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I.ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
Мубрам будани мавзӯи диссертатсия. Таҷрибаи ҷаҳонӣ доир ба рушди 

ҷомеа аз он шаҳодат медиҳад, ки дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт ва 
афзоиши доимии шумораи аҳолӣ муаммои амнияти озуқаворӣ дар ҳамаи 
кишварҳо нақши асосиро мебозад. 

Сарфи назар аз паст кардани сатҳи камбизоатӣ 3,4 миллиард сокинони 
сайёра барои қонеъ намудани ниёзҳои асосӣ, дар ду соли охир мубориза 
мебаранд. Бонки умумиҷаҳонӣ қайд мекунад, ки камбизоатии ниҳоӣ бо ҳаёти 
на кам аз 1,90$ дар як рӯз1 муқаррар карда мешавад. 

Муаммои амнияти озуқаворӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзмарра 
аст. Аз рӯи индекси рушди инсон, дар соли 2017 Тоҷикистон 127 ҷойро аз 
байни 189 давлатҳо2, ки бо Форуми умумиҷаҳонии иқтисодӣ иҳота шудаанд, 
ишғол менамуд, ки нокифоягии таъминоти аҳолиро бо озуқаворӣ нишон 
медиҳад. 

 Ба чунин вазъият ишора карда, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қайд 
мекунанд, ки "...мо вазифадорем, ки боз ҳам бештар меҳнат кунем барои ... 
ҳифзи истиқлолияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба маҳсулоти 
баландсифат"3. 

Бинобар ин, бо мақсади ҳалли мушкилоти амнияти озуқаворӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои давраи то соли 2030 қабул гардид, ки аз масъалаҳои стратегӣ дар 
соҳаи таъмини амнияти озуқаворӣ ва ғизо иборат аст. 

Дар таъмини амнияти озуқаворӣ, чун нишондиҳандаи миллии 
интегралии миқдор ва сифати маҳсулоти озуқаворӣ, нақши минтақа хеле 
муҳим аст, зеро онҳо заминаи моддии онро ташкил медиҳанд. Аз ин рӯ, 
баланд бардоштани нақши минтақаҳое, ки заминаи моддии худтаъминкунии 
озуқавориро ташаккул медиҳанд, зарур аст.  

Бинобар ин, баҳодиҳии нақши вилояти Суғд дар таъмини амнияти 
озуқаворӣ хеле муҳим аст, ки дар он, корхонаҳои саноатӣ оид ба истеҳсоли 
маҳсулоти озуқаворӣ ҷойгиранд, кишоварзӣ бо шароити табиию иқлимии 
мусоиди хоҷагидорӣ тараққӣ кардааст, ки ба таъминоти амнияти озуқаворӣ 
нигаронида шудаанд. 

                                                             
1Маърӯзаи Бонки умумиҷаҳонӣ “Камбизоатӣ ва инкишофи умумӣ”//Реҷаи дастрасӣ: 
htpp//www.interfax.ru/world/633682.- 17.10.2018. (07.12.2018). 
2 Сарчашма: маърӯзаи HumanDevelopmentIndex2018» ПРООН. Реҷаи дастрасӣ:  htpp//twitter.com05.12.2018. 
3 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон//Рӯзномаи миллӣ 22.12.2017. 



Таҳқиқот нишон медиҳад, ки вазни қиёсии вилояти Суғд дар ташаккули 
ММД ҷумҳурӣ аз 24,7% (соли 2012) то 27,3% (соли 2017)4 вусъат ёфтааст. 
Ва МММ вилояти Суғд ба 16676,8 млн.сомонӣ ё ба 27,3% аз умумиҷумҳурӣ 
баробар аст. Вазни қиёсии МММ кишоварзии вилоят, 28,9% ММД 
кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳад. 

Илова бар ин, нақши минтақа дар ҳалли муаммои таҳқиқшаванда дар 
сатҳи гирифтани аҳолӣ ккал/шабонарӯз инъикос мешавад. Сарфи назар аз он, 
ки истеъмоли воқеии маҳсулоти озуқаи аҳолии минтақа аз нигоҳи ғизо 
(2200,8 ккал / шабонарӯз) ба 12% камтар аз меъёрҳои ТУТ (2500 ккал / 
шабонарӯз), вале нисбат аз сатҳи миёнаи ҷумҳурӣ ба 0,6% (2090 ккал / 
шабонарӯз) зиёдтар мебошад. 

Дар вилояти Суғд 63475 воҳид корхонаҳои кишоварзӣ фаъолият 
мебаранд, ки 38,5% аз миқдори умумии дар қаламрави ҷумҳуриро (164632 
воҳид)5 ташкил менамояд.  

Нишондиҳандаҳои макроиқтисодии вилояти Суғд аз рӯи ҳамаи 
нишондиҳандаҳо афзоиш меёбанд, ки маънои зиёд намудани истеҳсоли 
маҳсулоти озуқаворӣ аз рӯи бисёр қисматҳоро дорад. Ба ин васила, норасоии 
озуқаворӣ кам мешавад, нархи маводи ғизоӣ арзон мешавад, ки ба камшавии 
воридоти он ва баланд бардоштани дараҷаи таъминоти озуқаворӣ меорад. 
Дар минтақаҳои таҳқиқшаванда имкониятҳои кофии имконпазир ва 
технологияҳои самарабахши истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ мавҷуданд, ки 
барои расидан ба амнияти озуқаворӣ мусоидат мекунанд. 

Ҳамаи ин дар маҷмаа, нақши минтақаро дар таъмини амнияти 
озуқавории кишвар нишон медиҳад. 

Вазъи кунунии ин масъалаҳо бо мавҷуд набудани дар илми иқтисодии 
ватанӣ назарияи таҳияшудаи муаммои таҳқиқшаванда дар бар хилофи 
минтақаҳо тавсиф карда мешавад. 

Бо дарназардошти дар боло зикршуда, муҳимияти мавзӯи 
интихобшудаи кори диссертатсионӣ, инчунин арзиши илмӣ ва аҳамияти 
амалии он мубрам мешавад. 

