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      چکیده

شود. بوشهر تولید می و خوزستان يهااستان یرایران نظ يیکی از محصوالت اساسی و استراتژیک است که در مناطق گرمسیر خرما

 بسته ،یکلطوربهارزش افزوده محصول دارد.  یجاددر ا ییکه نقش به سزا یدآ یبه شمار م یابیخدمات بازار  یناز مهمتر یکی يبسته بند

 اتاطالع آن لهیوسهب ای کندیم آماده بازار به فروش يبرا را محصول که مناسب يها پوشش و ظروف در محصول ارائه از است عبارت يبند

خرما جزو چهار کشور اول جهان است  حال حاضر از نظر تولید کشور ایران در. گرددیم منتقل کنندگانمصرف به محصول مورد در الزم

 یق،قتح ینهدف از انجام ا این در حالی است که از نظر ارزش صادراتی در رتبه پایینی در مقایسه با سایر کشورهاي صادرکننده قرار دارد.

اشد. بیاستان بوشهر م خرمايبررسی مشکالت و محدودیت هاي صنعت بسته بندي و فرآوري خرما و نقش این صنعت در توسعه صادرات 

 ياهاز روش مشاهده و مصاحبه یفیو در بخش ک یمایشاز روش پ ی. در بخش کمانجام شده است یفیو ک یکم این پژوهش به کمک روش

ود. و صادرکنندگان ب یدست اندرکاران و کارشناسان دولت ي،بندبسته يواحدها یرانشامل مد يجامعه آمار. یداستفاده گرد يساختار یمهن

باال رفتن  ه،یمواد اول یمتعدم ثبات ق ینگی،استان عبارتند از کمبود نقد يخرما يبسته بند یعنشان داد مسائل عمده صنا یپژوهش یجنتا

 يه بندبست يخرماها یفیتبر ک یو بهداشت یقعدم نظارت دق ی،الت بانکیباال بودن سود تسه ي،انرژ ياز جمله حامل ها یدتول يها ینههز

  ست.اخرما ارائه شده  يبسته بند یعبهبود صنا يبرا ییو راهکارها یشنهاداتها پآن يپژوهش و جمع بند يها یافتهبا توجه به  شده، و ....

   .بوشهر وخرما، بسته بندي،فرآوري کلیدي: هاي واژه
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  مقدمه

شود. با توجه به ارزش غذایی خرما یکی از محصوالت اساسی و استراتژیک است که در مناطق گرمسیري ایران تولید می

هاي تازه خوري (رطب) خرما، شیره خرما، قند مایع و سایر باالیی که این محصول دارد ساالنه مقدار زیادي از آن بصورت

 شود که از اینآمارهاي ارائه شده، ساالنه حدود یک میلیون تن خرما در کشور تولید میشود. بر اساس مشتقات آن مصرف می

هزار تن صادر می شود و مابقی نیز به مصرف داخلی می رسد. میزان تولید خرماي استان بوشهر در سال  100میزان حدود 

درصد را به خود اختصاص داده است  3/19تن بوده که در مقایسه با کل خرماي تولیدي کشور  193000،  90 -91زراعی 

 و کندیم منتقل کننده مصرف به که است یاطالعات يبند بسته یاصل تیمز .)1392جهاد کشاورزي استان بوشهر، (سازمان 

 ،يشاورزک محصوالت یابیبازار در يبندبسته. دارد ياریبس ریتاث محصول کردن انبار و حفاظت انتقال، و نقل کاربرد، سهولت در

 يادیز اریسب تیاهم رهیغ و خاص فصل کی در دیتول شتر،یب يریفسادپذ بودن، میحج دنمان محصوالت نیا ژهیو مسائل علت به

میرزایی ( گرددیم برخوردار يشتریب تیاهم از محصوالت نیا يبند بسته باشد، بزرگتر يکشاورز محصوالت بازار قدر هر و دارد

 بندي بسته در بازاریابی اخالقی و نانو فناوري چون جدیدي مسائل به بیشتر اخیر تحقیقات در ).1379و عمادزاده،  1379

