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در ایــن شــماره فصــل نامــه بــه بحــث اخــالق در تجــارت بــاز مــی گردیــم و بــه جــای آن کــه بــه اصــول نظــری و دســتور 
ــه از  ــم. دو نمون ــاری همچــون قابوســنامه و گلســتان و امثــال و حکــم و امثــال هــم  بپردازی العمــل هــا و توصیــه هــای آث
رعایــت عینــی و عملــی اصــول اخالقــی در تجــارت را تقدیــم میکنــم. بــرای احتــراز از بوجــود آمــدن هــر گونــه شــائبه ای 

نــام اشــخاص را نمیبــرم ولــی همــه شــخصیت هــا از دوســتان و آشــنایان چندیــن ســاله مــن هســتند.
در دهــه چهــل آقــای الــف تجــارت خانــه فرشــی در یکــی از محــالت تهــران داشــت. یــک روز خانمــی کــه در همــان محلــه 
زندگــی میکــرد، بــه دیــدار آقــای الــف میــرود و دو قالیچــه را بــرای فــروش آورده بــود. آقــای الــف یکــی را چهــار صــد 
تومــان و دیگــری را هــزار و شــش صــد تومــان قیمــت میزنــد و خانــم موافقــت میکنــد و پــول هــا را میگیــرد و قالیچــه هــا را 
تحویــل مــی دهــد. رســم بــود کــه ســایر بازرگانــان فــرش بــه حجــره آقــای الــف ســر میزدنــد تــا خریــد روزانــه را ببیننــد 
و اگــر پســندیدند بخرنــد. همــان شــب آقــای ب آن دو قالیچــه را میبینــد و قیمــت را میپرســد و آقــای الــف میگوییــد دو 
هــزار تومــان خریــده اســت. آقــای ب قالیچــه هــا را میبــرد و بــدون آنکــه قیمــت را طــی کــرده باشــند مــی گویــد: لطفــا 
فــردا بــه حجــره مــن تشــریف بیاوریــد. در مالقــات روز بعــد آقــای ب بــه آقــای الــف مــی گویــد: ایــن قالیچــه بافــت تهــران 
اســت و از ایــن نقــش فقــط دو تختــه بافتــه شــده اســت. یکــی را چنــدی پیــش خریــده ام و مــدت هــا بــه دنبــال جفــت آن 
بــوده ام. مــن بابــت ایــن قالیچــه پانــزده هــزار تومــان مــی پــردازم و آقــای ب افــزود کــه ایــن قالیچــه هــا پنجــاه هــزار 
تومــان قیمــت دارد و مــن پانــزده هــزار تومــان بــه شــما میپــردازم و پرداخــت. آقــای الــف مســتقیما بــه خانــه آن خانــم 
مراجعــه مــی کنــد و در میــزد و خــود خانــم در را بــاز مــی کنــد. خانــم بــه محــض دیــدن آقــای الــف شــروع بــه گریســتن 
مــی کنــد. بــه ایــن خیــال کــه آقــای الــف بــرای پــس دادن قالیچــه هــا و گرفتــن پــول آمــده اســت. خانــم بــا التمــاس 
توضیــح داد کــه دو هــزار تومــان را خــرج کــرده اســت. آقــای الــف بــه خانــم توضیــح میدهــد کــه بــرای پــس گرفتــن پــول 
یــا فســخ معاملــه نیامــده اســت. ماجــرا را تعریــف مــی کنــد و پانــزده هــزار تومــان را جلــوی خانــم مــی گیــرد و خانــم پــس 
از آن کــه آرام گرفــت، مــی گویــد: معاملــه انجــام شــده و پرداخــت مبلــغ اضافــه ضرورتــی نــدارد. امــا آقــای الــف اســرار 

مــی کنــد کــه مبلــغ نصــف شــود. 
ماجــرای دوم در دهــه شســصت و در رفســنجان رخ داد. باغــدار بزرگــی پــس از فصــل برداشــت 40 یــا 50 تــن پســته دهــن 
بســت در انبــاری داشــت و عصــر چهارشــنبه ای از یکــی از دالل هــای پســته مظنــه قیمــت را مــی پرســد و دالل مــی گویــد 
فــالن قیمــت. صبــح شــنبه یکــی از تجــار پســته رفســنجان کــه از موجــودی انبــار بــاغ دوســت مــا اطــالع داشــت، تلفــن 
میزنــد و پیشــنهاد خریــد موجــودی انبــار را بــه قیمتــی حــدود بیســت تومــان بــاالی قیمتــی کــه عصــر روز چهارشــنبه 
ــد، میدهــد و آقــای باغــدار موافقــت مــی کنــد. غافــل از ایــن کــه ظــرف پنــج شــنبه و جمعــه  دالالن اعــالم کــرده بودن
ــه تاجــر زنــگ  قیمــت حــدود ســی تومــان باالتــر رفتــه بــود. بعــد از ظهــر شــنبه باغــدار متوجــه قیمــت مــی شــود و ب
میزنــد. میگویــد: پانصــد هــزار تومــان میدهــم تــا حرفــم را پــس بگیــرم. تاجــر میگویــد: هفتصــد هــزار تومــان میگیــرم 
تــا حرفــت را پــس بدهــم. باغــدار میگویــد: نمیدهــم و پســته از آن شماســت. توجــه فرماییــد نــه پولــی پرداخــت شــده 
بــود نــه پســته ایــی جابجــا شــده بــود فقــط حــرف زده بودنــد، تعهــد ســپرده شــده بــود. ســی چنــد ســال از ایــن ماجــرا 
میگــذرد. اصــل واقعــه دقیقــا بــه همیــن صورتــی اســت کــه عــرض کــردم هرچنــد اعــداد و ارقــام ممکــن اســت مختصــر 
تفاوتــی داشــته باشــند امــا ایــن گونــه بــود رســم و راه تجــارت و اخــالق در تجــارت. مصادیــق دیگــر را بــرای شــماره هــای 

آینــده مــی گــذارم. 

مصادیق سجایای اخالقی در تجارت

* مهدی ایرانی کرمانی
*پژوهشگر
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بودجه 1401 و تکرار آزمون خطاهای 
گذشته

ــران و  ــای ای ــی خرم ــن مل ــی انجم ــی را در ارزیاب ــه ای مقال
بلــوغ و توانمندیهــای آن بعــد از برگــزاری موفقیــت آمیــز دو 
ــه فاصلــه دو مــاه در دو اســتان توســط انجمــن  نمایشــگاه ب
ــی آن دو  ــای بازرگان ــارس و اتاقه ــهر و ف ــای بوش ــای خرم ه
ــور و  ــای کش ــان خرم ــر ذی نفع ــور حداکث ــا حض ــتان ب اس
چنــد کشــور خارجــی و همــه عزیــزان بخــش هــای مرتبــط 
ــودم  ــده ب ــی ش ــودم و در آن مدع ــرده ب ــه ک ــی تهی دولت
ــوی و  ــکلی ق ــران تش ــای ای ــی خرم ــن مل ــون انجم ــه اکن ک
مســتحکم شــده اســت کــه میتوانــد تکیــه گاهــی مطمئــن 
بــرای همــه حــوزه هــای اعضــای فعــال خــود چــه در بخــش 
هــای تخصصــی ماننــد تولیــد، صنایــع تبدیلــی، صــادرات و 
ــال  ــاوری کاردان، فع ــن مش ــالت و همچنی ــردی نخی ــوم گ ب
ــا  ــری ه ــم گی ــت در تصمی ــه دول ــرای بدن ــاد ب ــل اعتم و قاب
شــده اســت کــه در شــش اســتان خرماخیــز کــه حتــی در 
روســتاهای دور افتــاده ایــن شــش اســتان حضــور فعــال دارد 
ــن  ــاله ای ــرد چهارس ــر عملک ــا ذک ــا ب ــن ادعاه ــه ای ــه هم ک
انجمــن در مقاطــع حســاس بیــان گردیــده بــود کــه بودجــه 

ــد. ــی ش 1401  رونمای
لــذا بــه لحــاظ حساســیت موضــوع و وظیفــه تشــکلی ترجیح 
داده شــد کــه ایــن مقالــه در شــماره های آینــده این نشــریه 
منتشــر گــردد لــذا ذکــر چنــد ســوال ســاده کــه بــرای کلیه 
فعالیــن حــوزه هــای مختلــف اقتصــاد کشــور مطــرح اســت، 

زم: میپردا
ــده  ــی کــه در آن کســری بودجــه دی ــا اصــوال بوجــه ای 1.آی
شــود بــرای اقتصــاد کشــور و نظــام چــه پیامدهایــی در بــر 

خواهــد داشــت؟
2.آیــا ایــن بودجــه در ماهیــت انبســاطی یــا انقباضــی اســت 

چــون در اعطــای بودجــه در بعضــی مــوارد دســت دلبازانــه و
ــکانه  ــات ممس ــول مالی ــد و وص ــب درآم ــاطی و در کس انبس
ــد.  ــم ندارن ــه ه ــی ب ــه توازن ــده ک ــل ش ــی عم و انقباض
ــا افزایــش وصــول 62درصــد مالیــات از چــه قشــری و  3.آی
ــر  ــی دیگ ــتی توان ــا براس ــد و آی ــد ش ــول خواه ــه وص چگون
ــرف  ــرانه مص ــه س ــی ک ــی و مردم ــش خصوص ــرای بخ ب
مــواد ضــروری و پروتئنــی خــود را کاهــش داده انــد و 
ــط  ــتهای غل ــه سیاس ــی ک ــته ای ــدگان ورشکس تولیدکنن
اقتصــادی آنهــا را بــه خــاک ســیاه نشــانده باقــی مانــده کــه 

ــد؟ ــی برآین ــار گران ــن ب ــده چنی ــد از عه بتوان
ــه  ــت ک ــف هس ــر واق ــن ام ــه ای ــزار ب ــت خدمتگ ــا دول 4.آی
مــردم در حقیقــت محکــوم بــه پرداخــت دو مالیــات ســنگین 
در ایــن بودجــه شــده انــد کــه یکــی همــان مالیــات آشــکار 
ــر  ــاری ب ــورم ج ــا ت ــان ی ــات پنه ــده و دوم مالی ــر ش ذک
ــل  ــد قاب ــه رش ــن بودج ــه در ای ــد ک ــده ان ــت ش کشوراس

ــت ؟ ــد داش ــی خواه ــده ای ــه و فزاین توج
ــاده  ــه س ــه خالص ــده ک ــر ش ــات ذک ــه ابهام ــه ب ــا توج ب
ــی و  ــش خصوص ــای بخ ــی ه ــات و نگران ــی از ابهام ــده ای ش
ــدگان  ــس و نماین ــت از مجل ــه 1401 اس ــون از بودج اقتصادی
مــردم درخواســت میگــردد کــه بودجــه را جهــت اصــالح بــه 
خصــوص در بحــث کســری بودجــه و تنظیــم ضریــب افزایــش 
مالیــات و متــوازن کــردن خــرج و دخــل دولــت از راه هــای 
ــا  ــود ت ــت داده بش ــرم برگش ــت محت ــه دول ــر ب ــه ت معقوالن

ــر نداشــته باشــد. ــد گذشــته در ب ــی مانن ــج مخرب نتای
فرامــوش نکنیــم کــه تمــام ایــن آزمــون خطاهــای دولــت ها 
و نابســامانی هــای اقتصــادی در کارنامــه نظــام ثبــت خواهــد 

شــد و مــالک رضایتمنــدی ایــن مــردم صبــور خواهــد بــود.



آموخته های چند ماه اخیر
*علی محمد صمیمی

*نایب رئیس انجمن ملی خرمای ایران

برگــزاری دو نمایشــگاه اســتانی و پاویــون ایــران در نمایشــگاه 
ســیال ابوظبــی، میــز خرمــا و همایــش بوشــهر صــرف نظــر از 
کاســتی هــا و دســتاوردها مســائل و مشــکالت صنعــت خرمــای 
ــائل و  ــن مس ــد. ای ــان میده ــوارد نش ــی م ــران را در بعض ای
مشــکالت کــه بایــد توســط هیــات مدیــره ملــی و اســتان هــا 

ــه گــردد. بررســی و راه حــل آنهــا ارائ
1-تعــداد نمایشــگاه هــای خرمــا در اســتان هــا جذابیــت وتوان 
حاضریــن در محــل هــای مختلــف را کاهــش داده و موجــب بــی 

میلــی شــرکت درایــن گونــه نمایشــگاه هــا را فراهــم مــی آورد.
ــتاد  ــا هش ــه ای ت ــت یاران ــا حمای ــه  ب ــی ک ــگاه های 2-نمایش
درصــد توســط نهادهــای ذیربــط موجــب حضــور فعالیــن خرمــا 
را فراهــم مــی ســازند، درصورتیکــه نمایشــگاه قــدری نباشــد، 
ــور  ــوالت کش ــردن محص ــل ک ــی و زای ــه مل ــه هزین ــز اطال ج
نتیجــه ای نخواهــد داشــت. چــرا کــه حضــور واحدهایــی کــم 
ــی  ــط ب ــی فق ــن الملل ــای بی ــالع از بازاره ــدم اط ــا ع ــه ب بنی
ارزش کــردن کاال و محصــوالت وطــن را در پــی خواهــد داشــت.
ــور  ــا حض ــه ب ــش ک ــور و همای ــای کش ــز خرم ــداد می 3-روی
ــت  ــوان و هم ــه ت ــتگی ب ــه بس ــئول ک ــط مس ــات ذیرب مقام
محــل برگــزار کننــده دارد اتفــاق مطلوبــی اســت. درصورتیکــه 
مصوبــات چنیــن جلســاتی دارای پشــتیبانی قــوی بــرای 
ــبب  ــد، س ــت باش ــود نداش ــردن آن وج ــی ک ــری و اجرای پیگی

ــود. ــد ب ــدی نخواه ــج مفی نتای
ــا  ــش خرم ــز وهرهمای ــات می ــنهادی جلس ــات پیش 4-مصوب
ــیله  ــه بوس ــل از طــرح الزم اســت ک ــکان قب درهــر محــل و م
انجمــن ملــی بعنــوان نماینــده کشــور واکاوی شــود تــا بتــوان 

ــود. ــاده نم ــی را درآن پی ــت مل ــور ذهنی ــادی درخ مف
5-حضــور مقامــات مســئول و امضاهــای آن مقامــات چــه بخش 
دولتــی و چــه بخــش خصوصــی بیانگــر تاییــد چنیــن مفــادی 
اســت و تــرک فعــل امضــا کننــدگان مســئولیتی قانونــی اســت 
کــه بایــد توســط انجمــن ملــی رصــد گــردد. میزهــای خرمــای 
1397,1398و1400بوشــهر و همینطــور همایــش های ایــن دوران 
دارای مفــادی اســتانی و ملــی اســت کــه متاســفانه چنــدان از 

طــرف امضــا کننــدگان مــورد ارج قــرار نگرفتــه اســت.
ــالمی و  ــورای اس ــس ش ــا در مجل ــیون خرم ــود فراکس 6-وج
ــی  ــن مل ــیون، انجم ــن فراکس ــا ای ــه اعض ــل توج ــداد قاب تع
ــتری  ــاط بیش ــه ارتب ــود ک ــب می¬ش ــران را موج ــای ای خرم
وســازمان یافتــه تــر بــا ایــن فراکســیون بصــورت تشــکیالتی 
و منظــم داشــته باشــد. گــروه هــای حامــی چنیــن فراکســیونی 
ــی  ــان خوب ــد حامی ــا میتوان ــت خرم ــع صنع ــد مناف ــز در ح نی

بــرای پیــش بــردن نیــات و اهــداف اساســنامه انجمــن ملــی 
ــود  ــتری وج ــوارد بیش ــکات و م ــد. ن ــته باش ــتانی داش و اس
ــت  ــرون رف ــا راه ب ــد، ام ــه نمی¬گنج ــن مقال ــه در ای دارد ک

ــم. ــم میکن ــا را خالصــه تقدی ــن کاســتی ه ای
اول درمورد نمایشگاه ها:

الــف: بهتراســت یــک نمایشــگاه اســتانی بــا رویدادهــای میز 
ــگاه  ــه نمایش ــردد و بقی ــت گ ــا حمای ــش خرم ــا و همای خرم
هــای محلــی بــا ذهنیــت عرضــه محصــول و فــروش در زمــان 
هــای مناســب مثــل هفتــه پیشــوازی مــاه مبــارک طراحــی 
ــد  ــرف از تولی ــج مص ــگ تروی ــت فرهن ــه در حقیق ــردد. ک گ

بــه مصــرف اشــاعه میابــد.
ــا  ــکالت و ی ــیرینی ش ــای ش ــگاه ه ــی از نمایش ب: در یک
اگروفــود یــک ســالن  صــد درصــد بــه خرمــا تخصیــص یابــد 
ــده  ــزار کنن ــرکت برگ ــا ش ــد ب ــق بای ــورت تواف ــن در ص و ای

ــروش. ــا ف ــراه ب ــش و هم ــد، نمای ــره ش وارد مذاک
ج: پاویــون هــای ارزشــمند و قــوی درنمایشــگاه هــای مطــرح 
ــرف  ــکاری ط ــی و هم ــن مل ــارت انجم ــا نظ ــی ب ــن الملل بی
ایرانــی آن نمایشــگاه بــا انجمــن ملــی بــرای حضــور فعالیــن 
خرمــا بــا شــاخص هایــی کــه تدویــن و تنظیــم می¬شــود تــا 

شــرکت کننــدگان وجــه ملــی را حافــظ باشــند.
ــا  ــوزه خرم ــوی در ح ــی ق ــاری اختصاص ــای تج ــات ه د: هی
ــود  ــی ش ــتان طراح ــر اس ــدف ه ــای ه ــه بازاره ــه ب ــا توج ب
و عناصــر اصلــی ایــن صنعــت بــا بدنــه قــوی جهــت عرضــه 
ــا  ــردد، ب ــزام گ ــا اع ــن بازاره ــه ای ــه ب ــم نام ــاد تفاه و انعق
ملحــوظ کــردن کلیــه پروتــکل هــای بیــن المللــی از پوشــش 

ــا نحــوه مذاکــره و اســکان. لبــاس ت
دوم: پیگیــری مصوبــات در حــوزه اســتانی و ملــی بــه بدنــه 
قــوی اجرایــی نیــاز دارد. هیــات مدیــره یــک عضــو نظارتی و 
سیاســت گــذار اســت. بــرای بدنــه اجرایــی قویــی و چــاالک، 
هزینــه کــردن الزم اســت و آن بــه یــک بودجــه قــوی هرچــه 
ســریع تــر بایــد راهــکار و شــیوه هــای تامیــن بودجــه بــرای 
ــر  ــنل اداری و دبی ــک پرس ــامل ی ــه ش ــه ای ک ــن بدن چنی
ــی جهــت چــاالک  ــا تخصیــص منبــع کافــی مال کل مقیــم ب

ســازی آن الزم اســت کــه پــی و انجــام گیــرد.
ســوم: یــک رابــط قــوی جهــت همــکاری و تغذیه فراکســیون 
خرمــا در مجلــس از میــان اعضــا هیــات مدیــره یــا مجمــع 
اخیــر انتخابــات  تعییــن، تــا مراتــب انجمــن ملــی و اســتان 
ــیون  ــمع  فراکس ــه س ــی ب ــدون بوروکراس ــریع و ب ــا را س ه

بــرای پیگیــری و اقــدام برســاند.
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یادداشت ها و مصاحبه ها



