
 

 

 توليد، مصرف و صادرات خرما در كشور  روند بررسي

 فرزانه جامعي

 رييس گروه آمارهاي كشاورزي

 مقدمه

ول اين محصارزش غذايي . خرما به دليل داشتن فوايد غيرقابل شمارش آن، جايگاه به خصوصي بين مردم جهان پيدا كرده است 

ه همين ب و پروتئين گياهي، بسيار زياد استبه واسطه مواد قندي طبيعي مانند گلوكز، ساكاروز، فروكتوز، آهن، فيبر  كشاورزي

استراتژيک  محصوالتبه عنوان يکي از عالوه بر ارزش غذايي خرما  .دليل مصرف خرما در جهان از اهميت بااليي برخوردار است

خرما تنها در شرايط آب و هوايي گرم و خاصي به عمل مي آيد  .باشدمينيز  اقتصادياهميت تجاري و  داراي و بسيار ارزشمند

 باشد.ايران داراي اين شرايط آب و هوايي مناسب براي كشت آن ميو 

بيش با توليد  6931ر سال كه بر اساس آخرين آمارگيري باغداري د خرما يکي از مهمترين محصوالت كشاورزي در ايران است

درصد خرماي كشور  39اختصاص داده است. بيش از  را به خود محصوالت دائمي)باغي(توليدات درصد  61يون تن،ميل 2/6از 

 .شودكرمان، سيستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، فارس و هرمزگان توليد ميهاي در استان

بعد از مصر دومين كشور توليد كننده در حالي كه ايران  .ترين صادركننده خرما در جهان هستندكشورهاي خاورميانه بزرگ

توجه به اهميت توليد خرما در  خرما در جهان است اما در بين كشورهاي صادر كننده اين محصول در رتبه چهارم قرار دارد. با

هاي گذشته روند توليد، مصرف و صادرات اين محصول كشاورزي طي سالبررسي به كشور و نقش آن در صادرات غيرنفتي 

 ايم.پرداخته

  



 هايافته

را نشان  6931و 6934، 6934، 6931هاي باغداري در سال بر اساس اطالعات حاصل از آمارگيريمقدار توليد خرما  6نمودار 

  هاي اخير افزايش داشته است.توليد خرما طي سالدهد. مي

 6نمودار

كيلوگرم و در  3.1در يک خانوار شهري  6931سال  دراز طرح هزينه و درآمد خانوار مقدار مصرف خرما  حاصلطبق اطالعات 

 69.2دهد تنها نشان مي  6931كيلوگرم بوده است. مقايسه ميزان مصرف و مقدار توليد خرما در سال  3يک خانوار روستايي 

درصد از  26معادل هزارتن  251  ،درصد از خرماي توليد شده به صورت ميوه در داخل كشور به مصرف خانوارها رسيده است

شده در كشور در صنايع  خرماي توليد حجم بااليي ازبررسي ها نشان مي دهد كه  .صادر شده استمقدار توليد خرما در كشور 

   تبديلي مصرف مي شود.

 

 2نمودار 
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كيلوگرم مقدار مصرف ساالنه خرما در خانوار 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1386 1389 1393 1395 1396

تن روند تغييرات توليد خرما



 9نمودار

نشان  31الي  32هاي مقدار صادرات خرما طي سال 9مقدار مصرف ساليانه خرما براي يک خانوار ايراني و در نمودار  2در نمودار 

با  31ها همواره رشد داشته است، اما مقدار مصرف اين محصول كشاورزي در سال داده شده است. مقدار صادرات طي اين سال

 ايم.است. براي بررسي دليل كاهش مصرف خرما به بررسي قيمت آن پرداخته افت محسوسي رو برو شده

 4نمودار

 6932قيمت خرما طي سال هاي دهد نشان مي 4نمودار قيمت كاالها و خدمات مصرفي  با استفاده از اطالعات طرح شاخص

است. افزايش قيمت اين محصول صورت پذيرفته  6939داراي سير صعودي است و بيشترين افزايش قيمت در سال  6939الي 

مقدار مصرف ساليانه خرما در بين خانوارهاي ايراني  6931گذاشته است به طوري كه در سال  منفي بر روي مصرف خانوار تاثير

صادرات اين محصول را افزايش داده ، اين محصول و افزايش محسوس قيمت ارز كاهش پيدا كرده است از طرفي افزايش قيمت

  است.
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تن مقدار صادرات خرما
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ريال قيمت خرما براي مصرف كننده



خرما  صادراتسهم  مشاهده مي شود. را نشان مي دهدسهم مصرف خانوار و سهم صادرات از كل توليد خرما در كشور  5ر نمودا

 6931تا جاييکه در سال هاي اخير كاهش پيدا كرده است در سالخانوار آن در مصرف سهم همواره افزايش داشته است اما 

 است.از سهم صادرات كمتر شده مصرف خرماي خانوار سهم 

 

 5نمودار 

شود و سهم صادرات آن بيشتر از سهم طبق بررسي هاي فوق از آنجا كه خرماي مصرفي خانوارها تنها از توليد داخل تامين مي

از اهميت زيادي صادرات اين محصول  برنامه ريزي برايبا توجه به روند افزايش توليد خرما در كشور،  ،مصرف خانوارها است

   برخوردار است.

 گيري و پيشنهادنتيجه

تواند باشد و نياز داخل را بدون نياز به واردات ميبا توجه به اينکه ايران به عنوان دومين كشور توليد كننده خرما در جهان مي

 بايست موارد زير را در نظر گرفت:ادي و ايجاد اشتغال ميمنظور ارزآوري بيشتر، رونق اقتصتامين كند، به

اي در صادرات بندي و تنوع آن بتوان سهم عمدههاي مدرن بستهگذاري و استفاده از روشرود با سرمايهانتظار مي -6

 .به دست آوردخرما در بازارهاي جهان 

ه كشود مي مصرف و... كلوچه ع تبديلي از قبيل شيره خرما، كيک،در ايران قسمت عمده خرماي توليد شده در صناي -2

 صنايع تبديلي عالوه بر اشتغال زايي صادرات اين نوع محصوالت را افزايش داد.گذاري در توان با سرمايهمي
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سهم مصرف خانوار و صادرات از كل توليد خرما

سهم خانوار سهم صادرات