خرما جزو  کشور ایران در حال حاضر از نظر تولید ).Azeredo, 2009 ؛ Hons et al., 2009است ( شده پرداخته محصوالت

این در حالی است که از نظر ارزش صادراتی در رتبه پایینی در مقایسه با سایر کشورهاي صادرکننده  ؛چهار کشور اول جهان است

شود که عموما این ضایعات ناشی از عدم وجود بسته بندي مناسب و عدم قرار دارد. عوامل متعددي باعث ضایعات خرما می

یات بارز محصول خرما از جهت تبدیل و فرآوري آن همچنین باشد. با توجه به خصوصمی هاي موجودرعایت بهداشت در کارخانه

هاي تولیدي، برداشت، فرآوري و صادرات با انجام عملیات صحیح هاي موجود صادراتی کشور ضروري است که همه بخشقابلیت

باشند (هاشم  بهداشتی، جداسازي، بسته بندي و ... برنامه ریزي و هماهنگی هاي الزم را جهت افزایش صادرات خرما داشته

حمل و نقل و توزیع و تا رسیدن به  –هدف اصلی در بسته بندي خرما این است که در فاصله زمانی انبارداري  ).1381پور، 

دست مصرف کننده، مشخصات مهم خرما حفظ شده و از صدمات و خطرات احتمالی جلوگیري شود. به طور کلی منظور از 

نهایی است. به سازي خرما براي حمل و نقل، توزیع، انبار، خرده فروشی و مصرف بسته بندي خرما مجموعه سیستم آماده 

وزیع هاي تعبارت دیگر بسته بندي خرما به عنوان یک عملکرد تکنیکی اقتصادي است که هدف آن به حداقل رساندن هزینه

استان بوشهر در عرصه تولید  در عین حال حداکثر کردن مقدار فروش و همچنین توزیع ایمن تا مصرف کننده نهائی است.

در  د.شودرصد از کل خرماي تولیدي ایران در این استان برداشت می15اي است و حدود خرماي کشور داراي جایگاه ویژه

کند؛ هزار تن خرما، رطب و خارك تولید می 150استان بوشهر حدود شش میلیون اصله نخل وجود دارد که ساالنه بیش از 

تعداد زیادي از مردم استان  .اي استان بوشهر، کبکاب است که بیشتر در شهرستان دشتستان وجود داردترین گونه خرممهم
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هر  .نندکهاي دشتستان، دشتی، تنگستان و جم از طریق فعالیت در عرصه نخیالت امرار معاش میبوشهر به ویژه در شهرستان

 60اکنون در استان بوشهر هم .شودخرماي استان برداشت میهکتار باغات  500هزار و  33هزار تن خرما از سطح  150ساله 

واحد تولیدي در بازار داخلی و  18واحد تولیدي صنایع تبدیلی خرما داراي پروانه بهره برداري بوده که از این تعداد 

 .اکراین، عراق، ترکیه، هند و پاکستان است داراي فعالیت بوده که مقصد صادراتی این محصول هم کشورهاي روسیه، 	صادرات

 يادیز تعداد بوشهر استان در که است ذکر به الزم. دارد وجود هم خرما يبند بسته سنتی کارگاه 250 تعداد بوشهر استاندر 

با توجه به اهمیت خرما  .هستند تیفعال مشغول یرسم يمجوزها و شناسنامه بدون که دارد وجود زین خرما يبند بسته کارگاه

هدف بررسی وضعیت بسته بندي خرما در واحدهاي بسته به عنوان یکی از محصوالت اساسی استان بوشهر، این پژوهش با 

 بندي خرما در استان بوشهر به منظور شناخت وضعیت بسته بندي خرماي استان انجام شده است.

