








خــرمای رقـــم مجول
کاشت، داشت و برداشت

عزیز تراهی، حمید زرگری

افشین شفیعیان و شیده رمضا ن زاده 

:نویسندگان

1400



خرمای رقم مجول: کاشت، داشت و برداشت
عزیز تراهی، حمید زرگری، افشین شفیعیان و شیده رمضا ن زاده

ویدا همتی
فرانک صحرایی، نصیبه پورفاتح

معاونت آموزش و ترویج کشاورزی - دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی
نشر آموزش کشاورزی

محدود
اول/1400

رایگان

عنوان: 
نویسندگان:
مدیر داخلی:
ویراستار ترویجی: 
تهیه شده در:
ناشر:
شمارندگان:
نوبت چاپ:
قیمت:

ـــز عنوان و نام پدید آور: ـــم مجـــول: کاشـــت، داشـــت و برداشت/نویســـندگان عزی ـــای رق خرم
تراهـــی ... ] و دیگـــران [.

ـــت  ـــج کشـــاورزی، معاون ـــوزش و تروی ـــات، آم ـــازمان تحقیق ـــران : س ته
ـــوزش کشـــاورزی،   1400.  ـــج کشـــاورزی، نشـــر آم ـــوزش و تروی آم

مشخصات نشر:

مشخصات ظاهری:  ۷4ص.   ؛ 1۹ ×۵/۹ س م. 

شابک: ۹۷8-۹64-۵20-84۹-1 

فیپا وضعیت فهرست نویسی:
ـــفیعیان و  ـــین ش ـــری، افش ـــد زرگ ـــی، حمی ـــز تراه ـــندگان عزی نویس

شـــیده رمضـــان زاده.
یادداشت:

تراهی، عزیز،   1۳4۹ - شناسه افزوده:
ـــوزش  ـــت آم ـــاورزی. معاون ـــج کش ـــوزش و تروی ـــات، آم ـــازمان تحقیق س

ـــاورزی ـــوزش کش ـــر آم ـــاورزی. نش ـــج کش و تروی
شناسه افزوده:

خرما-- ایران -- اصالح نژاد موضوع:
Dates (Fruit) -- Iran -- Breeding موضوع:

SB364 رده بندی کنگره:

  6۳4/62 رده بندی دیویی:
84840۹۵ شماره کتابشناسی ملی:

فیپا  اطالعات رکورد کتابشناسی:

مسئولیت صحت مطالب با نویسندگاِن است.

نشانی: تهران، خیابان آزادی، بین نواب و رودکی، پالک 205، معاونت آموزش و ترویج کشاورزی
تلفن: 66430465                             تلفکس:66430464                       کدپستی:1457896681

شماره ثبت در مرکز فناوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی  60232  به 
تاریخ    1400/06/24  است.



نخل دارن
کارشناسان و مروجان پهنه های تولیدی

ــت و  ــت و برداش ــت، داش ــف کاش ــل مختل ــا مراح ــتنامه ب ــن دس ــما در ای ش
ــوید.  ــنا می ش ــول آش ــای مج ــم خرم ــدی رق ــته بن بس

مخاطبان:

اهداف:





فهرست مطالب

۹مقدمه ......................................................................................................................................................................

10تاریخچه خرما..........................................................................................................................................................

14ارزش غذایی و دارویی ...........................................................................................................................................

16گیاه شناسی ..............................................................................................................................................................

16   مشخصات ظاهری .............................................................................................................................................

20    ویژگی های رقم .................................................................................................................................................

2۳    نیازهای اکولوژیکی ..........................................................................................................................................

24تکثیر .......................................................................................................................................................................

2۵گرده افشانی ............................................................................................................................................................

2۷تنک میوه ...............................................................................................................................................................

۳0پوشش خوشه .........................................................................................................................................................

۳2تهویه خوشه ............................................................................................................................................................

۳4بستن خوشه ............................................................................................................................................................

۳6برداشت میوه و نگهداری پس از برداشت .........................................................................................................

........................................................................................................ )Dehydration( 42    کاهش رطوبت میوه

4۳    رساندن مصنوعی میوه های نارس .................................................................................................................

4۵    ریزش میوه ........................................................................................................................................................

46بیماری ها و عارضه های خسارت ز ای رقم مجول ..............................................................................................

46    جدا شدن پوست از گوشت میوه یا پُفکی شدن ........................................................................................

.................................................................................................. )Sugar Crystallization( 48    شکرک زدگی

4۹درجه بندی میوه در بازارهای جهانی ..................................................................................................................

۵0تجارت جهانی .........................................................................................................................................................

۵1بسته بندی ................................................................................................................................................................

۵۳    ویژگی های یک بسته بندی مناسب ..............................................................................................................

۵4سایر موارد مصرف میوه خرمای مجول ..............................................................................................................

۵۵کشت و پرورش مجول در ایران ..........................................................................................................................

۵8نتایج آزمایش سازگاری خرمای مجول در استان فارس.................................................................................

۵۹    ادامه نتایج آزمایش سازگاری خرمای مجول در استان فارس ................................................................

منابع 





ــی .Phoenix dactylifera L از  ــام علم ــا ن ــا ب ــت خرم درخ
ــده  ــناخته ش ــوه ش ــان می ــن درخت ــن و قدیمي تری مقدس تری
ــعه و  ــري در توس ــش انکارناپذی ــه نق ــت ک ــان اس ــراي انس ب
تکامــل تمدن بشــر داشــته اســت. برخی دانشــمندان خاســتگاه 
اصلــي آن را آســیا و کرانه هــاي خلیــج فــارس و گروهــي 
ــاره  دیگــر، زیســتگاه اصلــي خرمــا را شــمال آفریقــا و شــبه ق
ــه  ــوط ب هنــد مي داننــد. بیشــترین گســترش نخــل خرمــا مرب
مناطــق گــرم، خشــک و بیابانــی جنــوب باختــر آســیا و شــمال 
ــر روی کمربنــد خشــک و  آفریقــا اســت، ســرزمین هایی کــه ب

ــد.  ــرار دارن نیمــه خشــک جهــان ق

ــی  ــای جنوب ــا ارزش بخش ه ــان ب ــه گیاه ــا از جمل نخــل خرم
ایــران اســت و جــدا از اهمیتــی کــه در حفــظ محیــط 
زیســت و گســترش کمربنــد ســبز جنــوب دارد، در اشــتغال و 
روزی رســانی مــردم ایــن خطــه نیــز دارای نقش بســزایی اســت. 
در ســال های اخیــر، مناطــق جنوبــی کشــور و بخش هــای 
خرماخیــز بــا تغییــرات ســخت اقلیمــی، و بــروز و شــدت برخــی 
طوفان هــای  وزش  همچــون  زیســت محیطی  پدیده هــای 
ــوم  ــر زیســت ب ــوده کــه تاثیــرات متفاوتــی ب ــرو ب ریزگــرد روب

ــته اســت.  ــه گذاش منطق

مقدمه



خرمای رقم مجول: کاشت، داشت و برداشت  10

نخــل خرمــا از نخســتین درختانــی اســت کــه بــه دســت بشــر 
کشــت و کار شــده اســت. ســالیان ســال اســت کــه نخــل خرمــا 
از مهم تریــن گیاهــان مناطــق خشــک و بیابانــی شــمال آفریقــا، 
خاورمیانــه و جنــوب آســیا بــه شــمار  رفتــه و بــه نــام »درخــت 
زندگــی« شــهرت یافتــه اســت. ایــن درخــت در شــرایط ســخت 
اقلیمــی کــه کمترگیاهــی دوام داشــته، بــه خوبــی توســعه یافتــه 

اســت. 

در دهه هــای اخیــر تغییــرات ســخت اقلیمــی همچــون افزایــش 
نســبی دمــای کــره زمیــن، کاهــش بارندگی هــا و افزایــش 
ــور  ــالی های دوره ای، ش ــژه خشکس ــه وی ــالی ها ب ــدت خشکس ش
ــل  ــای قاب ــزان آب ه شــدن تدریجــی آب و خــاک و کاهــش می
اســتفاده، اثــرات نامطلوبــی بــر پراَکنــش و نــوع پوشــش گیاهــی 
کشــور داشــته و ســبب تغییــر در بافــت اجتماعــات گیاهی شــده 
ــد  ــر کســی پوشــیده نیســت، رون ــرات ب ــن اث اســت و چــون ای
تغییــرات اقلیمــی و پیامدهــای آن بــر تغییــر مناطــق پراکنــش 
انــواع درختــان از جملــه نخــل خرمــا، در مطالعــات پژوهشــگران 

جهــان، بررســی شــده اســت. 

ــات  ــرفته مطالع ــای پیش ــتفاده از نرم افزاره ــا اس ــگران ب پژوهش
اقلیمــی، پیامــد تغییــرات آب و هوایــی را بــر رونــد تغییــر 
مناطــق پراکنــش نخــل خرمــا در بســیاری از مناطــق خرماخیــز 
ــد  ــران، مطالعــه نمــوده و پیش بینــی کرده ان جهــان همچــون ای
کــه مرزهــای کشــت خرمــا ســال بــه ســال از ســمت جنــوب بــه 
ــی اســت )شــکل 1(.  ــال جابه جای ســمت شــمال کشــور در ح

تاریخچه خرما
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ایــران دارای بیــش از چهارصــد رقــم خرمــا در مناطــق گوناگــون 
بــا تنــوع شــدید آب و هوایــی اســت کــه خزانــه ای غنــی از صفات 
ژنتیکــی را بــرای انتخــاب در شــرایط ویــژه فراهــم کــرده اســت. 
ــه  ــوه در س ــت می ــت و باف ــد رطوب ــاظ درص ــا از لح ــام خرم ارق
ــوند. در  ــته بندی می ش ــک دس ــک و خش ــرم، نیمه خش ــروه ن گ
ایــن میــان ارقــام اِســتعمران، پیــاُرم، بِرحــی، مضافتــی، زاهــدی، 
کبــکاب، َربــی، ِدیــری، شــاهانی، گنطــار، حــالوی و خاصویــی بــه 
ــت  ــی، از اهمی ــوه، ســازگاری و ارزش صادرات ــت می ــل کیفی دلی
ــد،  ــزان تولی ــازگاری و می ــر س ــزون ب ــد. اف ــژه ای برخوردارن وی
تجــاری و اقتصــادی بــودن میــوه تولیــدی نیــز اهمیــت ویــژه ای 
در توصیــه و توســعه یــک رقــم در هــر منطقــه دارد. بزرگتریــن 
مشــکل تولیــد خرمــای کشــور، پاییــن بــودن عملکــرد در واحــد 

ســطح، بهــای انــدک، و نبــود بازاریابــی مناســب اســت. 

