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Муқаддима 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Ҳадафи сиёсати аграрии Тоҷикистон баланд 

бардоштани суръати афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, баланд бардоштани 

самаранокии он, таъмини рақобатпазирӣ ва ҷолибияти ҳаёт дар деҳот мебошад. Яке 

аз вазифаҳои асосии рушд, ки дар санадҳои барномавии рушд муайян карда шудааст, 

ин «баланд бардоштани самаранокии соҳаи кишоварзӣ ва афзоиши ҳиссаи он дар 

таъмини амнияти озуқаворӣ, аз ҷумла, ғизои комил»  мебошад. Дар ҳалли ин вазифа 

ҳиссаи боризро соҳаи гӯсфандпарварӣ мебозад, ки метавонад талаботи аҳолиро бо 

гӯшту равғани хушсифат ва саноати ватаниро бо пашм таъмин намояд. 

Мутаассифона, ҳолати соҳа ба рақобатҳои бозор рӯ ба рӯ шуд ва дар натиҷа, 

истеҳсоли маҳсулот аз сабаби ақибмонии ҷанбаҳои ташкилӣ, иқтисодӣ, технологӣ ва 

техникӣ фоидаи дилхоҳ намедиҳад. Чунончи, содироти маҳсулоти гӯсфандпарварӣ 

пурра аз байн рафта, истеҳсол ва коркарди пашм зараровар шуд. Имрӯз дар кишвар 

талаботи аҳолӣ ба маҳсулотҳои саноатии аз пашм истеҳсолшаванда танҳо аз ҳисоби 

воридоти он таъмин гардида, корхонаҳои коркарди пашм пурра аз фаъолият 

бозмондаанд.  

Дар хоҷагиҳои кишоварзии Тоҷикистон, ки шароити хуби рушди 

гӯсфандпарварӣ дорад, истеҳсоли пашм самараи хуби иқтисодӣ намедиҳад. Ин бо он 

сабаб рух медиҳад, ки ҳанӯз корхонаҳои коркарди пашм ва пӯсти гӯсфанд  дар 

мамлакат бунёд нашудаанд, ки боиси талафоти зиёди онҳо мегардад.   

Хоҷагиҳои гӯсфандпарварӣ бинобар надоштани захираҳои зарурии молиявӣ 

наметавонанд  чорвои зотӣ харидорӣ намуда, сохтори рамаро такмил диҳанд ва 

маҳсулнокии чорворо баланд бардоранд. Аз сабаби он ки дастовардҳои илмӣ дар 

давраи Шӯравӣ ба корхонаҳои калони кишоварзӣ нигаронида шуда буданд, дар 

шароити кунунии майдамолӣ онҳо наметавонанд ба рушди инноватсионии 

истеҳсолот  таъсири ҷиддӣ расонанд. Ислоҳоти аграрӣ соҳаи гӯсфандпарвариро ба 

соҳаи майдамолӣ табдил дод, зеро ба ҷойи комплексҳои калони истеҳсолӣ хоҷагиҳои 

хурди инфиродӣ ташкил шуданд, ки барои онҳо истифодаи дастовардҳои илмӣ, 

технологияи пешқадам дастрас нестанд.  
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Дар шароити кунунӣ ду омили ба ҳам муқобил, аз як тараф, талаботи 

рӯзафзуни аҳолӣ барои маҳсулотҳои хушсифати чорво ва аз тарафи дигар, рушди 

пасти технологияи истеҳсолот, зотҳои каммаҳсули чорво имкон намедиҳад, ки 

маҳсулоти  баландсифат истеҳсол карда шаванд. Ин зиддиятро танҳо  дар заминаи 

ташкили илмии истеҳсолот, рақобати солим, истифодаи технологияи замонавӣ, 

баланд бардоштани ҳавасмандии моддию маънавии чорводорон ноил гаштан 

мумкин аст. 

Мубрамияти тадқиқоти мазкур дар он зоҳир мегардад, ки дар диссертатсия   

масъалаҳои назариявии ташкили истеҳсолот ва самаранокии он бо истифода аз 

таҷрибаи ҷаҳонии гӯсфандпарварӣ таҳқиқ гардида,  ба ҳолати кунунӣ аз нуқтаи 

назари муаллиф баҳо дода шуда, самтҳои асосии такмили ташкилӣ - иқтисодии 

рушди самараноки гӯсфандпарварӣ бо назардошти саноатикунонии соҳа, рушди 

инноватсионии технологияи гӯсфандпарварӣ ва моделҳои самараноки 

маблағгузории молиявӣ чун омилҳои асосии баланд бардоштани самаранокии 

гӯсфандпарварӣ  пешниҳод карда шудааст. 

Дараҷаи коркарди илмии проблемаи мавриди омӯзиш. Масъалаи рушди 

гӯсфандпарварӣ ва самаранокии иқтисодии он мавриди таҳқиқоти олимони классик 

ва муосир гардидааст ва барномаҳои рушди соҳа дар сатҳи давлатҳои алоҳида қабул 

гардидаанд. 

Ба масъалаҳои ташкили истеҳсолот дар соҳаи гӯсфандпарварӣ асарҳои 

олимон: Беляев Б.П., Гузенко В.И., Дяченко И.Л., Доронин Б.А., Заритовский 

В.С., Зубков В.П., Карпова О.С., Клюкач В.А., Крисюк В.И., Мороз В.А., Оленкин 

А.И., Семёнов С.И., Суров А. И., Ясаков А.П., Яшунин В.Г. ва дигарон бахшида 

шудаанд. 

Дар Тоҷикистон масъалаҳои ташкили истеҳсолот дар соҳаи гӯсфандпарварӣ 

дар асарҳои Алиев Ғ.А., Абдураҳимов А.А., Азизов С.П., Ғаффоров А.К., 

Давлатов Х.К., Дадохоҷаев А.А., Ҷалолов Х.Д., Қароқулов А.Б., Қосимов Ф.Ф., 

Қосимов М.А., Мадаминов А.А., Наботов С.К., Раҷабов Ф.М., Раҳимов Ш.Т., 

Ҳаитов А.Х., Шодиев Б.С., Эсанов С.Т., Эргашев Д.Э. ва дигарон мавриди 

таҳқиқот қарор гирифтаанд. 
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Дар солҳои охир мутахассисони соҳаҳои мухталиф ба монанди Дадохоҷаев 

А.А, Манҷиева Р.Д., Негматов А.А., Розиқов Ш.Ш., Сангинова Б.К. ва дигарон, 

доир ба масъалаҳои ташкили истеҳсолот ва самаранокии гӯсфандпарварӣ кори 

диссертатсионии худро дифоъ намуданд. 

Ҷанбаҳои муайяни назариявӣ, методӣ ва амалии омӯзиши проблемаи 

ташкили истеҳсолот ва бо ин роҳ баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли 

маҳсулоти гӯсфанд дар асарҳои бисёр олимони иқтисодшиносони кишоварзӣ 

баррасӣ шуда бошанд ҳам, ин мушкилот дар шароити муносибатҳои бозорӣ ва 

ташаккули иқтисоди бисёрсоҳавӣ бо дарназардошти имкониятҳои рушди 

инноватсионии истеҳсоли маҳсулоти гӯсфанд, дар адабиёти иқтисодии ватанӣ ба 

таври бояду шояд мавриди баррасӣ қарор нагирифтааст. Дар нашрияҳои илмӣ ба 

масъалаҳои муносибати мунтазам ба баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли 

гӯсфандон дар асоси пешрафти илмӣ-техникӣ ба маънои васеъ таваҷҷуҳи кофӣ 

дода намешавад, ки он тадбирҳои ташкилӣ, иқтисодӣ, технологӣ, техникӣ ва 

биотехнологиро дар бар мегирад, ки метавонанд рушди ин намуди фаъолияти 

иқтисодиро ба таври устувор таъмин карда тавонанд. Масъалаҳои соҳибкорӣ дар 

фаъолияти иқтисодӣ ва илмӣ-техникӣ, инчунин вазъи иҷтимоию иқтисодии 

кормандони соҳаи гӯсфандпарварӣ ва зарурати такмили он омӯзиши минбаъдаро 

талаб мекунанд. Имрӯз зарурати таҳияи пешниҳодҳо оид ба такмил додани 

низоми ташкили истеҳсолот дар соҳа, дар шароити хоҷагиҳои инфиродии 

деҳқонӣ, хоҷагиҳои аҳолӣ дар асоси дастгирии давлатӣ дар заминаи хоҷагиҳои 

хурди молӣ ба миён омадааст. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти 

диссертатсионӣ бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дурнамоҳо, 

консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2030”, ҳадафҳои дарозмуҳлат ва афзалиятҳои рушди кишвар, ки аз 

ҷониби Президенти мамлакат дар паёмҳои худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар солҳои 2014-2021 ироа шудаанд,  “Барномаи миёнамуҳлати 

рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи солҳои 2016-2020 (БМР 2016-2020)”, 
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«Дар бораи тасдиқи Барномаи рушди соҳаи биотехнологияи чорво дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2013-2017», «Барномаи рушди соҳаи зотпарварӣ ва 

хушзоткунии чорво барои солҳои 2008-2015», «Барномаи беҳтар намудани ҳолат 

ва самаранок истифода намудани чарогоҳҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2009-2015», «Дар бораи Барномаи рушди чарогоҳҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020», «Дар бораи ноҳиябандии зотҳои чорво, 

парранда, моҳӣ ва занбури асал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-

2022», «Дар бораи Барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022» ва мавзуъҳои илмии Академияи илмҳои 

кишоварзии Тоҷикистон оид ба ташкили рамаҳои ҷавҳари зотии зотҳои 

гӯсфандони ҳисорӣ, тоҷикӣ, гурӯҳи зотии маҳинпашми дарвозӣ, барои офаридани 

типи нави “Шаҳринавӣ”-и зоти гӯсфандони ҳисорӣ ва зоти нави гӯсфандони 

маҳинпашми дарвозӣ, таҳқиқотҳои селексионӣ робитаи бевосита дорад. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот омӯзиши муқаррароти назариявӣ, методӣ ва амалии 

ташкили истеҳсолот дар соҳаи гӯсфандпарварӣ ва дар ин асос пешниҳоди 

тавсияҳои амалӣ оид ба баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли маҳсулоти 

гӯсфанд дар заминаи пешрафти илмӣ-техникӣ бо назардошти хусусиятҳои 

муосири ин намуди фаъолият мебошад. 

Вазифаҳои таҳқиқот аз инҳо иборат мебошанд: 

 таҳқиқи моҳияти иқтисодии ташкили истеҳсолот ва самаранокии он; 

  нишондиҳандаҳои асосӣ ва маҳакҳои баҳодиҳии ташкили истеҳсолот ва 

самаранокии рушди гӯсфандпарварӣ; 

 омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонии ташкили истеҳсолот ва рушди 

гӯсфандпарварӣ ва имконияти истифодаи он дар кишвар; 

 арзёбии тамоюлоти рушди гӯсфандпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар асоси таҳлили ҳолати кунунии ташкили истеҳсолот дар соҳаи 

гӯсфандпарварӣ;  
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 баҳои самаранокии ташкили истеҳсолот  ва вазъи иҷрои барномаҳои 

давлатии рушди гӯсфандпарварӣ; 

 муайян намудани самтҳои афзалиятноки такмили ташкили истеҳсолот ва 

баланд бардоштани самаранокии гӯсфандпарварӣ бо назардошти:  а) 

саноатикунонии соҳа, чун омили асосии баланд бардоштани самаранокии 

гӯсфандпарварӣ; б) рушди инноватсионии технологияи гӯсфандпарварӣ – роҳи 

асосии баланд бардоштани самаранокии иқтисодии он; в) моделҳои самараноки 

маблағгузории молиявӣ – пояи асосии рушди ташкили истеҳсолот дар соҳаи 

гӯсфандпарварӣ. 

Объекти таҳқиқот комплекси агросаноатӣ, хоҷагиҳои ҷамъиятӣ, хоҷагиҳои 

кишоварзӣ, деҳқонӣ, хонаводаҳои аҳолӣ, ки ба истеҳсоли маҳсулоти гӯсфанд ва 

гӯсфандпарварӣ машғуланд. 

Мавзуи таҳқиқот маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ ва равандҳо оид ба 

ташаккули рушди гӯсфандпарварӣ дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. 

Фарзияи таҳқиқот.  Ба сифати фарзияи ибтидоии илмии таҳқиқот муқаррароте 

пешниҳод карда шуд, ки дар ҳолати ба таври илмӣ асоснок кардан ва оқилона ба роҳ 

мондани ташкили истеҳсолоти гӯсфандпарварӣ ва мукаммалгардонии он бо роҳи: 

саноатикунонии соҳа; рушди инноватсионии технологияи гӯсфандпарварӣ; 

ноҳиябандии дурусти гӯсфандпарварӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

истифода аз таҷрибаи пешқадами кишварҳои хориҷаи дуру наздик; интихоби зотҳои 

гӯсфанд вобаста ба хусусиятҳои маҳал ва истифодабарии модели натиҷабахши 

маблағгузории молиявӣ ба самаранокии истеҳсоли маҳсулоти гӯсфандпарварӣ дар 

ҳудуди кишвар ноил гардидан мумкин аст.  

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асоси назариявии таҳқиқотро асарҳои 

олимон - иқтисодчиёни машҳури ватанию хориҷӣ ташкил медиҳад. Инчунин дар 

диссертатсия ҳисоботҳои Институти чорводории Академияи илмҳои кишоварзии 

Тоҷикистон, Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур, Институти 

иқтисодиёт ва таҳқиқи системавии рушди кишоварзии Академияи илмҳои 

кишоварзии Тоҷикистон ва дигар муассисаҳои илмӣ истифода шудаанд. 

Диссертатсия вобаста аз муносибатҳои методологӣ, ба таҷрибаи таърихии 
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тараққиёт ва ислоҳоти истеҳсолоти кишоварзӣ такя намуда, роҳҳои ба даст 

овардани худтаъминкунӣ бо маводи ғизоии соҳаи гӯсфандпарварии Тоҷикистонро 

нишон медиҳад. 

Сарчашмаи маълумот. Ба сифати иттилооти ибтидоӣ, қонунҳо ва 

қарорҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба мавзуи илмӣ, маълумотҳои Агентии 

омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуҷҷатҳои мақомоти давлатии 

ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ доир ба масъалаи тараққиёти комплекси агросаноатӣ 

истифода бурда шудаанд. Нашрияҳои рӯзномаю маҷаллаҳо оид ба таъмин 

кардани аҳолии деҳот бо шуғл, хӯрокворӣ, нигоҳдорӣ ва ҳимояи сатҳи баланди 

зиндагӣ, ба кор ҷалб намудани ҷавонон низ пояи таҳқиқотро таъмин намуданд. 

Дар кори илмӣ - таҳқиқотӣ бо назардошти хусусиятҳои гӯсфандпарварӣ, 

мақолаҳои илмӣ, маълумотҳои қисмҳои асосии комплекси агросаноатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода шудаанд. 

Пойгоҳи таҳқиқотро маҷмуаҳои омории Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар вилоятҳо: вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

институти чорводории АИКТ: санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ҳисоботи солонаи хоҷагиҳои кишоварзӣ; санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 

ва ҳуҷҷатҳои методӣ: меъёрҳо ва стандартҳо, ҳисоботи ташкилотҳои лоиҳакашӣ, 

рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ оид ба масъалаҳои омӯхташуда ва ба ин монанд, 

маърӯзаҳои кори амалии муаллиф оид ба асосҳои техникӣ-иқтисодӣ ва эҷоди 

навигариҳо оид ба парвариши гӯсфандон ва ғайра ташкил медиҳанд. 

Навгониҳои илмии таҳқиқот дар асосноккунии пешниҳодҳои илмии 

ҳалли масъалаҳои ташкили истеҳсолот ва баланд бардоштани самаранокии 

гӯсфандпарварӣ зоҳир гардида, аз қисмҳои зерин иборат аст: 

  дар асоси таҳқиқи назариявии моҳияти иқтисодии мафҳуми ташкил ва 

самаранокии истеҳсолот дар мазмуни нав «ташкили истеҳсолот дар соҳаи 

гӯсфандпарварӣ, ин омӯхтан ва татбиқи масъалаҳои назариявӣ ва методологии 

ташкили оқилонаи меҳнат, барқарор кардани муносибатҳои самараноки байни 

ҳамаи унсурҳои системаи истеҳсолӣ дар самти баланд бардоштани самаранокии 
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он дар шароити захираҳои маҳдуд ва талаботи беинтиҳо» ва мафҳуми 

«самаранокии иқтисодии истеҳсолот ҳамчун таносуби натиҷаҳои 

муқоисашавандаи маҳсулоти молӣ ба хароҷоти он муайян карда мешавад» 

пешниҳод шудааст; 

  маҳакҳо ва нишондиҳандаҳои асосии арзёбии рушди соҳа, омилҳои ба он 

таъсиррасонанда ҳамчун пояи объективии рушди самараноки гӯсфандпарварӣ дар 

шароити кунунии фаъолияти он муайян карда шудааст; 

  дар асоси таҳқиқи таҷрибаи мамлакатҳои хориҷии дуру наздик 

истифодаи таҷрибаи махсусгардонии раванди истеҳсол ва содироти пашм, 

тадбирҳои ҳимояи давлатӣ, ки ҳангоми ҷорӣ намудани боҷҳои баланд оид ба 

воридоти маҳсулоти пашмини Австралия, минтақабандӣ ва барраҳоро аз 

гӯсфандон бармаҳал ҷудо карда, дар чарогоҳҳо нигоҳ доштани Британияи Кабир, 

минтақабандии гӯсфандон бо назардошти равияҳои истеҳсолӣ: парвариши 

гӯсфандони маҳинпашм, ниммаҳин ва маҳинпашм, барои пӯстин, парвариши 

гӯсфандони қарокӯлӣ ва гӯштӣ – серравғани Россия, таъсиси ширкати ягонаи 

ҳолдингӣ бо корхонаҳои коркарди маҳсулоти гӯсфанди Беларус, дастгирии 

давлатии дотатсияи маҳсулоти гӯсфандпарварии Қазоқистон ва ташкили 

ассотсиатсияҳои деҳқонии гӯсфандпарварии Қирғизистон барои Тоҷикистон 

пешниҳод шудааст; 

  ба ҳолати кунунии ташкили истеҳсолот ва самаранокии иқтисодии 

хоҷагиҳои гӯсфандпарварии ҷумҳурӣ баҳо дода, минтақабандии гӯсфанд-

парвариро ба кӯҳӣ, наздикӯҳӣ ва даштӣ тақсим намуда, номувофиқии замини 

ҷарогоҳҳо бо саршумори гӯсфандон, камбудии равияи майдамолии хоҷагиҳои 

гӯсфандпарварӣ ошкор гардида, роҳҳои ҳалли он пешниҳод карда шудааст; 

  самтҳои афзалиятноки ташкили истеҳсолот ва рушди истеҳсоли 

маҳсулоти гӯсфандпарварӣ бо назардошти ташкили ҳамгироии иқтисодии 

соҳаҳои гуногун дар шакли агрокластерҳо, истифодаи технологияи 

инноватсионии ташкили истеҳсолот ва парвариши гӯсфандон, моделҳои 

сармоягузории рушди гӯсфандпарварӣ ҳамчун самтҳои баланд бардоштани 

самаранокии ташкили он пешниҳод карда шудаанд; 
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 исбот карда шудааст, ки омилҳои асосии рушди инноватсионии 

технологияи гӯсфандпарварӣ аз меъёри хӯрокдиҳии чорво, таъмини талаботи 

солонаи гӯсфандон бо моддаҳои ғизоӣ, таъмин намудани меъёри равшании табиӣ 

ва сунъӣ дар оғилхонаҳои нигоҳдории гӯсфандон, таъмини меъёрҳои 

микроиқлимии оғилхонаҳо, баланд бардоштани ҳавасмандии моддии чорводорон 

бо назардошти меъёрҳои сарфи меҳнат барои гӯсфандони ҳамаи синну сол, 

истифодаи самараноки неруи барқ, сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ дар 

ҷараёни истеҳсолот мебошад. 

  барои рушди ташкили истеҳсолоти маҳсулоти гӯсфандпарварӣ се модели 

маблағгузории рушди гӯсфандпарвариро пешниҳод намуда, исбот карда шудааст, 

ки истифодаи сармоягузории давлатӣ ва лизинги молиявӣ бештар 

самараноктаранд ва дар рушди гӯсфандпарварӣ ҳиссагузор шуда метавонанд. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

 тавзеҳи моҳияти иқтисодии мафҳумҳои ташкил ва самаранокии 

истеҳсолот дар мазмуни нав; 

  муайян кардани маҳакҳо ва нишондиҳандаҳои асосии баҳои рушди соҳа, 

омилҳои ба он таъсиррасонанда ҳамчун пояи объективии рушди самараноки 

гусфандпарварӣ; 

  пешниҳоди роҳҳои истифодаи таҷрибаи ҷаҳонии рушди гӯсфандпарварӣ 

дар хоҷагиҳои кишоварзии минтақаҳои Тоҷикистон; 

  пешниҳоди ноҳиябандии гӯсфандпарварӣ ба кӯҳӣ, наздикӯҳӣ ва даштӣ, 

ошкор кардани номувофиқии замини ҷарогоҳҳо бо саршумори гӯсфандон, 

камбудии равияи майдамолии хоҷагиҳои гӯсфандпарварӣ ва роҳҳои ҳалли он; 

  пешниҳоди самтҳои афзалиятноки ташкили истеҳсолот тавассути 

ташкили агрокластерҳо, коркарди саноатии маҳсулоти гӯсфандпарварӣ, моделҳои 

маблағгузории соҳа, чораҳои дастгирии давлатии рушди гӯсфандпарварӣ ва 

истифодаи технологияи инноватсионии ташкили истеҳсолот. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки хулосаҳо 

ва пешниҳодоти дар диссертатсия дарҷ гардида, ба мукаммал гардидани 

донишҳои назариявию методии раванди ташаккул ва таҳлили механизмҳои рушди 
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гӯсфандпарварӣ мусоидат карда, як қатор пешниҳодҳои дар рисолаи илмӣ оварда 

шуда, метавонанд татбиқи амалии худро дар низоми идоракунии соҳа ва 

ҳамчунин дар фаъолияти мақомоти вазорати кишоварзӣ бо дарназардошти 

манфиатҳои иқтисоди миллӣ пайдо кунад. 

Натиҷаҳои илмӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои диссертатсионии пешниҳодшударо 

метавон дар самти коркард ва такмил додани механизмҳои ташкили истеҳсолот 

дар соҳаи гӯсфандпарварии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурд. Инчунин 

тавсияҳои асосии методологӣ ва амалӣ, ҳалли масъалаҳои ташкилӣ - иқтисодӣ 

имкон медиҳанд, ки самараи иқтисодии истеҳсоли маҳсулоти гӯсфандпарварӣ дар 

қаламрави ҷумҳурӣ дар сатҳи баландтар бардошта шавад. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Эътимоднокӣ ва саҳеҳии 

муқаррароти илмӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои амалии таҳқиқот тавассути таҳлили 

пурраи кори муаллифон дар мавзуи таҳқиқшуда, маводҳои маҷаллаҳои махсуси 

соҳавӣ, инчунин маълумоти хоҷагиҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

натиҷаҳои пурсишҳои роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва истифодаи дурусти 

усулҳои системавии ҳалли мушкилот таъмин карда шудааст. Хулоса ва тавсияҳо, 

ки дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқотҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ 

пешниҳод карда шуданд, ба мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот мувофиқ мебошанд. 

Мутобиқати  диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуи 

диссертатсия ба бандҳои зерини шиносномаи феҳристи ихтисосҳои Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 

08.00.04.02- Иқтисодиёти комплекси агросаноатӣ муво-фиқ мебошад: 13. 

Механизмҳои ташкилӣ ва иқтисодии хоҷагидорӣ дар КАС, ҷанбаҳои ташкилӣ – 

иқтисодии идоракунии равандҳои технологӣ дар хоҷагии қишлоқ; 14. Масъалаҳои 

иқтисодии ташаккулёбӣ ва фаъолияти сохтори интег-ратсионӣ дар КАС ва 

хоҷагии қишлоқ; 20. Рушди устуворонаи хоҷагии қишлоқ ва соҳаҳои он, маҳалҳои 

деҳот ва инфрасохтори иҷтимоӣ; 48. Ҳавасмандии фаъолияти сармоягузорӣ дар 

кластерҳои чорводорӣ; 50. Асосҳои ташкилӣ – иқтисодии самтҳои истеҳсоли 

хӯроки чорво дар комплекси агросаноатӣ.  
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Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Саҳми шахсии 

муаллиф аз муайян намудани мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, такмил додани 

асосҳои консептуалии ташкил ва самаранокии истеҳсолот, муайян намудани 

маҳакҳо ва нишондиҳандаҳои асосии баҳои рушди соҳа, омилҳои ба он 

таъсиррасонанда, истифодаи таҷрибаи ҷаҳонии рушди гӯсфандпарварӣ, 

пешниҳоди ноҳиябандии гӯсфандпарварӣ, самтҳои афзалиятноки ташкили 

истеҳсолот тавассути баланд бардоштани ҳавасмандии гӯсфандпарварон, чораҳои 

дастгирии давлатии рушди гӯсфандпарварӣ ва истифодаи технологияи 

инноватсионии ташкили истеҳсолот иборат мебошад. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳо ва 

пешниҳодҳои асосии диссертатсия дар конференсияҳои илмӣ - амалии 

байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ, Шӯрои илмии Донишгоҳи давлатии 

Бохтар ба номи Носири Хусрав, Шӯрои илмии Институти чорводории АИКТ 

маърӯза ва баррасӣ шудааст. 

Муқаррароти хусусияти методологӣ ва амалии кор дар ҷараёни таҳқиқот 

таҳияшуда дар раванди эҷоди навовариҳое истифода шуданд, ки афзоиши 

самараноки истеҳсоли маҳсулоти гӯсфандпарвариро таъмин мекунанд.  

Муҳимтарини онҳо инҳоянд: 

  тавсияҳо барои хонаводаҳо ва хоҷагиҳо - намунаи иқтисодии парвариши 

гӯсфандон ва самаранокии иқтисодии истифодаи он дар шароити муосир аз 

ҷониби Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст.  

  навгониҳои илмӣ, ҳамчун дастури методӣ дар Институти чорводории 

АИКТ истифода мешавад. 

Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия. Аз рӯйи мавзуи диссертатсия 14 

мақолаи илмӣ, аз он ҷумла 8 мақола дар нашрияҳои илмие, ки аз ҷониби 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия 

шудааст, чоп шудаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия шомили сарсухан, се боб, 

хулосаю пешниҳодҳо ва адабиёти истифодашуда, дар 160 саҳифаи чопи 

компютерӣ баён карда шудааст ва аз 48 ҷадвал, 7 расм иборат мебошад. 
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БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШКИЛИ ИСТЕҲСОЛОТИ 

КИШОВАРЗӢ ВА САМАРАНОКИИ ОН 

1.1.Моҳияти иқтисодии ташкили истеҳсолот ва самаранокии он 

Се даҳа инҷониб соҳаи кишоварзии кишвари мо дар шароити иқтисоди 

бозорӣ қарор дорад ва дар он шаклҳои гуногуни хоҷагидорӣ фаъолият намуда, 

захираҳои мавҷударо аз рӯйи қудрати худ истифода мебаранд. Онҳо асосан аз 

рӯйи принсипи худмаблағгузорӣ фаъолият намуда, худро ба рақобатҳои бозор 

мутобиқ менамоянд ва онҳое, ки маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол намуда, дар 

бозор мавқеъи худро васеъ менамоянд, дорои сармояи иловагӣ мегарданд ва 

баъзеи дигар ба рақобат тоб оварда натавониста, бозорро тарк менамоянд. Дар 

шароите, ки қарзҳои дохилӣ ва берунии мамлакат аз доираи хавф берун 

баромадааст, ба дастгирии давлатӣ умед бастан нашояд, зеро буҷети давлат барои 

ҳалли ҳамаи масъалаҳои ба миёномада имконият надорад. Ин маънои аҳамияти 

иқтисодии гузаронидани тадқиқотро дар доираи васеи ташкили самараноки 

истеҳсолот дар назар дорад. Шарҳи моҳияти ташкили истеҳсолот ва самаранокии 

иқтисодӣ ва нақши он дар муносибатҳои рушдёфтаи молӣ, муайян кардани 

меъёрҳо ва асоснок намудани системаи нишондиҳандаҳо барои чен кардани сатҳи 

ташкили истеҳсолот, маҳсулнокии муқарраршудаи истеҳсолот дар маҷмуъ ва 

робитаҳои инфиродии истеҳсолии он вобаста аст. 

Қабл аз давраи ислоҳоти иқтисодӣ (яъне пеш аз пош хӯрдани Иттиҳоди 

Шӯравӣ), корхонаҳои калони гӯсфандпарварӣ бо мақсади ривоҷи истеҳсоли гӯшт 

барои таъмини талаботи аҳолӣ ва пашм барои коркарди саноатӣ амал мекарданд. 

Дар натиҷаи ислоҳот бошад, ба ҷои корхонаҳои калони молӣ, хоҷагиҳои хурди 

деҳқонӣ ба вуҷуд омаданд, ки аксари онҳо аз заминҳои чарогоҳ бенасиб монда, 

маҷбур мешаванд бо пардохти ҳаққи иҷора чорвои худро ба чарогоҳҳои мавсимӣ 

бароранд. Хоҷагиҳои навтаъсис ба мушкилотҳои ташкилию иқтисодӣ рӯ ба рӯ 

шуданд ва ҳалли ин мушкилотҳо боиси кам шудани саршумори моли майда дар 

солҳои аввали истиқлолияти давлатӣ гардид. Дар давоми ҷанги шаҳрвандӣ 

ҳолатҳое рух доданд, ки рамаҳои алоҳида пурра нест карда шуданд ва то ҳоло 

тақдири он рамаҳо маълум нест. Ҳолатҳои бо нархи ниҳоят арзон 
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ғайридавлатикунонии рамаҳои хоҷагиҳои алоҳидаи давлатӣ ба вуқӯъ пайваст. 

Нархи як сар чорворо дар хоҷагиҳои алоҳида то чор сомонӣ паст намуда, шахсони 

алоҳида ҳазорҳо сар чорворо ғайридавлатӣ гардониданд. «Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз рушди хусусӣ дида, ба соҳаи чорводории ҳамаҷониба дастгириву ҳимоя 

намудани он эҳтиёҷи зиёд дошт, аммо тарзи кори дигар барои зиёд гардонидани 

саршумори бузу гӯсфандон он марказҳои дастгириву кумакрасон вуҷуд надошт. 

Чунин ҳолат ба он оварда расонид, ки саҳми ин бахш дар болоравии иқтисодиёти 

Тоҷикистон нисбатан кам шуд» [57, с.80]. 

Ҷустуҷӯйи роҳҳои ба эътидол овардан ва таъмини рушди истеҳсолоти 

кишоварзӣ ва баланд бардоштани ташкили истеҳсолот ва самаранокии он 

тавассути истифодаи оқилонаи иқтидори истеҳсолии хоҷагиҳои шаклҳои 

гуногуни моликият аҳамияти муҳим пайдо мекунад. Дар ин марҳила, фаъолияти 

соҳибкорӣ бо самаранокии иқтисодии он, пеш аз ҳама бо худмаблағгузорӣ баҳо 

дода мешавад. Ҳамзамон, натиҷаҳои иқтисодии бадастомада бояд аз хароҷоти 

истеҳсоли маҳсулот дар шароити такрористеҳсолкунии васеъ зиёдтар бошад. 

Инро танҳо дар шароити ташкили дурусти истеҳсолот ба даст овардан мумкин 

аст. 

Доир ба мафҳуми ибораи ташкили истеҳсолот дар адабиётҳои илмӣ 

фаҳмишҳои гуногун пешниҳод гардидаанд. 

Тибқи назари олимон моҳияти ташкили истеҳсолот иборат аз омезиш ва 

таъмини таъсири мутақобилаи унсурҳои шахсӣ ва моддии истеҳсолот, ба роҳ 

мондани робитаҳои зарурӣ ва амалҳои ҳамоҳангшудаи иштирокчиёни раванди 

истеҳсолот, фароҳам овардани шароит барои амалӣ намудани манфиатҳои 

иқтисодии ҷамъият, коллективҳо ва ҳар як корманд мебошад. 

Ба назари олимони хориҷӣ, мафҳуми ташкили истеҳсолот «ин омӯхтан ва 

татбиқи масъалаҳои назариявӣ ва методологии ташкили истеҳсолот дар 

корхонаҳо, шароит ва омилҳои ҳамоҳангсозии оқилонаи амали кормандони 

корхонаҳо ҳангоми истифодаи ашё ва олоти меҳнат дар раванди истеҳсолот дар 

пояи илмӣ дар соҳаи технология, иқтисодиёт ва сотсиология, таҷрибаи пешқадам 
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мебошад, ки ба ноил шудан ба ҳадафҳои гузошташуда оид ба рушди ҳосилнокии 

меҳнат, сифат ва миқдори маҳсулот равона карда шудаанд» [49, с.64]. 

Объектҳои ташкили истеҳсолот дар корхона системаҳои истеҳсолии сатҳи 

гуногун мебошанд, ки одамон воситаҳои меҳнати онҳоро истифода мебаранд.  

Ба қавли онҳо, ташкили истеҳсолот барои таъмини вазифаҳои зерин 

пешбинӣ шудааст: 

 ташкили оқилонаи меҳнат ва воситаҳои меҳнати системаи истеҳсолот 

барои баровардани маҳсулоти дорои сифати зарурӣ барои истеъмолкунандагон, 

дар вақти муайян ва ҳаҷми муайян; 

 барқарор кардани самаранокии истеҳсолии байни ҳамаи унсурҳои 

истеҳсолот; 

 рушди пайвастаи системаи истеҳсолӣ дар самти баланд бардоштани 

самаранокии он бо риояи вайрон накардани муҳити беруна [49, с.64]. 

Вобаста ба масъалаи таҳқиқот ҳаминро бояд қайд намуд, ки ташкили 

истеҳсолоти гӯсфандпарварӣ тамоми ҷанбаҳои фаъолияти истеҳсолӣ ва хоҷагии 

онро фаро мегирад аз ин рӯ, ҷузъҳои муҳимтарини ташкили истеҳсолот дар 

гӯсфандпарварӣ инҳоянд: 

  ташкили меҳнати кормандони корхона ва пардохти музди меҳнат ҳамчун 

омили асосии таъмини ҳавасмандӣ ва рушди раванди ҷараёни меҳнат; 

  муайян намудани равия ва ҳаҷми хоҷагиҳои гӯсфандпарварӣ дар як давра 

ва фазои муайян; 

  ташкили илмии гирдгардиши рама, ҳамчун раванди таъмини 

такрористеҳсолкунии воситаҳои асосӣ ва ҷараёнҳои истеҳсоли маҳсулот; 

  ташкили истеҳсоли маҳсулотҳои соҳаи гӯсфандпарварӣ бо истифода аз 

механиконии комплексии амалиётҳои технологӣ дар ҷараёнҳои истеҳсолӣ; 

 ташкили коркарди саноатии маҳсулот ҳамчун раванди иҷрои ҳадафҳои 

стратегии давлат; 

  ташкили идоракунии сифати маҳсулот ва равандҳои эҷоди он бо мақсади 

таъмини рақобатпазирии маҳсулот ва сарфаи меҳнати ҷамъиятӣ; 
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  ташкили танзими техникии меҳнат, ҳамчун раванди муқаррар намудани 

меъёри хароҷоти меҳнат барои истеҳсоли воҳиди маҳсулот ё иҷрои миқдори 

муайяни кор дар муддати муайян; 

  ташкил ва банақшагирии навовариҳо, ҳамчун раванди эҷод ва азхудкунии 

технологияи нав ва ташкили истеҳсолот бо назардошти тадбирҳои техникӣ, 

ташкилӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ; 

  ташкили менеҷмент ҳамчун раванди ташкил ва такмил додани 

системаҳои идоракунӣ ва усулҳои вазифаҳои онҳо. 

Ташкили истеҳсолот ва идоракунии оптималии он муҳимтарин омили 

тезонидани пешрафти илмӣ - техникӣ мебошанд. Онҳо истифодаи ҳамаҷониба ва 

самарабахши меҳнат, захираҳои моддӣ ва молиявии корхонаро таъмин намуда, 

хароҷотро кам ва сифати маҳсулотро баланд мебардоранд, ҳосилнокии меҳнат ва 

самаранокии истеҳсолотро зиёд мекунанд, давомнокии давраи  «таҳқиқот - 

лоиҳакашӣ - истеҳсолот - татбиқ» - ро хеле кам мекунанд ва суръати навсозӣ ва 

рушди техникиро баланд мебардоранд. 

Ҳадафи асосии ташкили истеҳсолот фароҳам овардани шароите мебошад, 

ки дар он ташаккули бомуваффақияти нақшаҳо аз ҷониби ҳар як воҳиди 

истеҳсолии корхона аз ҳама ҷиҳат ва бо самаранокии баланди истеҳсолот таъмин 

карда мешавад. 

Бо назардошти принсипҳои ташкилӣ ва равияҳои истеҳсолии он дар соҳаи 

гӯсфандпарварӣ шаклҳо, намудҳо ва равияҳои хоси ташкили истеҳсолот фарқ 

карда мешавад. 

Дар амалия чунин равияҳои технологӣ ва истеҳсолии корхонаҳои 

гӯсфандпарварӣ ҷудо карда мешаванд (расмҳои 1.1.1 ва 1.1.2). 

Равияи технологӣ асосан ба худ заводҳои зотпарварӣ, корхонаҳои 

зотпарварии репродуктивӣ ва нуқтаҳои хушзотгардонӣ ва бордоркунии чорворо 

дар назар дорад, ки хусусиятҳои фарқкунандаи худро доранд. 

Дар ин корхонаҳо усулҳои такрористеҳсолкунии рама, баровардани зоти 

нав, усулҳои махсуси хӯрокдиҳӣ ва таркиби хӯрока дар як шабонарӯз вобаста ба 

фаслҳои сол, зот, равияи истеҳсолӣ фарқ менамояд. 
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Расми 1.1.1. Принсипҳои асосии ташкили раванди истеҳсолот ва хусусиятҳои онҳо. 
Сарчашма: таҳияи муаллиф бо истифода аз  [49, с.64]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расми 1.1.2. - Намудҳо ва равияҳои корхонаҳои гӯсфандпарварӣ. 
Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси: [42]. 

Принсипҳо Хусусиятҳои онҳо 
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Равияи истеҳсолӣ ба худ равияи молии истеҳсолотро дар назар дорад, ки дар 

он махсусгардонии корхонаҳои гӯсфандпарварӣ ба истеҳсоли пашм ва гӯшт, 

истеҳсоли пӯсти қарокӯлӣ ва гӯшт, истеҳсоли пӯст ва гӯшт, истеҳсоли пашм, шир, 

равған ва гӯшт маъмул аст. 

Дар назарияи гӯсфандпарварӣ чунин равияҳо: маҳинпашм, ниммаҳинпашм, 

пӯстин, қарокӯлӣ, гӯштию равған, гӯштию пашмию ширӣ, ки бо хусусияти 

нишондиҳандаи гӯсфандони зоё дар сохтори рама фарқ мекунанд, гурӯҳбандӣ 

мешавад. (ҷадвали 1.1.1.). 

Ҷадвали 1.1.1. - Гурӯҳбандии гӯсфандпарварӣ ва нишондиҳандаҳои он 
Равияҳои             
гӯсфандпарварӣ Нишондиҳандаҳои асосии он 

Маҳинпашм Ҳиссаи гӯсфандони зоё дар сохтори рама 55-60 % 
Ниммаҳинпашм Ҳиссаи гӯсфандони зоё дар сохтори рама 65-70 % 
Пӯстин Ҳиссаи гӯсфандони зоё дар сохтори рама 60-70 % 
Қарокӯлӣ Ҳиссаи гӯсфандони зоё дар сохтори рама 70-75 % 
Гӯштию равған Ҳиссаи гӯсфандони зоё дар сохтори рама 65-75 % 
Гӯштӣ-пашмӣ-ширӣ Ҳиссаи гӯсфандони зоё дар сохтори рама 65-75 % 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси: [42]. 
 

Қисми зиёди адабиёти илмӣ ба масъалаҳои самаранокии иқтисодии 

истеҳсолот бахшида шудаанд. Оид ба муайян кардани мундариҷаи категорияи 

самаранокии иқтисодӣ, чӣ гуна андозагирӣ кардани он, меъёрҳо ва 

нишондиҳандаҳо, таркиби натиҷа ва хароҷот ва инчунин роҳҳои андозагирии 

онҳо, мубоҳисаҳои шадид баргузор мешаванд. Дар ин масъалаҳо нуқтаи назарҳои 

мухталиф ва мухолиф баён карда мешаванд. Дар тафсири моҳият, маҳакҳо ва 

нишондиҳандаҳои самаранокии иқтисодии истеҳсол ягон фарқияти возеҳ вуҷуд 

надорад, робитаи байни ин категорияҳо ба пуррагӣ равшан карда нашудааст. 

Истилоҳи «самаранокӣ» аз калимаи лотинии «effusus» гирифта шудааст, ки 

маънои иҷро, амал, натиҷаро дорад. Аз ин рӯ, самаранокии раванд аслан 

самаранокиест, ки тавассути истифодаи дурусти маҷмӯи омилҳои эҷодкунандаи 

натиҷаҳо ба даст омадааст. Истилоҳи «самаранокӣ» барои тавсифи равандҳои 

механикӣ, кимиёӣ, биологӣ ва иҷтимоӣ ба таври васеъ истифода мешавад. Аммо, 
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он бештар дар тавсифи равандҳои дар иқтисодиёт рухдода аз амалиёти меҳнатии 

хусусӣ то ба истеҳсоли маҳсулот дар маҷмуъ васеъ истифода мешавад. 

Дар ин ҳолат мафҳумҳои «самара» ва «самаранокӣ» - ро бояд ҷудо кард. 

Мафҳуми «самара» ба назари мо - ин натиҷаи истифодаи ягон омил барои 

афзоиши ягон нишондиҳанда дониста мешавад ва бо нишондиҳандаи мутлақ 

ифода мегардад. Масалан, истифодаи бордоркунии сунъӣ, боиси зиёд шудани як 

миқдори муайяни насл гардид. Самаранокӣ ҳамчун категорияи иқтисодӣ шакли 

ифодаи мақсади истеҳсолот буда, самарабахшии онро нишон медиҳад ва натиҷа 

оқибат, натиҷаи чораҳои андешидашуда мебошад. Ҳамин тавр, самараи 

истифодаи нутфа боиси афзоиши баррагирӣ гаштааст, ки бо тақсим намудани 

арзиши барраҳои гирифташуда ба арзиши меҳнат, нутфа ва дигар хароҷотҳои 

истеҳсолӣ муайян карда мешавад. 

Ҳамин тариқ, дар адабиёти илмӣ мундариҷаи самаранокии иқтисодии 

истеҳсолот ҳамчун таносуби натиҷаҳои чен ё муқоисашавандаи истеҳсолот ба 

хароҷоти ба ин ё он тарҳ муайяншуда муайян карда мешавад [58,с. 262;  59,с. 464; 

61,с. 207; 67,с.190; 85,с.690]. 

Ҳамзамон, самаранокии иқтисодии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 

самаранокии ҷараёни истеҳсолиро ифода карда, таносуби байни натиҷаҳои 

бадастоварда ва арзиши захираҳоро баҳо медиҳад. Он таносуби самараи 

иқтисодиро (натиҷа) ба захираҳо (хароҷот), ки ин натиҷа (натиҷа) -ро ба вуҷуд 

овардааст ва ё баръакс, таносуби захираҳо (хароҷот) ба миқёси самараи иқтисодӣ 

(натиҷа) бо хароҷот боқӣ мемонад: бо захираҳои истифодашуда ё истеъмолшуда 

(сарфшуда) тавсиф мекунад. Вобаста аз ҳалли ин масъала, равишҳо (вариантҳо) 

«захиравӣ» ва «гаронбаҳо» барои нигоҳдории самаранокии иқтисодии истеҳсолот 

мутаносибан муайян карда мешаванд. 

Ҷонибдорони равияи «гаронбаҳо» инҳоянд: Б. Добровинский, В.С. Дунаева, 

П.Я. Октябрский, ҷонибдорони равияи «захираҳо» Б. М. Сатуновский, А. Френкел 

ва дигарон [121,№10; 123, с.69; 91,с.58; 97,с. 109; 151,№3]. 

Иқтисодчиён ба монанди Н. Григорев, Б. Рябушкин, М. Чистяков [118,№3; 

139,№2; 104,с.170] истифодаи муштараки ҳарду тарафҳоро ҷонибдорӣ мекунанд 
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ва ба ин ё он самт бартарӣ намедиҳанд. Ин ақида бо он далел асос ёфтааст, ки ҳар 

як вариант дорои маънои мустақили иқтисодӣ мебошад ва агар мо самаранокиро 

ҳамчун қобилияти системаи иқтисодӣ дар истифодаи потенсиали бадастомада 

барои ҳалли мушкилоти мушаххаси иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дарк намоем, пас 

варианти «захира» қобили қабул аст. Ҳангоми истифодаи варианти «гарон», 

диққати асосӣ ба самаранокии хароҷот дода мешавад. Тарафдорони равиши 

«арзишманд» Я. Маргулев, Б. Плишевский, Т.С. Хачатуров ва дигарон мебошанд 

[84,№11; 136,№7; 152,№7]. Моҳияти ин фаҳмиш дар он аст, ки таъсири 

истеҳсолот бо хароҷоти дар боло зикршуда алоқаманд аст, ки ба таври хос ҳам 

захираҳои истифодашуда ва ҳам ҳаҷми хароҷоти ҷориро дар бар мегирад. В. А. 

Свободин ва М. В. Свободина бо он розӣ ҳастанд, ки кишоварзӣ аз се 

зерсистемаҳои функсионалӣ иборат аст: технологӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ[141,№7]. 

Моҳияти тақсимоти онҳо: 

  самаранокии истеҳсолӣ ва технологӣ - истифодаи захираҳои истеҳсолӣ 

ва технологиро тавсиф мекунад; 

  истеҳсолӣ ва иқтисодӣ - самаранокии истеҳсолот ва омилҳои иқтисодиро 

тавсиф мекунад; 

  иҷтимоию иқтисодӣ – натиҷаи фаъолияти умумии корхонаро тавсиф 

мекунад. 

Ҳамзамон, В.А. Свободин инчунин қайд мекунад, ки кишоварзӣ аз 

зерсистемаҳои ташкилӣ иборат буда, на танҳо маҷмуи фаъолияти ташкилӣ, 

технологӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ, балки минтақавӣ ва худмаблағгузорӣ мебошад, 

ки қобилияти ҳар як корхонаро дар раванди такрористеҳсолкунии васеъ инъикос 

мекунад [142,с. 49]. 

Илова ба намудҳои номбаршудаи самаранокии истеҳсолот, боз як фаҳмиши 

дигари самаранокӣ дар муомилоти иқтисодӣ ҷой дорад - экологӣ ва иқтисодӣ, ки 

меъёри он аз ҳадди аксар таъмин намудани эҳтиёҷоти аҳолии мардум бо 

маҳсулоти арзишноки оптималии истеҳсолӣ ва ба даст овардани маҳсулоти 

кишоварзӣ бо ҳифзи ҳосилнокии хок ва барқароркунии муҳити зист мебошад. 
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Ба гуфтаи Л.И. Абалкин, самаранокии иқтисодӣ «...робитаи истеҳсолии 

байни истеҳсолкунандагони шарикӣ вобаста ба афзоиши истеҳсоли молҳои моддӣ 

ва ҳамзамон кам кардани арзиши умумии қувваи корӣ ба як воҳиди маҳсулотро 

ифода мекунад...» [51,с. 207]. 

Дигар нуқтаи назарҳо мавҷуданд, ки мувофиқи онҳо самаранокӣ 

«муносибатҳои истеҳсолиро, ки дар маҷмуъ дар ҷомеа, коллективҳои меҳнатӣ ва 

коргарони алоҳида мавҷуданд...» ифода мекунад [96,с. 608]. 

Ба ақидаи мо, таърифи пурраи мазмуни категорияи иқтисодии самаранокии 

истеҳсолот аз ҷониби А.А. Ноткин дода шудааст. Ӯ чунин мешуморад, ки он 

«алоқаи байни ҷамъиятро дар маҷмуъ ва коллективҳои истеҳсолӣ, байни ин 

гурӯҳҳо ва дохили онҳо, муносибатҳое, ки барои баланд бардоштани самараи 

истеҳсолот нисбат ба хароҷот ва захираҳои истифодашаванда нигаронида 

шудаанд, ифода мекунад» [54,с. 31]. 

Аксар вақт дар адабиёти иқтисодӣ мундариҷаи категорияи самаранокии 

иқтисодӣ бо натиҷаҳои истеҳсолот, яъне бо маҳсулоти истеҳсолшаванда муайян 

карда мешаванд. Аммо, тавре ки А.Е.Когут [78,с.102] қайд менамояд, ин як 

ҳолати наздикшавӣ ба мафҳуми «самаранокӣ» мебошад, зеро маҳсулот метавонад 

ҳам зарур ва ҳам нозарур бошад, аз ин рӯ, ҳангоми муайян кардани самаранокии 

иқтисодӣ бояд танҳо маҳсулоти фоиданоки истеҳсолшуда ба назар гирифта 

шавад, ки ба талабот ба миқдор ва сифат ҷавобгӯ бошад. Яъне, натиҷаи 

истеҳсолот бояд танҳо бо он маҳсулоти барои талабот мувофиқ буда, балки ба 

ниёзҳои истеҳсолӣ ва шахсӣ мувофиқ бошад. Инчунин изҳорот дар бораи 

категорияи самаранокии истеҳсолот ва ҳосилнокии меҳнат мавҷуд аст. 

Ба гуфтаи Абалкин Л.И: «... самаранокии иқтисодии истеҳсолот - ин дар 

ниҳояти кор ҳосилнокии меҳнати иҷтимоӣ, яъне тамоми хароҷоти меҳнат (дар 

воситаҳои истеъмолии истеҳсолот баамаломада) - ба як воҳиди маҳсулоти 

ниҳоиро ифода мекунад» [51,с. 208]. 

Як қатор иқтисодчиёни дигар ба мавқеъҳои шабеҳ пайравӣ мекунанд, ки 

тибқи он нақши самаранокӣ дар системаи муносибатҳои иқтисодӣ бо иртиботи он 
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ба қонуни иқтисодии замон маҳдуд аст ва моҳияти самаранокӣ ба сарфаи меҳнат 

коҳиш дода мешавад [80,с. 200]. 

Дар адабиёти ғарбӣ мафҳуми самаранокӣ бо шаклҳои гуногун маънидод 

карда мешаванд. Масалан, Самуэлсон П.А. ва Нордхаус В.Д. самаранокиро 

ҳамчун «талафот ё истифодаи захираҳои иқтисодӣ, ки сатҳи баландтарини 

қаноатмандиро аз ҳисоби арзиши технологӣ ба даст меоранд» муайян мекунанд 

[96,с. 309]. 

Аммо бо ин нуқтаи назар, розӣ шудан душвор аст. Монанди дигар 

категорияҳои иқтисодӣ, самаранокӣ дорои ченаке мебошад, ки маҷмуи натиҷаҳои 

миқдорӣ ва сифатиро дар бар мегирад. Амалия нишон медиҳад, ки самаранокӣ 

доираи хеле васеъ дорад. 

Самаранокии баландтаринро танҳо ҳамчун сатҳи болоии он ҳисобидан 

мумкин аст, ки на ҳама вақт ба даст оварда мешавад. Мувофиқи гуфтаҳои 

Макконелл К.Р.ва С.Л. Брю, самаранокии иқтисодӣ: «алоқаи байни миқдори 

захираҳои нодиреро, ки дар ҷараёни истеҳсолӣ истифода мешаванд ва онҳое, ки 

дар натиҷаи ягон маҳсулоти мушаххас ба даст оварда шудаанд» тавсиф мекунад 

[80,с. 311]. 

Ворст Й. ва Ревентлод П, мафҳуми «самаранокӣ» - ро тамоман истифода 

намебаранд ва онро бо даромад иваз мекунанд ва онҳо қобилияти зиёд кардани 

сармояи сармоягузориро ҳамчун даромаднокӣ дарк мекунанд [68,с. 92]. 

