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ШАРҲИ МУХТАСАР 

Стратегияи дарозмуддати рушд бо сатҳи пасти партовҳо (СДРСПП) стратегияҳои 

дарозмуҳлати миллӣ мебошанд, ки рушдро бо сатҳи пасти партовҳо ва ҳамзамон, 

муайянсозии афзалиятҳои миллие пешбинӣ менамоянд ва бо роҳи декарбонизатсия 

мувофиқанд. Онҳо стратегияҳое мебошанд, ки ҳадафи онҳо роҳнамоӣ кардани ҳукуматҳо 

дар самти ҳамгиро намудани коҳишдиҳии пайомадҳои тағйири иқлим ва рушди 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар сиёсатҳои миллии худ мебошад. Аз ин рӯ, ҳадафи асосии СДРСПП 

муайян кардани роҳҳои эҳтимолии барои кишвар қобили қабули сатҳи пасти партовҳо бо 

дарназардошти ҳамнерӯбахшии (синергияи) байни тағйири иқлим ва рушди иқтисодӣ, аз 

ҷумла манфиатҳои васеътари ҳамроҳ, мебошад. 

Ба ҷонибҳои Созишномаи Париж тавсия дода мешавад, ки СДРСПП-ро омода ва ба 

Конвенсияи қолабии СММ оид ба тағйирёбии иқлим (КҚСММТИ)1 пешниҳод кунанд, ки 

уфуқи даромуҳлати саҳми дар сатҳи миллӣ муайяншударо (СДСММ) пешбинӣ менамояд 

ва онҳо СДСММ-ро дар контексти афзалиятҳои банақшагирӣ ва рушди дарозмуҳлати 

кишварҳо мегузоранд ва бинишу самтро барои рушди оянда инъикос мекунанд. Илова 

бар ин, азбаски интизор меравад, ки талошҳои кунунии байналмилалӣ дар чорчӯбаи 

СДСММ-и кишварҳо ба ҳадафи дарозмуҳлати ҷаҳонӣ оид ба ҳарорат, ки Созишномаи 

Париж муқаррар кардааст, муваффақ намешаванд, стратегияҳои дарозмуҳлати иқлимӣ 

ба кишварҳо имконият медиҳад, ки дидгоҳ ва/ё ҳадафи дарозмуҳлати худро муайян ва 

муқаррар намоянд, ки харитаи роҳро барои тағйирот дар миқёси тамоми иқтисодиёт 

муайян менамояд, ки барои муваффақ шудан ба рушд бо сатҳи пасти партовҳо зарур аст. 

Ҳоло дар Тоҷикистон ду стратегияи асосии дарозмуҳлат амал мекунанд ва ду стратегияи 

асосии миёнамуҳлати рушд ҷорӣ шудаанд, вале дар кишвар стратегияи фарогире нест, ки 

дар контексти Созишномаи Париж ҳадафҳои рушди кишварро барои давраи то соли 2050 

муайян намояд ва муқоисаи санадҳои кӯтоҳмуҳлат бар асоси он имконпазир бошад. Аз 

ин рӯ, дидгоҳи дарозмуҳлат ба Тоҷикистон кумак хоҳад кард, ки хароҷоту манфиатҳоро 

аз қарорҳои сиёсӣ ва роҳҳои рушди инфрасохтор баркашад ва метавонад ба кишвар ёрӣ 

расонад, ки аз роҳҳои рушди аз нигоҳи молиявӣ номусоид ва ноустувор канораҷӯӣ 

намояд.  

Ҳадафи асосии ин таҳқиқот – арзёбӣ намудани роҳҳои алтернативии коҳиш додани 

пайомадҳо дар Тоҷикистон барои ноил шудан ба сатҳи муътадили карбон мебошад, ки 

маънои ба даст овардани дараҷаи сифри партови холиси газҳои гулхонаӣ тавассути 

                                            

1 Мутобиқи Моддаи 4, банди 9-уми Созишномаи Париж, ҳамаи ҷонибҳо, бо дарназардошти Моддаи 2, бо 
таваҷҷуҳ ба масъулиятҳои умумӣ, вале мухталиф ва имкониятҳои муносиби худ дар партави шароитҳои 
гуногуни миллӣ, бояд ба таҳия ва паҳн кардани стратегияҳои дарозмуддати рушд бо сатҳи пасти партови 
газҳои гулхонаӣ кӯшиш намоянд. Ғайр аз ин, Конфронси тарафҳо, бо қарори худ 1/CP 21, банди 35, 
ҷонибҳоро даъват намуданд, ки то соли 2020 стратегияҳои дарозмуддати рушдро бо сатҳи пасти партови 
газҳои гулхонаӣ мутобиқи Моддаи 4, банди 19-уми Созишнома ба котибот пешниҳод кунанд. 
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баробар кардани партовҳо ва бартараф кардани онҳоро то соли 2050 дорад. Таҳқиқот 

биниши Тоҷикистони аз нигоҳи иқлим муътадилро то соли 2050 тавассути арзёбии ҳамаи 

бахшҳои асосии партовҳо ва омӯхтани роҳҳои ноил шудан ба гузариш муайян менамояд. 

Аз ин рӯ, таҳқиқоти мазкур метавонад Тоҷикистонро бо нуқтаи ибтидоии воридшавӣ дар 

самти муайян кардани миқёси фарогирӣ аз нуқтаи назари бахшҳо ва газҳои гулхонаӣ, 

ҳадафҳо, сиёсатҳо ва роҳҳои молиявӣ таъмин намояд ва саранҷом стратегияи 

дарозмуҳлати худро таҳия кунад, ки кишвар барномаҳову нақшаҳои кутоҳмуҳлати худро 

бар асоси он таҳия карда тавонад. 

Таҳқиқот бо истифода аз рӯйкарди ретроспективӣ баргузор шудааст. Роҳҳои 

дарозмуҳлати коҳиш додани пайомадҳо аз рӯйкарди методологии ретроспективӣ 

пайравӣ менамояд, ки натиҷаи мушаххасро муайян мекунад (расидан ба дараҷаи сифри 

партовҳои холис), бар хилофи рӯйкарди пешгӯӣ, ки дар пешгӯии партовҳои газҳои 

гулхонаӣ дар Тоҷикистон то соли 2030 истифода шудааст ва натиҷаро пешакӣ муайян 

намекунад. Чаҳор роҳи коҳиш додани пайомадҳо тарҳрезӣ хоҳанд шуд, ки ҳар яки онҳо 

барои иқтсод, ҷомеа ва сатҳи зиндагӣ дар Тоҷикистон натиҷаҳои хос хоҳанд дошт ва 

хароҷоту сармоягузориҳои мушаххасро дар пай хоҳанд дошт, ки барои амалисозии онҳо 

заруранд. 

Қиматҳои тағйирёбанда, ки мавриди таваҷҷуҳи сиёсат мебошанд 

Нахуст, қиматҳои тағйирёбанда, ки барои роҳи коҳишдиҳии пайомадҳо мавриди 

таваҷҷуҳи сиёсат мебошанд, интихоб карда мешаванд. Қиматҳои тағйирёбанда, ки 

мавриди таваҷҷуҳи сиёсат мебошанд, соҳаҳое ҳастанд, ки сиёсатҳо, амалҳо ё 

барномаҳои имтиёздорро дар соҳаи иқлим метавон тарҳрезӣ ва амалӣ намуд. Шиддати 

хеле баланди қимати тағйирёбандаи сиёсӣ маънои амалисозии сиёсатҳои сершуморро 

дар атрофи он дорад, ки эҳтимолан бо коҳиши назарраси партови газҳои гулхонаӣ ва 

хароҷоти бо он алоқаманд рабт дорад. Шиддати ин қиматҳои тағйирёбанда саранҷом 

роҳҳои гуногуни коҳишдиҳии пайомадҳо ва пайомадҳоро барои сиёсат муайян 

менамояд. Қиматҳои тағйирёбандаи интихобшуда, ки барои роҳҳои коҳишдиҳии 

паёомадҳо дар Тоҷикистон мавриди таваҷҷуҳи сиёсат ҳастанд, бар чорчӯбаҳои сиёсати 

миллӣ ва соҳавии кишвар асос меёбанд. 

Сенарияҳои намунавии қиматҳои тағйирёбанда 

Сипас, қиматҳои тағйирёбандаи интихобшуда, ки мавриди таваҷҷуҳи сиёсат мебошанд, 

сенарияи намунавӣ ё соли ибтидоиро тақозо мекунанд, ки бо сенарияи тадбирҳои 

мавҷуда (сенарияи СДСММ-и бешарт) баробар аст ва арзишҳои ҷориро барои ин 

қиматҳои тағйирёбанда арзёбӣ мекунад. Сенарияи намунавӣ барои қиматҳои 

тағйирёбанда соли 2030 хоҳад буд ва он мутобиқ бо охирин инвентаризатсияи миллии 

газҳои гулхонаӣ дар Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. Дар ин сенарияи намунавӣ 

таъсири ҳамаи амалҳо барои коҳиш додани пайомадҳо, ки пас аз соли 2015 амалӣ карда 

шудаанд/ба охир расидаанд ва ҳамаи амалҳо барои коҳиш додани пайомадҳо баррасӣ 

карда мешаванд, ки пас аз соли 2015 то 2030 дар Тоҷикистон қабул карда шудаанд.  
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Сенарияи намунавӣ аз соли 2030 ба баъд ҷиҳати расидан ба сенарияи намунавии 

стратегияи дарозмуддати рушд бо сатҳи пасти партовҳо барои соли 2050 дар Тоҷикистон 

тамдид карда мешавад, ки дар он ягон чораи иловагии сиёсат дар тӯли ин давраи вақт 

пешбинӣ карда нашудааст. Ба ибораи дигар, он татбиқи ҳар гуна чораҳои иловагии 

сиёсати соҳавиро дар тӯли солҳои 2030-2050 дар назар намегирад, вале бо 

дарназардошти қиматҳои гуногуни тахминии вобаста ба кишвар пешгӯӣ карда мешавад, 

ки рушди инвентаризатсия, монанди таҳаввули ММД ва ҷалбкунии табиии карбонро 

муайян мекунанд. Сенарияи намунавии стратегияи дарозмуддат имконияти коҳишдиҳии 

пайомадҳо ё коҳиши эҳтимолии партови умумии газҳои гулхонаиро дар кишвар 

муқаррар менамояд, ки дар ҳар як қимати тағйирёбанда, ки мавриди таваҷҷуҳи сиёсат 

аст, аз соли намунавии 2030 то соли 2050 метавон коҳиш дод. Ин сатҳи коҳишдиҳии 

эҳтимолӣ бо роҳи ҷамъ кардани ҳамаи партовҳо дар ҳар як соҳа тӯли давраи солҳои 

2031-2050 мутобиқи сенарияи намунавии муқарраршуда дар стратегияи дарозмуддат то 

соли 2050 муайян шудааст. 

Роҳҳои коҳиш додани пайомадҳо барои Тоҷикистон 

Барои дастгирии сиёсатмадорон ва дигар ҷонибҳои манфиатдори миллие, ки ба  қабули 

қарорҳои дарозмуддат дар Тоҷикистон ҷалб шудаанд, таҳқиқот низ стратегияҳо ва 

тадбирҳоеро муайян кардааст, ки бо қиматҳои тағйирёбандаи интихобшудаи мавриди 

таваҷҷуҳи сиёсат алоқаманд буда, онҳоро дар кишвар метавон амалӣ кард. Ин ба 

баргардон ва ҳамгиросозии осони ин стратегияҳо барои ҳар як қимати тағйирёбанда ба 

қоидаҳо ё чорчӯбаҳои сиёсии эҳтимолӣ имконият медиҳад. Ин стратегияҳо ва тадбирҳо 

талошҳову талаботи гуногунро мутобиқи роҳи интихобшудаи коҳиш додани пайомадҳо 

тақозо хоҳад кард. 

Қимати тағйирёбандаи манфиати сиёсӣ Навъи стратегияҳо 

Саноати истеҳсол 

Технологияҳои саноатии 

инноватсионӣ 

Истифода бурдани беҳтарин методҳои дастрас  

Стандартҳои ҳадди ақали самарабахшии энергия 

Имтиёзҳо барои ҷорисозии технологияҳои дорои 

самарабахшии баланд 

Самарабахшии маводи 

сӯхт дар бахши саноат 

Барномаҳо барои идоракунии самарабахшии 

маводи сӯхт 

Андозҳо барои интернализатсияи хароҷоти 

экологӣ барои маводи сӯхт 

Лағви субсидияҳо барои маводи сӯхти 

истихроҷшаванда 

Нақлиёт 

Самарабахшии нақлиёт 

Стандартҳои ҳатмии самарабахшии воситаҳои 

нақлиёт 

Имтиёзҳои андоз барои нақлиёти каммасраф ва 

талабот барои тамғагузорӣ 

Андоз барои сӯзишвории дизелӣ 

Талаботи самарабахшӣ нисбат ба қисмҳое, ки бо 

муҳаррик алоқаманд нестанд 

Инфрасохтори нақлиёт 

бо сатҳи пасти партовҳо 

Воситаҳои нақлиёти мукаммалу камхарҷ ва аз 

нигоҳи экологӣ безарар 

Рушд ва такмилдиҳии шабакаи троллейбусҳо 
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Қимати тағйирёбандаи манфиати сиёсӣ Навъи стратегияҳо 

Стратегияҳои рушди шаҳр ва тиҷорат 

Нақлиёти барқӣ 

(электрикӣ) 

Имтиёзҳо барои хариди мошинҳои барқӣ 

Андозҳои баланд ба навъҳои анъанавии маводи 

сӯхт 

Имтиёзҳо барои таҷҳизоти мошинҳои барқӣ ва 

истифодаи онҳо 

Банақшагирии маҷмӯии ҳаракати мошинҳои 

барқӣ 

Таҷдид ва табдили 

парки воситаҳои 

нақлиёт 

Мандатҳои таҷдиди парки воситаҳои нақлиёт 

Нақшаи иваз кардани воситаҳои нақлиёт 

Имтиёзҳо барои муосирсозии воситаҳои нақлиёт 

Сохтмон 

Биноҳои 

каммасрафкунандаи 

энергия 

Кодекси ҳатмии сохтмонию энергетикӣ ва 

стандартҳои ҳадди ақали самарабахшии энергия 

Талаботи ҳатмӣ ба самарабахшии энергияи 

компонентҳо ва таҷҳизоти биноҳо 

Ҳавасмандкунӣ барои технологияҳои 

самарабахшии энергия 

Аудитҳои ҳатмӣ ва гузоришҳо дар бораи 

истифодаи энергия 

Этикеткаҳо (барчасбҳо) ё шаҳодатномаҳо барои 

биноҳои дорои самарабахшии энергия 

Тамғаҳо ё шаҳодатномаҳои самарабахшии 

энергияи маҳсулоти сохтмонӣ ва таҷҳизот 

Ҳадафҳои миллӣ оид ба саҳми бозории биноҳои 

дорои нишондиҳандаи сифри покизагӣ 

Соҳаҳои 

энергетика 

Самарабахшии 

истифода аз маводи 

сӯхти истихроҷшаванда 

Афзоиши нархи карбон ва инкори тадриҷии 

субсидияҳо ба маводи сӯхти истихроҷшаванда 

Андоз ба партови карбон 

Сиёсати ифшосозии иттилоот 

Энергияи 

таҷдидшаванда 

Тарофаҳои ҳавасмандкунӣ ё премиумҳои 

ҳавасмандкунӣ 

Схемаи квотаҳо ва шаҳодатномаҳои 

мубодилашавандаи сабз 

Стандартҳои ҷузвдони манбаъҳои 

таҷдидшавандаи энергия 

Меъёрҳои пасткардашудаи андоз ба таҷҳизот ё 

даромадҳо аз фурӯши энергияи  таҷдидшаванда 

Тахфифҳои андоз ва кафолатҳои қарзӣ барои 

лоиҳаҳои энергияи таҷдидшаванда 

Паст кардани талафоти 

энергия 

Сиёсат дар соҳаи идоракунии шиддат 

Сиёсат дар соҳаи идоракунии талабот (тақозо) 

Партовҳо 
Идоракунии партовҳои 

муҳити зист  

Принсипҳои роҳбарии сиёсат барои ҷамъоварӣ 

ва бойгонисозии додаҳо 

Ҳудудҳо ва маҳдудиятҳо барои дафнкунӣ 

Ҳадафҳои миллӣ оид ба ҷамъоварӣ, истифодаи 

такрорӣ ва коркарди дубора 

Ҳавасмандӣ барои навоварӣ, коркарди дубора ва 
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Қимати тағйирёбандаи манфиати сиёсӣ Навъи стратегияҳо 

ҷамъоварии ҷудогона 

Ҳавасмандкунӣ барои иштироки аҳли ҷомеа 

Методҳои экологии тоза 

кардани обҳои 

пасмонда (партовӣ) 

Ҷорӣ кардани технологияҳои беҳтарини 

тозакунии обҳои пасмонда 

Системаи сертификатсияи иншооти  обтозакунӣ 

Принсипҳои роҳбарикунандаи миллӣ дар сиёсати 

соҳаи обҳои пасмонда 

Ҳавасмандкунӣ барои истифодаи такрории  

обҳои пасмондаи саноатӣ 

Кишоварзӣ 

Методҳои устувори 

пешбурди кишоварзӣ 

Методҳои комплексӣ барои мубориза бар зидди 

зараррасонҳо 

Сиёсати мубориза бо алафҳои бегона 

Имтиёзҳо барои сармоягузорӣ ба технологияҳои 

устувор  

Ҳавасмандкунӣ барои беҳтарин методҳои 

идоракунӣ 

Идоракунии устувори моддаҳои ғизоӣ 

Талабот барои тамғагузории биринҷи 

киштшаванда 

Идоракунии устувори 

чорводорӣ 

Сиёсати идоракунии чарогоҳҳо 

Субсидияҳо барои навовариҳои биотехнологӣ ва 

технологияҳои устувор 

Сиёсати чорводорӣ ва ғизодиҳӣ 

Андоз барои гӯшт 

Субсидия барои истифодаи устувори пору 

Ҳавасмандгардонии таҳқиқот ва ихтироъ 

Хоҷагии ҷангал ва 

истифодаи замин 

Ҳифзи ҷангалҳо 

Ҳудудҳои муҳофизатшаванда барои нигоҳдорӣ 

Сиёсати ҷамъоварии устувори ҳосил  

Имтиёзҳо барои маводи сӯхти алтернативӣ  

Ҷарима барои ғайриқонунӣ буридани ҷангал 

Сиёсати мубориза бо сӯхтори ҷангал 

Ҷангалшинонӣ ва 

барқарорсозии ҷангал 

Ҳадафҳои солонаи ҷангалшинонӣ ва 

барқарорсозии ҷангалҳо 

Мусоидат намудан ба талошҳои ҷангалшинонӣ ва 

барқарорсозии ҷангалҳо 

Ҳавасмандкунӣ барои ҷангалшинонӣ ва 

барқарорсозии ҷангалҳо 

Банақшагирии 

ҳамгирошудаи 

истифодаи замин 

Системаҳои ҳамгирошудаи истеҳсолӣ 

Барномаи ҳифзи хок  

Таҳқиқот ва ихтироъ оид ба банақшагирии 

истифодаи замин 

Ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории 

карбон 

Технологияҳои 

ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории карбон 

Грантҳои сохтмонӣ ва субсидияҳои истеҳсолӣ 

Имтиёзҳои андоз аз сармоягузорӣ ва истеҳсолот 

Сипас, барои ҳар як қимати тағйирёбандаи мавриди таваҷҷуҳи сиёсат арзёбии хароҷот 

барои муайян кардани хароҷоти ҳадди ниҳоии мубориза бо партовҳо (ХҲНМП) ва ислоҳи 
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онҳо барои соли 2021 ба ҳисоби доллари ИМА баргузор мешавад, ки дар он сатҳи 

таваррум ва мубодилаи асъори қаблан муҳокимашуда ба кор меравад. Хароҷоти ҳадди 

ақали ниҳоии мубориза бо партовҳо хароҷот барои як воҳид коҳиш ёфтани олудашавиро 

андозагирӣ мекунад, ба ибораи дигар гӯем, ҳаҷми умумии доллари ИМА ба як тонна 

коҳиш ёфтани CO2. Ин тадбир арзёбии хароҷотро барои роҳҳои муайяни коҳишдиҳии 

пайомадҳо осон хоҳад кард ва ба кишвар имкон медиҳад, ки хароҷоту манфиатҳоро аз 

қарорҳои сиёсӣ барои ҳар як сенария баркашад ва аз тадбирҳои номусоиди молиявӣ 

канораҷӯӣ кунад. 

Таҳлили талошҳои сиёсии Тоҷикистон дар мавриди хароҷоти ҳадди ақали ниҳоии 

мубориза бо партовҳо бар таҳқиқоти коршиносон асос ёфта, чунин маънӣ дорад, ки он 

бар мутолиаи таҳлилии таҳқиқотҳои боэътимоди нашршуда асос ёфта, бо хароҷоти 

чорабиниҳои монанд дар кишварҳои дигар алоқаманд аст, ки дар натиҷа силсилаи 

хароҷот муайян карда шавад. Ин ба хароҷоти ҳадди ақал (силсилаи паст), ҳадди аксар 

(силсилаи баланд) ва миёнаи хароҷоти ҳадди ақали ниҳоии мубориза бо партовҳо барои 

як тонна CO2 дар қиматҳои тағйирёбандаи дахлдор мавриди таваҷҷуҳи сиёсат натиҷа 

додааст. Хароҷоти манфии ниҳоии мубориза бо партовҳо барои тадбирҳои коҳиш 

додани пайомадҳо чунин маънӣ дорад, ки амалисозии ин равандҳо ва технологияҳои 

камхарҷ ба канораҷӯӣ аз хароҷоти дарозмуддат натиҷа хоҳад дод. Ҳамин тавр, роҳҳои 

коҳишдиҳии пайомадҳо метавонанд аз ҳисоби коҳиш додани истифодаи энергияи 

бештар аз маблағе, ки барои амалисозии он сармоягузорӣ шудааст, маблағро сарфа 

кунанд ва ҳамзамон, партови газҳои гулхонаиро коҳиш диҳанд. Қайд кардан муҳим аст, 

ки ҳарчанд ин рақамҳо манфӣ мебошанд, ин ҳанӯз аз шароитҳои техникӣ, молиявӣ ва 

институтсионалӣ ва монеаҳое вобаста аст, ки дар кишвар вуҷуд доранд.  

Маҷмӯи талошҳои сиёсӣ ва хароҷоти дахлдори ҳадди ниҳоии мубориза бо партовҳо оид 

ба муайян кардани роҳҳои коҳиш додани пайомадҳо барои Тоҷикистон ҷиҳати ноил 

шудан ба сатҳи муътадили карбон то соли 2050 истифода мешаванд, ки ҳар кадоми онҳо 

дараҷаҳои гуногуни шиддатро барои ҳар қимати тағйирёбандаи мавриди таваҷҷуҳи 

сиёсат дар назар мегирад. Шиддатнокии баланд ба коҳиши бештари партовҳои газҳои 

гулхонаӣ оварда мерасонад, вале хароҷоти зиёдро талаб мекунад. Аз ин рӯ, сенарияи 

дорои ҳадафҳои баланд мумкин аст ба сабаби зиёд шудани талаботҳоии молиявӣ камтар 

ҷолиб бошад. Ҳамин тавр, роҳҳои гуногуни коҳиш додани пайомадҳо ба Тоҷикистон 

вобаста ба талошҳои сиёсии кишвар чанд имконият фароҳам меорад. Чор роҳи коҳиш 

додани пайомадҳо барои Тоҷикистон муайян карда шудаанд, ки ҳар кадоми онҳо 

дараҷаҳои шиддатнокии гуногунро барои қиматҳои тағйирёбандаи мавриди таваҷҷуҳи 

сиёсат дар бар гирифта, аз шиддатнокии сатҳи 0 то шиддатнокии сатҳи 4 тағйир меёбад. 

Сатҳи 

шиддатнокӣ 
Тавзеҳ 

0 
Кӯшишҳои  шиддатнок вуҷуд надоранд – кишвар барои бахши мазкур 

талошҳои сиёсиро анҷом намедиҳад.  

1 
Шиддатнокии маҳдуд – дар ин бахш чораҳои хурди сиёсӣ андешида 

мешаванд; вале онҳо ба ягон тағйироти ҷиддӣ оварда намерасонанд. 

2 
Шиддатнокии муътадил –  кишвар дар ин бахш талошҳои иловагии сиёсиро 

анҷом медиҳад, аммо онҳо чандон назаррас нестанд.  
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Сатҳи 

шиддатнокӣ 
Тавзеҳ 

3 
Шиддатнокии назаррас – талошҳои оқилонаи сиёсӣ дар ин бахш анҷом дода 

мешаванд, ки воқеан боиси тағйирот дар фаъолият мешаванд. 

4 
Шиддатнокии баланд – дар ин бахш чораҳои ҷиддии сиёсӣ андешида 

мешаванд, то ки тағйироти калон ва назаррас таъмин карда шаванд. 

 

Роҳи якуми коҳиш додани пайомадҳо 

Роҳи аввали коҳиш додани пайомадҳо барои Тоҷикистон ба талошҳои сиёсӣ ҷиҳати 

декарбонизатсияи бахши энергетика, ҳам дар бахшҳои тақозо ва ҳам дар бахши 

пешниҳод диққат медиҳад. Ин самарабахшии пуршиддати энергия дар бахши нақлиёт ва 

сохтмон, инчунин истифодаи пуршиддати технологияҳои инноватсионӣ дар бахши 

энергетикаро дар бар мегирад. Илова бар ин, дар бахши идоракунии партовҳо барои 

маҳдуд кардани партовҳо аз партовгоҳҳо ва дигар таҷрибаҳои идоракунии партовҳо ва 

обҳои пасмонда талошҳои фаъоли сиёсӣ анҷом мешаванд. Дар бахшҳои кишоварзӣ, 

хоҷагии ҷангал ва истифодаи замин талошҳои маҳдуди сиёсӣ анҷом дода мешаванд, ки 

ба афзоиши нобудсозии партовҳо оварда намерасонанд. Ғайр аз ин, дар кишвар ҳеҷ гуна 

талоши сиёсӣ барои ҷорӣ кардани фаъолиятҳои вобаста ба ҷазбкунӣ ва захирасозии 

карбон вуҷуд надорад. 

Қимати тағйирёбандаи мавриди таваҷҷуҳи сиёсат 
Сатҳи шиддатнокии 

сиёсат 

Саноати истеҳсол 
Технологияҳои саноатии инноватсионӣ 4 

Самарабахшии маводи сӯхт дар бахши саноат 4 

Нақлиёт 

 

Самарабахшии нақлиёт 4 

Инфрасохтори нақлиёт бо сатҳи пасти 

партовҳо 
4 

Нақлиёти барқӣ 4 

Таҷдид ва табдили парки воситаҳои нақлиёт 4 

Сохтмон  Биноҳои каммасрафкунандаи энергия 4 

Соҳаи энергетика Самарабахшии истифода аз маводи сӯхти 

истихроҷшаванда 
4 

Энергияи таҷдидшаванда 4 

Паст кардани талафоти энергия 4 

Партовҳо 

Идоракунии партовҳои муҳити зист 4 

Методҳои экологии тоза кардани обҳои 

пасмонда (партовӣ) 
4 

Кишоварзӣ Методҳои устувори пешбурди кишоварзӣ 1 

Идоракунии устувори чорводорӣ 1 

Хоҷагии ҷангал ва 

истифодаи замин 

Ҳифзи ҷангалҳо 1 

Ҷангалшинонӣ ва барқарорсозии ҷангал 1 

Ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории карбон 

Технологияҳои ҷамъоварӣ ва нигоҳдории 

карбон 
0 
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То соли 2050, ин ба партови газҳои гулхонаии 5,488 Гг эквиваленти CO2 дар сатҳи миллӣ 

натиҷа хоҳад дод. Бо вуҷуди талошҳои назаррас дар бахши энергетика, Тоҷикистон ба 

сатҳи муътадили карбон то соли 2050 муваффақ нахоҳад шуд. Ин зарурати ворид 

кардани талошҳои назарраси сиёсиро барои афзоиши бартарафсозии партовҳо дар 

бахши кишоварзӣ, ҷангалпарварӣ ва дигар тарзҳои истифода аз замин ва ҷорисозии 

технологияҳои ҷазбкунӣ ва захирасозии карбонро таъкид мекунад. Хати нуқта-нуқтаи 

кабуд партовҳои умумии холисро аз корбурди роҳи якуми коҳиш додани пайомадҳо ва 

ранги сабз сенарияи намунавии стратегияи дарозмуддатро то соли 2050 инъикос 

менамояд. 

 

Хароҷоти ин сенарияи якуми коҳиш додани пайомадҳо маъмулан зиёд аст, зеро он ба 

соҳаҳои сиёсате диққат медиҳад, ки барои татбиқи онҳо сармоягузориҳои калонро талаб 

мекунанд. Хароҷоти миёнаи ҳадди ниҳоӣ барои мубориза бо ифлосшавӣ дар соли 2021, 

доллари ИМА/Гг эквиваленти CO2 барои роҳи якуми коҳишдиҳии пайомадҳо дар 

Тоҷикистон 36,380.83 миллион доллари ИМА дар соли 2021 мебошад. 

Роҳи дуюми коҳиш додани пайомадҳо 

Роҳи дуюми коҳиш додани пайомадҳо барои Тоҷикистон ба талошҳои шадиди сиёсӣ 

барои бартарф кардани партовҳо аз бахши хоҷагии ҷангал ва истифодаи замин, баланд 

бардоштани сатҳи устуворӣ ва декарбонизатсияи бахши кишоварзӣ диққат хоҳад дод. 

Ғайр аз ин, сенария таваҷҷуҳро ба талошҳои сиёсӣ барои баланд бардоштани сатҳи 

самарабахшии энергия дар биноҳо дар бар мегирад. Талошҳои сиёсӣ дар бахшҳои 

дигари вобаста ба энергетика ва бахши партовҳо камтар пуршиддат хоҳанд буд. 

Мутобиқи сенарияи мазкур, ҳеҷ гуна талоши сиёсӣ барои ҷорӣ кардани фаъолиятҳои 

вобаста ба ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон дар Тоҷикистон анҷом дода намешаванд.  

Қимати тағйирёбандаи мавриди таваҷҷуҳи сиёсат 
Сатҳи шиддатнокии 

сиёсат 

Саноати истеҳсол 
Технологияҳои саноатии инноватсионӣ 2 

Самарабахшии маводи сӯхт дар бахши саноат 3 
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Қимати тағйирёбандаи мавриди таваҷҷуҳи сиёсат 
Сатҳи шиддатнокии 

сиёсат 

Нақлиёт 

 

Самарабахшии нақлиёт 2 

Инфрасохтори нақлиёт бо сатҳи пасти 

партовҳо 
2 

Нақлиёти барқӣ 1 

Таҷдид ва табдили парки воситаҳои нақлиёт 2 

Сохтмон  Биноҳои каммасрафкунандаи энергия 4 

Соҳаи энергетика Самарабахшии истифода аз маводи сӯхти 

истихроҷшаванда 
3 

Энергияи таҷдидшаванда 3 

Паст кардани талафоти энергия 2 

Партовҳо 

Идоракунии партовҳои муҳити зист 2 

Методҳои экологии тоза кардани обҳои 

пасмонда (партовӣ) 
3 

Кишоварзӣ Методҳои устувори пешбурди кишоварзӣ 4 

Идоракунии устувори чорводорӣ 4 

Хоҷагии ҷангал ва 

истифодаи замин 

Ҳифзи ҷангалҳо 4 

Ҷангалшинонӣ ва барқарорсозии ҷангал 4 

Ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории карбон 

Технологияҳои ҷамъоварӣ ва нигоҳдории 

карбон 
0 

Сарфи назар аз тақвияти талошҳои сиёсӣ дар бахши кишоварзӣ, ҷангалпарварӣ ва дигар 

тарзҳои истифода аз замин, ки боиси зиёд шудани бартарафсозии партови карбон 

шудааст, ин сенарияи коҳиш додани пайомадҳо ҳамчунин ба сатҳи муътадили карбон 

дар Тоҷикистон то соли 2050 ноил намешавад. Ҳаҷми умумии партовҳои миллии газҳои 

гулхонаӣ дар соли 2050 дар ин сенарияи дуюм дар муқоиса бо роҳи якуми коҳишдиҳии 

пайомадҳо баландтар аст, ки дар натиҷа дар соли 2050 ба партови 8,235 Гг эквиваленти 

CO2 оварда мерасонад. Аз ин рӯ, вариантҳои танҳо ба таври ҷиддӣ равона намудани 

диққат ба талошҳои сиёсати вобаста ба энергетика ё ба ҷойи он равона намудани диққат 

асосан ба талошҳои пуршиддати сиёсати вобаста ба бартарафсозии партовҳои карбон аз 

бахши кишоварзӣ, ҷангалпарварӣ ва дигар тарзҳои истифода аз замин то соли 2050 сатҳи 

муътадили карбон ба даст намеояд. Хати нуқта-нуқтаи кабуд партовҳои умумии холисро 

аз корбурди роҳи дуюми коҳиш додани пайомадҳо ва ранги сабз сенарияи намунавии 

стратегияи дарозмуддатро то соли 2050 инъикос менамояд. 



Роҳҳои паст кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ барои ноил  

шудан ба сатҳи муътадили карбон  то соли 2050 дар Тоҷикистон  
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Хароҷоти сенарияи дуюми коҳиш додани пайомадҳо мумкин аст муътадил ҳисобида 

шавад, зеро он ба соҳаҳои сиёсате диққат медиҳад, ки барои амалисозии онҳо 

сармоягузориҳо ё хароҷоти камтар тақозо мешавад. Хароҷоти миёнаи ҳадди ниҳоӣ барои 

мубориза бо ифлосшавӣ дар соли 2021, доллари ИМА/Гг эквиваленти CO2 барои роҳи 

дуюми коҳишдиҳии пайомадҳо дар Тоҷикистон 21,612.65 миллион доллари ИМА дар 

соли 2021 мебошад. 

Роҳи сеюми коҳиш додани пайомадҳо 

Роҳи сеюми коҳиш додани пайомадҳо барои Тоҷикистон талошҳои пуршиддати сиёсиро 

дар ҳамаи бахшҳо, ба истиснои бахши ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон, дар бар мегирад. 

Ин ниятҳои сенарияҳои якум ва дуюми коҳиш додани пайомадҳоро бо ҳам муттаҳид 

мекунад ва ҳамин тавр ба декарбонизатсияи бахши энергетика, ҳам дар бахши тақозо ва 

ҳам дар бахши пешниҳод, коҳиш додани партовҳо аз партовгоҳҳо ва дигар методҳои 

коркарди партовҳо ва обҳои пасмонда, афзоиши ҷазбкунӣ (абсорбсия) дар бахши 

хоҷагии ҷангал ва истифодаи замин, баланд бардоштани сатҳи устуворӣ ва 

декарбонизатсияи бахши кишоварзӣ диққат медиҳад. Бо вуҷуди ин, тавре ки зикр карда 

шуд, ин роҳи коҳишдиҳии пайомадҳо тадбирҳои сиёсии ҷорӣ намудани фаъолиятҳои 

вобаста ба ҷазбкунӣ ва захирасозии карбонро дар Тоҷикистон дар бар намегирад. 

Қимати тағйирёбандаи мавриди таваҷҷуҳи сиёсат 
Сатҳи шиддатнокии 

сиёсат 

Саноати истеҳсол 
Технологияҳои саноатии инноватсионӣ 4 

Самарабахшии маводи сӯхт дар бахши саноат 4 

Нақлиёт 

 

Самарабахшии нақлиёт 4 

Инфрасохтори нақлиёт бо сатҳи пасти 

партовҳо 
4 

Нақлиёти барқӣ 4 

Таҷдид ва табдили парки воситаҳои нақлиёт 4 

Сохтмон  Биноҳои каммасрафкунандаи энергия 4 

Соҳаи энергетика Самарабахшии истифода аз маводи сӯхти 

истихроҷшаванда 
4 

Энергияи таҷдидшаванда 4 
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Қимати тағйирёбандаи мавриди таваҷҷуҳи сиёсат 
Сатҳи шиддатнокии 

сиёсат 

Паст кардани талафоти энергия 4 

Партовҳо 

Идоракунии партовҳои муҳити зист 4 

Методҳои экологии тоза кардани обҳои 

пасмонда (партовӣ) 
4 

Кишоварзӣ Методҳои устувори пешбурди кишоварзӣ 4 

Идоракунии устувори чорводорӣ 4 

Хоҷагии ҷангал ва 

истифодаи замин 

Ҳифзи ҷангалҳо 4 

Ҷангалшинонӣ ва барқарорсозии ҷангал 4 

Ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории карбон 

Технологияҳои ҷамъоварӣ ва нигоҳдории 

карбон 
0 

Бо вуҷуди талошҳои шадиди сиёсӣ дар ҳамаи бахшҳо, сатҳи муътадили карбон ба даст 

оварда намешавад. Ҳаҷми умумии партовҳои миллии газҳои гулхонаӣ дар соли 2050 дар 

ин сенария 173 Гг эквиваленти CO2-ро ташкил медиҳад, ки нисбат ба роҳҳои якум ва 

дуюми коҳиш додани оқибатҳо хеле пасттар аст, вале партовҳои холиси сифриро пурра 

ба даст намеорад. Ин аҳамияти баррасии имкониятҳои иловагии ҷазбкунӣ ва 

захирасозии карбонро барои ноил шудан ба сатҳи муътадили карбон дар Тоҷикистон то 

соли 2050 таъкид мекунад. Хати нуқта-нуқтаи кабуд партовҳои умумии холисро аз 

корбурди роҳи сеюми коҳиш додани пайомадҳо ва ранги сабз сенарияи намунавии 

стратегияи дарозмуддатро то соли 2050 инъикос менамояд. 

 

Хароҷоти сенарияи сеюми коҳиш додани оқибатҳо маъмулан зиёд аст, зеро он шиддати 

баланди сиёсиии ҳам роҳи якум ва ҳам роҳи дуюми коҳиш додани оқибатҳоро дар бар 

мегирад. Хароҷоти миёнаи ҳадди ниҳоӣ барои мубориза бо ифлосшавӣ дар соли 2021, 

доллари ИМА/Гг эквиваленти CO2 барои роҳи сеюми коҳишдиҳии пайомадҳо дар 

Тоҷикистон 38,768.82 миллион доллари ИМА дар соли 2021 мебошад. 

Роҳи чоруми коҳиш додани пайомадҳо 

Роҳи чоруми коҳиш додани оқибатҳо барои Тоҷикистон шиддати роҳи дуюми коҳиш 

додани оқибатҳо ва талошҳои назарраси  сиёсиро барои технологияҳои саноатии 



Роҳҳои паст кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ барои ноил  

шудан ба сатҳи муътадили карбон  то соли 2050 дар Тоҷикистон  
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инооватсионӣ дар бар мегирад. Он ҳамчунин ба таври иловагӣ талошҳои назарраси 

сиёсиро барои ҷорисозии технологияҳои ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон дар 

Тоҷикистон фаро мегирад. Ҳамин тавр, сенария ба талошҳои пуршиддати сиёсӣ барои 

афзоиши ҷазбкунӣ (абсорбсия) дар бахши хоҷагии ҷангал ва истифодаи замин, инчунин 

ба баланд бардоштани сатҳи устуворӣ ва декарбонизатсияи бахши кишоварзӣ ва ба 

талошҳои пуршиддати сиёсӣ барои баланд бардоштани сатҳи самарабахшии энергия дар 

биноҳо диққат медиҳад. Талошҳои нисбатан муътадили сиёсӣ барои декарбонизатсияи 

энергия ҳам дар бахши тақозо ва ҳам дар бахши пешниҳод анҷом дода шуда, дар бахши 

партовҳо чораҳои муътадили сиёсӣ андешида мешаванд. Бо вуҷуди ин, тавре ки дар 

боло қайд шудааст, ин роҳи коҳиш додани оқибатҳо ба таври иловагӣ чораҳои назарраси 

сиёсиро барои татбиқи фаъолиятҳои вобаста ба ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон дар 

кишвар дар бар мегирад. 

Қимати тағйирёбандаи мавриди таваҷҷуҳи сиёсат 
Сатҳи шиддатнокии 

сиёсат 

Саноати истеҳсол 
Технологияҳои саноатии инноватсионӣ 4 

Самарабахшии маводи сӯхт дар бахши саноат 3 

Нақлиёт 

 

Самарабахшии нақлиёт 2 

Инфрасохтори нақлиёт бо сатҳи пасти 

партовҳо 
2 

Нақлиёти барқӣ 1 

Таҷдид ва табдили парки воситаҳои нақлиёт 2 

Сохтмон  Биноҳои каммасрафкунандаи энергия 4 

Соҳаи энергетика Самарабахшии истифода аз маводи сӯхти 

истихроҷшаванда 
3 

Энергияи таҷдидшаванда 3 

Паст кардани талафоти энергия 2 

Партовҳо 

Идоракунии партовҳои муҳити зист 2 

Методҳои экологии тоза кардани обҳои 

пасмонда (партовӣ) 
3 

Кишоварзӣ Методҳои устувори пешбурди кишоварзӣ 4 

Идоракунии устувори чорводорӣ 4 

Хоҷагии ҷангал ва 

истифодаи замин 

Ҳифзи ҷангалҳо 4 

Ҷангалшинонӣ ва барқарорсозии ҷангал 4 

Ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории карбон 

Технологияҳои ҷамъоварӣ ва нигоҳдории 

карбон 
3 

Ҳаҷми умумии партовҳои миллии газҳои гармхонӣ дар соли 2050 дар ин сенария -366 Гг 

эквиваленти CO2 хоҳад буд. Талошҳои шадиди сиёсӣ дар ҳамаи бахшҳо ва ба таври 

иловагӣ дар бар гирифтани талошҳои сиёсӣ дар технологияҳои ҷазбкунӣ ва захирасозии 

карбон метавонанд ба сатҳи муътадили карбон то соли 2050 дар Тоҷикистон оварда 

расонанд. Ин аҳамияти баррасии ҷазбкунӣ ва захирасозии карбонро таъкид мекунад ва 

ҳамчунин чораҳои назарраси сиёсиро дар бахшҳои дигар дар бар мегирад. Хати нуқта-

нуқтаи кабуд партовҳои умумии холисро аз корбурди роҳи чоруми коҳиш додани 

пайомадҳо ва ранги сабз сенарияи намунавии стратегияи дарозмуддатро то соли 2050 

инъикос менамояд. 
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Хароҷоти сенарияи чоруми коҳиш додани оқибатҳо маъмулан зиёд аст, зеро он ҷорӣ 

намудани технологияҳои ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон, инчунин сатҳҳои муътадил ва 

пуршиддати сиёсатро дар дигар бахшҳо дар бар мегирад. Хароҷоти миёнаи ҳадди ниҳоӣ 

барои мубориза бо ифлосшавӣ дар соли 2021, доллари ИМА/Гг эквиваленти CO2 барои 

роҳи сеюми коҳишдиҳии пайомадҳо дар Тоҷикистон 31,497.74 миллион доллари ИМА 

дар соли 2021 мебошад. 

Хулоса 

Ин роҳҳои коҳиш додани оқибатҳо барои Тоҷикистон аҳамияти бартараф кардани 

карбонро ҳам дар бахши хоҷагии ҷангал ва ҳам истифодаи замин таъкид мекунад. Ҷорӣ 

кардани талошҳои шадиди сиёсӣ дар ин бахш дар пайвастагӣ бо талошҳои муътадили 

сиёсӣ дар бахшҳои дигар, ба Тоҷикистон имкон медиҳад то соли 2050 ба сатҳи 

муътадили карбон ноил шавад. Бо вуҷуди ин, ҳамаи чор роҳи коҳиш додани оқибатҳо 

коҳиши назарраси эҳтимолияти партовҳои газҳои гулхонаиро то соли 2050 нисбат ба соли 

намунавии 2030 ифода мекунанд. Ин аҳамияти талошҳои шадиди сиёсиро дар ҳамаи 

бахшҳо барои тақвият додани аксуламалҳо ба таҳдиди глобалии тағйирёбии иқлим ва 

риояи ҳадафи Созишномаи Париж оид ба пешбурди роҳҳои рушд бо сатҳи пасти 

партовҳои газҳои гулхонаӣ нишон медиҳад. 

Ҳангоми арзёбии талаботҳои молиявӣ барои амалисозии сенарияҳои мазкур, хароҷоти 

роҳи сеюми коҳиш додани оқибатҳо баландтарин аст, зеро он ҳам шиддати баланди 

сиёсат ва ҳам роҳҳои якум ва дуюм коҳиш додани оқибатҳоро дар бар мегирад. Роҳи 

якуми коҳиш додани оқибатҳо – сенарияи навбатии гаронтарин барои амалисозӣ 

мебошад. Роҳи якум ба он соҳаҳои сиёсат диққат медиҳад, ки барои татбиқи онҳо 

сармоягузориҳои калон тақозо мешавад, ба монанди навовариҳои саноатӣ ва 

самарабахшии энергия. Хароҷоти роҳи чоруми коҳиш додани оқибатҳо ҳамчунин баланд 

аст, зеро он ҷорӣ намудани технологияҳои ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон дар 

Тоҷикистон ва ҳамчунин сатҳҳои муътадил ва пуршиддати сиёсатро дар бахшҳои дигар 

фаро мегирад. Роҳи сеюми коҳиш додани оқибатҳо – сенарияи камхарҷтарин барои 

амалисозӣ мебошад. Ин роҳ ба он соҳаҳои сиёсат нигаронида шудааст, ки барои татбиқи 

онҳо сармоягузорӣ ё хароҷоти камтар тақозо мешавад, ба монанди бахши хоҷагии ҷангал 
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ва истифодаи замин. Ин арзёбиҳои хароҷот ба сиёсатмадорон дар Тоҷикистон имкон 

медиҳанд, ки хароҷоти ҳадди ниҳоии вобаста ба ҳар гуна коҳиши умумии партовҳои CO2-

ро ба осонӣ арзёбӣ намуда, роҳҳои аз ҷиҳати молиявӣ муфидро муайян кунанд, ки ба 

коҳиш ёфтани партовҳо оварда мерасонанд. 

Қадамҳои баъдӣ барои Тоҷикистон бо гирифтани тасмиме робита доранд, ки оё кишвар 

стратегияи миллии дарозмуддати рушд бо сатҳи пасти партовҳоро таҳия мекунад ё не. 

Агар ин тавр бошад, таҳқиқоти мазкур харитасозии ибтидоӣ ва марҳилаи рушдро таъмин 

менамояд, ки дар он кишвар метавонад миқёс ва ҳадафҳои мушаххаси худро созад ва 

муайян кунад. Муҳлати таҳия кардани стратегияи дарозмуддати рушд бо сатҳи пасти 

партовҳо бисёр мусоид аст, зеро дар ҳоли ҳозир Тоҷикистон дар раванди таҷдид 

намудани саҳмҳои дар сатҳи миллӣ муайяншудаи худ қарор дорад, ки интизор меравад 

дар соли 2021 пешниҳод намояд. Ин ба Тоҷикистон имкон медиҳад, ки уфуқҳои 

дарозмуддатро барои саҳмҳои дар сатҳи миллӣ муайяншуда (СДСММ) пешниҳод 

намояд, СДСММ-ро дар контексти банақшагирӣ ва афзалиятҳои рушди дарозмуддати 

Тоҷикистон ҷойгир карда, биниш ва самти рушди ояндаро пешниҳод намояд. 
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1. МУҚАДДИМА 

Дар ин ҳуҷҷат пешниҳод дар бораи роҳҳои коҳиш додани оқибатҳо то соли 2050 дар 

Тоҷикистон дар доираи як пажӯҳиши коршиноси байналмилалӣ вобаста ба тадқиқот 

роҷеъ ба ҳадафи баландпарвозонаи сатҳи холиси сифр барои Тоҷикистон дар доираи 

лоиҳаи умумии "Чораҳои сиёсӣ барои амнияти иқлимӣ дар Осиёи Марказӣ" оварда 

шудааст. Дар ин бахш тавсифи мухтасари таърихи стратегияҳои дарозмуддат то соли 

2050, шарҳи вазъияти кунунии Тоҷикистон вобаста ба стратегияҳои дарозмуддати иқлим 

ва пешрафти кишвар то имрӯз, ҳадафи тадқиқот ва шарҳи сохтори гузориш оварда 

мешавад. 

1.1. ТАЪРИХЧАИ МАСЪАЛА 

Конвенсияи қолабии СММ оид ба тағйирёбии иқлим (КҚСММТИ), Конвенсия оид ба 

гуногунии биологӣ ва Конвенсияи СММ оид ба мубориза бо биёбоншавӣ дар арафаи 

конфронс оид ба муҳити зист ва рушд, ки соли 1992 дар шаҳри Рио де Жанейро баргузор 

гардида буд, таҳия шуда буданд. Дар маҷмӯъ ин ҳуҷҷатҳо бо номи "Конвенсияҳои Рио" 

маъруф буда, ба баррасии мушкилоти муҳити зист ва таъмини рушди устувор равона 

шудаанд. 

КҚСММТИ соли 1994 эътибор пайдо кард ва системаи ҷории гузоришдиҳии маълумоти 

вобаста ба татбиқи онро бунёд гузошт ва ҳадафи умумии он мутобиқи моддаи 2 

КҚСММТИ, "ба эътидол овардани консентратсияи газҳои гулхонаӣ (ГГ) дар атмосфера дар 

сатҳе мебошад, ки аз дахолати хатарноки антропогенӣ ба системаи иқлим пешгирӣ 

намояд"2 Дар тӯли ду даҳсолаи пас аз қабули Конвенсия, сохтори байналмилалӣ ҳам 

мавриди такмил ва рушд қарор гирифт.  

