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 : استان كرمان  تحليل تطبيقي زنجيره ارزش خرماي

   كسب وكار خرماي  مضافتي استان كرمانتحليل زنجيره ارزش
  و مقايسه با شاخص معيار و نمونه هاي موفق

 
را مورد آناليز درصدقرار مي ، هزينه هاي يك واحد  استان كرمانواحدهاي صنعتي خرماي براي تحليل زنجيره ارزش 

ميانگين كاليفرنيا ، (عدد دوم) ، ميانگين كشور تونس به عنوان معيار متعادلعدد اول)( و ميانگين استان كرماندهيم
تا نقاط فشار و نقاط ورود مناسب براي مداخله جهت توسعه و  مقايسه مي كنيم )سوم(عدد به عنوان بهترين نمونه 

 بهبود زنجيره ارزش مشخص شود. 
 ***(اعداد قيمت ها به ازاي يك كيلوگرم خرماي رايج هر منطقه به تومان مي باشند)

 
جدول: مقايسه هزينه  

است) تومان ( قيمتها به 
 

 

قيمت  سود

 فروش

قيمت تمام 

 شده

حمل و 

 نقل

درجه  نگهداري بازاريابي

بندي و 

 بسته بندي

مواد 

 اوليه

 محصول منطقه

 1500 23000 21500 1100 1000 1100 3100 15200  

 کرمان

 يک 

 کيلوگرم

 9300  31000 21700 700 2500 400 4500 14000  

 تونس

 يک 
 کيلوگرم 

10500 35000 24500 800 2200 500 5200 16000  

 کاليفرنيا

يک 
 کيلوگرم 

 

 

 بر اساس تحليل تطبيقي زنجيره ارزش :  چالش هاي صنعت خرما
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 خرده مالكي  و نبود سازمان و تشكل مناسب براي مديريت توليد و قيمت تمام شده  -1

 كمبود آب و افت آبدهي قنوات كه منبع اصلي آبياري باغات خرماي استان هستند.  -2

 كمبود بازاريابي منسجم و هدفمند و جريان اطالعات به باغداران و واحدهاي بسته بندي  -3
 در صد ظرفيت 50-60اعطاي بيش از حد نياز جواز تاسيس سردخانه نگهداري خرما كه باعث فعاليت اين واحد ها با  -4

 ان ها گرديده است 

 موجود بعلت اختالف ساليق و منفعت طلبي برخي از اعضاروستايي - نا كارآمدي تعاوني هاي  -5

 -ناكار آمدي كانالهاي توزيع و وجود واسطه ها و دالل ها بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان -6

-مشكالت ناشي از نقدينگي واحدهاي بسته بندي خرما در فصل برداشت به جهت تامين مالي باغداران و خريد وسايل 7 
  جهت تامين بهداشت محصول (ضرورت تامين سرمايه در گردش جهت تجهيز بهداشتي واحدها و كارگاهها)اوليه

  غير بهداشتي و غير اصولي خرما كه به كاهش كيفيت و ارزش خرما منجر مي شوددرجه بندي و بسته بندي-8

  مرحله اي) 5عدم الزام قانوني به رعايت دستورالعمل بهداشت مواد غذايي براي محصول خرما (ضرورت الزام - 9

 و صنايع كمبود صنايع اقتصادي شيريني خرمايي- عدم دسترسي به تكنولوژي روز در فرايند توليد و بسته بندي و نيز 10
 با توجه به حجم باالي ضايعات خرما و شاخ و برگ آنو صنايع تبديلي دستي 

 و  آفت رو به گسترش زنجره در سطح منطقه كه در نهايت موجبات كاهش كمي و كيفي محصول را منجر خواهد شد-11 
نا كار آمدي  و استفاده از سموم شيميايي جهت دفع آفات و در نتيجه غير ارگانيك شدن بيشتر محصول توليدي منطقه

مركز تحقيقات كشاورزي در سطح منطقه جهت شناسايي آفات و روش مقابله با آنها به دليل كمبود تجهيزات آزمايشگاهي 
و مالي 

- حمايتهاي پراكنده، سازمان نيافته و غير هدفمند دولت كه برنامه خاصي را دنبال نمي كند و دخالت سازمان تعاون 12
روستايي و بعضي ارگانهاي دولتي در امر قيمت گذاري كه موجب اختالل در بازار و در نهايت ضرر به توليدكنندگان به ويژه 

 خرده مالكان مي شود. 

 

 حليل ساختار صنعت:)ت3-1 

صنعت نقش عمده اي در تعيين قواعد رقابت و استراتژيهايي كه به صورت بالقوه در دسترس شركت ها قرار دارند ايفا مي 

 سود آوري ،كند.ماهيت رقابت در يك صنعت بستگي به نيروهاي پيش برنده رقابت در صنعت دارد كه توان حجمي اين چند نيرو

در يك صنعت تعيين مي نمايد و در ذيل به هر كدام از آنها پرداخته شده است. 

) شدت رقابت بين رقباي موجود 3-1-1
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وجود دارد كه به دليل نرخ استان  واحد سردخانه اي صنعتي در 358در حال حاضر بيش از :تاثير سرمايه ثابت)3-1-1-1  

سرمايه گذاري باال در تاسيس اين واحدها و باال بودن تعداد اين سردخانه ها و كم شدن محصول درسطح منطقه و رقابت نا سالم 

 آب ، كارگر و ... ،قادر به باز پرداخت تسهيال ت گرفته شده از بانكها نبوده و نيز با در نظر گرفتن هزينه هاي جانبي از قبيل برق

 مي باشند.غيرفعال و نيمه فعال  درصد از اين واحدها 10شاهديم كه حدود 

منظور از رقابت ناسالم ، رقابت بر سر قيمت است كه تا حد زيادي فاقد ثبات هستند و در اين راستا كل صنعت نگهداري را از نظر 

سوددهي تضعيف كرده است. كاهش در قيمت توسط ديگر رقبا نيز انجام مي گيرد و همين امر منجر به كاهش درآمد همه رقيبان 

موجود  مي شود.با توجه به حجم سرمايه گذاري ثابت در احداث صنايع نگهداري و عدم پوشش هزينه ها بدليل پايين بودن سود 

حاصل از نگهداري خرما و رقابت ناسالم بين رقيبان موجود و همچنين پايين آمدن حجم توليدي محصول منطقه در بعضي از سالها 

و باال بودن تعداد صنايع در سطح منطقه باعث شده روند فعاليت واحدها با عدم توجيه پذيري پاييني برخوردار باشد .  

بنا بر اين سرمايه ثابت و هزينه هاي باال شدت رقابت بين رقبا را باال برده است. 

تمايز محصوالت:  )3-1-1-2 

در بازار هاي صادراتي بدليل پايين بودن طراحي و  كيفيت بسته بندي و همچنين باال بودن هزينه هاي بسته بندي در كشور با 

اندك تغييراتي در بسته بندي و يا به صورت فله اي به كشورهايي همچون امارات صادر مي شود و اين كشورها با ايجاد تمايز در 

امر   بسته بندي محصول را مجددا با برند انحصاري خود به كشورهاي اروپايي و امريكايي به فروش مي رسانند. 

 فروش و در زمينه در بحث مصرف تازه خوري محصول بسته بندي شده در سطح منطقه تمايز چنداني به چشم نمي خورد.

 وجود ندارد . تمايز ( كيفيت درجه بندي و بسته بندي) نيز اينمحصول در بازارهاي داخلي 

به همين صورت عدم تمايز محصول بر روي شدت رقابت ان تاثير زيادي داشته  است كه اين رقابت از نوع ناسالم و از طريق رقابت 

در  پايين آوردن قيمت محصول جهت فروش استفاده مي شود. 

در زمينه كارگاههاي سنتي كه به صورت فصلي در سطح باغات و منازل به امر بسته بندي خرما مي :رشد صنعت)3-1-1-3 

 قريب به چند قرن است كه اين روند با توجه به شرايط جغرافيايي و دانش ضمني  و عقبه فرهنگي در سطح منطقه وجود .پردازند

داشته است و تا قبل از ساخت واحدهاي نگهداري( سردخانه اي) در سطح منطقه توليد كنندگان محصوالت خود را در مجاورت نور 

 كيلويي نگهداري مي كردند.ولي روند 20 تا 10آفتاب قرار مي دادند تا درصد رطوبت خرماي مضافتي كم و در نهايت در حلب هاي 
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گردد  كه روندي رو به رشد داشته و تا   سال پيش بر مي40رو به رشد صنعت در كارگاههاي صنعتي از صنايع سردخانه اي به 

 ادامه پيدا كرده است. 1399سال 

درصد در واحدهاي بسته يندي 40به عمليات بسته بندي نيز امروزه  عمدتا در سطح باغات و منازل و بصورت محدود قريب 

اما نقطه ضعف بزرگ اين بخش اين بهداشتي كه در كنار سردخانه ها ايجاد شده و آن هم توسط نيروي كارگري انجام مي پذيرد.

است كه اداره بهداشت براي خرما الزام قانوني ندارد و فقط بار اول براي دريافت مجوز از استاندارد يك سري شرايط اوليه را رعايت 

مي كنند كه براي تامين ضروريات كيفيت مورد نظر خرما در بازار كافي نيست. در حقيقت با نگاي به مغازه هاي خواروبار فروشي 

هيچ محصولي به جز خرما را نمي توانيد بيابيد كه تاييد اداره بهداشت را نداشته باشد ولي براي خرما دريافت اين تاييديه الزامي 

 نيست كه مشكالت زيادي را در رقابت پذيري در بازار ايجاد مي كند. 

 در حال حاضر انجمن خرما در حال رايزني با اداره بهداشت براي برقراري الزام قانوني در زيمنه بهداشت خرماي مضافتي در 

. سيب سالمت كه سبب ايجاد ارزش افزوده در اين صنعت خواهد 4  وHACCP   3 .GMP. 2. اداره بهداشت 1 مرحله است: 4

 شد. 

 

 

 كيلو ضايعات شاخه و برگ دارد 4-3 ميليون اصله درخت خرما كه هر درخت به طور ساالنه 3.5در حال حاضر با توجه به وجود 

 ميليون كيلوگرم ،  انجمن خرما سفارش ساخت يك دستگاه خرد كن مخصوص سرشاخه 12يعني حجم ضايعات ساالنه معادل 

هاي درخت خرما را به دستگاه سازهايي در تهران و اردبيل داده و در حال پيشبرد كار با ايشان است كه بتوان از اين ضايعات به 

عنوان كود آلي مرغوب براي جذب آب در زمين هاي شني و اصالح ساختار خاك استفاده كرد. همچنين حجم ضايعات ميوه خرما، 

  هزار تن است. 40 هزار تا 30

 محصوالتي را درخت خرماصنايع دستي تا به حال به صورت واحد صنعتي خاص نبوده و به صورت محدود افراد بومي از ضايعات 

توليد كرده اند. 

صد از واحدها را ر د5معموال هزبنه ثابت باال و عدم تمايز باعث باال رفتن شدت رقابت بر سر قيمت مي شود اين مسئله حتي 

 تعطيل نموده است.

جدول شدت رقابت 
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نتيجه 

 تاثير بر شدت رقابت 
ارزيابي 

 
شاخص  كم    زياد 

5 4 3 2 1 

 بنا بر اين عدم تنوع و 
 تمايز محصول و باال بودن

 ثابت، كم بودن  هزينه
 و  فضاي فروش

 سهم استراتژيك باعث 
 افزايش رقابت (ناسالم ) 

 بين رقباي موجود شده است 

تعداد رقبا باال    *  

رشد صنعت متوسط   *   

هزينه ثابت باال     * 
تمايز محصول  متوسط    * 

تنوع  متوسط   *  

هزينه جابجايي متوسط  *    

فضاي باز فروش كم    *  

فزوني سرمايه كم    *  

سهم استراتژيك كم     * 
 

 )كاالي جايگزين:2-3 

توليدات موجود در صنعت خرما در سطح گسترده اي با محصوالت جايگزيني اعم از مصنوعي و طبيعي   مانند  ، قند ،شكر، 

 شكالت وشيريني جات كشمش و واريته هاي ديگر خرما در رقابت هستند

محصوالت جايگزين با ايجاد سقفي، قيمتهايي كه شركتها  مي توانند با هدف سود آوري براي محصوالت خود بگذارند  بازدهي 

بالقوه صنعت را محدود ميكنند. هرچه قيمت كاالهاي جايگزين مناسب تر باشد ، محدوديتهاي ايجاد شده در سود صنعت خرما 

پايدار تر خواهد بود. ولي محصول استراتژيك خرماي مضافتي به دليل طعم ورنگ منحصر به فرد خود و همچنين بازار خاص خود 

كاالهاي جانشين ديگر  داراي مصرف هميشگي بوده و  بين مصرف كنندگان مسلمان بويژه در ماه مبارك رمضان  و مجالس مذهبي

 كشمش و واريته هي ديگر خرما نمي تواند تاثير چنداني بر روي شاملاز جمله انواع قند ، شكالت و محصوالت جايگزين طبيعي 

داشته باشد .  و رطب مضافتي مصرف و در نهايت محدوديت سود آوري صنعت خرما 

 واريته هاي خشك و نيمه خشك(پيارم ،كبكاب و ...)  بخصوص در مقبوليت سليقه مصرف در بازارهاي صادراتي و به دليلولي 

 جانشين خرماي مضافتي با رطوبت باال باشد.  ،اين نوع خرما مي تواندكشورهاي اروپايي
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اين  با توجه به سطح فرهنگ استفاده از اشاره نمود كه شكالت و شيريني ،قند و شكرجايگزين مي توان به محصوالت مصنوعي از

 نوع  كاال ها در سبد غذايي خانوار مي تواند مصرف خرما را تحت شعاع قرار دهد .

دول چانه زني كاالي جانشين خرما ج

  تاثير كاالي جانشيننتيجه 
 وضعيت

 
 كم    زياد شاخص

5 4 3 2 1 
بنا بر اين با توجه به 
ميزان دسترسي به 

كاالهاي جانشين طبيعي 
و مصنوعي وسود آوري باالي 

 توليد كنندگان آن 
 زياد ارزيابي  تقريباتاثير آن
 مي شود

 دسترسي به كاالهاي جانشين باال    * 

 هزينه جابجايي كم    * 

 قيمت كاالهاي جانشين متوسط   *  

 سودآوري توليدكنندگان باال    * 
      كاالهاي جانشين

توان چانه زني تامين كنندگان )3-3

تامين كنندگان محصول خرماي مضافتي در سطح منطقه مي توانند توان چانه زني خود را به سردخانه ها  از طريق پايين آوردن 

هزينه هاي نگهداري تحميل كنند، آن هم به دليل باال بودن تعداد سردخانه ها  در سطح منطقه و از همه مهمتر نبود سيستم 

  به ازاي 96نظارت بر هزينه هاي نگهداري عليرغم اينكه طبق توافقات صورت گرفته بين صنايع مربوطه هزينه نگهداري براي سال 

 به دليل تعامالت و روابط اما تومان اعالم شده 2000 ماهه  9براي بازه زماني (عرف بر اساس مادركارتن است.) هر مادر كارتن 

تومان هم 1000ناسالم و رعايت نكردن اين نرخ توسط برخي از سردخانه ها تحقق نپذيرفته و در بعضي از واحدها هزينه نگهداري 

 و با توجه به تعداد باالي واحد هاي نگهداري و رقابت نا سالم بين اين واحدها به چشم مي خوردبه دليل رقابت منفي بين واحدها 

 با قدرت چانه زني سردخانه داران با خريداران پايين مي باشد و اين امر باعث كاهش حاشيه سود و ايجاد رقابت ناسالم شده است .

توجه به پراكندگي و تعداد زياد صنايع سردخانه اي در منطقه تامين كنندگان مواد اوليه جهت نگهداري محصول خود با هزينه 

  .(قيمت ها توسط تعاوني سردخانه داران استان تعيين و اعالم مي شود.)هاي پايين تر از توان چانه زني باال تري برخوردارند

 

 توان چانه زني تامين كنندگان نتيجه 
وضعيت 

 
كم    زياد  شاخص
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 تامين كنندگانجدول چانه زني 

 

 

 

 )توان چانه زني تامين كنندگان ملزومات 3-4 

مبحث ديگر توان چانه زني تامين كنندگان ملزومات ( كارتن، پالستيك و ....) كه در سطح منطقه به دليل پايين بودن كيفيت 

بسته بندي  توليد و وارد كردن ملزومات از ديگر شهرها پايين مي باشد، ولي در شرف قرار گرفتن دو واحد بسته بندي با كيفيت 

مناسب  توان چانه زني تامين كنندگان ملزومات را افزايش خواهد داد. 

توان چانه زني تامين كننده ملزومات : 
 

   ملزوماتتوان چانه زني تامين كنندگاننتيجه 
وضعيت 

 
شاخص  كم    زياد 

5 4 3 2 1 
توان 

چانه زني 
تعداد تامين كنندگان متوسط  *    

دسترسي جانشين ها زياد   *   

5 4 3 2 1 
توان چانه زني 
  به دليلتامين كنندگان

  تعداد زياد سردخانه ها
باال مي باشد.  تقريبا 

تعداد تامين كنندگان  متوسط    * 

دسترسي جانشين ها زياد   *   

هزينه جابجايي كم  *    

سهم كيفيت متوسط    *  

سهم هزينه زياد   *   

اهميت صنعت به زياد     * 
 تامينكننده 

تهديد تامين كننده از زياد    *  
Forward 

تهديد صنعت از زياد    *  
Backward 
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تامين كنندگان 
كارتن  
 متوسط

.  مي باشد
 

هزينه جابجايي كم  *    

سهم كيفيت متوسط   *   

سهم هزينه زياد   *   

اهميت صنعت به           زياد   *  
  كنندهتامين

تهديد تامين كننده از متوسط  *    
Forward 

تهديد صنعت از      زياد *    
Backward     

 

)توان چانه زني خريداران 3-5

در منطقه صنعتي خرماي استان به دليل عدم ارتباط مناسب بين بحث كيفيت و قيمت و همچنين عدم توانايي مالي   تامين 

كنندگان ، صنايع مرتبط حاضرند قيمت هاي خود را با توجه به خريداران تغيير داده و اين امر باعث قيمت خريد پايين و در نتيجه 

سودآوري باال در بحث فروش در بين واسطه ها و دالالن مي باشد.واحدهاي صنعتي سردخانه اي جهت ورود به طور متوسط از 

 .ميليون تومان  به باال  بسته به ميزان تناژ نياز دارند1800

 توان چانه زني خريداران نتيجه 
وضعيت 

 
شاخص  كم    زياد 

5 4 3 2 1 
توان چانه زني 

خريداران 
باال مي باشد بسيار

 
 
 
 
 

تعداد خريداران باال     * 

دسترسي به جانشين ها باال    *  

هزينه جابجايي متوسط     * 
سهم كيفيت متوسط   *   

سهم هزينه كم    *  
سودآوري خريدار باال   *   

تهديد مشتري از كم     * 
Backward 



9 

 

 

 
 

موانع ورود و خروج رقبا )3-6
 

 نظر به اينكه مزيت مقياس با كاهش هزينه متوسط توليد محصول و به موازات آن افزايش :مزيت مقياس)3-6-1 

تمامي فعاليت هاي يك كسب و در  تقريبا ،حجم مطلق توليددر واحد زمان تعريف مي شود ، اين افزايش حجم توليد

كار شامل مواد اوليه،توليد صنعتي ،خريد، تحقيق و توسعه بازاريابي و شبكه خدمات با بكارگيري عوامل فروش و توزيع 

و با توجه به اينكه در سطح خرماي استان عامل مواد اوليه از عوامل اصلي  محسوب مي شود و نمود پيدا مي كند 

اينكه تعداد صنايع موجود در بحث تازه خوري اعم از سردخانه ها  داراي ظرفيتي  باالتر از تناژ توليدي مواد اوليه در 

 سطح منطقه دارا مي باشند بنابر اين در بحث مزيت مقياس اين  مانع شرايط ورود رقبا را مشكل مي نمايد.