Мо чунин мешуморем, ки дар шароити муосир дигар бо назардошти 

мулоҳизаҳои гаронбаҳо ва бо назардошти самаранокии иқтисодӣ ва технологӣ, 

қарор қабул кардан ғайриимкон аст. Шарти зарурии муайян кардан ва интихоби 

воситаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ, баҳисобгирӣ ва инчунин шаклҳои дар боло 

зикргардидаи омилҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар навбати аввал мебошад. 

Агар сатҳи муайяни қонеъгардонии эҳтиёҷоти иҷтимоӣ ҳамчун вазъи 

зарурии иҷтимоӣ эътироф карда шавад ва дар системаи меъёрҳои иҷтимоӣ сабт 

шуда бошад, пас сарф кардани хароҷоти дахлдор новобаста аз он, ки то чӣ андоза 

манфиати иқтисодии истифодаи он қобили қабул аст, истифода карда намешавад. 

Роҳи асосии ба назар гирифтани омилҳои иҷтимоӣ ва экологӣ дар баҳодиҳии 



24 
 

самаранокии истеҳсолот, муқаррар намудани талаботҳои бевоситаи иҷтимоӣ 

барои бисёре аз имконоти муқоисашаванда мебошад. Ба ибораи дигар, бояд танҳо 

лоиҳаҳо ва қарорҳое қабул карда шаванд, ки ба меъёрҳои дахлдори иҷтимоӣ ва 

экологӣ мувофиқ бошанд интихоби минбаъдаи имконот дар доираи ин маҷмӯа 

бояд танҳо аз рӯи меъёрҳои иқтисодии дақиқ анҷом дода шавад.  

Инчунин бояд қайд кард, ки самаранокӣ ба эҳтиёҷот ва манфиатҳои одамон 

вобаста аст. Мавҷудияти манфиатҳои гуногуни иқтисодӣ бо ҷудоии нисбии 

иқтисодии робитаҳои мухталифи иқтисодӣ, ки аз сатҳи бадастомадаи тақсимот ва 

ҳамкории меҳнатӣ ба вуҷуд омадаанд, шарҳ дода мешавад. Аз нуқтаи назари 

сатҳҳои мухталифи иқтисодӣ таъсирбахшӣ, бешубҳа, вобаста аз шароити 

иқтисодие, ки ин пайванди иқтисодӣ мавҷуд аст, ба таври мухталиф зоҳир 

мешавад.  

Аз ин лиҳоз, бисёр иқтисоддонон [63,с.130; 64,с.114; 67,с.112] ду шакли 

самаранокии иқтисодии истеҳсолотро ҷудо мекунанд: самаранокии иқтисодии 

миллӣ, ки манфиати миллиро инъикос мекунад ва самаранокии маҳаллӣ 

(ҳисобдорӣ), ки манфиати субъекти иқтисодиро инъикос мекунад. Муҳтавои 

самаранокии маҳаллӣ бо таваҷҷуҳи махсуси корхонаҳои ҳама гуна шакли 

моликият, вобаста ба мустақилияти гардиши иқтисодии он, ки дар заминаи 

муносибатҳои моливу пулӣ сурат мегирад, муайян карда мешавад. 

Ин манфиат наметавонад бо манфиатҳои тамоми миллат тамоман мувофиқ 

ояд, зеро он манфиати корхонаест, ки дар низоми бозор амал мекунад. Дар айни 

замон, он вижагиҳои худро дорад далолат мекунад, ки корхонаҳо кӯшиш 

мекунанд, фоидаро ҳадди аксар расонад ва ин на ҳамеша ба манфиатҳои ҷомеа 

мувофиқат карда метавонад. Ҳангоми омӯзиши самаранокии иқтисодии миллӣ ва 

маҳаллӣ бояд тобеияти байни онҳоро риоя кард. Онҳоро набояд ба сатри баробар 

гузошт, аввал бояд самаранокии маҷмуиро дар миқёси тамоми робитаҳои 

истеҳсолӣ баррасӣ кард. 

Мо бо муаллифоне [60,с.116; 62,с.100], ки чунин мешуморанд, ки варианти 

комилан самарабахши фаъолияти иқтисодиёт яке аз беҳтарин омезиши 

манфиатҳои ҷамъиятӣ ва манфиатҳои корхонаҳо ва коргарон мебошад розӣ шуда 



25 
 

метавонем. Ин маънои онро дорад, ки натиҷаҳои дар сатҳҳои гуногуни иқтисодии 

миллӣ бадастомада бояд бо роҳи муайян ҳамоҳанг карда шаванд. 

Барои ба даст овардани самараи максималии иқтисодӣ зарур аст, ки ҳар як 

корхона сатҳи муайяни рушди иқтисодӣ дошта бошад, то натиҷаҳои 

ҷамъбастшуда ҳадди аксари самараи иқтисодиро ба бор оранд. Дар хотир бояд 

дошт, ки самараи иқтисодии корхона на ҳама вақт натиҷаи таъсирест, ки дар 

бахшҳо ва ҷойҳои корӣ ба даст омадааст. 

Ҳамин тариқ, баррасии адабиёт шумораи ҳалталаби ҷанбаҳои умумии 

методологиро дар назарияи самаранокии истеҳсолот, тафовутҳои назаррас дар 

андешаҳои аксари олимон оид ба бисёре аз мавқеъҳои муҳимтарини назариявии 

самаранокӣ ва тафсири носаҳеҳи мафҳуми самаранокиро нишон медиҳад. 

Мо ҷонибдори онҳоем, ки моҳияти самаранокии истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзиро ба ташаккули маҷмуи шартҳои таъмини такрористеҳсолкунии васеъ 

маҳдуд месозанд, ки ин соҳа на танҳо эҳтиёҷоти ҷомеаро қонеъ мегардонад, балки 

онро ҳамоҳанг месозад ва дар заминаи робитаҳои устувори ташкилӣ ва иқтисодӣ 

ба даст меорад [65,с. 155]. 

Одатан, олимон ба таҳқиқи самаранокӣ шурӯъ карда, мавқеи худро бо 

нишондоди таъсирбахшӣ муайян мекунанд. Меъёр хусусияти асосие мебошад, ки 

онҳо аз болои самаранокии истеҳсолот роҳнамоӣ ва баҳо додаанд. Тибқи 

маълумотномаҳои истинодшуда, калимаи «маҳак» аз вожаи юнонии «критерия» 

омадааст, ки маънои довариро дорад. Ин нишонаест, ки дар асоси он баҳодиҳӣ, 

муайянкунӣ ё таснифоти чизе, андозагирӣ, арзёбӣ гузаронида мешавад. 

Баъзе иқтисоддонҳо мутобиқи меъёрҳои самаранокии истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ фоидаовариро, дигарон - системаи нишондиҳандаҳо, ки иқтисодиёти 

истеҳсолотро ифода мекунанд ва сеюмӣ - афзоиши истеҳсолотро дарк мекунанд. 

Ҳамин тавр, ба ақидаи Добринин В. А., меъёри самаранокии истеҳсолот дар 

соҳаи кишоварзӣ афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти тоза бо арзиши камтарини 

меҳнатӣ ва моддӣ дар асоси истифодаи оқилонаи замин, захираҳои моддӣ ва 

меҳнатӣ ба ҳисоб меравад [106,с. 117]. 
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Макин Г.И. чунин мешуморад, ки меъёри самаранокии соҳаи кишоварзӣ 

фоида аст ва нишондиҳандаи асосии умумии он даромаднокӣ мебошад. Вай илова 

менамояд, ки дар системаи нишондиҳандаҳо ҳосилнокии меҳнат, хароҷоти 

истеҳсолӣ, ҳосилнокии сармоя, ҳосилнокии кишоварзӣ, маҳсулнокии чорво бояд 

истифода шаванд [131, №1]. Меъёри самаранокии иқтисодии истеҳсолоти 

кишоварзиро метавон ҳамчун афзоиши доимии ҳосили маҳсулоти кишоварзӣ, ки 

аҳолӣ ҳангоми нигоҳ доштан ва баланд бардоштани ҳосилнокии замин талаб 

мекунад, инчунин ҳамзамон таъмини иқтисодии истеҳсолот ва беҳтар кардани 

сифати он муайян кард. 

Таърифи дар боло зикршуда хусусияти асосие мебошад, ки моҳияти 

самаранокии истеҳсолотро инъикос мекунад, инчунин принсипи ягонаи асосии 

арзёбии натиҷаи иқтисодиро дар он ифода мекунад, мегӯяд Андрейчук В.Г. 

[112,№2]. 

Муаллифон роҳҳои гуногуни баланд бардоштани самаранокии истеҳсолотро 

қайд мекунанд. Ҳамин тавр, Мадаминов А.А. роҳҳои асосии баланд бардоштани 

самаранокии истеҳсолотро дар баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат, кам 

кардани хароҷоти моддӣ, афзоиши ҳосилнокии сармоя, суръат бахшидани 

пешрафти илмию техникӣ ва беҳтар кардани сифати маҳсулот муайян намудаст 

[129,с. 82]. 

Дар ин ҷо омилҳои баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот 

нишондиҳандаҳои фаъолиятро дар бар мегиранд, ки ба назари мо дуруст нестанд. 

Олими рус Яковетс Ю.В. дар ин қатор танзими сохтории иқтисодиёти миллӣ 

(сиёсати нави сармоягузорӣ); сарфаи захираҳои истеҳсолӣ (такмили ташкили 

меҳнат ва афзоиши маҳсулнокии он); баланд бардоштани самаранокии истифодаи 

воситаҳои асосӣ, кам кардани шиддатнокии моддӣ ва энергетикии маҳсулот; 

таҷдиди усулҳои банақшагирӣ ва идоракунӣ (баланд бардоштани сатҳи илмии 

банақшагирӣ), такмили сохтори ташкилии идоракунӣ, таҳияи усулҳои 

баҳисобгирии иқтисодӣ ва хоҷагидорӣ, афзоиши фаъолияти меҳнатӣ ва тавсияи 

иштироки кормандон дар идоракуниро номбар кардааст [73,с. 219]. 
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Сергеев И.В. пешниҳод менамояд, ки омилҳо ба дохилӣ ва хориҷӣ ҷудо 

карда шаванд. Ба ақидаи ӯ, омилҳои дохилӣ он омилҳое, ки худи корхона тавлид 

мекунад, масалан, шахсияти роҳбар ва қобилияти касбии онро дар бар мегирад 

[99,с. 160]. 

Ба ақидаи мо, дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ омилҳои муҳиме, ки ба 

натиҷаҳои истеҳсолот таъсир мерасонанд, шароити табиӣ мебошанд: ҳосилхезии 

хок, иқлим, борон, шамолҳои хушк метавонанд таъсири хароҷоти истеҳсолиро 

афзоиш диҳанд ё суст кунанд. Аз ин рӯ, аз рӯи як давраҳои истеҳсолӣ, дар бораи 

самаранокии истеҳсолӣ хулосаи ҷиддӣ баровардан мумкин нест. 

Шароити зарурӣ барои баланд бардоштани самаранокии иқтисодии 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ пуршиддат аст, тавре ки бисёре аз муаллифон 

қайд кардаанд [73,с. 219; 75,с.218]. Шиддатнокӣ дар шароити бозор бояд аз рӯи 

принсипи худмаблағгузорӣ сурат гирад, гарчанде ки таъсири муттамаркази 

ҳукумат, аз ҷумла омода кардани барномаҳои калони давлатиро истисно кардан 

мумкин нест. Аммо, таҳия ва татбиқи чунин барномаҳо наметавонад принсипи 

асосии такрористеҳсоли васеъро, ки сатҳи муайяни даромаднокии хоҷагии 

қишлоқро ифода мекунад, тақвият диҳад. 

Баъзе иқтисоддонон самаранокии иқтисодии истеҳсолотро бо муносибатҳои 

моликият, ки дар соҳаи кишоварзӣ ҳукмфармост, алоқаманд мекунанд. Гузашта аз 

ин, нуқтаҳои назари комилан баръакс низ ҷой доранд. 

Слижевский П.K. менависад, ки хоҷагиҳои фермерӣ, ки дар заминаи 

моликияти хусусӣ фаъолият мекунанд, дорои самарабахшии баландтари иқтисодӣ 

мебошанд, чунки онҳо хароҷоти қувваи кориро барои як воҳиди маҳсулот камтар 

доранд ва арзиши онҳо хеле пасттар аст, гарчанде ки бисёре аз онҳо нисбат ба 

корхонаҳои воҳиди давлатӣ камтар таҷҳизоти техникӣ доранд [143,№3-4]. 

Чунин изҳоротро Хитсков И. рад карда, қайд мекунад, ки дар ин марҳилаи 

ислоҳоти аграрӣ истеҳсоли маҳсулот дар хоҷагиҳои калони 

махсусгардонидашудаи шаклҳои гуногуни моликият самаранок аст [101,№6]. 

Чунин хулосаҳои зиддиятнокро метавон бо он шарҳ дод, ки муаллифон 

самаранокии иқтисодиро бо истифодаи нишондиҳандаҳо ва воҳиди ченакҳои 
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гуногун дар давраҳои гуногун, минтақаҳои гуногун ва ғайра чен мекунанд. 

Тасвири объективиро танҳо дар сурате ба даст овардан мумкин аст, ки ихтисор 

шудани шароити мушаххас ва баробарии шароити иқтисодӣ таъмин карда шавад. 

Дар ин бобат мо метавонем бо Панкова К.И. розӣ шавем, ки барои баланд 

бардоштани самаранокии соҳаи кишоварзӣ худ шакли ташкилию ҳуқуқӣ айни 

замон арзиши пешбинишаванда надорад. Комилан возеҳ аст, ки муайян намудани 

самаранокии иқтисодии корхонаҳои кишоварзӣ бидуни арзёбии объективии 

иқтисодии зуҳуроти гуногун ғайриимкон аст. Бар асоси як меъёри самаранокии 

иқтисодии маҳсулоти кишоварзӣ, чунин арзёбӣ имконнопазир аст [134,№2]. 

Низоми нишондиҳандаҳоро лозим аст, ки таъсири омилҳои мухталиф ба 

раванди истеҳсолотро инъикос кунад. Таснифоти гуногуни онҳо вуҷуд дорад. 

Соддатарини онҳо дар воҳиди ченак, нисбӣ (сохторӣ), табиӣ ва арзишӣ; минбаъд 

дар бораи истифодаи захираҳо ва хароҷоти мушаххас: замин, қувваи корӣ, 

сармоягузориҳои асосӣ, воситаҳои асосӣ ва воситаҳои гардон, хароҷоти ҷорӣ; аз 

рӯи сатҳҳои зуҳурот: бахшҳои иқтисодии миллӣ, соҳавӣ, хоҷагӣ, хоҷагиҳои 

деҳқонӣ, истеҳсоли зироатҳои алоҳида, маҳсулот, намудҳои кор, амалиёт, 

рӯйдодҳо, дастовардҳои илмӣ ва ғайра; аз рӯи арзиш: асосӣ ва иловагӣ мебошанд. 

Ҳамзамон, масъалаи нишондиҳандаи ҷамъбастӣ, фоида ва хароҷот ҳал карда 

намешавад. Самара, натиҷаи муфид ва зарурӣ барои ҷомеа метавонад маҳсулоти 

изофӣ, фонди истеъмол, маҷмуи маҳсулот ё маҳсулоти соф (даромади миллӣ) 

бошад. 

Ба назари мо, нишондиҳандаҳои ҳосилнокии умумӣ, миёна ва ҳадди ақалро 

муайян ва фарқ кардан лозим аст. Самаранокии умумӣ – таносуби натиҷаҳои 

умумии як минтақа, корхона ё шахсро аз истеҳсоли ҳаҷми дахлдори маҳсулот бо 

арзиши умумии ин маҳсулот инъикос мекунад. Маҳсулнокии миёнаи истеҳсол – 

ин таносуби натиҷаи фаъолият (натиҷа) аст, ки ҳангоми ҳисоб кардани воҳиди 

захираҳои сарфшуда ба даст оварда нашудааст. 

Самаранокии истеҳсоли ниҳоӣ таносуби натиҷаи ниҳоят дар натиҷаи 

истеҳсоли воҳиди иловагии маҳсулот бо хароҷоти умумӣ мебошад, ки барои ин 

мақсадҳо ба маблағи хароҷоти ҳадди ақал зиёд шудаанд. Азбаски истеҳсоли 
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маҳсулоти кишоварзӣ бо истифодаи захираҳои мухталиф - замин, моддию 

техникӣ ва меҳнат алоқаманд аст, муҳим аст, ки нишондодҳои самарабахши 

истифодаи баъзе намудҳои захираҳо муайян ва таҳқиқ карда шаванд. Натиҷаҳои 

истифодаи онҳо аз рӯи нишондиҳандаҳои гуногун баҳо дода мешаванд. Дар 

баробари хароҷоти ҷории меҳнатӣ ва моддӣ дар истеҳсолот воситаҳои асосӣ ва 

муомилот истифода мешаванд, ки самаранокии онҳо бо нишондиҳандаҳои 

дахлдор чен карда мешавад. Ҳамаи ин истифодаи системаи нишондиҳандаҳои 

самаранокии истеҳсолоти кишоварзиро тақозо мекунад. 

Дар байни нишондиҳандаҳои фаъолият, ки истифодаи намудҳои муайяни 

захираҳоро тавсиф мекунад, ҳам нишондиҳандаҳои табиӣ ва ҳам 

нишондиҳандаҳои хароҷот истифода мешаванд. Ибтидо шакли табиии онҳост. Ба 

даст овардани ҳосили баланд, баланд бардоштани маҳсулнокии ҳайвонот вазифаи 

асосии соҳаи кишоварзӣ - зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоти истеъмолӣ бо 

мақсади баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум мебошад.  
Ҷадвали 1.1.2. - Нуқтаи назари олимон доир ба моҳияти иқтисодии ташкили истеҳсолот 

Муаллиф ва адабиёт Моҳият ташкили истеҳсолот 
Корсаков М.Н., Ребрин 
Ю.И., Федосова Т.В., 
Макареня Т.А., Шевченко 
И.К. и др.; Под ред. М.А. 
Боровской. Экономика, 
организация и управление на 
предприятии /Учебник.  - 
Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2008. 
–  380 с. 

ин омӯхтан ва татбиқи масъалаҳои назариявӣ ва методологии 
ташкили истеҳсолот дар корхонаҳо, шароит ва омилҳои 
ҳамоҳангсозии оқилонаи амали кормандони корхонаҳо 
ҳангоми истифодаи ашё ва олоти меҳнат дар раванди 
истеҳсолот дар пояи илмӣ дар соҳаи технология, иқтисодиёт 
ва сотсиология, таҷрибаи пешқадам мебошанд, ки ба ноил 
шудан ба ҳадафҳои гузошташуда оид ба рушди ҳосилнокии 
меҳнат, сифат ва миқдори маҳсулот равона карда шудаанд 

Қарақулов А.Б. Хусусиятҳои 
бузу гӯсфанди Тоҷикистон. 
Душанбе, «Адиб», 2016. –
С.6. 

омезиш ва таъмини таъсири мутақобилаи унсурҳои шахсӣ ва 
моддии истеҳсолот, ба роҳ мондани робитаҳои зарурӣ ва 
амалҳои ҳамоҳангшудаи иштирокчиёни раванди истеҳсолот, 
фароҳам овардани шароит барои амалӣ намудани манфиатҳои 
иқтисодии ҷамъият, коллективҳо ва ҳар як корманд мебошад 

Расулова Д.Б. 
Асосҳои ташкилӣ–
иқтисодии самаранокии 
истеҳсолоти кишоварзӣ 
//Паёми ДДБ ба номи 
Носири Хусрав. Силсилаи 
илмҳои гуманитарӣ ва 
иқтисодӣ. Бохтар, 2020. - 
№1/4 (80). – С. 201. 
 

ташкили истеҳсолоти гӯсфандпарварӣ аз ташкили меҳнати 
кормандони корхона ва пардохти музди меҳнати онҳо, муайян 
кардани намуд ва ҳаҷми корхонаи гӯсфандпарварӣ дар як 
давра ва фазои муайян, ташкили илмии гирдгардиши рама, 
ташкили механиконии комплексии амалиётҳои технологӣ, 
ташкили коркарди саноатии маҳсулот, ташкили идоракунии 
сифати маҳсулот, ташкил ва банақшагирии навовариҳо, 
ҳамчун раванди эҷод ва азхудкунии технологияи нав, ташкили 
менеҷмент ҳамчун раванди ташкил ва такмил додани 
системаҳои идоракунӣ ва усулҳои вазифаҳои онҳо мебошад 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси адабиёти илмии таҳқиқшуда [79, c.180; 76,с.6; 4,с.201-205.] 

http://www.konsalter.ru/biblioteka/m3/
http://www.konsalter.ru/biblioteka/m3/
http://www.konsalter.ru/biblioteka/m3/
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Аҳамияти ҳосилнокӣ ҳамчун нишондиҳандаи иқтисодӣ дар он аст, ки он 

ҳам самаранокии истифодаи замин ва ҳам натиҷаи интенсификатсияи 

истеҳсолотро инъикос мекунад. 

Инчунин қайд кардан мумкин аст, ки арзиши ҳосилнокӣ ба арзиши дигар 

нишондиҳандаҳо мустақиман таъсир мерасонад. Ҳосили ниҳоӣ муваффақиятҳо ва 

рушди соҳаи чорводориро муайян мекунад. Аз ин рӯ, сатҳи рушди чорводорӣ 

ҳамзамон дар бораи самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ тасаввурот медиҳад  

(ҷадвали 1.1.2 ва 1.1.3). 
 
Ҷадвали 1.1.3. - Нуқтаи назари олимон доир ба самаранокии иқтисодӣ 

Муаллиф ва адабиёт Моҳияти самаранокии иқтисодӣ 
Добровинский Б. Экономическая 
эффективность: критерии и 
показатели / Ж. Мировая 
экономика и международные 
отношения, 1971, №10 

самаранокии иқтисодии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 
самаранокии ҷараёни истеҳсолиро ифода мекунад, таносуби 
байни натиҷаҳои бадастоварда ва арзиши захираҳоро баҳо 
медиҳад. 

Григорьев Н., Решетинский К. 
Экономическая эффективность 
общественного производства / Ж. 
Вопросы экономики, 1974, №3. 
С.6. 

самаранокӣ ҳамчун қобилияти системаи иқтисодӣ дар 
истифодаи потенсиали бадастомада барои ҳалли мушкилоти 
мушаххаси иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мебошад. 

Ноткин А.И. Основные вопросы 
определения экономической 
эффективности общественного 
производ-ства. – М; Наука, 1974 

баланд бардоштани самараи истеҳсолот нисбат ба хароҷот ва 
захираҳои истифодашаванда мебошад. 

Когут А.Е. Экономическая 
метрология. – Л., Наука, 1990. – 
192с. 

маҳсулоти фоиданоки истеҳсолшуда бояд ба талабот ба 
миқдор ва сифат ҷавобгӯ бошад. 

Абалкин Л.И. и др. Проблемы 
социалистического расширенного 
производства и совершенствования 
хозяйственного механизма. – М; 
Мысль, 1982. – 237с. 

самаранокии иқтисодии истеҳсолот - ин дар ниҳояти кор 
ҳосилнокии меҳнати иҷтимоӣ, яъне тамоми хароҷоти меҳнат 
(дар воситаҳои истеъмолии истеҳсолот ба амал омада) - ба як 
воҳиди маҳсулоти ниҳоиро ифода мекунад. 

Буздалов И.Н. Теоретические 
основы и современные проблемы 
развития аграрных отношений 
/Науч.труды ВИАПИ, вып.15.-М.: 
2005.-455с. 

самаранокии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар заминаи 
робитаҳои устувори ташкилӣ ва иқтисодӣ. 

Интенсивное развитие экономики / 
Учеб. пособие. Под общ. ред. Ю.В. 
Яковца. – М; Экономика, 1987. – 
319с. 

баланд бардоштани самаранокии истифодаи воситаҳои асосӣ, 
кам кардани шиддатнокии моддӣ ва энергетикии маҳсулот; 
таҷдиди усулҳои банақшагирӣ ва идоракунӣ (баланд 
бардоштани сатҳи илмии банақшагирӣ), такмили сохтори 
ташкилии идоракунӣ, таҳияи усулҳои баҳисобгирии 
иқтисодӣ ва хоҷагидорӣ, афзоиши фаъолияти меҳнатӣ ва 
тавсияи иштироки кормандон дар идоракунӣ. 
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Идомаи ҷадвали 1.1.3. 

Макин Г.И. Выявление эффектив-
ности управления в аграрном 
секторе / Ж. Экономика 
сельскохоязйственных и 
перерабатывающих предприятий, 
1999, № 1 

самаранокии соҳаи кишоварзӣ фоида аст ва нишондиҳандаи 
асосии умумии он даромаднокӣ мебошад. Дар системаи 
нишондиҳандаҳо ҳосилнокии меҳнат, хароҷоти истеҳсолӣ, 
ҳосилнокии сармоя, ҳосилнокии кишоварзӣ, маҳсулнокии 
чорво бояд истифода шаванд. 

Холназаров М.Х. Экономическая 
эффективность пчеловодства. 
Душанбе, 2015.- 156с. 

дар шароити муосири иқтисоди бозорӣ, меъёри самаранокии 
иқтисодӣ метавонад фоидаи бештаре, ки истеҳсолкунанда 
дар муддати муайян бо хароҷоти камтарин ба даст овардааст 
бошад. 

Дадоходжаев А.А. Формирование 
рынка продукции овцеводства (на 
материалах Согдийской области). 
Худжанд. 2019 

нишондиҳандаҳои зерини самаранокии рушди 
гӯсфандпарварӣ:  истеҳсоли пашм, гӯшт, пӯст, аз ҷумла, 
истеҳсоли маҳсулоти гӯсфадпарвариро ба 100 га заминҳои 
таъйиноти кишоварзӣ, пашмтарошӣ аз як сар чорво, 
вазнафзункунии шабонарӯзӣ ва солона, вазни зинда ва гӯшти 
холис, самаранокии меҳнат дар хоҷагӣ ва ферма, хароҷоти 1 
сент. пашм, 1 сент. вазнафзункунӣ, пардохти хӯрока бо 
маҳсулот, меъёри даромад, фоида аз фурӯши маҳсулот. 

Расулова Д.Б. Моҳияти иқтисодии 
самаранокии истеҳсолот // Паёми 
ДДБ ба номи Носири Хусрав. 
Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва 
иқтисодӣ. Бохтар, 2019. - №1/4 
(68). – С. 293-295. 

самаранокии иқтисодии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ – 
самаранокии ҷараёни истеҳсолиро ифода мекунад, таносуби 
байни натиҷаҳои бадастоварда ва арзиши захираҳоро баҳо 
медиҳад. Он таносуби самараи иқтисодиро (натиҷа) ба 
захираҳо (хароҷот), ки ин натиҷаро ба вуҷуд овардааст ва ё 
баръакс, таносуби захираҳо (хароҷот) ба миқёси самараи 
иқтисодӣ (натиҷа) бо хароҷот боқӣ мемонад. 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси адабиёти илмии таҳқиқшуда [121,с.№10;  118,№3; 
54,с.59;  78,с.180; 51, c.237; 65,с.400; 73,с.119; 131,№1; 102,с.155; 70,с.79; 8,с.293- 295]. 
 

Ҳамин тавр, моҳияти иқтисодии ташкили истеҳсолот ва самаранокии онро 

таҳқиқ намуда, ба чунин хулосаҳо омадем: 

1. Мафҳуми иқтисодии ташкили истеҳсолот дар умум омезиш ва таъмини 

таъсири мутақобилаи унсурҳои шахсӣ ва моддии истеҳсолот, ба роҳ мондани 

робитаҳои зарурӣ ва амалҳои ҳамоҳангшудаи иштирокчиёни раванди истеҳсолот, 

фароҳам овардани шароит барои амалӣ намудани ягонагии манфиатҳои 

иқтисодии ҷамъият, коллективҳо ва ҳар як корманд мебошад.  

2. Самаранокии истеҳсолот,  натиҷаи фаъолияти хоҷагидорӣ дар як давраи 

муайян бо нишондиҳандаи миқдорӣ мебошад, ки вобаста ба гӯсфандпарварӣ 

истеҳсоли гӯшт, пашм, шир, пӯст, равған, пӯстин, баррагирӣ аз 100 сар меш, 

тароши пашм аз як сар гӯсфанд, вазнафзункунии шабонарӯзии чорворо дар бар 

мегирад. Мафҳуми самаранокии иқтисодии истеҳсолот ҳамчун «таносуби 

натиҷаҳои муқоисашавандаи истеҳсолот, яъне фоида ба хароҷоти он» муайян 
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карда мешавад. Ба ин нишондиҳандаҳо фурӯши гӯшт, шир, пашм, пӯст ба як 

сомонӣ хароҷоти истеҳсолӣ, ба як сомонӣ хароҷоти хӯрокворӣ, ба як сомонӣ 

арзиши воситаҳои асосӣ ва ба як одам/соат хароҷоти меҳнат ҳисоб карда мешавад. 

Муҳим аст, ки барои муайян намудани самаранокӣ на ҳамаи маҳсулоти 

истеҳсолшуда, балки маҳсулоти фурӯхташуда ба ҳисоб гирифта шавад, зеро 

фоида танҳо баъди фурӯш муайян мегардад. 

3. Ташкили истеҳсолоти гӯсфандпарварӣ аз ташкили меҳнати кормандони 

корхона ва пардохти музди меҳнати онҳо, муайян кардани намуд ва ҳаҷми 

корхонаи гӯсфандпарварӣ дар як давра ва фазои муайян, ташкили илмии 

гирдгардиши рама, ташкили механиконии комплексии амалиётҳои технологӣ, 

ташкили коркарди саноатии маҳсулот, ташкили идоракунии сифати маҳсулот, 

ташкил ва банақшагирии навовариҳо, ҳамчун раванди эҷод ва азхудкунии 

технологияи нав, ташкили менеҷмент ҳамчун раванди ташкил ва такмил додани 

системаҳои идоракунӣ ва усулҳои вазифаҳои онҳо мебошад. 

4. Ташкили истеҳсолот дар гӯсфандпарварӣ бо назардошти принсипҳои 

ташкилӣ ва равияҳои истеҳсолии он дар соҳаи гӯсфандпарварӣ шаклҳо, намудҳо 

ва равияҳои хоси худро дорад. 

5. Рушди гӯсфандпарвариро бо ду равия: технологӣ (заводҳои зотпарварӣ, 

корхонаҳои зотпарварии репродуктивӣ ва нуқтаҳои хушзотгардонӣ ва 

бордоркунии чорво) ва равияи молии истеҳсолот дар назар доранд, ки дар он 

махсусгардонии корхонаҳои гӯсфандпарварӣ ба истеҳсоли пашм ва гӯшт, 

истеҳсоли пӯсти қарокӯлӣ ва гӯшт, истеҳсоли пӯст ва гӯшт, истеҳсоли пашм, шир, 

равған ва гӯшт маъмул аст. 
 

1.2. Нишондиҳандаҳои асосӣ ва маҳакҳои баҳодиҳии ташкили 

истеҳсолот ва самаранокии рушди гӯсфандпарварӣ 
 

Гусфандпарварӣ, ҳамчун тамоми бахши аграрӣ, бояд мувофиқи қонунҳои 

такрористеҳсолкунии васеъ вусъат ёбад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳама 

нишондиҳандаҳо, меъёрҳо, принсипҳое, ки ба афзоиши даромаднокии тамоми 
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маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат мекунанд, метавонанд ба рушди гӯсфандпарварӣ 

низ таъсир расонанд. 

Ба даромаднокии иқтисодии гӯсфандпарварӣ миқдори зиёди омилҳо таъсир 

мерасонанд. Мушкилии баланд бардоштани даромаднокии иқтисодии истеҳсолот 

дар он аст, ки ин омилҳо на дар алоҳидагӣ, балки дар ҳамбастагӣ таъсир 

мерасонанд. Дар ҳаёти воқеӣ, онҳо бо ҳам омехта ва мутақобила мебошанд. Аз ин 

рӯ, мо бояд омилҳои ба натиҷаи ниҳоӣ таъсиррасонандаро баҳогузорӣ кунем, то 

шаклҳои истифодаи имконияти истеҳсолии фоидаоварро ёбем. 

Яковлев В.Б. қайд менамояд, ки «дар шароити муосир таҳлили самаранокии 

иқтисодӣ бояд мураккаб бошад. Мо ба ақидаи ӯ ҳамфикрем, ки таҳлили 

анъанавии дар замони ҳозира аз ҷониби иқтисоддонҳо гузаронидашаванда, дар 

бисёр ҳолатҳо ба талаботи иқтисодӣ ҷавобгӯ нест. Таҳлили маълумоти воқеии 

дарозмуддат бартарии муайян дорад, аммо ин танҳо имкон медиҳад, ки хароҷот ва 

самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ муайян карда шавад, аммо имкон 

намедиҳад, ки кадом омил ва то кадом андоза ба ин тағйирот мусоидат кардааст, 

маълум гардад [108,с.207]. 

Аз ин рӯ, ба чунин тадбире ниёз дорем, ки таъсири ҳамаи меъёрҳо ва 

нишондиҳандаҳоро пешбинӣ карда тавонад. Вобаста ба гуфтаҳои боло, мо 

мехостем шакли ягонаи меъёрҳо ва шартҳоро пешниҳод кунем, ки рушди 

минбаъдаи гӯсфандпарвариро бо дарназардошти омилҳои иҷтимоию иқтисодӣ 

тавсиф кунад. 

Дар адабиётҳои иқтисодӣ ҳамаи меъёрҳои тағйирёбандаро, ки ба рушди 

гусфандпарварӣ таъсир мерасонанд, маъмулан ба ду гурӯҳ тақсим менамоянд: 

 меъёрҳое, ки афзоиши иқтидори истеҳсолиро таҷассум карда, роҳҳои 

асосии шиддатбахшии гӯсфандпарвариро муайян мекунанд; 

 меъёрҳои сафарбаршуда барои такмили ҷанбаҳои ташкилию иқтисодии 

соҳа, ҳамчун минтақабандӣ, махсусгардонӣ, ҳамгироии истеҳсолоти кишоварзӣ, 

беҳтар намудани ҳиссаи гӯсфандпарварӣ дар сохтори кишоварзӣ, ташкили меҳнат 

дар истеҳсолот мусоидат намоянд. 
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Ба андешаи Холназаров М.Ҳ., «дар шароити муосири иқтисоди бозорӣ, 

меъёри самаранокии иқтисодӣ метавонад фоидаи бештаре, ки истеҳсолкунанда 

дар муддати муайян бо хароҷоти камтарин ба даст овардааст» [102,с.155]. 

Ин нуқтаи назар дуруст аст. Вале, ба рушди ташкили истеҳсолот бояд бо 

назардошти шароит, маҳакҳои баҳодиҳӣ ва омилҳои таъсиррасонанда баҳо дод. 

Омилҳои таъсиррасонанда чунин гурӯҳбандӣ шудаанд: 

 вобаста ба хӯрокаи чорво; 

 базаи хӯрока; 

 такрористеҳсолкунӣ: рама, сохтори рама, маҳсулнокӣ; 

 нигоҳубин (талаботҳои технологӣ, микромуҳит, механизатсия); 

 истеҳсоли маҳсулот: миқдор, сифат; 

 хароҷоти меҳнат, энергия ва сӯзишворию равғанҳои молиданӣ. 

Тибқи «Дастурҳои методӣ ва меъёри рушди инноватсионии технологӣ дар 

чорводорӣ» чунин нишондиҳандаҳо ва маҳакҳои рушди гӯсфандпарвариро ҷудо 

намудан мумкин аст (ҷадв. 1.2.1). 

Пеш аз таҳлили таъсири меъёрҳои дар боло овардашуда ба самаранокии 

парвариши гӯсфандон, бисёр меъёрҳоро дидан лозим аст, ки бевосита 

хусусиятҳои биологии гӯсфандонро ба назар гирифта ба парвариши гӯсфандон 

таъсир мерасонанд. 

Меъёри аз ҳама муҳиме, ки ба маҳсулнокии чорво таъсири асосӣ мерасонад, 

дараҷаи ғизохӯрӣ мебошад, зеро танҳо ташкили базаи пурқуввати хӯроки чорво 

имкон медиҳад, ки гӯсфандон дар давоми сол хӯроки хушсифат дошта бошанд. 

Норасоии ғизо рушди нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ ва маҳсулнокии чорворо 

таъмин намекунад. Ҳатто зотҳои сермаҳсули гӯсфандон наметавонанд хӯроки 

худро бо ғизои пастсифат ҷуброн кунанд, дар ҳоле ки чорвои каммаҳсул дар 

ҳолати ғизои хушсифат маҳсулнокии худро хеле баланд мебардорад. 
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Ҷадвали 1.2.1. - Нишондиҳандаҳо ва маҳакҳои рушди гӯсфандпарварӣ 

№ Гурӯҳбандӣ Нишондиҳандаҳо 
1. 

В
об

ас
та

 б
а 

хӯ
ро

ка
и 

чо
рв

о 
1.Хӯрока, ратсион, талабот ба хӯрока ва иловаҳо барои тавозуни хӯрока: - 
меъёри хӯрокаи барраҳои зоти гӯштӣ - пашмӣ (6 гурӯҳ, 2,4,6,8,11,15 моҳа), 
аз рӯи вазни зинда (6 гурӯҳ: 24,38,50,60,70,80 кг). Вазнафзункунӣ вобаста ба 
гурӯҳҳои номбаршуда мутаносибан: 250,200,180,130,110, ва 80 г. дар як 
шабонарӯз. 
2. Меъёри хӯрока барои фарбеҳкунии зоти  гӯшти - пашмӣ вобаста ба 
вазнафзункунии шабонарӯзӣ барои як сар дар як шабонарӯз. 
3. Меъёри хӯрокаи барраҳои зоти гӯштӣ - пашмӣ (6 гурӯҳ, 2,4,6,8,11,15 
моҳа), аз рӯи вазни зинда (6 гурӯҳ: 20,30,35,40,45,55 кг). Вазнафзункунӣ 
вобаста ба гурӯҳҳои номбаршуда мутаносибан: 200, 165, 100, 70, 60, 50 г. дар 
як шабонарӯз. 
4. Меъёри хӯрока вобаста ба зотҳои гуногуни гӯсфанд. 
5.Талаботи солонаи гӯсфандон ба моддаҳои ғизоӣ вобаста ба зоти 
гӯсфандон. 
6. Меъёри хӯрока барои барраҳои маҳсулдеҳи зотҳои гуногуни гӯсфанд - 
равияи пашмӣ, гӯштӣ - пашмӣ, пашмӣ - гӯштӣ, пеш аз давраи бордоркунӣ.  
7. Меъёри хӯрока барои барраҳои маҳсулдеҳи зотҳои гуногуни гӯсфанд дар 
давраи бордоркунӣ. 
9. Меъёри хӯрока барои мешҳои маҳсулдеҳи зотҳои гуногуни гӯсфанд - 
равияи пашмӣ, пашмӣ - гӯштӣ. 
10. Меъёри хӯрока барои мешҳои таваллудкардаи зотҳои гуногуни гӯсфанд 
равияи пашмӣ, пашмӣ - гӯштӣ, дар як шабонарӯз ба 1 сар. 
11. Меъёри хӯрока барои барраҳои зотҳои гӯштӣ - равғанӣ, гӯштӣ - пашмӣ, 
барои 1 сар дар 1 шабонарӯз. 
12. Талаботи гӯсфандон ба моддаҳои ғизоӣ вобаста ба гурӯҳи истеҳсолӣ, зот, 
равияи истеҳсолӣ, вазни зинда, вазнафзункунии шабонарӯзӣ. 
13. Талаботи гӯсфандон ба микроэлементҳо ва меъёри интиҳоии онҳо. 
14. Ратсиони рӯзона барои ҳар як зот ва равияи истеҳсоли алоҳида. 
15. Меъёри солонаи захираи хӯрока вобаста ба намудҳои он. 

2. 

Ба
за

и 
хӯ

ро
ка

 1. Зариби азнавҳисобкунии алафи тар ба коҳ ва коҳ ба хӯроки сабз. 
2. Ғизонокии 1 кг хӯроки чарогоҳи барои гӯсфандчаронӣ истифодашаванда. 
3. Талаботи меъёрӣ баҳои сифати ғизоноки хӯрокаҳои консентратӣ. 

3. 
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1. Гурӯҳбандии  истеҳсолии гӯсфандон. 
2. Гурӯҳбандии зоологии гӯсфандон. 
3. Маҳсулнокии гӯштии гӯсфандон ва омилҳои муайянкунандаи он вобаста: 
ба зот, тезрасӣ, баҳои барраҳо вобаста ба фарбеҳкунӣ ва сифати гӯшт аз рӯйи 
зот, бордоркунӣ, бисёртаваллудкунии меш, синну соли барои ба гӯшт 
супоридан, ҷинс, сохтори рама. 
4. Маҳсулнокии пашмтарошии гӯсфанд ва омилҳои муайянкунандаи он 
вобаста: ба зот, интихоби чорвои маҳсулдеҳ, интихоб аз рӯйи 
нишондиҳандаи пашмтарошӣ, интихоб аз рӯйи нишондиҳандаи дарозии нах, 
интихоб аз рӯйи нишондиҳандаи ғафсии нах, интихоб аз рӯйи 
нишондиҳандаи вазни пашм, интихоб аз рӯйи нишондиҳандаи майдони 
пашмдор, бордоркунӣ, хуронидан вобаста ба маҳсулнокии пашм. 
5. Маҳсулнокии ширии гӯсфанд ва омилҳои муайянкунандаи он: зот, 
тафтиши гӯсфандон аз рӯйи ширдиҳии зот, бисёртаваллудкунӣ, бордоркунӣ, 
хусусияти морфологӣ, хӯрокдиҳӣ ва сохтори он. 
6. Тавсифи зотҳои гуногуни гӯсфандони маҳинпашм. 
7. Нишондиҳандаҳои минималии маҳсулнокии гӯсфандони маҳинпашм. 
8. Нишондиҳандаҳои минималии маҳсулнокии пашм тибқи талабот. 
9. Нишондиҳандаҳои минималии маҳсулнокии гӯсфандони навъи 1. 
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Идомаи ҷадвали 1.2.1. 

4. 
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1. Андозаҳои асосии чаронидан ва сайри гӯсфандон. 
2. Сохтори рама ва баромади маҳсулот. 
3. Як қатор андозаҳои физиологии гӯсфанди солим. 
4. Меъёр ва майдони фарши оғилхона вобаста ба гурӯҳ ва синну сол. 
5. Ҳаҷми охур. 
6. Меъёри равшании табиӣ ва сунъӣ. 
7. Меъёри микромуҳити оғилхона. 
8. Мошинҳо ва таҷҳизотҳо барои механикикунонии ҷараёнҳои истеҳсолот. 

5.  
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1. Гурӯҳбандии пашм. 
2. Нишондиҳандаҳои асосии истеҳсолӣ ва таснифи рақамии он. 
3. Маҳсулнокии пашм вобаста ба зотҳои гӯсфандон. 
4. Нормативҳои борикии пашм вобаста ба стандарти саноатӣ. 
5. Вобастагии миқдори пашм аз борикии нахи он. 
6. Талабот ба дарозии пашми гӯсфандон. 
7. Пашмтарошии пашми шусташуда вобаста ба борикии нахи он. 
8. Меъёри баромади нахи тоза аз пашми ношуста. 
9. Категорияи фарбеҳии гӯсфанд аз рӯи стандарти давлатӣ. 
10. Сатҳи баҳои маҳсулнокии гӯшт дар давраи ҳаёт. 
11. Истеҳсоли гӯшт аз 1 сар чорво, кг. 
12. Муқоисаи сохтори кимиёвии гӯшт ва ҷигар. 
13. Муқоисаи сохтори равғани зотҳои чорво. 
14. Муқоисаи аминокислотаҳои гӯшти гӯсфанди зотҳои гуногун. 
15. Мутаносибии қисмҳои асосии тани гӯсфанди равияҳои гуногуни 
истеҳсолӣ, %. 
16. Таркиби кимиёвии гӯшти барра ва гӯсфанди солхӯрдаи зотҳои гуногун. 
17. Маҳсулнокии ширии зотҳои гуногун. 
19. Таркиби кимиёвии шири гӯсфанд 

6. 

Х
ар

оҷ
от

и 
ме

ҳн
ат

, 
эн

ер
ги

я 
ва

 
сӯ

зи
ш

во
ри

ю
 

ра
вғ

ан
ҳо

и 
мо

ли
да

нӣ
 1. Меъёри сарфаи меҳнат барои корҳои якдафъаина ва дигар корҳо барои 

ҳамаи гӯсфандони синну сол. 
2. Меъёри сарфи меҳнат барои тоза кардани оғилхонаҳо барои зотҳои 
гуногуни чорво. 
3. Тақсими рӯзи корӣ ҳангоми чаронидани чорво дар ҷарогоҳ. 
4. Тақсими рӯзи корӣ ҳангоми нигоҳдории чорво дар оғилхона ё кашар. 
5. Меъёри сарфи неруи барқ дар фермаҳои гӯсфандпарварӣ, кВт/соат. 
6. Меъёри сарфи сӯзишворӣ барои бор кардани хӯрока ба 1 сар гӯсфанд, кг. 
7. Меъёри сарфи сӯзишворӣ барои кашонидани хӯрока ба 1 сар гӯсфанд, кг. 

Сарчашма:таҳияи муаллиф дар асоси: [72,с.308] 
 

Иванов М.Ф., ки таъсири ғизоро ба маҳсулнокии чорво ба таври васеъ 

омӯхтааст, чунин навиштааст: «хӯроки хушсифат додан ба бадани ҳайвон назар ба 

зот ва генетика таъсири бештар дорад. Гӯсфандон, нисбат ба дигар ҳайвоноти 

хонагӣ, ба шароити манфии табиӣ бештар мутобиқ мешаванд ва дар он ҷойҳое, ки 

иқлим ё релеф барои парвариши гов, хук ва рушди дигар соҳаҳои кишоварзӣ 

номусоид аст, гусфандпарварӣ метавонад як соҳаи муассири меҳнатталабиаш 

камтар бошад» [71,с.30]. 

Самаранокии идоракунии гӯсфандпарварӣ бо назардошти имкониятҳои 

ташкилӣ ва иқтисодӣ дар сатҳи кишвар, минтақа ва соҳа ба нақша гирифта 
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мешавад. Ташкили истеҳсолоти гӯсфанпарвариро дар ҷое бояд дар назар дошт, ки 

барои рушди он шароитҳои ҷуғрофӣ, иқлимӣ ва иқтисодӣ муҳайё бошанд. 

Хусусан, шароитҳои мавҷуда бояд маҳсулнокии самараноки гӯсфандонро таъмин 

карда тавонанд. Дар ин ҷода ду ҷанба - соҳавӣ ва минтақавӣ бояд ба назар 

гирифта шавад, ки барои истеҳсоли маҳсулоти молӣ замина гузорад ва истифодаи 

технологияи замонавиро таъмин намояд. Барои он ки минтақаи махсус заминаи 

бунёди бозори маҳсулоти гӯсфандпарварӣ гардад, ташкили он бояд дар асоси 

интегралӣ бо тавсияҳо ва усулҳои зарурии методӣ сурат гирад. Хусусияти хоси 

ҷанбаи методологӣ метавонад аз он иборат бошад, ки гӯсфандпарварӣ дар 

ҳамкории зич бо дигар соҳаҳои кишоварзӣ фаъолият мекунад ва ташкили 

минтақаҳои махсуси он дар тарзи тақсимоти минтақавии меҳнат саҳмгузор аст. 

Бояд дар назар дошт, ки ташкили минтақаҳои парвариши гӯсфандон бо 

натиҷаҳои миқдорӣ ва сифатӣ аз ҳамдигар ба куллӣ фарқ мекунад. Парвариши 

гӯсфандон, ҳамчун соҳаи асосӣ ба истеҳсоли гӯшт ва пашм равона карда мешавад, 

вале он наметавонад дар алоҳидагӣ рушд ёбад, зеро он бевосита ба даромаднокии 

дигар соҳаҳои кишоварзӣ ва алалхусус, истеҳсоли хӯроки чорво, вобаста аст. Аз 

ин рӯ, ҳангоми ташкили минтақаҳои махсус, танҳо истифодаи усулҳое, ки барои 

парвариши гӯсфандон ҳисоб карда шудаанд, кофӣ нест, зеро усулҳое лозиманд, ки 

онро бо дигар соҳаҳои зироаткорӣ ва чорводорӣ якҷоя инкишоф диҳанд. 

Дар шароити Тоҷикистон, таҳлили ҳамаҷонибаи нишондиҳандаҳое 

заруранд, ки на танҳо тақозо ва арзаи маҳсулотро дар бозор нишон медиҳанд, 

балки маҳсулнокии гӯсфандон, дараҷаи даромаднокии соҳаро низ нишон 

медиҳанд. Аз тарафи дигар, тавре ки дар боло ишора рафт, ҳама гуна гӯсфандон 

бояд дар ҷойҳои мутобиқгашта ҷойгир карда шаванд. Ин на танҳо барои коҳиш 

додани хароҷоти захираҳо, меҳнат ва моликият, балки инчунин ба истеҳсоли 

маҳсулоти рақобатпазири молӣ мусоидат мекунад. Бо мақсади таъмин намудани 

ин, зарур аст, ки таҳлили омилҳои ба арза ва тақозо таъсиррасонанда, аз ҷумла 

арзиши аслӣ ва қобилияти харидории аҳолӣ, низ ба ҳисоб гирифта шавад.     

Нишондиҳандаҳои дар боло овардашуда бо ҳамдигар алоқаманданд ва ҳангоми 

истифодаи онҳо метавон ба рушди соҳаи гӯсфандпарвариро чашмдор шуд. 
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Ба андешаи мо, барои таҳлили одилонаи даромаднокии иқтисодии 

маҳсулоти гӯсфандпарварӣ зарур аст, ки на танҳо ба хусусиятҳои индикативии 

соҳа, балки ба шароити истеҳсолот низ диққат дода шавад. Пас аз санҷидани 

даромаднокии соҳа, бояд хусусиятҳои биологии гӯсфандонро ба назар гирифт. 

Олими ҷавони тоҷик, Дадохоҷаев А.А. нишондиҳандаҳои зерини 

самаранокии рушди гӯсфандпарварӣ: истеҳсоли пашм, гӯшт, пӯст, аз ҷумла, 

истеҳсоли маҳсулоти гӯсфадпарвариро ба 100 га заминҳои таъйиноти кишоварзӣ, 

пашмтарошӣ аз як сар чорво, вазнафзункунии шабонарӯзӣ ва солона, вазни зинда 

ва гӯшти холис, самаранокии меҳнат дар хоҷагӣ ва ферма, хароҷоти 1 сент. пашм, 

1 сент. вазнафзункунӣ, пардохти хӯрока бо маҳсулот, меъёри даромад, фоида аз 

фурӯши маҳсулотро нишон додааст [70,с.39]. 

Никонов А.А. қайд кардааст, ки «дар минтақаҳои биёбонӣ чорво 66% 

навъҳои алафро намехӯранд ва гӯсфанду буз ҳамагӣ 12% -и намудҳои алафро 

истеъмол мекунад» [89,с.19]. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки минтақабандии 

гӯсфандон ба рушди соҳа таъсири бевосита доштааст. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои минтақаи назарраси заминҳои хӯроки чорво 

мебошад. Даромаднокии иқтисодии гӯсфандпарварӣ аз имконоти заминаи ғизоӣ 

вобастагии калон дорад. Чуноне ки дар санадҳои меъёрии соҳа омадааст: “чарогоҳ 

- қитъаи замини фонди давлатии ҷангал, ки барои чарогоҳ пешбинӣ шудааст” [1, 

с.2].  Дар ин робита, амалӣ намудани тадбирҳо оид ба баланд бардоштани ҳосили 

заминҳои чарогоҳҳои табиӣ барои соҳаи гӯсфандпарварӣ, ки омили асосии ворид 

шудани соҳа ба технологияи иқтисодии парвариш мебошад, хеле зарур аст. Аз ин 

рӯ, барои таҳлил аломатҳои нишондиҳандаи сифати маҳсулотро илова кардан 

лозим аст, зеро маҳз тавассути такмил додани хусусиятҳои истифодашудаи 

маҳсулоти истеҳсолшаванда, дар ин ҳолат гӯшт ва пашми гӯсфандон фоидаи 

баланди иқтисодӣ дидан мумкин аст. Бо назардошти ноустувории нархҳо ва сатҳи 

максималии равандҳои таваррум, таҳлили  нақши аломатҳои моддӣ душвор аст. 

