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 جغرافيا

آذربایجان . شرقی کوههای قفقاز قرار گرفته است کیلومتر مربع، در شیبهای جنوب 06688آذربایجان با مساحت 

از شرق با دریای خزر، از جنوب با ایران، از جنوب غربی با ترکیه، از غرب با ارمنستان، از شمال غربی با 

 0888درصد از مساحت آذربایجان در ارتفاع  34در حدود . باشدگرجستان و از شمال با روسیه دارای مزر می

 :شوداین کشور  به پنج منطقه فیزیوگرافی اصلی تقسیم می (0پیوست ).واقع شده استمتری از سطح دریا 

رشته کوه قفقاز بزرگ در شمال، گسترده از دریای سیاه در غرب تا دریای خزر در شرق، باالی  بخش  -

 .شمالی گرجستان و آذربایجان و بخش جنوبی روسیه

گرجستان و آذربایجان و شمال ارمنستان رو رشته کوه قفقاز کوچک، جنوب قفقاز بزرگ که جنوب  -

 .دهدپوشش می

  و ارس 0ازمینهای پست اطراف رودخانه های کور -

 کوههای تالیش در مجاورت زمین پست لنکران در جنوب شرقی، در امتداد مرز ایران -

 جمهوری خودمختار نخجوان در جنوب غربی -

-درصد از کل مساحت کشور می 84که تقریبا . میلیون هکتار برآورد شده است 80/3مساحت قابل کشت حدود 

 03/0درصد از مساحت قابل کشت بوده که  38میلیون هکتار یا   /86 شده مساحت کشت 888 در سال . باشد

بین سالهای . میلیون هکتار آن به محصوالت دائمی تعلق داشته است 8/  میلیون هکتار به محصوالت ساالنه و 

 .درصد افزایش داشته است 08ت مساحت قابل کش 888 تا  0994

 اقليم

تنوع اقلیم آن به دلیل موقعیت جغرافیایی . آذربایجان در نوار شمالی منطقه نیمه گرمسیری واقع شده است

ناحیه  00به طوری که از . ویژه، نزدیکی به دریای خزر، اثر تابش خورشید و توده هوای مناطق مختلف می باشد

ای شمال و شرق کشور  درجه هوای متوسط در مناطق جلگه. گونه ناحیه در آذربایجان وجود دارد 9آب و هوایی 

رسد، در حالیکه در مناطق کوهستانی غربی  در تابستان می درجه سانتیگراد 46سانتیگراد در زمستان و  6تا 

به  اردوباد ترین دمای مطلق در پایین. رسد درجه سانتیگراد در تابستان می  0در زمستان و  -9زمستانها تا 

به  .است درجه سانتیگراد ثبت شده 36درجه سانتیگراد و باالترین دمای مطلق در جلفا به میزان  -44میزان 

طور کلی شمال و شرق کشور دارای آب و هوای نسبتاً خشک و کوهستانی است در حالیکه منطقه جنوب شرقی 
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و شمال شرقی جمهوری  قره باغ نوبی شاملمناطق غربی و شمالی و ج. آب و هوای مرطوب و مالیم تری دارد

بیشترین . و کوههای تالش بسیار مرطوب هستند آستارا-لنکران و ناحیه قفقاز ، دامنه کوههاینخجوان خودمختار

 88 میلیمتر و کمترین میزان بارش ساالنه به میزان  0088تا  0688میزان بارش ساالنه در لنکران و به میزان 

مناطق . میلیمتر در سال می باشد 334متوسط بارش برآورد شده . دهد آبشوران روی میمیلیمتر در  488تا 

 .شوند آبرسانی می ارس و کورا توسط رودهای وسیع مستعد کشاورزی است که  مرکزی شامل جلگه

 

 :جمعيت

است که تقریباً نیمی از آن ها در مناطق (  80 در سال )میلیون نفر  8/9 0کل جمیعت کشور آذربایجان 

درصد  08، 886 در سال . نفر در هر کیلومترمربع می باشد 94متوسط تراکم جمعیت . روستایی ساکن هستند

