
АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Тюряев Ҷамшед Аскарович дар мавзўи «Иқтидори рекреатсионӣ дар 

системаи рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон)» барои дарѐфти дараљаи илмии номзади илмњои иќтисодї аз рўи тахассуси 
08.00.05 - Иќтисодиѐт ва идоракунии хољагии халќ (иќтисодиѐти минтаќавї)   
 
Калидвожаҳо: иқтисодиѐт, иқтисодиѐти минтақа, рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа, 
иқтидори рекреатсионии минтақа, системаи рекреатсионӣ, захираҳои рекреатсионӣ, 
маҷмааи сайѐҳӣ-рекреатсионӣ, ҷолибнокии сармоягузорӣ. 
 

Муҳиммияти мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ. Дар марҳилаи кунунии рушди 
ҷомеа, шиддатнок шудани мушкилоти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ, ҳифзи саломатии 
инсон ва ҷомеаи як минтақаи муайян торафт муҳимтар шуда, як қатор эҳтиѐҷот ба миѐн 
миѐн меоянд, ки қонеъгардонии онҳоро соҳаи сайѐҳӣ ва рекреатсионӣ таъмин менамояд. 

Ташаккули муносибатҳои иҷтимоию иқтисодии ин соҳа дар сатҳи минтақавӣ, дар 
доираи ташаккул ва рушди иқтидори рекреатсионии минтақа сурат мегирад, ки 
истифодаи он яке аз вазифаҳои муҳимтарин буда, дар навбати худ имконият медиҳад, 
ки рушди босуръати умумии иқтисодиѐти минтақа, ки ба шартҳои асосии рушди босуботи 

маҳал мутобиқат дорад, таъмин гардад. Дар вилояти Суғд зарурати татбиқи як қатор 
чорабиниҳо оид ба истифодаи самарабахши иқтидори рекреатсионӣ ва ташаккули 
низоми маҷмааи муосири курортӣ ва санаторӣ, ки метавонанд мушкилоти тиббию 
иҷтимоӣ ва иқтисодии ташаккули соҳаи фаъолияти сайѐҳӣ ва рекреатсиониро дар 
минтақа таъмин намоянд, ба миѐн омадааст. Ҳамаи инҳо муҳимият ва аҳамияти амалии 
омӯзиши иқтидори рекреатсионии минтақавӣ ва самаранокии истифодаи онро дар 
шароити рушди иҷтимоию иқтисодӣ муайян мекунанд. 

Объекти таҳқиқот ин маҷмӯи муносибатҳои ташкилӣ ва иқтисодӣ, ки дар ҷараѐни 

ташаккул ва рушди соҳаи рекреатсионии минтақа ба вуҷуд меоянд, баромад мебошад. 

Предмети таҳқиқот бошад иқтидори рекреатсионӣ дар системаи омилҳои рушди 

иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ ин ҷамъбаст ва такмили муқаррароти 

назариявӣ ва методологӣ, инчунин коркарди тавсияҳои амалӣ оид ба баланд 

бардоштани истифодаи самарабахши нерӯи рекреатсионии минтақа дар таъмини рушди 

иҷтимоию иқтисодӣ мебошад. 

Навоварињои илмии натиљањои тањќиќот аз рушди асосҳои назариявӣ, инчунин 

муайян кардани иқтидори рекреатсионии минтақа ва таҳияи маҷмӯи тавсияҳои амалӣ 

оид ба баланд бардоштани самаранокии истифодаи нерӯи рекреатсионӣ дар таъмини 

рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғд иборат аст. Дар ҷараѐни омӯзиш, натиҷаҳои 

наве ба даст оварда шуданд, ки навоварии илмиро муайян намуда, мавзӯи ҳимоя 

мебошанд: тафсири муаллифии мафҳуми “иқтидори рекреатсионии минтақа” пешниҳод 

карда шудааст, самтҳои асосӣ ва тадбирҳои баланд бардоштани самаранокии 

истифодаи иқтидори рекреатсионии кишварҳои хориҷӣ муайян карда шудаанд, вазъи 

истифодаи иқтидори рекреатсионии вилояти Суғд арзѐбӣ карда шуда, омилҳое, ки ба 

истифодаи оқилонаи иқтидори рекреатсионии минтақа таъсир мерасонанд, муайян 

карда шудаанд, алгоритми рушд ва самаранок истифодабарии иқтидори рекреатсионии 

минтақа пешниҳод карда шуда, самтҳои асосии ҳавасмандкунии иқтисодии корхонаҳои 

системаи рекреатсионии вилояти Суғд асоснок карда шудаанд. 