Умуман, аломатҳои моддӣ, гарчанде ки онҳо барои нишон додани кори 

хоҷагиҳои кишоварзӣ аҳамияти назаррас доранд, аммо сифати маҳсулотро на 

ҳамеша нишон дода метавонанд. Мо гуфта метавонем, ки на ҳама 
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нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ҷанбаҳои моддиро нишон медиҳанд. Аз 

нишондиҳандаҳои моддӣ, ба ғайр аз пашми аз ҳар сар гирифташуда, дигар 

аломатҳои моддиро низ истифода бурдан лозим аст, ки ин натиҷаи шиддатнокии 

истеҳсолоти кишоварзӣ буда, метавонад, илова бар ин, маҳсулоти аз як меш 

гирифташуда, вазни миёнаи гӯсфандон ҳангоми фурӯш, маҳсулнокиии насл аз ҳар 

сад сар меш ба ҳисоб гирифта шавад. Меъёри асосии мураккаби даромаднокии 

истифодаи манбаъҳои иқтисодӣ метавонад афзоиши ҳаҷми умумии маҳсулот, 

истеҳсоли фоидаи умумӣ ва соф бошад. Ошкор кардани имкониятҳои 

истифоданашуда, яке аз давраҳои муҳими санҷиши умумии даромаднокии 

иқтисодии истеҳсолоти кишоварзӣ ва талаботи асосии истифодаи оқилонаи онҳо 

мебошад. Ба бозгашти истифодаи имкониятҳо бисёр ангезаҳо (табиӣ, технологӣ, 

иқтисодӣ, ташкилӣ) ба натиҷаҳои истеҳсолот бо тарзҳои гуногун таъсир 

мерасонанд. Ҳангоми эҷоди нишонаҳои баргардонидани манбаъҳои 

истифоданашуда, чунин нишондиҳандаҳо нақши назаррас доранд - дараҷаи кофии 

намудҳои мушаххаси имкониятҳо, сифат ва таносуби онҳо, таҷҳизот ва дараҷаи 

механиконии минтақаҳои иқтисодӣ, сифати заминҳо ва ҷойгиршавии хоҷагиҳои 

деҳқонӣ, сифати маҳсулот, муҳлатҳо ва нархҳои фурӯши он. 

Азбаски бисёр имкониятҳо ва аломатҳо ба ҳам вобастагӣ доранд ва 

шабонарӯз таъсир мерасонанд, барқароркунии сарфи табиии намудҳои мушаххаси 

имкониятҳо ва таъсири онҳо дар маҷмуъ ғайриимкон аст. Ҳангоми барқароркунии 

зарфиятҳои моддӣ дар маҷмӯъ, аломатҳои муҳимтарин метавонанд истеҳсоли 

маҳсулоти умумӣ ба маблағи 100 сомонӣ хароҷоти моддӣ, яъне, самаранокии 

моддӣ ва хароҷоти моддӣ ба 100 сомонии ҳаҷми умумии маҳсулот ҳисоб карда 

шаванд. Ин ду хусусиятро метавон ченаки санҷиши даромаднокии имкониятҳои 

воқеӣ донист. Ҳангоми таҳлили истифодаи фондҳои асосӣ, воситаҳои меҳнат 

ченаки даромаднокӣ боздеҳии фонд ва боздеҳии сармоягузорӣ мебошад. 

Имкониятҳои моддӣ дар самти репродуктивии бахши кишоварзӣ аҳамияти 

калон доранд, арзиши онҳо дар самти афзоиш қарор доранд ва бинобар ин 

болоравии нархи хариди онҳо ба назар мерасад. Ин боиси афзоиши устувори 

хароҷоти маҳсулот мегардад. Дар ин ҷо, таъсири назарраси афзоиши хароҷот дар 
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натиҷаи баланд шудани суръати афзоиши арзиши маҳсулотҳои соҳаи  саноатӣ ба 

амал меояд. 

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки бинобар истифодаи номуносиби як қатор 

имкониятҳои моддӣ, маҳсулнокии чорво паст гашта, афзоиши ҳосилнокии меҳнат 

таъмин намегардад. Дар баъзе ҳолатҳо ин ба зарари ҷамъбаст шудани 

нишондиҳандаҳои иқтисодӣ оварда мерасонад. Таҷрибаи баъзе хоҷагиҳои 

кишоварзӣ нишон медиҳад, ки афзоиши даромаднокии истифодаи манбаъҳои 

моддӣ аз ҳисоби хароҷоти муқаррарӣ ва оқилонаи онҳо таъмин карда мешавад. 

Ин дар натиҷаи истифодаи технологияҳои сарфакунандаи захираҳо, ки ҳиссаи 

хароҷоти меҳнат, сӯзишворӣ, равғанҳои молиданӣ, хӯрок, нуриҳо, неруи барқ ва 

амсоли онро кам менамояд, ба даст оварда мешавад. Азбаски, дар сохтори 

хароҷотҳои истеҳсолӣ ҳиссаи хӯрока ниҳоят зиёд аст, самаранок истеҳсол 

намудани он бо назардошти меъёрҳои аз ҷиҳати илмӣ асосёфта барои гурӯҳҳои 

мушаххаси ҳайвонот омили асосии паст шудани арзиши аслии он мегардад. 

Ба андешаи мо, бо назардошти ҳамаи омилҳои таъсиррасонанда, имрӯз 

самаранокии истеҳсолоти гӯсфандпарвариро муайян намудан мумкин аст. Вале, 

Ф. Сайфулин чунин мешуморад, ки «агар дар давраи пеш аз ислоҳот даромади 

умумӣ ва фоида нишондиҳандаи натиҷаи такрористеҳсолкунии васеъ буданд, пас 

дар давраи ҷорӣ бе назардошти таваррум, ихтилофи байни нархҳои маҳсулоти 

саноатӣ ва истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ фоидаи воқеии 

иқтисодиро пурра муайян кардан мумкин нест” [140,с.9]. 

Аз ин рӯ, ҳангоми муайян намудани самаранокии системаҳои идоракунии 

бахши кишоварзӣ, бояд нархҳои шартӣ, инчунин нишонаҳои моддиро истифода 

бурд. Дар давраҳои болоравии арзиши захираҳои моддию техникии аз ҷониби 

саноат таъминшаванда ва набудани маблағҳои гардон барои хоҷагиҳо, имконияти 

афзоиши фоида аз ҳисоби  кам кардани хароҷот душвор мегардад. Афзоиши 

ҳаҷми фурӯши маҳсулот, метавонанд тавассути сармоягузориҳои асосӣ таъмин 

карда шаванд, ки ҳадафи ба даст овардани таҷҳизоти пуриқтидор, ҷорӣ намудани 

технологияҳои муосир, рушди истеҳсолотро таъмин менамояд. 
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Таъмини самаранокии истеҳсолот барои аксари хоҷагиҳо, бинобари 

афзоиши таваррум, баланд шудани нархи захираҳои моддӣ ва энергетикӣ ва 

мушкилии ба даст овардани қарзи дарозмуддат амалан душвор аст. Хоҷагиҳое, ки 

барои сармоягузорӣ захираҳои иқтисодӣ доранд, агар фоидаи сармоягузорӣ аз 

сатҳи таваррум баландтар бошад, воқеан фоидаи худро меафзоянд. Таъмини 

маблағгузорӣ барои хариди воситаҳои асосӣ ва гардон ба афзоиши ҳаҷми 

истеҳсол ва фурӯши маҳсулот мусоидат мекунад. 

Таҳқиқи байни истеҳсолот ва тақозои бозор ба маҳсулот метавонад барои 

хоҷагиҳои фоидаовар имконияти рушдро таъмин намояд. Бо ин мақсад, пешбурди 

сиёсати оқилонаи бозор муҳим аст. Андозаи фоида ҳам аз сатҳи фурӯш, сифат ва 

нархи он вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ, болоравии нарх роҳи асосии ҷуброни зиён аст 

ва афзоиши даромаднокии истеҳсолотро таъмин менамояд. 

Барои муқоисаи даромаднокии иқтисодии парвариши ҳайвонот, дар омор 

истифодаи чунин нишондиҳандаҳои афзоиши маҳсулоти чорводорӣ: маҳсулоти 

умумӣ, даромад ва фоидаи умумӣ аз ҳар сар ҳайвонот, истеҳсоли маҳсулоти 

иловагӣ ва фоида ба як сомонӣ хароҷоти иловагӣ, фоида ба ҳаз. сомонӣ 

хароҷотҳо, муҳлати баргардонидани сармоягузориҳои асосӣ истифода мешаванд. 

Таҳлили иқтисодӣ бояд ба нишонаҳое асос ёбад, ки давраҳои истеҳсолотро дар 

вақташ тавсиф мекунанд. Барои ин хусусиятҳои заминҳои корам, саршумори 

чорво, заминҳои хӯроки чорво, нархҳои шартиро ба назар бояд гирифт. 

Бо назардошти тартиби пешбурди парвариши гӯсфандон дар маҷмуъ дар 

кишвар истифодаи меъёрҳои баҳогузории истеҳсоли маҳсулоти гӯсфанд ба як 

нафар оқилона аст. Муқоисаи натиҷаҳо бо меъёрҳои аз ҷиҳати илмӣ асосёфтаи 

ғизо, дараҷаи тақсимоти минтақавии меҳнат, махсусгардонии истеҳсолоти 

кишоварзӣ дар минтақаи алоҳида ва истифодаи захираҳои маҳсулотро барои 

мубодилаи байниминтақавӣ нишондиҳандаҳои дигари самаранокии истеҳсоли 

маҳсулоти гӯсфадпарварӣ шуда метавонад. 

Ҳамин тавр, нишондиҳандаҳои асосӣ ва маҳакҳои баҳодиҳии ташкили 

истеҳсолот ва самаранокии рушди гӯсфандпарвариро таҳқиқ намуда, чунин 

хулосабандӣ намудем: 
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1. Хусусияти фарқкунандаи нишондиҳандаҳо ва меъёрҳои баҳодиҳии 

самаранокии ташкили истеҳсолот дар соҳаи гӯсфандпарварӣ дар он аст, ки ин 

нишондиҳандаҳо на дар алоҳидагӣ, балки дар маҷмуъ таъсир мерасонанд. Дар 

шароити муосир таҳлили самаранокии иқтисодӣ дар бисёр ҳолатҳо ба талабот 

ҷавобгӯ нест. 

Аз ин рӯ, зарурати истифодаи нишондиҳандаҳое ба миён омадааст, ки 

омилҳои ба рушди гӯсфандпарварӣ таъсирасонандаро муайян кунанд ва 

даромаднокии истеҳсолотро баҳо дода тавонанд. Адабиёти иқтисодӣ ҳамаи 

меъёрҳои тағйирёбандаро, ки ба густариши гӯсфандпарварӣ таъсир мерасонанд, 

маъмулан ба ду гурӯҳ тақсим менамояд: 

  меъёрҳое, ки афзоиши иқтидори истеҳсолиро таҷассум карда, роҳҳои 

асосии шиддатнокии гӯсфандпарвариро муайян мекунанд; 

  меъёрҳои сафарбаршуда барои такмили шакли ташкилию иқтисодии соҳа 

(минтақабандӣ, махсусгардонӣ, ҳамгироии истеҳсолоти кишоварзӣ, беҳтар 

намудани ҳиссаи гӯсфандпарварӣ дар сохтори кишоварзӣ, ташкили меҳнат дар 

истеҳсолот) хизмат мекунанд. 

2. Рушди ташкили истеҳсолотро бо назардошти шароит, маҳакҳои баҳодиҳӣ 

ва омилҳои таъсиррасонанда, ки дар намуди ҷадвал пешниҳод карда шудааст, 

метавон истифода бурд. Пеш аз таҳлили истифодаи меъёрҳое, ки самаранокии 

минтақабандӣ ва парвариши гӯсфандонро таъмин менамоянд, бояд бисёр 

меъёрҳои дигарро, ки ба хусусияти биологии гӯсфандон таъсир мерасонанд, ба 

назар гирифт. 

 Яке аз меъёрҳои муҳиме, ки ба афзоиши маҳсулнокии гӯсфандон таъсир 

мерасонанд, вазни хоси мешҳо дар сохтори рама буда метавонад. Вазни хоси рама 

тибқи меъёрҳо, барои корхонаҳои гӯсфандпарварӣ омили муҳим аст, зеро дар 

аксари ҳолатҳо он маҳсулнокии соҳаро таъмин менамояд. Вазни хоси рама ё 

сохтори он дар баъзе гурӯҳҳои синну сол ва ҷинси чорво, алахусус мешҳо 

вобастагии мустақим ба ҳадафҳои инфиродии парвариши гӯсфандон, ки барои 

минтақаҳои муайяни парвариш муқаррар карда шудаанд, хидмат мекунанд. 
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3. Барои афзоиши даромаднокии соҳа, меъёрҳоеро татбиқ кардан лозим аст, 

ки истифодаи оқилонаи он ба афзоиши даромаднокии истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ мусоидат мекунад. Мо истифодаи меъёрҳои рушди инноватсионии 

технологии дар (ҷадвали 1.2.1) муайяншударо тавсия дода, онҳоро омили асосии 

рушди гӯсфандпарварии Тоҷикистон медонем. 
 

1.3. Таҷрибаи ҷаҳонии ташкили истеҳсолот ва рушди гӯсфандпарварӣ 

Тибқи маълумотҳои Ташкилоти умумиҷаҳонии озуқа (FAO) дар ҷаҳон зиёда 

аз 1,1 миллиард саршумори гӯсфандон мавҷуданд. Дар 20 соли охир саршумор ба 

андозаи 10-12% афзудааст. Шумораи аз ҳама зиёди гӯсфандон дар қитъаҳои Осиё 

ва Африка муттамарказ шудааст. Дар ин минтақаҳо зиёда аз 62,3% шумораи 

умумии гӯсфандони ҷаҳон парвариш меёбанд. Шумораи бештари гӯсфандон дар 

Чин (172 млн сар) ва дар Австралия (120 млн.сар) ҷойгиранд. 

Дар аксари кишварҳо парвариши гӯсфандон самти гӯштӣ доранд ва дар 

маҷмӯъ дар ҷаҳон ҳамасола зиёда аз 14,0 млн тонна гӯшти гӯсфанд истеҳсол карда 

мешавад. [93,с.8] 

Дар истеҳсоли гӯшти гӯсфанд Австралия ва Зеландияи Нав пешсафанд, дар 

ҳоле, ки Аврупо ҳамасола беш аз 450 ҳаз. тонна, Осиё то 300 ҳаз. тонна гӯшти 

гӯсфанд ворид мекунанд. Кишварҳои пешсаф дар истеҳсоли пашм Австралия, 

Чин, Зеландияи Нав ва Британияи Кабир ба ҳисоб мераванд. [47] 

Дар даҳсолаҳои охир самти гӯсфандпарварӣ иваз ёфта, он ба истеҳсоли 

гӯшти гӯсфанд, гирифтани барра, шири гӯсфанд равона карда шудааст. Ба 

истеҳсоли пашми гӯсфанд кам таваҷҷӯҳ зоҳир мегардад, зеро талабот ба 

маҳсулоти пашмӣ коҳиш меёбад. 

Дар Австралия бинобар иқлими мувофиқ, зотҳои гуногуни сермаҳсули 

гӯсфандон, рушди технологияи беҳтарини гӯсфандпарварӣ, мавҷуд будани бозори 

фурӯш, ин соҳа дар ҳолати рушд қарор дорад. Австралия то 90% тамоми пашми 

ҷаҳонро содир мекунад ва танҳо 10% -и он дар дохили кишвар истифода мешавад. 

Ба рушди саноати пашми Австралия чораҳои ҳимояи давлатӣ оид ба ҳимояи 
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истеҳсолкунандагони ватанӣ, ки дар шакли боҷҳои баланди воридотии пашм ва 

маҳсулоти пашмӣ ҷорӣ гаштааст, мусоидат карданд. [47] 

Яке аз хусусиятҳои хоси асосҳои ташкилию иқтисодии Австралия дар 

минтақабандии гӯсфандпарварӣ таҷассум меёбад. Ташаккули иқтидори баланди 

содиротии маҳсулоти гусфандпарварӣ дар Австралия аз рӯи ташкили илмии 

истеҳсолот сарчашма мегирад. 

Дар Австралия гӯсфандпарварӣ чунин минтақабандӣ карда шудаанд: 

  шакли интенсивии парвариши гӯсфандони навъи гӯштӣ-пашмии бо 

кишти зироатҳои хӯроки чорво. Дар Австралия дар баробари гӯсфандпарварӣ 

парвариши чорвои калони шохдор низ ривоҷ ёфтааст; 

  минтақаҳои истеҳсоли ғалладона - гӯсфандпарварӣ хеле равнақ ёфтааст. 

Заминҳо ба ғаллакорӣ ва гӯсфандпарварӣ махсус гардонида шуда, мутаносибан 40 

ва 20% аз шумораи умумии чорворо ташкил медиҳад; 

  бо роҳи экстенсивии парвариши гӯсфандон бо истифода аз чарогоҳ 

(нимбиёбонҳои буттадор), ки саршумори гӯсфандон танҳо 30% шумораи умумии 

ҳайвонотро ташкил медиҳад ва танҳо рамаи меринос парвариш мешавад, ки дорои 

пашми аълосифат мебошад. 

Дар Австралия, дар сатҳи федералӣ ва минтақавӣ, аз ҷониби ду ширкати 

федералии гӯсфандпарварӣ (аз 5 то 40 ҳаз. сар гӯсфанд) ба роҳ монда шудааст. 

Вазифаҳои онҳо иборат аз ташкили чарогоҳҳо, пашмтарошии гӯсфандон, тоза 

кардани пашм, таъминоти доруҳои зоологӣ, таҷҳизот ва дастгирии чорводорон 

мебошанд. [39] 

Намунаи дигари беҳтарини минтақабандии самараноки парвариши 

гӯсфандон Британияи Кабир ба ҳисоб меравад, ки дар он се минтақаи парвариши 

гӯсфандон фарқ карда мешавад: 

  парвариши интенсивии гусфандони чарогоҳии гӯштӣ - пашмӣ бо 

коштани зироатҳои хӯроки чорво ва фарбеҳ кардани барраҳо ва гӯсфандон барои 

гӯшт. Гӯсфандпарварӣ дар ин ҷо одатан бо парвариши чорвои калони шохдор дар 

як сатҳ қарор дорад (дар минтақа, мутаносибан, 30 ва 25% шумораи умумии 

чорвои ҷумҳурӣ мутамарказонида шудааст; 
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  минтақаи парвариши гӯсфандони кӯҳӣ (Шотландия, Уэлс, Англияи 

Шимолӣ ва Шарқӣ) ба ҳисоб мераванд. Гӯсфандон дар минтақаҳои кӯҳӣ тамоми 

сол чаронида мешаванд, барраҳоро аз гӯсфандон бармаҳал ҷудо карда, дар 

чарогоҳҳо нигоҳ медоранд; 

  минтақаи наздикӯҳӣ, ки дар он зотҳои гӯштию – пашмӣ парвариш карда 

мешаванд. Хусусан гӯсфандони зоти маҳинпашмро бо гӯсфандони кӯҳӣ дурага 

намуда, зотҳои беҳтарини гӯштӣ ба даст меоранд. Тамоми сол гӯсфандон дар 

чарогоҳ нигоҳ дошта мешаванд, дар зимистон ба онҳо хошок ва силос, шалғам, 

карами хӯроки чорво дода мешавад; 

  минтақаи парвариши гӯсфандон бо роҳи интенсивӣ, ки дар он парвариши 

гӯсфандон ба дурагакунии бисёрҷанба асос ёфтааст (гӯсфандони кӯҳӣ бо зотҳои 

дарозпашм ва кӯтоҳпашм дурага карда мешаванд). Самти асосӣ парвариши 

барраҳо барои гӯшт мебошад. Танҳо 42% гӯсфандон зотианд, боқимонда ду-се 

зоти дурага. 

Дар Британияи Кабир шумораи зиёди гӯсфандон вуҷуд дорад, ки онҳо 

дорои маҳсулнокии баланд буда, диққати асосии иқтисодиёт на ба пашм, балки ба 

истеҳсоли гӯшти барра равона карда шудааст. Ин тамоюли парвариши 

гӯсфандонро нархҳои мавҷудаи гӯшт ва пашм ҳавасманд мекунанд. Нархи гӯшти 

гӯсфанд назар ба гӯшти дигар намудҳои чорво баландтар аст. Агар нархи 1 кг 

гӯшти гови навъи якум 100% гирифта шавад, пас нархи 1 кг барраи навъи якум 

(яъне гӯшти барра) 126% -ро ташкил медиҳад. 

Британияи Кабир миқдори зиёди гӯшти барраро аз Зеландияи Нав ворид 

мекунад, ки дар бозори Англия нисбат ба барраи маҳаллӣ 20-25% арзонтар 

фурӯхта мешавад, зеро сифати гӯшт ҳангоми яхкунӣ паст мешавад. Ҳамин тариқ, 

нархҳои мавҷудаи гӯшти гӯсфанд дар дохили кишвар рушди гӯсфандпарвариро ба 

қадри кофӣ ҳавасманд мекунад. 

Хоҷагиҳои гӯсфандпарварии Тоҷикистон ба таҷрибаи рушди муосири 

минтақабандии гусфандпарварӣ дар Россия ва Қазоқистон, ҳамчун шарикони 

иқтисодӣ ва истеъмолкунандаи эҳтимолии гӯшт, инчунин пӯст, пашм ва пӯсти 

қарокӯлӣ таваҷҷуҳи хоса доранд. 
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Шумораи умумии гӯсфандон дар Россия ба 25 млн сар мерасад. Самти асосӣ 

парвариши гӯсфандони маҳинпашм (82%) мебошад, ки инро талаботи зиёди 

истеъмолкунандагон ба маҳсулоти пашмӣ ва сиёсати воридотивазкунӣ муайян 

мекунад. Ба генофонди муосири гӯсфандон дар қаламрави Россия 14 зоти 

маҳинпашм (66,4%), 9 зоти миёнапашм (11%), 2 зоти  нимдурушт (1%) ва 12 зоти 

дуруштпашм (21,6%) ташкил медиҳад. Бояд қайд кард, ки унсури асосии рушди 

гӯсфандпарварӣ ба зиёд кардани истеҳсоли гӯшт ва пашм нигаронида шудааст. 

Вобаста аз шароити табиӣ ва иқлимӣ дар қаламрави Россия, минтақаҳои 

алоҳида ташкил карда шуданд, ки самтҳои гуногуни равияи истеҳсолӣ доранд: 

[44,№269] 

  минтақаи парвариши гӯсфандони маҳинпашм - дар минтақаҳои даштии 

Кавкази Шимолӣ, Қалмикия ва Доғистон, ноҳияҳои Поволжеи Поён ва қисми 

ҷанубии Сибир мебошад, ки маҳсулоти асосии он пашм ва барраи мериносӣ 

мебошанд; 

  минтақаи парвариши гӯсфандони ниммаҳин ва маҳинпашм - дар 

Поволжеи Миёна, Бошқирдистон ва Тотористон, ноҳияи марказии иқтисодӣ, 

ноҳияҳои Сибири Шарқӣ ҷойгиранд; 

  минтақаи парвариши гӯсфандон барои пӯстин - дар қисматҳои шимолӣ ва 

шимолу ғарбии Минтақаи Ғарбии Сиёҳзамин, дар як қатор минтақаҳои Сибир; 

  минтақаи парвариши гӯсфандони қарокӯлӣ ва гӯштӣ - серравған (думи 

фарбеҳ) асосан хоҷагиҳои минтақаи Астрахан ва Урали Ҷанубиро дар бар 

мегирад. Ин самт дар муқоиса бо дигар самтҳо суст рушд кардааст. 

Барои рушди минбаъдаи самараноки соҳа ва тақсимоти оқилонаи гӯсфандон 

дар минтақаҳои Россия, ба ақидаи олимон, танзими давлатиро дар сатҳи федералӣ 

ва минтақавӣ тақвият дода, бозори «шаффоф» - и пашмро эҷод кардан лозим аст. 

[45] 

Дар Россия имкониятҳои зиёди баланд бардоштани маҳсулнокии гӯшти 

гӯсфандони маҳинпашм мавҷуд аст ва ин имкон медиҳад, ки ҳамзамон истеҳсоли 

пашм ва гӯшт афзун карда шавад. Дар баробари ин, барои фаъолияти 

самарабахши соҳаи парвариши гӯсфандон, идораи илман асосноккарда лозим аст 
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ва ин имкон медиҳад, ки имкониятҳои соҳа ба таври объективӣ истифода шавад 

ва барои рушди он сармоя ҷалб карда шаванд. Афзоиши самаранокии соҳаро 

метавон тавассути ба роҳ мондани коркарди максималии ашёи хоми 

гусфандпарварӣ ба даст овард. Дар барномаи соҳавии мақсадноки «Рушди 

гӯсфанду буз дар Федератсияи Россия барои солҳои 2012-2014 ва то давраи соли 

2020» гузариши технологӣ аз истеҳсоли ашёи хоми гӯсфандпарварӣ ба коркарди 

комплексии саноатии он то маҳсулоти ниҳоӣ самти асосии рушди ин соҳа муайян 

карда шудааст. [45] 

Дар Беларус идоракунии соҳаи гӯсфандпарварӣ ба зиммаи ширкати ягонаи 

ҳолдингӣ гузошта шудааст, ки ҳам истеҳсоли ашёи хом ва ҳам коркарди саноатии 

онро ба зимма дорад [46]. 

Минтақабандии гӯсфандпарварӣ дар Қазоқистон хусусияти фарқкунанда 

дорад, зеро Қазоқистон минтақаҳои гуногуни иқлимӣ ва ҷуғрофӣ дорад. Дар 

ҷадвали 1.3.1. минтақабандии гӯсфандпарварӣ вобаста ба мавзеъҳои Қазоқистон 

оварда шудааст. 
Ҷадвали 1.3.1. - Минтақабандии гӯсфандпарварӣ дар Ҷумҳурии Қазоқистон 

Мавзеъҳо 
Минтақабандӣ, % Сарбории чарогоҳҳо 

ба 1 сар гӯсфанди 
шартӣ 

Ҳиссаи 
гӯсфанди 
зотӣ, % Саршумор Истеҳсоли 

гӯшт пашм 
Дашт 22,3 24,7 21,2 1,4 6,7 
Биёбон 30,6 31,1 27,5 2,6 17,7 
Наздикӯҳӣ 33,7 31,5 36,0 0,8 20,4 
Кӯҳӣ 13,4 12,7 15,4 0,9 15,0 
Ҳамагӣ 100,0 100,0 100,0 1,1 14,4 
Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси : [92,с.32] 

 

Дар Ҷумҳурии Қазоқистон, тақсимоти саршумори гӯсфандон аз рӯи 

минтақаҳо гуногунанд. Ҷойгиркунии чорво дар минтақаҳои биёбон, наздикӯҳӣ ва 

кӯҳӣ афзоиш ёфта истодааст, ки дар он зиёда аз 78% шумораи умумии гӯсфандон 

минтақабандӣ шудаанд. 

Тавре ки аз рақамҳои ҷадвал бармеояд, дар мавзеъҳои наздикӯҳӣ ва биёбон 

ҳиссаи гӯсфандпарварӣ зиёд буда, дар мавзеъҳои кӯҳӣ онҳо 13,4%-ро ташкил 

додаанд. Дар истеҳсоли гӯшт низ минтақаҳои наздикӯҳӣ ва биёбон мутаносибан 

31,5 ва 31,1% - ро ташкил медиҳанд. Истеҳсоли пашм дар ин минтақаҳо бартарӣ 
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дорад, вале ҳиссаи саршумори чорвои зотӣ умуман дар мамлакат 14,4%-и сохтори 

рамаро ташкил додааст, вале ин нишондиҳанда дар минтақаи дашт ба 6,7% 

баробар аст. Сарбории чарогоҳҳо ба 1 сар гӯсфанди шартӣ агар дар Ҷумҳурии 

Қазоқистон ба 1,1 га баробар бошад, пас ин нишондиҳанда дар минтақаҳои 

доманакӯҳ ва кӯҳҳо ба 0,8 ва 0,9 га баробар аст, ки захира намудани хӯрокаро дар 

фасли зимистон тақозо менамояд. Сатҳи пасти чорвои зотӣ дар сохтори рама 

беҳтар кардани ҷойгоҳи хоҷагиҳои зотпарвариро талаб менамояд. 

Шумораи аз ҳама зиёди чорвои зотӣ дар минтақаҳои биёбон ва наздикӯҳӣ 

муттамарказ шудааст. Аммо, дар ин минтақа, миқдори зиёди захираҳои чарогоҳ 

мавҷуд аст, ки дар он саршумори чорво нисбат ба ҳаҷми миёнаи ҷумҳурӣ 2 

маротиба зиёд аст. Аз ин рӯ, имкониятҳои афзоиши саршумори гӯсфандон дар ин 

минтақаҳо маҳдуданд, ки ин зарурати объективӣ барои шиддатнокии соҳа ва 

ташкили азхудкунии майдонҳои истифоданашудаи чарогоҳҳоро талаб менамояд. 

Ҷойгиркунӣ - ин раванди тақсимоти фазоии истеҳсоли намудҳои алоҳидаи 

маҳсулот дар қаламрави кишвар ё минтақа мебошад. Дар баробари ин, бояд 

шароит ва омилҳои мухталифи ба ҳам алоқамандро ба назар гирифтан ва ба 

ҷойгиршавии соҳа таъсири мустақим расонидан зарур аст. Принсипи асосии 

ҷойгиркунӣ аз он иборат аст, ки истеҳсоли маҳсулот бояд дар он минтақаҳое 

амалӣ карда шавад, ки афзоиши пайвастаи он ба даст оварда мешавад ва хароҷоти 

истеҳсол ва интиқол аз ҳама камтар аст. 

Муҳимтар аз ҳама баррасии ҳамаҷонибаи шароити табиӣ ва иқлимӣ 

(равиши агроиқлимӣ) аст, зеро гуногунии онҳо аз як тараф, ба талаботи 

нобаробаре, ки аз ҷониби соҳаҳои кишоварзӣ ба онҳо гузошта мешаванд, аз 

тарафи дигар, рушди махсусгардонии минтақавиро дар таъмини истифодаи 

самараноки шароити ҳар як минтақаи (минтақаи табии) ҷумҳурӣ барои зиёд 

кардани ҳаҷми маҳсулот, кам кардани хароҷоти истеҳсолӣ ва баланд бардоштани 

даромаднокии соҳа тақозо мекунад. 

Бояд дар назар дошт, ки шарти муҳими рушди гӯсфандпарварӣ дастгирии 

давлатии соҳа ба ҳисоб меравад. Дар Қазоқистон барои рушди гӯсфандпарварӣ аз 
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ҷониби давлат субсидияҳо дода мешавад. Дар ҷадвали 1.3.2. ҳолати кунунии 

дастгирии давлатии соҳаи гӯсфандпарварӣ оварда шудааст. 
Ҷадвали 1.3.2 - Субсидияҳои давлатӣ барои татбиқи механизми ташкилию иқтисодии рушди 
гӯсфандпарварӣ дар Ҷумҳурии Қазоқистон дар соли 2019 

Номгӯй 
Ҳолати кунунӣ 
Ҳамагӣ, 
млн. танга Ҳисса, % 

Субсидия барои чорвои зотӣ 9349 77,8 
Субсидия барои истеҳсоли маҳсулоти чорво 2438 100,0 
Аз ҷумла: гӯшт 1591 65,2 
пашми маҳин 847 34,8 
Субсидияҳо барои: хӯроки чорво 224 1,9 
Ҳамагӣ 12011 100,0 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси: [92,с.32] 
 
Барқарорсозии соҳаи гӯсфандпарварӣ дар асоси омилҳои интенсивии рушд 

афзоиши маблағгузорӣ ва субсидияро тақозо мекунад. Дар Ҷумҳурии Қазоқистон 

моҳияти рушди соҳаро дар ҳалли масъалаҳои таъмини бехатарии озуқаворӣ дарк 

намуда, ҷораҳои зерини дастгирии давлатиро роҳандозӣ кардаанд: 

  ҷуброн кардани хароҷоти истеҳсоли гӯшти гӯсфанд (барра) барои 

хоҷагиҳои сатҳи 1 ба андозаи 200 танга / кг ва дараҷаи 2 - 100 танга/кг гӯшт; 

  ҷуброн кардани арзиши хариди хӯроки консентратсияшуда ва сершира. 

Аммо, субсидияи пешниҳодшудаи хароҷот барои паст кардани арзиши 

истеҳсоли гӯшти гӯсфанд танҳо ба як қатор хоҷагиҳои калон, ки ба сатҳҳои 1 ва 2 

мансубанд, дастрас аст. Маблағи ҷуброн дар ҳаҷми 200 танга барои 1 кг гӯшт 

метавонад арзиши истеҳсолотро 25-30% арзон кунад ва ҷолибияти сармоягузории 

парвариши гӯсфандони гӯштиро афзоиш диҳад. Барои хоҷагиҳои дараҷаи дуввум 

арзон кардани арзиши гӯшти истеҳсолшуда 13-15% -ро ташкил хоҳад дод, ки ин 

ба имконияти гузаронидани такрористеҳсоли васеъ низ таъсири мусбӣ мерасонад. 

Дар Ҷумҳурии Қирғизистон дар солҳои истиқлолияти давлатӣ барои рушди 

гӯсфандпарварӣ бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон аз 29 апрели соли 

1999 №239 «Консепсияи рушди гусфандпарварӣ дар Ҷумҳурии Қирғизистон 

барои солҳои 2000-2002» қабул шуда буд. 
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Гӯсфандпарварӣ соҳаи асосии чорводории Ҷумҳурии Қирғизистон ба ҳисоб 

меравад. Ин аз он сабаб буд, ки шумораи зиёди заминҳои табиии хӯроки чорво - 

чарогоҳҳои баландкӯҳ мавҷуданд, ки тақрибан 8,9 млн га-ро ташкил медиҳанд. 

Дар ҷараёни ислоҳоти иқтисодӣ, сиёсати аграрӣ ба хусусигардонии 

моликият ва низоми тамоман нави хочагидорӣ, ки ба шаклҳои гуногуни моликият 

асос ёфтааст, равона гардидааст. Дар айни замон дар соҳаи гӯсфандпарварӣ 

моликияти хусусӣ, кооперативҳо, иттиҳодияҳо ва дигар шаклҳои ҷамъиятии 

истеҳсолот фаъолият доранд. 

Дар ҷадвали 1.3.3. афзоиши саршумори гӯсфандон вобаста ба минтақаҳои 

Қирғизистон оварда шудааст. 
Ҷадвали 1.3.3. - Саршумори чорво дар минтақаҳои Ҷумҳурии Қирғизистон дар солҳои 2016-
2020, ҳаз. сар 
Шаҳру 
вилоятҳо 

Солҳо 2020/ 
2016,% 2016 2017 2018 2019 2020 

Ботканд 485,5 493,1 504,0 512,0 497,3 102,4 
Ҷалолобод 1265,5 1284,5 1305,8 1333,3 1344,5 106,2 
Иссиқ-кул 899,6 896,2 916,6 931,2 934,2 103,8 
Нарин 1023,1 1036,6 1064,8 1088,8 1101,1 107,6 
Ӯш 1137,9 1146,3 1142,1 1154,5 1148,3 100,9 
Таласс 537,6 543,6 552,7 556,8 559,4 104,1 
Чуй 648,4 652,2 655,6 663,1 670,3 103,4 
шаҳри Бишкек 3,0 3,0 1,9 2,1 1,7 43,6 
шаҳри Ӯш 21,7 22,4 24,3 24,5 21,7 100,0 
Дигарҳо 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 25,0 
Ҳамагӣ 6022,7 6078,0 6167,9 6266,4 6278,7 104,3 

Сарчашма:таҳияи муаллиф дар асоси: [41] 
 
Аз рақамҳои чадвал бармеояд, ки дар Ҷумҳурии Қирғизистон ва минтақаҳои 

он саршумори гӯсфандон тамоюли афзоиш дорад. Танҳо дар давраи зери таҳлил 

қароргирифта саршумор дар мамлакат 4,3% афзуда, ба 6278,7 ҳаз. сар расидааст. 

Дар ин давра саршумор танҳо дар шаҳри Бешкек 56,4% кам шудааст. 

Рушди гӯсфандпарварӣ дар Ҷумҳурии Қирғизистон аз ташкили 

ассотсиатсияҳои деҳқонӣ вобастагӣ дорад. Таъсиси чунин иттиҳодияҳо имкон 

медиҳад, ки истифодаи оқилонаи чарогоҳҳо ба роҳ монда шуда, масъалаҳои 

додани қарз ва фурӯши маҳсулоти соҳа, инчунин барои ҳалли масъалаҳои моддӣ 

таъминоти техникии соҳа замина пайдо шавад. 
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Бо ин мақсадҳо, дар айни замон дар Ҷумҳурии Қирғизистон Ассотсиатсияи 

гӯсфандпарварон ташкил карда шудааст, ки 6 минтақа, 40 ноҳия ва 375 ҷамоатро 

муттаҳид менамояд. Дар иттиҳодияи гӯсфандпарварон то охири соли 1998 -  500,0 

ҳаз. гӯсфанд ва дар соли 1999 аллакай 3427.0 ҳазор сар ва дар соли 2019  зиёда аз 

90% шумораи умумии гӯсфандони Ҷумҳурии Қирғизистон муттаҳид гаштаанд. 

Ғайр аз он, дар Ҷумҳурии Қирғизистон иттиҳодияҳои бордоркунии сунъии 

гӯсфандон дар ҳар як деҳа, ноҳия, минтақа ва ҷумҳурӣ ташкил карда шудаааст ва 

ин имкон медиҳад, ки дар оянда корҳои мақсадноки селексионӣ ва зотпарварӣ 

гузаронида шуда, ҷойи қаблан мавҷудаи зотпарварии давлатиро иваз намоянд. 

Мақсади Ассотсиатсияи гӯсфандпарварон ва шуъбаҳои минтақавии он 

ташкили маркетинг мебошад, ки хидматҳо барои фурӯш, кумак дар ҷудо кардан, 

тасниф кардан, нигоҳ доштан, интиқол додани маҳсулот, ташкили музоядаи 

фурӯши пашм, таъминоти масолеҳи хоҷагии қишлоқ, ташкили бордоркунии 

сунъӣ ва ғайра мебошад. Ҳамин тариқ, Ассотсиатсияи гӯсфандпарварони 

Қирғизистон ба як созмони ғайриҳукуматӣ, ки минбаъд стратегия ва самти 

рушдро муайян мекунад, табдил гардидааст. 

Барои ворид шудан ба бозори байналмилалии фурӯши маҳсулот тавассути 

консепсияи «Рушди гӯсфандпарварӣ дар Ҷумҳурии Қирғизистон», лабораторияи 

санҷиши пашм, ҳамчун механизми назорати сифати маҳсулот ва фурӯши пашм 

таъсис дода шудааст. 

Нархгузории вобаста ба сифати пашм, дар шароити фарқияти назарраси 

нархҳо барои пашми гуногунсифат механизми асосии баланд гаштани сифати он 

мегардад. Бо мақсади таъмин намудани лаборатория бо таҷҳизоти мувофиқ, дар 

Консепсияи рушди гусфандпарварӣ 800 ҳаз. долл. ИМА ва барои ташкили 

лаборатория ва хизматрасониҳои марбут ба санҷиши пашм 1,9 млн долл. ИМА 

сарф карда шудааст, ки пурра ба ихтиёри Ассотсиатсияи гӯсфандпарварон 

гузошта шудааст. 

Ғайр аз он, Маркази маркетингии пашм ташкил карда шудааст, ки ин марказ 

дорои утоқҳои корӣ ва намоишгоҳи намунаи пашм буда, маҳсулотро ба 

муштариён пешкаш мекунад. Ғайр аз ин, дар толори намоишии Маркази 
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маркетингии пашм музоядаҳо оид ба фурӯши пашм, инчунин маркази иттилоотӣ 

оид ба ҷамъоварӣ ва паҳн намудани иттилоот дар бораи вазъ дар бозорҳои 

байналмилалӣ, аз ҷумла нархи пашм, стандартҳои амалкунанда, тартиб ва 

шароити фурӯш баргузор мешавад. Иқтидори марказ тақрибан 16000 тоннаро 

ташкил медиҳад, ки барои баргузории се музояда барои фурӯши ҳар яки 5000 

тонна пашми ношуста кифоят мекунад. Чунин ҳаҷм барои ҷалби харидорони 

байналмилалӣ аз ҷумла Чин, Россия, Ҳиндустон, Аврупои Шарқӣ ва Ғарбӣ кифоя 

аст. 

Яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ассотсиатсияи гӯсфандпарварон 

ташкилоти содироти маҳсулоти соҳа: гӯшт, пашм ва пӯсти гӯсфанд ба ҳисоб 

меравад. Содироти пӯстҳои гӯсфандон ва барраҳо дар соли 2019 - 2173,2 ҳаз. 

долл. ИМА ва даромад аз содироти пашм 1313,4 ҳаз. долл. ИМА-ро ташкил 

додааст. 

Таҷрибаи ҷаҳонии минтақабандӣ ва рушди гӯсфандпарвариро таҳқиқ 

намуда, ба чунин хулоса омадем: 

1. Таҳқиқот муайян намуд, ки шумораи гӯсфандон дар ҷаҳон тамоюли 

афзоиш дошта, хусусан шумораи он дар қитъаҳои Осиё ва Африка, ки дар он 

62,3% шумораи умумии гӯсфандони ҷаҳон мутамарказ шудааст, бештар мегардад. 

Нишонаҳои хоси рушди гӯсфандпарварӣ дар ҷаҳон дар даҳсолаҳои охир табдили 

самтҳои он ба афзоиши истеҳсоли гӯшти гӯсфанд, зоти чорво, шири гӯсфанд ва 

кам шудани истеҳсоли пашм зоҳир мегардад. 

2. Намунаҳои беҳтарини ташкили истеҳсолот дар мамлакатҳои ҷаҳон чунин 

ҷараён доранд. Дар Австралия гӯсфандпарварӣ ба истеҳсол ва содироти пашм 

нигаронида шудааст. Ба рушди саноати пашми Австралия, чораҳои ҳимояи 

давлатии бозори дохилӣ, боҷҳои воридотии маҳсулоти пашмин мусоидат карданд. 

Дар Британияи Кабир бошад, се минтақаи парвариши гӯсфандон: 

  парвариши интенсивии гӯсфандони чарогоҳии гӯштӣ – пашмӣ; минтақаи 

парвариши гӯсфандони кӯҳӣ, ки тамоми сол чаронида мешаванд ва барраҳоро аз 

гӯсфандон бармаҳал ҷудо карда, дар чарогоҳҳо нигоҳ медоранд; 
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  минтақаи наздикӯҳии зоти гӯштӣ – пашмии парвариши гӯсфандони зоти 

маҳинпашм, ки дар он гӯсфандонро барои бордоркунӣ бо гӯсфандони кӯҳӣ 

парвариш мекунанд, то зотро беҳтар карда, зоти гӯштӣ ба даст оранд. 

 минтақаи парвариши гӯсфандон бо роҳи интенсивӣ. 

3. Ба хоҷагиҳои гӯсфандпарварии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи рушди 

муосири минтақабандии гӯсфандпарварӣ дар Россия ва Ҷумҳурии Казоқистон 

мувофиқи мақсад мебошад. 

Дар қаламрави Россия, минтақабандии гӯсфандон бо назардошти равияҳои 

истеҳсолӣ: парвариши гӯсфандони маҳинпашм, ниммаҳин ва маҳинпашм, барои 

пӯстин, парвариши гӯсфандони қарокӯлӣ ва гӯштӣ – серравған ташкил карда 

шудааст, ки метавон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурд.  

Таҷрибаи гӯсфандпарварони Беларус доир ба таъсиси ширкати ягонаи 

ҳолдингӣ бо корхонаҳои коркарди маҳсулоти гӯсфанд пешбинӣ шудааст барои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз фоида холӣ нест. 

 Таҷрибаи дастгирии давлатии рушди гӯсфандпарварии Ҷумҳурии 

Қазоқистон, ки дотатсия дода мешавад, барои буҷети Тоҷикистон дастрас 

набошад ҳам, вале дар Ҷумҳурии Қазоқистон чун Ҷумҳурии Тоҷикистон 

минтақаҳои гуногуни иқлимӣ ва ҷуғрофӣ вуҷуд дорад ва минтақабандии 

гӯсфандпарварӣ дар минтақаҳои наздикӯҳӣ, кӯҳӣ ва даштӣ тақсим шудааст, 

метавон истифода бурд. 

 Таҷрибаи ташкили истеҳсолоти гӯсфандпарварии Ҷумҳурии Қирғизистон  

дар асоси «Консепсияи рушди гӯсфандпарварӣ дар Ҷумҳурии Қирғизистон» ба 

роҳ монда шудааст. Рушди гӯсфандпарварӣ дар Ҷумҳурии Қирғизистон аз 

ташкили ассотсиатсияҳои деҳқонии гӯсфандпарварӣ таъсис дода шудааст, ки ба 

ҷамъоварӣ ва паҳн намудани иттилоот дар бораи вазъ дар бозорҳои 

байналмилалӣ, аз ҷумла нархи пашм, стандартҳои амалкунанда, тартиб ва 

шароити фурӯш ба гӯсфандпарварон маълумот мерасонанд. Ташкили чунин 

ассотсиатсияҳои деҳқононии гӯсфандпарварон барои Тоҷикистон низ амри 

зарурист. 
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БОБИ 2. АРЗЁБИИ ТАМОЮЛОТИ РУШДИ ГӮСФАНДПАРВАРӢ ДАР 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

2.1. Таҳлили ҳолати кунунии ташкили истеҳсолот дар соҳаи 

гӯсфандпарварӣ дар ҷумҳурӣ 

Таҳлили ҳолати гӯсфандпарварӣ дар давраи истиқлолияти давлатро метавон 

ба се давра тақсим намуд: давраи аввал аз солҳои 1991 то солҳои 1997 - ро дар бар 

мегирад, ки дар ин давра нишондиҳандаҳои иқтисодӣ рӯ ба таназзул оварда буд; 

давраи дуюм аз солҳои 1998 то солҳои 2005 - ро дар бар мегирад, ки 

нишондиҳандаҳои саршумори гӯсфандон, истеҳсоли гӯшт ва пашм ба давраи 

солҳои 90-уми асри XX баробар шуд; давраи сеюм баъди солҳои 2005 - умро дар 

бар мегирад, нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ тадриҷан дар маҷмуъ тамоюли 

афзоишро касб карданд. 

Тибқи  Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 марти соли 2018, №160 

дар бораи “Барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022” дар Тоҷикистон чунин зотҳои гӯсфандон 

парвариш карда мешаванд: 

-гӯсфандони зоти ҳисорӣ дар асоси селексияи халқӣ офарида шуда, ин зот 

дар ҷаҳон бузургҷусса ва калонтарин ба ҳисоб рафта, аз ҷиҳати сергӯштию 

серравғанӣ ҳамто надорад. 

    Вазни миёнаи мешҳои беҳтарин ба 80-85 кг, қӯчқорҳои наслдеҳ 150-180 кг, 

қӯчқорҳои 1,5 сола 105-110 кг, баромади гӯшту равған 65 фоиз ва наслгирӣ ба 100 

сар меш 90-94 сарӣ рост меояд. 

-гӯсфандони зоти тоҷикӣ тӯли солҳои 1947-1963 аз ҷониби олимону 

мутахассисон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон офарида шуда, ҳамчун комёбии бузурги 

селексионӣ дар соҳаи чорводорӣ ба ҳисоб мераванд ва соли 1963 қабул 

гардидаанд. Вазни зиндаи мешҳо 70-80 кг, қӯчқорҳои наслдеҳ 90-120 кг, 

пашмдиҳӣ аз 1 сар мешҳо 2,9-3,5 кг, қӯчқорҳои наслдеҳ 4,0-5,0 кг, баромади нахи 

тоза 68-76 фоизро ташкил медиҳад. 

-гӯруҳи гӯсфандони маҳинпашми дарвозӣ бо истифодаи қӯчқорҳои 

зотҳои маҳинпашми қафқозӣ, ставрополӣ ва қирғизӣ дар солҳои 1947-1989 
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офарида шудааст. Оид ба офаридани зоти маҳинпашм аз тарафи олимону 

мутахассисони ҷумҳурӣ корҳои назарраси илмию таҳқиқотӣ ва селексионӣ амалӣ 

шуда истодаанд. Вазни зиндаи миёнаи мешҳо ба 55-56 кг, қӯчқорҳо 85-90 кг, 

пашмдиҳӣ аз 1 сар мешҳо ба 4 кг, қӯчқорҳо 7 кг, баромади нахи тозаи пашм ба 50-

52 фоиз, наслгирӣ аз 100 сар меш то 120-125 сарӣ барра мерасад. 

-гӯсфандони зоти ҷойдорӣ (маҳаллӣ) маҳсули селексияи халқӣ буда, дар 

вилояти Суғд, ноҳияи Мурғоби Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадахшон ва 

ноҳияҳои водии Рашт парвариш карда мешаванд. Ин зот аз ҷиҳати тобоварӣ ба 

шароити муҳит нисбат ба дигар зотҳои гӯсфандон дар ҷумҳурӣ бартарӣ дорад. 

Вазни зиндаи миёнаи қӯчқорҳо 65-75 кг, мешҳо 50-55 кг, пашмдиҳӣ: мешҳо 1,8-

2,0 кг, қӯчқорҳо 2,5-3,0 кг, тухлиҳо 1,2-1,5 кг ва баромади нахи тоза 72-76 фоиз 

мебошад. 

-гӯсфандони зоти қароқӯлӣ ба гурӯҳи гӯсфандони пӯстдиҳанда мансубанд 

ва пӯсти нисбатан арзишнок дошта, вазни зиндаи миёнаи мешҳо 45-48, қӯчқорҳо 

60-65 кг, пашмдиҳӣ аз як сар қӯчқор 2,6-4,5 кг, мешҳо 2,6-3,5 кг, баромади нахи 

тозаи пашм 75-80 фоиз, наслгирӣ ба 100 сар 105-110 сарро ташкил медиҳад. Барои 

ба даст овардани пӯстҳои хушсифат барраҳо дар синни ду-се рӯзагӣ забҳ карда 

мешаванд. 

      Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки гарчанде саршумори чорво дар ҳамаи шаклҳои 

хоҷагидорӣ нисбат ба солҳои 90-уми асри гузашта зиёд гардида бошад ҳам, вале 

сифат ва маҳсулотнокии онҳо дар сатҳи паст қарор дорад. Аз рӯйи маълумоти 

оморӣ зиёда аз 92 фоизи саршумори чорвои калони шохдор ва 82 фоизи гӯсфанду 

буз ба бахши аҳолӣ рост меояд, ки аксари онҳо аз рӯйи вазни зинда ва 

маҳсулотнокӣ ба талаботи стандартии зот ҷавобгӯ нестанд. 

      Бояд зикр намуд, ки саршумори чорво дар сектори хусусӣ зиёд шуда 

истодааст, вале, ҳамзамон хатари аз байн рафтани баъзе зотҳо: қазоқии сарсафед, 

абердинӣ-ангуссӣ, қалмиқӣ, гӯсфандони зоти тоҷикӣ ва гурӯҳи маҳинпашми 

дарвозӣ ҷой дорад. 

      Дар хоҷагиҳои зотпарварӣ 15810 сар чорвои калони шохдор, аз он зоти 

сиёҳало 7480, швитсузебумонанд 3320, зотҳои гӯштӣ 1893, симменталӣ 535, қутос 
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2582 сар; гӯсфанду буз 213973 сар, аз он гӯсфанди зоти ҳисорӣ 61165, қарокӯлӣ 

93161, маҳинпашми дарвозӣ 28682, тоҷикӣ 3357 ва бузи зоти серпашми тоҷикӣ 

27608 сарро ташкил медиҳанд. 

      Барои беҳтар намудани сифати зот ва зиёд намудани маҳсулотнокии чорвои 

калони шохдор, гӯсфанду буз, дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани корҳои 

зотпарварию селексионӣ зарур аст. 

      Тавре таҷрибаҳои илмию истеҳсолӣ нишон медиҳанд, дар ҳолати дуруст иҷро 

намудани корҳои зотпарварию селексионӣ, маҳсулотнокии чорвои ширдеҳ аз 10 

то 15 литр шир зиёд гардида, ба 100 сар модагов 80-85 сар гӯсола, аз 100 сар меш 

90-95 сарӣ барра ва аз 100 сар модабуз 65-70 сар бузғола гирифтан мумкин аст. 