گســتردگی فــرآوری خرمــا در زنجیــره هــای متنــوع صنایــع تبدیلــی 
ــرفته  در  ــتاندارد و پیش ــدی اس ــته بن ــرایط بس ــود ش ــن بهب و همچنی
داخــل و صــادرات، لــزوم ســرمایه گــذاری و توجــه بــه ایــن عرصــه را 
ضــروری مــی ســازد. اقتصــاد ایــران در صــد ســال گذشــته وابســتگی 
شــدید بــه نفــت داشــته و در ســال هــای اخیــر جهــت تنــوع بخشــی 
ــاد  ــعار اقتص ــا ش ــد ب ــتغال مول ــاد اش ــی و ایج ــر نفت ــادرات  غی ــه ص ب
ــادرات  ــت. ص ــته اس ــوع داش ــن موض ــه ای ــژه ای ب ــه وی ــی توج مقاومت
ــد نقشــی تاثیرگــذار در کاهــش نوســانات تورمــی و  غیــر نفتــی میتوان
ــت مناســب  ــه نفــت داشــته باشــد و یکــی از آنهــا مدیری وابســتگی ب
ــد. ــی باش ــا م ــی خرم ــع تبدیل ــد در صنای ــذاری هدفمن ــرمایه گ و س
خرمــا ایــران بــا میــزان برداشــت حــدود یــک میلیــون و دویســت هــزار 
ــن  ــات و همچنی ــترش باغ ــد و گس ــش تولی ــکان افزای ــال ام ــن در س ت
ــالوه  ــد ع ــی توان ــه م ــی دارد ک ــی و کیف ــر کم ــی را از نظ ــع جانب صنای
ــر نیازهــای داخلــی کشــور، باعــث افزایــش صــادرات غیرنفتــی هــم  ب
باشــد. بــه عنــوان مثــال کشــوری ماننــد تونــس کــه ســطح زیــر کشــت 
بســیار کمتــری نســبت بــه ایــران دارد، بــا مدیریــت و ســرمایه گــذاری 
مناســب توانســت در صنایــع تبدیلــی و بســته بنــدی خرمــا، بیشــترین 
ــن  ــزی در ای ــه ری ــزوم برنام ــذا ل ــد. ل ــته باش ــدی ارزی را داش عای
زمینــه مــی توانــد ارزش افــزوده مناســبی بــرای کشــور داشــته باشــد.
برخــی از صنایــع تبدیلــی خرمــا کــه مــی توانــد در کشــور 
ــد: ــی باش ــرح م ــن ش ــه ای ــی ب ــالع و آگاه ــت اط ــد جه ــعه یاب توس

ــا،  ــع خرم ــد مای ــا، قن ــا خرم ــا، مرب ــاالد خرم ــا، مارم ــکالت خرم )ش
ــا  ــته خرم ــودر هس ــکر، پ ــن ش ــا جایگزی ــودر خرم ــا، پ ــس خرم س
)قهــوه، دمنــوش و پــودر هســته خرمــا(، شــیره خرمــا، لواشــک خرمــا، 
ــی  ــکل طب ــا، ال ــه خرم ــک و کلوچ ــا، کی ــتنی خرم ــا، بس ــربت خرم ش
ــا( ــات خرم ــا و آب نب ــابه خرم ــا، نوش ــرکه خرم ــا، س ــی خرم و صنعت

ــده،  ــر ش ــوارد ذک ــه م ــه ب ــا توج ــردد ب ــی گ ــنهاد م ــان پیش در پای
ــش  ــه افزای ــبت ب ــن نس ــای نوی ــوژی ه ــتفاده از تکنول ــا اس اوال ب
ــای  ــدی ه ــته بن ــری بس ــه کارگی ــا، ب ــت خرم ــود کیفی ــد، بهب تولی
ــاوری  ــتفاده از فن ــا اس ــود و دوم ب ــزی ش ــه ری ــران برنام ــور ای در خ
ــن  ــود. ای ــژه ای ش ــه وی ــا توج ــی خرم ــع تبدیل ــه صنای ــن، ب ــای نوی ه
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــود ک ــد ب ــر خواه ــکان پذی ــی ام ــوارد زمان م
بــا حمایــت مســتقیم دولــت و ارتبــاط تنگاتنــگ بــا دانشــگاه 
ــد. ــته باش ــه داش ــداوم ادام ــورت م ــه ص ــی ب ــز تحقیقات ــا و مراک ه

ظرفیت های استفاده نشده در صنایع تبدیلی خرما

*هادی مقدم
* نایب رئیس انجمن ملی خرمای ایران

* مدیر عامل شرکت ایوان
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*فهیمه ساالری
*مشاور کسب و کار

* متخصص در حوزه ثبت برند تجاری

ــا آن  ــا ب ــوزه ی خرم ــاالن در ح ــه فع ــکالتی ک ــی از مش یک
مواجــه هســتند،  حضــور واســطه هایــی اســت کــه همــواره 
برنــده هــای اصلــی تجــارت خرمــا بــه حســاب مــی آینــد . 
امــا چــرا نقــش واســطه هــا در خریــد و فــروش خرمــا بســیار 

پــر رنــگ اســت؟
پاســخ بــه ایــن پرســش اهمیــت ارتبــاط موثــر بــا مشــتریان 
ــد . برخــی  ــه وضــوح مشــخص میکن ــا را ب در حــوزه ی خرم
ــد  ــص در تولی ــم تخص ــی رغ ــا، عل ــدگان خرم ــد کنن از تولی
ــتریان  ــا مش ــاط ب ــی در ارتب ــف های ــول، دارای ضع محص
ــی  ــم های ــوء تفاه ــه س ــر ب ــوع، منج ــن موض ــتند و همی هس
بیــن تولیــد کننــدگان و مشــتریان مــی شــود. امــا واســطه 
ــی میتواننــد  ــه خوب ــا دانســتن  مهارتهــای ارتباطــی، ب هــا ب
بــا مشــتریان از یــک ســمت و تولیدکننــدگان از ســمت دیگــر 
ارتبــاط برقــرار کــرده و خــال ارتباطــی موجــود را بــه خوبــی 
پــر کننــد  و کار خریــد و فــروش را بــه نفــع خــود بــه اتمــام 

ــانند. برس
ــراری  ــه ی برق ــای اولی ــر ابزاره ــت و صب ــص، صداق تخص
ارتبــاط موثــر  هســتند کــه باعــث جلــب اعتمــاد  و جــذب 
ــای  ــک ه ــتفاده از تکنی ــردد. اس ــی گ ــتر م ــتریان بیش مش
ــای  ــتریان و نیازه ــبی از مش ــناخت نس ــه ش ــه ب ــی ک ارتباط
آنهــا کمــک میکنــد بایــد در برنامــه هــای تولیــد کننــدگان 
ــس  ــاد ح ــا ایج ــه ب ــا همیش ــطه ه ــرد.  واس ــرار گی ــا ق خرم
مشــترک، درک نیــاز مشــتری و تــالش بــرای حــل مشــکالت 
آنــان ارتبــاط خــود بــا مشــتری را محکــم و اعتمــاد ســازی 
مــی کننــد. در دســترس بــودن و پاســخ گــو بــودن از دیگــر 
ویژگــی هــای برجســته ی واســطه هاســت کــه حــس مثبــت

و خوشــایندی را بــه مشــتری مــی دهــد و واســطه را پیــروز 
ــای  ــن راهکاره ــی از بهتری ــت یک ــد. در حقیق ــه میکن معامل
ــای  ــا دادن  مهارته ــا، ارتق ــطه ه ــذف واس ــرای ح ــود ب موج
ــدو  ــردی از ب ــر ف ــه ه ــر چ ــت اگ ــاالن خرماس ــی فع ارتباط
تولــد بــا مهارتهــای ارتباطــی آشــنا میشــود امــا میــزان اثــر 
ــتقیم دارد .  ــاط مس ــرد، ارتب ــت ف ــا موفقی ــاط ب ــی ارتب بخش
ــر  ــن براب ــاری چندی ــرات تج ــا در مذاک ــن مهارته ــت ای اهمی
مــی شــود و قطعــا عــدم اســتفاده صحیــح از ایــن مهارتهــا 
ــته  ــراه داش ــه هم ــری ب ــران ناپذی ــای جب ــد ضرره میتوان
باشــد. داشــتن مهارتهــای الزم، بــرای برقــراری ارتبــاط  موثر 
ــروش  ــره ی ف ــه از زنجی ــن حلق ــی تری ــتری،  اساس ــا مش ب
ــور  ــما را بط ــام ش ــتری پی ــه مش ــوم ک ــن مفه ــت. بدی اس
ــواالتش  ــام س ــواب تم ــه ج ــد، ب ــت و درک کن ــل دریاف کام
ــما در  ــول ش ــما و محص ــمت ش ــی از س ــچ ابهام ــد و هی برس
ــر در  ــاط موث ــت ارتب ــه ی اهمی ــد. در ادم ــی نمان ــش باق ذهن
ــه  ــوان ب ــا، میت ــطه ه ــذف واس ــر ح ــالوه ب ــا ع ــروش خرم ف
ــتریان  ــه مش ــتریان ب ــل مش ــتری  ، تبدی ــاد مش ــب اعتم جل

ــرد.  ــاره ک ــادار اش ــی  و  وف راض
بــا توجــه بــه محدودیــت هــای موجــود و بــرای حــل مســئله 

، راهکارهــای  زیــر پیشــنهاد مــی گــردد :
ــازی  ــی و توانمندس ــای ارتباط ــذاری روی مهارته ــرمایه گ س

ــد ــای جدی ــل ه ــوص نس ــه خص ــا ب ــوزه ی خرم ــاالن ح فع
برگــزاری آمــوزش هــای مســتمر توســط نهادهــای متولــی از 

جملــه انجمــن ملــی خرمــا
اســتفاده از تکنولــوژی هــای مــدرن ارتباطــی بــه جــای روش 

هــای ســنتی موجــود

ارتباط موثر با مشتریان 
در حوزه خرما
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در اســتانها و شــهرهای جنوبــی و خرمــا خیــز کشــور 
برداشــت، فــرآوری و بســته بنــدی خرمــا از جملــه مشــاغل 
و منابــع کســب درآمــد مــردم بومــی و گاهــی غیــر بومــی 
خواهــد بــود. نیــروی کار در برداشــت خرمــا چــه با روشــهای 
ــداران  ــه باغ ــن دغدغ ــزه مهمتری ــه مکانی ــا نیم ــنتی و ی س
بــوده و هســت، از ســوی دیگــر در کارگاه هــای بســته بنــدی 
بیــش از 90 درصــد پروســه بســته بنــدی توســط نیــروی کار 
انجــام مــی پذیــرد. بــا ایــن اهمیــت نیــروی کار و در بهبوهــه 
بحــران اپیدمــی کوویــد-19 ســالمت ایــن قشــر اهمیــت بــه 
ــن  ــد. در اولی ــا میکن ــور ایف ــا کش ــت خرم ــزایی در صنع س
ــا  ــن دغدغــه م ــری مهــم تری ــن همــه گی ــه ای ــی ک روزهای
ــود،  ــا ب ــه خرم ــاالن عرص ــران و فع ــالمت کارگ ــظ س حف
ــم  ــا ه ــم ت ــن کنی ــه ای تدوی ــیوه نام ــم ش ــم گرفتی تصمی
ســالمت نیروهــای فعــال در برداشــت و بســته بنــدی و هــم  
ســالمت باغــداران و صاحبــان صنایــع بســته بنــدی را در بــر 
گیــرد. ایــن پروتــکل بــا پیگیــر هــای انجــام گرفته دانشــگاه 
علــوم پزشــکی بــم بــه عنــوان پروتــکل بهداشــتی صنایــع 
بســته بنــدی خرمــا از ســوی وزارت بهداشــت و درمــان بــه 
کلیــه دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کشــور ابــالغ گردیــد. 
ــه  ــل یافت ــویم تعدی ــادآور میش ــه ی ــه در ادام ــواردی ک م
ــای  ــکل ه ــی پروت ــن تمام ــل و همچنی ــوارد کام ــت  م اس
ــه کلیــه صنــوف را میتوانیــد از ســایت  بهداشــتی مربــوط ب
https://behdasht.gov.ir/ ــه ادرس ــان ب ــت و درم وزارت بهداش

ــد. ــت نمایی step2corona  دریاف

قبل از ورود به محل برداشت و یا بسته بندی
ــرویس  ــت س ــف ظرفی ــاب از نص ــاب و ذه ــایل ای 1- در وس
هــا اســتفاده گــردد تــا فاصلــه مناســب در زمــان نشســتن 
ــا  ــدن نیروه ــاده ش ــس از پی ــن پ ــردد، و همچنی ــت گ رعای

ــود. ــی ش ــه ضدعفون ــیله نقلی وس
ــالنها  ــدی و در س ــته بن ــالن بس ــه س ــان ورود ب 2- در زم
ــران و  ــی کارگ ــه فیزیک ــواره فاصل ــد هم ــوط تولی و خط

ــردد. ــت گ ــان رعای کارکن
بهداشت فردی

1- اســتفاده تمــام پرســنل از ماســک  و دســتکش در تمــام 
ــالن  ــا در س ــا و ی ــع آوری خرم ــان جم ــیفت کاری در زم ش

بســته بنــدی الزامــی اســت. 

2- کوتــاه بــودن ناخــن ها در زمــان برداشــت و در ســالنهای 
بســته  بنــدی ضروری اســت.

3- تهیــه کارت ســالمت جهــت کلیــه کارگــران و کارکنــان 
)از آنجایــی کــه عــالوه بــر کارکنــان بســته بنــدی کارکنــان 
بارگیــری و دیگــر افــراد نیــز به صــورت مســتقیم در پروســه 
بســته بنــدی، تمــاس مســتقیم بــا محصــول خواهند داشــت 
ــن  ــده در ای ــرر ش ــوارد ذک ــر م ــالمت و دیگ ــه کارت س تهی

دســتورالعمل بــرای آنهــا نیــز الزامــی خواهــد بــود.(
ــالن  ــران س ــه کارگ ــد کلی ــالن تولی ــه س ــل از ورود ب 4- قب
بســته بنــدی دســت هــای خــود را مطابــق بــر دســتورالعمل 

ــان شستشــو نماینــد. وزارت بهداشــت و درم
5- در صــورت مشــاهده هــر گونــه عالئــم ســرماخوردگی و 
یــا تــب بــاال یــا اکســیژن خــون کمتــر از 93 درصــد از ورود 
فــرد بــه محیــط کار ممانعــت بــه عمــل آمــده و در صــورت 
مشــاهده عالئــم فــوق در طــول شــیفت  بالفاصلــه فــرد  بــه 

منــزل فرســتاده شــود.
ــه آن کارگــر جهــت  6- روی هــر لبــاس برچســب مربــوط ب

اســتفاده در روز بعــد ذکــر گــردد.
محل برداشت خرما و یا بسته بندی خرما

1- ســطل هــای زبالــه محیط ســالن غــذا خــوری و ســالنهای 
تولیــد، پــدال دار و متناســب بــا حجــم زبالــه تعبیــه و دارای 

ــند. ــه زباله باش کیس
2- شــیرآالت کلیــه سرویســهای بهداشــتی ســالم باشــند و 
قابــل اســتفاده و ســرویس بهداشــتی دارای تهویه  متناســب 

باشــند . 
ــا  ــه و ی ــگام عطس ــذی هن ــتمال کاغ ــتفاده از دس 3- اس
ــتمال  ــه دس ــی ک ــت )در صورت ــروری اس ــردن ض ــرفه ک س
ــع  ــده موق ــج خمی ــی ارن ــمت داخل ــت از قس ــود نداش وج

ــود( ــتفاده ش ــه اس ــا عطس ــرفه و ی س
4- همــراه آوردن کــودکان و یــا اشــخاصی کــه کارگــر بســته 
بنــدی نیســتند بــه ســرویس بهداشــتی، رختکــن، و ســالن 

تولیــد ممنــوع مــی باشــد.
ــن  ــدی، رختک ــته بن ــالن بس ــان س ــه کارکن ــت کلی 5- جه
ــذا و  ــا درب ورود مج ــدی، ب ــته بن ــالن بس ــه از س ــدا گان ج

ــود ــه ش ــب تعبی ــه مناس تهوی
6- پــس از خــروج از رختکــن کلیــه کارکنــان بــا اســتفاده از 

نگاهی گذرا به پروتکل های بهداشتی نگاهی گذرا به پروتکل های بهداشتی 
در بسته بندی و فرآوری خرمادر بسته بندی و فرآوری خرما

*حسین آفتابی
*کارشناس بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بم
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ــده  ــن چی ــه در رختک ــزا ک ــی مج ــز و دمپای ــوش تمی روپ
ــد. ــتفاده نماین ــده، اس ش

7- قبــل از شــروع هــر شــیفت کاری و بعــد از اتمــام شــیفت 
کاری رختکــن و کلیــه کمدهــا ضــد عفونــی گــردد.

8- روزانــه پــس از پایــان هــر شــیفت لباســهای مخصــوص 
ــودر  ــا پ ــع و ی ــتفاد از مای ــا اس ــدی ب ــته بن ــالن بس س
ــاده  ــد آم ــتفاده روز بع ــت اس ــته و جه ــویی شس لباسش

ــردد. گ
9- آوردن کیــف و یــا هــر وســیله اضافــی بــه رختکــن و یــا 

ســالن تولیــد ممنــوع میباشــد.
ــل  ــل عام ــد حام ــراه میتوان ــی هم ــه گوش ــی ک 10- از آنجای
ــوع  ــد ممن ــالن تولی ــتفاده از آن در س ــد، اس ــاری باش بیم

ــت. اس
ــا  ــار و ی ــه، نه ــرف صبحان ــه  ص ــاز ب ــه نی ــی ک 11- در صورت
شــام باشــد الزم اســت ســالن غــذا خــوری مطابق بــا رعایت 
موازیــن بهداشــتی در نظــر گرفتــه شــود، تــا کارگران بســته 
بنــدی جهــت صــرف غــذا در تعــداد کــم بــا در نظــر گرفتــن 
فضــای ســالن غــذا خــوری و رعایــت فاصلــه فیزیکــی وارد و 

وعــده غذایــی خــود ســرو نماینــد .
12- در صورتــی کــه غــذا از خــارج از محــل بســته بنــدی و 
ــت  ــود الزم اس ــفارش داده میش ــه س ــتورانهای منطق ــا رس ی

بــه تاییــد واحــد بهداشــت محیــط شهرســتان برســد.
13- الزم اســت ورودی درب هــای ســالنهای بســته بنــدی از 

حوضچــه ضدعفونــی اســتفاده گــردد.
14- جهــت کلیــه کارکــران دمپایــی مخصــوص  ســالن بســته 

بنــدی در نظــر گرفتــه شــده باشــد.
15- اســتفاده از دمپایــی ســالن بســته بنــدی در ســالن غــذا 

خــوری و رختکــن ممنــوع میباشــد.
ــن  ــق موازی ــه مطاب ــرایط اولی ــد ش ــالنها تولی ــه س 16- کلی

ــند. ــته باش ــتی را داش بهداش
17- کــف ســالنهای بســته بنــدی قابــل شستشــو باشــد و در 
پایــان هــر روز کاری کــف ســالن بســته بنــدی و یــا تولیــد 

بــا اســتفاد از مــواد گنــدزدا کامــال شستشــو داده شــود.
18- کلیه سالن های تولید دارای تهویه مناسب باشند.

ــا را  ــدی ه ــته بن ــی بس ــه جابجای ــه وظیف ــخاصی ک 19- اش
ــه  ــد و ب ــت نماین ــاز فعالی ــه مج ــت فاصل ــا رعای ــد ب داردن
ــوان از محــدوده تعییــن شــده وارد ســالن بســته  هیــچ عن
بنــدی نشــود )ترتیبــی اتخــاذ گــردد تــا محــدوده نگهــداری 

مــواد اولیــه شــامل:
- خرمــا و یــا هــر نــوع مــاده غذایــی کــه در ســالن بســته 

بنــدی در پروســه تولیــد و یــا فــراوری قــرار مــی گیــرد.
ــتیک و  ــن، پالس ــامل ،کارت ــدی ش ــته بن ــه بس ــواد اولی - م
ــد. ــزا باش ــدی مج ــته بن ــا بس ــد و ی ــالن تولی ــره،( از س غی

20- ســرویس هــای بهداشــتی حداقــل هــر دو ســاعت یــک 
بــار مــورد  گندزدایــی قــرار گیــرد.

