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ТАВСИФОТИ УМУМИИ РИСОЛА 
 

Мубрамияти тадқиқот. Мукаммалнамоии системаи нақлиётї таҳлили 
имконоти иқтисодиёти давлат ва таљрибаи пешрафтаи хориљиродар самти 
рушди инфрасохтори нақлиётию логистикї тақозо менамояд. Таљрибаи 
муосир нишон медиҳад, ки ҳарчанд афзоиши маљмўи маҳсулоти дохилї 
боиси зиёд шудани боркашониҳои байналмиллалї, дохилї ва транзитї 
гардад ҳам, вале рушди нокифояи комплекси нақлиётию логистикї самара-
нокии онро коҳиш медиҳад. 

Аҳамияти муҳимро дар ин самт тадбирҳо оиди ташкилкунии систе-
маи марказҳои нақлиётию логистикї љиҳати кори самараноки системаи 
нақлиётии Љумҳурии Тољикистон пайдо мекунад. 

Марказҳои нақлиётию логистикии муосир дар Љумҳурии Тољикистон 
айни замон дар сатҳи лоиҳакашї қарор дорад. Ҳамаи амалиёт оиди қабул, 
ирсол ва коркарди маҳсулот дар базаҳои савдо, терминалҳо ва анборҳои 
сатҳи гуногун гузаронида мешаванд.  

Тадқиқи терминалҳои амалкунандаи Љумҳурии Тољикистон нишон 
медиҳад, ки айни замон ин терминалҳо аз нуқтаи назари техникї дар сатҳи 
паст қарор дошта, наметавонанд хизматрасониҳои босифати ба талаботи 
мизољон мувофиқро амалї намоянд. Дар терминалҳо таљҳизоти муосири 
имкондиҳандаи иљрои комплекси хизматрасонии ба раванди интиқол, ба 
навъҳо људокунї, боркунию борфарорї, тақсимот ва коркарди борҳо ало-
қаманд, ҳамчунин барасмиятдарории гумрукї ва хизматрасонии техникии 
таркиби ҳаракаткунанда мављуд нестанд. 

Рушди ҳолати амалкунанда ва истифодаи усулҳои муносиби аз нуқтаи 
назари илмї асосноки мукаммалнамоии комплекси хизматрасониҳои нақ-
лиётї-логистикї барои стратегияи дар минтақаҳои Љумҳурии Тољикистон 
таъсис додани марказҳои нақлиётию логистикии ташкулкунандаи системаи 
ягонаи нақлиётию логистикї мубрам ҳисобида мешавад. 

Дар Паёми Президенти Љумҳурии Тољикистон ба Маљлиси Олии 
Љумҳурии Тољикистон аз 23.04. 2014 с. қайд шудааст “... илова бар ин 
ташкил ва рушди марказҳои нақлиётию логистикї ҳамчун қисмати таркиб-
диҳандаи инфрасохтори нақлиётии минтақавї имкони беҳдошти имконияти 
транзитии мамлакатро дошта, ҳамчунин ба афзудани ҳиссаи љумҳурї дар 
хизматрасониҳои нақлиётии минтақавию байналмилалї шароит муҳайё 
мекунад, ки боиси таъсиси љойҳои нави корї ва манбаи даромади иловагии 
буљаи давлат, инчунин омили рушди иқтисодиёт мегардад”. 

Президенти Љумҳурии Тољикистон дар Паёми навбатии хеш ба Маљ-
лиси Олии Маљлиси миллии Љумҳурии Тољикистон аз 22-юми декабри соли 
2017 бори дигар ин мушкилотро мавриди баррасї қарор доданд: “... дар 
робита ба ин Вазорати нақлиётро зарур аст, ки дар якљоягї бо мақомот ва 
сохторҳои дахлдор бо љалб намудани сармояи дохилию хориљї лоиҳаҳои зару-
рии таъсиси терминалҳои наздисарҳадї ва марказҳои логистикиро таҳия ва 
дар амал љорї намуда, долонҳои нақлиётиро ба стандартҳои байналмилалии 
хизматрасонї мувофиқ созанд”. 

Сатҳи коркарди мушкилот. Дар кори мазкур ба ҳайси заминаи методї 
дастовардҳои олимони ватанї ва хориљии зерини дар самти ташкилкунї ва 
рушди системаҳои нақлиётию логистикї саҳмгузошта қабул гардидааст: 
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Бронштейн Я.П., Веремеев В.А., Задворний Ю.В., Катаев А.Ҳ., Кабинов 
В.А., Катаев Ю.В., Кудрявсев А.М., Раљабов Р.К., Тарасенко А.А., Лы-
cенко Н.Е., Cмеxов A.A., Aлибеков Б.И., Гaджинcкий A.М., Бpодецкий 
Г.Л., Лукьянов A.A., Тулендиев Е.Е., Aлекcaндpов A.Э., Козлов П.A., 
Лукинcкий В.C. 

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионї ташкилкунї ва рушди шабакаҳои 
ҳамоҳангшудаи марказҳои нақлиётї-логистикї барои рушди устувори 
иқтисодиёти Љумҳурии Тољикистон ҳангоми афзудани самаранокии ҳамлу 
нақли борҳо, коҳиш додани арзиши аслии нақлиётии маҳсулот мебошад.  

Дар ин маврид баланд бардоштани сифати хизматрасонї ва самара-
нокии кори нақлиёт дар маљмуъ аз ҳисоби ташкилкунии комплексҳои тех-
нологии анборї ва коҳиш додани сатҳи бекорї бо таъсиси љойҳои нави 
кории маҳсулнокияшон баланд, инчунин ҳамоҳангсозии инфрасохтори 
нақлиётии мамлакат ба системаи байналмилалии нақлиётї ва баланд бар-
доштани рақобатпазирии он, таъмини имконоти истифодабарии самара-
ноки иқтидори транзитии мамлакат, рушди минтақаҳои озоди иқтисодї ба 
даст меояд, ки дар рушди саноати минтақаҳо нақши муҳимро мебозад. 

Амалисозии мақсади таҳқиқот ҳалли масъалаҳои зеринро дар бар 
мегирад: 

1. Таҳлили ҳолати амалкунандаи инфрасохтори нақлиётии Љумҳурии 
Тољикистон ва талабот ба хизматрасониҳои нақлиётию логистикї. 

2. Тадқиқи дастоварҳои илмї вобаста ба ташаккул ва рушди шабакаи 
марказҳои логистикию нақлиётӣ. 

3. Муайян намудани омилҳои асосии ба ташкилкунии шабакаи мар-
казҳои нақлиётї-логистикї таъсиркунанда. 

4. Тадқиқ ва баҳодиҳии комплексии вобастагии дутарафаи системаи 
омилҳои ташкили инфрасохторҳои логистикї. 

5. Баҳодиҳии комплексии љалбнамоии инвеститсионии минтақа бо 
истифода аз нишондиҳандаҳои ҳамоҳангсозї ҳангоми љойгиркунии мар-
казҳои логистикї. 

6. Муайян намудани талаботи экологї ва санитарї-эпидемиологии 
ташкилкунии марказҳои нақлиётї-логистикї. 

7. Муайян намудани имконоти иљтимої-иқтисодї ва технологии таш-
килкунии марказҳои нақлиётї-логистикї. 

8. Интихоб ва асосноккунии нишондиҳандаҳои имкондиҳандаи муай-
янкунии љалбнамоии минтақаҳои Љумҳурии Тољикистон ҳангоми љойгир-
кунии марказҳои нақлиётї-логистикї. 

9. Таҳияи модели ташкилкунии марказҳои нақлиётї-логистикї бо 
назардошти риояи принсипи мувозинаи нақлиётї-иқтисодии ҳудудї. 

10. Таҳияи услуби мукаммалгардонии кори марказҳои нақлиётї-
логистикї бо истифодаи технологияҳои рақамии навтарин. 

Ғояи таҳқиқот ба он нигаронида шудааст, ки љалбнамоии минтақаҳо 
ҳангоми ташкилкунии марказҳои логистикї дар асоси баҳодиҳии комп-
лексии нишондиҳандаҳои омилҳои инфрасохторї, нақлиётї, љуғрофї ва 
иқтисодї-иљтимої муайян карда мешавад.  

Объекти таҳқиқот: системаи нақлиётию логистикї ва сохторҳои он 
дар Љумҳурии Тољикистон. 

Предмети таҳқиқот: ташкилкунї ва рушди шабакаҳои ҳамоҳангшу-
даи марказҳои нақлиётї-логистикї дар Љумҳурии Тољикистон. 
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Методология ва усулҳои таҳқиқот. 
Заминаи методологї ва назариявии тадқиқот асосҳои бунёдии наза-

рияи иқтисодии ташкилкунї ва рушди инфрасохтори нақлиётї дар шаро-
ити љаҳонишавии бозор, стратегияҳои нақлиётии Иттиҳоди давлатҳои 
мустақил, қонунҳои Љумҳурии Тољикистон, қарорҳои Маљлиси Олии Љум-
ҳурии Тољикистон, Қарорҳои Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон оиди таш-
килкунии марказҳои нақлиётию логистикї, Қарори Ҳукумати Љумҳурии 
Тољикистон оиди таъсиси Минтақаҳои озоди иқтисодї, Барномаи айни ҳол 
амалкунандаи паст кардани сатҳи камбизоатї ва бекории аҳолии љумҳурї, 
Барномаи мақсадноки давлатии “Рушди системаи ягонаи нақлиётии Љум-
ҳурии Тољикистон то соли 2025”, ки бо қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољи-
кистон, таҳти рақами 165 аз 1 апрели соли 2011 тасдиқ шудааст, Консеп-
сияи рушди нақлиёти давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, инчунин 
қарорҳои тасдиқнамудаи Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар самти нақлиёт 
ба ҳисоб меравад. 

Ҳангоми ҳалли масъалаҳо дар рисолаи мо таљрибаи пешрафтаи таш-
килкунї ва мукаммалгардонии системаи марказҳои нақлиётї-логистикии 
давлатҳои узви ИДМ ва хориљи дур истифода шуда, ҳамчунин тадқиқоти 
системаҳои нақлиётї-логистикии ватанї ва љаҳонї мавриди омўзиш қарор 
дода шудааст.  

Методикаи тақсимоти муносиби марказҳои нақлиётї-логистикї дар 
асоси сарчашмаҳои мухталифи илмї, ҳуљљатҳои меъёрї, нишондодҳои 
Агентии давлатии омори назди Президенти Љумҳурии Тољикистон, мавод-
ҳои вазорату идораҳо, инчунин тадқиқоти Пажуҳишгоҳҳои илмї-тадқиқо-
тии ватанию љаҳонї таҳия карда шудааст. 

Навоварии илмии рисола: 
1. Ба тартиб даровардани омилҳои асосии љалбкунандаи субъектҳо 

ҳангоми ташкилкунии марказҳои логистикї; 
2. Муайян намудани имконоти иљтимої-иқтисодї ва технологии 

ташкилкунии марказҳои нақлиётї-логистикї; 
3. Таҳияи модели ташкилкунии шабакаи ҳамоҳангшудаи марказҳои 

нақлиётї-логистикї дар Љумҳурии Тољикистон; 
4. Таҳияи услуби идоракунии марказҳои нақлиётї-логистикї ва исти-

фодаи технологияҳои иттилоотии навтарин. 
Аҳамияти назариявї ва амалии рисола. 
Самаранокии иқтисодии тадқиқот дар Љумҳурии Тољикистон дар 

натиљаи шиддатёбии ҳамлу нақли минтақавии борҳо, аз љумла, дар доираи 
долонҳои байналмиллалии нақлиётї, беҳдошти сифати хизматгузорї дар 
нақлиёт ва коҳиш додани арзиши аслии нақлиётии маҳсулот, кам кардани 
вақти коркарди борҳо ва бекористии таркиби ҳаракаткунанда, коҳиш до-
дани харољоти асосї ҳангоми сохтмони марказҳои логистикї, инчунин аз 
ҳисоби таъсиси љойҳои нави кории маҳсулнокияшон баланд ба даст меояд.  

