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 جغرافيا

باشد كيلومتر مربع می ۳۰۱۳۱۱تاجيكستان كشوري كوهستانی در جنوب شرقی آسياي مركزي  با مساحت كل 

به سایر  برق آب و ٔتواند صادركننده سرسبز با بارندگی فراوان است كه می تاجيكستان كشوري(. ۳جدول )

، در شمال شرق با قرقيزستان (كيلومتر 0۳۱)تاجيكستان در غرب و شمال غرب با ازبكستان  .كشورها باشد

در . مرز مشترک دارد( كيلومتر ۳۱۱۱)و در جنوب با افغانستان ( كيلومتر ۰۱۱)، در شرق با چين (كيلومتر 0۱۱)

، آالي اي تركستان، زرافشان، حصار وه كوه شمال تاجيكستان دشت فرغانه، در شمال غربی و بخش مركزي، رشته

هاي نسبتاً  غربی زميندر بخش جنوب . قرار دارد( متر ۵۰0۷بلندي تا )هاي بلند پامير  كوه در جنوب شرقی رشته

مجموع . گيرند ها سرچشمه می هاي تاجيكستان از قله رودها و دریاچه. تر وخش و حصار و غيره قرار دارد پست

ذخيره آبی آسياي مركزي را تشكيل  ٪0۱كيلومتر است كه  ۰۰۷۱۱رودخانه تاجيكستان بيش از  0۰۵طول 

می  كيلومتر مربع در هرنفر  ۰0 تراكم جمعيت و با( ۰۱۱۰سال آمار )نفر ميليون  ۵جمعيت آن حدود . دهند می

 ۰۰۰۱۱) ۰، خاتلن(كيلومتر مربع 0۰۰۱۱) ۳بدخشان: ایالت تقسيم شده است  ۰از نظر اجرایی، كشور به . باشد

 (.كيلومتر مربع ۰۰۳۷۰) ۰و سابوردینيشن( كيلومتر مربع ۰۷۰۱۱) ۱، سقد(كيلومتر مربع

مناطق شمال سقد و شرق بدخشان بوسيله رشته . باشداز سطح دریا میمتر  ۱۱۱۱بيشتر كشور در ارتفاع باالي 

ناحيه اصلی  كه ۷دره فرگانا. شوندمیاند و اغلب از مركز و جنوب در طول زمستان جدا هاي بلند جدا شدهكوه

ه تعدادي دره نيز در مركز كشور بين چندین سلسله كو. پوشاندباشد، بخشی از شمال كشور را میكشاورزي می

دهند و هاي هيماليا را تشكيل میهاي پامير قرار دارند كه بخشی از سلسله كوهكوهكشور در شرق . قرار دارد

 .هاي جهان قرار گرفته استدرميان بلندترین و غير قابل دسترس ترین كوه

ر هكتار از هزا ۰۵۷ تنها ۰۱۱0تا سال  كه ،هزار هكتار است ۳۷۵۱در تاجيكستان پتانسيل اراضی قابل آبياري 

و ساالنه  تهكتار تحت كشت محصوال ۵۰۰۱۱۱كه از این مقدار در حدود  آن اصالح و آبياري شده است

، ۰۱۱0بر اساس بررسی سازمان خواروبار جهانی فائو در سال  .باشدهكتار كشت محصوالت دائمی می ۳۱۱۱۱۱

  .متر مكعب آب استدالر به ازاي هر ۱.۰و در حدود بهره وري آب در تاجيكستان بسيار كم 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
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 اقليم

در مناطقی . اما عوارض كوهستانی كشور، تنوع اقليمی را باال ميبرد ،كشور تاجيكستان داراي اقليم قاره اي است

ها، اقليم در تابستان داغ و خشک هاي سيالبی رودخانهشود، بطور عمده در دشتانجام میو كشاورزي كه كشت 

 .باشدو در زمستان گرم و معتدل می

ميليمتر در جنوب شرقی و  ۳۱۱باشد كه دامنه تغييرات آن ميليمتر  می 00۳متوسط بارندگی ساالنه كشور 

در محدوده ماه هاي سپتامبر تا آوریل و زمستان عموما در بارندگی . باشدميليمتر در مناطق مركزي می ۰۰۱۱

درجه سانتيگراد در  ۰۰ي مطلق ثبت شده دماحداكثر درجه سانتيگراد و  ۳۵-۳0متوسط دما . افتداتفاق می

