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 چکیده

اخیر توجه به کیفیت و شکل ظاعرذی محصوالت کشاورزی جهت جذب مصرف درسال های 

کننده و شیوه های نگهداری جهت عرضه به موقع محصول به بازار فروش به عنوان امری مهم 

احداث کارخانه های بررسی وضعیت ( تحقیق )هدف از این مطالعه .مدنظر قرار گرفته است

به منظور ترسیم از جامعه  در شهر خشت بسته بندی و سردخانه های نگهداری رطب و خرما

 .موردنظر است
شیوه کیفی استفاده . روش تحقیق برای انجام این تحقیق از شیوه کیفی بهره گرفته شده است

شیوه مصاحبه باز و  شده برای تهیه پروفایل جامعه موردنظر روش تحقیق ارزیابی سریع براساس

ابزارهای استفاده شده در تحقیق حاضر عبارت بود از نقشه اجتماعی و . بودشیوه مشارکتی 

وسعی شده است باروش مطالعه موردی ژرفانگر . تهیه یادداشت از مطالب گردآوری شده بود

 .تمامی ابعاد مورد بررسی قرار گیرد،

که با نسبتا خودکفا می باشد  شهرک خشت یشهر یافته های پژوهش حاضر نشان داد که 

و توجه به احداث کارخانه های بسته بندی و سردخانه های نگهداری رطب و خرما در شهر 

 .شده است ابعاد مختلف پیشرفت، تحوالت جدیدی را موجب

 بسته بندی، کارخانه،رطب،خرماخشت ،: واژگان کلیدی
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 مقدمه

هرچه مراحل  ،محصوالت کشاورزی . روزه توجه به صنعت و صنایع مخصوصا صنایع غذایی اهمیت زیادی یافته اندام

اما مهم تر از اینها، بسته . به بازار عرضه می شودکاشت ، داشت و برداشت آنان اصولی تر باشد، محصول مرغوب تری 

 .ی، عاملی مهم برای رونق تقاضا جهت محصول استبندی محصوالت است که عالوه بر نگهداری بهتر محصول کشاورز

ازجمله محصوالت مهم که در سال های اخیر به نوع و حجم بسته بندی آنان توجه وافری شده است ، خرما و رطب 

و در این راستا احداث کارخانه ها ی بسته بندی و سردخانه های نگهداری رطب و خرما در شهرهای خرماخیز . است

 .زیادی یافته است کشور اهمیت

دراین گزارش علمی هدف این است که عالوه بر بررسی انواع خرما و وضعیت تقریبی آن در کشور و به طور خاص در 

شهرخشت ، تاثیرات احداث کارخانه ها ی بسته بندی و سردخانه های نگهداری رطب و خرما بر وضعیت عمومی و 

 .آن بررسی شوداشتغال و فواید و مضرات 

 تحقیقوش ر

جهت جمع آوری اطالعات عالوه برتجربیات شخصی و باغدار بودن خود و خانواده ام ، از  جامعه آماری شهر خشت و

، 4931برداشت محصول سال  فاصله زمانی داشت و بدین شیوه که در. شیوه مصاحبه باز و شیوه مشارکتی سود برده ام 

داوطلبانه ، اطالعاتی را بدست آورده و فیش برداری کردم و سپس با  با شرکت و همکاری در برداشت محصول به شیوه

اتمام کار به تعدادی از افراد مسن و باتجربه ومسئوالن نهادهای مختلف ازجمله بخشدار و شهردار ، رییس آموزش و 

، باغداران و  و جهاد کشاورزی و آبیاری و دهداران و اعضای شورای اسالمی( ره)پرورش و کیته امداد امام خمینی 

و تا جایی به جمع آوری اطالعات پرداختم که به اصطالح مشهور در روش تحقیق بنیادی  هکارخانه داران مراجعه کرد

ی رسیدم یعنی اطالعات تکراری شده بودند و نکته جدیدی دیگر عنوان نمی شد و در پایان تعداد نظریه ا به اشباع

 .نفر رسید 82مشارکت کنندگان 

 هایافته 

 موقعیت جغرافیایی و جمعیتی شهرخشت

در  49۶3که در سال باشد  شهر خشت مرکز این بخش می.است کازرون بخش شهرستان ۶یکی از  خشت بخش

گونه ایی که در زمان تقسیمات کشوری شهر شده است اما همواره از روستاهای بزرگ و مهم استان فارس بوده است به 

دهقانی، . )انقالب به دلیل مبارز بودن مردمش ، تنها روستایی بوده است که در آن حکومت نظامی برقرار می شد

4938) 

صاحب شهرداری شده است و امکانات آب و برق در همان  4912در سال ( 49۶3روستای تا قبل از سال )این شهر 

به اتمام رسیده  4931و لوله کشی گاز نیز در سال  4931ده و تلفن درسال سال برای تمام خانه های روستا نصب ش

با تقسیم بخش خشت و کمارج به دو  4923این بخش در سال . و دارای دو دهستان امامزاده محمد و بورکی است.است

