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مقدمه
 نخـل خرمـا با تنـوع باالیـی از ارقام، یکـی از محصوالت اسـتراتژیک و بـا ارزش و

قابل اعتماد در مواجه با شرایط متغیر و سخت اقلیمی و تولید تجاری در شرایط مذکور 
 اسـت که با فرهنگ کشـاورزی مردمان مناطق جنوبی کشـور عجین گشـته اسـت.
 در کشـور بیش از ۴00 رقم در مناطق مختلف با تنوع شـدید آب و هوایی وجود دارد

کـه خزانـه غنـی از صفات ژنتیکـی برای انتخـاب در شـرایط خاص و ویـژه را فراهم 
نموده اسـت.

در ایـران ارتفـاع محدود کننـده کشـت نخـل خرمـا از سـاحل خلیـج فـارس که 
خرمـا در آن جـا کامـًا در موطـن خـود اسـت تا رشـته کوه هـای بلند کـه قله های 
آن هـا بـه علـت سـرمای زیـاد مناسـب کشـت خرمـا نیسـت، در سراسـر کشـور در 

جهـت جاده هـای مواصاتـی شـهرهای بـزرگ وجـود دارد.
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وضعیت و میزان تولید خرما در ایران و جهان
خرمـا تقریبـاً در چهـل کشـور از قاره های آسـیا، آفریقا، امریـکا، اسـترالیا و اروپا 
 کشـت می شـود امـا مناطق عمده خرماکاری جهـان از مناطق جنوبی کشـور ایران و

کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس تا کشـورهای شـمال افریقا گسـترش یافته اسـت 
)شـکل 1(. تا سـال 2017 وجـود بیـش از 100 میلیـون اصله نخل در سراسـر جهان 
گـزارش شده اسـت کـه از این تعداد حـدود 21 میلیون اصلـه )21%( متعلق به ایران 
 بوده اسـت. از مجمـوع کل نخیات جهان حدود 8 میلیون تن خرما برداشـت شـده و

از مجمـوع کل تولیـد جهانـی حـدود 322000 تن از کشـورهای عمـده تولید کننده 
خرمـا صادر شده اسـت.

 

شکل 1- توزیع نخل خرما در مناطق مختلف جهان

 نخل خرما از جمله اولین درختانی اسـت که توسـط بشـر کشت و کار شده است.
 سالیان طوالنی نخل خرما جزو مهم ترین گیاهان مناطق خشک و بیابانی شمال افریقا،

خاورمیانـه و جنوب آسـیا بوده اسـت و به نـام "درخت زندگی" شـهرت یافته اسـت. 
ایـن گیـاه در مناطـق دارای شـرایط سـخت و طاقت فرسـا که سـایر گیاهـان قدرت 

دوام نداشـته اند به خوبـی توسـعه یافته اسـت. 
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اهمیت نخل خرما و جایگاه آن در كشور ایران 
 در سـال 1397 سـطح بارور باغ هاي کشـور حـدود 2/۴6 میلیون هکتـار بوده که
 به ترتیب سـهم سـطح بارور اختصاص یافته به میوه هاي دانه دار 10 درصد، میوه هاي

 هسـته دار 9/5 درصد، میوه هـاي دانه ریز 12/2 درصد، میوه هاي خشـک 28/3 درصد، 
 میوه هاي سردسـیري 0/9 درصد، نیمه گرمسـیري28/3، میوه هاي  گرمسیري 0/39 درصد،

محصـوالت گلخانه اي 0/۴5 درصد، و سـایر محصوالت باغباني 9/9 درصد بوده اسـت. 
در بیـن محصـوالت مزبـور بیش ترین سـطح بـارور مربوط به پسـته بـا 15/9 درصد، 
انگـور 11/7 درصد، خرمـا 8/93 درصد، سـیب 8/91 درصد، پرتقـال 6/5 درصد، بادام 
6/1 درصـد و گـردو 5/3 درصـد بوده اسـت. بـه عبـارت دیگـر حـدود 63/۴ درصـد از 

سـطح بـارور باغ هـاي کشـور متعلق بـه 7 محصول فوق مي باشـد )نمـودار 1(.

 

شکل 2- توزیع هفت محصول با بیش ترین سطح بارور کشور در سال 1397

همچنیـن میـزان تولید محصوالت باغی کشـور بیـش از 20 میلیون تن و مجموع 
تولیـد خرمـا در کشـور برابـر بـا 1,300,00 تـن می باشـد و ایـن محصـول حـدود 
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6/2 درصـد از کل میـزان تولیـد محصـوالت باغـی کشـور را تشـکیل می دهـد و در 
رتبـه پنجـم میـزان تولیـدات محصول باغـی نیز قـرار دارد )جـدول 1 (. 

جدول 1- مقایسه سطح، میزان تولید و عملکرد محصوالت اصلی باغی در سال 1397
))واحد: میلیون تن/هزار هکتار((

درصد سطح سطح باروردرصد تولیدمیزان تولیدمحصول
بارور

3/115/11616/5پرتقال
31۴/828911/7انگور
2/91۴/3219/38/9سیب
1/99/27/۴0/3خیار
1/36/2219/88/9خرما
8/3۴0/۴156۴/963/7سایر
20/51002۴61/3100جمع

استان های خرماخیز كشور
 با توجه به نیازهای آب و هوایی نخل خرما برای رشد و نمو و تولید تجاری، مهم ترین

استان های خرماخیز کشور همگی در مناطق جنوبی کشور واقع شده اند )شکل 3(. 
البتـه بایـد عنـوان نمـود کـه خرمـا در 1۴ اسـتان شـامل خوزسـتان، کرمـان، 
 بلوچسـتان، فارس، بوشـهر، هرمزگان، اصفهان، سـمنان، یزد، ایام، خراسان جنوبی،
 کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، در حال تولید است؛ اما مهم ترین استان های خرماخیز
 کشور شامل 6 استان خوزستان، کرمان، بلوچستان، فارس، بوشهر و هرمزگان هستند

که بیش از 95٪ کل تولید خرمای کشور را به خود اختصاص داده اند )جدول 2(. 
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شکل 3- نقشه پراکنش خرما در ایران

