дар ҳифзи муҳити табиӣ ва ҳифзи захираҳо 

ифода мекунанд, нишон медиҳанд. 

Усулҳои маъмурӣ ва ҳуқуқии идоракунии экологӣ таърихан аввалин 

сиѐсати экологии давлатҳо буданд. Воситаҳои асосии онҳо стандартҳо, 

меъѐрҳо, қонунҳо, фармонҳо, дастурҳои мақомоти ҳифзи муҳити зист, 

инчунин иҷозатномаҳо ва манъкуниҳои истифодаи табиат, маҳдудиятҳо, 
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системаи назорат аз болои фаъолияти истифодабарандагони табиат ва ғайра 

мебошанд. 

Механизми маъмурию ҳуқуқии экологизатсияи муносибатҳои саноатӣ 

дар охири солҳои 60-ум пайдо шуд ва дар солҳои 70-ум дар Иѐлоти 

Муттаҳида ва собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ таҳия карда шуд. Механизми 

маъмурӣ аз якчанд восита иборат аст. «Ин механизмҳо ба консепсияи нео-

кейнсиан асос ѐфтаанд, ки дахолати мустақими давлатҳоро ба корҳои 

истеҳсолкунандагони хусусӣ бо мақсади маҳдуд намудани «хароҷоти беруна» 

дастгирӣ менамояд.72 

Ҷаҳони муосир дар буҳрони шадиди экологӣ қарор дорад. Масъалаи 

афзоиши торафт кам шудани намудҳои муҳимтарини захираҳои табиӣ, 

зарурати истифодаи оқилонаи системаҳои экологии табиӣ ва техногенӣ ва 

ҳифзи муҳити зист ва гуногунии биологӣ дар даҳсолаҳои охир дар рӯзномаи 

ҷаҳонӣ ба миѐн омадааст ва ба мушкилоти рӯзафзун табдил ѐфтааст, ки боиси 

нигаронии васеъ ва ташвиқи муштараки фаъол мегардад.   

Сабаби ин афзоиши аҳолӣ, афзоиши таъсири техногении фаъолияти 

инсон ба ҳолати экосистема ва дар натиҷа шиддат ѐфтани мушкилоти 

глобалӣ ва минтақавии экологӣ ва инчунин тағйирѐбии иқлим мебошад. 

Охирин он ба он оварда расонд, ки пешгирии ифлосшавии муҳити зист, 

идоракунии экосистема ва ҳифз ва тақсими манфиатҳои экологӣ ба 

масъалаҳои муҳимтарини маҳаллӣ, минтақавӣ, миллӣ ва инчунин масъалаҳои 

байнисарҳадии асри кунунӣ табдил ѐфтааст.  

Ғайр аз он, вазъи муҳити зист, мутобиқшавӣ ба тағйирѐбии иқлим ва то 

ҳадди ақал расонидани зарар ба муҳити зист барои ноил шудан ба 

нишондиҳандаҳои рушди устувор, ҳифзи муҳити табиӣ, рафъи камбизоатӣ ва 

баланд бардоштани некӯаҳволии мардум аҳамияти муҳим доранд. 

                                                           
72 Папенов К.В. Экономика и природопользование. ‟ М. 1997. ‟ С. 98. 
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Расми 5.2.1. - Самтҳои асосии рушди устувори иқтисодӣ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф  

 

Таҳияи стратегияи рушди дарозмуддати устувори экологӣ дар 

иқтисодиѐти миллӣ зарурати оптимизатсияи муносибатҳои байни иқтисодиѐт 

ва муҳити зист, баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои табиӣ 

(сармоя) ва тақвият ва ҳамоҳанг кардани ҳамкориҳои байниминтақавӣ ва 

ҳатто байнидавлатӣ дар соҳаи муҳити зистро талаб мекунад.  

Яке аз марҳилаҳои муҳим дар асоснок намудани рушди устувори 

иқтисодӣ таҳияи модели иқтисодию математикӣ (ММИ) мебошад. Дар асоси 

маълумоте, ки истифодаи моддаҳои зарароварро дар корхонаҳои табобатӣ 

муайян мекунанд, миқдори моддаҳои зарароваре, ки тавассути агрегатсияҳои 

газ-хок ҷамъоваришуда (GUU) ва иншоот гирифта шудаанд, партовҳои 

моддаҳои зараровар ба атмосфера, инчунин хароҷоти ҳифзи муҳити зист ва 

истифодаи оқилонаи захираҳои табииро тибқи барномаи стандартии 

ҳисобҳои таҷрибавӣ нишон медиҳанд.  

Дар асоси суханҳои мазкур аз ҷониби мо модели иқтисодӣ-математикӣ 

таҳия гардид, ки баҳогузории омории таъсири байниҳамдигари 

нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти Суғди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ҳолати экологии он муайян намудан имконият медиҳад. 
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Моҳияти модели пешниҳодшуда - тадқиқи сатҳи афзоиши партовҳои 

зарарнок ба ҳавои атмосфера вобаста аз рушди иқтисодӣ, яъне афзоиши 

маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ, суръати зиѐдшавии маблағгузорӣ баҳри 

бакордарории сармояи асосӣ, шумораи корхонаҳои саноатӣ дар иқтисодиѐти 

минтақа мебошад. Зеро рушди фаъолнокии иқтисодии субъектҳои ҳаҷагидор 

дар афзоиши истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, миқдори корхонаҳои 

фаъолиятбаранда, маблағгузорӣ ба фондҳои асосии корхонаҳо, ҷалби 

заҳираҳои истеҳсолӣ, табиӣ, меҳнатӣ ба ҷараѐни такрористеҳсолот мебошад. 

Мантиқан афзоиши фаъолнокии иқтисодии субъектҳои ҳоҷагидор бо 

зиѐдшавии сатҳи таъсиррасони ба муҳити зист низ алоқаманд аст.  

Интихоби омилҳои экзогенӣ барои тавсифи модели иқтисодӣ-

математикӣ аз сабабҳои асосии тағйир ѐфтани муаммоҳои экологӣ, дар 

нуқтаи мазкур бо афзоиши ҳаҷм ва сохтори манбаъҳои моддаҳои зараровар 

ба ҳавои атмосфера маншаъ мегирад.  

Мо пешбинӣ менамоем, ки шароитҳои бозоргонии хоҷагидорӣ ҳам ба 

тағйироти миқдорӣ ва ҳам ба тағйироти сифатии омилҳои ба инкишофи 

иљтимоӣ-иқтисодии минтақа, аз ҷумла ҳолати экологии минтақа таъсиррасон 

овард. Аз ин мавқеъ, ҳангоми интихоби омилҳо бояд муқаррароти зерин ба 

назар гирифта шавад. Тағйиротҳои муваққатӣ дар ҳолати экологии минтақаи 

вилояти Суғд, бо рафти истеҳсоли маҷмуаи маҳсулоти минтақа, 

бакордарории фондҳои асосӣ, зиѐдшавии корхонаҳои саноатӣ, ки бо 

афзоишаш партовҳои моддаҳои зараровар зиѐд мегардад ба вуқӯъ меоянд, 

тавассути ченаки мустақил ба ҳисоб гирифта мешаванд, ки барои истифодаи 

низоми баробариҳои регрессивӣ барои пешгӯии он дар дурнамо имкон 

медиҳад. 

Бо мақсади муайян кардани вобастагии ҳалли муаммоҳои экологӣ бо 

рушди иқтисодиѐти минтақа мо ба сифати нишондиҳандаи ҷамбастӣ ва 

омилӣ нишондиҳандаҳои зеринро қабул кардем: 

У - Моддаҳои зарарноки ба атмосфера партофташуда (ҳазор тонна/сол), 

Х1  - Маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ (млн. сомонӣ), 
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Х2  - Инвеститсияҳо ба бакордарории фондҳои асосӣ (млн. сомонӣ), 

Х3 - Шумораи корхонаҳои саноатӣ (воҳид); 

Давраи тадқиқот солҳои истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро фаро 

мегирад. Вобаста ба ин, маълумот хеле зиѐд аст, танҳо бархе аз онҳоро дар 

ҷадвали зерин гирд овардем (ҷадвали 5.2.2). 
 

Ҷадвали 5.2.2.- Нишондиҳандаҳои ҷамъбастӣ ва омилии иқтисодиѐти вилояти 

Суғд 

Солҳо 

Моддаҳои зарарноки 
ба атмосфера 

партофта шуда 

(ҳазор тонна, сол), (Y) 

Маҷмуи маҳсу-

лоти минтақавӣ 

(млн. сомонӣ), 
(X1) 

Инвеститсияҳо ба 
бакордарории 

фондҳои асосӣ 

(млн. сомонӣ), 
(X2) 

Шумораи 

корхонаҳои 

саноатӣ 

(воҳид), (X3) 

2001 4,0 723,9 79,6 237 
2002 2,3 933,1 41,2 229 
2003 3,2 1294,1 34,4 220 
2004 4,0 1605,2 69,5 224 
2005 3,9 1764,5 86,4 217 
2006 3,4 2299,5 91,8 219 
2007 7,3 2814,3 80,3 228 
2008 3,1 4037,7 141,6 233 
2009 3,2 4988,6 630,8 464 
2010 4,5 5716,2 430,5 461 
2011 5,9 7179,3 517,6 470 
2012 5,6 8961,2 1372,2 459 
2013 8,5 10439,9 855,6 550 
2014 10,7 11530,5 621,8 566 
2015 8,8 12036,9 1247,3 698 
2016 10,4 14654,8 1360,5 604 
2017 10,8 17510,7 1457,6 597 
2018 11,7 18343,8 1118,6 633 
2019 11,6 20537,1 804,4 657 
2020 15,1 21621,9 1093,9 693 

Сарчашма: Тоҷикистон: 30 соли истиқлолияти давлатӣ / Маҷмуаи оморӣ. ‟ Душанбе; 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. ‟ С. 322, 323, 334, 335, 468, 

469; Омори солонаи вилояти Суғд.‟Хуҷанд; Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2021. ‟ С. 332, 333. 
 

Бо истифодаи бастаи махсуси барномаҳои амали бо фарзияи “statistic” 

тариқи мошинаи электронӣ-ҳисоббарорӣ ҳисобҳо амалӣ карда шуданд. Дар 

ҷадвали 5.2.3 қиматҳои ҳисобшудаи ченакҳои дар қолаб тадқиқшударо 

меорем. 
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Ҷадвали 5.2.3. -  Қиматҳои ҳисобии андозаҳои тадқиқшуда 

Нишондиҳанда Ифода 

Аъзои озод 2,5626 

Коэффитсиенти коррелятсионӣ 0,9415 

R-квадрат 0,8864 
Sост 30,66 

Хатогии стандартӣ 1,3844 

Fмушоҳ 0,00087 

Fҳақиқӣ 41,63 

Мушоҳида  20 
 Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Натиҷаҳои ба даст овардашударо таҳлил менамоем. Дар аввал 

коэффитсиенти интихобии коррелятсияро  R = 0,9415 баррасӣ менамоем. Ин 

маънои онро дорад, ки байни хусусиятҳои ҷамъбастӣ ва омилӣ робитаи зич 

мавҷуд аст.   

Баъдан қимати коэффитсиенти детерминатсия D=(R2) x100%= 88,64 % 

муқаррар карда шудааст. Аз ин бармеояд, ки вариантҳои хусусияти 

ҷамъбастӣ, тағйир ѐфтани ҳиссаи соҳаи хизматрасонӣ ба 88,64 % баробар аст 

ва ин ба таъсири хусусиятҳои омилии ба модел қолаб дохилкардашуда 

(маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ, суръати зиѐдшавии маблағгузорӣ баҳри 

бакордарории сармояи асосӣ, шумораи корхонаҳои саноатӣ дар иқтисодиѐти 

минтақа) вобаста карда мешавад. Аз ин бармеояд, ки омилҳои дар рисолаи 

илмӣ тадқиқшуда дар масъалаҳои танзими муаммоҳои экологӣ афзалият 

доранд. 

Дар натиҷаҳои ба дастомада инчунин коэффитсиентҳои ба ном кашиши 

(тағйири) ҳар як омил зикр шудаанд, ки дараҷаи тағйироти онҳо, яъне 

таъсири онҳоро ба нишондиҳандаи ҷамъбастӣ инъикос менамояд. 

Коэффитсиенти мазкур дар ҷадвали 5.2.4 нишон дода шудааст. 

Ҷадвали 5.2.4. -  Коэффитсиенти кашиши (тағйири) омилҳо 

Аломатҳои омилҳо Тағйирѐбии онҳо 

Маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ 0,00057 

Маблағгузорӣ барои бакордарории фондҳои асосӣ 0,0013 

Шумораи корхонаҳои саноатӣ дар иқтисодиѐти минтақа 0,00085 

 Сарчашма: таҳияи муаллиф 
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 Дар ҷадвали 5.2.4 нишон дода шудааст, ки то кадом дараҷа хусусияти 

ҷамъбастӣ ҳангоми зиѐдкунии хусусияти мутобиқи омилӣ - ба 1 фоиз  тағйир 

меѐбад. Ҳангоми муқоисаи коэффитсиенти кашиш (тағйир) аз рӯйи қимати 

мутлақ гуфтан мумкин аст, ки нишондоди таҳқиқшаванда, яъне афзоиши 

моддаҳои зарарноки ба атмосфера партофташуда, бештар ба тағйирѐбии 

хусусияти омилии зиѐдшавии шумораи корхонаҳои саноатӣ дар иқтисодиѐти 

минтақа, навбати дуввум бошад, аз рушди маҷмуаи маҳсулоти минтақа 

нисбатан ҳассос аст. Омили маблағгузорӣ баҳри бакордарории сармояи асосӣ 

бошад, ки модернизатсияи техника ва технология, азнавсозии фондҳои 

асосиро мефаҳмонад, дар коҳиши партовҳои моддаҳо зараровар каме бошад, 

ҳам ҳиссаи худро дорад. 

Дар асоси қиматҳои коэффитсиентҳои кашиш (тағйири)-и ҳар як омил 

шакли қолаби регрессиониро нишон додан мумкин аст: 

 

Y= 2,5626 + 0,00057X1 ‟ 0,0013X2 + 0,00085X3             (5.1) 

 

Аз қолаб мушоҳида мешавад, ки ҳангоми зиѐдшавии маблағгузорӣ 

баҳри бакордарории сармояи асосӣ, тағйирот дар ҳаҷми партовҳои моддаҳои 

зарарноки ба атмосфера партофта мешуда каме бошад ҳам, яъне дар 1 %-и 

афзоиши модернизатсияи техника ва технология, коҳишѐби партовҳо ба 

0,0013 % мушоҳида шудааст, ки инро тамоюли мусбӣ гуфтан мумкин аст. Аз 

ин бармеояд, ки рушди устувори иқтисодии кишвар аз воридшавии техника 

ва технологияи муосир, фондҳои асосии нав вобаста аст. 