Модели дар рисолаи илмї таҳияшудаи ташкилкунї ва рушди шаба-
каи ҳамоҳангшудаи марказҳоинақлиётї-логистикиро метавон бо назар-
дошти нақшаи рушд ва мукаммалнамоии долонҳои байналмилалии нақ-
лиётї ҳангоми таҳияи стратегияи ташкилкунї ва рушди марказҳои нақ-
лиётї-логистикї, инчунин таъсис додани лоиҳаҳои инвеститсионии Ҳуку-
мати Љумҳурии Тољикистон дар самти ташкилкунї ва рушди инфрасох-
тори нақлиётї-логистикї тавсия намуд.  
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Муқаррароти назариявї, пешниҳодот оиди рушд, модели таҳияшудаи 
ташкилкунї, инчунин услуби идоракунии марказҳои нақлиётї-логистикї, 
ки натиљаҳои тадқиқоти мазур мебошанд, ҳамчунин ҳангоми таҳияи Бар-
номаҳои мақсадноки давлатии рушди комплекси нақлиётии Љумҳурии 
Тољикистон то соли 2030 истифода шуда метавонанд. Натиљаҳои бадаст-
омада бо вазифаҳои муайян ва самтҳои афзалиятноки Стратегияи рушди 
Љумҳурии Тољикистон дар давраи то соли 2030, ки бо Қарори Ҳукумати 
Љумҳурии Тољикистон, таҳти рақами 392 аз 1 октябри соли 2016 тасдиқ 
гардидааст, мувофиқат мекунад. 

Натиљаҳои тадқиқоти мазкур дар барномаҳои таълимии ихтисосҳои 
кафедраи “Ташкили интиқол ва идора дар нақлиёт”, барои омўзиши як 
қатор фанҳои барномаи бакалавриат, аз қабили “Системаи ҳамлу нақли 
мултимодалї, терминалї ва технологияи интермодалї”, “Ҳамлу нақли бай-
налмиллалї”, “Ташкил ва механикикунонии корҳои боркунию борфаро-
рї”, инчунин барномаҳои таълимии магистрии “Назария ва технологияи 
равандҳои пешрафта ва системаҳои нақлиётї”, “Телематика дар нақлиёт”, 
“Моделкунонии равандҳо дар системаҳои нақлиётї” љорї карда шудаанд, 
ки ба намуди муқаррароти назариявї, услуби ҳисоб ва моделкунонї пеш-
ниҳод шудаанд. 

Амалисозии натиљаҳои таҳқиқот.  
Натиљаҳои илмии тадқиқоти мазкур ҳангоми таҳияи барномаҳои таъ-

лимї ва омўзиши фанҳои таълими бакалавриат, инчунин барномаҳои таъ-
лимии магистрии кафедраи “Ташкили интиқол ва идора дар нақлиёт” - и 
Донишгоҳи техникии Тољикистон ба номи академик М.С. Осимї, ки ба 
намуди муқаррароти назариявї, услуби ҳисоб ва моделкунонї пешниҳод 
мегарданд,љорї карда мешавад.  

Тасдиқи натиҷаҳои таҳқиқот. Маводи асосї ва муқаррароти илмии 
рисолаи илмї дар Конференсияи байналмилалии илмї-амалии “Дурнамои 
рушди илм ва маориф”, ки ба 20-солагии Конститутсияи Љумҳурии Тољи-
кистон ва 90-солагии ш. Душанбе бахшида шуда, 23-24 октябри соли 2014 
баргузор гардидааст, Конференсияи байналмилалии илмї-амалии “Бехата-
рии ҳаракат ва фаъолияти инвеститсионї дар соҳаи нақлиёт”, ки 3-4 июли 
соли 2015 дар шаҳри Душанбе баргузор гардидааст, Конкурси байналмила-
лии дастовардҳои илмии олимону мутахассисони љавон дар самти СНЗ, ки 
моҳи октябри соли 2015 дар шаҳри Москваи Федератсияи Руссия баргузор 
шудааст, инчунин Конференсияи байналмилалии илмї-амалии “Бехатарии 
ҳаракат ва фаъолияти инвеститсионї дар соҳаи нақлиёт”, ки 29-30 июли 
соли 2017 дар шаҳри Душанбе баргузор гардидааст, баррасї ва муҳокима 
гардидааст.  

 

Нуқтаҳои асосие, ки барои ҳимоя бароварда мешаванд  

1. Натиҷаи аз тадқиқот ва таҳлили ҳолати кунунии инфрасохтори 

нақлиётӣ ва соҳаи хизматрасонии логистикию нақлиётии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, инчунин натиҷаи дурнамои рушди он барои ояндаи наздик. 

2. Баҳодиҳии умумии минтақаи афзалиятноки ташаккулдиҳии марказҳои 

логистикию нақлиётӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифодаи 

нишондиҳандаҳои ҳамоҳангшуда.  
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3. Муайяннамоии омилҳои муҳим аз рӯйи тартиби муайян, инчунин 

қиматҳои асосӣ ва муайянии ин омилҳо. 

4. Натиҷаи SWOT-таҳлили имконоти иљтимої-иқтисодї ва технологии 
ташкилкунии марказҳои нақлиётї-логистикї дар шароити Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

5. Модели ташаккулдиҳӣ ва рушди системаи марказҳои логистикию 

нақлиётӣ. 

6. Услуи ташаккул ва идоранамоии шабакаи марказҳои логистикию 

нацлиётӣ бо истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ  
Нашри натиљаҳои таҳқиқот. Муқаррароти асосї ва натиљаҳои рисо-

лаи илмї дар маљмуъ дар 7 мақолаи илмї нашр гардидааст, ки аз шумораи 
умумї 3 адади он дар маљалла ва нашрияҳои ба феҳристи маљаллаҳои 
тақризии тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президен-
ти Љумҳурии Тољикистон рост меояд. 

Сохтор ва ҳаљми рисола. Рисолаи илмї аз муқаддима, се боб, хулоса, 
рўйхати сарчашмаҳои истифодашуда дар шумоари 210 адад ва замимаҳо 
таркиб ёфтааст. Рисола дорои 160 саҳифа матни чопї, 22 расм ва 16 љадвал 
мебошад. 

ТАВСИФИ АСОСИИ РИСОЛА 
 

Дар муқаддима мубрамияти мавзуъ, мақсад ва вазифаҳои тадқиқот 
дарљ карда шуда, мушкилоти асосї муайян гардида, ҳамзамон навгониҳои 
илмї ва арзиши амалии рисола маълум карда шудааст. Илова бар ин дар 
муқаддима тавсифоти умумии рисола, маълумот оиди натиља ва озмоишҳо 
дода шуда, муқаррароти асосии барои ҳимоя зарурї љорї гардидааст. 

Дар боби аввали рисолаи тадқиқотӣ ҳолати амалкунандаи 
инфрасохтори нақлиётї ва бозори хизматрасониҳои нақлиётї-логистикї 
таҳлил карда шуда, ҳамзамон таҳлили тадқиқоти илмї ва услубҳо баргузор 
ва масъалаҳои афзалиятноки нақлиёти ва комплекси нақлиётї барои оянда 
муайян карда шудааст. 

Ҳар як давлат ё минтақа бояд дорои чунон инфрасохтори нақлиётие 
бошад, ки талаботи пурраи ҳудудро ба хизматрасониҳои нақлиётї қонеъ 
гардонида тавонад. Тағйирёбии инфрасохтори нақлиётии Љумҳурии Тољи-
кистон дар якљоягї бо трендҳои рушди иқтисодию љуғрофии минтақавї 
амалї гардида истодааст. Нишондиҳандаҳои асосии инфрасохтори нақлиё-
тии Љумҳурии Тољикистонро дар айни замон чунин тавсиф намудан мум-
кин аст: 

- нақлиёт ҳамчун қисмати таркибии инфрасохтори истеҳсолї ва 
иљтимої шароитҳои базавии фаъолияти ҳаётии љомеаро таъмин намуда, 
воситаи муҳими ноил гардидан ба мақсадҳои иљтимої-иқтисодии мамла-
кат ба ҳисоб меравад; 

- мавқеи љуғрофии мамлакат ва махсусияти он нақши афзалиятноки 
нақлиётро дар рушди бартариҳои рақобати ҳудуд ва мамлакат, ки барои 
имконоти транзитї қулай мебошад, муайян менамоянд; 

- Љумҳурии Тољикистон давлатест, ки инфрасохтори нақлиёти роҳи 
оҳани он ба таври кофї истифода намешавад ва рушди он низ начандон 
зиёд аст; 
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- мутобиқи таҳқиқи рақобатпазирии љаҳонї, ки Форуми умумиљаҳо-
нии иқтисодї баргузор намудааст, сифати инфрасохтори нақлиётии Љум-
ҳурии Тољикистон аз рўи ҳамаи нишондиҳандаҳо мавқеи на он қадар хубро 
соҳиб аст; 

- тибқи баҳогузории Бонки умумиљаҳонї аз рўи индекси умумии 
самаранокии логистика (Logistics Performance Index - LPI) Љумҳурии Тољи-
кистон байни 163 давлат мақоми 114-умро ишғол менамояд, ки байни дав-
латҳои Осиёи Марказї ин ба мавқеи охирон рост меояд. Аз рўи нишон-
диҳандаҳои таҳвили саривақтии борҳо байни 166 давлати мавриди таҳқиқ 
қароргирифта мақоми Љумҳурии Тољикистон ба мавқеи 132-юм рост меояд, 
ки ин мавқеъ байни дигар давлатҳои Осиёи Марказї ба љойи 3-юм рост 
меояд 

Дар ҳудуди Љумҳурии Тољикистон метавон якчанд марказҳои нақлиё-
тиеро људо намуд, ки фаъолияти онҳо то ҳанўз ба таври системавї мутобиқ 
карда нашудааст. Танҳо мутобиқсозї тавассути системаи логистикии 
тугунҳои нақлиётї дар ин самт метавонад самаранокии зиёдтаринро орад. 

Дар асоси таҳлили ҳолати амалкунанда ва рушди комплекси нақлиё-
тии Љумҳурии Тољикистон дар давраи солҳои 1991-2008, ки бо истифода аз 
усули математикии "Таҳлили коррелятсионию регрессионї" баргузор гар-
дидааст, пешгўии суръати миёнаи рушди ҳаљми кори нақлиётї то соли 2025 
муқаррар карда шуд, ки аз рушди маљмўи маҳсулоти дохила пеш мегуза-
рад. 

Озодии иқтисодиёт ва табаддулоти сохторї дар комплекси нақлиётї 
ба озодии бозори хизматрасониҳои нақлиётї боис гардида, ҳамоҳангии 
онро бо рушди иқтисоди бозории Љумҳурии Тољикистон таъмин намуд, ки 
дар натиља заминаи меъёрї-ҳуқуқї ва системаи идоракунии нақлиёт тағйир 
ёфтанд. 