Сатҳи таҳқиқи мавзӯъ. Умуман рушди иқтисодиёт ва масъалаҳои 
амнияти озуқавории мамлакат дар маҷмӯъ, то қадри имкон омӯхта шудааст.  

Ба масъалаҳои таъмини иқтисодӣ ва амнияти озуқаворӣ корҳои чунин 
олимон-иқтисодчиёни рус, ба монанди С. Ю. Глазева, А. Ш. Гранберг, В. С. 
Белокрилова, А. С. Евстронов, Е. Н. Злобин, Р. Гумеров, Е.Е.Румянтсева, В. 
К. Сенчагов ва дигарон бахшида шудааст. 
                                                             
4Ҳисоби муаллиф аз рӯи: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2018 // Сарраёсати Агентии омор назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 2018. - С.291. 
5Омори солонаи вилояти Суғд 2018 // Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷкмҳурии Тоҷикистон – 
2018. – C.189. 



Тарафҳои гуногуни рушди минтақа ва амнияти озуқаворӣ аз ҷониби 
чунин олимони ватанӣ баррасӣ шудааст, ба монанди Р.К.Раҳимов, 
А.А.Мадаминов, А.Б.Мирсаидов, А.А.Бойматов, М.М.Шарифзода, 
Т.Р.Ризоқулов,  Х.У.Умаров, М.М. Исмоилов, Х.А.Ғафуров, Д.Д.Бобоҷонов, 
Ҷ.С.Пириев, Р.Р.Қудратов, Н.А.Ҳайитбоева, Г.Б.Комарова,Ҷ.А. Алиҷонов, 
З.А.Самадова, Д.М.Салимов. И.С.Ашӯров, Р.С. Шокиров ва ғ. 

Дар корҳои академик Р.К.Раҳимов ва д.и.и, профессор Х.У.Умаров 
муаммоҳои назариявии таъмини амнияти иқтисодӣ ва озуқавории мамлакат 
баррасӣ шудааст. 

Як қатор тадқиқотҳои д.и.и., профессор М.М. Шарифзода ба рушди 
бозорҳои озуқаворӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва рақобатпазирии соҳаи 
кишоварзии минтақа ва Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. 

Нақши минтақа дар комёбшавӣ ба амнияти озуқаворӣ ва алоқамандӣ бо 
рушди соҳаи кишоварзӣ дар корҳои д.и.и., профессор А.А. Мадаминов 
инъикос шудаанд. 

Дар корҳои илмии д.и.и., профессор Бобоҷонов Д.Д., зарурати баланд 
бардоштани нақши минтақаҳо дар таъмини амнияти озуқавории ҷумҳурӣ 
исбот шудааст.  

Таъсири амнияти иқтисодӣ ба иқтисодиёти хурди кушода, дар корҳои 
узви-корр. АИ ҶТ, д.и.и., профессор Саидмуродов Л.У. инъикос шудаанд.  

Дар корҳои д.и.и., профессор Ризоқулов Т.Р., амнияти иқтисодӣ ва 
озуқаворӣ дар заминаи чунин равандҳои макроиқтисодӣ, чун таваррум ва 
фаъолияти низоми молиявию қарзӣ омӯхта шудаанд. 

Назарияи амнияти озуқаворӣ ва масъалаҳои рушди минтақа дар корҳои 
д.и.и., профессор Исмоилов М.М. баррасӣ шудааст. 

Дар кори илмии худ, Салимов Д.М. рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ 
ва минтақавиро дар алоқамандӣ бо амнияти озуқаворӣ таҳқиқ менамояд.  

Ин тадқиқот саҳми муайяне дар ҳалли мушкилоти амнияти иқтисодӣ 
дар маҷмӯъ мебошад. Дар таҳқиқотҳои номбаршуда масоили гуногуни 
назариявӣ ва амалии масъалаҳои иқтисодӣ ва амнияти озуқаворӣ дар 
саросари кишвар омӯхта шудаанд. Аммо, арзишёбии ҳамаҷонибаи нақши 
минтақа дар таъмини амнияти озуқаворӣ, бо назардошти хусусиятҳои 
миллии Тоҷикистон, дода нашудааст. 

Маҳз ба ҳалли ин ва дигар масъалаҳои тартиби дохилӣ ва берунӣ, ки аз 
омилҳои таъмини амнияти озуқавории хоси ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он 
вобастаанд диққати муносиби муҳаққиқон нигаронида нашудааст, ки ба он 
таҳқиқоти мазкур бахшид шудааст. 

Мақсади таҳқиқ аз баҳодиҳии нақши минтақа дар таъмини амнияти 
озуқаворӣ иборат мебошад. 



Тибқи ҳадафҳои гузошташуда масъалаҳои зерин ҳал карда мешаванд:  
     - нишон додани нақш, имкониятҳо, иқтидори иқтисодии минтақа дар 

таъмини амнияти озуқаворӣ  ва пешгӯӣ намудани имкониятҳои афзоиши 
истеҳсолоти маҳсулотҳои озуқаворӣ; 

     - арзёбии нақши минтақа дар механизми таъмини амнияти озуқаворӣ; 
     - омӯхтани вазъи кунунии амнияти озуқавории минтақа; 
     - муқаррар намудани ҳиссаи минтақа дар истеҳсоли озуқаворӣ ва 

робитаи байни суръати афзоиши МММ бо андозаи таъминоти озуқаворӣ ва 
амнияти озуқаворӣ.  

Объекти таҳқиқ: корхонаҳои хоҷагии қишлоқи ҳамаи шаклҳои 
хоҷагидорӣ ва корхонаҳои саноатии истеҳсолкунандаи маҳсулоти озуқаворӣ 
мебошанд.         

 Предмети таҳқиқ: равандҳои иқтисодӣ мебошанд, ки бо таъмини 
амнияти озуқаворӣ дар шароити тафриқаи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии 
минтақаҳо алоқаманданд. 

  Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз 
хулосаҳои назариявӣ ва муқаррароти классикони илми иқтисод, навиштаҳои 
муҳаққиқони хориҷӣ ва ватанӣ, коркарди муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ оид 
ба муаммои амнияти озуқаворӣ иборатанд. Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти 
диссертатсионӣ бо истифода аз усулҳои диалектикӣ ва эмпирикии тадқиқот, 
таҳлил ва синтез ва дигар усулҳои умумиилмӣ ба даст оварда шудааст.  

   Асоси иттилоотии таҳқиқот. Ҳангоми иҷрои кори диссертатсионӣ 
маводҳои расмии Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти 
гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои қонунгузорӣ ва 
ҳуҷҷатҳои меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иқтисодиёти минтақавӣ ва 
амнияти озуқавории мамлакат, маводи илмӣ ва матбуоти даврӣ оид ба 
масоили таҳқиқшаванда истифода шудаанд. 

   Мазмуни диссертатсия ва навоварии илмии таҳқиқот ба бандҳои 
зерини шиносномаи ихтисосҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 08.00.05 - Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисоди 
минтақавӣ): 3.9. Арзёбии нақши минтақа дар иқтисодиёти миллӣ 
(индикаторҳо, усулҳо ва методологияи таҳлил; 3.19. Самаранокии истифодаи 
омилҳои истеҳсолот дар инкишофёбии иқтисодиёти минтақавӣ; 3.24. Рушди 
комплекси агросаноатӣ дар минтақаҳо, хусусиятҳои маконӣ ва минтақавии 
рушди хоҷагии қишлоқ, мувофиқат мекунад. 

  Навоварии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз баҳодиҳии нақши 
минтақа дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва муайянкунии заминаҳо, 



имкониятҳои иқтидори иқтисодии афзоиши истеҳсолоти маҳсулоти 
озуқаворӣ иборат аст. 

 Унсурҳои навоварии илмӣ чунинанд:  
 1. Марҳилаҳои арзёбии нақши минтақа дар таъмини амнияти озуқаворӣ 

муқаррар шудааст, ки барои ошкор намудани заминаҳо ва имкониятҳои зиёд 
намудани истеҳсолоти маҳсулотҳои озуқаворӣ дар вилояти Суғд имкон 
додааст. Муайян шудааст, ки иқтидори кишоварзӣ-иқтисодии минтақа ба 
пуррагӣ истифода намешаванд; қитъаҳои замин мавҷуданд, ки ба раванди 
такрористеҳсолот ҷалб нашудаанд; иқтидори баланд бардоштани 
ҳосилнокии истеҳсолоти маҳсулоти озуқаворӣ мавҷуд аст; фондҳои 
истеҳсолии корхонаҳои коркарди истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ пурра бо 
кор таъмин нашудаанд.  

 2. Механизми минтақавии таъмини амнияти озуқаворӣ пешниҳод 
шудааст, ки аз 4 блок иборат аст: 1) вазифаи мақсаднок – қонеъгардонии 
талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти озуқаворӣ; 2) инфрасохтори истеҳсоли 
маҳсулоти озуқаворӣ; 3) хоҷагии қишлоқ ва истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ 
4) идоракунии минтақа.  

  3. Ба вазъи кунунии худтаъминкунии озуқаворӣ бо назардошти 
гуногунии дохилии шароитҳои иқлимии кишоварзӣ арзёбии иқтисодӣ дода 
шудааст.  

   4. Исбот шудааст, ки арзёбии нақши минтақа ва рақобатпазирии 
иқтисодии он, имкониятҳои воқеии онро дар тағйирёбии ҳиссаи истеҳсолоти 
маҳсулотҳои асосии озуқаворӣ дар ҳаҷми умумии истеҳсоли онҳоро 
муқаррар менамояд. Аз ин лиҳоз, нақш ва ҳиссаи минтақа дар истеҳсоли 
намудҳои асосии озуқаворӣ ва маҳсулоти саноатии озуқаворӣ арзёбӣ 
шудааст, ки оиди мавҷуд будани иқтидори вилояти Суғд дар истеҳсоли 
маҳсулоти озуқаворӣ шаҳодат медиҳад. Ин бо имкониятҳои минтақа барои 
истеҳсоли миқдори кофӣ ва сифати маҳсулоти озуқаворӣ тасдиқ мешавад.  

    5. Роҳҳои асосии қонеъгардонии талаботҳои аҳолии вилояти Суғд бо 
озуқаворӣ ошкор карда шудааст: баланд бардоштани самаранокии 
истифодаи иқтидори минтақавӣ; самти истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ дар 
минтақа ба параметрҳои стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то 
соли 2030; баланд бардоштани шиддатнокии ҳамкории иқтисодиёти хориҷӣ 
дар соҳаи истеҳсоли маҳсулотҳои озуқаворӣ, мувофиқатии меъёри 
истеъмоли онҳо ба меъёрҳои байналхалқӣ. Бо эътирофи имкониятҳои мавҷуд 
буда, пешгӯии афзоиши истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ то соли 2030 тартиб 
дода шудааст. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот, аз имконияти истифодаи 
хулосаҳои назариявӣ ва тавсияҳои амалӣ дар таҷрибаи субъектҳои 



хоҷагидории минтақавии истеҳсолкунандаи маҳсулотҳои озуқаворӣ бо 
мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ иборат аст.  

Патенти давлатии маркази миллии патент-иттилоотии Вазорати рушди 
иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳияи мавзӯи “Нақши минтақа 
дар таъмини амнияти озуқаворӣ (дар мисоли вилояти Суғд)” таҳти №3189 аз 
11.01.2019 сол №50/01.3 З/И гирифта шудааст.          

Хулосаҳои ҷудогона метавонанд ҳангоми таҳияи барномаҳои иҷтимоӣ-
иқтисодии рушди вилояти Суғд истифода шаванд. Ғайр аз ин, натиҷаҳои 
кори диссертатсионӣ метавонанд, дар раванди таълими факултаҳои 
иқтисодии муассисаҳои таҳсилоти олӣ ҳангоми хондани курсҳо оид ба 
назарияи иқтисод, иқтисоди ҷаҳонӣ ва иқтисодиёти минтақавӣ истифода 
шаванд. 