وضعیت كلی فناوری های نخیالت در داخل كشور
در ابتـدا بایـد عنـوان نمـود کـه اغلـب عملیات باغـی نخـل خرما، بسـیار فنی و 
سـخت و پیچیـده و نیـاز مهـارت و صابـت اسـت و عـدم توجه بـه تأمیـن و پرورش 

نیـروی کار یـا وسـایل الزم، نخلـکاری بـا چالـش مواجـه خواهد نمود.
در اغلـب مناطـق خرماخیـز کشـور، آبیـاری هنـوز به صـورت سـنتی و غرقابی و 
در برخـی مناطـق ماننـد بوشـهر بـه صـورت اسـتخری انجـام می شـود کـه طبعـاً 
مصـرف و هـدر رفـت آب را چندیـن برابـر می کند. تغییر سـاختار و سیسـتم آبیاری 
در نخلسـتان ها بسـیار کنـد و بطئـی اسـت و جوابگـوی نیاز حال کشـور نمی باشـد. 
اغلـب نخلسـتان ها ترکیـب نامناسـبی از ارقـام هسـتند کـه اغلـب آن هـا فقـط 
 ارزش ذخایـر ژنتیکـی دارنـد و حفـظ و نگهـداری آن هـا وظیفـه حاکمیتی اسـت نه 



مجموعه نشریات تجارب دنیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
10

باغ هـای تجـاری. چرا که وجود ارقام کم درآمد موجب دلسـردی نخـل داران و رها یا 
نیمه رهـا نمـودن نخلسـتان ها می شـود که طبعاً مشـکات عدیده تجمع و گسـترش 
 آفـات و بیماری ها و علف های هرز خواهد شـد. اغلب نخلسـتان ها بیش تر شـبیه یک
 باغچه خانگی تفریحی است و از تعاریف و معیارهای یک نخلستان تجاری فاصله زیادی

دارد. برخی نخلستان ها نیز پیر و فرتوت گشته و از فاز تولید تجاری خارج گشته اند. 
 البته نخلسـتان های تجاری جدید و وسیع تجاری مانند نخلستان 1000 هکتاری

قصرشـیرین و نخلسـتان 300 هکتـاری حاجی آبـاد هرمـزگان نیز در سـال های اخیر 
راه انـدازی شـده اند امـا سـرعت اصـاح و بازسـازی و نوسـازی یـا بسـیار کنـد و یا با 

مدیریـت بسـیار نامطلوب بوده اسـت.
یکـی از بزرگ ترین ضعف های نخلسـتان های کشـور ضعف شـدید مکانیزاسـیون 
 بوده اسـت که بی توجهی کلیه دولت ها را به همراه داشته اسـت. به گونه ای که اغلب
 فعالیت هـای سـخت و کارگربـر به صورت سـنتی و دسـتی انجام می شـود. بـه دلیل
 عدم رعایت فواصل کشـت و عدم نظم و ترتیب در کشـت نخیات، حتی فعالیت های

معمـول شـخم کـف نخلسـتان ها در اغلـب باغ هـای قدیمی نیـز به صورت دسـتی و 
با بیل انجام می شـود. 

ایـن درحالـی اسـت کـه محققان سال هاسـت بـه وسـایل مکانیزه نمـودن برخی 
عملیـات نخیـات دسـت یافته اند، کـه در سـطح بین المللـی نیز بی نظیر بوده اسـت 
 امـا بی توجهی مسـئولین در حمایت متخصصـان عما ً کاربرد این وسـایل را با وقفه

مواجـه نمـوده اسـت. این معضل در کنـار فاصله گرفتن نسـل جدیـد از نخل کاری و 
عـدم عاقـه آن هـا بـه ادامـه فرآیند تولید سـنتی بـه دلیـل ضعف فرهنگ سـازی و 
کاهش درآمد نخلسـتان ها به دلیل ارقام نامناسـب، کمبود آب آبیاری، بی سـوادی و 
کم سـوادی اغلـب نخل داران، وجـود اغلب نخلسـتان ها در مناطـق دور از مرکز و در 
مناطـق محـروم و کم تـر توسـعه یافته، باعـث کم توجهـی و بی توجهـی نسـل جدید 
بـه ایـن حرفـه دیرینـه و گیـاه ارزشـمند و درآمـدزا گشـته اسـت. تکـه تکه شـدن 

نخلسـتان ها و عـدم یکپارچـه مانـدن آن هـا نیـز مزید بر علت اسـت.
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 بروز و شـدت یافتن اختافات زیاد بین المللی و عدم اراده ملی در کاهش تنش ها،
ضعـف و ناپایدار بـودن روابـط بـا کشـورهای مختلـف، تزلـزل بازارهای خریـد خرما، 
 تحریم هـای کشـنده و طوالنی مدت، ظهور و ورود کشـورهای جهـان جدید به دنیای
 تولید خرما و قبضه بازارهای جهانی با ارقام درجه یک و با کیفیت باال، سیستم نظارتی

ضعیـف و فشـل بـر رونـد تولید و کاشـت و داشـت و برداشـت، عدم تأمین معیشـتی 
متخصصان و کاهش انگیزه آن ها و درگیر شـدن در سیسـتم بروکراسـی های اداری و 
سیسـتم غلـط نظارت و ارزشـیابی و شـدت گرفتن کاغذبازی ها و جعل داده و انتشـار 

نشـریات نامعتبـر و همه و همـه در تضعیف صنعـت خرماکاری نقش داشـته اند. 
یکـی از مشـکات صنعـت خرمـای کشـور توسـعه سـلیقه ای و بـدون کم تریـن 
اطاعـات فنـی و فرمایشـی بودن آن اسـت. چـرا اغلب مدیـران با اطاعات سـطحی 
در زمینه هـای مختلـف اقـدام بـه تصمیم گیری هـای کان مدیریتی بـدون کم ترین 
مشـورتی بـا اصحـاب علـم و دانـش در ارتباط با توسـعه محصـوالت از جملـه خرما 
می نمایند که متأسـفانه آثار مخرب آن حداقل 10 سـال بعد و پس از دریافت چندین 
لـوح افتخـار و تشـویق نامه های بی جهت و ارتقـای مرتبـه کاری رخ می دهد که دیگر 
 خیلـی دیـر شـده کـه چه بسـا ایـن دیـر شـدن ها بارهـا و بارها در سـال هـای اخیر

