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مقدمه:
خرما یکی از محصوالت مهم صادراتی ایران می باشد که در حال حاضر در دسته خشکبار و بعضا میوه تازه از
اقالم مهم صادراتی ایران می باشد .خرما میوه ای است بهشتی که نام آن در قرآن و سایر کتاب های مقدس
آسمانی بارها تکرار شده است و احادیث و روایات فراوانی از ائمه معصومین درباره اهمیتت مصترآ آن بیتان
شده است .درخت خرما به عنوان نماد پایداری در برابر خشکی و کم آبتی و تحمتش شترایا نامناست آب و
خاک توانسته است گسترش و اسکان انسان در سرزمین های گرم و غیر حاصش خیت جهتان را فتراهم آورد.
گرچه از این محصول به عنوان غذای شرایا بحران مشابه سیش و زل له و جنگ و خشکسالی و غذای اقشتار
فقیر در مناطق محروم یاد می شود اما به عنوان یک محصول راهبردی کشاورزی نقت

مهمتی در اشتت،ال

درامد اقتصادی و ارزی ایفا می کند .خرما عالوه بر مصرآ غذایی در صنعت نی کاربرد فراوانی داردو در حال
حاضر در پنج قاره دنیا و در بی

از  34کشور کشت و مورد بهره برداری قرار می گیرد.مصارآ مختلف خرما

در صنعت شامش شیره خرما شهد خرما (عسش خرما ) قند مایع سرکه خرما الکش عصتاره نوشتابه کلم ته
خرما حلوای خرما شکالت صبحانه خرما چی س ساده خرما چی س طعمدار خرمتا لواشتک خرمتا خرمتا
بری شکالت جامد خرما سس رب ترشی کم وت مارماالد مربا و خوراکدام میباشد .از هسته آن روغن
کربن فعال لوریش الکش مواد فعال سطحی پماد هسته خرما( برای رشد مژه ها) و از ضایعات آن در ترکی
خوراک دام و طیتور و از بترخ خرمتا در ستاخت انتواف بتروآ بتافتنی حصتیر و از تنته و چتوب خرمتا در
کارخانجات نئوپانسازی و کاغذسازی و همین طور پوش

ساختمانها و پشها استفاده میکننتد .همننتین

در صنایع الکشسازی تولید اسیدسیتریک مخمرها و قندمایع نیت (بته عنتوان متاده اولیته نوشتابهستازی و
شکالت )...مصرآ فراوانی دارد .همواره کشور ایران از برترین کشورهای تولید کننده و صادر کننده خرما در
دنیا می باشد .با این وجود صنعت خرمای کشور با مشکالت مختلفی از تولید تا صادرات خرما روبروست کته
در صورت انجام پژوه

های هدفمند پتانسیش باالیی در حفظ و ارتقا جایگاه جهانی آن وجود دارد.
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 اهمیت شناسایی ارقام خرماخرما تقریباً تنها محصول کشاورزی است که با حداقش سرمایه گذاری نسبت به سایر درختان میتوه منتاطق
گرمسیر جنوب کشور قابلیت درآمدزایی باالیی را بترای نختش کتاران دارد .همننتین بتا توجته بته اهمیتت
محصوالت کشاورزی در صادرات غیرنفتی کشور صادرات خرما میتواند به عنوان یکی از مهتم تترین منتابع
ارزی جایگ ین نفت گردد به عالوه تنوف بی

از حد انواف ارقام خرما (بین  400تتا  )600در کشتور و عتدم

آگاهی نخش کاران از کمیت و کیفیت و سایر مشخصات فنی آنها عملکرد این محصول را در حوزه های فنی
و اقتصادی به شدت کاه

داده است.

 مشخصات فنی و ظاهریروند رو به رشد اف ای

جمعیت کره زمین و نیاز شدید به مواد غذایی از یک طرآ و ارزش غذایی صتنعتی

اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خرما از طرآ دیگر ایجاب مینماید تا توجه بیشتری بته شناستایی و معرفتی
مهم ترین ارقام اقتصادی و پر محصول خرما به عمش آید همننین به منظور افت ای

تولیتد خرمتا و بهبتود

وضع فعلی نخلستانهای کشور شناسایی و معرفی هر کدام از ارقام خرما ما را در رستیدن بته اهتداآ فتو
کمک میکند.
تا کنون حدود  400رقم و در بعضی منابع تا  600رقم خرما در ایران گ ارش شده است .یکی از مهتم تترین
روشهای شناسایی ارقام خرما وجود یک کلید شناسایی استاندارد و بینالمللی متیباشتد تتا بتر استاس آن
شناسایی علمی و عملی صورت گیرد .نتایج تحقیقات نشان میدهد که هیچگونه کلیدی شناسایی یتا صتفت
واحد و بارزی برای شناسایی ارقام خرما وجود ندارد اما با بررسیها و مشورت بتا متخصصتین خرمتا و بهتره-
جویی از روشهای شناسایی سایر درختان میوه حدود  70صفت برای اندازهگیری مشخص شد .بنتابراین بتا
استفاده از صفات مهم اندامهای مختلف نخش خرما از قبیش :برخ گش خوشه میوه هسته و کالهتک کلیتد
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شناسایی برای ارقام خرما تعریف شده .همننین  2صفت وزن و ارزش غذایی میوه خرما نی در گتروه کلیتد
شناسایی ارقام خرما گنجانده شدهاند.
برخی از ارقام خرما با توجه به کیفیت بافت خشک و نیمه خشک آنها فقا برای صادرات مناست هستتند
در صورتی که تعدادی از ارقام به دلیش نرم بودن و طعم آنها برای تازه خوری مورد استفاده قترار متیگیرنتد.
برخی از ارقام نی به دلیش کمیت و کیفیت متوسا تا پایین و داشتن شیره فراوان و عناصتر غتذایی مختلتف
آن برای مصارآ صنعتی و صنایع تبدیلی از قبیش :تهیه شیره قند مایع سس خرما آرد و خمیر خرما الکش
و سرکه مورد استفاده قرار میگیرند .شناسایی ارقامی که دارای هسته درشت کالهک ب رخ پوست ضتخیم
و بافت کم گوشت هستند به عنوان خرمای نامرغوب درجه  3و  4معرفی میشوند و برای کارخانجات تهیته
خوراک دام و طیور مناس خواهند بود.
معرفی خوشه کس و کار:
تولید و بسته بندی خرمای ایران سابقه تاریخی داشته و با توجه به وجود سطح زیر کشتت بتاال انتواف خرمتا
تجربیات و دان

ضمنی فشرده در زمینه تولید و بسته بندی خرما که در طول ستا لیتان متمتا دی ایجتاد

شده وجود تجار دالالن بنکداران انواف سرویس دهندگان در گیر بودن نهادهای مختلف دولتی در این کس
وکار وبه وجود آمدن رویه هایی در جهت منافع صنعت مذکور باعث شده گترای