( درصد در مناطق روستایی 48درصد در مناطق شهری و  98)جمعیت به بهداشت توسعه یافته دسترسی یافتند 

درصد در مناطق  48درصد در مناطق شهری و  98)م دسترسی پیدا کردند درصد نیز به منابع آبی سال 40و 

 (.0جدول ( )روستایی

 

 اقتصاد، كشاورزي و امنيت غذايي

کشاورزی نقش بسزایی در توسعه آذربایجان و در تضمین تولید محصوالت اساسی ایفا می کند و به عنوان یکی 

 4/40 4، تولید ناخالص داخلی کشور884 در سال . از بخش های اصلی اقتصاد این کشور به شمار می رود

 49از  883 تا  0998سهم کشاورزی به دلیل توسعه صنعتی وسیع طی سال های . میلیون دالر آمریکا بود

موافقت نامه های به اشتراک گذاری تولید با . کاهش یافت 884 درصد در سال  6به  0998درصد در سال 

  .(0جدول ) منجر به توسعه سریع این صنایع گردید شرکت های خارجی بزرگ نفتی و گازی

درصد کل جمعیت می باشد و  34میلیون نفر بوده که معادل  90/4، کل جمعیت فعال اقتصادی 888 در سال 

درصد از نیروی کار روستایی را تشکیل می  8 زنان . درصد در بخش کشاورزی اشتغال دارند 8 از این تعداد 

زمین های حاصلخیز، اقلیم و توپوگرافی . ش های کلیدی کشاورزی در آذربایجان استزراعت یکی از بخ .دهند

 Heydar)خوب آذربایجان فرصت های مناسبی برای تولید محصوالت کشاورزی در طول سال فراهم می سازد 

Aliyov Foundation, 2008) .مهمترین محصوالت شامل گندم، پنبه، سیب زمینی، سبزیجات، تنباکو، خربزه ،

 .چغندرقند، آفتابگردان و درختان میوه می باشند
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 جمعیت و اطالعات اقتصادی –0جدول 

 جمعیت

 کل جمعیت

 سهم جمعیت روستایی

 تراکم جمعیت

 جمعیت فعال اقتصادی

 سهم از کل جمعیت

 زنان

 مردان

 جمیعت فعال اقتصادی در بخش کشاورزی

 درصد از کل جمعیت فعال اقتصادی

 زنان

 مردان

 888 

 888 

 888 

 888 

 888 

 888 

 888 

 888 

 888 

 888 

 888 

0300888 

0/88 

0/94 

4908888 

4/34 

 /36 

0/84 

90 888 

4/ 3 

3/8  

6/34 

 تعداد ساکن

 درصد

 کیلومترمربع/تعداد ساکنین

 تعداد ساکنین

 درصد

 درصد

 درصد

 تعداد ساکنین

 درصد

 درصد

 درصد

 اقتصاد و توسعه

-قیمت های جاریبه ( GDP)تولید ناخالص داخلی 

 دالر آمریکا

GDP سرانه 

 (0=باالترین)شاخص توسعه انسانی 

 884 

 884 

 888 

 888 

40 88 

6 

0869 

436/8 

 میلیون دالر آمریکا در سال

 درصد

 دالر آمریکا در سال

 

 دسترسی به منابع آب آشامیدنی پیشرفته

 کل جمعیت

 جمعیت شهری

 جمعیت روستایی

 886 

 886 

 886 

40 

98 

89 

 درصد

 درصد

 درصد

 

 رودخانه ها

به طور کلی، رودخانه های جمهوری آذربایجان به حوضه آبریز دریای خزر تعلق دارند و به سه حوضه تقسیم می 

 :شوند

 اروک رودخانه حوضه رودهای  

 سرا رود حوضه های رودخانه  

 خزر دریای به مستقیم طور به ریزش حال در یها رودخانه. 

