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 گياهی علوم و قرآنی علوم دیدگاه از خرما بررسی

 3 ایزانلو مریم.  2صابری سمانه. 1*آروین پویا

 ایران ، تهران ، نور پیام دانشگاه ، کشاورزی ،گروه استادیار-1

 بجنورد واحد نور، پیام دانشگاه زیست محیط و طبیعی منابع کارشناسی التحصیالن فارغ - 3 و2

pooya.arvin@gmail.com 

 چکیده

 اشتهد بشر تمدن تاریخ در طوالنی ای بیشینه که ها نخل ازخانواده پایه دو و لپه تک است گیاهی) Phoenix dactylifera(  خرما

 به را آن پیدایش.  دارد ساله هزار 7000 ای وپیشینه داشته وجود دردنیا که میباشد گیاهی ترین قدیمی نخل یا خرما درخت. است

 از ا،خرم کشت برای مناسب شرایط بودن دارا با ایران.  اند داده نسبت ژوراسیک و تریاس دوره یعنی سیشنا زمین دوم دوران

 درصد12/8 با صادرات ارزش لحاظ از و اول مقام درصد 34/1 با صادرات مقدار نظر از جهان، دوم مقام دارای زیرکشت سطح نظر

 لمحصو یک عنوان به دارد کشور جنوبی براستانهای که درآمدی و ای هتغذی نقش بر عالوه خرما.باشد می جهان دوم مقام دارای

 کریم قرآن در مورد 20  از بیش خرما. است طوالنی قدمت دارای آن صادرات و شود می محسوب کشور غیرنفتی صادرات عمده

 ای ویژه جایگاه بلکه ، است دارویی و غذایی ارزش دارای تنها نه خرما ی میوه که دریافت توان می  که است شده اشاره آن به

 ار بود شده بیان خرما با رابطه در که روایاتی و  آیات مطالعه، دراین شده انجام ی مطالعه طبق. باشد می دارا معنوی لحاظ از

 لحَبِّا فالِقُ اهلل اِنَّ* یش کُلِ نباتَ بِهِ السّماءِماءَفَاَخرَجنَا مِنَ اَنزَلَ وهُوالذی. )شد پرداخته زراعی دیدگاه از آن بررسی به و گزینش

*  آریم نبرو زمین از را ها سبزه و برویانیم بدان نبات هر تا بارید فرو باران  آسمان از که خدایی اوست( که براستی) و.  والنّوی

 (.انعام ی سوره 99 و 95 آیات از بخشی. شکافد می را هسته و دانه زمین جوف در که خداست و

 قرآنی علوم زراعی، علوم خرما،:  کلیدی واژگان

 

  مقدمه

 ایران کشور(.1394 همکاران و ادیب پور) است پایه دو گیاهی Phoenix dactyliferaعلمی نام با  Palmaceaeخانواده از خرما

 سطح با ایران که بطوری( 1376بازرگانی، آمار سالنامه) رود می شمار به جهان سطح در خرما ی عمده های کننده تولید از یکی

 درقران(. 1387 ، حوری علی)است داده اختصاص خود به دنیا در را دوم رتبه به تن هزار 996 تولید و هکتار هزار 238 کشت زیر

 در مردم ی تغذیه در مهمی نقش و است وقرآن اسالم ازنظر خرما اهمیت نشانگر واین است شده اشاره خرما به مورد20 کریم
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 رایطش سایر و آبی کم ، شوری به گیاه این که ای العاده فوق مقاومت دلیل به و است هداشت ای منطقه های قحطی بروز هنگام

 اقتصادی ازنظر خشکباری محصول یک عنوان به خرما( .1385جهانی، اشرف) نامیدند " زندگی درخت" را ،آن دارد جوی نامساعد

 است ورداربرخ مناسبتری ازقیمت وکشمش انجیر ، امباد ،گردو، پسته مثل خشکبار دیگر با درمقایسه که چرا دارد زیادی اهمیت

