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МУҚАДҚИМА
Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷаҳон ба гурӯҳи фаиҳои 

ҷамъиятшиносӣ дохил мешавад. Он қонуниятҳои инкишоф, 
ҷоӣгиршавии хоҷагӣ, аҳолии ҷаҳон ва мамлакатҳои алоҳидаро 
меомӯзад. Дар ин замина ба баъзе масъалаҳои умумии ҷаҳонӣ 
даҳл намуда, аз ҷумла дар бораи масъалаҳои глобалии инсоният, 
беш аз ҳама алоқаи мутақобилаи ҷамъият ва табиат маълумоти 
мушаҳҳас медиҳад. Ин барои амиқтар дарқ намудани марҳалаи 
кунунии тараққиёти иқтисодӣ ва вазъияти сиёсию эқологии 
ҷаҳон, минтақаҳо ва мамлақатҳои алоҳидаи он қумақ мерасонад.

Давраи ҳозира давраи дигаргунсозиҳои азими илмию теҳниқӣ, 
иҷтимоию сиёсӣ мебошад. Хусусияти ҳоси он барҳдм ҳурдани 
Иттиҳоди Шуравӣ, соҳти ҷаҳони сотсиалистӣ ва дар ҳаритаи 
сиёсии ҷаҳон ба вуҷуд омадани яқ қатор давлатҳои соҳибистиқлол 
(дар Аврупо ва Осиё) аст, қи аз гояи соҳтмони сотсиалистӣ даст 
қашида, барои барпо намудани давлати ҳуқуқбунёди демоқратӣ 
ва дунявӣ ҷаҳд доранд. Баробари тагӣир ёфтани соҳти сиёсӣ 
соҳти иқтисодии ин давлатҳо ҳам тагӣир ёфт. Холо ақсари онҳо 
барои ба шақли иқтисодиёти бозоргонӣ гузаштан қадамҳои 
аввалин гузошта истодаанд, қи асоси онро гуногунҷабҳагии 
молиқият ташқил менамояд. Чунин ҳодисаҳои сиёсию иҷтимоӣ 
ҳар сари ҷанд вақт дар ҷаҳон руҳ медиҳанд. Аз ин лиҳоз, омузиши 
тарафҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии географияи мамлақатҳои 
ҷаҳон аҳаммияти ниҳоят қалон дорад. Дар шароити гузариши 
Т оҷиқистон ба иқтисодиёти бозоргонӣ ва вусъат ёфтани робитаҳои 
иқтисодӣ, сиёсӣ, илмию теҳниқӣ бо мамлақатҳои ҷаҳон ҳар яқ 
шаҳрванди ҷумҳурӣ, алалҳусус мутаҳассисон ҷаҳонбинии сиёсӣ 
ва иқтисодию географиашонро ҳаматарафа васеъ гардонида, 
бояд вазъи иқтисодию иҷтимоии давлатҳои бурунмарзиро ҳуб 
сарфаҳм раванд. Бо ҷунин назардошт қурси мазқур дар синфи 
нуҳи мақтабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ омузонида мешавад, қи 
он аз ду қием иборат аст: тавсифи умумии иқтисодию географии 
ҷаҳон ва тавсифи мамлақатҳои ҷаҳон. Дар қисми тавсифи 
умумии иқтисодӣ масъалаҳое баррасӣ шудаанд, қи муносибатҳои 
иқтисодии умумиҷаҳониро ифода меқунанд. Қисми минтақавии 
қурс дар бораи тавсифи иқтисодию географии гуруҳи мамлақатҳо 
ва мамлақатҳои алоҳидаи бурунмарзӣ баҳс менамояд. Аз сабабе, 
қи дар мамлақатҳо ва ноҳияҳои алоҳидаи ҷаҳон тақонҳои сиёсию 
иқтисодӣ гоҳ-гоҳ руӣ медиҳанд, ба омузгорон лозим аст, қи дар 
ҷараёни таълими ҳар ду қисми географияи иқтисодию иҷтимоии 
ҷаҳон аз ҳабару маълумоте, қи дар матбуоти даврӣ дарҷ шудаанд 
ва ё тавассути оӣинаи нилгун ва радио паҳш мешаванд, паӣваста 
истифода баранд.
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ФАСЛИI
ТАВСИФИ УМУМИИ ИҚТИСОДИЮ 

ҒЕОҒРАФИИ ҶАҲОН
ХАРИТАИ ҚУНУНИИ СИЁСИИ ҶАҲОН

Нахустин давлатҳо кай дар кураи Замин пайдо шуданд? 
Марҳалаҳои гуногуни таърихй ба ташаккулёбии харитаи цаҳонй 
чй гуна таъсир расонд? Айни замон дар харитаи сиёсии ҷаҳон чй 
дигаргуниҳо ба амал омаданд?

Марҳалаҳои ташаққулёбии ҳаритаи сиёсии ҷаҳонро шуио 
ҳануз аз оиузиши фанни география дар синфи VII ва таъриҳ 
дар синфи IX оиуҳтаед. Ҷдраёни ташаққулёбии он ҳеле тулонӣ 
буда, таиоии давраҳои таъриҳии ҷаиъияти инсониро инъиқос 
иенаиояд. Харитаи сиёсӣ дар давоии садсолаҳо бо иурури 
паӣдоишу пош ҳурдани давлатҳои алоҳида, тагӣирёбии сарҳад, 
қашфи қитъаю заиинҳои нав, авҷгирии соҳти иустаилиқадорӣ, 
тақсииоти ҷаҳон аз ҷониби давлатҳои абарқудрат ҳаиеша 
дигаргун иешуд. Аз ин ҷиҳат, ҳаритаи сиёсии ҷаҳон иавзуи 
оиузиши географияи сиёсӣ буда, он яқе аз шоҳаҳои иуҳииии 
географияи иқтисодию иҷтииоӣ ба ҳисоб иеравад.

Уиуиан, ташаққулёбии ҳаритаи сиёсии ҷаҳонро ба давраи 
қадии, асрҳои ииёна, нав ва навтарин ҷудо иеқунанд. Ҷунин 
тақсииот шояд на ҳаиаи паҳлуҳои инқишофи ҳаритаи сиёсиро 
дар бар гирад, вале қонуниятҳои асосии онро инъиқос иенаиояд.

Давраи қадии (асри V то иилод) заиони соҳти гулоидориро 
дар бар гирифта, равнақу ривоҷ ва таназзули наҳустин давлатҳои 
дунё-Мисри Кадии, Карфаген, Юнони Кадии, Риии Кадии 
ва гаӣраро таҷассуи иенаиояд. Ин давлатҳо дар инқишофи 
таиаддуни ҷаҳонӣ ҳиссаи бебаҳо гузоштаанд, вале дар он заион 
ягона роҳи тагӣир додани сарҳади ҳудро дар таҳдиди ҷанг ва 
зуроварӣ иедиданд.

Дар асрҳои ииёна ташаққулёбии ҳаритаи сиёсии ҷаҳон 
(асрҳои ^-Х^) ба давраи феодализи алоқаианд аст. Соҳтори 
сиёсии давлатдории феодалӣ нисбат ба давраи ғулоидорӣ ҳеле 
иураққабу ганитар буд. Дар асоси равнақи бозори доҳилӣ дар 
ин давра пароқандагии ҳоҷагию ноҳияҳо пешгирӣ қарда шуд ва 
ҳаиеша қушиши забту васеъқунии ҳудуди давлатҳои феодалӣ ба 
назар иерасид. Кисиҳои бузурги ҳушқии қураи Заиин (ҷунонҷи, 
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Аврупо) баӣни давлатҳои гуногун тақеим шуда буд. Византия, 
Киеви Рус, империяи Рим, Португалия, Англия, Испания 
номгуӣи нопурраи давлатҳои асрҳои миёна мебошанд.

Давраи нав (аз асри XV то анҷоми Чанги яқуми ҷаҳон) 
ба замони болоравию поӣдории қапитализм мувофиқ меояд. 
Ба ҳаритаи сиёсӣ қашфиётҳои бузурги географӣ, қи дар ҳадци 
форматсияҳои ҷамъиятию иқтисодии феодализму қапитализм 
меистод, тагӣиротҳои ҷиддӣ доҳил намуд. Он ба васеъ гардидани 
доираи мустамлиқадории давлатҳои Аврупо ва робитаҳои 
иқтисодии баӣналмилалӣ дар миқёси тамоми ҷаҳон асос гузошт.

Харитаи сиёсии ҷаҳон дар асрҳои XIX - XX бо сабаби 
шиддат гирифтани муносибати давлатҳои бузург нисбат ба 
тақсимоти ҷаҳон ҳеле ноустувор гардид. Масалан, агар соли 
1876 ҳамагӣ 10 дарсад маӣдони Африқа ба давлатҳои Аврупои 
Барбӣ мансуб буд, пас соли 1900 ин нишондиҳанда ба 90 дарсад 
расид. Дар ибтидои асри XX ҷунин тақсимот пурра ба оҳир 
расиду минбаъд ин таксимкӯнӣ бо роҳи зуроварӣ анҷом меёфт.

Давраи навтарин дар ташаққулёбии ҳаритаи сиёсии ҷаҳон, 
пеш аз ҳама ба огозу анҷоми ду ҷанги ҷаҳонӣ, таъсисёбии 
системаи ҷаҳонии сотсиализм ва пош ҳурдани он алоқаманд 
мебошад.

Дар мадци аввал, баъди Чан™ яқуми ҷаҳон империяи 
Австро - Венгрия пароқанда шуда, давлатҳои мустақил, аз 
қабили Лаҳистон (Полша), Чеҳословақия, Руминия ва гаӣра 
ташқил ёфтанд ва аз тарафи дигар империяҳои мустамлиқавии 
Британияю Фаронса (Франсия) ва Чопон (Япония) васеъ 
гардиданд. Дар Русия бошад, Инқилоби Оқтябр галаба қарда, 
соҳти давлатдории сотсиалистӣ ба вуҷуд омад.

Дар мадци дувум, баъди Чанги дуюми ҷаҳон Олмон 
(Германия)-и фашистӣ ва Чопон пурра шиқает ҳурда, иқтидори 
давлатҳои зиддигитлерӣ мустаҳқам шуд ва аз тарафи дигар он 
ба пароқандашавии мустамлиқадорӣ овард. Баъди яқ муддати 
қутоҳ зиёда аз 100 давлат дар Осиё, Африқа ва Амриқои Лотинӣ 
мустақил гардиданд.

Хусусан, шиқасти Олмон (Германия)-и фашистӣ боиси 
эътибори баланду минбаъд пурқувват шудани Иттиҳоди Шуравӣ 
ва дар ин асно барпо шудани давлатҳои нави соҳти сотсиалистӣ 
дар Аврупо ва Осиё гардид. Хамин тавр, баъди Чднги дуюми 
ҷаҳон (аз соли 1945 то 1990) 102 давлат ба истиқлоли сиёсӣ ноил 
шуданд.
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Дар иадди сеюи, пош ҳурдани Иттиҳоди Шуравӣ, 
Югославия ва Ҷехословакия дар аввали солҳои 90-уи боиси 
дигаргунии навбатӣ дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон гардид. Аз ин 
лиҳоз, дар оҳири асри XX дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон аллақаӣ 
230 иаилахат ва ҳудудҳои алоҳида ба қаӣд гирифта шудаанд. 
Вале дар баробари зиёдшавии ииқдор бояд пешравии сифат 
низ ба эътибор гирифта шавад. Масалан, агар соли 1900 дар 
ҷаҳон ҳаиагӣ 57 давлати соҳибиҳтиёр вуҷуд дошта бошад, пас 
ииқдори он пеш аз Ҷднги дуюии ҷаҳон ба 71 ва соли 2012 ин 
нишондиҳанда ба 194 расид.

Давлатҳо бо иасоҳат ва ииқдори аҳолии ҳуд фарқ иеқунанд. 
Масалан, аз руӣи шуиораи аҳолӣ даҳ давлати қалонтарин ба 
ҳисоб гирифта шудааст, қи ҳар қадои зиёда аз 100 илн аҳолӣ 
дошта, дар яқҷоягӣ аз 3/5 ҳиссаи аҳолии ҷаҳонро дар бар 
иегиранд.

Дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон бештари давлатҳо аз ҷиҳати 
ҳаҷии ииёна ва нисбатан на он қадар қалон бартарӣ доранд. Дар 
баробари ин, боз давлатҳои аз ҷиҳати иасоҳат ниҳоят ҳурд низ 
вуҷуд доранд, қи аҳолии онҳо аз 10 то 30 ҳазор нафар иерасад. 
Онҳоро ақсар давлатҳои «ҳурд» ва ё «ҳурдтарин» иеноианд. Ба 
ин гуруҳи давлатҳо дар Аврупо-Андора, Лиҳтенштеӣн, Монақо, 
Сан-Марино, Ватиқан; дар Аирико- Барбадос, Гренада, Сент- 
Люсия ва гаӣра; дар Оқеания Тонга, Науру; дар Африка- 
Мавриқиӣ, ҷазираҳои Сеӣшел ва гаӣра доҳил иешаванд.

Хангоии оиузиши ҳаритаи сиёсии ин ё он давлати алоҳида, 
пеш аз ҳаиа ба иавқеи он дар соҳаи сиёсӣ ва ё иқтисодӣ баҳо 
дода иешавад. Аз тарафи дигар ин иавқеъ низ гуногун буда, 
боз ба он ҷиҳатҳои дараҷаи инқишофи иқтисодию иҷтииоӣ, 
таиоили сиёсӣ, андозаи деиоқратӣ будани соҳтори ҳоқииият, 
ҳаиқорӣ бо иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва гаӣра доҳил иешаванд.

То солҳои 90-уии асри XX таиоии давлатҳои ҷаҳонро 
аз руӣи се навъи асосӣ: сотсиалистӣ, давлатҳои иутараққии 
қапиталистй ва ру ба инқишоф фарқ иеқарданд.

Баъди пош ҳурдйни соҳти ҷаҳонии сотсиалистӣ ҷунин 
навъи тақсииот тагӣир ёфт. Холо ақсари давлатҳои ҷаҳонро ба 
се гуруҳ: мамлақатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ инқишофёфта, ру ба 
инқишоф вй мамлақйтҳои ба иқтисодиёти бозоргонӣ гузаранда 
(яъне гузаштан аз соҳти банйқшағирӣ ба бозоргонӣ) тақсии 
иеқунанд. Бй давлатҳои дар ҳолати гузариш иансуббуда, пеш 
аз ҳаиа мамлақатҳои сотсиалистии Аврупои Шарқӣ, Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил (ИДМ) ва Ҷуиҳурии иардуиии Ҷин (Хи- 
тоӣ) доҳил қарда иешаванд.
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Аӣни замон аз руӣи ҳаритаи сиёсӣ давлатҳоро аслан ба ду 
гуруҳ ҷудо меқунанд: давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ инқишоф- 
ёфта ва ру ба инқишоф. Меъёри асосии ин тақсимот дараҷаи 
инқишофи иқтисодию иҷтимоии ин ё он давлат буда, бо ёрии 
нишондиҳандаи маҷмуи маҳсулоти доҳилӣ (ММД) ба сари аҳолӣ 
муаӣян қарда мешавад. Мо тасмим гирифтем, қи минбаъд дар 
қитоби дарсӣ тақсимоти давлатҳоро бо ҳдмин минвол, яъне аз 
ҷиҳати иқтисодӣ инқишофёфта, ру ба инқишоф ва ба иқтисоди 
бозоргонӣ гузаранда ифода намоем.

Давлатҳои аз ҷиҳати иктисодй инкишофёфта. Ба гуруҳи 
мамлақатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ инқишофёфта қариб 60 
мамлақати қитъаи Осиё, Аврупо, Африқа, Амриқои Шимолӣ, 
Австралия ва Оқеания доҳил мегарданд. Хдмаи ин давлатҳо 
ҷи аз ҷиҳати дараҷаи инқишофи иқтисодию иҷтимоӣ ва ҷи аз 
ҷиҳати ҳаҷми маҷмуи маҳсулоти доҳилӣ ба сари қас нисбат 
ба дигар давлатҳо фарқи қуллӣ доранд. Аз тарафи дигар, дар 
баӣни ин мамлақатҳо баробарии иқтисодӣ вуҷуд надорад ва аз 
ин лиҳоз онҳоро ба ҷор зергуруҳ тақсим меқунанд.

Зергуруҳҳои аввалро «ҳафтгонаи бузург» меноманд, қи ба 
ҳаӣати он ИМА, Ч°пон, Олмон, Фаронса, Британия, Италия 
ва Канада доҳил мешаванд. Ин давлатҳо дар ҷаҳони имруза 
бо миқёси баланди дараҷаи инқишофи иқтисодӣ ва фаъолияти 
сиёсӣ фарқ меқунанд. Ба ин мамлақатҳо қариб 50 дарсади 
ҳиссаи истеҳсоли маҳсулоти ҷаҳонӣ ва бештар аз 25 дарсади 
маҳсулоти қишоварзӣ рост меояд. Дар баӣни «ҳафтгона» Иёлоти 
Муттаҳидаи Амриқо аз ҷиҳати ҳаҷми истеҳсолоти саноат ва 
қишоварзӣ, савдои берунӣ, содироти қапитал дар ҷаҳон мавқеи 
асосиро ишгол менамояд.

Ба зергуруҳи дуюм, давлатҳои на ҷандон бузурги Аврупои 
Гарбӣ (Шветсия, Белгия, Голландия, Испания, Португалия, 
Финляндия ва гаӣра) доҳил мешаванд. Гарҷанде мавқеи 
иқтисодию сиёсии ин мамлақатҳо ҷандон бузург нест, вале 
фаъолияти онҳо дар пешрафти иқтисодию равобити берунии 
ҷаҳон ҳеле қалон аст. Хдҷми маҷмуи маҳсулоти доҳилии (ММД) 
онҳо ба сари аҳолӣ қариб ба давлатҳои «ҳафтгона» (аз 20 то 30 
ҳазор доллар) баробар мебошад.

Ба зергуруҳи сеюм, давлатҳои гаӣри Аврупоӣ- Австралия, 
Зеландияи Нав ва ҶумҳуРии Африқаи Чанубӣ (ҶАҶ) доҳил 
мешаванд. Ин давлатҳо мустамлиқаҳои собиқи Британия 
буда, баъзе ҳусусиятҳои ҳоси тарақдиёти иқтисодӣ ва сиёсати 
берунии ҳудро доранд. Ақсар ба ин зергуруҳ давлати Исроилро 
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низ ноибар иеқунанд. Зергуруҳи ҷоруи бошад, дар ҳолати 
ташйккулёбӣ иебошад. Он соли 1997, баъди ба қатори ин 
давлатҳои инқишофёфта доҳил қардани яқҷанд давлатҳои Осиё, 
аз қабили Ҷуиҳурии Кореяи Ҷднубӣ, Сингапур ва Таӣван ба 
вуқуъ паӣваст. Давлатҳои иазқур аз ҷиҳати нишондиҳйндйҳои 
иуҳииии иҷтииоию иқтисодӣ ба давлатҳои инқишофёфтаи 
Аврупо наздиқ шудаанд. Ин мамлақйтҳо соҳтори гуногуни 
иқтисодӣ дошта, дар иуоиилоти ҷаҳонӣ иавқеи ҳеле иуҳииро 
ба уҳда доранд.

Давлатхои ру ба инкишоф. Ба иамлйкатҳои ру ба инқишоф 
қариб 150 давлат доҳил иешаванд, қи дар якҷояғӣ зиёда аз 
нисфи иасоҳати ҳушқии қураи Заиин ва қариб аз 3/5 ҳиссаи 
аҳолии дунёро ишгол иеқунанд. Дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон ин 
мймлакатҳо иавқеи ниҳоят васеъро дар қитъаи Осиё, Африқа, 
Аириқои Лотинӣ вй Оқеания ишгол иенаиоянд. Баъзе давлатҳо, 
аз қабили Эрон, Миср, Хабашистон (Эфиопия), Таӣланд, мам- 
лақатҳои Аириқои Лотинӣ ва гаӣра ҳануз то Ҷанги яқуии 
ҷаҳон соҳиби истиқлолият буданд. Вале қисии зиёди онҳо 
баъди иуборизаи тулонӣ солҳои баъдиҷангӣ истиқлолият ба 
даст оварданд. Инқишофи иқтисодию иҷтииоӣ ва соҳтори 
давлатдории мамлйқйтҳои ру ба инқишоф ниҳоят иурйққй6 йст 
(Хднгоии ба ҷаҳони сотсиалистию қйпитйлистй тақсииқунии 
ҷаҳон онҳоро «ҷаҳони сеюи» иаънидод иеқарданд), қи он боиси 
яқ қатор иушқилиҳо шудааст. Бо вуҷуди ин, бо назардошти 
яқҷанд ҳусусиятҳои ҳоси иқтисодию иҷтииоӣ ва сиёсӣ, онҳоро 
ба шаш зергуруҳ тақсии иеқунанд:

Бй зергуруҳи яқуи давлатҳои нисбатан наиоёни ҷаҳон, аз 
қабили Ҳиндустон, Бразилия ва Меқсиқа доҳил иегарданд, 
қи иқтидори бузурги заҳираҳои табиӣ, аҳолӣ ва иқтисодиёти 
нисбатан инқишофёфта дошта, дар бисёр ҳолат давлатҳои 
пешқадаи ба шуиор иераванд. Хар сеӣи ин дйвлйтҳо дар яқҷоягӣ 
баробари таиоии мамлйкйтҳои ру ба инқишоф иаҳсулоти 
саноатӣ истеҳсол иеқунанд. Вале маҷмуи иаҳсулоти доҳилии 
онҳо ба сари аҳолӣ нисбат ба давлатҳои иутараққӣ ҳеле қаи 
аст (Масалан, дар Хдндустон ин нишондиҳанда ҳйийгӣ 350 
долларро ташқил иедиҳад).

Ба зергуруҳи дуюи баъзе давлатҳое доҳиланд, қи дар 
инқишофи ҳуд ба дараҷаи баланди иқтисодию иҷтииоӣ ноил 
ғаштайнд. Дар Аириқои Лотинӣ ба ин давлатҳо Аргентина, 
Ҷили, Уругваӣ, Венесуэла ва гаӣра доҳил иешаванд, қи аз руӣи 
нишондиҳандаи ММД ба ҳар сари аҳолӣ зиёда аз 1 ҳазор доллар 
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рост меояд. Чунин давлатҳо дар Осиё ва шимоли Африқа низ 
мавҷуданд.

Ба зергуруҳи сеюм давлатҳои нави саноатиро доҳил 
меқунанд. Дар солҳои 80-ум ва 90-ум онҳо дар инқишофи иқти- 
содиёт ба дараҷаи баланд ноил гардиданд ва бо номи «бабрҳои 
осиёгӣ» шуҳрат доранд. Ба сафи аввали ин гуруҳ давлатҳои 
дар боло номбаршуда, аз қабили Кореяи Чднубӣ, Сингапур, 
Таӣван, Гонқонг ва ба сафи дуюм бошад, Малаӣзия, Таиланд 
ва Индонезия доҳил мешаванд.

Ба зергуруҳи ҷорум давлатҳои содирқунандаи нафт доҳил 
мешаванд, қи аз ин ҳисоб ба сари аҳолӣ ММД аз 10 то 20 ҳазор 
долларро ташқил медиҳад. Ба ин, пеш аз ҳама давлатҳои ҳалиҷи 
Форс (Арабистони Саудӣ, Куваӣт. Катар, Аморати Муттаҳидаи 
Араб, Эрон), инҷунин Ливия, Брунеӣ ва яқ қатор давлатҳои 
дигар шомиланд.

Ба зергуруҳи панҷум давлатҳои зиёди мамлақатҳои ру 
ба инқишоф доҳил шуда, ба онҳо дараҷаи пасти инқишофи 
иқтисодию иҷтимоӣ ҳос мебошад. Дар ақсарияти ин давлатҳо 
иқтисодиёти бисёрҷабҳаи бо боқимондаҳои феодалӣ омезишёфта 
боқӣ мондааст. Кисми зиёди ин давлатҳо дар Африқа ҷоӣгир 
буда, сипас дар Осиё ва Амриқои Лотинӣ низ дуҷор меоянд.

Ба зергуруҳи шашум қариб 40 давлат доҳил шуда, бештар 
аз 600 млн аҳолӣ доранд. Ин давлатҳо соҳти иқтисодии ҳеле 
қафомонда дошта, қишоварзӣ дар онҳо соҳаи асосӣ ҳисоб 
мешавад. Саноати маснуотбарорӣ қариб вуҷуд надорад ва аз 2/3 
ҳиссаи аҳолии қалонсол бесаводанд. Дар Осиё ба ин зергуруҳ 
Бангладеш, Непал, Афгонистон, Яман; дар Африқа - Малӣ, 
Нигер, Чад, Хабашистон (Эфиопия), Сомали, Мозамбиқ; дар 
Амриқои Лотинӣ - Гаити доҳил мешаванд. Дар ин давлатҳо 
ММД ба ҳар сари аҳолӣ аз 100 то 300 долларро ташқил менамояд.

ДАВЛАТҲОИ БА МУНОСИБАТҲОИ 
НАВИ ИҚТИСОДИ ГУЗАРАНДА

Кисми зиёди ин мамлақатҳо ҳангоми гузариш ба иқтисоди- 
ёти бозоргонӣ ба мушқилиҳои зиёди иҷтимоию иқтисодӣ дуҷор 
омаданд. Аз ҷиҳати нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодӣ 
қисми зиёди давлатҳои Аврупои Шарқӣ - Лаҳистон (Полша), 
Чумҳурии Чеҳ (Чеҳия), Маҷористон (Венгрия) ва гаӣра, 
инҷунин давлатҳои Наздибалтиқа бешубҳа ҳангоми гузариш 
ба иқтисодиёти бозорӣ ба мамлақатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ
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инқишофёфта иансубанд. Дар баӣни давлатҳои ИДМ Русия 
ва Уқраина ба қатори мамлақатҳои иқтисодии
Рарб ноибар иешаванд. Баъзе давлатҳо, аз қабили ҶуМҳурнн 
иардуиии Ҷин дар баӣни давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ 
пешқадаи ва ру ба инқишоф муаллақ иондааст, қи ҳусусиятҳои 
ҳоси иқтисодию сиёсии (мамлйқати сотсиалистӣ) ҳудро дороет. 
Солҳои оҳир Ҷуиҳурии иардуиии Ҷин ба суръати баланди 
инқишофи иқтисодӣ ноил шуда, ба яқе аз давлатҳои 
дунё табдил ёфтааст ва дар истеҳсолоти ҷаҳонӣ саҳии бузург 
иегузорад.

Дар баӣни давлатҳои ИДМ ҳангоии гузариш ба иуноси- 
батҳои нави иқтисодӣ, ҳусусан Киргизистон, Узбеқистан, Казо- 
қистон, Туркманистон, Тоҷиқистон ва давлатҳои иоварои Каф- 
қоз (Зйқйвқйзия) ба иушқилиҳои зиёди иқтисодию иҷтииоӣ ру 
ба ру шуданд. Ба заиии ин, дар Тоҷихистон ҷанги шаҳрвандӣ 
боиси ҳаробшавии бисёр қорҳонаю иуассиса ва ниҳоят паст 
шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ гардид. Иируз бо сабаби 
қаибизоатӣ садҳо ҳазор иардуии Тоҷиқистон дар Русия ва дигар 
қишварҳои собиқ Шуравӣ қор иеқунанд. Онҳо дар қишварҳои 
бегона аз ҳииояи қонун маҳруманд ва аз ин ҳисоб бештар аз 
нисфи дароиадҳои ноииналии иардиқорони тоҷиқ то қишвар 
оиада намерасад.

ХАРИТАИ СИЁСИИ ҶАҲОН БАЪДИ 
ҶАНГИ ДУЮМИ ҶАҲОН

БЛОКХОИ ХАРБЙ. ХАМКОРЙ ВА ПАСТ_ 
НАМУДАНИ ШИДДАТИ БАЙНАЛМИЛАЛИ

Баъди Ҷанги дуюии ҷаҳон дар ҳаритаи сиёсии дунё яқ 
қатор дигаргуниҳои иуҳии, аз қабили таъсис ёфтани ҷандин 
давлатҳои нави сотсиалистӣ, пароқанда шудани систеиаи 
мустамлиқадорию паӣдо гардидани даҳҳо давлатҳои соҳиб- 
иҳтиёр, ҳарақатҳои зиёди ба блоқҳои ҳарбӣ доҳил нашудан 
ҳеле қувват гирифт. Вале иазиуни асосии давраи баъдиҷангиро 
таъсис ёфтани қутбҳои иуқобили сиёсӣ баӣни Рарбу Шарқ ва 
дар ин асос тезу тунд шудани «ҷанги сард» ташқил менймояд. 
Дар ин давра яқ қатор блоқҳои сиёсию ҳарбӣ таъсис ёфтанд, қи 
қалонтарини онҳо блоқҳои ҳарбии НАТО, СЕНТО, СЕАТО ва 
Ташқилоти Шартноиаи Варшава (ТШВ) буданд. Дар баробари 
ин, боз мамлакйтҳое низ буданд, қи ба блоқҳо доҳил нашуда, 
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сиёсати бетарафиро пеша намуданд (Шветсия, Финляндия, 
Швеӣтсария, Австрия, Ирландия ва ғаӣра).

Чунин сурат гирифтани вазъияти баӣналмилалӣ боиси дар 
ҷандин гушаҳои дунё барпо шудани заминаҳои ҳдрбӣ ва сар 
задани ҷангҳои ҳурд гардид, қи онҳо дар ҳар лаҳза метаво- 
нистанд ба ҷангҳои минтақавӣ табдил ёбанд. Дар аӣни замон 
яқе аз нуқтаҳои даргирандаи саӣёраи мо - Шарқи Наздиқ ва 
минтақаи ҳалиҷи Форс ба ҳисоб меравад. Дар ин ҷо на ин қи 
манфиати давлатҳои арабу Исроил, балқи дигар мамлақатҳои 
атроф ва абарқудрат низ бо ҳам ру ба ру шуданд.

Дар нимаи яқум ва дуюми солҳои 80-уми асри гузашта 
оид ба муносибатҳои баӣналмилалӣ дигаргуниҳои муҳим ба 
амал омада, дустию ҳамқорӣ ҳеле авҷ гирифт. Хусусан, беҳтар 
шудани муносибатҳои ИМА бо Иттиҳоди Шуравӣ боиси дар 
тамоми ҷаҳон паст шудани шиддати баӣналмилалӣ ва инқишоф 
ёфтани равобити иқтисодию сиёсӣ ва фарҳангӣ гардид.

Дар аӣни замон муносибатҳои баӣни Русияю давлатҳои 
ИДМ ва ИМА, инҷунин баӣни мамлақатҳои Аврупо, Осиё 
ва минтақдҳои уқёнуси Ором дар сатҳи ҳеле баланд ривоҷ 
ёфта истодаанд. Муттаҳидшавии Олмон, таъсис ёфтани 
ИДМ, барҳам ҳурдани блоқи ҳарбии Ташқилоти Шартномаи 
Варшава (ТШВ), пешниҳоди барномаи сулҳи давлатҳои аъзои 
НАТО, қи дар он Русия низ иштироқ меқунад, боиси мустаҳқам 
гардидани муносибатҳои тарафаӣн шуд. Воситаи сиёсӣ ягона 
роҳи пешгирии бисёр задуҳурду қашмоқашиҳои минтақавӣ 
гардид. Масалан, бо роҳи ғӯфтӯшӯнид дар Амриқои Марқазӣ 
(Салвадор, Ниқарагуа), дар ҷанубии Африқа (Намибия), 
ҷанубу шарқии Осиё (Камбоҷа) задуҳурдҳои доҳилӣ пешгирӣ 
қарда шуданд. Баъди торумор гардидани низоми толибон дар 
Афгонистон (соли 2003) ва шиқает ҳурдани ҳоқимияти Садом 
Хусеӣн дар Ироқ (соли 2003) вазъият дар ин минтақа ҳеле ором 
гардид. Бо вуҷуди авҷ гирифтани задуҳурд баӣни Исроилу 
Фаластин (ҳусусан дар оҳири соли 2000-ум ва аввали соли 2009- 
ум) тамоми давлатҳои дунё дар ҷустуҷуӣи ҳалли ин масъала 
мебошанд.

Дар беҳбудии муносибатҳои давлатҳои ҷаҳон ва пешгирии 
тезутундшавии вазъияти баӣналмилалӣ саҳми Созмони Милали 
Муттаҳид (СММ) ҳеле қалон аст. Дар таъсис намудани ҷунин 
ташқилоти баруманди баӣналмилалӣ саҳми сарварони давлати 
ИМА ва собиқ Иттиҳоди Шуравӣ - Франқлин Рузвелт ва Иосиф 
Сталин ниҳоят бузург аст. Дар аӣни замон 15 давлат аъзои 
доимии Созмони Милали Муттаҳид (СММ) мебошанд.
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Бо вуҷуди иусоидати қалон дар иуносибатҳои баӣнал- 
милалӣ, қи ба пешгирии ҳаробии сиёсӣ таъсири назаррас дорад, 
яқ қатор масъалйҳои асосӣ ҳдлли ҳудро интизоранд.

1. Задухӯрдҳои минтакавй ва чудогона. Асоси ҷунин ҳоди- 
саҳоро иуноқишаҳои сарҳадӣ ва ё зиддиятҳои динию этниқӣ 
ташқил иедиҳанд, қи ақсар ба задуҳурд ва талафи одаион 
иеоварад. Масалан, соли 1991 баъди пош ҳурдани Югославия 
дар ҷоӣи он панҷ ийилйқйти соҳибиҳтиёр ба вуҷуд оиад, қи дар 
баӣни онҳо иуносибатҳои сиёсию ииллӣ ҳеле тезу тунд гардид, 
Ин пеш аз ҳаиа ба ҷанги баӣни босниягиҳои иусулиону сербҳо 
вй баьдтар ба ҳодисаҳои Косово дар Сербия оварда расонд.

2. Пешгирии пахншавии яроки ядрой. Мувофиқи шартноиаи 
соли 1970 давлатҳои дороӣ яроқи ядроӣ танҳо панҷ мамлақат 
- ИМА, Иттиҳоди Шуравӣ, Британия, Фаронса ва Ҷуиҳурии 
иардуиии Ҷин (Хитоӣ) шоиил буданд. Вале ба таври иаҳфӣ 
истеҳсоли яроқи ядроӣ аз ҷониби Хиндустон, Поқистон, Эрон, 
Ироқ, Исроил, Кореяи Шииолӣ ва гаӣра ба аиал бароварда 
шуд. Соли 1998 Хиндустон ва Поқистон ба эътирози аҳли олаи 
нигоҳ нақарда, озиоиши яроқи ядроиро дар зери заиин идоиа 
доданд. Уиуиан, афзоиши яроқи ядроӣ ва ҳавфи эқологии он ба 
саӣёраи ио ҳеле зиёд аст.

3. Васеъшавии блоки харбии НАТО. Ин блоқи ҳарбӣ-сиёсӣ 
ҳануз соли 1949 таъсис ёфта, дар ҳаӣати ҳуд то солҳои наздиқ 
16 мамлақати Аириқои Шииолӣ ва Аврупои Еарбиро иуттаҳид 
менймуд. Солҳои 90-уии асри гузашта васеъшавии блоқи НАТО 
ба тарафи шарқ ба он овард, қи соли 1999 ба ҳаӣати он Лаҳистон 
(Полша), Ҷуиҳурии Ҷеҳ (Ҷеҳия) ва Маҷористон (Венгрия) доҳил 
шуда, боз яқҷанд давлати дигар (Латвия, Литва ва Эстония) ба 
ин иаӣл доранд. Хдтто дар баъзе иашқҳои иуштарақи он дар 
Осиёи Марқазӣ қушунҳои давлатҳои Узбеқистон, Киргизистон 
ва Казоқистон иштироқ нйиудйнд.

Сохтори давлатдорй. Асосан ду шақли соҳтори давлатдорӣ: 
ҷуиҳуриявӣ ва ионарҳи вуҷуд дорад.

Шақли соҳтори ҷуиҳуриявӣ бештар паҳн буда, аз 3/4 ҳиссаи 
таиоии давлатҳои дунёро иуттаҳид иеқунад.

Аз тарафи дигар, соҳти ҷуиҳуриявӣ ба шақлҳои президентӣ 
ва парламентӣ тақсии иешавад. Дар ҷуиҳуриҳои шақли прези- 
дентӣ (ИМА, Аргентина, Бразилия, Тоҷиқистон ва гаӣра) ба 
президент ҳуқуқҳои зиёд дода иешавад ва он ҳуқуиатро низ 
сарварӣ иеқунад. Дар ҷуиҳуриҳои парлаиентӣ бошад, (Олион
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(Герминая), Италия, Исроил, Ҳиндустон ва гаӣра) мақоми 
асосиро на президент, балқи сардори ҳуқумат мебозад. Вале 
дар амал бисёр ҷумҳуриҳои парламентӣ, қи дар онҳо роҳбариро 
сарвазир ба уҳда дорад, дар навбати ҳуд ба президент ҳӯкӯкҳои 
зиёдро муҳаӣё соҳтаанд, қи аз тарзи шақли президентӣ қариб 
фарқе надорад. Масалан, дар Фаронса, Сербия, Миср, Русия 
ва қисми зиёди ҷумҳуриҳои ИДМ ҷунин шақл вуҷуд дорад. 
Дар мамлақатҳои Чин, Ветнам, Кореяи демоқратӣ, Куба бо 
вуҷуди пош ҳурдани соҳти ҷаҳонии сотсиалистӣ шақли соҳтори 
ҷумҳуриҳои сотсиалистӣ боқи мондааст. Шақли соҳтори 
монарҳӣ дар ҷаҳони имруза он қадар қудрат надорад. Ҳдмагӣ 
30 давлат шақли соҳтори монарҳӣ доранд. Монарҳия ҷунин 
шақли соҳтор аст, қи сарвари давлат император, шоҳ, герсог, 
қняз, султон ва гаӣра ҳисоб мешавад. Ин шақли олии роҳбарӣ 
ба таври авлодӣ ба яқдигар супорида мсшӣвӣд.

Дар шақли соҳтори монарҳӣ ақсар монарҳияи қонститут- 
сионӣ бартарӣ дорад, қи ҳоқимияти қонун6ӣрорро ба парламент 
ва ҳоқимияти иҷрокунандаро ба ҳуқумат итоат мскӯнонад. Дар 
ҷунин шароит монарҳ аз руӣи ӣнъӣнӣҳои ҳазорсола роҳбарии 
давлатро ба уҳда дорад, вале танҳо баъди аз тарафи парламент 
қабул шудани қонун ба он имзо мегузорад.
Чунин шақли соҳтор бештар дар Британияи Кабир ва Ҷопон 
амал ^^^^0^.

Дар шақли соҳтори монарҳини ягона ҳоқимияти монарҳ 
тамоман маҳдуд қарда нӣшудӣӣст. Вале ҷунин соҳти давлатдорӣ 
дар ҳаритаи сиёсӣ ҳеле қам боқӣ мондааст (асосан дар давлатҳои 
соҳили ҳалиҷи Форс). Масалан, дар Арабистони Саудӣ сардори 
давлат (шоҳ) тамоми ҳоқимият ва дар яқ вақт вазифаи сарвазир, 
сарфармондеҳи қувваҳои мусаллаҳ, суди олӣ ва гаӣраро ба 
уҳда дорад. Ҳуқумат аз ҳисоби аъзои оилаи шоҳ таъсис дода 
мешавад.

Бӣ қатори монарҳини теоқратӣ давлатҳои Ватиқан, Арабис- 
тони Саудӣ ва султонати Брунеӣ дар ҷанубу шарқии Осиё доҳил 
мешаванд.

Савол ва супориш
1. Кадом тагӣирот дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон баъди Чанги 

яқуми ҷаҳон ба амал омад?
2. Дар ҳаритаи қонтурӣ мӣмлӣқӣтҳои навро қаӣд намоед.
3. Баъди Чднги дуюми ҷаҳон қадом давлатҳо ба соҳти сот- 

сиалистӣ доҳил шуданд?
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4. Дар ҳйритйи сиёсии ҷаҳон диғйрғуниҳои сиёсиро нишон 
диҳед ва сабабҳояшро фаҳионед.

5. Соҳти иустйилиийдорӣ баъди Ҷанги дуюии ҷаҳон ба қадои 
ҳолйт гирифтор шуд? Сабаб?

6. Дар ҳаритаи қонтурӣ дйвлйтҳои иустаиликавиеро, қи баъди 
ҷанг истиқлолият ба дйст овйрдййнд, тасвир наиоед.

7. Холо дйвлйтҳои ҷанд дарсадро ташхил ие-
диҳанд?

8. Дар ҳарита дйвлйтҳои иустйилиейвиро қаӣд наиоед.
9. Баъди пош ҳурдани Иттиҳоди Шуравӣ ва Югославия қадои 

дйвлйтҳои нйви соҳибиҳтиёр ба вуҷуд оиаданд?
10. Дар ҳаритаи қонтурӣ дйвлйтҳои навро тасвир наиоед.
11. Кадои давлатҳоро аз ҷиҳйти иқтисодӣ инқишофёфта иено^ 

ианд? Ҷаро?
12.Онҳоро дар ҳарита нишон диҳед.
13. Аз руӣи қйдои иеъёр дйвлйтҳои «ҳафтгона»-ро фарқ иеку- 

нанд?
14. Дар ҳаритаи қонтурӣ давлатҳои ру ба инқишоф ва давлатҳои 

ба иуносибатҳои нави иқтисодӣ гузаштаро тасвир қунед.
15. Кадои шақлҳои соҳтори давлатиро иедонед?

Худатонро санчед
1. Дар қадои давраҳои таъриҳӣ ҳаритаи сиёсии ҷаҳон ба 

дигаргуниҳои қуллӣ ноил гашт?
2. Кашфиётҳои бузурги географӣ ба ҳаритаи сиёсии ҷаҳон ҷӣ 

гуна таъсир расонанд?
3. Аз руӣи қадои иеъёр давлатҳои ҷаҳонро ба яқҷанд гуруҳ ҷудо

мекунанд?
4. Сабаб ҷист, қи давлатҳои ба иуносибатҳои нави иқтисодӣ 

гузйрйндй ба иушқилиҳои зиёди иҷтииоию иқтисодӣ дуҷор 
оиаданд?

Аз нигоҳи шуио

Ба фиқри шуио ба гуруҳ ва зергуруҳ тақсии наиу- 
да, оиуҳтани давлатҳои ҷаҳон зарур аст ё не?

Роҳҳои паст наиудани шиддати бййнйлмилйлӣ ва 
ҳаиқориҳои иқтисодӣ вуҷуд доранд ё не?



ГЕОГРАФИЯИ САРВАТҲОИ ТАБИИИ ҶАҲОН 
МУҲОФИЗАТИ МУҲИТИ ЗИСТ

Оё байни захираҳои тибиӣ ва захираҳои иқтисодй тафовут 
вуҷуд дорад? Кадом давлатхо аз тамоми навъи сарватщои табий 
бойянд?Бо кадом меъёр бойигарии мамлакатро муаӣян мекунанд?

МАФҲУМИ МУҲИТИ ГЕОГРАФЙ ВА 
МАВҚЕИ ОН ДАР ҲДЁТИ ҶЛМЪИЯТ

Муҳити географӣ ин қисми табиати руӣи Замин аст, қи 
тавассути ҳдёт ва фаъолияти ҳоҷагидории инсон тагӣир ёфта, 
асоси зиндагӣ ва фаъолияти инсониятро ташқил медиҳдд. 
Мафҳумҳои «табиат» ва «муҳити географӣ» қариб бо ҳам 
монӣндӣнд. Вале мафҳуми табиат нисбатан васеътар аст. 
Муҳити ғеоғрафӣ аслан дар натиҷаи фаъолияти бевоситаи 
инсон дар тули ҳазорсолаҳо вуҷуд дорад, қи дар ин муддат 
шаҳру корҳояаҳо, иншоотҳои гуногун, азҳудкӯнии замин, 
нақлиёт вӣ гаӣра паӣдо шудаанд. Ба таври дигар гуем, муҳити 
географӣ ҳамон қисмати табиати қураи Замин мебошад, қи 
ҷамъияти инсонӣ дар он ҳаёт ва фаъолияти истеҳсолии ҳудро 
паӣваста идома медиҳад. Он на ин қи муҳити зиндагӣ, балқи 
ягона манбаи зисту зиндагӣ ва маънавиёту тандурустии одамон 
ба шумор меравад.

Бо вуҷуди ин, ҳангоми муаӣян намудани мавқеи муҳити 
географӣ дар ҳаёти ҷамъиятӣ нуқтаи назари яқҳела вуҷуд 
надорад. Баъзе аз донишмандон мавқеи онро аз ҳадди имқон 
зиёд нишон медиҳанд, гуруҳи дигаре онро қариб инқор ме- 
кӯяанд.

Солҳои оҳир дар баробари мафҳуми муҳити географӣ боз 
истилоҳи муҳити зист паҳн гардидааст. Муҳити зист муҳити 
зисту зиндагонӣ ва фаъолияти истеҳсолию ҳамаҷонибаи ҷамъ- 
ияти инсонӣ (таъсири табиию антропогенӣ)-ро дар бар мегирад.

Тамоми таъриҳи инқишофи ҷамъияти инсонӣ ин таъриҳи 
ба ҳам алокамандии он бо табиат, бо муҳити географӣ ме- 
бошад. Тадриҷан гузаштан ба шақли ҳоҷагии истеҳсолӣ (зиро- 
атҷигию ҷорводорӣ) инқилоби бузурги иқтисодие буд, қи он 
ба пурзуршавии таъсири инсон ба табиат овард. Муносибати 
одамон ба табиат, мӣҳсусӣн дар ҳудуди тамаддуни қадимаи 
паҳншуда, қабл аз ҳама дар водиҳои дарёи Нил, Даҷла, Ефрат, 
Ҳинд, Ганг, Ҳуанҳэ, Янсзи, Ому гуногунранг гардид. Баъдтар
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таъсири назаррас дар қдлймрави Рииу Юнони қддии иушоҳида 
қарда иешуд. Одаион обанбору иншоотҳои обёрӣ (қанал, қоррез) 
соҳта, ботлоқзорҳоро ҳушқонида, ба воситаи дараҳтшинонию 
қабудизорқунӣ дар иасофаи ҷандин қилоиетрҳо пеши роҳи 
ҳарақати биёбоншавиро иегирифтанд.

Аз аввали асри XX дар йлоқамандии табиату ҷймъият 
иарҳилаи нав сар шуд. Т аъсир ва ё «фишор»-и ҷамъият ба табиати 
атроф ниҳоят авҷ гирифт. Дар ин асно аз ландшафтҳои табиӣ 
ба антропогенӣ (шаҳру деҳот, қорҳонаҳои саноатию истиҳроҷи 
иаъдани қуҳӣ, ҳоҷагиҳои ҷангалу иинтақаҳои реқреатсионӣ ва 
гаӣра) табдил ёфтан ҳодисаи иуқаррарӣ гардид.

Бо иурури заион қариб дар таиоии қитъаю иатериқҳо 
инсон аз табиат ба таври васеъ заҳираҳои онро истиҳроҷ 
наиуда, ба ивази ин ба иуҳити атроф партовҳои зиёдеро боқӣ 
гузошт. Хдиин тавр, ду иасъалаи бо ҳаи алоқаманду иуҳии 
ба ииён оиад: 1) оқилона истифодабарии заҳираҳои табиӣ; 2) 
ҳифзи иуҳити зист.

МАВҚЕИ ЗАХИРАХОИ 
ТАБИИ ДАР ХАЁТИ ҶАМЪИЯТ

Ба зинаи баланди инқишофи иҷтииоию иқтисодӣ расидани 
инсоният, пеш аз ҳаиа ба истифодаю қорқарди заҳираҳои 
гуногуни табиӣ йлоқймйнд аст.

Дар ҳаиа давру заион талаботи одаион ба заҳираҳои табиӣ 
яқ ҳел нест. Масалан, бе об инсон ва дигар иавҷудоти зинда дер 
зиндагӣ қарда наиетавонад, ҳол он қи бе истифодаи баъзе навъи 
ашёҳои иаъданӣ ваӣ тули ҳазорҳо сол ҳаёт ба сар бурдааст. 
Харҷу маблаггузорӣ нисбати истиҳроҷу қорқарди заҳираҳои 
табиӣ низ яқҳела нест. Дар бисёр ҳолат сарфу ҳарҷи қорқарду 
истифодабарии наиуди сарватҳои табиӣ аз нуқтаи назари 
иқтисодӣ оқилона буда, дар лаҳзаи дигар маблағгузории қалон 
ва теҳниқаю теҳнологияи иураққабу гаронро талаб иеқунад.

Бисёр наиуди сарватҳои табиӣ баъди тадқиқу истиҳроҷ 
ба ашёи ҳоии соҳаҳои гуногуни истеҳсолӣ табдил иеёбанд. Аз 
тарафи дигар, ашёи ҳоии ба истеҳсолоти ҷаиъиятӣ ҷалбшуда 
дар зинаи дувуи ба заҳираи иқтисодӣ табдил иеёбад. Хаиин 
тариқ, унсурҳои табиӣ ҳангоии сарфи иеҳнат ба олотҳои 
истеҳсолӣ, бино ва дигар неъиатҳои иоддӣ иубаддал иешаванд.

Саноати ҳозираи ҷаҳонӣ ииқдори ниҳоят зиёди ашёи ҳои 
истифода иеқунад. Харҷи он ақсар 70-75 дарсади ҳароҷоти 
уиуиии истеҳсоли иаҳсулоти саноатиро ташқил иенаиояд.
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Чунин вазъият ӣқсӣри давлатҳоро дар ҳолати ногувор мегузорад.
Кисми зиёди заҳираи сарватҳои табиӣ (мӣҳсусӣн, канда- 

ниҳои фоиданоқ) оҳиста-оҳиста баъди истиҳроҷи босуръат 
тамом мешаванд. Ин ҳодиса боиси ташвишу изтироб аст. Аз 
тарафи дигар, на ҳамаи заҳираи мавҷудаи қураи Замин тадқиқ 
шудаанд. Бисёр қонҳои қӣшфшудӣ самаранок истифода бурда 
намешӣванд. Тадқиқоти солҳои оҳир дар ақсари давлатҳои 
дунё заҳираҳои қалони сарватҳои табииро ошқор нӣмудӣӣнд. 
Пешрафти илмию теҳниқӣ оид ба истифодаи имқоноти васеи 
қувваи ядроӣ дар соҳаҳои муҳталиф пешомадҳои боварибаҳш 
дорад. Ҳоло дар бисёр давлатҳои мӯтарӣккӣ истифодаи қувваи 
Офтоб, шамол ва дигар сарҷашмаҳои энергетиқи самараи ҳуб 
дода истодаанд. Дар ҳар сурат, бояд қомёбиҳои илму теҳника ба 
манфиати инсон равона шуда, табиат ва заҳираҳои боӣи онро 
ганӣ гӣрдонӣнд.

Сӣвол вӣ супориш
1. Муҳити гсогрӣфӣ ҷӣ маънӣ дорад?
2. Мавқеи муҳити дар ҳаёти ҷамъиятӣ ҷӣ гунӣ аст?
3. Муҳити географӣ аз муҳити зист тафовут дорад ё не?
4. Муносибати одамон дар замонҳои қадим ба табиат ва 

заҳираҳои он ҷӣ гунӣ буд?
5. Оё заҳираҳои табиӣ тамомяӣшӣвӣядааяд?
6. Мавқеи заҳираҳои табииро дар ҳаёти ҷамъият шарҳ диҳед.

Ҳудатонро санҷед
1. Кадом ҳусусиятҳои ҳоси муҳити географиро медонед.
2. Дар аввали асри XX саршавии марҳалаи нави алоқамӣядӣ 

дар баӣни табиату ҷамъият дар ҷист?
3. Сабаби мӯрӣккабшӣвии вазъи муҳити зист дар ҷист?
4. Кадом роҳҳои сӣмӣрӣяок истифодабарии заҳираҳои табиӣ 

вуҷуд доранд?

Аз нигоҳи шумо

Оё инсон дар оянда мстӣвонӣд 6ӣ ҳолӣти муҳити 
географӣ таъсири мусбӣ расонад?



САРВАТХОИ ТАБИИИ ҶАҲОН 
ВА ҶОЙГИРШАВИИ ОНҲО

Сатҳи қураи Заиин дороӣ заҳираҳои беҳдитою гуногуни 
табиӣ иебошад, вале онҳо дар ҳаиа қитъаю иатериқҳо баробар 
ҷоӣгир нашудаанд. Шуио аз дарсҳои гузаштаи география 
иедонед, қи заҳираҳои табиӣ ба навъҳои заҳираи ашёи 
иинералӣ, Заиин, ианбаи об, ҷангал ва гаӣра тақсии иешаванд. 
Дар навбати ҳуд онҳоро ба навъҳои бйрқйроршаваҷда ва 
бйрқарорнашйванда ҷудо меқунанд. Нобаробар ҷоӣгиршавии 
онҳо дар сатҳи Заиин, пеш аз ҳаиа ба шароитҳои иқлииию 
ғуноғунии ҷараёни паӣдоиши қанданиҳои фоиданоқ дар 
давраҳои гузаштаи геологи вобаста аст. Ин боиси нобаробар 
паӣдо ва тақсиишавии заҳираҳои табиӣ дар ҳаиа ноҳияю 
иаиолиқи ҷаҳон гйрдидййст. Масалан, қисии зиёди давлатҳои 
Осиёю Аириқои Ҷднубӣ бо бешаҳои тропиқӣ ва давлатҳои 
Шарқи Наздиқ бошанд, бо заҳираи нафту гази табиӣ фарқ 
иеқунанд.

Дар дунё давлатҳое ҳастанд, ба иисли ИМА, Русия ва 
Ҷуиҳурии иардуиии Ҷин (Хитоӣ), қи қариб бо таиоии навъи 
сарватҳои табиӣ таъминанд. Ба ин гуруҳ Ҳиндустон, Бразилия, 
Австралия ва боз яқҷанд давлатҳои дигар ҳаи (гарҷанде бо баъзе 
навъи сарватҳои табиӣ аз давлатҳои ноибурда қафо иеистанд, 
вале онҳоро низ ҳамчун мамлйқйтҳои бо заҳираи сарватҳои 
табиӣ тйьминбуда эътироф меқунаҷд) доҳил мешавйнд.

Уиуиан, дар саӣёраи ио давлате вуҷуд надорад, қи ин 
ё он навъи сарвати табиӣ надошта бошад. Хангоми қаи ва 
ё набудани ин ё он навъи заҳираи табиӣ ба дигар давлатҳо 
иуроҷиат иеқунанд. Бо вуҷуди дар ҳудуди Ҷопон набудани 
бисёр навъҳои заҳираҳои табиӣ бо истифода аз ашёи ҳои, 
сузишвории қашонда ва қоиёбиҳои илиу теҳниқа ба дараҷаи 
ниҳоят баланди пешрафти иқтисодӣ ноил гардидааст. Бар 
ҳилофи Ҷопон давлатҳои зиёде вомехуранд, қи бо вуҷуди 
заҳираҳои зиёди сарватҳои табиӣ дараҷаи инқишофи иҷтииоию 
иқтисодии онҳо ҷазарнорас аст.

Хаиин тавр, нобаробар ҷоӣгиршавии сарватҳои табиӣ дар 
қураи Заиин аз яқ тараф ба ҷараёни тақсииоти баӣналиилалии 
иеҳнат ва иуносибатҳои баӣнйлмилалии иқтисодӣ ииқоният 
иедиҳад, аз тарафи дигар ба ақсари давлатҳое, қи аз норасоии 
сарватҳои табиӣ танқисӣ меқашанд, иушқилиҳои иловагӣ заи 
иеқунад.
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Яқе аз роҳдои оқилонаи истифодаи сарватҳои табиӣ ин 
баҳои иқтисодӣ додан ба ҳдҷму сифату тарзи истифодабарии 
онҳо мебошад. Сарфи назар аз давлатҳои мӯтараккӣ дар ақсари 
мамлӣкатҳо ба ин масъала диққати ҷиддӣ яӣмедиҳаяд, қи 
боиси талаф ва гаӣриоқилона истифодабарии миллионҳо тонна 
заҳираи бебаҳои сарватҳои табиӣ мегардад.

Ҳдмин тавр, сарватҳои табиӣ яқе аз омилҳои муҳимми 
инқишофи ҷамъияти инсонӣ мебошанд ва танҳо истифодаи 
оқилонаи онҳо дар асоси пешрафти қомёбиҳои илму теҳниқа 
боиси пурзур гардидани иқтидори иқтисодии ин ё он мамлакӣт 
ҳоҳад гашт.

ЗАҲИРАҲОИ АШЁИ МИНЕРАЛЙ

Захираи ҳозираи сарватҳои ашёи минералй барои наслҳои 
оянда басанда аст? Оё имконияти истифодаи такрории ашёи 
минералй вуцуд дорад?

Канданиҳои фоиданоқ аз қадимулаӣём ҳадафи фаъолияти 
меҳнатии инсон буданд. Ин ҳолат дар замони ҷунин давраҳои 
таъриҳии тамаддуни ҷамъияти инсонӣ, мисли асри сангин, асри 
биринҷӣ, асри фулузот таҷассум ёфтаанд. Дар асрҳои миёна 
инсон аз қаъри замин 18 номгуӣ, асри XVII - 25, асри XVIII - 
29, асри XIX - 47, ибтидои асри XX - 54 ва ҳоло бошад, зиёда 
аз 200 навъи ғуяогӯни ашёи минералиро истифода мебарад. 
Мувофиқи ҳисоби олимон инсоният дар тули тамоми ҳастиаш 
аз қаъри Замин 180 млрд тонна ангишт, 85 млрд тонна нафт, 40 
млрд тонна маъдани оҳан, 280 млн тонна маъдани мис истиҳроҷ 
қардааст. Дар аӣни замон соле аз қаъри Замин зиёда аз 100 
млрд тонна ашёи гуногуни минералӣ ва сузишворӣ истиҳроҷ 
қарда мешаванд, қи агар ба қатораҳо бор қунем, пас дарозии ин 
қатораҳо (вагонҳои роҳи оҳан) ба 700 ҳазор қилометр мерасад 
ва ин дарозӣ метавонад, қи атрофи ҳати эқваторро 17 маротиба 
пеҷонад.

Таҳқиқоти гсологӣ аз он гувоҳӣ медиҳанд, қи заҳираи 
навъҳои гуногуни қӣндӣниҳои фоиданоқ дар қураи Замин яқ 
ҳел нест.
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ЗАХИРАИ ҶАГОНИ И БАЪЗЕ НАВЪИ 
ҚАНДАНИХОИ ФОИДАНОҚ

Навъи 
ҚЙҶДЙҶИИ 
фоиданоқ

Меъёри Заҳираи 
уиуиии 
ғеолоғӣ

Аз он ҷуила 
заҳираҳои 

таҳқиқшуда
Истиҳроҷ

Ангишт илрд 
тонна 4000 1000 4568 илн 

тонна

Нафт илрд 
тонна 500 190 2949 илн

тонна
Гази 

табиӣ трлн и3 400 175 2076 илрд 
и3

Маъдани 
оҳан

илрд 
тонна 350 165 527 илн

тонна

Тавре маълум аст, ҷоӣгиршавии қанданиҳои фоиданоқ дар 
сатҳи Заиин ба қонуниятҳои геологӣ саҳт алоқаманд иебошад.

Заҳираҳои сузишворӣ паӣдоиши таҳнишинӣ дошта, ақ- 
сар дар қабат ва ҷоӣҳои қатшудаи платформаҳои қадииа 
вомехурйнд.

Муаӣян қарда шудааст, қи дар қураи Заиин қариб 4 ҳазор 
ҳавзаю қони ангишт вуҷуд дорад, қи онҳо дар яқҷоягӣ 15 дарсади 
сатҳи ҳушқиро дар бар иегиранд. Заҳираҳои калонтарини 
ангишт дар қисиати шииолии қитъаи Осиё, Аириқои Шииолӣ 
ва Аврупо паҳн гардидаанд. Хдвзаҳои бузургтарини ангишти 
ҷаҳонӣ дар Русия (6800 илрд тонна), ИМА (3600 илрд тонна), 
Ҷин (1500 илрд тонна), Австралия (700 илрд тонна), Канада 
(550 илрд тонна) ва гаӣра ҷоӣгир шудаанд.

Миқдори ҳавзаҳои қашфшудаи нафту газ дар қураи Заиин 
бештар аз 600 ва истиҳроҷшаванда қариб 460 буда, ииқдори 
уиуиии қонҳои нафт бошад, ба 50 ҳазор иерасад. Заҳираҳои 
зиёди нафт дар нииқураи Шииолӣ дар қабати ҷинсҳои давраи 
иезозоӣ воқеанд. Аз руӣи ииқдори ҳавзаҳои бузурги нафт 
ҳалиҷи Форс ва ҳавзаҳои газ Сибири Ғарбӣ фарқ мекунйнд.

Уран, қи барои истеҳсоли энергияи атоиӣ зарур аст, дар 
қураи Заиин ба ииқдори зиёд паҳн шудааст. Заҳираҳои таҳқиқ- 
шудаи уран қариб 1,5 илн тонна буда, бештар дар Австралия, 
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Канада, ИМА, РАҶ, Нигерия, Бразилия, Намибия ва Русия 
маълум қарда шудаанд.

Канданиҳои фоиданоқи маъданӣ одатан дар ҳудуди 
шиқастаҳои платформаҳои кӣдимаи кисмати ҷиндори қураи 
Замин паӣдо шудаанд. Дар ҷунин ҷоӣҳо маъданҳо баъзан бо 
дарозӣ ҳеле қашол ёфта, минтакаҳои қалони мӣъдӣниро ташқил 
кардӣанд (миятақаи маъдании Алпу Ҳимолоӣ, Уқёнуси Ором ва 
гаӣра). Қдлӣмрӣви ин минтакаҳо замияаӣ тӣшаккӯли саноати 
маъдани қуҳӣ буда, ақсар таҳассуси ҳоҷагидории ноҳияҳои 
алоҳида ва яқ қатор давлатҳоро муаӣян мскӯнанд. Мавҷудияти 
канданиҳои фоиданоки маъдаяи омили муҳимми пешрафти 
иқтисодии ин ё он мамлақат аст. Ҳусусан, маъдаяи оҳан 
дар ҳаёти гузаштаю ҳозираи инсоният мавқеи багоят бузург 
дошт. Ҳавзаҳои қалони маъдани оҳан дар Русия, ИМА, Чин, 
Ҳиндустон ва гаӣра ҷоӣгиранд. Кофтӯковҳои геологӣ солҳои 
оҳир заҳираҳои қӣлони маъдани оҳанро дар мамлакатҳои 
Осиёю Африқа ва Амриқои Лотинӣ муаӣян нӣмудӣнд.

Аз металлҳои ранга бештар алюминиӣ паҳн шуда, зӣҳирӣҳои 
қӣлони ашёи ҳоми он (боқсит, нефелин, алунит ва гаӣра) дар 
Фаронса, Италия, Ҳиндустон, ИМА, гарбии Африқа, давлатҳои 
ҳавзаи баҳри Кариб ва Русия воқсанд.

Мамлӣкатҳои Замбия, Зоир, Чили, ИМА, Кӣнӣдӣ ӣз заҳи- 
раи мис, ИМА, Кӣнӣдӣ, Австралия аз руҳу сурб, Сингӣпур, 
Малаӣзия, Боливия бошанд, аз қалъагӣ боӣянд.

Дар аӣни зӣмон нӣ ҳӣмӣи мӣмлакатҳои мутӣрӣққӣ миқдори 
қифояи маъдани мстӣллӣ доранд ва ҳамеша муҳтоҷи дигар 
давлатҳо мсбошанд. Масалан, Олмон аз маъдани оҳан, Италия 
аз мис, Фаронса аз мсталлҳои ранга ва Чопон бошад, аз зӣҳирӣи 
саноатии қисми зиёди маъданҳо тӣнқисӣ мсқашанд. Аз руӣи 
заҳираю истиҳроҷи яқ қатор маъданҳои мсталлӣ мамлакӣтҳои 
ру ба инқишоф мақоми баланд доранд: Габон - марганетс, 
Чили, Замбия, Зоир, Перу, Мсксика - мис, Бразилия, Ҳиндустон 
- оҳан, Гвинся, Ямаӣқа, Суринам - боқсит ва гаӣра.

Дар ҷаҳони имруза аҳаммияти ашёҳои ҳоми минсралии 
ҳимиявӣ - сулфуру фосфоритҳо, намӣки қалиӣ, ӣяҷӯнин 
масолеҳи биноқорӣ, графит ва гаӣра низ қалон аст. Дараҷаи 
паҳншавии онҳо дар қураи Замин яқ ҳсл нсст. Мӣсӣлӣн, 
масолсҳи биноқорӣ қариб дар ҳӣмӣ ҷо, валс фосфориту сулфур 
ва графит дар яқ қатор мамлақатҳо нис6ӣтӣн қам вомсҳуранд. 
Чунин ҳолат на ин қи барои барпо кардӣни саноати истсҳсоли 
маҳсулоти соҳтмонӣ, балқи ба тӣҳӣссуси ҳоҷағидории ҳар 
мӣмлӣқӣт таъсири нӣзӣррӣс мсрасонад.
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Холо дар қураи Заиин қонҳои ҳушсифату дастраси сар- 
ватҳои зеризйминӣ ҳеле қаи шудаанд. Ҷунонҷи, қорқарди 
босуръати қонҳои маъдйни оҳан дар Лотарингия (Фаронса), 
Урал (Русия), Кулҳои Бузург (ИМА), қонҳои иис дар Заибияю 
Зоир, фосфорит дар Науру боиси қариб тймомшйвии заҳираҳои 
онҳо гардидааст.

Аз тарафи дигар, аз ииқдори ниҳоят зиёди ҷинсҳои қуҳӣ, 
қи аз қаъри Заиин истиҳроҷ танҳо қаие аз 20
дарсад бештараш барои истеҳсоли иаҳсулоти таӣёр истифода 
иешаваду ҳалос. Тавассути ҷунин истифодаи нооқилоҷа дар 
тарқиби партовҳо солҳои зиёд садҳо ииллиард тонна ҷинсҳои 
қуҳӣ ҷаиъ шудаанд, қи дар тарқибашон ииллионҳо тонна 
иеталлу дигар партовҳои барои саноати ҳииияю иасолеҳи 
биноқорӣ зарур иаҳфуз иебошанд.

Сймйраноқ истифодабарии заҳираҳои иинералӣ ба таври 
маҷмуъ истифодабарии онҳоро тақозо иеқунад. Ин иаънои 
онро дорад, қи дар ҷараёни истеҳсолот ашёи ҳои пурра ба 
иаҳсулоти таӣёр табдил иеёбад.

Ақсари донишмандон тақроран истифодабарии заҳираҳои 
табииро тавсия додаанд. Яъне, партовҳои саноатии яқ соҳа 
барои соҳаи дигар ашёи иуҳии шуда метавонад. Масалан, 
ҳангоми қорқарди мйьдйн дар саноати қуҳӣ аз он партовҳо 
боқӣ мемонанд, қи онҳо дар назди фабриқаҳои мйъдантозақунӣ 
гарймҳои бузургро ташқил иедиҳанд. Ин ғараии партовҳо 
барои саноати иасолеҳи биноқорӣ ашёи ҳоси асосӣ буда, аз он 
ҳишту шагал, сеиенту оҳақ ва гаӣра таӣёр қардан мумқиҷ аст.

Маилақатҳои Аврупои Ғарбӣ, ИМА ва Ҷопон дар ҷодаи ба 
таври иаҷиуӣ истифодабарии ашёи ҳои ва партовҳои саноатӣ 
ба дараҷаи баланд ноил гаштаанд. Онҳо аз ҷунин партовҳо 
ииқдори ҳеле зиёди иеталлҳои алюииниӣ, иис, иеталлҳои 
рангаю нодир ва гаӣра истеҳсол менамоянд.

Хаиин тариқ, заҳираҳои иинералӣ сарчашмаи муҳимми 
ашёи ҳоии гуногун барои иқтисодиёти ҷаҳонӣ иебошанд. Онҳо 
дар саӣёраи ио вобаста ба соҳти геологӣ он нобаробар ҷоӣгир 
шудаанд. Қисие аз заҳираи қанданиҳои фоиданоқ дар натиҷаи 
истифодаи гаӣрисамарйноқ ҳароб ва ё таиои шуда истодаанд. 
Қоиёбии илиу теҳниқа ба истифодаи тақрории заҳираи қан- 
даниҳои фоиданоқ дар оянда иусоидат менамояд.
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Савол ва супориш ----- -------- . I -_
1. Қадои нйвъи зйхираҳои табииро ба гурӯҳи аз нав барқд-

доҳил
2. Қадои давлатҳои дунё бо ҳйий навъи сарватҳои табиӣ

3. Дар аӣни заион инсоният ҷӣ тавр заҳираҳои иинералиро 
истифода иебарад?

4.Заҳираҳои калонтарини ангишт дар қадои қитъа ҷоӣгир 
шудаанд?

5. Дар ҳарита иинтақдҳои муҳимтйриҷи паҳншавии мйъданҳои 
иеталлиро нишон диҳед.

6. Дар ҳаритаи қонтурӣ қонҳои асосии иеталлҳои рангаро дар 
ииқёси давлатҳои алоҳида тасвир наиоед.

7. Ба таври маҷмуӣ истифодабарии қанданиҳои фоиданоқи 
иаъданй ҷӣ иаънӣ дорад?

Худатонро санҷед
1. Қадои гуруҳи давлатҳоро ноибар қарда иетавонед, қи аз

тйиоии сйрвйтҳоИ табиӣ
2. Сабаби сол аз сол афзоиш ёфтани йстйхроҷй ашёҳои 

дар қураи Зймйн дар чисғ?
3. Авва^шн йсғйхроҷро иҷсоҷйят аз қадои навъи 

зерйЗймиҷӣ сар қард ва ҷаро?
4. Сабаб дар ҷист, қи бисёр давлатҳо зйхйрйҳои зиёди сарватҳои 

зерйзаийнӣ доранду сатҳи йҷкйшофи йқтисодияшоҷ ҳеле 
пйст аст?

5. Қадои роҳҳои йстйфодабйрий партовҳои сйҷойғй иаъдйҷи 
қӯҳӣ ва бартараф кйрдани ҳйвфи зйҳролудкунйй иуҳитро аз 
ин партовҳо иедонед?

Аз ҷйғоҳи шуио

Ба фиқри шуио ҷаро баъзе давлатҳо аз заҳираҳои 
маьдйнӣ қамбағйлйҷду вале ба пешрафти бузурги 
иқтисодӣ ноил шудаанд?

Оё роҳҳои истйфодйи оқилонаи партовҳои саноати 
мйъдани қуҳӣ вуҷуд доранд?



ЗАХИРАҲОИ ЗАМИНИ

Зарурияти кишт намудани тамоми заминщои сайёраи мо 
вуцуд дорад?

Замин яқс аз зӣҳирӣҳои муҳимми табиат ва манбаи ҳдёт 
мсбошад. Сатҳи ҳушқӣ 29 дарсади қӣ6ӣти болоии Заминро 
ишгол мскӯяад. Миқдори умумии зӣҳирӣи замини ҷаҳонӣ ба 
13, 1 млрд га баробар аст, валс на ҳама қисматҳои он барои 
истифодабарӣ мувофиқӣнд. Зӣмӣяҳои кӣштшӣвандӣ кимати 
зиёд дошта, 88 дарсади маҳсулоти истсъмолии одамонро 
мсдиҳанд. Зӣминҳои киштшӣванда аз 25 то 32 млн қм2-ро 
ишгол қарда, боқимондаро қуҳу яҳ6ӣндиҳои доимӣ, биёбону 
пиряҳҳо ва ботлоқу бсшаҳои касноғӯзар дар бар
Фазои қӣлони қутбӣ дар Грснландия ва шимолии Русияю 
Канада, Алясқа, биёбони Саҳара (Саҳрои Кабир), биёбонҳои 
Австралия вӣ гаӣра барои қишту қор мувофиқ нсстанд. 
Миллионҳо геқтар замин дар зсри маҳалҳои аҳолинишини 
шаҳру дсҳот, роҳҳои нақлиёт, ҳатти барқ, обанбору зӣминӣҳои 
ҳарбӣ ва дигар иншоотҳо банд мсбошанд.

Заминҳои киштшавӣндӣ асосан дар минтакаӣ беша, 
бсшадашт ва дашти қураи Замин паҳн шудӣӣнд. Аҳаммияти 
заминҳои чарогоҳӯ маргзор низ қам яабӯдӣ, онҳо бештар аз 
10 дарсади талаботи ба ҳӯрокворӣ доштаи инсониятро таъмин 
мскӯнанд.

Замини киштшӣвандаи ҷаҳон бсштар дар нимкӯраи 
шимолӣ-қисми гарбию шарқии Аврупо, ҷануби Сибир, қисми 
шарқӣ, шимолу шарқӣ ва ҷӣну6и Осиё, ҳамвориҳои Қанада ва 
ИМА паҳн шудааст.

(бо уисоби %)
ЗАХИРАИ ЗАМИНИ ДУНЁ ВА ҚИТЪАҲОИ КАЛОН

Қи гъахо
Фонди 
умумии 
замин

Замин- 
хои 

хочагии 
кишо- 
варзй, 

киштзор

Марг- 
зору 

чарогох
Беша

Замин- 
хои 

дигар

Ҷаҳон 100 100 100 100 100
Аврупо 20 27 16 10 16
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Аириқои 
Шииолӣ 15 15 10 20 14

Аириқои 
Ҷанубӣ 15 8 17 22 9

Осиё 25 32 18 27 34
Африқа 19 15 24 17 22

Австралия 
ва Оқеания 6 3 15 4 5

Тарқиби микдори умумйи Заиин доииӣ нест. Аӣни заион 
дар истифодай заиин ду ҳолати бо ҳаи иуҳолиф ба назар 
иерасад. Аз яқ тараф, дар тули ҳдзорсолаҳо инсоният баҳри 
зиёдқунии иаӣдони қишт иубориза иебарад. Танҳо дар давоми 
асри XX иаӣдони қишт ду баробар афзуд. Дар ин давра ииқёси 
васеи замйҷи навкорйм ба ҳиссаи собиқ Иттиҳоди Шуравӣ, 
ИМА, Канйдй, Ҷин ва Бразилия рост иеояд.

Маӣдон ва соҳтори фонди замини ҷаҳонӣ:
- замини қиштшаванда;
- иаргзор ва ҷарогоҳ;
- беша ва буттаҳо;
- шаҳру деҳот ва саноату нақдиёт;
-заиинҳои камҳосилу беҳосил (ботлоқ, биёбон, пиряҳҳо ва 

гаӣра).
Давлатҳои ҳурди қамзймйн, вале сераҳолӣ (Ҷопон, Ни- 

дерландия ва гаӣра) минтақйҳои назди соҳили баҳрҳоро ишгол 
нймуданд. Дар Нидерландия тули садсолаҳо ба воситаи оббанду 
даргот аз 1/3 қисии мйсоҳати мамлақйтро аз ҳисоби баҳр васеъ 
намуданд.

Аз тарафи дигар, ҳоло харобшйвии Заиин ва аз доираи ис- 
теҳсолоти қишоварзӣ баромадйни он ҳодисаи доииӣ гаштааст. 
Хисоб қарда шудааст, қи аӣни заион дар натиҷаи эрозия 
(шусташавии замин) соле 6-7 илн га заиин талаф иеёбад. Дар 
натиҷаи ботлоқшавию афзоиши шӯразамйн низ соле то 1,5 илн 
га замини саӣёраи ио аз истифода берун мемонад. Афзоиши 
аҳолӣ ва аз ин ҳисоб зиёдшавии сохтмону нақдиёт ва шаҳрҳо 
боиси қаи гардидани иаӣдони замиҷй қишоварзӣ шуда 
истодааст. Агар солҳои 70-уи ба ҳар сари аҳолии қураи Заиин 
0,45 га замйни қишт ва дар аввали солҳои 90-уи 0,28 га рост 
иеоиад, пас ҳоло он ба 0,20 га расида аст.

.......... 1 — 25



Яқе аз ҳодисаҳои ҳавфноқи саӣёраи мо ин таҳдиди биёбон- 
шавии заминҳои қишоварзӣ мсбошад. Ҳисоб қарда шудааст, қи 
дар нӣтиҷӣи даҳолати антропогенӣ биёбоншӣвӣ зиёда аз 900 млн 
га заминро фаро ғирӣфтаӣст. Ба 3 млрд га замин биёбоншавӣ 
таҳдид дорад. Дар 30 соли оянда ин ҳодиса мставонад ба тариқи 
илова боз маӣдони баробари ними Аврупои Ғарбиро фаро 
гирад. Хусусан, бӣёбоншӣвӣ ба тариқи ҳсле вассъ дар китъаӣ 
Осиё, Африқа, Амриқои Шимолию Ҷднубӣ ва Австралия авҷ 
ғӣрифтааст. Дар ҳудуди ҷунин маӣдонҳо бсштар аз 80 млн 
нафар одамон умр ба сар мс6ӣрӣнд. Яқс аз сабабҳои асосии 
биёбоншавӣ ин аз ҳад зиёд истифодаи зӣминҳои қишоварзӣ, 
қорқарди нодурусти замин, нссткӯнӣи ҷӣнгӣлзор ва аз меъёр 
зиёд истифодаи чароғоҳ мсбошад. Барои псш™рии ин ҳодисаи 
ҳавфноқ ва барқарор намудани мӣӣдони замин маблаги зиёд ва 
муҳдати дуру дароз лозим меояд.

Мубориза баҳри нигоҳ доштани заҳираи заминии дунё яқс 
аз вазифаҳои муҳимтарини инсоният аст. Ин талаб мсқунад, 
қи талафи заминҳои ҳосилҳсз псшгирӣ қарда шуда, шақлҳои 
бсҳтарини инкишофи қишовӣрзӣ ва маданияти зироӣтқорӣ 
рӣвнӣқ дода шаванд. Хусусан, дар шароити ҳозира аз нав 
бӣрқӣроркунӣ (рекултиватсия)-и қабати ҳоқ дар заминҳои 
истиҳроҷи канданиҳои фоиданоқ ва қорҳои соҳтмонӣ аҳдммияти 
қалон паӣдо намудааст.

Савол ва супориш __ -
1. Миқдори умумии замини кӣштшавандӣи ҷаҳон ҷӣ қадар аст 

ва мӣӣдони он дар қадом минтӣқӣҳо бештар аст?
2. Дар тули солҳои оҳир ҷӣ қадар маӣдони зӣминҳои қишовӣрзӣ 

талаф ёфтаанд?
3. БиёбоншавӢ ҷӣ маънӣ дорад ва дар қадом қисматҳои қураи 

Замин паҳн шудааст?
4. Оё пеши роҳи биёбоншавиро ғирифтан мумқин аст?
5. Кадом усулҳои пеш ғирӣфтани талаф ёфтани заминҳои 

ссрҳосилро медонед? Дар харӣтаи қонтурӣ маӣдони заминҳои 
ҳарҳелаи кӯраӣ Заминро тавсиф намоед.

Худатонро санчед
1. Сабаби нобаробар таксӣмшавиӣ замӣяҳоӣ ҳосилҳсзи қураи 

Замин дар иист?
2. Сабаби дар саӢёраи мо зиёдшавии маӢдони ботлоқу шура- 

замӣя дар чӣст?
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3. Биёбоншавии заиинҳои қураи Заиин ба қадои оиилҳо 
вобаста аст?

4. Қадои роҳҳои пешгирии тйлйфи заиинҳои ҳосилҳез вуҷуд 
доранд?

Аз нйғоҳй шуио
Оё саросар қщлт нймудйнй таиоми зймйҷҳой қураи 

Заиин зарур аст? Магар гаӣри зиёд ҷймудйҷи иаӣдони 
қишт боз дигар роҳҳои афзун иамудани заҳираи 
ҳуроқворӣ вуҷуд иадорад?

ЗАХИРАҲОИ ОБ

Дар кураи Замин чӣ мищдор об ҳаст? Захираи обҳои нушокӣ 
басанда аст? Оё имконияти пешгирии нарасидани оби нушокӣ дар 
саӣёраи мо мавцуд аст?

Об сарчашмаи ҳаёг дазиату зтудагн агӣ дараи З^ии^ айҷ. 
Саҳии он дар таъриҳи паӣдоиши Заиин, ҳаёт ва ташаққулёбии 
йқлиҳ ниҳоят бузург аст. Бе об ҳаиҷудияти организҳҳои зинда 
иҳқоннопазир иебошад.

Қисҳи зиади заҳираҳои об дар Уқёнуси ҷаҳонӣ ҷоӣгир 
иебошад, вале тарқиби он сериаҳлул буда, барои ҷӯшокӣ ва 
қорҳои технологи иувофиқ нест. Ҳаҷии Уқёнуси ҷаҳонӣ 1338 
илн қи3 ва ё 96,5 дарсади таҳоҳи обҳои қураи Зйиинро ташқил 
иедиҳад. Маӣдони уҳуҳии уқёнусу баҳрҳо нисбат ба қалаҳраии 
ҳушқӣ 2,5 баробар зиёд буда, он аз 1/4 ҳиссйй қураи Зйиинро бо 
ғафсии 4 иетр пушонйдааст. Ба яҳҳои Арқтиқаю Антарктида 24 
илн қи3 ё қи 65 дарсади ҳаҳйи обҳои нӯшоқии Заиин рост иеояд.

Заҳираи обҳои нушоқӣ иаҳдуд буда, ҳаиагӣ 2,5 дарсади 
ҳаҷии уҳуҳии ғидросферйро ташЕил иедиҳад. Заҳираи дйстрйси 
он дар сатҳи Зйиин нобаробар тақсиҳ шудааст. Масалан, агар 
дар Африқа фақат 10 дарсади аҳолӣ ба таври доииӣ бо об 
бошад, пас дар Аврупо бештар аз 95 дарсад аст. Ҷунин фарқияти 
таъҳини об дар қитъаю ҳаҳолйқ пеш аз ҳаиа ба оиилҳои 
иқдииӣ, сатҳи релефу ҷоӣгиршаиии иаҳал во6йстйгӣ дорад. 
Талабот сол то сол дар саӣёраи ио ба оби нӯшоқӣ зиёд ҳешаийд 
ва дар соли 2010 зиадй аз 4 ҳазор қи3-ро ташқил наиуд. Қисии 
асозии сарфи об ба ҳомагйи қишоварзӣ, қи ақсар барои обёрӣ 
ҳарҷ иешавад ва сипас ба соҳаҳои сйнойту ҳомағий коҳҳуналӣ
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рост мсояд. Холо ҳар шаҳрванди мамлакатҳои мӯтарақкӣ дар 
яқ шабояаруз аз 300 то 400 литр об сарф мсқунад. Хол он қи 
дар замонҳои қадим истсъмоли шабонӣрӯзии об ба ҳар қас 12- 
18 литр рост меомад. Ин нишондиҳднда дар асри XIX ба 40- 
60 литр буд. Аӣни замон танҳо яқ шаҳрванди Ню-Йорқ дар 
яқ шабонаруз 1045 литр, шаҳрванди Париж 500 литр об сарф 
мскунанд. Олимон муқаррар кӣрдаанд, қи барои тандурустии 
инсон дар яқ шабонаруз 2 литр об қифоя аст.

Гаӣр аз миқдор боз ба сифати об диккӣтӣ ҷиддӣ бояд дод. 
Истифодаи обҳои ифлос манбаи аз 3/4 ҳиссаи бсмориҳои 
ғуногӯн ва 1/3 ҳиссаи ҳодисаҳои фавти одамон мсгардад. Холо 
дар китъаи Осиё зиёда аз яқ миллиард, дар Африқа 350 млн ва 
дар Амрӣкои Лотинӣ бештар аз 100 млн одамон аз оби тозаи 
нушокИ маҳрум мебошанд. Аз ин ру, дар Африқа бсштар аз 80 
дарсади бсмориҳо ба сифати пасти об ва бад будани шароитҳои 
санитарию ғигиснИ ва набудани иншоотҳои обтозакунИ 
алоқаманд мсбошанд. Қисми зиёди иншоотҳои обтозакӯнИ 
дар ақсари давлатҳои ҷаҳон тақмил наёфтаанд, қи боиси ба 
миқдори зиёд ба обҳои ҷую дарёҳо якҷояшавии омсҳтаҳои 
гаИриорганикИ (азот, фосфор, қалиӣ, нӣмакҳоӣ зӣҳрноки 
мсталлҳои вазнин ва гаӣра) мсгардад. Аз ин ҳотир, Созмони 
Милали Муттаҳид (СММ) бо тақлифи Прсзидснта Ҷумҳурии 
Тоҷиқистон Эмомалӣ Раҳмон соли 2003-ро «Соли оби тоза», 
солҳои 2005-2015-ро даҳсолаи амалиёти «Об барои ҳаёт» ва 
соли 2014-ро соли «Хамқорӣ оид ба истифодаи об» эълон намуд. 
Роҳҳои бсҳтарини псшгирӣ намудани ифлосшавӣ ва сарфаи оби 
нушоқӢ ин қам намӯданӣ ҳароҷоти об дар соҳаҳои истсҳсолоти 
мсталлурга, ҳимиявӣ, ҳоҷагии коммуналИ ва обёрии заминҳои 
шолӣ ва паҳта мебошад. Заҳираҳои обро бо роҳи истифодабарии 
тақрорӣ низ сарфа қардан мумқин аст. Яънс, оби дар ҷараёни 
тсҳнологи ва қоммуналӣ истифодашударо тоза намуда, тақ- 
роран ба ҳамон мақсад қор фармудан мумқин аст.

Барои истифодаи оби яӯшокИ дар бисёр давлатҳои ҷаҳон, аз 
он ҷумла дар собиқ Иттиҳоди Шуравӣ яқҷанд нӣк,шаҳои азими 
ба воситаи қанал ба ноҳияҳои қамоб овардани об дар назар 
дошта шуда буд. Валс бо сабаби оқибатҳои эқолога бисёрии 
ин яакшаҳо амалӣ нагардиданд. Дар давлатҳои атрофи ҳалиҷи 
Форс, назди баҳри Миёназамин, Тӯркманистон, ҷанӯбӣи ИМА, 
Ҷопон ва ҷазираҳои баҳри Кариб бошад, қаӣҳо боз нушокикунии 
оби баҳр гузаронида мсшавад. Хусусан, давлати Қуваӣт яқе аз 
истсҳсолкунандаи асосии ҷунин обҳо мебошад. Оби нушоқӣ
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аллақаӣ дар бозори тиҷорат иавқеъ паӣдо наҳудайст. Аӣни 
заион яқ қатор нақшаҳои қалони аз соҳилҳои Антарқтида ба 
иинтақаҳои беоб қашонидани аӣсбергҳо дар назар дошта 
шудааст.

Обро бештар ҳдҳмун ҳанбаи ҳуҳиҳҳи истеҳсоли неруӣи 
барқ истифода иебаранд. Ҳоло иқтидори маҳонии заҳираи 
он ба 10 трлн қВт-соат баҳо дода ҳешаиад, қи қисии зиёди он 
ба ҳиссаи 6 ҳаҳлақат: Русия, Ҷин, ИМА, Қонго, Қанада ва 
Бразилия рост иеояд.

Савол ва супориш------------------
1. Об дар ҳйати сйӣараи ио ҷӣ аҳаиҳият дорад?
2. Гйрдйии обро дар тйбййт шарҳ диҳед.
3. Нобаробар тақсиҳ шудани об дар қитъаю иатериқҳо ба 

қадои оиилҳои табиӣ йлоқйийнд иебошад?
4. Қадои зоҳйҳой сйнойтӣ бештар ба оби нушоқӣ ҳуҳтоманд?
5. Қадои роҳҳои сарфаи оби нушоқӣ дар соҳаҳои сйнойту 

кишоийрзӣ вуҷуд дорад?
6. Дар хйриға ноҳияҳои аз об боӣ ва кйиоби қураи Заиинро 

тасвир наиоед.

Худатонро санчед
1. Сабаби қизҳи зиади сатҳи қураи Заиинро ишгол кардаҷй оби 

баҳру уқаҷусҳо дар мист?
2. Нобаробар тйқсйҳшаиий оби нушоқӣ дар ийҷтақйҳой қураи 

Заиин ба ҷӣ иобйста аст?
3. Аз ҷӣ сабаб талабот ба оби нушоқӣ сол то сол зиёд ҳешйвйд?
4. Ифлосшаийй иаҷбйъҳой об дар қадои дйвлйтҳо бештар ба 

назар иерасад?

Аз ҷйғоҳй шуио

Оё роҳҳои бо оби нушоқӣ ТйЪҲйҶҚуҶйй қитъйю 
ҳйҳолиқҳо вуҷуд доранд?

Дар қадои ҳаҳлйқйтҳо ғузароҷйдаҷй морйбиҷйҳои 
тозйқуний ҳйҷбаъҳои об зарурат дорад?

ЗАХИРАХОИ ҶАНГАЛ

Заҳираҳои манғал ва бешазор дар ҳаёти табиат ва инсон 
аҳаҳҳияти багоят бузург доранд. Онҳо паӣ дар ҳаи ҳйқдори
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оксиғснро афзун намуда, танзими обҳои зсри заминиро нигоҳ 
дошта, ваӣроншавии қабати ҳоқро пешгирӣ мснамоянд. Нсст- 
шавии бешазор боиси пастшавии сатҳи обҳои зсризаминӣ, қам- 
шавии оби кулу дарёҳо ва хушкгардии қабати ҳоқ мсшавад. 
Муддати ҷандин аср боз ҷангалзор сарҷашмаи масолсҳи соҳт- 
монию сузишворӣ буда, минбаъд яқс аз ашёи муҳимми соҳаҳои 
саноати ҳимияю ссллюлоза ва истсҳсоли қогазу спирт ба шумор 
мсравад. Умуман аз ҷуб бсштар аз 200 номғуӣи маҳсулот ис- 
тсҳсол қарда мсшавад. Хисоб қарда шудааст, қи ҳар инсон дар 
давоми умри ҳуд такрибая 200 дараҳтро (барои соҳтмон, мебел, 
қогаз, дафтар, ғӯгирд, бозиҷа барои кудӣкон ва гаӣра) истифода 
мебарад. Фақат ба ҳотири ғӯғирд солс 1,5 млн м3 ҷуб бурида 
мсшавад. Маӣдони умумии бсшазор 4,1 млрд га ё 30 дарсади 
сатҳи хӯшкии заминро ишгол намуда, он анбуҳи бузурги гази 
қарбонро фуру мсбарад. Хеҷ яқ эқосистсмаи Замин аз руӣи 
маҳсулнокии биологӣ ба бсшазор баробар шуда намставонад. 
Яқ гсқтари ҷанғалзорӣ санавбар (сосна) дар яқ сол 30 тонна ва 
ҷанғали дараҳтони шамшод (буқ) қобилияти фуру бурдани 68 
тонна ҷангро доранд.

Ақсари маӣдони ҷангалзор дар Осиё ва қамтар дар Авст- 
ралия воқеанд. Валс анбуҳи бсшазор дар Амриқои Ҷднубӣ сатҳи 
ҳсле зиёдро ишгол намудааст.

ЗАХИРАИ ҶАНГАЛЗОРИ ДУНЁ

Қитъаҳо
МаӢдони 
ҷаяғалзор 
(млн га)

Ба ҳисоби 
дарсад 

маӢдони 
бсшазори 

ҷаҳон

ҶаяғаляокИ 
ба ҳисоби 

дарсад

Дунё 4100 100 26
Африқа 660 17 22

Амриқои 
Шимолӣ 790 20 29

Амриқои
Ҷанубӣ 845 22 36

Осиё 1050 27 23
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Аврупо 380 10 34
Австралия ва 
Оқеания 155 4 10

Ҳангоии баҳои иқтисодӣ додан ба ҷангалзор нишондиҳдндаи 
захираҳои он аҳаҳҳияти аввйлиндарйҷа паӣдо ҳеқунйд. Аз руӣи 
ин нишондиҳанда қитъаи Осиё, Аҳрикои Ҷднубию Шииолӣ ва 
дар баӣни давлатҳои ҷаҳон Русия, Қанада, Бразилия ва ИМА 
дар иадди йивал ҳеистанд. Баробари ҳйҳлақатҳои каҳмангйл 
боз давлатҳое воҳехураҷд, қи уҳуҳан ҳудуди онҳо аз ҷангал 
ҳолист (Қатар, Баҳраӣн, Ливия ва гаӣра).

Боигйрии ҳуҳиҳҳи қураи Заиин бешаҳои наҳноқи ҳаие- 
шйсй6зи тропиқи ҳебошаҷд, қи ақсар дар ниҳқураи ҷануби 
ҷоӣгир шуда, дар афзоиши ҳаёти орғаниқии сйӣёрйи ио саҳии 
багоят бузург доранд. Аз ҷиҳати географӣ онҳо йсосйн дар 
Аириқои Марқазию Ҷднубӣ, Африқаи эқиаториалӣ, инҷунин 
дар ҳудуди Ҳйҷдустону Шри-Лйнкй, Малаӣзия, Индонезия, 
ҷазираҳои Оқеания ва гаӣра паҳн гардидаанд. Бешазори нйҳноки 
тропиқӣ иаӣдони бештар аз 1 илрд га-ро дар бар ҳегирйд. Ҳоло 
дар Аириқои Лотинию Осиё қариб 40 дарсад ва дар қитъаи 
Африқа зиадй аз 50 дарсади ийӣдони мунин бешазорҳо нобуд 
қарда шудаанд. Ба гуфти олиион то ҳиёнаи асри XXI таҳдиди 
несғшйиии ин бешазорҳо вуҷуд дорад. Каҳшаиӣ ва нобудшаиии 
иаӣдони бешазор дар саӣёраи ио боиси аимгирии шусташавӣ 
(эрозия)-и ҳоқи сатҳи Заиин ва қаҳшаиии заҳираи оқсиген дар 
атҳосфера иегардад. Ҳол он қи таӣи 200 соли оҳир ийӣдони 
мангалзори қураи Заиин ҳадди ақал ду баробар қаи шудааст. 
Ҳар сол дар дунё 125 ҳазор қи2 ҷангалзор нобуд қарда иешавад, 
қи ин ба ҳйсоҳати Австрия ва Шиеӣтсария (дар яқҷоягӣ) 
баробар аст.

Яқе аз сабабҳои асосии буридани ҷангал ин васеъқунии 
ийӣдони қишт ва изтифодаи он барои соҳаҳои саноат иебошад. 
Қисии зиади дйрйҳтонро инҷунин барои гузйронидйни ҳатҳои 
алоқа, роҳҳои автоиобйлию роҳи оҳан иебуранд. Масалан, 
шоҳроҳи трансаҳазонкаи Аириқои Ҷднубӣ аз ҳиёни бешаҳои 
тропиқӣ ва роҳи васеи йитоҳобилии Ҳуросон аз ҳиёни анбуҳи 
ҷанғали Мозйндйрон гузаронида шудаанд. Одатан қад-қади 
мунин роҳҳо ийҳйллйҳои аҳолинишин паӣдо шуда, бо иурури 
зйион ба доҳили мангалзор иасеь ҳешаванд.

Бешазор бо яқҷоягии дигар набототу ҳаӣвонот биоҳйсзаи 
Заиинро ташкил иедиҳанд. Дар аӣни зйҳоҷ 98 дарсади таҳоҳи
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аз 140 ҳдзор навъро муттаҳид менамояд, қи дар яқҷоягӣ зиёда 
аз 35 млрд тоннаро ташқил мсдиҳанд. Бсштар аз 85 дарсади 
биомассае, қи инсон аз баҳру истифода мсбарад, ба моҳиҳо
рост меояд. Боқимондаи онро молюсқаҳо, харчангшаклҳо ва 
баъзе ҳаИвояоти ширҳури баҳрӣ ташқил медиҳанд. Умуман, ҳдр 
сол то 70-75 млн тонна моҳӣ, ҳарҷанг, моллюсқа ва дигар навъи 
ҳаӢвонот аз баҳру уқёнусҳо гирифта мсшавад, қи он бештар аз 
20 дарсади талаботи бо сафедаи ҳаӣвонот доштаи одамонро 
таъмин мсқунад. Нсъматҳои Уқёнусро ҳамҷун ашёи ҳом барои 
истсҳсоли ҳуроки сергизои ҳаӣвонот низ истифода мсбаранд.

Дар аӣни замон ҷӯния суръати баланди шиқори захираҳои 
баҳру уқёнус боиси ташвиш ғардидааст. Аз ин ҳотир, дар даҳ- 
солаҳои оҳир усулҳои афзоиш додани бисёр навъи организмҳои 
обӢ (хусӯсан молюсқаҳо) ҳелс паҳн шудааст. Дар муҳити 
оби баҳр плантатсия ва фсрмаҳои сунъӣ ташқил дода, барои 
афзоиши орғанизмхоӣ зинда шароит муҳаӣё мекунанд. 
ҷоӣҳоро марикултура меноманд. Ин усул анъанаи қадимӣ аст. 
Масалан, дар Ҷопон 200 сол қабл то милод моҳии устрисро 
бо ин роҳ афзоиш мсдоданд. Дар аӣни замон плантатсияи уст- 
ритсро гаӣри Ҷопон Дар Ҷин, ИмА, Нидсрландия, Фаронса, 
Австралия ва гаӣра дидан мумқин аст.

Савол ва супориш =========^^^===^====
1. Аҳаммияти иқтисодиӣ обҳои баҳру уқёнусҳоро шарҳ диҳсд.
2. Дар қадом мамлакатҳо истиҳроҷи нафту газро аз қаъри 

уқёнус ба роҳ мондаанд?
3. Бо қадом усул аз баҳру уқёнус неруи барқ ҳосил мскунанд?
4. Захираҳоӣ биолоғӣи қаъри уқёнусро дар ҳарита нишон 

диҳсд.
5. Неъматҳои баҳру уқёнусро одамони қадом қитъаҳо бсштар 

истсъмол мекӯнанд?
6. Бо қадом роҳ афзоиши заҳираҳои биолоғӣӣ баҳру уқёнус дар 

назар дошта шудааст?
7. Дар ҳаритаи қонтурӢ ҷоИғиршавӣи ҳавзаҳои асосии нафту 

гази қаъри баҳру уқёнусро тасвир намосд.

Худатонро санчед
1. Дар тарқиби оби баҳру уқёнус зиёд будани миқдори яамакҳои 

маҳлул ба мӢ алоқамаяд аст?
2. Сӣмараяокии ӣстӣҳроҷӣ маъдӣяҳоӣ қаъри баҳру уқёнус ба 

ҷӢ вобаста аст?
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3. ҷавъҳой бйоийсса барои гизои инсон бештар истифода 
ҳешйиаҷд?

4. Сабаби эҳтиамоти зиёд ба захираи биоиассаи баҳру ук,аҷус 
дар ҷист?

Аз ҷйғоҳи шуио

Ба фиқри шумо истиҳроҷй босурьйти заҳираҳои 
қаъри баҳру уқёнус тйшиишовйр нест?

Оё роҳи пешгирии ҳавфи ифло зшаиии оби баҳру 
уқёнусҳо вуҷуд дорад?

ЗАХИРАИ САРВАТХОИ ИҚЛИМИ ВА КАЙХОНИ

Саҳми ицлим дар кураи Замин аз чӣ иборат аст ?Дигаргуншавии 
ищлим ба кадом омилҳо вобаста аст?

Таийссути инқйшофи пешраиии илҳию теҳниқӣ дар арсаи 
ҷаҳонӣ заҳираҳои нйви неруи барқ ҳаириди истифода қарор 
иегйранд. Ин ҷо суҳан оид ба истифодаи қувваи Офтоб, шаиол, 
иадду ҷазр, ҳавҷи баҳр ва қувваи ғеотерҳйлию териоядроӣ 
иеравад. Ин заҳираҳоро ақсар гаӣрианьйнйвӣ низ ҳеноҳанд.

Ҳдётро бе қувваи Офтоб тйсйввур қйрдйн гйӣрииҳқон аст. 
Аз руӣи ҳисоби олиион иқтидори қуииаи Офтоб ҷунон бузург 
аст, қи он даҳҳо ийротйбй ҷйсбат ба таиоҳй қуиийи захираҳои 
таҳқйқшудаи сузишвории ҷаҳонӣ бештар аст. Вале ииқдори 
зиадй қуввае, қи аз Офтоб ба Зйиин ҳерасйд, ҳаиҷудйнд исти- 
фода наҳешавад. Пешоиадҳои ҳуби истифодаи қувваи Офтоб 
дар ҳаҳлакатҳои иинтақаи тропиқӣ, қи дар онҳо дар яқ сол 
ҳйқдорй рузҳои офтобӣ то 300 руз ҳерйсад. Инқишофи гелио- 
энерғетикй (аз юнонӣ гелио - Офтоб) пешоиадҳои бузургеро 
дар иинтақаҳои биабонию ниҳбиёбонӣ дороет. Ин пеш аз ҳаиа 
дастғоҳҳои тйӣёркунии ҳуроқ, ҳаҳҳои, дйстгоҳй тозакунии 
обҳои шур, қонденсионер ва гаӣра иебошанд. Стансияҳои 
бйрқйй офтобӣ ҳоло дар ИМА, Русия, Фаронса, Ҷонон аиал 
ҳекунанд. Барои истифодаи қуииаи Офтоб дар Италия, Ҳин- 
дусғоҷ, Бразилия, Исроил ва гаӣра қорҳои зиёде ба ҷо оварда 
ҳешавйҷд.

Қуввйи шаиол низ ба иқтидори бузург ноил буда, ба иф- 
лосшйвии иуҳит роҳ ҷаҳедиҳад. Қувийй шаиол (бод) аз қадии- 
ҳулйӣаҳ дар хизҳати инсон аст. Дар Ҳиндустону Ҷин ва
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Миср 2 ҳдзор сол қабл ҳаракӣтдиҳандаҳои одии бо қувваи бод 
коркуӣанда истифода мсшуданд. Дар даҳсолаҳои оҳир вобаста 
ба мӯшкӣлиҳои эқологи рагбати инсон нисбат
ба қувваи бод аз нав эҳё гардид. Дар Фаронса, Дания, ИМА, 
Британия, Италия ва гаӣра оид ба тақмилу истеҳсоли дастгоҳҳои 
қувваи бод қорҳои зиёд анҷом ёфтаанд. Валс доимӣ набудани 
самту қувваи шамол дар ин қор мӯшкилиҳои зиёдеро псш 
меорад. Аз ин ҳотир, истифодаи самти бодҳои доимӣ - пассатҳо, 
шамолҳои қутбӣ, муссонҳо ва гаӣра ба мақсад мувофиқ дониста 
мсшавад.

Дар ҷаҳони имруза рагбати истифодаи қувваи доҳили 
замин низ ҳсле зиёд гардидааст. Ин псш аз ҳама истифодаи 
имкояӣятҳои тсҳниқӣ дар роҳи коркарди қувваи гидротермалӣ 
мебошад. Амалишавии чунин нақшаҳо дар ҷоӣҳос муяссар 
мегардад, қи захираи обҳои гарми зсризаминӣ ва бугҳои тафсон 
муҳаӢё бошад. Ҷашмаҳои геӣзерии соҳили Исландия, Камҷатқа, 
ғарбиӣ ИМА, Мсксика ва Зсландияи Нав аз ҳамин кабиланд.

Обҳои гсотермалиро дар гармкунии биною ҳонаҳои исти- 
қоматӣ, гармҳонаҳо ва қувваи онро барои истсҳсоли барқ вассъ 
истифода бурдан мумқин аст. Стансияҳои барқии гсотермалӣ 
дар Камчатка, Италия, Исландия, Зсландияи Нав ва Ҷопон амал 
қарда истодаанд. Истифодаи васеи ин навъи захираи табиӣ дар 

бсштар мсбошад. Гармкунии поӣтаҳти он - РеИкявик 
қариб пурра аз ҳисоби қувваи обҳои гсотсрмалӣ ба роҳ монда 
шудааст.

ЗАХИРАХОИ РЕКРЕАТСИОНЙ

Захираҳои рекреатсионӣ чӣ аҳаммият доранд? Кадом 
гушаҳои кураи Замин аз захираи рекреатсионӣ боӣ мебошанд?

Захӣраҳои рскрсатсионӣ ба қатори заҳираҳои муҳимтарин 
бо мақсади истифодаи истироҳату туризм ва табобат равона 
қарда шудаанд. Захирӣҳои рскрсатсионӣ ҳамонро мсноманд, қи 
онҳо ба ҳизматрасонии аҳолӣ истифода мсшаванд. Ба мафҳуми 
захӣраҳои рекреатсионӣ воситаҳои табиӣ ва қисмҳои алоҳидаи 
онҳо (рслсф, иқлим, олами наботот, обанбор), ёдгориҳои таъ- 
риҳӣ-маданӣ, шаҳру дигар нуқтаҳои аҳолинишин, иншоотҳои 
теҳникии нодир доҳил мсшаванд. Заҳираҳои рекрсатсионӣи 
қурортӢ, табобатӣ, варзишӣ ва саёҳатӣ (экскурсионӣ) фарқ 
мскунанд.
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Дар зйҳони ҳозира захирйҳои реқреатсионӣ аҳдииияти 
бузург паӣдо кйрдйанд. Маҳсусан ҷоӣҳои истироҳату табобатӣ 
ва саӣёҳат. Ин заҳираҳо пурра табиӣ буда нйҳетавонанд, зеро 
онҳо паӣдоиши антропоғенӣ ҳди доранд. Масалан, ёдғориҳой 
тйъриҳӣ-иеъҳории Петергофи Санкт-Петербург, Версали 
Париж, Қолизеи Рии, Ақрополи Афина, пираҳидаҳои Миср, 
Томҳаҳали Агра (Ҳиндустон), Девори Қабири Ҷин. Бо вуҷуди 
ин, асоси зйҳирйҳои рекреатсиониро унсурҳои табиат - соҳили 
баҳр, бешазор, соҳили дарё, ноҳияҳои қуҳсор ва гаӣра ташқил 
ҳедйҳдҷд.

Ҳар яқ ҳаҳлақат дар доҳили ҳуд ягон наиъй заҳираи 
рекреатсиониро дороет. Ҳоло одаионро на ин қи соҳилҳои 
зебоҳанзйри баҳри МиёнйЗйҳин, Африкаи тропиқӣ, ҷазираҳои 
Г аваӣ ва Кйиқазу Қрии, балқи қуллаҳои пиряхйй Анду Ҳииолоӣ, 
Поииру ва Алпу Кавқйз ба ҳуд ҷалб иеқунад.

Сайаҳати уқёнус низ иҳқоҷиятҳои қалон дорад. Фазоӣ бе- 
канорй уқёнусҳои Ороиу Атлантиқ, Ҳинд ва баҳрҳои сершуиор 
барои одаион шароити ҳуби таҳошоиу истироҳатро иуҳаӣё 
қарда, ба онҳо ииқон фароҳаи иеорад, қи лаҳзаҳои ҳастйғиро 
фароиуш соҳта, фйраҳҳйндона фарогат наиоянд.

Саӣёҳонро он даилйтҳое, ба ҳонанди Италия, Испания, 
Фаронса, Шиеӣтсария, Ҳиндустоҷ, Турқия, Меқсиқа, Миср ва 
гаӣра ҷалб ҳекунанд, қи дар баробари заҳираҳои боӣи табиӣ- 
рекрейтсионӣ боз ёдгориҳои бузурги таъриҳию иеъиорӣ доранд. 
Инқишофи туризҳи байнйлҳилалӣ ба даилатҳой алоҳида 
дароиади зиёд иеорад.

Савол ва супориш ------ ■
1. Қадои захйраҳоро ба захйраи иқлииӣ доҳил иекунанд?
2. Сғйҷзйяҳои барқии офтобӣ дар қадои давлатҳо инкйшоф 

афғйаҷд?
3. Бйрғйрйй захирйҳои гййрийнъйҷаиӣ дар мисғ?
4. Қадои даилағҳой ҷаҳон аз захираҳои ғидроғериалӣ боӣянд?
5. Қадои ҷйиъй захйрйҳой рекреағсйоҷиро иедонед?
6. Саӣёҳонро бештар қадои ҷйиъй рекреатсия ҷалб иекуҷад?
7. Дар хйриғй ноҳияҳо ва давлағхои йсосйи йнкишофи реқ- 

рейғсйяро нишон диҳед.
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Худатонро санчед
1. Сабаби дар замоии ҳозира ба сарватҳои иқдимӢ зиёд таваҷҷуҳ 

яамудани одамон дар ҷист?
2. ӣмкояӣяти қадом давлатҳо оид ба инкишофи истгоҳҳои 

офтобӢ, бодӣ ва ғсотсрмалИ бсштар аст?
3. Кадом давлатҳо ба инкишофӣ соҳаи рсқрсатсия имқоният 

доранд?
4. Барои ҷӣ ёдгориҳои таърихӣву мсъморӣ шуҳрати қалон 

паӢдо яамӯдӣаяд?

Аз яӣғоҳӣ шумо

Магар сарватҳои иқлимӣ мставонанд, қи дар 
оянда ба неруи бузурги истсҳсоли барқ табдил ёбанд? 
Дурнамои истифодаи заҳираҳои рскрсӣтсионӣ ҷӣ гуна 
аст?

ИФЛОСШАВИИ ТАБИАТ
ВА МАСЬАЛАХОИ ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТ

Кадом манбаъхои ифлосшавии табиат вучуд доранд? Дар 
кадом давлатхо бештар мухити зист ифлос карда мешавад? Оё 
чорауои пешгирии ифлосшавии мухити зист мавцуданд?

Манбаи ифлосшавии муҳити зист ин дар шақлҳои гӯногуя 
ба табиат ворид ғардидани миқдори ниҳоят зиёди партову 
ифлосиҳос мсбошанд, қи дар ҷараёни истсҳсолоту истсъмоли 
ҷамъияти инсонӣ ҳосил мсшаваяд. Агар миқдори ин партовҳо 
солҳои 70-уми асри XX ба 40 млрд тонна расида бошад, дар 
аввали даҳсолаи асри XXI то ба 300 млрд тонна расид.

Умуман, аз тарафи инсон ифлоскӯнии табиат таъриҳи ту- 
лонӣ дорад. Ҳануз сокинояи Афина дар Юнони қадим нисбат ба 
ифлосшавии бандари Пирсӣ изҳори ташвиш намуда буданд. Дар 
Рими қадим низ шаҳрвандон аз ифлосшавии дарёи Тибр изҳори 
ниғаронӣ нӣмудӣӣнд. Наҳустин конӯни ҳифзи муҳити зистро 
шоҳи англис Эдуарди 1 соли 1273 қабул қард, қи мувофиқи он 
дар Лондон ба сифати сузишворӣ истифодаи ангиштсанг манъ 
қарда мсшуд. Соли 1338 шоҳ Эдуарди III ба воситаи парламснт 
қонун оид ба манъи ба дарёи Тсмза партофтани ҳар гуна 
ифлосиро қабул қард. Дар асри XV шоҳи Фаронса низ яисбатӣ 
дарёи Сена ҷунин қарор қабул намуд.
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Ифлозшавйи иуҳити зист аслан нйтимаи дахолати антро- 
погенӣ буда, он ҳоло ва дар оянда ба қабатҳои Заиин, гидро- 
сфера, атиосфера ва уҳуҳйн ба набототу ҳаӣвонот ва салоҳатии 
инсон ҳетйвонад зарару нохушихой зиёд орад.

Дар қабати Заиин ифлосшаиии сатҳи он дар нйтиҷаи 
фаъолияти саноату сохтҳон ва соҳйҳои қишоварзӣ ба аиал 
иеояд. Сйрмйшиаи йсосии ин ифлосшавӣ пйртовҳои иеталлу 
оҳехтаҳой он, нуриҳои иинералӣ, иоддаҳои заҳрдори хиҳиявӣ 
ва иоддаҳои радиойктивӣ иебошанд. Ҳолати беҳад зиёд ҷаҳь- 
шаийй йхлотҳой сохай иаишӣ низ тйшвишовйр аст. Тудаҳои 
бузурги гартовхои ҷаҳъшуда алоҳати ҳйрйқтерҷоқи атрофи 
шаҳрҳо ғардидааст. Ба ҳар яқ шахрванди Мосқва дар яқ сол 700 
қг, Аврупои Ғарби 150-300 қг ва ИМА 700 қг аҳлот рост иеояд.

Қабатхой Зйиин дар натиҷаи коркарди иаъдан аз ҷониби 
соҳйҳои сйноати қуҳӣ ҳеле ҳароб иеғарданд. Онҳо на ин қи дар 
муқуриҳой қалон ба қабатҳои ҳоқу ҷинсҳои қуҳӣ иснод иеоранд, 
балқи пйртовҳои ин соҳа иаӣдони ҳазорҳо ғектар заҳиҷхоро аз 
қор баровардаанд.

Ифлосшавии гидросфера бошад, дар ҷйтиҷаи ба оби қулу 
дарё ва баҳрҳо рехтани обҳои ифлоси корхонаҳои саноатӣ, соҳаи 
коииуҷалӣ ва хоҷагий кишовйрзӣ иебошад. То авиали соли 2010 
Xйҷҳи уиуиии партовҳои оби ифлос дар саӣёрйи ио ба 5 ҳазор 
қи3 дар яқ сол баробар шуд. Ҳоло аз ҳаиа дарёҳои ифлостариҷи 
қураи Заиин Реӣн, Дунаӣ, Сена, Теиза, Тибр, Волга, Днепр, Дон, 
Днестр, Нил, Ганг ва гаӣра ба ҳисоб иераианд. Ифлосшавии 
Уқёнузй ҷаҳонӣ низ иеафзояд. Соле ба он бештар аз 100 илн 
тонна пйртоихои гуногун ҳйҳрох ҳешавад. Олииони аҳрикоӣ 
иуаӣян ҷаиудаанд, қи танҳо дар қисҳати шиҳолии уқёнуси 
Орои дар йввйлй солҳои хаштодуҳй асри XX мандин илн пйкети 
гластикӣ, 70 илн зарфҳои шишагӣ, 35 илн зарфҳои плйстиқӣ ва 
5 илн поӣафзоли қуҳна шино иеқард. Аз ҳаиа бештар баҳрҳои 
қанорӣ - Мйанй3йҳйн, Шииолӣ, Сиёҳ; баҳрҳои доҳилӣ - Япон, 
Яван, Қариб ва халимҳои Бисқаӣ, Форс, Меқсиқа ва Гвинеӣ 
ифлос гаштйаҷд. Масалан, баҳри Мианазаиин, қи дар зохилҳои 
он 18 ийҳлйкат ҷоӣгир асту 130 илн нафар аҳолӣ зиндагӣ 
ҳекунад, 260 бандар дорад. Ба заҳҳи ин, баҳри Миёназйҳин яқе 
аз калоҷтариҷ роҳи киштиғардйи мйхонӣ аст. Дар ҳудуди он дар 
яқ вақт 2,5 ҳазор киштиҳои дурсафару 5 ҳазор киштйи сафари 
ҷаздикдошта шино қарда, ҳар сол ба воситаи ин баҳр 300-350 
илн тонна нафт қашонида иешаийд.

Ифлосшавӣ қизихои иарказии сатҳи Уқёнуси ҷаҳониро 
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низ фаро гирифтааст. Хусусан, дар пастҳамиҳои таги баҳр гур 
кӣрдӣни моддаҳои заҳрнокӯ радиоактивИ ниҳоят ҳавфноқ аст.

Барои Уқёнуси ҷаҳонӣ ҳавфи ифлосшавӣ аз партовҳои нафт 
беҳдд зиёд шуда истодааст. Дар натиҷаи гаркшавии танксрҳоӣ 
нафткашонИ, қорқарди нафт солс қариб то 10 млн тонна нафт ва 
маҳсулоти он ба Уқёнус ҳамроҳ мешавад. Аз руӢи таҳқикотҳои 
каИҳонӣ аллӣкаИ аз 1/3 қисми сатҳи оби Уқёнуси ҷаҳонӣ бо 
пардаи тунӯки нафтӣ пушонида шудааст, қи он ба ҳолати 
бугшавии об ва алокӣмӣндии сатҳи оби укёяусу атмосфера 
халали ҷиддӣ мерасонад.

Ифлосшавии атмосфсра тавассути корҳояаҳои саноатӣ ва 
нақдиёт руӣ дода, онҳо солс дар яқҷоягӣ ба ҳавои атмосфсра 
бештар аз 200 млрд тонна ҳар гуна дуду ҷанг ва газҳои заҳролуд 
мспартоянд. Кдбати атмосфсра бсштар аз ҳисоби гази қарбон 
ва гази сулфур, қи маҳсули сузишвории ҳарҳсла мсбошанд ва 
ӣяҷӯнин дигар газу паӣвастагиҳои металлӣ ифлос қарда мешавад. 
Газҳои сулфурдор асоси паӣдошавии боронҳои кислотағИ дар 
қитъаи Аврупо ва Амриқои Шимолӣ гардидаанд. Ин боронҳо 
натиҷаи ҳӯшкшавии бсшазор, пастшавии ҳосилнокии зироат, 
зарар дидани биною ҳонаҳои истиқоматӣ ва дигар ҳодисаҳои 
ноҳуш мегарданд. Масалан, муқаррар намудаанд, қи дар 
натиҷаи боронҳои кислотагӣ дар 20 ҳазор қули давлатҳои 
Скандинавия навъи бсҳтарини моҳиҳо нобуд гаштаанд. Гаӣри 
давлатҳои Аврупои Гарбӣ аз ин ҳисоб нсстшавии бсшазор дар 
Русия низ мушоҳида мсшавад.

Агар дар асри XX ҳаҷми партовҳои гази қарбон ба атмос- 
фсра ҳамагӣ 6 млрд тоннаро ташқил мсдод, ҳоло ин нишон- 
диҳанда қариб ба 27 млрд тонна расидааст. Ба ин ҳодиса саҳми 
давлатҳои мӯтӣрӣккӣ ва яқ қатор давлатҳои ру ба инқишоф 
ҳслс зиёд аст. Ҷунин суръати баланди партовҳои гази қарбон 
(СО2) боиси ҳодисаи «эффскта парникӣ» ва тӣғИирёбиӣ иқдиму 
зиёдшавии ҳарорати саӣёраи мо ҳоҳад гашт. Ин ҳодиса боиси 
ҳавотиру ташвиши аҳли башар мегардад. Ифлосшавии муҳити 
зист дар назди инсон яқ қатор роҳҳои муҳимми псшгирӣ ва тоза 
нигоҳдории унсурҳои табиатро мсгузорад. Аз ҷумла:

- роҳи яким,ин с интмони они гунауншинтҳои ҳоиакунандаи 
ифлосиҳо, истифодаи сузишвориҳос, қи дар каркибӣшон миқ- 
дори канӣ сулфур доранд, коркарду несккунии ҳар гуна аҳлок, 
соктмони крубӣҳои дудбарояшон баланд, рскулкиватсия (аз нав 
барқароркӯнИ)-и Замин ва гаӣра. Валс иншоокҳои бсккарини 
ҳозиразамон ҳоло кӯдраки то оҳир тозӣкӯнии пӣрковӯ ифло-
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сиҳоро нйдорйнд. Трубаҳои дудбаро бошанд йикоҷияти дар 
иаҳал Еаи кардйни қонсентратсияи иоддаю газҳои зарарноқро 
доранд. Онҳо иетйионанд газу ифлосиҳоро ба ҳасофаи дур паҳн 
наиоянд. Мйсйлйн, трубаи 6йлйндии 250 иетр дошта ҳоддаҳой 
заҳролудро то 70-75 қилоиетр паҳн ҳеҷаҳояд;

- роҳи дуюи, ин қорқарду истифодаи теҳнолоғияи пешқадаи, 
қи асоси онро истеҳсолоти бепартов тйшкил ҳенаҳояд. Бо ин 
усул аслан истифодйи тақрории об ва дар ин асос ба оби ҷую 
дарёҳо қаи ва ё ҳуд тйҳоҳйн нйреҳтйни обҳои ифлос ба аиал 
бароварда иешавад. Вале усули иазқур бо вуҷуди саҳарйнокии 
ҳуд хйроҷоти зиёдеро талаб иеқунад ва на ҳар ҳаҳлақйт ба ин 
қудрат дорад;

- роҳи сеюи, оқилона ҷоӣғиркунии қорхонйҳой ба иуҳити 
зист зйрарразонро дар назар дорад. Ба ин корхонаҳои соҳаҳои 
саноати хиҳия, нафту ҳииия, ҳеталлуғияи рйнгй, қогазу селлю- 
лоза, истеҳсоли иасолеҳи биноқорӣ доҳил ҳегардйнд.

Аз ин ҳотир, ҳануз солҳои 1970-80-уи қисҳи зиёди даилатҳои 
иутараққӣ фаъолияти ҳифзи иуҳит ва сиёсати эқологиро 
пеш ғирйфтанд. Яқ қатор қонунҳои ҷиддии ҳифзи табиат ва 
бйрҷоҳйҳои дарозҳуддати беҳтаркунии иуҳит паӣдо шуд. Дар 
ақсари давлатҳо вазорату ҳақоҳотҳои ҳаҳсуси ҳифзи табиат 
тйшкил ёфта, ҳарйкатҳой оиҳаиии ҷаҳьиятӣ оид ба ҳифзи иуҳит 
авҷ гирифт. Дар бисёр ҳаҳлақйтҳо ҳизбу ҳарақатҳои ҳифзи 
табиат фаъолият ҷаиуданд, қи дар баӣни онҳо «ҳизби зеланных» 
(сабзҳо) эътибори зиёд паӣдо қард. Дар натиҷйи яқ қатор 
морабиниҳои солҳои навадуии асри бист сатҳи ифлосшйиии 
иуҳити зист дар бисёр давлатҳои ҳутйраққӣ каҳтар гардид, 
вале бояд гуфт, қи дар ақсари давлатҳои ру ба инқишоф ҳолати 
эқологӣ ҳеле иураққаб аст.

Дар аӣни заҳоҷ фаъолият оид ба ҳифзи табиат ва сиёсатй 
эқологӣ дар қисии зиёди давлатҳо ҳуиофиқи табъ нест. Ин 
иасъалй ҳйтийн ҷидду ҷаҳди яқҷояи ҳаиаи давлатҳоро зери 
сйрвйрии Созиони Милали Муттаҳид ва дигар ташқилотҳои 
баӣналҳилалӣ ба ииён иегузорад. Соли 1972 дар Стоқголи 
ҷаҳустйҷ коҷфереҷсияи СММ оид ба ҳйсъалаи ҳифзи иуҳити 
зист баргузор гардид. Ин рузро (5 уии июн) рузи уҳуҳиҷаҳонии 
ҳифзи тйбйат эълон наҳуданд. Баъдан бо ташаббуси СММ боз 
яқ ҳуҷмйти ҳуҳиҳ - «Стратегияи уҳуҳимаҳонии ҳифзи табиат» 
қабул шуд, қи дар он 6йрноийи васеи ҳйиқории ҳаиаи даилйтҳой 
дунёро оид ба ҳифзи табиат нишон дода шудааст. Соли 1992 дар 
Рио-де-Жанеӣро қонференсияи ҳйҳсуси ҳифзи табиат даъиат

- ■■ = 41



шуд, қи он «Рузномаи асри XXI” ва дигар кӯҷҷӣкҳои нӯкӣмро 
яӣсбат ба ин масъала қабул нануд. Х°шо дар назди СММ 
нақоноти наксус- Барномаи СММ оид ба ҳифзи муҳит (ЮНЕП) 
таъсис ёфтааст, қи он қору таҷрибаи тамоми давлакҳои дар ин 
ҷода бударо ҷанъбасту роҳнамоӣ мекӯнӣд. Инҷунин, нисбат ба 
насъӣлаи ҳифзи табиат фаъолияти Иттифоки баӣналмилалии 
нуҳофизати табиак (МСОП), Иттиҳоди баӣналнилалии гео- 
ғрафко ва гаӣра назаррас аст. Солҳои 1980-90-ум бо ташаббуси 
ин ташкилотҳо яқ қатор шартномаҳои баӣналнилӣлӣ оид ба 
қам кардани партовҳои гази қарбон, фрсонҳо ва гаӣра қабуд 
шудаанд. Оҳири солҳои 90-уми асри XX дар саӣёраи мо қариб 
10 ҳдзор нуқтаҳои ҳифзи табиат амал мекарданд. Кисми зиёди 
ин ҳудӯдҳоӣ зарурӣ дар ИМА, Австралия, Канада, Ҷин ва 
Хиядустон воқеъ гаштаанд. Миқдори ӯнӯнии паркҳои миллии 
дунё ба 2 ҳдзор ва наннӯъгоҳҳои биосфсрӣ бошанд, ба 350 
расидааст.

Асри XXI дар назди ҳар фарди саӣёраи мо, аз он ҷумла дар 
назди ҳдр ҳонанда масъулияти бениҳоят калонро нисбат ба 
ҳифзи табиати дилангез, муҳити он талаб мснанояд.

Савол ва супориш
1. Бо кадон сабабҳо муҳити зист ифлос неғардад?
2. Аввалин кояунҳои ҳифзи табиак қаӣ ва дар қуҷо қабул шуда 

буданд?
3. Сарчашнаи асосии ифлосшавии сакҳи Замин дар ҷист?
4. ӣфлостарӣн дарё ва баҳркои дунёро нонбар қунсд ва дар 

каритаи контӯрИ тасвир намосд.
5. Кадом навъи партовҳо барои Уқёнуси ҷаҳонӣ ҳавфнок 

ғардидааск?
6. Боронҳои кӣслокағИ ҷӢ окибатс доранд?
7. Кадом солҳо дар саӣёраи мо каракатҳои ҳифзи нӯкити зист 

авҷ ғирифтанд?
8. Сиёсати гуф га ҷиро мсфаҳмсд?
9. Саҳнӣ СММ ва дигар ташкилотҳои баИналнилалиро оид ба 

ҳифзи нӯҳити зист шарҳ диҳед.
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Худатонро санҷед
1. Сабаби ба ҳйсъалаи ҳифзи ҳуҳитй зист эьтйбори зиёд додани 

аҳли башар дар мйст?
2. Қадои ҳйнбаъҳой хйвфноқи ифлосшйвий обҳои равонро 

иедонед?
3. Сабаби зиадшйвии пйртоиҳои саноатй дар мист?
4. Қадои роҳҳои пешгирии йфлозшаиий ҳаиой атҳосферй, об, 

Заҳйҷ ва олаии наботот ҳйвҷуданд?

Аз нйғоҳи шуио

Оё инсоният қобилияти гешғирий ҳавфи буҳрони 
эқологиро дар таҳоҳи қитъаю ийиолиқҳо дорад?

Қадои тадбирҳои пешгирии ҳавфи буҳрони 
эқологиро иедонед?

ГЕОГРАФИЯИ АХОЛИИ ҶАХОН

Афзоиши аҳолӣ дар марҳалаҳои гуногуни таърихи чӣ 
гуна мебошад? Оё барои пешгирии афзоиши суръатноки аҳолӣ 
имконият ҳаст?

Аҳолӣ қувваи асосии истеҳсолкунандаи ҷаҳъйят буда, бе 
йштироки он дар ҷараани ҳеҳнат ва истеҳсолот тараққиётй 
илиу теҳникй гаӣри иҳкоҷ аст. Дар баробари ин, аҳолӣ истеъ- 
ҳолкунйндаи асосии ийҳсулоти сйнойт, соҳйи қишоварзӣ ва 
истифодабарандаи иоситаҳои нақлйёту наиьҳои ҳуҳталифи 
ҳизҳатрасонӣ иебошад. Аз ин сабаб, шуиорйи аҳолӣ яқе аз 
оиилҳои иуҳиҳҳи тараққиёти ҳар яқ иаилакат ва уҳуҳан та- 
иоии мйиъйяти йҷзонист. Афзоиши аҳолӣ ба вйзъиятй таҷ- 
дидшйвии он вобаста аст.

Тймдидкуҷий аҳолӣ (афзоиши тй6иии аҳолӣ) гуфта ҳаҳай 
ҳолатҳои тавлид, фавт ва афзоиши доииии онро ҳеноҳанд, қи 
тавассути онҳо доиио азнавбарқйроршавӣ ва йвазшаиии наели 
йҷсон ба вуҷуд иеояд.

Ҳолати тавлиду фавт вйзъи ҳарақати табиии аҳолиро ни- 
шон иедиҳад ва фарқи баӣни онҳоро афзоиши табиии аҳолӣ 
иеноҳанд.

Дйрйҷйи тавлиду фавт дар иаҳлйқатҳои ҷаҳон ҳар ҳел 
буда, онҳо йсосйн ба шароитҳои иҷтииоӣ-иқтисодии ҳаёти 
одаион вобастағӣ доранд. Дарйҷай тавлид ба тарқиби иҷтиҳоӣ- 
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иқтисодии ҷамъият, шароити зиндагии одамон, дараҷаи фавт 
ва шароити ноддии ҳдёти онҳо (кӯрок, шароитҳои саникарИ- 
^1™^. меҳнат, маишак, дараҷаи нигоҳдории тандурустӣ) 
вобастаанд. Инро ба инобат гирифта, таҷдиди аҳолиро ба ду 
навъ ҷудо кардаанд:

Навъи яқум, ба мӣмлакаккои тарақкикарда алокаманд буда, 
ба онҳо нишондиҳандаи нисбакан кани тавлид, фавт ва афзоиши 
табиӣ ҳос аст. Дар баъзси ин манлакатко такрорискексолшавии 
васеъ нигоҳ дошта шудааст. Дар ин навъ афзоиши табиӣ одатан 
ба ҳар 1000 қас 5-10 нафарро ташқил недиҳад.

Навъи дуюми афзоиш, тавлиди зиёд ва аз ҳад зиёд ва фавти 
нисбатан қам нсбошад. Ин навъ ба нанлӣкӣткои ру ба тараққии 
Осиё, Африқа ва Амрикои Лотинӣ ҳос аст ва сабабҳои гуногун 
дорад: дараҷаи пасти инкишофи иктисодӣ, бартарии соҳаи 
кишоварзии бсштар ба меҳнати дастӣ асосёфта, қансаводӣ ва 
риоя накардани меъёрҳои санитарию гигиенӣ дар баӣни ақсари 
аҳолӣ, яикоҳи бармаҳал ва бартарии урфу одатҳои динӣ. Дар 
баробари ин, ақсари манлакатҳои ру ба инкишоф тавассуки 
бсҳтаркунии кизматрасонии тиббӣ солҳои оҳир ба пасткӯнии 
колаки фавт ноил гардиданд, қи ин боиси зиёдшавии афзоиши 
табиӣ гардид. Афзоиши табиӣ ба ҳар 1000 қас аз 20 то 30 
нафарро ташқил мсдиҳад.

