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 چکیده

مانند پسته، گردو، بادام، زردآلو، سیب، خرما و انگور جزء  تیای صادراهای میوهایران در بسیاری از محصول

ها اخیر تقاضا برای افزایش سطح زیر کشت این محصول هایدر سالرود. شمار میکشورهای پیشرو تولید کننده در دنیا به

تقاضای  افزایشو  ادراتصمصرف آب، امکان  زیاد کارآیی، زاییارزآوری و درآمدهای آن از دلیل . استبوده در حال افزایش 

افزون جمعیت جهان، نیاز به دیگر، با افزایش روز سویکننده توسعه پایدار این بخش در آینده است. از که تضمین است بازار

گیری از آخرین با بهره. کندها را دو چندان میمحصولن که اهمیت ای یابدبا سرعتی شگرف افزایش می کامل مواد غذایی

تا  1391های کاری در سالهای هر زیربخش میوهآمارهای منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادها، آمار محصول

خشکباری پسته، های میوه از ؛های سردسیری سیب، گالبی، گیالس، هلو و زردآلومیوه ازمورد بررسی قرار گرفتند.  1396

برگزیده  ،ریز انگور و توت فرنگیهای دانهمیوه ازو  گرمسیری خرما و مرکباتهای گرمسیری و نیمهمیوه از ؛بادام، گردو و فندق

است،  %100برابر  ،های گرمسیریهای باغبانی به جز شمار اندکی از میوهباتوجه به این که ضریب خود اتکایی محصول. شدند

پرداخته شده و آسیب شناسی آن  و کاریمیوه وضعیت موجودهای کلی دشواری، پس از ارائه آمارها، به واکاوی در این مقاله

 .است شدهراهکارهایی ارائه سرانجام 

 .گرمسیرینیمه های گرمسیری ومیوه ،سردسیریهای ریز، میوههای دانهی، میوههای خشکبارمیوه های کلیدی:واژه

 

 باغبانی در کشاورزی امروز ایرانانداز و اهمیت چشم

محصول  66جهان، ساختار اصلی تولیدهای کشاورزی جهان متکی بر  منابع سازمان خواربار و کشاورزی پایه بر

های باغبانی جایگاه ، محصولاین میان . در(19) استمحصول دامی  25و زراعی و  نیمحصول باغبا 41 در برگیرندهکشاورزی 
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های مختلف . بررسی صادرات و ارزآوری محصولاستزیادها آنزایی و ارزآوری اشتغالو  مصرف آب کارآیی زیرا ای دارند،ویژه

های باغبانی دهد که عمده ارزآوری کشور در بخش کشاورزی و حتی صادرات غیرنفتی مربوط به محصولکشاورزی نشان می

 هایفراوردهصادرات کاالهای غیرنفتی و حتی  صدر، پسته در (11، 10) آمار سازمان گمرک ایران پایه است. برای نمونه، بر

های باغبانی در کشور، از محصول مواد ژنتیکی متنوعدلیل وجود . از سوی دیگر، به (12) دارد قراروابسته به نفت در کشور 

ها جزء کشورهای پیشرو تولیدکننده اینمانند پسته، گردو، بادام، زردآلو و مانند های صادراتی ان در بسیاری از محصولایر

به ویژه به در کشور های باغبانی های اخیر تولید محصول، در سالدر باال شدهیاد های . به دلیل(21) رودشمار میدر دنیا به 

ا هنآو تولید پایدار  گسترشهای پیشرفته روز به روز در حال افزایش است و در آینده امکان های تجاری و گلخانهصورت باغ

یابد. وجود دارد. از سوی دیگر، با افزایش جمعیت جهان، نیاز به مواد غذایی، روز به روز با سرعتی شگرف افزایش مینیز 

از اهمیت برخوردار است آن،  هایدشواریو بررسی  در امنیت غذایی نهفته استتامین مواد غذایی مورد نیاز این جمعیت 

داشتن زندگی سالم و  برایهای مختلف مردم به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی مداوم گروهمعنی به امنیت غذایی .

مواد غذایی، کیفیت مواد غذایی و همیشگی دسترس بودن  در . برای دستیابی پایدار به امنیت غذایی، افزون براستفعال 

ها و مواد معدنی ها منبع غنی از ویتامینویژه میوههای باغبانی به . محصول(18) تامین تمام نیازهای بدن ضروری است

های مختلف از های باغبانی به دلیل دارا بودن ترکیبشوند. مصرف محصولکه در هیچ محصول دیگری یافت نمی هستند

در سالمت جامعه و  مهمینقش  ،اه نایهای فنولی و مانند ها، ترکیباکسیدانآنتیها، ها، مواد معدنی، رنگیزهویتامین

اتکایی  به جز شمار اندکی از میوه های گرمسیری خود ضریب که این. باتوجه به (17) ها دارنداز ابتال به بیماری پیشگیری 

پرداخته شده و راهکارهایی  در ایران کاریمیوهبخش های وضعیت موجود  به واکاوی دشواری مقالهاست، در این  %100برابر 

 است.ارائه شده 

 
 

 هامواد و روش

های مورد در چارچوب بررسیها این دادهاز  ،اسنادی ه هایدر بررسی وضع موجود تولیدهای باغبانی به روش مطالع

سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران و  در برگیرنده اسناد باالدستی نظام: گیری شده است، بهرهنیاز برای این پژوهش

و کشاورزی سازمان خوار بار  درمنتشر شده  های ، آمار(6تا  1) وزارت جهاد کشاورزی های آمارنامهنقشه جامع علمی کشور، 

ها و  هیومخشکانجمن بین المللی  از(، آمار منتشر شده 27) وزارت کشاورزی آمریکا در(، آمار منتشر شده 21تا  19جهان )

پژوهشی و  -های علمیها، مقالهکتاب، (11، 10)آمارنامه سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران  (25) خشک هایمیوه

 .(29، 28 ،26 ،25 ،22) گزارش های پژوهشی داخلی و خارجی

 
 

 نتایج

 سردسیریهای میوه -اول

های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوی، در استان سردسیریهای میوه

شوند. بر پایه آمارهای سازمان کشت میدر سطح وسیع  ،خراسان شمالی، زنجان، فارس، قزوین، کردستان، مرکزی و همدان
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های سردسیری )سیب، مهمترین میوه تولید در واحد سطحو تولید مقدار  ،سطح زیر کشت (6تا  1) هااستان جهاد کشاورزی

 اند. آورده شده 5تا  1به ترتیب در جدول های  1396تا  1391گالبی، گیالس، هلو و زردآلو( از سال 

 .1396تا  1391سیب در ایران در سال های  تولید در واحد سطحو  مقدار تولید ،سطح زیرکشت -1جدول 

 هکتار(در  )تن تولید در واحد سطح مقدار تولید )تن( سطح زیر کشت )هکتار( سال

1391 197347 3103883 73/15 

1392 197982 3035492 33/15 

1393 202624 3397855 77/16 

1394 208539 3482107 69/16 

1395 217326 3434055 80/15 

1396 217398 3715610 09/17 

 

 .1396تا  1391گالبی در ایران در سال های  واحد سطحتولید در  و مقدار تولید ،سطح زیرکشت -2جدول 