 زا یکی و ایران کشاورزی ی عمده محصوالت از یکی خرما. کرد تامین ازخرما توان رامی انسان نیاز مورد کالری درصد 9بر وبالغ

 نیمی حدود و است ورکش کنندگان صادر و کنندگان تولید از کثیری گروه درآمد منبع و میباشد کشور برای ارز تحصیل مهم منابع

 احینو ی کلیه در ایران های نخلستان. نمایند می معاش امرار محصول این تجارت و تولید راه از کشور جنوب نواحی ساکنین از

 درصد49/19 اب خرما بارور سطح بیشترین.  دارد امتداد افغانستان و پاکستان های مرز تا و غربی جنوب از وسیعی ی منطقه ، جنوب

. دارند رقرا بعدی های رده در خوزستان، فارس، ، بوشهر ، بلوچستان و سیستان های استان و دارد تعلق هرمزگان استان به سطح

 قرار نخست جایگاه در خرما تولید در سهم درصد 54/16 با که بطوری دارد تعلق هرمزگان استان به کشور خرمای تولید بیشترین

 با آبی تولید راندمان باالترین. است گرم کیلو 2137 دیم اراضی در و 5118 کشور آبی اراضی در خرما عملکرد.  است گرفته

 (.1393نام، بی)دارد تعلق فارس استان به گرم کیلو 2430 با دیم عملکرد باالترین و کرمانشاه استان به گرم کیلو 10000

 گیاهی علوم و قرآنی علوم منظر از خرما

 :خرما ارقام و گونه-الف

 هاباغ درزمین(یعنیوما العُیُون منَ فیها وفَجَرنا واَعنَابٍ نَّخیلٍ مِن وَجَعَلنافِیهاجَنَّاتٍ:) فرماید می یس ی سوره 34 ی هدرآی خداوند

 خرما بخصوص ذکر(  واَعنَاب نَخیلٍ مِن)  آیه این در که.  ساختیم جاری آب های چشمه ودرآن قراردادیم وانگور خرما ازنخل

 ( 1386 طبرسی،) است دارند که فراوانی های وگونه محصول دو این ارسرش سود سبب به وانگور

 گونه4000و جنس200 وحدود روید می ومرطوب گرم درمناطق اغلب که نخلهاست ازخانواده لپه تک ازگیاهان خرما درخت

 میوه بدون زینتی های نخل.  آنهاست ی میوه و گل ، مادگی ، برگ نوع ، ساقه ظاهری شکل در  ها گونه بین اختالف که دارد،

 ( 1385 ، جهانی اشرف. ) روند می شمار به خانواده این جزو نیز

 تتفاو این. متفاوتند باهم خرما مختلف وارقام است شده شناخته حال تابه آن رقم 120 که دارد وجود خرما رقم400 حدود دردنیا

  فاتاختال این که باشد می اندازه  و رنگ درخت، وبلندی ،کوتاهی میوه رطوبت میزان قند، ،میزان بودن دیررس یا رس زود شامل

 بسیار کبکاب و مضافتی شاهانی، ازقبیل ایران خرمای ازارقام برخی. دارد پرورش محیط اثرات و ژنتیکی ت خصوصیا  به بستگی

 به که دارد ودوج درجهان تجارتی خرمای مختلف نوع 6  کلی طور وبه شوند می محسوب جهان خرماهای ازبهترین و مرغوب

 (1388نام، وبی 1385 جهانی، اشرف) باشد می زیر شرح

 (digletnoor)نور دیگلت خرمای -1     

 زاهدی خرمای-2

 خضراوی خرمای-3     
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 حالوی خرمای -4

 سایر خرمای-5

 (است مراکش صادراتی ازارقام یکی که ناشناخته یعنی)مجهول خرمای -6

 :خرما درخت رویش -ب

 لَها تٍبَاسِقا وَالنَخلَ الحَصید وحَبَ جَنَاتٍ بِهِ فَاَنبَتنَا مُبارَکاً ماءً السَماءِ مِنَ وَنَزَّلنَا: ) فرماید می  چنین ق ی سوره 10 و 9 ی آیه در

