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  تركمنستان   كشاورزي در فعاليت هاي و گذار به صنعت نگاهي 

  مقدمه : 

 488،100درجه شرقي به مساحت  60درجه شمالي و  40با مختصات جغرافيايي  تركمنستان

، از نظر وسعت در رتبه  پنجاه و چهارم كشورهاي جهان قرار دارد. اين كشور داراي آب و هوائي  كيلومتر مربع
كويري و نيمه گرمسيري بوده و بدليل گرماي زياد ، بارش اندك نزوالت جوي و وجود صحراي قره قوم ، 

متر و منابع  230للي استعداد كمي براي كشاورزي داراست . ارتفاع متوسط اين كشور از سطح آب هاي بين الم

 و يد مي باشد. ، كلسيم طبيعي عمده آن نفت، گاز طبيعي، گوگرد، نمك 

  
را آندرصد از خاك  80بيش از است كه تركمنستان يكي از بزرگترين كشورهاي محاط در خشكي 

دنياست كه عمده ترين صحراي  صحراي قره قوم يكي از گرمهاي خشك تشكيل مي دهد.  صحرا و بيابان
كم آب ترين تركمنستان از جمله  اين كشور را تشكيل داده است.درصد  80، يعني حدودا تركمنستان احت مس

و هواي گرم در تابستان و خشك و  به شمار رفته و داراي آبو كم بارش ترين كشورهاي منطقه آسياي مركزي 
 سرد در زمستان مي باشد. 
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تركمنستان در  ساالنه يبارندگ نيانگيم، )  فائو تحد (سازمان خواربار و كشاورزي ملل مبراساس اعالم 

متر در  يليم 300تا  يدر شمال شرق مكعب متر يليم 80آن  ينكمترگزارش شده كه متر  يليم 191بالغ بر 
 دررخ داده و اين كشور  در زمستانها بارش اين كشور است. بيشترين ميزان  يجنوب غرب دري كوپ داغ كوهها

   وابسته است.  ياريكامالً به آبدر تركمنستان  يكشاورزندگي است ، لذا دون باربتقريبا تابستان 

، توليد يك محصول اساسي را هاي اتحاد جماهير شوروييك از جمهور در زمان شوروي سابق كه هر
جماهير اتحاد با توليد پنبه و صادرات آن، در چرخه توليد در بخش كشاورزي تركمنستان ،  برعهده داشتند

نيز برخي از زمين هاي تركمنستان همچنان به  ا كمونيستوي به ايفاي نقش مي پرداخت. در دوران پسشور
تدريج به سمت افزايش توليد در محصوالت ديگر ه ، هرچند اين كشور ب ه و داردتوليد پنبه اختصاص داشت

پيشرفت موده و توانست محصوالت لبني و ... حركت نانگور ، ، علوفه ، سبزيجات ، غالت و خصوصا كشاورزي 
  د . بدست آورنيز را هايي 

گوسفند ، گاو و خوك فعاليت شتر ، در بخش دامپروري نيز دولت تركمنستان در توليد و پرورش اسب ،   
هاي گسترده اي را در دستور كار خود قرار داده است. از ديرباز چراندن گوسفندان تركمني كه به قره گول 

ام شده است. پرورش كرم رايج بوده و انجز دشت قره قوم ، توسط مردم اين كشور در بخش بزرگي ا ،معروفند
  ابرايشم نيز از جمله فعاليت هايي است كه در تركمنستان از رونق خوبي برخوردار است .      

به منظور كاهش وابستگي به خارج در تركمنستان و دولت انجام شده توسط هاي ريزي براساس برنامه 
به كشت ميوه، را مواد غذايي، كشاورزان اين كشور اجازه يافتند تا بخش هايي از زمين هاي زراعي د توليزمينه 

سبزيجات ، گوجه فرنگي ، خربزه و هندوانه ، انگور ، پياز و سيب زميني اختصاص دهند كه در حال حاضر كشت 
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ست. برخوردار ا ي نيز يت هاي دولتبوده و از حما كامال مشهودتركمنستان گلخانه اي برخي از اين محصوالت در 
دولت شده و زير نظر دولت انجام گندم با اين وجود تمام مراحل توليد محصوالت اصلي كشاورزي يعني پنبه و 

البته قيمت گذاري  كنترل كاملي را بر مراحل توليد، قيمت گذاري و خريد و صادرات پنبه به اجرا مي گذارد.
  دي زيادي زير نظر دولت انجام مي شود. ديگر محصوالت كشاورزي نيز تا ح

از كه بخش عمده اي از خاك تركمنستان را تشكيل مي دهد قره قوم شايان توجه است كه صحراي 
. ضمنا تركمنستان با خشك شدن تدريجي برد يمرتبط با آن رنج م يطيمح ستيو مشكالت ز ديشد يخشكسال

كه مشكالت فراواني را براي اين كشور بوجود  رو استيطي ناشي از آن روبحال و خطرات زيست مآر يچهايدر
درصد باالتر از حد مجاز جهاني مورد  90عميق در اين كشور كه  يچاه ها افزايش سطح شوري آبآورده است . 

ناشي از برداشت هاي نادرست از تركمنستان ، قبول سازمان ملل متحد گزارش شده و افزايش شوره زارها در 
  هاي همسايه را نيز باعث گرديده است. اعتراضات كشورگاه منابع آبي است كه 

  
بود ، مواجه كه جهان شاهد شيوع ويروس كرونا و مرگ و مير ناشي از اين بيماري  1399در سال 

مقامات تركمني با اشاره به خشك شدن درياچه آرال ، شيوع ويروس كرونا در كشورشان را انكار كرده و بيماري 
ت گرفته از خشك شدن درياچه ال مرگ و مير مردم اعالم نموده و آنرا ناشي از ريزگردهاي نشحاد تنفسي را دلي
 1399) در تابستان سال  WHOسفر ده روزه هياتي از كارشناسان سازمان بهداشت جهاني (  آرال مي دانستند.