درجه سانتيگراد  ۵دماي روزانه حدود . درجه سانتيگراد در ژانویه بوده است -۰0دماي مطلق حداقل جوالي و 

 ۳۰۱۱تا  ۱۱۱تبخير و تعرق در مناطق مختلف از . باشددرجه سانتيگراد در تابستان می ۳۰در زمستان و 

 . ميليمتر در سال هم باشد ۳۷۱۱يتواند تا ميليمتر در سال تغيير ميكند و م

 جمعيت

. درصد از آن روستایی بودند ۵۰كه است ميليون نفر برآورد شده  ۵حدود  ۰۱۳۳در سال تاجيكستان جمعيت 

 كه، در حالی درصد محاسبه شده است ۳/۳، نرخ رشد جمعيت ساالنه ۰۱۳۳تا  ۰۱۱۳در طول دوره سال هاي 

دليل اصلی براي كاهش نرخ رشد جمعيت، مهاجرت . درصد بوده است ۱/۱ ابر بابر ۳0۰۱در طول دهه این رشد 

 .باشدو كاهش نرخ تولد در نتيجه شرایط وخيم اقتصادي و اجتماعی می

نفر بر كيلومتر مربع در جنوب شرقی  ۱نفر بر كيلومتر مربع است كه تغييرات آن از  ۰0تراكم جمعيت در حدود 

نفر بر كيلومتر مربع در مناطق اطراف  ۱۷0-۰۰۳مربع در مناطق اطراف دوشنبه؛ نفر بر كيلومتر  ۰۰۱-۳۰0تا 

 نفر بر كيلومتر مربع در مناطق اطراف خوجند ميباشد ۱۵۵-۰۰۱گورگن تپه و 

درصد در  ۷۰و  0۰به ترتيب )درصد از جمعيت به منابع آب سالم دسترسی داشته  0۰، در حدود ۰۱۳۱در سال 

درصد در مناطق شهري  0۰و  0۷به ترتيب )درصد نيز تحت پوشش بهداشتی  0۰ و( مناطق شهري و روستایی

 .قرار گرفته اند( و روستایی

 

 

 



3 
 

 اقتصاد، كشاورزي و امنيت غذايي

 ۰۳ميليون دالر آمریكا بوده كه از این مقدار  0۰۱( GDP)، توليد ناخالص داخلی تاجيكستان ۰۱۳۱در سال 

 .درصد به بخش كشاورزي اختصاص دارد

جمعيت فعال . درصد جمعيت برآورد شد ۰۰ميليون نفر معادل  0/۰، كل جمعيت فعال اقتصادي ۰۱۳۳در سال 

 ۷۱تخمين زده شد كه ( درصد از كل جمعيت فعال اقتصادي ۰۵)ميليون  ۰/۱اقتصادي در بخش كشاورزي 

 .درصد آن را زنان تشكيل می دهند

 ۰۱۱۱درصد در سال  0۰به  ۳000درصد در سال  ۰۰از  بر اساس بررسی بانک مركزي در خصوص فقر، نرخ فقر

دهه اخير، بيكاري تبدیل به یک معضل شده كه با بحران مالی جهانی نيز تشدید  ۰در طول . كاهش یافته است

 .تاجيكی در سایر كشورها به ویژه در فدراسيون روسيه كار می كنند 0۱۱۱۱۱بيش از . شده است

-رصد گندم، گوشت، شير، تخم مرغ و ميوه شامل خربزه و هندوانه وارد مید ۷۱شهرهاي تاجيكستان در حدود 

. دليل اصلی آن كمبود زمين هاي حاصلخيز و دليل دیگر توليدات كشاورزي توسعه نيافته می باشد. كنند

صادرات الياف پنبه در مقایسه با  ۰۱۱۰در سال . مهمترین كاالهاي صادراتی شامل آلومينيوم و كتان هستند

 .درصد كاهش یافت ۱۱، ۰۱۱۵ سال

كشاورزي دیم در تاجيكستان خشک به دليل بارش . درصد از توليدات زراعی از اراضی آبی است 0۷در حدود 

عملكرد حبوبات در اراضی . زمين هاي دیم براي كشت غالت و مراتع استفاده می شوند. كم قابل اطمينان نيست

 .برابر بيشتر از اراضی دیم است ۱تا  ۰آبی 

زردآلو، انگور، )شرایط اقليمی امكان كشت تنوع وسيعی از محصوالت نظير حبوبات، غالت، سبزیجات، باغات 