تمايز چنداني بين محصوالت منطقه وجود ندارد ، لذا رقبا مي توانند با استفاده از برند :تمايز محصوالت )3-6-2 

 تقريبا شناخته شده منطقه و با ايجاد تمايز در بسته بندي و كيفيت محصول قسمتي از بازار را به خود اختصاص دهند.

 

 واحدهاي صنعتي جهت ورود و موفقيت و ايجاد كسب و كاري متمايز با تكنولوژي و :نياز به سرمايه)3-6-3

 ميليون تومان دارند كه اين رقم با توجه به 1500تا1100خدمات باالتر نياز به سرمايه گذاري به طور متوسط حدود   

 اينكه تعداد صنايع رقيب در سطح منطقه باال مي باشد مي تواند از موانع ورود باشد.

:هزينه هاي تغيير در مورد واحدهاي سطح منطقه نسبتا باال بوده و با توجه به قيمت هزينه هاي تغيير)3-6-4 

 پايين محصول مي تواند از موانع ورود تلقي شود

در منطقه صنعتي خرماي استان مهمترين مانع ورود رقبا مواد اوليه مي باشد ، :خسارتهاي هزينه مستقل از مقياس )5-6-3   

با توجه بهاينكه ميزان توليد مواد اوليه در سطح منطقه بسته به شرايط آب و هوايي متغير مي باشد .در عين حال كه 

 كمبود مواد اوليه ،احدهاي نگهداري را پوشش نمي دهد از موانع ورود به صنعت نگهداري  ومحصول توليدي ظرفيت كل

مورد نياز جهت روند كار مي باشد. 

تهديد صنعت از باال    *   
Forward 
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هرچه كانالهاي توزيع يك محصول محدود تر باشند و هرچه بيشتر فعاالن منطقه بر اين :كانالهاي توزيع)3-6-6 

محدوديت بيافزايند، ورود به صنعت دشوارتر خواهد بود. در سطح منطقه و در بحث بازارهاي داخلي با توجه به 

كانالهاي توزيع كه براي رقباي موجود وجود  دارد اين امر به عنوان مانع محسوب مي شود ولي در بازارهاي صادراتي با 

توجه به بكر بودن بازارهاي هدف ناشناخته و شناسايي كانلهاي توزيع جديد در بازارهاي هدف جديد اين مانع كمتر به 

 چشم مي رسد

)موانع خروج 3-7 

در اين صنعت رقبا داراي دارايي هاي موروثي هستند كه از نسلهاي قبل انتقال يافته و همچنين سطح عاطفي به دليل وابستگي 

مديران به انجام كار پيشينيان خود در اين مناطق بسيار باال مي باشد. 

عدم امكان استفاده از زيرساخت هاي ايجاد شده در صنايع ديگر ووابستگيهاي موروثي  و  باال اوليه ثابتهمچنبن به علت سرمايه

 موانع خروج باال مي باشد.

 تاثير بروي موانع ورود نتيجه 
وضعيت 

 
شاخص  كم    زياد 

5 4 3 2 1 
  باالسرمايه گذاري

باال 
بازدهي  م عد وهمچنين

  وكمبود موادمناسب
 از اوليه

موانع اصلي 
ورود 

مي باشد. محسوب 
 
 
 
 

مقياس اقتصادي متوسط   *   
تنوع محصول كم    *  
شناسايي برند(تمايز محصول)  متوسط *    
هزينه جابجايي متوسط   *   
دسترسي به كانالهاي توزيع كم    *  
نياز به سرمايه باال    *  
دسترسي به تكولوژي  متوسط  *   

دسترسي به مواد اوليه  نسبتا كم    * 
سياستهاي حمايتي دولت متوسط   *   
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 موانع خروج نتيجه 
وضعيت 

 
شاخص  كم    زياد 

5 4 3 2 1 
موانع خروج 

باال است 
داراييهاي موروثي وسطح عاطفي باال    *  

هزينه خروج  باال    * 

محدوديت هاي دولتي متوسط   *   

 

)عملكرد دولت در سطح صنعت 3-8

با نظر به اينكه رويكرد حمايتي دولت به سمت ايجاد و توسعه صنايع  كوچك و متوسط هنوز كمبودهايي در اين زمينه از جهت 

 هم كه در ارتباط با يك صنعت ( خرما) واحد هاييتصويب قوانين در ارتباط با صدور مجوزهايي با عدم توجيه پذيري باعث شده 

فعاليت مي كنند از بازدهي كمي برخوردار مي باشند. در مورد حمايتهاي دولتي (جايزه ها و مشوق ها ي صادراتي) با توجه به 

كه اي امر باعث رويكرد صادراتي به سمت كمي و توجه كم به بحث كيفي اعطاي تسهيالت و مجوزها بر اين اساس صورت مي گيرد

 كاهش سود اوري و كيفيت شده است .

 

 ارزيابي نتيجه 
وضعيت 

 
شاخص  كم    زياد 

5 4 3 2 1 
عملكرد دولت با 

توجه به اجرا و 
يا عدم اجراي مقررات 

 دولتي متوسط مي باشد

سياستهاي  متوسط  *   
حمايتي دو 

مقررات متوسط   *   
دولتي 

تعرفه ها باال    *  
ومحدوديته 

گمركي 
 

  :تحليل كسب و كار در سطح بنگاه

))ورودي و پشتيباني آن 1
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)مواد اوليه ( خرماي مضافتي) 1-1

با توجه به رشد محصول تازه خوري، رطب و خرماي مضافتي به عنوان ماده اوليه اصلي محسوب مي شود .  

در زمينه توليد مواد اوليه (رطب و خرماي مضافتي استان )تكنولوژي خاصي در دسته محصول تازه خوري به چشم نمي خورد با 

 بوده،توجه به اينكه در زمينه تلقيح درختان( بو دادن ) چندي است از ابزارهايي مكانيكي در كشورهايي نظيرتونس ، امارات و..... و

% باغات از مكانيزاسيون براي گرده 15 تا10همچنين در داخل كشور بوشهر ، خوزستان و ... استفاده مي شود ولي در سطح منطقه 

افشاني ( دستگاه پاشش و پهبادو...)، نوار سورتينگ، صندلي و حداقل شرايط بهداشتي استفاده مي كنند و پيش بيني انجمن خرما 

به صورت كامال سنتي هنوز توسط % باغات 70% باغات منطقه برسد و در حال حاضر50 به 1400اين است كه اين روند تا سال 

نيروي انساني و  انجام عمليات با باال رفتن از درخت صورت مي پذيرد كه اين كار در مقايسه با دستگاه مكانيكي از لحاظ هزينه 

. منظور از نيمه سنتي بودن واحدهاي بسته بندي ان است كه باغدار باالتر و همچنين كيفيت كار و سرعت عمل پايين تر مي باشد

واحدي در باغش ساخته و بسته بندي اوليه در باغ انجام مي شود ولي اين واحد شرايط بهداشتي و نوار سورتينگ و ...خاصي را 

% باغداران است و پس از ارسال اين بسته ها به سردخانه، فقط سر آنها 20 تا 15رعايت نمي كند. تعداد اين واحدهاي نيمه سنتي 

 عوض شده يا بدون هيچ تغييري به همان شكل صادر مي شود. 

در زمينه برداشت نيز باالبر در داخل كشور جهت برداشت خرماي با مقاومت بيشتر در مقابل ضربه  به دليل رطوبت كمتر طراحي 

شده . خرماي استانهايي چون بوشهر ،خوزستان ، هرمزگان و ... داراي چنين خصوصياتي مي باشد با توجه به اينكه رطب و خرماي 

نسبت به ضربه و فشارهاي ناشي ازبرداشت وحمل و نقل از % مي باشد بنابراين 25 مضافتي استان شامل درصد رطوبت باالي 

  برخوردار مي باشد به همين جهت در مورد رطب و خرماي مضافتي استان امكان آسيب پذيري بيشتري نسبت به ارقام ديگر

استفاده از آن محدود مي باشد .   

جهت ساخت دستگاه تخصصي درجه بندي و بسته SOVIMP در حال حاضر انجمن خرما در حال رايزني با شركت ايتاليايي 

 تن براي ساخت 1بندي براي رقم خرماي مضافتي استان با ويژگي ها و حساسيتهاي خاص آن است و قرار شده حجم باري معادل 

 نمونه دستگاه به ايتاليا ارسال گردد.

همچنين در سفر اخير نمايندگان انجمن به ايتاليا، بازخورد مشتري ايتاليايي براي نمونه بسته بندي گرفته شده و بسته بندي 

خاصي با توجه به اين تقاضاي مشتري متناسب با بازار ايتاليا طراحي و استفاده شده است كه پس از اطمينان از جا افتادن كاال در 

Shelf  فروشگاه سفارش دهنده ايتاليايي و استمرار خريد ايشان، آموزش و ترويج آن به باغداران و سردخانه داران انجام خواهد

 شد. 



13 

 

 

  

 )قيمت مواد اوليه و روندهاي آن2

رطب و خرماي مضافتي استان به دليل طعم منحصر به فرد در نوع خود بي نظير و فقط اختصاص به سطح منطقه استان دارد. با 

مضافتي در زمينه حمل و نقل و  خرماي ياين رويكرد رقيبي براي آن وجود ندارد ولي نبايد از اين امر غافل شد كه رطوبت باال

 نگهداري هزينه هاي بيشتري را به فعاالن منطقه تحميل مي نمايد.

 در 99تا94  متوسط بين سالهاي  در بازارهاي داخلي بهطور درب سردخانهفروش رطب و خرماي مضافتي سطح منطقهقيمت 

 دالر مي باشد و عموما در سالهاي اخير روند صعودي آرامي را 2 تا 1 و در بازارهاي خارجي بين تومان21000تا 15400حدود 

دنبال كرده و چندان دچار نوسان نبوده است. 

 ملزومات

كارتن 

 حجم زيادي از  مواد اوليه مصرفي جهت تهيه و ساخت كارتن از خارج كشور وارد مي شود كه اين خود علتي است بر باال بودن 

يك واحد كارتن سازي فعال در سطح منطقه وجود دارد هنسبي قيمت كارتن در كشور و باالخص سطح استان ،عليرغم اينك

 اين واحد توسط شركت هاي خارج از سطح منطقه به سفارش اين واحد صورت مي پذيرد و سپس )(عمليات طراحي و چاپ كارتن

جهت تكميل (برش و چسباندن اليه هاي ورق ) و فروش به اين واحد حمل مي شود ولي به داليلي هم از لحاظ كمي و كيفي  

(محدوديت طراحي و چاپ ) كارتن توليدي اين واحد جوابگوي خواسته ها و سليقه هاي واحدهاي صنعتي و تامين كنندگان سطح 

منطقه نمي باشد با اين رويكرد آنها كارتن و ملزومات مورد نياز خود را از شهرهايي از قبيل يزد ، تهران ، اصفهان و ... تامين مي 

 كنند.

پت 

در زمينه توليد پت يك واحد در سطح منطقه به بهره برداري رسيده كه با اوزان و طراحيهاي متنوع ، متناسب با سليقه بازار  اقدام 

% از تقاضاي منطقه است و واحدهاي 5ولي تنها تامين كننده به توليد تيراژ باالبر اساس سفارش بازار براي اين محصول كرده است 

 % تقاضاي خود را از خارج از منطقه تامين مي كنند. 95منطقه 

)كيفيت مواد اوليه 1-3
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ارتباط مستقيم نحوه ي برداشت محصول با كيفيت مواد اوليه و همچنين حساسيت باالي ماده اوليه به آسيب هاي فيزيكي 

برداشت و حمل ونقل و مسائل بهداشتي باعث شده است كه عدم رعايت اين اصول كيفيت ماده اوليه را كاهش دهد.همچنين 

سمپاشي هاي اخيركه در راستاي نابودي آفت زنجره در چند سال گذشته صورت گرفته است باعث شده است كه ماده اوليه از 

حالت ارگانيك و طبيعي خارج شده و عمال دچار افت كيفيت گردد كه در اين زمينه مي توان به ناكارامدي مركز تحقيقات خرماي 

شهرستان بم اشاره نمود كه به دليل كمبود امكانات و مشكالت مالي قادر به بهبود مناسب كيفيت مواد اوليه و ارائه راهكارهاي 

مناسب نمي باشد. 

 )تامين مواد اوليه1-4

 برداشت و حمل و نقل رطب و خرماي مضافتي

 سنتي و كامال با %80 صبح صورت ميگيرد  ،كه اين عمليات به صورت 7الي 5برداشت محصول خرما و رطب مضافتي بين ساعات 

مي باشد .  با توجه به حساس بودن رطب و خرما نسبت به گرما و فشارهاي فيزيكي امكان تغيير % نيمه سنتي  20و نيروي انساني 

شكل آن بيشتربوده به همين علت رطب و خرماي مضافتي بيشتر در محل برداشت ( باغات) بسته بندي شده و كمتر محصول به به 

 برابرشدن 4 در صورتي كه برداشت با استفاده از باالبر منجر به واحدهاي سنتي و بهداشتي جهت  بسته بندي حمل ميشود .

 1 نيروي انساني و با مكانيزاسيون تنها 4 هكتار 1 هكتار مي شود يعني در شرايط سنتي براي برداشت 1كارآيي فرد به ازاي هر 

نيروي انساني كافي است كه منجر به كاهش هزينه نيروي انساني و قيمت تمام شده پايين تر خواهد شد و در نتيجه سود بيشتري 

ايجاد مي شود عالوه بر اينكه ايمني كار باالتر رفته، خطرات و صدمات آن كاسته خواهدشد كه منجر به تمايل افراد به جذب در 

 اين بخش مي شود. 

نيروي انساني )مهارتهاي 5-1  

مهارتهاي تاثير گذار بروي منطقه شامل مهارتهاي توليدي  و پشتيباني است.  

)-مهارتهاي پشتيباني  1-1-5 

مهارتهايي را شامل مي شود كه از فرايندهاي حين توليد تا  اينكه مواد اوليه با قيمت مناسب خريداري حمايت مي كند و همچنين 

پشتيباني از فرآيندهاي توليد جهت پايين آوردن هزينه هاي توليد و در نهايت حضور در بازارهاي هدف و فروش محصول با قيمت 

مطلوب كه در واحدهاي فعال در سطح منطقه اين مهارت ها از قبيل مهارت هاي مالي ، بازاريابي و حسابداري به صورت تخصصي 
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بيش از نيمي از واحدها به صورت مستمر با توجه به فشار دارايي وماليات و بيمه و آموزش هاي انجمن به صورت مسنمر بجز در  

 نمود پيدا مي كند. 

) مهارت هاي توليدي   2-1-5

مهارت هايي هستند كه حين فرآيند توليد كاربرد پيدا مي كنند كه شامل نحوه برداشت اصولي با حد اقل ضايعات، انجام درجه 

. بندي مطابق استانداردها و بسته بندي نمودن بهداشتي خرما و ... مي باشد كه عموما به صورت سنتي به آنها منتقل گرديده است

عدم اگاهي نيروهاي كاري به مسائل اوليه بهداشتي و رعايت نكردن اين موارد باعث افت كيفيت ماده اوليه مي گردد و از طرفي با 

توجه حساسيت كشورهي پيشرفته به رعايت اين اصول در آينده ممكن است چالشهاي بزرگي را پيش روي خرماي استان قرار دهد 

و در حين نگهد اري نيز باعث تخريب محصول نهايي شود. جهت بررسي مهارتهاي نيروي انساني در توليد سه دسته مديران 

،كارگران دائم و كارگران فصلي را مورد تحليل قرار ميدهيم .  

آموزش ) 5-1-3

آموزش در دو بخش كشاورزي و صنعتي  

 وابستگي تنگاتنگي با مواد اوليه دارد ، بدين صورت كه با گسترش آفات و در نتيجه كاهش مواد  استاناز آنجائيكه صنعت خرماي

اوليه در دو حيطه كمي كيفي تاثيرات فاحشي بر روي صنايع مرتبط با خرما خواهد گذاشت. 

در اين راستا اداره جهاد كشاورزي در واحد ترويج خود آموزشهايي در زمينه برداشت، درجه بندي، صنايع دستي در سطح مناطق 

جهت باال بردن عملكرد تامين كنندگان سنتي انجام داده اند. جا دارد در اين زمينه كارهاي گسترده تري صورت گيرد . 

اداره فني و حرفه اي در قسمت آموزش خود طرحهايي از جمله آموزش درجه بندي و بسته بندي بهداشتي و همچنين طراحي 

وساخت تجهيزات مرتبط با اين موضوع صورت پذيرفته ولي در حال حاضر غير فعال است. 

 كارگاه و كالس آموزشي در زمينه هاي كاهش قيمت تمام شده كاال، بسته 20انجمن خرما ساالنه طبق نيازسنجي انجام شده 

 بندي، فرآوري، بازاريابي، حضور در نمايشگاهها و...در سطح مديران واحدهاي صنعتي و باغداران برگزار مي كند. 