  .قسمت، مستقل گردید

. ز در استان فارس قرار داردکیلومتری جنوب غربی شیرا 421کیلومتری جنوب غربی کازرون و  55خشت در 

 (4929 ،های ایران اطلس گیتاشناسی استان) متر است 585کیلومتر مربع و ارتفاع از سطح دریا  91مساحت شهر 

Archive of SID

www.SID.ir

http://kazeroon24.ir/
http://www.sid.ir


 

3 
 

هزار نفر از این جمعیت ساکن  44حدود  4925هزار نفر جمعیت داردکه طبق سرشماری  81بخش خشت حدود  

لهجه  فارسی محلی و دین زبان مردم خشت فارسی با (4925مسکن ، سرشماری آمار و نفوس و.) شهر خشت می باشند

 .آنان اسالم شیعه است

بازمانده های . دیرینگی خشت حداقل به اوایل دوران اسالمی می رسد که از توابع شهر بیشابور به شمار می رفته است

رتگاه مردم ، امامزاده علی است که مهم ترین زیا. شهر قدیمی خشت مجاور خشت کنونی از مکان های دیدنی آن است

 .در روستایی به همین نام در مجاورت شهر خشت قرار دارد و گلزار شهدای خشت هم در آنجا واقع شده است

رسد و متوسط بارندگی در  درجه سانتیگراد می 11منطقه دارای آب و هوائی گرم که در فصل تابستان میانگین دما به 

آید  که جزئی از مناطق محروم کشور به شمار می خشتاین منطقه یعنی  هوای و آب .باشد  میلیمتر می 111سال 

وایی بسیار گرم و تا حدودی شرجی برخوردار است،، پاییز در بهاری کوتاه و بسیار زیبا دارد اما در تابستان از آب و ه

از  خشتعموماً نوروز در . باشد این منطقه ترکیبی از تابستان و زمستان است، ایام زمستان کوتاه اما سرد و خشک می

ه بدر مجبورند بدلیل گرمای به وجود آمده مردم جهت گذراندن سیزد. اوایل اسفند ماه شروع و تا اول سال نو ادامه دارد

 .به مناطق خارج منطقه مراجعه نمایند 

اقتصاد . جات است که انواع خرمای این دیار بسیار ممتاز و صادراتی است خرما، جو و گندم و صیفی خشتمحصوالت 

 . مبتنی بر کشاورزی است شهراین 

یکصد اصله نخل،عمده منطقه تولید خرما هکتارو حدود یک میلیون  511منطقه خشت و کنار تخته با پنج هزار و  

 .در شهرستان کازرون است

 81است که به بازارعرضه می شود ویا در سردخانه ها نگهداری می شود ورطب تر صورت ه درصد از برداشت ب 21

 .دو کیلویی و سه کیلویی به بازار عرضه می شودیک کیلویی و صورت خرما در بسته های ه درصد هم ب

دلیل مرغوبیت عالوه برعرضه در بازارهای کشور به کشورهای حاشیه ه رین خرمای خشت کبکاب است که بمرغوب ت

 (4922خسروانی،.) .خلیج فارس وکشورهای اروپایی نیز صادر می شود

که البته هزار تن محصول خرما و رطب برداشت شود  ۶1در شهرستان کازرون بیش از  هرسال  پیش بینی می شود

 .و بیشتر این محصول مربوط به منطقه خشت می باشد است آن کاهشاحتمال  دلیل خشکسالی وکمبود آببه 

گذشته بخش عمده ای از محصول خرما در سردخانه ها روی دست کشاورزان ماند که علت آن عدم  های سالدر   

 .بازاریابی وعدم صادرات بود

است که از نیمه مردادماه آغازمی  خارکمحصول نخل ها در سه نوبت برداشت می شود اولین نوبت به صورت 

که از نیمه های شهریور شروع شد و تا نیمه اول مهرماه ادامه خواهد داشت وسومین رطب تر شود،دوم به صورت 

 .اه ادامه داردل آبان میدوم مهرماه شروع می شود وتا اوا است که از نیمه خرمامرحله 

 صنایع دستی

گفته می شود چند نوع صنایع دستی ساخته می شود که  "پیش  " در منطقه خشت از شاخه درخت نخل که به آن

 .همگی در برداشت محصول خرما به کار می رود

صنایع فرشی یکی از این صنایع بافتن سبدی است که برای پایین آوردن خرما از درختان استفاده می شود نوع دوم 

که خرما روی آن پهن می کنند تا با زمین فاصله داشته باشد سومین صنایع بافتن دوغاله است  یا ترک است به نام تک

 (4938دهقانی، .)که جنبه تزئینی دارد وخارک در آن نگه می دارند و برای هدیه به دیگران است
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درست می کنند که حلواهای محلی وچند نوع رنگینک زنان خانه دار چند نوع غذای محلی ، عالوه بر این از خرما

 (پایگاه اطالع رسانی خشت) .داست که با کنجد وگردو ساخته می شود وبجای دسراز آن در زمستان استفاده می کنن