Ҳамин тариқ, танзим ва ҳалли муаммоҳои экологӣ дар иқтисодиѐти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаи мустақим ва муҳими мақомоти ҳокимияти 

давлатии маҳаллӣ мебошад, зеро ҳифзи муҳити зист, нигоҳ доштани 

заҳираҳои табиӣ барои насли оянда вазифаи асосии давлатӣ дар минтақаҳо 

буда, қобилияти давлатро дар таъмини рушди устувори иқтисодиѐти кишвар 

инъикос мекунад. 

Дар маҷмуъ, муаммоҳои экологӣ дар иқтисодиѐти минтақа мушаххас бо 

вазъияти мавҷудбудаи иқтисодӣ дар ин ѐ он минтақа муайян карда мешавад. 
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Миқѐси он дар бештари мавридҳо аз вазъияти хоҷагии минтақавӣ, 

шароитҳои таърихӣ, хусусиятҳои соҳавӣ ва афзалиятҳои интихобшудаи 

инкишоф алоқаманд аст. Аз ин нуқтаи назар эҳѐ намудани шароити мусоиди 

экологӣ дар айни замон, қабл аз ҳама, омили муҳими таъмини некӯаҳволии 

аҳолии минтақаро ҳисоб мешавад.  

Маълумотҳои ҷадвали 5.2.2 - ро истифода бурда, пешгӯии ҳисобҳоро 

барои давраи солњои 2020 - 2026 мегузаронем (ҷадвали 5.2.5).  

 

Ҷадвали 5.2.5. - Натиҷаҳои ояндабинии нишондиҳандаи ҳаҷми моддаҳои 

зарарноки ба атмосфера партофташуда дар вилояти Суғди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Номгӯи нишондиҳандаҳо 

Амалан 
дар 
соли 
2020 

Ояндабинӣ муқоисаи 
2026/2020, 
(маротиб) 2023 2024 2025 2026 

Партовҳои моддаҳои 
хатарнок ба атмосфера, 
ҳаз. тонна/сол 

15,1 18,02 21,65 25,76 28,85 1,91 

 

Сарчашма: ҳисобҳои муаллиф 

Таҳлили ҷадвали 5.2.5 нишон медиҳад, ки ҳаҷми моддаҳои зарарноки ба 

атмосфера партофта мешуда, дар муқоиса бо соли 2020 дар соли 2026-уми 

пешгӯишаванда дар атрофи 91 % афзоиш хоҳад ѐфт, ки ин ҳолат ташвишовар 

аст ва бояд барои пешгирии он чораҳои зарурӣ андешида шавад.  

Ҳадафҳои афзалиятноки рушди устувори иҷтимоию иқтисодии минтақа, 

омилҳо ва механизмҳои он, усулҳои идоракунӣ ‟ асоси  консепсияи рушди 

стратегии иҷтимоию иқтисодии минтақа мебошанд. Минбаъд дар асоси 

консепсия, нақшаи амалҳои мушаххас барои ноил шудан ба мақсадҳои 

гузошташуда таҳия карда мешавад. Самтҳои асосии рушди устувори экологӣ, 

иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар таҳқиқот нишон дода шудаанд. 

Чуноне ки таҳқиқот нишон медиҳад, яке аз самтҳои рушди устувор 

таъминот ва беҳтарсозии механизми ҳифзи муҳофизати муҳити атроф 

мебошад. Масъалаи ҳифзи табиат ба соҳаи экология шомил шуда, 

хизматрасонии экологӣ бошад ‟ ба зерқисми соҳаи хизматрасонӣ медарояд. 
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Имрӯзҳо яке аз самтҳои асосӣ ва имконияти нав барои рушди тиҷорати 

муосири дар ҷаҳон зудрушдкунанда бозори маҳсулоти тозаи экологӣ ба 

ҳисоб меравад, ки амалан ҳамаи соҳаи истеҳсолот ва хизматрасониро фаро 

мегирад.    

Яке пешсафтарин ҳолат миѐни самтҳои асосии рушд дар соҳаи 

иқтисодиѐти муосири бисѐр кишварҳои ҷаҳонро соҳаи хизматрасонӣ фаро 

мегирад, ки механизми мураккаб ва бисѐрсамта мебошад. Соҳаи 

хизматрасонӣ дар шароити муосир яке аз соҳаи дурнамои иқтисодӣ, танҳо 

дар лаҳзаи дастрасии онро то лаҳзаи набуданашро дар бар мегирад.  Аз 

ҳамин сабаб баҳогузории хизматрасонӣ то лаҳзаи ба дастовардани он 

ғайриимкон аст.  

Ба андешаи баъзе муаллифон, соҳаи хизматрасонӣ ин «маҷмуи соҳаҳо, 

таҳти соҳаҳо ва намудҳои фаъолият, ки таъиноти коркардашондар системаи 

истеҳсолоти ҷамъиятӣ дар раванди истеҳсолот ва тадбиқи хизматрасонӣ ва 

хусусияти равониро барои аҳолӣ инъикос мекунад»73.   

Назарияи дар боло қайдгардидаи К. Кларк, ки мувофиқи он ҳамаи 

иқтисодиѐт миѐни се бахш тақсим шудаанд ‟ ин бахши коркардшаванда ва 

истихроҷшаванда ва бахши хизматрасонӣ («бахши иқтисодӣ») ‟ онро дар 

намуди модели интерактивии пешниҳодкардаи Д.Ридтсл тасвир кардан 

мумкин аст74.  

Аз модели дар расми 5.2.2 овардашуда бармеояд, ки хидматҳо ба панҷ 

гуруҳи калон тақсим мешаванд: 

- хизматрасониҳои тиҷоратӣ, аз ҷумла хизматрасониҳои молиявӣ ва 

бонкӣ, инчунин хизматрасониҳои машваратӣ оид ба сифати зиндагӣ; 

- амиқтар кардани равандҳои ҳамгироӣ ва беҳтар намудани сифати 

зиндагии мардум, ки ба зиѐд шудани талаботҳои экологӣ боис гардиданд; 

- болоравии давомнокии умр, ки ба пиршавии ҷомеа оварда мерасонад, 

                                                           
73 Рутгайзер, В. М., Корягина Т.И., Арбузова Т.И. и др. Сфера услуг. Новая концепция 
развития, 2-е изд./В.М.Рутгайзер, Т.И.Корягина, Т.И.Арбузова. ‟ М.: Экономика, 2000. ‟ 
С.55. 
74 Riddle, D.I., Service-Led Growth, Praeger/D.I.Riddle - New York, 1986. - Р. 51. 
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боиси баланд шудани хизматрасонӣ дар системаи тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоӣ; 

- ҷараѐни фардикунонии рушди дастгоҳҳои техникии муосир 

(компютерҳои шахсӣ ва мошинҳои шахсӣ, технологияҳои иттилооти 

миниѐтураҳо, техникаи маишӣ барои истифодаи инфиродӣ ва ғайра). 

 

Расми 5.2.2. - Модели интерактивии пешниҳоднамудаи Д.Ридтсл 
 

Рушди бозори хизматрасонӣ бо рушди маркетинг дар ин соҳа вобаста 

аст. Маркетинги хизматрасонӣ ҳамчун равандест, ки хидматҳоро барои 

муайян кардани талабот ва хоҳишҳои шахсии муштарӣ таҳия, мусоидат ва 

татбиқ мекунад. Он ба арзѐбии хидматҳое, ки ба муштариѐн пешниҳод 

мешаванд, дар интихоби дурусти онҳо кӯмаки зарурӣ мерасонад. 

Тибқи иттилои Н.Н. Скорниченко (бо истинод ба назарияи рушди Д. 

Белл)75, дар марҳилаи пас аз индустриалии рушди иқтисодӣ баъзе 

хусусиятҳои хоси бахши хизматрасонӣ, аз ҷумла «динамизм, сегментасияи 

ҳудудӣ ва хусусияти маҳаллӣ, суръати баланди гардиши сармоя аз ҳисоби 

истеҳсолоти кӯтоҳ нишон дода шудаанд давр, ҳассосияти баланди онҳо ба 

шароити бозор аз сабаби қобилияти интиқол додан ва нигоҳ доштани 

                                                           
75 Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество/Д.Белл. ‟ М.: Academia, 1999. ‟ С.98. 
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хидматҳо дар ҷараѐни пешниҳоди хизматрасониҳо дар иртиботи шахсии 

байни истеҳсолкунанда ва истеъмолкунанда, фардият ва estandartnost 

хизматрасониҳо, тафовути баланди маҳсулот дар саноати ҳамин, ҳузури 

ассиметрияи ахборот дар истеҳсолкунанда ва истеъмолкунанда».76 

Воқеан, ҳамасола дар ҷаҳон шумораи корхонаҳое, ки дар соҳаи 

хизматрасонӣ фаъолият мекунанд, афзоиш меѐбад ва ин соҳа бо доираи васеи 

фаъолият фарқ мекунад. Аммо, сарфи назар аз ин гуногунрангӣ, хидматҳо як 

қатор хусусиятҳои хоси худро доранд, ки онҳоро корхонаҳо ҳангоми таҳияи 

барномаи маркетингӣ ва ҳам дар фаъолияташон ба назар гирифтанашон 

лозим аст. Тибқи ақидаи аксари коршиносон, хидматҳо ҳамчун як маҳсули 

фаъолият дорои хусусиятҳои фарқкунандаи зерин мебошанд77: 

1. Хизматрасониҳои ғайримоддӣ: хизматрасониҳо зуҳуроти ҷисмонӣ 

надоранд, то гирифтани онҳо дида намешавад ѐ ҳис карда намешавад. 

2. Идомаи пешниҳод ва гирифтани хидматҳо: пешниҳод ва гирифтани 

хизматрасонӣ дар як вақт сурат мегирад ва шахси хизматрасон қисми ин 

хидмат мебошад. Хидмат, новобаста аз муассисае, ки хидмат мерасонад, аз 

манбаи хидмат ҷудо карда намешавад. 

3. Хизматрасонӣ тағйирѐбанда аст ва сифати доимӣ надорад, ки зери 

таъсири доимии омилҳои муҳити зист қарор дорад (кӣ, кай, дар кадом ҳолат 

ва дар кадом шароит ин ва он хидматро пешниҳод кардааст). Тағйирпазирии 

сифати хидматҳои пешниҳодшаванда, масалан, тағйирѐбии сифати маҳсулоти 

моддӣ назаррас аст. 

4. Истифодабарӣ, қобилияти нигоҳдорӣ дар хидмат. Нигоҳ доштани 

хидмат барои истифода ва фурӯш дар оянда ғайриимкон аст. 

Ин нишондиҳандаҳо то ба наздикӣ хусусиятҳои асосии хизматрасонӣ 

буданд ва дар бозоршиносони адабиѐти илмии ҷаҳонӣ ин гуруҳ одатан 

                                                           
76 Скорниченко Н.Н. Организация маркетинговых исследований в сфере услуг (на примере 
города Тольятти): автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / Скорченко Наталья 
Николаевна. ‟ М., 2000. ‟ С.11. 
77 Zeithaml, V.A., Parasuraman, A., Berry, L.L. Problems  and  Strategies  in  Services  
Marketing/Journal of Marketing/ V.A.Zeithaml, A.Parasuraman, L.L.Berry, - Vol. 49, 1985. - P. 
61-62. 
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ҳамчун "4H" таъйин шуда буданд. То ба имрӯз дар хусусияти хидматрасонӣ 

баъзе дигаргуниҳо рух доданд ва ба хусусиятҳои мавҷуда боз ду хислати 

дигар илова карда шуданд, онҳо: 

5. Иваз намудани хизматрасониҳо бо моли муайяне, ки шакли моддӣ 

доранд. Дар ин ҷо бояд таъкид кард, ки чунин ивазкунӣ низ метавонад дар 

самти муқобил пайдо шавад, яъне. хизматрасонӣ метавонад молро иваз 

кунад. Қобилияти хизматрасонӣ ва молҳо барои қонеъ сохтани ҳамин ниѐзҳо 

рақобат ба вуҷуд меорад. 

Дар ин ҷо муаллиф дараҷа ѐ дараҷаи тамосро (баланд ѐ паст) системаи 

хидматрасонӣ ва мизоҷро ҳамчун асоси таснифот қабул мекунад ва меъѐри ин 

сатҳ давом (вақт) -и мизоҷ дар системаи расонидани хидмат мебошад (расми 

5.2.3). 
 

Хизматрасонӣ 
Хизматрасонии 

тоза 
Хизматрасонии 

омехта 
Квази-

хизматрасонии 
истеҳсолӣ 

Истихроҷ / 

истеҳсолот 

Хизматрасонии 

меҳмонҳонавӣ 

Фурӯши 
телефонҳо дар 
офисҳои МТС 

Хизматрасонии 

ретранслятор 

Истихроҷи нафт 

 
Расми 5.2.3. -Таснифоти хизматрасонӣ аз рӯйи дараҷаи пайвастан бо мизоҷон 

(тибқи назарияи Р.Б. Чейз) 
 

Аз ҷониби Д.Р.Томас хизматрасониро ба ду намуд тақсим кардан 

мумкин аст: 1) бо таҷҳизот таъмин карда мешавад ва 2) бидуни истифодаи 

таҷҳизот78. Ба ақидаи мо, таснифоти васеи гуруҳбандии хидматҳо тавсифи 

Ф.Левелок, ки меъѐри асосӣ самт ва дараҷаи хосияти хидматҳо мебошад, 

метавонад, мавриди таваҷҷуҳи махсус қарор гирад (ниг.ба љадвали 5.2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Thomas, D. R. E. Strategy is Different in Service Business/Harvard Business Review, - Vol. 53, 
- №4, - 1978. - Р. 73. 
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Ҷадвали 5.2.6. - Таснифоти хизматрасонӣ аз рӯйи пешниҳоди Ф. Левелок 

СИНФҲОИ АСОСӢ СОҲАИ ХИЗМАТРАСОНӢ 

1.Фаъолияти ламсии ба самти 
бадани инсон равонагардида 

Тандурустӣ, нақлиѐти мусофиркаш, 
кошонаҳои ҳусн ва сартарошхонаҳо, 
иншооти варзишӣ, тарабхона ва қаҳва 

2.Фаъолияти ламсии ба самти 
маҳсулотҳо ва объектҳои дигари 
физикӣ нигаронидашуда 

Нақлиѐти боркаш, таъмир ва 
таркиби дастгоҳ, ҳифзи дастгирии тозагӣ 
ва тартиби либосшӯӣ, хушкашӯӣ, 
хизматрасонии ветеринарӣ 

3.Фаъолияти беламсӣ ба самти 
мафкураи инсон нигаронида 
шудааст 

Маориф, радошунавӣ ва телевизион, 
хизматрасонии иттилоотӣ, театрҳо, 
осорхонаҳо 

4.Фаъолияти беламсӣ бо 
фаъолони беламс   

Бонкҳо, хизматрасонии  ҳуқуқӣ ва 
машваратӣ, суғурта, амалиѐтҳо бо 
қоғазҳои 

Сарчашма: таҳияи муаллиф   
 

Ба самти сохтани манфиати иловагӣ дар шакли хизматрасонии моддӣ, 

инчунин фаъолияти хизматрасонии истеҳсоли моддии пешбарандаи рушди 

иқтидори истеҳсолии ҷомеа нигаронида шудааст (ниг.ба расми 5.3.4). 