شکل ۱- پیامدهای تغییرات اقلیمی بر آینده گسترش نخل خرما 

در ایران و جهان
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گرچــه ایــران بــا بیــش از چهارصــد رقــم خرمــا، دارای غنی تریــن 
ــام،  ــداد ارق ــن تع ــی ای ــت ول ــا اس ــل خرم ــی نخ ــره ژنتیک ذخی
ــن رو  ــا نیســت، از ای ــر دنی ــام برت ــه معنــای داشــتن همــه ارق ب
واردات ارقــام خرمــای برتــر جهــان یکــی از اهــداف وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــوده اســت. از مهم تریــن ارقــام برتــر خرمــای جهــان 
می تــوان از ِمجــول، دگلت نــور، خــالص، َعجــوه، شی شــی، 
ری و ســلطانه نــام بــرد کــه در دو دهــه ی گذشــته  َصَگعــی، ُســکَّ
ــر  ــام برت ــب واردات ارق ــان در قال ــم از آن ــه بیســت رق ــک ب نزدی
تجــاری جهــان، وارد کشــور شــده و در مناطــق گوناگــون کشــور 
ــم  ــان، رق ــر جه ــام برت ــان ارق ــی شــده اســت. در می ــز ارزیاب نی
مجــول در برخــی مناطــق خرماخیــز کشــور همچــون خوزســتان، 
بوشــهر، فــارس، کرمــان و بلوچســتان ســازگاری کمابیــش 

ــرو شــده اســت.      ــا اســتقبال روب مناســبی نشــان داده و ب

رقــم مجــول، بــا میوه هــای بســیار درشــت، خوش طعــم و 
ــت. واردات  ــان اس ــاری جه ــام تج ــن ارق ــند از مهم تری بازارپس
ژرم پالســم ایــن رقــم و بررســی ســازگاری و کشــت آن در چنــد 
ســال گذشــته، نشــان دهنده ســازگاری آن در مناطــق گوناگــون 
ــم  ــای رق ــه خرم ــد ک ــان می ده ــه نش ــی های اولی ــت. بررس اس
مجــول در گســتره خرماخیــز کشــور همچــون خوزســتان، 
ــازگاری  ــارس س ــان و ف ــزگان، کرم ــتان، هرم ــهر، بلوچس بوش
ــه خاطــر کمیــت و کیفیــت میــوه تولیــدی،  ــی داشــته و ب باالی
تقاضــا بــرای توســعه ســطح زیــر کشــت آن رو بــه افزایــش بــوده 

اســت.  
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نوشــتار حاضــر، بــا توجــه بــه اســتقبال بــاغ داران و رونــد توســعه 
ایــن رقــم و نیــز نبــود اطالعــات کافــی مــدون بــه زبــان فارســی، 
بــه شــکل کنونــی از منابــع گوناگون و پرشــمار داخلــی و خارجی 
و  اختیــار عالقه منــدان، پژوهشــگران  تــا در  گردآوری شــده 

نخــل داران قــرار گیــرد. 

نــام اصلــی رقــم مجــول در اصــل »مجهــول« بــه معنــای 
مراکش)زیســتگاه  کشــور  در  کــه  چــرا  اســت؛  نامشــخص 
ــوان  ــود و به عن ــده ب ــه آن داده نش ــی ب ــام خاص ــی آن( ن اصل
»نامشــخص« معــروف بــوده اســت. ولــی پــس از ورود بــه دیگــر 
کشــورها، کم کــم در نوشــتار التیــن بــا نــام مجــول معرفــی شــد. 
ــه و شــمال آفریقــا )مراکــش(  خاســتگاه رقــم مجــول، خاورمیان
بــوده اســت کــه بعدهــا در کشــورهایی چــون آمریــکا، فلســطین 
ــا موفقیــت کشــت شــده  اشــغالی، عربســتان ســعودی و اردن ب

اســت. 

ــود در  ــه دنبــال شــیوع بیمــاری بای در ســال 1۹2۷ میــالدی، ب
ــودی ســطح گســترده ای از نخلســتان های  کشــور مراکــش و ناب
خرمــای مجــول، یــک باغبــان آمریکایــی بــه نــام والتر ســویینگل 
ــن  ــودی ای ــر ناب ــری از خط ــرای جلوگی )Walter Swingle(، ب
رقــم، نُــه پاجــوش مجــول را از ایــن کشــور بــه کالیفرنیــا بــرده 
ــه  ــن نُ ــه از ای ــود، ک ــت نم ــال )Coachella( کش و در دره کاچ
پاجــوش، شــش عــدد زنــده  مانــد. اینــک، نزدیــک بــه 2۵0 هــزار 
اصلــه خرمــای مجــول در کالیفرنیــا وجــود دارد کــه منشــاء آنــان 

همــان شــش اصلــه اســت. 

 خوشــبختانه امــروزه، پیشــرفت فّنــاوری، پــرورش خرمــای 
ــز در  ــت و کار موفقیت آمی ــا کش ــرده و ب ــد ک ــول را کارآم مج
ــم در  ــن رق ــوه ای ــان، می ــز جه ــورهای خرماخی ــیاری از کش بس

ــت.  ــه اس ــگان قرارگرفت ــترس هم دس
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میــوه مجــول بــا ترکیبــات غذایــی ارزشــمند خــود، دارای 
ــول  ــدول 1(. مج ــت )ج ــی اس ــی باالی ــی و درمان ــواص داروی خ
فیبــر فراوانــی دارد کــه ســبب بهبــود عملکــرد دســتگاه گــوارش 
شــده و هضــم غــذا را آســان می  ســازد. همچنیــن مقادیــر 
بــاالی فیبــر بــا تاثیــر بــر کاهــش کلســترول خــون بــه کاهــش 
ــود  ــد. وج ــی می انجام ــی و عروق ــای قلب ــروز بیماری ه ــر ب خط
ــارخون  ــم فش ــه تنظی ــوه ب ــت می ــیم در باف ــاد پتاس ــر زی مقادی
ــم متابولیســم  ــروه ب در تنظی ــای گ ــد. ویتامین ه کمــک می کن
ــز  ــن و منگن ــر آه ــس، در جــذب بهت ــاالی م ــر ب ــدن، و مقادی ب
و نیــز تنظیــم فعالیــت هورمون هــا نقــش دارنــد. مقادیــر 
ــود  ــود. وج ــی می ش ــود بینای ــبب بهب ــز س ــن آ نی ــاالی ویتامی ب
ــک رشــد کمــک کــرده و  ــه تحری ــوه ب پروتئین هــا در بافــت می
ــس در  ــز و م ــم، منگن ــا منیزی ــراه ب ــاالی کلســیم هم ــر ب مقادی
ــاوی  ــوه ح ــن می ــن ای ــش دارد. همچنی ــتخوان ها نق ــت اس تقوی
آنتی اکســیدان،  یــک  به عنــوان  بنابرایــن،  اســت،  پلی فُِنــل 
مهار کننــده برخــی از بیماری هــای بــا منشــا رادیکال هــای 
آزاد اســت. روی  هــم  رفتــه، مصــرف متعــادل ایــن میــوه،  بــرای 

ــد اســت.  ســالمتی بســیار مفی

ارزش غذایی و دارویی
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هر 100 گرم واحدمواد
میوه

هر عدد میوه 
بدون هسته
)24 گرم(

21/۳2۵/12گرمآب

2۷۷66کالریانرژی

1/810/4۳گرمپروتئین

0/1۵0/04گرمچربی کل

۷4/۹۷1۷/۹۹گرمانواع کربوهیدرات

6/۷1/6گرمفیبر

66/4۷1۵/۹۵گرمقند کل

مواد معدنی

641۵میلی گرمکلسیم

0/۹0/22میلی گرمآهن

۵41۳میلی گرممنیزیم

621۵میلی گرمفسفر

6۹616۷میلی گرمپتاسیم

0/440/11میلی گرمروی

ویتامین ها

0/0۵0/012میلی گرمتیامین

0/060/014میلی گرمریبوفالوین

1/610/۳86میلی گرمنیاسین

B6 0/24۹0/06میلی گرمویتامین

1۵4میکروگرمفوالت

A واحد ویتامین
14۹۳6بین المللی

K 2/۷0/6میکروگرمویتامین

جدول ۱: ارزش غذایی میوه خرمای رقم مجول
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ــرای  ــی کــه ب ــا جای ــی دارد ت نخــل مجــول ظاهــر بســیار زیبای
ــت های  ــز در کش ــبز و نی ــای س ــی در فض ــاط کانون ــاد نق ایج
ــد  ــی و چشــم نوازی پدی ــی طبیع ــه زیبای ــاوب ک ــاع متن ــا ارتف ب

ــکل 2(.  ــت )ش ــره گرف ــوان از آن به ــی آورد، می ت م

ســرعت رشــد طولــی درخــت بســیار زیــاد ولــی انــدازه تــاج آن 
ــاه  ــا کوت ــوده و برگ ه ــاج درخــت، کوچــک ب متوســط اســت. ت
ــن  ــه پایی ــکل و رو ب ــی ش ــر(، کمان ــط )۳/8-۳/۵ مت ــا متوس ت
ــر  ــم ۹-۳/۵ مت ــن رق ــاع ای ــن ارتف ــکل 2(.  میانگی ــتند )ش هس
اســت ولــی گاهــی بــه بیســت متــر و بیشــتر نیــز می رســد. قطــر 
تنــه، باریــک تــا متوســط اســت و بــه دلیــل ســرعت رشــد زیــاد، 
خطــر ســقوط تنــه بــه ویــژه در خاک هــای ســبک و در ســنین 
ــق  ــی عم ــدازه کاف ــه ان ــه ها ب ــوز ریش ــه هن ــت ک ــی درخ جوان
نیافته انــد، بســیار زیــاد اســت و در ایــن شــرایط، درخــت نیازمند 
خاک دهــی پــای تنــه و گاهــی نیــز اهرم هــای نگه دارنــده 
ــه ای روشــن  ــا الی ــد و ب ــدازه متوســط دارن اســت. دم برگ هــا ان
ــورت  ــا به ص ــده اند. برگچه ه ــیده ش ــا پوش ــگ در لبه ه و کمرن
مســتقیم یــا بــا کمــی خمیدگــی در وســط، روی رگبــرگ اصلــی 
قــرار می گیرنــد. برگچه هــا در طــول بــرگ بــا زوایــای مختلفــی 
ــم  ــژه رق ــه وی ــدی ک ــکل بی مانن ــه ش ــه ب ــا 180 درج از 4۵ ت
ــداد  ــه تع ــا ب ــدار می شــوند )شــکل ۳(. خاره مجــول اســت پدی
۳۵-۳0 عــدد، ضخیــم و نمایــان در قاعــده برگ هــا توســعه  
ــمار  ــگ، ش ــاه و نارنجی رن ــده کوت ــا قاع ــا ب ــد. گل آذین ه یافته ان
بســیاری خوشــک دارنــد کــه هــر یــک دارای 60-۵0 عــدد گل 
اســت. دم خوشــه بــه رنــگ زرد مایــل بــه نارنجــی، ضخیــم و بــا 

