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МУҚАДДИМА
Хонандаи азиз, географияи мамлакатҳо ва минтақаҳо яке аз 

шохаҳои асосии илми географияи иқтисодӣ ва кишваршиносӣ мебошад, 
ки ҷойгиршавӣ ва фаъолияти одамонро дар ҳудуд ва минтақаҳои 
алоҳида ба таври комплексӣ меомӯзад. Он самтҳои муҳими ҳаёти 
иҷтимоию сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, таърихию географӣ, экологӣ 
ва ғайраро дарбар мегирад. Яке аз вазифаҳои асосии географияи 
иқтисодию иҷтимоӣ ва минтақавӣ муайян кардани тафовут байни 
объектҳо ва номутаносубӣ (диспропорция)-и минтақаю кишварҳо 
ҳангоми ҷойгиршавии географии онҳо мебошад. Объектҳо ва 
комплексҳои асосии омӯзиши географияи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ – 
минтақаҳо, давлатҳо, (як қисми мамлакатҳои калон ё гурӯҳи давлатҳои 
хурд); шаҳрҳои калон, агломератсияҳои шаҳрӣ, ноҳияҳо; корхонаҳои 
соҳавӣ, сохти сиёсӣ, иқтисодиёти давлатҳо ва объектҳоест, ки ҳудудҳои 
алоҳида доранд (корхонаҳои алоҳида, роҳҳо, каналҳо, фурудгоҳҳо, 
биноҳо, комплексҳои истеҳсолӣ, маҳалҳои аҳолинишин, осоишгоҳҳо 
ва ғайра).

Объектҳои омӯзиши география (мамлакат ва минтақаҳо) мафҳуми 
васеъ ва гуногун дошта, он ба омӯзиши минтақаҳои бузург (қитъаҳои 
олам), зерминтақаҳо, давлатҳо, ноҳияҳо – аз сатҳи ҷаҳонӣ то шаҳрҳои 
ҷудогона ё ҳатто деҳаҳоро дарбар мегирад.

Тамоми сайёраи Заминро шумо минбаъд дар шакли минтақаҳо 
(регион)-ҳои бузурги таърихӣ-фарҳангӣ-географӣ хоҳед омӯхт. Шумо 
ҳанӯз аз курсҳои дигари география доир ба минтақаҳои таърихӣ, 
фарҳангӣ-географии Африқо (Африқои Шимолӣ, Тропикӣ, Ғарбӣ, 
Марказӣ, Шарқӣ, Ҷанубӣ), Осиё (Осиёи Шарқӣ, Ҷанубӣ, Ҷанубу Ғарбӣ, 
Ҷанубу Шарқӣ, Марказӣ), Аврупо (Аврупои Ғарбӣ, Шарқӣ, Марказӣ), 
Амрико (Амрикои Шимолӣ, Амрикои Лотинӣ ва ғайра), Австралия 
ва Уқёнусия ҳамчун қитъаҳои олам маълумот доред. Ин минтақаҳо 
аз нигоҳи мавқеи географӣ, шароит ва сарватҳои табиӣ, шароитҳои 
ташакулёбии таърихию фаҳангӣ, ҷойгиршавии аҳолӣ, ташаккулёбии 
сохти хоҷагӣ ва дигар нишондиҳандаҳои географӣ низ фарқ мекунанд. 
Инчунин ин минтақаҳо ба зерминтақаҳо ва давлатҳои алоҳида ҷудо 
мешаванд, ки аз рӯйи таркиб ва як қатор нишондиҳандаҳои географӣ 
аз якдигар фарқ мекунанд. Онҳо ҳудудҳое мебошанд, ки шумо дар 
алоҳидагӣ омӯхта, донишу маҳорат ва малакаи худро доир ба ягонагии 
олам ва мураккабии ташаккулёбии давлатҳо васеъу мукаммал месозед.

Китоби дарсӣ, ки дар даст доред, маводи хоси мактаби таҳсилоти 
умумиро дарбар мегирад. Мақсади асосии ин фан ба хонандагон 
додани донишҳое мебошад, ки ба талаботи стандарти ҷаҳонӣ ва 
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мактаби муосир ҷавобгӯй бошад. Шумо дар раванди омӯзиши ин 
фан доир ба минтақаҳо, тафовутҳои дохилии онҳо, хусусиятҳои бо 
ҳам монанд ва фарқкунандаи минтақа ва кишварҳо маълумотҳои 
мушаххас пайдо мекунед. Китоби мазкур тарзе пешкаш карда шудааст, 
ки ҳар як минтақаю зерминтақа ва кишварҳои алоҳида аз рӯйи 
самти географӣ ва таърихии он мавриди омӯзиш қарор мегирад. 
Онҳо аз рӯйи принсипҳои умумияти рушди географию таърихиашон 
гурӯҳбандӣ шудаанд. Ҳар як мавзӯъ минтақа ва гурӯҳи давлатҳоро 
муттаҳид месозад. Пеш аз ҳама шумо бояд бо харитаҳои табиӣ, 
иқтисодию соҳавии ҳар як минтақа ва мамлакатҳои алоҳида ва баъд 
бо тавсифи умумии минтақаҳо, ки онҳо дар китоб оварда шудаанд, 
шинос шавед. Матн, харита ва нигоришҳои ҳар як мавзӯъ хусусияти 
минтақа ва давлатҳоро таҷассум мекунад. Дар ибтидои ҳар мавзӯъ 
саволномаҳо барои кушодани он оварда шудааст, ки хонандагонро ба 
мустақилона фикр кардан водор месозанд. Ба хотири он ки гоҳ-гоҳ 
дар давлат ва ноҳияҳои алоҳидаи ҷаҳон тағйироти сиёсию иқтисодӣ 
рӯй медиҳанд, омӯзгоронро лозим аст аз дигаргуниҳои вобаста ба 
давлат ва минтақаҳо рухдода дар ҷараёни таълим ба хонандагон 
маълумот бидиҳанд. 



5

География аз ибтидо ба омӯзиш 
ва тавсифи ҳудудҳои алоҳида, таҳлилу 
тадқиқи хусусиятҳои табиӣ, тахассуси 
хоҷагӣ ва аҳолии ҳудуду минтақаҳо 
сару кор дорад. Ҳар як қитъаи олам 
хусусияти хоси географии худро дорад. 
Ва гуногунии инкишофи иқтисодӣ, 
фарҳангӣ, таърихӣ ва географии мам-
лакатҳо ин тафовутҳоро боз ҳам 
васеътар мекунанд.

ФАСЛИ I. ТАВСИФИ УМУМИИ МАМЛАКАТҲО 
ВА МИНТАҚАҲО

§1.1 ЗАРУРИЯТИ ТАҚСИМОТИ МИНТАҚАВӢ

Заминаи асосии тақсим кардани кураи Замин ба минтақаҳои 
бузург дар чист? Чаро кураи Заминро ба минтақаҳо тақсим 
мекунанд? Аз чӣ сабаб минтақаҳоро ба минтақаҳои фарҳангию 
таърихӣ ва таърихӣ-географӣ ҷудо кардаанд?

Барои ифода намудани воҳиди ягонаю ҳамаҷонибаи географӣ 
мафҳуми «минтақа» (регион), ки аслан ҳудуди васеъро дар бар 
мегирад, истифода бурда мешавад. Ғайр аз ин мафҳуми «ноҳия» 
вуҷуд дорад, ки аслан ҳангоми тақсимоти маъмурӣ-сиёсӣ, ноҳиябандии 
иқтисодӣ ва табиӣ истифода мешаваду масоҳати камтарро дар бар 
мегирад. 

Аз мафҳуми «минтақа», истилоҳи «Географияи минтақавӣ» пайдо 
шудааст ва он тамоми гуногуниҳои ҷаҳони имрӯзаро зери ин мафҳум 
инъикос мекунад ва меомӯзад.

Дар гузаштаи на он қадар дур ҷаҳонро ба дунёи нав ва қадим 
ҷудо мекарданд. Зери мафҳуми дунёи қадим се қитъаи олам – Аврупо, 
Осиё ва Африқо, ки аз қадим маълум буданд, фаҳмида мешуд. Дунёи 
нав қитъаи чоруми олам аст, ки то асри XVI ҳанӯз маълум набуд. 
Баъди кашф кардан онро Амрико номиданд. Ҳамин тавр ҷаҳон аз 
рӯйи як қатор хусусиятҳои фарқкунандаи географӣ минтақабандӣ 
карда мешавад. 

Зери мафҳуми минтақаҳои махсус – минтақаҳои табиӣ-географӣ 
Ҳимолой, Саҳрои Кабир, Помир ва ғайра, ноҳияҳои иқтисодӣ, 
ноҳияҳои алоҳида, ки миллату халқиятҳои он хусусиятҳои ягонаи 
этникию динӣ доранд, кишварҳои алоҳида ва ғайра фаҳмида мешавад. 

Ба минтақаҳо ҷудо кардани ҳудудҳо аз рӯйи меъёрҳои хоси ҳар 
яки онҳо амалӣ мешавад. 
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Мо аксар вақт ба мафҳумҳои минтақаи Аврупои Ғарбӣ, Шарқи 
Наздик, Вест-Индия, Африқои Тропикӣ ва ғайра вомехӯрем. Чунин 
минтақаҳо аз рӯйи таърихи маскуншавии аҳолӣ, шароитҳои табиӣ, 
хусусиятҳои этникию динӣ, баъзе умумиятҳои тахассуси хоҷагидорӣ 
ва дигар нишондиҳандаҳо аз якдигар фарқ мекунанд. Инро ба инобат 
гирифта, ҷаҳонро ба минтақаҳои ҷудогона тақсим кардаанд. Ҳар 
кадоми ин минтақаҳо дар навбати худ боз тафовутҳои дохилии худро 
доранд. Масалан қитъаи Аврупо ба Аврупои Ғарбӣ, Шарқӣ, Марказӣ 
ҷудо мешавад ва Африқо ба Африқои Шимолӣ, Тропикӣ ва ғайра.

Ҳангоми ба минтақаҳо ҷудо кардани ҷаҳон пеш аз ҳама хусу-
сиятҳои фарҳангии он ба инобат гирифта мешавад, зеро ки он 
нисбат ба хусусиятҳои идеологӣ, сиёсӣ ва дигарҳо камтар тағйир 
меёбад. 

Сайёраи мо аз назари географӣ хело гуногун ва ҷолиб аст. Ҳар 
як минтақаи он дорои шароити гуногуни табию иқтисодӣ, таркиби 
этникӣ, ҷойгиршавӣ ва баъзе хусусиятҳои умумии аҳолӣ мебошад. 
Минтақаҳоро аз рӯйи нишондиҳадаҳо ва меъёрҳои гуногун таснифот 
мекунанд. Аз рӯйи меъёр ва назарияи таърихӣ-географӣ ҷаҳонро ба 
минтақаҳои таърихию географӣ ҷудо мекунанд, ки онҳо барои мо 
кайҳо боз ҳамчун қитъаҳои олам маълуманд. Барои минтақабандӣ яке 
аз нишондиҳандаҳои асосӣ ин хусусиятҳои ташакулёбии таърихии 
он мебошад.