Консепсияи стратегияҳои рушд доир ба паст нигоҳ доштани сатҳи партови ГГ (выбросы 

парниковых газов) бори аввал соли 2008, ҳангоми музокироти иқлимии КҚСММТИ дар 

15-умин Конфронси тарафҳо дар Копенгаген истифода шудааст. Созишномаи Копенгаген 

эътироф кард, ки "стратегияи рушд доир ба паст нигоҳ доштани сатҳи партови ГГ барои 

рушди устувор ҳатмӣ мебошад”.3 Ҳарчанд таърифи расмӣ вуҷуд надорад, стратегияҳои 

рушд доир ба паст нигоҳ доштани сатҳи партови ГГ ба стратегияҳои рушди сабз ва/ё 

нақшаҳои миллии иқлимӣ табдил дода шудаанд, ки ҳадафҳои рушди устуворро бо 

ҳадафҳои коҳиш додани оқибатҳои тағирёбии иқлим мепайванданд. 

Зарурат ба стратегияҳои рушд доир ба паст нигоҳ доштани сатҳи партови ГГ бори дигар, 

вақте ки дар соли 2015, дар 21-ум Конфронси тарафҳо (КТ21) ва тибқи қарори №1/CP.21, 
                                            

2 Банди 2, Қарори 2/CP.15 Созишномаи Копенгаген. 
3 Банди 2 Қарори 2/CP.15 Созишномаи Копенгаген. 
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ҳамаи 195 кишвари узви КҚСММТИ ва Иттиҳодияи Аврупо Созишномаи Парижро дар 

чорчӯбаи КҚСММТИ қабул карданд, тасдиқ шуд. Аз он вақт инҷониб, онро 190 кишвар ва 

ИА ба тасвиб расонидаанд ва Тоҷикистон низ онро дар санаи 22 марти соли 2017 ба 

тасвиб расонида, аз 21 апрели соли 2017 Созишномаи мазкур дар ин кишвар эътибори 

қонунӣ пайдо кардааст.  

Ҳадафи Созишномаи Париж таҳкими минбаъдаи вокуниши глобалӣ ба таҳдиди 

тағирёбии иқлим ва махсусан ҳадафи «нигоҳ доштани афзоиши ҳарорати миёнаи ҷаҳонӣ 

то 2°C аз сатҳи давраи қабл аз саноатӣ (солҳои 1850-1900) ва талошҳо барои маҳдуд 

кардани болоравии ҳарорат то 1,5°C дар муқоиса бо сатҳи давраи пеш аз саноатӣ” 

мебошад.4 Ҳадафҳои дар Созишномаи Париж зикргардида ба баланд бардоштани 

қобилияти кишварҳо барои мутобиқ шудан ба таъсироти манфии тағирёбии иқлим ва 

пешбарии роҳҳои рушди дорои сатҳи пасти партовҳои газҳои гулхонаӣ равона шуда, аз 

кишварҳо даъват мекунанд, ки оид ба кӯшишҳои худ дар самти коҳиш додан ва 

мутобиқшавӣ ба тағирёбии иқлим маълумот диҳанд. Вобаста ба роҳҳои рушди 

дарозмуддат ва тибқи моддаи 4, банди 19, Созишномаи Париж, "ҳамаи чонибҳо бояд 

барои таҳия ва мубодилаи стратегияҳои дарозмуддати рушд бо сатҳи пасти партови 

газҳои гулхонаӣ ва бо дарназардошти моддаи 2 вобаста ба қобилиятҳои муносиб ва 

масъулиятҳои муштарак ва ҳамзамон мухталифи худ дар партави шароитҳои гуногуни 

миллӣ кӯшиш ба харҷ диҳанд»5 Илова бар ин, конфронси тарафҳо бо қарори №1/CP 21, 

банди 35, "тарафҳоро даъват мекунад, ки то соли 2020 ба котибот дар бораи 

стратегияҳои миёнамуддат ва дарозмуддати худ оид ба рушди сатҳи пасти партови 

газҳои гулхонаӣ тибқи моддаи 4, банди 19-и Созишнома хабар диҳанд»6  

Стратегияи дарозмуддати рушд бо сатҳи пасти партовҳо (СДРСПП) инҳо стратегияҳои 

дарозмуддати сатҳи миллӣ, зермиллӣ ё болотар аз сатҳи миллӣ мебошанд, ки барои 

пешгӯии рушд бо сатҳи пасти партовҳо ҳангоми муайян кардани афзалиятҳои миллӣ, ки 

ба роҳҳои декарбонизатсия мувофиқанд.7 Ҳарчанд дар заминаи КҚСММТИ СДРСПП 

ҳамчун ҳуҷҷатҳои миллӣ таҳия шудаанд, онҳо дар сатҳи зермиллӣ (масалан, Калифорния) 

ва ё дар сатҳи олии миллӣ (масалан, Иттиҳодияи Аврупо) таҳия шудаанд ё дар ҳоли таҳия 

қарор доранд.8 

СДРСПП ҳамчун стратегияҳои ихтиёрӣ ба ҳисоб рафта, ҳадафаш роҳнамоӣ кардани 

ҳукуматҳо дар роҳи ҳамроҳ кардани амалҳо оид ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва коҳиш 

додани таъсири тағирёбии иқлим ба сиёсати миллӣ мебошад. Ҳамин тавр, ҳадафи асосии 

СДРСПП аз муайян кардани роҳҳои дар сатҳи миллӣ мувофиқ ва эҳтимолии сатҳи пасти 

партовҳо бо дарназардошти ҳамоҳангӣ байни тағирёбии иқлим ва рушди иқтисодӣ, аз 

ҷумла, манфиатҳои васеътари иловагӣ мебошад. Манфиатҳои иловагӣ метавонанд 

                                            

4 Банди 2, Қарори 2/CP.15 Созишномаи Копенгаген. 
5 Банди 2, Қарори 2/CP.15 Созишномаи Копенгаген. 
6 Банди 2, Қарори 2/CP.15 Созишномаи Копенгаген.. 
7 Банди 2, Қарори 2/CP.15 Созишномаи Копенгаген. 
8 Банди 2, Қарори 2/CP.15 Созишномаи Копенгаген. 
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нигарониҳои экологӣ ва масъалаҳои мутобиқшавӣ ба тағирёбии иқлимро дар бар 

гиранд, ки барои баъзе кишварҳо ва минтақаҳо ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафҳои дигари 

ҷамъиятӣ ҳатмӣ мебошанд. Он амалҳои чавобии ҳамоҳангшудаи кӯтоҳмуддат ба 

тағйирёбии иқлимро бо ҳадафҳои дарозмуддат таъмин менамояд, ҳукуматҳоро дар 

ҳамоҳангсозии сиёсат дастгирӣ мекунад, иштироки ҷонибҳои манфиатдорро дар рушди 

дорои сатҳи пасти партов зиёд менамояд, эътимод ба уҳдадориҳои байналмилалиро 

баланд мебардорад ва барои ҷалби дастгирии байналмилалӣ мусоидат менамояд. 

Ҳарчанд СДРСПП баръакси саҳмҳои дар сатҳи миллӣ муайяншуда (СДСММ) ҳатмӣ нест, 

онҳо уфуқи дарозмуддатро ба СДСММ таъмин мекунанд ва СДСММ-ро ба дохили 

шароити банақшагирии дарозмуддат ва афзалиятҳои рушди кишварҳо ҷойгир карда, 

биниш ва масирро барои рушди оянда пешниҳод менамоянд. Илова бар ин, азбаски 

талошҳои кунунии байналмилалӣ, ки аз СДСММ-и кишварҳо бармеоянд, ҳоло ҳам ба 

ҳадафи дарозмуддати ҷаҳон оид ба ҳарорат, ки дар Созишномаи Париж муқаррар 

шудааст, ҷавобгӯ нестанд ва стратегияҳои дарозмуддати иқлим барои кишварҳо 

имконият фароҳам меоранд, ки биниши дарозмуддат ва/ё ҳадафро муайян созанд. Ин 

ҳадаф харитаи роҳеро муайян месозад, ки дар саросари иқтисодиёт барои ноил шудаи ба 

рушди дорои сатҳи пасти партови ГГ тағйирот эҷод намояд. .Аз ин рӯ, аз нуқтаи назари 

коҳиш додани таъсири иқлим, бо ҳам алоқаманд кардани СДСММ ва СДРСПП ба таври 

идеалӣ бояд маънои онро дошта бошад, ки ҳадафҳои коҳишдиҳӣ, ки аз ҷониби СДСММ 

пешбарӣ карда мешаванд, ба сифати марҳилаҳои мушаххас дар роҳи паст кардани 

партовҳо ҳисобида мешаванд, ки дар натиҷаи стратегияи дарозмуддат ба миён меоянд. 

Илова бар ин, робитаҳои байни СДСММ ва СДРСПП ба таъсиси механизмҳои умумӣ ва 

ҳамоҳангшудаи институтсионалӣ, пайвастани системаҳои мониторинг ва давраҳои 

ҳамоҳангшудаи бознигарӣ мусоидат мекунанд.  

Рушди СДСММ ва СДРСПП як раванди миллӣ аст, ки аз афзалиятҳо ва ҳадафҳои миллӣ 

бармеояд. Ҳар як кишвар барои расидан ба ҳадафҳои глобалии Созишномаи Париж бо 

монеаҳои гуногун дучор хоҳад шуд ва барои тағйироти зарурӣ рӯйкардҳои фарқкунанда, 

афзалиятҳо ва амалҳоро талаб хоҳад кард. Онҳо бояд вобаста ба миқёс аз рӯи бахшҳо ва 

газҳои гулхонаӣ, ҳадафҳо, сиёсатҳо ва роҳҳои молиявии марбут ба кишвари худро қарор 

қабул кунанд. Аз ин рӯ, раванди СДРСПП тағйирпазир буда, хоси ҳар як кишвар аст. 

Аммо, тавре ки дар расми зерин нишон дода шудааст, аз таҷрибаи қаблӣ дар таҳияи 

СДРСПП чанд қадами умумиро гирифтан мумкин аст. 
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Расми 1. Раванди СДРСПП.9 

Кишварҳои зиёде аллакай дар марҳилаи таҳия ва ирсоли СДРСПП қарор доранд ва то 1 

январи соли 2021 28 кишвар дар бораи СДРСПП-и худ хабар доданд ва ба КҚСММТИ 

пешниҳод карданд.10 Ин имконият медиҳад, ки ба таҷрибаҳои пешинаи кишварҳое такя 

кунед, ки аллакай СДРСПП-ро тавассути муайян кардани таҷрибаҳои хуб таҳия намуда, 

ҷабҳаҳои муҳимтарин ва марбут ба СДРСПП-ро хубтар дарк мекунанд. 

Дар ин замина, Тоҷикистон метавонад ҳамчун намунаҳои байналмилалӣ гузоришҳои ба 

КҚСММТИ пешниҳодшударо ҳамроҳ бо дигар корҳои таҳияшудаи иловагие, ки дар дигар 

кишварҳо амалӣ карда мешаванд, ба мисли равишҳои моделсозӣ, сиёсатҳои 

татбиқшаванда ва равандҳои миллии баёншуда дар хабарномаҳои миллӣ, гузоришҳои 

дусола ва гузоришҳои дусолаи таҷдидшудаи ҳам тарафҳои дар Замимаи I воридшуда ва 

ҳам тарафҳои дар Замимаи I вориднашуда истифода намояд.  

1.2. Вазъият дар Тоҷикистон 

Дар ҳоли ҳозир дар Тоҷикистон ду стратегияи асосии дарозмуддати рушд вуҷуд доранд, 

яъне Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (СМР-

2030) ва Консепсияи гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди устувор барои солҳои 

2007-2030. Ғайр аз ин, кишвар ду стратегияи асосии миёнамуҳлати рушдро ҷорӣ намуд, 

яъне Саҳмҳои дар сатҳи миллӣ муайяншуда (СДСММ), ки мувофиқи банди 9, моддаи 4-и 

Созишномаи Париж бояд дар ҳар панҷ сол таҷдид карда шаванд ва Барномаи 

миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025. 

Бо вуҷуди ин, дар Тоҷикистон стратегияи фарогире вуҷуд надорад, ки ҳадафҳои рушди 

кишварро то соли 2050 дар контексти Созишномаи Париж муайян намояд ва бо он 

                                            

9 https://www.cbitplatform.org/sites/default/files/events/docs/2020-09/CBIT%20Webinar%20FALDUTO.pdf  
10 https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies  

https://www.cbitplatform.org/sites/default/files/events/docs/2020-09/CBIT%20Webinar%20FALDUTO.pdf
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies
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мумкин аст ҳуҷҷатҳои кутоҳмуддат муқоиса карда шаванд. Ин иерархияҳои муайяншуда, 

ки дар онҳо ҳуҷҷатҳои дарозмуддат, ба монанди консепсияҳо ва стратегияҳо, тавассути 

ҳуҷҷатҳои миёнамуҳлат ва кӯтоҳмуддат, ба монанди барномаҳо ва нақшаҳо, имкон 

медиҳанд, ки барномаҳо ва стратегияҳои сатҳи поёнӣ бо ҳадафҳо ва вазифаҳои 

дарозмуддат пайваст карда шаванд. 

Ин робитаҳо дар байни стратегияҳои дарозмуддати Тоҷикистон, ба монанди Стратегияи 

миллии рушд ва Консепсияи гузариш ба рушди устувор, инчунин барномаҳои 

кӯтоҳмуддат, ба монанди Саҳмҳои дар сатҳи миллӣ муайяншуда (СДСММ) ва Барномаи 

миёнамуҳлати рушд, бо вуҷуди ҳадафҳои ба ҳамдигар мувофиқ, дар ҳоли ҳозир вуҷуд 

надоранд. Ҳамин тавр, биниши дарозмуддат ба Тоҷикистон дар арзёбӣ намудани 

хароҷот ва манфиатҳои вобаста ба қарорҳои сиёсӣ ва роҳҳои рушди инфрасохтор 

мусоидат хоҳад кард ва ҳамчунин метавонад ба кишвар тавассути пешгирӣ намудан аз 

роҳҳои аз нигоҳи молиявӣ номусоид ва ноустувори рушд манфиат орад11. 

1.3. Ҳадафи тадқиқот 

Ҳадафи асосии ин таҳқиқот – арзёбӣ намудани роҳҳои алтернативии коҳиш додани 

оқибатҳо дар Тоҷикистон барои ноил шудан ба сатҳи муътадили карбон мебошад, ки 

маънои ба даст овардани дараҷаи сифри партови холиси газҳои гулхонаӣ тавассути 

баробар кардани партовҳо ва бартараф кардани онҳоро то соли 2050 дорад. Таҳқиқот 

биниши Тоҷикистони аз нигоҳи иқлим муътадилро то соли 2050 тавассути арзёбии ҳамаи 

бахшҳои асосии партовҳо ва омӯхтани роҳҳои ноил шудан ба гузариш муайян менамояд. 

Бо дарназардошти таҷрибаҳои баҳтарини байналмилалӣ оид ба стратегияҳои 

дарозмуддати коҳиш додани оқибатҳо, таҳқиқот хароҷот ва стратегияҳои молиявиро 

арзёбӣ хоҳад кард, ки барои роҳҳои алтернативии коҳиш додани оқибатҳо зарур 

мебошанд ва ба чанд сенарияи макроиқтисодӣ ҳамгиро карда шудаанд. Аз ҷумла, 

ҳуҷҷати мазкур таҳияи фаъолиятҳои зеринро дар бар мегирад: 

❖ Таҳлили чорчӯби сиёсии Тоҷикистон. 

❖ Арзёбии қиматҳои тағйирёбандаи мавриди таваҷҷуҳи сиёсат дар чорчӯби сиёсати 

Тоҷикистон. 

❖ Арзёбии партовҳои газҳои гулхонаӣ дар сенарияи намунавӣ (базовый сенарий) 

дар Тоҷикистон. 

❖ Таҳлили намудҳои талошҳои сиёсӣ барои ҳар қимати тағйирёбанда, ки мавриди 

таваҷҷуҳи сиёсат мебошанд. 

❖ Арзёбии хароҷот барои намудҳои муайяни талошҳои сиёсӣ. 

❖ Таҳияи роҳҳо ва сенарияҳои коҳиш додани оқибатҳо барои ноил шудан ба сатҳи 

муътадили карбон. 

                                            

11 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5c0e575a-en/index.html?itemId=/content/component/5c0e575a-en  

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5c0e575a-en/index.html?itemId=/content/component/5c0e575a-en
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❖ Арзёбии қадамҳои ояндаи Тоҷикистон барои таҳияи стратегияи дарозмуддати 

рушд бо сатҳи пасти партовҳо. 

 

1.4. Сохтори ҳуҷҷат 

Ҳуҷҷат аз бахшҳои зерин иборат аст: 

Бахши 1. Муқаддима 

Бахши мазкур тавсифи таърихчаи масъала (пасзамина) ва консепсияи (мафҳуми) 

стратегияи дарозмуддати рушд бо сатҳи пасти партовҳо (СДРСПП), вазъиятҳои феълӣ дар 

Тоҷикистон дар робита бо стратегияҳои дарозмуддат ва ҳадафҳои татбиқшаванда ва 

контекстуализатсияи таҳқиқотро дар бар мегирад. 

Бахши 2. Методологияи умумӣ 

Дар ин бахш бознигарии методологияи татбиқшаванда ҷиҳати расидан ба роҳҳои 

гуногуни коҳиш додани оқибатҳо дар Тоҷикистон барои ноил шудан ба сатҳи муътадили 

карбон то соли 2050 истифода мешавад. 

Бахши 3. Қиматҳои тағйирёбанда, ки мавриди таваҷҷуҳи сиёсат мебошанд 

Дар бахши мазкур тағйирёбандаҳои асосии ошкоршуда, ки мавриди таваҷҷуҳи сиёсат дар 

чорчӯби сиёсати Тоҷикистон мебошанд ва сенарияи намунавӣ пешниҳод карда шудаанд, 

ки роҳҳои коҳиш додани оқибатҳо ба онҳо асос ёфтаанд. 

Бахши 4. Роҳҳои паст кардани оқибатҳо барои Тоҷикистон 

Дар ин бахш намудҳои талошҳои сиёсӣ барои ҳар қимати тағйирёбандаи интихобшудаи 

мавриди таваҷҷуҳи сиёсат, таҳлили хароҷот барои чорабиниҳои муайяни сиёсӣ ва роҳҳои 

гуногуни коҳиш додани оқибатҳо барои Тоҷикистон ҷиҳати ноил шудан ба сатҳи 

муътадили карбон то соли 2050 пешниҳод карда шудаанд.  

Бахши 5. Натиҷагирӣ ва қадамҳои оянда 

Дар бахши мазкур хулосаҳои таҳқиқот ва қадамҳои эҳтимолии ояндаи Тоҷикистон барои 

муайян намудани стратегияи дарозмуддати рушд бо сатҳи пасти партовҳо (СДРСПП) 

пешниҳод карда шудаанд.  
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2. МЕТОДОЛОГИЯИ УМУМӢ 

Дар ин таҳқиқот роҳҳои алтернативии коҳиш додани оқибатҳо барои Тоҷикистон ҷиҳати 

ноил шудан ба сатҳи муътадили карбон арзёбӣ карда мешаванд, ки ин маънои ба даст 

овардани дараҷаи сифри партови холиси газҳои гулхонаиро тавассути баробар кардани 

партовҳо ва ҷазбкунӣ (абсорбсия) то соли 2050 дорад. Роҳҳои партовҳо бо хусусиятҳои 

умумии эволютсияи партовҳои холиси антропогении CO2 ва партовҳои умумии метан, 

оксиди нитроген ва дигар газҳои гулхонаӣ дар роҳҳои моделӣ робита доранд. 

Партовҳои холис ҳамчун партовҳои антропогенӣ муайян карда мешаванд, ки тавассути 

ҷазбкунии (абсорбсияи) антропогенӣ коҳиш ёфтаанд ва стратегияҳои гуногуни коҳиш 

додани оқибатҳо метавонанд коҳиши холиси партовҳоро таъмин намоянд, ки барои 

ноил шудан ба сатҳи муътадил то соли 2050 дар Тоҷикистон зарур мебошанд. Ҳар роҳи 

коҳиш додани оқибатҳо барои иқтисод, ҷомеа ва сатҳи зиндагӣ дар Тоҷикистон таъсири 

муайяне хоҳад дошт ва амалисозии онҳо хароҷот ва сармоягузориҳои муайянро талаб 

менамояд. 

Чанд роҳи коҳиш додани оқибатҳо таҳия карда мешаванд ва таъсири ҳар кадоми онҳо ба 
таври мушаххас бо дарназардошти шароити миллии феълии Тоҷикистон арзёбӣ ва 
мутобиқ карда мешаванд. Ин бо истифода аз рӯйкарди (подход) иборат аз панҷ қадам 
анҷом дода мешавад, тавре ки дар расми поён нишон дода шудааст. Роҳҳои 
дарозмуддати коҳиш додани оқибатҳо аз ин рӯйкарди методологии ретроспективӣ 
пайравӣ мекунанд, ки натиҷаи мушаххасро муайян мекунад (расидан ба дараҷаи сифри 
партовҳои холис), бар хилофи рӯйкарди пешгӯӣ, ки дар пешгӯии партовҳои газҳои 
гулхонаӣ дар Тоҷикистон то соли 2030 истифода шудааст ва натиҷаи пешакиро муайян 
намекунад. 
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Расми 2. Рӯйкарди методологии панҷ қадам ба ақиб барои Тоҷикистон 

Интихоби қиматҳои тағйирёбанда, ки мавриди таваҷҷуҳи сиёсат мебошанд, тавассути 

бознигарии таҳлилии сиёсати миллӣ ва соҳавӣ дар Тоҷикистон якҷо бо бо машваратҳо бо 

ҷонибҳои асосии манфиатдор гузаронида шудааст. Рӯйхати қиматҳои тағйирёбанди 

мавриди таваҷҷуҳи сиёсат аз ҷониби гурӯҳи мушовирон бар асоси натиҷаҳои бознигарии 

амиқи таҳлилӣ таҳия карда шуда, мутобиқ бо натиҷаҳои раванди машварати техникӣ дар 

санаи 10 майи соли 2021 ислоҳ карда карда шуд. 

Раванди машваратҳои техникӣ бо ҷонибҳои манфиатдор ҷиҳати пешниҳод намудани 

таҳқиқот ба коршиносони миллӣ аз вазоратҳо, идораҳо ва муассисаҳои соҳавӣ 

гузаронида шуд, то ки онҳо бо таҳқиқот, ҳадафҳо ва миқёси он шинос шаванд. Ҳадафи 

дигари машваратҳои техникӣ дарёфти тасдиқ ва назарҳо оид ба қиматҳои тағйирёбандаи 

ибтидоии мавриди таваҷҷуҳи сиёсат буд. Назарсанҷии кӯтоҳе омода карда шуда, ба ҳар 

ҷонибҳои манфиатдоре тақсим карда шуд, ки дар машварати техникӣ иштирок доштанд 

(Замимаи I).  

Таҳқиқот бо бознигарии ҳуҷҷатҳои боэътимод ва нашршуда дар дафтари корӣ идома ёфт, 

ки онҳо ба намудҳои талошҳои вуҷуддоштаи сиёсӣ дахл доштанд ва ба шароити миллии 

Тоҷикистон барои ҳар қимати тағйирёбандаи мавриди таваҷҷуҳи сиёсат асос ёфта 

буданд. Ҳамзамон, сенарияи намунавӣ барои қиматҳои тағйирёбандаи мавриди 

таваҷҷуҳи сиёсат мутобиқ бо охирин инвентаризатсияи миллии партовҳои газҳои 

гулхонаӣ дар Тоҷикистон таҳия карда шуд. Сенарияи намунавӣ ҳамаи чораҳо барои 

коҳиш додани оқибатҳо, ки пас аз соли 2015 амалӣ карда шудаанд/ба охир расидаанд ва 

ҳамаи чораҳо барои коҳиш додани оқибатҳоро дар назар мегирад, ки пас аз соли 2015 то 

соли 2030 дар Тоҷикистон қабул карда шудаанд. 

Барои ҳар қимати тағйирёбандае, ки мавриди таваҷҷуҳи сиёсат мебошад, коҳиши 

партовҳои парокандаи қиматҳои тағйирёбандаи талошҳои сиёсӣ бар асоси охирин 

инвентаризатсияи миллии партовҳои газҳои гулхонаӣ дар Тоҷикистон муайян карда 

шуда, таҳлили хароҷоти ҳадди ниҳоӣ барои мубориза бо партовҳо бар асоси бознигарии 

таҳлилии омӯзишҳои боэътимод ва нашршуда вобаста ба хароҷот барои мудохилаҳои 

монанд дар кишварҳои дигар ҷиҳати дар ниҳоят муайян кардани миқёси хароҷот 

гузаронида шуд. 

Пас аз ин фаъолиятҳо роҳҳои коҳиш додани оқибатҳо барои Тоҷикистон бар асоси 

қиматҳои тағйирёбандаи муайяни мавриди таваҷҷуҳи сиёсат ва хароҷоти ҳадди ниҳоии 

вобаста ба онҳо ҷиҳати мубориза бо ифлосшавӣ таҳия карда шуданд. Гурӯҳи корӣ чор 

сенарияи гуногуни коҳиш додани оқибатҳо барои Тоҷикистонро ҷиҳати ноил шудан ба 

сатҳи муътадили карбон то соли 2050 таҳия намуд. Натиҷаҳои пешакии таҳқиқот ҳангоми 

машварат бо ҷонибҳои манфиатдори миллии дахлдор дар 29 июни соли 2021 пешниҳод 

карда шуданд. Ин машварат барои пешниҳод намудани натиҷаҳои пешакӣ ба 

коршиносони миллӣ аз вазорату идораҳо ва муассисаҳои соҳавӣ ва нишон додани 

роҳҳои гуногуни коҳиш додани оқибатҳо барои Тоҷикистон гузаронида шуд. Ҷонибҳои 
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манфиатдори миллӣ назарҳо ва саволҳои худро пешниҳод намуданд, ки ба таври 

муносиб дохил карда шуданд. 

Пас аз ворид кардан назарҳои ҷонибҳои манфиатдори миллӣ баъд аз машварати ниҳоӣ, 

гузориш ва сенарияҳо ниҳоӣ таҳия карда шуданд, то ки дар ниҳоят пешниҳоди ниҳоии 

роҳҳои коҳиш додани оқибатҳо барои Тоҷикистон то соли 2050 пешкаш карда шаванд. 
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3. ҚИМАТҲОИ ТАҒЙИРЁБАНДА, КИ МАВРИДИ 

ТАВАҶҶУҲИ СИЁСАТ МЕБОШАНД 

Дар бахши мазкур қадами аввал дар таҳияи роҳҳои коҳиш додани оқибатҳо барои 

Тоҷикистон то соли 2050 пешниҳод карда шудааст ва он ба интихоби қиматҳои 

тағйирёбандаи ҳадафманд дахл дорад, ки мавриди таваҷҷуҳи сиёсат барои роҳҳои коҳиш 

додани оқибатҳо мебошанд. Шиддати ин қиматҳои тағйирёбанда дар ниҳоят роҳҳои 

гуногуни коҳиш додани оқибатҳо ва пайомадҳои сиёсати соҳавиро муайян мекунанд. 

Қиматҳои тағйирёбандае, ки мавриди таваҷҷуҳи сиёсат мебошанд – соҳаҳое ҳастанд, ки 

дар онҳо сиёсатҳо, амалҳо ё барномаҳои ҳавасмандкунӣ дар бахши иқлим таҳия ва 

татбиқ карда мешаванд. Шиддати бисёр баланди тағйирёбандаи сиёсат маънои татбиқи 

бисёр сиёсатҳои соҳавиро дар атрофи он дорад, ки ҳамчунин хароҷоти зиёдро талаб 

мекунанд. Дар бахши мазкур аввал чорчӯби сиёсати миллӣ, ки ба он маҷмӯи қиматҳои 

тағйирёбандаи пешниҳодшуда асос ёфтааст, пас аз он қиматҳои тағйирёбандаи 

пешниҳодшудаи мавриди таваҷҷуҳи сиёсат ва сенарияи намунавӣ муаррифӣ карда 

мешаванд, ки арзишҳои феълии ин қиматҳои тағйирёбандаро арзёбӣ мекунанд. 

3.1. Асосҳои сиёсати Тоҷикистон 

Ҳангоми муайян кардани қиматҳои тағйирёбандаи мавриди таваҷҷуҳи сиёсат барои 

роҳҳои коҳиш додани оқибатҳо ҳамаи чорчӯбҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон дар назар 

гирифта мешаванд. Ин чорчӯбҳо ҳам сиёсати миллӣ ва ҳам сиёсати соҳавиро дар бар 

мегиранд. Онҳо ҳадафҳои умумӣ ва самтҳои стратегиро дар бар мегиранд, ки бояд риоя 

карда шаванд ва барои муайян ва асосдор кардани қиматҳои тағйирёбандаи мавриди 

таваҷҷуҳи сиёсат ҷиҳати коҳиш додани оқибатҳо барои Тоҷикистон арзёбӣ карда 

мешаванд. Чор чорчӯби асосии сиёсати миллӣ дар Тоҷикистон муайян карда шудаанд. 

Аввалин Саҳми дар сатҳи миллӣ муайяншуда (СДСММ) 

Аввалин СДСММ-и Тоҷикистон ҳадафҳои мушаххаси миллии шартӣ ва ғайришартӣ барои 

коҳиш додани оқибатҳои тағйирёбии иқлимро муқаррар менамояд. Он чор бахши коҳиш 

додани партовҳоро дар бар мегирад: 

❖ Об: кам кардани партовҳо тавассути беҳтар кардани идоракунии захираҳои об ва 

ҳифзи пиряхҳо. 

❖ Саноат: кам кардани партовҳо тавассути ҷорӣ намудани технологияҳои нав. 

❖ Нақлиёт: кам кардани партовҳо тавассути рушди инфрасохтори нақлиёт бо сатҳи 

пасти партовҳо. 

❖ Энергетика: кам кардани партовҳо тавассути пешбурд ва диверсификатсияи 

манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия, коҳиш додани талафоти энергия ва баланд 

бардоштани сатҳи самарабахшии энергия. 
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Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (СМР-2030) 

Ҳадафи ниҳоии рушди дарозмуддати Тоҷикистон дар чорчӯби СМР-2030 баланд 

бардоштани сатҳи зиндагӣ дар кишвар тавассути таъмини рушди устувори иқтисодӣ бар 

асоси се принсипи асосӣ мебошад:  

❖ Чораҳои пешгирикунанда (паст кардани сатҳи осебпазирии рушди оянда). 

❖ Саноатикунонӣ (индустриализатсия) (баланд бардоштани сатҳи самарабахшии 

истифода аз захираҳои миллӣ). 

❖ Навоварона будан (рушд бар асоси навовариҳо дар ҳамаи соҳаҳо). 

Амалҳои асосӣ барои расидан ба маҷмӯи ҳадафҳои стратегии Стратегия, ки ба 

тағйирёбии иқлим робита доранд, мавридҳои зеринро дар бар мегиранд: 

❖ Диверсификатсияи манбаъҳои энергия, аз ҷумла, рушди захираҳои 

гидроэнергетикӣ ва ворид намудани дигар манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия, 

ба монанди энергияи офтобӣ, биомасса, шамол ё энергияи геотермалӣ. 

❖ Истифодаи самарабахши иқтидорҳои вуҷуддоштаи энергетикӣ. 

❖ Сарфаи зиёди энергия ва самарабахшии энергия. 

❖ Таъмини самарабахшии нақлиёт. 

❖ Таъмини дастрасии нақлиёти ҷамъиятӣ. 

❖ Ба ҳадди ақал расонидани таъсири манфии нақлиёт ба муҳити зист. 

❖ Диверсификатсияи истеҳсолоти кишоварзӣ, аз ҷумла ҷорӣ намудани навовариҳо 

бо дарназардошти таъсири ҳадди ақал ба муҳити зист ва сифати замин. 

❖ Ҳавасманд намудани рушди "шуғли сабз", густариш ва дастгирии давлатии 

низомҳои соҳибкории экологӣ ва бозори хидматрасониҳои экологӣ. 

Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 

Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 чорчӯбе 

мебошад, ки ҷиҳати амалисозии марҳилаи дуюми Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (СМР-2030) ҳамчун восита хидмат мекунад. 

Барномаи рушд ҳадафҳои стратегии соҳавӣ, афзалиятҳо, вазифаҳои асосӣ ва ҳамчунин 

афзалиятҳои байнисоҳавиро муқаррар мекунад. Яке аз ҳадафҳо – эҷоди иқтисоди сабз 

дар Тоҷикистон мебошад, ки ҷанбаҳои экологӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиро муттаҳид 

мекунад. Ин паст кардани таъсири манфии истифодаи ғайриоқилонаи захираҳои 

барқарорнашавандаи табиӣ ба иқлим ва сармоягузорӣ ба технологияҳои сабзро дар бар 

мегирад. Барои амалӣ намудани ин иқтисоди сабз, Барнома аҳамияти чорабиниҳои 

зеринро таъкид мекунад: 

❖ Сохтмони нерӯгоҳҳои барқии обӣ. 

❖ Истеҳсоли нерӯи барқ аз дигар манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия, ба монанди 

офтоб ва шамол. 

❖ Ба роҳ мондани истеҳсоли панелҳо ва таҷҳизотӣ офтобӣ дар корхонаҳои саноатӣ. 

❖ Фаъолсозии лоиҳаҳо ва ташаббусҳо оид ба сарфаи энергия, самарабахшии 

энергия ва истифода аз манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия. 
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❖ Таъсис додани корхонаҳо оид ба истеҳсоли мошинҳои барқӣ, ба монанди 

мопедҳои барқӣ, троллейбусҳои барқӣ ва электровозҳо. 

❖ Ҷорӣ намудани моделҳои истеъмол ва истеҳсолоти оқилона, сабз кардани 

(экологизатсияи) корхонаҳо ва бозорҳо, инчунин рушди инфрасохтори устувор 

тавассути амалисозии лоиҳаҳои сармоягузории сабз. 

❖ Зиёд намудани истеҳсол ва коркарди методҳои ба муҳити зист фоидаовар барои 

пешбурди кишоварзӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои каммасраф. 

❖ Ҷорӣ намудани технологияҳои сабз ва инфрасохтори сабз дар истеҳсолоти 

агросаноатӣ. 

Ғайр аз ин, дар робита ба бозори манзил, Барнома барои васеъ намудани истифода аз 

технологияҳои каммасраф дар истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ, баланд бардоштани сатҳи 

самарабахшии энергетикии биноҳо ва ташвиқи ҷорӣ намудани технологияҳои зеҳнӣ 

(интеллектуалӣ) мебошад. 

Консепсияи гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди устувор барои солҳои 2007-2030 

Яке аз соҳаҳои асосии мавриди ҳадаф барои гузариш ба рушди устувор дар Тоҷикистон 

дар чорчӯби ин сиёсати соҳавӣ афзоиши сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои инфрасохторӣ, аз 

ҷумла инфрасохтори нақлиётӣ мебошад. Сиёсати соҳавии мазкур роҳнамоҳои зеринро 

барои рушди соҳаи нақлиёт муқаррар мекунад: 

❖ Мусоидат ба истифодаи самарабахш ва оқилонаи захираҳои табиӣ. 

❖ Таъмин намудани равандҳои аз нигоҳи экологӣ бехатар дар истеҳсолот. 

❖ Ҷорӣ ва истифода намудани технологияҳои ба муҳити зист фоидаовар. 

❖ Баланд бардоштани сатҳи масъулияти идораҳои давлатӣ ва ҷомеа. 

❖ Ташкил намудани муассисаҳо ва созмонҳое, ки тафаккури экологиро барои рушд 

дастгирӣ мекунанд. Таҳия намудани гузоришҳо дар бораи ҳолати муҳити зист дар 

бахшҳои мухталиф ҷиҳати пешбурди таҷрибаҳои аз нигоҳи экологӣ бехатар. 
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3.2. Қиматҳои тағйирёбанда, ки мавриди 

таваҷҷуҳи сиёсат мебошанд 

Бар асоси чорчӯбҳои муайяншуда ва таҳлилшудаи сиёсати миллӣ ва соҳавӣ дар 

Тоҷикистон қиматҳои тағйирёбандае интихоб карда мешаванд, ки мавриди таваҷҷуҳи 

сиёсат мебошанд ва ба ҳадафҳо ва биниши вазъиятҳои миллӣ дар кишвар мувофиқат 

мекунанд. Дар ҷадвали поён қиматҳои тағйирёбандаи мавриди таваҷҷуҳи сиёсат барои 

роҳҳои коҳиш додани оқибатҳои тағйирёбии иқлим дар Тоҷикистон пешниҳод карда 

шудаанд. 

Ин қиматҳои тағйирёбандаи мавриди таваҷҷуҳи сиёсат дар ҷаласаи машваратии техникӣ 

(Замимаи I) пешниҳод карда шуда, аз ҷониби бештари ҷонибҳои манфиатдоре тасдиқ 

карда шуда буданд, ки дар ҷаласа иштирок доштанд, яъне Агентии обуҳавошиносии 

Кумитаи ҳифзи муҳити зисти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ҶДММ «Лоиҳа-Гидроэнерго», Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ва 

Агентии хоҷагии ҷангали Ҷумҳурии Тоҷикистон12.  

Ҷадвали 1. Қиматҳои тағйирёбанда, ки барои коҳиш додани оқибатҳо манфиати сиёсӣ 
доранд 

Бахш Тағйирёбанда 

Саноат 
 

Технологияҳои ба муҳити зист фоидаовар –  Саноати 
истихроҷи маъдан ва металлургӣ. 

Технологияҳои ба муҳити зист фоидаовар – Саноати 
хӯрокворӣ 

Технологияҳои ба муҳити зист фоидаовар –  Саноати маъдан 

Технологияҳои ба муҳити зист фоидаовар –  Саноати нассоҷӣ  

Технологияҳои ба муҳити зист фоидаовар –  Саноати химия 

Самарабахшии энергия дар саноат 

Нақлиёт 
 

Самарабахшии соҳаи нақлиёт 

Инфрасохтори нақлиёт бо сатҳи пасти партовҳо 

Воситаҳои нақлиёти барқӣ 

Таҷдиди парки воситаҳои нақлиёт 

Нақлиёти ҷамъиятӣ 

Сохтмон 
 

Масолеҳи сохтмонии каммасрафи энергия 

Гармнигоҳдории (теплоизолятсияи) бино 

Технологияҳои ба муҳити зист фоидаовар 

Технологияҳои ҳушманд (умные технологии) 

Энергия 
 

Самарабахшии энергия 

Кам кардани талафоти энергия 

                                            

12 Машварати техникӣ бо коршиносони миллӣ аз вазоратҳо, идораҳо ва муассисаҳои соҳавӣ оид ба муаррифии 

методологияи «Тадқиқоти бо мақсади нишондиҳандаи сифр барои Тоҷикистон» дар чорчӯби лоиҳаи «Иқдомоти 
сиёсӣ оид ба бехатарии иқлим дар Осиёи Марказӣ», 10 майи соли 2021.  
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Бахш Тағйирёбанда 

Манбаъҳои 
таҷдидшавандаи 
энергия 

Гидроэнергетика 

Офтоб 

Шамол (бод) 

Геотермалӣ 

Биомасса 

Кишоварзӣ ва истифодаи 
замин 

Технологияҳои каммасрафи энергия  

Чорводории устувор 

Ҷангалпарварӣ ва барқарорсозии ҷангалҳо 

Таҷрибаҳои устувори истифодаи замин 

Партовҳо 

Ҷамъшавии партовҳои сахт, коркард ва идоракунии 
партовҳо 

Ҷамъшавии обҳои пасмонда (сточные воды) ва таҷрибаҳои 
тозакунии обҳои пасмонда 

Идоракунӣ ва 
захирасозии карбон 

Технологияҳои ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон 

 

3.3. Сенарияи намунавии қиматҳои тағйирёбанда 

Барои қиматҳои тағйирёбандаи интихобшудаи мавриди таваҷҷуҳи сиёсат  сенарияи 

намунавӣ (базовый сценарий) ё соли ибтидоӣ (базовый год) талаб карда мешавад, ки ба 

сенарияи чораҳои вуҷуддошта баробар аст ва он қиматҳои феълии ин қиматҳои 

тағйирёбандаро арзёбӣ мекунад. 

Сенарияи намунавӣ барои қиматҳои тағйирёбанда соли 2030 хоҳад буд ва он мутобиқ бо 

охирин инвентаризатсияи миллии газҳои гулхонаӣ дар Тоҷикистон муқаррар карда 

мешавад. Дар ин сенарияи намунавӣ таъсири ҳамаи амалҳо барои коҳиш додани 

оқибатҳо, ки пас аз соли 2015 амалӣ карда шудаанд/ ба охир расидаанд ва ҳамаи амалҳо 

барои коҳиш додани оқибатҳо баррасӣ карда мешаванд, ки пас аз соли 2015 то 2030 дар 

Тоҷикистонро қабул карда шудаанд. 

Дар ҷадвали зерин ҳамаи чораҳои баррасишуда барои коҳиш додани оқибатҳо дар 

сенарияи намунавӣ дар Тоҷикистон пешниҳод карда шудаанд. 

Ҷадвали 2. Тадбирҳои баррасишудаи коҳиш додани оқибатҳо дар сенарияи намунавӣ13 

                                            

13   GHG Forecasting in Key Sectors and Impact Assessment of Climate Change Mitigation Policies and Measures. 
Technical Report. August 2020. UNDP Tajikistan. Дастрас аз тавассути линк (ссылка) 
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Номи фаъолият  Ҳолати татбиқ 

Камкунии 

солонаи сатҳи 

таъсир то соли 

2030 

(эквиваленти 

CO2) 

Тоҷикистон: Лоиҳаи минтақавӣ оид ба интиқоли нерӯи барқ 

(Бонки осиёии рушд) 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
11.52 

Хазинаи энергияи сабзи Тоҷикистон (Бонки аврупоии таҷдид 

ва рушд (БАТР)) 

Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад 
79.90 

Лоиҳаи роҳи автомобилгарди Обигарм-Нуробод (БАТР) Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад  
МН 

Лоиҳа оид ба кам кардани талафоти энергия дар вилояти 

Хатлон (БАТР) 

Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад  
ТА 

Нақлиёти ҷамъиятии вилояти Хатлон (БАТР) Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад  
0.11 

Таъмири нерӯгоҳи барқии обии «Қайроқум» барои баланд 

бардоштани сатҳи устуворӣ ба тағйирёбии иқлим (БАТР) 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст  
0.60 

Лоиҳаи барқарорсозии НБО Головная, 240-Мегаватт (Бонки 

осиёии рушд) 

Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад  
0.23 

Сохтмони роҳи автомобилгарди Кӯлоб-Қалъаихумб, қитъаҳои 

А ва F (Кӯлоб-Шӯробод ва Шкев-Қалъаихумб) (Бонки исломии 

рушд) 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст  МН 

Лоиҳаи таҷдиди зеристгоҳи барқии «Равшан» (Бонки 

исломии рушд) 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст  
МН 

Тоҷикистон: Лоиҳаи минтақавӣ оид ба интиқоли нерӯи барқ 

(Бонки осиёии рушд) 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст  
МН 

Тоҷикистон: Лоиҳаи баҳисобгирии фурӯши яклухт ва тақвияти 

интиқол (Бонки осиёии рушд)  

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст  
МН 

Минтақавӣ: Мусоидат ба рушди дорои карбони кам дар 

шаҳрҳо вобаста ба Барномаи ҳамкории минтақавии 

иқтисодии Осиёи Марказӣ (Бонки осиёии рушд) 

Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад  МН 

Тоҷикистон: Лоиҳаи роҳи даҳлезҳои 2, 5 ва 6-и Барномаи 

ҳамкории иқтисодии минтақавии Осиёи Марказӣ (Душанбе-

Қӯрғонтеппа) – Маблағгузории иловагӣ (Бонки осиёии рушд) 

Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад  МН 

Тоҷикистон: Лоиҳаи роҳи даҳлезҳои 2, 5 ва 6-и Барномаи 

ҳамкории иқтисодии минтақавии Осиёи Марказӣ (Душанбе-

Қӯрғонтеппа) (Бонки осиёии рушд)  

Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад МН 

Тоҷикистон: Лоиҳаи васеъ кардани даҳлезҳои 3 ва 5-и 

Барномаи ҳамкории иқтисодии минтақавии Осиёи Марказӣ 

(Бонки осиёии рушд)  

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст  МН 

Лоиҳаи минтақавии интиқоли қувваи барқ (CASA - 1000) 

(Бонки аврупоии таҷдид ва рушд (БАТР))  

Ба нақша гирифта шудааст 
МН 

Лоиҳаи барқарорсозии НБО «Норак», Фазаи 1 (Бонки ҷаҳонӣ) Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад 
ТА 

Нақлиёти ҷамъиятии Душанбе (БАТР) Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад 
0.00 

Лоиҳаи нақлиёти ҷамъиятии Хуҷанд (БАТР) Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад  
0.00 

Доиҳаи «Электрификатсияи деҳот» (Бонки ҷаҳонӣ) Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад   
0.43 

Вилояти Суғд – Лоиҳаи кам кардани талафоти энергия (БАТР) Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
ТА 

Барномаи дарозмуддати сохтмони НБО-ҳои хурд Амалӣ карда шудааст/Ба 1.50 
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Номи фаъолият  Ҳолати татбиқ 

Камкунии 

солонаи сатҳи 

таъсир то соли 

2030 

(эквиваленти 

CO2) 

охир расидааст 

Барномаи мақсадноки давлатии рушди комплекси нақлиёти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон – Намудҳои устувори маводи 

сӯзишворӣ 

Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад   11.06 

Стратегияи рушди саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад   
МН 

Лоиҳаи “Рушди чорводорӣ ва чарогоҳҳо» (Хазинаи 

байналмилалии рушди кишоварзӣ (IFAD)) 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
14.65 

Лоиҳаи «Рушди чорводорӣ ва чарогоҳҳо-II» (Хазинаи 

байналмилалии рушди кишоварзӣ)   

Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад   
18.12 

Лоиҳаи «Дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар заминаи ҷомеа» 

(Хазинаи байналмилалии рушди кишоварзӣ) 

Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад   
МН 

Лоиҳаи тиҷоратикунонии соҳаи кишоварзӣ (Бонки ҷаҳонӣ) Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад   
МН 

Лоиҳаи «Обёрии заминҳои водии Данғара», марҳилаи III 

(Бонки исломии рушд) 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
0.64 

Лоиҳаи дуюми таъмини шуғли аҳолӣ барои устувории 

хоҷагии қишлоқ ва идоракунии захираҳои оби Тоҷикистон 

(Бонки ҷаҳонӣ) 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 92.23 

Лоиҳаи «Барқарорсозии системаи обёрӣ ва идоракунии он 

дар ҳавзаи дарёи Зарафшон» (Бонки ҷаҳонӣ) 

Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад   
7.70 

Лоиҳаи “Таъмини устуворӣ ба тағйироти иқлим дар ҳавзаи 

дарёи Панҷ” (Бонки осиёии рушд) 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
0.53 

Лоиҳаи «Беҳтар намудани идоракунии захираҳои об дар 

вилояти Хатлон» (Бонки исломии рушд) 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
1.23 

Лоиҳаи «Барқарорсозии системаи обёрӣ ва беҳтаркунии 

идоракунии он дар ҳавзаи дарёи Зарафшон» (Бонки ҷаҳонӣ) 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
МН 

Барномаи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва коҳиш 

додани оқибатҳои он дар ҳавзаи баҳри Арал, CAMP4ASB 

(Бонки ҷаҳонӣ) 

Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад   МН 

Лоиҳаи «Мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим тавассути 

идоракунии устувори ҷангал дар дарёҳои асосии Тоҷикистон» 

(CAFT) – Бонки рушди Олмон 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 89.96 

Барномаи ислоҳоти кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
МН 

Барномаи рушди биотехнологияи чорво дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
МН 

Барномаи рушди чарогоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад   
0.25 

Барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
122.35 

Барномаи мақсадноки давлатии рушди комплекси нақлиёти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон – Истифодаи замин ва ҷангалпарварӣ 

Қабул карда шудааст/Дар 
ҳоли иҷро мебошад   2.27 

Барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
33.06 

Барномаи давлатии азхудкунии заминҳои нави 

обёришаванда ва барқарорсозии заминҳои аз гардиши 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
9.79 
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Номи фаъолият  Ҳолати татбиқ 

Камкунии 

солонаи сатҳи 

таъсир то соли 

2030 

(эквиваленти 

CO2) 

кишоварзӣ берунмонда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  

Барномаи маҷмӯии рушди соҳаи чораводорӣ Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад   
14.02 

Барномаи давлатии экологӣ Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
МН 

Лоиҳаи дуюми обтаъминкунии шаҳри Душанбе (Бонки 

ҷаҳонӣ) 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
МН 

Тоҷикистон: Лоиҳаи «Обтаъминкунӣ ва корези шаҳри 

Душанбе» (Бонки осиёии рушд) 

Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад   
23.41 

Барномаи беҳтар намудани обтаъминкунӣ дар шаҳри (Фазаи 

III) – (Бонки аврупоии таҷдид ва рушд (БАТР)) 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
15.23 

Лоиҳаи "Обтаъминкунӣ ва санитарияи шаҳри Норак" (БАТР) Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
0.10 

Лоиҳаи "Обтаъминкунӣ ва санитарияи шаҳри Кӯлоб" (БАТР) Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад   
8.02 

Лоиҳаи “Идоракунии партовҳои сахти маишӣ дар шаҳри 

Ваҳдат» (БАТР) 

Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад   
1.49 

Зерлоиҳаи “Идоракунии партовҳои сахти маишӣ дар шаҳри 

Ёвон» (БАТР) 

Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад   
0.90 

Зерлоиҳаи “Идоракунии партовҳои сахти маишӣ дар шаҳри 

Кӯлоб» (БАТР) 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
3.71 

Зерлоиҳаи “Идоракунии партовҳои сахти маишӣ дар шаҳри 

Хуҷанд» (БАТР) 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
7.04 

Лоиҳаи обтаъминкунӣ ва канализатсияи деҳот (Бонки ҷаҳонӣ) Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад   
МН 

Лоиҳаи “Идоракунии партовҳои сахти маишӣ дар шаҳри 

Хоруғ» (БАТР) 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
1.55 

Лоиҳаи “Идоракунии партовҳои сахти маишӣ дар шаҳри 

Турсунзода» (БАТР) 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
2.01 

Лоиҳаи “Идоракунии партовҳои сахти маишӣ дар шаҳри 

Қӯрғонтеппа» (БАТР) 

Амалӣ карда шудааст/Ба 

охир расидааст 
4.15 

Барномаи мақсадноки давлатии рушди комплекси нақлиёти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Қабул карда шудааст/Дар 

ҳоли иҷро мебошад   
МН 

МН – Маълумот вуҷуд надорад. Арзёбии таъсири коҳиш додани оқибатҳо ба сабаби набудани иттилоот ё 

хусусиятҳои амалҳо барои коҳиш додани оқибатҳо имконнопазир аст. 