ــدی  ــته بن ــا بس ــد و ب ــالن تولی ــه در س ــی ک 21- در صورت
ــد از هــر شــیفت  ــل و بع از دســتگا ه اســتفاده میگــردد قب

ــردد. ــی گ ــد زدای گن
ــا دســتگاه کار میکننــد  22- حتــی المقــدور افــرادی کــه ب
ثابــت و تغییــر نکننــد و در صــورت لــزوم بــه تغییــر کارگــر، 
ــه صــورت   قبــل از واگــذاری دســتگاه بــه شــخص دیگــر، ب

مناســب ضــد عفونــی گــردد.
موراد عمومی

ــوی  ــه نح ــع ب ــان صنای ــردخانه داران و صاحب ــه س 1- کلی
ــل  ــه حداق ــوع ب ــاب رج ــه ارب ــد ک ــزی نماین ــه ری برنام
ــتی  ــوارد بهداش ــه م ــت کلی ــورت الزم رعای ــیده و در ص رس
ــن  ــد. و همچنی ــا آنهــا در نظــر بگیرن ــات ب ــان مالق را در زم
ســاعات حضــور اربــاب رجــوع در ســالنهای اداری ســردخانه 

ــانند . ــل برس ــه حداق ــع را ب ــا صنای و ی
ــردخانه  ــا س ــت و ی ــه صنع ــد و محوط ــالنهای تولی 2- در س

ــود. ــب ش ــتی نص ــوزش بهداش ــای آم ــتر ه پوس
3- کلیــه مــواد اولیــه ای کــه از شهرســتان و یــا اســتانهای 
ــود الزم  ــفارش داده میش ــد س ــه تولی ــت پروس ــر جه دیگ
ــن  ــت موازی ــخ ورود، رعای ــن تاری ــر گرفت ــا در نظ ــت ب اس
ــراد  ــت اف ــتی جه ــوارد بهداش ــت م ــار و رعای ــتی انب بهداش

ــوند. ــداری ش ــا نگه ــار دار،  در انباره انب
4- ورود افــراد متفرقــه و حتــی پرســنل اداری آن صنعــت و 

یــا ســردخانه بــه ســالن تولیــد ممنــوع میباشــد.
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ــه،  ــام مقایس ــت. در مق ــی اس ــارت خارج ــی از تج ــران ناش ــی )GDP( ای ــص داخل ــد ناخال ــدود14. 9 از تولی ــا ح تنه
ــاد  ــدی اقتص ــتگی 3. 78 درص ــلواکی و وابس ــاد اس ــدی اقتص ــتگی 6. 84 درص ــار وابس ــوان در کن ــم را می ت ــن رق ای
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــی اس ــه در حال ــا هم ــرار داد. اینه ــی ق ــورد بررس ــی م ــارت خارج ــه تج ــی ب امارات متحده عرب
ــران  ــادر ای ــاحلی و بن ــهرهای س ــه، ش ــوان نمون ــده اند. به عن ــم نش ــال ه ــی فع ــا حت ــی م ــارت خارج ــای تج ظرفیت ه
زیرســاخت مناســبی بــرای تجــارت خارجــی ندارنــد و به همیــن دلیــل اصــوال توســعه یافتــه نیســتند. افــزون بــر ایــن، 
ــوه  ــورت بالق ــران به ص ــرد. ای ــره بگی ــد به ــه بای ــان ک ــود آنچن ــک خ ــای ژئواکونومی ــی مزیت ه ــته از برخ ــران نتوانس ای
ــه  ــد به عنــوان حلقــه وصــل ترانزیــت کاال میــان کشــورهای محصــور در خشــکی و آب هــای آزاد عمــل کنــد و ب می توان
ــب  ــوان رقی ــا به عن ــه، ترکیه یی ه ــن هم ــا ای ــد. ب ــدا کن ــیطره پی ــه س ــن منطق ــارد دالری ای ــدودا 300میلی ــاد ح اقتص
 )re-exportation( منطقه یــی ایــران، ایــن فرصــت را هــم از چنــگ ایــران در آورده انــد. اســتفاده از امکانــات صــادرات مجــدد
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــرار دارد. ب ــاق ق ــی( در مح ــای بین الملل ــه تحریم ه ــف )ازجمل ــل مختل ــه دالی ــم ب ــران ه ــدا ای از مب
ــد. ــرداری کن ــم بهره ب ــی ه ــارت خارج ــه تج ــود در زمین ــبی خ ــای نس ــن مزای ــی از بدیهی تری ــته حت ــران نتوانس ای

 اقتصاد ایران، همچنان درون نگر
ــالغ  ــری اب ــم رهب ــام معظ ــط مق ــی آن توس ــت های کل ــه سیاس ــی ک ــاد مقاومت ــم اقتص ــای مه ــی از بخش ه یک
ــت.  ــی اس ــای داخل ــه ظرفیت ه ــه ب ــن توج ــان، در عی ــا جه ــارت ب ــه تج ــران ب ــاد ای ــان اقتص ــه همزم ــده، توج ش
ــص  ــد ناخال ــی از تولی ــش عمده ی ــوده و بخ ــل ب ــه داخ ــی ب ــا متک ــم عمدت ــا تحری ــل دهه ه ــران به دلی ــاد ای اقتص
ــت. ــوده اس ــی ب ــرف داخل ــد و مص ــی از تولی ــه ناش ــر ک ــورهای دیگ ــا کش ــارت ب ــی از تج ــه ناش ــا ن ــی )GDP( م داخل

جــداول کتــاب »جهانــی از اعــداد« کــه توســط اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران منتشــر شــده، نشــان 
می دهــد اقتصــاد برخــی کشــورهایی کــه در نزدیکــی ایــران واقــع شــده اند تــا چــه انــدازه مبتنــی بــر تجــارت خارجــی 
اســت. بــه عنــوان نمونــه، در ســال 2013 و در امارات متحده عربــی، نســبت »معاملــه« )متوســط واردات بــه اضافــه صــادرات 
کاالهــا( بــر تولیــد ناخالــص داخلــی، حــدود3. 78 درصــد بــوده اســت. ایــن یعنــی بده بســتان تجــاری بیــش از 78درصــد 
از تولیــد ناخالــص داخلــی امارات متحده عربــی را در ایــن ســال تشــکیل مــی داده اســت. همیــن نســبت در عمــان )کــه 
ــم از آن  ــدول ه ــن ج ــت ای ــه نخس ــد. رتب ــد می رس ــه 4. 55 درص ــت( ب ــته داش ــدت بس ــادی به ش ــن اقتص ــش از ای پی
اســلواکی اســت کــه 6. 84درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی اش ناشــی از مجمــوع متوســط واردات و صــادرات بــوده اســت.
ــای  ــا داده ه ــاورده ام ــران را نی ــام ای ــاره ن ــورد اش ــاب م ــرد؟ کت ــرار می گی ــت ق ــن فهرس ــای ای ــا در کج ــران ام ای
میــالدی،   2019 ســال  ژوئــن  مــاه  در  ایــران  صــادرات  و  واردات  مجمــوع  می دهنــد  نشــان  ایــران  گمرکــی 
ــدود 410  ــان را ح ــان زم ــران در هم ــی ای ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــت. چنانچ ــوده اس ــارد دالر ب ــدود5. 37 میلی ح
ــد.  ــد می رس ــه 14. 9درص ــران ب ــی در ای ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــه« ب ــبت »معامل ــم، نس ــر بگیری ــارد دالر درنظ میلی
ــا وجــود پیشــتازی ســنتی ایــران در تولیــد خرمــای دنیــا، مهمتریــن نیــاز  تحلیــل آمارهــای رســمی نشــان می دهــد ب
نخلســتانهای کشــور، توجــه مدیــران کالن به گســترش فنــاوری و بکارگیــری روشــهای نوین در ســطح این نخلستانهاســت. 
می شــده  تولیــد  افریقــا  شــمال  و  آســیا  غــرب  منطقــه  در  ســنتی  بصــورت  خرمــا  قدیم األیــام  از 
نیــز  جهــان  دیگــر  مناطــق  برخــی  در  محصــول  ایــن  تولیــد  گرچــه  نیــز  اخیــر  ســالهای  در  اســت. 
اســت. مناطــق  همیــن  در  محصــول  ایــن  تولیــد  کانــون  هنــوز  امــا  گرفتــه،  قــرار  توجــه  مــورد 

* دکتر مقدادتکلوزاده
* دبیر کل انجمن ملی خرمای ایران

تولید  و صادرات خرمای ایران
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نقشه پراکندگی کشورهای تولیدکننده خرما در جهان در سال 
2020 میالدی

تولید خرما
ــد  ــال 2020 کل تولی ــو، در س ــای فائ ــن آماره ــق آخری مطاب
خرمــا در جهــان، از مــرز 7,6 میلیــون تــن گذشــته 
اســت. ایــن میــزان بیــش از دو برابــر تولیــد ســال 
ــت. ــال 1961 اس ــد در س ــزان تولی ــر می ــار براب 1992، و چه
ــن  ــد ای ــی، تولی ــازه زمان ــن ب ــاس در ای ــن اس ــر همی ب
محصــول در ایــران نیــز چهــار برابــر شــده اســت. 
چنــان کــه تولیــد 300 هــزار تنــی در ســال 1961، 
در  و  رســید  تــن  هــزار   578 بــه   1992 ســال  در 
ســال 2020 از مــرز 1,256 میلیــون تــن عبــور کــرد.

سطح نخلستانها
می دهــد  نشــان   2020 ســال  در  فائــو  گزارشــهای 
ســطح زیــر کشــت خرمــا در جهــان در ایــن ســال 
ــال  ــدد در س ــن ع ــت. ای ــن اس ــون ت ــدود 1,127 میلی ح
ــی  ــال 1999 رقم ــوده و در س ــار ب ــزار هکت 1961، 241 ه
می دهــد. نشــان  را  هکتــار  میلیــون  یــک  حــدود 
بر اســاس همیــن آمارها ســطح نخلســتانهای ایران در ســال 
2020، حــدود 150 هــزار هکتــار بوده که نســبت بــه 78 هزار 
ــد. ــان می ده ــری را نش ــد دو براب ــال 1961، رش ــار س هکت

بازدهی و عملکرد
ــا در  ــرد خرم ــه عملک ــت ک ــب اس ــاس جال ــن اس ــر همی ب
ــدی کاهشــی  ــا 2020 میــالدی، رون جهــان، از ســال 1961 ت
ــی همچــون  ــن موضــوع احتمــاالً به دالیل داشــته اســت. ای
ــری  ــش بکارگی ــا و دان ــاوری ه ــطح فن ــا و س ــگ ه جن
شــده در کشــورهای عمدتــًا فقیــر تولیدکننــده ایــن 
در  جهــان  کل  در  خرمــا  عملکــرد  اســت.  محصــول 
ــوده  ــار ب ــر هکت ــن ب ــدود 7,8 ت ــی ح ــال 1961، رقم س
ــت. ــه اس ــش یافت ــن کاه ــه 6,7 ت ــال 2020، ب ــه در س ک
ــران  ــای ای ــتان ه ــرد نخلس ــد عملک ــدت رون ــن م ــی ای ط
ــرد 3,8  ــه عملک ــه ک ــت، بطوریک ــی اس ــدی افزایش رون
ــه  ــا افزایــش تدریجــی ب ــار در ســال 1961، ب ــر هکت ــن ب ت
ــت.  ــده اس ــغ ش ــال 2020 بال ــار در س ــر هکت ــن ب 5,4 ت
ــد از  ــت و 15 درص ــر کش ــطح زی ــد از س ــران 13 درص ای
ــه خــود اختصــاص داده اســت. تولیــد خرمــای جهــان را ب

نکتــه مهــم در ایــن میــان شــرایط عملکــرد ایــن محصــول 
در کشــورهای همتــراز، همچــون مصــر اســت. مصــر از 
نظــر ظرفیتهــای اقتصــادی و همچنیــن دانــش فنــی، 
ــرد  ــه عملک ــال آنک ــدارد، ح ــران ن ــا ای ــی ب ــاوت چندان تف
ــا  ــور م ــا کش ــی ب ــاوت فاحش ــور، تف ــن کش ــتانهای ای نخلس
ــا یــک چهــارم ســطح  دارد. میــزان تولیــد خرمــا در مصــر ب
ــت. ــور ماس ــش از کش ــران، بی ــا در ای ــت خرم ــر کش زی

ســطح عملکــرد بــاغ هــای خرمــا در مصــر، در ســال 
1961، رقمــی حــدود 24 تــن در هکتــار بــوده کــه در 
ســال 2020 از مــرز 33 تــن بــر هکتــار عبــور کــرده 
ــر  ــن ب ــا 36 ت ــال 2012 ب ــی در س ــم حت ــن رق ــت. ای اس
ــورد زد. ــان رک ــای جه ــد خرم ــخ تولی ــار در کل تاری هکت

کشورهای برتر و جایگاه ایران
ــا بکارگیــری مؤلفه هــای  ــد مصــر ب ــن ترتیــب بی تردی ــه ای ب
ــس  ــت. پ ــان اس ــا در جه ــده خرم ــن تولیدکنن ــی، برتری فن
ــان  ــا در جه ــده خرم ــر تولیدکنن ــورهای برت ــر، کش از مص
ــتان،  ــراق، پاکس ــتان، ع ــر، عربس ــران، الجزای ــد از ای عبارتن
تونــس. و  عربــی  متحــده  عمــارات  عمــان،  ســودان، 

نمودار برترین کشورهای دنیا در تولید خرما
در ایــن میــان مصر بیشــترین و عــراق کمترین درجــه عملکرد 
را بــه خــود اختصــاص داده انــد. در میان ایــن 10 کشــور، عالوه 
بــر مصــر، نخلســتانهای کشــورهای عربســتان، عمــان، امارات 
و حتــی ســودان عملکــردی بهتــر از نخلســتانهای ایــران دارد.

نمودار سطح زیر کشت برترین کشورهای دنیا در تولید خرما
توضیحــات بــاال نشــان می دهــد از منظــر ســطح زیــر کشــت 
ــتانها  ــترده ترین نخلس ــور گس ــن 10 کش ــان ای ــز در می نی
ــای  ــان آماره ــن می ــت. در ای ــراق اس ــور ع ــه کش ــوط ب مرب
فائــو نشــانگر آن اســت کــه عملکــرد نخلســتانهای ایــران در 
ــرار دارد. ــگاه دوازدهــم ق ــا در جای میــان کل کشــورهای دنی

ــه  ــران و آمارنام ــار ای ــز آم ــات مرک ــن اطالع ــق آخری طب
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  کشــاورزی  محصــوالت 
در  خرمــا  تولیــد  میــزان  گذشــته  ســال   25 طــی 
اســت. یافتــه  افزایــش  برابــر   5 از  بیــش  کشــور 

قوانین دست و پا گیر مخل تولید
احصــا قوانیــن مخــل و دســت و پاگیــر در حوزه هــای 
ــا ــب و کار ب ــای کس ــود فض ــرمایه گذاری و بهب ــادی، س اقتص

نخل ایران - نشریه الکترونیکی انجمن ملی خرمای ایران

یادداشت ها و مصاحبه ها

17



نــگاه علمــی و ارائــه راهــکار رفــع آنها بایــد در دســتور کار 
ــت  ــه حمای ــی در زمین ــتاوردهای عملیات ــه دس ــا ب ــد ت باش
ــن  ــی قوانی ــفانه برخ ــم متاس ــدا کنی ــت پی ــد دس از تولی
ــل  ــت و عوام ــته اس ــد را شکس ــر تولی ــر کم ــت و پاگی دس
ــوارض  ــزوده، ع ــر ارزش اف ــات ب ــه مالی ــددی از جمل متع
گمرکــی و نــرخ ســود تســهیالت بانکــی  تولیدکننــدگان را 
ــود ــته ش ــان برداش ــد از می ــه بای ــرده ک ــکل ک ــار مش دچ
ــود  ــون وج ــره قان ــزار فق ــش از 180 ه ــر بی ــال حاض در ح
ــد  ــن زائ ــا قوانی ــن آنه ــه در بی ــاد ک ــداد زی ــن تع دارد، ای
ــخت و  ــای س ــا فض ــده ت ــب ش ــورد موج ــم می خ ــه چش ب
طوالنــی را بــرای بهبــود فضــای کســب وکار و رشــد بخــش 
ــتردگی،  ــران، گس ــفانه در ای ــاد کندمتاس ــی ایج خصوص
تعــدد، ابهــام و پیچیدگــی مقــررات بــا ایجــاد زمینــه تعابیر 
و تفاســیر متعــدد، شــرایط را بــرای  پیدایــش فســاد مالــی 
و اداری فراهــم آورده و بــا افزایــش هزینــه تولیــد، بســیاری 
از کســب وکارها را بــه ســمت فعالیت هــای  غیررســمی 
ــال ــری س ــزارش رقابت پذی ــاس گ ــت. براس ــوق داده اس س

 20-2019 ایــران در شــاخص بــار مقــررات دولتــی در 
جایــگاه 97 از بیــن 138 کشــور قرارگرفتــه اســت. همچنین 
تــورم مقرراتــی ســبب رویگردانــی کارآفرینــان از فعالیــت 
ــزرگ شــدن بخــش غیررســمی اقتصــاد شــده  رســمی و ب
اســت. مادامــی کــه اخــذ مجوزهــا دارای فرآینــدی پیچیده، 
ــه فعالیــت در  مبهــم و پرهزینــه باشــد، تمایــل اشــخاص ب
ــت  ــودن تبعی ــوار ب ــل  دش ــاد، به دلی ــمی اقتص ــش رس بخ
از مقــررات، کاهــش می یابــد. از طــرف دیگــر نبــود 
ثبــات در قوانیــن منجــر بــه ایجــاد نااطمینانــی در محیــط 
فعالیت هــای اقتصــادی اعــم از تولیــد و بازرگانــی می شــود 
ــر  ــه ذک ــد. الزم ب ــلب می کن ــزی را س ــکان برنامه ری و ام
اســت کــه هــدف بخش خصوصــی از طــرح مشــکل تعــدد 
ــا  ــی آنه ــذف همگ ــا ح ــر، لزوم ــت و پاگی ــن دس قوانی
نیســت بلکــه کاهــش تعــداد مقــررات و افزایــش کیفیــت 
ــن  ــه کمتری ــوی ک ــه نح ــت ب ــر اس ــن مدنظ ــایر قوانی س
اثــر ســوء را بــر  عملکــرد بنگاه هــا داشــته باشــد

قوانیــن دســت و پاگیــر بیمــه ای، بانکی)نرخ باالی تســهیالت 
ــه  و بروکراســی اداری اخــذ آن (، مالیاتــی )اخــذ مالیــات ب
ــرخ ارز و  ــات ن ــدم ثب ــن ع ــم چنی ــلیقه ای (ه ــورت س ص
غیــر واقعــی بــودن ایــن نــرخ و قوانیــن غیــر کارشناســی 
ــه  ــاورزی و ب ــوالت کش ــادرات محص ــش ص ــه کاه ــر ب منج
طبــع آن ضــرر تولیــد کننــدگان ایــن بخــش شــده اســت 
ــه  ــرا ک ــود چ ــی ش ــاس م ــالح آن احس ــه اص ــاز ب ــه نی ک
ــد. ــت می کن ــی را اذی ــده واقع ــد کنن ــن تولی ــن قوانی ای
ــران ــای ای ــادرات خرم ــی ص ــای اساس ــع و چالش ه موان
مهم  ترین چالش  های صنعت خرما  بر اساس تحلیل  تطبیقی 

زنجیره ارزش :

ــه  ــول ب ــاالی محص ــده ب ــام ش ــت تم ــی و قیم ــرده مالک خ
دلیــل ســو مدیریــت هزینــه هــای تولیــد و کمبــود اســتفاده 

ــد ــق تولی ــات مناط ــیون در باغ از مکانیزاس
کمبــود بــازار یابــی منســجم و هدفمنــد و جریــان اطالعــات 

بــه باغــداران و واحدهــای بســته بنــدی
ــدم  ــع آن ع ــه طب ــش و ب ــوذ دان ــب نف ــودن ضری ــن ب پایی
ــول  ــرآوری محص ــد و ف ــن تولی ــای نوی ــتفاده از روش ه اس
کمبــود دیپلماســی اقتصــادی و عــدم ثبــات نســبی نــرخ ارز 