    Дар соҳаи чорводорӣ як қатор сабабҳо ҷой доранд, ки ба рушди минбаъдаи он 

таъсири манфӣ мерасонанд: 

- камшавии саршумори чорвои хушзот ва дар сатҳи зарурӣ амалӣ 

нагардидани корҳои селексионию зотпарварӣ; 

- нокифоя будани саршумори буққаҳои наслдеҳ, ғуноҷинҳои зоти шветсӣ, 

сиёҳало, қазоқии сарсафед, абердини ангуссӣ, қалмиқӣ, инчунин қӯчқорҳои 

хушзоти маҳинпашм (меринос) ва қарокӯлӣ; 

- ба қадри зарурӣ таъмин нагардидани талаботи чорво бо хӯрокиҳои омехтаи 

серғизо; 

- кам ворид гардидани саршумори чорвои зотӣ ва маводи ирсии он аз хориҷа; 

- суст фаъолият кардани нуқтаҳои бордоркунии сунъии чорво. [8,№160]. 

Истифодаи дастовардҳои илмию техникӣ, татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ 

дар ҳамкорӣ бо чорводорон асоси ноил гардидан ба рушди соҳа мебошад. 

Тамоюли афзоиши саршумори гӯсфандон дар ҳамаи вилоятҳо ва ноҳияҳо ба 

назар мерасад. 

  Тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2009,     №130 

“Дар бораи ноҳиябандии зотҳои чорво, парранда, моҳӣ ва занбури асал дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022”, ноҳиябандӣ вобаста ба  зотҳои 

гӯсфандон чунин сурат гирифтааст.  

       Гӯсфандони зотҳои сергушту серравған ва сергушту серрағани серпашм: 
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 Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон: ноҳияи Мурғоб – зоти ҷойдорӣ. 

Вилояти Суғд: шаҳру ноҳияҳои Исфара, Конибодом, Спитамен, Мастчоҳ, 

Ҷаббор Расулов, Ғончӣ, Зафаробод, Истаравшан, Панҷакент, Айнӣ ва Кӯҳистони 

Мастчоҳ – ҷойдорӣ; ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Ғончӣ, Истаравшан ва 

Шаҳристон – зоти тоҷикӣ; ноҳияҳои Айнӣ, Кӯҳистони Мастчоҳ, Ғончӣ, 

Истаравшан, Бобоҷон Ғафуров барои омӯзиш – зоти ҳисорӣ. 

Вилояти Хатлон: шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Восеъ, Мир Сайид Алии 

Ҳамадонӣ, Ховалинг, Фархор, Сарбанд – зоти ҳисорӣ; ноҳияҳои Ёвон, 

Абдураҳмони Ҷомӣ, Хуросон – зоти тоҷикӣ. 

Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ: шаҳру ноҳияҳои Турсунзода, Шаҳринав, Ҳисор, 

Рӯдакӣ, Варзоб, Файзобод, Роғун ва Ваҳдат – зоти ҳисорӣ; қисман дар ноҳияи 

Рӯдакӣ  – зоти тоҷикӣ. 

Гӯсфандони маҳинпашм: 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон: ноҳияҳои Дарвоз, Ванҷ, Рӯшон, 

Рошқалъа, Шуғнон, Ишкошим – зотҳои қафқозӣ ва маҳинпашми дарвозӣ. 

Вилояти Суғд: ноҳияи Бобоҷон Ғафуров – зоти маҳинпашми дарвозӣ. 

Вилояти Хатлон: ноҳияҳои Темурмалик, Шӯрообод, Мӯъминобод – зотҳои 

қирғизӣ, қафқозӣ ва маҳинпашми дарвозӣ. 

Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ: ноҳияҳои Нуробод, Рашт, Тоҷикобод, Ҷиргатол 

ва Тавилдара – зотҳои қафқозӣ ва маҳинпашми дарвозӣ. 

Зоти қарокӯлӣ: 

Вилояти Суғд: ноҳияҳои Ашт ва Ҷаббор Расулов.  

Вилояти Хатлон: ноҳияҳои Данғара, Восеъ, Бохтар, Панҷ, Вахш, 

Ҷалолиддини Румӣ, Ҷиликӯл, Қумсангир, Шаҳритус, Носири Хусрав ва Қубодиён. 

[7, №130].    

Вобаста ба ин нишондиҳандаҳои  гӯсфандпарварӣ вобаста ба вилоятҳои 

ҷумҳурӣ дар ҷадвали 2.1.1. оварда шудааст. 
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Ҷадвали 2.1.1. - Ноҳиябандии гӯсфандпарварӣ вобаста ба минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Нишондиҳандаҳо Минтақаҳо Ҳамагӣ дар 
ҷумҳурӣ ВМКБ Суғд Хатлон НТҶ 

Саршумор, ҳаз. сар 334,7 1576,0 2400,2 1486,5 5797,5 
Гӯшт, ҳаз. тонна 1,5 9,3 26,1 6,4 43,3 
Пашм, тонна 181 1550 5464 822 8017 
Минтақабандӣ, % 
саршумор 5,8 27,2 41,4 25,6 100,0 
гӯшт 3,5 21,5 60,3 14,7 100,0 
пашм 2,3 19,3 68,2 10,2 100,0 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси: [25,с.239 - 241]. 
 
Чуноне, ки аз рақамҳои ҷадвали 2.1.1. бармеояд, 41,4% - и саршумори 

гӯсфандон, 60,3% истеҳсоли гӯшти гӯсфанд ва 68,2% - и истеҳсоли пашм ба 

хоҷагиҳои кишоварзии вилояти Хатлон рост меояд. Дар вилояти Хатлон пас аз 

таназзули тӯлонӣ афзоиши саршумори чорво бо сабаби афзоиши он дар 

хоҷагиҳои аҳолӣ дар ҳар ду минтақа - Бохтар ва Кӯлоб ба назар мерасад. 

Мавқеи дуюмро хоҷагиҳои вилояти Суғд соҳибанд, ки ба онҳо 27,2% - и 

саршумор, 21,5% - и истеҳсоли гӯшт, 19,3% - истеҳсоли пашм рост меояд. 

Мавқеи сеюмро ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ишғол менамоянд, ки дар онҳо 

25,6% - и саршумор, 14,7 % - гӯшт ва 10,2% - и пашм рост меояд. Ба хоҷагиҳои 

гӯсфандпарварии ВМКБ танҳо 5,8% - и саршумор, 3,5% - гӯшт ва 2,3% - пашми 

дар ҷумҳурӣ истеҳсолшаванда рост меояд. 

Бояд гуфт, ки саршумор ва истеҳсоли маҳсулоти гусфандпарварӣ  торафт 

меафзояд. Ҳамин тавр, ҳаҷми истеҳсоли пашм нисбат ба соли 2015 - 14,0 % 

афзудааст, вале гӯшти гӯсфанд нибат ба соли 2015 ба андозаи 16,0% кам шудааст. 

Суръати афзоиши истеҳсолот нисбат ба нишондиҳандаҳое, ки дар солҳои қаблӣ 

қайд карда шуданд, афзоиш ёфт. 

Дар баробари ин, хусусияти фарқкунандаи рушди гӯсфандпарварӣ дар 

Тоҷикистон, дар он зоҳир мегардад, ки мавқеи асосиро дар саршумор ва 

истеҳсоли маҳсулоти ғусфандпарварӣ хоҷагиҳои хурди ёрирасони аҳолӣ, ки ҳатто 

барои такрористеҳсоли оддӣ замина надоранд, ишғол менамояд. Дар оғози соли 

2020 81,4% - и чорво дар хоҷагиҳои аҳолӣ мутамарказ шудаанд. Дар хоҷагиҳои 

ҷамъиятӣ 237,3 ҳаз. сар, ё 4,1 % - и чорвои хурд мавҷуд аст, ҳол он ки соли 1991 - 
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46,4% - и саршумор ба ин категорияи хоҷагидорӣ рост меомад. Дар хоҷагиҳои 

деҳқонӣ (фермерӣ) 841,8 ҳаз. сар, ё 14,5% гӯсфандон парвариш карда мешаванд. 

Минтақабандии гӯсфандон нишон медиҳад, ки шумораи гӯсфандон дар 

ВМКБ ба 334,7 ҳаз. сар баробар буда, 5,8% - и нишондиҳандаҳои умумии 

ҷумҳуриро ташкил медиҳад. Дар вилояти Суғд 1576,0 ҳаз. сар гӯсфанду буз 

мавҷуд аст, ки 27,2% - ро аз шумораи умумиро ташкил медиҳад. Дар вилояти 

Хатлон 2400,2 ҳаз. сар, ё 41,4% чорвои хурд ҷойгир аст. Дар ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳурӣ 25,6% бузу гӯсфанд ё 1486,5 ҳаз. сарро ташкил медиҳад (ҷадвали 2.1.2). 
Ҷадвали 2.1.2. - Саршумори гӯсфанд ва буз дар сохторҳои гуногуни хоҷагидории минтақаҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 

Нишондиҳандаҳо Минтақаҳо Ҳамагӣ дар 
ҷумҳурӣ ВМКБ Суғд Хатлон НТҶ 

Саршумор  
ҳаз. сар 334,7 1576,0 2400,2 1486,6 5797,5 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
аз ҷумла дар:  
Корхонаҳои кишоварзӣ  
ҳаз. сар 0,9 51,7 123,2 61,4 237,3 
% 0,3 3,3 5,1 4,1 4,1 
Хоҷагиҳои деҳқонӣ  
ҳаз. сар 15,0 180,1 433,5 213,2 841,8 
% 4,5 11,4 18,1 14,3 14,5 
Хоҷагиҳои аҳолӣ  
ҳаз. сар 318,8 1344,2 1843,6 1211,9 4718,4 
% 95,2 85,3 76,8 81,6 81,4 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси: [25,с.239 - 241]. 
 

Яке аз омилҳои асосии минтақабандии гӯсфандпарварӣ, мавҷуд будани 

заминҳои чарогоҳ дар минтақаҳост. 

“Беҳтар намудани ҳолати чорогоҳҳо дар таъмини амнияти озукавории 

мамлакат мавқеи хоса дорад. Мавриди зикр аст, ки дар миқёси ҷаҳон аз се ду 

ҳиссаи гӯшту шир аз ҳисоби алафҳои табиии чарогоҳҳо истеҳсол карда мешавад. 

Барномаи беҳтар намудани ҳолат ва самаранок истифода бурдани 

чарогоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2015, ки бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2008, №481 қабул гардида 

буд, ба анҷоми расида, ҳоло Барномаи рушди чарогоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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барои солҳои 2016-2020, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 

ноябри соли 2015, №724 ба тавсиб расидааст, дар давраи амалишавӣ қарор дорад. 

Чарогоҳҳо манбаи асосии таъмини хӯрокаи чорвои зотҳои гӯштӣ, қутос, 

гӯсфанду буз ва асп буда, зиёда аз 60 – 70 фоизи талаботи солонаи онҳоро таъмин 

менамоянд. Дар самти нигоҳдорӣ ва беҳтаргардонии чарогоҳҳо ва инфрасохтори 

онҳо чунин маълумот мавҷуд аст: 

    нарасоии техникаи кишоварзӣ; 

 норасоии техникаи махсус барои барқарор ва таъмир намудани роҳҳои 

чорвогузар; 

 номукаммал будани харитаи роҳҳои чорвогузар дар ҷумҳурӣ. 

Бояд тазаккур дод, ки қисми зиёди чарогоҳҳои ҷумҳурӣ ба таназзул ва 

фарсоишёбии шадид дучор шудаанд. Махсусан, чарогоҳҳое, ки дар наздикии 

минтақаи аҳолинишин ҷойгиранд, дар чунин ҳолат қарор доранд ва баъзеи ин 

мавзеъҳо ба биёбон мубаддал гаштаанд. Агар чунин вазъияти ногувор ислоҳ 

нагардад, ба оқибатҳои бебозгашти хавфнок оварда мерасонад. Аз ин рӯ, 

беҳдошти сифат, ҳосилнокӣ, истифодаи дуруст ва оқилонаи чарогоҳҳо омилҳои 

асосии пешрафти ин соҳа ба ҳисоб мераванд. 

 Дар шароити ҳозира ҳосилнокии алафи чарогоҳҳои тирамоҳию баҳорӣ кам 

гардида, ҳамагӣ 1,5 – 2,0 сентнериро ташкил медиҳад. Бинобар норасоии алафи 

чарогоҳҳо, чорвои майда дар давраи зимистон аз 10 – 15 то 25 фоиз вазнро талаф 

медиҳад.  

 Тибқи маълумоти оморӣ саршумори чорвои калони шохдор 53 %, асп 49 % ва 

ва гусфанду буз 50 % нисбат ба соли 1991 зиёд гардида, тамоюли зиёдшавии 

саршумор ба назар мерасад. 

 Ҳануз соли 2008 дар Қарори дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр 

шуда буд, ки “Дар аксарияти чарогоҳҳои ҷумҳурӣ иншооти обтаъминкунӣ 

корношоям гардидаанд. Бинобар мавҷуд набудани роҳҳо ва купрукҳои 

чорвогузар, манбаъҳои об ва мавзеъҳои дамгирӣ қариб 1 миллион гектар қисман 

истифода шуда, баъзе мавзеъҳо умуман аз истифода берун мондаанд. Дар натиҷаи 

боронҳои сел, жола, сухтор ва дигар омилҳои табиию антропогенӣ  майдонҳои 
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зиёди чарогоҳҳо ҳамасола ба таназзул ва фарсоишёбӣ (деградатсия) дучор 

мегарданд” [5,№481]. 

Агар дар миқёси ҷумҳурӣ 3833,5 ҳаз. га чарогоҳҳо мавҷуд бошанд, пас ба як 

сар гӯсфанд 0,67 га замини чарогоҳ рост меояд. Дар мамлакат вобастагии 

минтақабандии гӯсфандон ва мавҷудияти чарогоҳҳо мувофиқ нест. Масалан, дар 

ВМКБ 19,1% чарогоҳҳо ҷойгир буда, шумораи гӯсфандон танҳо 5,7 % - ро ташкил 

медиҳад, ки ба 1 сар чорво 2,27 га чарогоҳ рост меояд. Дар вилояти Суғд 27,7 % 

гӯсфандон минтақабандӣ шудаанд, ҳол он ки дар ин минтақа 20,5 % чарогоҳҳо 

рост меояд. Ба як сар чорво 0,50 га замини чарогоҳ рост меояд, ки нисбати ҳисоби 

миёнаи ҷумҳурӣ 0,17 га кам аст. 

Дар вилояти Хатлон 41,0% саршумори гӯсфандон ҷойгир буда, ба ин вилоят 

32,0 % чарогоҳҳо тааллуқ доранд, ки ба як сар чорво 0,53 га рост меояд, ки нисбат 

ба нишондиҳандаҳои миёнаи ҷумҳурӣ 0,14 га кам аст. Дар ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳурӣ 25,6 % сашумори чорво минтақабандӣ шуда, ба онҳо 28,4 % заминҳои 

чарогоҳ вобаста шудаанд, ки ба як сар чорво 0,74 га рост меояд, ки нисбати 

ҳисоби миёнаи кишвар 0,07 га зиёд мебошад (ҷадвали 2.1.3) 

Аз 3833,5 ҳаз. га майдони умумии чарогоҳҳо, 783,3 га, ё 20,4 % чарогоҳҳои 

зимистона, 2060,5 ҳаз. га, ё 53,7 % чарогоҳҳои тобистона, 711,6 ҳаз. га, ё 18,6 % 

тобистонаю зимистона ва 278,1 ҳаз. га, ё 7,3 % тамоми сол ба ҳисоб меравад. Аз 

майдони умумии дар ҷумҳурӣ мавҷудбуда 85,6 % чарогоҳҳои зимистона ба 

вилояти Хатлон, 8,9 % ба вилояти Суғд, 4,6 % ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва 

танҳо 0,9 % ба минтақаи ВМКБ рост меояд. Баръакс 34,1 % - и чарогоҳҳои 

тобистона ба ВМКБ, 20,9 % ба вилояти Суғд, 10,7 % ба вилояти Хатлон ва 34,4 % 

ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рост меояд. Чарогоҳҳои баҳорию тирамоҳӣ асосан дар 

вилояти Суғд (39,1 %), вилояти Хатлон (29,5 %), ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ (31,6 

%) ва танҳо 0,2 % ба ВМКБ рост меояд. 

Дар ҷумҳурӣ танҳо 278,1 ҳаз га, ё 7,3 % метавонад дар давоми сол пурра 

истифода шавад, ки асосан дар вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

мавқеъ гирифтаанд. Аз ин миқдор 1410 га замини чарогоҳ бо об таъминанду 

халос. 
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Яке аз масъалаи муҳими ташкили истеҳсолот дар соҳаи гӯсфандпарварӣ 

минтақабандии он вобаста ба мавзеъҳои табиии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. 

Таҳлилҳои мавҷудияти кӯҳҳо вобаста ба минтақаҳо аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки аз 

майдони умумии ба минтақаҳои ҷумҳурӣ ҳиссаи кӯҳҳо дар майдони умумӣ 

гуногунад. 

Агар дар ҷумҳурӣ майдонҳои кӯҳсор 8179,1 ҳаз га-ро ташкил дода бошанд, 

пас ин нишондиҳанда дар ВМКБ 5419, 0 ҳаз га, ё 86,9 %-и майдонҳои умумӣ, 

вилояти Суғд мутаносибан - 1072,7 ҳаз. га, ё 42,6 %, вилояти Хатлон – 337,6 ҳаз. 

га, ё 13,7 %, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ - 1349,8 ҳаз. га, ё 47,2 % - майдони умумиро 

ташкил медиҳад. Бо назардошти ҳиссаи кӯҳҳо аз майдони умумӣ мо 

минтақабандии ноҳияҳоро ба минтақаҳои кӯҳӣ, наздикӯҳи ва даштӣ тақсим 

намудем (ҷадвали 2.1.3) 

Рақамҳои ҷадвали 2.1.3. нишон медиҳанд, ки 57,9 % сарҳади Тоҷикистон 

зери кӯҳҳо қарор доранд, ки онҳо ба қишоварзӣ мутобиқ нестанд ва чарондани 

чорво низ хеле душвор аст. Дар ВМКБ 86,2 % заминҳои тобеи вилоят кӯҳсоранд, 

яъне 66,2 % заминҳои кӯҳсори мамлакат ба ин минтақа тааллуқ доранд. Дар 

вилояти Суғд бошад 42,6 % заминҳои тобеи вилоят кӯҳсор буда, 13,1 % кӯҳсори 

кишвар ба ин минтақа рост меояд. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 16,6 % кӯҳҳои 

Тоҷикистон ҷойгир буда, барои рушди гӯсфандпарварӣ начандон мувофиқ аст. Аз 

ҳама минтақаи нисбатан камтари кӯҳҳо вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад. Танҳо 

13,7 % замнҳои вилоят зери кӯҳҳо қарор дошта, дар ин минтақа 4,1 % - и кӯҳҳои 

Тоҷикистон ҷойгиранд. 

Аз ҷадвали мазкур ба хулоса омадан мумкин аст, ки ВМКБ – ро пурра ба 

минтақаҳои кӯҳӣ, як қисми ноҳияҳои вилояти Суғд - ноҳияҳои Айнӣ, Мастчоҳи 

Кӯҳӣ, Панҷакент ва Шаҳристонро ба минтақаҳои кӯҳӣ, ноҳияҳои  Б.Ғафуров, 

Деваштич, Исфара, Конибодом ва Мастчоҳро ба минтақаҳои наздикӯҳӣ, ноҳияҳои 

Спитамен, Истаравшан, Ҷаббор Расуловро ба минтақаҳои даштӣ мутобиқ намоем. 

  



63 
 

Ҷадвали 2.1.3. - Ноҳиябандии ҳудудҳои ҷумҳурӣ вобаста ба мавқеи ҷойгирифтаашон 

Минтақаҳо ва ноҳияҳо 
Майдони 

умумӣ, ҳаз. 
га 

Кӯҳҳо, 
ҳаз. га 

Ҳиссаи кӯҳ, % 
Нисбати 
майдони 
умумии 
ноҳия 

Минтақабандии 
табиӣ 

ВМКБ 6289,8 5419,0 86,2 Кӯҳӣ 
Ванҷ 443,0 376,0 84,9 Кӯҳӣ 
Дарвоз 282,5 192,1 68,0 Кӯҳӣ 
Ишкошим 365,6 346,7 95,0 Кӯҳӣ 
Мурғоб 3726,7 3199,1 85,8 Кӯҳӣ 
Рӯшон 587,1 556,6 94,8 Кӯҳӣ 
Роштқалъа 426,3 352,9 82,8 Кӯҳӣ 
Хоруғ 2,3 1,3 56,5 Кӯҳӣ 
Шуғнон 456,5 394,5 86,4 Кӯҳӣ 
Суғд 2518,7 1072,7 42,6 - 
Айнӣ 515,8 342,4 66,4 Кӯҳӣ 
Ашт 279,0 75,7 27,1 Наздикӯҳӣ 
Б.Ғафуров 265,4 94,4 35,6 Наздикӯҳӣ 
Деваштич 158,9 17,5 11,0 Наздикӯҳӣ 
Зафаробод 44,1 2,1 4,8 Даштӣ 
Истаравшан 68,7 2,4 3,5 Даштӣ 
Исфара 83,6 52,7 63,0 Кӯҳӣ 
Конибодом 82,9 21,1 25,5 Наздикӯҳӣ 
Мастчоҳи Кӯҳӣ 368,3 264,5 71,8 Кӯҳӣ 
Мастчоҳ 102,9 21,5 20,9 Наздикӯҳӣ 
Панҷакент 367,1 162,9 44,4 Наздикӯҳӣ 
Спитамен 35,6 2,4 6,7 Даштӣ 
Ҷ.Расулов 32,2 1,6 5,0 Даштӣ 
Шаҳристон 114,3 11,5 10,1 Наздикӯҳӣ 
Вилояти Хатлон 2468,2 337,6 13,7 - 
Минтақаи Кӯлоб 1202,5 194,3 16,2 Даштӣ 
Балҷувон 132,7 23,5 17,7 Наздикӯҳӣ 
Восеъ 76,6 6,6 8,6 Даштӣ 
Данғара 200,8 4,5 2,2 Даштӣ 
Кӯлоб 27,6 5,8 21,0 Наздикӯҳӣ 
Мӯъминобод 92,1 14,5 15,7 Наздикӯҳӣ 
Темурмалик 101,4 13,7 13,5 Наздикӯҳӣ 
Фархор 118,3 10,1 8,5 Даштӣ 
Ҳамадонӣ 51,0 4,2 8,2 Даштӣ 
Ховалинг 173,8 45,9 26,4 Наздикӯҳӣ 
Ш.Шоҳин 228,4 65,4 28,6 Наздикӯҳӣ 
Минтақаи Бохтар 1265,7 143,3 11,3 - 
А.Ҷомӣ 58,8 3,3 5,6 Даштӣ 
Кӯшониён 55,6 1,8 3,2 Даштӣ 
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                                                                                                    Идомаи ҷадвали 2.1.3. 

Вахш 96,3 2,8 2,9 Даштӣ 
Дӯстӣ 123,6 26,7 21,6 Наздикӯҳӣ 
Ёвон 92,7 5,5 5,9 Даштӣ 
Қубодиён 184,8 44,4 24,0 Наздикӯҳӣ 
Бохтар 2,5 0,01 0,4 Даштӣ 
Норак 39,8 15,9 39,9 Наздикӯҳӣ 
Н.Хусрав 81,1 4,4 5,4 Даштӣ 
Панҷ 88,1 2,8 3,2 Даштӣ 
Левакант 13,1 0,9 6,9 Даштӣ 
Хуросон 89,6 6,7 7,5 Даштӣ 
Ҷ.Балхӣ 90,5 4,2 4,6 Даштӣ 
Ҷайҳун 96,7 9,7 10,0 Даштӣ 
Шаҳритӯс 152,5 14,1 9,2 Даштӣ 
Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 2861,1 1349,8 47,2  
Душанбе 12,7 1,0 7,8 Даштӣ 
Ваҳдат 367,4 172,9 47,0 Наздикӯҳӣ 
Варзоб 163,1 68,3 41,9 Наздикӯҳӣ 
Лахш 458,0 297,7 65,0 Кӯҳӣ 
Нуробод 92,8 16,4 17,7 Наздикӯҳӣ 
Рудакӣ 181,2 17,4 9,6 Даштӣ 
Рашт 461,3 258,2 56,0 Кӯҳӣ 
Роғун 50,7 4,3 8,5 Даштӣ 
Сангвор 597,4 395,1 66,1 Кӯҳӣ 
Турсунзода 117,5 27,4 23,3 Наздикӯҳӣ 
Тоҷикобод 73,4 26,0 35,4 Наздикӯҳӣ 
Файзобод 87,4 11,4 13,0 Наздикӯҳӣ 
Ҳисор 97,5 22,8 23,4 Наздикӯҳӣ 
Шаҳринав 100,7 31,0 30,8 Наздикӯҳӣ 
Дар ҷумҳурӣ 14137,9 8179,1 57,9 - 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф дар асоси: [30,с.13]. 
 
Минтақаҳои кӯҳӣ дар қаламрави Тоҷикистон 8 ноҳияи ВМКБ, 3 ноҳияи 

вилояти Суғд ва 3 ноҳияи тобеи ҷумҳуриро дар бар мегирад, ки аз ҷиҳати майдон 

8774,2 ҳаз. га-ро дар бар мегирад, вале дорои саршумори начандон баланди 

гӯсфандон мебошанд. Дар минтақаҳои кӯҳӣ 23,2 % шумораи гӯсфандон рост 

меояд (ҷадвали 2.1.4)  

Дар ин минтақа асосан гӯсфандони зоти ҳисорӣ парвариш меёбанд. Зиёда аз 

345,3 ҳаз. сар чорво дар минтақаи ВМКБ ҷойгир аст. 

Бояд дар назар дошт, ки самаранокии истеҳсоли маҳсулоти гӯсфандпарварӣ 

дар ноҳияҳои кӯҳӣ ба қадри кофӣ баланд нест. 
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Ҳамин тариқ, дар тақсимоти саршумори гӯсфандон аз рӯи минтақаҳо 

тағйиротҳои куллӣ ба амал омаданд. Саршумори чорво дар минтақаҳои даштӣ, 

наздикӯҳӣ ва кӯҳӣ афзоиш ёфта истодааст. 
Ҷадвали 2.1.4 - Минтақабандии ноҳияҳо ба ноҳияҳои кӯҳӣ ба ҳолати 1 январи соли 2019 

Минтақа 
Майдони 
умумӣ, 
ҳаз. га 

Кӯҳҳо, 
ҳаз. га 

Ҳиссаи кӯҳ, 
нисбати 
майдони 
умумии 

ноҳия, % 

Майдони чарогоҳ, 
ҳаз. га Саршумори 

гӯсфандон, 
ҳаз. сар ҳамагӣ Аз он 

обӣ 
ВМКБ 6289,8 5419,0 86,2 734,0 2,6 345,3 
Ванҷ 443,0 376,0 84,9 12,1 0 37,3 
Дарвоз 282,5 192,1 68,0 62,6 0 32,1 
Ишкошим 365,6 346,7 94,8 11,9 0,004 45,7 
Мурғоб 3726,7 3199,1 85,8 511,1 2,0 81,8 
Рушон 587,1 556,6 94,8 21,6 0 42,6 
Роштқалъа 426,3 352,9 82,8 66,5 0,5 50,7 
Хоруғ 2,3 1,3 56,5 - - 2,6 
Шуғнон 456,5 394,5 86,4 48,2 0,007 52,5 
Суғд 967,7 659,6 68,2 225,7 0,7 295,6 
Айнӣ 515,8 342,4 66,4 141,5 0 129,6 
Исфара 83,6 52,7 63,0 4,9 0 43,5 
Мастчоҳи Кӯҳӣ 368,3 264,5 71,8 79,3 0 122,5 
Ноҳияҳои тобеи 
ҷумҳурӣ 1516,7 951,0 62,7 460,8 0,3 368,5 

Лахш 458,0 297,7 65,0 129,0 0 134,4 
Рашт 461,3 258,2 56,0 161,0 0,3 166,9 
Сангвор 597,4 395,1 66,1 170,8 0 67,2 
Дар ҷумҳурӣ 8774,2 7029,6 80,1 1420,5 3,6 1009,4 

Сарчашма:таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти: [30,с.13; 35,с.239-241]. 
 

Минтақаҳои доманакӯҳҳои Тоҷикистон, хусусан 7 ноҳияи вилоятҳои Суғд, 

9 ноҳияи вилояти Хатлон ва 8 ноҳияҳои тобеи ҷумҳуриро фаро мегиранд. 

Масоҳати онҳо 3574,3 ҳазор гектар замини умумии ҷумҳурӣ мебошад. Дар ин 

минтақа 2471,4 ҳаз. сар, ё 44,0 % - и саршумори гӯсфанду буз ҷамъ оварда 

шудааст. 

Дар минтақаҳои доманакӯҳ назар ба дигар минтақаҳои парвариши 

гӯсфандон бештар – 2471,4 ҳаз. сар ё 43,5 % саршумор мавқеъ гирифтаанд 

(ҷадвали 2.1.5) 
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Ҷадвали 2.1.5 - Минтақабандии гӯсфандон дар ноҳияҳои наздикӯҳӣ ба ҳолати 1 январи соли 
2019 

Минтақа 
Майдони 
умумӣ, 
ҳаз. га 

Кӯҳҳо, 
ҳаз. га 

Ҳиссаи кӯҳ, 
нисбати 
майдони 
умумӣ, % 

Майдони чарогоҳ, 
ҳаз. га Саршумор, 

ҳаз. сар 
ҳамагӣ аз он 

обӣ 

Суғд 1370,5 404,6 29,5 519,4 0,704 925,8 
Ашт 279,0 75,7 27,1 133,9 0,3 150,6 
Б.Ғафуров 265,4 94,4 35,6 80,3 0.004 205,0 
Деваштич 158,9 17,5 11,0 77,9 0 134,2 
Конибодом 82,9 21,1 25,5 6,0 0 41,0 
Мастчоҳ 102,9 21,5 20,9 35,6 0 139,6 
Панҷакент 367,1 162,9 44,4 132,2 0,4 193,7 
Шаҳристон 114,3 11,5 10,1 53,5 0 61,7 
Вилояти Хатлон 1104,0 255,8 23,2 497,9 0,009 645,0 
Балҷувон 132,7 23,5 17,7 80,6 0 47,8 
Кӯлоб 27,6 5,8 21,0 5,9 0 48,7 
Мӯъминобод 92,1 14,5 15,7 35,4 0 125,7 
Темурмалик 101,4 13,7 13,5 64,8 0,004 101,8 
Ховалинг 173,8 45,9 26,4 68,1 0 35,6 
Ш.Шоҳин 228,4 65,4 28,6 97,8 0 75,4 
Дӯстӣ 123,6 26,7 21,6 44,9 0 67,0 
Қӯбодиён 184,8 44,4 24,0 89,2 0.005 113,5 
Норак 39,8 15,9 39,9 11,2 0 29,5 
НТҶ 1099,8 376,2 34,2 482,8 0 900,6 
Ваҳдат 367,4 172,9 47,0 123,7 0 156,9 
Варзоб 163,1 68,3 41,9 75,8 0 117,5 
Нуробод 92,8 16,4 17,7 63,3 0 99,2 
Турсунзода 117,5 27,4 23,3 49,2 0 184,7 
Тоҷикобод 73,4 26,0 35,4 35,8 0 67,1 
Файзобод 87,4 11,4 13,0 49,7 0 103,8 
Ҳисор 97,5 22,8 23,4 37,8 0 123,4 
Шаҳринав 100,7 31,0 30,8 47,5 0 48,0 
Дар ҷумҳурӣ 3574,3 1036,6 29,0 1500,1 0,713 2471,4 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси: [30,с.13; 25,с. 239-241]. 
 
Минтақабандии ноҳияҳо ба мавзеъҳои даштӣ ба ҳолати 1 январи соли 2019 

дар ҷадвали 2.1.6. оварда шудааст. 

Ҳудуди минтақаи даштӣ 4 ноҳияи вилояти Суғд, 16 ноҳияи вилояти Хатлон 

ва 2 ноҳияи тобеи ҷумҳуриро дар бар мегирад, ки дар онҳо 2169,8 ҳаз. сар 

гӯсфандон минтақабандӣ шудаанд. Ҷойгиркунии гӯсфандон дар минтақаҳои 

даштӣ 36,8% – и саршуморро ташкил медиҳад. 
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Ҷадвали 2.1.6. - Минтақабандии ноҳияҳо ба мавзеҳои даштӣ ба ҳолати 1 январи соли 2019 

Минтақа 
ва ноҳияҳо 

Майдони 
умумӣ, 
ҳаз. га 

Кӯҳҳо, 
ҳаз. га 

Ҳиссаи кӯҳ, 
нисбати 
майдони 
умумӣ, % 

Майдони чарогоҳ, 
ҳаз. га Саршумори 

гӯсфандон, 
ҳаз. сар ҳамагӣ аз он 

обӣ 
Суғд 180,6 8,5 4,7 38,5 0 293,5 
Зафаробод 44,1 2,1 4,8 0,7 0 66,3 
Истаравшан 68,7 2,4 3,5 20,8 0 103,3 
Спитамен 35,6 2,4 6,7 10,8 0 59,9 
Ҷ.Расулов 32,2 1,6 5,0 6,2 0 64,0 
Вилояти Хатлон 1364,2 81,6 6,0 728,3 0,006 1688,2 
Восеъ 76,6 6,6 8,6 30,4 0 97,5 
Данғара 200,8 4,5 2,2 109,1 0 406,5 
Фархор 118,3 10,1 8,5 63,2 0 117,3 
Ҳамадонӣ 51,0 4,2 8,2 18,9 0 65,0 
А.Ҷомӣ 58,8 3,3 5,6 23,0 0,003 68,6 
Кӯшониён 55,6 1,8 3,2 19,2 0 78,5 
Вахш 96,3 2,8 2,9 60,0 0 164,6 
Ёвон 92,7 5,5 5,9 43,9 0 183,3 
Бохтар 2,5 0,01 0,4 - - 5,9 
Н.Хусрав 81,1 4,4 5,4 55,4 0 40,3 
Панҷ 88,1 2,8 3,2 46,0 0 92,9 
Левакант 13,1 0,9 6,9 5,6 0 29,0 
Хуросон 89,6 6,7 7,5 55,2 0.003 85,3 
Ҷ.Балхӣ 90,5 4,2 4,6 49,4 0 112,3 
Ҷайҳун 96,7 9,7 10,0 41,5 0 56,2 
Шаҳритӯс 152,5 14,1 9,2 107,5 0 85,0 
Ноҳияҳои тобеи 
ҷумҳурӣ 231,9 21,7 9,3 144,7 0 188,1 

Рудакӣ 181,2 17,4 9,6 107,1 0 114,9 
Роғун 50,7 4,3 8,5 37,6 0 73,2 
Дар ҷумҳурӣ 1776,7 112,8 6,3 911,5 0,006 2169,8 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти: [30,с.13; 25,с. 239-241]. 
 
Ин минтақа дорои майдонҳои калони чарогоҳ мебошад. Қисми зиёди 

захираҳои истифодашудаи чарогоҳҳо ҳолати бади истифодабарӣ доранд ва дар 

онҳо растаниҳои дуюмдараҷа ва партов зиёд шудаанд. Ҳамзамон, майдони асосии 

чарогоҳҳо дар ин минтақа дар ноҳияҳои вилояти Хатлон мутамарказ шудаанд. 

Аз ин рӯ, минтақаҳои асосии чарогоҳии минтақаҳои даштӣ ба қадри кофӣ 

самаранок истифода намешаванд, ки ин на танҳо аз сабаби ҳолати техникии 

чарогоҳҳо, балки аз сабаби мушкилоти ташкилӣ (фурӯш, нақлиёт, нигоҳдорӣ ва 

ғ.) низ ба амал омадааст. Бо вуҷуди ин, истеҳсоли маҳсулот дар минтақаҳои 

даштӣ хеле самаранок аст. Ин махсусан ба истеҳсоли гӯшт ва пашм дахл дорад. 
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Дигар раванди таъминкунандаи рушди гӯсфандпарварӣ ҳалли масъалаҳои 

ташкили истеҳсолот вобаста ба шаклҳои хоҷагидорӣ ба ҳисоб меравад. Зеро 

ташкили шаклҳои мухталифи хоҷагидорӣ рақобати солимро ба миён оварда, яке 

аз омилҳои асосии рушд мегардад. Афзоиши саршумори чорво вобаста ба 

шаклҳои хоҷагидорӣ низ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар натиҷаи гузаронидани 

ислоҳоти сохторӣ, ҳиссаи гӯсфандпарварӣ вобаста ба шаклҳои хоҷагидорӣ тағйир 

ёфтааст. Агар дар солҳои то ислоҳот ҳиссаи хоҷагиҳои ҷамъиятӣ  46,7 % – ро 

ташкил карда бошад, пас аз ислоҳот ҳиссаи саршумори чорво дар хоҷагиҳои 

ҷамъиятӣ ба 4,1 % расидааст (ҷадв. 2.1.7). 
Ҷадвали 2.1.7. - Саршумори гӯсфанд ва буз дар сохторҳои гуногуни хоҷагидории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соли 2020 

Минтақаҳо 
Саршумор 

Аз ҷумла 
Корхонаҳои 
кишоварзӣ 

Хоҷагиҳои 
деҳқонӣ Хоҷагиҳои аҳолӣ 

ҳаз. сар % ҳаз. сар % ҳаз. сар % ҳаз. сар % 

Ҷумҳурӣ 5797,5 100,0 237,2 100,0 841,8 100,0 4718,4 100,0 
ВМКБ 334,7 5,8 0,9 0,4 15,0 1,8 318,8 6,8 
Суғд 1576,0 27,2 51,7 21,8 180,1 21,4 1344,2 28,5 
Хатлон 2400,2 41,4 123,2 51,9 433,5 51,5 1843,6 39,1 
НТҶ 1486,6 25,6 61,4 25,9 213,2 25,3 1211,9 25,6 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси:  [ 25,с. 239-241]. 
 
Чуноне, ки аз рақамҳои ҷадвали 2.1.7. бармеояд, дар ҷумҳурӣ  аз 5797,5ҳаз. 

сар бузу гӯсфанд 237,2 ҳаз. сар, ё 4,1 % - и саршумор ба хоҷагиҳои ҷамъиятӣ, 

841,8 ҳаз. сар 14,5 % ба хоҷагиҳои деҳқонӣ ва 4718,4 ҳаз. сар ё 81,4 % ба 

хоҷагиҳои аҳолӣ рост меояд. Аз ҷумла, ба ВМКБ 5,8 % - и саршумори гӯсфанди 

ҷумҳурӣ рост меояд, ки 95,2 % - аш ба хоҷагиҳои аҳолӣ рост меояд. Ба хоҷагиҳои 

вилояти Суғд 27,2 % - и саршумори гӯсфандон, ба вилояти Хатлон 41,4 % ва ба 

ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 25,6 % - и саршумори гӯсфандон рост меояд.  Агар дар 

маҷмӯъ ба корхонаҳои кишоварзӣ 4,1 % - и гӯсфандон ё 237,3 ҳаз. сар рост ояд, аз 

ин миқдор 21,8 % ба хоҷагиҳои вилояти Суғд, 51,9 % ба хоҷагиҳои вилояти 

Хатлон ва 25,9 % ба хоҷагиҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рост меояд. Ҳиссаи 

хоҷагиҳои деҳқонӣ дар кишвар на чандон калон аст, зеро ба онҳо 14,5 % - и 

саршумор рост меояд. Ҳиссаи асосӣ ба хоҷагиҳои аҳолӣ рост меояд, ки ба он 
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81,4% - и гӯсфандони ҷумҳурӣ тааллуқ доранд. Аз ҳиссаи умумии саршумори 

гӯсфанду буз, ки дар вилояти Хатлон парвариш меёбанд, дар корхонаҳои 

кишоварзӣ минтақаи Кӯлоб 31,6 % ва дар минтақаи Бохтар 68,4 % - ро ташкил 

медиҳад. Дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва хоҷагиҳои аҳолии минтақаи Кӯлоб 

мутаносибан 62,7 % ва 47,6 %. Дар минтақаи Бохтар дар бахши хоҷагиҳои 

деҳқонӣ ва аҳолӣ 37,3 % ва 52,4 % - ро ташкил медиҳад. 

Бинобар он, ки чорвои хоҷагиҳои аҳолӣ асосан зотҳои таҳҷоиянд ва 

самаранокии баланд надоранд, наметавон гуфт, ки дар ояндаи наздик истеҳсоли 

гӯшти гӯсфанд талаботи аҳолиро пурра таъмин карда метавонад. Бо ин сабаб 

нархи гӯшти гӯсфанд дар кишвар тамоюли доимоафзоянда дорад. 

Ҳамин тавр, таҳлили ҳолати кунунии минтақабандии гӯсфандпарварӣ дар 

ҷумҳурӣ нишон дод, ки: 

1. Шумораи гӯсфандон ва нишондиҳандаҳои асосии истеҳсолӣ дар маҷмуъ 

тамоюли афзоиш доранд. Таҳлилҳо нишон доданд, ки 41,4 % - и саршумори 

гӯсфандон, 60,3 % истеҳсоли гӯшти гӯсфанд ва 68,2 % - и истеҳсоли пашм ба 

хоҷагиҳои кишоварзии вилояти Хатлон; 27,2 % -и саршумор, 21,5 % -и истеҳсоли 

гӯшт, 19,3 % - истеҳсоли пашм ба вилояти Суғд; 25,6 % - и саршумор, 14,7 % - 

гӯшт ва 10,2 % - и пашм ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рост меояд. Ба хоҷагиҳои 

гӯсфандпарварии ВМКБ танҳо 5,8 % - и саршумор, 3,5 % - гӯшт ва 2,3 % - пашми 

дар ҷумҳурӣ истеҳсолшаванда рост меояд. 

2. Хусусияти фарқкунандаи рушди гӯсфандпарварӣ дар Тоҷикистон дар он 

зоҳир мегардад, ки мавқеи асосиро хоҷагиҳои хурди ёрирасони аҳолӣ, ки ҳатто 

барои такрористеҳсоли оддӣ замина надоранд, нигоҳ дошта мешавад.  81,4 % 

чорвои хурд дар хоҷагиҳои аҳолӣ, 4,1 % дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ, 14,5 %  дар 

хоҷагиҳои деҳқонӣ парвариш карда мешаванд. 

3. Дар мамлакат вобастагии минтақабандии гӯсфандон ва мавҷудияти 

чарогоҳҳо мувофиқ нест. Масалан, дар ВМКБ ба 1 сар чорво 2,27 га чарогоҳ, дар 

вилояти Суғд - 0,50 га,  дар вилояти Хатлон - 0,53 га, дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

- 0,74 га рост меояд. 
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4. Бо истифода аз таҷрибаи Ҷумҳурии Қазоқистон вобаста ба мавқеи 

ҷойгирифтаашон ноҳияҳо ба ноҳияҳои кӯҳӣ, наздикӯҳӣ ва даштӣ тақсим карда 

шуда, тибқи он ВМКБ – ро пурра ба минтақаҳои кӯҳӣ, як қисми ноҳияҳои вилояти 

Суғд (ноҳияҳои Айнӣ, Мастчоҳи Кӯҳӣ, Панҷакент ва Шаҳристон) - ро ба 

минтақаҳои кӯҳӣ, ноҳияҳои Б.Ғафуров, Деваштич, Исфара, Конибодом, 

Мастчоҳро ба минтақаҳои наздикӯҳӣ, ноҳияҳои Спитамен, Истаравшан,  Ҷаббор 

Расуловро ба минтақаҳои даштӣ мутобиқ карда шудаанд. 

Дар вилояти Хатлон 9 ноҳия ба минтақаи наздикӯҳӣ, 16 ноҳия ба минтақаи 

даштӣ ворид карда шуд. 3 ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ ба минтақаи кӯҳӣ, 8 ноҳия ба 

минтақаи наздикӯҳӣ ва 2 ноҳия ба минтақаи даштӣ ворид карда шуданд. 

5. Дигар раванди ташкили истеҳсолот вобаста ба шаклҳои хоҷагидорӣ ба 

ҳисоб меравад. Афзоиши саршумори чорво вобаста ба шаклҳои хоҷагидорӣ низ аз 

он гувоҳӣ медиҳад, ки дар натиҷаи гузаронидани ислоҳоти сохторӣ, ҳиссаи 

гӯсфандпарварӣ вобаста ба шаклҳои хоҷагидорӣ тағйир ёфтааст. Агар дар солҳои 

то ислоҳот ҳиссаи хоҷагиҳои ҷамъиятӣ  46,7 % - ро ташкил карда бошад, пас аз 

ислоҳот ҳиссаи саршумори чорво дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ба 4,1% расидааст. 

Баланд будани ҳиссаи хоҷагиҳои аҳолӣ дар сохтори рама аз он гувоҳӣ медиҳад, ки 

ҳиссаи чорвои маҳсулдеҳ паст буда, дар оянда зарурати ташкили комплексҳои 

калони молӣ ба миён омадааст. 

2.2. Самаранокии ташкили истеҳсолоти гӯсфандпарварӣ дар ҷумҳурӣ 

Гӯсфандпарварӣ соҳаи муҳимми чорводорӣ ба ҳисоб рафта, рушди он ба 

таъмини бехатарии озуқаворӣ таъсири бевосита дорад, зеро дар ин соҳа як қисми 

муайяни истеҳсоли гӯшт рост меояд. Ба замми ин соҳа таъминкунандаи асосии 

талаботи саноат бо пашм ва пӯст мебошад, ки дар шароити кунунӣ дар 

саноатикунонии босуръат метавонад яке аз соҳаҳои содиротӣ гардад. Гӯсфандон 

аз ҳамаи намудҳои хӯроки чорво, алахусус чарогоҳ, хуб истифода мебаранд. 

Пашми гӯсфандон рутубатро хуб дармеёбанд ва нигоҳ медоранд, шуоъҳои 

ултрабунафшро мегузаронанд, барои ранг кардан мутобиқанд ва барои дӯхтани 

либосҳои пашмин истифода мешаванд. 
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Яке аз минтақаҳои барои рушди гӯсфандпарварӣ мувофиқ, ноҳияҳои 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ҳисоб мераванд. Дар ВМКБ дар соли 

2020 саршумори гӯсфанду буз ба 323,7 ҳаз. сар расонида шудаанд. Вилоят дорои 

19,1 % чарогоҳҳо буда, шумораи гӯсфандон танҳо 5,7 %-ро ташкил медиҳад, ки ба 

1 сар чорво 2,27 га чарогоҳ рост меояд. 

Нишондиҳандаҳои асосии самаранокии иқтисодии истифодаи чарогоҳҳо дар 

ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он дар соли 2020 дар ҷадвали 2.2.1 овада шудааст. 

Рақамҳои ҷадвал аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки дар минтақаҳои алоҳидаи 

кишвар захираҳои мавҷудаи чарогоҳҳо самаранок истифода бурда намешаванд. 

Агар дар мамлакат саршумори гӯсфандон ба 1 га чарогоҳ ба ҳисоби миёна 1,167 

сар гӯсфанду буз рост ояд, пас ин нишондиҳанда дар вилоятҳои Хатлон ва Суғд 

мутаносибан 167,7 ва 10,9 % зиёд аст. Ин нишондиҳанда дар ВМКБ ва НТҶ ба 

андозаи 40,2 ва 76,2 % -и ҳаҷми миёнаи ҷумҳурӣ баробар аст. 

Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ нишондиҳандаҳои ноҳияҳои Ваҳдат, Варзоб, 

Нуробод, Роғун, Турсунзода, Тоҷикобод, Файзобод, Ҳисор аз сатҳи миёнаи 

ҷумҳурӣ зиёд буда, нишондиҳандаҳои ноҳияҳои Лахш, Рашт, Рӯдакӣ, Сангвор 

паст мебошад. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ҳанӯз имкониятҳои афзун намудани 

саршумори чорво дар мамлакат вуҷуд дорад. Самаранокии истифодабарии 

чарогоҳҳо дар хоҷагиҳои ВМКБ нисбатан паст мебошад. Дар вилоят дар 1 га 

замини чарогоҳ 2,9 кг гӯшт ва 0,25 кг пашм истеҳсол шудааст, ки нисбат ба 

нишондиҳандаҳои миёнаи ҷумҳурӣ мутаносибан 33,3 ва 15,4 % - ро ташкил 

медиҳад. Нисбат ба нишондиҳандаҳои вилояти Хатлон истеҳсоли гӯшт аз 1 га 

қариб 7 маротиба ва пашм зиёда аз 18 маротиба кам аст. Дар хоҷагиҳои вилояти 

Суғд истеҳсоли гӯшт ва пашм нисбат ба нишондиҳандаҳои ҷумҳурӣ мутаносибан 

7,1 ва 27,0 % паст буда, нисбат ба вилояти Хатлон мутаносибан 2.5 ва 3,8 

маротиба кам мебошад. Хоҷагиҳои кишоварзии вилояти Хатлон ҳоло 

тақрибан 57,2 % гӯшти гӯсфанд, 68,6 % - и пашмро истеҳсол менамоянд. 

Нишондиҳандаҳои истеҳсоли гӯшт ва пашм аз 1 га чарогоҳ дар ҷумҳурӣ аз ҳама 

нишондиҳандаи баланд буда, мутаносибан 20,2 ва 4.35 кг - ро ташкил медиҳад, ки 

нисбат ба ҳаҷми миёнаи ҷумҳурӣ 2,3 ва 2,8 баробар зиёд аст. 
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Ҷадвали 2.2.1 - Нишондиҳандаҳои асосии самаранокии иқтисодии истифодаи чарогоҳҳо дар 
ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он дар соли 2020 

 
 

 

Сарчашма: ҳисобҳои муаллиф аз рӯи: [30,с.13-118; 25,с.239- 241]. 
 

Ин ҳолат доир ба ташкили самаранок истифодабарии чарогоҳҳо гувоҳӣ 

медиҳад. 

Бо назардошти ин дар минтақа соҳаи чорводорӣ дар ҳолати рушд қарор 

дорад, ки нишондиҳандаҳои ҷадвали 2.2.2. гувоҳӣ медиҳанд. 
Ҷадвали 2.2.2 - Афзоиши саршумори гӯсфандон дар вилояти Хатлон вобаста ба минтақаҳо ба 
ҳолати 1 январи соли 2020, ҳаз. сар 

Минтақаҳо Солҳо 
1991 2000 2010 2015 2020 % 

Хатлон 1152,2 844,2 1827,4 2095,2 2400,2 208,3 
Аҳолӣ 1879,4 2145,2 2618,3 2971.5 3425,5 182,3 
Ба 1 нафар аҳолӣ 0,61 0,39 0,70 0,71 0,70 114,8 
Аз он: минтақаи Кӯлоб 514,8 425,9 934,9 1068,7 1184,9 230,2 
Ба 1 нафар аҳолӣ 0,68 0,48 0,89 0,88 1,22 179,4 
Аз он: минтақаи Бохтар 637,4 418,3 892,5 1026,5 1215,3 190,7 
Ба 1 нафар аҳолӣ 0,54 0,32 0,54 0,56 0,62 114,8 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти: [31,с100.]. 
 