 آنتاریخچه خرما  و 

 سوی به مالزیایی و اندونزیایی ترکی، اردو، هندی، زبان های به فارسی زبان از و داشته فارسی بنیاد و ریشه خرما واژه

 (لغت نامه دهخدا). .است شده وارد غربی سوی به یونانی و شرقی

خرما گیاهی تک لپه ای و گرمسیری جزو تیره نخل هاست که میوه اش خوراکی و دارای هسته ای سخت و پوست 

ارتفاع نخل به . های آن بزرگ استنازک و طعم شیرین که به شکل خوشه ای بزرگ از شاخه آویزان می گردد و برگ 

 .متر یا بیشتر می رسد 81تا  41

رطب مرحله قبل . گفته می شود "حبابوک  "یا کنگ و در زبان عربی  "خرک  "یا  "خارک  "به میوه نرسیده خرما 

بریکای تمتم قسمت . از رسیدگی کامل خرماست که رطوبت بیشتر و قند کمتری نسبت به خرمای کامال رسیده دارد

 .میوه خرما ، گوشتی و محتوای مواد غذایی است

خرما از دوران باستان در رژیم غذایی انسان وجود داشته است و یکی از قدیمی ترین میوه های کشت شده توسط 

 .درحت خرما در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری از جمله ایران کشت می شود.انسان بوده است

 دارای عالوه به. باشد می آب و پکتین آلبومینوئیدی، مواد و ،[گلوکز] درصد51 ساکاروز، ددرص 85 دارای خرما

 باشد می معدنی امالح مقداری و A،B،C،E ویتامین مانند مختلف های ویتامین

 عسل و شراب خرما میوه از ومحلی ناننوعی  آن هسته از. کنند می تهیه زیرانداز و سبد خرما درخت شاخه و برگ از

 استفاده قهوه عنوان به آن از و داده بو را هسته یا پزند می نان آن از و کرده آرد را خرما درخت هسته صحرا مردم. وشهد

 غذای عنوان به و کرده خیس روز چند برای آب در را در این حتی یا و است مطبوع بسیار آن کرده دم زیرا کنند می

 .دهند می خود شترهای به مقوی

 :چنین پاجوش های اضافی درخت را از تنه اصلی جدا کرده و در دو مورد از آن استفاده می کنندهم 

 برای به زیر کشت بردن زمین ها و ایجاد نخلستان جدید: اول

می گویند ، محصول سفید  "قبه  "استفاده از پنیرک نخل، در بین برگ های درخت خرما ، جایی که به آن : دوم

نخل  "کشتن "پس از به اصطالح . وجود دارد که در واقع محل اصلی رویش خوشه های خرما استرنگ و خوشمزه ایی 

 .این محصول را جدا کرده و می خورند

 آنها از برخی به که دارد رواج نخلکاری با ارتباط در زیادی فارسی های واژه و اصطالحات ایران خرماخیز مناطق در

 :شود می اشاره

 تشکیل هورمزد و هرمزد و اهورامزدا از هم هرمز منطقه و تنگه نام. است هم نخل معنی به مُه یا مُغ مُخ، مچ* 

 .است شده

 .شود می گفته نخل پاجوش به جیرفت در.خرما درخت اصلی ساقه: فَسیل* 

 .پاجوش و تنه از اعم بروید فسیل از چه هر: تیم* 

 .روید می اصلی تنه کنار در آنچه: فسیل تیم* 

 .گویند می جنگ آنها به نرماشیر و بم در.برآید فسیل تنه از که ای درختچه:  کش مخ یا کُشَک مُه* 
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 آن به میناب و جیرفت در.گویند می بو آنها به[[ نرماشیر]] و[[ بم]] در.شود می ترشح نر نخل از که گردی: اَبار* 

 .گویند می ایوار

 .نخل های آفت از: تَرَکی یا[[ بشکن گله* ]]

 .نخل های آفت از سوسکی: تازوغ* 

 .خرما از گیری شیره و کردن دانه دانه برای سیلویی یا اتاقک: مُشتاب* 

 خوشه: پنگ* 

 . است نشده چوبی هنوز و دارد قرار خود غالف در که زمانی نخل، خوشه: تاره* 

 اسکاچ عنوان به مناطق بعضی در پریچه. است درخت تنه به چسبیده که خرما برگ اطراف الیاف: پیرچه یا پریچه* 

 در. گویند می سیس آنها به جیرفت در. شود می نامیده«  لیف»  همان بوشهر استان در. گیرد می قرار استفاده مورد نیز

 .گویند می سی سی آنها به نرماشیر و بم

 خرما درخت برگ: پیش* 

 در. شود می نامیده« تاپول»  بخش این بوشهر استان در. است خرما درخت به متصل که پیش انتهای: پاگنه* 

 .گویند می لتی آنها به نرماشیر و بم در. گویند می تَگ آنها به جیرفت

 لغت)باشد نارس یا خارک حالت به باالیی ی نیمه و داشته رطبی حالت و رسیده آن از نیمی که خرمایی: باز دُم* 