  هامواد و روش

ر باشد. دهاي کمی و کیفی میباشد. روش تحقیق پژوهش شامل دو دسته روشاین پژوهش بیشتر از نوع توصیفی می

هاي تحقیق مصاحبه صورت گرفته و پرسشنامه تکمیل گردید. در بخش بخش کمی از روش پیمایش استفاده شد که از نمونه

اي هدید به عمل آمد و نمونهبندي استان بازکیفی از روش مشاهده و مصاحبه نیمه ساختاري استفاده شده، و از واحدهاي بسته

دسته جامعه آماري به شرح  2آن مشاهده و بررسی گردید. همچنین با مدیران واحدها نیز مصاحبه انجام شد. پژوهش داراي 

  ذیل بود:

 250نفر) و مدیران واحدهاي بسته بندي سنتی ( 60الف) مدیران واحدهاي بسته بندي صنعتی و صادرکنندگان استان (

نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب  170نمونه گیري این دسته از جامعه آماري، با کمک فرمول تعیین حجم کوکران  نفر)، براي

  شدند. پس از انتخاب، با مدیران مصاحبه انجام و همچنین واحدها مورد بازدید قرار گرفتند.

هاي اجرایی شامل اداره ناسان در دستگاهب) دست اندرکاران دولتی مرتبط با فعالیت این واحدها شامل: مدیران و کارش

کل بازرگانی، سازمان جهاد کشاورزي، اداره کل استاندارد، گمرك، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، اداره تعاون، 

 300نفر). حجم نمونه به کمک فرمول نمونه گیري کوکران  1500ریزي و بانک کشاورزي (فرمانداري، سازمان مدیریت و برنامه

  تعیین شده که این افراد بصورت تصادفی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته و پرسشنامه تحقیق تکمیل گردید.

آوري اطالعات از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. براي روایی پرسشنامه از روش نظر خواهی اساتید، صاحب براي جمع

ا در یک مطالعه راهنما استفاده گردید که ضرایب کرونباخ آلفا براي نظران و براي پایایی پرسشنامه نیز از ضریب کرونباخ الف

بود. پس از  81/0و براي پیشنهادات و راهکارهاي مورد بحث در پرسشنامه  79/0مسائل و مشکالت صنایع بسته بندي خرما 

براي جزیه و تحلیل قرار گرفتند. مورد ت SPSSها، اطالعات آنها استخراج و با استفاده از نرم افزارهاي آماري تکمیل پرسشنامه
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  ردد.گدو استفاده گردید که نتایج آن در ادامه ارائه میبررسی تحلیل پاسخ افراد مورد مطالعه به سواالت پرسشنامه، از آزمون خی

  وبحث نتایج

  وضعیت موجود صنعت بسته بندي خرما  -الف

  پروانه استاندارد ملی و...)  از استانداردهاي ملی (پروانه ساخت وزارت بهداشت، استفاده -1

درصد افراد مورد مطالعه با انتخاب  4/43اند. در مقابل درصد افراد مورد مطالعه گزینه متوسط را انتخاب نموده 5/42معادل 

نند.  کرا  ناچیز ارزیابی میز استانداردهاي ملی فرآوري خرماي استان ا صنایع بسته بندي وگزینه کم و خیلی کم، استفاده 

 دو محاسبه شدهاند. آمار خیدرصد از مصاحبه شوندگان نیز گزینه زیاد را براي پاسخ خود به سوال مورد بحث برگزیده 7/11

وضعیت موجود و استان از استانداردهاي ملی  خرمايفرآوري  صنایع بسته بندي و) وجود ارتباط بین عدم استفاده 54/118(

  ). 1کند (جدول صنعت بسته بندي و فرآوري خرما را تایید می

  و استفاده از آنو...)  ISO ،HACCP ،GMPالمللی (استانداردهاي بین اجراي -2

مللی الاستانداردهاي بیناز فرآوري خرماي استان  صنایع بسته بندي ودرصد از افراد مورد مطالعه، میزان استفاده  73حدود 

هاي زیاد و خیلی زیاد را انتخاب درصد گزینه 5درصد افراد مورد مطالعه گزینه متوسط و  7/21اند. کم و خیلی کم اعالم کردهرا 

). پس نتیجه گیري 1باشد (جدول ) معنی دار می70/155دهد که آماره محاسبه شده (دو نشان میاند. نتایج آزمون خیکرده

عیت داري با وضرابطه معنیالمللی استانداردهاي بیناز فرآوري خرماي استان  ته بندي وصنایع بسگردد که عدم استفاده می

  موجود صنعت بسته بندي و فرآوري خرماي استان دارد.