، هندوانه، خربزه، كدو تنبل، محصوالت (سيب، گالبی، انار، انجير، گردو، پسته، هلو، گيالس، آلو، مركبات

 .دارویی را فراهم می سازد، گياهان (پنبه شامل الياف خوب، تنباكو، گل شمعدانی)غيرغذایی 
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 جمعيت و اطالعات اقتصادي –۳جدول 
 جمعيت

 نفر 00۵۵۱۱۱ ۰۱۳۳ كل جمعيت

 درصد ۵۰ ۰۱۳۳ درصد روستایی

 كيلومتر مربع/نفر ۰0 ۰۱۳۳ تراكم جمعيت

 نفر ۰0۱۳۱۱۱ ۰۱۳۳ جمعيت فعال اقتصادي

 درصد ۰۰ ۰۱۳۳ درصد از جمعيت كل

 درصد ۰۵ ۰۱۳۳ درصد زنان

 درصد ۷۱ ۰۱۳۳ مرداندرصد 

 نفر ۵۵۰۱۱۱ ۰۱۳۳ جمعيت فعال اقتصادي در كشاورزي

 درصد ۰۵ ۰۱۳۳ درصد از جمعيت فعال اقتصادي 

 درصد ۷۱ ۰۱۳۳ درصد زنان

 درصد ۰۵ ۰۱۳۳ درصد مردان

 اقتصاد و توسعه

 سال/ ميليون دالر  ۷0۰۱ ۰۱۳۱ (دالر رایج)توليد ناخالص داخلی 

 درصد ۰۳ ۰۱۳۱ كشاورزيارزش اضافه شده در 

 سال/ دالر  ۰۰۱ ۰۱۳۱ سرانه توليد ناخالص داخلی

  ۱.0۱۵ ۰۱۳۱ (۳=باالترین)شاخص توسعه بشر 

 دسترسی به منابع آب قابل شرب بهبود یافته

 درصد 0۰ ۰۱۳۱ كل جمعيت

 درصد 0۰ ۰۱۳۱ جمعيت شهري

 درصد ۷۰ ۰۱۳۱ جمعيت روستایی

 

 رودخانه ها

 0۰۵كند به  كيلومتر تجاوز می ۳۱شمار رودهایی كه طول آنها از . رودهاي بسياري استتاجيكستان داراي 

رودخانه ، رود پنج، رودخانه زرافشان، (آمودریا) ، جيحون (سيردریا)سيحون  رودهاي مهم آن عبارتند از. ميرسد

كيلومتر  ۰۰۱۱۱بيش از رودخانه تاجيكستان  0۰۵در مجموع طول . رود وخش، كافرنهان، سرخ آب، مرغاب

بزرگترین مرداب . كيلومتر مربع وجود دارد ۵۱۷مرداب، جمعاً به مساحت  ۳۱۱۱همچنين در تاجيكستان . است

 .كشور قراكول نام دارد

 :حوضه آبریز مهم تقسيم كرد  ۰تاجيكستان را می توان به 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%BE%D9%86%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AE_%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%88%D8%AE%D8%B4
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درصد جریان رودخانه  ۵۰حدود  .اشدميب سيردریا حوضه از بخشی  كشور شمال غربی: حوضه سير دریا -۳

درصد از كل جریان سير دریا در درون  ۳فقط . سيردریا در خاک جمهوري قرقيزستان تشكيل می شود

 با قرقيزستان، ،0ایسفانا و ۰اسفره ، ۵آكسو،  0تاجيكستان توسط رودخانه هاي كم عمق خوشاب كيرگان

 .شود می توليد سال در كيلومتر مكعب 0.4 كل جریان

درصد جریان آمو دریا در داخل خاک تاجيكستان توسط رودخانه هاي  ۰۰.۷حدود :  ۳۱آمو دریا حوضه -۰

رودخانه وخش بزرگترین رودخانه تاجيكستان است و از . توليد می شود ۳۱و كافيرنيگان ۳۰، پياندژ۳۳وخش

ی كه این رودخانه از جمهوري قرقيزستان نشات می گيرد، جای. شمال شرقی به جنوب غربی وصل می شود

متر  ۱۷۱۱و حوضه آبریز آن در باالترین قسمت تاجيكستان یعنی باالي ارتفاع . ناميده می شود ۳۰سوقيزیل