رخ داده و رخ خواهد داد و هیچ کس جوابگو نیست.      
روش هـای مختلـف اجـرای عملیـات باغـی نخلـداری ماننـد مدیریـت گـرده و 
 گرده افشانی، هرس و تکریب، هدایت خوشه، برداشت و... هنوز به صورت کامًا سنتی و
 با صرف انرژی و به کارگیری کارگران زیاد انجام می شود که به تدریج صرفه اقتصادی

نخلسـتان را کاهـش خواهـد داد. عـدم توجـه به ارزش افـزوده بخش هـای مختلف و 
اهمیـت صنعتـی و دارویی برخـی نهاده ها و فرآورده ها، سـبب هدر رفتن بسـیاری از 
 این منابع می گردد که عاوه بر آلودگی محیط زیسـت سـبب کاهش و محدود شـدن

درآمد نخل داران و افزایش ریسک درآمدزایی شده است.
ایـن در حالـی اسـت کـه بـا توجـه به وسـعت زمین هـای مسـتعد، تنوع شـرایط 
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آب و هوایـی و امـکان کشـت و پـرورش اغلـب ارقـام داخلـی و خارجـی بـا کیفیـت 
بـاال، امـکان ایجـاد انقابی سـبز در صنعـت خرمای کشـور و ایجاد تحولی شـگرف و 
بنیادیـن در طـول یـک دوره 10 الـی 15 سـاله بـا ارائـه و پیگیری برنامه منسـجم و 

جامـع و نظـارت کامـل و بهبـود روابط کامًا میسـر اسـت.

استان خوزستان

 اسـتان خوزسـتان که در منطقه جنوب غربی کشـور واقع اسـت در سال 1397 از
 نظر سـطح زیرکشـت رتبه دوم و از نظر میزان تولید رتبه پنجم را در کشـور به خود

اختصـاص داده اسـت )جـدول 2(. مهم تریـن مناطـق خرماخیـز ایـن اسـتان شـامل 
آبـادان، خرمشـهر، اروندکنـار، شـادگان، ماهشـهر، دارخویـن، اهواز و بهبهان اسـت. 
البتـه بـه دلیـل تغییـرات اقلیمی سـال های اخیـر و گرمایـش روزافزون کـره زمین، 
رفتـه رفتـه مناطـق شـمالی تر اسـتان شـامل شوشـتر، شـوش و دزفول نیز مسـتعد 
کشـت ارقـام مختلـف تجاری شـده و پیش بینی می شـود توسـعه آینده نخـل خرما 

در مناطـق شـمالی اسـتان به وقـوع بپیوندد.
 در اسـتان خوزسـتان ارقـام مختلـف تـر، خشـک و نیمه خشـک وجـود دارند که

از مهم تریـن ارقـام آن می تـوان سـایر )اسـتعمران(، برحـی، زاهدی، دیـری، گنطار، 
اسـتعمران  برد. رقـم  نـام  را  بریـم  کبـکاب، خاصـی، خضـراوی، شـکر، حـاوی و 
 بیش تریـن سـطح زیر کشـت )بیـش از 70 درصـد( را در اسـتان خوزسـتان به خود
 اختصاص داده است. میزان صادرات این رقم نیز حدود ۴۴٪ صادرات کل خرمای کشور

را نیز به خود اختصاص داده است )جدول 2(.  
در سـال های اخیـر بـا توجه بـه پژوهش هـای انجام شـده در پژوهشـکده خرما و 
میوه هـای گرمسـیری بـا همـکاری معاونـت امـور باغبانـی وزارت جهاد کشـاورزی، 
برخـی ارقـام جدیـد خارجـی و داخلـی ماننـد مجـول و پیارم نیـز در برخـی مناطق 

اسـتان خوزسـتان سـازگاری مناسـبی نشـان داده و در حال توسـعه است. 
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همچنیـن با شناسـایی و مطالعه ارقام امیدبخش اسـتان شـامل فرسـی، عویدی، 
عویمـری و بریـم، مطالعـه و بررسـی های سـازگاری آن هـا در اسـتان مـورد توجـه 

بیش تـر قرار گرفتـه اسـت.  

استان بوشهر

اسـتان بوشـهر در مجاورت استان خوزسـتان و در منطقه جنوب غرب و در امتداد 
 سـاحل خلیـج فـارس قرار دارد. تنوع آب و هوایی در این اسـتان نیز دیده می شـود و

از مناطـق پسـت حاشـیه خلیـج تـا مناطـق مرتفع امتـداد رشـته کوه هـای زاگرس 
در آن وجـود دارد. ایـن اسـتان در سـال 1397 از نظر سـطح زیرکشـت رتبه سـوم و 
از نظـر میـزان تولیـد رتبه ششـم کشـور را به خـود اختصاص داده اسـت )جدول 2(. 
خرمـا در اغلـب مناطق اسـتان بوشـهر به ویـژه دشتستان، تنگسـتان، دشـتی و جم 
بوشـهر شـامل  اسـتان  ارقـام تجـاری  پـرورش داده می شـود. مهم تریـن  کشـت و 

کبـکاب، زاهـدی، شـهابی، خنیـزی، حـاج باقری، گنطار و شـاهانی اسـت. 
 رقم کبکاب مهم ترین رقم اسـتان بوشـهر اسـت که بیش ترین سـطح زیرکشت و

میـزان تولیـد را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. رقـم زاهـدی بیش تـر در مناطـق 
مرتفع تـر و خنک تـر اسـتان بوشـهر تولیـد می شـود و کیفیـت مناسـبی دارد.  

در ایـن اسـتان نیـز ارقـام مجـول و پیـارم در مناطـق مرتفع تر که خشـک تر و تا 
حـدودی خنک تـر هسـتند مـورد توجـه قرار گرفته و در بسـیاری مناطق سـازگاری 
خوبـی نشـان داده انـد. البتـه مشـکات بی آبـی و کم آبـی در ایـن اسـتان از جملـه 
مشـکات بازدارنـده توسـعه نخیـات بوده انـد هرچنـد در سـال های اخیـر توسـعه 

سیسـتم های آبیـاری تحـت فشـار مـورد توجـه بیش تـری قـرار گرفته اسـت. 