ادارات مرتبط با صنعت خرما همچون گمرك، استاندارد ، بازرگاني، بهداشت و . . . در زمينه آموزش تامين كنندگان و واحدهاي 

صنعتي اقدامات خاصي انجام نداده اند 

با توجه به وجود مراكز عالي آموزشي درسطح منطقه و رشته هاي مرتبط با بحث كشاورزي و صنايع غذايي ولي همچنان از نيروي 

متخصص وآموزش ديده در صنعت مربوطه  به كار گرفته نمي شود. 
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فقدان آموزشهاي كاربردي ، بهداشتي و تخصصي در سطح مديريت و نيروي كارگري باعث كاهش راندمان و نزول كيفيت ماده 

 كه اين عدد د ساعت در سال مي رس15اوليه مي گردد به نحوي كه تعداد ساعت هاي كه نيروهاي انساني آموزش ديده اند به 

در سطح منطقه مي باشد. هدفمندتر و تخصصي تر آموزش  نياز بهمبين 

)توزيع تحصيالت:  4-1-5  

 درصد تحصيالت دانشگاهي فوق ديپلم به 5 درصد زير ديپلم و 20 – درصد ديپلم 75توزيع تحصيالت نيروي انساني در واحدها: 

باال كه بيشتر در بين مديران واحدها به چشم مي خورد .  

: توزيع  ميزان تحصيالت نيروي انساني 4-9جدول

 

 

1-

)تكنولوژي توليد 6

درخصوص درجه بندي محصول خرما دستگاههايي طراحي شده كه  به تفكيك خرما كمك ميكند ولي به داليلي كه ذكر شد در 

اين زمينه هم بر روي خرماي مضافتي كار خاصي نمي توان صورت داد .  

 گرمي خرما مي باشد به صورت كامال سنتي و 750تمام خط توليد خرما به صورت تازه خوري كه شامل درجه بندي و بسته بندي 

توسط نيروي انساني صورت مي گيرد و اصلي ترين دليل اين امر نيز حساسيت باالي فيزيكي خرماي استان ميباشد كه به دليل 

رطوبت باال ي اين نوع خرما توانايي هرگونه عمليات تكنولوژيك را صلب نموده است و نكته ي اصلي در اين زمينه رعايت مسائل 

 مرحله استانداردهاي بين المللي ذكر شده در بحث 4(طبق  خط توليد و آموزش اين نيروها مي باشد.لبهداشتي توسط پرسن

 بهداشت)

درجه بندي و بسته بندي خرما عموما در فصل برداشت در باغات و به صورت سنتي انجام مي گيردو عمال اين واحدها داراي 

 واحد درجه بندي به وسيله ميز سورت و در 20 الي 15موجوديت حقيقي نبوده و تكنولوژي خاصي را دارا نمي باشند و حدود 

فضاي بهداشتي اقدام به درجه بندي خرما مي نمايند كه اين واحد ها در كنار سردخانه ها مي باشند و جزئي از اين سردخانه ها 

محسوب مي گردند. 

 جمع ابتدايي سيكل ديپلم فوق ديپلم و باالتر نيروي انساني 
 %100 %2 %3 %35 %60 مديران

 %100 %5 %5 %70 %20 كارگران دائم
 %100 %10 %15 %65 %10 كارگران فصلي
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 تن مي باشند و به وسيله دستگاههاي خنك كننده(كنداتسور،اواپراتور، شير 1500 تا 1000سردخانه ها نيز عموما داراي ظرفيت 

درجه را جهت نگهداري بلند مدت خرما فراهم مي نمايند.فضاي اين - 5 تا 0انبساط و كمپرسور) محيطي با شرايط دمايي 

سردخانه توسط قفسه هايي طبقه بندي شده است كه مادركارتن هاي خرما در اين شرايط مناسب نگهداري ميشود. 

در كشورهاي خرماخيز پيشرفته نيز تكنولوژي هاي سردخانه همين گونه مي باشد با اين تفاوت كه جهت تثبيت دماي تمامي نقاط 

سردخانه ارتفاع سقف را كاهش مي دهند هرچند كه كيفيت محصول با توجه به زمان كوتاه مدت نگهداري خرما چندان تحت تاثير 

اين امر نمي باشد. 

درجه بندي و بسته بندي خرما در اين كشورها با توجه به تفاوت نوع خرماي اين مناطق انجام هرگونه فرآوري و فعاليت هاي 

تكنولوژيك را مقدور مي سازد كه اين امر باعث تنوع بسته بندي و كاهش هزينه ي نيروي انساني را در اين كشورها گرديده و در 

افزايش كيفيت بهداشتي محصول نهايي موثر مي باشد با اين حال از آنجايي كه رطب مضافتي استان داراي رطوبت باال بوده و بافت 

اين نوع خرما داراي حساسيت باال مي باشد و يكي از مزيت هاي اصلي آن نيز همين شكل ظاهري و بافت آن مي باشد كه تمامي 

فرآيندهاي تكنولوژيك را منتفي مي سازد.  

مع الوصف مواد اوليه كامال به صورت سنتي و با كمك از نيروي كاربر برداشت ، درجه بندي و بسته بندي  مي شود . نظر به اينكه 

رطب و خرماي مضافتي استان شامل درصد رطوبت باالمي باشد بنابراين نسبت به ضربه و فشارهاي ناشي ازبرداشت ، حمل و نقل 

از آسيب پذيري بااليي برخوردار مي باشد به همين جهت بيشتر سعي مي شود تا رطب و خرما در همان ساعات اوليه برداشت در 

سطح باغات بسته بندي شود . توجه به اين مساله مهم است كه در سطح كثيري از باغات عدم وجود امكانات بهداشتي از قبيل 

سرويسهاي بهداشتي و نبود محلهاي خاصي جهت كار بسته بندي به چشم مي خورد.  

 واحد كارتن سازي وجود دارد  كه يك واحد به صورت فعال ، يك واحد نيمه فعال  و 3در سطح منطقه صنعتي خرماي استان 

واحد ديگر در شرف بهره برداري قرار دارد. 

 سال است كه به توليد كارتن بسته بندي مي پردازد كه اوايل كار خود را در زمينه بسته بندي و كارتن 12واحد فعال قريب به 

سازي شروع كرد 

در حيطه ضدعفوني ، شستشو و درجه بندي و بسته بندي ماشين آالتي را با حمايتهاي دولتي از كشور آلمان خريداري ، ولي به 

دليل عدم كارايي ماشين آالت جهت شستشو و درجه بندي خرماي مضافتي به دليل بافت نرم و آسيب پذيري ، ماشين آالت را به 

فروش رساندند. اين واحد در زمينه كارتن سازي به صورت نيمه صنعتي شامل    ماشين آالت ( ايكات ، سينگر نيس ،گروكيت و 

فلكسور ) مي باشد كه عمليات  توليد ورق و برش و چاپ را انجام مي دهد. 
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)بسته بندي 1-6-1 

 گرمي با پالستيك مي باشد .  700 نوع بسته بندي در واحدهاي سنتي و صنعتي شامل ملزوماتي همچون كارتنهاي 

 كيلوگرمي در 10روند بسته بندي بدين صورت است كه از مرحله برداشت در سطح باغات بصورت فله اي با ظروف پالستيكي 

گرمي و 700سطح باغات و منازل بسته بندي صورت ميگيرد يا اينكه در واحدهاي بسته بندي بهداشتي به صورت كارتن هاي 

گرمي جهت فروش در بازارهاي داخلي و خارجي بسته بندي مي شود .  250

 پذيرد .  درصد به صورت سنتي  و در كارتن صورت مي90با توجه به وضعيت موجود بسته بندي منطقه 

) نحوه تامين تكنولوژي 2-6-1

بخشي از تكنولوژي ايجاد سرمايش در واحدهاي نگهداري از خارج از كشور (كشورهاي اروپايي مانند آلمان، ايتاليا و ...) كه داراي 

نمايندگي هايي در تهران و كرمان مي باشند تامين مي گردد و خدمات پس از فروش نيز از همين طريق ارائه مي گردد ولي در 

سال هاي اخير شركت هاي سازنده ايراني نيز اقدام به ساخت اين سيستم ها نموده اند كه باعث كاهش سرمايه ثابت و ارائه خدمات 

 آذربايجان ، خراسان رضوي و شهر كرمان قرار دارند . ميزهاي سورت و نبهتر نموده اند و اين شركت  ها نيز در استان هاي تهرا

 .بسته بندي هم ساخت داخل كشور مي باشند

)ظرفيتها ،تنوع محصول و روندهاي توليد محصوالت 1-6-3

)صنايع تبديلي خرما 1-6-3-1

 درصد بقيه شامل واريته 30 درصد خرماي مضافتي و 70 تن  كه شامل 360000 منطقه در سال خرماي نظر به اينكه كل توليد 

 در صد از ميزان كل توليد در سطح منطقه به صورت ضايعات مي باشد و امكان 25، كروت، هليله اي و . . . بوده و حدود كلوتههاي 

  عالوه بر اينكه از هدررفت آن جلوگيري مي كند بر شيريني هاي سنتي برپايه خرماتبديل اين ضايعات به فراورده هايي همچون 

روي محصول  ارزش افزوده بيشتري ايجاد و امكان ايجاد صنايع جديد در سطح منطقه را جهت ايجاد فرصت هاي جديد اشتغال و 

استفاده بهينه از اين محصول را فراهم مي نمايد .  

د 

)صنايع دستي خرما 1-6-3-2 

 كيلوگرم ضايعات  از 20 ميليون اصله نخل خرما در سطح كشت شده و هر ساله هر نخل به ميزان 3.5با توجه به اينكه نزديك به 

رود ( سوزانده مي شود) و در  تن از اين منابع هر ساله از بين مي70000قبيل شاخ و برگ و . . . از خود بجا مي گذارد و مجموعا 
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گذشته نه چندان دور  و در حال حاضر به صورت سنتي در سطح منطقه توليد بسيار اندك بادبزن ، جارو،حصير و غيره انجام 

 .ميشود و فقدان كارگاههاي تخصصي در زمينه صنايع دستي در سطح منطقه مشهود مي باشد

 

)تعميرات و نگهداري 1-6-3  

در واحدهاي صنعتي دو قسمت مكانيكي و الكتريكي وجود دارد ، در بحث مكانيكي كه به كمپرسورها ، ماشين آالت ليفتراك، 

ن آالت بسته بندي ، ديگها و تجهيزات صنايع تبديلي و جانبي و در قسمت الكتريكي مربوط به تامين نيرو و تاسيسات يماش

 درصد واحدها نيروي متخصص را چه به صورت آموزش ديده و چه به صورت تجربي در اختيار 40كارگاهها مي شود. نزديك به 

دارند و بقيه واحدها از نيروي متخصص سطح منطقه، كرمان ، و استان هاي مجاور تامين مي كنند. نظر به اينكه بحث نگهداري و 

تعميرات در واحدهاي صنعتي بيشتر حائز اهميت است  چون كه در صورت وجود مشكل در تجهيزات و ماشين آالت در بحث 

صنايع  نگهداري  باعث پايين آمدن دما و در نتيجه فاسد و ترش شدن خرماي نگهداري مي شود و همچنين در بحث صنايع كارتن 

گونه مي باشد و باعث از دست دادن زمان توليد در اين واحدها مي شود.  سازي ، تبديلي و جانبي بدين

 

 )برنامه ريزي توليد4-6-1

سفارشي است  ، بدين صورت غير در بحث تازه خوري رطب  و خرماي مضافتي سطح استان برنامه ريزي توليد يه صورت سيستم 

كه برداشت خرما  از اواسط مرداد تا پايان شهريور ماه بسته به مناطق خرما خيز منطقه انجام مي شود و پس از مرحله بسته بندي 

 و نياز به بازار تزريق مي شود .يعني بدين صورت كه در بعضي از ماهاي سال  خريددر واحدهاي سردخانه اي نگهداري و بسته به

در داخل كشور بنا به مناسبتهايي چون ماه مبارك رمضان مصرف تازه خوري خرما افزايش پيدا مي كند و مدت نگهداري خرماي 

بسته بندي شده و ميزان فروش آن در داخل كشور بيشتر به اين مساله مربوط مي شود كه ماه مبارك رمضان تقارني با فصل 

برداشت و توليد محصول رطب و خرماي مضافتي در سطح منطقه دارد يا كه خير، اگر اين تقارن برقرار باشد محصول ضمن 

برداشت ، بسته بندي و به فروش ميرسد . اگر اين تقارن وجود نداشته باشد به اين بستگي دارد كه ماه مبارك قبل از فصل برداشت 

شود يا كه بعد آن و اين عاملي است كه  مدت زمان وهمچنين  هزينه هاي نگهداري محصول را در سردخانه ها افزايش يا  واقع مي

كاهش ميدهد .  

 در حال حاضر درجه بندي وبسته بندي و حذف ضايعات به صورت محدود انجام مي شود. 
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برنامه ريزي توليد نيز جهت صادرات به كشورهاي ديگر مسلمان  از جمله مالزي ، اندونزي و....  نيز بدين صورت انجام ميپذيرد و 

در كشورهاي ديگر نيزمانند آذربايجان ، روسيه ، تركيه سوئد ، آلمان ، نروژ ، كانادا و .....  ميزان مصرف خرما در ماههاي سرد سال 

افزايش پيدا ميكند .  

و انبار ) فضاي توليد5-6-1 

هاي نگهداري داراي سالن بسته بندي نيز هستند. كه   درصد از واحدهاي سردخانه اي در كنارسالن20شايان ذكر است نزديك به 

 متر مي باشد و متوسط فضاي مورد استفاده براي انبار 250بسته به تناژ ، متوسط فضاي اختصاص يافته  به سالن بسته بندي  

 متر مربع مي باشد. 200مواد اوليه 

: نظارت))عوامل دولتي تاثير گذار (1-6-6 

صادر ميگردد. ولي مجوزها جهت ايجاد واحدهاي صنعتي سردخانهاي تحت نظارت دو سازمان جهاد كشاورزي و صنايع و معادن 

 تعدادي از واحدها جهت بازسازي و گسترش واحد خود 82 دي 5بداليلي از جمله شرايط بحراني سطح منطقه بم بعلت زلزله 

تسهيالتي را دريافت نمودن و عده اي هم بدليل عدم آگاهي از تعداد باالي سردخانه هاي موجود اقدام به گرفتن مجوز از اين دو 

سازمان نمودند و در نتيجه شاهد آمار تعداد بااليي از اين واحدها در سطح منطقه هستيم .  

نظارت بهداشت بر روي محصول توليدي خرماي مضافتي از مرحله برداشت ، بسته بندي و نگهداري به صورت بسته بنديهاي با 

كيفيت پايين و همچنين فروش فله اي محصول در بعضي از مناطق ناكافي مي باشد . با توجه به اينكه الزام خاصي در گرفتن مجوز 

بهداشت و رعايت كردن اصول بهداشتي در فصل برداشت و همچنين در سطح واحدهاي بسته بندي و سردخانه اي به چشم نمي 

خورد .  

نبود نمايندگي استاندارد در سطح منطقه باعث شده بود كه صادر كنندگان جهت ارائه نمونه به اداره استاندارد كرمان مراجعه كنند 

 با پيگيري صادركنندگان و مسئولين ذيربط تحقق پذيرفت .  87ولي اين امريعني ايجاد نمايندگي استاندارد در سال 

فرآيند مالي ) 1-7

)روند سود  7-1-1

% بوده است كه اين نرخ 10نرخ سود متوسط اضافه شده به واحدهاي مرتبط با نگهداري خرما برابربا  99تا90در فاصله سالهاي 

سود پايين كسب شده از فروش محصوالت توليدي چه در بازارهاي داخلي و خارجي حاكي از آن است كه ذينفعان در عوض اينكه 

بر سر كيفيت محصوالت خود از طريق تغيير بسته بندي متناسب با ساليق و نياز  بازار و گسترش دادن بازارهاي هدف خود رقابت 
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كنند، در زمينه پايين آوردن قيمت فروش جهت جلب رضايت مشتري بر مي آيند . در نتيجه رقابت ناسالم بين ذينفعان و توان 

 بسته بنديبي كيفيت و همچنين با توجه به اين كه فرهنگ سازي سزاوار اين  باچانه زني باالي خريداران جهت خريد محصول

مائده الهي در زمينه مصرف صورت نپذيرفته مع الوصف در بازار ، خرمايك كاالي غير ضروري و لوكس محسوب كه در مجالس و 

ايام خاص مصرف مي شود و به همين دليل بازار كشش  قيمتهاي باال جهت خريد و مصرف محصول را متناسب با قدرت خريد 

مشتري ندارد  . و اينها خود مزيد بر علت شده اند تا ذينفعان منطقه از سود آوري پاييني برخوردار باشند .  

دچار زيان هاي مالي شده % واحدهاي نگهداري  20، قريب به به دليل تعداد زياد سردخانه هاو در اين ارتباط و رقابت هاي ناسالم 

 % ظرفيت خود فعاليت مي كنند. 50و در حا حاضر با 

  مالكيت)7-1-1

 به چشم مي خورد كه تقريبا صد درصد واحدها توسط مالكان آنها استانعدم تفكيك بين مديريت  و مالكيت در واحدهاي صنعتي 

 مديريت مي شود.

سرمايه ثابت و جاري )7-1-2

نظر به اينكه واحدهاي نگهداري در سطح منطقه  به داليلي از قبيل زياد بودن واحدها كه بيشتر شدن ظرفيت نگهداري به نسبت 

 درصدي خودكاركنند و همچنين 50 تا 40ظرفيت توليدي در سطح منطقه را نشان ميدهد كه عمالباعث شده واحدها  با ظرفيت 

رقابت ناسالم بر سر پايين آوردن قيمت محصول و رعايت نكردن كيفيت مورد نظر بازار در بحث بسته بندي داراي سود دهي كم و 

در نتيجه نقدينگي و سرمايه جاري اندكي از فروش محصول خود به دست مي آورند كه اين خود صرف هزينه هاي جاري علي 

 الخصوص برق ، نيروي انساني ، و تا حد زيادي بازپرداخت تسهيالت باال ، و ...  ميشود . 