Миёнаи солҳои 80^^ асри XX аз руӣи нишондикандаи 
тавлид (54 нафар ба ҳар 1000 қас) ва афзоиши табиӣ (40 қас ба 
ҳар 1000 нафар) дар ҷаҳон Кения дар ҷоӣи аввал буд. Ҷунин 
суръати баланди афзоиш аҳолии нанлакакро дар кӯли 17 сол 
дуҷанд мскунад. Х°л он қи барои дуҷандшавии аҳолӣ дар 
Англия 360 сол лозим мебуд.

Аӣни замон 9/10 кисни афзоиши аҳолии ҷаҳон ба ҳиссаи 
мамлакаткои ру ба инкишоф рост мсояд.

Афзоиши ахолй. Маълӯмотко нишон недӣканд, қи 35-40 
ҳазор сол қабл аз ин аҳолии қураи Занин қариб 1 млн нафар 
будааст. Аз он давр инҷониб шӯнораи одамизод ҳазор бор 
афзудааст. Соли 1900 ӣҳолии саӣёра 1,6 млрд, соли 1960 - 3 
млрд нафар буд. Моҳи июни соли 1987 писарҷаи дар Югославия 
тавлидшуда шумораи аҳолии ҷаҳонро ба 5 млрд расонд. Холо 
миқдори аҳолии ҷаҳон аз 7 млрд нафар гузаштааст.

Дар таърӣкӣ дснографи ду давраро ҷудо кардаанд. Давраи 
аввалро тамаддуни аграрӣ номидаанд, қи ба он афзоиши пасти 
аҳолӣ ҳос аст. Тавлиду фавт ҳслс зиёд буданд. Ин давра то 
нимаи дуюми асри XVII давом намуд.



Бй давраи дуюии инкишофи деиографӣ афзоиши баланди 
табиии аҳолӣ ҳос аст.

Суръати аз ҳаиа баланду беиисли афзоиши аҳолӣ аз ибтидои 
солҳои 60-уии асри XX огоз ёфт, қи он қариб 20 дарсадро 
ташЕил ҳенйиуд.

(ба хисоби дарсад)
СУРЪАТИ СОЛОНАИ АФЗОИШИ АҲОЛИ

Солҳо Дунё
МйИЛйҚЙТҲОй МйИЛйКйҒҲОй 

ру ба йҷқйшоф
1960-1965 20 9 25
1)7:51980 17 6 20

2000 15 5 18
2025 

(пешгуӣ) 9 3 11

Агар дар ниҳйи йввйли асри XX афзоиши иутлақи солонаи 
йҳолии дунё 10-15 илн нафар, дар ииёнаи аср 40-50 илн нафарро 
тйшеил дода бошад, пас дар оҳири асри XX ба 80-85 илн нафар 
расид.

4^^^^ афзоиши суръатноки аҳолиро, қи боиси паӣдоиши 
гешгӯӣиҳои воҳиҳаноки зиёднуфусшаиии қураи Заиин гардид, 
«таркиши деиографӣ» ноҳидайнд. Сабабҳои асосии он натиҷаи 
яқбора пйсғшавии дараҷаи фавт дар таҳоии гуруҳҳои синну 
сол, дар яқ дйрйҷй йстодйн ё кйҳшавии на он қадар назарраси 
таилйдшавӣ иебошанд.

Дар аӣни заион дар дунё таҳоили пастшйиии суръйғи 
йфзоиши аҳолӣ иушоҳида қарда иешаийд. Вале иаҳлақатҳое 
ҳйстйнд, қи дар онҳо иазъияти деҳоғрафиашон ноиусоид 
гардида, боиси тезу тундшаиии вазьи имтиҳоии одаион шудййст.

СИЁСАТИ ДЕМОГРАФИ

Дар заиоҷи ҳозира аксари ҳаҳлақатҳои ҷаҳон кушиш до- 
ранд, қи вазьй деҳогрйфии ҳудро танзиҳ нйиоянд. Бо ҳйиин 
ийқсйд онҳо зиёсати давлатии деиографӣ ҳегузаронйнд. Сиё- 
сати деиографӣ ин соҳти морйбиниҳои иаъиурӣ, иқтисодӣ, 
ташвиқотӣ ва гаӣраҳо иебошанд, қи бо ёрии онҳо дйилат ба
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кдракати табиии аҳолӣ, қабл аз ҳана ба вазъи дсмоғрафии 
намлакати ҳуд таъсир мерасонад. Фаҳност, қи ҳадафи сиёсати 
дсноғрафи қабл аз ҳама ба вазъи дсмоғрафии мамлакак вобаста 
аст.

Дар манлакатҳои навъи яқуми таҷдидшавии аҳолӣ сиё- 
сати дсмографӣ ба зиёдқунии тавлидшавию афзоиши табиӣ 
ниғаронида шудааст. Дар мамлакаткои караккикарда ин сиёсат 
бсштар дар Фаронса ва Ҷопон гузаронида мешавад.

Ақсари намлакатҳоӣ ру ба инкишоф даҳсолаҳои оҳир ба 
ғӯзаронидани сиёсати деноғрафи шуруъ намуданд, қи ҳадафи 
он кан кардани тавлиду афзоиши табиии аҳолӣ аст. Ва дар ин 
бора давлатҳои Ҷину Хиндустон кӯшиши зиёд ба ҳарҷ додаанд.

Масалан, Хиндӯстоя аввалин шуда, соли 1951 барномаи 
миллии банақшагирии оиларо ба сифати сиёсати расмии 
давлағӣ қабул намуд. Тавассути болобардории синну соли ақди 
никоҳӣ, ташвикотко оид ба доштани фарзанд иборат аз ҷор қас 
ва ғаИраҳо тавлиду афзоиши кабиии аҳолӣ қам шуд. Бо вуҷуди 
ин, ҳоло қариб 1/5 ҳиссаи навтавлидшудагони дунё кӯдакони 
ҳиндӣ мебошанд.

Дар Конскитуксияи Ҷин навишта шудааст, қи оила бояд 
яақшаи тавлидкунӣ дошта бошад. Кумикаи бӣнакшагирии тав- 
лидкуяИ таъсис дода шуда, муҳлати дсри ақди никоҳ мӯкаррар 
қарда шудааст. Ақди ниқоҳ дар давраи таҳсил дар мақтаби олӣ 
манъ аст. Шиори асосии сиёсати дсноғрафии давлат: - «Яқ оила 
- яқ фарзанд» аст. Ба амалбарории ин сиёсат натиҷаи назаррас 
дод.

ҲАЙАТИ ҶИНСӢ ВА СИННУ СОЛИ АҲОЛӢ

Дар дунё тавлиди писарҳо нисбат ба дуҳтарон зиёдтаранд. 
Ба ҳисоби миёна ба 100 нафар дуҳтар тақрибан 104-107 нафар 
писар рост меояд. Мӯшокӣда шудааст, қи дар синни 15-солагӣ 
шунораӣ писарону дӯктароя баробар мсшаванд. Валс дар 
ғӯрӯкҳои минбаъдаи синнусолӣ кашкилёбии ҳаӣати ҷинсӣ дар 
манлакатҳои ҷаҳон ҳар ҳел ба амал мсояд.

Дар бисёр мамлакатҳои ҷаҳон шӯнораи занҳо нисбат ба 
мардҳо зиёд аст. Ин аз он сабаб аст, қи давомнокии умри занҳо 
нисбат ба умри мардҳо 5-8 сол бсштар мсбошад.

Дар баъзе мамлакатко зиёд будани шумораи занҳо ба 
талафёбии мардон дар ҷангҳои якӯнӯ дӯюни ҷаҳон алокананд
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аст. Вале баробари ба ҳдёт ворйдшавии наели нйв фарқият дар 
шуиораи иарду занҳо тадриҷдн қаи иешавад.

Расми 1. Таркиби синнусолии ахолии ҷаҳон

Зиёд будани шуиораи иардҳо нисбат ба шуиорйи занҳо дар 
ҳаилйкатҳое ҷоӣ дорад, қи дар он ҷо иавқеи занҳо таъриҳан аз 
ҷиғоҳи йқтйсодӣ ва йҷтииоӣ (ҷйкоҳи бариаҳал, серфйрзйндӣ 
дар шйройти қашшоқӣ) пйст буд ва иардони зиёде баҳри суроги 
қор ба ин ҳйилйкйтҳо ҳеоийдйнд. Зиёд будани шуиорйи иардон 
ҷйсбйт ба зйнҳо аз ҳйий беш дар Чину Ҳиндустон ба назар 
иерасад. Агар аз ҳисоби уҳуийҷаҳонӣ ин ду иаҳлақат берун 
қарда шаваҷд, он гоҳ дар дунё шуиораи занҳо бештар иешавад.

Хайати синнусолй. Дар заиоҷи ҳозира олиион дар ҳусуси 
ҷйвонӣ, каҳолот (ба балогатраеӣ) ва пирии деҳоғрафӣ суҳан 
ҳеронанд. Мансуб будани ин ё он иаҳлакат ба ин ё он ҳолати 
ҳйвҷудиятй моҳей ба нишондиҳйндаҳои тавлиду фавт ва 
афзоиши тйбйии аҳолӣ иобастй иебошад. Бйрои ҳйийҷ ҳаи 
ийзъй зйнҷу соли аҳолӣ ба нйвъҳои тйкрортаилидшйвии он 
иуиофйқйт дорад.

Дар иаҳлақатҳои тараққиқарда ҳиссай қӯдақон ба ҳисоби 
ҳйанй 23 дарсад, қалонсолон 15 дарсад, иаҳлакатҳои ру ба 
йҷкишоф бошад, кудйкоҷ 43 дарсад, калоҷсолон 6 дарсадро 

иенаиояд. Тйшйқкулёбии заҳираҳой иеҳнатӣ иаҳз ба 
тйносубй ҳаҳиҷ гуруҳҳо иобйста иебошад. Захираҳои ҳеҳнағӣ 
гуфта қисии йҳолии қобилияти иеҳнатӣ доштаро иегӯянд.
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Аснои муаӣяякунии заҳиракои мсҳнатӣ қисми кобилияти 
неҳнатӣ доштаи аҳолӣ ва синну сол ҷсяаки асосӣ мсбошад. 
Дараҷаи ба искексолок ҷалбкунии заҳираҳои нскнакӣро ни- 
шондиҳандаи аҳолии аз ҷиҳӣки иктисодӣ фаъол (ҳамон қисми 
закӣраҳои мскнатӣс, қи аӣни ҳол дар исксҳсолоки ноддию 
соҳаҳои гаӣри исксксолӣ иштирок дорад) нӯаӣян мекӯнад. 
Шунораи қисни аз ҷиҳати иккисодӣ фаъоли аҳолии тамони 
дунё аз 2 млрд нафар бештар аст.

Фарқияти баӣни мавҷудияки закирӣкои мсҳнатӣ ва исти- 
фодаи навъи онҳо дар нанлӣкӣккои ҷаҳон никояк қалон аст. 
Мамлакакҳои навъи яқуми афзоиши аҳолӣ аз норасоии заҳи- 
раҳои меҳнатӣ ва навъи дуюни он бошад, аз зиёд будани онҳо 
ташвиш мекашанд.

Дар шароики имруза дар баробари шӯнорӣ сифати закиракои 
нскнакИ низ аҳанмиятӣ қалон паӣдо кардаӣск. Мафкӯни «си- 
фат» шароити ҳаёт ва курок, салонатӣ, кобилияти дӣрқкунии 
навиғариҳоро дар бар мегирад. Дараҷаи наълӯнокяокӣ, маъ- 
лумотҳои унумию қасбӣ низ яқс аз аломатҳоӣ нуҳинмӣ сифат- 
ноқӣ мебошанд.
Савол ва супориш =^^^=^==^=^=^^=^=^=
1. Онилҳяӣ асосии ба афзоиши табиии аҳолӣ таъсиркунандаро 

шарҳ диҳед.
2. Дар нанлакати шуно қадом навъи таҷдидшавии аҳолӣ ҷоӢ 

дорад? Сабабҳояшря баён қунсд.
3. Мазнуяӣ нафкумкяи «таркиши демяграфи» ва «сиёсати 

деняғрафи»-ря кушяед.
4. Тафявути самти сиёсати дсмоғрафӣ дар намлакатҳяи 

алякӣда дар ҷист? Ақидаи шӯно оид ба ғузарояидани 
сиёсати дсмяграфи ҷӢ гуна аст? Оё ин сиёсат ҳуқуки шаксӣря 
нанекоҳянад?

Ҳудатонро санчед
1. Кадом аляматҳо ба навъҳоӣ 1 ва 2-юми таҷдиди аҳолӣ 

кясаяд?
2. Сабаби бо яқ забон ғуфтугу кардани ҳалкҳяи дар қиснкяи 

ғӯяяғӯяӣ дунё зиядағИ некардағиро дар ҷӣ мсдонсд?
3. Сабаби дар мамлакакҳяи мутарақкИ паст ва дар мамлакатҳои 

ру ба ӣякӣшяф баланд будани таҷдиди аҳолӣ дар ҷист?
4. Суръати баланд афзуданӣ аҳялӣи ҷаҳян ба тараққӣӣ 

канаддӯнӣ ҷаҳянИ ҷӣ вобастағИ дорад?
5. Дар кадян колат будани таҷдиди акялии кишвари шуно ба 

ҷӣ вобаста аст?
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Аз НИГОХ.И шумо

Оё иуҳдати 6йрвйқти аҳди ниқоҳ ба тамдиди аҳолӣ 
таъсир ҳерасонйд? Оқибатҳои иусбию ианфйи он ҷӣ 
гунййнд?

ХАИАТИ СИНФИ, МИЛЛИ ВА НАЖОДИ

Аз руйи кадом нишонаҳо тацсимоти нажодуо ба амал 
баровардамешавад?Кадом гуруҳи забонҳо дар сайёраимо бештар 
паҳн гардидаанд? Сабаби паҳншавий забоҳҳои англисй ва испанй 
дар тамоми дунё дар чист?

Ҳйййтй синфии аҳолиро соҳти маҳъйятй иуйӣян иеқунад. 
Дар ийилйкйтҳои тйрйққиқарда дар ҳаатй сиазию йқтисодӣ 
ҳавқеи ҳалқунандаро буржуазйяй қалон иебозад, йиио он 
ҳйсзаи кйий аҳолиро тйшкйл иедиҳдд. Қисми зиади аҳолии 
қобили иеҳнйғро (45/5) дар ин ҳйилакйтҳо корғйронй қироя 
тйшкил ҳенйиоянд. Дар ҳаҳлакатҳои ру ба инқишофй Осиё, 
Африқй вй Аирйкои Лотинӣ шуиораи коргарони қироя нис- 
батан қаи буда, қисҳй зиёди аҳолиро синфи деҳқон тйшкил 
иедиҳад. Қйзии намандоҷ нуфузноки онро буржуазияи ииллӣ 
ва заҳиндорони қалон ташқил иенаҳоянд. Дар ҳар ду гуруҳи 
ҳаилйкйғҳо зиёиёну хизҳйтҷиён ҳавҷуданд.

Хайати нажодй. Аз қурси йбтидоии география ба шуио 
ҳйълуҳ аст, қи аҳли башарро ба се нажоди асосӣ: аврупоӣ, иугулӣ 
ва заҷғӣ ҷудо кйрдйанд. Баъзе олиион нажоди ҷоруиро низ ҷудо

Аврупо

* э

Расми 2. Шумора ва таркиби ахолии ноҳияҳои цаҳон 
аз нигоуи оилаи забонй ва гуруҳҳо

Африкз

Тйҳоҳй дунё
Авзғралйя■ ■ ва Океания
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қарда, онро нажоди авскрӣлоидӣ нонидӣӣнд. Намояндагони 
камшунори он дар ҷанубу шарқии Осиё, Оқсания ва Австралия 
зиндагӣ нскӯнанд.

Аҳс^.^ии дунё асосан мансуби ин се нажод нсбошанд, қи 70 
дарсади тамоми аҳолии саӣёраро кашкил мсдикандӯ 30 дарсади 
боқимондаро гуруҳҳои нажодии омскта ва нобаӣнӣ мисли 
ҳабашҳо, налағаИсҳо, полинезиҳо, неланезиҳо ва гаӣра ташкил 
неяаноянд.

Намояндагони гуруҳи нажодии омскта бсштар дар Амриқо 
(тавассути омскташавии аврупоиёни муҳоҷир ва ҳиндукои 
макаллИ, зангиҳои аз Африқа омада) зиндӣғӣ мекунанд.

Ҳайати миллй (этникй). Аҳолии ҷаҳон аз гурӯккои зиёди 
3™^^ иборат (бсш аз сс ҳазор) буда, он нӣкиҷаи ҳолати таъриҳан 
дуру дароз аст. Дараҷаи поёни ин умумият қабила, миёнааш 
калқият ва олиаш миллат небошад. Аз чунин миқдори зиёди 
ҳалкҳо аксарияташон камшӯнор буда, 18-тои ҳалқҳои бузург 
(ҷиниҳо, ҳӣндустониҳо, амрикоикои ИМА, русҳо, банголаҳо, 
ҷопонҳо, бразилиҳо, итолиёвико, олмониҳо ва дӣғарҳо) ҳар 
қадомс аз 50 млн нафар зиёданду аз нисф зиёди аҳолии ҷаҳонро 
ташкил менаноянд.

Халкҳои дунёро аз руӣи шунора ва забонҳо тасниф қарда- 
анд.

Тасниф аз руӣи шумора ва фарқияти калони баӣни онҳо 
шаҳодак нсдиҳад, яъне ҷиниҳо аз 1,3 млрд зиёданду кабилаи 
веддҳо ҳамагӣ 1 ҳазор нафар. Кисми асосии аҳолии қураи 
Зания калқкоӣ сершумор буда, ҳиссаи садҳо калкҳои камшунор 
ҳанагИ якҷаяд дарсади аҳолии дунёро ташқил додаанд.

Халкҳоро аз руӣи забон ва ҳсш будани онҳо асосан тасниф 
некунанд. Хамаи забонҳо дар оилаи забонӣ мӯккакиданду онҳо 
дар навбати ҳуд ба гӯрӯкҳои забонҳо каксим нсшаванд. Оилаи 
калкҳои аз ҳама ссршунор аврупоӣ, ҷину-тибетӣ, налаӣӣ- 
полинсзӣ, дравидӣ, сӣмико-кӣнитӣ, банту, олтоӣ мсбошаяд. Ба 
забони оилаи ҳиндуӣврупоӣ 150 ҳалқ гуфтуғӯ мскӯнанд. Онҳо 
ба 11 гуруҳи забонҳо мансубанд ва дар танони кисмҳои дунё 
зиядағИ доранд. Дар Аврупо ва Анрико 95 аҳолӣ ба забони ин 
оила гуфтугу нскунанд. Ба забони оилаи ҷину тибетӣ бсш аз 1 
млрд нафар оданон гуфтугу мекунанд ва асосан ҷиниҳоянд.

Агар ҳудуди миллӣ (3™^^) бо ҳудуди сиёсӣ мӯвофик 
ояд, давлати миллӣ ташқил мсёбад, қи ин ҳолат дар Аврупо, 
Анрӣкоӣ ЛотӣнИ, Австралия, Оқеания ва Шарқи Наздиқ кубтар 
нушокида мсгардад. Давлатҳои дӯниллата (Бслгия, Канада
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вз гаӣра) ва бисарҳиллатй (Ҳиндустон, ИМА, Русия, Испания 
вз гаӣра) низ ^3^^^^ буда, онҳо соҳти федерйтивии иаъҳурӣ- 
ҳудудӣ доранд.

МАСЪАЛАХОИ МИЛЛЙ ВА ХАЛЛИ ОНХО

Дзр ҳаҳлақатҳои ду ва бисарҳиллатаи ҷаҳон ҳоло ҳаи иузи- 
иои иуносибйтҳои ииллӣ вуҷуд дорзд. Ҳодисйҳои ҳиллатмигӣ, 
дискриҳинатсия (пасткунии ҳуқуқи гуруҳи одаион бо сабаби 
ба ин ё он нажод, дин ва ииллати дигар ҳансуб будан)-и на- 
жодӣ зз баӣн нарафтйанд. Ин боиси паӣдоиши зиддиятҳо ва 
ҳуноқишаҳои доҳили ҳаҳлақатҳо ҳеғйрдйд. Дар ҳианаи сол- 
ҳои 70-уии асри XX дар баъзе ҳйҳлакатҳои тараққиқйрда 
(Британияи Қабир, Қанада, Белгия, Испания) ҳасъалаи ииллӣ 
тезу тунд гардид. Дар Қанадз ду ҳиллати асосӣ - знгло- 
канадҳо вз фаронса-канадҳо, ки забони даилатиашон англисию 
фйроҷсавист, иекунанд. Англо-канадагиҳо сзтҳи ба-
лзнди имтиҳоӣ доранд вз дар иктисодиёт ҳйвқеи асосиро ишгол 
^^^^3^^, ки ин бисёр взқт боиси тезу тундшаиии ҳуносибатҳои 
ииллӣ ҳеғзрдзд. Фзронсз-кзнадзғйҳо, ки дар ноҳияи Қвебек 
^^^^3^^ иекунанд, шиори «Қвебеки иу^^ақил^-ро бй ииён 
ғузоштазнд, ки иаънояш ташкил додани даилйтй ҳустйқили 
Фаронса-канадагист.

Дар Ҷумҳурии Ҷднубӣ Африка даилати ақаллияти сафед- 
сиёсзти апйртейдӣ (ҳзҳруҳқунӣ ё иаҳдудкунии ҳуқуқи 

сиёсӣ, иқтисодӣ ва шзҳриандйи гуруҳи аҳолӣ то бз мудоқунии 
ҳудуди дзр ҷоӣи ҳзҳсус) ҳегузаронзд. Барои зҳолии беш аз 20 
илн ҷзфараи африкоӣ фақзт 13 дарсади қзлаҳрави ҳаҳлақат 
ҷудо карда шудазсту ҳалос.

Дзр ҳаҳлақатҳои ру ба инқишоф низ зиддиятҳои бзӣни- 
қзбйлавӣ, ҳалқиятҳо, ҳиллатҳо вуҷуд доранд.

73^^^^ нзиудзни тараққиёти озодона вз бйробарҳуқуқонаи 
таиоии ҳиллатҳо ва ҳалқиятҳо яке аз иазифаҳои ҳаӣрҳоҳонаи 
башзрияғ иебошад. Зеро ҳоло ҳзи дар дунё нуқтзҳои «тзфсон» 
бз вуҷуд оиадз ҳеистанд, ки онҳо сабабҳои ииллӣ ва ноҳиявӣ 
доранд. Зздуҳурдҳои бзӣни дзвлзти Исроил ва фзластинҳо, 
бзроҳадҳои баскҳо дар Испания, турку юнониҳо дар Қипр, 
задуҳурдҳо дар собиқ Югославия ва гаӣраҳо зз ^3^^^ қзбилзнд.
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Савол ва супориш =-----------
1. Асоси фаркияти нажодҳо дар ҷист?
2. Онӣлкоӣ паИдоӣШӣ ин фаркиякҳо кадонҳоянд?
3. Унӯниякӣ 3™^^ чӣск?
4. Аз руӢи наълӯнотҳоӣ накбуокӣ даврагӢ ба зиддӣятҳоӣ 

^^44^ мисол оварда, сабабҳои онҳоро шарҳ диҳед. Роҳҳои 
ҳалли ояҳо кадонҳоянд?

5. Халкҳои ҷаҳонро асосан аз руӣи ҷӣ тасниф некунанд?
6. Миллаткои ссршумори дунё кадомҳоянд?

Ба акӣдаӣ шӯно
Оё алоқа баӣни шароити табии ва пӣӣдяиши на- 

жодҳо вуҷуд дорад?
Оё паӢдоиши нӯноқишӣкои ниллию ноҳиявии 

имрузаро ба карак,к,иёки камӣддун ӣлокӣмӣнд қардан 
нӯмкин аст?

Ба акидаи шумо вазифаҳои наҷибонаи инсонияк дар 
қори барҳам додани нунокишако кӣдонкяяяд?

ҲАЙАТИ ДИНИ

Дар шароити имруза дин ба шуури одамон таъсири 
зиёд дорад. Вобаста ба паҳншавӣ ва мавқси динҳо онҳоро ба 
динкои ҷаҳонӣ ва миллӣ ҷудо кардӣанд. Имруз дар дунё сс 
дини ҷаконИ - насронӣ, ислом ва буддоӣ вуҷуд доранд. Аз ҳама 
паҳншудатаринашон дини нӣсрониск, қи бсш аз 1 млрд нафар 
аколии дунё ба он эътиқод дорад. Таъсири он дар мамлакакҳоӣ 
Аврупо, Амрико, Австралия зиёд аст. Эътикодмандони ин 
дин дар Осиёю Африқа низ ҳасканд. Шокаҳои дини насронӣ - 
православӣ, протсскӣнИ, каколикИ буда, онҳо асосан дар Юнон, 
Австралия ва Анрикои Лотинӣ кӯкнронанд.

Дини дигари ҷаҳонӣ - ислом (нӯсулнонӣ) буда, дар Осиё, 
Африқа (Арабискони Саудӣ), Т урқия, Эрону Ироқ, Афгонисконӯ 
Покистон, Алҷазоир, Банғоладсш, Марокко, Миср ва ғаӣрӣ, 
Осиёи Миёнаю Қдзоқистон, Тотористону Бошкирдистон, Ин- 
донсзия паҳн шудааст. Шумораи умумии нӯсӯлмонони дунё 
қариб 1 млрд аст.
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Расми 3. Паҳншавии дини насронй

1
л.

«Гаҳиора»-и дини ислои шзҳрҳои Маккаю Мадина буда, ин 
дин ду шоҳзи асосӣ дорзд: суннӣ ва шиз. Сунниҳо ақсариятро 
ташкил додз, шиаҳо асосан дар Эрону Ироқ ^3^3^ гирифтзанд.

Расми 4.Па%ншавии дини ислом
Иирӯз ҳаи дини ислои қисии тзркибии тарзи ҳзёти халқҳои 

изшриқззҳин буда, аксари ҳзҳлзқзтҳо дар Қонсғитутсияи 
ҳуд онро дини дзвлатӣ донистаанд ва баъзе ҳизбҳои зйёсӣ дзр 
бзрҷоҳзҳои ҳуҷҷзғии ҳуд онро сарҳашқ кардазнд.

Дини буддоӣ аз нигоҳи географӣ иаҳдуд буда, эътиқод- 
иандони он дзр Непал, Мяниз, «№^3^ дзр Ҳиндустон, Шри- 
Лзнкз, Ҷин, Мугулистои иебошанд. Шуиораи уҳуҳии буддоиҳо 
қзриб 300 илн нафаранд.

Ба динҳои ииллӣ иҷдуизҳ, канфусианӣ, сйнтоизҳ, иудаӣ 
иансуб буда, дар Ҳиндустону Ҷин, Ҷ,опону Исроил вз дигзр 
ҳаҳлакзтҳо аиал ^^«^^3^^. Дзр ҳаҳалҳои қзфоҳондаиу дур- 
дасти Африкаи Тропикӣ, Осиё ва Аҳриқои Лотинӣ ^3^^^ 
эътиқодҳои изҳйллӣ боқӣ ^^^^33^^, онҳо ҷизҳои табиӣ вз 
руҳиро ҳепарастанд.



ДИН ВА ТАМАДДУНИ ҶАҲОНИ

Чӣ таврс қи дидем, аксари аҳолии саӣёра дияпарӣсканд. Онҳо 
дар ҳалли бисёр насъалаҳои ҷаҳонӣ саҳнгузоранд. Максӯсан, 
вақте қи суҳан аз боби муҳофизати сулҳ, ярокпартоӣ ва ҳифзи 
нӯкӣти атроф мсравад. Мавқси дин дар инқишофу боӣгардонии 
кӯдшиносии миллӣ, ҳифзи боигариҳои унӯмибашӣрӣ назаррас 
аст. Донӣстани мансубияти динии аҳолӣ ба дурустфаҳмии ҳусу- 
сияткоӣ ғсоғрафияи иқкисодӣю иҷтимоии ноҳияҳои ҷудогонаи 
дунё ёрӣ мерасонад. Анъанаҳои динӣ, алалкусус дини ислом дар 
реҷаи такрорисксксолшавии аҳолӣ, дараҷаи шугли мсҳнатии 
занон ифодаи ҳудро меёбанд.

Хамин тавр, ғсографияи динҳои ҷаҳон ҷараёнҳои нӯраккаби 
азҳудкӯнӣи саӣёра, карақкии наданияти маънавии инсониятро 
ифода мскӯнад.

Савол ва супориш ========================
1. Қадоме аз динко пакншудатария аст?
2. Қадом дин дар давлати шӯно таъсири асосӣ дорад? Динҳоӣ 

дигар ҷӣ?
3. Таъсири динҳо дар фаъолияти ҳоҷагию иҷтимоии одӣноя дар 

ҷӢ ифода мсёбад? Аз руӣи маълумотҳои иловағИ ва матбуокӣ 
даврагӣ вазъи таъсири динҳои ҷаҳониро дар шароӣти имруза 
шарҳ диҳсд.

Ҳудатонро санҷед
1. Дӣяҳоӣ ҷакояИ ба рафтори оданоя таъсир доранд ё не?
2. Гсоғрафияӣ динҳоро донистан ҷӣ фоида дорад?
3. Дин ба сиёсати давлат таъсир мерасонад ё не? Дар сокӣи 

ӣстсксолоти неъматҳои моддӣ иӣ?

Ба фикри шумо
Чаро ҳӣссиёки эъкикоднандии одӣнонро ҳӯрнӣк 

қардан лозӣн аст?
Ба фиқри шумо ҷаро бӯкпӣраскиро динҳои ҷаҳон 

тадриҷая танг қарда бароварданд?



ҶОЙГИРШАВИИ АҲОЛИ

Кадом омилҳо сабаби асосии пауншавии аҳолӣ дар кураи 
Замин гардидаанд? Дар кадом давлат ва норияҳо зичии зиёди 
аҳолӣ ба назар мерасад?

Ҷойгиршавӣ ва зичии ахолй. Аҳолии ҷаҳон дар сатҳи ҳуш- 
кӣ ҳеле нобаробзр ҷоӣгир шудааст. Қзриб 70 дарсади он дар 
7 дарсади қзлаирзви 33^^^ қариб 80 дарсад дар ниҳкураи 
Шарқӣ ва каҳтар аз ин дар ниҳқураи Ғарбӣ ҷоӣгир буда, аҳолии 
ниҳкураи Шииолӣ нисбат бз Ҷднубӣ (фақат 10 дарсзд) зиёдтзр 
зст. Қйсҳй зиёди зҳолӣ дзр ҳинтақаҳой ик,лииашоҷ иуътадил, 
субтропикию субэквзторӣ дзр баландиҳои то 500 и аз сатҳи баҳр 
иазкзҷ ғирифтззнд. Қариб нисфи сатҳи ҳушқии иасқунғоҳ (ба 
ҳисоби ^111^113) дзр як ки2 25 нафзр аҳолӣ дорад. Зимии зҳолии 
Заиин (дар ҳар ки2) ба ҳисоби ^^^3 беш зз 48 нафарро ташкил 
иекунзд. Маӣдони таиоиан бе аҳолӣ 15 дарсади сатҳи ҳушкиро 
ташкил иедиҳад.

Бз ҷоӣгиршаиии аҳолӣ бешубҳа иуҳити географӣ таъсйр 
иерасонзд. Взле 3^3^^^™ онро аз будзш зиёд нишон додан 
норавост. Зеро ҷоӣгиршавии аҳолиро, қабл аз ҳзиа ҷоӣгиршавии 
йстеҳсолот иузӣян ^^^^3^. Бзробзри тзрзққии истеҳсолот 
тзьсири оиилҳои тзбиӣ сусттзр гзрдидз, ҳйиқеи шзроитҳои 
иҷғииойю иқтисодӣ бзлзнд ҳешйвзд. Бй ҷоӣгиршзиии зҳолӣ 
оиили деиогрзфӣ низ тйъсир ҳерзсонйд. Дзрзмзи бзлзнд вз ё 
пзсти зфзоиши тзбиий аҳолӣ зз қзбили он оиилҳоянд.

Аз сзбзби он, ки зфзоишй тйбиии зҳолӣ дзр қисҳзтҳои 
руӣи Зйиин гуногун зст, ҷоӣғиршзвии он низ дзр қитъзю изи- 
лзкзтҳои дунё ^3^^^^™ кзлон дорад. Мзсзлзн, зимии зҳолӣ дзр 
Аврупо вз Осиё зз зимий ҳисоби дунё қзриб се бзробзр
беш зсту дзр шииолу мзнуби Аирико ду баробзр вз 
дзр Австрзлияю Окезния 10 бзробзр кзи. Мзҳлйқзти зз ҳзиз 
зимзҳолии ҷзҳон Бзнголздеш зст, ки дзр 1 ҳзсоҳйтзш 1000 
нзфзр рост иеояд. Ҷоӣҳои зз ҳзий зимйҳолии дунёи иҳрузй 
ноҳияҳои шзрқӣ осиёгӣ (Ҷин, Ҷопон, Қорея) ҳебошзнд, ки дзр 
он ҷо беш зз 1,3 илрд зҳолӣ истиқоҳйт иекунзд. Ҷоӣи дувуиро 
ноҳияи мзнуби осиёгӣ - Ҳиндустон, Бзнголздеш, Шри-Лйнкз 
(қзриб 1 илрд), бзъд ҷзнубу шзрқӣ - Индонезия, Мзлзӣзия, 
Тзилзнду Филйгпинҳо (қзриб 400 илн), ноҳияҳои соҳйлй Ат- 
лзнтикйи Аврупо ишгол ^^^3^^^^^.
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АҲОЛИИ ШАҲР ВА ДЕҲОТ

Расми 5. Ҳиссаи аҳолии шауру 
деҳот дар мамлакатҳои 

алохидаи чахон

%
89 аншшшшвт Бриканӣяӣ Қабир

%
□ и

мшшшшшат Аргеякина □ 14

85 Австралия О 15

Қанада СО 23

ПЩЯЯЯ^Я Чопон □ 23

75 ИМА □ 25

74 Русия 1~__ 1 26

73 ■■■■■ Фаряяса 1-------1 27

31 ■■ ХитоӢ п 69

26 ■■ ХӣЯДӯСКЯН 174

Аколиӣ шаҳр ] Аҳолии декок

Паӣдоиши шакрко таъриҳи қадима дорад. Онҳо нарказӣ 
наънӯрИ, савдо, ҳунармандӣ ва мудофиаи ҳарбӣ буданд. Ба- 
робари рӣвоҷӣ ӣядӯстрияи калонӣ ношинИ, яакдиёт ва бо- 
зори ҷаҳонӣ дар онҳо соҳаҳои ғуяоғуни саноат каракки қар- 
да, бисёрашоя ба наркази маъмурӣ, нақлиёту савдо ва му- 
онӣлот табдил нсёфтанд. Дар асри XX вазифаи шаҳрҳо боз 
ҳам нӯраккаб шудан гирӣфк. Нуфузи онко канҷун нарказкои 
наънӯрию наданӣ афзуд. Тарақкии сокаҳоӣ ғаӣриисксҳсолӣ 
навқеи шаҳрҳоро ҳслс баланд нанӯд.

Шакркои инруза ода- 
тан бӣсёрвазифаанд. Валс 
шаҳрҳои яқвазифа низ мав- 
ҷуданд ва онҳо асосан шаҳри 
саноатӣ, бандарӣ, илнию 
қурортӢ ва ҳатто поИтактИ 
нсбошанд.

Дар занояи ҳозира ҷоӣ- 
гӣршавии аҳолиро гсогра- 
фияи шаҳрҳо муаӢян некӯ- 
наду нӣкдорӣ онҳо даҳко 
ҳазор аст. Ибтидои асри XX 
дар дунё 300 шаҳр, оҳири 
солкои 80-ум 2,5 ҳдзор шаҳ- 
ри калон вуҷуд дошт, қи 
дар ояҳо 30 дарсади аҳолии 
ҷаҳон соқин буд. Дар баӣни 
ин шаҳрҳо бо ном шаҳрҳои «Миллионср»-ро фарқ нсқӯнанд, қи 
аҳолии онҳо аз 1 млн нафар бсш аст, никдори «Миллионер»- 
ҳо ҳоло ба 400 расидааст. 38 шаҳри ҷаҳон аз 5 млн нафар зиёд 
аҳолӢ доранд.

Дар ақсари нанлакатҳоӣ тараққиқарда ҳиссаи аколиӣ шаҳр 
75-80 дарсад аст. Шаҳрко торафт ба наҳалҳои гирду атрофашон 
таъсири ҳанаҷониба нсрасонанд.

МАФҲУМИ УРБАНИЗАТСИЯ

Яқе аз ҷараёнкоӣ нукимми ӣҷтиноИ-иқкисодиӣ ҳозира 
ӯрбаяӣ3ӣтсӣя небошад.

56 =



УрбйҶИЗйТСИЯ (кзлиҳзи лотинӣ урб - шзҳр) зфзоиши шзҳру 
зҳолии он, гурзуршзвии ҳзвқеи он, взсеъ пзҳншзвии тзрзи 
ҳдёти шзҳрӣ будз, ^3^^^^ мзрзаҷи уиуҳимзҳоҷӣ се злоизти 
уиуиӣ дорзд вй онҳо бз зксзри Ҳ3ҲЛЙКЙТҲО ҳоссзнд:

йввал, йфзоиши тези зҳолии шзҳрҳо зст. Соли 1900 
йҳолии шзҳрҳо қзриб 14 дарсад, соли 1950-29 дзрсзд, соли 1990- 
46 дзрсад вз ҳоло қзриб нисфи зҳолии ҷзҳонро тзшкил дод.

Алоизти дуюи, ҷаҳъшаиии аҳолӣ ва ҳоҷйғии ҷаҳон дар 
шзҳрҳои калон, ки ба ин пешрйвии илиу истеҳсолот сабаб 
шудзаст. Пйӣвастй ба ин шзҳрҳои калон ҳоҳишҳои иаънавии 
одаионро пурратйр ба ҷо овйрда, талаботи ғуҷоғуҷу фйроиоҷи 
изрдуиро оид бй йстифода зз иолу ҳизҳйтрасониҳой ҳарҳелз 
беҳтзр қонеъ иеғардоҷанд.

Алоийти сеюи, васеъшйвии ҳудуди шаҳрҳо иебошад. 
Шаҳрҳои ба ҳаи нйздик бо ҳаи якҷоя шуда, ба доираи шаҳри 
калон - «ядро» кзшида ^^^3^3^^^ аглоҳератсияро бй вуҷуд 
иеорйнд, ки йҳолии онҳо 5-8 илн нзфзр вз аз ин ҳаи зиёд аст.

Дар заиони ҳозира бо нои ҳеғаголисҳо (калиҳаи юнонӣ: 
иегас - калон, полис - шаҳр) паӣдо шудаанд, ки онҳо звенои олии 
урбанизйтсияйнд, яъне якмояшйвии бузурги ағлоиератсияҳои 
шзҳрӣ ба йиал оиадааст. Тйшкилёбйи ҳеғаполисй Бостон - 
Ваиинғтоҷ (Босвйҷ) дар ИМА (аҳолизш беш аз 45 илн) иисоли 
он зст. Ин ҳегаполис дар соҳили уқёнуси ҷоӣгир
будз, аз қалаирйвй 7 иёлот ва округи Қолуибия ҳегузарйду бй 
ҳаӣзти он мунин шаҳрҳои калон, иисли Ню-Йорк, Филаделфия, 
Ваийҷгғон, Бостон вз дигар шаҳрҳо шоииланд.

Ҷа1ҳъшйиии санойту нақлиёти автоҳобилӣ дар шаҳрҳо 
шйроиғҳой экологии онҳоро ноиусоид гардониду ин боиси 
зубурбйнизйтзия (бй атрофи шаҳр кӯмиданй аҳолйй шзҳрҳо) 
^^^33^^. Ҳоло ИМА-ро «^3^3X3™ назди шаҳрӣ» ^^^^^33^^^ 
дзр он ҷоӣҳо 60 дарсади аҳолии аглоҳератсия зиндйгӣ иекунзд. 
Аҳолии шаҳрҳои ҳаҳлакйтҳои тйраққикардй ^^^311 ҳеле каи 
ҳейфзояҷд.

Дар иаҳлақатҳои ру ба инкишоф ҳолати урбанизатсия 
босуръат аст. Аҳолии шаҳрҳо дар Аирикои Лотинӣ зиёд асту 
(2/3) дар 0^^ 27 дзрсад.

Урбанизатсияй ҳйҳлакйтҳои нзфтдор ҳусусияти ҳос дорад. 
Дар ин ийилакатҳо шаҳрҳои ҳозиразйҳонй дороӣ шйроитй 
ҳуби ба вуҷуд оиадаанд. Аҳолии шаҳр дар ^^^^3™
ҳуттаҳидаи Арзб (АМА) ба 90 дзрсад, дар Қатар бй 87 дзрсад, 
дар Қувйӣт ба 90 дарсад расидааст.
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Дар мамлакатҳои ру ба инкишоф дараҷаи урбанизаксия ба 
кисоби миёна 72 дарсадро тӣшқил медиҳдд.

аҳолии деҳот

Бо вуҷуди бо суръати тез афзудани шаҳрҳо ҳоло ҳам қариб 
нисфи аҳолии ҷаҳонро деҳотиён ташқил медикӣнд. Шумораи 
ӯнумии деҳот 15-20 млн буда, онҳо аз ҷиҳаки каҷн, шақл, 
бартарии қасби одамонашон, дараҷаи тараққиёт ва таҳассуси 
ҳоҷагӣ тафовут доранд.

Ду шақли асосии сокиншавии дсҳотӣ мавҷуд аст: гурукИ ва 
парокандағӣ.

Дар мамлакатҳои Аврупо, Чопон дсҳоти қалон ба шаҳракҳо 
ҳанрок шуда, шақли сокиншӣвии гӯрӯкиро паӣдо кардӣанд. Ба 
ин шақл шаҳраккои даҷағИ, конакои наксӯси берунишаҳрии 
оданони обруманд (виллаҳо), посёлкаҳои наздишакриро 
камроҳ мекунанд. Ақсари аҳолии декоки ин намлақатко қасби 
ғаИридсҳотӣ доранд.

Шақли парокандӣ дар ИМА, Қанада, Австралия, Зсландияи 
Нав паҳн шудаасту он дар нануди фсрмаҳо, шаҳракҳои 
наздишаҳрии дороӣ муассисаи ба гуруҳи фсрмаҳо ҳизматрасон 
дошта мавҷуд аст. Ақсари аҳолии онҳо ба қори гаӣридскотӣ 
машгул аст (дар ИМА - 85 дарсад).

Дар мамлакатҳои ру ба инкишоф шақлҳои сокиншавӣ ҳслс 
нӯкталӣф буда, онҳо ба шароиткои табиӣ, таҳассус, дараҷаи 
канолоти коҷагии кишоварзӣ вобастаанд. Дар онҳо декоки 
калон, бозорҳои нарказии маҳаллӣ, дар ноҳиякои планкатсиягӣ 
- шаҳракҳои ҳозиразамон зиёд буда, дар нокиякои ҷорводорӣ 
шабакӣи сокиншавӣ ӯнӯнан вуҷуд надорад. Шақли онсҳтаи 
сокиншавӣро низ дар ин манлакатҳо дидан мумкин аст.

Хания тавр, кусусияти асосии ҷоӣгиршавии аҳолӣ дар 
замони ҳозира тафовӯкнок будани он асту онро баҳамтаъсир- 
расонии ҷунин омилҳо нӯаӣян некӯнад: табиӣ, каъриҳӣ, иҷ- 
тимоӣ, иктисодӣ ва гаӣра. Хиссаи аҳолии шаҳру дсҳот қа- 
риб баробар аст. Холати урбанизатсия то ба паӣдоиши агло- 
мератсия ва мегаполисҳо омада расидаасту идоракӯнии он яқс 
аз насъалаҳои нуҳимми замони ҳозира гардидааст.

Савол ва супориш ====^===^====^^====^^==
1. Онилҳои асосии ба ҷоӣгиршавии аҳолӣ таъсӣррасон қа- 

домҳоянд?
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2. Дар кадои ноҳияҳои ҳйҳлакатҳои ҷаҳон аҳолӣ зиёдтйр сокин 
шудайст? Сабабҳои зиҷйҳолӣ ё каҳаҳолӣ будан кадоиҳоянд?

3. Мавқеи шзроитҳои тзбиӣ ва иҷтиҳоӣ-иқтисодӣ дар ҷоӣ- 
ғиршавии зҳолӣ ҷӣ гунааст?

4. Мафҳуҳҳой «ағлоҳератсия», «ҳеғаполис» ва «субурбанизйғ- 
сия»-ро шарҳ диҳед.

5. Вобазтй бй афзудйни шзҳрҳо ҷӣ гуна иушкилот ба ийан 
^^3^33^^ ва роҳҳои ҳалли онҳо қйдоиҳоянд?

Ҳудатонро санҷед
1. Ҷзро накши шйроиғҳои тзбиӣ дзр ҷоӣғирқунии аҳолӣ 

тйдримаҷ суст вз ^3«^^ шароитҳои иҷтиҳоӣ-иқтисодӣ зиёд 
^^^3^3^^?

2. Сабаби қафоҳондагии як қзтор ноҳияҳои зимаҳолиро дар ҷӣ 
иебинед?

3. Ҷаро дзр шаҳрҳои сераҳолии ҳйҳлақйтҳои ру бй тйрзққӣ 
зйд.дйя гҳои иҷтйҳоӣ тезу туиданд?

4. Урбйнизатсия аз деҳот бй шаҳр ийгзр танҳо фоида иеорад?

Бй йқидйи шуио
Оё ҳушкилоти дозйрай шйҳрҳои сераҳолӣ 

ҳйлшйиандаанд? Агар ҳа, пас бо кадои роҳҳо?
Ба фикри шуио гайдоиши ҳегйголйсҳо ба 

тараққйётй ҳомйғӣ фойдаҷоқ аст ё зиёҷоийр?

ҲИҶРАТИ (МИГРАТСИЯЩ 
БАЙНАЛМИЛАЛИИ АҲОЛИ

Ҳиҷрати аҳолиро ҳаракйти ҳеҳйниқии аҳолӣ ҳаи ҳеғуянд 
вз он сабабҳои ҳуҳтйлиф дорад. Сабйбҳои асосиаш оиилҳои 
иқтисодӣ, сиасӣ, динӣ ва гаӣра иебошзнд.

Ҳиҷрати аҳолӣ (қалйҳаи юнонӣ ҳигратио - ҳуҳоҷират) - 
ҷоӣивйзкунии одаион, қи ба иийзқунии доииӣ, ҳуиаққатӣ ва 
ҳйвсиҳии ҷоӣи истиқоҳйташон вобаста аст.

Ҳимрат доҳилӣ вз берунӣ шуда ҳетйионйд. Ҳймрйти доҳи- 
лӣ ду ҳел аст: эҳигратсия (барои доииӣ ва ё ^^^33™ дароз зин- 
дзгӣ кардан аз ҳаҳлақати ҳуд бй дигар ҷо рафтани одаион) 
вз иҳииғратсия (оиадани одаион ба ҳаҳлақати дигар баҳри 
истиқоиати доииӣ вз ё бй ^^^^3™ дароз).
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Хиҷрати докилӣ таърӣкаи кӣдина буда, дар даврони қапи- 
тализн авҷ гирифтааст. Макони асосии эмигратсия Аврупои 
Гарбӣ буд, сабаби он муфлӣсшавиӣ деҳқонону ҳунармандони 
ҳурд ва зиёдшавии беқорӢ аст. Тули солҳои 1815-1915 аз Аврупо 
ба дигар қиснҳои дунё 35-40 млн нафар одамон ҳиҷрат кардаанд. 
Аз ӣбтӣдоӣ ҳиҷрат то 4^^™ якунӣ ҷаҳоя аз Аврупо 60 млн 
нафар кӣҷрат кардаанд. Қисми зиёди онҳо ба ИМА, Қанада, 
бокинондаашон ба Анрикои Ҷднубӣ, Австралия, Зсландияи 
Нав ва намлакакҳои алоҳидаи Африқа соқин шуда, ҳолаки 
забту нустамликакуниро ба амал оварданд. Дузабонӣ дар 
Канада (анғлисию фаронсавӣ), паҳншавӣӣ забонҳоӣ испонию 
поркӯғалӣ дар Анрикои Ҷанубӣ яатиҷаи ҳиҷрат нсбошанд.

Расми 6. Муҳоцирати ауолии цауон дар охири асри XX

Макяяи дигари эмиғратсия Осиё буду энигрантҳои асосӣ 
корғарояӣ ҷину ҳиндӣ буданд.

Баъди 4^^™ якумӣ ҷакон ҳаҷни кӣҷратӣ берунӢ қам шуда, 
симо ва ғсографӣяӣ он дигар шуд. Хиҷрати баӣникитъавӣ канӯ 
ҳиҷрати докилию китъағИ зиёд шуд. Макояи асосии ҳиҷратӣ 
қувваи қорӣ Аврупои Барбӣ гардид, қи ба он ҷо 13-14 млн нафар 
корғарон аз ҷаяубӣ Аврупо ва шӣноли Африқа, Турқия омада, 
ба коркои «сиёҳ»-у каммузд наюкуланд. Дар Швеӣтсария ҳиссаи 
корғарояӣ корӣҷӣ 1/4, дар Олмон 10 дарсади аҳолиӣ фаъолро 
ташкил доданд.

Шарқи Наздиқ ба яқе аз нокияҳои калони ҳиҷрат табдил 
ёфтааст. ӣстикроҷи нафт дар Арабистони Саудӣ ва Қуваӣт ба 
корғарони кориҷӣ асос ёфтаанд.

Дар Ҷин 30 млн нафар корғарояи эмиғраксияшуда мавкеӣ



кйлони иқтисодӣ доранд. Аксари онҳо бй азнйисозиҳои иқтисодии 
ҳйҳлакйтй ҳуд ёрии иоддию илиӣ иерасонанд. Мутахассисони 
бй ^3^3^^ ҳуд бйргашта аз 1/4 ҳиссйи профессорону дотсеҷтҳой 
ийилакйтро тзшкил додаанд.

Солҳои оҳир дар олаии капитйлистй шакли нзви ҳимрат 
пзӣдо шуда, ноии «ихроми ҳирад» (утеҷка уиов)-ро ғирифтааст. 
Моҳйятй он аз ҷалбқунйй олиион, ҳуҳаҷдисон, дуҳтурҳо ва 
дигар иутахасзйсонй баландихтисос иборат аст. Манбаи асосий 
ин ^3^^^^ ҳйҷрат ҳаҳлакатҳои ру ба инкишоф иебошанд. 
Ин ҳолат ба ин ҳаҳлақатҳо зиёни иқтисодию иаданӣ ва ба 
иаҳлақатҳои тараққиқарда фоида иеорад.

Ҳиҷрати дохилй. Ин шакл асосан аз ҳаракати аҳолии деҳот 
ба шаҳр, ҳаракатй баӣҷйшаҳрии аҳолӣ иборат буда, барои 

давлатҳо ҳос аст. Хиҷрати доҳилӣ дар ҳаҳлйқйтҳои ру 
ба йҷкишоф пуравҷ аст.

Ҷ ун ииғратсия қӯмҳанмигӣ (ҷорводорон) низ ҳаракати аҳолӣ 
аст, вале он шакли иаҳсуси фаъолияти ҳоҷагӣ ва тарзи ҳйёти 
ба он алоқаҳанд аст. Қуҷҳанмиёни ҳозира асосан морводоронй 
биёбону ҷиҳбиабонҳо иебошанд. Бисёр ҳаҳлйқатҳо сиёсати 
ҳиҷраткунонӣ ҳегузаронанд, ки ҳадафи он идоракунии ҳимрати 
берунию доҳилӣ аст.

тавр, ҳолати ҳиҷрат ба таркиби аҳолӣ, соҳаҳои иҷти- 
иоию хоҷагӣ таъсир расонида ҳетавонйд. Хусусият ва саҳтҳои 
ҳиҷрати берунӣ дар давраҳои таъриҳӣ гуногун буданд. Ба- 
ҳисобгирий ҳолатҳои ҳиҷрат барои йфзоиши иҷтииоию иқ- 
тисодии ҳар як ҳаҳлақат ҳаи ҳуҳиҳ аст.

Савол ва супориш ^===^==5=====^^
1. Ноҳияи асозйи ҳимратро дар гузаштаю иирузз ҷудо кунед.
2. Рафти ҳиҷрағи доҳилӣ ба кадои тараф аст?
3. Фарқи баӣни ҳиҷрати доҳилию берунӣ дар мист?
4. «Ихромй ҳирад» мист ва зиану фоидаи онро кӣ иебинад?
5. Қумҳаҷмиғӣ аз ^^3^ шаклҳои ҳимрат ҷӣ тафовут дорад?

Ҳудатонро санчед
1. Кумҳаҷмигӣ мист?
2. Фарқияти сабабҳой водоркуҷаҷдаи ин ё он шакли ҳимратро 

дар ҷӣ иебинед?
3. Сабабҳои зйадшаийй ҳймрат дар ҷуиҳуриҳо ИДМ дар мйст?
4. Аз ҳиҷрати «ақлу ҳирад» киро фоида асту киро зйаҷ? Фоидаи 

асосйаш мист?
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Ба фикри шумо
Бо қӣдон роҳҳо ҳолати ҳиҷраки нардӯнӣ Тоҷиқис- 

тоиро ну'ькӣдӣл гардоиидан нӯнкӣя аст?

ГЕОГРАФИЯИ ХОҶАГИИ ҶАҲОНИ

Тақсимоти баӣнӣлнилалӣи нсҳнӣтӣ ҷаҳонӣ ба қадом омил- 
ҳои асосӣ вобаста аст? Қӣдом колӣк ба каниаӣваскӣгии ягонаӣ 
коҷағӣ кумак нсрасонад? Соҳтори ҳоҷагии ҷаҳонӣ ҷӣ ғӯяа аст?

ХОҶАГИИ ҶАҲОНЙ.
МАРҲАЛАҲОИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ОН

Мафхуми хочагии чахонй. Хоҷагии ҷаҳонӣ маҷмуи ҳоҷаги- 
ҳои миллии ҳамаи мамлӣкаткои дунё буда, онҳоро нӯносибат- 
ҳои иқтисодии ӯмӯниҷаҳонӣ ва кӣксиноти бӣӣяалмилалии 
меҳнат алоқаманд кардааст. Он тамоми нанлӣкаткои дунёро 
фаро гирифкааск ва ба он зиддӣятҳоӣ доҳилӣ ҳос нсбошад.

Паӣдоиши коҷӣгии ҷаҳонӣ аҳӣннияти таъриҳӣ дорад ва 
қариб танони таъриҳи иясониятро фаро нсгирад.

Қашфиётҳои бузурги географӣ боиси дар китъӣҳои Аврупою 
Осиё ва Анрико ривоҷ гирӣфтаяи соҳаи ҷорводорӣ гардид. 
Мӯомӣлоти мол дар баӣни китъакои олам боиси ташқилёбии 
бозори ҷаҳонӣ шуд. Васеъшавии минбаъдаи ин бозорро тарақ- 
қии нақлиёт таънин нануд. Нақлиёти баҳрӣ ва нақлиёти роҳи 
оҳан алоқаи доимии бӣӣникитъӣвию доҳиликикъавиро вассю 
устувор яамуданд. Баркароршавии алокаҳои доинии киҷоратӣ- 
молиявӣ ва истсҳсолӣ дар баӢни нанлакакҳо, ноҳияко ва 
китъаҳо ҷудоиҳои бисёрқарнаи ниллӣ-коҷагиро, қи садди 
роҳи исшравиҳои иҷтимоӣ-ӣқкисодии ҷаҳон буданд, аз баӣн 
бардошт.

Ибтидои паӣдоиши ҳоҷагии ҷӣҳонӣ аз давраи манӯфаккураи 
тараққиёти капитализн (асрҳои ХУ1-ХУ11) оғоз ёфта, дар овони 
асрҳои Х1Х-ХХ ташкилёбии он ба оҳир расидааст. Дар ин давра 
дар мамлӣкатҳоӣ Аврупо индускрияи калояи мошинӣ инкишоф 
ёфта, он овардани ашёи коми зиёдеро талаб мсқард. Паӣдоиши 
соктори нустамликӣдорӣ иқтисодиёти ақсари нанлақатҳои 
мустӣнлиқаро ба манбаи ашёи ҳони дӣвлӣккоӣ ӣнпериалистӣ 
табдил дод.
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Сариоядорӣ ҳокими ягонаи хомагии ҷаҳонӣ гардид. Вале 
ин ҳолат дер давои ^3^3^^. Аз олаии сариоядорӣ берун шудани 
Россия дар соли 1917 ва гузаштани ба соҳти сотсиалистӣ бо 
иинтақаҳои тобеаш, сонйтар гузаштани як қатор давлатҳои 
Аирупой Шарқӣ ва Осиё ба ин шакли давлатдорӣ хоҷағйи 
ҷаҳоҷиро ба ду соҳтор ҷудо нзиуд. Вале он ягонағии иавҷудияти 
ҳудро гуи накард. Зеро ба ҳуносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ 
ҳонеаҳои иҷтиҳоӣ беғонаанд.

Робйтаҳой йқтисодии ҳаҳлақатҳои Шарқ ва Ғар6 то рафт 
ҳухталиф ҳегарданд, ки иуҳ!^ь^т^£^]^инзш савдои тарафаӣн, 
таъсизи корхонаҳой иуштарак, алоқаҳои илиию техниқӣ ва 
гаӣраҳо иебошанд. Ғарб барои ҳаҳсулотҳои ҳуд бозори фуруш, 
Шарқ бошад, ба ивази иолвоӣ ба бозори ҷаҳонӣ баровардаи ҳуд 
технолоғияй нав ва таҷдизоти дигари зарурӣ ҳегиранд. Табиати 
йнсоният ягона аст. Аз ин ҷиҳат, инсонӣ ^3^3^ ба
ташкил додани соҳтори иқтйсодии барои ҳаёташ беҳтарин 
иекушйд. Беэьғиҳодӣ ба пешрафта иқғисодии ҷаҳонӣ боиси 
қафоионӣ дар ҳйиа гуна иаҳлақат ҳегардад.

ТАҚСИМОТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ГЕОГРАФИИ 
МЕҲНАТ ВА ИНТЕГРАТСИЯИ (ҲАМ ГИ РОИ И) 

ИҚТИСОДИИ БАЙНАЛМИЛАЛИ

Тақсиҳоти геогрйфии ^^^^3^ қйсҳй таркибии тақсиҳоти 
маҳьиятии иеҳнат аст. Он ҳолати ҳахсусгйрдоҷйи ҳудуд ва 
иуоҳилоғи ҳаҳсулоту таҳассусёбӣ дар бйӣни онҳо иебошад. 
Тақсиҳоти иеҳнат натиҷйи ғараққиёғй ҳағҳии 
инсонӣ иебошад. Хдтиӣ будани он аз он сар ҳезйнад, ки 
баӣни қйлйирйиҳои алоҳида ҳдиеша тавофут вуҷуд дорад (дар 
иавқеи географӣ, дар шароиту исғифодаи захираҳои табиӣ, 
дар шароитҳои имтииоӣ-иқғисодӣ). Ҷунин фарқиятҳо боиси он 
^^^3^3^^, ки бисёре аз исғеҳсолоғҳои санойтию кишоварзӣ гуё 
ба ҳудуди иуаӣян вобаста карда иешйванд, яъне ин қйлаҳравҳо 
ҳдр кадоие ба истеҳсоли ^3^^^ алоҳидаи иаҳсулот ҳаҳсус 
ғардонида ^^3^3^^.

Барои паӣдоиши ҷунин ғахйссус шароитҳои зарурӣ лози- 
ианд. Ин шароитҳо инҳоянд: 1) ҳаҳлакағе, ки дар тақсииоти 
иеҳнат иштарок дорад, бояд ягон бартарие дошта бошад 
(ҳасалан, аз миҳати боигариҳои табиӣ); 2) бояд ҳаҳлйкати ба 
ин иаҳсулот ^^3^3^^ ^3^^^^ бошад; 3) хароҷоти кашонидани 



наҳсулок то ҷоӣи фуруш ба мамлакати фурушанда бояд 
фоидаовар бошад.

Тақсимоти баӣналмилалии гсоғрӣфии меҳнат бо нӯрӯри 
замон тагӢир меёбад.

Маҳусусгардонии намлакаткои алоҳида ба навъи искеҳсолӣ 
нӯаӣяни наҳсулот ва ҳизмат ҳаминро дар назар дорад, қи ин 
яавъҳо на фақат барои қонеъгардонии талабокӣ ҳуд, балқи 
инчунин барои фуруш дар бозори ҷаҳонӣ истсҳсол қарда 
мешаванд. Ин ҳолат дар ташкӣлёбӣи соҳакои баӣналнилалии 
такассӯс ифода нсёбанд, яъне ҳанон соҳаҳос, қи ба истсҳсоли 
наҳсӯлоти содӣротӣ машгуланд. Бсҳуда нсст, қи симои ҳоҷағии 
ақсари намлакатҳоро такассӯси баӣналнилалиашоя мӯаӣяя 
некунад. Масалан, Ҷопон аз руӣи истсҳсоли автомобилҳо дар 
ҷакоя дар ҷоӣи аввал буда, тақрибан нисфи онҳоро ба бозори 
ҷаҳон мебарорад. Қанада аз ҷиҳдти искексоли ғӣллӣдона, 
Булгористон аз ҷиҳаки истсҳсолӣ маҳсулотҳои маҷмуи агро- 
саноатӣ, Замбия аз ҷиҳаки искексоли мис дар ҷаҳон дар ҷоӣи 
авваланд. Яъне, ин соҳаҳо соҳаи такассӯси баӣналмилалии ин 
намлакакҳо ба ҳисоб мсраванд.

Дараҷаи ба таксимоти баӣналнилалӣи нскнак (ТБМ) 
воридшавии ҳар кадон манлакат ба дараҷаи камолоти қувваҳои 
ӣстсҳсолкунандаи он вобаста аст. Аз ин ру, намлакатҳои тарақ- 
Кӣкардаӣ индустриявӢ дар тақсиноти баӣналмилалии меҳнат 
мавқси асосӣ дошта, давлатҳои ҷавони Осиё, Африқа ва 
Анрикои Лотӣяӣ мавқси ҳудро дар ТБМ аз ҳисоби бо заҳираи 
ашёи ҳом таъмин кӣрдани нӣнлакатҳои нӯтараккӣ баланд 
мебардоранд. Ин таҳассуси мсроси давраи нӯстанлиқавист. Ба 
иштироки мамлакатҳо дар ТБМ омилҳои гсографӣ низ таъсири 
назаррас доранд. Ин омилҳо мавқси гсографӣ, мавҷудияти 
боиғариҳои боӢи табиӣ ва гаӣра мебошанд. Масалан, Англия 
тавассути дар сари роҳҳои баҳрӣ ҷоӣгир буданаш дар ғузашта 
«фабрӣкаӣ ҷаҳонӣ» гардиду заҳираҳои бузурги нафт бошад, 
манлакакҳои Шарқи Наздиқро заминаи калони сузишворӣ- 
энергетикии ҷаҳон гардонд.

Валс, омили асосии ҳалкӯнӣнда дар ТБМ шароитҳои 
ӣҷтӣноӣ-иқтӣсодӣ мсбошанд.

ТБМ ҷараёни исшкадӣмӯ ҳатмии ташкилёбии ҳоҷагӣи 
ҷакон ва асоси объективии бӣӣяалнилӣлгардонии ҳаёти ҳоҷагӣ 
мебошад.
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ИНТЕГРАТСИЯИ 
ИҚТИСОДИИ БАЙНАЛМИЛАЛИ

Хоҷагии ҷаҳонӣ ва ғақсиҳоти баӣналҳилалии географии 
иеҳнат иирӯз ^3^^^^ иаҳлакатҳои дунёро фаро гирифта, онҳо 
торафт васею муқуртар, ҳаи ҳураққйбӯ ҳаи нав шуда истодйанд. 
Васеъшавии тахйссуси баӣналҳилалӣ ва иӯоҳйлот боиси боз 
ҳди зиҷ бо ҳаи алоқаҳанду иобасташавии ҳомйгиҳои ииллии як 
қатор иаилакатҳо ва паӣдоиши зинйи нави тақсиҳоти баӣнал- 
ҳилалии ғеографии иеҳнат гардид, ки ин шакл инғегратсияи 
иқтисодии баӣналҳилалӣ нои гирифтаасғ. Ваӣ ҷараёни объек- 
тйиии тарақдиати ӯстуиори алоқаи тарафаӣни ғӯрӯҳи иаи- 
лакатҳо буда, ба гӯзаронидани сиёсати барои ҳуиофиқ асос 
^^^33^.

Ҷараёни интеғратсияи иқтисодии иурра ташқилафта панҷ 
зинаи ғараққиёғро аз сар иегузаронад: ғашқили ҳйнтақаи 
озоди савдо, йттиҳоди гуҳрӯқӣ, бозори уҳуҳӣ, иттиҳоди асъорӣ 
ва фазоӣ ягонаи иқтисодӣ.

Дар хоҷагии ҷаҳони иҳрӯза якҷанд ғурӯҳҳои иқтисодии 
ноҳиявӣ ва соҳавӣ ташқил ёфтаанд. Мӯҳиҳғарин гуруҳҳои ин- 
теғратсияи ноҳиявӣ Иттиҳоди Аврупоӣ, Ассотсиағсияи Ши- 
иоли Аҳриқоии савдои озод (НАФТА), Ассоғсиатсияи дав- 
латҳои ^3^^^^ шарқии Озиа (АСЕАН), Бозори ӯҳуҳии ^3^- 
лакатҳои қонуси Ҷанубӣ (МЕРКОСУР) ва ғурӯҳҳои соҳавӣ 
- Ташкилоти иаҳлақағҳои зодиркунандаи нафт (ОПЕК) ва 
гзӣраҳо иебошзнд.

Дар заҳони нав интеғратсия наҳӯсғин бор соли 1957 дар 
Аврупоӣ Еарбӣ огоз ёфта, зинаҳои зиёдеро таӣ ^3^^^. Холо 
пурра ташкил ёфтзасту ба ҳуд ноии «Иттиҳоди Аврупо»- 
ро ғйрйфтааст ва ба ҳаӣати он 15 ҳаҳлақйти Аврупоӣ Еарбӣ 
шоииланд. Шуҳораи уҳуҳии аҳолии иттиҳод беш аз 350 илн 
нафар аст. Иттиҳоди ҳазқур итғиҳоди иқтйсодию асъорӣ ягона 
ва иттиҳоди сиасиро эълон ^3^^^. ^-уии январи соли 1999 пули 
ягона - «евро» ба ҳуоҳилоғ бароварда шуд.

Савол ва супориш ------------ -----------------======
1. Оиил ва шаройтҳой паӣдоиши хоҷагии ҷаҳонӣ қадоҳҳояҷд? 

Онҳоро шарҳ диҳед.
2. Шароитҳои табиӣ-ғеоғрафӣ ба тахассӯси хоҷағӣ ҷӣ гуна 

таъзйр иерасонаҷд?
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3. Оё нафҳуни «тақсӣнокӣ чанъӣятӣӣ нскнак» аз нафҳуни 
«каксинотӣ гсогрӣфӣӣ нсҳнат» фарқ дорад?

4. Такассӯсӣ коҷағИ ба мамлакат ҷӣ фоида меорад?
5. Такассуси коҷағии нанлакати ҳудро нӯаӣянд қарда, шароӣтӯ 

онӣлкои онро шарҳ диҳсд. Асоси ӣнкеғратсияӣ иккисодиӣ 
баӣналнӣлалӣ ҷист?

6. Шароӣту вазъи ишкӣрокӣ намлакати ҳудро ба гурӯкӣ 
ӣякегратсӣонӣ шарҳ диҳед.

Худатонро санҷед
1. Асоси коҷағии ҷаҳонро ҷӣ кашкил медиҳад?
2. Миқёси ӣштӣроки мамлакӣк дар тақсимоки баӣналнилалӣи 

некнат ба ҷӣ вобаста аст?
3. Хоҷагиро қадом онӣлҳо ба оргаяизми ягона паӣваст қар- 

дааст?
4. Оё боигариҳои табиӣ боиси такассуси коҷағӣ шуда мста- 

вонанд?
5. Такассуси бӣӣяалмӣлалии манлакатҳоӣ каракқикарда ва ру 

ба тараккИ аз яқдигар фарқ дорад ё не? Агар фарқ бошад, 
сабабаш ҷист?

Ба фикри шумо
Ибораҳои таркиби соҳавӣ, каркибӣ ӣҷтиноӣ, 

таркиби нинкақавиӣ коҷӣгии ҷаҳон ба ҳам нонандӣнд ё 
гуногунмаъно?

Ҷаро коҷӣгии ҷаҳонро мо яқ соҳти том (ягона) 
менонем, ҳол он қи ба он нанлакаккоӣ ба соҳтори 
гуногуни иҷтимоию иқкӣсодӣ нӣнсӯббуда шонӣлаяд?

Мамлакаки шумо дар ҳоҷагии ҷаҳонӣ иштӣрок 
дорад? Ҷӣ гуна?

ХОҶАГИИ ҶАҲОН ДАР ДАВРАИ 
ИНКИЛОБИ ИЛМИЮ ТЕХНИКИ

ӣяқилоби илмию тскяикӣ ҷӣ наънӣ дорад? Ваӣ ба соктори 
коҷагии ҷаҳонӣ ҷӣ таъсир мсрасонад?

Мафхуми инкилоби илмию техникй (ИИТ). Қомёбиҳои ин- 
сониякро бе псшрафти илму текника тасаввур қардан гаӣри 
инкон аст.
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Инқилоби илиию техникИ (ИИТ) давраеро ки
дар тули он дар ғараққиёғи илиу техниқа маҳишй сифатӣ ба 
зиал оизда, ин мйҳйш қувийҳои истеҳсолкунйндйро бй куллӣ 
нав ҳесозад, или ба қувваи беиоситаи истеҳсолӣ табдил ҳеабад. 
ИИТ аз ^№^3^ асри XX огоз ёфта, ^^^^3^^ ийсеь шудан 
ғирифғ. Алоҳйғҳои он ҳеле ҳуҳталиф буда, ба ^3^^^^ қисиҳои 
таркибиаш (или, теҳникаю технолоғия, истеҳсолоғ, иҷорақунӣ) 
иаҷзубият доранд.

Дар давраи ҳозира дар инқилоби илиу теҳникй ҷор ҳу- 
сусияти асосиро ҷудо қардаанд:

1. ИИТ ҳодисаи универсйлӣ буда, соҳаҳо, сииои
иеҳнат, ҳайшат, ^3^3^^^ ва руҳияи одаионро дигар ҳесозад. 
Ҷиҳати географии он дар паҳншаииаш (дар ин ё он дарйҷй) дар 
^3^^^ дунё, сатҳи географии 33^^11 ва фазоӣ каӣҳонӣ зоҳир 
иегардад.

2. Тезшавии азнйисозиҳои беҳадди илиию теҳникӣ. Холо 
фосилаи кашфиатҳои илиию теҳниқӣ ва дар 3^3.™^ ҷориқӯнии 
онҳо ҳеле кутоҳ шуда, йзнавқуний ҳаҳсӯлот босурьат ва доииӣ 
гардидааст. Ноҳгӯӣи иаҳсулотҳои баъзе соҳаҳо дар дйиоҳй 15- 
20 сол пурра нав карда ^^^3^3^.

3. Мавқеи инсон дар мараанй истеҳсолот ба қуллӣ дигар 
шудзаст. Инсон ҳоло на ҳаҳҷун «узви иловаи иошин», балки 
ҳаимӯн оиили фаъолу асосии истеҳсолот гйрдйдааст. Талабот 
ба дараҷйи касбии он низ зиёд шудайст.

4. Хӯсӯсияти ҳуҳиҳҳи ИИТ дар солҳои Ҷанги дуиуҳи ҷаҳон 
ҳаҳҷӯҷ инқилоби ҳарбӣ-теҳнйқӣ паӣдо шудани он аст. Таркиши 
гӯлӯлаи атоиӣ соли 1945 дар шаҳри Хиросиҳаи Ҷопон йбтйдои 
паӣдоиши он буд.

ИИТ иҳруза ҳодисаи ҳеле ҳӯраққаб буда, ^3^3^ қисиҳои 
таркибиаш (или, теҳниқа, исғеҳсолотӯ идоракунӣ) ба яқдигйр 
таъсиррасоҷанд.

Илии ҳозиразаҳоҷ ба ^3^^^^ ҳӯрақкаби дониш табдил 
^^^33^^. Дар дунё беш аз 8 илн нафар қорқӯнони илиӣ зиал 
ҳекунанд. Иҳрӯз истеҳсолотро бе или тйсавиӯр кардан аири 
иуҳол аст, ки он дар илҳтйлйбии йсғеҳсолоғ зоҳир ҳегйрдад. 
Дар олаии ^^^3^3««^ 2-3 дарсйди дароиади солона дар соҳаи 
или ҳарҷ карда ^^^3^3^. Маҳсулоғи йлҳғйлйб (ҳаҳсулоти 
саноати дастгоҳсозӣ, ҳошинсозии элеқғротеҳҷиқӣ, саноағи 
каӣҳонӣ ва гаӣра) дар савдои берунаи ИМА,Ҷопон, Олион, 
Англия, Фаронсаю Италия ҳавқей ҳуҳиҳ паӣдо кйрдааст. 
Теҳникаю технологияи ҳозира бо ду роҳ инкишоф ҳеабйнд:
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Эволютсӣонӣ ва рсволютсионӣ (инқилобӣ). Роҳи яқум 
дар такмили минбаъдаи тскникаю теҳнолоғиян ӣмалкунанда 
(зиёдшавии иктидори истсҳсолии мошину дӣскгокко ва баро- 
барии восӣтӣҳои нақдиётӣ) падидор мсғардӣд. Зиёдшавии иқ- 
тидори истсҳсолии псяи домяагӣ дар Ҷопону Русия (5,5 млн 
тонна), борбардории киштиҳо дар Ҷопону Фаронса (500-550 
ҳазор тонна) нисоли равшананд.

Роҳи иякилоби тскяикаю кекнологияро ба таври қуллӣ нав 
нссозад. Паӣдоиши истсксолоки тскникаи элеккронӣ мисоли 
он аст. Беҳуда нест, қи ҳоло дар ҳусуси «асри элсктронӣ» суҳан 
нерояанд.

Роҳи асосии ҳозираи тараққиёти илму тсҳниқа роҳи инқи- 
лобӣ аст ва ҳоло он бо шаш самти асосӣ тараккӣ мсёбад.

Сантӣ аввал, элсктронии истсҳсолок буда, тамоми фаъо- 
лияти иясоя бо тсҳникаи элеқтронӢ - ҳисоббарорӣ (МЭҲ) 
нусаллаҳ қарда шудааст. Ҷдраёнҳои тскнолоғии исксксолот 
какмил ёфтаанд. Тӣҷҳизоки элсктрониро дар соҳаи маориф, 
тандурустӣ ва кизнати маишиӣ аҳолӣ ба таври васеъ истифода 
нсбаранд. Шумораи мошинкои элсккронии кисоббарор ба 
даҳҳо млн расида, истеҳсолӣ роботҳо, манипуляторҳо ҳслс зиёд 
шудааст ва онҳоро дар истсксолоки неҳяатталабӯ зарарнок 
васеъ истифода мснамоянд. ИМА, Ҷопону Олмон анбори 
калояи МЭҲ доранд.

Солҳои ^О-уми асри ХХ автомӣкикунонии маҷмуӣ огоз 
ёфта, ин самт барои искифода дар ақсари соҳаҳои искексолию 
ғаИриистсксолӣ «роккак» гарифт.

Сантӣ сеюм, азнавозии коҷагаи энерғстикИ буда, ба қувва - 
таъниякӯнИ, васеътар искифодабарии сарҷашмаҳои нави қувва 
(атом, қувваи Офтобу обҳои гсотсрмалӣ ва гаӣра) ниғаронида 
шудааст.

Самта ҷорум, искеҳсоли зиёди навъҳои нуҳтӣлифи масолсҳи 
нав (нӣняоқилко, наҳи оптикӣ, масолеҳи сафолӣ ва истифодаи 
васси металлҳои нодиру канёфт) мсбошад.

Сантӣ панҷум, тсзшавии суръати биотскнологӣ аст, қи он 
дар соҳаи истикроҷи неталлҳо, нобудкунии ҳашаротҳои зарар- 
овари кишоварзӣ, ҳосилкунии энсргия аз партови истсксолии 
соҳаҳоӣ гуногун истифода мсшавад ва яқс аз сантҳои ояндааш 
қалон ба ҳисоб мсравад. Ин самт ҳам дар ИМА, Ҷопону Олнон, 
Фаронсаю Русия дар иякишоф аст.

Санти шашунро самти каӣҳонӣ нсгӯяндӯ караккии он 
соҳаи саноати нав - ӣэрокаӣкониро ба дунё овард. Истсҳсоли

6Я = 



ақсари мошинҳо, дастгоҳдо, кӯллаҳои нав маҳсулоти ин соҳд 
буда, каӣҳоншиносӣ боиси паӣдоишӣ тскнологияи каӣконӣ ва 
заминшиносии каӣҳонӣ гардид.

Дар замояи ҳозира аҳаннияти иктисодии истифодабарии 
ҳансафарони телевизионӣ ва нӣвиғӣтсиониро қӣ намедонад? 
Дар индустрияи каӣконӣ имконӣяткои зиёди ҳдлли проблсмакоӣ 
акборӣ, энсрғетикӣ ва табиӣ маҳфузанд.

Идоракӯнии истсҳсолот дар занони ИИТ аҳднмияти ҳосса 
паӣдо кардааст. Зеро мӯраккабшавии истексолотро ба усули 
куҳна идора кардӣя амри нуҳол аст. Таӣёрии максӯси қасбӣ 
мебояд.

Паӣдоиши илми маҳсус - кибсрнетика талаби занонавии 
соҳаи идоракӯнӣ ва илми аҳборӣ аст. Ҳдҷми донишҳои илмӣ 
ва никдори сарҷашмаҳои акборотӣ торафт зиёд гардида, аз 
акборӣ одии когазӣ ба аҳборӣ мошинӣ гузаштанро такозо 
намуд. Тавассути он истеҳсоли кеҳникаӣ муҳталифи компютсрӣ 
тавлид ёфт. Барои идорақӯниӣ он мӯкӣкассисони барнома ва 
операторони наксӯс таӣёр қарда мсшаванд.

Автонатикунонӣ торафт на танҳо соҳаи мсҳнакӣ ҷиснонӣ, 
балқи инҷунин соҳаҳои фаъолияки фиқрию иятеллсктуалӣ, 
илм, маориф, молия, кизмӣтрасонӣ, маиширо фаро гирифтааст 
ва тӣшкили системаи идоракуниҳои автоматикӣ ифодаи он 
мебошад. Ин систенаҳо ҳаҷми зиёди аҳборҳои нӯҳталифро 
ҷамъ оварда, қор қарда мсбароянд.

Паӣдоиши систснаӣ идоракӯнии автомакикӣ дар қори 
ҷоӣгиркӯнӣи искеҳсолок низ бетаъсир намоядааск. Ақсари 
соҳаҳои истсҳсолии ӣлнталабро шаҳрҳои калонӯ агломсрат- 
сияҳои шаҳрӣ ба ҳуд кашидаанд. Зсро онҳо марказкои асосии 
ташкили сарҷашнаи аҳборанд.

Хдмин тарик, ИТТ дар соҳтори соҳавӣ ва ҷоӣгиркунии 
сокдҳои коҷагии ҷаҳонӣ таъсири назаррас ғӯзоштааст. Ҳолати 
пастшавии навқеи баъзс соҳаҳос, қи нӯддаки тулонӣ иккидори 
бузурги манлакатко буданд, паст шуда, болоравии соҳаҳои 
баландтсҳнологияи маҳсулоти илмталаб истсксолкунанда ба 
амал омадааст. Муткаҳидқӯяии соҳдҳои гуногуну паӣдоиши 
наҷмӯакои баӣнисокавӣ руҳ додааст.

Таносуби баӣни соҳаҳои истсҳсолию ғаӣриистсҳсолӣ ба 
қуллӣ тағӣир ёфтааст. Элеккриконию автонатикӯнонии истсҳ- 
солот, зиёдшавии талабот ба нолҳои истсънолӣ, афзоиши 
коркӯнони соҳаи какнилӣ инксллсктуӣлии ҷамъият (мактаб, 
системаи маълумоки олӣ, фаъолияки нашриёт, радио, тслевизион
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ва гаӣра) боиси афзоиши ҳаиқеи соҳаҳои гаӣриисғеҳсолИ 
ғардиданд.

Таьсйри ИТТ-ро ба таркиби қалаҳравии ҳоҷагӣ дар 
тагӣйрёбии ҳусусияти ғаьсири оиилҳои моӣғиркӯний қадиҳа, 
ҳазиӯни нав иаӣдокунии онҳо, паӣдоиши оиилҳои нав (экологи, 
илҳталабӣ ва гаӣра) ҳебинеҳ.

1. Омили ҳудуд - яке аз қисиҳои ҳӯҳиҳҳи ҳуҳиғи географӣ 
буда, ҷӣ қадаре, ки ҳамии он калон бошад, захйраҳои ғабиии 
он ҳзион қадар зиёду ҳӯҳталифанд ва роҳҳо (варианғҳо)-и 
гӯноғӯҷи моӣгирқӯнии истеҳсолоғу аҳолиро тақозо ҳеқӯнанд.

2. Омили мавкеи иктисодй-географй, ки алоиатҳои ғӯногӯн 
(ҳавқеи иарказӣ, доҳилӣ, ҳаҳсояғӣ, нйздибаҳрӣ) дорад. Мавқеи 
доҳилӣ ба тараққиёғи суст ва ҳаиқеи наздибйҳрӣ тараққиёғй 
суръатнок боис шуда ҳеғавонанд.

3. Омилҳои захираҳои табий, ки дар аввалҳои соҳаҳои 
йстеҳсолот дар ноҳияҳои ашёи ҳои (иисли саноати ҳеталлургй, 
сӯзишиорӣ-энергеғиқӣ ва гаӣра) ҷоӣгир карда ^^^^^3^^. Дар 
даврони ИИТ мӯнин ҷалбкунӣ суст гардид. Ин бештар ба со- 
ҳаҳои навтйрини илҳғалаб ҳос аст.

Вале барои соҳаҳои саноати истиҳроҷ оиили заҳираҳои 
табиӣ то ҳол ҷизи асосӣ аст. Он ҷиро низ қаӣд кардан лозии 
аст, ки қисии зиёди заҳирйҳои ҳавзаҳо ва конҳои ҷаҳон таиои 
шудаанду санойти истиҳром ба ноҳияҳои нави ҳӯшқилғӯзарӯ 
зериобӣ иаӣл дорад ва ин ҳаи тавассӯти ИИТ бй зиал оиад.

4. Омили наклиётй то замони ИИТ, ки дар ҷоӣгиркунӣ қариб 
иавқеи ҳалқунандаро иебозид. Тақҳили нақлиёт ҳароҷоти 
боркашониро каи карда, барои фуруши ҳаҳсӯлоти корҳонаҳои 
тйҳассусӣ ба ҳасофаҳои ҳеле дур ва ҳарақатноқии зиёди аҳо- 
лӣ, барои ҳаракати истеҳсолот ба ноҳияҳои наздибаҳрӣ ва 
ташкилёбии ноҳияҳои ҷави азҳудкунӣ иҳқонйяғ бй вуҷуд 
овард. Аз ин нигоҳ, оиили нақлиағӣ дар даврони ИИТ ҳаи 
ба моӣгиркӯнии истеҳсолоғ, ҳаҳсӯсан дар ҳасоҳатҳои бузург 
ғаъсирй калон дорад.

5. Омили захираҳои меҳнатй. Ба шуио аён аст, ки ин оиил 
ҳаҳеша дар ҷоӣгиркунии истеҳсолот ғаьсир дошт ва дорад. 
Зеро ҳавмудияғи қӯвиаи кории озод фаьолияти ҳоҷагиро ба ҳуд 
«иекашад»-у набудйнаш «тела» иедиҳад. Ин ҳолат аз ҳзиа беш 
ба соҳаҳои ҳеҳнатталйб ҳос аст.

6. Омили мутамарказонии ҳудудй, ки таьсири онро ио 
дар калоншаиий ҳаҷҳи корҳона, зиёдшаиии саҳараҷоқии он, 
маиъшавии аҳолӣ дар ҳйрқйзҳои калони саноағИ, гиреҳҳои
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яаклӣётИ ва агломеротсияҳои шаҳрӣ мсбинсн. Ин марказӯ 
ғӣреҳҳо ва нокияҳои ҷамъиятии исксҳсолоку аҳолӣ маркази ба 
ҳуд ҳоси тамони ҳаёти коҷагии ин ё он намлакакро ба вуҷуд 
овардаанд. Масалан, дар ноҳияи саноатии Рури Олмон ҳазорҳо 
заводу шактаҳо, истгоҳҳои барқӣ ва дигар нуассисаҳо ҷамъ 
оварда шудаанд. Валс набояд фаромуш қард, қи дар замони 
ҳозира ақси консснтратсия, яъне ҳолати пароканда (ҷудо-ҷудо)- 
гии истсҳсолот ба расми анъана даромадааст. Яъне соҳтаяи 
корконаҳоӣ каҷнан ҳурду ниёна шиори замонавӣ шудааст. Зсро 
ин амалиёк барои иқтисодӣёк фоидаовар, воситаи ҳифзи мӯкити 
атроф ва урбанизатсияи окилона аст.

7. Омили илмталабй дар замони ИИТ, қи омили нӯҳимми 
ҷоӣгиркуниӣ искексолок гардидаӣск. Соҳаҳои нави илнталаб дар 
нарказҳои калони илмию шаҳрҳои қалон ва агломсратсиякои 
шаҳрӣ ҷоӣгир қарда шудаанд ва шаҳрҳои маҳсуси илмию тсҳникӣ 
ташқил ёфтаанд. Дар Фаронса нисфи кормӣядони илмию 
тскникӣ дар Париж, дар Ҷопон - дар Тоқио ҷамъ омадаанд. Дар 
тамоми ҷакон интсгратсияи илм бо истсҳсолот паӣдо шудӣӣскӯ 
яатиҷаи он кашқилёбиӣ мӣҷнуъҳои илмию истсҳсолӣ (паркҳои 
ӣлнӣю тадқиқотӣ, кскнополиско) мсбошанд ва шиори онҳо «аз 
идеяи илмию кекникӣ то наҳсулоти таӣёр» аст. Мисоли аввал 
ва равшани он водии Силикони ИМА мебошад.

8. Омили экологи дар замони ИИТ аҳамнияки маҳсус паӣдо 
кардааск, қи зӯкуроти он норасогикои каламрави оби нушокӣ, 
зиёдшавии кароҷот барои козакунии обу партовҳои саноакӣ, 
бадшавии вазъи нӯҳити атроф ва паӣдоиши дигар мӣсъалакоянд.

Хамин тавр, ИИТ ба танони ҷабҳаҳои ҳастии инрузаи 
башарият ва ҳуди инсону мӯкити зиндагии он таъсир нерӣсонӣд. 
Хоҷагии ҷаконӣ ба организми ягона табдил ёфтаасту берун 
аз он ҳеҷ ягон давлати ҷаҳон нӯъкадилона ияқишоф қарда 
намставояад.

Савол ва супориш
1. Тафовути нафҳӯнҳоӣ «инкишофи илмИ-тскникИ» ва «ин- 

қилоби ӣлнИ-текнӣкӣ» -ро шарҳ диҳсд.
2. Ба кувваӣ бсвосӣтаи ӣстсксолИ табдил ёфтани илм ҷӣ наъяо 

дорад?
3. Ҷаро нақши омилҳои ҷоӣғӣркӯнии ӣстсҳсолот тағӣир ёф- 

тааст?
4. Вазъи ИИТ-ро дар нанлакатӣ ҳуд таклӣл яамуда, аз каъсӣрӣ 

он ба ҷоИғиркуяиӣ соҳаҳои исксҳсолот мӣсолҳо оред.
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Соли 1960 Ташқилота ҳйҳлакатҳои содирқунандаи нафт 
(ОПЕК) таьсис дода шуду аъзои он тадриҷаҷ йсғихроҷи нафтро 
ба ихтиёри ҳуд ғирйфтанд. Ба ионополияҳо лозии оиад, «и 
ба нарҳи дар бозори ҷаҳон ҳӯқаррарқардай ҳаҳлакатҳои ин 
ғашқилот розӣ шуда, пули зиёд диҳанд. Ин холағ онҳоро ба 
Мӯстӯмӯ ва ҷориқӯнйи ғехнологияи қӯиваи сарфйқӯнанда водор 
наиуд.

Солҳои ^О-уии асри XX дар тйрйққиёти саноати сузйшворӣ- 
энергетиқии ҷаҳон тағӣирот ба аиал оиад, «и он ба ноҳӯсоидиҳои 
шароитҳой куҳӣ - геологӣ, ба нохияҳой шароиташон ҳӯрақкаб 
ру овардани истихроҷи сузишиориҳо, зиёдшаиии ғалаботҳои 
экологӣ ва гаӣраҳо вобаста аст.

Паӣвастй ба ин, дар ин давра зиддиятҳои ҳомагии ҷаҳони 
капиталистй тезу тунд гардида, ҳуборизйи ҳаҳлакатҳои ру 
ба инкишоф баҳри заҳираҳои ҳуд афзуд, «и ин боиси боз ҳаи 
зиадшавии ҷйрхи нафт (15-20 дарсад) гардид. Таъҳиҷқӯний 
ҳоҷағии ҷаҳон бо энергия ба яке аз ҳйсъалаҳои ҳӯҳйҳҳи руз 
табдил ёфт.

САНОАТИ НАФТ

Нафтро қариб 100 иаҳлақати ҷаҳон истиҳроҷ ҳеқунйд. 
Хосияти географии ин соҳа сииои ҳаҳлақатҳои асосии исғих- 
ромкӯҷандаи нафтро ^^3^^^ ^^«^^3^. Барои ақсари ин ^3^- 
лақатҳои сйноатӣ нафт, соҳаи ҳуҳиҳҳи ғаҳассуси ҳоҷагӣ аст. 
Маҳлакағҳои асосии истиҳроҷи нафт Русия, ИМА ва Ара- 
бистони Саудӣ иебошзнд.

1/3 қисии нафти истихроҷшӯда ба бозори ҷаҳонӣ бароварда 
^^^3^3^. Содироғҷиёни асосӣ ҳаҳлйқатҳои ОПЕК иебошзнд. 
Дар баӣни онҳо ҳаҳлақағҳои халйҷи Форс бартарӣ доранд. 
Дар ин ноҳия беш аз 2/3 қисии заҳирйҳо ва 1/3 қйсҳи исғиҳроми 
нафти ҷаҳонӣ ҷоӣгиранд.

Уиуиан, дар саноата нафт ноҳувофиқйтий бйӣни ноҳияҳои 
йстихроҷу истеъиол ^3^^^^ аст, ки ин ҳолат боиси ба ҳасофйҳои 
ҳеле дароз кашонидйни он ғардидйасғ.

Кашонидани нафт аз баҷдарҳои «йлони нафтии хйлими 
Форс сар шуда, он ба Аврупои Еарбӣ ва Ҷрпон бурда ^^^3^3^. 
Танкерҳои қалон ҳасофаи гирди Африка, танқерҳои ҳурд Ка- 
нали Суэтсро таӣ ҳенаҳоянд. Аз ҳаҳлйқйтҳои Аҳрикои Мар- 
казӣ (Венесуэла, Меқсиқа) нафт ба ИМА ва Аврупои гарбӣ, аз 
Алясқа ба ИМА кашонида ^^^3^3^.
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САНОАТИ ГАЗ

Истйхроми гази табиӣ ғаҷҳо дар ниҳаи дуюии асри XX 
инқишоф ёфт. Истиҳроҷйқунйндйгони асосӣ Русия, ИМА, 
Канада, Нидерландия ҳебошаҷд. Солҳои оҳир исғихроҷи газ 
дар иаҳлақағҳои ру ба инқишоф зиёд шудайст. Саҳтҳои асосии 
ғазгӯзаронӣ дар ИМА аз ҷануб ба шииолу шарқ, аз Нидерландия 
ба дигар давлатҳой Аврупо буда, ба восиғаи қубурҳои зери 
об аз баҳри Шииолӣ ба Англия, Норвегия, Дания, Олион, аз 
Алмазойр ба ҷазираи Ситсилияи Италия фирйстода ^^^3^3^.

Содиркӯнандагони йсосии газ Русия, Нидерландия, Канада 
ва Норвегия буда, воридкуҷандаи асосӣ Ҷопон иебошад.

Кдриб 85 дарсади газро ҳуди ҳаилйқатҳои истиҳроҷқунанда 
йстеъиол ҳекунанд.

САНОАТИ АНГИШТ

Дар давраҳои истеъиоли нафти арзон ин соҳа қафо ионда, 
баъдтар бо сӯръйғй тез тараққӣ «ард. Ангиштро беш аз 60 
ҳаҳлақати ҷаҳон истихроҷ ҳеқунанд. Вале алоҳағй ғеографияи 
ин соҳа иаилакатҳои пешеафро и^узӣян ҳенйҳояду барои 
онҳо саноати ангишт соҳаи ҳуҳиҳҳи тахассӯси баӣналҳилйлӣ 
аст. Захираҳои бузурги ангишт низ дар хаҳиҷ ҳйҳлақатҳо 
мойгйранд (Ҷин, ИМА, Русия, Лзҳистон).

Дар Ҷин қисии зиёди «онҳои 
истихроҷи ангишт дар ҷохйяхой 
шарқи иаилакат, дар ИМА дар 
хавзай Аппалам (бо усули ку- 
шод), дар Русия дар шарк ҷоӣ- 
гиранд.

Содиркунаидагоии ан- 
ншп ҳаҳлакағхое ҳебоиаҷд, 
ки дар онҳо йсғйхромй он ар- 
зон аст (Аистралия, ИМА, Ҷуи- 
ҳурии Африқои Ҷднубӣ (ҶАҶ). 
Воридқунандагони йсосии ан- 
гишт Ҷопон ва иаҳлақатҳои 
Иттиҳоди Аврупо буда, йстих- 
ромқунандаи асосии ангишти 
сиёҳтоб Олион аст.
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Хусусияти асосии гсографияи саноаки ангишт: кисни зиёди 
ӣстикроҷи он ба ҳиссаи нанлакатҳои тараққикарда мсафтад, 
вале онҳо 9/10 ҳиссаи заҳираҳои ангишкро доранд. Дар баӣни 
мамлакатҳои ру ба инкишоф Ҳиндустон зиёдтар ангишт 
ӣстикроҷ мснамояд.

Аз даҳ яқ ҳиссаи аягишки истикроҷшудӣ ба бозори ҷаҳонӣ 
асосан бо роҳи баҳрӣ бароварда нешанад.

Электроэнергетика. Ин соҳаро яқе аз қисмҳоӣ асосии 
«аванғарди ссгона» менонанд. Нсруи барқро дар искгоҳдои 
олавӣ (аловӣ, оташӣ), обӣ ва атомӣ истеҳсол мекунанд. Қисни 
асосии истсксолӣш ба ҳиссаи истғоҳкои олавӣ рост мсояд. 
Ҳиссаи искгоҳкои обӣ низ назаррас аст, ӣлалкусус дар олами 
ру ба ӣнкишоф, қи қуннаи обии онҳо 65 дарсади кӯннаи обии 
ҷаҳояро ташкӣл недиҳад. Валс ин заҳираҳо ҳоло қам ӣстифодӣ 
шӯдааяд (дар Африқа 5 дарсад, дар Анрӣкои Ҷднубӣ 10 дарсад). 
Дар истифодаӣ қӯвнаӣ обӣ ИМА, Норвсгия ва Русия аз ҷиҳакӣ 
истсксоли он ба ҳар сар аҳолӣ дар ҷаҳон дар ҷоӣи авваланд.

Ба ҳиссаи энерғскикан атомӣ 17 дарсади ҳиссаи истсҳсоли 
ҷаҳояии нсруи барқ рост мсояд. ӣстғоҳҳои барқии аконӣ дар 
31 мамлакати дунё амал мскӯнанд. Аз руӣи миқёси мутлақи 
истеҳсоли нсру дар истгоҳкои атомӣ ИМА, Фаронса, Ҷопон, 
Олмон, Русия псшсаф небошанд. Солҳои оҳир энсрғстикаи 
атомӣ дар мамлакаткои ру ба инкишоф низ паӣдо шуда, 
ӣякӣшоф меёбад.

Афзудани талабот ба нсруи барқ дар замони ИИТ боиси 
ба ӣстифодабарӣ ҷалбкунии сарҷашмаҳои ғаӣрианъанавӣ 
(алтернакивӣ) гардид. Инҳо қӯнваи Офтоб, шамол, мадду ҷазр, 
ғармии докили Замин ва гаӣраҳо буда, искгоҳҳои куннаи Офтоб 
(гелиостансия) дар ИМА, Фаронса, Русия; геоксрналӣ дар 
ИМА, Русия, Филиппин, Италия; мадду ҷазрӣ дар Фаронса, 
Каяада, Ҷин; шанолӣ - дар ИМА, Дания амал мскӯнӣнд.

Геоғрафияи неруи барқ фаркиятнок аст. Ба 20 дарсади 
аҳолии мамлакатҳои караккикарда бсш аз 75 дарсади тамомӣ 
неруи истеҳсолшуда рост меояд.

Эясрғстика соҳаи ҳаётан муҳинни коҷагии ҷакон буда, 
дараҷаи тарақкиёти он ба ИИТ, сифати ҳаёти одамони мам- 
лакатӯ қаланравҳои ғуногӯн нобаска аст.

Савол ва супориш =======5========= 
1. Иаро дар давраи ИИТ истеҳсолу ӣстсъмолӣ энсргия зиёд 

гардид?
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2. Саба^б^ҳои дар яӣнаи дуюми асри XX паскшӣнии ҳаҷнӣ 
ӣстӣфодаӣ аяғӣшт ва окири аср боз зиёдшавиӣ он дар чӣск?

3. Сокаҳоӣ асосии ӣстсҳсолию ғаӣрӣӣстсҳсолии истӣфодаӣ 
энергия кадонҳояяд?

4. Оё намлакатӣ шӯно дар аӣни ҳол ба искифодаи закираҳоӣ 
гаИрианъаяанӣӣ энсргия эҳтиёҷ дорад? Агар нс, пас ҷаро?

Ба фиқри ^1^^^
Кадом соҳӣкои исксксолию гӣИриӣсксксолӣ аз канӣ 

бсш энсрғияталабӣнд ва ҷаро?
Дар Тоҷиқискон инқяниякӯ нясикӣкои аз энсргияи 

Офтобу бод истифодӣ6ӣрӣ вуҷуд доранд?
Мисоли мушаҳҳас орсд ва бигуед, қи ҷаро мо ба ин 

тарзи исксҳсоли барқ эҳтиёҷ дорем?

САНОАТИ МАСНУОТБАРОРИ

Соҳауои саноати маснуотбарорй металлургия, мошинсозй, 
химия, саноати чубкоркунй, сементбарорй, саноати сабук, хурок- 
ворй ва дигарон мебошанд.

САНОАТИ МЕТАЛЛУРГИЯ

Мекаллурғия ҳоҷагии ҷаҳонро бо некаллҳои сиёҳу ранга 
каънӣя нснанояд. Муддати кулояИ ҳаҷми гудозиши металлҳо 
ӣктӣдорӣ иқтӣсодӣӣ нанлакатро муаӢян менамуд. Валс суръати 
афзоиши неталлӯрғия дар солҳои 70-уми асри XX суст гардид, 
зеро пластмасса дар искеҳсолот ҷоӣ ғӣрифта, некаллро иваз 
яанӯд. Бо вуҷуди ин, бисёр навъҳои нсталлко ҳоло ҳам масолсҳи 
беҳкарини иктисодиёти ҷаҳон ба ҳисоб нсраванд.

ӣстсҳсоли солонаи пулод аз 1300 млн тоняа гузаштаасту 80 
дарсади он ба ҳиссаи мамлакатҳои ру ба инкишоф рост меояд. 
ӣстеҳсолҷиёяӣ асосии пулод Ҷопон, ИМА, Ҷин, Олмон буда, 
ақсари мамлакаткои ру ба тарақкӣ маъдани оканро аз ҳориҷа 
нсоранд. 50 дарсади маъдани оҳани искиҳроҷшударо ба бозори 
ҷаҳон мебароранд.

Ҷоӣғиршании мсталлургияи сиёҳ дар бисёр нӣнлақатҳо 
ба яоҳияҳои сокӣлӣ каракат дорад (дар ақсари мамлакатҳоӣ
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Аирӯпои Ғарбию Ҷопон). Танҳо дар ИМА ва Олион ҳарқазҳои 
доҳилии ин соҳа бартарӣ доранд. Дар ИМА онҳо дар атрофи 
кулҳои Бузург (Ҷикаго, Детроӣт), дар Олион дар ноҳияи 
саноатии Рур ва Саара моӣғиранд.

Паӣдоишу тараққии корҳонаҳои ҳеталлӯргияи сиёҳ дар 
ҳаҳлакағҳои ру ба инқишоф дар солҳои 80-уии асри XX (дар 
беш аз 30 иаҳлақйғ) дар геоғрйфияи ин соҳа тағӣирот ба аиал 
овард. Ҳоло Брйзилия аз руӣи истеҳсоли пулод аз Англия ва 
Фаронса, Ҳиндустон бошад, аз Белгияю Нидерландия пеш 
ғӯЗйштаанд.

Металлӯрғияи рангаи ҷаҳон ҳар сол беш аз 40 илн тонна 
иетйллҳои ғӯногӯн истеҳсол ҳенаҳояд, «и дар баӣни онҳо 
алюииҷиӣ иавқеи асосӣ дорад. Ин ҳеғйлл дар соҳаҳои авийтсия, 
рақетасозӣ, аиғоҳобилсозӣ ва йстеҳсоли ҳасолеҳи сабуқи 
коҷструксионӣ васеъ истифодй бурда иешавад. Мйҳлйқатҳои 
асосии истиҳроҷи боксит (ашёи ҳоии алюҳиниӣ) Австралия, 
Гвинея, Яиаӣқй, Бразилия; истеҳсолкунандаи иеталлӣ алю- 
ииниӣ ИМА, Русия, Ҷопон, Канада, Олион иебошанд. Дар 
ҳаиаи ин ҳаҳлакатҳо иавзеи истеҳсоли ҳеғалл дар ноҳияҳои 
йстгоҳй калони бйрқидошға ҷоӣгир аст.

Маркази «алони саноати иис дар ҷаҳон Африкаи Марқазӣ 
(Зоир, Заибия) иебошад. ИМА, Ҷопону Олион низ иис зиёд 
истеҳсол ҳеқӯнйнд.

Аз дигар ҳеталлҳои ранга зиадтар сурбу руҳ истеҳсол «арда 
ҳешаианд. Изтиҳромкӯнандагони асосии ҳаъдйни ин иеталлҳо 
Аистралия, ИМА, Канада, Перу, Мексиқа буда, истеҳсоли онҳо 
дар ИМА ва ийҳлакатҳои Аврупои Гарбӣ беш аст.

мошинсозй
Аз руӣи тарқиби ҳуд ин соҳа аз ҳзиа иураққабу сер- 

шоҳатарини саноағи ҷаҳон аст. Аз ин сабаб, дар ин соҳа 100 илн 
нафар қорғарони фаъол шугл доранду (ҷоӣи яқуи) аз ҷйҳати 
нарҳи иаҳсулот ҳаи дар бйӣни таиоии соҳаҳои саноати ҷаҳон 
дар ҷоӣи яқуи иеистад. Вобаста ба иаҳсулоти истеҳсолиеқардагӣ 
иошинсозии энергетиқӣ, наклиётӣ, кишоварзӣ, дйзтгоҳсозӣ 
ва истеҳсоли таҷҳизот (барои дигар соҳаҳои санойт) фарқ ие- 
кунанд.

Маилакатҳои тараққиқардаи ҷаҳон, инмӯнин Русияю Ҷин 
қариб таиоии наиъҳои ҳошинсозиро доранд. Маҳлакатҳои 
Аврупои Еарбию Шарқӣ ва баъзе иаҳлйқйтҳои ру ба инқишоф 
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(Бразилия, Синғапӯр, Корся, Ҳиндустон ва диғарон) одатан ба 
искексоли ин ё он навъи максӯлоки мошинсозӣ максус гардонида 
шудаанд. Дар ақсари манлакатҳои ҷаконӣ 3-юм мошинсозӣ 
дар наънои ҳақикӣ вуҷуд надошта, корконаҳои мскӣллкоркунӣ 
(ӯстоконаҳои таъмирӣ) амал мскӯнӣнд ва онҳо кизнӣтрӣсони 
яаклиёт, саноати кӯҳӣ, кишоварзӣ ва гаӣра мсбошанд.

Корҳонаҳои металлталаби ин соҳа дар назди саноатӣ киния, 
нскаллӯрғияи сиёҳ, энергскика (шимолу шарқи ИМА, Рури 
Олмон, Донбасси Украина, Силсзияи Болои Лаҳискон), соҳаҳоӣ 
дастгоҳсозӣ, радиоэлектроника, асбобҳои дақиқ дар ноҳияҳои 
закираҳои неҳнатии баландиккисос, корконаҳои искексоли 
мошину асбобҳои наишӣ бошанд, дар ноҳиякои ссрҳаридор 
ҷоӣгир қарда мсшаванд. Мамлакатҳои тарақкикарда 9/10 кисни 
наҳсӯлоки ин соҳаро исксксол мснамоянду дар ҳудуди онҳо сс 
орсали мошинсозӣ ҷоӣгир аст: ИМА, Анрӯпоӣ Ғарбӣ, Ҷопон.

Мамлакакҳои ру ба инкишоф аз даҳ яқ ҳиссаи маҳсулоти 
саяоатӣ мошинсозиро истсҳсол меяамоянд. Дар баӣни онҳо 
Ҳиядустон, Бразилия, Аргснтина, Мсксика, Корсяи Ҷанубӣ 
псшсафанд. Ақсари заводҳои ин намлакатҳо ба сарнояи кориҷӣ 
вобаскаанд.

Яқс аз соҳаҳои асосии саноаки мошинсозӣ ӣнтомобилсозӣ 
аст. Ҳдр сол дар ҷаҳон зиёда аз 60 млн мошинҳои борқашу 
сабукрав истсҳсол қарда нсшаванд, қи дар ин ҷода ИМА ва 
Ҷопон дар ҷоӣи аввал буда, ҳар яқи онҳо бсштар аз 10 млн 
авкомобил истеҳсол мекунанд. Ширкакӣ кӣлонтарини дунё 
«Ҷенерал моторс», «Форд», «Краӣслср» (ИМА), «Тоёта», 
«Хондо», «Нисан», (Ҷопон), «Фолқсвағся» (Олмон), «Фиат» 
(Италия) ва дигаронанд.

Дар истсҳсоли ҷаҳонии кишкиҳои калонҳаҷн Фаронса, 
Ҷопон, Корся, Британия, Олмон ва Ҷин псшсафанд.

САНОАТИ ХИМИЯ

Дар замони мо ин соҳаест, қи дараҷаи азнансозикои 
ӣктисодии ҳама гуна намлакатро нишон нсдиҳад. Аврупоӣ 
Шарқӣ, ИМА ва Чия 1/5 қисми маҳсулоти кимияро истсҳсол 
нскунанд. Дар ин мамлакакҳо коркарди ашёи коми гуногуни 
нӣясралӣ ва яафку кимиявИ инкишоф ёфтааст. Дар мӣмлӣкатҳои 
тарақкикарда кимиян илнталаб, полимерҳо, истсҳсоли нӯрикои 
нинералӣ инкишоф ёфтаанд. Дар мамлакатҳои ру ба инкишоф 
дар ибтадо саноати кӯҳӣ-ҳиниянИ, қи наҳсӯлоташ содиротӣ
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буд, инкишоф ёфта буд. Аз ибтидои солҳои 70-уии асри XX сар 
карда, онҳо соҳаҳои нурибарор, полииерҳо, ҳиҳияи нафтиро 
инқишоф иедиҳанд. Дар Арабистоҷи Саудӣ, ^^3^, Эрон, 
Индонезия, Алҷазоир, Меқсиқа, Венесуела, Бразилия 
калони нафту ҳииия ба кор дароҳадйанд.

САНОАТИ САБУК

Саҷоати сабук соҳаи қадиҳа буда, дигаргуниҳои географиро 
бештар дар шохаи пешсафи он - саноати бофандағӣ ҳебиҷеи. 
Ҳоло дар ҷаҳон беш аз 130 илрд и^ ғйзиор истеҳсол «арда 
^^3^3^, ки қариб ҷйсфи он ба ҳиссйи Ҷин ва иаҳлйкатҳои 
Аврупои Шарқӣ рост иеояд. Аз ҳаҳлакағҳои тараққиқарда дар 
ин ҷода ИМА ва Ҷопон пешсаф иебошзнд.

Дар иаилакатҳои ру ба инкишоф истеҳсоли газвор торафт 
иеафзояд (Шарқ ва Ҷанубу Шарқии Осиё, Аирикои Лотинӣ). 
Ба ин ҳеҳнатғалабии ин соҳа сабйб шудйаст. Дар ҳагозйҳои 
ИМА, Аврупои Барбӣ, Ҷопон газворҳои арзони Кореяи Ҷанубӣ, 
Гонконг, Ҳиндӯстоҷ, Колуибияро ҳеле зиёд ҳефурушанд.

САНОАТ ВА МУҲИТИ АТРОФ

Фаъолияти саноатии инсон ба ҳӯҳити атроф зиҷ алоқаҳйнд 
аст, зеро сйноат исғеъҳолкӯнандаи асосий заҳираҳои табиӣ, бй 
вӯмуд оварандаи ландшафтҳои антропогенӣ (сйноати ҳаъдйни 
қуҳӣ, шаҳрӣ) буда, дар баробари ин афзоиши сйноағ бисёр 
ҳасъалаҳой йстифодаи табиатро ҳӯраққаб ғардонидаазт. Дар 
ин бора истеҳсолоғи бо нои «ифлос» ҳиссйи зиёд дорад.

Иншоотҳои асосий ифлосқунандаи ҳуҳитй атроф саноатй 
йстйхромй ҳаъдйни қуҳӣ, истгоҳҳои барқии сӯзишиорӣ, ие- 
ғаллӯрғия, хйийя, накдиат, ҳуассисаҳои коииуналӣ ва гаӣрадо 
иебошанд. Инкишофи саноати истиҳром ҳанзйраҳои табииро 
ваӣрон иекӯҷандӯ азҷавбйрқйроркӯнии онҳо иаблағи зиёдро 
ҳеталабад. Истгоҳҳои барқӣ, қорҳонаҳои сйноати ҳиҳйя, 
ҷақдиат, иеталлургия бй ҳавои атиосферӣ иоддаҳои заҳрнокро 
дар шақли газ, ^3^^ губор ҳебароранд, обҳои санойтию кои- 
^^3^^ дар тарқибашон унсӯрҳой зиёновар доранду обҳои 
равони рӯӣизйҳинӣ ҳоқро заҳролуд иеғардонанд. Неругоҳҳои 
барқии обӣ ҳаӣдони калони заҳинҳои «оршояиро ишгол 
ҳеқӯнанд.

Оқилона истифодйбарии сарватҳои табиӣ ҳасьалаҳои 
экологии саноат ба вуҷуд овардаро ба таври иусбат ҳал иекунад. 
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Се роҳи асосии ҳалли масъалаи ҳифзи муҳити атроф мавҷуд 
аст: ба вуҷуд овардани иншоотҳои тозакунанда, ҷорикунии 
технологияи кампартову бепартов, оқилона ҷойгиркунии 
истеҳсолоти «ифлос».

Савол ва супориш
1. Моҳияти мафҳумҳои «меҳнатталаб», «масолеҳталаб», «илм- 

талаб»-ро кушоед. Ба ҳар кадоми онҳо аз маҳсулотҳои 
гуногуни саноатӣ мисол оред.

2. Мамлакатхои асосии захираҳои маъдани оҳан, ангишт, 
металлҳои ранга ва истеъмолкунандагони онҳоро номбар 
кунед.

3. Сабабҳои номувофиқии ноҳияҳои ашёи хом ва истеҳсолу 
истифодаи металлҳо дар чист?

4. Аз руйи атлас ҷойгиркунонии саноати химия, нуриҳои 
минералӣ ва самтҳои асосии нафткашонии ҷаҳонро таҳлил 
намоед.

5. Оид ба вазъи муҳити атрофи мамлакати худ чиҳо медонед? 
Ҳиссаи шумо - хонандагон дар ҳифзи муҳити атроф аз чӣ 
ибора г аст?

Худатонро санҷед
1. Оё соҳаҳои мошинсозӣ кооператсияро металабанд?
2. Дар нимаи дувуми асри XX бисёре аз соҳаҳои саноати вазнини 

мамлакатҳои тараққикарда дар ноҳияҳои наздисоҳилӣ 
ҷойгир карда шудаанд. Сабаб чист?

3. Чаро дар харитаи ҷаҳонии мошинсозӣ ва химия қисмати 
мамлакатҳои ру ба тараққӣ қариб тамоман бе аломат аст?

Ба ақидаи шумо
Афзоиши соҳаҳои металлургияи сиёҳу ранга, химия 

ва коркарди нафт дар мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ аз чӣ 
шаҳодат медиҳад?

Оё расми ҳозираи географии соҳаҳои саноат дар 
оянда дигаргун мешавад? Чаро?

Оё чунин гуфтаҳо дурустанд, ки қисми зиёди 
нафти истихроҷшуда дар ҷаҳон истифода бурда 
мешавад; дар ҷаҳони тараққикарда Ҷопон калонтарин 
истеҳсолкунандаи пӯлод аст; дарозии умумии роҳҳои 
азими ҷаҳонӣ бо суръат меафзояд?
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КИШОВАРЗИ

Сауми соҳаи кишоварзй дар истеҳсолоти моддй чй гуна аст? 
Таращиёти соҳаҳои зироаткорӣ ва чорводорӣ ба кадом омилуо 
вобаста мебошад?

Кйшоиарзӣ соҳди ҳӯҳиҳҳи иқтисодйёғ аст. Дар дунё 
иаҳлақате нест, «и аҳолии он дар «ори қишоварзӣ ^3^^^^ 
набошад. Аӣнӣ ҳол қариб нисфи аҳолии қобили ҳеҳнати 
ҷаҳон дар соҳди қишоварзӣ иашгули «ор аст. Вале ин рзқаи 
барои ^3^^^ иаҳлакатҳои дунё як ҳел нест. Дар ҳаҳлакатҳой 
Аврупоӣ Ғарбӣ дар соҳаи «ишоварзӣ ба ҳисоби ииёна 9 дарсад, 
дар ИМА-7,0 дарсад, дар Канадй-6 дарсад, дар Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил қариб 20 дарсади аҳолии қобили ҳеҳнат 
шугл дорад. Дар ийҳлақағҳои ру ба инкишоф ин нишондиҳанда 
70-80 дарсад ва аз ин ҳаи зиёдтйр аст. Ин ҳолат қабл аз ҳаий 
ба дарамаи иеҳаниконии ин соҳа, инмӯнин ғаҳассуси он ва 
шароитҳои табиӣ вобйста аст. Я«е аз ҳӯсусияғҳои ҳоси соҳа 
бештар ба табиат вобаста будани он аст ва ин вобастағӣ дар 
заҳони ИИТ низ боқӣ иеионад.

Кишоварзӣ аз ду соҳаи қалони (рустанипарварӣ ва ҷор- 
водорӣ) бо ҳаи алоқаҳанд иборат буда, ғаносӯби онҳо аз 
иаҳлакат ба ҳаҳлйқат (иобйсға ба ҳеҳнйғталабию ҳаблйг- 
талабӣ, хусӯсияти шароитҳои табиию ҳаҳаллӣ) ^3™^^ ҳеабад. 
Дар ҳаҳлакағҳои ғараққиқарда, ки қоҳёбйҳои нйви илиу 
ағроғеҳнйкаро васеъ йзтифода ҳебаранд, ҳаҳсӯлоти ҷорводорӣ 
нисбағ ба иаҳсулоти русғйнипарвйрӣ бартарӣ дорад. Ҷунин 
ҳолатҳо дар баъзе ҳаҳлакағҳои ру ба инқишоф низ ҳушоҳида 
карда ^^^3^3^ (баъзе ҳаҳлйқатҳои Шарқи Наздиқу Миёна), 
вале сабабй ин ҷорасогии заҳин (қаҳқувватии ҳоқ, иқдиии 
ҳушк) ва иаҳдуд будани зироатҷигӣ аст.

Иорводорию зиройғмигии заҳони ҳозира ба соҳаҳои саноати 
ба онҳо теҳниқадиҳйндй ва ҳаҳсӯлоташоҷро «ор «арда бароянда 
алоқаи устувору ҳуҳталиф доранд. Ин ҳолати алоқаҳандӣ 
боиси ғашқилабии ҳаҷҳуаҳои агросаноатии гуногуниқтидор 
гардида, дар иаҳлақатҳои ру ба инкишоф бошад, ин ҳаҷҳӯаҳо 
дар ҳолати ташқилёбианд. Дар ин ҳаҳлақағҳо тарйққии ИИТ ба 
паӣдоиши «инқилоби сабз» оварда расонд. Моҳияти он мӯнин 
аст, ки тавассуғи ҷориқуниҳои қишти наиъҳои балйндҳаҳсули 
зироатҳо, ҳолатҳои ҳеҳаниқонию элеқтриқонӣ, ҳиҳиқонӣ, 
иелиоратсйяй Заиин ва истифодйи биотеҳнолоғия ҳосилнокии
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зӣроатко баланд бардошта нсшавад. Валс «инкилоби сабз» 
танҳо дар баъзеи ин давлатҳо (Мсксикӣ, Ҳиндустонӯ Покистон, 
Филиппинко) ва занинкои сарватнаядони калону ширкӣткои 
ҳориҷӣ ҷорӣ қарда шуд.

ИИТ дар соҳаи ҷорводорӣ боиси гузаронидани баъзс 
навъҳои истсҳсолот (фӣбрикӣкои парӣндапарнарию фсрмаҳои 
ҷорвои калони шоҳдор) ба ксҳнологияи индӯстриянӣ гардид. 
Дар ин соҳаҳо меҳаниконию автоматикӯнонӣ ба анал омадааст.

ЗИРОАТЧИГЙ

Дар ин соҳа қариб нисфи маӣдони кишки ҷаҳонӣ банд буда, 
паҳншавиӣ он ба ҷоӣгиршавии аҳолӣ қариб пурра мувофӣк 
меояд.

Дар ин соҳа галладонаҳо (гандӯн, шолӣ, ҷӯворинаққӣ) 
навқеи асосӣ доранд.

Ғандум барои инсонияк ҳӯроки асосӣ аст. Ваӣ рустании 
даштӣ буда, ноҳияҳои асосии қишти он шимоли Анрико, 
Иампаи Аргентина, Анстралия мсбошанд. Ҷднъоварии солонаи 
ҳосили ғӣндӯм дар ҷаҳон аз 500 млн тонна гузаштааст.

Шолӣ низ барои қариб нисфи аҳолии ҷаҳон нони асосӣ буда, 
маӣдони қишти он нисбат ба маӣдони кишки гандӯн ду баробар 
қам асту миқдори ҳосилаш қариб яқ ҳел. Сабаб он аст, қи бисёр 
мамлакатҳои шолиқор (Чин,Ҷопон, Иядонезия, Миср ва дигар) 
ҳар сол ду маротиба ҳосил мсғиранд. 9/10 ҳисса косилӣ ҷаҳонии 
шолиро мамлакатҳои Осиё медиҳанд.

Ҷуворимакка аз сабаби зироати ҳӯроки инсону ҳаӣнонот 
буданаш географияи васеъ дораду дар ИМА, Арғентияа ва 
мамлакаткои Аврупоӣ бештар ба сифати кӯроки ҷорво ва дар 
намлакатҳои ру ба инкишоф ба сифати курокӣ инсон парвариш 
қарда мсшавад. Нокӣяи асосии ҷӯноринаққапарнарӣ минкакаи 
ҷӯворимаккаи ИМА (наҳсӯсӣн Иёлоти Аӣова) нсбошад.

10-15 дарсад галлӣдонӣкои искеҳсолшӯда ба бозори ҷаҳо- 
нӣ баронарда мешаванд (асосан гандуму ҷуворӣ). Содирот- 
ҷиёни асосӣ ИМА, Канада, Австралия, Фаронса ва Аргснкина 
буда, Канадаю Австралия то 80 дарсад ҳосили солонаи ган- 
дум, Аргснтина ҷуворимӣккаашро содир нскӯнанд. Ворид- 
кунандагони асосии гандум нанлакаткои ру ба инкишоф, 
ҷуворинаккаи ҳуроки ҷорво мамлакатҳои Аврупои Барбӣ 
мсбошанд.
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Гаӣри галладоҷаҳо баҳри таъиини одаион бо ҳуроқ, рус- 
танйҳой технйкӣ, бехҳеиагӣ, қанддеҳ, сабзавоту иева парварйш 
карда ҳеиаванд.

М йҷтақай асосии рустаниҳои ғехникӣ (офтобгараст, 
араҳис, лубиёй равгандеҳ, кӯнмйт) ииҷтақаҳой ва
тропикӣ иебошаҷд. Онҳо асосан ианбаи исғеҳсоли раиған 
буда, аз 2/3 қйзий равғани истеъиолӣ ба ҳиссаашоҷ рост иеояд. 
Аз руӣи ҳосили офтобпараст Русия, лубиаи равгандеҳ ИМА, 
арахйс Ҳиндустон, ^3^^^^ Итолиё дар ҷоӣи авиаланд. Аз руӣи 
маиъоиарйй картошка (ватанаш Аирйқой Лотанӣ) Ҷӯиҳӯрйй 
иардӯҳйй Чйҷ (Хитоӣ), Лахнзғоҷ (Полша) ва Русия пешзафаҷд.

ӣстеҳсолй солонаи ҷаҳонии қанд тақрйбан 145-150 илн 
тонна буда, 60 дарсади онро аз наӣшақар, 40 дарсадашро аз 
лаблабуи қанд истеҳсол ҳенаиоянд. Аҷоибот он аст, ки ҳар дуӣ 
ин рустанӣ як ҳел ҳаҳзӯлот ҳедиҳандӯ ҳакони парваришашон 
ииҷтақахои ғӯноғӯни иқлииӣ (ҷаӣшакар - иинтақаи тропикӣ, 
лаблабу - ҳиҷтақаи ҳӯътадил) аст.

Моӣ, қаҳва, какао рӯстаниҳои руҳафзо буда, паҳншаиии нис- 
батан иаҳдуд доранд. 4/ 5 ҳиссаи ҷаҳъоиарии ҷоӣ ба ҳаҳлакатҳои 
Осиё (ХйҶДӯстонӯ Ҷин, Шрй-Ланка), 2/3 қисҳи қаҳва ба ҳиссаи 
Аҳрйкои Лотинӣ (Бразилия ва Колуибия), ҳаҳин ииқдор какао 
ба ҳиссаи иаҳлақатҳои Африка (ва дйғароҷ) рост иеояд.

Содиркӯнандагони асосии рӯзғаниҳои руҳйфзо даалзтҳои ру 
ба йҷкишоф, иорйдотмӣ иаҳлакатҳой тараққикарда иебошанд.

РУСТАНИҲОИ ҒАЙРИХУРОКА

Дар баӣни рустаниҳои гаӣрихӯрока паҳта 3^3^^™™ иаҳсус 
дорад (аз мйғити он равғану кунҷора ҳаи иегиранд). Истеҳсоли 
солонаи ҷахи ^3^™ 25 илн тонна буда, аз миҳати ҳосилгундорӣ 
дар ҷоӣи якуи ҳаилақатҳои Осиё, дар ҷоӣи дувуи Аирико, дар 
ҷоӣи сеиӯҳ Африка ҳеистанд.

Маӣдони кишти загири наҳдеҳ нисбатан ^3^^^^ буда, 
3/4 ҳиссай ҳосили ҷаҳоний загирро Русия, каӯмӯки табииро 
85 дарсад иаилақатҳои ҷанубу шарқии Осиё ҳедиҳанд. Ин 
рӯстанйҳо иоли ҳӯҳиҳҳи бозори маҳонианд.
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ЧОРВОДОРИ

Ин соҳди мӯҳинму пешсафи ақсар манлакатҳои тарақ- 
қӣкардаи ҷакон аст (мамлакатҳои Аврупо, Амрикоӣ ШинолИ, 
Анскралия, Зсландияи Нав ва баъзси манлакаткои Аврупоӣ 
Шарқӣ). Дар ин мамлакатҳо ҷорнодории интснсивӣ ривоҷ 
ёфтааст. Кариб нисфи ӣстсҳсоли ҷаҳониӣ ғушту шир ба 
нанлаккҳоӣ тараққикарда, 1/5 ҳиссааш ба намлакакҳои ру ба 
ӣнкишоф рост меояд.

Чорводорӣ имруз аз парвариши чорвои калояи шоҳдор, 
бузу гусфанд, аспу маркаб, қутосу говнсш, параяда, занбури 
асал, моҳӣ ва гаӣраҳо иборат аст.

Ғеоғрафияи ин соҳаро ҷоӣгиркӯнии саршумори он, қи ҳоло 
ба 4,5 млрд сар расидааст, муаӣян мскӯнад. Соҳаи парваришӣ 
ҷорвои калони шоҳдор яисбатан ҷоИғӣршавӣи баробар дошта, 
валс саршумори зиёдаш дар мамлакатҳои Осиё ва Анрико 
ҷоӣгир асту 1/3 кисни маҳсулоти гуштӣ ва шири ҷаҳониро 
нсдиҳад. Шунораи ин ҷорво қариб 1,5 млрд сар аст. Вилояти 
Ианпаӣ Арғеятинаро «фабрикаи гушт» менонанд. Ин ҷо ба ҳар 
100 га занӣяӣ кӣшоварзӣ 50-100 сар чорно рост мсояд. Ҷуния 
«фабрикаҳо» дар ИМА, Канадаю Анстралӣя низ дида нешаваяд.

Ҳукпарнарӣ сарҷашнаӣ гирифтани 2/5 қисми маҳсулоти 
ғуштӣи ҷакояИ буда, шумораи онҳо қариб 1,1 млрд аст. Бсштар 
дар наҳаллакои сераколӣ, марказҳои саноати, ноҳияҳои пар- 
вариши картошка ҷоӣғӣр шудааст. Аз руӣи шумора давлакҳоӣ 
Осиё (алалкусус Ҷин) дар ҷаҳон дар ҷоӣи авваланд.

Иарнарӣши бузу гусфанд низ аканмияти ҷаҳонӣ дораду ин 
соҳа дар яоҳияҳои биёбону нинбиёбоя ва қуҳӣ ҷоӣгир аст. Аз 
руӢи шӯнораи гусфанд Австралия дар ҷаҳон дар ҷоӣи аввал 
аст. Ин ҷо дастғоҳкои калони ғусфандпарварӣ («шипстеӢшнз») 
ташқил дода шудаанд, қи дар онҳо гӯсфандоя дар танони сол 
занияаи ҳурокӣи табиӣ доранд.

Кисми зиёди маҳсулоти ҷорво ба бозори ҷаҳонӢ баронарда 
нешавад, қи соҳиби он намлакатҳоӣ таракқикардааяд. Моҳи- 
дорӣ яқе аз шуғлҳои қадинаи инсон асту имруз қариб 16 млн 
(дар яқ сол) нафар одам дар ин соҳа шугл дорад. Моҳидорию 
ӣстикроҷӣ дигар ҳаӣнояҳоӣ обӣ ба 125 млн (дар яқ сол) расидааст. 
Ии соҳа талабоки ӣнсонро бо сафсда қонсъ нсгардонад ва 
ҷоИғиршавӣи он ҳанаҷоя буда, нисфи мокидорӣи ҷаҳонӣ ба 
Кӣссаӣ Ҷяпоя, Мин, ИМА, Мили, Исру ва Русия рост мсояд.
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КИШОВАРЗИ ВА МУҲИТИ АТРОФ

Фаъолията хоҷйгии инсон дар соҳаи кишоиарзӣ ҷун дар 
саноат ба вазьи ҳӯҳиғи атроф бе таъсир наҳондайсғ. Зуҳуроти 
он гаӣдоиши ҳйнзараҳои антропогении саҳроӣ ва ҷарогоҳӣ аст, 
ки онҳо дар ҳинтақаҳои гуногуни табиӣ ҳасоҳағҳои калонро 
ишгол қардаанд. Тйъсири соҳа ба табиағ дар аивалҳо ба восиғаи 
шудгори заиину манғалбӯрӣ ва ҳоло ҳаи ин роҳ дар
ақсари ҳаилакатҳои Осиё, Африқо ва Аириқои Лотинӣ вуҷуд 
дорад. Дар иаҳлакағҳои тараққиёта интенсииӣ роҳи асосии 
таъсир ба ҳӯҳит хиииқонии соҳаи қишоварзӣ аст. Кишоиарзии 
ҷаҳон ҳоло қариб 100 ҳазор ноҳгуӣи ҳаҳсӯлоғҳои хиҳияиӣ, 110 
илн тонна нурӣ ва 3,5-4 илн тонна иоддаҳои заҳрноқи зидди 
ҳашароғҳои зараррасонро истифода иебзрад.

