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 :استان کرمان   خرمایتحلیل تطبیقی زنجیره ارزش 

  استان کرمانمضافتی  کسب وکار خرمای  تحلیل زنجیره ارزش

 و مقایسه با شاخص معیار و نمونه های موفق 
 

قرار می را مورد آنالیز درصد، هزینه های یک واحد  استان کرمانواحدهای صنعتی خرمای برای تحلیل زنجیره ارزش 

میانگین کالیفرنیا ، )عدد دوم( ، میانگین کشور تونس به عنوان معیار متعادلعدد اول()و میانگین استان کرمان دهیم

تا نقاط فشار و نقاط ورود مناسب برای مداخله جهت توسعه و مقایسه می کنیم  (سوم)عدد به عنوان بهترین نمونه 

 بهبود زنجیره ارزش مشخص شود. 

 د(نمی باشها به ازای یک کیلوگرم خرمای رایج هر منطقه به تومان  )اعداد قیمت***
 

 جدول: مقايسه هزينه 

 است(تومان ) قيمتها به 

 

 

مت يق سود

 فروش

مت تمام يق

 شده

حمل و 

 نقل

درجه  ينگهدار يابيبازار

و  يبند

 يبسته بند

مواد 

 هياول

 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 تحلیل تطبیقی زنجیره ارزش :  چالش های صنعت خرما

 خرده مالکی  و نبود سازمان و تشکل مناسب برای مدیریت تولید و قیمت تمام شده  -1

 هستند.  استانکمبود آب و افت آبدهی قنوات که منبع اصلی آبیاری باغات خرمای  -2

 کمبود بازاریابی منسجم و هدفمند و جریان اطالعات به باغداران و واحدهای بسته بندی  -3

در صد ظرفیت  50-60یس سردخانه نگهداری خرما که باعث فعالیت این واحد ها با اعطای بیش از حد نیاز جواز تاس -4

 ان ها گردیده است 



2 

 

 موجود بعلت اختالف سالیق و منفعت طلبی برخی از اعضاروستایی نا کارآمدی تعاونی های  - -5

 نناکار آمدی کانالهای توزیع و وجود واسطه ها و دالل ها بین تولید کنندگان و مصرف کنندگا- -6

مشکالت ناشی از نقدینگی واحدهای بسته بندی خرما در فصل برداشت به جهت تامین مالی باغداران و خرید وسایل -7 

 جهت تامین بهداشت محصول )ضرورت تامین سرمایه در گردش جهت تجهیز بهداشتی واحدها و کارگاهها( اولیه

 غیر بهداشتی و غیر اصولی خرما که به کاهش کیفیت و ارزش خرما منجر می شود درجه بندی و بسته بندی-8

 مرحله ای(  5عدم الزام قانونی به رعایت دستورالعمل بهداشت مواد غذایی برای محصول خرما )ضرورت الزام  -9

و صنایع  شیرینی خرماییکمبود صنایع اقتصادی عدم دسترسی به تکنولوژی روز در فرایند تولید و بسته بندی و نیز  -10

 با توجه به حجم باالی ضایعات خرما و شاخ و برگ آنو صنایع تبدیلی دستی 

و  که در نهایت موجبات کاهش کمی و کیفی محصول را منجر خواهد شد منطقهآفت رو به گسترش زنجره در سطح  -11 

نا کار آمدی و  منطقهشتر محصول تولیدی استفاده از سموم شیمیایی جهت دفع آفات و در نتیجه غیر ارگانیک شدن بی

جهت شناسایی آفات و روش مقابله با آنها به دلیل کمبود تجهیزات آزمایشگاهی  منطقهمرکز تحقیقات کشاورزی در سطح 

 و مالی

حمایتهای پراکنده، سازمان نیافته و غیر هدفمند دولت که برنامه خاصی را دنبال نمی کند و دخالت سازمان تعاون  -12

روستایی و بعضی ارگانهای دولتی در امر قیمت گذاری که موجب اختالل در بازار و در نهایت ضرر به تولیدکنندگان به ویژه 

 خرده مالکان می شود. 

 

 حلیل ساختار صنعت:(ت3-1 

ایفا می صنعت نقش عمده ای در تعیین قواعد رقابت و استراتژیهایی که به صورت بالقوه در دسترس شرکت ها قرار دارند 

سود آوری  ،کند.ماهیت رقابت در یک صنعت بستگی به نیروهای پیش برنده رقابت در صنعت دارد که توان حجمی این چند نیرو

 در یک صنعت تعیین می نماید و در ذیل به هر کدام از آنها پرداخته شده است.

 ( شدت رقابت بین رقبای موجود3-1-1

نرخ وجود دارد که به دلیل استان واحد سردخانه ای صنعتی در  358در حال حاضر بیش از :تاثیر سرمایه ثابت(3-1-1-1  

و رقابت نا سالم  منطقهدر تاسیس این واحدها و باال بودن تعداد این سردخانه ها و کم شدن محصول درسطح  سرمایه گذاری باال
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آب ، کارگر و ...  ،در نظر گرفتن هزینه های جانبی از قبیل برققادر به باز پرداخت تسهیال ت گرفته شده از بانکها نبوده و نیز با 

 می باشند.غیرفعال و نیمه فعال درصد از این واحدها  10شاهدیم که حدود 

منظور از رقابت ناسالم ، رقابت بر سر قیمت است که تا حد زیادی فاقد ثبات هستند و در این راستا کل صنعت نگهداری را از نظر 

سوددهی تضعیف کرده است. کاهش در قیمت توسط دیگر رقبا نیز انجام می گیرد و همین امر منجر به کاهش درآمد همه رقیبان 

در احداث صنایع نگهداری و عدم پوشش هزینه ها بدلیل پایین بودن سود  سرمایه گذاری ثابتحجم موجود  می شود.با توجه به 

در بعضی از سالها  منطقهحاصل از نگهداری خرما و رقابت ناسالم بین رقیبان موجود و همچنین پایین آمدن حجم تولیدی محصول 

 دها با عدم توجیه پذیری پایینی برخوردار باشد . باعث شده روند فعالیت واح منطقهو باال بودن تعداد صنایع در سطح 

 بنا بر این سرمایه ثابت و هزینه های باال شدت رقابت بین رقبا را باال برده است.

 تمایز محصوالت: (3-1-1-2 

کشور با در بازار های صادراتی بدلیل پایین بودن طراحی و  کیفیت بسته بندی و همچنین باال بودن هزینه های بسته بندی در 

اندک تغییراتی در بسته بندی و یا به صورت فله ای به کشورهایی همچون امارات صادر می شود و این کشورها با ایجاد تمایز در 

 امر   بسته بندی محصول را مجددا با برند انحصاری خود به کشورهای اروپایی و امریکایی به فروش می رسانند.

فروش  و در زمینه تمایز چندانی به چشم نمی خورد. منطقهبندی شده در سطح در بحث مصرف تازه خوری محصول بسته 

 وجود ندارد .تمایز ) کیفیت درجه بندی و بسته بندی(  نیز اینمحصول در بازارهای داخلی 

یق رقابت به همین صورت عدم تمایز محصول بر روی شدت رقابت ان تاثیر زیادی داشته  است که این رقابت از نوع ناسالم و از طر

 در  پایین آوردن قیمت محصول جهت فروش استفاده می شود.

در زمینه کارگاههای سنتی که به صورت فصلی در سطح باغات و منازل به امر بسته بندی خرما می :رشد صنعت(3-1-1-3 

وجود  منطقهقریب به چند قرن است که این روند با توجه به شرایط جغرافیایی و دانش ضمنی  و عقبه فرهنگی در سطح  .پردازند

داشته است و تا قبل از ساخت واحدهای نگهداری) سردخانه ای( در سطح منطقه تولید کنندگان محصوالت خود را در مجاورت نور 

کیلویی نگهداری می کردند.ولی روند  20تا  10مضافتی کم و در نهایت در حلب های  آفتاب قرار می دادند تا درصد رطوبت خرمای

گردد  که روندی رو به رشد داشته و تا  سال پیش بر می 40رو به رشد صنعت در کارگاههای صنعتی از صنایع سردخانه ای به 

 ادامه پیدا کرده است. 1399سال 
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درصد در واحدهای بسته یندی 40به ت و منازل و بصورت محدود قریب باغا عملیات بسته بندی نیز امروزه  عمدتا در سطح

اما نقطه ضعف بزرگ این بخش این بهداشتی که در کنار سردخانه ها ایجاد شده و آن هم توسط نیروی کارگری انجام می پذیرد.

است که اداره بهداشت برای خرما الزام قانونی ندارد و فقط بار اول برای دریافت مجوز از استاندارد یک سری شرایط اولیه را رعایت 

بار فروشی می کنند که برای تامین ضروریات کیفیت مورد نظر خرما در بازار کافی نیست. در حقیقت با نگای به مغازه های خوارو

هیچ محصولی به جز خرما را نمی توانید بیابید که تایید اداره بهداشت را نداشته باشد ولی برای خرما دریافت این تاییدیه الزامی 

 نیست که مشکالت زیادی را در رقابت پذیری در بازار ایجاد می کند. 

راری الزام قانونی در زیمنه بهداشت خرمای مضافتی در در حال حاضر انجمن خرما در حال رایزنی با اداره بهداشت برای برق 

. سیب سالمت که سبب ایجاد ارزش افزوده در این صنعت خواهد 4و  HACCP   3 .GMP. 2. اداره بهداشت 1مرحله است:  4

 شد. 

 

 

ضایعات شاخه و برگ دارد کیلو  4-3میلیون اصله درخت خرما که هر درخت به طور ساالنه  3.5در حال حاضر با توجه به وجود 

سفارش ساخت یک دستگاه خرد کن مخصوص سرشاخه  خرماانجمن  ، گرم میلیون کیلو 12یعنی حجم ضایعات ساالنه معادل 

های درخت خرما را به دستگاه سازهایی در تهران و اردبیل داده و در حال پیشبرد کار با ایشان است که بتوان از این ضایعات به 

همچنین حجم ضایعات میوه خرما، مرغوب برای جذب آب در زمین های شنی و اصالح ساختار خاک استفاده کرد. عنوان کود آلی 

 هزار تن است.  40هزار تا  30

محصوالتی را  درخت خرماصنایع دستی تا به حال به صورت واحد صنعتی خاص نبوده و به صورت محدود افراد بومی از ضایعات 

 تولید کرده اند.

صد از واحدها را رد 5ر سر قیمت می شود این مسئله حتی زبنه ثابت باال و عدم تمایز باعث باال رفتن شدت رقابت بمعموال ه

 تعطیل نموده است.

 جدول شدت رقابت

 

 نتیجه

  تاثیر بر شدت رقابت

 ارزیابی

 

 کم    زیاد شاخص
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5 4 3 2 1 

 بنا بر این عدم تنوع و 

 تمایز محصول و باال بودن

 هزینهثابت، کم بودن 

 فضای فروشو 

 سهم استراتژیک باعث 

 افزایش رقابت )ناسالم ( 

 بین رقبای موجود شده است. 

 تعداد رقبا باال    * 

 رشد صنعت متوسط   *  

 هزینه ثابت باال    * 

 تمایز محصول متوسط     *

 تنوع متوسط    * 

 هزینه جابجایی متوسط  *   

 فضای باز فروش کم    * 

 فزونی سرمایه کم    * 

 سهم استراتژیک کم     *

 

 (کاالی جایگزین:2-3 

عی   مانند  ، قند ،شکر، تولیدات موجود در صنعت خرما در سطح گسترده ای با محصوالت جایگزینی اعم از مصنوعی و طبی

 شیرینی جات کشمش و واریته های دیگر خرما در رقابت هستندشکالت و

محصوالت جایگزین با ایجاد سقفی، قیمتهایی که شرکتها  می توانند با هدف سود آوری برای محصوالت خود بگذارند  بازدهی 

بالقوه صنعت را محدود میکنند. هرچه قیمت کاالهای جایگزین مناسب تر باشد ، محدودیتهای ایجاد شده در سود صنعت خرما 

ژیک خرمای مضافتی به دلیل طعم ورنگ منحصر به فرد خود و همچنین بازار خاص خود پایدار تر خواهد بود. ولی محصول استرات

کاالهای جانشین دیگر دارای مصرف همیشگی بوده و   بین مصرف کنندگان مسلمان بویژه در ماه مبارک رمضان  و مجالس مذهبی

دیگر خرما نمی تواند تاثیر چندانی بر روی کشمش و واریته هی  شاملاز جمله انواع قند ، شکالت و محصوالت جایگزین طبیعی 

 داشته باشد . و رطب مضافتی مصرف و در نهایت محدودیت سود آوری صنعت خرما 

واریته های خشک و نیمه خشک)پیارم ،کبکاب و ...(  بخصوص در  مقبولیتسلیقه مصرف در بازارهای صادراتی و  به دلیلولی 

 جانشین خرمای مضافتی با رطوبت باال باشد. د،این نوع خرما می توان کشورهای اروپایی

این با توجه به سطح فرهنگ استفاده از  اشاره نمود کهشکالت و شیرینی ،قند و شکر جایگزین می توان بهمحصوالت مصنوعی  از

 نوع  کاال ها در سبد غذایی خانوار می تواند مصرف خرما را تحت شعاع قرار دهد .

 خرمادول چانه زنی کاالی جانشین ج
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  تاثیر کاالی جانشین نتیجه

 وضعیت

 

 کم    زیاد شاخص

5 4 3 2 1 

 بنا بر این با توجه به

 میزان دسترسی به

 کاالهای جانشین طبیعی

 و مصنوعی وسود آوری باالی

 تولید کنندگان آن 

 زیاد ارزیابی تقریبا تاثیر آن

 می شود

 دسترسی به کاالهای جانشین باال    * 

 هزینه جابجایی کم    * 

 قیمت کاالهای جانشین متوسط   *  

 سودآوری تولیدکنندگان باال    * 

 کاالهای جانشین     

 توان چانه زنی تامین کنندگان(3-3

دن می توانند توان چانه زنی خود را به سردخانه ها  از طریق پایین آور منطقهتامین کنندگان محصول خرمای مضافتی در سطح 

و از همه مهمتر نبود سیستم  منطقه، آن هم به دلیل باال بودن تعداد سردخانه ها  در سطح های نگهداری تحمیل کنندهزینه 

به ازای   96نظارت بر هزینه های نگهداری علیرغم اینکه طبق توافقات صورت گرفته بین صنایع مربوطه هزینه نگهداری برای سال 

به دلیل تعامالت و روابط  اماتومان اعالم شده  2000ماهه   9برای بازه زمانی است.(  )عرف بر اساس مادرکارتنکارتن هر مادر 

تومان هم 1000بعضی از واحدها هزینه نگهداری  ناسالم و رعایت نکردن این نرخ توسط برخی از سردخانه ها تحقق نپذیرفته و در

باالی واحد های نگهداری و رقابت نا سالم بین این واحدها  دو با توجه به تعدا به چشم می خوردبه دلیل رقابت منفی بین واحدها 

با  سالم شده است .کاهش حاشیه سود و ایجاد رقابت ناقدرت چانه زنی سردخانه داران با خریداران پایین می باشد و این امر باعث 

هت نگهداری محصول خود با هزینه توجه به پراکندگی و تعداد زیاد صنایع سردخانه ای در منطقه تامین کنندگان مواد اولیه ج

 تعیین و اعالم می شود.( استان)قیمت ها توسط تعاونی سردخانه داران . های پایین تر از توان چانه زنی باال تری برخوردارند

 

  توان چانه زنی تامین کنندگان نتیجه

 وضعیت

 

 کم    زیاد شاخص

5 4 3 2 1 

 توان چانه زنی

 به دلیل تامین کنندگان

 تعداد تامین کنندگان متوسط     *

 دسترسی جانشین ها زیاد   *  
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 تامین کنندگانجدول چانه زنی 

 

 

 

 (توان چانه زنی تامین کنندگان ملزومات 3-4 

به دلیل پایین بودن کیفیت  منطقهمبحث دیگر توان چانه زنی تامین کنندگان ملزومات ) کارتن، پالستیک و ....( که در سطح 

بسته بندی  تولید و وارد کردن ملزومات از دیگر شهرها پایین می باشد، ولی در شرف قرار گرفتن دو واحد بسته بندی با کیفیت 

 مناسب  توان چانه زنی تامین کنندگان ملزومات را افزایش خواهد داد.

