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درخت نخل از مقاوم ترین گونه های گیاهی در اقلیم گرم و 

خشک ایران بوده است که محصول بسیار ارزشمندی دارد، با این 

وجود محصول درخت نخل همواره نیاز به محفاظت در برابر گرد 

و خاک از جمله پرندگان، زنبورها و ریزش محصول پس از 

رسیدن دارد. برای انجام این امر مهم روش های مختلفی در 

 طول دوران به کار گرفته شده است. 

پس از سال ها تجربه در کشورهای منطقه خاورمیانه به صرفه 

ترین روش، استفاده از توری های چند بار مصرف پالستیکی 

انتخاب شده است که با استفاده از این کیسه اهدافی از جمله 

جلوگیری از ریزش خرما و کاهش ضایعات به آسانی و با کمترین 

هزینه قابل دستیابی است. این محصول به راحتی روی پنگ 

)خوشه خرما( نصب و استفاده شده و به آسانی نیز قابل جمع 

آوری و قابلیت استفاده برای چندین سال را دارد و به باغداران 

این امکان را می دهد که به راحتی محصول رسیده و جدا شده از 

پنگ در کیسه را با سطح کیفی و بهداشتی به مراتب باالتری 

 جمع آوری کنند. 

این کیسه های به ظاهر ساده، که هر دو سر آن باز و قابل گره 

شود و در سال های اخیر باشد برای پوشش پنگ استفاده میمی

رواج فراوانی یافته است و یکی از دالیل بدست آمدن محصول 

خرما با کیفیت باالتری در کشورهای همسایه شده است. امید 

است در کشور ما نیز با رواج این روش، حفاظت از محصول در 

بین باغداران محصول خرما با کیفیت باالتری برای صادرات و 

. بازرگانی بهزادی فعال در زمینه واردات مصرف داخلی تولید شود

جنوب کشور آماده همکاری با باغداران و کشاورزان عزیز جهت 

 تامین این کاال است.

 بازرگانی بهزادی

83 83 833 7130 

33 13 133 7130 

 

 پنگ پوش دو سر گره با چشمه های ریز
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 پیش بینی ناپذیرتر شدن اقتصاد ایران

پیش بینی ناپذیر بودن روند دگرگونی ها در اقتصاد بهه 

ویژه در سیاستگذاری اقتصادی شامل سیهاسهت ههای 

ارزی ، سیاست های مالی و سیاست های تهجهاری از 

ویژگی های نهادینه شده ایران شده است. بنابر تجهربهه 

سه سال تازه سپری شده که دامنه و ژرفهای تهحهریهم 

اقتصادی گستره و عمیق شد، ایهن ویهژگهی نهمهود 

بیشتری پیداکرد. به این ترتیب و با توجه به ابهههام در 

توافق بر سر پرونده هسته ای و برجام گمانه زنی درباره 

اقتصاد ایران را دشوار کرده است. عالوه بر این از پاییهز 

امسال دولتی تازه والبد با راهبرد و رویکهردی تهازه و 

مدیرانی نو در ایران اختیارات و امکانات دولهت را در 

گیرند. بنابر این  پیش بینی ناپذیری بیشهتهر اختیار می

عملکرد اقتصادی در سطوح گوناگون از جملهه سهطهح 

کالن اقتصاد قابل اعتنا و محتمل ترین اتفاق است.  بها 

این همه می توان گفت تا پایان کار این دولت به دالیل 

توان انتظار داشت تحول بهنهیهادیهن در گوناگون نمی

سیاست های ارزی ، سیاست های تجاری و سهیهاسهت 

های مالی و بانکی رخ دهد. در این صورت و بها فهر  

ادامه وضعیت فعلی می توان پیش بینی کرد بازار ارز با 

شود. شاید دولت فعلی به ویژه تحول خاصی مواجه نمی

رئیس جمهور همه نیروی خود را به کار گیرد تا  نهرخ 

 هزارتومان نگه دارد و  13تا  13دالر را در همین دامنه 

یا با فر  بهتر شدن فضای سیات خهارجهی دالر را 

 برای مدت کوتاهی به زیر بیست هزار تومان برسانهد.

البته  با توجه به تغییر رئیس بانک مرکزی و درجهه 

باالی محافظه کاری رئیس جدید این نهههاد اصهلهی 

ارزی ، احتمال اتخاذ تصمیم و سیاست ارزی تازه ای 

اتخاذ نخواهد شد مگر اینکه اتفاق خارج از عادت رخ 

دهد. دولت بعدی هم که بر سر کار بیاید تا وزیران و 

رؤسای نهادهای اصلی را انتخاب کند و به ویهژه اگهر 

در سیاست خارجی تحولی اساسی رخ ندهد وضعیهت 

سیاست ارزی دست کم تا پایان سال تغیهیهر جهدی 

نخواهد کرد. جدای از این دولت بعدی که بر سهرکهار 

آید ارزیابی از رفتار احتمالی دولت در دسهتهور کهار 

شهروندان و کارفرمایان و نیز کشورههای دیهگهر در 

گیرد و ابعاد پبش بینی ناپهذیهری دستور کار قرار می

بیشتر خواهد شد. در این صورت باید دید  سهیهاسهت 

های مالی  و ارزی و بودجه ای و نیز رویکهرد دولهت 

تازه به بازارها چه خواهد بود. شاید سهیهاسهت ههای 

تجاری با توجه به اینکه دولت تازه احتماالً از جهنهاح 

سیاسی اصولگهرایهان اسهت در حهوزه واردات بها 

سهیهاسهت ههای  سختگیری بیشتری روبه روشهود.

تولیدی نیز با توجه به تغییرات رویکردی دولت شاهد 

 جوانه  زدن  سیاست  های حمایتی بیشتر  و فشار بر 

دکتر حسین سالح ورزی:  نایب رئیس اتاق بهازرگهانهی 

منابع بانکی برای تخصیص منابع به تولید خواهد بهود. 

 توان  تصور کرد دولت  اصولگرایان  حتی از  منابع نمی

صندوق توسعه نیز به بخش تولید کمک کنند. شهایهد 

برخی از فعالیت های صنعتی در کوتهاه مهدت رونهق 

بگیرند حاال اگر فر  را بر این بگذاریم که رژیم تحریم  

ها  در  نیمه  دوم سال  برداشته  خواهد   شد و چشهم  

واقعهی انداز  سیاست  خارجی  به  سوی تنش  زدایی  

توان انتظار داشت بازار ارز و رود میو عملی پیش می

تحوالت سرمایه گذاری با رونق تقاضا مواجه باشند. در 

صورتی که دولت سیزدهم در مسیر حذف تحریهم هها 

برخی گام های منعطف را بردارد داسهتهان مهتهفهاوت 

خواهد شد. در شرایط تازه باید دید کهه آیها بهخهش 

خصوصی نزد دولت تازه از جایگاه باالتر و مناسب تهری 

برخوردار خواهد شد و راه برای افزایش انگیزه فعالهیهت 

شود یا نه. خالصه این نوشته ایهن اسهت: ها هموار می

اقتصاد ایران سه فصل پیش بینی ناپذیری در سیاسهت 

 های اقتصادی را پیش رو دارد.
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 مهدی ایرانی کرمانی 

 پژوهشگر

ن
را

 ای
ل

نخ
 

بدلیل وضعیت خطیری که کاهش استثنهایهی نهزوالت 

آسمانی پیش آورده است،گفت وگو درباره مسئهولهیهت 

اجتماعی و اخالق در تجارت را به حالت تهعهلهیهق در 

آورده و هشداری چند باره در مورد بهره برداری از آب 

دهیم. اینکه آیا در اثر نظام غلط حکم رانی آب یها می

حرص و آز بهره برداران از منابع زیر زمینی یا دخهالهت 

طبیعت یا سوء مدیریت یا جدی نگرفتن بحهران ههای 

متوالی و مکرر آب در حدی که به برشکستگی بهیهالن 

آب انجامیده یا نه کار نداریم. آنچه اجالتاً مهههم اسهت 

این است که سال بارانی ای که در آن هستیم بدتهریهن 

سال اخیر بوده است و کهمهتهریهن  07الی  37سال در 

میزان بارندگی را داشته ایم بی توجه به واقعیت هها و 

بیالن آب سفره های زیر زمینی در سال های گذشهتهه 

برداشت آب از میزان تغذیه ی ساالنه آبخانه ها بیشهتهر 

و بیشتر شد و به کاهش منابع آب زیر زمینی و کاههش 

آبدهی و نهایتاً خشک شدن بسیهاری از چهاه هها و 

نابودی ده ها هزار هکتار باغ انجامیده است. رسانهه هها 

ممکن است در این که به ما بگویند چگونه فکر کنهیهم 

موفق نباشند اما آن ها در گفتن اینهکهه دربهاره چهه 

چیزی فکر کنیم بسیار موفق هستند، حال این رسهانهه 

به خوانندگانش عر  می کند کس نخوارد پشت مهن 

جز ناخن انگشت من. در انتظار نظام حکمرانی معیهوب 

آب نمانید. روند ازدیاد یا کاهش نزوالت آسهمهانهی در 

 دست ما نیست سوء مدیریت در سازمان های مرتبط با 

بهره برداری از منابع زیر زمینی آب بهه زودی حهل 

نخواهد شد. یک جمله معترضه را هم در ایهن جها 

بیفزایم که بحران آب محدود به کشاورزی، بزرگتریهن 

بهره بردار و مصرف کننده منابع زیهر زمهیهنهی آب 

نیست. سال روبرو با تأمین آب شهرب شهههری ههم 

مشکالت عظیم و تنش های عظیم تر اجهتهمهاعهی، 

سیاسی و اقتصادی خواهیم داشت. به هر حهال مهی 

ماند مهار حرص و آز خودمان و برنامه ریزی دقهیهق 

علمی و خردمندانه برای استفاده از قطره قطهره آبهی 

که در اختیار داریم هیچکس بداد بهاغهداران، نهخهل 

داران، پسته کاران و زراعت کاران نخواهد رسهیهد اال  

خود بهره برداران. متاسفانه درآمد های نفتی در یهک 

صد سال گذشته دستگاه های عریض و طویل دولتهی 

درصد اقتصاد کشور و ایهن  37و دولتی شدن بیش از 

واقعیت که دولت ها  در طول تهاریها ایهن کشهور 

همواره در رأس هرم قدرت بوده اند ما ایرانی ها را بهد 

عادت کرده اند و عادت کرده ایم چاره درد را و حهل 

مشکالتمان را همیشه و همیشه از دولت ها بخواهیهم 

در صورتی که واقع آن است با چرخ مکن حواله کهن 

 در ره عقل چرخ هست و هزار بار بی چاره تر است.  
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 محسن رشید فرخی ؛ رئیس انجمن ملی خرمای ایران

 اقتصاد انتخاباتی
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شاید قرار باشد در بحث اقتصاد نهو  نهو ظهههور  از 

اقتصاد که اقتصاد انتخاباتى نام دارد تعریف گردد.  مراد 

از این اقتصاد که توسط سیاسیون یا تشکلها  وابسهتهه 

گردد استفاده ابزار  از کلمه اقتهصهاد به آن ها اداره می

در انتخابات یا ههمه پرسى هها یا رأ  گهیهری هها   

است. نکته قابل تأمل در این نو  اقتصادهها وضهعهیهت 

اسفبار اقتصاد آن جامعه هها حتى در حد عهدم تهوان 

در این جوامع سیاسیهون  تأمین حداقلى معیشتى است.