و کــم رنــگ شــدن مشــوق هــای صادراتــی
ناکارآمــدی کانــال هــای توزیــع و وجــود واســطه هــا و دالل 

هــا بیــن تولیــد کننــدگان و مصــرف کننــدگان
ــدی  ــته بن ــای بس ــد ه ــی واح ــی از نقدینگ ــکالت ناش مش
خرمــا در فصــل برداشــت بــه جهــت تامیــن مالــی باغــداران 
ــول  ــت محص ــن بهداش ــت تامی ــه جه ــایل اولی ــد وس و خری
)ضــرورت تامیــن ســرمایه در گــردش جهــت تجهیــز 

ــا( ــا و کارگاه ه ــد ه ــتی واح بهداش
کمبــود واحــد هــای درجــه بنــدی و بســته بنــدی بهداشــتی 
و اصولــی خرمــا کــه بــه کاهــش کیفیــت و ارزش خرمــا منجــر 

مــی شــود.
کمبــود صنایــع اقتصــادی تولیــد شــیرینی خرمایــی و صنایــع 
ــاالی  ــم ب ــه حج ــه ب ــا توج ــی ب ــع تبدیل ــتی و صنای دس

ــرگ آن  ــاخ و ب ــا و ش ــات خرم ضایع
ــره و  ــد )زنج ــق تولی ــطح مناط ــترش در س ــه گس ــات رو ب آف
سوســک چوبخــوار درخــت خرمــا ( کــه در نهایــت موجبــات 

کاهــش کمــی و کیفــی محصــول را منجــر خواهــد شــد.
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صــادرات خرمــا در ســال هــای اخیــر تغییــرات بســیاری یافتــه اســت. در حقیقــت 
تولیدکننــدگان در تــالش هســتند تــا بــا اســتفاده از بســته بنــدی هــای مناســب و 
ــد و  ــن، شــرایط رشــد تولی ــی نوی ــردن اصــول و قواعــد بازاریاب ــه کار ب همچنیــن ب
صــادرات خرمــا را فراهــم آورنــد تــا پیــش قــراول صــادرات ایــن محصــول جــذاب 
ــا از 3  ــند. تقریب ــی باش ــورهای اروپای ــون کش ــان همچ ــف جه ــورهای مختل ــه کش ب
هــزار ســال پیــش تاکنــون در ایــران خرمــا کشــت مــی شــود و کشــور ایــران هــم 
اکنــون یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان خرمــا در ســطح جهــان 
اســت. در حــال حاضــر یکــی از مهمتریــن مشــکالت صنعــت خرمــا، نامناســب بــودن 
شــرایط نگهــداری و تغییــر خصوصیــات کیفــی آن در طــی زمــان نگهــداری در انبــار 

و حمــل و نقــل اســت. 
تغییــرات فیزیکــی و شــیمیایی، بیوشــیمیایی و میکروبــی رخ داده در ایــن میوه ســبب 
کاهــش ویژگــی هــای کیفــی آن مــی گــردد. بــا توجــه بــه اهمیت شــرایط نگهــداری 
ــزام اســت جهــت افزایــش زمــان مانــدگاری، حفــظ کیفیــت و در  ایــن محصــول، ال
نتیجــه افزایــش میــزان صــادرات آن از بســته بنــدی و شــرایط نگهــداری مناســب 
ــوان یــک رویکــرد  ــه عن ــا ب ــر در فرآینــد بســته بنــدی خرم اســتفاده شــود. تغیی
اقتصــادی مــی توانــد مــورد توجــه جــدی قــرار بگیــرد کــه هــدف آن کاهــش هزینه 
نگهــداری، حمــل، توزیــع ایمــن تــا مصــرف کننــده نهایــی و در عیــن حــال حداکثــر 
ــان،  ــی در جه ــوالت غذای ــت. در بازارهــای رقابتــی محص ــروش اس ــدار ف ــردن مق ک
بســته بنــدی بــه عنــوان یــک رکــن اساســی در بازاریابــی بــه شــمار مــی رود کــه 
مــی توانــد خریــدار را بــه خریــد محصــول ترغیــب کنــد. بســته بنــدی خرمــا بایــد 
بــه گونهــای باشــد کــه عــالوه بــر اینکــه محصــول را از لحــاظ بهداشــتی، فیزیکــی 
و شــیمیایی حفــظ کنــد، طــرح و گرافیــک بســته بنــدی آن بــه شــکلی باشــد کــه 

توجــه مشــتریان داخلــی و مصرفکننــدگان کشــورهای دیگــر را جلــب کنــد.
ــته  ــامل بس ــان ش ــطح جه ــذاب در س ــول ج ــن محص ــج ای ــای رای ــدی ه ــته بن بس
بنــدی هــای چوبــی، پالســتیکی و کاغــذی اســت. اکثــر بســته بنــدی هــای موجــود 
ــای  ــت ه ــد قیم ــا هرچن ــدی ه ــته بن ــن بس ــتند. ای ــذی هس ــوع کاغ ــازار از ن در ب
باالتــری را شــامل مــی شــوند، امــا عــالوه بــر ظاهــر ضعیــف، کیفیــت مناســب در 
حمــل و نگهــداری را ندارنــد و معمــوال در ایــن نــوع از بســته بنــدی خرمــا، محصــول 
زودتــر کیفیــت واقعــی خــود را از دســت مــی دهــد. همچنیــن بســته بنــدی کاغــذی 
قابلیــت نفــوذ میکــروب باالتــری دارد و از نظــر بهداشــتی شــرایط مناســبی را شــامل 
نمــی شــود. از دیگــر معایــب آن عــدم قابلیــت شستشــو اســت کــه در ایــن صــورت 
ــداری در  ــورت نگه ــروب در ص ــن میک ــدارد و ای ــود ن ــی وج ــروب زدای ــکان میک ام
ــن  ــت مهمتری ــاند. در نهای ــی رس ــیب م ــم آس ــی ه ــواد غذای ــر م ــه دیگ ــال ب یخچ

مســاله ایــن روزهــا در انتخــاب بســته بنــدی مناســب بحــث صــادرات اســت.
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ــترین  ــزی بیش ــروف فل ــا ظ ــخت ی ــای س ــتیک ه پالس
ــوا  ــا مق ــذ ی ــا کاغ ــد، ام ــم میکن ــرای کاال فراه ــت را ب حفاظ
بیشــتر بــرای نگهــداری از محصــول در داخــل بســته بنــدی 
ــرای حداکثــر حفاظــت از محصــول  ــرد دارد. همچنیــن ب کارب
مــی تــوان پالســتیک هــا را دقیقــًا بــه انــدازه محصــول قالب 
ریــزی کــرد تــا در صــورت نیــاز محصــوالت را محصــور کنــد. 
ــت از  ــرای حفاظ ــوع ب ــن موض ــی ای ــدی صادرات ــته بن در بس
ــه  ــرد دارد. ب ــت کارب ــا گرانقیم ــف ی ــیار ظری ــای بس کااله
عبــارت ســاده تــر؛ ایــن بســته بنــدی هــا بایــد بــه گونــه ای 
باشــد کــه رطوبــت محصــول را حفــظ کنــد تــا خرمــا از زمان 
ــش  ــا کاه ــتری ب ــت مش ــه دس ــیدن ب ــا رس ــدی ت ــته بن بس
ویژگــی هــای کیفــی رو بــه رو نباشــد. از طــرف دیگــر بســته 
ــه  ــر ضرب ــی در براب ــت باالی ــد مقاوم ــوالت بای ــدی محص بن
ــن  ــار و همچنی ــداری در انب ــان نگه ــا در زم ــد ت ــته باش داش
حمــل و نقــل بــا مشــکل رو بــه رو نشــود. در نتیجــه بســته 
ــه  ــن و هزین ــت پایی ــل مقاوم ــه دلی ــذی ب ــای کاغ ــدی ه بن

ــاالی تولیــد در حــال منســوخ شــدن هســتند. ب
ظروف IML چیست؟

ــا  ــا ب ــن ه ــی پروپیل ــت پل ــا محوری ــتیکی ب ــروف پالس ظ
 IML ــه ــرف ب ــه ظ ــی روی درب و بدن ــاپ اختصاص ــکان چ ام
مشــهور هســتند. بــه صــورت دقیقتــر ایــن ظــروف قابلیــت 
ــا  ــا ب ــد آنه ــکان تولی ــد و ام ــه و درب را دارن ــاپ در بدن چ
ــود دارد.  ــول وج ــده محص ــد تولیدکنن ــواه و برن ــرح دلخ ط
ــت  ــی آن اس ــه معن ــدف ب ــی ه ــای صادرات ــور در بازاره حض
ــر آن حــوزه جغرافیایــی  کــه بایــد چارچــوب هــای حاکــم ب
ــه  ــه از چ ــن ک ــناخت. ای ــمیت ش ــه رس ــادی را ب و اقتص
رویکــردی در بازاریابــی اســتفاده کــرده و یــا چــه برنامهــای 
بــرای معرفــی و بازاریابــی محصــوالت خــود بــه کار میبریــم 
یــک تصمیــم اســتراتژیک اســت و هــر شــرکتی از چارچــوب 
ــرد.  هــا و سیاســت گــذاری هــای خــاص خــود بهــره مــی ب
ــی و  ــی اســت کــه در همــه رویکردهــای بازاریاب ایــن در حال
برندســازی دو واقعیــت یکســان نهفتــه کــه امــکان فــرار یــا 
ــری  ــکیل و دیگ ــدی ش ــته بن ــدارد؛ بس ــود ن ــذار از آن وج گ
ــن  ــر دو ای ــر ه ــال اگ ــواز. ح ــم ن ــد و چش ــی هدفمن طراح
ــه  ــد ب ــه باش ــدود نهفت ــاص و مح ــک کاالی خ ــا در ی ابزاره
ــان  ــه و هم ــدف گرفت ــان را ه ــر دو نش ــک تی ــا ی ــوح ب وض
 IML ــروف ــرد. در ظ ــم ک ــح خواهی ــر فت ــاده ت ــدف را س ه

ــد. ــی ده ــاق رخ م ــن اتف ــًا همی دقیق
اما چگونه؟

ظــروف IML ایــن امــکان را در اختیــار قــرار مــی دهــد کــه 
بــا بســته بنــدی قابــل اعتمــاد ، بهداشــتی و مقــاوم خرمــا در 
بهتریــن حالــت ممکــن بــه دور از هــر گونــه نفــوذ و آلودگــی 
بســته بنــدی شــده همچنیــن طراحــی و تصاویــر مــورد نظــر 
ــاپ  ــرف چ ــه ظ ــر روی درب و بدن ــر ب ــا تاج ــده ی تولیدکنن
شــود. ایــن قابلیــت کــه حتــی در تعــداد محــدود نیــز قابــل 

ــار  ــد را در اختی ــیار قدرتمن ــی بس ــت امکان ــتیابی اس دس
ــود  ــر خ ــورد نظ ــا کاالی م ــد داد ت ــرار خواه ــا ق ــر خرم تاج
ــادهتر از  ــرده و س ــه ک ــی عرض ــد اختصاص ــل و برن ــا لیب را ب
ــظ  ــب و حف ــمت کس ــه س ــابهی ، ب ــت مش ــه وضعی ــر گون ه
ــدی  ــته بن ــه بس ــن ک ــد. ای ــت کن ــود حرک ــازار خ ــهم ب س
مــدرن در ظــروف پلــی پروپیلنــی بــا نمــاد و تصاویــر ســنتی 
ــتری  ــا مش ــده ی ــلیقه تولیدکنن ــوب س ــد در چارچ ــا روزآم ی
ــمار  ــه ش ــم ب ــت مه ــک موهب ــد ی ــد را بای ــترس باش در دس
ــر  ــت تأثی ــا را تح ــارت خرم ــده تج ــوح آین ــه وض ــه ب آورد ک
قــرار خواهــد داد. نکتــه جالــب توجــه آن کــه بســته بنــدی 
پالســتیکی مــورد اعتمــاد و بهداشــتی بــا درب قفــل شــونده 
ــه کار گرفتــه شــده  هــم اکنــون در اغلــب صنایــع غذایــی ب
ــه  ــر و پیشــرو میتــوان ب ــه شــرکت هــای برت ــا نگاهــی ب و ب
ــدی  ــته بن ــروف IML را در بس ــتفاده از ظ ــای اس ــوح ردپ وض

ــرد. ــاهده ک ــر مش ــی دیگ ــواد غذای ــیاری از م بس
IML یک مزیت مغفول بسته بندی

اســتفاده از بســته بنــدی هــای چندبــار مصــرف یــک رویکرد 
ــی  ــی رود یعن ــمار م ــه ش ــتری ب ــودآگاه از مش ــی ناخ حمایت
ایــن امــکان را در بــر دارد کــه مشــتری بــه فراخــور ســلیقه 
و کیفیــت ظــروف بســته بنــدی ، چندیــن بــار از یــک ظــرف 
ــرف ،  ــدد از ظ ــتفاده مج ــرای اس ــی ب ــرده و حت ــتفاده ک اس
بــه ســمت خریــد خرمــا بــا یــک برنــد خــاص متمایــل مــی 
ــای  ــم ه ــاد و حج ــا در ابع ــدی خرم ــته بن ــکان بس ــود. ام ش
ــه  ــوان هدی ــه عن ــه ب ــبتها ، ارائ ــرد در مناس ــاوت ، کارب متف
ــوارد مشــابه  ــی در نمایشــگاه هــا و بســیاری م هــای تبلیغات
ــه  ــت ک ــن خرماس ــای نوی ــدی ه ــته بن ــی بس ــه ویژگ از جمل
 IML ــدی ــته بن ــروف بس ــتفاده از ظ ــا اس ــی از آنه ــه یک البت
ــات و  ــایر امکان ــه س ــدی ب ــای بع ــته ه ــود. در نوش ــد ب خواه
ــه  ــی ب ــازی و بازاریاب ــد س ــی در برن ــی و کیف ــای فن ویژگیه

ــت. ــم پرداخ ــای آن خواهی ــیوه ه ــدی و ش ــته بن ــک بس کم
ظــروف بســته بنــدی شــرکت طــب پالســتیک نویــن بــه دلیل 
قابلیــت پلمــپ شــوندگی دارنــد و زمــان عمــر محصــوالت را 
افزایــش میدهــد. از قابلیتهــای ایــن ظــروف میتــوان بــه دارا 
بــودن نشــان ســیب ســالمت، امــکان قرارگیــری در مایکرویو، 
ــکات  ــی از ن ــرد. یک ــاره ک ــزر اش ــویی و فری ــین ظرفش ماش
کلیــدی کــه ایــن ظــرف را مناســب بســته بنــدی مــواد غذایی 
میکنــد، عــدم وجــود مــاده مضــرBPA اســت. ایــن ظــروف 
ــروش  ــی و ف ــه جای ــا ب ــکان ج ــدن ام ــپ ش ــل پلم ــه دلی ب
محصــوالت را بســیار ســاده میکننــد. ظــروف طــب پالســتیک 
در ســایزها و ظرفیــت هــای مختلــف 1200،666،1000 ،550 ،400 
،760 موجــود هســتند کــه ظــروف 666 و 760 بــه طــور ویــژه 
بــرای بســته بنــدی انــواع خرمــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
انــد. ایــن ظــروف فشــار بــه خرمــا وارد نمیکننــد و در برابــر 
ضربــه مقــاوم هســتند. از طرفــی بــه دلیــل عــدم عبــور آب و 

هــوا کیفیــت و رطوبــت محصــول را حفــظ مــی کنــد.
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نخل ایران - نشریه الکترونیکی انجمن ملی خرمای ایران

مصاحبه با فعال خرما
*عباس دهواری 

*متولد سال 1354 از شهر سراوان
*مهندس عمران

از چه زمان فعایت حرفه ایتان را آغاز کردید؟
ــته  ــرآوری و بس ــه ف ــرداری مجموع ــره ب ــال 1389 به از س

ــپیچ ــای آس ــدی خرم بن
چه شد که وارد این کسب و کار شدید؟

ــکالت  ــا مش ــه ب ــاورزان منطق ــودن کش ــه ب ــل مواج بدلی
ــورتینگ و  ــت، س ــی در برداش ــدم توانای ــل ع ــده ای مث عدی
بســته بنــدی و نگهــداری خرمــا بصــورت مکانیــزه و صنعتــی 
کــه تــا آن زمــان بصــورت کامــاًل ســنتی و یــا بصــورت فلــه 
یــا قیمــت بســیار ارزان در اختیــار دالالن داخلــی و خارجــی 

ــت.  ــرار میگرف ق
ــان  ــان برایم ــان خودت ــن کار در زم ــکالت ای ــا از مش لطف

ــد بگویی
بافــت کامــاًل ســنتی نخلســتان هــا و عــدم توجــه و آگاهــی 
ــت و  ــت و برداش ــت، داش ــل کاش ــث مراح ــاورزان در بح کش

ــا  ــداری خرم نگه
مهم ترین چالش های حوزه کسب و کار خرما چیست؟

عــدم رعایــت اســتاندارد هــای الزم در بســته بنــدی و 
ــا ــداری خرم نگه

مهم ترین پیشنهادات شما چیست؟
ایجــاد انگیــزه در ســرمایه گــذاران و ســوق دادن آن هــا بــه 
ایــن ســمت و تســهیل رونــد اجرایــی پــروژه هــا و دریافــت 
ــدد در  ــای متع ــرداری واحده ــره ب ــت به ــای الزم جه مجوزه
بحــث فــرآوری محصــوالت خرمــا و روش هــای نویــن بســته 

بتــدی 
آینــده کشــاورزی و تجــارت خرمــا را چگونــه ارزیابــی 

میکنیــد؟
آینــده کشــاورزی بــا ایــن خشکســالی هــای متوالــی اگــر بــه 
سیســتم هــای نویــن آبیــاری و ســایر مراحــل تــا برداشــت، 
بصــورت مکانیــزه انجــام نشــود تــا چنــد ســال دیگــر دچــار 
ــا  ــر ب ــا اگ ــارت خرم ــد و تج ــد ش ــاد خواه ــاراتی زی خس
ــای  ــن بج ــای نوی ــدی ه ــته بن ــن بس ــازی و جایگزی برندس
ســنتی و فلــه همــراه نباشــد عمــال بازارهــای مصرفــی داخلی 

ــم داد. ــت خواهی ــی را از دس و خارج

ــه  ــه را چ ــور و منطق ــای کش ــت خرم ــف صنع ــه عط نقط
ــد؟ میدانی

ــه  ــه ب ــل توجهــی از خرمــای کشــور بصــورت فل حجــم قاب
کشــورهای مختلــف صــادر میشــود و در آنجــا همیــن خرمــا 
ــا عرضــه  ــه دنی ــا بســته بنــدی هــای لوکــس و متنــوع ب ب
میگــردد. درحالــی کــه ایــران یکــی از پنــج کشــور بــزرگ 
صادرکننــده خرمــا اســت میتوانــد بــا اصــالح ایــن روش هــا 
جایــگاه جهانــی خــود را ارتقــا دهــد و ایــن میتوانــد نقطــه 

عطفــی بــرای خرمــای کشــور بشــود.
ــه  ــه چ ــا ب ــت خرم ــن صنع ــن فعالی ــت در بی ــور دول حض

ــت؟ معناس
ــدگان  ــت از فعالیــن صنعــت بســته بنــدی و صادرکنن حمای
ــل و  ــزاف حم ــای گ ــه ه ــث هزین ــه در بح ــص یاران و تخصی

ــای انســانی ــل و نیروه نق
ســه مــورد اصلــی کــه میبایســت در جهــت بهبــود صنعــت 

خرمــا اجرایــی گــردد را بــرای مــا نــام میبریــد؟
ــوزش  ــا، آم ــت خرم ــای صنع ــاخت ه ــر س ــازی زی ــاز س ب
ــرای  ــای الزم ب ــوق ه ــاد مش ــا، ایج ــت خرم ــن صنع فعالی

