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     اردبیلی محقق دانشگاه

  115 ات:صفح تعداد                  26/10/1396  :دفاع تاریخ          کشاورزي و منابع طبیعی دانشکده

 يجوامع بشر ییغذا تیامن نیمأدر ت به سزاییاست که نقش  زراعیمحصوالت  نیتراز مهم یکی ینیزمبیس :چکیده

به عنوان  ینیزمبیس دیتول عاتیکاهش ضادر مزارع،  محصول نیا ينهیبه دیاست که در کنار هدف تول یهیدارد. بد

 تیعدم رعا گر،ی. از طرف دشودیآن محسوب م يدیتول يو تداوم چرخه شیعوامل اثرگذار در افزا نیتراز مهم یکی

تحقیق حاضر با هدف  محصول حاصل نگردد. نیاز زراعت ا یکه عملکرد مطلوب شودیباعث م یتیریاصول مد یبرخ

اردبیل و به روش پیمایش انجام  زمینی در استانهاي مدیریتی در کنترل ضایعات تولید سیبي روشبررسی و مقایسه

ي واحدهاي ي آماري تحقیق شامل کلیهبوده و جامعه 94- 95شده است. اطالعات این تحقیق مربوط به سال زراعی 

اي و با انتساب متناسب باشد. تعیین حجم نمونه به روش چندمرحلهزمینی در استان اردبیل میسیب يتولیدکننده

واحد کشاورزي به صورت کامالً تصادفی  172ي تحقیق با استفاده از فرمول کوکران تعداد ي آماربوده و از کل جامعه

مدیریت آموزشی گروه اساتید چندتن از روایی آن به کمک اي بود که ابزار اصلی تحقیق پرسشنامهانتخاب شدند. 

استفاده آلفاي کرونباخ از ضریب پرسشنامه  پایاییمیزان  تعیینبراي  .شد تأییددانشگاه محقق اردبیلی کشاورزي 

نتایج تحلیل تشخیصی  به دست آمد. 88/0تا  71/0هاي مختلف پرسشنامه بین براي بخشمقدار این ضریب  و گردید

زمینی، سطح تحصیالت کشاورز، نوع مالکیت زمین، مقدار کود ازت ي کشت سیبنشان داد که متغیرهاي تجربه

ضایعات  سطحمدیریت ضایعات و در نتیجه  میزاننجام آزمایشات خاك مزرعه بر مصرفی، نوع انبار، سیستم کاشت و ا

باشند. نتایج تجزیه و تحلیل رعایت اصول مدیریتی در بین مناطق مختلف تحقیق گذار میثیرأزمینی تتولید سیب

به خود اختصاص داده  ي اول راریزي، سازماندهی و هدایت رتبهنشان داد که روستاي محمودآباد از لحاظ اصول برنامه

نتایج  ي نخست قرار دارد.تولیدات در رتبه . از سوي دیگر روستاي آراللوي کوچک از لحاظ اصل کنترل و ارزیابیاست

نشان داد که کشاورزان روستاي محمودآباد از لحاظ رعایت اصول مدیریتی در کنترل تحلیل سلسله مراتبی کلی 

یتی را در مزارع اند بهترین سبک مدیررا در بین مناطق تحقیق داشته و توانستهي اول زمینی رتبهضایعات تولید سیب

از لحاظ استان اردبیل  زمینی در ي سیبکنندهواحدهاي تولید شد که نتیجه گرفته با این وجود .خود پیاده کنند

 جهت انجام این تحقیقد. نباشمی یپایینسطح در در کنترل ضایعات ریزي رعایت اصول مدیریتی و به ویژه اصل برنامه

  .استفاده به عمل آمد Expert Choice و  Excel،SPSSافزارهاي از نرم

  مدیریت.زمینی، ضایعات تولید، سیباستان اردبیل،  :هاواژه کلید
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  مقدمه -1- 1

باشد. امنیت غذایی به دلیل گره خوردن آن با امنیت ها میترین وظایف دولتمین غذا و امنیت غذایی از اساسیأامروزه ت

اعالم کرده  1هاي دولتی در کشورهاي مختلف جهان بوده است. سازمان خواروبار جهانیملی همواره در دستور کار سیاست

نیاز به مواد غذایی  ،با افزایش روزافزون جمعیت. میلیارد نفر خواهد رسید 8به بیش از  2030جمعیت جهان تا سال  که است

غذا از اهمیت باالیی  مینأتترین منبع محصوالت کشاورزي به عنوان اصلییابد. در این میان سرعتی شگرف افزایش می نیز با

ي سنگین تولید این محصوالت را بر عهده وظیفه به عنوان متصدي امر، بخش کشاورزي و منابع طبیعی هستند وبرخوردار 