رودخانه پياندژ در مرز بين تاجيكستان و افغانستان می باشد و تقریبا كل طول آن را تشكيل . قرار می گيرد

كيلومتر دورتر در پایين  ۳۱۱د و حدود می دهد و پس از تالقی با رودخانه وخش، رودخانه آمو دریا می شو

رودخانه كافيرنيگان یكی . دست تاجيكستان را ترک ميكند تا مرز بين افغانستان و ازبكستان را تشكيل دهد

این رودخانه از تاجيكستان منشا می گيرد و به سمت رودخانه . دیگر از شاخه هاي بزرگ آمودریا می باشد

 .كيلومتر پایين تر با رودخانه هاي پيانداژ و وخش تالقی پيدا می كند ۱0آمو دریا جریان پيدا می كند و  

رودخانه زرواشان از تاجيكستان منشاء می گيرد و یكی از بزرگترین شاخه هاي آمو دریا : ۳۷حوضه زرواشان -۱

 .در حاضر تقریبا تمام جریان آن براي آبياري استفاده می شود. می باشد

انتهاي شمال شرقی كشور یک منطقه كوچک تخليه به چين وجود دارد كه در : ۳0حوضه تخليه به چين -۰

 .هيچ شكلی از جریان آن وجود ندارد

  منابع آب

در نقاط مختلف كشور ميليمتر  ۰۰۱۱تا  ۳۱۱با تغييرات و ميليمتر در سال  00۳این كشور با متوسط بارندگی 

ميليارد متر مكعب  ۰0/0۱كه از این مقدار  .استآب تجدیدپذیر داخلی  ميليارد متر مكعب منابع ۰0/0۱داراي 
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بين آب ميليارد متر مكعب  ۱زیرزمينی بوده و از مجموع این مقدار ميليارد متر مكعب  0سطحی و  آب منابع

سطحی بر اساس  اتجریان ميليارد متر مكعب ۰0/۷۰این در حالی است كه . سطحی و زیرزمينی همپوشانی دارد

 .توافقات بين المللی بایستی ساالنه از تاجيكستان خارج شود

ميليارد متر مكعب می باشد كه  ۳0/۱۰عالوه بر پتانسيل داخلی، جریان طبيعی ورودي آب هاي مرزي به كشور 

 .ميليارد مترمكعب آن سهم تاجيكستان بوده و الباقی از مرزیهاي كشور خارج می شود ۳۱.۱۳

ميليارد مترمكعب بوده و  ۵۰/۵۷كه از مرزهاي كشور خارج می شود كل منابع آبی سطحی تجدیدپذیر ن بنابر ای

ميليارد  ۰0/۵كه  ميليارد مترمكعب می باشد 0۳/۳۰كشور در حدود سطحی باقی براي تجدیدپذیر منابع آب 

دپذیر كشور با احتساب منابع آب زیرزمينی تجدی. تأمين می شود سيحون از ۰/۳۳ و آمودریا ازآن  مترمكعب

لذا كل آب سطحی و زیرزمينی تجدیدپذیر . باشدمی ميليارد متر مكعب ۱همپوشانی آب سطحی و زیرزمينی 

بر همين اساس سرانه آب تجدیدپذیر در تاجيكستان براي . می باشد ميليارد متر مكعب 0۳/۰۳كشور برابر با 

 .باشدمترمكعب در سال می ۱۳۱۱برابر با  ۰۱۳۳سال 

 

 مصرف آب

، ميزان برداشت از منابع آبی تجدیدپذیر در این ۳0۰۷ -۰۱۱۰بر اساس پایش هاي صورت گرفته طی سالهاي 

كيلومترمكعب  ۷/۳۳، كل آب برداشتی ۰۱۱0در سال . ميليارد متر مكعب می باشد ۷/۳۰تا  ۳۱كشور در حدود 

درصد به بخش صنعت  ۱و  درصد مصارف شهري 0درصد آن به بخش كشاورزي،  0۳تخمين زده شد كه 

-۰۱۱0طی سال هاي ( آبزي پروري)مقدر آب مصرفی براي پر كردن اسختر ماهی ها  .تخصيص یافته است

و ( State Unitary Department, Mohiyi Tojikiston, 2009)ميليون مترمكعب در سال بود  ۷۷دقيقا  ۰۱۱۷