داوطلب قدرت به مخاطبین خود که مهردم در گهیهر 

معیشت و روزمرگى ههستند بدون توجهه بهه اوضها  

موجود اقتصاد  کشور آنچنان وعده ههایى متوههمانهه 

دههند که ههر شنونده عاقلى حق دارد کهه در ای می

صداقت گفتار آن ها شک کهنهد. جهامهعهه ای کهه 

گردانندگان اجرایى آن با وعده پول و مسکن و ماشیهن 

و سفرهها  تفریحى به مردم، انتخهاب شهونهد بهدون 

تردید در معضل عدم شایسته ساالر  گرفتار شده و در 

سراشیبى نابود  اقتصاد   قرار گرفته انهد. از دیهگهر 

 مشخصات   اقتصاد   انتخاباتى  وابستگى  پارامتر هها  

اصلی اقتصاد  به انتخابات آن کشورههاست و حتهى  

ارزش پول ملى آن ها بستگى به انتخابات و نتیجه آن 

دارد. این نو  اقتصاد که توسط سیاسیون و جناح هها 

و گروه ها  وابسته به آن ها و غالباً جهنهاح پهیهروز 

شود به لحاظ جابجایى هها قهدرت انتخاباتى اداره می

در انتخابات و اعمال سلیقه گروه غالب هههیهگ گهاه 

ثبات قوانین اقتصادی نداشته و قانون مدونى در ایهن 

باب ندارد و به ههمین لحاظ از اعهتهمهاد عهمهومهى 

سرمایه گذار  داخلى و خارجى برخوردار نیست. در 

این نو  اقتصاد مصلحت هها  سیاسى تعیین کننهده 

مسیر اقتصاد آن کشور است و نقشه راه بى مهفهههوم 

بوده و دیدگاه ها غیر متخصصانه و کوتاه مدت حاکهم 

بوده و در آن رانت و فساد بیداد مى کند. اگر متصهور 

شویم که کشور گرفتار این نو  آفت اقتصاد  گردیده 

شاید تنها نسخه ههر چند دیر ههنهگهام آزاد سهاز  

اقتصاد از چمبره سیاست و دولت است اما این مسئله 

ههم خود تیغه دو لبه خطرناکى اسهت کهه درایهت 

زیاد  مى طلبد. از آنجائیکه اقتصاد دههه هها توسهط 

دولت و سیاسیون اداره گردیده تشکلهها  اقتصاد  و 

 خصوصى ما دچار مشکل گردیده و چه از لحاظ تعداد 

و انسجام و آموزش قبل از ههر تصمیم  احتیاج به یهک 

باز نگر  سریع دارند تا این امر مهههههم آهههسهتهه و 

پیوسته  و با درایت صورت گیرد چون تجربهه گهذر از 

اقتصاد مافیایى دولتى و سیاسى  به اقتصاد مهافهیهایهى 

خطرناک دیگر  در خیلى از کشهورههها پهیهش رو  

ماست. پس شاید بتوان نتیجه گرفت که شاید هههنهوز 

فرصت برا  خوراندن نوشدارو برا  این اقهتهصهاد در 

اغماء وجود دارد و نوشدارو  این بیمار در حال اغهمهاء 

کسب اعتماد عمومى به ههر طریق و ایجاد تشکلههها  

 قو  اقتصاد  و مردمى است.
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 علی محمد صمیمی

 عضو هیات مدیره انجمن خرمای بوشهر و انجمن ملی خرمای ایران

صنعت خرمای ایران را اگر مجموعه ای از کشهاورزان، 

واحدهای نگهداری، بسته بندی، فراوری و تهبهدیهلهی، 

بازار داخلی و خارجی و نهایتاً مصرف کننده نهایی در 

نظر بگیریم، خواهیم دید که این زنجیره وسیع مهلهی 

در مناطقی خاص و پهناور گسترده شده، که نیازمنهد 

این تشکل  به یک تشکل جامع صنفی و پرقدرت دارد.

در سال های اخیر مزین به نام انجمن ملهی خهرمهای 

ایران، گام های اولیه سازنده ای را بهرای سهاخهتهاری 

توانمند پایه گذاری کرده است، که در روزهای آغازین 

به اجبار با دست سازه های معیوب مدعی رهبری ایهن 

صنعت به چالشی سرنوشت ساز برای اثبات حقانهیهت 

 خویش استوار قدم برداشت.

مرحله تثبیت انجمن ملی خرمهای ایهران بهعهنهوان 

ساختار اصلی صنعت خرمای کشور در دوره ههای 

بعدی در سطح ملی گسترش یافت و انجمن خهود را 

بعنوان فرا گسترده ترین ساختار تشکلی، نشان خهود 

را درهمه جوانب تصمیم گیری و تصمیم سازی ملهی 

حک نمود، این با اقداماتی چون برپایی نمایشگاه هها، 

جشنواره و همایش ها، حضور درنمایشگاه های بهیهن 

المللی، برقراری کالس ههای امهوزشهی و حضهور 

درمجامع رسمی همراه بود که سبهب جهلهب نهظهر 

فعالین خرما به طرف انجمن و توقع روز افزون آنهان 

نجمن ملی با اتکا به انجمن های استانی خود ا گردید.

سعی دارد که اهداف برگرفته ازاسهاسهنهامهه را بهه 

بهترین شکل ممکن حاصل نماید و تعامل تسهامهحهه 

گرایانه مدیریت در این دوره اخیر گهواههی بهرنهیهت 

امها ایهن    باشد. سازندگی و توانمند سازی انجمن می

گذشته و امروز انجمن است، بر دلسوزان پیشرو اولیه 

انجمن ملی و انجمن استان ها وظیفه ای سهنهگهیهن 

اگر امروز انجمن ملی خرمای ایهران و  تکلیف است.

تبعاً بازوان استانی آن برای فردای بهتر نقشهه راههی 

تنظیم نکنند، تمام دستاوردهای گهذشهتهه بهعهلهت 

 ناپیدایی هدف درجاده های آینده ازبین خواهد رفت.

باشد که فراتهر  تکالیف سنگینی بر دوش این انجمن می

از یک تشکل کوچک و محدود است، گستردگی حهوزه 

جغرافیایی، وسیع بودن برنامه کاری و تنو  مطهالهبهات 

که در ابرچالش های اشتغال، محیط زیست و بهحهران 

آب محاط شده است، برنامه پیش رو را وزیهن تهر و 

 بیند.اصحاب آن را تواناتر، متخصص تر و دلسوزتر می

مسلماً قطاری به این همینه با باری چنین سهنهگهیهن، 

لکوموتیوی قدرتمند با ساز و کارهای مناسب نیاز دارد 

عملهه جهات  تا مسیرهای نارفته را بسالمت طی نماید.

چنین قطاری باید امروزه با وسواسی دقیق شناسایی و 

 تقویت گردد تا در مسیر آینده انجمن خللی رخ ندهد.

بنابراین انجمن ازهمین حاال با توجه به بازوان استانهی  

تواند عناصر توانا، دلسوز و شیفته کار تشکلهی خود، می

را دعوت به همکاری نماید وضمن آشنا نمودن آنان بها 

رسم و رسوم انجمن داری و با تکیه بر دانش های نوین 

روز، درقالب مشاوران در وحله اول و سپهس مهدیهران 

این مطلوب حاصل نهمهی  آینده به نقش آفرینی گمارد.

شود جز اینکه از بین نیروهای درون انجمنی کل کشور 

جذب عناصر اصیل فعالین خرما برای آینده انهجهمهن 

  اقدام گردد.



ن
را

 ای
ل

نخ
 

 عکاس: امید غریبی



9 

 
 دکتر مقداد تکلوزاده

  دبیر کل انجمن ملی خرمای ایران

امروزه رشد و توسعه فرصت های شغلی از طریق گسترش خوشه های کسب وکار، 

نقش محوری و بارزی در سیاست های اقتصادی برای کاهش نرخ بیکاری در 

نماید و یکی از راهکارهایی که در بعضی کشورهای دنیا برای مناطق مختلف ایفا می

توسعه فرصت های شغلی چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی در سال 

باشد. های اخیر اتخاذ شده است حمایت از توسعه خوشه های کسب و کار می

خوشه های صنعتی در بخش صنایع و خوشه های کسب و کار در بخش های 

مختلف اقتصادی، با مزیت هایی که دارند عالوه بر افزایش ارزش افزوده برای یک 

 .شودمنطقه ، منجر به افزایش فرصت های شغلی می

خوشه ای شدن کسب و کارهای کوچک راهکاری برای توسعه اشتغال، کارآفرینی و 

اخیراً موضو  توسعه اشتغال و کسب و کار مورد توجه  .تحقق اقتصاد مقاومتی است

بسیاری از نهادها و دستگاه های در کشورهای مختلف قرار گرفته است و هر یک از 

این نهادها طی یک مدل مشخص اقدام به ارائه خدمات و مداخالت توسعه ای می 

 نمایند. 

با توجه به تغییر مستمر محیط متالطم کسب و کارهای امروزی، بسیاری از منابع 

علمی مرتبط با مدیریت استراتژیک و توسعه کسب و کار، بر دست یابی به مزیت 

رقابتی پایدار تاکید دارند، هم راستا شدن با تغییرات فناوری و قواعد و مقررات بازار 

ر به پایداری و توسعه هستند که دبه منظور بقا الزامی است و شرکت هایی قا

بتوانند با توجه به ارزیابی مداوم نیازهای بازار و ضرورت های فناوری، مدل کسب و 

کار مناسب تری نسبت به رقبا انتخاب کنند، از آنجایی که در خوشه های کسب و 

کنند و این بنگاه ها به تنهایی کارعمدتاً بنگاه های خرد و کوچک ایفای نقش می

توان رقابت و توسعه در بعد کالن ندارند، توجه به مدل های اقتصاد منطقه ای 

همچون مدل خوشه کسب و کاری اهمیت ویژه ای می یابد تا از طریق آن بتوان 

 .توسعه متوازن یک منطقه را تحقق بخشید

امروزه بر خالف گذشته که اکثر رویکردها تمرکز بیشتری بر اقتصاد کالن داشته 

اند، کسب و کار خرد، احساس مسئولیت نسبت به افزایش قابلیت رقابت واحدهای 

کوچک و متوسط، بهبود ارتباطات شبکه ای، تاکید بر حمایت های غیرمستقیم در 

مقابل پرداخت یارانه، ترکیب رقابت و همکاری به منظور تقویت یادگیری و نوآوری 

ارتقای سطح همکاری واحدهای کوچک و بزرگ و تقویت مثلث همکاری خوشه ها، 

 گیرد.دولت و دانشگاه مورد تأکید و توجه بیشتری قرار می

ها، بعنوان یک استراتژی  بیش از دو دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر خوشه

ریزان و سیاستگذاران در کشورهای صنعتی و در حال توسعه  نوین مورد توجه برنامه

و بانک جهانی نیز طرح UNIDO, ILOهای بین المللی همچون  باشد.سازمانمی

های متعددی را از طریق توسعه خوشه های کسب و کار در کشورهای مختلف اجرا 

 و حمایت کرده اند.