  . دارد

براي  کشورهااین  شود.محسوب میاقتصادي  يموتور اصلی رشد و توسعه ،بخش کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه

در  ،رفته و ضمن تالش براي گسترش تولیدات کشاورزيبایستی به سراغ بخش کشاورزي خود ، هاي عدم توسعهگذر از بحران

. بهبود بخشندخود را  يیند توسعهافر ،هاي پیشرفته آمیخته سازند تا از این رهگذرباشند که این بخش را با تکنولوژيتفکر آن 

تولید ثروت، ایجاد  يزمینهخود تواند با رشد می ،هاي اقتصادي دارداي که با سایر بخشارتباطات گسترده دلیلبخش به  این

   ).1392(حاجی رستملو و عارف نیا،  فراهم نماید آوري و رشد صنعت راارز ،بازار

هاي قابل توجهی ظرفیت ازبخش این دهد که نشان میایران کشاورزي بخش هاي موجود در ها و پتانسیلبررسی توانمندي

 يکشور به سوي رشد و توسعهها فراهم و شرفت و فعالیت سایر بخشي پیبرخوردار است و در صورت فعالیت مفید آن، زمینه

درصد مواد  90درصد غذاي موردنیاز جامعه و  80-85حدود  ،که بر اساس آمار موجود طوري به ،خواهد یافتسوق پایدار 

درصد تولید  16همچنین  .شودمی مینأت یمورد نیاز کارخانجات صنایع غذایی کشور از محصوالت کشاورزي داخل ياولیه

گردد مین میاًزي تدرصد صادرات کاالهاي غیرنفتی کشور از طریق بخش کشاور 25درصد اشتغال و  22ناخالص ملی، 

   ).1386(شادان، 
 .باشدعلم و فناوري، مهارت و مدیریت مینیروي کار، سرمایه، ورزي حاصل پنج عنصر منابع طبیعی، بخش کشا يتوسعه

بخش کشاورزي، مدیریت و منابع  يیند توسعهاترین و در عین حال، پایدارترین عامل در فر هزینه ثرترین، کمدر این میان مؤ

که از آن به  طوري دهد، بهانسانی کارآمد است. مدیریت یک مفهوم کیفی است و قدرت اقتصادي نظام تولید را نشان می

  ). 1393اي بر میزان تولید خواهد گذاشت (ترابی، ثیر فزایندهاًشود که به مرور تعنوان جز پنهان تولید یاد می

تواند و بدون برخورداري از یک مدیریت منطقی نمی هاي نوینکشاورز در نقش مدیر تولید، بدون آشنایی و پذیرش شیوه

برداري داخلی، اي بهرهیت واحده). با توجه به اینکه مدیر1388با موفقیت به فعالیت اقتصادي بپردازد. (یعقوبی و همکاران، 

باشد، بهبود بازدهی عوامل تولید، افزایش کیفیت تولیدات و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي عمدتا سنتی و غیر تجاري می

  هاي جدي مواجه است. با چالش

ید است، ریزي، سازماندهی، هدایت، کنترل و ارزیابی امر تولدانش اصول مدیریت مزرعه که شامل برنامهاز سوي دیگر 

کند تا مسائل اقتصادي مرتبط با ها کمک مینماید و به آنگیري گردانندگان مزارع فراهم مییک مبناي صحیح براي تصمیم

                                                             
1-FAO  



 

 
 

ها را مرتفع نموده و بتوانند با رعایت اصول مدیریتی ضایعات کمی و کیفی تولیدات حداکثر نمودن سود و حداقل نمودن هزینه

   ).4200، 2و همکاران ي(الریماوخود را کاهش دهند 

از نظر لغوي یعنی تمام یا بخشی از یک کاال یا محصول قابل استفاده که به هر دلیلی بدون استفاده شده و یا  3ضایعات

ي توان به صورت میزان محصول خارج شده از چرخه). به طور کلی ضایعات را می1391گردد (غفاري، به اصطالح باطل می

شود که در ت کشاورزي نیز به آن بخش از محصول اطالق میتولید تا مصرف توسط انسان تعریف کرد. ضایعات محصوال

  ). 1383رود (عزیزي، مراحل مختلف تولیدي، از نظر وزنی (کمی) و یا ارزشی (کیفی) بال استفاده شده و از بین می

زمینی در استان اردبیل هاي مدیریتی در کنترل ضایعات تولید سیبروش يهدف از این تحقیق بررسی و مقایسه

پردازیم، سپس باشد. در راستاي رسیدن به این هدف، در این فصل ابتدا به بیان مسئله و ضرورت و اهمیت تحقیق میمی

هاي داخلی و خارجی مرتبط شود با بیان پژوهشگردند و در ادامه سعی میالت اصلی و فرضیات تحقیق بیان میأاهداف و سو

الت تحقیق و رسیدن به اهداف را أي پاسخگویی به سوهم نموده و زمینهبا موضوع، چارچوب نظري مناسبی براي تحقیق فرا

شود. امید ها مواجه بودیم، اشاره میپژوهش با آنانجام هایی که در ي تحقیق و محدودیتفراهم نماییم. در آخر به محدوده

ل مشکالت کشاورزان منطقه و ح ي بخش کشاورزياست که انجام این تحقیق بتواند گامی هرچند کوچک در راستاي توسعه

  بردارد. 