Phoenix dactylifera cv. Medjool :گیاه شناسی نام علمی

مشخصات ظاهری: 
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انــدازه کوتــاه تــا متوســط اســت. اگــر دم خوشــه اســتحکام کافی 
نداشــته باشــد در هنــگام باردهــِی ســنگین، شکســته می شــود. 
رنــگ میــوه رقــم مجــول بســته بــه شــرایط آب و هوایــی محــل 
رشــد روشــن تر و تیره تــر می شــود ولــی به طــور عــادی در 
مرحلــه خــاَرک زردرنــگ، در مرحلــه رطــب قهــوه ای روشــن و 
در مرحلــه خرمــا قهــوه ای اســت )شــکل 4(. پوســت بــه گوشــت 
ــش  ــبندگی کاه ــن چس ــا ای ــه خرم ــی در مرحل ــبیده ول چس
ــوه ای  ــه قه ــل ب ــی مای ــوه، کهربای ــت می ــگ گوش ــد. رن می یاب
ــگ قهــوه ای هســتند کــه در انتهــا کمــی  ــه رن اســت. بذرهــا ب
ــرم وزن دارد  ــه 1/۵ گ ــک ب ــذر نزدی ــر ب ــوند. ه ــر می ش تیره ت
و کمابیــش پنجــاه درصــد قطــر بــذر بــا چروک هــای کوچکــی 
پوشــیده شــده اســت. در هــر طــرف بــذر، یــک یــا دو برآمدگــی 
بــال ماننــد وجــود دارد کــه ویژگــی رقــم مجــول بــوده و آن را 

ــکل۵(.  ــز می کند)ش ــام متمای ــر ارق از دیگ
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شکل 2- کاربرد نخل مجول در فضای سبز )باال(، نخلستان خرمای 

مجول )پایین(. 
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شکل 3- تصویر برگ رقم مجول که مشخصات خارها، برگچه ها و 

توزیع آن ها را نشان می دهد. 

شکل 4- مراحل مختلف رسیدن میوه خرمای مجول
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شکل 5- میوه رسیده رقم مجول

رقــم مجــول از مهم تریــن ارقــام تجــاری جهــان اســت کــه بــه 
دلیــل ویژگی هــای مطلوبــی چــون درشــتی، نســبت گوشــت بــه 
هســته بســیار باال)هســته ریــز(، طعــم شــیرین و کیفیــت میــوه، 
از بازارپســندی و ارزش تجــاری بســیار زیــادی برخــوردار اســت 
و به عنــوان خرمــای درجــه  یــک بــا قیمــت باالیــی در بازارهــای 
جهانــی داد و ســتد می شــود )جــدول 2(. گفتنــی اســت انــدازه 
میــوه ایــن رقــم، تابــع عوامــل مدیریتــی و محیطــی در طــول 
ــا وجــود خصوصیــات  دوره گرده افشــانی تــا رســیدگی اســت. ب
ــد  ــرای تولی ــول ب ــای مج ــت خرم ــات داش ــی، عملی ــارز کیف ب
موفقیت آمیــز نیازمنــد مدیریــت و مهــارت ویــژه بــوده و 
مســتلزم صــرف هزینــه بــاال اســت. بنابرایــن قیمــت تمام شــده 
محصــول تولیــدی بســیار باالتــر از ارقــام دیگــر بــوده و عرضــه 
آن بــه بــازار ویــژه ای نیــاز دارد، از ایــن رو تولیــد آن در مناطقی 

بــا نیــروی کار ارزان تــر و پرشــمارتر، توجیــه بیشــتری دارد. 

ویژگی های رقم
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خرمــای مجــول یــک رقــم زودرس اســت و بــا ایــن کــه به عنــوان 
ــه  ــت آن نســبت ب ــی باف ــدی می شــود ول ــرم طبقه بن ــای ن خرم
ســایر ارقــام نــرم همچــون برحــی و خضــراوی، محکم تــر بــوده 
ــود  ــورده می ش ــان تر خ ــری دارد و آس ــی باالت ــت ارتجاع و قابلی

کــه ایــن ویژگــی، گزینــه خوبــی بــرای تولیــد مجــول اســت. 



خرمای رقم مجول: کاشت، داشت و برداشت  22
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ــوب  ــاری و خ ــوه تج ــد می ــرای تولی ــا ب ــف خرم ــام مختل ارق
نیازمنــد شــرایط خــاص اکولوژیکــی و محدوده هــای ویــژه 
ــوای  ــد آب و ه ــام، نیازمن ــی ارق ــتند. برخ ــت هس ــا و رطوب دم
ــرم  ــم گ ــرم و خشــک و برخــی ه ــک، برخــی گ ــا خن ــم ت مالی
ــول،  ــم مج ــت رق ــب کش ــق مناس ــتند. مناط ــوب هس و مرط
ــی هســتند و  ــا تابســتان طوالن مناطــق شــبه بیابانی و خشــک ب
در مناطــق مرطــوب میــوه مناســبی تولیــد نمی کنــد. میــوه بــه 
دمــا و رطوبــت خیلــی حســاس اســت. چــه  دمــا و رطوبــت پایین 
ــا کیفیــت،  ــرای تولیــد محصــول ب ــاال ب ــت ب و چــه  دمــا و رطوب
مناســب نیســت. بنابرایــن تولیــد میــوه، نیازمنــد گرمــای فــراوان 
ــر  ــن بهت ــت. همچنی ــدک اس ــت ان ــا رطوب ــی ب ــتان و هوای تابس
اســت بــه صــورت میانــه کاری بــا درختــان دیگــر کشــت نشــود. 
در مناطقــی کــه در اواخــر فصــل تابســتان بــا کاهــش دمــا روبــرو 
ــیری و  ــه گرمس ــان منطق ــه می ــی ک ــن مناطق ــت و همچنی اس
ــد  ــز نبای ــد )نواحــی حاشــیه ای( نی ــرار دارن نیمــه گرمســیری ق
کشــت شــود چراکــه رســیدگی آن دچــار مشــکل شــده و میــوه 

ــد.  ــا نمی رس ــه خرم ــه مرحل ب

ایــن رقــم بــه آب زیــاد و آفتــاب کامــل تابســتان نیــاز داشــته، 
ــد در  ــوده و می توان ــاوم ب ــوری مق ــکی و ش ــاد، خش ــر ب در براب
دوره هــای کمابیــش طوالنــی بــدون آبیــاری زنــده بمانــد، ولــی 
بــرای دســتیابی بــه محصــول خــوب، نیازمنــد آبیــاری منظــم در 

هــوای گــرم تابســتان اســت. 

پاجــوش مجــول تــا وقتــی بــه طــور کامــل بــه  خوبــی در زمیــن 
ــغ  ــت بال ــت. درخ ــم اس ــاری منظ ــد آبی ــود نیازمن ــتقر ش مس

نیازهای اکولوژیکی
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ــد  ــا چن ــا ت ــر افــت دم ــاه در براب ــرای دوره هــای کوت ــد ب می توان
درجــه زیــر صفــر تــاب بیــاورد. نیــاز غذایــی ایــن رقــم متوســط 

ــت.  ــازگار اس ــا س ــواع خاک ه ــرایط ان ــا ش ــوده و ب ب

بــه دو روش  ارقــام خرمــا  تکثیــر مجــول هماننــد دیگــر 
ــود  ــام می ش ــی انج ــت بافت ــال کش ــوش و نه ــری از پاج بهره گی
)شــکل 6(. هــر نخــل مجــول می توانــد 1۵-10 اصلــه پاجــوش 
ــر پایــه پژوهش هــای انجــام شــده، ضدعفونــی از  تولیــد کنــد. ب
عملیــات ضــروری کاشــت پاجــوش رقــم مجــول، به ویــژه بــرای 

ــت.  ــرم اس ــر از 8-۵ کیلوگ ــا وزن کمت ــی ب پاجوش های

ــه 11  از نظــر وزن مناســب پاجــوش، مشــخص شــده کــه دامن
ــم  ــی نهال هــای رق ــا 1۵ کیلوگــرم مناســب ترین وزن در گیرای ت
مجــول اســت. کمبــود پاجــوش یکــی از مهمتریــن عوامــل عــدم 
ــه  ــت. در دو ده ــوده اس ــا ب ــم در دنی ــن رق ــت ای ــعه کش توس
گذشــته، فنــاوری تکثیــر بــه روش کشــت بافــت، مشــکل تولیــد 
انبــوه نهــال ایــن رقــم را برطــرف کــرده اســت. بنابرایــن کشــت 
آن در سرتاســر مناطــق خرماخیــز جهــان رو بــه افزایــش اســت 

تکثیر

شکل 6- پاجوش و نهال کشت بافتی خرمای مجول
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ــت از  ــا کیفی ــوه ب ــد می ــرای تولی ــب ب ــر مناس ــم ن ــاب رق انتخ
اهمیــت به ســزایی برخــوردار اســت. گرده افشــانی ایــن رقــم در 
مناطــق خرماخیــز کشــور بــا گــرده  ژنوتیپ هــای محلــی انجــام 
ــا  ــک ت ــم ی ــن رق ــانی در ای ــان گرده افش ــن زم ــود. بهتری می ش
ســه روز بعــد از بازشــدن غالف هــا )اســپات( اســت. بــرای 
ــد بهتریــن گــرده  داشــتن بهتریــن کمیــت و کیفیــت میــوه بای
ــز  ــق خرماخی ــم در مناط ــن رق ــانی ای ــرای گرده افش ــده ب دهن

کشــور مشــخص شــود. 

ــی اســت کــه  ــام خرمای ــه ارق ــم مجــول از جمل خوشــبختانه رق
ــدارد و بــرای تولیــد  ــرده ن ــوع گ ــه ن ــی ب ــیت چندان حساس
ــی  ــازگاری خوب ــا س ــتر گرده ه ــا بیش ــت ب ــا کیفی ــول ب محص
نشــان می دهــد. امــروزه در بســیاری از مناطــق خرماخیــز 
جهــان گرده افشــانی مکانیکــی متــداول شــده اســت )شــکل ۷(. 