نستان نيز باعث نشد تا برنامه ريزي شده آنها از مكان ها و بيمارستان هاي تركم يبه تركمنستان و بازديدها
      گزارشي مبني بر وجود كرونا در اين كشور ثبت گردد.  
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  ساختار كشاورزي در تركمنستان :

درصد از نيروي كار تركمنستان در بخش كشاورزي فعال است ، اما هنوز كشاورزان اين  48 هرچند
دولت زمين كشور شناخته مي شود. ي مالك تمام زمين هابعنوان دولت و  زمين نيستندمالكيت كشور مجاز به 

كشاورزي را به مدت يك تا پنج سال به كشاورزان اجاره مي دهد. متوسط زمين هاي قابل اجاره به كشاورزان 
براي كشت حدودا دو و نيم هكتار است. در بسياري از موارد ، دولت تعيين كننده نوع كشت بر روي زميني است 

  .  كه به كشاورزان اجاره داده مي شود

اين كشور زراعي را به كشاورزان  يزمين ها،  "انجمن هاي كشاورزي  "تركمنستان از طريق  دولت
و مي توانند حق استفاده كشاورزان از زمين را براساس بوده اجاره مي دهد. اين انجمن ها داراي قدرت فراواني 

سلب ل باير گذاستن زمين، از كشاورزان گفته مي شود و يا بدلي "استفاده نامناسب از زمين  "قانوني كه به آن 
از كشاورز گرفته را زميني ، گاه ممكن است بدليل ديدگاه هاي شخصي افراد حاضر در اين انجمن ها نيز نمايند. 

 نمايند. به فرد ديگري واگذار  و

روي داده است، بخش تركمنستان عليرغم تغييراتي كه در بخش هاي مختلف صنعتي و اجتماعي 
 ،است كه در آن ميزان توليدسابق  يشورو رياز اتحاد جماه يجمع مزارعميراث دار در اين كشور هنوز كشاورزي 

و ديگر " انجمن هاي كشاورزي " نوع توليد، توزيع توليد و قيمت كاالهاي اساسي با دولت است. دولت از طريق 
د اخيرا دولت شرايط اجاره و هرچن اعمال مي كند. نهادهاي ذيربط ، كنترل كاملي را بر بخش كشت و زرع

  تحويل زمين به افراد دواطلب را آسان تر نموده است.  
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خصوصي سازي تدريجي و محدود زمين هاي قابل كشت با  1991پس از استقالل تركمنستان در سال 
است . يكي از هزينه هاي عمده در بخش كشاورزي تركمنستان، هزينه آبياري يددگركنترل دولت آغاز نظارت و 

كه باعث گرديده در كنار وضعيت آب و هوايي نه چندان مناسب اين كشور براي توليد محصوالت كشاورزي، 
  وارد سازد.و همچنين دولت اين كشور هزينه عمده اي را بر كشاورزان تركمني 

متوسط  يدما( فائو ) ،  سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد براساس آمارهاي اعالم شده توسط
در جنوب  گراديدرجه سانت 18لغايت  15در شمال تا  گراديدرجه سانت 13ايت غل 11از تركمنستان در النه سا

سال ماه  نيسردتركه  هيدما در ژانومتوسط و  تركمنستان بسيار سرد است يها است. زمستان ريمتغ يشرق
گرم و  اريبسنيز ي اين كشور هاابستان گزارش شده است. ت گراديسانتدرجه  4در حدود منفي محسوب مي شود 

مي رسد . ضمنا  گراديدرجه سانت 30از  شيباين كشور به حرارت متوسط  درجه ، يدر ماه جوالبوده و خشك 
  . استگزارش شده  ريمتر متغ يليم 2300تا  2000ز ا ساالنه آبمتوسط  ريتبخ

حجم و  ) ميليون هكتار 2 هزار كيلومتر مربع ( 20تركمنستان بالغ بر هاي آبي قابل كشت  زمين

تركمنستان ). درصد از خاك  9/4حدود مي باشد ( يعني كعب كيلومتر م 18،170اين كشور نيز  منابع آبي

، اترك و مرغاب كه از  : رودخانه هاي تجن، آمودرياعبارتند از  اين كشور آسياي مركزي هاي مهمترين رودخانه

كه مي باشند دريا و كانال قره قوم  رود آمو، ي مهم اين كشور ها آبراه . گيرند ارتفاعات كوپ داغ سرچشمه مي

 . تركمنستان محسوب مي شوندمهم ترين آبراه هاي داخلي 
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  براساس آمارهاي اعالم شده وضعيت زمين هاي كشور به شرح ذيل است : 

 درصد  2/4زمين كشاورزي قابل كشت  -
 درصد  8/67 مراتع دائمي -
 درصد  8/8جنگل:  -
  درصد 2/19رد  ديگر موا -

همانگونه كه اعالم شد در اوايل استقالل تركمنستان، كشاورزي در اين كشور كامال دولتي بوده و 
محصول اصلي توليدي نيز پنبه بود. اما بتدريج دولت برنامه هايي را براي افزايش توليد غالت در دستور كار قرار 

را به سه در كشور ميزان توليد غالت اعي به كشاورزي ، تا با واگذاري بخشي از زمين هاي زرو سعي نمود  هداد
در اجراي برنامه هاي افزايش توليد غالت، مشكالتي دولت گاه شكست  برابر زمان اتحاد جماهير شوروي برساند.