  بیان مسئله -2- 1

هاي ایجاد شده در منابع تولید، لزوم بخش کشاورزي به دلیل افزایش روز افزون جمعیت و محدودیت يدر جریان توسعه

، همکارانجهرمی و عباسیان باشد (میوري عوامل تولید از اهمیت شایانی برخوردار بهینه از منابع و ارتقاي بهره ياستفاده

کشاورزي نوین مطرح موجود در هاي ترین ارکان و پایهدر این راستا فرایند کاهش ضایعات تولید به عنوان یکی از مهم .)1388

و در کل در بهبود شرایط زندگی کشاورزان، نقش تعیین  ناشی از کاهش ضایعات وريتواند در افزایش بهرهبوده که این امر می

 خودکفایی مرز به محصوالت کشاورزي و از مواد بسیاري يزمینه در گذشته هايسال طی  ما کشور ته باشد.اي داشکننده

 ترطوالنی استقالل، ينقطه به براي رسیدن را راه ،ضایعات کاهش عدم کنار در جمعیت افزایش عواملی چون اما ،است رسیده

زي در ایران و ردرصد از محصوالت کشاو 30 حداقلآمارهاي موجود  يهکه بر پایطوريبه، )1386(شاکر اردکانی،  نموده است

 میلیون نفر 20تا  15غذاي  و معادل )2005، 4جوکربرابر متوسط جهانی ( 6این مقدار، شود که در مراحل گوناگون ضایع می

فه تولید براي میزان اضابا افزایش مقدار ضایعات،  .)1390موسوي و آجیلی، ( باشدکشور می درصد درآمد نفتی 25و  جمعیت

 35اگر میزان ضایعات محصوالت کشاورزي را در کشور  به صورت غیر خطی افزایش خواهد یافت.نیز جبران این ضایعات 

سوي  درصد اضافه تولید داشته باشد. از 54درصد فرض کنیم، زیر سیستم تولید و عرضه براي جبران این میزان ضایعات باید 

دیم، افزایش تولید  هاي داراي پتانسیل تولید کشتهوایی، محدودیت منابع آبی، محدودیت زمینودیگر با توجه به شرایط آب

ویژه آب و خاك افزایش و وري عوامل تولید بهپذیر نبوده و باید بهرهمحصوالت کشاورزي در بسیاري از نقاط کشور امکان

  ).1387نام، (بیکان کاهش یابد اد غذایی تا حد امضایعات مو

                                                             
1-Al-Rimawi et al. 
2-Losses 
3-Jowker 



 

 
 

ساکنان  ویژههمین امنیت غذایی صدها میلیون نفر از مردم دنیا باًیکی از محصوالت استراتژیک در ت 5زمینی معمولیسیب

باشد. میزان تولید مین انرژي میاًمفیدي براي ت يي زیاد کربوهیدرات مادهکه به علت ذخیرهکشورهاي درحال توسعه است 

بیشترین مقدار تولید  1990). تا قبل از سال 2014، نامبیگزارش شده است (تن  میلیون 808768/364ینی در جهان زمسیب

اما پس از آن میزان تولید  ،جماهیر شوروي سابق بوده استاتحاد زمینی در اروپا، آمریکاي شمالی و کشورهاي و مصرف سیب

به بیش از  1960میلیون تن در سال  30حدودکه از طوريگیري یافت. به آفریقا افزایش چشممحصول در کشورهاي آسیایی و 

زمینی در جهان به شمار ي سیبکنندهترین تولیدچین بزرگ ،2017در سال  رسید. اکنون 2007میلیون تن در سال  165

تن  میلیون 4/5لید کشور ایران با توگیرد. زمینی دنیا در چین و هند صورت مییک سوم کشت سیب اًرود و تقریبمی

زمینی کشور کل سطح زیر کشت سیب. رودبه شمار میي این محصول در دنیا زمینی یکی از کشورهاي مهم تولیدکنندهسیب

 93/13برآورد شده است و استان اردبیل با داشتن تن در هکتار  32عملکرد با و هزار هکتار  160 برابر 93- 94در سال زراعی 

با وجود اهمیت استراتژیک ). 1395، احمدي و همکارانزمینی کشور مقام دوم را داراست (سیبدرصد از سطح زیرکشت 