گرده افشانی 

ــعه  آن در  ــرای توس ــترده ای ب ــه  گس ــز برنام ــو نی ــازمان فائ و س
ــت  ــی در دس ــزی و جنوب ــکای مرک ــی، آمری ــورهای آفریقای کش
دارد. در ایــران نیــز وزارت جهــاد کشــاورزی بــا مشــارکت بخــش 
ــا واردات  ــد و ی ــال تولی ــی در ح ــرکت های خصوص ــی و ش تعاون
ــری  ــا درنظرگی ــم ب ــن رق ــت ای ــتند. کش ــم هس ــن رق ــال ای نه
محدودیــت کشــت دیگــر درختــان در مناطــق جنوبــی کشــور و 
همچنیــن بــه علــت محدودیت هــای عوامــل محیطــی به عنــوان 
ــق  ــت در مناط ــوی کش ــر الگ ــرای تغیی ــب ب ــم مناس ــک رق ی

خرماخیــز معرفــی شــده اســت. 
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شکل 7- گرده افشانی مکانیکی درختان خرمای مجول



27خرمای رقم مجول: کاشت، داشت و برداشت 

ــن و  ــانی، مهم تری ــس از گرده افش ــه پ ــت ک ــوان گف ــاید بت ش
حســاس ترین عملیــات به باغــی رقــم مجــول، تنــک میــوه 
اســت. روش هــای مختلفــی بــرای تنــک محصــول خرمــا از جمله 
تنــک خوشــه )حــذف تعــدادی از خوشــه ها(، تنــک خوشــک ها 
)حــذف یــا کوتــاه کــردن تعــدادی از خوشــک ها( و تنــک میــوه 
)حــذف تعــدادی از میوه هــای خوشــک ها( وجــود دارد کــه 
روش آخــر یــا تنــک میــوه، بــه دلیــل هزینــه بــاال، بجــز در رقــم 
مجــول در هیــچ رقــم دیگــری انجــام نمی شــود )شــکل 8(. رقــم 
ــزوم دسترســی  ــاالی آن و ل ــه دلیــل قیمــت و ارزش ب مجــول ب
ــتی  ــک دس ــد تن ــت، نیازمن ــا کیفی ــت و ب ــای درش ــه میوه ه ب
ــن  ــت. بدی ــا روی خوشک هاس ــان میوه ه ــی در می ــذف یک و ح
ــا  ــوه و ب ــزرگ می ــای ب ــه اندازه ه ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــا ک معن
ــاال، تعــداد میوه هــا در خوشــک و عملکــرد هــر  ارزش تجــاری ب
نخــل بایــد پایــش شــود. بــه همیــن دلیــل مدیریــت ایــن رقــم 
ــا دیگــر ارقــام تجــاری خرمــا متفــاوت و هزینه بــر  در مقایســه ب
اســت. بســته بــه شــرایط کلــی رشــد، در صورتی کــه هــر خوشــه 
ــک 10-۵  ــر خوش ــد و در ه ــک باش ــدد خوش دارای 2۵-۳۵ ع
ــم  ــن رق ــل در ای ــر نخ ــرد ه ــود، عملک ــکیل ش ــوه تش ــدد می ع
ــرای کاهــش  ــه 80-120 کیلوگــرم خواهــد رســید. بنابرایــن ب ب
ــر  ــای زی ــوان از روش ه ــک، می ت ــر خوش ــا در ه ــداد میوه ه تع

اســتفاده کــرد: 

تُنک میوه
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گرده افشانی غیر موثر -

ــا اســتفاده از اســپری  - کاهــش تشــکیل میــوه )fruit set( ب
ــود(. ــه نمی ش ــیمیایی )توصی ــواد ش م

ــد  - ــه دســت می آی ــی ب ــج زمان ــن نتای ــک دســتی )بهتری تن
ــد. ( ــانتی متر باش ــا 1-۵/1 س ــدازه میوه ه ــه ان ک

ــا  ــوه، تنه ــاالی می ــت ب ــل کیفی ــه دلی ــول ب ــم مج ــع رق در واق
ــج  ــت. نتای ــول اس ــتی در آن معم ــک دس ــه تن ــت ک ــی اس رقم
ــم  ــن رق ــه ای ــا در ایســتگاه جهــرم نشــان می دهــد ک آزمایش ه
ــد  ــن ســال آوری، نیازمن ــه کاهــش ای دارای ســال آوری اســت ک
مدیریــت به باغــی و به نــژادی و تنــک دســتی میــوه اســت. 
همچنیــن بهتــر اســت بــه صــورت میانــه کاری بــا دیگــر درختــان 
ــا  کشــت نشــود و در مناطقــی کــه در اواخــر فصــل تابســتان ب
ــه   ــن منطق ــه بی ــی ک ــتند و مناطق ــه هس ــا مواج ــش دم کاه
ــا  ــود ت ــت نش ــد کش ــرار دارن ــیری ق ــه گرمس ــیری و نیم گرمس
ــک  ــوه نیمه خش ــده و می ــرو نش ــکل روب ــا مش ــیدگی آن ب رس

نشــود.
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شکل 8- تنک دستی میوه رقم مجول
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پوشــش  زمــان  و  نــوع  ازجملــه  به زراعــی  اصــول  رعایــت 
خوشــه های خرمــا، تاثیــر بســیاری بــر کمیــت و کیفیــت محصول 
ــر  تولیــدی دارد. اســتفاده از پوشــش های مناســب کــه افــزون ب
جلوگیــری از تابــش مســتقیم نــور خورشــید و پیشــگیری از نفوذ 
آفــات و عوامــل خســارت زا، تهویــه مناســبی نیــز داشــته باشــند، 
ــود.  ــدی می ش ــول تولی ــی محص ــی و کیف ــش کّم ــبب افزای س
ــارت  ــری از خس ــه، جلوگی ــش خوش ــدف از پوش ــی، ه به طورکل
آفاتــی چــون پرنــدگان، زنبورهــا، جلوگیــری از آفتاب ســوختگی 
ــق  ــار و آالینده هــای معل ــه گــرد و غب ــوده شــدن میوه هــا ب و آل
در هــوا اســت )شــکل ۹(. خرماهــای نــرم هماننــد رقــم مجــول، 
بــه خاطــر بافــت تــرد خــود، آمــاج حملــه پرنــدگان و حشــرات 
هســتند، از ایــن رو اســتفاده از پوشــش خوشــه، بــرای حفاظــت 
میوه هــا در برابــر عوامــل خســارت زا ضــروری اســت. بایــد 
ــاالی رقــم مجــول  ــه خاطــر حساســیت بســیار ب دانســت کــه ب
بــه رطوبــت نســبی محیــط، در مناطــق بــا رطوبــت نســبی بــاال، 
ــد و  ــن کن ــز تامی ــه الزم را نی ــه تهوی ــش ک ــوع پوش ــاب ن انتخ
ــه ها،  ــش دهی خوش ــدم پوش ــاره ع ــری درب ــی تصمیم گی ــا حت ی
ــدگان در  ــی نگارن ــج عمل ــت. نتای ــی اس ــت فراوان ــد دق نیازمن
باغ هــای مجــول در مناطــق مختلــف کشــور و بــا شــرایط 
گوناگــون آب و هوایــی نشــان می دهــد کــه پوشــش خوشــه در 
بیشــتر مناطــق، بــرای میــوه رقــم مجــول مناســب نبــوده و جــدا 
ــواع  ــالت ان ــا، حم ــیدگی میوه ه ــیدگی و ترش ــش پوس از افزای
ــد.  ــی می بخش ــوش را فزون ــد م ــی مانن ــک ها و جوندگان سوس
ــک و  ــرم و خش ــق گ ــا در مناط ــه تنه ــش خوش ــن، پوش بنابرای

ــود.  ــه می ش ــی توصی بیابان

پوشش خوشه 
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خوشــه های خرمــای رقــم مجــول، بیشــتر بــا کیســه های 
پارچــه ای نــازک و ســبک )تــوری( پوشــانده می شــوند. اســتفاده 
ــیب  ــوختگی و آس ــت آفتاب س ــه عل ــتیکی ب ــه های پالس از کیس
ــه  ــر کیس ــت در زی ــع رطوب ــن تجم ــوه و همچنی ــه می ــا ب گرم

توصیــه نمی شــود. 

شکل 9- نمونه هایی از پوشش خوشه
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ــت  ــه رطوب ــبت ب ــول نس ــم مج ــیت رق ــه حساس ــه ب ــا توج ب
ــش  ــاب پوش ــر انتخ ــزون ب ــت، اف ــان برداش ــژه در زم ــه وی ب
ــه  ــان مناســب پوشــش دهی و تهوی ــری زم مناســب، در نظرگی
خوشــه بــرای جلوگیــری از تــرش شــدن میــوه ضــرروی 
ــک،  ــق خش ــه در مناط ــش دادن خوش ــه پوش ــا اینک ــت. ب اس
ــل  ــی مث ــا و جوندگان ــدگان، زنبوره ــتقیم پرن ــارت مس از خس
مــوش پیشــگیری می کنــد، ولــی چنانچــه نــوع و زمــان 
ــب  ــه مناس ــه  تهوی ــا ب ــه خرم ــک خوش ــیوه تن ــا ش ــش ی پوش
نیانجامــد، میــزان خســارت بیمــاری و ترشــیدگی میــوه خرمــا 
ــاز برداشــت  ــان آغ ــن زم ــه بهتری ــد. از آنجــا ک ــش می یاب افزای
ــوا  ــت ه ــوده و رطوب ــهریورماه ب ــه اول ش ــول، نیم ــب مج رط
ــد،  ــب نباش ــه مناس ــه تهوی ــت، چنانچ ــاال اس ــل ب ــن فص در ای
ــزش  ــا ری ــده و ی ــرش ش ــب، ت ــه رط ــا در مرحل ــتر میوه ه بیش
ــن  ــد. از ای ــرده و ارزش اقتصــادی خــود را از دســت می دهن ک
ــوه و  ــک می ــا روش تن ــه مناســب خوشــه ب ــه تهوی رو توجــه ب
ــدازه بســیاری  ــا ان ــا قاب گــذاری درون خوشــه )شــکل 10( ت ی

ــد.  ــد ش ــوه خواه ــیدگی می ــش ترش ــبب کاه س

تهویه خوشه
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شکل ۱0- قرار دادن حلقه در داخل خوشه مجول به منظور بهبود 

تهویه خوشه
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از آنجــا کــه نخــل خرمــا تک لپــه بــوده و تجمــع همــه 
برگ هــای فعــال و محــل تولیــد گل و میــوه در نقطــه انتهایــی 
درخــت اســت، بیشــتر عملیــات باغــی مهــم ماننــد گرده افشــانی، 
هــرس، تنــک و برداشــت میــوه در محــدوده تــاج درخــت انجــام 
ــده،  ــش قاع ــا در بخ ــل خرم ــای نخ ــی برگ ه ــود. از طرف می ش
ــوان  ــه نمی ت ــت ک ــی اس ــز و محکم ــیار تی ــای بس دارای خاره
ــاال  ــات ب ــرار عملی ــون تک ــرد و چ ــور ک ــان عب ــادگی از آن به س
رفتــن از نخــل بــرای انجــام کارهــای گوناگــون ضــروری اســت، 
نخــل کاران بــرای آســانی و امنیــت کار، خوشــه ها را بــه ســمت 
ــت  ــد. هدای ــت می کنن ــا هدای ــی دور از خاره ــاج، جای ــن ت پایی
ــل  ــک و در اوای ــات تن ــس از عملی ــول پ ــور معم ــه ها به ط خوش
ــه ها از  ــن کار خوش ــرای ای ــود. ب ــام می ش ــری انج ــه کیم مرحل
ــده و  ــدا ش ــراوان، ج ــت ف ــا دق ــای آن ب ــا و خاره میان برگ ه
به آرامــی بــه ســوی پاییــن هدایــت می شــوند )شــکل 11(. بــرای 
ــا  ــر ســنگینی ی جلوگیــری از شکســتگی محــور خوشــه ها در اث
ــا اســتفاده از  وزش بــاد، دم خوشــه را کمانــی شــکل نمــوده و ب
ــر اســت جنــس  ــد. بهت ــا می بندن ــای دم برگ ه ــه انته ــاب ب طن
ــا  طنــاب کنفــی باشــد چــرا کــه احتمــال مــی رود دم خوشــه ب
ــر  ــم تُردت ــن رق ــرگ ای ــای پالســتیکی زخمــی شــود. ب طناب ه
و شــکننده تر از ارقــام داخلــی ماننــد شــاهانی و زاهــدی اســت، 
از ایــن رو تغذیــه و آبیــاری درخــت بایــد بــا مدیریــت مناســب 
تقویــت شــود و همچنیــن عملیــات داشــت و برداشــت بــه افــراد 

ماهــر ســپرده شــود. 