 بلند ینخلها ونیز رویاندیم حبوبات ازکشت وخرمنها میوه وباغهای کردیم نازل را پربرکت آبی ازآسمان وما:  یعنی( نَضید طَلعٌ

 که ستا نهفته آیه معنای در و است  مشخص کامال آیه تفسیراین.  برانگیختیم است شده چیده هم روی منظم آن ی میوه کهخرما

 ارندد وبسیارخرما افتاده هم برروی که دارند هایی ،شاخه خرما درختان واین رویاندیم بلند خرمای درخت باران ی وسیله به یعنی

 (1375 قرائتی،) دارد خرما ی افتاده هم روی های شاخه و آن لندیب ، خرما درخت رویش به  اشاره که

 درون به و پایین سمت ،وبه آید می بیرون شده کاشته ازبذر که باشد می عضوی اولین ، ریشه که بگوییم باید رویش بحث در

 آمد ونبیر ازبذر اولیه یشهر اینکه محض وبه ندارد اصلی ی ریشه لذا است لپه تک خرما درخت اینکه به باتوجه. رود می خاک

 می گسترش درخت تنه متری  25تا20 عمق وتا آیند درمی متراکمی توده به ثانویه های ریشه.  شوند می ظاهر ثانویه های ریشه

 وجود به خود ازنوع کوتاهی جانبی های وریشه ندارند پسین وساختمان باشد می یکسان طول درتمام تقریبا ها ریشه این. یابند

 باال سمت به ازبذر ازخروج پس اولیه جوانه. شود می ازبذرخارج ساقه ، بعدازریشه( 1376روحانی، و 1375فالحی،.)رندآو می

 رقم به تهبس تنه ارتفاع و آورد می وجود رابه شکل ای واستوانه مستقیم اصلی ونمو،تنه ازرشد وپس دارد ای نیزه وحالت رود می

 آن طول درتمام تنه قطر.  رسد می متر20تا15 به تنه طول شاهانی مانند ارقام عضیدرب است متغیر کشت ومنطقه خرما درخت

 وناهموار دهش پوشیده پیر های برگ دم ی مانده ته واز است زاینده الیه فاقد نخل تنه.  است یکسان درخت تاج قسمت تا تقریبا

 (1376روحانی، و 1375فالحی،) باشد می

 به انتهایی ازجوانه تنه درنوک تاجی صورت وبه ماننداند پر خرما درخت های برگ.  است کامل و ای نیزه ، نخل برگ نخستین

 30 هرنخل های برگ تعداد.  است سال  7تا 3از آنها عمر که شود می تشکیل جدید برگ35 تا10 سال درهر.  آیند می وجود

 خلن تنه که است لیفی ای لوله غالفی صورت به اه برگ قاعده.  رسد می متر تاچهار معموال ها برگ طول و باشد می عدد 140تا

 در عمیق های بریدگی مدتی از پس که میباشند خورده چین و ساده جوان های برگ و میباشد کند ها برگ رشد.  پوشاند می را

 است متفاوت مختلف درارقام برگ شکل.  آیند می در ای شانه و پری ، مرکب های برگ صورت به و شود می ظاهر آنها پهنک

 تعداد که اشندب می نیافته توسعه های برگچه واقع در که دارد وجود بزرگی نسبتا خارهای با هایی تیغ ها برگ دم پایین درقسمت. 