Тасдиқи диссертатсия. Муқаррароти асосии таҳқиқоти илмии 
таҳқиқоти гузаронидашуда дар конфронсҳои сатҳҳои гуногун тасдиқ 
шудаанд. Конфронси байналхалқии илмӣ-амалии «Экономика и 
перспективы развития возобновляемых источников энергии в Республике 
Таджикистан»  (ш. Хуҷанд, 12-13 ноябри с. 2015), дар конфронси 
ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ, ки ба 20-солагии Ваҳдати Миллӣ ва соли 
ҷавонон бахшида шудааст, «Устойчивое развитие агропромышленного 
комплекса - важный фактор обеспечения продовольственной безопасности 
Республики Таджикистан»  (ш. Қӯрғонтеппа,12-13 май с. 2017) гузориш ва 
тасдиқ карда шудаанд. Масъалаи мазкур инчунин дар як қатор мақолаҳои 
дар маҷаллаҳо ва рӯзномаҳо нашршуда, зоҳир шудааст.  

Нашр. Муқаррароти асосии тадқиқоти диссертатсионӣ дар 11 адад 
мақолаҳои муаллифӣ инъикос ва нашр шудаанд, бо ҳаҷми умумии зиёда аз 
3,7 варақаи чопӣ. Аз онҳо 6 мақола дар маҷаллаҳои КОА-и назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд. 

 Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Таҳқиқоти диссертатсионӣ аз 
муқаддима, се боб, хулосаҳо ва пешниҳодҳо, рӯйхати адабиёти 
истифодашуда маҳсуб  аз 154 номгӯй,  вазъиятҳои асосӣ  дар 139 саҳифаҳои 
чопи баён шудааст. Кор аз 6 расм ва 21 ҷадвал иборат аст. 

  Дар муқаддима мубрамияти мавзӯъ асоснок шудааст, дараҷаи 
таҳқиқшудаи муаммои баррасишаванда муқаррар шудааст, мақсад ва 
вазифаҳои таҳқиқот ошкор шудаанд, навоварии илмӣ ва аҳамияти амалии 
кор муайян шудааст, объект, предмет ва усулҳои таҳқиқот нишон дода 
шудаанд. 

   Дар боби якум “Ҷанбаҳои назариявии амнияти озуқаворӣ дар 
иқтисодиёт” асосҳои илмӣ, меъёрҳо, нишондиҳандаҳо, параметрҳои амнияти 



озуқаворӣ, мақом ва нақши минтақа дар истеҳсоли маҳсулоти озуқавории 
кишвар баррасӣ мешаванд. 

Дар боби дуюм “Арзёбии вазъи кунунии таъмини амнияти озуқаворӣ 
дар вилояти Суғд” нишондиҳандаҳои макроиқтисодии рушди минтақа дар 
заминаи амнияти озуқаворӣ, мониторинги рақобатпазирии соҳаҳои 
иқтисодиёти минтақа аз рӯи истеҳсолоти маҳсулоти озуқаворӣ ва танзими 
содироти маҳсулоти озуқаворӣ шарҳ дода шудаанд. 

Дар боби сеюм “Роҳҳои асосии таъмини амнияти озуқаворӣ дар 
вилояти Суғд” самтҳои асосии баланд бардоштани самаранокии 
истифодабарии иқтидори минтақа ва татбиқи стратегияи миллии рушди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудаанд. Ба мукаммалгардонии 
механизми таъмини амнияти озуқаворӣ диққати махсус дода шудааст. 

 Дар хулосаҳо ва пешниҳодҳо натиҷаҳои асосии таҳқиқоти 
гузаронидашуда ҷамъбаст карда шудаанд. 

II. Вазъиятҳои асосии таҳқиқот, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд: 
Вазъияти аввале, ки ба ҳимоя пешниҳод мешавад, аз асоснокии 

илмӣ-назариявии марҳилаҳои таҳияшудаи нақши минтақаи 
ташаккулдиҳандаи заминаи моддии амнияти озуқаворӣ иборат аст. 

 Дар кор ба кушодадиҳии моҳияти иқтисодии амнияти озуқаворӣ 
аҳамияти ҷиддӣ дода,  дар он нутқаи назари илмии олимони ватанӣ ва 
хориҷӣ ба муаммои мазкур ошкор карда шудааст. 

   Муайян гардидааст, ки дар аксар таҳқиқотҳои илмӣ таҳти мафҳуми 
“амнияти озуқаворӣ” муаммоҳои худтаъминкунии аҳолӣ бо маҳсулотҳои 
асосии озуқавории истеҳсоли ватанӣ, яъне ташкилдиҳандаҳои манфиатҳои 
муқаррарии фаровонӣ барои ҷумҳурӣ, аҳолӣ ва ба ҳар як инсон зарурбударо 
мефаҳманд. 

Аксар олимон, муҳаққиқон ва кормандони корозмудаи кишварҳои 
гуногун, ки муаммои амнияти озуқавориро меомӯзанд, барои муайянкунии 
сарчашмаи ҳалли масъалаи худтаъминкунии озуқаворӣ, дар навбати аввал, 
дар доираи истеҳсоли хоҷагии қишлоқ кӯшиш ба харҷ медиҳанд. 

Ҳангоми таҳқиқи муаммои баррасишаванда ба нуқтаи назари илмӣ, ки 
дар солҳои охир дар муҳити илмӣ-иқтисодӣ ба вуҷуд омадаанд, мақоми 
асосӣ дода мешавад. 

 Дар диссертатсия мувофиқи усули назариявӣ-методологӣ, арзёбӣ ва 
муқаррароти асосӣ ризо шуда, ки ба муаммои таҳқиқшаванда ва моҳияти 
амнияти озуқаворӣ, нақши он дар адабиёти илмии муосир оварда шуда 
тааллуқ дорад, марҳилаҳои арзёбии нақши минтақа дар таъмини амнияти 
озуқаворӣ пешниҳод шудааст (расми 1). 