بستن خوشه
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شکل ۱۱- بستن خوشه خرمای مجول



خرمای رقم مجول: کاشت، داشت و برداشت  36

میوه هــای رقــم مجــول، بــرای رســیدن بــه ۵-6 مــاه زمــان نیــاز 
ــای  ــه، در ماه ه ــی منطق ــرایط آب و هوای ــه ش ــته ب ــد و بس دارن
ــه دلیــل  شــهریور و مهــر برداشــت می شــوند. خــارک مجــول ب
ــن و گســی ناشــی از آن، قابل مصــرف نیســت و آن را  وجــود تان
ــد  ــا برداشــت می کنن ــا خرم ــل ی ــه رطــب کام بیشــتر در مرحل
تــا از کیفیــت و خوش خوراکــی باالیــی برخــوردار باشــد. نرمــی 
و آبــدار بــودن بافــت میــوه در مرحلــه رطــب، آن را نســبت بــه 
شــرایط مرطــوب و بیمــاری زا حســاس می کنــد. نازکــی پوســت 
رقــم مجــول، ســبب حساســیت بــاالی آن شــده و آســیب بــه آن 

ــود.  ــکرک زدگی ش ــاری ش ــروز ناهنج ــبب ب ــد س می توان

ــر  ــوه آن ب ــه می ــی اســت ک ــای مجــول از آن دســته ارقام خرم
روی خوشــه به تدریــج می رســد. میوه هایــی کــه رســیدگی 
ــی  ــیار باالی ــت بس ــد رطوب ــد درص ــاق می افت ــر اتف ــا زودت آنه
داشــته و بــه ریــزش بســیار حســاس هســتند. از ایــن رو تاخیــر 
در آغــاز زمــان برداشــت، ســبب می شــود تــا میوه هایــی 
ــادگی  ــده اند، به س ــب تبدیل ش ــه رط ــل ب ــدای فص ــه در ابت ک
ــه اصطــالح ،  ــه و ب ــای ســاپروفیت قرارگرفت ــر قارچ ه تحــت تاثی
تــرش شــوند. در ایــن زمــان بــا انــدک جریــان هــوا یــا حرکــت 
ــر  ــوند و دیگ ــوده می ش ــاک آل ــه خ ــرده و ب ــزش ک ــه، ری خوش
قابل مصــرف نخواهنــد بــود. بنابرایــن توصیــه بــر ایــن اســت کــه 
ــک  ــای نزدی ــه فاصله ه ــی ب ــاوب و متوال ــورت متن ــا به ص میوه ه
ــر ســی درصــد رطــب در هــر خوشــه،  ــس از تشــکیل حداکث پ
ــه دو  ــر اســاس رطوبــت موجــود ب برداشــت شــده و بی درنــگ ب
ــا در  ــپس رطب ه ــوند و س ــیم ش ــا تقس ــب و خرم ــته رط دس
ــر  ــای صف ــا در دم ــانتی گراد و خرماه ــه س ــردخانه +۵ درج س

برداشت میوه و نگهداری پس از برداشت
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ــد  ــورد تایی ــت م ــوند. رطوب ــداری ش ــانتی گراد نگه ــه س درج
بــرای میــوه مجــول، 16 تــا 1۹ درصــد اســت کــه بــرای مصــارف 

ــی رود.  ــه کار م ــوری ب ــوِن تازه خ گوناگ

در زمــان برداشــت میوه هــا، بــرای ســادگی برداشــت و دسترســی 
بهتــر بــه خوشــه ها، کارگــر بــر روی یــک ســکو قــرار می گیــرد، 
ــه،  ــد و این گون ــکان می ده ــی ت ــه آرام ــه را ب ــر خوش ــپس ه س
ــه  ــا شــروع مرحل ــه رطــب ی فقــط میوه هــای رســیده )در مرحل

تمــر( ریــزش می کننــد )شــکل 12(. 

ســینی  در  یک الیــه  به صــورت  کــرده  ریــزش  میوه هــای 
کم عمــق قــرار می گیرنــد، بنابرایــن هــر خوشــه براســاس 
ــه آب و  ــی ک ــود. در مناطق ــت می ش ــیدگی برداش ــه رس مرحل
ــی  ــا زمان ــه میوه ه ــت شــود ک ــد دق ــد بای ــری دارن ــوای گرم ت ه
ــرا میوه هایــی کــه  ــرم هســتند برداشــت شــوند، زی کــه هنــوز ن
ــده و  ــفت ش ــدازه س ــش  از ان ــد بی ــی می مانن ــت باق روی درخ
دیگــر بازارپســند نخواهنــد بــود. از ایــن رو، هــر ۵ تــا ۷ روز یکبار 
ــرایط  ــک ش ــت در ی ــا برداش ــرد ت ــی ک ــه ها را بررس ــد خوش بای
مطلــوب انجــام شــده و از فســاد میوه هــا در اثــر حملــه آفــات و 

شکل ۱2- برداشت میوه مجول
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بیماری هــا جلوگیــری شــود. برداشــت دســتی و متنــاوب میــوه 
مجــول ســخت و پرهزینــه اســت، ولــی بهــای بــاالی میــوه، ایــن 
ــای  ــدی خرم ــد. درجه بن ــه می کن ــز توجی ــت را نی روش برداش
ــدازه آن، بــرس زدن، جــال دادن و چیــدن  ــر اســاس ان مجــول ب
میوه هــا در ظــروف شــکیل، ســبب بازارپســندی بیشــتر آن 

خواهــد شــد )شــکل 1۳(. 

ــر، در  ــا کمت ــد ی ــبی ۷۵ درص ــت نس ــا رطوب ــول ب ــای مج خرم
ــاه و در  ــش م ــدت ش ــه م ــانتی گراد ب ــه س ــر درج ــای صف دم
دمــای -18 درجــه ســانتی گراد )صفــر درجــه فارنهایــت( بیــش از 
شــش مــاه قابــل نگهــداری اســت. ایــن درجــه حــرارت بــا کاهش 
ــی و  ــش شــکرک زدگ ــبب کاه ــال از دســت دادن آب، س احتم

ناهنجــاری جــدا شــدن پوســت از گوشــت میــوه می  شــود. 

دمــا و ســرعت انجمــاد میــوه بــر ناهنجــاری فیزیولوژیکــی 
ــر  ــه خاط ــه ب ــده، ک ــن پدی ــذارد. ای ــر می گ ــکرک زدگی تاثی ش
شکســتن دیــواره ســلولی یــا پــاره شــدن پوســت پدیــدار 
ــوه را روان  ــارج از می ــا خ ــل ی ــه داخ ــت آب ب ــود و حرک می ش
ــتقیم دارد. در  ــه مس ــوه رابط ــت می ــزان رطوب ــا می ــد، ب می کن
دماهــای پاییــن و رطوبــت بیــش از بیســت درصــد میــوه، خطــر 

ــد.  ــش می یاب ــاری افزای ــن ناهنج ــروز ای ب



39خرمای رقم مجول: کاشت، داشت و برداشت 

یکــی از الزامــات توســعه کشــت ایــن رقــم، وجــود ســردخانه و 
ــول  ــت محص ــه قیم ــه ب ــا توج ــته بندی ب ــرفته بس ــع پیش صنای
اســت )شــکل های 14 و 1۵(. عرضــه میــوه رقــم مجــول، نیازمند 
مجموعــه ای از امکانــات و تاسیســات ویــژه همچــون کامیون هــای 
یخچــال دار و ســامانه ترابــری ســریع و ایمــن اســت. حساســیت 
بــه عوامــل محیطــی و فســادپذیری میــوه ایــن رقــم به گونــه ای 
اســت کــه اســتفاده از فنــون و ماشــین های ویــژه بــرای ترابــری، 

کاهــش رطوبــت و انبــارداری ویــژه را ضــروری می ســازد. 

شکل ۱3: شیوه حمل و نقل میوه رقم مجول از نخلستان به 

محیط کارگاه
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شکل ۱4- شستشو و درجه بندی میوه
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شکل ۱5- بسته بندی میوه
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ــوه  ــت می ــه رطوب ــود ک ــام می ش ــی انج ــت، زمان ــش رطوب کاه
ــد.  ــازار باش ــاز ب ــاس نی ــده براس ــزان برنامه ریزی ش ــتر از می بیش
بــرای نگهــداری دراز مــدت میــوه خرمــا بــدون یخچــال، درصــد 
ــر بیســت درصــد کاهــش  ــه زی ــد ب ــه رقــم بای رطوبــت بســته ب
ــد  ــا 20 درص ــت 1۵ ت ــول در رطوب ــد مج ــی مانن ــد. ارقام یاب
ــای میکروبیولوژیکــی همچــون  ــدون آســیب دیدگی از فراینده ب
تخمیــر، ترش شــدگی یــا کپک زدگــی، بــه مــدت طوالنــی 
ــش  ــد، کاه ــاره ش ــه اش ــه ک ــداری هســتند. همانگون ــل نگه قاب
رطوبــت میــوه خطــر بــروز ناهنجــاری شــکرک زدگی را کاهــش 
می دهــد. بــاال بــودن رطوبــت در زمــان بســته بندی ســبب 
فســاد میــوه می شــود. در رطوبــت بــاال، ابتــدا بــا فعالیــت 
مخمرهــا، تخمیــر الکلــی صــورت می گیــرد و ســپس بــا فعالیــت 
گونه هــای مختلفــی از الکتوباســیل ها، فراینــد تــرش شــدن رخ 
می دهــد. درجــه حــرارت )دمــا(، رطوبــت، ســرعت جریــان هــوا 
ــدت  ــا طــول م ــراه ب ــوارد هم ــن م ــک از ای ــر ی ــی ه و یکنواخت
 زمــان کاهــش رطوبــت، عواملــی هســتند کــه بــر فراینــد 
ــا  ــا ی ــت میوه ه ــد. کاهــش رطوب ــر می گذارن خشــک شــدن تاثی
ــه  ــود ک ــام می ش ــی انج ــای مخصوص ــی، در اتاق ه رطوبت زدای
ــزان و  ــت، می ــوب رطوب ــطح مطل ــه س ــیدن ب ــرای رس در آن، ب
ــا  ــه  دقــت کنتــرل می  شــود. دم ــان هــوای گــرم ب ســرعت جری
ــرا موجــب  ــرود زی ــر ب ــاد درجــه ســانتی گراد باالت ــد از هفت نبای
قهــوه ای شــدن ناشــی از ســوختن قندهــا )کاراملیــزه شــدن( و 
ــب ترین  ــود. مناس ــوه می ش ــت می ــدن پوس ــره ش ــه تی در نتیج
ــرای خشــک کردن میــوه خرمــای مجــول، پنجــاه درجــه  دمــا ب

ســانتی گراد اســت. 