Мо дар ҳаёти ҳаррӯза ба мафҳуми минтақа, сиёсати минтақавӣ, 
проблемаҳои минтақавӣ, иқтисодиёти минтақавӣ, минтақаҳои Тоҷи-
кистон ва ғайра рӯ ба рӯ мешавем, онро дар харита мебинем ва 
таҳлил мекунем. Бинобар ин ҳангоми тавсифи минтақаҳо мо унсурҳои 
географии онҳоро, ки пеш аз ҳама ба хусусияти имрӯзаи минтақа 
таъсир мерасонад, мавриди таҳлил қарор медиҳем. Ба ин нишон-
диҳандаҳо пеш аз ҳама «тамаддун» ва «тараққиёт» мансуб мебошанд.

Як шохаи илми географияро «Географияи тамаддунҳо» ташкил 
медиҳад, ки он ба омӯзиши фарҳанги моддӣ ва маънавии халқу 
миллатҳо нигаронида шудааст. 

Тавсифи ҳар як минтақа дар асоси муайян кардани хусусиятҳои 
географии он, масалан давраҳои гуногуни таърихӣ ба назар гирифта 
мешавад. Чунончи дар Осиё ҷойгиршавии аҳолӣ мунтазам амалӣ 
шуд, аммо дар Африқо, бахусус дар Амрико ва Австралия тасвири 
имрӯзаи аҳолӣ ва фаъолияти хоҷагидории он якчанд садсола пеш, 
дар замони мустамликадории европоиҳо сурат гирифтааст. 

Тафовути шароити табиӣ ва хусусиятҳои иқтисодию маданӣ боиси 
ба вуҷуд омадани минтақаҳои махсусгардонидашудаи дохилӣ мегардад. 
Ин хусусият дар минтақаҳои Осиё ва Аврупо ба таври равшан ба 
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назар мерасад. Ҳар як минтақа шароит ва сарватҳои табиии хоси 
худро дорад (ҳаҷм, маҷмӯъ, мавқеъи ҳудуди ҷойгиршавӣ). Иқтидори 
захиравии сарватҳои табиӣ имкониятҳои рушди хоҷагии минтақа ва 
шароити табиӣ хусусияти зиндагии аҳолиро муайян мекунад.

Аксари минтақаҳои бузурги ҷаҳон таркиби мураккаб ва серзина 
доранд, ки инро мо дар мисоли Аврупои Ғарбӣ ба таври возеҳ 
мушоҳида карда метавонем. Ин минтақаро ба Аврупои Ҷанубӣ, 
Марказӣ, Шимолӣ ва ҷазираҳои Британия ҷудо мекунанд. Дар дохили 
онҳо боз минтақаҳои хурдтар ҷудо шудаанд. Масалан кишварҳои 
Скандинавия ё ин ки Бенилюкс. Дар баробари ин инчунин дар 
дохили кишварҳо низ тафовутҳои хурди фаҳангию таърихӣ дида 
мешавад. Масалан дар Британияи Кабир – Англия, Шотландия, 
Уэлс; дар Франция – Лотарингия, Элзас, Бретан, Корсика, Бургундӣ, 
Прованс, Лангедок ва ғайра; дар Олмон – Бавария, Саксонияю Анхалт, 
Тюрингия; дар Испания – кишвари Баскҳо, Андалусия, Кастилия, 
Каталония ва ғайра.

Қитъаи Осиё ба чунин минтақаҳо ҷудо карда шудааст: Осиёи 
Ҷанубу Ғарбӣ, Ҷанубӣ, Шарқӣ, Ҷанубу Шарқӣ. Пош хӯрдани Иттиҳоди 
Шӯравӣ боиси ба вуҷуд омадани минтақаи Осиёи Марказӣ шуд, ки 
ба ҳайати он Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Туркманистон ва 
Тоҷикистон дохил мешаванд. Аз тарафи дигар дар доираи ҳар яке аз 
ин минтақаҳо боз минтақаҳои дараҷаи хурдтар, ки дорои хусусиятҳои 
хоси фарҳангию географии худ мебошанд, ҷудо карда мешаванд. 

Кишварҳои минтақаи Амрико аз рӯйи хусусиятҳои забонӣ ба 
мамлакатҳои Амрикои англисзабон (ИМА, Канада) ва Амрикои Лотинӣ 
(дар ҳайати он минтақаҳои хурдтар – Мексика, Амрикои Марказӣ ва 
Вест-Индия, мамлакатҳои Анд, кишварҳои ҳавзаи Амазонка ва пастии 
Ла-Плата) омӯхта мешаванд. 

Африқо ба ду минтақаи мушаххас – Африқои Шимолӣ (ба 
минтақаи Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ, ки тамаддуни исломӣ дорад) ва 
Африқои Тропикӣ (ба ҳайати он зерминтақаҳои Африқои Ғарбӣ, 
Шарқӣ, Ҷанубӣ ва Марказӣ дохил мешаванд) ҷудо карда мешавад. 
Ҳамин тавр дар дохили ҳар як минтақа мамлакатҳои зиёде ҷойгир аст 
(ғайр аз Австралия ва Уқёнусия), ки аз якдигар куллан фарқ мекунанд. 

Аз харитаи сиёсии ҷаҳон барои шумо мавқеи ҷойгиршавӣ, 
масоҳат, кишварҳои ҳамсарҳад, пойтахт, шаҳрҳои калонтарин ва 
ғайра шинос аст. Ин ба мо имкон медиҳад, ки харитаи ҳар як ҳудудро 
барои давраҳои гуногуни таърихӣ муқоиса ва натиҷагирӣ кунем. 

Минбаъд дар китоби дарсӣ мо мунтазам мафҳумҳои «мамлакат», 
«кишвар» ва «давлат»-ро ҳамчун синоним истифода мебарем, гарчанде 
ки ин мафҳумҳо маъно ва тобишҳои хоси худро доранд. 
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Мамлакат, кишвар – ҳудуде мебошад, ки сарҳади муайян дошта, 
дар асоси нишондиҳандаҳои гуногуни географӣ – мавқеи географӣ, 
шароитҳои хоси табиӣ ва ғайра фарқ намуда, ягонагии ин ҳудудро 
тавсиф мекунад.

Давлат – системаи сиёсии ҳокимият мебошад, ки дар ҳудуди 
муайян воқеъ шудааст. Ба ибораи дигар, давлат ин мамлакати 
соҳибистиқлол ва мустақил аст. 

Дар дохили минтақаҳои бузург зерминтақаҳои нисбатан хурд 
мавҷуд аст.

Инро дар хотир доред! 
Минтақа, ноҳия, географияи минтақавӣ, минтақаҳои таърихӣ-
географӣ, минтақаҳои фарҳангӣ-таърихӣ, принсипҳои 
минтақабандӣ. 

Савол ва супориш.
1. Аз харита мамлакатҳои: а) минтақаи Баҳри Миёназамин, 
б) мамлакатҳои нимҷазираи Балкан, в) минтақаи Баҳри Кариб, г) 

мамлакатҳои Амрикои Лотиниро нишон диҳед.
Инро ман медонам.
2. Кадом минтақаҳои ҷаҳонро медонед?
3. Минтақаҳои таърихӣ-географӣ ва таърихӣ-фарҳангиро аз рӯйи кадом 

принсип ва меъёрҳо ҷудо мекунанд?
4. Аз рӯйи кадом хусусиятҳо минтақаҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд?
5. Географияи минтақавӣ чиро меомӯзад?
6. Тоҷикистонро ба кадом минтақаи таърихӣ-фарҳангӣ ворид кардан мумкин 

аст?
Инро ман метавонам.
7. Аз рӯйи нақша тавсифи таърихӣ-географии минтақаҳоро тартиб диҳед.
8. Кураи Заминро аз рӯйи нишондиҳандаҳои гуногун ба минтақаҳо ҷудо 

мекунанд. Дар дафтаратон аз рӯйи таснифоти ба шумо маълум тақсими 
ҷаҳонро ба минтақаҳо нависед. Шумо чӣ гуна таснифотро пешниҳод 
карда метавонед? Кадом фарқиятро шумо ба асос мегиред? 

Хулоса. Дар асоси хусусиятҳои ташакули таърихӣ ва маданӣ 
мо метавонем, ки ҷаҳонро ба минтақаҳо ҷудо кунем. Хусусиятҳои 
ҳудудӣ ва мавқеи ҷойгиршавии географии мамлакатҳо, ки хоси 
ин минтақа мебошанд, ба ҷойгиршавии аҳолӣ ва рушди хоҷагӣ 
бештар таъсир мерасонанд. Хусусиятҳои ҳар як минтақа ва ҳар як 
мамлакат такрорнашаванда аст. Минтақа ва мамлакатҳои ҷаҳонро 
танҳо дар асоси таснифоти пурра ва мукаммал бо назардошти 
меъёрҳои географӣ комил ва дуруст омӯхта метавонем.



10

§1.2. МАРКАЗҲОИ РУШДЁФТАИ ИҚТИСОДӢ ВА 
КИШВАРҲОИ КАМБИЗОАТ.

Шумо кадом шаклҳои рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакатҳои 
ҷаҳонро медонед? Боигарии миллии кишварро чӣ тавр муайян 
мекунанд? Таносуби марказҳои пуриқтидори иқтисодӣ дар ҷаҳон 
чӣ гуна тағйир меёбад?

Тағйироти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар ҷаҳони имрӯза.
Нишондиҳандаҳои иқтисодию иҷтимоӣ дар ҷаҳон хеле гуногунанд. 

Вале заминаи асосии онро гурӯҳи аввал – чанд давлати тараққикарда 
ташкил медиҳанд. Гуруҳи дувум – шумораи зиёди мамлакатҳои рӯ ба 
инкишоф дар Африқо, Осиё, Амрикои Лотинӣ ва Уқёнусия ҷойгир 
мебошанд. Гуруҳи сеюм – гурӯҳи давлатҳои сершумор ва мухталифе 
ҳастанд, ки аз ҳолати камбизоатӣ ва қашшоқӣ акнун халос шуда, ҳоло 
ба қатори давлатҳои рӯбаинкишоф ворид нашудаанд.

Бо ҳамин сабабҳо байни давлатҳои тараққикарда ва рӯ ба инкишоф 
тафовутҳои бузург мавҷуд аст. Вале ҳангоми гурӯҳбандии давлатҳо 
онҳоро ба мамлакатҳои тараққикарда ва рӯбаинкишоф ҷудо мекунад ва 
давлатҳое, ки дараҷаи миёнаи тараққиёт доранд, дар канор мемонанд. 
Яъне онҳо аз рӯйи нишондиҳандаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ба ягон 
гурӯҳи ин давлатҳо мувофиқат намекунанд.