و آذربایجان جاری گرجستان این رودخانه از مرز ترکیه، . منبع اصلی آب جمهوری آذربایجان است ارورودخانه ک

درصد آن به جمهوری  40کیلومتر یا  80888. کیلومتر است 000888کل حوضه آبریز رودخانه کر  .شودمی

 .آذربایجان تعلق دارد



یز یک رودخانه مرزی بین ترکیه و آذربایجان، دومین رودخانه مهم آذربایجان، رود ارس است که این رودخانه ن

 00438کیلومتر مربع است که  888 08حوضه آبریز رودخانه ارس . ترکیه و ارمنستان، آذربایجان و ایران است

 .درصد آن در خاک آذربایجان است 00کیلومتر مربع و یا 

، 8آالزان ،3، گانیخاروک. می شود سسیستم رودخانه های آذربایجان به سه گروه فرامرزی، مرزی و محلی تقسیم

ارس، سمور . هستند( مرز قلمرو دو یا چند کشور) رودخانه های فرامرزی.. و  9، آرپاچی0، خرامی4ایوری، 6گابیری

مشخصات رودخانه های مهم   در جدول . هستند (بین دو و یا سه کشور)و بلگارچی رودخانه های مرزی 

 .(Ministry of ecology and natural resources of Azerbaijan republic, 2014) آذربایجان ارائه شده است

 مشخصات رودخانه های مهم جمهوری آذربایجان - جدول 

 (متر) یارتفاعشرایط  سطح حوضه  (کیلومتر)طول سرچشمه رودخانه ردیف

 دهانه منبع

0 Kur Caspian Sea 0808 000888  438  4- 

  Ganikh (Alazan) Mingechevir reservoir 304 069 8  868 48 

4 Gabirri (Iori) Mingechevir reservoir 409 3038  868 80 

3 Khramy Kur river (right)   8 0438  3    88 

8 Aqstafachay Kur river (right) 044  806 4888  08 

6 Kurekchay Kur river (right) 0 6  808 4088 00 

4 Araz Kur river (right) 084  08 888  998 00- 

0 Arpachay Araz (left) 0 6  648  908 408 

9 Hekeriychay Araz (left) 0 0 8838 4808  60 

08 Samur Caspian Sea  06 3348 4688  4- 

00 Pirsaat Caspian Sea 099   08  388 00- 

0  Bolgarchay Mahmulchala lake 060  048 0408 04- 

 

  منابع آب

میلیارد متر مکعب  4/ دارای ( میلیارد متر مکعب 4/40)میلیمتر  334این کشور با متوسط بارندگی ساالنه 

درصد از کل منابع  4 /4تنها ( میلیارد متر مکعب  4/ )این مقدار . داخلی استسطحی منابع آبی تجدیدپذیر 
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 Ganikh 

5
 Alazan 

6
 Gabirry 

7
 Iori 

8
 Khrami 

9
 Arpachay 



میلیارد  6 /48کل منابع آبی تجدیدپذیر کشور درحدود  (Hannan et al.,1987) آبی تجدیدپذیر کشور می باشد

بر همین اساس برآورد جریانات . های مرزی تأمین می شودباشد که بخش عمده آن از رودخانهمتر مکعب می

 00/8، گرجستاناز  38/00باشد که از این مقدار میلیارد متر مکعب می 08/09سطحی ورودی به کشور سالیانه 

میلیارد متر  00/0الباقی آن که . میلیارد متر مکعب از ارمنستان می باشد 09/6و  UNCEC, (2007)از ایران 

معادل نیمی از گیرد که درصد در رودخانه مرزی سمور بین آذربایجان و روسیه شکل می 88مکعب می باشد، از 

مترمکعب  004 شونده برابر با میزان سرانه آب تجدید . میلیارد متر مکعب می باشد  /46مقدار کل جریان آن 

 . در سال می باشد

در های مختلف کشاورزی و صنعت و شرب در کشور آب در بخش( مصرف)این در حالی است که کل برداشت 

 .که ترکیبی از منابع آبی تجدیدپذیر داخلی و ورودی به کشور است. باشدمیلیارد متر مکعب می  89/0حدود 

(Hanna,et al.1987)  درصد از کل منابع آبی تجدیدپذیر داخلی، ورودی و مرزی  معادل38این مقدار مصرف

به دریای خزر وارد می  08سالیان در میلیارد متر مکعب نیز 6/03 از کل آب تجدیدپذیر رقمی در حدود . است