Ҳамчун давлати дар љомеаи љаҳонї ширкаткунанда Љумҳурии Тољи-
кистонро зарур аст, ки қабули саривақтии қарорҳоро дар самти рушди 
инфрасохтори нақлиётї ба роҳ монад. Дар мавриди рушди нокифоя инфра-
сохтори нақлиётї воситаи қатъкунанда ва дар ҳолати рушди устувор 
бошад - муҳаррики инкишофи иқтисодии мамлакат мегардад. 

Мақсадҳои стратегии дар назди соҳаи нақлиёти Љумҳурии Тољикистон 
гузошташуда ва ҳамоҳангшавии онҳо бо системаҳои нақлиётии минтақа-
вию љаҳонї зарурати таҳияи тавсияҳои назариявї-методии илмиро дар 
самти фаъолияти логистикии соҳаи хизматрасониҳои нақлиётї тақозо 
менамоянд. Вале ҳалли назариявї ва амалии масъалаҳои љойгиркунии мар-
казҳои нақлиётї-логистикї, инчунин ташкилкунии системаҳои нақлиётию 
логистикї, ки ба шароитҳои Љумҳурии Тољикистон наздик аст, бахусус бо 
назардошти рушди динамикї ва ояндадори иқтисодиёти љумҳурї нокифоя 
мебошад. 

Бо рушди терминалҳо ва марказҳои нақлиётї-логистикї дар адабиёти 
илмї бисёр корҳое пайдо шуданд, ки ба махсусияти амалнамої ва ташкили 
онҳо бахшида шудаанд. Омўзиш ва таҳлили сарчашмаҳои адабиёт нишон 
медиҳад, ки на ҳамаи мушкилоти марказҳои нақлиётї-логистикї дар нақ-
лиёти автомобилї мутобиқ ба талаботи муосири хољагии халқ ҳалли худро 
пайдо намудаанд.  
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Мукаммалнамоии усулҳои амалкунанда ва љорикунии усулҳои нави 
илмии асосноккунии рушди шабакаи марказҳои нақлиётї-логистикї муб-
рамияти махсусро дар нақшаи ояндадори дар Љумҳурии Тољикистон таъсис 
додани марказҳои логистикии сатҳи гуногун, ки дар маљмуъ системаҳои 
нақлиётї-логистикии ҳамоҳангударо ташкил медиҳанд, пайдо менамояд.  

Дар боби дуюми рисолаи тадқиқотї бо назардошти он, ки интихоби 
мавқеи љойгиршавии танҳо бо назардошти харољоти нақлиётї асоснокгар-
дида имкони баҳодиҳии рушди инфрасохтори логистикиро дар минтақа 
намедиҳад, омилҳои асосии ба ташкилкунии инфрасохтори логистикї таъ-
сири нисбатан сахттар расонанда муайян карда шуданд. Тадқиқот баҳоди-
ҳии комплексии вобастагии тарафайни омилҳои ба ташкилкунии инфра-
сохтори логистикї таъсиррасонро ба бор овард. Ҳамчунин дар ин боб 
баҳодиҳии комплексии љалбнамоии инвеститсионии минтақа бо исти-фода 
аз нишондиҳандаи ҳамоҳангшуда ҳангоми љойгиркунии марказҳои логис-
тикї гузаронида шуд. 

Барои баҳодиҳии аҳамияти омилҳои муайяншуда ба интихоби мавқеи 
љойгиршавии марказҳои логистикї зарурати ошкор намудани мављудияти 
робитаҳои муҳими оморї байни ҳамин омилҳо ва таҳлили сатҳи таъсири 
онҳо ба ҳаљми боркашонї байни намудҳои мухталифи нақлиёт ва ҳаљми 
хизматрасониҳои нақлиётї ба миён омад. Барои ошкор намудани робитаи 
байни нишондиҳандаҳо ва намуди ҳамин робита (мусбат ва манфї) дар 
рисола таҳлили коррелятсияи љуфтї истифода карда шуд. 

Бояд қайд намуд, ки омилҳои интихобшуда гурӯҳбандї карда шуданд. 
Омилҳо ба таври зерин гуруҳбандї карда шуданд, ки ин гуруҳбандї би-
дуни шубҳа муносибати нави илмї дар масъалаи ташкилкунї ва рушди 
марказҳои нақлиётї-логистикї дар шароити Љумҳурии Тољикистон ҳисо-
бида мешавад: омилҳои иљтимої-иқтисодї; љуғрофї; инфрасохторї; сиёсї 
ва меъёрї-ҳуқуқї; нишондиҳандаҳои кори нақлиётї. 

Омилҳое, ки дар тадқиқоти минбаъда истифода мешаванд, дар љадвали 
1 оварда шудаанд. 

 

Љадвали 1 - Системаи омилҳои ба ташкилкунии марказҳои  
нақлиётї-логистикї таъсиркунанда 

 

№ Номгўи омилҳо Бузургии ченкунї 
Воҳиди 

ченак 
ишора 

Гурӯҳи омилҳои иљтимої - иқтисодї 

1. Шумораи аҳолї Шумораи миёнаи солонаи аҳолї ҳаз.наф. ША 

2. 
Даромад бар сари 

аҳолї 

Таносуби ҳаљми солонаи даромади 

пулї ба шумораи моҳҳо ва ба 

шумораи миёнаи солонаи аҳолї 

сом./на

ф 
Д 

3. 
Ҳаљми маљмўи 

маҳсулоти минтақавї 

Ҳаљми маљмўи маҳсулоти минтақавї 

бар сари аҳолї 

сом./на

ф 
МММ 
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4. 
Ҳаљми истеҳсолоти 

саноатї 

Ҳаљми маҳсулоти саноатї ба сари 

аҳолї (истеҳсолоти коркардшуда) 

сом./на

ф 
ҲМС 

5. Ҳаљми савдо 
Ҳаљми гардиши маҳсулоти чакана 

ба сари аҳолї 

сом./на

ф 
ҲС 

6. 
Ҳаљми маҳсулоти 

содиротї 

Ҳаљми маҳсулоти содиротии 

минтақа ба давлатҳои хориљи дуру 

наздик ба сари аҳолї 

долл. 

ИМА/на

ф 

Э 

7. 
Ҳаљми маҳсулоти 

воридотї 

Ҳаљми маҳсулоти водиротии 

минтақа аз давлатҳои хориљи дуру 

наздик ба сари аҳолї 

долл. 

ИМА/на

ф 

И 

8. 
Ҳаљми 

хизматрасониҳои 

нақлиётї 

Ҳаљми хизматрасониҳои нақлиётї 

ба сари аҳолї 

сом./на

ф 

Vхизм. 

нақл 
Гурӯҳи омилҳои инфрасохторї ва љуғрофї 

9. 
Зичии роҳҳои 

автомобилгард 

Дарозии роҳҳои автомобилгарди 

дорои рўйпўши сахт бо км, ки ба 

1000 км2 ҳудуди минтақа рост меояд 

км/ 

1000 м2 

Пл. 

авто 

10. Зичии хати роҳи оҳан 

Дарозии роҳҳои оҳани истифодаи 

умум бо км, ки ба 10000 км2 ҳудуди 

минтақа рост меояд 

км/ 

10000 м2 

Пл. 

жд 

11. 
Мансубият ба 

минтақаи иқлимї 

Баҳодиҳии бо хол тавассути љадвали 

аз 1 то 5 вобаста аз минтақаи 

иқлимї. 5 хол барои љойгиршавї 

дар минтақаи иқлимии І; 4 хол барои 

љойгиршавї дар минтақаи иқлимии 

ІІ ва ғайра. 

Хол  КЗ 

12. 

Мављудияти 

долонҳои нақлиётї 

дар ҳудуди минтақа 

Баҳодиҳии холї. Љойгиршавии 

минтақа дар самти асосии долони 

нақлиётї -1 хол барои ҳар яки онҳо; 

дар яке аз шохаҳои долони нақлиётї 

- 0,5 хол 

Хол  ТК 

Гурӯҳи нишондиҳандаҳои кори нақлиётии минтақа 

13. 

Ҳаљми боркашонї 

тавассути нақлиёти 

роҳи оҳан 

Вазни бори барои ҳамлу нақл 

тавассути шабакаи роҳи оҳани 

истифодаи умум қабулшуда бо 

тонна 

млн. 

тонн 

 

𝑉пере.жд 

14. 

Ҳаљми боркашонї 

тавассути нақлиёти 

автомобилї 

Суммаи ҳамаи ирсолҳо, ки барои 

ҳамлу нақл дар ҳудуди минтақа 

қабул шудааст 

млн. 

тонн 

 

𝑉пере.авто 

 
 

Дар ин қисми тадқиқот ҳамчун баҳогузории комплексии љалбнамоии 
инвеститсионии минтақаи ташкилкунии маркази логистикї дар шароити 
Љумҳурии Тољикистон баргузор карда шудааст, ки нишондиҳандаҳои кори 
нақлиётї, омилҳои инфрасохтор, љуғрофї ва иљтимої-иқтисодиро ба таври 
комплексї ба инобат мегирад. 

Барои баҳодиҳии аҳамияти омилҳои људошуда ба интихоби мавқеи 
љойгиршавии марказҳои логистикї ошкор намудани мављудияти робита-
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ҳои муҳим байни ҳамин омилҳо ва таҳлили сатҳи онҳо ба ҳаљми борка-
шонї байни намудҳои мухталифи нақлиёт ва ҳаљми хизматрасониҳои нақ-
лиётї зарурат пайдо мешавад (љадвали 2). 

Барои ошкор намудани мављудияти робита байни нишондиҳандаҳо ва 
намуди ҳамин робита (мусбат ва манфї) дар рисола таҳлили коррелят-
сионии љуфтї истифода шудааст. Андозаи вобастагї байни тағйирёбан-

даҳо коэффитсиенти коррелятсия мебошад, дар ҳудуди аз -1 до +1 (r) 
тағйир меёбад. Чунин қабул шудааст, ки агар /r/ ≤ 0,25 - бошад коррелятсия 
заиф, 0,25 < r ≤ 0,7 - коррелятсия муътадил ва ҳангоми r/ >0,75 - будан 
коррелятсия қавї ҳисобида мешавад. Коррелятсияи қавї ифода менамояд, 
ки робитаи байни тағйирёбандаҳо ба хаттї наздик аст, вале метавонад 
комилан хаттї низ набошад. 

Коэффитсиенти коррелятсия ҳамчун коэффитсиенти коррелятсияи 
Пирсон тавассути формулаи зерин муайян карда шудааст: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ [(𝑥𝑗−�̅�)∗(𝑦𝑗

𝑛
𝑗=1 −�̅�)]

(𝑛−1)∗𝜎𝑥∗𝜎𝑦
                                                 (1) 

дар ин љоxj ва yj - омилҳои муқоисашавандаи субъекти j; n - теъдоди 

мушоҳидаҳои муқоисавї; σx ва σy - дуршавии стандартї дар қаторҳои 

муқоисашаванда.  
Дар натиљаи таҳлил маълум гашт, ки ҳаљми хизматрасониҳои нақли-

ётї бо маљмўи маҳсулоти минтақа, ҳаљми миёнаи даромад ба сари аҳолї, 
ҳаљми истеҳсолоти саноатї, воридоту содирот, ҳамлу нақл тавассути на-
мудҳои мухталифи нақлиёт ва шумораи аҳолї робитаи коррелятсионї 
доранд. Вале робитаҳои коррелятсионї ҳамчун вобастагиҳои сабабї-
натиљавї муоина нагардида, онҳо шаҳодат медиҳанд, ки ба тағйирёбии як 
нишондиҳанда одатан тағйирёбандаи дигар боис гардида, дар ин маврид 
ба ин тағйирёбї метавонад теъдоди зиёди омилҳо таъсир расонад. Бинобар 
ин, бояд тадқиқоти иловагии омории намуди вобастагиҳо байни 
нишондиҳандаҳо баргузор карда шавад.  