 (.۰جدول )وارد توربين ها می شود  كيلومتر مكعب آب در سال ۱۰-۱۰زي برقابی  براي توليد انر
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 مصرف آببيالن  -۰ جدول

 برداشت آب

 كل آب برداشت شده

 دامداري+ آبياري 

 شهر

 صنعت

 مصرف سرانه

 برداشت از آب سطحی و زیرزمينی

 سهم از كل منابع آبی تجدیدپذیر واقعی

۰۱۱0 

۰۱۱0 

۰۱۱0 

۰۱۱0 

۰۱۱0 

۰۱۱0 

۰۱۱0 

۳۳۰00 

۳۱۰۰۳ 

0۰۵ 

۰۱۰ 

۳۵0۰ 

۳۳۳00 

۷۳ 

 ميليون مترمكعب در سال

 ميليون مترمكعب در سال

 ميليون مترمكعب در سال

 ميليون مترمكعب در سال

 مترمكعب در سال

 ميليون مترمكعب در سال

 درصد

 منابع آبی غيرمتعارف

 فاضالب توليد

 فاضالب تصفيه شده

 فاضالب تصفيه شده بازمصرف شده

 آب شيرین توليدشده

 كشاورزيبازمصرف آب آبياري 

۰۱۱۰ 

۰۱۱۰ 

- 

- 

۰۱۱۱ 

0۰ 

۰0 

- 

- 

۱۱۱ 

 ميليون مترمكعب در سال

 ميليون مترمكعب در سال

 ميليون مترمكعب در سال

 ميليون مترمكعب در سال

 ميليون مترمكعب در سال

 

 و الگوي كشت توسعه تحول در آبياري

توسعه آبياري در مقياس بزرگ در  .است مهم و كشاورزي و ملی اقتصاد توسعه براي تاجيكستان در آبياري

بر  ۳۰و بایپازا ۳۵در جنوب تاجيكستان ایت توسعه با احداث سد نورک. آغاز شده است ۳0۱۳تاجيكستان از سال 

هكتار اراضی آبی  ۵0۱۱كيلومتري به  ۳۱.۵آب از طریق یک تونل آبياري . صورت گرفت ۳0روي روخانه وخش

 ۰۰و آبيک ۰۳در دره یاوان( هكتار ۰۱۱۱۱)سيستم آبياري بزرگ  در حوضه وخش، یک. می رود ۰۱در دره دانگرا

كيلومتر  تامين  ۵.۱واقع شده است كه بسيار كم آب است و با آب مخزن بایپازا از طریق یک تونل بلند به طول 

 .می شود

 درصد كل اراضی ۳۳ميليون هكتار تخمين زده شده اند كه حدود  ۳.۷۰اخيرا مناطق داراي پتانسيل آبياري 

درصد از كل مساحت كشت  ۵۰بود  كه  ۵۳0۰۱۱، كل مساحتی تحت آبياري  ۳00۰در سال . كشور می باشند
                                                           
17

 Nurek 
18

 Baipaza  
19

 Vakhsh  
20

 Dangara 
21

 Yavan 
22

 Obikiik 
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 0۵هكتار در حوضه رودخانه سير دریا  و  ۰۰۱۰۱۱درصد از كل مساحت تحت آبياري  ۱۱در حدود . شده است

هكتار  ۵۰۰۱۷۳ياري كل مساحت تحت آب ۰۱۱0در سال . هكتار در حوضه رودخانه آمودریا بود ۰۵0۱۱۱درصد 

از این سطح، بيشترین آن به زراعت هاي .هكتار گزارش شده است ۵۰0۰۰۱كه سطح برداشت شده آن  بود

اختصاص ( درصد ۷/۱۰)و پنبه ( درصد ۳/۷)، سبزیجات (درصد ۳/۰)، سيب زمينی (درصد 0/۰۰)ساالنه گندم 

از كل اراضی آبی كشو در (. ۱جدول )درصد این سطح را تشكيل داده است  ۰/۳۰گياهان دائمی . داشته است

 . درصد اراضی كشت شده است ۱0تجهيز شده اند كه برابر با  هكتار به شبكه زهكشی نيز ۱۰۷۰۱۱حدود 