در حتوزه هتای مختلتف

کس و کار موجود وجود داشته باشد.
خوشه های صنعتی خرمای ایران که با هدآ گردآوری واحد ها و مدیریت بازار ایتن محصتول شتکش گرفتته
است امید است در زمان اتمام دوره  3ساله پروژه بتواند زمینه هم اف ایی ذینفعان را فراهم آید.
 معرفی گروه هدآ( شبکه ها یا گروههای هدآ): فعاالن و تولید کنندگان خرما مدیرانی که می خواهند صنایع تبدیلی کشاورزی بیشتر بدانند مهندسین یا تکنسین های فعال در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی کارآفرینان و سرمایه گ اران عالقه مند به فعالیت در حوزه صنایع تبدیش فعاالن عرصه سالمت3

 فعاالن در حوزه امنیت غذایی مدیران  NGOها انجمن ها و دیگر تشکش های تخصصی مرتبا موسسات و مراک مشاوره در حوزه خرما -بازرگانان و صادرکنندکان کاال بویژه خرما

 -اهداف پروژه:

 -اف ای

شناخت مصرآ کنندگان از خرماهای ایران

 استفاده در بازاریابی نوین برای خرمای ایران مهیا نمودن خوارک علمی جهت تهیه برنامه های تبلی،اتی تلوی یونی مشخص شدن شدن خواص کاری خرماهای مختلف سیستماتیک و علمی نمودن ورود خرما به صنایع تبدیلی تدوین استانداردهای نوین برای خرما در بازارهای هدآ با توجه به ویژگی های ذاتی خرمای ایران ایجاد ارتباط علمی و منسجم و استراتژیک بین ذینفعان و مراک تحقیقاتی معتبر گسترش استفاده از خرما در ط سنتی گیاهی و پیشگیری -فرهنگ سازی و زمینه سازی جهت ارتقا سرانه مصرآ در ایران

طبقه بندی گیاه شناسی درخت خرما
درخت خرما گیاهی از خانواده  Palmaceaeو با نام علمی  .Phoenix dactylifera Lمیباشد.
نخش خرما از گیاهان تک ل ه ای خانواده نخش ها است این ختانواده  200جتنس و  ۱۵00گونته دارد بتومی
مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آفریقا و جنوب آسیا می باشد.یکی از این گونه ها نخش خرمای معمولی
( )phoenix dactylifera Lاست.
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خرما گیاهی چند ساله و دو پایه است یعنی گش های نر و ماده روی پایه های جداگانه قرار دارد از نظر تولید
میوه عمر اقتصادی نخش خرما حدود  40سال است.
از نظر طبقه بندی تاکسونومیک به شرح زیر میباشد:
Spadiciflora

گروه

Palmea

راسته

Palmaceae

خانواده

 Cory phyoideaeزیرخانواده
Phoeniceae
Phoenix
Dactylifera

قبیله
جنس
گونه

درخت خرما چون تک ل ه است ریشه اصلی ندارد بالفاصله پس از آن که ریشه اولیه از بذر بیرون آمد ریشه
ثانویه باهر می شود آنها خوشه های متراکمی تشکیش می دهند و در تمام طول قطرشان یکسان است تمام
ریشه های خرما دارای کیسه های هوایی هستند که بعنوان اندام تنفسی عمش می کنند
درخت خرما تنه ای مستقیم و استوانه ای دارد و قطر آن در طول تنه یکسان است و تا محش تاج که برخ ها
یکباره بصورت انبوه باهر می شوند ت،ییر نمی کند
برحس رقم و شرایا رشد وزن میوه خرما بین  2الی  60گرم طول طول آن  ۱۸الی  ۱۱0میلیمتر و عرض
آن بین  ۸الی  32میلی متر مت،یر است از نظر رنگ میوه ارقام خرما متفاوت است ولی عمدتاً دو رنگ زرد و
قهوه ای در اغل ارقام دیده می شود.
خرما یکی از محصوالت عمده کشاورزی ایران است که نه تنها در امرار معتاش قشتر قابتش تتوجهی از متردم
مناطق خرماخی کشور بلکه در تأمین غذای جامعه نی نقت

دارد .قابلیتت رقابتت در بازارهتای جهتانی ارز

آوری اشت،الزایی و نی از منظر اجتماعی و زیست محیطی حائ اهمیت بوده و این عوامش تولید و صتادرات
خرمای کشور را توجیه مینماید  .خرما میوهای انرژیزا و با ارزش غتذایی بتاالیی استت کته بتی

از پنجتاه

درصد آن را مواد قندی تشکیش میدهد .مسایش مربوط به برداشت و پس از برداشت تا مصرآ خرما به دلیش
ارتباط آن با مصرآکنندگان بسیار حائ اهمیت بوده و باید مالحظات الزم را در این خصوص در نظرگرفت.
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خرما میوه مقوی و انرژیزا است که دارای مواد معدنی از قبیش به آهن پتاسیم روی منگن و ویتامین های
 Bو  Eدارد که خرما می تواند سیستم ایمنی بدن را از سرطان های روده و معده محافظت کند.
تاریخچه کشت خرما
درخت خرما در نواحی گرمسیری و نیمهگرمسیری از جمله ایران پرورش مییابد .بتا اینکته خاستتگاه آن را
میانرودان عربستان و شمال آفریقا ذکر میکنند ولی بررسیهای علمی آن را به گونهای به نام علمی P.H.
 Sivestrisکه در هندوستان میروید نسبت میدهند .باستانشناسان احداث نخلستانها را به پنج ه ار ستال
پی

نسبت دادهاند زیرا نامی از آن بر لوحههای گلی  ۵0سده پی

در ایران نخش و خرما از دوران باستان و پی

یافتهاند.

از هخامنشی کشت میشده .در ادبیتات ساستانی از جملته در

کتاب بندهشن از نخش یاد شدهاست .منابع چینی از ایران (در زبان ایشان بوسی تلفتظ چینتی پارستی) بته
عنوان سرزمین نخش خرما که در ن دشان به نام عناب پارسی و عناب ه ارساله مشهور بوده یاد کردهانتد .در
پایان سده نهم میالدی نخش خرما را از ایران به چین برده و در آنجا کشتت کتردهانتد .در میتان کشتورهای
اروپایی اس انیا پیشینه بیشتری در کشت خرما دارد.