ТА – таъсири амал ба дигар амал оид ба коҳиш додани оқибатҳо дохир карда шудааст. 

Бо дарназардошти ин сиёсатҳои соҳавӣ ва чораҳое, ки дар ҳоли ҳозир қабул ва татбиқ 

карда мешаванд, дар ҷадвалҳои зерин партовҳо дар соли ибтидоии 2030 дар ҳар 

категорияи Гурӯҳи коршиносони байниҳкуматӣ оид ба тағйирёбии иқлим ва шароити 

иҷтимоию иқтисодии дар соли ибтидоии 2030 баррасишаванда пешниҳод карда 

шудаанд.  
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Ҷадвали 3. Партовҳои миллии газҳои гулхонаӣ дар сенарияи намунавии соли 2030 

Бахш Зербахш 

Сенарияи 

намунавии соли 

2030 (Гг 

эквиваленти CO2) 

Энергия 

 

1A1 Энергетика 6,353 

1A2 Саноати коркардкунанда ва сохтмон 3,896 

1A3 Нақлиёт 2,765 

1A4 Тиҷоратӣ/манзилӣ/институтсионалӣ 792 

1B1 Партовҳои номуназзами маводи сӯхти сахт  60 

1B2 Партовҳои номуназзам аз нафт ва гази 

табиӣ 
45 

Равандҳои саноатӣ 

ва истифодаи 

маҳсулот 

2A Саноати маъдан 2,020 

2C Саноати металлургӣ 1,411 

2F Истифодаи маҳсулот ҳамчун ивазкунандаи 

моддаҳои вайронкунандаи қабати озон 
0 

Кишоварзӣ, 

ҷангалпарварӣ ва 

дигар тарзҳои 

истифода аз замин  

3A1 ферментатсияи рӯдаҳо 4,125 

3A2 Идоракунии порӯб (управление навозом) 1,429 

3B Замин -2,732 

3C Манбаъҳои маҷмӯӣ ва манбаъҳои 

партовҳои ғайри CO2, дар хушкӣ 
1,102 

Партовҳо 4A Нобудсозии партовҳои сахт  360 

4C Сӯзонидан ва сӯзонидан дар муҳити боз 0 

4D Тозакунӣ ва партофтани обҳои пасмонда 247 

Ҳамагӣ 21,872 

 

Ҷадвали 4. Вазъияти иҷтимоиву иқтисодӣ дар сенарияи намунавии соли 2030 

Вазъияти иҷтимоиву иқтисодӣ Сенарияи намунавии 2030 

ММД (млн долл. ИМА) 14,827 

Аҳолӣ (ҳазор нафар) 11,343 

Сенарияи намунавӣ  мумкин аст аз соли 2030 ҷиҳати расидан ба сенарияи намунавии 

стратегияи дарозмуддати рушд бо сатҳи пасти партовҳо барои соли 2050 дар Тоҷикистон 

тамдид карда шавад, ки дар он ягон чораҳои иловагии сиёсат дар тӯли ин давраи вақт 

пешбинӣ карда нашудаанд. Ба ибораи дигар, он татбиқи ҳар гуна чораҳои иловагии 

сиёсати соҳавиро дар тӯли солҳои 2030-2050 дар назар намегирад, вале бо дар 

назардошти қиматҳои гуногуни тахминии вобаста ба кишвар пешгӯӣ карда мешавад, ки 

рушди инвентаризатсияро муайян мекунанд. Дар ҷадвали зерин қиматҳои гуногуни 

тахминӣ оварда шудаанд, ки барои идома додани сенарияи намунавӣ то соли 2050 

баррасӣ карда мешаванд.  
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Ҷадвали 5. Таърифи параметҳои асосиии миллии Тоҷикистон 

Сенарияҳои ММД Сенарияи бартраф кардани карбони табиӣ 

Муътадил Миёна Босуръат Паст Миёна Баланд 
Бисёр 

баланд 

Аз ҳад зиёд 

баланд 

4-5% 5-6% 7-8% 0% +15% +30% +50% +100% 

Гурӯҳи корӣ тасмим гирифт, ки пешгӯиҳоро ба таҳаввулоти (эволюсияи) муътадили ММД 

(4-5%) ва ҷазбкунии (абсорбсияи) миёнаи табиии карбон (+ 15%) дар Тоҷикистон бар 

асоси бознигарии адабиёт дар бораи шароити табиӣ ва тамоюлҳо дар Тоҷикистон асос 

диҳанд. Дар расми зерин тамоюли партовҳои умумии миллии газҳои гулхонаӣ то соли 

2050 дар Тоҷикистон барои сенарияи намунавии стратегияи дарозмуддат нишон дода 

шудааст.  
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Расми 3. Сенарияи намунавӣ барои Тоҷикистон то соли 2050 бо дарназардошти параметрҳои миёна 
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4. РОҲҲОИ КОҲИШ ДОДАНИ ОҚИБАТҲО БАРОИ 

ТОҶИКИСТОН 

Қиматҳои тағйирёбанда, ки мавриди таваҷҷуҳи сиёсат мебошанд барои интихоби 

маҷмӯи қиматҳои тағйирёбанда бо комбинатсияҳо шиддат (интенсивность) истифода 

мешаванд, ки роҳҳои коҳиш додани оқибатҳоро барои Тоҷикистон то соли 2050 муайян 

мекунанд. Дар ин бахш аввал намуди сиёсатҳои соҳавие тавсиф карда мешавад, ки 

мумкин аст барои ҳар қиматҳои тағйирёбандаи интихобшудаи мавриди таваҷҷуҳи сиёсат 

татбиқ карда шаванд. Шиддат барои ҳар қиматҳои тағйирёбандаи мавриди таваҷҷуҳи 

сиёсат муайян карда мешаванд ва сипас онҳо якҷо карда мешаванд, то ки ба Тоҷикистон 

бо роҳҳои интихобшудаи коҳиш додани оқибатҳо ҷиҳати ноил шудан ба сатҳи муътадили 

карбон то соли 2050 пешниҳод карда шавад. Хароҷот барои ҳар қиматҳои тағйирёбанда 

пешниҳод карда мешавад. 

 

4.1. Намудҳои талошҳои сиёсӣ 

Стратегияҳои дарозмуддат муайян кардани сиёсатҳои соҳавӣ ва чораҳои вобаста ба 

қиматҳои тағйирёбандаи интихобшудаи мавриди таваҷҷуҳи сиёсатро талаб мекунанд. Ин 

сиёсатҳои соҳавӣ ва чораҳо вобаста ба роҳи интихобшудаи коҳиш додани оқибатҳо 

талошҳои гуногунро талаб мекунанд. Дар бахши мазкур намудҳои сиёсатҳои соҳавӣ ва 

чораҳое пешниҳод карда мешаванд, ки мумкин аст барои ҳар қимати тағйирёбандаи 

мавриди таваҷҷуҳи сиёсат, ки барои Тоҷикистон муайян карда шудаанд, татбиқ карда 

шаванд.  

4.1.1. Саноати коркардкунанда 

Технологияҳои навоваронаи саноатӣ 

Бахши саноати коркардкунанда яке аз саҳмгузорони бузургтарин дар партовҳои умумии 

миллии газҳои гулхонаӣ дар Тоҷикистон мебошад, ки тақрибан 21,4% ҳаҷми умумии 

партовҳои газҳои гулхонаиро дар сенарияи намунавӣ ташкил медиҳад. Ҳиссаи назарраси 

бахши мазкур ҳамчунин дар ҳиссаи миллии ММД пешниҳод карда шудааст, ки дар он 

саноат тақрибан 21 фоизро дар соли 2018 ташкил додааст14. Шумораи корхонаҳо дар 

бахши саноат мунтазам аз 300 адад дар солҳои 1990 то бештар аз 1996 адад (ба истиснои 

корхонаҳо оид ба истеҳсол ва тақсимоти нерӯи барқ, об, газ ва гармӣ) дар соли 2019 
                                            

14 Ҷадвали таҳлилии Агентии омор «ММД-и номиналӣ аз рӯи соҳаҳо, солҳои 2000-2018» 
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афзоиш ёфтааст15 ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ аз 4,1 млрд. сомонӣ дар соли 

2000 то 20 млрд сомонӣ дар соли 2017 зиёд шудааст16. Рушди бахши мазкур якҷо бо 

миқёси саноатикунонӣ дар Тоҷикистон ҳанӯз ҳам афзоиш ёфта истодааст.   

Бо вуҷуди ин, то 80% таҷҳизоти технологии корхонаҳои саноатии Тоҷикистон, ки қисми 

зиёди онҳо дар солҳои 1960-1980 ба истифода дода шудаанд, фарсуда шудаанд ва барои 

истеҳсоли маҳсулоти ҷавобгӯ ба талаботи бозори муосири кишвар корношоям 

мебошанд17. Заводҳои коркарди нафт дар Тоҷикистон ба сабаби фарсуда шудани 

таҷҳизот, технологияҳои куҳна ва набудани сармоягузорӣ барои навсозии онҳо 

ғайрисамарабахш мебошанд. Ғайр аз ин, Заводи алюминии Тоҷикистон ҳанӯз ҳам ба 

дараҷаи назаррас ба таҷҳизоти замони Шӯравӣ ва равандҳои дастии электролиз такя 

мекунад18. Ин боиси афзоиши хароҷоти истеҳсолӣ барои ашёи хом ва захираҳои 

энергетикӣ гардида, барои кишвар вазифаи навсозии корхонаҳои вуҷуддоштаи 

саноатиро пеш мегузорад. Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2030 барои эҷоди шароити мусоид ҷиҳати рушди низоми саноати 

Тоҷикистон бар асоси навсозӣ ва таҷдиди инноватсионии истеҳсолот пешбинӣ шудааст, 

самарабахшии иқтисодӣ, бехатарии техникию экологӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои 

энергетикӣ ва рақобатпазирии маҳсулоти истеҳсолшавандаро таъмин мекунад19. 

Вариантҳои гуногуни сиёсат ҷиҳати ноил шудан ба ин навсозӣ ва таҷдиди инноватсионии 

технологияҳои саноатӣ барои кам кардани партовҳои газҳои гулхонаии соҳавӣ вуҷуд 

доранд, ки бояд ба истифода ва оптимизатсияи таҷҳизот ва системаҳои саноатӣ барои 

баланд бардоштани сатҳи самарабахшии умумии онҳо диққат диҳанд. 

Пеш аз ҳама, Тоҷикистон метавонад сиёсатҳоеро ҷорӣ намояд, ки истифодаи 

технологияҳои беҳтари дастрасро (ТБД) дар бахши истеҳсолоти саноатӣ беҳтар мекунанд. 

Онҳо методҳои пешрафта ва санҷидашуда барои пешгирӣ ва назорати партовҳои саноатӣ 

аз дастгоҳҳои саноатӣ мебошанд. Онҳо ҷиҳати муайян ва муқаррар кардани қиматҳои 

ҳадди ниҳоии аз нигоҳи техникӣ асосдори партовҳо ва дигар шароит барои дастгоҳҳои 

саноатӣ истифода мешаванд. Иҷозатҳо ба дастгоҳҳое дода мешаванд, ки ба 

технологияҳои беҳтари дастраси муқарраршуда ҷавобгӯ мебошанд ва ин раванд мумкин 

аст тавассути маълумотномаҳо (маълумотномаҳо дар бораи технологияҳои беҳтари 

дастрас) осон карда шавад, ки муқаррар намудани шароити иҷозатдиҳӣ барои 

технологияҳои саноатиро дастгирӣ мекунанд20.  

                                            

15 Маҷмӯаи омории «Саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
2020 
16 Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 
17 Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 
18Jenish N. (2018), ICT-Driven Technological and Industrial Upgrading in Afghanistan, Kyrgyzstan and Tajikistan: 
Current Realities and Opportunities (Жениш Н. (2018), Навсозии технологӣ ва саноатӣ бар асоси технологияҳои 

иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар Афғонистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон: воқеиятҳо ва имкониятҳои феълӣ)  
19 Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 
20 OECD (2020), Best Available Techniques (BAT) for Preventing and Controlling Industrial Pollution, Activity 4: 

Guidance Document on Determining BAT, BAT-Associated Environmental Performance Levels and BAT-Based Permit 
Conditions, Environment, Health and Safety, Environment Directorate, OECD. 
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Ғайр аз ин, Тоҷикистон метавонад стандартҳои ҳадди ақали самарабахшии энергияро 

ҳамчун воситаи (абзори) танзимкунӣ ҷиҳати беҳтар кардани ҳолати таҷҳизот ва 

технологияҳои ғайрисамарабахш ва куҳнаи истеҳсолкунандагони саноатӣ ҷорӣ намояд. 

Ин стандартҳои ҳадди ақали самарабахшии энергия мумкин аст барои як қатор таҷҳизоти 

саноатӣ ба монанди трансформаторҳои тақсимкунӣ, компрессорҳо, насосҳо ва дегҳо 

татбиқ карда шаванд21. Ин воситаҳои танзимкунандаи ба сиёсат асосёфта ҳамчунин 

мумкин аст дар корхонаҳои саноатии Тоҷикистон барои аудитҳои ҳатмӣ ва доимии 

фаъолиятҳои ҷиҳати муайян кардани технологияҳои ғайрисамарабахш ва танзими онҳо 

ҷорӣ карда шаванд, то кафолат дода шавад, ки саноат пеш аз иҷозатномадиҳӣ ба 

корхонаҳои нави саноатӣ аз технологияҳои беҳтарини дастрас истифода барад. 

Ҷиҳати боз ҳам беҳтар ҷорӣ кардани таҷҳизот ва технологияҳои инноватсионӣ ва дастрас 

дар Тоҷикистон, кишвар метавонад ҳавасмандиҳои сиёсиро барои рафъи хароҷоти 

ибтидоии сармоявӣ (капитальные затраты) барои ин технологияҳо ҷорӣ намояд. Ин 

ҳавасмандиҳои молиявӣ, ба монанди имтиёзҳои андоз, барои ҷорӣ намудани 

технологияҳои дорои самарабахшии баланд ва ҳамчунин таҳия ва истифодаи системаҳо 

ва равандҳои инноватсионии саноатӣ мусоидат хоҳанд кард. Ба таври мисол, ҳукумати 

Тоҷикистон метавонад имтиёзро барои истеҳлоки (амортизатсиояи) босуръат ҷорӣ 

намояд, ки меъёри фарсудашавии таҷҳизоти самарабахши саноатиро тағйир ва афзоиш 

диҳад ва ҳамзамон муҳлати баргашти сармояи (срок окупаемости) чунин таҷҳизотро 

барои иншооти саноатӣ кам намояд22. 

Самарабахшии истифодаи маводи сӯхт дар бахшҳои саноат 

Тавре ки дар боло зикр карда шуд, бахши истеҳсолоти саноатии Тоҷикистон дар ҳаҷми 

умумии партовҳои миллии газҳои гулхонаӣ дар кишвар нақши муҳим дорад. Ҳаҷми 

истеҳсолот дар саноати коркардкунанда дар муқоиса бо саноати истихроҷи маъдан аз 

соли 2000 то соли 2018 2,6 маротиба зиёд шудааст23. Ғайр аз ин, Тоҷикистон аз рӯи 

саноати металлургӣ яке аз кишварҳои пешбар дар Осиёи Марказӣ ба ҳисоб меравад24. 

Рушди истеҳсолоти саноатӣ боиси истифодаи намудҳои маводи сӯхти ба муҳити зист 

бештар зараровар мешавад ва барои коҳиш додани сатҳи вобастагӣ аз ангишт, нафт ва 

газ баланд бардоштани сатҳи самарабахшии истифодаи маводи сӯхтро талаб мекунад. 

Вариантҳои зерини сиёсати соҳавӣ барои баланд бардоштани сатҳи самарабахшии 

истифодаи сӯзишворӣ дар саноати коркардкунандаи Тоҷикистон мусоидат мекунанд. 

Пеш аз ҳама, Тоҷикистон метавонад барномаҳои идоракунии самарабахшии истифодаи 

маводҳои сӯхтро татбиқ намояд, ки ба пешбурди системаҳои муассири идоракунии 

самарабахши маводи сӯхт дар бахшҳои бузурги истеҳсолот мусоидат мекунанд. Ин 

системаҳо иқдомоти вобаста ба баланд бардоштани сатҳи самарабахшии истифодаи 
                                            

21 OECD, 2015, Enabling Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies – Opportunities in Eastern Europe, 
Caucasus, Central Asia, Southern and Eastern Mediterranean 
22 Ҳамон ҷо 
23 Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 
24 UNDP, 2021, Analysis of the industry and construction sector for the NDC revision in Tajikistan 
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маводи сӯхтро пайгирӣ ва муайян намуда, системаҳо ва равандҳоро барои ба таври 

доимӣ баланд бардоштани сатҳи самарабахшии истифодаи маводи сӯхт дар равандҳои 

саноатӣ эҷод мекунанд. Онҳо ҳамчунин ба ҷамъоварии додаҳое (данные) мусоидат 

мекунанд, ки дар оянда мумкин аст барои таҳлил ва муқоиса намудани маҳсулнокии 

байни объектҳо ҳам дар сатҳи миллӣ ва ҳам дар сатҳи байналмилалӣ истифода шаванд25. 

Системаҳои идоракунии самарабахшии истифодаи маводи сӯхт бояд системаҳои 

дастгирии ҷорӣ намудан ва методҳои мониторинги пешрафт ва арзёбии натиҷаҳоро дар 

бар гиранд. Дар натиҷа, ширкатҳое, ки ин сиёсати соҳавӣ ба онҳо дахл дорад, бояд дар 

бораи имкониятҳои сарфаи маводи сӯхт ва чораҳои андешидашуда барои беҳтар 

кардани истифодаи онҳо хабар диҳанд. 

Тоҷикистон метавонад ба таври иловагӣ андозҳои сиёсии вобаста ба интернализатсияи 

хароҷоти экологӣ барои маводи сӯхтро дар саноати коркардкунанда ҷорӣ намояд. Ин ба 

истеҳсолкунандае дахл дорад, ки тамоми хароҷоти фаъолияташро бар уҳда мегирад. Яке 

аз ин хароҷоти берунӣ бо ифлосшавӣ ва дигар шаклҳои бад шудани ҳолати муҳити зист 

робита дорад. Ин барои саноати коркардкунанда истеъмоли миқдори зиёди маводи 

сӯхти ифлоскунандаи муҳити зистро ҷолиб намесозад ва ширкатҳои бештарро барои 

сармоягузорӣ ба самарабахшии истифодаи маводи сӯхт ва маводи сӯхти дорои сатҳи 

пасти партовҳо ҳавасманд мекунад. 

Илова бар ин, Тоҷикистон метавонад субсидияҳо барои маводи сӯхти 

истихроҷшавандаро бекор намояд26 ва ин ба даст кашидан аз субсидияҳое робита дорад, 

ки нархи маводи сӯхти истихроҷшавандаро то ба сатҳи нархҳои муқаррарии бозорӣ паст 

мекунанд. Дар муқоиса бо манбаъҳои маводи сӯхти дорои сатҳи пасти партовҳо, ин 

метавонад онҳоро аз нигоҳи молиявӣ ҷолибтар созад ва саноати коркардкунандаро 

водор намекунад, ки барои баланд бардоштани сатҳи самарабахшии истифодаи маводи 

сӯхт чораҳо андешанд. 

4.1.2. Нақлиёт 

Самарабахшии нақлиёт 

Сатҳи партовҳои газҳои гулхонаӣ дар бахши нақлиёт дар Тоҷикистон бисёр паст аст. Бо 

вуҷуди ин, қисми бештари бахши мазкур аз маводи сӯхти дизелӣ ва бензин вобаста аст. 

Ғайр аз ин, суръати миёнаи солонаи афзоиши мусофиркашонӣ ва боркашонӣ, ки 8 

фоизро ташкил медиҳад, бо суръати миёнаи солонаи тақрибан 7% ба таври устувор 

меафзояд. Гардиши мусофирон (пассажирооборот) аз тақрибан 1580 млн муофир/км дар 

соли 2000 то бештар аз 9260 млн мусофир/км то соли 2019 панҷ маротиба афзоиш 

ёфтааст. Аз тарафи дигар, гардиши бор аз тақрибан 1750 млн тонна/км дар як сол дар 

                                            

25 OECD, 2015, Enabling Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies – Opportunities in Eastern Europe, 

Caucasus, Central Asia, Southern and Eastern Mediterranean 
26 Ҳамон ҷо. 
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соли 2000 то бештар аз 7690 млн тонна/км дар соли 2019 чор маротиба афзоиш ёфтааст27. 

Ҳамин тавр, чунин вобастагии шадид аз намудҳои маводи сӯхти ифлоскунандаи муҳити 

зист ва афзоиши эҳтимолии бахши нақлиёт воқеан хавфи афзоиши ояндаи партовҳои 

газҳои гулхонаиро ба вуҷуд меорад.  

Мувофиқи афзоиши бахши нақлиёт, ҳукумати Тоҷикистон чанд нақша ва стратегияҳои 

рушди бахши нақлиётро қабул кардааст ва дорои портфели васеи лоиҳаҳои 

сармоягузории анҷомшуда, ҷорӣ ва банақшагирифташуда барои навсозӣ ва густариши 

шабакаи нақлиётии худ, аз ҷумла наклиёти автомобилӣ, роҳи оҳан ва ҳавоӣ мебошад28. 

Аз ин рӯ, таъмин намудани самарабахшии нақлиёт муҳим аст, ки ба баланд бардоштани 

сатҳи самарабахшии воситаҳои нақлиёти нав, ки ба парки мошинҳои Тоҷикистон ворид 

мешаванд ва ҳамчунин ба дигар воситаҳои нақлиёт диққат хоҳад дод.  

Имконияти аввал – ҷорӣ намудани стандартҳои ҳатмии самарабахшии воситаҳои нақлиёт 

мебошад, ки ҳамчун стандартҳои сарфаи маводи сӯхт низ маълум мебошанд ва барои 

ҳамаи воситаҳои нақлиёт дастрас дар бозор стандарти ҳадди ақали самарабахширо 

талаб мекунад29. Ин дар истеъмоли ҳадди аксари ҷоизи сӯзишворӣ ё сатҳи CO2 дар 

масофаи муайян ифода мешавад. Ин стандартҳои самарабахшии воситаҳои нақлиёт бояд 

барои ҳамаи намудҳои воситаҳои нақлиёт дар Тоҷикистон, ба монанди мошинҳои 

сабукрав ва мошинҳои боркаш татбиқ карда шаванд. 

Варианти дигари баланд бардоштани сатҳи самарабахшии нақлиёт – ҷорӣ намудани 

имтиёзҳои андоз ва талаботи тамғагузорӣ (маркировка) мебошад. Харидани воситаҳои 

нақлиёти сарфакунандаи маводи сӯхт, мисол, воситаҳои нацлиёте, ки бо маводи сӯхти 

биологӣ (биотпливо) кор мекунанд, аз ҳисоби андоз барои воситаҳои нақлиёт ҳавасманд 

карда мешавад, ки воситаҳои нақлиёти нисбатан гаронро ғайрисамарабахш мекунанд. 

Имтиёзҳои андоз мумкин аст барои воситаҳои нақлиёте дода шаванд, ки дорои сатҳи 

пасти партовҳои CO2 ва каммасраф мебошанд, ба монанди мошинҳои гибридӣ. Барои 

огоҳ кардани истеъмолкунандагон дар бораи самарабахшии воситаҳои нақлиёт, мумкин 

аст тамғаҳои (ярлык) сарфаи маводи сӯхти воситаи нақлиёт ҷорӣ карда шаванд, ки 

истеъмолкунандаро дар ин замина огоҳ намуда, раванди қабул кардани қарор барои 

харидани воситаи нақлиётро беҳтар мекунанд30. 

Илова бар имтиёзҳои андоз барои воситаҳои нақлиёти каммасраф, мумкин аст андоз 

барои маводи сӯхти дизелӣ ҷорӣ карда шавад, ки он аз мошинҳои бо маводи сӯхти 

дизелӣ коркунанда ситонида мешавад. Ин истифода аз воситаҳои нақлиёти дизелиро 

камтар ҷолиб мекунад ва ба одамон имкон медиҳад, ки ба дигар мошинҳои камтар 

ифлоскунанда гузаранд. Ин мумкин аст бо мандати омехтаи сиёсати соҳавӣ такмил дода 

шавад, ки таъминкунандагонро барои дохил кардани ҳиссаи маводи сӯхти биологӣ ба 

                                            

27 UNDP, 2021, Analysis of the transport and infrastructure sector for the NDC revision in Tajikistan 
28 Ҳамон ҷо 
29 OECD, 2015, Enabling Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies – Opportunities in Eastern Europe, 

Caucasus, Central Asia, Southern and Eastern Mediterranean 
30 Ҳамон ҷо 
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тавозуни маводи сӯхт уҳдадор мекунад. Ин мандатҳо (ваколатҳо) аксари вақтҳо бо 

дастгирии молиявӣ, ба монанди имтиёзҳои андоз ё меъёрҳои нисбатан пасти андоз 

барои ҷузъҳои (компонентҳои) маводи сӯхти биологӣ (биотоплива) ҳамроҳӣ карда 

мешаванд31. 

Ҷузъҳои воситаҳои нақлиёт, ки ба муҳаррик дахл надоранд, ҳамчунин бояд ба сиёсати 

миллӣ барои таъмини самарабахшии нақлиёт ворид карда шаванд. Ин сиёсати соҳавиро 

дар бораи ҳадди ниҳоии муқовимат ба чархҳои нақлиёти автомобилӣ, муқарраркунии 

ҳатмии фишор дар чархҳои воситаҳои нақлиёти нав ва талабот ба самарабахшии энергия 

барои системаҳои муътадилсозии ҳаво (система кондиционирования воздуха) дар бар 

мегирад32. 

Инфрасохтори нақлиёти дорои сатҳи пасти партовҳо 

Дар ҳоли ҳозир, бахши роҳи оҳани Тоҷикистон аз 978 км роҳи оҳан иборат мебошад, ки 

электрификатсия карда нашудааст33. Ҳиссаи интиқоли бор ва мусофирон тавассути роҳи 

оҳан бисёр кам аст, ки ин мумкин аст қисман бо ҳолати феълии шабакаи миллии роҳи 

оҳан шарҳу тавзеҳ дода шавад. Дар ибтидо, он ҳамчун бахше аз системаи васеи шӯравӣ 

тарҳрезӣ шуда буд, вале ба ду хати ба ҳам пайвастнашуда тақсим карда шуд, ки ба 

иқтисоди миллӣ хидмат намекунанд. Бо вуҷуди ин, бештари лоиҳаҳои 

банақшагирифташуда дар Тоҷикистон ба роҳи оҳан нигаронида шудаанд ва асосан ба 

сармоягузориҳои калони фаромарзӣ диққат медиҳанд, ки ба афзоиши пайвастагии 

кишвар бо бозорҳои ҳамсоя пешбинӣ шудаанд34. 

Инфрасохтори дигари нақлиёти дорои сатҳи пасти партовҳо дар Тоҷикистон низ куҳна ва 

корношоям шудааст. Ба сабаби афзоиши тақозо (спрос) ба хидматрасониҳои нақлиёти 

ҷамъиятӣ, дар шаҳрҳои Тоҷикистон хатҳои (полоса) махсус барои истифодаи нақлиёти 

ҷамъиятӣ, беҳтар кардани системаи идоракунии нақлиёти ҷамъиятӣ ва ҳамчунин ташвиқ 

намудани нақлиёти дучарха тавсия дода мешавад35. Бо беҳтар намудани системаи 

нақлиёти ҷамъиятӣ, иқтидор ва истифодаи он афзоиш меёбад, ки ин истифодаи 

воситаҳои нақлиёти хусусии ифлоскунандаи муҳити зистро кам хоҳад кард. Ҳукуматҳо 

метавонанд сиёсатҳои соҳавиеро қабул кунанд, ки банақшагирӣ, сохтмон ва 

истифодабарии инфрасохтори нақлиёти ҷамъиятиро дастгирӣ ё ба таври мустақим 

таъмин мекунанд. Ин имкон медиҳад, ки мусофирон ва борҳо тавассути намудҳои 

бештар самарабахши нақлиёт интиқол дода шаванд.  

                                            

31 OECD, 2015, Enabling Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies – Opportunities in Eastern Europe, 
Caucasus, Central Asia, Southern and Eastern Mediterranean 
32 Ҳамон ҷо 
33 ITF (2019), “Enhancing Connectivity and Freight in Central Asia”, International Transport Forum Policy Papers, No. 
71, OECD Publishing, Paris. 

 
34 UNDP, 2021, Analysis of the transport and infrastructure sector for the NDC revision in Tajikistan 
35 Ҳамон ҷо 
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Пез аз ҳама, Тоҷикистон метавонад сиёсатҳои соҳавиеро татбиқ намояд, ки барои эҷод 

ва нигоҳдории ифрасохтори нақлиётӣ ҷиҳати дастгирии намудҳои воситаҳои нақлиёти 

бештар сарфакунандаи энергия ва ба муҳити зист фоидаовар, ба монанди роҳи оҳан ва 

метро таъмин намояд. Ин боиси афзоиши шумораи мусофироне мешавад, ки мошинҳои 

хусусӣ ба воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ мегузаранд ва ин дар навбати худ сарбории 

роҳҳоро коҳиш медиҳад ва дар натиҷа газҳои хориҷшаванда ва партовҳои воситаҳои 

нақлиётро кам мекунад36. 

Ғайр аз ин, Тоҷикистон ҳамчунин метавонад сиёсати соҳавиеро барои пешбурд ва беҳтар 

кардани шабакаи троллейбусҳо дар кишвар қабул намояд. Ин аллакай бахше аз 

Барномаи мақсадноки давлатии рушди комплекси нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон то 

соли 2025 мебошад, ки ба баҳтар кардани рушди нақлиёти троллейбус дар бисёр 

минтақаҳо нигаронида шудааст37. Ҷорӣ ва таҷдид намудани инфрасохтори троллейбус 

истеъмоли нерӯи барқро кам намуда, партовҳои газҳои гулхонаиро коҳиш медиҳад.  

Варианти дигар ҷорӣ кардани сиёсатҳои рушди шаҳрӣ ва тиҷоратӣ мебошад, ки 

оқибатҳоро барои нақлиёт дар назар мегирад. Ин сиёсатҳо нақшаҳои маҳаллӣ, 

минтақавӣ ва миллӣ бо дарназардошти таъсир ба нақлиёт ва тарзҳои беҳтар кардани 

системаи нақлиёти ҷамъиятиро талаб мекунад38. Ин кафолат медиҳад, ки ин стратегияҳо 

барои коҳиш додани вақти сафар ва кам кардани истифодаи воситаҳои нақлиёти шахсӣ, 

бо пешниҳод намудани воситаҳои муассири кор бо шабакаҳои серодам ва тақвияти 

эътимоди истифодабарандагони воситаҳои нақлиёт пешбинӣ шудаанд. 

Воситаҳои нақлиёти барқӣ 

Дар ҳоли ҳозир, шумораи мошинҳои барқии хусусӣ дар Тоҷикистон бисёр маҳдуд аст ва 

танҳо дар баъзе шаҳрҳо троллейбусҳои барқӣ ҳамчун нақлиёти ҷамъиятӣ вуҷуд доранд. 

Ин мошинҳои барқӣ метавонанд дар коҳиш додани партовҳои газҳои гулхонаӣ дар 

кишвар нақши муҳим бозанд ва бо дарназардошти потенсиали кишвар барои манбаъҳои 

таҷдидшавандаи энергия ва дигар манбаъҳои энергияи дорои сатҳи пасти карбон онҳо 

барои Тоҷикистон махсусан ҷолиб мебошанд39. Бо вуҷуди ин, дар ҳоли ҳозир, дар 

Тоҷикистон сиёсатҳои соҳавӣ ё ҳавасмандӣ барои мошинҳои барқӣ вуҷуд надоранд40. 

Ҳамин тавр, вариантҳои сиёсатҳои соҳавӣ барои Тоҷикистон ба он нигаронида 

мешаванд, ки сиёсати вобаста ба пешбурди мошинҳои барқӣ бо сиёсатҳои вобаста ба 

пешбурди манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия ҳамгиро карда шавад. 

                                            

36 OECD, 2015, Enabling Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies – Opportunities in Eastern Europe, 

Caucasus, Central Asia, Southern and Eastern Mediterranean 
37 UNDP, 2021, Analysis of the transport and infrastructure sector for the NDC revision in Tajikistan 
38 OECD, 2015, Enabling Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies – Opportunities in Eastern Europe, 

Caucasus, Central Asia, Southern and Eastern Mediterranean 
39 Сеюмин коммуникатсия (паёми) миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар чорчӯби Конвенсияи қолабии СММ оид ба 
тағйирёбии иқлим, 2014, шаҳри Душанбе 
40 Grütter, J. M., Kim, K. J. (2019), E-Mobility Options for ADB Developing Member Countries, ADB Sustainable 
Development Working Paper Series 
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Як варианти сиёсати соҳавӣ барои кишвар – ҷорӣ кардани ҳавасмандиҳои молиявӣ 

ҷиҳати хариди мошинҳои барқӣ мебошад, ки фарқияти хароҷоти байни мошинҳои барқӣ 

ва муқаррариро коҳиш медиҳад ва мошинҳои барқиро бештар рақобатпазир месозад. 

Ин ҳавасмандиҳои молиявӣ мумкин аст дар шакли имтиёзҳои андоз, тахфифҳо ё озод 

кардан аз пардохти андоз ба манфиати партовҳои кам таъмин карда шаванд. Варианти 

дигар – комилан бекор кардани андозҳо барои мошинҳои барқӣ мебошад, ки хариди 

онҳоро барои харидорон боз ҳам ҷолибтар месозад. Ҳавасмандиҳои молиявии мазкур 

метавонанд бо энергияи таҷдидшаванда муттаҳид карда шаванд, масалан, тавассути 

пешниҳод намудани субсидияҳо барои хариди мошинҳои барқӣ, танҳо ба шарте ки 

харидор ҳамчунин бо таъминкунандаи энергияи худ шартнома оид ба нерӯи барқи 

таҷдидшавандаро ба имзо мерасонад41.  

Варианти дигар – ҷорӣ намудани сиёсати соҳавие мебошад, ки андоз аз маводи сӯхт 

барои мошинҳои муқарраррӣ, ба монанди бензин ё маводи сӯхти дизелиро зиёд 

мекунад. Ин истифодаи мошини муқаррарии дизелӣ ё бензиниро аз инигоҳи молиявӣ 

камтар ҷолиб мекунад ва истеъмолкунандагонро ба истифода аз мошинҳои барқӣ 

ҳавасманд мекунад42.  

Ғайр аз ин, вариантҳои сиёсати соҳавӣ барои мошинҳои барқӣ мумкин аст озод кардан аз 

пардохти роҳкиро ё дастрасии ройгон ба таваққуфгоҳ, хатҳои (полоса) ҳаракати автобус 

ва истгоҳҳои ҷамъиятии қувватдиҳӣ (заряддиҳӣ) иборат бошанд. Ҳамаи ин 

ҳавасмандиҳои иловагие мебошанд, ки хариди мошини барқиро барои 

истеъмолкунандагон ҷолиб менамоянд43.  

Ниҳоят, барои ҷорӣ намудан ва пешбурди мошинҳои барқӣ дар сиёсати миллӣ муҳим 

аст, ки дар сиёсати мазкур диққат ба банақшагирии маҷмӯии ҳаракат тавассути нерӯи 

барқ ва истеҳсоли нерӯи барқ, интиқол ва тақсимоти нерӯи барқ аз манбаъҳои 

таҷдидшаванда бо таваҷҷуҳ ба густариши инфрасохтори қувватдиҳӣ (заряддиҳӣ) равона 

карда шавад44. 

Таҷдиди парки воситаҳои нақлиёт  

Парки воситаҳои нақлиёт дар Тоҷикистон ба сабаби воридоти зиёди мошинҳои куҳнаи 

дасти дуюм куҳна мешавад. Синни миёнаи парки воситаҳои нақлиёт дар кишвар ҳам 

барои мошинҳои сабукрав ва ҳам барои мошинҳои боркаш тақрибан 15-18 сол аст. Дар 

натиҷа, нақлиёти автомобилӣ сабаби рақами яки таъсирҳои экологӣ ба сифати ҳаво дар 

пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ва дигар шаҳрҳо ҳисобида мешавад. 

                                            

41 IRENA, IEA and REN21 (2018), ‘Renewable Energy Policies in a Time of Transition’. IRENA, OECD/IEA and REN21.  
42 OECD, 2015, Enabling Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies – Opportunities in Eastern Europe, 
Caucasus, Central Asia, Southern and Eastern Mediterranean 
43 IRENA, IEA and REN21 (2018), ‘Renewable Energy Policies in a Time of Transition’. IRENA, OECD/IEA and REN21.  
44 Ҳамон ҷо 
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Тоҷикистон аллакай барои пешгирии таъсири зараровар ба саломатии инсон ва муҳити 

зист бо муқаррар намудани маҳдудиятҳо ба намудҳои воситаҳои нақлиёт ё 

технологияҳои маводи сӯхт, ки барои истифода ё воридот ба Тоҷикистон иҷозат дода 

шудаанд, аз ҷумла манъи воридоти бензини сурбдор  ва манъи воридоти мошинҳое, ки 

то соли 2005 истеҳсол шудаанд, як қатор чораҳоро андешидааст45. Бо вуҷуди ин, сарфи 

назар аз он ки мошинҳои нав тозатар мешаванд, мошинҳои куҳна ва аз ҳад зиёд 

ифлоскунандаи муҳити зист ҳанӯз ҳам ҳиссаи назарраси партовҳои газҳои гулхонаиро 

дар бахши нақлиёти Тоҷикистон ташкил медиҳанд. Ҷорӣ намудани вариантҳои зерини 

сиёсати соҳавӣ таҷдиди парки воситаҳои нақлиётро бо воситаҳои нақлиёти бештар 

устувор ва ба муҳити зист фоидаовар беҳтар намуда, коҳиши партовҳои газҳои гулхонаӣ 

дар Тоҷикистонро дар сатҳи миллӣ таъмин мекунад. 

Пеш аз ҳама, Тоҷикистон метавонад барои ҳукуматҳои марказӣ ва маҳаллӣ, инчунин 

бахши хусусӣ мандатҳо оид ба энергияи таҷдидшавандаро ҷорӣ кунад. Ин мандатҳо 

фоизи ҳадди ақали воситаҳои нақлиёти дорои сатҳи пасти партовҳоро дар шумораи 

умумии мошинҳои нав харидашуда муқаррар мекунанд, вақте ки ин идораҳо ё ширкатҳо 

парки худро васеъ мекунанд. Ин ҳам барои мошинҳои сабукрав ва ҳам барои мошинҳои 

боркаш талаб карда мешавад ва талошҳои Тоҷикистонро ҷиҳати таъмин намудани он 

тақвият медиҳад, ки мошинҳои ба Тоҷикистон воридшаванда ба меъёрҳои технологӣ ва 

сӯзишворӣ ҷавобгӯ бошанд46. 

Варианти дигар барои Тоҷикистон – ҷорӣ кардани нақшаи (схемаи) ивазкунии воситаҳои 

нақлиёт мебошад, ки барои иваз кардани воситаҳои нақлиёти бештар калон, куҳна ва 

ифлоскунанда бо воситаҳои нақлиёти бештар сабук, тоза ва камтар ифлоскунанда 

пешбинӣ шудааст. Тоҷикистон метавонад соли мавриди ҳадафро муқаррар кунад, ки дар 

он ҳар мошини куҳнаро метавон бо мошини беҳтаркардашудаи каммасраф иваз кард. Ин 

аҳолии Тоҷикистонро барои таҷдиди парки воситаҳои нақлиёти куҳнашуда тавассути 

ҳамгиро намудан ва афзоиши истифодаи воситаҳои нақлиёти бештар самарабахш 

ҳавасманд мекунад.  

Ғайр аз ин, Тоҷикистон метавонад барои навсозии воситаҳои нақлиёт ҳавасмандиҳои 

сиёсиро ҷорӣ намояд. Технологияҳои навсозӣ мумкин аст ҷорӣ карда шаванд, ки 

метавонанд сатҳи партовҳоро бо хароҷоти оқилона бидуни осеб ба хусусиятҳои 

воситаҳои нақлиёт ба таври назаррас коҳиш диҳанд. Масалан, дар системаи хориҷкунии 

газҳо (выхлопная система) мумкин аст дастгоҳҳои назорати партовҳо аз қуттии пӯлодӣ 

насб карда шаванд, ки метавонанд партовҳоро аз газҳои хориҷшавандаи муҳаррик 

бартараф намоянд. Баъзе намунаҳои дастгоҳҳои назорати партовҳо, ки барои навсозии 

муҳаррики дизелӣ истифода мешаванд, катализаторҳои оксидшавии сӯзишвории дизелӣ, 

филтрҳои заррачаҳои сахти маводи сӯхти дизелӣ, катализаторҳои NOx, коҳиши 

интихобии каталитикӣ (избирательное каталитическое восстановление) ва гардиши 

(ресиркулятсияи) газҳои хориҷшавандаро дар бар мегиранд. Варианти дигар – иваз 
                                            

45 UNDP, 2021, Analysis of the transport and infrastructure sector for the NDC revision in Tajikistan 
46 IRENA, IEA and REN21 (2018), ‘Renewable Energy Policies in a Time of Transition’. IRENA, OECD/IEA and REN21. 
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кардани муҳаррики сӯзиши дохилӣ бо трансмиссияи барқӣ бо табдил додани онҳо ба 

воситаҳои нақлиёти дорои дараҷаи сифри партовҳо мебошад. Ин барои Тоҷикистон 

имконияте мебошад, ки устувории парки воситаҳои нақлиёти вуҷуддошта дар кишварро 

бидуни илова кардани воситаҳои нақлиёти нав тақвият медиҳад.  

4.1.3. Сохтмон 

Технологияҳои сохтмонии каммасрафи энергия 

Бахши сохтмон дар Тоҷикистон пас аз ду даҳсолаи рукуд (застой) аз соли 2010 ба таври 

назаррас рушд кард. Интизор меравад, ки дар солҳои наздик сохтмони манзил ва 

шумораи биноҳо ба таври назаррас афзоиш меёбанд47. Ғайр аз ин, дар ҳоли ҳозир, 

саноати масолеҳи сохтмонӣ 13,7 фоизро дар сохтори саноати Тоҷикистонро ишғол 

мекунад, ки дар афзалиятҳои миллии он ҳиссаи назаррас дорад48. 

Аз нигоҳи энергия каммасраф будани биноҳои нав ва вуҷуддошта пас аз қабули 

«Консепсияи рушди соҳаҳои комплекси сӯзишворию энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2003-2015» дар рӯзномаи Ҳукумат қарор дорад. Талафоти гармӣ тавассути 

деворҳои берунии биноҳо 20-60%-и истеъмоли умумии гармиро ташкил медиҳад. Дар 

Барнома ҳамчун бахше аз роҳиҳали ин мушкил деворкашии чандқабата аз маводҳои 

самарабахши гарминигоҳдорӣ пешниҳод карда шудааст. Ҳамчунин, меъёрҳо ва қоидаҳои 

нави сохтмонӣ барои гарм нигоҳ доштани биноҳо таҳия карда шудаанд49. 

Мутобиқи он, бисёре аз соҳибкорони хусусӣ ва ширкатҳои сохтмонии Тоҷикистон 

мехоҳанд аз масолеҳи сохтмонии муосири каммасрафи энергия истифода баранд, ки 

барои онҳо вариантҳои зарурии сиёсати соҳавӣ талаб карда мешаванд. Ғайр аз ин, аз 

соли 1995, вақте ки Қонун «Дар бораи хусусигардонии фонди манзил дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» тасдиқ карда шуд, то моҳи январи соли 2010 тақрибан 93% фонди манзил 

хусусӣ карда шуд. Ба сабаби хусусигардонӣ, масъулият барои манзил бештар ба 

иҷорагирони инфиродӣ бидуни иҷрои дурусти қонунгузории амалкунанда ва бидуни 

пешниҳод намудани захираҳои муносиби молиявӣ ҷиҳати нигоҳдории манзил интиқол 

дода шуда. Ин тамоюли афзоишёбандаи худкумакрасонӣ дар сохтмонро ба вуҷуд овард, 

ки ба имконияти маҳдуди бисёр хонаводаҳо барои беҳтар кардани вазъияти манзилии 

онҳо асос ёфтааст50. 

Чанд варианти сиёсати соҳавӣ барои ҳамгиросозии самарабахшии энергия дар биноҳо ва 

технологияҳои сохтмонӣ вуҷуд доранд, ки ҳамоҳангсозӣ ва пайдарпайиро талаб 

мекунанд ва афзалиятҳои бештар васеъи иқтисодӣ ва иҷтимоиро дар назар мегиранд. 

                                            

47 Сеюмин коммуникатсия (паёми) миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар чорчӯби Конвенсияи қолабии СММ оид ба 
тағйирёбии иқлим, 2014, шаҳри Душанбе 
48 Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 
49 Country Profiles on the Housing Sector, Tajikistan, United Nations Economic Commission for Europe, 2011 
50 Country Profiles on the Housing Sector, Tajikistan, United Nations Economic Commission for Europe, 2011 
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Биноҳо системаҳои мураккаб бо андозаҳои гуногун, вале бо ҳам алоқаманд мебошанд: 

конструксияҳои муҳосиракунанда (ограждающие конструкции) ва тирезаҳо, системаҳои 

гармидиҳӣ, вентилятсия ва муътадил нигоҳ доштани ҳаво (кондиционирование воздуха), 

равшании дохилӣ ва рафтори корбарон. 

Барои кам кардани истеъмоли энергия дар биноҳои истиқоматӣ, тиҷоратӣ ва давлатӣ, 

Тоҷикистон метавонад кодекси ҳатмии сохтмонию энергетикӣ ва Стандартҳои ҳадди 

ақали самарабахшии энергияро ҷорӣ намояд. Ин мумкин аст бо истифода аз ду рӯйкарди 

(подход) гуногун амалӣ карда шавад, яъне рӯйкарди дастурдиҳӣ ё рӯйкарди баҳодиҳии 

самарабахшӣ. Рӯйкарди дастурдиҳӣ талаботи стандартҳои ҳадди ақали самарабахшии 

энергияро барои ҳар ҷузъи (компоненти) бино, ба монанди тирезаҳо, деворҳо, таҷҳизоти 

гармидиҳӣ ва сардкунӣ муқаррар мекунад. Рӯйкарди баҳодиҳии самарабахшӣ талаботҳо 

ба энергия барои истеъмоли умумии энергияи биноро муқаррар мекунад. Бояд боварӣ 

ҳосил карда шавад, ки рӯйкардҳо ҳам конструксияҳои муҳосиракунанда ва ҳам таҷҳизот 

ва кодексҳои энергетикии биноҳо талаботҳои вобаста ба кофӣ будани энергия, таъмини 

энергияи аз манбаъҳои таҷдидшаванда ва хусусиятҳои ҳадди ақали энергетикиро дар 

бар гиранд. Дар бештари кишварҳо, ин меъёрҳои ҳатмии сохтмонӣ ва кодҳои истеъмоли 

энергия ва стандартҳои ҳадди ақали самарабахшии энергия танҳо барои сохтмони 

биноҳои нав татбиқ мешаванд, вале сиёсатҳои вобаста ба таъмири биноҳои вуҷуддошта 

низ мумкин аст қабул карда шаванд51.  

Вақте ки кодексҳои ҳатмии энергетикии сохтмонӣ ва стандартҳои ҳадди ақали 

самарабахшии энергия (СҲАСЭ) барои тамоми биноҳо муқаррар карда намешаванд, 

варианти дигари сиёсати соҳавӣ – ҷорӣ намудани талаботи ҳадди ақали ҳатмии 

самарабахшии энергия барои ҷузъҳо ва таҷҳизоти биноҳо, ба монанди василаи 

обҷӯшонӣ, тирезаҳо ва деворҳо мебошад. Ин мумкин аст қадами аввал дар самти табдил 

додани биноҳои нав ва вуҷуддошта ба истифодаи технологияҳои каммасрафи энергия 

бошад ва махсусан барои ҷорӣ кардани технологияҳои каммасрафи энергия дар биноҳои 

вуҷуддошта муфид мебошад52. 

Ҳавасмандиҳои молиявӣ мумкин аст барои пешбурди технологияҳои каммасрафи 

энергия ва таъмини риояи меъёрҳои самарабахшии энергетикӣ дар чорчӯби меъёрҳо ва 

қоидаҳои сохтмонӣ ва СҲАСЭ ҷорӣ карда шаванд. Онҳо метавонанд имтиёзҳои андоз ва 

тахфифҳо барои хонаводаҳо, коҳиши босуръати арзиши биноҳои тиҷоратӣ ё андозҳои 

баландтар барои истеъмоли энергияро дар бар гиранд53. Варианти дигар – ҷорӣ кардани 

нақшаҳои субсидия барои кодекси энергетикии биноҳо ҷиҳати бартараф намудани 

монеаҳои вобаста ба хароҷоти пешакии зиёди сармоягузорӣ дар сохтмони каммасрафи 

                                            

51 OECD, 2015, Enabling Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies – Opportunities in Eastern Europe, 
Caucasus, Central Asia, Southern and Eastern Mediterranean 
52 UNDP, 2010, Promoting Energy Efficiency in Buildings: Lessons Learned from International Experience 
53 OECD, 2015, Enabling Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies – Opportunities in Eastern Europe, 
Caucasus, Central Asia, Southern and Eastern Mediterranean 
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энергия мебошад. Дар баъзе кишварҳо ҳамчунин грантҳо барои мусоидат ба риояи 

меъёрҳои ихтиёрии сохтмонӣ дар бахши энергетикӣ ҷорӣ карда мешаванд54. 