 

 
Расми  5.2.4. - Функсияҳои асосии соҳаи хизматрасонӣ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф 

 

Яке аз функсияҳои асосии иқтисодии хидматрасонӣ нигоҳдории 

истеҳсоли молҳои моддӣ мебошад, ки хидматрасониҳоро дар соҳаи 

истеҳсолот дар бар мегирад (масалан, иртибот, нақлиѐт; хизматрасонии 

техникӣ ба таҷҳизоти истеҳсолӣ; машварати ҳуқуқӣ ва ғайра). Вазифаи 
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дигари иқтисодии бахши хизматрасонӣ ин такрористеҳсоли меҳнат мебошад. 

Ин вазифа тавассути расонидани хадамот ба аҳолӣ (хизматрасониҳо дар 

муассисаҳои таълимӣ, ва ғайра) иҷро карда мешавад. Ташкили ашѐи моддӣ 

вазифаи навбатии иқтисодии соҳаи хизматрасонӣ буда, тавассути 

корхонаҳои хизматрасонии маишӣ амалӣ мегардад (истеҳсоли маҳсулоти 

дарозмуддат; таъмир ва барқарорсозии сифатҳои истеъмолкардашуда ва 

ғайра). 

Сатҳи самаранокии системаи идоракунии муҳити зист тавассути 

системаи ҳамгирошудаи танзими экологӣ бо омезиши оптималии усулҳои 

маъмурӣ, ташкилӣ, ҳуқуқӣ ва молиявию иқтисодӣ (аз ҷумла бозор), инчунин 

иҷтимоӣ-сиѐсӣ, маънавӣ ва этика ва дигар воситаҳои идоракунии иқтисодӣ 

таъмин мегардад. Яке аз чунин воситаҳои самараноки ноил гардидан ба 

идоракунии аз ҷиҳати экологӣ нигаронидашуда бо фишангҳои таъсир ва 

танзими аудити ҷорӣ вобаста аст.  

Тадбирҳо оид ба такмили арзѐбии таъсир ба муҳити зист дар вилоят 

бояд инҳоро дар бар гиранд: тартиб додани нақшаи ҷойгиркунии объектҳои 

табиӣ ва таърихӣ-фарҳангӣ; барқарор кардани экспертизаи қатъии экологӣ, 

иқтисодӣ ва санитарӣ ҳангоми ворид шудани таҷҳизот, технологияҳо, 

химикатҳо ва маводҳо, аз ҷумла организмҳои зинда; талабот ба экспертизаи 

экологӣ ҳангоми бастани шартнома; ба даст овардани арзѐбии таъсир ба 

муҳити зист ҳангоми хусусигардонӣ ѐ таҷдиди иншоот; муайян кардани 

минтақаҳои низоъҳои имконпазири экологӣ ва роҳҳои пешгирии онҳо; 

таъсиси махзани маълумот оид ба объектҳое, ки аз экспертизаи экологӣ 

гузаштаанд.79  

Ба ақидаи мо, дар вилояти Суғд, ҳамчун унсури беҳтар намудани аудити 

экологӣ, ҳавасмандиро ҳамчун унсури назорат, ки бо раванди идоракунии 

кӯшишҳои даста барои ноил шудан ба ҳадаф алоқаманд аст, номбар кардан 

мумкин аст. 

                                                           
79 Барномаи давлатии экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019.‟ Душанбе, 
2009. 
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Дар ташаккули консепсияи идоракунии экологӣ стандартҳои 

байналмилалӣ, аз ҷумла стандарти EMAS ва ISO 14000, ки ҳамчун усули нав 

ба идоракунии экологӣ дар ҷумҳурӣ, ки ба принсипи тиҷорати устувор ва 

экологӣ мувофиқат мекунад, нақши муҳим доранд. Бо назардошти стандарти 

байналмилалии ISO 14000, барои такмил додани ин раванд, метавон 

системаи ҳамгирошудаи идоракунии муҳити зистро таъсис дод, ки нақшаи 

ҳамаҷонибаи он дар расми 5.2.5 оварда шудааст. 
 

 
Расми  5. 2. 5. - Нақшаи системаи рушд ва беҳтаргардонии ҳамгироии менеҷменти 

экологӣ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф 

 
Системаи идоракунии муҳити зист бо системаи идоракунии умумии 

созмон муттаҳид карда шудааст, яъне он дар маркази тавлидоти истеҳсолӣ, 

моддӣ, маркетингӣ, иттилоотӣ, ҷузъҳои идоракунӣ қарор дорад ва нақш ва 

ҷои аудити экологӣ дар системаи ҳамгирошудаи экологӣ ҳамчун воситаи 

асосии назорати мутобиқати системаи идоракунии экологӣ бо фаъолияти 

банақшагирифтаи сиѐсати экологии корхона ва самаранокии амалии он, 

фурӯш дар корхонаҳо дар доираи стандартҳои байналмилалӣ инъикос 

ТАРҲИ РУШДИ МЕНЕҶМЕНТИ ҲАМГИРОИШУДАИ ЭКОЛОГӢ  

Сиѐсати экологӣ: 

- ҳадаф, вазифаҳо; 

- барномаҳо; 

- ҳуҷҷатгузорӣ; 

- ахборот. 

Банақшагирӣ: 

- арзѐбии пешакии хавҳои экологӣ; 

- низоми аваллиятҳо; 

-ташкили фаъолият. 

Сиѐсати экологӣ: 

- баҳисобгирии экологӣ ва ҳисоботӣ; 

- суғуртаи экологӣ; 

- аудити экологӣ. 

Ҷорикунӣ ва амал кардан: 

- технологияҳои ҳифзи табиат; 

- ҷамъ ва коркарди ахборот оиди 

ҳифзи муҳити истеҳсолӣ ва ғ.  

Таҳлил аз тарафи роҳбарият 

- таҳлили самаранокӣ; 

- фаъоляти ислоҳӣ; 

- масъулият. 

Рушд ва беҳтаргардонии система 

- таъмини тартибот ва пайдарпайии 

қарор. 
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ѐфтааст 80,81.  

Системаи менеҷменти экологӣ бо назардошти стандартҳои 

байналмилалӣ, пайдарҳамӣ ва тартиби корхонаҳоро барои ҳалли мушкилоти 

дохилии экологӣ бо роҳи тақсим кардани захираҳо, тақсимоти масъулият ва 

арзѐбии доимии метод, тартибот ва равандҳо таъмин карда метавонад82.  

Илова бар ин, сохтор, усул, масъулият, равандҳо, тартибот ва 

манбаъҳои татбиқи сиѐсати экологӣ ва ноил шудан ба мақсадҳои экологии 

корхона бояд бо кор дар соҳаҳои дигар, пеш аз ҳама дар идоракунии 

истеҳсолот, сармоя, сифат ва амнияти умумии ташкилот ҳамоҳанг карда 

шаванд. Ҳангоми ташаккули модели ҳамгирошудаи системаи идоракунии 

экологӣ, бояд ҷанбаҳои мухталифи фаъолияти истеҳсолӣ ба назар гирифта 

шаванд, аз ҷумла ҷорӣ кардани системаи назорати сифат ва амнияти 

истеҳсолот дар шакли аудити экологӣ83. 

 

5.3. Тавсияҳо оид ба такмили танзими омили экологии минтақа барои 

давраҳои оянда 
 

Самаранокӣ ва динамикаи рушди бозори экологӣ аз ҳолати механизми 

ташкилии он вобаста мебошад, ки дар он: танзими давлатии амалиѐтҳои 

воридотӣ ‟ содиротии масъалаҳои истифодабарии захираҳои табиат ва 

партовҳо; системаи сертификатсияи экологӣ ва шиносномадиҳӣ, мувофиқи 

шароитҳои бозори муосир; маҳдудгардонӣ,  саҳмгузорӣ ва намудҳои дигари 

реҷаҳои  низомномавии  табиат истифодабарӣ дар асоси шартнома ва 

литсензия барои истифодабарии захираҳои табиат; инчунин механизмҳои 

ташкилотҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ (Созмони умумиҷаҳонии савдо, Созмони 

ҳамкории Шанхай ва ғайра), ки дар онҳо таркиби  оптималии савдо 

                                                           
80 Бабина, Ю. В., Варфоломеева, Э. А. Экологический менеджмент/ Ю. В. Бабина, Э. А. 
Варфоломеева.‟  М.,  2002.  ‟ С.15-17; 
81 Винтер,  Г.  Модель экологического менеджмента:  разработка собственного 
экологического плана действий вашей компании/перевод с англ. ‟ Минск, 2002.‟ с.296-303; 
82 Трифонова, Т.А. и др. Экологический менеджмент/ Т. А. Трифонова, и др. ‟ М., 2003. ‟ 
С.97; 
83 Махмадалӣ Б.Н. Менеҷменти экологӣ / Н.Б. Махмадалӣ,  М.К, Саидов, С.Ҷ. Ғаффоров, 

А.А. Раҳматов /Китоби дарсӣ. - Бӯстон, 2021. ‟ 165 с. 
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коркарди аввалия ва коркарди баъдии ашѐи хом муайян карда шудааст, дар 

бар мегирад.  

Дар расми 5 . 3 . 1  механизми  ташкили иқтисодии бозори 

хизматрасонии экологӣ оварда шудааст, ки ба андешаи мо, дар он 

иштирокчиѐн, функсияҳои он ва лавозимоти унсурҳои асосӣ ворид 

мешаванд.  

Вазифаи механизми ташкилию иқтисодӣ аз ноил шудан ба ҳадафҳои 

сиѐсати давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, барқароркунӣ ва истифодаи 

оқилонаи он бо кӯмаки тадбирҳои иқтисодӣ таъмин аст. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 5.3.1. Механизми ташкили иқтисодии бозори хизматрасонии экологӣ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф 

 

Унсурҳои асосии он иборатанд аз: идоракунӣ; банақшагирии 

чорабиниҳои корӣ ва таҳияи барномаҳои маҷмуии мақсаднок оид ба ҳифз, 

барқароркунӣ ва истифодаи оқилонаи муҳити зист; маблағгузории фаъолият 

оид ба тавсеаи бозори хадамоти экологӣ; муқаррар намудани андоза ва 

меъѐри пардохт барои истифодаи объектҳои табиӣ суғуртаи хавфи 

соҳибкорӣ; мониторинги ҳолати муҳити зист ва объектҳои идоракунии 

табиат; таҳияи дурнамои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар асоси 

дурнамои рушди бозори хизматрасониҳои экологӣ; баҳисобгирӣ, 

ҳисоботдиҳӣ; дастгирии фаъолияти инноватсионӣ, соҳибкорӣ ва дигар 

МЕХАНИЗМИ ТАШКИЛКУНАНДАИ ТАШКИЛИ ИҚТИСОДИИ  

БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИИ ЭКОЛОГӢ 

Танзими давлатии 

амалиѐтҳои 

содиротию-воридотӣ 

дар соҳаи 

истифодабарии 

захираҳои табиӣ ва 

партовҳо 

Низоми 

сертификатсия ва 

паспортикунонии 

экологии ба 

талаботҳои 

бозоргонӣ 

мутобиқ 

Меъѐргузорӣ, 
андозгузорӣ ва дигар 

намудҳои 
батартибандозии 

реваҳои истифодабарии 
табиат дар асоси 
шартномаҳо ва 

иҷозатномаҳо барои 
истифодабарии табиат 

Низоми 

сертификатсия ва 

паспортикунонии 

экологии ба 

талаботҳои 

бозоргонӣ мутобиқ 
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фаъолият оид ба истифодаи ҳамаҷониба ва ҳифзи захираҳои табиӣ; мутобиқи 

тартиби муқарраршуда зарари ба объектҳои табиӣ расонидашуда; аудит; 

экспертиза; кадастрҳо. 

Бо мақсади таҳия намудани тавсияҳои методологӣ ва амалӣ оид ба 

такмил додани механизми ташкилию иқтисодӣ, ба назари мо, ду ҷузъи асосии 

ташкилӣ ва иқтисодиро ҷудо кардан зарур аст. 

Ин механизм дар муҳити бозори хизматрасониҳои эко инъикос мекунад: 

усулҳои нигоҳ доштани стратегияи беҳтарини маркетинг барои пешбурди 

хадамоти экологӣ, сатҳи омодасозии заминаи зарурии қонунгузорӣ ва 

дастгоҳҳои идоракунӣ, тарзу усулҳои соҳибкорӣ ва фаъолияти иқтисодӣ дар 

ин соҳа, ҷалби сармоягузорӣ барои рушди инфрасохтор дар ин бахши бозор.  

Сохтори механизми ташкилию иқтисодии бозори хизматрасониҳои 

экологӣ, аз назари мо, чунин унсурҳоро дар бар мегирад: танзими ҳуқуқӣ ва 

фишангҳои бозории танзими муҳити зист. 

Механизми самарабахши ташкилию иқтисодии бозори 

хизматрасониҳои экологӣ ба мо имкон медиҳад, ки ҳадафҳо ва вазифаҳои 

гузошташударо ба пуррагӣ иҷро ва амалӣ созем, инчунин ба рушди 

иқтисодиѐти ҷумҳурӣ саҳм гузорем. 

Соли 1998 Конвенсияи Орхус оид ба дастрасӣ ба иттилоот, иштироки 

ҷамъият дар қабули қарорҳо ва дастрасӣ ба адолат дар масъалаҳои экологӣ 

дар Тоҷикистон тасдиқ карда шуд. Бо дастгирии Кумитаи давлатии ҳифзи 

муҳити зист ва хоҷагии ҷангали Тотористон Маркази Орхус таъсис дода шуд, 

ки манбаи иттилооти боэътимод барои шаҳрвандон оид ба масъалаҳои 

экологӣ мебошад, аммо дар бораи фаъолияти он маълумоти кам мавҷуд аст. 

Мавҷуд набудани дастрасии ҷамъияти ба иттиллооти экологӣ яке аз 

сабабҳои сатҳи баланди қонуншиканиҳо дар соҳаи ҳифзи табиат мебошад. 

Чунин қонуншиканиҳо, махсусан дар байни сокинони нуқтаҳои аҳолинишини 

минтақаҳои муҳофизатшаванда ва ҷангалҳои наздик, инчунин дар байни 

моликон ва соҳибони корхонаҳои зиѐде, ки дар давраи гузариш ба иқтисоди 

бозаргонӣ ба назар мерасанд, маъмуланд. Афзоиши ҳамасола вайронкунии 
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Қонун дар бораи ҳифзи табиат нишонаи беэътиноӣ ба мушкилоти экологӣ 

мебошад. 