Боигарии миллӣ – маҷмӯи боигарии давлат аст, ки дар натиҷаи 
кор ва андӯхтани неъматҳои моддӣ ба вуҷуд омадааст.

Муҳим он аст, ки сатҳи иқтисодии кишварро аз сатҳи иҷтимоии 
рушди он фарқ кард. Масалан Чин аз рӯйи нишондоди ММД (Маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ) дар дунё ҷойи дуюмро ишғол мекунад. Аммо аз 
назари некӯаҳволии аҳолӣ (яъне дараҷаи рушди иҷтимоӣ) ба гурӯҳи 
давлатҳои миёнарушд дохил мешавад, на ба сафи кишварҳои бой.

Бойгарии миллиро чӣ гуна бояд муайян кунем? Онро бо роҳҳои 
гуногун муайян мекунанд. Дар Иттиҳоди Шӯравии собиқ (то ҳол дар 
Тоҷикистон бо ҳамин усул ҳисоб карда мешавад) асосан боигарии 
миллӣ гуфта, маҷмӯи боигариҳои молиеро мешуморанд, ки инсон 
тавассути кору заҳмати худ андӯхтааст (сармояи истеҳсолӣ ва ғайра). 
Мамлакати Шӯравӣ аз ҳама давлатҳо бештар нафт, чуяну пӯлод, се-
мент, трактор ва ғайра истеҳсол мекард. Аммо сатҳи зиндагии аксари 
сокинони он дар дараҷаи миёна қарор дошт. Аз ин бармеояд, ки ин 
таъриф комилан ба талабот ҷавогӯй набуд. 

Як қисми олимон бар ин ақидаанд, ки боигарии асосии мамлакат 
ин аҳолӣ мебошад. Аммо мавҷуд будани шумораи зиёди аҳолӣ  
пешрафти иқтисодии кишвар нест, аксар вақт ин ҳолат баръакс аст 
(Инро дар мисоли давлатҳои сераҳолию қафомонда бубинед). Ба ақидаи 
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дигарон, нишондиҳандаи асосӣ ин сатҳи дараҷаи маълумотнокӣ, 
тахассусии аҳолӣ, иқтидори маънавии миллат ва ташаббускории он 
мебошад.

Мувофиқи усули ташхиси Бонки Умумиҷаҳонӣ, асоси муайян 
кардани боигарии миллиро се сармоя – инсонӣ, табиӣ ва истеҳсолӣ 
ташкил медиҳанд. Боигарии миллии як қисми давлатҳои дунё аз 
рӯйи ин назария ҳисоб карда мешавад. Дар чунин маврид аз рӯй 
ин нишондиҳанда Федератсияи Русия аз боигарии миллии Амрикои 
Шимолӣ, Аврупои Ғарбӣ, Шарқи Наздик дар пеш меистад. Аммо ин 
назария барои кишвари Тоҷикистон мувофиқат намекунад. Масалан 
боигарии табии ФР нисбат ба ИМА 10 баробар зиёд аст. Ҳар гуна 
ки ҳисоб кунем, боигарии Русия хело бузург аст. Савол бармеояд, ки 
пас барои чӣ ин кишвар бой нест? Аз тарафи дигар, агар бойигарии 
давлат аҳолӣ бошад, пас чаро Тоҷикистон ба қатори кишварҳои 
тараққикарда ворид намешавад? Аз чӣ сабаб дараҷаи тахассус ва сат-
ҳи зиндагии аҳолии Тоҷикистон паст аст? Олимон бар ин ақидаанд, 
ки дастовардҳои ҳар як мамлакат дар соҳаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 
фарҳангӣ пеш аз ҳама ба оқилона идора кардани давлат, рушди 
демократия, дар ҳадди имкон истифода кардани иқтидори эҷодии 
аҳолӣ, ташкили рақобат дар истеҳсолот, интихоби мутахассисони 
лаёқатманди соҳавӣ дар соҳаҳои гуногун ва ғайра вобаста аст. 

Кишварҳои нисбатан сарватманд ва нисбатан қашшоқ 
тавассути нишондиҳандаҳои иқтисодию иҷтимоӣ аз ҳамдигар фарқ 
мекунанд. Усулҳои гуногуни муайян кардани дороии миллии кишварҳо 
мавҷуд аст. Ҳар яки онҳо ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфии худро доранд, 
(яъне ду қутби муқобил). 

Марказҳои пуриқтидори иқтисодӣ: дирӯз ва имрӯз. Дар нимаи 
дуюми асри ХХ дар иқтисодиёт ва сиёсати ҷаҳон чор «маркази 
пуриқтидор» – ИМА, Аврупои Ғарбӣ, Ҷопон ва Иттиҳоди Шӯравӣ 
нақши асосиро мебозиданд. Маркази географии «рақами як» – аз 
нигоҳи аксар нишондиҳандаҳо ИМА буд ва то ҳол боқӣ мондааст. 
ИМА аз ҷиҳати содироти сармоя дар ҷаҳон пешсаф аст.

Марказҳои асосии имрӯзаи иқтисодиёти ҷаҳон ИМА, Аврупои 
Ғарбӣ, Ҷопон ва Чин ба шумор мераванд. 

Маркази дуюми географии пуриқтидори иқтисодии ҷаҳон Аврупои 
Ғарбӣ аст. Ин бузургтарин маркази савдои ҷаҳонӣ (ҳиссаи он дар 
содироти ҷаҳон нисбат ба ИМА ду баробар зиёд аст) мебошад. Аммо 
мавқеи Аврупои Ғарбӣ дар содироти маҳсулоти технологию илмталаб 
паст шуда истодааст. Ин ҷо истеҳсоли маҳсулоти дараҷаи миёнаи 
технологӣ бартарӣ дорад. Дар бозори ҷаҳонӣ саноати ИМА ва Ҷопон 
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бо роботсозӣ, ахудкунии кайҳон, системаи автоматикӣ, масолеҳи нав, 
биотехнология ва ғайра ҳукмронӣ мекунанд. Мавқеи Ҷопон ҳамчун 
сеюмин маркази иқтисодӣ дар муқоиса бо ИМА ва Аврупои Ғарбӣ 
нисбатан поинтар аст. Ҷаҳиши иқтисодиёти он дар нимаи дуюми 
асри ХХ дар ҳақиқат ғайримуқаррарӣ буд. Он дар як мудати кӯтоҳ  
соҳиби сармоя ва ҳокими молиявии сатҳи ҷаҳонӣ шуд. Аз ҷиҳати 
истеҳсоли як қатор маҳсулоти муҳим ба ИМА баробар ё аз ӯ пеш 
гузашт. Бо вуҷуди ин ки Ҷопон ашёи хомро аз хориҷ ворид мекунад, 
дастовардҳои он дар ҷаҳон муъҷизавӣ мебошанд. 

Дар охирҳои асри ХХ ва ибтидои асри ХХI давлати Чин ба яке 
аз бузургтарин марказҳои иқтисодии дунё табдил ёфт ва аз ҷиҳати 
истеҳсоли як қатор маҳсулоти саноатӣ пешсаф шуд. Ин кишвар аз 
рӯйи ММД дар дунё пас аз ИМА дар зинаи дуюм меистад. 

Чин дар охири асри ХХ ва аввали асри ХХI дар натиҷаи рушди 
босуръати иқтисодиёт ба маркази нави иқтисодии ояндадор табдил 
ёфт. 

Инро бояд дар хотир дошт!
Боигарии миллӣ, сатҳи рушди иқтисодӣ, дараҷаи рушди иҷтимоӣ, 
маркази пуриқтидори иқтисодӣ.

Савол ва супориш.
1. Харитаро истифода бурда: а) кишварҳои тараққикарда, ки асоси 

иқтисодиёти ҷаҳонро ташкил намудаанд; б) кишварҳои қафомондаро 
нишон диҳед. 

Инро ман медонам. 
2. Доир ба нобаробарии иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакатҳои ҷаҳон мисолҳо 

биёред.
3. Боигарии миллӣ гуфта чиро дар назар доранд? Онро чӣ гуна муайян 

мекунанд?
4. Марказҳои сиёсию иқтисодии ҷаҳон дар ибтидои асри ХХI кадомҳоянд? 

Онҳоро баррасӣ кунед.
5. Дараҷаи рушди иқтисодӣ-иҷтимоии мамлакатҳоро аз рӯйи кадом 

нишондиҳанда муайян кардан мумкин аст? Барои чӣ?
6. Тоҷикистон аз рӯйи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ ба қатори 

кадом давлатҳо дохил мешавад? Онро таҳлил кунед.
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ФАСЛИ II. МАМЛАКАТҲОИ ОСИЁ
§2.1 ОСИЁ. ТАВСИФИ УМУМӢ

Осиё кадом хусусиятҳои хоси табиӣ дорад? Кадом миллату 
халқиятҳо дар қаламрави Осиё маскун шудаанд? Хоҷагии он чӣ 
гуна инкишоф меёбад? Кадом омилҳо шаҳодат медиҳанд, ки нақши 
минтақа дар иқтисодиёти ҷаҳон афзуда истодааст? Осиёро ба 
кадом зерминтақаҳои бузург ҷудо мекунанд?

Гуногунии шароит ва сарватҳои табиӣ: минтақаи муъҷизаҳо. 
Осиё дар қитъаи Евразия ҳудуди васеъро ишғол кардааст, ки қариб 
30 млн км2 масоҳат дошта, 20% сатҳи хушкии заминро дар бар 
мегирад. Ин минтақа тақрибан 40 давлат дорад, ки аз ҷиҳати масоҳат 
ва шумораи аҳолӣ гуногунанд. Қитъаи Осиё дар ду нимкура: Шимолӣ 
ва Ҷанубӣ, байни 5300-и тӯли шимолӣ ва 1000-и тӯли ҷанубӣ воқеъ 
шудааст, ки боиси гуногунии шароити табиияш мебошад. Осиё 
минтақаи баландкӯҳи ҷаҳон аст: дар ин ҷо баландтарин системаи 
қаторкӯҳҳо ва баландтарин қуллаҳои кураи Замин воқеъ шудаанд. 

Ноҳияҳое, ки аз норасоии об дар ин қитъа танқисӣ мекашанд, 
масоҳати васеъро ишғол мекунанд. Аммо дар баробари ин, аҳолии 
баъзе минтақаҳои қитъаи Осиё баръакс мушкили рутубати зиёд 
доранд. Вобаста ба ин олами набототи қитъа гуногун аст. Он аз 
минтақаи беша, дашт ва биёбонҳои минтақаи муътадил то бешазори 
намноки ҷазираҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ тӯл кашидааст. 

Осиё минтақаи дорои захираҳои зиёди сарватҳои табиӣ мебошад. 
Хусусан захираи беандозаи сарватҳои обӣ, гидроэнергетикӣ, 
агроиқлимӣ, ашёи хоми минералӣ – аз ҷумла нафт ва газ, маъданҳои 
гуногун (оҳан, металҳои ранга, қалъагӣ, валфрам) ва ғайра зиёд аст. 