یکی از م یت های کشت خرما‚ آن است که شترایا مناست کشتت آن در دنیتا محتدود استت و گستترش
چندانی پیدا نکرده است .در این شرایا کشور ما باتوجه به اقلیم مناس برای کشت این محصول در جهتان
دارای جایگاه ممتازی می باشد .لذا میتوان اذعان داشت که پتانسیش سطح زیرکشت می ان تولید و عملکترد
خرما در کشور بسیار بیشتر از وضعیت موجود است که با برنامه ری ی اصولی می توان به آن تحقق بخشتید
روند اف ای

تولید خرما در ایران به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی بسیار سریع بوده استت.بنحوی کته در

سال  ۱374به بی

از  7۸0ه ار تن بالغ گردیده هرچند ایران از قدیم االیام یکتی از تولیدکننتدگان خرمتا

بوده است اما در صادرات جهانی خرما نق

بسیار ناچی ی داشته است .هرچند قبش از جنتگ تحمیلتی نیت

صادرات خرمای ایران نسبت به صادرات جهانی این محصول اندک بتوده امتا صتادرات آن توانستته استت بتا
آهنگ مناسبی رشد کند.
نگاهی اجمالی به بازار جهانی خرما گویای آن است که طی سالهای  ۱3۸4- ۸0مقدار صادرات جهانی خرمتا
ساالنه بطور متوسا  ۱0درصد رشد داشته‚ قیمت جهانی خرما  9/۱درصتدکاه
این محصول تقریباً ثابت باقیمانده است و این حاکی از اف ای
جهانی بوده است.
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و ارزش مبتادالت جهتانی

رشد عرضته جهتانی بتی

از رشتد تقاضتای

انواع خرما
"بنابر خصوصیات هر نوف خرما شرایا آب و هوایی و تقاضای بازار در هر مرحله انواف مختلفی دارد.
• خرمای خشک :به خرمای رسید های گفته م یشود که نم آن کمتر از  ۱۸درصد باشد.
• خرمای نیمه خشک  :به خرمای رسید های گفته م یشود که نم آن از  ۱۸تا  20درصد باشد.
• خرمای نرم :به خرمای رسید های گفته م یشود که نم آن از  20تا  23درصد باشد.
• رط  :به خرمای به طعم رسیده و پرشهدی گفته م یشود که نم آن از  23تا  3۸درصد باشد" ۱
نواحی رشد و پرورش خرما:
درخت خرما در شرایا آب و هوایی گرم و تمام آفتابی به خوبی رشد می کند و میوه می دهد  .در منتاطقی
که شرایا چندان مناس نباشد ممکن است که درخت خرما رشد کند اما میوه نمی دهد  .حداقش  ۵درجته
سانتی گراد است و تنها در  /دمای مورد نیاز در فصش روی
میوه می دهد که فصش روی

و گش دهی برای خرمتا در حتدود  ۱7منتاطقی

در آن گرم و طوالنی و بدون بارندگی یا با بارندگی اندکی همتراه باشتد .گیتاه

خرما نسبت به خشکی مقاوم است اما برای به بار نشستن و تولید محصول مرغوب به آبیاری نیاز دارد  .ایتن
گیاه خاک های شنی آهکی و رسی را ترجیح می دهد و در مجموف در بیشتر خاک های سنگین و به خوبی
زهکشی شده رشد می کند .تهویه مناس ختاک ا ز فاکتورهتای مهتم رشتد خرمتا استت  .خرمتا بته طتور
چشمگیری نسبت به قلیایی بودن خاک مقاوم است تا حدی نی نسبت به شتوری ختاک مقتاوم استت  .امتا
شوری بی

از اندازه به شدت بر می ان محصول و باروری آن تأثیر می گذارد.

مصرف سرانه خرما در ایران
مصرآ سرانه خرما در ایران  7.۵کیلوگرم است که میتانگینی از مصترآ سترانه  2۵کیلتوگرمی استتانهتای
جنوبی و یک کیلوگرمی سایر استانها میباشد .در ایران به طور ساالنه  ۱.2میلیون تن خرما تولید میشود
که عمده مصرآ داخلی آن در ماه رمضان صورت میگیرد .از میان محصول خرمای هر سال ایران  30درصد
برای صادرات به کشورهای دیگر اختصاص مییابد  70درصد به مصرآ داخلی میرستد .میتوه خرمتا جت
میوههای سته میباشد یعنی تمام قسمت بریکاری آن گوشتی و محتوی مواد غتذایی استت .خرمتا از دورانِ
باستان در رژیم غذایی انسان وجود داشته است و یکی از قدیمیترین میوههای کشت شده توسا انسان بوده
است.
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ارقام خرما
در دنیا حدود  200رقم خرما وجود دارد که  ۱20رقم آن تا به حال شناخته شده و مورد مطالعه قرار گرفته
اند .خرمای ایران در انواف نسبتاً زیادی تولید می شود که بر اساس اطالعات و منابع موجود بالغ بر  ۱00رقم
مختلف می باشد .ارقام مختلف درخت خرما از نظر صفات تشریحی و فی یولوژیکی با یکتدیگر تفتاوت هتایی
دارند .از جمله گش دادن بلندی و کوتاهی درخت رنگ شکش اندازه و تعداد برگنه ها مشخصات خوشه ی
میوه اتصال برگنه ها به محور اصلی و زاویه ی اصلی برگها با تنه ی درختت زودرس یتا دیتر رس بتودن
میوه و می ان قند و رطوبت و طعم می باشد.
ارقام خرمای ایران
ارقام بومی خرما در بلوچستان ایران：مضافتی ربّی شَتکَری حلیلته آبتروگن کَلَگتی چربتان حاشته ای
جوانداک اشکنجک پُ و دِسکی وردیوار بَرنی کلوت مُلسی کروچ و در بوشهر :قصت

کبکتاب صتمرون

شکر سیسی حلَو سروری زندنی خشن خار استک سرخو مرسو خاصتویی جمتادی بیرمتی تتی رس
شهابی ل

کندی خنی ی سمیلی خضروی گنتار بریمی شیخ عالی زامردو ده دارب اهرمی خاوی ی

خاور مکتی شاخونی مصلی جوزی غصاب و ردستی می باشد .ارقتام خرمتای هرم گتان عبتارت استت از
خرمای پیارم مرداسنگ هلیلی مضافتی خاصویی خنی ی شاهانی کریته زرک و کلک ستر و ارقتام
بومی خرما در جیرفت شامش مضافتی(مرغوب ترین رط جهان) عالی مِهتِتری شِتکَری (ایتن دو از زودرس
ترین گونه های خرما هستند که بیشتر مصرآ محلی دارند) کلوته(کلیته) مرداسنگ(تنها خرمای طبع سرد
دنیا) هلیلی خَنی ی رُوغنی شاهانی زاهدی خضراوی رَبی نگار(میوه هایی بسیار کشیده دارد) گاردیال
 .قربانی آجیلی می باشد .ارقام بومی خرما در غرب خوزستان عبارت است از :لیلوئی برحی زاهدی دیتری
اشکر و بریم حالوی بلیانی سویدانی هداک شکر بنت الست

دگتش زرد خضتراوی استتعمران بتوبکی

چبناب مشتوم جهرمی عموبحری دگش سر فرسی هدل خصاب حمراوی حساوی اسحا

جتوزی و

گنتار و در بم ارقام مضافتی کروت قندشکن(سنگ شکن) ربی خریک هلیله ای موجود می باشند.