استان فارس

اسـتان فارس که در منطقه دور از دریا واقع اسـت دارای تنوع آب و هوایی زیادی 
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بـوده و از مناطق گرم و خشـک شهرسـتان مهـر گرفته تا مناطق معتدل و سردسـیر 
شـیراز در آن قابل مشـاهده اسـت. مهم ترین مناطق خرماخیز اسـتان فارس شـامل 
جهـرم، خنج، داراب، زرین دشـت، فراشـبند، فسـا، فیروزآباد، قیروکارزیـن، کازرون، 
گـراش ، الرسـتان ، المـرد و مهر اسـت. با توجه به تنـوع آب و هوایی در این اسـتان، 
در صـورت تأمیـن آب آبیـاری، امـکان تولید بهتریـن ارقام خرمای ایـران و جهان در 

این اسـتان میسـر است.
در سـال 1397 از نظـر سـطح زیرکشـت اسـتان فـارس در رده ششـم و از نظـر 
میزان تولید در رده سـوم اسـتان های خرماخیز کشـور قرار گرفته اسـت )جدول 2(.

مهم ترین ارقام تجاری اسـتان فارس شـامل شـاهانی، زاهدی و کبکاب می باشـند 
که رقـم شـاهانی بیش تریـن سـطح زیرکشـت و میـزان تولیـد را به خـود اختصاص 
داده اسـت. در ایـن اسـتان نیـز ارقـام مجـول و پیـارم مـورد توجـه قرار گرفتـه و در 
بسـیاری مناطـق ماننـد جهرم سـازگاری خوبی نشـان داده اند. به گونـه ای که تقاضا 
بـرای توسـعه سـطح زیرکشـت رقم مجـول افزایـش چشـمگیر داشـته و منجـر بـه 

واردات هـزاران نهـال کشـت بافتـی این رقـم از خارج کشـور گردید. 

استان هرمزگان

 اسـتان هرمـزگان از جملـه جنوبی تریـن اسـتان های خرماخیز کشـور اسـت که
 در مجاورت خلیج فارس قرار دارد. اغلب مناطق این استان مرطوب و یا نیمه مرطوب
 هسـتند امـا برخـی مناطـق خشـک نیـز در آن دیـده می شـود. ایـن اسـتان از نظر
 سطح زیرکشت خرما در سال 1397 مقام چهارم و از نظر میزان تولید در رتبه هفتم

کشـور قـرار دارد )جـدول 2(. مهم تریـن مناطـق خرماخیـز اسـتان هرمزگان شـامل 
حاجی آبـاد، رودان و مینـاب هسـتند. در ایـن اسـتان یکـی از مهم تریـن و گران ترین 
 ارقـام خرمـای کشـور یعنی رقـم پیـارم تولیـد می شـود کـه جایـگاه خاصـی از نظر
 ارزش تجاری و صادرات داراسـت. سـایر ارقام این استان شامل آلمهتری، ُمرداسنگ،
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 خاصویی، َکریته، زاهدی، شـاهانی و دیری می باشـند. رقم آلمهتری استان هرمزگان،
 زودرس ترین رقم خرمای دنیاسـت. در این اسـتان نیز بررسـی سازگاری ارقامی مانند
 مجـول نیـز در برنامه قرار گرفته و در مناطقی که احتمال سـازگاری آن بیش تر بوده

توسعه یافته است.

استان كرمان

در سـال های اخیـر ایـن اسـتان بـه دو بخش كرمـان و جنوب اسـتان كرمان 
تقسـیم بندی شده است. این اسـتان یکی از بزرگ ترین استان های تولید کننده خرما 
در کشور است که در منطقه خشک جنوب قرار دارد. مهم ترین مناطق تولید خرمای 
 آن شـامل جیرفـت، کهنوج، بم، فهـرج، ریگان، نرماشـیر، ارزوئیه و مناطق شـهداد و
 گلبـاف می باشـند. بـا توجـه به رقـم غالـب اسـتان کرمـان کـه همانا رقـم مضافتـی

است، منطقه بم از این بابت اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند؛ چرا که در منطقه بم 
از جمله با کیفیت ترین میوه مضافتی کشـور تولید می شـود و این رقم در این منطقه 
 سـازگاری عالـی یافتـه و بیش ترین تولید رقم مضافتی در منطقـه بم صورت می گیرد
 بـه گونـه ای که رقـم مضافتـی در کشـور بـه نـام منطقـه بـم شـناخته می شـود و

برخی به اشتباه نام بمی نیز به آن داده اند.
مهم تریـن ارقـام خرمای اسـتان کرمان شـامل مضافتـی، نگار، شـکری، خنیزی، 
کلوتـه، مرداسـنگ و زاهـدی هسـتند. رقم مضافتـی مهم ترین رقـم اسـتان کرمـان 
اسـت کـه عـاوه بـر مصـرف داخلـی فـراوان آن، از جمله مهم تریـن ارقـام صادراتی 

کشـور نیز می باشـد.

استان سیستان و بلوچستان

اسـتان سیستان و بلوچسـتان، جنوبی ترین استان خرماخیز کشـور و در مجاورت 
مرز پاکسـتان قرار دارد. در سـال 1397 از نظر سـطح زیرکشـت و میزان تولید، این 
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اسـتان رتبـه اول را بـه خـود اختصـاص داده اسـت )جـدول 2(. مهم تریـن مناطـق 
خرماخیز بلوچسـتان شـامل ایرانشـهر، نیک شـهر، سـراوان، دلگان، فنوج، قصرقند، 
سـیب سـوران، مهرسـتان، سـرباز، خـاش، میرجـاوه و زاهـدان می باشـند. مهم ترین 
ارقـام خرمـای این اسـتان شـامل مضافتـی، ربّی، َشـَکری، حلیلـه، آبروگـن، َکلَگی، 
چربان، حاشـه ای، جوانداک، اشـکنجک، پُپو، ِدسـکی، وردیوار، بَرنی، کلوت، ُملسـی، 
کـروچ، کونـداک و کتمـی اسـت. در این اسـتان نیز ارقـام مجول و پیـارم در مناطق 
مرتفع تـر کـه خشـک تر و تا حـدودی خنک تر هسـتند مـورد توجه قـرار گرفته و در 

برخـی مناطق سـازگاری خوبی نشـان داده اند.