Осиё ҳудуди хеле васеъро дар бар гирифта аз захираҳои 
гуногуни табиӣ бой аст. 

Аҳолӣ. Аҳолии танҳо Чин, Ҳиндустон, Индонезия, Покистон, 
Ҷопон ва Бангладеш аз нисфи аҳолии кураи Замин зиёдтар мебошад. 
Минтақаҳои Осиёи Шарқӣ, Ҷанубӣ ва Ҷанубу Шарқӣ аз ҳама сераҳолӣ 
мебошанд. Хусусан ноҳияҳои сераҳолии ин қитъа водии канори дарёҳо 
ва соҳили баҳрҳо аст. Дар пастиҳои назди дарёҳои Ганг, Янсизӣ, 
Хуанхэ, соҳилҳои нимҷазираи Ҳиндустон, ҳамвориҳои ҷазираҳои 
калони Индонезия ва Ҷопон зичии аҳолӣ баъзан дар 1 км2 ба 1000 
нафар ё аз ин зиёдтар мерасад.

Осиё ватани динҳои ҷаҳонӣ – буддоӣ, насронӣ ва ислом 
мебошад. 
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Дар Осиё қариб ҳама оилаи забонҳои маъмул вуҷуд доранд. Қариб 
аз 1\3 ҳиссаи аҳолӣ бо оилаи забони чинию тибетӣ (ё ин ки сино-
тибетӣ) ҳарф мезананд, ки ба онҳо чиниҳо (хон), дунганҳо, тибе-
тиҳо, бирмагиҳо ва ғайра дохил мешаванд. Сокинони Ҳиндустон бо 
забонҳои гурӯҳи ҳиндӣ, ки ба оилаи забонҳои ҳиндуевропоӣ дохил 
мешаванд (ҳиндӣ, банголӣ, панҷобӣ, мартахӣ ва ғайра) ва забонҳои 
оилаи дравидӣ (тамилҳо, канариҳо, гондҳо ва ғайра) гуфтугӯ мекунанд. 
Дар Осиё намояндагони оилаи забонҳои олтоӣ (муғулӣ, халқҳои 
туркзабон, манҷуриҳо ва ғ.) ҳавзаи ниҳоят васеъ ва пароканда доранд. 
Ғайр аз ин, индонезиягиҳо (ба оилаи забонҳои малаю полинезиягӣ 
дохил мешаванд), арабҳо, (оилаи забонҳои семиту хамит) низ халқҳои 
сершумори сарзамини Осиё мебошанд. 

Дар минтақаи Осиёи Марказӣ гурӯҳи забонҳои эронӣ (форсӣ, дарӣ, 
тоҷикӣ), курдӣ, пашту, забонҳои бадахшонӣ ва дигарҳо мавҷуданд 
Осиё минтақаи кишоварзӣ аст. 

Тақрибан 60% аҳолӣ дар деҳот маскун шудаанд. Бузургтарин 
шаҳр ва мегаполисҳои минтақа ба кишварҳои Чин, Ҳиндустон ва 
Ҷопон рост меоянд.

Шаҳри Иерусалим чун рамз ва маркази се дини муқтадири ҷаҳонӣ 
– яҳудӣ, насронӣ ва ислом дар ин қитъа воқеъ аст. Дар ин қитъаи дунё 
марказ ва ҷойгоҳҳои муқаддас воқеъ шудаанд. Динҳои миллӣ: буддоӣ, 
ҳиндуӣ, зардуштӣ, ҷайнизм, сикхизм, даосизм, кунфу, синтонизм низ 
дар ҳамин минтақа ба вуҷуд омадаанд. Калонтарин халқи Осиё – 
чиниҳо динҳои кунфу, дао ва будоиро парастиш мекунанд. Сокинони 
кишварҳои Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ (пеш аз ҳама арабҳо) пайрави дини 
ислом мебошанд. 

Осиё қитъаи сераҳолӣ ва сермиллати дунё буда, маркази 
пайдоиши ҳамаи динҳои ҷаҳонӣ мебошад. 

Нақши минтақа дар сохтори хоҷагии умумии ҷаҳонӣ. Осиё 
ҳамчун «минтақаи кишоварзӣ»-и ҷаҳон оҳиста-оҳиста дар иқтисодиёти 
ҷаҳонӣ пешсаф мешавад. Дар ин минтақа кишварҳои аз ҷиҳати 
нишондиҳандаи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД) дар дунё дар 
ҷойи 2-юм ва 3-юм  – Чин ва Ҷопон ҷойгир шудаанд. Инчунин Чин 
ягона кишвари пуриқтидор аст, ки имрӯз марҳилаи бебуҳрони рушди 
иқтисодӣ дорад.

Дар Осиё кишварҳои нави индустриалӣ, ки иқтисодиёти онҳо бо 
суръат рушд меёбад – Сингапур, Тайланд, Ҷумҳурии Корея, Малайзия. 
Индонезия ҷойгир шудаанд. Хоҷагии аксари ин кишварҳо ба истеҳсоли 
маҳсулотҳои илмталаб ва технологияи аълосифат махсус гардидаанд. 
Дар шароити ба вуҷуд омадани проблемаҳои глобалии энергетикӣ 
манбаъҳои асосии захираҳои сӯзишворӣ дар ҷаҳон ба Осиё рост 
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меоянд, ки инҳо дар давлатҳои Арабистони Саудӣ, Кувайт, Ироқ, Эрон, 
Амороти Муттаҳидаи Арабӣ (АМА), Баҳрайн, Қатар, Индонезия, 
Бруней ҷойгир шуда ва боиси даромади бузурги иқтисодиёти қитъаи 
Осиё шудаанд. Айни замон тамоюли гузариши маркази муносибатҳои 
иқтисодию молиявии ҷаҳон аз соҳилҳои уқёнуси Атлантик ба минтақаи 
уқёнуси Ором мушоҳида мешавад.

Дар баробари ин дар қитъаи Осиё кишварҳои қафомонда низ кам 
нестанд (Афғонистон, Лаос, Камбоҷа ва ғайра), ки ММД-и онҳо ба 
сари ҳар як нафар аҳолӣ ниҳоят паст аст (1-3 ҳаз. доллар). Соҳаҳои 
асосии иқтисоди ин кишварҳоро кишоварзии камдаромад, саноати 
кӯҳӣ ва косибӣ ташкил медиҳад. 

Аслан, қитъаи Осиёро ба чунин зерминтақаҳо ҷудо мекунанд: 
Осиёи Шарқӣ, Ҷанубӣ, Ҷанубу Шарқӣ, Ҷанубу Ғарбӣ, Марказӣ. Дар 
ин минтақабандӣ сарҳади ин зерминтақаҳо ҳам аз ҷиҳати табиӣ ва 
ҳам сиёсӣ бо шакли тахминӣ гузаронида шудааст. Масалан кишварҳои 
Осиёи Ҷанубу Шарқӣ (мамлакатҳои нимҷазираи Ҳиндучин, Индонезия 
ва ғайра) дар зери таъсири тамаддуни қадими Чин ва Ҳиндустон 
ташаккул ёфтанд. Аммо ба ин нигоҳ накарда, сарҳади фарҳангию 

Расми 2. Осиё ва зерминтақаҳои он
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таърихии байни Осиёи Шарқӣ, Ҷанубу Шарқӣ ва Ҷанубӣ то ҳол 
наметавонад, ки аз ҳам ҷудо бошад. 

Пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ боиси ба вуҷуд омадани минтақаи 
Осиёи Марказӣ шуд, ки ба ҳайати он кишварҳои Қазоқистон, Қир-
ғизистон, Туркманистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ворид мешаванд 
ва қисми зиёди аҳолии онҳо мансуби забонҳои гурӯҳи эронӣ, туркӣ, 
оилаи забонҳои олтоӣ буда, динашон ислом аст. 

Ин қитъаи олам дорои тамаддун ва таърихи гуногун аст, ки ҳар 
як кишвару ҳар як зерминтақаи он хусусиятҳои хоси худро дорад. 
Масалан яке аз бузургтарин кишварҳои он Чин аст, ки дар дохили 
он тафовутҳои фарҳангию дохилӣ зиёд ба чашм мерасад, аз ҷумла 
қисми Тибет, Муғулистони дохилӣ, вилояти худмухтори Шинҷону 
Уйғур азҷумлаи онҳост. Кишварҳои Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ баръакс бо 
кишварҳои Африқои Шимолӣ хусусиятҳои ягона доранд, ки онҳоро 
тамаддуни таърихию фарҳангии арабу исломӣ муттаҳид месозад. 

Мустаҳкам шудани мавқеи Осиё дар иқтисодиёти ҷаҳон 
пеш аз ҳама ба рушди босуръати Чин ва Ҷопон, кишварҳои нави 
индустриалии Осиё, кишварҳои тавлидкунандаи нафт вобаста 
мебошад. Ҳоло минтақа дар ҳалли проблемаи сӯзишворию энер-
гетикии ҷаҳон мавқеи муҳимро ишғол мекунад. 

Инро бояд дар хотир дошт!
Осиё дорои шароити гуногуни табиӣ, сарватҳои бузурги табиӣ, 
доро ва пуриқтидор, қитъаест, ки дар он аз нисф зиёди аҳолии 
кураи Замин зиндагӣ мекунад ва ватани динҳои ҷаҳонӣ ва миллӣ 
мебошад. 

Савол ва супориш.
1. Аз харита ва атлас истифода бурда, мавқеъ ва хусусиятҳои ҷойгиршавии 

географӣ, шароит ва сарватҳои табии Осиёро муайян кунед. 
Инро ман медонам
2. Гуногунии табиати минтақа ба чӣ вобастагӣ дорад?. 
3. Кадом хусусиятҳои демографӣ хоси аҳолии Осиё мебошанд?
4. Кадом омилҳо давлатҳои асосии Осиёро аз ҷиҳати рушди иқтисодӣ ба 

пеш баровард?
5. Ноҳияҳои сераҳолии Осиё кадомҳоянд?
6. Захираҳои бузурги нафт, гази табиӣ ва дигар маъданҳои табиӣ дар кадом 

қисми қитъа ҷойгир шудаанд?
Инро ман метавонам.
7. Дар харитаи контурӣ сарҳади давлатҳо ва минтақаҳоро тасвир кунед. 
8. Аз атлас ва харита истифода бурда, доир ба ҷойгиршавии сарватҳои 

табиии Осиё маълумот диҳед.
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9. Нақши сарватҳои табии Осиёро барои рушди: а) саноат, б) кишоварзӣ, 
в) нақлиёт баҳо диҳед. 

Оё медонед?
1. Баландтарин қуллаи кураи Замин Эверест (8848м аз сатҳи баҳр 

баланд) ва пасттарини он Баҳри Мурда (395м аз сатҳи баҳр паст) дар 
Осиё воқеъ шудаанд.

2. Осиё гавҳораи тамадуни инсонӣ буда, он дар байни дарёҳои 
Даҷла ва Фурот ба вуҷуд омадааст.