شود غذایی محسوب می يعرضه ياین محصول یکی از محصوالت داراي بیشترین میزان ضایعات در زنجیرهزمینی، سیب

بندي نهایی محصوالت کشاورزي زمینی در اولویتکه مقدار مطلق ضایعات سیب طوري ه. ب)2017، 6(ویلرسین و همکاران

ي درصد تولیدات محصول در مراحل مختلف تولیدي گزارش شده است که در نتیجه 20تن و به میزان هزار  842ایران بالغ بر 

ه و کاهش ضایعات تولید نیاز ب هاي کنترلفرنگی به عنوان سومین محصول در برنامهزمینی بعد از گندم و گوجهآن، سیب

تولیدات درصد  20زمینی،سیبتولید هزار تنی  800تقریبی در استان اردبیل نیز  از میزان ). 1387نام، توجه سریع دارد (بی

 مربوط بهضایعات به دلیل شرایط جوي گرم یا سرد و بخش اعظم آن این شود که بخشی از محصول به ضایعات تبدیل میاین 

بندي و کاهش ضایعات پس از برداشت، بستهدر خصوص کنترل و ناکافی  ریزيبه خصوص برنامه یمدیریتعدم رعایت اصول 

در  هاي اساسیزمینی و محدودیتمحصول سیباستراتژیک به اهمیت  عنایت با). 1391نام، باشد(بیمی انبارداري محصول

بندي مباحث مطرح شده، موضوع درصدي آن و با جمع 20ن ضایعات خصوص عدم توجیه اقتصادي اضافه تولید براي جبرا

  مدیریت ضایعات اهمیت باالیی در این خصوص خواهد داشت. 

گیري بهره ودر مراحل مختلف تولیدي وجود آمدن ضایعات تا حداقل ممکن هبگیري از توان پیشمدیریت ضایعات را می

ما را از  ،کاهش ضایعات طبیعت افزایش عرضه دارد و دستیابی به آن. )1386تعریف نمود (شادان، تولید  بهینه از ضایعات

 ویژهبهاصول مدیریتی  اعمالشود. با ي اضافی، ستانده حاصل مییعنی بدون داده ،کندنیاز میعوامل تولید اضافی بی

قابل تجدید که در جویی شده و منابع غیر برداري از منابع طبیعی صرفه، در بهرهصحیح در امر کاهش ضایعات ریزيبرنامه

پایدار در  يبه سود پاسخگویی آیندگان استمرار یافته و متضمن توسعه فرایندهاي مشخصیگیرند، طی معرض تخریب قرار می

  .کشور خواهند بودمنطقه و 

  اهمیت و ضرورت تحقیق -3- 1

، کنندگانه حتی رضایت نسبی تولیداي است کتوزیع و مصرف محصوالت کشاورزي به گونه، کنونی تولید وضعیت

ي چهارم و ده در برنامهبینی شان این بخش مهم را نیز به همراه ندارد و در راستاي اهداف پیشکنندگکنندگان و ادارهمصرف

). 1387نام ، از نظر کمی و کیفی ارتقاء یابد (بیهاي این بخش مهم برطرف شده و وضعیت آن ، بایستی نارساییپنجم توسعه

                                                             
1-Solanum  tuberosum 
2-Willersin et al. 



 

 
 

میلیون تن آن را  3/15میلیون تن تولید محصوالت کشاورزي،  85، از کل 85بر اساس تخمین وزارت جهاد کشاورزي در سال 

 2ر ضایعات بالغ ب يتومان باشد، کل هزینه 155دهد که اگر ارزش میانگین هر کیلو محصول کشاورزي ضایعات تشکیل می

را در روند رشد و توسعه دچار کندي بخش کشاورزي  ،ضایعاتاین میزان ي باالي هزینهمیلیارد تومان خواهد شد.  371ار و هز

، کاهش آنمیلیارد دالري  2درصدي بخش کشاورزي از صادرات غیر نفتی و ارزآوري  25به دلیل سهم  . از سوي دیگرنمایدمی

بنابراین ضایعات از چند ). 1386میلیون دالر افزایش دهد (شادان،  400تا  350را  اورزيکشبخش  تواند ارزآوريضایعات، می

هاي نهاده اًدهد و نهایتنیاز به واردات را افزایش می اًثانیدهد، میزان تولید را کاهش می کند، اوالًجنبه بر اقتصاد ضربه وارد می

ضایعات محصوالت کشاورزي عمدتاً در مراحل برداشت و پس از دهد. یشوند، هدر مالزم براي تولید را که به سختی تهیه می

، تولید، پس از برداشت و بازاریابی مراحل قبل از تولید يند در کلیهتواعلل بروز ضایعات می اما ،شوندبرداشت مشاهده می