سال های اخیر در اکثر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط از جنبه های 

مختلف اقتصادی، اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش آفرینی 

هستند. همچنین در کشورهای در حال توسعه، صنایع کوچک و متوسط عامل 

باشند. این راهبردی برای توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و رقابت پذیری صنایع می

درصد واحدهای تولیدی در  07در حالی است که در کشور ما با وجودی که بیش از 

گیرند بدلیل نداشتن استراتژی توسعه مبتنی گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می

بر ساختارهای موجود صنعتی و رها کردن واحدهای کوچک تولیدی به حال خود 

ها نتوانند سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی و ایجاد  باعث شده که این بنگاه

ارزش افزوده داشته باشند و نیز از کمبود های شدیدی در رنج باشند که در زیر به 

 شود:برخی از آن ها اشاره می

  ،تولید و بازار فقدان مقیاس های الزم از جنبه های مختلف سرمایه 

  ،فقدان محیط های مناسب رشد کسب و کار از جنبه های مختلف حقوقی

 قانونی و...

 فقدان زیر ساخت های نرم افزاری و تشکیالتی 

 تولید با فناوری های کهنه و عدم دسترسی به تکنولوژی های نوین 

 فقدان ارتباط منسجم با شبکه های بانکی و مالی کشور 

 عدم وجود شبکه های همکاری میان بنگاهی 

 عدم شناخت از بازارهای هدف 

کسب و کار به مجاورت جغرافیایی گروهی از شرکت های دارای پیوندهای  خوشه

گردد که در زمینه ای خاص به متقابل، نهادها و مؤسسات مرتبط با آن ها اطالق می

دلیل وجود اشتراکات در بین آن ها و در جهت تکمیل فعالیت های یکدیگر با هم به 

تواند به طور کنند. بطور تجربی خوشه بندی میفعالیت پرداخته و ارتباط برقرار می

 قانونی برای یک دامنه بسیار وسیع و متنوعی از صنایع در جهان بکار برده شود.

خوشه ها یا تمرکز جغرافیای شرکت ها و واحدهای فرعی درگیر در همان منطقه 

تواند منافع مختلفی را برای شرکت های کوچک از صرفه جویی اقتصادی تا می

کند منافع اقدام مشترک ایجاد نماید. مدل خوشه بر بهم پیوستگی داخلی تأکید می

که بدینوسیله ماحصل خوشه به وسیله همکاری شرکت های محلی، انجمن های 

 یابد.محلی و سرمایه اجتماعی محلی افزایش می

 

رویکرد توسعه خوشه های صنعتی و نقش آن در توسعه 

 اقتصادی و اجتماعی خرمای کشور
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وجود رقابت در یک منطقه خاص موجب ایجاد انگیزه هایی برای تقلید از یکدیگر و 

انتقال موفق ترین روش های توسعه و در نتیجه آن، فعالیت های نوآورانه ترقی می 

شود تا بنگاه هایی که از موفقیت بیشتری برخوردار بوده و کند و در نهایت سبب می

یا دارای نقاط قوت بیشتری هستند، از قدرت انتخاب و حق گزینش بیشتری در 

 خصوص همکاری با سایر بنگاه ها برخوردار شوند.

کند و خوشه ها مزایای رقابتی و منافع اقتصادی را برای شرکت های درگیر ایجاد می

سازد که برشرایط نامناسب در در بعضی از موارد شرکت های کوچک را قادر می

 ارتباط با مقیاس عملیاتی نسبتاً کم غلبه کنند. 

خوشه های کسب و کار یکی از الگوهای موفق سازماندهی صنایع کوچک و متوسط 

های مختلف  کنند و مزیتهای صنایع کوچک و متوسط را رفع می هستند که کاستی

 بخشند.صنایع کوچک،چون انعطاف پذیری و تنو  را تقویت می

صنعتی در جهان است خوشه را  مایکل پورتر که یکی از سردمداران مفهوم خوشه

ها تمرکز جغرافیایی شرکت ها و نهادهایی با ارتباطات  خوشه«کند: اینگونه تعریف می

ها آرایشی از صنایع و سایر نهادهای  خوشه.»درونی در یک زمینه خاص هستند

توان تأمین  مرتبط هستند که در رقابت وجود آن ها اهمیت دارد. برای مثال می

کنندگان مواد اولیه و عوامل تخصصی از قبیل ماشین آالت، خدمات و تدارکات 

عناوین مختلفی چون خوشه های صنعتی،خوشه های صادرات  .زیرساختی را نام برد

گرا،خوشه های فناوری و دانش، خوشه های یادگیری و ..... به کارگرفته شده است 

که از جمله همگی در اندازه بنگاه ها)عموماً بنگاه های کوچک و متوسط( همکاری، 

مشارکت و رقابت بنگاه ها، فضای جغرافیایی بنگاه ها، وابستگی تاریخی و مشترک 

بودن استراتژی ها بازاریابی و فروش و نیز مشترک بودن چالش ها مشترک می 

 باشد. 

گونه  تعریف یونیدو، سازمان توسعه صنعتی وابسته به سازمان ملل  خوشه را  این

کند: خوشه به تمرکز جغرافیایی بنگاه های کوچک و متوسط در یک صنعت می

باشند. این شود که با چالش ها و فرصت های مشابهی مواجه میخاص گفته می

تمرکز منجر به ایجاد صرفه های اقتصادی )نظیر جریان خود جوش تأمین کنندگان 

مواد اولیه، ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز و در دسترس بودن نیروی کار 

متخصص( شکل گیری نهادهای ارائه دهنده خدمات فنی، مشاوره و امور مالی و 

همچنین توسعه محیطی پویا برای توسعه همکاری های بین بنگاهی و نهاد های 

دولتی و بخش خصوصی، جهت افزایش سطح تولید داخلی، نوآوری و یادگیری 

 جمعی می شود. 

ر هیبهجتماعیمبتنا -دیاهقتصایکسیستم  انتوسعهخوشهها بهعنودی در بنیاد یکررو

د کوشش میشوزی نمندسااتودر ت.  هسا »اریدهپای«و  »زیاهدسهنمناتو «ههپایدو 

مبتنهخوشی قابلیتها بهه  گرهی  شکوفا  خوشه  ین اابرهبند خوی هارهنجادد ر 

ما همه دد. اهم میگرافرن نمند شداتوای برزم الی اهتههفرصو ترها  ها بسههههمینز

د هنناه بتوهخوشن اهنفعت ذیمددر دراز که  د رهیگیهمرت وهصای به گونه  ارد ین موا

مدهبز اهنیون دهبی و رههبد را روهخ مستقیم خاهخلاه  نمایند.  ، جیره  ین امدیریت 

مسا فرامرن در اهنفعذیکت  راهمشزش و وهمم آتلزهمر  مختلف  توسعه آحل  یند 

ان وهیتهمرت وهین صدر است  اه  هخوشنفعان  ی ذیاهخطو عی  هس، تهسرمما، خوشه

 »د.بووار میداخوشه در شکلگرفته ی هارساختاو دها هینآفردن وهبار دهپای« ه هب

تواند مقطعی بوده و سپس از بین برود. برای عضویت در گیری یک شبکه می شکل

یک شبکه، استقرار در محل جغرافیایی خاص ضرورری نیست. تعداد زیادی شبکه 

تواند ذیل یک خوشه نیز شکل بگیرد. به همین ترتیب، واحدهای زیرمجموعه می

ای با واحدهای خارج از خوشه در ارتباط باشند؛  توانند به صورت شبکه یک خوشه می

 شود.در بسیاری از موارد، شبکه واحدها به اشتباه خوشه خوانده می

 چگونگی روند شکل گیری خوشه کسب و کار

 اهمیت توسعه خوشه ای برای سیاستگذاران:

اگر چه دولت، مسئول مستقیم توزیع منابع توسعه در درون خوشه ها نیست، اما 

توسعه خوشه های کسب وکار به دالیل متعددی برای سیاست گذاران اهمیت دارد 

 ،از جمله اینکه:

توانند موتور محرکه اقتصاد ملی و منطقه ای با شند. چرا خوشه های کسب وکار می

که در نتیجه توسعه خوشه ها، بنگاه های درون خوشه با بازدهی بیشتر و استفاده 

کنند و بازه زمانی واکنش آن ها تخصصی تر از امکانات و اولویت های موجود کار می

کنند. از سوی نسبت به بازار کمتر از حالتی خواهد بود که به صورت انفرادی کار می

دیگر، بنگاه ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط به سطح جدید و باالتری از توان نوآوری می 

 رسند.

امر توسعه بنگاه های بخش خصوصی در قالب توسعه خوشه ای، به دلیل افزایش 

همکاری و انجام فعالیت های مشارکتی، دارای بازدهی بیشتری است. همچنین 

هزینه مداخله دولت در سطح تک تک واحد ها بسیار زیاد و راندمان آن بسیار پایین 

است. به عالوه در صورت موفقیت فرایند توسعه یک خوشه، این فرایند الگوی 

 مناسبی برای تسری و تعمیم به سایر مناطق و خوشه ها خواهد بود.

وجه بارز موارد فوق الذکر، تمرکز بخش سیاستگذاری بر توانمند سازی به جای 

 مداخله مستقیم و در نتیجه، پایایی و پایداری توسعه حاصل از این روش است. 