3. Осиё бузургтарин қитъаи замин аз ҷиҳати масоҳат ва шумораи 
аҳолӣ мебошад. Масоҳати Осиё аз масоҳати Моҳ бузургтар аст (Осиё  
– 44 млн. 500 ҳаз. км2, Моҳ – 37 млн. км2).

4. Зиёда аз 95% қаламрави Арабистони Саудиро биёбон ташкил 
медиҳад. 

Хулоса. Минтақаи Осиё дорои шароитҳои мувофиқи табиӣ 
мебошад, ки инсон дар он мутобиқ шудаасту ҳаёт ва фаъолият 
мебарад. Дар ин ҷо шаклҳои махсуси хоҷагидорӣ ба вуҷуд омадаанд. 
Бахусус дар шароити ниҳоят мушкил ва ғайриодии биёбону 
баландкӯҳ зиндагӣ кардан, ривоҷ додани заминдории обӣ ва суфагӣ. 
То имрӯз баъзе намудҳои анъанавии фаъолияти хоҷагидорӣ боқӣ 
мондааст. Ҳаёт дар шароити душвори табиӣ инсони мутобиқ ба 
чунин шароитҳо: меҳнатдустӣ, боинтизомӣ, дорои ҳисси баланди 
дар рӯҳияи коллективизм тарбияёфтаро ба вуҷуд овард. 

§2.2 КИШВАРИ ПУРИҚТИДОРИ ИНДУСТРИАЛИЮ 
АГРАРӢ ВА ВАЗЪИ МУРАККАБИ ДЕМОГРАФӢ

Шумораи чиниҳо дар ҷаҳон ба чанд баробар аст? Барои чӣ 
дар Чин суръати афзоиши табии аҳолиро паст карданд? Чаро 
нишондиҳандаҳои муқоисавии мутлақ ва миёнаи рушди иқтисодии 
Чин ба сари аҳолӣ як хел нест?

Мавқеи иқтисоди географӣ. Чин (дар баъзе аз кишварҳо онро  
Хитой ҳам меноманд) яке аз давлатҳои бузург буда, қариб 7% сатҳи 
хушкии сайёрарро ишғол кардааст. Қаламрави он аз шарқ ба ғарб 
дар масофаи 5700 км аз шимол ба ҷануб 3650 км тӯл кашидааст. 

Чин дар хушкӣ бо давлатҳои Русия, Муғулистон, Қазоқистон, 
Қирғизистон, Тоҷикистон, Афғонистон, Ҳиндустон, Непал, Бутан, 
Мянма, Лаос ва Ветнам ҳамсарҳад аст. Дар Чин 13 музофот, 8 ноҳи-
яи худмухтор, 4 шаҳри тобеъи марказ (Пекин, Шанхай,Тантсзини 
Чунтсин) мавҷуд аст. 

Мавқеи ҷойгиршавии географии кишвар сарвати бебаҳои он ба 
шумор меравад ва он имконият додааст, ки тавассути нақлиёти баҳрӣ 
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бо дигар давлатҳои ҷаҳон алоқаҳои иқтисодӣ барқарор кунад. Дар 
охири асри ХХ давлати Чин мустақилияти идоракунии худро дар 
ҷануб бо ҳудудҳои пешинаи худ Сянган (Гонконг), Аомин (Макао) 
барқарор кард. Ин ҳудудҳо пеш мустамликаи Британияи Кабир ва 
Португалия буданд. Дар ҳудуди баҳри Зард, Шарқи Чин ва баҳри 
Ҷануби Чин зиёда аз 5 ҳазор ҷазира мавҷуд аст, ки захираҳои калони 
туристӣ доранд.

Табиати саховатманди ин сарзамин аз сарватҳои гуногуни зери-
заминӣ ва захираҳои бузурги обӣ бой аст.

Чин аз захираҳои обию гидроэнергетикӣ бой буда, дар байни 
давлатҳои ҷаҳон ҷойи чорумро ишғол мекунад. Иқтидори энерге-
тикии дарёҳо хеле зиёд буда, бо истифодаи технологияи нав мета-
вонанд дар 1 сол то 300 млн квт/с неруи барқ истеҳсол кунад.

Калонтарин дарёҳои Чин Янтсзи, Хуанхе, Сисзяна, Чжутсзян, 
Ляохе буда, ба ҳавзаи уқёнуси Ором мансуб мебошанд. Дарёҳои 
ин сарзамин аҳамияти калони нақлиёти обӣ доранд: ба ин дарёҳо 
Сисзян, Амур, Сунгорӣ, Ялутсзян, Хуанхе дохил мешаванд, ки барои 
обёрии заминҳо низ аҳамияти бузург доранд. Аз ҷиҳати захираҳои 
гидроэнергетикӣ Чин дар байни давлатҳои ҷаҳон ҷойи аввалро ишғол 
мекунад. Янтсзи яке аз дарёҳои калонтарини Чин буда (5980км), ба 
ҳавзи уқёнуси Ором мансуб аст. 

Сарватҳои табиии зеризаминӣ. Чин аз маъданҳои табиӣ бой 
буда, аз рӯйи иқтидори баъзе аз сарватҳои табиӣ дар ҷаҳон ҷойи 
аввалро ишғол мекунад. 

Сарзамини Чин аз сарватҳои сӯзишворӣ – энергетикӣ, маъданӣ ва 
ғайримаъданӣ бой мебошад, ки он ба сохти мураккаби геологии он 
алоқаманд аст. Чин яке аз давлатҳои дорои дунё аз ҳисоби сарватҳои 
гуногун ба шумор рафта, аз рӯй захираҳои маъдани ангишт, маъдани 
оҳан, маъдани марганес, боксид, сурма, қалъагӣ, волфрам, монибден, 
симоб; маъданҳои камёфт – титан, намаки ошӣ ва ғ. ҷойи намоёнро 
ишғол мекунад. Дар ҳудуди Чин захираҳои калони маъдани уран, 
берил ва тилло ҷойгир шудаанд. Иқтидори сарватҳои зеризаминии  
қисми ғарбии сарзамини Чин то ҳол пурра омӯхта нашудааст. 

Дар минтақаҳои саноатии Шимол ва Шимолу Шарқи ҳудуди 
он ҳавзаҳои калони захираи ангиштсанг мавҷуд аст. Вале ҳавзаҳои 
ангишти саноатӣ дар Шаней, Шенсӣ, Кайлуан, Фушун, Фусин ҷойгир 
шудаанд. Ҳавзаҳои ангиштсанги перспективӣ дар қисмати шимолии 
Муғулистони дохили Чин ҷойгир буда, аҳаммияти бузурги иқтисодӣ 
доранд. 

Ҳавзаҳои нисбатан калони газу нафт ба қисми шимолии Чин 
(соҳили Халиҷи Дотсин, Ҷунгар, пастхамии Сайдам ва ҳавзаҳои гази 
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бо пастхамии Сигуан рост меоянд. Захираи умумии геологии нафт 
ба 3 млрд тонна ва газ ба 200 млрд м3 мерасад. Дар солҳои охир дар 
тунукобиҳои соҳилҳои баҳрҳои Зард ва Чини Ҷанубӣ ҳавзаҳои газу 
нафт кашф карда шудаанд. 

Чин аз маъдани оҳан низ бой буда, захираи он ба 5 млрд тонна 
мерасад, ки дар ҷаҳон ҷойи сеюмро ишғол кардааст. Ҳавзаҳои маъдани 
оҳан дар Аншан, Баян-Обо (Муғулистон дохилӣ), Дае, Мааншан 
(қисми Шарқӣ) ҷойгир буда, аҳаммияти калони саноатӣ доранд. 
Металҳои ранга дар қисми ҷанубӣ ва марказии Чин ҷойгир шудаанд. 

Географияи аҳолӣ ва захираҳои корӣ. Чин аз рӯйи шумораи 
аҳолӣ дар ҷаҳон ҷойи аввал (1млрд 4 ҳазор)-ро ишғол мекунад. Ҳар 
панҷумин нафар аҳолии курраи Замин шаҳрвандии Чин мебошад. 

Шумораи зиёди аҳолӣ ва иқтидори қувваи кории арзон ба сатҳи 
даромади аҳолӣ мутобиқ набуда, масъалаҳои таъминот ба манзил, 
хӯрокворӣ, ҷойи корро ба миён меорад, ки ҳалли он хеле мушкил аст. 

Аз нуқтаи назари этникӣ халқи Чин дар асри 1 пеш аз мелод дар 
қисми ҳамвории миёнаи Чин ташаккул ёфта, фаъолияти асосии он 
зироатчигии обёришаванда, шоликорӣ ба шумор мерафт.

Аз нигоҳи пайдоиши антропологӣ чиниҳо ба гурӯҳи муғулҳои 
Осиёи Шарқӣ дохил мебошанд. Забони давлатии онҳо путунхуа буда, 
ба забони гуфтугӯии пекинӣ шабоҳат дорад. 

Расми 3. Географияи ҷойгиршавии маъданҳои табиӣ ва марказҳои 
саноатии Чин
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Дар байни халқиятҳои ғайри чиноӣ чжуанҳо дар ноҳияи автономии 
Гуанси-Чжуан, Хуэй (Нисия-Хуэй), уйғурҳо (Шинҷону Уйғур), 
тибетиҳо (дар вилояти Тибет), муғулҳо (дар вилояти Муғулистони 
дохилӣ) зиндагӣ мекунанд. Дар қисми шимолу шарқ кореягиҳо, 
манҷурҳо ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ халқиятҳои исзу, мяо, яо, туэзня, 
буи, дунҳо зиндагӣ мекунанд. 

Дар Чин асосан се дини давлатӣ амал мекунад: конфутсия, дао-
сизм ва будизм. Қисми зиёди аҳолӣ пайрави дини конфутсий мебошад. 

Барои коҳиш додани афзоиши табии аҳолӣ дар Чин барномаи 
миллии идоракунии таваллуди фарзанд қабул шудааст, ки шиори он 
«Як оила – як фарзанд» мебошад. Ин сиёсати демографӣ равияҳои 
иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дорад ва натииҷаи хуб ба бор овардааст. 

Дар сохтори дохилии аҳолӣ одамони қобили кор хеле зиёд буда, 
қариб 850 млн нафарро ташкил мекунад. Аҳолӣ дар кишвар нобаробар 
ҷойгир шудааст: дар қисми шарқии мамлакат, ки шароити хуби табию 
иқтисодӣ дорад, қариб 90%-и аҳолӣ зиндагӣ мекунад. 

Дар кишвар 32 шаҳр аст, ки ҳар кадоми он зиёда аз 1млн нафар 
аҳолӣ доранд. Шаҳрҳои калонтарини Чин: Шанхай (14,2 млн), Пекин 
(12,7 млн), Тянтсзин (9,5 млн), Шенян (5,5 млн) мебошанд. 

Пекин (Тези) пойтахти имрӯзи Чин соли 1121-и то мелод 
таъсис шудааст, ки маънояш «Пойтахти шимолӣ» мебошад. 