Муқарррар намудани аудитҳо ва ҳисоботҳои ҳатмӣ оид ба истифодаи энергия –   

варианти дигари сиёсати соҳавӣ барои зиёд кардани шумораи технологияҳои 

каммасрафи энергия дар биноҳо мебошад. Ин ба истеъмолкунандагони калони энергия 

дахл дорад, ки аудитҳои доимиро талаб мекунанд. Ин ба онҳо афзалиятҳои молиявӣ ва 

экологии сарфаи эҳтимолии энергияро пешниҳод менамояд, ки аз ҷониби аудитҳо 

нишон дода шудаанд ва онҳоро водор менамояд, ки ба технологияҳои каммасрафи 

энергия сармоягузорӣ кунанд55.  

Варианти дигари сиёсати соҳавӣ – ҷорӣ кардани тамғаҳо (этикетка) ё сертификатҳои 

энергетикӣ мебошад, ки ба соҳибон, харидорон ва иҷорагирон дар бораи бино дар 

робита ба нишондиҳандаҳои энергетикии он иттилооти объективиро пешниҳод 

мекунанд. Ин тамғаҳо нишон медиҳанд, ки оё бино ба стандарти муайяншуда ҷавобгӯ аст 

ва системаеро пешниҳод менамоянд, ки дар он биноҳо мумкин аст бо якдигар муқоиса 

карда шаванд. Ин тамғаҳо ва сертификатҳои сохтмонӣ ҳамчунин ангеза (стимул) барои 

ширкатҳои сохтмонӣ ҷиҳати сармоягузорӣ намудан ба алтернативаҳои дорои 

самарабахшии баланд ва каммасрафи энергия мебошад, зеро ин ҷаззобияти моликиятро 

афзоиш медиҳад. Сертификатсия мумкин аст ҳам ба биноҳои нав ва ҳам биноҳои 

вуҷуддошта татбиқ карда шавад ва метавонад ҳатмӣ ё ихтиёрӣ бошад56. 

Ба ин монанд, сиёсатҳои соҳавии вобаста ба тамғаҳо ё сертификатҳои энергетикӣ 

ҳамчунин мумкин аст барои масолеҳ ва таҷҳизоти сохтмонӣ, ба монанди дарҳо, 

тирезаҳо, изолятсия, дегҳо ва кондитсионерҳо ҷорӣ карда шаванд. Ин ба 

истифодабарандагон дар бораи он иттилоот пешниҳод менамояд, ки онҳо аз маҳсул ва 

интихоби маҳсулот ва маводҳои каммасрафи энергия чиро интизор шаванд. Ин махсусан 

барои сохтмончиёни инфиродӣ ё ширкатҳои хурди сохтмонӣ, инчунин дар кишварҳои 

дорои нишондиҳандаҳои баланди сохтмони мустақилона, ба монанди Тоҷикистон муҳим 

аст57.  

Ниҳоят, Тоҷикистон метавонад ба таври иловагӣ сиёсати соҳавиеро ҷорӣ намояд, ки аз 

нишондиҳандаҳои ҳадафманди ҳиссаи бозории биноҳои дорои масрафи сифри энергия 

барои як сол иборат мебошад. Биноҳои дорои масрафи сифри энергия аз самарабахшии 

энергия ва истеҳсоли энергияи барқароршавандаро иборат мебошанд, то ҳамон қадар 

энергияеро истеъмол кунанд, ки аз манбаъҳои таҷдидшаванда дар муддати муайян дар 

маҳал истеҳсол карда мешаванд. Бо вуҷуди ин, дар ояндаи наздик ноил шудан ба 

                                            

54 UNDP, 2010, Promoting Energy Efficiency in Buildings: Lessons Learned from International Experience  
55 Ҳамон ҷо 
56 OECD, 2015, Enabling Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies – Opportunities in Eastern Europe, 

Caucasus, Central Asia, Southern and Eastern Mediterranean 
57 UNDP, 2010, Promoting Energy Efficiency in Buildings: Lessons Learned from International Experience 
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ҳадафҳои баландҳиммат оид ба сохтмони биноҳои дорои коэффитсиенти сифри энергия 

барои кишварҳои дар ҳоли рушд мумкин аст имконнопазир ба назар расад58.  

 

4.1.4. Энергетика 

Самарабахшии маводи сӯхти истихроҷшаванда 

Тоҷикистон ҳанӯз ҳам аз маводи сӯхти истихроҷшаванда барои истеҳсоли энергия ва 

қисман барои беҳтар намудани амнияти энергетикии худ ба сабаби мавсимӣ будани 

гидроэнергетика ба таври назаррас вобаста аст. Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 афзоиши истихроҷи ангишт то 15 млн тонна (Мт) 

дар як сол то соли 2030 пешбинӣ карда шудааст. Мутобиқи ин дидгоҳи миллӣ, 

Тоҷикистон ба таври фаъол истеҳсоли энергияро бо истифода аз ангишт ҷорӣ мекунад. 

Ғайр аз ин, кишвар дорои захираҳои 120 млн тонна нафт ва 880 млн тонна газ мебошад59. 

Ин вобастагии сахт аз маводи сӯхти истихроҷшаванда боиси афзоиши партовҳои газҳои 

гулхонаӣ дар Тоҷикистон мешавад.  

Вариантҳои сиёсати соҳавӣ барои Тоҷикистон ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи 

самарабахшии истифодаи маводи сӯхти истихроҷшаванда барои пешбурд ва баланд 

бардоштани сатҳи ҷаззобияти маводи сӯхти дорои карбони кам дар истеҳсоли энергия 

равона карда мешаванд. Дар ниҳоят, ин маънои гузаштан ба манбаъҳои таҷдидшавандаи 

энергияро дорад, вале гузаштан ба гази табиӣ ба ҷои ангишт мумкин аст ҳамчун қадами 

аввал баррасӣ карда шавад. 

Пеш аз ҳама, Тоҷикистон метавонад нархи карбонро баланд намояд ва тадриҷан аз 

субсидияҳо барои маводи сӯхти истихроҷшуда даст кашад. Ин субсидияҳо арзиши 

маводи сӯхти истихроҷшаванда ё нерӯи барқ бар асоси маводи сӯхти истихроҷшавандаро 

барои истеъмолкунандагон коҳиш медиҳанд ва аксари вақтҳо аз ҷониби кишварҳо 

ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои сиёсати миллии худ ҷорӣ карда мешаванд. Бо вуҷуди ин, 

арзиши маводи сӯхти истихроҷшаванда барои истеъмолкунандагон зарари экологии аз 

ин манбаъҳои маводи сӯхт расонидашударо инъикос намекунад. Ин ба сабаби як қатор 

субсидияҳо, механизмҳои андозбандии сабук ва имтиёзҳои сармоягузорӣ барои 

истеҳсолкунандагони энергия ба вуҷуд омадааст, ки онҳоро аз хароҷоти воқеӣ барои 

истихроҷи маводи сӯхти истихроҷшаванда муҳофизат мекунанд. Пас аз бекор кардани ин 

субсидияҳо барои маводи сӯхти истихроҷшаванда истихроҷи маводи сӯхти 

истихроҷшаванда ҷиҳати истеҳсолкунандагони нерӯи барқ камтар ҷаззоб мешавад. Ин 
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гузариш аз маводи сӯхти истихроҷшавандаро мумкин аст бо баланд бардоштани нархи 

карбон тақвият дода шавад60. 

Тавре ки дар ҳоли ҳозир нархҳои энергия хароҷот барои партовҳои газҳои гулхонаиро 

инъикос намекунанд, варианти дигар ҷорӣ кардани андоз барои паробҳои карбон 

мебошад, ки барои сӯзонидани маводи сӯхти ба карбон асосёфта, ба монанди ангишт, 

нафт ва газ ситонида мешавад. Ин омили аз нигоҳи молиявӣ боздорандаи истеҳсоли 

энергия бар асоси маводи сӯхти истихроҷшаванда мебошад ва ҳам истеҳсолкунандагон 

ва ҳам истеъмолкунандагонро ба истифодаи энергияи тоза ҳавасманд мекунад, ки он аз 

нигоҳи иқтисодӣ арзонтар аст. Ин ҳамчунин мумкин аст бо андоз аз ангишт мутобиқ 

карда шавад, ки аз маводи сӯхти истихроҷшавандаи бештар ифлоскунандаи муҳити зист 

ситонида шавад61. 

Ҷорӣ намудани сиёсатҳои ифшосозии иттилоот барои ошкор намудани хавфҳои 

молиявии вобаста ба иқлим ҳамчунин метавонад гузаришро ба истеҳсоли энергияи 

дорои карбони кам дастгирӣ намояд. Ин сиёсатҳои ифшосозии иттилоот ба 

сармоягузорон иттилооти заруриро барои таҳияи нақшаҳои гузариш ва стратегияҳои 

идоракунии хавфҳои вобаста ба идома додани сармоягузорҳо ба ангишт пешниҳод 

менамоянд. Ин ба сармоягузориҳо, қарзҳо ва қарорҳои бештар огоҳона оварда 

мерасонад. 

Энергияи таҷдидшаванда 

Тоҷикистон дорои захираҳои фаровони об мебошад ва ба гидроэнергетикаи 

таҷдидшаванда сармоягузориҳои зиёд мекунад. Кишвар дорои яке аз калонтарин 

нерӯгоҳҳои барқии обӣ (НБО) дар ҳудуди собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ мебошад – НБО Норак. 

Ҳаҷми умумии насбшудаи истеҳсоли нерӯи барқии обӣ дар Тоҷикистон 5 80747 мегаватт 

(МВт) бо иқтидори кории 31916 МВт дар соли 2020 мебошад. Ҳамин тавр, тақрибан 90% 

иқтидори насбшудаи истеҳсолии Тоҷикистонро нерӯгоҳҳои барқии обӣ ташкил 

медиҳанд. Гидроэнергетикаи кишвар бо мавсимӣ будан бо нишондиҳандаҳои ҳадди 

аксар дар тобистон ва нишондиҳандаҳои ҳадди ақал дар зимистон тавсиф карда 

мешавад62. 

Ҳарчанд кишвар ба гидроэнергетика маблағҳои зиёдро сармоягузорӣ мекунад, иқтидори 

умумии насбшудаи (общая установленная мощность) он барои дигар манбаъҳои 

таҷдидшавандаи энергия ночиз аст. Ба таври мисол, иқлими Тоҷикистон барои 

истифодаи энергияи офтобӣ мусоид аст, дар ҳоле ки иқтидори энергияи офтобӣ тақрибан 

25 млрд кВт/соат дар як сол арзёбӣ карда мешавад. Дар як сол тақрибан 280-330 рӯзи 

офтобӣ мешаванд ва шиддати умумии нурафкании офтоб дар тӯли сол аз 280-925 МҶ/м2 
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дар доманакӯҳҳо ва аз 360 то 1120 МҶ/м2 дар баландкӯҳҳо фарқ мекунад. Бо вуҷуди ин, 

дар ҳоли ҳозир танҳо шумораи ками лоиҳаҳои манзилӣ аз потенсиали мазкур истифода 

мебаранд. Ғайр аз ин, сарфи назар аз потенсиали маҳдуди энергияи бодӣ дар сатҳи 

миллӣ, дар минтақаҳои кӯҳӣ, инчунин дар вилояти Суғд ва водии Рашт суръати шамол 

тақрибан 5-6 м/сония мебошад, ки мавриди истифода қарор нагирифтааст63.   

Вариантҳои зиёди сиёсати соҳавӣ барои пешбурди манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия 

вуҷуд доранд, ки дар суръат ҷойгир кардани онҳо, ҳамгиросозии манбаъҳои 

таҷдидшавандаи энергия ба кори системаҳои энергетикӣ ва зиёд намудани ҳиссаи 

манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия дар системаи миллии энергетикии Тоҷикистон 

нақши калидӣ доранд. Онҳо истеҳсолкунандагон ё таъминкунандагони нерӯи барқро 

уҳдадор мекунанд, ки миқдори ҳадди ақали энергияи барқароршавандаро истеҳсол 

намоянд, дастгирии иқтисодии энергияи барқароршавандаро таъмин намоянд, то ки 

онро аз нигоҳи молиявӣ ҷолибтар созанд ва барои истифода аз манбаъҳои 

таҷдидшавандаи энергия мукофотҳо пешниҳод кунанд. Баъзе аз ин вариантҳои сиёсати 

соҳавӣ мумкин аст ба таври параллелӣ роҳандозӣ карда шаванд. Ин вариантҳои сиёсати 

соҳавӣ метавонанд дар истеҳсол ва истеъмоли манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия дар 

Тоҷикистон бо таваҷҷуҳи махсус ба гидроэнергетика, энергияи офтобӣ, бодӣ, биомасса ва 

энергияи геотермалӣ татбиқ карда шаванд.  

Имконияти ҷорӣ намудани тарофҳои имтиёздори аз нигоҳи маъмурӣ муқарраргардида 

(ТҲ) ё премиумҳои ҳавасмандкунанда (ПҲ) вуҷуд дорад. Тарофаҳои ҳавасмандкунанда 

(ТҲ) ба истеҳсолкунандаи нерӯи барқи таҷдидшаванда нархи муайянро барои воҳиди 

киловатт-соат (кВт/соат) ё мегаватт-соат (МВт/соат) дар давраи муддати тӯлонӣ 

истеҳсолшуда кафолат медиҳад. Нархҳо бар асоси хароҷоти ҷории лоиҳа ва шартҳои 

маблағгузорӣ ба таври маъмурӣ муқаррар карда мешаванд. ТҲ дар Аврупо барои 

ҳавасмандкунии ҷорӣ намудани манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия ба таври васеъ 

истифода шудаанд, зеро онҳо амнияти дарозмуддати сармоягузоронро таъмин 

мекунанд. Содда будани сохтори ТҲ ба таври иловагӣ имкон медиҳад, ки онҳо дар 

лоиҳаҳо ва технологияҳои гуногун ва дар миқёсҳои мухталиф истифода шаванд. Онҳо 

ҳамчунин метавонанд дигар шароити мусоидро барои соҳибони лоиҳаҳо дар бахши 

манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия дар бар гиранд, ба монанди пайвастшавии 

кафолатдодашуда ба шабака, ҷуброн, агар маҳсулот ба шабака интиқол дода нашавад ва 

набудани талабот барои пешгӯии истеҳсолот дар сатҳи лоиҳа. Тарофаҳо мутобиқ бо 

технологияҳо ва шароити мушаххас муқаррар карда мешаванд ва аз ин рӯ, онҳо бо 

дарназардошти тағйирот дар арзиш ва суръати ҷойгиркунӣ бознигарӣ ва ислоҳсозии 

доимиро талаб мекунанд. Ба ҳамин монанд, премиумҳои ҳавасмандкунанда (ПҲ) ба 

сармоягузорон вобаста ба ҳаҷми нерӯи барқи истеҳсолшуда ё шумораи иқтидорҳои 

сохташуда пардохт мекунанд. Ин мумкин аст тавассути пардохтҳои собит 

(фиксированные) ё тағйирёбанда ё пардохтҳо барои энергия ё иқтидор ба даст оварда 

шавад. Идеяи умумӣ аз он иборат аст, ки даромади стандартии бадастомада барои 

                                            

63 https://www.asiawind.org/research-data/market-overview/tajikistan/  

https://www.asiawind.org/research-data/market-overview/tajikistan/


Роҳҳои паст кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ барои ноил  

шудан ба сатҳи муътадили карбон  то соли 2050 дар Тоҷикистон  

58  | 

баланд бардоштани сатҳи эътимоди сармоягузорон илова карда шавад. Ин премиумҳои 

ҳавасмандкунанда тадриҷан дар баъзе кишварҳои Иттиҳодияи Аврупо тарофаҳои 

ҳавасмандкунандаро иваз мекунанд, зеро онҳо ба истеҳсолкунандагон имкон медиҳанд, 

ки арзиши нерӯи барқи худро дар бозори умумӣ ба ҳадди аксар расонанд64.  

Варианти дигар – ҷорӣ кардани системаи квотаҳо ва шаҳодатномаҳои сабзи 

савдошаванда (ШСС) дар Тоҷикистон мебошад. Ин барои муқаррар кардани миқдори 

муайяни ҳатмии нерӯи барқ пешбинӣ шудааст, ки бояд аз ҷониби таъминкунандагони 

энергияи таҷдидшаванда истеҳсол карда шавад. Бозоре ташкил карда шудааст, ки дар он 

барои ҳар воҳиди нерӯи барқи сабзи истеҳсолшуда мувофиқи квота шаҳодатнома 

(сертификат) дода мешавад. Ин нақшаҳо аксари вақтҳо ҷаримаҳоро дар бар мегиранд, ки 

бояд аз ҷониби созмонҳое пардохт карда шаванд, ки наметавонанд шумораи кофии 

шаҳодатномаҳоро харанд ё ба даст оранд65. 

Тоҷикистон ҳамчунин метавонад стандартҳои портфели манбаъҳои таҷдидшавандаи 

энергияро (СПМТЭ) ҷорӣ намояд, ки ҳиссаи ҳадафманд ё ҳаҷми умумии истеҳсоли 

энергияро аз манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия барои истеҳсолкунандагон ё 

таъминкунандагони нерӯи барқ муқаррар мекунанд. Ҳадафи мазкур мумкин аст ё 

тавассути таҳияи мустақими лоиҳаҳо дар бахши манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия аз 

тариқи бастани шартномаи хариду фурӯши нерӯи барқ, ки қарордод дар байни ду тараф, 

истеҳсолкунандаи нерӯи барқ ва харидори нерӯи барқ мебошад ё бо истифода аз дигар 

механизмҳои подошдиҳӣ ба даст оварда шавад. Ҳамин тавр, созмонҳое, ки мутобиқат ба 

стандартҳои портфели манбаъҳои таҷдидшавандаи энергияро талаб мекунанд, ё 

манбаъҳои таҷдидшавандаи энергияро месозанд ё онҳоро ба таври мустақим мехаранд 

ва ё шаҳодатномаҳои энергияи сабзро мефурӯшанд66. 

Имтиёзҳои андоз ҳамчунин аксари вақтҳо барои кам кардани арзиши лоиҳаҳо дар бахши 

манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия барои сармоягузорон истифода мешаванд. Ин 

мумкин аст тавассути паст кардани меъёрҳои андоз, даст кашидан аз баъзе андозҳои 

муайян барои таҷҳизот ё даромад аз фурӯши энергияи таҷдидшаванда ё кам кардани 

уҳдадориҳои андоз ба воҳиди нерӯи барқи таҷдидшавандаи истеҳсолшуда ба даст 

оварда шавад. Ин имтиёзҳои андоз аксари вақтҳо якҷо бо дигар вариантҳои сиёсати 

соҳавӣ дар бахши манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия истифода мешаванд, зеро худи 

онҳо барои лоиҳаҳои энергияи таҷдидшаванда ё амнияти дарозмуддат кафолати кофии 

даромадро таъмин намекунанд67. 

Варианти дигаре, ки мумкин аст бо дигар вариантҳои сиёсати соҳавӣ муттаҳид карда 

шавад, ҷорӣ намудани имтиёзҳои/тахфифҳои андоз (налоговая скидка) мебошад, ки 

мумкин аст барои кам кардани хароҷоти софи сармоягузориҳо ба лоиҳаҳои энергияи 
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таҷдидшаванда истифода шаванд. Бо вуҷуди ин, тахфифҳои андоз эътимод ба даромад ё 

ҳавасмандиро ҷиҳати паст кардани нархҳо барои истеҳсоли энергияи таҷдидшаванда 

таъмин намекунанд. Ба ҳамин монанд, кафолатҳои қарзӣ мумкин аст барои дастрасии 

ибтидоии молиявӣ ё кам кардани хароҷот барои лоиҳаҳои нав дар бахши энергияи 

таҷдидшаванда дар марҳилаҳои аввали роҳандозии онҳо истифода шаванд68. 

Кам кардани талафоти энергия 

Бахши нерӯи барқ дар Тоҷикистон аз ширкати давлатии энергетикии "Барқи Тоҷик", се 

истеҳсолкунандаи мустақили нерӯи барқ ва консессия дар ВМКБ иборат аст. Бештари 

истгоҳҳои барқӣ дар Тоҷикистон ба "Барқи Тоҷик" тааллуқ доранд ва ин ширкат барои 

интиқол, диспечеризатсия ва тақсимот дар ҳамаи минтақаҳои кишвар, ба истиснои ВМКБ 

масъул мебошад. Бо вуҷуди ин, ширкат ба талафоти аз ҳад зиёди техникии нерӯи барқ 

дучор мешавад69. Ин талафот дар шабакаи интиқоли нерӯи барқ боиси партовҳои 

иловагии миллии газҳои гулхонаӣ дар бахши энергетикии кишвар мешаванд.  

Дар Тоҷикистон лоиҳаҳо ва чораҳо ҷиҳати кам кардани талафоти энергия дар бахши 

энергетика татбиқ карда мешаванд. Дар соли 2005, «Лоиҳаи коҳиши талафоти нерӯи барқ 

дар Тоҷикистон» тасдиқ карда шуд, ки барои "кумак ба Тоҷикистон дар коҳиш додани 

талафоти тиҷоратӣ дар системаҳои нерӯи барқ ва газ, инчунин гузоштани замина ҷиҳати 

баланд бардоштани сатҳи қобилияти молиявии таъмини нерӯи барқ ва газ бо масъулияти 

иҷтимоӣ" пешбинӣ шудааст70. Ғайр аз ин, дар ҳоли ҳозир, лоиҳаҳои дигар оид ба коҳиш 

додани талафоти нерӯи барқ амалӣ карда мешаванд, ба монанди «Лоиҳаи коҳиши 

талафоти нерӯи барқ дар вилояти Хатлон» ва «Лоиҳаи коҳиши талафоти нерӯи барқ дар 

вилояти Суғд»71. Илова ба ин лоиҳаҳо ва чораҳои техникӣ, Тоҷикистон метавонад 

вариантҳои зерини сиёсати соҳавиро амалӣ намояд. 

Кишвар метавонад сиёсати идоракунии шиддатро ҷорӣ кунад. Ин системае мебошад, ки 

мутобиқи вобастагии истеъмолкунандагон интиқоли нерӯи барқро ба макони муайян 

коҳиш медиҳад. Ин фаҳмиши амиқи вобастагии системаи энергетикиро аз 

истеъмолкунандагон талаб мекунад. Ин сиёсати идоракунии шиддат мумкин аст бо 

татбиқ намудани сиёсати тақсимоти нерӯи барқи истеҳсолшуда робита дошта бошад ва 

барои фосилае пешбинӣ шудааст, ки ҷиҳати интиқоли нерӯи барқ зарур аст. Талафот ба 

масофаи интиқоли энергия аз нуқтаи истеҳсол то нуқтаи истеъмол мутаносиб аст ва кам 

кардани ин масофа талафоти энергияро коҳиш медиҳад72. 

                                            

68 Ҳамон ҷо 
69 World Bank. 2020. Tajikistan—Tajikistan: Energy Loss Reduction Project. Independent Evaluation Group, Project 
Performance Assessment Report 151202 Washington, DC: World Bank. 
70 Ҳамон ҷо 
71 GHG Forecasting in Key Sectors and Impact Assessment of Climate Change Mitigation Policies and 

Measures. Technical Report. August 2020. UNDP Tajikistan. Тавассути линки (ссылка) мазкур дастрас 
мебошад 
 
72 Strbac, G., et al., 2018, Strategies for reducing losses in distribution networks, Imperial College London 

https://www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/home/library/ghg-forecasting-in-key-sectors-and-impact-assessment-of-climate-0.html
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Ғайр аз ин, Тоҷикистон метавонад сиёсати идоракунии тақозоро (спрос) ҷорӣ намояд, ки 

барои коҳиш додани сарборӣ дар давраи сарбории зиёдтарин (пиковая нагрузка) 

тавассути нархҳои соатбаъйи нерӯи барқ, вақте ки ҷараёни барқ дар ноқилҳо 

баландтарин мебошад, пешбинӣ карда мешавад. Ин сарбории аз ҳад зиёди шабакаро 

коҳиш медиҳад ва боиси кам шудани талафоти нерӯи барқ шавад. Истеъмолкунандагон 

бо нархҳои баландтар дар соатҳои пик барои кам кардани тақозои худ ба ба нерӯи барқ 

ҳавасманд карда мешаванд73. 

 

4.1.5. Партовҳо (отходы) 

Идоракунии партовҳои муҳити зист 

Нобуд кардан, сӯхтан ва дар муҳити боз сӯхтани партовҳои сахт, инчунин коркард ва 

партофтани обҳои пасмонда 8,62% ҳаҷми умумии партовҳои газҳои гулхонаиро дар 

сенарияи намунавӣ ташкил медиҳанд. Бо вуҷуди ин, ҳарчанд партовҳои бахши партовҳо 

(выбросы сектора отходов) дар ҳоли ҳозир манбаъи асосии партовҳои умумии миллии 

газҳои гулхонаӣ намебошад, танзими номуносиб, набудани идоракунии партовҳо ва 

иншооти куҳна имконият медиҳанд, ки партовҳо аз бахши мазкур коҳиш дода шаванд74. 

Дар соли 201675, ҷамъоварии партовҳо танҳо ба 38,25% аҳолии Тоҷикистон пешниҳод 

карда шуд. Ғайр аз ин, нигоҳдории бехатари партовҳои саноатӣ барои Тоҷикистон 

мушкили ҷиддӣ мебошад, зеро дар партовгоҳҳои маводҳои химиявии куҳна ва мамнӯъи 

заҳролудкунанда ба монанди Вахш ва Конибодом бештар аз 10 ҳазор тонна 

олудакунандаҳои устувори органикӣ ва дигар моддаҳои заҳролудкунанда вуҷуд доранд. 

Ҳамчунин, афзоиши назарраси сатҳи умумии партовҳои маишӣ ва саноатӣ сурат 

гирифтааст ва системаҳои таназзулёфтаи ҷамъоварии партовҳо наметавонанд талаботи 

аҳолии афзоишёбандаи Тоҷикистонро қонеъ созанд. Тавре ки дар Тоҷикистон 

инфрасохтори муносиб барои ҷамъоварӣ ва коркарди партовҳои ба хелҳо 

ҷудокардашуда вуҷуд надорад, тақрибан 94% тамоми партовҳои Тоҷикистон ба 

партовгоҳҳо интиқол дода мешаванд76, дар ҳоле ки дар соли 2019 дар Тоҷикистон 

тақрибан 70 партовгоҳ фаъолият мекарданд, ки тақрибан 12 млн тонна партов доштанд77.   

Ҷудокунии партовҳо дар Тоҷикистон ба сабаби набудани инфрасохтори ресиркулятсия 

дар кишвар, ба истиснои коркарди оҳанпора ва коғаз, ҳанӯз ҳам дар марҳилаи барвақт 

                                            

73 NACAA, 2015, Implementing EPA’s Clean Power Plan: A Menu of Options 
74 Сеюмин коммуникатсия (паёми) миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар чорчӯби Конвенсияи қолабии СММ оид ба 

тағйирёбии иқлим, 2014, шаҳри Душанбе 
75 United Nations, 2017, Environmental Performance Reviews: Tajikistan Third Review 
76 Сеюмин коммуникатсия (паёми) миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар чорчӯби Конвенсияи қолабии СММ оид ба 

тағйирёбии иқлим, 2014, шаҳри Душанбе 
77 https://www.unep.org/news-and-stories/story/tajikistan-taking-strides-chemicals-and-waste-management  

https://www.unep.org/news-and-stories/story/tajikistan-taking-strides-chemicals-and-waste-management
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қарор дорад. Илова бар ин, ҳисоботдиҳӣ дар бораи партовҳо дар Тоҷикистон пеш бурда 

намешавад ва дар ҳоли ҳозир дар бораи шароити миллӣ, ба монанди ҷойгиршавии 

ҳамаи партовгоҳҳои вуҷуддошта ё шумораи ҳодисаҳои химиявӣ, додаҳои бисёр маҳдуд 

мавҷуд аст ва бештари додаҳо дар минтақаҳои шаҳрии атрофи Душанбе ва Хуҷанд 

диққат медиҳанд. Ғайр аз ин, пешниҳод намудани додаҳо ба ҳам мувофиқ неастанд, 

зеро баъзе созмонҳо партовҳоро бо метри мукааб ва созмонҳои дигар бо тонна гузориш 

медиҳанд78. Ин ҷанбаҳо зарурати талошҳои сиёсиро барои коҳиш додани партовҳо дар 

бахши партовҳо ва таъмини сатҳи муътадили карбон то соли 2050 таъкид мекунанд. 

Пеш аз ҳама, Тоҷикистон метавонад принсипҳои роҳбарикунандаи сиёсати соҳавиро 

барои ҷамъоварии дуруст ва дар бойгонӣ қарор додани маълумоти омори партовҳо 

амалӣ намояд. Сиёсати соҳавии мазкур метавонад барои ҳамаи додаҳои миллии вобаста 

ба партовҳо дар Тоҷикистон феҳристи (регистри) миллиро эҷод кунад, ки муайянсозии 

соҳаҳои ташвишовар, монеаҳо барои идоракунии устувори партовҳо ва имкониятҳои 

беҳтар намудани сифати додаҳоро афзоиш медиҳад. 

Ғайр аз ин, Тоҷикистон метавонад сиёсатеро татбиқ намояд, ки гӯронидани партовҳоро 

дар кишвар бештар аз ҳадди муайяншуда маҳдуд мекунад. Сиёсати мазкур интиқоли 

партовҳоро ба партовгоҳҳои ифлоскунанда пешгирӣ намуда, сатҳи ҷаззобияти ҷудо 

кардани партовҳоро афзоиш медиҳад. Он метавонад бо андоз барои истифодаи 

партовгоҳ ҳамроҳӣ карда шавад, ки бар иловаи пардохтҳои муқаррарӣ барои истифодаи 

партовгоҳҳо аз ҷониби корхонаҳо ва мақомоте пардохт карда мешавад, ки мехоҳанд 

партовҳоро дар партовгоҳ ҷойгир намоянд, ё андоз барои гӯронидани/нобудсозии 

партовҳое, ки ба андоз барои истифодаи партовгоҳ монанд аст, вале сатҳҳои гуногуни 

андозбандиро барои маҳоратҳои гуногуни коркарди партовҳо мутобиқи бехатарии 

экологии онҳо таъмин мекунад79. Ин пардохтҳои иловагӣ ҳамчун ангеза барои кам 

кардани партовҳо хидмат хоҳанд кард.  

Тоҷикистон метавонад ҳадафҳои сиёсати миллиро барои ҷамъоварӣ, истифодаи такрорӣ 

ва коркарди партовҳо ҷорӣ намояд. Бахше аз ин сиёсат стандартҳои ҳадди ақали 

муҳтавои (содержание) маводи дуюмдараҷа (такроран истифодашаванда) барои бахши 

саноат мебошад, ки истифодаи миқдори муайяни маводи дуюмдараҷаро дар маҳсулоти 

нав талаб мекунад80. Ин махсусан барои потенсиали Тоҷикистон дар коркарди партовҳои 

саноатӣ ба монанди алюминий ва нассоҷӣ муҳим аст.  

Тоҷикистон ҳамчунин метавонад ҳавасмандиҳои сиёсиро барои навовариҳо дар бахши 

коркард ва ҷамъоварии алоҳидаи партовҳои коркардшаванда ҷорӣ кунад. Ин 

ҳавасмандиҳо ба ҷорӣ намудани технологияҳои нави муосири коркард ва истифодаи 

такрории партовҳо ҳамчун захираҳои физикӣ ва энергетикӣ, инчунин таъмини 

истеҳсолоти бидуни партовҳо оварда мерасонад. 

                                            

78 United Nations, 2017, Environmental Performance Reviews: Tajikistan Third Review 
79 Tojo, N., Neubauer, A., Bräuer, I., 2008, Waste management policies and policy instruments in Europe 
80 Ҳамон ҷо 
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Дар ниҳоят, Тоҷикистон метавонад барои иштироки аҳолӣ дар ҷудокунии партовҳо 

ҳавасмандиҳои иқтисодиро ҷорӣ намояд, ки ҷуброни молиявиро барои интиқоли 

партовҳои ҷудошударо дар нуқтаҳои муайян таъмин менамояд. Он ҳамчунин мумкин аст 

ба таври баръакс сохторбандӣ карда шавад, ки дар он истифодабаранда ҳангоми хариди 

маҳсулот амонат пардохт мекунад ва ҳангоми баргардонидани ашё ин амонатро дубора 

ба даст меорад, тавре ки ин дар бисёр кишварҳо дар мавриди шишаҳо дар 

супермаркетҳо сурат мегирад. 

Таҷрибаҳо оид ба обҳои пасмондаи муҳити зист 

Илова бар набудани идоракунии партовҳои муҳити зист дар Тоҷикистон, кишвар бо 

тозакунии обҳои пасмонда мубориза мебарад. Дар бисёре аз вилоятҳо ва ноҳияҳои 

Тоҷикистон методҳои дурусти тозакунии обҳои пасмонда вуҷуд надоранд ва сифати онҳо 

ба сабаби таҷҳзоти куҳнашуда бадтар мешавад. Танҳо тақрибан 20% аҳолии Тоҷикистон, 

асосан сокинони шаҳрҳои калон, ба системаҳои канализатсия дастрасӣ доранд. 

Самарабахшии истгоҳҳои тозакунии обҳои пасмонда, ки ба ин шаҳракҳои аҳолинишин 

хидмат мерасонанд, мумкин аст беҳтар карда шавад ва ин рақам дар ҳоли ҳозир ин 

нишондиҳанда тақрибан 40%-ро ташкил медиҳад. Сабаби ин нарасидани таҷҳизот ва 

равандҳои бади тозакунии обҳои пасмонда мебошад81. 

Додаҳои иловагӣ оид ба ин масъалаҳо нишон медиҳанд, ки тақрибан 80% иншооти 

тозакунии обҳои пасмонда дар Тоҷикистон ба талаботҳои техникӣ ҷавобгӯ намебошанд, 

ки ба танҳо қисман тозакунии биологӣ ё механикии обҳои пасмонада пеш аз партофтани 

онҳо оварда мерасонад. Ғайр аз ин, дар бораи партофтани обҳои пасмондаи саноатӣ ва 

олудакунии сатҳи атроф ва обҳои зеризаминӣ додаҳо бисёр кам мебошанд82.    

Тоҷикистон лоиҳаҳо ва чораҳоеро ҷиҳати беҳтар намудани таҷрибаи тозакуни обҳои 

пасмонда дар кишвар татбиқ мекунад, ба монанди Лоиҳаи «Обтаъминкунӣ ва корези 

шаҳри Норак» ва Лоиҳаи «Обтаъминкунӣ ва корези шаҳри Кӯлоб»83. Бо вуҷуди ин, 

талошҳои ояндаи сиёсӣ барои коҳиш додани партовҳои газҳои гулхонаӣ дар бахши 

партовҳо зарур мебошанд. 

Пеш аз ҳама, Тоҷикистон метавонад сиёсатеро оид ба технологияҳои беҳтари дастрас 

(ТБД) барои тозакунии обҳои пасмонда ҷорӣ намояд, ки таҷҳизоти куҳнаро иваз намуда, 

тозакунии дуруст ва самарабахши механикӣ, биологӣ ва химиявии обҳои пасмондаро 

таъмин менамояд. Онҳо методҳои пешрафта ва санҷидашудаи тозакунии обҳои 

пасмонда мебошанд, ки ба таҷрибаи ҷаҳонӣ асос ёфтаанд ва татбиқи бомуваффақияти 

                                            

81 Сеюмин коммуникатсияи (паёми) миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар чорчӯби Конвенсияи қолабии СММ оид ба 

тағйирёбии иқлим, 2014, шаҳри Душанбе 
82 United Nations, 2017, Environmental Performance Reviews: Tajikistan Third Review 
83 GHG Forecasting in Key Sectors and Impact Assessment of Climate Change Mitigation Policies and Measures. Technical 

Report. August 2020. UNDP Tajikistan. Тавассути линки (ссылка) мазкур дастрас мебошад 
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чораҳо ва методҳои навро дар соҳа таъмин мекунанд, ки мумкин аст ба туфайли рушди 

илму техника ба вуҷуд оянд84. Бо дарназардошти миқёси такмили технологӣ ва тағйирот, 

метавон ба он ноил шуд, ки ҳамаи иншооти тозакунии обҳои пасмонда ба таҷрибаи 

технологияҳои беҳтари дастрас дар тӯли давраи муайяни вақт мувофиқат кунанд. 

Тоҷикистон ҳамчунин метавонад низоми сиёсии сертификатсияро барои системаҳои 

тозакунии обҳои пасмонда ҷорӣ намояд. Низоми сертификатсия талаб мекунад, ки 

мутобиқи стандартҳои миллӣ ҳамаи иншооти тозакунии обҳои пасмонда бояд аз 

иқтидори муайян ва ҳаҷми муайян гузаранд. Ин боиси он мешавад, ки заводҳое, ки 

мутобиқи стандартҳои экологӣ кор намекунанд ва қисман тоза кардани обҳои 

пасмондаро идома медиҳанд, маҷбур мешаванд, ки фаъолияти худро қатъ кунанд. 

Ғайр аз ин, Тоҷикистон метавонад принсипҳои роҳбарикунандаи миллии сиёсати 

соҳавиро оид ба обҳои пасмонда барои бахши саноат ҷорӣ намояд, ки стандартҳои 

танзимкунанда барои партофтани оби пасмонда ба обҳои рӯизаминӣ ва иншооти 

тозакунии шаҳрӣ аз манбаъҳои саноатӣ мебошанд. Ин принсипҳои роҳбарикунанда 

мумкин аст барои ҳар категорияи саноатӣ ҷорӣ карда шаванд ва онҳо ба самарабахшии 

технологияҳои коркард ва назорат асос ёфтаанд, ки дар Тоҷикистон амал мекунанд ва 

дастрас мебошанд85. 

Дар ниҳоят, Тоҷикистон метавонад барои истифодаи такрории обҳои тозакардашудаи 

пасмонда дар объектҳои саноатӣ ҳавасмандиҳои иқтисодиро ҷорӣ намояд ё барои 

истифодаи такрорӣ дар дохили завод ва тозакунии пешакии обҳои пасмондаи саноатиро 

маблағгузорӣ намояд. Ин метавонад миқдори обҳои пасмондаро кам кунад, ки бояд дар 

иншооти тозакунии миллӣ тоза карда шаванд86. 

 

 

4.1.6. Кишоварзӣ 

Таҷрибаҳои устувори кишоварзӣ 

Бахши кишоварзӣ бахши асосии иқтисоди Тоҷикистон ба шумор меравад, ки дар он 

тақрибан 60% аҳолӣ аз растанипарварӣ ё чорводорӣ ҳамчун манбаъи асосии даромад, 

                                            

84 Thomas Brinkmann, Germán Giner Santonja, Hande Yükseler, Serge Roudier, Luis Delgado Sancho; Best Available 

Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in 
the Chemical Sector; EUR 28112 EN; doi:10.2791/37535 
85https://www.epa.gov/eg#:~:text=Effluent%20Guidelines%20are%20national%20regulatory,of%20treatment%20and%2

0control%20technologies.  
86 Global Water Partnership, 2009, Managing the other side of the water cycle: Making wastewater an asset  
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шуғл ва воситаи рӯзгузаронӣ вобаста мебошанд87. Дар бахши кишоварзӣ, истеҳсоли 

зироатҳо 69,1% фоизи маҷмӯи маҳсулоти кишоварзии кишварро дар соли 2018 ташкил 

дод88. Бо дарназардошти партовҳои миллӣ, ферментатсияи рӯдаҳо дар сенарияи 

намунавӣ ҳаҷми умумии партовҳои газҳои гулхонаиро ба таври назаррас афзоиш 

медиҳад, ки 27,09% аз ҳаҷми умумиро ташкил медиҳад.  

Ҳамаи заминҳои кишоварзии Тоҷикистон моликияти давлат мебошанд ва қисми зиёди 

заминҳо дар ҳоли ҳозир аз ҷониби корхонаҳои хурду миёнаи хусусӣ ба иҷора гирифта ва 

идора карда мешаванд, ки онҳоро метавон ба се категория тақсим кард, яъне 

корхонаҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва хонаводаҳо. Масоҳати умумии заминҳои 

кишоварзӣ дар соли 2018 тақрибан 3,7 млн гектарро ташкил дод, ки тақрибан 25 фоизи 

қаламрави умумии Тоҷикистонро ташкил медиҳад89. Ин ҷанбаҳо андоза ва аҳамияти 

бахши кишоварзӣ дар Тоҷикистон ва ҳамчунин потенсиали коҳиш додани партовҳои 

газҳои гулхонаиро нишон медиҳанд. Барои ноил шудан ба ин, мумкин аст чанд тадбири 

сиёсӣ ҷиҳати амалӣ намудани методҳои устувори кишоварзӣ анҷом дода шаванд, ки ҳар 

кадоми онҳо ба методҳои мушаххаси кишоварзӣ дар Тоҷикистон нигаронида шудаанд. 

Тоҷикистон метавонад таҷрибаҳои ҳамгирошудаи мубориза бо зараррасонҳоро ҷорӣ 

намояд, ки минтақаҳои буферии таҷрибаҳои идоракунӣ ва бидуни пестисидҳоро эҷод 

мекунанд, муборизаи механикӣ бо алафҳои бегонаро беҳтар менамоянд ва истифода аз 

навъҳо ва намудҳои зироатҳои ба ҳашароти зараррасон тобоварро афзоиш медиҳанд90. 

Ин сиёсати соҳавӣ метавонад ба таври иловагӣ маҳдудиятҳо ва талаботро барои 

истифодаи пестисидҳо муқаррар кунад, то кафолат дода шавад, ки онҳо дуруст ва аз ҳад 

зиёд истифода намешаванд.  

Ғайр аз ин, кишвар метавонад сиёсати мубориза бо алафҳои бегонаро ҷорӣ намояд, ки 

метавонад пешрафтро дар методҳои мубориза бо алафҳои бегона ва техникаи 

кишоварзӣ таъмин намояд ва имкон диҳанд, ки бисёр зироатҳо бо нармкунии (шудгори) 

ҳадди ақали замин (нармкунии ками замин) ё бидуни нармкунии замин (бе коркарди 

замин) парвариш карда шаванд. Кишоварзии бидуни нармкунии замин тавассути 

ҷамъоварии карбон дар хок дорои потенсиали баланди коҳиш додани оқибатҳо 

мебошад: он метавонад партовҳои глобалиро дар тӯли 50 соли оянда то 25 Гт кам 

кунад91. Тадбири мазкур вайроншавии хокро коҳиш медиҳад, ки дар натиҷа талафоти 

карбонро дар хок тавассути пӯсидан ва эрозияи шадид коҳиш медиҳад. Кишоварзӣ бо 

коркарди кам ё коркард накардани хок аксари вақтҳо боиси зиёд шудани миқдори 

                                            

87 GIZ, 2021, Analysis of the agricultural sector for the NDC revision in Tajikistan 
88 Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019. Кишоварзии Тоҷикистон: Маҷмӯаи оморӣ. 
89 GIZ, 2021, Analysis of the agricultural sector for the NDC revision in Tajikistan 
90 European Commission, 2021, List of potential agricultural practices that eco-schemes could support 

91 ADB, 2009, Building climate resilience in the agriculture sector in Asia and the Pacific 



 

|  65 

карбон дар хок мешавад, зеро ин пасмондаҳо прекурсорҳо барои моддаҳои органикии 

хок, анбори асосии карбон дар хок мебошанд92. 

Ғайр аз ин, Тоҷикистон метавонад ҳавасмандиҳоро барои сармоягузориҳои хусусӣ ба 

технологияҳои устувори вобаста ба таҷрибаҳои кишоварзӣ ҷорӣ намояд. Ин воситаҳо 

барои кам кардани ҷоришавии хок ва нуриҳо, кам кардани партовҳо аз оғилҳо ва 

чорводорӣ, инчунин ҳифзи муҳити зист дар фермаҳо ва заминҳои кишоварзӣ пешбинӣ 

шудаанд. Деҳқонон технологияҳои устуворро тавассути кам кардани сармоягузорӣ ва 

ҳавасмандиҳои пешниҳодшуда ҷорӣ менамоянд, ки дар ниҳоят партовҳоро коҳиш 

медиҳанд. 

Илова бар ин технологияҳо, таҷрибаҳои беҳтарини растанипарварӣ мумкин аст тавассути 

пешниҳоди субсидияҳо пеш бурда шаванд. Таҷрибаҳои беҳтарини вобаста ба зироатҳо 

истифодаи зироатҳои пӯшишдиҳандаи сатҳ, пешбурди системаҳои парвариши зироатҳои 

бисёрсола, ҷорӣ намудани киштгардон, беҳтар намудани навъҳои зироатҳо ва ҷорӣ 

намудани алафу дарахтони маҳаллиро дар бар мегиранд93. Ин чораҳо оид ба коҳиш 

додани оқибатҳо аксари вақтҳо барои баланд бардоштани сатҳи маҳсулнокӣ ҳатто дар 

сурати набудани ҳавасмандиҳо барои коҳиш додани оқибатҳо андешида мешаванд, зеро 

онҳо манфиатҳои дигарро таъмин мекунанд. Масалан, пӯшиши растаниҳо (растительный 

покров) дар байни қаторҳои дарахтон ё токҳо ҳам аз эрозия муҳофизат мекунад ва ҳам 

барои ҷамъшавии карбон мусоидат мекунад94. Тоҷикистон ҳамчунин метавонад 

барномаеро оид ба мусоидат ба кишоварзии органикӣ ҷорӣ намояд, ки ба парвариши 

зироатҳои аз нигоҳи иқтисодӣ муҳим, ба монанди пахта ва гандум диққат хоҳад кард. 

Манфиатҳои истеҳсоли пахтаи органикӣ дар Қирғизистон нишон дода шудаанд: таъсири 

мусбат ба монанди афзоиши ҳосилхезӣ ва қобилияти нигоҳдории об бо беҳтар шудани 

таркиби моддаҳои органикӣ дар хок ва истифодаи ками воситаҳои аввалияи 

ғайриорганикӣ робита доштанд, ки боиси коҳиши партовҳои CO2 ва N2O шудааст95.  

Чунин нақшаҳо (схемаҳо) мумкин аст дар идоракунии маводи ғизоӣ барои маҳдуд 

кардани партовҳои N2O, махсусан аз нуриҳои синтетикӣ истифода шаванд. Субсидияҳо 

барои баланд бардоштани сатҳи самарабахшии истифодаи нитроген ва оптимизатсияи 

муҳлатҳо, намуд ва дурустии истифодаи нуриҳо пешниҳод карда мешаванд. 

Ҳавасмандиҳо барои тағйир додани таҷрибаҳо дар сатҳи хоҷагии деҳқонӣ метавонад аз 

барномаҳое ба вуҷуд оянд, ки бо фоизи паст қарз пешниҳод мекунанд. Ин барномаҳо 

мумкин аст бо андозбандие такмил дода шаванд, бо дарназардошти нитрогении 

нуриҳои истифодашуда индексатсия карда мешавад. Ин вариантҳои якҷокардашудаи 

                                            

92 GHG Forecasting in Key Sectors and Impact Assessment of Climate Change Mitigation Policies and Measures. 
Technical Report. August 2020. UNDP Tajikistan. Дастрас аст тавассути линки мазкур 
93 Smith P., et al, 2014: Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). In: Climate Change 2014: Mitigation of 
Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change [Edenhofer, O., et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, 

NY, USA 
94 Larson D., et al, 2012, Aligning Climate Change Mitigation and Agricultural Policies in Eastern Europe and Central 
Asia, Policy Research Working Paper 6080. Washington DC: World Bank 
95 Bachmann, F. 2011, ‘Potential and limitations of organic and fair trade cotton for improving livelihoods of 
smallholders: evidence from Central Asia’, Renewable Agriculture and Food Systems; 27(2); 138-147 
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сиёсат имкон медиҳанд, ки истифодаи нуриҳоро кам карда шуда, сатҳи самарабахшии 

истифодаи нуриҳо баланд бардошта шавад ва ҳамин тавр, партовҳои N2O бо таъсири 

ҳадди ақал ба ҳосили зироат коҳиш дода шавад. 

Ғайра аз ин, Тоҷикистон метавонад барои шолии киштшаванда талаботи тамғагузориро 

ҷорӣ намояд ва ин ба истеъмолкунандагон имкон медиҳад, ки шолии аз нигоҳи экологӣ 

тозаро интихоб кунанд. Заминҳои шолии ботлоқи киштшуда миқдори зиёди метанро 

хориҷ мекунанд. Аз ин рӯ, истеҳсолкунандагони шолӣ ба қабули роҳиҳалҳои устувор дар 

истеҳсоли шолӣ ҳавасманд хоҳанд буд, то ки тавонанд ин тамғаи экологиро барои 

маҳсулоти худ ба даст оранд. Партовҳо дар давраи вегетатсионӣ мумкин аст бо истифода 

аз методҳои гуногун коҳиш дода шаванд. Ба таври мисол, як ё чанд маротиба сар додани 

об аз шолизорҳои замини ботлоқӣ дар тӯли давраи вегетатсионӣ партовҳои CH4-ро 

коҳиш медиҳад. Партовҳои метан дар мавсими байни ҳосилҳои биринҷ мумкин аст 

тавассути беҳтар кардани идоракунии об, махсусан то ҳадди имкон хушк нигоҳ доштани 

хок ва пешгирии ботлоқшавӣ коҳиш дода шавад. Афзоиши истеҳсоли шолӣ ҳамчунин 

метавонад захираҳои карбонҳои органикии хокро афзоиш диҳад. Партовҳои метан 

мумкин аст бо танзим намудани вақти илова кардани пасмондаҳои органикӣ кам карда 

шавад96. 