 )Dehydration( کاهش رطوبت میوه
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ــور  ــه به ط ــک خوش ــول در ی ــم مج ــای رق ــه میوه ه ــا ک از آنج
ــام  ــه انج ــد مرحل ــد در چن ــت بای ــند و برداش ــان نمی رس هم زم
شــود، وجــود میوه هــای نــارس در محصــول برداشت شــده، 
اســت.  عــادی  بســیار  برداشــت ها،  نخســتین  در  به ویــژه 
ــارک  ــه خ ــول در مرحل ــم مج ــد، رق ــه ش ــه گفت ــه ک همان گون
ــای  ــی میوه ه ــاندن مصنوع ــن رو رس ــت، از ای ــرف نیس قابل مص
ــد.  ــری می کن ــول جلوگی ــی از محص ــت بخش ــارس از هدررف ن
ــیده  ــای رس ــارس را از میوه ه ــای ن ــورها، میوه ه ــی کش در برخ
جــدا می کننــد و آنــان را بــا تیمــار دمایــی در زمانــی مشــخص، 
می رســانند. برپایــه پژوهشــی کــه در ایــن زمینــه انجــام گرفتــه، 
ارتبــاط میــان دمــا و زمــاِن الزم بــرای رســاندن میوه هــای 

ــد:  ــروی می کن ــکل 16 پی ــول، از ش ــارس مج ن

ــارس، در  ــای ن ــاندن میوه ه ــرای رس ــد ب ــان می ده ــودار نش نم
دمــای ســی درجــه ســانتی گراد )پایین تریــن دمــای مــورد 
مطالعــه(، 1۵6 ســاعت و در دمــای ۵0 درجــه ســانتی گراد، 21 
ســاعت زمــان نیــاز اســت. گفتنــی اســت، در دمــای ۵۵ درجــه 
ســانتی گراد )باالتریــن دمــای موردمطالعــه(، رنــگ میوه هــا 
تغییــر چشــمگیری داشــته و ناهنجــاری جــدا شــدن پوســت از 

ــد. ــوه رخ می ده ــت می گوش

رساندن مصنوعی میوه های نارس
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شکل ۱6: ارتباط میان دما و زمان الزم برای رساندن میوه های 

نارس مجول 
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هرچنــد خرمــای مجــول بــا داشــتن صفــات مطلــوب ظاهــری و 
کیفــی، از ارقــام بازارپســند و تجــاری جهــان اســت، ولــی ریــزش 

میــوه در ایــن رقــم بســیار باالســت )شــکل 1۷(. 

ــزش  ــر ری ــر ب ــل موث ــی عوام ــرای ارزیاب ــه ب ــج پژوهشــی ک نتای
ــا اینکــه  ــم مجــول انجــام شــد، نشــان می دهــد ب میوه هــای رق
ــده و  ــاهده  ش ــال، مش ــان مبت ــر روی درخت ــار ب ــرات زیان ب حش
ــوم  ــارچ فوزاری ــود ق ــه، وج ــورت گرفت ــی های ص ــز در بررس نی
بــه  بافت هــای پوســیده دم میوه هــای ریــزش کــرده  روی 
ــر روی  ــش ب ــره کش و قارچ ک ــای حش ــیده، تیماره ــات رس اثب
ــد  ــان می ده ــن نش ــت و ای ــوده اس ــر ب ــان بی تاثی ــن درخت ای
ــده  ــن پدی ــروز ای ــتقیم ب ــئول مس ــا مس ــرات و قارچ ه ــه حش ک
ــت  ــه عل ــت ک ــن اس ــر ای ــش بیانگ ــن پژوه ــج ای ــتند. نتای نیس

 شکل ۱7: ریزش شدید میوه در رقم مجول

ریزش میوه
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اصلــی ریــزش میــوه رقــم مجــول، بیشــتراختالالت فیزیولوژیکــی 
ــوده و کاهــش میــزان آب  ــا رشــد میــوه و دم میــوه ب مرتبــط ب
آبیــاری )نزدیــک بــه بیســت درصــد( در زمــان رشــد و توســعه 
ــروز آن  ــه میــزان چشــمگیری در کاهــش ب میــوه و دم میــوه، ب

ــر اســت.  موث

در طــول خشــک شــدن میوه هــا )کاهــش رطوبــت( روی 
درخــت، بســیاری از آنهــا بــدون کاســه گل، از خوشــه ها ریــزش 
می کننــد. در نتیجــه پیــش از خشــک شــدن کامــل میــوه یــک 
ــای  ــرات و قارچ ه ــود. حش ــاد می ش ــده آن ایج ــوراخ در قاع س
تخمیرکننــده از ایــن ســوراخ، وارد میــوه شــده و موجــب تــرش 
ــه آهســتگی  شــدن آن می شــوند. اگــر فراینــد خشــک شــدن ب
ــد شــد.  ــا خــراب خواهن ــادی از میوه ه ــرد درصــد زی انجــام گی
رقــم مجــول نســبت بــه بیماری هــای قارچــی بایــود، ســوختگی 
ســیاه نخــل )بیمــاری مجنــون( و خامــج )پوســیدگی گل آذیــن( 
و ســرمازدگی حســاس اســت. دو ناهنجــاری عمــده در خرمــای 

مجــول بــه شــرح زیــر اســت.

بیماری ها و ناهنجاری های خسارت ز ای رقم مجول

 	 Loose( جدا شدن پوست از گوشت میوه یا پُفکی شدن
:)skin, puffing

در طــول خشــک شــدن میــوه بــر روی درخــت و پــس از 
چیــدن میوه هــا، زمانــی کــه گوشــت میــوه آب خــود را از 
دســت می دهــد، پوســت تمایــل دارد کــه از گوشــت جــدا شــود 
)شــکل 18(. جــدا شــدن پوســت میــوه نتیجــه شــرایط رشــدی 
و محیطــی اســت و شــدت آن بــا توجــه بــه منطقــه ای کــه میــوه 
در آن رشــد می کنــد متفــاوت اســت. به طــور ویــژه وقتــی دمــا 
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ــن ناهنجــاری تشــدید می شــود.  ــد، ای ــش می یاب کمابیــش افزای
ایــن پدیــده چنــدان تحــت تاثیــر فراینــد خشــک شــدن )طبیعی 
یــا مصنوعــی( قــرار نمی گیــرد. ناهنجــاری پفکــی شــدن باعــث 
ــر طعــم  ــروز ناهنجــاری در ظاهــر میــوه می شــود و تاثیــری ب ب
ــد  ــش از 20-2۵ درص ــه بی ــی ک ــدارد. میوه های ــوه ن ــزه می و م
ــه  دو  ــوه درج ــوان می ــن ناهنجــاری هســتند به عن ــه ای ــال ب مبت
تقســیم بندی می شــوند و ایــن امــر ســبب کاهــش شــدید 

ــود.  ــوه می ش ــای می ــش به ــه کاه ــندی و در نتیج بازارپس

 شکل ۱8- ناهنجاری پفکی شدن
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ــه  ــت ک ــی اس ــج در میوه های ــکل رای ــک مش ــکرک زدگی ی ش
مبتــال بــه ناهنجــاری پفکــی شــدن هســتند. جایــی کــه پوســت 
ــی  ــر محل ــوه )در زی ــت می ــورد، روی گوش ــرک می خ ــوه ت می
ــد  ــه پوســت از گوشــت جداشــده(، کریســتال های معطــر قن ک
ــتر در  ــاری بیش ــن ناهنج ــکل 1۹(. ای ــوند )ش ــکیل می ش تش
ــت  ــت، رطوب ــان برداش ــه در زم ــود ک ــده می ش ــی دی میوه های
باالیــی دارنــد. شــکرک زدگــی نیــز هماننــد ناهنجــاری پفکــی 
شــدن یــک ناهنجــاری ظاهــری اســت و ســبب می شــود 
درجــه دو  میــوه  به عنــوان  آن،  بــه  مبتــال  میوه هــای  کــه 

تقســیم بندی شــوند. 

شکل۱9- ناهنجاری شکرک زدگی

 	)Sugar crystallization( شکرک زدگی
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مجــول  رقــم  میــوه  درجه بنــدی  جهانــی  بازارهــای  در 
ــه وزن و  ــر پای ــه بیشــتر ب ــود را دارد ک ــژه خ ــتانداردهای وی اس
کیفیــت میــوه انجــام می شــود )جــدول ۳ و شــکل 20(. 