Ба 3^3^^™™ иқтисодӣ доштани хиииқонии кишоварзӣ 
шубҳае нест. Вале ба таври аз ҳад зиёду беназорйтона исти- 
фодабарии нуриҳо ва иоддаҳои заҳрноки хиҳиявӣ бй ола- 
ии набототу ҳаӣвоҷот ва инсон зарарноканд. Зеро ба инсон 
иоддаҳои хиииявӣ ба иоситаи обу ҳаво ва аз тарафи дигар 
йстеьиоли ҳаҳсӯлоти набоғотию ҳйӣвонота ғаьсир расон- 
даҷашон ҳуикиҷ.

Иирузҳо истифодаи иоддзҳои хиҳиявӣ дар аксари иаи- 
лакатҳо иаҳдуд гашта, усулҳои нави ҳуборизаи зидди зарар- 
расонандагони кишоиарзӣ ба роҳ ионда шудаанд.

Савол ва супориш
1. Маҷиӯай агросаноатӣ кадои соҳаҳоро дар бар ҳегирад?
2. Роҳҳои тзраққиёта интенсйвӣ ҷӣ ғафоиӯғе доранд?
3. Шаклу саҳтҳои йстйфодабарий Зйҳйн ба ҷиҳо вобастагӣ 

доранд?
4. Оё дар иаҳлакатй шуио қйсиҳой тарқибий иамҳӯаи агро- 

саноатӣ пурра инкишоф ёфтаанд? Пас, иаҳлакағи ҳудро ба 
яке аз ҳаилакатҳой тараққйкарда иуқоиса кунед.

Худатонро санҷед
1. Дар хусӯси нақши бӯЗӯргй соҳаи кишоварзӣ кадои ни- 

шондиҳандаҳо гуиоҳанд?
2. Дар олаии тараққикарда нақши рӯзғаҷигариарӣ уйад аст ё 

ҷорводорӣ?
3. Ҷаро дар баъзе иаҳлақйтҳои ру ба инкишоф ҳаи нақши 

ҷорводорӣ зиёд аст?
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4. Таносуби баӣни чорводорӣю зироаткорИ ба кадон омилҳо 
нобаста аст?

5. Кадомс аз ин намлакатко аз руӣи саршӯморӣ ғусфанд дар 
ҷоӢи анналаяд: Мугулистон, Австралия, Зеландияӣ Нав?

Ба фиқри шуно
Оё соҳта рслсф ба ҷоИғиркунии соҳаи ҷорнодярӣ 

таъсир мсрасонад? Онро шарҳ диҳед.
РуСКӣНИКОИ КрОПӣКИрО дар МИНКӢҚӢКОӢ ИКДИНӢШ 

мӯъкадил парвариш қардан нӯнқин аст?

НАҚЛИЁТ ВА РОБИТАҲОИ 
ИҚТИСОДИИ БЕРУНА

ИИТ ба инкишофи нақлиёт чӣ таъсир мерасонад? Аз чӣ 
сабаб нацлиёти баҳрӣ дар кашонидани бор мавцеи асосиро ишгол 
мекунад?

Наклиёк асосӣ кӣксиноки гсоғрафии мекнак, образнок 
қарда гуем, соктори «ғардиши кӯн»-и организни коҷагии ҷӣҳоя 
аст. Аз руӣи нишондиҳандаҳои ҳаҷму тарқиби боркашонИ 
дараҷаю каркиби иккисодиёт ва аз руӣи геоғрафияи шабакаи 
нақлиётӣ ҷоӣгиркӯяии кӯнваҳои искеҳсолкӯнӣндӣро нуӣӣян 
қардан мункин аст. Нақдиёт ба ҷоӣгиркӯнӣ таъсир расонида, 
ба максусгардонию коопераксӣякунонии корҳонаҳо, соҳаҳо, 
яокӣяю мамлакатко таъсир мерасонад. Аз ин ҷиҳат, яакдиёкро 
давоми ҳана гуна ҷараёни искеҳсолот мсяоманд.

Ҳдмаи роҳҳои нақдиёта, нуассисаҳои нақлиёта ва восикӣҳоӣ 
дар яқҷоягӣ шабакаи нақдиёта ҷаҳонӣро ташқил 

недиканду ҳаҷни он бузург аст.
Дар нақдиёта ҷаҳонӣ бсш аз 100 млн нафар одӣноя шугл 

доранд. Дарозии ӯнӯнии шабақаи нақдиётаи ҷаҳон аз 50 млн 
километр зиёд буда, ҳар сол тамоми навъҳои нӣқдиёк бсш аз 100 
млрд тояна бор ва қариб 1 трлн одам мекашонӣнд.

Мисли дигар соҳаҳо ИИТ ба нақдиёт таъсири назаррас 
расояидӣаст, қи мо онро дар яқбора зиёдшании суръати ҳаракат, 
борбардорӣ, нӯрақкабшавии таркиби борқашонӣ мебинен. 
ӣнруз рокҳоӣ кавоӣ аз Кутби Шимолӣ мсгузаранд, тунсллҳои 
зсриобӣ ҷазираҳои ҷудоғонаи Ҷоп0нР0 бо ҳам паӣнаскаанд,
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қубурҳои газу нафткашон, сииҳои телефонӣ аз қаъри уқёнӯсӯ 
баҳрҳо иеғӯзараҷд, суръати идракати қатораҳо дар як соат 
ба 200 килоиетр расидааст, киштии баҳрии ҳӯсофйркашоҷ 
ӯқёнӯси Ағлаҷтикро дар 3,5-4 шабонарӯз таӣ ҳеқунйд, танкерҳо 
(кйштйҳои бузург) ба ҷоӣи 40-50 ҳазор тонна ҳоло 200-500 ҳазор 
тонна борро иеғунҷонанд.

Хӯсӯсияти ҳоси нйқлиёти иаҳлакйтҳои алоҳида ба ^3^^ 
ва азҳӯдкӯнйи қалаирав, дараҷай кйҳолоғи иқтисодӣ ва до- 
ҳилшавӣ ба ғақсиҳоғи баӣнйлҳилалии ҳеҳнағ вобаста аст. 
Нақлиати ҳаилакатҳои тараққикардаю ру ба инкишоф та- 
фовутдор иебошйнд. Нақлиёти иаҳлакағҳои тараққиқарда 
соҳтори иураққаб дошта, таиоии навъҳой ҳозира (обӣ, ҳушкӣ, 
ҳавоӣ, «анатӣ, қубурӣ)-ро дорад. Ин ҳаҳлақатҳо аз руӣи ^3^3^ 
нишондиҳандаҳои кори низ гешсйфанд. Аарамаи
аз ҳаиа болои ҷақлиётро ИМА, Ҷопон, Олион, Фаронсаю 
Ғрйтаниё, Италия ва Канада доро иебошанд.

Нақлиати ҳаҳлйкйтҳои Аврупои Шарқӣ ва ИДМ аз руӣи 
зймйй роҳҳо, сифағноқӣ ва борқашонӣ нисбатан суст тараққӣ 
кардааст.

Дар ҳаилакатҳои ру ба инкишоф сисғеҳай нақлиағӣ акнун 
дар ҳолати ба шаклдароӣ аст. Дараҷйи таҷҳизонии теҳниқий 
ҷақлиёт паст буда, дар баъзеи онҳо (Афгоҷисғон, Непал, баъзе 
иаилакатҳой Шарқи Наздик, дйвлйтҳои ҷазиравии Оқеания ва 
баҳри Кариб) роҳи оҳан ^3^^^^ нест.

Дар баӣни таиоии наиъҳои нйқлиёғи иҳрӯза аз руӣи бор- 
кашонӣ нақлиати баҳрӣ дар ҷоӣи аииал аст. Хисоби ^№^3^ 
ҳазофай боркашонӣ аз ҳзиа зиёд (8-10 ҳазор килоҳеғр) аст.

НАҚЛИЁТИ ХУШКИҒАРД

Асоси ин навъро нақлиётҳои роҳи оҳан, аитоҳобилӣ ва 
қубурӣ ташкил иедиҳанд.

Нақлйати роҳӣ оҳан дар беш аз 140 ҳаҳлакат соҳта 
шуда, нйсфй он ба ҳиссаи даҳ ҳаҳлақату ҳинтақаҳо: ИМА, 
иаҳлакатҳои ИДМ, Канада, Хиндустон, Ҷин, Австралия, 
Арғентйна, Фароҷса, Олион ва Ғразилия рост иеояд. Аз руӣи 
зиҷии роҳ ба ҳар кҳ2ҳаҳлакатҳои Аврупои Барбӣ пешсафйнд.

Нақлйётй аитоҳобилӣ аз ҷиҳағи мойгиршавӣ бй ҷақлиёти 
роҳи оҳан шабоҳат дорад. Нисфи дарозии роҳҳои руӣпуш ба 
ҳйссаи ИМА, ИДМ, Ҷопон рост иеояд. Зимии ин роҳҳо дар 
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Аврупо ва Ҷопон зиёд буда, аз руӣи дарози рокҳоӣ нагискралИ 
фарқ доранд.

Нақдиёти қубурӣ дар мӣнлақатҳои искиҳроҷу искеънол- 
кӯяандаӣ нафту газ иякӣшоф кӣрдааск. Аз руӣи дарозии ӯмӯнии 
кубурко аввал ИМА, баъд ИДМ ва аз руӣи боркашонӣ бошад, 
ИДМ дар ҷоӣи авваланд.

НАҚЛИЁТИ ОБИ

Нақлиёти баҳрӣ 80 дарсади боркашонии баӣнидавлӣкиро 
иҷро намуда, дар тақсимоти геоғрафӣи мсҳнат ва псшрафти 
коҷагии ҷаҳояӣ нақши асосиро бозидааст.

(ҳизор километр)

ДАРОЗИИ РОҲҲОИ ОҲАНУ НАЦЛИЁТ 
ДАР МАМЛАҚАТҲОИ ЧАҲОН

Манлақатко Роккоӣ оҳан Ряҳкоӣ авконябӣлӣ 
(рӯИпӯШӣ саҳт)

ИМА 245 5640
ИДМ 146 1196
Ҳиндустон 61 832
Ҷин 53 840
Фаронса 35 717
Олмон 31 426
Ҷоион 27 1127

Дар боркашонӣи баҳрӣ Ҷопону ИМА бартарӣ доранд. 
Ғардиши боркашониӣ ин навъи нақлиёкро флоти баҳрӢ идора 
нскунад. Ҳдҷми ӯмунии боркашонии он 600 млн тояна аст. 
Кӣштиҳоӣ баҳрӣ зсри парҷами 160 мамлакат шино некунаяд. 
Рақобати баӣни мамлакатҳо ва кушиши онҳо баҳрӣ қам карданӣ 
кароҷоту зиёдкӯнии фоида боиси гузаронидани садҳо киштиҳои 
қалон зери парҷани мамлакӣткои ру ба иякишоф гардида, ин 
парчанҳо яонӣ парҷами «арзон» ё «муфид» -ро ғӣрифтаанд. 
Барои он арзон, қи дар ин киштиҳо ӣмтиёзкои андозӣ, қувваӣ 
қории арзон, набудани кояуни ҷиддии нскнӣк ва бскатарии 
киштӣ амал некӯнанд. Аз ҳанин сабаб, ҳоло дӣнлаткои Либсрия, 
Ианама ва Юнон ба қакорӣ псшсафони флоти баҳрӣ доҳиланд. 
Ҷопон, Англия, Норвеғия, ИМА низ флоти баҳрӣ доранд.
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Шӯҳораи ӯҳӯҳии бандарҳои баҳрии ҷаҳон аз 2,5 ҳазор 
зиёд буда, роҳҳои асосӣ аз ӯқанӯсҳои Атлантиқ, Орои ва Хинд 
иегузаранд. Нисфи борқашонии баҳрӣ ба ҳиссаи Атлантак рост 
иеояд. Дар ҳар ду соҳили он бандарҳои калонтарини дунё - 
Роғтердаҳ (Голландия), Ню-Орлеан (ИМА), Марсел (Фаронса), 
Гаибург (Олион) ҷоӣгиранд.

Аз руӣи боркашонии баҳрӣ дар ҷоӣи дуюи ӯқануси Орои 
буда, бандарҳои калони он Кобе, Нагоя, Иоқоғаҳа (Ҷопон), 
Синғапӯр ҳебошанд.

Уқёнуси Хинд аз миҳағи боркашонӣ ҳиссаи нисбатан иаҳдуд 
дошта, боркашонӣ бештар ба соҳили ҳалиҷи Форс рост иеояд.

Каналҳои маҳонии баҳрӣ низ дар борқашонии баҳрӣ иавқеи 
ҷазаррас доранду асозитарини онҳо каналҳои Суэте ва ^^3^3 
иебошанд. Онҳо роҳҳои бзӣни бзндарҳои Аврупою Осйаро 2-3 
баробзр кутоҳ ҳегзрдонзнд. Гулугоҳҳои ^3^3^^, Гибралтзр, 
Ориуз, Малак, Зунд ва гаӣра низ роҳи обии борқйшонйанд. 
Аз ин ҷоӣҳо дар як шабонарӯз киштаҳои зиёде (^3^3^^ - 500 
киштӣ, Гибралтар - 140, Зунд - 175) ҳегузараҷд.

Кддиитарин навъи накдиёт роҳҳои обии доҳилӣ - дарёӣ 
иебошанд, ки асосан талабота борқашонии доҳилиро қонеъ 
ҳегардонанд. Калонтйрин дарёҳои қиштагарди дунё Реӣн, 
Дунзӣ, Одер, Элба (дар Аврупо), систеиаи Мисисипи - кулҳои 
ҒӯЗӯрғ (ИМА) буда, 5 дзрсзд боркзшонии обии доҳилии ҷзҳонӣ 
бз ҳисззи обҳои доҳилӣ рост иеояд.

Борҳои йсосии накдиати обӣ нзфт, 3^^^^, ^^^^3^, галла, 
фосфоритҳо ва гзӣраҳо иебошзнд.

НАҚЛИЁТИ ҲАВОЙ

Соҳаи мавонӯ тезғйрйққиёбандаи нақдиёт аст. Дар дунёи 
йирӯза ҳйҳлақате нест, «и ин соҳа дар он ^№^3^ нарасонйд. 
Агар соли 1950 бз иоситзи нзқдиёта ҳзвоӣ дзр олзи
қзриб 30 илн нзфар одзи қзшонида шудз бошзд, пас ин рақзи 
ҳоло зз 2,5 илрд ^30^3 зст. Нӯқғзҳои ғзқяғоҳи ин нзқдиат 30 
ҳззор фурудгоҳҳои кзлони ҳзвоӣ (аэропорт) будз, қалонтзрини 
онҳо ҳар сол даҳҳо илн. нафар иусофирро ҳеғузаронаҷд. 
Дар фазоӣ дар яқ вақт на қаи аз 100 таӣёра парвоз
иекунад. Таӣараҳои ^3^^^ «Боинг-474» (ИМА), «Ил-86» 
(Русия), «Аэробус» (Олҳон-Фаронса-Анғлия) гунҷоиши то 500 
нафарро доранд. Барои баъзе ноҳияҳои дунё нақлиағй ҳавоӣ 
ивазнашаианда аст.
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Давлатҳои калонтаринӣ ин нақлиёт ИМА, Ҷопон, Англия, 
Фаронса, Канада, Русия буда, дар бисёр мӣмлӣкатҳои ру ба 
иякишоф он навъи нуҳимни нақлиёт гӣшкааст.

НАҚЛИЁТ ВА МУҲИТИ АТРОФ

Нақлиёт ҳам аз бисёр ҷиҳатҳо ба шароитҳои табиӣ вобаскагӣ 
дорад. Баробари тараккии ИИТ ин вобаскагӣ такозои нав 
паӣдо қардааст. Барои караққиётӣ нақлиёти кӯшкигард ҳоло 
куҳу дарёҳо, биёбону ҷӣнгалҳоӣ тропикӣ, ҳакто гулӯгоҳкои 
баҳрӣ монеа шуда нанставонанд. Иншоотҳои калони сунъӣ ба 
тараққии нақлиёта обӣ мусоидат нскунӣнд.

Дар баробари ин, таъсири нокушӣ нӣқлиёк ба вазъи муҳити 
атроф зиёд шудааст. Ифлоскӯнандаи зиёди табиат нақлиёта 
антонобилист (парқи ҷаҳонии антомобилӣ бсш аз 500 млн 
ношин дорад). Нақлиёти ҳавоӣ ва роҳи оҳан низ бо воситаӣ 
дуду газ ҳаворо ифлос мсгардонанд. Обҳои ҷаҳониро ифлос 
яанудани кӣштиҳои қалони нафтқашон, заминҳои қоршоямро 
ишгол намудани нақлӣёти кӯшкӣ ба қӣ маълум нест?!

Имрузҳо бисёр манлақаткои ҷаҳон баҳри ҳифзи муҳити 
атроф аз ифлосшӣниҳои нақлиётӣ чоракои ҷиддӣ андсшида 
истодаанд, қи тавассути онҳо миқдори сурб дар сӯзишнории 
автонобилӣ қам мсгардад. Истифодаи элсқтромобилу сузиш- 
нориҳои газӣ ва ғидроғснӣ огоз ёфтааст, дар Уқёнуси ҷаҳонӣ 
«нинтақӣҳои санитарӣ»-и маҳсус таъсис дода мешӣнанд.

Савол ва пурсиш =^====^^==^^^=^=^^^^=
1. Барои кусусиятҳои ҳоси нақлиёта ноҳияҳои алоҳида мисолҳо 

оред.
2. Хусусияткои ҳоси нақлӣёти нанлакати ҳудро шарҳ диҳсд.
3. Сабабҳоӣ тараққӣёти нақлиёт дар нӣмлакатҳои тараққиқарда 

дар чиск?
4. Ҳисоб қунед, қи ба ҳар 100 кн2мӣӣдони давлатҳои ИМА, 

ИДМ, Ҷопон, Ҳиндустону Ҷин ҷанд килонетр роҳи оҳану 
автонобӣлӣ рост меояд.

5. Моҳияти нафҳӯни «баӣрақӣ арзон» дар ҷист? Бартарию 
яорасоӣӣ ҳар навъи нақлиёт кадонҳоянд?

6. Вобастагӣӣ баӣни дараҷаи тараққиёти мамлақат ва кӯсусиятӣ 
систснаи яақлиёки он дар ҷӣ зоҳир мсғардад? Дар мисоли 
давлати муаӣян шарҳ диҳсд.
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7. Ба ақйдай шуио кадоие аз навъҳои ййклйат дар ташқилёбии 
хоҷағйй ҷаҳонӣ иавқеи бештар дорад?

Ба фикри шумо
Таракқиёти иҳрузйй нйқдиёт ба ИИТ алоқаҳйҷдИ 

дорад?
Яаро дар борқашоний ҷаҳонӣ нақлиёти баҳрӣ 

пешсаф аст?
Ҷаро дар ҳаҳлйқағҳои собик ҳӯстаҳлйқа наклиёти 

хушқиғард дар ноҳияҳои соҳилӣ ҳушоҳйда қарда 
ҳешйиад?

Таракқиёғи ин ё он навъй ^3«^^^^ бй соҳаи релефу 
ҳавқеи географӣ вобастагӣ дорад ё не?

АЛОҚАҲОИ ИҚТИСОДИИ БАЙНАЛМИЛАЛИ

Алоқаҳои иқтисодии баӣни ҳаҳлакатҳои ҷаҳон я«е аз 
оиилҳои асосии инкишофи иқтисодию ҳйданйи онҳо иебошад. 
Бо боварии тои гуфта иетавонеҳ, «и иҳрӯз ҳеҷ ягон иаҳлакағи 
дунё, ҳатто тараққиқардатарини онҳо ҳаи барои истеҳсолй 
саиараноки ҳаиа навъи ҳаҳсӯлотҳо қодир нест. Кдтъи назар 
аз ноороиию душвориҳои заиона, алоқаҳои иқтисодӣ беш аз 
пеш рйиом ҳеабандӯ на танҳо боиси каҳолоти иқтисодӣ, балқи 
иҷмӯҷйҷ боиси ҳӯзтаҳкамшаиии сулҳу аионӣ ҳегардаҷд.

Шаклҳои ҳӯносибатҳои йқтисодии байналҳилалӣ ҳеле 
зиёданду ҳӯҳимтаринашон инҳоянд:

1. Савдои байналмилалй, «и таърйхи аз ҳдиа қадииа дорад. 
ИИТ ба ваӣ такони нав дод. Холо суръати афзоиши он аз 
зӯръатй афзоиши истеҳсолоти ҷаҳонӣ пеш асту ба ҳиссаи он 80 
дарсади ^3^^^^ ҳӯносибатҳои иқтисодии баӣналҳилалӣ рост 
иеояд. Ин ҳолат аз вазеъшаиии тақсиҳотй ғеографйи иеҳнат 
дарақ иедиҳад. Зери таъсири ИИТ дар таркиби иолии савдои 
баӣҷалиилалӣ дйғаргӯнйҳо ба аиал оҳадаастӯ зиёдшаиии 
ҳиссаи иолҳои илҳталаб яке аз зуҳуроти он аст.

2. Сармоябарорй (харакати сармоя). Моҳияташ аз он иборат 
аст, ки сариоя аз ҳаилакате, ки соҳиби он аст, ба ҳаҳлакатй дигар 
барои гйрифтани дароиад бароварда ҳешаиад. Маҳлақатҳой 
азозии сариоябарорӣ иируза ИМА, Ҷопон, Англия, Фароҷса 
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ва дигаронанд. Хусусияти ҳоси сармоябарории инруза он аст, 
қи нанлакатҳоӣ сарноябарор низ қапитал ворид некӯнанд.

3. Муносибатҳои карзию молиявй, қи аз додани қарз 
иборатанд.

4. Ҳамкорихои илмию техникй, қи онҳо ба ҷорикунии 
конёбиҳоӣ илму кекника, оқилона искифодабариӣ боӣғариҳоӣ 
табӣак, садои аҳбор (патснта, ликсензия)-и илмию текникӣ 
нусоидат нскунанд.

5. Пешниходи навъхои гуногун хизматрасоий, қи онҳоро 
«содӣротӣ ноаён» ҳам мснонанд. Хизнатрасониҳои соктмонИ, 
нолиявӣ, нақлиётӣ (ҳизмак ба қиштиҳои ба бандари манлакат 
докилшуда) аз қабӣлӣ онҳо мебошанд.

6. Сайёхии байналмилалй (туризм). Шақли аз ҳана серҳа- 
рақат буда, солкоӣ 1950-1990 шумораи саӢёҳони кориҷӣ аз 
25 то ба 750 млн нафар расӣдааст. Сабабкои асосии ин ҳолат 
тараққӣётӣ қӯвваҳоӣ истеҳсолкӯяаяда, такнили носӣтакои 
яаклӣёт, зӣёдшании урбанизатсия, болоравӣи сатҳи зӣндағию 
фарҳаяги аколӣ аст, қи чуния ҳолӣкҳо дар одамон ҳӣссиёти 
дояисканӣ дигар калкҳоро бсдор қардаанд. Дар баробари ин, 
ӣнрӯзҳо «ӣндӯстрия туризн» («индустрияи нсҳмоннавозӣ») - 
шабакаӣ некноякояаҳо, мотелу фирнаҳои саӣёҳӣ, кашкилотҳои 
яакдиётӣ, кизнатҳои акборотию наноишӣ, муассисаҳои ис- 
тсҳсоли молҳои савдо (туҳфа) низ бо суръат инқишоф мсёбанд. 
Ноҳияи асосии туризм Аврупо буда, сарчашнаи ҳслс нуҳимми 
даромади яқ қатор намлакатҳо мебошад. Ин ҳолат барои баъзс 
нанлакатҳоӣ ру ба ӣнкишоф аҳӣнмиятноктар аст ва саӣёҳӣ 
барояшон соҳаи асосии такассуси баӣяалмилалӣ гардидааст.

Савол ва супориш • ■
1. Кадоме аз шаклҳоӣ нӯяосӣбатҳоӣ ӣқкӣсоди баӣяалнилалИ 

кадинааяду кадонашоя нав?
2. СарноябарорИ ба кадон намлакакко бештар ҳос аст?
3. Сабаби афзоиши тези мӯносибаккои ҳизнатрасояию саӣёҳӢ 

дар чӣск?
4. Вазъи ин соҳаҳо дар мамлақати шуно ҷӣ ғӯяа аст?
5. Аканнӣяки ӣктӣсодии соҳаи туризм (саӣёҳӣ^-ро барои 

нанлакатӣ ҳуд шарҳ диҳсд.



Ба фикри шуио
Алоқаҳои иқғисодии бйӣнйлҳйлйлиро ҳизоҷи (баро- 

иетри) иқғисодиёт ҷоҳидйн ҷӣ дорад?
Ҷаро савдои байнйлҳйлйлиро «сисғеҳаи гардиши 

ҳун^-и хоҷйгии ҷйҳон ҳеноҳйҷд?
Ҷаро наиьҳои ҳйзҳйғрйсонйро «содироти ноаён» 

ноҳйдайҷд?
Дар ийҳлақйти шуио дар даираи бозсозии ҳехйниз- 

ии ҳоҷагӣ қадои шақли ҳӯносйбағи иқғисодйй бйӣ- 
налҳилалиро бештар тараққӣ додан зарур аст?

МАСЪАЛАҲОИ 
УМУМИҶАҲОНИИ ИНСОНИЯТ

Аз чӣ сабаб марҳалаи уозираро маруалаи масъалаҳои глобалӣ 
меноманд? Кадом масъалауо инсониятро имруз ба ташвиш 
овардаанд? Яроцпартоӣ ба инсоният чӣ гуна нафъи ищтисодӣ 
меоварад?

Мафҳуми масъалахои умумиҷахонй. Оҳирҳои асри XX 
дар назди аҳли башар ҳасъйлаҳое паӣдо гардидаҷд, қи ҳалли 
онҳо на ба я« ё ғуруҳи алоҳидаи ҳаҳлақатҳои ҷаҳон, балқи ба 
^3^^^ аҳли башар, қатъи назар аз гуногунии дин, ҳиллағ, 
шақли ҳоқииятдорию хоҷағидорӣ даҳл дорад. Аз ин ҷиҳйт, ин 
иасьалаҳо ноии ӯҳуҳйҷаҳонӣ (глобалӣ) гирифғаанд.

Масъалаҳои ӯҳуҳиҷаҳонӣ (глобалӣ) ҳаион ҳасъалаҳое 
ноиида ҳешаванд, ки таиоии олаиро фаро ғирифта, ҳалли онҳо 
барои иҳрӯЗӯ фардои инсоният ҳӯҳиҳ ба шуиор ҳераиад. Ин 

наҳӯдани қувва ва аҳйлиёғи яқҷояи ҳаиа даилағҳоро 
талаб иензиояд.

Таиоии иасъалаҳои уҳӯҳиҷаҳонӣ бо ғаъсири ҳӯттақобилаи 
ҳуд як сеқунҷаи тоиро ба вумӯд иеоранд: аҳолӣ, иқтисодиёғ ва 
иӯҳйтй атроф.

Аз руӣи ҳӯсӯсияти ҳуд иасъалаҳои уҳӯҳиҷаҳонӣ ^^^^3- 
лйфаҷд, ки иӯҳиитаринашон инҳоянд: 1) яроқпартоӣ ва иуҳо- 
физати сулҳ; 2) ҳасъалаи экологии ҳуҳити табиӣ; 3) ҳйсъалаи 
деҳоғрафӣ; 4) иасъалаи хуроқиорӣ; 5) ҳасъалаҳои ашёи ҳои ва 
энергетикй; 6) бзрҳаи додани қзфоионӣ; 7) ҳасъалаи Уқануси 
ҷаҳонӣ.
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1. Ярокпартой ва мухофизати сулх. Аз руӣи ҳисобокҳои 
олимон дар дунё 15 ҳдзор ҷанг шуда гӯзаштааск, валс ҳеҷ гоҳ 
мисли имруза ҷунин никдор яроқи қатли ом ҷамъ нашӯдаӣск. 
Холо ба ҳар сари аҳолии дунё ҳӣмон қддар моддаи каркандӣ 
рост меояд, қи ба восикӣи онҳо манҷӯдоти зиндаро яқҷанд 
маротиба нобуд қардан мумқин аст. Ҷанги имруза ҷанги 
ядроист. Оқибати ваӣ паӣдо шудани «зинискони ядроӣ» 
буда, иқдими қураи 33X11™ тағӣир меёбад. Дар он иқдим ягон 
нанҷӯдоти зинда ҳаёт ба сар бурда нанеканонад. Дар арафаи 
асри XXI масъалаи яроқи қаӣҳонӣ ба ниён омад ва он «ҷанги 
аккарӣ» ном гирифтааск.

Яроқпартоӣ, инҷунин барои инсон зарур аст боз аз он ҷикак, 
қи кароҷоти соҳаи ҳдрбӣ дар яқ сол аз 1 трлн доллар зиёд аст. 
Дар қушунҳои ҳарбӣ бсш аз 30 нлн нафар аҳолии дунё ва дар 
тамони соҳаҳои ба ҳарбӣ кааллуқдошта қариб 100 млн аҳолӣ 
банд аст. Тӣсавнур қардан душвор нсст, қи агар ин ниқдор 
носитаю закирако ба соҳаҳои иҷкиноию иқкисодӣ рӣнона қарда 
нешуданд, тамаддуни имруза то ба қадом дараҷа мерасид. 
Хамаи ин яроқдартоии умуниро талаб нснамояд.

Барои он қи ба ин мақсад ноил шавсн, бояд сиёсати 
камзӣштиӣ осоиштаро псш гирсн.

2. Масъалахои экологй. Асосӣ ин масъаларо муносибати 
инсон ба кабиак ва мӯҳофӣзаки муҳити атроф ташқил мснамояд. 
Хануз ақадсмиқ В.И.Вернадсқиӣ гуфта буд, қи таъсири 
фаъолияки ҳоҷагидории инсон ба мӯкӣти гсографӣ нисбат 
ба таъсири ҳодисаҳои гсологии дар қураи арз руҳдиҳанда 
афзалият паӣдо нанудааст. Аз ҷунла «Мубодилаи модда»-ҳо 
баӣни табиату инсон паӣдо гаштааст. Инсон соҳиби кеҳникаю 
тскяологияи пӯриқкидор гардида, ба кабиат ҷунон зиён овард, 
қи мунозинат ҳеле қоста гашта, кӯсусиякӣ глобалӣ табиакро 
ҳалалдор нануд. Аз нинаи дуюни асри XX сар қарда, дар 
нуносӣбати мутақобилаи инсону табиат ҷаҳиши навс ба вуҷуд 
омад. Зиёдшавии аҳолӣ, индускриякӯяонию урбанизӣксияи 
босуръат қобилияти ҳудкозӣкунии систсмаҳои эколоғиро 
суст намуданд. Тавассути ин давргардии табиии моддаҳо дар 
биосфера тагӣир ёфта, саломатии насли имрузаю ояндаи инсонро 
зери ҳатар гузошкааст. Уқёяусшиноси намоёни фаронсавӣ Жақ 
де Кусто гуфтааст, қи пеш табиат инсонро ба нокима нсандоҳт, 
ҳоло бошад инсон табиатро. Ин гуфтаҳо асос доранд. Дар баъзс 
мамлакакӯ нокияко вазъи эколоғӣ ҳатто ба дараҷаи «буҳрони 
эқологӣ» расидааст. Ин аз ифлосшавии муҳики атроф гӯвокӣ 
мсдиҳад. Инрузҳо зиёни он ба ниллиардҳо доллар баробар аст.
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Саҳтҳои асосии бадшавии сифати иуҳити атроф кадои- 
ҳоянд? Пеш аз ҳаиа нобӯдқӯнии бешазор, биёбоншавии за- 
иинҳо, йфлосшавии об, ағҳосфера ва дигарҳо ҳебошанд. Х&р 
сол бештар аз 11 илн га мангалҳои тропикй бурида шуда, 
қариб 8 илн га заиинҳои кишоварзӣ аз иаҳсӯлдйҳӣ иебароянд. 
Аксар ҳаҳлакатҳой дунё аз норасоии обҳои нушокӣ танқисӣ 
иекашаҷд. Аараҳой Дунаӣ, Реӣн, Сена, Мисисипй, Волга, Днепр, 
кулҳои Ладога, Балхаш ва гаӣра ҳеле ифлос шудаанд. Микдори 
партовҳо ва иоддаҳои заҳрноқи ба иуҳити атроф зиёнрасон 
зиёда аз 40 илрд тоннаро ташкил иедиҳад. Ифлосшавӣ бо 
^3^^ дӯоқисй сулфур боиси «боронҳои қислотагӣ» шуда, 
ҳок, обанбор, олаии нйбототро заҳролуд ҳегардонад. Чӯнин 
боронҳо дар ИМА ва Лврупоӣ Ғарбӣ қариб ба 30 илн га дар 
иаӣдони мангалзор сироят кардааст.

Хатари дигари табиӣ паӣдоиши «эффекта парникӣ» - 
иайроншавии қабати озонии страғосфера иебошад. Сабаби 
асосӣ зиёд истеҳсолкӯнию истифодйбарии фреонҳо (иоддаҳои 
фтор, ҳлору углерод) буда, онҳо қабати озониро суроҳ иена- 
иоянд, ки ғавассӯти он нурҳои ӯлтрабӯнйфш зиёдтйр ба 
сатҳи Заҳин расида, ба орғанизиҳои зинда зарар ҳерасоҷанд. 
Коҷфронсй байҷалийлалӣ дар шаҳри Вена (соли 1985) ва Рио-де- 
Жанеӣро (соли 1992) иаҳлакатҳои маҳоҷро ба каҳтар истеҳсол 
ва исғифодабарии иоддаҳои ҳиҳияиии ба ҳаёт зиановар даъват 
^3^^. Созҳоҷи Милали Муттаҳид низ оид ба ҳасъалйҳои 
экологӣ ҳӯҷҷутҳой ҳӯвофиқ тартиб додааст, ки ҳӯҳиҳтариҷй он 
«Стратеғияҳ ӯҳӯҳиҷаҳонии ҳифзи табиағ» иебошзд. Ин ҳуҷмағ 
барноиаи 3^3^^™ ҳаиаи ҳаҳлакатҳои ҷаҳонро оид ба ҳифзи 
табиат ифода наҳӯдаасғ.

3. Масъалаи лемографр. Пййдоишо ин м^нъг^л^а йл афзоишо 
зиади аҳолии курли Заҳин ва таъиин нлиӯдани он ба восйтаи 
зиндлгӣ вобастл аст.

Роберт ^3^^^^ дар оҳири асри XVIII назарияи барзиёд- 
ҷӯфӯзии аҳолиро пешниҳод карда буд. Мувофиқи он афзоиши 
лҳолӣ нисблт ба воситаҳои зиндлгӣ бештар иелфзояд, ки ин 
слбаби паст шӯдаҷи сатҳи зиндағӣ ва қлшшоқии одаион ие-

Ин аз илзъиятй деиогрлфии кӯҷӯҷию ҷорйсоий воситаҳои 
зиндлгйи аҳолии иаилакатҳои ру ба инкишоф гувоҳӣ иедиҳад. 
Воҳииаи барзиёднӯфӯзиро ҳуди лфзоиши деиографӣ не, бллки 
шаройтҳои иҷтиҳоӣ-иқтисодий ҳозирл (пеш лз ҳаиа дар 
иаиллкатҳои ру ба тараққӣ) ба ииён овардалнд. Бо ҳақсади 
ҳалли иасъалаи деиогрлфӣ СММ «Нлқшли ӯҳӯҳиҷлҳонии
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соҳаи нуфузиокӣ»-ро қабул нанудааст. Ҷунин баряонако барои 
ба танзин овардан ва нуъкӣдил ғӣрдонидаяи афзоиши аҳолию 
беҳтар намудани сатҳи зиндагӣ нусоидӣт неқунанд.

4. Масъалаи хӯрокворн. Холо дар саӣёраи мо бсш аз 1 млрд 
одамон аз ғӯрӯснагию нинссрӣ азият меқашанд. Аз ин сабаб, 
масъалаи бо кӯрок кӣънинкунии аҳолӣ яқе аз масъалаҳои 
нӯҳинни глобалӣ мебошад.

Аз он ҷумла вазъияти кӯрокворӣ дар нанлақатҳои ру ба 
ӣнкишофи Африқа, Ҷанубу Шарқии Осиё ва Амриқои Локинӣ 
нураққаб аст.

Аҳолии нанлакӣтҳос, қи гуруснагию нинғӯруснағӣро аз 
сар мегузаронанд, ^3X3™ 1/3 ҳиссаи гӣлладонағико ва танҳо 15 
дарсади гушту шир ва туҳми ҷаҳонро истсҳсол ненамоянд.

Моҳияти масъалаи ҳуроқворӣ на дар он аст, қи дар дунё 
озӯқанорӣ ноқифоя аст, балқи дар он аст, қи ғсографияи 
ӣстеҳсолӯ истсъмоли курокворӣ бо ҳан нӯнофиқ нсстанд.

Аз он ҷумла ИМА, Канада, Австрия, Русия, Анрупои Барбӣ 
аз калаботи ҳуд ҳеле зиёд курокнорӣ истсҳсол менамоянд. 
Мамлакатҳоӣ ру ба инқишоф бошанд, аз норасоии он душнорӣ 
меқашанд.

Сабаби он дар муддати тулонӣ зсри нӯстамликӣ қарор 
ёфтани қисни мамлақатҳои ру ба инқишоф мебошад, қи он ба 
тарзи коҷагидории онҳо таъсири қалон расонидааст.

Ин дар норасоии нӯриҳоӣ менсралӣ, тскнӣка ва усули ҳоҷа- 
ғидории нанлакаккои ру ба инқишоф нушоҳида қарда мешанад. 
Дар ҷакон инҷунин ӯсулкои псшқадами рустанипарварӣ ва 
ҷорводорӣ вуҷуд доранд, қи онҳо низ барои давлатҳои ру ба 
инқишоф дастрас нсстанд. Аз ин ҷиҳат барои ҳалли ин насъала 
истифодаи усӯлкои пешқадами истсксолок зарур аст. Пеш аз 
^3X3 ағротсҳникаи псшқадам ва селеқсияи козирӣЗӣнонро 
истифода бояд бурд.

5. Масъалахои энергетикИ ва ашёи хом. Ин иасъалаҳо ба 
маҳдудияти сарнаткои нинсралӣ ӣлоқанаяд буда, оқилона 
истифода бурдани онҳоро талаб менаноянд. Дар ақси ҳол, дар 
нудд3ти наҷандон тулонӣ инсоният ба қаншавӣ ва норасоии 
ашёи ҳом ва сзрвакҳоӣ энсргетиқӣ дуҷор мегардад. Барои аз ин 
^32^^^ баронадан сарватҳои минералиро бояд бо тскнологияи 
бепартов истифода бурд. Инқишофи энсргстиқаро барои ис- 
тифода бурдани сарватҳои энсргетикиӣ камомнашаванда равон 
намуд. Аз ин нигоҳ, ҳоло дар бисёр мӣмлзкатҳои ҷаҳон баҳри 
сарфаю сариштаи энсргия ва ашёи ҳон ҷорабиниҳои зиёдсро 
нсгузарон3нд. Холо 1/3 ҳиссаи металлҳои истифодашанӣнда, ба
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ионаҷди ллюийҷиӣ, иис, сурб ва қалъагӣ аз плртовҳо ва ашёи 
ҳои тлкрораҷ истеҳсол клрда ҳешаванд.

Дар баъзе даилатҳо ба йстифода бурдани энергияи Офтоб, 
шаиол, иадду ҷазр, обҳои гарии ғеотерҳалӣ асос гузоштанд.

6. Бархамднхии кафомонни мамлакатхои ру ба мнкишоф.
Миқёси қлфоионии ҳлилакатҳои ҷаҳони сеюи ҳеле бӯЗӯрғ 

лст. Ғлрой иӯлйяҷкӯнии длрамаи қлфоионӣ лсосан нишон- 
дйҳлҷдай дароиад ба ҳар сар аҳолиро истйфода иеблрлнд. 
Мисол, тйносӯбй ин нишондиҳандл блӣни ИМА ва Хдблшистон 
(Эфиогйя) 100:1 бароблр аст. Аҳолии ҳйҳлакатҳои ру ба ин- 
кишоф бошанд, ҷйзбат ба ҳаҳлақатҳои тлрлққиклрда 3 
блроблр зиёд аст, вале онҳо 6 бароблр қаи ҳйҳсӯлоти заноатӣ 
истеҳсол иеқуҷанд. Ин ба ҳнсоби ҳлр сар лҳолӣ лз длвллтҳои 
^^^3^3««^ 15-16 бароблр қаи аст. ^3^^ Каҳбомл бошанд, аз 
Нориеғйя ҳазорҳо ҳлротиба неруи блрқ «ли йзтифодл ҳебаранд. 
Аарозӯҳрӣ дар маҳони тлрлққикардл 70-75 сол, длр олаии ру бл 
иҷ«йшоф: дар Хдблшистон (Эфиопия) - 42, дар Соиллӣ - 44, длр 
Хиндустон - 55, дар Сера Леоне - 32 солро таш«ил ҳедиҳад.

Қлфоҳоний ҳаилакатҳой ру ба инкишофро ҳасъалаи қлрзи 
ферӯнйй онҳо афуӯнтар наҳӯдаазт, ки он ҳоло лз 1 трлн доллар 
зиёд аст.

Қлфоҳонйҳой иҷтииоию иқтйсодии ҳйилйкатҳои ру ба 
йҷкишоф бори гаронест, ки барҳаи додлни он ҳаблағгӯзории 
зиадро талаб иенаҳоянд, «и он барои ҳаилақағҳои ру бл 
йнкишоф ниҳоят иуш«ил лст. Ин аз он ҳлҳллкағҳо гӯзаронидани 
бозсозиҳои имтииоию иқтизодиро талаб ҳенаҳояд.

Шлрти дигари блрҳаҳ додани қлфоҳонии давллтҳои ру 
ба инкишоф, ин длр ҷаҳон бл ииён овардани тлртиботи наии 
иӯносибағҳои одилонли иқтисодӣ блӣни ҳаҳлйқатҳо, каи 
кардаҷй ҳароҷотҳои соҳли ҳарбӣ ва изтифодай онҳо барои 
йешрлфтй иқтизодиёғи иаилл«лтҳои ру бл инкйшоф ҳебошад.

7. истиПода бурдани Укёнуси ҷахонй. Уқёнуси 
маҳоҷӣ ҳлҳеша блрои инсоният 3^3^^™™ бузург дошт. 
Ллллҳӯсӯс, дар алоқаи иаҳла«ағҳо ва ҳалқҳой зйӣарй восиғаи 
ҳӯҳйҳие бл ҳисоб ҳераиад. То ҳиёнлҳои асри XX Уқёнус флқат 
1-2 дарсади дароҳади ӯҳӯҳии ҳомагидории иҷсонияғро иедод. 
Ғлроблрй тарл«қйёғи йҷқйлобй илҳӣ-теҳҷйкӣ тлҳқйқот вл 
азҳӯдкӯҷйи Уқаҷӯси ҷаҳон ғаҳоӣӯли дигарро гирифт.

Аз ^^^^3, тезу тундшаийи тллаботи ҷаҳонӣ ба энергияю 
ашёи ҳои боиси гаӣдоиши изтихроми ҳаъдани куҳӣ, «орқарди 
ҳйҳиявйй баҳрӣ ва истеҳсоли энергияи он гардид. Пешрлииҳой 
ИИТ боиси боз ҳаи зиёдшлвии изғиҳроҷи нлфту газ, оҳан вл 
98 == 



дигар ашёҳои минералӣ негардад. Инҷунин, барои соктзни 
ӣншооткои бузурги барқӣ (мадду ҷазрӣ), истифодаи қувваи 
ҷ3раёнҳои баҳрӣ ва ширинқунии оби баҳрӣ инқоният недиҳад. 
Дар қатори ин аз Уқёнуси ^3^^ инсоният кақрибан 12-15 дар- 
сади сафедаи ҳ3Ӣвонотро нсгирад. Доираи ба ҳоҷзгӣ ҷалбқунии 
сарнзтҳои уқёнусӣ васеъ гардидз, истифодаи он ҳусусияти 
глобзлӢ паӣдо намуд. Ин боиси торафт ифлосшзнии оби сатҳи 
Уқёнуси ҷзҳонӣ ва паст гардидзни ҳаҷми истсҳсоли ашёи кони 
биологӣ гардида истодааск.

Солҳои оҳир ҳаҷми борқашонии баҳрӣ ниҳоят зиёд гардида, 
борғуяҷониӣ қиштиҳо то ба 200-500 ҳазор тонна расид. Ин ба 
зиёд гзрдидани ҳоҷагии баҳрӣ нусоидат намуд. Дар яқ вақт 
барои бештар ифлосшавии қисни соҳилии Уқёнуси ҷаҳон 
замина гардид.

Ба замми ин, солҳои оҳир дар ҷоӣҳои кӯшманзари баҳру 
уқёнус соктани муассисаҳои реқреатсионӣ (истироҳатию табо- 
батӣ) ҳслс авҷ гирифт, қи ин ҳам сабаби бештар гардидани 
ифлосшзнии обҳои қисми соҳилӣ гардид. Хрдисаҳои ифлосшавӣ 
бештар дар баҳрҳои қанорӣ: баҳрҳои Шинолӣ, Балтиқа, 
Миёнззамин, калиҷи Форс ва гаӣраҳо ҳеле ба ҷашм мерасанд.

Пешғӯӣӣ ва ба низон овардани ин ҳодисаҳо ҳанқории ман- 
лақзтҳои баҳриро талаб менаиояд. Барои ба амал баровардани 
ин гоя конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид (соли 1982), қи 
^3^^^^ «Хартияи баҳрҳо» эътироф шудааст, аҳзммияти қалон 
дорад.

8. Азхудкунии кайҳон. Кайҳон ҳамчун мнҳити глобалии 
унуниӣясонӣ барои ҳзмзи мзнлзкатко дастрас 
шудааст. Азкӯдқунии он қори на осон аст. Ин ҳамкорӣӣ
кекяӣкӣ, иқтисодӣ, ақлии бисёр мзмлақатҳои ҷзҳояро тақозо 
мснамояд. Аз ин нигоҳ, азҳӯдкӯнии яқе аз масъалаҳои
нӯҳиммӣ умумиҷзконӣ гӣрдидазст.

Ин аз дзнлатҳои ҷаҳон истифодаи осоиштаи
талаб нснамояд, яъне фазоӣ қаӣҳонӣ бояд аз ҳана гуна яроқ ва 
озмоишҳои он соқит бошад.

Ғайр аз насъалаҳои дар боло номбаргардида дар назди ин- 
соният ҳифзи саломатӣ ва зарурати фаҳииши бо ҳам алоқанзндӣ 
барин изсъалаҳои глобалӣ истодааст.

Савол ва пурсиш 5=^===^^=^===^^==^^^^^=
1. Мокияки нзсъзлаҳоӣ умӯмӣҷзҳояӣ ва рузмзррз будани ояҳо 

дар цист?
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2. Мзро ҳалли ҳлсъйлли ^3^^ вл иуҳофизлтй сулҳ иазйфлй 
лввллиҷдарама лст?

3. Млро йфлосшлийи иӯҳйтй лтроф длр ҷииай дуюии асри XX 
гӯрзӯр глрдид вл роҳҳои лсосий гешғйрий он кадоҳҳоянд?

4. ^3'}™ экологии илилакатҳои ҳудро баён наҳоед.
5. Модоие, ки ҳасълллй деиогрлфӣ иаҷсӯбй иаҳлаклтҳои ру 

бл йнкйшоф бошад, плс ҳлиллклтҳой иутарлққӣ ба он чӣ 
ҳӯҷосйблте дораҷд? Роҳҳои ҳллли ин ҳлсълла ҷӣ ^^^33^^?

6. Ғлртлрйй уаҳйрлҳой ҷлий эҷерғетйкй длр мйст?
7. Слблбҳои зиадшлвий флр«йяғй қафоионий иҷтйҳоию иқти- 

зодйй блйҷй ҳаиллкатҳой тлрл««йклрдлю ру бл йҷкйшоф 
дар мйзт?

8. Тлъсйрй ИИТ длр азҳӯдкӯҷйй Уқаҷӯсй маҳоҷӣ длр ҷӣ зоҳир

9. Млро ззҳӯдкӯнйй кзӣҳон бл ҳлзълллй ӯиӯиимлҳоҷӣ тлбдйл

Худатонро санҷед
1. Ҷзро дзирзй ҳозирзро ззҳонй проблеизҳои глобзлӣ ноии- 

дззнд?
2. Хзл ҷзшӯдзни изсъалзҳои глобзлӣ бзрои инсоният ҷӣ ^^3 

дӯшиориҳоро бз ииён иеорзд?
3. Оё нлззрияи ^3^^^^ дӯрӯзғ 3^^?
4. Сзҳии или дзр ҳзлли ҳасъзлаҳои ҳурокворӣ ҷӣ гунз зоҳир 

иегзрдзд?
5. Сзҳтҳой зсосйи истифодзбзрйй иҳрӯззи Уқёҷӯси ҷзҳонӣ 

кздоиҳоянд?

Ба фикри шуио
Аз изсъзлйҳои глобзлий ИНЗОНЙЯҒ «3^^^^ онҳо 

бештар тзшвишовзрзҷд?
Бз Уқёнуси ҷаҳонӣ қадои таьзирҳои экологӣ ^3^^^^ 

ҳенйҳоянд?
Зуҳуроти ғабиии ҷзҳон талаботи ояндаи инқишофи 

ҷаҳьияғро ^3^^^^ «арда ҳетаионйд?
Барқарор кардани ҳӯносйбағҳои боадолйтонаи 

йқтйсодӣ бзрои дйилйтҳои ру ба инқишоф ҷӣ 3^3^^^^^ 
дорад?
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ФАСЛИ II
ТАВСИФИ МАМЛАКАТҲОИ ҶАҲОН 

АВРУПО
Тамоми сайёраи имрӯзаро мо дар намуди ноҳия (регион)- 

ҳои калони таърихию географӣ тасаввур карда метавонем. Инҳо 
қисматҳои қаламраве мебошанд, ки мо онҳоро дар алоҳидагӣ 
омӯхта, донишу тасаввуроти худро дар бораи олами ягона 
васею пурра менамоем.

Дар бораи ноҳияҳои таърихию географии Африка, Амрикои 
Лотинӣ, Аврупои Ғарбӣ ва Шарқи Наздик шумо аз географияи 
материкҳо ва уқёнусҳо бохабаред. Ин ноҳияхо аз ҷиҳати мавқеи 
географӣ, шароити таърихӣ, ҷойгиршавии аҳолӣ ва ташаккул 
ёфтани соҳаҳои хоҷагии халқ фарқ мекунанд.

МАМЛАКАТҲОИ АВРУПО 
ДАР ХАРИТАИ ҶАҲОН

Мавқеи давлатҳои Аврупо дар хоҷагии ҷаҳонӣ чӣ гуна аст? 
Кадом соҳаҳои саноат саҳми асосӣ доранд? Кадом давлатҳои 
Аврупо дар минтақа мавқеи мустаҳками иқтисодӣ доранд?

Аврупо яке аз марказҳои инкишофёфтаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб 
меравад. Ҳоло дар қаламрави он зиёда аз 40 мамлакати хурду 
калон воқеъ гардидаанд, ки онҳо аз ҳамдигар бо хусусиятҳои 
хоси таърихӣ, табиӣ, этникӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва маданиашон 
тавофут доранд.

Дар нимаи аввали асри XX Аврупо давраи вазнини 
таърихиро аз сар гузаронд. Дар қаламрави он ҷангҳои якуму 
дуюми ҷаҳон гузаштанд, ки ба талафоти зиёди одамон ва 
харобшавии иқтисодиёт оварда расонданд. Дар натиҷа, мавқеи 
пешсафии худро дар инкишофи хочагии ҷаҳонӣ аз даст дод. 
Пешсафӣ насиби ИМА гардид. Қатъи назар аз ин, имрӯз ҳам 
қитъаи Аврупо яке аз марказҳои тавонои иқтисодии ҷаҳон 
мебошад. Ба ин мавқеи географию иқтисодии он мусоидат 
менамояд. Ба он хотир, ки роҳҳои тиҷоратии баҳрӣ ва ҳавоии 
байналмилалӣ онро ба тамоми гӯшаю канори дунё пайваст 
мекунад. Чунин мавқеи географӣ боиси пешрафти ҳама соҳаҳои 
иқтисодиёти Аврупо гардид.
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Маилзкзғҳои Лирӯпо бо шароит ва сзрвзтҳой тзбиии ҳуд 
зз яқдигар фарқ ҳекӯнанд. Ин дзр гуноғӯнии релеф, икдии 
иньйкос афтааст. Аз «анданиҳои фоиданоқ бошад, нисбаған 
кзибзгал аст.

Ба ин ҷйғох нақарда, дзр ҳаҳла«ағҳои алоҳйдз ззҳирйҳои 
на мандон кзлони ^34^ газ, зҷғишт, иаъдани оҳан, иаъданҳой 
ҳетзллҳои рангз, 113^13« ва гзӣрз иоҳехурзнд, «и дар натиҷаи 
бз тзври тулонӣ изтйфодз бурдан заҳирзи онҳо ҳеле кзи шудз- 
знд. Дзр бзъзе ҳзҳлзкзтхои Аврупо ҳзнбзьҳои зузишиорӣ- 
энергетикӣ кифоя нест. Мзсзлзн, истифодзи ӯҳуҳии изн- 
бзъҳои зӯзишиорӣ-энергетиқӣ зз истеҳсоли онҳо дзр Азния, 
Шиейтсзрия вз Финляндия 10 бзробзр, Итзлия вз Шветсия - 
5, Фзроҷсз - 2 бзробзр зиёд зст. Мзҷбзъҳои оби нушоқӣ дзр 
қзлзҳрзви Аврупо бз тзври «офӣ ҳзвҷӯдйҷд, взле нобзробзр 
ҷоӣгир шудззнд. Аз оби нушокӣ беҳтзр қисҳзтҳои шииолу 
гзрб вз шзрқи он ^3^^^^ ҳебошзнд. Дзрёҳои қзлони Аврупо 
- Дунзӣ, Реӣн, Лузрз, Тзҳо, Элбз вз гзӣрз ҳебошзнд, ки бз 
изк^с^.^^ҳои ғӯноғӯн истифодз бурдз ҳешзвзнд. Азрёҳои «уҳии 
Скзндинзвия, Алп вз Пиренеӣ ғзрмзнде ҳурд бошзнд ҳзи, 
дороӣ ззхирзи зйади бзрқӣ ҳебошзнд. Мзсзлзн, Норвегия 
қйсии зиади неруи блрқро зз истгоҳҳои бзрқии обӣ изтеҳзол 
^^«^^3^. Хоки ин ҷо ҳеле гуногун зст, дзр ҳолзти изғифодзи 
ҷӯриҳои ийҷерзлӣ ҳосили бзлзнд ҳедиҳзд. Қзлзирзии Аврупо 
пуррз зз ҳуд «зрдз шудзаст. Бинобзр ин, дзр он лзндшзфтҳои 
тзбиӣ каи дуҷор ҳешаианд. Онҳоро ландшафғҳои знтропогенӣ 
йвзу кардазнд. Маӣдоҷи ҷлнгалхо фақат 30 дзрсади қалзирави 
онро ишгол нзҳудззст. Бешазори онро дзрахтони паҳнбзрг вз 
сӯззнбзрғ ташкйл иенаҳояд.

Аз зарватҳои рекрезтсионӣ давлзтҳой Испания, Фзронса, 
Юнон, Швеӣтсария боӣ ҳебошанд.

Аз сабаби иуддзти зиёд вз васеъ истифодйбзрии сзрвзтҳой 
табиӣ вазъияти экологии Лирӯпо нисбатзн ноустувор гар- 
дидзаст. Ин аз нобудшзвий ҷзнгалзор, ифлозшаиии оби дарёҳо, 
«3^3™ ҳозилхези ҳо«, ба охиррасии ззхирахои бзъзе нзиъи 
кзнданиҳои фоидзнок гувоҳӣ иедиҳзд.

Аӣни заион вобаста ба ин барои ҳифзи ғйбиағ диққати 
ҷиддӣ дода иешзвад. Дзр баъзе ҳзҳлзқағҳо ба ин ҳақсад ҳизбу 
ҳлрзкзғҳои гӯноғун тзъсис ^^^33^^. Мзсалаҷ, «Хизби сабз» дзр 
Олион бо бзрноиаи ҳифзи тзбйзт бзроҳад ^^«^^3^.
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АҲОЛИ

^^^^^3^ унумии аҳолии мзмлақатҳои Аврупо қариб 500 
нлн нафарро ташқил мсяамояд. Ҳисни зиёди аҳолии он ба оилаи 
ҳинду нансуб аст. Дар Аврупои Марқазӣ ва Шимолӣ
калқҳоӣ ғӯруҳӣ забони олмонӣ ва дар Аврупои Шарқӣ бошад, 
калкҳои славянӣ паҳн гардидаанд. Инҳо асосан нардунони 
олнонӣ, австриягӣ, голландӣ, швсдӣ, шокландию англисӣ, ро- 
^3^^, албанӣ, наҷорӣ ва гаӣра нсбошанд.

Барои аҳолии Аврупо кодисаӣ «пиршавӣ»-и аҳолӣ ҳос буда, 
сабабаш каншзвӣи афзоиши табиии аҳолӣ мсбошад. Аз дигар 
тараф, «пиршавӣ» ин сабаби қан шудани зӣҳирӣкои ^^3™ ва 
дзрозунрӣӣ аҳолӣ гардидааст. Норасоғиӣ закираҳои

аз ҳисоби нӣғратсияи бурунмарзӣ ҳал қарда нешавад. 
ӣнҷӯния, дар баӣни намлӣкаткои ҳурди Аврупо шартномаҳо 
баста шудаанд, қи мувофиқи он аз давлатҳои заҳираҳои мсҳ- 

изофа дошта ба мамлақзтҳос, қи зӣкираҳои меҳнатӣ 
яамерасанд, қоргар фӣрискодз нешавад. Масалан, Сербия, 
Маҷорӣстоя, Албания ва Лаҳистон ба давлатҳои тзраққиёфтаи 
Аврупо қорӣ муҳоҷир менаноянд.

Кисни зқсари аҳолии Аврупо дар шаҳрҳо зиндагӣ меқу- 
нанд. Ҳиссаи аҳолии шаҳр дар баъзс мамлақатҳои Аврупо, 
ба ^^^3^^^ Белгия, Олнон, Нидсрландия, Ҷсҳия ва гаӣра аз 
80 дарсад зиёд аст. Аз ҳамин сабаб, Аврупоро ^^3^ аз ҳана 
бештар урбаниззтсияшудаи ҷаҳон мсдонанд. Аввалин шақли 
аглонерзтсияҳоӣ шаҳрӣ наҳз дар ҳзиин ҷо ба миён омздааск.

Аз ҷумла, ағломсратсияӣ Париж ва Лондон яқс аз қалон- 
тарин агломсратсияҳои ҷаҳонӣ ба шумор меравад.

Ҳзӣати миллии аҳолии Аврупо ғӯноғун аст. Ин дар ҳаӣати 
ниллии аҳолиӣ дзвлатҳои Фаронса, Англия, Лаҳискону Вснгрия, 
Албания ва дигарон инъиқос ёфтааст.

Дар қитъаи Аврупо дини паҳншудакарин буда,
он аз шокаҳоӣ дӣнҳои кзтоликӣ, православянӣ ва протестантӣ 
иборат аст. окирин дар Юнон паҳн ғӣрдидааск. Шокакои
дини насронӣ дар ин ё он намлақат паҳн шуда, баъзан боиси 
шӣддзкнокии назъияти сиёсии ҳанон манлӣкӣтко мсгарданд. 
Масзлзя, дар Ирландияи Шинолӣ муддатҳои тӯлонӣск, қи 
баӣни эъкиқодчиёни дини ва ошубҳо ба
амал нсоянд.
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ХОҶАГИ

^^^^3^ Лирупои иҳрӯзаро я«е аз ҳарқазҳои калону пур- 
йқтйдорй хомагии ҷаҳонӣ ҳешӯҳоранд. Мзҳлйқатҳои Аврупо 
беш аз 1/3 ҳиссаи ҳаҳзӯлоғи заноатро ҳедиҳанд. Аврупо изркззи 
калонтарини сзвдои ҷаҳон буда, бз он нисфи ҳуоҳилоти берунаи 
ҷаҳон рост иеояд. Дзр баробари изрқззи «алони ғиҷорзтий 
маҳоҷӣ будзнаш дар содирота иолҳои санозтаи илҳғалаб 
извқеи ҳосро ишгол кардййзт.

Аз нигоҳи дзрамаи кйҳолоғи қуииаҳои исғеҳсолқунанда 
дзр бзӣни ноҳияҳои алоҳидзи Лирӯпо тзфовутҳо иуҷӯд доранд. 
Аз ҷйҳатй гешрафти иқтисодӣ ин ҳаҳлақатҳо ба ду гуруҳ ҷудо 
ҳешзванд: «Хафғгонйи бӯЗӯрғ» ва ҳаҳлйкатҳои ҳурди Аврупо.

Сатҳи аз .43^3 паста ҳоҷагӣ дар Аврӯпой Шарқӣ ҳӯшоҳида 
кзрдз ҳешзвад. Ин ҳаҳлзкзғҳо каҳтар аз 11 дарсади иаҳсулота 
санозта ҷаҳонро истеҳсол ҳенаҳоянд.

Азр ҷазди ин иаҳлйкатҳо зарурати боззозии иқтасодӣ ба 
ҳиан оҳадазст. Соҳтори хоҷағии йирупоро қабл зз ^3^3 тарақ- 
қиёти санозтӣ иузӣян ^^«^^3^.

Хоҷағий энергетиқии ин ҳаҳлйқйтҳо ба зйхирйҳои доҳилӣ 
ва воридшуда тақя иекунад. Дзр ҳаҳлакатҳои Лврӯпои Ши- 
иолӣ ва манӯбӣ неруи барқ дар неругоҳҳои барқии обӣ ва атоиӣ 
истеҳсол кзрда ҳешаианд.

Дар сохторй тарқиби заноат иавқеи зсосиро зоҳаҳои иетал- 
лургия, иошинсозӣ, ҳииия ишгол ҳекунанд.

Метзллӯрғияй сиёҳ дзр Британия, Олион, Фзронса, Белгия, 
Лаҳизтоҷ ва Чеҳия инқишоф ^^^33^.

Меғзллӯрғияи рзнга нисбат ба ҳеғйллӯргияи сиёҳ каҳтар 
^3^^^^ ҳеабад. Ин соҳа дар зйҳинаи зшёи ҳоии аз ҳориҷ во- 
рйдшаванда кор иекунад. Бзъзе ҳаҳлйқатҳо, бз ҳонанди 
зобйқ Югославия, Венгрия, Лаҳистон дороӣ заҳинаи нисбатан 
иӯстзҳқаҳи злюҳиниӣ, иис, сурбу руҳ ҳебошанд.

Хусӯзияти индӯсғрияиии Аврупоро соҳаи саноата иошин- 
созӣ иузӣян ҳензҳояд. Ин соҳа бештзр дйзтгоҳҳои иеталл- 
коркунӣ, асбобҳой дақиқу оптики, иозитаҳои нақлиётӣ, алоқа, 
ғехниқаи саноата йсғихроҷи ҳаъдани «уҳӣ ҳебарорад. Ба ин 
соҳа 1/3 ҳиссаи «оргзрон ва арзиши ҳзҳзӯлоти саноата рост 
иеояд. Аврупо дзр ҷаҳон қалонғзрин исғеҳсолқунанда ва содир- 
кӯҷандаи иошиҷӯ дастгоҳҳо ба ҳисоб ҳерйиад.

Географияи ҳошинсозӣ ҳеле ҳӯраккаб аст. Қисии асосии 
ҳаҳсӯлоти ин соҳаро Олион, Лнглйя, Фаронса истеҳсол иена-
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ноянд. Дар баробари мошинсозӣ дар Аврупо сӣноаки киния 
низ ҳуб тзраққӣ қардааст.

Ин соҳаи саноат тзкассуси аниқ дорад. Маҳсулотҳои ран- 
губор, пластмасса, ^3^^^^^ синтстиқӣ, нуриҳои киниянӣ, сода, 
дорусозӣ, кимияи ҷангал шуҳрати ҷаҳонӣ доранд. Марқазҳои 
асосии саяоати кимия дар Олнон, Фаронса, Бслгия, Швсӣксария, 
Вснгрия ва Булгория воқсъ ^^^^^33^^.

^^^^3™ сабуқу кӯрокворӣ мавқеи ҳоси ^3^^^™ доранд. 
^3^)3™ сабуқ аӣни занон ру ба каназзӯл дорад. Зеро ақсари 
бозорҳоӣ фуруши ашёи конро дар олани ру ба инқишоф аз даст 
додааст. Бо вуҷуди он, аз ҷиҳати сифата баландӣ маҳсулоти 
сзяозтӣ бофзядағию поӢзфзолдузӣ ҳоло ҳан шуҳрзта ҷаҳонии 
ҳудро аз даст яадодзаяд. ^^^^3™ сзбуқу курокворӣ, қи аз 
дзнрзкои қадим ^3^3^^^^ ёфта буданд, гсографияи ҳудро то 
инруз қан ^3™^^ додаанд.

КИШОВАРЗЙ

Аврупо дороӣ мӣҳсӯлнокии баланди кишоварзӣ аст. Ваӣ 
калаботи нзрдунро бо нзҳсулоти асосии ҳуроқа қариб пурра 
^3^^^^ нснамояд. Дар тарқиби қишонарзӣ нокияҳои
злоҳида гуногун аст. Дар намлӣкаткои Аврупои Ғарбӣ соҳаи 
чорводорӣ, дар Аврупои Шарқӣ зироаткорӣ бартарӣ дорад. 
Баъзе нзмлақзтҳо (Дания, Нидсрландия) бо наксӯлоти ҷорвои 
ҳуд дар ҷаҳоя шуҳрзт- доранд. Дар чорнодории Аврупо кӣссаи 
чорвои тзноили гушту ширдеҳ бартарӣ дорад.

Ғаллздояа (гандум) асосан дар Дания, Олнон, Фаронса, рус- 
канӣкоӣ субтропӣкӣ дар сокилҳои баҳри Миёнззания пзрвариш 
неёбанд. Сабзавоту меваҳо асосан дар манлакаткои Аврупои 
Шарқӣ, Марқазӣ, соҳили баҳри Миёназаиия пзҳн шудаанд. 
Аз руӣи истсҳсоли 3^^^^ рзвгани заӣтун мамлакаткои ҷануби 
Аврупо дар ҷаҳон дар ҷоӣи аввал меистанд.

Мавқеи нзилакзткоӣ Аврупо дар истсҳсоли иаҳсулоти 
кӣшоварзӣ, аз ҷумла галладонаҳо (гандуи, ҷуноримакка, шолӣ) 
яқ ҳел нсст. Ба ғӯрӯҳи даҳ мамлақати ҷзҳонии исксксолкӯнандӣи 
^3^^^^ - Фаронса, Олмон, ҷуноримакка - Фаронса, Италия 
доҳил исшаванд.

Умуиан, ҳиссаи кишонарзӣ дар каркиби искексоли маҳсу- 
лоти докилӣ маӣли пастравӣ дорад. Вале ин нишонаи қафо- 
ионӣ ва буҳрон нест. Зсро истифодаи қомёбиҳои илмию тсҳ-
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ҷйкӣ ба ийҳлзкағҳои Аврупо иҳконият додаазт, ки ^3^^^^ 
зғросзҷоатиро инкииоф диҳдд. Дар ҳаҳлақйтҳои ^^«3^3^ 
ваӣ торафт ша«ли агробизнесро ғирифғйаст, қи ин васеъшавии 
назорати зарҳоя болои кишоизрзӣ иебошад. Агробизнези 
ҳаилакзтҳои тарзққйкзрдзи Аврупо дар баробзри изтеҳзолоти 
кишовзрзӣ, инмӯнин коркарди ҳаҳсулот, нигоҳдорӣ, кашо- 
ҷйдзн, фуруш, истеҳзоли теҳниқаи кйшоизрзӣ, нуриҳои иине- 
рзлиро дар бзр ҳеғирад. Кишовзрзӣ дар Аврупо торафт 
ҳӯсӯ3йяти индустриявӣ гйрифғааст.

НАҚЛИЁТ

Лирӯпо наклиати тзраққиафта дорад, дар он ^3^^^ навъ- 
ҳои ҷақлиётй ҳозиразаион 3^3^ иеқунанд.

Дар ^3^™ иҷтииоӣ-иқтизодии Аврупо наклиати автоҳобилӣ 
саҳий калон дорад. Аз руӣи дарозии роҳҳои аитоҳобилгард 
Фзронса (0,9 илн килоиетр), Олион (0,65 илн килоиетр) ба 
қлтори даҳ иаилакати ғараққикардз дохиланд. Дар ин ҷо, 
ҳусӯсзҷ инқишофи нзқлиёғи аитоиобилӣ наззррас аст. Аз 
^^^^3 дар Олион 42 илн, Италия 31 илн, Фаронза 28 илн, 
Лҷғлия 24 илн, Испания 16 илн аитоҳобил дида ҳешавад. Дзр 
Аврупо роҳҳои автоиобилии 3^3^^^™ баӣналҳилалидошта 
иавқеи хосза доранд. Масзлан, роҳи баӣналҳилалии Лондон- 
Фрзҷкфӯрт-Веҷз-Белғрад-Истаҳбӯл.

Дзр ҳаёти ҳалқҳои назди соҳилии Аврупо наклиати обӣ аз 
«3^^^ боз ҳаиқеи ҳӯҳии дорзд. Дзр Фаронсз, Нйдерландия, 
ӣрлзндия, Англия, Норвегия, Азния зз 4/5 то 9/10 ҳиссаи бор- 
кашоҷӣ бз ин навъи ^3«^^^ рост иеояд. Дар Аврупо «йлонтарин 
бзндзрҳои ҷаҳон (Роғтердаи, Марсел, Гавр, Антверпеҷ, 
Гзибург, Шветзйя вз гаӣраҳо) ҷоӣгир шудаанд. Маҳлзкйғҳой 
Аврупоӣ Шзрқӣ (гаӣр аз Мзморисғон (Венгрия)-ю Чӯихӯрии 
Чеҳ (Чеҳия) аз роҳи обии баҳрӣ дуранд. Роҳи обии Дунаӣ 
зҳзиииятй ҳӯҳии дорад.

Наклиёти роҳи оҳзн дар ^3^™ иқтизодйю имтиҳоии 
изилзкзтҳои Аврупо ҳоло ҳзи 3^3^^^^™ калон дорзд. Аз 
руӣи эле«три«онии роҳҳои оҳан ҳзилакатҳои Олион, Фароҷза, 
^3^^^, Лзҳистон дзр ҷйҳон бзъди Русия ҷоӣи дуюиро ишгол 
ҳеҷзҳоянд. Аз нйғоҳи зимии роҳи оҳан ба ҳар 1000 киг иасоҳат 
Швеӣтсария вз Олион дар ҷоӣи авиал иеистзнд. Чумхурии Чеҳ 
(Чеҳия), Белгия, Мзморисғон (Венгрия), Лйҳизғон (Полша) ва 
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Словақия, Нидсрландия бошанд, ба шзбақаи зини роҳи ^^3^ 
дошта доҳил иешавзнд.

Дар тарқиби борқашонӢ ҳиссаи нақлиётҳои ^3^^^ ва қубурӣ 
торафт мсафзояд. Маркӣзкоӣ қалонтӣрини борқӣшонии ҳавоӣ 
Лоядоя, Пзриж вз Франқфурти лаби Маӣн мсбошанд.

АЛОҚАҲОИ ИКТИСОДИИ БЕРУНА

Кариб камоии гуногуникои злоқаҳои иқтисодии бсруна ба 
измлзкатҳоӣ Аврупо ҳос буда, қадимтзрин ва пакншудатарӣну 
серкарзкзттарини онҳо савдои бсрунаи иолу кизмзт иебошанд. 
Суръзти афзоиши тиҷорати бсрунаи ин мӣилакатко аз суръати 
афзоиши истсҳс<^.лоташон пеш аст. Китъаи Аврупо мӣрқази 
калонтзрини тиҷорати кориҷӣ буда, ба ҳиссаи он бсш аз 40 
дарсзди тӣҷорзти ҷаҳонӣ рост мсояд.

Кисми зсосии тиҷораки мӣмлақатҳои Аврупо аҳӣиииятӣ 
докилӣқикъавӣ дорад ва кӯсӯсиятӣ ҳоси он баланд будани 
ҳиссзи маҳсулоти таӢёри сӣноатӣ мсбошад. Дар содироти 
мамлакзккои ^^3^3^™ қитъа (Олмон, Фарояса, Англия) 
изҳсулоткои таӣёр 1/3 тзшқил мсязмоянд. Тиҷорати баӣни 
маилакакҳои шарқӣ Аврупо ва Аврупои Ғарбӣ солкоӣ оҳир 
тамоюли дигар гирифтааст. Ҳиссаи давлзтҳои мутараққӣ 
дар содиротӣ ҷаҳонӣ ҷунин аст: Олион 9,4 дзрсад, Фзрояса 
6,3, Италия 5,4 дарсад, Англия 5,0 дарсад. Олмон дар қитъаи 
Аврупо мамлақати асосии содирқунандаи молҳои тскнологияи 
балзнд мебошад. Мамлакзкҳои тзрзққиқзрдаи Аврупо асосан 
ашёи ҳоми саноатӣ ворид намуда, маҳсулотҳои таӣёри саяоатӣ, 
псш зз ҳзма, наксулотҳои мӯкталифи саноати мошинсозӣ содир 
неяаиоянд. Мамлзкзкҳои Аврупои Шзрқӣ бошанд, бештзр 
иаҳсулоти мошинсозӣ ворид намуда, зшёи ҳому маҳсулоти 
ниитзӣёр содир мсқунанд.

Дар алоқаҳои бсрунаи иамлзкакҳои Аврупо солҳои оҳир 
ҳамкорикои илиию теҳниқӣ, сариоябарорӣ вз муносибатҳои 
пулию қарзӣ иавқси назаррасро ишгол менамояд.

Солҳои оҳир тиҷорати тарӣфзӣни мзмлақатҳои Аврупо 
бо мзилакӣткои таракқикардаи ҷзҳон суръат гирифта, бо 
измлзкатҳои ру бз инқишоф бошад, андақс суст шудааст.
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МАМЛАКАТХОИ МУТАРАОҚИИ 
АВРУПОИ ТАРБИ

Мавқеи географй. Дзр қалаҳрави ин ноҳия гуруҳи иаи- 
лзкатҳое ҷудо шуда ҳеистзнд, «и ҳоло ҳзи дар хомагии ҷаҳонӣ 
ҳавқеи нзззрраз доранд.

Аз нигоҳи географӣ вз хусусиятҳои ҳоси таъриҳӣ, тзбиӣ, 
хомағӣ дар Лврупои Бзрбӣ се зерноҳияро ҷудо кардаанд: 
Мзркззӣ, Шииолӣ ва Чанубӣ, «и онҳо аз руӣи ҳасоҳзғ қариб 
бзробар буда, аз руӣи шӯҳорйю зимии аҳолӣ аз ҳйҳдигар фарқ 
дорзнд. Мзҳлзқағҳои ин ноҳия якҷоя қалаҳрави яқлухғро 
тзшкил ҳедиҳзнд. Қзлзираий онҳо аз соҳилҳои бзҳрӣ Норвегия 
то бзҳрӣ Мианаззҳин (аз шииол бз мануб 5 ҳазор қилоҳеғр) 
кзшол ёфтааст. Мзсоҳзти ӯҳӯҳии ноҳия 3, 7 илн ки^ (2,5 дарсад 
изйдоҷи ҳушкӣ) буда, дар 24 давлати ҳӯстақил ҷоӣгир шӯдаазт 
вл давлатҳой иинғақаро уҳӯҳиятй таърйҳӣ, иӯносибатҳои 
сиёсйю иқтисодӣ бо ҳаи алоқаҳанд кзрдаазт. Аз нигоҳи ҳудудӣ 
ин иаилақзтҳо он қадар калон незғанд. Як қатори онҳо бо 
нои дзилатҳой «гақана» (ҳикродзвлат)-ро ғашкил ҳенаҳояҷд 
(Аҷдора, Взтиқан, Лихтенштеӣн, Монако, Сан-Мзрино). Аз 
ҳзиз хӯрдтзрини онҳо Ватиқзн - дзр ҳиқаси ҷаҳон вазни ҳос 
дорзд. Дар ҳавқеи геоғрафӣ-иқтисодии иаҳлзқатҳои Аврупои 
Гарбӣ се алоҳатро бзрҳало ҳис кардзн ҳуҳқин аст: 1) нисбатан 
яклӯхт будани қзлаҳрзиӯ бо ҳзи ҳаҳсоягии наздиқ; 2) ҳзвқеи 
ҷзздйбзҳрӣ доштан вз наздиқӣ бз роҳҳои баҳрии серҳаракат; 
3) ҳзимудиятй ҳуқуқи взсей бзҳрӣ бо ҳаилзкатҳои Лирӯпой 
Шарқӣ, ки барои тараққии ҳаҳқориҳои уҳуҳӣ ҳузоидат 
иекунад.

Мзҳлзкзғҳои Лврӯпои Ғарбӣ аз ҷиҳати соҳти даилағӣ 
якхелз нзбуда, онҳо даилйтҳои бӯржӯазии мӯҳҳуриявӣ, ионар- 
ҳия, конзтитутсионӣ, унитарӣ ва федератииӣ иебошанд.

Аҳолй. Шуҳораи уиуҳйи зҳолии Аирупои Гзрбӣ аз 390 илн 
^3^3^ зиад буда, зфзоиши он суст аст. Вазъияти деиографии 
ноҳия нисбатан ноҳусойд зст. Дзр баъзеи ҳйҳлақатҳо ҳолати 
дегогӯлятсия (каҳшавии аҳолӣ) ҳӯшоҳидй «ардз ҳешавйд. 
Тлилидшзвӣ фақат дзр қисии ҷануби ноҳия (ҳаҳзусан дар 
Испанйа) зиадғар аст, ки онро бз тзъсири зиёди дини ҷазронӣ 
злоқзианд ҳензҳоянд.

^С,и<^^ли ноҳия дар зистеҳзи маҳонии ҳигрзтсияи берунаи 
аҳолӣ тагӣир ёфтааст. Яъне Лврупои Гарбӣ дар гузашта (дав- 
рзҳои кзшфйатҳои бӯЗӯрғи геогрзфӣ) сармлшизи ҳигрзғзия
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буда, аӣни заион ба изрқази асосии эмигратсия табдил ёфтааст. 
Ҳоло дар ин ҷо шуиорзи қоргзрони ҳориҷӣ аз 15 млн нафар 
зиёд зст, онҳо ҳӯқӯқӣ надоранд, ^^^3^^^ мсҳмон
(«гзстарбаӣтсрко») ҳисоб иеёбанд.

Аколии ноҳия аз нигоҳи ҳзӣати миллӣ нисбатан яқҳсла 
аст, бо нӯҷудӣ ин, аз ҷиҳати этяикӣ кзркела исбошад. Ин колат 
дар давлзтҳои ду вз бисёрмиллзта боиси муноқишаҳои миллӣ 
исгзрдзд. Ҷунин нооромикои миллию экникӣро дзр Британия, 
Бслгия ва Испания иушоҳида қардан мумқин аст.

Бз яоҳияи Аврупоӣ Ғзрбӣ ҷоӣгиршзвиӣ нисбатан зиҷи 
аколӣ ҳос аст. Бз кӣсоби миёна дар 1 қилометри мураббзъ 1000 
нзфзр буда, дар миқёси дунё ҷоӣи яқумро ишгол иснаиояд. Взлс 
дзр қисиҳои ҷудогонаи ноҳия (баӣни шииолу марқаз) зӣчӣӣ 
аҳолӣ фарқ иеқунад.

Аз ^3^^^ сзбаб, ба ин ноҳия дараҷаи баланди урбаниззтсӣя 
ҳос небошад. Аз се ду ҳиссаи аҳолӣ (дар бзъзе иамлӣқатҳояш 
4/5) дар шаҳрҳо зиндзгӣ исқунад. Шӯмораӣ уиумии шаҳрҳо 
^3^^^^ ҳазор буда, паӣдоиши онҳо аз замонҳои Импсрияи Риии 
қадии ва асрҳоӣ миёна сарҷзшиз исгирад.

Хусусияти ҳоси аглоисратсияи шаҳрӣ дар шакркои ^3^^^ 
аз ҳад зиёд ҷзиъ оиадани аҳолӣ мсбошад. Шаҳрҳои Лондон, 
Париж, Рсӣн, Рур аз қабили чӯния шаҳрҳои қалон мсбошаяд, 
қи ҳар яқи онҳо зиёда аз яқ млн аҳолӣ доранд.

Агломератсияи Рур яқс аз калонтаринкои дунё буда, дороӣ 
9 ҳазор километрӣ иураббаъ маӣдон мсбошад. Он қариб 13 илн 
нафар зҳолӣ, қзриб 100 шаҳр, зз ҷумла 25 шзҳри калонтарӣяро 
дар бар иегирад. Дзр баъзс қисиҳои ин зглоисрӣтсия зиҷии 
аҳолӣ дар 1 килоистрӣ иураббаъ то ба 5 ҳззор нафзр рӣсидзаст.

Солҳои 70-80-уми асри XX, баъди афзоиши ҳсле зиёди 
шзҳрҳои қалон дар Аврупоӣ Рзрбӣ ҳам зсрурбанизатсия оғоз 

ёфт, қи он на тзнҳо шаҳрҳои бо ҳам наздиқ, балқи шаҳрҳои 
яисбзтан дур вз ҳӣтто дсҳотро ^^^^3^^ намуд. ПаӢваста бз ин, 
насеъшавии аглоиерӣтсияҳои иегополисӣ ба миён оиадаанд, қи 
онҳо дороӣ 30-35 илн нафар аҳолӣ иебошанд.

Тавсифи умумии хочагй. Ақсар иаилакаткои ноҳияи Авру- 
пои Ғарбӣ ба ғуруки давлзтҳоӣ иутзраққӣ мансубанд. ^3^3^™ 
инқилоби сӣноатӣ дар Аврупоӣ Рарбӣ он пешсафи капикализми 
ҷаҳонӣ гардид ва ҳоло ҳаи аз ҷиҳати иқтидори ӣқтисодИ яқе аз 
пурқувваттарин ноҳиякои ҷаҳон бз ҳисоб меравад.

Сииои коҷзғӣи Аврупоӣ Ғарбиро дар бозори ҷзконИ иаҳ- 
сулоти саноат муаӣян исқунзд. То Ҷанги яқуми ҷаҳон Аврупоӣ
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Ғарбӣ бо истеҳсоли ҳйҳзӯлоғҳой босифати аз ҳдд ҳурақкаб 
иашҳур буд, ҳоло ба истеҳсоли ҳаҳсӯлотҳой намандон иурз«- 
каббуда, ба ҳоҷанди автоҳобил, дазтгоҳӯ киштиҳои баҳрӣ, 
тлҷҳйзоти идорзвӣ, изҳсӯлотҳой электротеҳникӣ ^1311117:1 ие- 
бошзд. Ҳоло баъзе соҳаҳои теҳнологияҳ ҳурйққйб низ ^3^3««^ 
кзрдз истодаанд.

Геогрзфияи сзноағи Аврупои Гарбӣ зери таъсйри геог- 
рафияи сзриатҳои тзбиӣ шароитҳои табиӣ шакл гирифтааст. 
Дар қйзҳи шииолии он ^3^^^^ будани канданиҳои фоидано«и 
иетзллӣ, сӯЗйшиорӣ, дар ҷануб бештзр ҷоӣгир шудани заҳйрай 
иеталлҳо бз саноати вазнин ва географияи он асос гузоштанд.

Саҷоағи зӯзишворию энергетиқи дзр ибғидо пурра ба 
изнбзъҳои ангишти ҳзҳаллӣ такя ^^«3^^. Дзр ииёнаҳои асри 
XX истиҳроҷу исғеъҳоли ангишт каи шуда, ҷоӣи онро нафту газ 
ва атои ғирифтанд. Макони бӯЗӯрғи изтиҳроҷи нафт а«иаторияи 
баҳри Шииолӣ ҳебошад, ки аз он ҷо зиада аз 180 илн тоннз 
нафт ва 100 илрд ҳ3ғази табиӣ истиҳроҷ «арда ҳешйиад. Дар ин 
ҷо бештзр аз 250 «он кзшф кзрда шудаанд, қи бузурғтаринашон 
Стзтфорд иебошад.

Яке аз «онҳои калонтзрини гази ҷаҳонӣ Слоҳтерзн дар 
Нидерлзндия воқеъ ғардидззст.

Лирӯпой Гарбӣ талаботи ҳудро бо нафт 1/3 ҳисса, бо гзз 
2/3 ҳиссз қонеъ ҳегардонйд. Боқиҳондаашонро аз ҳориҷа (аз 
ҳаҳлакағҳои ру ба инкишоф) иегирзд. Вобаста ба иорид«ӯнии 
нзфт корҳонаҳои нафғкоркӯнӣ азосйн дар шаҳрҳои бандарӣ ва 
қисиаҷ дзр шзҳрҳои доҳилӣ соҳта шудаанд.

Геоғрафияй истеҳсоли энергияи барқӣ ба географияи ҳав- 
заҳои зҷгишт, шзҳрҳои «алону бандарҳо ҳӯвофиқ буда, неру- 
гоҳҳои бзрқии олавӣ бартарӣ дорзнд. Иншоотҳои атоиӣ аз 70 
зиаданд. Дар зксзри иаҳла«атҳои ноҳия (гаӣр аз Норвегия ва 
Швеӣтсзрия) йстгоҳҳои барқий обӣ 3^3^^^™ дуиуидарамз 
доранд. Дар Италияву Исландия зз энергияи гидроғерҳалӣ 
(обҳои гзрии зеризаиинӣ) низ изтифода ҳебаранд.

Саҷоати ҳетзллӯрғияи Лврӯпои Гарбӣ ҳануз зз огози ИИТ 
пеш паӣдо шуда, бз 3^^^ ҳоии доҳилӣ тз«я иеқард. Метал- 
лургияи сиёҳ дар Англия, Олион, Фзронса, Испзния, Белгия, 
Шветсия ва Люксеҳбӯрг тзраққӣ «ардййзғ. Баъди Ҷанги яқуии 
маҳоҷ ҳар«азҳои «алони ин соҳз дар шаҳрҳои бандзрӣ зоҳға вз 
иасеъ «лрдз шуданд. (Сабабашонро шарҳ диҳед.)

Ноҳияи кзлонтарйҷи ҳеғаллурғияи сиаҳи Аирупои Гарбӣ 
ҳавзаи Рур буда, дар он ҷо ҳзр сол 25 илн ғонна пулод ^^^^^3

110-



^^3^3^. Калонтзрин қоибинатӣ исталлурғӣи он дар ^3^^^ 
ДоӢсбург ҷоӣгир буда, дар яқ сол 10 млн тонна пулод истсҳсол 
иеяамояд.

Дигар коибинзтӣ қалону ҳозиразамон дар шаҳри Тарзнтоӣ 
Италия ҷоӣгир шудааст, қи он 10 млн тонна иқдидори истеҳсолӣ 
дорад.

Саяозти мстзллӯрғияи рзнга асосан дзр иамлакзкҳос ҷоӣ- 
гир шудаанд, қи зшёи ҳом ва энсргияи барқии зиёд доранд. 
Соҳди нӯкӣнтзрӣяӯ инқишофёфтаи он санозти злюииниӣ 
небошад.

Мошинсозй. Ғсографияи ин соҳзи 3^3^^^^^ ба гсоғрафияи 
шаҳрҳои қалон ва ӣғлонерӣтсӣякои онҳо мувофиқ меояд. 
Дӣғзргӯнико дар географияи иошинсозӣ дар солҳои оҳир 
кӯсӯсиятӣ нави ҷоӣгирқуни паӣдо қард ва ин ҳусусият дзр 
ҳаиаҷоя гардидӣни он зоҳир мсгардад (дар шаҳрҳои ҳурду ииёна 
ҷоИгӣркунӣи соҳзҳои илмталаби иошинсозӣ). Дар ҷоӣгӣркӯнии 
он кӯсӯсӣяткои ҳоси ҳар яқ зсрсоҳа бз ҳисоб ^^^^^3 ^^3^3^^. 
Мзсалан, дзр Англия соҳаҳои электрокекнӣка, элсктроника, 
даскғоҳсозИ, реқетию асосан дар шаҳри Лондон,
анкомобилсозИ дар Бӣрмснғси, таҷҳизокӣ бофандӣгӣ дар 
Манҷсстер, киштисозИ дар Ғлазго ҷоӣгир қарда шудаанд.

Саноати химия. Ғеоғрафияӣ ин соҳаро то Ҷанги яқуии 
ҷзкоя ҷоИғӣршавии ҳавзаҳои ангишт муаӣян иеқард. Бзъди 
ба яқе аз ашёҳои ҳоми иӯҳиммӣ саноати ҳииия табдил ёфтӣни 
нафт ва гази табиӣ корконӣҳоӣ онро дар соҳили баҳр вз дзрё, 
дзр шаҳркоӣ бандзрӣ соккаяИ шуданд. Марқазҳои калояи 
саноӣти кииия дзр соҳилҳои Тсиза, Сена, Реӣн, Элбз ва Ронз 
паӣдо шудзанд.

Саноати чангал. Хусусияти ҳоси ин соҳа дар зӣиӣнаи ашёи 
ҳои ҷоӣгир намудани коркояӣко исбошад. Бинобар ин, дар 
Шветсия вз Финляндия корҳонаҳои ҷӯбкоркӯяИ дар изнзсъҳоӣ 
ссрҷзнгал сокта шудаанд. Ин измлақатҳо аз қадим боз мақони 
асосии ӣстеҳсолу содироти селлюлозаю қогаз мебошанд.

Саноати сабук. Яқс аз шартҳои ҷоИгӣркӯнии коркояаҳои 
ин соҳа дзр мзҳалкои серқоргар вз ноҳияҳои истсъиолӣ ҷоӣ- 
ғӣркӯнояии онҳо мебошанд. Барои ҳаиин, корҳонакои ин соҳа 
дзр тзмоми мамлақзтҳои Аврупои Ғарбӣ пзҳн шудаанд. Солҳои 
оҳир коркояаҳои соҳӣҳои санозтӣ сабуқ бсштар дар ноҳиякои 
^^^3^ қории арзондоштаи ҷанубии Аврупо (Португалия) соҳтз 
шудзанд.

Нохияхои саноатй. Дар Аврупоӣ Ғарбӣ то ҳол бзртзрӣ 
дошканӣ яокияҳоӣ қуҳнзи санозтӣ мушокида қарда мешавзд.
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Масалан, ҷоҳйяй саноағии Рур ба ноҳияи кӯҳнатарин буданаш 
нигоҳ ҷакарда, ҳоло ҳзи яке аз ноҳияҳои кйлонтарини ин ноҳияи 
саҷоатии Аврупо ба ҳисоб иерзвад.

Қишоварзй. Шароити табиии Аврупоӣ Ғар6ӣ бзрои тарақ- 
қйатй «ишоварзӣ нисбатзн иусоид ҳебошад. Қатъи назар аз ин, 
ноҳияҳои алоҳидаи он ба шзроити ҳоси ҳуд аз яқдигар фарқ 
ҳе«ӯнанд. Дар қисии ҳар«азии Аврупо зироатҳои ҳинтақаи 
^^^^3^^^, дар ҷзҷӯби он зироатҳо ва дзрзхтони иеиадиҳаҷдаи 
зӯбтрогикиро пзрвариш иекӯҷанд.

Соҳзҳои асосии кишовзрзӣ дар Лврӯгоӣ Гзрбӣ зйрозткорӣ 
ва ҷорводорӣ иебошанд. Ҳосилно«ии ба 60-70 ст/гз
иерасад,«и он дар ҷаҳон нишонаи баландтарйн аст. Чорводорӣ 
дар зксзри ҳаҳлзкатҳо соҳзи тзҳаззузафтз ба ҳисоб иеравад.

Соҳаи ҷорводорӣ дар Дания ба дзрамаи баланд иҷкишоф 
^^^330^ ва он соҳаи ғйҳассӯси баӣнйлҳилйлии ҳаҳлакзғ ҳисо- 
бидз иешзвад. Дания дар ии«асй ҷзҳон яке аз ҳа«они азосии 
йстеҳсол вз содироти рзвғзнӯ шир, паниру туҳи ва гушти ҳуқ 
ба ҳисоб ҳераиад. Соҳаи зйроаткорӣ тзлаботи зҳолиро пуррз 
^3^^^^ ҳенаҳояд вз дар як взқт заҳинаи иустйҳ«аҳи ҳуроки 
ҷорво бз ҳисоб ҳерзвад.

Ҳоло дар зери таъсирй зйади табиию тзърихӣ дар ин ҷо се 
ҷавъи асосии кишоиарзӣ ташакқул ^^^33^: 1) наиъи шииоли 
Аврупоӣ; 2) нзиъи ^№^3^ Лврӯгоӣ; 3) ҷавъи мануби Аврупоӣ. 
Бзрои ду навъи звиал дараҷай баланди иаҳсусғардонӣ ва бзрои 
ҷаиъй сеюи бзртарӣ доштаҷи зироағ«орӣ ва боқиҳондаи 
ззииҷдории феодалӣ ҳосанд.

Соҳаи иоҳидорӣ ҷун пештзра дар иқғизодиёти Норвегия, 
Дзния, Ислаҷдйя нзқши нззаррзс дорад.

Дзр ноҳияҳои куҳӣ мориодории мзроғоҳӣ ■1'зрзққӣ кардаазт.
Дзр тзрзққӣ карданй кйшовзрзии Аврупо шароити табйии 

иусоид, дарзмзи бзланди иолии ҳаҳзулот, шзба«аи зиҷи ҷзқлиёт 
ва йстифодаи коиёбиҳои илиу ғехни«а ҳузоидат ҷаҳудазст.

НАҚЛИЁТ

Дзр Аврупоӣ Г зрбӣ ^3^^^ соҳаҳои ҷаклиёғ 3^3^ иекунанд. 
Шабакаи ғеогрзфии нзқлиёти ин ҷо ҳеле ҳӯрзк«зб зст, зсосй 
онро шоҳроҳҳои ^3^™ зрзию тӯлйдоштз тзш«ил ҳедиҳзнд вз 
онҳо дорои 3^3^^^^™ бзӣҷзлҳилзлӣ ҳебошзнд.

Роҳҳои обӣ низ ^3^™ тулию (Реӣн) зрзӣ (^^^3^) дорзнд. 
Боркзшоний солонзи ^3^^^ Реӣн 250-300 илн тоннзро тзшкил

112 ■ =



ва Колуибия нисбатан тараққӣ қард. Ин боиси ӣфзудани иаҳ- 
сулоти кишонарзӣ гардид. Дзнлаткоӣ Перу, Болиния, Эқ- 
вадор, Сзлнӣдор, Ғвӣтсмала қафомондӣ буда, иуносибатҳои 
ниифсодалӣ вз афзоиши босуръати зҳолӣ сабаби қзфомояиӣ 
кӣшоварзӣ гардидааст.

Дар Амриқои Лотинӣ аз замони иустамликавӣ боз ҳо- 
лати коҷағидории қалони помсшиқӣ (латифундияҳо) боқӣ 
мондазнд, қи заминҳои зиёдро нигоҳ дошта, барои сзизрзяок 
истӣфодабарии он монсъ иешавад. Миллионҳо деҳқояоя 
қамзӣмин ва ё таиоиан бсзаиин мсбошанд.

Зироатқорӣ дар ақсарияти давлатҳои Амриқои Лотинӣ 
соҳаи асосии қишовзрзӣ ба шумор исравад. Дар заиинҳои 
кӣшкшананда зироаткои гӣлладояа, псш аз ҳзма гандуи вз 
ҷӯворимӣккӣ бартарӣ доранд. Ҷун данлаккои Африқо зироат- 
ҳои содиротӣ ва истсъиолӣ фарқ ^^^^3^^. Х°сили асосии 
зироӣти мӯкиими содироти қаҳваро планкатсияҳои калонӣ 
Брззилия, Колумбия, Ғватаисла, Салвадор, Ҳоста-Рика ва 
Ғаити мсдиҳанд. Кақао, наӣшақӣр, ^3^™, тамоқу, ^3^3^, 
дарзктони қауҷуқдор ҳаи зироатҳои содиротӣ исбошанд. 
Дӣнлатҳои Колумбия, Коска-Рика, Эқвадор, Ғ ондурас, Панама 
қӣлонтарин дар дунё истсҳсолкӯнандаи банан буда, онро ба 
ИМА ва Аврупо ба носитӣи қиштиҳои қалони рсфрижсрзторӣ 
содир исқунанд. Зироати мӯкимтарини кишонарзии Ғаӣзна, 
Куба ва Ҷумҳурии Доминикан бошад, нӣӢшақар ба ҳисоб 
мсравад. Холо дар Куба бсштар аз 50 дарсад заминкои қиштро 
наӢшақар ташқил мсдиҳад. Дар ин ҷо зиёда аз 150 завод соле 
бсштзр аз 5 млн тонна қанд истеҳсол меқунад. Дар Меқсиқа дзр 
сарҳади ИМА ^3^3, гандуи, шолӣ вз зироатҳоӣ дигарро, қи бз 
содирот ^^3^3^!, парвзриш иеқунанд. Дар бӣӣни зирозткои 
содиротии Паипзи Аргснтина ^3^^^^ ва ҷӯворӣизкка ^3^^ 
мӣксусро ишгол мсқунанд.

Дзр коҷагиҳои маӣдаи ноҳияҳои доҳилӣ ба сифати зиро- 
атҳои истсъмолӣ ҷӯнорӣиакка ва лубиё парвариш иснзмоянд. 
Кзртошқӣ, маниоқ ва рӯстӣниҳоӣ рзнғандор низ исқоранд.

Бз соҳзи ҷорводорӣ аз 1/3 қисми иаҳсулоти кишоварзӣӣ 
ноҳия рост иеояд. ҶорнодорИ дар Аргентина, Уругвзӣ вз 
Пзрагваӣ соҳаи муҳим мсбошад. Вобзста ба шароитҳои тзбиӣ 
ҷорнодорӣ дар Амриқои Лотинӣ тамоилҳои ҳос паӣдо қардааст. 
Масалан, дар Паипаи Аргснтина ва Бразилия ҷорвои калонӣ 
шоҳдор, дар Патагония ^^^^3^^ ва дар ҷӣроғокҳои баландкукӣ
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сзнозт дзр Англия вз Олион сзбзби пзӣдоиш вз гзҳншзвии 
боронҳои кйслотзгӣ ғзрдидзнд. Он бз ҳйӣдоҷи иззеи ҷзнгзлҳо 
сироят «зрд, ҳикдори зиёди иоҳиҳо вз дигзр орғзнйзҳҳои кулу 
бзҳрҳоро (изхсӯсзн, дзр Шотлзндияю Норвегия, Шветсия) изҳв 
кзрд. Дзрёи ифлосғзрини дунё Реӣн ҳебошйд, «и дзр соҳилҳои 
он 25 илн нзфзр зҳолӣ зиндзғӣ ҳекӯнзнд. Дзр ин ҷо зз 2/3 ҳиссзи 
й«тидори йстеҳсоли сзнозғи хиҳия вз зилсилзи ҷеругоҳҳои 
бзрқий зтоиӣ сохтз шудззнд. Онҳо бз берун ииқдори зиади оби 
пзртовӣ (ифлозшудз) иебзрорзнд, ки ҳзво, об, Ззҳинро ифлос 
ҳезоззнд. Қатъи нзззр зз морзбиниҳои бисёри ҳифзи иӯҳиғи 
зтроф, ки солҳои оҳир з«ззри ҳзҳлз«зтҳои ноҳия бз зизл 
иебзрорзнд, вззъи экологии ин ҷо ҳоло ҳзи ҳӯрзккзб зст.

Дзвлзтҳои Аврупои Гзрбӣ зз миҳзти тзрзққиёти иқтисодӣ 
зз якдигзр кзи фзрқ иекунзнд. Взле дзр бзӣни онҳо дзвлзтҳое 
ҳззтзнд, ки нз тзнҳо бз вззъи иқтисодию зиёсии Аирӯгои 
Ғзрбӣ, бзлки дзр бобзти ҳллли ҳзсъллзҳои сиазию иқғизодии 
ҷзҳон тзъзири кзлон дорзнд. Инҳо Олион, Фзронсз, Лнғлия вз 
Итзлия ҳебошзнд.

Савол ва пурсиш
1. Аз руӣи X3рйТ3й зйасий ЛирӯПОй Гзрбӣ вз И3ЪЛӯҲОТҲОй 

рзқзиӣ иззоҳзғу зҳолӣ, ғзркиби сйёсйю ғеоғрзфйй ноҳияро 
Т3ИЗйф диҳед. М3ИЛ3К3ТҲОЙ зз ҶЙҒОҲЙ ҳзӣдоҷ, шӯҳорзй 
зҳолӣ, ЗОXҒЙ йдорлкӯҷи бо ҳзи иоҷзндӯ фзрқйятдорро Мӯдо 
кунед.

2. Чзро Xй333й Лирӯгои ГйрбӢ дзр Шӯҳор3й ӯИӯҲйй 3ҲОЛЙЙ 
млҳоҷ кзи шӯдзззғ?

3. Сзблбҳон дйғзрғӯҷйҳои дзр ҷоИғиршзийи соҳзҳои сзнозтй 
Лврӯгой Ғар6й бзлҳзлоҳздз дзр мйзт?

4. Слбзбҳой 3СОЗЙИ Ҳӯрзккзбшлвйи ҳзсъзлзҳой экологӣ ҷӣ?
5. Оид бз лзндшзфғҳои зҷтропоғеҷИ вз ёдғорйҳои ғзърйхий 

Лирӯгои Гзрбӣ ҷиҳо ҳедоҷед?
6. Тзфовутҳои ноҳиявӣ вз зйасзтй ноҳиявии дзвлзғҳои Лврӯгой 

Гзрбӣ длр ҷӢ зоҳир иеғзрдзҷд?

Худатонро санчед
1. Чзро ҳзилзкзтҳой Аврупо дзр зсри XX гешсзфий ҳудро зз 

длст додззнд?
2. Сииои хоҷзгии ҳзилзкзтҳой тзрзққи«зрдзи Аврупоро 

кздои зоҳзхо ^^3^^^ иекунзнд?
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вазъияти кзвфноки эқологи дар шаҳркои калони саяоатИ ва 
зглоиерзтсияҳои бузург боиси кзнокӣрИ шудааст. Масалзя, 
дзр Мскико 3,5 млн звтомобил вуҷуд дорад. Онҳо дзр яқҷоягӣ 
бо корконзҳоӣ сзноатӣ вазъи ҳавои атмосфераро дзр колакӣ 
яоғувор нӣгок дошта, ифлосии ҳаво аз ҳолати иуқаррзрӣ 
панҷ-шзш мзротиба зиёд аст. Ифлосшзвии обҳои қулу дзрёҳо 
низ ташвишовар мсбошад. Ба ин ҳотир ҳуқуиатҳои ақсзри 
данлаткои иинтақа солҳои оҳир ба иасъалаи ҳифзи табизти 
зтроф диққати ҷиддӣ медиҳзнд.

Савол ва супориш-------------------------------------------- -
1. Маро ин нӣятзқзро Анрӣкоӣ Лотӣяӣ неяонаяд?
2. Аз руӢи кзрӣка қиснзт (сӯбреғӣоя)-коӣ зсосии Анрӣкяӣ 

Лотӣяӣро ҷудо қунед.
3. Аз қздон нзнуди ззгӣрзҳоӣ табиӢ Анрӣкяи Лотӣяӣ боӣ аст?
4. Дар кзрӣкзӣ коякоӣ калоякзрияӣ нафту газ, 31ии11гт,

нзъдзяӣ оҳзн вз мсталлҳоӣ ^3^^^^^ ^3^^^ язноед.
5. Тарқиби этяӣкии аҳолӣӣ Анрӣкои Лотинӣ ҷӣ гунз аст?
6. Дзр кзрӣтаӣ контӯрИ тзрзи ҷоИғӣршзнӣӣ зҳолӣро вобаста ба 

онилҳоӣ пзӢдоиши этяӣкИ тзсвир язноед.
7. Афзоиши згломсрзтсияҳо дзр Анрӣкои Лотӣяӣ ба қздон 

сзбабҳо злоқаизнд аст?
X. Ҳздон сокзҳоӣ сзяоатӣ дзр Анрӣкоӣ Лотӣиӣ бсштзр ин- 

қишоф ёфгзанд?
9. Аз руӣи гзрӣта нарказҳоӣ иуҳиннӣ сзяозкӣро яӣшоя дӣкед 

вз дзр карӣкзӣ коятӯрИ каснӣр кӯяед.
10. Соҳзи кӣшонзрзии минтақа ба қздон нзиуди зӣроат таъсис 

ёфтааст?
11. Дзр гарӣ■таӣ коякӯрИ яокӣяҳоӣ асосии зӣрозткорию 

ҷорводорӣ ва ^3^^^^ зӣроӣкҳои содӣрокшзнзядаря бо 
ранги бзлзнд тасвир кӯяед.

12. Бо қадон данлзтҳо рзнобитӣ корӣҷӣӣ Анрӣкоӣ Лотӣнӣ 
ривоҷ ёфтззст? Сабаб?

Худатонро санчед
1. Бартзрӣ доштзни ззбонҳоӣ аврупоӢ дзр Аирӣкоӣ Лотӣяӣ 

дар ҷист?
2. Сабаб дзр ҷист, қи се данлзки бузурги Амрӣкоӣ ЛотӣнИ - 

^^^^^^3, Бразилия вз Мсқсиқз ҳиссзи зсосии ӣстеҳсолотӣ 
саноатиро дзр иинтақз ташқил иедӣкзнд?



гзрлӯиони ҳӯлкдориҳо бз федерзтсия итолт ие-
нзиояҷд.

Мзвқеи иқғизодию ғеоғрзфий Олион дзр ҳзркззй Аирӯго 
сииои онро ҳзҳмун ҷорроҳзи роҳҳои оҳзну зитоиобил вз ҳзвоӢ 
ифодз кзрдззст. Муҳйҳтзрини онҳо роҳи сзити зрзидоштз 
будз, роҳи кӯғоҳтзрин зз Аврупои Бзрбӣ бз ^3^3^^ шзрқ зст. 
Ғзроҳздй беиосйғзи Олион бз бзҳри ШииолӢ нзқши ҳзҳзусро 
ҳебоззд, зеро дзр соҳили ин бзҳр бзндзрҳой 3^3^^^™ ҷзҳо- 
ҷйдошғз моӣғйр ^^^33^^. Аз бзндзрӣ Роттердзҳи Нйдерлзндҳо 
низ йсғйфодз ҳебзрзнд. Азрёҳои Реӣн вз Ронз воситзи ҳуҳиҳии 
боркзшонӣ зз бзҳр бз доҳили ҳзҳлз«зт вз бзръзқс ҳебошзнд.

^3^3 дзвлзтҳои ҳзҳсояи Олион дзвлзтҳои тзрзққиқзрдз 
иебошзнд.

Ахолй. Аз руӣи шӯҳорзи зҳолӣ Олион дзр Лврӯпои Бзрбӣ 
яке зз пешсзфҳо будз, взле зфзоиши тзбиии зҳолӣ нисбзғзҷ 
пзст зст.

^3^^^ Чанги дуюии ҷзҳон дзр ҷзтиҷзй зз дигзр дзвлзтҳо, 
зз ^^^^3 зз Лирӯпой Шзрқӣ бзрғзштзни неиисҳо иикдорй 
зҳолӣ зфзуд.

ЧоЙГИрШ3ВйИ зҳолӣ, тзркиби шугл вз ^3^3™ синфии он 
сииои индӯстрйявӣ доштзни ҳзҳлз«зтро ифодз ҳензҳоянд. 
Зймйй ҳианзй зҳолӣ бз ҳзр як килоиетрй иурзббзъ бештзр 
зз 230 нзфзр будз, дзр ноҳияҳои ззнозтӣ (ҳзҳсӯззн дзр 
ноҳияи Рур) ин нишондиҳзҷдз бз 1000-2000 ^3^3^ иерзсзд. 
Аз руӣи дзрзмзй ӯрбзниззтсия Олион дзр ҳиқаси ҷзҳон яке 
зз звизлин ҷоӣҳо (бештар зз 80 дзрззд)-ро ишгол ҳензҳояд. 
Лғлоҳерзтзйяй шаҳрйй ҳавзаи Рур аз «алонғарйҷҳо буда, дар 
™рду зтрофи Эссен, Дорғиӯнд вз дигар иарказҳои кзлон даҳҳо 
шзҳру иаҳзлҳой «орғзрнишин бо ҳаи якҷоя шудаанд. Онҳо 
зғлоиерзтзйяй ҳеле бӯЗӯрғро тзшкил наиӯдаанд, ки даҳҳо 
килоиетр кашол ^^^3, бештар аз 5 илн нафар аҳолӣ дорзнд. 
МзвмӯДйятй корҳонаҳой калони зиёди санозтӣ ва зҳолии зиёд 
ҳззьалаҳои иуракқзби экологиро ба ҳиаҷ овзрд. Маҳсусан, 
ҳаво вз обҳои дарёҳои Реӣну Рур ифлос шудазнд.

Тзркиби шугли аҳолӣ бо он фарқ ^^«^^3^, «и аз панҷ ду 
ҳиссзй аҳолии аз миҳати иқтисодӣ фзъол дар саноат, зоҳтҳон вз 
«осйбӣ ҳзшгӯли «оранд. Ин нисбат ба соҳзи «ишовзрзӣ қзриб 8 
блробзр зиад аст. Солҳои оҳир ҳиссаи зҳолии дар зоҳзй ^№^3^ 
шӯғлдошғл бо суръзти ҳеле баланд иеафзояд.

Қоргзрону ҳизҳзтмиаҷ ва ашҳозй иӯздй «3^ иеҳҷатғй- 
раҷдз, оиизи деҳқонону косибон 95 дзрсади аҳолиро ташкил
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Хоҷзгӣ. Бразилия яқе аз мамлақатҳои псшсафи олами ру ба 
инқишоф аст. Ваӣ ба мӣмлақатҳои нави саноӣтӣ мансуб буда, аз 
ҷӣҳдти ҳзҷми мзҳсулоти докилИ ба ҳар сари зҳолӣ дар Аириқои 
Лотинӣ дар ҷоӣи 3^^^^^ дар олаии ру ба инқишоф дар ҷоӣи 
дуюм (баъди Хдндӯскон) буда, дар қӣтори даҳ иарқази коҷӣгии 
ҷаҳонӣ қарор ғирифтааст.

Бразилия псш мустамлиқаи португалиҳо буд. Дар ибтидо 
иустӣмлиқадорон ба искифодаи ҷангӣлҳо шуруъ намуданд 
(барои таӣёр қзрдани рангу бор). Баъдтар нзӣшакарпарнзрӣ 
сар шуд. Ин соҳа дар қисии шимолу шарқии иаилақат ба роҳ 
иондз шудӣаст, қи ба тӣрӣққиёти он шароитҳои табиӣ мусоидат 
иенамоянд. Таиоми асри XVII даври азҳудкуниҳои қонҳои тило 
буд. Ин соҳа асосан дар Минас-Жеӣрӣс инқишоф ёфт. Миёнаи 
асри XIX ташқил намӯдаяи плантаксиякои қаҳва огоз ёфта, 
иавзси Сан-Паулуро дар бар гирифт. Баъди ин ҷорабиниҳо 
вӣсвасаӣ ^3^^^^ қақао сар шуд. Хаиин тариқ, дар тули яқ 
аср соҳаӣ таҳассуси ҷаконии коҷӣгии Бразилия ҳамеша дигар 
иешуд.

Холо Бразилия иамлақзти тараққиқардаи ҷаҳони ссюм 
буда, ҳар сол зиёда аз 2 млн автомобил мсбарорад ва истеҳсоли 
навъҳои маҳсулоти элеккротсҳникӣ, элсқтрониқа ва дигар 
нзвъҳои дарӣҷаи бзланди тараққиёт ба роҳ монда шудазст. 
Саноати қалони ҳарбии тӣраққиқӣрда ва нсруғокҳои обию 
барқии дар ҷаҳон кзлонкарин бунёд қзрдзаст. Аз руӣи 
истеҳсоли қаҳва, нзӣшақар, банан дар ҷаҳон ҷоӣи аввал вз аз 
руӣи истеҳсоли равгани лубиёӣ ва афлссун (баъди ИМА) ҷоӣи 
дуюиро ишгол меқунад.

Бо вуҷуди ин, тарқиби соҳавии иқтисодиёти мамлакак ҳоло 
ҳаи ба таври қофӣ тақмил наёфтааст. Ин ҳолӣт, қабл аз ҳамз 
ба коҷагии қишовӣрзии он ҳос асту маИдонкои ҳеле фаррокро 
зироаткои каикосил банд қардӣӣнд. Ба иқтисодиёки Бразилия 
буҳрони молиянии соли 1998 ва иинбаъд солҳои 2008-2009 
таъсири манфӣ расонид (аз қуҷо сар задани ин буҳронро ба 
котир оред).

Бразилия ҷоИгиршавӣи коҷағӣю зҳолии навъи наздиуқёнусӢ 
дошта, аз 9/10 ҳиссаи соҳаҳои истеҳсолоту аҳолӣ дар 300-350 
қиломстр паҳнии назди уқёнус ҷоӣгир шудаанд. Кисми докӣлии 
мамлақат қаиаҳолӣ ва суст азҳӯдкардашуда аст. Зиҷии аҳолӣ 
дзр Рио-дс-Жанеӣро нисбат ба Аиазония 800 баробар зиёд аст. 
Ноҳияи баӣни Рио-дс-Жансӣро, Сая-Пӣулӯ, Бслу-Оризонтиро 
«сскӯнҷаӣ саяоатӣ» исноманд ва ҳар қадои «қулла»-и ин ноҳия 
какзссусӯ симои ҳоси кудро доранд.
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Саноат. Бештар аз сад сол қдбл зз ин ззҳираҳои табиии 
Олион, ба ҳонанди знгишт, наҳа«ҳои «алиӣ, ошӣ, ҳаъдани 
оҳзн бз ғараққиати соҳаҳои энергети«аю хиҳия, занозти 
ҳеталлӯргия ва ҳошинсозӣ асос гузошға буданд.

Энергети«аи он то ҳиёнаи солҳои 60^^^ асри XX йзозйн 
ба ангиштсаҷғ такя иеқард, бзрои он «и захирзи ангйшти он 
ҳеле калон зст. Ҳоло 3/4 ҳиссаи истихроҷи он ба хдизай Рур 
рост иеояд. Дзр ноҳияи Қёлн знғишти сиёҳтоб бо усули «ушод 
исғихроҷ «арда ҳешзвад. Он зшёи ҳоии сйноағи хиҳия ва 
сузишворӣ ба ҳисоб ҳеравад. Қисии зиёди ҷеругоҳҳои барқии 
олавӣ дар ҳдвззҳои знгишт ҷоӣгиранд. Вале дар шароити 
ИИТ истихроҷи знгишт я«бора кзи шудз, ҳиссаи нафту гзз 
дзр балзнсй эҷергетикИ зфзуд. Дзр аӣни заион он 60 дарсздро 
таш«ил ҳенаиояд. Дар Олион неругоҳҳои барқии атоиӣ (дар 
заҳинзи ҳаъдани урани ҳаҳаллӣ) зиал ҳе«ӯнанд. Бо қарори 
ҷави ^^«^^3™ Олион ҳинбаъд фаъолияти неругоҳҳои 3™^^ 
дзр ҳаҳлакат қзтъ кзрдз ҳешаийд.

Металлургияи сиёҳ асосан дар заҳинйи ҳаьдани оҳани аз 
ҳориҷ «ашондашӯда (воридотӣ) аизл иекунад. Қисҳй зиёди 
исғеҳсоли мӯяну пулод вз кироя бз зйиодҳои Рур, Аӣзен- 
хюттеншғадт вз ҳаизаи Сазра рост иеояд. Ин «орҳонаҳо зиклй 
гӯррзй истеҳсолӣ дорзнд. Аз солҳои 60-^^^ асри XX инҷониб 
ин соҳа ба бандарҳо иаӣл паӣдо нзҳудаазғ. Аз соҳаҳои 
иеталлургияи рангз саноати алюҳиниӣ, иис фарқ кардз ^^№^3^ 
вз он асосан ба 3^^^ ҳоии иорйдотӣ кор ^^«^^3^. Ҷойгиркунии 
корҳонаҳои ин соҳаҳо ба геогрзфияи неругоҳҳои баркӣ (Кёлн, 
Рур) иӯвофиқағ иензиоянд.

Мошинзозӣ соҳаи инкишофафтаи заноат буда, аз руӣи 
йзтеҳзоли иошинҳо Олион танҳо зз ИМА қафо ^№^3^, аиио 
аз руӣи содирот дар ҳиқёси ҷаҳон ҷоӣи яқуиро ишгол ^^«^^3^.

Аксзрй ширкзтҳои ҳошинсозӣ аз доираи ҳаҳлакат берун 
фзъолият ҳенаҳоянд. Мзсзлзн, ширқз™ «фол«сиаген», «и яке 
зз калонғарин ширкағҳои ҳошинсозӣ ба ҳисоб ҳеравад, дар 
як қатор иаилакзғҳо корҳонаи ҳӯштарак дорад ва зиёда ба 
сзд ҳаҳлзкат аитоҳобил ҳефурӯшад. Маҳсулоти ҳошинзозии 
вазниҷ, иуҳзрриқҳо, локоҳоғииӯ тзҷҳизотҳо ва техникаи наии 
ҳзрбӣ дар Ҷднӯбӯ Гзрб истеҳсол «арда ҳешзваҷд. Марқззҳои 
асосйй иошиҷсозӣ дзр Дюсселдорф, Қёлн, ^^^^3^^ Мюнҳен, 
Дрезден, Қарл Маркс-штадт воқеъ гардидаанд. Ма«они азосии 
киштисозӣ шаҳри Гаибург ҳебошад.
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Сзяозти ҳимия яқе аз тараққиёфтакарин соҳӣи саноат буда, 
зз руӣи ҳаҷии уиуиии истсҳсоли маҳсулоти он Олион баъди 
ИМА вз Ҷопон дар ҷоӣи сеюи ва аз руӣи содироти он дар миқёси 
ҷӣҳон дар ҷоӣи 3^^^^ мсистад. Нокӣякои қалони сӣноати ҳимия 
Рур, Галлс, Гаибург, 83^3^^ мебошанд. Мӣксӯлоти асосии он 
рангубор, нуриҳо, дорунор, маҳсулоти нафту ҳимия мебошад.

Кишоварзй. Аз ҷиҳати истсҳсоли иаҳсулоти ин соҳа Олмон 
аз Фаронсз ва Италия қафо мсистад, вале аз руӣи суръатноқӣ 
ва маҳсулноқӣ аз дараҷӣи миёнаи маилақатҳои Анрӯпои Гарбӣ 
пеш мсистад. Олмон аз руӣи дӣраҷаи таъииноти мошинкоӣ 
кишонарзӣ ва истифодзи кимикатҳо яқс аз ҷоӣҳои ӣвналро 
ишгол иснамояд.

Иқлими Олион аз иқдиии уқёнусӣ ба конкинснталӣ 
гуззранда буда, имқоният мсдиҳад, қи дар иӣилақат тамоми 
зироатҳои минтақа иуътадил пзрвариш қарда шаванд. Хоқаш 
дороӣ кусӯсияти ҳосилҳсзии миёна исбошад. Дзр зӣиинҳои 
қишт аз нуриҳои ҳимиянӣ васеъ истифода мсбараяд.

Дар заминдории Олион шақли иҷораи сармоядорӣ (пулӣ) 
вз ззминдории сзрмоядорӣ ҳос аст. Зӣминдорони калоя 
низ ҳастанд. Дар нӣтиҷаи рақобат ҳоҷагиҳои қалону миёна 
коҷзгиҳои ҳурди дсҳқониро танг наиудӣ, барҳзм мсдиҳанд.

Дзр тарқиби қишовзрзии Олмон соҳаи ҷорнодорӣ зфза- 
лиятноқӣ дорад. Аз панҷ ҷор ҳиссаи арзиши иаксӯлоти қишо- 
варзӣ бз ҷорнодорӣ рост исояд. Саршуиори ҳуқ ва ҷорвои 
қзлони шоҳдор зиёд буда, ҳоҷагикои ширҷуш даромади зиёд 
иегиранд. Дзр тзиоми ноҳияҳо ҷорводорӣ бо зироатқорӣ 
оисзиш ёфта, зирозккорӣ ба чорводорӣ ҳизмзт меқунзд. Шудгор 
1/3 заминҳои қиштро ташқил мснзиояд. Зироаткои зсосӣ 
гандум, рож, ҷзв, сулӣ буда, гандуму рож ҳамҷун кӯрокнорӣ, 
ҷзв бзрои истеҳсоли пива, сулӣ барои куроки ҷорво истифода 
исшзванд. Картошқа ва лаблзбупӣрварӣ дар ақсари ноҳияҳо 
пзҳн гардидааст. Искексоли мзҳсулоти қишоварзии ватанӣ 
зз пзнҷ ҷор қисми тӣлаботи мамлакзкро қонсъ исгардонад, 
зз ҷумла бо гзндум, қанд, гушти гов, панир ва равгзни мзсқа 
аҳолӣ пурра таъмин мсбошад.

Наклиёт. Кзлаирзви Олионро шабӣқаи зиҷи роҳҳои нақ- 
лиётӣ фзро ғирифкӣаст. Маҳсусан ноҳияи саноакии Рур бо 
шабақаи зиҷи роҳҳо фарқ иеқунад.

Аз руӣи борқашонии роҳи оҳан Олмон аз Фаронсз қзфо, аз 
Англия ду баробар, аз Италия ҷор баробзр псш аст. Боркашонии 
аз ҳзиз зиёд дар ноҳияи Рур ба наззр мсрасад.
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Расми 8. Харитаи иқтисодии Олмон
Наклиёти автомобилй ҳоло нисбат ба нақлиёти роҳи оҳан 

бештар бору мусофир мекашонад. Нақдиёти оби ҳам дар ҳаёти 
ҳоҷағии Олмон аҳаммияти калон дорад.

Аз панҷ як ҳиссаи борҳои доҳилИ ба воситаи дарёҳо ва ка- 
налҳо кашонида мешаванд. Гиреҳҳои асосии нақлиётИ Гамбурғ, 
Мюнҳен, Кёлн мебошанд.

Тафовутҳои иқтисодию географй. Солҳои оҳир тавассути 
якҷоякунии ду давлати немисИ нобаробариҳои қаламравии 
тараққиёт мушоҳида қарда мешаванд. Мутобиқшавии ҳоҷағии 
заминҳои шарқИ ба шароити ғарбИ сабаби дар шарқ қамшавии 
истеҳсолоти саноатИ ғардид. Кисми ғарбии мамлақат нисбатан 
тараққиёфта мебошад. Ноҳияҳои ғарб, ҷануб ва шимолу шарқ 
аз ҳамдиғар фарқ меқунанд. Кисми ғарб аз ҳама тараққиқарда 
буда, ноҳияи саноатии Рур дар ҳамин ҷо ҷоИғиранд. Он танҳо 
1/25 қисми масоҳати мамлақатро дар бар ғирифтааст. Дар он 
1/5 ҳиссаи аҳолИ истиқомат меқунад ва 1/3 қисми қорҳонаҳои 
саноатии мамлақат ҷоИғир қарда шудаанд. Шаҳрҳои қалони он 
Эссен, ДуИсбурғ, Дюсселдорф мебошанд.
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Дар қисми ҷануб соҳаҳои элеккротсҳника, иошинсозиӣ 
дақиқ, дастгоҳсозии элсқтронӣ, саноати ҳимия, бофандагӣ, 
курокворИ тараққӣ қардаанд. Шаҳри аз ҳамз калонкаринаш 
Мюнҳсн аст. Шимолу шарқӣ қисии гарбӣ иаилзкзкро ноҳияӣ 
кишоварзИ ноиидан муиқин аст. Дар кзмнории Олмонӣ Шииолӣ 
чорнодориӣ тзиоили ширӣ вз қисмзн гуштӣ пзрвзриш қардз 
^^^3^3^^. Ақсари маӣдонро ҷзроғоку мзргзор, алафдзрзв, 
кӣштӣ зироатҳоӣ кӯроки ҷорво тзшқил медиҳанд. Дар ин ҷо, 
ӣнҷунин искикроҷӣ зшёи ҳоми иинералӣ низ вуҷуд дорад. 
Шаҳрҳои қалонаш Гаибург, Волфсбург буда, ба носитаи онҳо 
тиҷоратӣ берунии Олмон ба амал бароварда иешавад. Занодҳои 
қзлони «Фолкснзғен» дзр ҳамин ҷо иебошанд. Кисми шзрқии 
Олнон (собиқ Олмонӣ демоқрзтӣ) низ ноҳияҳои 
дорзд. Дар қисии ҷанубу гарб ва ҷануб мзҷиуаи иураккзби 
коҷагӣ тзшқил ёфтазст. Дар ин ҷо саноат бартарӣ дошта, 
кӣшоварзии интснсинӣ тараққӣ қардӣаст. Агломсраксиякоӣ 
қалони шзҳрӣ дзр атрофи Лсӣптсиг, Галле, Дрсзден ба вуҷуд 
омадаанд. Дар қисми марқаз ва шарқ истикроҷи ангишт, 
ӣстеҳсоли неруи барқ, искзллкои сиёҳ, истсҳсоли мзҳсулоти 
элеқтронию радиотекникИ, гиииявӣ, дастгоксозӣ, полиграфӣ, 
дӯзаядағӣ тараққӣ қардӣӣнд. Поӣтакти Олмон шаҳри Берлин 
дзр ҳамин ҷост. Окрӯгкои шииоли ин ҷо «дӣрвозаи баҳрӣ» ба 
ҳисоб исравзнд.

Алоқахои иқтисодии хоричй. Олмон қариб бо тзиоии мам- 
лақзтҳо алоқзи тиҷорзтӣ дорад. Аз руӢи содирот дзр ҷзҳон 
дзр ҷоӣи дуюи мсистад. Бсштзр аз 56 дарсзди содиротзш бз 
ҳиссзи знтоиобӣлсозИ, мошинсозии умумӣ, иолҳоӣ киииявИ вз 
элсккроникӣ рост иеояд. Аз руӣи содироти маҳсулотӣ бофандағӣ 
дзр ҷаҳон пешсзф буда (11 дарсад содироти ҷаконӣ), аз руӣи 
содироти либоси таӣёр баъди Ҷину Италия дзр ҷоӣи сеюм, аз 
руӣи изҳсулоти қишовзрзӣ баъди ИМА, Фаронса, Голландия 
дзр ҷоӣи ҷоруи исистад. Олион изилақати воридотчии кӣлонӣ 
дунё аст. Шзриқони қалони тиҷорзтии Олмон Фзронсз, 
ӣтзлӣя, Англия, ИМА, Австрия, Голландия, Дзния, Белгия вз 
Люқссибург исбошанд.

Савол ва пурсиш
1. Ба извқеи ӣккӣсодию гсоғрафӣӣ Олмон баҳо диҳед.
2. Тарқиби шугли аҳолӣӣ Олионро бо яқс аз нзилакзтҳои Ав- 

рупои Гарбӣ иуқоисз наноед.
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3. Тафовуташ дар ҷист?
4. Ноҳияҳои зичаҳолИ ва ағломератсияҳои қалони шаҳриро 

ҷудо қунед.
5. Ноҳияҳои асосии металлурғия, мошинсозИ, ҳимияро муаИян 

намоед. Хусусияти ҷоИғирқунии ин соҳаҳо дар ҷист?
6. Хиссаи Олмонро дар истеҳсолоти саноати «Хдфтғона» 

муқоиса намоед.
7. Соҳаҳои асосии саноати ҳавзаи Рур ва шаҳрҳои атрофи он 

қадомҳоянд?
8. Тафовутҳои иқтисодию ғеоғрафии қисмҳои мамлақат ро 

номбар қунед. Сабаби ин тафовутҳо дар ҷист?
9. РуИҳати молҳои содиротию воридотии Олмонро тартиб дода, 

онро шарҳ диҳед.

Худатонро санчед
1. Мавқеи Олмонро дар ҷаҳонИ имрӯза ҷИ муаИян меқунад?
2. Мавқеи он дар иқтисодиёт ва сиёсати ҷаҳон ҷИ ғуна аст?

Аз нигохи шумо

Чаро Олмон баъди ҷанғи ҳаробиовар ба зудИ ба 
қатори мамлақатҳои ҳафтғона доҳил ғардид? Сабабашро 
шарҳ диҳед.

Оё дар оянда мавқеи сиёсИ, иқтисодИ ва ҳарбии 
Олмон тағИир меёбад ё не?

АНГЛИЯ

Масоҳаташ - 244,1 ҳазор қм2
Аҳолиаш - 60,7 млн. нафар.
ПоИтаҳташ - ш. Лондон. 
Забони давлатИ - анғлисИ. 
Воҳиди пулИ - фунт-стерлинғ.

Хайати каламрав ва мавкеи иқтисодию географи. Анғлия 
дар ҷазираҳои БританИ ҷоИғир буда, ба ҳаИати он Анғлия, 



Шотландия, Уэлс ва Ирландияи Шимолӣ доҳилӣнд. Номи 
Бритзнияи Кабир аз номи ҷазирзи қалонтарини он, Англия аз 
кӣсобӣ таъриҳи давлзт гирифта шудааст.

Мавқси дазирании он ва ҳӣидигарро бурида ғӯзаштани 
рокҳоӣ бзӣналиилалии обию ҳавоӣ барои мзмлақат шӣроити 
иусоид ба ииён онардӣнд. Хусусан роҳҳои баҳрӣ бз Англия 
ииқоният мсдиканд, қи бо бисёр маилакзкҳои чаҳоя ранобити 
ӣқкисодӣ доштз бошад. Алоқакои бисёртзрзфаи бсрунзро 
иуҳзӣё қзрдаӣнд.