و باعث افزايش فشار بر آنها بدليل كاهش توليد آرد و افزايش قيمت نان و حتي بوجود آورده مردم را براي 
 ي مصرف آرد و نان در تركمنستان شده است. سهميه بند

 ديتجد يبه جاكارشناسان كشاورزي براين باورند كه دولت تركمنستان فعاالن اقتصادي و برخي از 
قرار داده و به توجه جايگزيني توليد به جاي واردات را مورد  استيس ،اين كشور ي درساختار اقتصاد كشاورز

ي سازي اندكي در بخش كشاورزي است. عدم توسعه راه ها و حمل و شاهد خصوصتركمنستان ،  همين دليل
و ارائه محرك هاي  با افزايش دستوري توليد است تا در تالش دولتمي دهد نقل در بخش كشاورزي نشان 

نوعي به كاهش واردات خصوصا در بخش غالت ، تشويقي همچون اعطاي وام و دادن نهاده هاي كشاورزي با 
  تا رسيدن به اين هدف ، راه درازي را در پيش دارد. بخش نايل آيند كه بنظر مي رسد خودكفايي در اين 
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اولين  ، در ي جهانبر روي تمام كشورها 1398اسفند سال  دربسته شدن مرزهاي تركمنستان 

فزايش چندين اروزهاي شيوع ويروس كرونا كه باعث عدم امكان ورود مواد غذايي به اين كشور گرديده و سبب 
آرد و ... گرديد ، نشان داد كه دولت ، برابري محصوالتي همچون سيب زميني ، پياز ، انواع ميوه ، گندم 

تركمنستان تا رسيدن به اهداف خود در بخش كشاورزي براي ايجاد امينت غذايي ، راه دشواري را در پيش رو 
  دارد.

 30درصد و پرورش دام حدودا  70استقالل تركمنستان فروش محصوالت زراعي و باغي حدودا پس از 
 ريززارعي تركمنستان،  يها نياز زم يميهمچنين ندرصد از درآمدهاي كشاورزي اين كشور را تشكيل مي داد. 

قرار داشت. تا قبل از فروپاشي شوروي سابق، غالت و علوفه كشت  ريز ها نيزآندرصد از  45كشت پنبه و 
مورد توجه قرار داشت. اما پس از گوسفندان از پشم وليد صنعتي در تركمنستان بيشتر براي ت يامپرورد

حاليكه در اوايل استقالل اين  درچشمگيري روبرو گرديد. ضمنا رشد فروپاشي توليد گوشت در تركمنستان با 
تركمن ها را تشكيل مي  يكشاورزفعاليت از  يكوچكبخش  شميابركرم  ديو تول ي، زنبوردار يريگيماهكشور ، 

   .نداين موارد نيز مورد توجه دولت و كشاورزان قرار گرفته و با رونق روبرو شد داد ، بتدريج

يت اين سازمان ه در سا، كسازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو)  توسطمنتشره در آخرين آمار 
 48ه كه شداعالم هزار نفر چهار صد  جمعيت فعال اقتصادي تركمنستان بالغ بر دو ميليونقابل دسترسي است ، 

درصد را زنان  47درصد را مردان و  53درصد از كل جمعيت اين كشور را شامل مي گردد كه از اين ميان 
هزار نفر در بخش  700درصد از جمعيت تركمنستان يعني حدودا  29فائو  هايتشكيل مي دهند. بر اساس آمار
  دان تشكيل مي دهند.درصد را مر 47درصد آنها را زنان و  53كشاورزي فعاليت مي كنند كه 
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  آب و سيستم آبياري در تركمنستان : 

ت بيشتر زمين هاي كشاورزي در تركمنستان، كيفيت مناسبي براي كشذكر اين نكته ضروري است كه 
هستند ، نيازمند آبياري اورزي و زمين هايي هم كه داراي كيفيت و قابليت مناسبي براي كششته نداو زرع 
بياري در تركمنستان بدليل عدم توجه به زيرساخت هاي الزم ، پاسخگوي نيازهاي مي باشند. سيستم آدائمي 

كشاورزي اين كشور نيست. بخش عمده آب مورد نياز كشاورزي در تركمنستان، از طريق كانال قره قوم به زمين 
مرز ايران و  هاي زراعي مي رسد كه آب آن از طريق آمو دريا تامين مي گردد. البته پس از ايجاد سد دوستي در

كشاورزي تركمنستان از اين طريق تامين مي شود. ضمنا بخش از آب هاي مورد نياز مهمي  تركمنستان ، بخش
 است . خاصي رودخانه اترك نيز در تامين آب اين كشور داراي اهميت 

 

وژيكي آبياري در تركمنستان و بويژه كانال قره قوم ، تعادل هيدرولمرتبط به بدليل ساخت سازه هاي 
شده و اين كشور تغيير يافته است. فرسوده بودن كانال قره قوم باعث هدر رفتن آب در طول مسير اين كانال 

، از هم اكنون مشكالت فراواني را براي  روند خشك شدن تدريجي درياچه آرال بدليل برداشت هاي بي رويه
تالش خود را ا برنامه ريزي هاي گوناگون ، بتركمنستان دولت  .تركمنستان بوجود آورده استدولت و كشاورزان 

و مخازني همچون مخزن آبي   Murgapبراي استفاده بيشتر از آب آمو دريا افزايش داده است. رودخانه مرغاب
 نيز از منابع مهم تامين آب در تركمنستان محسوب مي گردند.  Sary Yazyساري يازي
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از كشورهاي همسايه هاي ورودي  به آب مالا كاجغرافيايي تركمنستان ر جبرمحاط بودن در خشكي و 
ي، ديگراي  داغ و پاراپاميز، هيچ رودخانهكوپتهاي  . به جز در نوار بسيار كوتاه و كم وسعت كوهكرده استوابسته 

آمودريا (جيحون)، مرغاب (مرو رود) و رود تجن كه از به هم پيوستن دو رود دهد. پوشش نميكشور را اين 
يا همان آمودريا  روند. به شمار ميتركمنستان هاي مهم  د، از جمله رودخانهنآي به وجود مي رودو كشف هريرود
است كه از ارتفاعات پامير در افغانستان سرچشمه گرفته و پس از ركزي آسياي مخانه ترين رود پرآب، سيحون

قابل كشتيراني خانه اين رود هايي ازبخشريزد كه  مي ي آرالدرياچه كيلومتر به 2500طي مسيري بيش از 
بدليل بهره برداري بيش از حد از منابع آبي اين درياچه ، خشك شدن بخش هايي از آن باعث بروز گرد و  است.