تعداد میوه در کیلوگرم وزن میوه )گرم( عنوان تقسیم بندی

کمتر از 41 بیش از 23 Super jumbo

43 23 Jumbo

17 الی 22 45 تا 58 Large

62 تا 71 14 الی 16 Medium

بیش از 76 کمتر از 13 Small

درجه بندی میوه در بازارهای جهانی

جدول 3: استاندارد تقسیم بندی میوه مجول

شکل 20- استاندارد تقسیم بندی میوه مجول
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خرمــای مجــول بــه دلیــل کیفیــت بــاال و بازارپســندی فــراوان، 
ســهم مهمــی از بــازار جهانــی خرمــا را بــه خــود اختصــاص داده 
ــزار  ــدود 22 ه ــاالنه ح ــازار، س ــان ب ــه کارشناس ــه گفت اســت. ب
ــن  ــدار، 11660 ت ــن مق ــه از ای ــود ک ــد می ش ــول تولی ــن مج ت
ــا(  ــکا )کالیفرنی )معــادل ۵۳ درصــد( توســط ایاالت متحــده آمری
ــغالی  ــطین اش ــط فلس ــد( توس ــادل 40 درص ــن )مع و 8800 ت
تولیــد می شــود، باقیمانــده کــه نزدیــک بــه 1۵40 تــن )معــادل 
۷ درصــد( اســت توســط دیگــر کشــورها همچــون مصــر، اردن، 
مکزیــک و... تولیــد می شــود. برخــی کشــورها همچــون نامیبیــا 

ــد.  ــاز کرده ان ــد مجــول را آغ ــه تازگــی تولی ــز ب نی

خرمــای مجــول و دگلت نــور، ارقامــی بــا ارزش بــاال در بازارهــای 
جهانــی به ویــژه بــازار اتحادیــه اروپــا هســتند. بررســی بازارهــای 
ــه واردات ارقامــی  ــی نشــان می دهــد کــه تقاضــا نســبت ب جهان
ــک  ــش اســت. هم این ــه افزای ــر مجــول، رو ب ــاال نظی ــت ب باکیفی
ــای  ــد خرم ــد ۹۳ درص ــا تولی ــغالی ب ــطین اش ــکا و فلس آمری
ــای  ــد. خرم ــت گرفته ان ــا را در دس ــازار اروپ ــان، ب ــول جه مج
ــی و در  ــورت خرده فروش ــاال به ص ــت ب ــل کیفی ــه دلی ــول ب مج
ــود.  ــی عرضــه می ش ــای جهان ــوع در بازاره بســته بندی های متن
جــدول 4 نمونــه ای از اندازه هــای مختلــف خرمــای مجــول 
و ۵  بســته بندی های 2۵0 گرمــی، ۵00 گرمــی، 1، 2  در  را 
ــی نشــان می دهــد. ــه بازارهــای جهان ــه ب ــرای ارای کیلوگرمــی ب

تجارت جهانی
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ــرای  ــا ب ــا، مجموعــه ســامانه آماده ســازی خرم بســته بندی خرم
ــی اســت.  ــار، خرده فروشــی و مصــرف نهای ــری، پخــش، انب تراب

ــد از:  ــا عبارت ان ــته بندی خرم ــی در بس ــداف اصل اه

آسانی ترابری	 

کاهش دورریزها	 

آسان سازی انبارداری	 

تبلیــغ محصــول از طریــق برنــد و برچســب و ایجــاد ارتبــاط 	 
میــان خریــدار و فروشــنده

آسان سازی درجه بندی و استاندارد کردن محصول	 

رعایت اصول بهداشت و ایمنی محصول	 

کاهش امکان تقلب	 

بسته بندی
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متوسط تعداد خرما در هر بستهمتوسط وزن هر عدد خرما )گرم(نوع میوه بر اساس اندازه

Super jumbo 24

2۵010 گرمی

۵0020 گرمی

140 کیلوگرمی

280 کیلوگرمی

۵200 کیلوگرمی

Jumbo 22

2۵011 گرمی

۵0023 گرمی

145 کیلوگرمی

291 کیلوگرمی

۵227 کیلوگرمی

Large 19/5

2۵013 گرمی

۵0026 گرمی

152 کیلوگرمی

2102 کیلوگرمی

۵256 کیلوگرمی

Medium16/5 گرم

2۵015 گرمی

۵0030 گرمی

161 کیلوگرمی

2121 کیلوگرمی

۵303 کیلوگرمی

Small13 گرم

2۵019 گرمی

۵0038 گرمی

177 کیلوگرمی

2154 کیلوگرمی

۵385 کیلوگرمی

جدول 4: اندازه های مختلف خرمای مجول در بسته بندی های گوناگون
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کیفیت باال	 

انعطاف پذیری	 

استفاده از نشان واره، نوشته و عالیم مناسب و تاثیرگذار	 

ارایه پیام های ارزشمند درباره ترکیبات تشکیل دهنده 	 
محتوای بسته بندی از دیدگاه علم تغذیه به مشتریان

قدرت حفاظت از محصول	 

ایجاد ارتباط با مصرف کننده	 

توانایی فراهم کردن بهترین حالت در چیدمان قفسه های 	 
خرده فروش ها )شکل21(. 

ویژگی های یک بسته بندی مناسب

شکل 2۱- انواع بسته بندی های خرمای مجول برحسب ظروف 

بسته بندی در بازارهای جهانی
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ــوان  ــی و به عن ــوان به تنهای ــا می ت ــه تنه ــول را ن ــای مج خرم
دســر مصــرف کــرد کــه در کنــار دیگــر مــواد غذایــی می توانــد 
غذایــی کامــل، مقــوی و بســیار خوش طعــم باشــد. برایــن 
ــواع غذاهــا و شــیرینی ها  ــه ان ــای مجــول در تهی اســاس از خرم

ــکل 22(.  ــود )ش ــتفاده می ش اس

دیگر موارد مصرف میوه خرمای مجول

شکل 22- نمونه هایی از کاربرد خرمای مجول در تهیه انواع غذاها 

و ساالدها
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ــوب،  ــای خ ــل ویژگی ه ــه دلی ــم ب ــن رق ــرورش ای ــت و پ کش
ــته در  ــال گذش ــی س ــوب، در س ــندی مطل ــت و بازارپس کیفی
ــران )شــکل  ــز ای ــان و نی ــز جه بســیاری از کشــورهای خرماخی
ــت و  ــه اهمی ــرش ب ــا نگ ــت. ب ــوده اس ــترش ب ــه گس 2۳( رو ب
ــام  ــار ارق ــه در کن ــت ک ــروری اس ــا، ض ــادرات خرم ــش ص نق
ــرایط آب و  ــز در ش ــی نی ــاری خارج ــام تج ــور، ارق ــل کش داخ
هوایــی مناطــق خرماخیــز کشــور بررســی و ســنجیده شــوند تــا 
بتــوان در صــورت ســازگاری، بــرای توســعه نخیــالت، آن را بــه 

ــرد.  ــی ک ــداران معرف باغ

کشت و پرورش مجول در ایران

شکل 23: نخلستان رقم مجول پژوهشکده خرما و میوه های 

گرمسیری در سال ششم )باال( و سال ۱2 )پایین( 
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نخســتین نهال هــای کشــت بافتــی رقــم مجــول در ســال 1۳6۵ 
از کشــور انگلســتان وارد ایــران شــد. ایــن نهال هــا بــرای انجــام 
ــتان،  ــتان خوزس ــه اس ــازگاری در س ــی س ــای بررس آزمایش ه
بوشــهر و هرمــزگان کشــت شــد و ســازگاری کمابیــش خوبــی بــا 
شــرایط اقلیمــی ایــن مناطــق نشــان داد. البتــه یکی از مشــکالت 
ایــن رقــم در ســنین جوانــی خطــر خــم شــدن گیــاه بــا احتمــال 
افتــادن تنــه درخــت اســت. بنابرایــن، خاک دهــی و نصــب 
ــه پــس از کشــت توصیــه می شــود  ــه گاه  در ســال های اولی تکی

)شــکل های 24 و 2۵(. 

شکل 24: خطر خم شدگی نخل مجول و عملیات خاکدهی و 

نصب تکیه گاه برای افزایش استحکام آن
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در ســال 1۳82 تعــداد 864۵ اصلــه نهــال کشــت بافتــی 
ــز و  ــد و در مراک ــران وارد ش ــه ای ــتان ب ــول از کشــور عربس مج
ــزارع و نخلســتان های  ــا م ــی مناســب و ی ایســتگاه های تحقیقات
افــراد بومــی در مناطــق خرماخیــز اســتان های خوزســتان، 
فــارس، کرمــان، سیســتان و بلوچســتان، بوشــهر، هرمــزگان، یزد، 
ــع و  ــان توزی ــتان کرم ــوب اس ــالم و جن ــان، ای ــاه، اصفه کرمانش
ــه 14 ســال  کشــت شــد. هم اکنــون پــس از گذشــت نزدیــک ب
از تاریــخ کشــت ایــن ارقــام، گزارش هــای علمــی و فنــی نشــان 
ــه ســی درصــد(  ــک ب ــا )نزدی ــن نهال ه ــد شــماری از ای می دهن
ــی و  ــکالت فیزیولوژیک ــی، مش ــازگاری  اکولوژیک ــل ناس ــه دلی ب
یــا ضعــف مراقبــت و رســیدگی، از بیــن رفتــه و هفتــاد درصــد 
ــه  ــته و ب ــی داش ــی مطلوب ــد رویش ــده، رش ــای باقیمان نهال ه
مرحلــه زایشــی رســیده اند. روی هم رفتــه، خرمــای رقــم مجــول 
در مناطــق عمــده خرماخیــز کشــور، ســازگاری باالیــی داشــته 
و بــا توجــه بــه کمیــت و کیفیــت میــوه تولیــدی، تقاضــا بــرای 

ــه افزایــش اســت.  ــر کشــت آن رو ب توســعه ســطح زی

شکل 25: خم  شدن نخل مجول در سن باردهی اقتصادی
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ــی مجــول حاصــل از  ــال واردات ــه نه ــزار اصل در ســال 1۳82 ه
ــدت ده  ــه م ــازگاری ب ــی س ــروژه بررس ــی پ ــت، ط ــت باف کش
ســال در ایســتگاه تحقیقــات کشــاوزری و منابــع طبیعــی جهــرم 
و مناطــق خرماخیــز اســتان فــارس شــامل شهرســتان های 
الرســتان، خنــج، فراشــبند، کازرون، المــرد، زریــن دشــت، قیــر 
و کارزیــن، ُمهــر و داراب کشــت شــدند. در هــر منطقــه بیســت 
اصلــه نهــال، کاشــته شــد و مــورد مطالعه و بررســی قــرار گرفت. 
وضعیــت ســازگاری بــا شــرایط محیطــی و بررســی شــاخص های 
کّمــی و کیفــی ایــن رقــم، ارزیابــی و ســنجش شــد. نزدیــک بــه 
ــارس  ــتان ف ــده در اس ــته ش ــای کاش ــد از نهال ه ــصت درص ش
ــیدگی و  ــت و رس ــف مراقب ــون ضع ــی چ ــل گوناگون ــه دالی ب
ــم  ــن رق ــِی ای ــات به زراع ــا عملی ــز عــدم آشــنایی باغــداران ب نی
ــر  ــری ب ــت و رکوردگی ــان رف ــی، از می ــازگاری اکولوژیک و ناس
ــات  ــتگاه تحقیق ــا در ایس ــده  نهال ه ــد باقیمان ــل درص روی چه
ــی  ــتان های جنوب ــرم و شهرس ــی جه ــع طبیع کشــاورزی و مناب

اســتان فــارس انجــام شــد. 