وري فرآ صنایع بسته بندي و کشورهاي پیشرفته در در بسته بندي خرما رعایت مراحل فرآیند تولید و -3

  خرماي استان 

ایع صن کشورهاي پیشرفته دري روز بسته بندي خرما فرآیند تولید ودرصد افراد مورد مطالعه میزان رعایت  6/34معادل 

درصد از افراد مورد مطالعه براي پاسخ خود گزینه  25اند. در مجموع را زیاد ارزیابی کردهفرآوري خرماي استان  بسته بندي و

درصد افراد گزینه خیلی زیاد  3/8کنند. تنها ن رعایت اصول پیشرفته را ناچیز ارزیابی میاند و میزاکم یا خیلی کم را برگزیده

) معنی دار 70/155دهد که آماره محاسبه شده (دو نشان میدانند. نتایج آزمون خیرا براي نشان دادن پاسخ خود مناسب می

  ).1باشد (جدول می

  اتاق یا کانتینرهاي مخصوص ضدعفونی  وجود -4

صنایع بسته بندي خرماي استان داراي اتاق یا کانتینرهاي مخصوص ضدعفونی ثر افراد مورد مصاحبه، اعتقاد دارند اک

صنایع بسته بندي خرماي درصد از پاسخ دهندگان گزینه زیاد را براي نشان دادن میزان استفاده  1/42که طوريهباشند. بمی
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درصد از افراد نمونه گزینه متوسط را  3/36اند. همچنین خرما انتخاب نمودهاتاق یا کانتینرهاي مخصوص ضدعفونی از استان 

  اند. درصد گزینه خیلی کم را براي پاسخ خود انتخاب کرده 8/3درصد گزینه خیلی زیاد و  5/2اند. تنها انتخاب کرده

  ضدعفونی خرما زیر پالستیک  انجام -5

درصد افراد مورد مطالعه با انتخاب  9/32اند. در مقابل را انتخاب نموده درصد افراد مورد مطالعه گزینه متوسط 8/35حدود 

درصد از  4/30کنند. براي ضدعفونی را چشمگیر ارزیابی میپالستیک از صنایع بسته بندي خرماي استان  گزینه زیاد، استفاده

ده دو محاسبه شاند. آماره خیبحث برگزیدههاي کم و خیلی کم  را براي پاسخ خود به سوال مورد مصاحبه شوندگان نیز گزینه

) وجود ارتباط بین استفاده از پالستیک براي ضدعفونی و وضعیت موجود صنعت بسته بندي و فرآوري خرما را تایید 46/138(

  کند. می

  وضعیت موجود صنعت بسته بندي خرما :1جدول 

  P مقدار  درجه آزادي  مقدار آماره  وضعیت بسته بندي

  00/0  4 54/118  از استانداردهاي ملی استفاده 

  00/0  4 70/155  استانداردهاي بین المللی اجراي

  00/0  4 87/78  بسته بندي خرما رعایت مراحل فرآیند تولید و

  00/0  4 17/161  اتاق یا کانتینرهاي مخصوص ضدعفونی وجود

  00/0  4 46/138  ضدعفونی خرما زیر پالستیک انجام

  صنعت بسته بندي خرمامسائل و مشکالت  -ب

ی اند که آمار توصیفمسائل و مشکالتی که بر سر راه صنعت بسته بندي خرما وجود دارد در چند دسته طبقه بندي شده

  این مسائل در ادامه آورده شده است:

  کمبود نقدینگی -1

درصد متوسط  26خیلی زیاد و درصد افراد تاثیر کمبود نقدینگی در صنعت بسته بندي و فرآوري خرما را زیاد و  54حدود 

) 75/59دهد که آماره محاسبه شده (دو نشان میشود نتایج آزمون خیمشاهده می 2اند. همانطور که در جدول ارزیابی کرده