 ،)1386افکاري سیاح و همکاران، ؛ 1387؛ الماسی و همکاران، 1389؛ نامداري، 1391(روحانی و همکاران  وجود داشته باشد

مراحل مزبور مورد عنایت و ندي در کلیه رایصورت سیستمی و فوضوع مهم مدیریت و کنترل ضایعات به بنابراین بایستی م

زمینی کشور کل سطح زیر کشت سیب ).1387نام، ریزي و اقدام از سوي دولت و تولیدکنندگان این بخش قرار گیرد (بیبرنامه

زمینی استان دبیل قرار دارد. میزان تولید سیبهکتار آن در استان ار 22316هزار هکتار برآورد شده است که  160 میزان به

زمینی در بین ). سیب1395کیلوگرم در هکتار گزارش شده است (احمدي و همکاران،  4/34379تن  و به میزان   767223

با نگاهی شود. پذیرترین محصوالت کشاورزي محسوب میاز آسیبدرصدي یکی  20محصوالت پر مصرف با دارا بودن ضایعات 

سنتی بوده و  اًزمینی در استان اردبیل عمدتبرداري سیبشود که واحدهاي بهرهبه ساختار تولید کشاورزي منطقه مالحظه می

هاي باال ینه از عوامل تولید، هزینهبرداري بهدر اختیار دهقانان خرده پا  قرار دارند و این واحدها با مشکالتی از قبیل عدم بهره

برداري نامناسب از عوامل تولید،  بیش از هرچیز به ضعف مدیریت عوامل تولید و پایین بودن و درآمد ناکافی مواجهند. بهره

عباسیان ؛ 1389؛ خشنودي فر و اسدي، 2201، 7هاي فنی کشاورزان مربوط است (عطار روشنآگاهی، اطالعات و مهارت

؛ آسیدو ، 2005؛ پرینگوچین و همکاران، 2006، 8؛ ملک محمدي1386افکاري سیاح و همکاران، ؛  1388، همکارانجهرمی و 

 ايکنندهل تولید و کاهش ضایعات نقش تعیینوري عوامتواند در باال بردن بهره). کشاورز به عنوان مدیر مزرعه می2003

بر ارزآوري بخش آن هاي باالي ناشی از ضایعات در منطقه و تحمیل هزینهزمینی باالي تولید سیب داشته باشد. میزان

ضایعات این محصول در  کنترلدر هاي مدیریتی ي ضرورت مطالعه و بررسی روشدهندهنشان ،کشاورزي و اتالف منابع تولید

م شدن با استانداردهاي مورد و همگامنطقه زمینی کاهش ضایعات و باال بردن کیفیت تولیدات سیب. باشداستان اردبیل می

المللی از جمله کشورهاي همسایه، مانند آذربایجان و ترکیه را فراهم نموده ي ورود به بازارهاي بینتواند زمینهقبول جهانی می

زمینی در داخل کشور شده و از سوي دیگر ارزآوري بخش کشاورزي را و از یک سو باعث تعادل عرضه و تقاضاي تولید سیب

وري ر در مناطق روستایی و ارتقاي بهرهکاهش ضایعات با افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد اشتغال پایدا اًیش دهد. نهایتافزا

  ي رشد و توسعه پایدار منطقه و کشور را فراهم خواهد نمود. عوامل تولید، زمینه

  اصلی تحقیق التسوأ -4- 1

 باشند؟ثیرگذار میأزمینی تتولید سیب ضایعاتو یا کاهش  مختلف مدیریتی در افزایش هايروشآیا  .1

 ؟گرددمربوط می آیا راهکارهاي کاهش ضایعات بیشتر از موضوعات فنی به موضوعات مدیریتی .2

                                                             
1-Attar-roshan 
2-Malek-Mohammadi 



 

 
 

 گذار است؟ثیرأتزمینی آیا سطح دانش کشاورزان در کنترل ضایعات تولید سیب .3

  تحقیق فرضیات -5- 1

      ،باشدمی وابسته مدیریتی مختلف هايروش به تحقیق مختلف مناطق در زمینیسیب تولید ضایعات کاهش  .1

  ،است فنی عوامل از بیشتر منطقه زمینیسیب تولید ضایعات کاهش در مدیریتی هايروش گذاريثیرأت میزان  .2

 و مستقیم يرابطه داراي تحقیق مختلف مناطق در زمینیسیب تولید ضایعات مدیریت با کشاورزان دانش سطح  .3

  .باشدمی داريمعنی

  اهداف کلی و فرعی -6- 1

زمینی در استان کنترل ضایعات تولید سیب روند هاي مدیریتی درروش يهدف کلی در این پژوهش بررسی و مقایسه