Ҳаљми хизматрасониҳои нақлиётї дар Љумҳурии Тољикистон мута-
носиб ба рушди маљмўи маҳсулоти минтақавї ба ҳисоби миёна 15% 
меафзояд. Суръати нисбатан зиёди рушдро вилояти Суғд ва Ноҳияҳои 
тобеи љумҳурї нишон медиҳанд.  

Дар Љумҳурии Тољикистон намудҳои асосии фаъолияти иқтисодї дар 
сохтори маљмўи маҳсулоти минтақавї савдои яклухт ва чакана, инчунин 
кишоварзї ба ҳисоб мераванд. Маљмўи маҳсулоти минтақавї, ҳаљми 
истеҳсолоти саноатї ва кишоварзї, инчунин ҳаљми савдо нишон-
диҳандаҳои асосии рушди иқтисодиёти минтақаро тавсиф намуда, чунин 
меъёри љойгиршавии марказҳои логистикиро ҳамчун наздикї ба бозори 
фурўш ва таҳвилгарон инъикос менамояд. 

Айни замон дар бозори истеъмолии Љумҳурии Тољикистон маҳсуло-ти 
воридотї байни маҳсулоти саноатї на камтар аз 90% ва байни маҳсу-лоти 
озуқаворї на камтар аз 60%-ро ташкил медиҳанд, ки ба мављудияти 
робитаи коррелятсионї байни “ҳаљми маҳсулоти воридотї” ва “ҳаљми 
савдо” шаҳодат медиҳад (љадвали 2).  
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Љадвали 2 - Љадвали коррелятсионии системаи омилҳои, ба ташкилкунии инфрасохтори  
нақлиётї-логистикї таъсиркунанда 
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Шумораи аҳолї  1,00 0,9 0,99 0,99 0,97 0,33 0,9 -0,77 0,1 0,94 0,97 0,33 0,9 -0,77 
Даромад бар сари аҳолї 0,9 1,00 0,99 0,97 0,97 0,2 0,93 -0,8 0,1 0,97 0,97 0,2 0,93 -0,8 

Ҳаљми маљмўи маҳсулоти минтақавї 0,99 0,99 1,00 0,98 0,97 0,2 0,93 -0,8 0,1 0.96 0,97 0,2 0,93 -0,8 

Ҳаљми истеҳсолоти саноатї 0,99 0,97 0,98 1,00 0,96 0,3 0,93 -0,76 0,2 0.92 0,96 0,3 0,93 -0,76 

Ҳаљми савдо 0,97 0,97 0,97 0,96 1,00 0,2 0,8 -0,8 0,1 0.93 1,00 0,2 0,8 -0,8 
Ҳаљми маҳсулоти содиротї 0,33 0,2 0,2 0,3 0,2 1,00 0,5 0,1 -0,1 0.2 0,2 1,00 0,5 0,1 
Ҳаљми маҳсулоти воридотї 0,9 0,93 0,93 0,93 0,8 0,5 1,00 -0,6 -0,3 0.93 0,8 0,5 1,00 -0,6 
Ҳаљми боркашонї бо нақлиёти роҳи оҳан 

-0,77 -0,8 -0,8 -0,76 -0,8 0,1 -0,6 1,00 -0,3 - 0,8 -0,8 0,1 -0,6 1,00 

Ҳаљми боркашонї бо нақлиёти 
автомобилї 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 -0,1 0,08 -0,3 1,00 0,1 0,1 -0,1 0,08 -0,3 

Ҳаљми хизматрасониҳои нақлиётї 0,94 0,97 0,96 0,92 0,93 0,2 0,93 - 0,8 0,1 1,00 0,93 0,2 0,93 - 0,8 
Зичии хати роҳи оҳан 0,9 0,93 0,93 0,93 0,8 0,5 1,00 -0,6 -0,3 0.93 0,8 0,5 1,00 -0,6 
Зичии роҳҳои автомобилгард 0,9 1,00 0,99 0,97 0,97 0,2 0,93 -0,8 0,1 0,97 0,97 0,2 0,93 -0,8 
Мављудияти долонҳои нақлиётї 0,99 0,99 1,00 0,98 0,97 0,2 0,93 -0,8 0,1 0.96 0,97 0,2 0,93 -0,8 
Мансубият ба минтақаи иқлимї 0,99 0,97 0,98 1,00 0,96 0,3 0,93 -0,76 0,2 0.92 0,96 0,3 0,93 -0,76 
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Гардиши нисбатан зиёди савдои чакана ба вилояти Суғд (49%) ва 
НТЉ (21%) рост меояд. Тақсимоти ҳаљми савдо ба сари аҳолї нисбатан 
бароїар аст (расми 1). Дар давраи солҳои 2012-2014 ҳиссаи ҳаљми 
вилояти Суғд аз гардиши умумї 0,8% кам шуда, ҳиссаи вилояти Хатлон 
1,1%, НТЉ - 0,7% ва ВМКБ - 0,4% афзудааст. 

  

 
Расми 1. Тақсимоти ҳаљми савдо ба сари аҳолї дар минтақаҳои ЉТ. 

 

Ҳаљми хизматрасониҳои нақлиётї аз ҳаљми савдо ва ҳаљми миёнаи 
даромад ба сари аҳолї вобастагии мусбати мустақим дорад (расмҳои 2 
ва 3). 

 

   
 

Расми 2. Вобастагии ҳаљми хизматрасо-
ниҳои нақлиётї аз ҳаљми савдо. 

Расми 3. Вобастагии ҳаљми хизматрасо-
ниҳои нақлиётї ба сари аҳолї аз ҳаљми 
миёнаи даромад ба сари аҳолї.  

 

Таҳлили муқоисавии қимати ҳаљми маҳсулоти воридотї ва ҳаљми 
миёнаи даромад ба сари аҳолї байни минтақаҳои Љумҳурии Тољикистон 
нишон медиҳад, ки ҳар қадар ки минтақа аз НТЉ дуртар мавқеъ дошта 
бошад, ҳамон қадар фарқият байни ҳаљми миёнаи даромад ба сари аҳолї 
ва ҳаљми маҳсулоти воридотї зиёд аст. Ин ҳолат ба он рабт дорад, ки 
селаи асосии содирот ва воридот ба НТЉ барои барасмиятдарории 
гумрукї ирсол карда мешавад. Маҳсулоти воридотї ба минтақаҳо 
асосан тавассути нақлиёти автомобилї дастрас карда мешавад ва аз ин 
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1% 
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љо вобастагии ҳаљми боркашонї бо нақлиёти автомобилї аз ҳаљми савдо 
ба миён меояд (расми 4). 

Ҳаљми содироти маҳсулот аз дараљаи рушди истеҳсолоти саноатї 
дар минтақа вобастагї дорад, ки аз мављудияти робитаи коррелятсионї 
байни нишондиҳандаҳои “ҳаљми истеҳсолоти саноатї” ва “ҳаљми 
маҳсулоти воридотї” шаҳодат медиҳад ва коэффитсиенти коррелятсия 
ба 0,93 баробар аст (љадвали 2). Ин вобастагї ба таври тасвирї лар 
расми 5 нишон дода шудааст. 

 

   
 

Расми 4. Вобастагии ҳаљми боркашонї  
бо нақлиёти автомобилї аз ҳаљми савдо. 

Расми 5. Таъсири ҳаљми истеҳсолоти 
саноатї ба ҳаљми истеҳсоли маҳсулот. 

 

Таҳлили робитаҳои тарафайни байни омилҳои гуногун бояд дар худ 
ҳамчунин тадқиқи динамикаи онро барои пешгўии қимати омилҳо ифода 
намояд. Нишондиҳандаҳои марказҳои нақлиётї-логистикї, самаранокии 
фаъолияти онҳо бо ҳаљми боркашонї ва хизматрасониҳои нақлиётї-
логистикї, ки дар навбати худ аз динамикаи рушди иқтисодии минтақаи 
маълуми Тољикистон вобаста аст, муайян карда мешавад. 

 Пешгўии рушди системаи нақлиётї ва нишондиҳандаҳои кори 
нақлиёт вобаста аз: ҳудуд (вилоят, минтақа, мамлакат); аз ҳаљми ҳамлу 
нақл (мусофир, бор) ва намуди нақлиёт амалї мешавад. Пешгўии борка-
шонї дар асоси пешгўиҳои рушди соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёт, 
динамикаи ММД ва усулҳои математикї-иқтисодии пешгўї амалї 
мегардад 

Бо назардошти лаппишҳои зуди ҳаљми талабот ба ҳамлу нақл дар 
шароити иқтисоди бозорї истифодаи моделҳои динамикии регрессияи 
љамъ барои пешгўии рушди иљтимої-иқтисодии минтақа ва нишондиҳан-
даҳои кори нақлиётї нисбатан объективона ҳисобида мешавад. Барои 
пешгўии системаи омилҳои ташкилкунии марказҳои нақлиётї-логистикї 
истифодаи маљмўи усулҳои математикї-омории таҳлил пешниҳод карда 
мешавад. 

Тадқиқи пешакии системаи омилҳои ба ташкилкунии марказҳои нақ-
лиётї-логистикї таъсиркунанда мављудияти робитаи коррелятсиониро 
байни омилҳои муоинашаванда ошкор намуд, ки дар асоси онҳо як қатор 
хулосаҳоро оиди вобастагии ҳаљми хизматрасониҳои нақлиётї ва 
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нишондиҳандаҳои кори нақлиётї аз омилҳои иљтимої-иқтисодии рушди 
минтақаҳои Љумҳурии Тољикистон баровардан мумкин аст. 

Нишондиҳандаҳои кори нақлиётї дар минтақа ҳангоми ташкилку-
нии рейтинги муассиса бо истифода аз коэффитсиентҳои начандон 
баланди вазнї ба инобат гирифта мешавад. Ҳисоби коэффитсиентҳои 
вазнии ҳар як омили интихобшуда бояд бо назардошти самаранокии 
амали минтақа, ки тавассути объектҳои боркашонї ва хизматрасониҳои 
нақлиётї-логистикии минтақа муайян мегардад, ба инобат гирифта ша-
вад. 

Пешниҳод карда мешавад, ки баҳодиҳии таъсири омилҳо бо исти-
фода аз “Нишондиҳандаи ҳамоҳангшудаи баҳодиҳии љалбшавии инвес-
титсионии минтақаҳои Тољикистон” баргузор гардад. Зарур аст, ки тав-
сифоти миқдории љалбшавии минтақа барои љойгиркунии объектҳои 
инфрасохтори логистикии ба инобатгирандаи таъсири гуруҳои омилҳои 
иљтимої-иқтисодї, љуғрофї, инфрасохторї ва нишондиҳандаҳои кори 
нақлиётї баҳогузорї карда шавад. Пешниҳод карда мешавад, ки ҳисоби 
нишондиҳандаи ҳамоҳангшавии баҳодиҳии љалбнамоии инвеститси-
онии минтақаҳои Тољикистон дар асоси усулби баҳодиҳии интегралии 
муассиса баҳогузорї шавад. 