 (دهخدا نامه

 .استفاده در بوشهر می باشداکثر اصطالحات در شهر خشت شبیه به اصطالحات مورد 

 4 و جنوبی های استان کیلوگرمی 85 سرانه مصرف از میانگینی که است کیلوگرم 3 ایران در خرما سرانه مصرف

 آن داخلی مصرف عمده که شود می تولید خرما تن میلیون 4 ساالنه، طور به ایران در. باشد می ها استان سایر کیلوگرمی

 دیگر کشورهای به صادرات برای درصد 41 ایران، سال هر خرمای محصول میان از. گیرد می صورت رمضان ماه در

 و شده ضایع محصول، برداشت مختلف مراحل در هم درصد 11 و رسد می داخلی مصرف به درصد 51 یابد، می اختصاص

 .روند می بین از

 در شهرخشت  انواع درخت نخل

درخت نخل درجه یک است ، درخت نخل های درجه دو زیادی است که  "کبکاب  "مشهورترین نوع درخت نخل 

زین ،کنگونی،رسول اللهی،دو بری،سمبرون،هلووی،خشخاروجود دارند ازجمله قصب،شکر،مکتیب،قندی،شیخ عالی،

 .سمرقندی،نوبر،خاصه جهرمی و شابی،قابی،عالی،الدینی

 در خشت محصوالت مشتق شده ازخرما

محصوالتی که که مهمترین وپراستفاده ترین محصول درخت نخل است ،  مختلف عالوه بر رطب و خرما در انواع

فرآوری می شوند مانند کیک و کلوچه خرمایی ،لواشک،چیپس خرمایی،شیره، شیره و ارده ، شکالت خرمایی و سرکه 

 .خرما نیز وجود دارد

،به مه و دیگر تنقالته تخو شبیخشت که تقریبا شبیه خرمای جهرم خشک است  8درضمن نوعی از خرمای درجه 

مشهورند، نیز  "قصبک  "که البته در شهرهای دیگر به نام به نام قصب  صورت کیلویی و فله ایی به فروش می رسد

 .طرفدار زیادی دارند

 در خشت شیوه های بسته بندی
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رد، برای بسته جهت بسته بندی برای دو وضعیت برداشت یعنی به صورت رطب باشد یا خرما ، تفاوت هایی وجود دا

. بندی شیوه اول یعنی به صورت رطب در ظروف پالستیکی در شکل ها و اندازه های مختلف بسته بندی می شود

روز خراب می شود و  8نگهداری از رطب حتما باید در یخچال وفریزر و سردخانه باشد وگرنه در هوای آزاد در کمتر از 

در  بیشتر استفاده نیست اما در شیوه دوم یعنی خرما بسته بندی می کند و دیگر قابل "ترش  "به اصطالح محلی 

حتما  خرمانگهداری از  است اما برایظروف پالستیکی در شکل ها و اندازه های مختلف با اندازه های مختلف وکارتن 

و محیط بیرون قابل نگهداری است به این دلیل که خرما از  یخچال وفریزر و سردخانه باشد ودر هوای آزاد نیست الزم

ذکر ان نکته در اینجا الزم است که هر سه کیلو رطب پس از خشک شدن به یک کیلو خرما . رطب خشک تر شده است

تبدیل می شود البته این عملیات خشک شدن بر روی درخت نخل انجام می شود و تقریبا از اواسط مهر ماه می توان به 

 .برداشت خرما پرداخت در حالی که برداشت رطب در منطقه از نیمه مرداد شروع می شود

گرمی ، و بسته های خرما هم از  811تا  411وزن بسته های رطب از سطل های سه کیلویی وجود دارد تا ظروف 

ر برای صادرات به بسته های کوچک تر بیشت.گرمی وجود دارد 411و نیم کیلویی تا بسته های پرس شده 9کارت های 

 . خارج آماده می شوند

آنها را (والبته بیشتر) سالم ماندن می توان یکی از مزایای خرما بر رطب حجم کمتر جهت نگهداری است زیرا برای 

 .پرس می کنند

در سال های اخیر شیوه نگهداری و بسته بندی خرما و رطب دچار تحوالتی شده است و همین تحوالت باعث شده 

که طرفداران بیشتری هم دارد انجام بگیرد و این تحول همان احداث  "رطب  "برداشت محصول به صورت  است که

 .ست که موضوع این کار پژوهشی استها و کارخانه های بسته بندی خرماسردخانه 

ان نفر از جوان 32سردخانه وکارخانه بسته بندی خرما در شهر احداث شده است که حدود  43در سال های اخیر 

به طور غیر  و  نفر هم به صورت فصلی مشغول به کارند 851شهر به صورت دائمی در آنها مشغول به کار شده اند و 

نده ، باربرها و مشاغل خدماتی نفر اشتغال زایی شده است که شامل راننده ها و کمک ران 911مستقیم نیز برای حدود 

 .می باشند و

کارخانه پالستیک سازی ساخته شده است که بطور  8نیز رطب چنین جهت تهیه جعبه های بسته بندی  هم

نفر اشتغال زایی  91در این کارخانه ها به طور غیر مستقیم برای حدود  .نفر اشتغال زایی کرده اند 11مستقیم برای 