 توان چانه زنی تامین کننده ملزومات :

 

  ملزومات چانه زنی تامین کنندگانتوان  نتیجه

 وضعیت

 

 کم    زیاد شاخص

5 4 3 2 1 

 توان

 چانه زنی

 تامین کنندگان

 کارتن 

 متوسط

 .می باشد 

 تعداد تامین کنندگان متوسط  *   

 دسترسی جانشین ها زیاد   *  

 هزینه جابجایی کم  *   

 سهم کیفیت متوسط   *  

 هزینهسهم  زیاد   *  

 تعداد زیاد سردخانه ها 

 باال می باشد. تقریبا 

 هزینه جابجایی کم  *   

 سهم کیفیت متوسط    * 

 سهم هزینه زیاد   *  

 اهمیت صنعت به زیاد     *

 تامینکننده 

 کننده ازتهدید تامین  زیاد    * 
Forward 

 تهدید صنعت از زیاد    * 
Backward 
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 اهمیت صنعت به زیاد             *  

 کننده تامین

 تهدید تامین کننده از متوسط  *   
Forward 

 تهدید صنعت از زیاد      *   
Backward     

 

 (توان چانه زنی خریداران3-5

به دلیل عدم ارتباط مناسب بین بحث کیفیت و قیمت و همچنین عدم توانایی مالی   تامین  استانصنعتی خرمای  منطقهدر 

کنندگان ، صنایع مرتبط حاضرند قیمت های خود را با توجه به خریداران تغییر داده و این امر باعث قیمت خرید پایین و در نتیجه 

.واحدهای صنعتی سردخانه ای جهت ورود به طور متوسط از سودآوری باال در بحث فروش در بین واسطه ها و دالالن می باشد

 .میلیون تومان  به باال  بسته به میزان تناژ نیاز دارند750

 

 

 

  توان چانه زنی خریداران نتیجه

 وضعیت

 

 کم    زیاد شاخص

5 4 3 2 1 

 توان چانه زنی

 خریداران

 باال می باشدبسیار

 

 

 

 

 

 

 تعداد خریداران باال     *

 دسترسی به جانشین ها باال    * 

 هزینه جابجایی متوسط     *

 سهم کیفیت متوسط   *  

 سهم هزینه کم    * 

 سودآوری خریدار باال   *  

 تهدید مشتری از کم     *
Backward 

 تهدید صنعت از باال    * 
Forward 
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 موانع ورود و خروج رقبا(3-6
 

نظر به اینکه مزیت مقیاس با کاهش هزینه متوسط تولید محصول و به موازات آن افزایش  :مزیت مقیاس(3-6-1 

تمامی فعالیت های یک کسب و در تقریبا  ،حجم مطلق تولیددر واحد زمان تعریف می شود ، این افزایش حجم تولید

ا بکارگیری عوامل فروش و توزیع کار شامل مواد اولیه،تولید صنعتی ،خرید، تحقیق و توسعه بازاریابی و شبکه خدمات ب

عامل مواد اولیه از عوامل اصلی  محسوب می شود و  استانو با توجه به اینکه در سطح خرمای نمود پیدا می کند 

اینکه تعداد صنایع موجود در بحث تازه خوری اعم از سردخانه ها  دارای ظرفیتی  باالتر از تناژ تولیدی مواد اولیه در 

 می باشند بنابر این در بحث مزیت مقیاس این  مانع شرایط ورود رقبا را مشکل می نماید.دارا  منطقهسطح 

وجود ندارد ، لذا رقبا می توانند با استفاده از برند  منطقهتمایز چندانی بین محصوالت :تمایز محصوالت( 3-6-2 

 تی از بازار را به خود اختصاص دهند.و با ایجاد تمایز در بسته بندی و کیفیت محصول قسم منطقهتقریبا شناخته شده 

 

واحدهای صنعتی جهت ورود و موفقیت و ایجاد کسب و کاری متمایز با تکنولوژی و  :نیاز به سرمایه(3-6-3

میلیون تومان دارند که این رقم با توجه به  1500تا1100  خدمات باالتر نیاز به سرمایه گذاری به طور متوسط حدود 

 باال می باشد می تواند از موانع ورود باشد. منطقهاینکه تعداد صنایع رقیب در سطح 

نسبتا باال بوده و با توجه به قیمت  منطقه:هزینه های تغییر در مورد واحدهای سطح هزینه های تغییر(3-6-4 

 قی شودپایین محصول می تواند از موانع ورود تل

 مهمترین مانع ورود رقبا مواد اولیه می باشد ، استانصنعتی خرمای  منطقهدر :خسارتهای هزینه مستقل از مقیاس( 5-6-3   

بسته به شرایط آب و هوایی متغیر می باشد .در عین حال که  منطقهبا توجه بهاینکه میزان تولید مواد اولیه در سطح 

کمبود مواد اولیه  ،نگهداری را پوشش نمی دهد از موانع ورود به صنعت نگهداریاحدهای و  محصول تولیدی ظرفیت کل

 مورد نیاز جهت روند کار می باشد.

  تاثیر بروی موانع ورود نتیجه

 وضعیت

 

 کم    زیاد شاخص

5 4 3 2 1 

 مقیاس اقتصادی متوسط   *   باال سرمایه گذاری
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بر این  منطقههرچه کانالهای توزیع یک محصول محدود تر باشند و هرچه بیشتر فعاالن :کانالهای توزیع(3-6-6 

و در بحث بازارهای داخلی با توجه به  منطقهورود به صنعت دشوارتر خواهد بود. در سطح  ،محدودیت بیافزایند

لی در بازارهای صادراتی با مر به عنوان مانع محسوب می شود وکانالهای توزیع که برای رقبای موجود وجود  دارد این ا

توجه به بکر بودن بازارهای هدف ناشناخته و شناسایی کانلهای توزیع جدید در بازارهای هدف جدید این مانع کمتر به 

 رسد چشم می

 (موانع خروج3-7 

در این صنعت رقبا دارای دارایی های موروثی هستند که از نسلهای قبل انتقال یافته و همچنین سطح عاطفی به دلیل وابستگی 

 مدیران به انجام کار پیشینیان خود در این مناطق بسیار باال می باشد.

از زیرساخت های ایجاد شده در صنایع دیگر ووابستگیهای موروثی عدم امکان استفاده و  باال اولیه ثابت همچنبن به علت سرمایه

 موانع خروج باال می باشد.

  موانع خروج نتیجه

 وضعیت

 

 کم    زیاد شاخص

5 4 3 2 1 

 داراییهای موروثی وسطح عاطفی باال    *  موانع خروج

 باال

 بازدهی م وهمچنینعد

 وکمبود مواد مناسب

 از اولیه

 موانع اصلی

 ورود

 می باشد.محسوب 

 

 

 

 

 تنوع محصول کم    * 

 شناسایی برند)تمایز محصول( متوسط  *   

 هزینه جابجایی متوسط   *  

 دسترسی به کانالهای توزیع کم    * 

 نیاز به سرمایه باال    * 

 دسترسی به تکولوژی متوسط   *  

 دسترسی به مواد اولیه نسبتا کم     *

 سیاستهای حمایتی دولت متوسط   *  
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 هزینه خروج باال     * باال است

 دولتیمحدودیت های  متوسط   *  

 

 (عملکرد دولت در سطح صنعت3-8

با نظر به اینکه رویکرد حمایتی دولت به سمت ایجاد و توسعه صنایع  کوچک و متوسط هنوز کمبودهایی در این زمینه از جهت 

هم که در ارتباط با یک صنعت ) خرما(  واحد هاییتصویب قوانین در ارتباط با صدور مجوزهایی با عدم توجیه پذیری باعث شده 

فعالیت می کنند از بازدهی کمی برخوردار می باشند. در مورد حمایتهای دولتی )جایزه ها و مشوق ها ی صادراتی( با توجه به 

عث که ای امر بارویکرد صادراتی به سمت کمی و توجه کم به بحث کیفی اعطای تسهیالت و مجوزها بر این اساس صورت می گیرد

 کاهش سود اوری و کیفیت شده است .

 

  ارزیابی نتیجه

 وضعیت

 

 کم    زیاد شاخص

5 4 3 2 1 

 عملکرد دولت با

 توجه به اجرا و

 یا عدم اجرای مقررات

 دولتی متوسط می باشد

سیاستهای  متوسط   *  

 حمایتی دولت

مقررات  متوسط   *  

 دولتی

تعرفه ها  باال    * 

 ومحدودیتهای

 گمرکی

 

 : تحلیل کسب و کار در سطح بنگاه

 ((ورودی و پشتیبانی آن1

 (مواد اولیه ) خرمای مضافتی(1-1

 با توجه به رشد محصول تازه خوری، رطب و خرمای مضافتی به عنوان ماده اولیه اصلی محسوب می شود . 
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(تکنولوژی خاصی در دسته محصول تازه خوری به چشم نمی خورد با  استاندر زمینه تولید مواد اولیه )رطب و خرمای مضافتی 

 بوده،توجه به اینکه در زمینه تلقیح درختان) بو دادن ( چندی است از ابزارهایی مکانیکی در کشورهایی نظیرتونس ، امارات و..... و

باغات از مکانیزاسیون برای گرده  %15تا 10 منطقههمچنین در داخل کشور بوشهر ، خوزستان و ... استفاده می شود ولی در سطح 

افشانی ) دستگاه پاشش و پهبادو...(، نوار سورتینگ، صندلی و حداقل شرایط بهداشتی استفاده می کنند و پیش بینی انجمن خرما 

توسط به صورت کامال سنتی هنوز باغات  %70برسد و در حال حاضر منطقهباغات  %50به  1400این است که این روند تا سال 

نیروی انسانی و  انجام عملیات با باال رفتن از درخت صورت می پذیرد که این کار در مقایسه با دستگاه مکانیکی از لحاظ هزینه 

منظور از نیمه سنتی بودن واحدهای بسته بندی ان است که باغدار  .باالتر و همچنین کیفیت کار و سرعت عمل پایین تر می باشد

ولی این واحد شرایط بهداشتی و نوار سورتینگ و ...خاصی را و بسته بندی اولیه در باغ انجام می شود واحدی در باغش ساخته 

باغداران است و پس از ارسال این بسته ها به سردخانه، فقط سر آنها  %20تا  15رعایت نمی کند. تعداد این واحدهای نیمه سنتی 

 شود. عوض شده یا بدون هیچ تغییری به همان شکل صادر می 

در زمینه برداشت نیز باالبر در داخل کشور جهت برداشت خرمای با مقاومت بیشتر در مقابل ضربه  به دلیل رطوبت کمتر طراحی 

شده . خرمای استانهایی چون بوشهر ،خوزستان ، هرمزگان و ... دارای چنین خصوصیاتی می باشد با توجه به اینکه رطب و خرمای 

نسبت به ضربه و فشارهای ناشی ازبرداشت وحمل و نقل از می باشد بنابراین  %25 رطوبت باالی شامل درصد  استانمضافتی 

امکان  استانبرخوردار می باشد به همین جهت در مورد رطب و خرمای مضافتی   آسیب پذیری بیشتری نسبت به ارقام دیگر

 استفاده از آن محدود می باشد .  

جهت ساخت دستگاه تخصصی درجه بندی و بسته SOVIMP در حال حاضر انجمن خرما در حال رایزنی با شرکت ایتالیایی 

تن برای ساخت  1با ویژگی ها و حساسیتهای خاص آن است و قرار شده حجم باری معادل  استانبندی برای رقم خرمای مضافتی 

 نمونه دستگاه به ایتالیا ارسال گردد.

سفر اخیر نمایندگان انجمن به ایتالیا، بازخورد مشتری ایتالیایی برای نمونه بسته بندی گرفته شده و بسته بندی  همچنین در

خاصی با توجه به این تقاضای مشتری متناسب با بازار ایتالیا طراحی و استفاده شده است که پس از اطمینان از جا افتادن کاال در 

Shelf ایی و استمرار خرید ایشان، آموزش و ترویج آن به باغداران و سردخانه داران انجام خواهد فروشگاه سفارش دهنده ایتالی

 شد. 
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 (قیمت مواد اولیه و روندهای آن2

دارد. با  استان منطقهبه دلیل طعم منحصر به فرد در نوع خود بی نظیر و فقط اختصاص به سطح  استانرطب و خرمای مضافتی 

مضافتی در زمینه حمل و نقل و خرمای  یاین رویکرد رقیبی برای آن وجود ندارد ولی نباید از این امر غافل شد که رطوبت باال

 تحمیل می نماید. منطقهنگهداری هزینه های بیشتری را به فعاالن 

در  99تا94 متوسط بین سالهای  در بازارهای داخلی بهطور درب سردخانه منطقهفروش رطب و خرمای مضافتی سطح قیمت 

دالر می باشد و عموما در سالهای اخیر روند صعودی آرامی را  2تا  1و در بازارهای خارجی بین  تومان21000تا 15400حدود 

 دنبال کرده و چندان دچار نوسان نبوده است.

 ملزومات

 کارتن

حجم زیادی از  مواد اولیه مصرفی جهت تهیه و ساخت کارتن از خارج کشور وارد می شود که این خود علتی است بر باال بودن  

وجود دارد  منطقهیک واحد کارتن سازی فعال در سطح ه،علیرغم اینک استاننسبی قیمت کارتن در کشور و باالخص سطح 

به سفارش این واحد صورت می پذیرد و سپس  منطقهاین واحد توسط شرکت های خارج از سطح  ()عملیات طراحی و چاپ کارتن

جهت تکمیل )برش و چسباندن الیه های ورق ( و فروش به این واحد حمل می شود ولی به دالیلی هم از لحاظ کمی و کیفی  

ه های واحدهای صنعتی و تامین کنندگان سطح )محدودیت طراحی و چاپ ( کارتن تولیدی این واحد جوابگوی خواسته ها و سلیق

نمی باشد با این رویکرد آنها کارتن و ملزومات مورد نیاز خود را از شهرهایی از قبیل یزد ، تهران ، اصفهان و ... تامین می  منطقه

 کنند.

 پت

نوع ، متناسب با سلیقه بازار  اقدام به بهره برداری رسیده که با اوزان و طراحیهای مت منطقهدر زمینه تولید پت یک واحد در سطح 

است و واحدهای  منطقهاز تقاضای  %5ولی تنها تامین کننده بازار برای این محصول کرده است به تولید تیراژ باالبر اساس سفارش 

 تامین می کنند.  منطقهتقاضای خود را از خارج از  %95 منطقه

 (کیفیت مواد اولیه1-3

ارتباط مستقیم نحوه ی برداشت محصول با کیفیت مواد اولیه و همچنین حساسیت باالی ماده اولیه به آسیب های فیزیکی 

برداشت و حمل ونقل و مسائل بهداشتی باعث شده است که عدم رعایت این اصول کیفیت ماده اولیه را کاهش دهد.همچنین 



14 

 

در چند سال گذشته صورت گرفته است باعث شده است که ماده اولیه از سمپاشی های اخیرکه در راستای نابودی آفت زنجره 

حالت ارگانیک و طبیعی خارج شده و عمال دچار افت کیفیت گردد که در این زمینه می توان به ناکارامدی مرکز تحقیقات خرمای 

کیفیت مواد اولیه و ارائه راهکارهای شهرستان بم اشاره نمود که به دلیل کمبود امکانات و مشکالت مالی قادر به بهبود مناسب 

 مناسب نمی باشد.

 (تامین مواد اولیه1-4

 برداشت و حمل و نقل رطب و خرمای مضافتی

 سنتی و کامال با %80صبح صورت میگیرد  ،که این عملیات به صورت  7الی 5برداشت محصول خرما و رطب مضافتی بین ساعات 

.  با توجه به حساس بودن رطب و خرما نسبت به گرما و فشارهای فیزیکی امکان تغییر می باشد نیمه سنتی   %20و نیروی انسانی 

شکل آن بیشتربوده به همین علت رطب و خرمای مضافتی بیشتر در محل برداشت ) باغات( بسته بندی شده و کمتر محصول به به 

برابرشدن  4با استفاده از باالبر منجر به در صورتی که برداشت  واحدهای سنتی و بهداشتی جهت  بسته بندی حمل میشود .

 1نیروی انسانی و با مکانیزاسیون تنها  4هکتار  1هکتار می شود یعنی در شرایط سنتی برای برداشت  1کارآیی فرد به ازای هر 

سود بیشتری  نیروی انسانی کافی است که منجر به کاهش هزینه نیروی انسانی و قیمت تمام شده پایین تر خواهد شد و در نتیجه

ایجاد می شود عالوه بر اینکه ایمنی کار باالتر رفته، خطرات و صدمات آن کاسته خواهدشد که منجر به تمایل افراد به جذب در 

 این بخش می شود. 

 نیروی انسانی(مهارتهای 5-1  

 شامل مهارتهای تولیدی  و پشتیبانی است.  منطقهمهارتهای تاثیر گذار بروی 

 مهارتهای پشتیبانی-( 1-1-5 

مهارتهایی را شامل می شود که از فرایندهای حین تولید تا  اینکه مواد اولیه با قیمت مناسب خریداری حمایت می کند و همچنین 

پشتیبانی از فرآیندهای تولید جهت پایین آوردن هزینه های تولید و در نهایت حضور در بازارهای هدف و فروش محصول با قیمت 

این مهارت ها از قبیل مهارت های مالی ، بازاریابی و حسابداری به صورت تخصصی  منطقهه در واحدهای فعال در سطح مطلوب ک

بیش از نیمی از واحدها به صورت مستمر با توجه به فشار دارایی ومالیات و بیمه و آموزش های انجمن به صورت مسنمر بجز در  

 نمود پیدا می کند. 

 ولیدی ( مهارت های ت 2-1-5
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مهارت هایی هستند که حین فرآیند تولید کاربرد پیدا می کنند که شامل نحوه برداشت اصولی با حد اقل ضایعات، انجام درجه 

 .بندی مطابق استانداردها و بسته بندی نمودن بهداشتی خرما و ... می باشد که عموما به صورت سنتی به آنها منتقل گردیده است

ی به مسائل اولیه بهداشتی و رعایت نکردن این موارد باعث افت کیفیت ماده اولیه می گردد و از طرفی با عدم اگاهی نیروهای کار

قرار دهد  استانتوجه حساسیت کشورهی پیشرفته به رعایت این اصول در آینده ممکن است چالشهای بزرگی را پیش روی خرمای 

هت بررسی مهارتهای نیروی انسانی در تولید سه دسته مدیران و در حین نگهد اری نیز باعث تخریب محصول نهایی شود. ج

 ،کارگران دائم و کارگران فصلی را مورد تحلیل قرار میدهیم . 

 آموزش( 5-1-3

 آموزش در دو بخش کشاورزی و صنعتی 

وابستگی تنگاتنگی با مواد اولیه دارد ، بدین صورت که با گسترش آفات و در نتیجه کاهش مواد  استان از آنجائیکه صنعت خرمای

 اولیه در دو حیطه کمی کیفی تاثیرات فاحشی بر روی صنایع مرتبط با خرما خواهد گذاشت.

نایع دستی در سطح مناطق در این راستا اداره جهاد کشاورزی در واحد ترویج خود آموزشهایی در زمینه برداشت، درجه بندی، ص

 جهت باال بردن عملکرد تامین کنندگان سنتی انجام داده اند. جا دارد در این زمینه کارهای گسترده تری صورت گیرد .

اداره فنی و حرفه ای در قسمت آموزش خود طرحهایی از جمله آموزش درجه بندی و بسته بندی بهداشتی و همچنین طراحی 

 ا این موضوع صورت پذیرفته ولی در حال حاضر غیر فعال است.وساخت تجهیزات مرتبط ب

کارگاه و کالس آموزشی در زمینه های کاهش قیمت تمام شده کاال، بسته  20انجمن خرما ساالنه طبق نیازسنجی انجام شده 

 می کند.  بندی، فرآوری، بازاریابی، حضور در نمایشگاهها و...در سطح مدیران واحدهای صنعتی و باغداران برگزار

ادارات مرتبط با صنعت خرما همچون گمرک، استاندارد ، بازرگانی، بهداشت و . . . در زمینه آموزش تامین کنندگان و واحدهای 

 صنعتی اقدامات خاصی انجام نداده اند

و رشته های مرتبط با بحث کشاورزی و صنایع غذایی ولی همچنان از نیروی  منطقهبا توجه به وجود مراکز عالی آموزشی درسطح 

 متخصص وآموزش دیده در صنعت مربوطه  به کار گرفته نمی شود.

