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 چکیده 
دارای اصتامت در مواد اومیه، فرآیند  مذیذ،    ،ستام های برتر یک محصتول را دارد. ای  نو  غذا باید اللل،  ی ویژگیغذایی استت که همهغذای طیب  

ارزش غذایی زیاد و موثر  بندی و با ارزش غذایی و اقتصتادی مللو  باشتد. خرما نیب به عنوان یک محصتول با  جذابیت در بستتهو محصتول نهایی،  

ها که تاثیر زیادی در ستتلمت  یممتاز باشتتد. از جمله ای  ویژگ  یهاباید دارای ای  ویژگیبخصتتود در مناطم محروم،    در تأمی  امنیت غذایی

تومید و بازار به دستت نیاورده استت. با  هنوز جایگاه واقعی خود را در عرصته   دالیل متعدد  خرما دارد ارگانیک بودن آن استت. اما ای  نو  خرما به

دهد. در ای  مقامه سعی شده  شان میای روش  را برای ای  نو  محصوالت نای  وجود اهمیت سام  بودن غذا برای انسان به جدی است که آینده

میبان عرضته، تقاضتا و بازده اقتصتادی خرما در ایران، کشتورهای منلقه و ستایر کشتورهای جهان مورد مقایسته، بررستی و تحلیل استت  

 قرار گیرد.

 

 مقدمه .  1

ستام  ددارای بهداشتت و ایمنی  باطنی(، و ظاهری پلیدی از و به دور  و باطنی ظاهری طهارت غذای طیب غذایی استت اللل ددارای

نیکو. بر ای  استا   و برتر ، کامل،مللو طیع، مذیذ و دمچستب، دارای ارزش غذایی   با ملابم  و فاقد آمودگی و آثار مضتر و تخرییی(،

ب و های متمایویژگیطور همبمان،  های غذای استتتتاندارد، اللل و ارگانیک بهتوان گفت که غذای طیب علوه بر داشتتتت  ویژگیمی

 (.1397 و همکاران، طیسی ناجیبرتری نیب نسیت به آنها دارد د

زندگی،   ستیک تغییر به توجه با امروزه دارد. بخصتود انستان تندرستتی و ستلمت نقش بستیار مهمی در غذایی مواد و ایمنی ستلمت

 اهمیت بیشتتری ای  موضتو   غذایی محصتوالت تومید شتیمیایی درکودها و ستموم  از استتفاده منابع غذایی و کمیود جمعیت، رشتد

توانند تأثیر زیادی در بهیود گیرند که میتری  محصتوالت غذایی قرار میتری  و مغذیمحصتوالت ارگانیک در گروه ستام . استت یافته

روزانه و پرمخاطب در کشتورهای ببر  و عنوان محصتوالت کیفیت زندگی مردم داشتته باشتند. امروزه، تومید محصتوالت ارگانیک به

های محصتوالت غذایی در دستتر  عموم ها و مغازهپیشترفته اروپایی و برخی از کشتورهای آستیایی مانند ناپ  در تمامی فروشتگاه



  هتا، کشآفتت  ازبنتدی آن  آوری و بستتتتتهدر تمتام زنییره تومیتد، جمع  کته  شتتتودگفتته می  ییغتذا  بته  ارگتانیتک  ایغتذمردم قرار دارد.  

 تومید زنییره اومی  مراالل از ارگانیک غذای . صتنعتدباشت  شتدهن استتفاده ننتیک  شتدهاصتل   هایارگانیست  و  مصتنوعی  هایکشعلف

 دستت به بندیبستته فرایندشتده در یا و خام صتورتبه غذا که زمانی تا، کاشتت، داشتت و برداشتت  زمی  ستازیآماده یعنی غذا

 و مغذی ستام ، غذای عنوانبه را ای  محصتوالت عمدتاً ارگانیک غذایی مواد کنندگانمصتر  .شتودشتامل می را رستدمی کنندهمصتر 

تر بازار ای  محصتوالت شتده استت هر  ند بازار کنونی ای  محصتوالت نستیت به کل بازار شتناستند و ای  امر ستیب رشتد ستریعام  می

 Bourn et all. 2002،1397 زادهملیفیان و رمضتان،  1397و همکاران    طیستی ناجید ستتگیر نیمحصتوالت غذایی در جهان  شت 

Woese et all. 1997,). 