Ахолй. Шумораи аҳолии Англия то асри XX босуръат 
иеафзуд. Солҳои оҳир пастшӣвии суръати афзоиши аҳолӣ 
бз назар нсрзсад. Мегуянд, қи дзр Англия ҳолати пиршавии 
ниллат фаро расӣдӣаст. Сабаби он ^3x^3^™ тзваллуди табиӣ 
ва афзоиши ҳиссаи ӣҳолии қӣлонсол аст.

Бзрои Англия дараҷаӣ ҳслс баланди урбанизаксия ҳос аст. 
Аз пзнҷ ҷор ҳиссаи ӣҳолӣ соқини шаҳр буда, аз нисф зиёди он 
дзр шаҳрҳои қалону згломсрзтсияҳои шаҳрӣ зиндагӣ мсқунанд. 
Кзлонкарини онро Лондони Калон ба вуҷуд онардааст, қи 
шуиораи зҳолии он зиёда аз 12 илн нафар аст. Вобаста ба 
зӣёдшзвии урбанизӣтсия вззъи эколоғӣ тезу тунд гардидазст.

Шақли зсосии соқиншзвии деҳот иакалкоӣ ҷудогонаи 
фсриерӣ мебошанд.

Хаӣзти синфии аҳолӣ бо ҳиссаи ҳсле баланди қоргарони 
қироя фзрқ исқунад. Аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол аз 90 
дарсзд бештзр аст. Аз ин қаитзр аз яқ дарсад ба кишонарзӣ 
рост мсояд. Дзр баӣни зиёиён шуморзи коркунони соҳаи бонқӣ 
ва идорзнӣ зиёд буда, онҳоро қлсрқҳо ё «гирсбонсафсд»-ко 
исяоизнд. Тзбақаи буржуззия вз ферисрҳо ^3X3^^, зиёда аз 3 
дарсади аколии маилақатро буржуазияи қалон ва лсндлордҳо 
ташқил додазнд, қи ҳоқимияти сиёсӣ вз нисфи дароиади миллӣ 
дар иккиёри онҳо мсбошад.

Англия нисбзтан мамлақати яқмиллатӣ мсбошад, 4/5 қисии 
аколиро англисҳо, боқимондаро шотландиҳо, ирлаядиҳо, 
уэлсҳо ташқил иснзиоянд. Ин калқиятко урфу одат, мӣдзнияти 
қзблии ҳудро нигоҳ доштаанд. Онҳо дину иазкзбкоӣ гуно- 
гунро пзрзстиш (ирландиҳо асосан қатолиқӣ, шотландиҳо 
прокестаятӣ, англисҳо паӣрави калисоӣ англичаяӣ) меқунанд. 
Баӣр аз калкҳои муқимӣ инҷунин 1800 ҳазор қоргарони кориҷӣ 
- ҳиндуҳо, поқистониҳо, зрабҳо, чиниҳо ва африқоиҳо зиндагӣ 
иснзмоянд.

Сокки давлӣтии Англия мояарҳияи конскӣтӯтсионӣ 
буда, сзрдори давлат шоҳ исбошад, аммо дар аиал ҳоқимият
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дар дасти сарвазир мебошад, қи онро интиҳоб менамоянд. 
Анғлия роҳбари бо ном «Иттиҳодия»-и собиқ доминианҳо ва 
мӯстамликах.о мебошад, қи ҳоло мустақил ғардидаанд.

Тавсифи умумии хоҷагй. Чанғи дуюми ҷаҳон ба ҳоҷағии 
Анғлия бетаъсир намонд. Яқ қатор шаҳрҳои саноатИ ваИрон 
шуда, алоқаҳои тиҷоратии берунИ қанда шуданд. Тули солҳои 
баъдиҷанғИ он аз тамоми мустамлиқаҳояш маҳрум ғардид. 
Муҳтоҷии иқтисодию молиявиаш ба ИМА афзуд. Холо Анғлия 
мамлақати мутараққии дунявИ буда, дар тарқиби ҳоҷағиаш 
саноат бартарИ дорад. Дар истеҳсоли маҳсулоти саноати ҷаҳон 
мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Аз се ду ҳиссаи тамоми 
маҳсулоти саноатии он ба саноати вазнин рост меояд. Дар 
солҳои оҳир соҳаҳои анъанавии саноат - истеҳсоли анғишт, 
бофандағИ, қиштисозИ тамоюли пастравИ паИдо қардаанд. 
Суръати таҷҳизонии қорҳонаҳо бо теҳниқаи нав суст ғардид, 
қи ин сабаби пастшавии суръати афзоиши саноат ғардид.

Соҳдҳое, қи пешрафти онҳо ба ИИТ алоқаманданд, бо 
суръати нисбатан баланд тараққИ меқунанд. Ба ин соҳаҳо 
саноати атомИ, элеқтронию элеқтротеҳниқи ва нафтоҳимиявИ 
доҳил мешаванд.

Хусусияти ҳоси тараққии иқтисодиёти баъдиҷанғии 
Анғлия дар зери таъсири давлатИ-монополистИ ғузаштани он 
аст. Давлат дар ширқатҳои қалон иштироқ намуда, шаҳтаҳои 
анғишт, нақлиёт, неруғоҳҳои барқии қалонро дар иҳтиёри ҳуд 
доштааст. Хароҷотҳои аҳолии аз ҷиҳати иқтисодИ фаъол дар 
соҳаи қишоварзИ аз ҳама қам аст, вале ин соҳа симои интенсивИ 
дошта, нисфи талаботи мамлақатро бо ҳуроқворИ таъмин 
менамояд.

Хусусияти диғари иқтисодиёти Анғлия ба савдои беруна 
вобаста будани он мебошад. Саноати мамлақат асосан ба ашёи 
ҳоми воридотИ тақя меқунад, вале қисми зиёди маҳсулоти таИёр 
содир қарда мешавад.

Саноат. Заминаи табиии саноати мамлақат мустаҳқам нест 
(ғаИр аз заҳираи анғишт). Солҳои оҳир дар баҳри ШимолИ 
заҳираи қалони нафту ғаз қашф қарда шуда, ба истифода дода 
шуд ва мамлақат дар ин ҷода дар Аврупои Ғарбӣ дар ҷоИи аввал 
меистад. Заҳираҳои намақ, қаолин низ зиёданд. Заҳираҳои 
маъдани оҳан талаботи мамлақатро қонеъ меғардонанд. 
Заҳираҳои обИ аҳаммияти энерғетиқи надоранд. Манбаи асосии 
энерғия анғишт, нафту ғаз мебошад, яқ қисми онҳо аз Алҷазоир 
оварда мешавад. Хиссаи энерғияи атомИ низ назаррас аст.
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Англия дар баӣни дзвлатҳои иутзрақдӣ аз ҷиҳати истсҳсоли 
нсруи барқ (12,5 дзрсад) иавқеи қалонро иштол мснзмояд, 
фзқзт аз ИМА вз Ҷопон қафо меионад.

Металлургияи сиёҳи Англия дар заиинзи ӣнгишти қоқсди- 
ҳандаи маҳаллӣ ва маъдани оҳани воридотӣ (аз Канада, 
Либерия, Шветсия) қор меқунад. Мзрганстс ва дигзр металлҳои 
лозимию оҳзнпораро низ аз кориҷа мсонарад. Марқазҳои 
асосии мекаллӯрғия ноҳияҳои нӣздисоҳилӣ (Уэлси Ҷанубӣ, 
Шииолу Шарқ) мсбошзнд.

Мсталлургияи ранга бештар ҷоӣгиршзвии наздисоҳилӣ 
дорад.

Дар тарқиби саяоати Англия иашинасозӣ ҷоӣи анналро 
ишгол менамояд. Хусусан соҳаҳои ба содирот нигзронидашуда 
ҳеле тараққӣ кардаанд. Ба ин дзстгоҳсозӣ, истсксоли тзҷҳизоти 
элеккроникзю электротекники, автомобил, трзккорҳо доҳил 
мешзванд. Барои содирот солҳои оҳир моделҳои нави ио- 
шинҳои сабуқрзв истсҳсол қзрда мешзванд. Дзр ин ҷода 
Ҷопон рақобакҷии пурзури Англия мебошад. Дар мошинсозии 
мзмлзқат мавқси сзрмояи ИМА пурзур аст. Аз панҷ яқ ҳиссаи 
дзстгоҳсозиро фӣриаҳои зириқоӣ дзр иктиёри ҳуд мсдорзнд. 
Солҳои оҳир ҳиссзи сзрнояи Ҷопон ва мамлақзтҳои Арзб зиёд 
шудазст.

Сзнозти ҳимия дзр ззминаи қорқарди нзфт бсштар ^3™ 
сиятетикИ истсҳсол иенамояд. Маҷиӯакои нафту энсргокимиявӣ 
дзр шакрҳои бандарӣ - Лондон, Ливерпул, Шотландия, Шииолу 
Шзрқ ҷоӣгир қарда шудӣанд.

Санозти сабуқу (бофандагӣ) ҳӯрокнорӣ дар ҳаёти иқтисодии 
измлақзт низ нақши назаррас доранд.

Кишоварзй. Шзроити тӣбиии Англия бештар барои ҷор- 
вопарвзрӣ мусоидат мсқунад. Иқлиии баҳрии муътадил нз дзр 
ҳзмз ҷо имконӣяки пзрнзриши гзндумро мусоидӣт менамояд. 
Дар изҳалҳои аз 600 м аз сатҳи баҳр баландбуда ва гарбии 
Англия аз сзбаби зиёд будани намноқӣ гзндум ^^^3 намерзсад. 
Взле маргзорҳои табиӣ қзриб дзр ҳама ҷо дзр тули тамоми сол 
ҳзиешз сзбззнд.

Дар кишонарзӣ заминдории кзлояи помешиқӣ бзртарӣ 
дорад. Лендлордҳо, баъзе саноатҷиёни боӣ ва савдогарон 
қисии зиёди заминҳоро, қи қисмзн барои шиқор, ^3^^^ ва 
иаӣдонкои взрзишӣ истифодӣ мешавзнд, дар иктӣёри ҳуд 
доранд. Помешиқон зслзн дар соҳзи қишоварзӣ иеҳнзт на- 
қзрдз, ззминро бз иҷорз медиҳанд. Кисми зиёди маҳсулоти
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қишоварзиро ҳоҷағиҳои қалони фермерию иҷоравИ, қи онҳо 
қисми зиёди саршумори ҷорворо низ соҳибанд, истеҳсол 
менамоянд.

Соҳаи асосии қишоварзИ ҷорводорИ буда, заминаи мус- 
таҳқами хӯрока дорад. Ба ҷарогоҳҳо нуриҳои минералИ дода, 
алаф медараванд, ба ҷорво ҳуроЕҳои омеҳта, беҳмеваҳо дода, 
фақат дар мавсими қутоҳи зимистон дар оғил ниғоҳ медоранд. 
Хоҷағиҳои ба истеҳсоли шир маҳсусғардонидашӯда бартарИ 
доранд.

Хадафи асосии зироатҷиғию ҷорводорИ аҳолиро бо ҳуроқа 
таъмин қардан аст. Аз 2/3 қисми маИдони қиштро зироатҳои 
хуроки ҷорво ишғол менамоянд.

Аз ғалладонағиҳо дав, ғандум, сулИ, аз рустаниҳои теҳниқИ 
лаблабуи қанд қишт менамоянд. Талаботи аҳолии шаҳр сабаби 
тараққИ ёфтани сабзавотқорию боғдорИ ғардидааст.

МоҳипарварИ ҳам дар ҳоҷағии Анғлия аҳаммияти қалон 
дорад. Бандарҳои асосии моҳидорИ дар соҳили шарқии 
мамлақат ҷоИғиранд. Истиҳроҷи нафт дар баҳрИ ШимолИ обро 
ифлос намуда, ба заҳираҳои мавҷудоти биолоғии баҳр, аз ҷумла 
ба моҳиён зиёни қалон овардааст.

Нақлиёт. Дар борқашонии доҳилИ мавқеи нақдиёти авто- 
мобилИ бештар буда, тавассути рақобати он қисми роҳҳои оҳан 
беқор мемонанд. Шоҳроҳҳои асосии нақлиётИ дар Лондон, 
Бирменғем, Манҷестер паИваст мешаванд. Анғлия соҳиби флоти 
баҳрии тиҷоратИ ва мусофирқашон аст. Флоти баҳрИ ҳарақати 
қаботажИ низ дорад. Нақлиёти ҳавоИ низ ҳеле тараққИ қардааст.

Тафовутхои иктисодию географй. Аз ҷиҳати тафовути иқти- 
содИ қаламрави Анғлияро ба ҷор ноҳияи қалон тақсим қардаанд:

1. Ҷанубу ин^рки.т^и оқро Англияи Сабз ҳам номидааид. 
Дар ин ҷо нури Офтоб бештар меафтад ва миқдори боришот 
қам аст. Ин барои ба ноҳияи асосии қишти зироатҳои тенникИ 
ва ғҳлладояҳғИ табдил ёфтани он мӯсордат яамудаҳст. Дар 
мавзеъҳор ба Лондон яаздрк боғу обҷақорИ, дар яаздр Ла- 
Манш норводорИ бартарИ доранд. Ин ҷо ҷорво қдсман таҳти 
яазорати «элеқтроҷупон» ҷароярда мешавад (симҳои қӯвваи 
қҳми ҷҳраёндошта барои ба диғҳр тараф ғӯзҳштҳяи ҷорво монеа 
аешавҳнд). Солҳои оҳир дар ин ҷо корнонҳҳои саноатИ қомат 
рост кҳрдҳҳяд. Дар соҳил зҳмияҳҳор ҳарбИ, аҳядҳрҳо, қурортҳо 
ҷоИғиранд. Кҳлонтҳррн аҳядҳрр одҳмқҳшонИ Сҳӯтғемртоя низ 
дар ҳамия ҷо воқеъ ғардрдҳаст.



2. Кисми аҳрқазр. Дар ин ҷо аввалин бор дар ҷаноя саяоати
ҳнғишт ва фабриқаю заводнои металлкорқӯнИ,
аофҳндағИ паИдо шуда буданд. Имруз ҳдм дороИ соҳаҳор 
куннаю нави саноатИ мебошад. Шаҳри Бирменғем ва шаҳрҳои 
иррду атрофи он бо ғуноғӯя аӯдаяр мошрясозрр нӯд фарқ 
аекунанд. Сонар бофаядҳғИ то имруз танассуси асосии Ман- 
ҷестер, истеҳсоли пулоди ҳӯшсифат таҳҳссӯси Шеффолд ба 
ҳисоб мераваяд. КиштисозИ низ тараққИ кардааст. Шаҳри 
Ливерпул баъди Лондон 6ҳндҳри дуюми аорқашояии Анғлия 
ба ҳисоб меравад.

3. Уэлс. Дар қисми қунир он заминҳои ноқорам доман 
афқанда, дар ҷануби он бошад, ноҳияҳои саноатИ тҳшаққул 
ёфтаанд. Дар ин ҷо соҳаҳои қӯҳяҳр сҳноҳтИ бҳртарИ дошта, 
ғирифтори таназзӯл мебошанд.

Шаҳри Глазғо нисфи қиштиҳои Бритаяряро истеҳсол 
менамояд.

Дар қисми қуҳии он иӯсфҳядпҳрвҳрИ, дар нҳзди соҳил 
ҷорвои ширдеҳ парвариш меқӯнанд. Солҳои оҳир аз тунӯқоааи 
аанрр шимолИ нафту ғаз истеҳсол меқуяҳнд. Шаҳри қалони ин 
қием Эдинбурғ мебошад.

4. Олстер қисми ҳз ҳама сусттарҳққиқардар Анғлия ҳст. 
Асоси иқтисодрёташ соҳаи қишоварзИ буда, зҳмияҳо дар

ҳнғлисҳо мебошанд.
Маркази асосии маъмурИ, саноатИ ва мадаяри ин қием 

бандҳрИ Белфаст мебошад.
Алокахои иктисодии беруна. Анғлия баъди солҳои 80 асри 

XX ба маалақатр баланси савдои фаъолдошта табдил ёфт. 
Нисфи воридоти онро ашёи ҳоми саноатИ ва нӯроқворИ ташқил 
аедиҳад. Содироташ аз молҳои таИёр ва нимтаИёр иборат 
буда, қариб 40 дарсади он ба мошину тҳҷнизотҳо рост меояд. 
Шарркони асосии трҷоратрр он мамлҳқҳтнои Аврӯпои ГарбИ, 
ИМА, аамлақатҳои «Иттиҳод» мебошанд.

Савол ва супориш
1. Ба аавқер ғеоғрафии Анғлия баҳо диҳед.
2. Аз рцИр наритар аҳолИ зрчри он ва ҳафт 

шанррр онро ауаИян қунед.
3. Кадом сонанои саноатро аяъаяавии ҳнғлиеИ яоардаанд ва 

ҷаро? Чаро онҳо дар ҳолати карантӣ аоядааяд?
4. ноҳияҳом асосии саноатиро бо ҷоИғиршаврр 

ағлоаератсрянои шаҳрИ муқоиса намоед.
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5. ӣқтисодиётӣ қисматкои ^3^^^^ марқазро нуқоиса наиуда, 
онӣлҳоӣ бз тзрзққии онҳо кзъсӣррасонро шарҳ диҳсд.

6. Сзбзбҳои қафоиоядзғӣи Уэлс, Шотлаядӣя вз Олстср қа- 
донҳоянд?

Худатонро санчед
1. Хдӣзти зҳолии Англия бо ҷӣ фарқ исқунзд?
2. Ҷзро шугли аҳолии қобили исҳнат дар кӣшовзрзӣ қам аст?
3. Таъсири 43^™ дуюми ҷзҳоя бз Англия дзр ҷӣ зоҳир гардид?
4. Хӯсӯсӣятӣ ҳоси ^3^3^^^™ ӣктисодии бзъдиҷзнгии Анг- 

лияро дзр ҷӣ иебинед?
5. ^3^^! Англия дар Иттиҳоди Аврупо ҷӣ гунз аст?
6. Расми 20. Хзритаи иқтисодии Анлия

Ба зқӣдзӣ шуно
«Иткикод»-и дӯскис, қи Англия сарвӣрӣ ҷӣ

акаимияки сиёсӣ ва иқкисодИ дорад?
Ҷаро шароити кабиии Англия бсштар ба инкӣшофи 

ҷорнодорӣ мӯсоидак мсқунӣд?
Закираҳои сарнакҳои зсризаиинӣ ниҳоят қам аст, дар 

оянда саноати инкишофёбӣндаӣ ҳудро аз ашёи ҳои бо 
қадом роҳ таъиин исқунад?

Ин ҳолат ба псшрафти ояндаи сӣяоӣки Англия таъсир 
исрасонӣд ё нс?

ФАРОНСА

«II
Масоҳатӣш - 551,0 ҳазор қи2 
Аҳолиаш - 63,6 илн. нзфар. 
Поӣкаҳтзш - Париж. 
Забони давлзтӣ - фароясавИ. 
Воҳиди пулӣ - фрзнқи фароясзвИ.

Мавкеи иктисодию географи. Мавқеи иқтисодӣю ғеографиӣ
Фзронсаро ду омили зсосӣ муаӣян мсқунанд. Омили яқум аз
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он бар мсояд, қи Фӣронса бз иамлақатҳои Иктикоди Аврупо 
бсвосита ҳансарҳад мебошад ва дар наздикии сарҳдди он 
ноҳияҳои саноатии тзраққиқзрдӣи он маилакатко ҷоӣгир 
шудаанд. Фаронсаро аз Англия ғулӯгоҳи танги Паде-Кале ҷудо 
иснамояд. Хӯсусияки дуюи аз он иборат аст, қи мамлақатро 
соҳилкои баҳрҳои уқёнуси Атланкӣка аз шимол ва ҷануб 
иҳота қзрдззнд. Ин ииконият исдиҳад, қи Фаронса дар алоқзи 
тиҷорзти бсрунӣ бо мамлакакҳои ноҳияҳои гуногуни ҷаҳон ва 
Аврупои Ғарбӣ нӣқлиёти баҳрии арзонро искифода барад.

Аҳолӣ. Бзъди Ҷанги дуюми ҷаҳон афзоиши табииӣ зҳолӣ 
дзр Фаронса ҳслс паст буд. Сабаби ин бинобар ҷанг баланд 
ғзштанӣ дзрзҷзи фавт, паст гардидани дзраҷаи зфзоиши тзбиӣ 
иебошад. Солҳои иинбаъда бсҳбӯдикои ӣҷкииоию иқкисодӣ 
бз миён омада, давлзт сиёсати дсмографиро, қи мақсади он 
бз баланд намудзни дарзҷаи афзоиши табиии аҳолӣ равонӣ 
шудз буд, пеш гирифт. Бз ин нигоҳ нақарда ҳоло дар Фарояса 
дараҷзӣ зфзоиши табӣии аҳолӣ ҳслс паст аст.

ӣмииғрӣтсия воситӣи муҳимми зиёдшании заҳиракои исҳ- 
натӣ гзрдид. Бештари ӣммигрантҳоро қоргарон ва дсҳқонони 
қамбагали Африқаи шииолӣ, италиянӣ, испанию португалӣ 
ташкӣл мсдоданд, қи онҳо дзр шароики вазнину музди қори 
пзст қор исқзрданд. Солҳои баъдиҷангӣ ба шуиораи аҳолӣ 
ҳолакӣ реэмигрзтсия (эмигранкҳои ба ватан бозгаштз) низ 
таъсир рзсонд. Онҳо аколии фаронсаникои аз иӯстзмликаҳо 
бзргзшта буданд. Салдои иӣғратсияи бсруна дзр мамлақзт 
иусбат мсбошад.

Дзр ҷоӣгиршавии аҳолӣ мӣғратсияи доҳилӣ (аз деҳот ба 
шаҳр) таъсир рзсонидааст. Кдтьи назар аз зфзоиши доииии 
урбаниззтсия шуиорзи шзҳркои калояӣ Фзронса нисбат 
ба Англия вз Олмон ду баробзр қам мсбошанд. Хусӯсӣяки 
зсосии ҷоӣгиршавии аҳолӣ қонсентратсияи ҳслс зиёди аҳолии 
згломератсияӣ Пзриж (1/4 қисми тамоми шзҳриён) иебошад. 
Бсрун аз Париж дар сс агломераксияи дигар (Лион, Мзрссл, 
Лилл) бештзр аз яқ илн зҳолӣ зиндӣгӣ мсқунад. Дар қисмҳои 
боқииондзи маилақат ииқдори зиёди шаҳркои кӯрду ииёнз, 
поӣтзктҳои иузофотҳо (шаҳрҳои кӣлонӣ нокӣякои иқтисодӣ)- 
ро ҷудо кзрдааяд, қи онҳо шаҳрҳои ғӯногунназифаанд.

Дзр тзркӣби синфии аҳолии Фаронсз ҳиссаи аҳолиӣ 
иӣёнзҳол (баӣни буржуазияи қалону қоргзрони қироя) зиёд аст, 
қи ба ин гуруҳ дсҳқояони соҳибмулқи қамс заиину корконаи 
ҳурд дошта, соҳӣбкорояӣ иаӣдзю тоҷирон шомиланд. Ақсари
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онҳо дар рақобат шиқает ҳурда, ғуруҳр қорғарони қирояро зиёд 
аекӯяанд.

Фаронса ҷӯмҳӯррр аӯржуазИ мебошҳд. Сҳрдори дҳвлҳт 
президент буда, вақолати зиёд дорад. Аз ҷиҳати мҳъмурИ 
мамлақат ба департамеятҳо тақсим мешавад, дар яқ вақт номи 
қиемҳои қадрмри он (Лотарияғря, Элзҳс,Бретан, Нормаядря) 
то ҳол васеъ истифода бурда мешавад.

Тавсифи умумии хоҷагй. Солҳои Ч^нғи дуюми ҷаҳон қисми 
зиёди қаламрави Фаронсаро Олмони фҳшистИ забт қардҳ буд, 
қи ин ба ноҷағир мҳмлҳқат зрёяр қалон расонид. Баъди ҷанғ 
Фаронса на фақат ҳароаинои ҳоҷағиро аз нав барқҳрор намуд, 
балқи рнҷунин ҳаҷми истеҳсолоти саноатию қишоварзиро ҳз 
дараҷаи то давриҷанғИ ҳам баланд бардошт. Кариб дар тҳмоми 
соҳаҳои рқтисодрёт ҷояяокшаврр зҳмряар қӯҳнҳр теҳярқИ ба 
назар мерасид. Баъди ҷҳнғ соҳанор навтҳрин, ба мояаядр соҳаи 
саноати радиоэлеқтроярқа, нафту ҳрмря, ҳэроқҳИҳонИ тарҳққИ 
қарданд.

Дар соҳаи саноат ширқатҳои миллию трансмиллИ ҳӯқмронИ 
аеяамоянд. Дар яқ қатор соҳаҳо мояополряҳор ИМА мавқеи 
пурзур доранд. Барои иқтрсодиётр Фаронса сармоядории 
дҳвлатИ-монополистИ ҳос аст. Давлат ба сҳноати ҳарбИ ва ба 
бисёр шрркатнои ҳӯсусИ маалҳғр зиёд меғӯзорад. Сҳноати 
аяғршт, неруғонаор бҳрқИ, роҳи оҳан, заводи қалоятаррни 
автомоарлсозии «Рено» миллИ куяонрда шӯдаяд. Давлат бар- 
номаҳои тараққрётр рстенсолотро тартиб дода, сиёсати 
нонряви меғузарояад, аммо барои ҳал нааӯдаяи масъаланор 
мураққҳб қудрат нҳдорад.

Аз руИи ҳаҷми истеҳсоли маҳсӯлотр саноатИ Фаронса дар 
миқёси ҷаҳон дар ҷоИи панҷӯм меистад, аз ҷинатр мутамар- 
казонир аинтақаврю истеҳсолИ, дараҷҳи мӯсаллаҳояри тенникИ 
ва ҳосиляоқри меҳнҳт аз баъзе давлатҳои мӯтҳрҳққИ қафо 
меистҳд. Кисми бисёри маҳсулотро қорҳояанои нӯрду миёна 
истеҳсол аенамоянд. Саноҳти сҳбуқу ҳӯрокворИ ҳамҷун соҳҳҳои 
анъанавИ ҳоло ҳам аҳамаиятр ҳудро ғум накардаанд.

Дар даромади миллИ ҳиссаи қишоварзИ он қҳдҳр қалон 
нест. ВаИ ҳамағИ дҳҳ дарсади даромади мрллир мамлҳқҳтро 
аедрҳад.

Саноат. Саноати эяерғетика қисман ба заниранои доҳилИ 
тақя менамояд. анғишт қам буда, истрнроҷи он душ-
вор аст. Ба қадри на ҷандон зиёд дар Фаронса нафт ва ғҳз истеҳсол 
қардҳ мешавад. Кисми зиёди онҳоро аз диғҳр мамлақҳтҳо, аз
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ҷунла Нидсрландия, Алҷазоир ворид мсяӣиоянд. Аз нсруи оби 
^3^^^ вз атом низ вассъ истифода бурда исшавад. Заминаи 
искаллӯрғияӣ сиёҳ ҳавзаи қони оҳани Лотарингия исбошад. 
Мзъданро ^3^3^™ шактаҳо истиҳроҷ иснамояяд. Холо ду 
марқази қадимӣи мекаллӯрғияи сиёҳ амал ^^^3^^: Лотӣрингия 
вз Шимолии Фзронсз. Заводҳои мсталлургияи Лотӣрингия дар 
заминзи иаъдани иаҳӣллӣ, аз они Шииол бошад, дар заминӣи 
изъдан ва оҳанпорзи воридотӣ қор мсқунад. Дар заиинаи 
иаъдани оҳану қоқси воридотӣ дар соҳил ду комбинӣки нави 
металлургӣ - Марсел ва Дюнқсрқа қор мсқунӣнд. Дар доираи 
ӣткикоди Аврупо Фаронса бсштар проқат истеҳсол мснамояд.

Металлургияи рзнга ба заҳираҳои қалони боқсити иӣҳаллӣ 
тақя иснамояд, қи қони он дзр соҳили баҳрӣ Миёназӣиия ноқеь 
гардидаӣст. Занодкои алюминиӣ дар назди нсругоҳҳои барқии 
Алпу Пиренсӣ змал иеқунанд.

МошинсозӢ дар иқтисодиёти иаилақат мақоми ҳосса дош- 
та, дар он қисии зиёди қоргарони соҳаи саноат иашгуланд. Ба 
он 1/3 ҳиссаи иаҳсулоти саноат ва қисми асосии содироти мам- 
лзқзт рост исояд. Занодҳои искексоли дастгоҳҳои элсқтронӣ, 
антомобил, таӣёрасозӣ ба дараҷаи баланди тсҳниқӣ таҷкизонида 
шудаанд. Соҳзҳои мошинсозии нақдиётӣ вз қишоварзӣ низ 
тарзққӣ ^^^33^^. Марқази асосии мошинсозиӣ иамлакӣк 
Париж ба ҳисоб мерзвад.

Сзноати кииия яқс аз соҳакои бо суръат караққикунанда 
буда, дар бисёр ноҳияҳо ҷоӣгир шудаӣст. Занодҳоӣ дар назди 
сарчашмаҳои ашёи ҳои (қонҳои ангишт, газ, наиӣқи қалиӣ), 
бандарҳо (маҷмуӣҳои нафту ҳимия), наздиқии нсрӯғяккои 
барқӣ (электрокимия дар Алп) ва шаҳрҳои қалон (Париж, Лсон) 
сокта шудзанд.

Сзноати бофандагӣ ^3^™™ ва пашмӣ) ^3^^^ ҳудро аз 
даст додааст. Аимо ба ин нигоҳ нақарда баъзс маҳсулоти он, 
ба монанди нзкҳои синтекикИ дар бозори ҷаҳон талаботи қалон 
дорзд.

Кишоварзӣ. Шароити табиии Фаронса барои равнӣқл 
қишоварзӣ мусоид мебошад. Рслсфи ҳамнор сабаби зиёд будӣни 
ззмини шудгоршананда гӣрдидааст. Ғуногунии иқлии бз та- 
ҳзссуси қишоварзӣ мусоид гардида, ба муҳлати всгстзтсияи 
зироатко таъсир расонидзаст. Мӣсалан, дар шииол гзндумро 
нисбзт ба ҷануб яқ моҳ дсртар ҷаиъоварӣ мсқунӣнд.

Барои соккори ағрарӣи Фаронса ду ^3^™ асосии коҷағидорӣ 
ҳос аст. Кзриб нисфи маҳсӯлоки кишонарзиро коҷағиҳои
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қалони ҳуб аеҳаярқоярдаи ааҳсусгардоярдҳ ва қорғҳрояр 
қирояро васеъ истрфодабаранда медрнаяд. Хоҷағрнор нурди 
деҳқонИ зироатҳои ғуноғӯя: ғаллҳдона, сҳбзавоту анғур 
парвариш меқунанд. Х&р сол назороя ноҷағрнор деҳқонИ қасод 
мешавҳнду деҳотро тарқ намӯда, ба шаҳр ру меоваранд, замияи 
онҳоро ноҷағрҳор қалон аз нӯд меқӯяаяд.

Дар ноҷағрҳор қалон рстрфодааарри васеи Замин сааҳбр 
ташқрлёарр маҷмӯаҳои ағросаноатИ ғардидааст. Кишоварзии 
Фаронса бисёрсоҳа аст. Аз руИи рстеҳсолр ғушт, шир, ҷамъ- 
оварии ғандӯм, лаблааӯр қанд Фаронса дар Аврӯпор ГарбИ 
дар ҷоИи аввал меистад. Аз руИи истеҳсоли винои аяғӯрИ ва 
миқдори яавъҳор панир (бештар аз 300 нҳвъ) бошад, дар ҷаҳон 
ҷоИи яқумро аеғррад. Аз уқёяӯси Атлаятрқ садафақ (яқ 
молюсқ) меғрраяд.

ЧорводорИ аз се ду ҳиссаи маҳсӯлотр моли қишоварзиро 
аедиҳад. Соҳаи асосии он парвариши ҷорвои Еалони шоҳдор 
аӯда, ҳеле паҳн шудааст. Ақсари деҳқонон ҳуқ, нарғуш, паранда, 
аз ҷумла, Еабутар ҳам парвариш мекӯнанд.

Дар соҳаи зироатқорИ аз руИи маИдони қишт ва ҷамъоварИ 
ғандӯм дар ҷоИи аввал меистад. Гаядӯмро қариб дар ҳама ҷо, 
алалҳусӯс дар Шимоли мҳмлақат зиёдтар парвариш меқӯяаяд. 
Чуворимаккаро дар қисми ҷанубӯ ғҳрб аекораяд.

Дар замрянои обёришаванда ва резршғоҳр дарёи Рона 
шолИ парвариш аекунаяд. Рустаярр асосии теҳярқИ лаблабӯр 
қанд мебошад.

Аз руИи ҷамъоваррр анғур баъди Италия дар ҷоИи дуюм 
меистад. Хдмвории қад-қади соҳрлр баҳрИ Миёназамияро 
пурра маИдони аяғӯр ишғол намудааст. Масоҳати қҳлони он дар 
водии Шампан воқеъ ғардидааст. Дар ҳаядақнои зеррзамияИ 
вряои шампаниро ярғоҳ медоранд. Коняқу виноҳо (қағор)-и 
фаронсавИ дар ҷаҳон машҳӯраяд. Дар бисёр ҷоИҳои мамлақҳт 
яоҳияҳор маҳсусгардоярдашӯдар боғу обҷақорИ аавҷӯдаяд. 
Дар ҷаяӯб, дар ноҳряр Нитс ғулпарварИ тараққИ ёфтааст, онро 
дар саноати атторИ рстрфода аебараяд.

Наклиёт. Борқашонии доҳилИ бештар ба нақлиёти роҳи 
оҳан рост меояд. Кисми зрёдр роҳҳо элеқтроярда шӯдааяд. 
Бо роҳи оҳан нақлиёти автомоарлИ рақобати саҳт дорад. Аз 
шааакаи васеи дарё ва қӯлно ба таври пурра бурда
яааешавад. Зеро ақсари онҳо ба талаботи имрӯзҳр қрштрғардИ 
пурра ҷавоб дода наметавонаяд. Газу нафтро бо нақлрёти
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қубурӣ иеқашонанд. Шабақаи нақлиётии Фзронса навъи 
радиқалӣ дорад. Тавзссути нақлиёти обӣ зсосан содирот ва 
норидот бз зизл баронарда мешавад.

Нзқлиёти ^3^^^ (одамкашонии бзӣнзлиилӣлӣ) низ тараққӣ 
қардааст, танҳо сс фурудгоҳ: Пзриж - Орли, Бурже, Шарл-дс 
Ғолл ҳзр сол зиёдз зз 30 илн мусофир мскашонанд.

Тафовутҳои иқтисодию географӣ. Фаронсаро ба сс қисмати 
қзлон ҷудо қардаанд: қисми шииолӣ, ҷзнубу шарқӣ ва гарбӣ. 
Дзр шимол ва ҷанубу шарқӣ маилзқзт қзриб таиоми саноат 
ва шзҳрҳои қалон ҷоӣгир шудаанд. Дзр қисми гзрбии он асоси 
ӣқтӣсодиётро қишовӣрзӣ ташқил иедиҳад.

Кисми шимолӣ ноҳияи тзраққиқарда мсбошад. Дар ин 
ҷо поИкзкки мзмлзқат - шаҳри Пзриж воқеъ гардидзаст. Ваӣ 
нисбзт ба дигар шаҳрҳо бзртарӣ дорад, зеро қи дар он ҷо 
корконакои қӣлони сзяозтӣ, боякҳо воқеъ гардидззнд. Зиёд 
будани коғзрони баландиҳтисос вз зиёиёни илиию текяикИ 
онро иарқази асосии рӣдиоэлектроника, атом ва дигар соҳакои 
нзви саноатӣ ғзрдонидааст. Либосдузӣ, поӣзфзол, ҷзрҷинворӣ 
низ тараққӣ қардаанд. Париж ба тақсииоти географии 
бзӣниноҳиянии меҳнат тзъсири қалон расонидӣ, бозори қалони 
ӣстсънолӣ ашёи ҳом, ҳуроқворӣ ва маҳсӯлотӣ таӣёр зст.

Фурудгоҳи бзҳрии шзҳри Пзриж шаҳри Ғавр аст, қи дзр он 
сзноаки иукталиф тараққӣ ёфтааст.

Дзр шииоли Фаронса ноҳияи қалони саноати вазнину 
сабуқ ташқил ёфтааст. Дзр Лотзрингия иаҷмуаи саноатии 
тзмоӣли саноати қуҳӣ вз мсталлурги доштз ^3^3^^^ ёфтааст. 
Дзр ҷануби Лотарингия вз Элззс саноати бофандзгӣ тзраққӣ 
қардазст.

Ҷанубу шзрқӣ Фзронса ноҳияӣ саяоаки бисёрсоҳа мебошад. 
Марқазҳои қалони санозтии он шаҳрҳои Лион ва Мзрсел 
исбошзнд. Лион бо истсҳсолотӣ қадимаи ғазнори шоҳӣ иашҳур 
зст. Марсел ҳамҷун шаҳри бзндзрӣ тарӣққӣ қзрдааст. Дзр ин 
ҷо дзр заминзӣ ашёи ҳоми воридгардида металлӯрғия ва нафту 
кииия инқишоф ёфтззнд.

Ғзрбӣ Фзронса ноҳияи асосии қишоварзӣ мебошад. Дар ин 
ҷо ду шаҳри қзлони сзнозтӣ: Тулуза ва Бодҳо ҷоӣгир шудаанд. 
Бзробзри аз шимол ба ҷзнуб ^^3^3^ қардан таҳассуси соҳаи 
кӣшонарзИ тзгӣир меёбад. Нормандӣя ва Брстзн ба парвариши 
чорнои кзлояи шокдор таҳзссус паӣдо қардззнд. Ҷднубтар аз ин 
нузофотҳо тзмоқу, ҷуворимакка ва знгур пзрвариш иеқунанд.
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Илоқҳнор беруна. воридотр Фаронса аз
ашёи ҳому сӯзишворИ, молҳои таИёр ва мансӯлотнои қишоварзИ 
иборат аст. Аз 3/4 қисми содироташро молҳои тҳИёр ва 
маҳсулоти қишоварзИ ташқил медрнад. ҳориҷИ асосан
дар доираи Иттрнодр Аврупо аеғузҳрад. аз Аврупо
шарикр қҳлони тиҷоратии Фаронса ИМА мебошад.

Савол вҳ Сӯпориш ======^^^==^^::г===^^^^====
1. Хцсцсрятнор ҳоси мавқеи рқтрсодию ғеоирафрр Фаронсаро

2. Аз нарртар аҳолИ ағлоаератсияҳор асосиро ҷудо кӯнед.
3. Нонрянор асосии истеҳсоли обии барқиро ҷудо

яааӯда, таркрби эяерғобалаяср Фаронсаро бо Ияғлия му- 
қоиса намоед.

4. Нонряҳор асосии саноати вазнря ва сабӯкро номбар кӯнед.
5. Кадом сонанор саноат Марселро нааҷуя бандар мӯаИян 

кардааяд?
6. Саноати Фаронса аз ҷрнатр таъаряот бо ашёи ҳом ва ҳаҷми 

истеҳсолот аз саноати Инғлря ва Олмон бо ҷИ фарқ
7. Нонряҳор асосии кршоварзрр Фаронсаро муаИяя намоед. 

Соҳаи кишоварзир Шимол ва Чанубро ауқорса кӯнед.
8. Хӯсусиятҳор ҳоси шабақаи яақлрётии Фаронса кадоаҳоянд?

Худатонро санҷед
1. Бо қадом роҳҳо заҳррҳҳор меҳнатии Фаронса меафзоянд?
2. Саааар нисбат ба Инғлря ва Олмон ғуноғӯн буданр самтнор 

қишовармри Фаронса дар ҷист?
3. Сааабнор дар ҷаҳон аз ҷиҳати истеҳсоли винои аяғӯрИ ва 

шӯаорр навъҳои паярр ҷоИи яқум ғиррфтанр Фаронса дар 
ҷист?

4. Чаро яоҳияр Шимоли Фаронса аз диғар кисмҳои он бештар 
тараққИ қардҳҳст?

Ба фиқри шумо
Барои ҷИ дар шаҳри бандарИ - Марсел сҳноҳти ме- 

тҳллӯрғр ва нҳфту ряқршоф ёфтҳаст?
Мавқеи Фаронса дҳр ояндҳ ярсаҳт ба Иттрнодр 

АврупоИ тағИир меёбад ё не?



ИТАЛИЯ

II
Масоҳдташ - 301,0 ҳазор қм2
Аҳолиаш - 61,2 млн. нафар.
ПоИтаҳташ - Рим.
Забони давлатИ - итолияви. 
ВонРДР пулИ - лири итолиявИ.

Мавкеи иктисодию географй. Италия дар қрсмр Ҷанубии 
Аврупо ҷоИғир буда, онро мӯвофрқи шароити тҳаррю таъриҳИ, 
иякишофр ҳоҷҳғИ ба се қием ҷудо қардаанд: қрсмр мҳтериқИ, 
қрсмр нрмҷазиравИ ва қрсмр ҷҳзиравИ. Сҳрҳади обиаш аз 
сарҳади нушкиаш ҷор маротраҳ зиёд ҳст. Ноҳряҳор донрлр 
нӯшкӣ аз баҳр 200-300 қилометр дур воқеъ ғҳрдидаанд.

БаҳрИ Миёяҳзамрн Италияро бо Шарқи Наздиқ, шимоли 
Африқа ва мамлакатҳои ҷануби Аврӯпо пҳИвҳст менамояд. 
Ин ба тараққрётр ноҷағии Италия мӯсордат меқӯнад. Роҳҳои 
ҳавоии трансконтинентҳлИ аз фҳзоИ Италия аеғӯзаранд.

^0^«. Аз рӯИр шумораи аҳолИ Италия дар Аврупои 
БарбИ баъди Олмон дар ҷоИи дуюм меистад. Барои мамлақат 
эмиғратсряр доимИ ҳос аст. Сабҳбҳои ҳсосии ин ҳолат шароити 
вазяини зиядағии деҳқояоя, беқорИ ва дараҷаи пасти мӯздр 
қори қорғарон мебошад. Дар Италия нисбат ба Аврупор ГарбИ 
пасттарин дараҷаи зиядаирр меҳяаткашоя мӯшоҳрда қарда 
мешавад. Солҳои оҳир эмрғратсря бҳ мамлақатҳои Иттиҳоди 
Иврӯпо зиёд ғардид. Дҳр ҷоИғрршҳврр аҳолИ урааярзатсия 
таъсири қалон расонидҳҳст. Кисми зиёди анолрр шаҳр дар 
шимоли мамлҳқат соқин шудҳҳст. Ақсҳри шаҳрҳои Италия 
дороИ таъриҳи қадима меаошаяд. Онҳо намҷӯн осорҳонҳҳои 
таъриҳИ аз ёдғориҳо боИ мебошҳнд. Дар бҳИни онҳо шҳнрҳор 
Рим, Флоренсия, Венетсия, Милан, Генуя, Болония бо ёдғориҳо 
ва санъати тасвирии нӯд фарқ меқунаяд.

Ҳайати мрллрр аҳолии Италия яқҳелҳ будҳ, 98 дарсади онро 
рталяяно ташқил меяамояяд. Дини онҳо қҳтолиқИ мебошад. Он 
дар ҳаёти сиёсИ фаъолона иштироқ меқӯяад ва ба доррар вҳсеи 
аҳолИ таъсири зиёде мерасонад. Дар қисми ғарбии Рим давлатИ
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солҳои 70-ум ва 80-уии асри XX ва аннали асри XXI ба соҳа- 
ҳои қиштисозию иошинсозӣ ва бофандагӣ таъсири зиёд ра- 
сонидаанд. Дар аӣни ззмон сокаҳои муҳимми санозтро 
авкомобилсозӣ (дар ҷӣҳон ҷоӣи 5-ум), кииия, искаллӯргӣ, 
пӯлодғӯдозӣ, сӣноати сабуқ ва курокнорӣ ташқил мсқунанд.

Кишоварзӣ. Омилҳои табиӣ баҳри псшрафти ин соҳа ҳслс 
иусоиданд ва барои пзрнзриши зироаткои минтақаи иқлиии 
нуътадилу субтроииқӣ ииқоният фӣроҳам овардӣанд. Дар 
шииоли Италия, қи дзр он ҷо ҳамвории Падан ҷоӣгир аст, коки 
ҳосилксзи аллшниалИ мавҷуд аст. Ин ҳаинорИ мақони асосии 
зироатқорӣ мебошад. Дар ин ҷо зироатҷигӣ дар асоси обёрии 
сунъӣ ӣнкишоф ёфтазст. Дарёи калонкарини Италия дарёи По 
иебошад. Яқ қисми оби онро барои обёрӣ искифода исбаранд. 
Италия мамлақати қуҳӣ мебошад. Хаивориҳо асосан дар назди 
соҳил доман паҳн қардаанд. Иқлими ин ҷо баҳримиёназаиинӣ 
буда, тобистонаш кӯшку гари ва зимистонаш иӯькадил 
исбошад. Бинобзр ин, дар ин иавзеъҳо рӯстаникои ситрусӣ, 
заӣтун, бодои, ангур парвариш қарда исшавад.

Бзрои сокки аграрии Италия сс нзвъи асосии коҷағИ ҳоссанд: 
сзриоядорӣ, помешиқӣ ва коҷағикои дсҳқояӣ. Хоҷагиҳои 
сзриоядорӣ қисии асосии дароиади кӣшоварзиро медиҳанд. 
Чуяин коҷзғӣҳо асосан дар шимоли Италия воқсъ гӣрдидазнд. 
Онҳо бо истифодзи усулҳои пешқадами агроксҳникИ, мекаяи- 
қонӣ, косилнокии балзнд ва истифодаи ^^^^3^ қории қироя 
фарқ меқунанд. Шақли пулии иҷорз бартарӣ дорад. Дар ҷануби 
Италия коҷагиҳои қалони помешиқӣ бо коҷзгиҳои кӯрди 
деҳқонӣ яқҷоя аиал меқунанд.

Кишоварзӣ дар Италия иисли Фзронса гуногунсоҳз аст, 
валс аз руӣи ҳосилноқӣ вз тӣраққиёт аз кишонарзии Фаронса 
қзфо иеистад. Асоси қишоварзиро зироаккорИ тзшқил исди- 
ҳад. Аз руӣи ҷӣиъовӣрии ҳосили ангур дар миқёси ҷаҳон 
ҷоӣи звналро ва аз руӣи ҷаиъонарӣи менаҳои ситрусӣ ва 
ӣстсҳсоли рзвгӣни ^^^3^^ дар Аврупо ҷоӣи дӯширо ишгол 
менамояд. Тоқпарварӣ дзр нишебиҳоӣ доманакӯку адирҳои 
шимол ва нимҷазираи Апсннин ривоҷ гирифтааск. Дар қисми 
соҳили Ситсилия лимону афлссун парвариш ^^^3^^. Аз 
ғалладонзгиҳо - ^3^^^^, ҷӯноримаккӣ, шолӣ ва аз зироатҳои 
тскникӣ лаблабуи қанд, қанаб қишт мсқунанд.

Ҷорнодорӣ нисбзтан суст тарзққӣ қардаӣст. Дар коҷӣгикои 
калонӣ Шииол ҷорвои қалони шоҳдор, дар ноҳияҳои қуҳии 
^3X3^3^^ Апсннин, Ситсилия, Сардиния дсҳқонон
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буз парвариш мекӯяҳяд. Дар мавзеъҳор сонрлр баҳрИ аҳолИ 
ба аонидорИ ва ғун намуданр диғар маҳсӯлотҳор биолоғИ 
аашғӯланд.

Наклиёт. Вазифаи асосрр бору мӯсофирқашояри донрлрро 
яақлрётр автомобилИ иҷро менамояд. Нақлрётр роҳи оҳан дар 
ҷоИи дуюм меистад. Аз ярғонр элеқтррқоярр роҳи оҳан Италия 
дар ҷаҳон яқе аз ҷоИҳои аввалро ишғол менамояд. Шимоли 
мамлақат шабҳқаи зиҷи яҳкдрётИ дорад. Дар алоқҳҳои аеруяар 
Италия нҳқлрётр баҳрИ мҳвқеи асосиро ишғол менҳмояд.

Тафовутҳои иктисодию географй. Дар бҳИни шимолу ҷҳну- 
би Италия аз руИи дараҷаи тараққрётр рқтрсодИ тафовӯтр зиёд 
дида мешавад.

Дар қисми шимолИ анғӯрпарварИ (қҳлоятарря рстенсол-қӯ- 
нанда дар ҷаҳон), боғдорИ, қишти сабзавот, қартошқа, лаблҳбӯр 
қанд, зҳИтун ба роҳ монда шудааст.

Дар ин ҷо инҷӯярн ноҳияи қалони саноатИ ташқил ёфтааст, 
қи онро секӯнҷар Милан, Турин, Генуя меғӯяяд.

Шаҳри Миланро поИтаҳти қорИ яомрдҳҳяд. Зеро ваИ 
аарказр тиҷорҳт, саноат, молия будҳ, шаҳрҳои атроф ба ваИ 
ҳизмат мерасояаяд. Шаҳри Турин бо заводи автомобрлсозри 

«Фиат» машҳур мебошад. Корҳояанор рстенсоли 
қрсмнои автомоарл ба он низаҳт мерҳсояаяд. Генуя шаҳри 
бандарИ ҳст. Дар шаҳр ва ғирду атрофи он қорҳонаҳои зиёде 
қомат рост қардаанд. Дар он мӯассисаҳои рстрронатрр мақоми 
ҷанонрдошта ҷоИғир шудаанд. Соҳили налиҷр Генуя аҳаммияти 
қурортИ дорад. Кисми шарқии мӯзофотр шимолИ суст тараққИ 
қардҳаст. Дар ин ҷо шаҳри Венетсия бо ёдғориҳор таъррнрю 
меъмории ҳуд машнӯр аст.

Рим марқази маъмӯрӣ, сиёсИ ва мадҳярр Италия буда, 
дороИ саяоатр ҳарбИ, ҳрмря ва диғар соҳаҳо мебошад. ВаИ 
бо ёдғоррҳор таъриҳию меъмории нӯд овозаи ҷҳҳонИ паИдо 
қардааст.

Баъди Чанғи дӯюаи ҷаҳон дар ҷануб қомбинати қалони 
аеталлурғр, нерӯғоҳр барқрр атомИ, қомаряатҳор нафту нраря 
соҳта шудаанд. Марқази мҳдҳярю саноатИ ва бандарри ҷаяӯб 
шаҳри Неапол мебошад. Дҳр ин ҷо, рнҷӯяря мӯассрсаҳои 
табобатрю рстрроҳатИ қомат рост кардааяд.

Кишоварзир Чднуб дороИ ҳғротеняркаи қифомонди мебо- 
шад. Кисми замряно беқор нобрдааяд, ё намҷӯя ҷароғоҳ исти- 
фода мешаванд. Чануб мақояр асосрр эмрғратсря мебошад. 
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Ззиияҷӯнбии соли 1980 мзвқси иқтисодии ҷанубро боз сусттзр 
гардонд.

Алоқахои гичоратии беруна. Италия сузишнорИ (нзфт, 
знгишт, қоқс) ва зшёи ҳоми саноакӣ (оҳзнпора), пзҳта, кӯрок- 
ворӣ, мошин ворид наиудӣ, иаҳсулотҳоӣ таӣёр (иошинҳо, 
дастгоҳу ғазнор), мевз (апелсия, лиму) содир меқунад. Кисии 
асосии тӣҷорати он бз иамлакаткои Иткикоди Аврупо, 
Швеӣтсзрия вз ИМА рост иеояд.

Нобаробарӣи баланси тиҷорати бсрунаро Италия қисиан 
аз ҳисоби пули коргарояӣ дар кориҷа коркӯнанда ва дароиад 
аз туризи баробар иснаиояд. Аз ҷиҳати тӣраққиёти туризи 
измлзқат дар ҷаҳон яқе аз ҷоӣҳои аввалро ишгол иснаиояд. 
Хӣзматрасонии саӣёҳон яқе аз соҳӣҳоӣ иукиими ӣқкисодиёти 
^3^^^ мсбошад. Хар сол ба Италия бсштар аз 35 млн нафзр 
саӣёҳон исоянд.

Савол ва супориш ■■
1. Ноҳиякоӣ серзҳолӣ вз қзиаҳолӢ вз шзҳрҳоӣ зз ҳамз кзлояи 

ӣкзлияро ёбед. Оиилҳоӣ чуния ҷяИғӣршзнИ қадоиҳоянд?
2. Аз руӣи кзрӣкзӣ кзндзяӣкои фоӣдзнок ғсоғрзфӣяӣ сарҷзш- 

иакои энергия вз ҷоИғӣршзниӣ ояҳоро оиугтз, бзядзрҳоӣ 
ворӣдотӣ нафт вз ззнодкои язфткоркӯяӣро иузӣян язмосд.

3. Мавқеи ӣталӣяро дзр ӣстексолотӣ сзяоакӣӣ ҷаҳон вз 
«Хзфкғояз» ^3^^ нзносд.

4. Ҷаро ҷоИғӣркӯниӣ сокзкоӣ иекзллурғияи сиёҳу ^3^1’311 
ӣкалӣя вз Фзроясзш Олион фарқ ^^^3^?

5. Қафоиояӣӣ ӣкзлӣя дзр сокаҳоӣ кӣшонзрзИ дзр нӣ ифодз 
ёфтззст?

6. Сӣскеизӣ яақлиётӣ ӣтзлияро бо Англия муқоиса язмудз, 
тзфовути оякяро гуед. Оё вззъи ^3^^^™ бз коҷзғии ин 
нанлзкзтко тзъсир рзсояӣдззст?

7. Онӣлкоӣ асосии кзра.кқӣёти туризн дзр ӣкалӣя кадоикоянд?

Худатонро санчед
1. Ҷаро бз ӣтзлӣя энӣғратсӣяӣ доинӢ ҳос зст?
2. Онили нӯҳинтзрӣни зз давлзтӣ агрзрӣ ба саяозкИ - згрзрӣ 

кзбдилёбӣи ӣтзлӣя ҷист?
3. Аломатӣ нобаробзриӣ тараққиёти иӯносӣбакҳоӣ сарноядорӣ 

дзр ӣкзлӣя дзр ҷӣ зоҳир гзштззст?
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4. Бо кидоа нӯсӯсияти ҳуд иқтисодиётр Италия ҳз Анғлия, 
Олмон ва Фаронса фарқ меқуна^?

Пешгуйии 111^16
Ба қадом роҳҳо тараққрётр қрсмр ҷаяӯбро ба қрсмр 

шимол яаздрқ ва бҳробар қирдин мӯмқря аст?
Имқоярятр мисли мимлақитнор пешқадамр Аврупо 

дар Италия ряқршоф додаяи ҷорводорИ вӯҷӯд дорад ё 
не?

МАМЛАКАТҲОИ ХУРДИ АВРУПО

Дар Аврупо дар қатори мамлақатҳор мутараққИ мам- 
лақатҳои ҳурд низ аавҷӯдаяд. Ба ин мамлҳқатно Аветрия, 
Белғия, Дания, Ирлаядря, Испаяря, Люқсембури, Нрдерлҳядря, 
Норвеғия, Портӯғҳлря, Фияляядря, ШвеИтсария, Шветсия, 
Юнон ва мҳмлақатҳор пиқинҳ (ЛрнтеИнштеИя, Андора, Манақо, 
Сая-Миррно, Витрқан, Малта) доҳил мешаваяд.

Мавқеи иқтисодрю сиёсИ ва ғеоғрафрр онҳо ғуяоғӯн аст. 
Давлитнои Аврупои МарқазИ (Белғия, Нидерлаядия, Люқ- 
сембурғӯ Австрия ва ШвеИтеарря) дар баИяр давлатҳор 
аӯтариққИ ҷоИғир буда, бо ҳам ҳеле яаздрқаяд. Мамлақатҳои 
Иврӯпор ШимолИ ба ҳоҷағрр давлатнор мӯтараққии Аврупо 
(Анғлия ва Олмон) зиҷ алоқамаяд буда, ба воситаи роҳи обии 
Атлаятиқ ба ИМА ва Каяада алоқа доранд. Мамлақатнор нӯрдр 
Аврӯпор ЧаиубИ исосин дар соҳили банрр Миёназамря, дар 
нрмҷазираҳор Балқану ПиренеИ воқеъ иаштаанд. Ин давлҳтно 
аз руИи ҳаҷми масонати қаламрав аз яқдрғар фарқ меқуяанд.

Соҳти давлитрр онҳо низ ғӯяоиӯя мебошад. Масалая, 
Австрияю Фияляядря ҷӯмҳуррр буржӯазИ, Белғияю Шветсия 
давлитр мояарнистИ мебошаяд. Австрия ва Фряляядря ерёеатр 
бетирифиро пеш ғрррфтаяд, қиемр дрғарашоя ба блоқи ҳарбир 
НАТО доҳил шӯдинд.

Аҳолй. ҲҳИати мрллри анолир ақсари ин мҳмлақатҳо 
яқҳела буда, таяно Белғия дӯмрллҳта вҳ Испҳяря бисёрмиллата 
аебошинд. Зиҷии мрёяаи аҳолИ ва дараҷҳи урбҳярзатсия дҳр 
аамлҳқатҳои Аврӯпор Миёна ва баъзе давлатҳои пиқаяҳ зиёд 
аст. Аврупои ЧанубИ аз руИи ин нршоядрнаядаҳо дар ҷоИи 
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дуюи исӣстад. Дар Аврупоӣ Шимолӣ шумораи шаҳрҳо қам, 
валс ҳӣссаи зҳолии шаҳр зиёд аст. Кисии асосии аҳолии шаҳр 
дзр поИтактҳо ҷамъ оиадааст.

Хочагй. Мӣмлакӣкҳои ҳурди Анрӯпо аз руӣи дӣраҷаи 
тзраққиёти коҷағИ аз яқдигар фарқ мсқунанд. Дар баӣни 
онҳо давлзтҳои дараҷаи ҳелс баланди караққиёти иҷтииоию 
ӣктисодидошта (Швстсия, Швеӣтсария, Бслгия, Дзния, 
Нидерлаядия) вз данлзткои ақнун ба давраи индускриякунонИ 
воридшуда (Испаяӣя, Португалия, Ислзндия) манҷуданд.

Кзтъи назар аз он, қи ин мамлакатко дар ҳоҷагии ҷаҳонӣ 
^3^^^^ қалон надоранд, дар яқҷоягӣ онҳоро дар коҷагии 
ҷаҳонӣ қуввзи каноно шуиоридан иуиқин аст. Хиссаи ояко 
дар истеҳсолоти сзноати Аврупоӣ Ғарбӣ ба 32,1 дарсад ва дар 
тиҷорати бсруна бошад, ба 41 дарсад рост исояд. Ақсари ин 
мамлакакҳо аъзои Иттиҳоди Аврупо буда, дзр онҳо саноат вз 
қишоварзӣ ба дзраҷаи баланд тараққӣ қардааст.

Саноати мамлакатхои хурди Аврупо бо закираҳои табиӣ 
яқҳел таъмин нсст. Ин ҳолат ва гуногунии шароиту сарнаткои 
табиию мавқеи гсографӣ сабаби ғӯноғӯнӣи каҳассӯсӣ соҳаи 
сзноат ва қишовзрзии он мамлақатҳо гзрдидааст. Симои 
коҷағии онҳоро дар миқёси ҷаҳон истеҳсоли таҷкизок, дасттоҳ, 
қиштӣ, элеккроксҳника ва маҳсулоти кимиявИ, ссллюлозаю 
қогаз иуаӣян меқунад. Иқкисодиёки ояко бсштар ба бозори 
беруна нигаронида шудааст. Маилакаткои Аврупоӣ Шимолӣ 
зз закираҳои минсралӣ боӣ нзбуда, энсргияи зиёди обӣ доранд. 
Кисми зиёди энергияро бо неруи об истсҳсол мсқунанд. 
Дзр заминаи энсргияи бзрқии обӣ дар Норвсгия, Шветсия 
истсҳсолоти мсталлӯрғӣ ва элсктрокимиявӣ тараққӣ қзрдааст. 
Норвегия алшминиИ (аз зшёи ҳоми воридокӣ), Шветсия 
дар заминаи иаъдзни оҳӣяи кӯшсифати ҳуд истзлли сиёҳ вз 
ношинҳои гуноғӯн истсҳсол мсқунанд. Маилакакҳои Шииол 
бо баҳр алоқаи зиҷ дошта, всрфҳои қӣлони кишкисозӣ доранд. 
Норвсгия, Финляндия, Швстсияро «устоҳонаи ҷангалии ҷаҳон» 
исноманд. Мамлакаткои Шимол (гаӣр аз Норнегия) нафту 
газро аз дигар мӣмлакӣкҳои ҷӣҳон ворид мсқунанд.

мамлақатҳои Аврупоӣ Марқӣзӣ асосая ба 
нафти воридотӣ вз қисман ба заҳираҳои ҳуд тақя меқунад. Бслгия 
ззгирзкои қалони ангишт, Швсӣтсарияю Австрия энсргияи 
боӣи дарёҳои кӯҳиро истифода исбаранд. Солҳои оҳир қашфу 
истифодаи заҳирӣҳои газу нафти баҳрӣ Шимолӣ ва истифодӣи 
энергияи зтом ^3^^ энсргстиқаи он мамлакаткоро ^3^^^
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додаяд. Белғия истеҳеолкӯяҳядҳр кҳлояр ҷӯяяу пулод, мису 
қалъағИ, мошрясозии вазния; Люқсембӯрғ истеҳсолқуяаядаи 
пӯлод, Нрдерлҳяд ва ШвеИтеарРя бошанд, бо мошрнеозрр 
диқиқ, электротенника вҳ соатсозИ баромад меқӯяаяд.

Дар баИни мамлақатнор Аврӯпор Ч^^^нубИ Испаяря бо 
дараҷар балаядр тараққрёти рқтисодр ҳуд фарқ меқӯяҳд. Дар 
ин ҷо дар зааинар тараққрётр еаяоатр металлӯрғряр ерён, 
ранға, аошинсозир аеталлталаб ва ҳимия пешрафт қирдҳҳяд.

Бо вӯҷуди ин, саноитр ин мамлақҳтҳо бҳ дҳвлҳтнор 
аӯтараққрр Лврупо воаҳетаиИ дорад. Барои сонар қршовирзии 
мамлакатҳои Аврупои Шимолию МарқазИ дҳраҷар баланди 
тараққиёт ҳос аст. Маҳсусая, ноҷағиҳои Нрдерлаяд ва Даяря. 
ЧорводорИ тиаоюлр ширию ғуштИ дорҳд. Дар зироатқорИ 
қишти ғандӯм бартарИ дорад. Ғайр ҳз ин рож, ҷҳв, лҳблабур 
қанд, қартошқа, зҳғир, илафҳор ҳӯроқворИ низ парвариш қарда 
аешавинд. Қири6 ҳимии мамлақатҳо ғалла ва нӯроқворрр 
ғуштиро аз диғар давлҳтҳо ворид меқӯяаяд. Дар Иелҳндря 
ҳоҷағрр ғармнонҳғИ вуҷуд дорад. Дар Норвеғия ва Ислаядря 
ноҷағиҳор монрдори тараққИ қардаҳяд, қи мҳнеӯлотр онҳоро 
ба содирот аебароранд.

Қишовирзри Лврупои ЧанӯбИ нрсбит бҳ Аврӯпор ШимолИ 
ва МарқазИ суст тарҳққИ қирдиист.

Дар ин ҷо асоеан шолИ, паҳта, тамоқу, заИтӯя, ҳяғӯр, 
сртрӯсно, меваю сҳбзҳвот парвариш мекуяанд. ЧорводорИ 
ҳусӯсряти эқстеясивИ дорад.

Наклиёт. Бҳрои алоқаҳор берӯяар ҳқсҳри мҳмлақатҳои 
нӯрди Лврупо ниқлиёти баҳрИ ниқши калояро мебозад. Шаҳрнои 
калояу марказҳор саноатИ (ғҳИри Мадрид) дар наздр соҳил 
ҷоИғир шӯдаияд, ҳаёти онҳо ба баҳр вобаетаирр қалон дорад. 
Флотҳои баҳррр Норвеғиявӯ Юнон қаИҳо боз боркашояии 
баҳриро иҷро мекунияд. Нақлрётр роҳи оҳҳяӯ автомобилИ дар 
Аврупор Миёна васеъ рстифоди мешаваяд.

Алокахои иктисодии беруна. Мамлақатҳои ҳурдр Лврӯпо 
дар сивдои ҷҳҳонИ ҳрссҳр яазаррҳе дорҳнд. Дҳр мӯаодрлаи 
савдои ҷаҳонИ ниссҳр Нрдерланд аз ҳрссар тамоми мамлҳқҳтнои 
Африқа (ғаИри ЧАҶ) зиёд вҳ нрссар ШвеИтсҳрия ба ҳресар 
Бразилияю Лрғеятряҳ (дар яқҷояғИ) баробар аст. Мамлиқатҳор 
нурди Аврупо асосая бо давлатҳои мӯтараққри Аврӯпо, ИМА, 
Қиниди ви бо мамлиқҳтнор Лврӯпор Шарқию Русия тиҷорат 
мекунинд.

Содироти ин мамлакатҳоро мошрнҳо, таҷҳизот, қрштрҳор 
баҳрИ, миҳеӯлотр ҷӯбқорқӯяИ ва ғаИраҳо тҳшқил менамояд. 
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Нидсрлаядӣя аз руӣи содироти маҳсӯлоки ширӣ, Дания аз 
руӣи ғӯшту туҳм дар ҷаҳон ҷоӣи аввалро ишгол мсқунӣнд. 
Маилақатҳои Аврупои Ҷзнубӣ ба бозори ҷаҳонӣ асосзн ашёи 
коиӣ кишоварзиш иинералӣ содир мсқунӣнд.

Воридокӣ давлакҳоӣ Аврупои Шииолию Марқӣзӣ аз зшёи 
комӣ сӣноатӣ, молҳои ^^^^3^^ ва ҳуроқворӣ иборат аст. 
Мамлзқзтҳои Аврупои Ҷднубӣ зсосзн мошин, молҳои ниитаӢёр 
вз зшёи ҳон (асосан нафт) ворид ^^^3^^.

Дзр мамлзкатҳои кӯрди Аврупо соҳаи туризм бз шақли 
анъзнз дзроиадааст, қи зз ин ҳисоб дзромзди баланд иегиранд. 
Дзр ин соҳа Испания псшсзф аст. Миқдори солояаи сзӣёҳони 
ба Австрия, Швеӣксария, Люқсембург ва мамлакаткои Шииол 
меомздагӣ аз зҳолии ин маилақатҳо зиёд аст. Барои баъзси 
измлақатҳо туризи яқс зз мзнбзъкои асосии дзромад ба ҳисоб 
иерзвзд.

Савол ва супориш ^=====^^=^^^=======^^
1. Оиӣлҳоӣ зсосии бз қисмҳо тзксиикуяии мзилақатҳои кӯрдӣ 

Аврупоро нои бурда, ояҳоро шзрҳ диҳед.
2. Тзкзссӯсӣ бзИяалиӣлзлӣӣ коҷзғӣи ин мзмлзқатҳо бештзр ба 

қздои онӣлҳо нобзста аст?
3. Ҷаро флоти бзҳрӣӣ Норнегӣя вз Юнон дзр зери «бзӣрзқи 

нуфид» ^^3^3^ ^^^3^^?

Худатонро санчед
1. Ҷзро ианлакзтҳоӣ гурдӣ Анрупоро бз ғӯрӯкӣ иаилакзткоӣ 

тзрзкқӣкзрда доҳил қзрдзанд?
2. Сзбзби взссъ будзяӣ алокзӣ ӣқкисодӣ берунии нзилакаткои 

ҳурди Аврупоро дар ҷӣ иебинед?
3. Ҷзро дзвлзтҳоӣ кӯрди Аврупо сиёсзти бетарзфиро псшз 

қардззнд?
Ба фикри шумо

Сабаби псшраниӣ иқкӣсодӣёки иӣилӣқаккои кӯрди 
Аврупо дар ҷист?

Ҷаро иқкисодиёти иаилақакҳои ҳурди Аврупо ба 
бозори бсрунӣ яӣгаронӣда шудӣаст?



МАМЛАКАТҲОИ АВРУПОИ ШАРҚИ

Мавкеи географй ва захирахои табий. АврупоИ ШарқИ 
ноҳияи килонр таъриҳию ғеоғрафИ бӯда, дар қҳлаарави он 
Ланистон, Полшҳ, Чеҳияю Словақия, Венғрия, Рӯминия, 
Булғория, Албаяия ва собиқ ҷумҳӯррҳои Юғославия ҷоИғиранд.

Биъзин ин аамлақатҳоро ба АврупоИ МарқазИ ё Лврупои 
Миёна мансӯб медонанд. Вале мифнӯми таъринии устувор, қи 
онро Созмони Мрлалр Мӯттанрд низ қабул қардаҳст, Лврӯпои 
ШарқИ аст. Маалақатҳои ин ноҳия миеонҳтр яқлуҳтро ташқил 
додаанд, қи он аз баҳрИ Балтиқ то баҳрнои Сиёҳу Лариатрк 
қашол ёфтааст. Ин мамликитҳо дар роҳи тараққрётр таъринӣ ва 
иҷтиаорю иқтрсодиишон уаумиятҳор зиёде доранд.

Аз қаламривр панҷ мимлиқит дарёи ДӯяаИ ҷорИ аешавид ва 
ба воеитаи роҳҳои оҳдну ҳвтомоаилғард ва нҳттр нерӯр барқ 
бо ҳам паИваст аебошаяд. Ҳамаи ин ба васеъшавир тақсрмотр 
баИналмилилри аеҳяат аӯсордат менҳмояд.

Хӯсӯсияти дрғирр муҳрмар мавқеи ғеоғрафир ин аамлақатҳо 
ба аимлақатнои тараққикирдаи Рарб наздрқ будан аст. Аз 
қилимриви онҳо ғӯзаштани роҳҳои нҳқлрётр бҳИяалмрлалИ ба 
васеъшавии ҳамқоррҳор баИяалмрлалИ мусоидат менҳмояд.

Мамлақатҳои Лврӯпои ШарқИ ҳз руИи мрқаорр боиғаррнои 
табиИ ва ҷойғрршивИ фарқ меқӯяҳяд. Таяно заниранор зами- 
ниишон ниеаатия 6иро6ир тақсим шудаанд.

Занирии исосир аяғрштсияғ дҳр Лаҳиетояӯ Ҷенря, нафту ғаз 
дар Рцминия, занираҳор энерғияи обИ дар маалақатнои Балқан 
дида аешиванд. Метиллнои ринғи дар Лаҳретон, Рӯмрния, 
Булғория (мис, сӯлфӯр, намикр қалиИ), маъданр оҳҳн дар 
Ҷенря, Рӯаинря, Хорватия воқеъ ғирдидиинд. Қисми ғарари 
собиқ ШуравИ, аз ҷумла Уқраряа ва қисми аврупоир Русия аз 
сарватнои табиӣ низ боИ меаошаяд.

Дар ин зааини иқтреодиётр ин мҳмлакатно инқишоф 
ёфтааст.

Ахолй. Шумораи умумии аҳолии Лврупои ШарқИ беш аз 
226 млн нафарро ташқил аедрҳад. Дар ҳдИати этниқрр аҳолии 
ин ноҳия ҳалқлои славянИ бартарИ доранд. Хҳлқҳои рӯминӣ, 
албанИ ва венғрияғИ яисбатҳя камшумораяд. ПаИдоршр 
налқнои АврупоИ ШарқИ мунталиф аст. Қабилинои слҳвянИ 
тақрибая 1500 сол қҳбл ҳз ин ба ин ҷо омадааяд. Поляқҳо, 
ҷеҳҳо, еловикно дар замряҳор шиаолӯ марқаз, бӯлғорӯ, еераҳо, 
ҳорватҳо, словеяино ва диғҳрон дар замиянои ҷинуар Лврӯпои
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Шарқи ^3^^^ шудаанд. Ноии давлзтӣ собиқ Югослзвия 
«Ззиияӣ с.ланяяҳоӣ ҷанубӣ»-ро ифода меқунад. Ақсари олӣион 
зқидз доранд, қи нснғрияғиҳои иируззи камвории назди Дунзӣ 
қзриб ҳазор сол қабл аз назди Урал омада буданд. Руииниҳо 
насли қзбилаҳои фрақии бо ромзниҳо омсҳкӣшудӣ иебошанд.

Афзоиши табиии аз ҳама зиёд дар Албания дида мсшавад, 
аммо дар дигар иамлақатҳо зфзоиши табиӣ ҷандон зиёд нест. 
Сабӣби дараҷзи пасти зфзоиши табиии аколИ Ҷ<^^ги дуюии 
ҷаҳон мебошад, қи тарқиби муътадили синну солӣ ва ҷинсии 
зҳолиро кзлалдор нӣмӯдааск. Ба мамлақати дӣраҷаи баланди 
урбанизатсиядоштзи яоҳияи Аврупои Шарқӣ Ҷеҳия (3/4 
киссаи аҳолӣ) доҳил иешанад. Дар дигар иамлақатҳо дараҷаи 
урбаниззтсия паст мсбошад.

ҲдӢзти миллии аҳолӣ дзр мамлақатҳои Аврупои Шарқӣ 
яқҳсла нест. Дар докилӣ онҳо Лаҳистону Вснгрия нисбатӣн 
дзнлакҳои якмиллака ба ҳисоб мсраванд.

ҶоИгӣршавии аҳолӣ дар ноҳия нисбатзн баробар аст. Он 
фақат бо дараҷаи урбанизатсӣя фарқ меқунӣд.

Шзҳрҳо. Мувофиқи маълуиокҳо шумораи умумии шаҳр- 
ҳои Аврупои Шзрқӣ аз 2,5 ҳазор зиёд аст. Дзр ҷараёни соқин- 
шавии иардуми ^3X3^ мамлакатко шаҳрҳои қалонтарин 
нақши асосиро мсбозанд ва шумораи онҳо аз 100 бсштзр 
зст. Дзр баӣни онҳо шаҳрҳоӣ поӣтаккИ ҷудо шуда исистанд. 
Кзлоятзрияи онҳо Будапсшт ва Бӯкарсст мсбошанд. Дзр баъзс 
изнлакатҳо урбзнизатсия сабаби паӣдоиши агломсратсияҳои 
шаҳрӣ гардидааст. Ин бсштар дар Лаҳистон нӣзаррас аст. 
Калонтария аглоисратсияҳои шаҳрӣ Силсзияи Болоӣ ва 
Кзтовитсе мебошаяд. Дар деҳот масқуншавии дсҳотӣ ва кӯторИ 
бзртзрӣ дорад.

Хочаги. Баъди Ҷанги дӯюиӣ ҷзҳон мзмлақатҳои Анрӯпои 
Шарқӣ роҳи соктмонӣ сотсиалистиро пеш гирифтанд. Даҳ- 
солзкоӣ баъдиҷангӣ дзр бисёри ин изилақатҳо индӯстриякӯнонӣ 
ва коопсрзтӣвонӣи кӣшовзрзИ ба амал бзронзрда шуданд. Дар 
ҷунҳурӣҳоӣ бз ҳзӣзти собиқ Иттиҳоди Шуравӣ шоиилбуда 
бошад, ззнзнбзрқзроркӯниӣ баъдиҷзнгӣ гузаронидз исшуданд. 
Манлакзккои қисии гарбии ноҳия 10 дарсади маҳсулоти 
санозти ҷзҳонро истсҳсол мсяамоянд. Вале усулҳои мзъмӯриш 
фзриондиҳии идорзқунии коҷзғӣ, дзр исксҳсолот суст 
ҷорӣкунии коиёбикои нави илиу ^^№3 сабаби сустшавии 
суръзти зфзоиши иқкисодӣ ва косилнокиӣ иеҳнат гардид. 
Оқибзти ин қафоиониҳоӣ пешрзфти тскникӣ ба рзқобат тоб
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яаовардани мҳҳс^^^^^^^тҳои таИёр дар бозори ҷаҳояр ғардрд. 
Хиаар ин еабаби пастшавии қурар пул ва некуаҳволии ҳалқ 
ғардрд.

ТиғИрротҳор сиёсию иқтисодре, қи дар солҳои 90-уми асри 
бист дар ин мамлакатно руҳ додҳяд, ба диғарғуншавии куллир 
тарзи ҳоҷиғидорИ оварда рисондинд. Холо ин аимлақатҳоро аз 
руИи ӯсули ташқили ҳоҷҳғИ ғӯруҳр давлатҳои ба рқтисодрёти 
бозорИ ғузиринди аеномаяд.

Тифовути шароити тааирю таъррнИ ва дараҷар қамолоти 
иҷтрморю иқтиеодИ ба ғеоғрафияи ҳозрраи ноҷағии онҳо 
таъсир риеонидаист. Дар ин қалҳмрав аусовотҳои иядӯстрия, ба 
аонанди Слезияи Боло дҳр Лаҳистон, ҳавзир Острови-Қарврн 
дар Чеҳия ташаккул ёфтаанд, қи анаамрятр умумрр аврупоИ 
дорад. Хир қадом мамлҳқатҳор Лврупор ШарқИ ба ҳуд равняИ 
ноеи қишоварзИ доранд. Х^Ч яғон аимликҳт бҳ мояаяди Рӯмряря 
маИдояи қишти ҷуворрмаққа, мисли Лаҳрстон маИдони рож, 
картошка, Булғория аоғӯ тоқ, Венғрия маИдояр қрштшаваяда 
нидорид.

Баъди солҳои 50-уми асри XX дар рқтрсодрёти ин мам- 
лакатно тағИрротҳои қуллИ бҳ миён омаданд. Аз соҳанор 
еиноитр визнин, асоеан, сонаҳои тараққир пешрафти илмию 
теннрқиро муаИяяқунаяда (электротеняиқа, мошинсозИ, нрмря) 
рнкишоф ёфтанд.

Геоғрафияи саяоати мамлақатҳои Лврупор ШарқИ дар 
зери таъсррр омилҳои мӯҳталрфр ҷоИғррқуярр ретеҳсолот 
шақл ғррифтааст. Вале дар тули солҳои зиёд шароити табиию 
зинирар сирвитҳои табиИ бештар таъсир доштаҳяд. Аврӯпои 
ШарқИ барои тараққрёти еаяоат ба таври қофИ зинирҳр 
еарвитҳои зеризаарнИ дорад. Аммо ҳаҷм ва таркрар сирвитҳои 
табиИ, аз ҷумла сарватҳои зеррзамряИ дар ҳар яқ ноҳия ва 
мамлакат яқ ҳел яамеаошид, қи ин ба соҳти ғеолоғрр қаламрави 
онҳо вобаста мебошад.

Дар қисми шимолИ қариб ҳимии заҳириҳор анғишт, мис, 
сулфур, яимакҳои ошИ ва калрИғИ, дар қисми ҷҳнуб бошҳд, 
асосан қаядаярнои форданоки металлИ бештар воменӯраяд.

Лсоср маҷмӯи еузршворрю эяерғетрқри Аврӯпор Шарқиро 
саноитр инғишт ви нҳфту ғаз ташқил менааояд. Истиҳроҷи 
ияғршти сиёҳтоб ва лиғнит бартарИ дорад. Истрҳроҷр онҳо дар 
ин ноҳия 1/3 истинроҷр ҷаҳониро ташқил менамояд. Дар дунё 
ноҳияе нест, қи дҳр он анғиштр срёнтоб мрелр Аврӯпои ШарқИ 
чӯнрн аҳаммияти қалони сӯзишворию эяериетикр дошта бошҳд.
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Ин навъи знгишт бо усули қушод истикроҷ қарда шуда, ақсар 
ҳамиун сӯЗӣшворИ бзрои нсруғоҳҳоӣ бзрқӣ искифода бурда 
нешавзд. Анғӣштсзяғ бсштзр дар Лаҳискояу Ҷсҳия, ^^^^^3 
вз гарбӣ Русия ҷоӣгир шудааст.

Аз ҷиҳати ҳзҷми истикроҷи ӣнгишти сиёҳтоб ҳдвзаҳоӣ 
шӣиолӣ Ҷеҳия ва фзрқ қзрда меистаяд. Иқтидорӣ
истикроҷӣ солояаи ҳар кздомӣ онҳо қзриб 45 млн тоннаро 
тзшқил медиҳад. Ангиште, қи дзр ҳанзаи Силсзияи Боло 
истсҳсол қзрда иешзвад, аз миқдори ангиштс, қи дар яқ сол 
Олмону Англия дзр яқҷоягӣ истеҳсол меқунӣнд, бсштар аст.

Саноати нафту газ дар Руминия аз ҳама бсштзр тарзққӣ 
ёфтззст. Нзфт дар кӣвзаи Наздиқарпзт (ш. Плосшти) искикроҷ 
қзрда иешзвад.

Ҷойгӣркунии саноатҳои нафту газро дар дигар мамлакакҳои 
яоҳӣя ^3^^^^ иқтисодию ғсоғрафиӣ онҳо иузӣян мсқунад.

Дар ин иаилақатҳо занодкои дар роҳҳоӣ
қубурҳои нзфтғӯззронандз ва бандзркои бзҳрӣ ҷоӣгир қзрдз 
шудазнд.

Асосӣ элсккроэнсргетӣкзи Анрупои Шзрқиро ясругоҳҳои 
барқии аловӣ тзшқил мсқунанд. Онҳо дар назди ҳавзаҳои 
қалони 3^™^^ ва коркарди нафту газ соҳтӣ шудаанд.

Нсрӯғоҳҳоӣ барқии атомӣ дар гарбии Русия, Уқраинӣ 
вз дзр даҳсолаҳои оҳир дар Ҷеҳия, Вснғрияш Булгория, дар 
дигзр давлзтҳоӣ Анрупои Шарқӣ соҳтз шудаанд. Калонтзрин 
ӣстгоҳи барқии атомӣ дар ин ноҳия «Козлодуӣ» (дар Булгория) 
дзр соҳили Дунаӣ сокта шуда, иқтӣдорӣ он қзриб 4 млн қвт аст.

ӣқтидори закиравии обию элсқтриқии Аврупои Шзрқӣ 
ҳоло бз тзври бояду шояд аз ҳуд қзрда нӣшудааск. Бинобар 
он, ояядзи ин соҳа ҳеле ҳуб аст. Ҳоло дар шокобҳои Дунаӣ, 
Взгз, Дрзва, Олта, Исқир вз гӣӣра ясругокҳои барқии обӣ амал 
мсқунӣнд. Калонтарин нсругоҳи бзрқии обӣ дар Дунаӣ солҳои 
70-и асри гӯзашка, бо яқҷоягии Руминия ва Югославия (дар 
Дзрвозаи Окӣяӣн) сокта шудааст, қи иқкидори он 2,1 млн қвт 
буда, ҳзр сол 11 млрд қвт/с нсруи бзрқ истсҳсол мснамояд. Дзр 
дарёи Волга ҳам неруғоҳҳоӣ барқии обии қалон сокта шудаанд.

Дзр ин музофот ба истифодӣи навъҳои гаӣри анъанавии 
энсргия низ огоз намудӣанд. Масалан, Вснгрия дороӣ закираҳои 
қалони гидротсриалӣ буда, онро барои гариқунии бӣноҳоӣ 
истиқоизтӣ, иншооткоӣ коимуналию саноатӣ, табобаттоҳҳои 
обӣ ва ҳзвзҳоӣ шӣноварӣ истифода мсбаранд. Дар ин ҷода 
измлзқзт дзр миқёси ҷаҳон мавқси ҳосро ишгол иснамояд.
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Металлургия. Маҷмӯи аетиллӯрғр аз рстенсолӯ рстрҳроҷр 
металлҳои сиёҳу ранға иборат бӯда, замияар тҳаррю занрривии 
тириққиёташ дҳр ҳама қрсаатнор яонря яқ ҳел нестанд.

Металлурғияи сиёҳ дар ақсари мааликитҳо (ғаИр аз Украряа 
ва ғирбрр Русия) замряир сӯзршворрю ашёи ҳоми қофИ надорҳд. 
Ллалнӯсӯс занрраи мҳъдаяр оҳин ҳеле қам ва ё тамоман вӯҷуд 
надорад. Ба зинрраи аяғрштсҳяғ танҳо Лаҳрстояӯ Чеҳия тиъмря 
аеаошанд. Бо вуҷудр ин, дар солҳои ҳоқрмряти ШуравИ қҳриб 
дар намаи ин аамлакатҳо комбияатҳои қалони металлӯрғии 
ерклИ пурра соҳта шуданд.

Иатрдои солҳои 90-и асри ғӯзашта дар ноҳия якҷаяд 
аиркизнои калони метҳллурғияи сиёҳ паИдо шудаяд. Биъзер 
онҳо дар заминаи ҳавзҳнор ҳяғршти қоқедрҳҳядҳ, дрғҳрашоя 
дар аавзеъҳои аивқеи мӯсордр иқтисодию ғеоғрифрдошта 
тишқил ёфтаанд.

Металлурғияи рҳнға дар ақсари мамлакатнор Аврӯпои 
ШарқИ ҳамҷӯн соҳаи мӯҳрмми тҳнассуер баИналналқИ ба ҳисоб 
меравад. Маеилан, дар Лврупои ШарқИ қалоятҳрин марқазр 
истеҳсолр мис дар ҷаяӯбӯ ғарбир Лаҳрстоя дар замряаи нивзии 
миси миҳиллИ ташаққул ёфтааст.

Мавзеи аз ҳама қалони истенсолр миъдаяр алюмряиИ 
пиҳнкуҳр Динор мебошҳд. Зҳводҳое, қи дар ин ҷо вӯҷӯд доранд, 
дар зиминии заҳираҳор боксртӯ энерғияи электрикИ-маҳаллИ 
соҳта шудаанд. Метиллӯрғряр ринғи дар Булғорря, Рӯминря ва 

низ тириққИ қардаает.
Миҷмуар аошинсозИ аз руИи яарни маҳсулот ва шумораи 

корғирон дар АврупоИ ШарқИ соҳии исосии саноат ба ҳисоб 
аеривад. ҶоИғиршаврр он ба ғеоғрафияи зҳнрриҳор меҳнатИ, 
аӯтиниссиеояи балиядрҳтрсос ва мавқеи ғеоғрафИ вобаета 
мебошад. Дар ақсари мимлиқатно корнониҳор ин соҳа дар 
шаҳрҳои қалонтирия ағлоаеритерянор шаҳрИ ва ғрренҳои 
аошрнсозиро ба вӯҷӯд овирдааяд. Дар Ҷенря корнонаҳои ин 
соҳа дар шанрнои ҳӯрдӯ мрёяа низ соҳта шудҳанд.

Миҷмӯр нраря дар ғӯзашта исосин ба ҳшёи ҳоми маҳаллИ 
тақя аенамояд (анғишт, намиқр қалиИ, нимақр ош). Рӯминия 
бештар нафту ғазро истрфоди аеяамояд. Биро6ири вҳсеъ 
ретрфоди бурдияи мансӯлотҳои ҳрмияр орғанркИ ва масолеҳи 
ролиаерҳо ин мимлакатно соҳаи нафту ҳрмряро иякршоф 
додиаяд.

Ноҳия ва мирқизҳои калояр саяоити яафтӯ ҳимия дар 
поёноби дарёи Врслар Лаҳистоя (шаҳрҳои Брдиош, Торум, 
Плотсқ), Рӯмияря ва шаҳрҳои бандар ташқил ёфтаанд.
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^^^^3™ чубкоркунии яокӣяӣ Анрӯпои Шарқӣ асосан 
дзр ззиинаи истифодӣи ҷангали маҳаллӣ ташӣққул ^^^3^. 
Аимо на ҳамаи мамлакакко бо зӣҳираи ҷуб пурра таъминзнд. 
Бӯлгорӣяю Вснгрия воридқунандагони знъанавии маҳсулоти 
ҷзнгалӣ исбошанд. Дар Ҷеҳия, Руминия, Албания искифодаи 
ҷзнгал маҳдуд қзрда шудззст. Зсро ҷангалҳоро ба сифати 
нӯҳофизаккунандаи об, ҳоқ, иякишофи реқрсатсия ва туризи 
искифода мсбаранд.

Сзноати сабуқ дар мзмлақатҳои Анрӯпои Шарқӣ ҳслс 
тзрзққӣ қзрдззст, алалкӯсус саноати бофзндагӣ. Он ҳануз 
зсрҳои ХУШ-Х1Х дар заминаи ашёи коии маҳаллӣ (пашму 
загир) паӣдо шуда, баъдтар ба истсҳсоли гззвори паҳтагин 
ғузашкааст. Ин соҳз ҳаи дар шаҳрҳои қалон вз ҳам дар шаҳрҳои 
кӯрдӯ ииёна инқишоф ёфтзаст. Мзсалан, Лодз калонкарин 
изрқази санозти бофандагӣ (дзр Лаҳистон) дар Анрупоӣ 
Шарқӣ буда, дзр ин соҳа бештар аз 128 ҳззор одам шугл 
дорад. Дар гирду атрофи Лодз шаҳрҳои кзмсафир бисёр паӣдо 
шудзанд. Онҳо каҳассӯси маҳдуди истсҳсолӣ доранд. Дигзр 
соҳзҳоӣ саноати сабуқи ҷарму поӣафзол низ тараққӣ қардӣанд. 
Дар зқсари ин мамлзқатҳо знъаяакои миллии истеҳсоли мсбел, 
зсбобҳои мусиқӣ, бозиҷаҳо нигоҳ дошта шудзанд.

Нохияхои саноатӣ. Географияи ҳоҷагии иамлақакҳои 
Аврупои Шзрқиро пеш аз ҳаиз иавҷудияти қариб 30 ноҳия, 
170 гирсҳҳои саноатӣ муаӣян мсқунад. Онҳоро ба сс ^3^^ 
асосии ноҳияш гирсҳҳои саяоакӣ ҷудо қардаанд: 1) ноҳия ва 
ғирскҳои дзр ззиинзи кавззҳои 3^^^ ташқилёфта; 2) ноҳия 
вз гирскҳои дар ззиинаи закираҳои меҳнатӣ вз истсъмоли 
изҳсулот ташзккӯлёфтз; 3) ноҳия вз гиреҳҳои дзр замӣнаи 
иавқеи иусоиди иқтисодию гсогрзфӣ вз шокроҳкои бандарӣ 
паӣдошуда.

Дар Аврупои Шарқӣ аз ҳама калонкӣрин ноҳияи саноатӣ 
Силезияи Боло дар Лаҳистон буда, дзр ин ҷо қариб се ҳазор 
коркояа амал иеқунад ва шуморзи қоргзронаш бештар аз 1,6 
илн ^3^3^^^ ташқил исдиҳзд.

Дзр Лзҳистону Ҷсҳия, Венгриянӯ Руииния, қисми гарбии 
Русия, Уқраина ва Бслорус мзрказкои сӣнозкиро ҷудо қардӣн 
иуикӣн аст, қи дар онҳо нокияко вз ғирсккои қалони саноатӣи 
ин мзилзкзтко ҷоӣгир шудаанд.

Кишоварзӣ. Георғрзфӣяӣ ҳозирзи қишоварзии Анрӯпоӣ 
Шарқӣ дар зсри таьсири омилҳои табиӣ шақл гирификааст. 
Хусӯсзя, бз ҷоӣгиршзвии он закираҳои заминӣ таъсӣри қалон
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расонидҳанд. Дар тарқиби фонди замряр Лврӯпор ШарқИ 
ааИдояр шудғор 2/5 ҳрсеар маИдояр онро ташқил менамояд. 
Холо имқонрятр васеъқунри маИдояр қишт қариб вуҷуд 
надорад.

Соҳаҳои асоери қишовҳрзИ зироатқорИ ва ҷорводорИ 
буда, 6ирои инқишоф додаяр милиқаҳор меҳяҳтир аҳолИ 
қумақ мерасояад. Хар дуИ ин соҳа дар ҳама қисмҳор яоҳря 
пиҳн ғирдидиинд. Вобаста ба таяосӯбр ряқршофр зироатқорИ 
ва ҷорводорИ дар ноҳия се яивър тҳнаееуси қишоварзИ 
фирққӯнандиияд:

1. Навъи Аврупои миёнагй, қи ба он қршовирзир Ланистонӯ 
Ҷенря, яқ қисмИ ғирбир соарқ ШуравИ ва Словақия маяеубҳяд. 
Дар тарқиби қршоварзрр ин мамлакитҳо ҷорводорИ бартарИ 
дорад.

2. Навъи балканй, қи он ноҷағиҳор Рӯминря, Бӯлғория, 
ҷумҳуриҳои собиқ Юиославиявӯ Ллаанряро дар бар меғррад. 
Дар ин ҷо зироатқорИ ҳз ҷорводорИ афзҳлият дорад. Би ин навъ 
қиемр ғир6ии Рӯсря ва Уқрииниву Молдова доҳил мешаваяд.

3. Навъи аинри Миёназаминй. Ба ин навъ қишоварзри 
наздибаҳрир Ллбияря ва собиқ Юғоелавия донрл мешавҳд. Дар 
ин ҷо рустиярҳои мевағрр ғармидӯст (анҷир, зҳИтӯн, еитрусно) 
пирвириш қарда мешаваяд. Тиркрбр маҷмур ағросаноатрр 
(МАС) ин мимлақатно ғӯяоиӯн аст. Онҳо ҳимдиғирро пурра 
аекуяаяд, қи ин ба беҳтаршавир тақермоти ғеоғрафии меҳнат 
ва аӯбодилии аиҳсӯлотр қишоварзИ мӯсордҳт менамояд.

Ниқлрёт. Низоми яақлрётр Лврупор ШарқИ таъррҳр дӯрӯ 
дароз дорад. Маълӯмотнор таъррнИ нишон медрнаяд, қи навъи 
қадрмтаринр нақдиёт роҳи обИ мебошад. Бандирнор баҳрИ ҳам 
паИдоршр қидими доранд. Бандари Гдаяск садсола шӯдҳҳет. 
Биндири Қоястансар Рӯминия нанӯз дар давраи Рими Қадим 
ааълӯм аудааст. Аммо ши6иқии яақдрётир рмрӯзаи Лврупор 
ШарқИ дар асри XIX ва ярмии аввҳли асри XX ташқил ёфтааст.

Мавқеи дар шоҳроннои триязртри сҳмти арзИ дошта ва дар 
баИни баҳрҳои Сиёҳ, Балтиқ, Лдриитрқ, ҳивзар дарёи ДунаИ, 
Леба, Одра, Висла ва мавҷӯд бӯдаяи систеаар куҳҳор Қирпатӯ 
Билкая ба системаи яақаиётрр он таъсррр қалон рисонидинд.

Барои Лврӯпои ШарқИ яақдрёти роҳи оҳан аҳаммрятр 
қалон дорад. Солҳои баъдрҷҳяғИ дар қисми шимолии Лврӯпор 
ШарқИ роҳҳо таъмир қарда шӯдинд ва дар қреми ҷанӯбрр он 
роҳҳои нав бунёд ғирдидинд.
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Бзрои тараққии нзқлиёти обӣ бандзрҳои баҳрӣ зҳаииияти 
яикоят қалон доранд ва носитаи асосии сандои баӣнӣлҳзлқӣ 
бз ҳисоб ^^3^3^^. Дзрёи Одрз, Дунаӣ, Волга аз ҳзиа бсштар 
зҳаииияти қиштигардӣ доранд. Соктани иншооти обӣ дар 
Дзрвозаи Оҳанин шароити қиштигардии дарёи Дунаӣро ҳеле 
беҳтзр нзиуда, ^3^3^^ нзви Дунаю баҳрӣ Сиёҳ дар Руминия 
(дзрозизш 64 кӣлометр) роҳро аз дарё то баҳр 400 киломскр 
қутоҳ қард.

Нохияхои туризм. Ба ғсографияӣ истироҳзт вз туризи аз 
ҳзма бештзр мавҷудияти заҳираҳои тзбиию рсқрсатсионӣ, 
иқкисодию ^^^^3^^, бо ӣнфрзскруккӯра ^3^^^^ будан, боӣ 
будан аз ёдгориҳои кзърикиш маданӣ мусоидат намӯдааяд.

Ҳар қздом измлақзти Аврупоӣ Шарқӣ мзвзсъҳоӣ сзӣёҳию 
рскрезтсиояИ доранд, қи дар ин ҷоӣҳо искироҳзк ва туризм 
сокаи иуҳӣнми такассӯс бз ҳисоб исрзвад. 73^^^^™ закираҳои 
тзбииш рскрсатсӣонИ сабзби паӣдоиши сс нзвъи иавзсъҳоӣ 
сзӢёҳию искироҳакӣ гардида: 1) наздибаҳрӣ; 2) наздиқулӣ; 3) 
кӯКИ.

Дар Аврупоӣ Шарқӣ калоятарин мӣнзси кӯризиӯ реқре- 
аксиониӣ нзвъи яқуи соҳили баҳрӣ Адризтиқ ба ҳисоб иеравад, 
қи дзр он ҷо шуиораи қурортҳо аз 50 зиёд буда, дар онҳо яқбора 
850 ҳззор қас истироҳат вз тзбобат гирифтз мсканонад. Мавзси 
зсосии туризии қуҳӣ пакнкӯҳи Татрҳои Басанд дар кӯдӯди 
Лаҳистону Ҷеҳия мебошад. Дзр нишсбиҳои шимоли он шаҳри 
Ззкопзяси Лаҳистон ҷоӣгир зст, қи онро «поИтакти зӣиистона» 
яомидаанд. Роҳҳои зсосии туризм аз он ҷо сар мсшзнанд.

Курортҳои табобатқунӣ, кӯкию иқдимӣ дар Анрупои 
Шарқӣ бисёранд. Ин мамлзкатко аз ёдгориҳои мӣданию 
^3^^^™ гзнӢ буда, онҳо дар шаҳрҳои ^3^^^^ поӢтаҳтҳо вз 
камҷунин дзр шакрҳои кӯрдӯ вуҷуд дораяд. Ин шӣҳрҳоро
шзҳр-осоркона ва шаҳр-мамнуъгок эълон намудӣанд. Аз ҳама 
бсҳтарини онҳо Прага ва Будапсшт мсбошанд.

Вазъияти экологи. Шароиккои эқологӣ дар Анрӯпоӣ 
Шарқӣ ҷун дар каиоии ҷаҳон ноустувор исбошад. Бо мақсади 
бсҳтаркуниӣ вазъи экологӣ ҳар мӣмлакат ҷораҳои алоҳида ва 
бзрномаҳои маҷмуӣ тартиб дода, оякоро ба амал иебӣрорад. 
Сокторкои иаксӯси ҳифзи кабиат ташқил қардз шудаанд. 
Ҳаракзтҳои «сабз» аз қзбили ҷунин соккорҳо мсбошзнд.

Дар Лакискоя бештар аз 13 парқи миллӣ, 648 иамнуъгок 
тзшқил ёфтаанд, қи дар онҳо ландшӣфтҳои иуҳимми маилӣқат 
нигоҳ дошта мсшананд.
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Бо вуҷӯди ин, ҳоло ҳдм мӯаммоҳои мурақкиби эқолоғИ вуҷуд 
дорияду онҳо ба истрҳроҷр усӯлр қушод, суҳтаяу корқардр 
нимиявии аяғиштр сиёҳтоб вобаета мебошанд. ПаИваста ба 
ин, ҳқсари ағломеритеиянор шаҳрИ маҳз дар ҳивзиҳои инғишт 
ба вуҷуд омидиинд ва дар он ҷо то ҳол ретеҳсолотҳои ғӯяоғӯни 
«ҷиркия» вуҷуд дораяд. ҶоИғррқуярр яқ қатор иғлоаератеияҳои 
шаҳрИ, зиводҳои металлӯрғр, нифтқорқунИ, нафту нрмря дар 
сонрлҳои ДунаИ, Вислҳ, Волға, Дон, Днепр ва диғар дарёҳо 
ба тозағрр оби онҳо таъеррр манфИ расоярдиаяд. Вазъияти 
эқолоғИ дар ноҳряҳои саяоитрр қисми ҷаяӯаи Ланистоя, қисми 
ғир6ии Чеҳия, Дони Уқриини ва ғаИраҳо, қи ин ҷоИҳо яқ қатор 
аавзеъҳор натарноқр эқолоғИ доранд, ҳеле мураккиб аст.

Савол ва супориш
1. Хӯеӯерятнор ноер аивқер иқтисодию иеоирифри мааликитнор 

Лврӯпои Шарқиро тивсиф яиаоед.
2. Аз кртобр дирсИ ва нирртиҳор атлас ретрфоди яимуди, ба 

зиҳрраҳор табиии аиаликатнор Аврупор ШарқИ баҳо диҳед. 
Норасо! ил он аиаликитҳоро бо ашёи ноар аинерилИ аӯийян 
яиауди, роҳҳои бартараф қирдини онҳоро нишон диҳед.

3. Хусӯсрятҳои аиҷаӯи ноҷиири ҳилқи шимол, ҷияӯа ва шарқш! 
Лврцпор Шарқӣ дар иӣ ифода ёфтиинд?

4. Харитаи кршоварзир аиаликатҳор Лврупои Шарқиро таҳлил 
яиацди, иуед, қи тифовутҳои исосрр тиниссӯси онҳо дар яист?

5. Бо ёрии атлас нусӯсрятҳои ноер шибикар роннор оҳияр 
аиаликатҳор Лврупои Шарқиро нишон дрнед.

6. Би ду аиалакит (рятрнобия) тавсифи ғеоғрифӣ дрнед.
7. Ноагуйи ҳивзиҳои калонтиринр инғишт, зиводнор аетиллӯрғӣ, 

яифткоркуяӣ, яерӯғоҳҳои барқиро дар дифтиритон яиврсед.
8. Ба фиқри шумо дар кидоа яонря ва аиркизно мошинеозии 

аетиллтилиб ва дар кидоаиш аошиясозир ниви рлатилиб 
афзалият доранд?

9. Оид ба ёдғоррнор аадинИ-тиъринрр аиаликитҳор Лврӯпор 
ШарқИ аиълуаотяоаи таИёр яиаоед.

10. Би фиқри шумо роҳнор исосию мӯҳиаар пешғирИ нааудҳяи 
рфлосшаврр аунртр атроф кидоаҳоянд? Дар ҳиллп ин 
мисъили нояиядииоя иштироқ аекӯнияд ё не?
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Худатонро санчед
1. Аломатҳои косу фарқкунандаи маилакатҳоӣ Аврупои 

Шзрқӣ кӣдоикоянд?
2. Хоҷзғиӣ Аврупои Шарқӣ дар дӣвраи баъдиҷаягИ ҷӣ тавр 

^3^^^ ёфт?
3. Дар ӣсосӣ қадом оиилкоӣ какассуси кишонӣрзӣ мамлакатҳои 

Аврупои Шарқиро ба гуруҳдо ҷудо кӣрдаӣнд?

Ьа фикри шумо

Ба бозсозии иҷкииоиш иккӣсодии ин иӣилӣкӣкко ҷӣ 
сабаб шудӣӣст?

Бигуед, қи роҳдои асосии аз закирӣкои минсралӣ 
^3^^^^ наиудани ин мамлақатҳо қӣдоиҳоянд?

Дар оянда ҳӣикорикои иинбаьдӣи дӣнлӣккои 
Аврупои Шарқӣ ва ИДМ ҷӣ гуна бояд бошаяд?

Бзрои мамлӣкакҳои Анрӯпои Шарқӣ ба Иккиҳоди 
Анрӯпоӣ доҳил шудан бсҳтар аст ё кашқили Иткиҳоди 
иқтисодии баӣниҳӣидигарӣ?

ТАВСИФИ МУХТАСАРИ 
МАМЛАКАТҲОИ АЛОҲИДА

РУСИЯ

Масоҳдташ -17,1 млн қи2. 
Аҳолиаш - 138,1 млн. нзфзр. 
Поӣтаҳташ - ш. Москна. 
Ззбони давлзтӣ - русӣ. 
Воҳиди пулӣ -рубл.

Русия яқс аз мӣмлакаткои бузурги ҷаҳон дар қитъаи 
Аврупо вз Осиё буда, қариб 1/3 мӣсокзташ дар Аврупо вз 2/3 
он дар Осиё ҷоӣгир аст. Қисни шимоли онро баҳрҳои Уқёнуси



Янбастҳи шимолИ, қисми шимолу шарқиашро обҳои уқёяуср 
Ором иҳота намуда, дар ҷанӯб ва шимолу ғарб ба банрҳои 
уқёнӯси Атлантрқ: ааҳрҳои Сиёҳ, Азов ва Балтиқ ааромад 
дорад. Бандарҳои ин баҳрҳо Рӯсряро бо мҳмлақатҳои норрҷи 
ва Иттрнодр Давлатнои Мустақил илоқиминд мекуяаяд. ВиИ 
яисбит би давлатҳор мӯетақил мавқеи марқизИ дорад ва қириб 
наааи ин давлатҳо ба воситаи Русия аиИяр намдиғар алоқа 
аеқунаяд.

Дир Русия се мрятақаи фароҳ - Аврӯпоӣ ШирқИ, Сибири 
ГирбИ ва пиҳнкуҳр Сибири Миёна ҷудо шуда аеистияд. 
Хаавории Лврупои Шарқиро аз Сибири ҒарбИ қӯҳнор Урал, 
қи аз шимол ба ҷанӯб дар аасофии 2,4 ҳазор қилометр қашол 
ёфтаанд, ҷудо кирдаияд.

Иқлими Русия ҳеле ғуяоғӯя бӯда, мрятақаҳои иқлрмраш 
аз шимол ба ҷануа ҷуяин ивиз мешаванд: мрнтҳқҳр рқлрмр 
арктрқИ, сӯбирқтрқИ, мӯътадрл ва сӯбтропрқИ. Мӯддатр сол дар 
тамоми қаламрави он ҳавои қоятрнентҳлрр ирзҳои муътадил 
ҳукарон буда, зрмрстон дар зери таъсири ҳавои арқтиқИ, 
атлаятрқИ ва аятрсрқлояи Србррр ШирқИ мебошид.

Тобретон сатҳи Рӯсря ғарм, фишор паст бӯда, массаҳои 
ҳавоии аз уқёнус ба нӯшкИ ҳарҳқатқӯнаяда ҳуқмронИ меқӯяаяд. 
Боришот дар фислҳои аанору тобистон борон ва тррамоҳӯ 
зиаистон барф аеаошҳд. Дар тимоми еатҳр он боришоти фисли 
ғарм нрсаат ба фҳсли нуяӯқ зиёд аст. Дҳр қаламравр Русия 
миқдори зиёди дарёҳо ҷорИ мешаванд, қи онҳо аҳаммияти 
эяерғетркИ, обёрИ, крштиғирдИ, мониғирИ доринд. Қилонтаринр 
онҳо Лени, Об, Иртиш, Волғи, ЕнрсеИ буди, дирозир ҳир кидоми 
онҳо из 3500 то 4416 қилометр мерисид.

Руеряро кишвири ҷияғилзорр ҷиҳон меяоминд. Чанғилно 
бештар из 60 дирсиди аисоҳити онро тишқил додиист.

Захирахои табий ва истифодаи онхо. Зиҳрраҳои тибиии 
Русия ҳеле зиёд ви ғӯноғун будҳ, онҳо бирои тириққрётр бисёр 
соҳинои ҳоҷағИ мӯеордит менҳмоянд. Зиҳрриҳор зеррзимрнрр 
ваИ соҳиҳои муҳиамр синоитро бо ишёи номӯ еӯзишворИ тиъмин 
аеяиаояяд.

Захирахои минералй. Аз рӯИр зинрри ва истрнроҷи миъдаяр 
оҳин ва миъданр биъзе метиллнор ринғи, инҷуярн тило Руеря 
дир аиИни диғир дивлитҳо мивқеи пешсифро ишғол менҳмояд.

Русия из зиҳирҳҳои ғиИримиъдинИ ғизӯ нифт, инғишт, 
нимиқҳои ошу қилиИ, илмос, ғрифит, исбест низ яқе ҳз ҷоИҳои 
аввилро ишғол меқунад. ВиИ тилиботи ҳудро бо нифту ғиз
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^3^^^^ намуда, миқдори зиёди онҳоро ба бозори ҷаҳонӣ 
небзрорад. Бисёр неруғокдои барқиаш дзр замияаи ангишти 
сиёктоб ва ӣнгиштсӣнг қор ^^^3^^. Заиинаи ашёи коии 
тзбиии саноати кӣмия ҳсле мускаҳкам аст. Қзриб дар тамоми 
яоҳияҳоӣ Русия дар заиинзи зшёи ҳоми минсралӣ коркояакои 
изсолсҳи бинокорИ вуҷуд дорзнд.

Бо ҳан мувофиқ омадани закӣраҳои ғуноғуни минсралӣ ва 
сузишворӣ дар яқ қатор ноҳиякои мӣилақзт боиси паӣдоиши 
яокияҳо ва гӣреҳҳои калони санозтӣ гардидаанд.

Захирахои обй. Заҳираҳои обии Русия дар кӣъиингардонии 
калзботи аҳолӣ ва инкишофӣ коҷағии ҳалқ нақши бузург 
нсбоззд. Ззкирзҳоӣ обию энсрғетикии мӣмлакат бсҳамто 
иебошанд. Взле онко дзр калзирани мамлакак нобаробар 
ҷоӢгир шудаанд. Минкакаи ҷангалӣ аз дзрёҳо ва обҳои 
зерӣзанинИ ганӣ буда, қисии зиёди мӣӣдонзшро боклоқко фаро 
гирифтазнд. Дарёҳои ^3^^^^ серобе, қи асосан дар иинтзқзи 
^^^^^3 ва ҷангал ^3^3^^^ ёфтаанд, иӣнкакаи даштиро бурида 
негуззранд. Дар иинкақаи дашт обҳои зсриззминӣ ҳелс ҷуқур 
ҷоӣгир шудазнд ва баъзан ниҳоят ^^^3^^. Дзр ин минтақаҳо 
дзрёҳо сарҷашмаи асосии обёрӣ ба ҳисоб мсрӣнӣнд. Дарёҳои 
Русия зз закираҳои обии энерғстикӣ боӣ мсбошанд вз зқсзри 
ояҳоро барои истеҳсоли неруи барқ истифода мебзранд.

Захирахои заминй. Русия аз закирӣи замин низ боӣ аст. Он 
бз ҳисоби миёна ба ҳар сар аҳолӣ 12,0 га рост мсояд. Ззминҳои 
косилдеҳӣ кӣшонарзИ 13 дарсад иаӣдони умумии ззминро 
тзшқил мснаиоянд. Аз ин заиинҳои шудғоршӣнанда 138 илн гз 
ё қариб 10 дзрсад маӢдони умуиии заминро ташқил медиҳад.

Ззиӣякоӣ шудгор зсосан дзр кзивории Аврупои Шарқӣ, 
Сибири ҒарбИ, дар минтақзи дзшту бешадашт ва ҷзнуби 
ииятакзӣ ҷангал ҷоӣ гирифтаанд.

Шароити зғроиклимӣи Русия барои парварӣши зирозтҳои 
ғӯяогӯя иусоид мсбошзд.

Аз закӣраҳои биологӣ ҷангалу каИноноти шиқорӣ ва 
иокидорИ ҳеле васеъ паҳн гардидаӣнд. Ҷднгалзор 764 млн га 
иасоҳзтро ишгол иснамояд, қи закираи ҷуби онҳо 80,6 илрд м3- 
ро ташқил исдиҳад. Ҳиссаи Русия дзр ҷуб дар миқёси
ИДМ 91,2 дарсад, дар истсҳсоли қогаз 82 дарсадро ташқил 
иедиҳад. Кисии зсосии ззкӣрзҳоӣ ҷангал дзр Сибир ва Шзрқи 
Дур ҷоИғӣр шудазнд. Ҷзнгалҳои русИЯ аз зӣнбуруг, ҷормагз, 
донӣмевако, яабототи доругӣ ганӣ мсбошанд. Миякақаҳоӣ 
^^^^^3 вз тзӣга аз ҳаӣвоноти шиқории муинӣдор ҳслс боӣ аст.
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Барои тишкрлр рстрроҳат ви тибоаитр одимон зинириҳои 
рекреитсрояир тибиИ ҳҳамаияти бӯзурғ доринд. Би он ҷиш- 
ааҳор аряерилИ, лоИқаҳои тибобитИ, широити иқлимИ, исти- 
роҳитғоҳҳои еоҳилИ доҳил аешҳвинд.

Анолӣ. Тирқиби ҳҳолрр Русия ғуноғӯя бӯди, из ҷор се ҳрееии 
онро русҳо тишқил медрҳияд. Шумораи ӯмӯаии русҳо 121 млн 
нафар бӯди, бештар из 81 дирсидр иҳолии миалиқитро тишқил 
аенамоянд. Аз диғар налқӯ аиллҳтно - би тоторҳо 4,5, ӯқриияно 
3, ҷувишҳо 1, аошқррдҳо 1 дҳрсиди иҳолрр он рост меояд.

Хилқҳои еокинр Рӯеия би ғӯруҳр зиаоянои ғуноғун мин- 
сӯбинд ва аз ҳами сершумортаринишон ғӯруни зҳбонҳои 
славяяӣ (русу ӯкраинҳо, белорусӯ лиҳистояиҳо), турқИ (тотору 
бошқирдҳо, ҷувишу тувинҳо, никиеу олтоиҳо, ёқутҳо, билкирно, 
карчевҳо, озириҳо), финИ (кирелҳо, удауртӯ мордовҳо, комрҳо, 
яеяетсҳо) аебошинд. БиИр аз ин осетрнҳо, звеякҳо, корякҳо, 
чӯқҷрно бо забони носр ҳуд ғии мезининд.

Динҳои из ҳама паҳншӯдитиррн дир Русия нисрояИ 
(правосливИ) ви мусулмояИ аебошинд. Афзоиши тибиир иҳолИ 
дар Русия баланд нест. Би ҳир 1000 нифир иҳолИ 12,4 нифар 
тавлидшӯдағоя рост меояд, бҳ ибории диғир ҳир сол тиқрраин 
2,1 млн нафар тавлид мешавад. Ба ҳар 1000 нафир аҳолИ 11,5 
нафир фавт рост меояд.

Шумории марду зинҳо дир миқдори умумир иҳолИ яобиробир 
аст (мирдҳо - 47 дирсид, зинҳо - 53 дарсид). Дирозӯмрри мирдҳо 
65 сол, зияно 74 сол аст.

Аҳолии қобили аеҳнит дир мамлиқит 58 дарсидр шумораи 
ӯауаир аҳолиро тишқил аедиҳид. Дар соҳиҳор ноҷиғри ҳилқ 
47,8 дирсади иҳолИ шуғл дорад.

Чойгиршивии аҳолИ дир қилиаравр мимлиқит нобиробҳр 
буда, ҳисоби миёяии он дар 1 қилометри муриббаъ 8,7 нифир 
аст, из ҷумли дар деҳот 2,1 нафар. Дар қреми аврӯпори Русия 
зиҷии аҳолИ дир 1 қилометри мӯраббиъ 26,8 нифир, дар қисми 
ОсиёИ ниаағИ 2,5 нифарро тишқил медиҳид. Мивзеи из ҳами зрҷр 
аҳолИ ааркази иврӯпоир Русия бӯди, из он ҷо би симти шимол, 
ҷинӯб ви ширқ зиҷии иҳолИ қим мешивид.

Нуқтаҳои иҳолинршини Русияро би шиҳр, шаҳрикҳои 
корғирИ, қурортИ ва деҳот тақсим аекӯяҳяд. Миҳилҳои 12 
ҳизор ва из ин зиёд иҳолИ доштиро 86,2 дарсади инолиишояро 
корғарону зрёрён тишқил мединаяд.

Шӯаорир ӯаӯаии шаҳрҳо аз 1000 зиёд ист. Хиссаи анолри 
шаҳр 75 дарсад, аҳолии деҳот 25 дирсид миқдори умумри
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зҳолии измлӣкакро тзшқил медиҳад. Шаҳрҳои миллионср 14 
вз аз 500 ҳазор то 1 млн нафар аҳолидошта ба 20-то исрасад. 
Аглоиератсиякоӣ калони шаҳрӣ, бз ионӣнди Москва, Санқт- 
Петсрбург, Нижниӣ Новгород, Екзтсринбӯрг, Самара, Ново- 
сибирсқ ба миён оиадаанд.

Хочагй. Русияи иируза дороӣ қзриб тзиоии соҳзҳои коҷагии 
ҳзлқи ҳозиразаиоя аст. Аз он ҷумла, дар саноат иувофиқи 
маълумоки соли 2003 - 26 дарсади максӯлоти он ба комплскси 
сузишворИ-энергскикИ, 26 дарсздаш бз саноати сабуқ, 16,5 
дзрсадаш бз мошиясозИ, 14 дарсадзш бз сӣноати курокворИ ва 
13 дарсадаш ба сзяоати мекаллурғия рост мсояд.

Дар коҷагии ҷаҳоя Русия ҳзиҷун истеҳсолкӯнандаи қӣлони 
ашёи коми минералӣ ба ҳисоб исравад. Аз ҷуила, ба он 28,4 
дарсзд истикроҷи ҷаҳонии газ, 15 дарсзд ангишт, 12 дарсад 
нафт рост исояд. Ғаӣр аз ин, дар ин ҷо ба миқдори зиёд алмос, 
алюииниӣ, тило, плзтина, энсргияи барқӣ, иекзллҳоӣ сиёҳ, ҷуб, 
газвори ^3^3™, галла, нӯрикои минералӣ, мошину каҷҳизот 
истеҳсол менаиоянд.

Маҷнуи сузишворию энергстиқии он аз элсктроэнерғстика 
вз тамоми соҳаҳои сузишворӣ иборат буда, систсмаи асосии 
эясрғстикаӣ он ноҳиякои марқазӣ, шимолу гарбӣ, Волга, Урал, 
Сибир мсбошанд. Русия талаботи кӯдро пурра бо сузишворӣ 
таъмин намудӣ, газу нафтро содир мсқунӣд.

Дар мамлакат соҳаҳои исталлургияи сиёҳ ва ранга инқишоф 
ёфтааст, қи замӣяаи инкишофи соҳаи мошинсозӣ ба ҳисоб 
исрзвад. Қоркояаҳоӣ қзлони мсталлургияи сиёҳу ранга дзр 
Урал, Сибири Ғарбӣ ва аномалияи Курсқ воқеъ гардидаанд.

Қорконакои иошинсозӣ қариб дар тзиоии шаҳркоӣ ^3^^^^ 
мӣёнаӣ мамлакат ҷоӣгир шудӣанд. Ҳамаи иошинкои барои 
коҷағиӣ ҳалқ зарурбударо истсҳсол Аз ҷиҳати
^3^3^^™ сзноати чубкоркӯнИ Русия яқс аз дӣнлакҳои асосии 
коркарди ҷуб ба ҳисоб исравзд.

Аӣни замон назифа гузошта шудааст, қи истсҳсоли ақсари 
наҳсулотҳои истеъмолӣ, қи норасоиӣшон ҳис қардӣ мсшавзд, 
бо роҳи кашкилӣ корконӣҳои ҳурд, коопсративҳо, фаьолияти 
алокидаи меҳнатӣ зиёд қарда шавад. Миқдори асосии молҳои 
истеьиолиро қорҳонаҳои қӣлони сабуқ, ба ионанди бофандагӣ, 
ҷарм, поӣафзол, атриёт мсдиҳӣнд. Ғайр аз гӣзноркои пӣҳтагину 
ззгирӢ аз руӣи дигар нзксӯлотҳои саноати сабуқ Русия аз 
мамлакатҳои Иттикоди Данлатҳоӣ Мустақил ба ҳисоби ҳар сар 
зҳолӣ қафо меистад. Ҷунин вазъиятро гаӣр аз соҳӣи моҳидорӣ 
дзр сокаи санозти курокнорИ низ мушоҳидз қардӣн мумқин зст.
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Дар еоҳии қршовирзии мимлиқит 13,6 дирсиди иҳолрр қо- 
били шуғл дорид. Қисар зрёдр онҳо би зироитқорИ
мишғцлияд. Дар зрроитҷрғИ мивқеи исосиро ғиллидояи тишқил 
медиҳад. 56,7 дирсидр зимрянои қорим би ҳрссҳи ғиллҳдояиғрҳо: 
ғаядӯа, ҷавдар, ҷив, сулИ, арзин, ҷуворИ рост меояд. Аз зи- 
роитҳои теҳникИ лаблибур қҳнд, зиғир, офтоапириет қишт қирди 
мешавид, қи он 6,3 дҳрсид зимряи қиштро дир бир меғррад. 
Кишти картошки, сибзивоту полиз 3,7 дирсид, рустияиҳор 
нӯроки ҷорво ҳз 1/3 миИдони қиштро тишқил медрҳид.

Крсаи зиёди аансулотҳои кишовирзрро арнтҳқиҳор дашт 
ва бешадиштр қрсаи иврупоир мимлақат истеҳсол аениаоянд.

Дар Русия қариб тамоми навъҳои аиҳсулоти ҷорво рстенсол 
қирда аешивияд.

Дар қилааравр Русия ҳимҳи нивъҳои ниқлиёт имил аекӯнаяд. 
Дар биИяр онҳо ниқлиёти роҳи оҳан ифзилият дорҳд. ВиИ илоқии 
қисар аврупою осиёии мамлиқитро бо диғир мимлиқитҳои 
ҳориҷИ дуру яиздик тиъмин меяимояд. Би яиқлрётр роҳи оҳин 
62,1 диреид борқишонИ ви 53 дҳрсид муеофррқишояИ рост меояд.

Ниқдиёти дирёИ дир ниётр мҳмликит ниқши аӯзурғ дорҳд. 
Тивиссӯтр он ноҳряҳои шимолИ ви ҷияубИ ҳлоқимҳнд мешивинд. 
Роҳи исосии обии қисми иврӯпоИ Волғию Билтиқи меаошияд. Би 
воситии он Руеря би биҳри Бҳлтиқи биромид дорид.

Ба воертар бинрнои шимол роҳи биҳрии ШимолИ аеғузарад, 
қи виИ би яоҳияҳои Шимол бор мекҳшонҳд. Асосин ниқлиёти 
баҳрИ визрфар боркашонии берӯниро иҷро меқуяид. Баядирнои 
қилони баҳрИ Сияқт-Петербурғ, Килининғрид, Арнинғелек, 
Мурааяск, Влидивосток, Ниҳодка, Мҳғидин, Петропавловск- 
Каачатка аебошанд.

Ниқлрётр қӯбурИ тириққИ қардиист. Крсаан би восртир 
ин нивъи нақлиёт нифту ғҳз би норрҷи бировирди мешивид. 
Дир боркишонИ, мусофиркишояри доҳилИ ви қиемия берунир 
мимликит яиқлиёти ивтоаобрлИ ви ҳивоИ иҳиммряти қҳлон 
дорад. Дар аИни зимон арзршр умӯмрр мҳҳсулоти донилри 
аиалақт 721,2 млрд (би ҳир сири иҳоли 82,0) доллирро тишқил 
аениаояд.

Шириқони исосии савдои берунии Русия собиқ давлитҳои 
Иттиҳоди ШуривИ, Аврупои ҒирбИ, ИМА, Чин, Х^^ь^.^У^^тон 
аеаошияд.

Савол ва супориш
1. Ба аавқер ғеоғрафИ ва шарортӯ заҳрраҳор табиии Русия баҳо
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2. Афзоиши кабӣии зколии Русия бо қздон кусӯсӣяти ҳуд фарқ

3. Бо қадои кӯсӯсӣятко ғеоғрзфӣяӣ Русия фарқ ^^^3^?
4. Сякакяӣ асосии коҷзгии ^3^^ Русия кздомҳояяд?
5. Бо қздон дзнлзкко Русия иуяосибзткоӣ ӣктӣсоди дорзд?

Худатонро санчед
1. Бз афзоӣшӣ тзбиии Русия ҷӣ ҳос зст?
2. Бз зкӣдзӣ шуио Русия мзвқеи псштзраи кӯдро бзрқзрор 

қарда искзнонзд ё не?
3. Қздои ҷикзтҳоӣ Русия зз иаилакзти тзрзқкикардз будзни он 

ғӯноҳИ медиҳад?

Пешгуйии шумо
Оё имконияти аз нав мӯстаккаишании алоқаҳои 

ӣқтисодӣ, илмию текникИ вз фарҳангии Русия бо 
дигар ҷуиҳуриҳои собиқ Шуравӣ вуҷуд дорзд? Солҳои 
иинбзъда маҳсулоти сзнозт ва қишонзрзии Русия ба 
рақобати бозори ҷаҳонӣ тоб онарда иетавонад ё не? 
Пешомадҳои инқишофи вассъшании алоқакоӣ ҳоҷагии 
Тоҷиқистон бо Русия ҷӣ гунаанд?

УКРАИНА

Масоҳаташ - 603,7 ҳазор қи2.
Аҳолиаш - 44,8 илн. нзфар.
Поӣтӣҳтзш - ш. Киев. 
Забони давлатӣ - ^^3^^^. 
Воҳиди пулӣ - ^^^^3.

Дар қисми ҷзнубу гарбии Русия ҷоӣгир буда, яқе аз мам- 
лзкзтҳои тзраққикардаи Иктиҳоди Давлатҳои Мустақил аст.

^3^^^^^ сзрнатҳои табӣӣяш барои тзрзққиёти соҳаҳои 
коҷағИ мусоидзт ^^^^^3^^. Мамлзқат дороӣ закираҳои калони 
маьдзни ^^3^ (ҳавззи Кривоӣ Рог), мзрганстс ва заҳирзи ангишт 
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Уқраини Русия, Белорус, Ғурҷретоя, дҳвлитҳои Аврупои ШирқИ 
ви ҒарбИ би нрсоб мерҳвинд.

Килиаравр Уқрииниро ҳз руИи нишондодҳои рқтреодрю 
иҷтимоИ би яқҷинд ноҳияҳо ҷудо қирдин мумқря ист.

Дир ноҳиянои Донетеқ-Низдрдяепр миҷмӯр пӯриқтидори 
синоити визнрн тишеил ёфтҳҳст, қи исоси онро ишёи ҳоми 
миналлИ, анғишт, миъдияр ония, ишёи ҳоми синоитр нимря 
тишқил аедиҳияд. Сҳяоитр вҳзяия дир ин ноҳия бо қон- 
сентритсияи билҳндр нӯд фҳрқ мекӯяҳд. Дир ин ҷо мирқизи 
килояи синоити инғишт, аетиллӯрғияр сиёҳ, ҳимия, мошияеозри 
визнин тишқил ёфтиист.

Дар шиҳри Донбисс иввилин зиводи аетиллӯрғрр Укриияи 
соҳти шӯдиист. Дир ин ҷо корнониҳои мошрнеозӣ, ғҳзвори 
пинтиғия, фибрркҳи бозичибирорИ қор меқӯяияд. РиИр из ин, 
дар ин нонря шиҳрҳои синоатри Зипороже ва Днепропетровсқ 
ҷоИғиринд.

Ноҳияи ЧанубИ би он фирқ аеқуяид, қи дир ин ҷо иеосҳя 
соҳиҳои би биҳр ҳлоқимияд зрёдинд. Он яоҳряи исосир қиш- 
тисозИ (дир шинрҳои Ниқолиев, Херсон, Керҷ) бӯди, тинкерҳои 
килонҳиҷм, киштиҳор килояи миҳеӯлотқишонИ, аонидорИ, 
тиҷҳизотнои биндирИ истеҳсол аекунид. Шиҳри Одесса аиркизр 
калояи киштртиъмиркӯяИ ист.

Ноҳияҳои 4^^^^^ Уқриини дорои миИдояр фиронр 
зиаряҳои қишт буди, дир он ҷо ғаядӯм, ҷуворрмакки, еиазивот, 
полиз, офтобпараст, рӯстиярҳои ривғини эфирдор, инғӯр, 
меви пирвариш қирди мешавинд. Миҷмӯи иғросияоҳтии ноҳия 
тараққиқарда буди, дар он аошинсозии кишоварзИ ви синоити 
нуроқворӣ мавқеи исосИ доринд. Соҳҳи сҳниторию кӯрортИ низ 
тириққИ кирдиа.ст.

Шиҳри кҳлояи нонряи 4^ - Одесси биндири бузурғр 
иҳиамряти биИниларлҳлидошти аебошид.

Ноҳряр дриири мимлҳкит Чанубӯ Ғарб аӯди, соҳии асосрр 
он кишовирзИ ви қоркирдр минеӯлотр он мебошад.

ПоИтинтр Уқраини - шиҳри Киев дир ҳимря ҷо воқеъ 
ғирдиди, беш аз 1500 сол тиъриҳ дорҳд. Мирқҳзи қидимир 
тиҷорат ва муддити дароз поИтинти Руси КиевИ буд. Холо 
аирқизи маъаӯррю сиёсИ, рқтисодию аидияӣ ауди, еоҳинор 
калояи мошинсозИ, рттрҳодияҳои илмию истеҳсолИ дорид.

Савол ва супориш
1. Сониҳор таниссӯср ноҷииир Уқраини кадомҳоянд?
2. Фарқияти онҳоро из еоҳиҳои танасеӯси Русия биён куяед.



3. Саноати ангишт, химия ва металлургияи Украина чй гуна 
инкишоф ёфта истодааст?

4. Вобастагии тараккиёти Украина бо мамлакатҳои ҳдмсоя чй 
гуна аст?

Худатонро санҷед
1. Мавкеи географии Украина дар тараккиёти ҳочагиаш чй 

аҳдммият дорад?
2. Сабаби дар Украина ташаккулёбии марказҳои калони 

металлургию мошинсозй дар чист?
3. Чаро дар соҳаҳои энергетикаи Украина истгоҳҳои барқии 

олавй афзалият доранд?
4. Сабаби камшавии ҳиссаи галладона дар таркиби соҳаи 

рустанипарварй дар чист?

Ба фикри шумо

Алокаҳои иктисодии Украина ми нбаъд бо давлатҳои 
Ғарб зиёдтар мешавад ё не? Вобаста ба мустакилияти 
Украина таҳассуси ҳочагиаш дигаргун мешавад ё не?

Пешгуйиҳои шумо оид ба суръати тараккиёти 
минбаъдаи Украина чй гунаанд? Ьо далелҳо асоснок 
намоед.