Идоракунии устувори чорводорӣ 

Ҳиссаи чорводорӣ дар ҳаҷми умумии истеҳсолоти кишоварзӣ бештар аз 30 фоизро 

ташкил медиҳад97. Дар соли 2018, саршумори умумии чорво 8,19 миллион буд, аз ҷумла 

тақрибан 5,6 миллион буз ва гӯсфанд, 2,3 миллион чорвои калони шохдор ва боқимонда 

ҳамчун "чорвои дигар", ба монанди асп, хар ва қутос98. Дар байни солҳои 2013 ва 2018, 

истеҳсоли маҳсулоти умумии чорво бештар аз 40% афзоиш ёфт99. Арзёбии ахир нишон 

дод, ки аз 11,5 млн тонна эквиваленти CO2 партовҳо аз системаҳои нигоҳдории 

ҳайвоноти кавшакунанда (жвачные животные), 95% ба системаҳои нигоҳдории чорвои 

калони шохдор рост меояд. 62% -и ин партовҳо аз ферментатсияи рӯдаҳо сарчашма 

мегиранд, дар ҳоле ки 20% ва 16% мутаносибан ба партовҳои CO2 ва N2O аз истеҳсоли 

хӯроки чорво робита доранд.100 Ҷанбаҳои мазкур аҳамият ва нақши умумии зерсохтори 

чорводориро дар бахши кишоварзӣ ҳам аз нигоҳи партовҳо ва ҳам аз нигоҳи саҳм дар 

ММД-и миллӣ нишон медиҳанд. Ин имконият медиҳад, ки идоракунии устувори чорво 

беҳтар карда шуда, партовҳои газҳои гулхонаӣ аз чорводорӣ ҷиҳати ноил шудан ба сатҳи 

муътадили карбон то соли 2050 коҳиш дода шаванд.  

                                            

96 Bachmann, F. 2011, ‘Potential and limitations of organic and fair trade cotton for improving livelihoods of 

smallholders: evidence from Central Asia’, Renewable Agriculture and Food Systems; 27(2); 138-147 
97 Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019. Кишоварзии Тоҷикистон: Маҷмӯаи оморӣ. 
98 World Food Programme, 2017, Climate Risks and Food Security in Tajikistan 
99 GIZ, 2021, Analysis of the agricultural sector for the NDC revision in Tajikistan 
100 FAO, 2021, Understanding the role of ruminant systems on greenhouse gas emissions and soil health in selected 

Central Asian countries  



 

|  67 

Дар замони Шӯравӣ, системаҳои чорводорӣ дар Тоҷикистон бар комплексҳои интенсивӣ 

ва технологӣ асос ёфта буданд, ки дар онҳо ба ҳайвонот хӯроки киштшаванда ва 

консентратҳои харидашаванда дода мешуд. Бо вуҷуди ин, пас аз пош хӯрдани низоми 

шӯравӣ, ин боиси гузаштан аз кишоварзии интенсивӣ ба низоми анъанавии экстенсивӣ 

шуд, ки пеш аз ҳама ба чаронидани чорво асос ёфтааст ва ин ба паст шудани 

маҳсулнокии ҳайвонот оварда расонид101. Ин баргаштан ба низоми экстенсивии 

чорводорӣ устувории онро ба сабаби набудани чорводорӣ, идоракунии порӯб ва 

афзоиши саршумори чорво барои ҷуброн кардани талафи маҳсулнокии ҳар ҳайвон коҳиш 

дод. Бо вуҷуди ин, таҳқиқот таносуби қавии байни беҳтар шудани маҳсулнокии ҳайвонот 

ва коҳиши партовҳои метанро нишон дод, ки ин аз потенсиали баланди робитаи байни 

коҳиш додани партовҳои газҳои гулхонаӣ, амнияти озуқавории миллӣ ва ҳадафҳои 

рушди устувор дар Тоҷикистон шаҳодат медиҳад102. Вариантҳои зиёди сиёсати соҳавӣ 

барои баланд бардоштани сатҳи устувории идоракунии чорводорӣ вуҷуд доранд, ки 

бояд иқдомоти амалиро оид ба кам кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ таъмин намоянд 

ва ҳамзамон зарурати чорводориро барои таъмини амнияти озуқаворӣ дар Тоҷикистон 

эътироф кунанд.  

Тоҷикистон метавонад аввал сиёсати идоракунии чарогоҳҳоро ҷиҳати таъмини системаи 

самарабахши чаронидани чорво ҷорӣ намояд. Ин имкон медиҳад, то шумораи ҳайвоноте 

маҳдуд карда шаванд, ки ба онҳо чаридан дар чарогоҳҳои аз ҳад зиёд истифодашаванда 

бидуни талафоти карбони вобаста ба нобудшавии ҷангалҳо иҷозат дода шудааст. Сиёсати 

соҳави мазкур мумкин аст ба беҳтар кардани системаи деворкашӣ ва чарогоҳҳои маҳкам 

барои муҳофизати замини ҷангал аз чаронидани аз ҳад зиёд диққат диҳад. Чунин нақша 

ҳамчунин метавонад гуногунии алафҳо ва таркиби пӯшиши алафро тавассути ҷорӣ 

намудани алафҳои дорои решаи амиқ беҳтар намояд. Замини деградатсияшуда ё аз ҳад 

зиёд чаронидашуда мумкин аст барои истеҳсоли миқдори зиёди биомасса тавассути 

кишти интихоби алафҳо ва ҷойиваз кардани чарогоҳ бо давраи истироҳати замин 

барқарор карда шаванд. Таҷрибаҳои интенсивии чаронидани чарво бо 

нишондиҳандаҳои баланди саршумори чорво дар тӯли муддати кӯтоҳ ва давраҳои 

истироҳатҳои тӯлонӣ суръати баланди ҷамъшавии карбон дар хокро дар муқоиса бо 

системаҳои чаронидани доимӣ чорво нишон доданд103. Дар маҷмӯъ, "таҷрибаҳои 

беҳтарини идоракунӣ" дар системаҳои чарогоҳҳо метавонад захираҳои карбонро дар хок 

тақрибан 0,7 тонна C/га/сол зиёд кунад104. Ин тадбирҳо ба афзоиши растаниҳо ва 

ҷазбшавии карбон дар хок мусоидат карда, миқдори умумии моддаҳои органикии 

устувори хокро афзоиш медиҳанд, махсусан дар минтақаҳое, ки он ҷо чаронидани чорво 
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ба деградатсияи шадиди вегетатсия оварда нарасондааст. Ин боиси баланд шудани сатҳи 

маҳсулнокӣ бо беҳтар шудани ҳолати чарогоҳҳо ва секвератсияи карбон мешавад105.  

Варианти дигар пешгирӣ намудан аз таҷрибаҳои ноустувор тавассути ҷорӣ кардани 

ангезаҳои сиёсӣ мебошад, ки партовҳои газҳои гулхонаӣ ва дигар таъсирҳои экологиро 

ба нархҳои маҳсулоти чорво дар бар мегиранд ва онҳоро инъикос мекунанд. Ин мумкин 

аст тавассути бекор кардани субсидияҳо барои чорводории феълии ноустувор ё ҷорӣ 

кардани субсидияҳое ба даст оварда шавад, ки ҷорӣ намудани навовариҳои 

биотехнологиро барои технологияҳо ва системаҳои бештар устувортар дастгирӣ 

мекунанд106. 

Илова бар ин, мумкин аст сиёсати парвариш ва ғизодиҳии чорво ҷорӣ карда шавад, ки 

устувории бахшро афзоиш медиҳад. Сиёсати чорводорӣ бояд кафолат диҳад, ки чорвои 

каммаҳсул бо зоти хубтар беҳтар карда шавад, дар ҳоле ки зотҳои маҳаллӣ ҳифз карда 

шуда, бо зотҳои экзотикӣ иваз карда намешаванд. Ҳосилнокии зироатҳо барои хӯроки 

чорво мумкин аст тавассути таҳқиқи зироатҳо ва васеъ кардани майдони кишти 

зироатҳои хӯроки чорво аз ҳисобии киштгардон зиёд карда шавад107. Ин имкон медиҳад, 

ки таҷрибаҳои ғизодиҳӣ тағйир дода шуда, сифати чорво, бо истифода аз таносуби 

дурусти маводи ғизоӣ ва таҷрибаҳои ғизодиҳӣ бо омехтаи хӯрокҳои гуногун аз чанд 

манбаъ беҳтар карда шавад. Масалан, ин метавонад илова кардани чарбуро дар бар 

гирад, ки ин яке аз таҷрибаҳои мухталифи коҳиш додани партови газҳои гулхонаӣ аз 

хӯрок додан ба чорво мебошад. Он ба зиёд кардани миқдори баъзе ингредиентҳои 

ғизоии маъмулан истифодашаванда дар меъёри хӯрок тавассути зиёд кардани таркиби 

чарбу асос ёфтааст, ки партовҳои CH4 аз шикамба (рубец) тавассути равандҳои биологӣ 

дар системаи ҳозима коҳиш медиҳад108.   

Барои ҳавасманд кардани истеъмолкунандагон, дар Тоҷикистон мумкин аст андоз барои 

гӯшт ҷорӣ карда шавад, ки он барои пӯшонидани хароҷоти экологӣ, ба монанди 

партовҳои газҳои гулхонаӣ дар натиҷаи истифодаи ҳайвонот барои ғизо ба таври иловагӣ 

барои гӯшт ва дигар маҳсулоти ҳайвонот ситонида мешавад. Онҳо ба ташвишҳои 

истеъмолкунандагон ва баланд бардоштани сатҳи огоҳии истеъмолкунандагон дар бораи 

таъсирҳои манфии идоракунии чорводорӣ ба партовҳои миллии газҳои гулхонаӣ асос 

ёфтаанд. 

Ғайр аз ин, кишвар метавонад субсидияҳоро барои идоракунии устувори порӯб ҷорӣ 

намояд, ки он ба нигоҳдорӣ, коркард ва истифодаи порӯби ба таври экологӣ устувор 

робита дорад. Он мумкин аст барои истеҳсоли биогаз тавассути раванди биологӣ 

истифода шавад, ки коркарди анаэробӣ номида мешавад. Субсидияҳо барои соҳибони 

ҳайвонот ҷамъоварии порӯб ва истифодаи онро барои мақсадҳои дигар ҷолиб месозанд. 
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Ҷанбаи дигари муҳими истифодаи устувори порӯб чораҳоеро фаро мегирад, ки барои 

тағйир мъёри хӯроки чорворо ҷиҳати коҳиш додани партовҳои нитроген пешбинӣ 

шудааст. Ин мумкин аст тавассути ташвиқ намудани истифодаи ингибиторҳои 

нитрификатсия ва ингибиторҳои уреаз иҷро карда шавад. 

Дар ниҳоят, Тоҷикистон метавонад барои дастгирии идоракунии устувори чорводорӣ 

таҳқиқот ва ихтироотро ҳавасманд намояд. Ин имкон медиҳад, ки сатҳи самарабахшии 

чорводорӣ беҳтар карда шуда, партовҳои метан коҳиш дода шавад, коркарди партовҳо 

тавассути эҷоди занҷирҳои нави арзиш, ҷазбкунии карбон ва таҳияи алтернативаҳо ба 

маҳсулоти чорвои дорои сатҳи баланди партовҳо зиёд карда шаванд. Ин 

ҳавасмандкуниҳо ба чорводорон дар Тоҷикистон имкон медиҳад, ки маҳсулнокиро 

афзоиш диҳанд ва ҳамзамон самарабахшии захираҳоро таъмин намоянд109. 

4.1.7. Хоҷагии ҷангал ва истифодаи замин 

Ҳамаи ҷангалҳо дар Тоҷикистон ба давлат тааллуқ доранд ва дорои набототи гуногун 

мебошанд, ба монанди ҷангалҳои паҳнбарг ва хурдбарг, арчазорҳо ва туғайзорҳои 

беназир, ҷангалҳои чормағз ва писта, инчунин ҷангалҳои биёбонии саксавул, кандим, 

черкез ва дигар намудҳои регӣ мебошанд. Бо вуҷуди ин, ҳиссаи пӯшиши ҷангал дар 

кишвар ҳамагӣ 2,96 фоизи пӯшиши умумии заминро ташкил медиҳад. Масоҳати ҷангалҳо 

424 ҳазор гектарро ташкил медиҳад, ки аз онҳо 307 ҳазор гектар ҷангалҳои ба таври 

табиӣ таҷдидшаванда ва 117 ҳазор гектар ҷангалҳои шинонидашуда мебошанд. Аз 

тарафи дигар, Тоҷикистон аз рӯи таносуби ҷангалҳои дастнохурда ба масоҳати умумии 

ҷангалҳо, яъне 296 ҳазор гектар ё 70% масоҳати умумии ҷангалҳо дар панҷгонаи 

кишварҳо ва қаламравҳои беҳтарини ҷаҳон қарор дорад110. 

Бо вуҷуди ин, ба сабаби паст будани пӯшиши ҷангали миллӣ, Тоҷикистон ҳамчунин дар 

байни ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ дар ҷойи охирин қарор дорад111. Дар ҳоле ки пӯшиши 

феълии ҷангал камтар аз 3 фоизро ташкил медиҳад, дар асри 19 то 25% ҳудуди 

Тоҷикистонро ҷангалҳо фаро гирифта буданд112. Ин ба тақрибан 3 577 ҳазор гектар ҷангал 

баробар аст. Имрӯзҳо замини ҷангал асосан дар қисмати ғарбии кишвар ҷойгир 

мебошанд, ки он ҷо дар муқоиса бо вилояти шарқии ВМКБ рельеф ва иқлим мувофиқ 

аст. Аз ин рӯ, барномаҳо оид ба ҳифзи ҷангалҳо ва ҷангалпарварӣ имкониятҳои 

бузургтаринро барои секвестратсияи карбон ва бартараф намудани CO2 дар се вилояти 

ғарбӣ фароҳам меоранд. Додаҳои миллӣ оид ба захираҳои ҷангал ва идоракунии он, ки 

аз ҷониби Созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ (ФАО) нашр карда шудаанд, нишон доданд, 

ки ҳаҷми ҷангалҳои Тоҷикистон дар як гектар ба ҳисоби миёна 14 м3 дар як гектарро 

ташкил медиҳад ва биомассаи заминӣ – дар як гектар 10 тонна мебошад113. Дар сенарияи 
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гипотетикӣ, ки дар он ҷангалпарварӣ ва барқарорсозии ҷангал ба эҳёи ҷангалҳо то 25%-и 

пӯшиши замини мусоидат намудаанд, ки онҳо замоне онро пӯшонида буданд, 

метавонанд танҳо дар биомассаи заминии худ то 16 814 тонна карбон захира кунанд.  

Сарфи назар аз шумораи ками хоҷагиҳои ҷангал дар Тоҷикистон, ҷангалҳо дар ҳаёти 

ҳаррӯзаи аҳолии он ва ҳифзи заминҳои он нақши муҳим доранд. Онҳо барои нигоҳ 

доштани рутубат, ҳифзи замин, танзимкунандаи (регулятори) иқлим, барқарорсозии 

муҳити зист, манбаъи ғизо, инчунин ашёи хоми доруворӣ ва техникӣ муҳим мебошанд114. 

Ин зарурати идоракунии дурусти ҷангалҳоро тавассути талошҳо барои ҳифз намудани 

онҳо таъкид менамояд, ки боиси афзоиши захираҳои карбон дар биомасса рӯизаминӣ, 

биомассаи зеризаминӣ, чӯбҳои хушк, шоху баргҳои дарахтон (древесная подстилка) ва 

хок мешавад. Дар ҳоли ҳозир, Кодекси ҷангали Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ҷангалҳоро 

тақвият дода, идоракунии устувори оқилонаи хоҷагии ҷангалро ҳавасманд мекунад, вале 

вариантҳои зиёди сиёсати соҳавӣ вуҷуд доранд, ки таҳким ва ҳифзи хоҷагии ҷангалро 

таъмин мекунанд. 

Ҳифз ва идоракунии ҷангал 

Тоҷикистон метавонад сиёсати соҳавӣ оид ба ҳифзи ҳатмии баъзе минтақаҳоро барои 

ҳифзи ҷангалҳо ҷорӣ намояд. Ин минтақаҳо махсусан барои муҳофизат ва нигоҳдории 

пӯшиши ҷангал пешбинӣ шудаанд. Онҳо фоизи муайянро аз пӯшиши умумии замини 

миллӣ ташкил медиҳанд ва сиёсати соҳавӣ метавонад афзоиши ҳарсолаи масоҳати 

умумии ҷангали муҳофизатшавандаро дар бар гирад. Сиёсати сарфакорона ва ҷудо 

кардани замин метавонад афзоиши минтақаҳои ба таври доимӣ ҳифзшавандаро пурра 

кунад. Ин сиёсатҳои соҳавӣ ба заминҳои озодшуда имкон медиҳанд, ки карбонро нигоҳ 

доранд ва ҳамзамон дигар хидматрасониҳои экологиро таъмин намуда, гуногунии 

биологиро ҳифз намоянд. Ин мумкин аст бо сиёсати консессия барои бурида тӯда 

кардани дарахтҳои ҷангал ҳамроҳ карда шавад ва он кафолат медиҳад, ки 

консессионерҳо бояд пӯшиши табиии доимии ҷангалро нигоҳ доранд ва ба таври 

интихобӣ ва устувор дарахтҳои ҷангалро бурида тӯда кунанд115. 

Кишвар ҳамчунин метавонад сиёсати устувори бурида тӯда кардани дарахтҳои ҷангалро 

ҷорӣ намуда, таҷрибаҳои беҳтаринро дар фаъолиятҳои бурида тӯда кардани дарахтон аз 

ҷониби соҳибони замин пеш барад. Яке аз чораҳои эҳтимолӣ – ҳавасмандии иқтисодӣ 

мебошад, ки ба соҳибони замин бар ивази нигоҳ доштан ё зиёд кардани захираҳои 

карбон ҷуброн пардохт менамояд. Таҷрибаҳои устувор, ки мумкин аст тавассути чунин 

сиёсатҳои соҳавӣ подош дода шаванд, буридани интихобии дарахтон, дароз кардани 

сиклҳои чархиш (ротатсия), коҳиш додани зарар ба дарахтони боқимонда ё кам кардани 

партовҳои бурида тӯда кардани дарахтҳои ҷангалро дар бар мегирад. Ин нигоҳ доштани 
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пӯшиши ҷангал ва гузариш ба таҷрибаҳои устуворро нисбат ба корҳои анъанавӣ бурида 

тӯда кардани дарахтҳои ҷангал аз нигоҳи иқтисодӣ ҷолибтар месозад116. 

Ғайр аз ин, Тоҷикистон метавонад барои ҳавасманд кардани дастрасӣ ба намудҳои 

алтернативии маводи сӯхт, ба монанди газ, аз ангезаҳои иқтисодӣ ҷиҳати коҳиш додани 

ҷамъоварии ҳезум истифода намояд. Ҷамъоварии ҳезум монеаи ҷиддӣ ба тамомияти 

ҷангалҳо ва қобилияти онҳо барои ҷазбкунии карбон боқӣ мемонад. Ба таври муштарак 

бо бахши энергетика, барнома барои таъмини намудҳои алтернативии маводи сӯхт, паст 

кардани сатҳи деградатсияи ҷангалҳо ва афзоиши захираҳои карбон дар онҳо пешбинӣ 

шудааст117. 

Ғайр аз ин, Тоҷикистон метавонад барои ғайриқонунӣ буридани дарахтон ҷарима ва 

ҷазои сахттар ҷорӣ кунад. Тавре ки масоҳати пӯшиши ҷангал дар Тоҷикистон нисбатан 

кам аст, ҳатто миқдори ками ғайриқонунӣ буридани дарахтон ба пӯшиши умумии ҷангал 

таъсири калон мерасонад. Ҳар истеҳсолкунанда-истеъмолкунандаи моддаҳои аз чӯб 

ҳосилшаванда бояд дар бораи манбаъи маҳсулот ва дар бораи оператори 

таъминкунандаи чӯб иттилоот пешниҳод намояд. Иттилооти мазкур бояд дар ҳуҷҷатҳои 

расмӣ сабт карда шуда, ба мақоми дахлдор пешниҳод карда шавад. 

Ҳамчунин, Тоҷикистон метавонад сиёсати идоракунии сӯхтори ҷангалро татбиқ намояд, 

ки пешгирӣ ва назорати сӯхторҳои ҷангалро беҳтар мекунад. Онҳо талафоти назарраси 

ҷангалҳои вуҷуддоштаро дар Тоҷикистон афзоиш медиҳанд ва миқдори зиёди партовҳои 

газҳои гулхонаиро ба вуҷуд меоранд. Сиёсати соҳавии мазкур низоми вуҷуддоштаи 

муҳофизати ҷангалҳоро аз сӯхтор тавассути таъмин сохтан ва муҷаҳҳаз кардани 

манораҳои дидбонӣ ҷиҳати мушоҳидаи сӯхторҳо, рушди шабакаҳои роҳҳои оташнишонӣ 

ва беҳтар намудани методҳои коммуникатсияи байни нозирони оташнишонӣ барои 

вокуниши зуд беҳтар хоҳад кард118. 

Ҷангалзоркунӣ ва барқарорсозии ҷангал 

Ҳарчанд пӯшиши ҷангал дар Тоҷикистон ҳанӯз ҳам бисёр кам аст, кишвар фаъолиятҳои 

ҷангалпарварӣ ва барқарорсозии ҷангалро тақвият медиҳад. Ҷангалпарварӣ – бунёди 

ҷангал тавассути шинонидани дарахтон ва/ё бо нияти пешакӣ кишт кардан дар замине 

мебошад, ки қаблан ҷангал ҳисобида намешуд. Барқарорсозии ҷангал – барқарор 

кардани ҷангал тавассути шинонидани дарахтон ва/ё бо нияти пешакӣ кишт кардан дар 

замине мебошад, ки ҳамчун ҷангал тасниф карда мешавад119. 

                                            

116 Ҳамон ҷо 
117 Smith P., et al, 2014: Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). In: Climate Change 2014: Mitigation of 

Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change [Edenhofer, O., et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, 
NY, USA 
118 FAO, 2010, Global Forest Resource Assessment Country Reports: Tajikistan. 
119 FAO, 2010, Global Forest Resource Assessment Country Reports: Tajikistan. 
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Ҳиссаи ҷангалҳои шинонидашуда дар пӯшиши умумии ҷангали Тоҷикистон аз соли 2010 

каме афзоиш ёфта, аз 113 ҳазор гектар то 117 ҳазор гектар расидааст, ки 0,37% афзоишро 

дар давраи солҳои 2010-2020  нишон медиҳад120. Ба таври мисол, чанде қабл Тоҷикистон 

бо дастгирии Бонки рушди KfW ҷангалҳои нав бунёд кард ё ҷангалҳои харобшударо дар 

бештар аз 6500 гектар замин барқарор намуд121. Бо вуҷуди ин, ин фаъолиятҳо пӯшиши 

умумии ҷангалро дар кишвар, ки аксари вақтҳо аз офатҳои табиӣ зарар мебинад, ба 

андозаи кофӣ афзоиш надодааст. Вариантҳои зерини сиёсат фаъолиятҳои ҷангалпарварӣ 

ва барқарорсозии ҷангалҳоро дар Тоҷикистон афзоиш медиҳанд, ки боиси афзоиши 

захираҳои карбон дар биомассаи зинда мешаванд.  

Пеш аз ҳама, Тоҷикистон метавонад ҳадафи солонаи фаъолиятҳо оид ба ҷангалпарварӣ 

ва барқарорсозии ҷангалҳоро бар асоси сатҳи фарогирии солонаи асосӣ иҷро намояд, ки 

он вобаста ба пӯшиши ҷангали кишвар мумкин аст тадриҷан зиёд карда шавад. Ин дар 

назди ҳукумат ҳадафи возеҳро барои ҳар сол мегузорад ва ба афзоиши тадриҷии пӯшиши 

ҷангали миллии Тоҷикистон мусоидат хоҳад кард.  

Барои ноил шудан ба ҳадафи солона, кишвар метавонад ба шинонидани ҷангалҳо ва 

барқарорсозии заминҳои деградатсияшуда аз ҷониби хоҷагиҳои хурд ва деҳқонон 

мусоидат намояд. Чунин кумак метавонад шакли ниҳолхонаҳои маҳаллии дарахтонро 

дар бар гирад ва якҷо бо сиёсатҳои соҳавӣ ба интиқоли дониш ва баланд бардоштани 

сатҳи тавоноии маҳаллӣ мусоидат намояд. Ин метавонад ташкил намудани 

плантатсияҳои намоишӣ, мизҳои мудаввари соҳавӣ ва барқарор намудани робита байни 

иштироккунандагони бахшро дар бар гирад. Чунин сиёсатҳои соҳавӣ ҳамчунин барои 

тақвияти муассисаҳои дастгирикунанда, ки дар соҳаи идоракунии ҷангал кор мекунанд 

ва баратараф намудани монеаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ҷиҳати қабул намудани онҳо, ба 

монанди майл надоштани заминдорон ба тағйирот, пешбинӣ карда шудаанд. 

Ғайр аз ин, Тоҷикистон метавонад ҳавасмандиҳои сиёсиро барои бахши хусусӣ оид ба 

фаъолиятҳои ҷангалпарварӣ ва барқарорсозии ҷангалҳо тақвият диҳад. Ин метавонад 

зиёд намудани пӯшиш ҷангалро барои заминдорон дар заминҳои худ ва озод кардани 

замин аз кишти зироатҳо ва чорводорӣ аз нигоҳи молиявӣ ҷаззоб намояд. 

Ҳавасмандиҳои мазкур мумкин аст дар шаклҳои гуногун, ба монанди грантҳо барои 

ҷангалпарварӣ ё барқарорсозии ҷангал, имтиёзҳои андоз барои сармоягузориҳо дар 

хоҷагии ҷангал, қарзҳо бо фоизи паст ва нақшаҳои маблағгузории хурд пешниҳод карда 

шаванд. Ин воситаҳо барои ҷангалпарварӣ бо сармоягузории пешакӣ муҳим мебошанд.  

Банақшагирии истифодаи ҳамгирошуда аз замин 

Талошҳо барои коҳиш додани оқибатҳо метавонанд аз сиёсатҳое манфиат ба даст оранд, 

ки ба банақшагирии истифодаи ҳамгирошуда аз замин бо истифода аз бахши 

                                            

120 FAO, 2020, Global Forest Resource Assessment. 
121 https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/About-us/News/News-
Details_546112.html  

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/About-us/News/News-Details_546112.html
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/About-us/News/News-Details_546112.html
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бисёрвазифавии кишоварзӣ, ҷангалпарварӣ ва дигар тарзҳои истифода аз замин 

мусоидат мекунанд. Банақшагирии истифодаи замин барои дарёфти роҳиҳалҳои 

бурдноки вобаста ба коҳиш додани оқибатҳои тағйирёбии иқлим, мутобиқшавӣ ба он ва 

ҳифзи гуногунии биологӣ нигаронида шудааст. Ҳавасмандиҳои молиявӣ, ба монанди 

пардохтҳо барои хидматрасониҳои экологӣ мумкин аст ҷиҳати ҳавасманд кардани 

деҳқонон ё ҷомеаҳо ба анҷоми як қатор фаъолиятҳо барои ҷазбкунии карбон ва ҳифзи 

захираҳои экологӣ ба таври маҷмӯӣ истифода шаванд. Баъзе вариантҳои банақшагирии 

истифодаи замин ва сиёсатҳои вобаста ба он дар Каталоги банақшагирии истифодаи 

замини Тоҷикистон оварда шудаанд, ки худи он ба махзани иттилооти глобалӣ оид ба 

идоракунии устувори захираҳои замин асос ёфтааст122. 

Пеш аз ҳама, системаҳои ҳамгирошудаи истеҳсолӣ ҷузъҳои асосии банақшагирии 

истифодаи замин мебошанд, ки метавонанд ба коҳиш додани оқибатҳои тағйирёбии 

иқлим ҳангоми таъмини манфиатҳои экологӣ ва иқтисодӣ дар Тоҷикистон мусоидат 

намоянд. Кишвар метавонад сиёсатеро ҷорӣ кунад, ки татбиқ намудани системаи 

ҷангалу чарогоҳ дар заминҳои барои чорводорӣ истифодашавандаро ҳатмӣ месозад. 

Системаи ҷангалу чарогоҳ – механизмҳои агроҷангалпарварӣ мебошанд, ки растаниҳои 

хӯроки чорво ба монанди алафҳо ва лӯбиёгиро бо буттаҳо ва дарахтон барои хӯроки 

чорво ва мақсадҳои иловагӣ муттаҳид мекунанд. Онҳо ба тақвияти чорводорӣ ё 

растанипарварӣ бар асоси равандҳои табиӣ иҷозат медиҳанд123. Захираҳои доимии 

карбон дар сатҳи замин нисбат ба истифодаи баробари замини бидуни дарахтон зиёдтар 

мебошанд ва шинонидани дарахтон низ метавонад ҷазбкунии карбон дар хокро афзоиш 

диҳад. Шинонидани буттаҳо ва дарахтон дар чарогоҳҳо ё даштҳо, ки бо зироатҳои ғизоӣ 

омехта карда мешаванд, манбаъҳои иловагии хӯроки хушсифат ва беҳтар намудани 

ғизои ҳайвонотро таъмин мекунанд. Онҳо ҳамчунин ҳезуми бештарро таъмин мекунанд, 

талабот/фишор барои овардани ҳезум аз ҷангалро коҳиш медиҳанд, ки боиси 

деградатсияи ҷангал мешаванд, сифати хӯроки чорво беҳтар мешавад ва моддаҳои 

органикии хок ҳифз карда мешаванд124. Илова бар ҷангалу чарогоҳ, дар Тоҷикистон 

мумкин аст шаклҳои дигари системаҳои истеҳсолоти ҳамгирошуда ва агроҷангалпарварӣ 

пеш бурда шаванд, ба монанди кишти дубора, системаҳои омехтаи растанипарварӣ ва 

чорводорӣ ё кишти омехтаи намудҳои растании яксола ва бисёрсола. 

Илова бар ин, Тоҷикистон метавонад барномаи байнисоҳавии хокро татбиқ намояд, ки 

барои афзоиши захираҳои карбон дар хок нигаронида хоҳад шуд. Ҳарчанд дар кишвар 

захираҳои карбон дар хок кам боқӣ мемонанд ва ба ҳисоби миёна 46 т С/га-ро ташкил 

медиҳанд, чунин сиёсат барои афзоиши миқдори карбони иловашаванда ба хок ва 

коҳиши суръати нисбии талафот ба сабаби эрозия пешбинӣ карда хоҳад шуд125. 

                                            

122 https://www.wocat.net/en/global-slm-database/  
123 Chará J., Reyes E., Peri P., Otte J., Arce E., Schneider F. 2019. Silvopastoral Systems and their Contribution to 
Improved Resource Use and Sustainable Development Goals: Evidence from Latin America. FAO, CIPAV and Agri 

Benchmark, Cali, 60 pp. 
124 GHG Forecasting in Key Sectors and Impact Assessment of Climate Change Mitigation Policies and Measures. 
Technical Report. August 2020. UNDP Tajikistan. Тавассути линки мазкур дастрас мебошад 
125 FAO, 2021, Understanding the role of ruminant systems on greenhouse gas emissions and soil  health in selected 
Central Asian countries 

https://www.wocat.net/en/global-slm-database/
https://www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/home/library/ghg-forecasting-in-key-sectors-and-impact-assessment-of-climate-0.html


Роҳҳои паст кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ барои ноил  

шудан ба сатҳи муътадили карбон  то соли 2050 дар Тоҷикистон  

74  | 

Сармоягузорӣ ба методҳои мубориза бо эрозия, ба монанди таҳкими доманакӯҳҳо ва 

устуворсозии ҷараёни об, партовҳои CO2-ро коҳиш медиҳанд ва ҳамзамон сатҳи баланди 

осебпазирии Тоҷикистонро ба офатҳои табиии вобаста ба тағйирёбии иқлим, ба монанди 

хушксолӣ ва обхезӣ паст мекунанд.  

Дар ниҳоят, Тоҷикистон метавонад барои барномаҳои таҳқиқотӣ ва рушд ҳавасмандиҳо 

эҷод намояд, ки махсусан барои банақшагирии ҳамгирошудаи истифода аз замин 

нигаронида шудаанд, то ки тавонмандии худро дар муайян ва татбиқ намудани қарорҳои 

оптималии идоракунӣ афзоиш диҳад. Ба таҳкими шарикӣ бо муассисаҳои илмии Осиёи 

Марказӣ мусоидат намуда, Тоҷикистон метавонад таҳқиқотро оид ба коҳиш додани 

оқибатҳои тағйирёбии иқлим тавассути банақшагирии истифодаи замин ва методҳои ба 

контекст асосёфта барои системаҳои ҳамгирошудаи истеҳсолот, пеш бурдани 

кишоварзие, ки ба иқлим осеб намерасонад ва роҳиҳалҳои ба табиат асосёфта роҳандозӣ 

намояд, ки манфиатҳои гуногунро дар баробари коҳиш додани партовҳои газҳои 

гулхонаӣ таъмин мекунанд. 

4.1.8. Ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон 

Ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон – варианти иловагии сиёсате мебошад, ки барои ноил 

шудан ба сатҳи муътадили карбон то соли 2050 дар Тоҷикистон талаб карда мешавад. Ба 

ибораи дигар, ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон – методе мебошад, ки партовҳои CO2-ро 

аз манбаъҳои калон (маъмулан корхонаҳои калони саноатӣ) ҷазб ва фишурда мекунад, 

онро ба макони муносиби захирасозӣ интиқол медиҳад ва барои ҷудосозии дарозмуддат 

аз атмосфера ба замин ворид мекунад. Ин анбори геологӣ мумкин аст дар анборҳои 

(резервуар) табиии зеризаминӣ, ба монанди конҳои нафту газ, қабатҳои ангишт ва 

қабатҳои обнигаҳдори шӯр бо истифода аз монеаҳои табии геологӣ барои ҷудо кардани 

CO2 аз атмосфера сурат гирад. Ин мумкин аст ё дар маконҳое сурат гирад, ки он ҷо 

ҳадафи ягона захирасозии CO2 мебошад ё якҷо бо амалиётҳо оид ба зиёд кардани 

истеҳсоли нафт, газ ё метан аз қабати ангишт анҷом дода шавад. Ин анборҳо метавонанд 

бештар аз 99% CO2-и секвестратсияшударо дар тӯли бештар аз 100 сол нигоҳ доранд126. 

Дар ҳоли ҳозир, Тоҷикистон ба фаъолиятҳо вобаста ба ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон 

машғул намебошад, вале чунин фаъолиятҳо (ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон) барои 

ноил шудан ба сатҳи муътадили карбон то соли 2050 нақши муҳим хоҳад дошт ва шояд 

варианти ягона ҷиҳати расидан ба он бошанд. Барои ин чораҳои самарабахш ва ба хубӣ 

тарҳрезишудаи сиёсат талаб талаб карда мешаванд, зеро фаъолиятҳо вобаста ба 

ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон даромад намеоранд ва манфиатҳои дигари бозориро 

таъмин намекунанд, то замоне ки пардохт барои партовҳои CO2 ситонида нашавад. 

                                            

126 IPCC, 2005: IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage. Prepared by Working Group III of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change [Metz, B., O. Davidson, H. C. de Coninck, M. Loos, and L. A.  Meyer 
(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 442 pp. 
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Барои таъмини ҳавасмандии ибтидоии ширкатҳои саноатӣ ҷиҳати шурӯъ намудани 

фаъолиятҳо вобаста ба ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон, Тоҷикистон метавонад грантҳое 

ҷорӣ намояд, ки маблағгузории давлатиро оид ба сохтани объектҳо барои ҷазбкунӣ ва 

захирасозии карбон таъмин мекунанд. Ғайр аз ин, Тоҷикистон метавонад субсидияи 

истеҳсолии ҷазбкунӣ ва захирасозии карбонро ҷорӣ кунад, ки пардохти ҳар тонна CO2-ро 

таъмин менамояд, ки дар натиҷаи сармоягузории фаъолиятҳои вобаста ба ҷазбкунӣ ва 

захирасозии карбон захира карда мешавад. Ин ду ҳавасмандӣ барои бахши саноат ҷорӣ 

намудани фаъолиятҳо вобаста ба ҷазбкунӣ ва захирасозии карбонро дар фаъолияти худ 

ҷолибтар месозад127. 

Илова бар ин, Тоҷикистон метавонад имтиёзҳои андозро вобаста ба ҷазбкунӣ ва 

захирасозии карбон ҷорӣ намояд, ба монанди имтиёзҳои андози сармоягузорӣ, ки 

ҷиҳати кам кардани уҳдадориҳои андоз барои ширкатҳое иҷозат медиҳанд, ки онҳо дар 

фаъолиятҳо вобаста ба ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон сармоягузорӣ мекунанд ё 

имтиёзҳои андози истеҳсолӣ, ки ҷиҳати кам кардани уҳдадориҳои андоз барои 

ширкатҳое иҷозат медиҳанд, ки аз дороиҳои вобаста ба ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон 

истифода мебаранд. Ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон мумкин аст ҳамчунин тавассути 

захирасозии ҳатмии ҳиссаи партовҳои CO2 аз ҷузвдонҳои (портфелҳои) саноатӣ дар 

замин тақвият дода шавад128.  

4.1.9. Бознигарии навъьои талошҳои сиёсӣ 

Дар ҷадвали зерин бознигарии навъҳои муайяншудаи сиёсатҳое пешниҳод карда 

шудааст, ки Тоҷикистон метавонад онҳоро дар робита ба қиматҳои тағйирёбандаи 

мавриди таваҷҷуҳи сиёсат татбиқ намояд. Ин имкон медиҳад, ки сиёсатҳои мазкур ба 

осонӣ барои ҳар қимати тағйирёбанда ба санадҳои меъёрии эҳтимолӣ ё чорчӯбҳои 

сиёсати соҳавӣ ворид карда шаванд. 

Ҷадвали 6. Матритсаи сиёсӣ барои типҳои (навъҳои) талошҳои сиёсӣ 

Қимати тағйирёбандаи манфиати сиёсӣ Навъи сиёсати соҳавӣ 

Саноати 
истеҳсолкунанда 

Технологияҳои 
саноатии 
инноватсионӣ 

Истифодаи методҳои беҳтарини дастрас 

Стандартҳои ҳадди ақали самарабахшии энергия 

Ҳавасмандкуниҳо барои ҷорӣ кардани 
технологияҳои дорои самарабахшии зиёд 

Самарабахшии 
маводи сӯхт дар 
бахши саноат 
 

Барномаҳои идоракунии самарабахшии маводи сӯхт 

Андоз ба интернализатсияи хароҷоти экологӣ барои 
маводи сӯхт 
Бекор кардани субсидия барои маводи сӯхти 
истихроҷшаванда 

Нақлиёт  Самарабахшии Стандартҳои ҳатмии самарабахшии нақлиёт 

                                            

127 IEA, 2012, A Policy Strategy for Carbon Capture and Storage. 
128 Ҳамон ҷо 
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Қимати тағйирёбандаи манфиати сиёсӣ Навъи сиёсати соҳавӣ 

нақлиёт 
 

Имтиёзҳои андоз барои нақлиёти каммасрафи 
сӯхишворӣ ва талабот ба тамғагузорӣ (маркировка) 

Андоз ба маводи сӯхти дизелӣ 

Талаботи самарабахшӣ барои компонентҳое, ки ба 
муҳаррик (двигатель) дахл надоранд 

Инфрасохтори 
нақлиёт бо сатҳи 
пасти партовҳои ГГ 

Намудҳои такмилдодашудаи каммасрафкунандаи 
энергия ва аз нигоҳи экологӣ тозаи нақлиёт 

Пешбурд ва такмили шабакаи троллейбусҳо 

Сиёсати рушди шаҳрӣ ва тиҷоратӣ 

Нақлиёти барқӣ 
(электрикӣ) 
 

Имтиёзҳо барои хариди электромобил 

Андозҳои баландкардашуда ба маводи сӯхти 
маъмулӣ 

Ҳавасмандсозӣ барои таҷҳизот ва истифодаи 
электромобилҳо 

Банақшагирии комплексии воситаҳои 
электромобилӣ 

Таҷдид ва табдили 
парки воситаҳои 
нақлиёт 

Салоҳиятҳо оид ба манбаъҳои таҷдидшавандаи 
энергия барои автопарк 

Схемаи иваз кардани автомобил 

Ҳавасмандкуниҳо барои иваз кардани таҷҳизоти 
воситаҳои нақлиёт 

Сохтмон 

Биноҳои 
каммасрафкунандаи 
энергия 

Меъёрҳои ҳатмии сохтмонӣ ва қоидаҳои истеъмоли 
энергия ва стандартҳои самарабахшии энергия 

Талаботи ҳатмӣ ба самарабахшии энергияи 
компонентҳо ва таҷҳизоти биноҳо 

Ҳавасмандкунӣ барои технологияҳои самарабахшии 
энергия 

Аудитҳои ҳатмӣ ва гузоришҳо дар бораи истифодаи 
энергия 

Этикеткаҳо (барчасбҳо) ё шаҳодатномаҳо барои 
биноҳои дорои самарабахшии энергия 

Тамғагузории самарабахшии энергия маҳсулоти 
сохтмонӣ, таҷҳизот ва шаҳодатномаҳо 

Ҳадафҳои миллӣ оид ба саҳми бозории биноҳои 
дорои нишондиҳандаи сифри покизагӣ 

Энергетика 

Самарабахшии 
истифода аз маводи 
сӯхти 
истихроҷшаванда 
 

Болоравии нарх ба карбон (углерод) ва инкори 
тадриҷии субсидияҳо ба маводи сӯхти 
истихроҷшаванда 

Андоз ба партови карбон 

Сиёстаи ифшосозии иттилоот 

Энергияи 
таҷдидшаванда 

Тарофаҳои ҳавасмандкунӣ (сабз) ё премиумҳои 
ҳавасмандкунӣ (сабз) 

Схемаи квотаҳо ва шаҳодатномаҳои 
мубодилашавандаи сабз 

Стандартҳои ҷузвдони манбаъҳои таҷдидшавандаи 
энергия 

Меъёрҳои пасткардашудаи андоз ба таҷҳизот ё 
даромадҳо аз фурӯши энергияи  таҷдидшаванда 

Тахфифҳои андоз ва кафолатҳои қарзӣ барои 
лоиҳаҳои энергияи таҷдидшаванда 

Паст кардани 
талафоти энергия 
 

Сиёсат дар соҳаи идоракунии шиддат 

Сиёсат дар соҳаи идоракунии талабот (тақозо)  

Партовҳо (отходы) 
Идоракунии 
партовҳои муҳити 

Принсипҳои роҳбарии сиёсат барои ҷамъоварӣ ва 
бойгонисозии додаҳо 
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Қимати тағйирёбандаи манфиати сиёсӣ Навъи сиёсати соҳавӣ 

зист 
 

Ҳудудҳо ва маҳдудиятҳо барои дафнкунӣ 

Ҳадафҳои миллӣ оид ба ҷамъоварӣ, истифодаи 
такрорӣ ва коркарди дубора 

Ҳавасмандӣ барои навоварӣ, коркарди дубора 
ва ҷамъоварии ҷудогона 

Ҳавасмандкунӣ барои иштироки аҳли ҷомеа 

Методҳои экологии 
тоза кардани обҳои 
пасмонда (партовӣ) 

Ҷорӣ кардани технологияҳои беҳтарини 
тозакунии обҳои пасмонда 

Системаи сертификатсияи иншооти  обтозакунӣ 

Принсипҳои роҳбарикунандаи миллӣ дар 
сиёсати соҳаи обҳои пасмонда 

Ҳавасмандкунӣ барои истифодаи такрории  
обҳои пасмондаи саноатӣ 

Кишоварзӣ 

Методҳои устувори 
пешбурди 
кишоварзӣ 
 

Методҳои комплексӣ барои мубориза бар 
зидди зараррасонҳо 

Сиёсати мубориза бо алафҳои бегона 

Ҳавасмандкунӣ барои беҳтарин методҳои 
идоракунӣ 

Талабот барои тамғагузории биринҷи 
киштшаванда 

Идоракунии 
устувори чорводорӣ 
 

Сиёсати идоракунии чарогоҳҳо 

Субсидияҳо барои навовариҳои биотехнологӣ 
ва технологияҳои устувор 

Сиёсати чорводорӣ ва ғизодиҳӣ 

Андоз барои гӯшт 

Субсидия барои истифодаи устувори пору 

Ҳавасмандгардонии тадқиқот ва ихтироъ 

Хоҷагии ҷангал ва 
истифодабарии 
замин 
 

Нигоҳдорӣ ва 
идоракунии 
ҷангалҳо 

Ҳудудҳои муҳофизатшаванда барои нигоҳдорӣ 

Ҳавасмандгардонии ҷубронкунанда 

Ҷарима барои буридани ғайриқонунии 
дарахтҳои ҷангал 

Сиёсати идоракунии сӯхтор дар ҷангал 

Истифодаи ҳатмии заминҳои системаи ҷангал-
чарогоҳ 

Шинонидани 
дарахтони ҷангал ва 
барқарорсозии 
ҷангал 
 

Ҳадафҳои солонаи ҷангалшинонӣ ва 
барқарорсозии ҷангалҳо 

Ҳавасмандкунӣ барои ҷангалшинонӣ ва 
барқарорсозии ҷангалҳо 

Ҷамъоварӣ ва 
нигоҳдории карбон 

Технологияҳои 
ҷамъоварӣ ва 
нигоҳдории карбон 

Субсидияҳои сохтмон ва субсидияҳои 
истеҳсолӣ 

Имтиёзҳои андоз аз сармоягузорӣ ва 
истеҳсолот 

  



Роҳҳои паст кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ барои ноил  

шудан ба сатҳи муътадили карбон  то соли 2050 дар Тоҷикистон  

78  | 

Ҷадвали 7. Потенсиали коҳиши қиматҳои тағйирёбандаи манфиатҳои сиёсӣ барои 
давраи 2031-2050 

Қимати тағйирёбандаи манфиати сиёсӣ 

Потенсиали коҳиш додани 

оқибатҳо 2031-2050 (Гг CO2-

экв) 

Саноати 

истеҳсолкунанда 

 

Технологияҳои саноатии инноватсионӣ 76,304 

Самарабахшии маводи сӯхт дар бахши 

саноат 86,639 

Нақлиёт 

 

Самарабахшии нақлиёт 

61,498 

Инфрасохтори нақлиёт бо сатҳи пасти 

партовҳои ГГ 

Нақлиёти барқӣ (электрикӣ) 

Таҷдид ва табдили парки воситаҳои 

нақлиёт 

Сохтмон Биноҳои каммасрафкунандаи энергия 17,616 

Энергетика Самарабахшии истифода аз маводи сӯхти 

истихроҷшаванда 141,276 

Энергияи таҷдидшаванда 

Паст кардани талафоти энергия 2,318 

Партовҳо (Отходы) 

Идоракунии партовҳои муҳити зист 8,015 

Методҳои экологии тоза кардани обҳои 

пасмонда (партовӣ) 
5,484 

Кишоварзӣ 

 

Методҳои устувори пешбурди кишоварзӣ 22,046 

Идоракунии устувори чорводорӣ 
123,513 

Хоҷагии ҷангал ва 

истифодабарии 

замин 

Нигоҳдорӣ ва идоракунии ҷангалҳо 

58,939 Ҷангалшинонӣ ва барқарорсозии ҷангал 

Ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории карбон 

Технологияҳои ҷамъоварӣ ва нигоҳдории 

карбон 
НД 

 

Ҷадвали 8. Суръати солонаи таваррум (инфлятсия).129 

Сол Сатҳи миёнаи таваррум дар сол 

2020 1.2 

2019 1.8 

2018 2.4 

2017 2.1 

2016 1.3 

                                            

129 https://www.bls.gov/  

https://www.bls.gov/
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Сол Сатҳи миёнаи таваррум дар сол 

2015 0.1 

2014 1.6 

2013 1.5 

2012 2.1 

2011 3.2 

2010 1.6 

2009 -0.4 

Ҷадвали 9. Хароҷоти ҳадди ниҳоӣ барои мубориза бо партовҳо (ХҲНМП) дар сатҳи 
глобалӣ вобаста ба технологияҳои саноатии инноватсионӣ дар бахши семент. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Иваз кардани клинкер ба шлак -3 МакКинзи ва Компания (2009) 

Иваз кардани клинкер ба хокистари 

парвозкунанда 
-20 МакКинзи ва Компания (2009) 

Иваз кардани клинкер ба дигар 

компонентҳои минералӣ (МК) 
-32 МакКинзи ва Компания (2009) 

Ҷадвали 10. Хароҷоти ҳадди ниҳоӣ барои мубориза бо партовҳо (ХНМП) дар сатҳи 
глобалӣ вобаста ба технологияҳои саноатии инноватсионӣ дар бахши оҳан ва пӯлод. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Бухории доменӣ/бухории оддии 

оксигенӣ ба бухории камонаки барқӣ 

(электродуговая печь) бо табдили 

оҳани барқароршавии мустақим 

(модернизатсия) 

50 МакКинзи ва Компания (2009) 

Коҳиш додани гудозиш 

(модернизатсия) 
40 МакКинзи ва Компания (2009) 

Коҳиш додани гудозиш (иншооти 

навсохт) 
25 МакКинзи ва Компания (2009) 

Рехтагарии мустақим (иншооти 

навсохт) 
23 МакКинзи ва Компания (2009) 

Иваз кардани кокс (модернизатсия) -8 МакКинзи ва Компания (2009) 

Иваз кардани кокс (иншооти навсохт) -10 МакКинзи ва Компания (2009) 

Эзоҳ: Ҳарчанд дар айни замон дар Тоҷикистон истеҳсоли чӯяну пӯлод анҷом намешавад, ин рақамҳо ба 
сифати маълумотнома дар ҳолате шомил карда шуданд, ки агар чунин фаъолият дар оянда дар кишвар 
анҷом шавад. Аммо онҳо ҳангоми ҳисоби хароҷоти сенария дар назар гирифта нашуданд. 
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Ҷадвали 11. Хароҷоти ҳадди ниҳоӣ барои мубориза бо партовҳо (ХНМП) дар сатҳи 
глобалӣ вобаста ба технологияҳои саноатии инноватсионӣ дар бахши химия. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Интенсификатсия 

раванд/катализатор (иншооти 

навсохт) 

0 – 40 МакКинзи ва Компания (2009) 

Такмилдиҳии крекинги этилен 

(модернизатсия) 
23 МакКинзи ва Компания (2009) 

Такмилдиҳии крекинги этилен 

(иншооти навсохт) 
22 МакКинзи ва Компания (2009) 

Таҷзияи N2O ҳангоми истеҳсоли 

кислотаи адипин ва азот 

(модернизатсия) 

10 МакКинзи ва Компания (2009) 

Таҷзияи N2O ҳангоми истеҳсоли 

кислотаи адипин ва азот (иншооти 

навсохт) 

5 МакКинзи ва Компания (2009) 

Системаи самарабахши муҳаррик 

(мотор) (модернизатсия) 
-50 МакКинзи ва Компания (2009) 

Системаи самарабахши муҳаррик 

(мотор) (иншооти навсохт) 
-60 МакКинзи ва Компания (2009) 

Эзоҳ: Ҳарчанд дар айни замон саноати химиявӣ дар Тоҷикистон фаъол нест, ин рақамҳо ба сифати 
маълумотнома дар ҳолате шомил карда шуданд, ки агар чунин фаъолият дар оянда дар кишвар анҷом 
шавад. Аммо онҳо ҳангоми ҳисоби хароҷоти сенария дар назар гирифта нашуданд. 