Халқи Чин дорои захираҳои бузурги фикрию зеҳнӣ, рӯҳию равонӣ 
ва иҷтимоӣ мебошад. 

Чиниҳо мардуми хайрхоҳ, чобук, бамулоҳиза ва кордӯст буда, 
дарозии умри миёнаи онҳо ба 70 сол мерасад (соли 1949-35сол). 

Географияи хоҷагии халқ. Соҳаи хоҷагии халқи Чинро ба хотир 
биёред, ки аз кадом зерсоҳаҳо иборат мебошад?

Хоҷагии халқии Чин яке аз тараққикардатарин хоҷагии ҷаҳон ба 
шумор меравад, ки он дар натиҷаи амалӣ гардонидани чунин омилҳо 
ба ҳадафҳои асосӣ расидааст: 

– гузаронидани ислоҳоти бузурги сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва 
илмию фарҳангӣ; 

– афзалият додан ба марҳилаи ислоҳот дар соҳаҳое, ки маблағ-
гузории давлатӣ ба рушди он замина гузошт (саноати сабук ва хӯрок-
ворӣ);

– додани замин барои истифода ба хоҷагиҳои инфиродӣ дар 
асоси шартнома;

– сиёсати хирадмандона бо додани имтиёзҳои зиёд ба ҳокимияти 
маҳаллӣ барои рушди иқтисодиёти маҳал;

– ҳидоят ба меҳнатдӯстии мардуми Чин.
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Дар баробари он соли 1978 нақшаи азнавтарбиякунии ҷомеа оғоз 
шуд, ки аз рӯйи дурнамои он то соли 2049 кишвар бояд ба яке аз 
давлати абарқудрат ва тарақикардаи ҷаҳон табдил дода шавад. 

Чин соли 1980 ба ислоҳоти бузурги иқтисодӣ шуруъ кард, ки 
афзоиши солонаи он зиёда аз 10 баробар зиёд шуд. Дар ин давра 
миллионҳо нафар аҳолӣ аз деҳот барои кор ба корхонаҳои саноатӣ, 
сохтмон, хизматрасонӣ ҷалб карда шуданд. Сифати қувваи корӣ боло 
рафта, дараҷаи маърифати мардум баланд, даромади аҳолӣ зиёд шуд 
ва барои некӯаҳволии халқ заминаи мусоид фароҳам омад.

Соҳаи асосии саноатро рушди соҳаи энергетикаи сӯзишворӣ 
ташкил медиҳад. Ҳар сол дар Чин зиёда аз 1,4 млн тона ангишт 
истеҳсол карда мешавад, ки қариб 60% онро дар ноҳияҳои иқтисодии 
Шимолу Шарқ ва Шимоли мамлакат дар ҳавзаҳои ангишти Фу-Син, 
Фушун, Датун истеҳсол мекунанд.

Дар маҳалҳои зисти аҳолӣ ҳамчун сӯзишвории иловагӣ – 
поруи чорво, баргу шохча, навдаи рустанӣ ва партовҳои саноати 
чӯбкоркунӣ истифода бурда мешавад. 

Саноати нафт ва корхонаҳои истихроҷи он дар Датсин ҷойгир 
шудаанд, ки зиёда аз ҳазор кон ва чоҳи нафтро дар бар мегирад. 
Дар мавзеъҳои географии Шэнян, Пекин, Далян, Шанхай корхонаҳои 
бузурги коркарди нафт ва нафту химия ташаккул ёфтаанд.

Расми 4. Сарбанди НБО-и «Се водӣ»
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Неруи барқро аз ду манбаъ истеҳсол мекунанд: 
1) НБА – неругоҳҳои барқ бо ангишт; 
2) НБО – неругоҳҳои барқ дар дарёҳои калон, дарёҳои миёнаю 

хурд. Иқтидори неругоҳи барқии обии Гэчҷоуба, ки дар дарёи 
Янтсизи сохта шудааст, 2,7 млн квт/с буда, калонтарин корхона ба 
шумор меравад. Дар ин дарё бузургтарин неругоҳи барқии обии «Се 
водӣ» (ба арзиши 25 млрд доллари амрикоӣ) давом дорад, ки он 
дорои 26 агрегат буда, иқтидори ҳар кадоми он ба 700 ҳазор квт/с 
ва иқтидори умумии неругоҳ ба 18,2 млн квт/с мерасад. Дарозии 
обанбори он ба 632 км, баландии сарбанди он ба 185м мерасад, ки 
аҳаммияти калони гидротехникӣ ва истифодаи комплексиро дорад. 
Дар заминаи захираи устувори маъдани оҳан ва ангишти коксшаванда 
корхонаҳои бузурги металургияи сиёҳ бунёд карда шудааст, ки 
Чин дар ин соҳа дар ҷаҳон дар ҷойи аввал меистад. Марказҳои 
ҷойгиршавии корхонаҳои металургияи сиёҳ – ноҳияҳои Шимолу 
Шарқӣ (комбинатҳои муталлургии Аншан, Бэнси, Душун, Далян), 
Шимол (Пекин, Тянтезин), Муғулистони дохилӣ (Баоту, Шанхай, 
Баошан), Марказ (Ухан) мебошанд. 

Саноати металургияи рангаи Чин дар солҳои охир рушд карда, 
он ба истеҳсоли алюминий, мис, сурб, руҳ, қалъагӣ, нуқра, висмут ва 
дигар металҳо равона карда шудааст. Ин корхонаҳо дар қисми шимолу 
шарқии кишвар дар маҳали истеҳсолоти барқталаб ва сӯзишвории 
баландсифат ҷойгир шудаанд. 

Географияи саноати мошинсозии Чин. Саноати мошинсозии Чин 
яке аз соҳаҳои тараққикардаи саноатии вазнин ба шумор меравад ва 
кишвар дар истеҳсоли мошин ва таҷҳизоти кӯҳӣ, тракторҳо, автомобил, 
саноати электороника ҷойи аввалро ишғол кардааст. Корхонаҳои 
саноатии вазнин ба базаҳои ашёи хом наздик ҷойгир карда шудаанд 
ва соҳаҳои саноати истеҳсоли таҷҳизоти металургияи кӯҳӣ, роҳи 
оҳан, дастгоҳҳо, таҷҳизоти электрикӣ, воситаи нақлиёт, мошинҳои 
хоҷагии қишлоқ дар ноҳияҳои иқтисодии шимолу шарқ, дар марказҳои 
Шэнян, Нангу, Харбин, Лоян, Далян ҷойгир шудаанд. Дар асоси ашёи 
хом саноати нафту газ, ҷангал ва дигар партовҳои саноатӣ соҳаҳои 
саноати химияи пешрафта рушд меёбад, ки он инчунин ба соҳаҳои 
саноати сабук ва хӯрокворӣ замина гузоштааст. 

Географияи кишоварзӣ. Вобаста ба зиёдшавии нуфузи аҳолии 
кишвар ин соҳаи қадимаи мамлакат бо суръат рушд меёбад, то ки 
талаботи аҳолиро бо маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ таъмин карда 
тавонад.
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Чин бузургтарин истеҳсолкунандаи ғалла, пахта, зироати 
полезӣ ва тамоку буда, аз ҷиҳати саршумори хук, асп, парранда 
низ дар ҷаҳон ҷойи намоёнро ишғол мекунад.

Дар соҳаи кишоварзӣ қисми зиёди аҳолии қобили кор фаъолият 
доранд. Ҳамвории Бузурги Чин дар истеҳсоли аксари зироатҳо ҷойи 
аввалро ишғол мекунад. Пахтаро дар водии дарёҳои Хуанхе ва Янтсзи 
парвариш мекунанд. Дар доманакӯҳҳои ҷанубу шарқӣ ва шарқии 
кишвар яке аз зироатҳои нодири ҷаҳон – чой парвариш мекунанд, 
ки аз истеҳсоли он, дар дунё ҷойи намоёнро ишғол кардааст. Мавзеи 
Сичуан, ки бо кӯҳҳо иҳота шудааст, маркази асосии парвариши 
зироатҳои субтропикии Чин ба шумор меравад. Ин мавзеъро чиниҳо 
мавзеъи ҳамешасабзи кишвар ном мебаранд. Аз рӯйи хусусиятҳои 
табиӣ аз дигар музофотҳои Чин фарқ дорад ва он макони шоликорӣ, 
парвариши найшакар ва меваҳои тропикию субтропикии мамлакат 
ба шумор меравад.

Дар минтақаҳои дашт, биёбону нимбиёбонҳои шимолу ҷанубӣ 
ва Муғулистони дохилӣ аҳолӣ ба парвариш ва нигоҳубини чорво 
машғул аст. Паҳнкӯҳи васеъи Тибет ба чорводории чарогоҳӣ махсус 
гардонида шудааст. 

Географияи нақлиёт. Дар Чин қариб ҳамаи намудҳои нақлиёт 
бо суръат тараққӣ мекунанд ва пешрафти иқтисодиёти мамлакат 
ба рушди нақлиёти он алоқаманд мебошад. Шабакаи роҳҳои оҳан 
тамоми қисматҳои шарқии онро фаро гирифтаанд ва қариб ҳамаи 
музофотҳои сераҳолӣ ва тараққикардаи саноатиро бо ҳам пайваст 
мекунанд. Маркази бузурги шабакаи роҳи оҳан шаҳри Пекин аст, ки 
ниҳоят тараққӣ карда, он ба бандарҳои баҳрӣ ва марказҳои саноатӣ, 
мавзеъҳои паси Байкал ва назди баҳрии Русия, роҳи оҳани Муғулистон 
ва Ветнам пайваст аст. 

То соли 2020 дар ин сарзамин 1500 фурудгоҳи иловагӣ сохта 
мешавад, ки дар байни онҳо бандарҳои ҳавоии Шанхай, Пекин, 
Чуанчжоу, Урумчи дар ҷойи аввал меистанд. Чин алоқаҳои иқтисодии 
худро бо тамоми давлатҳои ҷаҳон мунтаззам густариш медиҳад.

Алоқаи иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии Чин бо Тоҷикистон сол 
аз сол зиёд мешавад. Сохтмони роҳҳо, иншооти саноатӣ, неругоҳҳо, 
корхонаҳои хурду калон, системаҳои барқтаъминкунии Тоҷикистон 
шоҳиди ин гуфтаҳо мебошанд. 

Чин ба яке аз кишварҳои пуриқтидори индустриалию аграрӣ 
табдил ёфт, ки аз ҷиҳати баъзе нишондиҳандаҳо бо ИМА рақобат 
мекунад. 
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Инро бояд дар хотир дошт!
Кишвари сераҳолии дунё, Ҳамвории Бузурги Чин, бузургтарин 
истеҳсолкунандаи ғалла, пахта, зироатҳои полезӣ, тамоку ва 
саршумори хук, асп, парранда.