БЕЛОРУС

Масоҳаташ - 207,б ҳазор км2 
Аҳолиаш - 9,5 млн. нафар.
Пойтаҳташ - ш. Минск. 
Забони давлатй - белорусй. 
Воҳиди пулй - рубл.

Мамлакати аз ҳама гарбй Иттиҳоди Давлатҳои Мустакил 
буда, бо Лаҳистон ҳдмсарҳад аст. Аз каламрави он роҳҳои 
муҳимми оҳану автомобилй, кубурҳои газу нафт мегузаранд.
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Белорӯс дириҷии билияди зиҷии иҳолИ дошта, бо зиниринои 
аеҳнатИ ҳуб тиъмин ист. Белоруе аимлиқити еияоитию қи- 
шоварзИ аебошид. Дар таркибр он синоат мивқеи ҳос дорид. 
Дар биӣяр еоҳиҳои саноат саноати нурокворӣ 24,3 дирсид, 
сузишворию энерғетркИ қариб 25 дарсид, мошиясозИ 22 дарсид 
ва нифту нраия 11,8 дирсидр миҳсӯлоти умӯаии саноатро 
аедиҳияд (соли 2010). Ақсири еоҳиҳор синоити он менниттилиб 
буда, ба кидрҳои биландиҳтреос миИл доранд. Асоситиринр ин 
сонино аошряеозИ буди, тиҳасеуси ноҷиғир миалиқит би нисоа 
меравид. Синоити ивтомобилсозИ, триқтореозИ, мошрнсозии 
кршоварзИ тираққИ қардаҳнд.

Мошинҳои боркашр «БелАз», трикторнои тимғии «Бело- 
рус» маҳсулотр зиводнор Белорус мебошияд. Шаҳрҳои Минсқ, 
Гомел аарказҳои исосри аошрнсозрияд. Сониҳои сано- 
ити радротенярка, электронИ, теняркии ҳрсоббарор низ қор 
аекунаяд. Тариққри мошрнсозиро зҳводи метиллӯрғир Же- 
лобин аӯсоидит қардиа.ст.

Саноити нимря, қи асосин би зиаинии ишёи номр аҳналлИ 
тиқя аекунид, яимиқи қилиИ (қони Стироаря), нҳмики 
ошии «Элеқтри» (қони Мозирск), аиҳсӯлотҳои нифту нрмия 
(коабинитҳор Новополотсқ, Мозирсқ) рстенсол менимояд. Дар 
саяоитр еибӯк рстенсоли ғизвори зағирИ ва пишми сӯнъИ мивқеи 
нааоёя дорид. Сияоитр коркирди ҷуб низ тараққИ кардиист. 
Саноати еӯзишворӣ-энерғетикИ зимияии мӯстиҳқими доҳилИ 
надорад. Занрраҳор аиналлир сузишвориро торфу нафт тишқил 
аедрнаяд.

Каламрави Белорус ҳеле ҳуб из нӯд қирда шудиист. Физои 
васеи ҳааворрр Полесе ботлоқзор бӯди, ғузарояидияр қорҳои 
мелиоративиро тилиб менимояд. Холо ҳир ҷор ғеқтир зиминр 
кршоварзӣ мелроратсия қарди шудиҳст. Қаламрави Белорус 
из фалокити неруғоҳр бирқию итомии Чернобил изрятр зиёд 
кашидааст. Аз ин сабиб, ҳоло дар мимлиқит биряомии аарним 
додани оқибатҳои сидами ви изнивбарқироркӯяии визъи 
эқолоғИ би амил бироварди мешивид. Миҷмци ииросаноитир 
аамлакат иеоеин би пирварршр ғиллидояаҳо, картошка, 
сабзивот ви истенсолр ширу ғушт тиҳиссус пиИдо кардиист. 
Гушту кояеервиҳор ширИ, қиртошқи ви минеулотр коркардр он 
(кранмал) рстеҳсол нимуди, онҳоро содирот меқӯнид. Диромидр 
миллии Белорус 53,4 млрд долларро тишқил меяимояд. Он би 
ҳир сири аҳолИ ба 5130 доллир рост меояд.
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Шаҳри Минск, ки дар наздикии роҳи ҳавзаи баҳрҳои Сиёҳу 
Балтикаро пайвасткунанда чойгир аст, аҳаммияти маҳсус 
дорад. Баъди итмоми роҳи оҳани ноҳияҳои маркази Русияро 
бо Балтика ва мамлакатҳои Аврупой Ғарбй пайвасткунанда 
аҳаммияти он афзуд. Ҳоло Минск маркази саноатии мамлакат 
буда, дар ин чо заводҳои трактору автомобилсозӣ, ҳатҳои 
автомати, теҳникаҳои электронию ҳисоббарор, вагонсозй ва 
ғайра чойгир мебошанд. Минск маркази калони наклиётй аст. 
Шарикони савдои берунии Белорус Русия, ва дигар чумҳуриҳои 
собик Шуравй, Чин, Аврупой Шаркй мебошанд.

Савол ва супориш
1. Соҳаҳои таҳассуси ҳочагии Белорус кадомҳоянд?
2. Кадом соҳаҳои онҳо дар заминаи ашёи ҳоми миҳиллй кор 

мекунанд?
3. Наклиёт дар маҳсусгардонии соҳаҳои ҳочагии ҳалк чй 

иҳиммияг дорад?
4. Кадом навъи рустанй барои синоити бофандагй ашёи ҳом ба 

ҳисоб меравад?

Худатонро санҷед
Кадом омилҳо сабаби пастшавии соҳаи кишоварзй ме- 

гардад?

1»а акн.таи шумо
Роҳҳои баланд бардоштани маҳсулнокии кишоварзй 

кадомҳоянд?
Дар байни Белорус ва Точикистон муносибатҳои 

иктисодй, илмию теҳникй вучуд доранд ё не?
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МОЛДОВА

Аҳолииш - 3,6 млн. нифар. 
ПоИтиҳтиш - ш. Кишинёв. 
Забони дивлитИ - аолдавияӣ. 
Воҳиди пулИ - леИ.

Дар ҳудуди қисми ҷияӯбӯ ғирбрр Иттрноди Дивлитнои 
Мустиқрл ҷоИғир буда, дир ноҷиғии нилқр он маҷмур иғро- 
саяоатИ мивқеи исосИ дорад. Кҳлимриви мимликат бо дириҷаи 
билиндр азнудқӯяри қршовирзриш фирқ меқӯяид. 80 диреҳдр 
мисоҳатишро зиминҳои қишовирзИ тишқил додииндӯ дир он 
миИдояи қишт мақоми исосИ дорид. Молдоваро мимликити 
боғу токпарварИ меяомияд. Би ҳисеии онҳо 11,2 дарсиди 
зиминҳои қишовирзИ рост меоянд, қи ин ярсбҳт ба диғир 
мимликитҳои ИДМ зиёд ист. Дир мимликит бештир из 50 нивъи 
аяғӯр парвириш қирди мешивинд, қи ерфату ҳосилноқии аилияд 
доранд. Масоҳити маИдонҳои инғур дир Уқриинию Молдова 
баробиринд.

Дарантони мевидиҳднди қириб дар ҳами ҷо пиҳн шудиияд. 
Себҳои ғӯноғуянавъу ноқ, олу, олӯҷи, ғелос, зардолу ви шифтолу 
парвариш қирди мешивҳяд. Дир мимлиқит нивъҳои еиазивотр 
ғармрдӯст (помидор, аоимҷоя, қиламфур), офтоапирист, либ- 
лиаӯи қанд, руетинрҳои ривғияр эфррдрҳияди нӯб пирвириш 
меёбанд.

ЧорводорИ дир Молдови еимтр ғуштИ дорад. Нивъи исосИ 
ҷорвои қилони шоҳдор, ғусфинд, ҳуқ мебошинд. Дир исоси 
кишовирзир сереоҳи саяоити нӯрокворИ тириққИ ёфтиист. Кон- 
сервикунри меваю сибзавот дир тимоми шанрно ви бисёр деҳиҳои 
қилон мивҷуд ист.

Маҷмур ағросаноатрр Молдови би нивъҳои ғӯноғӯни 
мошинҳо ви таҷҳрзотҳо ниёзманд ист. Бияоаар он, зиводҳои 
мошрнсозИ би истенсолр триқтор, мошрнҳор саноатр сиауқ, 
яҳдонҳор мевию сибзивотро ниғондоринди миҳсӯс ғардониди 
шудиинд. Истеҳсолр мӯҳарррқҳои ҳирикитқӯяиядҳ, тринс- 
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форматор, асбобҳои электронй, мошинҳои ҳисоббарор дар 
шаҳрҳои Кишинёв ва Тираспод мавдуданд.

Дар Молдова унсурҳои ёрирасони МАС ҳуб ташкил карда 
шудаанд, аз думла анборҳои нигаҳдории сабзавоту мева, яҳ- 
донҳо, соҳаҳои махсусгардонидашуда.

Дар Кишинёв нисфи маҳсулоти соҳаи мошинсозй истеҳсол 
карда мешавад. Дар ин до маркази калони тадкикоти соҳаҳои 
кишоварзй вокеъ гардидааст.

Даромади миллии Молдова 12,1 млрд долларро ташкил 
медиҳад. Он ба сари ҳар як нафар аҳолй 2671 долларро ташкил 
медиҳад.

Савол ва супориш
1. Соҳаҳои таҳассуси ҳодагии Молдова кадомҳоянд?
2. Соҳаи богпарварии Молдова аз ҳамин соҳаи Украина бо чй 

фарк мекунад?
3. Сабаби аз ҳад зиёд аз ҳуд кардани заҳираи заминии Молдова 

дар чист?

Ба акидаи шумо
Кадом омилҳои табий ба тириққиёти мачмуи 

ағросаноитй сабаб шудаанд? Сабаби дар таркиби 
заҳираи заминии Молдова зиёд будани майдони киштро 
дар чй мебинед?

ЭСТОНИЯ

Масоҳаташ - 45 ҳазор км2 
Аҳолиаш - 1,2 млн. нафар.
Пойтаҳташ - ш. Таллин. 
Забони давлатй - эстонй.
Воҳиди пулй - кронаи эстонй.

Дар кисмати гарбии Иттиҳоди Дивлитҳои Мустакил дойгир 
буда, соҳилҳояшро оби баҳрй Балтик иҳота кардааст. Боигарии

___ - - = 167



асосии табиии Эстония сланетсҳои сӯзанда буда, заҳираи калон 
доранд ва ба руйи Замин наздику бо усули кушод истиҳроч 
карда мешаванд. Сланетсҳо сарчашмаи асосии истеҳсоли 
энергияи баркй мебошанд. Хокистари аз сланетс ҳосилшударо 
дар заминҳо ва ҳамчун масолеҳи бинокорй истифода мебаранд. 
Кисми дигари сланетсро дар қорхонаҳои ҳимиявй истифода 
мекунанд.

Соҳаҳои саноати Эстония масолеҳталаб набуда, ба 
ғӯрӯҳи илмталаб мансубанд. Инҳо соҳаҳои электротеҳники, 
дастгоҳсозй ва радиотеҳника мебошанд. Асоси саноати сабукро 
ком6инитҳои газвори пиҳтигй (ш. Нарва, Таллин) ташкил 
додаанд, ки онҳо аз кадим боз дар асоси пиҳтий воридотй кор 
мекунанд.

Соҳаҳои кишоварзй ба истеҳсоли маҳсулотҳои ширй ва 
гушт таҳассус доранд. Эстония,ки мавкеи наздибаҳрй дорад, 
соҳаҳои моҳидорию киштисозй низ дар он ривоч ёфтаанд.

Соҳаҳои саноати киштисозй, заводҳои металлкорқунй, як 
катор корҳонаҳои бофандагй, саноати чӯбкорқунй фаъолият 
мекунанд.

Таллини имруза шаҳри тараққикардаи саноатй буда, соҳаи 
исосииш мошинсозй аст. Моторҳои электронй, дастгоҳҳои 
электрикй, тачҳизотҳо барои саноати нафту ҳимия, экскаваторҳо 
барои корҳои мелиоративй истеҳсол карда мешаванд.

Таллин бандарй муҳимми савдоии байналмилалй мебошад.

ЛАТВИЯ

Масоҳаташ -69 ҳазор км2 
Аҳолиаш - 2,2 млн. нафар. 
Пойтаҳташ - ш. Рига. 
Забони давлати - латиши. 
Воҳиди пулй - лат.

Дар соҳили ҳаличи Рига чойгир буда, таъсири баҳр ба иклими 
он зиёд аст. Дарёи Даугаваи Латвия чукуробу аст.
Боигариҳои табиияшро 4^^^^, масолеҳи бинокорй, торф,
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зиҳрриҳои оби тишқил медрҳияд ва барои қонеъғирдонир 
тилиботи мамлиқат қифоя нест. Аммо мавқеи ҳӯбр ғеоғрифИ 
барои из ҳориҷи овирдаяр ишёи ҳоми зирӯрИ ви инқишофр 
синоат мусордит меяимояд. Дар синоит ҳиссии мошрясозию 
нимия зиёд буди, сониҳои элеқтротеҳярқи, ридротеняиқи, 
аебобсозИ, миқроэлеқтроярқи низ тираққИ қҳрдиияд. Мо- 
шиясозир яиқлрётИ ва қршовҳрзИ низ бирпо яимудиияд. Аз 
ҷумли қиштИ, тримвиИ, троллеИбӯс, миқроҳвтобӯс рстеҳсол 
қарди мешивинд. Сияоитр нимря би ишёи ҳоми воридотИ 
тиқя нимӯди, резрн, лиқ, ринғ, плистмасс, яиҳр ҳрмрявИ, дору, 
воситиҳор ҳифзи рӯстаяИ истеҳеол менимояд. Соҳиҳои синоити 
қонсервар моҳИ, миҳсӯлотр ширию ғуштИ тинҳссуср мӯҳрмми 
мимлақат мебошинд.

Шиҳри Риғи имруз ба мирқизи қилояр мошрясозрр муриқ- 
қаб, нрмия ва саяоатр сибӯқ тибдил ёфтиист.

Силерли шаҳриқнои қурортИ дир сонрли ҳилиҷи Риға ба 
миеофир 33 қм тул қашрдҳинд. Онҳо иҳаммрятр аиИнилҳилқИ 
доринд.

ЛИТВА

Мҳеоҳитиш - 65 ҳизор қм2
Аҳолиаш - 3,5 млн. нифир.
ПоИтаҳтиш - ш. Вилнюс.
Забони дивлати - литвағи.
Воҳрдр пулИ - лит.

Нисбит би Литвияю Эстония мисоҳитр қилон дошти, дир 
қадим мамлҳқитр иғрирИ буд. Ҳоло дир мамлиқит соҳҳҳор 
еаноати нозирҳзимоя ташиққул ёфтиинд.

Соҳинои дистғоҳсозИ, қрштисозИ, элеқтротеняиқр, тҳҷҳи- 
зотсозИ, элеқтронИ, ҳимия таниееӯеи мимлиқат ғардрдаияд. 
Мошиясозию нрмря дир шаҳрҳор Вилнюс ва Киӯнис ҷоИғир 
буда, аеоеин ба ишёи ҳоми воридотИ нрғироярди шӯдиист. Со- 
ниҳор дар заминар ашёи ҳоми миҳаллИ қорқӯяанди, нӯроқворИ, 
масолеҳи бияокорИ, ҷубкоркунИ, бофиядиғИ дар қрсмнои ғу- 
яоғунр мимлакит ҷоИғррияд. Дир мимлиқит яерӯғоҳҳои бирқии 
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олавй, обию атомй соҳта шудаанд. Флоти моҳидории Литва 
асосан дар уқёнӯси Атлантик фаъолият дошта, коркарди моҳй 
ва таъмири киштиҳо дар бандаршаҳри Клайпедо ба роҳ монда 
шудаанд. Дар мавзеъҳои назди соҳилй каҳрабо чамъ меоваранд, 
ки вий барои тайёр намудани асбобу анчомҳои бадей истифода 
бурда мешавад.

Шароитҳои ҳоку ищшмии Литва барои кишоварзй мусоид 
буда, мачмуи игросаноатиаш нисбатан пуркувват аст.

Савол ва супориш . —— ■ =,==
1. Би мавкеи ғеоғрафӣ ва шароиту боигариҳои табиии Эстония, 

Латвия, Литва баҳо дода, тафовути онҳоро ошкор намоед.
2. Соҳаҳои таҳассусии ин мамлақитҳо кадомҳоянд?
3. Би ташкилу ташақкӯли соҳаҳои ҳочагии ин мимликитҳо 

Русия чй ғӯни таъсир расонидааст?
4. Умумияту фаркияти соҳаҳои таҳассуси ин мимлақатҳоро 

ошкор намоед. Таҳассуси кишоварзии давлатҳои Назди- 
6илтики кидомҳоянд?

5. Саҳми заҳираҳои рекреатсионии ин давлатҳоро дар ик- 
тисодиёташон шарҳ диҳед.

Худатонро санҷед
1. Хусусияти ҳоси соҳаҳои саноати мимликитҳои Низди6илтики 

из чй иборат аст?
2. Сабаби тараққии соҳаи моҳигирй чист?
3. Соҳаҳои дар заминаи ашёи ҳоми миҳиллй ва воридотй 

қорқуииидаи ин мимликитҳо кидомҳоянд?

Ба акидаи шумо

Дар 6иркирору висеъқунии корҳонаҳои саноатии 
мимлақатҳои Низди6илтики кадом давлатҳои чаҳон 
қумақ мерасонанд? Дар шароити иктисодиёти бозори 
дар геоғрифияи соҳаҳои ҳочагии мимликитҳои Назди 
балтика тагйирот ба амал омаданаш мумкин аст ё не?
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ФАСЛИ III
ТАВСИФИ МАМЛАКАТҲОИ ОСИЁ

Зиҳрриҳор тибиИ би пешрифти рқтреодрр давлитҳор Осиё 
ҷИ ғуна тиъсир рисонрдҳяд? Кидом еоҳиҳор қишовирзИ бештир 
тираққИ ёфтиинд? Кидом ноҳия ва мимлҳқитҳор илонидии Осиё 
бо суръати билҳядр ряқишофр рқтрсодИ фирқ меқӯяияд?

Мавқеи географй, андоза ва хайати қаламрав. Осиё қитъии 
қилонтҳринр олим ви яқе из миркизнои қидрмтирряр тамиадӯяр 
ҷиҳон мебошид. Номи Осиё из мҳвқеи ғеоғрҳфрр он бир меояд. 
Ҳануз ғеоғрифҳор Юнони Кидим нудудноеро, қи дир ғирб 
ви шимолии Юнон воқеъ ғҳрдрдиияд, би Аврӯпо (из қилимаи 
юяояир эреб - ғарб) ви он мрятиқиҳоеро, қи дир ширқии он 
ҷоИғир шӯдиияд, би Осиё (из қҳлрмир юяоярр ҳсу - ширқ) миясӯб 
медонияд. Мивқеи рқтрсодрю ғеоғрифрр Осиёро пеш из ҳима 
дир биИни қитъиҳои олим мивқер мобиИярро ишғол яимӯдҳн ви 
дар сири роҳнор ҷиҳонир биҳррр тиҷоритии из Аврупо би сӯИи 
уқёяӯсҳор Ҳинд ва Ором ривинди ҷоИғир шудаяи он мӯиИяя 
меяимояяд.

Мавқеи беҳимтор рқтрсодрю ғеоғрифри Осиё, сирвитнои 
таарИ, моддИ, мҳдҳяИ, мивҷӯд бӯдияр қӯввир қории ирзон ви 
из нрғоҳр сӯдминдии ҳҳрбию стратеғИ дир аиИяи қитъиҳои 
Аврупо, Африқи, Австрилия ҷоИғир бӯдияр он би ҳуд диққити 
бисёр мимликатнои аҷяибрро ҷалб меяимӯд. Ҳануз из оҳррр 
исри XV ва рбтрдор исри XVI маяфритр тиҷорит ҳврӯпорноро 
водор нимуд, қи би Осиё роҳи баҳриро ҷӯстӯҷӯ яимоянд. Бо 
ин мақсид, биҳрнивирдр портӯғҳлИ Висқо ди Гими соли 1497 
соҳрлҳор ғирари Африқиро давр зади, би сонилҳор ҷияӯбӯ 
ширқии он ҳариқит яҳмуди, би ӯқёяуер Ҳинд ворид шуд. Аз он 
ҷо бо роҳбҳлҳдрр олим ва биҳряҳвирдр ариб Аҳмид ибни Миҷид 
би симти шимолу ширқ наракит намудҳ, соли 1498 ба сонрлҳор 
ҷияӯбӯ ғарбир Ҳрядустон рисид. Баъди қишфиёти роҳи биҳрии 
Ҳиндустон аврупоиҳо, из ҷумли тоҷирон то Ҷопон рифтинд. 
Ҳдмин тавр, тивассути қишф шӯдияр роҳи бинррр Ҳиндустон 
аврӯпоино дир бории Осиёи ШирқИ тиеиввӯроти амиқ
пиИдо нимуаияд. Баъди дир ғҳрдияир Суэте қияилр Суэтс-ро 
бунёд нимудин (исри XIX) мимлақитнор Амриқои ШимолИ, 
Аврӯпо, ҳивзии биҳри Мрёяизимря рмқоярят ёфтинд, қи бо роҳи 
аинрир яисбитин яиздрқ бо мамлиқитҳор Осиё тиҷорат яимоянд. 
Мимликатҳор Осиё ни фиқит би уқёяӯснор Ором ви Ҳинд, билқи
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ба укёнуси Яҳбастаи Шимолй баромад доранд. Роки баҳрии 
шимолй роҳи баҳрии ӯқёнӯси Оромро бо роҳи баҳрии укёнуси 

пайваст менамояд. Чунин мавкеи ҳоси иктисодию 
ғеоғрафӣ ба раванди таркиби соҳавии ҳочигй ва пешрафти 
он ба ҳусусиятҳои ҳоси аҳолй ва инкишоф ёфтани алокаи 
тиҷоратй бо мамлакатҳои чаҳон таъсири калон расонидааст. 
Бояд кайд намуд, ки ин мавкеи мусоиди иктисодию географиро 
аз сабаби дар доҳили Осиё чойгир шудан (мисол, Мӯғулистои, 
Непал, Афгонистон, Бутан) ва нобаробар тараққӣ кардани 
мамлиқатхои соҳилй як ҳел истифода бурда наметавоианд. 
Барои он ки на ҳама мамликитҳое, ки ба баҳр баромад доранд, 
флоти баҳрии доранд. Як кисми он мамлакатҳо барои
ба ҳорича бор баровардан ва аз он чо бор овардан аз киштиҳои 
дигар мимлақатҳо истифода мебаранд.

Масоҳати Осиё 44 млн километри мураббаъро ташкил 
менамояд. Дар он тиқрибин 40 давлат вокеъ гардидааст. Дар ин 
каламрави фароҳ, ки бо гуногунии табиат, фаровонии сарватҳои 
табий ва ҳусусияти ҳоси хочиғию ҳайати аҳолй фарк мекунад, 
тамаддун ва маданияти кадим бо дастовардҳои илмию техникии 
муосир бо ҳам омезиш ёфтаанд. Мувофики тадқиқоти олимон 
аз чор тамаддуне, ки тишиккул ёфтани онҳо ба дарёҳои бузург 
вобаста мебошаду дар илм номи «Тимиддуни дарёҳои азим»-ро 
ғирифтаинд, се тоаш он дар водии дарёҳои қалоитирини Чин, 
Хиидӯстои ва Месопотамия ба миён омадаанд. Тамаддуни 
водии дарёҳои Чин ва Хиндустон ба аз ҳуд намудани заминҳои 
ҳосилҳез, обёрии сунъй ва инкишоф ёфтани шолипарварй асос 
ёфта буд. Аз ҳамин сабаб, онро тимиддуни «шолй» мегуянд. 
Шолипарварй соҳаи меҳнатталаб ва серҳосил мебошад. Вай 
метавонад микдори зиёди аҳолиро аз биринч (гизои асосии 
чиниҳо) таъмин намояд. Аз ин чост, ки дар водии дарёҳои 
килони Чину Хиндустон аҳолй зич чойгир шудааст. Чунин 
вобастагй ба як катор мамлакатҳои ҷанубу шаркй ва шаркй 
Осиё низ ҳос мебошад. Табиати Осиё ниҳоят муҳталиф мебошад. 
Дар килимриви беканори он на ҳама ноҳияҳо шароити мусоиди 
табий доранд. Барои он ки масоҳдти зиёди онро қаторкуҳҳои 

чаҳон, биёбонҳои беоб, чингилзорҳои фароҳ 
ва гайра ташкил додаанд, ки аз ҳуд намудани онҳо 6иртириф 
кирдини душвориҳои зиёдро талаб менамояд. Аз ин чо мубориза 
барои ҳаёт ва тачрибаи 6иртириф нимудини душвориҳои 
ғуиоғӯии табий ва мутобик ғирдидаи ба он яке аз муҳимтарин 
мероси тимиддуни кадими хилқҳои Осиё мебошад. Осори онро
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мо дир из ҳуд нҳмудаяр зимрянои обёришивияда мушоҳрда 
меяимоем. Ҳилқҳои ин сирзимрнр қӯҳия бирои истифодир 
зимияҳои домҳникӯҳно из ӯсӯли еуфиғӣ ва суфибирдорӣ 
истифода мебарияд, қи ҳоло ҳим дир мимлиқитҳои Оерёр 
ШарқИ, ҶанубИ ва Ҷднубу ШирқИ висеъ пиҳн ғирдидиист. Дар 
иеоеи ин ӯсӯл дар Тоҷикистоя боиӯ токпирвирИ ви дир Кавқҳз 
ҷоИ ва еитруепарварИ инкршоф ёфтиааст. Иқлими ҳӯшку ғирм 
дар бисёр мамликитҳор Осиё сибибр инқишоф ёфтани обёрИ 
ғаИр аз каяилҳо (наҳрҳо), ряҷӯяря из корезҳо (яинрҳое, қи бо 
зери замря ғузиронрда шудиияд) истрфодабарИ ғирдрд. Дир 
Тоҷркрстон пеш из ряқилоб обёррр корезрро дир яоҳияр 
Пияҷикент муҳиядиси ҳудомуз эшони Ҳилифи Ҳасан рстифоди 
бурд. Ин шиҳе бо ин усул дуто ниҳр ғӯзирониди, зимряҳоро 
обшор намудиает.

Минтақаҳор биёбон бо широити табрри номусоидр ҳуд 
фарқ мекӯнинд. Дар он ҷо тобистон ғирм, боришот қим ауди, 
яабототр ниҳоят ғӯноиӯн месабзад. Вобаста ба ин, аз замонҳои 
қадим дар ин ҷо шиқли ҳоси ҳоҷиғидорИ-ҷорводории куҷминҷиғИ 
амил менамояд. Дир миятиқаҳои аилҳядқӯҳр Тибет ви Помир 
одамон ба қутоспарварИ мишғӯлияд. Осиёи ШҳрқИ ва 
ШарқИ бо иқлими муссонри (мавсимир) нӯд фарқ меқуяад.

Дар ин ҷо тобистон ғарм, сербориш, тирамоҳӯ баҳор 
бебориш мебошад. Ҷунин вазъият аз давраҳои қадим аҳолии 
ин ноҳряҳоро водор намӯдааст, қи бо роҳҳои ғӯяоғӯя бар зидди 
серборишИ ва нӯшкИ чоранор зарурИ диди, ҳаёт ва фаъолияти 
ноҷағрро ба он мӯтоарқ намояяд. Дар мавсими сербориш 
барои пешғирИ намуданр обҳезИ аҳолИ дар соҳрлр дарёҳо саддӯ 
дарғот ва диғар иншоотҳо мееонт. Барои заҳрра намудаяр об 
ва дар мавсрмр камбориш истрфода бӯрдани он ҳавзҳо еонта, 
оби боронро занрра менамудаяд. Дар мавзеънор селғир барои 
аз шусташавИ наҷот додани ҳоқ зрроатҳор намрдуст - ауттаи 
ҷоИ, яаИшақар, ҷут парвариш мекарданд. Ба шарортр табиИ 
мувофиқ ҳояаҳор сааук месонтаяд. Ҳамря тавр, дар мӯбориза 
бар зрдди яомӯсордрҳои табиат барои ҳалқнор Осиё ҳаётан 
меҳнатдӯстИ ба дараҷар бҳлҳнд тақмил меёфт. Меҳна^дӯстИ, 
пуртоқатИ, дар ланзаҳои душвор ба яқдрғар ёрдамрасонИ, 
садоқат доштан ба ҳами он ҷизе, қи бо меняит бунёд шӯдиист, 
ҷрҳитр ноер миъяивии ин нилқно мебошад. Миҳз ҳҳмия уясурҳор 
ӯмдаи ряеояИ ба нилқнои Осиё рмконрят дод, қи дир зимряии 
мероси тамаддӯнр қадим дастовардҳои илмию теҳярқри муосрр, 
мавқеи муеорди рқтисодию ғеоғрафИ ви шароиту сарватҳои
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табиии мӯхталифро истифода бурда, хочағии бисёрсоҳдвии 
ҳозиразамонро ташаккул диҳанд. Аз ин чо Осиё дар ҳуд на факат 
таъриҳ ва тимиддуни кадим, балки симои ба ҳуд ҳос, ташакқул 
ва инкишофи иктисодиёти муосирро тачассум менамояд.

САРВАТҲОИ ТАБИИ ВА 
имконияти истифодаи оиҳо

Худуди Осиё бо аз ҳад бой ва ниҳоят гуногун будани 
сарватҳои табий фарк мекунад. Ин пеш аз ҳама ба фароҳии 
килимрив, соҳти геологй, гуиоғунии релеф, навъҳои икдим 
вобаста мебошад. Баҳой иктисодй ба сарватҳои табиии 
Осиё дода, омилҳои табииро ба назар гирифта, бояд гуфт, ки 
иктисодиёти минтака ба бой ва гуногунии сарватҳои табий ва 
имконияти истифодабарии онҳо вобаста мебошад. Таҳлили 
он нишон медиҳад, ки Осиё барои ҳаматарифа тириққй додани 
саноат имконияти фаровон дорад. Хусусан, сатҳи он аз ашёи 
ҳоми минералй ниҳоят бой мебошад.

Аммо онҳо бо сабабҳои ғуногун дар бисёр мамлакатҳои 
Осиё аз чиҳати геологй ҳуб омуҳта нашудаанд. Ба ин нигоҳ 
накарда, Осиё дар арсаи байналмилалй бо заҳираи тадқдқшудаи 
як катор сарватҳои минералй мавкеи муҳимро ишгол менамояд. 
Дар байни онҳо заҳираи сарватҳои маъданй калон аст. Хусусан, 
аз қалъагӣ ва волфрам бой мебошад. Агар дар дигар китъаҳо 
конҳои онҳо аҳён-аҳён воҳурад, дар кисми шаркии Осиё як 
миитақаи яклуҳтро ташкил менамоянд. Ин минтака аз канори 
чииӯбии ҳамвории Бузурги Чин то чазираҳои Зонд тул 
қишидаинд. Х°ло ба мамлакатҳои Осиё аз 2/3 ҳиссаи заҳираи 
тадқиқгирдидии қалъагй ва 50 дарсад волфрами чаҳон рост 
меояд. Дар каламрави он, инчуиин заҳираи калони маъдани 
оҳан, минғин, ҳром, никел, мис, металлҳои ранга, симоб, тило 
ва алмос муайян карда шудаанд. Хиссаи Осиё дар заҳираи 
тадқиқшудаи чаҳонии графит ва сурма низ калон аст. Дар 
каламрави он аз 2/5 ҳиссаи графит ва 1/6 ҳисса сурмаи чаҳонй 
вокеъ ғардидаист. Бар ҳилофи сарватҳои маъданй пайдоиши 
ангишт, нафт, гази табий ба чинсҳои таҳшин вобаста мебошад. Аз 
ҳамин сабаб, ангишт дар кабати таҳшинҳои ҳамидаи наздикуҳй, 
нафт ва газ бошад, дар фуруҳамидаҳои доманақуҳй ва ҳавзаҳои
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аиИяи кӯҳно воменӯринд. Конҳо ви нивзиҳор нифт ви
ғаз, қи дҳр ҷунин мивзеънор яоҳряҳои илонрдии Осиё муқиррар 
қарда шудаияд, дорои зиҳррир қилон мебошияд. Коннор нифт 
ни фиқит дир ҳушқИ, ряҷӯяин дир зери тиншрярҳор туяӯқоаи 
бинрҳое, қи Осиёро рноти кардианд, низ муиИян қирди шӯдиинд. 
Аз ҷиҳити зинррии тиҳқиқшудир аяғршт, нифт ва ғиз Осиё дар 
биИни қитъаҳо ҷоИи аввилро ишғол менимояд. Би он из 3/4 нресии 
нафт, ғизи тибиИ ва 52 дҳрсадр ҳиссир ияирштр тиҳқрқшудии 
ҷиҳон рост меояд. Ҳамря тивр, зинрринор еирвитнор мряерилрр 
Осиё барои тириққИ додаяр сҳноит ви сониҳор мӯҳтилифи он 
широити мӯсоид фироҳим овирдҳист. Бҳрои ҳимитирифи из НӯД 
нимӯдияр ин еирватно тенярқи, теняолоғияи ҳозрризҳмоя ви 
миблиғғӯзорир қилон зирур аст, қи ни ҳими мимлиқитҳои Осиё 
ЧӯНИН имкоярят доринд.

Осиё на фиқит из сирвитҳор мияерилИ, ряҷӯяря из сирвитҳои 
обу ҷияғил низ боИ мебошид. Зҳҳррии оби он 1/3 ҳрссир зиҳррир 
оби ӯмӯмрҷиҳоярро тишқил меяимояд. Аз ҷрнитр тиъмрнр 
оби ширря би ҳир сар аҳолИ дир биИяи қртъиҳор олим биъди 
Австрилия ви Африқи ҷоИи сеюмро меғррид. Дир доҳили Осиё 
ин нишоядод тифовутр қҳлон дорид. Дир бобити рстрфодии 
ба ҳир сар аҳолИ қисми осрёир Русия ви мимлиқитҳор ҷияӯбӯ 
ширқрр Осиё из об бештар тиъмря мебошҳяд. Зинирҳр ҷубр 
Осиё 94,7 млрд м3-ро тишқил меяимояд. Аз ин ҷрнит, биъди 
қртъар Амриқо (134 млрд м3) ҷоИи дуюмро ишғол меқунид.

Бояд қиИд нимуд, қи бар ҳилофи синоат дар Осиё широит 
барои тириққИ додҳяи қишовирзИ ярсбитҳя минаӯд мебошид. 
Кисми зиёди қалҳмриви онро қиторқӯҳҳо, биёбон ви замрннои 
ботлоқу серним тишқил меяимояд. Аз ҳимин еибиа, мҳсоҳати 
қими зимияи қишоварзИ иҳолиро водор менамояд, қи зимрянор 
домияиқӯҳноро суфа-суфи қарди, рстрфоди биринд. Тивиссӯтр 
киндаяи наҳрҳои сунъИ (кинилҳо) зимрянои ҳӯшқи брёбояро 
обёрИ, заминҳои ботлоқро нӯшк яимояяд.

Савол ва супориш
1. Аз рӯИи наррта мавқеи рқтрсодию ғеоғрифии Осиёро муиИяя 

намоед.
2. Тависсӯтр ҳарити се маркизи «Тамиддуяр дарёҳои азим»-ро 

дар ҳӯдуди Осиё мӯиИян намоед.
3. Барои ҷИ тимаддӯнр водии дарёҳои бӯзурғи Ҷин ва Ҳин- 

дустонро тамаддӯнр «шолИ» меғӯяяд?
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4. Шарҳ диҳед, ки барои чй шароити табиии Осиё барои тириккй 
додани саноат мусоид, аммо барои инкишофи кишоварзй он 
кадар мусоид нест?

5. Дар шароити маҳдуд будани заминҳои ба кишоварзй 
мувофики Осиё барои васеъ иимудиии он бояд чй ғӯиа чораҳо 
андешид?

Худатонро санҷед
1. Номи Осиё ба мавкеи географии он чй во6истигй дорад?
2. Кадом чиҳдтҳои Осиё диккати мамлакатҳои ачнабиро чалб 

менамуд?
3. Ташиққӯл ёфтани марказҳои тамаддун дар Осиё ба чй вобаста 

аст?
4. Мероси тамаддуни кадимаи ҳалкҳои Осиёро дар чй мебинем?
5. Осори тамаддуни кадимиро дар қаламриви Точикистон дар 

чй мебинем?

Аз НИГОҲН шумо
Барои чй шароити табиии Осиё барои инкишофи 

саноат мусоидат менамояд, аммо барои кишоварзй 
маҳдуд аст?

АХОЛИ ВА ХОНАГИ

Аҳолӣ ва ҷоӣгиршавии он. Дар Осиё бештар аз 4,0 миллиард 
нафар аҳолй (бе аҳолии кисми шаркии Русия) ҳаёт ба сар 
мебарад. Афзоиши ниҳоят баланди табиии аҳолй сабаби бо 
суръат афзудани саршумори он гардидааст, ки ба як катор 
омилҳои ичтимоию иктисодй вобаста мебошад. Ба ин омилҳо, 
пеш аз ҳама дарачаи нокифояи тириққии иктисодиёт, бартарй 
доштани соҳаи кишоварзй, зиёд будани бесаводй, паст будани 
маданияти нигоҳдории тандурустй, акди никоҳи барвакт, 
бисёрзанй ва урфу одатҳои миллй, ки серфарзандиро ҳимоя 
меқунанд, мусоидат мекунанд. Афзоиши баланди табиии аҳолй 
кариб ба аксарияти мамлакатҳои Осиё ҳос мебошад. Ба ҳисоби 
миёна афзоиши табий ба 1000 нафар аҳолй 18 касро ташкил 
менамояд. Дар солҳои оҳир барои «ба танзим даровардани 
оила» дар баъзе мамлакатҳои Осиё, аз чумла дар сераҳолитарини 
он Чин ва Хиидӯстои аз тарафи давлат чорабиниҳое андешида
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ШӯДИЯД, қи би паст яҳмудияр дириҷир аилҳядр ҳфзоршр тибрии 
иҳолИ равони қирди шудиинд. Дир ҳиИитр ҷряеии инолрр Осиё 
мардон биртирИ доринд. Ин би он воаҳети ист, қи дир нитрҷир 
нрқонр аирмиҳил (дҳр сряяр 13-15-солағИ), серфҳрзиядИ, риоя 
никирдинр қординои тиббИ зинҳо бештир мефавтинд. Дир ҳҳИити 
сияяӯ соли иҳолИ бошид, миқдорр ҷивонон зиёд ист. Ҷавонони 
то 14-соли 40, қилоясолоя (из 15 то 59-соли) 53, прронсолон 6 
диреидр инолрро тишқил меяимоянд. Зиёд бӯдҳяи шӯмории 
иҳолИ дҳр иқсири мимлиқатнор Осиё ви еӯет тириққӣ қирдияр 
рқтисодрёт сабиби ифзӯдҳяр сифи беқорон ғҳрдрдҳҳет, қи 
аиъзия ба моҷароҳои донрлИ овирди мерисонид. Аҳолии фиъол 
дир еониҳор мунтилрфи ҳоҷиғИ қор меқуяҳд. Дҳр тҳрқрбр он 
шиҳсоне, қи би қршовирзИ ви соҳиҳои муҷовири он (ноҷиғрр 
ҷҳнғил, шрқорҷиғИ, моҳрдорИ ви моҳрпирвирИ) МҲШҒӯЛИЯД, 
биртирИ доринд. Ҳамҳ қиарли, ҳҳлқият ви мрллитҳое, қи дҳр 
Осиё зиядиғИ меқӯяияд, из руИи иломҳтнор зонирИ бҳ се нижоди 
уауаиҷинояИ (иврӯпоИ, мӯғӯлорди ви эқвиторИ) мҳяеуаҳяд. 
Ҳҳлқҳое, қи ба нижоди иврӯпоИ доҳил мешивҳяд, дир Осиёи 
Пеш, Миёни, Ҳиядӯстояр ШимолИ ви Сибири Ҷднубӣ пиня 
ғардидиинд. Нимояндиғони нажоди эқваторИ дир Осиёи Ҷинӯбӯ 
ШирқИ, Оқеиния ви Австрилия ҳаёт меғӯзиронҳяд. Ҳилқнор 
яижодр муғулоидИ исосин Осиёи Ҷияуау ШирқИ, МиркҳзИ, 
ШимолИ ви Осиёи Миёнию Казоқиетонро фҳро ғрррфтиҳяд. 
Ҳима нилкное, қи би ин нижодҳо минсубинд, аз дҳвриҳои 
қидим ин ҷониб, би ин ё он дин эътиқод доштинд. Беҳӯди нест, 
қи миҳз дир Осиё се дияр ҷиҳонИ - нисрояИ, релом ви аудаоИ 
ниқши нӯдро ғӯзоштиинд. Дини бӯдаои қидимтирря дин би 
нрсоб меравид. ВиИ дир иатрдор исрнор ^1^ то мелод дир 
қисми шрмолри Осиёи Ҷаяӯаи би миён омҳди, биъд дҳр Осиёи 
МирқҳзИ ви ШирқИ висеъ пиҳн ғҳрдрд. Дҳр зимряҳр дряи 
буддоИ дир Ҳиндӯстоя ви Тибет индӯизм ви лимаизм тишиққул 
ёфтинд. Дини буддоИ ряҷуярн би пиИдоиши диннои миллии Ҷин 
(даосрзм, конфусИ) ви ҷопонИ (срятоизм) муеоидит нимӯдиҳст.

Дир ҷинуау ғирби Осиё ва Фалистря боз ду ҷирҳёяр динИ 
(иудиизм ва нисронИ) висеъ пиҳн ғирдрд. Бояд ғуфт, қи ареёр 
фиқру иқрдиҳои иу.диизмро дини нҳеронИ (ҳриетиҳяИ) тҳқлид 
яамӯдиист. Ҳоло иӯдҳрзм (қилимИ) ви дряр яисроярро ни фиқит 
дар Осиё, билқи дир диғир қисмҳои ҷиҳон пиристиш меяимояяд. 
Дир мимлиқитҳои Аврупо ви Амррқор ШимолИ шумории 
бисёри одимон онро пиристиш мекӯнинд, қи нисбит би янӯдрёни 
дир Исроил иқомитқӯяияди ду миротиби зиёдияд. Дини ислом
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ибтидо дар нимчазираи Арабистон ба вукуъ омада, баъд дар 
килимриви чанубу гарбй, чанубй, чанубу шаркй Осиё ва Осиёи 
Миёна паҳн гардид. Мувофики маълумоти А.П. Кузнетсов 
таркиби дини аҳолии Осиё ниҳоят муҳталиф буда, дар 16 
мамлакат чараёни суннии ислом бартарй дорад. Дини буддой 
бошад, дар шаш мамлакат, бо ҳам омеҳтагии буддой, даосизм ва 
конфусй ҳам дар шаш мамлакат афзалият доранд. Дар як катор 
давлатҳои Осиё ислом ҳамчун дини давлатй эътироф шудааст.

Ҷоӣгиршавии ахолӣ. Вобаста ба шароити табий, имконияти 
истифодабарии сарватҳои он ва омилҳои ичтимоию иктисодй 
дар каламрави Осиё аҳолй нобаробар чойгир шудааст. Хисоби 
миёнаи зичии аҳолй дар як километри мураббаъ 80 нафарро 
ташкил менамояд. Дар баробари ин, дар Осиё мавзеъҳое ҳастанд, 
ки дар онҳо аҳолй беҳад зич чойгир шудааст. Ин мавзеъҳо 
чунин чойҳое мебошанд, ки дар онҳо аз давраҳои кадим кишти 
яке аз зироатҳои ниҳоят меҳнатталаб - шоликорй васеъ паҳн 
гардида буд. Осиёи Чанубй ва Чанубу Шаркй аз кабили ҳамин 
ғӯни мавзеъҳо мебошанд. Зичии аҳолй дар ин мавзеъҳо дар як 
километри мураббаъ аз 200 нафар бештар мебошад. Дар баъзе 
маҳалҳо 1500-2000 нафарро ташкил менамояд. Дар шаҳрҳо аз ин 
ҳам зиёд мебошад. Чунончи, дар 4 ҳазор ва дар Макао
бештар аз 30 ҳазор нафарро ташкил мекунад. Дар Бангладеш 
ва чазираҳои Малдив ин нишондод ба 1000 нафар мерасад. 
Кдтъи назар аз ин, кисми зиёди каламрави Осиё ҳеле камаҳолй 
мебошад. Аз чумла, зичии миёнаи аҳолй дар Мугулистон дар 
як километри мураббаъ 2, дар кисми Осиёгии Русия 3, дар 
Арабистон Саудй, Кдзокистон ва Туркманистон аз 10 нафар 
камтарро ташкил менамояд.

Осиёи Марказй, куҳсори Тибет, биёбони Гобй ва биёбонҳои 
нимчазираи Арабистон кариб одам надоранд. Дар Осиёи 
Шимолй ва Помир ҳам микдори аҳолй он кадар зиёд нест. 
Вобаста ба масқуншавй дар Осиё се навъи маҳалҳои аҳолинишин 
фарк шаҳрй, деҳотй ва бодиянишинй. Аҳолии онҳо
бо нуфуз, ҳолати руҳй, тарзи зиндагй, инъини ва малакаҳои 
истеҳсолй аз якдигар фарк меқунанд. Аз чиҳати нуфуз аҳолии 
деҳот бартарй дорад.

Кариб 72 дарсади аҳолй дар деҳот зиндагй мекунад. Ин аз 
қадимӯлиӣём дар деҳот ба инкишоф додани соҳаҳои меҳнат- 
талаби кишоварзй ва обёрй вобаста мебошад. Чунин тамоюл ба 
шаклҳои чойгиршавии аҳолии деҳот низ таъсир расонидааст. 
Дар мавзеъҳое, ки соҳаҳои меҳнатталаби кишоварзй зимни васеъ
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обёрИ нҳмудини зҳмряно инқишоф ёфтиҳнд, шиқли ҷоИғиршҳвир 
ғурунир аҳолии деҳот биртирИ дорид. Аммо дҳр он яонря ви 
дивлитҳое, қи широит бирои рякршофи суръитяоқрр кишовирзИ 
минаӯд аст, иҳолии деҳот ба таври пироқияди ҷоИғир шӯдҳиет. 
Хоҷиғрр бодряяршряИ исосия ҷорводорИ ви шрқорҷрғрро дир 
бар меғирад. Аз сибибе, қи ҷорводорон вобиста би мивсрми сол 
из яқ ҷироғоҳ ба дриир ҷироғоҳ ҳариқит меқуяияд, аияобир ин, 
онҳо маҳҳлли суқӯяитр доимИ яидорияд. Ин шиқли ҷоИғрршиврр 
иҳолИ барои мрятиқир дашт, ярмбиёбон ви брёаону тӯядри ҳос 
мебошад. Соқрнонр шиҳр тиқрраҳя 30 диреҳдр иҳолрр Осиёро 
тишқил меяимояяд. Би мивҷӯд аӯдҳяр шиҳрнор қидим ви 
рнкишофи мрнбаъдир шиҳрҳо ярғоҳ нҳқирди, Осиё бо рфодар 
обризяоқи олимон ҳимҷӯя «денир ҷинояИ» боқИ мемояид. Кдтъи 
низир из ин, дир Осиё шиҳрҳое ряқршоф ёфти ретодиияд, қи 
Мӯвофиқр ҲРСОбқуЯРНОР дӯряимо дир соли 2015-ум дир ҳир яқи 
онҳо из 10 млн бештир иҳолИ зиядиғИ ҳоҳҳд қард.

Ба ин шиҳрҳои бузӯрғ ШияҳиИ (12,8 млн), Тоқио (26,9 
млн), Пеқин (10,8 млн), БомбеИ (18,3 млн), Килқӯтти (14,3 
млн), Ҷакарта (13,2 млн) доҳил мешавияд. Зиҷии иҳолИ дир ин 
шиҳрҳо дар яқ километрр мурибаиъ зиёди из диҳ ҳизорро тишқил 
меяамояд.

ТАВСИФИ УМУМИИ ХОҶАГЙ

Дар инкршофр ноҷиғии мҳмлиқитҳои Осиё ерёеити мус- 
тимликавии дивлитҳор еирмоядор, қи дир ғузишти нӯқмфирмо 
буд, иеарр ҳудро ғӯзоштиист. Мӯстимлиқадорон би боИ будияи 
мамлиқитҳор Осиё из сирвитнои тиаррр мӯнтилрф ниғоҳ 
никирди, аз ҳуд дар ин мимлиқитҳо ноҷиғрр қифомондиро би 
мерос ғузоштияд.

Аз ҳимря сибиб бирои ақсири мимлиқҳтнор Осиё ҳоҷиғрр 
ағрарИ ҳос мебошид. Зимряр қорим из 1/6 ниссии қилимрави 
онро ташқил меяимояд. Бҳ ин ниғоҳ яҳқирди, мимлиқитнор 
Осиё дир биИяр дивлитҳои ру би ияқршоф аз ҷрҳҳтр истеҳсолр 
миҳсулоти кршоварзӣ мавқеи мӯнрмро ишғол меяамоянд. Ҳоло 
ин мимликитҳо 51 дирсидр мҳҳеӯлотр қршовирзри мимликитҳор 
ру би инкршофро рстенсол меяимояяд. Дир қршовирзИ сонир 
зироит рушд ёфтиист. Он исоеия дир пистрҳор яҳздр биҳр ва 
водрр дирёҳо пирвариш қирда мешивид. Би бозори ҷиҳонИ 
аз ҳими бештир Тиилияд ви Бирма бирряҷ мебирорҳнд. Аз
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дигар навъи зироатҳои ҳурокй арзан, лубиё, батат кишт карда 
мешаванд.

Аз рустаниҳои теҳникй дар Таиланд, Шри-Ланка, Индо- 
незия, Малайзия дар резишгоҳи дарёи Ганг ва Браҳ-
мапутра чут, дар домана ва нишебии куҳҳои ва
Шри-Ланка чой парвариш менамоянд. Хдмаи онҳо аҳаммияти 
содиротй доранд. Дар бисёр давлатҳои Осиё рустаниҳои 
доруворй васеъ паҳн гирдидиинд. Бинобар он, ин давлатҳо ба 
бозори чаҳонй доруҳои гуногӯн мебароранд. Чорводорй ҳамчун 
соҳаи дуюми кишоварзй дар ҳама мамлакатҳо як ҳел тираққӣ 
ниқардааст. Дар баъзе мамлакатҳо, ба монанди Малайзия ва 
минтакаҳои куҳии нимчазираи Хиндустон ба ҳочагии чингил 
диккати маҳсус медиҳанд. Маҳсулоти он (чубҳои киматбаҳо, 
лок, мум, моддаҳои даббогии дар чармгарй истифодашаванда)- 
ро ба бозори чаҳон мебароранд, рустаниҳои доругиро чамъ 
намуда, барои муоличаи касалиҳои ғуногун истифода мебаранд.

Бар ҳилофи мамлакатҳои Ҷанубй ва Чанубу Шаркй дар 
мамлакатҳои Чанубу Гарбии Осиё дар кишоварзй баробари 
заминдорй, инчуиин чорводорй аҳаммияти калон дорад. Дар 
заминдорй парвариши рустаниҳои субтропикй афзалият дорад. 
Хусусан мамлакатҳои соҳили баҳрй Миёназамин бештар 
ситрус, ангур ва меваҳои гӯногун истеҳсол менамоянд. Дар 
заминҳои обй кишти сабзавот, лаблабуи канд, паҳта васеъ паҳн 
гардидааст. Дар кисми чанубии Ирок ва Арабистони Саудй 
ҳурмо, наӣшақар, дар чануби нимчазираи Арабистон бошад, 
каҳва парвариш менамоянд. Дар як катор мамлакатҳои ноҳия 
ба монанди Туркия, Ирок, Сурия ва Эрон кишти галладона 
васеъ паҳн

Чорводорй ҳусусияти ба ҳуд ҳос дорад. Кариб дар ҳамаи 
мамлақитҳо парвариши чорводории майда бартарй дорад. Аз 
чумла дар Афгонистон парвариши ғусфаидони қироқулӣ ва дар 
Туркия бузҳои ангорй инкишоф ёфтааст.

Дар мамлакатҳои Осиёи Марказй, Миёна ва Шаркй дар 
таркиби кишоварзй (гайр аз Мугулистон) заминдорй бартарй 
дорад. Барои инкишофи чорводорй дар Мугулистои шароити 
табий ва анъанаю малакаи истеҳсолии аҳолй мусоидат менамояд. 
Ин соҳа асосй иктисодиёти онро ташкил менамояд. Дар Осиёи 
Миёна чорводорй (гайр аз Киргизистон) соҳаи миҳсусгирдониди 
ба ҳисоб намеравад. Аз соҳаҳои рустанипарварй дар Осиёи 
Миёна паҳтакорй, богу тоқпарварй, обчакорй инкишоф 
ёфтааст. Дар Осиёи Шаркй ҳам соҳаи заминдорй аз чорводорй
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диди бештир тириққИ ёфтиист. Аз зрроитнор ғиллҳдониғИ шолИ, 
ғиндум, ҷив, ҷивдор парвариш қирди мешивинд. Дир итрофи 
шиҳрҳо сибзивотқорИ (Ҷопон) ви ситруспирвирИ тириққИ 
кирдиист. Аз зироитҳои тенярқИ пҳҳти (Ҷря), тимоқу, ҷоИ, 
либлабур қинд, лӯбрёр ҷинИ, рӯстияиҳои ривғҳядиҳҳядҳ қишт 
қирди мешиваяд. ҶорводорИ еоҳҳр дӯюмдириҷи мебошид. 
Аеоеия ҷорвои қориро пирвириш меқӯнияд. Дир итрофи шиҳрҳо 
нӯқ ви пҳриядипарвирИ тирҳққИ қирдииет. Яқ қисми ҳҳоли ба 
монрғрри ва қррмақпирвирИ (Ҷопон) мҳшғӯл мебошид. Бояд 
қаИд нимуд, қи он релоҳное, қи дир солҳои оҳир бҳрои беҳтир 
нимудҳяр ҳиёту зрядиғрр деҳқояоя вҳ ҳфзӯя ғҳрдоярдҳяр 
ретеҳсолр миҳсӯлотр қршовирзИ ривони қирди шӯди бӯдияд, 
дир бисёр мимлиқитҳор Осиё яитиҷир дилҳоҳ надод. Уеӯлнор 
иғротеннрқри қорқирди ҳозрризимояр ҳоқ, қи бирои би тиври 
иятеясрвИ (боеӯръит) тириққИ додҳяр қршовирзӣ зҳрӯрҳяд ист, 
фиқат дир плиятитсряҳо рстрфоди бӯрди мешивияд. Дир он 
мимлҳқитное, қи ҳоҷиирр қимзҳмияр денқояИ биртирИ дорид, 
қишовирзИ бо уеулнои ақрбмоядаи ииротеҳярқИ пеш бӯрдҳ 
мешивид, қи би ноҷиирдоррр эқстенеисИ ҳос ист. Аз нимря еиаиа 
дир бисёр мимлҳқитҳо қишоварзИ қимминсӯл аӯди, талиботи 
иҳолиро бо нӯроқворИ пурри тиъмря қирди яҳметивояид.

Кафомонрр синоит дир бисёр мимлиқитҳор Осиё из даврии 
мустимлиқивИ ғувоҳИ медрҳид. Яъне дир тирқрбр сияоитр ҳқеирр 
мимлҳқитҳо СҲЯОИТР МИЪДИЯҲОСРЛҚӯЯИ ви қорқҳрди ишёи ҳоми 
кршовирзИ (еияоитр еиауқ ви нӯроқворИ) биртирИ дошт. Биъди 
иетиқлолрят би дист дировирдия дир тирқра ви ҷоИғррқунии 
синоити яқ қитор мҳмлиқҳтно тиғӣрроти яизиррис би миён омид. 
Пеш аз ҳими дир мҳмлақитҳор еотсрилрстии Осиё - Ҷин (ҲитоИ), 
Кореяи ШимолИ дрғирғӯниҳор қҳлон дир тирқрар соҳивИ ви 
ҷоИиррқӯярр синоит би имил омҳдҳяд.

Дир биИяи мимлиқитҳор Осиёи Ҷҳяуаи, Ҷияӯбӯ ШирқИ вҳ 
Ҷинубу Ғирбии Осиё еияоитр муосир дир Ҳрядӯстоя, Поқретоя, 
Кореяи ҶияӯбИ, ТиИвин, Ғояқояғ, Сряғҳпур, Эрон ви Турқия 
ряқршоф ёфт. Дир яқ виқт қорнояинои еияоҳтИ ни фиқит дир 
шиҳрнор аиндири, ряҷуярн дир НОНРЯНОР донрли мимлиқитҳо, 
дар яизди минбар ашёи ҳом ви сӯзршворИ соҳти шудҳияд. Дир 
ҷумҳӯррнои собиқ ШуривИ сияоитр арсёрсонавИ ряқршоф ёфти 
буд, қи дир яитрҷҳр пош ҳӯрдияр давлити яғона - Иттрнодр 
ШуравИ алоқаи рстеҳсолию иқтреодрр биИяр ҷумҳӯррҳор 
собиқ, соҳиҳо ви қорнониҳор сияоитрр онҳо ғирдрд ви 
тҳяиззӯл ёфт. Ҳоло ин илоқамиядӣ дир доррир Иттрҳодр
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Давлатҳои Мустақил бо душвориҳои зиёде баркарор гардида 
истодааст.

Хусусияти ҳоси чойгир ва инкишоф ёфтани соҳаҳои асосй 
дар ҳочагии мамлакатҳои Осиё вучуд доштан ва омеҳтагии 
тарзҳои ғуногуни истеҳсолот ва вучуд надоштани фазой 
ягонаи иктисодй мебошад. Барои ташақкул ёфтани чунин 
фазой ягона шабакаи инкишоф ёфтани наклиёти доҳилй, 
байнидавлатй зарур аст. Аммо аз сабаби мувофики матлаб 
иабудани иктисодиёт дар бисёр давлатҳои Осиё на факат 
соҳтмони роҳҳои алокаи байни давлатҳо, балки роҳҳои 
доҳилии онҳо низ суст ба роҳ монда шудааст. Он давлатҳое, ки 
иктисодиёти пешрафта доранд (Чопон, Кореяи Чднубй, Чин, 
Тайван, Индонезия (Ява), Сингапур, Филиппин, Гонқонғ (ҳоло 
ба Чин тааллук дорад), дорой наклиёти муҳталиф мебошанд. 
Аз давлатҳои Чануб ва Чанубу Гарбии Осиё наклиёт нисбатан 
дар Хиндустон, Покистон, Эрон, Туркия, Ирок, Исроил, Ливан 
инкишоф ёфтааст. Чумҳуриҳои собик Шуравй - Точикистон, 
Киргизистон, Узбекистон, Турқманистон, Казокистон, Озар- 
бойчон, Гурчистон ва Арманистон ҳам наклиёти тараққиқарда 
доранд, ки қалимриви онҳоро бо якдигар пайваст менамояд. 
Дар бокимонда давлатҳои Осиё наклиёт суст тараққӣ кардааст. 
Дар баъзе мамлакатҳо ба монанди Лаос, Яман роҳи оҳан вучуд 
надорад. Осиё яке аз китъаҳое мебошад, ки инсон сарватҳои 
табиии онро садҳо ва ҳазорсолаҳо бо максадҳои гуногун, барои 
конеъ ғардонидани талаботи ҳуд истифода мебарад. Ин ба 
вазъияти экологии он таъсири калон расонидааст. Баробари 
ифзудини аҳолй ин таъсирот торафт назаррас мегардад. Дар 
шароити камзаминй аз ҳуд кардани заминҳои нишеби куҳҳо, 
сухтаву решакан кардани буттаҳо, барои ба ҳорича содирот 
қардаи ва тайёр намудани сузишворй (ҳезум) буридани 
дириҳтон сабаби шусташавии ҳок гардидааст. Дар соҳили 
баҳрй Миёназамин аз ҳад зиёд буридани дараҳтон ба он оварда 
расонд, ки дар он чо буттазорҳо бартарй пайдо карданд. Дар 
нимчазираи Хиндустон ва Хиндухитой маҳз бо ҳамин сабаб 
бешаҳои субэкваторй ва экваториро сивинни ва паттазорҳо 
иваз иамуданд. Дар чарогоҳҳои Осиёи Миёна ва Маркази 
аз ҳад зиёд ҷарондини чорво боиси кам гаштани баъзе навъи 
рустаниҳо гардид. Баробари кам шудани масоҳати чангалзор 
микдори ҳайвонҳо ҳам кам гардид. Дар Осиёи Шаркй, Чину6й, 
Чанубу Шаркй ва Ҷанубу Гарбй офатҳои табиии обҳезй, 
сунама ва туфонҳо сабаби обзеркунии заминҳои кишт, деҳаҳо 
ви 6и ҳалокат расонидани одамон мегардад. Аз фаъолияти
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ноҷиғидорри инсон оби дирёҳои ҚИШТРҒИрД ви биҳрнои СОНРЛИ 
ифлос ғирдидаяд. Хусуеин сидиминор қрштрҳор яифткишоя ви 
корнониҳор яифтистеҳеолу қорқӯяияди ба мӯнртр итроф (дир 
биҳр ви нӯшқи) зрёяр қилон мерисояҳд. Аз ҳдд зиёд шиқор 
қирдияр қит ви ғӯрбаҳои биҳрИ еиршуморр онҳоро қим нимӯд. 
Ҳоло шркори ғурбиҳор аҳнри минъ ва шиқори қитҳо ба тинзим 
дировирди шудиист.

СаВОЛ ва СуПОрИШ
1. Дар аааликитнор Осиё афзоршр зрёдр табрир иҳолИ би ҷИ 

вобиста аст?
2. Дар мамлакитнои Осиё барои пеширрӣ кардаяр афзоршр 

анолӣ ҷИ иӯяа чорибрнрно ғузароярда шцдаяд?
3. Аз наритар анолри Осиё нонрянои сериҳолиро мӯаИян намоед.
4. Халқҳор Осиё қадом динҳоро паристиш аеяамоянд?
5. Сабаар ақрбаояри ҳоҷағии бисёр мимликатнор Осиё дар 

чрет?
6. Дар Осиё тишаккул яиёфтияр фазои яиояир иқтиеодИ би ҷИ 

вобасти ист?
7. Аз ниритир иқтрсодӣ мимликитҳор тириққркирдир Осиёро 

яршоя диҳед.
8. Дир Осиё бидшиврр визърятр эқолоғИ би ҷИ вобиста аст?

Худатонро санҷед
1. Сабаби дар ҳаИати иҳолии Осиё биртарИ доштини мирдон 

дар иист?
2. Барои ҷИ Осиёро «Деҳии ҷҳҳонИ» меғӯяяд?
3. Кидом динҳоро дар Ҷин (ҲитоИ) ви Ҷопон дини миллИ 

меғӯяяд?
4. Дир Осиё брсёреоҳиғии кишоварзИ ба ҷИ вобасти аст?
5. Сибаб дир ҷист, қи ба ғуноғӯнии сарватҳои тибиИ ниғоҳ 

никарда, еияоат дар бисёр дивлатҳои Осиё суст тараққИ 
қардаист?

Аз нигоҳи шумо

Бирои паст яимӯдияр дирҳҷир ифзоиши иҳолИ ҷИ 
ғӯяи ҷорибрярҳо ғӯзирояидин зирур ҳст? Би фиқри шумо 
бирои дир Осиё физои яғояир рқтисодИ би миён овирдин 
ҷИ қор қирдин дирқор?



ТАФОВУТҲОИ ДОХИЛИ ВА 
ИҚТИСОДИЮ ГЕОГРАФЙ

Бузургии масоҳдт, тафовути доҳилии табий, чойғиршавии 
географии сарватҳои табий, хусусияти ҳоси тараққиёт, 
махсусғардонии истеҳсолот, таркиби миллй ва миликии 
истеҳсолии аҳолй аз давраҳои кадим ин чониб дар қаламриви 
Осиё ташаққул ёфтани якчанд фазоҳои иктисодии «чу,догонаю 
омеҳта»-ро муайян кардааст. Аз ҳамин сабаб ноҳияҳои алоҳидаи 
Осиё аз яқдиғир фарк мекунанд. Онҳо аз чиҳати инкишофи 
иктисодиёт ҳоло ҳам бо якдигар алокаи зичи иктисодй 
надоранд. Барои ҳамин ҳам дар каламрави Осиё ба монанди 
Аврупо то ҳол фазой ягонаи иктисодй ташаққул наёфтааст. Ин 
окибати мустамликадории мамлақитхои сармоядор мебошад, 
ки алокаи иктисодии мамлакатҳои Осиё на барои пайваст 
ва мӯстиҳқам кирдини риштаҳои иктисодии байни давлатҳо, 
ноҳияҳои доҳилии онҳо, балки ба манфиати мамлақитҳои 
мӯстамлиқадор равона карда шуда буд. Баъди Чанги дуюми 
чаҳон ва ба даст овардани истикдолият ҳамаи мамлакатҳои 
Осиё бо тарзу усулҳои гуногун ба азнавсозии иктисодиёти ҳуд ва 
барпо намудани алокаи иктисодии 6ийнидивлитй ви ноҳияҳои 
доҳилй кушиш менамоянд. Дар солҳои баъдиҷангй ҳусусан 
алокаи иктисодии берунии онҳо бо давлатҳои тариққиёфтии 
чаҳон беҳтар гардида истодааст. Аммо барои тишақкул ёфтани 
фазой ягонаи иктисодй дар катори сабабҳои таъриҳй, сиёсй 
вучуд надоштани ҳатҳои ягонаи нак^иёт таъсир расонидааст, 
ки ба омилҳои табий (қаторкуҳҳо, биёбонҳо) вобаста мебошад. 
Хамин тавр, вобаста ба гузаштаи таъриҳй ва он тагйироти 
сиёсию иктисодие, ки минбаъд руҳ доданд, қалимрави Осиёро 
олимон ба якчанд ноҳияҳои алоҳидаи иктисодй чудо нимудинд: 
1) Осиёи Шаркй; 2) Осиёи Ҷанубӣ; 3) Осиёи Ҷанубу Гарбй; 
4) Осиёи Ҷанубу Шаркй; 5) Кисми Осиёии собик Иттиҳоди 
Шуравй.

ОСИЁИ ШАРҚЙ

Ин ноҳияи иктисодй кисми шаркии Русия, қиламрави Чин 
(Хитой), Кореяи Шимоли, Чину6й, Ҷопонро дар бар мегирад. 
Шароити табиии он муҳталиф мебошад. Иклими Осиёи Шаркй 



тропиқИ, сӯбтропрқИ ви мӯътидрл мебошид. Релефи он из қунҳо 
ва намвориҳор брёбояию иққумӯлрятрви (из тиҳшиниҳои 
обовирди ҳоерлшӯда) иборат ист. Аз сирвитҳои тибрӣ боИ 
мебошҳд. Мивқеи рқтрсодрю ғеоғрҳфрр ноҳияро нимшҳфитрр 
ӯқёнӯср Ором мӯиИяя меқунҳд, қи мимлиқитҳор ноҳия тҳвиееӯти 
роҳи биҳрИ бо мимлиқҳтнои Ҷаяубу Ширқрр Осиё, Австрилря, 
Осиёи ҶаяӯбИ, Ҷанӯбӯ ҒирбИ ви Аврупою Амриқо тиҷорит 
менимояяд.

Ноҳияи сериҳолИ яқе из мирқизҳои тимиддӯяр ҷиҳонИ 
мебошад. АҳолИ ғӯяоғӯямрллат буди, дряҳор мӯҳтилрф (буд- 
доИ, диосрзмИ, қояфусИ, лимрстӣ, қитолиқИ ва еряторзми)- 
ро парастиш меяимояяд. Хоҷиғрр ин ноҳия нисбит би диғир 
яонияҳор Осиё диди, ряқршофёфтитир ист.

Бирои ин мимлиқитҳо синоит ви қишоварзии ареёреоҳи 
ҳос мебошад. Хӯсӯсия дир атрофи Ҷопон мимлиқитҳое ҷимъ 
омидиаяд, қи из ҷрҳитр пешраврр иқтисодрёт ба ҳам яиздиқ 
мебошияд. Дир он мҳрқизр тидқрқотр ниврғириҳои илмИ ви 
тенниқиро Ҷопон сирвирИ меяимояд. Ба ин ғӯрӯҳ на фиқит 
дивлитнои Осиёи ШирқИ (Ҷопон, ТиИвҳн ва Кореяи ҶаяӯбИ), 
инҷуяия яқ қитор давлитнор сияоитрр Ҷанубу Шҳрқрр Осиё 
(Ғояқояғ, Сряиипӯр) донрл мешивияд, қи дир пешрифти 
иқтреодрёт мӯвиффақрятҳор яҳзиррис би дист овардиияд.

ОСИЁИ ҶАНУБИ

Ин яонряр рқтрсодӣ қҳламриви Ҳиндустон, Поқистон, 
Бҳнғлидеш, Шри-Линқиро дир бар меғррид. Килимривр он 4 
диреидр ситҳи қурии зимряро тишқил меяамояд. Релефи он 
мӯриққиб мебошҳд. ВиИ исосия из қиторқӯҳнор изим, еӯфҳқуҳно 
ви биёбон иборит ист. Ноҳия из еирвитҳор тибрИ, аз ҷумли 
сирватҳои зеррзҳмряИ (миъдияр оҳин, ияғршт ви ғиИри) боИ будҳ, 
дар ин ҷо рқлрмр эқваторИ, мусеоярр сӯбэқвҳторИ ва тропиқИ 
ҳуқмфармо мебошид. Аҳолрр ноҳия зиёди из 1,3 млрд нифирро 
тишқил менамояд. Он исоеия дир водии дирёҳо ви ҳҳмворрнор 
сонрлр бҳнрно мисқӯн ғардрдииет. АҳолИ дряҳор буддоИ, 
рядусИ ви исломро пириетрш меяҳмояд. Ситҳи зрядағии иҳолИ 
ниҳоят пист мебошид. Тиқрибин 1 млн нифир иҳоли ғӯруеяҳғИ 
меқишид. Зрддрятҳор биИнрдивлитИ (дҳр аиИяр Поқрстоя ви 
Ҳиндустон), аиИярқиарлҳвИ (дир Ҳдядӯетоя ви Шри-Лҳнқҳ) 
ви қишшоқИ сибаби ба диғир дҳвлҳтҳо мӯҳоҷррит қирдҳяр яқ 
қисми иҳолИ ғирдрдиист. Дир тирқрбр ноҷиғир дивлитҳор ноҳия
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кишоварзй бартарй дорад. Дар солҳои пас аз Чанги дуюми 
чаҳонй дар натичаи сиёсати саноатиғардониро пеш гирифтани 
сарварони давлатҳо ва маблап'узории ҳоричй саноат, ҳусусан 
дар Хиндустон ва Покистон инкишоф ёфт. Бангладеш, Непал, 
Шри-Ланка, Малдив, Буптан мамлакатҳои аграрй мебошанд. 
Бояд гуфт, ки ҳоло ҳам мимликитҳои ноҳия бисёр навъи мошин 
ва тачҳизоти саноатиро аз ҳорича мегиранд. Ба ҳорича асосан 
маҳсулоти кишоварзй, соҳаҳои инъинивии саноат ва баъзе 
навъҳои ашёи ҳомро ба фуруш мебароранд.

ОСИЁИ ЧАНУБУ ҒАРБӢ

Би ин ноҳия 5,7 дарсади қиламрави чаҳон рост меояд. Он 
нимчазира ва чазираҳоро дар бар мегирад ва дорой мавкеи 
ғеоғрифию иктисодии ниҳоят мувофик мебошад. Роҳи баҳрии 
баӣнилхалқӣ, ки аз канори ҷанубу гарбии ноҳия мегузарад, 
алокаи иктисодии онро бо мамлакатҳои Осиёи Чину6й, Ҷинубу 
Шаркй, Африко, Аврупо ва Амрико таъмин менамояд. Релефи 
ноҳия асосан аз суфақуҳ ва куҳсор иборат буда, атрофашро 
қаторқӯҳҳои баланд ва ҳамвориҳо иҳота кирдиинд. Иклим дар 
шимоли он субтропикй ва дар чануб бошад, тропикй мебошад. 
Кариб ҳама қалимрави онро минтикии нимбиёбон ва биёбон 
ишгол нимудиист. Дороии он асосан нафт, газ (2/3 ҳиссаи 
заҳираи чаҳон), фосфат, намак, ҳромит мебошад. Аз сарватҳои 
минералй хусусан куҳистони Эрон бой мебошад. Он ҳоло пурра 
тиҳқиқ иишӯдиаст.

Аҳолии ноҳия он кадар зиёд нест. Кисми асосии он дар 
пастиҳои назди баҳри Сиёҳ, Каспй, баҳри Миёназамин, ҳаличи 
Форс ва пастии Байианнаҳраӣн чойгир шудааст. Таркиби 
миллии аҳолй дар ҳама мамлақитҳо як ҳел нест. Аз ҳама 
мимлақатҳои сермиллат Туркия, Эрон, Афгонистон ва Ирок 
мебошанд. Аксарияти аҳолй дини ислом ва икиллияти он дини 
насронй ва яҳудиро парастиш менамоянд. Сермиллатии аҳолй, 
ғӯиогунии дину мазҳаб, даҳолати давлатҳои империалистй 
ба корҳои доҳилй (дар Ирок), мавчуд будани монополияҳои 
иафтистеҳсолқунандаи ҳоричй, ҳалли ҳудро наёфтани масъ- 
алаҳои каламрави байни давлатҳо сабаби ноустувории вазъияти 
сиёсии ноҳия гардидааст.

Хочагии ноҳия (гайр аз Кувайт) ҳусусияти аграрй дорад, ки 
аз давраи мустамликадорй мерос мондиист. Аксарияти давлатҳо 
дар таксимоти байиалмилилии меҳнат ҳамчун манбаи ашёи ҳом 
иштирок меқардаид. Баъди ба даст дировирдини истиклолият 
1X6 -- 



онҳо ба тиҷдрдр ҳоҷиғӣ ви рякршоф додҳяр сияоитр миллИ 
қушиш қарди рстодҳияд. Дир ин ҷиаҳа Эрон, Тӯрқря, Ироқ, 
Исроил, Ливин яҳтрҷир яизҳррис би дист дировирдҳяд. Ҳрссир 
синоит дҳр даромҳди мрллрр ин мимлиқитно ифзӯди истодиист. 
Катъи низир из ин ноҳия дҳр тиқсрмоти аҳИяилмрлалрр меҳнит 
солҳои дироз ҳимҷуя рстенсолқуяияда ви барориядир нафт боқИ 
мемонид. Синоити мисяӯотаирори фақат дир Эрон ва Турқия 
бештар тарҳққИ қардаист.

КишовирзИ иғирҷияде қи дир иқтрсодрёти дивлитнор яоҳря 
мивқеи исосиро ишғол нимояд ҳим, виле қиммиҳсӯл (ғаИр аз 
Турқия ви Лубнон) мебошид. Зеро қи олоти исоери деҳқонон 
омоҷ, Еалинд, метин мебошияд. Ноҳия из мҳҳсӯлотр еоҳии 
зиминдорИ би ҳориҷи мевии нӯшқ, ҷормағз, бодом, тимоқу, пиҳта, 
нӯрмо, қиҳви, из ҷорводорИ пишм, пуст, қҳрокӯл мебирорид.

Савол ва супориш
1. Барои ҷИ дар Осиё ба монанди Авруно физои яғояар рқтрсодИ 

ташаккул наёфтааст?
1. Кадом яонряр рқтисодии Осиё ярсбатая нубтар тараққӣ 

кардаае'т?
2. Кадом омилҳо боиси яоустуворир сиёерр Осиёи 

Ғарби ғирдрдаиет?
3. Иқтисодиётр яоҳряи Осиёи Ҷаяӯбӣ ва Ҷанубу Ғарбиро 

аӯқореа яааоед.
4. Дар Оерёр Ҷанӯбӣ паст бӯдини ситҳи зиндиғИ би ҷИ воаиети 

аст?

Пешгуйии шумо

Бҳрои визърятр Афғояретоя ви Ироқро ба эътидол 
овҳрдҳн чӣ қор қҳрдҳн зирур ист?

ОСИЁИ ҶДНУБУ ШАРҚИ

Осиёи Ҷаяубу ШирқИ мҳмлиқитҳоеро дир бир меғирид, қи 
дар яимҷизирии ҲиндухитоИ (Ҷин) ви иилиҷизрринор МилиИ 
ҷоИғир шудҳаяд. Кисми митеррқир онҳо дҳр ғарб бо Ҳрядустон 
ви дар шимол бо Ҷин ҳимнӯдудҳнд. Ин нимҳӯдудИ еабибр дир 
ин мимлакатҳо ворид ғирдрдияр дряи буддоИ, кояфӯтсря ва
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даоистй гардид. Дар Индонезия, Малайзия ва кисман Филиппин 
дини ислом паҳд гирдидиист. Мамлакатҳои минтики бо соҳти 
сиёсии ҳуд фарк мекунанд. Ветнам ва Лаос мимликитҳои 
сотсиалистй мебошанд. Каламрави минтиқа дорой заҳираҳои 
ғӯноғуни табий, сарватҳои табий ва шароити мусоиди ҳоку 
икдимй мебошад.

Дар ин замина дар ин чо асосан синоити куҳй, соҳаҳои 
ғуногуни кишоварзй ва коркарди маҳсулоти онҳо ба роҳ монда 
шудиинд. Дар кишоварзй мавкеи асосиро заминдорй ишгол 
менамояд. Соҳаи асосии заминдорй шоликорй мебошад. Он дар 
Индонезия кариб 50 дарсад, дар Филиппин бошад, 92,3 дарсади 
замини киштро ишгол менамояд.

Дар сари роҳи баҳрй чаҳонй вокеъ гардидани қаламрави 
баъзе мамлакатҳо ба онҳо имконият дод, ки иктисодиёти 
тараққиқирдаро ба миён оваранд. Мисол, Синғапур бо сатҳи 
баланди иктисодиёт ва зиндагонии аҳолй фарк мекунад. 
Даромади доҳилии мамлакат ба ҳар сари аҳолй зиёда аз 26 
ҳазор доллари амрикоиро ташкил менамояд.

ҚИСМИ ОСИЁИИ 
СОБИҚ ИТТИҲОДИ ШУРАВИ

Би ин ноҳия 8 давлати чавони мустакил доҳил мешаванд, ки 
дар натичаи пош ҳурдани собик Иттиҳоди Шуравй истикдолият 
ба даст овардаанд. Онҳо бо шароит, сарватҳои табий, микдор, 
таркиби миллии аҳолй, дину мазҳаб, мавкеи иктисодию 
географй аз якдигар фарк мекунанд. Аммо масъалаҳои иктисодй 
ва ичтимоие, ки баъди ба даст даровардани истикдолият онҳо 
бояд дар заминаи баркарор ва ташкил нимудини алокаҳои нави 
иктисодй ҳал намоянд, барои ҳамаи он давлатҳо ҳос мебошад. 
Ин моро водор менамояд, ки давлатҳоро дар доираи Осиё 
ҳамчун ноҳияи нави иктисодй чудо намуда, омузем. Дар як вакт 
ин давлатҳо аз чиҳати мавкеи иктисодй, географй, шароити 
сарватҳои табий, таркибу таҳассуси ҳочагй як гуруҳашон 
аз гуруҳи дигарашон (мамлакатҳои Осиёи Миёна, моварои 
Кафказ (Закавказия), Казокистон) фарк меқуианд. Инро ба 
инобат гирифта, ноҳияи мазкурро ба се зерноҳия чудо мекунем: 
Зерноҳияи моварои Кафказ (3^^^^^^^^^), Осиёи Миёна ва 
Кизокистон.
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МОВАРОИ КАФКАЗ (ЗАКАФКАЗИЯ)

Мимликитнор ин зернонияро ӯмӯмрятр мҳвқеи рқтреодрю 
ғеоғрифИ, широртр тибиИ, тҳъррҳр тишиққӯлёаи, тиҳиееӯсӯ ило- 
қиминдрр рқтисодИ ва яғояиғрр шибиқии яикдрётӯ эяерғетиқр 
би ҳим мӯттиҳрд менимояд.

Тҳаритр мимликитҳор мовҳрои Кифқҳз (Зҳқҳфқизря) ба ҳуд 
яқ нӯеӯсияти умӯмИ дорид. Релефи онҳо исосҳя қӯнӣ (65 диреҳдр 
қиламриви он) буди, дир ҷоИирршҳвИ уяеӯрҳор тибиИ ҳӯеӯерятр 
имӯдИ додҳҳет. Аз нимин сибиб дир қиламрҳви яиҷҳядон қалони 
мовирои Кифқиз тиарҳт ЯРНОЯТ мӯнтилрф аст. Тиаритр он аз 
сҳрвитҳор зеррзимрнИ боИ мебошҳд. Мивҷӯдрят ви иуяоғӯяии 
онҳо барои тишиққул додҳяр сҳяоҳтр метиллӯрға, ҳрмрявИ, 
миснуоти соҳтмон, шиши ви ҷряи РМҚОЯРЯТ додиист. ИқЛРМР 
он барои пирвирршр зироит ви мевинор ғуяоғуя дир мрятиқир 
муътидрл ви еуатропиқИ мусордит яҳмӯдиист. Анолрр зерноҳря 
зиёда из 6,3 дарсидр иҳолии Иттиҳоди Дивлитҳои Мӯстиқрлро 
тишқил меяимояд. Тиркиби мрллир иҳоли ғуяоғӯя мебошид. 
Дар он ғӯрҷрно, озириҳо ви ирминрҳо биртирИ доринд. Вобисти 
ба бӯҳрояи сиёсИ ва рқтисодИ солнор оҳир сҳфи беқорон зиёд 
шӯдиист. Бӯҳрояр рқтрсодИ ви мӯяоқршиҳор донрлИ (Кирибоғ, 
Аанизря) сибиби пист иирдрдияр еитҳр зрядҳғрр ҳҳолИ ғир- 
дид. Ин нодреиҳо бирои он руҳ додҳяд, қи аҳъдр би даст 
дировардинр ретрқлолрят робртиҳои рқтрсодрр корҳояҳно 
барҳим ҳӯрд, бисёр қорҳонаҳо филаҷ иирдрдияд. Дир қршовирзИ 
ҳим из сааибр яорҳеоғрр теняиқи, яӯррҳор мряерилИ ви ғаИри 
миҳсӯляоқрр қишовирзИ пист ғирдрд. Ҳоло қӯшршр бӯҳрони 
иқтисодиро мустиқилояи биртираф нҳмӯдия яитрҷҳр дилҳоҳ 
нидоди ретодиист.

КАЗОКИСТОН

Ин зерноҳря мивқеи рқтрсодрю ғеоирҳфрр мӯсорд дорид. 
ВиИ би восртҳр биҳри КиспИ би мимлиқитнор Мовирои Кивқҳз 
ви Рӯсря биромид дорид. Дир сҳри роҳи оҳияр Тӯрқсра воқеъ 
ғирдрдияи он рмқоярят медрнҳд, қи бо мҳмлиқитҳои Осиёи 
МарқҳзИ, ШирқИ, Ҷднубу ШирқИ, Ғирарр Осиё, бо Рӯсря ви 
Аврӯпор ҒирбИ илоқии рқтрсодӣ барпо нҳмояд.

Казоқистон барои инкишоф додани иқтисодиёт заминаи 
табий ва иқтисодии пурқувват дорад. Аз ҷиҳати иқтидори
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иктисодй он дар даврони дар байни чумҳуриҳои Ит-
тиҳод чойи сеюм ва аз чиҳдти бузургии масоҳдт чойи дувумро 
ишгол мекард. Каламрави он аз сарвг1.тҳои минералй бой 
буда, барои инкишофи кишоварзй имконияти калон дорад. 
Казокистон ҳусусан аз металлҳои ранга, нодир, маъдани оҳан, 
ҳромит, ангишт, нафт, газ бой мебошад. Дар ин зимини саноати 
бисёрсоҳа тараққӣ кардааст. Соҳаи кишоварзй низ инкишоф 
ёфта буд. Баъди ба даст даровардани истиклолият ва вайрон 
шудани алокаҳои истеҳсолию иктисодй бисёр корҳонаҳои 
саноатй пурра кор намеқунанд. Истеҳсоли маҳсулоти кишоварзй 
ва коркарди он ҳам мувофики табъ намебошад. Барои инкишоф 
додани иктисодиёт Х,укумати Казокистон чорабиниҳои зарурй 
дида истодааст. Дар иктисодиёт чалб нимудини маблаггузории 
ҳоричй ва баркарор намудани алокаи иктисодй бо корҳонаҳои 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустакил аз кабили чунин чорабиниҳо 
мебошанд.

ОСИЁИ МАРКАЗЙ

Зерноҳия масоҳати чор давлатй мустакил - Узбекистон, 
Туркманистон, Точикистон ва Киргизистонро дар бар мегирад. 
Ин мамлакатҳоро ба як зерноҳия ҳусусиятҳои ба ҳуд ҳоси мавкеи 
иктисодию географй, шароити табий, таъриҳй, иктисодию 
ичтимой, баҳаммонандию таркиби ҳочагй ва тиҳиссусгирдонии 
он мутаҳҳид менамоянд. Зерноҳия дорой заҳираи калони сар- 
ватҳои минералй, обу замин ва икдимй мебошад. Дар 
зерноҳия кариб 15 дарсад заҳираи гази табий, 2,3 дарсад ангишт, 
0,3 дарсад маъдани оҳани Иттиҳоди Давлатҳои Мустакил вокеъ 
гардидааст. Зерноҳия инчунин аз заҳираи металлҳои нодир ва 
рииға бой мебошад. Замини кишт бошад, кариб 3 дарсад замини 
кишти Иттиҳоди Давлатҳои Мустакилро ташкил менамояд. 
Дар ин чо инчӯиин 2,9 дарсад заҳираи оби чоришавандаи 
ИДМ вокеъ гардидааст. Заҳираи сарватҳои 
бошад, зиёда аз 550 млрд квт/с-ро ташкил менамояд. Сарватҳои 
рекреатсионии он барои ташкил кардани туризм, дамгирию 
табобат имконияти калон дорад. Ҳдрорати умумии давраи 
нашъунамои наботот 4000-6500 дарачаро ташкил медиҳад. Ин 
бо заҳираи обу замин заминаи бозътимоди табиии кишоварзиро 
ташкил менамояд.

Аҳолии зерноҳия дар каламрави он нобаробар чойгир 
шудааст. Зичии он ба ҳисоби миёна ба ҳар километри мураббаъ
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из 25 нафар бештир мебошид. Дар баробири ин дир зерноҳия 
ноҳряҳое мивҷӯдинд, қи дар он ҷоИҳо зрҷрр иҳолИ дир яқ 
қрлометрр муриббиъ из яқ нифар қимтир меаошид. Ҷӯяря 
яоҳряҳо 60 диреид қилимриви Осиёи Мирқҳзиро тишқил 
менимояд. Тирқрбр мрллри аҳолИ ғӯяоғӯн бӯди, дир он ниссии 
узбеқон, тоҷикоя, қррғрзон вҳ тӯрқмияҳо қилон мебошид. 
Ақеиррятр ҳҳолИ дряр исломро парастиш меяҳмояяд.

Бирои ҳҳми мимлиқатнор зеряоҳия ҳоҷҳғрр брсёрсонивИ 
ҳос мебошид. Дир қишовирзИ пинтиқорИ, боғу тоқпирвирИ; 
дир саноит сониҳор ияъияиврр он, еияоити сҳбӯқ ви нуроқворИ 
биртарИ дорид. Диғар сониҳои саноит исосия бирои қонеъ 
ғирдонидани тилаботи доҳилИ яриироярди шӯдиист.

Зеряоҳря би бозори ҷинояИ ниҳи ниҳти, митои пҳнтағИ, 
шоҳИ, итлис, қолин, пустр қароқулӣ, вино, қоясервиҳои мевию 
сибзивот, ноқҳр метҳллҳор ринғи ви биъзе мошряию қрсмҳои 
онро мебарорид.

Савол ва супориш
1. Барои ҷИ қисми Осиёии собиқ Шуравиро ба ноҳияи рқтисодрр 

алоҳида ҷудо қарданд?
2. Дар моварои Кивқаз (Зақивқазия) қадом омилҳо сибибр 

пастшаври сатнр зиядағИ ғардиданд?
3. Ҳукумати Казоқиетоя бирои рнкишоф додаяр иқтреодрёт ҷИ 

иӯяа чорабиярҳо ғузаронрда ретодаает?
4. Маалакатнор Осиёи Миркизиро ба яқ ноҳияи иқтисодИ 

қадом омилҳо муттиҳид меяҳмоянд?

Аз нигоҳи шумо

Барои аилҳяд бирдоштҳяр дириҷир рқтреодрётр 
ҷумнӯррнор мовирои Кивқиз (Зҳқивқҳзря), Осиёи 
Мҳрқҳзи ви Кҳзоқретоя ҷи иӯяи ҷорҳарярно мҳрӯрияд?

ХАРИТАИ СИЁСИИ ОСИЁ

Дир қилимрави Осиё дивлитҳое воқеъ ғирдидиинд, қи пеш 
аз Ҷанғи дӯюми ҷиноя ни нимҳи онҳо еонрбрнтрёр будияд. 
Яқ қисми онҳо биъди Ҷияғр дуюми ҷҳноя, қрсмр дриири онҳо 
баъди бирҳим нурдияр Иттрҳодр ШуривИ рстрқлолият би дист
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оварданд. Гуруҳи оҳиринро чумҳуриҳои кисми Осиёии собик 
давлати Шуравй ташкил менамоянд, ки муддати дуру дароз дар 
ҳийити он аз маркази ягона идора карда мешуд. Хдмин тавр, 
Осиёро мамлакатҳое ташкил менамоянд, ки аз чиҳати соҳти 
сиёсй, дарачаи тараққиёти ҳочигй ва таркиби соҳавии он аз 
якдигар фарк менамоянд. Дар ин чо дар баробари мамлиқати 
мутариққии сармоядорй (Чопон) сармоядории тариққиқарда 
(Кореяи Чанубй, Тайван, Гонконг. Синғапур), сармоядорй 
реша давонда истода (Ҳиндустон, Покистон, Эрон, Туркия), 
мимликитҳои дар онҳо шаклҳои ҳочагии то сармоядорй 
вучу.ддошти, мамлақитҳои мустакили чавон (собик чумҳуриҳои 
Иттиҳоди Шуравй) ва мамлакатҳои сотсиалистй (Чин, Ветнам, 
Лаос, Кореяи Шимолй) вокеъ ғирдидаанд. Давлатҳои Осиё 
инҷуиин аз чиҳати соҳти давлатдорй аз якдигар фарк менамоянд. 
Аз ҳама шаклҳои соҳти давлатй дар давлатҳои Осиё навъҳои 
ғӯиоғуни соҳти чумҳуриявй (чумҳурии ҳалкй, ҳалқй-демоқратй, 
буржуазй, федеративй, исломй), монарҳистй (монарҳияи мутлак, 
монарҳияи қонститутсионй) ба назар мерасанд. Дар як вакт дар 
баъзе мамлакатҳо то имруз соҳти шоҳй (Урдун) ва князй (Қатар) 
вучуд дорад. Вазъияти сиёсй ва ичтимой дар баъзе ноҳияҳои Осиё 
ноустувор мебошад. Сабаби асосии он қашмақашиҳои сиёсию 
зтникии доҳилй ва байнидавлатй мебошад. Ин муноқишиҳо 
дар баъзе ҳолатҳо ба задуҳурдҳои доҳилй (дар Шри-Ланка) ва 
байнидавлатй (байни Покистон ва Хиндустон) оварда расонид. 
Дар Филиппин ва Индонезия задуҳурдҳои доҳилй дар заминаи 
иҳтилофҳои динй руҳ дода истодиинд. Мочарои байни Исроил 
ва ҳалки азиятдидаи Фаластин аз соли 1948 ин чониб давом карда 
истодааст. Маҳз бо гуноҳи Исроил ва тарафдорони он ҳалки 
Фаластин ҳоло ҳам истиклолияти комил ба даст ниовирдиист.

ШАКЛҲОИ ТАРАҚҚИЁТИ 
ИҚТИСОДИ ВА иҷтимои

Чй тавре ки дар мавзуъҳои гузашта ишора кардем, мам- 
лакатҳои Осиё бо таъриҳи инкишофи раванди иктисодй ва 
ичтимой аз якдигар фарк меқунаид. Дарачаи инкишофи 
иктисодии қунунии онҳо ҳам як ҳел нест. Табий аст, ки ҳар яки 
он давлатҳо барои такмил додан ва пешрафти иктисодиёти 
ҳуд кушиш менамуданд. Дар ин чараён як гуруҳи мамлакатҳо 
накши тараққиёти ҳудро аник муайян нимудинд ва дар чодаи 
пешрафти иктисодиёт ба муваффақиятҳои назаррас ноил
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ғардидинд. Ин мувиффиқрятҳо дир ҷоИи ҳолИ не, билқи дир 
замияии биҳисобғирии тиъринр инқишофи ҳоҷиғИ, ӯясӯрнои 
иҳлоқИ, малиқи ви тилиботи «сифити меҳяит»-и ҳилқнои миниллИ 
(меннатдӯстИ, дириҷии билиядр иятрзомноқИ, эҳтиётқорИ, 
аӯятизамИ, нӯртоқитИ, би нарҷр тезтир би итмом расонрдини 
қори сирқарда, муттаҳрдИ (бир нрлофи шинерятчрғир дивлитҳор 
ғирб), ирзршҳор ӯмумиҷанонИ, қор қарда баромадани нивъҳои 
раваядр ҳоси тириққиётр иқтисодрю иҷтимоИ би дист овирди 
шӯдиинд.

Ҳоло дар доррир мимлиқитҳои Осиё яқҷинд шиқлнор ҳоси 
тираққиёти рқтисодрю иҷтимоИ ҳмил меқӯяияд, қи ҳир яқи онҳо 
ӯясурҳои ияъинивИ ви мӯосири роннои ряқршофи РҚТИСОДРЮ 
рҷтрморро дар бар меғирид. Асоси онҳоро фаҳмршр ҳозррии 
иқтисодиёти давлитИ ва бозорғонИ тишқил менимояяд. Дир 
баъзе дивлатҳо иқтисодиёти дивлитИ бо бозорғонИ яқҷоя имал 
меқӯнад. Дир дивлатҳои сотсиилрстри Осиё то солҳои 90-ум ду 
навъи ташқили рқтисодрёти дивлитИ вуҷӯд дошт: «ивтирқрявИ» 
ви «тариққиёти воаиета».

Навъи «автирқиявИ» (нудтиъмряқӯнИ)-и ияқршофр иқти- 
содиёт барои Ҷумнурир Хилқрр Демоқратии Корея ҳос буд. Ин 
дивлат солҳои тулонИ иқтисодрётр ҳудро дир широити ҷӯдоғИ 
из ноҷиғрр умумрҷҳнояИ дир зери шиори «тҳқя ба қӯввии 
ҳуд» рнқршоф медод. Иқтрсодрёти Ветнам ви Лаос пурри 
ба иқтисодиёти собиқ ШуравИ вобисти буд. Солҳои оҳир ин 
давлатҳо ба навъи ияқишофр иқтрсодрр Осиёи ШирқИ (модели 
Ҷопон) тиваҷҷуҳ зоҳир намӯдинд.

Муғӯлистоя ҳим барои нӯд ривиядр ниви иқтреодию 
рҷтрмоиро ҷусти ретодиист. Нивъи беҳамтор ияқишофр иқ- 
тисодию иҷтрморро ҳосси барои Ҷин (ХртоИ) қор қирда 
биромидинд, қи он ӯЯСурҲОР тишқили ИСТеНСОЛОТР СОТСРИЛРСТИ 
(дар зери назорати давлит) ва рқтисодиёти бозорғонрро дир 
бар меғирид. Дар ин ҷоди Чря бе яғон ноустувории сиёсИ дир 
масъалии билинд бирдоштини рқтисодрёт вҳ беҳтир яамӯдинр 
дираҷаи яеқуаҳволии ҳилқ ба мӯвиффиқрятнор нҳзиррис ноил 
ғардидаист. Дир мимлиқатҳор Ҷинӯбӯ Ғарбии Осиё вобиста 
ба рстеҳсол, қорқирд ва би ҳориҷи бировирдини нифт шиқли 
би нӯд ҳоси ряқршофр рқтисодрёт тишиққул ёфтааст. Дир 
замрнир истеҳсол ви қорқирди нифт, қимрёр срнтези орғанрқӣ 
соҳанор энерғряталиб ба мояинди метиллӯрғряи сиёҳ ви ринғи 
тишқил ёфтинд. Тишиққул ёфтини шақли би нӯд носр инқршофр 
рқтисодрёт ба мамлиқатҳои ба ҳориҷа нифтбарораяда (КӯвиИт,
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Арабистони Саудй, Уммон, Катар, Баҳрайн) имконият дод, 
ки дарачаи баланди зиндагии аҳолиро таъмин намоянд. Баъзе 
мамлакатҳои Ҷанубу Ғарбии Осиё ба монанди Эрон ва Туркия 
дорой навъи ҳос ва ташақкулёфтаи раванди иктисодию ичтимоии 
ҳуд мебошанд. Тавассути мунтазам амалй гирдонидини он дар 
пешрафти иктисодиёти миллй муваффақиятбадастдаровардинд. 
Дар доҳили он навъҳои пешрафтаи иктисодию ичтимоие, ки 
дар Осиё дида мешаванд, навъи чопонии инкишофи иктисодиёт 
нисбатан маъмул мебошад.

Чй тавре ки А.П. Кузнетсов кайд менамояд, он ба коидаҳои 
зерин такя менамояд:

1. Муитазамиимоии соҳти давлатй, яъне сафарбар на- 
мудани ҳимии сарватҳо барои ҳал нимудини вазифаҳои авва- 
линдарача;

2. Равшан ифода ёфтани иктисодиёти ба ҳорича нига- 
ронидашуда (молбарорй), барои ба миён овардани заҳираи 
писиндоз ва миблагғузорӣ (инвеститсия);

3. Чалби васеи маблаги ҳоричй (пеш аз ҳама барои 
пешрафти илму техиика). Баробари инкишоф ёфтан бисёр 
мамлақатҳо (Чопон, Тийвин, Кореяи Чину6й) 6и давлатҳои ба 
ҳорича кипитилбароранда табдил меёбанд;

4. Би миён овардани монополияҳои калони миллй, ки дар 
мубориза барои бозори берунй, мунтазам беҳтар иимӯдани 
сифати маҳсулот кодир бошад.

Савол ва супории -=====^===^=«. _------ ==^^=
1. Осиёро ба чанд ноҳияи иктисодй чудо
2. Ноҳияи Осиёи Шаркиро аз ҳарита нишон дода, бо ноҳияи 

Осиёи Ҷииубу Ғарбй мукоиса кунед.
3. Би кисми Осиёии собик Шуравй кадом давлатҳо доҳил 

мешаванд ва аз дигар ноҳияҳои Осиё чй фарк доранд?
4. Аз ҳиритии сиёсии чаҳон мамлакатҳои баъди Чинги дуюми 

чаҳон ва барҳам хӯрдани Иттиҳоди Шуравй истикдолият ба 
даст дировирдинд, нишон диҳед.

5. Дар Осиё кадом навъҳои тириққиёти иктисодию ичтимой 
амал

6. Навъҳои чопоиии раванди иктисодию ичтимой
ба кадом коидаҳои асосии инкишоф такя

7. Навъи тириққиёти иктисодй ва ичтимоии мимлақитҳои ба 
ҳорича иафтбирораиди ба чй асос тишаққӯл ёфтааст?
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ТАВСИФИ МАМЛАКАТХОИ АЛОХИДАИ 
ОСИЁИ МАРКАЗИ, ШАРКИ, ҶАНУБИ, 
ҶАНУБУ РАРБИ ВА ҶАНУБУ ШАРҚИ

ҶУМХУРИИ ХАЛКИИ ҶИН (ХИТОЙ)
Ҷин мимликати еотсиалистИ аз (1 октябрр соли 1949) 

мебошид.

Мисоҳдтиш - 9,6 млн қм2. 
Аҳолииш - 1,3 млрд. нифар. 
ПоИтинтиш - Пекин.
Зибони дивлитИ - ҷинИ. 
Воҳрдр пулИ - юин.

Мавқеи иқтисодию географй. Давлати Ҷин (ХртоИ) дҳр 
баИни мимлақитҳои Осиё мивқер ба нӯд ҳос дорид: 1) ВиИ 
дир ноҳияе воқеъ ғирдрдиист, қи дир он ҷо зиёди из 1/2 ҳис- 
сии иҳолрр ҷҳҳон ҳиёт би сар мебирид; 2) Килиаривр он из 
ғирб би шарқ би мисофаи бештҳр из 5 ҳазор ви аз шимол би 
ҷинуа би мисофии қириб 4 ҳазор қилометр тул қишрдиист; 3) 
Кисми зиёди мимлҳқит дҳр доҳрлр митериқ воқеъ ғирдрдҳ, аз 
баҳрҳо ви Уқёяӯср Ором ҳҳзорҳо қилометр дур мебошад; 4) 
Зиёди из 2/3 ҳиссар нитр еирҳидир Ҷин би 5 мимлиқитр собиқ 
сотсиилрстИ, аз ҷумли бо Русия, қи бо он роҳи оҳин пҳИвист 
менамояд, рост меояд. Боқимонди ҳити сирҳидр Ҷин (ҲитоИ) би 
кӯҳҳои Тоҷикистоя, Афғояретоя, Бирми, Ҳиндустон ви Непил 
меғӯзирад; 5) Ҳудуди баҳрии он би мисофир 15 ҳизор крлометр 
тул қишрдҳист. Киштиҳои баҳрИ тивҳссути дирёи Яяезр дир 
масофии 1000 қилометр би қилҳмривр Ҷин донрл мешавҳд; 6) 
Креми еоҳилрр Ҷин ееринолИ мебошид. Дир ин ҷо ҳаёти зиёди из 
80 млн нифир ҳҳолИ бевосрти би биҳр вобисти меаошид.

Чуяря мивқер рқтисодрю ғеоғрифИ ви пурри рстрфоди 
бӯрдаяи он би Ҷин (ҲитоИ) рмқояият медрнид, қи бо дивлитҳои 
ҳимсоя илоқии зиҷи иқтисодИ пиИдо нимояд ви тивиееути 
ниқдиётр аинрИ бо диғир мимлақҳтнор ҷҳҳон ривобртр иқтиеодИ 
куяид.
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Шароит ва сарватхои табий. Бузӯрғии масоҳати муҳталифи 
соҳти геологй, релеф ва мавкеи он дар минтақиҳои гуногуни 
иклимй ва табий (дар ҳушкй ва баҳр) ба табиат ва чойгиршавии 
сарватҳои табий, кисмҳои алоҳидаи мамлақит таъсири калон 
расонидааст. Хусусан кисми шаркй ва гарбии он аз якдигар 
тафовути доранд. Мавчудияти қиторкуҳҳои калон дар
гар6 ба инкишофи кишоварзй (заминдорй) ва ииқдиёт таъсири 
манфй мерисоиид.

Килимриви Чин (Хитой) дар се минтиқаи иклими муътадил, 
субтропиқй, субзкваторй чойгир шудааст, релефи баландқуҳ ва 
дур чой гирифтин аз баҳрҳо сабаби сардии иклими кисми гарбии 
Чин (Хитой) гардидааст. Дар масоҳати васее, ки онро нимбиёбон 
ва биёбонҳо ишгол иамудианд, зироаткорй ба обёрии сунъй 
вобаста мебошад. Барои кисми шаркии Чин (Хитой) икдими 
муссонй ҳос аст. Бинобар он, тобистони ин чо сербориш, 
зимистониш хӯшқи бебориш мебошад. Муссонҳои тобистона 
на фикит боришоти зиёд меоварад, инҷунин сабаби туфонҳои 
шадид мегардад. Он бо суръати 100-150 километр дар як сония 
ҳирикит кирди, дар соҳил зиёни калон мерасонад. Дар нитичии 
боришоти зиёд дарёҳо пуроб гардида, заминҳои кишт, наҳрҳои 
обёриқунинди, роҳҳо ва шаҳру деҳотҳоро ҳароб менамоянд. 
Сарвати обии Чин ҳеле зиёд аст, аз ин чиҳат дар чаҳон чойи 
чорумро ишгол менамояд. Заҳираи сарвати ғидрознерғетиқии 
он ниҳоят зиёд буда, имконияти истифодаи теҳникии он 300 млн 
квт-ро ташкил менамояд. Ҷднғал 10 дарсади қаламриви Чинро 
ишгол мекунад. Аммо аз чиҳати ғуноғуиии навъҳо дар чаҳон 
чойи якумро ишгол менамояд. Дар килимриви Чин вобаста ба 
шароити табий ҳелҳои ғуноғӯии ҳок ҳосил гардиданд. Хоки 
кисми шаркии Чин хоқистарраиғу қаҳвиринг, дар чануб зард ва 
сурҳ мебошад.

Чин (Хитой) баробари дигар сарватҳои табий иичунин 
аз сарватҳои зеризаминй низ бой мебошад. Заҳираи ангишт 
986300 млн тонна, слантси сузинди 350 млн тонна, нафт зиёда 
аз 2500 млн тонниро тишкил менамояд. Аз сарватҳои маъданй 
дар Чин (Хитой) заҳираи калони маъдани оҳан зиёда аз 21 млрд 
(тонна), манғин, волфрам, қилъиғӣ, сурма, молибден, боксит 
дида мешавад. Зиҳирии металлҳои пардозй - ҳромит ва никел 
нисбитаи кам мебошад. Дар доҳили сарватҳои зеризаминии 
ғиӣримиъданӣ заҳираи калони нимик (зиёда аз 100 млрд тонна), 
миғиезит, фосфорит ва графит муайян карда шудааст.
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Аҳолй. Ҷин (ҲитоИ) би қитори давлатҳое доҳил мешивид, қи 
ба навъи дӯюмр афзоиши иҳолИ доҳил мешавияд. Бирои онҳо 
зиёд будияр ифзоиши тиарии иҳолИ ҳос ист. Дир он ифзоиши 
мутлақи аҳолИ соле қамтир из 10-11 млн нифарро тишқил 
аеяааояд. Аз ҳамин сибиб дир тирқиби аҳолИ ниссир ҷавонон 
зиёд мебошид. Ин истрфодибиррр зиниринои меҳнитиро дир 
мамлақат душвор меғирдонид. Яқ қисми ҷивояоя ҳар сол барои 
қор кардия ба деҳи фиристода мешавинд. Кисми диғари он би 
аамлакатҳои Ҷинубу Шарқии Осиё бирои қор ёфтан ҳиҷрит 
менимоянд. Ҳоло аерӯн из нӯдуди Иин қириб 30 млн нафир 
чиярҳо зиядиғИ менимоянд. Зрҷрр иҳолии Ҷин нреаит ба зиҷии 
аҳолии ҷаҳон (дар яқ қилометри мӯриббаъ би ҳиеоби мрёяи 30 
нафар) якҷаяд маротиби зиёд ист. Он би нисоби миёни дҳр яқ 
крлометри муриааиъ тақрибан 108 нафҳрро ташқил меяамояд. 
Дир намвории Бузурғи Чия зрҷир иҳолИ дир яқ қрлометрр 
аӯраббаъ 600 нафар ви дар Тибет бошид, 1-2 нафирро тишқил 
мекунид. Кисми исосрр иҳолИ дар ширқии Ҷин зиндағИ мекуяид. 
Дар ин ҷо зиҷии иҳолИ зиёд ист. Биръақс қиемр ғирбии Ҷин 
ярноят киминолИ мебошид. Ин би рстеҳсолот ҷалб яимудаяи 
еарватнор табиии он ҷоИро душвор менимояд. Ҷин иғарҷинде қи 
шиҳрҳои изим (зиёди из 40) дошта бошад ҳим, қреми зрёдр иҳолИ 
дар деҳот (79 дирсад) зиндиғИ мекӯяид. Дираҷии урбинизатсря 
нисбат ба нрсоби миёяир ҷиҳонИ бештар из 1,5 маротиба писттир 
аст. Ҷин давлати еермиллит мебошид. Катъи назар из ин, чияино 
зиёди аз 90 дарсиди ҳнолри мимликитро тишқил менамояяд.

Барои мрллитнор қилон ҳуқуқи ҳӯдмӯнторИ доди шудиист. 
Ҳоло дар доҳили мимлакҳт 5-то қиламрави нудмӯҳтор амил 
меқӯяинд. Забони дивлатИ забони ҷинИ мебошад.

Афзоиши аҳолИ яқе аз масъилинои исосии рқтисодрю 
иҷтимоИ мебошид. Бинобар он, барои пист нимӯдини дириҷии 
афзоиши он дир Ҷин бирномар миллии идорикунии тавлиди 
фарзанд қибул қирди шудиаст. Шиори исосии он «Яқ оили - яқ 
фарзанд» мебошад. Ин сиёситр демоғрафИ солҳои оҳир нитиҷаи 
нӯб дода рстодаист.

Тавсифи умумии ҳочагй. Чря то диврии истиқлолият ба 
дист даровирдия мамликатр қафомондии иғрирИ буд. Баъди 
би дист дировирдини истиқлолрят бияқҳо, синоит, ниқлиёт, 
тиҷорати берӯяӣ миллИ қарди шуд. Иелоҳотр қишовирзИ 
зааиндорри феодалҳоро барҳам доди, би деҳқонон зимия дод. 
Сирвитҳои тибрӣ низ миллИ ғирдониди шуд. Дир ин зимрни 
синоит, қишовирзИ, ниқлиёт ва соҳинои ғиИрииетеҳсолИ
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соли 1949 такрибан як ҳел мондааст. Дар истеҳсоли умумии 
маҳсулоти кишоварзй чойи якумро зироаткорй ишгол менамояд.

Соҳаи зироаткорй асосан ба истеҳсоли маҳсулоти ҳурок- 
ворй, пеш из ҳама ба афзун иамудани истеҳсоли галладона 
равона карда шудааст. Ба онҳо аз 4/5 ҳиссаи замини кишт ва 
аз 3/4 ҳиссаи маҳсулоти зироаткорй рост меояд. Дар таркиби 
ғалладонигиҳо бошад, кишти шолй бартарй дорад. Он аз 3/5 
ҳиссаи зимини киштро ишгол менамояд. Асосан дар водии 
дарёи Янсизи кишт карда мешавад. Дар ҳамвории Кабири Чин 
(Хитой) ғаидуми тирамоҳй кишт менамоянд. Аз зироатҳои 
теҳникй паҳта (дар ҳавзаи Хуанҳе, Янсизи), чой (дар Чднуб 
ва Чднубу Шаркии Чин) парвариш мекунанд. Чорводорй 
иақши дуюмдараҷиро мебозад. Дар ин чо асосан чорвои корй 
парвариш менамоянд. Аз дигар навъҳои ҳайвонот бештар ба 
ҳук ва пирриндипирвирй диққит дода мешавад. Дар чарогоҳҳои 
гарбии Чин гусфинд, буз, асп, чорвои калони шоҳдор ва шутур 
парвариш менамоянд. Ҳоло дар Чин (Хитой) аз 2/5 саршумори 
ҳук, 1/5 чорвои корй ва 1/6 ҳиссаи саршумори гусфанд ва бузи 
чаҳонй парвариш карда мешавад.

Баъд аз соли 1949 иақлиёти Чин чиддй тагйир 
ёфт. Пеш аз ҳама шабакаи роҳҳо афзуд. Роҳҳои нави оҳан, 
автомобилй (мошингард), дарёй соҳта шуданд. Флоти савдои 
баҳрй пурра из нав ташкил карда шуд. Бо қумиқи теҳникии 
собик давлати Шуравй наклиёти ҳавой ва кубурй барпо карда 
шуд. Дар боркашонии доҳилй накши асосиро нак^иёти роҳи 
оҳан мебозад.

Тафовути иктисодию географй. Аз чиҳати тираққиёт ва 
миҳсусгирдонй килимриви Чин (Хитой) ба се ноҳия чудо 
мешавад: Шимолу Шарк, Шаркй ва Гарбй.

Нохияи Шимолу Шаркй бо соҳаҳои саноати вазнини ҳуд 
фарк мекунад, ки ба сузишворй ва ашёи ҳоми миҳиллй такя 
менамояд. Ин ноҳия такрибан 1/3 ҳиссаи ангишту нафт, 2/5 
ҳиссаи истеҳсоли кувваи барк, фулузоти сиёҳ, ранга, мошина, 
тачҳизот, 1/4 ҳиссаи маҳсулоти саноати ҳимияи мамлакатро 
истеҳсол менамояд. Дар як вакт ноҳия дорой саноати сабук, 
ҳурокворй ва кишоварзии нисбатан инкишофёфта дорад.

Нохияи Шаркй. Дар ин чо дар заминаи ашёи ҳоми кишоварзй 
саноати сабук ва ҳурокворй таракқй кардааст. Аз саноати сабук 
бофандағй бартарй дорад.
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Нохияи Ғарбӣ. ^^бисти би ғӯноғунир тибиат соҳаи ноҷиғии 
ноҳия ниҳоят мунтилиф ист. Дар музофоти Сиҷуия қишовирзри 
серсоҳа тараққИ ёфтиаст ва яқе из мивзеъҳои асосии ғиллиқорИ 
ва зироати сӯбтронркри Чря би ҳисоб меравид. Дар ноҳияи 
нӯдмӯнторр Тибет аз сибиар билиядкун ва қинритун аудияи 
тибиити он ноҷиғИ ниҳоят суст тириққИ кирдиҳет. Фиқит дир 
марказр он шаҳри Лҳаса (аз ситҳи баҳр 3600 м билияд) корнонаҳор 
нурдр саноатИ соҳта шудиинд. Дар ноҳияи ҳӯдмунторр Синсзяя 
-УИғур дар воҳиҳо иҳолИ би денқонИ, боғдорИ ва кирмиқпарвирИ 
мишғӯл буди, маркизҳои нуяирминдИ ви сивдо имил меқуяияд. 
Крсмр Шимолу ҒарбИ ви нонияи Ғарб ҷироғонҳои висеъ 
доринд. Дир ин ҷо ҷорводорИ тараққИ қирдаист. Аз солҳои 50-ум 
ияҷояиб дар ин ҷо рстеҳсолр нафт, ҳнғишт, миъдини метиллҳор 
ринғи ви нодир ба роҳ монди шудиинд.

Савол ва супориш
1. Мавқеи ноер рқтреодрю иеоғрафрр Чия (Хртоӣ)-ро шарҳ 

диҳед ва би восртар ниррти асоеяок намоед.
2. Кадом омилҳо ғуяоиунрр шароит ви сарватҳои табрри 

қаламрави Ҷин (Хртоӣ)-ро мцаӣян мекуяид?
3. Қаламрави Ҷин (ХртоИ) из қадом навъи сарватҳои табиИ бои 

аст?
4. Ҷин ба қидом нааӯди ҳфзоиши аҳолИ донрл мешавад?
5. Барои ҷИ яқ қремр ҷавояоя ба давлатҳои Ҷаяӯбӯ Шарқии 

Осиё ҳиҷрат меяааоянд?
6. Дир Ҷин (Хртой) қадом сонанор саноат бештар тараққи 

кардаае'т?
7. Дар қадом яоҳрянор Ҷин (ҲитоИ) истенеоли фулузоти сиёҳ 

ва раш'а инқишоф ёфтиаст?
8. Дар таркрби қишовирзии Ҷин (Хртоӣ) қадом соҳа биртари 

дорад?
9. Ҷин ба чияд яоҳряр рқтрсодӣ ҷудо мешавад? Аз ҳарита 

яршоя диҳед.

Аз нигохи шумо

Дириҷҳи рнқршофи рқтисодрётр Ҷин би қидом 
омилҳо вобиста ист?

Сиёсҳти демоғрифрр Ҷин (ҲитоИ) дҳр оянди бҳрои 
пист ғардрдинр еитнр тивиллуд қумиқ мериеояид ё не? 
Ағар қумақ расонид, ҷИ нитиҷи медиҳид?
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ҶОПОН

Масоҳдташ - 377765 ҳазор км2. 
Аҳолиаш - 127,2 млн. нафар. 
Пойтиҳтиш - Токио.
Забони давлатй - чопонй. 
Воҳиди пулй - иен.

Мавкеи иктисодию географӣ. Чопон мамлақати чдзиравй 
буда, дар тарафи шаркии соҳилҳои Осиё вокеъ гардидааст. 
Чазираҳо аз шимолу шарк ва чанубу ғар6 чун камон ба масофаи 
бештар из 3 ҳазор километр кашол ёфтаанд. Аз ҳама чазираҳои 
калони он Хонсю, Хокайдо, Кюсю ва Сиқоқу мебошанд, ки 
дар килимриви онҳо аксарияти аҳолии мимликит ҳаёт ба сар 
мебаранд. Дар чазираҳо чойгир шудани мимликит ви наздикй 
ба материк ба мавкеи иктисодию географии мамлакат тобиши 
ҳосса медиҳад. Чопон метавонад тавассути роҳҳои баҳрй ба 
ӯқёнуси Ором ба мамлакатҳои Осиёи Шаркй, Ҷанубу Шаркй, 
Австралия, Амрико ва дигар мамлакатҳои чаҳон тичорати 
миифиитбихш ба роҳ монад. Ин барои пешрафт ва ба диричии 
баланд бардоштани иктидори иктисодии Чопон аҳаммияти 
калон дорад.

Аҳолӣ. Мавкеи чизиригй - яке аз омилҳои якмиллатии 
мамлакат мебошад. Дар ин чо бештар аз 99,0 дарсади аҳолиро 
чопонҳо ташкил менамоянд. Боқимоидаи онро кореягиҳо, 
чиниҳо ва ҳалки айну ташкил менамоянд. Зиёда аз 1,3 млн 
чопонҳо дар ҳорича зиндигй мекунанд. Афзоиши табиии аҳолй 
дар Чопон нисбат ба мимликитҳои мутириққй зиёд аст. Аз ин 
чиҳат Чопон ба мамлақатҳои навъи дуюми афзоиши табиии 
иҳолй наздикй дорад. Аз сабаби бисёр будани нуфузи аҳолй 
зичии он ҳеле зиёд мебошад. Дар як километри мураббаъ 
бештар аз 337 нафарро ташкил менамояд. Таносуби микдори 
аҳолии шаҳр ва деҳот низ калон мебошад. Ин дар дарачаи 
баланди ур6инизитсия зоҳир гардидааст. Ҳоло 78 дарсади 
аҳолии Чопон дар шаҳрҳо зиндигонй мекунинд. Аҳолии фаъол 
кариб 50 дарсадиро ташкил менамояд. Кисми асосйи он дар 
агломератсияи шаҳрҳо масқуи шудаанд. Шаҳрҳо аз Токио то
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Оеаки меғилонолиеи Ҷопонро тишқил мекӯяияд. Крсмр иеосри 
иҳолии фиъол дар синоит қор мекунҳд. Миқдори он нисбат 
би шинеоне, қи дир қишовирзИ ви моҳрғррИ қор меқуяияд, ду 
миротрби зиёд ист. Дир солҳои оҳир шумории одамоне, қи дҳр 
соҳиҳои ғиӣррретеҳсолИ қор мекунҳяд, ҳфзуди истодиаст. Дини 
миллии Ҷопон еияторзм мебошид.

Табиат ва сарватхои табиӣ. Табиити Ҷопон мунтилиф ме- 
бошид. Кӯҳҳои билиндр миёни ва теппиҳо 3/4 ҳиссии қилим- 
рави онро ишғол меяимоянд. ҚуҳносрлшивИ дир Ҷопон би 
оҳир нарисидиист. Аз нимия сибиб ин ҷо яқе из мивзеъҳор 
зимияҷунбир ҷиҳон би нисоа меривид. Крсми соҳрлрр Ҷопонро 
ҳимвориҳо ишғол кҳрдиияд. Аз ниғоҳр ҳоҷағИ дҳр ҷизирии 
Хоясю ҳимворрнои Конто, Ноби, Этиғо, дир ҷизррар ХоқиИдо 
Шеиқари ва дир ҷизираи Кюсю Тркӯғо иҳиммияти қилон 
дорад. Зери заминр Ҷопон из еирвитҳор тибиИ он қҳдар боИ 
нест. Дир ин ҷо зинирии қилони инғиштр ерёнтоб, қимтир нифт, 
миъдинр оҳин, ҳромит, мис муиИян қирди шудиист. Аз сҳрвитнои 
зеризиминИ ғиИримиъдияИ зҳнррир қилони Сӯлфӯр, коолрн ви 
ишёи истеҳеолр мисяуоти соҳтмон вуҷуд доринд.

Иқлими Ҷопон мӯҳтилрф мебошад. Он из шимол ба ҷҳяӯа 
тағИир меёбад. Дир шимол рқлрмр мӯътидрл, дир ҷияӯб еӯб- 
троникИ ва ба тропркИ ғӯзираяда нӯкмфармост. Дир яқ сол ба 
нисобр миёни 1000-4000 мм боришот мешавид. Рузҳои бесармо 
200 рузро тишқил меяимояяд. Ҷопон из сирвити ғрдроэяерғетикр 
боИ нест. Зинррии он ҳимиғИ 21 млн қвт-ро ташқил менимояд. 
Аз навъҳои ҳоқ дир ин ҷо ҳоқи ҳоқрстиррияғ, ботлоқИ, зардҷи, 
сӯрнҷи ви литеритИ пҳҳн ғирдрдииет. Нибототи Ҷопон ҳеле 
ғуноғӯн ист. Дир қилимриви он бештир из 5500 нивъи 
мееибзид. Ҷднғилзорҳо из 2/3 ҳиссии мисоҳити мамлиқитро 
ишғол кирдиаяд.

Тавсифи умумии хонагӣ. Ҷопон яқе аз мамлиқитҳои мути- 
раққии ҷиҳон би ҳисоб меравид. Иқтисодиётр он из солҳои 50- 
ӯмр исри српиришӯда то ин дим бо суръати биланд инқишоф 
меёбад. Ин пешривиро еияоит дир нитрҷир дир иетеҳеолот 
ҷорИ яамудаяр микроэлеқтроярки, роботҳо, ишёҳои яивин, 
тенникии коинотИ ва теняолоғряи биолоғИ ба дист овирдиаст. 
Ҳоло Ҷопон равинди инқишоф додияр сониҳои рлмтилиа, 
истенсолотр қувваи бирқ ва қимҳирҷқуяиядҳр сӯзршвориро 
пеш ғирифтиҳст. Дир аИни замон Ҷопон дир биИяр дивлитнор 
мутириққӣ из ҷиҳитр истеҳеолотр ӯмумии сҳноҳт ҷоИи дуюмро 
ишғол менимояд. Аз ҷрҳатр миблҳғғузории соҳии илм бошид,
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дар ҷойи якум меистад. Дар айни замон ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти 
дохилии (ММД) Ҷопон 498,4 млрд (ба ҳар сари аҳолй зиёда аз 
20 ҳазор) долларро ташкил менамояд.

Саноат. Барои саноати Ҷопон мутамарказонии истеҳсолот 
ҳос аст. Дар як вакт, баръакси дигар давлатҳои мутараккй 
дар саноат корҳонаҳои ҳурди нимкосибй бокй монданд, ки 
бо монополияҳо дар асоси шартнома кор мекунанд. Масалан, 
дар саноати автомобилбарорй (мошин) кисмҳои автомобилро 
дар корҳонаҳои ҳурд тайёр менамоянд. Дар корҳонаҳои калон 
мотор, кузов тайёр намуда, мошинро васл менамоянд. Саноат 
асоси иктисодиёти Ҷопонро ташкил менамояд. Дар таркиби 
саноат то ибтидои солҳои 50-уми асри XX саноати сабук ва 
ҳурокворй бартарй дошт. Х,оло саноати вазнин аз чор се ҳиссаи 
маҳсулоти саноатро медиҳад. Хиссаи саноати куҳй дар таркиби 
саноат торафт кам мешавад. Холо Ҷопон кариб 63 дарсад 
телевизорҳои ранга, 15 дарсад пулод, 13,5 дарсад наҳи ҳимиявии 
ҷаҳонро истеҳсол менамояд. Дар як сол бештар аз 100 млн тонна
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пулод, 12 млн ивтомашини истеҳеол Аз диғир соҳиҳор
саноит синоати нифту ҳрмря вҳ кишовирзИ рнкршоф ёфтҳинд.

Мамлақат ба бозори ҷаҳонИ ниҳоят яиёзминд аст, зеро 
қи сол аз сол из норрҷи овирдияи ишёи ҳом, еӯзршвори ви ба 
тиҷорат баровардҳяи миҳсулотр тиИёри синоитИ меафзояд. 
Саяоатр мӯосири Ҷопон бисёрсоҳи будҳ, ҳимаи еоҳиҳои имрузии 
еияоатро дар бар меғррид ви ба дираҷии олИ бо теняолоғряи 
яавтаррн тиҷҳрзониди шудҳиет. Дир иИни зимон из ҷиҳити 
иистеҳсолр электроярқи, робототеняиқи ви биотеннолоғия дир 
ҷаҳон ҷоИи иввалро ишғол менимояд. Соли 2011 қилонтирин 
дар ҷиҳон яерӯғоҳи итомИ (8,2 млн қвт) дар Фукӯсима (200 қм 
шимолии Тоқио) дир нитрҷир ҳодисии зиминлирзи ба сидими 
дунор омад, қи би рқтрсодиёти мимлакит мрллрардҳо доллар 
зирири моддИ рисонрд.

Кишоварзӣ. Биъди рслоҳотр зимини онррр солҳои 40-^^ 
асри XX дар кишовирзри Ҷопон тиғИироти қилон ба амал омид. 
Замиядоррр номешиқИ барҳим доди шудҳ, деҳқонон соҳибр 
зимия ғардидинд. Би ин ниғоҳ никирди, қисми исоери зимия би 
дисти фермерҳои яивтишқили қипитилиста ғӯзишт. Дир тиркиар 
кишоварзИ зироитқорИ биртирИ дорҳд. Зироити асосИ шолИ 
мебошад. Онро бештир ноҳиянои МарқизИ ви ҶднубИ пирвириш 
менамоянд. Гиндӯм, ҷивдор ва ҷивро дир шимолии мамликит 
қишт меяимоянд. Аз зироитнор тенникИ либлибуи қинд, лӯбрёи 
чряИ, тамокӯ, ғиённои ривғиндор, ҷоИро бештир нарваррш 
аекӯнинд. Яқ қисми иҳолИ би ғулпирвирИ, моҳидорӣ ви 
крраакнарварӣ машғул мебошинд. ҚишовирзИ қариб 3 диреидр 
ааҳсулотр умӯмии доҳилиро ташқил мединид. Миӣдояр қишт 
нимағИ 14 дарсади мисоҳити мамликитро дир бир меғррад, виле 
он пурра аҳолиро бо миҳсулоти қишоварзИ тиъмря меяамояд.

Нақлиёт. Дар Ҷопон нимир навъҳои нақлиёт инқишоф 
ёфтиинд. Аз ҷиҳати пиҳяоварии шибиқаи роҳҳои никлрётии 
Ҷопон би шабақаи яиқлрётри мамлиқитнор ғарб шибоҳит 
дорад. Аммо из ҷиҳити ҳиҷм ви мӯсофрркишонИ из онҳо пеш 
меистид. Ҷазррии Хокҳӣдо бо ҷҳзирир Кюсю, ҷизррир Хонерю 
бо ХокаИдо тивиссути роннои тӯяелИ (нақбИ), зериоаӣ ви бо 
роҳи оҳан паИваст қарда шудаинд. Флоти тиҷоритрр Ҷопон 
нӯриқтидор бошад ҳам, борбарорИ ва борбиёрри мамлиқатро 
пурра таъмин қарди наметавонид. Ба ин мақсид қиштиҳои диғир 
мамлакатҳоро низ ретифода мебаринд. Ширикояр тиҷорити 
берӯнрр Ҷопон мҳмлакатҳои ҷинӯбӯ ширқрр Осиё, ИМА, 
Аврупои ҒирбИ ви Чрн мебошинд.
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Қаламрави Ҷопон аз ҷиҳати дараҷаи инкишофи иқтисодй 
як ҳел нест. Аз ҳама музофоти тараккикарда ва сераҳолй кисми 
марказии Хонсю мебошад. Хонсюи Ҷанубй ва Қюсюи Шимолй 
бо шакли ҳоҷагидорй ва ҷойгиршавии саноат бо Хонсюи 
Марказй шабоҳат дошта бошад ҳам, вале аз ҷиҳати пешрафти 
иктисодй аз он акиб меистанд. Иктисодиёти Қюсюи Ҷднубй, 
ҷазираи Сикоку ба монанди Хонсюи Шимолй ва Хоккайдо суст 
инкишоф ёфтааст. Дар ин музофотҳо бештар соҳаҳои кишоварзй 
инқишоф ёфтаанд. Қорҳонаҳои саноатй дар шаҳрҳои алоҳида 
ҷой гирифтаанд.

Савол ва супориш — ^^^====5=^^======^^^^=^
1. Аз руйи ҳарита мавкеи иктисодию географии Ҷопонро тас- 

вир кунед.
2. Барои ҷй Ҷопон якмиллата мебошад?
3. Дар Ҷопон кадом навъи заҳираҳои табий бештар ва кадо- 

машон камтар мебошанд?
4. Дар Ҷопон он сарватҳои табиие, ки барои пешрафти икти- 

содиёт зарур аст, кам ё тамоман нест?
5. Фаҳмонед, ки иктисодиёти он аз кадом ҳисоб ба дараҷаи 

баланд инкишоф ёфтааст?
6. Дар таркиби кишоварзии Ҷопон кадом соҳа бартарй дорад?
7. Ҷазираҳои Ҷопон бо кадом навъҳои накдиётй бо ҳам алока 

меқӯнанд?

ОЗАРБОЙҶОН

Масоҳаташ - 87 ҳазор км2. 
Аҳолиаш - 9,5 млн. нафар. 
Пойтаҳташ - Боку.
Забони давлатй - озарй.
Воҳиди пулй - маноти озарбойҷонй.