جدول 2- سطح، میزان تولید و عملکرد محصول خرما در استان های مهم خرماخیز در سال 1397

نام استان
سطح زیر 

كشت
)هکتار(

رتبه 
سطح زیر 

كشت

تولید
)تن(

رتبه 
تولید

عملکرد
)كیلوگرم 
در هکتار(

رتبه 
عملکرد

33,6623162,09565,۴2۴5بوشهر

جنوب استان 
کرمان

30,79۴5200,79126,8553

۴0,۴002163,07855,1266خوزستان

سیستان و 
بلوچستان

57,1081230,19016,266۴

28,18۴6191,51937,9121فارس

27,7277170,000۴7,0252کرمان

33,605۴1۴1,03775,0307هرمزگان
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وضعیت كشت و پرورش نخل خرما در سایر كشورهای جهان

از جملـه مهم تریـن کشـورهای عمـده تولید کننـده خرما در جهان شـامل مصر، 
ایران، عربسـتان سـعودی، امارات متحده عربی، مراکش، تونس و الجزایر هسـتند. اما 
سـایر کشـورهایی که کشـت و پرورش نخل را به صورت کامًا حرفه ای و با تحقیقات 
 صحیـح و کاربـردی و کاربرد تکنولوژی آغاز نموده اند می توان از ایاالت متحده امریکا،

اسـترالیا و فلسـطین نـام بـرد که به اختصـار به نقشـه پراکنش و توسـعه نخل خرما 
در ایـن کشـورها، میـزان تولیـد و سـطح زیرکشـت، مهم ترین ارقـام درحـال تولید، 
تکنولوژی هـای تکثیـر نخـل خرمـا و مهم تریـن اقدامـات آن هـا در زمینـه تولیـد 
محصول سـالم یـا ارگانیـک و همچنیـن شـرایط مکانیزاسـیون و بازاریابـی حرفـه ای 

پرداخته خواهد شـد. 
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كشور مصر

عملکرد )كیلوگرم در هکتار(سطح زیركشت )هکتار(میزان تولید )تن(

1,562,171۴9,18۴31,761

مناطق خرماخیز کشـور مصر اغلب در امتداد رود نیل توسـعه یافته اند و براسـاس 
 نـوع  رقـم )خشـک با نشـان مثلـث، نیمه خشـک با نشـان دایره و تـر با نشـان مربع

در تصویر( در مناطق مسـتعد تولید هر  رقم توزیع گشـته اند )شـکل ۴(. این کشـور 
بیش تریـن عملکـرد را در هکتار به خود اختصاص داده اسـت.

شکل ۴- نقشه توزیع نخیات در کشور مصر
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مهم ترین ارقام

Zaghloul, Hayany, Hallawy, Siwy, Amry, Azzawi, Frehi. 

اقدامات اساسی كشور مصر در زمینه نخیالت

مطالعه، گرد آوری و حفظ منابع ژنتیکی نخل خرما. _
رعایت کامل اصول قرنطینه در تبادل منابع ژنتیکی و واردات ارقام. _
حمایت کامل از بخش تحقیقات نخل خرما و تجهیز مراکز تحقیقاتی. _
تقویت و حمایت از بخش خصوصی و راه اندازی نخلستان های تجاری پیشرفته. _
راه اندازی اتحادیه توسعه صادرات باغبانی. _
مطالعـه و تعییـن نیازهـای اساسـی آب و هوایـی ارقـام خرما و پراکنـش آن ها  _

براسـاس نیـاز ارقـام در مناطـق مختلف.
رعایت اصول به باغی برای افزایش عملکرد. _
تعییـن نیازهـای آبـی ارقـام و راه اندازی سیسـتم آبیاری تحت فشـار مناسـب  _

برای هر رقـم.
تعیین نیازهای غذایی هر رقم و تهیه دستورالعمل تغذیه ارقام. _
انتخاب ارقام نر مناسب برای گرده افشانی ارقام تجاری. _
توسعه تکنولوژی کشت بافت با پروتکل مناسب. _
سرمایه گذاری و توسعه صنایع جانبی و دستی. _
رویکرد تولید متابولیت های ثانویه و استفاده از خواص درمانی آن ها. _
اسـتفاده از ضایعـات خرمـا بـرای تولیـد سـوخت های طبیعی به عنـوان منابع  _

انـرژی جدید.
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كشور الجزایر

عملکرد )كیلوگرم در هکتار(سطح زیركشت )هکتار(میزان تولید )تن(

 1,09۴,700 168,855 6,۴83

مناطـق خرماخیـز کشـور الجزایر اغلب در شـمال غربـی، مرکز و جنوب توسـعه 
یافته انـد و خرمـا جـزو محصـوالت اصلـی این کشـور به شـمار می آید )شـکل 5(.

شکل 5- نقشه توزیع نخیات در کشور الجزایر
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مهم ترین ارقام

Deglet Noor, Degla Beida, Ghars, Mech Degla 

اقدامات اساسی كشور الجزایر در زمینه نخیالت

برنامه توسعه ارقام و حفظ ذخایر توارثی ارقام نخل خرما. _
برنامه ملی منسجم و مطالعه شده و غیرفرمایشی و تداوم آن. _
توسعه تدریجی و بهبود تکنیک ها همراه با تحقیقات علمی پیشرفته. _
توجه به تولید محصول ارگانیک. _
استفاده از ارقام مقاوم به بیماری کشنده بایود. _
رویکرد جدید نسبت به توسعه صنایع جانبی. _
آغاز استفاده از خواص دارویی ارقام خرما . _
افزایش تدریجی صادرات محصول خرما. _
تاش برای استفاده از بخش های مختلف خرما در توسعه صنایع جانبی. _
توسعه تکنولوژی کشت بافت با پروتکل مناسب. _
بهبود تدریجی تغذیه نخیات کشور. _
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كشور عربستان سعودی

عملکرد )كیلوگرم در هکتار(سطح زیركشت )هکتار(میزان تولید )تن(

 1,302,859 116,125 11,219

مناطق خرماخیز کشـور عربسـتان سـعودی کم و بیش در تمامی بخش های کشـور، 
هر کجا که تأمین آب میسـر باشـد، توسـعه یافته اند )شـکل 6(. 