 .(4جدول ) (Mammdov, 2012; Az-Menr, 2012) شود

 بیالن آب های مرزی ورودی و خروجی به آذربایجان –4جدول 

 (میلیارد متر مکعب)خروجی (میلیارد متر مکعب)ورودی 

kura   /6a  
Ghanik/Alazani 88/4d  

Qabirri/lori 0/8d  
Debes/Khrami 64/0d  
Armeia-Aras 68/6e  
Armia-Kura  9/8c  

Iran 00/8a  
Salyan   6/03c 

Total 08/09  
IRSWR 02/7

f
 

Sources:aUNECE(2007);b FAO(2009); c Data provided by the AZ-MENER-Hydrology Survey,period 1955-2010; GE-

MENR(2009); e See table 3.2; fRustamov & Kashkay(1989) 
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درصد آن  88درحدود میلیارد متر مکعب است که  8 /400پتانسیل ذخیره آب کشور در پشت سد ها در حدود 

بر  ارس، سد کورابر روی رودخانه   0و شامکیر 00مینگاسویربزرگترین این سد ها شامل . ساالنه مصرف می شود

بنابراین به نظر می رسد آبی به میزان  .می باشد 03ترتربر روی رودخانه  04سارسانگو سد  ارسروی رودخانه 

  .میلیارد متر مکعب وارد دریای خزر می شود به عنوان مازاد موجود باشد 6/03 حدودا 

 مصرف آب

درصد آن از  4/06که  کیلومترمکعب تخمین زده شد 40/00آذربایجان از منابع  ، برداشت آب800 در سال 

میلیارد مترمکعب در بخش های مختلف کشاورزی  0/0از این مقدار  .ارس برداشت شده است-داخل حوضه کورا

   /8)عملیات صنعتی  و( درصد 9/3)و بهداشتی مصارف شهری ، (درصد 0/40)شامل کشاورزی و آبیاری 

درصد  4/0درصد آب زیرزمینی و  0/6،  آب سطحی درصد  6/9که از این مقدار،  .استفاده شده است (درصد

 .(3جدول ) استازمصرف شده تخمین زده شده فاضالب تصفیه شده ب

 

 بیالن مصرف آب -3جدول

 ارمنستان 

(مكعب متر ميليون)  

 آذربايجان %

(ميليون متر مكعب)  

 گرجستان %
(ميليون مترمكعب)  

% 

340 /4 كل برداشت  088 (3/08 80) /00449 088 4/080  088 
ميزان آب زير  -

 زميني
0/088  0/30  -  0/400  9/00  

1/1738 كل مصرف  111 (9/6461)8/8111  111 (2/884)7/1144 a 111 

آبزی ، کشاورزی -

 جنگل،  پروری
8/0333  0/04  (0/3966)0/8436  4/4  (4/ 06)4/ 34  4/ 4  

00 /0 صنعت -  6/0  (3/0 98)4/0468  4/   (8/484)9/484  4/43  

0/43 شرب و بهداشت  -  4/3  ( /043)4/496  8/8  (9/463) /349  3  

2/711 برآورد تلفات  7/28  4/3777  1/32  6/967  1/48  

مترمكعب )سرانه مصرف

(در سال  
8/031   (1/1237)0/866   (9/323)3/232   

a : منبع. ارس است -مقادیر درون پرانتز آب مصرفی در  حوضه کورا :Armstat(2012);AzerStat(2012);GE-MEP(2012) 
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 و الگوي كشت توسعه تحول در آبياري

برای میلیون هکتار  4/ میلیون هکتار میباشد که از این مقدار 6/3اراضی قابل کشت کشور آذربایجان برابر با 

 38که تحت کشت آبی بوده است  میلیون هکتار 38/0این مقدار از  0998در سال . آبیاری مناسب می باشد

ت سیستم های آبیاری سطحی بوده درصد تح 90از این مقدار . کشاوزری آبی را شامل می شوددرصد پتانسیل 

 برابر 883 کل سطح برداشت شده در سال . بوده استو بارانی قطره ای آبیاری درصد دیگرتحت  9و 