 هکتار(در تولید در واحد سطح )تن مقدار تولید )تن( سطح زیر کشت )هکتار( سال

1391 9434 129317 71/13 

1392 14444 140089 70/9 

1393 15771 194564 34/12 

1394 16276 196959 10/12 

1395 16718 206745 37/12 

1396 16386 204833 50/12 
 

 

 .1396تا  1391گیالس در ایران در سال های  تولید در واحد سطحو مقدار تولید  ، سطح زیرکشت -3جدول 

 هکتار(در  تولید در واحد سطح )تن مقدار تولید )تن( سطح زیر کشت )هکتار( سال

1391 28537 253496 88/8 

1392 32109 279429 70/8 

1393 32682 290928 90/8 

1394 33272 298475 97/8 

1395 33812 314406 30/9 

1396 33455 316234 45/9 
 

 

 .1396تا  1391هلو در ایران در سال های  تولید در واحد سطحو  مقدار تولید ،سطح زیرکشت -4جدول 

 هکتار(در  تولید در واحد سطح )تن مقدار تولید )تن( سطح زیر کشت )هکتار( سال

1391 34161 521539 27/15 

1392 43645 590223 52/13 

1393 47684 706483 81/14 

1394 50320 759549 09/15 

1395 54480 750683 78/13 

1396 56121 853471 21/15 
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 .1396تا  1391زردآلو در ایران در سال های  تولید در واحد سطحو مقدار تولید  ،سطح زیرکشت - 5جدول 

 هکتار(در  تولید در واحد سطح )تن مقدار تولید )تن( سطح زیر کشت )هکتار( سال

1391 35461 309907 74/8 

1392 53204 380031 14/7 

1393 55312 341150 17/6 

1394 56696 373838 59/6 

1395 58719 431601 35/7 

1396 57726 476739 26/8 

 

 های خشکباریمیوه -دوم

ها پسته، گردو، بادام و فندق ارزش شوند که در بین آنکشت می های خشکباری در کشوردامنه وسیعی از میوه

 ند. اهبررسی شد انهآدر این بخش آمارهای  تری دارند کهزیادتجاری 

بارور (، مقدار کل تولید و سطح زیر کشت 21) 2016در سال  جهانو کشاورزی بار بر پایه آخرین آمار سازمان خوار -پسته

این جایگاه اول تا سوم تولید هکتار بوده است. ایران، آمریکا و ترکیه  میلیون 2/1میلیون تن و  3/1 ترتیبپسته در دنیا به

کشت، تولید و صادرات پسته در ایران در شش سال گذشته افزایش بررسی روند سطح زیر .اندداشتهدنیا  محصول را در

 به ترتیب 1396 و 1391های سال درکه مقدار تولید و سطح زیر کشت پسته در کشور طوری، بهدهدنشان می چشمگیری

بوده  %4صادرات پسته کشور نیز در این بازه زمانی ارزش افزایش  قدارم(. 6افزایش پیدا کرده است )جدول % 2/34 و 5/73

کشورهای آمریکا و چین،  ،ایرانپس از   (.6میلیون دالر افزایش یافته است )جدول  18/1دالر به میلیون  14/1و از است 

و سازمان گمرک جمهوری  (6تا  1)پایه آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی  بر د.نروشمار میبزرگ پسته دنیا به گانصادرکنند

های و صادرات پسته در ایران در سال در واحد سطحتولید ، مقدار تولید، سطح زیرکشت 6، در جدول (12تا  7)اسالمی ایران 

 .ندآورده شده ا 1396تا  1391

 
 

 .1396تا  1391و صادرات پسته در ایران در سال های  تولید در واحد سطح، سطح زیرکشت، مقدار تولید - 6جدول 

 صادرات

 )هزار دالر(

 تولید در واحد سطح 

 در هکتار(کیلو گرم )

  مقدار تولید

 )تن(   
 سطح زیر کشت )هکتار(              

 سال

1140586 621 183001 357038 1391 

1023761 740 225001 368335 1392 

1649366 757 239648 382100 1393 

1201983 778 261102 409702 1394 

1272938 848 304420 457337 1395 

1178896 843 317485 479368 1396 

 

 

ایران، پاکستان، هند،  در برگیرندهجنوب غربی است که آسیای مهم تولید بادام، آسیای مرکزی و  هایمنطقهیکی از  -بادام

افغانستان، عراق، سوریه و تاجیکستان است. در بین کشورهای یاد شده، ایران بیشترین مقدار تولید بادام را دارد و در سطح 

 هایمنطقهام در بیشتر . باد(21کننده بزرگ بادام در دنیاست )از آمریکا، اسپانیا و مراکش، چهارمین تولیدجهانی نیز بعد 
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های منطقهآذربایجان شرقی، چهارمحال بختیاری، یزد، کرمان و اصفهان از های خراسان، فارس، شود، اما استانایران کشت می

که  استمیلیون هکتار  9/1بادام در جهان زیرکشت بارور  سطح (.6) هستندپرورش درختان بادام در ایران  عمده کشت و

هزار هکتار )آماری که در سایت فائو برای بادام ایران به ثبت رسیده است( بعد از کشورهای  127کشت بارور  ایران با سطح زیر

 147بیش از که ایران با تولید  است میلیون تن 5/2اسپانیا، آمریکا، تونس و مراکش قرار دارد. مقدار تولید بادام در جهان 

مقدار تولید، سطح  7جدول در  (6تا  1)کشاورزی بر پایه آمارهای وزارت جهاد . کنداز بادام دنیا را تولید می %5/4هزار تن، 

 آورده شده است. 1396تا  1391های زیرکشت و صادرات بادام ایران در سال

 

های ر سالصادرات بادام در ایران دمیزان ارز حاصل از و  تولید در واحد سطحمقدار  ،سطح زیرکشت، مقدار تولید -7جدول 

 .1396تا  1391

 

 

ر کشت و مقدار کل تولید گردو در ، سطح زی2016در سال  جهانآخرین آمار سازمان خواربار و کشاورزی  پایهبر  -گردو

دنیا در چین با سطحی معادل  یهای گردوبخش بزرگی از باغهزار تن بوده است.  3448هزار هکتار و  1080ترتیب دنیا به 

. ایران هستندگردو دارا  از نظر سطح زیر کشترا هزار هکتار قرار دارد. پس از چین، ایران و آمریکا رتبه دوم و سوم دنیا  399

 آمارهای پایه بر (. هر چند21در رتبه سوم قرار دارد )، گردوی دنیا، پس از کشورهای چین و آمریکا %10با تولید بیش از 

 ،ه استنداشتی کشور رشد یزیرکشت و مقدار تولید گردو سطح 1396 تا 1391 هایسال در (6 تا 1) کشاورزی جهاد وزارت

 (.8)جدول اند کاری یا جایگزین شدهسرشاخه ،تجاری هایرقمهای سنتی گردو با زمانی بخش زیادی از باغاین بازه  در اما

 
 

های صادرات گردو در ایران درسالمیزان ارز حاصل از و  تولید در واحد سطح، مقدار سطح زیرکشت، مقدار تولید -8جدول 

 .1396تا  1391

 صادرات )هزار دالر(
تولید در واحد سطح 

 )کیلوگرم در هکتار(
 سال سطح زیر کشت )هکتار( مقدار تولید )تن(

18065 2278 284421 168037 1391 

5349 2045 222612 141790 1392 

19517 1864 210841 146219 1393 

18808 1926 231408 153023 1394 

10620 2055 252178 157248 1395 

18901 2214 261341 149806 1396 
 

 