شکل 6- نقشه توزیع نخیات در کشور عربستان سعودی
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مهم ترین ارقام

Ajwah, Anbara, Safawi, Barhee, Sagei, Sokkari, Khlas. 

اقدامات اساسی كشور عربستان سعودی در زمینه نخیالت

اهمیت ویژه و قابل توجه به نخل خرما و صنایع آن در کشور _
مطالعه، گرد آوری و حفظ منابع ژنتیکی نخل خرما. _
رعایت کامل اصول قرنطینه در تبادل منابع ژنتیکی و واردات ارقام. _
حمایت کامل از بخش تحقیقات نخل خرما و تجهیز مراکز تحقیقاتی. _
تقویت و حمایت از بخش خصوصی و راه اندازی نخلستان های تجاری پیشرفته. _
احداث یکی از بزرگ ترین نخلستان های جهان. _
احداث بیش از 60 شرکت و کارخانه مدرن بسته بندی و صنایع جانبی خرما. _
بازاریابی مدرن و پیشرفته و بهبود روابط تجاری با دنیا. _
مطالعـه و تعییـن نیازهـای اساسـی آب و هوایـی ارقـام خرمـا و پراکنـش آن ها  _

براسـاس نیـاز ارقـام در مناطـق مختلف.
رعایت اصول به باغی برای افزایش عملکرد. _
تعییـن نیازهـای آبی ارقـام و تجهیـز و راه اندازی سیسـتم آبیاری تحت فشـار  _

مناسـب بـرای هر رقـم در اغلب نخلسـتان ها.
تعیین نیازهای غذایی هر رقم و تهیه دستورالعمل تغذیه ارقام. _
توسعه تکنولوژی کشت بافت با پروتکل مناسب. _
سرمایه گذاری و توسعه صنایع جانبی و دستی. _
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كشور مراكش

عملکرد )كیلوگرم در هکتار(سطح زیركشت )هکتار(میزان تولید )تن(

 111,701 59,127 1,889

 مناطـق خرماخیـز کشـور مراکش بـه طور کلـی در محدوده جنوب کشـور )منطقه 
زرد رنگ( توسـعه یافته اند )شـکل 7(. 

شکل 7- نقشه توزیع نخیات در کشور مراکش

مهم ترین ارقام

Medjoul, Boufeggous, Aziza, Jihel, Nejda
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اقدامات اساسی كشور مراكش در زمینه نخیالت

تعییـن گـروه ویـژ ه ای بـه نـام Special Decree بـرای حفـظ و صیانـت از  _
نخیـات و ثبـت نخلسـتان ها بـه عنـوان ذخایـر بیوسـفر. 

توسعه معروف ترین خرمای جهان یعنی رقم مجول و سایر ارقام درجه یک جهان. _
حمایـت کامـل از بخـش تحقیقـات نخـل خرمـا و تجهیـز مراکـز تحقیقاتی و  _

پـرورش نیروهـای متخصـص و زبده.
ثبت و معرفی برندهای معروف و تداوم کیفیت و حفظ رضایت مندی. _
تقویت و حمایت از بخش خصوصی و راه اندازی نخلستان های تجاری پیشرفته. _
مطالعـه و تعییـن نیازهـای اساسـی آب و هوایـی ارقـام خرمـا و پراکنش آن ها  _

براسـاس نیاز ارقـام در مناطـق مختلف.
رعایت اصول به باغی برای افزایش عملکرد. _
تعییـن نیازهـای آبـی ارقـام و راه اندازی سیسـتم آبیاری تحت فشـار مناسـب  _

برای هر رقـم.
توسـعه تکنولـوژی کشـت بافـت بـا پروتـکل مناسـب و راه انـدازی چندیـن  _

آزمایشـگاه تولیـد نهـال کشـت بافـت و صـادرات آن.
سرمایه گذاری بزرگ در نخیات و توسعه صنایع جانبی و دستی. _
توسعه صنایع جانبی _
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كشور تونس

عملکرد )كیلوگرم در هکتار(سطح زیركشت )هکتار(میزان تولید )تن(

2۴1,33357,329 ۴,209

 مناطق خرماخیز کشور تونس عمدتاً در استان های مرکزی کشور )ناحیه زرد رنگ(
توسعه یافته اند )شکل 8(.

مهم ترین ارقام

Deglet Noor, Alig, Bisr Helou, Horra, Kinta.

شکل 8- نقشه توزیع نخیات در کشور تونس
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اقدامات اساسی كشور تونس در زمینه نخیالت

احیای مناطق بیابانی و توسعه نخیات مدرن با ارقام تجاری در این مناطق.  _
توسعه تجاری ترین خرمای جهان یعنی رقم دگلت نور و سایر ارقام درجه یک جهان. _
افزایش درآمد نخل داران به بیش از 100 دالر در هر نخل در سال. _
کسب درآمد بیش از 2000 دالر به ازای هر تن محصول خرما. _
بازاریابی حرفه ای و قبضه بازارهای اروپایی و آمریکایی با رقم دگلت نور. _
توسعه فناوری های نوین بسته بندی. _
ثبت و معرفی برندهای معروف و تداوم کیفیت و حفظ رضایت مندی. _
تقویت و حمایت از بخش خصوصی و سـرمایه گذاری و راه اندازی نخلسـتان های  _

تجاری پیشرفته.
حمایـت کامـل از بخـش تحقیقـات نخـل خرمـا و تجهیـز مراکـز تحقیقاتی و  _

پـرورش نیروهـای متخصـص و زبـده.
رعایت اصول به باغی برای افزایش عملکرد. _
توسعه و راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار. _
توسـعه تکنولـوژی کشـت بافـت بـا پروتـکل مناسـب و راه انـدازی چندیـن  _

آزمایشـگاه تولیـد نهـال کشـت بافـت و صـادرات آن.
سرمایه گذاری در زمینه صنعت نخیات و توسعه صنایع جانبی و دستی. _
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كشور آمریکا

عملکرد )كیلوگرم در هکتار(سطح زیركشت )هکتار(میزان تولید )تن(

 37,2۴0 5,301 7,025

 مناطـق خرماخیـز کشـور آمریکا اغلـب در ایـاالت جنوبی و جنـوب غربی مانند 
کالیفرنیـا )منطقـه کاچیـا والی( و آریزونا توسـعه یافته اند )شـکل 9(.

