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Т А Қ Р И ЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Раҳимов Шарифҷон Ҳабибуллоевич 
дар мавзӯи “Ташаккул ва рушди бозори маҳсулоти озуқавории 
растанипарварӣ дар Тоҷикистон (дар мисоли вилояти Хатлон) барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси
08.00.05 - Иҷтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил 
ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ 
ва хоҷагии кишлоқ).

Муҳиммияти мавзӯи тадқиқшаванда. Растанипарварӣ яке аз 
соҳаҳои асосии кишоварзӣ мебошад, ки ҳангоми рушду равнақ ёфтан 
аҳолиро бо озуқаворӣ, чорводориро бо хӯрок, бисёр соҳаҳои саноат 
(саноати хӯрокворӣ, бофандагӣ, дорусозй, атриёт ва ғайра)-ро бо ашёи 
хом таъмин мекунад.Дар низоми иқтисоди бозорӣ соҳаи растанипарварӣ 
мавқеи муҳимро ишғол мекунад. Аз ин рӯ, ҳадафи асосӣ дар ин самт 
барои хоҷагиҳо афзоиш додани маҳсулоти растанипарварй тавассути 
истифодаи қоидаҳои агротехникӣ ва ба ин васила баланд бардоштани 
ҳосилноки онҳо мебошад. Аммо айни замон тамоюлҳои манфӣ дар 
рушди соҳаи зироаткорй ба мушоҳида мерасанд: кам шудани заминҳои 
кишоварзй ва майдонҳои кишт, ташаккули таносубҳои сохтории 
ғайрисамаранок дар истифодаи онҳо, коҳишёбии суръати навсозии 
фондҳои асосӣ ва таъминоти сармоя, ноустувории ҳаҷми истеҳсоли 
аксари намудҳои маҳсулот, пастравии сатҳи фоида ва даромаднокии 
истеҳсолот.

Рушди иқтисодиёти соҳаи растанипарварй ба ташаккул ва рушду 
равнақи бозорҳои маҳсулоти растанипарварй алоқамандии ногусастанй 
дорад. Зеро талаботу таклифот дар ин бозор ба афзоиши маҳсулоти ин 
соҳаи кишоварзй ба истеҳсолоти он таъсири мустақим дорад. Аз ин рӯ, 
вазифаи муҳим дар ин самт омӯзиши унсурҳои асосй, вазъ, тамоюлҳою 
самтҳои рушд ва мушкилоти бозорҳои маҳсулоти растанипарварӣ ба 
шумор рафта, илман асоснок кардани нуктаҳои зикршуда барои 
муайянкунии самтҳои афзалиятноки рушди иқтисодиёти растани- 
парварй ва рушду равнақи соҳаҳои он аҳамияти муҳим дорад. Махсусан 
дар шароити имрӯза, ки аксари коршиносони ватанию хориҷӣ бар он 
ақидаанд, ки истеҳсолти агросаноатии кишвар талаботи аҳолии 
ҷумҳуриро ба маводи озуқавории худӣ дар сатҳи зарурӣ таъмин карда 
наметавонад. Ба ақидаи инҷониб, нуктаҳои дар боло зикршуда муҳимият 
ва аҳамияти амалии мавзӯи таҳқиқотро муайян мекунанд.