  غبار در منطقه شده و مشكالتي را براي مردم اين منطقه و كل تركمنستان ايجاد كرده است. 

  
  

در مهمي نقش و دريا منشعب شده  كه از آمو ستكانال قره قوم طوالني ترين كانال آبياري جهان ا
نمايد. فا ميتركمنستان اي يكشاورزي و صنعتدر بخش تامين آب شهرها و روستاهاي عمده در طول مسير و نيز 

 ساختي ايده. جريان داردزارهاي تركمنستان  شني اي مصنوعي است كه در ميانهرودخانه كانال به واقعاين 
طراحي انتقال آب از آمو دريا به صحراي آغاز شد.  1930تركمنستان از دهه در  ياريآب هايشبكهها و كانال
 آن ، رساندن آبهدف از كه گردد كه توسط متخصصين شوروي انجام گرديد باز مي 1932قوم به سال قره

ن به به منظور تامين آب شرب و همچنين رونق بخشيدخزر  يايسواحل درتا تركمنستان به درون  ايآمودر
  قوم بوده است. قره يصحراكشاورزي در 

 1954در سال متوقف گرديد و قره قوم نيز عمليات احداث كانال ، 1953در سال با مرگ استالين 
در چندين فاز مختلف اجرا و سرانجام پس از ه و آغاز شدجنوب سمت متفاوت به  يريمسكانال در اين ساخت 
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 412دريا توسط كانالي به طول  ، آموميالدي 1956ال در سال با احداث اين كان .سه دهه تكميل گرديد
  كيلومتر به رود مرغاب متصل شد. 

كيلومتري شمال غربي  125قوم تا رود تجن و سپس تا  ميالدي نيز كانال قره 1959در اواخر سال 
، اقداماتي چون عشق آباد امتداد يافت. پس از فروپاشي شوروي، دولت تركمنستان به منظور غلبه بر بحران آب

 1340قرار داد. در حال حاضر، اين كانال به طول خود نوسازي و گسترش كانال قره قوم را در دستور كار 
متر حجم عظيمي آب را از آمودريا در مرز شرقي تركمنستان به درياي خزر در مرز غربي  120كيلومتر و عرض 

   نمايد. ين را آبياري ميآن منتقل كرده بر سر راه خود حدود يك ميليون هكتار زم

   در تركمنستاندامي و  كشاورزي توليدات 

سيب پنبه ، غالت مانند گندم و ذرت ، عبارتند از در تركمنستان كشاورزي توليد شده محصوالت عمده 
كه در ميان  گوسفندويژه پرورش به و حاصل از پرورش دام  ري، پشم ، گوشت و ش يمحصوالت علوفه ازميني، 
گالبي ، ، خربزه ،  جاتيانگور، بادام ، سبزمحصوالت باغي همچون تركمنستان . در ن داراي اهميت استاقوام ترك

  . ي نيز توليد مي شودريگرمس مهين يها وهيو م ريانار ، انج، زردآلو  درختي سيب 

  
آنرا مي توان  .شود ياستفاده م يمختلف يها پنبه به شكل پنبه است.تركمنستان  يمحصول صادراتعمده 
از آن   از جمله انواع لباسو محصوالت مختلف  ديتول يرابو  بافترا ا آن انواع پارچه و ب آورد يبه شكل نخ درم

مورد  ينيچن نيكتاب و محصوالت ا يصحاف وه،و قه يچا لتريف ،يريگيتور ماه  هيته يبراكرد. پنبه ستفاده ا
به عنوان خوراك دام استفاده آن  ي انهوب شده و از دمحس ييغذا ي ماده كضمنا يپنبه استفاده قرار مي گيرد. 



 

14 
 

صابون، همچون  يمحصوالتاز دانه هاي پنبه روغن استحصال شده و مي توان آنرا در آشپزي و يا توليد . شود يم
  نمود. استفاده  ها كيو پالست ها كيالست ،ييو دارو يشيلوازم آرا ن،يمارگار

 يكشورهار تن پنه توليد كرده كه بخش عمده آن به هزا 288بالغ بر  2017در سال تركمنستان 
صادر شده است.  يجنوب ي و كره نيسنگاپور، اوكرا ن،يچ ران،يا ه،يتركامارات متحده عربي ،  ا،يتانيبر ه،يروس

اين كشور، در غالت توليد در حاليكه هدف از  استات آن عمدتا صادرتركمنستان ، پنبه در  دياز تولاصلي هدف 
مي باشد. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ، توليد غالت  دام هيتغذداخلي و همچنين مصارف  يرايشتر بب

 است . دولت و بسياري از كشاورزان تركمني قرار گرفته توجه و مواد غذايي مورد 

 يكشورهادر تركمنستان و بسياري از  يكشاورز يها استي، س يشورو رياتحاد جماه يپس از فروپاش
 شيخواهان افزا يسابق شوروهاي  يجمهوردولتمردان اكثر قرار گرفته و غالت  ديبر تول يزمرك يايآس

د. بي ه و مي كننه و آنرا براي دستيابي به امنيت غذايي ، امري ضروري قلمداد كرددر بخش غالت بود ييخودكفا
ها و سياستمداران اين  عالوه بر خواست دولت،  منستانتركاين كشورها و از جمله غالت در  ديتولشك سياست 

  ه و دارد. داشت يبستگو آب و هوايي نيز  يمياقل يبه شراطكشورها ، 

  
 كيبه  1995در سال اين كشور گندم در  ديولتبراساس آمارهاي اعالم شده توسط دولت تركمنستان ، 

امر باعث شد تا  نيكه اافزايش يافت تن  ونيليم ميو ن كيبه  2000در سال  زانيم نيو ا ديتن رس ونيليم
. ديجشن گندم اعالم نما يرا برا يا ژهيو التيتعط 2000جمهور سابق تركمنستان در سال  سيرئ ازوفينآقاي 
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تركمنستان  افتنيدست امكان  ،يكشاورز يالملل نيب ياز نهادها يآن سال ، برخ يهرچند با توجه به خشكسال
  د. سته انيسته و آنرا غير ممكن داننگر ديشك و ترد دهيبا درا گندم  دياز تول زانيم نيبه ا

كشت برنج نيز از اهميت باالي در تركمنستان برخوردار است و كشت آن در كنار رودخانه آمو دريا 
 بود و تالش ها براي مبارزه با آفات و بيماري هايي كهحال رشد كشور در مصرف برنج در توسعه يافته است. 