ــا ــح خرم ــت صحی ــور برداش ــه منظ ــاورزان ب کش
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عــرق طارونــه از غــالف هــای گل هــا و شــکوفه هــای نخــل بدســت مــی آیــد. غــالف هــای گل نخــل را کــه بویــی 
مطبــوع دارد را در دیگــر میجوشــانند و بخــار آن را بــه مایــع تبدیــل کــرده و بــه عنــوان نوشــیدنی مصــرف میکننــد.
عنــوان  بــه  طارونــه  عــرق  باشــید  داشــته  ســالم  و  بلنــد  قــد  کودکانــی  اینکــه  بــرای 
میباشــد. کــودکان  قــد  افزایــش  و  رشــد  در  مؤثــر  و  مفیــد  غذایــی  مــاده  یــک 
ترکیبــات ایــن  اســت.  پلی فنولیــک  ترکیبــات  از  توجهــی  قابــل  مقــدار  دارای  طارونــه  عصــاره 
کننــد. جلوگیــری  انســان  بــدن  در  بیمــاری زا  قارچ هــای  و  باکتری هــا  رشــد  از  می تواننــد 
،Aویتامیــن جملــه  از  بــدن  نیــاز  مــورد  ویتامین هــای  انــواع  و  مغــذی  مــواد  دارای  طارونــه 
ترکیبــات همچنیــن  اســت.  آهــن  و  کلســیم  روی،  منیزیــم،   ،Eویتامیــن  ،Cویتامیــن
طارونــه عصــاره  در  )فالونوئیدهــا(  آنتی اکســیدانی  و  آمینــه  اســید های  کربوهیدراتــی، 
ــد.  ــب میباش ــت قل ــرای تقوی ــد ب ــاده مفی ــک م ــود ی ــرم خ ــع گ ــا طب ــه ب ــرق طارون ــود. ع ــت می ش یاف
بی خوابــی و  عصبــی  بی قــراری  اضطــراب،  تســکین  بــرای  خــود  بی نظیــر  رایحــه  بــا  طارونــه  عــرق 
ــور خورشــید نگهــداری  ــد در محیــط خنــک )یخچــال( و دور از ن ــد پــس از خری ــه را بای ــر اســت. عــرق طارون موث
ــود. ــته بندی نم ــزر بس ــته در فری ــه بس ــازه را درون محفظ ــه ت ــوب طارون ــای چ ــوان تکه ه ــن می ت ــرد. همچنی ک

خواص عرق طارونهخواص عرق طارونه
* زهرا علیدادی
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)دکتر عزیز تراهی( 
مدیریت فنی مگاپروژه های خرما فاز اول: 

مطالعات مقدماتی

)گردآورنده دکتر مقداد تکلوزاده(
آفات چوبخوار درختان خرما

پژوهش ها و تحلیل ها



مقدمه
ــاری،  ــف تج ــای مختل ــران در بخش ه ــه ای ــف از جمل ــورهای مختل ــور در کش ــه وف ــروژه ب ــالح مگاپ ــر اصط ــال های اخی در س
اقتصــادی، صنعــت، کشــاورزی، نفــت و گاز و ... مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. از ایــن اصطــالح برداشــت های مختلفــی 
ــای  ــزان هزینه ه ــعت و می ــت وس ــه پیداس ــا از آنچ ــود. ام ــادر می ش ــن متب ــی در ذه ــورات متفاوت ــرد و تص ــورت می گی ص
ــر واقــع شــود.   ــروژه موث ــه عنــوان یــک مگاپ ــد در درک آن ب ــروژه و میــزان تاثیــر آن در کل جامعــه می توان اجــرای یــک پ

تعریف مگاپروژه 
ــا،  ــه طــور مثــال ویکی پدی ــا موضوعــات مختلــف متفــاوت اســت. ب تعریــف مگاپــروژه  در کشــورهای مختلــف و در ارتبــاط ب
پروژه هایــی کــه بیــش از یــک میلیــارد دالر هزینــه داشــته باشــند را بــه عنــوان مگاپــروژه تلقــی کــرده اســت. بــا توجــه بــه 
ــوع پروژه هــا و محصــول مــورد نظــر، حجــم  تفــاوت در ارزش پــول ملــی و تــوان اجرایــی کشــورهای مختلــف و همچنیــن ن
ــه  ــرورش نخیــالت ب ــروژه کشــت و پ ــا پروژه هــای کشــاورزی، پ ــاط ب ــد متفــاوت باشــد. در ارتب ــروژه می توان ــف مگاپ و تعری
ــودن و  ــه ب ــه و دوپای ــه تک لپ ــوه، از جمل ــان می ــایر درخت ــه س ــبت ب ــت نس ــن درخ ــرد ای ــه ف ــر ب ــای منحص ــل ویژگی ه دلی
ــا نخــل و هزینه هــای هنگفــت تهیــه و تامیــن  ــا قلمــه و ســختی ها و مشــقات کار ب ــد ی ــق پیون عــدم امــکان تکثیــر از طری
ــده در  ــارب نگارن ــه تج ــه ب ــا توج ــد. ب ــاوت باش ــد متف ــروژه می توان ــف مگاپ ــاز آن،  تعری ــورد نی ــالم م ــل س ــوش اصی پاج
ــار  ــا وســعت بیــش از 2000 هکت ــه نظــر می رســد نخلســتان های ب پروژه هــای متعــدد توســعه نخیــالت داخلــی و خارجــی، ب
را بتــوان بــه عنــوان مگاپــروژه در نظــر گرفــت. بــرای راه انــدازی یــک مگاپــروژه نخیــالت، بنــا بــه اهمیــت و وســعت موضــوع 
و ســرمایه گذاری های هنگفتــی کــه در ایــن مســیر صــرف خواهــد شــد و انتظــارات جامعــه در ســطوح مختلــف از نتایــج آن، 
داشــتن اســتراتژی و متدلــوژی خــاص بــرای مطالعــات اولیــه و اطمینــان کامــل از کلیــه مراحــل کاشــت، ارقــام، شــرایط اقلیمی 
و آینده نگــری اقلیــم منطقــه، داشــت، برداشــت، بازاریابــی و بازاررســانی و صنایــع تبدیلــی و فــرآوری کامــال ضــروری اســت.

متدولوژی مطالعه در مگاپروژه ها
ــالق  ــن" اط ــی زمی ــوان "رزیاب ــف،  عن ــوالت مختل ــا محص ــن ب ــب زمی ــن تناس ــات تعیی ــه مطالع ــه مجموع ــی ب ــور کل ــه ط ب
می گــردد. "ارزیابــی زمیــن" مجموعــه اطالعــات و توصیه هایــی مبنــی بــر "چــه محصولــی؟ بــا چــه نســبتی؟ بــا چــه روشــی؟ 
کجــا کشــت شــود؟ "فراهــم می نمایــد. ارزیابــی زمیــن بــه معنــای انتخــاب زمیــن مناســب، انتخــاب الگــوی کشــت مناســب، 
ــادی  ــر اقتص ــام و از نظ ــل انج ــه ای قاب ــی و هزین ــر فیزیک ــه از نظ ــن ک ــی جایگزی ــای مدیریت ــب و روش ه ــاری مناس روش آبی
ســودمند باشــد اســت. در مطالعــات جهانــی ارزیابــی زمین در کشــورهای مختلــف از جملــه آمریــکا، برزیــل، اســترالیا، اندونزی 
و کنیــا،  بــا توجــه بــه وســعت اراضــی مــورد مطالعــه، کــم و بیــش روش ارزیابــی مشــابهی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. 
ــی و  ــع طبیع ــت مناب ــش مدیری ــات بخ ــن، مطالع ــی زمی ــوه ارزیاب ــت نح ــتناد جه ــل اس ــع قاب ــن منب ــه مهمتری ــن زمین در ای
ــه در  ــاب"2  می باشــد ک ــرای کشــاورزی فاری ــن ب ــی زمی ــتورالعمل ارزیاب ــوان "دس محیــط زیســت ســازمان 1FAO  تحــت عن
مطالعــات احــداث مگاپروژه هــای خرمــا قابــل اســتفاده اســت. در مطالعــات جهانــی، مهمتریــن فاکتورهــای مــورد مطالعــه در 

ارزیابــی زمیــن شــامل مــوارد زیــر اســت:
فاکتورهای مدیریتی

ــوع  ــاب ن ــری و انتخ ــل تصمیم گی ــه مراح ــه کلی ــرا ک ــردد. چ ــوب می گ ــی محس ــب اراض ــن تناس ــور در تعیی ــن فاکت مهمتری
محصــوالت و الگــوی کشــت آنهــا و ارزیابی هــای اقتصــادی نهایــی، بــه مدیریــت صحیــح تک تــک مراحــل مطالعــه و اجــرای 
کار وابســته اســت. لــذا در انتخــاب مدیــران، مشــاوران، کارشناســان، کارمنــدان و کارگــران بایــد نهایــت دقــت را لحــاظ نمــود. 
مشــاوران فنــی پــروژه بایــد قــادر بــه شناســایی و معرفــی ماتریس هــای عوامــل داخلــی و خارجــی موثــر در تولیــد خرمــا در 
قالــب SWOT و تهیــه جــداول نقــاط قــوت و ضعــف و تهدیدهــا و فرصت هــای آن منطقــه در زمینــه کشــت و پــرورش خرمــا و 

ــند. ــر باش ــه و آینده نگ ــت و واقع بینان ــای درس ــه تحلیل ه ــا و ارائ ــه ماتریس ه ــب ب ــی مناس وزن ده

مدیریت فنی مگا پروژه های خرما 
فاز اول: مطالعات مقدماتی

*دکتر عزیز تراهی
*عضو هیئت علمی پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری

*پژوهشگر مورج ارشد نخیالت کشور

1Natural Resources Management and Environment Department  
2Guidelines: land evaluation for irrigated agriculture (http://www.fao.org/documents/(
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فاکتورهای آب و هوایی: 
مهمتریــن آنهــا در زمینــه نخیــالت شــامل درجــه حــرارت، 
ــاد، یخ زدگــی  رطوبــت، بــارش، نــور، ســیل، طوفــان، وزش ب

ــد.  ــد می باش ــول دوره رش و ط
دما

بــه طــور کلــی نخــل خرمــا دامنــه دمایــی بیــن 5- تــا 50 
ــالمت و  ــه س ــدی ب ــیب ج ــدون آس ــیوس را ب ــه سلس درج
ــب ترین  ــا مناس ــد ام ــل می کن ــاه تحم ــی گی ــد رویش رش
ــل  ــف نخ ــام مختل ــاری ارق ــد تج ــرای تولی ــی ب ــه دمای دامن
ــا  ــت. طبع ــیوس اس ــه سلس ــا 46 درج ــر ت ــا از صف خرم
ــرات  ــت و تغیی ــاوت اس ــا متف ــف خرم ــام مختل ــش ارق واکن
در ویژگی هــای مختلــف عامــل دمــا، تاثیــرات متفاوتــی بــه 
ویــژه بــر کمیــت و کیفیــت محصــول ارقــام مختلــف خواهــد 
ــینه  ــه و بیش ــامل کمین ــا ش ــل دم ــای عام ــت. ویژگی ه داش
ــداوم و  ــزان ت ــا، می ــرات دم ــه تغیی ــا، دامن ــن دم و میانگی
ــنده دوره ای، در  ــای کش ــرماها و گرماه ــا و س ــدگاری دم مان
ــد  ــف می توان ــال های مختل ــی در س ــف و حت ــق مختل مناط
ــرات شــود کــه مطالعــه و بررســی دقیــق آنهــا  دچــار تغیی

ــود. ــد ب ــروژه خواه ــداری و دوام مگاپ ــن پای ضام
کمینه و بیشینه و میانگین دما

افــت و خیــز و بــه اصــالح کمینــه مطلــق و بیشــینه مطلــق 
ــال  ــول س ــبانه روز و در ط ــول ش ــن آن در ط ــا و میانگی دم
ــد  ــف می توان ــق مختل ــف در مناط ــالیان مختل ــی س و ط
ــه  ــه بهین ــه از دامن ــای منطق ــه دم ــد. هرچ ــاوت باش متف
تحمــل ارقــام تجــاوز نمایــد )چــه حداکثــر و چــه حداقــل( 
ــام  ــت ارق ــرد و کیفی ــر عملک ــویی ب ــرات س ــد اث می توان
مختلــف داشــته باشــد. ذکــر ایــن نکتــه الزامــی اســت کــه 
ــِی تحمــل  ــر از نقطــه بحران ــه فرات ــا ب ــزول دم ــا ن ــود ی صع
ــا  ــد طبع ــته باش ــتری داش ــدت بیش ــه ش ــر چ ــام، ه ارق
ــا  ــدید دم ــش ش ــا افزای ــت. ب ــتر اس ــوء آن بیش ــرات س اث
ــام،  ــیت ارق ــزان حساس ــه می ــته ب ــتان، بس ــل تابس در فص
معمــوال ریــزش میــوه کــم و بیــش رخ می دهــد و همچنیــن 
ــه درســتی طــی نخواهــد  مراحــل رســیدگی میــوه خرمــا ب
شــد و بخشــی از میــوه بــه صــورت خــارک باقــی می مانــد. 
ــری  ــریع پی ــوه و تس ــوختگی می ــزان آفتاب س ــش می افزای
برگ هــا و زرد شــدن آنهــا نیــز دور از انتظــار نخواهــد بــود. 
ــه  ــا کاهــش شــدید دمــا در زمســتان و بســته ب از طرفــی ب
ــی  ــکیدگی تدریج ــا و خش ــرمازدگی برگ ه ــدت آن، س ش
ــه  ــه جوان ــیب ب ــاج، آس ــمت درون ت ــه س ــرون ب ــا از بی آنه
ــال  ــه دنب ــل را ب ــکیدگی کل نخ ــت خش ــی و در نهای انتهای

ــت. ــد داش خواه
دامنه تغییرات دما

عــالوه بــر افــت و خیــز دمــا در طــی مراحــل مختلــف، دامنه 
تغییــرات دمــا در منطقــه نیــز بســیار بــا اهمیــت اســت. بــه 

ــل  ــق و حداق ــر مطل ــن حداکث ــه بی ــه فاصل ــی ک ــن معن ای
مطلــق می توانــد متفــاوت باشــد. لزومــا مناطــق دارای دمــای 
بیشــینه باالتــر، دمــای کمینــه پایین تــر نخواهنــد داشــت و 
ــرای توضیــح بیشــتر برخــی دامنه هــای دمایــی  برعکــس. ب
ــای  ــت دم ــن اس ــق ممک ــی مناط ــردد. برخ ــوان می گ عن
ســاالنه آنهــا در دامنــه دمایــی  10 تــا 54 درجــه )44 درجــه 
تغییــر( و برخــی 0 تــا 46 درجــه )46 درجــه تغییــر( و برخــی 
5- تــا 48 درجــه )53 درجــه تغییــر( در تغییــر باشــد. هــر 
ــت  ــه اس ــط 44 درج ــه اول فق ــرات منطق ــه تغیی ــد دامن چن
ــاری  ــام تج ــیاری از ارق ــرای بس ــر آن ب ــای حداکث ــا دم ام
غیرقابــل تحمــل بــوده و تولیــد تجــاری از آنهــا قابــل انتظــار 
ــه  ــی ک ــوم در حال ــه س ــل، منطق ــت. در مقاب ــد داش نخواهن
ــل  ــه دلی ــا ب ــی را دارد ام ــرات دمای ــه تغیی ــترین دامن بیش
دمــای بهینــه کمینــه و بیشــینه آن، اغلــب ارقــام تجــاری در 

آن قابلیــت کشــت و پــرورش دارنــد.
میزان تداوم و ماندگاری دما

ــت  ــد دق ــل و نیازمن ــل تام ــز قاب ــا نی ــی دم ــن دو ویژگ  ای
ــژه  ــا بوی ــدگاری دم ــداوم و مان ــزان ت ــت. می ــراوان اس ف
کمینــه و بیشــینه دمــا بــر میــزان تحمــل و واکنــش ارقــام 
مختلــف موثــر خواهــد بــود. بدیــن معنــی کــه ممکــن اســت 
دو منطقــه بــا دامنــه تغییــرات مشــابه مثــال 5- تــا 51 درجه 
سلســیوس وجــود داشــته باشــد. امــا در یــک منطقــه دمــای 
ــد  ــرای چن ــاعت در روز و ب ــال 8 س ــدت مث ــه م ــه ب 5- درج
ــه دوم  ــا در منطق ــن دم ــا همی ــد ام ــته باش ــداوم داش روز ت
فقــط بــه مــدت نیــم ســاعت و بــرای دو روز تــداوم داشــته 
باشــد. یقینــا اثــرات ســرمازدگی شــدید نخلهــا در منطقــه 
اول بــه وقــوع خواهــد پیوســت امــا در منطقــه دوم خیــر. در 
ارتبــاط بــا دمــای بیشــینه نیــز همیــن منطــق حاکــم اســت. 
ــن  ــرای چندی ــه ب ــای 51 درج ــداوم دم ــه ت ــه ای ک در منطق
ــرات  ــد اث ــه می یاب ــد روز ادام ــرای چن ــاعت در روز و ب س
مخــرب بســیار بیشــتری از منطقــه ای کــه ایــن دمــا فقــط 
بــرای مثــال یــک ســاعت و دو روز در ســال اتفــاق می افتــد 

خواهــد داشــت.    
سرماها و گرماهای کشنده دوره ای 

ایــن ویژگــی دمــا نقــش حیاتــی در دوام بلندمــدت 
ــی  ــم دمای ــرایط و رژی ــتان دارد. در برخــی مناطــق ش نخلس
ــت  ــا اس ــرورش خرم ــت و پ ــتعد کش ــیار مس ــه بس منطق
ــار،  ــک ب ــال ی ــا 25 س ــدود 20 ت ــل ح ــان در فواص ــا ناگه ام
ــق  و  ــه مطل ــای کمین ــب دماه ــه اغل ــنده ک ــای کش دماه
ــام  ــتند رخ داده و تم ــق هس ــینه مطل ــای بیش ــی دماه گاه
ــر در  ــن ام ــه ای ــکانند ک ــه می خش ــتان ها را از ریش نخلس
منطقــه ای ماننــد طبــس بارهــا گــزارش یــا مشــاهده اســت. 
ــق در  ــه مطل ــای کمین ــال 1386 دم ــال در س ــور مث ــه ط ب
ــه  ــر از 17- درج ــه کمت ــس ب ــک و طب ــور و بیابان ــه خ منطق
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سلســیوس کاهــش پیــدا کــرد و کلیــه نخیــالت آن منطقــه 
ــاز مطالعــات  ــذا در ف ــر(. ل ــر زی از ریشــه خشــکیدند )تصوی
ــی  ــار هواشناس ــل آم ــه و تحلی ــی و تجزی ــی، بررس مقدمات
ــا  ــعه ی ــم در توس ــرای تصمی ــه ب ــاله منطق ــل 30 س حداق
عــدم توســعه کشــت نخیــالت بــه ویــژه در قالــب مگاپــروژه 
کامــال ضــروری اســت و نبایــد فقــط دمــای مطلــق بیشــینه 
ــم  ــه رژی ــود بلک ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــک منطق ــه ی و کمین

ــه و بررســی شــود. ــال مطالع ــد کام ــه بای ــی آن منطق دمای

می شــوند. ایــن پدیــده وقتــي تــوأم بــا وزش بادهــاي گــرم 
ــت  ــه رطوب ــی ک ــود. زمان ــدید می ش ــردد تش ــک گ و خش
نســبي هــوا در زمــان بلــوغ میــوه خرمــا بــاال باشــد پوســت 
ــا  ــراه ب ــکاف هایي هم ــا ش ــي دارد ی ــکاف برم ــا ش میوه ه
ــوق  ــوارض ف ــد. ع ــود مي آی ــه وج ــیاه  ب ــوک س ــه ن عارض
ــًا  ــوا دقیق ــبي ه ــت نس ــه رطوب ــد ک ــاق مي افت ــي اتف زمان
ــت  ــه رطوب ــی ک ــاال رود. در مناطق ــالل ب ــه خ ــل از مرحل قب
ــدید  ــي تش ــي قارچ ــاي برگ ــارت بیماري ه ــت خس باالس
می گــردد. هــر چنــد افزایــش میــزان رطوبــت نســبی هــوا 
در کاهــش قابــل توجــه خســارت کنــه تارتــن خرمــا نقــش 
مهمــی دارد. بــه طــور کلــی کاهــش رطوبــت باعــث کاهــش 
بیماري هــاي قارچــي امــا افزایــش خســارت آفــات چوبخــوار 