  توان به شرح زیر عنوان نمود:ی این تحقیق را میئباشد. از طرف دیگر اهداف جزاردبیل می

 زمینی دراستان اردبیل،سیب يهاي واحدهاي تولیدکنندهو چالششناسایی وضعیت اقتصادي، اجتماعی  .1

 زمینی در استان اردبیل، سیب يکنندههاي مدیریتی واحدهاي تولیدروشت شناخ .2

 هاي مختلف مدیریتی،وشعات در رتعیین راهکارهاي کنترل ضای .3

 زمینی در استان اردبیل. در کنترل ضایعات تولید سیب مناسب تعیین روش مدیریتی .4

  بررسی مطالعات انجام شده -7- 1

کشور در زمینی هاي مهم و استراتژیک تولید سیبدشت اردبیل یکی از قطب اًهر چند که استان اردبیل و خصوص

ی سفانه تاکنون تحقیق جامعی که از یک طرف به بررسی و تحلیل اقتصادي و از طرف دیگر به ارزیابأ، متشودمحسوب می

و بررسی این موضوعات در شرایط  انجام نشده استمحصول در منطقه بپردازد،  این مدیریتی در خصوص کاهش ضایعات تولید

در این ارتباط مطالعاتی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است که در زیر باشد. کشاورزي استان اردبیل ضروري می

  :گردد فراهمحقیقات ي تحقیق مناسبی از این تشود پیشینهسعی می

  خارجیمطالعات  - 7-1- 1

که به روش آزمایشی  "زمینیهاي سیبثیر تیمارهاي مکانیکی بر رفتار غدهأت"در پژوهشی با عنوان  )2017( 9و همکاران رادي

ها و در نتیجه کاهش ضایعات انباري زمینی بر میزان فشار وارده بر غدهسازي سیبي سطح ذخیرهثیر نوع و زاویهأانجام شد، ت

هاي فوالدي کمترین فشار بر غده ها زمینی را بررسی نموده و نتیجه گرفتند که بر روي سطوح دوالیه و از جنس ورقهسیب

میزان تخمین در زمینی با دقت اي بهبود امکانات ذخیره سازي سیبتواند برتایج حاصل از این مطالعه مینگردد. حادث می

                                                             
1-Rady et al. 



 

 
 

که مقادیر  باشد ايي محصول به گونههاي انباشتهنتیجه، ارتفاع تودهو در  مفیده بوده هاي ذخیره شدهفشار قابل تحمل غده

  .دباش زمینی نداشتههاي سیبید غدهي بر کیفیت و عمر مفثیرأتهاي پایین فشار در الیه

  

هاي مربوط به ل فروش و ویژگیثیر دماي باال بر عملکرد غده قابأت") در تحقیقی آزمایشی با عنوان 2017( 10کیم و همکاران

زمینی را در کره جنوبی بررسی کردند. نتایج نشان داد، عملکرد غده با هر ثیر افزایش دما بر عملکرد سیبأت "زمینیسیب

بندي دهد که زمانیابد. همچنین نتایج این تحقیق نشان میدرصد کاهش می 11درجه سانتیگراد افزایش در دما ، به میزان 

گیري غده اي باشد که بتوان شکلی در دماي هوا، بایستی به گونهکاشت و برداشت محصول براي همگام شدن با افزایش طبیع

  ي اولیه رشد را مدیریت نمود.  در مرحله

زمینی اثرات زیست محیطی ضایعات در طول زنجیره غذایی سیب" ) در تحقیق خود با عنوان 2017( 11مک و همکاران

زمینی پرداختند. نتایج نشان داد که طی تولید سیببه بررسی اثرات زیست محی" شیرین، وضعیت فعلی و پتانسیل کاهش 

درصد سموم مضر براي  31درصد از پتانسیل گرم شدن زمین،  31درصد از سموم زیستی زمین،  39زمینی ضایعات سیب

ه دهد. همچنین بر اساس نتایج تحقیق، تخمیر و استفاددرصد تلفات منابع غیر قابل تجدید را به خود اختصاص می 23انسان، 

  تواند این اثرات زیست محیطی را کاهش دهد. از ضایعات به عنوان بیوگاز و خوراك دام می

تالش نمودند تا با " زمینیتولید بیواتانول و کود از ضایعات سیب") در پژوهشی آزمایشی با عنوان 2016( 12جاکوب و همکاران

وري، اثرات زیست محیطی حاصل از ضایعات آفرزمینی در کارخانجات استفاده از پسماندهاي حاصل از شستشوي سیب

میکروارگانیسم منجر به  7زمینی در حضور زمینی را کاهش دهند. نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از پوست سیبسیب

 سازي پسماندهاي حاصل از تولید بیواتانول از لحاظ عناصر نیتروژن، فسفر وگردد. از سوي دیگر با غنیتولید بیواتانول می

گیرد، کودي آلی به دست آمد که به پایداري محیط زیست کمک خواهد پتاسیم که با سوزاندن و تخمیر همزمان انجام می

  نمود. 