گردد که رابطه معنی داري بین کمبود نقدینگی باشد پس نتیجه گیري میدر سطح یک درصد معنی دار می 4با درجه آزادي 

  ت بسته بندي و فرآوري خرما وجود دارد.و مشکالت صنع

  عدم ثبات قیمت مواد اولیه خرما  -2

اند و تاثیر قیمت مواد اولیه درصد از افراد مورد مطالعه براي پاسخ خود گزینه کم یا خیلی کم را برگزیده 9/35در مجموع 

مواد اولیه خرما و مشکالت صنعت بسته بندي و داري بین ثبات قیمت کنند. از نظر آماري، رابطه معنیرا ناچیز ارزیابی می

گردد که دو  در سطح قابل قبول یک درصد معنی دار شده است. پس نتیجه گیري میفرآوري خرما وجود دارد زیرا آزمون خی

  ).2عدم ثبات قیمت مواد اولیه خرما موجب افزایش مشکالت صنعت بسته بندي و فرآوري خرما خواهد شد (جدول 
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  هاي انرژي فتن هزینه هاي تولید از جمله حاملباال ر -3

هاي انرژي را بر مشکالت صنعت بسته بندي و فرآوري هاي تولید از جمله حاملاکثر افراد مورد مصاحبه باال رفتن هزینه

ي نشان درصد گزینه متوسط را برا 23درصد از پاسخ دهندگان گزینه زیاد و خیلی زیاد و  50دانند. بطوریکه خرما موثر می

دو نشان دهنده وجود رابطه اند. نتایج آزمون خیبندي خرما انتخاب نمودهدادن میزان تاثیر عامل فوق بر مشکالت بسته

اي تولید هباال رفتن هزینهشود باشد. بنابراین نتیجه گیري میبندي خرما میهاي تولید و مشکالت بستهداري بین هزینهمعنی

  .باشدمیکامالً موثر مشکالت صنعت بسته بندي و فرآوري خرما افزایش ر هاي انرژي باز جمله حامل

  عدم نظارت دقیق و بهداشتی بر کیفیت خرماهاي بسته بندي شده  -4

درصد از افراد مورد مطالعه، میزان تاثیر عدم نظارت دقیق و بهداشتی در صنعت بسته بندي و فرآوري خرما  9/32حدود 

هاي زیاد و خیلی درصد افراد مورد مطالعه گزینه 6/19اند. تنها درصد نیز گزینه خیلی کم را برگزیده 1/27اند. را کم اعالم کرده

در سطح یک  4) با درجه آزادي 2دهد که آماره محاسبه شده (جدول دو نشان میاند. نتایج آزمون خیزیاد  را انتخاب کرده

عدم نظارت دقیق و بهداشتی بر کیفیت خرماهاي داري بین رابطه معنی گردد کهباشد پس نتیجه گیري میدار میدرصد معنی

  و مشکالت صنعت بسته بندي و فرآوري خرما وجود دارد.بسته بندي شده 

  هاي عامل خارج از محل اجراي طرح از سوي بانک درخواست وثایق سنگین و -5

سنگین بر صنعت بسته بندي و فرآوري خرما را  زیاد درصد افراد مورد مطالعه میزان تاثیر درخواست وثایق  3/38حدود 

ق اند و تاثیر وثایدرصد از افراد مورد مطالعه براي پاسخ خود گزینه کم یا خیلی کم را برگزیده 6/24اند. در مجموع ارزیابی کرده

زان تاثیر وثایق سنگین بر بسته درصد افراد گزینه خیلی زیاد را براي نشان دادن می 1/7کنند. تنها سنگین را ناچیز ارزیابی می

درخواست وثایق سنگین وخارج از محل اجراي داري بین ). از نظر آماري، رابطه معنی2دانند (جدول بندي خرما مناسب می

دو در سطح قابل قبول و مشکالت صنعت بسته بندي و فرآوري خرما وجود دارد زیرا آزمون خیهاي عامل طرح از سوي بانک

خارج از محل اجراي طرح از سوي  درخواست وثایق سنگین وگردد که پس نتیجه گیري می دار شده است.ییک درصد معن