          
Расми 1. Марҳилаҳои арзёбии нақши минтақа дар таъмини амнияти озуқаворӣ 

 
Марҳилаҳои пешниҳодшудаи арзёбии нақши минтақа барои ошкор 

намудани захираҳои истифоданашавандаи минтақа ва омода намудани 
даврии истифодаи онҳо дар истеҳсолот, бо мақсади афзоиши назарраси 
ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулоти озуқаворӣ, имкон медиҳад.  

Истифодаи оқилонаи марҳилаҳои пешниҳодшудаи арзёбии нақши 
минтақа ба такмили қатъии сатҳи таъмини аҳолии вилояти Суғд ва ҷумҳурӣ 
бо маҳсулотҳои озуқавории истеҳсоли ватанӣ мусоидат менамояд. Ин ба 
амнияти озуқаворӣ ҳам дар минтақа, ҳам дар ҷумҳурӣ таъсири мусбӣ 
мерасонад.    

 Вазъияти дуюм, ки ба ҳимоя пешкаш мешавад, аз 
мукаммалгардонии механизми таъмини амнияти озуқаворӣ дар 
минтақаи таҳқиқшаванда иборат аст.  

Муқаррар гардидааст, ки умуман афзоиши истеҳсоли маҳсулоти 
хоҷагии қишлоқ, дар маҷмӯъ озуқаворӣ, аз истифодаи оқилонаи механизми 
ташкилӣ-иқтисодӣ вобаста аст, ки қобилияти тезонидани комёбшавии 
амнияти озуқавории минтақаро дорад. 

Барои амалинамоии ин масъала, аз ҷониби муаллиф механизми 
минтақавии таъмини амнияти озуқаворӣ бо истифодаи усулҳои иқтисодӣ-
математикии таҳи ва пешниҳод шудааст, ки дар расми зерин оварда шудааст 
(расми 2).  

           

Меъёрҳои арзёбии амнияти озуқаворӣ ва
нишондиҳандаҳои арзёбии ҳар як меъёр

Параметрҳои таъмини амнияти озуқаворӣ
(нишондиҳандаҳои ҳадди ақал ва ҳадди аксари ба
ҳар як нишондиҳанда)

Сатҳи амнияти озуқаворӣ вобаста аз параметри
нишондиҳанда

Баҳисобгирии нишондиҳандаҳои таъминоти ва
амнияти озуқаворӣ

Таносуби меъёрҳои тавсияшаванда ва воқеии
истеъмолоти аҳолии вилояти Суғд



 
Расми 2. Механизми минтақавии таъмини амнияти  озуқаворӣ 

         
         Механизми минтақавии таъмини амнияти озуқавории 

пешниҳодшуда аз 4 блок иборат аст 

 вазифаи мақсаднок – қонеъгардонии талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти 
озуқаворӣ;  

  инфрасохтори истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ;  
 хоҷагии қишлоқ ва истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ;  
 идоракунии минтақа.  
 
           Дар механизми таъмини амнияти озуқавории пешниҳодшуда: х1, 

х2 ... xn – тағйирёбандаҳои даромад (миқдори заминҳои ба раванди 
такрористеҳсоли истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ ҷалбшуда, миқдор ва 
тахассуси захираҳои меҳнатӣ, мавҷудият ва бо таҷҳизот таъмин будани 
фондҳои истеҳсолӣ ва сармояи молиявӣ), у1, у2 ... уn - тағйиребандаҳои 
баромад (ҳаҷм ва сифати озуқавории истеҳсолшаванда ба маҳсулоти дар 
соҳаи кишоварзӣ ва истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ дар соҳаи саноат), z1, z2 
... zn -  нишондиҳандаи самаранокии идоракунии иқтисодиёти минтақа оид ба 
истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ, a1, a2 ... an – имкониятҳои имконпазири 
истеҳсоли маҳсулоти озуқавории иқтисодиёти минтақавӣ мебошанд.  

Равандҳои ҷаҳонишавӣ дар ҷаҳон (муҳити беруна) 
 
 
 
 

(z1, z2,……z.n) 
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(а1, а2........аn) 
                                                                                                                            

 
 
 
 

Робитаи    дохилӣ  

4. Идоракунии минтақа 
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маҳсулотҳои озуқаворӣ 

3. Хоҷагии қишлоқ ва истеҳсоли 
маҳсулоти озуқаворӣ 



Таъсири самарабахшии иқтисодии механизми амнияти озуқавории 
пешниҳодшуда, аз технологияҳои истифодашавандаи истеҳсолот ва 
хароҷоти ҳадди ақал ба ҳар як воҳиди маҳсулоти гирифташаванда вобаста 
мебошад.                                                                                                             

  Вазъияти сеюме, ки ба ҳимоя пешниҳод мешавад, ба арзёбии вазъи 
кунунии худтаъминкунии озуқавории минтақаи баррасишаванда 
нигаронида шудааст.  

Дар рисола тасдиқ шудааст, ки аз сатҳ ва сифати таъмини аҳолӣ бо 
озуқаворӣ аз бисёр ҷиҳат амнияти миллии кишвар низ вобастагӣ дорад. Маҳз 
барои ҳамин, таъмини амнияти озуқавории кишвар ва минтақа масъалаи 
аввалиндараҷа маҳсуб меёбад. 

Ба шарофати чораҳои андешидаи Ҳукумати Ҷумҳурӣ ва Мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд сатҳи истеҳсоли маҳсулоти 
озуқаворӣ тамоюли зиёдшавиро дорад, ки аз рӯи маълумотҳои ҷадвали 1 аён 
мегардад.  

Ҷадвали 1. 
Истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ ва маҳсулоти хоҷагии қишлоқи 

вилояти Суғд, ҳазор тонна 
 

№ Солҳо 
Номгӯиҳо  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Ғалладона 213,2 258,7 232,7 300,2 311,6 310,0 
2. Картошка 381,4 431,9 325,6 335,8 334,9 324,9 
3. Сабзавот 354,1 379,2 381,5 440,3 457,9 480,3 
4. Полезиҳо 83,5 84,0 109,0 138,4 118,5 132,9 
5. Мева ва буттамева 110,3 111,4 114,6 49,1 112,7 123,7 
6. Агнур 51,5 51,5 59,3 51,9 55,5 57,1 
7. Орд 45,1 37,7 14,5 71,3 113,4 314,1 
8. Биринҷ 44,1 46,6 72,1 4,5 6,3 11,9 
9. Шир 4,5 9,0 12,8 6492,0 6188,6 6096,2 

10. Гӯшт 26,6 27,2 100,0 17899,2 21046,2 22299,5 
11. Тухм, дона 93784 122371 125101 142144 151144 167555,8 
12. Равғани растанӣ 1,7 2,7 5,6 3,7 4,0 4,7 

 

Сарчашма: Омори солонаи вилояти Суғд // Сарраёсати Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд – 2018.- С.185,196-197,325. 