 (.1374 ، پناهی) باشد می بیشتر پیر های نخل در آنها

 :گیاهان در زوجیت - ج
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 اثنینِ زَوجَینِ فیها جَعَلَ الثَمَراتِ کُلِ وَاَنهَارَوَمِن رَواسِیَ فیها لَوَجَعَ مَدَّاالرضَ وَهُوَالذی: ) فرماید می رعد ی سوره سوم ی آیه

 و رافراشتب ها کوه درآن و گسترد را زمین بساط که خدایی اوست و: یعنی( یتفکرون لِقَومٍ لَآیاتٍ ذالک فی والنَّهارَاِنَّ اللیل یُغشی

 بپوشانید روشن برروز را تار وشب بیافرید جفت را چیز همه میندرز و آورد پدید جات میوه ازهرگونه و ساخت هاجاری نهر

 رچهاگ. کند می مطرح را ودرختان درنباتات زوجیت آیه این.  است آفریدگار برقدرت روشنی رادالیل متفکران امور دراین همانا

 ارهاش نکته این به پیش صدسال ددرهزاروچن اسالم اما شد گیاهان زوجیت قانون کشف به موفق18درقرن شناسی گیاه دانشمند لینه

 رآنق ازطریق زوجیت عمومیت ولی.  بودند فهمیده خرما مثل گیاهان دربعضی را بودن وماده نر مسئله مردم البته.   است کرده

 باشد می یادوشکوفه درخت دردو وگاهی است شکوفه یایک درخت دریک گاهی درگیاهان بودن نروماده.   است گردیده اعالم

 (. 1375 ، یقرائت) 

 گیاهان در. شوند می ظاهر جداگانه درخت دو برروی آن وماده نر های گل یعنی.  است دوپایه گیاهی خرما درخت کلی طور به

 می گزنوگامی را گیاهان نوع این در افشانی گرده و دارند نر ارقام به نسبت کمتری عمر میوه، تولید علت به ماده ارقام پایه دو

 گلبرگ یاهمان آن وکاسه جام قطعات بین که گلپوشی)تپال 6دارای و نرمعطربوده های گل( .1382 ، دیمرن جلیلی) گویند

 به نمو ی اولیه درمراحل نروماده گلهای(.1374 پناهی،) است قرارگرفته دایره دو برروی که(نباشد موجود اختالفی ها وکاسبرگ

 به درنقطه ماده و نر گلهای سیستولوژیکی و مرفولوژیکی ازنظر. کنند یم راتولید ها وبرچه پرچمها ها، گلبرگ کاسبرگها،  ترتیب

 اه پرچم نر، درگلهای طوریکه به شود می متفاوت ماده و نر گلهای رشد ی نحوه  بعدا اما  باشند می یکسان برچه آمدن وجود

 نماها پرچم ناقص نمو و است ها برچه در نمو تداوم ماده درگلهای برعکس  و کنند می رشد کمتر نماها ومادگی کرده پیدا نمو

 رندهادا نما رادرپرچم بیشتری نمو ماده گلهای برعکس. است ماده ازگلهای نربیشتر درگلهای نما مادگی نمو اما. دهد می رانشان

 قیطر این به که باشند می زرد رنگ به ماده وگلهای است خاکی سفید رنگ به شدن باز هنگام نر گلهای(.1385 جهانی اشرف)

 (.1375 فالحی،)داد تشخیص ازهم را نروماده های وپایه کرد جنسیت راتعین خرما درخت توان می

 : خرما درخت بندی خوشه و افشانی گرده - د

 راکِباًمُتَ باًحَ منه نُخرج خِضراً مِنه فاَخرجنا شَئٍ کلِ نَباتاً بِهِ فَاَخرجنَا ماءً السماءِ من انزَلَ هُوالذی: ) میفرماید زوجیت اعالم از بعد

 ذالکم یف ان اذااَثمرویَنعه ثَمٍره الی اُنظُروا مُشتَبِهاًوغیرمُتَشابهٍ والرمان والزَیتون اعنابٍ من وجَناتٍ دانیۀٌ قِنوانٌ طَلعِها من النخل ومن

 ها بزهوس برویانیم بدان ههرگیا تا فرستاد فرود باران ازآسمان خداییکه اوست: یعنی( انعام ی سوره 99ی آیه) یومنون لِقومٍ الیاتٍ