شکل 9- نقشه توزیع نخیات در کشور آمریکا )نقاط سبز رنگ(

مهم ترین ارقام

 Deglet Noor, Medjool, Amir Hajj, Barhee, Empress, Zahidi.

اقدامات اساسی كشور آمریکا در زمینه نخیالت

شناسایی کلیه ارقام خرمای جهان.  _
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بررسی ارقام مختلف در ایاالت خرماخیز و انتخاب بهترین ها. _
تعییـن نیـاز دمایـی ارقـام و تعیین مناطـق مختلـف خرماخیز و تقسـیم بندی  _

آن هـا براسـاس دمـا و رطوبت.
مدیریـت کان GAP در نخلسـتان ها و اهمیـت بخشـیدن به تولیـد ارگانیک و  _

راه انـدازی مرکز تأیید محصـول ارگانیک.
 توسـعه تجاری ترین ارقام خرمـای جهان یعنی رقم دگلت نـور، مجول و برحی و _

سایر ارقام درجه یک جهان.
 راه اندازی شـرکت های عظیم بسته بندی و فرآوری و با تکنولوژی های پیشرفته و _

سرشکن نمودن هزینه ها.
مدیریت صحیح و اصولی بازاریابی. _
تفکر کیفی به جای تفکر کمی _
تعیین روزی تحت عنوان روز تکریم نخل  _
رعایت اصول مدرن به باغی برای بهبود کیفی محصول. _
توسعه و راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار. _
تحقیقات استاندارد نخل خرما و تجهیز مراکز تحقیقاتی. _
تغذیه و آبیاری اصولی و مطابق با استاندارد تولید ارگانیک. _
ثبت و معرفی برندهای معروف و تداوم کیفیت و حفظ رضایت مندی. _
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كشور فلسطین

عملکرد )كیلوگرم در هکتار(سطح زیركشت )هکتار(میزان تولید )تن(

 3,508  1,۴28 2,۴56

مناطـق خرماخیـز فلسـطین اشـغالی اغلـب در مناطـق شـرق کشـور و همجـوار بـا 
)شـکل 10(. توسـعه یافته اند  اردن  کشـور 

شکل 10- نقشه توزیع نخیات در کشور فلسطین 
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مهم ترین ارقام

 Medjool, Deglet Noor, Barhee, Hayani.

اقدامات اساسی كشور فلسطین در زمینه نخیالت

توسعه فنی و تجاری کشت رقم تجاری و معروف جهان یعنی مجول .  _
توسعه تکنیک های پیشرفته کشت و پرورش خرما. _
توسعه صنایع پیشرفته بسته بندی و فرآوری خرما. _
تأسیس سازمان خرماکاران و عضویت همه نخل داران در آن. _
راه اندازی مركز خرمای فلسطین برای حمایت از تولید کنندگان. _
راه اندازی اتحادیه های بزرگ نخل داران و حمایت همه جانبه از آن ها. _
 راه اندازی شـرکت های عظیم بسته بندی و فرآوری و با تکنولوژی های پیشرفته و _

سرشکن نمودن هزینه ها.
مدیریت صحیح و اصولی بازاریابی. _
رعایت اصول مدرن به باغی برای بهبود کیفی محصول. _
توسعه و راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار. _
تأمیـن مالـی تحقیقات توسـط بخـش خصوصـی و تحقیقات وسـیع در زمینه  _

نخـل خرمـا و تجهیز مراکـز تحقیقاتی.
سیستم آموزشی حرفه ای و تهیه دستورالعمل های استاندارد. _
تغذیه و آبیاری اصولی و مطابق با استاندارد تولید ارگانیک. _
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كشور استرالیا

عملکرد )كیلوگرم در هکتار(سطح زیركشت )هکتار(میزان تولید )تن(

 6,000  500 12,000

  مناطـق خرماخیـز در حال تولید در اسـترالیا اغلب در مناطـق جنوبی )رنگ قرمز( و
مناطق مستعد پرورش خرما در مناطق جنوب، شرق و غرب توسعه یافته اند )شکل 11(.

شکل 11- نقشه توزیع نخیات در کشور استرالیا

مهم ترین ارقام

Medjool, Barhee, Khlas.

اقدامات اساسی كشور آمریکا در زمینه نخیالت

پایه ریزی صحیح توسعه فنی و تجاری کشت ارقام تجاری و معروف جهان _
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بررسی سازگاری اصولی سازگاری ارقام در مناطق مختلف. _
تأمین نهال سالم و اصیل ارقام درجه یک خرما. _
توسعه نخلستان های تجاری درجه یک توسط بخش خصوصی. _
ارتباطات قوی با کشورهای خرماخیز جهان. _
افزایش مصرف سرانه خرما در کشور. _
تأکید بر تولید خرمای ارگانیک. _
توسعه تکنیک های پیشرفته کشت و پرورش خرما. _
توسعه صنایع پیشرفته بسته بندی و فرآوری خرما با استانداردهای با ایزوی باال. _
مدیریت صحیح و اصولی بازاریابی. _
رعایت اصول مدرن به باغی برای بهبود کیفی محصول. _
توسعه و راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار. _
تأمیـن مالـی تحقیقات توسـط بخـش خصوصی و تحقیقـات وسـیع در زمینه  _

نخـل خرما و تجهیـز مراکـز تحقیقاتی.
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كشور امارات متحده عربی

عملکرد )كیلوگرم در هکتار(سطح زیركشت )هکتار(میزان تولید )تن(

 3۴5,119 38,117 9,05۴

 مناطـق خرماخیـز کشـور امـارات متحـده عربی اغلـب در مناطق غربـی و هم مرز با 
کشـور عمـان مانند العیـن و فجیره )منطقه قرمز رنگ( توسـعه یافته اند )شـکل 12(.