فقدان آموزشهای کاربردی ، بهداشتی و تخصصی در سطح مدیریت و نیروی کارگری باعث کاهش راندمان و نزول کیفیت ماده 

که این عدد  دساعت در سال می رس 15روهای انسانی آموزش دیده اند به تعداد ساعت های که نیاولیه می گردد به نحوی که 

 می باشد. منطقهدر سطح هدفمندتر و تخصصی ترآموزش  نیاز به مبین 
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 (توزیع تحصیالت: 4-1-5  

درصد تحصیالت دانشگاهی فوق دیپلم به  5درصد زیر دیپلم و  20 –درصد دیپلم  75توزیع تحصیالت نیروی انسانی در واحدها: 

 باال که بیشتر در بین مدیران واحدها به چشم می خورد . 

 : توزیع  میزان تحصیالت نیروی انسانی4-9جدول

 

 

1-

 (تکنولوژی تولید6

درخصوص درجه بندی محصول خرما دستگاههایی طراحی شده که  به تفکیک خرما کمک میکند ولی به دالیلی که ذکر شد در 

 این زمینه هم بر روی خرمای مضافتی کار خاصی نمی توان صورت داد . 

گرمی خرما می باشد به صورت کامال سنتی و  750تمام خط تولید خرما به صورت تازه خوری که شامل درجه بندی و بسته بندی 

میباشد که به دلیل  استانتوسط نیروی انسانی صورت می گیرد و اصلی ترین دلیل این امر نیز حساسیت باالی فیزیکی خرمای 

گونه عملیات تکنولوژیک را صلب نموده است و نکته ی اصلی در این زمینه رعایت مسائل رطوبت باال ی این نوع خرما توانایی هر

مرحله استانداردهای بین المللی ذکر شده در بحث  4)طبق خط تولید و آموزش این نیروها می باشد. لبهداشتی توسط پرسن

 بهداشت(

رت سنتی انجام می گیردو عمال این واحدها دارای درجه بندی و بسته بندی خرما عموما در فصل برداشت در باغات و به صو

واحد درجه بندی به وسیله میز سورت و در  20الی  15موجودیت حقیقی نبوده و تکنولوژی خاصی را دارا نمی باشند و حدود 

ن سردخانه ها فضای بهداشتی اقدام به درجه بندی خرما می نمایند که این واحد ها در کنار سردخانه ها می باشند و جزئی از ای

 محسوب می گردند.

تن می باشند و به وسیله دستگاههای خنک کننده)کنداتسور،اواپراتور، شیر  1500تا  1000سردخانه ها نیز عموما دارای ظرفیت 

درجه را جهت نگهداری بلند مدت خرما فراهم می نمایند.فضای این  -5تا  0انبساط و کمپرسور( محیطی با شرایط دمایی 

 توسط قفسه هایی طبقه بندی شده است که مادرکارتن های خرما در این شرایط مناسب نگهداری میشود.سردخانه 

 جمع ابتدایی سیکل دیپلم فوق دیپلم و باالتر نیروی انسانی 

 %100 %2 %3 %35 %60 مدیران

 %100 %5 %5 %70 %20 کارگران دائم

 %100 %10 %15 %65 %10 کارگران فصلی
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در کشورهای خرماخیز پیشرفته نیز تکنولوژی های سردخانه همین گونه می باشد با این تفاوت که جهت تثبیت دمای تمامی نقاط 

با توجه به زمان کوتاه مدت نگهداری خرما چندان تحت تاثیر  سردخانه ارتفاع سقف را کاهش می دهند هرچند که کیفیت محصول

 این امر نمی باشد.

درجه بندی و بسته بندی خرما در این کشورها با توجه به تفاوت نوع خرمای این مناطق انجام هرگونه فرآوری و فعالیت های 

ی نیروی انسانی را در این کشورها گردیده و در تکنولوژیک را مقدور می سازد که این امر باعث تنوع بسته بندی و کاهش هزینه 

دارای رطوبت باال بوده و بافت  استانافزایش کیفیت بهداشتی محصول نهایی موثر می باشد با این حال از آنجایی که رطب مضافتی 

باشد که تمامی  این نوع خرما دارای حساسیت باال می باشد و یکی از مزیت های اصلی آن نیز همین شکل ظاهری و بافت آن می

 فرآیندهای تکنولوژیک را منتفی می سازد. 

مع الوصف مواد اولیه کامال به صورت سنتی و با کمک از نیروی کاربر برداشت ، درجه بندی و بسته بندی  می شود . نظر به اینکه 

شامل درصد رطوبت باالمی باشد بنابراین نسبت به ضربه و فشارهای ناشی ازبرداشت ، حمل و نقل  استانرطب و خرمای مضافتی 

از آسیب پذیری باالیی برخوردار می باشد به همین جهت بیشتر سعی می شود تا رطب و خرما در همان ساعات اولیه برداشت در 

سطح کثیری از باغات عدم وجود امکانات بهداشتی از قبیل سطح باغات بسته بندی شود . توجه به این مساله مهم است که در 

 سرویسهای بهداشتی و نبود محلهای خاصی جهت کار بسته بندی به چشم می خورد. 

واحد کارتن سازی وجود دارد  که یک واحد به صورت فعال ، یک واحد نیمه فعال  و  3 استانصنعتی خرمای  منطقهدر سطح 

 ری قرار دارد.واحد دیگر در شرف بهره بردا

سال است که به تولید کارتن بسته بندی می پردازد که اوایل کار خود را در زمینه بسته بندی و کارتن  12واحد فعال قریب به 

 سازی شروع کرد

در حیطه ضدعفونی ، شستشو و درجه بندی و بسته بندی ماشین آالتی را با حمایتهای دولتی از کشور آلمان خریداری ، ولی به 

یل عدم کارایی ماشین آالت جهت شستشو و درجه بندی خرمای مضافتی به دلیل بافت نرم و آسیب پذیری ، ماشین آالت را به دل

فروش رساندند. این واحد در زمینه کارتن سازی به صورت نیمه صنعتی شامل    ماشین آالت ) ایکات ، سینگر نیس ،گروکیت و 

 ق و برش و چاپ را انجام می دهد.فلکسور ( می باشد که عملیات  تولید ور

 (بسته بندی1-6-1 

 گرمی با پالستیک می باشد .  700 نوع بسته بندی در واحدهای سنتی و صنعتی شامل ملزوماتی همچون کارتنهای 
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کیلوگرمی در  10روند بسته بندی بدین صورت است که از مرحله برداشت در سطح باغات بصورت فله ای با ظروف پالستیکی 

گرمی و 700ندی بهداشتی به صورت کارتن های باغات و منازل بسته بندی صورت میگیرد یا اینکه در واحدهای بسته ب سطح

 گرمی جهت فروش در بازارهای داخلی و خارجی بسته بندی می شود . 250

 پذیرد . درصد به صورت سنتی  و در کارتن صورت می 90با توجه به وضعیت موجود بسته بندی منطقه 

 ( نحوه تامین تکنولوژی2-6-1

بخشی از تکنولوژی ایجاد سرمایش در واحدهای نگهداری از خارج از کشور )کشورهای اروپایی مانند آلمان، ایتالیا و ...( که دارای 

نمایندگی هایی در تهران و کرمان می باشند تامین می گردد و خدمات پس از فروش نیز از همین طریق ارائه می گردد ولی در 

ال های اخیر شرکت های سازنده ایرانی نیز اقدام به ساخت این سیستم ها نموده اند که باعث کاهش سرمایه ثابت و ارائه خدمات س

آذربایجان ، خراسان رضوی و شهر کرمان قرار دارند . میزهای سورت و  نبهتر نموده اند و این شرکت  ها نیز در استان های تهرا

 .بسته بندی هم ساخت داخل کشور می باشند

 (ظرفیتها ،تنوع محصول و روندهای تولید محصوالت1-6-3

 (صنایع تبدیلی خرما1-6-3-1

درصد بقیه شامل واریته  30درصد خرمای مضافتی و  70تن  که شامل  360000 در سال  منطقهخرمای نظر به اینکه کل تولید 

به صورت ضایعات می باشد و امکان  منطقهدر صد از میزان کل تولید در سطح  25، کروت، هلیله ای و . . . بوده و حدود کلوتههای 

آن جلوگیری می کند بر عالوه بر اینکه از هدررفت   شیرینی های سنتی برپایه خرماتبدیل این ضایعات به فراورده هایی همچون 

را جهت ایجاد فرصت های جدید اشتغال و  منطقهروی محصول  ارزش افزوده بیشتری ایجاد و امکان ایجاد صنایع جدید در سطح 

 استفاده بهینه از این محصول را فراهم می نماید . 

 د

 (صنایع دستی خرما1-6-3-2 

کیلوگرم ضایعات  از  20میلیون اصله نخل خرما در سطح کشت شده و هر ساله هر نخل به میزان  3.5با توجه به اینکه نزدیک به 

تن از این منابع هر ساله از بین میرود ) سوزانده می شود( و در 70000قبیل شاخ و برگ و . . . از خود بجا می گذارد و مجموعا 

تولید بسیار اندک بادبزن ، جارو،حصیر و غیره انجام  منطقهحال حاضر به صورت سنتی در سطح گذشته نه چندان دور  و در 

 .مشهود می باشد منطقهمیشود و فقدان کارگاههای تخصصی در زمینه صنایع دستی در سطح 
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 (تعمیرات و نگهداری1-6-3  

مکانیکی که به کمپرسورها ، ماشین آالت لیفتراک، در واحدهای صنعتی دو قسمت مکانیکی و الکتریکی وجود دارد ، در بحث 

ن آالت بسته بندی ، دیگها و تجهیزات صنایع تبدیلی و جانبی و در قسمت الکتریکی مربوط به تامین نیرو و تاسیسات یماش

ختیار درصد واحدها نیروی متخصص را چه به صورت آموزش دیده و چه به صورت تجربی در ا 40کارگاهها می شود. نزدیک به 

، کرمان ، و استان های مجاور تامین می کنند. نظر به اینکه بحث نگهداری و منطقهدارند و بقیه واحدها از نیروی متخصص سطح 

تعمیرات در واحدهای صنعتی بیشتر حائز اهمیت است  چون که در صورت وجود مشکل در تجهیزات و ماشین آالت در بحث 

ما و در نتیجه فاسد و ترش شدن خرمای نگهداری می شود و همچنین در بحث صنایع کارتن صنایع  نگهداری  باعث پایین آمدن د

 گونه می باشد و باعث از دست دادن زمان تولید در این واحدها می شود. سازی ، تبدیلی و جانبی بدین

 

 (برنامه ریزی تولید4-6-1

سفارشی است  ، بدین صورت غیر برنامه ریزی تولید یه صورت سیستم  استاندر بحث تازه خوری رطب  و خرمای مضافتی سطح 

انجام می شود و پس از مرحله بسته بندی  منطقهکه برداشت خرما  از اواسط مرداد تا پایان شهریور ماه بسته به مناطق خرما خیز 

ی بدین صورت که در بعضی از ماهای سال و نیاز به بازار تزریق می شود .یعن خرید دخانه ای نگهداری و بسته بهدر واحدهای سر

در داخل کشور بنا به مناسبتهایی چون ماه مبارک رمضان مصرف تازه خوری خرما افزایش پیدا می کند و مدت نگهداری خرمای 

بسته بندی شده و میزان فروش آن در داخل کشور بیشتر به این مساله مربوط می شود که ماه مبارک رمضان تقارنی با فصل 

دارد یا که خیر، اگر این تقارن برقرار باشد محصول ضمن  منطقهداشت و تولید محصول رطب و خرمای مضافتی در سطح بر

برداشت ، بسته بندی و به فروش میرسد . اگر این تقارن وجود نداشته باشد به این بستگی دارد که ماه مبارک قبل از فصل برداشت 

است که  مدت زمان وهمچنین  هزینه های نگهداری محصول را در سردخانه ها افزایش یا  شود یا که بعد آن و این عاملی واقع می

 کاهش میدهد . 

 در حال حاضر درجه بندی وبسته بندی و حذف ضایعات به صورت محدود انجام می شود. 
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یز بدین صورت انجام میپذیرد و برنامه ریزی تولید نیز جهت صادرات به کشورهای دیگر مسلمان  از جمله مالزی ، اندونزی و....  ن

در کشورهای دیگر نیزمانند آذربایجان ، روسیه ، ترکیه سوئد ، آلمان ، نروژ ، کانادا و .....  میزان مصرف خرما در ماههای سرد سال 

 افزایش پیدا میکند . 

 و انبار( فضای تولید5-6-1 

های نگهداری دارای سالن بسته بندی نیز هستند. که  کنارسالندرصد از واحدهای سردخانه ای در  20شایان ذکر است نزدیک به 

متر می باشد و متوسط فضای مورد استفاده برای انبار  250بسته به تناژ ، متوسط فضای اختصاص یافته  به سالن بسته بندی  

 متر مربع می باشد. 200مواد اولیه 

 :نظارت((عوامل دولتی تاثیر گذار )1-6-6 

صادر میگردد. ولی واحدهای صنعتی سردخانهای تحت نظارت دو سازمان جهاد کشاورزی و صنایع و معادن  مجوزها جهت ایجاد

تعدادی از واحدها جهت بازسازی و گسترش واحد خود  82دی  5بم بعلت زلزله  منطقهبدالیلی از جمله شرایط بحرانی سطح 

تسهیالتی را دریافت نمودن و عده ای هم بدلیل عدم آگاهی از تعداد باالی سردخانه های موجود اقدام به گرفتن مجوز از این دو 

 هستیم .  طقهمنسازمان نمودند و در نتیجه شاهد آمار تعداد باالیی از این واحدها در سطح 

نظارت بهداشت بر روی محصول تولیدی خرمای مضافتی از مرحله برداشت ، بسته بندی و نگهداری به صورت بسته بندیهای با 

کیفیت پایین و همچنین فروش فله ای محصول در بعضی از مناطق ناکافی می باشد . با توجه به اینکه الزام خاصی در گرفتن مجوز 

اصول بهداشتی در فصل برداشت و همچنین در سطح واحدهای بسته بندی و سردخانه ای به چشم نمی بهداشت و رعایت کردن 

 خورد . 

باعث شده بود که صادر کنندگان جهت ارائه نمونه به اداره استاندارد کرمان مراجعه کنند  منطقهنبود نمایندگی استاندارد در سطح 

 با پیگیری صادرکنندگان و مسئولین ذیربط تحقق پذیرفت .  87سال ولی این امریعنی ایجاد نمایندگی استاندارد در 

 فرآیند مالی( 1-7

 (روند سود 7-1-1

بوده است که این نرخ  %10نرخ سود متوسط اضافه شده به واحدهای مرتبط با نگهداری خرما برابربا  99تا90در فاصله سالهای 

سود پایین کسب شده از فروش محصوالت تولیدی چه در بازارهای داخلی و خارجی حاکی از آن است که ذینفعان در عوض اینکه 

سالیق و نیاز  بازار و گسترش دادن بازارهای هدف خود رقابت بر سر کیفیت محصوالت خود از طریق تغییر بسته بندی متناسب با 
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کنند، در زمینه پایین آوردن قیمت فروش جهت جلب رضایت مشتری بر می آیند . در نتیجه رقابت ناسالم بین ذینفعان و توان 

سزاوار این هنگ سازی با توجه به این که فر بسته بندیبی کیفیت و همچنین با چانه زنی باالی خریداران جهت خرید محصول

مائده الهی در زمینه مصرف صورت نپذیرفته مع الوصف در بازار ، خرمایک کاالی غیر ضروری و لوکس محسوب که در مجالس و 

ایام خاص مصرف می شود و به همین دلیل بازار کشش  قیمتهای باال جهت خرید و مصرف محصول را متناسب با قدرت خرید 

 از سود آوری پایینی برخوردار باشند .  منطقهخود مزید بر علت شده اند تا ذینفعان  مشتری ندارد  . و اینها

دچار زیان های مالی شده واحدهای نگهداری   %20، قریب به به دلیل تعداد زیاد سردخانه هاو در این ارتباط و رقابت های ناسالم 

 ظرفیت خود فعالیت می کنند.  %50و در حا حاضر با 

 مالکیت (7-1-1

به چشم می خورد که تقریبا صد درصد واحدها توسط مالکان آنها  استانعدم تفکیک بین مدیریت  و مالکیت در واحدهای صنعتی 

 مدیریت می شود.

 سرمایه ثابت و جاری(7-1-2

به دالیلی از قبیل زیاد بودن واحدها که بیشتر شدن ظرفیت نگهداری به نسبت   منطقهنظر به اینکه واحدهای نگهداری در سطح 

درصدی خودکارکنند و همچنین  50تا  40را نشان میدهد که عمالباعث شده واحدها  با ظرفیت  منطقهظرفیت تولیدی در سطح 

در بحث بسته بندی دارای سود دهی کم و  رقابت ناسالم بر سر پایین آوردن قیمت محصول و رعایت نکردن کیفیت مورد نظر بازار

در نتیجه نقدینگی و سرمایه جاری اندکی از فروش محصول خود به دست می آورند که این خود صرف هزینه های جاری علی 

 الخصوص برق ، نیروی انسانی ، و تا حد زیادی بازپرداخت تسهیالت باال ، و ...  میشود . 