 
          Маводҳои рақамии овардашудаи ҷадвали 1 аз он шаҳодат 

медиҳанд, ки дар натиҷаи дар растанипарварӣ ва чорводорӣ татбиқи 
технологияҳои инноватсионӣ, афзоиши назарраси ҳаҷми истеҳсолоти 
маҳсулотҳои асосии озуқаворӣ дар доираи таҳқиқшаванда мушоҳида 
мешавад.  



Вазъияти чоруме, ки ба ҳимоя пешниҳод мешавад, ба арзёбии 
нақши минтақа дар таъмини амнияти озуқавории аҳолӣ нигаронида 
шудааст. 

Зарурати устуворонаи таъмини амнияти озуқавории аҳолии ҷумҳурӣ дар 
бисёр ҷиҳат аз сатҳи ҳалли муаммои зайл дар минтақаҳо вобастагӣ дорад. 
Мувофиқи он дар рисола ҳиссаи истеҳсоли маҳсулотҳои асосии озуқаворӣ 
дар вилояти Суғд дар ҳаҷми умумии истеҳсолот муқаррар карда шудааст. 
Маълумотҳои оморӣ нишон медиҳанд, ки дар соли 2017 ҳиссаи вилоят аз 
рӯи маҳсулотҳои асосии озуқавории кишоварзӣ ва саноатӣ аз 20,9% то 33% 
тағйир меёбанд, ки дар ҷадвали зерин оварда шудаанд (ҷадвали 2). 
                                                                                                                Ҷадвали 2.   

Динамикаи истеҳсоли маҳсулотҳои озуқавории алоҳидаи корхонаҳои 
хоҷагии қишлоқи вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳазор тонна 

 
Ҳисобҳои муаллиф дар асоси: Омори солонаи вилояти Суғд//Сарраёсати Агентии омори 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд - 2018. - С.185 -188, 196-
197,325. 

        Ҳиссаи вилояти Суғд дар истеҳсоли маҳсулотҳои асосии 
озуқавории корхонаҳои саноатии истеҳсолшаванда афзоиш меёбад ва дар 
соли 2017, ба ғалладона – 21,41%, картошка – 41,49%, сабзавот – 25,83% ва 
полезиҳо – 21% аз ҳаҷми умумии истеҳсолот дар ҷумҳурӣ комёб шудааст. 

            
Солҳо  

 
Номгӯ 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 
к 
2012 
в % 

  Ҷумҳурии Тоҷикистон 
1. Ғалладона 1232,6 1392,6 1317,8 1392,7 1435,8 1447,6 +14,8 
2. Картошка 991,0 1115,7 853,7 887,4 898,1 782,9 -21,0 
3. Сабзавот 

1342,4 1490,6 1549,5 1667,8 
1748,
3 

1859,1 +27,8 

4. Истеҳсоли 
полезиҳо 465,0 495,3 545,7 529,4 594,2 

631,4 +26,4 

Вилояти Суғд  
1. Ғалладона 213,2 258,7 232,7 300,2 311,6 310,0 +31,3 
2. Картошка 381,4 431,9 325,6 335,8 334,9 324,9 -17 
3. Сабзавот 354,1 379,2 381,5 440,3 457,9 480,3 +26,3 
4. Истеҳсоли 

полезиҳо 
83,5 84,0 109,0 138,4 118,5 132,9 +37,2 

Ҳиссаи виялоти Суғд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо % 
1. Ғалладона 17,2 18,5 17,6 21,5 21,7 1,4 +4,2 
2. Картошка 38,4 38,7 38,1 37,8 37,2 41,5 +3,1 
3. Сабзавот 26,4 25,4 24,6 26,4 26,1 25,8 -0,6 
4. Истеҳсоли 

полезиҳо 
17,9 16,9 19,9 26,1 20,0 21,0 +3,1 



         Вазъияти панҷуме, ки ба ҳимоя пешниҳод карда мешавад аз 
муайянкунии роҳҳои қонеъгардонии эҳтиёҷоти аҳолии вилояти Суғд ба 
маҳсулотҳои асосии озуқаворӣ ва таҳияи пешгӯиҳои дурнамои наздик 
иборат аст. 

         Дар рисола дар асоси таҳлили бодиққати ҳолати истеҳсоли 
маҳсулот, роҳҳои асосии қонеъгардонии эҳтиёҷоти аҳолӣ ошкор карда 
шудааст. 

        Дар солҳои охир, сатҳи таъминоти аҳолӣ бо маҳсулотҳои асосии 
озуқаворӣ дар вилояти Суғд ба таври назаррас беҳтар шуда истодааст, ки дар 
ҷадвали зерин нишон дода мешавад (ҷадвали 3). 