 سال سطح زیر کشت )هکتار( مقدار تولید )تن( )کیلوگرم در هکتار(تولید در واحد سطح  صادرات )هزار دالر(

30020 1393 120464 176811 1391 

20387 1257 155527 210106 1392 

24008 1189 145850 191661 1393 

36949 1310 159202 196482 1394 

34198 1223 146452 199383 1395 

40404 1415 147511 181896 1396 
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تولید و سطح زیرکشت بارور فندق در دنیا به  مقدار، 2016در سال  جهانآمار سازمان خواربار و کشاورزی  پایه بر -فندق

هزار هکتار بوده است. ایران پس از کشورهای ترکیه، ایتالیا، آمریکا، آذربایجان، گرجستان و  926هزار تن و  734ترتیب 

کاری های مهم فندق. منطقه(21کند )از فندق دنیا را تولید می %2/2 است وهفتمین تولیدکننده بزرگ این محصول  ،چین

. بررسی روند هستندهای وسیعی از گیالن به ویژه شهرستان رودسر، قزوین، مغان، اردبیل، گرگان، مازندران و قم ایران بخش

 1391نسبت به سال  1396های فندق در کشور در سال هکتاری باغ 7414سطح زیر کشت فندق در کشور بیانگر افزایش 

(. ارزش 6هزار تن در سال رسیده است ) 25زار تن به بیش از ه 19تولید فندق در کشور در شش سال گذشته از  مقدار. است

 (6 تا 1) کشاورزی جهاد وزارت آمارهای پایه بر (.12) بوده استهزار دالر  413 بیش از 1396در سال صادرات فندق ایران 

 .آورده شده است 9در جدول 1396 تا 1391های سالصادرات فندق در ایران در ارزش سطح زیرکشت، مقدار تولید و 

 

صادرات فندق در ایران در سال های ارز حاصل از و  مقدار تولید در واحد سطح، سطح زیرکشت، مقدار تولید -9جدول 

 .1396تا  1391

 صادرات )هزار دالر(
تولید در واحد سطح 

 هکتار(در کیلوگرم )
 سال سطح زیر کشت )هکتار( مقدار تولید )تن(

4/415 1435 19531 17479 1391 

9/844 1058 20655 22503 1392 

1/170 540 10098 23290 1393 

8/751 1154 23371 23601 1394 

8/390 1120 22598 24013 1395 

5/413 1246 25208 24893 1396 

 

 میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری -سوم

. برپایه هستندین صادر کنندگان خرما در جهان ترمهمکشورهای عراق، پاکستان، ایران، تونس و عربستان سعودی  -خرما

، فارس با %8/15، جنوب استان کرمان با %6/18سیستان و بلوچستان با  1396در سال  ،کشاورزیجهاد آمارنامه وزارت 

مارهای بر پایه آ .(6)د انکشور قرار داشتهدر های اول تا چهارم تولیدکنندگان خرما در رتبه %5/13و خوزستان با  6/13%

 .داده شده استنشان  1396تا  1391های سال درتولید خرما  سطح زیرکشت و 10جدول در (6تا  1) وزارت جهاد کشاورزی

 

 .1396تا  1391در ایران در سال های خرما  تولید در واحد سطحو مقدار تولید  ،سطح زیرکشت -10جدول 

در  تولید در واحد سطح )تن

 هکتار(

 سال )هکتار( بارور سطح زیر کشت مقدار تولید )تن(

29/5 1069654 202242 1391 

09/5 1014005 199114 1392 

25/5 1042276 198510 1393 

31/5 1063468 200305 1394 

49/5 1163494 211987 1395 

67/5 1223142 215545 1396 
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از نظر کشورهای برزیل، آمریکا، چین، مکزیک و اسپانیا  ،(21) جهانو کشاورزی گزارش سازمان خواربار پایه  بر -مرکبات

نیز به ترتیب آمریکا، ترکیه، آفریقای  مقدار تولید در واحد سطحاند. از نظر گرفتههای اول تا پنجم قرار رده درتولید مرکبات 

تولید مرکبات  مقداریران از نظر ا 2016در سال  بر پایه همین آمار،. ندجنوبی، ژاپن و آرژانتین مقام های اول تا پنجم را دار

 داشتهاز کشورهای چین، برزیل، هند، آمریکا، مکزیک و اسپانیا دارای رتبه هفتم و از نظر سطح زیرکشت رتبه هشتم را  پس

کشت  سطح زیر . دارندهای مازندران، فارس، کرمان و هرمزگان به ترتیب بیشترین سطح تولید را در کشور استان. است

سطح زیرکشت مرکبات  %36. استان مازندران با حدود هزار هکتار بوده است 257بر افزون  1396مرکبات کشور در سال 

. اندداشتههای دوم تا ششم را ترتیب مقامفارس، جنوب کرمان، هرمزگان، گیالن و کرمان به  است، سطح را دارا بوده بیشترین

مقدار تولید  1396. در سال از سطح زیرکشت مرکبات کشور را دارا هستند %90در مجموع و دو منطقه استان  چهاراین 

آبی  مقدار تولید در واحد سطحکشت، مقدار تولید و زیرسطح  11جدول .(6) تن بوده استهزار  5113مرکبات کشور حدود 

 دهد.نشان می 1396تا  1391های سالو دیم مرکبات را بین  

 
 

 .1396تا  1391های سالدر ایران در مرکبات  تولید در واحد سطحو  مقدار تولید ،سطح زیرکشت -11جدول 

 سال )هکتار( آبی و دیم سطح بارور مقدار تولید )تن( هکتار(در  تولید در واحد سطح )تن

69/17 4108011 232185 1391 

01/18 4293041 238359 1392 

82/16 4764279 283227 1393 

60/17 4345246 246928 1394 

72/19 5078133 257472 1395 

87/19 5113655 257310 1396 

 

 میوه های دانه ریز -چهارم

های قزوین، خراسان رضوی، استان فارس در جایگاه نخست قرار دارد. استان ، انگور در ایران، از نظر سطح زیر کشت -انگور

های فارس، خراسان رضوی، قزوین اند و از نظر مقدار تولید، استانگرفتههای بعدی قرار همدان و آذربایجان شرقی در رتبه

، قـزوین بـا %1/12، همدان بـا %2/18فارس با  استان .هستندو آذربایجان شرقی و همدان مقام های اول تا پنجم را دارا 

بر که  12جدول  .(6) انـدکشور قـرار گرفتههای اول تا چهارم تولیدکنندگان انگور در رتبه %7/10و خراسان رضوی با  11%

تا  1391سطح زیرکشت و مقدار تولید انگور را بین سال های  تهیه شده است، (6تا  1)مارهای وزارت جهاد کشاورزی پایه آ

 نشان می دهد. 1396
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تا  1391در ایران در سال های انگور  تولید در واحد سطحو مقدار تولید  ، و دیم آبی بارور زیرکشتسطح  -12جدول 

1396.  