 ۰۱۱0و الگوي كشت در سال ( هكتار)سطح زیركشت آبی  -۱جدول 

 زراعت هاي آبی در طرح آبياري كنترل شده

 زراعت هاي برداشت شده

 ۵۰0۰۰۱  كل برداشت محصوالت از مناطق آبی 

 555415  (:كل)ساالنه محصوالت زراعی 
 179742  گندم 
 14126  برنج 
 18017  جو 
 14743  ذرت 
 237  ارزن 
 6988  بقيه غالت و حبوبات 
 29901  سيب زمينی 
 53  چغندر قند 
 4667  ذرت شيرین  
 37162  سبزیجات 
 210  تنباكو 
 237130  پنبه 
 8323  (موقت) علوفه 
 7  دانه هاي سویا 
 3493  آفتابگردان 
 616  كنجد 

 133000  (كل)محصوالت دائمی 
 34043  (یونجه) علوفه  
 98957  دیگر محصوالت چند ساله 

 40868  (كل) مراتع دائمی و مرتع
 108  درصد تراكم كشت تحت آبباري

   محيط زیست-زهكشی

 345200  شده كل مساحت زهكشی
 345200  مساحت تجهيز شده به شبكه آبياري و زهكشی         
 -  (غير آبياري) سایر اراضی زهكشی          
 39  مساحت زهكشی شده به كل سطح تحت كشتدرصد          

 -  مناطق حفاظت شده در برابر سيل
 23235  مساحت اراضی شور شده توسط آبياري
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می یابد كه هكتار توسعه  ۳۰۱۱تا  ۵۱۱به دليل عدم سرمایه گذاري، اراضی كشت آبی كشور ساالنه فقط حدود 

 ۰۱۰۷-۰۱۳۱برابر كمتر از چيزي است كه با توجه به استراتژي توسعه بخش آب براي سال هاي  ۳۱حدود 

 . (MLRWR and OSCE, 20)پيش بينی شده است 

قطره آبياري  .آبياري سطحی تنها روش آبياري اي است كه در تاجيكستان مورد استفاده قرار می گيرد

اگرچه تعرفه  .و در سطح تجربه مورد استفاده قرار گرفته است  كوچک منطقه یک درتنها  ميكرو   و بارانی اي،

مدرن و تكنولوژي هاي صرفه جویی روش هاي آبياري هاي انرژي افزایش یافته است اما انتظار می رود گسترش 

درصد اراضی تحت كشت در سال  0/0۱ .در آب در مناطقی كه بوسيله پمپاژ آبياري می شوند، شتاب گيرد

 . درصد از منابع آبی زیرزمينی و الباقی بصورت تركيبی تامين شده است ۰/۰از منابع آبهاي سطحی و  ۰۱۱0

 تجارت محصوالت كشاورزي تاجيکستان

 واردات

نه شكر و دا. كشور تاجيكستان بيش از هر محصول دیگري گندم و آرد گندم را از دیگر كشورها وارد می كند

نشان می  ۰۱۳۳و ارزش آنها را در سال ( تن)مقدار واردات  ۰جدول . هاي روغنی در مرتبه هاي بعدي قرار دارند

نيز نشان دهنده چند محصول اصلی در واردات است كه مقدار و ارزش آنها را به ازاي واحد تن  ۳شكل . دهد

 . نشان می دهد

 صادرات

پياز و الياف پنبه  در رتبه اول صادرات كشور هم از نظر مقدار و هم از نظر ارزش قرار دارند و ميوه هاي خشک و 

محصوالت صادارتی كشور از نظر مقدار و ارزش و همچنين  ۷جدول . گوجه فرنگی در مرتبه هاي بعدي هستند

هنده چند محصول اصلی در صادرات است نيز نشان د ۰ شكل. رتبه هر یک و ارزش هر واحد را  نشان می دهد

 . كه مقدار و ارزش آنها را به ازاي واحد تن نشان می دهد
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 ۰۱۳۳در سال محصوالت وارداتی كشور تاجكستان از نظر مقدار و ارزش  -۰جدول 