 صورتهای مالی(7-1-3

عمال  واحدهای صنعتی نه اقدام به جذب مدیران مالی و حسابداری کرده اند و نه اینکه به صورت تخصصی صورت مالی  شامل 

.که در این راستا بدلیل ضعف مدیریتی از دانش می کنندترازنامه و صورت سود و زیان واحد خود را هر ماه و هر سال تنظیم 

باعث شده که مدیران به سود دهی و ضررو زیان خود  منطقهاز متخصصان این امر در  حسابداری مالی و عدم اعتماد و استفاده

آگاهی کافی نداشته باشند و با توجه به اینکه واحدها عالوه بر کار در زمینه صنعتی  در کارهای کشاورزی و اقتصادی نیز فعالیت 

شده است و این خود از دالیلی است که موجبات افول واحدها  میکنند و این امر باعث همپوشانی درآمدها ، هزینه ها و سود وزیانها

 .را باعث گردیده است 
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 تسهیالت مالی(7-1-4

بم وجود داشت که با توجه به تخریب  منطقهواحد سردخانه ای در سطح  80حدود بیش از  1382دی ماه  5پیش از وقوع زلزله 

ب به این واحدها و همچنین رویکرد دولت به سمت بازسازی واحدهای تخریب شده و در کنار ان ایجاد صنایع جدید در منطقه  قری

اد جمیلیارد تومان تسهیالت به واحدهای صنعتی اعم از سردخانه ای ، درجه بندی و بسته بندی و فراوری جهت بازسازی و ای 8

به  نمیلیارد توما 2.5میلیارذ تومان آن به واحدهای سردخانه ای و  5.5توسط بانک صنعت و معدن پرداخت که از این مبلغ 

ت.         واحدهای بسته بندی و فراوری و درجه بندی تخصیص یاف  

درصد تخریب شده بودند میزان پرداخت بر اساس درصد  100درصد از واحدهای سردخانه ای در بعد از زلزله  20با توجه به اینکه 

 100تخریب و همچنین تناژ آن واحد در نظر گرفته شد.به طور میانگین واحدهای سردخانه ای بسته به تناژ و درصد تخریب بین 

بندی و درجه  میلیون تومان وام دریافت نمودند و به همین صورت مبالغی به صورت تسهیالت در اختیار واحدهای بسته300تا 

 بندی، فراوری و صنایع جانبی جهت بازسازی و ایجاد واحدهای مذکور پرداخت شد.

 بازاریابی (7-2

 خرید ، فروش و روند قیمتها(7-2-1 

 نوع خرید خرمای مضافتی(7-2-1-1

درصد باالیی)قریب به  اقدام به خرید خرما می کنند)واسطه ها( استانخریداران مستقیم که با حضور در  عموما  منطقهدر سطح 

درصد( از خرید را انجام می دهند که تامین کنندگان مواد اولیه و واحدهای صنعتی و نگهداری به تنهایی در فروش محصوالت  55

خود از طریق کانالهای توزیعی مانند نمایندگی ها و فروشگاههای متعلق به خود در داخل کشور و همچنین بازارهای خارجی 

 کنند.ضعیف عمل می 

سازمان تعاون روستایی وابسته به سازمان جهاد کشاورزی در سطح منطقه به عنوان واسطه دولتی وجود دارد که بسته به امکانات 

 را شامل می شود. منطقهدرصد کل  2محدود اقدام به خرید توافقی محصول در فصل برداشت می نماید که این خرید بیش از 

 

 

 سهم فروش (7-2-1-2
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با طعم و شکل منحصر به فرد خود توانسته است سهم بسزایی از مصرف و فروش داخلی استان خرما و رطب تولید شده در سطح 

خصوص در ماه مبارک رمضان و همچنین مجالس مذهبی به خود اختصاص دهد ، رطب و خرمای مضافتی به غیر از ه کشور ب

 یجان شرقی و غربی ، اصفهان ، یزد، گیالن و ...  به فروش می رسد. استانهای خرماخیز کشور در استانهای تهران، آذربا

 درصد سهم بازارهای داخلی و خارجی از تولیدات تازه خوری خرمای مضافتی بدین صورت می باشد:

درصد،  15درصد، استانهای شمال غرب کشور) آذربایجان غربی و شرقی و ..(  20درصد شامل استان تهران  80بازار داخلی 

درصد،استان های شمالی کشور     ) گیالن ، مازندران، گاستان و  10استانهای شمال شرق)خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی و ...( 

 15درصد،استان های مرکزی )اصفهان،یزد،قم و ...(  10رمانشاه، همدان،کردستان و ...( درصد، استان های غرب کشور)ک 10...( 

 درصد                                                           

درصد  ،  5کشورهای جنوب شرق آسیا)مالزی، اندونزی و ...( با درصد ، 40کشورهای هند، پاکستان و امارات در بازار خارجی 

ای اروپایی و امریکایی به درصد و کشوره 25)روسیه، آذربایجان ،ترکمنستان و ...(به عالوه روسیه ورهای تازه استقالل یافته کش

 ما بقی سهم صادراتی ایران را در بر میگیرند.درصد 35ترکیه همراه 

 روند فروش(7-2-1-3

تامین هزینه های جاری واحد خود اقدام به فروش محصول  نظر به اینکه واحدهای نگهداری نیز به نوعی جهت سود آوری بیشتر و

درصد در سطح  15قریب به  96در سال  منطقهمحصول تازه خوری رطب و خرما می کنند ،ولی به دالیلی از قبیلکاهش تولید

 5ایش افزدرصدی تولید و فروش داخلی و  10فت زنجره در سال گذشته با کاهش به دلیل خشکیدگی ، سرمازدگی و آ منطقه

 درصدی صادرات مواجه شده است.

در کل طی سالهای پیشین و خرید واحدهای صنعتی به دالیلی  همچون عدم استفاده از نیروهای متخصص بازاریابی  و کانالهای 

و همچنین وجود خرمای جایگزین  منطقهتوزیع مناسب  ودر نتیجه عدم توجه به سلیقه بازارهای هدف و رقابت منفی در سطح 

 ها و استانهای دیگر دارای روند روبه رشد فروش و سود آوری مناسب نبوده است .شهر

 تعیین قیمت فروش (7-2-1-4

برداشت رطب و خرمای مضافتی در مناطقی از شهرستان بم به علت شرایط آب و هوایی گرم و خشک تر زودتر صورت می پذیرد  

حصول خرمای مناطقی همچون نرماشیر، ریگان و رستم آباد باشد و نه و همین امر باعث شده  که قیمت گذاری بر اساس کیفیت م

 رطب مضافتی تولیدی منطقه ای که از لحاظ طعم از کیفیت بهتری نسبت به مناطق مذکور  برخوردار است.
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 درصد در بازارهای خارجی به فروش می رسد. 20در بازارهای داخلی و  منطقهدرصد از محصول تولیدی سطح  80

 روند قیمت(7-2-1-5

 به صورت ذیل بوده است: 96تا76 در طی سالهای  منطقهروند تغییرات قیمت فروش محصول خرما مضافتی 

7-2-2)IT 

درصد از واحدها با راه اندازی وب سایت و خدمات الکترونیکی  و آن هم به صورت محدود  بیشتر  30قریب به  منطقهدر سطح 

 جهت تبلیغات استفاده می کنند.

 توزیعنحوه فروش و (7-2-3

انجام می پذیرد و درواقع یکی از  منطقهفروش محصول اکثرا توسط واحدهای نگهداری سردخانه ای موجود در  منطقهدر 

فعالیتهایی که در سردخانه ها صورت می گیرد فروش محصوالت تامین کنندگان بوده که یا ابتدا خودشان محصول را از باغدار 

و خریداری کرده و سپس راسا اقدام به فروش می کنند و یا اینکه به نمایندگی از طرف باغدار محصول او را به فروش می رسانند 

فقدان  شرکت های ارائه کننده خدمات فروش و بازاریابی باعث گردیده که واسطه ها نقش پررنگی داشته و بعضا کالهبرداریهایی 

بدین صورت که واسطهبا خرید کم .نیز صورت پذیرفته است.که این مورد هم در مورد بازارهای داخلی و هم صادراتی دیده می شود.

به موقع وجه جلب اعتماد نموده و در نتیجه اقدام به خریدهایی با تناژ باالدر سالهای آتی  نموده که در سالهای پیشین  و پرداخت 

در پرداخت وجه آن از چک استفاده نموده و این امر باعث شده که فروشنده به حق خود نرسد و این خود باعث سلب اعتماد بین 

در حال حاضر این رگشت سرمایه بین دو طرف معامله وجود ندارد . تامین کننده و واسطه شده و در این راستا تضمینی در ب

سال پیش کمتر شده است چون واحدهای قدیمی شناخت خوبی نسبت به مشتریان خود پیدا کرده اند و  10مشکالت نسبت به 

کنند که همین  سطح سرمایه اجتماعی افزایش یافته است ولی واحدهای جدید به دلیل رقابت منفی حاضرند به هر شکلی کار

 موضوع گاهی باعث خسارت به ایشان می شود.  

تعدادی از واسطه ها شخصا در بعضی از مناطق اقدام به ایجاد و خرید واحد سردخانه ای کرده اند که در ضمن نگهداری محصول 

ازط تامین کنندگان مواد اولیه و اعم  منطقهتامین کننده خود مستقیما محصول را به بازار عرضه کنند . مساله دیگر اینکه ذینفعان 

متوسل به  منطقهسردخانه داران بدلیل ضعف در شناسایی بازارهای هدف )بازاریابی (  و نداشتن کانالهای توزیع مناسب مختص 

واسطه می شوند تا محصول خود را به فروش برسانند که در این میان تولید کنندگان و واحدهای نگهداری از سود سرشاری که 
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 منطقهدرصد فروش توسط واسطه های خارج از  80ب واسطه می شود بی بهره خواهد بود همانطور که اشاره شد قریب به نصی

 میباشد .  استانصنعتی خرمای  منطقهصورت می گیرد که این در نوع خود از دیگر مشکالت 

ردازند که حتی در زمینه صادرات   واحد ضمنا چند واحد معدود نیز به صورت تخصصی به امر توزیع و فروش محصول خرما می پ

 مشغول به فعالیت می باشد .  منطقهنمونه صادراتی هم در سطح 

 تبلیغات(7-2-4

با راه اندازی وب سایت اینترنتی اقدام به معرفی شرکت و  منطقهازواحدهای سطح  %30حدود منطقهدر زمینه تبلیغات در سطح 

محصول خود نموده و همچنین  واحدها با چاپ کاتالوگ و با شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی دست به تبلیغ محصوالت 

 رت نپذیرفته است.صو منطقهخود  زده اند و به غیر از این موارد در بقیه واحدها فعالیت خاصی در زمینه تبلیغات در سطح 

با محاسبات به عمل آمده در زمینه هزینه های تبلیغات در شرکت های مذکور میانگین نرخ راه اندازی یک وب سایت و نیز طراحی 

 .میلیون هزینه در بر داشته است 5-2بیلبورد و ... بین 

 جشنواره و نمایشگاه(7-2-5

برگزار می شود این جشنواره بیشتر جنبه  ارگ جدید در منطقه ویژه اقتصادیهر ساله جشنواره ای با نام جشن خرما معموال در بم 

تفریحی و سیاحتی داشته و عمال تهی از هرگونه عرضه و نمایش محصوالت خرمای تولیدی و همچنین حضور  فعاالن صنعت خرما 

 می باشد .  منطقهدر سطح 

بار در ماه برگزار می شود که از واحدهای فعال در سطح  2ین در سطح بین المللی نمایشگاههای صنایع غذایی به صورت میانگ

نها در این نمایشگاهها شرکت و محصوالت خرمای خود را عرضه و با  بازاریابی  به فروش می رسانند که آدرصد  5قریب به  منطقه

 . این نمایشگاهها بیشتر در کشورهای اتحادیه اروپا بویژه مانند فرانسه، سوئیس برگزار می شود

از طرف انجمن خرما در این نمایشگاههای به صورت گروهی  منطقه هها فعاالن اصلی در ارتباط با شرکت در جشنواره ها و نمایشگا

 معتبر با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی کرمان از تورهای بازدید صنعتی شرکت می کنند.

 نمایشگاههای معتبر در این زمینه عبارتند از: 

 مهرماه  –سیال فرانسه  .1

 مهرماه  –آنوگا آلمان  .2

 آذرماه  -FHCشانگهای چین  .3
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 بمبی هند، آذرماه .4

 اسفند ماه  -گلفود دبی .5

 اردی بهشت ماه  -حالل مالزی .6

 برند(7-2-6 

درصد واحدهای نگهداری با توان مالی و رقابتی نسبتا خوب نسبت به جذب تامین کنندگان مواد  40طی چند سال اخیر قریب به 

اولیه جهت بسته بندی با کارتن هایی با نام تجاری واحد خود اقدام نموده اند. ولی درادامه این روند با مشکالتی مواجه شده اند از 

داری تامین کنندگان به واحدهای نگهداری بدلیل فروش محصول با قیمت باالتر به واحدهای دیگر و جمله می توان به عدم وفا

همچنین  وجود واسطه های خارجی و پرداخت مالی باالتر با بسته بندیهایی با نام تجاری شرکتهای اروپایی ..... و در نتیجه رعایت 

 میشود .  منطقهوجبات نارضایتی مشتری از محصول تولیدی سطح نکردن اصول بهداشتی در بسته بندیهای با برند واحد م

از طرفی ذینفعان خرمای مضافتی استان سیستان و بلوچستان و شهرستانهای جیرفت و کهنوج با بسته بندی هایی با برند بم اقدام 

ر این راستا باعث تضعیف .که د به فروش محصوالت با همان قیمت تعیین شده برای رطب و خرمای مرغوب مضافتی بم می کنند

 بم که همه آن را با اسم خرمای مضافتی بم می شناسند شده است .  منطقهبرند 

م منحصر به فرد خرمای عهمراه طگرمی خرمای بم اولین بسته بندی خرمای ایران بوده به 700توجه به این که نوع بسته بندی  با

باعث گردیده که مشتریان دائمی خرمای بم در مراسم مذهبی )ماه رمضان ، مراسم عزاداری و ...( و به عنوان یک کاالی  منطقه

سبد غذایی خانوار وفاداری زیادی نسبت به برند بم داشته باشند و عمال جهت مصارف مذکور از این محصول استفاده نمایند ، اما 

کیفیت خرمای بم و کالهبرداری بعضی صادر کننده ها این وفاداری وجود ندارد و خرمای  در خارج از کشور به دلیل عدم ثبات

 کشورهای دیگر دارای مقبولیت بیشتری می باشد.

بم با تدابیری برند محصول را بیش ار پیش در بازارهای  منطقههزمان با وقوع زلزله این فرصت پیش آمد تا مسئولین  82در سال 

و انحصاری کنند در واقع خرمای مضافتی که در ماه مبارک رمضان و مجالس مورد استفاده قرار می گیرد و داخلی و خارجی واحد 

سطح وفاداری باالی مشتریان در خرید این محصول با برند بم صورت می گیرد  که در این ارتباط هچنان که در باال ذکر شد دیگر 

 را با استفاده از بسته بندی هایی با برند بم به فروش می رسانند .  شهرهای تولید کننده رطب و خرمای مضافتی محصول خود

 نتیجه گیریجمع بندی و (4

 تامین مواد اولیه:
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عدم وجود سازمانها و تشکلهایی از خرده مالکان جهت مدیریت تامین و فروش مشترک ماده اولیه با مدیریت مناسب قیمت و  -

 کیفیت  

با مدیریت  های به پروری و به زراعی جهت باال رفتن کیفیت مواد اولیه به صورت گستردهعدم وجود شیوه برداشت اصولی و روش  -

 هزینه 

  استانالزامی نبودن قوانین اداره بهداشت در زمینه محصول تازه خوری خرمای مضافتی  -

 :منابع انسانی 

مد و موثر بوده که بیشتر آنیروی غیر متخصص و فاقد آموزشهای کار منطقهنیروی انسانی به کار گرفته شده در سطح اکثر  -

 فرایندهای کار را به صورت تجربی مواردی را کسب می کنند.

 شرکت های ارائه کننده خدمات کسب و کار در تمام طول زنجیره ارزش کمبود -

 منطقهدر سطح  و حسابداری تخصص و مهارتهای فروش و بازاریابیکمبود -

 :بندیتولید وبسته 

 در زمینه طراحی وچاپ بسته بندی های نوین و شکیلکافی عدم هزینه کرد  -

 بکارگیری دستگاههای شستشو و درجه بندی به علت بافت نرم محصول رطب مضافتی در مقایسه با سایر واریته ها توانایی در عدم -

 دسترسی کم به اطالعات و سلیق مشتری برای متنوع سازی اوزان و بسته بندی ها با توجه به خواسته مصرف کننده  -

 ش :بازاریابی، توزیع و فرو

 در بازار  فقدان کانالهای مناسب فروش و توزیع محصول نهایی

 در بازارهای داخلی و خارج از کشور به دلیل عدم ثبات کیفیت محصول و انجام تقلب در این امر استانتخریب برند  -

 و فقدان برند سازی تبلیغات مناسبحضور کم و غیر اصولی در نمایشگاهها و کمبود  -

  منطقهو واحد نمونه در  استانی  منطقهآنالیز زنجیره ارزش بین 

 مواد اولیه:

 استفاده می نماید.از مواد اولیه با کیفیت باالتری جهت عرضه در بازارهای داخلی و خارجی منطقهواحد نمونه در مقایسه با  -

 :تکنولوژی

 برخوردار است ثبات وکیفیت باالتریاز  منطقهدرجه بندی و بسته بندی واحد نمونه در مقایسه با -1
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می  منطقهدر بحث نگهداری واحد نمونه به دلیل رعایت کردن نکات نگهداری در محیط سردخانه دارای هزینه باالتری نسبت به -2

 باشد

 رعایت نکات بهداشتی از سوی واحد نمونه باعث افزایش کیفیت نهایی محصول  شده است.-3

 :انسانی نیروی

 د. کن میاستفاده  بیشتری از نیروی ماهر و آموزش دیده هواحد نموندر زمینه نیروی انسانی برای بسته بندی 

 :بازار

 ,HACCPو سایر نشان های استاندارد و معتبر شامل BIOدر مورد بازاریابی واحد نمونه به دلیل برند -1

GMP,ISO9001,ISO22000ی تخصصی داخلی و خارجیو استفاده از بازاریابی و تبلیغات بیشتر و حضور در نمایشگاهها

 عرضه کند.با قیمت باال تر و به نحو موثرتری تبلیغ و توانسته محصول خود را الکترونیک 

 اتصال به شبکه های توزیع باعث عرضه مناسب و بازار  مطمئنی برای واحد نمونه شده است. -2

 و کشور تونس به عنوان کشور موفق منطقه، واحد نمونه در خرمای استانآنالیز زنجیره ارزش بین 

 مواد اولیه:

از طریق متشکل کردن خرده مالکان و سازماندهی ایشان در موفق تونس با پایین آوردن هزینه های تولید  منطقهدر مواد اولیه -1

هزینه ها را پوشش دهد و همچنین با تولید با حمایتهای دولتی توانسته قسمتی از سیستم مدیریت واحد باغات و تامین مشترک ،

 محصول ارگانیک توانسته کیفیت را طبق ذائقه کشورهای هدف تامین کند.