 سال آبیسطح   )هکتار( دیم سطح زیرکشت بارور جمع مقدار تولید )تن( هکتار(در  تولید در واحد سطح )تن

17/16 3389501 209636 42996 166640 1391 

07/10 2753659 273426 66969 206457 1392 

98/10 3049873 277824 68771 209053 1393 

43/11 3167436 277009 70026 206983 1394 

93/11 3451940 289416 72204 217212 1395 

12/11 3191592 286864 66233 220631 1396 

 

. (6) فرنگی در ایران تولید شده استتوتهزار تن  64حدود 1396در سال  ،آمار وزارت جهاد کشاورزی پایهبر  -توت فرنگی

های اخیر و خشکسالی با توجه به که شودای و هوای آزاد در ایران محسوب میهای مهم گلخانهمحصولفرنگی یکی از توت

جدول تواند بسیار گسترش یابد. ای در آینده میفرنگی گلخانهای، کشت توتهای گلخانهتوجه دولت و کشاورزان به کشت

 محصول در واحد سطح و تولید، تولید سطح زیر کشت تهیه شده است (6تا  1)بر پایه آمارهای وزارت جهاد کشاورزی که  13

 دهد.مینشان  1396تا  1391را بین سال های توت فرنگی 

 
 

 .1396تا  1391های در ایران در سالتوت فرنگی  تولید در واحد سطحو  مقدار تولید، سطح زیرکشت -13جدول 

 سال سطح زیرکشت )هکتار( مقدار تولید )تن( هکتار(در  تولید در واحد سطح )تن

80/11 31207 2645 1391 

32/12 52861 4291 1392 

88/12 56346 4373 1393 

01/13 61859 4754 1394 

53/13 67509 4986 1395 

83/11 64097 5417 1396 
  

 

 شناسی باغبانی ایرانآسیب

های مختلفی بخش شود و دربرگیرندههای کالن حاکمیت سیاسی محسوب میهدفترین اصلیاز تامین امنیت ملی 

. ضرورت تامین نیازهای اساسی استترین شاخصه تامین امنیت ملی ، امنیت غذایی مهمدر واقعاز جمله امنیت غذایی است. 

در اسناد د قرار گرفته است. این رویکرد سوم و چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مورد تاکیهای در اصل

های کلی نظام در سیاستهجری شمسی،  1404در افق  سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایرانباالدستی کشور از جمله 

هر نوع محرومیت  کردنبه صورت رفع فقر و برطرف  برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه های کلیسیاستانداز، چشمدوره 

د. ندهتغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. امنیت غذایی را دو بخش تولید و عرضه تشکیل میدر زمینه 

 مقدارشود. خودکفایی به محصول در هر کشور محسوب می هرهای مهم سنجش عرضه ضریب خودکفایی یکی از شاخص

د، توسعه پایدار کشور، مزیت نسبی تولید داخلی، نبود قابلیت تولی برداری مطلوب از منابعو بهره ردداتولید داخلی بستگی 
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های موثر بر توسعه بخش کشاورزی عاملضرورت استفاده از منابع ارزی از در درازمدت و اتکا به واردات به صورت نامحدود 

گرمسیری(  هایهای باغبانی )به جز اندکی از محصولمحصول. خوشبختانه ضریب خودکفایی در استدر تحقق خودکفایی 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های بخش باغبانی کشور میترین آسیباست. از مهم %100

های راهبردی و امنیت غذایی محصولشود. گاهی تامین های کالن کشوری توجه کافی نمیگیریبه این بخش در تصمیم -1

 ،های باغبانیمحصولبه تقریب تمام در حالی که  ؛استبا هزینه سنگین هدر رفت آب همراه در شرایط کم آبی در کشور 

 ی دارند.، ارزآوری بسیار زیادمصرف آب زیاد کارآییافزون بر 

های باغبانی محصول صدورها و نبود امکان در صادرات غیرنفتی دارد، تحریم مهمینقش  کشور جا که بخش باغبانیاز آن -3

مهم کشور که از نوسان های  یهابخش یکی از رود.شمار میبه  بخشهای این اروپا و آمریکا از دیگر آسیب های به قاره

های باغبانی کشورهای همسایه به ویژه عراق و قطر محصولت. اسکشور  بیند، بخش باغبانیاقتصادی و بازار ارز آسیب می

از قیمت بازار داخلی  بیشتر)از نظر خودشان(، اما در واقع کمبودن نرخ دالر در برابر ریال با قیمتی  زیادباتوجه به  را

 .دنسازو بازار داخل را از نظر محصول های باغبانی دچار التهاب می خرندمی

ها، از دیگر محصولنبود توجه و حمایت ویژه دولت از باغداران و همچنین از صنایع تبدیلی، فراوری و بسته بندی  -4

ای و با قیمت عمده از محصول باغبانی کشور، به صورت فله یشده تا بخشموجبرود که می به شمار باغبانیهای آسیب

 به کشورهای همسایه صادر شود.  اندکبسیار 

از دیگر  ،دارند زیاد تولید در واحد سطح کههای تجاری  از رقمنکردن باغداران و باغداری سنتی و استفاده ین یپادانش  -5

 های بخش باغبانی کشور است. آسیب

 
 

 بحث

 سردسیریهای میوه -اول

سیب، گالبی، به، هلو، شلیل، آلو، گوجه، گیالس،  در برگیرنده ،سردسیریبا توجه به ساختار و طبیعت درختان میوه 

های خاک )عمق خاک، ی در ویژگییای رشد می کنند، هرگونه نارساآلبالو و زردآلو، که در شرایط اقلیمی و خاکی ویژه

(، کیفیت آب مورد استفاده، شرایط کاشت، ارتفاع از سطح دریا، pHو  ECزهکشی مناسب، حاصلخیزی خاک، بافت خاک، 

. باشدها تأثیر گذار وری محصول آندر کاهش بهره ندتوامیمورد نیاز در زمستان و مانند این ها  ییشیب زمین، محدوده سرما

زدگی نیز اثرهای منفی تگرگ، باد، گرما، خشکی و کم آبی، یبهارو دیررس  ییزیپاسرماهای زودرس  ،از سوی دیگر

ای کاهنده تاثیرهها و باغتوانی یا اجرای مدیریت نادرست کمگذارند. ناتوانی یا ها برجا میاین محصول تولید بر چشمگیری

از . نادیده گرفت مقدار تولید در واحد سطحرا نیز نباید در کاهش ها و بیماری هابرخی از آفت گسترشمحصول ناشی از 

سازگار  یاهماستفاده از رقاین موردها اشاره کرد:  توان بهمی ،های موجود وجود دارندچالش راهکارهایی که برای برون رفت از

 ؛هاو بیماری هاآفتمنطقه کاشت، مبارزه با  گزینشهای زمینهآمد در کارنیروی انسانی ماهر و  تجهیز ؛با شرایط تغییر اقلیم

مدیریت و هرس نهال کاشته  ؛متناسب با شرایط خاکی و اقلیمی ،روزبهگیری از رقم های تهیه و کاشت نهال استاندارد، بهره

 درختانمتناسب با وضعیت خاک، نیاز  درختانتغذیه  ؛افشان مورد نیاز هر محصولگردهتأمین  ؛های مورد نیازشده و سمپاشی

رهایی از برای ها باغو بیمه کردن  ؛دوره رشد سراسرپاشی در کود همراه باها در هر سال به صورت چالکود در پاییز و سن آن

و  های کشور به ویژه در نوار شمالیهر ساله خسارت سنگینی به باغ یبهارسرمای دیررس . وریبهرهافزایش ها و این چالش
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مختلف کشور گزارش  منطقه هایدر تمام درختان سردسیری در به تقریب  زدگیسرمااین کند. خسارت غربی کشور وارد می