 

Ҷадвали 12. ХҲНМП-и тадбирҳои саноатии мубориза бо партовҳо дар Бразилия 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2014 долл. ИМА/тонна 

CO2-экв.) 

Истинод 

Заводҳои нави коркарди нафт 16.4 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Ҳамгиросозии ҳароратии заводҳои 

коркарди нафт 
10.9 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Паст кардани сатҳи олудасозӣ дар 

заводҳои коркарди нафт 
45.8 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Назорати васеъшудаи заводҳои 

коркарди нафт 
79.1 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 
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Ҷадвали 13. Тавсифи ХҲНМП-и технологияҳои инноватсионӣ дар соли 2021 бо доллари 
ИМА 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2021 долл. ИМА/тонна 

CO2-экв.) 

Истинод 

Иваз кардани клинкер ба шлак -4.30 МакКинзи ва Компания (2009) 

Иваз кардани клинкер ба хокистари 

парвозкунанда 
-28.68 МакКинзи ва Компания (2009) 

Иваз кардани клинкер ба дигар 

компонентҳои минералӣ (МК) 
-45.90 МакКинзи ва Компания (2009) 

Бухории доменӣ/бухории оддии 

оксигенӣ ба бухории камонаки 

барқӣ (электродуговая печь) бо 

табдили оҳани барқароршавии 

мустақим (модернизатсия) 

71.71 МакКинзи ва Компания (2009) 

Коҳиш додани гудозиш 

(модернизатсия) 
57.37 МакКинзи ва Компания (2009) 

Коҳиш додани гудозиш (иншооти 

навсохт) 
35.86 МакКинзи ва Компания (2009) 

Рехтагарии мустақим (иншооти 

навсохт) 
32.99 МакКинзи ва Компания (2009) 

Иваз кардани кокс (модернизатсия) -11.47 МакКинзи ва Компания (2009) 

Иваз кардани кокс (иншооти 

навсохт) 
-14.34 МакКинзи ва Компания (2009) 

Интенсификатсияи равандҳо / 

катализаторҳо (иншооти навсохт) 
0 – 57.37 МакКинзи ва Компания (2009) 

Такмилдиҳии крекинги этилен 

(модернизатсия) 
32.99 МакКинзи ва Компания (2009) 

Такмилдиҳии крекинги этилен 

(иншооти навсохт) 
31.55 МакКинзи ва Компания (2009) 

Таҷзияи N2O ҳангоми истеҳсоли 

кислотаи адипин ва азот 

(модернизатсия) 

14.34 МакКинзи ва Компания (2009) 

Таҷзияи N2O ҳангоми истеҳсоли 

кислотаи адипин ва азот (иншооти 

навсохт) 

7.17 МакКинзи ва Компания (2009) 

Системаи самарабахши муҳаррик 

(мотор) (дооснащение) 
-71.71 МакКинзи ва Компания (2009) 

Системаи самарабахши муҳаррик 

(мотор) (иншооти навсохт) 
-86.05 МакКинзи ва Компания (2009) 

Заводҳои нави коркарди нафт 18.20 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Ҳамгиросозии ҳароратии заводҳои 

коркарди нафт 
12.10 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Паст кардани сатҳи олудасозӣ дар 

заводҳои коркарди нафт 
50.82 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Назорати васеъшудаи заводҳои 

коркарди нафт 
87.77 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 
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4.1.10. Самарабахшии маводи сӯхт дар бахши саноат 

Ҷадвали 14. Таҷрибаҳои глобалии ХҲНМП-и самарабахшии маводи сӯхт дар бахши 
сементи саноатӣ (металлургияи сиёҳ). 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Намудҳои алтернативии маводи сӯхт 

– био 
1 МакКинзи ва Компания (2009) 

Барқарорсозии ҳарорати пасмонда 

(Рекуперация отходящего тепла) 
-2 МакКинзи ва Компания (2009) 

Намудҳои алтернативии маводи сӯхт 

- партовҳо (отходы) 
-8 МакКинзи ва Компания (2009) 

Ҷадвали 15. Таҷрибаҳои глобалии ХҲНМП-и самарабахшии маводи сӯхт дар бахши оҳан 
ва пӯлод. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Самарабахшии маводи сӯхт (иншооти 

навсохт) 
20 – 40 МакКинзи ва Компания (2009) 

Когенератсия (модернизатсия) -60 МакКинзи ва Компания (2009) 

Когенератсия (иншооти навсохт) -68  МакКинзи ва Компания (2009) 

Эзоҳ: Ҳарчанд дар айни замон дар Тоҷикистон истеҳсоли чӯяну пӯлод анҷом намешавад, ин рақамҳо ба 
сифати маълумотнома дар ҳолате шомил карда шуданд, ки агар чунин фаъолият дар оянда дар кишвар 
анҷом шавад. Аммо онҳо ҳангоми ҳисоби хароҷоти сенария дар назар гирифта нашуданд. 

Ҷадвали 16. Таҷрибаҳои глобалии ХҲНМП-и самарабахшии маводи сӯхт дар бахши 
химияи саноатӣ 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Иваз кардани маводи сӯхт аз ангишт 

ба биомасса (модернизатсия) 
18 МакКинзи ва Компания (2009) 

Иваз кардани маводи сӯхт аз ангишт 

ба биомасса (иншооти навсохт) 
16 МакКинзи ва Компания (2009) 

Иваз кардани маводи сӯхт аз мазут 

ба газ (модернизатсия) 
-45 МакКинзи ва Компания (2009) 

Иваз кардани маводи сӯхт аз мазут 

ба газ (иншооти навсохт) 
-50 МакКинзи ва Компания (2009) 

Эзоҳ: Ҳарчанд дар айни замон саноати химиявӣ дар Тоҷикистон фаъол нест, ин рақамҳо ба сифати 
маълумотнома дар ҳолате шомил карда шуданд, ки агар чунин фаъолият дар оянда дар кишвар анҷом 
шавад. Аммо онҳо ҳангоми ҳисоби хароҷоти сенария дар назар гирифта нашуданд. 
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Ҷадвали 17. Тавсифи ХҲНМП-и самарабахшии маводи сӯхт дар бахши саноат дар соли 
2021 бо доллари ИМА 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Намудҳои алтернативии маводи 

сӯхт – био 
1.43 МакКинзи ва Компания (2009) 

Барқарорсозии ҳарорати пасмонда -2.87 МакКинзи ва Компания (2009) 

Намудҳои алтернативии маводи 

сӯхт - партовҳо (отходы) 
-11.47 МакКинзи ва Компания (2009) 

Самарабахшии маводи сӯхт 

(иншооти навсохт) 
28.68 – 57.37 МакКинзи ва Компания (2009) 

Когенератсия (модернизатсия) -86.05 МакКинзи ва Компания (2009) 

Когенератсия (иншооти навсохт) -97.53 МакКинзи ва Компания (2009) 

Иваз кардани маводи сӯхт аз ангишт 

ба биомасса (модернизатсия) 
25.82 МакКинзи ва Компания (2009) 

Иваз кардани маводи сӯхт аз ангишт 

ба биомасса (иншооти навсохт) 
22.95 МакКинзи ва Компания (2009) 

Иваз кардани маводи сӯхт аз мазут 

ба газ (модернизатсия) 
-64.54 МакКинзи ва Компания (2009) 

Иваз кардани маводи сӯхт аз равған 

ба газ (иншооти навсохт) 
-71.71 МакКинзи ва Компания (2009) 

4.1.11. Самарабахшии нақлиёт 

Ҷадвали 18. ХҲНМП-и глобалии сиёсатҳо барои самарабахшии нақлиёт. 

Сиёсат Ҳадаф 

Арзиш аз рӯи смета 

(2017 долл. ИМА / 

тонна CO2-экв.) 

Истинод Иқтибос 

Стандарти маводи 

сӯхти 

таҷдидшаванда 

 

Сиёсате, ки талаб 

мекунад то 

маводи сӯхти 

нақлиёт миқдори 

ҳадди ақали 

маводи сӯхти 

таҷдидшавандаро 

дошта бошад 

1.10 – 15.70 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Сарика, 

Тайнер (2013) 

72.70 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Голландия, 

Ҳюз, Книттел, 

Паркер (2011) 

Субсидия барои  

манбаъҳои  

таҷдидшавандаи 

маводи сӯхт 

Сиёсати вогузор 

кардани 

ҳавасмандиҳои 

молиявӣ барои 

истеҳсоли маводи 

сӯхти 

таҷдидшавандаи 

нақлиёт 

103.30 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Голландия, 

Ҳюз, Книттел, 

Паркер (2011) 

Андоз ба бензин Андоз ба бензин 18.20 – 46.70 Гиллингҳем Книттел, 
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Сиёсат Ҳадаф 

Арзиш аз рӯи смета 

(2017 долл. ИМА / 

тонна CO2-экв.) 

Истинод Иқтибос 

ба ҳисоби галлон ва дигарон 

(2018) 

Сандлер (2013) 

Стандартҳои 

самарабахшии 

маводи сӯхт ва 

партови ГГ 

Сиёсат барои 

муқаррар кардани 

стандартҳои 

самарабахшии 

маводи сӯхт ва 

партовҳои ГГ 

барои намудҳои 

муайяни нақлиёт 

-107.40 – 155.40 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Кок, Аннема, 

ван Ви (2011) 

224.80 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Сарика, 

Тайнер (2013) 

307.30 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Якобсен (2013) 

Стандарти маводи 

сӯхт дорои 

миқдори ками 

карбон 

Сиёсат барои 

маҳдудсозии 

шиддати миёнаи 

партовҳои маводи 

сӯхти нақлиёт 

103.90 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Голландия, 

Ҳюз, Книттел, 

Паркер (2011) 

385 – 2,852 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Голландия, 

Книттел и Ҳюз 

(2009) 

Ҷадвали 19. Тавсифи ХҲНМП-и сиёсатҳои самарабахшии  нақлиёт дар соли 2021 бо 
доллари ИМА. 

Сиёсат 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна 

CO2-экв.) 

Истинод Иқтибос 

Стандарти маводи 

сӯхти 

таҷдидшаванда 

 

1.18 – 16.91 
Гиллингҳем ва дигарон 

(2018) 

Сарика, Тайнер (2013) 

78.30 
Гиллингҳем ва дигарон 

(2018) 

Голландия, Ҳюз, 

Книттел, Паркер (2011) 

Субсидия барои  

манбаъҳои  

таҷдидшавандаи 

маводи сӯхт 

111.26 
Гиллингҳем ва дигарон 

(2018) 

Голландия, Ҳюз, 

Книттел, Паркер (2011) 

Андоз ба бензин 
19.60 – 50.30 

Гиллингҳем ва дигарон 

(2018) 

Книттел, Сандлер 

(2013) 

Стандартҳои 

самарабахшии 

маводи сӯхт ва 

партови ГГ 

 

-115.68 – 167.38 
Гиллингҳем ва дигарон 

(2018) 

Кок, Аннема, ван Ви 

(2011) 

242.13 
Гиллингҳем ва дигарон 

(2018) 

Сарика, Тайнер (2013) 

330.99 
Гиллингҳем ва дигарон 

(2018) 

Якобсен (2013) 

Стандарти маводи 

сӯхт дорои миқдори 

ками карбон 

111.91 
Гиллингҳем ва дигарон 

(2018) 

Голландия, Ҳюз, 

Книттел, Паркер (2011) 

414.68 – 3,071.87 
Гиллингҳем ва дигарон 

(2018) 

Голландия, Книттел и 

Ҳюз (2009) 
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4.1.12. Инфрасохтори нақлиёт бо сатҳи пасти партовҳои 

ГГ 

Ҷадвали 20. ХҲНМП-и гузариш ба шаклҳои камхарҷи энергияи нақлиёт дар Ню-Йорк. 

Категория 

Чораҳои 

коҳишдиҳии 

партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2013 долл. ИМА / тонна 

CO2-экв.) 

Истинод 

Гузариш ба намудҳои 

камтар 

энергиясарфкунандаи 

нақлиёт 

Автобуси 

баландсуръат 
НП 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 

Дучархасаворӣ 
-300 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 

Қатораҳо (поезд) ва 

автобусҳои 

минтақавӣ 

НП 
Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 

Ҷадвали 21. ХҲНМП-и чораҳои коҳишдиҳанда барои инфрасохтори  нақлиёти 
кампартов дар Бразилия. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2014 долл. ИМА / 

тонна CO2) 

Истинод 

Роҳҳои оҳан ва роҳҳои обӣ 23.3 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Қатораи баландсуръат 376.3 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Автобуси баландсуръат 42 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Метро 95.7 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Оптимизатсияи трафик 0.2 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Пайроҳаҳои дучархасаворӣ 2.6 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Ҷадвали 22. Тавсифи ХҲНМП-и чораҳои коҳишдиҳанда барои инфрасохтори  нақлиёти 
кампартов дар соли 2021 бо доллари ИМА. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Автобуси баландсуръат НП Шаҳри Ню-Йорк (2013) 

Дучархасаворӣ -337.89 Шаҳри Ню-Йорк (2013) 

Қаторҳо ва автобусҳои минтақавӣ НП Шаҳри Ню-Йорк (2013) 

Роҳҳои оҳан ва роҳҳои обӣ 25.86 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Қатораи баландсуръат 417.57 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Автобуси баландсуръат 46.61 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Метро 106.19 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Оптимизатсияи трафик 0.22 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Пайроҳаҳои дучархасаворӣ 2.89 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 
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4.1.13. Нақлиёти барқӣ (электрикӣ) 

Ҷадвали 23. ХҲНМП-и глобалии сиёсатҳо дар соҳаи нақлиёти барқӣ. 

Сиёсат Ҳадаф 

Арзиш аз рӯи смета 

(2017 долл. ИМА / 

тонна CO2-экв.) 

Истинод Иқтибос 

Субсидия ҷиҳати 

аккумулятори 

ҷудошуда  барои 

электромобилҳо 

Сиёсати 

ҳавасмандсозии 

молиявии 

истеъмолкунандагон 

барои хариди 

электромобилҳо 

347.50 – 637.30   

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Арчсмит, 

Кендалл, 

Рэпсон (2015) 

 

Ҷадвали 24. ХҲНМП-и чораҳо барои ҷорӣ кардани нақлиёти барқӣ дар Ню-Йорк. 

Категория  

Чораҳои 

коҳишдиҳии 

партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2013 долл. ИМА / тонна 

CO2-экв.) 

Истинод 

Истифода аз намудҳои 

бештар тозаи воситаҳои 

нақлиёт 

Электромобилҳои 

аккумуляторӣ 
80 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 

Электромобилҳои 

васлшавандаи 

гибридӣ 

90 
Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 

Автомобилҳои 

маъмулии гибридӣ 
-170 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 

 

Ҷадвали 25. Тавсифи ХҲНМП-и сиёсатҳо ва чораҳои нақлиёти барқӣ дар соли 2021 бо 
доллари ИМА 

Сиёсат ва чораҳо 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод Иқтибос 

Субсидия ҷиҳати 

аккумулятори ҷудошуда  

барои электромобилҳо 

374.29 – 686.43 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Арчсмит, Кендалл, 

Рэпсон (2015) 

Электромобилҳои 

аккумуляторӣ 
90.10 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 
- 

Электромобилҳои 

васлшавандаи гибридӣ 
101.37 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 
- 

Автомобилҳои 

маъмулии гибридӣ 
-191.47 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 
- 



 

|  87 

4.1.14. Таҷдиди парки воситаҳои нақлиёт 

Ҷадвали 26. ХҲНМП-и глобалии сиёсатҳо дар соҳаи таҷдиди (навсозии) парки 
воситаҳои нақлиёт. 

Сиёсат Ҳадаф 

Арзиш аз рӯи смета 

(2017 долл. ИМА / 

тонна CO2-экв.) 

Истинод Иқтибос  

Схемаи иваз 

кардани 

автомобил 

Сиёсати 

ҳавасмандкунии 

молиявӣ барои 

истеъмолкунандагон 

дар заминаи тиҷорати 

мошинҳои дорои 

самарабахшии кам ва 

харидани мошинҳои 

наву дорои 

самарабахшии 

бештар 

270.80 – 417  

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Книттел (2009) 

Ҷадвали 27. Тавсифи ХҲНМП-и сиёсатҳои таҷдиди парки воситаҳои нақлиёт  дар соли 
2021 бо доллари ИМА. 

Сиёсат 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод Иқтибос  

Схемаи иваз кардани 

автомобил 
291.68 – 449.15 

Гиллингҳем ва дигарон 

(2018) 
Книттел (2009) 

 

4.1.15. Биноҳои каммасрафкунандаи энергия 

Ҷадвали 28. ХҲНМП-и глобалии сиёсатҳо дар соҳаи биноҳои каммасрафи энергия. 

Сиёсат Ҳадаф 

Арзиш аз 

рӯи смета 

(2017 долл. 

ИМА / тонна 

CO2-экв.) 

Истинод Иқтибос 

Барномаҳои 

самарабахшии энергия 

(Хитой)  

Потенсиали баланд 

бардоштани 

самарабахшии 

равандҳои истеҳсолӣ 

дар шаҳрҳои 

минтақаҳои мухталифи 

Хитой 

297.70 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Ван, Бянь, 

Ченг (2017) 
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Сиёсат Ҳадаф 

Арзиш аз 

рӯи смета 

(2017 долл. 

ИМА / тонна 

CO2-экв.) 

Истинод Иқтибос 

Баланд бардоштани 

самарабахшии энергия 

Сиёсати маблағгузорӣ 

барои баланд 

бардоштани 

самарабахшии энергия 

ва кам кардани сарфи 

маводи сӯхт барои 

гармкунӣ дар 

хонаводаҳои 

камдаромад 

346.20 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Фоули, 

Гринстоун, 

Волфрам 

(2018) 

Тарзи рафтории 

самарабахшии энергия 

Барнома бо таваҷҷуҳ ба 

ҳисоботҳои истеъмоли 

энергия дар хона 

-188.50 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Олкотт, 

Муллайнатан 

(2010) 

Ҷадвали 29. ХҲНМП-и компонентҳо ва таҷҳизоти сохтмонии каммасрафи энергия дар 
Арманистон. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2016 долл. ИМА / тонна 

CO2-экв.) 

Истинод 

Фурӯзонакҳо (маишӣ) -199.8 Тимилсина ва дигарон (2016) 

Яхдонҳо (маишӣ) -96.1 Тимилсина ва дигарон (2016) 

Кондинсионерҳо (маишӣ) -119.0 Тимилсина ва дигарон (2016) 

Телевизорҳо (маишӣ) 56.2 Тимилсина ва дигарон (2016) 

Гармкунакҳо (маишӣ) -125.6 Тимилсина ва дигарон (2016) 

Кондинсионерҳо (тиҷоратӣ) 29.4 Тимилсина ва дигарон (2016) 

Воситаҳои чароғонсозии ҷамъиятӣ 

(тиҷоратӣ) 
-72.4 Тимилсина ва дигарон (2016) 

Ҷадвали 30. ХҲНМП-и компонентҳо ва таҷҳизоти сохтмонии каммасрафи энергия дар 
Гурҷистон. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2016 долл. ИМА / тонна 

CO2-экв.) 

Истинод 

Фурӯзонакҳо (маишӣ) -164.2 Тимилсина ва дигарон (2016) 

Яхдонҳо (маишӣ) -138.9 Тимилсина ва дигарон (2016) 

Машинаи либосшӯӣ (маишӣ) -5.9 Тимилсина ва дигарон (2016) 

Телевизорҳо (маишӣ) 80.9 Тимилсина ва дигарон (2016) 

Гармсозии сақфу бом (манзилӣ) -63.3 Тимилсина ва дигарон (2016) 

Гармсозии деворҳо (манзилӣ) -27.0 Тимилсина ва дигарон (2016) 

Стеклопакетҳо (манзилӣ) -55.7 Тимилсина ва дигарон (2016) 

Чароғонсозии ҷамъиятӣ (тиҷоратӣ) -123.9 Тимилсина ва дигарон (2016) 

Фурӯзонакҳо (тиҷоратӣ) -239.9 Тимилсина ва дигарон (2016) 

Гармсозии бомҳо (тиҷоратӣ) -88.9 Тимилсина ва дигарон (2016) 
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Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2016 долл. ИМА / тонна 

CO2-экв.) 

Истинод 

Гармсозии деворҳо (тиҷоратӣ) -109 Тимилсина ва дигарон (2016) 

Стеклопакетҳо (тиҷоратӣ) -55 Тимилсина ва дигарон (2016) 

Ҷадвали 31. Тавсифи ХҲНМП-и чораҳо барои биноҳои каммасрафкунандаи энергия дар 
Ню-Йорк  

Категория 
Чораҳои коҳишдиҳии партови 

ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2013 долл. ИМА / 

тонна CO2-экв.) 

Истинод 

Намуди 

зоҳирии бино 

 

Таъмири сақфу бом ва 

конструксияҳои 

муҳосиракунанда 

-80 
Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 

Тирезаҳои беҳтарин 
-120 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 

Дизайни самарабахш барои 

сохтмони нав 
-30 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 

Системаҳои 

сохтмонӣ, 

чароғонкунӣ, 

муҳосиба ва 

назорати 

нуқтаҳои 

ниҳоӣ 

 

Коэффитсиенти самарабахшӣ 

ва андозаи таҷҳизоти ҳароратӣ 
-190 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 

Муътадилсозии ҳаво дар 

замони муосир 
-400 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 

Самарабахшии чароғонкунӣ ва 

идоракунӣ 
-610 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 

Идоракунии гармкунӣ, 

ҳавокашӣ ва муътадилсозии 

ҳаво 

-330 
Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 

Бе таваққуф мавриди 

баҳрабардорӣ қарор додан 
-190 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 

Ченкунӣ 
-460 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 

Васл кардани 

шиддат 

Электроника ва техникаи 

беҳтарин 
-720 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 

Ҷадвали 32. Чораҳои глобалии ХҲНМП коҳиши энергия дар биноҳо. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Рӯкашкунии бинои аз нав 

таҷҳизонидашуда - манзилӣ 
42 МакКинзи ва Компания (2009) 

Гармкунӣ тавассути об – иваз кардани 

василаи барқӣ, тиҷоратӣ. 
40 МакКинзи ва Компания (2009) 

Пакети ҷамъшудаи самарабахшии 

энергияи иншооти  навсохт, манзилӣ 
5 МакКинзи ва Компания (2009) 

Агрегати навсохти КПД, тиҷоратӣ -10 МакКинзи ва Компания (2009) 

Идоракунии модернизатсияи 

чароғонкунӣ, тиҷоратӣ 
-15 МакКинзи ва Компания (2009) 
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Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Гармкунӣ тавассути об - иваз кардани 

нерӯи барқ, манзилӣ 
-18 МакКинзи ва Компания (2009) 

Чароғонкунӣ - аз Т12 то Т8 / Т5, 

тиҷоратӣ 
-29 МакКинзи ва Компания (2009) 

Модернизатсияи системаи гармкунӣ, 

ҳавокашӣ (вентиляция) ва 

муътадилсозии ҳаво 

(кондиционирование) – гармкунӣ бо 

газ / моеъ, манзилӣ 

-30 МакКинзи ва Компания (2009) 

Аз нав муҷаҳҳаз кардани 

конструксияҳои ҷудокунии бинои 

истиқоматӣ 

-30 МакКинзи ва Компания (2009) 

Модернизатсияи системаи гармкунӣ, 

ҳавокашӣ (вентиляция) ва 

муътадилсозии ҳаво 

(кондиционирование) - 

муътадилсозии ҳаво дар бинои 

истиқоматӣ 

-31 МакКинзи ва Компания (2009) 

Гармкунии иловагӣ, ҳавокашӣ ва 

муътадилсозии ҳаво, тиҷоратӣ 
-32 МакКинзи ва Компания (2009) 

Гармкунӣ тавассути об - иваз кардани 

газ, манзилӣ 
-35 МакКинзи ва Компания (2009) 

Модернизатсияи мақомоти 

идоракуни бо гармкунӣ, ҳавокашӣ ва 

муътадилсозии ҳаво, тиҷоратӣ 

-50 МакКинзи ва Компания (2009) 

Модернизатсияи системаи гармкунӣ, 

ҳавокашӣ (вентиляция) ва 

муътадилсозии ҳаво 

(кондиционирование) - муқовимати 

барқӣ барои насосҳои барқии 

ҳароратӣ манзилӣ 

-50 МакКинзи ва Компания (2009) 

Электроника - барои идора, тиҷоратӣ -58 МакКинзи ва Компания (2009) 

Василаҳои техникии маишӣ - яхдонҳо 

тиҷоратӣ. 
-59 МакКинзи ва Компания (2009) 

Хидматрасонии техникӣ то муҷаҳҳаз 

кардани василаи гармкунӣ, 

ҳавокашӣ, муътадилсозии ҳаво дар 

биноҳои истиқоматӣ 

-60 МакКинзи ва Компания (2009) 

Василаҳои техникии маишӣ - маишӣ. -67 МакКинзи ва Компания (2009) 

Аз нав муҷаҳҳаз кардани 

конструксияҳои деворкашии 

таъйиноти тиҷоратӣ 

-68 МакКинзи ва Компания (2009) 

Чароғонсозии иншооти навсохт 

идоракунӣ, тиҷоратӣ 
-79 МакКинзи ва Компания (2009) 

Чароғонсозӣ - иваз кардани 

фурӯзонакҳои компактии 
-81 МакКинзи ва Компания (2009) 
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Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

люминесентӣ (КЛЛ) ба светодиодҳо, 

манзилӣ 

Электроника - маишӣ, маишӣ -82 МакКинзи ва Компания (2009) 

Чароғонсозӣ - иваз кардани 

фурӯзонакҳои компактии 

люминесентӣ (КЛЛ) ба светодиодҳо, 

тиҷоратӣ 

-82 МакКинзи ва Компания (2009) 

Гармкунӣ тавассути об - иваз кардани 

василаи газӣ, тиҷоратӣ 
-82 МакКинзи ва Компания (2009) 

Чароғонсозӣ - иваз кардани 

фурӯзонакҳои тафсанда ба 

светодиодҳо, манзилӣ 

-85 МакКинзи ва Компания (2009) 

Чароғонсозӣ - иваз кардани 

фурӯзонакҳои тафсанда ба 

светодиодҳо, тиҷоратӣ 

-90 МакКинзи ва Компания (2009) 

Ҷадвали 33. ХҲНМП-и чораҳои коҳишдиҳӣ барои биноҳои каммасрафи энергия дар 
Бразилия. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета (2014 

долл. ИМА/тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Чароғонсозии манзил -91.9 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Чароғонсозии саноатӣ -36.2 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Чароғонсозии тиҷоратӣ -27.3 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Ҷадвали 34. Тавсифи ХҲНМП-и сиёсатҳо ва чораҳо дар соҳаи сохтмони 
каммасрафкунандаи энергия дар соли 2021 бо доллари ИМА 

Сиёсат ва чораҳо 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод Иқтибос  

Барномаҳои 

самарабахшии энергия 

(Хитой) 

320.65 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Арчсмит, Кендалл, 

Рэпсон (2015) 

Баланд бардоштани 

самарабахшии энергия 
372.89 

Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Фоули, Гринстоун, 

Волфрам (2018) 

Самарабахшии 

рафтории энергия 
-203.03 

Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Олкотт, Муллайнатан 

(2010) 

Фурӯзонакҳо (маишӣ) 
-218 

Тимилсина ва 

дигарон (2016) 
- 

Яхдонҳо (маишӣ) 
-104.85 

Тимилсина ва 

дигарон (2016) 
- 

Кондинсионерҳо 

(маишӣ) 
-129.84 

Тимилсина ва 

дигарон (2016) 
- 

Телевизорҳо (маишӣ) 61.32 Тимилсина ва - 
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Сиёсат ва чораҳо 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод Иқтибос  

дигарон (2016) 

Гармкунак (маишӣ) 
-137.04 

Тимилсина ва 

дигарон (2016) 
- 

Кондинсионерҳо 

(тиҷоратӣ) 
32.08 

Тимилсина ва 

дигарон (2016) 
- 

Воситаҳои 

чароғонсозии ҷамъиятӣ 

(тиҷоратӣ) 

-79 
Тимилсина ва 

дигарон (2016) 
- 

Фурӯзонакҳо (маишӣ) 
-179.16 

Тимилсина ва 

дигарон (2016) 
- 

Яхдонҳо (маишӣ) 
-151.55 

Тимилсина ва 

дигарон (2016) 
- 

Машинаи либосшӯӣ 

(маишӣ) 
-6.44 

Тимилсина ва 

дигарон (2016) 
- 

Телевизорҳо (маишӣ) 
88.27 

Тимилсина ва 

дигарон (2016) 
- 

Гармкунии бом (маишӣ) 
-69.07 

Тимилсина ва 

дигарон (2016) 
- 

Гармсозии деворҳо 

(маишӣ) 
-29.46 

Тимилсина ва 

дигарон (2016) 
- 

Стеклопакетҳо (маишӣ) 
-60.77 

Тимилсина ва 

дигарон (2016) 
- 

Воситаҳои 

чароғонсозии ҷамъиятӣ 

(тиҷоратӣ) 

-135.19 
Тимилсина ва 

дигарон (2016) 
- 

Фурӯзонакҳо (тиҷоратӣ) 
-261.75 

Тимилсина ва 

дигарон (2016) 
- 

Гармкунии бомҳо 

(тиҷоратӣ) 
-97 

Тимилсина ва 

дигарон (2016) 
- 

Гармсозии деворҳо 

(тиҷоратӣ) 
-118.93 

Тимилсина ва 

дигарон (2016) 
- 

Стеклопакетҳо 

(тиҷоратӣ) 
-60.01 

Тимилсина ва 

дигарон (2016) 
- 

Таъмири сақфу бом ва 

конструксияҳои 

муҳосиракунанда 

-90.1 
Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 
- 

Тирезаҳои беҳтарин 
-135.16 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 
- 

Дизайни самарабахш 

барои сохтмони нав 
-33.79 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 
- 

Коэффитсиенти 

самарабахшӣ ва 

андозаи таҷҳизоти 

ҳароратӣ 

-214 
Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 
- 

Муътадилсозии ҳаво 

дар замони муосир 
-450.52 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 
- 
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Сиёсат ва чораҳо 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод Иқтибос  

Самарабахшии 

чароғонкунӣ ва 

идоракунӣ 

-687.05 
Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 
- 

Идоракунии гармкунӣ, 

ҳавокашӣ ва 

муътадилсозии ҳаво 

-371.68 
Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 
- 

Бе таваққуф мавриди 

баҳрабардорӣ қарор 

додан 

-214 
Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 
- 

Ченкунӣ 
-518.1 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 
- 

Электроника ва 

техникаи беҳтарин 
-810.94 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 
- 

Рӯкашкунии бинои аз 

нав таҷҳизонидашуда - 

маишӣ 

60.24 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Гармкунӣ тавассути об - 

иваз кардани василаи 

барқӣ, тиҷоратӣ. 

57.37 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Пакети ҷамъшудаи 

самарабахшии 

энергияи иншооти  

навсохт, маишӣ 

7.17 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Агрегати навсохти КПД 

тиҷоратӣ 
-14.34 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Идоракунии 

модернизатсияи 

чароғонкунӣ, тиҷоратӣ 

-21.51 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Гармкунӣ тавассути об - 

иваз кардани василаи 

барқӣ, маишӣ 

-25.82 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Чароғонсозӣ - аз t12 то 

t8 / t5, тиҷоратӣ 
-41.59 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Модернизатсияи 

системаҳои гармкунӣ, 

ҳавокашӣ ва 

муътадилсозии ҳаво - 

гармкунӣ тавассути газ / 

равған, маишӣ 

-43.03 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Аз нав муҷаҳҳаз 

кардани 

конструксияҳои 

ҷудокунии бинои 

истиқоматӣ 

-43.03 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Модернизатсияи 

системаҳои гармкунӣ, 
-44.46 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 
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Сиёсат ва чораҳо 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод Иқтибос  

ҳавокашӣ ва 

муътадилсозии ҳаво - 

муътадилсозии ҳаво 

дар бинои истиқоматӣ. 

Модернизатсияи 

системаҳои гармкунӣ, 

ҳавокашӣ ва 

муътадилсозии ҳаво бо 

мақсади тиҷоратӣ 

-45.90 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Гармкунӣ тавассути об - 

иваз кардани газ, 

маишӣ 

-50.2 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Модернизатсияи 

системаҳои идоракунии 

василаи гармкунӣ, 

ҳавокашӣ, 

муътадилсозии ҳаво, 

тиҷоратӣ 

-71.71 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Модернизатсияи 

системаҳои гармкунӣ, 

ҳавокашӣ ва 

муътадилсозии ҳаво - 

Василаи гармкунии 

резистентӣ ба насоси 

барқии ҳароратӣ, 

биноҳои манзилӣ 

-71.71 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Электроника - барои 

идора, тиҷоратӣ 
-83.19 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Василаҳои техникии 

маишӣ - яхдонҳо 

тиҷоратӣ. 

-84.62 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Таъмири системаҳои 

василаи гармкунӣ, 

ҳавокашӣ, 

муътадилсозии ҳаво - 

биноҳои истиқоматӣ 

-86.05 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Василаҳои техникии 

маишӣ - маишӣ. 
-96.09 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Аз нав муҷаҳҳаз 

кардани 

конструксияҳои 

деворкашии таъйиноти 

тиҷоратӣ 

-97.53 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Чароғонсозии иншооти 

навсохт идоракунӣ, 

тиҷоратӣ 

-113.31 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 
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Сиёсат ва чораҳо 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод Иқтибос  

Чароғонсозӣ - гузариш 

ба фурӯзонакҳои 

компактии 

люминесентӣ (КЛЛ) ба 

светодиодӣ, маишӣ 

-116.17 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Электроника - маишӣ, 

маишӣ 
-117.61 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Чароғонсозӣ - гузариш 

ба фурӯзонакҳои 

компактии 

люминесентӣ (КЛЛ) ба 

светодиодӣ, тиҷоратӣ 

-117.61 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Гармкунӣ тавассути об - 

иваз кардани василаи 

газӣ, тиҷоратӣ 

-117.61 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Чароғонсозӣ - гузариш 

аз фурӯзонаки тафсанда 

ба светодиодӣ, маишӣ 

-121.91 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Чароғонсозӣ - гузариш 

аз фурӯзонаки тафсанда 

ба светодиодӣ, 

тиҷоратӣ 

-129.08 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Чароғонсозии манзил 
-101.98 

Вогт-Шилб ва 

дигарон (2014) 
- 

Чароғонсозии саноатӣ 
-40.17 

Вогт-Шилб ва 

дигарон (2014) 
- 

Чароғонсозии тиҷоратӣ 
-30.29 

Вогт-Шилб ва 

дигарон (2014) 
- 

4.1.16. Самарабахшии истифода аз маводи сӯхти 

истихроҷшаванда ва коҳиши талафоти энергия 

Ҷадвали 35. Сиёсатҳои глобалии ХҲНМП оид ба маводи сӯхти истихроҷшаванда ва 
коҳиши талафоти энергия. 

Сиёсат Ҳадаф 

Арзиш аз рӯи смета 

(2017 долл. ИМА / тонна 

CO2-экв.) 

Истинод Иқтибос  

Нақшаи 

иқтидори 

холис 

Танзими миллии 

маҳдудсозии 

партовҳо аз 

истеҳсоли нерӯи 

барқ дар ИМА 

11 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Оригинал EPA RIA 

(2015) 
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Ҷадвали 36. Чораҳои глобалӣ оид ба ХҲНМП-и самарабахшии маводи сӯхти 
истихроҷшаванда. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 
Арзиш аз рӯи смета (2009 

евро/тонна CO2-экв.) 
Истинод 

Афзоиши истифода аз газ 1 МакКинзи ва Компания (2009) 

Ҷадвали 37. Тавсифи сиёсатҳо ва чораҳои ХҲНМП оид ба самарабахшии маводи сӯхти 
истихроҷшаванда ва коҳиши талафоти энергия  дар соли 2021 бо доллари ИМА 

Сиёсат ва чораҳо 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод Иқтибос  

Нақшаи иқтидори 

холис 
11.85 

Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Оригинал EPA RIA 

(2015) 

Афзоиши истифода аз 

газ 
1.43 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

4.1.17. Энергияи таҷдидшаванда 

Ҷадвали 38. ХҲНМП-и истеҳсоли энергияи таҷдидшаванда дар нерӯгоҳҳои ангиштсӯзи 
мавҷуд дар ИМА. 

Технологияи коҳиши партовҳои ГГ 
Арзиш аз рӯи смета (2017 

долл. ИМА за тонну CO2) 
Истинод 

Шамоли соҳилӣ 
25 

Гиллингҳем ва дигарон 

(2018) 

Системаи офтобии фотоэлектрикии 

миқёси саноатӣ 
29 

Гиллингҳем ва дигарон 

(2018) 

Шамоли баҳр 
105 

Гиллингҳем ва дигарон 

(2018) 

Ҳарорати офтоб 
133 

Гиллингҳем ва дигарон 

(2018) 

Ҷадвали 39. Сисёсатҳои глобалии ХҲНМП оид ба энергияи таҷдидшаванда 

Сиёсат Ҳадаф 

Арзиш аз рӯи смета 

(2017 долл. ИМА / 

тонна CO2-экв.) 

Истинод Иқтибос  

Стандартҳои 

ҷузвдони 

манбаъҳои 

таҷдидшавандаи 

энергия 

Сиёсати давлатӣ оид 

ба муқаррар 

кардани фоизи 

муайяни  манбаъҳои 

таҷдидшавандаи 

энергия дар 

тавозуни умумии 

энергетикӣ 

0 – 241.10 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Чен, Мудрий, 

Миллс, 

Боллинҷер 

(2009) 

13 – 189.20 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Джонсон (2014) 
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Сиёсат Ҳадаф 

Арзиш аз рӯи смета 

(2017 долл. ИМА / 

тонна CO2-экв.) 

Истинод Иқтибос  

Субсидия барои 

энергияи бод 

(шамол) 

Сиёсат оид ба 

пешниҳод намудани 

ҳавасмандиҳои 

молиявӣ барои 

лоиҳаҳо дар бахши 

энергетикаи бодӣ 

126.30 – 264  

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Абрелл, Кош, 

Рауш (2017) 

-5.60 – 8  

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Абрелл, Кош, 

Рауш (2017) 

66.60 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Маркантонини, 

Эллерман 

(2013) 

87.50 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Фрондел, 

Риттер, Шмидт, 

Вэнс (2010) 

14 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Меткалф (2009) 

27 – 93.70 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Каллавей, 

Фоули, 

МакКормик 

(2015) 

Стандарти 

миллии энергияи 

тоза 

Сиёсати миллӣ оид 

ба муқаррар 

кардани фоизи 

муайян энергияи 

«тоза» дар тавозуни 

умумии энергетикӣ 

50.60 – 112.40 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Сарика, Тайнер 

(2013) 

Консентратсия 

барои васеъ 

кардани энергия 

офтобӣ (Хитой ва 

Ҳиндустон) 

Сиёсат оид ба 

пешниҳод намудани 

ҳавасмандиҳои 

молиявӣ барои 

лоиҳаҳои нав ҷиҳати 

консентратсияи 

энергияи офтобӣ дар 

Ҳиндустон ва Хитой 

101.20 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Уммель (2010) 

Субсидия барои 

батареяи офтобӣ 

Сиёсат оид ба 

пешниҳод намудани 

ҳавасмандиҳои 

молиявӣ барои 

лоиҳаҳои нави 

энергияи офтобии 

фотоэлектрикӣ 

574 – 1,492.30  

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Абрелл, Кош, 

Рауш (2017) 

1102 – 2,146.70 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Абрелл, Кош, 

Рауш (2017) 

138.80 – 209.30 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Ҳюз, 

Подолефский 

(2015) 

813.40 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Маркантонини, 

Эллерман 

(2013) 

1,159.60 Гиллингҳем Фрондел, 
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Сиёсат Ҳадаф 

Арзиш аз рӯи смета 

(2017 долл. ИМА / 

тонна CO2-экв.) 

Истинод Иқтибос  

ва дигарон 

(2018) 

Риттер, Шмидт, 

Вэнс (2010) 

224.10 – 763.90 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Каллавей, 

Фоули, 

МакКормик 

(2015) 

242.80 – 287.70 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Макинтош, 

Уилкинсон 

(2011) 

376.90 - 615 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Джиллингем, 

Цветанов (2018) 

Ҷадвали 40. Чораҳои глобалии ХҲНМП оид ба энергияи таҷдидшаванда. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Шамол - қобилияти баланди 

воридшавӣ 
22 МакКинзи ва Компания (2009) 

Офтобӣ - фотоэлектрикӣ 19 МакКинзи ва Компания (2009) 

Шамол - қобилияти заифи 

воридшавӣ 
15 МакКинзи ва Компания (2009) 

Хурди обӣ -2 МакКинзи ва Компания (2009) 

Ҷадвали 41. ХҲНМП-и чораҳои коҳишдиҳанда барои энергияи таҷдидшаванда дар 
Бразилия. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2014 долл. ИМА/тонна 

CO2-экв.) 

Истинод 

Биомасса 4.3 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Шамол 64 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Офтобӣ 83.9 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Ҷадвали 42. Тавсифи сисёсатҳо ва чораҳои ХҲНМП оид ба энергияи таҷдидшаванда дар 
соли 2021 бо доллари ИМА. 

Сиёсат ва чораҳо 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод Иқтибос  

Шамоли соҳилӣ 
26.93 

Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 
- 

Системаи офтобии 

фотоэлектрикии 

миқёси саноатӣ 

31.24 

Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) - 
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Сиёсат ва чораҳо 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод Иқтибос  

Шамоли баҳр 
113.09 

Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 
- 

Офтобӣ - ҳароратӣ 
143.25 

Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 
- 

Стандартҳои ҷузвдони 

манбаъҳои 

таҷдидшавандаи 

энергия 

 

0 – 259.69 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Чен, Мудрый, Миллс, 

Боллинҷер (2009) 

14 – 203.79 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Джонсон (2014) 

Субсидия барои 

энергияи бод (шамол) 
136.04 – 284.35 

Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Абрелл, Кош, Рауш 

(2017) 

-6.03 – 8.62 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Абрелл, Кош, Рауш 

(2017) 

71.73 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Маркантонини, 

Эллерман (2013) 

94.25 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Фрондел, Риттер, 

Шмидт, Вэнс (2010) 

15.08 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Меткалф (2009) 

29.08 – 100.95 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Каллавей, Фоули, 

МакКормик (2015) 

Стандарти миллии 

энергияи тоза 
54.50 – 121.07 

Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Сарика, Тайнер (2013) 

Консентратсия барои 

васеъ кардани энергия 

офтобӣ (Хитой ва 

Ҳиндустон) 

109 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Уммель (2010) 

Субсидия барои 

батареяи офтобӣ 

 

618.25 – 1,607.35 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Абрелл, Кош, Рауш 

(2017) 

1,186.96 – 2,312.2 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Абрелл, Кош, Рауш 

(2017) 

149.5 – 225.44 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Ҳюз, Подолефский 

(2015) 

876.11 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Маркантонини, 

Эллерман (2013) 

1,249 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Фрондел, Риттер, 

Шмидт, Вэнс (2010) 

241.38 – 822.79 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Каллавей, Фоули, 

МакКормик (2015) 

261.52 – 309.88 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Макинтош, Уилкинсон 

(2011) 

405.96 – 662.41 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Гиллингхам, Цветанов 

(2018) 

Шамол - қобилияти 

баланди воридшавӣ 
31.55 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 
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Сиёсат ва чораҳо 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод Иқтибос  

Офтобӣ - 

фотоэлектрикӣ 
27.25 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Шамол - қобилияти 

заифи воридшавӣ 
21.51 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Хурди обӣ 
-2.87 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Биомасса 
4.77 

Вогт-Шилб ва 

дигарон (2014) 
- 

Шамол 
71.02 

Вогт-Шилб ва 

дигарон (2014) 
- 

Офтобӣ 
93.1 

Вогт-Шилб ва 

дигарон (2014) 
- 

4.1.18. Идоракунии партовҳои муҳити зист 

Ҷадвали 43. Сиёсатҳои глобалии ХҲНМП оид ба идоракунии партовҳои (пасмондҳои) 
муҳити зист. 

Сиёсат Ҳадаф 

Арзиш аз рӯи смета 

(2017 долл. ИМА / тонна 

CO2-экв.) 

Истинод Иқтибос  

Регламенти 

сӯхтани 

метан 

Сиёсати давлатӣ 

оид ба маҳдуд 

кардани сӯхтани 

метан ҳангоми 

истихроҷи гази 

табиӣ дар Дакотаи 

Шимолӣ 

20.40 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Ладе, Рудик 

(2017) 

Ҷадвали 44. ХҲНМП-и чораҳо оид ба  идоракунии партовҳои (пасмондҳои) муҳити зист 
дар шаҳри Ню Йорк 

Категория  
Чораҳои коҳишдиҳии партови 

ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2013 долл. ИМА / 

тонна CO2-экв.) 

Истинод 

Пешгирӣ аз 

партовҳо 

(отходы) 

Ҳазми анаэробии партовҳо 

(пасмондҳо) 
60 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 

Коркарди партовҳо 

(пасмондҳо) 
-130 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 

Табдил додани партовҳо ба 

энергия 
-100 

Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 
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Ҷадвали 45. ХҲНМП-и глобалӣ оид ба идоракунии партовҳои (пасмондҳои) муҳити 
зист. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Партовҳо - истифодаи мустақим аз 

газҳои партовгоҳҳо 
-33 МакКинзи ва Компания (2009) 

Коркарди партовҳо (пасмондҳо) -12 МакКинзи ва Компания (2009) 

Партовҳо - истеҳсоли нерӯи барқ аз 

гази партовгоҳҳо 
-11 МакКинзи ва Компания (2009) 

Компостсозии партовҳои нав 1 МакКинзи ва Компания (2009) 

Ҷадвали 46. Тавсифи сисёсатҳо ва чораҳои ХҲНМП оид ба идоракунии партовҳои 
(пасмондҳои) муҳити зист дар соли 2021 бо доллари ИМА 

Сиёсат ва чораҳо 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод Иқтибос  

Регламент сӯхтани 

метан 21.97 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 
Ладе, Рудик (2017) 

Ҳазми анаэробии 

партовҳо (пасмондҳо) 67.58 
Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 
- 

Коркарди партовҳо 

(пасмондҳо) -146.42 
Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 
- 

Табдил додани 

партовҳо ба энергия -112.63 
Шаҳри Ню-Йорк 

(2013) 
- 

Партовҳо - истифодаи 

мустақим аз газҳои 

партовгоҳҳо 
-47.33 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Коркарди партовҳо 

(пасмондҳо) -17.21 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Партовҳо - истеҳсоли 

нерӯи барқ аз гази 

партовгоҳҳо 
-15.78 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Компостсозии 

партовҳои нав 1.43 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 
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4.1.19. Методҳои экологии тоза кардани обҳои 

пасмонда (партовӣ) 

Ҷадвали 47. ХҲНМП-и чораҳои коҳишдиҳанда барои таҷрибаҳои обҳои пасмондаи 
муҳити зист дар Бразилия.  

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2014 долл. ИМА/тонна 

CO2-экв.) 

Истинод 

Пасобҳои боқимонда 7.8 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Обҳои пасмондаи саноатӣ 80.4 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Ҷадвали 48. Тавсифи ХҲНМП-и таҷрибаҳои обҳои пасмондаи муҳити зист дар соли 
2021 бо доллари ИМА. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Пасобҳои боқимонда 8.66 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

Обҳои пасмондаи саноатӣ 89.22 Вогт-Шилб ва дигарон (2014) 

 

4.1.20. Методҳои устувори пешбурди кишоварзӣ 

Ҷадвали 49. Сиёсатҳои глобалии ХҲНМП оид ба методҳои устувори кишоварзӣ. 

Сиёсат Ҳадаф 

Арзиш аз рӯи смета 

(2017 долл. ИМА / 

тонна CO2-экв.) 

Истинод Иқтибос  

Сиёсат оид 

ба партовҳо 

дар соҳаи 

кишоварзӣ 

Сиёсати маҳдудсозии 

партовҳои газҳои 

гулхонаӣ аз истеҳсолоти 

кишоварзӣ 

49.80 – 65.40  

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Де Кара, 

Ҷайет (2011) 

 

Ҷадвали 50. ХҲНМП-и глобалӣ оид ба методҳои устувори кишоварзӣ. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Идоракунии моддаҳои 

ғизодиҳандаи заминҳои 

киштшаванда 

-45 МакКинзи ва Компания (2009) 

Коркарди хок ва бартараф кардани 

боқимондаҳо 
-40 МакКинзи ва Компания (2009) 
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Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Коркарди боқимондаҳои чарогоҳҳо -30 МакКинзи ва Компания (2009) 

Истифодаи биринҷ ва моддаҳои 

ғизодиҳанда 
-3 МакКинзи ва Компания (2009) 

Коркарди биринҷ тавассути 

ғарқсозии кам 
-3 МакКинзи ва Компания (2009) 

Идоракунии чарогоҳҳо 3 МакКинзи ва Компания (2009) 

Иқдомҳои агрономӣ 10 МакКинзи ва Компания (2009) 

Ҷадвали 51. Тавсифи сисёсатҳо ва чораҳои ХҲНМП оид ба методҳои устувори 
кишоварзӣ дар соли 2021 бо доллари ИМА. 