انتخاب صحیح خوشه ها، با توجه به حجم اثر گذاری آن ها بر اقتصاد منطقه ای و 

ملی، می تواند تأثیر قابل توجهی بر موفقیت سیاست گذاران در این عرصه داشته 

 باشد.
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نیازهای فرهنگی و دانشی مورد نیاز برای برنامه تهوسهعهه  توسعه پیش راهبرد پنجم:

   .  ... ............................................................................................................................. ها خوشه

 ای در کشههور وضههعههیههت عههمههلههکههرد کههلههی بههرنههامههه تههوسههعههه خههوشههه

وکار  های کسب های توسعه خوشه نامه و دستورالعمل به لحاظ اجرایی و مطابق با آیین

ای  های صنعتی ایران، برنامه توسعه خهوشهه مصوب سازمان صنایع کوچک و شهرک

ههای  هها و خهوشهه مد نظر در ایران، در چارچوب سه محور اصلی شناسایی تجمهع

شهده  های شناسایی سنجی توسعه خوشه برای خوشه وکار، انجام مطالعات امکان کسب

گهیهرد. در  های دارای توجیه قهرار مهی ای برای خوشه و اجرای پروژه توسعه خوشه

وکار در این چارچوب و ذیهل سهه  های کسب جدول زیر وضعیت برنامه توسعه خوشه

 .نشان داده شده است 3811محور یاد شده تا سال 

مدل توسعه خوشه ای در کسب و کارهای خرمای کشور دستاوردهای شایان تهوجهه 

ای درعرصه های اقتصادی و اجتماعی به ارمغان آورده است که در ادامه بهه آن هها 

استان کرمان،  بوشهر ، خوزستهان، ههرمهزگهان و  3اشاره خواهد شد ) تا کنون در 

فارس پروژه های توسعه خوشه صنعتی خرما اجرا شده و در حهال حهاضهر اسهتهان 

سیستان و بلوچستان در حال اجرای توسعه خوشه صنعتی خهرمهای سهراوان مهی 

 باشد. (

 اشتغال زایی 

 ایجاد شبکه های کسب وکار جدید 

 افزایش فروش و صادرات 

 تکمیل حلقه های مفقوده زنجیره ارزش 

 ایجادکنسرسیوم های صادراتی 

 ایجاد برندهای مشترک 

 ایجاد شبکه های مالی و پروژه های بهبود مشترک 

 افزایش تعداد واحدهای صنعتی 

 شکل گیری نهادهای ارائه دهنده خدمات به واحدهای صنعتی 

 ارتقاء کیفیت محصوالت و کاهش بهای تمام شده تولید محصوالت 

 عرضه مستمر کاال و کاهش رقابت های منفی 

  افزایش سرمایه اجتماعی و بهبود ارتباطات در میان واحدهای صنعتی و ارگهان

 های دولتی و نهادهای پشتیبان
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دورودگاه یعنی محلی بین دو رود دالکی و شاهپور که خاستگاه اصلی رقم کبکهاب و 

کاخ بردک سیاه متعلق بهه ایهن دوره و  باشد.از سکونت گاه اولیه هخامنشیان می

بدین لحاظ با قرار قبلهی و  باشد.سنگ نبشته ها و نقش نخل دال بر جایگاه نخل می

همراه آقای سید جواد حسینی یکی از نخلداران دودرودگاه و عضوکمیته بهاغهبهانهی 

سهفهره  جهت گفتگو خدمت آقای سید احمد مبلغ در نخلستان ایشهان رسهیهدیهم.

پذیرایی میزبان خاص دشتستان با قهوه، چای، خرمای نخلستان و یک عالم صهفها و 

 مهربانی بود. گفتگوی سه ساعته ما بصورت خالصه بشرح ذیل است:

 ممکن است خودتان را معرفی نمایید؟

بهاشهم. پهدرم دورودگاه از خانواده ای روحانی می3831بنده سید احمد مبلغ متولد 

با تاکید به این که باید کار کنهیهم ، 383۱پس از مراجعت از حوزه نجف حدود سال 

ادامه دهنده نخلداری پدربزرگم گردید.دوران ابتدایی را تا سطح کالس نهم در رشتهه 

کشاورزی درآبپخش تحصیل کردم، بعلت نبود بقیه دوره تغییر رشته دادم و دیهپهلهم 

دبیرستان را در برازجان اخذ نموده و سپس برای آموزگاری در زادگاه خود شرو  بهه 

 کارنمودم.

 باتوجه به خاستگاه خانوادگی ضمن کار تعلیم به کشاورزی هم مشغول بودید؟

کردند که پدر بزرگم حتی برای تهههیهه چون کار اصلی ما نخلداری بود، نقل قول می

ارقام جدید هسته های خرما را بصورت بذر در زمینی کاشته بود و طهی آن ارقهام 

نمود، و به توسعه نخیالت اهتمام داشتند. بنابراین ما نیز در ایهن  جدیدی حاصل می

امر راغب و عالقمند بودیم، و به همین علت بعد از سی و یک سال آمهوزگهاری ایهن 

 اصله غرس کردم. 1777نخلستان فعلی را با حجم 

اینجا چهره مصمم یک مرد دشتستانی علی رغم سن باال و دست تنها را میبینم کهه 

درجهه بهه  07آورد و درگهرمهایمصمم تر هر روز نماز خود را در نخیالت بجا می

 پردازد.نخلداری می

 آقای مبلغ روابط کار را به خاطر دارید و به چه صورت بود؟

معموال اول هر سال کاری بعد از اتمام برداشت سال قبل، قراردادی بهیهن نهخهلهدار 

شد و اجرت کار برحسب مقدار خرما بود، این مقدار بهرحسهب وکارگر نخل منعقد می

شد. هرخرما معادل نیم بل بود و ههر بهل حهدود واحد یک یا چند خرما حساب می

 کیلو وزن داشت.30

 وظایف کارگر باغ را بخاطر دارید؟

 گرفت:بله کارگر باغ وظایف زیر را بعهده می

گرده افشانی، کنه کردن، بافتن چند زنبیل، بافتن بل و نیم بل، تهیه ترک، حصهیهر 

 ، شرکت در جمع کل کارگران برای الیروبی و تعمیر بند جوی آب )کانال(. وسته
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مصاحبه با آقای سید  احمد مبلغ، نخلدار  دشتستان، 

 استان  بوشهر، منطقه  درودگاه



 نحوه برداشت و زمان برداشت درچه تاریخی شرو  میشد؟

شهریور و این که در نخلستان محلی برای جهمهع آوری مهحهصهول 30معموال از 

شود. کف  آن جا  را  با حصیر های تهیه شده از برداشته شده  در  نظر  گرفته  می

شد، در نزدیکی خس گهودالهی شد. به این مکان خس گفته میفرش میبرگ نخل 

کردند برای رفع نیاز های غیر شرب و به آن به لو گفهت ب میآشد که پر از حفر می

 .شههد.                                  مههی

 بسته بندی را چگونه انجام میدادید؟

کارگران و تمام کسانی که مایل به کار بودند و افرادی که متعلق به منهاطهقهی کهه 

شدند و به سورت و بقوال پاک کهردن خهرمها  فاقد نخیالت بودند در خس حاضر می

شد و کسانی که کهار شدند. خرما در ظروف بل و نیم بل بسته بندی میمشغول می

بردند. کسانی که در خس  کرده بودند سهم دریافتی خود را نیز با زنبیل به منزل می

بودند با برپا کردن کپر های ساخته شده از تنه و شاخ و برگ های نخل اقهامهتهگهاه 

کردند که معروف به کپر خارکی بود و اشعاری معروف به ایهن موقت خود را بر پا می

شد. لوکه نیز یک محل خواب بود کهه بها ههمهان اصطالح نیز سروده و خوانده می

شد که شکل تختخواب داشت و نسبهت بهه زمهیهن های مختلف ساخته می قسمت

 دارای ارتفا  بود.

 وضعیت انبار کردن و نگهداری چگونه بود؟

صاحب خرما هرچه را که از خرما مانده بود به انبارخود که معموال در مهنهزل خهود 

کرد. این انبار چومه نام داشت، اتاقی که درکف بوسیله گرز )شهاخهه بخود منتقل می

شد و بل های خرما بشکهل نخل( و تک )حصیر بافته شده از برگ نخل( پوشیده می

جها  شد، شیره خرما بر اساس فشار وارده جاری شده و در همانمی   ارتفاعی صفافی

به گودالی که با چاری )سنگ آهک وگگ پخته نشده( اندود گردیده بود جمهع مهی 

شد، حاصل دشو یا همان شیره سنتی بود که بعد در حلب های فلزی بسته بهنهدی 

 شد.می

 وضعیت آب و آبیاری چگونه بود؟

مقدار آب به حد کفایت بود، منطقه از دیر باز دارای کانالی بود به نام جوعام مههدی  

)جوی عمومهدی( که از ار از رودخانه توسط یک بند انحرافی از محلی بنام سرقنهات 

کرد و همیشه بعد از اتمام سیالب ها تمام اهالی توسط مالکین عمهده در تامین می

شدند. هر چند پارچه آبادی توسط یهک  یک وقت معین جهت ترمیم بند حاضر  می

شد و جمع این مالکین توسط میراب های خود نظهارت عمده مالک یا خان اداره می

 بر سهمیه منطقه خود از آب داشتند

 فرمودید آب زیاد بود؟.

کردند که زیاد از حد آب به نخلسهتهان بله آب به اندازه ای بود که میراب نظارت می

کردند.اسامهی چهنهد جاری نشود و مازاد آب را به کانالی موسوم به دروا هدایت می

 میراب دودروگاه بیاد دارم، کرم حیدری، ابراهیم کمالی و حسین اهرمی 

 آب شرب چطور تامین میکردید؟

چون آب شیرین در محل نبود از روستاهای همجوار مثل زیارت، کلل و چاهگنوکان 

 کردیم.)چاه حاج محسن( تهیه می

 جناب مبلغ صحبت خاصی درپایان دارید؟

لیتر بهرثهانهیهه  ۱لیتر بر ثانیه به 30وضعیت آب خیلی بحرانی شده سهمیه خودم از 

 077گوید با روش نوین و قطره ای این مقدار تکافوی رسانده اند و اداره مربوطه می

اصله نخله دیگر را باید بکشی، اینجا بود که مهبهلهغ 3077باشد و بقیه اصله نخل می

اند غمی سنگین در چهره پر صالبتش نهقهش  مثل اینکه دستور قتل فرزندش را داده

بست و من چه داشتم بگویم جز بی خردی آن مأموری که هرماه زحمات مبلغ ها را 

گیرد. هوا به پنجاه درجه نزدیک شده بود و اصرا ر سید احهمهد بهرای به سخره می

 نهار دشتستانی، للک ولی عذر ما را پذیرفت با قول برای وعده ای دیگر.
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نخل خرما از جمله اولین درختانی است که توسط بشر 

کشت و کار شده است. سالیان طوالنی نخل خرما جزو 

ترین گیاهان مناطق خشک و بیابانی شمال آفریقا،  مهم

درخت ”خاورمیانه و جنوب آسیا بوده است و به نام 

شهرت یافته است. این گیاه در مناطق دارای “  زندگی

فرسا که سایر گیاهان قدرت دوام  شرایط سخت و طاقت

اند به خوبی توسعه یافته است. نخل خرما با  نداشته

تنو  باالیی از ارقام، یکی از محصوالت استراتژیک و با 

ارزش و قابل اعتماد در مواجه با شرایط متغیر و سخت 

اقلیمی و تولید تجاری در شرایط مذکور است که با 

فرهنگ کشاورزی مردمان مناطق جنوبی کشور عجین 

رقم در مناطق  377گشته است. در کشور بیش از 

مختلف با تنو  شدید آب و هوایی وجود دارد که خزانه 

غنی از صفات ژنتیکی برای انتخاب در شرایط خاص و 

ویژه را فراهم نموده است. ارقام خرما از لحاظ درصد 

خشک و  رطوبت و بافت میوه در سه گروه نرم، نیمه

ترین ارقام  از جمله مهم  شوند. بندی می خشک دسته

نور، خالص،  توان از مجول، دگلت برتر خرمای جهان می

شی، صگعی، سکری و سلطانه نام برد که  عجوه، شی

ها در قالب واردات ارقام برتر تجاری جهان،  برخی از آن

وارد کشور شده و در مناطق مختلف مورد ارزیابی قرار 

گرفتند. در این میان رقم مجول از جمله ارقام برتر 

جهان، سازگاری نسبتاً مناسبی در برخی مناطق 

خرماخیز کشور نشان داده و مورد استقبال عموم واقع 

 تجاری  ترین ارقام شده است. رقم مجول، از جمله مهم

های بسیار درشت،  جهان است که به دلیل داشتن میوه

طعم و بازارپسند، مورد توجه قرارگرفته است.  خوش

پالسم این رقم و بررسی سازگاری و کشت  واردات ژرم

آن طی چند سال اخیر در کشور نشان از سازگاری آن 

دهد  های اولیه نشان می در مناطق مختلف دارد. بررسی

 عمده خرماخیز کشور  مناطق  در  مجول  رقم  که خرمای

از جمله خوزستان، بوشهر، بلوچستان، هرمزگان، 

  به  توجه داشته و  با  باالیی   سازگاری کرمان و  فارس

 توسعه  جهت  تقاضا  تولیدی،  میوه  کیفیت  کمیت و

نام اصلی رقم است.   افزایش  به  آن رو  زیر کشت  سطح

باشد؛  یعنی نامشخص می “مجهول”مجول در اصل 

چرا که در کشور مراکش نام خاصی به آن اطالق 

نشده بود و به عنوان نامعلوم معروف بوده است. اما 

پس از ورود به سایر کشورها به تدریج در اقوال التین 

 گردد. تحت عنوان مجول معرفی می

 مشخصات ظاهری رقم مجول: 