Дарачаи асоснокӣ ва мӯътамад будани мукаррарот. хулосахо ва 
тавсияхои диссертатсия. Аз таҳлили кори диссертатсионй бармеояд, ки 
муаллиф ҳадафи таҳқиқотро муқаррар ва барои ба ҳадаф расидан 
вазифаҳои таҳқиқотро пешниҳод намудааст, ки ҳалли онҳо ба тавлиди 
навгониҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ мусоидат намуданд. 
Вобаста ба муҳиммияти таҳқиқот дар диссертатсия объекти таҳқиқот 
мавзӯъ, масъалаҳо ва усулҳои таҳқиқот муайян карда шудаанд. Асосҳои 
назариявию методологии таҳқиқотро назариёти таҳиянамудаи олимони 
ватанию хориҷӣ, санадҳои ҳуқуқӣ, стратегияву барномаҳо ва дигар 
асноди меъёрии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ташаккул ва 
рутттди бозори маҳсулоти растанипарварй ва дар амал ҷорй намудани 
намудани хизматраосниҳои маркетингй ва истифодаи технологияҳои 
инноватсионии истеҳсолот ташкил додаанд. Ҳангоми таҳқиқот мавриди 
коркард ва таҳлилу хулосабарориҳо муаллиф аз методҳои динамикй, 
монографӣ, графикй, пешгӯии равандҳои иқтисодӣ ва дигар усулҳои 
анъанавии коркарди маълумоти иқтисодй истифода намудааст. Мавзӯи 
таҳқиқоти диссертатсионй шиносномаи феҳристи ихтисосҳои КОА назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.05 -  Иқтисодиёт 
ва идоракунй дар хоҷагии халқ (иқтисодиёти минтақа) мувофиқат 
менамояд.

Навгонии тадқиқоти илмӣ. Ба сифати муҳимтарин унсурҳои навгонии 
илмии рисолаи мазкур инҳо баромад мекунанд:

-  қоида ва қарорҳои илмй доир ба ташаккул ва танзими бозори 
маҳсулоти озуқавории растанипарварй, ки дар онҳо муносибатҳои 
консептуалй нисбат ба сохтани мехнизми иқтисодии худтаъминикунӣ ба 
маводи озуқаворӣ дар асоси назарияи рушди манотиқ ва истифодаи 
олотҳои бозоршиносии ҳавасмандкунии муносибатҳои истеҳсолӣ дар 
асоси муносибгардонии истифодаи нақша ва олоти давлатии танзим ба 
назар гирифта шудаанд, афзалан ба тақвияти иқтидори истеҳсолй ва 
иқтисодии истеҳсолкунандагони ватанӣ равона карда шуда, ҷамъбаст ва 
хулоса карда шуданд;

- равияҳои асосии амалкарди механизмҳои иқтисодии 
ҳавасмандкунии бозори маҳсулоти растанипарварй, ки бо принсипи 
давлатй (афзалият, ҳимоятгарй, рушди ҳамгиро ва танзими нархӣ) ва 
бозоргонии (фаъолияти бозоршиносй, сиёсати нархй, мувозинат, 
инкишофи афзалиятҳои рақобатй) танзими бозор бо дарназардошти 
истифодаи оқилонаи афзалиятҳои мушаххаси манотиқ ҳамоҳангӣ 
доранд, ошкор карда шуданд;

-  хусусиятҳои амалкарди бозори маҳсулоти растанипарварй дар 
вилояти Хатлон, ки соҳаҳои ҷудогонаи он ба таври кофй инкишоф



наёфтаанд, муайян карда шуданд. Дар асоси арзёбии вазъият ва 
дурнамои инкишофи минтақаи Хатлон масъалаҳои марбут ба бозори 
минтақавии маҳсулоти растанипарварӣ муайян карда шуда, дар маҷмӯъ 
самтҳои асосии ҳавасмандгардонии онҳо мушаххас карда шуданд: 
самаранокии пасти амалкарди баъзе соҳаҳои растанипарварии 
зермаҷмӯъ, коҳиш ёфтани сатҳи истеҳсоли маҳсулотҳои ҷудогона, 
суръати пасти инкишофи инфрасохтори бозор ва мавҷуд набудани 
кафолати фурӯши маҳсулоти истеҳсол карда шуда;

-  омилҳои асосии таъсиркунанда ба ташаккул ва инкишофи бозори 
маҳсулоти озуқавории растанипарварй муайян карда шуданд:

-  самтҳои асосии такмили механизми иқтисодии бозорҳои 
минтақавии маҳсулоти растанипарварӣ, ки шомили мавридҳои зерин 
мебошанд, мушаххас карда шуданд:

• такмили инфрасохтори манотиқ бо дарназордошти тақвияти 
дастгирии логистикии маҳсулоти растанипарварӣ;