درصد بهره برداران زیر یک هکتار نخلستان دارند . لذا برای خدمات رسانی  80بیش از  -شرکت تعاونی میوه کاران تونس 

تاسیس شده از ادغام سه  2005اران تشکیل گردید. این شرکت در سال آسانتر تشکل هائی تحت عنوان شرکت تعاونی میوه ک

شرکت دیگر از جمله شرکت تعاونی خرما کاران ، میوه کاران و مرکز جمع آوری  محصول با مباشرین به وجود آمده است. این 

تامین پوشش  ،های کشاورزی شرکت کلیه باغداران را در خصوص مسائل بهزراعی آموزش داد و خدمات فنی از جمله تامین نهاده

عبارتی کلیه فعالیتهای صنعت خرما تحت پوشش تعاونی ها ه خرما، جمع آوری و بسته بندی خرما و بازاریابی را ارائه می دهد ب

 قرار می گیرد.
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رمای است. به نحوی که در صورتیکه قیمت خرمای تحویلی کمتر از قیمت خ تثبیت قیمت خرمااز جمله وظایف عمده این شرکت 

تا رسیدن قیمت به قیمت  م سازد. محصول باغدار در این مرکزکف تعیین شده باشد و موجبات خسارت مالی به باغدار را فراه

 واقعی نگهداری می شود. فروش محصول توسط باغدار است .

آن رقم دگلت نور و هزار تن  80تن بوده که   124000خرمای خریداری شده در هر  سال زراعی گذشته توسط این شرکت حدود 

میلیون دالر بوده  180هزار تن با کسب درآمد ارزی  60بقیه از سایر ارقام شامل می شود. میزان صادرات آن در سال گذشته حدود 

 که این امر باعث شده تونس بعنوان بزرگترین منبع صادر کننده ، خرما از لحاظ ارزشی مطرح شود.

دنیا صادر می شود که مهم ترین آنهاکشورهای  اروپایی از جمله فرانسه ، آلمان ، ایتالیا می  کشور 60خرما در این کشور به بیش از 

باشد ضمناً مراکش بعنوان دومین بازار خرمای تونس است. افزایش وزنی و ارزش صادرات  نشان دهنده ارتقاء کیفیت خرما و 

 کاالی صادراتی را پوشش داده است.درصد  85اهمیت آن در کشور است .  رقم غالب دگلت نور بتنهائی  

 در خصوص خرماهای صادراتی در واقع چهار پارامتر اصلی می بایست روی بسته بندی درج شود :

اول آرم شرکت صادرکننده ، دوم محل تولید و عمل آوری محصول ، سوم رعایت هسپ ، چهارم لیبل گذاری )تثبیت مشخصات  

 (خرما از نظر ارزش غذایی و ترکیبات آن

 یورو به ازای هر کیلو می باشد. 3قیمت صادراتی خرمای دگلت نور حدود

 سال می باشد. 5میلیون تخته توری جهت پوشش خرما بین باغداران توزیع می کنند که دوام هر توری  1شرکتهای تعاونی ساالنه 

از وزارت کشاورزی است. اعضاء وزارت  نفر 4نفر صاحب کارگاه ،  4نفر باغدار ،  4نفر است که شامل  12هیئت مدیره شرکتها 

 کشاورزی می توانند بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شوند ضمنا مدیر عامل را وزارت کشاورزی انتخاب و معرفی می نماید.

 باغات نخیالت :

برقراری  ،حفر چاه تولید کنندگان خرما و احداث سردخانه،تشکلهای علیرغم خرده مالکی بودن نخلستان ها، حمایت های دولت از 

یون میل 140یارانه درعملیات آبرسانی و بهزراعی، باعث اقتصادی نمودن باغات و اشتغال زایی گردیده ضمن اینکه ساالنه حدود 

 با غالبیت رقم دگلت نور بعضا بصورت متراکم ، با فواصل منظم است. احداث شده  باغات نخیالتدالر ارز آوری نیز داشته است و 

یاری بر اساس استفاده از ظروف هم سطح با فواصل معین و استفاده از کرت هایی با عرض کم باعث کاهش هدر رفت آب سیستم اب

و کاهش هزینه انسانی و افزایش راندمان ابیاری شده است به نحوی که ابیاری در شب نیز به سهولت انجام می پذیرد . متوسط 

 محصول تولیدی در سه درجه تحویل می گردد. تن درهکتار است . 6عملکرد خرمای این باغات 
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 درصد 20حدود   Aرده کالس 

 درصد 50حدود  Bرده کالس 

 درصد 30حدود  Cرده کالس 

 روش برای تولید خرما اعمال می شود. 3در نخلستان ها 

 شود. : تولید محصول ارگانیک که محدود می باشد دراین باغات از کود ، سموم شیمیایی ، استفاده نمیروش اول

 کود های دامی کمپوست بایستی مطابق با دستور العمل، زیر نظر کارشناسان خبره، این فرایند عمل آوری کنترل شود.

EUROPGAP تولید خرما به روشروش دوم : 

در این روش آزمایشات خاک ، آب و مسائل زیست محیطی ، بهداشت و سایر دستورالعمل های موجود مورد اجرا گذاشته شده و 

لیست های الزم تهیه و فرآیند تولید محصول بایستی توسط کارشناس ارزیابی مورد تائید قرار گرفته و گواهی الزم توسط  چک

 درصد کمک بالعوض دریافت می کنند. 15-20صادر گردد. محصوالتی که دارای این نوع گواهی هستند میزان 

ر هیچ یک از باغات نخیالت سموم شیمیایی مصرف نمی شود و : تولید خرما به روش معمولی است قابل ذکر اینکه دروش سوم

 برای کنترل آفات از روش های غیر شیمیایی استفاده می شود.

عمده افات باغات خرما پروانه میوه خوار می باشد که موفق ترین و اصولی ترین روش کنترل آن، استفاده از توری های مخصوص 

 ما را از آلودگی های گرد وخاک ، خسارت پرندگان وسایر حشرات مصون نگه می دارد.خر منطقهمی باشد که ضمن کنترل آفت  ، 

 وجود مراکز جمع آوری خرما در تونس 

این مراکز بعنوان حلقه واسطه می باشند که تعداد زیادی باغداران خبره بعنوان سهامدار در این مراکز عضویت دارند. تحویل خرما 

 در این مراکز به دو صورت است:

EUROPGAP خرمای توافقی با تعیین قیمت پایه و کیفیت باالبا رعایت استاندارد- 

  -و دیگر بصورت خرمای معمولی که با روش های موجود تولید می شود

تحویل محصول خرما با رعایت حداقل آلودگی از لحاظ درجه بندی ، اندازه ، رنگ ، نرمی و سفتی بافت است که بر طبق فرم های 

 صول که نمونه آن در ضمیمه بپیوست می باشد پس از تائید به مرکز اصلی در تونس ارسال می شود.گواهی  مح

قابل ذکر است قیمت های پرداختی جهت تحویل خرما در دو حالت یکسان است و بر اساس نرخ مصوب که توسط کمیته قیمت 

 دو ونیم دالر می باشد. 2015گذاری تعیین می گردد این نرخ در سال 
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درصد قیمت هر کیلو خرما بعنوان کمک بال  20ی خرماهایی که تائید  مذکور را به همراه داشته باشد عالوه بر یک دالر حدود برا

 دالر(4/0عوض پرداخت می شود)

مساعدت های بعمل آمده توسط مرکز به باغداران عضو شامل ارائه خدمات فنی نظیر کود، پوشش خرما  و آموزش های الزم در 

احل کاشت تا برداشت نیز نظارت کافی توسط کارشناسان مرکز می باشد . دولت صرفا نقش نظارتی داشته و از مراکزی که کلیه مر

 استانداردهای بین المللی را رعایت کنند حمایت می کند .

ریان است زیرا از تولید کود کمپوست در جدر زمینه اقداماتی جهت استفاده از ضایعات خرما تونس کشور در  -تولید ارگانیک -2

  EUROPGAP آنجائیکه تولید و صادرات محصوالت باغی بویژه خرما ، زیتون ،تحت شرایط استانداردهای بین المللی و یا

صورت می گیرد .کارشناسان اتحادیه کشاورزان وظیفه مندند.بر اساس یک برنامه مشخص در کوتاه مدت با فرهنگ سازی الزم 

درصد هزینه  70بتوانند کودهای بیورا جایگزین کودهای معدنی نمایند. دولت هم برای حمایت از تولید محصول ارگانیک میزان 

 های مربوطه را پرداخت می کند.

 :وژیتکنول

ونکات  برخوردار بوده از کارایی باالتری منطقهدر زمینه های ضدعفونی ،درجه بندی و تنوع بسته بندی تونس در مقایسه با -1

 بهداشتی در این کشور به خوبی رعایت می شود. 

در مورد نگهداری به دلیل ایجاد سردخانه های تحت نظارت دولت و پوشش این هزینه ها توسط آن هزینه نگهداری پایینی -2

 دارا می باشد. استان به خرماینسبت به نسبت 

 حمایت های دولتی از صنعت خرمای تونس:

 د شامل :کمکهای دولتی که به باغداران برای بهبود کیفیت و کمیت محصول پرداخت می گرد

 درصد هزیته پوشش خرما 50-

 درصد هزینه طرح های آبیاری که منجر صرفه جوئی در مصرف آب شود از جمله آبیاری قطره ای ، سیستم انتقال آب و ... 60 -

 درصد هزینه های آماده سازی زمین ، کاشت نهال ، حذف و جایگزینی 25 -

باغداران به حساب دارائی واریز و سپس به اعتبار وزارت کشاورزی منظور و نهایتا درصد قیمت محصول توسط  2قابل ذکر است که 

به مجمع شرکتهای تعاونی میوه کاران پرداخت و این کمک ها عالوه بر کمکهای دولتی جهت بهبود کیفیت محصول و خدمات 

 فنی و آموزشی هزینه  می شود.
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متری تامین می گردد.  آب استحصال شده از اعماق به دلیل  300حداقل  آب مورد نیاز باغات از طریق چاههای عمیق و از عمق

( درجه سانتی گراد جهت تامین انرژی در گلخانه ها مصرف شده و از طرفی پس از سرد شده جهت آبیاری 60-70گرمای زیاد ) 

و از طرفی خرده پا بودن  نخلستان ها مصرف می شود. با توجه به ارزش آب سفره های تحت االرض و محدودیت این سفره ها

باغداران ) اکثر باغداران کمتر از یک هکتار نخل دارند( و برای حمایت از تولید و اشتغالزائی  و کمک به صادرات، دولت نظارت 

ل کامل بر چگونگی بهره برداری از آب را بعهده دارد و عملیات حفر چاهها نصب تجهیزات و تحویل آب به باغداران را در قالب تشک

های باغی توسط دولت انجام می دهد و فقط باغداران هزینه برق ، نگهداری و خدماتی بعنوان آب بهاء را به دولت پرداخت می 

 .نمایند

افزایش کیفیت  بسته بندی وجود کارخانجات بزرگ بسته بندی و درجه بندی خرما در کشور تونس باعث کاهش هزینه ها و-3

خرمایی که توسط مراکز جمع آوری سورت ، ضدعفونی شده و شده است و امکان نگهداری خرما را تا یکسال فراهم آورده است. 

فاکتورهای فیزیکی و استانداردهای الزم در فرم مخصوصی ثبت شده به کارخانجات بسته بندی حمل می شوند. در این کارخانجات  

 ی ها و آزمایش های مختلف به منظور تطابق با استانداردهای موجود بعمل می آید.مجددا بررس

 این کارخانجات کامال بهداشتی بوده و شرایط ذیل در آنها رعایت می شود:

GHP- (good- HyGeinic- practice) GSP(good- storage-practice) 

(good manufacting  practice ) GMP.HACCP 

 

HORCHANI مثال  –کارخانه هورچانی تونس 

واقع شده است درواقع خرمای ارسالی از مراکز جمع آوری در سبد های پالستیکی  توزورکیلومتری شهر  15این کارخانه که در 

توسط کامیون به کارخانه انتقال یافته و کلیه عملیات درجه بندی ، شستشو ، بسته بندی در این مکان با رعایت شرایط کامل 

واحد بسته بندی درتونس فعال هستند که  این واحد یکی از بزرگترین کارخانه های بسته  16شتی انجام می گیرد. تعداد بهدا

 بندی بشمار می رود.

تن بسته بندی خرما در اوزان مختلف انجام می گیرد خرمای ارسالی از  35تن درسال است که روزانه میزان  7000ظرفیت  آن 

پس از کنترل کیفی از نظر میزان رطوبت ،آلودگی، وزن، میزان رسیدگی میوه، پس از ثبت مشخصات  مراکز جمع آوری ابتدا

فیزیکی و ضد عفونی به انبار انتقال می یابد. د راطاق ضدعفونی توسط گاز متیل برو ماید محصول ضدعفونی     می شود. ظرفیت 

 تن است. 2-3و یا  7-8اتاق ضدعفونی 
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درجه سانتی گراد ( مدت زمان ضد عفونی  25ساعت است چنانچه درجه حرارت پائین رود ) کمتر از  4 تا 3مدت زمان ضدعفونی 

 افزایش می یابد.  درمرحله بعدی محصول به سا لن سورت انتقال می یابد.

ال )جنس در این سالن درجه بندی محصول بر اثر میزان رسیدگی، رنگ، سفتی و نرمی بافت به صورت دستی و برروی خطوط انتق

کشور  5نفر درسال است. محصول تولیدی این کارخانه اکثرا به  600استیل (انجام می شود. میزان اشتغالزائی دائم بطور متوسط 

مارک عمده اسپانیا، ایتالیا، آلمان، بریتانیا ، فرانسه و دیگر کشورهایی نظیر بلژیک ،یونان ،اندونزی ،مالزی، جنوب آفریقا، استرالیا، دان

 می گردد.  صادر

جهت صدور به انجام می گیرد. خرما معموال در  منطقهالبته بسته بندی خرما تابع سفارش مشتری  با هسته یا بدون هسته و یا 

ظروف کوچک و جعبه هایی از جنس فوم یا پوشش سولفان با ماشین بسته بندی می شوند .  . کلیه تولیدات پس از بسته بندی، 

درجه سانتی  4-5الستیک مناسب پلمپ شده و تا هنگام تحویل به مشتری در انبار های سرد در دمای کارتن گیری و با پوشش پ

 گراد نگهداری می شود.

 ایران:خرمای اکثر صنایع  در مقایسه بانکات کلیدی و مزیت های این واحد 

 سته بندی ، انبار کاالی نهایی سر در و محوطه سازی مناسب و بهداشتی  و وجود انبارهای مواد اولیه ، انبار ظروف ب-1

 ایجاد مکانی مناسب جهت تخلیه و بار گیری کامیون ها-2

 تهیه لباس متحد الشکل برای تمام پرسنل با کاله و روسری منقش به آرم کارخانه-3

 وجود اتاق خال و ضد عفونی با رعایت اصول بهداشت جهت نابودی حشرات-4

 دریافت مواد اولیه ، فراوری و محصول نهاییانجام آزمایشات مختلف در مراحل -5

 کیلو گرم جهت نگهداری خرما هایی با شرایط گوناگون 500وجود تعداد زیادی سردخانه با ظرفیت متوسط -6

 وجود سقف کاذب ، دیوارها و کف سرامیک  و قابل  شستشو و بهداشتی-7

 پرسنل وجود نور کافی در سالن  ها و امکانات رفاهی و بهداشتی برای-8

 طراحی میز های سورت و بسته بندی با رعایت استاندارد اناتومی بدن و اصول بهداشتی-9

 وجود دوربین مدار بسته جهت نظارت بر کارکرد پرسنل از راه دور ) متصل به سیستم اینترنت(-10

 استفاده از تخصص کارشناسان صنایع غذایی به عنوان مسئول فنی در کارخانجات-11

 از سیستم دفع  و نابودی حشرات موجود در سالن به وسیله المپ های جاذب و الکتریسیته استفاده-12

 ثبت تمامی اطالعات محصول از تولید در باغات تا مصرف به وسیله بارکد -13
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 شستشوی مکانیزه سبدها و ظروف خرما به وسیله بخار آب-14

 ه شدن خرما در زمان حمل و نقلاستفاده از سبد هایی با ارفاع کم جهت جلوگیری از دفرم-15

 افزایش و کاهش مکانیزه رطوبت خرما با توجه به سلیقه مصرف کننده-16

 استفاده از ترازوهای دقیق جهت توزین در هنگام بسته بندی خرما-17

 وجود تنوع اوزان و نوع و کیفیت خرما و بسته بندی با توجه به سلیقه مصرف کننده-18

 شرینگ و بارکد زنی و چسب زنی جهت افزایش راندمان خط تولید استفاده از سیستم های-19

 وجود طراحی زیبا در ارم و نوع بسته بندی با نظر کارشناسان مربوطه-20

 وجود آزمایشگاهی مجهزبرای بررسی فرایند تولید در کارخانه-21

 میوه جات( –سبزیجات  –) خرما فعال مرکز تحقیقات  

وب کشور تونس که بعنوان منطقه نخل کار ی میباشد توسعه سطح زیر کشت جزء برنامه های با توجه به محدودیت آب در جن

رقم شناخته شده تعدادی از ارقام در حال انقراض هستند، مرکز تحقیقات برای  150دولت نمی باشد منتهی با توجه به اینکه از 

اغ کلکسیون از آنها نگهداری می کنند. قابل ذکر است در حفظ ذخائر ژنتیکی اقدام به تکثیر ارقام کمیاب نموده  و با احداث ب

درصد افزایش  65درصد کل منطقه زیر کشت رقم دگلت نور بوده حال آنکه درحال حاضر نزدیک به  2یکصد سال گذشته فقط 

 یافته است.