 نتایج آزمایش سازگاری خرمای مجول در استان فارس
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در ســال 1۳۹۵ پــس از ده ســال نتایــج آزمایــش بررســی 
ســازگاری رقــم مجــول در اســتان فــارس انتشــار یافــت و 
ــه  ــرگ، برگچ ــری ب ــات اندازه گی ــن صف ــه میانگی ــان داد ک نش
ــری  ــت. اندازه گی ــماره ۵ و 6 اس ــداول ش ــرح ج ــه ش ــار ب و خ
صفــات و برگچــه خرمــای مجــول نشــان می دهــد کــه در بیشــتر 
مناطــق خرماخیــز فــارس به ویــژه شهرســتان های جهــرم، 
الرســتان، المــرد، ُمهــر، خنــج، گــراش، قیــر و کارزیــن، داراب و 
ــکل های 26 و  ــد )ش ــبی دارن ــی مناس ــد رویش ــت، رش زرین دش
ــوای  ــی از آن دارای ه ــه بخش ــتان هایی ک 2۷ و 28(. در شهرس
معتــدل اســت ماننــد بخشــی از شهرســتان های فیروزآبــاد 
ــر  ــر صف ــرمای زی ــت س ــه عل ــال ها ب ــی س ــبند در برخ و فراش

ــود. ــرمازدگی می ش ــار س ــم دچ ــن رق ــای ای ــه، برگ ه درج

  شکل26:  تعیین درصد تشکیل میوه در مرحله حبابوک                             

ادامه نتایج آزمایش سازگاری خرمای مجول در استان فارس
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شکل27: اندازه گیری عرض پهنک

شکل28: خرمای مجول سه ساله ایستگاه جهرم
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 جدول5: میانگین صفات برگ، برگچه و خار خرمای مجول ـ ایستگاه 
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شکل29: میوه مجول در مرحله کمیری، خارک و رطب، هسته 

وکالهک ـ ایستگاه جهرم
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ــا  ــاری دنی ــم تج ــن رق ــن و گران  تری ــول از بهتری ــای مج خرم
اســت. برپایــه آمارهــا، فلســطین اشــغالی از هــر هکتــار خرمــای 
ــد  ــار، ۳۷800 دالر درآم ــن در هکت ــرد ده ت ــا عملک ــول ب مج
دارد. هــر کیلوگــرم محصــول درجــه یــک ایــن رقــم بــا نســبت 
ــد.  ــروش می  رس ــه ف ــا ب ــای دنی ــت دالر در بازاره ــاالی بیس ب
ــدی  ــا تولی ــکا ب ــغالی و آمری ــطین اش ــورهای فلس ــون کش اکن
ــن  ــال، بزرگتری ــن در س ــزار ت ــج ه ــزار و پن ــی ه ــادل س مع
ــد.  ــه شــمار می رون ــان ب ــن محصــول در جه ــدگان ای تولید  کنن
همچنیــن بــه طــور میانگیــن هــر ســال نزدیــک بــه پنــج هــزار 
ــر  ــس و الجزای ــن رطــب مجــول در کشــورهای مراکــش، تون ت
ــن  ــول در آخری ــای مج ــوه  خرم ــود. می ــادر می  ش ــد و ص تولی
ــت و  ــت اس ــد رطوب ــا 1۵ درص ــیدگی دارای 10 ت ــه رس مرحل
رنــگ آن بیشــتر قهــوه ای روشــن تــا تیــره اســت. میــوه خرمــا 
در ایــن مرحلــه بــه خاطــر رطوبــت پاییــن، نســبت بــه آفــات و 
ــدی،  ــای درجه بن ــوده و کاره ــر ب ــی مقاوم  ت آســیب های مکانیک

ــرد.  ــام می گی ــانی انج ــه آس ــته بندی آن ب ــو و بس شستش

از آنجــا کــه رقــم مجــول یکــی از مهمتریــن ارقــام تجــاری خرما 
اســت در ســال های اخیــر در مناطــق خرماخیــز اســتان فــارس 
کشــت شــده اســت. بــا نگــرش بــه کیفیــت و بازارپســندی آن، 
تقاضــا بــرای افزایــش ســطح زیرکشــت ایــن رقــم رو بــه افزایش 
ــته،  ــه هس ــت ب ــاالی گوش ــبت ب ــت، نس ــوه درش ــت. می اس
پوســت نــازک، بافــت نیمــه خشــک، قنــد پاییــن، محصــول تــر 
ــج آزمایش هــا  ــم اســت. نتای ــن رق و خوشــمزه از مزیت  هــای ای
در اســتان فــارس نشــان  می دهــد میــزان عملکــرد، نزدیــک بــه 
ــه درخــت مجــول  ــرای هــر اصل ــاد کیلوگــرم ب ــا هفت شــصت ت

نتیجه گیری
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ــم در  ــن رق ــاالی ای ــیل ب ــان دهنده پتانس ــه نش ــت ک ــوده اس ب
ــه  ــدی ب ــول تولی ــت محص ــی کیفی ــت. ول ــارس اس ــتان ف اس
علــت عــدم آشــنایی نخــل کاران بــا اصــول داشــت و برداشــت و 
بســته بندی ایــن رقــم، متوســط اســت و از ایــن رو، الزم اســت 
اصــول کشــت و پــرورش ایــن رقــم بــه کارشناســان و باغــداران 
ــد  ــده نشــان می  ده ــه دســت آم ــج ب ــود. نتای ــوزش داده ش آم
ــی  ــم از لحــاظ ســازگاری محیطــی و خــواص کّم ــن رق کــه ای
ــرد، داراب،  ــتان، الم ــج، الرس ــرم، خن ــق جه ــی در مناط و کیف
اَِوز و زرین دشــت در رتبــه نخســت و در مناطــق  گــراش، 
ــت  ــن کش ــرار دارد. بنابرای ــه دوم ق ــبند و کازرون در رتب فراش
ــد  ــا شــرایطی همانن ــز کشــور ب ــم در مناطــق خرماخی ــن رق ای
ــت  ــا رطوب ــرم و خشــک ب ــژه مناطــق گ ــرده به وی مناطــق نامب

ــکل های ۳0 و۳1(.  ــود )ش ــه می  ش ــن توصی پایی
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 شکل  30: خرمای مجول ده ساله ایستگاه جهرم   
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شکل3۱: خرمای مجول هفت ساله الرستان

بــا نگــرش بــه برنامه هــای توســعه ای ایــن رقــم در کشــور، الزم 
ــل کاران  ــان و نخ ــرای کارشناس ــی ب ــای آموزش ــت برنامه ه اس
در قالــب کارگاه هــای آموزشــی و احــداث باغ هــای الگویــی 
آموزشــی و طرح هــای تحقیقاتــی اجــرا شــود. از ایــن رو، بــرای 
آمــوزش و ترویــج کشــت ایــن رقــم در ســال1۳۹6 بــاغ الگویــی 
ــا تعــداد صــد اصلــه در ایســتگاه تحقیقــات  آموزشــی مجــول ب
کشــاورزی و منابــع طبیعــی جهــرم احــداث شــد کــه بــا 

ــرو شــده اســت.                                 اســتقبال کارشناســان و نخــل کاران روب

در بیشــتر مناطــق مطالعاتــی اولیــه رقــم مجــول، درختــان ایــن 
ــرایط آب  ــه ش ــیده و بســته ب ــی اقتصــادی رس ــه بارده ــم ب رق
ــرورش  ــون پ ــت گوناگ ــا کیفی ــی ب ــه، میوه های ــی منطق و هوای
داده اســت. تحقیقــات نشــان داده کــه برداشــت مرحلــه ای 
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میــوه رقــم مجــول در حفــظ و بهبــود کیفیــت میــوه نقــش دارد 
)شــکل ۳2( در ایــن عمــل، بــه تدریــج کــه میوه هــا بــه مرحلــه 
اواخــر رطــب می رســند برداشــت شــده و پــس از جداســازی بــه 

ــوند.  ــل می ش ــک منتق ــط خشــک و خن محی

شکل 32: برداشت مرحله ای میوه رقم مجول در نخلستان پژوهشکده خرما 

و میوه های گرمسیری و ایستگاه تحقیقات کشاوزی جهرم



69خرمای رقم مجول: کاشت، داشت و برداشت 

بــر پایــه مطالعــات انجــام شــده توســط پژوهشــگران پژوهشــکده 
خرمــا و میوه هــای گرمســیری کشــور، مناطــق مناســب توصیــه 
 شــده بــرای کشــت رقــم مجــول )در ســطح محــدود( در جــدول 

8 آمــده اســت: 
جدول 8: مناطق قابل توصیه برای کشت مجول در ایران

مناطق کشتاستان

حاجی آباد، شمال رودان، دامنه های بشاگرد، بستک، فین، سیاهو، هرمزگان
جنوب و مرکز رودان، هشتبندی

جیرفت، بم، کهنوج، شهدادکرمان

دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، اندیمشک، شمال اهوازخوزستان

دشتستان، تنگستان، جم، دشتیبوشهر

جهرم، داراب، الرستان، المرد، فراشبند، قیر و کارزین، کازرون، فارس
گراش، بیرم، خنج، اوز، زرین دشت ـ توصیه شده در سطح وسیع





- تراهــی، ع. ، ارزانــی، ک. و کاشــانی، س. م. 1۳۷۷. منابع
ــا در  ــوه خرم ــی می ــی و کیف ــرات کم ــی تغیی بررس
ارقــام اســتعمران و برحــی در طــول دوره رشــد و نمو. 
ــاورزی،  ــد. دانشــکده کش ــه کارشناســی ارش پایان نام

دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران. 114 ص. 

پاســخ های   .1۳۹6 ک.  ارزانــی،  و  ع.  تراهــی،   -
 Phoenix dactylifera( ــا ــل خرم ــک نخ فیزیولوژی
L. ( رقــم اســتعمران بــه ریزگردهــا. رســاله دکتــری. 
گــروه باغبانــی، دانشــکده کشــاورزی، دانشــگاه تربیت 

ــران. 16۳ ص.  ــدرس، ته م

ــاوری  ــش و فن ــزارش پژوه ــری، ح. 1۳۹۷. گ -  زرگ
فــارس.  دراســتان  مجــول  خرمــای  ســازگاری 
انتشــارات مرکزتحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و 

منابــع طبیعــی فــارس. شــیراز. 1۵صفحــه. 

- زرگــری، ح. )1۳۷۹(. نتایــج بررســی ســازگاری 
تحقیقــات  ایســتگاه  در  خرمــا  مختلــف  ارقــام 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی جهــرم وداراب. خالصــه 
مقــاالت دومیــن کنگــره علــوم باغبانــی ایــران. کــرج. 

ــه 2۷.  ــران. صفح ای

-  زرگــری، ح. 1۳۹6. خرمــای مجــول، رقــم جدیــد 
ــوب کشــور.  ــز جن ــرای کشــت در مناطــق خرماخی ب
نخســتین کنفرانــس بیــن المللــی و دهمیــن کنگــره 
علــوم باغبانــی ایــران. دانشــگاه تربیــت مــدرس 



ــه ۳60.  ــران. صفح ــران. ته ته

-  زرگــری، ح، علــی احمــدی، ح، خادمــی، ر، محمــودی، 
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