Савол ва супориш.
1. Харитаро истифода бурда, хусусияти хоси ҷойгиршавии иқтисодӣ-

географии Чинро муайян кунед. 
Инро ман медонам.
2. Харитаҳои табиӣ ва иқтисодиро истифода бурда, ноҳияҳои кишоварзӣ 

ва саноатии мамлакатро муайян кунед.
3. Аҳаммияти геополитикӣ ва иқтисодии ҳамсарҳадии Тоҷикистон бо Чин 

дар чист?
4. Хусусиятҳои хоси аҳолии Чин кадомҳоянд?
5. Дараҷаи баланди таваллуд барои Чин кадом мушкилотро пеш меорад?
6. Сабабҳои бо суръати баланд рушд ёфтани иқтисодиёти Чин кадомҳоянд?
Ҷавоби дурустро интихоб кунед:
1. Чин аз ҷиҳати аксар нишондиҳандаҳо дар дунё пешсаф аст.
2. Дар Чин танҳо саноати кӯҳӣ ва сабук рушд ёфтааст.
3. Дар Чин ҷаҳиши босуръати иқтисодиёт дида мешавад.
4. Чин равияи иқтисодии аграрию истеҳсоли ашёи хом дорад.
7. Чин дастовардҳои бузургро дар самти рушди иқтисодию иҷтимоӣ ба 

даст овардааст, аммо аз ҷиҳати нишондиҳандаҳои ба сари ҳар як нафар 
аҳолӣ аз аксар давлатҳои мутараққӣ қафо мондааст.

Мувофиқатро нишон бидиҳед:
1). Аомин (Макао); 2) Шанхай, Харбин; 3) Ухан, Баотоу; 4) Лоян, Чанчун.
 А) шаҳри миллионер; Б) маркази металургияи сиёҳ; В) мустамликаи 

собиқи Португалия; Г) маркази мошинсозӣ.
Инро ман метавонам. 
8. Дар харитаи контурӣ сарҳади давлатӣ, пойтахт, инчунин калонтарин 

ноҳияҳои саноатии Чинро тасвир кунед. 
9. Дар асоси матни китоб, атлас ва харита, маводи иловагӣ – варақаи 

боздиди (визитка) Чинро тартиб диҳед.
Оё медонед?
1. Коғази ташнобро соли 1300 дар Чин ихтироъ кардаанд. Онро танҳо аъзои 

хонаводаи император истифода мебурданд.
2. Нақшаи «Як фарзанд» дар Чин сабаби марги духтарони навзод шуд ва ин 

кишварро ба сатҳи нобаробарии ҷинсӣ расонд. Имрӯз дар Чин шумораи 
духтарҳо нисбат ба писарҳо 32 млн кам аст, ки дар оянда миллионҳо 
нафар мардҳо ҳамсари худро ёфта наметавонанд. 

3. Канали Гранди Чин (Cninas Grand Cahal) – қадимтарин ва дарозтарин 
канали ҷаҳон мебошад, ки дарозии он ба 1795 км мерасад. Қад-қади 
соҳили он 24 қалъа ва 60 пул сохта шудааст. 
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4. Соли 25-и то мелод дар Чин пулҳои овезон сохта шудаанд ва дар Аврупо 
ин конструксияро 1800 сол пас истифода карданд.

5. Қуллаи баландтарини дунё (8847,7м) ба номи муҳақиқи англис, ки 
геодезиси асосии Ҳиндустон буд, Джорж Эверест гузошта шудааст. Чиниҳо 
қуллаи Эверестро Ҷамолунгма меноманд, ки дар забони чинӣ «Модархудои 
замин» тарҷума мешавад. 

Хулоса. Иқтидори бузурги сарватҳои табиӣ ва захираҳои 
меҳнатӣ, натиҷаи ислоҳоти иқтисодӣ, вазъи ороми сиёсӣ боиси руш-
ди босуръати иқтисодии Чин ва вусъати соҳаҳои хоҷагии кишвар 
шуд. Аммо дараҷаи суръати тараққиёти саноату кишоварзӣ ва 
проблемаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар ҳама минтақаҳои мамлакат 
баробар нест.

§2.3 РУШДИ ИҚТИСОДИЁТ БЕ МАНБАЪҲОИ 
БУЗУРГИ САРВАТҲОИ ТАБИӢ 

«Муъҷизаи иқтисодиёти» Ҷопон чӣ гуна ба вуҷуд омад? Кадом 
ноҳияро «Дили саноатии» Ҷопон меноманд?

Мавқеи географӣ, шароит ва сарватҳои табиӣ. Ҷопон кишвари 
тулӯъи Офтоб дар чор ҷазираи бузург (Хокайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю) 
ва қариб 4 ҳазор ҷазираҳои хурд ҷойгир шудааст, ки онро аз ғарб 
баҳри Ҷопон ва аз шарқ уқёнуси Ором иҳота кардаанд. Ин мавқеъи 
географӣ аз як тараф барои рушди доимӣ, алоқаҳои дохилӣ ва берунии 
мамлакат мусоидат кунад, аз ҷониби дигар ин ҷазираҳо дар минтақаи 
сейсмикӣ (заминҷунбӣ) ва сари роҳи ҳаракати туфону гирдбодҳое, 
ки моҳҳои июл-август мевазанд, ҷойгиранд. Заминҷунбӣ ва туфонҳо 
барои аҳолии мамлакат фалокат ва хисороти зиёди иқтисодӣ меоранд. 

Пастиҳо 15% қаламрави ҷазираҳоро дарбар мегиранд. Аз ҳа-
ма пастии калонтарин Канто қад-қади соҳили халиҷи Токио тӯл 
кашидааст. Ҷопон маъданҳои зеризаминии кам дорад. 

Қариб 2/3 ҳиссаи қаламрави Ҷопонро бешазор ишғол кардааст, ки 
он аҳаммияти бузуг дорад. Дар ин кишвар дарёҳо хеле зиёданд, вале 
аз сабаби кӯтоҳ будани тӯлашон имконияти киштигардӣ надоранд. 
Аммо онҳо манбаи гидроэнергетикӣ ва обёрӣ мебошанд. Баҳрҳое, 
ки Ҷопонро иҳота кардаанд, фаунаи бой доранд.

Ҷопон – давлати ҷазиравӣ дар минтақаи сейсмикӣ ва тайфуну 
гирдбодҳо воқеъ шуда, бо сарватҳои маъданӣ худашро таъмин 
карда наметавонад. 
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Географияи аҳолӣ. Ҷопон кишварест, ки 99,9% аҳолии онро 
ҷопонҳо ташкил медиҳанд, аз ин рӯ онро мамлакати як миллат 
мешуморанд. Ғайр аз мардуми таҳҷоӣ шумораи ками чиниҳо ва 
кореягиҳо ва дар ҷазираи Хокайдо қариб 20 ҳазор нафар мардуми 
бумӣ – айнҳо сукунат мекунанд. Зичии миёнаи аҳолӣ дар 1 км2 350 
нафарро ташкил медиҳад. Аммо дар воқеъ ин нишондиҳанда зиёдтар 
аст, дар 1км2 2300 нафар ва дар ноҳияҳои саноатӣ ба 10000 нафар 
мерасад.

Барои Ҷопон дараҷаи баланди урбатизатсия хос аст, 80% 
аҳолӣ дар шаҳрҳо маскун шудаанд.

Аксарияти аҳолӣ дар соҳилҳои уқёнуси Ором, дар ҳудуди 
бузургтарин мегаполис – Токайдо, ки аз халиҷи Токио то халиҷи 
Осако дар масофаи 600 км тӯл кашидааст, маскун шудаанд. Токайдо 
ҳамагӣ 20% қаламрави кишварро ташкил медиҳад, ки дар ин ҷо аз 
нисф зиёди аҳолӣ маскун шудааст. Зиёда аз 80% аҳолӣ дар пастиҳо 
зиндагӣ мекунанд.

Ҷопон дар ҷаҳон аз ҷиҳати дарозумрии аҳолӣ ҷойи намоён дорад 
(мардҳо 80 сол ва занҳо 85 сол). Аз тарафи дигар ба мамлакат дараҷаи 
пасти таваллуд хос аст, ки ин боиси пиршавии миллат шудааст. 

Ҷопон кишвари моноэтнетикӣ, яъне як миллат бо дараҷаи 
баланди зичӣ ва шумораи зиёди аҳолии шаҳр мебошад, ки аксарияти 
онҳо дар ҳудуди мегаполиси Токайдо зиндагӣ мекунанд. 

Расми 6. Токио яке аз бузургтарин шаҳрҳои ҷаҳон
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Ҳоло Ҷопон дар якҷоягӣ бо ИМА ва кишварҳои Аврупои Ғарбӣ 
дар пешрафти иқтисодиёти ҷаҳон мавқеи асосиро ишғол мекунад. 
Ҷопон ба ҷаҳониён нишон дод, ки чи гуна мутаҳидии халқи он пас аз 
чанд даҳсолаи баъд аз ҷанг ба дастовардҳои бузурги илмию техникӣ 
ноил шуд, ки ин роҳи садсоларо мемонад. Интихоби пурмасъули 
стратегияи рушди иқтисодӣ, аз худ кардани донишҳои амиқи илмӣ-
техникию ихтирокорӣ аз кишварҳои Ғарб, маблағгузории кам ба 
соҳаи ҳарбӣ, заҳмати софдилонаю пурмаҳсул нақши худро (ҳафтаи 
кории тӯлонӣ нисбат ба кишварҳои Ғарб) гузоштанд, ин кишварро 
ба як давлати намунавии дорои иқтисоди рушдёфта мубаддал кард. 

Яке аз муҳимтарин соҳаҳои пешрафта дар иқтисодиёти кишвар 
дар даҳсолаи охир соҳаи хидматрасонӣ мебошад, ки ҳиссаи он 
дар ММД 60%-ро ташкил мекунад. Аз сабаби он ки кишвар аз 
сарватҳои маъданӣ бой нест, дар истеҳсоли саноатӣ бештар ба соҳаҳои 
илмталаб рӯй овардааст (истеҳсоли робот, технологияи электронӣ, 
монтпуляторҳо, радиоэлектроника ва ғайра). Бештар ба тадқиқоти 
фундаменталӣ ва ташкил кардани технополюс диққати асосӣ дода 
мешавад. 

Дар Ҷопон саноати энергияи атомӣ рушд ёфтааст, зиёда аз 40 
неругоҳҳои барқ бо неруи атомӣ бунёд шудааст, ки дорои технологияи 
баланди бехатарӣ мебошанд. Ин нишондод аз маҳорат ва истеъдоди 
баланди ҷопониҳо шаҳодат медиҳад. Вале соли 2013 дар натиҷаи 
заминларза дар неругоҳи атомии Фудзиама садамаи калон ба амал 
омад, ки боиси фоҷиаи бузург шуд.

Саноати Ҷопон дар заминаи ашёи хоми воридотӣ инкишоф 
меёбад.