 . استژنتیکی و مدیریتی در بهبود مقدار تولید درختان میوه در کشور  هایعاملشده است که این امر بیانگر اهمیت توجه به 

 های خشکباریمیوه -دوم

هزار تن پسته در سال، از  317با تولید و  هکتار باغ پسته، بیشترین سطح زیر کشت پسته دنیا 479368ایران با 

های پسته و بیشترین مقدار تولید کشور در سه استان کرمان، خراسان رضوی باغ بیشتر. داردنظر مقدار تولید جایگاه دوم را 

که به  هستندهای پسته در ایران ترین رقماز مهم ‘کله قوچی’و  ‘ احمدآقایی’، ‘ اکبری’، ‘ اوحدی’(. 6د )نرو یزد قرار دا

(. بررسی روند تولید و سطح زیر کشت پسته 13) استها زیر کشت آنهای پسته کشور از باغ %15و  20%، 20%، 24%ترتیب 

داشته است.  چشمگیریهای اخیر رشد سال درنیز . صادرات پسته (24) بیانگر رشد چشمگیر این محصول در کشور است

 (. 17در ارزآوری دارد ) مهمیو نقش  استکاالی صادراتی غیرنفتی ایران  10 صدرهمواره در  این محصولکه طوریبه

های گردوی کشور به صورت رود. هر چند بیشتر باغشمار می پس از پسته، گردو دومین خشکبار مهم ایران به

های تجاری ای تجاری گردو با استفاده از رقمههای اخیر باغهای بذری هستند، اما در سالنژادگانو  اندکاشته شدهسنتی 

، ‘ جمال’، ‘ دماوند’ هایین، شش رقم گردو در ایران به ناماحداث شده اند. افزون بر ا‘ فرنور ’ و‘ چندلر’ جهان از جمله

چند سال گذشته  درتولید گردو (. 23 ،15 ،14های اخیر معرفی شده اند )در سال ‘الوند’و  ‘ چالدوران’، ‘ کاسپین’، ‘ پرشیا’

 هایرقمبا  های سنتیرقمجایگزینی و های سنتی گردو نوسازی باغ زمینهرشد چشمگیری نداشته است، اما نکته مهم در این 

های بذری با محصول نژادگانمربوط به  پیشهای تولید محصول گردو در سال مقدار، عمده در واقع. استتجاری و یکدست 

های دیگر این است که دشواریاز  د.ندهغیریکنواخت بود که با گذر زمان جای خود را به محصول یکنواخت و تجاری می

های شمالی، شمال غربی و غربی های گردو در استاناز باغ %80به بیش از  یبهار، سرمای دیررس 1397در سال  برای نمونه،

 کرد.کشور آسیب وارد 

افزایش  %5/22و  %5/11ترتیب به  1396تا  1391های سال درتولید و سطح زیر کشت بادام در کشور نیز  مقدار

کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی،  است. بیشتر شده %5/34در شش سال گذشته نیز صادرات بادام  ارزش(. 6) نداداشته

 .هستندهند، عراق، قطر، افغانستان، ترکمنستان، کویت، آلمان و انگلستان بازار هدف بادام ایران 

ای از تجارت جهانی فندق مربوط به کشور ترکیه است و ایران سهم بسیار ناچیزی از صادرات فندق بخش عمده 

ترین (. مهم21داشته است ) چشمگیریتولید و سطح زیر کشت این محصول در کشور رشد  مقدار، این  . با وجود(12) دارد

 (. 12) هستندبازارهای هدف برای فندق ایران کشورهای آسیای میانه، خاور دور، خاورمیانه و اروپا 

وان به تمی آنهای اصلی دلیل. از است %100انه ضریب خودکفایی در ایران های خشکباری، خوشبختدر محصول

تنها پاسخگوی تولید کشور نه مقدار ،مزیت نسبی تولید داخل اشاره کرد. بنابراین و های متفاوتوجود نژادگاناقلیم مناسب، 

 ،1396در سال ، بلکه سهم قابل توجهی از ارزآوری و صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. استنیاز داخلی 

ای از آن مربوط میلیون دالر بوده است که بخش عمده 1239ته، گردو، بادام و فندق ایران ارزش صادرات چهار محصول پس

های آن، ترین دلیلاست که از مهم کمن محصول پسته در ایرا مقدار تولید در واحد سطحشوربختانه  (.12) استبه پسته 

کاری های پستههای پسته در منطقهباغبیش از حد های پسته، توسعه کمبود آب و تنظیم نبودن نسبت آب به زمین در باغ

ی کشور به صورت هااز کل زمین %47) . خرده مالک بودن کشاورزاناستهای پسته و کیفیت پایین و نامطلوب آبیاری در باغ

و سم نیز از های کشاورزی به ویژه کود های پسته و بازار آشفته نهادهباغتضمین مالکیت  نبود، شود(خرده مالکی اداره می
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با میانگین  یهای خشکبارتولید، سطح زیرکشت و صادرات میوه مقدارمقایسه  های تولید این محصول است.دیگر مشکل

کشورهای پیشرو به ویژه چین و آمریکا، نشانگر در جهان و همچنین ها در این میوهتولید، سطح زیرکشت و صادرات  مقدار

ها به ویژه بادام و گردو دست یابد. برای نمونه، میوهخشکاه واقعی خود در تجارت جهانی این است که ایران نتوانسته به جایگ

های با چالشگردو از نظر صادرات این کشور ایران در تولید جهانی،  بودنسوم رتبه با وجود اهمیت بسیار زیاد گردو در ایران و 

ایران  است.میلیون دالر  20جهان قرار دارد. ارزش صادرات این محصول در کشور  23نظر در رتبه این از  و ستروبهروجدی 

 (.21، 12خودکفایی رسیده است ) %100ها به میوهخشک دیگرو مانند از نظر گرد

 ی گرمسیری و نیمه گرمسیریهامیوه -سوم

های منحصر توجه داشت که نخل خرما ویژگی ی  خوب صادراتی ایران باشد. بایدهاخرما می تواند یکی از محصول

از و است  متحملبه فردی دارد. از جمله به شرایط نامساعد محیطی مانند خشکی، غرقابی، شوری، سرمازدگی، تا حدودی 

های های گرم و خشک میسر شده است. اگرچه در ایران شرایط اقلیمی مناسبی در منطقهزمینامکان کشت آن در  این رو 

تواند در جهان داشته باشد میهای متعدد، جایگاهی را که دشواریای کشت و پرورش خرما وجود دارد، اما به دلیل جنوب بر

تغذیه مناسبی ها این نخلستانهای محروم واقع شده اند و منطقههای زیرکشت خرمای کشور در زمینندارد. شوربختانه بیشتر 

دهد. این دو عامل میاز سوی دیگر، خرما درختی سازگار و کم توقع است که حتی در شرایط نامطلوب هم محصول ندارند. 