بذرهاي جديد كه مقاومت بيشتري در برابر آفات و بيماري ها  ازاستفاده دارد.  رها را تهديد مي كند ، ادامهاشاليز
دارند و به اصطالح پر محصول هستند ، نيز افزايش يافته است . غني سازي خاك با استفاده از كودهاي طبيعي و 

شاورزي و مورد توجه مهندسان ك ،شيميايي و همچنين استراحت دادن به خاك ، براي افزايش توليد محصول
 شاليكاران قرار گرفته و دولت در تالش است تا مشكالت اين بخش از جامعه روستايي حل و فصل گردد . 

است. در  جيمحبوب و را اريبس ،ركزي و از جمله تركمنستانم يايدر آسو هندوانه خربزه  ديتول
در خصوصا كشور  نيدر ا يلمح يشود. بازارها يوعده سرو م انيم ايتركمنستان خربزه اغلب به عنوان دسر 

 در استقبال ها و خدا هياغلب آنرا به عنوان هد ،ميفصل تابستان ، اغلب پر از خربزه است كه تركمن ها در قد
مراسم جشني برگزار ، دادند. در تركمنستان براي برداشت خربزه نيز  يميه خود، هد كيها به افراد نزد يحافظ

ر جلوگيري از شيوع ويروس كرونا كه مقامات تركمني آنرا بيماري حاد مي شود كه در شرايط فعلي و به منظو
  .   گردد برگزار نمي ، تنفسي مي نامند ، اين جشن ها و مراسمات مربوط به آن 

  
در حال حاضر دولت تركمنستان توجه خاصي را به توليد محصوالت گلخانه اي معطوف داشته كه اين 

ارزان بودن انرژي در تركمنستان ، بسياري از فعاالن كشاورزي به توليد امر باعث شده تا با در نظر گرفتن 
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كه دولت در بخش انرژي پرداخت مي كند، يارانه اي محصوالت گلخانه اي روي آورند. بنظر مي رسد با توجه به 
ز نيو قيمت نهايي محصول توليد شده انجام توليد محصوالت گلخانه اي در تركمنستان با هزينه اي كمتري 

 كه اين امر بنفع مردم اين كشور خواهد بود.است كمتر از بازارهاي جهاني 

  
و اسب نيز داراي  خوك،  گاوتركمنستان در توليد و پرورش حيوانات اهلي همچون شتر ، گوسفند ، بز ، 

ي در اين كشور داراي اهميت است كه امروزه بصورت سنتي و صنعتنيز . ضمنا توليد طيور فيدي استتجارب م
در قرن كوير و صحراست كه تركمن هاي ساكن در صحراي قره قوم خصوصا  يسنت وانيحتر ش انجام مي شود.

   آوردند. يگوسفند رو ازآنرا پرورش مي دادند ولي آنها بتدريج به سمت پرورش و نگهداري نوزدهم 

 سابق،شوروي اهير اتحاد جميكي از صادرات مهم تركمنستان در زمان همانگونه كه سطور باال ذكر شد، 
صادر مي شد. در حال حاضر جهان آنجا به ديگر نقاط  ازو ولگا  به بندراين كشور از كه بود گوسفند پشم صدور 

و امثالهم  ، كاله و فرش ي تركمنيسنت يها لباسبراي تهيه و توليد از پشم توليد شده در داخل تركمنستان 
   استفاده مي شود.

قرار گرفته دولت و مردم طي چند سال اخير مورد توجه تركمنستان ي در توليد ماهيان پروشي و صنعت
كه امر مي تواند ناشي از خوي  دنداراست با اين وجود تركمن ها تمايل بيشتري به استفاده از گوشت قرمز 

خلق و خويي كه كه با گله هاي خود از جايي به جايي كوچ مي كردند ، باشد گردي و عشيره اي آنها  بيابان
  حفظ شده است. نيز تاكنون 
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به حفظ نژاد اسب  ياست و تركمن ها توجه خاصبسياري  تياهم ياسب در تركمنستان داراپرورش 
 دانند. يقوم خود م يبرا يرحمت اله يدارند و آنرا نوعمي گويند ، )   Akhal‐Tekeآخال تكه ( كه به آن يتركمن

وف، خوردن گوشت اسب در تركمنستان همچون بسياري تا قبل از رياست جمهوري آقاي قربانقلي بردي محمد
ين چني ، فعل بدليل تاكيدات رئيس جمهورامري رايج بود ولي در حال حاضر، ركزي ، از كشورهاي آسياي م

 نمي شود. مشاهده در تركمنستان عادتي 

  
به  اين كشور ، نوعي خاصي از سگ را كهفعلي تركمن ها خصوصا پس به قدرت رسيدن رئيس جمهور 

گفته مي شود ، بعنوان سگ نژاد تركمني معرفي نموده و مقامات دولتي بر لزوم حفظ و  "سگ آالباي  "آن 
اخيرا مجسمه ي بزرگي از حد مورد توجه مقامات تركمني است كه آن پرورش نژاد آن تاكيد دارند. اين امر تا 

نيز و ساختمان جديدي شده نصب تان سگ آالباي در يكي از ميادين جديد شهر عشق آباد ، پايتخت تركمنس
  . استافتتاح شده " اتحاديه بين المللي سگ هاي آالباي " در عشق آباد تحت عنوان 

 تركمنستان كه تاليف چندين جلد كتاب در عناوين مختلف را در سابقه كاري خود دارد ، رئيس جمهور 
در آن بر حفظ نژاد اين سگ و لزوم پرورش آن به رشته تحرير در آورده و " سگ هاي آالباي " بنام نيز كتابي 