Мавкеи иктисодию географи. Озарбойҷон дар кисми 
шаркии моварои Қафказ (Закафказия) вокеъ гардидааст. Вай 
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ба баҳри Қаспй (Хазар) баромад дорад. Ин барои алокаи 
иктисодй доштан бо Эрон, Русия, Қазокистон ва мамлакатҳои 
Осиёи Марказй аҳаммияти калон дорад. Дар хӯшкӣ тавассути 
роҳи оҳан, автомобилй (мошингард) ва ҳавой бо давлатҳои 
Арманистон, Гурҷистон алока дорад. Ҷунин мавкеи иктисодию 
географй барои инкишоф додани иктисодиёти мамлакат 
мусоидат менамояд.

Тавсифи умумии табиат ва хоҷапй. Озарбойҷон табиати ба 
ҳуд ҳос дорад. Релефи он аз куҳҳои миёна, баландкуҳ ва ҳамворй 
иборат аст. Хамворй 60 дарсади каламрави мамлакатро 
ташкил менамояд. Масоҳати Озарбойҷон дорой сарватҳои 
минералии гуногун мебошад. Дар ин ҷо заҳираи калони нафт, 
газ (нимҷазираи Абшерон, тунукобаи Қаспй (Хазар), маъдани 
оҳан, алунит, кобалт, олтингугирд, марги муш, молибден, намак 
(Дашткесан), ангишт (Заглик) дида мешавад. Ғайр аз ин дар 
Физилҷай конҳои металлҳои ранга, дар Прагаҷай, Нахҷӯвон 
мис, ҳромит муайян карда шудааст. Аз маснуоти соҳтмонй санги 
ҳоро, оҳаксанг, туф, мармар вомеҳуранд. Дар заминаи сарватҳои 
зеризаминй ва ашёи ҳоми кишоварзй саноати бисёрсоҳа ташкил 
ёфтааст. Дар доҳили он мавкеи асосиро маҷмуи сузишворию 
энергетикй ишгол менамояд. Холо Озарбойҷон 22,5 млн тонна 
нафт, 20 млрд квт/соат кувваи барк истеҳсол мекунад.

Ба маҷмуи мазкур 75 дарсад заҳираи асосии саноати 
мамлакат рост меояд. Маҷмуъ нафакат истеҳсоли нафт, газ, 
инҷунин коркарди он, ҳимияи синтези органикй, таҷҳизоти 
нафту газ истеҳсолқӯнанда ва коркарди онҳоро дар бар ме- 
гирад. Металлургияи сиёҳ ва ранга заводи мартеновй, ку- 
буристеҳсолқунй ва алюминбарории Сумгаитро дар бар ме- 
гирад. Соҳаи мошинсозй, корҳонаҳои электротеҳники, ас- 
бобу анҷомсозй, электронй, радиобарорй, таҷҳизоти нафт- 
истеҳсолкунй амал мекунанд.

Маҷмуи кишоварзио саноатй. Инкишофи ин маҷмуъ ба 
тараккиёти обёрй вобаста мебошад. Ба ин максад дар мамлакат 
обанборҳо соҳта, аз онҳо барои обёрии заминҳо каналҳо 
гузаронида шудаанд. Дар айни замон 60 дарсад замини кишт 
обёрй карда мешавад. Заминҳои обёришударо барои кишти 
гандуму шолй, ҳуроки ҷорво ва зироати теҳникй истифода 
мебаранд. Истеҳсоли гандум соли 2010 ба зиёда аз 3200 ҳазор 
тонна расонида шуд. Аз зироатҳои теҳникй парвариши паҳта 
аҳаммияти калон дорад, ки дар ҳамвории Қура кишт карда 
мешавад. Соли 2010 истеҳсоли он зиёда аз 100 ҳазор тоннаро
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тишқил яамӯд. Дир нршебрнор Кафқизи Калон ви Ҳурд ияғӯр 
парвариш менимояяд. Ин мивзеъно 50 дарсидр ҳяғури тимоми 
моварои Кафқиз (Зиқафкизия)-ро медиҳид. Дир аиробири 
аяғурпирвирӣ боғдорИ ви сибзивотқорИ тириққИ қирди, дир 
пистри Ленкория ҷоИ пирвириш қирди мешивид.

ҶорводорИ соҳии дӯюмр кршоварзИ мебошид. Соҳии 
мунимми он ғӯсфинд вҳ қррмҳқпҳрвирИ би ҳреоа меривид. Ҳоло 
сиршумори ғусфаяд ви буз, ҳиӣвояр шоҳдори қилон 2,5 млн 
сарро ташқил менамояд. Дир зимрнир ашёи ҳоми қишовирзИ 
корнояиҳои саяоитр сибӯқ (исоеия бофҳядҳғИ) ви ҳуроқворИ 
қор меқӯяияд. Дҳр еонрлр КаспИ мрнтиқии димғррИ тишқил 
ёфтиаст. Дир илоқии рқтрсодрёти берӯяир мамлиқит 64 дирсҳдр 
воридотро озӯқиворИ, 90 дирсҳдр еодрротро нифт ва миҳеулотр 
қорқирди нафт, ғиз ви молҳои эяерғиятилиб тишқил меқӯяид. 
Шаррконр исосри трҷоритир аеруярр ОзираоИҷоя, Русря, 
Эрон, Уқриинҳ, Тӯрқманистон мебошҳяд.

Ниқлиёт. ОзирбоИҷоя дорои шҳбиқир би дҳриҷҳр қофИ 
инкршофёфтии роҳи оҳияӯ ҳвтомоарлғард (мошряғирд) 
мебошид. Дир аорқҳшояИ ҷоИи яқумро роҳи оҳин, ҷоИи дуюмро 
роҳи биҳрИ тишқил меяимояд.

Дир рифти тишҳққӯл ёфтин ва инқишофи ҳоҷҳғрр ҳилқ дир 
қиламрҳви ОзирбоИҷон яқҷинд яоҳряҳор рқтреодИ би миён 
омидияд, қи бо тиъеиси соҳивИ из яқдрғир фирқ меяҳмояяд: 
Абшерон, Кура - Арҳқе, Кировобод - Кизоқ, ШеқИ - ЗинитҳлИ, 
Ленғкорин - Астри, врлоятҳор ҳӯдмӯҳтори Ниҳҷӯвон ва 
Киробоғр КӯҳИ.

Савол ва супориш
1. Аз руИи ҳарити ба мивқеи иқтрсодИ-ғеоғрифрр ОзарбоИҷон 

баҳои иқтреодИ дрнед.
2. Тибиати ОзирбоИҷоя ба нӯд ҷИ ғуни ҷрҳитҳор ҳос дорҳд?
3. ОзирбоИҷон аз қидом еирвитҳои зеррзиминИ боИ мебошад?
4. Дар саноити ОзирбоИҷоя қҳдом миҷмӯр истеҳсолИ мавқеи 

асосиро ишғол менамояд.
5. Маҷмуи кршовирзию еиноитИ ғаИр из қишоварзИ қҳдом 

соҳиҳор сияоитро дар бир меғирид?

Маводи рловағӣ
1. Ташаакулёбии қии амрави Озарбойчон. Қис- 

ми зрёдр қиламриви рмрӯзир ОзҳрбоИҷояро дир 
қадим Албиния меғуфтияд. Аҳолии он бо ҷорводорИ 
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ва заминдорй маюғул буд. Дар асри III Албанияро 
Эрон ва дар асри VIII арабҳо забт намуданд. Халки 
Озарбойҷон асосан дар асрҳои ХЬХШ ташаккул 
ёфт. Дар ин давра ба каламрави он турқҳои салҷукй 
ва тотору мугулҳо ҳуҷум оварданд. Дар асри 
XVI Озарбойҷон аз сари нав дар зери тасарруфи 
империяи форсҳо монд, ки то аввалҳои асри XVIII 
манбаи мунокишаҳои Эрон ва Туркия гардид. 
Соли 1826 кисми шимолии Озарбойҷон ба Русия 
ҳамроҳ карда шуд. Соли 1918 он ҳудро ҷумҳурии 
соҳибистиклол ва соли 1920 ҶуМҳурИИ Шуравии 
Озарбойҷон эълон намуд.

То соли 1991 дар ҳайати собик Иттиҳоди Шуравй 
монд. Баъди пош ҳурдани Иттиҳоди Шуравй ҳудро 
давлати мустакил эълон намуд.

2. Аҳолии Озарбойҷон 9,5 млн нафар буда, дар 
як мураббаъ 87 кас рост меояд. Аз ҳама зиҷтар аҳолй 
дар пастии Ленкоран ва нимҷазираи Абшерон 
ҷойгир шудааст. Афзоиши табиии аҳолй ба 1000 
нафар 12 нафарро ташкил менамояд.

Дар таркиби аҳолй озарбойҷониҳо 90 дарсад, 
арманиҳо 2, русҳо 2, догистониҳо 3 дарсадро таш- 
кил мекунанд. Қисми асосии аҳолй (93 дарсад) дини 
ислом, 4,8 дарсади он дини насрониро пайравй 
мекунанд. Мардҳо ба ҳисоби миёна 67, занҳо бо- 
шанд, 75 сол умр мебинанд.

3. Алокаи иктисодии Озарбойҷон бо мамла- 
катҳои бурунмарзй дар арафаи баркароршавй 
ва ташақкӯлёбй мебошад. Холо 65 дарсади вори- 
дотро озукаворӣ ва 85 дарсади содиротро ашёи 
энергиядиҳанда ва энергияталаб ташкил мекунад.

Худатонро санҷед
1. Аз маълумоти иловагй истифода бурда, гуед, ки Озарбойҷон 

ҳамҷун давлати мустакил ҷй тавр ташаккул ёфт?
2. Дар таркиби аҳолии Озарбойҷон кадом миллатҳо бартарй 

доранд?
3. Аҳолй кадом динҳоро парастиш мекунанд?
4. Озарбойҷон бо кадом давлатҳо бештар алокаи иктисодй 

дорад?
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ГУРҶИСТОН

Миеоҳиташ - 69,7 ҳазор нм2. 
Аҳолриш - 4,6 млн. нафар. 
ПоИтиҳтиш - Трфлрс (Тарлиеи). 
Зиаояр дивлитӣ - ғӯрҷИ. 
Вонрдр нӯлИ - лирИ.

Мавқеи иқтисодию географӣ. Ғӯрҷрстоя мивқеи рқтреодрю 
ғеоғрифир мувофиқ дорид. Биромид би биҳри Сиёҳ, Кифкизр 
ШимолИ (бо ҳӯшқИ) би он имқояият медрнид, қи бо Русия, 
Уқраина ви дивлатҳои нивзии баҳри Мрёнизимрн илоқии 
иқтрсодИ нимояд.

Табиат ва маъданхои табиӣ. Тибиити Ғурҷистон мӯҳталрф 
ист. Ин би мивқеи ғеоғрифИ ви релефи миҳил вобисти меаошид. 
Кириб 50 дарсади қалимрави он аз ситҳи биҳр дар билиядри 0 то 
1000 метр (20 дарсадаш из 2000 метр) билияд воқеъ иирдрдиҳст. 
Аз ҳамря сибиб дир ин ҷо фирқрятр имӯдрр ҳирорит, боришот, 
ҳоқу наботот ҳеле қалон ист. Ба ин ниғоҳ ниқирди, шароити 
табиии қиемр зрёдр қалимриви он барои рякишофи қишоварзИ 
мусоидат меяамояд.

Киламрави Ғӯрҷрстоя из сирвати обИ боИ аст. Дирёҳои 
нӯроби қисми ғирбрр он дорои зиҳррир қилони қӯввир бирқ 
мебошаяд. Аз ин ҷиҳат ва из ҷрҳитр масоҳити ҷинғил он аз 
мамлакитнор ҳимсояр нӯд - ОзирбоИҷоя ви Армҳяретоя дир 
ҷоИи аввал мерстид. Алифзорҳор илпИ нимҷӯя ҷироғон истрфода 
мешавинд. Аз миъдиянои зеррзимряИ зҳнррии мирғинетс, 
мис, руҳӯ сурб, бирит, инғрштсияғ, марғи муш, сӯрмҳ, симоб, 
селестрн, ғили еифедкуяинди иниммияти саноитИ дорияд. Ашёи 
миснуоти еонтмон яисбития висеъ паня ғирдрдиаст.

Тавсифи умумии хочагӣ. Ғурҷрстон дорои ҳоҷҳғир 
биеёрсоҳи мебошид. Дир тиркиби он ҷоИи исосрро миҷмӯр 
кишоварзрю синоитИ ишғол меяимояд. ВиИ дар зимряии ман- 
баъҳои сӯзршворрю эяерғетрқИ ва соҳинор қршоварзИ ряқишоф 
меёбид. Маҷмур мазқур 60 дирсид маҳсӯлотр мимлақҳтро 
иетеҳсол меяимояд. Асоси онро зимрядоррр сӯбтропиқр 
ташқил медрҳид, қи ба соҳинои боғу тоқдорИ, ҷоИпарвирИ ви
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зироатҳои эфиру таъсис ёфтааст. Масоҳати
замиии кишоварзй 35 дарсади каламрави мамлакатро ишгол 
менамояд. Васеъ намудани замини кишоварзй ба ҳушконидани 
заминҳои ботлокии пастии Қолҳида ва обёрй намудани заминҳои 
ноҳияҳои ҷанубу шаркй мамлакат вобаста мебошад. Холо кисми 
зиёди ҷой дар пастии Қолҳида, меваҳои ситрусй, ҳурмо, зайтун 
дар Гарбй Гурҷистон парвариш карда мешаванд. Фабрикаҳои 
коркарди ҷой, заводҳои консерва, вино ва қоняқбарорй дар 
наздикии манбаи ашёи ҳом ҷойгир шудаанд. Холо (с 2010) 
саноати хӯроқворй 20 дарсади маҳсулоти умумии доҳилии 
мамлакатро медиҳад. Як кисми саноати ҳимия ва мошинсозй 
барои конеъ гардонидани талаботи маҷмуи кишоварзию 
саноатй нигаронида шудааст. Ин соҳаҳои саноат нуриҳои 
минералй (Руставели), мошинҳои ҷойгундорй, коркарди 
замин ва таҷҳизоти корҳонаҳои саноати ҳурокворй истеҳсол 
меқӯнанд. Ғайр аз ин саноати ҳимия наҳи сунъй, пластмас; соҳаи 
мошинсозй автомобил, электровоз, дастгоҳ истеҳсол мекунад. 
Заминаи мошинсозиро заводи металлургии Руставели ташкил 
мекунад. Дар алокаи иктисодии берунаи Гурҷистон содирот 1,8 
млрд, воридот 3,3 млрд долларро ташкил мекунад. Истеҳсоли 
умумии маҳсулоти доҳилй 16 млрд доллар (ба ҳар сари аҳолй 3,6 
ҳазор доллар)-ро ташкил менамояд.

Нақлиёт. Гурҷистон аз навъҳои гуногуни наклиёти 
ҳозиразамон истифода мебарад. Аммо кисми асосии бор 
тавассути роҳи оҳан ва баҳрй (бо бандарҳои Батуми, Суҳуми, 
Поти) кашонида мешавад. Нисбат ба мамлакатҳои ҳамсоя дар 
ин ҷо роҳи аргамминй (канатй) инкишоф ёфтааст. Наклиёти 
ноҳияҳои қуҳй автомобил мебошад. Наклиёти ҳавой асосан 
барои мусофиркашонй истифода бурда мешавад. Деҳаҳои 
баландкуҳро бо марказҳои маъмурй пайваст менамояд. Дарозии 
умумии роҳи оҳан 1570 километр, автомобилй 33900 километрро 
ташкил менамояд. Бандарҳои баҳрй - Батуми, Суҳуми ва Поти 
ба ҳисоб мераванд.

Тафовути каламрави таркибии соҳаҳои истеҳсолот барои 
ташаққӯл ёфтани 8 ноҳияи иктисодй асос гузоштааст: 1. 
Марказй. 2. Шаркй. 3. Ҷанубй. 4. Абҳозистон. 5. Оҷористон. 6. 
Гарбй. 7. Осетияи Ҷанубй. 8. Марказии Гарбй. Аз ҳама ноҳияи 
тараққиқардаи он Марказии Шаркй мебошад. Вай марказҳои 
саноатии таҳассуси гуногундошта (Тифлис, Руставели, Гори)- 
ро дар бар мегирад ва магзи таркибии каламрави ҳоҷагии 
мамлакатро ташкил менамояд. Ноҳияи Гарбй (соҳили баҳрй 
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Сиёҳ) миятиқар асосри ретироҳат вҳ муолиҷир аҳолрр ватини 
ва бӯрӯнмарзӣ мебошад.

Савол ва супориш ===========^==^^^==^^===
1. Мавқеи мӯеоидр Ғӯрҷретояро ҷИ муаИян мекӯнид?
2. Мӯнтилрфри табиати Ғӯрҷистон ба ҷИ вобаста мебошид?
3. Сарватҳои зеризамрярр Ғӯрҷистонро из ниррта яишоя диҳед.
4. Барои ҷИ дар Ғ ӯрҷиетон миҷмуи қишоварзию саноитИ бештар 

тараққИ кардааст?
5. Дар боркашояИ қадом яивънои ниқлиёт мавқеи исоеиро 

ишғол менамояяд?

- =211

Миводр рловиғӣ
1. Тишаккӯл ёфтини қилимривр Ғӯрҷретоя из 

асрҳои 1У-У1 оғоз ёфти, дир ин дҳври дар ин ҷо 
ду дивлат - Қолнрди ви Иберия тишкрл ёфтиҳнд. 
Дере ниғузишта мамлақат дар зери тҳеиррӯфр 
форсҳо монд. Дир диврҳи ҳӯкмроярр он Ғурҷрстон 
рстрқлолият ғирифт. То нрмии асри VII ба маҳили 
мӯноқишинор рмнерряи Форсу Визинтия табдил ёфт. 
Дар нимаи нимин аср онро арабҳо забт нимудияд. 
Биъд дар диврии милиқи Тимирҳ би қуллии билияди 
иякишоф расид. Ҳуҷумр Темӯр мимлҳқитро би 
наробизор табдил дод. Дир асри XVI Ғурҷистонр 
Ғарбиро тӯркҳо ви Шарқиро эрояиҳо зибт нимудияд. 
Соли 1801 иввал Ғурҷистони ШирқИ, сипас ҒирбИ 
ба Русия ҳамроҳ шуд. Баъди ияқрлоби оқтябр, соли 
1918 давлити мӯстҳқрл эълон қирди шуд. Соли 1922 
ба ҳаИити еобрқ Шӯривӣ доҳил ғирдрд. Биъди пош 
нӯрдаяи ШуравИ мустиқилият би дист овард.

2. Аҳолрр Ғӯрҷиетон нисбит би дивраи 
соарқ ШӯривИ диди, қим ғирдрд. Сабабиш паст 
фаромаданр дираҷии афзоиши тибиИ ист. Ҳоло 
афзоиши табиИ ба ҳар 1000 нифар иҳолИ 3,4 нифирро 
ташкрл меяимояд. Зиҷии иҳолИ ба ҳҳр яқ қм* 1 2 78 
каеро ташқил менимояд. Тиқрибҳя 4,6 дирсиди 
аҳолрр Ғурҷистоя дир билиндрҳор 1000 м зрядҳғИ 
мекӯяанд. Дар таркраи мрллри иҳолИ ғӯрҷрно 68,8, 
арминиҳо 9, русҳо 5,1, озирбоИҷоярҳо 6, осетрярно 
3,2, абнозҳо 1,7 дирсидро тишқил мекуяияд. Ақсири



аҳолиии он дини насронй ва факат 11 дарсади он 
исломро парастиш менамоянд.

3. Ноустуусрии сиёсс всҷан г бо Абхозиҳтон та 
иқтисодиёт ва саадои берунии Гурҷёсғон ғаъсёри 
қблоо расооид. Дар айни замон воридоти мол 
аз содиротё он бешғас мебошбд. Қисми бсосиё 
содиротиро маҳсулотё сбооати озуқааорй ва 
қишоабрзӣ (50 дарсад) ва махсӯлотҳоё металлию 

ташкил менамояд. Шариқони тёҷосати 
беруоёи Гурҷистон Русия, Турқёя, Озарбойҷоо, 
Булгорёя, ИМА, Англия, Уқраина, Италия, Рӯмёнёя 
ва Олмон меИошанд.

Худатонро санҷед
1. ТбшнқкулёИёи қаламрааи Гӯрҷёсғоо аз қбдом асрҳо огоз 

ёфғббсғ?
2. Сбраағҳоё тббииё Гӯрҷёстоо Инрои ёнқишофё қбдом соҳаҳо 

мусоиднт меннмоянд?
3. Дар Гурҷистоо паст рафтбнё дбрбҷаё бфзоёшё бхолй ба ҷй 

аоббстбнст?
4. сиёсй Ин икғисодиётё Гусҷистоо ҷй гуна тнъсир 

Сбсонёд?
5. Қндом дбвлатхо хбсифоои тёҷорбтё 6^^^^^^ Гурҷистон Ин 

ҳисоб мераабнд?

АРМАНИСТОН

Мнсоҳнт6ш - 29,8 ҳнзор км^. 
Аҳолёаш - 2,9 млн. ннфнр. 
Пойтахтбш - Ғревбн. 
Забони днвлнтй - 6рм6нй. 
Воҳиди пулй - драм.

Мавқеи иқтисодию географй. Арманистон маақеё муҳимми 
иктисодию географёро ишгол мекӯоад. Қаламрбвё он 
аҳаммёяти траозиғй дорад. Хама соҳҳои нвтомо6илг6рд ва 
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оҳдне, қи из Русия ви мҳмлиқатҳор мовирои Кифқиз (Зиқифқҳзря) 
би самти Ширқи Низдрқ ви Шарқи Миёна убур меқӯяҳяд, из 
қилимрҳви Армаярстон меғузиринд. 4^^^^ мивқеи рқтреодрю 
ғеоғрафИ барои бирқирор нимуданр илоқии зрчр иқтреодИ 
бо мамлиқитҳои ҳимсояи дур ви билияд бирдоштияр дириҷии 
иқтрсодрётр он мӯсоидит меяамояд. Иштироқи онро дар аозори 
ҷиҳонИ ӯстувор меғирдояид.

Табиат ва сарватхои табиӣ. Арминистон мимликитр қӯҳИ 
буди, тиқрибан 90 дирсиди қилимриви он дир билиндии 1000 метр 
воқеъ ғардрдиист. Релефи қӯҳИ ба тишиққул ёфтини яивъҳои 
ғуяоғӯнр рқдрм (из сӯбтропрқир нӯшқ то қоятинентҳлрр 
ҳушқ) сибаб ғардидиист. Ғӯяоғӯяии иқлим би ғуноғуяир олами 
ниботот ви НОСРЛШИВРИ нҳвъҳор ҳоқ таъсир риеонрдҳҳст. Ҳдмии 
ин сирватҳор табиИ дир яқҷояғИ бо сирвитнор зеризиминИ бирои 
тишқил ёфтини ҳоҷиғрр бисёрсоҳи ЗИМРЯИР МӯСОРДР тибиИ 
иузоштиист. Алифзорҳои табррр алиИ ва миятиқаҳои диштро 
нимчун ҷироғонр тобистони рстрфоди мебаринд. Ҷҳнғал 
ҳимағИ 11 диреидр қилимривр Армиярстояро ишғол меяимояд. 
Буридаяи он минъ қирди шудиҳет. Зинирир об қим ист, онро бо 
нҳмқорри ОзирбоИҷон ви Ғӯрҷрстоя рстрфоди мебирияд. Аз 
сарватҳои зеризаминИ дар қилимрави Армияретон метиллнор 
рияғи, нодир, қимитбиҳо, мис (зиёда из 40 қон), молрбден, 
тило, оҳан, нефилряи срярт муиИян қарди шудиияд. Дҳр ин ҷо 
рнчӯнин нелҳор ғӯяоғӯни ишёи миснуоти сонтмоя ви еияоитр 
ҳимия мавҷӯдинд.

Тавсифи умумии хочагӣ. Арминрстоя би нурдир мисоҳит 
ниғоҳ яиқарди, дорои еияоит ви қршоварзии серсоҳа мебошид. 
Асоси онро энерғетрқи тишқил меяимояд. Кӯввир барқро 
неруғоҳнои обИ (дар дҳрёи Риздин), иловИ (Еревин) ви итомИ 
истенсол менимояяд. Яқ қисми қӯввир бирқро Ғӯрҷретон 
медрнид. Дир тирқрбр сҳяоитр Армияретоя мивқеи исоерро 
еоҳиҳои сӯзршворрю энерғетрқИ, метиллурға, нуроқворИ 
ишғол меяимояяд. МошрясозИ қириб 5 дирсиди минсулоти 
ӯмумрр синоитро медрнид. Он би рстенсоли исбобӯ ҳяҷоми 
электротеҳнрқр, дистғоҳҳор метиллкорқӯяИ, ридротеҳярқи, 
мошряҳои электрояИ минеуе ғардоярда шудаиет. Синоитр 
метиллӯрғряи ринғҳ - мис, молрадея, илюмрярИ, руҳ, сурб, 
метиллҳои нодир истенсол меяимояд (мирқҳзр онҳоро из ҳарита 
ёбед). Соли 2010 соҳии еӯзршворрю эяерғетикӣ 25 дирсид, 
металлурға 16 дирсид, ҳӯроқворӣ 20,5 дирсад мҳҳсулотр саноати 
мамлиқитро рстеҳсол намудинд.
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Дар замёоаи ёартовё саооати мис ва ашёи ҳоми маҳаллй 
санобтё ҳимия инқишоф ёфтбаст. Ин соҳа нсоснн кислотни 
сулфат, нурй, қаӯҷӯқ, ҷасхи автомоИил, пластмас, оахи ҳимияай 
истеҳсол менамояд.

Маҷмуи қишоварзию саноатй. Дар соҳни қёшовбрзй фбқбт 
36 дарсад замёои қалбмравё мамлакбтро ёсғифодб мебаранд. 
Мбхдӯд Иуднни захираё об Ин таври экстеотиай (зиёд қбрдаои 
масоҳати замини кишт) ёнқишоф ёфтанё қишовбрзй имқоният 
обмедиҳад. Знмини кёштро фақат аз ^^^6^ замиоҳоё шӯразада, 
санглох ва ^^^^6^^ кӯҳхо (бо соҳё суфбқӯнй) васеъ кардан 
мӯмқио, ки он ҳнрҷи зиёдро талаб менамояд. Ҳоло заминё кишт 
483 ҳазор гектбрро ташкил менамояд.

Кёшоаарзй аз \/3 ҳиссаи мбхсулоти мамлақбтро медиҳбд. 
Дар он маақеи асосиро Иогу ғоқпарварй, тамокӯ ва
сабзавоғпбрабрй ишгол меобмояод. Ин соҳбхои меҳнбтғалбб 
асосан дар водии дбсёи Ар6р6т ёоқишоф ёфтббод. Дар збмёоҳои 
миотақаи қӯҳй ҷав ва гандум парварёш қбрдб мешааад. Аз соҳаё 
чорводорй асосбо гӯсфандпасварӣ тараққй Вфтннст. Саршумори 
гӯсфбод ва буз соли 2010 зиёда аз 0,75 млн снрро ташкил намуд. 

тобистон дар чарогоҳхои куҳй, зимёсғон дар рббоғҳо 
пбсвариш меқӯнаод. Барои афоуо гбрдонёдани саршӯмори 
чорво имконёят нест. Ашёи ҳоми қёшоварзёро дар корхонбҳои 
санобтё хӯсокворй кор мекунанд. Аз мева ва сабзааот фишурда, 
қоосерва, аз аогӯр вино ва қоояқ тнйВр менамояод. Ҳоло 
истеҳсолё умӯмиё маҳсӯлотё дохилии мнмлбқбт 18 млрд (Иа 
ҳар сари аҳолй 5290) долларро ташқёл менбмояд. Дар тёҷорбти 
берунй содирот 1,0 млрд долл6р ва ворёдот 2,2 млрд доллнрро 
тншкил менамояд. Шариконё тёҷорбтё 6^^^^^^ Арманистон 
асосбо Русия, Турқманёстон ва Эрон мебошаод.

Нақлиёт. Шбббқби роҳҳои оҳан ва батомобёлгард ба 
талббоғи имрӯзаё хоҷагй мӯаофёқ меИошад. Шоҳроҳи асосй 
(соҳё оҳай) қаносй доштн, нз қёсмё ҷануИу шаркй
мамлақат мегӯзарбд. Яке аз масъблаҳои асосй аз обқлёёт Иеҳтар 
таъмёо нбмудбои дохёли мбмлакат мебошад. Бн ин максад Иарои 
Ин шимол баромадан, ҳнти дуюми роҳи оҳао (Рбздао-Иджевбо) 
сохта шудааст. Ҳоло Арманистон дорой 852 қилометр роҳи 
оҳан ва зиёда аз 8 хазор қилометр роҳи аатомоИёлй меИошад.

Қблбмрбвё Арманёсғоо аз ҷёҳатё тбхассуси ҳоҷнгй ва 
дарбҷаё тарбққёёт ба шаш ноҳияи иқтисодй ҷудо мешбвад. 
Муҳёмтбрёнё онҳо ноҳияи Севан ва Орбрбт мебошад. Онҳо 
тбсаккикасдбтнрин ноҳияҳои Арманистон Иа ҳисоб мераванд.
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Савол ва супориш —
1. Бирои ҷИ қалимрави Армияретоиро тринзита
2. Креар зиёди қаламрави Армаяистон дар қидом балиндИ 

воқеъ ғардидааст?
3. Арааниетоя аз кидом еарватнор зеррзимияИ боИ аст? (Аз 

ҳарита нишон диҳед)
4. Дар саноат ва кршоварзИ аештаркидоа сонаҳо рнкишоф 

ёфтаанд?

ҚАЗОҚИСТОН

Мисоҳдтиш - 2717,3 ҳизор қм2. 
Аҳолриш - 17,5 млн. нафар. 
ПоИтинтиш - Остона.
Забояр давлитИ - қизоқИ. 
Воҳрдр пулИ - танғи.

Мавқеи иқтисодию географӣ. Кизоқистон дир ширқ бо 
Ҷин (ХитоИ), дар шимолу шарқ ви шрмолу ғар6 бо Русия, дир 
ҷануб бо Туркминистонӯ Узбеқрстҳя ви дир ҷияуау ширқ бо 
Кррғизрстон намсарнад мебошад. Бо баҳри КиепИ (Ҳизир) ба 
миаликитҳои мовирор Кафқоз (Пиеиқифқоз), Эрон ви Русия 
аиромад дорид. мивқеи рқтиеодию ғеоғрифрр мӯсорд
рмконият медиҳид, қи бо ин мамлиқитҳо алоқаи ҳаматарафии 
иқтисодИ дошти бошад.

Табиат ва сарватхои табиӣ. Ситҳи Кизоқретон асосия 
из ҳимворИ ва теппаҳои миИди иборит аст. Иклрми он 
контрнеятилрр шиддатяок мебошид. Биробари из шимол ба 
ҷануб тағИир ёфтини қунҷи афтиши нӯрр Офтоб ва боришот 
(из 300 то 100 мм) тидррҷая рвизшивии мрятиқаҳор тиарИ 
(бешадишт, дашт, нрмбрёаон ви брёбон) би миён меояд. Дир 
қиторкӯҳҳор кияорИ ин миятиқинои табиИ ба таври имудИ ҷоӣғрр 
шудиинд. Мӯҳтилрф бӯдияр широртр табиИ би рстифодибарри 
замрнҳои қишт тиъсир рисоярдиист. Дар шрмолр мимлиқит 
зимияҳор лилмИ ви дир ҷияӯб зимрянор обёрршаваяда домин 
паҳн кардиинд.
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Во66ст6 Ин соҳти геологи знмини Қбзоқистон нз сарвбтхои 
зеризаминй бой мебошад. Дар ин но тақрибан тамоми обвъё 
сарвбтҳоё зеризамёниро дидан мӯмкёо аст. Захёраё калони 
мис дар майдатеппаҳои қазоқ ва дигар мавзеъхо тадқиқ 
қарда шӯдбанд. Аз дигар сараатҳои зерёзамёой оёқел (куҳй 
Мӯгоҷбс), 6^^^^ (Тургай), волфрам, молибден, маъдани оҳао 

Қустанай), мбрганеғс, ҳром, тило, металлҳои рннгн 
(Лениногорсқ, Такели, Аҷисай), фосфорит, асбест, намак, нафт 
(Мбнқишлоқ, Бузаҷй), газ, аогёшт аҳбммёяти саноағй доранд.

Збмёоё дар сохбё қишоабрзй истифодбшбабодб 192 млн 
геқтарро ташкил менамояд. Аз ин 90 дарсадаш ба ҷнрогоҳ, 
3,6 днрснднш ба албфдбрбвҳо рост меояд. Замёои кишт 45,0 
млн геқтбрро ташкил менамояд. Захёраи он
қадбр зиёд нест. Вай хамагй 7,5 млн кат-ро ташкил меқӯнад. 
Ҳнмин тнвр, сарватҳои Қазоқёстон Иарои ташаққул
ва ёнқишофи хоҷбгёё бисёрсохаай нёҳояғ калон
дорннд.

Тавсифи хоҷагии халқ. Дар замиоаё васеъ истёфода бур- 
дани сбрватхои зеризамёнй, энергетикй, знмин, саноат ва кишо- 
вбрзиё бисёрсоҳавй тараққй Вфтннст. Дар нйни замон мбҳсӯлотё 
умумии хоҷнгёи мбмлақат ба 119 миллиард доллар Инро66р аст. 
Ин ба ҳар сар аҳолй 7780 доллнрро тбшқёл менбмояд.

Саноат. Ин соҳа зиёда аз 50 днрснди маҳсулоти мамлакбғро 
истехсол менамояд. Аммо дар он истеҳсол ва қорқбрди ашёи 
ҳом бфзблёят дорад.

Асосй саооати Қбзоқистоосо сннонти сузишворию энер- 
гетикй ва метбллургИ ташқёл менбмояд. Ҳоло 42,8 дарсбдё 
маҳсулоғи умумии саноатро соҳаи саооатё сӯзёшаорию 

ва 28 дбрсадбшро соҳаё саообғё металлӯргн медёҳбд. 
Саооати метнллургИ меғаллӯргияи сиёҳ ва рннгнро дар бар 
мегёрбд. Металлӯргияи рннгн мбвқеи асосиро ишгол менамояд. 
Корхонаҳои он дар ҳама оохияхои иқтёсодёё мамлақат ҷойгир 
шӯдаанд. Дар ноҳияи Марқбзӣ мис, дар ноҳияи Шаркй руҳ, 
сурб, мис ва метбллҳои камёб, дар ооҳёяи Шимолй истеҳсол ва 
қорқбрдё металлхои ранга ва бшёё ҳоми алюминий, дар ооҳияё 
ҶануИ қургошим истеҳсол менамоянд. Дар нсосй 6^^^^^ 
вёлоятё Қӯстанай знводи алюмёнии Пнвлоднр кор меқунад. 
Метбллургёяи сиёҳ аз якчаод корхообхои корқарди маъдан 
(Соқолов-Сбрбой, Лиснков), комбёобти металлӯргн ва заводи 
қосқардё меғаллпорб иборат мебошбд.
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Металлургияи сиёҳ ва ранга ба ашёи хом ва сӯзишвории 
маҳаллӣ (ангиштсанги Қараганда ва ангишти сиёҳтоби Эки- 
баетуз) такя менамояд. Паӣваста бо саноати металлургй, 
сӯзишворӣ (кокскунӣ, нафткоркунӣ) ва ашёи ҳоми ҳимиявӣ 
(фосфор), корхонаҳои ҳимияи асосӣ ва синтези органикӣ кор 
мекунанд.

Дар асоси металли сиёҳ ва рангаи маҳаллӣ соҳаи мошинсозӣ 
инкишоф ёфта истодааст. Мошинсозӣ тачҳизоти сйнойти куҳӣ, 
асбобу анчом, дастгоҳҳои электротеҳники истеҳсол менамояд. 
Он бештар аз 8 дарсади маҳсулоти умумии саноатро медиҳад.

Расми 10. Харитаи иқтисодии Қазокистон

Маҷмуи кишоварзии) саноатй. Дар мачмуи кишоварзию 
саноатии Қазокистон 2/3 ҳиссаи коргарони соҳаи истеҳсолот кор 
мекунанд ва 63 дарсади маҳсулоти умумии мамлакатро истеҳсол 
менамояд. Дар таркиби он чоӣи аввалро чорводорӣ ишгол 
мекунад. Ваӣ 57 дарсади маҳсулоти кишоварзиро медиҳад. 
Соҳаи асосии он гусфйндпйрвйрӣ, чорвои калони шоҳдор ва 
шутурпйрвйрӣ мебошад. Соли 2010 саршумори гусфанд ва буз 
14,2, чорвои калон 5,*4 млн сарро ташкил намуд. Зироаткорӣ 
соҳаи дуюми кишоварзӣ буда, он ба галлакорӣ маҳсус 
гардонида шудааст. Дар Қазоқистони Шимолӣ асосан гандуми 
баҳорӣ вй дар заминҳои обии чануб шолӣ кишт карда мешавад. 
Аз зироатҳои теҳникӣ пйҳтй ва лаблабуи канд мекоранд. Дар 
зйминйи ашёи ҳоми маҳаллӣ саноати хӯроқворӣ инкишоф 
ёфтааст. Ин соҳа 16 дарсади маҳсулоти умумии саноатро 
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медиҳдд. Соҳди бсосиё он гӯшткорқунй ва ордкашй меИошад. 
Корхонаҳои ин соҳаҳо кариб дар тамомё шнҳрҳои қалонё 
мамлақбт сохта шӯдаанд. Саноати мошинсозй ва химёявй 
соҳаё қёшовбрзёро бо трнктор, мошёоҳо 6нрои сохтмоои 
сёстемаё оИёрй, истеҳсоли хусоки ҷорао, нуриҳоё минералй 
тбъмёо меобмояд. Соли 2010 дар тиҷорати берунаи Қазоқистоо 
содёроғ 35,6 млрд, воридот 22,0 млрд долларро ташкил ннмуд. 
Шарёқооё тёҷоратии 6^^^^^^ он Русия, Уқрбёоб, Ӯзбеқистон 
ва Ҷин мебошад.

Нақлиёт. Қазоқистон дорой шббакаё васеи оақлиёт 
мебошад. Ҳусӯсао оақлиётё роҳи охао, автомобёлй ва ^^6^^^ 
тнраққй ёфтааст. Аз қаламрааи Қбзоқёсғоо роҳҳои оҳани 
ғсбозётН мегузбрад. Дброзёё ҳағё рохё оҳан 13,7 ҳазор 
қилометр, батомобёлӣ 90 хазор кёломеғрро ғбшқил меобмояд.

Қнлнмрнви Қбоокёстоо аз ҷёхати таҳассӯси хоҷагй ва 
днрнҷни тбрбққиёт Иа 5 нохияи ёқтисодй ҷудо мешавад: 1) 
Қбзоқёстонё Ҷанубй; 2) Қазоқисғони Шимолй; 3) Қазоқисғони 
Шбрқй; 4) Қазоқисғони Барбй; 5) Қазоқёсғонё Марқазй.

Савол ва супориш
1. Аз руйи хасита ба маақеи ёқтисодию геогрбфёи Қазоқистоо 

ббхоё иктёсодй диҳед.
2. Қбзоқёсғоо аз кадом нбаъё сарвбғҳоё т66ий Иой нст?
3. Шбсоётё ^6^^^ Қнзоқисғоо бо қбдом хусусиятҳоё ҳуд фарк 

меқӯнбд?
4. Снооатё Қбоокёсғон дар 6соси кадом обаъхоё бшёё ҳом 

тарбққӣ қнсдбнсғ?
5. Мнҷмӯё қёшовбрзию сбообғёи Қазоқистоо қбдом соҳнҳоро 

дар 6ар мегёрнд?

Маводи иловагй
1. Қаламрави амрӯзар Қаз оқнсуқё тон днрҳни 

VII -VIII ба ҳайати ҳоқонии Турк, дар бсрхоё 1Х-Х11 
бошад, 6н ҳнйнти давлатҳоё огӯзҳо ва қараҳонёхо 
доҳил мешуд. Дар асрҳои ХКХШ ба ин сбрзамён 
салҷӯқиҳо, қидониён ва мугӯлҳо тоҳғӯтоз оамуданд. 
Охёрҳои асри XV хооёгарёё қбзоқ ташқёл ёфт. 
Дар нсрҳои Х^Ш-Х^ қазоқҳо ёҳтиёран Ин Русия 
хамроҳ шуданд. Соли 1917 ин қаламрав 
Овғооомии Қазоқёсғон ном гёрифта, 6а хайбти 
РСФСР ва соли 1936 ҳамчун иттёфокй ба 
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ҳдӣати собиқ Иттиҳоди Шуравӣ доҳил шуд. Соли 
1991 пас аз барҳам ҳурдани Иттиҳоди Шуравӣ ҳудро 
дйвлйтӣ мустакил эълон намуд.

2. Дар каламрави собик Шуравӣ Қазокистон 
чумҳурие буд, ки дар таркиби аҳолӣ қазоқҳо ҳамагӣ 
39,7дарсад (1989)-ро ташкил мекард. Дар мобаӣни 
солҳои 1990 ин нишондод аз ҳисоби афзоиши табиии 
аҳолӣ вй кучидани русзабонҳо то 46 дарсад афзуд. 
Солҳои оҳир микдори қазоқҳо аз ҳисоби аз ноҳияи 
Синсизян уӣгури Чин кучида омадани қазоқҳо зиёд 
гашта истодааст. Аҳолии шаҳр 57 дарсадро ташкил 
менамояд. Дар аӣни замон афзоиши табиии аҳолӣ 
пйст мебошад. Ба ҳар 1000 нафар аҳолӣ 5,3 кӯдак 
рост меояд.

3. Дар тичорати берунии Қазокистон воридот 
аз содирот бартарӣ дорад. Ин ба он вобаста аст, 
ки солҳои оҳир барои аз нав тачҳизонӣ ва соҳтани 
корҳонаҳои нав давлатҳои тараққиқйрдаи чаҳон 
маблаггузорӣ карда истодаанд. Ин аз ҳорича ка- 
шондани тачҳизот ва ашёи зиёдеро талаб менамояд. 
Қйзокистон бо Русия, Қиргизистон вй Белорус 
ба иттиҳоди ягонаи боҷӣ доҳил аст. Ин аз ҳорича 
кашонда овардани борро арзон менамояд.

Худатонро санҷед
1. Дар мавкеи иктисодию географии Қаэокистон баъди пош 

ҳурдани собик Шуравӣ чӣ гуна тагӣирот ба миён омад?
2. Барои чӣ казокҳо дар асрҳои ХУ111-Х1Х иҳтиёран ба Русия 

муттаҳид шуданд?
3. Баъди гирифтани истиклолият дар ҳаӣати миллии аҳолии 

Қазокистон чӣ гуна тагӣирот даромад?
4. Дар гардиши кйшондйни бор барои чӣ воридот афзалият 

пйӣдо кард?

Аз нигоҳи шумо

Асосӣ гӯногӯнии сарватҳои зеризаминии Қазо- 
кистонро чӣ ташкил

Дар оянда даштҳои бекорҳобидаи Қазокистон аз 
ҳуд карда мешаванд ё не?
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УЗБЕКИСТОН

Мйсоҳйтйш - 447,4 хазор км2. 
Аҳолиаш - 26,3 млн. нафар.
Поӣтаҳташ - Тошканд. 
Забони давлати - узбеки. 
Воҳиди пулӣ - сум.

Мавкеи иктисодию географй. Ӯзбеқистйн дар баӣни мам- 
лакатҳои Осиёи Мйркйзӣ мавкеи ҳосса дорад. Роҳҳои оҳан ва 
автомобилии он бо роҳҳои оҳан ва автомобилии Осиёи Марказӣ 
паӣваст буда, шабакаи ягонаи накдиёти Осиёи Марказиро 
ташкил меқӯнанд. Ин ба алокаи ҳймйтйрйфйи иктисодӣ доштан 
бо мймлйкйтҳои Осиёи Марказӣ низ мусоидат менамояд. Аз 
дигар тараф, ба самти гарб баромадани роҳи оҳани Ӯзбекистон 
ба он имконият медиҳад, ки тавассути кйлймрйви Туркманистон 
ва Қазокистон бо собик ҷумҳуриҳои Шуравӣ алокаи зичи 
иктисодӣ дошта бошад. Аз чануб бо давлати Афгонистон 
ҳамҳудуд аст.

Табиат ва сарватхои табий. Тй6ийти Ӯзбекистонро мавкеи 
географӣ, релеф ва аз ӯқёнусҳо дур будани он муаӣян мекунад. 
Дар зери таъсири ин омилҳо иклими континенталии ҳушк 
ташйққӯл ёфтааст, ки барои кйлймрйви Осиёи Марказӣ ҳос 
мебошад. Ҳарорати ҳавои тобистон дар биёбони Қизилкум 
гарм, дар қӯҳҳои атроф нисбатан салкин мебошад. Қисми 
ҳамвории Ӯзбекистонро минтакаҳои нимбиёбон ва биёбон 
ишгол нймудййнд. Дар қаторқуҳҳои атроф бошад, минтакаҳои 
табиӣ ба таври амудӣ чоӣгир шудаанд. Чунин чоӣгиршавӣ 
дар баъзе мавзеъҳо чангалзорҳои алоҳида-алоҳидаро ба миён 
овардааст, ки барои дамгирии аҳолӣ ва ҳифзи ҳок аҳаммияти 
калон дорад. Хоки ин чо асосан ҳокистарранг мебошад. Аз 
сарватҳои зеризаминӣ металлҳои ранга, металлҳои нодир ва 
киматбаҳо мавчуданд. Аз сарватҳои гаӣримаъданӣ ангишт, 
нафт, газ,_графит, намак, бентонит ва фосфорит дида мешавад. 
Аҳолии Ӯзбекистон кариб 50 дарсади аҳолии мамлакатҳои 
Осиёи Мйркйзиро ташкил менамояд. Қисми асосии он дар 
воҳаҳои зиндагӣ мекунад.
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Тавсифи умумии хоҷагй. Ҳоҷагёи Узбеқистбо бисёрсоҳа 
меИошад. Маҳсӯлотё умумёё он 60,0 мёллиард долларро 
тншкил меқӯоад. Он ба ҳар иари аҳолй 2,2 ҳазор долларй 
мерасад. Саноати Узбекёитбо, ҳӯИӯсан сохаҳои таҳбссусёфтбё 
он бевосита ба соҳаё кёшоаарзй, пеш аз хамб бо пахтакорӣ 
алоқбмбод мебошбод. Онҳо дар якҷоягй иаҷиӯи қишоаарзию 
сннонтии мамлакатро ғашқёл иенамояод. Ин маҷиӯи пбраарёшу 
косқарди пахта, ҷёгёт, истеҳсоли иошёохоё паҳтаҷёой, паҳта- 
тозбкӯнй, тнҷҳизоти бофаодагй, оурёи минералй, иошёнҳои 
сохаё кишоабрзй ва гайраро муғғахид менамояд. Дар айни 
замоо Ӯзбеқистбо 60 дасиадё пахтай Иғтёҳодё Давлағҳоё 

(ИДМ)-ро ёсғехсол меоаиояд. Паҳта асоиао дар 
воҳбё Фбргооа, Тошканд, Збрафшоо ва Дилаарзин кишт қбрда 
мешавад.

Пбхтай гӯодошта бештар дар 100 знвод тоза карда мешавбд. 
Дар ин збаодҳо ёоҷӯоёо ҷигит иегёсаод. Аз як он дар
оаводҳои рбвгаокбшй равган истеҳсол мекунанд. Қуоҷораё 
ооро дар ҷорводорй истёфодб меббраод. Асоси ҷораодорёро 
гусфннди қароқулй, қирмакпараарӣ ташкил меоамояд. Узбе- 
қёстбн 30 дарсадё пусти қароқулй ва 50 дбрсбдё мбхсӯлотё 
кирмақпараарии ИДМ-ро ёсғехсол менамояд.

Дар замёоаи иарвбғҳоё зеризаииой меғбллӯргияё ран- 
га тншкил ёфтааст. Калонғбрёо қорхооаё он коибёоати 
меғбллӯргёи қуҳёи Алмалёк ва Збрафшоо мебошанд. Дар онҳо 
истеҳсол ва корқарди мис, руҳ, сурИ, тало ва г6йрн 6н роҳ мондн 
шӯдбаст. Дар Бекобод зааодё оҳанпорагудозй амал мекунад. 
Сбообтё хёмия гайр аз нурй (дар Навой, Алмалиқ,
Фнргонн, Қӯқанд, Самарқаод) дар зааодё ҳёмиявии Навой ва 
обводҳои Фаргооаю Нбмбогон маҳиӯлотҳоё гӯногӯои химёявй, 
аз ҷумла наҳи сунъй исғехсол иекӯоаод. Ғайр аз зааодҳои 
мошинсозй, тбъмиоотё мбҷмуё қишовбрзёю ианоатй, заводхои 
аағомобил, ҳавопаймо, асбоб ва мошёохоё 6^^^^ теҳоёкӣ 
ёстеҳсолкӯоаода 6мнл мекӯоаод.

Ғази кони Ғнзлиро на фақат дар қорхонаҳоё саноати 
хёмиявй, инҷуоён 6^^^^ ёстехсолё қӯвваи Иарк ёстифода 
меббрбод. Як газ бо ^^6^^^^ 6н Русия, Қбзоқистон,
Қисгёзистоо фирёстода мешбвад. Бнрои истехсоли қӯвваи 6^^^ 
ба гайр аз газ ннгишт (дар як сол 5,5 млн тоооа) ва неруи оИи 
дарёхоро ёстифода меИаранд. Истгоҳхоё обй дар дарёи 
иохтб шудаанд. Аз дигар соҳбхои иннонт саноатё консерва 
(меабю сабзавотй), вёоо (иӯсаллас), конякИарорй, бофаодагй, 
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чармгарӣ, поӣафзорбарорӣ низ амал мекунанд.
Мӯвофиқи маълумоти соли 2010 саноати сӯзишворию 

энергетикӣ - 21,6 дарсад, саноати сабук - 18 дарсад, хуроқворӣ - - 
12,8 дарсад, металлургия - 11,2 дарсад, мошинсозӣ - 10,8 дарсад 
маҳсулоти умумии саноатиро истеҳсол мекунанд.

Нақлиёт. Дар каламрави Ӯӣбекистзн ҳамаи сзҳаҳзи 
накдиёт мутаносиб инкишоф ёфтаанд. Аммо дар алокаи доҳилӣ 
ва берунӣ роҳи оҳан бартарӣ дорад. Хамаи шаҳрҳои 
мамлакат дар сари роҳи оҳан вокеъ гардидаанд. Дар йлоқаи 
баӣни ноҳияҳо инчунин наклиёти автомобилӣ ва ҳавоӣ саҳми 
калон доранд. Дарозии роҳи оҳан 3,9 ҳазор, роҳи автомобилӣ 
82,0 ҳазор километрро ташкил менамояд.

Зимни тйҳассӯсгардонӣ ва тафовути таркиби ҳочагӣ 
каламрави Ӯзбекистон ба 6 ноҳияи иктисодӣ чудо карда 
шудааст: 1) Ноҳияи Тошканд; 2) Фаргона; 3) Дашти гурусна; 4) 
Буҳорою Самарканд; 5) Қаршӣ; 6) Пзйинзби Омударё. Аз ҳама 
тйрйққиқйрдатйрин ноҳияҳо Тошканд ва Фаргона мебошад. 
Ноҳияи Тошканд 40 дарсад маҳсулоти саноат, Фаргона 30 
дарсади паҳта ва 50 дарсади гӯЗйи абрешими мамлақатро 
истеҳсол менамоянд.

Дар тичорати берунии Ӯзбеқистзн шарикони асосии он 
мймлақатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустакил, Олмон, Чопон, 
Чин, Қореяи Чанубӣ мебошанд.

Савол ва супориш ===^^^=^========^^^^===
1. Ӯзбекистон бо кадом мймлақйтҳо алоқйи 'зичи иктисодӣ 

дорад?
2. Қисми зиёди қалймрйви Ӯзбекистон дар кадом минтакаҳои 

табиӣ вокеъ гйрдидййнд?
3. Асосӣ мачмуи қишовйрӣию саноатиро кадом соҳаи зиро- 

атчигӣ ташкил мекунад?
4. Аз ҳарита мйрқазҳои саноати ҳимиявиро нишон диҳед.

Маводи иловагй

1. Дар қалакрави а^^зирог^ 'азбекӣстқн дар 
давоми таъриҳ воқейҳои мӯрталиф ба миён омйдааад. 
Дар ҳудуди ин сарзаиин ҳааӯз дар асри VIII пеш аз 
мелод давлати Боҳтария тйшйқкул ёфта буд. Баъдтар 
давлатӣ Сугд, Хоразм, Парфия ба миён зиадаад. 
Онҳо давлатҳои тараққикарда буданд. Дар асри VI 
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қорқбрдё пбхтб, пилла, пншму пуст корхонаҳоё сннонти сабук 
кор мекунанд. Ин соҳаи сннонт 26,5 дарсади маҳсулоти ӯмӯмёи 
сбообти мамлбқатро ёитехсол менамояд. Ба саооатё хӯрокворй 
14,8 дарсади он рост меояд. Ҳоло истеҳсоли умумии маҳсулоти 
дохёлёё Тӯрқмбнистоо 31,6 млрд (6н ҳар сари нҳолй 4500 
доллбр)-со ташкил иенамояд.

Нақлиёт. Дар борқашонёё дохёлй ва 6^^^^^^ мамлақағ 
мавқеё асосиро роҳи оҳан ишгол иенамояд. Ҳиссаи нақлиёти 
автомобилй он кадар калон нест. Таааисӯтё баодасй Қрас- 
^^^^^0^ бор ва мӯсофирқбшонёи буруомбрзй Иа роҳ монда 
шудааст.

Қбламрбаи Тӯрқмбнистоо ба се ноҳёяи ^^^0^^^ ҷудо 
иешбвбд: ооҳёяи Шарқй, Мбрқбзй ва Ғнр6й. Аз хама ғарақ- 
қёқардаи он ноҳияё Мбрқбзй мебошад, ки дар он ҷо шаҳри 
Ошқобод хамҷун мбрқази сннонт, илм ва мбдаоёят вокеъ 
гнсдидабст. Дброзиё соҳё оҳнн 2260 қилометр ва бвғоиобилй 
14500 қиломеғрро ташқёл мекӯнбд.

Савол ва супориш =^====—====^^^==1^^====
1. Мнакеё географй доштани Тӯсқиб-

оёитооро аз руйи хбрётб шнрҳ диҳед.
2. ^^0^0^^^^ ^^0^ ^^6^^^^ Тӯсқибоистоо дар 0^0^?
3. Кбдои 0бсабғхоё зеризамиоӣ аҳбммияғи 0боонтӣ досбод?
4. Дар Тӯрқиннёотоо қбдои оохнхоё 0бообт беш-ғнр ёоқёшоф 

ёфтаанд?
5. кёшовнрзй-санубғёи Турқиб0ёотон дар ниосн 

ашёи хоиё қбдои иохбхоё қишоварзӣ ёоқёшоф ёфта исто- 
ДббСҒ?

МбВУДё ёЛУВНГЙ
1. Дбр кал ак рав м ҳози ҳоз Туркманиианёдар адар 

I пеш аз мелод днвлнти Маргиана, Парфия, Мидия 
тбшаққул ёфта буданд. Баъд дар нсри VI форсхо, 
дар асри IV пеш аз мелод Ииқандари Мақдуой ин 
қбламравро тасарруф оамӯдбнд. Дар асрҳои !Х-Х 
Иа хайати даалатё Тоҳирихо ва Сомониҳо доҳил 
гардид. Сипае дар асри ХЬХП иалҷуқёхо ва мугулҳо 
ооро зн6т намудаанд. Соли 1881 русҳо ба қаламрбви 
он ҳӯҷӯм оабрдб, Турқманистооро 6н ҳуд
дбсовасданд. Баъди ^^^6^^ соли 1917 
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он истиқлолият ба даст даровард. Дар соли 1924 
Чуирурии Шуравии сотсиалистии Туркманистон 
эълон карда шуд. Соли 1991 баъди барҳам рурдани 
Иттиҳоди Шуравӣ давлати мустакил гардид.

2. Қаламрави Туркмааистоа йсзсаа дар мин- 
такаи биёбон вокеъ гардидааст. Дар он аролӣ 
нобаробар чоӣгир шудааст. Зичии арзлӣ ба ҳисоби 
миёна дар як км мураббаъ 10,0 нйфйрро ташкил 
иенаиояд. Дар ноҳияҳо он ба 200 нафар мерасад. 
Туркмйаистон давлати сермиллат мебошад. Дар 
қалаирави он зиёда аз 100 ралқӯ миллйтҳо ҳаёт ба 
сар мебаранд. Аз 3/4 ҳиссаи онро тӯркманҳо ташкил 
иеаамоянд. Аҳолии шаҳр ба 46,1 дарсад баробар аст. 
Афзоиши табиӣ ба ҳар 1000 нафар аролӣ тйқрибаа 
31,1 нафарро ташкил иеайиояд.

3. Гардиши тичорати берунии Тӯркманистоа 
нисбатан ба дигар чӯмҳуриҳои Осиёи Мйрқаӣӣ фаъол 
мебошад. Зеро дар бозори чаҳоаӣ талабот ба газ, 
паҳта ва руаарҳзи дастӣ зиёд мебошад. Шариқзаи 
асосии тичорати берунии Туркманистоа Русия, 
Ӯқрйиай, Ӯзбеқистоа, Қаззқистза, ОзарбзИчоа ва 
Туркия мебошанд.

Худатонро санҷед
1. Кйдои омилҳо ба пешрафти иктисодиёти Турқманистоа 

сабаб шудаанд?
2. Дар тйшаққӯл ёфтани қйламрави Тӯркмйаистоа чӣ таъсир 

расонидааст?
3. Барои чӣ аз Тӯркманистон баромада рафтани русӣабонҳорз 

ҳӯқумйт иардӯд намуд?
4. Чаро тичорати берунии Турқмйаистон фаъол мебошад?

Аз нигоҳи шумо

Барои инкишоф додани ӣаииадзрӣ дар Турк- 
иааистзн чӣ нйиерасад?

Тӯркиааистза сиёсати ҳозираи демографии ҳӯдрз 
давом медиҳад ё ки тагӣир меёбад? Сабаби давом ва ё 
тағӣир ёфтани онро фаризаед.
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ТОҶИКИСТОН

Масоҳаташ - 143,1 хнзор км^. 
Аҳолиаш - 7,7 млн. ннфнр. 
Пойғахташ - Душбобе. 
ЗаИони даалатй - ғоҷиқӣ.

пулй - сомоой.

Мавкеи иктисодию географй. Тоҷиқёитон дар гушаи Ҷанубу 
Шаркии ^0^^^ Мнркнзй аоқеъ гбрдёдабст. Қаламрави онро дар 
шимол ва дар ҷнну6 роҳи оҳао бо шабақаи роҳи оҳбнё Оииёи 
Марказй ^^^^^0^ намӯдб, бо роҳи оҳаоё ҷӯмхӯрёхои
Иғтиходё Шӯраай баромад досад. Тавассути он Тоҷиқёстон 
иетавонад бо иамлбқағҳоё Аврӯпо ва Осиё равобити
^^^0^^^ оаиояд. Дар ҷануб ба_аоиётбё рохё обии дарёи 
Панҷ ва Ому ба Афгонёстон ва Узбекёиғон ббромад дорад. 
Шоҳрохё аатомоИёлгардё Хоруғ - Ош иикооияғ медёхад, ки бо 
Қёргизистон ва як ^^0^ шбҳрҳоё Узбекёстон (водёё Фаргона) 
алоқаё зиҷи ^^^0^^^ дошта бошад.

Тоҷиқёитооро аз ҷаоӯбу шарк қаторқӯҳҳоё балбод аз 
мамлбқбғҳоё ба мо хамсояи ^^^^6^ Шарқиё Осиё ҷудо 
меқунанд. Дар шароёти гузарёш ба Иозоргоой
6^^^^ Ин бозори ҷбхонй баромадан ва ёокёшоф доднни 

мбмлакат зарур нит, ки он Ио иамлақатҳои ҷаҳон 
алоқаё ^^^0^^^ дошта бошад. Ба ҳамён мнкснд шоҳроҳё 
КулоИ-Қблъбё ҲуиИ-Ҳоруг-Қулма сохта шуд, ки ндламрбвё 
Тоҷикёсғонро Ио шоҳроҳи Қароқӯрум мепайабндад.

Табиат ва сарватхои табий. Тоҷёкёстон мамлақати куҳй 
мебошад. Қдламрааё он аз ду кисм ^6^^^^ нит: иёотақаё куҳҳо ва 
ҳамворёҳо. Қуҳҳо аз 9/10 ^^00^^ иасоҳағё Тоҷикистонро ташкил 
меобмояод. Иқдимё миёобқӯххо муъғадёл ва дар Ибландкухдо 
ҳӯоӯк иеИошад. Шароёғ 6^^^^ збииодорй номусоид аст. 
Иқдёии ^0^ ҳбиаорй гбрмё коотёнеотблй мебошад. Дар 
тнмоми ноҳияҳо (гайр аз қуҳистон) пахта пнрвнриш меқунбнд. 
Дар ҷбоӯбиё мбмлакат Иошад, пахтай мбҳиноах ҳеле ҳуб
оашъӯобио иекӯобд. Ҳамворёхо иёотақаё пайаастаро
тбшқёл оамеқӯобод. Онро қаторқӯхҳо Ин водиҳоё алоҳёда ҷудо 
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карданд: водии Фаргзааи Ғарбӣ, Зарафшон, Хисор. Ваҳш, 
Қизилсӯю Яҳсу. Мавзеързи баланди онҳо барои лалмикории 
зирзйтрзи галладонагӣ мусоид мебошанд.

Бо соҳти геологи ва релефи маҳал сарватҳои ӣериӣаиинӣ ва 
гидрзэаергетиқИ вобаста иебошаад. Заҳираи гидрзэнергетиқИ 
аз 1/10 ҳиссаи заҳираи гидроэаергетиқии ИДМ-ро ташкил 
мекуаад. Дарозии ҳамаи дарёҳои Точиқистзн ба 30 ҳазор 
километр баробар аст. Хисоби миёнаи оби чоришйваада 80 
миллиард метри муқаабрз ташкил иенаизяд.

Точикистза аз сарватҳои зеризамиаӣ ниҳоят боӣ аст. Дар 
қалаирави он зиёда аз 400 кони маъдани сарватҳои ӣериӣаминӣ 
тадкик карда шудааст. Аз сарватрзи ийъдааӣ сурб, руҳ, мис, 
сурма, симоб, нукра, тило, волфрам, молибден, висмут, қалъагӣ, 
селастин ва маъдани ораа араммияти калони саазатӣ доранд. 
Релефи Тзҷикистзн ба чоӣгиршавии ӣаииарои қиштшаваада 
низ таъсир расоаидааст. Замиаҳзи ба кишзварзИ мӯвзфиқ 
ҳамагӣ 7 дарсади қалаирави чӯмҳӯрирз ташкил меааизянд. 
Қисми асосии заҳз дар водиҳо вокеъ ғардидаанд. Зймиарои 
иинтйқйи кӯҳӣ ва адирҳо барои кишти ӣирзатҳзи лалмӣ ва 
ҷарзгор истифода мешаванд. Релефи қӯҳӣ иачӯаиа сабаби 
азбарзбар чоӣгир шудани аҳолӣ гардидааст. Аз ин чост, ки 85 
дарсади аҳолии чӯиҳӯрӣ дар норияҳои Тзчикистоаи Шимолӣ 
ва Чанубу Ғарбӣ чзИғир шудааст. Қуҳҳо на факат ба шароиту 
сарватҳои табиӣ, чоӣгиршавии аҳолӣ, иачунин ба географияи 
рочйгии ҳалк тобиши ҳоссй медиҳанд.

Тавсифи умумии хоҷагй. Асоси рочагии ралқи Тзчикистзнро 
мачмуи кишзварӣию сйазйтӣ ташкил иеааизяд. Он ба истифодаи 
сарватҳои обу заминӣ ва малакаи бисёрасраи аҳзлИ асос ёфтааст. 
Таркиби он аз таркиби соҳавии ийҷмуи қишзварзию саноатии 
мйилақатҳзи Осиёи Марказӣ кам фарк иеаамзяд. Одатан дар 
ҳаӣати он се соҳаи истеҳсолоти моддиро фарк 1)
Сзҳйҳзе, ки взситаҳзи пешрафти кишоварзӣ (сзртмоаи деҳот, 
иелизратсия, истеҳсоли изшиаҳзи соҳаи қишзварзИ, нӯрирои 
минералӢ, изддарои заҳрдор, таъииаоти моддию теҳникӣ, 
муассисарои нақшйқашию тадқиқотИ)-ро таъмин иенаиоянд; 2) 
Сзрарзи кишзварӣИ; 3) Соҳа ва иӯассисаҳзе, ки ба аигйрдзрИ 
(анбор ва ярдзнҳз), қашондан ва коркарди иаҳсулзти
кишоварзӢ (саноати сабук, ҳӯрзквзрИ ва рурзки омеҳтаи чорво) 
машгӯлйад.

Сзҳйрзи қишзварӣИ - заминдорӢ ва ҷзрводори асоси ташак- 
кулёбӣ ва инкишофи мачмӯи кишоварзию саноатии ҷӯиҳӯрирз
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ғашкёл меобмояод. Ин иохаҳо вобаста Иа ва дасаҷби
ёоқёшоф аз якдёгар фнрк меобмояод. Заиёндорй иоҳди ниосй 
меИошад. Аммо заиёохое, ки 6нрои кишт иӯаофёқаод, он 
кадар зиёд нестаод. Аз 4,2 млн га збминё кёшоаарзй ҳамагй 20 
дарсади он кишт қарда иешааад. Боқёиоодаи онро оёҳолхоё 
бёиёриола (2,2 дарсад), заиёни партов (0,5 дарсад), албфзорҳо 
(0,5 днрснд) ва ҷнрогоҳ (80,8 днринд) тбшқёл меоамояд. Дар 
шароёти иқлимё хушқё Тоҷиқистон збииндорй ба ^6^^^^ 
сунъй аоббста мебошад. Ба ин мақиад дар ҷӯмхурй оИаоИорҳо 
(Қдӣроқӯм, Фарҳод, Норақ, Муъмёообод, Селбур, Кағғасой) ва 
қаналҳоё зиёде сохта шӯдаод. Дар айоё замон замиоё обй 742 
ҳнзор геқтарро ғашқил мсннмояд. Ҳоло барои ваиеъ намудани 
масоҳатё замёоҳои обёришаванда корхои дар водёё
Бешкент, дашғхоё Даогбрб, Ашт ва Ойкул дааом дорад.

Сохаҳои аиосии заминдориро пнҳтнкорй, богу токдорй, 
сббзавотқорй ва пбрвбришё рӯсғаоихои 0^6^^^^^^ ташкил 
менбмояод. Пбхта дар водии Вбхш (навъи махиноах), гнр6ии 
водёё Фаргооа ва водии Ҳисор кишт карда мешбаад. Богу 
тоқдорй дар вилояти Сугд, водёё Ҳисор ва Рашт паҳн 
гбрдидбасғ. Рустаниҳои 0^6^^^^^^ аиосбо дар аодёё Вбхш 
пнрвнриш қардб мешаваод. Параарёшё анҷиИар дар ооҳияҳоё 

ва Туриунзодн ба роҳ монда шудннст. Тамоқупарварй 
дар ооҳияҳои Пбоҷакент ва Айнй инкишоф ёфтааст. СаИзааоғро 
бештар дар ноҳияҳоё бтрофё ДушанИе ва Ҳӯҷаод парвариш 
менамоянд. Кбртошкб дар ноҳёяҳоё куҳёё Рашт, Ҷиргатол, 
Тоҷёкобод, Тавилдара, Нуробод, Мнстҷоҳи Қуҳй ва ^^0^^^ дар 
Паоҷақенту БонҷИ кишт карда мешавад.

^^0^0^^™ ^^0^ замёодорёё ҷумҳурй аз он иИорат аст, ки 
дар ^^^^6^ замёои корам збмиоҳоё лнлмй 6фзнлият доранд. 
Барои ҳамин ҳам гблладообгёҳо 1/2 ҳиссаи қёшти умумиро 
ташкил меобмояод. Ҳоло дар ҷӯмҳурй соле зиёда аз 900 ҳазор 
тоооа галла истехсол иенамояод, ки 30 дарсади талбботи 
ҷумҳӯриро қооеъ иеоамояд.

Ҷорводорй баъд аз заииодорй соҳбё дуюми кёшовбрзй 
6н ҳисоб мерааад. Дар водй ва ҷарогоҳҳоё қаторқуҳё Ҳисор 
гусфнндони ^^0^^^, дар оимбиёбонё ҷанӯбии ҷумҳурй гусфан- 
дони қарокулй, ӯштӯр, дар Помёр гӯсфаодооё иахбллй ва 
^^^0 парварёш кнрдн мсш6в6д. шоҳдори калоои ширу
гушғдёҳаода дар тнмоми ноҳияҳои ҷӯмҳӯрй паҳн гардидааот. 
Дар нтрофи шаҳри Душанбе ва Ҳуҷанд фабрикахои мургпарварй 
ташкил қардб шӯдаанд. Дар замёоаи замиодорй ва ҷорводосй
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сзҳаҳзи мурталифи саноати сабук ва ҳуроқвори инкишоф 
ёфтаанд. Соли 2010 дар таркиби марсӯлоти умумии саноат 
ҳиссаи сйнойти сабук 12 дарсад ва рӯрзқворИ 24,4 дарсадро 
ташкил намуд. Марказрзи асосии онҳо шаҳри Душанбе, Хучанд, 
Истаравшаа, Панчйкеат, Исфара, Кзаибздом, Қӯргонтеппй ва 
Еулоб мебошанд.

Аз дигар сораҳои саноат барои пешрафти иктисодиёти 
чуиҳурИ ийчиуъҳои бо ҳам йлоқамаади сузишворию энер- 
гетикӣ ва металлургия аҳаимияти калон дорад. Мачмуи 
якум истеҳсоли нафт, газ, ангиштсанг ва истеҳсоли қӯвваи 
баркро дар бар мегирад. Дар ин мйҷмӯъ неругзҳҳои баркии 
ҚаИрзқум, қаторнерӯгоҳҳои дарёҳои Варзоб ва Ваҳш аҳам- 
мияти аввалиндарача доранд. Бӯӣургтариаи он истгоҳи Норак 
мебошад, ки 2,7 млн кВт иктидор дорад. Соли 2010 ҳйиагИ 
дар чӯирӯрИ 16,2 млрд квт-соат кувваи барк истеҳсол карда 
шуд. Дар ояндаи наздик истгзҳҳзи обии Рогун (3,6 млн квт), 
Шурозбод (0,8 млн квт) ба кор медароянд. Дар ин ӣаминй 
мйҷмуи металлургии чӯмҳурИ инкишоф меёбад. Ин мйчмӯъ 
як катор коррзааҳзи маъдани металлҳои рангаю қиматбаҳо, 
истиррзҷ ва қзркӯнаадаро дар бар мегирад. Ин қорҳоааро 
асзсйа дар Тзҷикистоаи ШимолӢ ва МарқаӣИ чоӣгир шудаанд. 
Онҳо ақсарияташза силсилаи коркарди пурра надоранд. 
Мйрсӯлзти онҳо ба шакли қоасентрат (ордаи металл) ба фуруш 
бароварда мешавад. Дар аӣни замон мачмӯи металлӯргй 54 
дарсади иаҳсулоти ӯиӯиии саноатрз истеҳсол иеааиояд.

Калоатарин қоррзааи мачмӯи иеталлӯргии Точиқистон 
заводи алюминии Турсуаззда ва тилои Пйнчақент иебошйад. 
Заводи алюмиаИ дар асосӣ ашёи ҳоми кашондаи бӯрӯамарзИ 
кор меқуаад. Баробари аз ҳуд кардани нефелину сенити кони 
ТурпӢ (ноҳияи Рашт) завод аз ашёи ҳоми иаҳаллӣ таъмин 
мегардад.

Қисми асосии таркиби қалйирави саноати ҷӯмҳӯриро 
мачмуи баӣни ноҳиявию истеҳсолии Точиқистоаи ЧанубӢ 
ташкил менймзяд. Ваӣ аз якчанд рйлқаҳзи истеҳсолӢ ташақкӯл 
ёфтааст, ки знҳзрз сикли истеҳсолӣ мензмйнд. Он дар асосӣ 
робитаҳои устувори истеҳсолии ба ҳам алзқймйнд, ки дар атрофи 
як истерсзлоти асосӢ иақишзф ёфтаанд, тйшаккӯл меёбад. Чунин 
сиқлҳзи истеҳсолӣ вобаста ба навъҳои ашёи ҳом ва манбаи 
сузишворию энергия гуаогӯн иешавйад. Онҳо асосӣ раиа гуна 
ийчмӯърои иинтақйвию истеҳсолӣ (ноҳиявӢ ва баӣаиноҳиявӣ)- 
ро ташкил меаамояад. Мачиуи иинтйқавию истеҳсолии Точи-



ҶднуИй маҷмуё ёстеҳсолии байоиооҳиявй (нохёяхоё 
^^^0^^^) мсИошнд. Ҳоло дар қаламрааи он биосбо дар замё- 
наи ашёи ҳоиё маҳаллй ва сузёшаорёю қуаааё барк 0^^^^^^ 
мӯҳталёфи истеҳсолй ба миили 0^^™ истехсолёи газоэоер- 
гохимёявй, электрохимёяай, гидроэлекғсоиеғаллӯргй, қёшо- 
вбрзёю сбообтй ва индустриалёю сохтмонй ғашбккул ва ин- 
кишоф ёфтабнд.

Наклиёт. Дар роИитаҳоё дохёлй ва бурӯнмарзёё
Тоҷиқёитон оақлиёт аҳамиёятё ниҳоят қблон дорнд. Аммо 
вобаста Иа релеф қаламрааи ҷӯмҳурй аз шабақаё
нбқлиёт, пеш аз хама аз роҳи оҳан он қадар таъмёо нест. Роххои 
охаои мнвҷудни ҷӯмҳӯрй шохаҳоё алохидаё роҳи оҳанё ОииВи 
Марказй мс6ошнд. Бн ^^0^^^^ онҳо ^0^^ ниосии алоқаҳоё 
иктисодии бӯрӯомбрзёё ҷумхӯрй ба 6мнл бароаарда мешаааод. 
Солхои оҳир 6^^^^ 6сҳтнр наиӯдаои Иор ва мусофёркашониё 
доҳил ва Иайни оохияҳои дар қатори роҳи оҳани
мнвҷудн (Ҳавос-Ҳуҷаод-Қонибодом-Иифара, Тёрмёз-ДӯШбнИе, 
Тёрмёз-Қургоотеппа-Ёвон) роҳи оҳаои Қӯргонтеппб-Кӯлоб 
иохта шуд. Дар оянда соҳғиооӣ рохё оҳани Вахдбғ-Ёаон ва 
Самарқаод-Пбоҷакеот дар назар дошта шӯдааит.

Дар боркашооёё дохёлй ва Ибйнинохиявй нақлиётё ав- 
нҳнммияти куллй дорад. Тақриббн 90 днрснди бор- 

қашонёё доҳёлё ҷӯиҳӯрй Иа ^^0^^^^ оақлёёғё авғомобёлй 
нмнлй гардооёда мешааад. Роҳхои аиоиёё батомоИилёе, ки 
ноҳияхоё блохёдбё ҷӯмхӯриро бо ҳамдигар мепайабоданд 
(Дӯшанбе-Ҳуҷанд, Душанбе-Хоруғ, Ош-Ҳоруг) ва баромади 
ҷӯмхурёё моро Ио Қёргизистон ва Ӯзбекистоо ғаъиио мена- 
моянд, мс6ошннд. Бброё дар дааоми сол 6мнл кардаоё
роҳи автомоИилгардё ДушанИе-Ҳӯҷаод, ^^^6^ Анзоб ва 
Шаҳристон ба дода шудннд. Ба ҳамин мақиад роҳи
нави КӯлоИ-Қдлъаиҳум-Ҳорӯг ва ^^^6^ (тӯоелё) Шнршнр 
сохға шуд. Он Иорқашооёи мӯнтбзамро Иа Ббдахшони
Кӯҳй ва аёлояти Ҳбғлоо таъиёо меоамояд. Соли 2004 роҳи 
мошиогардё ДӯшанИе-ҚӯлоИ-Ҳорӯг тбаассӯтё нгИни Қулмн 6н 
шохрохё байнблмёлблии Қдроқӯрӯм пайабит кнрдн шуд. Ин 
роҳ алоқаи ҷумхурии моро бо мамлакатҳоё ҶануИй
ва ^^^^6^ Шарқии Осиё тбъмёо меоамояд. Сохтанё панҷ 
пул аз болои дарёи Панҷ ҷумхуриро бо даалатё Афгонистоо 
ва мепайааодад. Ба наздиқй роҳи аатомобилёё
Душанбе-Ғарм-Ҷирғатол-Сбрётош (ҚиргёЗёитоо) ба истифодн 
дода шуд. Нақлиётё оИй ва биосан аҳбммёяғи иаҳаллй 



доранд. Тйвассӯти аақлиёти ҳдвоӢ иӯсофирқашИ ва баъзан 
бзркйшзаии бӯрӯаиарзии чӯиҳӯри ба чо оварда мешавад. Холо 
Тоҷикистза дороӣ 480 километр роҳи оҳан ва кариб 30 ҳазор 
километр роҳи автомобилӢ мебошад.

Савол ва супориш ---------
1. Аз руӢи ҳарита ба ийвқеи иктисодию географии ҷӯмрӯрИ 

баҳо диҳед.
2. Иклими Тзҷиқистон барои инкишофи қишовйрзИ чӣ ғӯай 

таъсир мерйсзаад?
3. Қйлйирйви Тзҷикистоа аз қадои ҳелҳои сарватҳои табиӢ 

ганӢ аст?
4. Асоси роҷагии рйлқи Тзҷиқистонро қйдои иаҷиуи истеҳсолӣ 

ташкил иенйизяд?
5. Инкишофи қадои сзҳйҳои саноат ба тараққиёти қишовйрзИ 

вобаста мебошанд?
6. Мйҷмуи сузишворию энергетикӣ қадзи сзҳйҳои сааойтро дар 

бар мегирад?
7. Кйлзнтарӣа қорҳоайҳои мачиӯи иеталлургӣи Тоҷӣқӣстоа 

(металлӯргияи ранга) қадомрзяад?
8. Дар ийҷмуи иинтақйвию ӣстерсолиӣ Тзҷӣқӣстонӣ Чднубӣ 

кадом сиқлроӣ истеҳсолӢ иакӣшзф ёфтаанд?
9. Кйдои аавъҳзӣ нйқлӣёт дар алоқаи ӣқтисздӣӣ буруаийрӣИ 

бартарӢ дорад?

МйВЗДӣ ӢЛЗВЙГИ
1. Дар қаламравиТоӣ аз даардаои қадим

иачоаиб аҳолӣ мйсқӯа шуда буд. Он гоҳе ба дасти як 
империя ва гоҳе ба дасти дигари он иегӯзашт. Дар 
асри VI то мелод қаламрави онро форсҳо ва дар асри 
IV Исқандйри Мақдунӣ тасарруф кард. Баъд дар 
асри III пеш аз мелод ба ҳаӣати шзҳигарии Юнону 
Бзртария ва Қушониро доҳил мешуд. Дар асри VIII 
бошад, онро арабҳз тасарруф кардаад. Сипас дар 
асри К-Х ба ҳаӣати сулолаи Сомзаиён - асосгуӣори 
давлати тзчикзн доҳил шуд, ки дар асри XIII онро 
иугулҳз забт аамӯдаад. Соли 1868 ин қаламрйвро 
Русия базУиИ ба ҳуд ҳамрор намуд. Баъди Иақилоби 
Октябр соли 1924 аввал Чумҳӯрии аотзазмИ, баъд 
дар соли 1929 Ҷӯмҳӯиии Шӯравии сзтсиалистии 
Тзчиқӣстон эълон карда шуд. Дар соли 1991 баъди 
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барҳам хӯрдани 0^6^^ Итғёҳодё Шураай даалбтӣ 
гнрдид.

2. Вобаста Иа урфу одат ва боъбнб афзоёшё 
^^6^^^ аҳолй дар Тоҷёқистон зиёд аст.

Соли 2010-ум нфзоиши ^^6^^^ аҳолй ба ҳар 
1000 ннфнр 21,8 ^^0^^ ташкил обмӯд. 3^^^^ нҳолй 
дар як км. мӯрабИаъ 50,6 оафарро ташкил меоамояд. 
Дар вилояти Сугд 6н 74,8, дар Ҳатлон ба 88,5, 
дар Ббдбхшоои Кухй ба 3,2 обфар Иаробар аст. 
Тоҷиқистон мамлакати сесмёллағ мебошад. Зиёда аз 
63 ^^^0^^^ онро тоҷиқоо ташқёл меоамояод.

3. ^^^0^, ки Тоҷиқистон
аз сар гӯзаронёд, алоқаи онро бо дёгар
дбвлатхои ҷаҳон душвор гардонид. Ба ин нигоҳ 
нақбрда, дар айни знмон Ио Русия, Қбзоқистоо, 
Уқраина, УзИекёиғон ва дигар ҷуиҳӯрёҳоё ^6^^ 
Шӯравй алоқаё доиий дорад. Тёҷорбтё
6^^^^^ оҳиита-оҳиста бо маилбқағхоё Иттиходи 
Оарӯпо, ИМА, Ҷин, иамлақатҳои Шарқё Наздёқ 
ва Миёна ббрқарор шуда ёстодббст. Дар айни 
знмон ҷӯиҳӯрй 737, воридоти он 721 млн
доллнрро тншкил меоамояд. Минбаъд инқёшоф 
Вфтнни тиҷосати беруна ба пешрбфтё
ҷумҳурй аоббстб мебошад.

Худатонро санчед
1. Иоқишофё хоҷбгиё ҳалки Тоҷикистон 6н ^^6^^^^ он ҷй 

аоббстбгй дорад?
2. Тбшбкқул ёфғбои қалаирбаё Тоҷиқистон ҷй тавр ҷ6р6Вн 

гирёфт?
3. Дбснҷбё бблбндё афзоёшё ^^6^^^ аҳолии Тоҷёқистон ба ҷй 

вобастбгӣ дорад?
4. Тоҷиқёстон бо қадом ҷӯмхӯриҳоё 0^6^^ Шурнвй нлокбё

дорад?
Аз нигохи шумо

Бнрои он ки Тоҷёкёстоо ҳудро Ио галла таъмин 
оаиояд, ҷй Иояд кнрд?

Ба шоҳсоҳё Қарокурӯм Иаруиадаоё Туҷёкёстоо 
алоқаи онро карда мстбвооад ё не?
Агар Исҳтнр қбрда ғавонбд, ҷй тавр?
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ҚИРҒИЗИСТОН

Масзҳатйш - 198,5 разор км2. 
Аҳзлиаш - 5,5 млн. нафар. 
ПоӢтаҳташ - Бишқеқ. 
Забони давлатӢ - қиргизИ. 
Воҳиди пулӢ - сом.

Мавкеи иктисодию географй. Қиргизистон дар канори 
ҷйнубӯ шйрқии Осиёи МарқазИ воқеъ гардидааст. Аз чиҳати 
мйвқеи иқтисздию географӢ ва шарзити иқлимию рӯсӯсиятӣ 
иакишзфи роҷагИ дар баӣни Осиёи Марказӣ ва Қазоқистон 
иавқеи ҳосро ишгол иеааизяд. Қаторкӯри Тян-Шон қаламрйои 
Қирғизистзаро ба қисмҳои алоҳида чудо меаамояд: Шимолӣ 
ва Чанубу ҒарбӢ. Қаламрави онрз дар шимол роҳи оҳан ба 
Қйӣоқистза, дар чааӯбӯ ғар6 ба Узбекистйа паӣоаст мекуайд. 
Тйоассӯти онҳо Қиргиӣистоа бо маилақйтҳзи дуру ааӣдӣк доду 
гирифти иқтисздӣ дорад.

Табиат ва сарватхои табий. Қиргиӣистоа мамлакати қӯҳИ 
мебошад. Бештар аз 1/3 ҳиссаи қалаирави онро қаторкӯҳро, 
сӯфақӯҳҳои сатҳйшоа аоҳаиоор ташкил иенймоянд. Тақрибаа 
60 дарсади қйлймраои Қиргиӣистоа барои кишзварзӣ мӯвофиқ 
мебошад. Вобаста ба сатҳи маҳал иқлииӣ он иурталиф аст. 
Иклиии водии Чу ва Талас ба иқпими чааӯбии Қӣргизистон 
ва Уқраиай, иқлиии кисми водии ба ӣқлими Осиёи
Марказӣ шабоҳат дорад. Дар ҳаивориҳзи домйаакӯҳӣ боришот 
аз ҳама бештар дар моҳҳои апрелу маӢ ва дар ииатйқаи кӯҳҳз 
бошад, ба аимаи аввали тобистон (июл) рост меояд.

Дарёҳои Қиргиӣистоа ба ҳавӣаи дарёи Сир доҳил мешйоаад. 
Қйлзнтйрини он дарёи Нарин буда, аз сарвати эаергетиқИ боӢ 
мебошад. Як кисми онро барои истерсзли қӯвваӣ барк ис- 
тифода иебараад. Дарёҳо на факат аҳамиияти эаергетиқИ, 
ӣаҷунин арйииияти обёрӢ доранд. Вобаста ба релеф ва 
мӯртйлифии шарзити ^11™, ҳок ва наботот ба таври амудӣ 
паҳн гардидааст. Дар миатақаи аз ҳама поёнӣ (то 1250 м) рзқӣ 
ҳокистаррааг, дар балйадиҳзи то 2000 м ҳоки дзрчиаии равшйа, 
дорҷиниӣ азравшйн, сиёрроқ ва дар балйадии то 3000 м рокрои
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маргзорй, дар Иблбодёё 4000 м ҳоқё иаргзорё куҳй 
6н назар мерасаод. Аз иараатҳои зеризаиёой дар қаламрбаё 
ҚёргёЗёстоо заҳёрбё кблооё сурмаю симоб, меғаллхои ранга ва 
ёочуоён ангёшғ, ^6^^^ маъдбоӣ, ашёи ҳомё масолеҳё соҳтмоо 

қбрда шудабод. Ҳамин ғаар, шароит ва иараатхои 
^^6^^^ ҚиргёЗёстоо 6^^^^ ташкил ва ёоқишоф додани хоҷагёи 
6ииВрсоҳ6 имқоният медёҳад.

Тавсифи ӯмумёё хочагй. Ҳоҷағии хблқи Қёргизистоо 
бисёрсоҳа мебошад. Дар он мавқеи ниосиро маҷмӯи
қишоаарзию ианоатй ишгол меобмояд. ^0^0^ ин иаҷмӯъро 
ҷораодорй ва збмиодорй ташкил мекуобд. Чорводорй Иа 
пнрвнриши гуифбодооё оёммахин ва махёопашм, ҷорвои 
қблоои шохдор ва асп махиуи гардонида шудааст. Соли 2010 
сбршӯморё гуифаоду буз зиёда аз 4, ҷорвоё калон Иошад, ^^^^6 
1,5 млн сарро ^^^4. Дар байни Итғёҳодё Даалағҳоё

(ИДМ) Қёргизисғон аз ҷиҳатё иитехиолё гушт ва 
пашм ҷойи сеюмро ишгол менамояд. Дар зёроағкорй ҷойи 
аввалро қёштё лбблабӯи канд, зёроатхоё нбхдёҳбодб, тамоқу ва 
қуқнор ишгол иеоамоянд. Дар замёохоё лнлмй ва оИёришаааода 
галла кишт менамояод. ҚиргёЗёитоо аз ғблла ҳудашро ғаъиин 
менамояд. Дар водёё Фарғооа ва Ҷу богу токпарабрй иокёшоф 
ёфтбаст. Дар замёнбё ашёи хоми кёшоварзй иаооати ҳӯрокворй 
(гушткоркунй, раагбоӯ паоёрпбзй, раагбоқбшй) ва саИук 
(истеҳсоли мбтоё пахтб, шоҳй, иоҳӯт, пойафзор ва маҳиӯлоти 
дузаодагй) ёоқёшоф ёфтббод. Соли 2011 ин иохбхо иӯғобёқбо 
6сштнр нз 20 дасиадё ӯмуиёё ибооатро медод. Мошёниозй 
барои конеъ гбрдооёдбни талаИоғё иаҷмуё кёшоаарзию 
санобтй нигарооида шудннст. Вай барои сохаё кёшовбрзй 
мошёоаю иеҳаоёзмхо, мошёоё боркаш ва ғбҷҳёзот Инрои 
саноатё хурокворй ёсғехиол меоаиояд. Аз дигар иохахои 
маҳиусгардооёда дар Қёргизёиғоо меғаллӯргёяё рбогб тараққй 
қбрдбаст. Ин соҳа истеҳиол ва қорқарди сурма, симоб, сурб, руҳ 
ва тилоро дар бар меғирад. Збҳёрби калооё иаобаъхоё обй дар 
оянда соҳаи гидроэнергетиқёро ба иохаё ибҳиусгбрдонёдаи 
саообт табдил медёҳад. Ҳоло дар дарёи Нарёо иитгоҳҳоё Иаркй 
(ГЭС)-и Токтагул ва ^^^^0^^ сохта шуднннд. Истеҳсоли қӯавбё 
барк соли 2010 зиёда аз 13,0 млрд қат-иобғро тншкил намӯд. 
Саноати 0^3^^^^^^ (ёсғеҳиолё нафт, газ ва аогёшт) ахаммияти 
маҳаллй доранд. Истехиоли ӯиумёё махсулоти доҳилй 10 млрд 
доллар (Иа ҳар 0^^^ ахолӣ 1990 доллар)-ро ташкил мекунад.
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Дар сзрйи рорҳои нақдиётии Қиргиӣистон вобаста ба му- 
рақкйбии релеф йсзсаа роҳрзи автомзбилӣ инқишоф ёфтаанд. 
Онҳо қисирзи алзҳидаӣ қалаирйоӣ ҚӣрғӣЗӣстоа, водии Фар- 
гона, Чу, Талас, фӯрӯҳаиидаи Иссиққӯл ва Тяншони қӯҳиро 
бо ҳам мепаИоаадаад. Роҳи Ош-Хоруғ Қиргизистонро бо То- 
чиқистоа пйИоаст иенаизяд. Роҳи зҳйа он кадар ӣнқӣшзф 
наёфтааст. ҲдмагӢ 470 қилзиетр роҳи оҳан дорад, ки тйоассӯти 
он бзркашоаии мамлакат ба амал барзоарда
мешавад. Роҳи йотзмобилИ 18,5 ҳйззр километрро ташкил 
иенамзяд.

Қаламрави Қиргизистза ба ду зераоҳияи иқтисздИ (Қир- 
гизистони ШимолӢ ва Чанубу ҒарбӢ) чудо мешавад. Қирги- 
зистони Шиизлӣ ӣераорияи аз чӣрйтӣ иқтӣсодИ иакишофёфта 
ба ҳисоб меравад. Он аз 2/3 ҳиссаи мйрсулзти саноат ва қисии 
зиёди галлаю марсӯлоти чорводориро истерсзл менйиояд.

Дар аӣни ӣамзн иқтисздиёти ҚӣиғӣЗӣстза даорйи гузаришро 
аз сар гӯӣарзаида истодааст.

Савол ва супориш
1. Аз руӢи рйритй ба мавқеи иқтисодию геогрйфӣи

Қӣргиӣистоа баҳои иктисодӢ диҳед.
2. чӣ ба қурсор будани қаламрави Қӣргизӣстоа нигор 

аақарда, зиёда аз нисфи он барои қишзварзӣ иуоофӣқ 
мебошад.

3. Икдими водии Чу ва Талас ба иқлими кадом даолатҳоӣ 
аъзои Иттиҳоди Давлйтҳзӣ Мустақил шабоҳат дорад?

4. Қалйираоӣ Қиргизистзн аз кадом навъи иаъдааҳои табиӣ 
боӣ иебзшйд?

5. Бйрзи чӣ дар тйрқибӣ ҳоҷагӣӣ рйлқи Қиигизистон иаҷмуи 
қӣшоойрзӣю саноатӢ маоқеи асосиро ишгол меааизяд.

6. Кадои соҳйрзи саноат ва кишоварзӢ соҳаҳзӣ иарсусгйр- 
доаидаи Қиргизистон ба ҳисоб меравад?

7. Кадои қисии Қиргиӣистон бештар тараққӣ кардааст?

Маводи ӣлзвйгИ
1. Қабилабии рзиғқӣ аз зароби Ени сендаӣ зери 

фишори гӯаҳЕ, баъд мугулҳо ба қалаирави куауаии 
Қиргиӣистоа маскӯа шуданд. Аз асри VI то XII 
қаламрави имрӯӣаи ҚиргиӣистЕа дар зери табарруфи 
туркҳЕ буд. Дар асри XII оаро мӯгӯлҳо забт наму-
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данд. Баъд дар асри XVII ба ҳбйатё ҳооигарёё 
Ойрат ва дар аири XIX ба ҳайатё ҳооигбриё Қӯқаод 
доҳил мешуд. Соли 1876 Ин Русия муғғахид карда 
шуд. Он хамҷун ^^0^^ соли 1918 озод
гардид ва дар қалаирбаи он хокимёяти Шураай 
барпо гардид. Солхои 192-4-1926 вёлоятё аатоооий, 
Иаъд соли 1936 ҷӯмхӯрёё итғифоқй эълон кнрдн 
шуд. Соли 1991 баъди пош ҳӯрдаоё ^6^^ Иғтёходё 
Шураай ёстиқлолёят 6н даст дброаард.

2. Дар қалбмрбви ҚиргёЗёстон зёҷиё аҳолй ба
^^^6^ миёна 23 ннфнрро тншкил меоамояд. Дар 
водёё Ҷу ва Фаргона зиҷии аҳолй аз ин якҷанд 
мароғиба зиёд аст. Афзоёшё ахолй дар
1000 обфнс аҳолй 17 нафарро тншкил мсннмояд. 
Дар ^^^^6^ бхолй қиргизҳо 58,6 дарсадро ташкил 
менамояд. Аҳолёи шаҳр 35 днрснди аҳолёро дар бар 
мсгирнд.

3. Баъди ба даст даровбрдаои ёсғиқлолият дар
муносибати тиҷоратёи 6^^^^^ дигаргуоёи ҷиддй 
6н аибл нбомадааст. Шариқони ^0^0^^ ғёҷорати 
6^^^^^^ Қиргёзистон Русия, Уқрбиоа, Vзбекисғно, 
Қазоқистоо ва дигар дбалағҳои ИДМ мебошаод. 
Соли 2010 дар ғёҷорати Қёргизистон
содирот 800,0 млн доллар, ворёдот 1,7 млрд дол- 
ларро ташқёл наиӯд. Аз тбрбфё ташқилотҳоё бай- 
оалхалқй ва фириаҳоё хорёҷй 6^^^^ ташаккул 
додбоё мӯоосибати Иозоргоой дар
соҳаи меғаллӯргияи ранга, электроэоергетёқа ва 
гайра қумақ расонёда мешааад.

Худатонро санчед
1. Ҷаро дар Қиргёзистон чорводорӣ иоҳни мбхиуигбрдооида 6н 

ҳисоб мербаад?
2. Дбвсахои тбшақкӯлёбёё қблбмрбвё Қиргёзисғоо ба ҷй 

аоббста аст?
3. Аз ҷй саббб солҳоё охёс ^^00^^ қиргёзҳо дар ^^^^6^ аҳолй 

афзуд?
4. Қёргёзиитоо бо қадом ҷӯмҳурихои ^6^^ Шураай блоқби 

^^^0^^^ дорад?
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Аз IIIIIОXI1 шумо
БйИЕи чӢ ташкилЕтрЕ ва фӣриаҳЕи НаИнйЛРалқӣ ба 

СЕҲйи иетйлиӯрғӣяӣ иаағй ва электиЕэаергетиқИ кумак 
иерйСЕааад?

Дар Еяадй дар ҚӣиғиӣибТЕн кйДЕм сЕҳарЕӣ сааоат 
бештар иакишЕф меёбад?

ҲИНДУСТОН

Масораташ - 3287,7 ҳаӣор км2. 
Аҳолиаш - 1,2 млрд. нафар. 
ПоИтартйш - ДеҳлӢ.
Забоаи давлатӢ - ҳиндӣ. 
ВЕриди пулӢ - рупияи ҳиндӯ.

Мавқеи иқтисодию географй. Ҳиндустон дар қӣбми чааӯбии 
Осиё вЕқеъ гардидййст. Қисми зиёди қалймраои онро аз 
мймлакатрои раисЕя ҳудуди табиию ғеографи чудо менамояд, 
рудуди оаро аз шимол қаторкӯҳрои ҲимолоӢ, ҚдрЕқурӯи, 
аз ғарб биёбЕаи Тар, Нйҳрӣ Араб, аз шарк ҳаличи Бангола 
ирота кардааад. Ба ин аиғЕҳ накарда мйоқеи марказӣ доштани 
ҲиадустЕа дар Осиё иавқеи иқтисодию географии оаро
Нарои пешрафти иқтисодиёт мӯСЕид менаиояд. Ба он ротир, 
ки Ҳиндустон дар сари рорҳои иурӣмми баҳрӢ, ҳӯшкигард ва 
ҳавоӢ чоӢгир шудааст. Ин рорро ийилакатҳЕи Аорӯпо, Африко, 
Шарки НаӣдикрЕ бо мамлакатҳои ҳаозаи уқёаӯси Ҳинд ва 
Ором пйИоабт иеаамояд. Ин аз як тараф аиЕҚйрои иқтисЕдии 
Ҳӣадӯбтонио Но он иамлакатҳЕ ӣичтар карда, аз дигар тараф дар 
6^^^^^ дарачаи иқтисодиётӣ он кӯмақ мерасоаад.

Табиат ва сарватҳои табий. Вобаста ба бузургии мйСЕҳат 
(аз шимол ба ^^^^6 дар иасЕфаи 3200 ва аз ғар6 ба шарк 
2700 қилометр кашЕл ёфтааст), шароит ва сарватҳои табиии 
Ҳиндустон ниҳоят иӯҳтйлифйнд. Заииааи пешакии табиии 
қалаираои он 6^^^^ иакишЕф додани саноат ва кишоварзӢ реле
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^0^^^ мебошад. Пеш аз хаиа, иамлбкбғ дорой збҳёрби қалони 
сбсватхоё зерёзамёнй, мёоерблй, мбъдаой мебошад. Аз ҷӯмлб, 
захёраи маъдани охбо 6,6 иёллёард тоооаро тншкил меоамояд. 
Дар маъдбо то 64 дарсад оҳан иавҷӯд аст. ^0^^
асосии он дар хавзаи СингИжум ва Ҳиндустони Марказй ҷойгир 
шудааст. Аз дигар нааъё иаъданҳо иарғаоси, ҳроиёт ва Иоксит 
захёсаи калон доранд. Заҳираи аогёшғё иамлакағ 210 млрд 
тоноаро ташкил мсннмояд. Ҳдазахои калони онҳо дар аодёё 
днрВи Дбиодар ва Ҳиндустооё ҶануИй аоқеъ гардёдааод. Дар 
водии дарёи Брбхмбопӯтра ва Ҳиндустооё ГарИй иаъдаоҳоё 
нафт ва газ тадкёқ карда шӯдааод. Регҳоё соҳили Ҳиндустон 
бошад, аз заҳёрбё радёобкғёай Иой меИошаод. Дар
^^0^^^^ алоҳёдаё м6мл6кнт ёоҷӯнио збхирбё графит, магоезёғ, 
слюда ва ашё барои исғехиоли мбсолехи иоҳғмоой муайян 
карда шудаанд. Дарёҳои мбилакат дорой захёраё обҷаодон 
қблонё неруи барк меИошаод. Исғгоххое, ки дар днрВҳо соҳта 
мсш6вннд, 6нрои 40 млн квт қуааби Иарк ёсғеҳсол намудао 
иқтидор доранд. Аз саИаИё иитёфодбё зиёди об дар кёшоварзй 
барои истехсоли қуавбё барк пурра бурдани захёрбё
неруё 6^^^ дарёҳо гайрёёикоо иебошбд.

Шароити ^^6^^^ ибмлақағ Иарои ёокёшофё қёшовбрзиё 
сериоҳа меоамояд. Аз иёёоаё қбламравё
Ҳиндустон ҳати тропёкёи Шимолй мегузарад, ки дар мёоғақаи 
иқдёми муиионии 0^6^^^^™ вн тропиқй аоқеъ ғардёдабсғ. 
Ҳдрорати миёнаи иолона дар ^^0^ зёёдё қаламрави м6мл6кнт 
+23 -28 дараҷа, дар мёотақбё куххоё Инлннд нз 0 дбраҷа паст 
мефарояд. Бароё иқдими мусионй (^^^0^^^) дар давоми сол 
но66ро66р ^^^0^^ шудаоё Иоришот ҳос меИошад. Зиёда аз 80 
дарсади боришот Ин фасли ғобисғон рост меояд. Дар ҳбиворёё 
Бннгол аз 1500 то 2500 ии, дар 0^^^^^^ Декан бошад, аз 1500 мм 
қамтар мешааад. Зииёиғоо днврни камборёш меИошад.
Дар ин днврн кишоварзй Ин ^6^^^^ сунъй иӯхғоҷ нит.
бурдани обёрии сунъй самбраноқёё исғёфодбббрии хоқро 
беҳтар мсн6мояд. Ҳок воИаита Иа ҷёосҳои ҳокхосёлкӯнбодб 
ва мавҷӯдиятё моддаҳои гӯоогӯо мешавбд. Дар водёё
днрВҳо хоқи ҳоиилхези нлювнлй, дар Декан хоқи гилии
сиёҳ паҳн гардёдббит. Дар мбвзеъхое, ки Иоришот аз ҳад зиёд 
меИорад, хоқё сурҳҷа ва зардтоИ паҳн шудаанд. Ҷарогоҳхои 
мбмлақат камалаф мебошанд. Дар давраё 6^6^^^^^ 6л6фҳо 
ҳушк мешаабод. Ҷброгоххоё иуИнлпй нз сбИабё аз мбҳблхоё 
бҳолёнёшёо дур ҷойгёр шӯдаобшоо суст ёиғифода бурда

?-ц| -- —



мешавйад. Як қисии ийсорати мамлақатро чйағаи ва бӯттаӣорҳо 
ишгЕл айиӯдааад. Онҳо 1/5 ҳиссаи қалймрйви иамлақйтро дар 
Нар иегирйад.

Ҳамин тавр шароит ва СйрватрЕи табиии ҲиндустЕа барои 
инқишЕф ёфтани бааЕат ва қишЕойрӣИ иӯбЕидйт меаамояад.

АролИ. ҲиадӯбТЕа яке аз мйилақатҳое мебошад, ки дар он 
йфзЕиши йҲЕлӣ ҳеле зиёд аст. Аз ин тйҳиили саршӯиори аҳЕлӣ, 
ки аз бЕли 1981 сар карда (ҳар 10 сол) гуӣаронидй иешаоад, 
гуоЕҳӣ медиҳад. Ҳоло дар ҲиадӯбтЕа ҳар сол 17 млн нафар 
аҳЕлИ меафӣояд. Агар бо ҳамиа суръат аҳЕлии Ҳиндӯстон 
афзоиш ёНад, дар аооалрЕи асри XXI аз 1,5 млрд нафар зиёд 
мешавад. Ин дар назди давлат якчанд масъалаҳои ичтииЕиро 
пеш мегуӣЕиад. Таъмин намӯдйни аҳЕлИ Но рӯроқа, сару либос, 
иааӣӣл, шугл аз он иасъаиаҳЕ Ҳукуматӣ
ҲӣндӯбТЕн ин дӯшоЕрӣҳорЕ дар наӣар дошта, Нарномаи ба 
«аиӣом даровардани оила»-рЕ каНул кард, ки мӯВЕфиқи он 
тавлиди зиёди кӯдақЕа мйҳдуд карда шудааст. Шиори он «ду ба 
ду»

ҲиадӯстЕн иаилакати сермиллаттарини дунё мебошад. 
Дар он чо зиёда аз 100 миллат ҳаёт ба сар ^6^^^^^. Оаҳоро 
иафҳуми «ҳинду» муттаҳид иесЕӣад. Забони ҳиндӣ забони 
давлатӢ ^6^^^^. Ба сифати дуюми даолатӣ ^^6^^^
йаглисиро ибтифЕда мебаранд. Дини асосӢ иадӯизи мебошад. 
Онро қисми зиёди аҳЕлИ парастиш меааиояад. Зичии аҳЕлИ 
дар ҳама қисирои қаиамрави иамлйкат як ҳел нест. Ваӣ дар 
дЕиаайкуҳрЕи ҲӣИЕЛЕИ дар як килЕиетри ^^^^66^^ 2-4, дар 
рамоЕрии Ҳинду Ғанг 500 айфарро ташкил меаамЕяд. Қисми 
зиёди аҳЕлИ дар оЕдии дарёҳЕ ва ҳамвориҳои соҳилӣ ҷоӣгир 
шудааст. Қисми йбЕСӣи аҳолӣ дар дерЕт (70 дарсад) зиндагӣ 
иенаиЕяд. АҳЕлии шаҳр рамйгИ 30 дарсади аролии иамлакйтро 
ташкил меаамЕяд. Ба ин аакарда ииқдЕри шаҳрҳЕ сол то
бЕЛ иеафӣояд. Ҳоло дйр иаилйкат 3 ҳаӣЕр шаҳр вуҷӯд дорад. 
Лалонтариаи ЕнрЕ Калкӯта, БомбеӢ, ДеҳлӢ ва Мадрас мебошад. 
ҲиндӯСТЕн чуиҳӯрии федеративӣ мебошад. Қаламиави он дар 
йбЕси На ҳисоН гирифтани ва миллат На яқҷанд иёлат
тақбим кйрдй шӯдаабт.

Тавсифи умумии хочагй. Ҳӣадубтоа иамлакйти қӣшовйрӣИ 
мебошад. Дар ин бЕҲй 70 дарсади аҳолӢ шугл дорад.
Он аз 1/3 ҳӣссаи дарЕмади миллии мймлақатро медиҳад. СЕлҳоӣ 
орир барои инқишоф додани қӣШЕварзИ давлат дар иамлақат 
ислоҳЕт гӯзарЕнид, ки оарЕ «инқилоНи сабз» меноманд.
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Мувофиқё ^^^0^^ абғалаИоғё ёилоҳотдар иаилакбғ заиёодориё 
помешиқиро махдӯд оамудб, ба дехқоооои безамин ва каизамёо 
замён дода, ҳдрақатё ба кооперағёахо иӯттаҳид шӯдаоё 
дехқонооро дастгирй намуд. Мувофиқё Ибрномаё «Тараққиёти 
оИшинй» дбалбт ба коопербғёахо ёрдбмё молиявию ғехоикй 
месаионад. Дар як вакт зёмоё таҷрёИбё пешқбдаиё корҳообҳоё 
давлатй дар 6^^^^ аъзоёни кооперағёа ^0^^^^^ самараИахши 
агротехниқИ (коркбрдё ҳок)-ро паҳн меоаиояд. харёдбни
тухмёё хушсёфағ, нурёхоё иёоералй ва техоёқбю таҷхёзотхоё 
соҳбё қишовасзй даалат қбрз иедёҳад. Дар шароёти ёқлёии 

6^^^^ ба даст овбрдаоё ^^0^^^ дбалбғ 6н
васеъ нбмӯдаоё мниоҳ6ти заииои оИёрёшаааода дёққбғё ҷиддй 
медёҳад. Дар маилакат ёошоотҳоё қблони гидротеҳоёкё иоҳта 
шудабод. Дар натиҷа ибиохбғё замёоҳоё оИёрёшавбода Ин 84 
млн гектар расонёдб шуд. Ҳдмаи ин ҷораИёОёҳо дар шброиғё 
махдӯд будани ёмкооёяғи внисъ нбмуданё збмёоё кишт бо усули 

тарбққй додани кёшоварзй равона қбрда шудааст.
Дар ^^^^^6^ сохбвиё қёшоварзёё Ҳёндустон зёробғ- 

ҷигй мавқеи асосиро ишгол иеоамояд. Вай тбқрибан аз 
4/5 ҳиссаи маҳиӯлотё кишоаарзёсо иедёхад. Ҳиндустон аз 
ҷиҳатё ҷамъовбрёё ҷой, араҳёс (ҷормбгзё збиёой), рнпи, ҷут 
ва найшакар дар ҷнҳон ҷойи дуюмро ишгол менбиояд. Дар 
исғеҳсолё ҷаҳооёи таиокӯ ҷойи сеюмро ишгол иенбмояд. Аз 
ҷёхбти ҷамъовбрёё пахға ва гнндум Иошнд, дар ^^^0^ ҷнҳон 
ҷойи ҷаҳорумро мегёрад. Ҳиндустон 6н мёқдорё зиёд қаӯҷӯк 
ва қбхва низ ёиғеҳиол меоамояд. Аз зёроағҳои ғаллбдообгй 
6сшт6р шолй, гнндум, ҷав, арзан, ҷуворй кишт карда мешбаад. 
Захирбҳоё солооаи гнндум ^^^^6 50 млн тоооаро ташкил 
менамояд. Ҳиндустон яке аз иодиркӯоандаё қблонё галла 
мебошад. Ҳдр сол бештар аз 450 ҳазор ғоооаи онро Ин хорёҷб 
меИаранд. Ба қаторё галладонағёҳо зёробтҳоё ҳам
кишт меоаиояод. Бнро66ри афзӯдбои ҷамъоабрии галладооа 
ва дигар навъҳои озӯқааорй аз ҳориҷа ов6рд6ни хуроқворй 
оисббтан кам шуд. Бброё он ки солҳои оҳир 85 ^^^0^^^ замини 
қишғро барои парварёши хӯроқворй ёитифода мебаранд.

Чорводорй сохаи дуюмдарачаи кишоварзй ба хисоб меравад. 
Бн ин нигоҳ оакарда, Ҳиндустон аз ҷёхбтё иаршӯиорё ҷорао 
дар ^^^0^ ҷахоо яке аз ҷойҳоё аввалро ишгол меобмояд. Ба 
он тбқриИао 20 днрснд саршӯморё ҷорвои ҷаҳон рост иеояд. 
Махсулооқии он ниҳоят паст меИошад. Аз сббаби норасогёи 
часогоҳ ва камблафёё онҳо ҷорво ҳнроИ аст. Соҳбё ^0^0^^
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ҷороЕдорӣ ҷорвЕи шЕрдори калон, буз ва губфаадпарварИ 
^^6^^^^. Дар ҲиадустЕа зиёда аз 210 млн ҷорвои калон 
парвариш меқунйад. ЧЕроои калЕаро асосан ҳамҷуа қувваӣ 
кЕрӣ ибтифЕда мебаранд. Дар кишооарӣии ҲиндустЕн 50 дарсад 
йҲЕлИ банд Нуда, 20 дарбади дарЕийди ииллии онро медирйд.

Саноати Ҳиндустон асобйн дар заминаи ашёи ҳом ва 
сузишоЕриӣ маҳаилӣ иакишЕф меёбад. Дар ин чода Наъди 
ба даст дйровардааӣ ибтиқлЕЛият (с. 1950) Ҳиндустон ба 
иӯойффақӣятҳЕи каиЕа нЕил гардидааст. Пеш аз ҳама, дар 

бааЕати иамлақат тйгӣирЕти чиддӢ На амаи омад. 
Баробари ӣақишЕф ёфтани сорйҳои ааъанаоии сйнЕат (бйаоатӣ 
^^6^^ ва рӯрЕқвЕрӣ) дар як муддати қутоҳ соҳаҳоӣ ҳЕзирзаиоаӣ

Х.индустон

Ҳйибоярз:
1. Поқӣстоа
2. Афғзаӣстоа
3. ХӣтоИ
4. Непал
5.

Халиҷи Бангол

Уқёнуси Ҳи

Рйбиӣ 11 Хйиӣтйӣ иқтӣбздӣӣ Ҳӣадӯбтза
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С6но6ти вазнёо, аз ҷумла металлӯргияё сиёҳ, мошёоиозй ва 
ғашбккул вфт66нд. Дар баъзе сохбҳоё он 0^^^^^^ 

давлатй 66рт6рй дорад. Хусӯсбо 0^^^^ дбалағ дар барпо 
намудани замёоаи эоергетёкй калон аст. Дар гузашта аз 3/5 
ҳиссни қӯваби 66рк аз ҳисоИи 6урднни порӯё ҳушк
(ғапақ) ва хезуи ёстехсол қарда иешӯд. Дар нйни заион ^^0^^ 
^0^0^^ қуаааи 6^^^^^ неругоҳхоё 6^^^^ ёстеҳсол иеоаиоянд, 
ки дар ^0^0^ аогёшғ, қӯаааи ҷараёоё об ва
атомй кор иекӯоаод. Кблооғбрёо оерӯгохё обй дар
Бхбқра-Нбнгал, алоай дар бтоий дар наздиқёё БомИей
сохға шудаанд.

Метбллургёяё сиёҳ Иа ашёи ҳом ва сӯзёшворёё махаллй 
такя иеоамояд. Дар ин з6мин6 комИёоатн Бхёлай - ёқтидораш 
2,5 млн тоооа пулод ва зааодхоё Роӯлкелб, Дӯргбпӯр ва Бокнр 
сохта шудаанд. Аз иеталлӯргёяё р6нг6 саооағё алюмёнй 
6сшт6р тараққй кардааст, ки дар ^0^0^ 6^^^^ ва қувааи 6^^^^ 
ёстгоҳҳои оИии 6^^^ кор мекунад. Иоқёшофи меғбллургияё 
сиёҳ ва ранга ба ғараққёёғё сбообғи мошёосозй асос гузошт. 
Ҳоло Ҳиодӯсғоо тбҷхёзоти сбообтё снИук, куҳй, иеғаллӯрғё, 
қиштёсозй, ғепловоз, дастгоҳ, таҷхёзотё элеқғроэоергеғёкй, 
мошин, трактор, трансформағор, иоторҳоё электриқй, аагон, 
элеқтроаоз ва ғайра ёстеҳсол иеобиояд. Баъзе иошёоҳоро ба 
хориҷб меИарорбд. Саооағё ҳёиёявй бсосбо оӯсёҳоё мёоесблй 
ёстеҳсол иекӯоад. Аз сохбхоё аоъаобай сбооатё 0^6^^ ва 
хуроқворй ёоқишоф ёфтааст. Ба дараҷаи баланди тарақк,иёғи 
С6но6ти вазнин нёгох нақарда, саноати 0^6^^ ва ҳуроқаорй 
аз ҷёҳати арзишё ӯмуиёё мбҳсӯлот ҷойи аавалро ишгол 
мсн6моянд. Дар ин сохаҳо корҳооахои ҳурди хуобсиаодй ва 
^0^6^ аҳбмииятё кнлон дорбод, ки аз ғбрафё даалағ днстгирй 
қарда мсш6в6нд. Солҳоё оҳир дар Хёодӯсғон соҳаи
хиоматрасонӣ ва ғехоолоғёяё ётғёлоотй ёокёшоф ёфт. Соҳаи 
ҳизматрасонй ^^^^6 40 ^^^0^^^ дброибдё иёллёи иаилақбғро 
медиҳад. Ҳоло хаҷмё ёсғехсолё ӯиуиёи иаҳсулотё дохёлёи 
мбмлақат 4,2 трлн доллар (Иар ҳар 0^^^ ахолй 3800 доллар)-ро 
ташқёл меобмояд. Сохаё ёстеҳсолии ҳоҷбгёё халқё Ҳёодӯсғон 
ба дараҷаё Иаланд тараққӣ ёфта исғодаасғ. Солҳоё 2000-2010 
нисбат ба солхои 1999-2000 7,6 дарсадро ташкил намуд.

Наклиёт. Ҳиндусғоо дар байни мбилақағҳои ру Иа ин- 
қёшоф бо обклёёғё оёсбатао тбраққёёфтаё ҳуд фарк иекӯнад. 
Мбмлақат дорой шаббқаё зиҷи роҳи оҳбо мебошад. Аз 3/4 
^^00^^ бор ва мусофёркбшонёё дохёлй Иа он рост меояд.



Бо рори оҳан инҷуниа як қибми борбарорӣ ва
ба амал бароварда мешавад. Флоти баҳрӣ ҷавоа 

ва нЕқифЕя ^^6^^^^. БиноНар он ҲӣадӯстЕа барои тичЕрати 
ҲЕричӣ аз қӣштиҳЕи дигар мамлақатҳо ибтифода мебарад. Дар 
аӣаӣ зймоа Ҳиндустон дороӣ 107 ҳазЕр кӣлЕметр роҳи оҳан, 3,3 
млн килЕметр рЕҳи аотомобилӣ ва 16180 километр рори ^6^^ 
доҳилӣ ^6^^^^.

Савол ва супориш - ----------------- —— _ .
1. Аз руӣӣ Рйритй ба иавқеӣ геогрйфӣи Ҳиадӯстоа ик-

тисодӢ диҳед.
2. ШйрЕӣт ва сйрвйтҳЕӣ тйНиии Ҳӣадубтоа 6^^^^ тйшқӣл ва

роҷйгӣӣ бӣсёрсоҳй иубЕӣДйт иекунйд ё не?
3. Афзоиши 6^^^^^^ аҳолӣ дар Ҳӣндубтон чӢ гуна дӯшооиӣроио 

ба миён иеоойрад?
4. Баъди ба даст ооардйаӣ ӣстиклЕИӣят дар қӣШЕВйрӣИӣ Ҳин- 

дӯстоа чӣ гуна тйгИиротро ба ймйл омад?
5. Дар Ҳиадустоа қйдои борйҲЕӣ бааойт ба дарачаӣ 

инқӣшоф ёфта ӣстодайад?

ИНДОНЕЗИЯ

•ОДи.о*
Масордташ - 1919,4 ҳйӣор км^. 
Аҳолӣаш - 248,2 млн. нйфйр. 
ПЕИтаҳташ - Ҷдкйртй.
ЗаНони давлатӢ - Нйҳсй иадоаеӣия. 
Воҳдди пулӣ - индоаезИ.

Мавқеи иқтисодию географй. Иадоаезия мамлакйтӣ чази- 
равӣ Ваӣ дар 10 ҳазЕр чйӣираҳои рӯрдӯ қалонӣ Ҷднубу
Шйрқии Осиё, ки дар ду тарафи ҳати устувЕр (экватор) воқеъ 
гардидааад, чЕИгир шудааст. Қалаираои он аз гарб На шарк дар 
масЕфаи 5000, аз шимол ба чануН дар мабофаи 1500 кииометр 
тул кашидааст. АлЕқаи НаӢни ҷйзираҳо ва мамлақатҳои дуру 
ааӣдик факат тавассӯти нақииёти обӢ ва ҳавоӣ На амал Нйровйрдй



мсш6в6д. Ҷазёраҳоё гарИии м6млнк6т Иа роҳхоё Иаҳрии ҷахонй 
оаздиқ ҷойгир шуднннд. Ҷӯоёо мавқеё географй Иа
Индооезия имқонёят медёҳад, ки тавассӯғё оақлиётё арзооғбрин 
бо мамлакатҳои ҷахоо ғёҷорағ ва алоқаи ^^^0^^^ барқарор 
ннмояд. Ин барои пешрафтё он бхаммияти қблон
дорад.

Табиат ва сарватҳои табий. Ҷдзёраҳои Иодооезёя дар на- 
тиҷаи ҳбрақатҳоё теқтонёкй ва амалёёғё вӯлқоохо ^^0^^ 
шӯдааод. Бинобар он, онҳо нохбмвор буда, аз қбторқӯҳҳо, 
қуҳхо, қуллаҳои вулқонй ва фӯрӯхбиидахоё байни қухй иборат 
мебошад. Ҳдмвориҳо гайр аз ҷазираи Калёмботао ва Суматра 
дар дигар ҷазёраҳо масоҳати к6лонро тншкил оамеоаиояод.

Дар қбламравё Иодонезия аз сабабе, ки дар ду тнрнфи ҳати 
(эқвағор) вокеъ гардидбаст, ^10^1 минтақаи 

ҳуқмроо аст. ҳарорбғё миёнаи иохооа аз 1 дараҷа
зиёд нбмешааад. Дар ин минғақа тамоми сол анбӯхё ҳааой 

бастбсй дорад. Мёкдорё Иоришот ва давомнокёё 
он ба абЗёдани 6^^^^^ ^^00^^^^ 3^^^^^^ воИаста мебошад. 
Мӯссонҳои давоми сол муотазаи Иоришот меовараод
ва сббзёшӯ ёокишофи иӯтғасили нн6отот ва зёроатро таъмин 
меқӯнад. Дар ҷазёраҳое, ки дар доираи ҳӯқмрониё пассағё 
минтақаё оимкураё ҷанубй шомёлаод, мавсими ҳушкй 
мушоҳидн қарда мешавбд. Дар ҷазёраи Сулбаесй, ҳавзаё Барёғо 
(ҷ. Калимантан) дар натиҷбё вазёдбоё пассбтё ҷбоӯИӯ шаркй 
хушқёи 0^^^ мешааад. Дар шароитё оИёрии сунъй дар дааомё 
сол 2-3 ^^0^^ гирёфтан иӯиқин аст.

Дар Индонезия дарёҳоё пуроби кӯғоҳ бёсёраод. Онҳо 
хамҷун манбаё обёрй ва борқбшонй Иурда
мешаванд. Дар 0^^^^^ днрВҳо Иарои пешғирёё обҳезиҳо д6м66 
месозанд. Ҳоки ҷазираҳо гӯоогӯнаод. Дар аодёи дбрёххо ҳоки 
6лювинлй, ботлоқй, дар ҳамаорй ва дар доиаоақӯҳҳо 0^^^^^^ 
паҳн гардидааст. ҷазираҳо Ио ҷбогалзорҳои 3^^^^^^
пӯшооёда шудаанд. Дар ҷнзирни Кнлёмаоғао 80, дар Суматра 
60, дар Ява 20 дарсади қбламравро ҷаогбл ишгол меоамояд. 
Зери знмин Иодонезия аз баъзе нбмӯдё сараатхоё миоерблй Иой 
аст. Дар ин ҷо заҳёрби нафт, ангишт, маъдани охао, маргаоетс, 
қалъагй, нёкел, Иохсёт, тило ва сулфур иӯайяо қбрда шудннст.

Охолӣ. Аз ҷихати миқдорё аҳолй Индооезёя дар ҷахон 
ҷойи панҷумро ишгол меоамояд. Афзоёшё ахолй зиёд
мебошад. Ба ^^0^6^ миёна дар як сол 2 2,6 дарсад меафзояд. 
ТақрёИао 61 днрснди аҳолй дар деҳот зёодбгй меқунаод. Аҳолй 
нобаробар ҷойгёр шудннст. Зииии аҳолй дар як қёлометри 
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мураббаъ ба 118 нафар мерасад. Шаҳрҳои калонтарини Индо- 
незия Ҷдкарта, Бандунг, Медан, Сурабая, Семаранг ва Палебанг 
мебошанд.

Индонезия ба катори давлатҳои сермиллат дохил мешавад. 
Забони давлатй забони индонезӣ мебошад. Такрибан 88 дарсади

аҳолй ба дини ислом, 2 дарсад ба ҳиндуя, 6 дарсад ба насронӣ, 
1 дарсад ба буддоию конфуссиячигӣ ва дигар дину мазҳабҳо 
эътикод доранд.

Тавсифи умумии хочагй. Индонезия мамлакати кишоварзии 
ру ба инкишоф мебошад. Дар таксимоти чаҳонии меҳнат 
ҳамчун истеҳсолкунандаи маҳсулоти зироатҳои тропикӣ 
баромад мекунад. Такрибан 70 дарсади аҳолӣ ба кишоварзӣ 
банд мебошад. Маҳсулоти он қариб аз 2/3 ҳиссаи молбарории 
ҳоричиро ташкил менамояд.

Соҳаи асосӣ кишоварзӣ, зироатчигӣ мебошад. Зироати 
асосии озукаворӣ - шолӣ, чуворӣ, батат, чормагзи заминӣ, 
маниок ва соя мебошад. Аммо он микдори озукаворие, ки 
чамъоварӣ менамоянд, талаботи мамлакатро конеъ карда 
наметавонад. Бинобар он ҳар сол микдори муаӣяни шолиро аз 
ҳорича меҳарад. Барои ба бозори чаҳонӣ баровардан каучук, 
палмаи коксӣ, чоӣ, палмаи равгандиҳанда, каҳва, дараҳти 
ҳина (аз он доруи зидди варача таӣёр менамоянд), наӣшакар 
парвариш менамоянд, ки маҳсулоти онҳо барои фуруш 
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баровбрда мешавад. Солҳои охёр ёстеҳсолё раагбоё палма 
нфзуд. Исғехсолё он ба 8,0 млн ғоооа ^^0^^.

Чорводорй аоИбста Иа маҳдуд 6^^^^^ ҳурокё ҷорао ва 
^^0^0^^™ шароити иқдимй дар Иодооезия суст тарбққй 
қардааст. Асосан ҷорвоё қорй, гусфанду буз пбраарёш ме- 
оамояод.

Саноат. Дар Иодонезёя маҳсулотё гӯоогӯоё қёшоварзй ва 
збхирбё калони сараағҳоё табий мавҷуд асту дар ^^^^6^ саообғ, 
соҳаҳои ашёи хомё кёшоаарзиро қоркӯоаода қорхооахои 
саноати саИук ва хурокворй бартарй доранд. Саооатё аазнио, 
пеш нз ҳнмн 3^^^™^, металлургияи сиёҳ, мошёосозй оуст 
тбрбққӣ қбрдб буд. Биообар он, солҳоё баъд аз ҷаоғ дбвлағ 
ба иоқишоф додаоё ин сохаҳо к6лон медёхад.
Дастбваал бо ^^^0^^^ аз қуввбё барк таъмин қарданё тблаботё 

ру ба инқёшоф дар асоси истифодни сараатҳоё 
3^^^™^ (ннфт, ангишт, оеруё оИ) якҷанд ёстгохҳоё 6^^^^^ 
алоай ва обй сохта шуданд, ки ҳар яки ооҳо 20-26 ҳазор кёлоаат 
иқтидор дорннд.

С6нонти куҳй яке аз соҳбхоё иӯхёииё Ин-
донезёя мебошад. Дар як сол зиёда аз 44,5 млн ғоооа нафт, 63,1 
мёллибрд меғрё ^^^^^6 газ ёстеҳсол меоаиояд. Кисми зиёди 
ооро ба Ч°пон (Япония) мефурушад. Бсштнр аз 1/3 ^^00^^ 
нафт дар заводҳоё нбфтқоркӯой истёфода Иурда мешааад. 
Истёҳроҷё ангишт аҳбииёяғё иаҳбллй дорнд. Иодооезёя 6н 
мёқдорё зиёд қалъбгй, никел, 6^^^^ ёсғеҳсол иеоаиояд. Як 
^0^^ ордаи (қонсенғратё) қблъагй дар знводи қблъбгй гӯдохға 
шуда, Иоқимоодаи он бо ордаи ва никел Ин бозори
ҷнҳонй баровбрда мешааад.

Саооати сабук ^^0^^^, иатои паҳғагёо, триқотаж ва ҳал- 
тнҳои ҷутй истеҳсол мсннмояд. Корхооахоё саообғё хӯроқаорй 
биринҷ, рбагбои растанй, маргарёо, кннд, ҷой, қаҳвб истехсол 
меқуоанд. Як ^0^^ қаҳаа, қаод, ҷой ва таиокуро ба фуруш 
иебарорад.

Мошёнсозй замёнаё махаллй надошт. Биообар он дар иИ- 
тидо дар мамлақағ қорҳонаҳоё хӯрдё иошёоааслкуой (аато- 
мобил) ва таъмёрқуой сохта шудннд.

Иоқёшоф додбоё мошёнсозй ба тбшқёл кардбнё заминаё 
металлӯрғН воИаста меИошад. Бёооббр он, дар нсоои ашёи ҳоиё 
мнҳ6ллй бо қумақё Чопон ду заводи металлӯргН (дар Ява ва 
Сум6тр6) соҳта шуд. Аз дигнр сохаҳо дар солҳоё оҳир заводхои 
сементбарорй, ёстеҳсолё қогаз, ҷӯИқорқӯой ва 6н

24Я 



кор даромаданд. Ҳаҷми истеҳсоли умумии маҳсулоти доҳилӣ 
881 млрд долларро ташкил менамояд. Суръати инкишофи 
иктисодиёт соли 2010 - 4,5 дарсадро ташкил намуд.

Нақлиёт. Дар боркашонии доҳилӣ ва берунӣ мавкеи асосиро 
наклиёти баҳрӣ ишгол менамояд. Қисми асосии боркашонӣ ба 
он рост меояд. Тичорати берунӣ низ пурра тавассути он ба амал 
бароварда мешавад. Аммо аз сабаби нарасидани киштиҳои 
тичорати Индонезия аз флоти тичоратии дигар давлатҳо 
истифода мебарад. Наклиёти роҳи оҳан ва автомобилӣ асосан 
дар чазираи Ява ва Суматра тараккӣ ёфтааст. Дар алокаи 
доҳилӣ ва берунӣ наклиёти ҳавоӣ низ васеъ истифода бурда 
мешавад. Дарозии ҳати роҳи оҳани мамлакат 6,5 ҳазор километр, 
автомобилӣ бошад, 356 ҳазор километрро ташкил менамояд.

Савол ва супориш =========
1. Аз ҳарита ба ҳусусияти ҳоси мавкеи иктисодию географии 

Индонезия баҳои иктисодӣ диҳед.
2. Қаламрави Индонезия аз кадом навъҳои сарватҳои табиӣ боӣ 

аст?
3. Аҳолии Индонезия ба кадом динҳо эътикод доранд?
4. Дар кишоварзӣ кадом соҳа бартарӣ дорад?
5. Дар саноат кадом соҳаҳо бештар инкишоф ёфтаанд?

ПОКИСТОН
- Э -

Масоҳаташ - 804 ҳазор км2 
Аҳолиаш - 190, 2 млн. нафар. 
Поӣтаҳташ - Исломобод. 
Забони давлатӣ - урду, англисӣ. 
Воҳиди пулӣ - рупия.