 صورتهاي مالي)7-1-3

عمال  واحدهاي صنعتي نه اقدام به جذب مديران مالي و حسابداري كرده اند و نه اينكه به صورت تخصصي صورت مالي  شامل 

.كه در اين راستا بدليل ضعف مديريتي از دانش مي كنندترازنامه و صورت سود و زيان واحد خود را هر ماه و هر سال تنظيم 

حسابداري مالي و عدم اعتماد و استفاده از متخصصان اين امر در منطقه باعث شده كه مديران به سود دهي و ضررو زيان خود 

آگاهي كافي نداشته باشند و با توجه به اينكه واحدها عالوه بر كار در زمينه صنعتي  در كارهاي كشاورزي و اقتصادي نيز فعاليت 

ميكنند و اين امر باعث همپوشاني درآمدها ، هزينه ها و سود وزيانها شده است و اين خود از داليلي است كه موجبات افول واحدها 

. را باعث گرديده است 
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 تسهيالت مالي)7-1-4

 واحد سردخانه اي در سطح منطقه بم وجود داشت كه با توجه به تخريب 80 حدود بيش از 1382 دي ماه 5پيش از وقوع زلزله 

اين واحدها و همچنين رويكرد دولت به سمت بازسازي واحدهاي تخريب شده و در كنار ان ايجاد صنايع جديد در منطقه  قريب به 

 ميليارد تومان تسهيالت به واحدهاي صنعتي اعم از سردخانه اي ، درجه بندي و بسته بندي و فراوري جهت بازسازي و ايجاد 8

 به ن ميليارد توما2.5 ميليارذ تومان آن به واحدهاي سردخانه اي و 5.5توسط بانك صنعت و معدن پرداخت كه از اين مبلغ 

ت.         واحدهاي بسته بندي و فراوري و درجه بندي تخصيص ياف  

 درصد تخريب شده بودند ميزان پرداخت بر اساس درصد 100 درصد از واحدهاي سردخانه اي در بعد از زلزله 20با توجه به اينكه 

 100تخريب و همچنين تناژ آن واحد در نظر گرفته شد.به طور ميانگين واحدهاي سردخانه اي بسته به تناژ و درصد تخريب بين 

ميليون تومان وام دريافت نمودند و به همين صورت مبالغي به صورت تسهيالت در اختيار واحدهاي بسته بندي و درجه 300تا 

بندي، فراوري و صنايع جانبي جهت بازسازي و ايجاد واحدهاي مذكور پرداخت شد. 

 بازاريابي )7-2

خريد ، فروش و روند قيمتها )7-2-1 

نوع خريد خرماي مضافتي )7-2-1-1

 درصد بااليي(قريب به  خريداران مستقيم كه با حضور در استان اقدام به خريد خرما مي كنند(واسطه ها)در سطح منطقه عموما 

درصد) از خريد را انجام مي دهند كه تامين كنندگان مواد اوليه و واحدهاي صنعتي و نگهداري به تنهايي در فروش محصوالت  55

خود از طريق كانالهاي توزيعي مانند نمايندگي ها و فروشگاههاي متعلق به خود در داخل كشور و همچنين بازارهاي خارجي 

ضعيف عمل مي كنند. 

سازمان تعاون روستايي وابسته به سازمان جهاد كشاورزي در سطح منطقه به عنوان واسطه دولتي وجود دارد كه بسته به امكانات 

 درصد كل منطقه را شامل مي شود. 2محدود اقدام به خريد توافقي محصول در فصل برداشت مي نمايد كه اين خريد بيش از 

 

 

سهم فروش  )7-2-1-2
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با طعم و شكل منحصر به فرد خود توانسته است سهم بسزايي از مصرف و فروش داخلي استان خرما و رطب توليد شده در سطح 

خصوص در ماه مبارك رمضان و همچنين مجالس مذهبي به خود اختصاص دهد ، رطب و خرماي مضافتي به غير از ه كشور ب

استانهاي خرماخيز كشور در استانهاي تهران، آذربايجان شرقي و غربي ، اصفهان ، يزد، گيالن و ...  به فروش مي رسد.  

درصد سهم بازارهاي داخلي و خارجي از توليدات تازه خوري خرماي مضافتي بدين صورت مي باشد: 

 درصد، 15 درصد، استانهاي شمال غرب كشور( آذربايجان غربي و شرقي و ..) 20 درصد شامل استان تهران 80بازار داخلي 

 درصد،استان هاي شمالي كشور     ( گيالن ، مازندران، گاستان و 10استانهاي شمال شرق(خراسان شمالي ، رضوي و جنوبي و ...) 

 15 درصد،استان هاي مركزي (اصفهان،يزد،قم و ...) 10 درصد، استان هاي غرب كشور(كرمانشاه، همدان،كردستان و ...) 10...) 

درصد                                                            

 درصد  ، 5كشورهاي جنوب شرق آسيا(مالزي، اندونزي و ...) با درصد ، 40كشورهاي هند، پاكستان و امارات در بازار خارجي 

 درصد و كشورهاي اروپايي و امريكايي به 25(روسيه، آذربايجان ،تركمنستان و ...)به عالوه روسيه كشورهاي تازه استقالل يافته 

 ما بقي سهم صادراتي ايران را در بر ميگيرند.درصد 35تركيه همراه 

روند فروش )7-2-1-3

نظر به اينكه واحدهاي نگهداري نيز به نوعي جهت سود آوري بيشتر و تامين هزينه هاي جاري واحد خود اقدام به فروش محصول 

درصد در سطح  15 قريب به 96تازه خوري رطب و خرما مي كنند ،ولي به داليلي از قبيلكاهش توليدمحصول منطقه در سال 

 5افزايش درصدي توليد و فروش داخلي و  10منطقه به دليل خشكيدگي ، سرمازدگي و آفت زنجره در سال گذشته با كاهش 

درصدي صادرات مواجه شده است. 

در كل طي سالهاي پيشين و خريد واحدهاي صنعتي به داليلي  همچون عدم استفاده از نيروهاي متخصص بازاريابي  و كانالهاي 

توزيع مناسب  ودر نتيجه عدم توجه به سليقه بازارهاي هدف و رقابت منفي در سطح منطقه و همچنين وجود خرماي جايگزين 

شهرها و استانهاي ديگر داراي روند روبه رشد فروش و سود آوري مناسب نبوده است . 

تعيين قيمت فروش  )7-2-1-4

 برداشت رطب و خرماي مضافتي در مناطقي از شهرستان بم به علت شرايط آب و هوايي گرم و خشك تر زودتر صورت مي پذيرد 

و همين امر باعث شده  كه قيمت گذاري بر اساس كيفيت محصول خرماي مناطقي همچون نرماشير، ريگان و رستم آباد باشد و نه 

رطب مضافتي توليدي منطقه اي كه از لحاظ طعم از كيفيت بهتري نسبت به مناطق مذكور  برخوردار است. 
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 درصد در بازارهاي خارجي به فروش مي رسد. 20 درصد از محصول توليدي سطح منطقه در بازارهاي داخلي و 80

روند قيمت )7-2-1-5

 به صورت ذيل بوده است: 99تا76 روند تغييرات قيمت فروش محصول خرما مضافتي منطقه در طي سالهاي 

7-2-2(IT 

 درصد از واحدها با راه اندازي وب سايت و خدمات الكترونيكي  و آن هم به صورت محدود  بيشتر 30در سطح منطقه قريب به 

 جهت تبليغات استفاده مي كنند.

 توزيعنحوه فروش و )7-2-3

در منطقه فروش محصول اكثرا توسط واحدهاي نگهداري سردخانه اي موجود در منطقه انجام مي پذيرد و درواقع يكي از 

فعاليتهايي كه در سردخانه ها صورت مي گيرد فروش محصوالت تامين كنندگان بوده كه يا ابتدا خودشان محصول را از باغدار 

خريداري كرده و سپس راسا اقدام به فروش مي كنند و يا اينكه به نمايندگي از طرف باغدار محصول او را به فروش مي رسانند و 

فقدان  شركت هاي ارائه كننده خدمات فروش و بازاريابي باعث گرديده كه واسطه ها نقش پررنگي داشته و بعضا كالهبرداريهايي 

بدين صورت كه واسطهبا خريد كم .نيز صورت پذيرفته است.كه اين مورد هم در مورد بازارهاي داخلي و هم صادراتي ديده مي شود.

در سالهاي پيشين  و پرداخت به موقع وجه جلب اعتماد نموده و در نتيجه اقدام به خريدهايي با تناژ باالدر سالهاي آتي  نموده كه 

در پرداخت وجه آن از چك استفاده نموده و اين امر باعث شده كه فروشنده به حق خود نرسد و اين خود باعث سلب اعتماد بين 

در حال حاضر اين تامين كننده و واسطه شده و در اين راستا تضميني در برگشت سرمايه بين دو طرف معامله وجود ندارد . 

 سال پيش كمتر شده است چون واحدهاي قديمي شناخت خوبي نسبت به مشتريان خود پيدا كرده اند و 10مشكالت نسبت به 

سطح سرمايه اجتماعي افزايش يافته است ولي واحدهاي جديد به دليل رقابت منفي حاضرند به هر شكلي كار كنند كه همين 

 موضوع گاهي باعث خسارت به ايشان مي شود.  

تعدادي از واسطه ها شخصا در بعضي از مناطق اقدام به ايجاد و خريد واحد سردخانه اي كرده اند كه در ضمن نگهداري محصول 

تامين كننده خود مستقيما محصول را به بازار عرضه كنند . مساله ديگر اينكه ذينفعان منطقه اعم ازط تامين كنندگان مواد اوليه و 

سردخانه داران بدليل ضعف در شناسايي بازارهاي هدف (بازاريابي )  و نداشتن كانالهاي توزيع مناسب مختص منطقه متوسل به 

واسطه مي شوند تا محصول خود را به فروش برسانند كه در اين ميان توليد كنندگان و واحدهاي نگهداري از سود سرشاري كه 
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 درصد فروش توسط واسطه هاي خارج از منطقه 80نصيب واسطه مي شود بي بهره خواهد بود همانطور كه اشاره شد قريب به 

 صورت مي گيرد كه اين در نوع خود از ديگر مشكالت منطقه صنعتي خرماي استان ميباشد . 

ضمنا چند واحد معدود نيز به صورت تخصصي به امر توزيع و فروش محصول خرما مي پردازند كه حتي در زمينه صادرات   واحد 

نمونه صادراتي هم در سطح منطقه مشغول به فعاليت مي باشد .  

 تبليغات)7-2-4

 با راه اندازي وب سايت اينترنتي اقدام به معرفي شركت و % ازواحدهاي سطح منطقه30حدوددر زمينه تبليغات در سطح منطقه 

محصول خود نموده و همچنين  واحدها با چاپ كاتالوگ و با شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي دست به تبليغ محصوالت 

خود  زده اند و به غير از اين موارد در بقيه واحدها فعاليت خاصي در زمينه تبليغات در سطح منطقه صورت نپذيرفته است. 

با محاسبات به عمل آمده در زمينه هزينه هاي تبليغات در شركت هاي مذكور ميانگين نرخ راه اندازي يك وب سايت و نيز طراحي 

 . ميليون هزينه در بر داشته است5-2بيلبورد و ... بين 

 جشنواره و نمايشگاه)7-2-5

 برگزار مي شود اين جشنواره بيشتر جنبه  ارگ جديدهر ساله جشنواره اي با نام جشن خرما در منطقه ويژه اقتصاديمعموال در بم 

تفريحي و سياحتي داشته و عمال تهي از هرگونه عرضه و نمايش محصوالت خرماي توليدي و همچنين حضور  فعاالن صنعت خرما 

در سطح منطقه مي باشد .  

 بار در ماه برگزار مي شود كه از واحدهاي فعال در سطح 2در سطح بين المللي نمايشگاههاي صنايع غذايي به صورت ميانگين 

نها در اين نمايشگاهها شركت و محصوالت خرماي خود را عرضه و با  بازاريابي  به فروش مي رسانند كه آ درصد 5منطقه قريب به 

 اين نمايشگاهها بيشتر در كشورهاي اتحاديه اروپا بويژه مانند فرانسه، سوئيس برگزار مي شود. 

از طرف انجمن خرما در اين نمايشگاههاي در ارتباط با شركت در جشنواره ها و نمايشگاهها فعاالن اصلي  منطقه به صورت گروهي 

 معتبر با حمايت شركت شهركهاي صنعتي كرمان از تورهاي بازديد صنعتي شركت مي كنند.

 نمايشگاههاي معتبر در اين زمينه عبارتند از: 

  مهرماه –سيال فرانسه  .1

  مهرماه –آنوگا آلمان  .2

 - آذرماه FHCشانگهاي چين  .3
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 بمبي هند، آذرماه .4

 گلفود دبي- اسفند ماه  .5

 حالل مالزي- اردي بهشت ماه  .6

 برند)7-2-6 

 درصد واحدهاي نگهداري با توان مالي و رقابتي نسبتا خوب نسبت به جذب تامين كنندگان مواد 40طي چند سال اخير قريب به 

اوليه جهت بسته بندي با كارتن هايي با نام تجاري واحد خود اقدام نموده اند. ولي درادامه اين روند با مشكالتي مواجه شده اند از 

جمله مي توان به عدم وفاداري تامين كنندگان به واحدهاي نگهداري بدليل فروش محصول با قيمت باالتر به واحدهاي ديگر و 

همچنين  وجود واسطه هاي خارجي و پرداخت مالي باالتر با بسته بنديهايي با نام تجاري شركتهاي اروپايي ..... و در نتيجه رعايت 

نكردن اصول بهداشتي در بسته بنديهاي با برند واحد موجبات نارضايتي مشتري از محصول توليدي سطح منطقه ميشود .  

از طرفي ذينفعان خرماي مضافتي استان سيستان و بلوچستان و شهرستانهاي جيرفت و كهنوج با بسته بندي هايي با برند بم اقدام 

 .كه در اين راستا باعث تضعيف به فروش محصوالت با همان قيمت تعيين شده براي رطب و خرماي مرغوب مضافتي بم مي كنند

برند منطقه بم كه همه آن را با اسم خرماي مضافتي بم مي شناسند شده است .  

م منحصر به فرد خرماي عگرمي خرماي بم اولين بسته بندي خرماي ايران بوده به همراه ط700با توجه به اين كه نوع بسته بندي 

منطقه باعث گرديده كه مشتريان دائمي خرماي بم در مراسم مذهبي (ماه رمضان ، مراسم عزاداري و ...) و به عنوان يك كاالي 

سبد غذايي خانوار وفاداري زيادي نسبت به برند بم داشته باشند و عمال جهت مصارف مذكور از اين محصول استفاده نمايند ، اما 

در خارج از كشور به دليل عدم ثبات كيفيت خرماي بم و كالهبرداري بعضي صادر كننده ها اين وفاداري وجود ندارد و خرماي 

كشورهاي ديگر داراي مقبوليت بيشتري مي باشد. 

 هزمان با وقوع زلزله اين فرصت پيش آمد تا مسئولين منطقه بم با تدابيري برند محصول را بيش ار پيش در بازارهاي 82در سال 

داخلي و خارجي واحد و انحصاري كنند در واقع خرماي مضافتي كه در ماه مبارك رمضان و مجالس مورد استفاده قرار مي گيرد و 

سطح وفاداري باالي مشتريان در خريد اين محصول با برند بم صورت مي گيرد  كه در اين ارتباط هچنان كه در باال ذكر شد ديگر 

 شهرهاي توليد كننده رطب و خرماي مضافتي محصول خود را با استفاده از بسته بندي هايي با برند بم به فروش مي رسانند . 

نتيجه گيري جمع بندي و )4

تامين مواد اوليه: 
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عدم وجود سازمانها و تشكلهايي از خرده مالكان جهت مديريت تامين و فروش مشترك ماده اوليه با مديريت مناسب قيمت و  -

 كيفيت  

عدم وجود شيوه برداشت اصولي و روش هاي به پروري و به زراعي جهت باال رفتن كيفيت مواد اوليه به صورت گسترده با مديريت  -

 هزينه 

 الزامي نبودن قوانين اداره بهداشت در زمينه محصول تازه خوري خرماي مضافتي استان  -

 : منابع انساني

مد و موثر بوده كه بيشتر آنيروي انساني به كار گرفته شده در سطح منطقه نيروي غير متخصص و فاقد آموزشهاي كاراكثر  -

 فرايندهاي كار را به صورت تجربي مواردي را كسب مي كنند.

 كمبود شركت هاي ارائه كننده خدمات كسب و كار در تمام طول زنجيره ارزش -

  در سطح منطقه و حسابداريتخصص و مهارتهاي فروش و بازاريابيكمبود -

 :توليد وبسته بندي

 عدم هزينه كرد كافي در زمينه طراحي وچاپ بسته بندي هاي نوين و شكيل -

  بكارگيري دستگاههاي شستشو و درجه بندي به علت بافت نرم محصول رطب مضافتي در مقايسه با ساير واريته ها توانايي درعدم -

 دسترسي كم به اطالعات و سليق مشتري براي متنوع سازي اوزان و بسته بندي ها با توجه به خواسته مصرف كننده  -

 ش :بازاريابي، توزيع و فرو

 فقدان كانالهاي مناسب فروش و توزيع محصول نهايي در بازار 

 تخريب برند استان در بازارهاي داخلي و خارج از كشور به دليل عدم ثبات كيفيت محصول و انجام تقلب در اين امر -

 حضور كم و غير اصولي در نمايشگاهها و كمبود تبليغات مناسب و فقدان برند سازي -

 آناليز زنجيره ارزش بين منطقه ي استان و واحد نمونه در منطقه 

مواد اوليه: 

 استفاده مي نمايد.واحد نمونه در مقايسه با منطقه از مواد اوليه با كيفيت باالتري جهت عرضه در بازارهاي داخلي و خارجي- 

 تكنولوژي:

 برخوردار است ثبات وكيفيت باالتري-درجه بندي و بسته بندي واحد نمونه در مقايسه با منطقه از 1



28 

 

-در بحث نگهداري واحد نمونه به دليل رعايت كردن نكات نگهداري در محيط سردخانه داراي هزينه باالتري نسبت به منطقه مي 2

باشد 

 -رعايت نكات بهداشتي از سوي واحد نمونه باعث افزايش كيفيت نهايي محصول  شده است.3

 : انسانينيروي

 استفاده مي كند.   بيشتري از نيروي ماهر و آموزش ديدهواحد نمونهدر زمينه نيروي انساني براي بسته بندي 

 :بازار

 ,HACCPو ساير نشان هاي استاندارد و معتبر شامل BIOدر مورد بازاريابي واحد نمونه به دليل برند -1

GMP,ISO9001,ISO22000ي تخصصي داخلي و خارجيو استفاده از بازاريابي و تبليغات بيشتر و حضور در نمايشگاهها

عرضه كند. با قيمت باال تر و به نحو موثرتري تبليغ و توانسته محصول خود را الكترونيك 

 - اتصال به شبكه هاي توزيع باعث عرضه مناسب و بازار  مطمئني براي واحد نمونه شده است.2

، واحد نمونه در منطقه و كشور تونس به عنوان كشور موفق خرماي استانآناليز زنجيره ارزش بين 

مواد اوليه: 

از طريق متشكل كردن خرده مالكان و سازماندهي ايشان در -در مواد اوليه منطقه موفق تونس با پايين آوردن هزينه هاي توليد 1

با حمايتهاي دولتي توانسته قسمتي از هزينه ها را پوشش دهد و همچنين با توليد سيستم مديريت واحد باغات و تامين مشترك ،

محصول ارگانيك توانسته كيفيت را طبق ذائقه كشورهاي هدف تامين كند. 