سفراي كشورهاي اروپايي به هنگام تقديم استوارنامه خود به رئيس جمهور اين ن ايعالوه بر تاكيد كرده است. 
بعنوان مثال سفير جديد فرانسه در هنگام  با كشور تركمنستان ، اشاره مي كنند.مورد كشور ، بر همكاري در اين 

مه اش به رئيس جمهور ، عالقمندي كشورش را براي همكاري با تركمنستان براي حفظ و پرورش تقديم استوارنا
   نژاد سگ آالباي اعالم نمود كه مورد استقبال طرف تركمني قرار گرفت.  
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    تركمنستانو اجتماعي برنامه هفت ساله اقتصادي بخش كشاورزي 
بر توسعه بخش ،  2019 -2025براي سال هاي در برنامه هفت ساله اقتصادي و اجتماعي تركمنستان 

، هرچند تاكيد شده كه براي درك بهتر از اين برنامه مناسب است ، بخش كشاورزي آن  كشوركشاورزي اين 
  كه در اين قسمت از گزارش به آن مي پردازيم . بصورت مختصر مورد توجه قرار گيرد

استهاي اقتصادي، بخش كشاورزي يكي از در حوزه سي" در برنامه فوق الذكر تاكيد شده است كه 
تغييرات مهم و گسترده اصالحات و به شمار مي رود و در چند سال گذشته، كشور بخشهاي مهم و استراتژيك 
و به گونه افزايش توليد مواد غذايي در بازار مصرف ، اين اصالحات از هدف اصلي كه اي در اين زمينه انجام شده 

  ." دگي شهروندان را بدنبال داشته باشداست كه بهبود كيفيت زناي 
كار سيستماتيك براي بهبود توليد محصوالت كشاورزي و باروري زمين، توسعه فعاليتها بر روي زمين 
هاي مستعد كشاورزي داراي ارزش افزوده، يافتن راه حل بهبود زمينهاي كشاورزي و مسائل مربوط به تامين آب 

  ندم و پنبه به عنوان دو محصول عمده و مهم در سطح ملي است. و پايه توسعه موفقيت آميز توليد گ
انجام شده مورد نياز كشاورزي هاي قابل توجهي براي تجديد تجهيزات و ماشين آالت  سرمايه گذاري

معافيت كشاورزان از پرداخت ماليات، لحاظ نمودن تاكيد بر باال بردن توليد با راستاي است. همچنين دولت در 
براي ارائه خدمات فني، خريد بذر مرغوب گندم، تحويل كودهاي معدني ارزان قيمت، تهيه سموم  شرايط مساعد

تركمنستان ارائه كشاورزان به  را ، مساعدت هاي الزممورد نياز  و تهيه ديگر ملزوماتشيميايي ارزان قيمت 
نابع طبيعي، حفاظت از محيط و ديگر م يآبمنابع توجه ويژه اي به استفاده منطقي از زمين، خواهد كرد. ضمنا 
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معرفي فنĤوري هاي نوآورانه، روش هاي پيشرفته مديريت، و  پرورش، زيست، توسعه علوم زراعي، انتخاب 
 . داشت خواهدآموزش متخصصين واجد شرايط، ايجاد زيرساخت هاي مدرن اجتماعي و غيره مبذول 

  
 

حجم صادرات گام مهمي در جهت توسعه  تصويب برنامه دولت براي توليد جايگزين واردات و افزايش
هرچه بيشتر بخش هاي غذايي در اقتصاد ملي و ايجاد رضايت در برآورده شدن نيازهاي مردم در استفاده از 

پروژه از جمله در بخش كشاورزي و صنايع  110محصوالت متنوع در حوزه كشاورزي است. اجراي بيش از 
است. در عين حال، تالش هاي  قرار گرفتهي و اجتماعي در دستور كار سال توسعه اقتصاد 7غذايي نيز در برنامه 

كشور دولت در اين برنامه تقويت بخش خصوصي براي دستيابي به اهداف مشخص شده در چشم انداز آينده 
  است.تركمنستان 

تا و تغذيه دام ها اي مجتمع هاي بزرگ دام و طيور با چرخه كامل توليد، اعم از كشت محصوالت علوفه 
فرايند توليد گوشت و شير و ديگر فرآورده هاي گوشتي و لبني در كليه مناطق كشور احداث مي شود. اين 

ها گوشت و انواع فرآورده هاي آنرا توليد مي كنند. در مزارع، انواع سبزيجات و صيفي جات تازه و سالم مجتمع
ده، آبميوه هاي طبيعي، نوشيدني ها و شود. توليد ميوه و سبزيجات كنسرو ش در تمام طول سال برداشت مي

  ديگر محصوالت كشاورزي در اين برنامه گنجانده شده است.
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براي ماهيگيري، دامداري و  يبا احداث درياچه تركمنستان آلتين عصير، زيرساخت هاي مناسب  
پرورش  در منطقه ساحلي براي تشكيل مزارعنيز فرصت هاي فراواني همچنين د. آمواهد بوجود خكشاورزي 

با توسعه قلمرو درياچه بر اين باورند كه اقتصادي كارشناسان د. ايجاد خواهد شرشد محصوالت زراعي و  انگياه
اقدامات باعث ايجاد  گونهتمام اينخواهند كرد و پيدا مناسبي ر، كشاورزي، دامداري و ماهيگيري رونق عصيآلتين 

كنندگان در  در حمايت از توليدآن و تاثير مثبت منستان تركدر روند رو به رشد اقتصاد كشاورزي بيشتر تحرك 
   خواهد شد. حوزه كشاورزي 
  شده توسط مقامات تركمني در بخش كشاورزي و اطالعات ارائه  آخرين آمارها

نشست سوم فوريه تركمنستان در  و حفاظت از محيط زيست يف وزير كشاورزي دوردي آقاي بايرام
با ارائه گزارشي از وضعيت زراعي در اين كشور برگزار شد، رئيس جمهور  با حضورهيات دولت كه سالجاري 