Сиёсат ва чораҳо 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод Иқтибос  

Сиёсати партовҳо дар 

соҳаи кишоварзӣ 
53.64 – 70.44 

Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 
Де Кара, Ҷайет (2011) 

Идоракунии 

моддаҳои 

ғизодиҳандаи 

заминҳои 

киштшаванда 

-64.54 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 

- 

Коркарди хок ва 

бартараф кардани 

боқимондаҳо 

-57.37 

МакКинзи ва 

Компания (2009) - 

Коркарди 

боқимондаҳои 

чарогоҳҳо 

-43.03 

МакКинзи ва 

Компания (2009) - 

Истифодаи биринҷ ва 

моддаҳои 

ғизодиҳанда 

-4.30 

МакКинзи ва 

Компания (2009) - 

Коркарди биринҷ 

тавассути ғарқсозии 

кам 

-4.30 

МакКинзи ва 

Компания (2009) - 

Идоракунии 

чарогоҳҳо 
4.30 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Иқдомҳои агрономӣ 
14.34 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 
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4.1.21. Идоракунии устувори чорводорӣ 

Ҷадвали 52. Сиёсатҳои глобалии ХҲНМП оид ба идоракунии устувори чорводорӣ. 

Сиёсат Ҳадаф 

Арзиш аз рӯи 

смета (2017 долл. 

ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод Иқтибос  

Сиёсати 

идоракунии соҳаи 

чорводорӣ 

Сиёсати маҳдудсозии 

партови ГГ аз ҳисоб 

методҳои 

такмилдодашудаи 

чорводорӣ 

71.20  

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Биач, 

ДеАнҷело, 

Роуз, Ли, 

Салас, 

ДелГроссо 

(2008) 

 

Ҷадвали 53. ХҲНМП-и глобалӣ оид ба идоракунии устувори чорводорӣ. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Чорводорӣ - ваксина бар зидди 

метаноген 
2 МакКинзи ва Компания (2009) 

Иловаҳои ғизоӣ барои ҳайвоноти 

хонагӣ 
42 МакКинзи ва Компания (2009) 

 

Ҷадвали 54. Тавсифи сисёсатҳо ва чораҳои ХҲНМП оид ба идоракунии устувори 
чорводорӣ дар соли 2021 бо доллари ИМА 

Сиёсат ва чораҳо 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод Иқтибос  

Сиёсати идоракунии 

соҳаи чорводорӣ 
76.69 

Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Биач, ДеАнҷело, Роуз, 

Ли, Салас, ДелГроссо 

(2008) 

Чорводорӣ - ваксина 

бар зидди метаноген 
2.87 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Иловаҳои ғизоӣ барои 

ҳайвоноти хонагӣ 
60.24 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 
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4.1.22. Ҳифз ва идоракунии ҷангалҳо 

Ҷадвали 55. ХҲНМП-и глобалӣ оид ба ҳифз ва идоракунии ҷангал. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Коҳиши конверсияи интенсивии 

соҳаи кишоварзӣ 
26 МакКинзи ва Компания (2009) 

Идоракунии хоҷагии ҷангал 11 МакКинзи ва Компания (2009) 

Коҳиши захирасозии чӯб 5 МакКинзи ва Компания (2009) 

Ҷадвали 56. Тавсифи ХҲНМП-и чораҳои муҳофизати ҷангал дар соли 2021 бо доллари 
ИМА 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Коҳиши конверсияи интенсивии 

соҳаи кишоварзӣ 
37.29 МакКинзи ва Компания (2009) 

Идоракунии хоҷагии ҷангал 15.78 МакКинзи ва Компания (2009) 

Коҳиши захирасозии чӯб 7.17 МакКинзи ва Компания (2009) 

4.1.23. Ҷангалшинонӣ ва барқарорсозии ҷангал 

Ҷадвали 57. Сиёсатҳои глобалии ХҲНМП оид ба ҷангалшинонӣ ва барқарорсозии 
ҷангал. 

Сиёсат Ҳадаф 

Арзиш аз рӯи смета 

(2017 долл. ИМА / 

тонна CO2-экв.) 

Истинод Иқтибос  

Барқарорсозии ҷангал 

Пардохт барои 

хидматрасонии 

экосистема 

ҷиҳати 

афзоиши 

ҷазбкунандаҳои 

карбон 

0.60  

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Ҷаячандран, 

де Лаат, 

Ламбин ва 

Стэнтон (2016) 

9.70 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Ҷек (2011) 
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Ҷадвали 58. ХҲНМП-и глобалӣ оид ба ҷангалшинонӣ ва барқарорсозии ҷангал. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Барқарорсозии заминҳои 

деградатсияшуда 
9 МакКинзи ва Компания (2009) 

Ҷангалзоркунии заминҳои кишт 14 МакКинзи ва Компания (2009) 

Ҷангалзорҳои деградатсияшуда 12 МакКинзи ва Компания (2009) 

Ҷангалзоркунии чарогоҳҳо 10 МакКинзи ва Компания (2009) 

Коҳиши камшавии ҷангал дар 

натиҷаи табдилдиҳии чарогоҳ 
2 МакКинзи ва Компания (2009) 

Коҳиши буриши ҷангалҳо дар 

натиҷаи конверсияи заминдорӣ 

тавассути буридан ва сӯхтан 

1 МакКинзи ва Компания (2009) 

Ҷадвали 59. Тавсифи сисёсатҳо ва чораҳои ХҲНМП оид ба ҷангалшинонӣ ва 
барқарорсозии ҷангал дар соли 2021 бо доллари ИМА. 

Сиёсат ва чораҳо 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод Иқтибос  

Барқарорсозии ҷангал 

 

0.65 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Ҷаячандран, де Лаат, 

Ламбин ва Стэнтон 

(2016) 

10.45 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Ҷек (2011) 

Барқарорсозии 

заминҳои 

деградатсияшуда 

12.91 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Ҷангалзоркунии 

заминҳои кишт 20.08 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Ҷангалзорҳои 

деградатсияшуда 17.21 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Ҷангалзоркунии 

чарогоҳҳо 14.34 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Коҳиши камшавии 

ҷангал дар натиҷаи 

табдилдиҳии чарогоҳ 
2.87 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

Коҳиши буриши 

ҷангалҳо дар натиҷаи 

конверсияи 

заминдорӣ тавассути 

буридан ва сӯхтан 

1.43 
МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 
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4.1.24. Банақшагирии маҷмӯии истифодаи замин 

Ҷадвали 60. Сиёсатҳои глобалии ХҲНМП оид ба банақшагирии истифодаи 
ҳамгирошуда аз замин. 

Сиёсат Ҳадаф 

Арзиш аз рӯи смета 

(2017 долл. ИМА / 

тонна CO2-экв.) 

Истинод Иқтибос  

Идоракунии 

хок 

Сиёсати маҳдудсозии 

партовҳои газҳои 

гулхонаӣ аз ҳисоби 

методҳои такмилёфтаи 

идоракунии хок 

56.90 

Гиллингҳем 

ва дигарон 

(2018) 

Биач, 

ДеАнҷело, 

Роуз, Ли, 

Салас, 

ДелГроссо 

(2008) 

Ҷадвали 61. ХҲНМП-и глобалӣ оид ба банақшагирии истифодаи ҳамгирошуда аз замин. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Барқарорсозии хокҳои органикӣ 5 МакКинзи ва Компания (2009) 

Ҷадвали 62. Тавсифи ХҲНМП-и чораҳо ва сиёсатҳо оид ба банақшагирии истифодаи 
ҳамгирошуда аз замин дар соли 2021 бо доллари ИМА 

Сиёсат ва чораҳо 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод Иқтибос  

Идоракунии хок 

61.29 
Гиллингҳем ва 

дигарон (2018) 

Биач, ДеАнҷело, Роуз, 

Ли, Салас, ДелГроссо 

(2008) 

Барқарорсозии хокҳои 

органикӣ 
7.17 

МакКинзи ва 

Компания (2009) 
- 

4.1.25. Технологияҳои ҷамъоварӣ ва нигоҳдории карбон 

Ҷадвали 63. ХҲНМП-и истеҳсоли нерӯи барқ дар омехтагӣ бо ҷазбкунӣ ва захирасозии 
карбон дар нерӯгоҳҳои бо ангиштсанг коркунанда дар ИМА. 

Технологияи коҳиши партовҳои ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2017 долл. ИМА / тонна 

CO2-экв.) 

Истинод 

Гази нави табиӣ бо ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории карбон 
43 

Гиллингҳем ва дигарон 

(2018) 

Модернизатсияи ангишт бо ҷамъоварӣ 

ва нигоҳдории карбон 
85 

Гиллингҳем ва дигарон 

(2018) 

Ангишти нав бо ҷамъоварӣ ва 95 Гиллингҳем ва дигарон 
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Технологияи коҳиши партовҳои ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2017 долл. ИМА / тонна 

CO2-экв.) 

Истинод 

нигоҳдории карбон (2018) 

Ҷадвали 64. ХҲНМП-и глобалӣ оид ба технологияҳои ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Арзиш аз рӯи смета 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Ҷамъоварӣ ва нигоҳдории карбон 30 – 45 МакКинзи ва Компания (2009) 

Ҷадвали 65. Тавсифи ХҲНМП-и чораҳои ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон дар соли 2021 бо 
доллари ИМА. 

Чораҳои коҳишдиҳии партови ГГ 

Сметаи хароҷот (2021 

долл. ИМА / тонна CO2-

экв.) 

Истинод 

Гази нави табиӣ бо ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории карбон 
46.32 Гиллингҳем ва дигарон (2018) 

Модернизатсияи ангишт бо 

ҷамъоварӣ ва нигоҳдории карбон 
91.55 Гиллингҳем ва дигарон (2018) 

Ангишти нав бо ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории карбон 
102.32 Гиллингҳем ва дигарон (2018) 

Ҷамъоварӣ ва нигоҳдории карбон 43.03 – 64.54 МакКинзи ва Компания (2009) 

 

 

4.1.26. Бознигарии хароҷоти ҳадди ниҳоӣ барои 

мубориза бо партовҳо 

Дар ҷадвали зерин диапазони поён, диапазони боло ва қимати миёнаи хароҷоти ҳадди 

ниҳоии мубориза бо партовҳои муайяншуда барои ҳар тадбири интихобшудаи сиёсат аз 

боби 4.1 пешниҳод карда шудааст, ки ба гигаограммаҳои (Гг) эквиваленти CO2 табдил 

дода шудаанд.  

Ҷадвали 66. Тавсифи ХҲНМП-и қиматҳои тағйирёбандаи мавриди таваҷҷуҳ барои 
сиёсат.  

Қимати тағйирёбандаи 

манфиати сиёсӣ 

Диапазони поён 

(2021 долл. ИМА / 

Гг CO2-экв.) 

Диапазони боло 

(2021 долл. ИМА / 

Гг CO2-экв.) 

Ба ҳисоби миёна 

(2021 долл. ИМА / 

Гг CO2-экв.) 

Саноат 

 

Технологияҳо

и саноатии 

инноватсионӣ 

-45,900 87,770 12,859 

Самарабахши -11,470 1,430 -4,303 
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Қимати тағйирёбандаи 

манфиати сиёсӣ 

Диапазони поён 

(2021 долл. ИМА / 

Гг CO2-экв.) 

Диапазони боло 

(2021 долл. ИМА / 

Гг CO2-экв.) 

Ба ҳисоби миёна 

(2021 долл. ИМА / 

Гг CO2-экв.) 

и маводи сӯхт 

дар бахши 

саноат 

Нақлиёт 

 

Самарабахши

и нақлиёт 
9,045 1,743,275 305,698 

Инфрасохтори 

нақлиёт бо 

сатҳи пасти 

партовҳои ГГ 

-337,890 417,570 37,350 

Нақлиёти 

барқӣ 

(электрикӣ) 

-191,470 530,360 132,590 

Таҷдиди 

парки 

воситаҳои 

нақлиёт 

370,415 370,415 370,415 

Биноҳо Биноҳои 

каммасрафку

нандаи 

энергия 

-810,940 372,890 -106,442 

Энергетика Самарабахши

и истифода аз 

маводи сӯхти 

истихроҷшава

нда 

1,430 11,850 6,640 

Энергияи 

таҷдидшаван

да 

-2,870 1,749,580 282,469 

Паст кардани 

талафоти 

энергия 

1,430 11,850 6,640 

Партовҳо 

(Отходы) 

 

Идоракунии 

партовҳои 

муҳити зист 

-146,420 67,580 -31,049 

Методҳои 

экологии тоза 

кардани 

обҳои 

пасмонда 

(партовӣ) 

8,660 89,220 48,940 

Кишоварзӣ Методҳои 

устувори 

пешбурди 

кишоварзӣ 

-64,540 62,040 -11,608 

Идоракунии 

устувори 
2,870 76,690 46,600 



Роҳҳои паст кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ барои ноил  

шудан ба сатҳи муътадили карбон  то соли 2050 дар Тоҷикистон  

110  | 

Қимати тағйирёбандаи 

манфиати сиёсӣ 

Диапазони поён 

(2021 долл. ИМА / 

Гг CO2-экв.) 

Диапазони боло 

(2021 долл. ИМА / 

Гг CO2-экв.) 

Ба ҳисоби миёна 

(2021 долл. ИМА / 

Гг CO2-экв.) 

чорводорӣ 

Хоҷагии ҷангал 

ва истифодаи 

замин 

 

Ҳифз ва 

идоракунии 

ҷангалҳо 

7,170 37,290 20,080 

Ҷангалшинон

ӣ ва 

барқарорсози

и ҷангал 

650 20,080 9,993 

Банақшагири

и 

ҳамгирошуда

и истифодаи 

замин 

7,170 61,290 34,230 

Ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории 

карбон 

Технологияҳо

и ҷамъоварӣ 

ва 

нигоҳдории 

карбон 

46,320 102,320 73,494 

4.2. Роҳҳои коҳиш додани оқибатҳо барои 

Тоҷикистон 

Маҷмӯи талошҳои сиёсӣ ва хароҷоти дахлдори ҳадди ниҳоии мубориза бо партовҳо оид 

ба муайян кардани роҳҳои коҳиш додани оқибатҳо барои Тоҷикистон ҷиҳати ноил шудан 

ба сатҳи муътадили карбон то соли 2050 истифода мешаванд, ки ҳар кадоми онҳо 

дараҷаҳои гуногуни шиддатро барои ҳар қимати тағйирёбандаи мавриди таваҷҷуҳи 

сиёсат дар назар мегирад. Шиддатнокии баланд ба коҳиши бештари партовҳои газҳои 

гулхонаӣ оварда мерасонад, вале хароҷоти зиёдро талаб мекунад. Аз ин рӯ, сенарияи 

бештар ҳимматбаланд мумкин аст ба сабаби зиёд шудани талаботҳоии молиявӣ камтар 

ҷолиб бошад. Ҳамин тавр, роҳҳои гуногуни коҳиш додани оқибатҳо ба Тоҷикистон 

вобаста ба талошҳои сиёсии кишвар чанд имконият фароҳам меорад.  

Чор роҳи коҳиш додани оқибатҳо барои Тоҷикистон муайян карда шудаанд, ки ҳар 

кадоми онҳо дараҷаҳои шиддатнокии гуногунро барои қиматҳои тағйирёбандаи 

мавриди таваҷҷуҳи сиёсат дар бар мегиранд. Дар ҷадвали зерин сатҳҳои шиддатнокии 

сиёсат пешниҳод карда шудаанд, ки ба сенарияҳо татбиқ карда мешаванд. 

  



 

|  111 

Ҷадвали 67. Тавсифи сатҳҳои шиддат дар стратегияи дарозмуддати рушд бо сатҳи 
пасти партовҳо дар Тоҷикистон. 

Сатҳи 

шиддатнокӣ  
Тавзеҳ 

0 
Кӯшишҳои  шиддатнок вуҷуд надоранд – кишвар барои бахши мазкур 

талошҳои сиёсиро анҷом намедиҳад.  

1 
Шиддатнокии маҳдуд – дар ин бахш чораҳои хурди сиёсӣ андешида 

мешаванд; вале онҳо ба ягон тағйироти ҷиддӣ оварда намерасонанд. 

2 
Шиддатнокии муътадил –  кишвар дар ин бахш талошҳои иловагии сиёсиро 

анҷом медиҳад, аммо онҳо чандон назаррас нестанд.  

3 
Шиддатнокии назаррас – талошҳои оқилонаи сиёсӣ дар ин бахш анҷом дода 

мешаванд, ки воқеан боиси тағйирот дар фаъолият мешаванд. 

4 
Шиддатнокии баланд – дар ин бахш чораҳои ҷиддии сиёсӣ андешида 

мешаванд, то ки тағйироти калон ва назаррас таъмин карда шаванд. 

Дар бахшҳои зерин талошҳо ва шиддатнокии ҳар кадоме аз чор роҳи коҳиш додани 

оқибатҳо ва таъсири баъдии онҳо ба партовҳои умумии миллии газҳои гулхонаӣ то соли 

2050 тавсиф карда мешаванд.  

4.2.1. Роҳи якуми коҳиш додани оқибатҳо 

Роҳи аввали коҳиш додани оқибатҳо барои Тоҷикистон ба талошҳои сиёсӣ ҷиҳати 

декарбонизатсияи бахши энергетика, ҳам дар бахшҳои тақозо (спрос) ва ҳам дар бахши 

пешниҳод диққат медиҳад. Ин самарабахшии пуршиддати энергия дар бахши нақлиёт ва 

сохтмон, инчунин истифодаи пуршиддати технологияҳои инноватсионӣ дар бахши 

энергетикаро дар бар мегирад. Илова бар ин, дар бахши идоракунии партовҳо барои 

маҳдуд кардани партовҳо аз партовгоҳҳо ва дигар таҷрибаҳои идоракунии партовҳо ва 

обҳои пасмонда талошҳои фаъоли сиёсӣ анҷом мешаванд. Дар бахшҳои кишоварзӣ, 

хоҷагии ҷангал ва истифодаи замин талошҳои маҳдуди сиёсӣ анҷом дода мешаванд, ки 

ба афзоиши нобудсозии партовҳо оварда намерасонанд. Ғайр аз ин, дар кишвар ҳеҷ гуна 

талоши сиёсӣ барои ҷорӣ кардани фаъолиятҳои вобаста ба ҷазбкунӣ ва захирасозии 

карбон вуҷуд надорад. Дар ҷадвали зерин сатҳҳои шиддатнокии сиёсат дар чорчӯби роҳи 

якуми коҳиш додани оқибатҳои тағйирёбии иқлим дар Тоҷикистон пешниҳод карда 

шудаанд.    

Ҷадвали 68. Сатҳҳои шиддатнокии сиёсат дар роҳи якуми коҳишдиҳии оқибатҳои 
тағйирёбии иқлим дар Тоҷикистон. 

Қимати тағйирёбандаи манфиати сиёсӣ 
Сатҳи шиддатнокии 

сиёсат 

Саноати 

истеҳсолкунанда 

 

Технологияҳои саноатии инноватсионӣ 4 

Самарабахшии маводи сӯхт дар бахши саноат 

4 

Нақлиёт Самарабахшии нақлиёт 4 
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Қимати тағйирёбандаи манфиати сиёсӣ 
Сатҳи шиддатнокии 

сиёсат 

 Инфрасохтори нақлиёт бо сатҳи пасти 

партовҳои ГГ 
4 

Нақлиёти барқӣ (электрикӣ) 4 

Таҷдид ва табдили парки воситаҳои нақлиёт 4 

Сохтмон  Биноҳои каммасрафкунандаи энергия 4 

Энергетика Самарабахшии истифода аз маводи сӯхти 

истихроҷшаванда 
4 

Энергияи таҷдидшаванда 4 

Паст кардани талафоти энергия 4 

Партовҳо (отходы) 

Идоракунии партовҳои муҳити зист 4 

Методҳои экологии тоза кардани обҳои 

пасмонда (партовӣ) 
4 

Кишоварзӣ 

 

Методҳои устувори пешбурди кишоварзӣ 1 

Идоракунии устувори чорводорӣ 
1 

Хоҷагии ҷангал ва 

истифодаи замин 

 

Нигоҳдорӣ ва идоракунии ҷангалҳо 1 

Ҷангалшинонӣ ва барқарорсозии ҷангал 

1 

Ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории карбон 

Технологияҳои ҷамъоварӣ ва нигоҳдории 

карбон 
0 

Бо дарназардошти татбиқи сатҳҳои шиддатнокии сиёсат, ки дар Ҷадвали 68 пешниҳод 

карда шудаанд ва потенсиали коҳиш додани партовҳои қиматҳои тағйирёбандаи 

мавриди таваҷҷуҳи сиёсат дар давраи соли 2031-2050, тавре ки дар боби 4.2 тавсиф 

карда шудааст, дар ҷадвали зерин партовҳои газҳои гулхонаӣ нишон дода шудаанд, ки 

дар роҳи аввали коҳиш додани оқибатҳо дар Тоҷикистон дар чорчӯби сиёсат бартараф 

карда шудаанд. 
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Ҷадвали 69. Партовҳои ГГ дар роҳи якуми коҳишдиҳии оқибатҳо дар Тоҷикистон. 

Қимати тағйирёбандаи манфиати сиёсӣ 

Коҳиши партовҳои ГГ дар 

солҳои 2031-2050 (Гг CO2-

экв.) 

Саноат 

 

Технологияҳои саноатии инноватсионӣ 43,240 

Самарабахшии маводи сӯхт дар бахши 

саноат 
57,546 

Нақлиёт 

 

Самарабахшии нақлиёт 

43,653 

Инфрасохтори нақлиёт бо сатҳи пасти 

партовҳои ГГ 

Нақлиёти барқӣ (электрикӣ) 

Таҷдиди парки воситаҳои нақлиёт 

Биноҳо Биноҳои каммасрафкунандаи энергия 12,550 

Энергетика Самарабахшии истифода аз маводи сӯхти 

истихроҷшаванда 108,836 

Энергияи таҷдидшаванда 

Паст кардани талафоти энергия 1,553 

Партовҳо (Отходы) 

 

Идоракунии партовҳои муҳити зист 4,400 

Методҳои экологии тоза кардани обҳои 

пасмонда (партовӣ) 
3,027 

Кишоварзӣ 

 

Методҳои устувори пешбурди кишоварзӣ 873 

Идоракунии устувори чорводорӣ 
7,149 

Хоҷагии ҷангал ва 

истифодаи замин 

 

Нигоҳдорӣ ва идоракунии ҷангалҳо 

5,860 
Ҷангалшинонӣ ва барқарорсозии ҷангал 

Ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории карбон 

Технологияҳои ҷамъоварӣ ва нигоҳдории 

карбон 
0 

Ҷамъан  288,687 

Ин боиси партовҳои миллии газҳои гулхонаӣ дар Тоҷикистон дар соли 2050 мешавад, 

тавре ки дар Ҷадвали 70 нишон дода шудааст. Мушоҳида кардан мумкин аст, ки бо 

вуҷуди талошҳои назаррас дар бахши энергетика, Тоҷикистон ба сатҳи муътадили карбон 

то соли 2050 ноил нахоҳад шуд ва хориҷ кардани 5488 ГГ CO2-ро идома хоҳад дод. Ин 

зарурати ворид кардани талошҳои назарраси сиёсиро барои афзоиши бартарафсозии 

партовҳо дар бахши кишоварзӣ, ҷангалпарварӣ ва дигар тарзҳои истифода аз замин ва 

татбиқи фаъолиятҳои вобаста ба ҷазбкунӣ ва захирасозии карбонро таъкид мекунад. 
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Ҷадвали 70. Партовҳои миллии ГГ дар соли 2050 - роҳи якуми коҳишдиҳии оқибатҳои 
тағйирёбии иқлим дар Тоҷикистон.  

Бахш Зербахш 

Сенарияи 1 

стратегияи 

дарозмуддат дар 

соли 2050 (Гг CO2-

экв) 

Энергия 

 

1A1 Энергетика 0 

1A2 Саноати истеҳсолкунанда ва сохтмон 475 

1A3 Нақлиёт 169 

1A4 Тиҷоратӣ/манзилӣ/институтсионалӣ 48 

1B1 Партовҳои номуназзами маводи сӯхти сахт 4 

1B2 Партовҳои номуназзам аз нафт ва гази табиӣ 3 

1С Технологияҳои ҷамъоварӣ ва нигоҳдории карбон 0 

Равандҳои саноатӣ 

ва истифодаи 

маҳсулот 

2A Саноати маъдан 616 

2C Саноати металлургӣ 431 

2F Истифодаи маҳсулот ба сифати ивазкунандаи 

маводи харобкунандаи қабати озон 
0 

Замини кишоварзӣ, 

замини ҷангал ва 

дигар шаклҳои 

истифодаи замин 

3A1 Ферментатсияи рӯдаҳо 4,530 

3A2 Идоракунии поруи ҳайвон 1,569 

3B Замин  -3,551 

3C Маҷмӯи манбаъҳо ва манбаъҳои партовҳои 

дигари ғайр аз CO2 бар рӯи замин 
1,047 

Партовҳо (Отходы) 

4A Нобудсозии партовҳои сахт  88 

4C Сӯзонидан ва сӯзонидан дар ҳавои кушода 0 

4D Тозасозӣ ва сар додани обҳои пасмонда 60 

Ҷамъан 5,488 

Дар расми зерин тамоюли партовҳои миллии газҳои гулхонаӣ дар Тоҷикистон мутобиқи 

шиддати талошҳои сиёсӣ нишон дода шудааст, ки дар сенарияи якуми коҳиш додани 

оқибатҳо анҷом дода шудаанд. Хати нуқта-нуқтаи кабуд партовҳои умумии холисро 

ифода мекунад ва хати сабз сенарияи намунавии стратегияи дарозмуддати то соли 2050-

ро ифода мекунад, ки дар боби 3.3 тавсиф карда шудааст. 
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Расми 4. Тасвири тамоюлҳои партовҳои ГГ дар доираи роҳи якуми коҳишдиҳии 
оқибатҳо дар Тоҷикистон. 

Хароҷоти ин сенарияи якуми коҳиш додани оқибатҳо маъмулан зиёд аст, зеро он ба 

соҳаҳои сиёсате диққат медиҳад, ки барои татбиқи онҳо сармоягузориҳои калонро талаб 

мекунанд. Дар ҷадвали зерин бознигарии хароҷот барои роҳи якуми коҳишдиҳии 

оқибатҳо дар Тоҷикистон бо дарназардошти ҳадҳои поёнӣ ва болоӣ ва хароҷоти миёнаи 

ҳадди ниҳоӣ барои мубориза бо ифлосшавӣ дар соли 2021, доллари ИМА/Гг эквиваленти 

CO2 оварда шудааст, ки дар боби 4.3.18 пешниҳод карда шудааст. 

 

Ҷадвали 71. Хароҷоти роҳи якуми коҳишдиҳии оқибатҳо дар соли 2021 ба ҳисоби 
миллион доллари ИМА. 

Қимати тағйирёбандаи 
манфиати сиёсӣ 

Диапазони поён 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Диапазони боло 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Ба ҳисоби миёна 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Саноат 
 

Технологияҳо
и саноатии 
инноватсионӣ 

-1,984.71 3,795.16 556.00 

Самарабахши
и маводи сӯхт 
дар бахши 
саноат 

-660,05 82.29 -247.64 

Нақлиёт 
 

Самарабахши
и нақлиёт 

-1,635.88 33,411.93 9,233.10 

Инфрасохтори 
нақлиёт бо 
сатҳи пасти 
партовҳои ГГ 

Нақлиёти 
барқӣ 
(электрикӣ) 

Таҷдиди 



Роҳҳои паст кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ барои ноил  

шудан ба сатҳи муътадили карбон  то соли 2050 дар Тоҷикистон  

116  | 

Қимати тағйирёбандаи 
манфиати сиёсӣ 

Диапазони поён 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Диапазони боло 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Ба ҳисоби миёна 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

парки 
воситаҳои 
нақлиёт 

Биноҳо Биноҳои 
каммасрафку
нандаи 
энергия 

-10,177.40 4,679.82 -1,335.86 

Энергетика Самарабахши
и истифода аз 
маводи сӯхти 
истихроҷшава
нда 

-273.34 171,440.73 27,704.75 

Энергияи 
таҷдидшаван
да 

Паст кардани 
талафоти 
энергия 

2.22 18.40 10.31 

Партовҳо 
(отходы) 

Идоракунии 
партовҳои 
муҳити зист 

-644.19 297.33 -136.60 

Методҳои 
экологии тоза 
кардани 
обҳои 
пасмонда 
(партовӣ) 

26.21 270.07 148.14 

Кишоварзӣ 
 

Методҳои 
устувори 
пешбурди 
кишоварзӣ 

-56.35 54.17 -10.13 

Идоракунии 
устувори 
чорводорӣ 

20.52 548.28 333.16 

Хоҷагии ҷангал 
ва истифодаи 
замин 

Ҳифз ва 
идоракунии 
ҷангалҳо 

29.28 231.77 125.60 

Ҷангалшинон
ӣ ва 
барқарорсози
и ҷангал 

Банақшагири
и 
ҳамгирошуда
и истифодаи 
замин 

Ҷамъоварӣ ва 
нигоҳдории 
карбон 

Технологияҳо
и ҷамъоварӣ 
ва 
нигоҳдории 
карбон 

0 0 0 

Ҷамъан  -15,353.70 214,829.95 36,380.83 
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4.2.1. Роҳи дуюми коҳиш додани оқибатҳо 

Роҳи дуюми коҳиш додани оқибатҳо барои Тоҷикистон ба талошҳои шадиди сиёсӣ барои 

бартарф кардани партовҳо аз бахши хоҷагии ҷангал ва истифодаи замин, баланд 

бардоштани сатҳи устуворӣ ва декарбонизатсияи бахши кишоварзӣ диққат хоҳад дод. 

Ғайр аз ин, сенария таваҷҷуҳро ба талошҳои сиёсӣ барои баланд бардоштани сатҳи 

самарабахшии энергия дар биноҳо дар бар мегирад. Талошҳои сиёсӣ дар бахшҳои 

дигари вобаста ба энергетика ва бахши партовҳо камтар пуршиддат хоҳанд буд. 

Мутобиқи сенарияи мазкур, ҳеҷ гуна талоши сиёсӣ барои ҷорӣ кардани фаъолиятҳои 

вобаста ба ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон дар Тоҷикистон анҷом дода намешаванд. 

Дар ҷадвали зерин сатҳҳои шиддатнокии сиёсат барои роҳи дуюми коҳишдиҳии 

оқибатҳо дар Тоҷикистон пешниҳод карда шудаанд. 

Ҷадвали 72. Сатҳҳои шиддатнокии сиёсат дар роҳи дувуми коҳишдиҳии оқибатҳои 
тағйирёбии иқлим дар Тоҷикистон. 

Қимати тағйирёбандаи манфиати сиёсӣ 
Сатҳи шиддатнокии 

сиёсат 

Саноати 

истеҳсолкунанда 

Технологияҳои саноатии инноватсионӣ 2 

Самарабахшии маводи сӯхт дар бахши саноат 3 

Нақлиёт 

 

Самарабахшии нақлиёт 2 

Инфрасохтори нақлиёт бо сатҳи пасти 

партовҳои ГГ 
2 

Нақлиёти барқӣ (электрикӣ) 1 

Таҷдид ва табдили парки воситаҳои нақлиёт 2 

Сохтмон  Биноҳои каммасрафкунандаи энергия 4 

 

Энергетика 

Самарабахшии истифода аз маводи сӯхти 

истихроҷшаванда 
3 

Энергияи таҷдидшаванда 3 

Паст кардани талафоти энергия 2 

 

Партовҳо (Отходы) 

Идоракунии партовҳои муҳити зист 2 

Методҳои экологии тоза кардани обҳои 

пасмонда (партовӣ) 
3 

 Методҳои устувори пешбурди кишоварзӣ 4 

Идоракунии устувори чорводорӣ 4 

Хоҷагии ҷангал ва 

истифодаи замин 

Нигоҳдорӣ ва идоракунии ҷангалҳо 4 

Ҷангалшинонӣ ва барқарорсозии ҷангал 4 

Ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории карбон 

Технологияҳои ҷамъоварӣ ва нигоҳдории 

карбон 
0 

Бо дарназардошти татбиқи сатҳҳои шиддатнокии сиёсат, ки дар Ҷадвали 72 пешниҳод 

карда шудаанд ва потенсиали коҳиш додани партовҳои қиматҳои тағйирёбандаи 

мавриди таваҷҷуҳи сиёсат дар давраи соли 2031-2050, тавре ки дар боби 4.2 тавсиф 

карда шудааст, дар ҷадвали зерин партовҳои газҳои гулхонаӣ нишон дода шудаанд, ки 

дар роҳи дуюми коҳиш додани оқибатҳо дар Тоҷикистон дар чорчӯби сиёсат бартараф 

карда шудаанд.  
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Ҷадвали 73. Партовҳои ГГ, ки ба хотири роҳи дувуми коҳишдиҳии оқибатҳои 
тағйирёбии иқлим дар Тоҷикистон роҳ дода нашуд. 

Қимати тағйирёбандаи манфиати сиёсӣ 

Коҳиши партовҳои ГГ дар 

солҳои 2031-2050 (Гг CO2-

экв.) 

Саноат 

 

Технологияҳои саноатии инноватсионӣ 22,475 

Самарабахшии маводи сӯхт дар бахши 

саноат 
42,801 

Нақлиёт 

 

Самарабахшии нақлиёт 

12,273 

Инфрасохтори нақлиёт бо сатҳи пасти 

партовҳои ГГ 

Нақлиёти барқӣ (электрикӣ) 

Таҷдид кардани парки воситаҳои нақлиёт 

Биноҳо Биноҳои каммасрафкунандаи энергия 12,550 

Энергетика 

 

Самарабахшии истифода аз маводи сӯхти 

истихроҷшаванда 80,002 

Энергияи таҷдидшаванда 

Паст кардани талафоти энергия 686 

Партовҳо (Отходы) 

 

Идоракунии партовҳои муҳити зист 1,946 

Методҳои экологии тоза кардани обҳои 

пасмонда (партовӣ) 
2,094 

Кишоварзӣ 

 

Методҳои устувори пешбурди кишоварзӣ 9,757 

Идоракунии устувори чорводорӣ 
57,568 

Хоҷагии ҷангал ва 

истифодаи замин 

 

Нигоҳдорӣ ва идоракунии ҷангалҳо 

12,465 
Ҷангалшинонӣ ва барқарорсозии ҷангал 

Ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории карбон 

Технологияҳои ҷамъоварӣ ва нигоҳдории 

карбон 
0 

Ҷамъан 254,625 

Ин ба партовҳои миллии газҳои гулхонаӣ дар Тоҷикистон дар соли 2050 дар Тоҷикистон 

оварда мерасонад, тавре ки дар Ҷадвали 74 нишон дода шудааст. Мушоҳида кардан 

мумкин аст, ки сарфи назар аз тақвияти талошҳои сиёсӣ дар бахши кишоварзӣ, 

ҷангалпарварӣ ва дигар тарзҳои истифода аз замин, ки боиси зиёд шудани 

бартарафсозии партови карбон шудааст, ин сенарияи коҳиш додани оқибатҳо ҳамчунин 

ба сатҳи муътадили карбон дар Тоҷикистон то соли 2050 ноил намешавад. Ҳаҷми умумии 

партовҳои миллии газҳои гулхонаӣ дар соли 2050 дар ин сенарияи дуюм дар муқоиса бо 

роҳи якуми коҳишдиҳии оқибатҳо баландтар аст, ки дар натиҷа дар соли 2050 ба партови 

8235 Гг эквиваленти CO2 оварда мерасонад. Аз ин рӯ, варинатҳои танҳо ба таври ҷиддӣ 

равона намудани диққат ба талошҳои сиёсати вобаста ба энергетика ва ё ба ҷойи он 

равона намудани диққат асосан ба талошҳои пуршиддати сиёсати вобаста ба 

бартарафсозии паробҳои карбон аз бахши кишоварзӣ, ҷангалпарварӣ ва дигар тарзҳои 

истифода аз замин то соли 2050 сатҳи муътадили карбон ба даст намеояд.  
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Ҷадвали 74. Партовҳои миллии ГГ дар соли 2050 - роҳи дувуми коҳишдиҳии оқибатҳои 
тағйирёбии иқлим дар Тоҷикистон. 

Бахш Зербахш 

Сенарияи 1 

стратегияи 

дарозмуддат дар 

соли 2050 (Гг CO2-

экв) 

Энергия 

 

1A1 Энергетика 2,325 

1A2 Саноати истеҳсолкунанда ва сохтмон 1,664 

1A3 Транспорт 2,699 

1A4 Тиҷоратӣ/манзилӣ/институтсионалӣ 48 

1B1 Партовҳои номуназзами маводи сӯхти сахт 44 

1B2 Партовҳои номуназзам аз нафт ва гази табиӣ 33 

1С Технологияҳои ҷамъоварӣ ва нигоҳдории карбон 0 

Равандҳои саноатӣ 

ва истифодаи 

маҳсулот 

2A Саноати маъдан 1,602 

2C Саноати металлургӣ 1,119 

2F Истифодаи маҳсулот ба сифати ивазкунандаи 

маводи харобкунандаи қабати озон 
0 

Замини кишоварзӣ, 

замини ҷангал ва 

дигар шаклҳои 

истифодаи замин 

3A1 Ферментатсияи рӯдаҳо 1,510 

3A2 Идоракунии поруи ҳайвон 523 

3BЗамин  -4,084 

3C Маҷмӯи манбаъҳо ва манбаъҳои партовҳои 

дигари ғайр аз CO2 бар рӯи замин 
331 

Партовҳо (Отходы) 

4A Нобудсозии партовҳои сахт  286 

4C Сӯзонидан ва сӯзонидан дар ҳавои кушода 0 

4D Тозасозӣ ва сар додани обҳои пасмонда 135 

Ҷамъан 8,235 

Дар расми зерин тамоюли партовҳои миллии газҳои гулхонаӣ дар Тоҷикистон мутобиқи 

шиддати талошҳои сиёсӣ нишон дода шудааст, ки дар сенарияи дуюми коҳиш додани 

оқибатҳо анҷом дода шудаанд. Хати нуқта-нуқтаи кабуд партовҳои умумии холисро 

ифода мекунад ва хати сабз сенарияи намунавии стратегияи дарозмуддати то соли 2050-

ро ифода мекунад, ки дар боби 3.3 тавсиф карда шудааст. 
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Расми 5. Тасвири тамоюлҳои партовҳои ГГ дар доираи роҳи дувуми коҳишдиҳии 
оқибатҳо дар Тоҷикистон.  

Хароҷоти сенарияи дуюми коҳиш додани оқибатҳо мумкин аст муътадил ҳисобида 

шавад, зеро он ба соҳаҳои сиёсате диққат медиҳад, ки барои амалисозии онҳо 

сармоягузориҳо ё хароҷоти камтар барои татбиқ талаб карда мешавад. Дар ҷадвали 

зерин бознигарии хароҷоти роҳи дуюми коҳиш додани оқибатҳо дар Тоҷикистон бо 

дарназардошти ҳадҳои поёнӣ, болоӣ ва хароҷоти миёнаи ҳадди ниҳоӣ барои мубориза 

бо ифлосшавӣ дар соли 2021, доллари ИМА/Гг эквиваленти CO2 оварда шудааст, ки дар 

боби 4.3.18 пешниҳод карда шудааст.  
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Ҷадвали 75. Хароҷоти роҳи дувуми коҳишдиҳии оқибатҳо дар соли 2021 ба ҳисоби 
миллион доллари ИМА.   

Қимати тағйирёбандаи 
манфиати сиёсӣ 

Диапазони поён 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Диапазони боло 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Ба ҳисоби миёна 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Саноат 
 

Технологияҳо
и саноатии 
инноватсионӣ 

-1,031.58 1,972.59 288.99 

Самарабахши
и маводи сӯхт 
дар бахши 
саноат 

-491.03 61.22 -184.22 

Нақлиёт 
 

Самарабахши
и нақлиёт 

-459.91 9,393.43 2,595.80 

Инфрасохтори 
нақлиёт бо 
сатҳи пасти 
партовҳои ГГ 

Нақлиёти 
барқӣ 
(электрикӣ) 
Таҷдиди 
парки 
воситаҳои 
нақлиёт 

Биноҳо Биноҳои 
каммасрафку
нандаи 
энергия 

-10,177.40 4,679.82 -1,335.86 

Энергетика Самарабахши
и истифода аз 
маводи сӯхти 
истихроҷшава
нда 

-200.92 126,019.53 20,364.71 

Энергияи 
таҷдидшаван
да 

Паст кардани 
талафоти 
энергия 

0.98 8.13 4.55 

Партовҳо 
(Отходы) 

Идоракунии 
партовҳои 
муҳити зист 

-284.90 131.49 -60.41 

Методҳои 
экологии тоза 
кардани 
обҳои 
пасмонда 
(партовӣ) 

18.14 186.85 102.50 

Кишоварзӣ 
 

Методҳои 
устувори 
пешбурди 
кишоварзӣ 

-629.75 605.35 -113.26 

Идоракунии 
устувори 

165.22 4,414.92 2,682.69 
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Қимати тағйирёбандаи 
манфиати сиёсӣ 

Диапазони поён 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Диапазони боло 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Ба ҳисоби миёна 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

чорводорӣ 

Хоҷагии ҷангал 
ва истифодаи 
замин 

Ҳифз ва 
идоракунии 
ҷангалҳо 

62.28 493.04 267.18 

Ҷангалшинон
ӣ ва 
барқарорсози
и ҷангал 

Банақшагири
и 
ҳамгирошуда
и истифодаи 
замин 

Ҷамъоварӣ ва 
нигоҳдории 
карбон 

Технологияҳо
и ҷамъоварӣ 
ва 
нигоҳдории 
карбон 

0 0 0 

Ҷамъан -13,028.86 147,966.38 24,612.65 

4.2.2. Роҳи сеюми коҳиш додани оқибатҳо 

Роҳи сеюми коҳиш додани оқибатҳо барои Тоҷикистон талошҳои пуршиддати сиёсиро 

дар ҳамаи бахшҳо, ба истиснои бахши ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон, дар бар мегирад. 

Ин ниятҳои сенарияҳои якум ва дуюми коҳиш додани оқибатҳоро бо ҳам муттаҳид 

мекунад ва ҳамин тавр ба декарбонизатсияи бахши энергетика, ҳам дар бахши тақозо 

(спрос) ва ҳам дар бахши пешниҳод, коҳиш додани партовҳо аз партовгоҳҳо ва дигар 

методҳои коркарди партовҳо ва обҳои пасмонда, афзоиши ҷазбкунӣ (абсорбсия) дар 

бахши хоҷагии ҷангал ва истифодаи замин, баланд бардоштани сатҳи устуворӣ ва 

декарбонизатсияи бахши кишоварзӣ диққат медиҳад. Бо вуҷуди ин, тавре ки зикр карда 

шуд, ин роҳи коҳишдиҳии оқибатҳо чораҳои сиёсӣ оид ба ҷорӣ намудани фаъолиятҳои 

вобаста ба ҷазбкунӣ ва захирасозии карбонро дар Тоҷикистон дар бар намегирад. Дар 

ҷадвали зерин сатҳҳои шиддатнокии сиёсат дар чорчӯби роҳи сеюми коҳиш додани 

оқибатҳои тағйирёбии иқлим дар Тоҷикистон пешниҳод карда шудаанд. 

Ҷадвали 76. Сатҳҳои шиддатнокии сиёсат дар роҳи севуми коҳишдиҳии оқибатҳои 
тағйирёбии иқлим дар Тоҷикистон. 

Қимати тағйирёбандаи манфиати сиёсӣ 
Сатҳи шиддатнокии 

сиёсат 

Саноат 

 

Технологияҳои саноатии инноватсионӣ 4 

Самарабахшии маводи сӯхт дар бахши саноат 
4 

Нақлиёт 

 

Самарабахшии нақлиёт 4 

Инфрасохтори нақлиёт бо сатҳи пасти 

партовҳои ГГ 
4 
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Қимати тағйирёбандаи манфиати сиёсӣ 
Сатҳи шиддатнокии 

сиёсат 

Нақлиёти барқӣ (электрикӣ) 4 

Таҷдиди парки воситаҳои нақлиёт 4 

Биноҳо Биноҳои каммасрафкунандаи энергия 4 

Энергетика Самарабахшии истифода аз маводи сӯхти 

истихроҷшаванда 
4 

Энергияи таҷдидшаванда 4 

Паст кардани талафоти энергия 4 

Партовҳо (Отходы) 

Идоракунии партовҳои муҳити зист 4 

Методҳои экологии тоза кардани обҳои 

пасмонда (партовӣ) 
4 

Кишоварзӣ 

 

Методҳои устувори пешбурди кишоварзӣ 4 

Идоракунии устувори чорводорӣ 
4 

Хоҷагии ҷангал ва 

истифодаи замин 

 

Нигоҳдорӣ ва идоракунии ҷангалҳо 4 

Ҷангалшинонӣ ва барқарорсозии ҷангал 

4 

Ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории карбон 

Технологияҳои ҷамъоварӣ ва нигоҳдории 

карбон 
0 

Бо дарназардошти татбиқи сатҳҳои шиддатнокии сиёсат, ки дар Ҷадвали 76 пешниҳод 

карда шудаанд ва потенсиали коҳиш додани партовҳои қиматҳои тағйирёбандаи 

мавриди таваҷҷуҳи сиёсат дар давраи соли 2031-2050, тавре ки дар боби 4.2 тавсиф 

карда шудааст, дар ҷадвали зерин партовҳои газҳои гулхонаӣ нишон дода шудаанд, ки 

дар роҳи сеюми коҳиш додани оқибатҳо дар Тоҷикистон дар чорчӯби сиёсат бартараф 

карда шудаанд. 
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Ҷадвали 77. Партовҳои ГГ, ки ба хотири роҳи севуми коҳишдиҳии оқибатҳои 
тағйирёбии иқлим дар Тоҷикистон роҳ дода нашуд. 

Қимати тағйирёбандаи манфиати сиёсӣ 

Коҳиши партовҳои ГГ дар 

солҳои 2031-2050 (Гг CO2-

экв.) 

Саноат 

 

Технологияҳои саноатии инноватсионӣ 43,240 

Самарабахшии маводи сӯхт дар бахши 

саноат 
57,546 

Нақлиёт 

 

Самарабахшии нақлиёт 

43,653 

Инфрасохтори нақлиёт бо сатҳи пасти 

партовҳои ГГ 

Нақлиёти барқӣ (электрикӣ) 

Таҷдиди парки воситаҳои нақлиёт 

Биноҳо Биноҳои каммасрафкунандаи энергия 12,550 

Энергетика 

 

Самарабахшии истифода аз маводи сӯхти 

истихроҷшаванда 108,836 

Энергияи таҷдидшаванда 

Паст кардани талафоти энергия 1,553 

Партовҳо (Отходы) 

 

Идоракунии партовҳои муҳити зист 4,400 

Методҳои экологии тоза кардани обҳои 

пасмонда (партовӣ) 
3,027 

Кишоварзӣ 

 

Методҳои устувори пешбурди кишоварзӣ 9,757 

Идоракунии устувори чорводорӣ 
57,568 

Хоҷагии ҷангал ва 

истифодаи замин 

 

Нигоҳдорӣ ва идоракунии ҷангалҳо 

12,465 
Ҷангалшинонӣ ва барқарорсозии ҷангал 

Ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории карбон 

Технологияҳои ҷамъоварӣ ва нигоҳдории 

карбон 
0 

Ҷамъан 354,596 

Ин боиси партовҳои миллии газҳои гулхонаӣ дар Тоҷикистон дар соли 2050 мешавад, 

тавре ки дар Ҷадвали 78 нишон дода шудааст. Мушоҳида кардан мумкин аст, бо вуҷуди 

талошҳои шадиди сиёсӣ дар ҳамаи бахшҳо, сатҳи муътадили карбон ба даст оварда 

намешавад. Ҳаҷми умумии партовҳои миллии газҳои гулхонаӣ дар соли 2050 дар ин 

сенария 173 Гг эквиваленти CO2-ро ташкил медиҳад, ки нисбат ба роҳҳои якум ва дуюми 

коҳиш додани оқибатҳо хеле пасттар аст, вале партовҳои холиси сифриро пурра ба даст 

намеорад. Ин аҳамияти баррасии имкониятҳои иловагии ҷазбкунӣ ва захирасозии 

карбонро барои ноил шудан ба сатҳи муътадили карбон дар Тоҷикистон то соли 2050 

таъкид мекунад. 
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Ҷадвали 78. Партовҳои миллии ГГ дар соли 2050  дар роҳи севуми коҳишдиҳии 
оқибатҳои тағйирёбии иқлим дар Тоҷикистон. 