Мушкилоти дигари таълими экологӣ дар вилояти Суғд он аст, ки дар 

кишвар системаи баланд бардоштани иқтидори маърифати экологӣ вуҷуд 

надорад, ки унсурҳои онҳо бояд иборат бошанд: 

1. Банақшагирии ҳамаҷонибаи байниидоравӣ, ки барои ноил шудан ба 

ҳадафҳои таълимӣ, аз ҷумла нақшаҳои муштараки курс оид ба масъалаҳои 

ҳифз ва истифодаи устувори захираҳои табиӣ нигаронида шудаанд; 

2. Тайѐр кардани мутахассисон; 

3. Дастрасии ҷамъиятӣ ба манбаъҳои иттилооти оддӣ ва фаҳмо дар 

бораи мушкилот ва сиѐсати экологӣ; 

4. Тадқиқотҳои махсуси масъалаҳои муҳими экологӣ, ба монанди 

гуногунии биологӣ, ки ба танзими ин мавзуъҳо бо манфиатҳои воқеии ҷомеа 

нигаронида шудаанд; 

5. Системаи мониторинги маълумот, арзишҳо ва рафтори чашмдошти 

ҷомеа оид ба паҳлӯҳои гуногуни муҳити зист; 

6. Аксарияти аҳолии вилоят дар деҳот ва деҳот бидуни телевизор ва 

ҳатто радио зиндагӣ мекунад ва ин маҳалест, ки ба таҳсилоти экологӣ ниѐз 

дорад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки интишор ва паҳнкунии васеи васоити ахбори 

оммаи анъанавӣ, ки огоҳии экологӣ ва рафтори масъулиятнокро бо 

дарназардошти ин таъмин менамояд, вуҷуд дорад. Сухан дар бораи 

адабиѐтҳои соҳаи муҳити зист - буклетҳо, плакатҳо, мақолаҳои рӯзнома ва 

маҷалла, маводҳои марбут ба мактаб ва дигар паѐмҳои оддии иттилоотӣ 

меравад. 

Дар шароити имрӯзаи иқтисодии ҷумҳурӣ истифодаи суғуртаи экологӣ 

ҳамчун механизми пешомадноки иқтисодӣ барои таъмини амнияти экологии 

давлат мувофиқи мақсад аст. Ғайр аз он, дар ҷараѐни ташаккули бозори 

хизматрасониҳои экологӣ дар вилоят, суғуртаи экологӣ метавонад як роҳи 

таҷрибавии таҳияи ҷузъҳои механизми иқтисодӣ, бахусус суғуртаи хавфҳо, 

ҳамчун роҳи содда кардани системаи таъин ва ҷамъоварии пардохтҳои 
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муқарраршуда ба буҷа бошад. Дар вилояти Суғд имконияти истифодабарии 

ҳардуи шаклҳои мавҷудаи суғуртаи экологӣ дар намуди ихтиѐрӣ ва ҳатмӣ 

мавҷуд аст.  

Суғуртаи экологӣ дар асоси ҳатмӣ нисбат ба ихтиѐрӣ самараноктар аст, 

зеро дар ин сурат суғурта ҳамаи объектҳои эҳтимолан хатарнокро фаро 

мегирад, ки ҳангоми зарурат эҳтимолияти гирифтани миқдори зарурии 

ҷуброни зарари вобаста ба ифлосшавии муҳити атроф меафзояд. Ҳамзамон, 

ба назари мо,  суғуртаи экологӣ ба таври ихтиѐрӣ қобили қабул аст, ки инро 

метавон шарҳ дод:  

а) набудани заминаи зарурии қонунгузорӣ барои ҷорӣ кардани шакли 

ҳатмии суғурта ва усулҳои соҳавии суғуртаи экологӣ;  

б) набудани бонки оморӣ бо маълумот дар бораи садамаҳои истеҳсолӣ 

ва офатҳои табиӣ;  

в) набудани маблағҳои буҷетӣ, ки барои ташкили фонди давлатии 

суғуртаи экологӣ заруранд.  

Вобаста ба ин нуктаҳо тавсия дода мешавад, ки дар амал механизми 

шакли ихтиѐрии суғуртаи экологиро санҷида, сипас ҳангоми таҳияи 

ҳуҷҷатҳои зарурии меъѐрию методологӣ, дар ҷумҳурӣ варианти суғуртаи 

ҳатмиро ҷорӣ намоед. Ғайр аз он, фонди суғуртаи экологӣ таъсис додан зарур 

аст, ки ба ҷамъоварии маблағҳое, ки барои мақсадҳои экологӣ дар асоси 

тиҷоратӣ ҷамъ оварда мешаванд, мусоидат менамояд. Ба ақидаи мо, илова ба 

маблағҳое, ки тавассути суғуртаи экологӣ ба даст омадаанд, як қисми 

маблағҳое, ки тавассути татбиқи пешниҳодҳо оид ба тартиби махсуси 

хусусигардонии корхонаҳои аз ҷиҳати экологӣ хатарнок ба даст меоянд, 

дохил карда шаванд: 

- тағйирот дар шаклҳои ҳисоботи истеҳсолкунандагон; 

- усулҳои нави таблиғи молҳо ва хадамоти экологӣ, инчунин ташаккули 

принсипҳои инноватсионии савдо (масалан, савдо бо маҳсулоти аз ҷиҳати 

экологӣ тоза), хизматрасониҳои сертификатсия, дастгирии методологии 

андозаҳои муҳити зист (ашѐ, таҷҳизот, технологияҳо, молҳо, объектҳои 
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муҳити зист). 

Дар масъалаҳои бардошташуда ҷанбаи ниҳоят муҳим, аммо ба таври 

мукаммал таҳияшуда ҷой дорад. Раванди сертификатсияи экологӣ 

(технологияҳо, хизматрасонӣ, молҳо, маҳсулот ва ғайра) воситаи воқеӣ ва 

фишанги сабзкунӣ дар бисѐр соҳаҳои иқтисодиѐт (истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ ва саноатӣ, савдо, нақлиѐт ва ғайра) мебошад ва ин бо сиѐсати 

экологӣ ва амалияи татбиқи чорабиниҳо оид ба ҳифзи табиат яктарафа аст. 

Истеҳсолкунандагони молҳо аз бисѐр кишварҳои дунѐ сертификатсияи 

экологиро яке аз усулҳои самараноки васеъ кардани бозорҳо ва имкониятҳои 

фурӯш ва мустаҳкам намудани мавқеи рақобатпазирӣ ва инчунин омили 

таъсирбахш ба обрӯйи истеҳсолкунанда мешуморанд. 

1. Хизматҳои ноу-хау (навоварӣ) ва R&D. Хидматҳое, ки тавассути онҳо 

дониш ва иттилооти махфии техникӣ, иқтисодӣ, идоравӣ ва дигар маълумот 

барои иҷрои чорабиниҳои ҳифзи муҳити зист интиқол дода мешаванд. 

2. Хизматрасонии муҳандисӣ (машварати муҳандисӣ, консалтинг). 

Омодасозӣ, систематикӣ, мутобиқшавӣ ба шароити мушаххас, интиқоли 

донишҳои мавҷуда (истеҳсолӣ, илмӣ, техникӣ, тиҷоратӣ ва ғайра) ва таҷрибаи 

усулҳои иқтисодии ҳифзи муҳити зист бо назардошти хусусиятҳои як намуди 

истеҳсол. 

3. Литсензиядиҳӣ. Интиқол, фурӯш, литсензиякунонии таҷҳизот ва 

технологияҳои экологӣ, дастгоҳҳо, мавод ва дигар захираҳои моддию 

техникии барои ҳифзи муҳити зист зарур. 

4. Хизматрасонии лизингӣ. Амалиѐтҳое, ки бо хариди асбобҳо ва 

таҷҳизоти ҳифзи муҳити зист, амволи дигар (амволи ғайриманқул ва манқул), 

ки объектҳои ба иҷора гирифташуда мебошанд ва минбаъд ба иҷорагир ба 

иҷора дода мешаванд. Дар вилоят таъсиси ширкатҳои лизингӣ, ба андешаи 

мо, ба густариши бозори экологӣ, афзоиши дастрасии таҷҳизот барои бахши 

соҳибкорӣ ва ширкатҳои экологӣ кӯмак хоҳад кард. Пӯшида нест, ки 

аксарияти корхонаҳои иқтисодиѐти вилояти Суғд барои хариди таҷҳизоти 

зарурӣ барои ҳифзи муҳити зист маблағи кофӣ надоранд. 
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5. Насб, нигоҳдорӣ ва таъмири асбобҳои ченкунӣ ва дигар асбобҳо ва 

таҷҳизот барои ҳифзи муҳити зист. Ин нукта мустақиман ба нуктаи қаблӣ 

вобаста аст. Афзоиши миқдори таҷҳизот ва асбобҳое, ки дар вилояти Суғд 

истифода мешаванд, талабот ба нигоҳдории онҳоро зиѐд мекунад. Зарур аст, 

ки дар ҷумҳурӣ ширкатҳои махсус барои хизматрасонии таҷҳизоти ҳифзи 

муҳити зист таъсис дода шаванд ва шароит барои тарбияи мутахассисон дар 

ин соҳа фароҳам оварда шавад. 

6. Хариди асбобҳо, таҷҳизот, мавод ва дигар намудҳои захираҳои 

моддию техникӣ дар биржаи фондӣ. Дар ҷумҳурӣ мубодилаи хариди 

захираҳои моддию техникӣ зарур аст, зеро ин ба монополияи бозори 

таҷҳизоти экологӣ муқовимат намуда, тавассути рақобати солим барои ба 

даст овардани нархи оқилона барои таҷҳизот кӯмак хоҳад кард. 

Нигоҳдории минтақаҳои ҳифзшаванда (ҳудудҳои табиии махсус 

ҳифзшаванда) ва объектҳо (экотуризм, омодасозии коллексияҳои экологӣ ва 

ботаникӣ, ташкили ҳунарҳои мардумӣ ва ғайра), гузаронидани чорабиниҳо 

оид ба барқарорсозӣ ва ҳифзи табиат (барқарорсозӣ ва ғайра). Бо вуҷуди 

кӯшишҳои бузурге, ки ба рушди минтақаҳои ҳифзшаванда нигаронида 

шудаанд, тақрибан 80% экосистемаҳои нодири берун аз ин минтақаҳо 

ҷойгиршуда берун аз доираи таваҷҷуҳанд.  

Миѐни мушкилоти асосии минтақаҳои табиии муҳофизатшаванда 

инҳоянд: набудани қобилияти корӣ ва набудани инфрасохтор барои назорати 

қаламрави васеъ; туризми ба танзим даровардашуда (мавҷуд набудани 

барномаи идоракунии туризм); масъалаи энергетика. 

Бо мақсади беҳтар кардани сохтор ва фаъолияти механизми ташкилӣ ва 

иқтисодии бозори экологии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба назари 

мо, бояд Агентии махсусе таъсис дода шавад, ки ба воридсозӣ, мутобиқсозӣ 

ва тағйир додани технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ мусоидаткунанда, 

инчунин мониторинги риояи қонунгузории экологӣ оид ба сатҳи минтақавӣ 

ва миллӣ. Вазифаҳои афзалиятноки чунин Агентӣ метавонанд инҳо бошанд: 

„ мусоидат ба ворид намудани омили экологӣ ба нақшаҳои рушди 



297 

иқтисодӣ ҳам дар доираи минтақаҳои ҷумҳурӣ ва ҳам дар сатҳи миллӣ, бо 

дарназардошти таваҷҷуҳи асосӣ ба кам кардани ҳаҷми тавлиди партовҳо ва 

истифодаи захираҳо; 

„ баланд бардоштани маърифати ҷамъиятӣ оид ба масъалаҳои экологӣ, 

паҳн кардани иттилоот дар бораи ҳолати муҳити зист; 

„ ташкили самтҳои нав барои ҷалби аҳолии ҷумҳурӣ ба татбиқи сиѐсати 

экологӣ ва принсипҳои ҳифзи муҳити зист; 

„ таҳкими шарикӣ бо бахшҳои хусусӣ ва давлатӣ ва таҳкими ҳамкорӣ бо 

ташкилотҳои миллӣ ва байналмилалӣ; 

„ ташкили таҳия ва татбиқи технологияҳо дар соҳаи ҳифзи муҳити зист; 

„ таҳияи пешниҳодҳо оид ба такмил додани стандартҳо ва қонунгузорӣ, 

пешниҳоди ташаббусҳои қонунгузорӣ дар соҳаи такмили усули 

пешгирикунанда дар соҳаи ҳифзи муҳити зист; 

„ дастгирии ташаббусҳои ихтиѐрии пешгирии ифлосшавии муҳити зист; 

„ таҳияи механизмҳои нави маблағгузорӣ, инчунин стратегияҳо ҷиҳати 

ҳавасмандгардонии муассисаҳои молиявӣ ҷиҳати афзоиши сармоягузорӣ ба 

технологияҳои тозаи истеҳсолӣ ва лоиҳаҳои пешгирии ифлосшавӣ. 

Ҳамзамон вазифаҳои асосии Агентӣ аз инҳо иборат хоҳанд буд: 

1. Назорати сифати муҳити зист (таҳлили сифати хок, об ва ҳаво; таҳия 

ва таҳлили пешниҳодҳои техникӣ ва стандартҳои экологӣ); 

2. Назорат аз болои манбаъҳои ифлоскунӣ (иҷозатномадиҳӣ ва 

мониторинги манбаъҳои ифлоскунӣ); 

3. Рушди технологияҳои экологӣ (мутобиқсозӣ, таҳия ва истифодаи 

технологияҳои зарурии экологӣ); 

4. Интиқоли технология (паҳн намудани иттилоот оид ба амалияи ҳифзи 

муҳити зист ва таълим дар ин самт); 

5. Татбиқи усулҳои наве, ки ба мубориза бо сарчашмаҳои ифлоскунанда 

ва кори омехта бо соҳаҳои саноат бо мақсади ҷорӣ кардани технологияи 

истеҳсолии нав дар асоси навҷорисозии равандҳо барои кам кардани 

партовҳо нигаронида шудаанд; 
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6. Баамалбарории фаъолият дар соҳаи татбиқи барномаи 

самаранокии энергетикӣ, ҳангоми ин таъмин намудани синергизм бо сиѐсати 

мақомоти иљроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд.    

Сиѐсати экологии вилояти Суғд ба беҳтар намудани сифати муҳити зист 

ва шароити муҳити зисти инсон, ташкили модели мутавозини ба иқтисодиѐт 

нигаронидашудаи рушди иқтисодӣ ва соҳаҳои рақобатпазир нигаронида 

шудааст. Татбиқи бомуваффақияти барномаи рушди экологии ҷумҳурӣ саҳми 

муҳимтарини минтақа дар нигоҳ доштани потенсиали биосфераи ҷаҳонӣ ва 

нигоҳ доштани тавозуни экологӣ дар минтақаи Осиѐи Марказӣ мебошад. 