  براي افزایش مشکالت صنعت بسته بندي و فرآوري خرما شده است. یهاي عاملبانک

  هاي عامل کهاي استانی از سوي بانعدم تمکین از مصوبات مجلس، دولت و کارگروه -6

بر هاي عامل کهاي استانی از سوي بانعدم تمکین از مصوبات مجلس، دولت و کارگروهتاثیر اکثر افراد مورد مصاحبه 

درصد از پاسخ دهندگان گزینه متوسط را  3/36مشکالت صنعت بسته بندي و فرآوري خرما را متوسط می دانند. بطوریکه 

درصد نیز گزینه زیاد و خیلی زیاد  25اند. بندي خرما انتخاب نمودهستهبراي نشان دادن میزان تاثیر عامل فوق بر مشکالت ب
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عدم تمکین از مصوبات مجلس، دولت و داري بین دو نشان دهنده وجود رابطه معنیاند. نتایج آزمون خیرا انتخاب کرده

  ). 2و مشکالت بسته بندي خرما می باشد (جدول هاي عامل کهاي استانی از سوي بانهکارگرو

  صنعت بسته بندي و فراوري خرمامسائل و مشکالت  :2جدول 

  P مقدار  آزادي درجه  مقدار آماره  عوامل موثر

  00/0  4 75/59  کمبود نقدینگی

  00/0  4 83/106  عدم ثبات قیمت مواد اولیه خرما

  00/0  4 29/137  باال رفتن هزینه هاي تولید از جمله حامل هاي انرژي

  00/0  4 83/63  بهداشتی بر کیفیت خرماهاي بسته بندي شدهعدم نظارت دقیق و 

خارج از محل اجراي طرح از سوي  درخواست وثایق سنگین و

  بانکهاي عامل
87/105 4  00/0  

هاي استانی از  عدم تمکین از مصوبات مجلس، دولت و کارگروه

  سوي بانکهاي عامل
29/81 4  00/0  

  بندي خرمابهبودي وضعیت بسته عوامل موثر در  -ج

  رفع نقدینگی همراه با سود کم در بخش صنعت بسته بندي و فراوري خرما  -1

اند که نشان دهنده اثر قوي این عامل بر بهبود وضعیت درصد افراد اثر این عامل را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده 67حدود 

در سطح معنی داري یک درصد وجود ارتباط  4) با درجه آزادي 83/179دو محاسبه شده (باشد. آماره خیبسته بندي خرما می

و مشکالت صنعت بسته بندي و فرآوري خرما  رفع نقدینگی همراه با سود کم در بخش صنعت بسته بندي و فراوري خرمابین 

 تواند منجر به کاهش مشکالت صنعتنقدینگی با سود کم  میشود تامین گیري می). بنابراین نتیجه3کند (جدول را تایید می

  بسته بندي و فرآوري خرما گردد.

تخصیص اعتبارات بانکی ویژه با بهره بسیار کم در جهت بازسازي و نوسازي صنعت بسته بندي و فراوري  -2

] و  (ISO)ریت کیفیتخرما در راستاي اخذ استانداردهاي داخلی و بین المللی [پروانه ساخت، استاندارد، مدی

   (HACCP)اصول ایمنی غذا 

بازسازي و نوسازي صنعت بسته بندي و فراوري خرما در راستاي اخذ درصد افراد مورد مطالعه میزان تاثیر  62معادل 

درصد  9/15کنند. را بر بهبود صنعت بسته بندي و فرآوري خرما زیاد و خیلی زیاد ارزیابی می المللیاستانداردهاي داخلی و بین

بین  دو وجود ارتباطدانند. نتایج آزمون خینیز تاثیر عامل مورد بحث را بر بهبود وضعیت بسته بندي خرما کم و خیلی کم می

) با درجه 3کند زیرا آماره محاسبه شده (جدول بازسازي و نوسازي صنعت بسته بندي و فرآوري خرما و بهبود آن را تایید می