درصد از برنامه هاي مرتبط با توليد اين وزارتخانه ، اجرايي  7/113در سال گذشته " تركمنستان اظهار داشت : 
، شكر و آرد به درصد، برنامه توليد روغن نباتي 2/103شده است. بعنوان مثال برنامه توليد الياف پنبه به ميزان 

درصد، برنامه توليد گوشت و  4/151هاي آن به ميزان  درصد، برنامه توليد نان و فرآورده 100ميزان 
 1/102بالغ بر هم هاي لبني  درصد و برنامه توليد شير و فرآورده 2/102به ميزان نيز هاي گوشتي  فرآورده
  ".كه بسيار مهم است  داشته اند شددرصد ر

نيز يف معاون رئيس كابينه وزراي تركمنستان در امور كشاورزي  آقاي اورازگلديذكر در نشست فوق ال
ها  برنامه هاي مربوط به توليدات ، فعاليت 2020در  سال  ":  در سخناني اعالم كردبه ايراد سخنراني پرداخته و 
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درصد  5/104ميزان درصد، برنامه كميته دولتي درخصوص اقتصاد آب به  7/113و خدمات كشاورزي به ميزان 
درصد اجرايي شده و دولت به اهداف خود در اين بخش  1/106هاي تركمن نيز به ميزان  و برنامه پرورش اسب

 ياختصاص داده شده برا يكشاورز نيكل زم، در حال حاضر يف  آقاي اورازگلديبنا به اعالم . "دست يافته است 
  مي باشد.هكتار  120هزار و  393و  ونيليميك بالغ بر تركمنستان زراعي در  كشت محصوالت مختلف

قلي بردي محمدوف رئيس جمهور تركمنستان با اشاره به لزوم افزايش  در جلسه مزبور آقاي قربان
در سال گذشته از ظرفيت كارخانجات مرتبط با كشاورزي " فعاليت هاي دولت در بخش كشاورزي اظهار داشت:

درصد توان  4/52داليل آن مورد بررسي قرار گيرد. بعنوان مثال تنها از بطور كامل استفاده نشده است كه بايد 
هاي كشور و  درصد توان نانوايي 6/67هاي پنبه پاك كني،  درصد توان كارخانه 64هاي آرد،  توليدي كارخانه

  ."  هاي توليد روغن استفاده شده است درصد توان كارخانه 1/29

 هاي در سال، هاي نباتي، گوشت و تخم مرغ يزان توليد آرد، روغنمقايسه م" ايشان همچنين ادامه داد : 
... در برخي از حوزه ها نيز شاهد افزايش واردات  است 2020حاكي از كاهش توليدات در سال  2020و  2019

به ميزان  2019در مقايسه با سال  2020از خارج بوده ايم. مثال ميزان واردات گوشت طيور به كشور در سال 
  ."درصد رشد داشته است  2/93درصد و روغن نباتي به ميزان  8/85رصد، تخم مرغ به ميزان د 9/6

اظهار تركمنستان ت كشاورزي در محصوال بر لزوم افزايش توليدمجدد تاكيد مشاراليه در اين نشست با 
از يك  هزار تن گندم و بيش 500، حدود يك ميليون و 2020براساس آمارهاي ارائه شده در سال  "داشت:

كه اين سياست يعني  هزار تن پنبه و مقادير متنابهي مواد غذايي در تركمنستان توليد شده است 200ميليون و 
و مسئولين قرار داشته تمام افزايش توليد محصوالت كشاورزي همچنان مي بايست در دستور كار دولت و 

  ". اجرايي گردد

تن گوجه فرنگي به  451بالغ بر يك هزار و  2015براساس آمارهاي منتشره، تركمنستان در سال 
 2تن افزايش يافته و نرخ رشدي برابر با  750هزار و  37به  2020صادر نموده بود كه اين ميزان در سال  خارج

هكتار  356گلخانه در مساحتي برابر با  100حاضر مجموعاً بيش از در درصد را تجربه نموده است.  501هزار و 
است و بنا به اعالم مقامات تركمني قرار است در  فعالت باغي و كشاورزي در تركمنستان براي توليد محصوال

و  احداثدر كشور هكتار  1300گلخانه تمام اتوماتيك ديگر در مساحتي برابر با  150تعداد ميالدي، سالجاري 
  رد. يگ مورد بهره برداري قرار 
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توليد الياف پنبه " اين كشور در  2020در سال توسط مقامات تركمنستان، براساس آمارهاي اعالم شده 
هاي آن به  درصد، توليد نان و فرآورده 100درصد، توليد روغن نباتي، شكر و آرد به ميزان  2/103به ميزان 

هاي  درصد و توليد شير و فرآورده 2/102هاي گوشتي به ميزان  درصد، توليد گوشت و فرآورده 4/151ميزان 
 ". نداشاره داشته ادرصد  1/102لبني نيز 

  مالحظات : 

 – 2021برنامه افزايش توليد مواد غذايي و محصوالت كشاورزي براي سال هاي  "پيش نويس در  -
، برنامه هايي  هگرديدارائه رئيس جمهور تركمنستان به كه چندي پيش براي بررسي نهايي "  2025

فزايش كاشت درختان ميوه ، واردات و افزايش توليدات محصوالت كشاورزي، ا يبراي جايگزين
افزايش تاسيس گلخانه هاي مدرن در سراسر كشور كه مجهز به فناوري هاي صرفه جويي در 
مصرف آب براي توليد ميوه و سبزيجات سازگار با محيط زيست باشند ، ايجاد انبارهاي يخچال دار 

 نانيصنعتگران و كارآفر هيبرنامه اتحاداين چارچوب براي ذخيره ميوه و ... پيش بيني شده است. در 
  به اتمام برساند.پروژه را  88متعهد شده است تا اجراي كشور 