توان  نخل مجول ظاهر بسیار عالی و زیبایی دارد و می

از آن برای به وجود آوردن نقاط کانونی در فضای 

های با ارتفا  متناوب که زیبایی  سبز و در کشت

کند  ای را خلق می العاده طبیعی چشمگیر و فوق

سرعت رشد درخت بسیار زیاد ولی استفاده کرد. 

اندازه تاج آن متوسط است. تاج درخت کوچک، 

متر(، کمانی شکل  0/8-3/8ها کوتاه تا متوسط ) برگ

 17و رو به پائین هستند. این رقم به ارتفا  حدود 

رسد هرچند اغلب میانگین ارتفا   می  متر و بیشتر نیز

متر است. قطر تنه باریک تا متوسط  0/8-1درخت 

است و به دلیل سرعت رشد زیاد، خطر سقوط تنه به 

های سبک و در سنین جوانی درخت  ویژه در خاک

ها به طور کافی و عمیق توسعه  که هنوز ریشه

اند، بسیار زیاد است و در این شرایط نیازمند  نیافته

دارنده است.  های نگه دهی پای تنه و حتی اهرم خاک

پوست میوه ضخامت متوسط دارد و نازک و حساس 

است. پوست به گوشت چسبیده اما در مرحله خرما 

یابد. ضخامت گوشت میوه  این چسبندگی کاهش می

متر است و بافتی سفت، ضخیم و  میلی 0-0در حدود 

گوشتی دارد و در اطراف بذر تقریباً فاقد فیبر است. 

 ای است. رنگ گوشت میوه کهربایی مایل به قهوه

 :های رقم ویژگی

 ترین ارقام تجاری جهان است که  رقم مجول از مهم

های مطلوب نظیر درشهتهی، نسهبهت  به دلیل ویژگی

گوشت به هسته بسیار باال، طعم شیرین و کیفیت میوه 

از بازارپسندی و ارزش تجاری بسیار زیادی بهرخهوردار 

یک با قیمت گزافهی در   عنوان خرمای درجه است و به

شود. البته اندازه مهیهوه  بازارهای جهانی داد و ستد می

این رقم، تابع عوامل مدیریتی و محیطی در طول دوره 

رغم خصوصیات بارز  افشانی تا رسیدگی است. علی گرده

کیفی، عملیات داشت خرمای مجهول بهرای تهولهیهد 

آمیز نیازمند مدیریت، مهارت ویژه و مسهتهلهزم  موفقیت

شهده  صرف هزینه باال است. بنابراین قهیهمهت تهمهام

محصول تولیدی از سایر ارقام بسیار بهاالتهر اسهت و 

به ههمهیهن دلهیهل   دارد،  نیاز ای ویژه بازار به عرضه آن

 و  تهر ارزان  کهارگهری  نهیهروی  کهه  مناطقی  تولید آن در

  دارد. بیشتری توجیه تر است، الوصول سهل

 نیازهای اکولوژیکی:

ارقام مختلف خرما برای تولید میوه تجاری و خوب 

های ویژه  نیازمند شرایط خاص اکولوژیکی و محدوده

دما و رطوبت هستند. مناطق مناسب کشت رقم 

بیابانی و خشک با تابستان طوالنی  مجول، مناطق شبه

هستند و در مناطق مرطوب میوه مناسبی تولید 

این رقم آب زیاد و آفتاب کاملی را در   نماید. نمی

تابستان نیاز دارد، در مقابل باد، خشکی و شوری مقاوم 

های نسبتاً طوالنی بدون آبیاری  تواند دوره بوده و می

زنده بماند، لیکن برای دستیابی به عملکرد و محصول 

باال در طی هوای گرم تابستان نیاز به آبیاری منظم 

 دارد.

 تکثیر:

تکثیر مجول همانند سایر ارقام خرما به دو روش 

گیرد.  استفاده از پاجوش و نهال کشت بافتی صورت می

اصله پاجوش تولید  37-30تواند  هر نخل مجول می

کند. بنا بر تحقیقات انجام شده، ضدعفونی از عملیات 

 برای   ویژه  بهضروری  کاشت  پاجوش  رقم   مجول ، 

 معرفی خرمای مجول 

 دکتر عزیز تراهی 

 عضو هیأت علمی پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری کشور
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. هر چند از نظر وزن مناسب پاجوش استکیلوگرم  0-3هایی با وزن کمتر از  پاجوش

 های در گیرایی نهال  وزن  ترین مناسب  کیلوگرم 33-30نیز مشخص شده که دامنه 

 است. رقم مجول

 افشانی:  گرده

ترین عملیات به زراعی خرما محسوب  ترین و حساس افشانی از جمله مهم گرده

خرمای رقم   شود که نقش بسیار مهمی در تولید و بهبود کمی و کیفی میوه دارد. می

مجول نیز از این قاعده مستثنا نیست. لیکن به دلیل وجود پدیده زنیا و متازنیا در 

افشانی، بر صفات  دهنده تأثیر نو  دانه گرده مورد استفاده در گرده خرما که نشان

کمی و کیفی میوه )بذر و بخش خوراکی( است، انتخاب رقم نر مناسب برای تولید 

خوشبختانه رقم مجول از جمله میوه با کیفیت از اهمیت به سزایی برخوردار است. 

ارقام خرمایی است که حساسیت چندانی به نو  گرده نداشته و برای تولید محصول 

 دهد. ها سازگاری خوبی نشان می با کیفیت با اغلب گرده

 برداشت میوه و نگهداری پس از برداشت:

ماه زمان نیاز دارند و بسته به شرایط آب  0-۱های رقم مجول، برای رسیدن به  میوه

شوند. خارک مجول به دلیل  های شهریور و مهر برداشت می و هوایی منطقه، در ماه

مصرف نیست و معموالً آن را در مرحله رطب  وجود تانن و گسی ناشی از آن، قابل

 خوراکی باالیی برخوردار باشد. کنند که از کیفیت و خوش کامل یا خرما برداشت می

خرمای مجول جزء آن دسته از ارقامی است که رسیدگی میوه آن بر روی خوشه 

افتد درصد  ها زودتر اتفاق می هایی که رسیدگی آن گیرد، میوه تدریج صورت می به

رطوبت بسیار باالیی دارند و بسیار حساس به ریزش هستند. از این رو تأخیر در 

هایی که در ابتدای فصل به رطب  گردد تا میوه شرو  زمان برداشت، سبب می

ترش  های ساپروفیت قرارگرفته و به اصطالح راحتی تحت تأثیر قارچ اند، به شده تبدیل

شده و با اندک جریان هوا یا حرکت خوشه، ریزش نموده و به خاک آلوده شوند و 

صورت  ها به مصرف گردند. بنابراین توصیه بر این است که میوه درنتیجه غیرقابل

درصد رطب در هر  87های نزدیک پس از تشکیل حداکثر  متناوب و متوالی به فاصله

خوشه برداشت و بالفاصله بر اساس رطوبت موجود به دو دسته رطب و خرما تقسیم 

گراد و خرماها در دمای صفر درجه  + درجه سانتی0ها در سردخانه  شوند، رطب

% است که 31تا  3۱گراد نگهداری شوند. رطوبت مورد تأیید برای میوه مجول،  سانتی

 رود. می به کار تازه خوری مختلف مصارف جهت

 بندی میوه در بازارهای جهانی: درجه

بندی میوه رقم مجول استانداردهای خاص خود را دارد که  در بازارهای جهانی درجه

 شود: اغلب بر اساس وزن و کیفیت میوه انجام می

 تجارت جهانی:

خرمای مجول به دلیل کیفیت باال و بازارپسندی بسیار زیاد، سهم مهمی از بازار 

 11دهد. به گفته کارشناسان بازار، ساالنه حدود  جهانی خرما را به خود اختصاص می

درصد( توسط  08تن )معادل  33۱۱7شود که از این مقدار،  هزار تن مجول تولید می

درصد( توسط فلسطین  37تن )معادل  3377متحده آمریکا )کالیفرنیا( و  ایاالت

درصد( است توسط  0تن )معادل  3037شود، مابقی که در حدود  اشغالی تولید می

شود. برخی کشورهای دیگر  سایر کشورها نظیر مصر، اردن، مکزیک و ... تولید می

نور، ارقامی  اند. خرمای مجول و دگلت نظیر نامیبیا نیز اخیراً تولید مجول را آغاز کرده

شوند. بررسی  ویژه بازار اتحادیه اروپا محسوب می با ارزش باال در بازارهای جهانی به

دهد که تقاضا نسبت به واردات ارقامی باکیفیت باال نظیر  بازارهای جهانی نشان می

 18مجول، رو به افزایش است. در حال حاضر آمریکا و فلسطین اشغالی با تولید 

اند. خرمای مجول به دلیل  درصد خرمای مجول جهان، بازار اروپا را درست گرفته

های متنو  در بازارهای جهانی  بندی فروشی و در بسته صورت خرده کیفیت باال به

از کشور  38۱0های کشت بافتی رقم مجول در سال  ولین نهالاشود.  عرضه می

های بررسی سازگاری در  ها جهت انجام آزمایش انگلستان وارد ایران گردید. این نهال

سه استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان کشت گردید و سازگاری نسبتاً خوبی با 

البته یکی از مشکالت این رقم در سنین جوانی شرایط اقلیمی این مناطق نشان داد. 