Раванди мутобиқгардонии иқтисодиѐти минтақа ба афзалиятҳои 

экологӣ бо гузариши тӯлонӣ аз системаи маъмурӣ-фармондеҳӣ ба иқтисоди 

бозорӣ ва буҳрони амиқи иқтисодии кишвар мураккаб аст. Интихоби 

воситаҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ ва эътимодноки бехатарии экологӣ барои 

ҷумҳурӣ падидаи комилан нав аст. Аз ин рӯ, бо назардошти имкониятҳои 

маҳдуди бозори Тоҷикистон, таҷрибаи андӯхтаи дигар кишварҳо дар ин самт 

муҳим аст. 

Барои ноил шудан ба устуворӣ ворид намудани хадамоти экосистема ва 

захираҳои табиӣ ба сифати мол дар баҳисобгирии иқтисодӣ талаб карда 

мешавад. Ба ақидаи бархе аз коршиносон, "барои ин бояд хароҷоти онҳоро 

бо арзиши маҳсулот ва хидматҳои эҷодкардаи қувваи меҳнатӣ муқоиса 

кард".84 

Проблемаи танзими давлатӣ ва дастгирии ҳуқуқии фаъолияти бозори 

хизматрасониҳои экологӣ, ба назари мо, чунин аст: 

- таҳияи заминаи меъѐрӣ, ки кафолати идоракунии оқилонаи табиатро 

фароҳам меорад; 

- таҳияи сиѐсати давлатии экологӣ; рушди механизми бозории ҳифзи 

муҳити зист; 

- таблиғи илми бунѐдӣ; 

                                                           
84 Акимова, Т. А., Батоян, В. В. и др. Основные критерии экоразвития / Т. А. Акимова, В. 
В. Батоян. ‟ М.: Российская экономическая академия, 1999. ‟ С.34. 
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- такмили назорат аз болои фаъолияти корхонаю ташкилотҳо, аз ҷумла 

фаъолияти муҳити зист ва ғайра. 

Хусусиятҳои муносибатҳои экологӣ ба раванди рушди ҷомеа 

мустақиман таъсир мерасонанд, хусусият ва хусусияти чунин таъсир бо 

самаранокии ислоҳоти иқтисодӣ муайян карда мешаванд: манзилию 

коммуналӣ, андоз, танзими сохторӣ ва ғайра. Аз ин рӯ, рушди бозори 

хизматрасониҳои экологӣ дар минтақа тавассути ташкили механизмҳои 

ҳавасмандкунандаи иқтисодӣ, бо назардошти манфиатҳои 

истеъмолкунандагони ниҳоӣ таъмин мегардад. Дар шароити Тоҷикистони 

муосир, ба назари мо, таҳияи воситаҳои иқтисодии мавҷуда барои 

ҳавасмандгардонии рушди бозори хизматрасониҳои экологӣ зарур аст: содда 

кардани расмиѐти қарздиҳӣ тавассути муассисаҳои бонкӣ; лизинг; субсидияи 

экологӣ; системаи гарав ва ғайра. 

Таҷрибаи кишварҳои мутараққӣ нишон медиҳад, ки дар байни 

василаҳои муосири ҳавасмандгардонии рушди бозори хизматрасониҳои 

экологӣ, андоз аз ҷиҳати экологӣ, аз як тараф, механизмҳои махсуси 

андозбандии маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ зарарнок ва аз ҷониби дигар, 

доираи васеи имтиѐзҳои андозии он субъектҳои хоҷагидорӣ ва ҳуқуқиро доро 

мебошанд. Шахсоне, ки истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ қобили 

қабулро инкишоф медиҳанд, сифати муҳити зистро тавассути истифодаи 

сарфаҷӯӣ ва энергия, нигоҳ доштани технология беҳтар мекунанд. 

Бояд қайд кард, ки шарти рушди минбаъдаи бозори хизматрасониҳои 

экологӣ пешниҳоди маблағгузорӣ барои чорабиниҳои экологӣ мебошад, ки 

ташаккули механизми молиявию қарзии идоракунии муҳити зистро тақозо 

мекунад, ки инҳоро дар бар мегирад: истифодаи маблағҳои худи корхона 

барои чорабиниҳои экологӣ; системаи таҳияи фондҳои экологӣ; системаи 

маблағгузории барномаҳои экологӣ ва чорабиниҳои ҳифзи муҳити зист аз 

буҷаҳои сатҳҳои мухталиф, ҷалби маблағ аз фондҳои суғуртаи экологӣ; 

системаи қарзҳои имтиѐзноки сармоягузории экологӣ, ҷалби маблағ аз 

бонкҳои ҷаҳонӣ ва хазинаҳо, ташкилотҳо ва ширкатҳо барои маблағгузории 
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чорабиниҳои экологӣ дар ҷумҳурӣ. 

Бидуни беҳбуди вазъи умумии иқтисодии кишвар бе сиѐсати муассири 

макроиқтисодӣ ҳалли мушкилоти экологӣ ва рушди устувор ғайриимкон аст. 

Бадшавии вазъи экологӣ бо як қатор омилҳои ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ вобаста 

аст, ки дар соҳаҳои гуногун, дар сатҳҳои гуногун ва миқѐси мухталифи 

таъсир фаъолият мекунанд. 

Дар айни замон аз ҳама муҳим ин аз ҷониби давлат тавассути воситаҳои 

муассир, ғайримустақим ва мустақим, танзимгарони иқтисодӣ ва муҳити 

мусоид барои рушди тиҷорати ба муҳити зист мусоид мебошад. Вазъи 

экологии минтақа имрӯз бо вазъи душвори иқтисодиѐт ва рушди соҳаи 

истеҳсолот зич алоқаманд аст. Асоси рушди устувори ҷомеа ва умуман дар 

ҷумҳурӣ устувории рушди корхонаҳои алоҳида ба ҳисоб меравад. Рушди 

устувор рушди иҷтимоиест, ки дар он заминаи табиӣ ҳифз мешавад (нест 

намешавад). 

Ҳар чизе, ки инсон аз табиат гирифтааст, бояд дар табиат нигоҳ дошта 

шавад. Афзалияти баландтарини ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз сиѐсати рушди ҷомеа 

дар баробари табиат мебошад. Рушди соҳибкории ба экология 

нигаронидашуда вазъи экологии минтақаро ба таври назаррас тағйир 

медиҳад, масъалаҳои истифодаи оқилонаи захираҳо ва ҳифзи муҳити зистро 

ҳаллу фасл хоҳад кард. Дар кишварҳои ҷаҳон таҷрибаи арзишманд дар соҳаи 

соҳибкории экологӣ ҷамъ оварда шудааст, ки ҳам фоидаи иқтисодии ин 

соҳаро, балки зарурати ҳаѐтии онро собит мекунад. Соҳаи соҳибкорӣ 

метавонад, баромадкунандаи асосӣ дар раванди табдил додани консепсияи 

рушди устувор бошад. Таъсис ва рушди корхонаҳои илмию истеҳсолии самти 

экологӣ, ки метавонанд хадамоти аудити экологиро пешниҳод кунанд, нақши 

муҳим доранд. Машварати мантиқӣ (марбут ба сиѐсати экологии корхонаҳо 

дар доираи талаботҳои стандарти ISO 14000, рушди системаи 

стандартизатсия, метрология ва сертификатсия дар кишвар), инчунин 

коркард ва татбиқи истеҳсолии технологияҳо ва таҷҳизоти муосири экологии 

баландихтисос барои татбиқи онҳо љузъи экологии тиҷорат, омили муҳим 
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дар ташаккули бозори мол ва хизматрасонӣ ба ҳисоб меравад ва фаҳмиши 

зарурати тағйирот дар ин самт ҳам ба даст овардани фоидаи муайяни моддӣ, 

ҳам барои баланд бардоштани обрӯ ва эътибори ҷаҳони тиҷорат нигаронида 

шудааст. 

        Оҳиста-оҳиста ширкатҳое, ки ба стандартҳои экологӣ тоб оварда 

наметавонанд, бозори ҷаҳониро тарк мекунанд ва ширкатҳое, ки ба 

технологияҳои «тоза» сармоягузорӣ кардаанд, пешсафанд. Ҳамин тавр, 

чемпионати имрӯзаи мошинсозон асосан аз қобилияти риояи стандартҳои 

сахттари экологӣ вобаста аст. Ширкатҳое, ки намудҳои алтернативии 

сӯзишворӣ, муҳаррикҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза ва маводҳои сабукро барои 

истеҳсоли қисмҳои мошин истифода мебаранд. Дар баъзе кишварҳо, мақомот 

аз ҷониби аҳолӣ харидории мошинҳои хурдро аз ҷиҳати молиявӣ ҳавасманд 

мекунанд ва барои дар амал татбиқ кардани мошинҳои электрикӣ кӯшиш 

мекунанд. 

Дар минтақа ба масъалаҳои сиѐсати экологӣ диққати кам дода мешавад, 

ягон сиѐсати экологӣ вуҷуд надорад, ки воқеияти муосирро ба инобат гирад, 

ба таҷрибаи пешқадами кишварҳои пешрафта асос ѐбад ва омили экологиро 

аз афзалиятҳои рушди иқтисодӣ ба ҳисоб гирад. Рушди устувор ҳамчун 

стратегияи аз ҷониби давлат қабулшаванда хусусияти декларативӣ дорад ва 

бо фишангҳои зарурии қонунгузорӣ ва молиявӣ дастгирӣ намешавад. 

Қонунгузорӣ дар соҳаи ҳифзи табиат, бо вуҷуди он ки он меъѐрҳои қатъии 

экологиро дар бар мегирад, аз ҷониби фишангҳое татбиқ намегардад, ки 

татбиқи самарабахши онро дастгирӣ мекунанд. Ғайр аз он, қонунҳои марбут 

ба муҳити зист аз ақиб мемонанд, ки дар ин соҳа сатҳи нисбатан рушдѐфта 

доранд. 

Ба назари мо, муаммои муҳимтарин он аст, ки ширкатҳои тоҷик дар 

бисѐр ҳолатҳо муносибати худро ба экология ҳамчун механизми гаронарзиш 

тағйир дода наметавонанд. Барои онҳо афзалиятҳои рақобатӣ, ки дар 

натиҷаи ҳамроҳ шудан ба ин самти ояндадор дар рушди иқтисоди ҷаҳонӣ ба 

даст омадаанд, ҳанӯз ҳам номаълуманд. Дар Тоҷикистон чунин ақида мавҷуд 
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аст, ки ба назар гирифтани омили экологӣ танҳо хароҷотест, ки танҳо 

рақобатнокии ширкатҳо ѐ умуман давлатро коҳиш медиҳад - 

истеҳсолкунандагон бояд дарк кунанд, ки маҳсулоте бо номи «маҳсулоти 

экологӣ» бозорро васеъ мекунад. Аммо то ҳол барои бисѐр намудҳои 

маҳсулот меъѐрҳои дақиқи муайянкунӣ таҳия карда нашудааст ва механизми 

истифодаи онҳо вуҷуд надорад. Ин чунин маъно дорад, ки барои онҳое, ки 

воқеан дар самти экологикунонии молҳо кӯшиш мекунанд, шароити мусоид 

фароҳам оварда шавад. 

Дар қаламрави вилояти Суғд таҷрибаҳои байналмилалии баланд 

бардоштани рақобатпазирӣ метавонанд, барои истифодаи стратегияи нави 

иқтисодӣ, ки бо назардошти омили экологӣ ва имконияти истифодаи 

афзалиятҳои рақобатпазир дар бозори маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ 

фарқкунанда имконпазир аст ва истифода баранд. 

Рушди бозори хизматрасониҳои экологӣ, инчунин ба эътидол овардани 

вазъи экологии ҷумҳурӣ аз бисѐр ҷиҳат аз самаранокии ислоҳоти иқтисодии 

кишвар, мутобиқати онҳо ба мақсадҳои ташкили як намуди устувори рушди 

иқтисодиѐти миллӣ вобаста аст. Дар ин ҷо, чорабиниҳо барои фароҳам 

овардани фазои мусоид бо ѐрии воситаҳои муассир ва танзимгарони бозор 

барои рушди тамоми соҳаҳои тиҷорат, ки ба гармшавии иқтисодиѐт саҳм 

мегузоранд, ниҳоят муҳим мебошанд. 

Ҳамин тариқ, бо назардошти таърифҳои амиқ ва мушаххасоти мавҷуда 

хусусияти хадамоти экологӣ бо қонеъ кардани ниѐзҳои мушаххас тавсиф 

мешавад ва бо некӯаҳволии ҷамъиятӣ ва захираҳои муштараки татбиқ 

алоқаманд аст. Дар натиҷа, бозори хизматрасонии экологиро метавон, 

ҳамчун як механизми ташкилӣ ва иқтисодӣ, ки ҳамбастагии манфиатҳои 

истеҳсолкунандагон, истеъмолкунандагон, субъектҳои соҳибкории дар соҳаи 

хизматрасониҳои экологӣ ва ҷомеа фаъолият дошта, давлат, инчунин 

ассотсиатсияҳои гуногуни онҳоро дар соҳаи истифодаи якҷояи оқилонаи 

молҳои ҷамъиятӣ ва захираҳои табиӣ таъмин менамояд, баррасӣ кард.  

Барои мукаммал будани омӯзиш пас аз омӯзиши монеаҳои объективӣ ва 
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субъективии мавҷуда дар мушорикати муассири давлат ва бахши хусусӣ дар 

минтақа тавсифи умумии сифатии афзалиятҳо ва нуқсонҳои шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ зарур аст (нигаред ба ҷадвали 5.3.1).  

 

Ҷадвали 5.3.1. - Тавсифи сифатии бартарӣ ва камбудиҳои шарикии давлатӣ ва 

хусусӣ (ШДХ) 

Бартариятҳои ШДХ Камбудиҳои ШДХ 

Афзоиши самаранокии лоиҳаҳо дар натиҷаи 
эҳтимоли кам кардани ҳаҷми сармоягузорӣ ва 
хороҷот аз ҳисоби истифодабарии таҷрибаи 

идоракуниишарики хусусӣ. 
Тақсимоти хатарҳои лоиҳа байни давлат ва 

шарики хусусӣ, дар асоси “идоракунии беҳтарин” 
(яъне ҳар ду тарафҳо ба худ он хатарҳоеро ба уҳда 
мегирад, ки онро бештар самаранок нисбат ба 
шарик идора карда метавонад)  

 

Талафи назорат ба 

муддати зиѐд аз тарафи 

давлат нисбат ба активҳои 

таъсисшаванда ѐ 

таҷдидшаванда.  