ضایعات پس از برداشت و افت کیفیت محصوالت باغبانی در ") در تحقیقی توصیقی پیمایشی با عنوان 2016( 13کاسو و بکل

گیري تصادفی و چندمرحله اي از انجمن دهقانی منطقه مورد بررسی ستفاده از نمونهفت کیفیت را با اعلل ضایعات و ا "اتیوپی

نقل،  و سازي و حملبندي، ذخیرههاي برداشت، بستهاشت و تکنیکهوایی، بردوداده و نتیجه گرفتند شرایط آب قرار

سیمان، آفات و بیماري حیوانات به عنوان علل اصلی ضایعات پس از برداشت و  يسیسات، وضعیت بازار، گردوغبار کارخانهأت

پس از برداشت و  يدرصد افت کیفیت در مرحله 50تا  20باشند. همچنین با توجه به اینکه افت کیفیت محصوالت باغبانی می

  سازد.ا آشکار مینقل و تجهیزات سنتی برداشت رولزوم اصالح ساختار حمل ،افتدبازاریابی اتفاق می

  

مین أکمیت و کیفیت ضایعات مواد غذایی در طول زنجیره ت"آزمایشی با عنوان  ی) در پژوهش2015( 14ویلرسین و همکاران

ده از آزمایشات سطح مزرعه و هاي کمی با استفاو کیفی ضایعات پرداختند. دادهبه ارزیابی کمی  "زمینی سوئیسسیب

عمده فروشان، خرده فروشان و فرآوري کنندگان به دست آمد. میزان ضایعات کیفی مربوط به هاي کیفی از مصاحبه با داده

                                                             
2-Kim et al. 
3-Mack et al. 
4-Jacob et al. 
5-Kaso and bekele 
1-Wilersinn et al. 



 

 
 

درصد  53- 55. نتایج نشان داد کنندگان استحصول از سوي تولیدکنندگان و مصرفعدم توجه به اصول نگهداري م

روشی و خرده فروشی تلف زمینی فرآوري شده در مراحل مختلف فرآوري، عمده فدرصد سیب 41-46زمینی تازه و سیب

  شود.شود. عواملی مانند ترجیحات مصرف کننده، رفتار و ساختار اجتماعی حدود سه چهارم ضایعات را شامل میمی

  

یک روش براي  يتوسعه ) در تحقیق خود در رابطه با مدیریت یکپارچه ضایعات مواد غذایی، به2015( 15کومینگ و همکاران

ز ئاین روش در مدیریت منابع حا ،کامل پرداختند و نتیجه گرفتند يهزینه يمزرعه به عنوان محاسبهگیري در یند تصمیمافر

ها و وري عوامل تولید، بهبود تکنولوژيپایداري اقتصادي با افزایش بهره اهمیت است. همچنین نتایج نشان داد رسیدن به

  پذیر است.مجدد از ضایعات امکان ياستفاده

  

زمینی بر مدیریت ضایعات پس از برداشت به دلیل سازي سیبقیقی با عنوان کنترل شرایط ذخیره) در تح5201( 16موقرابی

زمینی اذعان داشت،  دما، رطوبت، جریان هوا ي ذخیره سازي بر کاهش ضایعات سیبها، با اشاره به اهمیت شرایط فضابیماري

جلوگیري  ،شودباکتریایی که باعث افت کیفیت و ضایعات انباري میهاي قارچی و در انبار باید متناسب باشد تا از بیماري

ثیر پایین بودن دما بر تجمع قند در أتاریک بوده و با توجه به ت گردد. فضاي انبار براي جلوگیري از سبز شدن باید کامالً

  کاهش داد.ان قند تجمع یافته توان میززمینی بسته به رقم، دما باید متناسب باشد. با تنظیم دماي انبار تا حدي میسیب

  

ي زمینی به واسطهمدل ارزیابی افت عملکرد سیب يوسعهت") در تحقیقی آزمایشی با عنوان 2014( 17شارما و همکاران

تحقیقاتی این  يدر موسسه 2013و  2012که در دو مقطع زمانی  "زمینی در دشت ایندو گانگتیکسوختگی دیر هنگام سیب

هاي خطی و غیر خطی منطقه انجام شده است، به ارزیابی افت عملکرد محصول در اثر بیماري پرداخته و بعد از تخمین مدل

درصد ضایعات به عنوان متغیر وابسته و پیشرفت  ،لولی را مناسب تشخیص دادند. در مدل تخمینیذمختلف، مدل رگرسیونی ه