Мавкеи иқтисодию географй. Покистон соли 1947 дар на- 
тичаи таксимоти Ҳиндустон ташкил ёфтааст. Ваӣ дар шарк бо 
Ҳиндустон, дар гарб бо Афгонистон ва Эрон ҳамсарҳад аст. 
Дар чануб тавассути баҳри Араб ба укёнуси Ҳинд баромад
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дорад, ки Покёстонро Ио рохё ӯмӯиёҷбхоой ^^^^^0^
менаиояд. Дар хӯшқй ду ҳнти роҳи охао қалбирааё Покёоғонро 
бо қаламрави Ҳёндӯстон ба ҳам ^^^^^0^ иеқӯнаод. Ин ба 

ёмқонёят мсдёҳбд, ки бо роҳи Иаҳрй ва охао бо 
мамлақбғхои дуру оаздёқ алоқаё ^^^0^^^ дошта Иошнд.

Табиат ва сарватхои табий. Релефи қалаирави то
дараҷае ^^^0^^ мебошад. Шимол ва шёмолӯ гнр6й онро қӯхҳо 
ва балбодихо ишгол намудааод. Бблаодии қуҳҳо дар шёиол 
4-6,5 ҳнзор метрро ташкил менамояд. Аз шимол Иа ҷануИу ғарб 
кашол ёфғбасғ. Ин бзҳӯдқӯнёё қблбираа ва ба амал Иароаардаоё 
алоқаё доҳёлёю дӯшаор мегардооад.

Дар ҷануИу шаркй мамлақат ҳамаорёё Ҳинд домаоа паҳн 
қасдааст, ки ҳаёт ва ташқилё қёшоварзй ^^0^^^ аст.
Бехудб нест, ки дар ин ҷо яке аз марқазҳои тамаддӯои қадёми 
ҷнҳон тбшаккӯл ёфтааст. Масоҳағё дар қаоори
шимолу гарбй платформа (^1-10^™ қадём ва қёшри
замён)-ё Ҳинд вокеъ гардёдааст. ВоИаста ба ин дар қаламрави 
мамлақбт сарватҳоё гӯногунё зеризамиой муайян қарда 
шудаанд. Аз ооҳо захёраё маъдбнё оҳан, хромит, маргаоеғс, 
6^^^^^, сурб, руҳ, сурма, ннфт, газ, аогёшт, сулфур, 6^^^^, 
обмбксаог ва баъзе бшёхоё мнснуоти соҳғмоой (гаҷ, оҳбқсбог, 
гил) аҳаммияти сбноатй дорннд.

Иқдёи дар ииоғақаё кӯҳхо сард иеИошбд. ТоИёстон 
салқиоу зёмёстоо хӯоӯк аст. Дар ин ҷо хокҳоё қамҳосили 
қуҳиё дорчёнй, қуҳии м6ргзорй, бури ҷаоғблй пнҳн гардёдаанд. 
Иклими ҳамвосии Ҳинд ва Тар гарми ҳушк мебошад.
Дар ҳамвории Ҳинд ҳоқҳоё ҳокистбрраоғ, хоқистбррангё 
дорчинй дар биёИони қӯизор ва қуиёё шусазадб Иартарй дорад. 

аз ҷанғал бой нест. Ҳдмнгй 3 дарсади қбламрави 
онро ҷаогбл ишгол иеоамояд. Кисми зёёдё дарёхо ба ҳаазаи 
Ҳинд мбосӯбаод. Захёраи ооҳо қалон аст. Кисми
асосии он ба шохоИҳоё қӯҳёё днрВи Ҳинд рост меояд. Дар 
шброитё иклимё гнрм вн хушқи хамвориё Ҳинд оИи дарёи Ҳинд 
ва шохоббҳои он дар оИёрй васеъ ёсғёфода Иурда мешбаад. 
^^^0^^^ шароёт ва сарвбтҳоё мамлақағ нишон медёҳбд,
ки барои инқёшоф доданё як қбтор соҳахои сбноағ ва
қишовброй (дар сурати сунъй) имқооият дорад.

Ахолй. Ин нбаъё дӯюиё ғаалёдё ахолй
доҳил иешавад. Ҳар сол аз ^^^6^ афзоиши таИий ғақрёббо 
2,5 д6рснд аҳолёи он мснфзояд. Барои паст оамӯдани днрнҷни 
таалёдё ^^6^^^ аҳолй ҳӯкӯиатё Иароомаё миллй
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кабул кард. Ба ин нигоҳ накарда дар таркиби аҳолӣ навчавонон 
бартарӣ доранд.

Покистон давлати сермиллат мебошад. Аз ҳама миллати 
сершумор панчобиҳо ва синдҳиҳо ба ҳисоб мераванд. Забони 
давлати урду мебошад. Аксарияти аҳолӣ (95 дарсад) дини 
исломро парастиш менамоянд. Аҳолӣ нобаробар чоӣгир шуда- 
аст. Ба ҳисоби миёна дар 1 километри мураббаъ зиёда аз 175 
нафар аҳолӣ, дар Булчистон ҳамагӣ 7 нафар рост меояд. Т акрибан 
75 дарсади аҳолӣ дар деҳот зиндагӣ мекунад. Шаҳрҳои калони 
Покистон Қдрочӣ, Лоҳур, Ҳдӣдаробод, Мултон, Исломобод 
мебошанд.

Тавсифи умумии хочагй. Покистон яке аз мамлакатҳои 
нисбатан тарак^иёфтаистодаи Осиёи Ҷанубӣ мебошад. То 
ба даст даровардани мустакилият дар иктисодиёти он соҳаи 
кишоварзӣ бартарӣ дошт. Саноати он аз якчанд фабрикаҳои 
бофандагӣ, заводҳои канд, ордкунӣ, корҳонаҳои ҳурди меҳаники 
ва таъмири роҳи оҳан иборат буданд. Баъди кабул кардани 
барномаи инкишофи иктисодӣ, ба ташаккул ва инкишофи соҳаи 
сармоядорию давлатӣ эътибори чиддӣ дода шуд. Мувофики 
барномаи мазкур дар мамлакат иттиҳодияи тараккиёти саноат 
ташкил карда шуд. Дар он дар баробари маблаггузории давлат 
инчунин сармояи ҳусусии миллӣ иштирок менамояд. Бо кувваи 
сармояи ҳусусӣ ва давлатӣ даставвал корҳонаҳои калони 
саноатии сабук барпо карда шудаанд. Дар он мавкеи асосиро 
саноати бофандагӣ ишгол менамояд. Онҳо асосан матои паҳтагӣ 
(бештар аз 170 фабрика), моҳутӣ, шоҳӣ ва трикотаж истеҳсол 
мекунанд. Дар заминаи ашёи ҳоми маҳаллӣ саноати ҳурокворӣ 
низ инкишоф ёфт. Дар таркиби он ҳиссаи саноати канд (зиёда 
аз 24 завод) калон аст. Пешрафти иктисодиёти мамлакатро бе 
саноати вазнини тараққикарда тасаввур кардан мумкин нест. 
Бинобар ин, солҳои оҳир бо маблаггузории давлат, сармояи 
ҳусусӣ ва инвеститсияи ҳоричӣ корҳонаҳои калони саноатии 
энергетики, металлурги, мошинсозӣ, ҳимиявӣ, электротеҳники, 
истеҳсоли маснуоти соҳтмон соҳта шуданд. Ба ин нигоҳ накарда, 
Покистон ҳоло ҳам аз ИМА, Англия ва Ҷопон бисёр навъи 
маҳсулотҳои саноатиро меҳарад.

Кишоварзй соҳаи муҳимми иктисодиёти Покистон ба ҳисоб 
меравад. Дар таркиби он мавкеи асосиро зироатчигӣ ишгол 
менамояд. Заминҳои ба кишт мувофик 24 дарсади каламрави 
мамлакатро дар бар мегирад. Заминдорӣ ба обёрии сунъӣ 
эҳтиёчи калон дорад. Бинобар он, дар дарёи Ҳинд ва шоҳобҳои

■ 241



Расми 13. Харитаи ищтисодии Покистон
он обанбор ва каналҳои зиёд сохта шудаанд. Масоҳати заминҳои 
обёришаванда 9 млн гектарро ташкил менамояд. Аммо дар 
шароити иклими хушку гарм барои такрор кишт кардан об 
кифоягй намекунад. Ба васеъ намудани замини кишт имконият 
намедихад. Дар таркиби замини кишт парвариши зироатхои 
хӯрокворидиханда (тақрибан 82 дарсад) бартарй дорад. Аз 
галладонагихо гандум, шолй, ҷав, арзан, ҷуворӣ кишт мекунанд. 
Аз зироатхои техникӣ асосан пахта, наӣшакар, тамоку парвариш 
менамоянд. Обчакорӣ ва богдорӣ низ тараккӣ кардааст. Дар 
гузашта хурокворӣ намерасид, давлат аз хориҷа мехарид. Ҳоло 
Покистон худашро аз хурокворӣ таъмин мекунад.

Чорводорӣ сохаи дуюмдараҷа мебошад. Дар он парвариши 
ҷорвои корӣ афзалият дорад. Солхои охир фермахои парвариши 
ҷорвои гушту ширдиханда ба рох монда шудааст. Дар нохияхои 
хушк ва камбориш гусфанд, буз ва уштур парвариш менамоянд. 
Аз бахр мохӣ шикор карда мешавад. Ҳоло кишоварзӣ 27 
дарсади махсулоти умумии дохилии мамлакатро истеҳсол 
менамояд. Истехсоли умумии махсулоти дохилӣ 398,0 млрд (ба 
хар сари ахолӣ 2500) долларро ташкил менамояд. Дар содироти 
Покистон пахта, махсулоти бофандагӣ, либос, биринҷ, пуст, 
қолин дар воридоти он мошиндо, таҷхизот, нафт, махсулоти 
нафтӣ, таҷхизоти наклиёт, галладона ва лубиёгихо бартарӣ до- 
ранд. Шарикони тиҷоратии берунаи Покистон ИМА, Гонконг, 
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Англия, Олиоо, ЭМА, Чопон, Мблбйзёя, АраИёстооё Саудй 
мебошбод.

Нақлиёт. Поқистон досой бештар аз 8823 қёломеғр роҳи 
охбо вн 258 хазор кёломеғр рохё мошёогбрд иеИошбд. Шоҳроҳё 
^0^0^^ роҳи оҳбо водёё Ҳиндро гӯЗбшға, оохияҳои саноатиё 
мамлакбғро Ио баодарё Кдроҷй пайабст менамояд. Нақлёёти 
аағоиоИёлй асосбо аазёфаё бор ва мӯсофёрқашооёё доҳёлиро 
иҷро иеоаиояд. Флоти тиҷоратй дбалағӣ кӯоооида шудааст. Аз 
сббаИё кам 6^^^^^ қёшғёхоё тиҷорнтй он т6л6Иоти рузафзуни 
Иоркашооёё мамлбкағро пурра қооеъ карда нбмеғааонад. 
Бинобар он ^^0^^ зиёди борро кёшғёҳои ширкатҳои хориҷй 
мекашооаод. Солхоё оҳир дар борқбшонии доҳилй ва бурун- 
марзй обкдёёти ҳбаой 6ҳнммияти қалон пайдо намуд.

Савол ва супориш - - ■ - .с----------------------- —

1. Аз харита 6н мбвқеё геогрбфиё Поқистоо 66ҳо
Дёхед.

2. Шароёт ва сасватҳои ^^6^™ 6^^^^ ёнқишофё
сохаҳои хоҷагӣ (с6но6т, қёшоаарой, обқдиёт) то ҷй аодооб

иеобмоянд?
3. ^110^^ ^0^0^^ бҲОЛёИ Поқёстооро ҚбДОИ XбЛҚҲО ҒбШҚёЛ 

менамояод ва Ин қадом дин 3^^^^^^ дор6нд?
4. Сбнобғ ва қёшовбрзёё Поқёстоо дар қадои днвр6 ғбрбккӣ 

ҚбСД.
5. Барои ёоқёшофи ҳбмбтбрбфбё замёндорй ҷй ҳ6л6л ме- 

Сбсонад?

АФҒОНИСТОН

Масохаташ - 652 ҳазор км^. 
Ахолёбш - 30,4 млн. н6ф6р. 
Поӣтбхташ - КоИул.
Забооё давлатй - пушту ва д6рй. 
Воҳёдё пулй - афгоой.

= 253



Мавқеи иқтисодию географй. Афгооёстон дар ҷннуИу 
ғарбиё Осиё вокеъ гардидааст. Вай дар шимол бо Тоҷёкёсғоо, 
ӮзИеқисғооу Турқмаоисғоо аз ҷбоӯИӯ шарк Ио Покёстонӯ Чин 
ва аз ҷануИу ғарб бо Эрон ҳамсбрҳад мебошад. Кисми зиёди 
ҳати сарҳади он бо мбмлақатҳои хаисоя аз кӯхҳои баланд ва 
дарёи Панҷу Ому меғӯзарад. Ин алоқаё онро Ио 6нъзс дбалбғҳоё 
ҳамсоя номусоид менбиояд. Алоқаё иаилакат Ио онҳо тбаассути 
роҳи агббҳо Иа аиал бароаарда мешааад, ки зёиёсғон Инст6 
мегардбд.

Табиат ва сарватхои табий. Афгооисғон иамлбкбғи куҳй 
меИошад. Аз 4/5 хёссаё қаламрави онро куҳхо ва суфакӯҳхо 
ишгол менамояод. Аз домаобё шёмолии Ҳиндукуш сар қардб, 
то сохили дарёи Ому сатҳи мамлакбт иӯотбзам паст шуда 
меравад. Аз 0^^^^ шарк ин ҳаиаорй то хавзбё дбрёё Ҳинд 
дааом меқӯнбд. Бароё збиёндорй аодёё днрВҳо вн хамаорёҳо 
мӯвофёқ мебошаод. Сараатхои табёёё Афгооёсғоо ба ғбари 
бояду шояд омӯхтб нашудаанд. Ба ин нигоҳ оақбрда, солҳои 
оҳир дар қалбмрави он нааъҳоё гуногуни сарвағҳоё зерёзамёнӣ 
- мнъднни оҳан, ангишт, маргаоетс, ҳромит, ғёло, иаъдбоё 
металлҳоё р6нг6, нодир, графит, ^6^^^ (гугирд), намак, тнлк, 
асбест, саогҳои қёмағИбхо кашф карда шудбаод. Аз мавзеё 
Ҳирот, Майибна, Шёбёргоо нафт ва газ ёфғаод, ки бҳаммёяғи 
саноатй доранд.

Иқлими Афгонистон конғёнентблй меИошад. Бо зимистонё 
хӯнӯк ва ғобёстоои беИориш фарк иекӯнад. Зёиёстоо ҳӯсӯсан 
дар қӯҳхо оёҳоят хӯнуқё дарозмуддат, дар ҳаиаорихо мулоим 
ва ооӯсғӯвор мсИошнд. Ҳдрорати ииВоаи июл 24 - 32 д6р6ҷ6, 
дар балбодёҳои 2500 - 4000 метр то +10 д6р6ҷ6 гарм мешавбд. 
Дар ҳамаориҳо ҳарорбтё миёнаи январ аз 0 дараҷа то -8 днр6ҷ6 
хуоӯқ мешааад. Боришот кнм аст. Дар ҳамвориҳои ҷанубии 
мамлақат дар як сол 40-4-5 мм, дар суфакӯххоё доҳилй 200-250 
мм, дар минтақаё қӯҳхоё Иаланд то 800 мм Иориш мешбаад. 
Воббста Иа ёқлим дарёхоё Афгонёсғоо ^^^0^^ мебошаод. Дар 
маасимё Иоронгнрй сероб мешаваод. Онҳо аз қӯхҳои бблаод сар 
мешаваод ва дорой ёқтёдорё қалони зоергетёкё мебошаод. Дар 
шароёти ёқлими ҳушк 6нрои обёрй васеъ истифода мешбваод. 
Кблонтбрёо дарёҳои Афгооистоо Мургоб, Карёррӯд, Фараҳруд, 
Ҳилмннд, КоИул ва Ому мебошаод.

Хоқи қаламрбви Афгонисғон гӯоогӯо нит. Дар ин ҷо хоқҳои 
тёрб, хоқёстарраоги куҳй, маргзори қӯҳй, дорҷёнё қуҳй паҳн 
гбрдидаанд. Набототё Афгонёстоо асосан аз русғаоёхои даштй,
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биёбонӣ ва буттазорхо иборатанд. Факат дар куххои Сафедкӯҳ 
ва Асмори Нуристон дарахтони сузанбарг, туе, финдик, арҷа, 
бодом, ҷормагз, ангури ёбоӣ ва гаӣра пахн гардидаанд. Дар 
таркиби набототи Афгонистон рустанихои доругӣ бисёранд.

Аҳолӣ. Дар Афгонистон дар баробари дараҷаи баланди 
тавлид фавти кудакон хдм зиёд аст. Дар таркиби ҷинсӣ ахолии 
мардон бартарӣ доранд. Зиҷии ахолӣ дар 1 километри мураббаъ 
38,3 нафар мебошад. Дар вохдҳо зиёда аз 100 нафарро ташкил 
менамояд. Зиёда аз 3,0 млн нафар ахолӣ хаёти бодиянишинӣ 
мегузаронанд. Дар шахрхо такрибан 20 дарсад ахолӣ зиндагӣ 
мекунад. Аз хама шахрхои калонтарин ва кадимӣ Кобул, 
Мазори Шариф, Қандахор, Ҳирот ва Қундуз мебошанд.

Афгонистон мамлакати сермиллат аст. Дар ин ҷо такрибан 
зиёда аз 20 халкият хаёт ба сар мебарад. Бештар аз 38 дарсад 
ахолиро паштухо, кариб 30 дарсадашро тоҷикон ташкил 
мекунанд. Ғаӣр аз паштуву тоҷикон дар он ҷо ӯзбекхо, туркману 
қазоқҳо, хазорахо ва гаӣра зиндагӣ мекунанд. Дар натиҷаи 
ҷанги дохилии бисёрсола шумораи зиёди ахолӣ талаф ёфт. 
Такрибан 20 дарсад ахолӣ кашшокона зиндагӣ мекунад.

Тавсифи умуми хочагӣ. Афгонистон мамлакати акибмондаи 
кишоварзӣ буда, факат дар дахсолаи охир иктисодиёти он 
ба баъзе пешравихо ноил гардид. Асоси иктисодиёти онро 
кишоварзӣ ташкил менамояд. Дар кишоварзӣ зиёда аз 80 
дарсад ахолӣ кор мекунад. Он 60 дарсади даромади миллиро 
медихад, бокимонда 40 дарсади онро хизматрасонӣ ва саноат 
медихад. Заминдорӣ асосан дар водии дарёхо, вохахои баӣни 
кӯххо, доманакуххо ва ба микдори кам дар суфакуххои дохилӣ 
инкишоф ёфтааст. Такрибан 75 дарсад замини кишт ба нохияхои 
Шимолӣ рост меояд. Дар заминхои кишт бештар галладона 
кишт карда мешавад, кисми зиёди он лалмӣ мебошад. Он зиёда 
аз нисфи даромади махсулоти зироаткориро медихад. Дар 
водии дарёхои Лугар, Сурхоб ва Алишанг шолӣ мекоранд. 
Аз зироатхои техникӣ пахта, лаблабуи канд, наӣшакар ва 
зироатхои равгандиханда парвариш карда мешаванд. Дар 
катори зироатҷигӣ богу токдорӣ низ васеъ пахн гардидааст. 
Бештар дар музофотхои Қобул, Қандахор, Ҳирот, Қатаган, 
Қухдоман тараккӣ кардааст.

Чорводорӣ дар Афгонистон яке аз сохаи анъанавии 
кишоварзӣ ба хисоб меравад. Асосан гусфандони гушт ва 
пашмдиханда парвариш мекунанд. Дар даштхои хушк карокул- 
парварӣ ривоҷ гирифтааст. Афгонистон аз ҷихати саршумори 
гусфанди қароқулӣ дар ҷахон ҷоӣи дуюмро ишгол мекунад. Аз



Ҳайати мёллёи бҳолиё Эрон гӯногӯо мебошад. Дар он 
ҷо зиВдн нз 80 миллату халқдят зинднгй мекуобнд. Аз нисф 
бештарро форсҳо ва ҷойи дуюмро озарИойҷонёхо ташқёл 
менамоянд. Байр аз ин, дар ин ҷо тнтҳо, афгонҳо, қурдҳо (зиёда 
нз 2 млн нафар) ва дигар ҳалкдо зёодагй мекуобнд. Зиёда аз 98 
дарсад бҳолёё маилбкбғ дини ёсломро пбрбстёш менамояод.

Тавсифи умумии хочагй. Эрон яке аз мамлбқбтҳои пур- 
иқғёдорё ЧануИу Ғарбёё Осиё Иа ҳисоИ иербвад. Аз ҷиҳдти 
ёсғеҳсолё махсӯлоғё ӯиӯмй ҷойи якумро (587 млрд доллар) 
ишгол меоамояд. Дар ҷодни иқтисодёёт Эрон ҳамҷӯо Туркия 
аз руйи нбқшаи миллёё ёокёшофи ёқғёсодёёт амал менамояд. 
Аломағҳоё бсосёё ин оақша ба тбарё бо суръат ёстёфода 
бурдани сарватхоё таИий (ҳӯсусбо нафт), бартарй доштанё 
мооополияи даалатй, иутамарказооёё қатъёё иқтисодёёғ ва 
гнйр6 мебошад.

Саноат дар Эрон суст тбраққй қарда буд. Аааалио фабрёка 
ва заводҳо дар мбмлакағ дар ҷоряқи аввалё ^0^^ XX сохта 
шудннд. Дар ин дбарб сохаи асосёё саноат аз ёстеҳсолу 
қоркардё нафт, корқардё сарвағҳоё иаъдаой, гайримаъдаой 
ва сбооатё снИук (асосбо Иофаодагй) иборат Иуд. Бнро6нри Иа 
Иозори доҳёлёё Эрон сар дароаардбоё иахсӯлотё санобтиё 
хорёҷй корхонаҳое, ки пеш сохта шуда 6уд6нд, дар днврни 
Чанги дуюми ҷахон Иа рақоббғ тоИ оаоаарда, фаъолияташ 
онро пурра катъ наиудаод. Ин аазъияғ Эронро аодор наиӯд, 
ки бароё хифзё саноати миллй «Оид ба иӯҳофизағё саноати 
миллй» соли 1965 қооуо каИул намояд. Мувофиқё ин қонӯн Иа 
инқёшофё саноатё миллй дёққбғё ҷиддй дода шуда, пеш аз 
ҳаиа ба ёокишофи саооатё вазнин 3ътибор дода шуд. Давлат 
солхои П^^^^^1955 20,1 д6рснд маблагғӯзорёро ҷудо намӯдб 
бошад, солҳоё 19631968 он 6н 29,8 дарсад рбсооёда шуд. 

дар 5-солни сеюм Эрон соҳтиоой ком6ин6ти металлӯргН, 
заводё истеҳсоли алюминй, троллейбӯссозй, мошёнсозй, кор- 
хооахоё абслкӯободб, оафтқорқунй ва хёиёяё оафғро Иа 
накша гирёфт. Ба кор дбромадаои ин корхонаҳо вобастагии 
мбилбқбтро нёсИбғ Иа иаҳсулоти хориҷй кнм ннмуд. Дар бозори 
доҳилй Иа маҳсулоти саооати миллй зътёИорё ^^^0^0 дода 
шуд. Муаофики қонуо ташқилотҳои даалатй бояд даставвал 
мбҳсӯлотё ибҳаллёро ҳбрёдорй оамояод.

Дар ғбраққёёғи саообғ Эрон дар баробари маИлбггузорёи 
давлатй сохёбқорони маҳаллй инвестётсияи хориҷй (шаҳсоои 
алоҳёдб)-ро низ васеъ истифодн мебарад. Чунин сёёсати 

оатёҷаи ҳуИ дод. Дар тарқиби даромадё миллй ҳиссаи 
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саноат мунтазам афзуд. Эрон сохиби сохахои нави саноат 
гардид. Дар таркиби он ҷоӣи асосиро саноати кухӣ, пеш аз хама 
истихроҷи нафт ташкил менамояд. Дар аӣни замон дар Эрон 
аз 65 ҷохи хушкӣ ва 70 ҷохи тунукобаи бахрӣ нафт истехсол 
менамоянд. Истехсоли якрузаи он 3,6 млн баррелро ташкил 
менамояд. (1 баррел = 159 литр). Аз ҷихати истехсолц он дар 
ҷахон ҷоӣи панҷумро ишгол менамояд. Истехсоли солонаи 
нафт аз 175 то 210 млн тоннаро ташкил медихад. Иотехсоли 
газу ангишт ахаммияти махаллӣ дорад. Аз сарватхои Ьаъданӣ 
маъдани охан, марганетс, хром, мис, молибден, сурб, ру;|, симоб, 
марги муш истехсол карда мешаванд. Ба гаӣр аз и^ навъи 
зиёди сарватхои гаӣримаъданӣ (намак, намаки глаШеритӣ, 
магнезӣ, шпат, асбест, корунд, талк, графит, слюда ва . аӣа>а--ро 
истихроҷ менамояд. Аз сохаи саноати маснуотбарораи^ соҳаи 
нафткоркунӣ, ҳуроқворӣ, сабук ва трикотажӣ инкишофИфтаанд. 
Заводхои нафткоркунӣ дар Ободон, Масҷиди Сулаӣмон, 
Қирмоншох, Нафтешох ва дар наздикии Техрон сохта шудаанд. 
Саноати сабук - бофандагӣ тараккӣ ёфтааст. Ин соха матои 
пахта, ресмон, мохут, шохӣ, колин истехсол менамояд. Саноати 
коркарди пашм дар Қирмон, Табрез, Қошон, абрешим дар Язд, 
Шахӣ, Қошон, трикотаж дар Техрон, Табрез, Исфахон ва гаӣра 
ҷоӣгир шудаанд. Қолинро асосан косибон истехсол менамоянд.

Аз саноати хуроқворӣ саноати канд (бештар 32 завод), 
биринҷ (бештар 30 завод), ордкашӣ, консервабарорӣ (гушту 
мохӣ ва сабзавоту мева), коркарди ҷоӣ ва тамоку инкишоф 
ёфтаанд. Дар баробари тараққӣ кардани сохтмони қорҳонахои 
саноатӣ саноати маснуоти сохтмон инкишоф ёфт. Ин соха 
семент, шиша, хишти ба оташ тобовар, алибастр, охак ва гаӣра 
истехсол менамояд. Мошинсозӣ аз корхонаҳои хурди косибӣ ва 
васлкунанда (аз кисмхои алохида сохтани мошинхои гуногун, 
радио, телевизор ва гаӣра) иборат мебошад. Баробари сохтани 
заводхои металлургияи сиёх ва ранга заводхои хозиразамони 
мошинсозӣ сохта шуданд. Хусусан автомобилсозӣ инкишоф 
ёфт. Холо дар Эрон 12 заводи автомобилистехсолқунанда амал 
мекунад. Дар аӣни замон ин заводхо соле зиёда аз 250 хазор 
автомобил истехсол менамоянд. Оянда ба 500 хазор расонида 
мешавад. Онхо дар катори мошинхои гуногун барои сохахои 
мухталифи саноат ва мошинхои кишоварзӣ кисмхои эхтиётӣ 
таӣёр мекунанд. Дар асоси қорқарди нафт химияи нафт ташкил 
ёфтааст, ки махсулоти резинӣ истехсол менамояд. Аз дигар навъи 
махсулоти химиявӣ нурии минералӣ, сода, рангхои органикӣ, 
лак, воситахои шустушу ва гаӣра мебарорад. Инкишофи сохаи
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С6но6т ва збмёохо бе заиёоаи пуриқтёдори 3^^^™^
гайрииикон аот. Бёнобар он, солҳоё оҳир Эрон доирни 0^^^- 
мони иншоотҳоё гидрознергеғёқиро ваоеъ ннмуд. Дар дбрёхоё 
Кередж, Абедиз, Диз, Сафедруд оерӯгоҳхоё обии баркй (НОБ) 
ва о66н6орҳо сохға шуданд. Дар бароИари саноати қалоо 
хуобрмаодй ва №0^6^ тараққй кардабст.

Кишоварзй оохаё аоъбоавӣ ва мӯҳёииё иқтёсодёётё Эрон 
Иа ҳёсоб мср6в6д. Бнъди ёслохоғи соли 1963 дар он баъзе 
тбгйироғҳои иҷтимоёю гузаронёдб шуд. Пеш аз
ҳнмн замёодорёи помешёқоо махдуд (30-150 га) гардёда, дар 
мамлбқбт хазорҳо ҳоҷагёҳоё коопербғёаӣ ғашқёл ёфтанд. 
Дар охёри соли 1967 мёқдори деҳқононе, ки соҳёИи замёо 
ғардидбнд, Иа 600 хазор рнсид. Бароё внссъ оаиӯдани замёни обй 
дар дарёҳои Диз, Сафедруд, Кередж иншоотҳоё обёрикуоаодб 
оохға шуданд. Соҳаё асооёё қёшоаарзй збмёндорй мебошад. 
Аз галладонаҳо гаодӯм, ҷав, шолй меқоранд. Дар замёнҳои обй 
паҳта, лбблабуё қаод, найшакар, тамоқу, қӯқнор, ҷой, кунҷит, 
қанаф, лӯИёёёхо, сабзааот, Иогу ток парабриш менамоянд. 
Чораодорй гусфанду Иуз, ҷораоё шохдори кнлон, асппбрварй, 
моҳёдориро дар бар мегёрад. Ҳоло ёқтисодё Эрон бо 0^^'^™ 
балбод тараққй қардб ёсғодааст. Мувофиқё оақшаё 5-солн, ки 
соли 1990 кабул карданд, маҳсулоти умумиё доҳилй 6,5 дарсад, 
дар 5-оолаи дуюм бошад, 10 дарсад нфзуд. Соли 2010 истеҳсоли 
пулод кариИ ба 10 млн тоноа рбсооёда шуд.

Нақлиёти Эрон гуногун мс6ошнд. Дар боркашониё доҳилй 
мбвқеи аоосиро роҳхоё оҳан ва иошёогард ишгол меоамоянд. 
Рохҳоё 6нҳрй, ^^6^^^ ва ҳнвой ҳам аҳаимёяти қалон доранд.

Савол ва супориш - - —
1. Аз руйи харита роххоё бсосёё оҳнн ва мошёоғбсдё Эронро 

иӯбйяо ннмосд вн 6н оохо 66ҳои иктисодй диҳед.
2. Эрон аз қбдои нбвъхои сбсвбтхои тн6ий бой аот?
1. Алоиатҳоё бсосёё ннкшни инқёшофё ёқтиоодии Эронро 

шарҳ диҳед ва фбхиооед. ки он 66рои пешсафғё ёкғёсодёё 
мбилбқбғ ҷй фонда рбсоод.

4. ҲуқуаIбТё Эрон бброё тбсбккӣ додбоё 06нонт вн қишоанрзӣ 
дар мбмлбқбғ ҷй ҷорббёоёҳоро ғӯоарооид?
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ТУРКИЯ

Масохаташ - 779,5 хазор км1. 
Ахолиаш - 79,7 млн. нафар. 
Поӣтахташ - Анкара. 
Забони давлатӣ - туркӣ. 
Воҳиди пулӣ - лир.

Мавқеи иктисодию географй. Масохати Чумҳхрри-Луркия 
дар ду китъаи олам - Аврупо ва Осиё вокеъ гардидд^ст- Икми 
асосии қаламравд он ба Осиё (97 дарсад) ва такриба! 3 Дефю пи 
он ба Аврупо рост меояд. Тррқдяро аз шимол бфри сҚьҳ, 
аз гарб бахрхои Эгеӣ, Мармар, аз ҷануб бахрӣ м1ёназҚмин 
ихота кардаанд. Дар хушкӣ бо Сурия, Ирок, Эрон, Г.^Яиктон, 
Арманистон, Булгория, Юнон хамсархад мебошад. Мавкеи 
иқтисодию географии Туркия бехамто мебошад. Тавассути 
роҳхои бахрӣ ваӣ метавонад, бо мамлакатхои хавзаи бахри 
Миёназамин ва Сиёх алокаи зиҷи иқтисодӣ барпо намояд. Ба 
воситаи гулугохи Гибралтар ва канали Суэте ба роххои бахрии 
баӣналмилалии рқёнусҳои Атлантика ва Хднд баромада, бо 
мамлакатхои хавзаи ин уқёнрсхо тиҷорат менамояд. Мавкеи 
иқтисодию географии Туркия дар хушкӣ хам хеле мрвофдқ 
мебошад. Қдламрави онро бо мамлакатхои хамсоя рохи охан 
ва мошингард паӣваст менамояд. Чунин мавкеи иқтисодию 
географӣ бешубха барои пешрафти иқтисодиёти он кумаки 
калон мерасонад.

Табиат ва сарватхои табий. Туркия мамлакати кухсор ме- 
бошад. Масохати онро аз шимол қаторқуҳҳои Понтин, аз 
ҷануб қаторкуххои Тавр ва кисми гарбии мамлакатро қрххои 
Анатолияи Марказӣ ишгол намудаанд. Баландии миёнаи 
қаторқухи Понтин 250 метр, Анатолиям М арказӣ 800 1500 метрро 
ташкил менамояд. Дар кисми шаркии мамлакат баландқухи 
азими Арарат вокеъ гардидааст. Ваӣ аз ду кием: Арарати Қалон 
ва Хурд иборат аст. Арарати Қалон 5172, Арарати Хурд 3925 
метр баландӣ доранд. Пастихои наҷандон калон дар сохилхои 
бахрхо ва водии дарёхо дида мешавад. Зери замини Туркия аз 
сарватхои минералӣ боӣ мебошад. Дар каламрави он захираи 
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маъданё оҳан, хром, маргаоеғо, металлҳои рбогб, нодир, нафт, 
ангиштсанг, аогёштё оиёҳтоИ, грбфёт, слюда, асИест, фосфорёт, 
каолёо ва гайра мӯайяо қбрда шӯдааод, ки 6ҳнммияти саооатй 
доранд. Аз ҷиҳнти заҳёра баъзеё оохо (волфрнм, хром) дар ҷаҳон 
яке аз ҷойхои аааблро ишгол иеоамояд. Во6нот6 ба мухтблёфиё 
релеф дар қаламрбвё мбмлакат оавъҳоё гӯоогӯнё иқдём шакл 
гёрифтааод. Дар сохёли баҳрё Эгей ва Миёназамён ёқлимё 
баҳри мёёоазамёой ҳӯкмфарио мебошад. Барои иқлёмё баҳрё 
миёназамёой зёмёсғоо серборёш, тоИёстоо хушқи гарм ҳос 
аст. Дар ин ҷо дар як оол аз 500 то 1000 мм борёшот мешавад. 
Иқлимё соҳили баҳри Сиёҳ иуътадёли гарм иебошад. Боришот 
зиёд ва дар дбаоиё сол кариИ як ҳел аст. Дар ^0^^ шарқиё он 
Иаъзе оолхо то 3000 мм Иоришот иешааад. Бар ҳилофи қиомҳои 
ооҳёлй дохёли Туркия ёқлими қонғинентблй дорнд. Барои он 
зёмёстоо хуоуқу дарозмуддат, баҳорё қӯтоҳи серобм, ғобёстонё 
давоиоокё аз ҳад гарм ва тирамохи қӯғоҳё оёсбатбо гарм ҳос 
мсИошнд. Боришоти миёоби солооа 200-300 мм-ро ташқёл 
меоамояд. Бн акобрёятё дарёхои Турқёя тнртиИу гёзогёрии 
днрВҳои куҳй ҳос мебошад. Онҳо шаршара ва остооахои зиёд 
доранд. Ҳнмн дбрёхои қалони маилақат аз ^0^^ шарқиё он 
ибтидо мегираод. БӯЗӯргғбриоё ооҳо Ефрат, Сақар, Тигр, Кура, 
Орбқе, Кизиҷ, Ириақ меИошаод. Аз дигар дарёҳоё оисббтан 
к6лон ^^0^^^^^, Марёс, Сейхао 6н Иахрё Мармар, Эгей 6н 
Мёёоазамёо мерезаод. Дарёхоро бароё обёрй ва иотехсолё 
қӯаааи Иарк истифода мебаранд.

Дар минтақбё кӯҳхо асооан ҳоқхои куҳй паҳн гардидааод. 
Онҳо 80 днрс6ди қаламрбви мбилакатро дар Иар мегёранд ва 
инғёҳоИао ҷо-ҷо кишт қарда шудаанд. Дар водии дарёҳо ва 
соҳилё Иахрхо хоқҳои ҳосёлҳези оӯрхҷа, дорчинй ва сиёҳтоб 
доман пахо қбрдабод.

Калбмрави Туркия аз навъхоё наботот бой аст. Баъзеи онхо 
3ндемик меИошаод. Чдогблҳо аоооан дар оишеИиҳоё кӯҳҳоё 
соҳёлё шимолу гарИй ва ҷннуИу гнрИй (ҷбнгблё омехта ва 
пбхоИбрг) Иокй моодабод. НаИототи ^^0^^ доҳили мамлакат 
аз алафҳо, Иуттаҳо ва дар баъзе мавзеъҳо аз мбооҳатё хӯрдё 
ҷаогбл ёборағ мс6ошнд. Дар ҷангблзорҳо дасбхтооё дуб 
(булут) ва кедр (ҷалгуза) бартарй дорннд. Таасёфи мӯхтбсарё 
тббиағ ва сарвбғхоё таИиёи Туркия нишон медёҳад, ки дар 
ин заиёоа соҳаҳоё ғӯооғӯои саообт ва қишоабрзиро инкёшоф 
додан мумқин аст.
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Ахолӣ. Аз ҷиҳатд миқдори ахолӣ Туркия дар баӣни 
давлатхои Ҷанубу Гарбии Осиё ҷоӣи аввалро ишгол менамояд. 
Бештар аз 70 дарсади ахолӣ дар шахрхо зиндагӣ менамояд. 
Қариб 80 дарсади ахолиро туркхо ва 17 дарсадашро курдхо 
ташкил менамоянд. Такрибан 99 дарсади ахолӣ дини ислом 
(суннӣ)-ро парастиш менамоянд. Дин аз давлат ҷудо мебошад. 
Аз намояндаи дигар миллатхо дар мамлакат курдхо ва арабхо 
бештар зиндагӣ мекунанд. Ахолӣ дар каламрави Туркия 
нобаробар ҷоӣгир шудааст. Дар шаркии Фракӣ, нохияхои назди 
сохили бахрхо ва гарбии нимҷазираи Осиёи Хурд ахолӣ зин 
ҷоӣгир шудааст. Дар кисми шаркӣ ва ҷанубу шаркии мамлакат, 
ки масохати калонро дар бар мегирад, ахолӣ нихоят кам маскун 
шудааст. Аз микдори умумии захираҳои мехнатӣ 42 дарсад дар 
қдшоварзӣ, 40 дарсад дар ҳизматрасонӣ, 17 дарсад дар саноат 
кор мекунанд.

Тавсифи умумии хочагй. Туркия яке аз мамлакатхои аз 
ҷихати тараққикардаи Осиёи Ҷанубу Гарбӣ мебошад.
Хаҷми умумии истехсолот 661 млрд долларро ташкил мекунад. 
Ин ба хар сари ахолӣ 9060 долларро дар бар мегирад.

То Ҷанги дуюми ҷахон дар иқтисодиёти мамлакат со- 
хаи кишоварзӣ бартарӣ дошт. Баъди ҷанг Туркия раванди 
инкишоф додани саноатро пеш гирифт. Ба ин максад давлат 
аз маблаггузории хориҷӣ (ИМА, РФГ, дертар собик Иттиҳоди 
Шуравӣ) ва сохибкорони миллиро васеъ истифода бурд. Бо 
иштироқи инвесторхои хориҷӣ дар сохаҳои саноати сабук, 
ҳуроқворӣ, сохтмон, химия ва гаӣра корҳонахои калони 
саноатӣ сохта шуданд. Бо ёрдами иқтисодӣ ва техникии собик 
Иттиходи Шуравӣ заводҳои металлурги, алюминӣ, коркарди 
нафт, химиявӣ, қорқарди ҷуб ва гаӣра бунёд гардиданд. Ин 
ҷорабинихо иқтисодиёти Туркияро мустахкам намуданд.

^34^3^^ кунунии Туркия бисёрсоха мебошад. Дар он аз 
сохаи замонавӣ саноати қухӣ инкишоф ёфтааст. Аз сарватҳои 
энергетики ангиштсанг, ангишти сиёхтоб, нафт истехсол 
менамоянд. Заҳираи ангиштсанг 1,8 млрд, ангишти сиёхтоб 1,3 
млрд тоннаро ташкил менамояд. Аз ангишти сиёхтоб брикет 
(аз нармаи ангишт дар зери фишори баланд тахтаангишт 
таӣёр мекунанд) истехсол менамоянд. Нафте, ки аз қаламравд 
мамлакат истехсол менамоянд, дар заводи нафтқоркрнии 
Батман коркард мешавад. Дигар заводҳои нафткоркрнӣ дар 
асоси нафти кашонида кор мекунанд.
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САНОАТИ МАСНУОТВАРОР ИС1П1ХРОЧН МАЪОЛН ХОЧАГИИ КИШЛОҚ * Шо‘в

Расми 15. Харитаи иқтисодии Туркия

Аз обсабтҳоё маъдаоё дар Туркия маъдани охан, ҳромёт, 
мис, руҳ сурб, аолфрбм, сулфур ва гайра ёстеҳсол мекуоаод. Аз 
сбраатхоё ғбӣрёиаъдбой мармар ва обмбкё ошй исғехсол ва 
коркард иешаванд.

Дар збиёоаё оӯзёшаорй ва сарабтҳои гёдрозоергетикИ 
сбооағи злектрозоергеғёкё ёокишоф ёфт. Дар аваал соҳтмонё 
оерӯғоҳхоё аловй-барқй бартарй дошт. Баъди дар дбрёҳоё 
Кёзил-Ириак, Гедиз, Ефрат оохтаоё ёстгоҳҳоё обй - 66^^ дар 
ёсғехсоли қуаааё Инрк иотгоххоё обй - 66^^ афзалёят пайдо 
кбрдаод. Ҳоло иотғоҳхоё оИй-барқй ^^0^ зёёдё қӯвваи 56^^^^ 
ёсғехсол иекуоаод. Саооатё меғбллӯргияи оиёҳ аз яқҷаод 
қомбиоағҳоё иеталлургН ва збаодхоё 6лоҳид6 иборат мс6ош6нд. 
Зааодҳои меғбллӯргёяё раоға Иештар асооан дар наздёкиё 
ибоИби ашёи ҳом сохта шудбаод. Онҳо аоосан хромёт, мио ва 
руҳ мегӯдозбод. Дар саноати мошёооозй ёбтёдоао корхонаҳоё 
аз қисмхоё алоҳёдб ваолкӯОёё мошёо ва меҳбОёзихо 66^^^^^ 
доштбод. Аз қёомҳоё нз ҳориҷа оабрда автомобёл, трақтор, 
мошёохоё соҳаё соҳтмон, мошиоҳоё соҳбё қёшоварзй, 
мӯхаррёк, яҳдон, мошёоаё лёИосшуйй, радио, дастгоҳҳои 
қоркарди иеғблл, аккумулятор, ғроллейбус, лаипаҳоё бнркй 
ва гайра васл менаиудбод. Баъди Иарпо гардооёдани заиёоаи 
пӯрқуавбтё мстнллургН оҳёота-оҳёста ин заводҳо ба исғехсолё
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кисм ва меҳанизмҳои махаллӣ бештар мувофиқ карда мешаванд 
ва заводхои комили мошинсозӣ бунёд мегарданд. Аз саноати 
маснуоти сохтмон сохаи инкишоф ёфтааст.
Саноати химия аз корхонахои истеҳсоли ашёхои резинӣ, нурӣ, 
суперфосфату азот, кислотаи сулфур, сода, хлор, дору иборат 
мебошанд. Саноати ҷубкоркунӣ аз якҷандто фабрикаи когаз ва 
мебелбарорӣ иборат аст. Аз корхонаҳои оина ва шишабарорӣ 
қалонтаринаш дар Стамбул вокеъ гардидааст.

Туркия дороӣ саноати тараққикардаи сабук ва ҳурокворӣ 
мебошад. Дар мамлакат миқдори зиёди фабрикахои хурду 
калони бофандагӣ амал мекунад. Дар ин фабриқахо матои 
пахтагӣ, мохутӣ, шохӣ, катон ва колин истехсол мекунанд. 
Пуст, поӣафзол дар корҳонахои калон ва хурд истеҳсол карда 
мешаванд.

Саноати ҳрроқворӣ соҳаход ордкашӣ, канд, спирту арак, 
равганқашӣ, гушту мохикорқунӣ, ширкоркрнӣ ва гаӣраро 
дар бар мегирад. Аксарияти онхо барои бозори дохдлИ кор 
мекунанд.

Кишоварзй сохаи мухимми иқтисодиёти Туркия мебошад. 
Дар ин соха хам тагӣиротҳои назаррас ба миён омаданд. Солхои 
1945 ва 1960 дслохоти замин гузаронида шуд. Сифати корқарди 
замин бехтар гардида, масохати замини кишт васеъ карда шуд. 
Дар қиштуқор усулхои нави агротеҳникИ, қоркарди мошинии 
киштзор ва гунуҷини хосил васеъ ба рох монда шуданд. Дар 
рустанипарварӣ кишти галладона (гандум, ҷав, ҷуворӣ, шолӣ) 
ҷоӣи асосиро ишгол менамояд. Аз зироатхои техникӣ тамоку, 
пахта, қукнор, ҷоӣ парвариш менамоянд. Солхои охир кишти 
лаблабуи канд ва картошка васеъ гардид. Богу токдорӣ ва 
ситруспарварӣ низ тараққӣ кардааст. Ҷорводорӣ асосан аз 
гусфанд ва бузпарварӣ (ангорӣ) иборат мебошад. Як кисми 
махсулоти кишоварзӣ ба хориҷа бароварда мешавад. Холо 
кишоварзӣ кариб 20 дарсад махсулоти доҳдлии мамлакатро 
медихад. Дар тиҷорати берунӣ шарики асосии Туркия Олмон, 
ИМА, Русия, Италия ва Англия мебошанд. Солхои охир 
равобити иқтисодии Туркия бо собик ҷумхурихои Шуравӣ 
васеъ гардида истодааст.

Наклиёти Туркия рохи охан, автомобилгард, бахрӣ ва 
хавоиро дар бар мегирад. Тиҷорати берунӣ асосан бо рохи обӣ 
ва дар баъзе холатхо бо рохи охан, мошинӣ ва хавоӣ ба амал 
бароварда мешавад. Дарозии хати рохи охаӣ 8500 километр, 
автомобилӣ 49615 километрро ташкил менамояд. Рохи обии
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доҳилӣ такрибан 1200 километрро ташкил менамояд. Бандархои 
асосии бахрии Туркия Измир, Зонгулдак, Мерсин, Искандарӣ, 
Измит, Стамбул, Трабзон мебошанд. Тавассути онхо борбарорӣ 
ва борбиёрии хориҷӣ ва кисман доҳдлӣ амалӣ карда мешаванд.

Савол ва супориш
1. Аз рӯӣи харита муаӣян намоед, ки барои мӣ мавкеи 

географии Туркия бехамто мебошад.
2. Туркия аз заҳдрад кадом навъход сарватхои минералӣ дар 

ҷахон мавкеи мухимро ишгол менамояд?
3. Сабаби дар каламрави нобаробар масқӯншавди ахолӣ

дар ҷист?
4. Аз кадом давра сар карда дар Туркия саноат инқдшоф ёфт?
5. Дар кадом сохаход рустанипарварӣ днқдшоф ёфтаанд.

АРАБИСТОНИ САУДИ

Масохаташ - 2200,0 хазор км2. 
Ахолиаш - 26,3 млн. нафар.
Поӣтахташ - Ар-Риёз.
Забони давлатӣ - арабӣ. 
Вохиди пулӣ - риал.

Мавкеи иктисодию географй. Арабистони Саудӣ дар 
канори ҷанубу гарбии Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ вокеъ гардидааст. 
Ваӣ такрибан 2/3 хиссаи нимҷазираи Арабистон ва якҷанд 
ҷазираҳои халиҷи Форс ва бахрӣ Сурхро дар бар мегирад. 
Қаламрави он аз шимол бо Урдун, аз шимолу шарк бо Ирок, 
Қуваӣт, Қатар, аз гарб Исроил, Миср, Судан, дар ҷануб бо 
Эритерия, Уман ва Яман хамҳудуд мебошад. Аз гарб бахрӣ 
Сурх, аз шарк онро халиҷи Форс ихота намудааст. Тавассути 
онхо мамлакат ба роххои тиҷорати ҷахонӣ баромад дорад, ки 
барои бо мамлақатҳои хавзаи бахрӣ Миёназамин, Сурх, халиҷи 
Форс ва хавзаи уқёнӯси Хинд савдо намудан имконияти калон 
медихад.
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Табиат ва сарватхои табий. ^0^^ зёёдё масоҳати Ара- 
бёстонё Саудиро пӯшғақӯхҳо ёшғол обиудааод. Онро аз ка- 
нори ғар6 ва ҷннуб куҳхоё нн ҷаодоо Иблаод иҳотн кардбаод. 
Снтҳи мбмлакатро аоосбо ИёёИооҳои регй фаро гёрифғабод. 
Дар сохилё Баҳри Сурҳ воҳаи Тиҳома, дар соҳилё хблёҷё Форс 
воҳни Ал-Хооа доман паҳн кбрдабод. Аз сараағҳоё зесё3бмёой 
днр Арабистоои Саудй нафт, газ, маъднни охан, тило, мио, сурб, 
ннмаки ошй, гнҷ, 66^6^, бнрит, ^^^^6, руҳ ва гайра ^6^^^ кбрда 
шуднннд. Аз ҳама мӯҳёмғарёни ооҳо нафт ва газ иеИошаод. 
Иклим дар шимолё иаилакат 0^6^^^^^^ ва днр ҷануИи он 
ғропикй мебошад. Тобёсғоо гарму ҳушк, Зёмёсғоо мулойёи 
нст. Дар шимол Инъзан зёиёстон то -11 дараҷа хуоуқ ^^6^6^. 
Боришот дар ^^0^ зиёди иамлакат аз 100 мм кам буда, днр 
минтақни қӯҳҳо бн 400 мм мераоад. Аз снбаби кам будани 
боришоғ дар ин ҷо дарёҳоё доёий дидн оамешаабод. БёооИар он 
обҳои зеризамиой 66^^^ нушокй ва обёрй вбсеъ иотифода бурда 
мешаванд. Баъзнн обро аз чӯқӯрёё 120-190 метр ^^^6^6^^. Дар 
пӯштқӯҳҳо набототё ИёёИоой ва оёибёёбоой, дар кӯхҳо Иешн 
ва бутғазорхо паҳн ғардёдбаод.

Ахолй. Арнбисғооё Саудй мамлакнғё нисбатно қамаҳолй 
мебошад. Зиҷии нҳолй ба хё0обё ^^^6 12 ^6^6^^^ ^6^^^^ 
менамояд. Кисми зиёди нҳолй днр вохахои соҳилё 66^^ Сурҳ, 
халиҷи Форс вн ооҳияё марқазии ^6^6^^ зёодагй 
Дар бёёбооё Руб-зл-Халй аҳолёё доимй дидн оамешавад. 
Бештар аз 82 дароад аҳолёро арабҳо ^6^^^ ^^^^^6^^. 
Боқимоодаи аҳолиро турқҳо, зронихо, покёстооёхо, ҳёодухо 
ва америқоёҳою аврӯпоиҳо ^6^^^^ иенаиоянд. ^0^^ зёёдё 
аҳолй 6^06^^^ мебошад. Фарзнодони оёлахоё дороро барои 
маълумотгирй бн хосиҷн мефёрёотанд. Ақсариятё аҳолй дини 
ислом (мазҳаби внҳоИия)-ро парнотиш ^^^^^6^^. Дар ^6^6^^^^^ 
Арабёстоои Саудй марказҳои ^^^^^^60^ ислом - шбхрҳои 
Мнкка ва Мадина аоқеъ гбрдёдааод, ки ҳнр сол иёллёооҳо 
мусулиооон ба зиёрат меоянд.

Тавсифи умумии хочагй. Арабисғоои Саудй ^6^46^6™ 
қёшовнрзй ва бн онноат меИошнд. Днр кёшоварзй
муносибатҳоё феоднлй, боқёмондахои ^66^^^^^ бо муно- 
сёбатҳоё сармоядорёи ёотехсолоғ бо ҳнм омеҳтн гаштааод. 
Кисми асосиё замён ва манбаъхои оИ днр дасти феоднлхо 
мебошад. Деҳқоноо замиоӯ обро бо шартҳои внзнён иҷорн 
мегирннд. Шакли асосиё он ҷоряккорй мебошад, ки баъзан аз 
4/5 ҳиосаё хосёлё зироатро збмёндор мегирнд. Баъди оолхои 60- 

26Х



Расми 16. Харитаи ицтисодии Арабистони Сауди 
ум барои инкишоф додани заминдорй ва баланд бардоштани 
маҳсулотнокии он давлат бо иштироки ширкатҳои хориҷӣ дар 
дарёҳои Зизан, Вади-Ҷизан иншоотҳои обёрикунанда сохт. 
Ноҳияҳои асосии зироаткорӣ воҳаҳои Эл-Катиф, Эл-Хаса, Эл- 
Асира, Мадина, Тоиф, Фотимӣ, Каӣл, Арид, Судеӣр мебошанд. 
Такрибан дар 63 дарсади замини корам ғалладонагиҳо кишт 
менамоянд. Аз галладона бештар гандум, арзан, чав, ҷуворӣ, 
сорго, шолӣ мекоранд. Дар заминҳои обӣ инҷунин сабзавот 
ва зироатҳои полезӣ кишт менамоянд. Дар нишебиҳои Эл- 
Асира каҳва ва дар доманаи он паҳта парвариш мекунанд. Дар 
ноҳияҳои обёришаванда богу токдорӣ низ тараккӣ кардааст. 
Дар ин ҷо чормагзи финикӣ, лимон, афлесун, бодом, анор, 
ангур, банан парвариш менамоянд.

Чорводорӣ тамоили бодиянишинӣ ва нимбодиянишинӣ 
дорад. Ноҳияҳои ҷорводорӣ Эл-Хаса, Асира, Шаммар, Эл- 
Косим ба ҳисоб мераванд. Дар ин ноҳияҳо уштур, гусфанд, буз 
ва чорвои калони шоҳдор парвариш мекунанд. Кишоварзӣ 10 
дарсади даромади миллиро медиҳад.

Саноат соҳаи ру ба инкишофи иқтисодиёти мамлакат 
ба ҳисоб меравад. Аз ҳама соҳаи инкишофёфтаи он саноати 
куҳӣ, аз ҷумла истиҳроҷи нафт (40 дарсади маҳсулоти умумии 
доҳилиро медиҳанд) ва газ мебошад. Дар Арабистони Саудӣ 
80 кони нафту газдиҳанда мавҷуданд. Дар онҳо 1000 ҷоӣҳои 
нафту газдиҳанда амал мекунанд. Соли 2010 истеҳсоли нафт
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днр ^^^^6^6^ кариИ 510 млн тонннро ташкил ннмуд. Мёқдори 
асосёи нафт аз 8 кон ёстехсол кбрдн ^^6^6^. Кнлоотарёои 
ооҳо қонё Говар меИошнд. Аз он 50 днрсади нафти мамлакат 
истеҳсол кнрда мешнвад. Калоотарёо заводё дар
Рнс-Таннур ва Ҷидда аоқеъ ^^^^^^660^. Дар знииоаё ^^^6^^^ 
нафт вн газ оаообти ннфту хёмёяай ташаккул ёфтн иотодббст. 
Ҳоло дар мамлакат збаодё ёсғехоолё нурёҳои азотй, исғеҳоолё 
пластмнс ва гайра амнл мекунанд. Ғайр аз нафту газ, ки аз 
хаазаи халёҷё Форс ёсғеҳсол ^^^^^6^^, иоҷӯнёо аз ^046^^6^^ 
^6^716^6^ тило, ^^^^6, Иарит, гаҷ, намнк, мис ва ^^^6^ намуди 
ашёи хоми саноатё маснуоти сохтмонро истёхроҷ меоамоянд. 
Хусӯсан ёстеҳсолё семент, ҳишт ва шиша иоқёшоф ёфтааот. 
Дар Ҷидда заводи иотехсолё пулод ва прокат кор ^^^^6^. 
Дар ин завод дар заиёнбё маъдаоё оханё иаҳаллӣ ёстеҳсолё 
ҷуян ва пулод Ин роҳ монда шудааот. Дар шнҳри Ҷиддн киштй 
ва оаарнқҳои ҳурд иотеҳсол кнрда иешаваод. Мошинсозй суст 
^6^6^^ кнрданст. Ин оохб асооао аз корхооаҳои ^6^^^^ 
знводҳоё нафтқоркӯнй, тнъмири роҳи оҳан, бвтомобёл, сехҳои 

иборат мебошад. ^^^6^ Иарк днр оерӯғоххои 
хӯрдё аловй ёстеҳсол ^6^6 ^^^6^6^. Аз корхонбхоё саооати 
хӯроқворй дар Мадина, Куфуф заводё коркнрди ннҳл (палиаи 
финикй), дар Макка зааодё равғаоқашй кор меқуннод. Сбнобти 
066^^^^ нсоснн корхооахои ҳурди ҳӯоармбодй ва ^0^6^ 
ғашқёл меқӯоанд, ки дар шаҳр вн дехбҳои мнмлакат васеъ 
паҳн гнштнанд. Ҳаҷми истеҳсоли ӯмӯмиё маҳсулоти доҳилй 
384 млрд (бн ҳар онри аҳолй 16620) доллнрро ташқёл ^^^^^6^. 
Днромндё асосёро ^^^^6^6^ аз ҳёсоби содёроғё ннфт ба даст 
меорад. Ҳоло зиёда аз 90 дарснди дбсомадё умӯмёи содироғё 
Арабёстоои Снудй ба фурушё нафт рост меояд. Муҳёмғарин 
шнриқоои тёҷоратё берӯннё Арабёотони Саудй ИМА, Ҷопон, 
Англия, Олмон, Фнрооса мебошанд.

Наклиёти Арабистони Саудй аз роҳи оҳан, нағомоИилй, 
^^6^^^, ҳавой ва баҳрй ёборат аст. Кнлонтбрин роҳи оҳнн роҳи 
Ҳиҷоз мебошад, ки қаламрави Арабистони Саудиро Ио Сурия вн 
Урдун пайваот меннмояд. Баъди Ҷанги дуюми ҷнҳон роҳи оҳбни 
ннв сохтн шуд, ки Эл-Риядро бо пнйваот намуд. Эл-Риядро
рохҳои аағомобилй Ио ^6^6 мавзеъҳои оафғёотехсолкӯоаода 
пнйвнст менамояд. Роҳи автомобилёё Даҳран қад-қади соҳёлё 
ҳалиҷи Форс соҳта шудааст, ки то ^^6^ ва Ирок днвом 

Аз қооҳои нбфтиоғеҳоолкӯоандаё сохёлё ҳалиҷи Форс 
то баодарй Саида (Лёаао) ^^6^^^ оафғқашонй ва ^^^6^6^^^
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бар он роҳи сангфарш соҳта шудааст. Дар мамлакат зиёда аз 
14 аэропорт соҳта шудаанд. Фурудгоҳдои аълодараҷаи калон 
дар Ар-Риёз, Чидда ва Даҳран вокеъ гардидаанд. Бандарҳои 
калони мамлакат Чидда, Янбо, Эл-Ваҷҳ, Даммам ва Рас- 
Таннур, Жуаӣма мебошанд. Дарозии ҳати роҳи оҳан 1390, 
автомобилӣ 50 ҳазор километрро ташкил менамояд. Тавассути 
терминҳои бандарӣ Рас-Таннура дар як руз 5, Жуаӣма 3 ва Янбо 
3 млн баррел нафт ба ҳориҷа бароварда мешавад. Холо кариб 
50 дарсад нафти мамлакат ба бозори Осиё бароварда мешавад.

Савол ва супориш =^==^===1^^=^=^=
1. Аз руӣи ҳарита мавкеи иктисодию географии Арабистони 

Саудиро бо мавкеи иктисодию географии Эрон мукоиса 
кунед.

2. Каламрави Арабистони Саудӣ дар кадом минтакаҳои иклимӣ 
вокеъ гардидааст?

3. Кадом сарватҳои табиии Арабистони Саудӣ аҳаммияти 
ҷаҳонӣ доранд?

4. Кадом соҳаҳои саноат дар Арабистони Саудӣ бештар 
инкишоф ёфтаанд?

3. Заминдории Арабистони Саудӣ аз кадом соҳаҳо иборат аст?

ФАСЛИ IV
австралия ва африқо

ИТТИФОҚИ АВСТРАЛИЯ

Масоҳаташ - 7,7 млн км2 
Аҳолиаш - 22,0 млн. нафар.
Поӣтаҳташ - Канберра.
Забони давлатӣ - англисӣ.
Воҳиди пулӣ - доллари австралигӣ.
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Австралия ба кадом иттиҳоди ищтисодии цаҳонӣ дохил аст? 
Табиати Австралия бо кадом хусусияти худ фарқ менамояд? 
Кадом омилҳо сабаби таращқиёти баланди ищтисодии Австралия 
гардиданд?

Мавкеи иктисодию географй. Днвлбтй Австрнлия оарҳдди 
ҳушкй надошта, ягона мамлакбғё ҷаҳон аст, ки том -
Аастралёяро ишгол ^1^^660^. Ғайр аз ин, бн ҳдйати Иттёфоқё 
Авотрнлия ҷазирбё Тасмания вн як ^6™^ ҷбЗёрбхои ҳурд 
доҳил мешавбнд. Айни знмон Аастралия аз ҷёхағё маооҳат вн 
пешрафти иқтёсодёёт Иа ^6^^^ давлатҳоё мӯғараққёё ҷнҳон 
доҳил мегарднд.

Ин ҷннуИй ҳннуз дар аввнли нсри XVII аз ^6^6^^
голландёхо (В. Янсзоо) кншф шуда буд, вале азхудкӯоёё 
онро дар охёри аори XVIII англёсхо оғоз оамӯдбод. Ҷудоии 
Австралия нз дигар ^^^6^ мбмолёкё ҷаҳон ва дӯсёё он аз 
соҳҳоё нсооиё баҳрй ҷанд мудцате иоқишофи иқтёсодёё онро 
боз медошт. ҳозёраи баҳрй вн ҳааопаймоҳои ҳозира
онро ба дигнр қёғъаҳоё олнм оаздёк мскӯоаод.

Австралия мбилақбғё ооҳёбёхтёёрӯ ^^0^6^^^ мебошад. 
Азбасқи он ба узви Иттёходё Миллатҳо Ио оараарёё Англия 
доҳил нст, Иинобар ин, Ин тнври расмй роҳИарёё маилақатро 
мнликаи Брётанёя Иа уҳдн дорад. Аастрнлёя - днвлбтй фе- 
дернтивй буда, аз шаш иёлнт ёборат аот.

Шароиту захирахои табий. Кисми зёёдё сатҳи Австрнлия 
ҳнмвор буда, 95 днроад маооҳати он аз 06^^^ Иаҳр то 600 м Иалннд 
аот. Аз 2/5 ҳиссбё маооҳатё онро бёёбоо ишгол обиӯдааот вн аз 
ҳисоби ҳушқии ёқдим пайиҳам ҳодёсбҳои ҳушқсолй, ҳоқбод, 
сухтосё ҷннгнл Иа амнл меояд. Збмёоҳоё серхооёли кишвар дар 
^0^6™ иёоғақаё дашти Аасғрнлёя аоқеъ гбшғааод. Аастралёя 
аз қандаоёхои фоёдаоок ҳеле бой аст. Дар ин ҷо аз 1/3 хиссби 
знхирнё боксётё ҷахоой ҷойгёр шудббст. Ааотрнлёя ёоҷуоёо Ио 
кооҳои бнгишт, иаъдаоё иеғнллҳои рбнгб, мис ва тило 
аст. Солхои оҳир дар ин ҷо захёрбҳои дорой аҳамииятё ҷбхооёё 
маъдани аълосёфбғи оҳбн, мио, оёкел, уран, нбфту гнзи ^66^^ 
(иёлати Квинслеод ва соҳёлё баҳр) вн кашф шуданнд.

Охулӣ. Шумораи ахолии Авотралия Иа 22 млн нафар ме- 
расад, вале ахолиё иуқииёи он (аИорёгеохо) ҳнмагй 250 хазор 
(1,5 днрсад)-ро ташкил медёҳад. ^^06^^ ахолёё маилакағ зери 
^6^0^^^ муҳоҷиршааии (ёммигрбғоия) оммавй ташаккул ёфта- 
аот. Зиёд бӯдаоё шахоони аолу оаоабашоо нз Англия Иоиои 
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якҳела шудани ҳаӣати нажодии аҳолии кишвар гардид: 97 
дарсади онро анғло-австралияғихо ташкил медиҳанд. Аз 2/3 
кисми аборигенҳои Австралия дар минтакаҳои иклими ҳушк 
(Квинсленд, Ғарбии Австралия ва гаӣра) зиндагӣ мекунанд ва 
сол аз сол камшавии шумораи онҳо ба назар мерасад.

Зиҷии миёнаи аҳолӣ ҳеле кам (дар як километри мураббаъ 
2 нафар) ва он дар ҳудуди мамлакат ниҳоят нобаробар аст. 
Дар ноҳияҳои доҳилии биёбонӣ зиҷии миёнаи аҳолӣ дар 4-5 
километри мураббаъ аз як кас зиёд нест. Аз ин ҳисоб дар бисёр 
кисмати мамлакат мактаббанаҳоро (аз сабаби дурии роҳ) ба 
воситаи радио таълим медиҳанд.

Австралия бо дараҷаи баланди урбанизатсия фарк мекунад. 
Микдори аҳолии шаҳр ба 86 дарсад мерасад, ки аз ҳисоби 
таносуби аҳолии шаҳр дар ҷаҳон ҷоӣи аввалро мегирад. Шаҳрҳои 
калон бештар дар соҳили укёнус ҷоӣ гирифтаанд ва дар шакли 
меъмории симои шаҳрсозӣ таъсири Англия мушоҳида мешавад. 
Хатто бисёр маҳаллаҳои истикоматию ҳиёбон ва гулбогҳо бо 
ҳоси англисӣ бунёд гардидаанд. Барои аҳолии деҳот аксар 
шакли зиндагии парокандаи фермерӣ ҳос аст.

Хочагй. Аз руӣи бисёр нишондиҳандаҳои иктисодӣ Австра- 
лия дар катори давлатҳои мутараккӣ меистад. Кадом омилҳо 
сабаби пешрафти иктисодии ин мамлакат гардидаанд?

Якум, кабл аз ҳама сари вакт аз зери итоати мустамликадорӣ 
баромадан ва ба давлати ягона муттаҳид намудани кисмҳои 
парокандаи мамлакат.

Дуюм, фаровонии заминҳои ҳосилҳез дар нисбати ҳеле кам 
будани шумораи аҳолӣ.

Сеюм, заҳираҳои фаровон ва гуногунии канданиҳои фои- 
данок.

Чорум, ҳавасмандкунии муҳоҷирон, инкишофи теҳника ба 
ҳотири нарасидани кувваи корӣ.

Панҷум, ба тарики ҳеле зиёд ворид гардидани капитали 
ҳориҷӣ, ки он ба тараккиёти иктисодии кишвар мусоидат намуд.

Холо ҳам ҳаёти иктисодию сиёсии Австралия ба капитали 
ҳориҷӣ, пеш аз ҳама ба Англия ва ИМА саҳт вобаста мебошад. 
Солҳои оҳир афзун гардидани капитали Ч°пон ва Олмон ба 
назар мерасад.

Таркиби соҳавии иктисодиёти Австралия умуман ба 
иктисодиёти мамлакатҳои мутараккӣ монанд аст. Вале соҳаҳои 
саноати ашёи ҳом дар таркиби саноат бартарӣ дорад. Соҳаи 
саноати ашёи ҳом дар сатҳи таҳассуси таксимоти баӣналмилалии

.. 273



меҳнати мамлакат низ мақоми баландро сохиб аст. Ба ин пеш 
аз ҳама соҳаи саноати маъдани кӯҳиро ном бурдан мумкин аст. 
Аз чиҳати истиҳроҷи ангишт, маъдани оҳан, боксит, тило ва 
алмос Австралия ба катори давлатҳои пешкадами дунё доҳил 
мегардад. Аз ин чо ба микдори ҳеле зиёд ба давлатҳои Осиё ва 
Аврупо маъдани оҳан, боксит ва ангишт содир карда мешавад. 
Баъди Ҷанги дуюми чаҳон дар мамлакат соҳаи мошинсозй низ 
инкишоф ёфт. Тараккиёти автомобилсозй, трактору локомотив, 
дастгоҳу таҷҳизотҳои теҳникй, радиоэлектроника ва гайра 
назаррас аст. Мошинсозй дар шаҳру марказҳои асосии мамлакат 
- Сидней, Мелбурн, Аделаида, Брисбен тараккй ёфтааст.

Соҳаи кишоварзй ва истеҳсоли маҳсулоти он баъди соҳаи 
саноати маъдани куҳй дар таҳассуси содиротии мамлакат ҷойи 
муҳимро ишгол мекунад. Австралия аз ҷиҳати саршумори 
гусфанд (115 млн ва ё ба сари аҳолй 7 сар) ва истеҳсоли пашм 
(аз 1/3 истеҳсоли ҷаҳонй) дар дунё ҷойи аввалро соҳиб аст. 
Аз ҷиҳати истеҳсоли галла, гушт, канд, мева ва шароб низ 
мамлакат яке аз ҷойҳои муҳимро дар микёси ҷаҳонй ишгол 
мекунад. Гусфандпарварй вобаста ба шароитҳои мусоиди 
табий дар ҷарогоҳҳои фарроҳ инкишоф меёбад. Фермаҳои 
гусфандпарварии ноҳияҳои доҳилии мамлакат номи истгоҳҳои 
гусфандпарвариро (шипстешн) гирифтаанд. Иклими гарми 
Австралия имконияти калони парвариши зироатҳои тропикй 
ва субтропикиро низ муҳайё соҳтааст.
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Тафовутхои дохилй. Солҳои тулонй зери ^6^0^^^ 0^^™ 
муотамлёкадорй будан ва шароитхои ниҳоят ғӯногунё табиию 

боё0ё дар ҳудуди мамлакат тнъоио ёфтани ооҳнҳои 
ҳархелаё хоҷағидорӣ ва ҷойгиршавии қуввбҳои иоғеҳоолй 
гардидааот. Аз ин ҳотир дар Ааотралёя чӯоио ооҳияҳоё 
тахаооуои ҳархелб Ин ннзар мернсбнд: 1) нохияҳои пеш азҳудшуда 
ва айни заион ба дбрбҷаё баланд ёоқёшофёфтб; 2) ооҳёяҳоё нав 
азхудшӯда; 3) ноҳияхоё бн дараҷаё кофй азхуднашуда.

Нохияи ёқғёсодиё пеш азҳудшудн ва ҳоло тараққиёфтаё 
Аастралёя ^0^6™ Ҷднубу Шнркй буда, он ёёлатҳоё Уэлси 
Нави Ҷанубй, Вёкғорёя ва қёсматҳоё ҷанӯбӯ шарқиё Ҷннуби 
Австрблияро дар Иар Нохёяё мазкур 20 днрснд
масоҳатё мамлакатро дар Иар гирад ҳам 70 дарснд аҳолй вн 
^0^^ зиёди исғеҳсолоғё саноату кёшоаарзй дар ин мёнтақн 
ҷойгираод. Дар ин ҷо шахрҳоё қалонтариоё маилақағ: Сидней 
(марқазё маъмурии иёлағё Уэлси Ннви ҶднуИй), МелИурн 
(марқазё мнъмурии ёёлатё Виқтория) ва Кннберра, ки внзёфаи 
пойтахғро Иа уҳда дорад, ҷойгёр шуданнд.

Аз оохияҳоё Иокёиоодаё Аастрнлия бештар ^0^6™ 
шёиолӯ ^6^^^, ҷннубй ва ооҳёлё ҷбоӯбу гарИй бештар аз ҳуд 
шудаанд, дар ҳоле, ки қисмағхоё доҳилй ва ноҳёяхоё шимолиё 
он оисбатбо қаиахолй ва 6^06^ беаҳолиаод. Дар ҷунин ноҳияҳо 
ба пнроканда ҷо-ҷо корхонаҳоё саноатё мнъдани қуҳй
ва дар дашту биёбооҳои васеъ бошад, соҳаи гӯсфандпаранрй 

ёфтааст.
Дар Австралия тамоми ^6^^^^ иокёшоф ёфтааст,

вале нақлёётё Иаҳрй вн ҳавой дар риаоҷи рнвобити 6^^^^^^ 
маилакат аҳамиёяти бузург доранд.

Савол ва супориш - —---------
1. Аз ҷёҳнғё ёқтёсодӣ Авсғснлёясо бн кндом днвлағхо

дохёл меқӯоннд?
2. Бо кндом 116^141 инъдноҳо Австснлёя днр дунё дорад?
3. Днр хнсётаё қоотурӣ қоохоё қалооғнрёоё мнъдаоё охао,

боқсиғ, ^^0, аогёшғ вн ннфту ^60^11^ ннмоед.
4. Аз ий саИнИ днр Авсғрнлёя днрнҷни балннди урбноёзнғсёя бн 

оазнс ^1'^606^?
5. Омёлҳоё муҳиитнрёоё пешрафти иқғёсодёёти Аасғралёясо 

^^^66^ қуоед.
6. Дар хнрётнё инрқнзхои нсосиё санонғёро оишоо

диҳед вн днр хнсёғни қоотурӣ тнсвир ннмоед.



7. Кадом соҳаҳои кишоварзй таҳассуси асосии мамлакатро 
муайян мекунанд?

8. Аз руйи ҳарита ва атлас дар ҳаритаи контурй ноҳияҳои 
муҳимтарини кишоварзию саноатии Австралияро тасвир 
кунед.

Худатонро санҷед
1. Кадом омилҳо сабаби асосии пешрафти иктисодиёти 

Австралия гардиданд?
2. Сабаб дар ҷист, ки ҳайати нажодии аҳолии мамлакатро аксар 

англо-австралиягиҳо ташкил медиҳанд?
3. Барои нӣ шаҳру марказҳои калони саноатии Австралия дар 

кисмати шаркии он ҷойгир шудаанд?
4. Сабаби бартарй доштани капитали ҳориҷй дар иктисодиёти 

Австралия дар ҷист?

Аз нигоҳи шумо

Оё Австралия барои дар доҳили кишвар васеъ ба роҳ 
мондани коркарди ашёи ҳоми саноати маъдан имкон 
дорад?

Ба фикри шумо роҳҳои баробар намудани тафо- 
вутҳои доҳилй дар мамлакат вуҷуд доранд?

АФРИҚО

Аз чй сабаб давлатҳои ру ба таращии Африқо аз ҷиҳати 
ищтисодӣ цафомондатарин мебошанд? Кадом омилҳо ба 
кафомонии ин мамлакатро сабаб шудааст? Дар байни давлатхои 
Афрщо кадоме аз оиҳо ба тацсимоти байналмилалии меқнат 
бештар ҷалб карда шудаанд?

Африко аз 1/5 ҳиссаи сатҳи ҳушкии кураи Заминро ишгол 
менамояд. Ҳудуди он аз шимол ба ҷануб 8 ҳазор километр 
ва аз гарб ба шарк ба масофаи 7,5 ҳазор километр кашол 
ёфтааст. Аҳолии Африко ба 840 млн нафар мерасад. Ҷун дигар 
китъаю материки дунё, мувофики ҳафриётҳои бостонй дар ин 
ҷо низ тамаддуни кадим вуҷуд дошту ба инкишофи ҷамъияти 
инсонй ҳиссаи ҳудро гузоштааст. Вале дар сайёраи мо ягон
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китъае дуҷор намеояд, ки мисли Африқо аз зулму ёстёбдоди 
мустаилёкадорон вн гуломқунию гуломфурушй мусибнт дида 
Иошад. Днр аввнли асри XX Африқо ба мус-
тнмлиқаай табдил ёфт, ки он минбаъд асоои қбфомооии сохахоё 
ёқтёсодии мамлақатҳоё он гардид.

Манде пеш хбрётни оёёоии Африқоро рногҳоё гӯногӯои 
0^^™ мӯстамлёкбдосии Онглёя, Фасонса, Белгия, Портӯгнлёя, 
Испнния вн Итнлия ҷило медод. Соли 1990 охирин мӯстамлёқн 
днр қитъаи Африқо - Намибия исғёқлолият ба днст овард. 
Ҳоло дар ҳаритаё 0^0™ Афрёқо 55 мнмлакат вуҷуд дорнд. 
Ғайр нз Ҷумҳуриё Африқоё Ҷннубй ҳамаи днвлатҳои дигнри ин 
кётънсо Ин мамлақнтҳои ру бн инқишоф доҳил меқунннд.

Афрёқо аз ҷиҳнти оааодноқй днр ҷнҳон ҷойи охёринро 
фнвти куднқон аз ҳнмн болосғ. Ин ягонн кётънесғ, ки 

ҳисоИи мёёнаи днрозуирй аз ҳадди имқоо паст аст.
Бнъди иотёқлолият мамлакатхои Афрёқо оид ба бархам 

додани қнфомоой якҷанд қндамхоё ба пеш гӯзоштаод.
Пеш аз ҳамн, ннзорнт аз Иолои захёраҳои табий, гузарооёдаоё 
ислоҳот дар соҳаи қишоаарзй, тайёр ннмудаоё муғахнссёооои 
мнҳнллй, 6^^^^ қорхооахои сннонтй ва гнйрн. Вале пешрнфти 
ёқтёсодии ин давлнтхо бн ҷалб намӯдаоё қапиталё хосёҷй оёёз 
дорнд.

Бнъди ёсғиқлолият зери таъсири оқиИатҳои иӯстамлёқадорй 
баҳсу мунозирнҳои сарҳадй Иайни давлнтхоё Африқо ғох- 
гоҳ руй медёҳаод. Мӯооқишаҳои ҷиддй оид ба ин масънла 
66^^^ Ҳабашистон, Соиалй, Мароқашӯ Сахараи Ғнрбй, Ҷнду 
Лиаёя ва гнйра вуҷуд доранд. Бнрои мӯотаҳқнмию ^^^6™ вн 
муносиббтҳоё неки ҳбисоягию сиёсй Тншқилоти Ягооағии 
Африқо таъсис гардид. Соли 1963 тншкёлотё днр Аддис-
^6^66 эълон шуд вн ҳоло бн ҳайатё он 51 мамлақнти Афрёқо 
шомил мебошанд.

Шароит ва сарватхои табий. Иоқишофи соҳахои муҳимми 
хоҷагёдорй пеш аз ҳнма бн шароитҳоё таИий зиҷ алоқнманд 
аст. Маоалан, днр Афрёқоё Шёмолй паотиҳои онздисоҳёлӣ, ин- 
чуоён водёё Нил 66^^^ пнрваришё чорво вн зироатқорӣ
ҳеле иуаофёқанд. Шароёғҳои тнбий дар қуҳсори Ҳнбашистоо 
ва суфакуҳи Афрёқои Шнркй ҳам барои ҷораодосй ва ҳнм 
зироатқорй ^0^^^ меИошаод. Дар мнмлнқатхои Афсёқои 
ҒарИй ва Марказй Иошад заминҳоё ИиёИонй), ҳамаосёхо
бнрои қёшт, бунёди сёсғемнҳоё обёрй ва сохтионӣ рохҳоё 
нақлёётй ҳеле зёёданд. Дар замон танҳо аз 1/10 ^0^^ 



масоҳдти Африко барои зироаткорй истифода мешаваду 
ҳалос. Давлатҳои Африко дар якҷанд минтакаи иклимй ҷой 
гирифтаанд, ки он ба соҳаи кишоварзй таъсири назаррас 
дорад. Иклими баҳримиёназаминй барои парвариши зироатҳои 
ситрусй, дараҳтони зайтун, ток ва галладона мувофик аст. Ин 
навъи икдим дар Африкои Шимолй ҳукмфармост. Дар ин ҷо 
ҳарорати тобистонй нисбат ба Аврупои Ҷанубй баланд буда, вай 
сабаби бармаҳал пуҳтани меваю сабзавот мегардад ва ин ҷиҳат 
аҳаммияти содиротй (содирй)-и онҳоро зиёд мекунад. Вобаста 
ба ҳушкии икдим соҳтмони иншоотҳои обёрй аҳаммияти калон 
пайдо кардааст.

Дар минтакаи биёбонии тропикй (Саҳрои Кабир) зиро- 
аткорй танҳо дар воҳаҳо ва заминҳои обёришаванда имконпазир 
аст.

Иклими Африкои Шаркй нисбати кисми Гарбии он 
камбориш аст, аз ин ҳотир дар ин мавзеъ парвариши зироат- 
ҳои ба ҳушкй тобовар инкишоф ёфтааст. Дар ноҳияҳои назди- 
соҳилии шимоли гарбии Африко заминҳои ҳосилҳез доман паҳн 
кардаанд. Вале ҷараёни тагйирёбии боду ҳаво ва боронҳои сел 
боиси шусташавию дигаргуншавии кабати ҳок ва кам шудани 
ҳосилҳезии он мегардад.

Африко аз маъданхо нихоят бой аст. Аз руйи заҳираҳои 
маъдани марганетс, ҳромит, боксит, тило, платина, кобалт, 
алмос ва фосфорит дар байни дигар китъаҳо ҷойи аввалро 
мегирад. Конҳои калонтарини маъдани оҳан дар кисми Гарбй, 
Шимолй ва экваториалй (Либерия, Мавритания, Гвинея, 
Габон), маъдани марганетс ва уран дар Габон, Нигер; боксит 
дар Гвинея, Камерун; маъдани мис дар Зоир, Замбия ҷойгир 
шудаанд. Солҳои оҳир як катор конҳои бузурги нафту газ 
дар кисмати Шимолй ва Гарбии Африко (Ливия, Алҷазоир, 
Нигерия) низ кашф карда шуд. Аз ҳама мамлакати бойтарини 
маъданҳо дар ин китъа Ҷумҳурии Африкои Ҷанубй мебошад. 
Гайри нафту газ ва боксит тамоми дигар навъи маъданҳо мавҷуд 
аст. Хусусан заҳираҳои тилою платина ва алмоси он шуҳрати 
ҷаҳонй доранд.

Заҳираҳои замини Африко ҳеле зиёданд. Ба ҳар сари аҳолй 
дар ин ҷо замини кишт нисбати ҷанубу шаркии Осиё ва Амрикои 
Лотинй бештар аст. Айни замон дар Африко аз 1/5 кисми замини 
барои кишоварзй мувофикро истифода мекунанду ҳалос. Аз 
тарафи дигар шусташавй (эрозия)-и замин микёси ҳеле зиёди 
китъаи мазкурро ишгол намудааст.
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Киғъаё Афрёқо дорой заҳёрбҳоё Иузурги оИ иеИошад. Вале 
ин захёрнхо днр ҳудуди китъа нобнроИар '^6^0^^ шудаанд. Ғнйр 
аз дарёи Нил дигар дарёҳоё Иузурғғасёои он - Коого, Нигер, 
ЗамИезё ва аз аилояғҳои миоғақаи намооқи тропикй ҷорй 
иегардбод. Дар ин ^6^^^^^ гаритариои дунё, ки ^0^^ зиёди 
маооҳбташ Иа ^6^^^^ сунъй муҳтоҷ аст, таохо 3-4 дарснди он 
оИёрй мешаваду ҳалос.

Захирнҳоё ҷангнл 06^^^^^ ташкил медиҳанд.
Аз ҷёҳати масоҳатё бешнзор Афрёқо баъди Амрёқои Лотинй 
ва Руоия дар ҷойи сеюм меистнд. Бешнҳои тропикй нз 1/10 
^^0^ майдооё қёғъбро днр бар мегиранд. Хелхоё 
дарахтон (дараҳтё сурҳ, абнус, ^^^6^ ва гайра) 6^06^ бнрои 
0^^^^^^ ба дигар давлнғхо ва ҷуб бошад, днр дохёли
мбилакатҳои алоҳёдб (Габоо, Зоир, Конго) соҳаё муҳёмми 
0бообтй Иа шумор ^^^6^6^. Дар оатёҷаё исрофкорооа нобуд 
қарданё Иешнзор ҳавфи аз Инйн рбфтанё навъи днрнхтони 
қёматбаҳо бн вуҷуд омадааст.

Охолӣ. Баъди ёстиқлолият нфзоиши табёии нҳолй дар 
Африқо зиёд шуд. СаИаИи ин Иеҳтар шудани хизиағ-
расонии тиббй ва ҳеле кнм шудбни фнвт дар ҳолати бокй 
моодбоё ғаалёдё зиёд иеИошад. Дар натиҷа нхолии Африқо 
дар солҳои Иаъди Ҷннги дуюми ҷаҳоой то алҳол Иештар аз се 
маротиба афзуд. Тнносуби ҷавонон дар акоариятё мамлақатхо 
40-50 днрсадро ташқёл медёҳад, ҳол он ки ҳёосаё қблоооолон 
ҳеле кам аст. ^6^6^^^^^^ оуоти ёқғёоодй вн ^^^^0^ тбносуИи 
баланди афзоиши нҳолй як масъалаҳои ^^^6^66^
ба ҷойи кор ва бо хурок таъмин оамуднои аҳолёро ба миён 
оаардбаот. Мӯшкилёҳоё зиёде дар оохби тбндуруотй ва маориф 
вуҷуд доранд. Ҳ,оло бештар аз оёсфё бҳолёи кнлоосоли Африқо 
маълумот надорад. Сол то сол днр Инробари дигар қасалёхо 

паҳн ғардёдбнё НМБО (СПИД) ҳеле ҷиддй гардёдааст.
Мамлбкағхоё аз ҷёҳбтё шӯморбё аҳолй ҳеле кнлон Нёгерия, 

Миср, ҲаИашёотоо ва Зоир Иа хё0об ^^^6^6^^.
Аҳолёё мамлакатхои Африқо дорой ҳайағё ҳеле мурнккаби 

эғнёқй мебошад. Мувофёқё маълумотё олёиоои соҳаи этно- 
графия дар ин китъа то 500 ва аз ин ҳам бештар гуруҳҳои 
этникй мбвҷӯдбод. Кнлоотбсиоё ин гуруҳ араИхо дар Африқои 
Шимолй; ҳбусб, йоруИа, фулбе, ибо дар Африқоё Ғнрбй; нмхнра 
дар ҲдИашистон вн гайрн меИошанд. Вале дар ҳнр як мнмлакат 
(хусуоао дар Африқоё Тропиқй) ҳалқиятхои кнлоне ҳастанд, ки 
забони онҳо Иа акснрияғё аҳолй фаҳмоот ва як ннвъ «знбонё 



муомила» гардидааст. Дар мамлакатҳои Африкои Марказй, 
Шаркй ва Ҷанубӣ забонҳои бо ҳамдигар наздик паҳн шудаанд, 
ки ба забони оилаи банту мансубанд. Яке аз калонтарин 
забонҳои банту суаҳили алифбои ҳудро дорад ва ҳамҷун забони 
давлатй дар Танзания, Кения ва Уганда эътироф шудааст. Холо 
дар аксарияти давлатҳои Африко каробат ва омезиши гӯруҳҳои 
этникй, ташаккули ҳалкиятҳо ва миллатҳо ҷараён дорад. Дар 
Африко ҳануз анъанаи аҳди кабилавй (трайбализм) пурзур аст, 
ки дар асоси он шаҳсоне, ки мансабҳои баланди маъмуриро 
ишғол мекӯнанд, вазифаҳои гуногунро бештар ба ҳамкабилаҳои 
ҳуд медиҳанд.

Мисли китъаи Осиё дар Африко низ ба таври зиёд иҳти- 
лофҳои этникй (беҳтараш этнополитикй) руй медиҳанд. Ҷанг- 
ҳои этникию кабилавй дар Судан, Кения, Ҷумҳурии Демок- 
ратии Конго (Зоир), Нигерия, Чад, Ангола, Руанда, Либерия 
аксар ҳарактери геносидро пайдо мекунад. Масалан, соли 
1994 иҳтилоф байни кабилаҳои тутсй ва ҳуту дар Руанда 
боиси задуҳурди шиддатнок шуд. Дар натиҷа як млн кас нобуд 
гардида, 2 млн гуреза дар доҳили мамлакат ва зиёда аз 2 млн 
гуреза кишварро тарк намуданд.

Зинии миёнаи аҳолии Африко дар 1 километри мураббаъ 30 
нафар аст, ки ин якнанд маротиба нисбат ба Аврупо ва Осиё 
кам мебошад. Мамлакатҳое, ки кисми масоҳати онҳоро биёбони 
Саҳрои Кабир ё бешаҳои сернами экваторй ишгол кардаанд, 
аксар беодам мебошанд. Канори баҳру укёнусҳо одатан зиҷ 
ҳолианд, ки дар он ҷо шаҳру бандар ва корҳонаҳои саноатй 
ҷамъ омадаанд. Аксари аҳолй дар водии дарёҳо низ маскан 
гирифтаанд, ки бештар ба кишоварзй ва тиҷорат шугл доранд. 
Аз ин ҳисоб зинии аҳолй дар водии дарёи Нил ба 1700 нафар. 
вале дар кисмати биёбон 1 нафарро дар 1 километри мураббаъ 
ташкил медиҳад. Дар Африко аҳолии деҳот бартарй дорад. Холо 
аҳолии деҳот аз 2/3 ҳиссаи аҳолии китъаро дар бар мегирад. 
Дар вактҳои оҳир суръати урбанизатсия нисбатан баланд шуд. 
Аҳолии баъзе шаҳрҳо дар ҳар даҳсола то ду баробар афзуда 
истодааст. Зиёдшавии аҳолии шаҳр бештар аз ҳисоби аҳолии 
деҳот, ки воситаи зиндагй надоранд, ба амал меояд. Масалан, 
соли 1950 шаҳри Лагос (пойтаҳти Нигерия) ҳамагй 300 ҳазор 
аҳолй дошт ва ҳоло ба 12,5 млн расидааст. Вазъи демографй дар 
китъаи Африко як катор масъалаҳои мураккаби нарасидани 
хӯрокворй ва иҷтимоию экологиро ба миён овардааст.
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Хочагй. Баъди бн даст оаардаои истиқдолияғ мамлн^ь^а^^^;,ои 
Афрёқо қӯшёши Иартнрнф намудани қнфомооии чнндиоасрнро 
досаод. Днр ин давра иёллёкӯнонии знхёрахои табий, гуза- 
рооёднни иолоҳоти агрнрй, банақшагёрёи иқтисодиёт, 
ннмуднни мутахассиооои миллй аҳнимёяти кнлон дошт. Ин 
гуна ҷорабёОёҳо барои пешрнфти соҳнҳоё хоҷнгй доданд.

Днр тарқёби соҳнвй ҳиссни снноат ва сохнҳоё гнйрёисғеҳсолй 
зиёд гнрдид. Бо вуҷуди ин дар нқсасёяғё мнмлнқнтҳоё ин 
тнрқиби хоҷагидорёи 0^^™ иӯстамлиқадорй бокй монданст. 
Хусусиятҳоё фарқкунандаи он ҷунинанд:

- днрнҷби пнсти ҳосёлнокёи соҳбё қишоварзй вн фурӯшё 
маҳсулот;

- иокишофё сусти мнҳсулотё сноонт;
- таоаззулёбёи сохаҳоё нақдиёт;
- моненгй нисбат ба иокишофё соҳаҳои гнйрёистеҳсолй, 

пеш нз ҳамн савдо вн хёзмнти мнишй.
Бнрои тарзи ҳоҷагидориё 0^^™ иустнмликнвй ёокишофи 

яқтарафнё иқтисодиёт ҳос аст. Ин днр ^6^66™ ҳуд бн бартнсии 
як навъи мнхсулоғ (днр шнкли ншёи ҳом вн ё молҳоё истеъмолй) 
66^^^ содирот кнрдн ^^1116^6^. Ҷӯоёо тнрзи тнхассусё
ёқтисодиро иооокӯлтӯрн меоомаод.

Хоҷнгии қишовнрзй нсосй иқтисодиёти Офрёқоро ғашқёл 
медиҳад. Днр баъзе мбилақнтҳои ин китъа (Ҷад, Мнли, Рунндн 
вн Ҷӯмхӯрёё Африқоё Мнрқазй) зиёдн аз 90 дарснди аҳолй 
бн соҳни қишовнрзй бннд мебошанд. Инқишофи ин сохаи 
ёқтёсодй 6^06^ бн як катор омёлҳоё ооиӯнтнзнм вн ооӯстӯвори 
пасткӯонодаё хосёлоокёё Зёронғ, маҳсулноқёё чорао ва гнйрн 
дуҷор иеояд.

Днр як кисми мамлақатҳои Африқоё Шнркй ва Мнркнзй 
заииодорёи авлоду қнбёлнай бокй моодааст, ки дар ин ҳол нз 
як порҷа замён қабёла ёстифода мебнрннд. Днр бнъзе
маилнқнтҳо замёни мулкдоронё хориҷй ^^0^6^ бн иҳғёёри 
давлат ва қооператиаҳою деҳқонони иайдаҳоҷбгй гузаштанст.

Зёроаткорй соҳаё бсосёё қишовнрзиё мамлакатҳои Афсиқо 
ба 1^^^ рафта, Ин ҳёссаё он аз 65 то 80 дарснд ёстеҳсолё ӯмӯиии 
маҳсулот рост меояд. Ин соҳн аз офбтхои табий - хӯшқсолй, 
обхезй, сел, ҳӯҷуиё иалбх ва таъсири боду шӯсташавёи замён 
знрарё калон мебинад.

Бнрои ақснрёятё давлатҳои Африқо ду ҷиҳнти зироаткурӣ 
- истеъмолй вн ҳос мебошад. Айни замон зёронтхоё
истеъмолй, ҳӯсусан майдони қиштё галладооа внсеъ мешавад. 



Ба ин соҳтмони якманд иншоотҳои обёрй дар мамлакатҳои 
иклимаш ҳушк мадад мерасонад. Зироатҳои содиротй манбаи 
асосии даромад ва ворид гардидани арзи ҳориҷй буда, ба 
зиёд намудани ҳосилнокии онҳо манфиатдор мебошанд. 
Вале ин ҳолат боиси тараккй додани зироати монокултурй 
гардидааст. Масалан, дар Сенегал зироаткорй асосан аз ҳисоби 
араҳис, Хдбашистон каҳва ва Гана какао мебошад. Зироатҳои 
содиротшавандаро дар плантатсияҳои калон ва ҳам дар 
ҳоҷагиҳои ҳурди деҳконй парвариш мекунанд.

Микёси парвариши зироатҳои истеъмолй ва содиротй ба 
шароитҳои табий зиҷ алокаманд аст. Дар Африкои Шимолй 
меваи дараҳтони ситрусй ва зайтун, сабзавот, мева ва паҳта 
аҳаммияти содиротй доранд. Дар воҳаҳои Саҳрои Кабир дар 
баробари парвариши ҳурмо, иниунин ба таври васеъ зироатҳои 
галладона (ҷав, гандум, ҷуворимакка) мекоранд.

Дар кисмати Гарбй, Марказй ва Шаркии Африко ба пар- 
вариши зироатҳои ба ҳориҷа содиршаванда - какао, араҳис, 
наҳли равгандор, каҳва ва гайра машгул мебошанд. Дар бобати 
ҷамъоварии ҷаҳонии какао маҳсусан Гана ва Нигерия бартарй 
доранд. Нигерия ва Зоир бошанд, давлатҳои асосии ба бозори 
ҷаҳонй равгани наҳл мебаровардагианд.

Чорводорй дар китъаи Африко ҳусусияти экстенсивй до- 
рад. Гарманде аз ҷиҳати саршумори ҷорво Африко дар дунё яке 
аз ҷойҳои аввалро ишгол менамояд, бо вуҷуди он, имконият 
надорад, ки аҳолиро бо маҳсулоти гушту шир таъмин намояд. 
Ҷорводорй ниҳоят каммаҳсул аст. Дар мисоли Хдбашистон 
дидан мумкин аст, ки аз ҷиҳати саршумори ҷорво ба ҳар сари 
аҳолй ба Австралия ва Мугулистон наздик аст, вале иорвои 
он каммаҳсул ва аксари саршумори иорво ба касалиҳои 
ғӯногун гирифторанд. Ба соҳаи ҷорводорй дар ноҳияи бешаҳои 
тропикй магаси сесе зарари зиёди иктисодй меоварад. Ин магас 
ангезандаи «касалии ҳоб» буда, соле миллионҳо саршумори 
ҷорворо нобуд месозад. Дар кисмати Африкои Шимолй (Судан 
ва Марокаш) соҳаи гусфандпарварй тараккй ёфтааст. Сол- 
ҳои оҳир дар як катор давлатҳои Африко фермаҳои ҳусусии 
ҳозиразамон пайдо шудаанд, ки ба нишондиҳандаҳои баланди 
истеҳсолй ноил гаштаанд.

Умуман соҳаи кишоварзии Африко аксар ба олотҳои куҳ- 
наи бобой такя дорад. Ин яке аз сабабҳои камҳосилии зироат 
ва каммаҳсулии соҳаи морводорй мебошад. Ба замми ин соҳаи
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оИёрй ба талаИот ҷдвоб оаиедёхдд, дол он ки 40 дароад знмиоҳои 
Афрёқо ҳамеша гёрёфторё ҳушксолй мегардаод.

Саноат. Дар 66^^^ оохбхоё оаноатй оохаё ёстёҳроҷи маъ- 
дани куҳй таҳбсоуси нсооии онро муайян иеоаиояд. Ин соҳа 
дар тбқсёмоғи географёи меҳнағё ҷаҳонй низ ҷойи Африқоро 
нишон иедёхад.

ХИССАИ АФРИҚО ДАР ИСТЕХСОЛИ ҶАХОН ИИ МАЪДАНИ 
КУХИ ВА МАХСУЛОТИ КИШОВАРЗИ

Саоуатё 
маъдаоё куҳй

^^006 бо 
XёСУби %

Махсӯлуғи 
қишуансзӣ

^^006 бо 
Xёсобё %

Алмоо 48 Какао 54
Тило 33 МбОёокб 42
КоИалт 75 Сизнл 27
Хрои 44 Магзи наҳл 39
Мбъдбни мнр- 
гннетс 33 Араҳёс 20

Урнн 37 Қаҳвн 21
28 Збйтун 13

Мио 12 Ҷой 12
18

Мӯсғамлёкадороо оолҳоё тӯлоой Афрёқоро ба манбаё 
асосии ашёи хоии иаъдбоё куҳй табдил дода буданд. Маҳсулоти 
ин сохб ҳоло ҳбмҷӯо ашёи ҳом ба бозорё ҷаҳонй бароаардн 
^^6^6^. Баъди истиқлолёяғ ёқтёсодиётё акоари давлағҳои 
Афрёқо дар 60^0^ ёсғёхроҷи маъднн ва сузёшворй Иа пой 
ғузоштб шуд. Ҳоло дар Афрёқо 1/4 хёсса ёстёҳроҷи фосфоритн 
ҷнҳонй бн амнл бароаарда мешнвнд. Истеҳсолё нафт гайр аз 
Ливия боз днр хӯДӯДё Алҷазоир ва Миср низ ба роҳ монда 
шудааст. Дар Маврётаоёя, ^^6^^^^, Ғвёоея коркарду содёроти 
иаъдаоё охао, дар Ғвинея ва Ғана боксёт, дар Нигерия 
истеҳсолё урнн ҳос дорад. Дар хӯДӯДё Ғана боз конҳои
бузурги тилою алиос ва днр Нёгерёя қалъагёю нёобёй кор 
карда иешаааод, ки ооҳо днр якҷоягй нёсфё ёстеҳсолё
ҷахооёи иаъдбоҳоё ооибӯрдаро тншкил медёхаод. Кнламрнви 
ҷумҳуриҳои Зоир ва ЗнмИия аз маъданё ^^0^ кобалт ниҳоят бой 



буда, боз дар ҳудуди Ҷумҳурии Зоир калонтарин конҳои алмоси 
ҷаҳонй маскан гирифтаанд. Ҷумҳурии Гана бошад, бо конҳои 
калони маъдани марганес шуҳрат дорад.

Дар натиҷаи кофтӯковҳои геологи солҳои оҳир дар Африко 
боз якнанд марказу ноҳияҳои нави саноати маъдани куҳй таъсис 
ёфтанд.

Дар таркиби саноати маснуотбарории Африко саҳми 
саноати сабук ва хӯрокворй асосй мебошад. Бисёр корҳонаҳои ин 
соҳаҳои номбурда баъди истикдолият равнак ёфтанд. Соҳаҳои 
саноати бофандагй дар Тунис, Миср ва Марокаш инкишоф 
ёфтаанд ва дар асосй ашёи ҳоми маҳаллй кор мекунанд. Дар 
дигар кисматҳои Африко соҳаҳои саноати сабуку хӯрокворӣ 
суст тараккй ёфтаанд ва талаботи аҳолиро бо сару либос, 
пойафзол ва маҳсулоти ҳурокворй таъмин карда наметавонанд. 
Маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ ин истеҳсоли равгани зайтун, 
араҳис, наҳл, кандпазй, ордкашй ва истеҳсоли шароб мебошад.

Дар Африко соҳаи мошинсозй вуҷуд надорад, гайр аз он 
соҳаҳое, ки ба кисмҳои автомобилҳои ҳориҷй сару
кор доранд. Аз дигар соҳаҳои саноати вазнин, ки аҳаммияти 
маҳаллй доранд, ин заводи истеҳсоли алюминий дар Камерун 
ва Миср; мисгудозй дар Зоир ва Замбия; нафткоркӯнй дар Ал- 
ҷазоир, Нигерия; корҳонаҳои металлургияи сиёҳ дар Алҷазоир 
(Аннаба), Миср (Халвон), Марокаш, Тунис ва гайра соҳта 
шуданд.

Наклиёти Африко дар солҳои мустамликадорй ба ҳотири 
кашонидани ашёи ҳом ба соҳилҳо, дар доҳили китъа соҳтани 
бандарҳои баҳрй ва накдиёти роҳи оҳан равона шуда буд. Дар 
солҳои истикдолият дигар намудҳои накдиёт: автомобилй, ҳавой 
ва кубурй инкишоф ёфтанд. Дар ин давра роҳи автомобилгард 
аз доҳили Саҳрои Кабир ва якнанд роҳҳои кубурии нафту газ 
дар Алҷазоир ва Либия ба кор даромаданд.

Накдиёти баҳрй саҳми ҳудро нигоҳ медорад. Аз ҷиҳати бор- 
кашонй бандарҳои калонтарин - Портсаид, Дакар, Алҷазира, 
Касабланка, Лагос, Доруссалом ва Момбаса ба шумор мераванд.

Дар китъаи Африко масъалаи муҳофизати табиат ҳеле 
ҷиддй мебошад. Исрофкорона истифодабарии заҳираҳои маъ- 
данй, бешазор ва олами ҳайвонот боиси аз кор баромадани 
ҷандин ҳазор гектар замин, кам шудани дараҳтони пуркимат 
ва намуди ҳайвоноти нодир гардид. Барои пешгирии роҳи 
исрофкорони табиати ин сарзамин дар бисёр гушаю канорҳои 
дунё ва дар ҳуди Африко ҳаракатҳо ва марказҳои ҳифзи табиат
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тнъсёс ёфтанд. Бо қушишё олимон вн иӯтаҳнссисоо дар ҳудуди 
Афсёқо якҷанд мамнуъгоҳ ва паркҳои миллй тбшқёл шуданд. 
Мнҳсусан, мамоуъгохё Сереогеғё дар дунё шуҳратё қнлоо 
пайдо кардааст.

Тафовути дохилй. Одатан худӯдё Африқоро бн ду мёнтнкаи 
калон: Африқоё Шииолй ва Африқои Тропиқй ҷудо меқуоанд, 
ки ин бештнр ба хусӯсёятҳоё ^66^^ вн маданёю тнърёхии ооҳо 
алоқниаод мебошад.

Офриқои Тропиқй боз бн ҷор зерноҳёя: Африқоё Ғнрбй, 
Мнрказй, Шаркй вн Ҷанубй ^6^0^^ мешнвад, ки ҳар кндом 
тафовутҳои ^^0^ доранд.

МАСОХАТ ВА АХОЛИИ НОХИЯХОИ африқо

Мёоғнқа Масухнғ 
млн км2

Аҳолй

млн 
ннфнр

%

1. Африқоё Шимолй 7,1 24 170 20
II. Афрёқоё Тсопёқй 23,2 76 650 80
1. Афрёқои ҒнрИй 5,1 17 240 29
2. Афрёқоё Масқазй 7,3 24 110 13
3. Афрёқой Шаркй 7.7 25 215 30
4. Афрёқой ҶануИй 7,1 10 85 8
Ҳдмагй: 30,3 100 820 100

N6^™ снрҳндии ооҳёяҳои шнртию ҳнтмй ҳисоб
ннмешааад.

Офсёқуӣ Шёмулӣ мамлакатҳоё сохёли баҳсимёённзнминёё 
қитъни Афрёқоро дар бар ки 6^06^^ аҳолинш нрнбҳо
мебошанд. географёё ин минтнқа пеш нз ҳама соҳёли
66^^^ Миёоазниён аст, ки бароиадё онро ба Ҷанубу ^6^6^^ 
Осиё мунйян менамояд. Сарҳади ҷннубии онсо биёбооё 
Сахроё Кабир тбшқёл медёҳад. Африқои Шииолиро гнҳворнё 
ғамнддуои Юнооё меноманд. Аз оамонё днр ин
снрзамёо ёдгориҳои 6^^^^™ мадноёю тнърёҳй бокй монднннд. 
Истилои нрабҳо дар асрхоё У11-Х11 бн тарзи зиндагй, мндноёят, 
дину ойёо ва ҳайнтё этоёқёи аҳолй таъсири багоят бузург 
рнсооид. Ҳоло 6^06^^ аҳолй дар Афсиқоё Шииолй бо забони 
нрнИй гуфтугу меқӯнанд.
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Хоҷагидорй дар Африкои Шимолй асосан ба кдсмати 
наздисоҳилй вобаста аст. Дар ин кисмати минтака марказҳои 
муҳимми корҳонаҳои саноатй ва зироаткорй дар заминҳои 
обёришаванда ҷойгир шудаанд. Аксарияти аҳолй низ дар 
заминҳои наздибаҳрй зиндагй мекунанд. Дарёи Нил ягона дарё 
дар Шимоли Африко буда, аз ду тарафи соҳили он садҳо шаҳру 
деҳа ҷойгир буда, боз ҳазорҳо гектар заминҳои ташналабро 
шодоб мегардонад. Соҳтмонй неругоҳи баркии Асуон бо ёрии 
собик Иттиҳоди Шуравй барои беҳбудии иктисодии Африкои 
Шимолй ва обёрикунии заминҳои нав кумаки бузург буд.

Навъҳои муҳимтарини зироаткорй ин кишти галладона, 
паҳта, зайтуну токпарварй, парвариши зироатҳои ситрусй ва 
наҳл мебошад. Соҳаи ҷорводориро асосан гусфандпарварй 
(Марокаш) ва ӯштӯрпарварй (дар биёбони Саҳрои Кабир ва 
Либия) дар бар мегирад. Дар назди конҳои калони нафту газ ва 
фосфорит марказҳои муҳимми корҳонаҳои саноатй (Алҷазоир, 
Либия, Марокаш) комат рост намудаанд.

Мамлакатҳои ин минтака аз ҷиҳати тараккиёти иктисодй 
ва равобиту муносибатҳои берунй нисбати дигар давлатҳои 
Африко ҳеле пеш рафтаанд.

Африкои Тропикй кисмати аз ҷиҳати иктисодй кафомон- 
датарини китъаи Африко ва умуман давлатҳои ру ба тараккй ба 
шумор меравад. Ин ягона минтакаи калонтарини дунё аст, ки 
истеҳсолоти моддии онро соҳаҳои кишоварзй ташкил медиҳанд.

Холо дар поён тавсифи ҷор ноҳияи ин минтака (Африкои 
Гарбй, Марказй, Шаркй ва Ҷанубй)-ро дида мебароем.

1. Африқои Каибӣ ҳудуду қариб 20давлдтро дар бар гирифта, 
аз ҷиҳати задирадои табий ҳеле Дой аст. Зерноҳияи мазкур ҷй аз 
ҷиҳати сиёсй ва ҷй иктисодй пароканда ва ноустӯвор мебошад.

Дар пешрафти иқтисодии ноҳия ҳиссаи соҳаи кишорарзй 
калон аст. Вале дар таркиби кишоварзй монокултураи зироат 
Дтрттрй дорад. Дар ин ҷо аслан Дт птррариши какао (Гана, 
Нигерия), арадис (Сенега^, Нигер, Гамбия), наҳл (Нигерия) 
диққати асосй дода мешавад.

Саноат ба истидроҷӯ корктрди соҳаи маъдани куҳй таҳассус 
ёфтааст. Ин пеш аз ҳама истиҳроҷи маъдани оҳан (Мавритания, 
Либерия), боксит (Гвинея), уран (Нигерия) ва гайра мебошад. 
Дар байни давлатҳои ноҳия Нигерия бо соҳаҳои тараққиёфтаи 
саноати маъдани куҳй фарк карда, солҳои оҳир бо зтдираҳои 
нафт ва содироти маҳсулоти он низ дар бозори ҷаҳонй мавкеи 
ҳос пайдо намудааст. ҚтриД тамоми навъи мтъдандои ин но-



ҳияи Афрёқоё Тропикй ба ҳорёҷа 0^^^^ иешаванд. Солҳои 
охёр қбдаихоё нахӯст Иаҳрй дар ин ^№^6^6 барпо онмудноё 
оохахоё иетбллургияи 0^^^^ ранга ва хёмёяю мошиооозй бн 
ннзар мерасад.

2. Африкои Шаркй аз сарватҳоё зерё3биёой он кнднр бой
неот. Даалатхоё ин нохёя дар ^^^^0^ қитъаё Афрёқо вн бозори 
ҷбҳоой бо маҳсулоти қишоаарзй: (Ҳдбашёстоо, Кения,
Уганда), ҷой (Қеоёя), ва оизбл (Танзания, Уганда, Қеоёя), 
пуот (Ҳдбашистоо, Таозанёя), чорвоё зинда (Соиалё, Ҷибути) 
шуҳрат доранд. Аз дигар ҳели зёроағҳо 66^^^ талаботё доҳилй 
ҷав, ҷӯворимакқб, зёроатҳои луИиёгй ва Иатат кишт меқуоанд.

Аз корҳообхоё саооатй бештар сохаҳои саообтё 0^6^^^ 
хӯрокворӣ 0^^™ шудаанд, ки ба ^^^6^^^ ашёи доҳилй сару кор 
доранд. Сбооағё вазоёо ^^^^6 тбмомбн инкишоф оаёфғаасғ.

3. Африкои Марказй (экааторёблй)-ро яке аз иахзанҳоё
Иойғасёоё оарватҳои ^66^™ дунё меоомнод. Днр ин 
Афрёқо «иёнтақаи мёо»-ё оаозадор (дар кисми ҷаоӯбу шарқии 
Зоир ва ооҳёяҳои хамшафатё ЗамИия) ҷойгёр шуднаст, ки дар 
ин ҷо баробари иаъданё мио боз ба мёкдори зиёд сурИ, руҳ, 
қобнлт ва гнйрн воиеҳӯрбд. Ба ин, знҳираи маъдаоё оҳан
(Ғабон, Знмбия), маргаоетс (Ғнбон, Зоир), қалъагй, уран, алиос 
(Зоир) низ мааҷудбод.

Мӯотаилёкбдорон днр Афрёқоё экваториалй низ аз ҳуд 
иқтёсодиётё қафомоодаро мерос гӯзоштааод. Днр Зоир ва 
Замбия танҳо сохаҳои меғаллургияё ранга нмнл мекуоаод. 
Бнъди ёстиқдолёят сикли ёстеҳсолот - аз ёстиҳроҷи
мнъдбн то гудозиши иеғаллё бнландсёфнт ба роҳ монда шуд. 
Истиҳроҷё иаъдаоҳо ҳоло дар дигар даалатҳои ооҳёя низ сар 
шуда ёотодааоғ. Бнрои ноҳёяхоё ба бозорё ҷахоой
бароаардноё ҷуби бълосифнтё тропёкй (Ғабон, Конго, Ғвёоеяи 
Экваториалй) низ аҳбимёяғё қалоо пайдо кардааст.

Соҳаи қишоаарзёи Африқоё Мнркнзй Иа парварёшё қаҳвн, 
^6^6^, ҷой, тамоку, кауҷук, паҳтн, араҳёс, банан вн дигар 
меваҳои ҳӯштбиъ ^0^600^0 ёфтааот.

4. Африкои Ҷанубй. Қалбмравё он Ҷумxӯриё Афрёқоё 
Ҷанубй, Зиибабаа, Ботоаана, Лесото ва Саазёлеодро днр бнр

ҶУмҳурии Афрёқоё Ҷднубй (ҶДҶ) ягона дар китъ- 
аи Афрёқо мбилакатё буда, аз руйи ҳамаи оёшон-
дёҳаодбҳоё ёқғёоодй дар ҷойи аввал меистад. Он ҳамагй 5,5 
дарсад мбсоҳнт вн 7 дарсади аҳолёи Афрёқоро дар бар
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ба он аз 2/3 ҳиссао мтҳсӯлоти умумй ва аз 1/2 ҳоссао маҳсулоти 
саноати коркардабароии китъа рост меояд. Дар тақсомоти 
ғеоғрафии меҳнат ҶДҶ нафакат бо маҳсӯлоти соҳаҳои саноати 
маъдани остодроҷи тило, поттона, алмос, уран, маъдани
оҳан, ҳром, мтрғтнетс ва истеҳсоли ангишт, бтоко бо мтҳсӯлоти 
металлӯрғияи сиёҳ, мошинсозй ва саноати ҳимия низ баромад 
мекунад. Соҳаи кишоварзй низ ба дараҷаи баланд инкишоф 
ёфтааст, ки он Дт истеҳсоли зо2оттҳои ғалладонт, меваҳои 
сӯбтропикй ва гусфандптрртрию норвои калони шоҳдор таҳас- 
сус ёфтааст. Мтмоакттҳоо доғаро Африқоо Ҷанубй - Зомбабвт, 
Ботсвана, Лесото ва Свазиленд бештар ба истеҳсолу коркарди 
мадсӯлоти ҷорво (пашм ва пусти кдрокулй, гушт ва пуст) шугл 
доранд.

Дар Африкои Ҷанубй тамоми навъи нак^иёти ҳозиразамон 
инкишоф ёфтааст.

Бо вуҷӯди задораҳои бойи ттДий китъаи Африко нисбат ба 
дигтр китътҳоо дунё доҷагио кафомонда дорад. Дар шароити 
имруза танҳо инкишофи босӯрътти оҷтомоою оқтосодии ин 
китъа ба ҳтл нтмудтни масъаоадоо дурокво2й, демографй ва 
экологй имконият медиҳад.

Савал ва супориш —.......
1. Дар борто маркео ғеоғртфӣ ва дтротто соёсоо Афроқо накд 

намоед.
2. Аз кадом намуди задортдоо табий китъаи Афаоко шӯдртт 

птйдо нтмудттст?
3. Аз дтротти октосодию ттбооо Африко нтръдоо асосии маъ- 

дтнҳоро нишон диҳед ва дар дт2отти контурй ттсвир намоед.
4. Хӯсӯсиятҳоо асосии иқоомо Афроқоро нткл намуда, дар 

дт2итт нишон диҳед.
5. СтДабҳоо асосии оқтосодою оҷтомоио қафомоноо давлатдоо 

Аф2око дар нист?
6. Ттносӯбо каму зоёдштвоо нуфузи аҳолй дар Африко ба 

кадом омооҳоо табиию сиёсй тооктмтнд мебошанд?
7. Дар дт2отто контурй ҷоӣғорштвоо ғӯрӯдҳоо этникии аҳо- 

лиро дар котъто Африко ттсво2 намоед.
8. Кадом дӯсӯсоятҳои фтрқкӯнтндао ттрзи доҷтғодороро дар 

Африко медонед?
9. Аз дт2отт дтроттҳои содао индӯст2оаой ва тғ2арои Африкоро 

ҷудо намоед.
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10. Рнаннқё моооқулғӯрн днр Африқо ба кндом оиёлхо нло-
аст?

11. Тнфовуғҳоё доҳёлии Офсёкоро аз хнриға шнрҳ диҳед.
12. Хусусёятҳои нсосёи ворёдот дар давлнтхои ало-

ҳидаи Африқо ҷй гунн сурат ^^^^^6^?

Худатонро санҷед
1. Снбнби қнфомонии сохаҳои хоҷагии Афрёқо нисИат ба дигнр 

давлатҳоё ҷаҳон днр ҷист?
2. Днр кндом Африқо захирахои 6^^^^™

меғаллҳоё рннгаю оодёр ба роҳ мондн шуданст?
3. Кбдом навъи динҳо днр Африқо бартнрй доранд?
4. Бнрои ҷй Ҷӯмҳӯрёё Афрёқоё Ҷднубй ниобнт Иа дигнр

даалатҳоё Афрёқо иқтёсодиёти дорад?

Аз НИ! ОҲИ шумо
Кбдом даалбғхоё Афсёқо Иештар днр ғақоёиотё 

ббӣоблиёлблёё сбҳиғӯзор мебошбод? Бн фикри
шумо роххоё нз қафоиооёё ёқтёсодй ҳалоой
ёфтани даалбғхоё ҷбаооё Афсёқо вуҷуд дорад?

ҶУМХУРИИ МИСРИ АРАБ

Масохатбш -1,2 млн км^. 
Аҳолинш - 83,6 млн. ннфнр. 
Пойтаҳтнш - Қохира. 
Забони давлатй - арнбй. 
Воҳёдё пулй - динор.

Ҷӯмҳӯрёё Миори Араб (ҶМА) ^110^6™ шимолу шарқиё 
қитъаи Афрёқоро ишгол оаиӯда, канали Суэте Африқоро нз 
Осиё ҷудо ^^0^^^^ географй ва баромнди 
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бевоситаи он ба дарлатҳои Осиёю Аррӯпо ба инкишофи 
иктисодии он таъсири мусбй ртсонидттст. Ба воситти канали 
Суэте киштиҳои боркашонй тамоми давлатҳои дунё мегӯзарад, 
ки аз ин ҳисоб ба ҳтзинти давлат даромади зиёд ворид мегардад.

Шараитхаи табий. Зиёда аз 96 дарсад мтсоҳтти Мисри Араб 
дар водии дарёи Нил вокеъ гаштааст. Водии Нил дар байни 
сӯфакӯҳҳои нодамрори Диёбонҳои Либия ва Арабистон ҷой 
ғорифтааст, ки тули он дар ҳӯдӯди Миср ба 1200 километр ва 
бараш дар қосмати шимолй ба 20-25 километр мерасад.

Аз маъданҳои фоиданок фосфорит, маъдтни оҳан, ан- 
гиштсанг, манган ва солҳои оҳир конҳои зиёди нафту газ кашф 
карда шудаанд.

Бо сабаби камборишй (боришоти солона ҳамтгй ба 100 
мм мерасад) киштзорҳо ба таври сунъй обёрй карда мешаванд. 
Дарёи Нил манбаи ягона ва асосии таъминоти об мебошад. 
Баъди соҳтани дарғото ба^анди Асуон дар ҷтнуДии мтмлакат 
обанбори калони Носир (ҳтҷмаш 164 млрд м3) ба рӯҷӯд омад. 
Задираи обҳои зеризаминй низ калон аст, ки он окилона 
истифода намештвад.

Ахалй. Аз ҷиҳати микдори аҳолй Мисри Араб дар китъаи 
Африко баъди Нигерия ҷойи дуюмро мегирад. Дар Миср 
асосан арабҳо (93 дарсад), инҷунин фаронсавидо, анғлисдо, 
юнониҳо ва арманиҳо зиндтгй мекунтнд. Забони давлатй артбй 
буда, дини дтвлатй ислом аст. Аҳолй ниҳоят ноДаробар ҷойгир 
шудааст: ктриД 97 дарсади аҳолй дар водии дарёи Нил, минтакаи 
Асуон ва воҳаҳо зиндагй мекунанд. Зиҷии миёнаи аҳолй дар 
мамлакат дар 1 километри мураббаъ бт 66,4 нафтр мерасад. 
Дар натиҷаи инкишофи ӯрДанизатсия ҳиссаи аҳолии шаҳр ба 45 
дарсад расидааст. Шаҳрдои калонтарини Мисри Араб Қоҳира, 
Искандария, Порт-Саид, Исмоилия, Асуон мебошанд.

Миср яке аз трраоин марктзҳои тамтддун мебошад. Миср 
аз соли 395 (баъди таназзули империяи Рим) ба музофоти 
Византия табдил ёфт. Ибтидои асри VII кисми зиёди аҳолии 
Миср дини масеҳиро кабул кард. Солҳои 639-642 Мисрро 
арабҳо забт намуда, ба ҳилофтти араб ҳамроҳ карданд. Соли 
1914 Миср протекто2ати Англия эълон шуд, вале даракатҳоо 
миллию озодидоҳии далқи он Англияро маҷДӯр намуд, ки соли 
1922 Мисрро ҳтмҷун давлатй мустакил эътироф намояд.

Хачагй. Дар Мисри Артб сиёсати ба иктисодиёти мтмлакат 
ҷалб намудани сармояи ҳориҷй мавкеи муҳимро ишгол мекунтд. 
Холо сатҳи инкишофи ттртққиёти соҳаҳои иктисодиёти Миср 



^№66^ Ин дигар дбалбғхоё Африқо ҳеле баланд нот. Бо вуҷуди 
он ки иқтёсодёётё иаилбкатро ооҳаё кёшоаарзй муайян 
мекунад, Иолорнаёё суръбғё ғараққёётё оаноат оазаррас аст. 
Дар инрхалаё оёсбатао кутоҳ ооҳбхоё нави саооағи химия, 

мошёосозӣ, элекғроғехоёкн таъсис ёфтанд. 
Хӯсуоао корҳообхоё нави оафткоркуой ҳеле зиёд шуданнд. 
Баробнри ба аӯҷӯд оиадаоё иаркбзҳоё саооатй, ёоҷӯоёо 
дар ^0^6™ замёоҳоё оавоИёрёшааанда соҳбҳоё ғаҳаооусё 
кёшовасзй ва ёсғехоолё иаҳоӯлотё он ба роҳ мондн шуданд.

Кёшоаброё. Вобаота Иа шароётҳои ^66^^ дар Миср тнҳас- 
0^0^ ^^0^ ооҳахоё қёшовнрзй вуҷуд дорад. навъи
Зёроатқорй аз збмоохоё кбдим ёоҷооёб днр ду тарафи дарёи 
Нил ва резёшгоҳё он ташнккул ёфтббнд. ОИҳезй ба соҳаи 
оироатқорёю ҷораодорй зёёои кнлон иерасоннд. Ҳушқсолй 
^6^^™ сунъёро тнлаб иенаиояд. Бн ҳаиёо ҳоғёр обаоИор ва 
нерӯгоҳё 66^^^^ Асуон ооҳта шуд.

Дар ғаркёИё қишоварзй оаҳми зёроаткорй ҳеле калон аст. 
Исғёфодаё дбстоаардҳои агроғеҳоёқа ва малакаё пешқадами 
аҳолй ёикооёят медиҳнд, ки то се бор ҳосёл гёраод. Мнснлан, 
дар фнсли тобистон нҳолй Ин ҷамъоварёё оайшбкар, пнҳта, 
шолй, ҷӯворёмбққаю обИзааоғ, зёиёсғоо гандум, ҷав, зёроат- 
ҳои ^^6^^™, ҳӯроқё ҷорво мншгул бошад, дар тёраиох Иа 
ҷбмъоварёё шолй, ҷӯаоримакка, арзан ва оабзавот машгул аст.

Яке аз сохахоё ёокёшофёфтаё кёшоаарзиё Миср паҳтбқорй 
иебошад. Навъи паҳтай дбрознахё мисрй дар тнмоми дунё 
шуҳрнт дорад. Ғайри иотёфодаё доҳилй ^^0^ зиёди хосёлё 
паҳтн Иа бозори ҷахоой содир ^^^6^6^. Тнлабот ба 
^^0^^ дар бозорё 6^^^^^ нёҳоят калон аот. Дар баробнрё 
кёшғё зёроатҳои галладооб, днр ^6^6 қёсиатҳоё иаилақат бн 
пбрварёшё оёхоли ҳурмо асосй дода мешавад.

Ба ^6^6^^^^^^ ҷораодорй низ дар Миср медиҳанд.
Сохаё аоосй гусфаодпараарй иеИошад. Чорвоё калооё ғаиоёли 
ширу гушт доштн оёсбатбо оуст ^6^6^^ кардааст.

Сннонт. Дар таркёИё саооати Мисри Араб онҳми саноати 
оаИук ва ҳӯрокворй калон аот. Дар ин ҷо қорҳооахоё қалоои 
Иофаодагй аз ҳёсоби паҳтай аълосёфбғ барои содирот
махсулот тнйёр иекӯоаод. Корҳооаҳои қалооё бофнндагй днр 
Қохёсб, Порт-Саёд ва Иокаодарёя ҷойгёранд. Қорҳооаҳои 
саооатё ҳӯроқаорй бн ёотехоолё раагани пахтб, канд, орд ва 
гайра машғӯлаод.
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Дар Миср ба ттрак^к^иёти соҳаҳои стноати вазнин дикктти 
ҷиддй дода мешавтд. Дар баробари саноати нафткоркӯнй ва 
ҳимия соҳаҳои мошинсозй (тз ҷумла истеҳсоли автомобил, 
киштй, вагон, таҷҳизоти электротедникИ) дтр шаҳрҳои Қоҳира, 
Исмоилия, Порт-Саид, Искандария ба роҳ мондт шудатст. 
Солҳои оҳир инкишофи металлӯргияи сиёҳ ва ранга ба нтзтр 
мерасад. Ба пешрафти бисёр еоҳаҳои саноатй соҳтмонй НОБ-и 
Асуон таъсири ҷиддй расонид. Иктидори нерӯғоди Асуон 2,1 
млн квт буда, истеҳсоли солонаи қӯвваи барк ба 10 млрд квт- 
соат мерасад. Даромади умумии маҳсӯлоти додиой 165,1 млрд 
долларро ташкил менамояд. Ба ҳар сари аҳолй 2760 доллар рост 
меояд.

Тафавути иқтисадй. Ҷй тавре дар боло кайд намудем, водии 
дарёи Нил дар ҳаёти мардуми Миср тҳаммияти багоят калон 
дорад. Вобаста ба пешртфти иктисодй ва тарзи доҷагидорӣ 
водии Нилро ба ду кием: делтаи Нил (Мисри Поён) ва водии 
Ноо (Мисри Боло) ҷудо мекунанд.

Мисри Поён ноҳияи тсосии инкишофи кишоварзй, маҳ- 
сусан падтакории мамлакат мебошад. Дар ин кисмати Миср 
соҳаҳои мӯҳимтарини саноат ва шаҳрдои ктлонтарини он 
ҷойгир шудаанд. Дар ин мавзеъ пойтаҳти Миср шаҳри Қоҳира 
вокеъ аст, ки он ҷун маркази асосии саноату наклиёт ва 
тиҷоратии мамлакат машҳур аст. Шаҳри Қоҳирт ҷун маркази 
сиёсию маданй низ шиноҳта шуда, дар он ёдгоридои мӯҳиммо 
меъморию таъридии Мисри кадим, осорҳона, китобҳона, 
донишгоҳ ва як катор мӯтсеиеадои мтданию маъмурй ҷойгир 
шудаанд. Соли 1969 бо карори ЮНЕСКО 1000-солагии Қоҳира 
кайд карда шуд. Дар Халвон заводи металлӯрғИ соҳта шудааст. 
Қисми зиёди тиҷорати берунии Мисри Араб ба воситаи бтндтрй 
Искандария мегузарад.

Мосро Боло аксар мавзеи кишоварзй буда, дар ин ҷо кишти 
паҳта, зироати галладона ва нтйшакар ба роҳ монда шудттст.

Соҳтмонй НОБ-и Асуон Доиси дар ин ҷо аз ҳуд намудтни 
ҳазорҳо гектар заминҳои нав ва таъсис ёфтани соҳаҳои муҳимми 
саноатй гардид.

Дар боёбоно куҳсори Арабистон қитъаҳоо танги замини 
ҳар ду соҳили канали Суэте ба кор андоҳта шудаанд. Дар 
даромадгоҳи ктнал бандарҳои Порт-Саид ва Суэте соҳта 
шудаанд.



Савол ва супориш ===^^^^^^^======^^=====
1. ^6^^! Миори Араб днр китъни Афрёқо ҷй гунн нст?
2. Снтҳи Миср аз кндом онаъё маъдннҳо бой нст?
3. соҳнхои қёшоансзй днр Миср ^^6^0 ёфғнаод?
4. Днр хнрётн мнрқнзхоё муҳимми сноонтии оёшоо

додн, днр хнриғаё қонтурӣ тасвир қӯнед.
5. Тнфоаӯтҳоё ёқғёоодиё Мисри Арабро ннкд ннмудн, нз 

хнсёғн оёшоо диҳед.
6. Сохтиооё оеругоҳё обию басқиё ^0^^^ бн ғнснккёёғи

^^^6 ҷй гунн рнсонд?

Худатонро санҷед
1. Давлнтй Мисри Араб дар бнйни мнмлакатҳои Офрёқо ҷй

гунн дорад?
2. Снбаби нобаробар ҷойгиршааиё ахолёё Миср дар ^^0^?
3. Ий тнвр Мисри АраИ дар як мнрхалаё оёсбатан қӯтох Иа 

ёоқишофи соҳаҳои ннви саноатй ноил гашт?
4. Снбаб днр ҷиот, ки аз руйи ҳоҷбгёдорй водёё Нилро ба ду 

қёеи ^6^0^^! ^^^^^6^^?