Минтақа ва 
ноҳияҳо 

Майдони 
чарогоҳ, 
ҳаз. га 

Саршумори 
гӯсфандон, 

ҳаз. сар 

Саршумори 
чорво ба як 
га чарогоҳ, 

сар 

Истеҳсоли гӯшти 
гӯсфанд, 

тонна 

Истеҳсоли пашм, 
тонна 

Ҳамагӣ 
ба 1 га 

чарогоҳ, 
кг 

Ҳамагӣ 
ба 1 га 

чарогоҳ, 
кг 

ВМКБ 734,0 334,7 0,456 2142,9 2,9 181 0,25 
Суғд 1335,4 1576,0 1,180 10832,6 8,1 1550 1,16 
Хатлон 1226,2 2400,2 1,957 24767,6 20,2 5464 4,46 
НТҶ 1671,9 1486,6 0,889 5556,9 3,3 822 0,49 
Ваҳдат 123,7 156,9 1,268 490,3 4,0 74 0,60 
Варзоб 75,8 117,5 1,550 217,9 2,9 113 1,49 
Лахш 161,0 166,9 1,037 390,4 2,4 - - 
Нуробод 63,3 99,2 1,567 45,4 0,7 35 0,55 
Рудакӣ 107,1 114,9 1,073 1407,0 13,1 103 0,96 
Рашт 129,0 134,4 1,042 690,0 5,3 70 0,54 
Роғун 37,6 73,2 1,947 163,4 4,3 25 0,66 
Сангвор 170,8 67,2 0,393 336,0 2,0 45 0,26 
Турсунзода 49,2 184,7 3,754 109,8 2,2 85 1,73 
Тоҷикобод 35,8 67,1 1,874 36,0 1,0 112 3,13 
Файзобод 49,7 103,8 2,089 281,5 5,7 71 1,43 
Ҳисор 37,8 123,4 3,265 944,3 25,0 67 1,77 
Шаҳринав 47,5 48,0 1,011 444,9 9,4 23 0,48 
Дар 
ҷумҳурӣ 4967,5 5797,5 1,167 43300 8,7 8017 1,61 
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Аз рақамҳои овардашуда бармеояд, ки саршумори гӯсфанд дар вилояти 

Хатлон дар маҷмуъ ва дар минтақаҳои Кӯлоб ва Бохтар дар ҳолати афзоиш қарор 

дорад. Агар дар соли 1991 шумораи гӯсфандон дар вилоят ба 1152,2 ҳаз.сар 

баробар бошад, пас дар соли 2020 ин нишондиҳанда ба 2400,2 ҳаз. сар расидааст. 

Дар ин давра дар хоҷагиҳои кишоварзии минтақаи Кӯлоб афзоиши саршумори 

чорво ба 1184,9 ҳаз. сар расид, ки нисбат ба соли 1991 – 230,2 % афзудааст. Дар 

минтақаи Бохтар низ афзоиши саршумори гӯсфандон дида мешавад. Дар ин давра 

саршумори чорво 577,9 ҳаз. сар, ё 90,7 % афзоиш ёфтааст. 

Дар давраи таҳлил саршумори чорво ба як нафар аҳолӣ дар вилоят умуман 

аз 0,60 ба 0,70 сар расидааст. Ин нишондиҳанда дар минтақаи Кӯлоб ба 1,22 сар 

расидааст, ки нисбат ба соли 1991 – ум 0,54 сар ё 79,4 % зиёд аст. Дар минтақаи 

Бохтар ин нишондиҳанда нисбат ба миёнаи вилоят 0,08 сар ва нисбат ба минтақаи 

Кӯлоб 0,60 сар кам аст. 

Афзоиши саршумори чорво вобаста ба шаклҳои хоҷагидорӣ низ аз он 

гувоҳӣ медиҳад, ки дар натиҷаи гузаронидани ислоҳоти сохторӣ, ҳиссаи 

чорводорӣ вобаста ба шаклҳои хоҷагидорӣ тағйир ёфтааст. Агар дар солҳои то 

ислоҳот ҳиссаи хоҷагиҳои ҷамъиятӣ  46,7 % - ро ташкил карда бошад, пас аз 

ислоҳот ҳиссаи саршумори чорво дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ба 4,1 % расидааст 

(ҷадвали 2.2.3). 
Ҷадвали 2.2.3 - Саршумори гӯсфанд ва буз дар сохторҳои гуногуни хоҷагидории вилояти 

Хатлон дар соли 2020 

Минтақаҳо 
Саршумор 

Аз ҷумла 
Корхонаҳои 
кишоварзӣ 

Хоҷагиҳои 
деҳқонӣ Хоҷагиҳои аҳолӣ 

ҳаз. сар % ҳаз. сар % ҳаз. сар % ҳаз. сар % 

Хатлон 2400,2 100,0 129,1 5,4 408,1 17,0 1863,0 77,6 
Кулоб 1184,9 49,4 40,7 3,4 255,7 21,6 888,5 75,0 
Бохтар 1215,3 50,6 88,3 7,3 152,4 12,5 974,6 80,2 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти:  [25,с. 238-241]. 
 
Чуноне ки аз рақамҳои ҷадвали 2.2.3 бармеояд, дар вилояти Хатлон 5,4 %-и 

саршумор ба хоҷагиҳои ҷамъиятӣ, 17,0 % ба хоҷагиҳои деҳқонӣ ва 77,6 % ба 

хоҷагиҳои аҳолӣ рост меояд. Аз ҷумла дар минтақаи Кӯлоб 49,4 % - и саршумор 
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ва дар минтақаи Бохтар 50,6 % - ро ташкил медиҳад. Аз ҳиссаи умумии 

саршумори гӯсфанду буз, ки дар вилояти Хатлон парвариш меёбанд, дар 

корхонаҳои кишоварзӣ минтақаи Кӯлоб 3,4 % ва дар минтақаи Бохтар 7,3 % - ро 

ташкил медиҳад. Дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва хоҷагиҳои аҳолии минтақаи Кӯлоб 

мутаносибан 21,6 % ва 12,5 %, дар минтақаи Бохтар дар бахши хоҷагиҳои 

деҳқонӣ ва аҳолӣ 12,5 % ва 80,22 % - ро ташкил медиҳад. 

Самаранокии истифодабарии чарогоҳҳо дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ 

нисбати нишондиҳандаҳои миёнаи ҷумҳурӣ доир ба истеҳсоли гӯшт ба 1 га 

чарогоҳҳо 2 баробар ва истеҳсоли пашм 3,5 баробар паст мебошад. 

Бояд изҳор намуд, ки то ислоҳот парвариши гӯсфандон тавассути дидани 

тадбирҳои ташкилӣ, зоотехникӣ ва иқтисодӣ дар ҳолати хуб таъмин карда мешуд. 

Ҳоло дар сохтори истеҳсоли гӯшт истеҳсоли гӯшти гӯсфанд 31,8 % - ро ташкил 

медиҳад, ки 6,1 % - и маҳсулоти кишоварзӣ ба соҳаи гӯсфандпарварӣ рост меояд. 

Он дар бахшҳои озуқаворӣ ва ғайриозуқавии комплекси агросаноатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нақши муҳим дорад. Маҳсулоти гӯсфандӣ барои қонеъ кардани 

талаботи аҳолӣ ба маҳсулоти хушсифати хӯрокворӣ - гӯшти гӯсфанд, чарб ва 

саноати сабук ба ашёи хоми пурқиммат - пашм, пӯсти гӯсфанд нақши назаррас 

доранд. 

Ба назари Маликов И. А. “яке аз шартҳои муҳимтарини таъминкунандаи 

ташаккули самараноки бахши аграрӣ - ин мавҷудияти механизми танзими 

равандҳои дар он ба амалоянда мебошад” [82,с. 83]. 

Самаранокии истеҳсоли гӯшти гӯсфандро дар мисоли хоҷагиҳои алоҳидаи 

минтақаҳои ҷумҳурӣ зери таҳлил қарор медиҳем (ҷадвали 2.2.4). 

Самаранокии иқтисодии истеҳсоли як кг гӯшти гӯсфанд, дар хоҷагиҳои 

алоҳидаи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 аз он гувоҳӣ медиҳад, 

ки агар дараҷаи даромаднокии истеҳсоли гӯшти гӯсфанду буз дар маҷмуъ ба 16,4 

% баробар бошад, пас нишондиҳандаи баланд ба хоҷагиҳои кишоварзии вилояти 

Суғд - 27,8 %, ВМКБ - 27,7 %, НТҶ - 19,4 % ва вилояти Хатлон - 17,7 % рост 

меояд.  
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Ҷадвали 2.2.4. - Самаранокии иқтисодии истеҳсоли як кг гӯшти гӯсфанд, дар хоҷагиҳои 
алоҳидаи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 

Нишондиҳандаҳо 

Вилоятҳо Ба 
ҳисоби 
миёна 

дар 
ҷумҳурӣ 

ВМКБ (хоҷ 
кооп. 

“Сағирдашт” 

Суғд 
(ҶСШК 

«А.Ҷумаев» 

Хатлон (х/д 
“Сомонҷон”, 

н.Данғара 

НТҶ 
(ҶДММ 

“Баракати 
гӯсфанди 
ҳисорӣ) 

Вазни як сар гӯсфанди 
фурӯхташуда, кг. 45 45 45 45 45 

Нархи як кг гӯшти 
гӯсфанд, сомонӣ 38,33 47,30 44,73 46,57 44,22 

Хароҷот барои истеҳсоли 
1 кг гӯшт, сомонӣ 30,00 37,00 38,00 39,00 38,00 

Фоида аз як кг гӯшт, 
сомонӣ 8,33 10,30 6,73 7,57 6,22 

Дараҷаи даромаднокии 
истеҳсоли гӯшт, % 27,8 27,8 17,7 19,4 16,4 

Сарчашма: ҳисобҳои муаллиф аз рӯи ҳисоботҳои. [33; 34;35; 36]. 
 

Дараҷаи даромаднокии истеҳсоли гӯшт аз нархи он вобаста аст. Нархи 

баландтарини 1 кг гӯшти гӯсфанд ба вилояти Суғд рост меояд, ки дар соли 2019- 

47,30 сомониро ташкил дод, ки нисбат ба ВМКБ 23,4 %, вилояти Хатлон 5,7 %, 

НТҶ 1,6 % зиёд аст. Ин омил боиси баланд гаштани дараҷаи даромаднокии гӯшт 

дар вилояти Суғд гаштааст. 

Дигар нишондиҳандае, ки сатҳи самаранокии соҳаи гӯсфандпарвариро шарҳ 

медиҳад, самаранокии иқтисодии истеҳсоли як кг пашм мебошад (ҷадвали 2.2.5). 

Таҳлилҳо аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки самаранокии истеҳсоли пашм пеш аз 

ҳама аз сифат ва нархи бозории хариди он вобастагӣ дорад. Азбаски зотҳои 

помирии чорво пашми аълосифат доранд ва талабот дар бозор зиёд аст, нархи он 

низ нисбат ба пашмҳои дигар минтақаҳо баландтар буда, соли 2020 қиммати он ба 

25 сомонӣ расидааст. Аз ин ҷо дараҷаи даромаднокии он дар ВМКБ нисбат ба 

ҳаҷми миёнаи ҷумҳурӣ 16,3 банди фоизӣ  дар вилояти Суғд 6,7 банди фоизӣ зиёд 

буда, дар вилояти Хатлон  10,8 банди фоизӣ ва НТҶ 13,2 банди фоизӣ кам аст. 

Мутаассифона, талабот ба пашмҳои дурушти гӯсфандони ҳисорӣ, бинобар 

набудани корхонаҳои коркарди саноатии он  сол аз сол коҳиш ёфта истодааст. 

Хоҷагиҳои гӯсфандпарварӣ асосан аз истеҳсоли пашм зарар мебинанд ва пашми 
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истеҳсолкардаи онҳо талаф меёбад. Хусусан ин ҳолат ба пашми истеҳсолкардаи 

хоҷагиҳои аҳолӣ тааллуқ дорад. 
Ҷадвали 2.2.5. - Самаранокии иқтисодии истеҳсоли як кг пашм дар хоҷагиҳои алоҳидаи 
минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 

Нишондиҳандаҳо 

Вилоятҳо 

Ба ҳисоби 
миёна дар 
ҷумҳурӣ 

ВМКБ (хоҷ 
кооп. 

“Сағирдашт” 

Суғд 
(ҶСШК 

«А.Ҷумаев» 

Хатлон (х/д 
“Сомонҷон”, 

н.Данғара 

НТҶ 
(ҶДММ 

“Баракати 
гӯсфанди 
ҳисорӣ) 

Нархи як кг пашм, 
сомонӣ 25,00 22,00 18,00 20,00 21,25 

Хароҷот ба як кг пашм, 
сомонӣ 17,00 16,00 15,00 17,00 16,25 

Фоида аз як кг пашм, 
сомонӣ  8,00 6,00 3,00 3,00 5,00 

Дараҷаи даромаднокии 
истеҳсоли пашм, % 47,1 37,5 20,0 17,6 30,8 

Сарчашма: ҳисобҳои муаллиф аз рӯи ҳисоботҳои [33; 34;35; 36]. 
 
Дигар маҳсулоти дар бозор рақобатпазири соҳаи гӯсфандпарварӣ истеҳсоли 

пӯсти чорво ба ҳисоб меравад. Бинобар набудани корхонаҳои коркарди саноатии 

пӯст, он ҳамчун ашёи хом ҳамасола ба миқдори зиёд бо нархи арзон ба хориҷи 

кишвар интиқол дода шуда, чун маҳсулоти тайёр дар шакли пойафзолҳо ва дигар 

маводҳои саноатӣ бо арзиши иловашудаи чандинкарата ба кишвар ворид карда 

мешавад. 

Танҳо дар соли 2019 аз хориҷи кишвар ба маблағи 2,5 млн. долл. ИМА чарм 

ва маҳсулоти чармӣ ворид карда шудаанд, ҳол он ки аз кишвар 3786 тонна пӯсти 

чорво ба хориҷа содирот шудааст. Самаранокии 1 кг пӯст дар хоҷагиҳои 

кишоварзии минтақаҳои ҷумҳурӣ дар ҷадв. 2.2.6. оварда шудааст. 

Аз маълумотҳои ҷадвал бармеояд, ки дараҷаи даромаднокии пӯст ночиз 

буда, дар маҷмуъ 4,3 % ва дар хоҷагиҳои алоҳидаи вилоятҳо аз 2,6 % дар ВМКБ 

то 6,0 % дар вилояти Хатлон ташкил намудааст. Агар мо ҷамъоварӣ ва коркарди 

пурраи саноатии пӯстро ташкил нанамоем, ба рушди он умед бастан нашояд. 

Маҳз навъҳои гуногуни маҳсулоти гӯсфандпарварӣ, ки истеҳсол мегардад, 

арзиши байнисоҳавии онро муқаррар мекунад. Он метавонад ба афзоиши арзиши 

иловашудаи соҳа такони ҷиддӣ диҳад. 
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Ҷадвали 2.2.6. - Самаранокии иқтисодии истеҳсоли 1 кг пӯст дар хоҷагиҳои алоҳидаи 
минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 

Нишондиҳандаҳо 

Вилоятҳо 

Ба ҳисоби 
миёна дар 
ҷумҳурӣ 

ВМКБ (хоҷ 
кооп. 

“Сағирдашт” 

Суғд 
(ҶСШК 

«А.Ҷумаев» 

Хатлон (х/д 
“Сомонҷон”, 

н.Данғара 

НТҶ 
(ҶДММ 

“Баракати 
гӯсфанди 
ҳисорӣ) 

Даромад аз истеҳсоли як 
кг пӯст, сомонӣ 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Хароҷот ба истеҳсоли як 
кг пӯст, сомонӣ 7,80 7,60 7,55 7,75 7,68 

Фоида аз як кг пӯст, 
сомонӣ 0,20 0,40 0,45 0,25 0,33 

Дараҷаи даромаднокии 
истеҳсоли пӯст, % 2,6 5,3 6,0 3,2 4,3 

 

Сарчашма: ҳисобҳои муаллиф аз рӯи ҳисоботҳои [33; 34;35; 36]. 
 
Афзоиши парвариши гӯсфандон дар ҷумҳурӣ ба талаботи табиӣ, иқлимӣ, 

иқтисодӣ, амалияи аҳолӣ мувофиқат менамояд. Заминҳои чарогоҳҳои тобистона 

дар қисми ҷанубии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгиранд, ки дорои ҳолати 

фавқулоддаи иқлим, хушкӣ, релефи мураккаб мебошад. Наботот даштӣ аст ва ба 

хушкӣ тобовар, даштҳои сералаф бартарӣ доранд. Дар зери таъсири фаъолияти 

инсон ва сарбории зиёди чорво, арзиши ғизоии онҳо паст мешавад.  

Дар кишвар асосан 5 зоти гӯсфандон: ҳисорӣ, қарокӯлӣ, тоҷикӣ, ҷойдорӣ ва 

помирӣ мавҷуданд. Ин зотҳо бо нишондиҳандаҳои назарраси пашм аз ҳам фарқ 

менамоянд. Аз ҷиҳати пашм дар сафи аввал зоти помирӣ, тоҷикӣ ва ҷойдорӣ 

меистад. Агар вазни  пашми шуста дар гӯсфандони зоти ҳисорӣ дар тӯли солҳои 

зиёд аз як сар гӯсфанд ба ҳисоби миёна 1,2 кг, зоти ҷойдорӣ - 1,9 кг, зоти тоҷикӣ - 

2,1 кг ташкил карда бошад, пас ин нишондиҳанда дар гӯсфандони маҳинпашми 

помирӣ ба 3,3 кг баробар аст, ки нисбат ба зотҳои номбаршуда мутаносибан 

175%, 73,7% ва 57,1 % зиёд аст. 

Аз ин рӯ, тамоми зотҳои мавҷуда дар кишвар ба шароити мушаххаси табиӣ 

мутобиқанд ва захираи хоси биологии маҳсулнокӣ доранд, ки сатҳи гуногуни 

самаранокии истеҳсолотро таъмин карда метавонанд. 

Дар ду даҳсолаи охир суръати рушди гӯсфандпарварӣ дар кишвар аз рӯйи 

талаботи хоҷагии халқ ба пашми маҳин, гӯшти гӯсфанд ва чарм муайян карда 
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шуд. Дар ин муддат, дар сохтори соҳа тағйироти калони табиӣ ба мушоҳида 

мерасад. Ба ҳисоби миёна, дар соли 2019 дар кишвар аллакай 5686,6 ҳаз. сар 

гӯсфанд мавҷуд буд, ки нисбат ба соли 1991 қариб 2 баробар зиёд аст. 

Дар натиҷаи татбиқи маҷмуи чорабиниҳои зоотехникӣ, ташкилӣ ва 

иқтисодӣ дар ин давра дар мамлакат истеҳсоли пашм аз ҳар сар гӯсфанд бо нахи 

шуста то 1,5 кг ва гӯшти гӯсфанд то 14 кг ташкил дод. 

Дар минтақаҳо бо назардошти вазъи табиӣ зотҳои зерини гӯсфандон 

парвариш карда мешаванд: 

  зоти ҳисорӣ дар ноҳияҳои водии Ҳисор, Фархор, Восеъ минтақабандӣ 

шудаанд; 

  зоти қарокулӣ дар ноҳияҳои вилояти Суғд, Шаҳритус, Қубодиён, Ҷайҳун, 

Ҷ. Балхӣ, Вахш, Бохтар, Дӯстӣ, Панҷ ва Данғара; 

  зоти тоҷикӣ дар ноҳияҳои А.Ҷомӣ, Балҷувон, Ҷайҳун, Ёвон ва 

Темурмалик; 

  зотҳои гӯсфандони помирӣ ва маҳинпашми кӯҳи дарвозӣ дар ноҳияҳои 

ВМКБ, Носири Хусрав, Шӯрообод, Темурмалик, Ҳамадонӣ минтақабандӣ 

шудаанд. 

Зотҳои барои парвариш ба нақша гирифташуда бо сифатҳои ба онҳо зарурӣ, 

хосиятҳои зарурии истеҳсолӣ ва ба талаботи табиии иқлимии ин минтақаҳо 

мутобиқ мешаванд. 

Дар минтақаҳои ҷумҳурӣ гӯсфандон дар давраи тирамоҳу тобистон дар 

кӯҳҳо ва зимистону баҳор дар водиҳои гарм нигоҳ дошта мешавад.  

Бордоркунии гӯсфандон дар маҷмуъ дар моҳҳои октябр ва ноябр гузаронида 

мешавад, аз ин рӯ тавлиди барраро моҳи март ва апрел, яъне то пайдоиши алафи 

сабз ба нақша мегиранд. 

Дар хоҷагиҳои кӯҳистон ин чорабинӣ дар давраи тобистон дар минтақаҳои 

даштӣ дар ҷарогоҳҳои зимистона ба нақша гирифта мешавад. Аксарияти 

корхонаҳо, ки миқдори зарурии хӯрока ва оғилхонаҳо доранд, дар вақтҳои охир 

ҷуфткунии гӯсфандон дар тобистон гузаронида шуда, баррагирӣ дар охири 

зимистон ба вуқӯъ меояд. Ин ба чорводорон имконият медиҳад, ки фоидаи зиёд 
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ба даст оранд, зеро барраҳо алафи баҳориро ба қадри имкон мехӯранд, ба осонӣ ба 

чарогоҳҳои тобистона мераванд ва осон аз гӯсфандон ҷудо мешаванд ва назар ба 

барраҳои баҳорӣ 6 - 8 кг зиёдтар вазн мегиранд. 

Дар давраи чаронидани зимистону баҳор дар аксари хоҷагиҳо биноҳои 

нигоҳдории хӯроки чорво, хонаҳои истиқоматӣ барои чӯпонон, техникаи зарурӣ 

муҳайё менамоянд. Гӯсфандонро тамоми зимистон бо хӯроки дурушт ва 

консентратсионӣ, ки дар он ҷо тайёр мекунанд, таъмин менамоянд. 

Хӯрок додан ва бо об таъмин намудани гӯсфандон дар бисёр хоҷагиҳо 

муташаккилона гузаронда мешавад. 

Дар оғози наслгирӣ хӯрока ба гурӯҳҳои моли зоё бармаҳал оварда мешавад. 

Дар давраи маъракаи наслгирӣ барраҳоро дар ҷойҳои махсус нигоҳ дошта, пас аз 

тақрибан 40 рӯз ба рамаи калонсолон дохил менамоянд. Ҳангоми баррагирӣ барои 

бомуваффақият гузаронидани он кормандони иловагӣ сафарбар карда мешаванд. 

Пас аз мавсими баррагирӣ, барраҳои 12 - 18 моҳаро барои мутобиқшавӣ ба 

пашмтарошӣ омода месозанд ва ин амалро анҷом медиҳанд. Барраҳои қарокӯлиро 

дар синни 1 - 3 рӯза пас аз тавлид  аз рӯи хусусиятҳои пӯсти он баҳо дода, забҳ 

менамоянд. Зотҳои ҳисорӣ дар синни 18-моҳаи нигоҳдории тобистонӣ баҳо дода 

мешаванд. Дар ҳамаи рамаҳо ҳайвонот бо дастгоҳҳои пашмтароши дастӣ ва барқӣ 

тарошида мешаванд. Пас аз ба охир расидани пашмтарошии баҳорӣ, чорабиниҳои 

байторӣ, эмкунӣ, хариди профилактикӣ ва омодагӣ барои ба чарогоҳҳои кӯҳӣ 

интиқол додани гӯсфандон гузаронида мешаванд. Шумораи муайяни гӯсфандон 

бо роҳи автомобилгард интиқол дода мешавад, аммо қисми зиёди гӯсфандон дар 

масофаи то 300 км бо роҳи муайяншуда интиқол дода мешаванд. 

Дар чарогоҳҳои кӯҳӣ дар зимистон, дар сурати мавҷуд будани хӯроки сабз 

ва об, фарбеҳии гӯсфандон то баҳор то 35 % меафзояд. Дар ин ҷо ҳайвонҳои бо 

пашми дурушт ва нимдурушт дубора тарошида мешаванд, насл дар синни 4 - 5 

моҳагӣ аз гӯсфандон ҷудо карда мешавад. Гӯсфандони барои такрористеҳсол 

нолоиқро аз рама ҷудо намуда, ба гӯшт месупоранд. Гурӯҳҳои гӯштии 

гӯсфандонро барои фарбеҳкунӣ ҷудо намуда, ташкили рамаҳои зотиро аз ҳисоби 

гӯсфандон ва барраҳо таъмин менамоянд. Дар ин давра чораҳои ветеринарии 
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гӯсфандонро гузаронида, селексияи зотро гузаронида ба ҷуфткунӣ омодагӣ 

мегиранд. Чорворо бо чарогоҳҳои хуби алафдор ронда онҳоро шабҳо чаронда 

барои ҷуфткунӣ омода месозанд. 

Тирамоҳ барои интиқол додани чорво ба чарогоҳҳои зимистонию баҳорӣ 

дар баробари омода намудани роҳҳо ва бурдани чорво омодагии муфассал дида 

мешавад. Хоҷагиҳои даштӣ гӯсфандонро моҳи сентябр ва хоҷагиҳои наздикӯҳӣ 

гӯсфандонро дар охири моҳи октябр пас аз ҷуфткунӣ, интиқол медиҳанд. Одатан, 

ҷуфткунӣ дар муддати то 30 рӯз, дар майдони алоҳида бо ҷойгиркунии 3 - 4 рама 

гузаронида мешавад. Пас аз ҷуфт шудан, қӯчқорҳоро дар давоми 30 - 35 рӯз барои 

пурра бордор намудан ба рама сар медиҳанд. 

Ҳангоми баргаштани гӯсфандон ба чарогоҳҳои зимистона, гӯсфандон дар 

чарогоҳҳо ва кашарҳои барои онҳо таъиншуда нигоҳ дошта мешаванд. 

Хоҷагиҳои минтақаҳои кӯҳӣ, ки дар онҳо гӯсфандон дар оғилхонаҳо нигоҳ 

дошта мешаванд, тамоми тадбирҳои ҷуфткунии чорворо мегузаронанд. Ҳамин 

тавр, давраи наслгирии солона равандҳои технологӣ ба иҷро мерасад ва 

нигоҳубини гӯсфандон дар ҷумҳурӣ ба роҳ монда мешавад.  

Дар шароити муосир, барои шиддатнокии соҳа, афзоиши истеҳсоли 

маҳсулоти чорво ва паст кардани арзиши он, механиконидани равандҳои 

меҳнатталаби чорводорӣ аҳамияти калон дорад. Бояд гуфт, ки дар 

гӯсфандпарварӣ равандҳои захира кардани хӯрок ва омода кардани онҳо барои 

хӯрокдиҳӣ асосан механиконида шудаанд, гарчанде ки коркард ва тайёр кардани 

омехтаҳои пурраи хӯрок такмили ҷиддиро талаб мекунад. Механизатсияи 

ғизохӯрӣ, бо об таъмин намудан, тоза кардани биноҳо аз пору, корҳои 

профилактикӣ, пашмтарошӣ, коркард,  инчунин сохтани таҷҳизоти стандартӣ 

барои чӯпонҳо ҳоло пурра ба талабот ҷавобгӯ нестанд. Иҷрои талаботҳои дар 

боло зикргардида, омили асосии баланд бардоштани самаранокии соҳаи 

гӯсфандпарварӣ дониста мешавад. 

Таҳқиқи самаранокии ташкили истеҳсолоти гӯсфандпарварӣ ва хусусиятҳои 

хоси он дар минтақаҳои ҷумҳурӣ нишон дод, ки: 
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1. Тоҷикистон дорои доманакӯҳҳо ва даштҳои барои рушди гӯсфандпарварӣ 

мувофиқ буда, дар он майдони зиёди чарогоҳҳои тобистона ва зимистона мавҷуд 

буда, чунин зотҳои гӯсфандон: зоти ҳисорӣ, зоти қарокӯлӣ, зоти тоҷикӣ ва зотҳои 

гӯсфандони помирӣ ва маҳинпашми кӯҳии дарвозӣ минтақабандӣ шудаанд. 

Зотҳои барои парвариш ба нақша гирифташуда бо сифатҳои ба онҳо зарурӣ, 

хосиятҳои зарурии истеҳсолӣ ва ба талаботи табиии иқлимии ин минтақаҳо 

мутобиқ мебошанд. 

2. Чаронидани гӯсфандон дар кишвар дар давраи тирамоҳу тобистон дар 

кӯҳҳо ва зимистону баҳор дар водиҳои гарм ба роҳ монда мешавад. Бордоркунии 

гӯсфандон дар маҷмӯъ дар моҳҳои октябр ва ноябр бо усули бордоркунӣ 

гузаронида мешавад, аз ин рӯ барраро моҳи март ва апрел, яъне то пайдоиши 

алафи сабз ба нақша мегиранд. 

3. Дар давраи чаронидани зимистону баҳор дар аксари хоҷагиҳо биноҳои 

нигоҳдории хӯроки чорво, хонаҳои истиқоматӣ барои чӯпонон, техникаи зарурӣ 

ва марказҳои фарҳангӣ мавҷуданд. Гӯсфандонро тамоми зимистон бо хӯроки 

дурушт ва консентратсионӣ, ки дар он ҷо тайёр мекунанд, таъмин менамоянд. 

4. Дар кишвар зиёда аз 5 зоти асосии гӯсфандон: ҳисорӣ, қарокӯлӣ, тоҷикӣ, 

ҷойдорӣ ва помирӣ мавҷуданд. Ин зотҳо бо нишондиҳандаҳои назарраси пашм аз 

ҳам фарқ менамоянд.  Аз ин рӯ, тамоми зотҳои мавҷуда дар кишвар ба шароити 

мушаххаси табиӣ мутобиқанд ва захираи хоси биологии маҳсулнокӣ доранд, ки 

бо талаботҳои афзояндаи сатҳи гуногуни самаранокии истеҳсолот мутобиқанд. 

Дар ҳамаи минтақаҳо гӯсфандпарварӣ дар ҳолати афзоиш қарор дорад. 

5. Самаранокии истифодаи чарогоҳҳо ва истеҳсоли маҳсулотҳои асосии 

соҳа, гӯшт, пашм ва пӯст ҳанӯз ба талабот ҷавобгӯ набуда, дидани чораҳои 

ташкилию иқтисодиро тақозо менамояд. Хусусан барои Тоҷикистон бунёди 

корхонаҳои саноатии коркарди пӯст ва пашм амри зарурӣ дониста мешавад. 
    

2.3.Арзёбии вазъи иҷрои барномаҳои давлатии рушди гӯсфандпарварӣ 
 

Равнақи ташкили истеҳсолот ва рушди инноватсионии гӯсфандпарварӣ дар 

мамлакат тавассути қабули барномаҳои мақсаднок дар доираи имкониятҳои 
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буҷети заминаҳои рушд таъмин карда мешавад. Яке аз масъалаҳои муҳим барои 

рушди соҳа, дастгирии илмии биотехнологияи чорво ва дар ин замина нигоҳ 

доштани хазинаи ирсии (нутфа, ҷанин) намуд ва зотҳои дар ҷумҳурӣ 

парваришёбанда ва истифодабарии самаранокии он мебошад. Дар соҳаи 

чорводорӣ ва зотпарварии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 1.08.2012 таҳти №384 қарор «Дар бораи тасдиқи Барномаи рушди 

соҳаи биотехнологияи чорво дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2017» 

қабул гардид. Дар соли 2013 тибқи қарори мазкур аз ҳисоби буҷети давлатӣ 100 

ҳаз. сомонӣ маблағ ба Маркази биотехнологияи чорвои Институти чорводории 

Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ҷудо гардид. [3, №384] 

Маблағи ҷудогардида тибқи нақшаи чорабиниҳо оид ба амалигардонии 

барномаи мазкур барои дастрас намудани таҷҳизотҳои озмоишгоҳӣ ва корҳои 

насбу омодагардонии он ба маблағи 8450 сомонӣ таҷҳизот ва ба маблағи 88200 

сомонӣ насби таҷҳизоти нитрогени моеъ, барои ях намудани нутфа харидорӣ 

гардид. [3, №384] 

Дар ин давра корҳои илмию таҳқиқотӣ оид ба биотехнологияи чорво дар 

шароити хоҷагиҳои зотпарварии минтақаҳои ҷумҳурӣ ва Маркази ҷумҳуриявии 

биотехнологияи чорво идома ёфтанд.  

Ҷиҳати муайян намудани вобастагии хусусиятҳои ирсии чорво бо 

маҳсулнокии он вобаста ба таркиби КДН (ДНК), дар ҳамкорӣ бо озмоишгоҳҳои 

Муассисаи илмии маводҳои биологии АИКТ ва Институти чорводории шаҳри 

Теҳрон таҳқиқотҳо идома ёфтаанд. 

Яке аз самтҳои ташкили илмии истеҳсолот тарбия ва бозомӯзии кадрҳо ба 

ҳисоб меравад. Бо мақсади бозомӯзии мутахассисон дар ноҳияҳои ҷумҳурӣ, 

кормандони илмӣ дар ҳудуди шаҳру ноҳия, дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои 

мутасаддии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ташкилоти озуқа ва 

кишоварзии СММ бо мутахассисони бордоркунии сунъии чорво омӯзишҳо ва 

курсҳои такмили ихтисос гузарониданд. Дар рафти бозомӯзиҳо оид ба усулҳои 

муосиру самарабахши баланд бардоштани қобилияти насловарии чорво, 



83 
 

истифодаи маводҳои фаъоли биологӣ, усулҳои бордоркунии сунъии намудҳои 

чорво ба мутахассисон мавриди омӯзиш қарор дода шуданд. 

Аз ҷониби олимони соҳа лоиҳаи илмӣ-истеҳсолии «Дастгирӣ дар самти 

таҳияи усулҳои илмӣ-амалии ҳифзу нигоҳдорӣ ва афзунгардонии захираҳои ирсии 

намуд ва зотҳои чорво дар Тоҷикистон» таҳия ва пешниҳод гардид, ки дар рушди 

гӯсфандпарварӣ аҳамияти хоса дорад.  

Бо мақсади иҷрои корҳои пешбинигардида ва бунёд намудани бонки 

захиравии нутфаю ҷанин дар озмоишгоҳи Марказии ҷумҳуриявии 

биотехнологияи чорвои Институти чорводорӣ қӯчқорҳои зоти ҳисорӣ ва тоҷикӣ 

барои парвариш гузошта шудаанд, ки ҳамасола метавон маводҳои бонки нутфаро 

зиёд намоянд. 

Ҳамасола дар доираи фаъолияти Маркази ҷумҳуриявии биотехнологияи 

чорвои Институти чорводорӣ аз қучқорҳо миқдори зиёди нутфа ях кунонида 

мешаванд. Дар самти бунёди рамаи бузҳои ширдеҳ низ таҳқиқотҳо оғоз гардида, 

дар ҳамкорӣ бо роҳбарияти хоҷагии деҳқонии «Ҳафизулло»-и ноҳияи Файзобод 

бо истифодабарии нутфаҳои таккаҳои зоти «Нубуӣ»-и аз ИМА воридкардашуда 

таҳқиқоти илмӣ идома доранд. 

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1.10.2007, № 501 «Барномаи 

рушди соҳаи зотпарварӣ ва хушзоткунии чорво барои солҳои 2008-2015» тасдиқ 

гардида буд. Таҳлили маблағҳои ҷудогардида ва мақсадҳои истифодаи он дар 

ҷадвали 2.3.1. оварда шудаанд. 
Ҷадвали 2.3.1. - Таҳлили истифодаи маблағҳои ҷудогардида ва самтҳои он дар солҳои 2008-
2013 

Нишондиҳандаҳо Солҳо 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Маблағи ҷудогардида, ҳаз. сомонӣ 200,0 100,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
Хариди чорвои зотӣ, ҳаз. сомонӣ 100,0 - 75,0 70,0 - - 
Хариди  таҷҳизот 100,0 100,0 125,0 130,0 200,0 200,0 

Сарчашма:таҳияи муаллиф дар асоси:   [4,№501] 
 

Рақамҳои ҷадвал аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки тибқи барнома, барои 

амалишавии барнома дар давоми солҳои 2008-2013 маблағи 1100 ҳаз. сомонӣ дар 

назар дошта шуда буд, ки пурра маблағгузорӣ карда шудааст. 
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Аз ин маблағ 773 ҳаз. сомонӣ ба Муассисаи ҷумҳуриявии хушзоткунӣ ва 

бордоркунии сунъии чорво ва 327 ҳаз. сомонӣ ба Корхонаи воҳиди давлатии 

ҷумҳуриявӣ оид ба воридот, захира ва фурӯши чорвои зотӣ, парранда, моҳӣ, 

занбури асал ва харгӯш равона карда шудааст. 

Дар ин давра, бо сабаби нокифоя будани маблағи ҷудогардида, аз хориҷи 

кишвар чорвои зотӣ ворид нагардид, вале аз дохили ҷумҳурӣ чорвои зотӣ, аз 

ҷумла гӯсфанд ва буз ва таҷҳизотҳои дигар харидорӣ карда ба хоҷагиҳои 

навтаъсис дастрас карда шудааст. Инчунин тайи солҳои 2008-2013 бо мақсади 

иҷрои барнома берун аз марзи кишвар 80 маҷмӯъ зарфҳои Дюар, асбобу анҷомҳои 

бордоркунии сунъии чорво харидорӣ карда ба шаҳру ноҳияҳо дастрас карда 

шудааст. 

Дар соли 2008 барои харидорӣ намудани чорвои зотӣ, таҷҳизот ва асбобу 

анҷоми бордоркунии сунъӣ 200 ҳаз. сомонӣ ҷудо гардида буд, ки аз ҳисоби он аз 

хоҷагии Ҳисори ноҳияи Фархор 25 сар гӯсфанди зоти ҳисорӣ ва ба номи 

«Т.Эрийгитов»-и ноҳияи Ашт 25 сар бузи серпашми тоҷикӣ аз дохили ҷумҳурӣ 

харидорӣ намуда, ба хоҷагии деҳқонии «Сомонҷон»-и ноҳияи Данғара 25 сар бузи 

серпашми тоҷикӣ ва хоҷагии деҳқонии ба номи «Р.Набиев»-и ноҳияи Б. Ғафуров 

25 сар гӯсфанди зоти ҳисорӣ дастрас карда шудааст. 

Танҳо дар ҳамон сол ба маблағи 100 ҳаз. сомонӣ аз ширкати ҶДММ 

«Агровет»-и шаҳри Москваи Федератсияи Россия 20 адад асбобу анҷомҳои 

бордоркунии сунъии чорво харидорӣ ва ба ҷумҳурӣ ворид карда шуда, ба 

хоҷагиҳои ВМКБ, вилояти Суғд, Хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ фиристода 

шудаанд. 

Дар соли 2009 бошад, барои харидорӣ кардани таҷҳизот ва асбобу анҷоми 

бордоркунии сунъӣ 100 ҳазор сомонӣ ҷудо гардидааст, ки аз ширкати ҶДММ 

«Агровет»-и шаҳри Москваи Федератсияи Россия 13 маҷмӯъ таҷҳизоти 

бордоркунии сунъӣ харидорӣ карда, ба ҷумҳурӣ ворид намуда, дар асоси 

дархости мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ба 

вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон - 2, Суғд - 4, Хатлон - 4 ва ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳурӣ - 3 маҷмуъ дастрас карда шудааст. 



85 
 

Дар соли 2010 барои харидорӣ намудани чорвои зотӣ, таҷҳизот ва асбобу 

анҷомҳои бордоркунии сунъӣ 200 ҳазор сомонӣ ҷудо гардида, бо маблағи 40450 

сомонӣ аз хоҷагии деҳқонии «Дилшод»-и ноҳияи Варзоб 53 сар гӯсфанди зоти 

ҳисорӣ харидорӣ карда шуда, ба хоҷагии деҳқонии «Раҳмонҷон»-и ноҳияи 

Данғара ва саршумори гӯсфанди зоти ҳисорӣ ба КВДҶ «Асппарвар» дастрас карда 

шудааст. 

Инчунин бо маблағи 125 ҳазор сомонии боқимонда аз ширкати ҶДММ 

«Агровет»-и шаҳри Москваи Федератсияи Россия таҷҳизот, асбобу анҷоми 

бордоркунии сунъӣ харидорӣ карда шуда ба вилояти Мухтори Кӯҳистони 

Бадахшон - 1 маҷмӯъ, вилояти Суғд - 3, Хатлон - 9 ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ - 3 

маҷмуъ барои ташкил намудани нуқтаҳои бордоркунии сунъӣ дастрас гардидааст. 

Дар соли 2011- 200 ҳазор сомонӣ ҷудо гардид, ки аз он ба маблағи 70 ҳазор 

сомонӣ чорвои зотӣ, аз ҷумла 36 сар гӯсфандони зоти ҳисорӣ аз хоҷаги деҳқонии 

«Қ.Буриев»-и ноҳияи Турсунзода, ҶДММ «Баракати чорводор»-и ноҳияи Ҳисор 

ва хоҷагии давлатии ба номи «С. Сафаров»-и ноҳияи Балҷувон харидорӣ намуда, 

ба Муассисаи ҷумҳуриявии хушзоткунӣ ва бордоркунии сунъии чорво 24 сар 

гӯсфанди зоти ҳисорӣ, ба КВДҶ “Асппарвар” 2 сар гӯсфанди ҳисорӣ ва ба 

Муассисаи давлатии минтақавии ҳайвоноти зотии ноҳияи Шаҳринав оид ба 

парвариши зоти гӯсфанди ҳисорӣ 10 сар гӯсфанди зоти ҳисорӣ дода шудаанд. 

Инчунин, ба маблағи 130 ҳазор сомонӣ 20 маҷмӯъ таҷҳизот ва асбобу 

анҷоми бордоркунии сунъӣ аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия харидорӣ 

карда шуда, аз он ба вилояти Суғд - 3 маҷмуъ, Хатлон -13 маҷмуъ ва ноҳияҳои 

тобеи ҷумҳурӣ - 2 маҷмуъ дастрас карда шудааст. 

Дар соли 2012 аз ҳисоби Барнома 38 сар гӯсфанд харидорӣ карда шуда, 23 

сар гӯсфанд ба Муассисаи давлатии минтақавии ҳайвоноти зотии ноҳияи 

Шаҳринав оид ба парвариши зоти гӯсфанди ҳисорӣ, 15 сар ба хоҷагии давлатии 

«Панҷ»-и ноҳияи Панҷ дастрас карда шудааст. 

Дар соли 2013 низ аз ҳисоби Барнома 200 ҳазор сомонӣ маблағ ҷудо гардид, 

ки аз Федератсияи Россия 22 маҷмуъ асбобу анҷомҳои бордоркунии сунъӣ ба 
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ҷумҳурӣ ворид карда шуда, ба ВМКБ -2 маҷмуъ, вилояти Суғд 9, вилояти Хатлон 

6 ва 5 маҷмуъ дар фонди захиравӣ нигоҳ дошта шудааст. 

Таҳлили иҷрои барнома онро собит менамояд, ки Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон рушди кишоварзиро тавассути таҳия ва тасдиқи барномаҳои соҳавӣ  

амалӣ менамояд, ки  самаранокии онро рушди соҳа баръало тасдиқ менамояд. 

Дар давоми солҳои мавриди таҳқиқ, Ҳукумат барои рушди соҳаи 

гӯсфандпарварӣ маблағҳои иловагӣ низ ҷудо намуда, дар рушди соҳа ҳиссаи 

арзанда гузоштааст. 

Мавриди зикр аст, ки барои рушди соҳаи зотпарварӣ мутобиқи  Амри 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.08.2012 сол таҳти № АП-2016 барои 

харидорӣ намудани 1000 сар гӯсфанд, аз ҷумла 500 сар гӯсфанди зоти қарокӯлӣ ва 

500 сар зоти маҳинпашми дарвозӣ 885 ҳаз. сомонӣ ҷудо гардид, ки ба ин маблағ аз 

хоҷагии давлатии зотпарварии «Панҷ»-и ноҳияи Панҷ 500 сар гӯсфанди зоти 

қарокӯлӣ, аз хоҷагии зотпарварии «Тебалай»-и ноҳияи Мӯъминобод 400 сар 

гӯсфанди зоти маҳинпашми дарвозӣ ва аз хоҷагии зотпарварии «Кангурт»-и 

ноҳияи Темурмалик 100 сар қӯчқори зоти маҳинпашми дарвозӣ харидорӣ 

гардидааст. Аз ин саршумор 450 сар ба хоҷагии давлатии «Машъал»-и ноҳияи 

Вахш, 400 сар ба хоҷагии зотпарварии «Кангурт»-и ноҳияи Темурмалик, 100 сар 

қӯчқор ба хоҷагии зотпарварии «Тебалай»-и ноҳияи Муъминобод ва 50 сар меш 

ба филиали Муассисаи давлатии «Трести чарогоҳу мелиоративӣ» дар минтақаи 

Кӯлоби вилояти Хатлон ҷудо карда шуд. 

Дар асоси Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.08.2013, №АП-

2311 аз ҳисоби фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 1,2 млн. 

сомонӣ маблағ ҷудо гардид. Маблағи мазкур барои харидории 500 сар гӯфандони 

зоти ҳисорӣ аз ҶСП «Ширкати Холдингии Исмоили Сомонӣ», 50 сар қӯчқори 

зоти ҳисорӣ аз хоҷагиҳои зотпарварии «Ҳисор»-и ноҳияи Фархор, 300 сар 

гӯсфандони зоти маҳинпашм аз хоҷагии «Тебалай»-и Муъминобод ва 150 сар 

қӯчқори зоти маҳинпашм аз «Кангурт»-и Темурмалик сарф карда шуд. 
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Аз ин миқдор, 500 сар гӯсфандони зотӣ ҳисорӣ ба хоҷагии деҳқонии 

«Асадулло»-и ноҳияи Хуросон ва 250 сар гӯсфандони зоти маҳинпашм ба хоҷагии 

зотпарварии «Кангурт» интиқол дода шуд. 

Инчунин барои рушди соҳаи зотпарварӣ 50 сар қӯчқори зоти ҳисорӣ ба 

Муассисаи давлатии минтақавии ҳайвоноти зотии ноҳияи Шаҳринав оид ба 

парвариши зоти гӯсфанди ҳисорӣ, 150 сар қӯчқори зоти маҳинпашм ба хоҷагиҳои 

зотпарварӣ, аз ҷумла 100 сар ба хоҷагии «Тебалай»-и ноҳияи Муъминобод ва 50 

сар ба хоҷагии «Оличабулоқ»-и ноҳияи Темурмалик ва 50 сар меши зоти 

маҳинпашм ба хоҷагии ёрирасони филиали Муассисаи давлатии «Трести чарогоҳу 

мелиоративӣ» дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон дастрас гардид. 

Вале на ҳама бандҳои барнома ба иҷро расидаанд. Масалан, супоришҳои 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5.11.2008с, № 24663 (13-2), аз 11.10.2011с, № 

24584 (13-2) миқдори нуқтаҳои бордоркунии сунъии чорво тибқи барнома таъмин 

нагардид. 

Мутобиқи талаботи Барнома - таъсис намудани элеверҳо оид ба парвариши 

ҷавонаҳои хушзот дар шакли алоҳидагӣ ташкил карда нашудааст. Тибқи қоидаҳои 

муқарраргардида элеверҳо бояд, ки дар байни 2-3 ноҳия ташкил карда шавад. 

Мутаассифона, бо сабаби таҷдиди сохтори хоҷагиҳои калони чорводорӣ дар 

миқёси ҷумҳурӣ ба ташкил намудани элеверҳо монаҳо пеш омад.  

Вале бо истифода аз заҳираҳои дохилихоҷагӣ  дар солҳои 2008-2013 -191519 

сар гӯсфанду буз ба фурӯш бароварда шудааст, ки ин барои хушзот гардидан ва 

баланд бардоштани маҳсулнокии чорвои аҳолӣ мусоидат менамояд. 

Вобаста ба парвариши зотҳои алоҳидаи чорво дар доираи барнома, 

стандартҳо таҳия гардида, дар Агентии «Тоҷикстандарт» ба қайди давлатӣ 

гирифта шудаанд. Тибқи ин стандарт гӯсфандони зотҳои ҳисорӣ, тоҷикӣ, 

ҷойдорӣ, маҳинпашми дарвозӣ, қарокӯлӣ, бузи серпашми тоҷикӣ ба қайди 

давлатӣ гирифта шудаанд. 

Ҳаминро қайд кардан лозим аст, ки ҳанӯз то таҳияи стандартҳо дар солҳои 

2010-2012 дастурамалҳо оид парвариши зотҳои гӯсфандони зотҳои ҳисорӣ, 

тоҷикӣ, ҷойдорӣ, қарокӯлӣ, маҳинпашм, бузи серпашми тоҷикӣ ва оиди 
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бордоркунии сунъии чорвои майда таҳия, нашр ва барои истифодабараӣ ба 

хоҷагиҳо дастрас карда шуда буданд. 

Тибқи иҷроиши Барнома, яъне сифатнокии нутфа ва дигар маводҳои 

зотпарварӣ ва бақайдгирии давлатии онҳо мунтазам аз ҷониби Агентии 

«Тоҷикстандарт» ва Муассисаи давлатии Маркази миллии ташхиси бойтории 

Вазорати кишоварзӣ ба амал бароварда мешавад. 

Яке аз масъалаи муҳими ташкили истеҳсолот дар соҳаи гӯсфандпарварӣ 

озод намудани хоҷагиҳои зотпарварӣ аз андоз мебошад. Тибқи барномаи 

тасдиқшуда, мебоист хоҷагиҳои зотпарварӣ аз андозҳо озод карда мешуданд. 

Новобаста аз он, ки дар Кодекси нави андози Ҷумҳурии Тоҷикистон он пешбинӣ 

карда нашудааст, вале тибқи  Қонуни буҷет дар соли 2012 хоҷагиҳои зотпарварӣ 

аз пардохти андози заминҳое, ки барои истеҳсоли хӯроки чорво истифода 

мешаванд, озод карда шуданд. Инчунин дар асоси Қонуни буҷет соли 2013 

воридоти чорвои зотӣ берун аз ҷумҳурӣ аз пардохти андоз аз арзиши илова ва 

боҷи гумрукӣ озод гардиданд. 

Тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2009, 

№669 хоҷагиҳои «Шариф - Ширин», «Раҳмонҷон», «Сомонҷон»-и ноҳияи 

Данғара, ҶСК ба номи «Урунхоҷаев» - и Б.Ғафуров (оид ба бузпарварӣ), 

«Дилшод» - и ноҳияи Варзоб, «Баракати зотпарварии гӯсфанди ҳисорӣ», «Самар» 

ва «Шири ҳисор» - и ноҳияи Ҳисор ва дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 31 майи соли 2012, № 297 хоҷагиҳои «Оқ-су» - и ноҳияи Мурғоб, 

хоҷагии деҳқонии «Резгиф» - и ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ, ҶДММ «Баракати 

зотпарварии гӯсфанди ҳисорӣ» - и шаҳри Турсунзода, Кооперативи «Эмомҷон» - 

и ноҳияи А.Ҷомӣ, КВДҶ «Асппарвар» - и ноҳияи Рудакӣ, кооперативи истеҳсолии 

«Наврӯз» - и ноҳияи Шаҳринав, кооперативи истеҳсолии ба номи «А.Кенҷаев» - и 

шаҳри Ваҳдат, хоҷагии деҳқонии «Мир» - и ноҳияи Ховалинг, ҶДММ «20 солагии 

истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон - 1» ва ҶДММ «50 солагии октябр» - и 

ноҳияи Ҳисор ба шабакаи хоҷагиҳои зотпарварӣ дохил карда шуданд. Мувофиқи 

қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №130 аз 27 феврали соли 2009 «Дар 

бораи ноҳиябандии зотҳои чорво, парранда ва занбури асал дар Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон»  хоҷагиҳои ба номи «Т.Эрйигитов»-и ноҳияи Ашт, «Кушатов» ва 

«Урунхоҷаев»-и ноҳияи Б.Ғафуров-и вилояти Суғд, «Панҷ»-и ноҳияи Панҷ, 

«Сомонҷон»-и ноҳияи Данғара, «Ҳисор»-и ноҳияи Фархор ва «Кангурт»-и ноҳияи 

Темурмалик, ҶСШК «Баракати гӯсфанди ҳисорӣ»-и ноҳияи Ҳисор, хоҷагиҳои 

деҳқонии «Тоҷикистон»-и ноҳияи Рӯдакӣ, «Дилшод»-и ноҳияи Варзоб ба шабакаи 

зотпарварӣ ворид карда шудаанд.  

Дар баробари ин, сарфи назар аз он, ки мувофиқи Барнома хоҷагиҳои 

зотпарварӣ бояд таҷдид нашаванд, вале бо ҳар восита онҳо таҷдид гардида, аз 

рӯйхати хоҷагиҳои зотпарварӣ бароварда шуда, хусусӣ гардонида мешаванд.  

Бо ин роҳ дар солҳои охир тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

30 декабри соли 2010 таҳти №714 хоҷагиҳои кооперативи истеҳсолии 

«Чорводор»-и ноҳияи Вахш (оид ба асппарварӣ ва гӯсфанди қарокӯлӣ) аз шабакаи 

хоҷагиҳои зотпарварӣ бароварда шудаанд. 