Дар намуди умумї нишондиҳандаи баҳодиҳии ҳамоҳангшавии мин-
тақаи пуриқтидори ташкилкунии маркази логистикї маљмўи қиматҳои 
коэффитсиентҳои љамъбастии омилҳои кори нақлиётї (Ктр), иљтимої-
иқтисодї (Ксэ) ва инфрасохторї-љуғрофиро (Кинф) ифода менамояд. 

𝑆 {𝐾сэ𝐾тр𝐾инф}  max.                                  (2) 

Баҳодиҳии ҳамоҳагшудаи љалбнамоии минтақаҳои Љумҳурии Тољи-
кистон нишондиҳандаи нисбї мебошад ва аз ин сабаб аз андозаи ҳудуд ё 
шумораи аҳолї вобаста нест. Табиист, ки омилҳои пешниҳодшудаи ба 
ташкилкунии мраказҳои нақлиётї-логистикї таъсиррасон ҳисоби ни-
шондиҳандаи ҳамоҳангшударо бо воҳиди ченаки онҳо, ки тавассути 
бузургиҳои нисбии сари аҳолї, ҳисса ва дар баъзе мавридҳо ба таври 
истисно тариқи баҳогузории холї дар бар мегирад.  

Ҳисоби нишондиҳандаи ҳамоҳангшуда ҳамчун қимати миёнаи квад-
ратии коэффитсиентҳои љамъбастї қабул карда мешавад. Ҳамин тариқ, 
қимати миёнаи нишондиҳандаи ҳамоҳангшудаи баҳодиҳии љалбнамоии 

минтақаи j-и Љумҳурии Тољикистон вобаста аз қимати коэффитсиентҳои 
љамъбастии гуруҳи омилҳо муайян карда мешавад. 

Муайян намудани коэффитсиенти љамъбастї аз рўи гуруҳи мушах-
хаси омилҳо таносуби фарқияти қимати максималии баҳодиҳии гуруҳи 

омилҳо «Ωmax» ва баҳодиҳии минтақаи j-и Љумҳурии Тољикистонро аз 

рўи гуруҳи омилҳои (Ωэк
𝑗

, Ωинф
𝑗

, Ωтр
𝑗

) ба диапазони қиматҳо ифода мена-

мояд 

𝐾𝑗 = 1 −
|Ωmax−Ωэк

𝑗
|

|Ωmax−Ωmin|
,                                                       (3) 
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дар ин љо 𝐾𝑗 - коэффитсиенти љамъбастии ҳар як гуруҳи омилҳо аз 

рўи субъекти 𝑗 - и ЉТ; (𝐾сэ𝐾тр𝐾инф); 

Ωэк
𝑗

, Ωинф
𝑗

, Ωтр
𝑗

 - баҳодиҳии субъекти 𝑗 аз рўи гуруҳи омилҳо; 

Ωmax − Ωm𝑖𝑛  - қиматҳои максималї ва минималии баҳодиҳї барои 
гуруҳи муайяни омилҳо. 

Муқоисаи љуфтии омилҳои ба љойгиркунии марказҳои нақлиётї-
логистикї таъсиррасон дар рисолаи мо аз рўи натиљаҳои таҳияи модели 
омории системаи омилҳои љойгиркунии марказҳои нақлиётї-логистикї, 
модели тақлидии (имитатсионии) ташкилкунии объектҳои инфрасохтори 
логистикї, таљрибаҳои имкондиҳандаи баҳодиҳии тағйирёбии талабот 
ба инфрасохтори логистикї ҳангоми тағйирёбии қиматҳои минтақаи 
пуриқтидори љойгиркунии марказҳои логистикї гузаронида шудааст. 

Вобаста ба он ки қиматҳои ибтидоии нишондиҳандаҳо сохтори 

гуногун доранд, ҳангоми баҳодиҳии минтақаи 𝑗-и ЉТ аз рўи гуруҳи му-
шаххаси омилҳо меъёркунии пешакии нишондиҳандаҳо талаб карда ме-
шавад. Дар натиља нишондиҳандаи пешниҳодшудаи баҳодиҳии ҳам-
оҳангшавии љалбнамоии инвеститсионии минақаҳои ЉТ имкон медиҳад, 
ки таъсири нишондиҳандаҳои кори нақлиётї ва омилҳои иљтимої-
иқтисодї, инфрасохторї ва љуғрофї ба таври комплексї ба инобат ги-
рифта шавад. Нишондиҳандаи ҳамоҳангшавии баҳодиҳии љалбнамоии 
минтақаҳои ЉТ дараљаи рушди субъектро дар лаҳзаи муайяни вақт 
муқаррар намуда, муқоисаи субъектҳоро барои дарёфти қиматҳои пеш-
гўии омилҳои људошудаи ба ташкилкунї ва љойгиркунии марказҳои 
нақлиётї-логистикї баргузор менамояд.  

Дар боби сеюми рисола имкониятҳои иљтимої-иқтисодї ва техно-
логии ташкилкунии марказҳои нақлиётї-логистикї муайян карда шуда-
аст, ки якчанд самтҳои зеринро дар бар мегирад: 

- баҳодиҳии иқтидори саноатии минтақа (баҳодиҳии љалбнамоии 
љуғрофии минтақа); 

- баҳодиҳии иљтидори нақлиётии минтақа; 
- мониторинги сифати равандҳои логистикї, ҳамчун унсури баҳо-

диҳии самаранокии кори системаи нақлиётии минтақа; 
- баҳодиҳии иқтидори хољагии анбории минтақа; 
- таҳлили иқтидори кадрии минтақа. 
Барои нисбатан пурра фаҳмидани сатҳи омодагии системаи иљти-

мої-иқтисодии љумҳурї барои ошкор намудани самаранокї ва оянда-
дории ташкилкунї ва рушди марказҳои нақлиётї-логистикї баҳодиҳии 
бартариҳои рақобатї ва имкониятҳои субъекти тадқиқотї, инчунин 
хатарҳо, нуқсонҳо ва љиҳатҳои заифии қатъкунандаи рушди ин марказҳо 
баргузор карда шуд. Баҳодиҳї дар асоси SWOT-таҳлили нишондиҳан-
даҳои асосии иљтимої-иқтисодї, техникї ва дигар нишондиҳандаҳои 
Љумҳурии Тољи-кистон гузаронида шуд (љадвали 3). 



44 
 

Таҳлили мазкур имкон медиҳад, ки ба љиҳатҳои қавигї ва заифии 
минтақаи муоинашаванда диққати заруриро љалб намуда, бо ин восита 
љанбаҳои некбинонаи ташкилкунї ва рушди инфрасохторинақлиётї-
логистикии Љумҳурии Тољикистон барои ояндаи наздик муқаррар гар-
дад. 

Љадвали 3 - SWOT-таҳлили имконоти иљтимої-иқтисодї  
ва технологии ташкилкунии марказҳои нақлиётї-логистикї  

дар шароитҳои Љумҳурии Тољикистон 
 

Љиҳатҳои қавигї  Љиҳатҳои заифї 
 Мавқеи муфиди љуғрофию сиёсии 
мамлакат метавонад бо долонҳои 
нақлиётии тарзитии хеш давлатҳои 
Эрон, Афғонистон ва Покистонро бо 
Чин пайваста, ҳамчунин, давлатҳои 
Руссия, Қазоқистон, Қирғизстон ва 
Узбекистон метавонанд ин долонҳоро 
барои ҳамлу нақли борҳои худ ба Чин, 
Афғонистон, Покистон ва Эрон 
истифода намоянд  
 Нақшаҳои амалишавандаи Ҳукумати 
ЉТ оиди табдилдиҳии мамлакат ба 
давлати транзитї барои дигар 
давлатҳои минтақа аз нуқтаи назари 
иқтисодї аҳамиятнок мебошад 
(сохтмони долонҳои нав ва таљдиди 
роҳҳо, инфрасохтор) 
 Барномаи мақсадноки давлатии 
рушди сектори нақлиётии Љумҳурии 
Тољикистон дар давраи солҳои 2010-
2025 гг. қабул шудааст. 
 Мављудияти захираҳои табии бой, аз 
љумла канданиҳои фоиданок ва ғайра. 
 Системаи ягонаи энергетикии 
Шимол - Љануб сохта ба истифода дода 
шудааст. 
 Амалисозии сохтмони НБО Роғун 
љумҳуиро аз нуқтаи назари энергетикї 
соҳибихтиёр мекунад. 
 Иқтидори назарраси муассисаҳои 
истеҳсоли алюминий имкон медиҳад, ки 
аз ҳисоби истеҳсоли маҳсулоти 
рақобатпазир ҳаљми савдои беруна ва 
ҳамлу нақли борҳо зиёд шавад.  
 Рушди савдои наздисарҳадї бо Чин, 
Қирғизистон ва Афғонистан 
 Қонун оиди таъсиси минтақаҳои 
озоди иқтисодї дар қисматҳои Шимол 
ва Љануби Тољикистон қабул шуд, ки 
дорои аҳамияти сиёсию иқтисодї 
мебошад. 
 Аъзои иттиҳоди байналмилалии 
интиқолдиҳандагони автомобилии IRU.  

 Таваккалҳои иљтимої - иқтисодї 
(нархномаҳои баланд, сатҳи пасти 
зиндагї) 
 Таваккалҳои молиявї (барнагардо-
нидани қарзҳо, ношаффофии бонкҳо ва 
ғ.). 
 Заминаи рушднаёфтаи меъёрї-ҳуқу-
қї дар соҳаи нақлиёт 
 Мављудияти шароитҳои таъсисди-
ҳандаи ҳиссаи калони сектори 
“норавшан”-и нақлиёт 
 Нозукии баланди муҳити табиї: 
зилзиланокии баланди минтақа, обхези-
ҳои баҳорї ва имкони фаромадани тар-
ма дар роҳҳои куҳї дар давраи зимис-
тону баҳор харољоти зиёдро барои љуб-
рони тадбирҳои ҳифзи табиат ҳангоми 
рафъи оқибатҳои табии зикршуда талаб 
менамояд. 
 Ҳиссаи баланди фарсудашавии 
воситаҳои нақлиёт (автомобилї, роҳи 
оҳан, ҳавої ва обї) ва объектҳои 
инфрасохтори нақлиётї 
 Анбуҳи пасти борҳои транзитї 
 Мављуд набудани ҳамлу нақли 
мултимодалї тавассути Љумҳурии 
Тољикистон  
Ба ҳолатҳои зерин кам диққат љалб 
карда мешавад: 
- ташкили ширкатҳои экспедиторї ва 
марказҳои нақлиётию логистикї;  
- таъсиси ассосиатсияи экспедиторҳои 
Тољикистон; 
- таъсиси ассосиатсияи ширкатҳои 
логистикии Тољикистон; 
- воридшавї ба аъзогии иттиҳоди 
байналмилалии экспедитории FIATA. 
Диққати камтар ба омодасозии кадрҳо 
дар самти логистикаи байналмилалї ва 
таъсиси марказҳои нақлиётию логис-
тикї дода мешавад 
 Мављуд набудани консепсияи аниқи 
рушди логистика ва заминаи меъёрии 
он дар ЉТ. 
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Имкониятҳо  Хатарҳо  
 Тољикистон метавонад нақши дав-
лати транзитиро, ки тавассути он роби-
таҳои нақлиётї байни давлатҳои Осиёи 
Миёна ва Чин амалї мешавад, бозад; 
 Шабакаи марказҳоинақлиётї-логис-
тикиро дар системаи нақлиёти ЉТ ва 
долонҳои мултимодалиро таъсис меди-
ҳад, ки метавонад бошиддат бо иқтисо-
диёти љаҳонї, савдо, хизматрасониҳои 
нақлиётї-экспедитсионї, аъзогї ба 
FIАTA ва дигар иттиҳоди нақлиётии 
ҳамлу нақли байналмилалї ҳамоҳанг 
мешавад.  
 Имконияти афзун намудани иқтидо-
ри энергетикї, содироти қувваи барқ ва 
афзоиши ҳаљми истеҳсолот ва савдои 
байналмилалї 
 Ҳамоҳангшавї ба шабакаи љаҳонии 
экспедиторї. Аъзогї ба FIATA.  
 Љараёни аҳолии аз нуқтаи назари 
иқтисодї фаъол ҳангоми амалисозии 
сиёсати самараноки нақлиётї ва энерге-
тикї, бо рушди минбаъдаи истеҳсолоти 
саноатии ЉТ  
 Рушди иқтидори сайёҳию истиро-
ҳатї; 
 Ташкилкунии имиљи нави љумҳурї 
ҳамчун минтақаи ояндадор, рушдёбанда 
ва муфид дар самти сармоягузорї. 