 درصد بهره برداران زير يك هكتار نخلستان دارند . لذا براي خدمات رساني 80 بيش از  شركت تعاوني ميوه كاران تونس-

 تاسيس شده از ادغام سه 2005آسانتر تشكل هائي تحت عنوان شركت تعاوني ميوه كاران تشكيل گرديد. اين شركت در سال 

شركت ديگر از جمله شركت تعاوني خرما كاران ، ميوه كاران و مركز جمع آوري  محصول با مباشرين به وجود آمده است. اين 

شركت كليه باغداران را در خصوص مسائل بهزراعي آموزش داد و خدمات فني از جمله تامين نهاده هاي كشاورزي، تامين پوشش 

خرما، جمع آوري و بسته بندي خرما و بازاريابي را ارائه مي دهد به عبارتي كليه فعاليتهاي صنعت خرما تحت پوشش تعاوني ها 

 قرار مي گيرد.
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 است. به نحوي كه در صورتيكه قيمت خرماي تحويلي كمتر از قيمت خرماي تثبيت قيمت خرمااز جمله وظايف عمده اين شركت 

كف تعيين شده باشد و موجبات خسارت مالي به باغدار را فراهم سازد. محصول باغدار در اين مركز تا رسيدن قيمت به قيمت 

 واقعي نگهداري مي شود. فروش محصول توسط باغدار است .

 هزار تن آن رقم دگلت نور و 80 تن بوده كه  124000خرماي خريداري شده در هر  سال زراعي گذشته توسط اين شركت حدود 

 ميليون دالر بوده 180 هزار تن با كسب درآمد ارزي 60بقيه از ساير ارقام شامل مي شود. ميزان صادرات آن در سال گذشته حدود 

 كه اين امر باعث شده تونس بعنوان بزرگترين منبع صادر كننده ، خرما از لحاظ ارزشي مطرح شود.

 كشور دنيا صادر مي شود كه مهم ترين آنهاكشورهاي  اروپايي از جمله فرانسه ، آلمان ، ايتاليا مي 60خرما در اين كشور به بيش از 

باشد ضمناً مراكش بعنوان دومين بازار خرماي تونس است. افزايش وزني و ارزش صادرات  نشان دهنده ارتقاء كيفيت خرما و 

  درصد كاالي صادراتي را پوشش داده است.85اهميت آن در كشور است .  رقم غالب دگلت نور بتنهائي  

 در خصوص خرماهاي صادراتي در واقع چهار پارامتر اصلي مي بايست روي بسته بندي درج شود :

 اول آرم شركت صادركننده ، دوم محل توليد و عمل آوري محصول ، سوم رعايت هسپ ، چهارم ليبل گذاري (تثبيت مشخصات 

 خرما از نظر ارزش غذايي و تركيبات آن)

  يورو به ازاي هر كيلو مي باشد.3قيمت صادراتي خرماي دگلت نور حدود

  سال مي باشد.5 ميليون تخته توري جهت پوشش خرما بين باغداران توزيع مي كنند كه دوام هر توري 1شركتهاي تعاوني ساالنه 

 نفر از وزارت كشاورزي است. اعضاء وزارت 4 نفر صاحب كارگاه ، 4 نفر باغدار ، 4 نفر است كه شامل 12هيئت مديره شركتها 

 كشاورزي مي توانند بعنوان رئيس هيئت مديره انتخاب شوند ضمنا مدير عامل را وزارت كشاورزي انتخاب و معرفي مي نمايد.

 باغات نخيالت :

عليرغم خرده مالكي بودن نخلستان ها، حمايت هاي دولت از تشكلهاي توليد كنندگان خرما و احداث سردخانه، حفر چاه، برقراري 

 ميليون 140يارانه درعمليات آبرساني و بهزراعي، باعث اقتصادي نمودن باغات و اشتغال زايي گرديده ضمن اينكه ساالنه حدود 

 دالر ارز آوري نيز داشته است و باغات نخيالت احداث شده با غالبيت رقم دگلت نور بعضا بصورت متراكم ، با فواصل منظم است. 

سيستم ابياري بر اساس استفاده از ظروف هم سطح با فواصل معين و استفاده از كرت هايي با عرض كم باعث كاهش هدر رفت آب 

و كاهش هزينه انساني و افزايش راندمان ابياري شده است به نحوي كه ابياري در شب نيز به سهولت انجام مي پذيرد . متوسط 

  تن درهكتار است . محصول توليدي در سه درجه تحويل مي گردد.6عملكرد خرماي اين باغات 

  درصد20 حدود  Aرده كالس 
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  درصد50 حدود Bرده كالس 

  درصد30 حدود Cرده كالس 

  روش براي توليد خرما اعمال مي شود.3در نخلستان ها 

 : توليد محصول ارگانيك كه محدود مي باشد دراين باغات از كود ، سموم شيميايي ، استفاده نمي شود.روش اول

 كود هاي دامي كمپوست بايستي مطابق با دستور العمل، زير نظر كارشناسان خبره، اين فرايند عمل آوري كنترل شود.

EUROPGAP توليد خرما به روشروش دوم : 

در اين روش آزمايشات خاك ، آب و مسائل زيست محيطي ، بهداشت و ساير دستورالعمل هاي موجود مورد اجرا گذاشته شده و 

چك ليست هاي الزم تهيه و فرآيند توليد محصول بايستي توسط كارشناس ارزيابي مورد تائيد قرار گرفته و گواهي الزم توسط 

  درصد كمك بالعوض دريافت مي كنند.15-20صادر گردد. محصوالتي كه داراي اين نوع گواهي هستند ميزان 

: توليد خرما به روش معمولي است قابل ذكر اينكه در هيچ يك از باغات نخيالت سموم شيميايي مصرف نمي شود و روش سوم

 براي كنترل آفات از روش هاي غير شيميايي استفاده مي شود.

عمده افات باغات خرما پروانه ميوه خوار مي باشد كه موفق ترين و اصولي ترين روش كنترل آن، استفاده از توري هاي مخصوص 

 مي باشد كه ضمن كنترل آفت  ، منطقه خرما را از آلودگي هاي گرد وخاك ، خسارت پرندگان وساير حشرات مصون نگه مي دارد.

 وجود مراكز جمع آوري خرما در تونس 

اين مراكز بعنوان حلقه واسطه مي باشند كه تعداد زيادي باغداران خبره بعنوان سهامدار در اين مراكز عضويت دارند. تحويل خرما 

 در اين مراكز به دو صورت است:

EUROPGAP خرماي توافقي با تعيين قيمت پايه و كيفيت باالبا رعايت استاندارد- 

  -و ديگر بصورت خرماي معمولي كه با روش هاي موجود توليد مي شود

تحويل محصول خرما با رعايت حداقل آلودگي از لحاظ درجه بندي ، اندازه ، رنگ ، نرمي و سفتي بافت است كه بر طبق فرم هاي 

 گواهي  محصول كه نمونه آن در ضميمه بپيوست مي باشد پس از تائيد به مركز اصلي در تونس ارسال مي شود.

قابل ذكر است قيمت هاي پرداختي جهت تحويل خرما در دو حالت يكسان است و بر اساس نرخ مصوب كه توسط كميته قيمت 

  دو ونيم دالر مي باشد.2015گذاري تعيين مي گردد اين نرخ در سال 
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 درصد قيمت هر كيلو خرما بعنوان كمك بال 20براي خرماهايي كه تائيد  مذكور را به همراه داشته باشد عالوه بر يك دالر حدود 

 دالر)4/0عوض پرداخت مي شود(

مساعدت هاي بعمل آمده توسط مركز به باغداران عضو شامل ارائه خدمات فني نظير كود، پوشش خرما  و آموزش هاي الزم در 

كليه مراحل كاشت تا برداشت نيز نظارت كافي توسط كارشناسان مركز مي باشد . دولت صرفا نقش نظارتي داشته و از مراكزي كه 

 استانداردهاي بين المللي را رعايت كنند حمايت مي كند .

توليد كود كمپوست در جريان است زيرا از در زمينه در كشور تونس اقداماتي جهت استفاده از ضايعات خرما - توليد ارگانيك- 2

  EUROPGAP آنجائيكه توليد و صادرات محصوالت باغي بويژه خرما ، زيتون ،تحت شرايط استانداردهاي بين المللي و يا

صورت مي گيرد .كارشناسان اتحاديه كشاورزان وظيفه مندند.بر اساس يك برنامه مشخص در كوتاه مدت با فرهنگ سازي الزم 

 درصد هزينه 70بتوانند كودهاي بيورا جايگزين كودهاي معدني نمايند. دولت هم براي حمايت از توليد محصول ارگانيك ميزان 

 هاي مربوطه را پرداخت مي كند.

 تكنولوژي:

 ونكات در زمينه هاي ضدعفوني ،درجه بندي و تنوع بسته بندي تونس در مقايسه با منطقه از كارايي باالتري برخوردار بوده-1

 بهداشتي در اين كشور به خوبي رعايت مي شود. 

-در مورد نگهداري به دليل ايجاد سردخانه هاي تحت نظارت دولت و پوشش اين هزينه ها توسط آن هزينه نگهداري پاييني 2

 دارا مي باشد. استان به خرماينسبت به نسبت 

 حمايت هاي دولتي از صنعت خرماي تونس:

 كمكهاي دولتي كه به باغداران براي بهبود كيفيت و كميت محصول پرداخت مي گردد شامل :

  درصد هزيته پوشش خرما50-

  درصد هزينه طرح هاي آبياري كه منجر صرفه جوئي در مصرف آب شود از جمله آبياري قطره اي ، سيستم انتقال آب و ...60- 

  درصد هزينه هاي آماده سازي زمين ، كاشت نهال ، حذف و جايگزيني25- 

 درصد قيمت محصول توسط باغداران به حساب دارائي واريز و سپس به اعتبار وزارت كشاورزي منظور و نهايتا 2قابل ذكر است كه 

به مجمع شركتهاي تعاوني ميوه كاران پرداخت و اين كمك ها عالوه بر كمكهاي دولتي جهت بهبود كيفيت محصول و خدمات 

 فني و آموزشي هزينه  مي شود.
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 متري تامين مي گردد.  آب استحصال شده از اعماق به دليل 300آب مورد نياز باغات از طريق چاههاي عميق و از عمق حداقل 

) درجه سانتي گراد جهت تامين انرژي در گلخانه ها مصرف شده و از طرفي پس از سرد شده جهت آبياري 60-70گرماي زياد ( 

نخلستان ها مصرف مي شود. با توجه به ارزش آب سفره هاي تحت االرض و محدوديت اين سفره ها و از طرفي خرده پا بودن 

باغداران ( اكثر باغداران كمتر از يك هكتار نخل دارند) و براي حمايت از توليد و اشتغالزائي  و كمك به صادرات، دولت نظارت 

كامل بر چگونگي بهره برداري از آب را بعهده دارد و عمليات حفر چاهها نصب تجهيزات و تحويل آب به باغداران را در قالب تشكل 

هاي باغي توسط دولت انجام مي دهد و فقط باغداران هزينه برق ، نگهداري و خدماتي بعنوان آب بهاء را به دولت پرداخت مي 

 نمايند.

-وجود كارخانجات بزرگ بسته بندي و درجه بندي خرما در كشور تونس باعث كاهش هزينه ها وافزايش كيفيت  بسته بندي 3

خرمايي كه توسط مراكز جمع آوري سورت ، ضدعفوني شده و شده است و امكان نگهداري خرما را تا يكسال فراهم آورده است. 

فاكتورهاي فيزيكي و استانداردهاي الزم در فرم مخصوصي ثبت شده به كارخانجات بسته بندي حمل مي شوند. در اين كارخانجات  

 مجددا بررسي ها و آزمايش هاي مختلف به منظور تطابق با استانداردهاي موجود بعمل مي آيد.

اين كارخانجات كامال بهداشتي بوده و شرايط ذيل در آنها رعايت مي شود: 

GHP- (good- HyGeinic- practice) GSP(good- storage-practice) 
(good manufacting  practice ) GMP.HACCP 

 

HORCHANI مثال –كارخانه هورچاني تونس  

 واقع شده است درواقع خرماي ارسالي از مراكز جمع آوري در سبد هاي پالستيكي توزور كيلومتري شهر 15اين كارخانه كه در 

توسط كاميون به كارخانه انتقال يافته و كليه عمليات درجه بندي ، شستشو ، بسته بندي در اين مكان با رعايت شرايط كامل 

 واحد بسته بندي درتونس فعال هستند كه  اين واحد يكي از بزرگترين كارخانه هاي بسته 16بهداشتي انجام مي گيرد. تعداد 

 بندي بشمار مي رود.

 تن بسته بندي خرما در اوزان مختلف انجام مي گيرد خرماي ارسالي از 35 تن درسال است كه روزانه ميزان 7000ظرفيت  آن 

مراكز جمع آوري ابتدا پس از كنترل كيفي از نظر ميزان رطوبت ،آلودگي، وزن، ميزان رسيدگي ميوه، پس از ثبت مشخصات 

فيزيكي و ضد عفوني به انبار انتقال مي يابد. د راطاق ضدعفوني توسط گاز متيل برو مايد محصول ضدعفوني     مي شود. ظرفيت 

  تن است.2-3 و يا 7-8اتاق ضدعفوني 



33 

 

 درجه سانتي گراد ) مدت زمان ضد عفوني 25 ساعت است چنانچه درجه حرارت پائين رود ( كمتر از 4 تا 3مدت زمان ضدعفوني 

 افزايش مي يابد.  درمرحله بعدي محصول به سا لن سورت انتقال مي يابد.

در اين سالن درجه بندي محصول بر اثر ميزان رسيدگي، رنگ، سفتي و نرمي بافت به صورت دستي و برروي خطوط انتقال (جنس 

 كشور 5 نفر درسال است. محصول توليدي اين كارخانه اكثرا به 600استيل )انجام مي شود. ميزان اشتغالزائي دائم بطور متوسط 

عمده اسپانيا، ايتاليا، آلمان، بريتانيا ، فرانسه و ديگر كشورهايي نظير بلژيك ،يونان ،اندونزي ،مالزي، جنوب آفريقا، استراليا، دانمارك 

 صادر  مي گردد.

البته بسته بندي خرما تابع سفارش مشتري  با هسته يا بدون هسته و يا منطقه جهت صدور به انجام مي گيرد. خرما معموال در 

ظروف كوچك و جعبه هايي از جنس فوم يا پوشش سولفان با ماشين بسته بندي مي شوند .  . كليه توليدات پس از بسته بندي، 

 درجه سانتي 4-5كارتن گيري و با پوشش پالستيك مناسب پلمپ شده و تا هنگام تحويل به مشتري در انبار هاي سرد در دماي 

 گراد نگهداري مي شود.

 نكات كليدي و مزيت هاي اين واحد در مقايسه با اكثر صنايع خرماي ايران:

 -سر در و محوطه سازي مناسب و بهداشتي  و وجود انبارهاي مواد اوليه ، انبار ظروف بسته بندي ، انبار كاالي نهايي 1

 -ايجاد مكاني مناسب جهت تخليه و بار گيري كاميون ها2

 -تهيه لباس متحد الشكل براي تمام پرسنل با كاله و روسري منقش به آرم كارخانه3

 -وجود اتاق خال و ضد عفوني با رعايت اصول بهداشت جهت نابودي حشرات4

 -انجام آزمايشات مختلف در مراحل دريافت مواد اوليه ، فراوري و محصول نهايي5

  كيلو گرم جهت نگهداري خرما هايي با شرايط گوناگون500-وجود تعداد زيادي سردخانه با ظرفيت متوسط 6

 -وجود سقف كاذب ، ديوارها و كف سراميك  و قابل  شستشو و بهداشتي7

 -وجود نور كافي در سالن  ها و امكانات رفاهي و بهداشتي براي پرسنل8

 -طراحي ميز هاي سورت و بسته بندي با رعايت استاندارد اناتومي بدن و اصول بهداشتي9

 -وجود دوربين مدار بسته جهت نظارت بر كاركرد پرسنل از راه دور ( متصل به سيستم اينترنت)10

 -استفاده از تخصص كارشناسان صنايع غذايي به عنوان مسئول فني در كارخانجات11

 -استفاده از سيستم دفع  و نابودي حشرات موجود در سالن به وسيله المپ هاي جاذب و الكتريسيته12

 -ثبت تمامي اطالعات محصول از توليد در باغات تا مصرف به وسيله باركد 13



34 

 

 -شستشوي مكانيزه سبدها و ظروف خرما به وسيله بخار آب14

 -استفاده از سبد هايي با ارفاع كم جهت جلوگيري از دفرمه شدن خرما در زمان حمل و نقل15

 -افزايش و كاهش مكانيزه رطوبت خرما با توجه به سليقه مصرف كننده16

 -استفاده از ترازوهاي دقيق جهت توزين در هنگام بسته بندي خرما17

 -وجود تنوع اوزان و نوع و كيفيت خرما و بسته بندي با توجه به سليقه مصرف كننده18

 -استفاده از سيستم هاي شرينگ و باركد زني و چسب زني جهت افزايش راندمان خط توليد19

 -وجود طراحي زيبا در ارم و نوع بسته بندي با نظر كارشناسان مربوطه20

 -وجود آزمايشگاهي مجهزبراي بررسي فرايند توليد در كارخانه21

  ميوه جات)– سبزيجات – مركز تحقيقات فعال ( خرما 

با توجه به محدوديت آب در جنوب كشور تونس كه بعنوان منطقه نخل كار ي ميباشد توسعه سطح زير كشت جزء برنامه هاي 

 رقم شناخته شده تعدادي از ارقام در حال انقراض هستند، مركز تحقيقات براي 150دولت نمي باشد منتهي با توجه به اينكه از 

حفظ ذخائر ژنتيكي اقدام به تكثير ارقام كمياب نموده  و با احداث باغ كلكسيون از آنها نگهداري مي كنند. قابل ذكر است در 

 درصد افزايش 65 درصد كل منطقه زير كشت رقم دگلت نور بوده حال آنكه درحال حاضر نزديك به 2يكصد سال گذشته فقط 

 يافته است.