 نيپنبه در ب 2015در سال است.  جهاندر  پنبه كننده ديتولعمده  كشور از ده يكي تركمنستان -
 هزار 550. به طور متوسط قرار گرفتاول در رتبه از نظر مساحت تركمنستان كشت  ريمحصوالت ز

به  پنبه ناخالص براي كشت پنبه در نظر گرفته مي شود و برداشتهاي اين كشور  زميناز  هكتار
البته خبرهايي از كاهش توليد پنبه در تركمنستان در سال مي رسد. هزار تن  250و  ونيليميك 

بدليل كم آبي در سال هاي اخير منتشر شده است كه دولت اين كشور ، آنها را تائيد و يا تكذيب 
 است .  نكرده

. وجود داردوز آغ و داش ب، آخال، لبا) مرو ( يمار اراضي براي كشت پنبه در استان هاي بيشترين -
ختصاص داده تركمنستان به كشت پنبه ادر  ياريآب يها نياز كل زم يمني دودمجموع ح درضمنا 

 ه و(پنبه تركمنستان) توسعه يافت "Turkmenpagta" يدولت شركتتوسط  پنبه صنعت. ه استشد
)  طالي سفيد ( "Ak altyn" سازمان صادراتهمچنين آموزشگاه و و دو  كارخانه 35 زير مجموع آن

 مي باشد. 

ميليارد متر مكعب  28قريب به تركمنستان براساس گزارش هاي منتشره ، مصرف ساالنه آب در  -
ليارد متر مي 13آب در انگلستان حدود ساالنه برآورده شده است و اين در حالي است كه مصرف 

ميليارد متر مكعب و در  6/1ميليارد متر مكعب، در زامبيا حدود  9مكعب ، در ونزوئال ساالنه  
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ميليارد متر مكعب در سال اعالم شده است. بر اين اساس مي توان تتيجه گرفت  6/2سوئد حدود 
 ني است.ي مصرف جهاي آب در تركمنستان چندين برابر بيشتر از متوسط سرانهكه مصرف سرانه

امنيت آب موضوع مهمي در كل جهان و خصوصا كشورهاي آسياي مركزي و خاورميانه است.  -
، ازبكستانآمارهاي منتشره در خصوص مصرف آب حاكي از آن است كه دو كشور تركمنستان و 

بيشترين برداشت و مصرف را از ذخاير آبي منطقه دارند كه بخش عمده آن در بخش كشاورزي و 
پنبه مصرف مي شود. پنبه محصولي است كه توليد آن به آب بسيار زيادي نياز دارد  خصوصا توليد

، دولت  شود. بر اين اساسي كشاورزان تركمني نيز از راه كشت پنبه تامين ميو معيشت عمده
 را براي تامين آب مورد نياز كشور انجام مي دهد. هاي زيادي تركمنستان تالش 

قره قوم با مشكالت زيادي روبرو است كه كانال ي بر اين باورند كه كارشناسان سيستم هاي آبيار -
مهم ترين آن، نشت آب در طول مسير آن است ، لذا اين كانال نيازمند بازسازي فوري است كه بايد 

كانال قره آب از درصد  28معتقدند كه تركمنستان  ي دردولتبراي آن چاره اي انديشيد. مقامات 
ولي كارشناسان بين المللي اين رقم را  از بين مي رودنهايي مصرف ه مقصد قبل از رسيدن بقوم ، 
 درصد اعالم كرده اند . 50حدود 

 ديتول شيافزا يبرا يگسترده ا ي، تالش هايكشاورزحوزه توسعه  يبرادولت با اقدامات گام هم -
حدود  كشور نيا يعيدر حال انجام است. مساحت مراتع طبتركمنستان در نيز  يمحصوالت دام

 يها يانجمن دامدارهايي كه زير نظر  دامداريحال حاضر  در .مي باشدهكتار  ونيليم 38.5
شتر ، بز ، شتر مرغ ، انواع گوسفند، گاو ،  پرورشفعاليت مي كنند ، رو به افزايش بوده و  يدولت

   .  گرفته استطيور و دامداري هاي صنعتي مورد توجه جدي دولت قرار 

است كه چندان در آمارهاي كشوري و جهاني  يزيناچبسياري  يجنگلمناطق داراي ركمنستان ت -
  مورد توجه قرار نمي گيرد.آنچنان كه بايد و شايد 

و از  هتركمنستان ثبت شددر  يمل يها  از جشن يكيه عنوان ب " خربزه يروز مل " 1994از سال  -
مناسبت جشن  نيسال را به ا ماه آگوست هر كشنبهي نيدوم يتركمن يها آن زمان تاكنون خانواده

 " استقالل ادبودي "كشور در محل برج اين  تختيجشن در پااين  ىيمحل رسمى برپا .رنديگ يم
 يكشور و پارك مل نيا يو مناطق مسكون يها، نواح بخش ها، انمراكز است نيتركمنستان و همچن

برداشت كشت و ن نوع خربزه در تركمنستا 200از  شير حال حاضر بد مي باشد.تركمنستان 
 اريگرم و خشك و خاك رس، بس يبه علت رشد در آب و هوااين كشور  ييها . خربزهشود يم
  .طعم هستند و خوش نيريش
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نگاه برخي از كارشناسان اقتصادي، آمارهاي مربوط به رشد توليدات كشاورزي در تركمنستان را با  -
ان با دست كاري در آمارهاي اعالم شده، شك و ترديد مي نگرند و بر اين باورند كه دولت تركمنست

در تالش است تا نگراني هاي موجود در جامعه در خصوص كمبود مواد غذايي و محصوالت 
و ديگر مواد  ، انواع ميوه و مركبات كشاورزي را كاهش دهد. افزايش قيمت آرد و نان ، سيب زميني

ن كه بدنبال بسته شدن مرزهاي اين ركمنستاو كمبود آنها در بازار ت 2020غذايي مصرفي در سال 
كشور با كشورهاي همسايه و به منظور جلوگيري از شيوع ويروس كرونا روي داد ، شك و ترديد 

 . اين كارشناسان را تا حد زيادي مورد تائيد قرار مي دهد