Ҷадвали 3. 
Сатҳи таъминоти аҳолии вилояти Суғд бо маҳсулотҳои асосии озуқаворӣ  

 
Нишондиҳандаҳо 2017 

Меъёри 
тавсияшаванда, 
ба кг/сол/ нафар 

Истеҳсолот ба 
кг/сол/ нафар 

Воқеан 
истеъмолшуда, 
кг/сол/ нафар 

Сатҳи таъмин 
будан, % 

Маҳсулотҳои нонӣ 18,0 163,8 154,3 910 
Картошка 180,0 88,6 46,1 49,2 

Сабзавот ва полезиҳо 40,7 281,8 102,0 692 
Меваҳо, буттамеваҳо 

ва ангур 
165,0 71,6 44,9 43,3 

Шир ва маҳсулоти 
ширӣ 

92,0 107,5 56,4 116 

Гӯшт ва маҳсулоти 
гӯштӣ 

147,8 28,2 19,1 19 

Тухм, дона 168,0 38,6 82,9 22,9 
Равғани растанӣ 14,0 4,7 16,3 33,5 

Шакар ва маҳсулоти 
қаннодӣ 

63,0 5,4 17,0 8,5 

        
 Ҳисоби муаллиф аз рӯи: Омори солонаи вилояти Суғд // Сарраёсати Агентии 

омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд – 2018. – С. 185-188, 
196-197, 325 ва Меъёрҳои тавсияшавандаи физиологии истеъмоли маҳсулотҳои ғизо ба 
ҳар сари аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
31.08.2018 сол, №451 тасдиқ шудааст). 

 
       Таҳлили маълумотҳои ҷадвали 3 нишон медиҳанд, ки қисми асосии 

аҳолии ҷумҳурӣ ва вилояти Суғд дар маҷмӯъ бештар маҳсулотҳои нониро 
истеъмол мекунанд, яъне таносуби нерӯи қувва ва витаминҳо дар меъёри 
шабонарӯзӣ ба Меъёрҳои байналхалқии тавсияшавандаи истеъсоли оқилона 
мувофиқат намекунад.  

       Дар кори диссертатсионӣ захираҳои назарраси  истифоданашуда 
муайян карда шудаанд, ки ҷалби пурраи онҳо ба раванди такрористеҳсолот 



талаб карда мешавад, ки ба афзоиши истеҳсоли ҳаҷми умумии маҳсулоти 
озуқаворӣ имкон медиҳад. 

        Бо дарназардошти захираҳои истифоданашуда ва захиравӣ, 
инчунин дар истеҳсолот ҷорикунии технологияҳои инноватсионӣ, ҳисобҳои 
пешбинишудаи маҳсулоти озуқавории таъиноти кишоварзӣ ба дурнамои 
наздик гузаронида шудаанд, ки маълумотҳои дар ҷадвали зерин овардашуда 
шаҳодат медиҳанд (ҷадвали 4). 

 
Ҷадвали 4. 

Пешбинии истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ дар корхонаҳои хоҷагии қишлоқи 
вилояти Суғд, ҳазор тонна 

 

Солҳо 
Номгӯиҳо 

2015 2020 2025 2030 

1. Ғалладона (гандум) 300,2 360,0 410,0 460,0 
2. Сабзавот 440,3 592,3 704,3 816,3 
3. Полезиҳо 138,4 204,9 276,9 348,9 
4. Меваҳо ва буттамеваҳо 49,1 178,7 233,7 288,7 

5. Ангур 51,9 65,1 73,1 81,1 
6. Тухм, дона 142144 249610,8 331665,8 413720,8 

        
  Ҳисоби муаллиф аз рӯи: Омори солонаи вилояти Суғд // Сарраёсати Агентии 

омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд – 2018. – С.196-
197,325. 

 

       Таҳлил ҷадвали 4 нишон медиҳад, ки ҳангоми афзоиши муқаррарии 
МММ, мувофиқи пешбинӣ-ҳисобҳои мо, вилояти Суғд истеҳсоли маҳсулоти 
озуқавории худро ба 1,5-2 маротиба аз рӯи намудҳои асосии маҳсулоти 
озуқаворӣ зиёд карда метавонад.  

       Барои таъмини эҳтиёҷоти меъёрии аҳолӣ бо маҳсулотҳои озуқаворӣ 
ашёи коркардшавандаи хоҷагии қишлоқи саноатӣ нақши муҳим мебозад. Дар 
айни замон, дар вилояти Суғд 179 воҳид корхонаҳои саноатии 
истеҳсолкунандаи маҳсулотҳои озуқаворӣ фаъолият мекунанд. Аммо 
аксарияти онҳо аз рӯи сабабҳои объективӣ ва субъективӣ иқтидори 
лоиҳавиро истифода бурда наметавонанд. Аз ин лиҳоз, онҳо имкониятҳои 
муҳими афзоиши истеҳсоли маҳсулотҳои озуқавориро барои қонеъгардонии 
пурраи эҳтиёҷоти меъёрии аҳолиро доранд.  

       Бо назардошти имкониятҳои истифоданашудаи муқарраршуда дар 
рисола пешбинии истеҳсоли маҳсулотҳои саноатии озуқа ба давраи то соли 
2030 таҳия шудааст (ҷадвали 5).  

Ҷадвали 5. 
Пешбинии истеҳсоли маҳсулоти озуқавории саноатии вилояти Суғд (тонна) 



Солҳо 
 

Номгӯиҳо 

2015 2020 2025 2030 

Гӯшт 17899,2 26059,4 28566,0 34832,5 
Маҳсулоти гӯштӣ 

(колбаса) 
1612,1 2322,3 2677,4 3032,5 

Яхмос 904,8 1293,1 1572,6 1852,1 
Равғани қаймоқин 21,1 97,6 130.9 164,2 

Шир 6492,0 6558,2 7020,2 7482,2 
Панир 110,1 365,1 534,6 704,1 

Консерваҳо (мевагӣ 
ва сабзавотӣ) 

15034,3 23447,3 27548,3 31649,3 

Орд 71384,1 315092,7 316093,0 317093,3 
Биринҷ 4581,3 40070,3 68155,8 96241,3 

Маҳсулоти нонӣ 50582,4 104744,1 149093,1 193442,1 
Маҳсулоти қаннодӣ 4945,0 6127,0 6811,5 7496,0 

Меваҳои хушк 1724,3 2924,2 3455,2 3986,2 
Макаронҳо 4545,8 3046,6 3122,8 3185,3 

Равғани растанӣ 3761,8 8195,5 11648,5 15101,5 
Намак 11660,0 12179,3 12184,8 12190,3 

        
 Ҳисоби муаллиф аз рӯи: Омори солонаи вилояти Суғд // Сарраёсати Агентии 

омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд – 2018. – С.185-186. 
 