 خرما از طريق استفاده از ديگر برنامه هاي مركز تحقيقات جهت توليد محصول ارگانيك از طريق مبارزه با كرم ميوه خوار

از توري و نيز كنترل بيولوژيكي توسط تكثير زنبور تريكو گراما بعنوان پارازيت الرو مي باشد كه با اجراي طرح هاي تحقيقاتي 

 75/ هكتار ) كه حدود 5توانسته اند به موفقيت هاي خوبي دست يابند. ليكن علي رغم اين موفقيت كوچك بودن اراضي ( كمتر از 

 درصد  در منطقه شامل مي شود از جمله مشكالت بر سرراه طرح مي باشد.

 سردخانه

با توجه به اينكه اكثر محصول خرما در ماه رمضان مصرف مي شود و نگهداري محصول تا ماه هاي رمضان به تاسيسات سردخانه اي 

نيازمند مي باشد . لذا دولت اقدام به احداث سرد خانه با اعتبارات دولتي نموده تا در مواردي كه هنگام برداشت محصول قيمت 

محصول پائين باشد محصول در اين سردخانه نگهداري و پس از بهبود قيمت نسبت به عرضه آن اقدام گردد. شركت هاي تعاوني 
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در اين رابطه به عنوان واسطه عمل مي كنند و خريدار را به باغدار معرفي مي نمايند تا باغدار بتواند محصول خود را با قيمت خوب 

 بفروشد.

 هزارتن است.  و شركتها تنها از باغداران هزينه هاي برق، خدمات و كارگري را   دريافت مي 45ظرفيت سردخانه هاي احداثي 

 دينار 75/1نمايند و به لحاظ اينكه سردخانه ها توسط دولت احداث شده هزينه دريافتي از باغداران بسيار پائين مي باشد. ( هرتن 

 در ماه )                                                             

 رديابي محصول

يكي از امتيازات الزم براي ورود كاال به كشورهاي اروپايي داشتن برچسب كاال شامل محل توليد  ، محل بسته بندي ، صادركننده و 

 ساير مشخصات مي باشد تا محصول قابل رديابي  باشد.

 اتحاديه اروپا قانوني را بنام رديابي تدوين كرده است كه كشاورزان ملزم به اجراي آن هستند . بدين 2002بر همين اساس در سال 

معني كه هركشاورز بعنوان توليد كننده محصول الزم است كليه اطالعات را  اعم از كودهاي مصرفي ، آب، وضعيت خاك ، عمليات 

انجام شده و .....  يادداشت برداري كند. اجراي اين طرح دركليه باغات بدليل وجود خرده مالكي با مشكل مواجه گرديده است لذا 

متوليان صنعت خرماي تونس براي رديابي محصول صادراتي ، خرماي توليدي را منطقه بندي تا محصول هر منطقه قابل رديابي 

باشد. منتهي كشورهاي اروپايي اعالم نموده اند محصول هر باغ بايستي قابل رديابي باشد. لذا براي تحقق اين امر مقرر است از سال  

  با استفاده از  سيستم اطالعات جغرافيايي در باغات ، مساحت آنها مشخص تا در سيستم رديابي مورد استفاده قرار گيرد.  2010

 

 

 :بازار

-در بحث بازاريابي منطقه تونس به دليل حضور در نمايشگاهها با برند تخصصي و تبليغات گسترده توانسته محصول خود را در 1

بازارهاي جهاني با قيمت مناسب عرضه نمايد و به دليل كوتاه بودن دست واسطه هاي خريد و وجود نمايندگي هاي فروش مشترك  

 مي باشد. استانهزينه هاي موجود در اين زمينه كمتر از 

 -وجود روابط سياسي و اقتصادي با كشورهاي اروپايي باعث كاهش هزينه هاي بازاريابي براي خرماي تونس شده است.2

  – فرانسه – بدنبال دستيابي به بازارهاي هدف براي عرضه محصول ارگانيك است اين بازارها شامل آلمان - همچنين دولت تونس3

 كانادا مي باشد. شركتهاي اختصاصي به نامهاي : 
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LT.CON و ECOCERT 

نظارت و بازرسي عمليات توليد محصول ارگانيك و همچنين صدور گواهي را انجام مي دهند. اين شركتها آزمايشاتي برروي خاك 

،آب انجام داده و حتي شرايط مزارع و كشت اطراف باغ را هم مورد بررسي قرار مي دهند. بنا براين رعايت دستورالعمل فني و 

 استانداردهاي فيزيكي و بهداشتي و توليد محصول بهداشتي و اجراي عمليات :

EUROPGAP 

 در باغات منجر به اطمينان خريداران خارجي گرديده و باعث رونق صادراتي خواهد بود.

 فرستادن افراد متخصص جهت بازاريابي و كشف بازارهاي جديد در مناطق مختلف جهان بوده 80مهم ترين اقدام دولت در دهه 

همچنين در امر تبليغات مصرف محصول خرما در تمامي موارد قابل مطرح مانند هتلها ، رستوران ها ، هواپيماها ، قطارها و ..... 

 تصميم قاطع اتخاذ شده است.

 :طرح رديابي محصول و اجراي 

GIS 

 براي تعيين مساحت باغات و مشخص نمودن مالكين، چشم انداز خوبي براي  رشد و توسعه صادرات خرما ترسيم مي كند.

هرگونه سرمايه گذاري كه در قالب طرح در كشور انجام شود. درصدي از سرمايه گذاري را بخش خصوصي و درصدي را بخش 

 درصد ، پرداخت 25دولتي متقبل مي گردد.هزينه هاي دولت در اين سرمايه گذاري شامل:  كمك به خريد ماشين آالت بميزان 

  درصد بهاي زمين، همچنين هزينه هاي سيستم آب و برق رساني توسط دولت انجام مي گردد. 50

  سال از پرداخت ماليات به دولت معاف هستند.10صادركنندگان كاال  تا مدت 

 حمل و نقل:

 متحمل خرماي استان-در قسمت حمل ونقل به دليل نزديكي بازارهاي هدف جهاني كشور تونس  هزينه هاي كمتري نسبت به 

مي شود. 

در هر زنجيره ارزش عواملي بصورت علي و معلولي در تعيين ارزش زنجيره نقش بسزايي ايفاء مي كنند شكل زير نمايشي از اين 

عوامل مي باشد. 

 
 
 
 
 

رقابت پذيري در 

 بازار 
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 كيفيت

 تكنولوژي

افزايش  توان 

 مديريت توليد 

افزايش سهم بازار و 

درآمدبا تاكيد بر عرضه 

مبتني بر تقاضاوسليقه 

 بازار 

مديريت هزينه ها و 

 كاهش قيمت تمام شده 

ساماندهي مديريت هاي 

خرد در قالب تشكل 

ل  ا   
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  زنجيره ارزش كسب وكار خرماي مضافتي SWOTتحليل 

موقعيت آينده موقعيت فعلي  

تهديد فرصت نقاط ضعف نقاط قوت 

 
تداركات 
تامين 
مواد 
اوليه 

 
-باال بودن سطح زير 1

كشت رقم مضافتي با 
  درصد سطح منطقه95

با اين مزيت كه برنامه 
ريزي براي فقط يك رقم 

 خاص ساده تر است. 
-شكل، رنگ و طعم 2

منحصر به فرد رقم 
مضافتي  آن را از ديگر 

واريته ها ممتاز  و  ذائقه 
پسندي خاص خود را 

 .داراست
- توليد و بسته بندي 3

 % واحدها30نيمه سنتي 
- افزايش آگاهي در 4

زمينه مكانيزاسيون كه 
منجر به كاهش هزينه و 

قيمت تمام شده 
 محصول مي شود. 

 
 

باالبودن قيمت تمام شده محصول – 1
به علت  خرده مالكي و فقدان سازمان 

نظارت طبق مناسبي براي كنترل و
استانداردها در مرحله كشت ، داشت و 

 و برداشت محصول در سطح منطقه
عملكرد ضعيف تشكلها و تعاونيها جهت 

باغداران با دانش روز رساني به آگاهي 
جمع مكانيزاسيون باغات، نخلداري 

رعايت  و آوري و سازماندهي مواد اوليه
بهداشت  از مرحله برداشت تا بسته 

بندي 
غير ارگانيك بودن محصول توليدي  - 2

به دليل استفاده از سموم جهت مبارزه 
در منطقه ريگان و علي آباد با آفات 

 فهرج 
- مشكالت ناشي از نقدينگي در بين 3 

توليد كنندگان و باال بودن هزينه هاي 
، گران شدن نهاده ها و نرخ سود توليد
 ثابت 

  كمبود مكانيزاسيون - 4
 

باال بودن سطح زير كشت -1
خرماي مضافتي  با اجراي صحيح 

 و برخورداري از سيستم هاي آبياري
 تسهيالت دولتي 

-امكان توليد محصول ارگانيك در 2
 منطقه ريگان و علي آباد فهرج 

-مديريت مشترك قنات به عنوان 3
بستري براي ايجاد سازمان 

 مشاركتي 

-كمبود آب كشاورزي در 2
سطح منطقه 

خرما و - شيوع آفت زنجره 3
خشكيدگي منطقه  به دليل 

 تك رقمي بودن 
 

 

 
 

فن آوري 
توليد و 

بسته 
بندي 

 
 كافي-ساخت تعداد 1

واحد هاي سردخانه اي 
با تكنولوژي باال جهت 

نگهداري محصول 
خرماي مضافتي 

 تكنولوژي و ماشين آالت كمبود-1
پيشرفته در مراحل توليد ،درجه بندي 

 ،شستشو و ضدعفوني
- مشكالت نقدينگي واحدهاي بسته 2

بندي خرما در فصل برداشت به جهت 
تامين  مالي باغداران و خريد وسايل 

- ضرورت اعطاي سرمايه در اوليه
 گردش .

- پايين بودن سرمايه گذاري در ايجاد 3
شيريني  وشكالت خرما و تقويت صنايع 

 صنايع دستي از ضايعات خرما 
 - تعداد زياد واحدها و رقابت منفي 4

 تفاهم با كارخانه - 1
SOVIMP ايتاليا جهت ساخت

 Sorting& gradingدستگاه 
 مخصوص رقم مضافتي بم 

- تامين تكنولوژي مورد  نياز 2
سطح منطقه  با توجه به كاربرد آنها 

از شركتهاي سازنده در داخل  و 
 جهت اصالح ماشين خارج از كشور

آالت موجود (خردكن ضايعات به 
 عنوان مثال و سيستم هاي باالبر) 

 

كمبود ارتباط با بازار و -1
مصرف كننده نهايي و بي 

اطالعي از تقاضاي بازار و سليقه 
 مشتري 
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بازار-
توزيع-
فروش 

 
 

 
بازار پسندي خرماي -1

مضافتي در داخل كشور  
بخصوص در ماه مبار ك  

رمضان و همچنين در 
مجالس مذهبي  و .. با 

توجه به طعم منحصر به 
فرد آن 

- وجود تشكل بخش 2
 انجمن –خصوصي 

 خرما- 
 نمايشگاه 4- حضور در 3

 نمايشگاه 2خارجي و
داخلي به صورت ساالنه 
از طرف انجمن خرماي 

استان و با حمايت 
شركت شهركهاي 

 صنعتي كرمان 
 دوره 4- برگزاري 4

آموزشي ساالنه در استان 
 با موضوع بازار وبرند 

 
- توريستي بودن 2

منطقه و بازديد 
گردشگران سطح منطقه 

 بازاريابي منسجم و هدفمند كمبود-1
 ودر ننتيجه بي اطالعي در سطح منطقه

بسته بندي صحيح، استاندارد، با از 
كيفيت و جذاب متناسب با ساليق بازار 

هدف 
 تجارت الكترونيك كمبود دانش-2
برند انحصاري و معروف جهت كمبود- 3

حضور در بازار 
 

- استفاده از رسانه هاي استاني و 1
ملي جهت باال بردن سطح آگاهي و 

مصرف 
 
رو به گسترش بودن بازار - 2

پسندي محصول خاص خرماي 
مضافتي استان در كشورهاي آسياي 

شرقي به دليل اعتقادات مذهبي و 
مصرف در ماه مبارك رمضان 

 خرماي ندن-توانايي شناسا3
مضافتي استان به بازار هاي چين، 

كانادا و اروپا بر پايه طعم منحصر به 
فرد 

 خدمات مشاوره اي BDS-ايجاد 4
و بازاريابي 

آزمايشگاهي و  BDS وجود -5
امكان نمونه برداري خرما براي اداره 

 استاندارد
- وجود كنسرسيوم صادراتي خرما 6

 و فعاليت آن در بازار روسيه 
 - وجود شركت مديريت صادرات 7

- عدم حضور در بازارهاي 1
جهاني و در نتيجه عدم شناخت 

سليقه مصرف كننده 
عدم  حمايت خاص از صادر - 2

كنندگان كه محصول خرما را 
با كيفيت و قيمت باال و به جاي 

آن حمايت از كليه 
صادركنندگان بطور يكسان و 
تنها با توجه به وزن محموله 

صادراتي(كمي) 
- عدم ثبات كيفيت و 3

يكدستي محموله هاي ارسالي 
به دليل فقدان سيستم نظارت 

 واحد 
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 چالش هاي صنعت خرماي استان بر اساس تحليل تطبيقي زنجيره ارزش با واحد مرجع داخلي و تونس: 

 خرده مالكي  و نبود سازمان و تشكل مناسب براي مديريت توليد و قيمت تمام شده  -7

 
 

مهارتهاي 
نيروي 
انساني 

وجود نيروي -1
متخصص در صنعت 

خرما  
- برنامه آموزشي 2

تخصصي ومستمر انجمن 
خرما براساس نياز فعاالن 

 منطقه 
 
 
 
 
 
 

-عدم توجه كافي به امر آموزش در 1
بخش كشاورزي بويژه به منظور ارتقا 
كيفيت و بهداشت محصول در سطح 

منطقه 
-عدم تسلط به فناوري اطالعات  در 2

ي شاغل در صنعت انبين نيروي انس
خرما 

 

- وجود مراكز  علوم و تحقيقات 1
 كيلومتري منطقه 150پيشرفته در 

و همچنين مراكز  دانشگاهي و 
آموزشي در سطح منطقه 

- اسفاده از واحدهاي آموزشي و 2
ترويج جهاد كشاورزي ، شركت 

شهركهاي صنعتي و سازمان 
بازرگاني و فني حرفه اي و غيره 

جهت برگزاري دوره هاي مورد نياز 
، د اينترنتر- گسترش كارب3

تبليغات و تجرات الكترونيك در 
 كشور 

 غيركاربردي و آكادميك - 1
بودن آموزش هاي سازمان هاي 

 دولتي 
 
 
 
 
 

 
 

محيط 
كسب و 

كار 

- آغاز به كار نمايندگي 1
استاندارد و همچنين 

گمرك در سطح منطقه 
- آغاز به كار انجمن 2

خرما در اتاق بازرگاني 
وني ا- وجود تع3

سردخانه داران با بيش از 
 عضو 50
- وجود پايانه هاي 4

حمل و نقل هوايي ، 
ريلي و زميني با 

پتانسيلهاي بالقوه و 
بالفعل در سطح منطقه 

- فقدان فضاي مطلوب رقابتي در بين 1
واحدهاي فعال در سطح منطقه 

مدي مركز تحقيقات آ- نا كار2
كشاورزي در سطح منطقه به دليل 

كمبود تجهيزات 
 
 

- توجه دولت به صنايع كوچك و 1
متوسط  و استفاده بهينه از اين 

فرصت جهت ارتقا و ساخت صنايع 
در تبديلي و دستي در سطح منطقه 

 سال اقتصاد مقاومتي 
- امكان استفاده از تجهيزات و 2

نيروي انساني ، خريد و فروش 
مشترك با همكاريهاي بيشتر در 
آينده بين واحدهاي كسب و كار 

 

- رقابت ناپذيري صنايع 1
منطقه خرماي استان با مشابه 

 به آن در كشورهاي خارجي
خاطر قيمت تمام شده باالي 
ماده اوليه كه ناشي از توليد 
 خرد و غير اقتصادي است. 

- باال بودن تعدادو ظرفيت 2
سردخانه ها موجود در مقابل 

رقابت ظرفيت توليد و در نتيجه 
 اين واحدها به دليل ناسالم 

وري و عدم آنداشتن سود 
توانايي بازپرداخت تسهيالت 

دريافت شده  
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 كمبود آب و افت آبدهي قنوات كه منبع اصلي آبياري باغات خرماي استان هستند.  -8

 كمبود بازاريابي منسجم و هدفمند و جريان اطالعات به باغداران و واحدهاي بسته بندي  -9
 در صد ظرفيت 50-60اعطاي بيش از حد نياز جواز تاسيس سردخانه نگهداري خرما كه باعث فعاليت اين واحد ها با  -10

 ان ها گرديده است 

 موجود بعلت اختالف ساليق و منفعت طلبي برخي از اعضاروستايي - نا كارآمدي تعاوني هاي  -11

 -ناكار آمدي كانالهاي توزيع و وجود واسطه ها و دالل ها بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان -12

-مشكالت ناشي از نقدينگي واحدهاي بسته بندي خرما در فصل برداشت به جهت تامين مالي باغداران و خريد وسايل 7 
  جهت تامين بهداشت محصول (ضرورت تامين سرمايه در گردش جهت تجهيز بهداشتي واحدها و كارگاهها)اوليه

  غير بهداشتي و غير اصولي خرما كه به كاهش كيفيت و ارزش خرما منجر مي شوددرجه بندي و بسته بندي-8

  مرحله اي) 5عدم الزام قانوني به رعايت دستورالعمل بهداشت مواد غذايي براي محصول خرما (ضرورت الزام - 9

 و صنايع كمبود صنايع اقتصادي شيريني خرمايي- عدم دسترسي به تكنولوژي روز در فرايند توليد و بسته بندي و نيز 10
 با توجه به حجم باالي ضايعات خرما و شاخ و برگ آنو صنايع تبديلي دستي 

 و  آفت رو به گسترش زنجره در سطح منطقه كه در نهايت موجبات كاهش كمي و كيفي محصول را منجر خواهد شد-11 
نا كار آمدي  و استفاده از سموم شيميايي جهت دفع آفات و در نتيجه غير ارگانيك شدن بيشتر محصول توليدي منطقه

مركز تحقيقات كشاورزي در سطح منطقه جهت شناسايي آفات و روش مقابله با آنها به دليل كمبود تجهيزات آزمايشگاهي 
و مالي 

- حمايتهاي پراكنده، سازمان نيافته و غير هدفمند دولت كه برنامه خاصي را دنبال نمي كند و دخالت سازمان تعاون 12
روستايي و بعضي ارگانهاي دولتي در امر قيمت گذاري كه موجب اختالل در بازار و در نهايت ضرر به توليدكنندگان به ويژه 

 خرده مالكان مي شود. 