دهی و  خطر خم شدن گیاه است که احتمال افتادن تنه نیز وجود دارد. لذا خاک

 3831در سال   های اولیه پس از کشت قابل توصیه باشد. تواند در سال نصب قیم می

اصله نهال کشت بافتی مجول از کشور عربستان به ایران واردشده و در  3۱30تعداد 

های افراد بومی مناطق  های تحقیقاتی مناسب و یا مزار  و نخلستان مراکز و ایستگاه

های خوزستان، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر،  خرماخیز شامل استان

هرمزگان، یزد، کرمانشاه، اصفهان، ایالم و جنوب استان کرمان توزیع و کشت 

های اولیه رقم مجول، درختان این رقم به  گردیده است،.در اغلب مناطق بررسی

ها  باردهی اقتصادی رسیده و بسته به شرایط آب و هوایی منطقه، کیفیت میوه

ای میوه رقم مجول در حفظ و  متفاوت است. تحقیقات نشان داده که برداشت مرحله

ها به مرحله اواخر  بهبود کیفیت میوه نقش دارد در این عمل، به تدریج که میوه

رسند برداشت شده و پس از جداسازی به محیط خنک و خشک منتقل  رطب می

 شوند. می

های  بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط محققین پژوهشکده خرما و میوه

شده برای کشت رقم مجول )در سطح  گرمسیری کشور، مناطق مناسب توصیه

 محدود( به شرح جدول زیر  است:

17 
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بوم گردی 
 رضا قاسمی پور: مسئول کمیته بوم گردی و صنایع دستی انجمن خرمای استان بوشهر

در پاسا به میل و اشتیاق رو به رشد سفر کردن  و طبیعت گردی و در راسهتهای 

حفظ محیط زیست و فرهنگ بومی پایداری زیست بوم و فرهنگ مناطق گردشگری 

مفهوم و اخالقیاتی نو بنام بوم گردی یا اکوتوریسم ظهور کرده است. اکهوتهوریسهم 

بیش از هر چیز یک نو  نگرش خاص  آینده نگرانه و اخالقی فرهنگی انسهانهی بهه 

 مقوله گردشگری است.

یکی از مهم ترین نتایج این نگرش به گردشگری و طبیعت گردی ، ایجاد اشهتهغهال 

پایدار برای ساکنین بومی منطقه و کسب درآمد برای آنان است؛ که از این طهریهق 

ساکنین بومی منطقه ترغیب به حفظ محیط زیست ، آداب و رسوم و آنهچهه بهرای 

تهوانهد شوند.  به این ترتیب بوم گردی و اکوتوریسم مهیگردشگران جذاب است  می

در حفظ و پاسداری محیط زیست طبیعی انسانی و همچهنهیهن تهوسهعهه پهایهدار 

تاثیرگذار باشد. با توجه به تعاریف فوق، توسعه صنعت گردشگری و بهه ویهژه بهوم 

گردی  نخلستان میتونه نقش  ویژه ای در شکوفا شدن ظرفهیهت ههای نهههفهتهه 

تهوان جشهنهواره بر این اساس با تهیه تقویم نخلستهان مهی نخلستان داشته باشد.

مختلف را در فصول مختلف در مناطق نخلستان و خرماخیز را برگزار نمود تا  ضمن 

جذب گردشگر و معرفی فرهنگ و طبیعت هر منطقه  به ایجاد اشتغهال پهایهدار و 

شکوفایی ظرفیت های مختلف خوراک نان هنر فرهنگ  محیهط زیسهت صهنهایهع 

 دستی کمک کرد.

در قالب جشنواره های فصلی نخلستان گردشگران با تمام مراحل تولیهد خهرمها از 

گرده افشانی تا آرایش کردن و  برداشت خارک و رطب و خرما و بسته بندی و رسم 

شوند و حتی در کارها با باغداران بصورت داوطلبانهه و رسوم بومی نخلستان آشنا می

کنند همچنین گردشگران با انوا  نان و خوراک خرمایهی و صهنهایهع مشارکت می

توانند نحوه تولید آنها را نیز در قالهب مردم بومی می  شوند و با کمکدستی آشنا می

 گردشگری تجربه گرا فرا گیرند.

تواند ضمن ایجاد اشتغال پایهدار توسعه صنعت گردشگری و بوم گردی نخلستان  می

به ترویج فرهنگ مصرف خرما و افزایش سرانه مصرف خرما در سطح کشور شود کهه 

صنعت گردشگری با توجه به ایجاد ارتباط و تعامهل  انجامد.به پایداری بازار خرما می

تواند جریانی شود که خالء بین تهولهیهد سازنده بین گردشگران و جوامع محلی، می

کننده و مصرف کننده را تا حدود زیادی پر کرده و با حذف سبستم داللی و واسطه 

گری به تامین منافع تولید کننده و مصرف کننده با بهبود کیفیت و قیمت کهمهک 

 کند.

 عکاس: عرفان سامان فر
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ن چیزی که ما آن آدر کشورهای آفریقایی با توجه به کمبود غذا سعی شده است از 

نامیم، تولیدات متنو  ایجاد نمایند. بنهابهرایهن از را ضایعات محصوالت کشاورزی می

این منظر اگر به درستی به نخل نگاه کنیم و بطور اساسی این گیاه دو پهایهه را کهه 

شباهت های بسیاری با بشر دارد مطالعه نماییم، خیلی از معضالت شغلهی، غهذایهی، 

با توجه به اینکه در سال ههای اخهیهر  توان رفع کرد.اقتصادی ومحیط زیستی را می

دراین زمینه کوشش هایی شده است ولی متاسفانه به شکل جامع و اساسی نهبهوده 

 است.

کنند و چون بشکل کاریکهاتهوری اکثر اوقات مسئولین در موقعیت هایی اشاره ای می

دد. خرما نه تنهها بهعهنهوان گرشود، گاهاً یا ایده مثله شده و یا کالً نابود میانجام می

تواند پایه مهواد اولهیهه ای میوه بلکه بعنوان یک غذای کامل و مواد متشکل آن می

 دراشکال مختلف و درصنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و صنایع دستی باشد.

حوزه وسیع این توانمندی خرما به شکل میوه و نخل بعنوان یک  درخت زندگی، اثهر 

 توان  مشاهده نمود.بخشی خود را در مناطق خرما خیز به روشنی می

باشند خواهند تهوانسهت  انجمن های استانی موجود که بازوان پرتوان انجمن ملی می

شهود، حول یک پلتفرم و برنامه مشترک راهبردی که توسط انجمن ملی نظارت مهی

 این پروژه بزرگ را تبدیل به موتور پیشران صنعت خرما نماید.

گیرد، با توجه به شهرایهط تکیه اصلی بر صادرات تازه خوری که سالیان سال انجام می

کشور و روابط بین المللی روز، بازارهای سنتی خرمای ایران را مورد تهاجم قرار داده 

 است.

بنابراین با توجه به تکنولوژی روز و دستاوردهای پیشینیان دراستحصال مشهتهقهات 

خرما و تبدیل آن بصورت یک ماده اولیه طبیعی باید این دریچه را بیشتر باز نمود و 

 افق های وسیع تری را برای خرما رقم زد.

بنابراین انجمن ملی خرمای ایران بهتر است که کمیته ای علمی و کهاربهردی کهه 

بتواند مصارف معطل مانده خرما را به بهترین وجه صنعتی و تجارتی نماید را تشکیل 

داده، تا هم حجم قابل توجه ای ازمحصول که ازآب کمیاب بهره گرفتهه از نهابهودی 

نجات داده و آن را به ماده ای اقتصادی تبدیل نماید. خام فروشی به شکهل فهعهلهی 

وعدم بهره گیری موارد گفته شده ویژه گی های خرما جز زیان انباشته نخواهد بهود. 

تواند انگیزه فعالین این حهوزه اما با رویکرد اینکه خرما یک مواد اولیه مفید است می

 را که درحال کاهش است جان تازه ای بدهد.

 خرما یک میوه یا یک مواد اولیه
 علی محمد صمیمی

 عضو هیات مدیره انجمن خرمای بوشهر و انجمن ملی خرمای ایران
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(،  با هدف شناسایی، جلوگیهری و WFSDهر ساله در دنیا روز جهانی ایمنی غذا )

مدیریت خطرات ناشی از غذا، کمک به امنیت غهذایهی، سهالمهت انسهان، رونهق 

ژوئهن  0اقتصادی، کشاورزی، دسترسی به بازار، گردشگری و توسعه پهایهدار، در 

گرامی داشته می شود. بیماری های منتقله از غذا، افراد در همه سنین، بهه ویهژه 

کنند، را تحت تأثیهر قهرار کودکان و افرادی که در کشورهای کم درآمد زندگی می

دهد. سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فهائهو(، بهه می

طور مشترک با همکاری کشورهای عضو و سایر سازمان های مربوطه رعهایهت روز 

 جهانی ایمنی غذا را توصیه می کنند.

ایمنی غذا، مسئولیت مشترک بین دولت ها، تولیدکنندگان و مصرف کهنهنهدگهان 

است. همه این افراد، از مزرعه تا سفره، برای حصول اطمینان از سالمت غذایی کهه 

تهالش مهی  WHOکنیم، نقش دارند. از طریق روز جهانی ایمنی غذا، مصرف می

کند تا ایمنی مواد غذایی را در دستور کار عمومی قرار دهد و از میزان بیماری های 

منتقله از طریق غذا در سطح جهان بکاهد. در حال حاضر، با توجه بهه شهیهو  و 

گسترش بیماری کرونا در جهان و ایجاد پاندمی مرگبار ناشی از آن، کهه شهک و 

تردید های بسیاری در خصوص انتقال این بیماری نو ظهور از غذای مصرفی وجهود 

به همین منظهور برد. توان به اهمیت مضاعف این مقوله در دنیای امروز پیدارد، می

خهرداد  31دانشگاه علوم پزشگی تهران با همکاری سازمان غذا و دارو، همایشی در 

ایمنی غذا، مسئولیت پهذیهری  «به مناسبت روز جهانی ایمنی غذا با شعار  3377

با حضور دکتر سعید نمکی وزیهر »غذای ایمن، داشتن فردایی سالم «و »اجتماعی

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو، دکتر منان حهاجهی 

محمودی معاون غذا و دارو دانشگاه، مدیران کل سازمان غذا و دارو و مدیران ارشهد 

 و مسهههئهههولهههیهههن فهههنهههی صهههنهههایهههع غهههذایهههی بهههرگهههزار کهههرد.

همچنین این همایش به منظور رعایت الزامات مصوب ستاد مهلهی کهرونها، بهرای 

مقامات و مدیران ارشد بطور حضوری و برای متخصصین بطور مجازی برگزار شد و 

در این همایش به نقش   نفر آنالین حضور داشتند. 0777در قسمت مجازی بیش از 

جهت ردیابی و رهگیری و برچسب اصالت محصوالت دارویهی  TTAC  مهم سامانه 

و آرایش و بهداشتی اشاره شد . اهداف این سامانه : نظارت بر زنجیره تامین، توزیهع، 

عرضه محصوالت سالمت محور )دارو و فراورده های طبیعی گیاهی و سنتی، غهذا، 

ایهجهاد نهظهام  آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی( در سطح کشهور

ایجاد نظهام پهایهش و  رهگیری و ردیابی محصوالت سالمت محور در طول زنجیره

کنترل کیفی و کمی محصوالت سالمت محور براساس آمایش سرزمین در کهلهیهه 

ایجاد سیستم واکنش سریع و فراخوان محصوالت نامنطبق در سراسر کشهور  سطوح

 در کلیه سطوح است.