خرما از طریق استفاده  جهت تولید محصول ارگانیک از طریق مبارزه با کرم میوه خوارتحقیقات از دیگر برنامه های مرکز 

از توری و نیز کنترل بیولوژیکی توسط تکثیر زنبور تریکو گراما بعنوان پارازیت الرو می باشد که با اجرای طرح های تحقیقاتی 

 75/ هکتار ( که حدود 5توانسته اند به موفقیت های خوبی دست یابند. لیکن علی رغم این موفقیت کوچک بودن اراضی ) کمتر از 

 در منطقه شامل می شود از جمله مشکالت بر سرراه طرح می باشد.  درصد

 سردخانه

با توجه به اینکه اکثر محصول خرما در ماه رمضان مصرف می شود و نگهداری محصول تا ماه های رمضان به تاسیسات سردخانه ای 

تا در مواردی که هنگام برداشت محصول قیمت نیازمند می باشد . لذا دولت اقدام به احداث سرد خانه با اعتبارات دولتی نموده 

محصول پائین باشد محصول در این سردخانه نگهداری و پس از بهبود قیمت نسبت به عرضه آن اقدام گردد. شرکت های تعاونی 
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با قیمت خوب  در این رابطه به عنوان واسطه عمل می کنند و خریدار را به باغدار معرفی می نمایند تا باغدار بتواند محصول خود را

 بفروشد.

هزارتن است.  و شرکتها تنها از باغداران هزینه های برق، خدمات و کارگری را   دریافت می  45ظرفیت سردخانه های احداثی 

دینار  75/1نمایند و به لحاظ اینکه سردخانه ها توسط دولت احداث شده هزینه دریافتی از باغداران بسیار پائین می باشد. ) هرتن 

 اه (                                                             در م

 ردیابی محصول

یکی از امتیازات الزم برای ورود کاال به کشورهای اروپایی داشتن برچسب کاال شامل محل تولید  ، محل بسته بندی ، صادرکننده و 

 سایر مشخصات می باشد تا محصول قابل ردیابی  باشد.

اتحادیه اروپا قانونی را بنام ردیابی تدوین کرده است که کشاورزان ملزم به اجرای آن هستند . بدین  2002س در سال بر همین اسا

معنی که هرکشاورز بعنوان تولید کننده محصول الزم است کلیه اطالعات را  اعم از کودهای مصرفی ، آب، وضعیت خاک ، عملیات 

د. اجرای این طرح درکلیه باغات بدلیل وجود خرده مالکی با مشکل مواجه گردیده است لذا انجام شده و .....  یادداشت برداری کن

متولیان صنعت خرمای تونس برای ردیابی محصول صادراتی ، خرمای تولیدی را منطقه بندی تا محصول هر منطقه قابل ردیابی 

بل ردیابی باشد. لذا برای تحقق این امر مقرر است از سال  باشد. منتهی کشورهای اروپایی اعالم نموده اند محصول هر باغ بایستی قا

 با استفاده از  سیستم اطالعات جغرافیایی در باغات ، مساحت آنها مشخص تا در سیستم ردیابی مورد استفاده قرار گیرد.   2010

 

 

 :بازار

تونس به دلیل حضور در نمایشگاهها با برند تخصصی و تبلیغات گسترده توانسته محصول خود را در  منطقهدر بحث بازاریابی -1

بازارهای جهانی با قیمت مناسب عرضه نماید و به دلیل کوتاه بودن دست واسطه های خرید و وجود نمایندگی های فروش مشترک  

 می باشد. استانهزینه های موجود در این زمینه کمتر از 

 ود روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای اروپایی باعث کاهش هزینه های بازاریابی برای خرمای تونس شده است.وج-2

  –فرانسه  –بدنبال دستیابی به بازارهای هدف برای عرضه محصول ارگانیک است این بازارها شامل آلمان  همچنین دولت تونس -3

 کانادا می باشد. شرکتهای اختصاصی به نامهای : 
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LT.CON  وECOCERT 

نظارت و بازرسی عملیات تولید محصول ارگانیک و همچنین صدور گواهی را انجام می دهند. این شرکتها آزمایشاتی برروی خاک 

نا براین رعایت دستورالعمل فنی و ،آب انجام داده و حتی شرایط مزارع و کشت اطراف باغ را هم مورد بررسی قرار می دهند. ب

 استانداردهای فیزیکی و بهداشتی و تولید محصول بهداشتی و اجرای عملیات :

EUROPGAP 

 در باغات منجر به اطمینان خریداران خارجی گردیده و باعث رونق صادراتی خواهد بود.

ف بازارهای جدید در مناطق مختلف جهان بوده فرستادن افراد متخصص جهت بازاریابی و کش 80مهم ترین اقدام دولت در دهه 

همچنین در امر تبلیغات مصرف محصول خرما در تمامی موارد قابل مطرح مانند هتلها ، رستوران ها ، هواپیماها ، قطارها و ..... 

 تصمیم قاطع اتخاذ شده است.

 :طرح ردیابی محصول و اجرای 

GIS 

 ن، چشم انداز خوبی برای  رشد و توسعه صادرات خرما ترسیم می کند.برای تعیین مساحت باغات و مشخص نمودن مالکی

که در قالب طرح در کشور انجام شود. درصدی از سرمایه گذاری را بخش خصوصی و درصدی را بخش  هرگونه سرمایه گذاری

درصد ، پرداخت  25ن دولتی متقبل می گردد.هزینه های دولت در این سرمایه گذاری شامل:  کمک به خرید ماشین آالت بمیزا

 درصد بهای زمین، همچنین هزینه های سیستم آب و برق رسانی توسط دولت انجام می گردد.  50

 سال از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند. 10صادرکنندگان کاال  تا مدت 

 حمل و نقل:

متحمل  خرمای استاندر قسمت حمل ونقل به دلیل نزدیکی بازارهای هدف جهانی کشور تونس  هزینه های کمتری نسبت به -

 می شود.

در هر زنجیره ارزش عواملی بصورت علی و معلولی در تعیین ارزش زنجیره نقش بسزایی ایفاء می کنند شکل زیر نمایشی از این 

 عوامل می باشد.

 

 

 

 

 
رقابت پذیری در 

 بازار 
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 زنجیره ارزش کسب وکار خرمای مضافتی  SWOTتحلیل 

 موقعیت آینده موقعیت فعلی 

 تهدید فرصت نقاط ضعف نقاط قوت

 کیفیت

 تکنولوژی

افزایش  توان 

 مدیریت تولید 

ایش سهم بازار و افز

ه درآمدبا تاکید بر عرض

لیقه مبتنی بر تقاضاوس

 بازار 

مدیریت هزینه ها و 

ه کاهش قیمت تمام شد  

ساماندهی مدیریت های 

خرد در قالب تشکل 

 های تولید 
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تدارکات 

تامین 

مواد 

 اولیه

 

باال بودن سطح زیر -1

کشت رقم مضافتی با 

 منطقهدرصد سطح  95

با این مزیت که برنامه 

ریزی برای فقط یک رقم 

 خاص ساده تر است. 

شکل، رنگ و طعم -2

منحصر به فرد رقم 

مضافتی  آن را از دیگر 

واریته ها ممتاز  و  ذائقه 

پسندی خاص خود را 

 .داراست

تولید و بسته بندی  -3

 واحدها %30نیمه سنتی 

افزایش آگاهی در  -4

زمینه مکانیزاسیون که 

منجر به کاهش هزینه و 

قیمت تمام شده 

 محصول می شود. 
 

 

باالبودن قیمت تمام شده محصول – 1

به علت  خرده مالکی و فقدان سازمان 

نظارت طبق مناسبی برای کنترل و

استانداردها در مرحله کشت ، داشت و 

و  برداشت محصول در سطح منطقه

ضعیف تشکلها و تعاونیها جهت عملکرد 

باغداران با دانش روز رسانی به آگاهی 

جمع مکانیزاسیون باغات، نخلداری 

رعایت و  آوری و سازماندهی مواد اولیه

بهداشت  از مرحله برداشت تا بسته 

 بندی

غیر ارگانیک بودن محصول تولیدی   -2

به دلیل استفاده از سموم جهت مبارزه 

ان و علی آباد در منطقه ریگبا آفات 

 فهرج 

مشکالت ناشی از نقدینگی در بین  -3 

تولید کنندگان و باال بودن هزینه های 

، گران شدن نهاده ها و نرخ سود تولید

 ثابت 

 کمبود مکانیزاسیون   -4

 

باال بودن سطح زیر کشت -1

خرمای مضافتی  با اجرای صحیح 

و برخورداری از  سیستم های آبیاری

 تسهیالت دولتی 

امکان تولید محصول ارگانیک در -2

 منطقه ریگان و علی آباد فهرج 

مدیریت مشترک قنات به عنوان -3

بستری برای ایجاد سازمان 

 مشارکتی 

کمبود آب کشاورزی در -2

 سطح منطقه

خرما و شیوع آفت زنجره  -3

به دلیل   منطقهخشکیدگی 

 تک رقمی بودن 
 

 

 

 

فن آوری 

تولید و 

بسته 

 بندی

 

 کافیساخت تعداد -1

واحد های سردخانه ای 

با تکنولوژی باال جهت 

نگهداری محصول 

 خرمای مضافتی

تکنولوژی و ماشین آالت  کمبود-1

پیشرفته در مراحل تولید ،درجه بندی 

 ،شستشو و ضدعفونی

مشکالت نقدینگی واحدهای بسته  -2

بندی خرما در فصل برداشت به جهت 

وسایل  تامین  مالی باغداران و خرید

ضرورت اعطای سرمایه در  -اولیه

 .گردش 

پایین بودن سرمایه گذاری در ایجاد  -3

شیرینی  وشکالت خرما و تقویت صنایع 

 صنایع دستی از ضایعات خرما 

 تعداد زیاد واحدها و رقابت منفی  -4

 

 

 

 

تفاهم با کارخانه   -1

SOVIMP ایتالیا جهت ساخت

 Sorting& gradingدستگاه 

 مخصوص رقم مضافتی بم 

مورد  نیاز  تامین تکنولوژی -2

با توجه به کاربرد آنها   منطقهسطح 

از شرکتهای سازنده در داخل  و 

جهت اصالح ماشین  خارج از کشور

آالت موجود )خردکن ضایعات به 

 عنوان مثال و سیستم های باالبر( 

 

کمبود ارتباط با بازار و -1

مصرف کننده نهایی و بی 

ی از تقاضای بازار و سلیقه اطالع

 مشتری 
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-بازار

-توزیع

 فروش

 

 

 

بازار پسندی خرمای -1

مضافتی در داخل کشور  

بخصوص در ماه مبار ک  

رمضان و همچنین در 

مجالس مذهبی  و .. با 

توجه به طعم منحصر به 

 فرد آن

وجود تشکل بخش  -2

انجمن  –خصوصی 

  -خرما

نمایشگاه  4حضور در  -3

نمایشگاه  2خارجی و

داخلی به صورت ساالنه 

از طرف انجمن خرمای 

و با حمایت  استان

شرکت شهرکهای 

 صنعتی کرمان 

دوره  4برگزاری  -4

 استانآموزشی ساالنه در 

 با موضوع بازار وبرند 

 

توریستی بودن  -2

منطقه و بازدید 

 گردشگران سطح منطقه

نسجم و هدفمند یابی مبازار کمبود-1

ودر ننتیجه بی اطالعی  منطقهدر سطح 

بسته بندی صحیح، استاندارد، با از 

کیفیت و جذاب متناسب با سالیق بازار 

 هدف

 تجارت الکترونیک کمبود دانش-2

برند انحصاری و معروف جهت کمبود -3

 حضور در بازار

 

استفاده از رسانه های استانی و  -1

ملی جهت باال بردن سطح آگاهی و 

 مصرف

 

رو به گسترش بودن بازار  -2

پسندی محصول خاص خرمای 

در کشورهای آسیای  استانمضافتی 

شرقی به دلیل اعتقادات مذهبی و 

 مصرف در ماه مبارک رمضان

خرمای  ندنتوانایی شناسا-3

به بازار های چین،  استانمضافتی 

انادا و اروپا بر پایه طعم منحصر به ک

 فرد

خدمات مشاوره ای  BDSایجاد -4

 و بازاریابی

آزمایشگاهی و  BDSوجود  -5

امکان نمونه برداری خرما برای اداره 

 استاندارد

وجود کنسرسیوم صادراتی خرما  -6

 و فعالیت آن در بازار روسیه 

 وجود شرکت مدیریت صادرات  -7

ای عدم حضور در بازاره -1

جهانی و در نتیجه عدم شناخت 

 سلیقه مصرف کننده

عدم  حمایت خاص از صادر  -2

کنندگان که محصول خرما را 

با کیفیت و قیمت باال و به جای 

آن حمایت از کلیه 

صادرکنندگان بطور یکسان و 

تنها با توجه به وزن محموله 

 صادراتی)کمی(

عدم ثبات کیفیت و  -3

یکدستی محموله های ارسالی 

به دلیل فقدان سیستم نظارت 

 واحد 

 

 

 

 

 

مهارتهای 

نیروی 

 انسانی

وجود نیروی -1

متخصص در صنعت 

 خرما 

برنامه آموزشی  -2

تخصصی ومستمر انجمن 

خرما براساس نیاز فعاالن 

  منطقه

 

 

 

 

 

 

عدم توجه کافی به امر آموزش در -1

بویژه به منظور ارتقا بخش کشاورزی 

کیفیت و بهداشت محصول در سطح 

 منطقه

عدم تسلط به فناوری اطالعات  در -2

ی شاغل در صنعت انبین نیروی انس

 خرما

 

وجود مراکز  علوم و تحقیقات  -1

 منطقهکیلومتری  150پیشرفته در 

و همچنین مراکز  دانشگاهی و 

 منطقهآموزشی در سطح 

شی و اسفاده از واحدهای آموز -2

ترویج جهاد کشاورزی ، شرکت 

شهرکهای صنعتی و سازمان 

بازرگانی و فنی حرفه ای و غیره 

 جهت برگزاری دوره های مورد نیاز

، د اینترنترگسترش کارب -3

تبلیغات و تجرات الکترونیک در 

 کشور 

غیرکاربردی و آکادمیک   -1

بودن آموزش های سازمان های 

 دولتی 
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 بر اساس تحلیل تطبیقی زنجیره ارزش با واحد مرجع داخلی و تونس: چالش های صنعت خرمای استان 

 خرده مالکی  و نبود سازمان و تشکل مناسب برای مدیریت تولید و قیمت تمام شده  -7

 هستند.  استانکمبود آب و افت آبدهی قنوات که منبع اصلی آبیاری باغات خرمای  -8

 ه باغداران و واحدهای بسته بندی کمبود بازاریابی منسجم و هدفمند و جریان اطالعات ب -9

در صد ظرفیت  50-60اعطای بیش از حد نیاز جواز تاسیس سردخانه نگهداری خرما که باعث فعالیت این واحد ها با  -10

 ان ها گردیده است 

 موجود بعلت اختالف سالیق و منفعت طلبی برخی از اعضاروستایی نا کارآمدی تعاونی های  - -11

 زیع و وجود واسطه ها و دالل ها بین تولید کنندگان و مصرف کنندگانناکار آمدی کانالهای تو- -12

مشکالت ناشی از نقدینگی واحدهای بسته بندی خرما در فصل برداشت به جهت تامین مالی باغداران و خرید وسایل -7 

 ها(جهت تامین بهداشت محصول )ضرورت تامین سرمایه در گردش جهت تجهیز بهداشتی واحدها و کارگاه اولیه

 غیر بهداشتی و غیر اصولی خرما که به کاهش کیفیت و ارزش خرما منجر می شود درجه بندی و بسته بندی-8

 

 

محیط 

کسب و 

 کار

آغاز به کار نمایندگی  -1

استاندارد و همچنین 

 منطقهگمرک در سطح 

آغاز به کار انجمن  -2

 خرما در اتاق بازرگانی

ونی اوجود تع -3

سردخانه داران با بیش از 

 عضو 50

وجود پایانه های  -4

حمل و نقل هوایی ، 

ریلی و زمینی با 

پتانسیلهای بالقوه و 

 منطقهبالفعل در سطح 

مطلوب رقابتی در بین  فقدان فضای -1

 منطقهواحدهای فعال در سطح 

مدی مرکز تحقیقات آنا کار -2

به دلیل  منطقهکشاورزی در سطح 

 کمبود تجهیزات

 

 

توجه دولت به صنایع کوچک و  -1

متوسط  و استفاده بهینه از این 

فرصت جهت ارتقا و ساخت صنایع 

در تبدیلی و دستی در سطح منطقه 

 سال اقتصاد مقاومتی 

امکان استفاده از تجهیزات و  -2

نیروی انسانی ، خرید و فروش 

مشترک با همکاریهای بیشتر در 

 آینده بین واحدهای کسب و کار

 

رقابت ناپذیری صنایع  -1

با مشابه  استانخرمای  منطقه

به  آن در کشورهای خارجی

خاطر قیمت تمام شده باالی 

ماده اولیه که ناشی از تولید 

 ی است. خرد و غیر اقتصاد

باال بودن تعدادو ظرفیت  -2

سردخانه ها موجود در مقابل 

رقابت ظرفیت تولید و در نتیجه 

این واحدها به دلیل  ناسالم 

وری و عدم آنداشتن سود 

توانایی بازپرداخت تسهیالت 

 دریافت شده 
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 مرحله ای(  5عدم الزام قانونی به رعایت دستورالعمل بهداشت مواد غذایی برای محصول خرما )ضرورت الزام  -9

و صنایع  کمبود صنایع اقتصادی شیرینی خرماییعدم دسترسی به تکنولوژی روز در فرایند تولید و بسته بندی و نیز  -10

 با توجه به حجم باالی ضایعات خرما و شاخ و برگ آنو صنایع تبدیلی دستی 

و  را منجر خواهد شدکه در نهایت موجبات کاهش کمی و کیفی محصول  منطقهآفت رو به گسترش زنجره در سطح  -11 

نا کار آمدی و  منطقهاستفاده از سموم شیمیایی جهت دفع آفات و در نتیجه غیر ارگانیک شدن بیشتر محصول تولیدی 

جهت شناسایی آفات و روش مقابله با آنها به دلیل کمبود تجهیزات آزمایشگاهی  منطقهمرکز تحقیقات کشاورزی در سطح 

 و مالی

سازمان نیافته و غیر هدفمند دولت که برنامه خاصی را دنبال نمی کند و دخالت سازمان تعاون حمایتهای پراکنده،  -12

روستایی و بعضی ارگانهای دولتی در امر قیمت گذاری که موجب اختالل در بازار و در نهایت ضرر به تولیدکنندگان به ویژه 

 خرده مالکان می شود. 