 

 مهمترين نقاط فشار صنعت خرماي استان:

 كمبود ارتباط با بازارهاي هدف و عدم الزام به رعايت تقاضاي ايشان  -1

قيمت تمام شده باال به دليل خرده مالكي و غير اقتصادي بودن ابعاد باغات، افزايش قيمت نهاده هاي توليد  -2

 و عدم مديريت هزينه ها 

 استراتژي توسعه صنعت خرماي استان:
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 " توسعه بازار با تاكيد بر مديريت يكپارچه و ساماندهي كيفيت و قيمت تمام شده محصول "

برنامه هاي پيشنهادي براي توسعه صنعت خرماي استان كرمان با توجه به تحليل تطبيقي زنجيره نقاط ورود - 

 ارزش:

 تعاوني كسب و كار كشاورزي با هدف –ساماندهي خرده مالكان در قالب تشكل هاي محلي بخش خصوصي  -1
 توانمندسازي ايشان در مديريت يكپارچه توليد شامل: 

الف: نظارت بر كليه عمليات فني از مراحل داشت بويژه مديريت صحيح بهره برداري از آب، جمع آوري محصول، قيمت 
 گذاري، مبارزه بيولوژيكي ، نگهداري محصول در سردخانه و...

 ب: ارائه كمكهاي فني از قبيل تهيه توري پوششي، كود بيو ، مبارزه غير شيميايي و...

EUROP GAP رعايت استاندارد ،ISO-HACCP  ج: توليد محصوالت ارگانيك طبق قوانين 

د: كشف بازارهاي جديد در مناطق جهان، فراهم ساختن زمينه شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي. تبليغات مصرف 
 خرما در مراكز دولتي و خصوصي

- كاهش تصدي گري دولتي، و سپردن كليه مسائل فني خدماتي، نهاده اي، بازرگاني به بخش 1- در صورت تحقق بند 2
 خصوصي واعمال نظارت و حمايت هاي مالي توسط دولت كه باعث افزايش كمي و كيفي محصول خرما خواهد شد.

 ترويجي و تورهاي مطالعاتي هدفمند كه سبب الگو –- مشاركت دادن نمايندگان بخش خصوصي دربرنامه هاي آموزشي 3
 برداري و انتقال سريع تكنولوژي و پويايي بخش خصوصي خواهد بود.

- با توجه به تقاضاي افزايش روزافزون محصوالت ارگانيك ، حمايت ويژه از اين محصوالت در مناطقي كه امكانپذير هست، 4
 بعمل آيد.

- اصالح استاندارهاي موجود در راستاي گريد بندي محصول با توجه به تقاضاي بازار هدف 5  

- به لحاظ اينكه رديابي محصول مورد توجه و خواسته كشورهاي خريدار مي باشد بستر سازي الزم براي اجراي طرح رديابي 6
 محصول خرما بعمل آيد.

- ايجاد تنوع در اوزان و كيفيت خرما و بسته بندي با توجه به سليقه مصرف كننده 7  

 ضمايم
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 - اوضاع سياسي ، جغرافيايي ،اقتصادي كشور تونس

 كشور تونس در شمال آفريقا قرار گرفته و از سه جهت در سواحل درياي مديترانه واقع شده است.

 از غرب به الجزاير و از جنوب شرقي به ليبي محدود مي باشد.

 درجه سانتيگراد اكثر 22آب و هوايي معتدل بازمستان هاي نسبتا سرد و تابستان هايي نسبتا گرم با ميانگين دماي ساليانه 
شهرهاي آن را در برگرفته است.ميزان رطوبت نسبي د رمناطق مختلف و فصول مختلف سال متغير است ولي بطور متوسط حدود 

 درصد است. پراكنش بارندگي در شمال و جنوب اين كشور متناوب است بنحوي كه متوسط آن در مناطق شمالي گاهي به 40
 ميليمتر درسال مي باشد.100 ميليمتر و در مناطق جنوبي تر با عرض هاي جغرافيايي كمتر ساالنه كمتر از 1520

  كيلومتر مربع است.163610 ميليون نفر جمعيت دارد و مساحت آن برابر 10اين كشور حدود 

 درصد مردم مسلمان ، يك درصد مسيحي و يك درصد يهودي و غيره هستند.واحد پول 98نظام سياسي حاكم بر آن جمهوري و 
آن دينار پايتخت آن تونس است كه در سواحل شمالي درياي مديترانه  واقع شده است . زبان رسمي كشور عربي و زبان دوم آن 

  از فرانسه استقالل يافته است.1956فرانسوي است.كشور تونس از سال 

مهمترين منابع اقتصادي كشور، توريسم، كشاورزي ، صنايع كشاورزي ،پتروشيمي و صنعت مونتاژ است، بخش خصوصي  بسيار 
 فعال تر از بخش دولتي است.

  ميليون توريست به اين كشور سفر مي كند.12 ميليون نفر مي باشد و ساالنه 10جمعيت تونس 

 - ارقام خرما

 واريته خرما را تا كنون شناسائي 150باغات نخيالت در اين كشور با فواصل منظم احداث شده است. وزارت كشاورزي تونس تقريبا 
  واريته شناخته شده در صادرات نقش دارند كه شامل:4كرده است. كه تنها 

Deglet Noure  ،Khovat ، Kenta ، Allig خرماي دگلت نور بعنوان چراغ تابان يا تابش نور لقب دارد. كه رقمي شفاف و 
 خرماي نيمه خشك به رنگ قهوه اي Alligنيمه خشك است. دگلت نور تنها  واريته اي است كه با منطقه فروخته مي شود.واريته 

 مايل به قرمز، تازه و نرم با مزه شيرين .

Khovat  –واريته اي نيمه خشك ، خيلي مشابه Allig در بافت و رنگ است.بنحوي كه افراد محلي به آن ( خواهر خوانده Allig (
، خرمايي جذاب نيمه نرم و شيريني آن كمتر از ساير ارقام Kentaمي گويند. ميوه اي كشيده دارد ليكن شيرين نيست .واريته 

 است. طاليي رنگ است.
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  ) -  تقويم رسيدگي خرماي انتخاب شده براي صادرات1جدول ( 

 خاتمه برداشت شروع برداشت نوع رقم

Kentea   Allig , Khovat Sep.سپتامبر  Dec.دسامبر  

Deglet    Noure Oct.اكتبر  Dec.دسامبر  

 

برداشت خرماها بين ماههاي سپتامبر و دسامبر بصورت سنتي مي باشد. گرچه بهترين ظرفيت براي نگهداري در انبار سرد در 
 دوره ي  فروش در طول مدت سال مي تواند باشد.

 درجه سانتي گراد) نگهداري 2 ماهه ( با درجه حرارت صفر تا 12 خرما مي تواند در سرد خانه براي يك دوره انبارداري:

 شوند.

 - محصوالت ارگانيك تونس

: اين موضوع تقريبا در تونس جديد است . عمده توليد اين كشور زيتون، خرما ، بادام ،  سبزيجات ويژگي كشاورزي ارگانيكي

درختان ميوه و گياهان داروئي معطر و عسل است كه مستقيما به بازار صادر مي گردد.بيشتر مزارع توليد محصول ارگانيك در مركز 
 و در قسمت جنوبي كشور واقع شده اند.

 137 اين رقم به 2000 هكتار زير پوشش توليد ارگانيك قرار گرفته و در سال 300 مزرعه با مساحت 10 تقريبا 1997درسال 
 هكتار را شامل مي شود.20000 بالغ بر 2017 هكتار افزايش يافت و در سال 15035مزرعه با مساحت 

 مراكز جمع آوري خرما:

اين مراكز بعنوان حلقه واسطه مي باشند كه تعداد زيادي باغداران خبره بعنوان سهامدار در اين مراكز عضويت دارند. تحويل خرما 
 در اين مراكز به دو صورت است:

EUROPGAP خرماي توافقي با تعيين قيمت پايه و كيفيت باالبا رعايت استاندارد- 

  -و ديگر بصورت خرماي معمولي كه با روش هاي موجود توليد مي شود

تحويل محصول خرما با رعايت حداقل آلودگي از لحاظ درجه بندي ، اندازه ، رنگ ، نرمي و سفتي بافت است كه بر طبق فرم 
 هاي گواهي  محصول كه نمونه آن در ضميمه بپيوست مي باشد پس از تائيد به مركز اصلي در تونس ارسال مي شود.
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قابل ذكر است قيمت هاي پرداختي جهت تحويل خرما در دو حالت يكسان است و بر اساس نرخ مصوب كه توسط كميته 
  دو ونيم دالر مي باشد.2009قيمت گذاري تعيين مي گردد اين نرخ در سال 

 درصد قيمت هر كيلو خرما بعنوان كمك 20براي خرماهايي كه تائيد  مذكور را بهمراه داشته باشد عالوه بر يك دالر حدود  
 دالر)4/0بال عوض پرداخت مي شود(

مساعدت هاي بعمل آمده توسط مركز به باغداران عضو شامل ارائه خدمات فني نظير كود، پوشش خرما  و آموزش هاي الزم 
در كليه مراحل كاشت تا برداشت نيز نظارت كافي توسط كارشناسان مركز مي باشد . دولت صرفا نقش نظارتي داشته و از 

 مراكزي كه استانداردهاي بين المللي را رعايت كنند حمايت مي كند

 

 

 

 

 

 

  باغات نخيالت :–

 باغات نخيالت احداث شده در مناطق مورد بازديد با غالبيت رقم دگلت نور بعضا بصورت متراكم ، با فواصل منظم است. 

سيستم ابياري بر اساس استفاده از ظروف هم سطح با فواصل معين و استفاده از كرت هايي با عرض كم باعث كاهش هدر 
رفت آب و كاهش هزينه انساني و افزايش راندمان ابياري شده است به نحوي كه ابياري در شب نيز به سهولت انجام مي پذيرد 

  تن درهكتار است . محصول توليدي در سه درجه تحويل مي گردد.6. متوسط عملكرد خرماي اين باغات 

  درصد20 حدود  Aرده كالس 

  درصد50 حدود Bرده كالس 

  درصد30 حدود Cرده كالس 

  روش براي توليد خرما اعمال مي شود.3در نخلستان ها 
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 : توليد محصول ارگانيك كه محدود مي باشد دراين باغات از كود ، سموم شيميايي ، استفاده نمي شود.روش اول

 كود هاي دامي كمپوست بايستي مطابق با دستور العمل، زير نظر كارشناسان خبره، اين فرايند عمل آوري كنترل شود.

EUROPGAP توليد خرما به روشروش دوم : 

در اين روش آزمايشات خاك ، آب و مسائل زيست محيطي ، بهداشت و ساير دستورالعمل هاي موجود مورد اجرا گذاشته شده 
و چك ليست هاي الزم تهيه و فرآيند توليد محصول بايستي توسط كارشناس ارزيابي مورد تائيد قرار گرفته و گواهي الزم 

  درصد كمك بالعوض دريافت مي كنند.15-20توسط صادر گردد. محصوالتي كه داراي اين نوع گواهي هستند ميزان 

: توليد خرما به روش معمولي است قابل ذكر اينكه در هيچ يك از باغات نخيالت سموم شيميايي مصرف نمي شود روش سوم

 و براي كنترل آفات از روش هاي غير شيميايي استفاده مي شود.

عمده افات باغات خرما پروانه ميوه خوار مي باشد كه موفق ترين و اصولي ترين روش كنترل آن، استفاده از توري هاي 
مخصوص مي باشد كه ضمن كنترل آفت  ، منطقه خرما را از آلودگي هاي گرد وخاك ، خسارت پرندگان وساير حشرات 

 مصون نگه مي دارد.

  

 

 كمكهاي دولتي كه به باغداران براي بهبود كيفيت و كميت محصول پرداخت مي گردد شامل :

  درصد هزيته پوشش خرما50-

 درصد هزينه طرح هاي آبياري كه منجر صرفه جوئي در مصرف آب شود از جمله آبياري قطره اي ، سيستم انتقال آب و 60- 
... 
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  درصد هزينه هاي آماده سازي زمين ، كاشت نهال ، حذف و جايگزيني25- 

 درصد قيمت محصول توسط باغداران به حساب دارائي واريز و سپس به اعتبار وزارت كشاورزي منظور و نهايتا 2قابل ذكر است كه 
به مجمع شركتهاي تعاوني ميوه كاران پرداخت و اين كمك ها عالوه بر كمكهاي دولتي جهت بهبود كيفيت محصول و خدمات 

 فني و آموزشي هزينه  مي شود.

 متري تامين مي گردد.  آب استحصال شده از اعماق به دليل 300آب مورد نياز باغات از طريق چاههاي عميق و از عمق حداقل 
) درجه سانتي گراد جهت تامين انرژي در گلخانه ها مصرف شده و از طرفي پس از سرد شده جهت آبياري 60-70گرماي زياد ( 

نخلستان ها مصرف مي شود. با توجه به ارزش آب سفره هاي تحت االرض و محدوديت اين سفره ها و از طرفي خرده پا بودن 
باغداران ( اكثر باغداران كمتر از يك هكتار نخل دارند) و براي حمايت از توليد و اشتغالزائي  و كمك به صادرات، دولت نظارت 

كامل بر چگونگي بهره برداري از آب را بعهده دارد و عمليات حفر چاهها نصب تجهيزات و تحويل آب به باغداران را در قالب تشكل 
هاي باغي توسط دولت انجام مي دهد و فقط باغداران هزينه برق ، نگهداري و خدماتي بعنوان آب بهاء را به دولت پرداخت مي 

 نمايند

 درصد بهره برداران زير يك هكتار نخلستان دارند . لذا براي خدمات رساني آسانتر تشكل هائي تحت 80: بيش از  تشكل ها–

 تاسيس شده از ادغام سه شركت ديگر از جمله شركت 2005عنوان شركت تعاوني ميوه كاران تشكيل گرديد.اين شركت در سال 
تعاوني خرما كاران ، ميوه كاران و مركز جمع آوري  محصول با مباشرين به وجود آمده است. اين شركت كليه باغداران را در 

خصوص مسائل بهزراعي آموزش داد و خدمات فني از جمله تامين نهاده هاي كشاورزي تامين پوشش خرما، جمع آوري و بسته 
 بندي خرما و بازاريابي را ارائه مي دهد بعبارتي كليه فعاليتهاي صنعت خرما تحت پوشش تعاوني ها قرار مي گيرد.

از جمله وظايف عمده اين شركت تثبيت قيمت خرما است. به نحوي كه در صورتيكه قيمت خرماي تحويلي كمتر از قيمت خرماي 
كف تعيين شده باشد و موجبات خسارت مالي به باغدار را فراهم سازد. محصول باغدار در اين مركر تا رسيدن قيمت به قيمت 

 واقعي نگهداري مي شود. فروش محصول توسط باغدار است .

 هزار تن آن رقم دگلت نور و بقيه از 80 تن بوده كه  124000كل خرماي خريداري شده در سالجاري توسط اين شركت حدود 
 ميليون دالر بوده كه 180 هزار تن با كسب درآمد ارزي 60ساير ارقام شامل مي شود. ميزان صادرات آن در سال گذشته حدود 

 اين امر باعث شده تونس بعنوان بزرگترين منبع صادر كننده ، خرما از لحاظ ارزشي مطرح شود.

 كشور دنيا صادر مي شود كه مهمترين آنهاكشورهاي  اروپايي از جمله فرانسه ، آلمان ، ايتاليا مي 60خرما در اين كشور به بيش از 
باشد ضمناً مراكش بعنوان دومين بازار خرماي تونس است. افزايش وزني و ارزش صادرات  نشان دهنده ارتقاء كيفيت خرما و 

  درصد كاالي صادراتي را پوشش داده است.85اهميت آن در كشور است .  رقم غالب دگلت نور بتنهائي  

 در خصوص خرماهاي صادراتي در واقع چهار پارامتر اصلي مي بايست روي بسته بندي درج شود :
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 اول آرم شركت صادركننده ، دوم محل توليد و عمل آوري محصول ، سوم رعايت هسپ ، چهارم ليبل گذاري (تثبيت مشخصات 
 خرما از نظر ارزش غذايي و تركيبات آن)

  يورو به ازاي هر كيلو مي باشد.3قيمت صادراتي خرماي دگلت نور حدود

  سال مي باشد.5 ميليون تخته توري جهت پوشش خرما بين باغداران توزيع مي كنند كه دوام هر توري 1شركتهاي تعاوني ساالنه 

 نفر از وزارت كشاورزي است. اعضاء وزارت 4 نفر صاحب كارگاه ، 4 نفر باغدار ، 4 نفر است كه شامل 12هيئت مديره شركتها 
 كشاورزي مي توانند بعنوان رئيس هيئت مديره انتخاب شوند ضمنا مدير عامل را وزارت كشاورزي انتخاب و معرفي مي نمايد.

 

توليد كود كمپوست در در زمينه همانگونه كه درمقدمه اين گزارش ذكر شده در اين كشور اقداماتي جهت استفاده از ضايعات خرما 
 جريان است زيرا از آنجائيكه توليد و صادرات محصوالت باغي بويژه خرما ، زيتون ،تحت شرايط استانداردهاي بين المللي و يا

EUROPGAP صورت مي گيرد .كارشناسان اتحاديه كشاورزان وظيفه مندند.بر اساس يك برنامه مشخص در كوتاه مدت با  
فرهنگ سازي الزم بتوانند كودهاي بيورا جايگزين كودهاي معدني نمايند. دولت هم براي حمايت از توليد محصول ارگانيك ميزان 

  درصد هزينه هاي مربوطه را پرداخت مي كند.70

 - كارخانجات بسته بندي خرما:

خرمائيكه توسط مراكز جمع آوري سورت ، ضدعفوني شده و فاكتورهاي فيزيكي و استانداردهاي الزم در فرم مخصوصي ثبت شده 
به كارخانجات بسته بندي حمل مي شوند. در اين كارخانجات  مجددا بررسي ها و آزمايشهاي مختلف بمنظور تطابق با 

 استانداردهاي موجود بعمل مي آيد.