Ғайриимкон будани ислоҳ 

кардани шартҳои созишнома 

ҳангоми тағйиротҳои 

шароити берунаи номусоид  

барои давлат, дар раванди 

иҷроиши созишнома. 

Имконияти амалигардонии лоиҳаҳои 
аввалиндараҷа “ҳар чӣ зудтар”, на он ки дар оянда.  

Мавҷуд набудани сармоягузории зиѐди буҷавӣ, 
бар ивази он пардохтҳои давравӣ дар муддати амали 
созишнома оиди ҳамкорӣ.  

Мавҷудияти уҳдадориҳои дарозмуҳлат назди 
давлат аз тарафи шарики хусусӣ.  

Иҷроиши корҳои лоиҳа қатъӣ мутобиқи 
харҷнома ва ҷадвали вақт.  

Дар лоиҳа истифодабарии стандартҳои боз ҳам 
баланди идоракунии бахши хусусӣ.  

Гузаронидани уҳдадорӣ ба шарики хусусӣ барои 
нигаҳдорӣ ва нигоҳ доштани активҳо дар муддати 
давраи лоиҳа. 

Амалигардонии назорат аз тарафи бахши 
давлатӣ нисбати сифати хизматрасониҳои 
пешниҳодшаванда. 

Истиснои коррупсия ва таҷрибаи ғайриқонунӣ 
дар ҳамаи давраи лоиҳа. 

Мураккаб будани лоиҳаҳои 
амалишаванда, ва ҳамчунин 
эҳтимоли ба вуҷуд омадани 
хароҷотҳои трансаксионӣ. 

Маблағгузории зиѐдтар 
муқоиса бо маблағгузории 

мустақими давлатӣ 

Сарчашма: пешниҳоди муаллиф 
 

Аз хусусиятҳои дар ҷадвали 5.3.1 овардашуда бармеояд, мушорикати 

бахшҳои давлативу хусусӣ афзалиятҳо ва бартариҳои бешубҳа дорад, ки   

камбудиҳои зиѐд, ба монанди аз ҷониби давлат аз даст додани назорат, 

имконнопазирии бастани шартнома ва маблағгузории гаронтар фаро 
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гирифта шуданро руйпуш мекунад. 

Ҷадвали 5.3.2 омилҳоеро нишон медиҳад, ки ба афзоиши самаранокии 

истеҳсол ва фурӯши хадамоти экологӣ таъсир мерасонанд. Татбиқи 

механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ метавонад ба вазъи иҷтимоӣ, 

экологӣ ҷумҳурӣ таъсири мусбӣ расонад. 
 

Ҷадвали 5.3.2. -  Омилҳое, ки татбиқи механизми шарикии давлат ва бахши 

хусусиро барои соҳаи истеҳсолот ва амалигардонии хизматрасониҳои 

экологиро муайян менамоянд 
 

Гуруҳи омилҳо Омилҳо 

Табиӣ 

Имконияти кам кардани таъсири манфии корхонаҳои саноатӣ ба 

муҳити атроф ба воситаи қавигардонии иштироки давлат дар соҳаи 

истифодабарии табиат 

Иҷроиши нокифояи талаботҳои экологӣ ва меъѐрҳо ҳангоми 

истифодабарии табиат 

 

Экологӣ 

Танзими давлатии экологии пурсамар дар соҳаи истифодабарии 

табиат, эҳтиѐҷот дар беҳтар гардонидани сифати зиндагии аҳолии 

минтақаҳо аз ҳисоби танзими давлатии бозори экологӣ 

 

Иқтисодӣ 

Хароҷотҳои зиѐди муваққатӣ барои омода кардани ҳуҷҷатгузорӣ ва 

гузариш ба давраи оғози корҳо 

Маблағгузории нокифояи истифодабарии табиат, ки ба суғурта аз 

хатарҳои экологӣ зарурят дорад 

Талафи назаррас ба иқтисодиѐт аз таъсироти манфии экологӣ ба 

муҳити атроф 

Имконияти ташкили воридоти иловагии андозӣ, афзоиши маҷмуъи 

маҳсулоти дохила, зиѐд шудани ҷойҳои корӣ ҳангоми таъсиси 

корхонаҳои нав 

Инфрасохторӣ 

Зарурати азхудкунии соҳаҳои нави истеҳсолот 

Дараҷаи нокифояи инфрасохтори иҷтимоӣ ва нақлиѐтӣ дар 

минтақаҳо 

Илмӣ-методӣ 

Зарурати мусоидат ба пешравии илмӣ-техникӣ, коркарди 

технологияҳои нав ва методҳо дар соҳаи экология. Зарурати 

коркарди методикаи ҳисоб кардани таъсири истеҳсолоти гуногун 

(ба муҳити табиӣ, инчунин ба саломатии инсон) 

Технологӣ 

Фондҳои асосии хӯрдашуда, дар корхонаҳо таҷдиди парки 

технологиро талаб менамоянд. 

Барои рушди минбаъдаи бозори экологӣ бояд базаи технологиро 

мунтазам таҷдид намуд. 
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Идомаи ҷадвали 5.3.2 

Институтсионалӣ 

Зарурати таъсиси фонди экологӣ бо маблағгузории фаъолияти 

корхонаҳои самти экологӣ дошта. 

Зарурати таъсиси корхонаҳои хурду миѐна барои рушди 

соҳибкории экологӣ 

Зарурати баланд бардоштани потенсиали сармоягузории 

минтақаҳои кишвар аз ҳисоби истеҳсоли маҳсулотҳо ва 

хизматрасониҳои экологӣ 

Меъѐриву ҳуқуқӣ 

Зарурати қабул кардани Қонун “Дар бораи конссесияҳо” ва ворид 

кардани тағйиротҳо дар қоннгузории ҶТ дар соҳаи экология 

Зарурат дар мукаммал гардонидани қонун оид ба пардохтҳо ба 

талафи экологӣ 

Сиѐсӣ 
Зарурат дар таъмини бозори хизматрасониҳои экологӣ 

Зарурат дар баланд бардоштани дараҷаи хизматрасонии экологӣ 
 

Сарчашма: пешниҳоди муаллиф  

 

Бозори хизматрасониҳои экологӣ дар ҳаѐти давлат нақши муҳим дошта, 

ба афзоиши қисми даромади буҷети кишвар мусоидат мекунад ва рушди 

иҷтимоию иқтисодии кишварро таъмин менамояд. Дар ин соҳа як қатор 

мушкилот мавҷуданд. Аксари корхонаҳои марбут ба бозори экологӣ 

иқтидори сармоягузории истеҳсоли хадамоти экологиро надоранд. Инчунин, 

набудани маблағҳои ҷудокунӣ барои рушди истеҳсоли маҳсулоти экологӣ 

вазъро дар соҳаи идоракунии муҳити зист шадидтар мекунад. 

Раванди бесамари назоратшаванда доир ба норасоии доимии маблағ 

барои фаъолияти экологӣ ба рушди вазъияти фавқулоддаи экологӣ дар 

минтақа таҳдид мекунад. Аз ин рӯ, иштироки бештари давлат дар танзими ин 

бахши иқтисодиѐт зарур аст. Дар ин робита, вазифаҳои асосӣ барои давлат 

бояд чунин бошанд: 

- таъмини оқилона ва пешгирии истифодаи ғайрисамараноки табиат; 

- такмили механизмҳои ташкилии ҳалли масъалаҳои идоракунии 

оқилонаи табиат ва истеҳсоли хадамоти экологӣ; 

- таъмини рушди ҳамаҷонибаи бозори хизматрасониҳои экологӣ, 

дастгирии сатҳи истеҳсоли маҳсулоти экологӣ; 

- таъмини амнияти экологии минтақа. 
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Барои ноил шудан ба ҳадафҳо, ба назари мо, ҳалли масъалаҳои зерин 

зарур аст: 

- танзими давлатии механизмҳои маъмурию иқтисодӣ дар соҳаи 

идоракунии муҳити зист; 

- ташкили системаи самарабахши идоракунии давлатӣ ва назорат дар 

соҳаи идоракунӣ ва ҳифзи муҳити зист; 

- тағйирот дар заминаи меъѐрию ҳуқуқӣ; 

- ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаи идоракунии 

муҳити зист. 

Яке аз роҳҳои самараноки ҷалби сармоя ва технологияҳо барои рушди 

бозори экологӣ истифодаи механизмҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

мебошад. Ба туфайли чунин якҷоякунӣ, истифодаи самараноки маблағҳои 

шахсӣ ва захираҳои давлатӣ, ки барои иқтисодиѐти кишвар муҳиманд, 

имконпазир аст. Бо танзими дурусти ин омилҳо самаранокии истеҳсоли 

молҳо ва хидматҳои экологӣ имконпазир аст. Барои ин, ҷорӣ намудани 

механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ пешниҳод карда мешавад. 

Хулосаи боби 5  

Ба ақидаи мо, барои беҳтар кардани муҳити зист муттаҳидсозии саъю 

кӯшишҳои тамоми раѐсатҳои манфиатдор, олимон ва мутахассисон оид ба 

ҳифз ва рушди натиҷаҳои дар соҳаи танзими иқтисодии соҳаи муҳити зист 

бадастомада ва пеш аз ҳама, дар ташаккули системаи пардохти экологӣ. 

Зарурати такмил додани таъминоти илмӣ, методологӣ ва меъѐрии 

идоракунии муҳити зист, инчунин фароҳам овардани шароити 

институтсионалӣ барои рушди механизмҳои бозории танзими экологӣ зарур 

аст.  

Ҳамин тариқ, танзим ва ҳалли муаммоҳои экологӣ дар иқтисодиѐти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаи мустақим ва муҳими мақомоти ҳокимияти 

давлатии маҳаллӣ мебошад, зеро ҳифзи муҳити зист, нигоҳ доштани 

захираҳои табиӣ барои насли оянда вазифаи асосии давлатӣ дар минтақаҳо 
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буда, қобилияти давлатро дар таъмини рушди устувори иқтисодиѐти кишвар 

инъикос мекунад. 

Бояд қайд кард, ки шарти рушди минбаъдаи бозори хизматрасониҳои 

экологӣ пешниҳоди маблағгузорӣ барои чорабиниҳои экологӣ мебошад, ки 

ташаккули механизми молиявию қарзии идоракунии муҳити зистро тақозо 

мекунад, ки инҳоро дар бар мегирад: истифодаи маблағҳои худи корхона 

барои чорабиниҳои экологӣ; системаи таҳияи фондҳои экологӣ; системаи 

маблағгузории барномаҳои экологӣ ва чорабиниҳои ҳифзи муҳити зист аз 

буҷаҳои сатҳҳои мухталиф, ҷалби маблағ аз фондҳои суғуртаи экологӣ; 

системаи қарзҳои имтиѐзноки сармоягузории экологӣ, ҷалби маблағ аз 

бонкҳои ҷаҳонӣ ва хазинаҳо, ташкилотҳо ва ширкатҳо барои маблағгузории 

чорабиниҳои экологӣ дар ҷумҳурӣ. 

Ҳамин тариқ, бо назардошти таърифҳои амиқ ва мушаххасоти мавҷуда 

хусусияти хадамоти экологӣ бо қонеъ кардани ниѐзҳои мушаххас тавсиф 

мешавад ва бо некӯаҳволии ҷамъиятӣ ва захираҳои муштараки татбиқ 

алоқаманд аст. Дар натиҷа, бозори хизматрасонии экологиро метавон, 

ҳамчун як механизми ташкилӣ ва иқтисодӣ, ки ҳамбастагии манфиатҳои 

истеҳсолкунандагон, истеъмолкунандагон, субъектҳои соҳибкории дар соҳаи 

хизматрасониҳои экологӣ ва ҷомеа фаъолият дошта, давлат, инчунин 

ассотсиатсияҳои гуногуни онҳоро дар соҳаи истифодаи якҷояи оқилонаи 

молҳои ҷамъиятӣ ва захираҳои табиӣ таъмин менамоянд, баррасӣ кард.  
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ХУЛОСАЊО 
 

Тадқиқи  асосҳои назариявӣ, ҷанбаҳои методологӣ ва амалияи такмили 

идоракунии рушди экологӣ ‟ иқтисодии вилояти Суғди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, инчунин муайян кардани самтҳои афзалиятноки танзими 

муаммоҳои экологӣ баҳри расидан ба рушди муносиб ба мо имкон фароҳам 

овард, ки хулосаҳои зеринро таҳия намоем: 

1. Дар марҳилаи кунунии рушди системаи иҷтимоию иқтисодии ҳар як 

минтақаҳои алоҳида дар зери таъсири ҷараѐнҳои ҷаҳонишавӣ, афзудани 

шумораи аҳолӣ, обшавии пиряхҳо, камшавии паҳнои ҷангалҳо ва чарогоҳи 

ҳайвонот, гармшавии иқлим, коҳиши захираҳои  табиӣ, зиѐд гаштани 

партовҳои зараровар аз манбаҳои доимии истихроҷ қарор дорад. Боиси қайд 

аст, ки асоси чунин ҳолат худи дасти инсон, фаъолияти тамаддуни инсонӣ 

аст, ки ҳамчун иллати номуайянї ва ноустувории тараққиѐт баромад мекунад 

ва идоракунии системаҳои иҷтимоию иқтисодиро хеле душвор мегардонад. 

Аз ин рӯ, дар шароити муосир ҳам назария ва ҳам амалияи идоракунии 

рушди устувори кишварҳои алоҳида, аз он ҷумла системаҳои иҷтимоию 

иқтисодии ҳар як минтақаҳои онҳо бояд такмил дода шавад, ки ҳатман 

ҷабҳаҳои экологиро дар ҷараѐни қабули қарорҳои стратегӣ ва тактикии худ 

ба инобат гиранд. Зеро ҳанӯз бисѐр масъалаҳои ҳалнашудаи экологӣ дар ҳар 

як минтақаи алоҳида мавҷуданд.  Аз ин лиҳоз, таҳқиқоти илмӣ оид ба муайян 

намудани самтҳои самараноки идоракунӣ оид ба таъмини рушди экологии 

иқтисодии минтақаҳо дар шароити муосир мубрамияти басо муҳим дорад [3-

М; 4-М; 28-М]. 

2. Минтақа як системаи ҷудонашавандаи иҷтимоию иқтисодии дорои 

сохтор, вазифаҳо, робита бо муҳити беруна, таърих, фарҳанг, шароити 

зиндагии аҳолӣ мебошад. Ба он: андозаи баланд; шумораи зиѐди 

зерсистемаҳои бо ҳам алоқаманди намудҳои гуногун бо ҳадафҳои маҳаллӣ; 

назорати бисѐрсоҳавӣ; сохтори иерархӣ; таъхири назаррас дар ҳамоҳангсозии 

амалҳо бо динамикаи баланди унсурҳо хос мебошад. Захираҳои инсонӣ дар 

фаъолияти минтақа нақши ҳалкунанда мебозанд. Идоракунии самарабахши 
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минтақа бе ба назар гирифтани омилҳои экологӣ, ки қисми таркибии 

системаи минтақавӣ маҳсуб мешавад, имконнопазир аст. Вобастагии байни 

иқтисодиѐт ва экологияро бо функсияҳои хаттӣ тавсиф кардан мумкин нест, 

зеро ҳаѐти ҷомеа одатан бо равандҳои ғайрихаттӣ тавсиф мешавад. 