 

 :استانمهمترین نقاط فشار صنعت خرمای 

 کمبود ارتباط با بازارهای هدف و عدم الزام به رعایت تقاضای ایشان  -1

قیمت تمام شده باال به دلیل خرده مالکی و غیر اقتصادی بودن ابعاد باغات، افزایش قیمت نهاده های تولید  -2

 و عدم مدیریت هزینه ها 

 :استاناستراتژی توسعه صنعت خرمای 

 "کیفیت و قیمت تمام شده محصول و ساماندهی چه با تاکید بر مدیریت یکپار توسعه بازار "

با توجه به تحلیل تطبیقی زنجیره  استان کرمانشنهادی برای توسعه صنعت خرمای برنامه های پی -نقاط ورود 

 ارزش:

تعاونی کسب و کار کشاورزی با هدف  –ساماندهی خرده مالکان در قالب تشکل های محلی بخش خصوصی  -1

 توانمندسازی ایشان در مدیریت یکپارچه تولید شامل: 

 الف: نظارت بر کلیه عملیات فنی از مراحل داشت بویژه مدیریت صحیح بهره برداری از آب، جمع آوری محصول، قیمت

 گذاری، مبارزه بیولوژیکی ، نگهداری محصول در سردخانه و...

فنی از قبیل تهیه توری پوششی، کود بیو ، مبارزه غیر شیمیایی و...ب: ارائه کمکهای   
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EUROP GAP رعایت استاندارد ،ISO-HACCP  ج: تولید محصوالت ارگانیک طبق قوانین 

 د: کشف بازارهای جدید در مناطق جهان، فراهم ساختن زمینه شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی. تبلیغات مصرف

تی و خصوصیخرما در مراکز دول  

ش کاهش تصدی گری دولتی، و سپردن کلیه مسائل فنی خدماتی، نهاده ای، بازرگانی به بخ -1در صورت تحقق بند  -2

 خصوصی واعمال نظارت و حمایت های مالی توسط دولت که باعث افزایش کمی و کیفی محصول خرما خواهد شد.

گو ترویجی و تورهای مطالعاتی هدفمند که سبب ال –زشی مشارکت دادن نمایندگان بخش خصوصی دربرنامه های آمو -3

 برداری و انتقال سریع تکنولوژی و پویایی بخش خصوصی خواهد بود.

ر هست، با توجه به تقاضای افزایش روزافزون محصوالت ارگانیک ، حمایت ویژه از این محصوالت در مناطقی که امکانپذی -4

 بعمل آید.

با توجه به تقاضای بازار هدف  گرید بندی محصولدر راستای اصالح استاندارهای موجود  -5  

ردیابی  به لحاظ اینکه ردیابی محصول مورد توجه و خواسته کشورهای خریدار می باشد بستر سازی الزم برای اجرای طرح -6

 محصول خرما بعمل آید.

ننده ایجاد تنوع در اوزان و کیفیت خرما و بسته بندی با توجه به سلیقه مصرف ک -7  

 ضمایم
 اوضاع سیاسی ، جغرافیایی ،اقتصادی کشور تونس -

 کشور تونس در شمال آفریقا قرار گرفته و از سه جهت در سواحل دریای مدیترانه واقع شده است.

 از غرب به الجزایر و از جنوب شرقی به لیبی محدود می باشد.

درجه سانتیگراد اکثر  22نسبتا گرم با میانگین دمای سالیانه آب و هوایی معتدل بازمستان های نسبتا سرد و تابستان هایی 

شهرهای آن را در برگرفته است.میزان رطوبت نسبی د رمناطق مختلف و فصول مختلف سال متغیر است ولی بطور متوسط حدود 

الی گاهی به درصد است. پراکنش بارندگی در شمال و جنوب این کشور متناوب است بنحوی که متوسط آن در مناطق شم 40

 میلیمتر درسال می باشد.100میلیمتر و در مناطق جنوبی تر با عرض های جغرافیایی کمتر ساالنه کمتر از  1520

 کیلومتر مربع است. 163610میلیون نفر جمعیت دارد و مساحت آن برابر  10این کشور حدود 



43 

 

یحی و یک درصد یهودی و غیره هستند.واحد پول درصد مردم مسلمان ، یک درصد مس 98نظام سیاسی حاکم بر آن جمهوری و 

آن دینار پایتخت آن تونس است که در سواحل شمالی دریای مدیترانه  واقع شده است . زبان رسمی کشور عربی و زبان دوم آن 

 از فرانسه استقالل یافته است. 1956فرانسوی است.کشور تونس از سال 

رزی ، صنایع کشاورزی ،پتروشیمی و صنعت مونتاژ است، بخش خصوصی  بسیار مهمترین منابع اقتصادی کشور، توریسم، کشاو

 فعال تر از بخش دولتی است.

 میلیون توریست به این کشور سفر می کند. 12میلیون نفر می باشد و ساالنه  10جمعیت تونس 

 ارقام خرما -

واریته خرما را تا کنون شناسائی  150تونس تقریبا باغات نخیالت در این کشور با فواصل منظم احداث شده است. وزارت کشاورزی 

 واریته شناخته شده در صادرات نقش دارند که شامل: 4کرده است. که تنها 

Deglet Noure  ،Khovat  ،Kenta  ،Allig  خرمای دگلت نور بعنوان چراغ تابان یا تابش نور لقب دارد. که رقمی شفاف و

خرمای نیمه خشک به رنگ قهوه ای  Alligفروخته می شود.واریته  منطقهه ای است که با نیمه خشک است. دگلت نور تنها  واریت

 مایل به قرمز، تازه و نرم با مزه شیرین .

Khovat  – واریته ای نیمه خشک ، خیلی مشابهAllig  خواهر خوانده ( در بافت و رنگ است.بنحوی که افراد محلی به آنAllig )

، خرمایی جذاب نیمه نرم و شیرینی آن کمتر از سایر ارقام Kentaمی گویند. میوه ای کشیده دارد لیکن شیرین نیست .واریته 

 است. طالیی رنگ است.

 

 

 تقویم رسیدگی خرمای انتخاب شده برای صادرات  -(  1جدول ) 

 خاتمه برداشت شروع برداشت نوع رقم

Kentea   Allig , Khovat Sep. سپتامبر Dec. دسامبر 

Deglet    Noure Oct. اکتبر Dec. دسامبر 
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برداشت خرماها بین ماههای سپتامبر و دسامبر بصورت سنتی می باشد. گرچه بهترین ظرفیت برای نگهداری در انبار سرد در 

 دوره ی  فروش در طول مدت سال می تواند باشد.

درجه سانتی گراد( نگهداری  2ماهه ) با درجه حرارت صفر تا  12یک دوره  خرما می تواند در سرد خانه برای انبارداری:

 شوند.

 محصوالت ارگانیک تونس -

: این موضوع تقریبا در تونس جدید است . عمده تولید این کشور زیتون، خرما ، بادام ،  سبزیجات ویژگی کشاورزی ارگانیکی

قیما به بازار صادر می گردد.بیشتر مزارع تولید محصول ارگانیک در مرکز درختان میوه و گیاهان داروئی معطر و عسل است که مست

 و در قسمت جنوبی کشور واقع شده اند.

 137این رقم به  2000هکتار زیر پوشش تولید ارگانیک قرار گرفته و در سال  300مزرعه با مساحت  10تقریبا  1997درسال 

 هکتار را شامل می شود.20000بالغ بر  2017سال هکتار افزایش یافت و در  15035مزرعه با مساحت 

 مراکز جمع آوری خرما:

این مراکز بعنوان حلقه واسطه می باشند که تعداد زیادی باغداران خبره بعنوان سهامدار در این مراکز عضویت دارند. تحویل خرما 

 در این مراکز به دو صورت است:

EUROPGAP  کیفیت باالبا رعایت استانداردخرمای توافقی با تعیین قیمت پایه و- 

  -و دیگر بصورت خرمای معمولی که با روش های موجود تولید می شود

تحویل محصول خرما با رعایت حداقل آلودگی از لحاظ درجه بندی ، اندازه ، رنگ ، نرمی و سفتی بافت است که بر طبق فرم 

 از تائید به مرکز اصلی در تونس ارسال می شود.های گواهی  محصول که نمونه آن در ضمیمه بپیوست می باشد پس 

قابل ذکر است قیمت های پرداختی جهت تحویل خرما در دو حالت یکسان است و بر اساس نرخ مصوب که توسط کمیته 

 دو ونیم دالر می باشد. 2009قیمت گذاری تعیین می گردد این نرخ در سال 

درصد قیمت هر کیلو خرما بعنوان کمک  20باشد عالوه بر یک دالر حدود  برای خرماهایی که تائید  مذکور را بهمراه داشته 

 دالر(4/0بال عوض پرداخت می شود)

مساعدت های بعمل آمده توسط مرکز به باغداران عضو شامل ارائه خدمات فنی نظیر کود، پوشش خرما  و آموزش های الزم 

اسان مرکز می باشد . دولت صرفا نقش نظارتی داشته و از در کلیه مراحل کاشت تا برداشت نیز نظارت کافی توسط کارشن

 مراکزی که استانداردهای بین المللی را رعایت کنند حمایت می کند
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 باغات نخیالت : –

 باغات نخیالت احداث شده در مناطق مورد بازدید با غالبیت رقم دگلت نور بعضا بصورت متراکم ، با فواصل منظم است. 

بر اساس استفاده از ظروف هم سطح با فواصل معین و استفاده از کرت هایی با عرض کم باعث کاهش هدر  سیستم ابیاری

رفت آب و کاهش هزینه انسانی و افزایش راندمان ابیاری شده است به نحوی که ابیاری در شب نیز به سهولت انجام می پذیرد 

 ول تولیدی در سه درجه تحویل می گردد.تن درهکتار است . محص 6. متوسط عملکرد خرمای این باغات 

 درصد 20حدود   Aرده کالس 

 درصد 50حدود  Bرده کالس 

 درصد 30حدود  Cرده کالس 

 روش برای تولید خرما اعمال می شود. 3در نخلستان ها 

 .: تولید محصول ارگانیک که محدود می باشد دراین باغات از کود ، سموم شیمیایی ، استفاده نمی شودروش اول

 کود های دامی کمپوست بایستی مطابق با دستور العمل، زیر نظر کارشناسان خبره، این فرایند عمل آوری کنترل شود.

EUROPGAP تولید خرما به روشروش دوم : 

در این روش آزمایشات خاک ، آب و مسائل زیست محیطی ، بهداشت و سایر دستورالعمل های موجود مورد اجرا گذاشته شده 

ت های الزم تهیه و فرآیند تولید محصول بایستی توسط کارشناس ارزیابی مورد تائید قرار گرفته و گواهی الزم و چک لیس

 درصد کمک بالعوض دریافت می کنند. 15-20توسط صادر گردد. محصوالتی که دارای این نوع گواهی هستند میزان 
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چ یک از باغات نخیالت سموم شیمیایی مصرف نمی شود : تولید خرما به روش معمولی است قابل ذکر اینکه در هیروش سوم

 و برای کنترل آفات از روش های غیر شیمیایی استفاده می شود.

عمده افات باغات خرما پروانه میوه خوار می باشد که موفق ترین و اصولی ترین روش کنترل آن، استفاده از توری های 

خرما را از آلودگی های گرد وخاک ، خسارت پرندگان وسایر حشرات  منطقهمخصوص می باشد که ضمن کنترل آفت  ، 

 مصون نگه می دارد.

  

 

 کمکهای دولتی که به باغداران برای بهبود کیفیت و کمیت محصول پرداخت می گردد شامل :

 درصد هزیته پوشش خرما 50-

جمله آبیاری قطره ای ، سیستم انتقال آب و درصد هزینه طرح های آبیاری که منجر صرفه جوئی در مصرف آب شود از  60 -

... 

 درصد هزینه های آماده سازی زمین ، کاشت نهال ، حذف و جایگزینی 25 -

درصد قیمت محصول توسط باغداران به حساب دارائی واریز و سپس به اعتبار وزارت کشاورزی منظور و نهایتا  2قابل ذکر است که 

پرداخت و این کمک ها عالوه بر کمکهای دولتی جهت بهبود کیفیت محصول و خدمات  به مجمع شرکتهای تعاونی میوه کاران

 فنی و آموزشی هزینه  می شود.

متری تامین می گردد.  آب استحصال شده از اعماق به دلیل  300آب مورد نیاز باغات از طریق چاههای عمیق و از عمق حداقل 

ن انرژی در گلخانه ها مصرف شده و از طرفی پس از سرد شده جهت آبیاری ( درجه سانتی گراد جهت تامی60-70گرمای زیاد ) 

نخلستان ها مصرف می شود. با توجه به ارزش آب سفره های تحت االرض و محدودیت این سفره ها و از طرفی خرده پا بودن 
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ائی  و کمک به صادرات، دولت نظارت باغداران ) اکثر باغداران کمتر از یک هکتار نخل دارند( و برای حمایت از تولید و اشتغالز

کامل بر چگونگی بهره برداری از آب را بعهده دارد و عملیات حفر چاهها نصب تجهیزات و تحویل آب به باغداران را در قالب تشکل 

خت می های باغی توسط دولت انجام می دهد و فقط باغداران هزینه برق ، نگهداری و خدماتی بعنوان آب بهاء را به دولت پردا

 نمایند

درصد بهره برداران زیر یک هکتار نخلستان دارند . لذا برای خدمات رسانی آسانتر تشکل هائی تحت  80: بیش از تشکل ها –

تاسیس شده از ادغام سه شرکت دیگر از جمله شرکت  2005عنوان شرکت تعاونی میوه کاران تشکیل گردید.این شرکت در سال 

اران و مرکز جمع آوری  محصول با مباشرین به وجود آمده است. این شرکت کلیه باغداران را در تعاونی خرما کاران ، میوه ک

خصوص مسائل بهزراعی آموزش داد و خدمات فنی از جمله تامین نهاده های کشاورزی تامین پوشش خرما، جمع آوری و بسته 

 ت خرما تحت پوشش تعاونی ها قرار می گیرد.بندی خرما و بازاریابی را ارائه می دهد بعبارتی کلیه فعالیتهای صنع

از جمله وظایف عمده این شرکت تثبیت قیمت خرما است. به نحوی که در صورتیکه قیمت خرمای تحویلی کمتر از قیمت خرمای 

ت کف تعیین شده باشد و موجبات خسارت مالی به باغدار را فراهم سازد. محصول باغدار در این مرکر تا رسیدن قیمت به قیم

 واقعی نگهداری می شود. فروش محصول توسط باغدار است .

هزار تن آن رقم دگلت نور و بقیه از  80تن بوده که   124000کل خرمای خریداری شده در سالجاری توسط این شرکت حدود 

ن دالر بوده که میلیو 180هزار تن با کسب درآمد ارزی  60سایر ارقام شامل می شود. میزان صادرات آن در سال گذشته حدود 

 این امر باعث شده تونس بعنوان بزرگترین منبع صادر کننده ، خرما از لحاظ ارزشی مطرح شود.

کشور دنیا صادر می شود که مهمترین آنهاکشورهای  اروپایی از جمله فرانسه ، آلمان ، ایتالیا می  60خرما در این کشور به بیش از 

خرمای تونس است. افزایش وزنی و ارزش صادرات  نشان دهنده ارتقاء کیفیت خرما و باشد ضمناً مراکش بعنوان دومین بازار 

 درصد کاالی صادراتی را پوشش داده است. 85اهمیت آن در کشور است .  رقم غالب دگلت نور بتنهائی  

 در خصوص خرماهای صادراتی در واقع چهار پارامتر اصلی می بایست روی بسته بندی درج شود :

شرکت صادرکننده ، دوم محل تولید و عمل آوری محصول ، سوم رعایت هسپ ، چهارم لیبل گذاری )تثبیت مشخصات  اول آرم 

 خرما از نظر ارزش غذایی و ترکیبات آن(

 یورو به ازای هر کیلو می باشد. 3قیمت صادراتی خرمای دگلت نور حدود

 سال می باشد. 5ن باغداران توزیع می کنند که دوام هر توری میلیون تخته توری جهت پوشش خرما بی 1شرکتهای تعاونی ساالنه 

نفر از وزارت کشاورزی است. اعضاء وزارت  4نفر صاحب کارگاه ،  4نفر باغدار ،  4نفر است که شامل  12هیئت مدیره شرکتها 

 خاب و معرفی می نماید.کشاورزی می توانند بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شوند ضمنا مدیر عامل را وزارت کشاورزی انت
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تولید کود کمپوست در در زمینه همانگونه که درمقدمه این گزارش ذکر شده در این کشور اقداماتی جهت استفاده از ضایعات خرما 

 جریان است زیرا از آنجائیکه تولید و صادرات محصوالت باغی بویژه خرما ، زیتون ،تحت شرایط استانداردهای بین المللی و یا

EUROPGAP   صورت می گیرد .کارشناسان اتحادیه کشاورزان وظیفه مندند.بر اساس یک برنامه مشخص در کوتاه مدت با

فرهنگ سازی الزم بتوانند کودهای بیورا جایگزین کودهای معدنی نمایند. دولت هم برای حمایت از تولید محصول ارگانیک میزان 

 ند.درصد هزینه های مربوطه را پرداخت می ک 70

 کارخانجات بسته بندی خرما: -

خرمائیکه توسط مراکز جمع آوری سورت ، ضدعفونی شده و فاکتورهای فیزیکی و استانداردهای الزم در فرم مخصوصی ثبت شده 

به کارخانجات بسته بندی حمل می شوند. در این کارخانجات  مجددا بررسی ها و آزمایشهای مختلف بمنظور تطابق با 

 موجود بعمل می آید. استانداردهای

 این کارخانجات کامال بهداشتی بوده و شرایط ذیل در آنها رعایت می شود:

GHP- (good- HyGeinic- practice) GSP   (good- storage-practice) 

(good manufacting  practice ) GMP.HACCP 

 

 میوه جات( –سبزیجات  –مرکز تحقیقات ) خرما  –

با توجه به محدودیت آب در جنوب کشور تونس که بعنوان منطقه نخل کار ی میباشد توسعه سطح زیر کشت جزء برنامه 

رقم شناخته شده تعدادی از ارقام در حال انقراض هستند، مرکز  150های دولت نمی باشد منتهی با توجه به اینکه از 

م کمیاب نموده  و با احداث باغ کلکسیون از آنها نگهداری می کنند. تحقیقات برای حفظ ذخائر ژنتیکی اقدام به تکثیر ارقا
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درصد کل منطقه زیر کشت رقم دگلت نور بوده حال آنکه درحال حاضر نزدیک  2قابل ذکر است در یکصد سال گذشته فقط 

 درصد افزایش یافته است. 65به 

خرما از طریق استفاده از توری و  ه با کرم میوه خواراز دیگر برنامه های مرکز جهت تولید محصول ارگانیک از طریق مبارز

نیز کنترل بیولوژیکی توسط تکثیر زنبور تریکو گراما بعنوان پارازیت الرو می باشد که با اجرای طرح های تحقیقاتی توانسته اند به 

درصد  در  75( که حدود  / هکتار5موفقیت های خوبی دست یابند. لیکن علی رغم این موفقیت کوچک بودن اراضی ) کمتر از 

 منطقه شامل می شود از جمله مشکالت بر سرراه طرح می باشد.