نکته:
کشورهای هند مال ی روسیه و اندون ی با توجه به جمعیت باالی خود برفیت زیادی در واردات خرما دارند
و تولیدکنندگان ایرانی میتوانند با انجام اقدامات مناس و بازاریابی صادرات خرمای ایران به این کشورها را
اف ای دهند.
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خواص دارویی خرما:
مردم صحرا هسته درخت خرما را در آورده و از آن نان می پ ند این هسته را بو داده و از آن به عنوان قهوه
استفاده می کنند چرا که دم کرده آن بسیار مطبوف است یا حتی آن را در آب برای چند روز خیس کرده و
به عنوان غذای مقوی به شترهای خود می دهند و معتقدند که این غذا از گندم و جو مقوی تر است.اثر دیگر
معج ه آسای هسته خرما از بین بردن تورم پلک های چشم است برای این منظور پمادی از هسته خرما
درست کرده و آن را روی چشم می گذارند این پماد برای رشد مژه های چشم نی بهترین دارو است .در
زمان های قدیم همواره خرما را برای قدرت و انرژی به کار می برده اند و هنوز بهترین میوه برای بازیافتن
انرژی و قدرت جوانی است.گش های درخت خرما نی خاصیت دارویی دارند و همننین طعم گش های درخت
خرما تلخ بوده و اثر مسهلی دارد.
خواص خرما از دید پزشکان:
در خرما مقداری فیبر غذایی موجود است فیبر موجود در خرما برای سالمت دستگاه گوارش و ت،ذیه بسیار
مناس است عالوه بر آن خرما حاوی کاروتنوئیدها یا موادرنگی است که پی ساز ویتامین  Aو آنتی
اکسیدان محسوب می شود و جلوی ضایعات و سرطانی شدن سلول ها را می گیرد.خرما در درمان یبوست
اختالالت روده ای مشکالت قلبی و اسهال مفید است و ج و مواد غذایی ملین به شمار می آید.به همین
دلیش برای افرادی که از یبوست رنج می برند مفید اعالم شده است برای اینکه هر چه بهتر و بیشتر از این
خاصیت خرما استفاده کنید بهتر است خرما را یک ش کامش در آب خیس کنید و صبح روز بعد خرماهای
خیس خورده را مانند شربت مصرآ کنید.بعضی از انواف نخش ها میوه شان وقتی رط هستند چیده و
استفاده می شود مثش رط مضافتی و کبکاب «زرد طالیی» و بعضی دیگر باید بعد از مرحله رط  20روز
در گرمای خرماپ ان مناطق گرمسیر بر سر نخش بماند تا نیمه خشک شود که به آن خرما می گویند مثش
خرمای نیمه خشک زاهدی و پیارم البته بعضی از انواف خرماهای نیمه خشک را کامال خشک کرده و به بازار
می فرستند.
طبع خرما گرم و خشک است برای رفع خشونت و نرم کردن سینه  ۵0گرم خرما در آب جوشانده صاآ
کرده روزی دو تا سه استکان بخورید البته این برای افراد سرد م اج بسیار خوب است برای تقویت کلیه از
شربت فو استفاده کنید کسانی که درد کمر یا درد مفاصش دارند می توانند از شربت خرما که در شماره
دو آمده است استفاده کنند اگر خرما با شنبلیله خورده شود برای سنگ مثانه مفید است.برای تقویت
نیروی جسمانی خرما را در شیر تازه خیس کرده کمی دارچین ب نید و صبح به عنوان صبحانه بخورید و
س س کمی شیر باالی آن میش کنید البته برای گرم م اجان زیاد خوب نیست کسانی که می خواهند سنگ
مثانه شان خرد شود از دم کرده آن استفاده کنند.کسانی که یبوست دارند سعی کنند هنگام استفاده از دم
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کرده خرما از غذاهای ساده و ملین استفاده کنند به خاطر وجود ویتامین  Bدر خرما میوه خوبی برای
تعادل اعصاب و نی سب رشد است فسفری که در خرما وجود دارد سب سر زنده نگهداشتن سلول های
عصبی می شود و برای کمبود آهن بسیار مفید است.

تأثیر خرما بر بیماری های اعصاب
پتاسیم در این میوه به می ان قابش توجهی موجود است که برای جلوگیری از پرفشاری خون و برای کار
صحیح عضالت و اعصاب ضروری است که به هم خوردن آن در بدن بسیار خطرناک است .عالوه بر آن
خرما حاوی می ان قابش توجهی منی یم است که برای اعصاب و عضالت ضروری است.
نقش ویژه خرما در خون سازی
خرما مقدار قابش توجهی فوالت یا همان اسیدفولیک به بدن می رساند که برای خون رسانی برای بدن الزم
است و زنان هنگام بارداری مجبور می شوند عالوه بر دریافت فوالت از طریق غذا قرص آن را نی مصرآ
کنند.فوالت به عنوان ماده خون ساز در خرما موجود است هر چند که مقدار آهن خرما آن چنان زیاد
نیست اما برای خون سازی بدن احتیاج به سه ماده م،ذی فوالت آهن و ویتامین  B ۱2دارد که در
غذاهای حیوانی یافت می شوند بنابراین برای این منظور باید از غذاهای متنوف استفاده کرد.ویتامین  Cیکی
دیگر از مواد م،ذی خرما است که این ویتامین برای جلوگیری از بیماری های خطرناک خونری ی دهنده یا
همان اسکوربوت الزم است و باید بدن هر فرد در طول روز  60میلی گرم ویتامین  Cدریافت کند که
تقریباً در هر  ۱00گرم خرما  ۱4میلی گرم ویتامین  Cموجود است.
بهترین شیوه برای چاقی
خرما بخشی از رژیم غذایی سالم است چرا که قند چربی پروتئین و انواف ویتامین های ضروری در آن
موجود است بنابراین این ماده غذایی در مقابله با کمبود وزن کمک مؤثری است.
خرما دوست قلب های ضعیف
ثابت شده است خرمایی که ش در آب خیس شده و صبح مصرآ شود برای قل های ضعیف مفید است
اگر این کار را دو بار در هفته انجام دهید به تقویت قل خود کمک کرده اید.
ترکیبات شیمیایی خرما
خرما ویتامین هایی مانندA B Cو  Eدارد و حاوی مقادیری امالح مدنی است.خرمای خشک  300کالری
انرژی دو گرم پروتئین 6/0گرم چربی 60میلی گرم گوگرد  ۵0میلی گرم فسفر 6۵0میلی گرم پتاسیم
 6۵میلی گرم منی یم  70میلی گرم کلسیم دو میلی گرم آهن و  2/2میلی گرم نیاسین و مقدار کمی سدیم
دارد.یک متخصص ت،ذیه در این زمینه گفت :در ۱00گرم خرما  ۱2۵کیلو کالری موجود است و این در
حالی است که در هر  ۱00گرم قند  400کیلو انرژی موجود است و مقدار انرژی ناشی از خوردن خرما از
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قند ساده بسیار کمتر است و بسیار کمتر از قند افراد را دچار چاقی و اضافه وزن می کند.محمد بیرجندی
اف ود  ۱00:گرم خرما حاوی ۵/۱درصد پروتئین گیاهی از جنس مرغوب است و در خرما مقداری فیبر
غذایی موجود است که این مقدار فیبر موجود در خرما برای سالمت دستگاه گوارش و ت،ذیه بسیار مناس
بوده و عالوه بر آن کارتنوئید یا مواد رنگی در خرما است که پی ساز ویتامین  Aو آنتی اکسیدان محسوب
می شود که جلوی ضایعات و سرطانی شدن سلول ها را می گیرد.
خرما در هرم غذایی
خرما از ارزش غذایی خوبی برخوردار است و باید آن را در هرم مواد غذایی میوه به حساب آورد .با توجه به
کوچکی هر عدد خرما هر واحد آن شامش دو تا سه عدد خرما است که چناننه براساس نیاز روزانه دو تا سه
واحد میوه می خورید می توانید این تعداد را به جای یکی از این واحدهای میوه استفاده کنید.به یاد داشته
باشید که خرما به علت داشتن قند زیاد که بخ بیشتر آن قند ساده است درصورت مصرآ زیاد و با اف ای
انرژی مصرفی ممکن است سب چاقی شود افراد دیابتی یا کسانی که سابقه دیابت در خانواده آنان وجود
دارد باید تعادل را در مصرآ خرما حفظ کنند.
مضرات خرما
نباید در مصرآ خرما زیاده روی کرد چرا که مصرآ بسیار باالی آن موج آسی به کبد و طهال اف ای
فشارخون جوش دهان و پوسیدگی دندان ها می شود .در خوردن آن افراط نکنید چرا که دارای قند زیادی
است در این صورت آنهایی که لوزالمعده حساس دارند یا آنهایی که بیماری قند در خانواده آنها وجود دارد
باید کمتر از این میوه استفاده کنند.
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خرمای قصب (زاهدی)