ــد.  ــد ش ــا خواه و کنه ه
باد

شــدت، جهــت و میــزان رطوبــت نســبی بادهــا می توانــد در 
آینــده نخلســتان نقــش مهمــی ایفــا نمایــد. چــرا کــه وزش 
بادهــای شــدید گــرم و خشــک در تابســتان و همچنین ســرد 
ــر از  ــدید تبخی ــش ش ــبب افزای ــتان س ــک در زمس و خش
ســطح خــاک و گیــاه و ایجــاد پژمردگــی موقــت و یــا حتــی 
دائمــی گــردد. در نتیجــه بــه منظــور مقابلــه بــا ایــن پدیــده، 
آبیــاری تکمیلــی و افزایــش میــزان آب مصرفــی و همچنیــن 
احــداث بادشــکن های مناســب کامــال ضــروری خواهــد بــود. 
لــذا مطالعــه دقیــق گلبادهــای فصلــی و ســالیانه و بلندمــدت 
منطقــه مــورد نظــر کامــال ضــروری اســت. بادهــاي گــرم و 
خشــک باعــث تســریع در فرآینــد تکاملــي میوه و زودرســي 
ــوه  ــدن می ــک ش ــث خش ــی باع ــی گاه ــوند ول ــا می ش آن ه
ــوه  ــده می ــگ در قاع ــفید رن ــا س ــاي زرد ی ــور حلقه ه و ظه
می گردنــد. آســیب بــه میوه هــا در اثــر ســاییدگی و تصــادم 
ــدید  ــای ش ــه ها در باده ــدید خوش ــرزش ش ــر ل ــا در اث آنه
ــاد  ــر کمیــت و کیفیــت محصــول تاثیرگــذار اســت. ب نیــز ب
همچنیــن عامــل انتقــال گــرد و خــاک و شــن و چســباندن 
ــب و  ــدن )رط ــرم ش ــه ن ــا در مرحل ــاي خرم آن روي میوه ه
تمــار( اســت. در بیشــتر نقــاط کشــت خرمــا اواخــر فصــل 
ــک  ــرم و خش ــاي گ ــان وزش باده ــا زم ــادف ب ــي مص گلده
ــاده  ــاي م ــه گل ه ــدن کالل ــک ش ــث خش ــه باع ــت ک اس
ــز از  ــی نی ــل گلده ــرد در فص ــاي س ــردد. وزش باده می گ
ــاد  ــرعت ب ــد. س ــري می کن ــرده جلوگی ــه گ ــه زدن دان جوان
می گــذارد.  اثــر  گرده افشــاني  کارآئــي  روي  همچنیــن 
ــوب را  ــانی مطل ــتند و گرده افش ــد هس ــبک مفی ــاي س باده
ــا ســرعت زیــاد  ــد. حــال آن کــه بادهــاي ب ــه دنبــال دارن ب
ــد و  ــرده می گردن ــه گ ــادي از دان ــر زی ــالف مقادی ــث ات باع
ــد.  ــاد می کنن ــالل ایج ــز اخت ــي نی ــاني مکانیک در گرده افش
در بعضــي از مناطــق وزش بادهــاي شــدید باعــث شکســتن 
ــي  ــواد غذائ ــال م ــل و انتق ــالل در نق ــه ها و اخت دم خوش
ــه  ها  ــکیدن خوش ــث خش ــًا باع ــه ها نهایت ــمت خوش ــه س ب

در جدول زیر واکنش نخل خرما به تغییرات دمای محیط آورده 
شده است. 

واکنش های نخل خرما به تغییرات دمای محیط

رطوبت نسبی
ــکان  ــی در ام ــل آب و هوای ــن عام ــا، مهمتری ــس از دم پ
ــبی  ــت نس ــم رطوب ــاری، رژی ــد تج ــام و تولی ــعه ارق توس
هــوای منطقــه در طــول ســال اســت. ارقــام مختلــف خرمــا 
ــه  ــبت ب ــی را نس ــای مختلف ــاری واکنش ه ــد تج ــرای تولی ب
ــبی  ــت نس ــزان رطوب ــد. می ــان می دهن ــبی نش ــت نس رطوب
ــه  ــر کیفیــت میــوه ارقــام خرمــا ب ــر کمیــت و هــم ب هــم ب
طــور مســتقیم موثــر اســت و برخــی ارقــام بــرای دســتیابی 
ــدی  ــد درص ــوه نیازمن ــت می ــت و کیفی ــر کمی ــه حداکث ب
ــادق  ــز ص ــس آن نی ــتند و عک ــوا هس ــبی ه ــت نس از رطوب
بــوده و برخــی ارقــام در صــورت وجــود رطوبــت در فضــای 
اطــراف یــا بــه شــدت ریــزش کــرده یــا میــوه روی درخــت 
تــرش شــده و بســته بــه شــدت رطوبــت، بخشــی از میــوه یا 
ــا  ــاال میوه ه ــبي ب ــت نس ــی رود. در رطوب ــن م ــام آن از بی تم
ــن،  ــبي پایی ــت نس ــا در رطوب ــوند ام ــبنده می ش ــرم و چس ن
ــک تر  ــفت تر و خش ــک، س ــام خش ــژه ارق ــه وی ــا ب میوه ه
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ــه )ســومالی(  ــا از عــرض شــمالی 10 دقیق و نیمه خشــک دنی
ــت آن از  ــه کش ــب ترین منطق ــا مناس ــود. ام ــاز می ش آغ
عــرض جغرافیایــی 24 تــا 34 دقیقــه شــمالی کــه بیشــترین 
ــه  ــد ک ــد می باش ــرار گرفته ان ــا در آن ق ــی دنی ــق بیابان مناط
ــور فرابنفــش  ــن مناطــق بیشــترین ســطح تشعشــع ن در ای
در طــول ســال وجــود دارد. بــه عبــارت دیگــر نخــل خرمــا 
ــات  ــه حی ــه ادام ــادر ب ــان ق ــایر گیاه ــه س ــی ک در مناطق

ــد. ــه ده ــود ادام ــات خ ــه حی ــد ب ــتند می توان نیس
رشــد نخــل خرمــا توســط شــعاع های نــور واقــع در 
ــر(  ــه زرد )510 نانومت ــر( و ناحی ــش )380 نانومت ــه بنف ناحی
طیــف خورشــید محــدود می شــود. امــا بــا پرتوهــای طــرف 
دیگــر طیــف یعنــی پرتوهــای قرمــز )620 تــا 700 نانومتــر( 
ــنتز  ــک فتوس ــر در تحری ــای اخی ــردد. پرتوه ــک می گ تحری
ــای ایــن اســت  ــد. ایــن موضــوع گوی ــر را دارن بیشــترین اث
کــه پرتوهــای UV-A )320 تــا 400 نانومتــر( و UV-B)290 تــا 
ــا  ــل خرم ــرای نخ ــادی ب ــرات زی ــث خط ــر( باع 320 نانومت
هســتند زیــرا پتانســیل ژنوتاکســیک اشــعه UV بــا قابلیــت 
آن در تســریع تخریــب مســتقیم DNA مرتبــط اســت. 
ــش را  ــای فرابنف ــنده پرتوه ــطوح کش ــل س ــای نخ گونه ه
ــت  ــد و در حقیق ــل کرده ان ــال تحم ــش از 6000 س ــرای بی ب
ــا جایــی کــه ســایه دهی  خواهــان آفتــاب کامــل هســتند ت
ــن  ــرگ ای ــی م ــا حت ــد ی ــش رش ــه کاه ــر ب ــد منج می توان
ــرای نخــل  ــن شــرایط ب ــی گــردد. ای ــاه در مناطــق بیابان گی
خرمــا جهــت داشــتن چرخــه کامــل و طبیعــی تولیــد میــوه 
ــاز  ــنتزیمورد نی ــال فتوس ــش فع ــزان تاب ــت. می ــروری اس ض

ــت. ــا 2s-μmolm-11200 اس ــرای خرم ب
نقش تغییرات اقلیمی

بــا توجــه بــه مســئله تغییــر اقلیــم در حقیقــت پیش بینــی 
طوالنــی مــدت، یــک ابــزار خیلــی خــوب مدیریتــی ریســک 
بــرای آینــده اســت. وجــود پایــگاه داده هــای کامــل 
هواشناســی کشــاورزی مهم تریــن نیــاز بــرای مطالعــه 
و مدیریــت فرایندهــای تولیــد محصــوالت کشــاورزی و 
ــی  ــاهدات در ط ــی و مش ــای تاریخ ــت. داده ه ــی اس جنگل
ــدل  ــد م ــی در تولی ــش مهم ــا نق ــوه خرم ــد می ــل رش فص
ــت گزاران و  ــر سیاس ــاوران و دیگ ــاورزان، مش ــط کش توس
تصمیم گیــران ایفــا خواهــد کــرد. پیش بینی هــای آب و 
ــکل دهی  ــی را در ش ــش مهم ــد نق ــی می توان ــوای فصل ه
سیاســت های اقتصــادی کشــورهای تولیدکننــده خرمــا ایفــا 
ــازد.  ــم س ــان ها فراه ــرای انس ــی را ب ــت غذای ــد و امنی کن
اهمیــت قابــل مالحظــه شــرایط محیطــی بــر رشــد و رویــش 
خرمــا بــه ایــن ســبب اســت کــه درختــان خرمــا در زمــره 
گیاهــان چندســاله هســتند و خطــا در انتخــاب محل کاشــت 
ایــن درختــان خســارات غیرقابــل جبرانــی را در پــی خواهــد 
داشــت لــذا در نظرگرفتــن عناصــر و عوامــل اقلیمــی قبــل از 
کاشــت، ســودهای کالن اقتصــادی بــه همــراه خواهد داشــت. 

ــه  ــژه کن ــه بوی ــال کن ــل انتق ــاد عام ــن ب ــوند. همچنی می ش
ــد  ــر می باش ــل دیگ ــه نخ ــل ب ــک نخ ــا از ی ــن خرم تارت
ــا در  ــل خرم ــزاي نخ ــل بیماری ــپور عوام ــال اس و در انتق
ــده  ــث َکن ــاد باع ــات ب ــي اوق ــش دارد. بعض ــتان ها نق نخلس
ــا  ــردد و ی ــده می گ ــته ش ــازه کاش ــهاي ت ــدن پاجوش ش
ــي  ــاي قدیم ــقوط نخل ه ــدن و س ــده ش ــث کن ــی باع گاه
می شــود کــه ایــن حالــت زمانــي اتفــاق مي افتــد کــه نخــل 
خیلــي بلنــد، داراي تــاج گســترده و در خــاک شــني کاشــته 
ــان از  ــادي پاجــوش در یــک زم ــا تعــداد زی شــده باشــد، ی
ــه  ــا اطــراف تنــه نخــل ب نخــل خرمــا جــدا شــده باشــد، ی
ــه هاي  ــدگان ریش ــا جون ــده ی ــیده نش ــاک پوش ــیله خ وس
ــه  ــذا توصی ــند. ل ــده باش ــل را جوی ــه نخ ــمت تن ــک س ی
می شــود کــه در نواحــي بادخیــز 2-1 ســال قبــل از احــداث 

ــردد. ــداث گ ــکن اح ــتان بادش نخلس
باران

ــی در  ــی حیات ــال، نقش ــول س ــی در ط ــوع بارندگ ــان وق زم
ــا  ــد. ب ــا می نمای ــا ایف ــل خرم ــرورش نخ ــت و پ ــکان کش ام
توجــه بــه نیــاز فصل خشــک و کــم رطوبــت در دوره رشــد و 
نمــو میــوه، بــارش در ایــن زمــان می توانــد عاملــی محــدود 
کننــده در تولیــد میــوه تجــاری خرمــا گــردد. امــا در ســایر 
فصــول کــه میــوه ای بــر درخــت وجــود نــدارد بارندگــی نــه 
ــورد  ــن آب م ــه در تامی ــت بلک ــده نیس ــدود کنن ــا مح تنه
ــکالت  ــوال از مش ــه معم ــاک ک ــک خ ــوی نم ــاز، شستش نی
ــل  ــه نخ ــد بهین ــت و رش ــز اس ــق خرماخی ــده مناط عم
ــالیان  ــول س ــور در ط ــن منظ ــه همی ــی دارد. ب ــش اساس نق
گذشــته، کشــت و پــرورش نخــل خرمــا در مناطقــي صــورت 
ــوال  ــتانه و معم ــاي زمس ــه داراي بارندگي ه ــت ک ــه اس گرفت
حســاس ترین  هســتند.  تابســتانه  بارنگی هــای  فاقــد 
ــانی،  ــه گرده افش ــامل مرحل ــا ش ــوه خرم ــد می ــل رش مراح
ــه  ــی در مرحل ــت. بارندگ ــار اس ــه تم ــب و مرحل ــه رط مرحل
گرده افشــانی، بیشــتر از طریــق کاهــش دمــا پــس از بــارش 
ــرده را  ــه گ ــد لول ــرده و رش ــه گ ــی دان ــه جوانه زن ــاران ک ب
ــوه را کاهــش  ــزان تلقیــح و تشــکیل می ــد و می ــد می کن کن
ــرده از  ــوی گ ــا شستش ــت ت ــد گذاش ــر خواه ــد، اث می ده
ــس  ــه پ ــی بالفاصل ــوع بارندگ ــد وق ــر چن ــا. ه ــه گل ه کالل
از گرده افشــانی نیــز می توانــد باعــث شســته شــدن 
ــژه  ــه وی ــد ب ــش از ح ــای بی ــردد. بارندگی ه ــا گ گرده ه
ــترش  ــش گس ــث افزای ــد باع ــی می توان در فصــل گلده
ــج  ــاری خام ــر بیم ــه مهم ت ــی و از هم ــای قارچ بیماری ه
گــردد کــه باعــث پوســیده شــدن گل آذین هــای نــر و مــاده 
ــاال  ــبي ب ــت نس ــن رطوب ــود. همچنی ــرد ش ــش عملک و کاه
ــود  ــه خ ــردد ک ــپات ها می گ ــگام اس ــور نابهن ــث ظه باع

ــردارد. ــکالتي را در ب مش
نور

نخــل خرمــا در ســطح وســیعی در مناطــق خشــک و 
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ارتفاع از سطح دریا
ــل  ــرات قاب ــه تغیی ــان دامن ــز جه ــورهاي خرماخی در کش
ــر ) از 392  ــه 1892 مت ــا ب ــو خرم ــد و نم ــرای رش ــل ب تحم
ــا  ــرائیل ت ــت اس ــا در بحرالمی ــطح دری ــر از س ــر پائین ت مت
ــده  ــاع بازدارن ــرا ارتف ــد. ظاه ــاالي آن( می رس ــر ب 1500 مت
ــد  ــر می باش ــدود 1200 مت ــا در ح ــز خرم ــت موفقیت آمی کش

ــد ــا نمی رس ــوه خرم ــر می ــات بلندت و در ارتفاع
عرض جغرافیائي

محــدوده کشــت خرمــا بــر اســاس عــرض جغرافیائــي بیــن 
ــرض  ــه ع ــومالي( و 39 درج ــمالي )س ــرض ش ــه ع 10 درج
ــده  ــق عم ــا مناط ــرار دارد. ام ــپانیا( ق ــه اس ــمالي )الچ ش
ــي 39  ــي 29 ال ــاي جغرافیائ ــان در عرض ه ــاکاري جه خرم
درجــه شــمالي قــرار دارنــد. بهتریــن مناطــق کشــت خرمــا 
ــرض  ــه ع ــن 34-24 درج ــي بی ــرض جغرافیای ــاس ع ــر اس ب
شــمالي واقع انــد. در ایــران مناطــق خرمــاکاري از 28 
درجــه و 7 دقیقــه عــرض جغرافیائــي شــمالي در جنــوب تــا 
34 درجــه و 31 دقیقــه عــرض جغرافیائــي شــمالي در شــمال 

ــت. ــترده اس گس
آب

مســلما آب مهمتریــن عنصــر حیاتــی دنیاســت و هــر موجود 
ــه آب کافــی و مناســب نیــاز  ــرای ادمــه حیــات ب ــده ای ب زن
دارد و طبعــا نخــل نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. آب 
مــورد نیــاز درخــت خرمــا بســته بــه منطقــه، شــرایط خــاک 
و رقــم متفــاوت اســت امــا بــه عنــوان یــک متوســط کلــي 
ــر  ــن 0/18 لیت ــر گرفت ــار در نظ ــت فش ــاری تح در روش آبی
ــب  ــزي مناس ــل در برنامه ری ــر نخ ــراي ه ــه ب آب در دقیق
ــر  ــادل 95 مت ــر مع ــدار حداکث ــن مق ــد. ای ــر می رس ــه نظ ب
ــا را  ــل خرم ــت. نخ ــال اس ــل در س ــر نخ ــراي ه ــب ب مکع
می تــوان بــا آب بــا شــوري 3/5 دســي زیمنــس بــر متــر بــا 
کمتریــن کاهــش در عملکــرد محصــول آبیــاري کــرد. نخــل 
ــه دلیــل وجــود  ــد حالــت غرقابــي خــاک را ب خرمــا می توان
ــرای  ــی روي ریشــه هاي کــم عمــق خــود ب کیســه های هوای

مدتــی تحمــل کنــد.
درصــد آب جــذب شــده توســط نخــل خرمــا در عمق هــای 

مختلــف خــاک
درصــد جــذب آب توســط نخــل خرمــا از 6 درصــد در عمــق 
ــد در  ــه 16 درص ــاک ب ــانتی متری خ ــت س ــا بیس ــر ت صف
ــد  ــش می یاب ــاک افزای ــانتی متری خ ــا 80 س ــق 60 ت عم
ــانتی متری  ــا 160 س ــق 140 ت ــد در عم ــا 8/6 درص ــپس ت س
ــر  ــاک عمیق ت ــای خ ــرای الیه ه ــد. ب ــش می یاب ــاک کاه خ
ــود  ــزان خ ــل می ــه حداق ــذب آب ب ــانتی متر ج از 180 س
می رســد. نخــل خرمــا 69/4 درصــد از آب جــذب شــده را از 
ــا 140 ســانتی متر و 97 درصــد آب جــذب شــده  عمــق 40 ت

ــد. ــذب می  نمای ــانتی متر ج ــا 180 س ــق 0 ت را از عم

فاکتورهای زمین شناسی و خاکشناسی
ــطح  ــی، س ــن، توپوگراف ــع زمی ــن، موان ــیب زمی ــامل ش ش
ــب  ــاک، ترکی ــت خ ــطیح، باف ــی، تس ــی، زهکش آب زیرزمین
غذایــی خــاک، کمیــت و کیفیــت آب آبیــاری، میزان شــوری، 
اســیدیته و قلیائیــت خــاک اســت. زمیــن مــورد نظــر بــرای 
ــات  ــد از جه ــا بای ــالت طبع ــروژه نخی ــک مگاپ ــدازی ی راه ان
ــا تیــم  ــرار گیــرد ت مختلــف فــوق مــورد بررســی دقیــق ق
تصمیم گیری هــای  در  مگاپــروژه  مشــاوران  و  مدیریتــی 
خــود در ارتبــاط بــا نــوع و روش آبیــاری، روش بسترســازی، 
و  تســطیح  قطعه بنــدی،  جاده بنــدی،  خــاک،  اصــالح 
زهکشــی، تغذیــه، فیلتراســیون و شیرین ســازی آب آبیــاری 

ــل برســند.   ــان کام ــه اطمین و ... ب
خاک

از نظــر نیــاز خاکــي نخــل خرمــا گیاهــي کــم توقــع اســت. 
ایــن گیــاه در هــر نــوع خاکــي از شــن خالــص تــا خاک هــاي 
ســنگین رســوبي کــه نیازهــاي اولیــه نخل را بــراي اســتقرار 
در خــاک فراهــم می کنــد و مــواد معدنــي و آب مــورد 
ــه آب  ــبت ب ــش و نس ــرده و داراي زهک ــن ک ــازش را تأمی نی
نفوذپذیــر باشــد قــادر بــه رشــد اســت. امــا بهتریــن نــوع 
ــش دار  ــق، زهک ــاي عمی ــا خاک ه ــل خرم ــراي نخ ــاک ب خ
بــا بافــت نســبتًا ســبک و داراي مــواد آلــي کافــي و قــدرت 