Идоракунии рушди экологию иқтисодии минтақа танҳо дар асоси равияи 

комплексӣ, низомӣ имконпазир аст, яъне кулли ҷараѐнҳои ташкил, 

банақшагирӣ, ба амал ҷоришавӣ, бояд дар алоқамандии якдигар, 

ҳамвобастагӣ иҷрои худро ѐбад [2-М; 10-М; 24-М].  

3. Тадқиқоти экологӣ аз маҷмуаи мафҳумҳо, категорияҳо, қонунҳо 

иборат буда,  дар партави амалияи муайяни иҷтимоӣ, муносибатҳои муҳими 

иқтисодӣ ва экологӣ, робитаҳо, хосиятҳои иқтисодӣ ва равандҳои экологӣ, 

оптимизатсияи идоракунии иқтисодӣ ва ҳифҳи муҳити зистро дар бар 

мегирад. Бо дарназардошти ин, рушди экологию иқтисодӣ барои рафъи 

номутавозунии муҳити иҷтимоию экологӣ ва иқтисодӣ дар доираи фазои 

геополитикӣ ва ҳудудҳо бо роҳи ҳамоҳангсозии таъсири мутақобилаи муҳити 

табиӣ ва ҷомеа заминаҳо фароҳам меорад. Бояд гуфт, ки чунин самти 

тадқиқоти экологӣ дар илми иқтисодӣ ҳамчун рушди устувор низ номида 

шудааст, ки дар асоси таъмини амнияти экологӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар 

қаламрави алоҳида фаҳмида мешавад [1-М; 28-М]. 

4. Ҷанбаҳои иқтисодии рушд асосҳои зеринро дар худ инъикос дорад, 

яъне ба наслҳои оянда хароҷоти иловагӣ намегузорад; такрористеҳсолкунии 

иқтидори истеҳсолиро барои оянда таъмин менамояд; некуаҳволии аҳолиро 

дар сатҳи муносиб таъмин менамояд. Ҷанбаҳои экологии рушд инҳоянд: ҳифз 

ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ, ҳифзи муҳити зист, нигоҳ доштани 

ҷангал, истифодаи оқилона ва ҳифзи замин, ҳифзи гуногунии биологӣ, ҳифз 

ва истифодаи оқилонаи захираҳои оби тоза, кӯлҳо ва ғайра; тоза кардани 

партовҳо. Дар шароити муосир, ки дар минтақаҳои ҷумҳурӣ иқтисодиѐти 

намуди техногении тараққиѐт бартарӣ дорад, ба истифодаи воситаҳои 

техникӣ, технологияи анъанавӣ истеҳсолот ва меҳнат асос ѐфта, бе 

назардошти баҳисобгирии маҳдудиятҳои экологӣ, таъмини рушди 
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афзалиятҳои экологӣ ва кабудизоркунии иқтисодиѐт муҳим мегардад [6-М; 

11-М; 29-М]. 

5. Низоми идоракунии минтақавӣ дар самти рушди эклогии иқтисодӣ бо 

як қатор муқаррарот (институтҳо) муайян карда мешавад. Якум, унсурҳои 

система нисбат ба табиат, дастурҳои система ва умуман ба истифодаи 

захираҳои табиӣ. Тараққиѐти иҷтимоию иқтисодии вилоят, манфиатҳои он, 

ташаккули дараҷаи некуаҳволии аҳолӣ набояд бо бад шудани истифодаи 

захираҳои табииӣ алоқаманд бошад. Сониян, ҷараѐнҳои молиявии 

субъектҳои хоҷагидории минтақа бояд ба ҳифзи захираҳои табиӣ нигаронида 

шаванд. Сеюм, рушди устувори минтақа ва ҳалли мушкилоти экологӣ бояд 

дар санадҳои меъѐрии ҳуқуқии ҷумҳурӣ инъикос ѐбад  [12-М; 23-М].  

6. Асосан ду шакли гуногуни механизми танзими институтсионалӣ 

истифода мешаванд, ки ба оптимизатсияи муносибатҳои табиат ва ҷомеа 

мусоидат мекунанд: якум, мониторинги навовариҳои технологӣ дар соҳаҳои 

гуногуни фаъолият дар асоси таҳияи тавсияҳо ба роҳбарони идоракунӣ 

зерсистемае, ки барои вазъи муҳити зист дар бораи тағйироти эҳтимолӣ дар 

муҳити беруна масъул аст. Дуввум, механизмҳои дорои хусусияти 

маҳдудкунанда, ки мақсади онҳо гузоштани монеаҳо барои корхонаҳое 

мебошад, ки аз рӯйи андозаҳои экологӣ ба шартҳои ҳифзи муҳити зист 

ҷавобгӯ нестанд     [7-М; 13-М; 21-М]. 

7. Дар шароити муосир институтсионализатсияи муносибатҳои экологӣ 

бештар муҳим аст. Зеро робитаи мутақобилаи манфиатҳои экологӣ, ки 

раванди ташаккули сохторҳои нав, табдил додани институтҳои расмии фаъол 

баҳри аз байн бурдани қоидаву меъѐрҳои бесамар, кӯҳнашудаи рафтори 

субъектҳои хоҷагидор, ки захираҳои табииро ба манбаи даромад табдил 

медиҳад, зоҳир мешавад. Институтҳои низоми экологӣ манфиатҳои ба ҳам 

мухолиф, ҳамкорӣ дар доираи ягонагии диалектикии иқтисодиѐт ва табиат, 

муборизаи зиддиятҳоро, ки дар марҳалаҳои гуногуни инкишофи 

муносибатҳои истеҳсолӣ зоҳир мешаванд, танзим менамояд. Раванди 

институтсионализатсияи рушди экологӣ дар зери таъсири пешрафти илмию 
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техникӣ, бояд барои нигоҳ доштани захираҳои табиӣ барои насли навраси 

оянда таъмин намуда ва бевосита ба баланд бардоштани некуаҳволии аҳолӣ 

мусоидат намояд [11-М]. 

8. Методологияи асосноккунии интихоби стратегияи рушд натиҷаҳои 

таҳлили вазъи зерсистемаҳои сарватҳои табиии минтақа, ки азхудкунии онҳо 

барои ҳудуди муайян иҷозат ѐ номатлуб аст, инчунин ӯҳдадориҳои безарар 

гардонидани партовҳои моддаҳои ифлоскунанда ба атмосфера. Арзѐбии 

таъсири тамоюлҳои иқтисодӣ ба тағйирѐбии вазъи сатҳи зиндагӣ; афзоиши 

минтақаҳои саноатӣ; кам кардани андозҳо, кам кардани имкониятҳои буҷетӣ; 

нокифоя тараққӣ кардани инфраструктура ва ғайра, ки онҳоро барои тартиб 

додани тадбирҳо истифода бурдан мумкин аст [17-М; 18-М].  

9. Муайян намудани оқибатҳои экологӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии марбут 

ба ҳадафҳои стратегӣ, дар асоси истифодаи нишондодҳои  зерин амалӣ карда 

мешавад: саломатӣ ва бехатарии ҷамъиятӣ; эҳтимоли кӯчонидани одамон ба 

минтақаҳои дигар; тағйир додани шароити зиндагии маъмулӣ; - вайрон 

кардани ҳудудҳои истиқомати анъанавӣ; бастани корхонаҳои саноати 

маҳаллӣ; кам кардани даромадҳои андоз ба буҷетҳои сатҳҳои гуногун; 

сустшавии рушди инфрасохтор ва ғ. Онҳо инчунин барои муайян кардани 

номгӯи меъѐрҳои баҳодиҳии чораҳо оид ба пешгирии пайдоиши оқибатҳои 

номақбул ва вазъиятҳои мушкили экологӣ барои арзѐби намудан истифода 

ҳоҳад шуд [14-М]. 

10.  Нишондиҳандаҳое, ки вазъи экологиро муайян менамояд, дар илми 

иқтисодӣ хело зиѐд аст, ки дар вақти таснифот нишондодҳо ба умумӣ ва 

мушаххас ҷудо мегардад, гарчанде ки сатҳҳои баҳодиҳии умумӣ аз нуқтаи 

назари таҳқиқи ҳам андозаҳои экологӣ ва ҳам иқтисодӣ фарқ карда мешавад. 

Дар қатори нишондиҳандаҳои иқтисодӣ инҳоро бояд номбар кард: ҳаҷми 

ММД ба ҳар сари аҳолӣ дар муқоиса ба сатҳи миѐнаи ҷаҳонӣ; амиқи рукуди 

истеҳсолоти саноатӣ; ҳиссаи саноат дар ММД; таносуби соҳаҳои саноати 

маъдани куҳӣ дар ҳаҷми маҳсулоти саноат; захираҳои табиие, ки дар 

фаъолияти хоҷагӣ истифода мешаванд ва ѓайра. Дар байни 
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нишондиҳандаҳои экологӣ: ҳаҷми пардохтҳои экологӣ дар ММД; партовҳо; 

суръати афзоиши партовҳои саноатӣ; дараҷаи таъсири техногенӣ ба табиат; 

ҳиссаи вайроншавии замин дар кишоварзӣ; хароҷоти экологӣ барои муҳити 

зист; кам шудани масоҳати биотсенозҳо, ҷангалҳо ва ғайра [9-М; 11-М]. 

11.  Самтҳои такмили механизми татбиқи қарорҳои стратегӣ оид ба 

рушди экологӣ дар минтақа чунинанд: 1) навсозии блоки ташаккули робита 

бо ҷомеа баҳри васеъ намудани базаи иттилоотие, ки барои ҳисобот ва 

арзѐбии ҳолати кунунии экологӣ таъсис дода шудааст; 2) асосноккунии 

маҳдудиятҳои экологӣ ва таҳияи афзалиятҳо; 3) асосноккунии манбаъҳои 

имконпазири маблағгузории барномаҳои экологӣ бо назардошти намуди 

сиѐсати сармоягузории татбиқшаванда [13-М; 17-М]. 

12.  Алгоритми муайян намудани сатҳи таъсир ва арзѐбии хатарҳо 

ҷараѐни мураккабест, ки ташхиси манбаъҳо ва хусусияти партовҳо, роҳҳои 

паҳншавии моддаҳои ифлоскунанда ва таъсири кимиѐвиро бо мақсади 

муайян кардани консентратсияе (миқдори), ки таъсири одамон метавонад ба 

вуқӯъ ояд, дар бар мегирад. Он аз марҳилаҳои зерин иборат аст: 1) Муайян 

кардани хатар (зарарнокӣ): Дар ин марҳила, мушаххас проблемаҳо ва 

вазифаҳои аввалиндараҷа, инчунин роҳҳои ҳалли онҳоро зикр бояд гардад, 

ки дар аввал инвентаризатсияи манбаъҳо гузаронида мешавад, 

характеристикаи ҳаҷми партовҳо (эмиссия), андозаҳо, зарур аст, ки барои 

ҳисоб кардани ҳадди яквақта ва миѐнаи солона консентратсияи омилҳои 

эҳтимолан хатарнок муайян карда шавад, рӯйхат тартиб дода мешавад. 2). 

Арзѐбии таъсир. Тавсифи манбаъҳои ифлоскунӣ ва сатҳи таъсир миқдоран 

баҳогузорӣ карда мешавад [25-М; 27-М; 28-М].  

13. Боиси қайд аст, ки то соли 2000 дар кишвар, дар навбати худ дар 

минтақаҳои он низ таназзули трансформатсионӣ мушоҳида шуда буд, ки аз 

сабаби зиѐд идома ѐфтани ислоҳоти бозорӣ, канда шудани робитаҳои 

иқтисодии қаблӣ, вайрон кардани меъѐрҳо ва институтҳои қаблӣ, 

ноустувории сохторҳои нави офаридашуда, тайѐр набудани аҳолӣ ба 

ислоҳотҳои навъи бозорӣ сурат мегирифт. Дар ин давра сӯистифодаи 
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заҳираҳои табиӣ низ, яъне зарари зиѐд ба ҳайвонот, набототи табиӣ расонида 

шуд. Аз соли 1997 болоравии иқтисодӣ оғоз ѐфт, хусусан аз соли 2000-ум 

рушди иқтисодӣ сифати нав ташкил кард. Рушди босуръати иқтисодиѐти 

вилоят, суръати баланди афзоиши маҷмуи маҳсулоти дохилӣ аз ҳисоби 

динамикаи устувори соҳаи саноат таъмин гардид. Илова бар ин, сохтмон ва 

кишоварзӣ бомуваффақият рушд карданд. Дар навбати худ, партовҳоии 

моддаҳои ифлоскунанда ба атмосфера аз манбаъҳои статсионарӣ низ зиѐд 

шуд. Зиѐдшавии обҳои партови ифлос ба обанборҳои рӯйизаминӣ ба миѐн 

омад. Ҳамин тариқ, афзоиши нишондиҳандаҳои иқтисодӣ бо фишор ба 

муҳити табиӣ мувофиқат намекунад. Умуман, тамоюли афзоиш метавонад 

боиси афзоиши ифлосшавии муҳити зист ва коҳиши иқтидори табиии 

ҳудудҳо гардад [23-М; 24-М]. 

14. Дар асоси ҳисобҳо муайян гардид, ки 1 фоиз зиѐд шудани даромади 

МММ ба ҳар сари аҳолӣ ба ҳисоби миѐна сарбории экологиро ба муҳити зист 

0,04 фоиз зиѐд менамояд. Дар навбати худ 1% афзоиши маблағгузорӣ ба 

ҳисоби миѐна танҳо 0,02 % афзоиши МММ-ро ба ҳисоби дар capи аҳолӣ 

таъмин мекунад, хол он ки самараи иқтисодиѐт ба ҳисоби миѐна 0,36 фоиз 

кам мешавад. Ҳамин тавр, афзоиши маблағгузорӣ ба фондҳои асосӣ омили 

баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат - шарти зарурии баланд бардоштани 

сатҳ ва сифати зиндагии аҳолӣ, таъмини рушди мутаносиби минтақаи Суғди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмуъ мебошад. Дар навбати худ рушди 

сармоягузорӣ зиѐдшавии сарбориро ба ҳолати экологӣ инъикос менамояд [18-

М].  