Дар таркиби саноати Ҷопон соҳаи мошинсозӣ мавқеи асосиро 
ишғол мекунад ва агар аз ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар 
ҷаҳон пас аз ИМА ҷойи дуюмро гирад, пас аз ҷиҳати содироти ин 
маҳсулот дар дунё дар ҷойи аввал меистад. 

Ҷопон дар ҷаҳон яке аз истеҳсолкунандаҳои асосии пулод, авто-
мобил (консернҳои «Тойота», «Ниссан», «Хонда», «Митсу Бисси»), 
радиотехникаи маишӣ, робот, техникаи электронӣ, киштисозӣ ва ғайра 
буда, марказҳои бузургтарини саноатии он шаҳрҳои Иокогама, Осака, 
Кабе, Токио, Кавасаки, Ниигата мебошанд. 

Дар Ҷопон соҳаҳои автомобилсозӣ, киштисозӣ, робототехника, 
электротехника соҳаҳои махсусгардидаи байналмилалӣ мебошанд.
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Бо вуҷуди маҳдуд будани заминҳои кишоварзӣ, дастовардҳои 
Ҷопон дар соҳаи кишоварзӣ ба «муъҷизаҳои Ҷопон» ворид шудааст. 
Ҳамагӣ 14% масоҳати кишварро заминҳои кишт ташкил медиҳанд, 
аммо маҳсулнокии зироаткорӣ бо рӯёнидани ду се ҳосил дар як 
сол рушд кардааст. Нишондиҳандаҳои соҳаи кишоварзии Ҷопон аз 
давлатҳои Аврупои Ғарбӣ қафо нест, ҳатто аз ҳисоби даромаднокӣ 
аз 1га замини кишт дар ҷаҳон яке аз мамлакатҳои пешсаф ба ҳисоб 
меравад. 

Дар соҳаи кишоварзӣ фаъолияти зироаткорӣ асос ба шумор 
меравад. 

Дар таркиби зироаткории ин кишвар зинаи аввалро шоликорӣ 
ишғол мекунад. Инчунин гандум, лубиё ва сабзавот низ парвариш 
карда мешаванд. Аз соҳаҳои чорводорӣ хукпарварӣ ва парандапарварӣ 
(бройлер) бо суръат инкишоф меёбад. Дар таркиби хӯроки ҷопониҳо 
ҳамчун анъана моҳӣ ва маҳсулоти баҳрӣ нақши муҳим мебозад. Ҷопон 
яке аз калонтарин воридкунандаҳои маҳсулоти кишоварзӣ, хусусан 
ғалла ва дигар маҳсулоти ғизоӣ мебошад. 

Географияи нақлиёт. Ҷопон кишвари дорои нақлиёти пуриқтидор 
аст. Ин мамлакат аз ҷиҳати паркҳои автомобилӣ дар дунё пас аз 
ИМА дар ҷойи дуюм аст, вале аз ҷиҳати зичии роҳҳо дар ҷойи аввал 
меистад. 

Дар боркашонӣ ва мусофиркашонӣ нақши асосиро нақлиёти 
баландсуръати автомобилӣ ва роҳи оҳан ишғол мекунад. Ҷопон ҳамчун 
кишвари абарқудрати дорои нақлиёти баҳрӣ қариб тамоми алоқаҳои 
берунии худро тавассути ин намуди нақлиёт амалӣ мегардонад. Дар 
ин мамлакат зиёда аз 100 бандари ҳозиразамон мавҷуд аст ва бандари 
Кобе яке аз бузургтарин бандарҳои ҷаҳон мебошад. Корхонаҳои 
дигаре, ки мояи ифтихори Ҷопон мебошад, ин нақби зериобӣ аст, 
ки 54 км дарозӣ дошта, дар чуқурии 100м дар зери гулӯгоҳи Сангар 
сохта шуда, ҷазираҳои Хонсю ва Хокайдоро бо ҳам мепайвандад.

Дар охирҳои асри ХХ ва аввали асри ХХI иқтисодиёти кишвар 
дар ҳама ҷабҳа ба комёбиҳои назаррас ноил шуд. 

Ҷопон яке аз кишварҳои бузурги бо қарз (кредит) таъминкунии 
дигар давлатҳо мебошад (сармояи қарзи берунаи он беш аз 2 трлн 
доллар расидааст). Баланси савдои он бо дараҷаи баланди ҳаҷми 
содирот бар воридот фарқ мекунад ва ҳиссаи мамлакат дар истеҳсолоти 
саноатии ҷаҳон 7%-ро ташкил медиҳад. 
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Ҷопон дар рушди иқтисоди миллӣ дар муҳлати кӯтоҳ ба 
пешрафтҳои бузурги илму техника расид ва дар ҷаҳон мавқеи 
асосиро соҳиб шуд.

Географияи тафовутҳои дохилӣ. Ҷопон, бо вуҷудион ки 
масоҳати начандон калон дорад, дорои тафовутҳои табиӣ, иҷтимоӣ 
ва иқтисодӣ  аст. Қисми шарқии ноҳияи Хонсюи Марказӣ аз ҷиҳати 
зичии аҳолӣ, дараҷаи урбанизатсия, консентратсияи соҳаҳои муҳими 
саноат мавқеи асосиро ишғол мекунад.

Хати агломератсияи саноатиро, ки аз халиҷи Токио дар шимол 
то халиҷи Осака дар ҷануб тӯл мекашад, минтақаи саноатии 
соҳили уқёнуси Ором меноманд. Дар ин ноҳия 2\3 ҳиссаи аҳолии 
кишвар зиндагӣ мекунад. Соҳаҳои муҳимтарини саноат (70% 
электроэнергетика, 80% металургияи сиёҳ, зиёда аз 80% саноати 
маснуотбарор) ва дигар корхонаҳои саноатӣ дар ҳамин ноҳия 
ҷойгир шудаанд. Мегаполиси машҳури Токайдоро «Сегонаи бузург», 
агломератсияҳои шаҳрии Кейхин (Токио -Иокогама), Хансин (Осака-
Киото-Кобе) ва Тюкё (Нагоя ва атрофи шаҳр) ва дигар шаҳрчаҳои 
хурди тобеи онҳо ташкил медиҳанд. 

Қисми ҷанубии Хонсю ва шимолии ҷазираи Кюсю аз ҷиҳати 
рушди иқтисодӣ ва дараҷаи консентратсияи истеҳсолот баъди ноҳияи 
Хонсюи Марказӣ дар ҷойи дуюм меистанд. Дар ин ҷо агломератсияи 
бузурги саноатии Китакюсю (Кюсюи Шимолӣ) ҷойгир аст. 

Ноҳияҳои нисбатан суст рушдёфтаи кишвар – Кюсюи Ҷанубӣ, 
Сикоку ва Хокайдо мебошанд. Онҳо аз ҷиҳати рушди иқтисодӣ аз 
ду ноҳияи пештара қафо мемонанд.

Проблемаи афзоиши аз меъёр зиёди аҳолӣ ва консентратсияи 
саноат дар ҳудуди минтақаи саноатии уқёнуси Ором, хусусан ноҳияи 
Токио-Иокогама кайҳост, ки ҷомеаи Ҷопонро ба ташвиш овардааст. 
Зеро бо вуҷуди сармоягузорӣ ва чорабиниҳои зиёд дар самти ҳифзи 
муҳити зист, вазъи экологии ин мегаполиси бузург ҳеҷ беҳбуд 
наёфтааст. Дар Токио, Иокогама, Нагос, Осака, Коба, ки корхонаҳои 
бузурги саноатӣ ва шумораи зиёди аҳолӣ ҷамъ шудаанд, сокинони 
онҳо аз неъматҳои табиӣ ба монанди ҳавои тоза ва оби нушокӣ 
танқисӣ мекашанд. 

Тафовутҳои дохилӣ дар кишвар ниҳоят воқеианд. Аз ҷиҳати 
дараҷаи рушди хоҷагӣ Минтақаи саноатии соҳили уқёнуси ором аз 
минтақаи ҷанубии Хонсю, қисми шимолии Кюсю, Сикоку ва Хокайдо 
бо пуррагӣ фарқ мекунад.
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Инро бояд дар хотир дошт!
Кишвари ҷазиравӣ, якмиллата будани таркиби миллии аҳолӣ, 
иқтисоди рушдёфта дар асоси технологияи илмталаб, минтақаи 
саноатии уқёнуси Ором.

Савол ва супориш.
1. Барои чӣ Ҷопонро кишварӣ якмиллата меноманд?
Инро ман медонам
2. Шароити табиӣ чӣ гуна ба рушди саноат ва кишоварзии Ҷопон таъсир 

мерасонад?
3. Сабабҳои бо суръати баланд рушд ёфтани иқтисодиёти Ҷопон баъди 

Ҷанги Дуюми Ҷаҳон кадомҳоянд?
4. Дарозумрии аҳолии Ҷопон ба чӣ вобаста аст?
5. Инқилоби илмию техникӣ ба сохтор ва ҷойгиршавии саноати Ҷопон чӣ 

гуна таъсир расонд?
6. Дар таркиби кишоварзии кишвар кадом соҳа бартарӣ дорад?
Инро ман метавонам.
7. Дар харитаи контурӣ марказҳои асосии саноати Ҷопонро тасвир кунед. 

Мегаполиси Токайдоро таҳлил кунед. 
8. Нишондиҳандаи «Чадвали муқоисавии нақши соҳаи саноату кишоварзӣ 

дар истеҳсоли маводи ғизоӣ»-ро таҳлил кунед. Хулосаҳои шумо нисбати 
нишондиҳандаҳои нақша чӣ гуна аст?

Оё медонед?
1. Дар Ҷопон соли таҳсил аз якуми апрел оғоз мешавад.
2. Токио аз ҳама бехатартарин шаҳри дунё ҳисоб меёбад. Дар ин 

ҷо ҳатто кӯдаки шашсола метавонад бемалол аз нақлиёти ҷамъиятӣ 
истифода барад.

3. Дар қаламрави Ҷопон 17 вулқони амалкунанда вуҷуд дорад.
4. Кӯчаҳои Ҷопон номгузорӣ нашудаанд.
5. Чой нӯшокии дӯстдоштаи ҷопониҳо мебошад. Онро пас аз ҳар 

як ғизо истеъмол мекунанд.
6. Дар Ҷопон нархи меваҷот хеле қиммат аст. Масалан нархи як 

дона себ ба 2 доллар баробар аст.

Хулоса. Суръати баланди рушд баъди Ҷанги Дуюми Ҷаҳон 
ва нишондодҳои иқтисодию истеҳсолӣ заминаи «муъҷизаи иқти-
содиёти» Ҷопон шуд. Хоҷагии кишвар дар самти истеҳсолоти 
илмталаб ва соҳаҳои хизматрасонӣ тараққӣ ёфт. Дар пешрафти 
кишвар минтақаи Уқёнуси Ором ва ноҳияи Канто, ки пойтахти 
кишвар шаҳри Токио дар ҳудуди он ҷойгир шудааст, нақши асосӣ 
доранд.