Яке аз талаботҳои дар Барномаҳои давлатӣ пешбинишуда, тарбия ва 

бозомӯзии кадрҳо мансуб меёбад. Дар давоми амалишавии Барнома барои 

гузаронидани курсҳои бозомӯзӣ ва семинарҳо маблағ пешбинӣ нашуда бошад 

ҳам, вале дар солҳои 2008-2013 бо кӯмаки Ташкилоти озуқа ва кишоварзии СММ 

124 нафар мутахассисон дар мавзуи «Бордоркунии сунъӣ ва бемориҳои 

гинекологии чорво», соли 2011 аз ҳисоби Фонди Оғохон дар ҳамин мавзуъ 17 

нафар ва тавассути Муассисаи ҷумҳуриявии хушзоткунӣ ва бордоркунии сунъии 

чорво бошад, соли 2012 - 25 нафар мутахассисони соҳаи хушзоткунӣ ва 

бордоркунии сунъии чорво ба курсҳои бозомӯзӣ ва семинарҳо ҷалб карда 

шудаанд. 

Дигар барномае, ки ба рушди соҳаи гӯсфандпарварӣ мусоидат менамояд, 

«Барномаи рушди соҳаи зотпарварӣ ва хушзоткунии чорво барои солҳои 2008-

2015» ба ҳисоб меравад. 

Дар ин давра, генофонди 7541 гӯсфандони зотҳои қарокӯлӣ, 5123 ҳисорӣ, 

1120 тоҷикӣ ва 1202 бузи серпашми тоҷикӣ аз баҳодиҳӣ гузаронида шудааст, ки 

ин дар оянда барои нигоҳ доштани генофонди зотҳои сермаҳсули мавҷуда 

мусоидат мекунад. 
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Мавриди зикр аст, ки айни замон дар вилоят зотҳои зарурӣ барои 

нигоҳдории генофонд мавҷуд нест.  

Ҳанӯз Пешвои миллат мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронӣ доир ба 

вазъи иқтисодиву иҷтимоии вилояти Хатлон дар се моҳи соли 2008 ва вазифаҳои 

минбаъда 18.04.2008 ш.Бохтар ба ин вазъ баҳо дода қайд намуда буданд, ки 

“хоҷагиҳое, ки тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шабакаҳои 

зотпарварӣ ворид шудаанд, ба ном вуҷуд дошта, аз дигар хоҷагиҳои муқаррарӣ 

фарқ надоранд”.[38] 

Дар бораи ин натиҷаҳои истеҳсолии хоҷагиҳои зотпарварӣ дар солҳои 2016 

- 2020 (ҷадвали 2.3.2) гувоҳӣ медиҳад. 
Ҷадвали 2.3.2. - Натиҷаҳои истеҳсолии хоҷагиҳои зотпарварӣ дар солҳои 2016- 2020 

Нишондиҳандаҳо Воҳиди 
ченак 

Солҳо 2020 
нисбати 
2016,% 2016 2017 2018 2019 2020 

Саршумор -ҳамагӣ сар 200901 200992 221343 221601 210340 104,7 
Саршумори мешҳо сар 93502 94026 93173 99179 95767 102,4 
Вазни қиёсии мешҳо 
ва модабузҳо фоиз 46,5 46,8 42,1 44,8 45,5 -1,0 

Истеҳсоли гӯшт т 1269 1267 1116 1087 898 70,8 
Истеҳсоли пашм т 1911 1904 2062 1856 1577 82,5 
Барра аз 100 сар меш сар 85 85 85 81 77 90,6 

Сарчашма:таҳияи муаллиф дар асоси: [32] 
 

Аз муқоисаи нишондиҳандаҳои хоҷагиҳои зотпарварӣ дар ҷумҳурӣ 

бармеояд, ки соли 2020 нисбати соли 2016 саршумори чорвои майда зиёд 

шудааст. 

Мавриди зикр аст, ки то давраи қабули барнома дар миқёси ҷумҳурӣ 94 адад 

хоҷагиҳои зотпарварӣ фаъолият доштанд. Аз ин лиҳоз, дар замимаи 4-и Барнома 

«натиҷаи истеҳсолии хоҷагиҳои зотпарварӣ» аз ҳисоби миқдори зикргардида 

нишон дода шудааст. Айни замон бошад, дар миқёси вилоят 16 адад хоҷагиҳои 

зотпарварӣ мавҷуд мебошад. Бинобар ин аз ҳисоби кам гардидани шумораи 

хоҷагиҳои зотпарварӣ иҷрои талаботи замимаи мазкур имконнопазир мебошад. 

Яке аз ҳадафҳои амалӣ намудани Барнома - ин дар бахши ҷамъиятӣ ва 

хусусӣ ташкил кардани нуқтаҳои бордоркунии сунъии чорво ва гирифтани насли 

хушзот мебошад. 
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Ба ҳолати 1 январи соли 2020 дар ҷумҳурӣ 19 адад нуқтаи бордоркунии 

сунъӣ арзи вуҷуд карданд, ки аз ҷониби онҳо 13876 сар чорво бордор карда 

шудааст, ки нисбати ҳамин давраи соли 2016 ба миқдори 12267 сар кам мебошад. 

(ҷадвали 2.3.3). 
 
Ҷадвали 2.3.3. - Нишондиҳандаҳои рушди нуқтаҳои бордоркунии сунъӣ ва натиҷаи фаъолияти 
онҳо дар солҳои 2016-2020 

Номгӯи чорабиниҳо Воҳиди 
ченак 

Солҳо 2020 
нисбати 
2016,% 2016 2017 2018 2019 2020 

Микдори нуқтаҳои 
бордоркунии сунъии чорво дар 
ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 

адад 20 13 17 17 19 95,0 

Миқдори чорвои сунъӣ  
бордоркардашуда дар ҳама 
шаклҳои хоҷагидорӣ 

сар 26143 17058 19537 15185 13876 53,1 

Нисбат ба соли 2016 % 100,0 65,2 74,7 58,1 53,1 -46,9 
Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси: [32] 
 

Сабаби асосии кам шудани бордоркунии сунъӣ, коҳиш ёфтани адади 

нуқтаҳои бордоркунӣ  ва нарасидани маводҳо ба ҳисоб меравад. Миқдори 

нуқтаҳои бордоркунии сунъии чорво дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ нисбат ба 

соли 2016 як адад кам шуда, миқдори чорвои сунъӣ бордоркардашуда дар ҳама 

шаклҳои хоҷагидорӣ 46,9 % кам шудааст. 

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  аз 1.10.2008, №481 «Барномаи 

беҳтар намудани ҳолат ва самаранок истифода намудани чарогоҳҳо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2009-2015» қабул гардида буд. Барои амалишавии 

Барнома дар асоси қарори мазкур ҳамасола ба Муассисаи давлатии «Трести 

чарогоҳу мелиоративӣ»-и Вазорати кишоварзӣ маблағи 200 ҳазор сомонӣ ҷудо 

карда мешуд. Дар давраи солҳои 2009-2013 аз ҳисоби буҷети ҷумҳурӣ 1 миллиону 

50 ҳазор сомонӣ ҷудо карда шудааст. Таҳлили истифодаи маблағҳои мазкур дар 

ҷадвали 2.3.4 нишон дода шудааст. 

Маблағи зикргардида барои хариди тухми алафҳои табиӣ (изен, саксаул, 

эспарсет ва ғайра) - 438,6 ҳазор сомонӣ, хароҷоти техника - 298,2 ҳазор сомонӣ, 

хароҷоти сӯзишворӣ 293,2 ҳазор сомонӣ, таъмири кӯпрук -20 ҳазор сомонӣ сарф 

карда шудааст.   
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Ҷадвали 2.3.4. - Таҳлили истифодаи маблағҳои «Барномаи беҳтар намудани ҳолат ва самаранок 
истифода намудани чарогоҳҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2015» 

Нишондиҳандаҳо 
Истифодаи маблағҳо дар 

солҳои 2009-2015 
Ҳамагӣ % 

Маблағи ҷудогардида, ҳаз.сомонӣ 1050,0 100,0 
Хариди тухми алафҳои табиӣ, ҳаз. сомонӣ 438,6 41,8 
Хароҷоти техника, ҳаз сомонӣ 298,4 28,4 
Хариди сӯзишворӣ, ҳаз. сомонӣ 293,0 27,9 
Таъмири кӯпруки чорвогузар, ҳаз. сомонӣ 20,0 1,9 
Беҳтар кардани ҳолати чаргоҳҳо, га 945 Х 

Сарчашма: [5,№481] 
 

Тибқи ин барнома, барои «Таъмири роҳҳои чорвогузар» маблағ ҷудо 

нагардидааст. Зеро ҳамасола ба қадри имкон таъмири роҳҳои чорвогузар аз 

ҳисоби маблағҳои буҷавие, ки дар асоси сметаи хароҷотӣ ба Муассисаи давлатии 

«Трести чарогоҳу мелиоративӣ» ва филиалҳои он ҷудо мегардад, гузаронида 

мешаванд. 

Дар асоси талаботи Барнома вобаста ба минтақаҳои ҷумҳурӣ ҳамасола 

майдони муайяни чарогоҳҳо беҳтар карда шудааст. Аз ҷумла дар миқёси ҷумҳурӣ 

соли 2009 - 140 гектар, соли 2010 - 235 гектар, соли 2011 - 180 гектар соли 2012 - 

160 гектар ва соли 2013 - 230 гектар беҳтар карда шудааст, ки дар маҷмуъ 945 

гектарро ташкил медиҳад, ки 21%-и талаботи барномаро ташкил медиҳад. 

Барои таъмини иҷрои банди «Омода намудани замин барои кишти тухми 

алафҳои табиӣ» ва «Бо таври куллӣ беҳтар намудани чарогоҳҳо»  ҳамасола замин 

барои кишти тухми алафҳои табиӣ омода карда шуда, кишт гузаронида мешавад. 

Соли 2009 аз ҳисоби Барнома 200 ҳаз. сомонӣ маблағ ҷудо гардид, ки майдони 

140 га чарогоҳҳои зимистона хоҷагии деҳқонии «Сомонҷон»-и ноҳияи Данғара 

беҳтар гардонида шуда, 11,6 % - и талаботро ташкил медиҳад. Соли 2010 аз 

ҳисоби Барнома 200 ҳаз. сомонӣ маблағ ҷудо гардид, ки бо ин маблағ майдони 

235 га, аз ҷумла 90 га чарогоҳҳои зимистонаи хоҷагии деҳқонии «Сомонҷон»-и 

ноҳияи Данғара, 80 га чарогоҳҳои ноҳияи Б.Ғафуров ва 65 га дар ВМБК (35 га дар 

н.Роштқалъа ва 30 га дар н. Мурғоб) ба таври куллӣ беҳтар гардида шуааст, ки 

29,4%-и дурнамои пешбинигардидаро ташкил медиҳад. 
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Соли 2011 аз ҳисоби Барнома 250 ҳазор сомонӣ маблағ ҷудо гардид, ки 

барои беҳтаркунии чарогоҳҳо дар хоҷагии деҳқонии «Сомонҷон»-и ноҳияи 

Данғара 100 гектар ва дар ноҳияи Б.Ғафуров 80 гектар гузаронида шуда, 22,5 % -и 

дурнаморо ташкил медиҳад.  

Дар соли 2012 аз ҳисоби барнома 200 ҳазор сомонӣ маблағ ҷудо гардид, ки 

160 гектар, аз ҷумла 80 гектар дар хоҷагии деҳқонии «Сомонҷон»-и ноҳияи 

Данғара ва 80 гектар ноҳияи Ашт ҳолати чарогоҳҳо беҳтар карда шуда, инчунин 

маблағи 20 ҳазор сомонӣ барои обёрии заминҳои хоҷагии деҳқонии «Орифиён» -и 

ноҳияи Айнӣ лулаҳои обгузар ба масофати 2000 метр харидорӣ ва васл гардид, ки 

20 % - и иҷроиши талаботи барномаро ташкил медиҳад. 

Ҳамзамон соли 2013 аз ҳисоби Барнома 200 ҳазор сомонӣ маблағ ҷудо 

гардид, ки 80 гектар чарогоҳҳои зимистонаи хоҷагии деҳқонии «Сомонҷон»-и 

ноҳияи Данғара ва 80 гектар чарогоҳҳои ноҳияи Б.Ғафуров беҳтар карда шудаанд. 

Дар асоси нақшаи чорабиниҳои рушди водии Бартанги ноҳияи Рӯшон барои 

беҳтар намудани чарогоҳхои ин водӣ 30 ҳазор сомонӣ ҷудо гардида, майдони 70 

гектар чарогоҳ бо усули обёрӣ беҳтар гардонида шуд, ки 28,7 % - и дурнамои 

барномаро ташкил медиҳад. 

Дар маҷмуъ дар давраи солҳои 2009-2013 вобаста ба минтақаҳои ҷумҳурӣ 

дар асоси талаботи Барнома бояд 4400 гектар чарогоҳҳо беҳтар гардонида мешуд. 

Таҳлилҳо нишон дод, ки бо истифодаи маблағҳои ҷудогардида дар ин давра 945 

гектар чарогоҳҳо беҳтар карда шуд, ки 21 % - и талаботи барномаро ташкил 

медиҳад. 

Сабаби асосии иҷро нагардидани талаботи Барнома сол то сол зиёд 

гардидани нархи сӯзишворӣ ва хизматрасониҳо мебошад. Зеро ҳангоми таҳияи 

барнома дар солҳои 2007 - 2008 тамоюли пастравӣ ва баландравии нархи 

сӯзишворӣ ва дигар хизматрасонию хароҷотҳо ба инобат гирифта нашуда буд. 

Бо мақсади таъмини иҷрои барнома қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи истифодабарии чарогоҳҳои мавсимӣ» ба тасвиб расид ва 

мавриди амал қарор дорад.  
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Дар давраи татбиқи лоиҳаи “Рушди чорводорӣ ва чарогоҳ” зикгардида дар 

ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон беҳтар намудани 108500 гектар 

чарогоҳҳо дар назар аст.  

Барои таъмири роҳҳои чорвогузар тибқи талаботи барнома 180 ҳазор 

сомонӣ пешбинӣ гардидааст, ки то ин давра маблағи зикргардида азхуд карда 

нашудааст. Новобаста аз ин, аз ҳисоби маблағҳои худии Муассисаи давлатии 

«Трести чарогоҳу мелиоративӣ» ба қадри имкон таъмир карда мешавад. 

Барои амалӣ намудани ин сархат соли 2012 бо истифода аз 20 ҳазор сомонӣ 

дар мавзеи Ҷавшангози ноҳияи Роштқалъа кӯпруки чорвогузари дарозиаш 7,5 

метр ва паҳноияш 3,5 метр бунёд карда шуд. Тавассути ин купрук ҳамасола зиёда 

аз 20 ҳаз. сар чорвои майда ва 4 ҳаз. сар чорвои калон ба чарогоҳҳои мавсимӣ 

ронда мешаванд.  

Инчунин дар асоси харҷномаи таҳиягардида бунёди 4 адад купрӯкҳои 

чорвогузар ҳаллу фасл карда шуданд. 

Ҳамин тавр, иҷрои барномаҳои давлатии рушди гӯсфандпарварӣ ба мо 

имконият дод, ки чунин хулосабарорӣ намоем: 

1. Дар мамлакат рушди соҳаи гӯсфандпарварӣ тавассути қабули барномаҳои 

мақсаднок амалӣ карда мешаванд. Ҳукумат барои рушди зотпарварӣ қарорҳои 

дахлдор қабул намуда, иҷрои онро таъмин менамояд ва бо ин роҳ рушди соҳаро 

таъмин менамояд. Новобаста аз сатҳи пасти имкониятҳо дар ин давра аз ҷониби 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи рушди соҳа кабул гардидааст, ки 

механизми асосии танзими давлатии рушди соҳаро таъмин менамояд. Маблағҳои 

ҷудогардида асосан мақсаднок истифода мешаванд. 

2. Иҷрои «Барномаи рушди соҳаи зотпарварӣ ва хушзоткунии чорво барои 

солҳои 2008-2015» ва Амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.08.2012 ва 

аз 29.08.2013, №АП-2311 барои харидорӣ ва таъмин намудани хоҷагиҳо бо 

гӯсфандони зотӣ барои рушди соҳа заминаи хубе гузошт. Шумораи молҳои зотӣ 

афзуда, ба баланд гаштани самаранокии соҳа мусоидат намуданд. 

3. Бақайдгирии гӯсфандони зотҳои ҳисорӣ, тоҷикӣ, ҷойдорӣ, маҳинпашми 

дарвозӣ, қарокӯлӣ, бузи серпашми тоҷикӣ ва афзун намудани саршумори онҳо 
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метавонад содироти онҳоро таъмин намояд ва манбаи воридоти асъори хориҷӣ 

гардад. 

4. Таъмин нашудани бандҳои барномаҳои мақсадноки давлатӣ аз он сабаб 

рух додаанд, ки тибқи таҳияи онҳо ҳолатҳои беқурбшавии пули миллӣ ба назари 

эътибор гирифта нашудаанд, бинобар ин маблағҳои ҷудогардида натавонистанд 

иҷрои бандҳои барномаҳоро таъмин намоянд. 

5. Таҳқиқот собит менамояд, ки дар оянда таҷрибаи таҳия ва қабули 

барномаҳои мақсаднок механизми самараноки танзими давлатии иқтисодиёт буда, 

истифодаи он дар дигар соҳаҳо низ тавсия дода мешавад. Зеро маблағҳо 

мақсаднок истифода бурда мешаванд ва назорати он низ осон аст. 

6. Таъсиси корхонаҳои давлатии зотпарварӣ имконият медиҳад, ки раванди 

баровардани зотҳои нави чорво ва технологияи навтарини ҷаҳонӣ дар ҷараёни 

истеҳсолот истифода бурда шавад. 

7. Таҳлил нишон дод, ки маблағҳои барои хушзоткунӣ аз буҷети давлат 

ҷудогардида дар байни ҳамагӣ чанд корхонаи зотпарварӣ, ки сол ба сол феҳристи 

онҳо тағйир наёфтааст, аз худ карда шудаанд. Ин ҳолат самаранокии истифодаи 

маблағҳои ҷудошударо таҳти суол мегузорад. 

8. Маълум мешавад, ки аксарияти барномаю санадҳои соҳа ба рушди 

зотпарварӣ, хушзоткунӣ ва рушди чарогоҳ бахшида шудаанд. Аммо, ягон 

барномаи  мақсадноки давлатӣ маҳз ба рушди соҳаи гӯсфандпарварӣ нигаронида 

нашудааст. 
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БОБИ 3. САМТҲОИ АСОСИИ ТАШКИЛӢ - ИҚТИСОДИИ РУШДИ 

САМАРАНОКИ ГӮСФАНДПАРВАРӢ 

3.1. Саноатикунонии соҳа - омили асосии баланд бардоштани 
самаранокии гӯсфандпарварӣ 

 

Яке аз роҳҳои рушди гӯсфандпарварӣ, таҳияи барномаҳои саноатикунонии 

ҷараёнҳои истеҳсолот дар пояи ташкили кластерҳои саноатию аграрӣ, ки мо онро 

«Агрокомплекс» ном мебарем, ба ҳисоб меравад. Хоҷагиҳои хурди деҳқонӣ ва 

хоҷагиҳои инфиродии аҳолӣ дар шароити кунунии рушди иқтисод ва таъсири 

равандҳои ҷаҳонишавӣ ва рақобати нокомил тоб оварда наметавонанд. Бо чунин 

сатҳи самаранокии истеҳсолот имконияти афзун намудани истеҳсоли 

маҳсулотҳои соҳаи гӯсфандпарварӣ: гӯшти гӯсфанд, пашм ва пӯст душвор аст. 

Дар марҳилаи кунунӣ, ки Тоҷикистон сиёсати стратегии саноатикунонии 

босуръатро пеш гирифтааст, ташаккули ҳамгироии соҳаҳои гуногун дар шакли 

кластерҳои саноатию аграрӣ мавқеи хоса дорад. Ҳамгироии иқтисодии 

дохилисоҳавӣ ва байнисоҳавӣ дар ҷаҳон ҳамчун омили асосии рушд маънидод 

карда мешавад. Дар адабиётҳои иқтисодӣ ду роҳи ҳамгироӣ, амудӣ ва уфуқӣ ба 

назар мерасад. Ба ақидаи Асоев М.М., «самтҳои асосии зерини ҳамгироии 

истеҳсолӣ имконпазир аст: 

- муттаҳидсозии ҳамаи иштирокчиён ба як ширкати холдингӣ дар асоси 

моликияти умумӣ; 

- ҳамкории корхонаҳои кишоварзӣ бо ташкилотҳои хизматрасон ва коркард; 

- таъсиси ассотсиатсияҳо ё иттиҳодияҳои ташкилотҳо дар доираи занҷираи 

такрористеҳсоли онҳо; 

- ташкили гурӯҳҳои молиявӣ ва саноатӣ» [157, с.150]. 

Ба назари мо, барои рушди соҳаи гӯсфандпарварӣ ташкили кластерҳои 

агросаноатӣ бештар самаранок аст, зеро барои ташкили онҳо ҳамаи заминаҳо 

мавҷуд мебошад. 

Мо ташкили «Агрокластери гӯшти гӯсфанд» - ро, ки истеҳсоли гӯшт, пашм 

ва пӯстро муттаҳид менамояд, пешниҳод менамоем (расми 3.1.1). 
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Расми 3.1.1. Нақшаи Агрокластери «Гӯшти гӯсфанд» дар марказҳои вилоятҳо ва 

минтақаҳои алоҳида. Таҳияи муаллиф. 
 

Таъсиси чунин кластерҳо дар ҳамаи ноҳияҳое, ки дар он ҷо гӯсфандпарварӣ 

ба роҳ монда шудааст, самаранок мебошад. Инфрасохтори кластерҳои 

агросаноатӣ оид ба истеҳсол ва коркарди гӯшти гӯсфанд ва буз аз ду қисм иборат 

аст. Инфрасохтори истеҳсоли ҳамаи хоҷагиҳои гӯсфандпарварӣ, сехҳои коркарди 

устухон, хун, пашм ва пӯстро муттаҳид менамояд. Ба инфрасохтори хизматрасонӣ 

сарчашмаҳои таъмини молия, нақлиёт, алоқа ва коммуникатсия, хизматрасонии 

ҳуқуқӣ, маркетингӣ, илмӣ ва миёнаравӣ шомил мешаванд. 

Барои рушди гӯсфандпарварӣ қариб дар тамоми ноҳияҳо шароит мавҷуд 

аст, зеро дар он ашёи хоми саноатӣ вуҷуд дорад. 

Самаранокии иқтисодии ташкили кластери «Агрокластери гӯшти гӯсфанд» 

дар ҷадвали 3.1.1. оварда шудааст. 

Дар назар дошта шудааст, ки ҳамасола 2500 оила ба ҳисоби миёна 4 сар 

чорво бо вазни 50 кг ҳар кадоме ва дар маҷмуъ 200 кг бо вазни зинда ба гӯшт 

месупоранд. Ҳамин тавр, миқдори чорвои ба гӯшт супоридаи деҳқонон 500 т бо 

арзиши 30 сомонӣ ба 1 кг вазни зинда 15,0 млн. сомониро ташкил медиҳад.

КОРХОНАИ 
КОРКАРДИ ГЎШТ 

ИНФРАСОХТОРИ 
ХИЗМАТРАСОНЇ 

МАЌОМОТИ 
ЊОКИМИЯТИ 

ДАВЛАТЇ 

ИНФРАСОХТОРИ 
ИСТЕЊСОЛЇ 

- молиякунонї 
(сармоягузорї, ќарз, 
лизинг, буљет); 
- таъмини хизматрасонии 
наќлиёт, алоќа ва 
коммуникатсия 
- хизматрасонии њуќуќї, 
бозоршиносї, суѓуртавї, 
иттилоотї, барномарезї; 
- илмї – маслињатї; 
- миёнаравї (захира ва 
дастрас намудани ашёи 
хом 

- хољагињои кишоварзї, 

дењќонї, ањолї; 

- сехи коркарди устухон; 

- сехи коркарди хун; 

- сехи коркарди пашм; 

- сехи коркарди пӯст; 

- сехи ҳасиббарорӣ. 

БОЗОРЊОИ ФУРЎШ 
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Ҷадвали 3.1.1. - Самаранокии иқтисодии фаъолиятӣ «Агрокластери гӯшти гӯсфанд» 

Нишондиҳандаҳо 
Шумораи 
коргарон, 

нафар 

Ҳаҷми 
истеҳсол, 

т 

Даромад 
аз 

фурӯш, 
млн. 

сомонӣ 

Хароҷот 
барои 

истеҳсол, 
млн 

сомонӣ 

Фоида, 
млн. 

сомонӣ 

Сатҳи 
даромад-
нокӣ, % 

Ҳосилнокии 
меҳнат, 

одам/соат, 
сомонӣ 

Даромад 
ба 

буҷет, 
млн 

сомонӣ 
Истеҳсоли гӯшти гӯсфанд ва буз 

Ҳамагӣ 2500 500 15,0 12,0 3,0 25,0 2,05 - 
Сехи коркарди гӯшт ва каллапоча 

Истеҳсоли гӯшт 20 300,0 18,0 14,0 4,0 28,6 354,9 1,0 

Коркарди 
каллапоча 10 175,0 3,0 2,4 0,6 25,0 118,3 0,150 

Сехи коркарди пашм 
Пашм 10 25,0 0,75 0,6 0,15 25,0 29,6 0,031 

Фабрикаҳои калобаресӣ 
Калоба, млн.м 10 250,0 2,5 2,0 0,5 25,0 98,6 0,125 

Сехи бофандагӣ 
Ҷӯробҳои 
пашмӣ, ҳаз.ҷ. 10 10,0 0,5 0,4 0,1 25,0 19,7 0,025 

Колинҳои пашмӣ 
д. 10 600 0,90 0,76 0,14 18,4 35,5 0,035 

Сехи истеҳсоли ҳасиб 
Ҳасиб 10 375 22,5 18,0 4,5 25,0 887,2 1,125 
Ҳамагӣ 2580 Х 63,15 50,16 12,99 25,9 276,7 2,491 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф 
 

Бо назардошти он, ки хароҷоти хоҷагиҳо барои истеҳсоли гӯшти гӯсфанду 

буз ба 80%-и даромад аз фурӯши он баробар аст, фоида барои деҳқонон 3,0 млн 

сомониро ташкил дода, дараҷаи даромаднокӣ ба 25,0 % баробар мешавад. 

Ҳосилнокии меҳнат дар як одам/соат 2,05 сомониро ташкил медиҳад.  

Агрокластери гӯшт коркарди саноатии онро дар назар дорад. Тибқи 

ҳисобҳои мо, 500 т гӯшти вазни зинда дар ҳолати забҳ кардан, миқдори гӯшт 60%-

и вазни зинда ва боқимонда каллаю поча ва узвҳои дарунии чорво мебошад, 35%-

и вазнро ташкил медиҳад. Даромад аз фурӯши гӯшт 18,0 млн сомонӣ ва хароҷот 

ба 15,0 млн сомонӣ баробар мешавад. Фоида аз истеҳсоли гӯшт 4,0 млн сомонӣ ва 

дараҷаи даромаднокӣ ба 28,6 % баробар мешавад. Аз ҳисоби пардохти андоз ба 

буҷети маҳал метавонад 1,0 млн сомонӣ ворид гардад. Даромади агрокластер аз 

ҳисоби коркарди каллаю поча ва узвҳои дарунии он 3,0 млн сомонӣ ва фоида 0,6 
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млн сомониро ташкил карда метавонад. Дараҷаи даромаднокии он ба 25 % 

баробар буда, аз он ба буҷет 0,150 млн сомонӣ андоз ворид мегардад. 

Тибқи таҳлили мо ҳар як ноҳия аз ҳамаи сарчашмаҳои истеҳсол ҳамасола 

метавонад то 25 тонна пашмро ба агрокластер фурӯшад. Аз фурӯши пашм 

хоҷагиҳо метавонанд 750 ҳаз. сомонӣ даромад гиранд. Хароҷоти коркарди пашм 

барои агрокластер ба 0,6 млн сомонӣ баробар мешавад ва фоида аз коркарди он ба 

0,15 млн сомонӣ ва дараҷаи даромаднокии он 25 % - ро ташкил медиҳад. 

Ҳосилнокии меҳнат дар як одам/соат 29,6 сомонӣ ва даромад ба буҷет 0,31 млн 

сомониро ташкил хоҳад дод. 

Дар назар дошта шудааст, ки дар доираи агрокластер сехи калобаресии 

пашм ташкил карда мешавад, ки 25 тонна пашмро коркард намуда, аз он 250 млн.  

м. калоба мересад. Дар ҳолати ташкили дурусти истеҳсолот дар ин сех 10 нафар 

бо кори доимӣ таъмин мегарданд. Сех ба микдори 2,5 млн сомонӣ маҳсулот 

истеҳсол намуда, аз он 0,5 млн сомонӣ фоида ба даст оварда, дараҷаи 

даромаднокии худро ба 25 % расонида, аз ин ҳисоб 0,125 млн сомонӣ ба буҷет 

маблағ ирсол менамояд. 

Ташкили коркарди саноатии пашм то маҳсулоти тайёр метавонад 

самаранокии соҳаро боз баландтар бардорад. Дар ҳолати бунёди сехи бофандагӣ 

метавон боз 10 нафарро бо ҷойи кори доимӣ таъмин намуд. Дар баробари ин бо 

истифодаи калобаҳои пашмин метавон 10 ҳаз. тонна калоба сарф намуда, 

ҳамасола 10 ҳаз ҷуфт ҷӯробҳои пашмин бо арзиши ҳар кадоме ба ҳисоби миёна 50 

сомонӣ, 0,5 млн сомонӣ даромад ба даст овард. Дар ҳолати дараҷаи даромаднокии 

он ба 25% баробар будан, агрокластер метавонад 0,1 млн сомонӣ фоидаи иловагӣ 

гирад. Калобаи боқимондаро метавон барои истеҳсоли қолинҳои пашмин равона 

кард. Аз 12 ҳаз. т пашми боқимонда метавон бо сарфи 20 кг калоба ба як қолини 

андозаи 6м2 600 дона қолин истеҳсол намуд, ки арзиши ҳар як дона аз 1,5 ҳаз. 

сомонӣ зиёд аст. Дар натиҷа агрокластер метавонад ҳамсола 10 ҳаз. ҷуфт ҷуроб ва 

600 дона қолини пашмӣ истеҳсол намуда, аз ин ҳисоб 240 ҳаз. сомонӣ фоида ба 

даст орад. 
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Ҳамин тавр, ташкили як агрокластери гӯшт метавонад даромади солонаро 

ба 63,15 млн сомонӣ расонад ва 2580 нафар захираҳои меҳнатиро бо ҷойи кор 

таъмин намояд. Аз ҳисоби ташкили агрокластери гӯшт ба буҷети ноҳия метавон 

2,491 млн сомонӣ андоз супорида, дараҷаи даромаднокии соҳаро дар маҷмуъ ба 

25,9 % расонид. 

Агрокластери дигаре, ки ба назари мо ташкили он метавонад самаранокии 

иқтисодии соҳаро баланд бардорад, агрокластери «Панири парҳезӣ» аз шири буз 

ба ҳисоб меравад. Мутаассифона, имкониятҳои рушди ин соҳа дар кишвар 

истифода намешавад. 

Дар ҷаҳон зотҳои гуногуни бузҳо мавҷуданд, ки вобаста ба равияи 

истеҳсолиашон ба чунин гурӯҳҳо тақсим мешаванд (расми 3.1.3). 

Зотҳои маҳаллии дар Тоҷикистон буда, ки маҳсулоти асосии онҳо гӯшт, 

шир, пашм ва пӯст мебошанд. 
Ҷадвали 3.1.2. - Гурӯҳбандии бузҳо тибқи навъҳои истеҳсолиашон 

Равияҳои 
истеҳсолӣ 

Маълумот оиди бузҳо 

Вазн Ширдиҳӣ дар як 
давра, кг 

Вазни зиндаи 
модабузҳо, кг 

Бузғола аз сад сар 
модабуз, сар 

Пашм х 600-700 50-60 150-180 
Шир х 550 60-75 160 
Пат, гр 250-470 200-300 70-75 140-150 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф дар асоси: [95,с. 35]. 
 

Маҳсулнокии зоти маҳаллӣ паст аст, аммо онҳо ба шароити мушаххаси 

минтақаҳо хеле мувофиқанд, бинобар ин баъзан бояд нисбат ба зоти 

маҳсулнокиаш нисбатан пасттар афзалият дода шавад. 

Зотҳои патӣ, асосан аз хориҷи кишвар ба ҷумҳурӣ ворид карда мешаванд. 

Дар байни зотҳои сершумори воридшуда, зотҳои Дон ва Оренбург пурқиматтарин 

ва самарабахш мебошанд. 

Ҳамаи зотҳои патӣ 250-470 г пат ва дар давраи ширдиҳӣ аз 200 то 300 кг 

шир медиҳанд. Вазни зиндаи бузҳо 70-75 кг ва аз 100 сар модабуз 140-150 бузғола 

мегиранд. Пӯстҳои бузҳои патӣ, барои дӯхтани чармина, курта ва дигар маҳсулот 

истифода мешаванд. 
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Мувофиқи сохтори пат бузҳои патӣ ба ду гурӯҳ тақсим карда мешаванд. Ба 

гурӯҳи аввал бузҳои зоти Оренбург ва дурагаҳои он, инчунин бузҳои маҳаллии 

кӯҳҳои Олтой дохил мешаванд. 

Бузҳои зоти ширӣ пашми начандон баланд дошта, пӯстҳои онҳо баҳои 

баланд доранд. Зотҳои беҳтарини ширӣ – горкигӣ, мегрелӣ, сафеди Россия, Заанен 

ба ҳисоб мераванд. Вазни миёнаи зиндаи онҳо ба 50-60 кг, модабузҳо ба 60-75 кг 

мерасад. Дар як давра - 550 кг шир дода, аз 100 сар модабуз 160 бузғола мегиранд. 

Зотҳои равияи пашмӣ, асосан барои ба даст овардани пашми ниммаҳини 

якхела бо хусусиятҳои мушаххас парвариш мекунанд, ки он дар соҳаи нассоҷӣ ва 

бофандагӣ васеъ истифода мешавад. 

Яке аз зотҳои дар ҷаҳон машҳур, зоти бузи зааненӣ ба ҳисоб мераванд, ки 

бузҳои калонтарин дар ҷаҳон ба ҳисоб мераванд. Ин зот дар Швейтсария 

парвариш меёбад. Баландии модабузи калонсол 82-85 см мебошад. Вазни миёнаи 

зиндаи модабузҳо 50-60 кг, бузҳои зотӣ 70-80 кг ва ҳатто ба 110 кг мерасад. Ин 

бузҳо бо маҳсулнокии  баланд ва камолоти барвақтӣ фарқ мекунанд. Аз 100 сар 

модабуз, ба ҳисоби миёна, 150-180 насл ба даст оварда мешавад. Давраи ширдиҳӣ 

10-11 моҳро дар бар мегирад. Аз як сар модабуз 600-700 кг шир ва бо нигоҳубин 

ва ғизохӯрии хуб 1000-1200 кг шир гирифтан мумкин аст. Равғаннокии шир ба 

ҳисоби миёна 3,8 - 4,2 % - ро ташкил медиҳад. Ин бузҳо барвақт ба камол 

мерасанд. Маҳсулнокии онҳо баланд буда, эҳтимолияти дугоник таваллуд кардан 

ба 80 % баробар аст. Онҳо бештар барои истеҳсоли шир истифода мешаванд ва 

ширҳояшон бӯйи бад надоранд. Дар Тоҷикистон чунин зоти  бузҳо вуҷуд надорад, 

вале барои онҳоро ворид кардан ҷаҳд намудан зарур аст. 

Дигар зоти равияи ширӣ, зоти сафеди русӣ мебошад, ки дар Россия 

намояндаи зоти бузҳои беҳтаршудаи маҳаллӣ мебошад, ки дар минтақаҳои 

марказӣ ва шимолу ғарбии қисми аврупоии Россия парвариш карда мешаванд. 

Вазни миёна 35 - 50 кг. Дар давоми 7 - 8 моҳи ширдиҳӣ як бузи оддӣ то 400 - 600 

кг шир медиҳад, ки равғанаш 4 - 4,5 % мебошад. Дар шароити хуби нигоҳдорӣ ва 

хӯрокхӯрӣ давраи ширдиҳӣ дароз карда мешавад ва бузҳо бештар шир медиҳанд. 



102 
 

Зоти дигари равияи ширӣ, зоти горковӣ мебошад, ки яке аз зотҳои беҳтарин 

дониста шудааст. Аз рӯи маҳсулнокӣ беҳтарин ба ҳисоб рафта, дар як давра 500 л 

шир медиҳанд. Вазнашон асосан ба 35 кг ва баъзеяшон ба 55-75 кг мерасад. 

Пашмашон 250 г ва 10 % - аш пат мебошад. Сифати баланди пашм доранд ва 

барои дӯхтани либосҳои пашмӣ васеъ истифода мешаванд. Дар минтақаҳои 

даштӣ, наздикӯҳӣ вомехӯрад. 

Зотҳои дигар, зоти бузҳои Оренбургӣ, Назди Дон ва зоти Олтойи Кӯҳӣ ва 

наздикӯҳӣ ба ҳисоб мераванд. Вазни миёнаи зиндаи онҳо ба 36-40 кг ва вазни 

модабузҳо ба 75-80 кг мерасад. 

Дар Тоҷикистон зоти бузҳои серпашми тоҷикӣ аз дигар бузҳои навъи 

ангорӣ дар мутобиқшавӣ ба нигоҳубини чарогоҳҳои дурдаст ва пашми якранги 

баланд бо тобиши дурахшон фарқ мекунад. 
Ҷадвали 3.1.3. - Гурӯҳбандии бузҳо тибқи равияҳои истеҳсолиашон 

Равияҳои 
истеҳсолӣ ва 

зот 

Маълумот оиди бузҳо 

Минтақабандӣ шудаанд 
(даштӣ, кӯҳӣ, наздикӯҳӣ) 

Вазни 
пашм, 

кг пат, г 

Ширдиҳӣ 
дар як 

давра, кг 

Вазни 
зиндаи 

модабузҳо, 
кг 

Бузғола аз 
сад сар 

модабуз, сар 

Равияи пашмӣ 
Зааненӣ, 
сафеди русӣ, 
горковӣ  

Х 600-700 50-60 150-180 
 
Даштӣ 

Тоҷикӣ 1.7-1.9 х 30-34 97-105  
Равияи ширӣ 
Горковӣ, 
мегрелӣ, 
сафеди русӣ, 
зааненӣ 

х 550 60-75 160 

 
 
Даштӣ 

Равияи патӣ 
Оренбургӣ, 
Назди Дон, 
Ол-тойии 
Кӯҳӣ 

250-470 200-300 70-85 140150 

 
Даштӣ, наздикӯҳӣ 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф дар асоси: [95, 33]. 
 

Бузҳои зоти нави тоҷикӣ нишондиҳандаҳои зерини маҳсулнокӣ доранд: 1,7 - 

1,9 кг то 3,8 кг аз як сар. Дарозии пашм дар бузҳои калонсол 18-20 см ва дар 

ҳайвоноти ҷавон 15 - 17 см мебошад, маҳинии пашм мутаносибан 34 - 39 микрон 
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мебошад. Ҳосили пашми тоза 80 – 85 % - ро ташкил медиҳад. Ба ҳисоби миёна, аз 

ҳар 100 сар 97-105 насл гирифта мешавад.  

Дар маҷмуъ дар Тоҷикистон саршумори буз тамоюли афзоиш дорад 

(ҷадвали 3.1.4). 
Ҷадвали 3.1.4. - Тамоюли афзоиши саршумори буз дар Тоҷикистон дар солҳои 1985-2020 
(маълумоти филиали Институти чорводорӣ ва чарогоҳи АИКТ). 

Солҳо 
Саршумор, ҳаз. сар Афзоиш нисбат ба соли 1985 

Ҳамагӣ Аз он ҷумла зоти серпашми 
тоҷикӣ ва дурагаҳо Ҳамагӣ Аз он ҷумла зоти серпаш-ми 

тоҷикӣ ва дурагаҳо 
1985 749 132,0 100,0 100,0 
1990 830 105,1 110,8 79,6 
1995 678 122 90,5 92,4 
2000 779 137 104,0 103,8 
2005 1160 169 154,9 128,0 
2010 1660 181 221,6 137,1 
2015 1830 164 244,3 124,2 
2020 1950 153 260,3 115,9 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф дар асоси: [32,с.108]. 
 
Бузи зоти серпашми тоҷикӣ ва дурагаҳо дар сохтори рама афзоиш ёфта 

бошад ҳам, вале дар сохтори рама 7,80 дарсадро ташкил медиҳад. 

Зиёда аз 75 % бузҳои зотӣ асосан дар шимоли кишвар, дар ноҳияҳои 

Б.Ғафуров ва Ашти вилояти Суғд мутамарказонида шудаанд. Бояд қайд кард, ки 

аксарияти бузҳои пашмии дар минтақа парваришёфта дар хонаводаҳои шахсӣ ва 

хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷамъ оварда шудаанд. 

Дар айни замон, беҳтарин чорвои зоти бузи пашмини тоҷикӣ дар фермаи 

зотпарварии ба номи. Т.Эрйигитов, фермаҳои бузпарварии ҶСК «Иттифоқ» ва 

«Калинин»-и ноҳияи Ашт, хоҷагиҳои зотпарварии Кушатов, Урунхоҷаев, 

фермаҳои бузпарварии А. Набиев, Ҷумъаеви ноҳияи  Б. Ғафуров ҷойгиранд. Дар 

ин фермаҳои зотпарварӣ шароитҳои хуби ташкили истеҳсолот ва меҳнат, 

нигоҳдории бузҳо бо истифодаи технологияи инноватсионӣ ба роҳ монда 

шудааст. 

Мо сохтори агрокластери «Панири парҳезӣ»-ро дар намуди расм чунин 

тасвир намудем (расми 3.1.2). 
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Расми 3.1.2. Агрокластери «Панири парҳезӣ». 
Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси адабиёти таҳқиқшуда. 
 
Агрокластери «Панири парҳезӣ» барои 200 сар бузи ширдеҳи зотҳои сафеди 

русӣ пешниҳод карда мешавад (ҷадвали 3.1.5). 

Чуноне, ки аз рақамҳои ҷадвал бармеояд, дар сурати аз як сар буз дар як сол 

500 кг шир ҷӯшидан, фермаи буз, ки дорои 200 сар чорво мебошад, метавонад 100 

тонна шир истеҳсол намояд. Аз коркарди шир бо меъёри 20 % баромадани панир 

метавон 20 тонна панир, 0,8 тонна равған, 4 тонна йогурт ва 10 тонна дӯғ истеҳсол 

намуд, ки дар маҷмуъ 1892 ҳаз. сомониро ташкил хоҳад дод. Хароҷоти истеҳсол 

ба 1462,6 ҳаз. сомонӣ расида, фоидаи агрокластер дар як сол ба 429,4 ҳаз. сомонӣ 

хоҳад расид. Ҳосилнокии меҳнат дар як одам/соат 74,61 сомониро ташкил 

медиҳад. Аз ҳисоби ташкил намудани ин агрокластер ба буҷети маҳаллӣ 69,9 ҳаз. 

сомонӣ андоз ворид хоҳад шуд. Ба ин нишондиҳанда андоз аз музди меҳнат, 

фонди иҷтимоии аҳолӣ ҳисоб карда нашудааст. Дар агрокластери «Панири 

парҳезӣ» таъмини хизматрасонии наќлиёт, анбор, роњ, алоќа ва савдо, 

инфрасохтори илмї – маслињатї, миёнаравї (захира ва дастрас намудани 

ашёи хом) хело хуб ба роњ монда шудааст. 

 

КОРХОНАИ  
КОРКАРДИ 
ШИРИ БУЗ 

 

ИНФРАСОХТОРИ 
ХИЗМАТРАСОНЇ 

МАЌОМОТИ 
ЊОКИМИЯТИ 

ДАВЛАТЇ 

ИНФРАСОХТОРИ 
ИСТЕЊСОЛЇ 

-молиякунонї 
(сармоягузорї, ќарз, 
лизинг, буљет); 
-таъмини хизматрасонии 
наќлиёт, анбор, роњ, 
алоќа ва савдо; 
-хизматрасонии њуќуќї, 
бозоршиносї, 
суѓуртавї, иттилоотї, 
барномарезї; 
-илмї – маслињатї; 
-миёнаравї (захира ва 
дастрас намудани ашёи 
хом 

 

- хољагињои кишоварзї, 
дењќонї, ањолї; 
- сехи хурди истењсолии 
панир; 
- сехи хурди истењсоли 
дўѓ ва айрон 

БОЗОРЊОИ ФУРЎШ 
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Ҷадвали 3.1.5. - Самаранокии иқтисодии фаъолиятӣ Агрокластери «Панири парҳезӣ» (ҳазор 
сомонӣ) 
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Истеҳсоли шир 
Ҳамагӣ 10 100,0 500,0 350,0 150,0 42,9 19,72 - 

Сехи коркарди шир 
Истеҳсоли  
панир 10 20,0 1200,0 960,0 240,0 25,0 47,31 60,0 

Истеҳсоли 
равған х 0,8 32,0 24,6 7,4 30,1 1,26 1,9 

Йогурт х 4,0 100,0 80,0 20,0 25,0 3,94 5,0 
Дӯғ х 10,0 60,0 48,0 12,0 25,0 2,37 3,0 
Ҳамагӣ 10 х 1892,0 1462,6 429,4 29,4 74,61 69,9 

Сарчашма: таҳияи муаллиф  
 

Дар сурати ба 30 % хароҷотҳои истеҳсолӣ баробар будани фонди музди 

меҳнат (1462,6 х30% =438,78), даромад ба буҷет аз ҳисоби андоз аз фоида  69,9  

ҳаз. сомонӣ, фонди ҳифзи иҷтимоӣ 109,7 ҳаз. сомонӣ  (438,78х25,0%) ва андоз аз 

музди меҳнати кормандон  52,6 ҳаз. сомонӣ (3656х0,12%) Х10Х12) маблағ ворид 

шуда, дар маҷмуъ ба буҷет аз ҳисоби агроклатер 232,2 ҳаз. сомонӣ андоз ва 

пардохтҳо ворид мегардад.  

Ҳамин тариқ, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ташкили кластерҳои 

саноатӣ оид ба истеҳсол ва коркарди маҳсулоти гӯсфанд ва буз имкон медиҳад: 

  заминаҳои зарурӣ барои зудтар дар истеҳсолот ҷорӣ намудани 

дастовардҳои пешрафти илмӣ - техникӣ, таъмини истеҳсоли оптималии маҳсулот 

бо сифати баланд фароҳам оварда шавад; 

  таъмини таносуби оқилона байни ҳаҷми ашёи хом ва иқтидорҳои 

коркарди саноатӣ ба роҳ монда шавад; 

  таъмини раванди ягонаи такрористеҳсолкунӣ дар тамоми давраи 

истеҳсолот ба даст оварда шавад; 
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  кам кардани хароҷоти муомилот (хароҷоти муомилоти тиҷорӣ, 

гуфтушунид, бастани шартномаҳо, таъмини иҷрои онҳо) коҳиш дода шавад. 

Ҳамин тавр, саноатикунонии соҳаи гӯсфандпарвариро, омили асосии баланд 

бардоштани ташкили истеҳсолот ва самараноки он дониста, ба чунин хулоса 

омадем: 

1. Дар марҳилаи кунунӣ, ки Тоҷикистон сиёсати стратегии саноатикунонии 

босуръатро пеш гирифтааст, ташаккули ҳамгироии соҳаҳои гуногун дар шакли 

кластерҳои саноатию аграрӣ мавқеи хоса дорад. Ҳамгироии иқтисодии 

дохилисоҳавӣ ва байнисоҳавӣ дар ҷаҳон ҳамчун омили асосии рушд маънидод 

карда мешавад. Ба назари мо, барои рушди соҳаи гӯсфандпарварӣ ташкили 

кластерҳои агросаноатӣ бештар самаранок аст, зеро барои ташкили онҳо ҳамаи 

заминаҳо мавҷуд мебошад. 

2. Мо ташкили Агрокластери «Гӯшти гӯсфанд» - ро, ки истеҳсоли гӯшт, 

пашм ва пӯстро муттаҳид менамояд, пешниҳод намуда, самаранокии иқтисодии 

онро пурра нишон додем. Инфрасохтори истеҳсоли ҳамаи хоҷагиҳои 

гӯсфандпарварӣ, сехҳои коркарди гӯшт, пашм ва пӯстро муттаҳид менамояд. Ба 

инфрасохтори хизматрасонӣ сарчашмаҳои таъмини молия, нақлиёт, алоқа ва 

коммуникатсия, хизматрасонии ҳуқуқӣ, маркетингӣ, илмӣ ва миёнаравӣ шомил 

мешаванд. 

3. Ташкили як агрокластери гӯшт метавонад даромади солонаро ба 63150 

ҳаз. сомонӣ расонад ва 2580 нафар захираҳои меҳнатиро бо ҷойи кор таъмин 

намояд. Аз ҳисоби ташкили агрокластери гӯшт ба буҷети ноҳия метавон 2491,3 

ҳаз. сомонӣ андоз супорида, дараҷаи даромаднокии соҳаро дар маҷмуъ ба 25,9% 

расонид. 

4. Бинобар сатҳи пасти даромаднокии соҳаи бузпарварӣ ба роҳ мондани 

истеҳсоли саноатии онро пешниҳод намуда, дар мисоли ташкили агрокластери 

«Панири парҳезӣ» ташкили истеҳсолотро мукаммал намуда, самаранокии онро 

нишон додем. Чуноне ки таҳқиқот нишон дод, дар натиҷаи ташкили кластер, 

даромад аз фурӯши маҳсулот дар маҷмуъ 1892 ҳаз.сомониро ташкил дода, фоидаи 

агрокластер дар як сол ба 429,4 ҳаз. сомонӣ хоҳад расид. Ҳосилнокии меҳнат дар 
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як одам/соат 64,8 сомониро ташкил медиҳад. Аз ҳисоби ташкил намудани ин 

агрокластер ба буҷет 256,6 ҳаз. сомонӣ андоз ва пардохтҳо ворид мегардад. 
 

3.2. Рушди инноватсионии технологияи гӯсфандпарварӣ – роҳи асосии 

баланд бардоштани самаранокии иқтисодии он 

Дар Тоҷикистон гӯсфандпарварӣ дар шароити пасти технология нигаҳдорӣ 

ва парвариш карда мешавад. Шароити ҷуғрофии Тоҷикистон барои рушди 

гӯсфандпарварӣ мусоид аст, зеро дар тамоми давраи сол чорво асосан дар фазои 

кушод нигоҳ дошта мешавад. Тобистон чорво ба чарогоҳҳои тобистона, ки дар 

мавзеи наздикӯҳӣ ва кӯҳӣ ҷой гирифтаанд, ронда мешаванд ва зимистон дар 

чарогоҳҳои зимистона, ки дар мавзеи даштҳо қарор доранд, нигоҳ дошта 

мешаванд. Норасоии доимии ғизо, шиками нимсери чорво ба истифодаи нисфи 

потенсиалҳои генетикии он мусоидат мекунад. Бо вуҷуди ин, дар ҷумҳурӣ 

саршумори гӯсфанд дар ҳолати афзоиш қарор дошта, маҳсулнокии он бошад, 

нисбатан паст аст. Сатҳи рушди технологии гӯсфандпарварӣ аз рушди истеҳсоли 

гӯшт ва пашм вобаста мебошад. Ин дар навбати худ, аз дараҷаи сармоягузории 

соҳа ва технологияи инноватсионии зоотехнологӣ ва иқтисодӣ вобастагӣ дорад. 

Мо бо истифода аз адабиётҳои расмии таҷассумкунандаи технологияи 

парвариши гӯсфандон, самтҳои асосии рушди технологияи гӯсфандпарварӣ дар 

Тоҷикистонро дар расми 3.2.1. овардем, ки аз чор қисмат иборат аст: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расми 3.2.1. Рушди инноватсионии истењсоли гўшти гўсфанд дар давраи дарозмуњлат. 
Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси [72,с.508]. 