رقم زاهدی نی مانند رقم دیری از ارقام خشک به شمار می رود .در بعضی از منتاطق بته عنتوان رقتم نیمته
خشک است.در مناطقی ا زکشور به عنوان قص از آن نام برده شتده استت.خرمای قصت میتوه رستیده ی
رقمی از نخش خرما است که از نظر خصوصیات باهری تقریبأ چند وجهی سفت برا و چروکیتده کته گتاه
پوست میوه کامال به گوشت چسبیده و گاه بسته به شرایا اقلیمی از نظر دما و رطوبت محتیا و همننتین
می ان آب منطقه در قسمتهائی از میوه پوست از گوشت جدا میباشند .میوه در مرحله خارک زرد رنتگ
در مرحله رط قهوه ای روشن و در مرحله تمار (خرما) قهوه ای متمایش به قرم تا زرد کمرنتگ متی شتود.
شکش میوه بیضی کشیده و انتهای آن کامالً باریک و نوک تی است .از ارقتام بستیار مرغتوب استت و دارای
خاصیت انبار داری خوب و حمش ونقش آن بسیار آسان و از ارقام صادراتی است .به دلیش قند زیاد زاهدی که
از ارقام صنعتی می باشد برای تهیه الکش سرکه به کار می رود.این میوه در نوک تیره رنگ ( قهوهای روشتن
تا قرم تیره ) و در انتها ن دیک به کالهک نخودی یا صورتی رنگ پریده یا صتورتی ارغتوانی استت  .نستبت
گوشت میوه زاهدری به هسته معادل  6٫3۵است .هسته زاهدی بیضی رنگ آن قهوه ای می ان چسبندگی
هسته به میوه متوسا و رسیدن خارک در اوائش شتهریور ولتی برداشتت میتوه کتامالً رستیده آن در اواختر
شهریور ماه صورت می گیرد.هسته در این ارقام کامال از گوشت میوه جدا بوده و درون بر میوه به صورت غشأ
بسیار نازک و سفید رنگ در حد فاصش میان بر و هسته قابش تشخیص است  .که در بعضی مواقع با هسته از
گوشت جدا میشود و گاه به قسمت خوراکی میوه چسبیده است  .بهترین انواف خرمای قص ایران محصول
نخش زاهدی است که عرصه انتشار آن از قصر شیرین در استان کرمانشاه  .استانهای خوزستان و بوشتهر تتا
قیر و کارزین در استان فارس ادامه دارد .خرمای زاهدی ج خرماهای خشک طبقه بندی می شود و رقمتی
دیررس بوده و مقدار ری ش آن زیاد است.
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در بسیاری از نقاط خرما خی کشور به خصوص در خوزستان فارس بوشهر و استان کرمانشاه نی در سطح
زیاد کشت می گردد.
خرما ی کبکاب

خرمای کبکاب میوه رسیده ی رقمی از نخش خرما است که درشت و به رنگ قرم عقیقی تیره تتا قهتوهای
متمایش به سیاه است و هستهای کوچک دارد .میوه بیضی شکش به وزن حدود  ۱۵گرم با بافت نیمه خشک
و رنگ زرد روشن ضخامت پوسته در آنها ضخیم است .نسبت گوشت میتوه بته هستته معتادل  9٫2۵استت.
هسته بیضی باریک و کشیده رنگ خاکستری می ان چسبندگی هسته به میوه زیاد است .رستیدن ختارک
در اواخر مرداد ماه است ولی برداشت میوه کامالً رستیده آن (خرمتا) در اواستا شتهریور متاه استت .میت ان
چسبدگی کالهک به میوه زیاد است .نوف مرغوب آن بی

تر در م ارعی وزیرراه از بخ

ستعدآباد از استتان

بوشهر و منطقه خشت و کنار تخته و کازرون از استان فارس و بهبهان از استان خوزستان به عمش متیآیتد .
به طور کلی خرمای کبکاب محصول مناطق برازجان  .شبانکاره  .سعدآباد  .دالکتی ( دشتستتان ) و اهترم و
خور موج ( دشتی ) و خشت و کنار تخته و کازرون و بهبهان است.
کبکاب بهبهان بسیار شیرین و نسبت به کبکاب دشستان کوچکتر و پر شیره می باشد .انتدازه حبته کبکتاب
بسیار درشت می باشد خام خالل (خارک) این رقم قابش استفاده نیست .لذا برای مصرآ می بایستتی آن را
قبالً پخت و خشک کرد .رنگ میوه در مرحله خارک و رط زرد است و در حالت رسیدن کامش بته صتورت
قهوه ای تیره در می آید .مصرآ آن بیشتر در حالت رط و خرما است .از نظر اهمیت اقتصادی در ایران بعد
از سعمران شاهانی و مضافتی قرار دارد .ج و ارقام «تر» محسوب می شود.
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خرمای پیارم

این رقم خرما با طول بلند و بافت خشک و به رنگ قهوهای تیتره متیباشتد و رنتگ ختارک آن متمایتش بته
قهوهای است پوست این نوف خرما نازک است و نوف مرغوب آن در شتهر حتاجی آبتاد هرم گتان بته دستت
میآید .خرمای پیارم بر اساس می ان رطوبت می تواند نرم یا نیمه خشک باشد.