  صد معنی دار است.در سطح یک در 4آزادي 
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 هاي آموزشی، بازدید از کشورهاي پیشرو وافزایش سطح دانش فنی و مدیریتی از طریق برگزاري کالس -3

  المللی هاي ملی و بینحضور در نمایشگاه

در صنعت بسته بندي و فرآوري  افزایش سطح دانش فنی و مدیریتیدرصد از افراد مورد مطالعه، میزان تاثیر  5/42حدود 

هاي کم و خیلی درصد افراد مورد مطالعه گزینه 9/17اند. درصد نیز گزینه متوسط را برگزیده 7/31اند. خرما را زیاد اعالم کرده

افزایش سطح گردد که رابطه معنی داري بین ) نتیجه گیري می3دو (جدول اند. طبق نتایج آزمون خیکم را انتخاب کرده

  و کاهش مشکالت صنعت بسته بندي و فرآوري خرما وجود دارد. نش فنی و مدیریتیدا

 رعایت موازین بهداشتی و باال بردن کیفیت بسته بندي و نظارت دقیق در صنعت بسته بندي و فراوري خرما  -4

نعت ي و نظارت دقیق در صرعایت موازین بهداشتی و باال بردن کیفیت بسته بنددرصد افراد مورد مطالعه میزان تاثیر  7/36

 7/36اند. در مجموع بر بهبود و ارتقاء صنعت بسته بندي و فرآوري خرما را  متوسط ارزیابی کردهبسته بندي و فراوري خرما 

ي و در صنعت بسته بندعامل فوق را اند و تاثیر درصد از افراد مورد مطالعه براي پاسخ خود گزینه کم یا  خیلی کم را برگزیده

رعایت موازین بهداشتی و باال بردن کیفیت بسته داري بین کنند. از نظر آماري، رابطه معنیرا ناچیز ارزیابی میفراوري خرما 

دو در سطح قابل و ارتقاء این صنعت وجود دارد زیرا آزمون خیبندي و نظارت دقیق در صنعت بسته بندي و فراوري خرما 

رعایت موازین بهداشتی و باال بردن کیفیت گردد که ). پس نتیجه گیري می3دار شده است (جدول معنیقبول یک درصد 

  موجب بهبود صنعت بسته بندي خرما خواهد شد.بسته بندي و نظارت دقیق در صنعت بسته بندي و فراوري خرما 

محصوالت غیر بهداشتی خرما بندي خرما و جمع آوري هاي غیربهداشتی بستهجلوگیري از فعالیت کارگاه -5

  در بازارهاي داخلی 

هاي غیر بهداشتی بسته بندي و جمع آوري محصوالت جلوگیري از فعالیت کارگاهتاثیر اکثر افراد مورد مصاحبه، 

درصد از پاسخ  2/34دانند. بطوریکه را بر بهبود صنعت بسته بندي و فرآوري خرما متوسط می غیربهداشتی در بازارهاي داخلی

داراي  اند. این گروهدهندگان گزینه متوسط را براي نشان دادن میزان تاثیر عامل فوق بر بهبود بسته بندي خرما انتخاب نموده

اند. نتایج درصد گزینه خیلی زیاد را براي پاسخ خود انتخاب کرده 3/6درصد گزینه زیاد و  8/13بیشترین فراوانی هستند. 

آوري محصوالت هاي غیر بهداشتی و جمعجلوگیري از فعالیت کارگاهداري بین ابطه معنیدو نشان دهنده وجود رآزمون خی

  ). 3باشد (جدول و ارتقاء بسته بندي خرما می غیر بهداشتی در بازارهاي داخلی

  ه اولی هاي استان به منظور افزایش کیفیت موادرعایت دقیق اصول به زراعی و مکانیزه نمودن نخلستان-7

یفیت بر بهبود کهاي استان رعایت دقیق اصول به زراعی و مکانیزه نمودن نخلستاندرصد افراد مورد مطالعه میزان تاثیر  63

درصد نیز تاثیر عامل مورد بحث را بر بهبود وضعیت  1/15کنند. صنعت بسته بندي و فرآوري خرما زیاد و خیلی زیاد ارزیابی می