کنند از اهمیت  دمیل نقش مهمی که در تأمی  نیاز غذایی و ستلمت انستان بازی میهای باغی به، فرآوردهدر میان محصتوالت غذایی 

دمیل ارزش غذایی باال در تأمی  امنیت غذایی به ویژه در مناطم محروم و خرما بهبه ستتبایی برخوردار هستتتند. در ای  میان، میوه 

 (.1397 ،زادهملیفیان و رمضانکند دمهمی را ایفا میبرند، نقش کشورهای جهان سوم که از مشکلت سوء تغذیه رنج می

در ای  مقامه ستتعی شتتده استتت بازار ای  محصتتوالت با    باشتتد،میهای غذای طیب از جمله ویژگی بودن با توجه به ای  که ارگانیک

 .مورد بررسی قرارگیرد مغذیشمند و زار محصولعنوان یک محوریت خرما به

 هامواد و روش  .2

   های ویژگی یکی ازعنوان  ارگانیک بهطیب استت که در آن شتاخ    محصتوالتبررستی بازار  جهت تحلیلی ملامعه یک الاضتر مقامه

عنوان یکی از محصتوالت با ارزش اقتصتادی و غذایی باال انتخا  خرما بهدر ای  راستتا   .گرفته استتمحصتول طیب مورد ملامعه قرار  

شتد و میبان عرضته، تقاضتا و بازده اقتصتادی تومید آن در ایران، کشتورهای منلقه و ستایر کشتورهای جهان مورد مقایسته، بررستی و 

 تحلیل قرار گرفتند.

 ها و بحثیافته. 3

 میزان عرضه و تقاضای خرمای ارگانیک  . 1-3

در  میلیون هکتار زمی  کشاورزی ارگانیک رتیه نخست را  3/27،  قاره اقیانوسیه با دارابودن 2016در سال  1بر اسا  گبارش آیفوآم 

های بعدی به  ن است. رتیه درصد کل جها  47به خود اختصاد داده است که معادل  تومید محصوالت گرمسیری و نیمه گرمسیری  

  13/3میلیون هکتار(، آمریکای شمامید  89/4میلیون هکتار(، آسیا د  13/7میلیون هکتار(، آمریکای التی  د  5/13ترتیب در اختیار اروپا د

 8/24میلیون هکتار( قرار دارد. از کل سلح زیر کشت محصوالت گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان د 8/1میلیون هکتار(، و آفریقا د

 (.FAO, 2016یابد دصورت ارگانیک پرورش میدرصد( به 4/1هکتار دمعادل  356119میلیون هکتار(، 

  2/ 9هکتار دمعادل    38744هبار هکتار(    1353گرمسیری، از کل سلح زیر کشت خرمای جهان د در میان محصوالت گرمسیری و نیمه 

گرمسیری را در سال  جهانی سلح زیر کشت ارگانیک محصوالت گرمسیری و نیمه توزیع    1یابد. شکل  صورت ارگانیک پرورش می درصد( به 

دهند، به ترتیب  تری  ارزش تیارت محصوالت ارگانیک را به خود اختصاد می بیش (. کشورهایی که FAO, 2016دهد د نشان می   2016

تری  بازار محصوالت ارگانیک  باشند. ببر  بیلیون یورو( می   6/ 7بیلیون یورو( و فرانسه د   9/ 7بیلیون یورو(، آممان د   38/ 9ایاالت متحده آمریکا د 