• пушти сар кардани инҳисорӣ дар таъмини маводи хом ва фурӯши 
маҳсулоти истеҳсолшуда, ба воситаи таҳияи пойгоҳи меъёрию ҳуқуқӣ ба 
мақсади барқарор намудани алоқаҳои бевосита, дар байни 
истеҳсолкунандагон, коркардкунандагон ва истеъмолкунандагон;

• татбиқи самараноки сиёсати ҳимоятгарӣ дар бозори маҳсулоти 
растанипарварӣ;

-  тадбирҳо доир ба такмили алоқаҳои мутақобилаи иқтисодӣ дар 
соҳаи растанипарварии вилояти Хатлон, ки имкон медиҳанд, дараҷаи 
иштироки субъектҳои фаъолияти истеҳсолй ва фурӯш дар ҳамаи сатҳҳои 
идоракунй ба танзим дароварда шаванд, пешниҳод карда шуданд;

-маҷмӯи тадбирҳо доир ба ташаккули низоми бозорҳои 
яклухтфурӯшии маводи озуқаворӣ барои дурнамо, ки имкон медиҳад, 
нақшаи нисбатан муносиби тавзеи маводи хом ва маҳсулоти кишоварзй 
дар бозори маҳсулоти растанипарварй, пойгоҳи маркази танзими бозори 
минтақавии яклухтфурӯшии маводи озуқаворӣ ва фурӯши маҳсулоти 
растанипарварй бунёд карда шавад, таҳия карда шуданд.

Сохтор ва ҳаҷми таҳқиқоти диссертатсионӣ. Диссертатсия аз 
сарсухан, се боб, хулоса ва пешниҳодҳо, рӯйхати адабиёти истифодашуда 
иборат буда, фарогири 42 ҷадвал, 10 расм мебошад ва дар 182 саҳифаи 
чопи компютериро иншо шудааст.

Мазмуни кори дисертатсионӣ.
Дар муқаддима муҳиммияти мавзӯъ асоснок шуда, аҳамияти 

назариявию амалии таҳқиқот муайян гардида, мақсад ва вазифаҳои кори 
илмӣ таҳия ва навгониҳои илмии он кушода шудаанд.



Дар боби якум «Ҷанбаҳои назариявй-методологии бозори 
маҳсулоти растанипараварӣ» асосҳои илмию назариявии бозори 
маҳсулоти кишоварзӣ (С. 12-35), принсипҳо, омилҳо ва нишондиҳандаҳои 
ташаккули бозор (С. 36-47) ва таҷрибаи хориҷии ташаккул ва рушди 
бозори маҳсулоти озуқаворӣ(С. 48-60) баррасӣ гардидаанд. Нуктаҳои 
ҷолибтарин хусусиятҳо ва сохтори бозори маҳсулоти боғдорӣ ва 
ангурпарварӣ (расми 1.), сохтори минтақавии бозори растанипарварӣ 
(расми 2.), омилҳои асосии рушди устувори соҳаи кишоварзӣ (расми 2.) 
мебошанд.