کارخانه کارتن سازی  .است داث شده احو کارخانه کارتن سازی هم جهت تهیه کارتن بسته بندی خرما  شده است

حقیقت در ابتدای ورودی شهر ساخته شده و مورد بهره برداری قرارگرفته و عامل اصلی ساخت آن ، تهیه کارتن جهت 

نفر به صورت غیر مستقیم  اشتغال زایی  81نفر دایم و بیش از  48این کارخانه نیز برای . بسته بندی خرما بوده است

 . داشته است 

ر را مستقیم و فن 41نیز پس از احداث  "آی تی تی  "وه بر این کارخانه لواشک و کلوچه سازی با نام تجاری عال

 .نفر را نیز غیرمستقیم، زیر پوشش دارد 45تقریبا 

 .نفر عضو دارند 491خانواده صاحب کارخانه ها هستند که آنان نیز خود بیش از  8۶این تعداد بجز  

 :مشکالت برداشت خرما

باید از درخت نخل باال ازجمله مشکالت برداشت خرما این است که برای تمامی مراحل داشت و برداشت درخت نخل 

سالگی که برسد دیگر خطراتی برای باال  41هر نخلی به سن  "عنوان کرد ترین باغدارشهر و باتجربهترین مسن  .رفت
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نواده چقد جوان که بخاطر باال رفتن از نخل ، خا. طع نخاع رفتن دارد مثل افتادن از نخل و نتیجه اش یا مرگ است یا ق

هایشان را داغدار کرده اند یا کسانی که زمین گیر شده اند، خدانصیب هیچ کس نکند من خودم بارها نزدیک بود از 

 .سالم موندم(باخنده )نخل بیفتم اما خداکمکم کرده و تا حاال 

ه از شهد خرما در فصل برداشت در نخلستان ها حضور دارند، نیز چنین نیش زدگی زنبوران که بخاطر استفاد هم

 "مشکل دیگری است که خدا باید خودش رحم کند تا سالم بمانی

مار هم در درختان نخل النه سازی می کند یا از درختان باال می رود و وقتی فرد باالی  ": باغدار دیگری عنوان کرد

حاال از نیش مار هم . زدن همان و پرت شدن از درخت هم هماندرخت می رود به شخص حمله می کند و نیش 

 ".، پرت شدن باعث مرگ یا قطع نخاع و فلجی می شودنمیری

در گفتگو با رییس جهاد کشاورزی . آفت زدگی محصوالت خرما در بعضی از سال های اخیر هم قابل توجه است

ارد که ببینند مشکل در کجاست که بیست سی سال عنوان شد که نیاز به بررسی بیشتر توسط مهندسین کشاورزی د

، عسلک، خشک شدن  "کفوکی شدن  "پیش آفت زدگی خیلی کمتر بوده است، از جمله برفک زدن به اصطالح محلی 

 ...ناگهانی محصول یا ریز شدن محصوالت و 

کی از نظامیان شهر که از نظر ی. ازنظر اکثر مشارکت کنندگان، مهم ترین مشکل باغداران منطقه، کمبود آب است

یکی از  آبیاری سنتی یا غرقابی ":خود باغدار هم می باشد و به پرورش و نگهداری نخل عالقه شدیدی دارد می گوید

عوامل کمبود آب است که اگر به صورت صنعتی شود و آبیاری قطره ایی همگانی شود ، حتی با خشکسالی سال های 

که البته این مورد نیاز به حمایت شدید دولت و وزارت کشاورزی .خل راضی بودگذشته ، باز هم میتوان از نگهداری ن

 ."دارد

خشکسالی و کمبود آب جهت آبیاری باغات، محصول  ردر سال های اخیربه خاط "یکی از باغداران جوان می گوید

را نمی دهدو  ندگیچندانی نداریم و این مقدار محصول که با این همه زحمت برداشت می شود کفاف مخارج باغ و ز

 ".باید بگویم با چنین وضعیتی از نظر خرج و مخارج زندگی ، صرف نمی کند به باغداری بپردازی

همه کارهایش را باید انسان انجام دهد و دریک سال زراعی . نگهداری از  نخل سخت است"یکی از اعضای شورا گفت

بعدش هم که می خواهی محصولت را بفروشی باید عجله کنی متری  49تا  48بار باید بروی باالی یک نخل  41حداقل 

و بدهی بنگاه دار و به ارزان ترین قیمت بخرد و بعد خودش به ده برابر بفروشد، اگر باغدار خودش محصولش را می 

 ."توانست به بازار عرضه کند خیلی خوب بود

ای در اواخر فروردین که زمان گرده افشانی محصول خرما زود خراب می شود ، یک باران ناگهانی حتی چند دقیقه  "

یا اواسط شهریور یا مهر و آبان کل محصول را ازبین می برد و در ( نخل «بو دادن»در اصطالح محلی ) درختان است

 "می کند و زحمات طول سالت هدر می رود«ترش » اصطالح محلی 

باغداری است مخصوصا برداشت خرمای  برداشت محصول از درخت نخل و نگهداری ازدرخت نخل سخت ترین نوع"