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

 (بر تن

 288 1 116250 2 403700 آرد گندم

 178 2 78800 1 442500 گندم

 2396 3 45535 9 19005 شكالت پودر كاكائو و 

 340 4 44300 3 130300 شكر خام 

 300 5 35930 4 119760 شكر سفيد

 1051 6 24979 7 23773 گوشت مرغ

 561 7 24000 5 42800 دانه روغنی پنبه

 835 8 23230 6 27826 روغن آفتابگردان

 1830 9 18163 13 9925 شيرینی

 2143 10 14203 14 6627 شكر قنادي

 598 11 12154 8 20317 نوشيدنی هاي غير الكلی

 1318 12 8700 15 6600 چاي

 1149 13 6550 16 5700 روغن سویا

 1332 14 6268 17 4706 كره مارگارین

 569 15 5995 12 10545 نخود فرنگی خشک

 1572 16 5244 22 3335 سوسيس گوشت خوک

 389 17 4900 11 12600 سيب زمينی

 1130 18 4860 18 4300 روغن هاي اصلی سبزیجات

 886 19 2992 21 3377 تخم مرغ

 4514 20 2934 34 65 كره از شير گاو
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 ۰۱۳۳در سال محصوالت صادراتی كشور تاجكستان از نظر مقدار و ارزش  -۷جدول 

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

 (دالر بر تن)

 2831 1 112771 2 39833 الياف پنبه

 300 2 21000 1 70100 پياز خشک

 472 3 15758 3 33395 ميوه هاي خشک

 593 4 7300 4 12300 گوجه فرنگی

 374 5 2892 5 7741 پوست حيوانات

 623 6 1565 7 2514 انگور 

 498 7 1427 6 2868 ميوه هاي تازه

 1000 8 800 11 800 آرد گندم

 885 9 669 13 756 ضایعات پنبه

 778 10 546 14 702 آلو و آلوچه

 678 11 528 12 779 زردآلو

 597 12 513 10 860 كشمش

 406 13 404 9 995 آب ميوه

 345 14 380 8 1100 سبزیجات تازه

 586 15 221 17 377 كمپوت

 902 16 203 21 225 تنباكو

 425 17 170 16 400 هویج و شلغم

 652 18 165 19 253 سيب

 277 19 153 15 553 پشم گوسفند

سبزیجات محفوظ در 

 سركه
264 18 128 20 485 
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 ۰۱۳۳مقدار و ارزش محصوالت اصلی در واردات تاجيكتسان در سال  -۳ شكل

 

 

  
 ۰۱۳۳تاجيكستان در سال مقدار و ارزش محصوالت اصلی در صادرات  -۰ شكل
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 بين المللي هايمسائل آب

مهمترین رودخانه هاي تاجيكستان، به عنوان رودخانه هاي فرامرزي طبقه بندي می شوند، زیرا آنها از مرزهااي  

-عباور مای  ( آمودریا، سايردریا )یا چهار كشور ( ۰0و زراشان ۰۷، كفارنيهن۰۰، پنج۰۱رودخانه هاي وخش)دو كشور 

 .براي آبياري در سالهاي خشكسالی با مشكالت بسياري مواجه استي آب عرضه. كنند

در دوران اتحاد جماهير شوروي، به اشتراک گذاري منابع آب در ميان پنج جمهوري آسياي مركزي، بار اسااس   

اساتراتژي  . بود( ۳0۰۰)و سيردریا ( ۳0۰۵)ي رودخانه هاي آمودریا طرح هاي جامع توسعه منابع آب در حوضه

۰۵اي با تاسيس آب منطقه
ICWC  فوریاه   ۳۰توافقناماه  )، توسط كشورهاي تازه اساتقالل یافتاه   ۳00۰در سال

اصول موجود تا زمانی كه توافق نامه جدید آب مشترک تهيه و ارائه شاود، قابال احتارام    . ، تهيه شده بود(۳00۰

بعاد از توافاق   . ستان می شددر تاجيك ۰0در قرقيزستان و مخزن راغون ۰۰این توافقنامه شامل مخزن كامبراتا. بود

 -توافق برسر اقدامات مشترک براي رسيدگی باه مشاكل دریااي آرال و توساعه اجتمااعی     "نامه جدید با عنوان 

 .به امضا رسيد۳000توسط سران پنج كشور در سال  "اقتصادي حوزه ي دریاي آرال

دون درگياري باا وجاود هماه ي     ، عرضه ي آب به تمام كاربران آب بICWCدر طول این سالها، دستاورد اصلی 

ساالنه دوبار خروج آب هاي سطحی را با  ICWC. پيچيدگی ها و تغييرات در سالهاي خشک و مرطوب بوده است

سپتامبر، تنظايم مای    -مارچ و آپریل -در نظر گرفتن پيش بينی جریان آب رودخانه هاي اصلی در فصول اكتبر