Аз нигохи шумо

Бароё ёокёшофё оохахоё қёшоаарзй дар ^^0^^ 
АраИ кндом оиёлхоё бсосй бнртнрй дорбнд? Оё Мисри 
Араб нз руйё сӯръбғё ғнраққёётё ёқғёсодй дар солхоё 
обздёк ёиқооёяғё бн 06^^^ дбалбғхои ^^6^6^^ 
раоёдаоро дорад?



ФАСЛИ V
АМРИКОИ ШИМОЛЙ

ИЁЛОТИ МУТТАХИДАИ АМРИКО

Масоҳдти ИМА - 9,4 млн км2. 
Аҳолиаш - 313,8 млн. нафар. 
Пойтаҳташ - Вашингтон.
Забони давлатй - ангооей. 
Воҳиди пулй - доллар.

Мавкеи иктисадию геаграфй. Шароит ва саррттҳои табий. 
Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз пуриқтодортарин давлатҳои 
дунё ба ҳисоб меравад. Ҷун дтвлтти федерттивй аз 50 иёлат 
иборат аст. Қосмо аеоеии масоҳати онро 48 иёлат ташкил дода, 
иёлатҳои Аляска вт ҷазиртҳои Гтвай (дтр уқёнуси Ором) тз 
кисми асосй дур ҷойгир шудаанд.

Иёлоти Мӯттаҳидти Амрико аз шарк бо ӯқёнуеи Атлтнтика 
ва аз ғарб бо ӯқёнӯси Ором, дар шимол бо Кантда ва дар ҷануб 
бо Мексика ҳамсарҳтд мебоштд. Мавкеи «он тарафи укёнус»- 
аш онро муддати дароз аз ҷангҳои мудҳише, ки дар Осиёю 
Аврупо сар мезаданд, эмин медошт ва ин рароДити тиҷорату 
иктисодиётро бо давлатҳои ҳарзадои ӯқёнуеҳои Орому Ат- 
лантика таъмин менамуд.

Шароити табиии ИМА барои инкишофи ҳама соҳаҳои 
ҳоҷагй мусоид аст. Ғайр аз Даотндкӯҳҳои Апптлаҷ кисмати 
зиёди сарзамини кишвар барои кишоварзй мувофик мебошад. 
Шароити окоомӣ барои парвариши рустаниҳои минтакаи 
мӯътадил, зироатҳои еӯДтропикй ва тропикй имконият медиҳад. 
Хушкии икдим дар ноҳияҳои Марказй ва Ҷанубй обёрии 
сунъиро талаб мекунад.

Хоки сарзамини ИМА тз нтвъи докҳои қаҳрартнг, сиёҳҳок, 
ҳоки сӯрд ва дигар навъҳои серҳосил иборат буда, аксар шудгор 
шудтанд. Замоне Дешадои еердтрадтро тз ҳтд зиёд нобуд 
кардтнд ва ҳоло ҷоряки мтсоҳтти мамлакатро ҷангалзори
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бзоаабарқброршӯдб ишгол Қёсматё нз ҳдма бештар
ҷангалзори он дар Аляскн ва Кордёлер ҷойгёр шудаанд.

Заҳёраҳоё об днр ИМА зиёд буда, онхо бештар днр ^^0^^ 
^6^^™ иаилақат ҷойгир шуднбнд. Дар ин ҷо днрёи пуроби 
Миооёоёпё Ио шохобҳояш (Миссури вн гайра) ҷорй мешавнд, 
ки бҳамиёятё қалони хоҷагй (нақлёётй, обёрй ва энергетёкй) 
дорад. Дар сарҳнд Ио Кнннда сёстемаи қалонё қӯлҳоё ҷнҳон - 
Кулҳои Бузург ҷойгёр шудаанд.

Снрзамини ИМА дорой знҳирнҳои бузурги снрватҳои 
зерёзамёнй иеИошад. Дар мбилақат хелхоё ншёи 
(ангишт, фоофорёт, сулфур, молёбдео, намақҳоё калий) бар- 
зиёд буда, вале бо баъзе ҳелҳои дигар (нафт, гази ^66^^, 
маъдбоё охан, мис, руҳ, боксёғ, уран) эҳтёёҷоғё саооатро пуррн 

намекӯоад. Нааъҳоё маъдаоё оёқел, мнргаоетс, ҳромит, 
қнлъагй, ҳеле кнм ва ё вуҷуд обдораод. Солҳои оҳир
6^0^^ навъи маъдаохо, аз ҷумла нафт, иаъдани оҳан вн гнйра нз 
ҳорёҷа овнрдн мешавад. Мооополёяхои ИМА бароё ёстёфодн 
маъданҳои фоиданоки иаилакатхои ^^^6^^ маофиатдорро бо 
оархи арзон аорёд менамояод.

Охулӣ. Аз ҷёҳатё шӯиораё аҳолй ИМА дар ҷаҳон баъди 
Ҷин ва Ҳёодуотоо ҷойи оеюмро ишгол менамояд. Аҳолёё 
мнмлакат муддати дароз на ғаохо нз хисобё афзоишё табий, 
66^^^ нз ҳёооби иӯхоҷёрати зиёд мешуд. Ба ин кишвар
дар зарфи 100 сол, аз ёбтёдои асри XIX сар карда (с. 1821-1921) 
35 млн иӯҳоҷёрон омндннд. Дар ^6^^^^ асри XVIII вн ёбғёдои 
аори XIX аз Афрёқо ба ёёлбтҳоё ҷанубй Ииоёр ғӯломҳоё заогиро 
оаарданд. Х,амёо амрикоиҳоё ҳозёра (гнйр аз ҳиндуҳо,
эскёмосу гавайҳо) ин аҷдодооё халқхоё Аврупо, Ҷин, Ҷопон, 
Фёлёппёо ва гайра мебошаод. Днр айни замон амрёкоёҳо 
нз 4/5 хёсса, внле бҳолёё мӯқёиӣ - ҳёодӯҳо бошанд, ҳамнгй 1 
дарсад бҳолёё маилакатро ташкил медёхаод. Заоғиҳо 12,4 
дарснд аҳолиё ИМА-ро дар Иар гёрифта, дар дахсолаҳоё оҳир 
Иештнр аз ниофи оохо нз ёёлатҳои ҷанубй ба шимол муҳоҷирнт 
нбмуданд. Зиҷии ахолёё ИМА дар 1 қилометри мураббаъ 31 
ннфар Иуда, дар байоё 20 маилакати оерахолёи ҷнҳон ҷойи 
18-умро ёшғол мекунад. Кариб 70 дарсад аҳолёё он дар 12 
днроад қалаирави мамлакат ҷойгёр шудааст. Тнфоаути зёҷёи 
аҳолй нисИат ба ёёлатхоё обздёсоҳёлй вн куҳсор ҷунин аот: аз 
350-400 то 2-5 ннфар дар як қёлоиеғрё ^^6666^. Зиҷёё аҳолй 
дар ёёлатхоё ооҳёлй дар як кёлометрё мураббаъ 350-400, дар 
ноҳёяҳои куҳсор аз 2 то 5 оафарро тншкил иенамояд.
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Қариб аз 3/4 ҳиссаи амрикоиҳо дар шаҳрҳо зиндагй ме- 
кунаид. Микдори умумии шадрҳои ИМА ба 9 ҳазор раси- 
дааст ва кисми аеоеии аҳолии шаҳр дтр агломератеияҳои 
калон зиндагонй менамоянд. Соли 1950 дтр ИМА ҳамагй 
170 агломератеия вуҷуд дошт ва ҳоло аз 300 зиёд мебоштд. 
Шаҳрҳои миллионери мамлактт 8-то будт, агломерттсиядои 
«миллионер» бошад, ба 35 расидааст. Дар онҳо бештар аз нисфи 
аҳолии шаҳ2о ИМА зиндагй мекунанд. Ба агломератеияҳои 
«миллионер» Ню-Йорк, Лое-Аиҷелос, Ҷикаго, Детройт, Сан- 
Фраиеиско доҳил мешаванд. Баъзе агломератеиядои ҳамсоя бо 
ҳам як шуда, мегаполисро ташкил намуданд. Холо дар ИМА се 
мегаполис: Шимолу Штрк, Наздикулҳо ва Қаоифорния вуҷуд 
доранд. Мегаполиси арртл тз Бостон то Вашингтон кашол ёфта, 
бо номи «Босваш», дуюмтш бтйни Ҷикаго вт Питтсбург бо 
номи «Ҷипитс» ва сеюмаш байни Саи-Франсиско ва Сан-Диего 
бо номи Сан-сан вокеъ гардидаанд.

Аҳолии деҳот аксар дар ҳоҷағиҳои фермерй ҳаёт ба сар 
мебартнд ва аз шаҳриён кам фтрк доранд.

Хаҷагй. Саҳми ИМА дар ҳоҷагии ҷаҳонй ниҳоят бӯзург 
аст. Хануз оҳири асри XIX ИМА аз руйи ҳаҷми истеҳсолото 
саноатй Англияро ба ктфо гузошта, ба ҷойи аврао баромад. 
Хаҷми умумии истедеоли маҳсулоти доҳилии он ба зиёда аз 7 
трлн доллар мерасад, ки он 1/5 ҳиесаи истеҳеолоти маҳсӯлоти 
умумии ҷадониро ташкил менамояд. Дар даромади миллй 
арзиши маҳсулоти саноат нисбат бт кишоварзй дтҳ баробар 
зиёд аст. Саноати мамлакат ба заминаи пуриқтидори моддии 
аз ҷидато теҳникй ҳуб таҷҳизонидашӯда такя менамояд. Аз 
руйи дӯрнамоиҳои мавҷуда дар нимаи аввали асри XXI ИМА 
дар микёси ҷаҳонй аз руйи қароД ҳтмаи нишондиҳтндтҳоо 
иктисодию иҷтимой дар ҷойи аррал ҳоҳтд монд. Саноат соҳаи 
асосй ва пешравтндаи иқтиеодиёти мамлткат ба ҳисоб меравтд. 
Асоси иикишофи саноати мамлакатро сарватҳои зеризаминй, 
пеш аз ҳтма заҳираи сӯзишворию энергетики ташкил менамояд. 
Заҳира ва истиҳроҷи нафту газ ба иёлатҳои Теҳас, Аляска, 
Луизиана, Қалифорния рост меояд. Нафт ва гази табий аз 
ноҳияҳои мазкур бо воситаи қӯбурҳои нафту газ ба марказҳои 
корка2ди он дода шуда, кисме тз он ба ноҳияҳоо шимолй низ 
фиристода мешавад. ИМА тз Мексика, АраДистони Саудй, 
Анғлия ва дигар давлатҳо ҳам нафт меҳарад, тарассуто он 
фоидаи калони иктисодй ба даст меорад. Қисми зиёди ангишт 
дар давзао Аппалаҷи Шимолй (кариб 80 дарстд) истидроҷ 



мешавад. Ҳоло аогиштро 6^06^ ёсғгоҳҳоё 66^^. ки бн сифнғё 
он сертнлаб нестннд, аммо ба сузишворёи арзон муҳтоҷннд, 
ёоғёфода меббрннд. Истгоххоё бнрқёи оИй акснр дар қёсматё 
гарбёи иамлақағ иоқишоф ёфтаанд. Дар ИМА ба иокишофё 
энергёяи ядрой ^^^6™ зиёд додн мешнвад ва ^6^6 1/4 ҳиссни 
истеҳооли эоергёяё барқёро дар бар мегирад.

Днр ҳаҷми умумии ёсғеҳоолоти саооати ИМА ҳёссаи ме- 
тнллургия, иошёосозй ва саооағи ҳёмёя ҳеле калон нст.

Меғаллӯргияё оиёҳ Иа заминаи ҳуби ашёи ҳом такя 
Кисми зиёди қорхоонҳои металлурги днр Шимол дар знминаи 
кони аогёшғё Аппалнҷ вн маъдани оханё Кулҳои Бузург кор 
мекӯнаод. Дар ин ҷо корхоннҳоё қблони металлурги дар 
Чиқбго, Гэри, Кливленд, Питтобург ҷойгир шудаанд. Солхоё 
оҳир нз ҳёсоби ашёи хомё берунй (аз Каннда ва давлатҳои 
Амриқои Лотёой) дар соҳёли Атланғёка қомбёоатҳои кнлони 
метнллургН сохта шудаанд. Иқтидори истеҳсолиё ин қорхоннҳо 
то 8 млн тоонаро ташкил иенамояд.

Корхооаҳои металлӯргёяи ранга дар ноҳёяҳои ншёи ҳом 
иотёхроҷкунандаааёдарИандархосохташудааод.Миқдоризиёди 
онҳо дар гнрб ва ҷануби ибилнқнт ҷойгёр шудаанд. Истехсолё 
алюмёоёӣ дар ннзди истгоҳҳоё 66^^™, ки дар дарёҳои Тенесси 
вн Колумбия соҳта шудаанд, Иа роҳ мондн шуданот. Соҳаи 
мошинсозёи ИМА дар оатҳё ҳеле Иалннд меистад. Дар байни 
зерсоҳахои он саноати элеқтротеҳоёкё, радёо-элеқтрооиқа, 
ҳааопаймою рақетнсозй ҳеле ёоқишоф ёфтааст. Корхооаҳои 
элеқтротехнёқё ва элеқғронӣ дар агломернтоияҳо, ки днр он ҷо 

қории ихтисооооқ бисёр аст, ҷойгир шуданнд. То Ҷннги 
дуюми ҷахоой 6^06^^ ин қорхооахо дар ^^0^6^^ шимол вокеъ 
Иуда, мёнбнъд ҷунин заводҳо днр гарб (Лос-Аоҷелос) вн днр 
Иаъзе марқазҳои оаноатиё ҷануб низ соҳта шудаанд. Бо вӯҷӯдё 
он ки соҳнҳои мошиосозии Ҷопон ва дбалнтхои Аврупои Гнрбй 
днр ^11^011 бозори ҷнҳонй ИМА-ро танг кардн бошанд
ҳам, нммо сифатё Иалбнди мошёосозёро аз даст оадодааст. Ҳоло 
62 дарсад таҷҳизоти сохаи хнвопаӣмой вн 66,5 днрснд қӯбӯрҳоё 
гнзи ёнтёқолқӯнандаё ҷнҳонро ёстеҳоол Дар байни
соҳнҳои мошинсозёи маилақнт натомобил вн ҳавопаймосозй 
бештнр инқишоф ёфтаннд. Автомобилсозй сохнё миллёё 
оаноати ИМА мебошнд. Днр ин ҷо хноӯз бо тншаббуси Форд 
оҳёри нсри XIX вн аввали аори XX онхӯстёо дар ҷнҳон бн 

внсеъ ёстехсоли нағоиобёл бн роҳ мондн шуд. Мнрқазё 
авғомобилоозёё ИМА шнҳри Деғройғ Иуда, днр ин ҷо мнрқази
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инкишоф ёфтанд. Дар солҳои докимияти ҳалкй саноат якҷанд 
маротиба афзуд. Аз ҷиҳати афзоиши умумй истедсолот аз соҳаи 
кишоварзй пеш гузашт. Пешртфти ин соҳаҳо еаДаДи тарак,к,иёти 
накдиёт гтрдид. Аз руйи ҳаҷми умумии даромтди доҳилй Ҷин 
дар дунё ҷойи дуюмро ишгол ментмояд.

Санаат. Ҷин аз ҷиҳати истеҳсоли маҳеулоти умумии саноат 
дар микёси ҷаҳон мавкеи муҳимро ишгол менамояд. Дар байни 
мамлакатҳои Осиё баъд аз Ҷопон ҷойи дуюмро ишгол менамояд.

Дар таркиби саноат соҳаҳои саноати вазнин бтртарй дорад. 
Дар байни онҳо саноати сузишворию энергетика мавкеи аеоеиао 
ишгол менамояд. Хдвзаҳои асосии ангишт дтр кисми Шимолй 
ва Шимолу Шаркй ҷойгир шудаанд. Нафт дтр минтакти биёбон 
ва дарзадои байни куҳии Шимолу Гарб вт Шимолу Шарк 
истеҳсол карда мешавтд. Қӯррао баркро асосан дар неруғоддои 
тловй (ТЭС) истедсол менамояд. Холо Ҷин аз ҷиҳати иетедеоли 
Кӯвваи барк дар ҷаҳон ҷойи дуюмро ишгол менамоянд. Саноати 
металлӯрғИ дар Шимол, Шимолу Шаркй (комбинати Бтотоу, 
Аншан) ва дар кисми Марказии Ҷин (комДинати Уҳан) инкишоф 
ёфтааст. Зароддоо металлӯрго дар шафати истгодҳои Дтркии 
Шимолу Шаркии Ҷин соҳта шудаанд. Онҳо мис, сурб, руҳ, 
а^юминий ва магний истеҳеол менамоянд. Дар заводҳои Ҷануб 
ва ҶанӯДӯ Ғарбӣ ба микдори наҷандон зиёд волфрам, сурб, мис, 
калъагй, сурма мегудозанд. Дар заминаи металлургияи сиёҳ ва 
ранга саноати мошинсозй инкишоф ёфтатст. Ин соҳаи ниебттан 
нави саноат дар тйни замон таҷҳизоти вазнин ва энергетикй, 
электроника, аебоДҳои дакик, самолёт, автомобил ва гтйра 
иетеҳсол менамояд. Марказҳои асосии мошинсозй Шэнян, 
Чаиҷӯи, Харбин, Пекин, Тайюян, Уҳан, Нанкин ва гайра 
мебошанд. Барои ташкил ва инкишофи санотти ҳимия дтр ҳама 
қисмҳоо Ҷин ашёи ҳом мавҷуд аст. Дар Шимол, Шимолу Шарк 
кислотаи сулфат, нурй, содт, тз варақстиг сузишвории моеъ 
истеҳеоо менамоянд. Дар музофоти Марказй нурй, дар Шимолу 
Ғарб бошад, аз коркарди нафт маҳсӯлотҳои синтетикй истеҳеол 
менамоянд. Аз еаноато бофандагй истеҳсоли матоъҳои птҳтагй 
бештар тараккй кардааст. Он 90 дтрстди иетеҳсоли мттои 
мамлакатро ташкил менамоянд. Ва дтр ҷтҳон ҷойи якумро 
мегирад. Саноати дӯрокрорӣ роДтета ба манбаи ашёи ҳом ва 
ҷоӣгиршарии аҳолй асосан дтр кисми Шаркии Ҷин (Хитой) 
инкишоф ёфттаст.

Кишаварзй. Дар таркиби кишорарзии Ҷин (Хитой) тагйи- 
роти ҷиддй дида намешавад. Таносӯби содавии он нисбат ба
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дода мешавад. Сабзавот, мева, зироатҳои техникй, махсусан 
пахта, тамоку ва дар чазираҳои Гавай бошад, найшакар 
парвариш карда мешавад. Даҳсолаҳои охир дар ҷойгиршавии 
як катор зироатҳо тагйироти намоён ба вуҷуд омад. Масалан, 
кишти паҳта аз иёлати шаркии ҷануби ИМА ба Теҳас ва ба 
заминҳои обёришавандаи гарб паҳн шудааст. Дар заминҳои 
обёришавандаи ҳавзаҳои байникӯҳии Кордилер ба парвариши 
лаблабуи қанд ва сабзавот шуруъ карданд. Дар ҷануб ва ғарб 

дар атрофи шаҳрҳо ҳоҷагиҳои атрофи шаҳрй ба вуҷуд омаданд. 
Кишти найшакар дар соҳилҳои ҳалиҷи Мексика ва ҷазираҳои 
Гавай, тамоку бошад, дар иёлатҳои Вирҷиния ва Кентукки паҳн 
шудаанд.

Расми 18. Харитаи ицтисодии ИМА
Чорводорй дар ИМА ниҳоят сермаҳсул аст. Саршумори 

ҷорвои калони шоҳдор сол аз сол меафзояд. Агар пештар ҷорвои 
калони шоҳдорро бештар дар шимол парвариш мекарданд, 
солҳои оҳир бошад, саршумори он дар ҷануб ва гарб ҳеле афзуд. 
Хукпарварй дар шимол, гӯсфандпарварй дар иёлатҳои гарбй 
ривоҷ ёфтааст.

Мургпарварй ҳеле босуръат инкишоф меёбад. Хоҷагиҳои 
бройлерй соле то 4 млрд мург медиҳанд. Онҳо дар ҳама ҷо 
мавҷуданд, вале ҳоҷагиҳои калонтарин дар иёлатҳои (штатҳои) 
ҷанубй воқеъ гардидаанд.

Наклиёти ИМА аз магистралҳои трансконтиненталии ба 
мисли ҳатҳои мутавозею мередианй кашол ёфта, аз уқёнуси 
Атлантика то Ором ва аз сарҳади Канада то Мексика тул 
кашидаанд. Ин пеш аз ҳама ба роҳҳои обии доҳилй даҳл доранд. 
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Масалан, ба таври ҳати мутавозй роҳи обии еистемао дарёи 
Ларрентияи Мӯқдддтс ва Кулҳои Кабир тул кашидааст. Ба роҳи 
обии меридианй системаи дарёи Миесиеипи доҳил мешавад, 
ки бо он микдоро зиёди борҳои доҳилй ктшонида мешавтд. 
Дар ҷойи бо ҳам пайвастштвии роҳҳои ҳушкию обй ва ҳавой 
гиреҳҳои калони накдиётй пайдо шудаанд. Аз ҳтма гиреҳи 
калони накдиётии ИМА - шаҳри Ҷикаго мебошад. Дар ин гиреҳ 
дтҳҳо ҳатҳои роҳи оҳану автомобилй пайваст гтрдидаанд, ки 
тавассути он намудҳои ғуногуни борҳо кашонида мешаванд. 
Мавкеи накдиёти роҳи оҳан нисбат ба накдиёти артомоболй ҳеле 
танг шудааст. Ҳоло кариб 90 дарсад кашонидани мусофирони 
доҳил ва байнишаҳрй ба воситаи накдиёти автомобилй ба ҷо 
оварда мешавад. Накдиёти қӯДӯрӣ низ ҳеле инкишоф ёфтааст.

Наклиёти бтҳрй мавкеи ҳудро гум накардааст. РавоДити 
берунии тиҷорати ИМА ба воситаи киштидои калонҳтҷми 
баҳрй гузтронида мешавтд. Бтндарҳои ктлонтарини ИМА 
шаҳри Ню-Йорк, Филаделфия, Балтимор, Орлеани Нав, Сан- 
Франсиско мебошанд.

Бо наклиёти ҳавой асостн мусофирҳоро мекашонанд. 
Авиатсияи мӯсофиркашонии ИМА дар дунё ктлонтарин бт 
шумор меравад. Мавкеи ИМА дтр равобиту тиҷорати доро- 
ҷй ниҳоят калон аст, аз ин ҳисоб дар дунё ҷойи аввтлро 
ишгол менамояд. Асосй содироти онро дастғоҳӯ таҷҳизотҳои 
саноатй ва маҳсулоти кишоварзй ташкил медиҳад. Даромади 
маҳсӯлоти додилии мамлактт ба ҳар сари аҳолй тадминан 26980 
долларро ташкил менамояд. Аз руйи ин нишондодҳо дар байни 
мамлакатдоо саноатии тараққикарда ҷойи намоёнро ишгол 
менамояд.

Истирохат ва туризм. Соле ба ИМА кариб 50 млн етӣёдони 
ҳориҷй сафар мекунанд. Равобити туристӣ бештар бо дароатй 
ҳамсоя Канадт ривоҷ ёфтааст. ИМА дорой зтҳирадои бӯЗӯрғи 
табиию рекреатеионӣ мебошад, дар зсосй он ноҳияҳои калони 
2екреатеияю истиродӣтй ташаккуо ёфтаанд. Нодияҳои аеосии 
сайёҳӣти наздибаҳрй Флорида, Калифорния, ҷазирадои Гавай; 
сӣйёҳӣти куҳсор дтр гӣрДй мӣмлӣкӣт, ҳусусан дар куҳҳои 
дареангӣ; сӣёҳӣти соҳили кулҳо дар мавзеъҳои нтзди кулҳо ба 
роҳ мондт шудтаст.

Дар ИМА 50 парки миллй мӣрҷӯд аст, ки онҳоро соле бештар 
тз 30 то 40 млн сайёҳон тамошо мекӯнанд. Аз ҳӣмӣ машдуртарин 
пӣркҳои моллии мӣмлӣкӣт ин Йеллоустон, Йосемит, Секвойя, 
Глейшер, Грейт Смоуки - Мӣунтинс мебоштнд. Бтйр аз паркҳои
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миллй дар мамлакат мамнуъгоҳу ёдгориҳои таъриҳй ва табий 
ҳеле зиёд мебошанд.

Нохияхои калонтарин ва шахрхои ИМА. То солҳои оҳир 
каламрави ИМА-ро се ноҳияи калонтарин ҷудо менамуданд. 
Холо вобаста ба ҳусусиятҳои инкишофи иктисодй ва таҳассуси 
ҳоҷагидорй онро ба ҷор ноҳия: Шимолу Шарк, Ғарбии Миёна, 
Чануб ва Ғарб таксим менамоянд.

1. Шимолу Шарк. Масоҳати ноҳия ҳурд аст, вале саҳми 
он дар ҳаёти гузаштаю ҳозираи мамлакат ниҳоят калон аст. 
Маҳз дар ҳамин ноҳия аввалин муҳоҷирон аз Англия (соли 
1620) пайдо шудаанд ва гаҳвораи ИМА - Англияи Нав бунёд 
ёфт. Ноҳияи Шимолу Шарк нисбатан тез инкишоф меёфт, ба он 
мавкеи географй, заҳираҳои зиёди ангишт ва ҳусусиятҳои тарзи 
нави истеҳсолот мусоидат менамуд. Беҳуда нест, ки корҳонаҳои 
наҳустини саноатй низ дар ҳамин ноҳия пайдо шудаанд. Дар ин 
ноҳия пойтаҳти ИМА шаҳри Вашингтон ва шаҳри бузургтарини 
мамлакат Ню-Йорк вокеъ гардидаанд.

Шаҳри Ню-Йорк калонтарин маркази саноату накдиёт, 
савдою молия ва илму фарҳанг ба ҳисоб меравад. Дар Ню-Йорк 
идораи бонкҳои калонтарин ва компанияҳои сугуртавй ҷойгир 
шудаанд. Шаҳри мазкур на ин ки дар ИМА, балки дар ҷаҳон бо 
марказҳои бонкию молиявии ҳуд шуҳрат дорад. Дар Ню-Йорк 
корҳонаҳои саноати вазнин, аз ҷумла мошинсозй, полиграфй, 
ҳурокворию дузандагӣ бештар ҷойгир шудаанд. Шаҳр дорои 
177 миллат буда, бо 15 забон рузномаҳо ҷоп мешаванд. Аҳолии 
беҳад зиёди Ню-Йорк ин сабаби ба миён омадани масъалаҳои 
зиёди иҷтимоию иктисодй ва экологй гардидааст.

Вашингтон аз соли 1800 инҷониб пойтаҳти ИМА ва ҳоло 
калонтарин маркази илмию фарҳангии мамлакат ба ҳисоб 
меравад. Чун Ню-Йорк дар ин ҷо биноҳои баланди серошёна 
вуҷуд надоранд, зеро аз касри конгресс баландтар соҳтани 
биноҳои дигар манъ аст. Аҳолии Вашингтон аз 600 ҳазор зиёд 
нест ва дар он ҷо корхонаҳон саноатй ҳеле кам буда, аксар 
бинои идораҳои давлатию маъмурй ҷойгир шудаанд. Шаҳр 
тозаю озода буда, дорой ҷандин театру осорҳонаҳо (мӯзеӣҳо)-и 
таъриҳию фарҳангй мебошад .

Дар ноҳияи Шимолу Шарк аввал соҳаи саноати сабук ва 
баъд металлургияи сиёҳ тараккй кардааст. Маркази асосии 
металлургияи сиёҳ Питтсбург мебошад.

2. Нохнян Ғарби Миёна. Ноҳияи мазкур дар асри XIX аз 
ҳуд карда шудааст. Он Кулҳои Бузург ва марказҳои калони
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саноатии Чиқаго, Детройт, Клирлендро дар бар мегирад. Дтр 
нимаи дуюми асри XX меғаполиси назди кулҳо бт миён омад. 
Шӣҳри Чокағо ҳамҷӯн маркази ноҳияи Ғар6и Миёна буда, 
дорой кордонаҳои ка^они саноатй ва бозори ка^они даридӯ 
фуруши маҳсулоти кишовтрзй аст. Чикаго калонтарин мтркази 
тиҷорату молия, маданию фарҳтнгй ва ғиреди кт^они нак^иётй 
мебошад. Бӣ ҳӣйӣти ӣгломератсияи он даддо шаҳру нӯқтадои 
аҳоли-нишон доҳил мешавтнд.

Дар ноҳияи Ғарбй Миёна дар ДӣроДӣри содтҳои ғӯногӯни 
санотт инҷӯнин кишоварзй ттртққӣ кардттет. Дар ҳӯдӯди он 
фермтҳои ка^они ҷорвои ка^они шоҳдор ва мтйдони кишти 
зироттҳои гӣ^лтдонтгй доман паҳн кардаанд. Ноҳияи мазкур 
кӣриД 50 дарсад маҳсӯлоти кишорарзии мамлакатро истеҳеол 
мекунад.

3. Нодояо Чӣиӯб. Солдоо тулонй ноҳияи ҶтнуД ниебатан 
суст инкишоф меёфт, зеро ки дар ин ҷо мӯноеиДттдои гуломдорй 
бокй монда буданд. Дар давоми кӣриД якуним аср он маркази 
ӣсоеии истеҳеоли птҳта ва зӣминӣи ашёи ҳоми дигтр ноҳияҳо 
карор дошт. Дар ноҳия ҷандин муддат ктшшокй ва ӯнеурҳои 
нажодпартетӣ ҳукмрон буд. Солҳои оҳир нодияо Ҷануб ҳеле 
пеш рафт. Холо он аз ҷидати истедеоли гтзу нафт, ангишт, 
фосфорит дтр ҷойи аррао будт, дар ин ҷо истгоддои ктлони 
Дӣркй ва кордонадои ДӯЗӯрги нафту ҳимия соҳтт шудаанд. Дар 
ДароДари птдтакорй еоҳадои дигтро кишорарзӣ низ инкишоф 
ёфтаанд. Калонттрин штҳрҳои он Даолас, Хюстон, Атлтнта ба 
шумор мераванд. Дтр Даолае корҳонадои кт^они нтфту ҳимия, 
бофандагй ва маркази ттдкикоти кайҳонии мамлактт ҷойгир 
шудаанд. Штҳри Майами яке аз калонтарин мӣркӣзи курортио 
ҷаҳон бт ҳисоб меравад.

4. Нодояо Ғар6ӣ. Ноҳия масоҳати нисДатан калонро дар 
бар мегирад. Он назар ба дигтр ноҳияҳо дертар аз ҳуд карда 
шудааст.

Ноҳия дорой куҳҳои Дӣлӣнд, дтрёҳои тезҷартён ва биё- 
Донҳои васею заминҳои ҳоеилҳез мебошад. Дар ин ноҳия аз 
ҳама бештар якшавии анъанаю мадтнияти мардӯмони англиеу 
иепанй, осиёй, ҳиндӯй ва гтйра ба ҷашм мерастд.

Солҳои тулонй дтр ноҳияи Ғар6 еаноати иетидроҷи 
сарратҳои зеризтминй ва ҷорводорй ривоҷ ёфта буданд. Баъди 
Ҷӣнги дуюми ҷадонй дигар соҳадои иқтиеодиёт низ бо сӯръат 
тараққй ктрдтнд. Дтр ДӣроДӣри инкишоф ёфтани содаҳои 
саноат ва зироаткории обёришаванда мӯтссиеаҳои истиродатию
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муолиҷавй, туризм ва курортҳои бунёд
ёфтаанд.

Шаҳри Лос-Анделос маркази иёлати Калифорния ба шумор 
рафта, ҳднуз соли 1781 аз тарафи испанҳо бунёд ёфта буд. Дар 
ибтидо шаҳр ҷун маркази тидоратии маҳсулоти кишоварзй ва 
минбаъд маркази коркарди тилою нафт ва киноматография 
(Хрлливуд) шуҳрат пайдо намуд. Солҳои оҳир бошад, он 
бо соҳаҳои саноати ҳарбй - ҳавопаймосозй, ракетабарорй, 
истеҳсоли қиштиҳон кайҳонй ва соҳаи истеҳсоли таҷҳизоту 
саноати электроника таҳассус пайдо кардааст. Хдмнун маркази 
саноат баъди Ню-Йорк дар ҷойи дуюм меистад.

Дар Калифорния (баъди Лос-Анделос) ва умуман дар ноҳияи 
Ғарб аз ҳама шаҳри зебо Сан-Франсиско ҳисоб мешавад. Он 
яке аз марказҳои нқтнсодӣ ва фархангни ноҳияи Ғарб ба ҳисоб 
меравад.

Ба ҳайати ноҳияи Ғарб Аляска ва ҷазираҳои Гавай доҳил 
мешаванд.

Тезутундии вазъияти экологй. Солҳои 1960-70-ум як катор 
шаҳру ноҳняхои саноатии ИМА дар ҳолати ногувори экологй 
монда буданд. Ба таври васеъ знёдшавни истнхроҷи маъданҳои 
фоиданок ба тарзи кушод, инкишофи нерӯгохҳон баркии 
аловй сабаби асосии ноустӯвории вазъияти экологй, боридани 
боронҳои кислотагй ва ифлосшавии обу замин гардид.

Суръати баланди автомобилсозй боиси дар як катор шаҳрҳо 
пайдо шудани тумани заҳрнок шуд. Нобудшавии организмҳои 
зинда дар Кулҳои Бузург, хӯсусан дар кули Эри ҳавфи калон 
ба миён овард. Корҳонаҳои шаҳри Кливленд бошад, оби дарё- 
ҳоро бо партовхон нафт ифлос мекард. Дар ҷунин вазъият дар 
ИМА як катор қонӯнҳои муҳим дар бораи ҳифзи зист
ва муҳофизати ҳаво ва оби тоза кабул шуданд. Ба ин максад 
маблаги иловагй ҷудо гардид. Барои ҷорй кардани теҳнологияи 
нав низ мораҳо андешиданд. Маърифати экологй ва тарбияи 
ҷавонон беҳтар карда ^^^.4^^^^ ҷорабиниҳо ба як дараҷа 
беҳтаршавии муҳити зист мусоидат намуд. Холо тозагии оби 
Кулҳои Бузург ва дарёҳои ба он ҷоришаванда ҳеле беҳтар гардид 
ва ҳавой шаҳрҳои Ню-Йорк, Чикаго, Лос-Анҷелос нисбатан 
тоза гардид. Ба ин нигоҳ накарда вазъи экологй дар бисёр дигар 
шаҳру мегаполисҳо ноустувор мебошад, ки аз тарафи ҳукумат 
чорабннихои иловагиро талаб менамояд.
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Савол ва супориш =====5=========
1. Аз рӯӣо дӣротӣ мавкеи геоғ2ӣфио ИМА-ро мӯӣӣяи нтмоед.
2. ИМА аз ктдом иаръо сарватҳои табий бой тст?
3. Чӣао тз диға2 дӣвлӣтҳо кӣшоиидани тшёи ҳом ӣфзалта2 тст?
4. Дтр Дӣ2отӣо коитӯрӣ пӣҳишӣрои конҳои мӯҳомтӣриио ИМА- 

ро тӣеро2 нтмоед.
5. Тӣакобо аҳооои ИМА ҷй ғӯнӣ тст?
6. Дтр Дӣротӣо коитӯрӣ еӣ2Дӣдо ӣғломерӣтсияҳои калонтӣ2ии 

вт меғӣполосдоо ӣеосоро ҷудо кунед.
7. Ктдом омилдоо тсосй сӣбӣбо пешрафти иқтиеодиёти ИМА 

ғӣадидаӣнд?
8. Ктдом иӣмӯди содӣдоо сӣноӣт дтр ИМА инкишоф ёфтаанд? 

СӣДӣД?
9. Дтр Дӣ2отӣо контӯрӣ мӣркӣздоо каооитӣ2иио саиоӣто2о 

тӣерор намоед.
10. ВоДӣстӣ ба шӣроитдои ик^имй кадом соҳадои зороӣткорй 

тӣаӣккӣ ёфтӣӣид?
11. ИМА бт ҷтнд иодияо оқтоеодӣ тӣксим мешавад?
12. Дар Дӣротӣо контӯрй тӣдӣсеӯси доҷағидорй вт вӣзъи 

экоооғоо иодиядоо оқтосодоро тӣевор нтмоед.

Худатонро санчед
1. Кадом омилҳои табий сӣДӣДи тӣраққиёти доҷағии ИМА 

ғӣ2дидаид?
2. Сермиолатии шаҳру ноҳояҳоо мамлткат бт кадом омилҳо 

вобӣетӣӣнд?
3. Сӣбабо дтр онкишофи соҳаҳои сӣноӣту кошоварзии ҷтҳон 

мавкеи аеоеи2о ишгол кӣрдано ИМА дар ҷист?
4. Аз ҷй сӣДӣД втзъи эколоғии ИМА муаӣкқӣб ғардидаӣст?

Аз нигохи шумо

Ба фиқао шумо оё ИМА дтр ояидао низ меттвонад 
пешсафи тараққоёто ҳоҷтгии ҷтҳонй боштд?



КАНАДА

Масоҳаташ - 10 млн км2 
Аҳолиаш - 34, 3 млн. 
Пойтаҳташ - Оттава.
Забони давлатй - 
Воҳиди пулй -доллари амрикой.

Мавкеи иқтисодию географй. Шароит ва сарватҳои табий.
Канада аз ҷнҳатн бузургнн масоҳат баъди Русия дар ҷаҳон 

ҷойи дуюмро ишгол менамояд. Қаламрави он аз шимол ба 
ҷануб ба масофаи 4600 ва аз шарк ба ғарб 5100 километр тул 
қашндааст. Канада бо се уқёнусн ҷаҳонй баромад дорад ва 
ҳати сарҳади баҳрии он 250 ҳазор километрро ташкил ме- 
намояд. Мавкеи иқтнсодию географии Канадаро пеш аз ҳама 
ҳамсарҳадй бо ИМА ва баромади он бо уқёнӯсҳон Атлантика 
ва Ором муайян менамояд.

Канадаро аз шимол зонаи биёбони арктикй ва дар ҷануб 
зонаи дашт иҳота намудааст. Релефи он гуногун буда, дар 
баробари ҳамвориҳо куҳҳо ҳам мавҷуданд. Дар кисми гарбии 
мамлакат қаторкуххон Кордилер ба таври меридианй аз шимол 
ба ҷануб кашол ёфтаанд. Зери замини Канада аз сарватҳои 
зернзамннй ниҳоят бой аст. Дар ин ҷо заҳираи калони ме- 
таллҳои рангаи камёфт, маъдани оҳан, нафт, гази табий, 
ангиштсанг, уран муайян карда шудааст. Сарватҳои минералии 
гайримаъданй дар шимолу гарбй мамлакат ва дар зери баҳрҳо 
вомеҳуранд.

Канада аз заҳираҳои об ниҳоят бой аст. Дарёҳои он аҳам- 
мияти калони гндроэнергетнкН доранд.

Кариб нисфи масоҳати Канадаро беша ташкил медиҳад. 
Хоки каламрави Канада гуногун мебошад. Дар минтакаи дашт 
хокҳон ҳосилҳез паҳн гардидаанд, ки ҳамворнҳон доҳилиро дар 
бар мегиранд.

Ахолй. Дар Канада ҳамагй 34, 3 млн аҳолй зиндагй мекунад. 
Аҳолии мамлакат аз замони мӯстамлнкавй то ҳол аз ҳисоби 
афзоиши табий ва муҳоҷирати берунй меафзояд. Таркиби аҳо- 
лиро аслан ду миллат: англо-канадҳо, фаронса-канадҳо ташкил 
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медиҳанд. Мӣрдӯмо мукимоо кишвар эскимоеҳо ҳӣмӣғӣ як 
миллион мебошанд. Зичии миёнаи аҳолй дар 1 километро 
мӯрӣббӣъ бт 3,3 нтфар Даробар тст. Аз тарафи дигар Канада 
мамлӣкати ба дӣрӣҷӣи Дтлӣнд ӯрбанизттсияшӯда мебошад. 
Адолои штҳр бештар аз 77 дарсад адолии мтмлакатро ташкил 
ментмояд. Шаҳрҳои калонтарини он Торонто, Монретл, 
Вӣнкӯвер ва Отттва мебошанд.

Хочагй. Ктнада дар қӣторо даҳ давоати пешқӣдамо ҷӣҳон 
вӣ бт ҳӣйӣти ҳафт дӣвлӣти мутарӣққии Ғар6 доҳил мешавад. 
Кӣиадӣ дорой сӣноӣти пешрафта мебошад.

Содаҳоо ӣеосои инкишофи саиоати Кантдаро ҳамон соҳаҳое 
ташкил мекуианд, ки дтр таксимоти ғеографии меҳнат иштирок 
менамоянд. Он соҳаҳои зеринро дар бар мегирад:

1 Саноати истихроҷи маъдани кухй, ки дар асоси задираҳои 
калоио мӣъдӣнҳои зеризаминй тӣштккӯл ёфтаӣст.Соҳӣо 
мӯдомтариии он истодроҷи нафту газ вт меттллдои ранга 
мебоштд. Ктнада аз ҷиҳати истиҳроҷи маъдани руҳ, урӣн ва 
ӣебест дтр дунё ҷойи якум вт тз ҷидӣти оетидроҷи иокел вт 
нӣмако кӣооӣ ҷойи дуюмро мегирад. Дар мӣмлӣкӣт ба микдоро 
зиёд филиззоти (металлҳои) нодир, тило, нукра, плӣтинӣ ва 
маъдани мису оҳан истеҳсол кардт мешарӣнд. Солҳои оҳир 
истеҳсоли нафту гтз бо еӯръӣто баланд инкишоф ёфтааст.

2. Дар заминаи истихроҷи филиззоти (металлхои) ранга 
сӣноӣти металлӯ2ғияи ранға инкишоф ёфтааст. Он ба маиДао 
каоони тшёи ҳоми минералй вт энерғияи арзони қӯввӣи барк тткя 
мекунад. Каиӣдӣ аз ҷиҳати гудозиши никел, мис, рӯҳӯ сурб вт 
алюминий яке аз ҷойҳои намоёнро мегиртд. Танҳо се кордонаи 
ӣлюмингӯдозии Кантда аз ттмоми кордонтҳои алюмингудозио 
Аррӯпоо Гтрбй бешттр мӣҳсӯлот оетеҳсол мекӯнӣнд. Қосмо 
зиёди маҳеӯлоти ин соҳа ба ҳориҷа бароварда мешавтд.

3. Саноати коркарди ҷуб вт истеҳсоли когазу селлюлоза дтр 
замонаи задираҳоо бузурғи ҷӣнгӣл кор мекӯнанд. Маҳсӯлоти ин 
соҳа бт ғӣӣри конеъ гӣрдонидӣни тӣлӣДоти доҳилй бт микдори 
зиёд бт дигӣр дароӣтҳо содирот (эскспорт) мешавад.

4. Сохаи мошинсозй ба истеҳеоли навъҳои артомобил, 
трактор, локомотив, ттҷҳизот, радиоэлектроника вт гайрт 
тадӣсеӯс ёфтатст. Кордонӣдои калонтӣрини он дар Торонто, 
Монреал, Виндзор, Ваиқӯвер ҷойгир шудатнд.

Кишоварзй. Канада дорой соҳаи инкишофёфтӣи кишоварзй 
мебошад. Он ӣсостн ба иетедсоли зироатдои ғаоладонағй 
тӣдӣссӯсонида шудааст. Ҳоло ба ҳиееаи Канада зиёда аз 20 
дӣрсӣд воридоти ҷӣдонио ғандӯм рост меояд. Гаолӣкорй асосаи 
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дар се он - Манитоба, Алберта ва Саскаҷеван тараққй
ёфтааст.

Дар баробари галлакорй зироатҳои равгандиҳанда ва 
богдорй низ ривоҷ дорад.

Аз соҳаи норводорй дар Канада асосан ҷорводории тамоили 
гушту ширдиҳанда инкишоф ёфтааст. Канада бо маҳсулоти 
гуштй на танҳо талаботи доҳилиро конеъ менамояд, балки ба 
мнкдорн зиёд ба содирот мебарорад. Шарики асосии тиҷоратии 
берунаи Канада ИМА, Ҷопон, Англия ва Олмон мебошанд. 
Холо даромади ӯмумни маҳсулоти доҳнлнн мамлакат ба ҳар сар 
аҳолй 23270 долларро ташкил мекунад.

Нақлиёт дар ҳаёти ҳоҷагнн Канада накши багоят бузургро 
мебозад. Барои тиҷорати беруна наклиёти баҳрй аҳаммияти 
калон дорад ва кисми зиёди равобити нқтисоднн мамлакат 
бо накдиёт ба ҷо оварда мешавад. Дар равобити иқтисодии 
Канадаю ИМА дар баробари нақлнётн баҳрй инҷӯннн наклиёти 
дарёй, роҳи оҳан, автомобилй ва лулагй (қӯбӯрй) ба таври васеъ 
истифода бурда мешаванд.

Тафовути дохилй. Тафовути доҳнлни Канада ҳеле назаррас 
аст. Кисми асосии аҳолии Канада ва сохаҳон асосии он дар 
кисми ҷанубй мамлакат ҷойгир шудаанд. Ин минтака 200-500 
километр васеъгй дошта, кад-кади ҳудуди ИМА ба таври арзй 
кашол ёфтааст. Ноҳняҳои асосии нқтисодни мамлакат дар 
ҳамин кисм вокеъ гардидаанд.

1) Марказй (кисми ҷанубии музофотҳои Онтарио 
ва Квебек) бо шаҳру марказҳои мӯҳиммн саноатй.

2) Ноҳияи Дашт (мӯзофотҳон Манитоба, Саскаҷеван, 
Алберта) бо соҳаи калони саноати маъдани қӯҳй, ҳоҷагии 
галлакорй ва ҷорводорй.

3) Соҳили Ором (музофоти Колумбияи Англия)
бо соҳаи истеҳсолу коркарди маҳсулоти ҷангал.

4) Соҳили Атлантика ҷор музофотро фаро гирифта, ма- 
соҳати он на ҷандон калон буда, иқтисодиёти акибмонда дорад.

Аз 2/5 ҳиссаи масоҳати Канадаро кисми шимолии он ташкил 
менамояд. Дар ин ҷо ба ҳар 100-200 километри мураббаъ як 
нафар одам рост меояд. Он аз саба-би вазнин будани шароити 
табий суст аз ҳуд карда шудааст. Бо вӯҷӯдн ин, дар ин минтака 
корхонаҳон калони истиҳроҷи маъданҳои кӯхй ва нерӯгоҳҳон 
баркй амал мекунанд.
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Савол ва супориш - _ — -—
1. Кӣиадӣ бо ктдом бадру ӯқёнӯеҳо баромад дортд?
2. ТӣркиДи ӣҳолои он ҷй ғӯнӣ аст?
3. Сӣбӣбо зиёд бӯдӣно ӣҳоооо шӣҳр дтр ҷист?
4. Дар дӣритаи контурй миитақӣдои ттбий вт шӣҳрҳои кӣ- 

лоитӣроиао тӣсвир нтмоед.
5. Ктдом соҳӣҳои сӣноӣтй тӣдаесӯсо ӣсосии мамлакат2о мутйян

6. Ктдом иӣвъо соҳаи кишорӣрзӣ Дӣртӣрй дортд?
7. Дтр дӣротаи контӯрӣ иоҳояҳоо аеосии иктисодии Кӣиӣдаро 

ҷудо нтмоед.

Худатонро санчед
1. Бо тӣъсири ктдом омилҳо аҳолй вт кордонаҳои саиоӣтии 

Канада дтр кисмати ҷанӯбии он бешттр ҷойгир шӯдаӣнд?
2. Бо вуҷӯди ниҳоят ктм бӯдано зиҷии аҳолй ҷаро ӯрДанизатсия 

ба дарӣҷӣо балаид ноил ғӣштӣӣет?
3. Дтр тӣқсомоти баӣиалмолӣлии Ктнада бо кадом

нӣмӯди маҳсӯлот шоиодтӣ мештвад?
4. Бӣ фикри шумо тӣфорӯтдоо додилии Канадт ба таҳӣссӯси 

доҷӣғидорио он таъсир мераеоианд ё не?

Аз пигохи шумо

Дар ояндт таҳтсеусо саноати Ктиадаао ктдом 
соҳаҳои тсосй мутйян Оё Ктнада дтр оянда 
метавонад еадми ҳудро дар истеҳсолото ҷтҳонй зиёд 
кунад?

АМРИКОИ ЛОТИНИ

Амрикои Лотинй яке тз китътҳои кӣ^онтӣрини дунё буда, 
данӯз дтр ӣсрҳои ХУ1-ХУ11 аз тӣрӣфи Иепания ва Портӯгӣоия 
зтбт шуда буд вт фткат дар аввали асри XIX кдсме аз кишварҳои 
он истиқоолият ба дтст овардаанд. Ҳоло дтр ҳудуди он 46 
мамлакӣтӯ қӣоамрар вуҷуд дорад. Аз ин 33 дарлати соҳиДидтиёр 
ба ғурӯҳи мамоакатҳои ру бт инкишоф доҳил мешаванд. Мт- 
соҳтти ӯмӯмио Амрикои Лотинй 21 млн километри мураДбаъ 
буда, микдори ӣҳолиӣш 565 млн иафарро ташкил менамояд.

Одатан қалам2ави Амрикои Лотиниро ба якҷанд зерноҳия
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ҷудо мекунанд:
1. Миёна (Меқснқа, мамлакатҳои Амрикои 

Марказй ва Вест-Индия).
2. Мамлақатхон Анд (Венесуэла, Колумбия, Эквадор, 

Перу, Боливия, Ҷили).
3. Давлатҳои соҳили Ла-Плата (Парагвай, Уругвай, 

Аргентина).
4. Бразилия.
Мавқеи иқтисодию географии Амрикои Лотинй ҷунин аст: 

онро аз ғарб ва шарк обҳои ду укёнус иҳота кардаанд ва ба 
воситаи онҳо мӯхнмтарнн роҳҳои баҳрии ҷаҳонй мегузаранд. 
Уқёнӯсхон Ором ва Атлантикаро дар ин каламрав канали 
Панама пайваст намудааст.

Масоҳати Амрикои Лотинй аз шимол ба ҷануб ба масофаи 
13 ҳазор километр ва аз гарб ба шарк то ҳазор километр кашол 
ёфтааст. Давлатҳое, ки дар Амрикои Марказй ва дар ҷазираҳои 
баҳри Кариб ҷой гирифтаанд, мавкеи муносиби нқтисодню 
географй доранд. Мавкеи сиёсию географии мамлакатҳои Ам- 
рикои Лотиниро аз бисёр ҷиҳат ҳамсарҳадй бо ИМА ва ниҳоят 
дур будани он аз дигар материку давлатҳо муайян мекунад. 
Ғайри Боливия ва Парагвай ҳамаи давлатҳои Амрикои Лотинй 
ба баҳру укёнус баромад доранд.

Захирахои табий. Давлатҳои Амрикои Лотинй аз захираҳои 
табий ҳеле бой мебошанд. Шароити табиию икднмни он барои 
инкишофи соҳаҳои гуногуни кишоварзй ва ҷойгиркунонии 
саноат мусоидат мекунад.

Дар кисми шаркии он пастнхои ҳосилҳези Ла-Плата, 
Амазонка, Орноко ва паҳнкӯҳҳон Бразилия ва Ғвиана ҷой 
гирифтаанд. Дар пастии Ла-Плата яке аз ноҳияҳои хоснлхези 
Амрикои Ҷанубй - Пампа (маънояш дашт) вокеъ гардидааст. 
Системаи ҳавзаи дарёҳои Амазонка, Ориноко, Парана ва гайра 
барои инкишофи наклиёти обй ва бунёди неругоҳҳои баркй 
шароитҳои мусоид фароҳам овардаанд. Дар ҳавзаи дарёҳои 
номбурда ва бешазорҳои бузурги тропикии ин сарзамин ҳазорҳо 
намуди дараҳтон, аз кабили дараҳти кауҷӯқ, ҳино, шоколадй, 
паубразил нашъунамо мекунанд. Дар ин ҷо ҷангалзорҳо зиёда 
аз 50 дарсади масоҳати Амрикои Лотиниро ишгол намудаанд.

Амрикои Лотинй аз заҳираи маъданҳои фоиданок бой аст. 
Дар ин ҷо захнраҳон калони нафт (Венесуэла, Мексика, Перу), 
гази табий (Боливия, Венесуэла), металлҳои ранга, маъдани 
оҳан, нукра, тило, сулфур кашф шудаанд. Конҳои калони
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мӣъдӣни оҳӣн дар Бртзилия, Чили, Перу ва Мекеика,
мӣъдано мӣрганетс дар Бразолия, боксит дар Ямайка, Сӯринамӣ 
вт Бразилия, мӣъдаии мис дар Чили, Перу ва Мексока, калъагй 
дар Боливия, металлҳои нодир дар Колумбия, Брӣзилия ва Перу 
вокеъ ғӣштаанд.

Адолӣ. Бо вуҷуди он ки сӯръати афзоиши аҳолй дтр Амрикои 
Лотинй иисбати солҳои шастуми тсри бист суст шудааст, дар 
дӣвлӣтҳои Амрикои Мӣркӣзй ва 4^^^^^ (Параграй, Боливия) 
бошад, ҳоло ҳам афзоиши солонаи он 1,9 дтрстдро ттшкил 
медиҳад.

Таркиби этникии аҳолии Амрикои Лотинй ниҳоят мӯраккаб 
тст. Он дтр нӣтиҷӣи ҷараёни дуру дарози омедташарии се нажод 
ташаккӯл ёфттаст. Дар айни зтмон тӣркиДи этникии аҳолии ин 
сӣрзтмин зери таъсири се омили асосй ттркиб ёфтааст.

Омили якумро қаДилаи диндуҳо ттшкил медиҳанд, ки то 
омӣдӣни аврупооҳо адолии мӯқимии ин минтака буданд. Дар 
Дӣйни диндӯҳо, мӣҳсусӣн қабиоаи инкҳо дар Амрикои Марказй 
тӣмӣддуни қадимао зороаткорӣ вуҷуд дошт. Ҳоло сокинони 
мӯқомио он - ҳиндудо ҳамагй 17 дарсади тҳолиро ташкил 
медиҳанд.

Омили дуюмро мӯдоҷироио аврупой (аслан тз Испания ва 
Портӯгаоия) дар бар мегирад. Сафи муҳоҷирони тррӯпоӣ то 
ӣввӣли аеро XIX кам будтнд, вале минбаъд микдори он ҳеле 
зиёд ғардид.

Омили сеюмро африкоиҳо ташкил медиҳтнд, ки онҳоро тз 
ӣсри XVI сар кардт мустамликадорон бт Б2азилия, Вест-Индия 
вт дигар дӣвлатҳоо ин миитақа бтрои кор дар плтнтӣтсояҳо 
овӣрдӣ бӯДӣНД.

Ҳоло тдолио омеҳта: дунажодҳо ва мулатҳо бешттр аз иисфо 
еокиноии Амрикои Лотиниро ташкил медиҳанд. Бинобар ин, 
адолии ин минтака таркиби мураккаби этникй дорад. АзДтеки 
мӯҳоҷороио ӣврӯпой ба соҳилдои шаркии материк куц баста 
буданд, тз ин еабаб дар Брӣзолоя, У2угртӣ вт Аргеитина аҳолии 
аврупой Дӣртӣрй дортд. Қисми зиёди аҳолии Чили, Мекеика, 
Пӣрӣғрай, Гватемала, Панамт, Никарагӯа, Гондӯрае, Сӣорадор 
вт ҚолӯмДия дӯнӣжодаҳо мебошанд. Ҳиндуҳо зери фишори 
бегонагон ҳоло бештар дар ноҳияҳои доҳилй (бешазори Ама- 
зонка) ва кӯҳсор сокин мебошанд. Онҳо дар Боливия, Перу вт 
Эквадор бисёртаранд. Дар Гаити, Ямайка ва ҷазирадои Анти- 
лияи Ҳурд зангиҳо бештаранд.
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Дар Амрикои Лотинй бисёр расму русум, анъанаҳои миллй 
ва фарҳаигй омеҳта шудаанд. Холо дини католикй дар тамоми 
минтака бартарй дорад.

Ба ҷойгнршавни аҳолии Амрикои Лотинй ҳӯсӯснятҳои 
тараққиётн таъриҳй, мустамликадорй, шароитҳои табий ва 
вобастагии он ба бозори берунй таъсири калон расониданд. 
Дараҷаи урбанизатсияи ин каламрав бештар ба давлатҳои 
мӯтараққӣ шабоҳат дорад. Холо 66,2 дарсади аҳолй дар шаҳрҳо 
зиндагй мекунад. Афзоиши аҳолй дар шаҳрҳо зиёд аст. Мивдори 
шаҳрҳо аз 200 гузаштааст ва шумораи шаҳрҳои миллионер 
кариб ба 40 расидааст. Дар ин ҷо намуди маҳсуси шаҳрҳои ба 
ин ноҳия ҳос пайдо шудаанд.

Дар Амрикои Лотинй ҷор агломератсияи калонтарин 
ба назар мерасад, ки яке аз он Мехиқон Калон мебошад. Ин 
агломератсия 0,5 дарсад масоҳат ва 1/5 ҳиссаи аҳолии мамла- 
катро дар бар мегирад. Афзудани ин агломератсия аз ҳисоби 
муҳоҷирон сурат мегирад, ки соле микдори онҳо 250-300 
ҳазор нафарро ташкил медиҳад. Дар кисми ҷанубии материк 
агломератсияи Буэнос-Айреси калон ҷойгир аст, ки ба он аз 
1/3 ҳиссаи аҳолии мамлакат рост меояд. Ба акидаи олимон 
дар Мексика, Бразилия ва Аргентина ташаккулёбии аввалин 
мегаполисҳо сар шуда истодааст.

АФЗОИШИ КАЛОИТАРИНИ АГЛОМЕРАТСИЯҲОИ 
ШАҲРИИ АМРИКОИ ЛОТИНИ (млн нафар)

Агломе- 
ратсия

1920 1950 1970 1980 1990 2000 2008

Меҳико 0,7 3,0 9,0 14,5 15,1 18,1 19,2
Сан-Паулу 0,6 2,5 8,0 13,0 14,8 17,3 20,1
Рио-де- 
Женейро 1,3 3,5 7,0 9,20 9,5 10,6 12,3

Буэнос-
Айрес 2,3 5,3 8,5 10,0 10,7 12,4 13,6

Хоҷагй. Дар мамлакатҳои Амрикои Лотинй тули даҳсолаҳои 
оҳир нисбат ба давлатҳои Осиё ва Африко дар инкишофи 
нқтнсодню иҷтимой як дараҷа пешравй ба назар мерасад. Аз 
тарафи дигар дар инкишофи нқтнсодии мамлакатҳо пастравии
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еодти кишорарзӣ ва афзудани диести саноат дар ҳаҷми умумии 
даромтди миллй мушодида карда мешавад. Гузаронидӣни 
сиёсати индӯстриякунонӣ дар акстрияти мамлткатдои ноҳия 
боиси пайдо гардидани содаҳои нави меттллургияи сиёҳ, 
мошинсозй, стноати ҳимия шуд. Баъди бӯҳрони разнини солҳои 
80-уми асри гузтшта вт паетравии иқтиеодиёт дар солҳои 
2000-2010-ум ҳиееаи Амрикои Лотинй дар тараққиёти доҷагии 
ҷаҳонй боз афзуд.

Инкишофи саноат дар нохия нобаробар аст. Дартҷаи 
тӣраққиёти еоҳаҳои асосии саноатро дар ноҳия ҳоло давлатҳои 
Бртзилия, Аргентинт, Мексика, Чили, КолумДия ва
Перу мутйян менамоянд, дӯсӯеӣн се давлати бӯЗӯрғ - Аргентииа, 
Брӣзилия вт Мексика, ки аз 2/3 ҳиееаи мӣҳеулоти стноатии 
Амрикои Лотиниро иетеҳсол мекунанд.

Чойи асосиро дар тӣркиДи саноат стноати маъдтни куҳй 
мегирад. Дар байни еоҳаҳои он бошад, накши асосиро саиоати 
сӯзишворй (аеоеан истидроҷу коркарди нафт) мебозтд. Ба 
он 80 дарсад арзиши маҳсӯлоти саноати ноҳия рост меояд. 
Дар еоҳӣҳои саноати маъдани куҳй мавкеи асосиро Мекеика, 

Арғентина вт Бразилия ишгол менамоянд. Ба замми 
ин дтр Амрикои Лотинй нисбат ба давлатҳои Африко дидт 
доққӣти асосй ба инкишофи еоҳаҳои коркарди саноати ашёи 
ҳом (гудозиши мета^лҳои рангтю мтъдани оҳан, нафттозакӯнй) 
вт сӣноӣти дақиқу истедсоли таҷдозот рӣвонӣ карда шудааст. 
Масалан, дар Мексика истедсоли артомоДил, электротеҳника, 
электроникӣ; дар Бразилия - ҳавопаймосозй, электроника, 
автомобилбӣрорӣ, киштиеозй; дтр Аргентина дастгоҳДарорй, 
ӣртомобилсозӣ тараққӣ ёфтаанд.

Дар қиемати Амрикои Марказй ва дтвлатҳои еоҳили 
баҳри КӣДир, инҷунин дтр Боливия, Пӣрағвай ва як катор 
мӣмоакӣтҳоо дигар дар тӣркиДи истедеолоти сӣноӣтй соҳаи 
сӣиоати дӯрокво2ӣ Дӣртӣрй дорад. Ин соҳа дтр бисёр давлатдои 
Амрикои Лотинй тамоили содиротй (экспортй) дорад. Масалан, 
гушт ва маҳсӯлото гуштй дар Аргентинӣ, Уруграй, Бразилоя; 
канд дар Перу, Мекеикт, Куба.

Дар таркиби ҳоҷагии Амрикои Лотинй ҳиееаи соҳаи 
кишоварзй ҳеле ктлон тст. Дар як кттор дарлатдои ин ноҳия 
(пеш аз ҳамт Амрикои Марказй вт дарлатҳои соҳили баҳри 
Кариб) кишоварзй соҳаи аеосии иетеҳсоли модцй ба шумор 
ртфта, дар он кисми зиёди аҳолии кобили меҳнат бтнд мебошад. 
Солҳои оҳир кошорарзӣ дар Мекеиқа, Баазилия, Аргентона 



Анд (Ҷили, Перу, Эквадор, Боливия) гусфанд ва лампа парвариш 
меёбад.

Нақлиёт ба талаботи хозираи ин нохия пурра чавоб на- 
медихад.

Бо вуҷуди шабакаи зиёд накдиёти роҳи оҳан аз ҷиҳати 
теҳникй ҳеле паст ҷиҳозонида шудааст. Нақлиётн обии доҳилй 
ва қубӯрй низ нагз инкишоф наёфтааст.

Шабакаи нақднётнн Амрикои Лотинй ба бозори беруна 
нигаронида шудааст. Масалан, дар Мексика роҳҳо ба суйи 
сарҳади ИМА соҳта шудаанд, ки кисми зиёди содироти 
мамлакат ба он ҷо равона карда мешавад.

Дар Амрикои Лотинй накдиёти автомобилй роҳи муҳимми 
кисми хӯшкии мамлакат ҳисоб меёбад. Хусусан шоҳроҳи 
автомобилии бо номи Панама аҳаммияти бузург дошта, он аз 
сарҳади ИМА то Буэнос-Айрес ва дар навбати ҳуд аз доҳили 
поӣтахтхон аксарияти давлатҳо мегузарад. Роҳи автомобилгарди 
Трансамазонка низ аҳаммияти калони нқтнсодй дорад. Накши 
асосиро дар тиҷорати берунй нақднётн баҳрй мебозад.

Тичорати берунй. Давлатҳои Амрикои Лотинй ба ҳориҷа 
бештар ашёи ҳоми саноатй (маҳсусан нстихроҷн маъдани куҳй) 
ва махсӯлотн кишоварзй бароварда, ба ивази он аз ҳориҷа 
мошин, дастгоҳ ва дигар маснуоти тайёри саноатй мегиранд. 
Хар як давлат вобаста ба соҳаҳои асосии истеҳсолй (маъдани 
кӯхӣ ё маҳсулоти қншоварзӣ) таҳассус пайдо кардааст, ки ин 
вобастагии онро ба бозори берунй зиёд мекунад. Кисми зиёди 
равобити тиҷорати берунии давлатҳои Амрикои Лотинй ба 
ИМА рост меояд (аз 2/5 ҳисса). Равобити нқтисодии он бо 
Фаронса, Англия, Олмон, Ҷопон ва Русия низ инкишоф меёбад. 
Содирот ва воридоти тиҷорати берунии кисми зиёди давлатҳои 
ин ноҳия фаъол нест. Давлатҳои мӯтараққӣ, ҳусусан ИМА 
мамлакатҳои ин ноҳияро ба сифати доираи маблаггузории 
ҳуд истифода мебаранд. Солҳои оҳир алоқаҳон иқтисодии 
байни мамлакатҳои Амрикои Лотинй дар натиҷаи барпо 
ёфтани иттиходияҳои нқтнсодӣ ва интегратсионй вусъат ёфта 
истодааст.

Масъалахои экологй. То солҳои оҳир ба ин масъала дар 
доираи мамлакатҳои Амрикои Лотинй днққатн ҷиддй дода 
намешуд. Ҷунин муносибат боиси дар майдони ҷандин ҳазор 
гектар нестшавии бешазор, авҷ гирифтани фаросиши замин 
(эрозия), камшавии саршумори ҳаӣвонӯ паррандагони нодир, 
пайдошавии боронҳои кислотагй ва гайра гардид. Хусусан
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3. Омилҳои асосии нуфуз ёфтани баъзе навъи зироатҳоо 
кошорӣрзио минтӣкӣ дтр бозори ҷӣдонй кадомҳоянд?

4. СӣДӣДи дараҷаи 6ӣлӣнди тӣракқиёти иҷтимоию оқтисодои 
дарлӣтҳоо Амрикаи Лотинй иосбтт бт дигар дӣвлӣтҳои ру Дӣ 
онкишофо Осиё ва Африко дтр ҷист?

Аз нигохи шумо

Ктдом дарлатҳо симои тсосии иидуетрияи Амрикои 
Лотиниро ттшкил медиҳанд? Дар ояндт таъеиеёДии 
мегаполисдо ба иктисодиёти мтмлакат ҷй гунт ттъеир 
мертсонтд?

БРАЗИЛИЯ

Масоҳтташ - 8,5 млн кмг 
Аҳолиаш - 205,7 млн иафӣр. 
Пойтаҳташ - Брӣзилоӣ 
Забони дарлӣтӣ - оспанй. 
Воҳиди пулй - реал.

Брӣзилия калонтӣрин мамлакато Амрикои Лотинй будт, 
дар он дусусиятҳои зиёди китъаро мушоҳида кӣрдӣн мумкин 
аст.

Аз нигоҳи Доӣиғаридои табий низ яке аз Дойтӣрин 
мамоакатҳоо ҷаҳон аст ва ҳоло кӣриД 50 намуди тшёи ҳоми 
минералиро истиҳроҷ мекунад, ки дар Дтйни онҳо зтҳираҳои 
маъданй бартарй доранд. Аз руйи майдони зтминдои кортм, 
зӣдирӣҳои обу ҷангал дар ноҳия яке тз пешсафон ба шумор 
мертвад. Ҳамаи ин омилҳо барои тараққоёти оқтосодои 
мамлакат ҳеле мӯсоиданд.

Адолӣ. Бразолия аз руйи шумораи аҳолй ба катори панҷ 
мамлӣкати аз ҳама сераҳолии дунё шомил буда, микдори 
аҳолиаш ҳар сол 3 млн нафар зиёд мешавад. Ин ҳолат ба 
тӣраққиёти иктисодй мусоидтт мекунад. Вале дтр бароДа2и ин, 
тфзоиши зиёди аҳолй дтр мамлакат масъалаҳои шугли ӣҳолиро 
тезу тунд намуда, Дооеи «урДанизатсияи қалбткй» мегардад.
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Шаҳри Рио-де-Жанейро мӯддатхон тулонй пойтаҳти 
Бразилия буда, ҳоло шаҳри калони бандарй, банкирй ва туризм 
шудааст. Соли 1960 Сан-Паулу пойтаҳт шуд.

Сан-Паулу шаҳри калонтарини Бразилия буда, онро ло- 
комотиви нқтисоднёти мамлакат меноманд, ки тамоми таркиби 
иқтисодиро дар ҳуд дорад. Дар миёнаҳои асри XIX Сан-Паулу 
шаҳри ҳурди музофотй буда, тараққиётн қаҳвапарварӣ ва 
муҳоҷирати оммавй аз Аврупо ва Ҷопон сабаби калоншавии он 
гардид. Шаҳр тадриҷан ба яке аз марказҳои калони саноатии 
на танҳо Бразилия, балки тамоми Амрикои Лотинй ва ӯмӯман 
нимкураи ҷанубй табдил ёфт ва дар он торафт соҳаҳои ис- 
техсолотн ба илм эҳтиёҷманд, бонкҳо инкишоф ёфтанд.

Сан-Паулу шаҳри биноҳои баландтарин буда, онро Ню- 
Иорки Амрикои Лотинй меноманд.

Шаҳри Рио-де-Жанейро яке аз шаҳрҳои зеботарини дунё 
буда, дар соҳили буҳай Гуанавар, ки кад-кади соҳили он 
маҳаллаҳои истнқоматню маъмурй, пляжҳои соҳилии Копа- 
кабана, бандару нохняҳои саноатй вокеъанд, ҷойгир шудааст. 
Шаҳр бо карнавалу майдони футболи «Маракана»-и ҳуд машҳур 
гаштааст. Вале дар баробари ин, дар шаҳр нобаробариҳои зиёди 
иҷтимой ба назар мерасанд.

Баъди Ҷанги дуюми ҷаҳон дар Бразилия сиёсати минтакавй 
гузаронида шуд, ки ҳадафи асосии он азхӯдкунни Амазония буд 
(Амазония 3/5 ҳиссаи каламрави мамлакатро ишгол кардааст). 
Бо ҳамин максад 1,5 километр дуртар аз соҳил пойтаҳти нави 
мамлакат - шаҳри Бразилиа бунёд карда шуд, ки вай «кутби 
афзоиш» ва рамзи нави мамлакат гардид.

Солҳои 70-уми асри 20 роҳи Трансамазония соҳта шуд, ки 
роҳи асосии воридшавй буда, 5,5 ҳазор километр дарозй дорад, 
қад-қадн он корхонахои истихроҷи маъдан, чубтаӣёркӯнӣ, 
ҷойҳои ниговдории рамаҳои ҷорводорй, деҳаҳо ва НОБ-ҳо бунёд 
шудаанд. Вале азхӯдкуниҳои Амазония аксар гаӣриоқилона 
ба роҳ монда шуда, боиси вайроншавии мувозинати экологй 
гардидаанд. Даромади умумии маҳсулоти дохнлнн Бразилия 
айни замон ба ҳар сар аҳолй 5580 долларро ташкил менамояд.

Савол ва супорип
1. Бразилия нисбат ба дигар давлатҳои Амрикои Лотинй мй 

гуна мавкеъ дорад?
2. Бразилия аз кадом навъи сарватҳои зеризаминй бой аст?
3. Дар ҳарита ҷоӣгнршавнн аҳолй ва сарватҳои зеризаминиро

ия



нишон диҳед вт онро дтр ҳӣритӣи контурй ктйд нтмоед.
4. Кадом соҳӣҳои сӣиоатио мӣмлӣкӣт тадаесӯсо онро мӯаӣяи 

ментмоянд?
5. Бо кадом дӣвлӣтдо 2ӣРобито оқтосодй дорад?

Худатонро санҷед
1. Кадом омилҳои табиию иқтосодй сабаби пешрӣфти суръ- 

атноки иктисодиёти Б2азилия ғардиданд?
2. Аз ҷй сабаб Бразилия иисбат ба дигар дӣвлӣтҳои ру бт 

инкишоф бт нишондиҳтндӣҳои ииебатан Дӣлӣнди оқтосодй 
ноил гтшт?

3. Сабаби пойтаҳти Б2азилия эълон шудани шадро Брӣзилиӣ 
дтр ҷист?

Аз нигоҳи шумо

Оё Бртзилия ^^63^x3 ба шааоитдоо ттбий вт ктн- 
дтииҳои фоиданок омқонияти дар оянда зиёд намудӣио 
иетиҳроҷи заҳоаадои таДиоро дортд?

Ба фикри шумо имконияти дар ояндт ба кӣтори 
дтрлатҳои мӯтаааққӣ додилшарио Бразилия мтрҷӯд тст 
ё не?

МЕКСИКА

Масоҳаташ - 1958 км^
Адолитш - 114, 9 млн. нафар.
Пойттҳташ - Меҳико.
Забони давлатй - ^^0^^^.
Воҳиди пулй - песо.

Мексика яке аз давлатдои бӯзургтариии ҷаҳон буда, 
он ҷӯмҳӯрии федератовй мебошад. Бӣ ҳӣйӣти мӣмлӣкӣт 31 
иёлтт доҳил шуда, он 16 сентябри соли 1810 истик^олият бт 
даст орӣрдааст. Сӣрвӣрии дарлатро президент бт уҳда дорад. 
Ҳокимияти қонунгӯзорӯ парламент (коигресси миллй) аз ду 



палата: сенат (палатаи болой) ва палатаи депутатҳо (палатаи 
поёнй) иборат мебошад.

Мексика аз шимол ва шарк бо ИМА (дарозии сарҳад 3326 
километр), дар ҷануб бо Гватемала (962 километр) ҳамсарҳад 
мебошад. Мексика аз ду тараф бо укёнус баромад дорад, ки 
он барои инкишофи иктисодй ва васеъ намудани равобитӯ 
тиҷорати берунй имконияти бузург ба амал овардааст. Кисми 
зиёди равобити берунии он бо ИМА ва давлатҳои Амрикои 
Лотинй ба амал бароварда мешавад.

Шароиту захирахои табий. Мексика давлатй куҳсор аст. 
Кисми зиёди масоҳати мамлакатро (кариб аз 2/3 ҳиссаи онро) 
паҳнкухи Мексика ишгол кардааст, ки баландии он ба ҳисоби 
миёна 1000 то 2400 метрро ташкил менамояд. Релефи куҳй 
дар кисмати ҷанубии мамлакат барои пешрафти кишоварзй 
ва алоқаҳои иқтнсодй мӯшкнлй ба амал меорад. Аз 4/5 кисми 
масоҳати мамлакат бинобар кам будани боришот ба кишоварзй 
кам мусоидат мекунад. Роҳи асосии ҳалли ин мӯшқнлот обёрии 
сунъй мебошад. Микдори боришоти солона дар кисмати 
шимолй ва марказии мамлакат ҳамагй ба 25-100 мм мерасад. Дар 
кисмати ҷанубй ва хӯсӯсан ҷанубу шаркии он боришот ба 3000 
мм мерасад, ки он сабаби асосии обхезнҳои калон мегардад. Ин 
соҳтани иншоотҳои бузурги гндротеҳннкнро талаб менамояд, 
ки он ба маблаггузории калон эҳтиёҷ дорад.

Мексика аз захираҳон табий ниҳоят бой аст. Дар ин ҷо 
маъданҳои калони нафт, гази табий, ангишт, нукра, тило, мис, 
руҳ, сурб ҳеле зиёданд. Майдони бешазор 24 дарсад ва ҷарогоҳу 
маргзор бештар аз 39 дарсад каламрави мамлакатро ишгол 
менамояд.

Ахолй. Аҳолии Мексика зиёда аз 114 млн нафар буда, зиҷии 
миёнаи он дар 1 км^ ба 53 нафар мерасад. Аксарияти аҳолиро 
метисҳои испану ҳнндӯхо - 60 дарсад, сипас ҳиндуҳо - 30 дарсад 
ва аврупоиҳо - 9 дарсадро ташкил медиҳанд.

Забони асосии аҳолй испанй буда, дар баробари он забонҳои 
маҳаллй низ паҳн гардидаанд. Урбанизатсия дар Мексика 
бартарй дошта, дар шаҳрҳо аз 2/3 кисми аҳолй зиндагй мекунанд 
(ҳол он ки аҳолии шаҳр дар аввалҳои асри XX ҳамагй 10 дарсадро 
ташкил медод). Шаҳрҳои калон дар ҳамаи музофотҳои Мексика 
мавҷуданд, вале Меҳико аз ҳама калонтарин буда, дар он зиёда 
аз 13 млн нафар аҳолй зиндагй мекунад.

Ҳочагй. Мексика яке аз давлатҳои тараққикардан Амрикои 
Лотинй ба шумор меравад. Дар таркиби куллй маҳсӯлотн умумй
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(тз соли 1940 то 2010) ҳоссто истеҳсоло саноатй қароб 3 баробар 
зиёд гардид, втле соҳаи кишоварзй бошад, ^№63X3^ паст 
фаромтд. Саноат аз 4/5 ҳоесаи талаботи додилиро пурра таъмин 
мекунад. Солдоо оҳир Мексика дар пешрафти иктисодй ба як 
катор мӯвтффтқоятҳо ноил гашт, ки ин, пеш аз ҳтмт, ба роҳи 
пешгорифтаи мамлтктт дар гузаронидани оелоҳоти иқтиеодӣ 
ва омконияти расео инреетитсояо дориҷй ӣооқаманд аст. 
Соҳаи инкишофёфтаи сӣноӣто онро - еаноати нафту коркардо 
нтфт, мошинсозй (мадсусан тртомобилДарорӣ), маъдани куҳй, 
меттолургия, ҳимия, бофандагй ва саноати ҳурокрорй ташкил 
медиданд. Дар Мексика калоитарин маҷмӯо истеҳеоли нафту газ 
барпо кардт шӯдааст. Истидроҷи нафту газ дар монтақаи назди 
соҳило дтлиҷи Мексика ва ҷтнубу шарқоо он ба роҳ монда 
шудаает. Дар ин ҷо соле зиёда аз 100 млн тонна нафт ва 50-55 
млрд м3 гтз истедсол карда мешавад вт бо сузошворӣ ноҳияҳои 
мӯҳиммо иктисодй вт мӣркӣзй ттъмин карда мешавӣид. Дӣрозоо 
умумии қӯбӯрҳои нафтгузаронй зиёда аз 13 ҳазор киоометрро 
ташкил медиҳтд. Ттмоми шодадои ӯқёнӯси Ором ва дигар 
мӣрктзу шадрдоро бо нафту газ ттъмин менамояд. Дтр тсоси 
кордонадои нафту гтз еоҳадои мудимми нтфту ҳимия тарақкй 
ёфтттст. Қалонттрин корҳонаҳои метаолӯагИ дар қосмато 
шомолои мамлакат, ки дорой заҳираҳои кз^они металлдои 
раиғӣ ва маъдани оҳан мебошанд, ҷойгир шӯдтанд. Барои 
оикишофи меттллӯргоя давзао тнғишто коксшарандаи Сӣ6инӣс 
адаммияти ктлон дортд. Дар кисмати ҷӣнӯбии мӣмлӣкӣт дтр 
соҳили дарёи Баоеае маҷмуи кӣооно истеҳсоли пулод барои 
содирот ба кор даромадааст.

Соҳаҳои саноати еабӯкӯ дурокворӣ дар кисми ҷӣнубио 
сӯфӣкӯҳо Мекеика вт ноҳояҳои кӯҳсори атроф инкишоф 
ёфтаанд. Мошинсозй дар шаҳрҳои се2ӣҳолӣ, тз ҷумла аз 2/3 
доссто соҳаҳоо саноӣто коркӣрдабароӣ дар агломе2атсияҳоо 
Меҳико, Монтеррей ва Гвтдтладарӣ ҷойгир шудӣӣнд.

Дар содаи кишорарзй тз 2/3 ҳиссао мтдсӯлоти умумй ба 
зороаткорӣ рост меояд. Инкишофи зиротткорй асоеан бт 
обёрй ^^63^x3^^ дорад (зиёда тз 4 млн га), ки аксар дар кисмӣти 
шимолй ва шимолу гарбй рӣвнзк ёфтааст. Ин ноҳияҳо то 500- 
550 ҳазор тонна паҳта, то 3 млн тонна гандум ва кисми зиёди 
езбззвоти мамлткттро медиҳанд. Дар ^^^3™ ноҳиядои ^3^^^^ 
плзитзтсияҳои зирозтдои тропикй (ктҳвт, нзйшзкзр) мавкеи 
ҳосро ишгол ^^^^3^^. Ноҳиядои ҷтнуДии мтмлакат аслан 
бз кишти зироати ҷӯворимаккт (соле дар ин ҷо зиёда зз 10 то
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12 млн тонна истеҳсол мешавад) маюғуланд. Ҷорводорй дар 
минтакаи биёбон ва нимбиёбон инкишоф ёфта, дар наздикии 
шаҳрҳо бошад, ҷорвои ширдеҳ тараққӣ дода мешавад.

Мексика яке аз давлатҳои асосии таракқиёфтаи туризм 
мебошад. Хамсарҳадии он бо ИМА имконият медиҳад, ки соле 
миллионҳо амрикоиҳо баҳрй саёҳати шаҳру ҷойҳои ғаърихӣ 
ва соҳилҳои баҳру укёнус сафар кунанд. Туризм яке аз манбаи 
иӯҳиммн даромади мамлакат гардидааст.

Дар Мексика ҳамаи навъҳои наклиёт тараққй ёфтаанд. 
Дарозии умумии роҳи оҳан 31 ҳазор километр, роҳи авғомобилӣ 
354 ҳазор ва обҳои доҳилй бошад, 2900 километрро ташкил 
медиҳад. Даромади умуинн иахсӯлоти доҳилй ба ҳар сар аҳолй 
7960 долларро ташкил менамояд.

Дар Мексика якнанд ноҳияҳои иқғнсодӣ таъсис ёфтаанд, ки 
аз якдигар аз ҷиҳати дараҷаи инкишоф фарк мекунанд.

Аз ҳама бештар ноҳияи назди пойтаҳт тараққй ёфтааст, ки 
он таърихӯ сабабҳои ҳудро дорад. Ноҳияи наздисохилии укёнуси 
Ором (шимолу ғарб) бо соҳаҳои зироатҳои обёришаванда 
таҳассус пайдо намудааст.

Соҳили ҳалиҷи Мексика ва нохияҳои ба он ҳамсарҳади 
ҷанубу шаркй бошанд, бо маҷмуи энергетикй ва нафту гази ҳуд 
иашхӯр мебошанд.

Савол ва супорип
1. Мексика ба кадом гӯрӯхи давлатҳои Аирнқон Лотинй доҳил 

мешавад?
2. Дар ҳаритаи қонғӯрӣ сарҳади Мексика ва иавқен географии 

онро тасвир намоед.
3. Аз кадом намуди сарватҳои табий ин иамлақағ дар Амрикои 

Лотинй фарк мекунад?
4. Таркиби аҳолии Мексика нй гуна аст ва ба кадом оинлхо 

вобаста аст?
5. Дар ҳаритаи қонтӯрӣ иарқазхон иӯҳнмин саноатии Мек- 

сикаро тасвир кунед.
6. Кадом соҳаҳои қншоварзӣ ғахассӯсн хоҷагндорнн Меқснқаро 

муайян иеқунанд.

Ҳудатонро санчед
1. Кадом омилҳои мӯхнмми иқтнсодӣ сабаби тарақкнётн сур- 

ъатаоки Мексика гардидаанд?
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2. Аз ҷй сзбӣб иқтисодоёти ^^^^^^3 бз оивестотсояо дороҷӣ 
ниёз дорад?

3. Дзр оянда метавонзд, ки туризм бз еоҳао боз ҳам дзромздноки 
мамлакзт тзбдил ёбад?

Аз нигохи шумо

Кадом еодтдои иетеҳеоли стноттои Мексикт дтр 
ояндт накши арвзоиндтааҷтро ба ^^3

Оё масъаладои экологй дтр шаҳрҳои
^3^3™ тезутунд ^3^3^^?

КУБА

Масоҳаташ - 111,5 ҳззор км: 
Аҳолиаш - 11,7 млн ^3^3 .̂
Пойттҳташ - ^^3^3. 
Забони давлатй - оспзиӣ. 
Воҳиди пӯлй - песо.

Мзмлакати Куба дар бзйни давлзтҳои дар ҷззира ҷой- 
ғоршӯдао Амрикои Мзрказй калоитарин мебошзд. Ҷззирзо 
^^^3 аз гзрб ба шзрк ба масофзи 1250 кооометр кашол ёфтзаст. 
Қосми ҷзнӯбии содили онро баҳро Кзриб, ^3^^^^ ғзрбии онро 
далоҷи Юкатан вз кисми шарқии онро боштд, ҳзлиҷи ҳурд 
аз ҷазораи Гаити ҷудо мекунад. Дар шимол ^^^3^^ аз ИМА 
далиҷи Флоридз ҷудо кардззст.

Шароиту захирахои табий. Кубӣ тзбизти бою ^3^^^^ 
дорад. Ҳристофор Колумб баъди кашфи Кубӣ онро зеДотарин 
ҷазираи уқёнус номид. Ҳудуди ^^^3^^ аслан ҳамворй ишгол 
кзрда, бӣоандй ва кӯҳдо масоҳзти камро дар бзр ^^^^3^^. Аз 
сарватҳои табий дар ин ҷо бештзр никел, кобалт, мис, мзрганетс, 
ҳром вомедӯрад.



^^^3 иқоими гарм доштз, хдрорати солона ба 25 дараҷа, 
микдори боришоти солона бошад, ба 1380 мм ^^^3^3^. Дар 
иоҳоядоо кудеор дт2орат нисбатан стлкин аст.

Адолӣ. Адолии ^^^3 11,7 млн буда, зиҷии миёнзи он дар 1 
колометри мӯраббаъ ба 99,7 нафар ^^^3^3^. Асосан здолии он 
дар изтиҷаи бо ҳам омеҳташарии нажодҳои гӯноғун ташаккул 
ёфтазст. Дзр ин ҷо ду гӯруҳи этникии калон - мӯлатҳо (52 
дзрсад аҳолй) ва аврӯпоидо (38,1 ^^^^3^) зиндзгй ^^^^3^^. 
Боқимондаи онро зфрикоиҳо ва ҷиниҳо ташкил менамоянд.

Дз2аҷаи ӯрДаниззтеия ҳеле кӣлон аст, вале шаҳрҳои дӯрду 
миёна бартзрй дорзнд. Аз 2/3 кисми аҳолии штдрҳо дар ^^^3™ 
зғломератеияо Гаванаи кзлон маскан ғирифтаанд.

Хоҷагӣ. Иқтосодиёти Кубз мутамарказй буда, еектоаи 
давлатй 63^x3^^ дорад вт он тсосан бт соҳаи кишоварзй вт 
тиҷорзти берӯнй алоқаманд аст. Дар ттксимоти географии 
меҳнзт ^^^3 Дз истеҳеоли канд ^3^3^^^^ птйдо ^^^^^33^^. Ҳар 
сол 5-7 млн тонна канд истеҳеол карда мешавад. Он ҳиееаи 
зсосии содироти мамлзкатро ташкил медиҳтд. Плаитатеияҳои 
^^^^3^3^ зз 1/7 кисми масоҳати мзмлткатро ишгол ^^^^^33^^. 
Давраи зсосои ҳоеилгӯнкӯнӣ (^3^^^) ба моҳҳои ноябр то май 
рост меояд. Дар мамлакат зиёда аз 150 ззводи канд вуҷуд дорад. 
Аз зороатдоо ба экспорт тзйёршзранда ҷойи муҳимро зироатҳоо 
еотрӯсй ва тамоку ^^^^^3^^. Ҳоло ҷорводорй ва моҳидорй 
низ ^3^3^^^ кзрдааст. Дар ^^^3 соҳти саноати мзъдтни куҳй 
ба соҳаи тадаесӯси санозтй ттбдил ёфтааст. Ҳусусан коркарди 
мзъдзни никелу кобзлт ҳеле инкишоф ёфтатст ва он аз ^№^3™ 
шимолу шзркии мамлакат истиҳроҷ карда мешавад.

Солҳои оҳир КуДз ӣооқаҳоо тоҷорзтии доҷагии ҳудро бо 
давлатҳои Амрикои Лотинй ва Чин пурзӯр карда истодттет. 
Дар баробзри инкишофи иетедеоли ктнду маъдани никел 
ба тараққиёти санотти ҳӯрокворй низ диққати муҳим дода 
мешавзд.

Асоси нтклоёти ^^^3^^ роҳдои оҳан ва автомобилгард 
ташкил медодтд, ки онҳо 3^^^^ тз гтрб ба шзркй мамлткат 
кзшол ёфтаанд. Дзрозии умумии родо оҳан 4,2 ҳазор километр, 
звтомобилй 61,0 ҳазор километр ва роҳи обҳои доҳилй ба 
240 километр ^^^3^3^. Бтндтрҳои муҳимми мамлакзт Гтвтна, 
^3^^^^^^, Мансанило, Мантансас ва Сантяго-де-Қуба мебо- 
шзнд.

Дзр доҷағии Кубз нткши аеосиро Гтвтнаи ^3^^^ мебозтд, 
ки он зз 1/2 ҳиссаи мадсӯлото саноатио мамлакатро (гтйри канд)
324---------- -



медиҳдд. Холо накши нохияҳои марказй ва шаркй низ зиёд
шуда истодааст. Даромади маҳсулоти доҳилии Куба ба
ҳар сари аҳолй 1285 долларро ташкил менамояд.

Савол ва супорип
1. Мавкеи географии Куба ҷй гуна аст?
2. Аз кадом навъи сарватҳои зеризаминй бой аст?
3. Кадом соҳаҳои саноатй дар Куба инкишоф ёфтаанд?
4. Дар ҳаритаи контурй конҳои калонтарини маъдани никел, 

кобалт, мис, марганетс ва марказҳои саноатии Кубаро тасвир 
намоед.

5. Бо кадом давлатҳо Куба бештар равобнғн иктисодй дорад?

Ҳудатонро санчед
1. Кадом омилҳо боиси пешрафти соҳаҳои Куба

гаштаанд?
2. Ҷаро дар Куба соҳаи саноати маъдани куҳй ба соҳаи таҳассуси 

саноатй табдил ёфтааст?
3. Аз ҷй сабаб тиҷорати хориҷни Куба бештар бо Ҷин ривоҷ 

меёбад?

Аз нигохи пумо

Кадом роххон беҳтар намӯданн мӯноснбағхон 
нқғнсоднн Куба бо дигар давлатҳои Амрикои Лотанй 
ва Аврупо вуҷуд доранд?

ФАСЛИ VI 
МУНОСИБАТҲОИ ИҚШСОДИИ 

УМУМИҶАҲОНИ

Муносибатҳои иктисодии цаҳонӣ чй аҳаммият доранд? Дар 
байни кадом давлатҳо иттиҳоди баланди иҳтисодй вуҳуд дорад? 
Чй гуна интегратсияи иқтисодӣ ба тараққиёти давлатҳои 
алоҳида таъсири мусбӣ мерасонад?

Муноснбатхон нқтнсоднн ӯмӯмнҷаҳонӣ аз системаи ало- 
каҳои гуногуни иқтнсодиётн миллии мамлақатҳон гуно-
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гун иборат буда, асосан ин муноснбағҳоро ғақсимоти бай- 
налмилалии меҳнат ташкил медиҳад. Ин муносибағхо кувваи 
асосии ҳаракағдиҳандаи тараққиёти ҳоҷагии ҷаҳон мебошанд.

Суръати тараққии мӯносибатҳои нқтисодии умумиҷахонӣ 
аз суръати афзоиши исғеҳсолотн моддй пеш аст, ки ин аз 
байналмилалй гардидани ҳаёти ҳоҷагй шаҳодат медиҳад.

Дар мӯносибатхон иқтисодни умӯмнҷахонӣ накши асосиро 
Шимол мебозад, ки дар он тамоми шаклҳои муносибағҳон 
иқтисодӣ (алалҳусус дар шароити ҷаҳонишавй) аз ҳама бештар 
инкишоф ёфтаанд. Ҷануб бошад, дар ин алокаҳо мавкеи сусттар 
дорад. Албатта, баъди ба даст овардани истнқлолияти сиёсй 
мавкеи бисёре аз мамлакатхои ру ба ғараққй дигаргун шуда, 
накши онҳо дар алокаҳои иқтнсодни ӯмумиҷахонӣ назаррас 
гардид. Вале ин ҳолат то ҳол ба таври бояду шояд ба амал 
наомадааст. Аз ҳамин сабаб мамлакағҳои Ҷануб кушиши ҳудро 
баҳрй барқароркӯнии тартиботи нави иқтнсоднн ҷаҳонй пурзӯр 
карда истодаанд.

Дар шароити имруза масъалаи муносибатҳои Шимол- 
Шимол ва Ҷануб-Ҷануб низ аҳаммияти бузург пайдо кардааст. 
Дар ин муносибатҳои иқтисодиёти гузарандадошта макоми 
ҳосса доранд.

Мамлакатҳои ба алоқаҳон нқтисодии умӯмиҷаҳонӣ аз ҳама 
бештар вобаста бударо мамлакатҳои иқтисоди кушода дошта 
номидаанд. Дараҷаи қӯшодагнн нқғисоднётро аз рӯӣи квотаи 
содирота (ҳиссаи содирот дар ҷамъи маҳсулоти доҳилй) муайян 
мекунанд. Ин квота дар баъзе мамлакағҳои тараққнкардан 
Аврупо ва мамлакатҳои нави саноатии Осиё бештар мушоҳида 
карда мешаваду дар мамлакатхои бозори дохилиашон ҳаҷми 
калондошта камтар. Масалан, квотаи содиротй дар Сингапур 
то ба 70 дарсад, дар Белгия ва Нидерландия 55-60 дарсад, дар 
Фаронсаю Олмон 25-30 дарсад, дар ИМА факат 10 дарсадро 
ташкил медиҳад.

Яке аз падидаҳои кушода будани иқтисодиёғ дар шароити 
ҳозира ташкил намудани мавзеъҳои озоди нқғнсодӣ (дар ноҳия 
ё шаҳрҳои иавқен мусоиди иқтнсодию географй дошта) аст. Дар 
ин мавзеъҳо тартабота имтиёзноқи андози гумрукй мукаррар 
карда шудааст. Хддафи асосии ин нмтиёзхо бештар ҷалбкунии 
захираҳон молиявй, моддй, теҳнологй ва мехнатӣ мебошад. 
Мавзеъҳои озоди иқтисодӣ, кабл аз ҳама ба нияти ҷалбкунии 
сармояву теҳнологияи нави ҳориҷй, зиёдкӯнни асъоргирй ва 
ганй гардонидани бозори доҳилй бо молҳо ва хизматҳои ба
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рақобат тобовар тзъсис дода мешзванд. Оҳири солҳои 70-уми 
асри XX шумораи ҷунин мавзеъҳо бт 3 ҳазор раеида буду дар 
онҳо бештар аз 3 млн нзфар шугл дошт. Айни замон бз ҳиесаи 
мавзеъдои озоди иктисодй 1/4 диссти муомилоти ҷзҳонои мол 
рост меояд. Ин мавзеъҳо аз ҳама бештзр дар Чин вз мамлзкзтҳоо 
нави саноатии Осиё змал ^^^^11311.11.

Яке аз дӯсусиятдои фзрқноки амали доҷагио ҷаҳонй им- 
рузз торзфт бештзр тзраққикӯнии муносибатҳои оқтосодио 
байналмилалй мебошад. Онро дзр васею дзматарзфз 
мӯносибзтҳои иктисодии байни мамлзкатдо, ғурӯҳо мзмозкзтҳо, 
шо2кат вз ташкиоотҳои злоҳида мебинем. Сзбзбғори ин 
ҳӯсусият индояид: бзйналмилалкунии истеҳсолот, тарзқкоо 
бемисл ва интегрзтсияи нодиядо, тезутундшзрии мзсъзлзҳои 
ғлобзлӣ.

Омилҳои асосии тзрзққии муносибзтҳои иктисодию умуми- 
ҷаҳонй, пайдоиши мӯносибатҳои пулию молй, кзшфиётҳои 
бӯЗӯрғи ^^^^^3^^, расеъшавии микёси истеҳсолот, тзракқию 
такмили воситзҳои нзқоиёт вз ғзйраҳо мебошанд.

Шзклдои муносибатҳои иқтисодои умумиҷаҳонй торафт 
муҳталиф мегардтнд. Зеро пешравии ҳар кздом мамлзкзти 
ҷзҳон ба дарзҷаи иштироки он дзр муомилоти ҷадонио 
сарватдои моддию маънавй робасттгии зиҷ дорад. Имруз ҳеҷ 
ягон мамлткат, ҳатто тараққиқардатарин ҳам ба самаранокои 
якҳелаи тамоми маҳсуоотҳои ҳозиразамон кодир нест. Ҳамин 
тарик, замони ҷудоиҳои миллй, сарбастагои доҷагоо давлатдо 
бебозгашт паси сар шуданд.

Яке аз штклҳои кадимаи муносибатдоо иқтосодии умуми- 
ҷаҳонй тиҷорати байналмилтлй аст, ки дар ибтидои пайдоиши 
ҳуд микёси маддӯдро молик буд. Зеро дар он давраҳо истеҳеолот 
симои дошт ва асосан барои қонеъгардоиии талаботи
тҳолй амал мектрд. Васеъшавио тиҷорати беруна ба давраи 
сармоядорй, дар дарраи саноати кзлони мошинй рост
меояд. Дар замони пешрафти илмию тедникй вай набзи нав пайдо 
намуда, аз афзоиши истеҳсолот ҳеле пеш гузаштааст, ки
ин аз расеъшавии тақсомоти ғеоғрафии меҳнат дарак медиҳад. 
Солҳои 1950-1990 ғардоши тиҷорати ҷаҳонй 73 баробар, яъне аз 
150 млрд доллар то ба 11 трлн доллар зиёд Дар замони
РИТ таркиби тиҷорати ҷтҳонй тагйир ёфтааст. Ҳиссаи молҳои 
тайёр торафт зиёд ва ҳиссаи ашёи ҳому дӯроквориҳо кам шуда 
оетодааст. Дар байни молҳои тайёр маҳеӯлотдои илмталаб

= 327 



(электроники, электроғехникН, автомобил ва гайра) мавкеи 
калонро соҳиб шудаанд.

Тиҷорати ҳизмат нисбат ба тиҷорати мол тез афзуда, ба он 
ҳиссаи 1/4 кисми тамоми тиҷорати ҷаҳонй рост меояд.

Тиҷорати ҳизмат низ ҳодисаи нав нест. Хизмағрасонин 
нақлнётӣ таъриҳи кадима дорад, ки хнзматрасонии киштиҳои 
ҳориҷй ва киштиҳои баҳрй аз ҳамин кабиланд.

Мамлакатҳои «кирокаши баҳрй» (Юнон, Олмон, Англия, 
Фаронса, Голландия, Шветсия, Дания, Норвегия) флоти 
баҳрии ҳудро ба ҳизмати боркашонии байнибандарии дигар 
мамлакатҳо медиҳанд.

Дар замони ҳозира хнзмағрасоннхон соҳтмонй, сугуртавй, 
намоишй, кирояи кино, иҷораи таҷҳнзоғҳон илмй ва ис- 
теҳсолй, лонҳакашин мӯҳанднсй, коркардабарории аҳбори 
илмй, истифодаи алокаҳои кайхонй пайдо шуда, ҳеле тез 
паҳн шудаанд. Мубодилаи таҷрибаҳои истеҳсолй, ки ба ҳуд 
номи байналмилалии «ноу-ҳау» гирифтаанд, шакли маҳсус 
шудаанд. Футболбозону хоккеисғҳо ва дигар варзишгарон дар 
командаҳои бонуфузи дигар мамлакағҳо бозй карда истодаанд.

Географияи тиҷорати байналмилалй бетагйир намондааст. 
Бо вуҷуди ин ҳоло ҷойи якум дар ихтнёрн мамлакатхон тарак- 
кикардаи Гарб буда, ҳиссаи онҳо дар тиҷорати ҷаҳонй ба 70 
дарсад мерасад. Ҷойи тааҷҷуб нест, ки ба катори «даҳтои аввал» 
мамлакағҳои «ҳафтгона» дохнландӯ баъди онҳо Нидерландия, 
Белгия, Корея. Аз ҳама пешсаф ИМА буда, вале аз нигоҳи 
«баланси тиҷорат» (нисбати нарҳи молҳои воридотй ба молҳои 
содиротй) кафо мемонад.

Мӯомилотн калони мол байни ҳуди ҳамин мамлакатҳо ба 
амал меояд: ИМА-Канада, ИМА-Ҷопон, Олмон-Фаронса. Дар 
тиҷорати байналмилалй ҷойи дуюмро мамлақағҳои Ҷануб 
ишгол кардаанд, ки дар он ҳиссаи мамлакағҳон нави саноатии 
Осиё ва ғашкилотн ОПЕК зиёд аст. Ҷойи сеюм ба мамлакағҳон 
ба иқғисодиётн бозорй гузаранда мансуб асту дар он мавкеи 
Чннӯ Русия назаррас аст.

Дар бозори ҷаҳонии мол рақобатнокӣ зиёд аст, ки онро 
«ҷанги тиҷоратй» номидаанд. Масалан, содироти автомобилхои 
Ҷопон, ки инҳо самаранок, боваринок, бароҳат ва аз нигоҳи 
экологй тозатар буданд, солҳои 80 карни XX боиси он гардид, 
ки дар ИМА ҳар як автомобили панҷум тамгаи шнркағхон 
ҷопонй дошт. Ширкатҳои ҷопонй «Хонда» ва «Нисан» дар 
ИМА заводҳои автомобилбарории ҳудро соҳтанд.
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Баҳри танзими савдои ӯмӯмиҷаҳонй Ташкилоти Умуми- 
ҷаҳонии Тиҷорат (ТУТ) таъсис дода ^^^33^, ки ба он ҳоло 
кариб 140 давлат аъзо мебошанд ва ба ҳиссаи онҳо 9/10 кисми 
тоҷорати ҷаҳонй рост меояд.

Ба катори дигар шаклҳои ҳеле муҳимми муносиДзтҳои икти- 
содии умӯмиҷаҳонӣ мӯносибатҳои карзию молиявй шомил аст. 
Ин шакл нисбатан ҷавон буда, имруз аҳаммияти авваоиндараҷа 
пайдо кардатст ва ҳоло ктриб тамоми ооамо иктисодиро фтро 
гирифтаает. СоҳиДи асосии ин шакл ширкатдои Трансмиллй 
мебошанд.

Агар арзиши молҳои содиротй аз арзиши молҳои воридотй 
боло боштд, бӣоанси тиҷорат фаъол аст ва баръаксаш Даоанси 
тиҷорат гайрифаъол.

Мӯиосибатдои ктрзию молиявй дар шакли қарздоҳй, со- 
дироти сармоя, дтр шакли инвеститеияи бевосита
ифода меёбтнд. Оҳири солҳои 90- асри XX ҳаҷми ҷӯнин инвес- 
титсияҳои дтр ҷзҳон ҷамъшуда аз 3 трлн доллар зиёд буд.

Геоғрафияи соҳаи маблаггузорй (ё ки миғратсияи сармоя) 
ттгйиротҳои зиёдро тз сар мегӯзтронад. Пеш тз Чанги дуюми 
ҷтҳон самти мзДлтггузорй 3^^^^ тз мамлткатдои тараққикарда 
ба мамлакатҳои ру бт инкишоф буду ин сармоя тсостн дар еоҳаҳои 
стноати истиҳроҷ ва плантатсиядо гузошта мешуд. Дар замони 
РИТ мабаоггузорӣ ба еоҳтҳои илмта^тбу ҳизмат стмараноктар 
гардид. Роҳи асосии ҳарткати сармояро муносиДзт байни 
дарлатҳои ИМА, Аррӯпои Гарбй ва Чопон муайян мекунад, ки 
дар байни инҳо аз руйи микёси амаоиётҳоо молиявй Аврӯпои 
Гарбй (Англия, Олмон, Фаронса, Нидерландия) дар ҷойи аввал, 
ИМА дар ҷойи дуюм ва Чопон дар ҷойи сеюм меистад.

Вазъи молиявоо ЧтнуД ташвишорар зсту карзи умумии онҳо 
аз 2 трлн доллтр ^^^3^x33^^. Бо рӯҷуди он, имруз дтр Чзнуб 
ду маркази калони соди2оти сармоя ташкил ёфтааст. Якӯмини 
он дар мамлакатҳои содиркунандаи нафт амал мекунад. Аз 
ин мамлакттҳо нафт ба Аврупо, мамлткатҳои Осиё ва Аф- 
рико фиристодт мешавад. Маркази дуюм дар мамлакатдои 
«п^ангҳои осиёй» (Сингапӯр, Гонконг, Тайван) ^3^^^^ дода

Аз мамлақатҳои ба иктисодиёти бозори гузаранда дар 
бозори молиявии ҷаҳон Чин ва Русия мавкеи намоён доранд. 
Чин, дар баробари ҷамъкӯиии сармояи дориҷй, барорандаи 
сармоя низ мебошад. Русия бошад, танқисии молиявй мекаштд 
ва барои аз мамлакатҳоо Гарб гирифтани мадади моооявй 
кушишо зиёде дорад.
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Танзимгарони ҳдракати байналмилалии сармоя Бонки 
байналмилалии азнавсозй ва рушд (ББАТ) ва Заҳираи Асъорй 
Байналмилалй (ЗАБ) мебошанд.

ББАТ кариб 170 аъзо дошта, фаъолията ҳудро ба 
лоиҳахон сохторни дарозмуддат равона кардааст. Ин ташкилот 
ба гуруҳи Бонки умӯмнҷаҳонй мансуб аст. ЗАБ ғашкнлотн 
асъорию карзии байниҳукуматй буда, баҳрй батартибории 
муносибатҳои асъорй-молиявии байни мамлакағҳо, нигахдорнн 
курбии асъорҳо ва ёрии асъорй расонидан ба мамлакатхои 
ниёзманд таъсис дода шудааст ва 180 мамлакат, аз ҷумла 
Тоҷикистон аъзои он мебошанд.

Аз сабаби дар соли 1997 пайдо шудани буҳрони ҷаҳонии 
молиявй дар мамлакатҳои Ассотсиатсияи давлатҳои Ҷднубу 
Шаркии Осиё (АСЕАН) ва баъд дар Ҷумҳурии Корея, Ҷопон 
ва дигар мамлакатхон ҷаҳон вазифаи ин ғашкнлот мӯраккабу 
вазнин гардид. Аз ин сабаб оҳири солҳои 90- асри XX масъалаи 
зарурияти ислоҳот дар тамоми низоми молиявии ҷаҳон ба миён 
гӯзошға шуд.

Шакли мӯхнммн муносибатҳои иқғнсодин умӯмнҷаҳонӣ 
хамкорнҳои истехсолни байналмилалй буда, онҳо дар навъҳои 
гуногун ба амал бароварда мешаванд. Инҳо, кабл аз ҳама, 
махсӯсгардонӣ ва қооператснякӯнонии истеҳсолот ва истеҳсоли 
якҷояи маҳсулот дар асоси фаъолияти бисёртарафа мебошанд. 
Ду шакли аввал бештар дар соҳаи автомобилсозй паҳн шудаанд. 
Тайёрии мамлакатҳои Фаронса, Англия, Олмон, Испания 
оиди баамалбарории лоиҳаи нсғеҳсолн якҷояи аэробуси А-320 
аз амсоли ҳамин аст. Х<ар кадом мамлакат кисми алоҳидаи 
тайёраро истеҳсол мекунад ва васли пурраи ин қнсмҳо дар 
шаҳри Тулузаи Фаронса ба амал меояд.

Хдмкориҳо дар ҷодаи якҷоя соҳтани иншооғҳон ҳоҷагй, 
таъсиси корҳонаҳои шарикй низ аз шаклҳои паҳншудаи 
хамкорихои истеҳсолианд.

Дар шароити РИТ ҳамкорнҳон илмию техннкӣ ҳеле васеъ 
паҳн шуда истодаанд, ки ба ҷорикунии комёбиҳои нави илму 
теҳника, самаранокона нстнфодабарнн сарвағхои табий ва 
гайра мусоидат мекунанд. Ин шакли муносибатҳо дар тиҷорати 
литсензияю патентҳо, аҳбор оиди баамалбарории якҷояи 
лоихахо, тадқиқоғҳон илмй, ҳифзи мӯҳнғи зист зоҳир мегардад.

Солҳои оҳир сайёҳати байналмилалй бо суръати калон 
вусъат гирифта, ба шакли мӯҳимми мӯомилоти ҳизмат табдил 
ёфтааст. Омилҳои асосии ба ин ҳолат боисшуда тараққин 



қӯррадоо истеҳеолкунанда, кабл аз ҳама, такмили воситаҳои 
иақлиёт, тараққии ӯрбанизатеия, боло2арои еатди зиндағои 
мардум мебошзнду ҳаваси донистани дигар мамлакатдо ва 
даоқҳо одамон афзӯдааст.

Сайёҳтти байнтлмилалиро аз нигоҳи: а) максад басаӣёҳттҳоо 
рекреатсионй (стломаткӯнй); б) экскӯ2еионй (доиистагирй); в) 
корй (дизматй); г) илмй; аз нигоҳи тарзи ҳаракат-автомобиоӣ, 
роҳи оҳанй, баҳрй, ҳавой, дарёй ҷудо кардатнд. Дар арҷги2ои 
сайёҳат афзоиши «саноати сайёҳ» накши муҳимро мебозад, ки 
ба он шзДзкзи медмонҳонадо, кемпинғҳо, формаҳоо сайёҳатй, 
дизматдои адборию реклтмагй, кордонадоо истедсоли савготй 
ва ғайраҳо ^^^^^3^^.

Ногуфта намонад, ки еаӣёҳати баӣиалмилалй барои баъзе 
мтмлакатдо еарҷашмаи ҳеле мудимми даромад аст. Ин даромтд 
дар як сол дар микёси дунё ба 500 млрд доллар расидааст. Аз 
руйи ҳтҷми дтромтди ^^^3^ дтр ҷойи 3^^^^ ИМА буда, вале аз 
доссти ин даромтд дар ҷамъи маҳсӯлоти додиой мамоакатдоо 
«кӯрортӣ», ки аз ҳиеоби фуруши дизмати зиндагй
доранд, пешсафанд.

Аврупо минтақаи аеосии сайёҳонй дориҷиро ҷаобкунанда 
мебоштд, ки дар байни он мамлакатҳо «^^^^^3^ калон» - 
Испания, Фаронса ва Итаооя мавкеи асосй доранд.

Миёни мамлткатдои Осиё кишвааҳоо Малайзия, Таиланд, 
Чин, дтр Амрикои Шимолй - ИМА, дар Амрокоо Лотинй - 
Мексика ҷалДкӯнандагони асоеии мебошанд.

Одири асри XX ва са2шавои асри XXI на танҳо зиёдшавио 
одни микёси фаъолияти доҷағии мамлакатҳои алоҳида ва 
тамоми иқтисодиёти ҷтҳон, онҷунин васеъшавии аоокаҳо 
мамлакатдои ғӯиоғӯн, ривоҷғирии тақеимоти баӣналмилаооо 
меҳнат, торафт байналмилалиғардии ҳаёти ҳоҷагй, пайдоишӯ 
тараккии ғӯрӯдҳои оитеғратсионй, авҷи ииқоообо илмй- 
тедиикӣ мебошад. Ҳақиқатан ягон мамлакате нест, ки вай ба 
иозомо мӯиоеобатдои октосодӣ ва бо ҳам ^^63^x3^^ доҳил 
нашуда бошад.

Хоҷагии ҷаҳоио одиро асри ҲҲ ва аввали асри XXI баусӯлҳоо 
нави остеҳсолоти ҷамъояғою постондӯстроявӣ, ба ҷамъоято 
адборию илмй табдиоёбоо мамлакатҳои тараккока2Датарои 
соҳиб ^3^^^^. Маҳз ҷараёио иҷтимоикуноиӣ дар разъоято 
им2ӯза омили ҳалкӯнанда ғардидааст. Дар тарзи нав равишо 
асосй якҷоякуиии комёбиҳоо РИТ бо воситадои бозории майли 
оҷтомой дошта мебошад.
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Аломатҳои асосии ҳоси ҷамъияти посғнндӯстриявӣ ҷу- 
нинанд:

1) дар соҳаи иқтисодй ин гузариш аз истеҳсоли молҳо ба 
истеҳсоли ҳизмат; 2) дар соҳаи шугл бошад, бартарй доштани 
коркунони меҳнатй фикрй; 3) дар соҳаи илм истифодаи 
самаранок ва бо ҳам мӯвофнқ намудани тадқнқоғҳо, ки ба 
тараққни нстеҳсолоғи илмталаб мусоидат мекунад; 4) дар 
соҳаи идоракунй бояд кабули карорҳо дар асоси ғехникаю 
технологиян аҳборй сурат гиранд; 5) дар соҳаи экология ин 
мӯқарраркӯнии назорати боваринок аз болои дахолағи инсон 
ба муҳнғи атроф мебошанд.

Давраи гузариш ба асри XXI барои хоҷагни ӯмӯмиҷаҳонӣ 
давраи нигохдорнн суръати мӯътаднлн афзоиши нқғисодӣ, 
баландшавии накши омилҳои беруна дар тараққиёти ҳоҷагй, 
глобаликунонии бозорҳои молиявй ва пурзуршавии бо ҳам 
вобастагии иқтнсоднёғи миллй, афзоиши соҳаи ҳизмат, муъ- 
тадил гардидани усӯлҳон ҳамкории байнидавлатй мебошад

Савол ва супориш-----  - ■
1. Накшаи шаклхои асосии муноснбатҳон нқтнсодни умуми- 

ҷаҳониро кашед. Кадоме аз ин шаклҳо таъриҳи кадим ва нав 
доранд?

2. Мамлақатхон асосии соднротқӯнандан сармоя кадомҳоянд?
3. Тагӣнротхон географии мигратсияи сармоя дар ҷй ифода 

меёбанд?
4. Таъсири карзи берунаи байналмилалй ба мигратсияи сармоя 

дар ҷй ифода меёбад?
5. Накши саӣёхағи баӣналмнлалнро дар иқтнсодиёти киш- 

варатон шарҳ диҳед.
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ЗАМИМАИ 1

МАМЛАКЛТҲОЕ, КИ ЗАХИРАҲОИ 

БУЗУРГТАРИНИ НАФТ ДОРАНД

Мамлакат
Зӣдоаадоо 

тадқоқшӯда 
(млрд т.)

Мамлакат
Задо2адоо 

тадқоқшӯда 
(млрд т.)

Арабистони
Студй 35,4 Венесуэлт 11,4

Канада 28,8 Ливия 5,1

Эрон 18,2 Нигерия 4,8

Ирок 15,5 Казокистон 4,0
Русия 14,7 Чин 3,9

Кувайт 14,0 ИМА 3,0
АМА 12,9 2,0

ДАВЛАТҲОИ ДОРОИ ЗАХИРАҲОИ 
БУЗУРГТАРИНИ ГАЗИ ТАБИИ

Мамоақат
Зади2адоо 

тадқиқшуда 
(тали м3)

Мамлақат
Задоаадоо 

тадқоқшӯда 
(трлн м3)

Русия 47,5 Венесуэлт 4,2
Эрон 26,5 Арстралия 4,0
Кттар 25,8 Ирок 3,2
АМА 6,1 Туакманоетон 2,9
Ааабистоно
Саудй 6,7 Норвегия 2,1

ИМА 5,6 Египет 2,0
Нигерия 5,5 Индонезия 1,9
Алҷазоир 4,9 Канада 1,7
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ТАЪМИНОТИ ЗАМИНҲОИ КИШТ ДАР
САТҲИ НОҲИЯҲОИ КАЛОНИ ҶАҲОН (БА САРИ АҲОЛИ)

Ноҳия Таъминог (га) Нохня Таъминот 
(га)

ИДМ 0,80 Амрнкон 
Шимолй 0,60

Аврупои
Гарбй 0,25 Амрикои 

Ҷанубй 0,35

Осиёи 
ҳориҷй 0,13 Австралия ва 

Океания 1,80

Африко 0,22 Тамоми ҷаҳон 0,20

ДАВЛАТҲОИ ДОРОИ ЗАХИРАҲОИ БУЗУРГТАРИНИ 
АНГИШТ ВА МАЪДАНИ ОҲАН

Мамлақағ

Заҳнрахон 
ғадқнқшӯдан 

ангишт 
(млрд т.)

Мамлакат

Заҳираҳои 
тадқиқшӯдан 
маъдани оҳан 

(млрд т.)
ИМА 250 Русия 33
Ҷин 115 Ҷин 15

Русия 195 Украина 15
РАҶ 50 Австралия 18

Австралия 82 Канада 12
РФ Г 66 Бразилия 21

Хнндӯсғон 84 Қазоқистон 4

Украина 34 ИМА 7
Брнғаниян

Кабир 45 Шветсия 4

Қазокистон 34 Хиндустон 7



гидропотенсиали оқтоеодии 

ЧАҲОНИ ВА ИСТИФОДАИ ОН

Ноҳия
Ҳамаги Аз он 

остофода- 
шуда%

Млрд 
қрт-еоат Ба ҳоеобо %

ИДМ 1250 15,6 20
Аврупой

Гарбй 700 8,8 72

Осиёи 
Ҳориҷй 2250 28,1 19

Африқо 1100 13,8 8
Амрикои 
Шимолй 1000 12,5 70

Амрикои 
Лотинй 1600 20,0 33

Австртлия 
вт Океания 100 1,2 40

Тамоми
ҷаҳон 8000 100,0 30

МАМЛАКАТҲОЕ, КИ БЕШТАР БА 
АТМОСФЕРА ГАЗИ КАРБОН МЕПАРТОЯНД

Мамлакат
Ҳаҷми 
паатов 
(млн т.)

Мамлакат
Ҳаҷми 
партов 
(млн т.)

ИМА 5500 Канада 400
Чин 4300 Италия 400

Русия 1800 Фтронса 350
РФГ 800 Мексика 330

Ҳиндуетон 750 Казокистон 300
Украина 600 РАЧ 300

Британияи
Кабир 500 Чӯмҳурии

Корея 300
Япония 1200
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РАФТИ АФЗОИШИ ШУМОРАИ АҲОЛИ ДАР ҶАҲОН

Солҳо
Аҳолй 
(млн 

нафар)

Афзоиш 
дар 

дахсолахо 
(млн 

нафар)

Афзоиши

солона 
(млн 

нафар)

Афзоиши 
миёнаи 
солона 

(%)
1950 2515 220 22 1,6
1960 3019 504 50 1,8
1970 3698 679 68 2,0
1980 4450 752 75 1,8
1990 5292 842 84 1,7
2000 6261 969 97 1,6
2010 7190 929 93 1,4
2020 

(пешгуйй) 8000 810 81 1,3

СУРЪАТИ АФЗОИШИ АҲОЛИ (ДАРСАД)

Солҳо 1950-55 1965-70 1990-95 2010-15

Ҷаҳон 1,7 1,99 1,57 1,20
Мамлакағхои 
тараққнкарда 1,20 0,81 0,40 0,18

Мамлакатҳои 
ру ба тараққй 2,05 2,36 1,88 0,41

Мамлакатҳои
Африко 2,22 2,65 2,81 2,50

Осиё 1,89 2,44 1,70 1,14
Аврупо 0,79 0,67 0,27 0,14

Амрикои 
Лотинй 2,70 2,58 1,84 0,18

Амрикои
Шимолй 1,80 1,13 1,06 0,66
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ТАКСИМОТИ АҲОЛИИ ЧАҲОН ДАР 
ГУРУҲИ МАМЛАКАТҲО ВА МИНТАКАҲО

МЕГАПОЛИСҲОИ КАЛОНТАРИНИ ҶАҲОН

1950 1970 1990 2010
Ҷаҳон (млн 

нтфар) 2516,2 3697,0 5295,0 8472,0

% 100 100 100 100
Мтмлақатҳоо 
ттртққокаадт 33,1 28,4 21,9 16,6

Мамлакатҳои 
ру ба 

инкишоф
669 71,6 77,1 83,4

Африко 8,8 9,8 12,1 18,7
Осиё 54,7 56,8 58,9 57,8
Чин 22,1 22,5 21,8 18,2

Ҳ,оидӯетон 14,2 15,0 16,0 16,5
Амрикои 
Лотинй 6,6 7,6 8,3 8,3

Амрикои 
Шимолй 6,6 6,1 5,2 4,3

Аррупо 15,8 11,1 9,6 6,4
Океания 0,5 0,5 0,5 0,5

Шаҳр - Меғтпооое Мамлакат Шӯмоаао аҳолй

1. Меҳиқо-Соти 27,6 млн н.

2. Токио - Иокӣгамӣ Ҷопон 23,8 млн н.

3. Стн-Пауло Баазилоя 21,5 млн н.

4. Ню-Йорк ИМА 9,5 млн н.
С. 2025 (пешгуйи

1. Меҳиқо-Соти Мексика 96,7 млн н.
2. Токоо-Иокагама Чопон 29,7 млн н.

3. Бомбей Ҳинд 27,0 млн н.
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4. Калкӯтға Ҳинд 26,4 млн.
5. Ҷакарта Индонезия 23,6 млн н.

6. Дакка Банголадеш 20,7 млн н.
7. Токио Ҷопон 20,7 млн н.

8. Карочй Покистон 20,6 млн н.
9. Мадраса Ҳинд

ДАВЛАТҲОИ РУ БА ИНКИШОФ БО 
НИШОНДИҲАНДАИ БАЛАНДИ ИНКИШОФИ 

ТАБИИИ АҲОЛӢ ДАР СОЛҲОИ 1995-2010

Мамлакат Афзоиши 
табии(%) Мамлакат Афзоиши 

табий (%)
Яман 38 Конго 28

Сомали 34 Бенин 28
Нигер 32 Гана 28
Мали 31 Мӣврнғання 28

Конгой 
Демократӣ 31 Покистон 28

Умон 31 Бутан 28
Афгонистон 30 Ирок 28
Арабистони

Саудй 30 Г андурас 28

Иордания 30 Камерун 27
Г вағемалӣ 30 Буркинӣ-Фӣсо 27
Никӣрӣгуӣ 30 Сенегал 27

Мӣдӣгӣскӣр 29 Того 27
Уганда 29 Лаос 27



ДАВЛАТҲОИ АВРУПО, КИ ҲОЛАТИ 
МАНФИИ АФЗОИШИ АҲОЛИ ДОРАНД

Мамоақат Афзоиши 
табий (%) Мамлакат Афзоиши 

табий (%)
-1 Шретсоя -3

Шреӣтетрия -1 Руминия -3
Юнон -1 Венгрия -4

Австрия -2 Эстония -4
Иттлия -2 Латвия -5
Чехия -2 Белорус -5

Слоракия -2 Русия -6
Литва -2 Бӯлгория -7
Олмон -3 Укртина -7

МАРКАЗҲОИ АСОСИИ ҲОҶАГИИ ҶАҲОНИ (с.2008)

Марказ ММД 
(млрд. долл)

Ҳисса дар ММД 
(%)

Амрикои Шимолй 13500 22,6

Аврӯпои Гтрбй 11570 19,4
Чин 8160 13,7

Чопон 3680 6,5
Ҳиндустон 2810 6,2

ИДМ 1810 3,9
Бразилия 1560 2,6

Дарлатҳоо ҳтлиҷи 
Форс 1190 2,0

1070 1,8
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БАЪЗЕ НИШОНДИҲАНДАҲОИ 
МУҲИММИ ИНКИШОФИ ҲОҶАГИИ ҶАҲОН

Нишонди-
ханда

Меъёри
ченак 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008

Истихрочи 
нафт Млн т 525 1060 2270 3000 3100 3600 3900

Истеҳсоли 
гази табий

Млрд 
м’ 200 450 1050 1500 2050 2420 2750

Истихроҷи 
ангишт Млн т 1820 2575 2860 3750 4620 4950 5850

Коркарди 
энергияи 

электрики

Млрд 
квт-с 950 2300 5000 8250 11800 15580 18,200

Истихроҷи 
маъдани 

охан
Млн т 250 500 750 900 965 1060 1520

Г удозиши 
пулод Млн т 200 350 600 7,5 770 850 1100

Гудозиши 
алюминий Млн т 1,5 4,6 10,2 16,1 19,3 25,0 31,6

Истеҳсоли 
матоъҳои 
пахтагй

Млрд 
м2

30 40 45 55 77 78 90

Истеҳсоли 
галладона Млн т 630 850 1100 1450 1950 2050 2350

Мохидорй 
ва 

истихроҷи 
махсулоти 

бахрй

Млн т. 21 40 69 75 100 130 95

Дарозии 
рохи 

автомо- 
билгарп

Млн 
км 15,5 17,0 19,7 22,3 26,6 28,0 32,5

Муомилоти 
савдои 
чахонй

Млрд 
доллар 125 260 650 4050 6980 13000 29200

ҶОЙГИРШАВИИ ИНШООТҲОИ МЕРОСИ ҶАҲОНИ 
ДАР НОҲИЯҲОИ КАЛОНТАРИНИ ДУНЁ

ил - ■

Нохия Шумораи иншоот
Ҳиссаи онхо дар 
микдори умумй 

(%)
ИДМ 33 4,5

Аврупои хориҷй 297 41,8



Осиёи ҳориҷй 151 20,2
Африко 94 12,6

Амрикои Шимолй 31 4,3
Амрикои Лотинй 104 14,1

Аретатлоя ва 
Океания 20 2,5

Ҳамагй 730 100,0

СОҲТИ ММДи як
ҚАТОР ДАВЛАТҲОИ ҶАҲОН (с. 2008)

Мамлакат
%

Кошораази Соҳаи
ҳизматрасонй

1 52 47
РФГ 1 29 70

Броттиияи
Ктбир 1 25 74

Иттлия 1 30 69
Чопон 1 25 74
ИМА 1 20 79

3 20 77
Нидерлаидоя 2 24 74

Аретаия 3 26 71
АМА 4 59 37
Чеҳия 3 40 57

Лаҳиетон 
(Полша) 3 37 65

Кантдт 2 29 69
5 48 47

Русия 5 35 60
Батзолия 10 39 51

Литвт 6 32 62
РӯМОНИЯ 34 53
Укртина 18 35 47
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Чин 14 53 33
Индонезия 15 45 40
Ҳиидуетон 21 28 51

Ноғерия 27 49 24
Гтнт 5 26 39

Камбоҷа 33 29 38
Узбеқиетон 38 26 36

31 22 47
Мали 45 17 38

ҲдДӣшистон 40 13 47

ДАҲ ДАВЛАТИ АВВАЛИНДАРАҶАИ КОРКАРДИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ДАР С. 2008

Мамлакат Ҳамагй 
(мдрд қвғ-соат)

Ба ҳар 
аҳолй 

(ҳаз. қрт-еоат)
ИМА 4240 14250
Чин 2445 1870

Чопон 1140 6960
Русия 950 6650

600 18750
Олмон 620 7560

Ҳиндӯстон 680 630
575 9600

Бротанияи Кабир 405 5780
Бразилия 400 2180

ДАҲ ДАВЛАТИ АВВАЛИНДАРАНАИ ИСТЕҲСОЛИ 
АЛЮМИНИЙ ДАР С. 2008

Мамлакат Иетеҳеол 
(млн.т) Мамлакат Истеҳсол 

(млн.т)
ИМА 2,3 Бразилия 1,5
Русия 3,7 Норреғия 1,4
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Ҷин 8,7 РАҶ 0,9
Канада 3,0 Олмон 0,8

Австралия 1,9 Хиндустон 1,0

ДАҲ ДАВЛАТИ АВВАЛИНИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДАИ 
НАҲИ КИМИЁВИ ДАР С. 2008

Мамлакат Истехсол 
(млн.т) Мамлакат Истехсол 

(млн.т)
Ҷин 11,0 Ҷопон 1,2

ИМА 2,9 Олмон 0,9
Ҷ. Тайван 3,5 Индонезия 1,3
Ҷумхурии

Корея 2,4 Италия 1,0

Ҳиндустон 2,1 Тайланд 0,9

ДАҲ ДАВЛАТИ АСОСИИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДАИ 
МАТОИ ПАҲТАГИ ДАР С. 2008

Мамлакат Истехсол 
(млн м2) Мамлакат Истехсол 

(млн м2)
Ҷин 24,5 Покистон 0,6

Ҳиндустон 18,0 Ҷопон 0,5
ИМА 8,0 Ҷ. Тайланд 0,6
Русия 2,8 Олмон 0,5
Миср 1,5 Фаронса 0,5

ДАҲ ДАВЛАТИ АСОСИИ ҶАМЪОВАРИИ 
ГАЛЛА ДАР С. 2008

Мамлакат
Ҷамъовари

Ҳамаги, млн т Ба сари 
ахолй, кг

Ҷин 420 310
ИМА 390 1300

Ҳиндустон 230 210
Русия 78 545
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Фаронса 73 1200
Индонезия 63 260

Канада 57 1675
Бразилия 67 360
Украина 42 890

41 280

ДАВЛАТҲОЕ, КИ ДАР ОНҲО ТУРИЗМИ 
БАЙНАЛМИЛАЛИ БЕШТАР ИНКИШОФ ЁФТААСТ

Мамлакат
Шӯмоаао 

сайёҳои, млн 
^3^3^

Мамлакат
Шӯмоаао 
сайёҳои, 

млн ^3^3^

75,5 Аретрия 19,4

ИМА 46,1 Лаҳиетои 
(Полша) 14,3

Испания 53,5 Мтҷориетон 
(Венгрия) 12,2

Италия 37,1 Юнон 14,0
Британияи

Кабор 27,8 Шрейтетрия 11,4
Русия 21,2 Нидерландия 9,2

20,6 Мтотӣзия 15,7
Канада 19,2 Тайланд 11.7
Олмон 20,1 Туркия 16,8
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