همچنین حمایت از فروش و عرضه و رصد کاالهای دارویی و بهداشتهی در فضهای 

مجازی مورد توجه قرار گرفت، بشرط اینکه تحت ضوابط و کنترل وزرات بههداشهت 

باشند. منظور از فضای مجازی و رصد آن سایت ها نیستند چرا که سایت ها توسهط 

شوند بلکه اینستاگرام  و تلگرام هستند و از انجائیکه سهرور سامانه رصد پیگیری می

  این دو سوشیال مدیا در کشور نیست برخورد و پیگیری آن ها  سخت است.
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همچنین قاچاق این کاالها به کشور مانند دادن مجوز به کاالهای تقلبی است و 

چون مجوز وزارت بهداشت نیز ندارند وزارت بهداشت مسئولیت سالمتی این کاالها 

تواند بپذیرد. دکتر هندیانی، معاون پیشگیری مبارزه با قاچاق کاال و ارز به را نمی

توصیه نمودند و  از تشکل ها و بخش های خصوصی TTACاستفاده از سامانه 

خواستد به اشاعه این سامانه کمک کنند. دکتر افشین استوار مدیر کل دفتر 

مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت خاطر نشان نمودند عوامل خطر 

تغذیه ای چه بربیماری های واگیر و چه غیر واگیر در کشورمان  نسبت به سایر 

کشورها و نسبت به متوسط جهانی بیشتر است . این عوامل با اختالف نسبت به 

عوامل دیگر مهمترین عوامل محسوب میشوند. در دوران پاندمی کرونا بیش از سی 

درصد مرگ و میر ناشی از کرونا بعلت وجود بیماری های غیر واگیر بوده است و لذا 

کند. از جمله عوامل خطر بیماری های غیر واگیر  توجه به این جنبه اهمیت پیدا می

باشند  که شامل مصرف قند و شکر و نمک و اسیدهای چرب عوامل تغذیه ای می

 ترانس هستند.  

همچنین فرهنگ سازی و آموزش در مورد کاهش مصرف قند و شکرو جایگزینی آن 

با محصوالت غذایی مانند خرما که بوفور و با قیمت منصفانه در کشورمان یافت می 

شود و کاهش مصرف نمک در محصوالت غذایی که در واحد های تولیدی و چه در 

شود و کاهش مصرف اسیدهای چرب خانه ها و همچنین در نان نانوایی ها تهیه می

 ترانس مورد توجه قرار گیرد.

، غذای ایمن، داشتن فردایی سالم در پایان با توجه به شعار امسال روز ایمنی غذا  

کند که تولید و مصرف غذای بی خطر، فوایدی مهم در زمان کوتاه و نیز تأکید می

اثرات بلند مدت برای مردم، کره زمین و اقتصاد جهانی دارد. شناخت ارتباطات 

نظامند بین سالمت مردم، حیوانات، گیاهان، محیط زیست و اقتصاد به جوامع در 

 کند.تأمین نیازهای آینده کمک می



اول از هر چیز روشن کنم که من یک تازه کار هستم و قصهد دارم  

از این به بعد تجربیات خودم را در قالب یک سری مقاالت هر سری 

در نشریه منتشر کنم چون تفکراتی که من از محیط اجهتهمها  و 

کسب و کار و روال اداری امور داشته ام با تجربیاتی که بدست مهی 

آورم متفاوت است و همین تفاوت در تفکرات مهن دانشهجهو بها 

واقعیت جامعه، زمینه ساز چالش های زیادی برایم بوده است . پس 

از این به بعد هر دفعه موضوعات پیش آمده بین انتظار یک جهوان 

کنم تواند انتظار خیلی از جوانان دیگر باشد را بیان میایرانی که می

رسد را با شما به اشهتهراک مهی و راه حل هایی را که به ذهنم می

گذارم و از شما خواننده محترم و متخصص توقع دارم نهظهرات و 

بازخورد های خود را از طریق  ایمیل برای من ارسال نمایید تها در 

منتشر نمایم. پیش تهر “ جواب به سؤاالت یک تازه کار” ستونی بنام 

 از همیاری شما برای یک هم اندیشی سازنده بسیار متشکرم.

اما موضو  این شماره، اولین تجربه کاری من بعد از حدود یک مهاه 

کار در انجمن بود. داستان از اینجا شرو  شد که  با جلسه ای مههم 

با موضو  ارائه راه حل یک مشکل و راهکار های موجود بود مواجهه 

شدیم. نامه از یکی از ارگان های تصمیم گیری بصورت فوری فکس 

گردیده بود، آن را بالفاصله به اطال  یکی از مدیرانهم رسهانهدم و 

وقتی ایشان عالقه مندی مرا به این موضو  و حضور در آن مهرکهز 

دیدند از من خواستند که در جلسه حضور داشته باشیهم. جهالهب 

است که بدانید شب قبل از جلسه برای اینکه اولیهن تهجهربهه ی 

حضورم در یک جلسه مهم بود بسیار استرس داشتم، اسهتهرس از 

بابت خوشحالی در جلسات مهم کشوری و تصمیم گیری. روز بهعهد 

زود تر از خواب بیدار شدم و خود را به محل مقرر رسانهدم کهمهی 

بعد مدیرم به من ملحق شدند و با هم به جلسه رفتیم. همه چهیهز 

برام تازگی داشت و جذاب بود. طراح با اعالم موضو ، جلسه را آغاز 

کرد و سپس هر یک از شرکت کنندگان دیدگاه های خود را مطرح 

کردند. ناگهان احساس کردم نظرات اعالم شده از جنس درد و دل 

های من و خیلی از افراد جامعه است. پیشنهاداتی که ارائه شده بود 

همگی بنظرم بسیار خوب بودند و با خود فکر کردم که چه راحهت 

تهوانهد راه حل ها یافته شدند و  از فردای آن روز آن مسئهلهه مهی

تقریباً حل شده باشد. باالخره جلسه با توافق بر فوریت پهیهگهیهری 

مسئله پایان یافت. همکارم بعد از جلسه به من گفتند این موضهو  

را از فردا پیگیری و صورت جلسه را جهت اقدام از سازمان مربوطهه 

درخواست کنم و منم خوشحال از کار مفیهد آن روز بهه دفهتهر 

برگشتم  و از فردای آن روز پیگیر مسئله بودم اما دیدم دیگر از آن 

شور و شوق و فوریت خبری نبود. زمان زیادی طول کشید تا مهن 

صورت جلسه را توانستم بگیرم. نوبت پیگیری مسائل مربوطه رسید 

اما دریغ از یک ذره جدیت، قبول مسئولیت و عزم به حل مسئله ، 

حاال من مانده بودم و یک صورت مسئله ی بدون جواب که موضو  

چیست و اشکال کار در چیست؟ بخش خصوصی مها عهادت بهه 

مطالبه گری ندارد یا بخش دولتی ما عادت به بوراکراسی کرده؟ یها 

شاید هر دو، یعنی چون با عدم مطالبه گری بخش خصوصی، بخش 

دولتی ضعیف و نا کار آمد شده و عادت به سمبل کهردن کهارهها 

کرده است. در هر صورت اشکال هر چه باشد هم بخش خصهوصهی 

ما و هم بخش دولتی بنظر من تازه کار، نیاز به تغییر نگرش و خانه 

تکانی دارد .البته این چیزی که گفتم نظر من است  و دوست دارم 

نظرات کارشناسی شما عزیزان را بدانم در این مورد امها فهرامهوش 

نکنیم مطالبه گری ما همین تمرین ساده با بیان نظرات شما شرو  

شود و شاید به سمت و سوی اصالح جامعه پیش برود منهتهظهر می

 نقطه نظرات شما در این مورد هستم ...

 negar.naid@gmail.comایمیل:
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 تجربیات یک تازه کار

 نگار کربالیی
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بسیاری از مردم دنیا شیفته منظره های بکر کویر هستند و در سال های اخهیهر 

بیابان گردی و کویر نوردی به یکی از ظرفیت های ممتاز گردشگهری در ایهران 

چهار فصل تبدیل شده است و عالقه مندان داخلی و بین المللی فراوانهی را بهه 

یکی از این مکان ها کویر ابوزید آباد از توابع شهرستهان . سمت خود کشیده است

آران و بیدگل در شمالی ترین نقطه استان اصفهان است که به گفته کویرنهوردان 

 .ویژگی های اسرار آمیزی در مقایسه با سایر کویرهای ایران دارد

توان از آن جا اسرار آمیز برشمرد که در دل ایهن کهویهر کویر ابوزیدآباد را می

ناگهان به کوهستانی بر می خوریم که منطقه ای بکر با حیات وحش و گونه های 

گیاهی منحصر به فرد است؛ در آن منطقه ای وجود دارد که عمق آب به سهطهح 

زمین کمتر از نیم متر است، آن هم آبی شیرین و گوارا که نخلستانی را نهیهز در 

ها و کویرهای ایران، از مهم ترین منابع مهوجهود در  خود جای داده است. بیابان 

حوزه صنعت گردشگری است که با کمترین هزینه و سرمایه گذاری، از قابهلهیهت 

 .  های تورگردانی کشور برخوردار است بهره برداری بسیار زیادی برای بخش

تنو  منحصر به فرد کویر ابوزیدآباد، ساختار پوشش گیاهی، چشهم انهدازهها و 

ههای  همچنین اثرات کم نظیر فرسایش بادی و آبی در آن یکی از بهترین فرصهت

طبیعی و توریستی برای این منطقه پدید آورده است. در کنار پوشش گهیهاههی 

های مختلفی از  جذاب، حیات ویژه جانوری با توجه به تنو  آب و هوایی آن، گونه

پستانداران، پرندگان و خزندگان خاص این سرزمین که در خود جای داده اسهت 

ترین اماکن دیهدنهی بهرای  می تواند به عنوان یکی از هیجان انگیزترین و رویایی

 .  آید گردان به شمار   طبیعت

 87شهر ابوزیدآباد یکی از شهرهای توابع شهرستان آران و بیدگل است کهه در 

مرکز شهرسهتهان آران و .  کیلومتری شمال شرق این شهرستان واقع شده است

بیدگل در شمالی ترین نقطه استان اصفهان، در فاصله شش کیلومتری شهرستان 

 .  کیلومتری مرکز استان اصفهان قرار دارد 130کاشان و 

زیباترین و بکرترین منطقه ابوزیدآباد مکانی است بنام چاه عروس که از فهاصهلهه 

کیلومتری ابوزیدآباد را در قسمت شمال در بهرگهرفهتهه و  30کیلومتری تا  37

متر آراسته شده است و بهه  377مجمو  تپه های شنی بسیار زیبا حتی تا ارتفا  

گفته صاحب نظران یکی از زیباترین و بکرترین مناطق کویری کشور مهحهسهوب 

رسد کهه ارتفا  آب از سطح زمین در این منطقه به کمتر از نیم متر می.  شودمی

توان با کندن گودالی با دست به آب شیرین و گوارا دسترسی پهیهدا به راحتی می

بینیم که تهعهدادی کشهاورز در حاشیه این منطقه نخلستان خرمایی را می.  کرد

 .  سخت کوش به پرورش خرمای دیمی مشغول شده اند

گویند علت نامگذاری این منطقه این است که در قدیم یک ایهل اهالی منطقه می

بختیاری از این دیار در حال کوچ بوده که عروس زیبای این ایل به نکهاح دامهاد 

ایل دیگر درمی آید و داماد ایل سوم که خواهان وصلت با عروس بوده بهه قصهد 

گذارند تا توسط دو دامهاد چهاه درگیری با ایل دوم درآمده که باالخره شرط می

آبی در مکان کویر حفر شود هر کدام دارای آب شیرین بودند عروس به عقهد آن 

یابد و مهراسهم داماد درآید که پس از حفر چاه داماد دوم به آب شیرین دست می

شود و بدین سان این منطقه بهنهام چهاه عهروس عروسی و بزم در کویر برپا می

 .شهرت یافته است

 ابوزیدآباد، کویر اسرار آمیز منطقه مرکزی
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 نخل اریان

 (sustainableکشاورزی ارگانیک یکی از شهاخهه ههای کشهاورزی پهایهدار

agriculture     )است که بیشتر بر ابعاد اکولوژیکی کشاورزی پایدار تاکید مهی-

کند. حاصلخیزی خاک و تنو  زیستی و پایداری، اجزاء کلیدی نظام های کشاورزی 

شوند. در این سیستم کشاورزی سعی بر این است تا از نهههاده ارگانیک محسوب می

های کشاورزی ارگانیهک بهر  سیستمهایی که منشاء شیمیایی دارند، استفاده نشود. 