خرمای ربی ()Rabbi Date
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این رقم خرما کشیده و بنف

تیره متمایش به سیاه است رنگ خارک آن قرم و میوه آن نسبتاً بت رخ متی

باشد.خرمای ربی دارای پوستی نازک رنگی روشن تر از خرمای مضافتی شیره زیاد رطوبت کمتر هسته ای
کوچک و زودرس ترین خرمای کشور است .از نظر اهمیت بعد از سعمران شاهانی مضافتی و کبکتاب قترار
دارد .زمان رسیدن کامش آن با رقم مضافتی هم مان است .در ایرانشهر و زابش از نظر مرغوبیت عالی و در چاه
بهار و سراوان خوب است.
شیرینی این خرما تا حدی از خرمای مضافتی کمتر است و طعمتی بستیار مطلتوب دارد و قبتش از ایتن کته
حالتی نیمه خشک پیدا کند خوش طعم تر از خرمای مضافتی است .خرمای ربتی در اروپتا نیت مشتتریان و
طرفداران زیادی دارد .البته در دنیا آن را با نام خرما پاکستانی می شناسند زیرا پاکستانی ها آن را بته نتام
محصول تولیدی خود در اروپا به فروش می رسانند.

خرمای کلوته

خرمای کلیته کریته و یا کلوته از انواف خرمایی است که در منطقه جیرفت استان کرمان کشت متی شتود.
خرمایی با پوستی به رنگ قهوه ای تیره و گوشتی نرم و خوش طعم می باشد و اندازه طول ایتن میتوه بتین
 2/۵الی  3/۵سانتیمتر و می ان رطوبت آن با توجه به زمان برداشت بین  ۱4الی  22درصد مت،یر می باشتد.
این رقم خرما از ارقام نرم شهرستان جیرفت بم کهنوج می باشد .خرمای کریته از ارقام زودرس می باشتد و
از تیرماه بصورت تازه خوری ( رط ) برداشت می شود .خارک این میوه به رنگ قرم می باشتد و از لحتا
شکش شباهت بسیار زیادی شبیه خرمای مضافتی دارد.
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خرمای هلیله ای

میوه این نوف خرما درشت و به رنگ زرد است و رنگ خارک آن نیت زرد متیباشتد  .ایتن نتوف خرمتا دارای
پوستی نازک و بافتی بسیار نرم و فسادپذیر است  .خرمای هلیلهای بیشتر در شهرهای جیرفت و کهنوج و بم
از استان کرمان بعمش میآید .این رقم دیررس بوده ومتوسا عملکرد  ۱00-۸0کیلوگرم است.

خرمای سایر

خرمای سایر یا سعمران بیضی و کمی کشیده و معموال به رنگ قهوه ای استت رنتگ ختارک آن زرد و نتوف
مرغوب آن در مناطقی از خوزستان بعمش میآید .این خرما از ویژگی خاصی برخوردار است از قبیش باال بودن
درجه قندی آن ( 70درصد) .دارا بودن مواد م،ذی فراوان وسلول پایین آن است .این نتوف خرمتا در هنگتام
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برداشت نیمه خشک است و رطوبت آن کمتر از  ۱7درصد می باشد .میوه آن بیضی شکش و گتاهی متمایتش
به مستطیلی بوده به وزن متوسا  ۸٫3۱گرم با بافت متوستا (نیمته خشتک ) رنتگ میتوه زرد روشتن در
مراحش رسید ن کامش کهربائی و قهوه ای متمایش به قرم است .ضخامت پوست در سعمران ضخیم و تا نسبتاً
ضخیم و خشن می باشد .نسبت گوشت میوه به هسته معادل  6٫7۱است .قسمت خوراکی میوه شیرین و تتا
اندازه ای م ه گس دارد ( در مراحش اولیه رط ) می ان چسبندگی هسته به میوه کتم رستیدن ختارک در
حدود  2۵مرداد ماه ولی برداشت میوه کامالً رسیده آن در اواسا شهریور تا مهر ماه صورت می گیرد .می ان
چسبندگی کالهک به میوه کم است.
از مهمترین خصوصیات این رقم نیمه خشک بودن آن است که خاصیت نگهداری آن را اف ای

داده و ایتن

خاصیت سب شده تا مناس ترین رقم تجارتی و صادراتی ایران گردد.

خرمای مضافتی

خرمای مضافتی را شاید بتوان یکی از خوش طعم ترین و دلنس ترین انواف خرمای جهان دانست .به ویتژه
آن که این خرما بیشتر به صورت رط مورد استفاده قرار می گیرد و کمتر کسی را میتوان یافت که پتس از
خوردن یک دانه از خرمای مضافتی احساس بسیار مطلوبی به او دستت ندهتد .ایتن خرمتا کته دارای رنتگ
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مشکی جذابی می باشد رطوبتی بین  ۱۵%الی  3۵%بسته به زمان برداشت از درخت و محش کاشتت آن دارد
و اندازه دانه های آن معموال” بین  2/۵الی  4/۵سانتیمتر می باشد
در ایران بعد از استعمران و شاهانی از مهمترین ارقام خرمای اقتصادی کشور است .این رقم در نقاط مختلف
کشور کشت شده است .موطن اصلی آن در ایران بم کرمان متی باشتد .مضتافتی بتم یکتی از بهتترین انتواف
خرمای ایران از نظر بازار داخلی محسوب می شود.
پراکندگی این رقم عالوه بر استان کرمان ( بم جیرفت کهنوج شتهداد نرماشتیر ) در ستراوان ایرانشتهر
نیکشهر حاجی آباد طبس و خور و بیابانک اصفهان نی کشت می شود .مضتافتی از ارقتام بستیار عتالی تتر
ونیمه تر به رنگ قرم تیره متمایش به سیاه بوده و دارای کیفیت بسیار خوب می باشد .بازار اصتلی مصترآ
داخلی آن استان تهران است.
خرمای شاهانی

عرصه انتشار این گونه خرما بیشتر در استان فارس است .میوه آن کشیده بته رنتگ زرد طالئتی تتا قهتوهای
روشن و نوف مرغوب آن دارای کیفیتی مطلوب و خوش عطر و طعم است که بیشتر در مناطق جهرم و حفر و
حومه به عمش میآید  .در مناطق قیروکارزین  .فیروز آباد  .الرستان  .فستا و داراب ایتن نتوف خرمتا از نظتر
صفات و از نظر استاندارد درجات پستتری دارد و معموال به مصرآ صنعتی میرسد.