 پنبهو ( درصد 6/8)، سبزیجات (درصد00) ، جو(درصد 33) میلیون هکتار می باشد که بیشترین آن به گندم3/0

از منابع آبهای سطحی و الباقی از منابع این اراضی یاری درصد نیاز آب 94 .اختصاص داشته است (درصد 6/8)

 .(8جدول ) آبی زیرزمینی تامین شده است

 

 883 سطح زیرکشت آبی و الگوی کشت در سال  -8جدول 

 زراعت های آبی در طرح آبیاری کنترل شده

 زراعت های برداشت شده

 0 04908  کل برداشت محصوالت از مناطق آبی 

 98003 0  (:کل)ساالنه محصوالت زراعی 

 608909  گندم 

 844   برنج 

 080989  جو 

 44093  ذرت 

  948  بقیه غالت و حبوبات 

 68496  سیب زمینی 

  8 4  چغندر قند 

 30 44  سبزیجات 

 639   تنباکو 

 40060  پنبه 

 00400  آفتابگردان 

 46408   سایر محصوالت ساالنه

 080384  (کل)محصوالت دائمی 

 4680  چای 

 94439  دیگر محصوالت چند ساله 

 6/94  درصد تراکم کشت تحت آبباری

 



 تجارت محصوالت كشاورزي آذربايجان

 واردات

کشور آذربایجان بیش از هر محصول دیگری گندم و شکر خام را از دیگر کشورها وارد می کند و گندم و ذرت 

ارزش نیز بیشترین ارز را بابت واردات گندم، سیگار، شکر خام و آرد گندم از نظر . در مرتبه های بعدی قرار دارند

نیز نشان  0شکل . نشان می دهد 800 و ارزش آنها را در سال ( تن)مقدار واردات  6 جدول. پرداخت می نماید

 . دهنده چند محصول اصلی در صادرات است که مقدار و ارزش آنها را به ازای واحد تن نشان می دهد

 800 محصوالت وارداتی کشور آذربایجان از نظر مقدار و ارزش در سال  -6ول جد

 رتبه (هزار دالر) ارزش  رتبه (تن)مقدار  نام کاال
) ارزش هر واحد 

 (دالر بر تن

 242 1 282015 1 1166572 گندم

 19740 2 241124 26 12215 سیگار

 527 3 166547 2 315970 شکر خام 

 290 4 53260 3 183655 آرد گندم

شکالتپودر کاکائو و   20553 18 33849 5 1647 

 809 6 31524 8 38957 روغن خرما

مواد غذایی کشاورزی 

 و دامی
21740 17 29844 7 1373 

 1069 8 29288 14 27408 شکر قنادی

 838 9 25001 12 29821 روفن آفتابگردان

 1289 10 23643 20 18345 تخم مرغ

 1020 11 23556 15 23090 موز

 830 12 22908 13 27603 نوشیدنی غیر الکلی

 3896 13 21831 40 5604 کره گاو

 2222 14 20398 31 9180 چای

 582 15 19726 10 33870 شیرینی

 849 16 19280 16 22715 روغن ذرت

 264 17 18967 4 71740 ذرت

 8038 18 17675 65 2199 غذای بچه

 1432 19 16079 29 11225 مواد روغنی

 4680 20 14063 52 3005 مواد غیر الکلی



 

 
 800 مقدار و ارزش محصوالت اصلی در واردات آذربایجان در سال  -0شکل 

 

 صادرات

سیب . شکر سفید و میوه های تازه در رتبه اول صادرات کشور هم از نظر مقدار و هم از نظر ارزش قرار دارند

محصوالت صادراتی  4جدول . زمینی و سیب از نظر مقدار و فندق از نظر ارزش در در مرتبه بعدی قرار دارند

نیز نشان دهنده   شکل . کشور از نظر مقدار و ارزش و همچنین رتبه هر یک و ارزش هر واحد را  نشان می دهد

 .چند محصول اصلی در صادرات است که مقدار و ارزش آنها را به ازای واحد تن نشان می دهد

 

 

 

 

 

 

 

 