جمع آوری شود مث خرمای بقیه مناطق کشور نیست که از ( بالبخند)خشت که چون نرم است باید با ناز و نوازش 

باید قشنگ، شکل خودش در ظرف . باید آرام بیاوریش پایین تا خرد و شکسته وله نشود. باالی نخل پرتش کنند پایین

 ".تا مشتری داشته باشد و بپسنددهای رطب بسته بندی شود 

 نظرات درباره قیمت ها
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هر من در شهر خشت )من  41قدیم خرما اینقدر ارزان بود که در مقابل یک کیلو انار، "باغدار باتجربه معتقد است

بود اما به از اوایل بهار تا اواخر پاییز کار می کردیم، باغ مال خودمان . خرما را باید می دادی( کیلو می باشد 3معادل 

میزدیم یا  "خشت"در روزهای دیگر سال باید می رفتیم کارگری و بنایی ،. زور درآمدمان کفاف زندگیمان را می داد

 9و بعدش که ماهر می شدیم روزی ( ریال  45) زار 45روزی . دیوار باال می بردیم یا هم کاه گل درست می کردیم

 "کردن درآمدش بیشتر بود اما ما عاشق نخلداری بودیمتومن ، حاال که فکر می کنم می بینم کارگری 

قبال چون بسته بندی خرماها زیاد هزینه نداشت و بسته های باالی ده کیلو بود خرماها ":شورای شهر می گوید عضو

سته ارزان بودند اما االن هرچه بسته ها کوچک تر می شود به همان اندازه هم قیمت ها باالتر می روند، مثال حاال یک ب

هزار در تهران به فروش می رسانند البته فکر نکنید که این قیمت ها و این  45هزار تا 48گرمی را معادل  911رطب 

تومن  4211شد کیلویی اولهاش می خریدند آخرهاش  8511پول ها به جیب باغدار می رودها، نه ، از باغدار امسال 

کنند و با این قیمت های گزاف به شهرهای بزرگ صادر می  بعد سردخانه دارها و بنگاه دارها چند ماهی صبر می

 ".کنند

به هر صورت وجود بنگاه ها خوب است درست است که برای باغداران سودی ندارد اما  ":یکی از باغداران می گوید

برای خرماها خوب شده است ، دیگر خرما خراب نمی شود در بسته بندی های خیلی بهتر به بازار عرضه می شود 

مخصوصا چون به شکل رطب برداشت می شود دیگر باران ماه های مهر و آبان مخصوصا آبان صدمه ایی به محصول 

آبان برو باغ ها را نگاه کن  45نمی زند، قدیم ها تا خرما خشک می شدند و جمع آوری میشدند، می شد آذرماه اما االن 

 "دخانه ها و کار بنگاهداران شدنباید منکر خوب بودن سر. یک دانه خرما روی نخل ها نیست

االن چون می شود خرماها را بسته بندی کرده و در سردخانه ها نگهداری می  "یکی ازنظامیان شهر معتقد است

قبل از ماه رمضان یا محرم به فروش می رسانند قیمت خرماها باال رفته اما شوند و در زمان هایی مثل فصل زمستان یا 

 ."موقع به دالالن اصفهانی و تهرانی بفروشیمش با قیمت خیلی پایینقبال مجبور بودیم همان 

 :می گوید صاحبان سردخانه های نگهداری از خرمایکی از 

االن با حالی که سردخانه داران سود زیادی می برند اما با توجه به این که سردخانه داران می توانند در فصل  "

 ."ابراین با قیمتی گران تر از قبل خرما را از باغداران خریداری می کنندمناسب بفروشند به قیمت باال و مناسب تر بن

 :بخشدار خشت

سردخانه های موجود در خشت عالوه بر محصوالت شهر خشت جهت شهرهایی چون کنارتخته و روستاهای اطراف  "

 ."نگهداری کنیم هم سود زیادی دارند هم باعث اشتغال جوانان شده و هم خرماها را می توانیم بسته بندی و

، قدیم ها خرما را  خدا خیر بدهد بسته بندی های جدید را کوچک و جمع و جوره "یکی از باغداران مسن و با تجربه

کیلویی که بابرگ درخت نخل بافته می شد و جزء صنایع  51چیزی شبیه کیسه های برنج ) "بل  "می ریختیم توی 

همراه با آه )ابجایش کنیم کمرمان می شکست اما جوان بودیم وقتی می خواستیم ج( دستی منطقه بوده است 

 "نرگس  "کیلو خرما می گرفتند، اول های انقالب دیگر حلب های خالی روغن نباتی اونم  31تا  ۶1و پرزور ، ( کشیدن

می خرماها را فشرده ) کیلو خرما داخلش بود 85کیلویی، خرما ها را داخلش می ریختیم حدود  43همان حلب های 

کرده اند تا هم جای کمتری بگیرد و هم هوای بینش از بین برود و زمان ماندگاریش بیشتر شودو دوام بیشتری داشته 