 تنهابرای تغذیه این گیاه وجود ندارد و  ویژه ایها، برنامهمنطقهخرما نشود. در بیشتر ذیه تغشده که توجه چندانی به  موجب

. مسئله زیادکردتوان کمیت و کیفیت محصول را با برنامه غذایی مناسب میشود. بدیهی است به دادن کود دامی بسنده می

نوع گرده مناسب  گزینشآید. به دلیل دو پایه بودن خرما، خرما به حساب می در تولید هادشواریافشانی نیز از دیگر گرده

دهند و با تهیه نوع گرده نمی کمی و کیفی محصول دارد. شوربختانه خرماکاران اهمیت چندانی به یارتقادر  مهمیسهم 

کنند، در حالی که با توجه به وجود به ظاهر حل میگرده، مشکل گرده افشانی خود را  گرده از چند درخت نر یا خرید دانه

های مطلوبی مانند اندازه میوه و زمان رسیدن ویژگی فراردگذاری )متازنیا( در خرما با انتخاب دانه گرده مناسب می توان بر

زیادی  هایدشواریدر خرما یر گذاشت. نبود سازگاری بین دانه گرده و رقم ماده مورد نظر را نیز نباید از نظر دور داشت. تاث

. شوربختانه به دلیل رعایت نکردن بهداشت و استفاده نکردن از فناوری پیشرفته در وجود داردپس برداشت  نیز در مرحله

 بیشتربندی در بندی و بستهدرجه. برداشت، دشوبرداشت، گندزدایی و بسته بندی، میوه به صورت نامطلوب عرضه می 

شود. اصول بهداشتی رعایت نمی هاآندر  کهگیرد می صورتها به صورت سنتی و با استفاده از افراد محلی در انبارهایی منطقه

. در حالی که با تهیه و شوندمیبندی های مقوایی نامرغوبی بستهها در شرایط بسیار نامطلوب فشرده و در کارتنمیوه

توان همین محصول را با کیفیتی برداشت، گندزدایی، درجه بندی و بسته بندی میبرای های پیشرفته دستگاهکارگیری به

آورد. ایران دستبهصادرات جایگاه خوبی در بین کشورهای رقیب  زمینهبه ویژه در  و مطلوب در اختیار مصرف کننده قرار داد

خرمای  کهاین. با (4)است ی زیادظرفیت دارای در ارتباط با صادرات کند و از این رو میبر مصرف داخلی خرما تولید  افزون

گذاری در بازاریابی خارجی توجهی و نبود سودسرمایهبه سبب بی اما، داردایران از نظر نوع و رقم در جهان موقعیت مطلوبی 

 دارند. موفقیت کمتری  ،صادرکنندگان در جهان دیگرنسبت به  ،این محصول، صادرکنندگان ایرانی

 %3/10و فارس با  %9/11، جنوب استان کرمان با % 4/61مازندران با ؛ ترین میوه در میان مرکبات استپرتقال مهم

مقدار تولید در واحد های مختلفی در پایین بودن عامل .(4) های اول تا سوم تولیدکنندگان پرتقال کشور قرار دارنددر رتبه

های نوین، دورگهها و رقماز  نگرفتنبهرههای قدیمی مرکبات، وجود باغاند: که از آن جمله مرکبات در ایران موثرند سطح



 و همکاران  خوشخوی
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 ،وین باغداریهای نها و روشهای سالم عاری از ویروس، آشنا نبودن باغداران در استفاده از نهادهاستفاده نکردن از نهال

 ها. باغ نامناسب نگهداریو  هابیماری و هاآفتموقع از بهجلوگیری نکردن 

اغبانی ایران در این های بخلیج فارس و وجود بازارهای خوب برای محصولبا توجه به نزدیکی ایران به کشورهای 

از صادر کردن مرکبات  چشمگیریمی توان درآمد ارزی خوب  مدیریتبا های ترابری، کشورها و به دلیل پایین بودن هزینه

وجود ندارد. یکی از  برای مرکبات چشمگیریصادرات ر حال حاضر د، ولی شوربختانه به دست آوردبه این کشورها 

های های اخیر تغییرهای اقلیمی از جمله گرم شدن کره زمین و خشکسالی و سایر تنشسالهای تولید مرکبات در محدودیت

دارند و به آب نیاز هایی هستند که برای تولید میوه خوب، به نسبت زیادی محصول. مرکبات از استمحیطی مانند شوری 

ها و تحمل رقم مقدارآبیاری در این محصول را بیشتر آشکار می سازد. راهکارهایی مانند بررسی این مسئله اهمیت مدیریت 

، تحمل به شوری و شرایط نامساعد خاکی، بهنژادی برای زیادبه سرما و گرمای  تحملهای محیطی، های موجود به تنشپایه

هایی در زمینه مرکبات پژوهش. اگر چه مورد توجه قرار گیرندکه باید  هستندی هایدشواریهای مناسب از پایهها و رقمیافتن 

، شودمیآن تاکید  و بر عملی شدن اجراسال است که در ایران  20عاری از ویروس از راه ریزپیوندی نوک شاخه، بیشتر از 

های ویروسی رو به افزایش است. و آلودگی به بیماری شودمی افزاییگیاهاما شوربختانه هنوز با همان روش سنتی پیوند جوانه 

، پیوندک و حشره بابیماری فیزیولوژیکی، قارچی، ژنتیکی در مرکبات وجود دارند که  70بیماری ویروسی و  30بیش از 

ها موجب مرگ درختان و کاهش چشمگیر محصول بیماریاین ، (16) شوندوسایل مکانیکی آلوده منتقل و منتشر می

، راهکارها برای رفع این مشکل، ایجاد مرکز تولید نهال سالم با ریزپیوندی، انتخاب پایه و پیوندک مناسب هر منطقه شوندمی

های نوین تولید نهال، وجود . با توجه به فناوریهستندویروسی و مایکوپالسمایی های ویروسی، شبهو عاری بودن از بیماری

های مناسب مانند ای از زیرساخت، وجود پارههای همسایهکشوردر داخلی و  ظرفیتپرر ، وجود بازاهای مختلف مرکباتگونه

 .وجود داردامکان افزایش ظرفیت صادرات و ارزآوری مناسب آن  ، هاو حذف واسطه های مرکبات کشورها در باغتأمین نهاده

 میوه های دانه ریز -چهارم

شدن هوا  گرمهای اخیر به دلیل سالدر  است؛ شدهمیهای ایران کشت و کار منطقهانگور از دیرباز در بسیاری از 

ها را و تاکستان دانسته ها، انگور را گیاهی مناسب برای شرایط موجودمنطقهو کمبود آب، بسیاری از کشتکاران در برخی از 

رقم و رقم  گوناگونیگسترش داده اند. گسترش سطح زیرکشت بدون توجه به توسعه بازار )داخلی و خارجی(، صنایع تبدیلی، 

تا جایی که گاهی هزینه تولید را  باشداست که قیمت محصول در زمان برداشت پایین شده موجبمناسب برای انبارداری، 

و کیفیت  مقدار تولید در واحد سطحبه تغذیه متوازن باعث کاهش  یتوجهبیتغذیه و  ناسبنام کند. مدیریتجبران نمی

های آسیب به جوانه ها و شاخه موجبره کاهد. سرمازدگی پاییزه، زمستانه و بهامی انگورو از بازارپسندی  شودمیخوشه و میوه 

سیستم پیرایش مناسب برای  گسترشدهد. الزم است میو تولید محصول را به شدت کاهش  شودمیتازه رشد کرده انگور 

های سازمان جهاد کشاورزی قرار گیرد. تامین نشدن برنامه بهبود مدیریت، تولید و کیفیت انگور، در اولویت برایهر منطقه، 

های ها نیز باید در برنامهمنطقه ایندر  نانگورهای رنگی نگرفتنرنگ  و های با زمستان مالیممنطقهنیاز سرمایی انگور در 