MLRWR)و منابع آب  براي كشور تاجيكستان، وزرات احياي زمين. كند
شركت كرده و  ICWC ، در جلسات(۱۱

 .به تصميم گيري در سطح بين ایالتی درباره ي مدیریت منابع آب رودخانه هاي آمودریا و سيردریا می پردازد

ازبكستان در توافقنامه ي ساخت و ساز مخازن آب در مناطق كوهساتانی در تاجيكساتان و قرقيزساتان شاركت     

را در تاجيكستان مورد توجه قارار   ۱۳ت بين تاجيكستان و ازبكستان، مدیریت مخزن كاراكوماختالفا. نكرده است

تاجيكستان و قرقيزستان اظهار داشته اند كه علت كااهش ساطح دریااي آرال باه     (. UNDP, 2004)  داده است

                                                           
23

 Vakhsh  
24

 Panj  
25

 Kofarnihon  
26

 Zeravshan  
27

 Interstate Commission for Water Coordination  
28

 Kambarata 
29

 Rogun 
30

 Ministry of Land Reclamation and Water Resources  
31

 Kayrakkum 
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افغانساتان اعاالم كارده    (. درصد۱۱<)طور عمده به وسيله استفاده ناكارآمد از آب براي آبياري ایجاد شده است 

 .است كه قصد توسعه ي آبياري و برق آبی درحوضه ي رودخانه آمودریا را دارد

شوراي بين ایالتی باراي  : ، با توسعه ي برنامه ي حوزه ي دریاي آرال، دو سازمان جدید پدید آمد۳00۱در سال 

ICAS)دریاي آرال 
IFAS)ی براي نجات دریاي آرال به منظور هماهنگی اجراي برنامه و صندوق بين الملل( ۱۰

۱۱ )

باا هام ادغاام     IFAS، این دو سازمان باراي ایجااد   ۳00۵در سال . به منظور باال بردن و مدیریت منابع مالی آن

 (.UNDP, 2004)شدند 

EUW)برنامه همكاري بين طرح آب اتحادیه اروپا 
EECCA)قفقااز و آساياي مركازي    : و اروپاي شارقی ( ۱۰

۱۷) ،

این همكاري بين اتحادیه اروپا و . شد EECCAامه هایی به منظور بهبود مدیریت منابع آب در منجر به ایجاد برن

هادف اصالی آن   . ، تاسايس شاد  ۰۱۱۰در اجاالس جهاانی باراي توساعه پایادار در ساال        EECCAكشورهاي 

 "اهاا یكپارچگی مدیریت منابع آب، ازجمله مدیریت حوضه رودخانه فرامرزي و مسائل مربوط به منطقاه ي دری "

 (.WIWI, 2010)می باشد 

CACENA، كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز ، همكاري آب منطقه اي ۰۱۱۰در سال 
را تحت مشاركت جهانی  ۱0

GWP)آب 
در این چارچوب، ادارات دولتی، سازمان هااي محلای ومنطقاه اي، ساازمان هااي      . تشكيل دادند( ۱۵

ان هاي غير دولتی، یک درک مشترک از مساائل  حرفه اي، موسسات علمی وتحقيقاتی و بخش خصوصی و سازم

 (.SIWI, 2010)مهم تهدید امنيت آب در منطقه را ایجاد كردند 

، كارشناسانی از قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان وازبكستان، یک استراتژي آب و انرژي منطقاه  ۰۱۱۰در سال 

UN-SPECA)آسياي مركزي تهياه كردناد  اي در چارچوب برنامه هاي ویژه سازمان ملل متحد براي اقتصاد 
۱۰ .)

باا  . براي توسعه یكپارچه منابع آب در كشاورهاي آساياي مركازي مای باشاد      UNECEو  EUWIهمكاري بين 

ممكن است نقشی را در اجراي استراتژي اتحادیاه   UNECEهمكاري آلمان ودیگر كشورهاي عضو اتحادیه اروپا، 

 (.SIWI, 2010)ي بازي كند اروپا براي آسياي مركزي در بخش آب و انرژ

                                                           
32

 Interstate Council for the Aral Sea  
33

 International Fund for Saving the Aral Sea  
34

 European Union Water Initiative  
35

 Eastern Europe, Caucasus and Central Asia  
36

 Central Asian countries and Caucasus formed the CACENA  
37

 Global Water Partnership  
38

 United Nation Special Programme for the Economies of Central Asia 
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