ــد. ــي می باش ــداري آب کاف نگه
شوری آب و خاک

ــه  میــزان تحمــل و کاهــش محصــول نخــل خرمــا نســبت ب
ــوه در  ــان می ــایر درخت ــه س ــاک در مقایس ــوری آب و خ ش
جــدول زیــر نشــان داده شــده اســت. در مطالعــات مقدماتــی 
ــه  در نظــر گرفتــن میــزان تحمــل ارقــام مختلــف نســبت ب

شــوری آب و خــاک کامــال ضــروری اســت.
ــه  درصــد کاهــش محصــول درختــان مختلــف در واکنــش ب

میــزان هدایــت الکتریکــی آب و خــاک

فاکتور محل و جایگاه زمین 
و  محصــول  انبــوه  حجــم  توجــه  بــا  مگاپروژه هــا  در 
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ــل و  ــرای حم ــزی ب ــزوم برنامه ری ــدی و ل ــای تولی فرآورده ه
نقــل و جابجایــی و بازاررســانی آن، تــردد وســایل و وســائط 
نقلیــه، دسترســی بــه تکنولــوژی و تامیــن بــه موقــع و کافی 
ــب،  ــی مناس ــای مواصالت ــد جاده ه ــره نیازمن ــا و غی نهاده ه
نزدیکــی بــه بــازار محلــی و قابلیــت دسترســی بــه بازارهــای 
دور، امــکان مکانیــزه کــردن کار و .. اســت کــه بایــد شــرایط 
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــف م ــات مختل ــر از جه ــورد نظ ــل م مح

گیــرد.
عوامل طبیعی 

ــد  ــود خواهن ــه وج ــر منطق ــادی در ه ــی زی ــل طبیع عوام
داشــت کــه می تواننــد اثــرات مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم 
مثبــت یــا منفــی داشــته باشــند. فــون آفــات و بیماریهــای 
ــان  ــات آسیب رس ــرز، حیوان ــای ه ــه، علفه ــج در منطق رای
ــی،  ــراز و جوجه تیغ ــد گ ــا مانن ــول خرم ــال و محص ــه نه ب
ــل  ــور کام ــه ط ــد ب ــدگان، و ... بای ــکاری، جون ــدگان ش پرن
ــرایط  ــی و ش ــت محل ــد. امنی ــرار گیرن ــه ق ــورد مطالع م
ــه و  ــد مطالع ــی بای ــه خوب ــز ب ــه نی اجتماعــی محــل و منطق
ــر  ــروژه حداکث ــرای مگاپ ــا در اج ــود ت ــی ش آسیب شناس

ــرد.    ــب ک ــت کس موفقی
کارگروه مطالعه کننده 

از جملــه مهمتریــن مــوارد مــورد اشــاره در کلیــه مطالعــات 
دســیپلین های  ترکیــب  زمیــن،  ارزیابــی  بین المللــی 
ــاص،  ــیپلین خ ــک دس ــه ی ــرا ک ــت. چ ــده اس ــه کنن مطالع
ــن از  ــی زمی ــت ارزیاب ــی الزم جه ــات تخصص ــه اطالع کلی
ــذا مطالعــات تــک  ــود و ل جهــات مختلــف را دارا نخواهــد ب

ــد. ــد مان ــص خواه ــیپلینی ناق دیس
مقایسه شرایط اقلیمی منطقه با سایر مناطق خرماخیز

یکــی از روش هــای موفق حصــول نتیجــه مناســب در انتخاب 
ــرایط آب و  ــه ش ــروژه، مقایس ــرای مگاپ ــل اج ــر مح دقیق ت
هوایــی آن بــا ســایر مناطــق داخلــی و حتــی خارجــی )بــرای 
weatherspark. ارقــام وارداتــی( اســت. در ایــن ارتبــاط ســایت
ــه طــور همزمــان از  com امــکان مقایســه شــش منطقــه را ب

ــم  ــای مه ــایر پارامتره ــی و س ــف اقلیم ــرایط مختل ــر ش نظ
 comparison ــش ــت در بخ ــی اس ــت و کاف ــوده اس ــا نم مهی
ــاب  ــوده و انتخ ــق را وراد نم ــن مناط ــرده عناوی ــایت نامب س
ــه  ــر منطق ــق ه ــی دقی ــل جغرافیای ــه مح ــد. بالفاصل نمایی
روی نقشــه کشــور یــا ســایر کشــورها مشــخص می گــردد و 
تمامــی پارامترهــای ممکــن بــرای مناطــق مــورد نظــر مــورد 
مقایســه قــرار گرفتــه و گــراف و توضیحــات الزم آنهــا درج 
می گــردد. بــه طــور مثــال در تصاویــر زیــر منطقــه دزفــول 
)رنــگ ســبز( بــا پنــج منطقــه مســتعد خرمــا شــامل بهبهان 
ــرم  ــگ(، جه ــش رن ــزگان )بنف ــاد هرم ــگ(، حاجی آب )زرد رن
)قرمــز رنــگ(، جیرفــت )آبــی رنــگ( و ایرانشــهر )قهــوه ای 
رنــگ( ضمــن تعییــن محــل دقیــق آنهــا روی نقشــه کشــور 
ــه و  ــرار گرفت ــه ق ــورد مقایس ــا م ــی آنه ــرایط آب و هوای ش

ــه  ــش منطق ــای ش ــل دم ــر و حداق ــن حداکث ــراف میانگی گ
ــت. ــده اس ــان داده ش ــال نش ــرای مث ــه ب ــورد مقایس م

ــات  ــتفاده از امکان ــا اس ــان ب ــران و کارشناس ــاوران، مدی مش
ــور را  ــارج کش ــل و خ ــف داخ ــق مختل ــوق، مناط ــایت ف س
ــم  ــک رق ــرورش ی ــت و پ ــب کش ــاط مناس ــن نق ــرای تعیی ب
ــورد  ــی م ــی و بین الملل ــاری مل ــام تج ــا ارق ــا ی ــاص خرم خ
مقایســه قــرار داده و نتایــج نســبتا خوبــی دریافــت دارنــد. 
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ــواده پالماســه، گیاهــی تــک لپــه و دو  درخــت خرمــا از خان
ــوان  ــواده می ت ــن خان ــای ای ــه ه ــایر گون ــت. از س ــه اس پای
بــه نارگیــل و نخــل روغنــی اشــاره کــرد. کشــورهای مصــر، 
ــر،  ــراق، الجزای ــتان، ع ــعودی، پاکس ــتان س ــران، عربس ای
امــارات متحــده عربــی، عمــان، ســودان و مراکــش از 
کشــورهای مهــم تولیــد کننــده خرمــا در جهــان محســوب 
مــی شــوند. ســطح زیــر کشــت خرمــا در ایــران 253 هــزار 
هکتــار بــوده کــه بیشــترین ســطح زیــر کشــت در اســتان 
ــتان  ــارس، سیس ــتان، ف ــزگان، خوزس ــهر، هرم ــای بوش ه
ــرار دارد.   ــان ق ــتان کرم ــوب اس ــتان،کرمان وجن و بلوچس
ــون  ــک میلی ــر ی ــغ ب ــور بال ــول در کش ــد محص ــزان تولی می
تــن اســت. 95 درصــد از تولیــد بــا عملکــرد حــدود چهــار 
تــن در هکتــار، مربــوط بــه اراضــی آبــی و تنهــا 5 درصــد بــا 
ــاص دارد.  ــم اختص ــی دی ــه اراض ــن، ب ــدود دو ت ــرد ح عملک
ــه تغییــرات اقلیمــی ایجــاد شــده، چوبخوارهــا  ــا توجــه ب ب
ــناخته  ــک نخیــالت ش ــات درجــه ی ــی از آف ــوان یک ــه عن ب
شــده انــد و درصــورت نبــود برنامــه هــای کنترلــی و تــداوم 
ــد کل  شــرایط اقلیمــی نامناســب و خشکســالی هــا، می توان
ســطح کشــت نخیــالت را آلــوده کنــد. الروهــای ایــن آفــت 
ــده  ــرده و از قاع ــت ک ــا فعالی ــت خرم ــه درخ ــوب تن در چ
ــه تنــه( و یــا چــوب تنــه  دمبرگها)محــل اتصــال دمبــرگ ب
تغذیــه کــرده و داالن هــای متعــددی را در داخــل تنــه ایجــاد 
می کنــد. بــا گذشــت زمــان، درختــان مبتــال ضعیــف شــده، 
ــدن  ــی ش ــل خال ــه دلی ــه و ب ــش یافت ــا کاه ــول خرم محص
ــت  ــمی درخ ــای موس ــر تندباده ــت در اث ــن اس ــه، ممک تن

ــود. ــته ش شکس
مهم ترین چوبخوارهای نخلستان های کشور

سوسک شاخک بلند خرما

ــول 4-2 و  ــه ط ــیده، ب ــی کش ــکل بیض ــه ش ــا ب ــم ه تخ
ــه رنــگ ســفید شــفاف هســتند. عــرض1٫8 میلــی متــر و ب
الروهــای کامــل بــه رنــگ ســفید شــیری بــا ســر قهــوه ای 

آفات چوبخوار درختان خرما
* گردآورنده: مقداد تکلوزاده

ــه  ــتند. حلق ــر هس ــانتی مت ــا 5 س ــول 4٫5 ت ــه ط ــره و ب تی
اول ســینه بزرگتــر از حلقــه هــای دوم و ســوم ســینه اســت 
ــده  ــی دی ــیار طول ــه ش ــه اول س ــتی حلق ــطح پش و در س

می شــود.
ــه طــول 30 -25 و  ــه شــکل دراز و کشــیده، ب شــفیره هــا ب

عــرض 15 -10 میلــی متــر دیــده مــی شــوند.
انــدازه سوســک مــاده و نــر بــه ترتیــب 35 -27 میلــی متــر 
و 24 -21 میلــی متــر اســت. بــدن سوســک هــا کمــی کــرک 
ــای آن  ــم ه ــت و چش ــن اس ــوه ای روش ــگ قه ــه رن دار و ب
نیــز مرکــب، درشــت و بــه رنــگ قهــوه ای مایــل بــه ســیاه 
اســت. ســینه شــفاف و بــر روی آن خطــوط برجســته نامنظم 

وجــود دارد.
ــتقیم  ــا مس ــکم در نره ــری ش ــه آخ ــا در حلق ــال ه ــه ب لب
ــک  ــا ی ــراه ب ــدب و هم ــاده مح ــرات م ــی در حش ــوده ول ب

ــت.  ــی اس فرورفتگ
چرخه زندگی سوسک شاخک بلند درخت خرما

ــل دارد.  ــک نس ــال ی ــا در س ــد خرم ــاخک بلن ــک ش سوس
ــوای  ــرایط آب و ه ــه ش ــی و ب ــا تدریج ــک ه ــور سوس ظه
منطقــه بســتگی دارد. پــرواز سوســک هــا در حــوزه 
بندرعبــاس از اواخــر خــرداد تــا اوایــل تیرمــاه و در جهــرم 
ــده شــده اســت. طــول دوره زندگــی  ــا اواســط مــرداد دی ت
ــاده  ــره م ــری، حش ــس از جفتگی ــت. پ ــت 20-15 روز اس آف
در تــاج درخــت نزدیــک قاعــده دمبــرگ هــای جــوان تخــم 
ــرادی و  ــا انف ــک ه ــزی سوس ــم ری ــد. تخ ــزی می کن ری
پراکنــده بــوده و بــرای مــدت چنــد روز متوالــی ادامــه مــی 
یابد.الروهـــای جــوان ابتدا قـــاعده بـــرگ را ســوراخ کرده و 
بـــه داخــل ســـاقه کلفــت دمبـــرگ نفــوذ  می کننــد. پــس 
ــود.  ــی ش ــاخته م ــای الروی س ــه، داالن ه ــی تغذی از مدت
ــز  ــا نی ــم داالن ه ــود، حج ــی ش ــزرگ م ــه الرو ب ــج ک بتدری
بزرگتــر شــده و الرو بـــه طـــرف عمق تــاج درخت فـــرو می 
رود و تـــا بهــار ســـال آینــده از چـــوب تغذیــه می کنــد. در 
اواخــر اردیبهشــت، الرو در داالن بزرگتــری بــه نــام گهــواره، 
ــفیره  ــه ش ــه، ب ــا دم خوش ــرگ ی ــده دمب ــک قاع در نزدی
تبدیــل مــی شــود. حشــرات کامــل ســه هفتــه بعــد ظاهــر 
ــه  ــواره ب ــروج از گه ــگام خ ــا هن ــک ه ــوند. سوس می ش
ــی پوســت گهــواره را ســوراخ کــرده و  کمــک قطعــات دهان
ــای  ــدام ه ــره در ان ــن حش ــای ای ــوند. الروه ــی ش ــارج م خ
ــک  ــس الرو سوس ــد و برعک ــد می کنن ــاداب رش ــده و ش زن
ــده  ــک ش ــیده و خش ــای پوس ــت ه ــاخدار در باف ــای ش ه
دیــده نمــی شــوند. درخــت آلــوده مــی توانــد بــرای چندین 
ــی  ــا زمان ــد ت ــی بمان ــی، باق ــدت آلودگ ــه ش ــته ب ــال بس س
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تخــم حشــره بــه رنــگ ســفید شــفاف، بــه شــکل بیضــی و 
بیــش از یــک میلــی متــر قطــر دارد.

ــه  ــل ب ــفید مای ــگ س ــه رن ــوی ب ــت و ق ــت درش الرو آف
ــانتی  ــدن الرو 10- 9 س ــول ب ــدازه ط ــت و ان ــتری اس خاکس
ــا دارای  ــت. الروه ــر اس ــی مت ــرض آن 17-12 میل ــر و ع مت
ــرگ  ــای دمب ــانی انته ــه آس ــه ب ــوده ک ــوی ب ــای ق آرواره ه
ــت  ــره درس ــده و حف ــا را جوی ــای خرم ــه ه ــا و دم خوش ه

. می کننــد
شــفیره دراز و کشــیده بــه طــول 46 – 42 میلــی متــر و عرض 

18-16 و رنــگ آن ســفید نارنجی اســت.
ــی  ــدود 38- 36 میل ــه ح ــت ک ــی اس ــیاه براق ــک س سوس
متــر طــول دارد و در قســمت پشــت ســر آفــت یــک شــاخ 
کوچــک مشــاهده مــی شــود کــه انتهــای آن کمــی بــه طــرف 
عقــب متمایــل اســت. ایــن شــاخ در نرهــا بزرگتــر از مــاده 

هاســت.
 چرخه زندگی سوسک کرگردنی درخت خرما

ــور  ــد. ظه ــل دارن ــک نس ــال ی ــس در س ــن جن ــرات ای حش
ــه  ــوای منطق ــه آب و ه ــت و ب ــی اس ــل تدریج ــرات کام حش
ــه دوم  ــوب از نیم ــز جن ــا خی ــی خرم ــتگی دارد. در نواح بس
ــه دارد.  ــهریور ادام ــر ش ــا اواخ ــروع و ت ــاه ش ــفند م اس
ــراغ  ــور چ ــه ن ــت و ب ــال اس ــب فع ــل در ش ــره کام حش
ــا و در  ــت خرم ــاج درخ ــره در ت ــن حش ــود. ای ــب می ش جل
قاعــده برگهــا و خوشــه هــا والبــالی الیــاف حــدوداً 25 تخــم 
ــا  ــخ و الروه ــد، تفری ــا 20 روز بع ــا 15 ت ــذارد. تخمه می گ
ــه  ــا و جوان ــپات ه ــا، اس ــده برگه ــد و از قاع ــرون می آین بی
ــفند  ــر اس ــد در اواخ ــه می کنن ــه تغذی ــروع ب ــزی ش مرک
همــان ســال بــه مــدت ســه تــا چهــار هفتــه شــفیره شــده و

ــوند.  ــر می ش ــل ظاه ــرات کام ــد حش ــل جدی ــاره نس دوب
ــا از  ــان خرم ــاج درخت ــمت ت ــت در قس ــن آف ــای ای الروه
ــرگ هــای خرمــا و مــواد نیمــه  قاعــده خوشــه هــای گل و ب
ــه  ــر تغذی ــر اث ــد. ب ــه می کنن ــا تغذی ــه خرم ــیده تن پوس
الروهــا، حفــره هــا و داالن هــای متعــددی ایجــاد مــی شــود 
ــه الرو از  ــی یابد.تغذی ــه م ــت ادام ــه درخ ــا تن ــی ت ــه گاه ک
قاعــده خوشــه هــای گل موجــب عــدم تشــکیل میــوه و یــا 
چروکیدگــی و کاهــش ارزش اقتصــادی میــوه روی آنهــا مــی 
شــود. گاهــی نیــز الروهــا از جوانــه انتهایــی درختــان خرمــا 
ــوند.  ــا می ش ــان خرم ــرگ درخت ــبب م ــرده و س ــه ک تغذی
ــه  ــاقه گل، خوش ــه از س ــا تغذی ــت ب ــن آف ــغ ای ــرات بال حش
ــب  ــا موج ــان خرم ــاج درخت ــی در ت ــای اصل ــرگ ه و رگب
ــت در  ــارت آف ــر خس ــوند. حداکث ــدن می ش ــارت دی خس

ــود. ــده می ش ــر دی ــرداد و تی ــای خ ماهه
روش های کنترل

ــری و  ــری از جفتگی ــل و جلوگی ــرات کام ــکار حش ــرای ش ب
ــور  ــا ن ــوری ب تخــم ریــزی در تنــه درختــان، از تلــه هــای ن
ــود.  ــتفاده ش ــر اس ــانتی مت ــش از 50 س ــر بی ــا قط ــفید، ب س
ایــن تلــه هــا الزم اســت در طــی دوره فعالیــت آفــت، یعنــی 
ــرای شــکار سوســکها در ســطح  ــاه، ب ــان م ــا آب ــن ت فروردی

نخلســتان هــا فعــال باشــند.
ــرای تعییــن زمــان دقیــق اولیــن خــروج حشــرات کامــل،  ب

ــی اســتفاده شــود. ــه هــای فرمون قبــل از جفتگیــری، از تل
ــی  ــکار فرمون ــی و ش ــب کنندگ ــش جل ــور افزای ــه منظ ب
ــع و  ــا قط ــا را)ب ــر خرم ــد پنی ــا، بای ــاخدار خرم ــک ش سوس
ــه همــراه فرمــون در  ــا تنــه جــوش( ب بــرش زدن پاجــوش ی
ــی  ــواد گیاه ــار م ــک ب ــر ده روز ی ــود. ه ــب نم ــا نص ــه ه تل
بایــد تعویــض شــوند. محــل نصــب تلــه هــا در ارتفــاع بــاالی 

ــد. ــی باش ــت م ــاج درخ ــک ت ــه و نزدی تن
ــرای شــکار سوســک شــاخک  ــی ب ــه فرمون ــان نصــب تل زم

ــا اواســط خــرداد اســت. ــل ت بلنــد اوای
ــرای شــکار سوســک شــاخدار  ــی ب زمــان نصــب تلــه فرمون

خرمــا اواســط تــا اواخــر اســفند مــی باشــد.
بکارگیــری فرمونهــای تجمعــی کــه ســبب جلــب افــراد نــر و 

مــاده مــی شــود.
حــذف نخــل هــای ضعیــف یــا خشــک شــده کــه می تواننــد 

بــه عنــوان محــل هــای تکثیــر آفــت باشــند.
انجام هرس قاعده برگ ها )تکریب( در فصل زمستان.