 اجرای. ها پیدا شوددشواریباغی برای حل این های بهروشهای رشد و کنندهتیمار مناسب تنظیم  قرار گیرد تاپژوهشی 

، خشکی، باالهای متحمل به دمای بهنژادی به منظور گزینش و معرفی رقمبلند مدت های کوتاه مدت و برنامه های برنامه

و کیفیت میوه نقش کمی محصول ها نیز در افزایش بیماریو  اهسرمایی کم، الزم هستند. مدیریت بهینه آفت شوری و با نیاز

های مختلف پیرایش و استفاده سیستمآگاهی از توان به این موردها اشاره کرد: از دیگر راهکارها در ایران میدارند.  مهمی
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به شرایط نامساعد محیطی،  متحملهای پایهاستفاده از  ،مورد نظرهای مناسب کاشت با توجه به منطقه سیستمکردن از 

و در پیش ها، تاکستانهای پیرایش و هرس بوته ها و مکانیزه کردن سیستم ودبهبنیروهای متخصص،  قابلیتاستفاده از 

 .مقدار تولید در واحد سطحکارآمد برای بهبود هایروش گرفتن 

با داشتن شرایط اقلیمی مناسب  اما، (20) ستدر جهان دارافرنگی توت کشتایران مقام بیستم را از نظر سطح 

های های پاییز و زمستان در منطقهفصلفرنگی در توتجهان شود. تولید  در کنندگان مهمتولیددر آینده یکی از تواند می

و در بیشتر کشت  گلخانهدر ی برخوردار است. این محصول در حال حاضر بیشتر ی ایران از پتانسیل اقتصادی زیادجنوب

های مورد استفاده، کنترل رقم  باید به مناسب بودن ، شود. برای افزایش کمی و کیفی توت فرنگیمیهای سال عرضه فصل

ت و بازارسانی توجه شود. پس برداش هایدشواریهای ناخواسته )هرز(، تغذیه مناسب، و علفها و بیماری، هاآفتموقع  به

بندی و تبدیلی، کمبود بستهگذاری محدود در زمینه صنایع سرمایهبرداشت، پسدر مرحله به ویژه بودن ضایعات  زیاد

فرنگی به شمار می رود. وارد کردن توتهای تولید دشواریسالم از دیگر  یکمبود نشاو ها، سردخانهها، کمبود سردکنندهپیش

های رقمبا نیاز سرمایی کم،  یهایرقمهای مناسب هر منطقه و تولید رقمهای جدید و پرمحصول، برنامه بهنژادی و تولید رقم

های رنگی در پاییز و زمستان در منطقهمدیریت تعذیه ای مناسب، تولید توت فریزی برای برنامهبه سرما و گرما، متحمل 

ها را پس از میوه ،فرنگیتوت. برخی از کشتکاران هستندفرنگی توتجنوب در هوای آزاد راهکارهای بهبود وضعیت تولید 

کنند که موجب باقی ماندن سم در میوه و به خطر انداختن میگندزدایی  کشبا قارچترابری به راه های دور  برایبرداشت 

 داده شود.به تولیدکنندگان و آموزش الزم  گرددید نظارت این موضوع با بر ؛شودسالمت مردم می

نقش درتجارت جهانی داشتن ن نیزو  باغبانیهای متعددی در موفق نبودن ایران در پیشبرد صنعت عاملدر جمع، 

های باغبانی محصولبزرگ در صنعت تولید  یتواند به چالشمی هاآن های باغبانی دخالت دارند که توجه نکردن بهمحصول

 :شودها اشاره میجا به برخی از این عاملدر این. بینجامدکشوردر آینده 

 بهنژادیهای که در برنامه هستندهای مطلوب ژن غنی از یهای سنتی کشور منبعهر چند باغ های موجود:سنتی بودن باغ -1

های چالشکشور با  کاریمیوه شده تا صنعت موجبمدیریت صحیح نبود در کنار  زیاد، اما همین تنوع ژنتیکی انداهمیتبا

 رو شود. بهروجدی به ویژه در صادرات 

هستند ها به صورت سنتی محصولدیگر های کشور و باغ محصول : شوربختانه، بیشترمقدار تولید در واحد سطحبودن  کم -2

 اندمدیریت سنتی و ناصحیح و نداشتن دانش کافی همراه بااز رقم های تجاری و پرمحصول نوین،  دوربودن و افزون بر

داری نسبت به میانگین جهانی یا میانگین طور معنیدر کشور به مقدار تولید در واحد سطحکه این  موضوع سبب شده تا 

 باشد.  کمترکشورهای پیشرفته 

ها، ایران در تجارت جهانی میوه نداشتنتوفیق و های موفق نبودن باغبانیدلیلیکی دیگر از  نبود محصول یکنواخت: -3

های ها را درختان و نژادگانچارچوب اصلی این باغ .کشور است کنونیهای برخوردار نبودن از محصول یکنواخت در باغ

 .استها کاری بسیار دشوار اند و پیداکردن محصول یکدست و یکنواخت در این باغبذری تشکیل داده

های تجاری مهم خارجی رقماز  های باغبانی،محصولدیگر ها و میوههای تجاری: در همه ها و پایهمبرخوردار نبودن از رق -4

 های تجاری بومی ایران  بسنده شده است.رقمنشده و بیشتر به معرفی گیری کافی بهرهسازگار با اقلیم کشور 

 بخش باغبانی کشور هایدشواریترین یکی از بزرگباغداران و کشتکاران و استفاده نکردن از مشاور: دانش  بودن ناکافی -5

. استالمللی یا مشاوران مجرب داخلی باغداران و کشتکاران و استفاده نکردن از مشاوران خبره بین ناکافی بودن دانش
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های مناسب، پایه از رقم ها، بذر ونگرفتن  کشور شده است. برای نمونه، بهره هایمدیریت ناصحیح باغ موجب این موضوع

افت  موجباستفاده نکردن از مقدار مناسب کود و در زمان مناسب، نبود توجه به پیرایش و هرس درختان و موارد مشابه 

مدیریت  دلیلبهبرداشت پسها و ضایعات است. باید توجه داشت که بخشی از آلودگیشدید تولید در واحد سطح شده

 .استبرداشت پیشناصحیح 

های های اخیر و همزمان با تشدید پدیده گرم شدن زمین، شدت تنشهای غیرزیستی: درسالاقلیم و افزایش تنشتغییر   -6

های اخیر خسارت سنگینی به تولید بهاره افزایش یافته که در سال هنگامبهناغیرزیستی به ویژه خشکی، شوری و سرمای 

شدت های سازگار بذر و پایه ،مند نبودن از رقم هامدیریت صحیح و بهره نبودهای باغبانی کشور وارد کرده است. محصول

 است. را بیشتر کرده هاعاملاین تأثیر 

های اخیر و کاهش آب در دسترس گیاه، در سال نازیواهای ها: همزمان با افزایش شدت تنشو بیماری هاافزایش آفت -7

کشور زیاد شده است. برای نمونه،  های میوهها در باغو بیماری هاآفتهای زیستی به ویژه شدت خسارت ناشی از تنش

پروانه فری )کرم خراط( به شدت افزایش  بر اثرکشور  یهای گردوخسارت گزارش شده به باغ مقدارهای اخیر در سال

 .استبوده ها منطقه دیگرکرمان و یزد بیشتر از های خشک مانند منطقهیافته است و شدت این خسارت در 

های نوین و مکانیزاسیون نه تنها در مورد فناوریهای نوین و مکانیزاسیون: برخوردار نبودن از فناوریبرخوردارنبودن از  -8

محصول  روی هدربلکه در کیفیت محصول تولیدی و پس برداشت و  ،های باغبانی اثرگذار استمحصولشت و داشت اک

 نیز موثرند.