 و ارزش محصوالت صادراتی کشور آذربایجان از نظر مقدار -4جدول 

 رتبه (تن)مقدار  نام کاال
 ارزش 

 (هزار دالر) 
 رتبه

 ارزش هر واحد

 (دالر بر تن)  

 895 1 198300 1 221553 شکر سفید

 614 2 63068 2 102775 میوه های تازه

 4439 3 57179 11 12882 فندق با پوست

 2261 4 33029 8 14607 مواد روغنی

 4293 5 32284 15 7520 چای

 2785 6 32246 13 11577 ذرتروغن 

 741 7 31793 5 42922 گوجه فرنگی

 2589 8 30130 12 11637 روغن آفتابگردان

 324 9 29746 3 91720 سیب زمینی

 414 10 19296 4 46640 سیب زمینی

 996 11 13228 10 13279 آب میوه

 909 12 9649 14 10281 خیار و خیار ترشی

 3241 13 9307 28 2872 توتون و تنباکو

 2393 14 8234 23 3441 مواد غیر الکلی

 2569 15 7924 27 3084 پودر کاکائو و شکالت

 5327 16 7005 37 1315 گوشت فرآوری شده

 1122 17 5920 19 5278 شراب

 1112 18 5019 21 4515 هلو و نکتار هلو

 1870 19 4878 30 2609 الیاف پنبه

 138 20 4717 6 34276 سبوس گندم

 



 
 800 مقدار و ارزش محصوالت اصلی در صادرات آذربایجان در سال  - شکل 

 

 مسائل آب بين المللي

آذربایجان بخشی از سه توافق نامه با همسایگانش در مورد رودخانه های فرامرزی است؛ با ایران برروی رودخانه 

توافقی برای رودخانه کورا،  .04و با روسیه برروی رودخانه سامور 06، با گرجستان برروی دریاچه گاندر 08ارس

اشتراک و مدیریت مشترک رودخانه های کورا . (UNECE, 2004)وجود ندارد مهمترین رودخانه فرامرزی منطقه 

و ارس و دریای خزر از مسائل مهم و با اهمیتی هستند که مانع از آلودگی بیشتر و اطمینان از توسعه قابل 

 .باشند منابع آنها می تحمل

همکاری  UNDPو   UNی در آذربایجان در زمینه اکولوژی بین یتعدادی از سازمانهای بین المللی روی ابتکارها

و بانک جهانی و سازمانهای حفاظت محیط  UN ،UNEP ،UNESCOمذاکرات بین نمایندگان . کرده بودند

توافق بر “یکی از نتایج اتخاذ شده . انجام شده است CISزیست آمریکا، انگلیس، آلمان، ترکیه، ایران و کشورهای 

 .بوده است ”همکاری در زمینه اکولوژی و حفاظت محیط زیست بین آذربایجان و ترکیه
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 Araks River 

16 Gandar Lake 

17 Samur River 



 UNDP، توسط مرکز منطقه ای ارس-خانه کوراضه روددر حوکیفیت رودخانه مرزی کاهش کنترل پروژه 

Bratislava کشور حوضه را شامل ارمنستان،  3 کهصورت گرفت  00با همکاری تسهیالت محیط زیست جهانی

تالش هایی در حال انجام است تا ترکیه نیز به همین صورت . آذربایجان، گرجستان و ایران را درگیر کرده است

 00آغاز و تا  888 مرحله آماده سازی که توسط شرکت سوئدی تأمین مالی شد در ژوالی . وارد شودبه پروژه 

کیفیت و کمیت آب رودخانه نیازهای کوتاه اطمینان حاصل شود هدف پروژه این است که . ماه به طول انجامید

ن هدف از طریق تقویت دستیابی به ای. مدت و بلندمدت اکوسیستم و جوامع مرتبط به آن را تأمین می کند

همکاری های منطقه ای، افزایش ظرفیت جهت شناسایی مشکالت کیفیت و کمیت آب، نشان دادن تغییرات 

 .مالی امکانپذیر خواهد شدمدیریت کمیت و کیفیت آب و توسعه مدیریت پایدار و 
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 Global Environmental Facility 
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