اســتفاده از تــوده کمپوســت بــه عنــوان تلــه: کود گوســفندی 
ــواد گیاهــی در حــال پوســیدن  ــا کمپوســت م و خــاک اره ی
را در اواخــر بهــار یــا اوایــل تابســتان و قبــل از آغــاز تولیــد 
مثــل و تخمگــذاری آفت،بــه منظــور جلــب سوســک هــا مــی 
تــوان اســتفاده کــرد و بــا ســمپا شــی روی تــوده کمپوســت 

مراحــل مختلــف زیســتی آفــت از بیــن مــی رود.
 

ــی  ــروی مکانیک ــا نی ــاد ی ــر ب ــی نظی ــل خارج ــک عام ــه ی ک
ــکند. ــرا بش ــری آن دیگ

سوسک کرگردنی خرما
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خالصه ایی از عملکرد انجمن ملی خرمای ایران



گزارش مشارکت در نمایشگاه مواد غذایی اگروفود 2021 - تهران
گزارش: نگار کربالیی

بیســت و هشــتمین نمایشــگاه بیــن المللــی – تخصصــی صنایــع کشــاورزی، موادغذایــی، ماشــین آالت و صنایــع وابســته )ایران 
اگروفــود 2021(، کــه ازتاریــخ 31شــهریور لغایــت 3مهرمــاه 1400 بــا حضــور 276 شــرکت تولیــدی داخلــی و30شــرکت خارجــی 
ــع نمایشــگاهی در  ــه مســاحت 30هــزار هکتــار متــر مرب ــود. ایــران اگروفــود  2021در فضایــی ب ــان ب ــا نمایندگــی هــای آن ی
محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران ســالن هــای 5، 6، 7، 8، 9، 35، 38 و فضــای بــاز ســالنهای یــاد شــده برگزار 
ــا، مشــارکت شــش کشــور خارجــی در نمایشــگاه اگروفــود  شــد.پس از یــک وقفــه یــک ســاله بــه دلیــل همــه گیــری کرون
1400 بــرای انتقــال تکنولــوژی هــای صنایــع غذایــی و کشــاورزی دســتاوردی بــزرگ محســوب شــد. رویــداد ایــران اگروفــود 
ــا رعایــت پروتــکل  ــا حضــور فعــاالن و شــرکت هــای صنعــت مــواد غذایــی، ماشــین آالت، صنایــع غذایــی و کشــاورزی ب ب
ــه  هــای بهداشــتی برگــزار شــد. نمایشــگاه بیــن المللــی صنایــع کشــاورزی،مواد غذایــی، ماشــین آالت و صنایــع وابســته ب
منظــور معرفــی توانمنــدی هــا و پیشــرفت هــای فعــال در ایــن صنایــع، رونمایــی از آخریــن دســتاوردهای تکنولــوژی  ترغیــب 
ــاط مســتقیم بیــن  ــرای ارتب ــد ب ــی مفی ــی ســالم و ایجــاد فضای ــرای داشــتن رقابتــی ســالم و ایجــاد فضای تولیدکننــدگان ب
تولیدکننــدگان بــا مصــرف کننــدگان برپاشــد. در ایــن نمایشــگاه 5 واحــد بســته بنــدی، درجــه بنــدی و بازرگانــی خرما شــامل 
ــدا، ســاغر وتکــرم حضــور داشــتند و در عیــن حــال بســیاری از محصــوالت شــیرینی و شــکالت  شــرکت هــای ثمیــن، گیل
ــازندگان  ــازان و س ــین س ــن ماش ــد و همچنی ــا نمودن ــای خرم ــرآورده ه ــواع ف ــا و ان ــر خرم ــیره و خمی ــد ش ــه تولی ــدام ب اق
ــه عرضــه ســاخت ماشــین آالت تولیــد فــراورده هــای خرمــا شــامل شــیرینی هــای  ماشــین آالت صنایــع غذایــی اقــدام ب
ســنتی بــر پایــه خرمــا، شــکالت هــا، شــیره خرمــا، مارمــاالد خرمــا و خمیرخرمــا و غیــره و همچنیــن 6 هیــات از اســتان هــای 
تولیــد کننــده خرمــا و از اعضــای فعــال انجمــن ملــی خرمــای اســتان هــای تولیدکننــده جهــت بازیــد از نمایشــگاه مذکــور بــا 
هماهنگــی انجمــن ملــی خرمــای ایــران حضــور بهــم رســاندند و اقــدام بــه تبــادل نظــر  و انجــام مذاکــرات تجــاری جهــت 

تامیــن و تجــارت خرمــا نمودنــد. 



گزارش مشارکت در نمایشگاه بین المللی تخصصی و صنایع وابسته خرما فارس

گزارش: نگار کربالیی
شــــرکت نمایشــــگاه هــــاي بیــــن المللــي فــــارس داراي بزرگتریــــن ســایت نمایشــــگاهي در منطقــــه جنــوب 
کشــــور بــــوده و تاکنــون بیــش از 600 عنــوان نمایشــگاه تخصصــی و عمومــــی را در ابعــاد ملــی و بیــن المللــی 
برگــــزار نمــوده کــه همگــــي بطــور چشــمگیری مــورد اســتقبال صاحبــان صنایــــع، متخصصیــن و بازرگانــان و 
بازدیدکننــدگان قــرار گرفتــه اسـت. محـل دائمـی شـرکت نمایشـگاه هـاي بیـن المللـي فـارس در سـال 1374 بـا احـداث 
ســـایت نمایشــــگاهي در فضایــي بالــغ بــر 760000 متــر مربــع در شــمال غــــرب شــیراز تاســیس گردیـده اسـت. 
از مشــارکت کننــدگان ایــن نمایشــگاه میتــوان بــه  توزیــع کننــدگان، ســرمایه گــذاران و صادرکننــدگان و تولیــد کننــدگان و  
پــرورش دهنــدگان درخــت نخــل، تولیــد کننــدگان و فــرآوری کننــدگان محصــوالت خرمــا، ارائــه دهنــدگان خدمــات بســته 
ــوآوران، تولیــــد کننــــدگان و  بندی،آموزشــی، آزمایشــگاه، ســردخانه و محــل نگهــداری، شــرکت هــای دانــش بنیــان و ن
وارد کننــــدگان ماشــــین آالت خطــوط تولیــد، ســورتینگ و دســتگاه هــای بســــته بنــدی، تولیـد کننـدگان و وارد 
کننـــدگان تجهیـــزات و لـوازم جانبـی بسـته بنـــدی از قبیـل سـلفون، کارتـن، لیبـل، ســــازمان هــا و نهادهــای دولتــی 
و ارائــــه دهنــــدگان خدمــات بــه اشــــخاص فعــــال در زمینــه خرمــا و صنایــــع وابســــته بانک ها، موسسات مالی 
و صنــدوق هــای متولــی در حــوزه باغــداری و صنایــع وابســته بــه خرمــا اشــاره کــرد. از اهــداف ایــن نمایشــگاه میتــوان بــه 
توســعه تولیــد ملــی در حــوزه خرمــا، معرفــی انــواع بســته بنــدی، ارزش آفرینــی و برنــد ســازی، معرفــی محصــوالت نــوآوری 
ــای  ــاد بازاره ــی و ایج ــن الملل ــی و بی ــای داخل ــای بازاره ــازار و احی ــعه ب ــده، توس ــی ش ــک و گواه ــده و ارگانی ــرآوری ش و ف
جدید، تکمیـــل زنجیـره علـم و فنـــاوری تکنولـوژی تولیـد محصـول و تجـاری سـازی بـه منظـــور ثـروت آفرینـی، افزایـش 
سـطح سـالمت و امنیتـی مـواد غذایـی بـر اسـاس اسـتاندارهای سـبد غذایـی سـالم و مطلـوب، ارتقـا سـطح دانـش، افزایـش 
در کیفیـــت محصـــوالت و توانمندسـازی جامعـه صنایـع غذایـی بـا محوریـت خرمـا و فراهــم آوردن زمینــه خودکفایــی در 
تولیــد محصــول خرمــا و برنامــه ریــزي بــراي رســیدن بــه جایــگاه مهــم صــادرات، بسترسـازی جهـت آشـنایی 

و معرفـــی داشـته هـــا، امکانـات و ظرفیـت هـای کشـور بـــا آخریـن دسـتاوردهای علمـــی و صنعتــی اشاره کرد. 



گزارش: سارا مهرپور کارشناس ارشد اجرایی برگزاری نمایشگاه 

گزارش مشارکت در نمایشگاه بین المللی  تخصصی و صنایع وابسته خرما بوشهر

ســومین نمایشــگاه بیــن المللــی تخصصــی خرمــا و صنایــع وابســته  طــی چهــار روز از تاریــخ 9 لغایــت 12 آذر مــاه 
1400 در فضایــی بــه مســاحت 3600 متــر مربــع نمایشــگاهی در محــل دائمــی نمایشــگاههای بیــن المللــی بوشــهر برپا 
گردیــد. ایــن نمایشــگاه میزبــان  75 شــرکت  در زمینــه هــای فرآورده هــای خرمایــی، ماشــین آالت، بســته بنــدی، 
ــزگان،  ــزد، هرم ــان، ی ــران، اصفه ــهر، ته ــتان های بوش ــی از اس ــرکت های ــور ش ــا حض ــم  ب ــود و س ــاورزي و ک کش

کرمــان، همــدان، سیســتان و بلوچســتان، مشــهد، ســمنان، فــارس، تبریــز، خوزســتان بــوده اســت. 
بــا توجــه  بــه اهمیــت خرمــا و نقــش مهــم ایــن محصــول در اســتان، ایــن نمایشــگاه بــه منظــور معرفــي توانمنــدي 
هــا و پیشــرفت شــرکت هــای فعــال در ایــن زمینــه، فرصــت مناســبي در جهــت رونمایــی از آخریــن دســتاوردهای 
ایــن عرصــه و ترغیــب تولیدکننــدگان بــرای داشــتن رقابتــی ســالم و ایجــاد فضایــی مفیــد بــرای ارتبــاط مســتقیم 
بیــن تولیــد کننــدگان بــا مصــرف کننــدگان بــر پــا گردیــد. برگــزاری بزرگتریــن همایــش ملــی خرمــا و همچنیــن 
میــز ملــی خرمــا فرصتــی بســیار مناســب در جهــت بررســی تخصصــی مســائل و مشــکالت نخــل داران و توســعه 

صــادرات بــود. 
ــت و  ــوده اس ــدگان ب ــارکت کنن ــداد مش ــش تع ــاهد افزای ــل ش ــه دوره قب ــبت ب ــا نس ــگاه خرم ــن دوره از نمایش ای
ــا  ــر شــاخه هــای فعالیــت مشــارکت کننــدگان در حــوزه خرم ــش بنیــان و زی همچنیــن حضــور شــرکت هــای دان
و صنایــع وابســته نیــز افزایــش یافتــه تــا گســتره کامــل تــری از شــرکت هــا، توانمنــدی هــای خــود را در معــرض 

ــد. ــرار دهن ــدان ق ــد  عالقمن بازدی



گزارش مشارکت در نمایشگاه صنایع غذایی سیال ابوظبی - امارات متحده عربی

گزارش: علی محمد صمیمی
نمایشــگاه ســیال ابوظبــی یکــی از چهــار مرکــز نمایشــگاهی 
ــور دو  ــه حض ــه تجرب ــه ب ــد. باتوج ــیال )فرانسه(می باش س
دوره  در ایــن نمایشــگاه در ســالهای 2011و2012کــه حاضریــن 
ــه  ــه جداگان ــی ک ــش غذای ــا بخ ــا مخصوص ــمت خرم در قس
بــود و انصافــًا دســتاوردهای قابــل توجــه در مــراوده و ارتبــاط 
بــود ،انتظــار مــی رفــت کــه ایــن نمایشــگاه هــر ســاله ارتقــا 
ــال 2016و  ــن در س ــن انجم ــی از فعالی ــور یک ــا حض ــد، ام یاب
گــزارش ایشــان اشــاره بــه افــت بــی ســابقه ایــن نمایشــگاه 
داشــت. متاســفانه علیرغــم ایــن تجربــه و اظهــار ناکارآمــدی 
ایــن نمایشــگاه، نهــاد ذیربــط جهــت پاویــون ایــران در ایــن 
ــن  ــت معی ــهر ماموری ــهرکهای بوش ــرکت ش ــه ش ــداد ب روی
ــرکت  ــا را داد. ش ــوزه خرم ــًا در ح ــون خصوص ــودن پاوی ب
ــا  ــرار داد ب ــرف ق ــی و ط ــات اجرای ــراپ عملی ــزار آریاک کارگ
مجــری اماراتــی را بعهــده داشــت. پاویــون ایــران را دو مــکان 
ــد. نمایشــگاه دارای بخــش هــای خرمــا،  مســتقر کــرده بودن
قهــوه و چنــد غرفــه میــوه، شــیالت و موسســه هــای مرتبــط 
بــود. تعــداد غرفــه هــای خرمــا بیشــتر از همــه فعالیــت هــا 
ــه را  ــد کل غرف ــت بازدی ــف روز کفای ــک نص ــر از ی بود.کمت

ــود. مینم
شــرکت کننــدگان در حــوزه خرمــا از ایــران بــه شــرح ذیــل 

بــود:
1 اســتان بوشــهر)انجمن خرمــای اســتان بوشــهرو دو شــرکت 

بســته بنــدی و فــرآوری(
2-استان اصفهان)یک واحد بسته بندی و فرآوری(

3-کرمان )سه واحد بسته بندی و فرآوری(
4-استان هرمزگان)یک واحدبسته بندی و فرآوری(

5-استان بلوچستان)یک واحد بسته بندی و فرآوری(
6-استان تهران)یک واحد بسته بندی(

7-استان خوزستان)یک واحد صنفی خانگی(
ــه  ــه ن ــد. غرف ــتقر بودن ــکان مس ــک م ــد در ی ــن واح ای
ــوب  ــه نامطل ــده ک ــن ش ــم پارتیش ــری ازه ــش مت ــر و ش مت
ــر  ــش دیگ ــه. بخ ــک و محقران ــیار کوچ ــا بس ــود، فضاه ب
ــد  ــد. بازدی ــی دادن ــکیل م ــته  را تش ــمش،حلوا ارده،پس کش

کننــدگان بــی انــدازه قلیــل. غرفــه هــای صنعــت خرمــا دیگر 
کشــورها، اردن، عربســتان ســعودی، مصــر و تونــس و امــارات. 
ــا  ــتند. اردن کال ب ــرکت نداش ــا ش ــن خرم ــای وزی ــرکت ه ش
ــم  ــد رق ــا چن ــتان ب ــول و عربس ــای مجه ــدی ه ــته بن بس
ــتند.  ــور داش ــل حض ــال های قب ــالف س ــمار برخ ــت ش انگش
دو واحــد ماشــین آالتــی چینــی و ایتالیایــی بــا دســتگاههای 
ــاهده  ــه مش ــل توج ــورد قاب ــط دوم ــاده. فق ــا افت ــش پ پی

ــد. گردی
ــج  ــز در پن ــا جوای ــه، اعط ــل خلیف ــزه نخ ــه جای 1- موسس

ــون دالر  ــم دو میلی ــه حج ــه ب مقول
ــه  ــا مســول ایــن موسســه داشــتم کــه نســبت ب صحبتــی ب
ــه  ریاســت دوره هــای قبــل نمایشــگاه خیلــی مهمــان نوازان
ــا  ــس خرم ــش دوره کنفران ــاال ش ــا ح ــه ت ــود، از اینک نب
داشــتند و در دو نقطــه مثــل مصــر ســرمایه گــذاری کردنــد 
ــوت  ــی دع ــن مل ــد از انجم ــول دادن ــده ق ــال آین ــرای س و ب

ــد. ــل آی بعم
2-شــعبه ابوظبــی دانشــگاه نیویــورک در بخــش کشــاورزی و 
تحقیــق بــر روی کلیــه ژنــوم هــا و خواســتار همــکاری جهــت 
شناســایی همــه ارقــام جهــت تعییــن بهتریــن رقــم کیفیتــی 
ــی  ــک ارتباط ــورد لین ــن م ــه در ای ــم ک ــن رق ــاوم تری و مق

ــد . وصــول گردی
نتیجه مجمع بندی

ــد،  ــت می باش ــس مثب ــی النف ــری ف ــگاه ام ــور در نمایش حض
امــا چــه گونــه نمایشــگاهی و چگونــه حضــوری.

ــه را  ــن نکت ــفانه ای ــا متاس ــتان ه ــهرکهای اس ــرکت ش ش
ــی  ــد نمایندگ ــه بای ــگاه ک ــر در نمایش ــای حاض ــه واحد ه ک
ــی و  ــًا حرف ــد، لزوم ــه کنن ــارج عرض ــا را در خ ــت خرم صنع
ــا  ــگاهی ی ــور نمایش ــگاه درکش ــاد جای ــرای ایج ــازی ب امتی
بازدیدکننــدگان آنجــا بایــد داشــته باشــند، نادیــده میگیرند. 
ــن  ــه در اخری ــهر ک ــن بوش ــری انجم ــش مت ــه ش ــال غرف مث
ــرای  ــایندی را ب ــر ناخوش ــود، منظ ــا میش ــا جابج ــه ه لحظ
بازدیــد کننــده خارجــی ایجــاد مینمــود، یــا واحــد کــه چــه 
عــرض کنــم بقالــی کوچکــی کــه بــا اطالــه هزینــه یارانــه ای 



ــور  ــارت حض ــعه تج ــازمان توس ــدی س ــتاد درص هش
ــای  ــا بازاره ــاره ی ــای به ــروش ه ــد در ف ــت،که بای داش
محلــی عرضــه میگردیــد و باالتریــن لیبلینــگ آن 
ــن از  ــود. و ای ــا ب ــته ه ــر روی بس ــی ب ــک نویس ماژی
ــند  ــت س ــا نی ــه ی ــهرک مربوط ــئول ش ــی مس ــا آگاه ن
ســازی امــارو تبعــات ثانویــه آن حکایــت دارد. بنابرایــن 
ــی  ــع مال ــردن مناب ــن ب ــز از بی ــگاهی ج ــن نمایش چنی
ــه  ــده توصی ــدارد. بن ــتاوردی ن ــخصی دس ــی و ش مل
میکنــم بــا توجــه بــه آگاهــی فعالیــن انجمــن، ســازمان 
ــاخص  ــگاه و ش ــور در نمایش ــر حض ــارت ام ــعه تج توس
حضــور حقوقــی و حقیقــی را بشــکل داشــتن غرفــه و یــا 
بازدیــد را در اختیــار انجمــن ملــی خرمــای ایــران قــرار 
ــگاهی را  ــور  نمایش ــی حض ــات اجرای ــد. دوم عملی ده
انحصــار بــه چنــد شــرکت ننمــوده تــا هزینــه هــای غیر 
ــوع  ــن ن ــیله ای ــوب بوس ــای نامطل ــرویس ه ــی و س واقع
برگــزار کننــدگان تــور نمایشــگاهی بــه متقاضیــان اعمال 
نگــردد. نتیجتــًا انجمــن بــا توجــه بــه بازارهــای هــدف، 
ــی  ــایی و کارشناس ــدرت را شناس ــر ق ــگاههای پ نمایش
کــرده و امــکان ســهل اعضــا انجمــن در حــوزه خرمــا را 
ــا  ــور را مهی ــور کش ــه درخ ــه آبرومندان ــن وج ــه بهتری ب

ــی ــن دیدگاه ــد چنی ــه امی ــااله ب ــازد. آن ش س
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دومین دوره مسابقه عکاسی انجمن ملی خرمای ایران
موضوعات مسابقه عکاسی:

گرده افشانی
خوشه بندی

روش های مبارزه با آفات
هرس کردن

بوم گردی
نخلستان

برداشت محصول
ــارت و  ــا نظ ــده ب ــر گزی ــر ب ــه نف ــامی س اس
کارشناســی مظفــر طاهــری مــدرس دانشــگاه 
ــل میباشــد: ــه شــرح ذی در حــوزه عکاســی ب

امید غریبی
محمد آهنگر
مهسا ربیعی

جهــت اطــالع از مســابقه هــا و اطالعیــه هــای 
انجمــن ملــی خرمــای ایــران میتوانیــد ســایت 
ــال  ــانی www.naid.ir را دنب ــه نش ــن ب انجم

نماییــد.
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