 

Рушди инноватсионии истењсоли гўшти гўсфанд дар давраи 
дарозмуњлат 

        Фарбењкунї ва хўрондани 
интенсивии баррањои зоти 

пашмї ва гўштию пашмї то 
вазни 45-50 кг дар синни 8-9 

моњагї 

     Зиёд намудани саршумори 
гўсфандони зоти гўштї, гўштию 
пашмї то 70 % аз шумораи 
умумии гўсфандон 

       Њамасола то 25-27% иваз 
намудани мешҳо ва фарбеҳ 
намуда ба гӯшт супоридан 

 

 Ба истењсолот ворид намудани 
чорвои сермањсули гўштию 

пашмї 
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Барои баҳои муқоисавии ҳолати муосир ва ояндабинии технологияи 

гӯсфандпарварӣ мо аз шохиси рушди технологӣ истифода мебарем, ки таносуби 

вазнафзункунии гӯсфандон ва таваллуди барраҳо барои 1 сар гӯсфанди маҳсулдеҳ 

ба хароҷоти меҳнат ба 1 сент. маҳсулот, бо нишондиҳандаи балл ҳисоб карда 

мешавад (формулаи 1). 

 
Дар ин ҷо: шохиси сатҳи рушди технологии истеҳсоли гӯшт бо 

вазни зинда, балл; 

Исг - истеҳсоли солонаи гӯшт ва насл ба 1 сар гӯсфанд,с/сар; 

См –сарфи меҳнат барои истеҳсоли 1 сент. маҳсулот, одам-соат; 100- зариби 

мувофиқат. 

Усули таҳлил ва гурӯҳбандии нишондиҳандаи маҳсулнокии гӯсфандон ва 

сарфи меҳнат ба як воҳиди маҳсулот, ки барои рамаҳои Тоҷикистон мувофиқ 

меояд, истифода мешавад, ки дар ҷадвали 3.2.1. оварда мешавад. 
Ҷадвали 3.2.1. - Миқёси баҳо ба зариби I (СРТ.Ш) сатҳи рушди технологии истеҳсоли гӯшди 
гӯсфанд 

                  Сатҳи рушди технологии истеҳсоли гӯшти гӯсфанд 
 паст миёна муътадил баланд интенсивӣ 

 

0-1,0 1,0-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-ва боло 
Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси [72,с.508]. 

 

Маҳсулоти солонаи гӯшт бо вазни зинда аз рӯи ҳисоби ба 1 сар гӯсфанд ва 

хароҷоти меҳнат ба 1 сент. маҳсулот дар асоси ҳисоботҳои солона (шакли 13 –

КАС) дар сатҳи корхонаҳо, ноҳияҳо, вилоятҳо ва ҷумҳурӣ ҳисоб карда мешавад.  

Нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ва зоотехникии рушди дараҷаи технологияи 

истеҳсоли гӯшти гӯсфанд дар ҷадвали 3.2.2. оварда шудааст. 

Чуноне ки аз нишондиҳандаҳои ҷадвал бармеояд, сатҳи интенсивии рушди 

технологӣ нисбат ба сатҳи миёна якчанд маротиба фарқ менамояд.   
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Ҷадвали 3.2.2. - Нишондиҳандаҳои  асосии иқтисодӣ ва зоотехникии рушди дараҷаи 
технологияи истеҳсоли гӯшти гӯсфанд 

Номгӯи нишондиҳандаҳо 
Сатҳи рушди технологӣ 

паст миёна мӯътадил баланд интенсивӣ 

Шохиси сатҳи рушди технологии 
истеҳсоли гӯшти гӯсфанд то 1 1.1-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 аз 4,1 боло 

Вазнафзункунии шабонарӯзии 
вазни зиндаи чорвои дар бонӣ 
буда, г/сар 

то 120 121-140 141-160 161-180 аз 180 боло 

Вазнафзункунии солонаи 1 сар 
гӯсфанд, кг/сол то 47 48-56 57-63 64-70 аз 71 боло 

Хароҷоти хӯрока ба 1 сент. 
вазнафзункунии чорвои дар бонӣ 
буда, сент/воҳ. хӯрока 

то 11 10,9-0,0 9,9-9,0 8,9-8,0 аз 7,9 кам 

Хароҷоти меҳнат ба 1 сент. 
маҳсулот, одам-соат то 41 40-31 30-21 20-10 аз 10 поён 

Ҳиссаи гӯшт аз вазни чорвои 
кушта, % то 43 44-45 46-47 48-49 аз 50 боло 

Даромаднокии истеҳсоли гӯшти 
гӯсфанд, % - 10-15 20-25 30-35 аз 35 боло 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси [72,с.509]. 
 

Масалан, индекси сатҳи рушди технологии истеҳсоли гӯшти гӯсфанд нибат 

ба сатҳи миёна 2,05 баробар, вазнафзункунии шабонарӯзаи вазни зиндаи чорвои 

дар бонӣ буда - 28,6 %, вазнафзункунии солонаи 1 сар гӯсфанд - 51,1 %, хароҷоти 

хӯрока ба 1 сент, вазнафзункунии чорвои дар бонӣ буда - 28,2  кам, хароҷоти 

меҳнат ба 1 сент. маҳсулот 31 одам/соат кам, ҳиссаи гӯшт аз вазни чорвои кушта - 

7 банди фоизӣ зиёд ва даромаднокии истеҳсоли гӯшти гӯсфанд аз 35 % болост. 

Тибқи баҳои ҳолати кунунӣ ва ояндабинии рушди технологии истеҳсоли 

гӯшти гӯсфанд дар қатори истифода аз шохиси сатҳи рушди технологии 

истеҳсоли гӯшти гӯсфанд, бояд дигар нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ва 

зоотехнологӣ низ ҳисоб карда шавад. Ба ин нишондиҳандаҳо метавон 

нишондиҳандаҳои зеринро дохил намуд: 

  вазнафзункунии шабонарӯзаи вазни зиндаи чорвои дар бонӣ буда, г/сар; 

  вазнафзункунии солонаи 1 сар гӯсфанд, кг/сол; 

  хароҷоти хӯрока ба 1 сент. вазнафзункнии чорвои дар бонӣ буда, 

сент/воҳ. хӯрока; 

  хароҷоти меҳнат ба 1 сент. маҳсулот, одам - соат; 



110 
 

  ҳиссаи гӯшт аз вазни чорвои кушта, %; 

  даромаднокии истеҳсоли гӯшти гӯсфанд, %. 

Дигар нишондиҳандаи рушди сатҳи теҳнологии гӯсфандпарварӣ индекси 

рушди технологии истеҳсоли пашм мебошад, ки бо формулаи зерин ҳисоб карда 

мешавад: 

 
Дар ин ҷо: 

- ҳисоби миёнасолонаи пашмтарошӣ аз 1 сар гӯсфанд, кг бо вазни 

физикӣ; 
Хм - хароҷотҳои меҳнат барои истеҳсоли 1 кг пашм бо вазни физикӣ, 

одам/соат,/кг. 

Миқёси мутобиқи индекси  сатҳи рушди технологияи истеҳсоли 

пашм дар ҷадвали 3.2.3. оварда шудааст. 
 

Ҷадвали 3.2.3. - Миқёси баҳо ба зариби I (СТР) сатҳи рушди технологии истеҳсоли пашм 
                Сатҳи рушди технологии истеҳсоли пашми гӯсфанд 
 паст миёна мӯътадил баланд интенсивӣ 

 

0-3,0 3,1-6,0 6,1-9,0 9,1-12,0 12,1-ва боло 
Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси [72,с.509]. 
 

Баҳои рушди технологии истеҳсоли пашми гӯсфанд дар қатори истифодаи 

шохис истифодаи дигар нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ва зоотехнологиро тақозо 

менамояд, ки дар ҷадвали 3.2.4. оварда шудаанд. 

Ҳисоби шохиси сатҳи рушди технологии истеҳсоли пашм дар хоҷагиҳои 

кишоварзӣ, ноҳия, минтақа ва ҷумҳурӣ бо истифода аз формулаи зерин ҳисоб 

карда мешавад. 

     (3) 

Дар ин ҷо: 

 индекси рушди сатҳи технологии гӯшт ва пашм, балл; 

Ҳиг ва Ҳип- ҳиссаи истеҳсоли гӯшт ва пашм аз ҳамаи хароҷотҳои 

гӯсфандпарварӣ, %; 
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4,0 -1,3 - зариби мутобиқи шохиси сатҳи рушди технологии гӯшт ва пашм 

нисбати шохиси умумии технологии гӯсфандпарварӣ. 
Ҷадвали 3.2.4. - Нишондиҳандаҳои асосии иқтисодӣ ва зоотехникии рушди дараҷаи 
технологияи истеҳсоли пашм 

Номгӯйи нишондиҳандаҳо                       Сатҳи рушди технологӣ 
паст миёна мӯътадил баланд интенсивӣ 

Шохиси сатҳи рушди технологии 
истеҳсоли пашм то 3 3,1-6,0 6,1-9,0 9,1-12,0 аз12,0 боло 

Истеҳсоли солонаи пашм аз 1 сар 
гӯсфанд, кг/сол то 2 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 аз 5,0 боло 

Хароҷоти хӯрока ба 1 сент. пашм, 
сент/воҳ. хӯрока 

аз 10 
боло 10,0-9,1 9,0-8,1 8,0-7,1 аз 7,0 кам 

Хароҷоти меҳнат ба 1 сент. пашм, 
одам-соат 

аз 70 
боло 69-50 49-40 39-30 аз 30 поён 

Даромаднокии истеҳсоли гӯшти 
гӯсфанд, % - - +5 +10 +15 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси [72,с.510]. 
 

Миқёси шохисҳои сатҳи рушди технологии гӯсфадпарварӣ дар умум бо 

роҳи ҷамъ намудани шохисҳои сатҳи рушди технологии гӯшт ва пашм муайян 

карда шудааст (ҷадвали 3.2.5). 
Ҷадвали 3.2.5. - Миқёси баҳо ба зариби I (СТР.г) сатҳи рушди технологии гӯсфандпарварӣ 

                          Сатҳи рушди технологии гӯсфандпарварӣ 
 паст миёна мӯътадил баланд интенсивӣ 

 

0-4,0 4,2-8,0 8,2-12,0 12,2-16,0 16,2 ва боло 
Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси [72,с.511]. 

 

Тибқи дастурҳои технологияи пешрафта ва инноватсионӣ дар рамаҳои 

гӯштӣ-пашмӣ ва пашмии гӯсфандпарварӣ чунинанд: 

1. Равияи кроссбредӣ дар гӯсфандпарварӣ, дурагакунии гӯсфандони зотҳои 

пашмӣ бо гӯсфандони равияи гӯштӣ-пашмӣ. 

2. Зиёд кардани муҳлати парвариши гӯсфандон дар ҷарогоҳҳо (то 200-240 

рӯз), бо назардошти сарфи камтарини зироатҳои ғалладона. 

3. Рондани саривақтии гӯсфандон ба чарогоҳҳои табиӣ ва сунъӣ. 

4. Фарбеҳкунии гӯсфандони аз таъмири рама зиёдатӣ (то вазни 45-50 кг дар 

сину соли 8-9 моҳа) ва гӯсфандони аз рама бароварда. 

5. Ба таври максималӣ истифода бурдани партовҳои истеҳсолӣ ва саноати 

маҳсулотҳои кишоварзӣ. 
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6. Селексияи зотҳои нави аз ҷиҳати технологӣ сермаҳсули гӯсфандони 

маҳаллии равияҳои гӯштӣ, гӯштию пашмӣ, ки ба шароити табиии мамлакат 

мутобиқ мебошанд. 

7. Истифодаи технологияи ахтакунии барраҳои нар, ки қобилияти 

вазнафзоишашон зиёд шуда, ҳамчун бордоркунанда истифода намешаванд. 

8. Технологияи нигоҳдории гӯсфандон дар фасли зимистон дар ҷойҳои 

мувофиқ. 

Омилҳои боздорандаи рушди истеҳсоли гӯшт ва пашм: 

1. Саршумори ками гӯсфандони молӣ ва зотӣ ва сатҳи пасти маҳсулнокии 

он. 

2. Ҳиссаи хурди зотҳои гӯштӣ, гӯштию пашмӣ дар сохтори рама. 

3. Истифодаи технологияи кӯҳнаи хӯрокдиҳӣ ва нигоҳубини гӯсфандон. 

4. Ҳиссаи начандон баланди гӯшти гӯсфанд дар сохтори коркарди саноатии 

гӯшт. 

5. Рушди сусти истеҳсоли хӯроки чорво, ки дар пояи пасти технология 

истеҳсол карда мешавад. 

6. Рушди ба талабот номувофиқи селексияи зотҳои нави гӯсфандон, ки ба 

рушди истеҳсоли гӯшт ва пашм нигаронида шудааст. 

Яке аз меъёрҳои муҳиме, ки ба афзоиши маҳсулнокии гӯсфандон таъсир 

мерасонанд, вазни хоси рама буда метавонад. Вазни хоси рама барои корхонаҳои 

гусфандпарварӣ омили муҳим аст, зеро дар аксари ҳолатҳо он маҳсулнокии 

соҳаро муайян мекунад. Вазни хоси рама ё сохтори он дар баъзе гурӯҳҳои синну 

сол ва ҷинси чорво, алахусус модагӯсфандон, вобастагии мустақим ба ҳадафҳои 

инфиродии парвариши гӯсфандон, ки барои минтақаҳои муайяни парвариш 

муқаррар карда шудаанд, хидмат мекунанд. 

Афзоиши истеҳсоли маҳсулоти гӯсфанд ба ҳисоби як гектар майдони замин 

на танҳо ба шумораи ҳайвоноти маҳсулнок, балки ба сохтори рама, гурӯҳҳои 

мушаххаси синну сол ва ҷинс вобаста аст. Гурӯҳҳои мушаххаси синну сол ва 

ҷинси ҳайвонот дар фаъолияти сохтани маҳсулоти соҳавӣ гуногун амал мекунанд, 

бо суръатбахшии афзоиш, ҷамъоварӣ ва баргардонидани маблағҳо фарқ мекунанд 



113 
 

ва аз рӯи талаботҳои инфиродии табиӣ ва иқтисодӣ натиҷаҳои нобаробари 

иқтисодӣ ба бор меоранд. Таносуби оқилонаи гурӯҳҳои синну сол ва ҷинси 

ҳайвонот минтақае хоҳад буд, ки ба татбиқи аз ҷиҳати иқтисодӣ фоидабахши 

тамоми равишҳои дигари такмил додани ташкилот дар маҷмуъ мусоидат мекунад. 

Таносуби назарраси модагӯсфандон меъёри муҳими беҳтар кардани соҳа 

мебошад. Ин афзоиши босуръати ҳайвонот мебошад ва табиист, ки рушди пашм 

ва гӯшти гӯсфанд, инчунин гардиши рама ва такмил додани сохтори зоти онро 

таъмин мекунад. Амалияи хоҷагиҳои гӯсфандпарвариро ҳанӯз дар солҳои сиюми 

асри XX истифода бурда, бисёр олимон ҳиссаи мешҳоро дар рама аз 65 то 75% 

тавсия дода буданд. Ба ақидаи А.И. Николаев, «вобаста ба самти парвариши 

гӯсфандон аз рӯи хусусияти ҳосилнокии он ва мувофиқи он, ки хоҷагӣ тиҷоратӣ 

аст ё зотпарварӣ, вазни нисбии гӯсфандон гуногун аст. 

Хоҷагии зотпарварӣ метавонад шумораи зиёди мешҳо дошта бошад, то ки 

на танҳо барои таъмири рамаи худ, балки барои фурӯхтан ба хоҷагиҳои дигар 

насл тавлид кунад. Барои зиёд кардани саршумори гӯсфандоне, ки ҳамасола барои 

гӯшт фурӯхта мешаванд, масъалаи вазни хоси рама дар парвариши гӯсфандони 

зудраси гӯшту пашмро ҳал карда, шумораи мешҳоро дар он то ба 70-75% 

расонидан лозим аст. Ин имкон медиҳад, ки на танҳо маҳсулнокии гӯшти 

ҳайвонот баланд бардошта шавад, балки арзиши гӯшт низ хеле арзон карда шавад, 

зеро бо ин талабот оид ба нигоҳубини чорво дар фасли  зимистон, вақте ки 

шумораи гӯсфандон дар корхона зиёд карда мешавад, хароҷоти зиёдатиро ба бор 

меоварад» [88,с.32]. 

Дар ҷадвали 3.2.6. таъсири сохтори рама ба истеҳсоли маҳсулот барои 1000 

сар гӯсфанд оварда шудааст. Чуноне ки аз рақамҳои ҷадвал бармеояд, чӣ қадаре 

ки дар сохтори рама ҳиссаи модагӯсфандон зиёд бошад, ҳамон қадар истеҳсоли 

пашм ва гӯшт зиёд мегардад. Масалан, агар дар сохтори рама ҳиссаи 

модагӯсфандон ба 50% баробар омад, истеҳсоли пашм ба 1000 сар 47,3 сентнер, 

гӯшт ба 285 сентнер баробар мешавад, вале дар ҳолати ҳиссаи модагӯсфанд ба 

80% баробар будан истеҳсоли пашм 54,5 сент. ва гӯшт ба 378 сентнер баробар 

мешавад, ки мутаносибан 15,2 ва 32,6 фоиз зиёд аст. 
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Ҷадвали 3.2.6. - Сохтори рама ва истеҳсоли маҳсулот 

Сохтори рама, % Истеҳсоли маҳсулот ба 
1000 сар гӯсфанд, сент. 

Модагӯсфандон Барраҳои 
маҳсулдеҳ 

Қӯчқорҳои 
ахтакардашуда Барраҳо Пашм Гӯшт (вазни 

зинда) 
50 1,0 25,0 24,0 47,3 285 
60 1,2 - 38,8 50,3 322 
70 1,5 - 28,5 53,6 342 
80 1,5 - 18,5 54,5 378 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси [72,с.512]. 
 
Мувофиқи маълумоти Семёнов С.И. «Дар парвариши гӯсфандони равияи 

гӯшту пашм бо афзоиши сохтори рама, ҳиссаи мешҳо аз 50 то 75 % истеҳсоли 

гӯшти гӯсфанд 1,7 маротиба меафзояд. Дар парвариши воқеии гӯсфандон 

истифодаи як сохтори оқилонаи рама нақши муҳим дорад, ки ҳалли он бояд 

ҳамчун самаранокии истифодаи гурӯҳҳои гуногуни ҷинсӣ ва синнии гӯсфандон 

дар доираи як рама, ки ба даромаднокии соҳа таъсир мерасонанд, муайян карда 

шаванд» [98,с.15]. 

Яке аз омилҳои рушди инноватсионии ташкили истеҳсолот дар соҳаи 

гӯсфандпарварӣ усулҳои хӯрокдиҳӣ, меъёри хӯрокдиҳӣ, ратсион, талабот ба 

хӯрока ва иловаҳо ба тавозуни хӯрока ба ҳисоб меравад. 

Тибқи харитаи технологӣ меъёри хӯрокдиҳӣ бо назардошти синну сол, 

вазни бадан, вазнафзункунии шабонарӯзӣ тартиб дода мешавад. 

Риояи меъёрҳои овардашуда ба самаранокии истеҳсолот таъсири бевосита 

мерасонад. Дараҷаи нокофии ғизои чорво фоидаи сармоягузориро коҳиш 

медиҳад. Давраи нигоҳдорӣ ва фарбеҳшавӣ 2 ё 2,5 маротиба меафзояд. Хароҷот 

афзуда, ҳосилнокии меҳнат кам мешавад. Аз сабаби ғизои нокофии гӯсфандон, 

меҳнат, маблағҳои истеҳсолӣ ва инчунин худи ғизо фоидаовар нестанд. Аз ин рӯ, 

барои истифодаи оқилонаи нерӯи ғизоӣ, маблағ ва меҳнати одамон, давлатҳои 

рушдкарда дараҷаи ғизои ҳайвонотро баланд мебардоранд ва аз маҳсулнокии 

имконпазири онҳо ба таври оптималӣ истифода мебаранд.  

Дар ҷадвали 3.2.7. – Меъёри хӯрокдиҳии баррачаҳои зоти гӯштию пашмӣ 

барои як сар дар як шабонарӯз нишон дода шудааст. 
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Ҷадвали 3.2.7. - Меъёри хӯрокдиҳии баррачаҳои зоти гӯштию пашмӣ барои як сар дар як 
шабонарӯз 

Номгӯйи 
нишондиҳандаҳо 

Синну сол, моҳ 
2 4 6 8 11 15 

Вазни бадан, кг 
24 38 50 60 70 80 

Вазнафзункунии шабонарӯзӣ, г 
250 200 180 130 110 80 

ЭВХ 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,75 
Воҳиди хӯрока 1,0 и 1,25 1,45 1,60 1,70 
Модаи хушк, кг 0,95 1,15 1,30 1,55 1,75 1,90 
Протеини хом, г 165 195 215 230 245 250 
Протеини ҳазмшуда, г 130 140 145 155 160 165 
Лизин, г 10,6 14.3 15,5 14,3 16,0 20 
Метионин , г 6,2 8,4 12,8 11,6 12,6 14,0 
Крахмал, г 85 150 220 370 400 475 
Намак, г 5 6 8 9 10 12 
Калсий,г 5,7 6,0 6,8 8,1 9,1 9,5 
Фосфор, г 3,8 4,0 4,8 5,3 5,9 6.3 
Сурма, г 3,2 3,4 4,2 4,6 4,7 5,3 
Магний, г 0.7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 
Оҳан, мг 45 50 55 60 70 75 
Мис, мг 9,0 10 11 12 12,5 13,5 
Синк, мг 36 40 45 50 55 60 
Кобалт, мг 0,45 0,46 0,51 0,55 0,57 0,60 
Марганетс, мг 45 50 58 62 70 75 
Иод, мг 0,36 0,40 0,42 0,43 0,44 0,45 
Каротин, мг 9 9 9 10 11 12 
Витамин Д, ME 400 500 500 680 750 800 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси [72,с.513]. 
 

Ин барои иҷрои талаботи баланд бардоштани даромаднокии чорводорӣ, 

алалхусус соҳаи гӯсфандпарварӣ, заминаи асосӣ мебошад. 

Шодиев Б.С. дуруст мешуморад, ки «Барои ҳалли ин масъалаҳои муҳим дар 

Тоҷикистон чорабиниҳои махсус коркард шуда, дар мувофиқа бо хоҷагиҳои 

ҷумҳурӣ ва вилоят корҳои мақсаднок на танҳо дар васеъ намудани истеҳсоли 

хӯрока, балки баланд бардоштани сифат бо роҳи васеъ дар амал татбиқ намудани 

шаклҳои пешрафта ва тараққӣ кардани истеҳсолот, тайёр ва нигоҳ доштани 

хӯрока дар асоси истифодаи технологияи пешрафта ва муосири хӯроктайёркунии 

техникӣ мебошад» [105,с.162]. 
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Ҷадвали 3.2.8. - Талаботи солонаи гӯсфандон ба моддаҳои ғизоӣ 

Зотҳо ва гурӯҳи чорво ЭВХ Воҳ. 
хӯрока 

Протеин, кг 
хом ҳазмшаванда 

Зотҳои пашмӣ ва пашмию-гӯштӣ: 
Мешҳо 578 480 74,3 46,7 
Барраҳои яксол 452 380 63,4 38,5 
Барраҳои соли ҷорӣ 225 190 33,2 23 
Ба ҳисоби миёна ба як сар дар аввали сол 662 558 89,8 57,2 
Зотҳои гӯштию пашмӣ: 
Мешҳо 546 460 60,7 36,8 
Барраҳои яксол 450 384 60,7 38,6 
Барраҳои соли ҷорӣ 260 235 41,6 29 
Ба ҳисоби миёна ба як сар дар аввали сол 700 602 89,8 57,8 
Зотҳои қарокӯлӣ: 
Мешҳо 557 439 69,9 43 
Барраҳои яксол 452 362 53,4 35,3 
Барраҳои соли ҷорӣ 205 170 26,1 18,8 
Ба ҳисоби миёна ба як сар дар аввали сол 558 467 72,8 46,3 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси [72,с.514]. 
 
Барои рушди инноватсионии гӯсфандпарварӣ таъмини талаботи солонаи 

гӯсфандон бо моддаҳои ғизоӣ дар мадди аввал меистад. Дар ҷадвали 3.2.8. 

талаботи солонаи гӯсфандон ба моддаҳои ғизоӣ нишон дода шудааст. 

Чуноне, ки дар ҷадвал омадааст, тибқи муайян намудани талабот сохтори 

рама: мешҳо, барраҳои яксол, барраҳои соли ҷорӣ ва ба ҳисоби миёна ба як сар 

дар аввали сол баҳисоб гирифта мешавад. 

Омили дигари рушди инноватсионии ташкили истеҳсолот дар 

гӯсфандпарварӣ, таъмин намудани меъёри равшании табиӣ ва сунъӣ дар 

оғилхонаҳои нигоҳдории гӯсфандон аст (ҷадвали 3.2.9). 
Ҷадвали 3.2.9. - Меъёри равшании табиӣ ва сунъӣ дар оғилхонаҳои нигоҳдории гӯсфандон 

Иморатҳо 

Меъёри равшании табиӣ Равшании 
сунъӣ дар 

оғилхонаҳо 
Бо воҳиди 

ЭВХ, % 

Нисбати майдони 
тирезаҳо ба майдони 

оғилхона, м2 

Оғилхона барои нигаҳдории 
мешҳо, барраҳо 0,5 1:20 30-50 

Гармхонаҳо бо зоишгоҳ 0,8 1:15 50-100 
Майдон барои пашмтарошӣ 1,0 1:10 150-200 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси [72,с.516]. 
 
Тибқи меъёрҳои тавсияшуда, оғилхона барои нигаҳдории мешҳо, барраҳо 

бо равшании 0,5 % ЭВХ ва ҳаҷми тирезаҳо 1 ба 20 м2 , гармхонаҳо бо зоишгоҳ ба 
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0,8 % ё 1:15, майдон барои пашмтарошӣ ба 1,0 % ЭВХ ё 1:10 баробар бошад. 

Дигар омиле, ки ба рушди инноватсионии ташкили истеҳсолот дар 

гӯсфандпарварӣ таъсир мерасонад, таъмини меъёрҳои микроиқлимӣ оғилхонаҳо 

мебошад, ки дар ҷадвали 3.2.10. оварда шудаанд. 

Тибқи талабот микроиқлими оғилхонаҳо бояд ба меъёрҳои овардашуда 

мувофиқ бошанд. Масалан, дамои ҳаво дар иморат барои нигаҳдории мешҳо, 

барраҳо 3-6 С, намнокии нисбӣ 80 %, ҳавоивазшавӣ дар зимистон 15 м3/с, ба 1 

сар, дар тобистон 45 м3/с, ба 1 сар, меъёри иҷозатшудаи газҳо: углекислотӣ 0,3%, 

меъёри иҷозашудаи ифлосӣ то 30 ҳаз. микроб дар 1 м3  муайян када шудааст. 

Чунин меъёрҳо барои гармхонаҳо бо зоишгоҳ ва майдон барои бордоркунии 

сунъӣ муайян карда шудааст, ки бевосита ба маҳсулнокии чорво таъсир 

мерасонад. 
Ҷадвали 3.2.10. - Меъёрҳои микроиқлими оғилхонаҳо 

Нишондиҳандаҳо 
Иморат барои 

нигаҳдории мешҳо, 
барраҳо 

Гармхонаҳо 
бо зоишгоҳ 

Сехи 
нигоҳдории 

барраҳои 
сағерамонда 

Майдон 
барои 

бордоркунии 
сунъӣ 

Дамои ҳаво, С 3-6 5-10 10-15 13-17 
Намнокии нисбӣ, % 80 70 70 75 
Ҳавоивазшавӣ, м3/с, ба 1 
сар, зимистон 15 15 10 15 

Дар давраи гузариш 25 30 20 25 
тобистон 45 50 30 45 
Вазидани шамол, м/с: 
зимистон 0,5 0,2 0,2 0,5 

Дар давраи гузариш 0,5 0,3 0,2 0,5 
тобистон 0,8 0,5 0,3 0,8 
Меъёри иҷозатшудаи 
газҳо: углекислотӣ, % 0,3 0,25 0,2 0,3 

аммиак, мг/л 0,02 0,01 0,01 0,01 
сероводород, мг/л 0,01 0,01 0,01 0,01 
Меъёри иҷозашудаи 
ифлосӣ, ҳаз. микроб дар 1 
м3 

то 30 то 20 то 20 то 20 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси [72,с.517]. 
 
Омили дигари рушди инноватсионии гӯсфандпарварӣ, музди меҳнат ва 

ҳавасмандии иқтисодию иҷтимоии гӯсфандпарварон ба ҳисоб меравад. Дар 

талаботи муқарраргардидаи иқтисодӣ, сифати амалиётҳои иҷрошуда бештар аз 

ҳавасмандии моддӣ вобаста аст. Меъёри музди меҳнатро ба сифати амалиёт ва 
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сифати маҳсулоти истеҳсолшуда мувофиқ кардан лозим аст. Вале ин амалро бе 

муайян намудани меъёрҳои сарфи меҳнат барои иҷрои корҳои гуногун иҷро 

кардан номумкин аст. Бе ҳисоби хароҷоти меҳнат муайян намудани ҳосилнокии 

меҳнат, ки нишондиҳандаи асосии самаранокии он мебошад аз имкон берун аст. 

Аз ин ҷо мо дар ҷадвали 3.2.11. меъёрҳои сарфи меҳнатро барои иҷрои корҳо 

барои ҳамаи сохтори синну сол нишон додем. 
Ҷадвали 3.2.11. - Меъёрҳои сарфи меҳнат барои гӯсфандони ҳамаи синну сол 

Намудҳои кор Гурӯҳи 
ҷинсу синну солӣ 

Меъёри вақт 
(мин. / 10 сар) 

Азнавҳисобкунии саршумор Ҳамаи гурӯҳҳо 0,18 
Таъмири хурди таҷҳизот Ҳамаи гурӯҳҳо 0,13 
Гурӯҳбандии гӯсфандон Ҳамаи гурӯҳҳо 0,02 
Тоза кардани роҳравҳо аз барф ва дигар 
ифлосиҳо Ҳамаи гурӯҳҳо 0,10 

Ҳаводиҳии чорво дар шароити оғилхонаҳо Барраҳои маҳсулдеҳ 4,10 

Иштирок дар корҳои зооинженерӣ Барраҳои маҳсулдеҳ ва 
барраҳои зотӣ 1,16 

 

Мешҳо 0,27 
Қӯчқорҳо 0,16 
Барраҳо 0,07 
Гусфандони дар бонӣ буда 0,08 

Хизматрасонии ҳангоми омода кардани 
хӯрок 

Мешҳо 0,61 
Қӯшқорҳо 0,69 

Сафедкунии оғилхонаҳо Мешҳо 0,01 
Сафедкунии охурҳо Мешҳо 0,05 
Омода кардани оғилхонаҳо Мешҳо 0,05 

Даровардан ва баровардани гӯсфандон аз 
оғилхонаҳо 

Барраҳои маҳсулдеҳ 0,62 
Барраҳои зотӣ 0,36 
Мешҳо 0,23 
Қӯшқорҳо 0,30 
Барраҳо 0,33 

Нигоҳубини чорвои бемор Ҳамаи гурӯҳҳо 0,60 
Муайян намудани мешҳо ба бордоркунӣ 
моил ва иштирок дар бордоркунӣ Сехи истеҳсолӣ 2,00 

Рондани чорво Сехи баррачаҳо 2,00 
Омода намудани хӯрока ва омехта 
намудани консентратҳо Ҳамаи гурӯҳҳо 1,30 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси [72,с.518]. 
 
Аммо, ба гуфтаи А. Романенко, «афзоиши маъмулии музди меҳнат, бидуни 

талаботи зарурӣ барои беҳтар кардани натиҷаҳои меҳнат, метавонад афзоиши 

самаранокии истеҳсолотро таъмин карда натавонад» [138,с.70]. Дар айни замон, 
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таҷриба таъсири бузурги музди меҳнатро ба самаранокии корхонаҳо тасдиқ 

мекунад. 

Чӣ тавре ки аз рақамҳои ҷадвал бармеояд, меъёрҳои сарфи меҳнат барои 

гӯсфандони ҳамаи синну сол ва ҷинс гуногунанд. Донистани ин меъёрҳо 

имконият медиҳад, ки музди меҳнати корбайъ ташкил карда шавад, зеро ин 

намуди пардохти меҳнат гӯсфандпарваронро водор менамояд, ки музди меҳнати 

худро ҳисоб намоянд ва барои иҷрои кор ҳавасманд бошанд. Дигар омили асосии 

рушди инноватсионии ташкили истеҳсолот дар гӯсфандпарварӣ - ин истифодаи 

неруи барқ дар ҷараёни истеҳсолот ба ҳисоб меравад.  

Дар аксар хоҷагиҳои гӯсфандпарварӣ неруи барқро фаъолона истифода 

мебаранд ва дар сохтори хароҷотҳои истеҳсолӣ он мавқеи хоса дорад. Дар 

шароити афзоиши бемайлони нархи қувваи барқ истифодаи самараноки он бо 

истифода аз меъёрҳои солонаи истифодаи он барои таҳияи харитаи технологӣ 

имконият медиҳад, ки ҷараёни истеҳсолот бо истифодаи техника ва технологияи 

нав ба анҷом расонида шаванд. Меъёрҳои солонаи хароҷоти нерӯи барқ дар 

фермаҳои гӯсфандпарварӣ, кВт/с ба 1 сар модагӯсфанд дар ҷадвали 3.2.12. оварда 

шудааст 
 

Ҷадвали 3.2.12. - Меъёрҳои солонаи хароҷоти нерӯи барқ дар фермаҳои гӯсфандпарварӣ, 
кВт/с ба 1 сар модагӯсфанд 

Ҷараёни технологӣ Меъёр 
Равшаннамоии объектҳои асосӣ ва ёрирасон 2,0 
Омода намудани хӯрока, тақсими он ва обтаъминкунӣ 1,0 
Тароши гӯсфандон ва коркарди пашм дар дохили ферма 0,1 
Гарм намудани барраҳои навзод 21 
Ҷамъ 24,1 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси [72,с.520]. 
 

Аз нишондиҳандаҳои ҷадвал маълум мешавад, ки танҳо барои ҷараёнҳои 

технологии овардашуда ба як сар меш  дар як соат 24,1 кВт/с неруи барқ лозим 

аст. Дар ҳолати 10 ҳаз. сар будани чорво дар як ферма истеъмоли барқ дар як 

шабонарӯз дар шароити зимистон ба 5,8 млн кВт/с баробар мешавад. Дар ҳолати 

55,14 дирам будани арзиши як кВт/с барқ 3198,1 ҳаз. сомонӣ баробар мешавад. Аз 

ин нигоҳ сарфаи нерӯи барқ яке аз хароҷотҳои зиёд дар сохтори арзиши аслӣ 

мебошад. 
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Дигар омиле, ки аз самаранок истифодаи он рушди инноватсионии 

технологияи нигоҳдории чорво вобастагӣ дорад, самаранок истифодабарии 

сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ ба ҳисоб меравад. 

Меъёрҳои хароҷоти сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ ба як сар гӯсфанд 

дар ҷадвали 3.2.13. оварда шудааст. 

Аз рақамҳои ҷадвали 3.2.13. бармеояд, ки ҳиссаи хароҷоти сӯзишворӣ ва 

равғанҳои молиданӣ барои бор кардани хӯрока ба ҳисоби 1 сар, кг дар як сол 

вобаста ба маҳсулнокии чорво тамоюли афзоиш дорад. Агар вазни физикии ҳамаи 

сатрҳо аз сатри якум 2 кг бошад, пас дар сатри 9 он ба 8,2 кг мерасад ва 4,1 

баробар зиёд мешавад. Дар ин ҳол ҳиссаи хароҷоти сӯзишворӣ ва равғанҳои 

молиданӣ  барои бор кардани хӯрока ба ҳисоби 1 сар, аз 0,34 кг ба 0,43 кг, ё 26,5% 

меафзояд. 

Намудҳои паҳншудатарини тиҷорат, ки дар гӯсфандпарварӣ ташкил карда 

шудаанд, ташкили кооператсия ва иттиҳодияҳои агросаноатии истеҳсолиро тақозо 

менамояд. 

Барои рушди гӯсфандпарварӣ мутобиқи талаботи муносибатҳои бозорӣ, он 

метавонад шаклҳои нобаробари хоҷагидориро ташкил диҳад, ки хоси он 

метавонад дар баъзе талаботҳои иқлимӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, демографӣ ва ғайра 

самараноктар бошад.  

Муллоев Х.А. дуруст қайд мекунад, ки «яке аз омилҳои муҳими 

таъсиррасон ба самаранокии истифодабарии иқтидорҳои истеҳсолӣ – ин рушди 

ҳудудии махсусгардонии байнихоҷагӣ ва дохилихоҷагии соҳа ва кооператсияи 

истеҳсол мебошад. 

Маҳдуд кардани равандҳои махсусгардонӣ ва кооперативонии байнихоҷагӣ, 

аз нав ташкил кардани ассотсиатсияҳо ва хоҷагиҳои махсус аз ҷиҳати иқтисодӣ 

самаранок аст» [87,с.159]. 

Намуди ҳамгироии гӯсфандпарварон барои таъмин намудани робитаҳои 

комилан нав дар фурӯши маҳсулоте, ки бо меҳнати мураккаби чӯпон ба даст 

оварда шудааст хоҳад буд. 
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  Ҷадвали 3.2.13. - Хароҷоти солонаи сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ барои боркунии хӯроки чорво ба як сар гӯсфанд, ба 1 сар гӯсфанд, кг 

Тароши пашм аз як сар 

гӯсфанд, кг 

Ҳиссаи хароҷоти сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ барои бор 

кардани хӯрока ба ҳисоби 1 сар, кг дар як сол 
Ҳиссаи хароҷоти сӯзишворӣ ва 

равғанҳои молиданӣ барои бор кардани 

хӯрока ба ҳисоби 1 сар, кг 
Вазни 

физикӣ 
Вазни тоза 

Хӯроки 

консентратӣ 
Хасбеда Сенаж Коҳ Силос Бехмеваҳо 

2,0-2,6 1,0-1,2 0,01 0,08 0,15 0,02 0,07 0,01 0,34 

2,7-3,3 1,3-1,5 0,02 0,10 0,13 0,02 0,07 0,01 0,35 

3,4-4,0 1,6-1,8 0,02 0,13 0,10 0,02 0,08 0,01 0,36 

4,1-4,7 1,9-2,1 0,02 0,16 0,06 0,02 0,08 0,01 0,35 

4,8-5,4 2,2-2,4 0,03 0,20 0,03 0,02 0,09 0,01 0,38 

5,5-6,1 2,5-2,7 0,03 0,20 0,03 0,02 0,09 0,01 0,38 

6,2-6,8 2,8-3,0 0,03 0,22 0,03 0,02 0,10 0,01 0,41 

6,9-7,5 3,1-3,3 0,03 0,22 0,03 0,02 0,10 0,01 0,41 

7,6-8,2 3,4-3,6 0,03 0,23 0,03 0,02 0,11 0,01 0,43 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси [72,с.522]. 
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Ташкилоти иттиҳодияҳо ба истеҳсолкунандагон дар якҷоягӣ аз нав 

истифода кардан ва фурӯхтани маҳсулот кумак мерасонад. Онҳо дар ҳамгироӣ 

иқтидори барзиёди истеҳсолотро таъмин мекунанд, ки ин метавонад афзоиши 

пасандозҳоро таъмин кунад. Ғайр аз он, ташкили иттиҳодияҳо имконияти 

рақобапазириро нисбат ба монополистони соҳа мустаҳкам менамояд ва имкон 

медиҳад, ки хидматҳои маркетингӣ барои тақсимоти бомуваффақияти маҳсулот 

дар бозор самаранок шаванд. 

Ҷамъи сармоягузориҳои пулии истеҳсолкунандагони алоҳида, метавонад 

барои хоҷагиҳое, ки барояшон ин маблағҳо  дастнорасанд, дар мавриди зарурӣ 

истифода шаванд ва аз гирифтани қарз ва пардохти фоизи он эмин монанд. 

Маълум аст, ки ба рафти ташаккули гӯсфандпарварӣ метавонад маҷмуи 

ангезаҳое ба ҳам вобастагӣ дошта бошанд, ки ба афзоиши даромаднокии 

истеҳсоли маҳсулоти гӯсфандӣ таъсир расонанд. 

Ҳамзамон, талаботҳои зерини аз ҷониби мо муайяншуда, ки ба устуворӣ ва 

азнавташкилдиҳии соҳаи гӯсфандпарварӣ мутобиқи талаботи муносибатҳои 

бозорӣ имкон медиҳанд, метавонанд истифодаи даромаднокии соҳаро таъмин 

намоянд: 

1. Беҳтар шудани вазъи макроиқтисодии ҷумҳурӣ ва афзоиши қобилияти 

харидории сокинон. - Ба гуфтаи Улянов А.Н. ва Куликова А.Я. «Дар давраи 

ҳозира ва оянда такмил додани вазъи иқтисодӣ, тақвияти саноати сабук, 

қобилияти харидории аҳолӣ зарур аст, ки ба афзоиши талабот ба пардохтпазирӣ 

ба маҳсулоти гӯсфанд мусоидат намуда, зарурати барқарорсозии онро талаб  

намояд» [147,с.206]. Иҷрои ин вазифаи муҳим талаб мекунад, ки мақом ва 

нақши гӯсфандпарварӣ дар маҷмааи иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав дида 

баромада, истеҳсоли навъҳои аз ҳама зарурӣ ва камхарҷи маҳсулот ва ташкили 

бозорҳои фурӯши он таъмин карда шавад. Фароҳам овардани заминаи 

баландсифати ғизоӣ, бо назардошти хусусиятҳои соҳа, истифодаи технологияҳои 

мукаммали сарфаи энергия ва захираҳо барои истеҳсоли маҳсулот, самаранокии 

соҳаро таъмин мекунанд. 

2. Дастгирии давлатии истеҳсолкунандагони маҳсулоти гӯсфандпарварӣ. 
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Таъмини устуворӣ ва дар оянда рушд кардани соҳа, дидани чораҳои 

таъхирнопазиреро тақозо мекунад, ки ба сиёсати давлатии ба эътидол овардани 

ҳолатро дар маҷмааи агросаноатӣ муқаррар кардааст. Таҷрибаи кишварҳои рӯ ба 

тараққӣ ва ҳам дар кишварҳои дорои иқтисоди рушдёфта аз он далолат мекунад, 

ки ҷорӣ намудани механизми хариди давлатии маҳсулоти соҳа, ки тавонад 

ҳавасмандии истеҳсолкунандагонро баланд бардорад, қобили қабул мебошад. Бо 

назардошти ин, бо мақсади аз нав ташкил кардани базаи маҳсулоти соҳа, рушди 

саноати коркард таъмин карда шавад. 

3. Роҳи дигари рушди технологӣ, такмил додани зотҳои маҳаллии чорво бо 

назардошти шароитҳои табиии минтақаҳои нобаробар ва таъмини рақобатпазирии 

он мебошад. Ташвиқи равнақи гӯсфандпарварӣ дар он минтақаҳои ба рушди он 

мувофиқ ва дорои шароитҳои хуби иқлимӣ ва табиӣ мувофиқи мақсад мебошад. 

Истифодаи имконияти фурӯши пашм бо нархҳои ҷаҳонӣ боиси афзун 

гаштани ҳавасмандии истеҳсолкунандагон мегардад ва нобаробарии нархҳоро 

нисбат ба маҳсулотҳои дигар соҳаҳо аз байн мебарад. 

Афзоиши қарзҳои фоизашон паст, кумаки молиявӣ ба соҳа, истифодаи 

технологияҳои хурд барои истеҳсоли маҳсулоти парвариши гӯсфандон бо 

иқтидори максималии маҳсулнокии табиӣ, истифодаи технологияҳои каммасраф, 

ки ба афзоиши ҳосилнокии меҳнат ва кам кардани хароҷот дар истеҳсоли 

маҳсулот мусоидат мекунанд ва вазъи экологиро беҳтар мекунанд, омилҳои 

асосии рушди соҳа мегарданд. 

4. Таъмини шароити мусоид барои ҳавасмандии баланди меҳнатӣ, аз ҷумла 

усулҳои маъмурии давлат, метавонад омили дигари рушди вазъи истеҳсолии 

хоҷагиҳои гӯсфандпарварӣ гардад. Дар сурати мавҷуд набудани захираҳои 

иқтисодӣ, манбаъҳои молиявии такмил додани истеҳсолот, озодии мустақилона 

пеш бурдани корхонаҳо, сатҳи афзоиши маҳсулоти умумӣ ва ҳосилнокии меҳнат 

коҳиш меёбад. Мутаассифона, усулҳои мавҷудаи маъмурии идоракунии соҳа 

истифодаи пурраи натиҷаи пешрафти илмӣ - техникиро таъмин карда 

натавонистанд. 
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Барои ба тартиб даровардани ҳолати мавҷуда дар маҷмуъ ва хусусан дар 

соҳаи гӯсфандпарварӣ, тағйироти муосир лозим аст. Зимнан, хоҷагиҳои деҳқоние, 

ки дар солҳои ислоҳот таъсис ёфтанд, хоҷагиҳои кишоварзиро ба буҳрони 

фавқулоддаи пулӣ рӯ ба рӯ карданд. 

Аз ин рӯ, дар асоси  меъёрҳои дар боло овардашуда, ки ба баланд 

бардоштани даромаднокии гӯсфандпарварӣ имкон медиҳанд, бояд даромаднокии 

иқтисодии хоҷагиҳоро таъмин намуд. 

Ҳамин тавр, таҳқиқот нишон дод, ки яке аз самтҳои асосии ташкили 

самараноки гӯсфандпарварӣ, рушди инноватсионии ташкили он ба ҳисоб меравад, 

ки муҳимтаринаш инҳоянд: 

1. Дар шароити маҳдуд будани захираҳои замин ҷустуҷӯи роҳҳои нави 

ташкили самаранок истифодабарии заҳираҳо расидааст. Ба ин захираҳои маҳдуд 

дар соҳаи гӯсфандпарварӣ зотҳои дорои маҳсулнокии баланд, сохтори мукаммали 

рама, сифати хӯрока, тартиби истеҳсол ва хӯрокдиҳии гӯсфандон, ратсиони 

шабонарӯзаи хӯрока, фарбеҳкунии чорво, коркарди саноатии маҳсулот, 

истифодаи самараноки энергия, сузишворӣ ва равғанҳои молиданӣ ва ғ. мебошад. 

2. Рушди инноватсионии истеҳсоли гӯшти гӯсфандро тавассути фарбеҳкунӣ 

ва хӯронидани интенсивии барраҳои зоти пашмӣ ва гӯштию пашмӣ то вазни 45-50 

кг дар синни 8-9 моҳагӣ, ҳамасола то 25 % - и гӯсфандони наслдиҳандаро то сатҳи 

вазни миёна расонида, ба гӯшт супоридан, зиёд намудани саршумори гӯсфандони 

зоти гӯштӣ, гӯштию пашмӣ то 70 % аз шумораи умумии гӯсфандон, ба истеҳсолот 

ворид намудани чорвои сермаҳсули гӯштию пашмӣ, таъмин намудан мумкин аст. 

3. Бо истифода аз усулҳои математикӣ  аз шохиси рушди технологӣ дар 

истеҳсоли гӯшт, пашм истифода бурда, таносуби вазнафзункунии гӯсфандон ва 

таваллуди барраҳо барои 1 сар гӯсфанди маҳсулдеҳ ба хароҷоти меҳнат ба 1 сент. 

маҳсулот, бо нишондиҳандаи балл ҳисоб карда, бо ин роҳ омилҳои боздорандаи 

рушди истеҳсоли гӯшт ва пашм муайян карда шуданд. 

4. Муайян карда шуд, ки яке аз меъёрҳои муҳиме, ки ба афзоиши 

маҳсулнокии гӯсфандон таъсир мерасонад, вазни хоси рама буда метавонад. 

Вазни хоси рама барои корхонаҳои гӯсфандпарварӣ омили муҳим аст, зеро дар 
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аксари ҳолатҳо он маҳсулнокии соҳаро муайян мекунад. Вазни хоси рама дар 

гурӯҳҳои синну сол ва ҷинси чорво, алахусус мешҳо, вобастагии мустақим ба 

ҳадафҳои инфиродии парвариши гӯсфандон, ки барои минтақаҳои муайяни 

парвариш муқаррар карда шуда, сохтори оптималии рама муайян карда шудааст. 

5. Муайян карда шудааст, ки омилҳои асосии рушди инноватсионии 

технологияи гӯсфандпарварӣ аз меъёри хӯрокдиҳии чорво, таъмини талаботи 

солонаи гӯсфандон бо моддаҳои ғизоӣ, таъмин намудани меъёри равшании табиӣ 

ва сунъӣ дар оғилхонаҳои нигоҳдории гӯсфандон, таъмини меъёрҳои 

микроиқлимӣ оғилхонаҳо, баланд бардоштани ҳавасмандии моддии чорводорон 

бо назардошти меъёрҳои сарфи меҳнат барои гӯсфандони ҳамаи синну сол, 

истифодаи самараноки неруи барқ, сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ дар 

ҷараёни истеҳсолот мебошад. 

6. Барои рушди инноватсионӣ ташкили шаклҳои гуногуни хоҷагидорӣ 

метавонад дар баъзе талаботҳои иқлимӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, демографӣ ва ғайра 

самараноктар бошад. Асосҳои ташкилии рушд, ташкили кооперативҳои 

кишоварзӣ, ассотсиатсияҳо дар сатҳи ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва ғайра мебошад. 

Таъмини маркетинги гӯсфандпарварон дар фурӯши маҳсулоте, ки бо меҳнати 

мураккаби чӯпон ба даст оварда шудааст, метавонад яке аз роҳҳои рушди 

иқтисодии соҳа бошад. 
 

3.3. Моделҳои самараноки маблағгузории молиявӣ - пояи асосии рушди 

ташкили истеҳсолот дар соҳаи гӯсфандпарварӣ 

Дар шароити муосир, рушди гӯсфандпарварӣ бояд ба таври ҳамаҷониба 

ҳамчун як системаи мураккаб зерсистемаҳои иқтисодӣ, ташкилӣ, технологӣ, 

иҷтимоӣ ва экологии соҳаро дарбар гирад. 

Назардошти ин зерсистемаҳо имкон медиҳад, ки самти афзалиятноки рушди 

гӯсфандпарварӣ таҳия шуда, барои баланд бардоштани сатҳи интенсификатсия ва 

самаранокии истеҳсолоти он шароит фароҳам оварда шавад. Дар байни омилҳои 

таъсирбахши самаранокии соҳа, мо муҳимтарини онҳо: омилҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ 

(қонунҳо, стратегияҳо, консепсияҳо, барномаҳо, низомномаҳо, меъёрҳо) ташкилӣ 

(сохтори истеҳсолот, нигаҳдорӣ ва савдо), иқтисодӣ (тақозо, арза, рақобат, 
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нархгузорӣ), захиравӣ (саршумор, захираҳои замин, моддӣ - техникӣ, сармоя), 

меҳнатӣ (истифодаи захираҳои меҳнатӣ, тарбияи кадрҳо) ва сармоягузорӣ 

(давлатӣ, хусусӣ, шарикӣ, лизинг) – ро ҷудо намуда, дар намуди расм чунин 

тасвир намудем (расми 3.3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расми 3.3.1. - Омилҳои ташкилӣ ва иқтисодии самаранокии рушд ва ҷойгиркунии 

гусфандпарварӣ.  
Сарчашма:Таҳияи муаллиф 
 
Афзоиши нуфузи аҳолӣ ва сатҳи некуаҳволии он дар ҷумҳурӣ боиси 

афзоиши талабот ба маҳсулоти парвариши гӯсфандон мегардад. Тамоюли 

болоравии истеъмоли гӯшти гӯсфанд дар бозори дохилӣ идома хоҳад ёфт ва тибқи 

ҳисобҳо то соли 2025 11-13% афзоиш хоҳад ёфт. 

Самаранокии фаъолияти соҳаи парвариши гӯсфандон дар минтақаҳо 

гуногун аст. Шохиси баландтари самаранокии истеҳсоли маҳсулоти соҳаи 

гӯсфандпарварӣ барои минтақаҳои алоҳида чунин аст (ҷадвали 3.3.1). 

Чуноне ки аз рақамҳои ҷадвали 3.3.1. бармеояд, нишондиҳандаҳои 

самаранокии истеҳсоли гӯшт ва пашм дар хоҷагиҳои кишоварзӣ дар минтақаҳои 

табиии Тоҷикистон дар соли 2020 гуногунанд. Шохиси самаранокии истеҳсоли 

гӯшти гӯсфанд дар вазни зинда дар минтақаҳои даштӣ ба 1,108 баробар бошад, 

пас ин нишондиҳанда дар минтақаҳои наздикӯҳӣ ва кӯҳӣ - 1, 083  аст. 