اين كارخانجات كامال بهداشتي بوده و شرايط ذيل در آنها رعايت مي شود: 

GHP- (good- HyGeinic- practice) GSP   (good- storage-practice) 
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(good manufacting  practice ) GMP.HACCP 

 

  ميوه جات)– سبزيجات – مركز تحقيقات ( خرما –

با توجه به محدوديت آب در جنوب كشور تونس كه بعنوان منطقه نخل كار ي ميباشد توسعه سطح زير كشت جزء برنامه 
 رقم شناخته شده تعدادي از ارقام در حال انقراض هستند، مركز 150هاي دولت نمي باشد منتهي با توجه به اينكه از 

تحقيقات براي حفظ ذخائر ژنتيكي اقدام به تكثير ارقام كمياب نموده  و با احداث باغ كلكسيون از آنها نگهداري مي كنند. 
 درصد كل منطقه زير كشت رقم دگلت نور بوده حال آنكه درحال حاضر نزديك 2قابل ذكر است در يكصد سال گذشته فقط 

  درصد افزايش يافته است.65به 

 خرما از طريق استفاده از توري و از ديگر برنامه هاي مركز جهت توليد محصول ارگانيك از طريق مبارزه با كرم ميوه خوار

نيز كنترل بيولوژيكي توسط تكثير زنبور تريكو گراما بعنوان پارازيت الرو مي باشد كه با اجراي طرح هاي تحقيقاتي توانسته اند به 
 درصد  در 75/ هكتار ) كه حدود 5موفقيت هاي خوبي دست يابند. ليكن علي رغم اين موفقيت كوچك بودن اراضي ( كمتر از 

 منطقه شامل مي شود از جمله مشكالت بر سرراه طرح مي باشد.

  سردخانه–

با توجه به اينكه اكثر محصول خرما در ماه رمضان مصرف مي شود و نگهداري محصول تا ماههاي رمضان به تاسيسات 
سردخانه اي نيازمند مي باشد . لذا دولت اقدام به احداث سرد خانه با اعتبارات دولتي نموده تا در مواردي كه هنگام برداشت 
محصول قيمت محصول پائين باشد محصول در اين سردخانه نگهداري و پس از بهبود قيمت نسبت به عرضه آن اقدام گردد. 
شركتهاي تعاوني در اين رابطه بعنوان واسطه عمل مي كنند و خريدار را به باغدار معرفي مي نمايند تا باغدار بتواند محصول 

 خود را با قيمت خوب بفروشد.

 هزارتن است.  و شركتها تنها از باغداران  هزينه هاي برق، خدمات و كارگر ي را   دريافت 40ظرفيت سردخانه هاي احداثي 
مي نمايند و بلحاظ اينكه سردخانه ها توسط دولت احداث شده هزينه دريافتي از باغداران بسيار پائين مي باشد.                  

  دينار در ماه )                                                     75/1( هرتن 

 - رديابي محصول

يكي از امتيازات الزم براي ورود كاال به كشورهاي اروپايي داشتن برچسب كاال شامل محل توليد  ، محل بسته بندي ، 
 صادركننده و ساير مشخصات مي باشد تا محصول قابل رديابي  باشد.

 اتحاديه اروپا قانوني را بنام رديابي تدوين كرده است كه كشاورزان ملزم به اجراي آن هستند . 2002بر همين اساس در سال 
بدين معني كه هركشاورز بعنوان توليد كننده محصول الزم است كليه اطالعات را  اعم از كودهاي مصرفي ، آب، وضعيت 
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خاك ، عمليات انجام شده و .....  يادداشت برداري كند. اجراي اين طرح دركليه باغات بدليل وجود خرده مالكي با مشكل 
مواجه گرديده است لذا متوليان صنعت خرماي تونس براي رديابي محصول صادراتي ، خرماي توليدي را منطقه بندي تا 

محصول هر منطقه قابل رديابي باشد. منتهي كشورهاي اروپايي اعالم نموده اند محصول هر باغ بايستي قابل رديابي باشد. لذا 
 با استفاده از  سيستم اطالعات جغرافيايي در باغات ، مساحت آنها مشخص تا در 2010براي تحقق اين امر مقرر است از سال  

 سيستم رديابي مورد استفاده قرار گيرد.                            

 - دست آوردها:

 فعال بودن بخش خصوصي و انجام خدمات فني  نهاده هاي مشاوره اي و پشتيباني توسط

 شركت هاي تعاوني باغداران منجر به بهبود كيفي محصول خرما شده و رشد صادراتي بهمراه داشته است.

توجه ويژه كليه دست اندركاران خرما اعم از بخش هاي دولتي و خصوصي به رقم دگلت نور كه رقم بازارپسند اروپا است و 
باعث توسعه سطح زير كشت درسالهاي گذشته و باالرفتن سهم آن در توليد صادرات نسبت به ساير ارقام گرديده بطوريكه 

  يورو در هر كيلو رسيده است.3قيمت آن به مرز 

عليرغم خرده مالكي بودن نخلستان ها، حمايت هاي دولت از توليد كنندگان خرما و احداث سردخانه، حفر چاه برقراري يارانه 
 ميليون دالر 140درعمليات آبرساني و بهزراعي، باعث اقتصادي نمودن باغات و اشتغال زايي گرديده ضمن اينكه ساالنه حدود 

 ارز آوري نيز داشته است.

  كانادا مي – فرانسه –ضمناً دولت بدنبال دستيابي به بازارهاي هدف براي عرضه محصول ارگانيك است اين بازارها شامل آلمان 
 باشد. شركتهاي اختصاصي به نامهاي : 

LT.CON و ECOCERT 

نظارت و بازرسي عمليات توليد محصول ارگانيك و همچنين صدور گواهي را انجام مي دهند. اين شركتها آزمايشاتي برروي 
خاك ،آب انجام داده و حتي شرايط مزارع و كشت اطراف باغ را هم مورد بررسي قرار مي دهند. بنا براين رعايت دستورالعمل 

 فني و استانداردهاي فيزيكي و بهداشتي و توليد محصول بهداشتي و اجراي عمليات :

EUROPGAP 

 در باغات منجر به اطمينان خريداران خارجي گرديده و باعث رونق صادراتي خواهد بود.

مهم ترين اقدام دولت در دهه هشتاد فرستادن افراد متخصص جهت بازاريابي و كشف بازارهاي جديد در مناطق مختلف جهان 
بوده همچنين در امر تبليغات مصرف محصول خرما در تمامي موارد قابل مطرح مانند هتلها ، رستوران ها ، هواپيماها ، قطارها 

 و ..... تصميم قاطع اتخاذ شده است.
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 :طرح رديابي محصول و اجراي 

GIS 

 براي تعيين مساحت باغات و مشخص نمودن مالكين، چشم انداز خوبي براي  رشد و توسعه صادرات خرما ترسيم مي كند.

هرگونه سرمايه گذاري هايي كه در قالب طرح در كشور انجام شود. درصدي از سرمايه گذاري را بخش خصوصي و درصدي را 
 بخش دولتي متقبل مي گردد.

 درصد بهاي 50 درصد ، پرداخت 25هزينه هاي دولت در اين سرمايه گذاري شامل:  كمك به خريد ماشين آالت بميزان 
 سال از 10زمين، همچنين هزينه هاي سيستم آب و برق رساني توسط دولت انجام مي گردد. صادركنندگان كاال  تا مدت 

 پرداخت ماليات به دولت معاف هستند.

  خرماي كاليفرنيا :

افرادي كه در كاليفرنياي جنوبي زندگي مي كنند اگر چشمانشان را ببندند و منظره عادي كاليفرنيا را تصور كنند در يكي ويا 
چند عدد از تصاويري كه در ذهنشان نقش مي بندد تصوير نخل خرما وجود خواهد داشت . با وجود تنوع و وجود داشتن در 

نام دارد بومي كاليفرنيا است. ساير گونه هاي خرما  Washingtonia filifera همه جاي لوس آنجلس تنها گونه خرما كه
  .در لس آنجلس كه در بسياري از بلوارهاي اين شهر ديده مي شوند وارداتي هستند

بومي كاليفرنيا بسيار دورتر از لوس آنجلس، در صحراي كولورادو رشد مي كنند. چندين قرن پيش از اين كه  درخت هاي خرما
را به عنوان يك  Washingtonia filifera به خاطر ارزش كشاورزي اش كشت شود، هندي هاي كاهوييال نخل هاي رطب

 .منبع طبيعي جهت تغذيه و بافتن برگ ها و تبديل آنها به سبد و ساختن سقف استفاده مي كردند

در لس آنجلس بود. در پاسادنا درختان رطب در هر صد قدم در   شاهد تالشي هماهنگ به منظور كاشت درختان خرما1930سال 
طول بلوار كولورادو كاشته شدند و باعث شدند كه اين شاهراه به خيابان هزار نخل تغيير نام دهد. در ونيز ( بخشي در كاليفرنيا) 

كاشتند. نيويورك تايمز   راس رطب200عالقه مندان به باغباني به منظور جشن گرفتن دويستمين سالگرد اولين رئيس جمهوري 
  .هم معموال مقاالتي در ستايش نخل ها چاپ مي كرد و آن ها را درختان خرماي جادويي مي ناميد

 نخل خرما كاشت كه هنوز بسياري از آنها در بلوار شهر در اهتزاز 25000 بخش جنگلداري لس آنجلس بيش از 1931تنها در سال 
هستند. اين تالش در سطح وسيع براي كاشت نخل رطب توسط گلن هال اولين رئيس جنگلداري شهر صورت گرفت كه از آن به 

در تحت تاثير قرار دادن   ياد مي شود. ولي پروژه كاشت درختان خرما1932عنوان يك پروژه زيباسازي براي بازي هاي المپيك 
ورزشكاران خارجي نقش كمتري از آنچه كه انتظار مي رفت ايفا كرد. در عوض نقش مهمي در به سر كار رفتن افراد بيكار داشت، 

 نخل طي آن كاشته شد. اين پروژه خود بخشي از پروژه اي بسيار برزگتر 40000 هزار دالري كه تعداد 100يك پروژه با بودجه 

http://irkhorma.ir/�
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 150در طول   نفر مرد بيكار براي كاشتن درخت خرما400 تعداد 1931 ميليون دالري بود. در مارس 5براي اشتغالزايي با بودجه 
  . فوت فاصله داشت50 تا 40 دالر بود و هر نخل از نخل ديگر بين 3.6مايل از بلوار به سر كار رفتند. در آن زمان هزينه هر درخت 

 كاشته شدند ، به پايان عمر طبيعيشان نزديك مي شوند. اداره آب و برق لس 1930امروز بسياري از درختان خرمايي كه در 
كه مي ميرند نبايد جز با نخل هاي خرمايي كه با آب و هواي نيمه خشك آداخته  آنجلس اعالم كرده است كه درختان خرما

  .هستند و آب كمتري نياز دارند و سايه بيشتري دارند جايگزين شوند

 نگاهي به تاريخچه صنعت خرماي آمريكا

 كل خرما را در آمريكا توليد مي كند بيشترين مقدار %90كاليفرنيا، محل اصلي توليد خرما است كه  در اياالت متحده آمريكا ايالت 
كاليفرنياي جنوبي است. در اين بخش تاريخچه كوتاهي از چگونگي ورود درخت نخل و  توليد در اين ايالت در ناحيه كوچالولي

 .ايجاد صنعت خرما در آمريكا بيان مي گردد

ناميده شدند- براي سفر به گوشه   كه “ كاشفان كشاورزي– وزرات كشاورزي آمريكا گروه ويژه اي از متخصصان را 1898در سال 
 آمريكايي بتوانند در آمريكا آنها را به عمل آورند.   كه كشاورزان وكنار جهان فرستاد محصوالت غذايي جديدي را جستجو نمايند

اين متخصصان نمونه هاي محصوالت بسيار جالبي مانند انبه، آوكادو و انواع پرتقال آبدار و شيرين را به ارمغان آوردند. ولي از ميان 
 .آنها داستان ميوه باستاني خرما ( و مسايل مربوط به كشاورزي و بازاريابي آن) از همه جالبتر و هيجان انگيزتر است

گياهشناسي كه به ايجاد برنامه كاشفان كشاورزي كمك كرده بود، يكي از افرادي بود كه براي اولين بار به بغداد  ديويد فيرچايلد
 پايتخت خرماي آمريكا- بزرگ –تاريخ شناس كاليفرنيايي كه در كوچال ولي  سفر كرد تا در مورد خرما تحقيق كند. سارا سيكاتز

شده گفته است:“ يكي از داليلي كه فيرچايلد بغداد را انتخاب كرد اين بود كه او داستانهاي هزارويك شب، قصه هاي عال الدين، 
سنباد ناخدا و علي بابا و چهل دزد بغداد را به خاطر مي آورد. اين داستانها در آن زمان جزو خاطرات چند نسل از كودكان 

 ”.آمريكايي بود

همكار فيرچايلد در وزارت كشاورزي آمريكا كشاورزي خرما در الجزاير را مورد مطالعه قرار داد. با   ، والتر سوينگل1900در سال 
اندازه گرفتن دماي هوا و دماي خاك او متوجه شد كه شرايط در آنجا با شرايط در منطقه كوچال ولي كاليفرنيا ( معروف به صحراي 
آمريكايي) تشابه زيادي دارد. در زير دره كاليفرنيا سفره هاي آب زيرزميني در عمق زياد وجود دارد كه بهترين شرايط را براي خرما 

 كشاورزان نمونه  فراهم مي آورد. سوينگل نمونه هاي درختان خرما را به كوچال ولي برد و آنها به خوبي رشد كردند و در نتيجه
 .هاي بيشتري طلب كردند

 پل و ويلسون پاپينو كه پدرشان گلخانه/قلمستاني در آلتادنا آمريكا (با فاصله دو ساعت رانندگي تا كوچال ولي) 1911در سال 
داشت براي آوردن نمونه هاي درخت خرما به يك سفر دور دنيا رفتند آنها نمونه ها را از عراق سوار كشتي كرده و بعد از تحمل 



53 

 

 واگن باربري قطار بارگيري شده و به كوچال ولي كاليفرنيا 17سختي هاي بسيار به گالوستون تگزاس رسيدند و از آنجا محموله در 
 .حمل شدند. اين اول محموله تجاري (و نه تحقيقاتي) خرما در كوچال ولي بود

 آمريكايي ها به خاورميانه عالقه زيادي نشان مي دادند. كشاورزان و باغداران منطقه كوچال ولي، براي 1930 تا 1900بين سالهاي 
بازاريابي و تبليغ خرما و منطقه خود بر تصور خيال انگيز و جالبي كه آمريكايي ها از خاورميانه داشتند سرمايه گذاري كردند. به 

هستند، اين تم خاورميانه اي راهي براي جلب مردم   صاحب باغهاي خرماي الفلين1912كه خانواده اش از سال  گفته پت الفلين
مردم اين منطقه حتي در شكل شهرها و اسم آنها نيز تغييراتي ايجاد كردند. به عنوان  به منطقه اي صحرايي و بدون جذبه بود. 

تغيير پيدا كرد! براي ديدن كوچال ولي سرمايه گذاران از لوس آنجلس سوار  ” نام شهرك والترز به “ شهر مكه1904مثال در سال 
و سوار بر شتر به محل مورد  قطار شده و در مقصد توسط راهنماياني كه لباس عربي پوشيده بودند به آنها خوش آمد گفته مي شد 

ملكه  ” راهنمايي مي شدند. هاليوود از اين عالقه استفاده كرد و فيلمهايي مانند نظر براي سرمايه گذاري به نام واحه محصور بسكره
 هنرپيشه معروف فيلمهاي صامت- مد زنان، معماري، –سبا“، “ كلئوپاترا“ و فيلم بسيار پرفروش“ شيخ“ با شركت رودولف والنتينو 

 .جواهرات، بسته بندي و تبليغات را تحت تاثير قرار دادند

با شكوه تر فستيوال بين المللي   كشاورزان كوچال ولي شتاب فعاليتهاي بازاريابي و ترفيع خود را با برگزاري 1940در اواخر دهه 
 برگزار شد. رهبران اقتصادي و شهري مردم را به پوشيدن لباسهاي 1921خرما افزايش دادند اين فستيوال براي اولين بار در سال 

خاورميانه تشويق مي كردند و در شهر شترها و فيلها به حركت در مي آمدند و دكورهايي با مناره ها و گنبدهاي خاورميانه اي در 
برگزاري اين فستيوال  .سراسر شهر بر پا مي شد. آنها حتي برنامه انتخاب دختر شايسته با عنوان “ ملكه شهرزاد“ را اجرا مي كردند

 .هنوز ادامه دارد و هر ساله انتخاب “ ملكه شهرزاد“ صورت مي گيرد و به برندگان جايزه نقدي كمك هزينه تحصيلي تعلق مي گيرد

 خرماي مجول در كاليفرنيا

 مراكش وارد كاليفرنيا شد در آن سال بيماري بايود Bou Denib) از منطقه بوذنيب(1927خرماي مجول براي اولين بار در سال 
 11(يكي از مهم ترين بيماري هاي قارچي نخل) باعث نابودي بخش عمده ايي از نخل هاي خرماي مجول در مراكش گرديد . 

شاخه ي مجول وارد شده در آن سال اولين و تنها واردات نخل خرماي مجول به آمريكا بود . شاخه هاي جانبي مجول عاري از 
 شاخه مي باشد. در 11بيماري در نهايت در كاليفرنيا كشت شدند .امروزه منشاء همه ي نخل هاي مجول موجود در كاليفرنيا همان 

چند دهه ي اخير نخل مجول به صورت گسترده  در سواحل جنوبي كاليفرنيا كشت شده است در اين مناطق حتي مالكين منازل 
مسكوني نخل هاي مجول را در حياط منزلشان كشت مي كنند تا هم محصول ساليانه ي خرماي مصرفي شان را برداشت نمايند و 

 هم از منظره ي باشكوه درخت براي طراحي و تزيين خانه بهره ببرند.

در قرن نوزدهم دولت فدرال اياالت متحده آمريكا براي توسعه مناطق بياباني و نيمه بياباني جنوب و جنوب غرب، برنامه هاي 
گسترده اي را آغاز كرد. يكي از اين طرحها، تالش براي جمع آوري واريته هاي گياهي متنوعي از اقصي نقاط جهان براي توسعه 

 كشاورزي در اين مناطق بود. هزاران واريته از پنج قاره به سوي مراكزتحقيقاتي كاليفرنيا، كانزاس و تگزاس روانه شد .
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در آمريكا نخلستان هاي جديد با شيوه هاي مدرن آبياري، احداث شده كه اين نخل ها ظرف شش - هفت سال آينده به 
 . سال است11درآمدزايي مي رسند در حالي كه اين مدت در كشور ما حدود 

برچسب گذاري براي تراژن بودن يا نبودن همه محصوالت غذايي را  (GMO امريكا به عنوان مهد محصوالت تراژن (تراريخته يا
  .الزامي كرده تا مصرف كننده خود بين محصوالت سالم (گران قيمت) و معمولي يا تراژن (ارزان قيمت)، انتخاب كند
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