 و پیوسته هم به های خوشه خرما ازنخل. آوریم پدید شده چیده هم برروی که هایی ،دانه ها سبزه ودرآن آریم برون زمین از را

 دآی پدید نآ میوه که هنگامی ها باغ درآن شما.  کنیم خلق است بهم نامتشابه وبرخی شبیه برخی که انار و زیتون و انگور های باغ

 خوشه و افشانی گرده ی نحوه آیه این.  است هویدا ایمان اهل برای خدا قدرت آیات درآن که بنگرید تعقل با و ببینید چشم به و

 قنوان و  خرماست سربسته ،خوشه طلع و فشرده هم در های ودانه برهم سوار های میوه یعنی متراکب  و  میکند رابیان خرما بندی

 (. 1375قرائتی،)  دهد می راتشکیل خرما های خوشه بعدا که باریک های رشته یعنی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 اولین همایش ملی رهیافت های علوم کشاورزی در پرتو قرآن

 1394 اسفند ماه

 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 

138 
 

 

 خوشه بعدا که شود می نامیده "پنگ" یا "رژیم" خرما آذین گل.  کند می دادن گل به شروع سالگی 12تا 8 درسن خرما درختان

 ازدرون اه اسپات .است شده پوشیده "تارونه "یا "اسپات "نام به یافته شکل تغییر های ازبرگ خوشه. دهد می راتشکیل خرما

 با و است شکل وعدسی چرمی ، محکم آنها عرضی مقطع.  آورد می بیرون سر دهند می راتشکیل برگها قاعده که لیفی غالفهای

 ندکن می باز طولی شکاف یک طریق از را آن و آورند می فشار اسپات جداره به اسپات داخل گلهای آذین، گل رشد شدن کامل

 آذین گل. است نر آذین ازگل تر متراکم ماده آذین گل(. 1374 ، پناهی و 1375 ، فالحی)  گیرند می رارق آزاد هوای معرض در و

 یدهپاش ازهم عنوان هیچ به و است کروی شکل به ماده آذین گل ولی. شود می ظاهر آن از پرچم و بساک و باز هم از راحتی به نر

 است  متر سانتی 25 آن خوشه کوتاهترین ماده آذین گل اما است  متر نتیسا 25تا متر سانتی 2/5از نر آذین گل طول. شود نمی

 (.1374 ، پناهی)  میشود برابر چند کامل ورشد اسپات از خروج از بعد و

 پذیرش به ادرق طوالنی زمان مدت برای مادگی. باشد می میوه میوه،عملکردوکیفیت موثربرتشکیل عامل مهمترین افشانی گرده عمل

 Shaheen,1986;Marzouk etاست متفاوت وارقام وهوایی آب شرایط مانند مختلف باعوامل پذیرش ودوره نبوده گرده دانه

al,2002 .))افشانی گرده درآزمایشی. تأثیرداشت میوه وحجم برطول،قطر،وزن مختلف های درزمان افشانی گرده عملیات انجام 

 داد نشان نتایج که پذیرفت صورت " ROTHANA "رقم خرمای برروی اسپات ازبازشدن روزپس یک،دو،چهاروشش درزمانهای

 اسپات نازبازشد روزپس شش درزمان افشانی گرده به مختلف،مربوط زمانی تیمارهای دربین میوه وحجم طول،قطر،وزن بیشترین

 ( .Ahmad et al,2013( میباشد مادری

 به هک گیرد می صورت افشانی گرد عمل بودند، رسیده لکام رشد به و آمدند بیرون ازاسپات ماده و نر آذین گل  که درصورتی

  وبخ افشانی گرده یک تا باشد نر ها پایه درصد پنجاه  باید اول مورد دو در که شود می انجام  انسان  یا و  ،حشرات باد صورت