 49               1398 بهار، 5شماره  و منابع طبیعی خوزستان، کشاورزي علومدانشگاه  رویکردهاي پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزي،فصلنامه علمی 

دو وجود ارتباط رعایت دقیق اصول به زراعی و مکانیزه نمودن دانند. نتایج آزمون خییبسته بندي خرما کم و خیلی کم م

  ).3کند (جدول هاي استان و بهبود کیفیت محصوالت صنایع بسته بندي خرما را تایید مینخلستان

  بهبودي وضعیت بسته بندي خرماعوامل موثر در  :3جدول 

  P مقدار  آزادي درجه  مقدار آماره  عوامل موثر

  00/0  4 83/179  رفع نقدینگی همراه با سود کم در بخش صنعت بسته بندي و فراوري خرما

  00/0  4 25/199  تخصیص اعتبارات بانکی ویژه با بهره بسیار کم در جهت بازسازي و نوسازي

  00/0  4 63/127  افزایش سطح دانش فنی و مدیریتی

  00/0  4 71/90  بسته بندي و نظارت دقیقرعایت موازین بهداشتی و باال بردن کیفیت 

  00/0  4 87/71  جلوگیري از فعالیت کارگاههاي غیر بهداشتی بسته بندي خرما

  00/0  4 17/159  هاي استان رعایت دقیق اصول به زراعی و مکانیزه نمودن نخلستان

ادات و مشکالت آنها بود، پیشنه هاي پژوهشی که شامل بررسی وضعیت صنایع بسته بندي خرما و تحلیلبا توجه به یافته

  گردد:راهکارهاي ذیل ارائه می

و فراوري خرما در چند سال اخیر به ویژه در بخش سرمایه در گردش  بسته بنديبا عنایت به اینکه در بخش صنایع  .1

  حمایت جدي نشده است، امید می رود که این حمایت به صورت جدي پیگیري و محقق شود. 

ی در قالب تسهیالت با سود مناسب در بخش نوسازي و بازسازي، سرمایه گذاري جدید و تخصیص اعتبارات بانک .2

 نقدینگی جهت واحدهاي موجود با سود مناسب این بخش . 

تخصیص اعتبارات ویژه با یارانه مؤثر جهت بازسازي و نوسازي صنایع بسته بندي و فرآوري خرما جهت اخذ  .3

 نه هاي بهداشتی و اصول ایمنی غذااستانداردهاي ملی و بین المللی و پروا

قرارگرفتن صنایع بسته بندي و فرآوري خرما در گستره بسته حمایتی صنعت و حمایت هاي ویژه در بخش هزینه  .4

 هاي انرژي

 قرارگرفتن صنایع بسته بندي وفرآوري خرما از لحاظ سود بانکی همانند بخش تولید کشاورزي .5

سیما به صورت برنامه هاي مدون داخلی و ماهواره اي به منظور فرهنگ سازي تولید برنامه هاي ویژه خرما در صدا و  .6

 مصرف خرما

هاي آموزشی، بازدید از کشورهاي پیشرو و حضور در افزایش سطح دانش فنی و مدیریتی از طریق برگزاري کالس .7

 هاي ملی و بین المللینمایشگاه

 آوري محصوالت غیر بهداشتی در بازارهاي داخلی  هاي غیر بهداشتی خرما و جمعجلوگیري از فعالیت کارگاه .8

 هاي استان به منظور افزایش کیفیت مواد اولیهرعایت دقیق اصول به زراعی و مکانیزه نمودن نخلستان .9
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توسط صنایع  ISOو مدیریت کیفیت  HACCPهاي بهداشتی، اصول ایمنی غذا داشتن نشان استاندارد و پروانه .10

 بسته بندي و فرآوري خرما 

 استفاده از تکنولوژي و ماشین آالت به روز در بسته بندي خرما  .11

تهیه طرح جامع خرما در استان که قسمتی از آن صنایع بسته بندي و فرآوري و همچنین بازار و صادرات خرما  .12

  خواهد بود. 
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