 Сарҳади тўлкашида бо љумҳурии 
ҳамсояи аз љиҳати сиёсї ноустувори 
Афғонистон  
 Рушди идомаёбандаи нархҳо ба 
маҳсулот ва хизматрасониҳои нақлиётї; 
 Љараёни муҳољиршавии 
мутахассисони соҳаи нақлиёт аз мамлакат 
дар робита бо сатҳи пасти зиндагї дар 
қиёс бо далатҳои рушдёфтаи хориљи дур 
ва наздик; 
 Дар соҳаи нақлиёт мављуд набудани 
қисматҳои ташкилии ҳамлу нақли 
байналмилалї тавассути логистика ва 
экспедитсия; 
 Долонҳои таъсис додашуда ва 
таъсисшавандаи алтернативии 
рақобатпазири нақлиётї байни давлатҳои 
ҳамсоя.  

Модели ташкилкунии марказҳои нақлиётї-логистикї бо назардош-
ти риояи принсипи мувозинаи нақлиётї-иқтисодии ҳудудї таҳия карда 
шуд. Барои ҳалли масъалаҳо дар чунин гузориш тадқиқоти таљрибавии 
ҳолати хизматрасониҳои нақлиётї-логистикї дар мавриди тағйирдиҳии 
нишондиҳандаҳои онҳо гузаронида шуд. Тадқиқоти робитаҳои тарафай-
ни омилҳои хизматрасониҳои нақлиётї-логистикї тариқи пайдарпайии 
дурусти мантиқї гузаронида шуд. Натиљаҳои тадқиқот аз коркарди омо-
рї гузаронида шуданд. Барои муқаррар намудани сатҳи таъсири таносу-
би омилҳои хиз-матрасониҳои нақлиётї-логистикї усули банақшагирии 
математикии таљрибавї истифода шудааст. 

Ба сифати нишондиҳандаҳои тағйирёбандаи воридотии мустақили 
(омилҳои тағйирёбанда) хизматрасониҳои нақлиётї-логистикї инҳо 
қабул шуданд: 

- даромади миёна ба сари аҳолї, сомонї/нафар - Х1; 

- маљмўи маҳсулоти дохилї, млн. сомонї - Х2; 

- гардиши савдои чакана, млн. сомонї (дар нархҳои љорї) ) - Х3. 
Ба ҳайси масолеҳи воридотї нишондиҳандаи комплексии кори 

самараноки хизматрасониҳои нақлиётї-логистикї - У қабул шудааст. 
Баъди баргузории таљрибаҳои асбобї диапазонҳои тағйирёбандаи 

нишондодҳои воридотї, ки ба нишондодҳои воридотии хизматрасони-
ҳои нақлиётї-логистикї таъсири нисбатан зиёдтар мерасонанд, ошкор 
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карда шуданд. Тавассути диапазони тағйирёбии бадастомада бошад, қи-
матҳои рақамии омилҳои тағйирёбанда дар намуди дараљаи асосї ва 
қадамҳои тағйирёбї муайян карда шудааст (љадвали 4). 

 

Љадвали 4 - Интихоби диапазони омилҳои тағйирёбанда 
 

№ 
б/т. 

Омилҳои 
тағйирёбанда 

Дараљаи 
асосї 

Қадами 
тағйирёбї 

Дараљаи 
поёнї 

Дараљаи 
болої 

Ишора  

1. Ф1 14,6929 10,8769 3,816 25,5698  Х1 
2. Ф2 13245,75 11458,95 1786,8 24704,7  Х2 
3. Ф3 9357,6 5338,5 4019,1 14696,1 Х3 

 
Дар ин љо Ф1, Ф2, Ф3 ва У - даромади миёна ба сари аҳолї, маљмўи 

маҳсулоти дохилї, гардиши савдои чакана ва хизматрасониҳои нақлиё-
тї-логистикї мебошад. Хизматрасониҳои нақлиётї-логистикї дар диа-
пазони назаррас тағйир меёбад ва аз ин сабаб барои амалинамоии нақ-
шаи седараљагии ғайрихаттї қимати к=3 қабул карда мешавад (љадвали 
5). 

Ҳамин тариқ, муодилаи регрессионии хизматрасониҳои нақлиётї-
логистикї вобаста омилҳои муоинашаванда муайян карда шуд. 

Дар натиљаи истифодаи усули математикї-омории банақшагирии 
таљриба модели ташкилкунї ва рушди марказҳои нақлиётї-логистикї, 
ки ба минтақаи мушаххаси муоинашаванда наздик аст таҳия карда шуд. 

Модели пешниҳодшудаи ташкилкунї ва рушди марказҳои нақлиётї-
логистикї принсипҳои асосие, ки дар натиљаи таҳияи ин модел ва дар 
асоси усули математикї-омории таљриба пайдо шуданд пешкаш мена-
мояд, ки тавассути он натиљаҳои баргузории тадқиқоти ба вобастагии 
омилҳои хизматрасониҳои нақлиётї-логистикї алоқаманддарёфт гарди-
да, метавон ҳангоми таъсис додани шабакаи марказҳоинақлиётї-логис-
тикии ҳамоҳангшуда истифода намуд. Модели таҳияшуда масъалаи 
ташкилкунї ва рушди марказҳои нақлиётї-логистикї дар гузоришҳои 
динамикї муоина менамояд (расми 7). 

 

Љадвали 5 - Нақшаи седараљагии баргузории таљриба ҳангоми к=3 
(N=N1+Nd+n0) будани теъдоди омилҳо 

У = −5836 − 1215Х1 + 0,55Х2 + 3,1Х3 − 1,8Х1
2 

 

 Матритсаи Х Тағ. квадратии Х𝟐 Х𝒊Х𝒋 

𝑿𝟏 𝑿𝟐 𝑿𝟑 𝑿𝟏
𝟐 𝑿𝟐

𝟐 𝑿𝟑
𝟐 𝑿𝟏 ∗ 𝑿𝟐 𝑿𝟏 ∗ 𝑿𝟑 𝑿𝟐 ∗ 𝑿𝟑 

а𝟎 + + + + + + -  -  -  

а𝟏 + -  -  + -  -  -  -  -  

а𝟐 -  + -  -  + -  -  -  -  

а𝟑 -  -  + -  -  + -  -  -  

а𝟒 + -  -  + -  -  -  -  -  

а𝟓 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

а𝟔 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

а𝟕 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

а𝟖 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

а𝟗 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Хусусияти модели пешниҳодшуда зиёдшавии ҳаљми ҳамлу нақл ва 
талаботро ба хизматрасониҳои нақлиётї-логистикї ба инобат мегирад. 
Ин услуб муайян намудааст, ки ташкилкунии марказҳои нақлиётї-
логистикї бояд бо пешомади рушди шабакаҳои роҳї дар минтақаҳои 
љумҳурї сахт алоқаманд буда, дар навбати аввал долонҳои байналми-
лалии нақлиётї ва сохтмону ба истифода супоридани объектҳои инфра-
сохторї ва дигар объектҳои истеҳсолиро дар ҳудуди минтақаҳои озоди 
иқтисодї, ҳамчунин рушди ноҳияҳои маъмуриро мутобиқи барономаи 
рушди он ифода менамояд. 

Ҳамчунин дар ин боб услуби идоракунии марказҳои нақлиётї-логис-
тикї ва истифодаи технологияҳои иттилоотї таҳия карда шудааст. Яд-
рои маркази логистикиро дар услуби пешниҳодшудаи идоракунї марка-
зи иттилоотї-таҳлилии он ифода менамояд, ки системаи автоматикии 
идоракунии ҳамаи анбуҳи иттилоотї, молиявї ва маҳсулотии дар он 
паҳншуда амалї менамояд. Натиљаҳои услуби таҳиягардида дар мисоли 
марказинақлиётї-логистикии шартан амалкунандаи ЉСП “Тољиквнеш-
транс” санљида шудааст. ЉСП “Тољиквнештранс” дорои бартариҳои 
зерин мебошад: 1. Муносибати фардї бар ҳар як мизољ. 2. Расонидани 
спектри пурраи хизматрасонї. 3. Мављудияти стандартҳои сифат. 4. 
Дастгирии иттилоотї. 5. Эътимодият ва статус. 

 

X3=4019.1 (1)  
 

 

X3=6154.5 (4) 

 

 

X3=9001.7  (8) 

 

 

X3=14696,1 (16) 

 
 

Расми 7. Графики ҳалли миқдории муодилаи регрессионии  
хизматрасониҳои нақлиётї-логистикї. 
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Љойгиршавии марказҳои нақлиётї-логистикї имкон медиҳад, ки на-

мудҳои мухталифи хизматрасониҳои логистикї ва анборї ба интиқолди-

ҳандагон ва мизољон тавассути харољоти камтарин амалї карда шавад. 

Консепсияи марказҳои нақлиётї-логистикї дар поён - дар расм оварда 

шудааст (расми 8). 

Новобаста аз он ки аз рўи намуди хизматрасониҳо марказҳои нақли-

ётї-логистикї бояд якхела бошанд, вале аз рўи иқтидор онҳо гуногун ме-

шаванд. Бинобар ин сохтори марказҳои нақлиётї-логистикї аз андоза ва 

профили онҳо вобаста аст. Услуби пешниҳодшуда исбот намудааст, ки 

таъсиси фазои ягонаи иттилоотї бояд принсип ва муносибати асосї ба 

таъсиси системаҳои автоматии идоракунии марказҳои нақлиётї-

логистикї гардад.  

Базаи ягонаи иттилоотии нишондодҳо сохта мешавад, ки дар он 

бояд ҳамаи љойҳои кории автоматикии система мавқеъ пайдо кунад. Ин 

база имконият медиҳад, ки имконияти амалинамоии технологияҳои идо-

ракунии бетаваққуф, ки якчанд сатҳҳои идоракуниро фаро мегирад, таъ-

мин карда шавад. Ҳамчунин ирсоли фаврии иттилоот ва коркарди он 

таъмин мегардад, ки шарти асосии идоракунии фаврї ба ҳисоб меравад. 

Зерсистемаҳое, ки аз худ имконоти функсионалии амалисозии коркарди 

иттилоотро дар фазои ягонаи иттилоотї медиҳанд, аз модулҳои барно-

мавии фаъолкунандаи истифодабарандаи ниҳої ё воқеоти тиљоратї 

таркиб ёфтаанд. 

 

 
 

Расми 8. Консепсияи марказҳои нақлиётї-логистикї. 