کیلویی آمد ، بعد  41کم کم کارتن های خرمای . شاید هم پیر شده بودم( با خنده ) اونها هم سنگین بودند البته( باشد
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گرم بیشتر خرما داخلش جا نمی  411یی و ظرف های زیبا و مناسبی که کیلو 4و نیم کیلویی و االن  9کیلویی وبعد 5

 "شود، دنیا پیشرفت کرده است دخترم، زیبا شده است خوش به حال جوان های امروز حمل و نقل خرما آسان شده 

 :خبرنگار و عکاس مشهور و قدیمی شهر

می کنم با خودم می گویم بیچاره ها ،  از زمان های قدیم و بسته بندی های خرما عکس دارم هرگاه نگاهشان "

 "چگونه این حجم سنگین را جابجا می کردندکارگران و باغداران 

یکی از مزایای وجود بنگاه ها و سردخانه ها  "رییس اداره آموزش و پرورش منطقه خشت و کمارج بیان کردند که 

نفر خریدار اصلی برای رطب و خرما در  9این است که وضعیت انحصاری را برداشته است یعنی در گذشته که فقط 

شهر بود، این سه نفر با هم تبانی می کردند و یکباره قیمت را یا خیلی پایین می آوردند و یا اعالم می کردند که دیگر 

خرید نمی کنند اینجا بود که باغدار نمی دانست چه باید بکند و محصوالتش روی دستش می ماند و خراب می شد اما 

 .بتی است هرکس گران تر بخرد یا پولش نقدتر باشد باغدار محصولش را به او می فروشدحاال رقا

چنین یکی از روش های جدید برای معامالت که توسط باغداران بوجود آمده و وجود سردخانه ها باعث شده این  هم

را از ( چندمتر که براساس میزان برداشت محصولش الزمش است) روش ابداع شود این است که باغدار محیطی 

براساس قاعده عرضه و ) بازار خوب است  سردخانه اجاره می کند و رطب هایش را در سردخانه می گذارد و زمانی که

و ساالنه همچنین عده ای از باغداران که تعداد نخل هایشان زیاد است . به بازار روانه می کند و به نفعش است( تقاضا 

نی که مقدار زیادی محصول دارند ، آمده اند و گوشه ای از منزل خودشان ، سردخانه ساخته اند و محصولشان را زما

 ."وب است می فروشندبازار خ

 :یکی از باغداران میانسال می گوید

 45در سال های اخیر حدود بیش از . این روزها بیشتر سود خرما به جیب بنگاه داران و سردخانه داران می رود "

سردخانه و بسته بندی خرما ساخته شده است که خرماها در زمان برداشت محصول با قیمت خیلی پایین از باغداران 

 ."برابر قیمت فروخته می شود 3تا  ۶خریداری می شود و چند ماه بعد به 

است بنگاه دار چند تومن پول به باغدار می دهد و ( سلف خری)درضمن راه دیگری که دارند همان پیش خرید 

رید محصول سال آینده اش را خریداری می کند البته خوبی اش این است که به قیمت روز می خرد فقط چون برای خ

توسط بنگاه داران رقابت فراوانی وجود دارد بنابراین کاری می کنند که سال آینده محصولشان را به همین شخص 

ه پول نیاز دارند یا کار خیری مثل عروسی فرزندان یا سفر مکه در پیش دارند هم باغدار می بفروشند، البته زمانی ک

 ."محصول خرمایش را سال آینده به او بفروشدتواند از این بنگاه دار پول قرض کند به شرطی که 

 تاثیر کارخانه ها بر اقتصاد شهر

، تحول شگرفی در وضعیت اقتصاد در سال های اخیر با احداث و تاسیس کارخانه ها و سردخانه های خرما و رطب 

ل می شد و یا به صورت سال قبل ، رطب یا باید به اصفهان یا تهران منتق 41چون در تقریبا .  شهر به وجود آمده است 

خرما برداشت می شد، بیشتر فروش به نفع غیر بومی ها بود و باغداران چون تحت تاثیر قانون عرضه وتقاضا قرار می 

ردش می کردن بره که نعمت  "گرفتند ، خرما و رطب خود را به قیمت خیلی پایین می فروختند یا به قول محلی ها 

اخیر مخصوصا با افزایش تعداد سردخانه ها ، بازار از حالت انحصاری به رقابتی تبدیل اما در سال های  "خدا حروم نشه 

 .شده است و این به نفع کشاورز است
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سال اخیر ، شیوه جدیدی برای نگهداری در سردخانه ها توسط صاحبان سردخانه ها و محصول رطب که یا  8در 

شده است که نفع زیادی برای زحمتکشان اصلی حوزه رطب و خرما باغداران هستند و یا اجاره کنندگان باغ ها ابداع 

این شیوه بدین گونه است که افراد در ابتدای سال زراعی ، قسمتی از سردخانه ی یکی از کارخانه ها را اجاره می . دارد

سب فروش تا زمان منا کند به صورت یک ماهه یا سه ماهه و یا شش ماهه  و محصولش را در آنجا نگهداری می کند