18

خرمای خاصویی

خرماهای خاصه برحس رقم و محش روی

به رنگهای مختلف از زرد روشن و طالئی تا قهوهای روشتن  .از

قرم عقیقی تا قهوهای تیره و از قرم تند تا بنف

تیتره متمایتش بته ستیاه دیتده متی شتود .درختت نختش

"خاصویی" یکی ارانواف گونه های نخش است که بخاطرشرایا خاص اب وهوایی منطقه گرم وخشک "جتم"
واقع دراستان بوشهر رشدمیکندوفقا دراین منطقه ازکشوراست که این گونه نخش بته ثمردهتی ورشتدکامش
محصول میرسد  .خرمای خاصویی به رنگ قهوه ای روشن به طوری که اندازه آن کوچکتر از گونه خرماهتای
موجود در این استان می باشد .این خرما از نوف تر و سرشار از شیره می باشد به طوری که اگر به مدت سته
الی چهار ساعت این خرما را در یک برآ نگه داری کنید در شیره خود غوطه ور شتده و همننتین همتواره
دارای صادراتی به کشورهای همجوار خلیج فارس می باشد.
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خرمای مرداسنگ

خرما مرداسنگ زرد رنگ درمرحله نارس  -قهوه ای روشن در مرحله رسیده .مرداسنگ از نظر شکش و طعم
شباهت زیادی به خرمای پیارم دارد .رنگ آن اندکی روشتنتتر و انتدازهی کوتتاهتتر استت .گوشتت خرمتای
مرداسنگ خیلی روشنتر از پیارم است و تا حدی هم بافت نرمتری دارد.
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خرمای برهی

ریشه و منشأ خرمای نرم برهی از عرا می باشد که به سایر نقاط خرما خی برده شده است .این رقم خرمتا
دیررس است ونسبت به رطوبت مقاومتی ندارد .این رقم یکی از ارقام بسیار مهم استان خوزستان می باشتد.
عالوه بر خوزستان این رقم در قصر شیرین سومار دهلران بندر لنگه براز جان نی کشت می شود .ختارک
آن دارا ی مقدار قند کافی است .به همین دلیش خارک و رط آن به مقدار زیاد مورد مصرآ منتاطق خرمتا
خی قرار می گیرد.
میوه برهی از مرحله خارک در زمانی که اکثر ارقام م ه گس دارد قابتش ختوردن استت .از نظتر مرغوبیتت و
شیرینی و تازه خوری خرما بسیار خوشم ه و لذیذ است.
رنگ خارک زرد رط آن کهربائی و در مرحله خرما از کهربایی تا قهوه ای متمایش به قرم رنگ است .میتوه
تقریباً کروی به وزن متوسا  ۸گرم با بافت نرم ضخامت پوست در آن ضخیم نسبت گوشت میوه به هسته
معادل  7٫77است .هسته تقریباً کروی رنگ آن خاکستری روشن می ان چسبندگی هسته به میوه متوستا
است .رسیدن خارک در اواخر مرداد ولی برداشت میوه کامالً رسیده در اواخر شهریور ماه صورت می گیترد.
می ان چسبندگی کالهک به میوه کم است.
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خرمای خضراوی

موطن اصلی خضراوی را عرا می دانند و بعد از سعمران دومین رقمی استت کته درخوزستتان ستطح زیتر
کشت را به خود اختصاص داده است .از ارقام نیمه خشک بوده و از نظر صادرات در مرتبه دوم اهمیت بعد از
سعمران قرار دارد.
در سایر مناطق خرما خی نظیر جهرم کازرون دشستان فسا قصر شیرین و رامهرم نی کاشته متی شتود.
مصرآ آن به صورت خارک و رط

نی متداول است بیشتر در حالت رط و خرما مصرآ می شود این رقم

در خوزستان از ارقام درجه یک و در کازرون و برازجان وقصر شیرین از ارقام درجه  2و  3به شمار می رود.
خضراوی از خرما های زودرس و نرم به شمار می اید .میوه تخم مرغی شکش به وزن متوستا  7٫94گترم بتا
بافت نرم و رنگ قهوه ای روشن ضخامت پوست در آن ضخیم .نسبت گوشت میوه بته هستته معتادل ۱2٫۱
است .هسته بیضی شکش با رنگ قهوه ای کم رنگ می ان چسبندگی هسته به میوه متوسا استت .رستیدن
خارک در اواسا مردادماه ولی برداشت میوه کامالً رسیده آن در اواسا شهریور صتورت متی گیترد .میت ان
چسبندگی کالهک به میوه متوسا است.
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خرما دیری

رقم دیری در استان خوزستان ( اهواز خرمشهر آبادان شوشتتر شتادگان ) و بوشتهر کتازرون برازجتان و
بهبهان نی کاشته می شود.
میوه دیری از نوف خشک و نسبتاً درشت است .در اهواز به عنوان درجه یک در خرمشهر وبوشهر و بهبهتان
درجه  2و در کارزون به عنوان درجه  3به شمار می رود.
این رقم نسبتاً به رطوبت مقاوم است .از مشخصات اختصاصی این رقم دیررسی آن است .خالل و ختارک آن
قرم رنگ است .از ارقام صادارتی کشور به شمار می رود.
خرمای این رقم ج و میوه های خشک بوده و روی نخش کامالً خشک می شود و نستبت بته رطوبتت بستیار
مقاوم است .میوه تخم مرغی شکش با بافت سفت (خشک ) ورنگ قهوه ای روشن ضتخامت پوستت در آنهتا
متوسا است .هسته بیضی کشیده به رنگ کرم می ان چسبندگی هسته به میوه کم وخارک دیری م ه گس
داشته و معموالً در مرحله رسیدن کامش در آبان و آذر برداشت می شود .می ان چسبندگی کالهک به میتوه
متوسا است.
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خرما شهابی

خرمای شهابی دارای میوه ای کشیده و نسبتا ب رخ بافتی نیمه خشک و رنگ سیاه مایش بته قهتوه ای متی
باشد که توانسته جایگاه مناسبی بعد از رقم های زاهدی کبکتاب و خاصتویی در صتادرات ارقتام بوشتهر و
همننین ایران بدست آورد.
خرمای کریته
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میوه کریته از مرحله خارک در زمانی که اکثر ارقام م ه گس دارد قابتش ختوردن استت .از نظتر مرغوبیتت و
شیرینی و تازه خوری خرما بسیار خوشم ه و لذیذ است.
رنگ خارک زرد رط آن کهربائی و در مرحله خرما از کهربایی تا قهوه ای متمایش به قرم رنگ است .میتوه
تقریباً بیضوی به وزن متوسا  ۱۱گرم با بافت نرم ضخامت پوست در آن ضخیم نسبت گوشتت میتوه بته
هسته معادل  7٫77است .هسته تقریباً بیضی رنگ آن خاکستری روشن می ان چسبندگی هسته بته میتوه
متوسا است .رسیدن خارک در اوایش مرداد ولی برداشت میوه کامالً رسیده در اوایش شهریور ماه صورت می
گیرد .می ان چسبندگی کالهک به میوه کم است.