Дар боби дуюм «Арзёбии ҳолати кунунии рушди бозори маҳсулоти 
растанипарварӣ дар вилояти Хатлон» ҳолати кунунии рушди истеҳсоли 
маҳсулоти озуқавории зироати растанипарварй (С.61-73), сатҳи 
истифодаи заминаи моддию техникӣ ва захираҳои меҳнатӣ (С.74-89), 
сатҳи таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти озуқавории зироатй (С.90-97) ва 
самаранокии иқтисодии истеҳсоли маҳсулотҳои асосии озуқавории 
зироатӣ (С.98-111) баррасӣ шудаанд. Муаллиф дар ин бобу зербобҳои он 
ҷараёни инкишофи майдонҳои кишти зироатҳои асосии озуқаворӣ ва 
майдони кишти зироатҳои обчакорӣ дар вилояти Хатлон (ҷадвали 2.1., 
2.2.), ҳосилнокии миёнаи зироатҳои асосии озуқаворӣ дар шаклҳои 
хоҷагидорӣ (ҷадвали 2.4.), ҷараёни инкишофи истеҳсоли маҳсулотҳои 
асосии озуқавории зироатӣ дар корхонаҳои кишоварзии вилояти Хатлон 
(ҷадвали 2.5.), ҳосилнокии умумии маҳсулоти асосии озуқавории зироатӣ 
дар доираи шаклҳои хоҷагидорй(ҷадвали 2.7., 2.8.), вазъи ҷории заминаи 
техникии корхонаҳои кишоварзй дар вилояти Хатлон (ҷадвали 2.9.), 
нишондиҳандаҳои муқоисавии муҷаҳҳазгардонии техникии соҳаи 
зироатпарварй дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ( ҷадвали 2.10.), 
шумораи захираҳои меҳнатӣ дар вилояти Хатлон(ҷадвали 2.11.), сатҳи 
таъминоти аҳолии вилояти Хатлон бо маҳсулоти асосии озуқавории 
зироатпарварии истеҳсоли ватанй (ҷадвали 2.15.), сатҳи таъминоти бозор 
бо маҳсулоти озуқавории асосии зироатӣ дар ноҳияҳои алоҳидаи 
вилояти Хатлон (ҷадвали 2.16.), дурнамои истеҳсоли маҳсулотҳои 
растанипарварӣ (ҷадвали 2.19.), сатҳи таъминоти аҳолии вилояти Хатлон 
бо маҳсулоти асосии озуқавории зироатии истеҳсоли ватани(ҷадвали
2.24., 2.25.)-ро мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор додааст.

Дар боби сеюм «Роҳҳои асосии рушди бозори маҳсулоти озуқавории 
зироатй» муаллиф ба ҳайси роҳҳои асосии рушди бозори номбурда 
истифодаи технологияҳои инноватсионии истеҳсолот (С. 112-130), 
ҷойгиркунии муносиби бахшҳои инфрасохторӣ (С. 131-143) ва ҷорй 
намудани хизматрасониҳои маркетинги(С.144-162)-ро пешниҳод 
намудааст. Нуктаҳои муҳимтарини ин бахши диссертатсия самаранокии



муқоисавии истеҳсоли гандум аз рӯи технологияи нав (ҷадвали 3.1.), 
унсурҳои асосии технологияи сарфаи захираҳо (расми 7.), самаранокии 
муқоисавии парвариши помидор тибқи технологияи ҷорӣ ва 
инноватсионӣ (сарфакунандаи захираҳо) дар хоҷагии сабзавотпарварии 
ба номи Ҷ. Исмоилови ноҳияи Ҷ. Балхӣ вилояти Хатлон(ҷадвали З.2.), 
вазни хоси истеҳсоли маҳсулоти инноватсионӣ дар хоҷагиҳои вилояти 
Хатлон(ҷадвали 3.4), самаранокии иқтисодии маҳсулот бо назардошти 
технологияҳои истифодашаванда дар хоҷагиҳои вилояти Хатлон 
(ҷадвали 3.5), нақшаи сохтори бозори маҳсулоти кишоварзӣ (расми 8.), 
сохтори ташкилӣ ва вазифавии хадамоти маркетингй дар корхонаҳо 
(расми 9.), сатҳи нархи миёнаи фурӯши як воҳиди маҳсулоти озуқавории 
асосии зироатӣ дар бозорҳои вилояти Хатлон(ҷадвали 3.11., 3.12., 3.13.,
3.14., 3.15.) ва ғ. мебошанд.

Дар хулоса натиҷаҳои асосии таҳқиқоти илмии диссертант ҷамъбаст 
гардидаанд.

Ҳамин тариқ, рисолаи номзадии Раҳимов Ш. Ҳ. бо забони давлатӣ 
навишта шуда, натиҷаҳои таҳқиқот ҷавобгӯи талабот ва мавқеи намоёни 
назариявию амалиро соҳиб мебошанд. Диссертант ва рисолаи илмӣ 
зинаҳои гуногуни санҷишҳоро муваффақона паси сар намудаанд.

Автореферат ва мақолаҳои ба нашррасонидаи муаллиф мазмун ва 
мундариҷаи асосии диссертатсияро фарогир мебошанд.

