
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 مقاالت کلیدي     دانشگاه بوعلی سینا -1395شهریور   هاي ریز اولین سمپوزیوم ملی میوه

37 

 

  ها ها و چالش فرصت: یراندر اوضعیت صنعت کیوي 
  

  و یوسف حمیداوغلی نژاد محمود قاسم
  دانشیاران گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه گیالن

Ghasemnezhad@guilan.ac.irmail: -E  
 

ها شود و فرصتدر ایران، با تأکید بیشتر بر استان گیالن، پرداخته می) .Actinidia spp(در این مطالعه، به وضعیت صنعت میوه کیوي 
ترین محصوالت باغی ایران است،  طورکلی، کیوي یکی از مهم به. شود هاي پیش روي این صنعت بحث و بررسی میو چالش

شود و از این لحاظ سهم زیادي را در  المللی صادر می درصد میوه تولیدي کیوي سالیانه به بازارهاي بین 50تا  30که بین  طوري به
این میوه در ایران زیاد نیست، اما به دلیل مزیت نسبی این محصول نسبت به محصوالت  اگرچه سابقه کشت و کار. ارزآوري کشور دارد

تن در  30با عملکرد متوسط حدود تن 315000و تولید هکتار  11515زمان کوتاهی توانست سطح زیر کشت حدود  دیگر، در مدت
هاي اخیر  شود، هایوارد است، اگرچه در سال و کار می ترین رقم کیوي که در ایران کشت مهم. هکتار را در ایران به خود اختصاص دهد
هاي کیوي ایران مشابه کشورهاي عمده  مدیریت باغ. شود صورت محدود کشت و کار می ارقام گوشت زرد و گوشت قرمز نیز به

باشد؛ چرا که  ول میها در بازاریابی و صادرات محص ترین تفاوت صنعت کیوي ایران با آن تولیدکننده کیوي در جهان است، اما مهم
رغم پتانسیل باالي  شود، این در حالی است که علی درصد محصول تولیدي در این کشورها براي تازه خوري صادر می 70بیش از 

هاي اخیر،  در سال کشت ریسطح ز ریرشد چشمگ شیافزا. باشد صادرات براي کیوي ایران، سهم کمی در بازارهاي جهانی دارا می
متناسب با  وهیصادرات م یناکاف رشد، موجود يها بخش اعظم باغ يکامل اقتصاد یبارده عدم، دیجد يویک هاي باغدر احداث  تداوم

دهی وضعیت تولید و صادرات  ی و عدم وجود تشکل قوي جهت سازمانلیو تکم یلیتبد عیدر صنا يگذار هیسرما عدم، دیتول شیافزا
  .  کنند یم دیتهد کینزد ندهیرا در آي ایران ویهستند که صنعت ک یهم عواملا

  کیوي، تولید، فرآوري، صادرات: ها کلیدواژه
  

  تولید و سطح زیر کشت کیوي در ایران
مطابق آمار سازمان خواربار و . شودمیکشت و کار ) مازندران، گیالن و گلستان(هاي شمالی ایران  اي است که تنها در استان کیوي میوه

ی واقع دیتولشود ، اما با این حال گفته می)2012فائو، (رسید تن  32000به  2012ل متحد میزان تولید کیوي ایران در سال لکشاورزي مل
،در تولید جهانی میوه کیوي را رصد می کنندوضعیت المللی که هاي بینسازمان با استناد به. کیوي ایران خیلی بیش از این مقدار است

  . شدخواهد ي تبدیل ویصادر کننده ک یاصل يکشورها يبرا يجد بیرقبه رانیاآینده نزدیک 
هکتار که تولیدي معادل  11515ایران در کل سطح زیر کشت کیوي ، 1394بر طبق آمار منتشر نشده وزارت جهاد کشاورزي در سال 

در جایگاه کیوي تن  180000برابر با  يهکتار و تولید 6000به ترتیب استان مازندارن باسطح زیر کشت که باشد تن می 315000با 
جایگاه دوم را بعد از استان مازندران به خود اختصاص تن 133000دیتولو  هکتار5425کشت  ریسطح زاستان گیالن با . نخست قرار دارد

یعنی در آینده نزدیک هاي کیوي استان هنوز به باردهی کامل اقتصادي نرسیده اند، این در حالی است که بخش زیادي از باغ. داده است
 2000هکتار با تولیدي برابر با  90استان گلستان . تواند جایگاه نخست تولید کیوي را در کشور به خود اختصاص دهداستان گیالن می

  . تن در جایگاه سوم قرار دارد
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