پایه مدیریت اکوسیستم استوار است و به نهاده های خارج از مزرعه وابسته نیهسهت. 

های سنتز شده مهانهنهد کهودههای شهیهمهیهایهی،  این نو  از کشاورزی از نهاده در

نهژادی و مهواد  ها، داروهای دامپزشکی، گیاهان اصالح شده ژنتیکی و بهه کش آفت

کشاورزی ارگانیک مدیهریهت تهولهیهد شود.  ها استفاده نمی افزودنی و از تابش اشعه

مناسب است که باعث تقویت و توسعه سالمت اکوسیستم های زیستی، چرخه های 

درکشاورزی ارگانیک چهون مهطهابهق زیستی و فعالیت بیولوژیکی خاک می شود. 

شود اثر مخربی برای محیط زیست ندارد؛ چراکهه کهمهتهریهن اکوسیستم رفتار می

کشاورزی ارگانیک از جایهگهاه گیرد.  عملیات تهیه زمین )کمترین شخم( صورت می

توان ابعاد ویژه ای در مسیر دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی برخوردار است و می

پایداری توسعه را در کشاورزی ارگانیک جستجو کرد. به طوری که امروزه رویهکهرد 

جهانی به سمت کشاورزی ارگانیک است و به عنوان یکی از مناسب ترین نظام های 

تولیدی جایگزینی نظام های کشاورزی رایج مورد توجه دولتمنهدان و سهیهاسهت 

گذاران در سطح جهان قرار گرفته و تحقیقات وسیعی در زمینه ابعاد مختلف آن، به 

 طور فزاینده ای رو به گسترش است.

 مهم ترین اهداف سیستم کشاورزی ارگانیک را می توان به صورت زیر بیان کرد: 

                                                       تولید غذای با کیفیت و کمیت کافی 

                                       حفظ و افزایش حاصل خیزی خاک در دراز مدت 

                         ایجاد توازن هماهنگ بین تولید محصوالت کشاورزی و دامی 

                                                                       کاهش انوا  آلودگی ها 

مصرف بی رویه مواد شیمیایی در کشاورزی سبب بروز مشکالت زیست مهحهیهطهی 

گوناگونی شده است و همین باعث شده در نیم قرن گذشته بسیاری از گونهه ههای 

جانوری به خاطر توسعه طلبی بشر نابود شوند که در ایران شناختهه شهده تهریهن 

سال گذشته رخ داده، کهره  07موجودات زنده ببر مازندران است. در واقع  آنچه در 

زمین را وارد دوره ای کرده که دانشمندان به عنوان دوره ششم انقرا  بهزرگ نهام 

 می برند.                                                                 

هر فرد به عنوان یک مصرف کننده می تواند با حمایت از کشاورزان و فهروشهنهده  

های محلی، انتخاب  غذاهای سالم و رژیم های غذایی پایدار، مبارزه با اصراف و دور 

ریختن مواد غذایی، انتشارایده هایی که به توسعه پایدار کمک می کند و فعهالهیهت 

های ساده دیگری که می تواند بخشی از زندگی روزانه اش گردد،  به این سیسهتهم 

 پایدار کمک کند.                                                                      
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 کشاورزی ارگانیک راهی بسوی کشاورزی پایدار



 عکاس:عرفان سامان فر
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برای رنگ کردن برگ نخل از ماده ای به نهام بقهق هم 

کنند. بقق م ماده ای طبیعی هست که هیگ استفاده می

گونه ضرر و آسیبی ندارد. بقق م در چهار رنهگ سهبهز، 

اخیرا رنهگ قرمز، آبی و نارنجی در بازار موجود است.

شود. بقیه خورشیدی هم در طراحی رنگ استفاده می

رنگ ها را اکثر بافنده ها با توجه به سلیقه خهود بهه 

صورت ترکیبی از همین رنگ های اصلی تهیهه مهی 

رنگ های ترکیبی هم زمان  و هم حوصله زیاد کنند.

طلبد و این کار باید با مهارت و تجربه خهاص در می

همین زمینه انجام بشود. برای رنگ کردن برگ نخهل 

)پیش( ابتدا مقداری آب در قابلمه ای ریختهه و بهر 

گذاریم تا آب به درجه جوش برسد. در روی اجاق می

این هنگام مقداری بقق م با توجه به مقدار آب و بهرگ 

کنیم، سهپهس های نخل خشک شده به آب اضافه می

برگ های نخل خشک شده را به آب رنهگهی آمهاده 

کنیم. البته باید برگ های نخل  کامهال شده اضافه می

زیر آب رنگی قرار بگیرند. همزمان که آب رنگی مهی 

گهیهرد. جوشد برگ نخل، رنگ مد نظر را به خود مهی

نباید فراموش کنیم برگ های نخلهی کهه سهفهیهد 

گیرند و زیباتر بهه هستند رنگ بقق م را بهتر به خود می

نظر می رسند. برگ نخل های دیگری هستهنهد کهه 

رنگ سفیدی کمتری  نسبت به برگ ههای سهفهیهد 

دارند. برای رنگ آمیزی این نو  برگ ههای نهخهل، 

زمان بیشتری باید در نظر بگیریم. وقتی بهرگ ههای 

نخل، رنگ مورد نظر را به خود گرفت آن ها را از آب 

رنگی در حال جوش در می آوریم و بر روی سفره ای 

کنیم تا در نسبتاً بزرگ به صورت تک به تک پهن می

  هوای آزاد خشک شود.

 

 رنگ کردن برگ نخل )پیش(

 راحیل کیانی
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 اطالعیه مهم
 مسابقه عکاسی انجمن ملی خرمای ایران 

 دومین دوره مسابقه عکاسی انجمن ملی خرمای ایران 

 شرایط شرکت در مسابقه:

 3377/70/17مهلت شرکت در رقابت: 

و حداکثر  8عکس های ارسالی باید رنگی، با حجم حداقل  

باشند  و فایل ها  بنام خود  dpi877مگابابت  با دقت   37

 عکاس نامگذاری شوند.    

هر  عکاس  میبایست  مشخصات  تماس  خود  را به همراه 

 عکس ها به آدرس ایمیل های زیر ارسال نمایند.

info@naid.ir 

Negar.naid@gmail.com 

جوایز: )تمامی عکس های منتخبین  با  نام خود عکاس در 

نشریه انجمن و همچنین وب سایت و صفحات 

 مجازی انجمن منتشر خواهد گردید.(

نفر  اول سی میلیون ریال بعالوه یکسال عضویت در انجمن 

 ملی خرمای ایران

 نفر دوم بیست میلیون ریال

 نفر سوم ده میلیون ریال

انجمن ملی خرمای ایران مالکیت معهنهوی فهایهل ههای 

دریافتی  را  دارا  بوده و  با  ذکر  نام عکاس اجازه انتهشهار 

 خواهد داشت.

 

 

 خوشه بندی 

 روش های مبارزه با آفات 

 هرس کردن 

 گرده افشانی 

 بوم گردی 

 موضوعات عکاسی 
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 مواد الزم برای تهیه رنگینک

 1 پیمانه آرد 

 177  گرم کره 107الی 

 3 قاشق مربا خوری پودر دارچین 

 3/1 قاشق چایخوری پودر هل 

  خرما به مقدار الزم ) با توجه بهه انهدازه

 ظرف(

 گردو به مقدار الزم 

 پودر نارگیل یا پسته برای تزئین 

 

 طرز تهیه:

 

اندازیم و اجهازه ابتدا کره را داخل ماهیتابه می

دهیم تا با حرارت مالیم آب شود. مقدار کره می

بستگی به سلیقه خودتان دارد اگر دوست دارید 

گرم و در  177رنگینک تان کم چرب تر باشد 

 گرم کره استفاده کنید. 107غیر اینصورت 

آرد را بهتره است الک کرده باشیم و آن را بهه 

کره اضافه کرده و با حرارت مالیم تفت میهدیهم 

تا خامیش از بین برود و سرخ شود سپس خرمها 

 کنیمها را پوست می

و مقدار خرما بستگی به اندازه ظرفمان دارد و 

باید قدری باشد که سطح ظرف کامال با خهرمها 

پوشانده شود. حال که آرد هم سرخ شده و رنگ 

کنیم و آن تیره شده است شعله را خاموش می

حدود دو سه دقیقه به مخلوط آرد اجهازه مهی 

دهیم تا از حرارت زیادش بیوفتد و بعد دارچیهن 

و هل را اضافه کرده و مواد را خهوب بها ههم 

کنیم. حال مقداری از مخلوطمان را مخلوط می

ریزیم. سپس روی مخلهوط داخل ظرف سرو می

کنیم. در نهایت باز هم از را کامال با خرما پر می

ریزم تا روی خرماها مخلوط آرد روی خرماها می

کامال پوشیده شود. حال باید رنگینک را داخهل 

یخچال بذاریم تا خودش را بگیرد و در آخهر از 

یخچال بیرون آورده و با پودر نارگیل یا پسهتهه 

 کنیم.تزیینش می

  طرز تهیه رنگینک
 گرد آورنده: زهرا علیدادی 
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https://www.2nafare.com/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DA%A9-ranginak-recipe/


 عالقه مندانی که تمایل به انتشار یادداشت

و یا مقاله تخصصی در حوزه کسب و کار   

دارند“ نخل ایران” خرما را جهت نشریه    

 لطفاً، فایل مقاله را به همراه اطالعات نویسنده

تا تاریا بیستم مرداد ماه به آدرس ایمیل انجمن    

 ارسال فرمایند.

info@naid.ir 

 هیات تحریریه انجمن ملی خرمای ایران
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