15.  Дар минтақа ба таҳияи сиѐсати оптималии экологӣ, ки ба воқеияти 

муосир мувофиқ аст, омили экологиро яке аз афзалиятҳои рушди иқтисодӣ 

шуморида, таваҷҷуҳи зиѐд зоҳир карда мешавад. Қонунгузорӣ дар соҳаи 

ҳифзи табиат, бо вуҷуди он ки он меъѐрҳои қатъии экологиро дар бар 

мегирад, аз ҷониби фишангҳое татбиқ намегардад, ки татбиқи самарабахши 

онро дастгирӣ мекунанд. Ғайр аз он, қонунҳои марбут ба муҳити зист аз ақиб 

мемонанд, ки дар ин соҳа сатҳи нисбатан рушдѐфта доранд [17-М; 19-М]. 
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16. Ҷорӣ намудани тартиби интихоби навъи сиѐсати сармоягузорие, ки 

ба сенарияи рушди экологии иқтисодии минтақа мувофиқ мебошад, имкон 

медиҳад, ки таъсиррасонии гуногун ба муҳити зистро танзим намояд. 

Коркарди низоми ҳавасмандгардонии иқтисодӣ барои кам кардани 

ифлосшавии муҳити зист нигаронида шуда, имкониятҳои сиѐсати 

сармоягузорӣ дар минтақаҳо баҳри ноил шудан ба стратегияи рушди 

устувори экологӣ бояд таҳия карда шавад [19-М; 21-М; 22-М; 23-М].  

17. Дар раванди ташаккули механизми рушди экологию иқтисодии 

вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон тақсимоти аниқи (таснифи) захираҳои 

минтақавӣ, баҳодиҳии онҳо аз рӯйи хусусиятҳои миқдорӣ ва сифатӣ, муайян 

намудани вариантҳои беҳтарини муттаҳидшавии онҳо асосӣ мебошад. 

Захираҳои  минтақавиро ба ду гуруҳ тақсим кардан мувофиқи мақсад аст: 

захираҳои асосӣ  ва захираҳои таъминоти ташкилию иқтисодии тараққиѐти 

экологию иқтисодии минтақаҳо [9-М; 15-М].  

18.  Ба соҳаҳои потенсиалии идоракунии рушди экологии иқтисодӣ, ки 

аҳамияти калон талаб мекунанд, бояд дохил шаванд: маблағузорӣ аз 

буҷетҳои маҳаллӣ, таъмини  ҷолибияти сармоягузории минтақа, ҳаҷми 

партовҳои моддаҳои зарарнок ба атмосфера, ки дар минтақаҳо ҷамъ шудааст, 

мавҷудияти инфрасохтори нақлиѐтӣ, мувофиқат кардани ҳолати он ба 

меъѐрҳои байналмилалӣ, барномаҳои минтақавӣ оид ба кам кардани талафот 

дар интиқол ва тақсимоти захираҳои энергетикӣ, гузаштан ба манбаъҳои 

таҷдидшавандаи энергия, мавҷудияти инфрасохтори бозор, фаъолияти 

ширкатҳои суғуртавӣ, аудиторӣ, машваратӣ мебошад [5-М; 6-М; 20-М]. 

19. Мазмуни танзими давлатии мушкилоти экологӣ ба ду самт 

нигаронида шудааст: якум, муайян намудани «қоидаҳои бозӣ» барои ҳамаи 

субъектҳои хоҷагидор, ки сарватҳои табиии кишварро истифода мебаранд; 

дуюм, ба роҳ мондани назорати маъмурї, ба амал баровардани амалиѐти 

назоратӣ. Танзими мустақим ва ғайримустақими давлатии муҳити зист бояд 

мутаносибии манфиатҳои субъектҳои хоҷагидор, сохтмон ва нигоҳдории 
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инфрасохтор, ташаккули муҳити сармоягузорӣ ва инноватсиониро таъмин 

намояд [12-М; 13-М; 22-М]. 

20.  Дар байни омилҳои дохилӣ ва беруна, ки ба интихоби стратегияи 

рушди минтақа таъсир мерасонанд, навъҳои зеринро ҷудо мекунанд: якум, 

имкониятҳои мусбии минтақаро тавсиф мекунад, дуюм, бартараф намудани 

омилҳои мавҷудаи хавф. Таҳлили сатҳи рушди экологии вилояти Суғд имкон 

дод, ки бартарӣ ва камбудиҳо муайян карда шаванд, ки он дар таҳияи 

стратегияи танзими мушкилоти экологӣ ва таъмини рушди устувори минтақа 

инъикос ѐфтааст. Таҳияи стратегияи рушди устувор ба истифодаи 

самараноки афзалиятҳои рақобатии худ: мавқеи мусоиди иқтисодию ҷуғрофӣ 

ва иқтидорҳои истеҳсолӣ; шароити мусоид барои тараққиѐт равона карда 

мешавад [8-М; 9-М; 20-М]. 

21. Дар ташкили идоракунии рушди вилояти Суғд ҳоло баъзе 

камбудиҳои ҷой дорад, яъне: имконнопазирии мақомоти иҷроияи давлатии 

минтақавӣ дар баробар кардани номутаносиб ва номутавозунии иҷтимоию 

иқтисодии минтақаҳо мебошад; норосоии заҳираҳои молиявии мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои ҳифзи муҳити зист ва ташкили 

самаранок истифодабарии заҳираҳои табиӣ; мавҷуд надоштани механизмҳои 

ҳамоҳангсозии рушди стратегии вилоятҳо, ноҳияҳои маъмурӣ, шаҳру деҳот, 

шаҳрак; суст ҷорӣ намудани воситаҳои замонавӣ дар системаи идоракунии 

давлат ва ғайра вобаста аст [2-М; 3-М; 11-М]. 

22. Паст намудани шиддати экологии иқтисодиѐт шарти зарурии 

гузаштан ба рушди устувор мебошад. Бо афзоиши истифодаи захираҳои 

табиӣ ва ифлосшавӣ ба воҳиди натиҷаи ниҳоӣ ҳеҷ гуна ҳаракат ба сӯи рушди 

устувор вуҷуд дошта наметавонад. Механизми асосиӣ дар ин раванд 

дигаргуниҳои технологӣ, яъне васеъ истифода бурдани технологияи нави аз 

ҷиҳати экологӣ тоза мебошад. Гузаштан ба рушди устувори экологии 

минтақа бояд азнавтақсимкунии васеъ, интиқоли захираҳоро аз соҳаҳои 

аввалия (пеш аз ҳама аз кишоварзӣ ва саноати кӯҳӣ) ба бахшҳои 

дуюмдараҷаи иқтисодиѐт (истеҳсолот, сохтмон, нақлиѐт, алоқа) ва баъд ба 
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мактаби олӣ (соҳаҳои асосан фаъолияти зеҳнӣ ва хизматрасонӣ) муҳим 

мебошад [4-М; 28-М]. 

23. Ба назари мо, ҳангоми ташаккули рушди устувор дар вилояти Суғд, 

зарур аст, ки принсипҳои зерин барои ташкили механизми нави танзими 

соҳаи экологӣ ба назар гирифта шаванд: ташкили системаи пардохтҳо барои 

захираҳои табиӣ ва андозҳои экологӣ; таҳияи механизмҳои захираи молиявӣ 

ва қарзӣ барои эҳтиѐҷоти экологӣ; ташаккули бозори хизматрасониҳои 

экологӣ; аниқ муайян кардани манбаъ дар чорабиниҳои маблағгузорӣ дар 

самти ҳифз, таҷдид ва ҳифзи захираҳои табиӣ байни корхонаҳо ва манбаъҳои 

мутамарказ ва ғайра [1-М; 10-М; 13-М].  

 

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ 

ТАҲҚИҚОТ 

Барои баланд бардоштани ҷузъи экологӣ дар рушди иқтисодиѐти 

минтақа маҷмуи тадбирҳо пешниҳод карда шудааст, ки чунин мебошад: 

1. Тадбирҳо дар соҳаи идоракунии партовҳо: 

- сохтмон, васеъ ва таҷдиди партовҳои сахти коммуналӣ ва иншооти 

коркард ва безараргардонии пеститсидҳои номуносиб ва манъшуда; 

- ҷорӣ намудани таҷҳизот ва мошинҳо барои ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ, 

коркард ва нобудсозии партовҳои коммуналӣ ва хатарнок (заҳрнок); 

- коркард ва безараргардонии пеститсидҳои корношоям ва манъшуда; 

- ҷорӣ намудани таҷҳизот ва мошинҳо барои ҷамъоварӣ, интиқол, 

нигоҳдорӣ, коркард ва безараргардонии пеститсидҳои номуносиб ва 

манъшуда; 

- ифтитоҳи ихтисосҳои нави экологӣ дар донишгоҳҳои вилоят. 

2. Тадбирҳо дар соҳаи васеъ намудани инфрасохтори экологӣ: 

- таҳия ва татбиқи маршрутҳои нави туристию экскурсии мавзӯъҳои 

табиӣ (экологӣ); 

- таҷдиди роҳҳои автомобилгард дар масирҳои асосии туристии 

минтақа; 
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- мусоидат ба рушди туризми сабзи деҳот дар минтақа тавассути 

гузаронидани семинарҳо, конфронсҳо, вохӯриҳо барои табодули таҷриба. 

3. Тадбирҳо дар соҳаи фаъолияти ба экологӣ нигаронидашудаи 

субъектҳои хоҷагидорӣ: 

- сохтмон, таъмир ва таҷдиди иншооти тозакунӣ ва шабакаҳои 

канализатсия; 

- харидани таҷҳизоти насосӣ ва технологӣ барои шабакаҳои 

канализатсияи шаҳрӣ, дастгоҳҳо ва таҷҳизот барои ҷамъоварии партовҳои 

моеъ; 

- насб ва азнавсозии таҷҳизот барои тоза кардани гардиши газ ва чанг 

аз моддаҳои ифлоскунанда ба ҳавои атмосфера; 

- такмил ва азнавсозии хатҳои технологии истеҳсолӣ ва таҷҳизот; 

- баланд бардоштани сатҳи технологияҳои инноватсионӣ, каммасраф ва 

экологӣ. 

- зиѐд намудани ҳаҷми озмоишҳои клиникӣ ва хароҷоти ҷории ДМ аз 

ҳисоби буҷети давлатӣ ва аз ҳисоби маблағҳои худи корхонаю ташкилотҳо; 

- зиѐд намудани ҳаҷми озмоишҳои клиникӣ аз ҳисоби сармоягузорони 

хориҷӣ. Барои ин зарур аст, ки лоиҳаҳои ҷолиби сармоягузорие, ки ноил 

шудан ба оқибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологиро дар бар гиранд, таҳия 

карда шаванд. 

4. Фаъолият дар соҳаи васеъ намудани сарчашмаҳои моливию 

иқтисодӣ: 

- афзоиши даромади буҷети минтақавӣ аз ҳисоби оптимизатсияи 

сиѐсати андоз, ки дар навбати худ ба кам кардани шумораи корхонаҳои 

зиѐновар ва табдили иқтисодиѐти ғайрирасмӣ ба расмӣ; 

- афзоиши ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ ба аҳолии минтақа; 

- афзоиши ҳаҷми муомилоти моли чакана дар минтақа. 

5. Фаъолият дар самти психологиву иҷтимоиӣ: 

- беҳбудии вазъи экологӣ дар минтақа; 
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- фароҳам овардани шароит барои дастрасӣ ба хизматрасонии 

босифати табобатӣ ва санаторӣ; 

- васеъ намудани дастрасии кӯдакон ва наврасон ба муассисаҳои 

тарбияи ҷисмонӣ, варзишӣ ва фароғатӣ; 

- дар соҳаҳои саноате, ки шароити меҳнаташон зарарнок аст, ҷорӣ 

намудани технологияе, ки рафъ ѐ кам кардани таъсири манфиро ба 

саломатии коргарон таъмин менамояд; 

- назорат аз болои бехатарии ҳаѐт ва саломатии одамон озуқаворӣ, 

маҳсулоти ғайриозуқаи истеъмоли ҳаррӯза, доруворӣ. 

6. Оид ба паст кардани таъсири ҳолати техногении нақлиѐти 

автомобилӣ: 

- такмили заминаи меъѐрии ҳуқуқии ҳифзи муҳити зист, самаранокии 

энергия ва истифодаи сӯзишвории алтернативии нақлиѐти автомобилӣ; 

- ҷорӣ намудани технологияҳои муосири нақлиѐти автомобилии 

бехатар, аз ҷиҳати экологӣ тоза ва энергияи каммасраф; 

- бо назардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ таъмин намудани воситаҳои назорати 

риояи талаботи муқарраршуда ва заминаи техникии фаъолияти системаи 

самараноки танзими давлатӣ; 

- пурзӯр намудани назорати давлатӣ ба сифати сӯзишворӣ ва равғанҳои 

молиданӣ, ки барои истифодабарии воситаҳои нақлиѐт истифода мешаванд; 

- кам кардани меҳнатғунҷоиши хизматрасониҳо, таъмини истифодаи 

самараноки захираҳои сӯзишворию энергетикӣ, оптимизатсияи сохтори 

истеъмоли энергия ва зиѐд намудани ҳиссаи сӯзишвории ғайрианъанавии он; 

- беҳтар намудани ҳолати техникии роҳҳо. 

7. Баҳри баланд бардоштани маърифати экологӣ дар вилояти Суғд 

амалишавии унсурҳои зерин бояд таъмин карда шавад: 

 - васеъ намудани системаи таълими экологии беруназмактабии 

мактаббачагон; 

- таъсиси (кушодани) доираҳои донишҷӯѐни ҳисси экологӣ; 
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- амалӣ намудани чорабиниҳо ва лоиҳаҳои экологӣ дар соҳаи маориф ва 

тадқиқотӣ дар таълими мактабӣ ва беруназмактабӣ; 

- гузаронидани намоишгоҳҳо, фестивалҳо ва аксияҳо барои пешбурди 

фаъолият оид ба ҳифзи муҳити зист; 

- гузаронидани маъракаҳо ва озмунҳои экологӣ дар минтақа; 

- банақшагирии ҳамаҷонибаи байниидоравӣ оид ба ташкили курсҳои 

махсус оид ба масъалаҳои ҳифз ва истифодаи устувори захираҳои табиӣ; 

- тайѐр кардани мутахассисони соҳаи экологӣ ва ҳифзи муҳити зист; 

- дастрасии ҷамъиятӣ ба манбаъҳои иттилооти оддӣ ва фаҳмо дар бораи 

мушкилот ва сиѐсати экологӣ; 

- гузаронидани тадқиқотҳои махсуси масъалаҳои муҳими экологӣ, ки ба 

манфиатҳои воқеии ҷомеа нигаронида шудаанд; 

- системаи мониторинги маълумот, арзишҳо ва рафтори чашмдошти 

ҷомеа оид ба паҳлӯҳои гуногуни муҳити зист.  

Дар умум боиси қайд аст, ки амалишавии чораҳои дар боло инъикос 

гардида, бевосита барои беҳтар намудани низоми экологии иқтисодии 

минтақа мусоидат менамояд, ки асос таъмини рушди устувор мебошад 
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