 (.1375 ، فالحی) میباشد افشانی گرده روش بهترین سوم روش و باشیم داشته

 درخت بودن یهدوپا و ای لپه تک دلیل به امروزه. نیازدارد مصنوعی افشانی گرده به باال، عملکرد به تیابیدس جهت دوپایه گیاه این

  ی ردهگ انتخاب و رشد های کننده ازتنظیم استفاده با ازمحققین میسازد،تعدادی روبرو مشکالتی با را درخت این اصالح خرما

 ).1383خادمی،( نمایند می اقدام  همم محصول  این وکیفیت بهبودکمیت به نسبت ، مناسب

 انسان وتوسط مصنوعی صورت به خرما افشانی گرده مؤثر، افشانی ازگرده اطمینان حصول جهت تجاری خرماهای معموالًدر

 نامیه ی قوه حفظ( .Mortazavi et al,2010( میشود انجام حشرات و باد ی وسیله به نیز طبیعی افشانی گرده البته. میگیرد صورت

 ( .Khush-khui et al,1976. )است زیادی اهمیت دارای مصنوعی افشانی درگرده مکان و زمان مشکل منظورحذف به گرده انهد

 همزمانی عدم همچنین((Bajaj,1987. میباشد گرده های دانه نیز،نگهداری درگیاهان ژنتیکی ذخایر نگهداری ازروشهای یکی 

 ادهاستف قبل سال های ازگرده خرما درختان مصنوعی افشانی گرده برای تاباغداران شده باعث خرما، ماده و نر گلهای دررسیدن

 ((.Ibrahim et al,1989  نمایند
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 است باپوشش وخرمای ونخل گوناگون های میوه درآن: یعنی که(االَکمَام ذاتُ والنَّخلُ فاکِهَۀٌ فِیها) الرحمان سوره11 ی آیه طبق

 طبرسی،)  خرما های شکوفه غالف و اش شاخه و  خرما  لیف مانند است غالف در شیدهپو که چیزی هر یعنی(االکمام ذات.)

 غالف نای. رافراگرفته درخت دورتادورتنه که باشد می تنه لیف که گیرد رادربرمی نخل که است غالفی برگها درقاعده(. 1386

 شود می اپدیدن رابط بافت باال سمت به برگها وبارشد شود می منشعب آوندی های دسته براثر که است رابطی سفید بافت شامل

 (.1375 ، فصیحیان) آیند می در ای قهوه رنگ وبه شده خشک آوندی های دسته مرحله ازاین پس

 :خرما درخت ترکیبات و مزه ، رنگ در تنوع -ه

 ٍ وغَیرُصِنوان صِنوانٌ ونَخِیلٌ وزَرعٌ اَعنابٍ مِن وجَنَّاتٌ مُتَجاوراتٌ قِطَعٌ االَرضِ وفِی)  شده آورده چنین  رعد ی سوره چهارم ی آیه در

 ومتصل رمجاو قطعاتی زمین ودر:  یعنی( یَعقِلونٍ  لِّقومٍ لَاَیاتٍ ذالک فی اِنَّ االکلِ فی بَعضٍ علی بَعضَها ونُفَضِلُ واحِدٍ بُماءٍ یُسقی

 می مشروب آب بایک همه که آن با گونگونا های نخل هم آن نخلستان جا یک و غالت زراعت برای جا ویک انگور باغهای و

 آیه نای طبق.  است خداوند برحکمت واضحی ادله را عاقالن امور این و  دادیم برتری بربعضی خوردن رابرای بعضی اما.  شوند

 کی وگرنه است الهی قدرت های ازنشانه همه ، مختلف های وشکل بو ، مزه ، بارنگ...و وانگور خرما های میوه تنوع شریفه ی

 1375.)، قرائتی)  ندارد بیشتر مزه نوع یک آب

  وغیره تیره ای قهوه ، روشن ای قهوه ، ای،قرمز ،قهوه زرد مثل متفاوتی های رنگ به خشکباری محصول یک عنوان به خرما