خریدار هم معموال بنگاه داران یا صاحبان کارخانه . برسد و بعد از اتمام زمان اجاره اش می تواند تمدید کند یا بفروشد 

و بدین صورت کشاورز یا اجاره . ها و سردخانه ها هستند که محصول را از شهر خشت به خارج از شهر صادر می کنند

هستند ، سود یشتری می برند و همین مساله باعث اشتغال بیشتر و عدم کنندگان باغات که بیشتر جوانان شهر 

 .مهاجرت جوانان شده است

جهت بسته بندی رطب .شهر تاثیر زیادی داشته است  درضمن تحول در شیوه بسته بندی خرما و رطب نیز بر اقتصاد

 .در اشتغال زایی موثر بوده اند سازی و دو کارخانه پالستیک سازی احداث شده است کهو خرما یک کارخانه کارتن 

ایجاد اشتغال کرده نفر  فصلی  851نفردائم و  برای 32 کارخانه ها و سردخانه های بسته بندی خرما ، بطور مستقیم

 .نفر ایجاد اشتغال کرده اند 911اند و غیرمستقیم نیز برای حدود 

د بهره برداری قرارگرفته و عامل اصلی ساخت کارخانه کارتن سازی حقیقت در ابتدای ورودی شهر ساخته شده و مور

نفر به صرت غیر  81نفر دایم و بیش از  48این کارخانه نیز برای . آن ، تهیه کارتن جهت بسته بندی خرما بوده است

 . مستقیم  اشتغال زایی داشته است 

 به طور غیر مستقیمنفر  91نفر مستقیم و  58کارخانه های پالستیک سازی و کارتن سازی نیز در ایجاد اشتغال 
نر را  41نیز پس از احداث  "آی تی تی  "عالوه بر این کارخانه لواشک و کلوچه سازی با نام تجاری . فعالیت داشته اند

 .نفر را نیز غیرمستقیم، زیر پوشش دارد 45مستقیم و تقریبا 

ماه  ۶که حدود نفر فصلی  851ئم، نفر مستقیم و دا 4۶1درکل صنایع وایسته به خرما و رطب در شهر خشت برای  

اشتغال زایی داشته اند به رونق بازار و کسب و کار و اشتغال در شهر  مستقیم غیرنفر  915و از سال را شامل می شود

نفر نیز اعضای خانواده های صاحبان کارخانه ها و سردخانه ها و بنگاه ها هستند  491 تقریبا و. کمک فراوانی نموده اند

 .نیز به شغل های مربوط به این نوع صنایع مشغولندکه اینان 

 :نتیجه گیری بحث و 

در بررسی های انجام شده نشان داده شده که شهر مذهبی خشت با جمعیت نسبتا باال ی خود شهری تقریبا خودکفا  

در . اقتصاد این شهر بر پایه کشاورزی است. بوده است ، در زمینه مدرن و صنعتی شدن در حال تکاپو و ترقی بوده است

احداث کارخانه های مختلف مخصوصا در زمینه  ،کشف و استخراج نفت از صفحه نفتی خشت عالوه برسال های اخیر 

رونق گردشگری مخصوصا در فصول پاییز و زمستان و اوایل بهار این شهر را  و رطب و خرما وصنایع وابسته به آن

نفر  851نفر مستقیم و دائم،  4۶1درکل صنایع وایسته به خرما و رطب در شهر خشت برای   .پررونق تر کرده است 

اشتغال زایی داشته اند به رونق بازار و کسب و  نفر غیر مستقیم 915ماه از سال را شامل می شودو  ۶فصلی که حدود 

خانواده های صاحبان کارخانه ها و سردخانه  نفر نیز اعضای 491 تقریبا و. کار و اشتغال در شهر کمک فراوانی نموده اند

که این آمارنشان می دهند که حدود  .ها و بنگاه ها هستند که اینان نیز به شغل های مربوط به این نوع صنایع مشغولند

 .یک دهم جمعیت شهر در صنایع مربوط به خرما مشغول به کار هستند
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همین کارخانه های بسته بندی موجود ، در شیوه بسته بندی ی جدیدی احداث شود یا هاپیشنهادمی شودکارخانه 

بدین شیوه که خرماها را به صورت یک دانه یک دانه شبیه انواع . جدیدنظر کنند یعنی بسته بندی شکالتی خرما،تخرما

.. .و در سایزهای کوچک و شکیل جهت صادرات به کشورهای اروپایی و آمریکایی و . شکالت ها به بازار عرضه کنند

آماده شوند یا خرما را به صورت خرما با پودر نارگیل ،خرما با کنجد، خرما با پودرکاکائو ، خرما با پودر دارچین، خرما با 

بسته بندی کنند و در واقع طعم های جدیدی ازخرما وارد بازارهای کشورو ... پودر زنجبیل ، خرما با پودر نارگیل و 

ته این گونه بسته بندی کردن چون به دستگاه های پیشرفته نیازاست که از ورود هوا به الب. بازارهای بین المللی بنمایند

 .بسته بندی جلوگیری کند ، فعال مورد استقبال قرار نگرفته است
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