تواند جایگاه واقعی خود را هشده تا ایران ن موجبهایی است که عاملکیفیت از دیگر  بودن کممحصول:  کیفیت بودن کم -9

رو سازد. بهتواند آینده این صنعت را با چالش جدی رومی . پایین بودن کیفیت محصولآورددر تجارت جهانی به دست

 نباید از نظر دور داشت. بازار مانند وارد کردن قاچاق میوه را نیز اختارس در البته نابسامانی

 هایسمبخش خصوصی، پایین بودن کیفیت  ها درآنکیفیت پایین یا /ها وهای کشاورزی: کمبود نهادهکمبود نهاده  -10

 ها و ماشین آالت و درنتیجهها، افزایش قیمت نهادهو بیماری هاتآفرویه در کنترل های بیسمپاشیموجود در بازار و 

بخش ای های پایهدشواریهای تولید کننده از دیگر کشور دیگرشده محصول و کاهش قدرت رقابت با افزایش قیمت تمام

 .استباغبانی کشور 

 

 نتیجه گیری 

که سهم سطح بارور اختصاص یافتـه بـه  است همیلیون هکتار بود 4/2های کشور سطح بارور باغ 1396در سال 

های میوهسایر %، 1/28های خشـک %، میوه4/12ریز های دانه%، میوه6/9دار های هسته%، میوه2/10دار های دانهمیوه

های محصول دیگرو  %4/0ای های گلخانـه%، میوه4/0های گرمسیری %، میوه2/28گرمسیری های نیمه%، میوه8/0سردسیری 

%، سیب 12%، انگور 7/15بیشترین سطح بارور مربوط به پسته بـا های یاد شده % بوده است. در بین محصول9/9باغبانی 

های کشور % از سطح بارور باغ7/63حدود  ،دیگر سخنی. به (6) % است5% و گردو 3/6%، بادام 6/6%، پرتقال 9%، خرما 1/9

میلیون  1/3میلیون تن(، انگور ) 7/3سیب )های باغبانی، محصول، از بین 1396در سال . استمحصول یاد شده  7متعلق به 

 .(6) تولید را داشته اند مقداربیشترین میلیون تن(  85/0میلیون تن(، هلو ) 2/1میلیون تن(، خرما ) 9/2تن(، پرتقال )
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تأمین تسهیالت و ایجاد انگیزه در باغداران، موقع نهال و به، تهیه و تأمین زیادوری گذاری، بهرهجذابیت سرمایه

کاری کشور بوده های مؤثر در موفقیت چشمگیر صنعت میوهکشش پذیر بودن بازار مصرف و رونق صادرات از جمله عامل

مزیت نسبی، صادرات و ارزآوری، ، کاریها و استعدادهای موجود در بخش باغبانی به ویژه میوهتوانمندی از جمله است.

پایدار لید توو طبیعی  های محیطنوسانزایی، بازدهی اقتصادی بیشتر نسبت به مصرف هر متر مکعب آب، سازگاری با الاشتغ

 .است

آمار سازمان خواربار  پایهبرغیرنفتی را تشکیل می دهند.  یاتصادرکاالهای ترین های باغبانی یکی از مهممحصول

میلیارد دالر بوده است  13/1264کشاورزی جهان  هایلمحصومجموع کل صادرات  2016( در سال 21) جهانو کشاورزی 

 هایمحصولجهان قرار داشته است. سهم بزرگی از صادرات  72میلیارد دالر در جایگاه  74/1که ایران با ارزش صادرات 

 35، ایران در جایگاه هامحصولنظر صادرات این  ر( که ازمیلیارد دال 3/1د )ندهتشکیل می کشاورزی ایران را میوه و سبزی

ها ، خشک میوههار دارد. در بین میوهقرا هالتولید این محصو 9میلیون تن میوه در رتبه  6/18جهان قرار دارد. ایران با تولید 

ران بوده است. ی غیرنفتی ایهاکشاورزی و حتی صادرات کاالکاالهای صادرات  باالیطور اختصاصی پسته همواره در و به

از  %38 صدورصادرکنندگان اصلی پسته دنیا بوده و با  ءهمواره جز ایران، کشوروری اسالمی آمار سازمان گمرک جمه پایهبر

بر  افزون (.21قرار دارد ) این محصول( در رتبه نخست صادرات 16%چین )و  (34%از کشورهای آمریکا )پیش پسته دنیا، 

، بازار اختصاصی در جهان دارند که سبب زیادها به دلیل ارزش غذایی میوه از ارزآوری، برخیهای موجود در بحث پتانسیل

، برای نمونهرو به افزایش باشد. ا نهآها، تجارت جهانی های متعدد در تولید این محصولو چالش هادشواری شده تا با وجود

و واردکنندگان کشورهایی مانند هند از مشتریان ثابت این  داردای در جهان بازار ویژه ‘ مامایی’ ویژه رقمه بادام ایران ب

سال  10ارزش صادرات بادام در ؛ شوداین محصول با قیمتی چندین برابر قیمت داخلی صادر می . اکنونهستند محصول

ا وجود دارد، جنوبی برای کشت و پرورش خرمهای منطقه(. در ایران شرایط اقلیمی مناسبی در 12برابر شده است ) 4گذشته 

و ضعف صادرات، جایگاهی را که  برداشتپسهای  دشواری، گرده افشانی نامناسب، درختاما به دلیل نبود تغذیه مناسب 

 تواند در جهان داشته باشد ندارد. می

 

 سپاسگزاری

گروه علوم  مالی اجرای طرح تأمین هزینه رایفرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران بمحترم های مقاماز 

 شود.می سپاسگزاری کشاورزی که این پژوهش بخشی از آن طرح است،
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Current Status of Horticultural Crop Production in Iran:  

A Documentary Study 1- Fruits 
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Iran is one of the leading countries in the world in production of many horticultural 

commodities such as pistachios, walnuts, almonds, apricots, apples, dates, grapes and others. 

In recent years, the areas under horticultural crops have increased, mainly due to high 

exchange rate and income as well as improvement in water consumption efficiency, the 

possibility of export and increasing demand. There is also a possibility of their sustainable 

development and production in the future. On the other hand, as the world's population 

grows, the need for food is increasing at an alarming rate. Using the latest statistics published 

by the Ministry of Agriculture Jihad and other sources, the present status of the horticultural 

products of each sub-sector of pomology in the years 2012 to 2018 were examined. From 

temperate zone fruits apple, pear, cherry, peach and apricot; from nut fruits pistachio, 

almond, walnut and hazelnut, from tropical and subtropical fruits dates and citrus, and from 

small fruits grapes and strawberries were selected. Considering that the coefficient of self-

reliance of horticultural products, except for a small number of tropical fruits, is 100%, in 

this article, after presenting the statistics, the challenges of the current situation of pomology 

in the country are analyzed and approaches to overcome the problems of this sector of 

horticulture are suggested. 

 

Key words: Dried fruits, Stone fruits, Temperate zone fruits, Tropical and subtropical fruits. 
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