       Маълумотҳои овардашуда тасдиқ мекунанд, ки ҳангоми истифодаи 

самараноки иқтидори лоиҳавии корхонаҳои вилояти Суғд, дорои 
қобилиятҳои имконпазири афзоиши истеҳсоли маҳсулотҳои асосии 
озуқаворӣ тақрибан ба 2 маротиба, мешаванд. 

 

Хулосаҳо ва пешниҳодҳо 
        Таҳлилҳои гузаронидашуда барои ташаккули хулосаҳо ва 

пешниҳодҳои зерин имкон додаанд: 
        1. Амнияти озуқаворӣ - ин қобилияти иқтисодиёти минтақавии 

истеҳсол намудани миқдори зарурии намудҳои асосии маҳсулотҳои 
озуқаворӣ ва имконияти дастрасӣ ва истеъмоли кофӣ ба ҳамаи табақаҳои 
аҳолӣ мебошад, ки ба меъёрҳои байналхалқӣ мутобиқат мекунад. Мафҳуми 
мазкур вазъи рушди иқтисодиёти миллӣ ва минтақавӣ ва имкониятҳои 
таъмини амнияти озуқавориро ба эътибор мегирад. 

        2. Нақши Вилояти суғд пешакӣ бо он муқаррар шудааст, ки ҷойгир 
шудаанд ва корхонаҳои саноатии истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ самаранок 
фаъолият мебаранд, кишоварзӣ инкишоф ёфтааст. Минтақа дар муносибати 
технологӣ ва иҷтимоӣ ва афзоиши ҳиссаи МММ дар ММД ҷумҳурӣ аз 24,7% 
(2012) то 27,3% (2017)6 рушд ёфтааст. 

                                                             
6 Солонаи омор // Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – 2018. – С.10-13. 



         3.Таҳлили нишондиҳандаҳои макроиқтисодии вилояти Суғд 
нишон медиҳад, ки аз рӯи ҳамаи нишондиҳандаҳо зиёдшавӣ мушоҳида 
мешавад, ки маънои афзоиши истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ аз рӯи бисёр 
қисматҳоро дорад. Ба ин васила, норасоии озуқавориро кам мекунад, нархи 
маводи ғизоиро арзон менамояд, ки воридоти онҳоро коҳиш дода, дараҷаи 
таъминоти озуқавориро зиёд менамояд. Ҳиссаи вилояти Суғд дар таъмини 
амнияти озуқаворӣ аз рӯи намудҳои асосии маҳсулоти озуқавории 
кишоварзӣ – 20,9% ташкил медиҳад, аз рӯи маҳсулоти озуқавории саноатӣ – 
32,96%. 

          4. Арзёбии суръати афзоиши МММ вилояти Суғд, мутаносибан 
даромад ба ҳар сари аҳолӣ, нишон медиҳад, ки тамоюли рушд дар давраи 
миёнамӯҳлат мушоҳида карда мешавад, ки тақрибан 6-7% ташкил медиҳад, 
ва ба имконияти таъмини амнияти озуқаворӣ мувофиқат менамояд. 

           5. Ҳангоми баҳодиҳии нақши минтақа дар таъмини амнияти 
озуқаворӣ, бояд имконияти мутобиқшавии онро ба рақобати ҷаҳонӣ ва 
раванди ҷаҳонишавиро ба эътибор гирад. Дар ин ҷараён аҳамияти танзими 
гумрукии воридоти маҳсулоти озуқаворӣ аз рӯи 2 сабаб пурзӯр мешавад: - 
қисми маҳсулоти озуқаворӣ ба бозори Тоҷикистон бидуни дидбони гумрук 
ворид мешаванд. Асосан озуқаҳои сифати паст,- ба принсипи протексионизм 
такя намуда, воридоти як қатор намудҳои маҳсулотҳои озуқавориро бо 
мақсади ҳимояи истеҳсолкунандагони ватанӣ маҳдуд кардан мумкин аст. 

         6. Захираҳои муайяни воридотивазкунандаи маҳсулоти озуқаворӣ 
дар вилояти Суғд мавҷуд аст, зеро афзоиши истеҳсоли онҳо ба мушоҳида 
мерасад. Ҳамин тавр, ҳаҷми истеҳсолот дар саноати маҳсулбарории вилояти 
Суғд дар соли 2017, дар соҳаи истеҳсолоти маҳсулоти хӯрокворӣ зиёд 
шудааст, аз ҷумла нӯшокиҳои ташнашикан ва тамоку, то 2493345,0 ҳазор 
сомонӣ. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ дар минтақа ба 31,9%, зиёд 
шудааст, аз ҳисоби афзоиши истеҳсоли орд ба 2,7 маротиба, нон ва маснуоти 
нонӣ - ба 17,2%, маргарин - ба 5,6%, гӯшт – ба 6,0%, нӯшокиҳои 
ғайриспиртӣ – ба 3,8%. 

        7. Самтҳои асосии таъмини амнияти озуқаворӣ дар вилояти Суғд, 
ба андешаи мо, инҳо мебошанд: истифодаи самараноки иқтидори минтақа, 
равиши истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ дар минтақа ба параметрҳои 
барномаи давлатии амнияти озуқаворӣ ва баланд бардоштани шиддатнокии 
ҳамкориҳои иқтисодии хориҷӣ дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ. 
Ноил шудан ба мутобиқатии истеъмоли воқеии маҳсулоти озуқавории 
аҳолии минтақа ба меъёрҳои байналмилалӣ зарур аст. Вобаста ба ин, 
дурнамои афзоиши истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ то соли 2030 тартиб дода 
шудааст. 



        8. Механизми таъмини амнияти озуқаворӣ ба муқоиса намудани 
истеъмоли воқеии аҳолӣ маҳсулотҳои озуқаворӣ бо меъёрҳои байналмилалӣ 
муосидат менамояд. Ҳамин тавр, муайян гардидааст, ки сарфи назар аз он, ки 
то соли 2017 ин нишондиҳанда то 2200,8 ккал/рӯз афзудааст, аммо аз рӯи 
меъёри ТУТ (2500 ккал/рӯз) паст аст. 
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