درصد( و  ی  دبا   37بیلیون یورو، معادل   3/ 7درصد از بازار جهانی(، سپس اتحادیه اروپا دبا   47به ترتیب متعلم به ایاالت متحده آمریکا د 

ابیشباشد.  درصد( می   6بیلیون یورو، معادل    5/ 9 سرانه مصر  محصوالت  از  تری   بیش  با  جهان  در  به   200رگانیک  مربوط  یورو 

 
1- International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) 



است.   دانمارک  و  دبیشکشورهای سوئیس  دانمارک  به  مربوط  ارگانیک  بازار محصوالت  د  7/9تری  سه   موکبامیورک   6/8درصد( 

 باشد. درصد( می  4/8درصد( و سوئیس د

 
 2016گرمسیری ارگانیک ددرصد( در سال  محصوالت گرمسیری و نیمه. توزیع جهانی سلح زیر کشت  1  شکل

 

هکتار سلح زیر کشت محصوالت ارگانیک در بی    18871میلدی ایران با    2016، در سال  IFOAMبر اسا  آمار ارائه شده توسط  

روند توسعه  ای رتیه پنی  است.  انیک، ایران دارقرار دارد. در میان کشورهای تومیدکننده خرمای ارگ  80کشور دنیا در رتیه    178

های زیادی در ای  خصود وجود دارد. از جمله  سلح زیر کشت محصوالت ارگانیک در جهان رو به افبایش است، با ای  وجود  امش

درصد از فروش در شمال آمریکا و اروپا(، گسترش استانداردها و    90افبایش تقاضای جهانی برای مصر  محصوالت ارگانیک دالدود 

هایی در زمینه کمیود عرضه   واقعیت که اراضی مناسب کشاورزی در جهان در الال کاهش است. ای  بدان معنی است که نگرانیای

ای  محصوالت وجود دارد و در آینده تقاضا بر عرضه پیشی خواهد گرفت. همی  مسأمه مؤید اهمیت الرکت به سمت تومید خرمای 

باشد. نتایج ملامعات الوزه صادرات بیانگر ای  است که سلیقه بازارهای هد   ای  محصول میارگانیک و دستیابی به بازارهای جهانی  

اممللی  صادرات، به خرمای ارگانیک متمایل است و ای  امر ضرورت الرکت به سمت تومید خرمای ارگانیک جهت تصاالب بازارهای بی 

 (.1397زاده، دهد دملیفیان، و رمضانرا نشان می

 2016زیر کشت خرمای ارگانیک در کشورهای تومیدکننده خرمای جهان در سال  . سلح  1  جدول

سطح ارگانیک  کشور 

 )هکتار( 

سطح تحت پوشش دارای  

 گواهی ارگانیک )هکتار( 

سهم خرمای ارگانیک از کل سطح زیر 

 کشت خرمای کشور )درصد( 

سطح در حال گذار به 

 ارگانیک )هکتار( 

 25/1116 49/2 88/2503 13/3620 عربستان

 9309 29/229 19022 28331  ی  

  95/2  1808 تونس 

  12/26  78/1310 آمریکا 



سطح ارگانیک  کشور 

 )هکتار( 

سطح تحت پوشش دارای  

 گواهی ارگانیک )هکتار( 

سهم خرمای ارگانیک از کل سطح زیر 

 کشت خرمای کشور )درصد( 

سطح در حال گذار به 

 ارگانیک )هکتار( 

  28/1 6/1223 6/1223 پاکستان 

 67 54/0 975 1042 ایران 

  3/0 75/501 75/501 امیبایر 

  43/0 400 400 امارات 

  02/0 12 12 مراکش 

  85/0 10 10 مکبیک

  05/0  18/1 فلسلی 

 32/1  08/0 08/0 ترکیه

 37/10524 9/2 51/25100 52/38743 جهان 

 (. 2 نیک ایران در الال افبایش است دجدولاسلح زیر کشت خرمای ارگ ، تا کنون 2007بر اسا  اطلعات 