ОМИЛЊОИ САМАРАНОКИ РУШД ВА ЉОЙГИРКУНИИ 
ГЎСФАНДПАРВАРЇ 

Захиравї 
саршумор, 

захирањои замин, 
моддї-техникї, 

сармоя) 

Меъёрї- њуќуќї 
ќонунњо, 

стратегияњо, 
консепсияњо, 
барномањо, 

низомномањо, 
меъёрњо 

 

Ташкилї 
сохтори 

истењсолот, 
нигањдорї ва 

савдо 

Мењнатї 
истифодаи захирањои мењнатї; 

тарбияи кадрњо 

Иќтисодї 
таќозо, арза, 

раќобат, 
нархгузорї 

Сармоягузорї 
давлатї, хусусї, 
шарикї, лизинг 
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Ҷадвали 3.3.1. - Нишондиҳандаҳои самаранокии истеҳсоли маҳсулоти гӯсфанд дар хоҷагиҳои 
кишоварзӣ дар минтақаҳои табиии Тоҷикистон дар соли 2020 

Мавзеъҳо Маҳсулнокии 1 
сар чорво, кг 

Арзиши аслии 1 
сент / сомонӣ. 

Нархи фурӯши 
1 сент / сомонӣ 

Шохиси 
самаранокии 
истеҳсолот 

Гӯшт 
Даштӣ 42,3 2391,0 2650,0 1,108 
Наздикӯҳӣ 40,6 2407,0 2608,0 1,083 
Кӯҳӣ 38,2 2490,0 2618,0 1,051 
Ҳамагӣ 40,4 2429,3 2625,3 1,081 

Пашм 
Даштӣ 2,5 1574,2 1730,0 1,099 
Наздикӯҳӣ 2,4 1601,0 1800,0 1,124 
Кӯҳӣ 2,4 1655,0 1900,0 1,148 
Ҳамагӣ 2,4 1610,0 1810,0 1,124 

Сарчашма: ҳисобҳои муаллиф дар асоси [33; 34; 35; 36]. 
 

Истеҳсоли пашм бошад дар хоҷагиҳои наздикӯҳӣ нисбати дигар минтақаҳо 

баландтар аст, зеро мардуми кӯҳистон дар партави эълон кардани солҳои 2019-

2021 соли рушди ҳунарҳои мардумӣ, истеҳсол ва коркарди пашмро ба амал 

монда, намудҳои гуногуни матоъҳои пашмӣ, ҷӯробҳои помирӣ ва қолинҳои 

гуногунро истеҳсол менамоянд. 

Вале, талаботи истеъмолкунандагон ба молҳои пашмин меафзояд, дар ҳоле 

ки истеҳсоли ватании он коҳиш меёбад. Сабаби асосӣ набудани коркарди 

саноатии пашм ва воридоти анбуҳи молҳои дорои арзиши баланди иловагӣ 

мебошад. 

Бозори дохилии маҳсулоти пашминро маҳсулоти давлатҳои Чин, Туркия ва 

Қирғизистон ташкил медиҳанд. Маҳсулоти онҳо бинобар набудани маҳсулоти 

истеҳсоли дохилӣ рақобатпазиранд. 

Дар ин вазъ, бозори пашми Тоҷикистонро ноустувор тавсиф кардан мумкин 

аст, зеро воридоти маҳсулотҳои пашмӣ сол аз сол тамоюли афзоиш дорад. 

Воридот аз кишварҳои хориҷӣ аз сабаби набудани квотаҳо ва усулҳои ҳимояи 

тарифҳо хеле зиёд мешавад. Талаботи дохилӣ ба матоъҳои пашмин, тибқи 

ҳисобҳои мутахассисон сол аз сол меафзояд. Ин аз зарурати фароҳам овардани 

шароит барои ташкили ҳамаҷонибаи истеҳсол ва коркарди пашм дар Тоҷикистон 

шаҳодат медиҳад. 
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Дар ноҳияҳои доманакӯҳ ва кӯҳистон самаранокии нишондиҳанда аз сабаби 

паҳн шудани парвариши гӯсфандони маҳинпашм, новобаста аз хароҷоти бештар, 

парвариши он бинобар самаранокии баланд рушд меёбад. 

Ҳангоми фароҳам овардани шароит барои рушд ва фаъолияти хоҷагиҳои 

калони гӯсфандпарварӣ, ҳамкорӣ ва ҳамгироии онҳо бо соҳаи коркарди саноатӣ, 

пурратар истифода бурдани потенсиали минтақаҳо имконпазир мегардад. 

Рушди кооперативҳои фурӯши маҳсулоти гӯсфанд ва муттаҳид намудани 

шаклҳои хурди хоҷагидорӣ имкон медиҳанд системаи захира ва фурӯше ташкил 

карда шавад, ки манфиатҳои истеҳсолкунандагонро инъикос намуда, фурӯши 

маҳсулот, нарх ва сифати молро кафолат диҳад. 

Дар шароити Тоҷикистон, нархгузорӣ ба маҳсулот зери таъсири рақобати 

бозор амалӣ мегардад ва он метавонад омили асосии рушди интенсивии соҳа ва 

ҳавасмандгардонӣ барои зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти босифат, 

рақобатпазир дар шаклҳои гуногуни идоракунӣ гардад. Мутаассифона, ҳолатҳое 

мушоҳида мешавад, ки нархи миёнаи маҳсулотҳо дар бозори аксари минтақаҳо, 

нисбат ба хароҷотҳои кишоварзӣ пасттар мебошад. Ин вазъ аз он сабаб ба амал 

омадааст, ки нархи миёнаи гӯшти гӯсфанд дар бозор аз ҳисоби қиммат шудани 

хӯрока ва дигар хизматрасониҳо ва паст будани технологияҳои интенсивии 

парвариши чорво хароҷоти  истеҳсолиро намепӯшонад. Яъне, ба чорво хӯрокаи 

зарурӣ дода намешавад ва дар сохтори хароҷот ҳиссаи хароҷоти меҳнати аҳли 

оила ба ҳисоб гирифта намешавад. Аз ин ҷо нархи гӯшти гӯсфанд ба пӯшонидани 

хароҷот ва гирифтани фоидаи истеҳсолкунанда равона нагашта, ба қобилияти 

харидории аҳолӣ нигаронида шудааст.          

Бинобар ин, нархи гӯшт ва механизми нархгузорӣ, ки онҳоро ташаккул 

медиҳанд, бояд такмил дода шаванд. Ташкили хоҷагиҳои молӣ бо истифода аз 

технологияҳои интенсивӣ ва истеҳсоли маҳсулоти баландсифати рақобатпазир 

бояд зиёд карда шавад. Механизми нархгузории мавҷуда истеҳсолкунандаро 

барои афзоиши сифати пашми гӯсфандон, ҳаҷми коркарди саноатӣ ва афзоиши 

истеҳсоли маҳсулоти тайёр ҳавасманд намекунад. 
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Ба назари мо, муқоисаи ҳолати кунунӣ ва пешниҳодҳо оид ба рушди ояндаи 

он, ки дар ҷадвали 3.3.2. овардем, метавонад холати ташкили истеҳсолотро дар 

соҳа беҳтар намояд. 
Ҷадвали 3.3.2. - Шароити кунунӣ ва зарурии ташкилию иқтисодӣ барои самаранокии рушд ва 
ҷойгиркунии гӯсфандпарварӣ дар Тоҷикистон 

Ҳолати кунунӣ Бояд бошад 
Шароитҳои 
ташкилӣ - иқтисодӣ Натиҷаҳо Шароитҳои ташкилӣ - 

иқтисодӣ 
Натиҷаҳои 
имконпазир 

Як қатор шароити 
иқлимӣ - табиии 
минтақаҳо кофӣ 
истифода 
намешаванд 

Минтақаҳои омехта, 
ғайри 
махсусгардонидашуда, 
сатҳи пасти истифодаи 
сарватҳои табиӣ 

Махсусгардонии 
минтақаҳо барои 
парвариши зотҳои 
гуногуни гӯсфандон 
бо самаранокии 
баланд 

Имконият медиҳад, ки 
захираҳои минтақаҳо 
самаранок истифода 
бурда шаванд 

Раванди аз ҷиҳати 
иқтисодӣ нопурра 
ташаккул ёфтани 
хоҷагиҳои ба 
рақобат тобовар 

Бартарии миқёси 
хоҷагиҳои хурди 
хонаводаҳои аҳолӣ, ки 
барои рушд шароити 
кофӣ надоранд 

Рушди шарикии 
давлат бо бахши 
хусусӣ ва ҷалби 
сармоягузорӣ 

Таъсиси хоҷагиҳои 
калон ва 
муттаҳидшуда, ки 
рушди интенсивии 
соҳаро таъмин 
менамоянд 

Системаи 
номукаммали 
маркетингӣ ва 
фурӯши маҳсулот 

Истеъмоли гӯшти 
гӯсфанд нисбат ба 
меъёрҳои физиологӣ, 
истифодаи пашми 
маҳин дар бозори 
дохилӣ дар ҳаҷми на 
бештар аз 5%-и 
истеҳсол, талафоти 
пашми дурушт ва 
нимдурушт то 30% 

Афзоиши талабот ба 
гӯшти гӯсфанд, пашм 
ва молҳои аз пашм 
тайёршаванда дар 
бозорҳои дохилӣ ва 
берунӣ   

Таъмини талабот ба 
гӯшти гӯсфанд дар 
натиҷаи ҷорӣ 
намудани технологияи 
пешрафтаи нигоҳубин 
ва забҳи чорво, 
коркарди саноатии он 

Рушди ноустувори 
системаи 
нархгузории 
маҳсулотҳои соҳаи 
гӯсфандпарварӣ 

Маҳдудиятҳои шадиди 
усулҳои парвариши гӯс-
фандон, номутаносибӣ 
дар рушди соҳа дар 
минтақаҳо 

Ташаккули механизми 
нархгузории 
таъминкунандаи 
самаранокии 
истеҳсолот дар соҳа 

Ҷалби механизми 
ташаккули нархи 
мувозинат дар бозори 
гӯшт ва пашм, 
таъмини баланд 
бардоштани сифати 
маҳсулот 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси адабиёти таҳқиқшуда [52, с.135; 117,с. 157; 123,с. 
78] . 

Мо чунин мешуморем, ки ба чораҳои беҳтар намудан шароитҳои ташкилӣ - 

иқтисодии рушди самаранокии ҷойгиркунии гӯсфандпарварӣ метавон инҳоро 

мансуб донист: 

  махсусгардонии минтақаҳо барои парвариши зотҳои гуногуни гӯсфандон 

бо самаранокии баланд: 

  рушди шарикии давлат бо бахши хусусӣ ва ҷалби сармоягузорӣ; 
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  афзоиши талабот ба гӯшти гӯсфанд, пашм ва молҳои аз пашм 

тайёршаванда дар бозорҳои дохилӣ ва берунӣ; 

  ташаккули механизми нархгузории таъминкунандаи самаранокии 

истеҳсолот дар соҳа ва ғ.  

Барои навсозии соҳа бояд омилҳои васеътар, аз ҷумла сармоягузории 

хориҷӣ ҷалб карда шаванд. Мусаллам аст, ки ин омилҳо махсусан дар ҳамкорӣ 

самаранок мебошанд, зеро онҳо бо ҳам алоқаманданд ва омили рушди устувори 

соҳа мегарданд. Ҳангоми минтақабандии соҳа бояд омилҳоеро ба назар гирифт, 

ки ба рушди соҳа таъсири амиқ мерасонанд, зеро бе назардошти муҳит таъмини 

рушди самараноки соҳа аз имкон берун аст. Муҳити минтақабандии гӯсфандонро 

мо ба 5 қисм тақсим намуда, дар намуди расм пешниҳод намудем (расми 3.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расми 3.3.2. - Муҳитҳое, ки барои минтақабандии гўсфандпарварӣ муҳайё бояд кард. 
Манбаъ: таҳияи муаллиф дар асоси [40] 
 
Муҳимтар аз ҳама баррасии ҳамаҷонибаи шароити табиӣ ва иқлимӣ 

(равиши агроиқлимӣ) аст, зеро гуногунии онҳо, аз як тараф ва талаботи 

нобаробаре, ки аз ҷониби соҳаҳои кишоварзӣ ба онҳо гузошта мешаванд, аз 
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Агромуњит 

Мављудияти чарогоњњо, зироатњои 
хўроки чорво ва мӯҳлати истифодаи 

онњо 

Технологияи 
инноватсионї 

Чорвои зотї, мукаммалгардонии 
таркиби рама 

Ташкилї-иќтисодї 

Ташкили рамаи тиљоратї, системаи 
гиргардиши рама, дастгирии селексия 

Бозорї 
Таќозо (дохилї ва беруна), нархгузорї, 

инфрасохтор, раќобат 

Иљтимої - демографї 
Њавасмандгардонии истењсол, 
истеъмол, ќобилияти харидорї 



131 
 

тарафи дигар, рушди махсусгардонии минтақавиро дар таъмини истифодаи 

самараноки шароити ҳар як минтақаи (минтақаи табиӣ) ҷумҳурӣ барои зиёд 

намудани ҳаҷм, кам намудани хароҷоти истеҳсолӣ ва баланд бардоштани 

даромаднокии соҳа вобаста аст. 

Вале, дар сурати мутобиқати нисбии шароити табиӣ, бе истифодаи 

дастовардҳои пешрафти илмӣ - техникӣ самараи хуб ба даст овардан мумкин 

нест. Зеро набудани захираҳои лозима, боиси доимо иваз намудани тақсимоти 

ҳудудии кишоварзӣ мегардад. 

Такмили ташкилию иқтисодӣ ҳамчун асоси фаъолияти истеҳсолот бе 

дидани чораҳои зерин ғайриимкон аст: 

  имконияти ба муомилот ворид намудани захираҳои нав (чарогоҳҳо) ва 

истифодаи онҳо; 

  такмили системаи нархгузорӣ, аз ҷумла маҳсулоти истеҳсолӣ; 

  ташкили рамаҳои тиҷоратӣ; 

  истифодаи системаи самараноки ҳавасмандгардонии меҳнат; 

  истифодаи дастгирии интихобии давлатӣ барои рушди соҳаҳои алоҳидаи 

истеҳсолот; 

  такмили системаи тақсимоти маҳсулот; 

  тавсияи робитаҳои мустақими иқтисодӣ дар қатори занҷирҳои арзиш ва 

ғайра. 

Мақсади такмил додани минтақабандӣ ва махсусгардонии гӯсфандпарварӣ 

аз он иборат аст, ки самтҳои воқеӣ ва ояндаи рушди самараноки он муайян карда 

шавад. 

Ба ақидаи олимон, пеш аз ҳама, хоҷагиҳо бояд бо ташкили рамаҳои 

тиҷоратӣ, дурагакунӣ ва зиёд намудани зоти парваришёфтаи гӯсфандон 

(равишҳои агроиқлимӣ, ташкилӣ, иқтисодӣ ва технологӣ) машғул шаванд. Барои 

татбиқи ин самт саршумори гӯсфандони зоти тезфарбеҳшавандаро зиёд кардан 

мумкин аст, дар ҳоле ки истифодаи самарабахши имконоти баланд бардоштани 

маҳсулнокии гӯсфандони маҳинпашм ва гӯштӣ пешбинӣ шудааст, ки ин имкон 

медиҳад ҳамзамон пашм ва гӯшт ба даст оварда шавад [124,с.74; 49; 145,с.107]. 
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Барои ташкили истеҳсолоти маҳсулоти гӯсфандпарварӣ мо се модели 

маблағгузории рушди гӯсфандпарвариро пешниҳод менамоем. 

Ба назари мо, ҳисоби самаранокии иқтисодии онҳо барои шахсоне, ки ба 

ташкили хоҷагиҳои гӯсфандпарварӣ ҳавасманданд, имконият медиҳад, ки аз ин се 

самт якеро интихоб намоянд. Дар минтақаҳое, ки имкониятҳои буҷетӣ мерасад, 

давлат метавонад лоиҳаи сармоягузории ташкили як фермаи намунавиро аз 

ҳисоби маблағгузриҳои буҷетӣ ташкил намояд. Барои ташкили рамаи иборат аз 

500 сар гӯсфанд давлат тибқи лоиҳаи пешниҳодшуда 1244 ҳаз. сомонӣ ҷудо 

намояд (ҷадвали 3.3.3). 
Ҷадвали 3.3.3. - Самаранокии модели сармоягузории буҷетӣ 

Моддаҳои хароҷот 
Модели 
сармоягузории 
буҷетӣ 

Хароҷотҳо 
Арзиши лоиҳаи ташкили фермаи молӣ барои истеҳсоли гӯшт ва пашм, ҳаз. сомонӣ 1244,0 
Хариди гӯсфандон, 400 сар, ҳаз.сомонӣ 800,0 
Хариди қӯчқор, 100 сар ҳаз. сомонӣ 250,0 
Музди меҳнати чӯпонҳо (6 наф.х 2000х12моҳ) 144,0 
Фонди ҳифзи иҷтимоӣ, ҳаз. сомонӣ 36,0 
Дигар хароҷотҳо (ба як сар гӯсфанд (100 сом.х500) 50,0 
Ҳамагӣ хароҷот дар соли аввал, ҳаз. сомонӣ 1280,0 
Хароҷотҳои ҳамасола дар 10 сол, ҳаз. сомонӣ 2300,0 
Хароҷот барои нигоҳдории барраҳо дар 2 сол  254,7 
Хамаи хароҷотҳо, ҳаз. сомонӣ 3604,7 
Хароҷот ба як сар (рамаи асосӣ ва 800 барра), сомонӣ 2772,8 
 Даромад 

Ҳоҷагӣ Давлат 
Истеҳсоли барра дар 10 сол, сар  4000,0 2000,0 
Истеҳсоли пашм, т 100,0 Х 
Арзиши барра, (4000 Х 1000 сомонӣ/сар), ҳаз. сомонӣ 4000,0 2000,0 
Арзиши пашм (1 т Х 10 сомонӣ/кг) 100,0 Х 
Андози даромад дар 10 сол, ҳаз. сомонӣ Х 180,0 
Фонди ҳифзи иҷтимоӣ, ҳаз. сомонӣ дар 10 сол Х 360,0 
Ҳамагӣ 4100,0 2540,0 
Фоида дар 10 сол, ҳаз. сомонӣ 495,0 1296,0 
Дараҷаи даромаднокӣ дар 10 сол, % 13,7 104,2 

 

Сарчашма: таҳияи муаллиф . 
 

Бояд дар назар дошт, ки ҳамасола аз рама 400 сар барраи яксола гирифта 

шуда, фурухта ба буҷет баргардонда мешавад. Дар давоми 10 сол 4000 сар барраи 

яксола, ҳар кадоме 1000 сомонӣ арзиш дошта бошад, пас даромад аз ҳисоби 

барраҳои фурӯхташуда 4,0 млн. сомониро ташкил хоҳад дод. 
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        Хоҷагӣ аз ҳисоби фоидаи ҳамасола метавонад дар панҷ сол маблағҳои 

буҷетиро пурра баргардонад ва давлат метавонад аз соли шашум то даҳум, яъне 5 

сол ҳамасола 200 сар барра ва 540 ҳаз. сомонӣ андоз аз даромад ва фонди ҳифзи 

иҷтимоӣ гирад. 
Ҷадвали 3.3.4. - Самаранокии лоиҳаи ташкили рамаи гӯсфандпарварӣ аз ҳисоби қарз 

Моддаҳои хароҷо 
Модели 
сармоягузории 
қарзӣ 

                                   Хароҷотҳо 
Арзиши лоиҳаи ташкили фермаи молӣ барои истеҳсоли гӯшт ва пашм, ҳаз. 
сомонӣ 1244,0 

Хариди гӯсфандон, 400 сар, ҳаз.сомонӣ 800,0 
Хариди қӯчқор, 100 сар ҳаз. сомонӣ 250,0 
Музди меҳнати чӯпонҳо (6 наф.х 2000х12моҳ) 144,0 
Дигар харочотҳо (ба як сар гӯсфанд (100 сом.х500) 50,0 
Андоз аз даромад, 13% 18,7 
Фонди ҳифзи иҷтимоӣ, 25% 36,0 
Ҳамагӣ хароҷот дар соли аввал, ҳаз. сомонӣ 1280,0 
Пардохти фоизи қарз, 15 % дар як сол 192,0 
Хароҷот  бо ҳисоби фоизи бонк, ҳаз. сомонӣ 1472,0 
Хароҷот барои нигоҳдории барраҳо дар 2 сол 254,7 
Ҳамагӣ хароҷот, ҳаз. сомонӣ 1726,7 
Хароҷот дар 10 сол, ҳаз. сомонӣ 7817,0 
                              Даромад 

Ҳамагӣ Хоҷагӣ Давлат Бонк 
Даромад дар 75 сол, ҳаз сомонӣ  30750,0   
Хароҷот дар давоми 75 сол  20675,5   
Андози даромад дар 75 сол, ҳаз.сомонӣ  Х 1350,0  
Фонди ҳифзи иҷтимоӣ, 25 %  Х 2700,0  
Пардохти фоизи қарз, 15 % дар як сол  Х 28,8 1890,2 
Баргардонидани қарзи асосӣ, 10%    1279,2 
Бақияи қарз, ҳаз. сомонӣ    1,1 
Фоида, ҳаз. сомонӣ  10074,5 4078,8 1890,2 
Дараҷаи даромаднокӣ, %  48,7 Х 147,6 

Сарчашма: ҳисобҳои муаллиф. 
 

Бо ин роҳ давлат имконият дорад ҳар сол як рамаи 200 сар барраро ташкил 

намуда, хоҷагии нав таъсис диҳад ва такрористеҳсолкунии рамаро таъмин намуда, 

даромади иловагӣ ба даст орад. 

Дар давоми 10 сол хоҷагӣ 2,0 ҳаз. сар барра гирифта, рамаи худро ба 2500 

сар расонад ва ё фурӯхта ҳамасола 200,0 ҳаз. сомонӣ даромад гирад. 

Модели дуюми рушди иқтисодии гӯсфандпарварӣ истифодаи қарзи бонкӣ 

ба ҳисоб меравад. Агар шахс барои ташкили рамаи гӯсфандпарварӣ истифодаи 
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қарзи бонкиро интиҳоб намояд, пас самаранокии иқтисодии истифодаи қарзи 

бонкӣ чунин намудро мегирад. 

Ҳангоми ташкили рамаи гӯсфанди 500 сар аз ҳисоби қарзи бонкӣ бо 

пардохти 15 % - и солона ва баргардонидан 10 % - и қарзи асосӣ бо шартномаи 

бемуҳлат, хоҷагӣ дар давоми 75 сол метавонад қарзро пурра баргардонад ва дар 

ин мӯҳлат ба бонк 1919 ҳаз. сомонӣ фоиз пардохт намояд. 

Тартиби ҳисоби ҳисобаробаркунӣ бо бонк дар ҷадвали 3.3.5. оварда 

шудааст. 

Давлат аз ҳисоби фоидаи бонк 28,8 ҳаз. сомонӣ даромад мегирад (1890,2 Х 

1,5%:100), аз ҳисоби андоз аз даромад 1350,0 ҳаз. сомонӣ ва фонди ҳифзи 

иҷтимоӣ 2700,0 ҳаз сомонӣ даромад мегирад. Бонк аз ҳисоби фоизҳо 1890,2 ҳаз. 

сомонӣ фоида мегирад ва тамоми хароҷотҳояшро ҷуброн менамояд. 

Хоҷагӣ дар давоми 75 сол ба арзиши 30750 ҳаз. сомонӣ барра ва пашм 

фурӯхта даромад мегирад. Хароҷот дар ин давра 20675,5 ҳазор сомониро ташкил 

хоҳад дод. Дараҷаи даромаднокӣ ба 48,7% баробар шуда, соҳиби рамаи иборат аз 

500 сар гӯсфанд мегардад. 

Модели сеюми рушди иқтисодии гӯсфандпарварӣ истифодаи лизинги 

молиявӣ ба ҳисоб меравад. Агар шахс барои ташкили рамаи гӯсфандпарварӣ 

истифодаи лизинги молиявӣ интиҳоб намояд, пас самаранокии иқтисодии 

истифодаи қарзи бонкӣ чунин намудро мегирад. 

Ҳангоми ташкили рамаи гӯсфанди 500 сар аз ҳисоби лизинги молиявӣ бо 

шартнома дар муддати 20 сол бо пардохти 5 фоизи солонаи арзиши лоиҳа барои 

ташкили рама хароҷот барои ташкили ферма (ҷадвали 3.3.5.). 

Бо назардошти тарзи ҳиссаҷудокуниҳои лизингӣ дар давоми 20 сол хоҷагӣ 

ба лизингдиҳанда 1159, 6 ҳаз. сомонӣ барои иҷрои лоиҳа пардохт менамояд ва 

116,35 ҳаз сомонӣ маблағи хизматрасонии лизингӣ медиҳад. Яъне аз ҳисоби 

лизинги молиявӣ хоҷагӣ ҳамасола 370,0 сомонӣ фоида мегирад ва аз ҳисоби 

пардохт намудани бақия 161,5 ҳаз. сомонӣ метавонад рамаи гӯсфандро пурра 

хусусӣ намояд. 
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Ҷадвали 3.3.5. - Тарзи ҳисоббаробаркунии шартномаи лизинги молиявӣ барои ташкили рамаи 
гӯсфандпарварӣ 

Солҳо Маблағ 
ҳаз. сомонӣ 

Пардохт 
Ҳамагӣ Хизматрасонии 

лизингӣ, 10% сол 
Хизматрасонии 
лизингӣ, 1% сол 

2019 1244,0 124,4 12,4 136,8 
2020 1196,9 119,7 12,0 131,69 
2021 1077,21 107,7 10,8 118,52 
2022 969,49 96,9 9,69 106,59 
2023 872,59 87,3 8,73 96,03 
2023 785,8 78,6 7,86 86,46 
2025 707,2 70,7 7,07 77,77 
2026 636,5 63,7 6,37 70,07 
2027 572,8 57,3 5,73 63,03 
2028 515,5 51,6 5,2 56,8 
2029 463,9 46,4 4,6 51,0 
2030 417,5 41,8 4,2 46,0 
2031 375,5 37,6 3,8 41,4 
2032 337,7 33,8 3,4 37,2 
2033 303,9 30,4 3,3 33,7 
2034 273,5 27,4 2,7 30,1 
2035 246,1 24,6 2,5 27,1 
2036 221,5 22,2 2,2 24,4 
2037 199,3 19,9 2,0 21,9 
2038 179,4 17,9 1,8 19,7 
Бақия 161,5 1159,6 116,35 1276,26 

Сарчашма: ҳисобҳои муаллиф 
 
Ҳамин тавр, дар натиҷаи истифодаи ин модели сармоягузорӣ ҳамаи тарафҳо 

фоида ба даст меоранд. 

Ҳамин тавр, дар натиҷаи истифодаи модели лизинги молиявӣ хоҷагӣ дар 

давоми 20 соли амали шартнома, метавонад соҳиби рамаи гӯсфанд иборат аз 500 

сар, фоидаи умумӣ ба маблағи 312,55 ҳаз. сомонӣ гардида, дараҷаи даромаднокии 

соҳаро ба 4,4% расонад. Бо назардошти пурра аз худ намудани рама хоҷагӣ дорои 

1244 ҳаз. сомонӣ боигарӣ мегардад. Агар онро фоида ҳисоб намоем, хоҷагӣ дар 

маҷмуъ 1556,55 сомонӣ фоида ба даст овардааст. Дараҷаи даромаднокӣ ба 22,0 % 

баробар мешавад. Лизингдиҳанда хароҷоти худро ҷуброн намуда, аз ин ҳисоб 

116,35 ҳаз. сомонӣ даромади соф ба даст меорад. Дараҷаи даромаднокии 

лизингдиҳанда 9,4 фоизро ташкил медиҳад. Давлат дар маҷмуъ 1095,7 ҳаз. 

сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби даромад аз музди меҳнат 374,0 ҳаз. сомонӣ, аз фонди 
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ҳифзи иҷтимоӣ 720,0 ҳаз. сомонӣ ва аз фоидаи лизингдиҳанда 1,7 ҳаз. сомонӣ 

даромад мегирад. 
Ҷадвали 3.3.6. - Самаранокии хоҷагии навтаъсис аз ҳисоби истифодаи модели лизинги молиявӣ 

Моддаҳои хароҷот 
Модели 

сармоягузории 
лизинги молиявӣ 

                                                          Хароҷот            
Арзиши лоиҳаи ташкили фермаи молӣ барои истеҳсоли гӯшт ва пашм, ҳаз. 
сомонӣ 1244,0 

Хариди гӯсфандон, 400 сар, ҳаз.сомонӣ 800,0 
Хариди қӯчқор, 100 сар ҳаз. сомонӣ 250,0 
Музди меҳнати чӯпонҳо (6 наф.х 2000х12м) 144,0 
Дигар хароҷотҳо (ба як сар гӯсфанд (100 сом.х500) 50,0 
Фоизи бозгашти лизинг барои истифодаи маблағ, % 10,0 
Фоизи хизматрасонии лизингӣ, % 1,0 

Нишондиҳандаҳо 

Даромад 

Хоҷагӣ 
Лизингдиҳанда 

Давлат Пардохт, 
10% 

Хизмат-
расонӣ, 1% 

Даромад аз ҳисоби фурӯши барра дар 18 
сол, ҳаз. сомонӣ 7200,0 1159,6 Х Х 

Даромад аз ҳисоби фурӯши пашм 200,0 Х Х Х 
Хароҷоти истеҳсолӣ, сомонӣ  4930,0 Х Х Х 
Пардохти хизматрасонии лизингӣ, ҳаз 
сомонӣ 1275,95   1,7 

Пардохти арзиши боқимонда, ҳаз. 
сомонӣ 161,5 161,5 Х Х 

Пардохти фонди иҷтимоӣ, ҳаз сомонӣ 720,0    
Хароҷотҳо, ҳамагӣ 7087,45 Х Х Х 
Андоз аз даромад, ҳаз сомонӣ Х Х Х 374,0 
Фонди ҳифзи иҷтимоӣ, ҳаз. сомонӣ Х Х Х 720,0 
Фоида, ҳаз. сомонӣ 312,55 Х 116,35 Х 
Дараҷаи даромаднокӣ, % 4,4 Х 9,4 Х 

Сарчашма: ҳисобҳои муаллиф 
 

Аз се моделе, ки самаранокии он муайян карда шудааст, модели аз ҳисоби 

истифодаи сармоягузории давлатӣ ва лизинги молиявӣ барои хоҷагӣ 

самараноктар ҳисоб карда мешавад. 

Дар Тоҷикистон, бо афзун шудани хоҷагиҳои деҳқонӣ майдонҳои чарогоҳҳо 

кам шуда, арзиши хӯроки онҳоро паст кардаанд. Дар натиҷа, хароҷоти истеҳсолот 

афзуда, самаранокии истеҳсолот паст гардидааст. 

Тамоюли минтақаҳои даштӣ ба истеҳсоли маҳсулоти растанипарварӣ ва 

чорвои калони шохдор боиси коҳиши нақши он дар рушди гӯсфандпарварӣ 

гардид, гарчанде ки самаранокии парвариши гӯсфандон дар минтақаҳои даштӣ 



137 
 

баландтар аст, зеро дар ин минтақаҳо маҳсулнокии гӯшти гӯсфандон баланд ва 

арзиши аслии истеҳсоли гӯшт паст мебошад. 

Дар Тоҷикистон шумораи аз ҳама зиёди чорвои зотӣ дар минтақаҳои даштӣ 

ва наздикӯҳӣ мутамарказ шудааст. Дар ин минтақа, миқдори зиёди захираҳои 

чарогоҳ мавҷуд аст, ки дар он саршумори чорво нисбат ба ҳаҷми миёнаи ҷумҳурӣ 

2 маротиба зиёд аст. Аз ин рӯ, имкониятҳои афзоиши саршумори гӯсфандон дар 

ин минтақаҳо маҳдуданд, ки ин зарурати объективӣ барои интенсификатсияи соҳа 

ва ташкили азхудкунии майдонҳои истифоданашудаи чарогоҳҳоро ба вуҷуд 

меорад. 

Ҷойгиркунӣ ин раванди тақсимоти фазоии истеҳсоли намудҳои алоҳидаи 

маҳсулот дар қаламрави кишвар ё минтақа мебошад. Дар баробари ин, бояд 

шароит ва омилҳои мухталифи ба ҳам алоқамандро ба назар гирифтан ва ба 

ҷойгиршавии соҳа таъсири мустақим расонидан зарур аст. 

Моделҳои самараноки маблағгузории молиявиро пояи асосии рушди 

ташкили истеҳсолот дар гӯсфандпарварӣ дониста, ба чунин хулоса омадем: 

1. Дар ҷараёни таҳқиқот омилҳои таъсирбахши самаранокии соҳа ба 

омилҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ, ташкилӣ - иқтисодӣ, захиравӣ, меҳнатӣ ва сармоягузорӣ 

ҷудо ва дар намуди расм тасвир карда шуданд, ки бе назардошти онҳо рушди 

соҳаро таъмин намудан аз имкон берун аст. Нишондиҳандаҳои самаранокии 

истеҳсоли маҳсулоти гӯсфанд дар хоҷагиҳои кишоварзӣ дар минтақаҳои табиии 

Тоҷикистон дар соли 2019 нишон дод, ки шохиси самаранокии истеҳсоли гӯшти 

гӯсфанд дар вазни зинда дар минтақаҳои даштӣ ба 1,132 баробар бошад, пас ин 

нишондиҳанда дар минтақаҳои наздикӯҳӣ ва кӯҳӣ 1,047 аст. Истеҳсоли пашм 

бошад, дар хоҷагиҳои наздикӯҳӣ нисбати дигар минтақаҳо баландтар аст, зеро 

мардуми кӯҳистон дар партави эълон кардани соли 2019-2021 соли рушди 

ҳунарҳои мардумӣ истеҳсол ва коркарди пашмро ба амал монда, намудҳои 

гуногуни матоъҳои пашмӣ, ҷуробҳои помирӣ ва қолинҳои гуногунро истеҳсол 

менамоянд. 

2. Рушди кооперативҳои фурӯши маҳсулоти гӯсфанд ва муттаҳид намудани 

шаклҳои хурди хоҷагидорӣ имкон медиҳанд системаи захира ва фурӯше ташкил 
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карда шавад, ки манфиатҳои истеҳсолкунандагонро инъикос намуда, фурӯши 

маҳсулот, нарх ва сифати молро кафолат диҳад. 

Дар шароити  Тоҷикистон, нархгузорӣ ба маҳсулот зери таъсири рақобати 

бозор амалӣ мегардад ва он метавонад омили асосии рушди интенсивии соҳа ва 

ҳавасмандгардонӣ барои зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти босифат, 

рақобатпазир дар шаклҳои гуногуни идоракунӣ гардад. 

3. Ба назари мо, муқоисаи ҳолати кунунӣ ва пешниҳодҳо оид ба рушди 

ояндаи он, метавонад ҳолати ташкили истеҳсолотро дар соҳа беҳтар намояд. Ба 

назари мо, чораҳои беҳтар намудан шароитҳои ташкилӣ- иқтисодии рушди 

самаранокии ҷойгиркунии гӯсфандпарварӣ: махсусгардонии минтақаҳо барои 

парвариши зотҳои гуногуни гӯсфандон бо самаранокии баланд, рушди  шарикии 

давлат бо бахши хусусӣ ва ҷалби сармоягузорӣ, ташаккули механизми 

нархгузории таъминкунандаи самаранокии истеҳсолот дар соҳа мебошанд. 

4. Муҳити минтақабандии гӯсфандонро мо ба 5 қисм тақсим намуда, 

муҳимтарини онҳо: агромуҳит, технологияи инноватсионӣ, ташкилӣ-иқтисодӣ, 

бозорӣ ва иҷтимоӣ-демографиро ҷудо намуда, такмили ташкилию иқтисодӣ 

ҳамчун асоси фаъолияти истеҳсолот дониста,  системаи чорабиниҳоро пешниҳод 

кардем. 

5. Барои ташкили истеҳсолоти маҳсулоти гӯсфандпарварӣ се модели 

маблағгузории рушди гӯсфандпарвариро пешниҳод намуда, исбот кардем, ки 

истифодаи сармоягузории давлатӣ ва лизинги молиявӣ бештар самараноктаранд 

ва дар рушди гӯсфандпарварӣ ҳиссагузор шуда метавонанд. 
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ХУЛОСА ВА ТАВСИЯҲО 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

Такмили асосҳои ташкилӣ-иқтисодии гӯсфандпарварӣ ва самаранокии 

иқтисодии онро дар мисоли хоҷагиҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқ 

намуда, ба чунин хулосаҳо омадем: 

1. Дар натиҷаи таҳқиқи асосҳои назариявии моҳият ва мафҳуми иқтисодии 

ташкили истеҳсолот, ки дар адабиётҳо мавҷуданд на ҳамаи ҷанбаҳои ин 

мафҳумро ба худ таҷассум менамоянд. Қариб ҳамаи ибораҳои мавҷуда омилҳои 

ташкили истеҳсолотро дар бар намегиранд. Ташкили истеҳсолот дар 

гӯсфандпарварӣ бо назардошти принсипҳои ташкилӣ ва равияҳои истеҳсолии он 

дар соҳаи гӯсфандпарварӣ шаклҳо, намудҳо ва равияҳои хоси худро дорад. Рушди 

гӯсфандпарварирӣ ду равия: технологӣ (асосан, ба худ заводҳои зотпарварӣ, 

корхонаҳои зотпарварии репродуктивӣ ва нуқтаҳои хушзотгардонӣ ва 

бордоркунии чорво) ва равияи молии истеҳсолотро дар назар дорад, ки дар он 

махсусгардонии корхонаҳои гӯсфандпарварӣ ба истеҳсоли пашм, гӯшт, истеҳсоли 

пӯст, шир ва равғанро дар назар дорад [4,с.201-205]. 

2. Хусусияти фарқкунандаи нишондиҳандаҳо ва меъёрҳои баҳодиҳии 

самаранокии ташкили истеҳсолот дар гӯсфандпарварӣ дар он аст, ки ин 

нишондиҳандаҳо на дар алоҳидагӣ, балки дар маҷмуъ таъсир мерасонанд. Дар 

шароити муосир таҳлили самаранокии иқтисодӣ дар бисёр ҳолатҳо ба талабот 

ҷавобгӯ нест. 

Аз ин рӯ, зарурати истифодаи нишондиҳандаҳое ба миён омадааст, ки 

омилҳои ба рушди гӯсфандпарварӣ таъсиррасонандаро муайян кунад ва 

даромаднокии истеҳсолотро баҳо дода тавонад. Дар адабиёти иқтисодӣ ҳамаи 

меъёрҳои тағйирёбанда, ки ба густариши гусфандпарварӣ таъсир мерасонанд, 

маъмулан ба ду гурӯҳ тақсим менамоянд: 

  меъёрҳое, ки афзоиши иқтидори истеҳсолиро таҷассум карда, роҳҳои 

асосии интенсификатсияи гӯсфандпарвариро муайян мекунанд; 

  меъёрҳои сафарбаршуда барои такмили шакли ташкилию иқтисодии соҳа 

(минтақабандӣ, махсусгардонӣ, ҳамгироии истеҳсолоти кишоварзӣ, беҳтар 
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намудани ҳиссаи гӯсфандпарварӣ дар сохтори кишоварзӣ, ташкили меҳнат дар 

истеҳсолот)-ро таъмин менамояд [4,с.201-205]. 

3. Рушди ташкили истеҳсолот бо назардошти шароит, маҳакҳои баҳодиҳӣ ва 

омилҳои таъсиррасонанда, ки ба онҳо вазни хоси мешҳо дар сохтори рама, зотҳои 

маҳсулдеҳ,  ташкили фермаҳои зотпарварӣ ва диг. дониста шудаанд [4,с.201-205]. 

4. Таҷрибаи ҷаҳонии минтақабандӣ нишон дод, ки рушди гӯсфандпарварӣ 

дар ҷаҳон дар даҳсолаҳои охир табдили самтҳои он ба афзоиши истеҳсоли гӯшти 

гӯсфанд, зоти чорво, шири гӯсфанд ва кам шудани истеҳсоли пашм зоҳир 

мегардад. 

Намунаҳои беҳтарини ташкили истеҳсолот дар мамлакатҳои ҷаҳон чунин 

ҷараён доранд. Дар Австралия гӯсфандпарварӣ ба истеҳсол ва содироти пашм 

нигаронида шудааст. Ба рушди саноати пашми Австралия, чораҳои ҳимояи 

давлатии бозори дохилӣ, боҷҳои воридотии маҳсулоти пашмин мусоидат карданд. 

Минтақабандии Британияи Кабир, Россия ва Қазоқистон, механизми самарабахши 

иқтисодии идоракунии фоидаовари соҳа ва таъсиси ширкати ягонаи ҳолдингӣ бо 

корхонаҳои коркарди маҳсулоти гӯсфанд дар Беларус, дастгирии давлатии 

Қазоқистон, ташкили ассотсиатсияҳои деҳқононии гӯсфандпарварии Қирғизистон 

фоидаоваранд [6,с.284-289]. 

5. Таҳлили ҳолати кунунии рушди гӯсфандпарварӣ дар ҷумҳурӣ нишон дод, 

ки онҳо асосан дар хоҷагиҳои аҳолӣ ҷой гирифтаанд ва самаранок буда 

наметавонад, зеро дар он зотҳои каммаҳсул бартарӣ доранд ва аз дастовардҳои 

илмӣ-инноватсионӣ истифода бурда наметавонанд. Дар соли 2019-ум 81,7 % 

чорво дар хоҷагиҳои аҳолӣ, 4,2 % чорвои хурд дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ, 14,1% 

гӯсфандон дар хоҷагиҳои деҳқонӣ парвариш карда мешаванд. Дар мамлакат 

минтақабандии гӯсфандон ва мавҷудияти чарогоҳҳо мувофиқ нест. Вобаста ба 

мавқеи ҷойгирифтаашон ноҳияҳои ҷумҳуриро ба ноҳияҳои кӯҳӣ, наздикӯҳӣ ва 

даштӣ тақсим намуда, самаранокии пасти онҳо қайд карда мешавад. Баланд 

будани ҳиссаи хоҷагиҳои аҳолӣ дар сохтори рама аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ҳиссаи 

чорвои маҳсулдеҳ паст буда, дар оянда зарурати ташкили комплексҳои калони 

молӣ ба миён омадааст [5, с. 189-198]. 
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6. Таҳқиқи самаранокии ташкили истеҳсолоти гӯсфандпарварӣ хусусиятҳои 

хоси он дар минтақаҳои ҷумҳурӣ нишон дод, ки: Тоҷикистон дорои доманакӯҳҳо, 

даштҳои барои рушди гӯсфандпарварӣ мувофиқ буда, дар он майдони зиёди 

чарогоҳҳои тобистона ва зимистона мавҷуд буда, чунин зотҳои гӯсфандон: 

ҳисорӣ, зоти қарокӯлӣ, зоти тоҷикӣ ва зотҳои гӯсфандони помирӣ ва маҳинпашми 

кӯҳи дарвозӣ минтақабандӣ шудаанд. Зотҳои барои парвариш ба нақша 

гирифташуда бо сифатҳои ба онҳо зарурӣ, хосиятҳои зарурии истеҳсолӣ ва ба 

талаботи табиии иқлимии ин минтақаҳо мутобиқ мешаванд[6, с.284-289].  

7. Дар мамлакат рушди соҳаи гӯсфандпарварӣ тавассути қабули барномаҳои 

мақсаднок амалӣ карда мешаванд. Ҳукумат барои рушди зотпарварӣ қарорҳои 

дахлдор қабул намуда, иҷрои онро таъмин менамояд ва бо ин роҳ рушди соҳаро 

таъмин менамояд. Новобаста аз сатҳи пасти имкониятҳо, дар ин давра аз ҷониби 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи рушди соҳа кабул гардиданд, ки 

механизми асосии танзими давлатии рушди соҳаро таъмин менамояд. Маблағҳои 

ҷудогардида асосан мақсаднок истифода мешаванд [14,с.158-160]. 

8. Омилҳои асосии рушди инноватсионии технологияи гӯсфандпарварӣ аз 

меъёри хӯрокдиҳии чорво, таъмини талаботи солонаи гӯсфандон бо моддаҳои 

ғизоӣ, таъмин намудани меъёри равшании табиӣ ва сунъӣ дар оғилҳонаҳои 

нигоҳдории гӯсфандон, таъмини меъёрҳои микроиқлими оғилхонаҳо, баланд 

бардоштани ҳавасмандии моддии чорводорон бо назардошти меъёрҳои сарфи 

меҳнат барои гӯсфандони ҳамаи синну сол, истифодаи самараноки неруи барқ, 

сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ дар ҷараёни истеҳсолот мебошад. [1, с. 178-

183] 
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Тавсияҳо  оид ба истифодаи  амалии натиҷаҳо  

1. Асосҳои назариявии ташкили истеҳсолотро таҳқиқ намуда, моҳияти 

нави ибораи ташкили истеҳсолот вобаста ба соҳаи таҳқиқот ва самаранокии 

иқтисодии онро пешниҳод менамоем. «Ташкили истеҳсолоти гӯсфандпарварӣ аз 

ташкили меҳнати кормандони корхона ва пардохти музди меҳнати онҳо, муайян 

кардани намуд ва ҳаҷми корхонаи гӯсфандпарварӣ дар як давра ва фазои муайян, 

ташкили илмии гирдгардиши рама, ташкили механиконии комплексии 

амалиётҳои технологӣ, ташкили коркарди саноатии маҳсулот, ташкили 

идоракунии сифати маҳсулот, ташкил ва банақшагирии навовариҳо, ҳамчун 

раванди эҷод ва азхудкунии технологияи нав, ташкили менеҷмент ҳамчун 

раванди ташкил ва такмил додани системаҳои идоракунӣ ва усулҳои вазифаҳои 

онҳо мебошад». [4,с.201-205] 

2. Таҳқиқот собит менамояд, ки дар оянда таҷрибаи таҳия ва қабули 

барномаҳои мақсаднок механизми самараноки танзими давлатии иқтисодиёт 

буда, истифодаи он дар дигар соҳаҳо низ тавсия дода мешавад. Зеро маблағҳо 

мақсаднок истифода бурда мешаванд ва назорати онҳо низ осон аст. Таъсиси 

корхонаҳои давлатии зотпарварӣ имконият медиҳад, ки раванди баровардани 

зотҳои нави чорво ва технологияи навтарини ҷаҳонӣ дар ҷараёни истеҳсолот 

истифода бурда шавад. [14,с.158-160] 

3. Дар марҳилаи кунунӣ, ки Тоҷикистон сиёсати стратегии саноатикунонии 

босуръатро пеш гирифтааст, ташаккули ҳамгироии соҳаҳои гуногун дар шакли 

кластерҳои саноатию аграрӣ мавқеи хоса дорад. Ҳамгироии иқтисодии 

дохилисоҳавӣ ва байнисоҳавӣ дар ҷаҳон ҳамчун омили асосии рушд маънидод 

карда мешавад. Ба назари мо, барои рушди соҳаи гӯсфандпарварӣ ташкили 

кластерҳои агросаноатӣ бештар самаранок аст, зеро барои ташкили онҳо ҳамаи 

заминаҳо мавҷуд мебошад. [2,с.180-185] 

4. Мо ташкили Агрокластери «Гӯшти гӯсфанд»- ро, ки истеҳсоли гӯшт, 

пашм ва пӯстро муттаҳид менамояд, пешниҳод намуда, самаранокии иқтисодии 

онро пурра нишон додем. Инфрасохтори истеҳсолии ҳамаи хоҷагиҳои 

гӯсфандпарварӣ, сехҳои коркарди гӯшт, пашм ва пӯстро муттаҳид менамояд. Ба 
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инфрасохтори хизматрасонӣ сарчашмаҳои таъмини молия, нақлиёт, алоқа ва 

коммуникатсия, хизматрасонии ҳуқуқӣ, маркетингӣ, илмӣ ва миёнаравӣ шомил 

мешаванд. Ташкили як агрокластери гӯшт метавонад даромади солонаро афзуда, 

захираҳои меҳнатиро  бо ҷои кор таъмин намояд. Аз ҳисоби ташкили 

агрокластери гӯшт ба буҷети ноҳияҳо метавонад андоз супорида, дараҷаи 

даромаднокии соҳаро дар маҷмуъ ба 25,9 % расонид.   [1,с.178-183] 

 5. Бинобар сатҳи пасти даромаднокии соҳаи бузпарварӣ ба роҳ мондани 

истеҳсоли саноатии онро пешниҳод намуда, дар мисоли ташкили агрокластери 

«Панири парҳезӣ» ташкили истеҳсолотро мукаммал намуда, самаранокии он 

нишон дода шудааст. Чуноне ки таҳқиқот нишон дод, дар натиҷаи ташкили 

кластер, даромад аз фурӯши маҳсулот дар маҷмуъ 1892 сомониро ташкил дода, 

фоидаи агрокластер дар як сол ба 429,4 ҳаз. сомонӣ хоҳад расид.  Ҳосилнокии 

меҳнат дар як одам/соат 64,8 сомониро ташкил медиҳад. Аз ҳисоби ташкил 

намудани ин агрокластер ба буҷет 256,6 ҳаз. сомонӣ  андоз ва пардохтҳо ворид 

мегардад. [1,с.178-183] 

6. Дар шароити маҳдуд будани захираҳои замин зарурати ҷустуҷӯи роҳҳои 

нави ташкили самаранок истифодабарии захираҳо фаро расидааст. Ба ин 

захираҳои маҳдуд дар соҳаи гӯсфандпарварӣ зотҳои дорои маҳсулнокии баланд, 

сохтори мукаммали рама, сифати хӯрока, тартиби истеҳсол ва хӯрокдиҳии 

гӯсфандон, ратсиони шабонарӯзаи хӯрока, фарбеҳкунии чорво, коркарди 

саноатии маҳсулот, истифодаи самараноки энергия, сӯзишворӣ ва равғанҳои 

молиданӣ ва ғ. мебошад. Рушди инноватсионии истеҳсоли гӯшти гӯсфандро 

тавассути фарбеҳкунӣ ва хӯрондани интенсивии барраҳои зоти пашмӣ ва 

гӯштию пашмӣ то вазни 45-50 кг дар синни 8-9 моҳагӣ, ҳамасола то 25%-и 

гӯсфандони наслдиҳандаро то сатҳи вазни миёна расонида, ба гӯшт супоридан, 

зиёд намудани саршумори гӯсфандони зоти гӯштӣ, гӯштию пашмӣ то 70% аз 

шумораи умумии гӯсфандон, ба истеҳсолот ворид намудани чорвои сермаҳсули 

гӯштию пашмӣ таъмин намудан мумкин аст. [1,с.178-183]  

7. Бо истифода аз усулҳои математикӣ аз шохиси рушди технологӣ дар 

истеҳсоли гӯшт, пашм истифода бурда, таносуби вазнафзункунии гӯсфандон 
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ва таваллуди барраҳо барои 1 сар гӯсфанди маҳсулдеҳ ба хароҷоти меҳнат 

ба 1 сент. маҳсулот, бо нишондиҳандаи балл ҳисоб карда, бо ин роҳ 

омилҳои боздорандаи рушди истеҳсоли гӯшт ва пашм муайян карда шуданд. 

[3,с.204-210]  

8. Барои рушди инноватсионӣ ташкили шаклҳои гуногуни хоҷагидорӣ 

метавонад дар баъзе талаботҳои иқлимӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, демографӣ ва ғайра 

самараноктар бошад. Асосҳои ташкилии рушд, ташкили кооперативҳои 

кишоварзӣ, ассотсиатсияҳо дар сатҳи ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва ғайра мебошад. 

Таъмини маркетинги гӯсфандпарварон дар фурӯши маҳсулоте, ки бо меҳнати 

мураккаби чӯпон ба даст оварда шудааст, метавонад яке аз роҳҳои рушди 

иқтисодии соҳа бошад. [1,с.178 -183] 

9. Моделҳои самараноки маблағгузории молиявиро пояи асосии рушди 

ташкили истеҳсолот дар гӯсфандпарварӣ дониста, барои ташкили истеҳсолоти 

маҳсулоти гӯсфандпарварӣ се модели маблағгузории рушди гӯсфандпарвариро 

пешниҳод намуда, исбот кардем, ки истифодаи сармоягузории давлатӣ ва 

лизинги молиявӣ бештар самараноктаранд ва дар рушди гӯсфандпарварӣ 

ҳиссагузор шуда метавонанд. [14,с.158-160] 
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