.  دهند می تشکیل وکربوهیدرات قندی رامواد خرما%75.  است شیرین وساکارزها  کربوهیدرات وجود دلیل به آنها مزه.  میباشد

 وزن از درصد88تا50 وحدود است طعم وخوش بسیارشیرین گوشتی قسمت حاوی و % 1/2 معدنی ،مواد%2/5،چربی%2پروتئین

 درخرمای درصدساکارز.باشد می پتاسیم،فسفر ، مس ، منگنز،کلسیم ، آهن امالح دارای خرما. دهد می اختصاص خود به خرمارا

 شود ساکارزافزوده برمقدار اندازه هر درضمن.  دهد می راساکارزتشکیل ازقندها سوم یک حدود خشک امادرخرمای است کم نرم

 افتیمض رطب آنها ترین دوام با و بهترین از یکی و دارد خواهان خرما از بیشتر رطب ایران در. شود می کاسته خرما مرغوبیت از

 نیمه آن ایخرم و پرشیره آن رطب که است خارجی بازار پسند مورد خرمایی، کلی طور به.   میباشد کلفت پوستی دارای که است

 ، خوزستان در که میباشد استعمران یا سایر خرمای ایران صادراتی خرمای بهترین.  باشد درصد 22تا 18 رطوبت دارای و خشک

 .هستند دارا را یک ی درجه خرمای خصوصیات ی کلیه و آید می بعمل شادگان و اهواز ، آبادان

 گیری نتیجه

 آمده خرما یا و نخل نام همه از بیش اما اند، کرده ذکر را درختان و ها میوه از بسیاری نام قرآن جای جای در سبحان داوندخ

 عنوان به  همچنین خرما جایگاه. است چنین این خداوند حکمت که چرا.  است شده یاد بهشتی میوه یک بعنوان آن از و است

 از شکبارخ دیگر به نسبت آن کم بهای به توجه با بلکه است تر مناسب قیمت نظر از تنها نه که است خشکباری محصول  یک

 پاسخگوی میتواند آن ی روزانه مصرف دارد که فراوانی  امالح و خواص به توجه با و میباشد برخوردار باالتری غذایی ارزش

 ی عمده های دهکنن تولید از یکی ایران کشور نینهمچ.  کند پیشگیری ها بیماری برخی بروز از و باشد بدن احتیاجات از بسیاری
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 و زرع و کشت امکان طرفی از و سبحان خداوند دیدگاه از خرما اهمیت به توجه با لذا.  رود می شمار به جهان سطح در خرما

 . گردد جامان باارزش میوه این بهربری افزایش زمینه در بیشتری مطالعات و بایدتوجه  ، ما اقلیم در محصول این ارزآوری

 

 منابع

 . دوم چاپ.  کشاورزی علوم نشر. زندگی ی میوه خرما( . 1385.) آزیتا ، جهانی اشرف

 کشاورزی جهاد وزارت نامه آمار.1388.نام بی

 . نباتات حفظ سازمان. کشاورزی جهاد وزارت.IPM قالب در آن کنترل کارهایی راه بررسی و خرما زنجرک بر شناختی.1393.نام بی

 124،125،126 های شماره.  زیتون ی نشریه.  آن در میوه و گل نمو و تشکیل های فرایند بررسی و خرما(. 1374.) بهمن ، پناهی
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. زاهدی و کبکاب خرمای کیفی و کمی خواص بر گرده اثرات بررسی تحقیقاتی طرح نهایی گزارش(.1383. )خادمی،رحیم
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 ، بندی بسته منظور به شاهانی خرمای رطوبت تقلیل جهت مناسب حرارت ی درجه و زمان بررسی( . 1375. ) ناصر ، فصیحیان

 .  کشاورزی توزار.   صادرات و نگهداری

 پایا.  تهران.  پانزدهم چاپ.مهدی ، ای قمشه الهی.  ترجمه(.1387.) طه عثمان.  قرآن
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 . 1384.  هشتم چاپ.  اسالمی ارشاد
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