 

САИ «МНЛ» 

ЗЕРСИСТЕМАИ 

ТАЪМИНОТИ 

ИТТИЛООТӢ 

ҲИСОБҲОИ 

МОЛИЯВӢ ВА 

БАРАСМИЯТДА

РОРИИ 

ҲУЉЉАТҲО  

Провайдерҳои 

хизматрасонии 

логистикї 
 

Хадамоти 

ёрирасон 

Нуқтаҳои 

барасмиятдарории 

гумрукї 

Фармоишгарон  
Инфраструктури 

анборї 

Нақлиёти роҳи 

оҳан 

Нақлиёти 

автомобилї 

Ҳамлу нақли 

контейнерї 
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ХУЛОСА 
 

1. Тағйирёбии инфрасохтори нақлиётии Љумҳурии Тољикистон дар 
як маврид бо трендҳои асосии рушди минтақавии љуғрофию иқтисодї 
баргузор шуда истодааст. Нишондиҳандаҳои асосии инфрасохтори 
нақлиётии Љумҳурии Тољикистонро айни замон чунин тасиф намудан 
мумкин аст: 

- нақлиёт ҳамчун қисмати таркибии инфрасохтори истеҳсолї ва 
иљтимої шароитҳои базавии фаъолияти ҳаётии љомеаро таъмин намуда, 
воситаи муҳими ноил гардидан ба мақсадҳои иљтимої-иқтисодии 
мамлакат ба ҳисоб меравад; 

- мавқеи љуғрофии мамлакат ва махсусияти он нақши афзалиятноки 
нақлиётро дар рушди бартариҳои рақобати ҳудуд ва мамлакат, ки барои 
имконоти транзитї қулай мебошад, муайян менамоянд; 

- Љумҳурии Тољикистон давлатест, ки инфрасохтори нақлиёти роҳи 
оҳани он ба таври кофї истифода намешавад ва рушди он низ начандон 
зиёд аст;  

- Мутобиқи таҳқиқоти рақобатпазирии љаҳонии баргузорнамудаи 
Форуми иқтисодии умумиљаҳонї сифати инфрасохтори нақлиётии Љум-
ҳурии Тољикистон аз рўи ҳамаи нишондиҳандаҳои инфрасохтори роҳї 
мавқеи на он қадар хубро соҳиб аст. 

2. Дар натиљаи таҳлили тарзҳои људокунии омилҳои талабот ба 
хизматрасониҳои нақлиётию анборї ва нишондиҳандаҳои љалбнамоии 
инвеститсионии субъекти љойгирнамоии марказҳои нақлиётї-логистикї 
системаи омилҳое ташкил карда шуд, ки гуруҳҳои зеринро дар бар 
мегирад: 

- омилҳои иљтимої-иқтисодии тавсифкунандаи сатҳи МММ, истеҳ-

солоти саноатї, савдо, сифати зисти аҳолї, ҳаљми маҳсулоти воридотию 
содиротї ва иқтидори инвеститсионию меҳнатии минтақа; 

- омилҳои инфрасохторию љуғрофии нишондиҳандаи сатҳи рушди 
инфрасохтори нақлиётї ва наздикии минтақаи љойгиркунии марказҳои 
нақлиётї-логистикї ба долонҳои нақлиётии амалкунанда ва таъсисё-
банда ва ҳудуди давлатҳои Осиёи Марказї.  

3. Барои нисбатан пурра фаҳмидани сатҳи омодагии системаи 
иљтимої-иқтисодии љумҳурї барои ошкор намудани самаранокї ва 
ояндадории ташкилкунї ва рушди марказҳои нақлиётї-логистикї баҳо-
диҳии бартариҳои рақобатї ва имкониятҳои субъекти тадқиқотї, инчу-
нин хатарҳо, нуқсонҳо ва љиҳатҳои заифии қатъкунандаи рушди ин 
марказҳо баргузор карда шуд. Баҳодиҳї дар асоси SWOT-таҳлили 
нишондиҳандаҳои асосии иљтимої-иқтисодї, техникї ва дигар нишонди-
ҳандаҳои Љумҳурии Тољикистон гузаронида шуд. 

SWOT-таҳлил имконоти иљтимої-иқтисодї ва технологии ташкил-

кунии марказҳои нақлиётї-логистикиро дар шароити Љумҳурии Тољи-

кистон аз ҳисоби љиҳатҳои заифї ва имконоти ташкили инфрасохтори 

нақлиётї-логистикї муайян намуда, аз љониби дигар ба истифодаи 
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љиҳатҳои қавигї ва имкониятҳои мамлакат мусоидат менамояд. Бо тах-

лил намудани љиҳатҳои қавигї ва заифии минтақа, инчунин имконият-

ҳою хатарҳои он метавон љанбаҳои муносиби ташкилкунї ва рушди 

инфрасотори нақлиётї-логистикии Љумҳурии Тољикистонро барои оян-

даи наздик муқаррар на-муд. 

4. Барои ҳалли масъалаи амалии тадқиқоти алоқамандии дутара-

фаи омилҳои асосии хизматрасониҳои нақлиётї-логистикї тадқиқоти 

санљишии ҳолати хизматрасониҳои нақлиётї-логистикї ҳангоми тағйир-

ёбии нишондиҳандаҳои он гузаронида шуд. Натиљаҳои тадқиқот таҳти 

коркарди оморї қарор дода шуданд. 

Барои муқаррар намудани сатҳи таъсири таносуби омилҳои хиз-

матрасониҳои нақлиётї-логистикї усули банақшагирии математикии 

санљиш истифода карда шуд. Ба сифати тағйирёбандаҳои мустақили 

воридотии нишондиҳандаҳои хизматрасониҳои нақлиётї-логистикї 

инҳо қабул гардиданд: ҳаљми миёнаи даромад ба сари аҳолї, 

сомонї/нафар - Х1; маљмўи маҳсулоти дохилї, млн.сомонї - Х2; гардиши 

савдои чакана, млн.сомонї (бо нархҳои љорї) - Х3; 

5. Хизматрасониҳои нақлиётї-логистикї дар дипазони зиёд тағйир 

меёбанд, бинобар ин барои ҳалли масъала нақшаи седараљагии ғайри-

хаттї истифода карда шуд. Муодилаи регрессионии хизматрасониҳои 

нақлиётї-логистикї дар вобастагї аз омилҳои муоинашаванда муайян 

карда шуд. Натиљаҳои ҳалли рақамї ва тасвирии муодилаи регрессионї 

пешниҳод карда шуданд. Ҳисоб бо забони “Бейсик” дар микрокал-

кулятори FХ-1500Р иљро карда шудааст. Дар ин маврид пешгўии ҳаљми 

хизматрасониҳои нақлиётї-логистикї вобаста аз таносуби ҳисобии 

компонентҳои он имконпазир мегардад. 

6. Дар натиљаи истифодаи усули математикї-омории банақшаги-

рии таљриба модели ташкилкунї ва рушди маркази нақлиётї-логистикии 

ба минтақаи мушаххаси муоинашаванда наздик таҳия карда шуд. Модел 

принсипҳои асосие, ки метавонанд ҳангоми таъсиси шабакаи ҳамоҳанг-

шудаи марказҳои нақлиётї-логистикї дар гузориши динамикї истифода 

шаванд, пешниҳод менамояд. Хусусиятҳои модели пешниҳодшуда зиёд-

шавии ҳаљми интиқоли нақлиётї ва талаботро ба хизматрасониҳои 

нақлиётї-логистикї ба инобат мегирад. 

7. Марказҳои нақлиётї-логистикии ояндадор, ки аз рўи принсип-

ҳои услуби пешниҳодшуда таъсис дода мешаванд ҳам барои ширкатҳои 

миллию минтақавї ва ҳам барои ширкатҳои калони байналмиллалї 

афзалиятнок буда, миқёсҳои ҳамоҳангшудаи идоракунии анбуҳи нақли-

ётиро фарогир мебошанд. Марказҳои нақлиётї-логистикї дар наздикии 

шоҳроҳҳои долонҳои байналмиллалии нақлиётї љойгир карда шуда, 

ҳамчунин дорои самти рушд аз ҳисоби норасоии иқтидори объектҳои 

терминалї-анборї мегарданд. 
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РӮЙХАТИ КОРҲОИ АЗ РӮИ МАВЗӮИ РИСОЛА НАШРШУДА 
 

Мақолаҳое, ки дар маљалла ва нашрияҳои тақризии муайяннамудаи 
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[Текст] / Р.С. Бобиев, Ф.Н. Нажмудинов, Д.Ш. Тошев // Вестник Москов-
ского автомобильно-дорожного института. - 2016. - Выпуск 3(46). - С. 59-63.  

2. Нажмудинов, Ф.Н. Формирование и развитие (объектов транспорт-
но-логистической инфраструктуры) транспортно-логистических центров 
Республики Таджикистан [Текст] // Вестник Таджикского национального 
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ШАРЊИ МУХТАСАР 
ба диссертацияи Наљмудинов Фахридин Низомович «Ташкилдиҳї ва рушди 
шабакаҳои ҳамоҳангшудаи шабакаи марказҳои логистикию нақлиётї дар 
шароити љаҳонишавии системаи нақлиётї», барои дарёфти дараљаи илмии ном-
зади илмњои техникї бо ихтисоси 05.22.08 – Идоракунии раванди боркашонї» 
 

Калидвожаҳо: инфрасохторҳои нақлиётї, марказҳои логистикї, интиқоли мул-
тимодалї, долонҳои байналмилалии нақлиётї. 

Объекти тањќиќотї: системаи нақлиётию логистикї ва сохторҳои он дар Љум-
ҳурии Тољикистон қабул шудааст 

Маќсади кор ташкилкунї ва рушди шабакаҳои ҳамоҳангшудаи марказҳои нақ-
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лиётї-логистикї барои рушди устувори иқтисодиёти Љумҳурии Тољикистон ҳангоми 
афзудани самаранокии ҳамлу нақли борҳо, коҳиш додани арзиши аслии нақлиётии 
маҳсулот мебошад.  

Усулњои тањќиќот: Заминаи методологї ва назариявии тадқиқот асосҳои бунё-
дии назарияи иқтисодии ташкилкунї ва рушди инфрасохтори нақлиётї дар шароити 
љаҳонишавии бозор, стратегияҳои нақлиётии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, қонун-
ҳои Љумҳурии Тољикистон, қарорҳои Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон, Қарор-
ҳои Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон оиди ташкилкунии марказҳои нақлиётию 
логистикї, Қарорҳои Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон оиди таъсиси Минтақаҳои 
озоди иқтисодї, Барномаи айни ҳол амалкунандаи паст кардани сатҳи камбизоатї ва 
бекории аҳолии Љумҳурї, Барномаи мақсадноки давлатии “Рушди системаи ягонаи 
нақлиётии Љумҳурии Тољикистон то соли 2025”, ки бо қарори Ҳукумати Љумҳурии 
Тољикистон, таҳти рақами 165 аз 1 апрели соли 2011 тасдиқ шудааст, Консепсияи 
рушди нақлиёти давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, инчунин қарорҳои 
тасдиқнамудаи Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар самти нақлиёт ба ҳисоб меравад. 

Натиљаҳои бадастомада ва навгонии онҳо: Ба тартиб даровардани омилҳои асо-
сии љалбкунандаи субъектҳо ҳангоми ташкилкунии марказҳои логистикї; муайян 
намудани имконоти иљтимої-иқтисодї ва технологии ташкилкунии марказҳои нақ-
лиётї-логистикї; таҳияи модели ташкилкунии шабакаи ҳамоҳангшудаи марказҳои 
нақлиётї-логистикї дар Љумҳурии Тољикистон; таҳияи услуби идоракунии марказ-
ҳои нақлиётї-логистикї ва истифодаи технологияҳои иттилоотии навтарин. 