Дар баробари ҷанбаҳои мусбӣ дар диссертатсия баъзе камбудиҳо 
низ ба назар мерасанд,ки ба инобат гирифтани онҳо барои диссертант 
самаранок арзёбӣ мегарданд:
1. Муқаддима. Матни бахшҳои ҳадаф ва мавзӯи таҳқиқот - таҳрирталаб 
буда, мукаммалиро тақозо дорад. Матни усулҳои таҳқиқот такрор 
шудааст.
2. Номи боби якум бо номи зербоби 1.1 начандон мувофиқат мекунад, 
зеро номи зербоб аз номи боби якум васеъ аст, яъне бозори маҳсулоти 
кишоварзӣ фарогири бозори маҳсулоти растанипарварӣ мебошад, на 
баръакс. Дар матни зербоб (23 саҳ.), ҳамагй аз 2-олими тоҷик иқтибос 
оварда шудааст.
3. Зербоби 1.2. Расми 4. ба саволи гузошташуда робитаи мустақим 
надорад, қисмати хотимавии расм "иқтисоди шомили молиявӣ" нофаҳмо 
аст. Принсипҳои ташаккули бозори маҳсулоти растанипарварй ба 
пуррагӣ кушода нашудаанд.
4. Зебоби 1.3. (саҳ. 48-61). Дар иқтибосҳои овардашуда саҳифа нишон 
дода нашудаанд ва ба адабиётҳои дар рӯйхати адабиёт нишондодашуда 
мувофиқат намекунанд.



5. Зербоби 2.1. Мувофиқи талабот муаллиф дар ин зербоб бояд ҳолати 
кунунии рушди бозори маҳсулоти растанипарвариро дар вилояти 
Хатлон бо назардошти - талабот, таклифот, нархҳо ва динамикаи онҳо, 
ғунҷоиши бозори маҳсулоти растанипарварӣ ва ғ. таҳлил менамуд, аммо 
мутаассифона ин амал бо пуррагӣ иҷро нагардидааст.
6. Зербоби 3.1. Номи зербоб дар қисмати охири он таҳрирталаб аст. 
Масалан, дар матни зербоб муаллиф дар 7-8 саҳифа дар бораи 
дастовардҳои инноватсионй дар соҳаи боғу токпарварӣ маълумот 
овардаст. Аммо маълум аст, ки боғу токпарварй зироаткорӣ нест, балки 
зерсоҳаи соҳаи растанипарварӣ маҳсуб меёбад.
7. Зербоби 3.3. Дар матн накши хизматрасониҳои маркетингй дар рушди 
бозори маҳсулоти растанипарварӣ (навъҳои хизматрасониҳои 
маркетингӣ, ҷорикунии онҳо дар бозорҳо, усулҳои ҳавасмандкунӣ ва 
дигар унсурҳои маркетинги бозори маҳсулоти растанипарварй) ба таври 
бояду шояд таҳқиқ нашудаанд.

Ҳамин тариқ, рисолаи илмии тақризшаванда кори илмии 
анҷомёфта буда, аз рӯи натиҷаҳои назариявӣ ва амалии худ ҷавобгӯ ба 
талаботҳои Тартиби додани дараҷаҳои илмй ва унвони илмӣ мебошад, 
ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, 
тахти №505 тасдик шудааст. Бинобар ин арзанда аст, ки ба муаллифи 
он Раҳимов Шарифҷон Ҳабибуллоевич дараҷаи илмии номзади илмҳои 
иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05- Иҷтисодиёт ва идоракунии хоҷагии 
халқ: иқтисодиёт, ташкикил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, 
комплексҳо(комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ) дода шавад.

Такриз дар ҷаласаи кафедраи иқтисод ва идораи КАС-и 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон муҳокима шуда, бо с/м № 7, аз 26 
марти 2020 тасдиқ шудааст.

Муқарризи расмӣ: мудири кафедраи 
иқтисод ва идораи КАС-и Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон, номзади илмҳор 
иқтисодӣ, дотсент

Имзои Ҷ.Ҳ. Тағоевро тасдиқ 
Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои

Тағоев Ҷ.Ҳ.

Тавқиев Э.Ш.

734025, ш. Душанбе,
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Тел: (+992 37) 221 77 11;
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