Бахш Зербахш 

Сенарияи 3 

стратегияи 

дарозмуддат дар 

соли 2050 (Гг CO2-

экв) 

Энергия 

 

1A1 Энергетика 0 

1A2 Саноати истеҳсолкунанда ва сохтмон 475 

1A3 Нақлиёт 169 

1A4 Тиҷоратӣ / манзилӣ / институтсионалӣьный 48 

1B1 Партовҳои номуназзами маводи сӯхти сахт 4 

1B2 Партовҳои номуназзам аз нафт ва гази табиӣ 3 

1С Технологияҳои ҷамъоварӣ ва нигоҳдории карбон 0 

Раванди саноатӣ ва 

истифодаи маҳсулот 

 

2A Саноати маъдан 616 

2C Саноати металлургӣ 431 

2F Истифодаи маҳсулот ба сифати ивазкунандаи 

маводи харобкунандаи қабати озон 
0 

Замини кишоварзӣ, 

замини ҷангал ва 

дигар шаклҳои 

истифодаи замин 

3A1 Ферментатсияи рӯдаҳо 1,510 

3A2 Идоракунии поруи ҳайвон 523 

3BЗамин  -4,084 

3C Маҷмӯи манбаъҳо ва манбаъҳои партовҳои 

дигари ғайр аз CO2 бар рӯи замин 
331 

Партовҳо (Отходы) 

4A Нобудсозии партовҳои сахт  88 

4C Сӯзонидан ва сӯзонидан дар ҳавои кушода 0 

4D Тозасозӣ ва сар додани обҳои пасмонда 60 

Ҷамъан 173 

Дар расми зерин тамоюли партовҳои миллии газҳои гулхонаӣ дар Тоҷикистон мутобиқи 

шиддати талошҳои сиёсӣ нишон дода шудааст, ки дар сенарияи сеюми коҳиш додани 

оқибатҳо анҷом дода шудаанд. Хати нуқта-нуқтаи кабуд партовҳои умумии холисро 

ифода мекунад ва хати сабз сенарияи намунавии стратегияи дарозмуддати то соли 2050-

ро ифода мекунад, ки дар боби 3.3 тавсиф карда шудааст. 
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Расми  6. Тасвири тамоюлҳои партовҳои ГГ дар доираи роҳи севуми коҳишдиҳии 
оқибатҳо дар Тоҷикистон. 

Хароҷоти сенарияи сеюми коҳиш додани оқибатҳо маъмулан зиёд аст, зеро он шиддати 

баланди сиёсиии ҳам роҳи якум ва ҳам роҳи дуюми коҳиш додани оқибатҳоро дар бар 

мегирад. Дар ҷадвали зерин бознигарии хароҷоти роҳи сеюми коҳиш додани оқибатҳо 

дар Тоҷикистон бо дарназардошти ҳадҳои поёнӣ, болоӣ ва хароҷоти миёнаи ҳадди ниҳоӣ 

барои мубориза бо ифлосшавӣ дар соли 2021, доллари ИМА/Гг эквиваленти CO2 оварда 

шудааст, ки дар боби 4.3.18 пешниҳод карда шудааст.  
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Ҷадвали 79. Хароҷоти роҳи севуми коҳишдиҳии оқибатҳо дар соли 2021 ба ҳисоби 
миллион доллари ИМА.   

Қимати тағйирёбандаи 
манфиати сиёсӣ 

Диапазони поён 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Диапазони боло 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Ба ҳисоби миёна 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Саноат 
 

Технологияҳо
и саноатии 
инноватсионӣ 

-1,984.71 3,795.16 556.00 

Самарабахши
и маводи сӯхт 
дар бахши 
саноат 

-660,05 82.29 -247.64 

Нақлиёт 
 

Самарабахши
и нақлиёт 

-1,635.88 33,411.93 9,233.10 

Инфрасохтори 
нақлиёт бо 
сатҳи пасти 
партовҳои ГГ 

Нақлиёти 
барқӣ 
(электрикӣ) 
Таҷдиди 
парки 
воситаҳои 
нақлиёт 

Биноҳо Биноҳои 
каммасрафку
нандаи 
энергия 

-10,177.40 4,679.82 -1,335.86 

Энергетика Самарабахши
и истифода аз 
маводи сӯхти 
истихроҷшава
нда 

-273.34 171,440.73 27,704.75 

Энергияи 
таҷдидшаван
да 

Паст кардани 
талафоти 
энергия 

2.22 18.40 10.31 

Партовҳо 
(отходы) 

Идоракунии 
партовҳои 
муҳити зист 

-644.19 297.33 -136.60 

Методҳои 
экологии тоза 
кардани 
обҳои 
пасмонда 
(партовӣ) 

26.21 270.07 148.14 

Кишоварзӣ 
 

Методҳои 
устувори 
пешбурди 
кишоварзӣ 

-629.75 605.35 -113.26 

Идоракунии 
устувори 

165.22 4,414.92 2,682.69 
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Қимати тағйирёбандаи 
манфиати сиёсӣ 

Диапазони поён 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Диапазони боло 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Ба ҳисоби миёна 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

чорводорӣ 

Хоҷагии ҷангал 
ва истифодаи 
замин 

Ҳифз ва 
идоракунии 
ҷангалҳо 

62.28 493.04 267.18 

Ҷангалшинон
ӣ ва 
барқарорсози
и ҷангал 

Банақшагири
и 
ҳамгирошуда
и истифодаи 
замин 

Ҷамъоварӣ ва 
нигоҳдории 
карбон 

Технологияҳо
и ҷамъоварӣ 
ва 
нигоҳдории 
карбон 

0 0 0 

Ҷамъан  -15,749.39 219,509.04 38,768.82 

4.2.3. Роҳи чоруми коҳиш додани оқибатҳо 

Роҳи чоруми коҳиш додани оқибатҳо барои Тоҷикистон шиддати роҳи дуюми коҳиш  

додани оқибатҳоро дар бар мегирад. Он ҳамчунин ба таври иловагӣ талошҳои назарраси 

сиёсиро барои амалисозии фаъолиятҳои вобаста ба ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон дар 

Тоҷикистон дар бар мегирад. Ҳамин тавр, сенария ба талошҳои пуршиддати сиёсӣ барои 

афзоиши ҷазбкунӣ (абсорбсия) дар бахши хоҷагии ҷангал ва истифодаи замин, инчунин 

ба баланд бардоштани сатҳи устуворӣ ва декарбонизатсияи бахши кишоварзӣ ва ба 

талошҳои пуршиддати сиёсӣ барои баланд бардоштани сатҳи самарабахшии энергия дар 

биноҳо диққат медиҳад. Талошҳои нисбатан муътадили сиёсӣ барои декарбонизатсияи 

энергия ҳам дар бахши тақозо (спрос) ва ҳам дар бахши пешниҳод анҷом дода шуда, дар 

бахши партовҳо чораҳои муътадили сиёсӣ андешида мешаванд. Бо вуҷуди ин, тавре ки 

дар боло қайд карда шуд, ин роҳи коҳиш додани оқибатҳо ба таври иловагӣ чораҳои 

назарраси сиёсиро барои татбиқи фаъолиятҳои вобаста ба ҷазбкунӣ ва захирасозии 

карбон дар кишвар дар бар мегирад. Дар ҷадвали зерин сатҳҳои шиддатнокии сиёсат 

дар чорчӯби роҳи чоруми коҳиш додани оқибатҳои тағйирёбии иқлим дар Тоҷикистон 

пешниҳод карда шудаанд. 
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Ҷадвали 80. Сатҳҳои шиддатнокии сиёсат дар роҳи чоруми коҳишдиҳии оқибатҳои 
тағйирёбии иқлим дар Тоҷикистон. 

Қимати тағйирёбандаи манфиати сиёсӣ 
Сатҳи шиддатнокии 

сиёсат 

Саноати 

истеҳсолкунанда 

 

Технологияҳои саноатии инноватсионӣ 2 

Самарабахшии маводи сӯхт дар бахши саноат 

3 

Нақлиёт 

 

Самарабахшии нақлиёт 2 

Инфрасохтори нақлиёт бо сатҳи пасти 

партовҳои ГГ 
2 

Нақлиёти барқӣ (электрикӣ) 1 

Таҷдид ва табдили парки воситаҳои нақлиёт 2 

Сохтмон Биноҳои каммасрафкунандаи энергия 4 

Энергетика 

 

Самарабахшии истифода аз маводи сӯхти 

истихроҷшаванда 
3 

Энергияи таҷдидшаванда 3 

Паст кардани талафоти энергия 2 

Партовҳо (Отходы) 

 

Идоракунии партовҳои муҳити зист 2 

Методҳои экологии тоза кардани обҳои 

пасмонда (партовӣ) 
3 

Кишоварзӣ Методҳои устувори пешбурди кишоварзӣ 4 

Идоракунии устувори чорводорӣ 4 

Хоҷагии ҷангал ва 

истифодаи замин 

 

Нигоҳдорӣ ва идоракунии ҷангалҳо 4 

Ҷангалшинонӣ ва барқарорсозии ҷангал 

4 

Ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории карбон 

Технологияҳои ҷамъоварӣ ва нигоҳдории 

карбон 
3 

Бо дарназардошти татбиқи сатҳҳои шиддатнокии сиёсат, ки дар Ҷадвали 80 пешниҳод 

карда шудаанд ва потенсиали коҳиш додани партовҳои қиматҳои тағйирёбандаи 

мавриди таваҷҷуҳи сиёсат дар давраи соли 2031-2050, тавре ки дар боби 4.2 тавсиф 

карда шудааст, дар ҷадвали зерин партовҳои газҳои гулхонаӣ нишон дода шудаанд, ки 

дар роҳи чоруми коҳиш додани оқибатҳо дар Тоҷикистон дар чорчӯби сиёсат бартараф 

карда шудаанд. 
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Ҷадвали 81. Партовҳои ГГ, ки ба хотири роҳи чоруми коҳишдиҳии оқибатҳои 
тағйирёбии иқлим дар Тоҷикистон роҳ дода нашуд. 

Қимати тағйирёбандаи манфиати сиёсӣ 

Коҳиши партовҳои ГГ дар 

солҳои 2031-2050 (Гг CO2-

экв.) 

Саноат 

 

Технологияҳои саноатии инноватсионӣ 43,240 

Самарабахшии маводи сӯхт дар бахши 

саноат 
42,801 

Нақлиёт 

 

Самарабахшии нақлиёт 

12,273 

Инфрасохтори нақлиёт бо сатҳи пасти 

партовҳои ГГ 

Нақлиёти барқӣ (электрикӣ) 

Таҷдиди парки воситаҳои нақлиёт 

Биноҳо Биноҳои каммасрафкунандаи энергия 12,550 

Энергетика 

 

Самарабахшии истифода аз маводи сӯхти 

истихроҷшаванда 80,002 

Энергияи таҷдидшаванда 

Паст кардани талафоти энергия 686 

Партовҳо (Отходы) 

 

Идоракунии партовҳои муҳити зист 1,946 

Методҳои экологии тоза кардани обҳои 

пасмонда (партовӣ) 
2,094 

Кишоварзӣ 

 

Методҳои устувори пешбурди кишоварзӣ 9,757 

Идоракунии устувори чорводорӣ 
57,568 

Хоҷагии ҷангал ва 

истифодаи замин 

 

Нигоҳдорӣ ва идоракунии ҷангалҳо 

12,465 
Ҷангалшинонӣ ва барқарорсозии ҷангал 

Ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории карбон 

Технологияҳои ҷамъоварӣ ва нигоҳдории 

карбон 
90,049 

Ҷамъан  365,440 

Ин ба партовҳои миллии газҳои гулхонаӣ дар соли 2050 дар Тоҷикистон оварда 

мерасонад, тавре ки дар Ҷадвали 70 нишон дода шудааст. Ҳаҷми умумии партовҳои 

миллии газҳои гармхонӣ дар соли 2050 дар ин сенария -366 Гг эквиваленти CO2 хоҳад 

буд. Талошҳои шадиди сиёсӣ дар ҳамаи бахшҳо ва ба таври иловагӣ дар бар гирифтани 

талошҳои сиёсӣ дар технологияҳои ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон метавонанд ба сатҳи 

муътадили карбон то соли 2050 дар Тоҷикистон оварда расонанд. Ин аҳамияти баррасии 

ҷазбкунӣ ва захирасозии карбонро таъкид мекунад ва ҳамчунин чораҳои назарраси 

сиёсиро дар бахшҳои дигар дар бар мегирад. 
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Ҷадвали 82. Партовҳои миллии ГГ дар соли 2050  дар роҳи чоруми коҳишдиҳии 
оқибатҳои тағйирёбии иқлим дар Тоҷикистон. 

Бахш  Зербахш 

Сенарияи 4 

стратегияи 

дарозмуддат дар 

соли 2050 (Гг CO2-

экв) 

Энергия 

 

1A1 Энергетика 2,325 

1A2 Саноати истеҳсолкунанда ва сохтмон 1,664 

1A3 Нақлиёт 2,699 

1A4 Тиҷоратӣ/манзилӣ/институтсионалӣ 48 

1B1 Партовҳои номуназзами маводи сӯхти сахт 44 

1B2 Партовҳои номуназзам аз нафт ва гази табиӣ 33 

1С Технологияҳои ҷамъоварӣ ва нигоҳдории карбон -6,927 

Равандҳои саноатӣ 

ва истифодаи 

маҳсулот 

 

2A Саноати маъдан 616 

2C Саноати металлургӣ 431 

2F Истифодаи маҳсулот ба сифати ивазкунандаи 

маводи харобкунандаи қабати озон 0 

Замини кишоварзӣ, 

замини ҷангал ва 

дигар шаклҳои 

истифодаи замин 

 

3A1 Ферментатсияи рӯдаҳо 1,510 

3A2 Идоракунии поруи ҳайвон 523 

3BЗамин  -4,084 

3C Маҷмӯи манбаъҳо ва манбаъҳои партовҳои 

дигари ғайр аз CO2 бар рӯи замин 331 

Партовҳо (Отходы) 4A Нобудсозии партовҳои сахт  286 

4C Сӯзонидан ва сӯзонидан дар ҳавои кушода 0 

4D Тозасозӣ ва сар додани обҳои пасмонда 135 

Ҷамъан  -366 

Дар расми зерин тамоюли партовҳои миллии газҳои гулхонаӣ дар Тоҷикистон мутобиқи 

шиддати талошҳои сиёсӣ нишон дода шудааст, ки дар сенарияи чоруми коҳиш додани 

оқибатҳо анҷом дода шудаанд. Хати нуқта-нуқтаи кабуд партовҳои умумии холисро 

ифода мекунад ва хати сабз сенарияи намунавии стратегияи дарозмуддати то соли 2050-

ро ифода мекунад, ки дар боби 3.3 тавсиф карда шудааст. 



Роҳҳои паст кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ барои ноил  

шудан ба сатҳи муътадили карбон  то соли 2050 дар Тоҷикистон  

132  | 

 

Расми 7. Тасвири тамоюлҳои партовҳои ГГ дар доираи роҳи чоруми коҳишдиҳии 
оқибатҳо дар Тоҷикистон. 

Хароҷоти сенарияи чоруми коҳиш додани оқибатҳо маъмулан зиёд аст, зеро он ҷорӣ 

намудани технологияҳои ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон, инчунин сатҳҳои муътадил ва 

пуршиддати сиёсатро дар дигар бахшҳо дар бар мегирад. Дар ҷадвали зерин бознигарии 

хароҷоти роҳи чоруми коҳиш додани оқибатҳо дар Тоҷикистон бо дарназардошти ҳадҳои 

поёнӣ, болоӣ ва хароҷоти миёнаи ҳадди ниҳоӣ барои мубориза бо ифлосшавӣ дар соли 

2021, доллари ИМА/Гг эквиваленти CO2 оварда шудааст, ки дар боби 4.3.18 пешниҳод 

карда шудааст.  
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Ҷадвали 83. Хароҷоти роҳи чоруми коҳишдиҳии оқибатҳо дар соли 2021 ба ҳисоби 
миллион доллари ИМА  

Қимати тағйирёбандаи 
манфиати сиёсӣ 

Диапазони поён 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Диапазони боло 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Ба ҳисоби миёна 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Саноат 
 

Технологияҳо
и саноатии 
инноватсионӣ 

-1,984.71 3,795.16 556.00 

Самарабахши
и маводи сӯхт 
дар бахши 
саноат 

-491.03 61.22 -184.22 

Нақлиёт 
 

Самарабахши
и нақлиёт 

-459.91 9,393.43 2,595.80 

Инфрасохтори 
нақлиёт бо 
сатҳи пасти 
партовҳои ГГ 

Нақлиёти 
барқӣ 
(электрикӣ) 
Таҷдиди 
парки 
воситаҳои 
нақлиёт 

Биноҳо Биноҳои 
каммасрафку
нандаи 
энергия 

-10,177.40 4,679.82 -1,335.86 

Энергетика Самарабахши
и истифода аз 
маводи сӯхти 
истихроҷшава
нда 

-200.92 126,019.53 20,364.71 

Энергияи 
таҷдидшаван
да 

Паст кардани 
талафоти 
энергия 

0.98 8.13 4.55 

Партовҳо 
(Отходы) 

Идоракунии 
партовҳои 
муҳити зист 

-284.90 131.49 -60.41 

Методҳои 
экологии тоза 
кардани 
обҳои 
пасмонда 
(партовӣ) 

18.14 186.85 102.50 

Кишоварзӣ 
 

Методҳои 
устувори 
пешбурди 
кишоварзӣ 

-629.75 605.35 -113.26 

Идоракунии 
устувори 

165.22 4,414.92 2,682.69 



Роҳҳои паст кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ барои ноил  
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Қимати тағйирёбандаи 
манфиати сиёсӣ 

Диапазони поён 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Диапазони боло 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

Ба ҳисоби миёна 
(2021 млн. долл. 

ИМА) 

чорводорӣ 

Хоҷагии ҷангал 
ва истифодаи 
замин 

Ҳифз ва 
идоракунии 
ҷангалҳо 

62.28 493.04 267.18 

Ҷангалшинон
ӣ ва 
барқарорсози
и ҷангал 

Банақшагири
и 
ҳамгирошуда
и истифодаи 
замин 

Ҷамъоварӣ ва 
нигоҳдории 
карбон 

Технологияҳо
и ҷамъоварӣ 
ва 
нигоҳдории 
карбон 

4,171.09 9,213.86 6,618.07 

Ҷамъан  -9,810.90 159,002.81 31,497.74 
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4.2.4. Бознигарии сиёсати Тоҷикистон оид ба коҳиш додани оқибатҳо 

Дар бахши мазкур бознигарии шиддатнокии талошҳои сиёсӣ дар бораи ҳар чор роҳи коҳиш додани оқибатҳо барои Тоҷикистон, партовҳои газҳои 

гулхонаӣ то соли 2050 ва намуди сиёсате пешниҳод карда мешаванд, ки мумкин аст татбиқ карда шавад. Ин бознигарии дастрасро барои 

сиёсатмадорон ва дигар ҷонибҳои манфиатдори миллӣ таъмин мекунад, ки онҳо дар қабул кардани қарорҳои дарозмуддат дар Тоҷикистон 

иштирок мекунанд. 

Ҷадвали 84. Тавсифи шиддатнокии сиёсат дар коҳишдиҳии оқибатҳо. 

Қимати тағйирёбандаи 

манфиати сиёсӣ 

Навъи сиёсати 

соҳавӣ 

Сенарияи 1-5 488 Гг CO2-экв дар 

соли  2050 

Сенарияи 2 –8 235 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 3 –173 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 4–366 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Саноат 

Технологияҳои 

саноатии 

инноватсионӣ 

 

Истифодаи 

методҳои 

беҳтарини 

дастрас 

4 43,240 556.00 2 22,475 288.99 4 43,240 556.00 4 43,240 566.00 

Стандартҳои 

ҳадди ақали 

самарабахшии 

энергия 

Ҳавасмандкун

иҳо барои 

ҷорӣ кардани 

технологияҳои 

дорои 

самарабахшии 



Роҳҳои паст кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ барои ноил  

шудан ба сатҳи муътадили карбон  то соли 2050 дар Тоҷикистон  
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Қимати тағйирёбандаи 

манфиати сиёсӣ 

Навъи сиёсати 

соҳавӣ 

Сенарияи 1-5 488 Гг CO2-экв дар 

соли  2050 

Сенарияи 2 –8 235 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 3 –173 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 4–366 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

зиёд 

Самарабахшии 

маводи сӯхт 

дар бахши 

саноат 

Барномаҳои 

идоракунии 

самарабахшии 

маводи сӯхт 

4 57,546 -247.64 3 42,801 -184.22 4 57,546 -247.64 3 42,801 -184.22 

Андоз ба 

интернализатс

ияи хароҷоти 

экологӣ барои 

маводи сӯхт 

Бекор кардани 

субсидия 

барои маводи 

сӯхти 

истихроҷшава

нда 

Нақлиёт 
Самарабахшии 

нақлиёт 

Стандартҳои 

ҳатмии 

самарабахшии 

нақлиёт 

4 43,653 9,233.10 2 12,273 2,595.80 4 43,653 9,233.10 2 12,273 2,595.80 

Имтиёзҳои 

андоз барои 

нақлиёти 

каммасрафи 

сӯхишворӣ ва 

талабот ба 

тамғагузорӣ 
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Қимати тағйирёбандаи 

манфиати сиёсӣ 

Навъи сиёсати 

соҳавӣ 

Сенарияи 1-5 488 Гг CO2-экв дар 

соли  2050 

Сенарияи 2 –8 235 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 3 –173 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 4–366 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

(маркировка) 

Андоз ба 

маводи сӯхти 

дизелӣ 

Талаботи 

самарабахшӣ 

барои 

компонентҳое, 

ки ба 

муҳаррик 

(двигатель) 

дахл надоранд 

Инфрасохтори 

нақлиёт бо 

сатҳи пасти 

партовҳои ГГ 

Намудҳои 

такмилдодашу

даи 

каммасрафкун

андаи энергия 

ва аз нигоҳи 

экологӣ тозаи 

нақлиёт 4 2 4 2 

Пешбурд ва 

такмили 

шабакаи 

троллейбусҳо 

Сиёсати 

рушди шаҳрӣ 

ва тиҷоратӣ 



Роҳҳои паст кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ барои ноил  

шудан ба сатҳи муътадили карбон  то соли 2050 дар Тоҷикистон  
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Қимати тағйирёбандаи 

манфиати сиёсӣ 

Навъи сиёсати 

соҳавӣ 

Сенарияи 1-5 488 Гг CO2-экв дар 

соли  2050 

Сенарияи 2 –8 235 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 3 –173 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 4–366 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Нақлиёти 

барқӣ 

(электрикӣ) 

 

Имтиёзҳо 

барои хариди 

электромобил 

4 1 4 1 

Андозҳои 

баландкардаш

уда ба маводи 

сӯхти маъмулӣ 

Ҳавасмандсоз

ӣ барои 

таҷҳизот ва 

истифодаи 

электромобил

ҳо 

Банақшагирии 

комплексии 

воситаҳои 

электромобил

ӣ 

Таҷдиди парки 

воситаҳои 

нақлиёт 

Салоҳиятҳо 

оид ба 

манбаъҳои 

таҷдидшаванд

аи энергия 

барои 

автопарк 

4 2 4 2 

Схемаи иваз 

кардани 
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Қимати тағйирёбандаи 

манфиати сиёсӣ 

Навъи сиёсати 

соҳавӣ 

Сенарияи 1-5 488 Гг CO2-экв дар 

соли  2050 

Сенарияи 2 –8 235 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 3 –173 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 4–366 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

автомобил 

Ҳавасмандкун

иҳо барои 

иваз кардани 

таҷҳизоти 

воситаҳои 

нақлиёт 

Сохтмон  

Биноҳои 

каммасрафкун

андаи энергия 

Меъёрҳои 

ҳатмии 

сохтмонӣ ва 

қоидаҳои 

истеъмоли 

энергия ва 

стандартҳои 

самарабахшии 

энергия 

4 12,550 
-

1,335.86 
4 12,550 

-

1,335.86 
4 12,550 

-

1,335.86 
4 12,550 

-

1,335.86 

Талаботи 

ҳатмӣ ба 

самарабахшии 

энергияи 

компонентҳо 

ва таҷҳизоти 

биноҳо 

Ҳавасмандкун

ӣ барои 

технологияҳои 

самарабахшии 
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Қимати тағйирёбандаи 

манфиати сиёсӣ 

Навъи сиёсати 

соҳавӣ 

Сенарияи 1-5 488 Гг CO2-экв дар 

соли  2050 

Сенарияи 2 –8 235 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 3 –173 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 4–366 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

энергия 

Аудитҳои 

ҳатмӣ ва 

гузоришҳо дар 

бораи 

истифодаи 

энергия 

Тамғвгузорӣ ё 

шаҳодатномаҳ

ои 

самарабахшии 

энергия барои 

биноҳо 

Тамғагузории 

самарабахшии 

энергия 

маҳсулоти 

сохтмонӣ, 

таҷҳизот ва 

шаҳодатномаҳ

о 

Ҳадафҳои 

миллӣ оид ба 

саҳми бозории 

биноҳои 

дорои 

нишондиҳанд
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Қимати тағйирёбандаи 

манфиати сиёсӣ 

Навъи сиёсати 

соҳавӣ 

Сенарияи 1-5 488 Гг CO2-экв дар 

соли  2050 

Сенарияи 2 –8 235 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 3 –173 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 4–366 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

аи сифри 

покизагӣ 

Энергет

ика 

Самарабахшии 

истифода аз 

маводи сӯхти 

истихроҷшава

нда 

Болоравии 

нархи карбон 

ва инкори 

тадриҷии 

субсидияҳо ба 

маводи сӯхти 

истихроҷшава

нда 
4 

108,836 

27,704.7

5 
3 

80,002 
20,364.7

1 

4 

108,836 
27,704.7

5 

3 

80,002 
20,364.7

1 

Андоз ба 

партови 

карбон 

Сиёстаи 

ифшосозии 

иттилоот 

Энергияи 

таҷдидшаванд

а 

Тарофаҳои 

ҳавасмандкун

ӣ (сабз) ё 

премиумҳои 

ҳавасмандкун

ӣ (сабз) 4  3 4 3 

Схемаи 

квотаҳо ва 

шаҳодатномаҳ

ои 

мубодилашав
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Қимати тағйирёбандаи 

манфиати сиёсӣ 

Навъи сиёсати 

соҳавӣ 

Сенарияи 1-5 488 Гг CO2-экв дар 

соли  2050 

Сенарияи 2 –8 235 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 3 –173 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 4–366 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

андаи сабз 

Стандартҳои 

ҷузвдони 

манбаъҳои 

таҷдидшаванд

аи энергия 

Меъёрҳои 

пасткардашуд

аи андоз ба 

таҷҳизот ё 

даромадҳо аз 

фурӯши 

энергияи 

таҷдидшаванд

а 

Тахфифҳои 

андоз ва 

кафолатҳои 

қарзӣ барои 

лоиҳаҳои 

энергияи 

таҷдидшаванд

а 

Паст кардани 

талафоти 

Сиёсат дар 

соҳаи 

идоракунии 

шиддат 

4 1,553 10.31 2 686 4.55 4 1,553 10.31 2 686 4.55 
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Қимати тағйирёбандаи 

манфиати сиёсӣ 

Навъи сиёсати 

соҳавӣ 

Сенарияи 1-5 488 Гг CO2-экв дар 

соли  2050 

Сенарияи 2 –8 235 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 3 –173 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 4–366 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

энергия 

 

Сиёсат дар 

соҳаи 

идоракунии 

талабот 

(тақозо)  

Партовҳ

о 

(Отходы

) 

Идоракунии 

партовҳои 

муҳити зист 

Принсипҳои 

роҳбарии 

сиёсат барои 

ҷамъоварӣ ва 

бойгонисозии 

додаҳо 

4 4,400 -136.60 2 1,946 -60.41 4 4,400 -136.60 2 1,946 -60.41 

Ҳудудҳо ва 

маҳдудиятҳо 

барои 

дафнкунӣ 

Ҳадафҳои 

миллӣ барои 

ҷамъоварӣ, 

истифодаи 

такрорӣ ва 

коркарди 

дубора 

Ҳавасмандкун

иҳо барои 

инноватсия, 

коркард ва 

ҷамъоварии 
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Қимати тағйирёбандаи 

манфиати сиёсӣ 

Навъи сиёсати 

соҳавӣ 

Сенарияи 1-5 488 Гг CO2-экв дар 

соли  2050 

Сенарияи 2 –8 235 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 3 –173 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 4–366 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

ҷудогона 

Ҳавасмандкун

иҳо барои 

иштироки 

аҳли ҷомеа 

Методҳои 

экологии тоза 

кардани обҳои 

пасмонда 

(партовӣ) 

Ҷорӣ кардани 

технологияҳои 

беҳтарини 

дастраси тоза 

кардани обҳои 

пасмонда 

4 3,027 148.14 3 2,094 102.50 4 3,027 148.14 3 2,094 102.50 

Системаи  

сертификатсия

и иншоотҳои 

обтозакунӣ 

Принсипҳои 

роҳбарикунан

даи миллии 

сиёсат дар 

соҳаи обҳои 

пасмонда 

Ҳавасмандиҳо 

барои 

истифодаи 

дубораи 

обҳои 

пасмондаи 
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Қимати тағйирёбандаи 

манфиати сиёсӣ 

Навъи сиёсати 

соҳавӣ 

Сенарияи 1-5 488 Гг CO2-экв дар 

соли  2050 

Сенарияи 2 –8 235 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 3 –173 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 4–366 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

саноатӣ 

Кишова

рзӣ  

Методҳои 

устувори 

пешбурди 

кишоварзӣ 

 

Методҳои 

маҷмӯии 

мубориза бо 

зараррасонҳо 

1 873 -10.13 4 9,757 -113.26 4 9,757 -113.26 4 9,757 -113.26 

Сиёсати 

мубориза бо 

алафҳои 

бегона 

Ҳавасмандиҳо 

барои 

сармоягузориҳ

о дар 

технологияҳои 

устувор 

Талабот ба 

тамғагузории 

шолии 

киштшаванда 

Идоракунии 

устувори 

чорводорӣ 

Сиёсати 

идоракунии 

чарогоҳҳо 

1 7,149 333.16 4 57,568 2,682.69 4 57,568 2,682.69 4 57,568 2,682.69 
Субсидияҳо 

барои 

навовариҳои  

биотехнологӣ 

ва 
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Қимати тағйирёбандаи 

манфиати сиёсӣ 

Навъи сиёсати 

соҳавӣ 

Сенарияи 1-5 488 Гг CO2-экв дар 

соли  2050 

Сенарияи 2 –8 235 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 3 –173 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 4–366 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

технологияҳои 

устувор 

Сиёсат дар 

бахши 

чорводорӣ ва 

сиёсат 

Андоз барои 

гӯшт 

Субсидияҳо 

барои 

истифодаи 

устувори 

порӯби чорво 

Ҳавасмандиҳо 

барои 

гузаронидани 

таҳқиқот ва 

ихтироот 

Хоҷагии 

ҷангал 

ва 

истифод

аи 

замин 

Ҳифз ва 

идоракунии 

ҷангалҳо 

 

Минтақаҳои 

муҳофизатшав

анда ва 

минтақаҳои 

ҷудошуда 

барои ҳифз 

намудан 

1 5,860 125.60 4 12,465 267.18 4 12,465 267.18 4 12,465 267.18 

Сиёсати 

ҷамъоварии 
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Қимати тағйирёбандаи 

манфиати сиёсӣ 

Навъи сиёсати 

соҳавӣ 

Сенарияи 1-5 488 Гг CO2-экв дар 

соли  2050 

Сенарияи 2 –8 235 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 3 –173 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 4–366 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

устувори 

ҳосил 

Ҳавасмандиҳо 

барои 

намудҳои 

алтернативии 

маводи сӯхт 

Ҷаримаҳо 

барои 

ғайриқонунӣ 

буридани 

дарахтони 

ҷангал 

Сиёсати 

идоракунии 

сӯтори ҷангал 

Ҷангалшинонӣ 

ва 

барқарорсози

и ҷангал 

Ҳадафҳои 

ҳарсолаи 

ҷангалпарварӣ 

ва 

барқарорсози

и ҷангал 1 4 4 4 

Мусоидат ба 

шинонидани 

дарахтон ва 

барқарорсози

и ҷангалҳо 



Роҳҳои паст кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ барои ноил  

шудан ба сатҳи муътадили карбон  то соли 2050 дар Тоҷикистон  

148  | 

Қимати тағйирёбандаи 

манфиати сиёсӣ 

Навъи сиёсати 

соҳавӣ 

Сенарияи 1-5 488 Гг CO2-экв дар 

соли  2050 

Сенарияи 2 –8 235 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 3 –173 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 4–366 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Ҳавасмандиҳо 

барои 

ҷангалпарварӣ 

ва 

барқарорсози

и ҷангал 

Банақшагирии 

ҳамгирошудаи 

истифодаи 

замин 

Системаҳои 

ҳамгирошудаи 

истеҳсолӣ 

1 4 4 4 

Барномаҳо 

оид ба ҳифзи 

хок 

Таҳқиқот ва 

таҳияи 

банақшагирии 

истифодаи 

замин 

Ҷамъов

арӣ ва 

нигоҳдо

рии 

карбон 

Технологияҳои 

ҷамъоварӣ ва 

нигоҳдории 

карбон 

Грантҳои 

сохтмонӣ ва 

субсидияҳои 

истеҳсолӣ  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 90,049 6,618.07 Имтиёзҳои 

андоз вобаста 

ба 

сармоягузорӣ 

ва истеҳсолот 

Ҷамъан НП 288,687 36,380.8 НП 254,625 24,612.6 НП 354.596 38,768.8 НП 365,440 31,497.7
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Қимати тағйирёбандаи 

манфиати сиёсӣ 

Навъи сиёсати 

соҳавӣ 

Сенарияи 1-5 488 Гг CO2-экв дар 

соли  2050 

Сенарияи 2 –8 235 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 3 –173 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Сенарияи 4–366 Гг CO2-экв  дар 

соли 2050 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

Шиддатн

окӣ 

Газҳои 

гулхонаии 

пешгиришав

анда (Гг 

CO2-экв.) 

Хароҷот 

ба 

ҳисоби 

миёна(2

021 

млн. 

долл. 

ИМА) 

3 5 2 4 
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5. ХУЛОСА ВА ҚАДАМҲОИ БАЪДӢ 

Таҳқиқот барои пешниҳод намудани арзёбии ибтидоӣ ё тартиб додани харитаи роҳҳои 

алтернативии дарозмуддати коҳиш додани оқибатҳо барои Тоҷикистон ҷиҳати ноил 

шудан ба сатҳи муътадили карбон то соли 2050 оғоз карда шуд. Стратегияи 

дарозмуддати рушд бо сатҳи пасти партовҳо бо дарназардошти робитаи байни 

тағйирёбии иқлим ва рушди иқтисодӣ барои муайян кардани роҳҳои эҳтимолии қобили 

қабул дар сатҳи миллӣ бо сатҳи пасти партовҳо пешбинӣ карда шудааст. Тавре ки 

стратегияи дарозмуддати рушд бо сатҳи пасти партовҳо бо афзалиятҳо ва ҳадафҳои 

миллӣ муайян карда мешавад ва рӯйкарди (подход) махсусро барои ҳар кишвар талаб 

мекунад, Тоҷикистон бояд дар бораи миқёс аз нигоҳи бахшҳо ва газҳои гулхонаӣ, 

ҳадафҳо, сиёсатҳо ва роҳҳои молиявии ба кишвар мувофиқ қарор қабул намояд. Ҳамин 

тавр, таҳқиқоти мазкур метавонад ба Тоҷикистон ҳамчун нуқтаи ибтидоӣ барои муайян 

кардани ин ҷанбаҳо хидмат кунад. Дар ниҳоят, Тоҷикистон метавонад стратегияи 

дарозмуддати худро таҳия намояд, ки бо он барномаҳо ва нақшаҳои кӯтоҳмуддати худро 

муқоиса кунад. 

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки ҳар кадоме аз чор роҳи коҳиш додани оқибатҳо 

коҳиши эҳтимолии назарраси партовҳои газҳои гулхонаиро то соли 2050 дар муқоиса бо 

сенарияи стандартии соли 2030 ифода мекунад. Роҳи якуми коҳиш додани оқибатҳо 

асосан ба талошҳои шиддатнокии баланд барои декарбонизатсияи бахши энергетика ҳам 

дар бахшҳои тақозо (спрос) ва ҳам дар бахши пешниҳод равона карда шудааст. Роҳи 

дуюми коҳиш додани оқибатҳо асосан ба талошҳои сиёсати шиддатноки баланд барои 

афзоиши ҷазбкунӣ (абсорбсия) аз бахши кишоварзӣ, ҷангалпарварӣ ва дигар тарзҳои 

истифода аз замин диққат медиҳад. Сенарияи аввал ба 5 488 Гг эквиваленти CO2 то соли 

2050  ва сенарияи дуюм ба 8 235 Гг эквиваленти CO2 то соли 2050 оварда мерасонад, ки 

потенсиали назарраси коҳиши партовҳои газҳои гулхонаиро дар муқоиса бо 25 054 Гг 

эквиваленти CO2 дар сенарияи намунавии соли 2030 таъмин мекунад. Ҳарчанд ҳар ду 

сенария ба сатҳи муътадили карбон то соли 2050 ноил нахоҳанд шуд, ин аз он шаҳодат 

медиҳад, ки барои Тоҷикистон равона намудани диққат ба талошҳои сиёсии шадид 

барои декарбонизатсияи бахши энергетика муҳим аст, зеро ин боиси коҳиши бештари 

партовҳо мешавад.   

Роҳи сеюми коҳиш додани оқибатҳо талошҳои шадиди сиёсиро дар ҳамаи бахшҳои 

Тоҷикистон дар бар мегирад; бо вуҷуди ин, он ҳеҷ гуна тадбири сиёсатро оид ба 

ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон дар бар намегирад. Ин сенария боиси он мешавад, ки то 

соли 2050 партовҳои эҳтимолии умумимиллии газҳои гулхонаӣ ба 173 Гг эквиваленти CO2 

расад. Ҳарчанд ин роҳи коҳиш додани оқибатҳо воқеан ба сатҳи муътадили карбон то 

соли 2050 наздик мешавад, он ҳанӯз ҳам ба он намерасад ва аҳамияти баррасии 

фаъолиятҳои иловагии вобаста ба ҷазбкунӣ ва захирасозии карбонро таъкид мекунад. 

Роҳи чорум ва ниҳоии коҳиш додани оқибатҳо ҳамон сатҳҳои шиддатнокии сиёсатро 

ҳамчун роҳи дуюми коҳиш додани оқибатҳо, аз ҷумла чораҳои баландшиддати сиёсӣ 
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барои технологияҳои саноатию навоварона ва ба таври иловагӣ талошҳои назарраси 

сиёсӣ ҷиҳати амалисозии фаъолиятҳои вобаста ба ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон дар 

Тоҷикистонро дар бар мегирад. Партовҳои эҳтимолии миллии газҳои гулхонаӣ дар соли 

2050 дар ин сенария -366 Гг эквиваленти CO2 мебошанд ва ҳамин тавр то соли 2050 дар 

Тоҷикистон сатҳи муътадили карбон ба даст оварда мешаванд. Аз ин рӯ, барои 

Тоҷикистон муҳим аст, ки илова бар талошҳои сиёсӣ дар бахшҳои дигар, имконияти 

фаъолиятҳои иловагии вобаста ба ҷазбкунӣ ва захирасозии карбонро баррасӣ намояд, 

агар кишвар мехоҳад ба сатҳи муътадили карбон то соли 2050 ноил шавад. 

Ин роҳҳои коҳиш додани оқибатҳо барои Тоҷикистон аҳамияти бартараф кардани 

карбонро ҳам дар бахши хоҷагии ҷангал, истифодаи замин ва ҳам дар натиҷаи 

технологияҳои ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон таъкид мекунад. Дохил кардани 

талошҳои шадиди сиёсӣ барои ин фаъолиятҳо дар пайвастагӣ бо талошҳои муътадили 

сиёсӣ дар бахшҳои дигар, ба Тоҷикистон имкон медиҳад то соли 2050 ба сатҳи 

муътадили карбон ноил шавад. Бо вуҷуди ин, ҳамаи чор роҳи коҳиш додани оқибатҳо 

коҳиши назарраси эҳтимолияти партовҳои газҳои гулхонаиро то соли 2050 нисбат ба соли 

ибтидоии 2030 ифода мекунанд. Ин аҳамияти талошҳои шадиди сиёсиро дар ҳамаи 

бахшҳо барои тақвияти вокунишҳо ба таҳдиди глобалии тағйирёбии иқлим ва риояи 

ҳадафи Созишномаи Париж оид ба пешбурди роҳҳои рушд бо сатҳи пасти партовҳои 

газҳои гулхонаӣ нишон медиҳад. 

Ҳангоми арзёбии талаботҳои молиявӣ барои амалисозии сенарияҳои мазкур, хароҷоти 

роҳи сеюми коҳиш додани оқибатҳо баландтарин аст, зеро он ҳам шиддати баланди 

сиёсат ва ҳам роҳҳои якум ва дуюм коҳиш додани оқибатҳоро дар бар мегирад. Роҳи 

якуми коҳиш додани оқибатҳо – сенарияи навбатии гаронтарин барои амалисозӣ 

мебошад. Роҳи якум ба он соҳаҳои сиёсат диққат медиҳад, ки барои татбиқи онҳо 

сармоягузориҳои калонро талаб мекунанд, ба монанди навовариҳои саноатӣ ва 

самарабахшии энергия. Хароҷоти роҳи чоруми коҳиш додани оқибатҳо ҳамчунин баланд 

аст, зеро он ҷорӣ намудани технологияҳои ҷазбкунӣ ва захирасозии карбон дар 

Тоҷикистон ва ҳамчунин сатҳҳои муътадил ва пуршиддати сиёсатро дар дигар бахшҳо 

дар бар мегирад. Роҳи сеюми коҳиш додани оқибатҳо – сенарияи камхарҷтарин барои 

амалисозӣ мебошад. Ин роҳ ба он соҳаҳои сиёсат нигаронида шудааст, ки барои татбиқи 

онҳо сармоягузорӣ ё хароҷоти камтарро талаб мекунанд, ба монанди бахши хоҷагии 

ҷангал ва истифодаи замин. Ин арзёбиҳои хароҷот ба сиёсатмадорон дар Тоҷикистон 

имкон медиҳанд, ки хароҷоти ҳадди ниҳоии вобаста ба ҳар гуна коҳиши умумии 

партовҳои CO2-ро ба осонӣ арзёбӣ намуда, роҳҳои аз ҷиҳати молиявӣ муфидро муайян 

кунанд, ки ба коҳиш ёфтани партовҳо оварда мерасонанд. 

Қадамҳои баъдӣ барои Тоҷикистон ба тасмим гирифтан дар бораи он робита доранд, ки 

оё кишвар стратегияи миллии дарозмуддати рушд бо сатҳи пасти партовҳоро таҳия 

мекунад ё не. Агар ин тавр бошад, таҳқиқоти мазкур харитасозии ибтидоӣ ва марҳилаи 

рушдро таъмин менамояд, ки дар он кишвар метавонад миқёс ва ҳадафҳои мушаххаси 

худро созад ва муайян кунад. Муҳлати таҳия стратегияи дарозмуддати рушд бо сатҳи 

пасти партовҳо бисёр мусоид аст, зеро дар ҳоли ҳозир Тоҷикистон дар раванди таҷдид 

намудани саҳмҳои дар сатҳи миллӣ муайяншудаи худ қарор дорад, ки интизор меравад 
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дар соли 2021 пешниҳод карда шавад. Ин ба Тоҷикистон имкон медиҳад, ки уфуқҳои 

дарозмуддатро барои саҳмҳои дар сатҳи миллӣ муайяншуда (СДСММ) пешниҳод 

намояд, СДСММ-ро дар контексти банақшагирӣ ва афзалятҳои рушди дарозмуддати 

Тоҷикистон ҷойгир карда, биниш ва самти рушди ояндаро пешниҳод намояд.  
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Бахш (сектор)  
Қиматҳои 

тағйирёбанда 

Да/Нет/Комментарий респондентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Саноат  

Технологияҳои аз 

нигоҳи экологӣ 

тоза - Саноати 

маъдани кӯҳӣ ва 

металлургӣ. 

Истеҳсоли 

алюминий, 

металлургия бо 

дарназардошти 

нақшаи рушд то 

соли 2030 

Ҳа Ҳа Ҳа  Ҳа 

Истифода аз 

манбаъҳои 

таҷдидшава

ндаи 

энергия 

Ҳа Ҳа 

Технологияҳои аз 

нигоҳи экологӣ 

тоза – Саноати 

хӯрокворӣ 

Не, танҳо 

партовҳои LNOS 

Ҳа Ҳа Ҳа  Ҳа 

Истифода аз 

манбаъҳои 

таҷдидшава

ндаи 

энергия 

Не Не 

Технологияҳои аз 

нигоҳи экологӣ 

тоза - Саноати 

маъдан 

Саноати шиша, 

семент, хишт 

Ҳа Ҳа  Ҳа Ҳа 

Истифода аз 

манбаъҳои 

таҷдидшава

ндаи 

энергия 

Ҳа Ҳа 

Технологияҳои аз 

нигоҳи экологӣ 

тоза - Саноати 

нассоҷӣ 

Не, танҳо 

партовҳои LНеS 

Ҳа Ҳа 
Не, агар танҳо 

дар партовҳо 
 Не 

Истифода аз 

манбаъҳои 

таҷдидшава

ндаи 

энергия 

Не Не 

Технологияҳои аз 

нигоҳи экологӣ 

тоза - Саноати 

химия 

Ҳа, бо 

дарназардошти 

нақшаи рушд то 

соли 2030 

Ҳа Не Ҳа  Ҳа 

Истифода аз 

манбаъҳои 

таҷдидшава

ндаи 

энергия 

Ҳа Ҳа 
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Нақлиёт  

Самарабахшии 

нақлиёт 

Гузариш ба 

намуди дигари 

маводи сӯхт, 

моделҳои нави 

нақлиёт 

Ҳа На чандон хуб 

Ҳа, бо 

дарназардошт

и сифати 

маводи сӯхт 

 Ҳа 

Гузариш ба 

истифодаи 

маводи 

сӯхти 

органикӣ 

Ҳа 

 

Ҳа 

Инфрасохтори 

нақлиёт бо сатҳи 

пасти партовҳои 

ГГ 

Ҳа 

Ҳа Пурра не Ҳа  Ҳа 

Истифода аз 

манбаъҳои 

таҷдидшава

ндаи 

энергия 

Ҳа 

Истифода аз 

электромоби

лҳо 

Не 

Нақлиёти барқӣ 

(электрикӣ) Ҳа Ҳа Ҳа 

Ҳа, алакай 

татбиқ шуданд 

Троллейбусҳо 

 Ҳа Ҳа 

Ҳа 

Троллейбусҳ

о 

Не 

Сикли 

афзоишёфтаи 

умри нақлиёт 

Не, партовҳо аз 

техникаи куҳна 

афзоиш меёбанд 

Ҳа Ҳа 

Фоидаовар 

нест, 

исрофкорӣ 

 Ҳа  Не Не 

Сохтмон  

Масолеҳи 

сохтмонии 

каммасрафи 

энергия 

Ҳа, бояд 

барномаҳо ва 

қоидаҳои нав 

таҳия карда 

шаванд 

Ҳа Ҳа Ҳа  Ҳа 

Ҳа 

Пешгирии 

мубодилаи 

ҳарорат 

Ҳа 

 

Ҳа 

 

Муҷаҳҳаз 

кардани биноҳо 

бо воситаҳои 

гарминигоҳдорӣ 

Ҳа, меъёрҳо 

Ҳа Ҳа Ҳа  Ҳа 

Ҳа 

Пешгирии 

мубодилаи 

ҳарорат 

Не Не 

Технологияҳои ба 

муҳити зист 

фоидаовар 

Ҳа Ҳа Ҳа 

Ҷорӣ кардани 

материалҳо 

дар сохтмон 

 Ҳа  Ҳа - 
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Технологияҳои 

ҳушманд 
Ҳа Ҳа Ҳа    

Ҳа 

Механизми 

рушди холис 

Ҳа Ҳа 

Энергия  

Самарабахшии 

энергия 

Дар ҳамаи 

бахшҳои иқтисод 
Ҳа Ҳа Ҳа Ҳа Ҳа  Ҳа Ҳа 

Паст кардани 

талафоти энергия 

Ҳа Ҳа Ҳа 

Ҷорӣ кардани 

технологияҳои 

нав барои 

коҳиши 

талафот 

Ҳа Ҳа Ҳа Ҳа - 

Манбаъҳои 

таҷдидшаван

даи энергия 

Гидроэнергетика Ҳа Ҳа Ҳа Ҳа Ҳа Ҳа Ҳа Ҳа - 

Офтобӣ 

Ҳа Ҳа Ҳа 
дар ҷойҳое, ки 

мувофиқ аст 
 Ҳа 

Ҳа 

Татбиқи 

васеъ 

Ҳа - 

Бодӣ 
Не Ҳа Пурра не 

дар ҷойҳое, ки 

мувофиқ аст 
 Ҳа Ҳа Ҳа - 

Геотермалӣ 

Не Ҳа заиф Ҳа  Пурра не 

Ҳа 

Ҳамчун 

варианти 

иловагӣ 

Ҳа - 

Биомасса Ҳаҷмҳои бисёр 

хурд 
Ҳа заиф Ҳа  Ҳа  Ҳа Ҳа 

Кишоварзӣ ва 

истифодаи 

замин 

Технологияҳои 

каммасрафи 

энергия 

? Ҳа Ҳа Ҳа  Не 

Ҳа 

 

 Ҳа 
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Чорводории 

устувор Ҳа Ҳа Ҳа 

Ҷорӣ 

намудани 

чорвои зотӣ 

Ҳа Ҳа   Ҳа 

 Истифодаи об 

Объёрии 

заминҳои 

кишоварзӣ 

Ҳа, 

навсозии 

тарзи 

чорводорӣ 

Ҳа, 

ҷангалшинонӣ 
 

Барқарорсо

зӣ ва 

ташкил 

намудани 

массивҳои 

нави ҷангал 

дар 

ҳаҷмҳои 

калон 

   

Дар назар 

гирифтани 

самарабах

шии 

энергия 

дар 

бахшҳои 

нақлиёт, 

сохтмон ва 

саноат, 

инчунин 

афзоиши 

манбаъҳои 

таҷдидшав

андаи 

энергия 

   

Ҳа, гузариш 

ба 

кишоварзии 

органикӣ 

 

Ҳа, чорводорӣ 

  

Диққати 

асосӣ бояд 

ба 

манбаъҳои 

асосии 

партовҳои 

газ равона 

карда 

шавад 
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Ҳа, 

истифодаи 

микронуриҳ

ои маҷмӯӣ, 

нуриҳои 

биологӣ 

       

   

Ҳа, тақвияти 

бахши 

кишоварзӣ 

       

   

Ҳа, 

истифодаи 

техникаҳои 

хурд 

ҳангоми кор 

дар замин 

       

   

Ҳа, гузариш 

ва 

пешбурди 

кишти 

нуриҳи сабз 
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