Ањамияти амалии тањќиќот: Самаранокии иқтисодии тадқиқот дар Љумҳурии 
Тољикистон дар натиљаи шиддатёбии ҳамлу нақли минтақавии борҳо, аз љумла, дар 
доираи долонҳои байналмиллалии нақлиётї, беҳдошти сифати хизматгузорї дар нақ-
лиёт ва коҳиш додани арзиши аслии нақлиётии маҳсулот, кам кардани вақти кор-
карди борҳо ва бекористии таркиби ҳаракаткунанда, коҳиш додани харољоти асосї 
ҳангоми сохтмони марказҳои логистикї, инчунин аз ҳисоби таъсиси љойҳои нави 
кории маҳсулнокияшон баланд ба даст меояд.  

Модели дар рисолаи илмї таҳияшудаи ташкилкунї ва рушди шабакаи ҳам-
оҳангшудаи марказҳои нақлиётї-логистикиро метавон бо назардошти нақшаи рушд 
ва мукаммалнамоии долонҳои байналмилалии нақлиётї ҳангоми таҳияи стратегияи 
ташкилкунї ва рушди марказҳои нақлиётї-логистикї, инчунин таъсис додани лои-
ҳаҳои инвеститсионии Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон дар самти ташкилкунї ва 
рушди инфрасохтори нақлиётї-логистикї тавсия намуд. 

Дараљаи истифодабарї: Натиљаҳои тадқиқоти мазкур дар барномаҳои таълимии 
ихтисосҳои кафедраи “Ташкили интиқол ва идора дар нақлиёт”, дар факултети 
“Менељмент ва коммуникатсияҳои нақлиётї”, ДТТ ба номи академик М.С. Осимї 
барои омўзиши як қатор фанҳои барномаи бакалавриат, аз қабили “Системаи ҳамлу 
нақли мултимодалї, терминалї ва технологияи интермодалї”, “Ҳамлу нақли байнал-
миллалї”, “Ташкил ва механикикунонии корҳои боркунию борфарорї”, инчунин 
барномаҳои таълимии магистрии “Назария ва технологияи равандҳои пешрафта ва 
системаҳои нақлиётї”, “Телематика дар нақлиёт”, “Моделкунонии равандҳо дар 
системаҳои нақлиётї” љорї карда шудаанд, ки ба намуди муқаррароти назариявї, 
услуби ҳисоб ва моделкунонї пешниҳод шудаанд. 

Соњаи истифодабарї: марказҳои логистикию нақлиётї, идоракунии раванди 
нақлиётї, омодакунии дараљаи илмї ва амалии мутахасисони соҳаи нақлиёт  
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сети интегрированных транспортно-логистических центров Республики Таджи-
кистан в условиях глобализации транспортных систем», представленной на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности  
05.22.08 – Управления процессами перевозок 
Ключевые слова: транспортные инфраструктуры, логистические центры, муль-

тимодальные перевозки, международные транспортные коридоры. 
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Объект исследования: Тpaнcпоpтно-логиcтичеcкий комплекс и его cтpуктуpы в 
Pеcпублики Тaджикиcтaн. 

Цель работы: Фоpмиpовaние и paзвитие cети интегpиpовaнныx тpaнcпоpтно-
логиcтичеcкиx центpов, для устойчивого роста экономики РТ при повышении эффек-
тивности перевозок грузов и снижении тpaнcпоpтной составляющей в себестоимости 
товаров. 

Методы исследования: фундаментальные основы cовpеменной экономичеcкой 
теоpии формирования и paзвития тpaнcпоpтной инфpacтpуктуpы в уcловияx 
глобализации pынка, тpaнcпоpтной стратегии союза независимых государств (СНГ), 
зaконы РТ, поcтaновления Мaджлиcи Оли РТ, Поcтaновления Пpaвительcтвa РТ о 
формировании тpaнcпоpтно-логиcтичеcкиx центpов (ТЛЦ), Поcтaновления 
Пpaвительcтвa Pеcпублики Тaджикиcтaн о cоздaнии Cвободныx экономичеcкиx зон 
(CЭЗ), дейcтвующaя Пpогpaммa cнижения уpовня бедноcти и безpaботицы граждан 
страны, Гоcудapcтвеннaя пpогpaммa «Paзвитие единой транспортной системы РТ до 
2025 годa», утвеpжденнaя поcтaновлением Пpaвительcтвa РТ от 01.04.2011г., №165, 
концепция paзвития тpaнcпоpтa CНГ, пpинятaя Иcполнительным Комитетом стран 
Cодpужеcтвa, а также pешения, утвержденные СНГ в сфере тpaнcпоpтa. Пpи 
исследовании методологической и теоретической основы диссертации иcпользовaны 
тaкже pезультaты нaучныx работ и пpоектов фоpмиpовaния международных 
транспортных коридоров (МТК) на территории СНГ. 

Полученные результаты и их новизна: Систематизация основных факторов, 
определяющих привлекательность субъекта пpи формировании логистических цент-
ров; определение социально-экономических и технологических возможностей 
формирования тpaнcпоpтно-логиcтичеcкиx центров; разработка модели 
формирования сети интегрированных тpaнcпоpтно-логиcтичеcкиx центров в 
Pеcпублике Тaджикиcтaн; разработка методики управления тpaнcпоpтно-логиcтичеc-
кими центрами и применения новейших информационных технологий 

Практическая значимость исследования: Экономичеcкая эффективность иссле-
дования для РТ достигается вследствие ускорения региональных перевозок грузов, в 
том числе в paмкax МТК, улучшения качества сервиса на тpaнcпоpте и cнижения 
тpaнcпоpтной составляющей в себестоимости товара, cнижения времени пеpеpaботки 
гpузов и простоя подвижного состава, cокpaщения кaпитaльных затрат при строи-
тельстве логистических центров, a тaкже блaгодapя созданию новыx высокопроиз-
водительных paбочиx меcт. Paзpaботaнная в исследовании модель фоpмиpовaния и 
paзвития системы интегpиpовaнныx транспортно-логистических комплексов c учетом 
плaнов paзвития и соверщенствования МТК может быть pекомендовaнa пpи cоcтaв-
лении стратегии фоpмиpовaния и paзвития ТЛЦ, a тaкже cоздании инвеcтиционныx 
пpоектов Пpaвительcтвом PТ, при формировании и paзвитии тpaнcпоpтной логис-
тической инфpacтpуктуpы.  

Использование результатов исследования: Pезультaты нacтоящего иccледовaния 
используются в научных и учебных процессах кaфедpы «Организация перевозок и 
управления на транспорте» на факультете «Менеджмента и транспортные комму-
никации» ТТУ им. акад. М.С. Осими по диcциплинам пpогpaммы бaкaлaвpиaтa: 
«Cиcтемa мультимодaльныx, теpминaльныx пеpевозок и интеpмодaльные теxноло-
гии», «Междунapодные пеpевозки», «Оpгaнизaция и меxaнизaция погpузочно-paзгpу-
зочныx paбот», a тaкже диcциплин по мaгиcтеpcкой пpогpaмме: «Теоpия и теxно-
логия пpогpеccивныx пpоцеccов и тpaнcпоpтныx cиcтем», «Телемaтикa нa тpaнc-
поpте» и «Моделиpовaние пpоцеccов в тpaнcпоpтныx cиcтемax», котоpые пpедcтaв-
лены в виде теоpетичеcкиx положений, методики pacчетa и моделиpовaнии.  

Область применения: транспортно-логистические центры, управление транс-
портным процессом, учебный и научный процесс подготовки специалистов в области 
транспорта. 
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ABSTRACT 
Theses of Nakhmudinov Fakhridin Nizomovich "Formation and development of a 
network of integrated transport and logistics centers of the Republic of Tajikistan in the 
context of globalization of transport systems", presented for the degree of candidate of 
technical sciences in specialty 05.22.08 - Transportation process management 
 

Key words: transport infrastructure, logistics centers, multimodal transport, inter-
national transport corridors. 

Object of the research: Transport and logistics complex and its structures in the 
Republic of Tajikistan. 

Purpose of work: Formation and development of a network of integrated transport 
and logistics centers for sustainable growth of the economy of the Republic of Tajikistan 
with increasing efficiency of cargo transportation and lowering the transport component in 
the cost of goods. 

Formation and development of a network of integrated transport and logistics centers 
that contribute to increasing the efficiency of cargo transportation, reducing the transport 
component in the cost of goods, and the sustainable growth of the Tajikistan’s economy as 
a whole.   

Methods: fundamental foundations of the modern economic theory of formation and 
the development of a transport infrastructure in the context of globalization of the market, 
the transport strategy of the Union of Independent States (CIS), the law of the Republic of 
Tajikistan, the establishment of the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, the 
establishment of the Government of the Republic of Tajikistan on the formation of 
transport and logistics centers (TLC) Regions of the Republic of Tajikistan on the creation 
of Free Economic Zones (FEZ), the current program for reducing the level of poverty and 
unemployment of citizens of the country, the State Program "Development of a unified 
transport system in Tajikistan until 2025, approved by the decision of the Government of 
the Republic of Tajikistan of 01.04.2011, No. 165, the concept of the development of the 
transport network of the CIS, adopted by the Executive Committee of the countries of the 
Union, as well as the decisions approved by the CIS in the sphere of transport. In the study 
of the methodological and theoretical foundations of the thesis, the results of scientific 
works and projects for the formation of international transport corridors (ITCs) in the 
territory of the CIS are also used. 

The results obtained and their novelty: Systematization of the main factors that 
determine the attractiveness of the subject when forming logistics centers; determination of 
socioeconomic and technological opportunities for the formation of transport and logistics 
centers; development of a model for the formation of a network of integrated transport-and 
logistic centers in the Republic of Tajikistan; the development of a methodology for the 
management of transport and logistics centers and the use of the latest information 
technologies. 

Practical significance of the research: Economic efficiency of the research for Republic 
of Tajikistan is achieved due to the acceleration of regional cargo transportation, including 
in the ITCs frames, improving the quality of service on the road and reducing the vehicle 
component in the cost of goods, reducing the time for the processing of grains and idle 
rolling stock, reduction of capital costs in the construction of logistics centers, as well as the 
creation of new high-performance workshops. The model of formation and development of 
a system of integrated transport and logistics complexes analyzed in the study, taking into 
account the development and completion plans of the ITC, can be recommended in the 
development of a strategy for the formation and development of the TLC, as well as the 
creation of investment projects by the Government of the Republic of Tajikistan, in the 
formation and development of a transport logistics infrastructure. 

Use of the research results: The results of the current study are used in the scientific 
and educational processes of the department "Organization of transport and management 
in transport" at the Faculty of Management and Transport Utilities of the Tajik technical 
University named after academician M.S. Osimi in the disciplines of the bachelor’s 
program: 
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"System of multimodal, thermal transport and intermodal technologies", 
"International transport", "Organization and operation of fuel-pumping works", as well as 
disciplines in the Magistracy program: "Theory and Technology of Programmable 
Processes and Transport Systems", "Telematics on a Transponder" and "Modeling of 
Processes in the Transverse Potential Systems", which are presented in the form of 
theoretical positions, methodology of calculation and modeling. 

Application area: transport and logistics centers, transport process management, 
educational and scientific process of training specialists in the field of transport. 
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