 میلدی   2016تا    2007. افبایش سلح زیر کشت خرمای ارگانیک ایران از سال  2  جدول

سطح ارگانیک  سال

 )هکتار( 

دارای  سطح تحت پوشش 

 گواهی ارگانیک )هکتار( 

سهم خرمای ارگانیک از کل سطح زیر 

 کشت خرمای کشور )درصد( 

سطح در حال گذار به 

 ارگانیک )هکتار( 

2007 26 26 01/0  

2009 710  43/0 710 

2010 595 3/986 64/0 3 

2011 3/989 898 1 669 

2012 1567 13 83/0 1340 

2013 1353 5/1062 76/0 85 

2014 5/1147 975 57/0 67 

2015 1042 975 54/0 67 
 

 تحلیل بازده اقتصادی تولید خرمای ارگانیک   2-3

ارگانیک نظیر الفاظت کند و به ای  طریم به اهدا  باغیانی  داری ارگانیک در  ار و  قوانی  تومید ای  محصول عمل می نخل

داری ارگانیک معموال بر اسا  تیبیه نماید. تحلیل سودآوری نخل اجتماعی کمک میاز محیط زیست، استفاده از منابع پایدار و عدامت  

ها محاسیه محیلی، اجتماعی و فرهنگی در ای  تحلیل شود. متغیرهایی نظیر خدمات زیست سود ساده انیام نمی   -و تحلیل نسیت هبینه 

محیلی آن و با در نظر گرفت  سرعت رشد تومید مبایای زیست داری ارگانیک التی بدون محاسیه ارزش مامی شوند. سودآوری نخلمی 

ارقام مختلف خرما در شرایط   3داری متعار  است. در جدول  محصوالت غیرارگانیک، در بعضی موارد مشابه یا باالتر از نخل  قیمت 

 (.1397زاده،  ارگانیک و متعار  با ه  مقایسه شده است دملیفیان و رمضان 

  



 کیلو ارقام مختلف خرما دبه دالر آمریکا( در شرایط ارگانیک و متعار   . قیمت هر  3   جدول

 قیمت هر کیلو خرمای غیرارگانیک )دالر(  قیمت هر کیلو خرمای ارگانیک )دالر(  رقم 

 7/0 786/11 زاهدی 

 9/0 567/10 استعمران 

 7/0 786/11 کیکا  

 9/2 179/18 پیارم 

 3/1 185/14 مضافتی

 7/0 786/11 شاهانی 

 7/0 786/11 خضراوی 

 6/0 747/10 اللوی 

 6/0 124/9 دگلت نور

 2/8 026/26 میول 

گردد، باالتری  ضرایب طور که ملالظه مینشان داده شده است. همان 2ضرایب افبایش قیمت انوا  خرمای ارگانیک در شکل 

شاهانی، خضراوی و کیکا ( بوده است که در شرایط غیرارگانیک  افبایش قیمت مربوط به ارقام صادراتی ایران دارقام استعمران، زاهدی،  

 (. 1397زاده، دارای ارزش صادراتی باالیی نیستند دملیفیان و رمضان

 
 . ضرایب افبایش قیمت انوا  ارقام خرمای ارگانیک 2  شکل

 گیری: نتیجه

. اما داردرا در جهان و همچنی  کشتور ما  ، روند رو به رشتدی ارگانیک  تومید خرمایدهد که های انیام شتده نشتان مینتایج بررستی

های طیب استتت. بنابرای  جهت دستتتیابی به خرمای طیب و کستتب بازار باید توجه داشتتت که ارگانیک بودن تنها یکی از ویژگی

ک را توستتعه دارد و از طر  دیگر باید ستتایر  داری ارگانیک جهت دستتتیابی به خرمای ارگانیمناستتب برای آن از یک طر  باید با 

 ریبی کرد.در توسعه بازار آن برنامه همچنی   های طیب یعنی اللیت، اصامت، جذابیت و برکت را نیب مدنظر قرار داد وویژگی
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