 سردخانه –

با توجه به اینکه اکثر محصول خرما در ماه رمضان مصرف می شود و نگهداری محصول تا ماههای رمضان به تاسیسات 

تبارات دولتی نموده تا در مواردی که هنگام برداشت سردخانه ای نیازمند می باشد . لذا دولت اقدام به احداث سرد خانه با اع

محصول قیمت محصول پائین باشد محصول در این سردخانه نگهداری و پس از بهبود قیمت نسبت به عرضه آن اقدام گردد. 

اند محصول شرکتهای تعاونی در این رابطه بعنوان واسطه عمل می کنند و خریدار را به باغدار معرفی می نمایند تا باغدار بتو

 خود را با قیمت خوب بفروشد.

هزارتن است.  و شرکتها تنها از باغداران  هزینه های برق، خدمات و کارگر ی را   دریافت  40ظرفیت سردخانه های احداثی 

           می نمایند و بلحاظ اینکه سردخانه ها توسط دولت احداث شده هزینه دریافتی از باغداران بسیار پائین می باشد.       

 دینار در ماه (                                                      75/1) هرتن 

 ردیابی محصول -

یکی از امتیازات الزم برای ورود کاال به کشورهای اروپایی داشتن برچسب کاال شامل محل تولید  ، محل بسته بندی ، 

 ل ردیابی  باشد.صادرکننده و سایر مشخصات می باشد تا محصول قاب

اتحادیه اروپا قانونی را بنام ردیابی تدوین کرده است که کشاورزان ملزم به اجرای آن هستند .  2002بر همین اساس در سال 

بدین معنی که هرکشاورز بعنوان تولید کننده محصول الزم است کلیه اطالعات را  اعم از کودهای مصرفی ، آب، وضعیت 

و .....  یادداشت برداری کند. اجرای این طرح درکلیه باغات بدلیل وجود خرده مالکی با مشکل  خاک ، عملیات انجام شده

مواجه گردیده است لذا متولیان صنعت خرمای تونس برای ردیابی محصول صادراتی ، خرمای تولیدی را منطقه بندی تا 

اند محصول هر باغ بایستی قابل ردیابی باشد. لذا  محصول هر منطقه قابل ردیابی باشد. منتهی کشورهای اروپایی اعالم نموده

با استفاده از  سیستم اطالعات جغرافیایی در باغات ، مساحت آنها مشخص تا در  2010برای تحقق این امر مقرر است از سال  

 سیستم ردیابی مورد استفاده قرار گیرد.                            

 دست آوردها: -
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 ی و انجام خدمات فنی  نهاده های مشاوره ای و پشتیبانی توسطفعال بودن بخش خصوص

 شرکت های تعاونی باغداران منجر به بهبود کیفی محصول خرما شده و رشد صادراتی بهمراه داشته است.

توجه ویژه کلیه دست اندرکاران خرما اعم از بخش های دولتی و خصوصی به رقم دگلت نور که رقم بازارپسند اروپا است و 

باعث توسعه سطح زیر کشت درسالهای گذشته و باالرفتن سهم آن در تولید صادرات نسبت به سایر ارقام گردیده بطوریکه 

 یورو در هر کیلو رسیده است. 3قیمت آن به مرز 

ارانه علیرغم خرده مالکی بودن نخلستان ها، حمایت های دولت از تولید کنندگان خرما و احداث سردخانه، حفر چاه برقراری ی

میلیون دالر  140درعملیات آبرسانی و بهزراعی، باعث اقتصادی نمودن باغات و اشتغال زایی گردیده ضمن اینکه ساالنه حدود 

 ارز آوری نیز داشته است.

کانادا می   –فرانسه  –ضمناً دولت بدنبال دستیابی به بازارهای هدف برای عرضه محصول ارگانیک است این بازارها شامل آلمان 

 باشد. شرکتهای اختصاصی به نامهای : 

LT.CON  وECOCERT 

نظارت و بازرسی عملیات تولید محصول ارگانیک و همچنین صدور گواهی را انجام می دهند. این شرکتها آزمایشاتی برروی 

نا براین رعایت دستورالعمل خاک ،آب انجام داده و حتی شرایط مزارع و کشت اطراف باغ را هم مورد بررسی قرار می دهند. ب

 فنی و استانداردهای فیزیکی و بهداشتی و تولید محصول بهداشتی و اجرای عملیات :

EUROPGAP 

 در باغات منجر به اطمینان خریداران خارجی گردیده و باعث رونق صادراتی خواهد بود.

کشف بازارهای جدید در مناطق مختلف جهان  مهم ترین اقدام دولت در دهه هشتاد فرستادن افراد متخصص جهت بازاریابی و

بوده همچنین در امر تبلیغات مصرف محصول خرما در تمامی موارد قابل مطرح مانند هتلها ، رستوران ها ، هواپیماها ، قطارها 

 و ..... تصمیم قاطع اتخاذ شده است.

 :طرح ردیابی محصول و اجرای 

GIS 

 مالکین، چشم انداز خوبی برای  رشد و توسعه صادرات خرما ترسیم می کند.برای تعیین مساحت باغات و مشخص نمودن 

هرگونه سرمایه گذاری هایی که در قالب طرح در کشور انجام شود. درصدی از سرمایه گذاری را بخش خصوصی و درصدی را 

 بخش دولتی متقبل می گردد.
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درصد بهای  50درصد ، پرداخت  25آالت بمیزان  هزینه های دولت در این سرمایه گذاری شامل:  کمک به خرید ماشین

سال از  10زمین، همچنین هزینه های سیستم آب و برق رسانی توسط دولت انجام می گردد. صادرکنندگان کاال  تا مدت 

 پرداخت مالیات به دولت معاف هستند.

 خرمای کالیفرنیا : 

را ببندند و منظره عادی کالیفرنیا را تصور کنند در یکی ویا  افرادی که در کالیفرنیای جنوبی زندگی می کنند اگر چشمانشان

چند عدد از تصاویری که در ذهنشان نقش می بندد تصویر نخل خرما وجود خواهد داشت . با وجود تنوع و وجود داشتن در 

گونه های خرما نام دارد بومی کالیفرنیا است. سایر  Washingtonia filifera همه جای لوس آنجلس تنها گونه خرما که

  .در لس آنجلس که در بسیاری از بلوارهای این شهر دیده می شوند وارداتی هستند

بومی کالیفرنیا بسیار دورتر از لوس آنجلس، در صحرای کولورادو رشد می کنند. چندین قرن پیش از این که  خرمادرخت های 

را به عنوان یک  Washingtonia filifera به خاطر ارزش کشاورزی اش کشت شود، هندی های کاهوییال نخل های رطب

 .منبع طبیعی جهت تغذیه و بافتن برگ ها و تبدیل آنها به سبد و ساختن سقف استفاده می کردند

در لس آنجلس بود. در پاسادنا درختان رطب در هر صد قدم در  خرمااشت درختان شاهد تالشی هماهنگ به منظور ک 1930سال 

طول بلوار کولورادو کاشته شدند و باعث شدند که این شاهراه به خیابان هزار نخل تغییر نام دهد. در ونیز ) بخشی در کالیفرنیا( 

کاشتند. نیویورک تایمز  رطبراس  200نی به منظور جشن گرفتن دویستمین سالگرد اولین رئیس جمهوری عالقه مندان به باغبا

  .هم معموال مقاالتی در ستایش نخل ها چاپ می کرد و آن ها را درختان خرمای جادویی می نامید

نخل خرما کاشت که هنوز بسیاری از آنها در بلوار شهر در اهتزاز  25000نجلس بیش از بخش جنگلداری لس آ 1931تنها در سال 

هستند. این تالش در سطح وسیع برای کاشت نخل رطب توسط گلن هال اولین رئیس جنگلداری شهر صورت گرفت که از آن به 

در تحت تاثیر قرار دادن  خرمااشت درختان یاد می شود. ولی پروژه ک 1932عنوان یک پروژه زیباسازی برای بازی های المپیک 

ورزشکاران خارجی نقش کمتری از آنچه که انتظار می رفت ایفا کرد. در عوض نقش مهمی در به سر کار رفتن افراد بیکار داشت، 

کاشته شد. این پروژه خود بخشی از پروژه ای بسیار برزگتر نخل طی آن  40000هزار دالری که تعداد  100یک پروژه با بودجه 

 150در طول  خرمانفر مرد بیکار برای کاشتن درخت  400تعداد  1931میلیون دالری بود. در مارس  5برای اشتغالزایی با بودجه 

  .فوت فاصله داشت 50تا  40دالر بود و هر نخل از نخل دیگر بین  3.6هزینه هر درخت مایل از بلوار به سر کار رفتند. در آن زمان 

کاشته شدند ، به پایان عمر طبیعیشان نزدیک می شوند. اداره آب و برق لس  1930امروز بسیاری از درختان خرمایی که در 

که می میرند نباید جز با نخل های خرمایی که با آب و هوای نیمه خشک آداخته  خرماآنجلس اعالم کرده است که درختان 

  .هستند و آب کمتری نیاز دارند و سایه بیشتری دارند جایگزین شوند

 نگاهی به تاریخچه صنعت خرمای آمریکا

http://irkhorma.ir/
http://irkhorma.ir/
http://irkhorma.ir/
http://irkhorma.ir/
http://irkhorma.ir/
http://irkhorma.ir/
http://irkhorma.ir/
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کل خرما را در آمریکا تولید می کند بیشترین مقدار  %90ا، محل اصلی تولید خرما است که کالیفرنی در ایاالت متحده آمریکا ایالت 

کالیفرنیای جنوبی است. در این بخش تاریخچه کوتاهی از چگونگی ورود درخت نخل و  تولید در این ایالت در ناحیه کوچالولی

 .ایجاد صنعت خرما در آمریکا بیان می گردد

برای سفر به گوشه  -نامیده شدند کاشفان کشاورزی” که  –زی آمریکا گروه ویژه ای از متخصصان را وزرات کشاور 1898در سال 

آمریکایی بتوانند در آمریکا آنها را به عمل آورند.   که کشاورزان  وکنار جهان فرستاد محصوالت غذایی جدیدی را جستجو نمایند

به، آوکادو و انواع پرتقال آبدار و شیرین را به ارمغان آوردند. ولی از میان این متخصصان نمونه های محصوالت بسیار جالبی مانند ان

 .آنها داستان میوه باستانی خرما ) و مسایل مربوط به کشاورزی و بازاریابی آن( از همه جالبتر و هیجان انگیزتر است

ی از افرادی بود که برای اولین بار به بغداد گیاهشناسی که به ایجاد برنامه کاشفان کشاورزی کمک کرده بود، یک دیوید فیرچایلد

بزرگ  -پایتخت خرمای آمریکا –تاریخ شناس کالیفرنیایی که در کوچال ولی  سفر کرد تا در مورد خرما تحقیق کند. سارا سیکاتز

ه های عال الدین، یکی از دالیلی که فیرچایلد بغداد را انتخاب کرد این بود که او داستانهای هزارویک شب، قص” شده گفته است:

سنباد ناخدا و علی بابا و چهل دزد بغداد را به خاطر می آورد. این داستانها در آن زمان جزو خاطرات چند نسل از کودکان 

 ”.آمریکایی بود

د. با همکار فیرچایلد در وزارت کشاورزی آمریکا کشاورزی خرما در الجزایر را مورد مطالعه قرار دا ، والتر سوینگل 1900در سال 

اندازه گرفتن دمای هوا و دمای خاک او متوجه شد که شرایط در آنجا با شرایط در منطقه کوچال ولی کالیفرنیا ) معروف به صحرای 

آمریکایی( تشابه زیادی دارد. در زیر دره کالیفرنیا سفره های آب زیرزمینی در عمق زیاد وجود دارد که بهترین شرایط را برای خرما 

کشاورزان نمونه   د. سوینگل نمونه های درختان خرما را به کوچال ولی برد و آنها به خوبی رشد کردند و در نتیجهفراهم می آور

 .های بیشتری طلب کردند

پل و ویلسون پاپینو که پدرشان گلخانه/قلمستانی در آلتادنا آمریکا )با فاصله دو ساعت رانندگی تا کوچال ولی(  1911در سال 

نمونه های درخت خرما به یک سفر دور دنیا رفتند آنها نمونه ها را از عراق سوار کشتی کرده و بعد از تحمل  داشت برای آوردن

واگن باربری قطار بارگیری شده و به کوچال ولی کالیفرنیا  17سختی های بسیار به گالوستون تگزاس رسیدند و از آنجا محموله در 

 .قیقاتی( خرما در کوچال ولی بودحمل شدند. این اول محموله تجاری )و نه تح

آمریکایی ها به خاورمیانه عالقه زیادی نشان می دادند. کشاورزان و باغداران منطقه کوچال ولی، برای  1930تا  1900بین سالهای 

ری کردند. به بازاریابی و تبلیغ خرما و منطقه خود بر تصور خیال انگیز و جالبی که آمریکایی ها از خاورمیانه داشتند سرمایه گذا

هستند، این تم خاورمیانه ای راهی برای جلب مردم  صاحب باغهای خرمای الفلین 1912که خانواده اش از سال  گفته پت الفلین

مردم این منطقه حتی در شکل شهرها و اسم آنها نیز تغییراتی ایجاد کردند. به عنوان  به منطقه ای صحرایی و بدون جذبه بود. 

تغییر پیدا کرد! برای دیدن کوچال ولی سرمایه گذاران از لوس آنجلس سوار  ”شهر مکه” نام شهرک والترز به  1904مثال در سال 

و سوار بر شتر به محل مورد  قطار شده و در مقصد توسط راهنمایانی که لباس عربی پوشیده بودند به آنها خوش آمد گفته می شد 
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ملکه  ” راهنمایی می شدند. هالیوود از این عالقه استفاده کرد و فیلمهایی مانند کرهنظر برای سرمایه گذاری به نام واحه محصور بس

مد زنان، معماری،  -هنرپیشه معروف فیلمهای صامت –با شرکت رودولف والنتینو ” شیخ” و فیلم بسیار پرفروش” کلئوپاترا” ، ”سبا

 .جواهرات، بسته بندی و تبلیغات را تحت تاثیر قرار دادند

با شکوه تر فستیوال بین المللی  کشاورزان کوچال ولی شتاب فعالیتهای بازاریابی و ترفیع خود را با برگزاری  1940ر دهه در اواخ

برگزار شد. رهبران اقتصادی و شهری مردم را به پوشیدن لباسهای  1921خرما افزایش دادند این فستیوال برای اولین بار در سال 

ر شهر شترها و فیلها به حرکت در می آمدند و دکورهایی با مناره ها و گنبدهای خاورمیانه ای در خاورمیانه تشویق می کردند و د

برگزاری این فستیوال  .را اجرا می کردند” ملکه شهرزاد” سراسر شهر بر پا می شد. آنها حتی برنامه انتخاب دختر شایسته با عنوان 

 .صورت می گیرد و به برندگان جایزه نقدی کمک هزینه تحصیلی تعلق می گیرد ”ملکه شهرزاد” هنوز ادامه دارد و هر ساله انتخاب 

 خرمای مجول در کالیفرنیا

مراکش وارد کالیفرنیا شد در آن سال بیماری باایود   Bou Denib))از منطقه بوذنیب 1927خرمای مجول برای اولین بار در سال 

 11)یکی از مهم ترین بیماری های قارچی نخل( باعث نابودی بخش عمده ایی از نخل هاای خرماای مجاول در ماراکش گردیاد .      

عااری از  شاخه ی مجول وارد شده در آن سال اولین و تنها واردات نخل خرمای مجول به آمریکا بود . شااخه هاای جاانبی مجاول     

شاخه می باشد. در  11بیماری در نهایت در کالیفرنیا کشت شدند .امروزه منشاء همه ی نخل های مجول موجود در کالیفرنیا همان 

چند دهه ی اخیر نخل مجول به صورت گسترده  در سواحل جنوبی کالیفرنیا کشت شده است در این مناطق حتی ماالکین مناازل   

حیاط منزلشان کشت می کنند تا هم محصول سالیانه ی خرمای مصرفی شان را برداشت نمایناد و  مسکونی نخل های مجول را در 

 هم از منظره ی باشکوه درخت برای طراحی و تزیین خانه بهره ببرند.

 هایغرب، برنامهبیابانی جنوب و جنوبدر قرن نوزدهم دولت فدرال ایاالت متحده آمریکا برای توسعه مناطق بیابانی و نیمه

های گیاهی متنوعی از اقصی نقاط جهان برای توسعه آوری واریتهای را آغاز کرد. یکی از این طرحها، تالش برای جمعگسترده

 کشاورزی در این مناطق بود. هزاران واریته از پنج قاره به سوی مراکزتحقیقاتی کالیفرنیا، کانزاس و تگزاس روانه شد .

هفت سال آینده به  -ها ظرف شش شیوه های مدرن آبیاری، احداث شده که این نخلدر آمریکا نخلستان های جدید با 

 .سال است 11رسند در حالی که این مدت در کشور ما حدود درآمدزایی می

گذاری برای تراژن بودن یاا نباودن هماه محصاوالت غاذایی را      برچسب (GMO امریکا به عنوان مهد محصوالت تراژن )تراریخته یا

  .قیمت( و معمولی یا تراژن )ارزان قیمت(، انتخاب کندده تا مصرف کننده خود بین محصوالت سالم )گرانالزامی کر

 

 