شکل 12- نقشه توزیع نخیات در کشور امارات متحده عربی )منطقه قرمز رنگ(

مهم ترین ارقام

Khallas, AbouMaan, Hallawi, Khissab, Khenezi, Nabut Saif, Jabiri, 

Hillali, Lulu, Chichi, Sakii, Sultana, Barhi. 
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اقدامات اساسی كشور امارات متحده عربی در زمینه نخیالت

اهمیت ویژه و قابل توجه به نخل خرما و صنایع آن در کشور _
مطالعه، گرد آوری و حفظ منابع ژنتیکی نخل خرما. _
حمایت کامل از بخش تحقیقات نخل خرما و تجهیز مراکز تحقیقاتی. _
تقویت و حمایت از بخش خصوصی و راه اندازی نخلستان های تجاری پیشرفته. _
احداث یکی از بزرگ ترین نخلستان های جهان. _
احـداث بزرگ ترین شـرکت فـرآوری و بسـته بندی خرما و کارخانجـات مدرن  _

بسـته بندی و صنایع جانبـی خرما.
بازاریابی مدرن و پیشرفته و بهبود روابط تجاری با دنیا. _
ثبت و معرفی برندهای معروف و تداوم کیفیت و حفظ رضایت مندی.  _
رعایت اصول به باغی برای افزایش عملکرد. _
تعییـن نیازهـای آبی ارقـام و تجهیـز و راه اندازی سیسـتم آبیاری تحت فشـار  _

پیشـرفته و مناسـب بـرای هر رقـم در اغلب نخلسـتان ها.
تعیین نیازهای غذایی هر رقم و تهیه دستورالعمل تغذیه ارقام. _
توسعه تکنولوژی کشت بافت با پروتکل مناسب. _
سرمایه گذاری و توسعه صنایع جانبی و دستی. _
راه اندازی شبکه بین المللی نخل خرما و استفاده از منافع علمی و معنوی آن. _
به کارگیری دانشمندان مختلف جهان و حمایت کامل مالی و معیشتی آن ها.  _
توسعه فرهنگ آشنایی و مصرف خرما در ادارات، مدارس و آموزشگاه ها. _
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جمع بندی
بـا توجـه به کلیـه موارد مطالعه شـده در کشـورهای مختلف خرماخیز و بررسـی 

نـکات قـوت و دالیـل موفقیت آن هـا را می توان در مـوارد زیـر خاصه نمود:
تقویت و حمایت از مراکز تحقیقاتی و تجهیز فنی و تکنولوژیک آن ها. _
پـرورش نیروهـای زبـده علمـی و تأمیـن مالـی و معیشـتی و تفویـض اختیـار  _

علمـی و اجرایـی بـه آن ها.
آموزش هـای فنـی، فراگیـر و مـداوم تولیدکننـدگان و تشـویق آن ها بـه رعایت  _

بهداشـت و اصول فنـی تولید.
روابط تنگاتنگ تولید کنندگان و متخصصین. _
شناسایی و صیانت از ذخایر ژنتیکی ارقام خرمای داخلی. _
مکان یابی صحیح و اصولی مناطق مستعد توسعه ارقام مختلف خرما. _
تعیین و انتخاب بهترین ارقام برای توسعه. _
معرفی کاسیک و فنی ارقام خرمای داخلی به کشورهای جهان.  _
رعایت نکات فنی و اساسی قرنطینه ای در تبادل ژرم  پاسم _
رعایت اصول فنی به باغی و تأکید بر تولید محصول سالم و ارگانیک.  _
کاهش مصرف سموم دفع آفات و بیماری ها. _
 حمایت از بخش خصوصی و راه اندازی شـرکت های عظیم و مدرن بسـته بندی، _

صنایع جانبی، صنایع دستی و فرآوری.
تنوع در تولیدات و صنایع جانبی و تأمین ذائقه های مختلف مشتریان. _
توسعه فرهنگ آشنایی و مصرف خرما در ادارات، مدارس و آموزشگاه ها. _
بهبود روابط بین المللی و تأمین نیازهای بازار در کشورهای مختلف. _
مطالعه فنی بازارهای بین المللی و تشخیص نیاز بازارها و تأمین آن ها. _
ثبـت برندهـای تجـاری بین المللـی و تـداوم سـامت تولیـد و رعایـت حقـوق  _
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مشـتریان و جلـب رضایـت و اعتمـاد مشـتریان ملـی و بین المللـی.
تشـویق و تبلیـغ مصـرف محصـوالت مختلف خرمـا وحمایت جامـع و کامل از  _

نخـل داران و بهبود شـرایط معیشـتی و رفاهـی آن ها.
توسـعه صنعـت اگری توریسـم و هدایـت و تشـویق جهانگـردان بـه بازدیـد از  _

نخلسـتان ها و آشـنایی بـا ارقـام و صنایـع مختلـف خرمـا.
برگزرای مراسم تکریم و نکوداشت نخل خرما. _
برپایـی همایش هـا و کنفرانس هـای علمـی در زمینه هـای مختلـف خرمـا در  _

سـطح بین المللـی.
 راه اندازی شبکه های علمی بین المللی و استفاده از تجارب و دانش کشورهای خرماخیز. _
دعـوت از متخصصیـن بنـام جهـان و تأمیـن کامـل مالـی و معیشـتی آن هـا و  _

تفویـض اختیـار عمـل بـه آن ها. 
در نهایـت بـا کمـال تأسـف بایـد عنـوان نمـود بـا توجه بـه جمیع بررسـی های 
نخلسـتان های داخـل و خـارج کشـور، اغلـب قریـب بـه اتفـاق مشـکات صنعـت 

خرمـای کشـور، بـه دلیـل تصمیمـات غلـط مدیریتـی اسـت والغیـر!



مجموعه نشریات تجارب دنیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
38

یادداشت
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