خرمای پرکوه
پُرکو  = por kuاین خرما را پس از چیدن بروی بام ها خشک می کنند در خراسان جنوبی ه ار و 600
بهرهبردار خرما فعالیت دارند و یک ه ار و  932هکتار از اراضی خراسان جنوبی زیرکشت درخت خرما است
که بیشترین سطح زیرکشت خرما در خراسان جنوبی مربوط به شهرستان طبس بوده هم چنین رقمهای
زیادی از خرما در خراسان جنوبی برداشت میشود که از جمله ارقام خرماهای برداشتی خراسان جنوبی
بیشتر شامش خاره خوش پرکو زاهدی پیارم و مضافتی است.
خرمای پرکوه دارای میوه ای کشیده و ب رخ بافتی نیمه خشک و سفت به رنگ قهوه ای تیره می باشد .
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خرمای خاره خوش

« خاره خوش »  = xare xosکه دانه دانه است در خراسان جنوبی ه ار و  600بهرهبردار خرما فعالیت
دارند و یک ه ار و  932هکتار از اراضی خراسان جنوبی زیرکشت درخت خرما است که بیشترین سطح
زیرکشت خرما در خراسان جنوبی مربوط به شهرستان طبس بوده هم چنین رقمهای زیادی از خرما در
خراسان جنوبی برداشت میشود که از جمله ارقام خرماهای برداشتی خراسان جنوبی بیشتر شامش خاره
خوش پرکو زاهدی پیارم و مضافتی است.
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خرمای خاره خوش دارای میوه ای تقریبا کشیده و نسبتا ب رخ بافتی نیمه خشک و رنگ قهوه ای تیره می
باشد .

خرمای گنتار

خرمای گنتار ج خرماهای تر محسوب می شود و بافت ری دارد و یکی از مرغوب ترین خرماهای صادراتی
بهبهان می باشد که قابلیت نگهداری زیادی دارد خرمای گنتار ج خرماهای تر و صادراتی ایران است و در
بیشتر استانهای خرما خی پرورش می یابد.بیشترین شهرهایی که خرما گنتار در آن رشد میکند از استان
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خوزستان هستند.
گنتار به دلیش ثمردهی باال و آفت کم و رشد زیاد نسبت به نخش های دیگر فروانی بیشتری در نخلستان ها
دارد.درجه نگهداری این خرما از همه خرماهای کشور بیشتر است به همین علت جهت مصرآ زیادی بسته
بندی و عرضه میشود.از این خرما برای تهیه سرکه خرما رب خرما و جوهر خرما استفاده میکنند.قیمت خرما
گنتار نسبت به کلیه خرماهای کشور مناس تر است.
خرمای گنتار به عنوان یکی از برترین گونه های موجود خرما در تمامی نقاط جنوب می باشد.بیشترین
برداشت این میوه به کشورهای همسایه ایران صادر می شود و کمتر مورد مصرآ داخلی قرار می گیرد.
از ارقام گنتار را می توان در استان بوشهر به صورت یک الی دو نفردرخت نخش در هر باغ یافت ولی منشا
اصلی این میوه استان خوزستان است.از اصلی ترین منطقه کشت خرمای گنتار بوشهر منطقه ای به نام
دشتی می باشد که همواره در شهریورماه وارد بازارهای مصرآ می شود.
از معای این گونه خرما می ان نر برداشت این میوه نسبت به دیگر گونه خرماهای صادراتی موجود در ایران
می باشد به طوری که اگر کمیت این میوه بیشتر از مقدار حال حاضر در بازار های داخلی و بین الملی می
بود می توانست خود را به عنوان اصلی ترین خرمای تر صادراتی ایران بشناساند.با این حال از نکات مهم در
مورد خرید و فروش خرمای ایران به خصوص خرمای گنتار توجه به منطقه و کیفیت آن می باشد.
میوه آن تخم مرغی شکش به رنگ قهوهای روشن و نوف مرغوب آن دارای کیفیتی مطلوب و خوش عطر و
طعم است که بیشتر در مناطق جهرم و حفر و حومه به عمش میآید.

خرمای پیمازو
استان سیستان و بلوچستان برای فعالیت های زراعی در تمام فصول سال شرایا مساعد دارد که با دارا بودن
نخلستانهای عظیم با  60نوف مختلف از خرما در نوف خود بی نظیر است .خرمای راسکوائی دنبه ودرود
گرارمال ربی دان یک مشتی رنگنو ماکیلی گوزلو حلیله دان شندشکن پیو مرس سراس ید دیداری
سب و خشکیج بهن لدی وش کنک ببگمه جنگی پیمازو سونت گراخ زرد دان شهر جرپان سکی
دان چرپان بادو هادوکی پشتو گهربا دگو کلوت ساپو کروچ بی هسته کلگی برنی وشتام دراز دان
گلدو جوزبولک کیاس کنک وشدان جوابن ین شکری کنک شکری ابو از مشهور ترین انواف خرما می
باشند.
این رقم خرما کشیده و قهوه ای تیره است رنگ خارک آن قرم و میوه آن نسبتاً بت رخ متی باشتد.خرمای
پیمازو دارای پوستی نسبتا کلفت رنگی روشن تر از خرمای مضافتی رطوبت کمتر هستته ای کوچتک و از
زودرس ترین خرماهای کشور است.
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خرمای رنگو
خرمای رنگو در داخش و خارج ایران بخصوص کشورهای حوزه خلیج فارس و پاکستان و اف،انستان طرفداران
زیادی دارد و به دلیش هوای گرم و خشک خرمای سیستان و بلوچستان از کیفیت بسیار مناسبی برخوردار
است که معموال به رنگ قهوه ای است  .این خرما از ویژگی خاصی برخوردار است از قبیش باال بودن درجه
قندی آن ( 70درصد) .دارا بودن مواد م،ذی فراوان و سلول پایین آن است .این نوف خرما در هنگام برداشت
نیمه خشک است و رطوبت آن کمتر از  ۱7درصد می باشد .میوه آن بیضی شکش بوده با بافت متوسا (نیمه
خشک ) رنگ میوه زرد در مراحش رسیدن قهوه ای است .ضخامت پوست رنگو ضخیم و تا نسبتاً ضخیم و
خشن می باشد و می ان چسبندگی کالهک به میوه کم است.
از مهمترین خصوصیات این رقم نیمه خشک بودن آن است که خاصیت نگهداری آن را اف ای داده و ایتن
خاصیت سب شده تا مناس ترین رقم تجارتی و صادراتی ایران گردد.

29