  ها مشاهده شد. داري بین آنتحقیق انتخاب و ارتباط معنی بیماري به عنوان متغیر مستقل

  

) در بررسی ضایعات محصوالت و آثار اقتصادي خسارت آفات بر کشاورزي برزیل با اشاره به 2014( 18اولیویرا و همکاران

به تلفات اقتصادي محصوالت تولیدي در اثر آفات پرداخته و بیان کردند که آفات  ،اهمیت بخش کشاورزي در اقتصاد برزیل

میلیون تن موادغذایی،  25 شود، که کاهش حدوددرصد تولید در برزیل می 7/7 ساالنهباعث از دست دادن به طور متوسط 

میلیارد دالر است که این نتایج  7/17 دهمچنین کل تلفات اقتصادي ساالنه حدو. هاي زیستی را به همراه داردفیبر و سوخت

  هاي دولت در بخش کشاورزي مهم است.براي سیاست

  

زمینی ضایعات پس از برداشت در زنجیره ارزش غذایی سیب") در طرحی پژوهشی که با عنوان 2014( 19کاگونگو و همکاران

وري آبسته بندي، حمل و نقل، انبارداري، بازاریابی، فرثر بر ایجاد ضایعات در مراحل تولید، برداشت، ؤانجام شد، عوامل م "کنیا

هاي کاشت و برداشت، آسیب ناشی از وسایل برداشت، تولید و برداشت شامل تکنیک يمرحلهرا فهرست نمودند که در 

حمل  يبندي، در زمینهبندي، سایز بستهیفیت وسایل بستهبرداشت پیش از موقع و درحالت سبز، برداشت در هواي مرطوب، ک

                                                             
2-Cuming et al.  
3-Mugrabi  
4-Sharma et al. 
5-Oliveira et al. 
1-Kaguongo et al. 



 

 
 

اي، در رابطه با انبارداري مسائلی ها، شرایط نامناسب جادهاد شده ناشی از انباشته شدن بستهها، گرماي ایجو نقل، بزرگی بسته

زا در انبارها، در مراحل ها، ارقام نامناسب براي انبارداري، عوامل بیماريچون نبود تسهیالت انبارداري یا ابتدایی بودن آن

وري و ارقام نامناسب براي فرا اًهاي نامرغوب و نهایتکثیف و آلوده بودن محل فروش، استفاده از کیسه مانند لیمسائبازاریابی 

  باشند.بندي محصول میدرجه يمرحلهضایعات ناشی از 

  

زمینی تحت زمان بررسی میزان کمبود نیتروژن و فسفر در تولید سیب") در پژوهشی با عنوان2012( 20نمن و همکاران

ثیر زمان برداشت أصورت گرفت، ت2007-09هاي که به روش آزمایشی طی سال" برداشت مختلف و محصوالت در تناوب آن 

شت دیرهنگام زمینی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که برداو تناوب زراعی را بر میزان ضایعات کیفی سیب

ثیر زمان برداشت و تناوب أبیشترین ضایعات نیتروژن را به همراه داشت. همچنین میزان ت 21زمینی و تناوب با تریتیکالهسیب

  دار بود.هاي مختلف معنیزمینی، در سالزراعی بر نیتروژن و فسفر موجود در سیب

  

به  "ضایعات پس از برداشت در بازاریابی سبزیجات در هند آنالیز اقتصادي") در تحقیقی تحت عنوان 2011( 22شارما و سینگ

زمینی، فلفل، حبوبات و نخود پرداختند که با توجه به نتایج بررسی اقتصادي ضایعات محصوالتی مانند گوجه فرنگی، سیب

و ضایعات پس از بخش دیگري از نتایج فساد ي تحقیق گوجه فرنگی بیشترین ضایعات را در منطقه دارا بود. همچنین بر پایه

طور کلی در هانبارداري و ب ،بندي، حمل و نقلبندي، بستهدیریت نامناسب در درجهعدم آگاهی و م يبرداشت بیشتر در نتیجه

کنندگان است. در این تحقیق تشکیل ید در منطقه نیازمند آموزش تولیدافتد و سودآور ماندن تولفرایند بازاریابی اتفاق می

زنی کشاورزان کار اصلی کاهش ضایعات عنوان شده است که عالوه بر کاهش ضایعات، قدرت چانهد به عنوان راههاي تولیتعاونی

  برد.در فرایند بازاریابی را نیز باال می

  

هاي ابتکاري روش به بررسی "خشک کردن مواد غذایی و تولید گیاهی"حقیقی تحت عنوان ت) در 2007( 23کاسوزي و مگونبی

درصد ضایعات میوه ها به علت عدم دسترسی به موقع به  22ها نشان دادند که ها و سبزیجات پرداختند. آنمیوهوري آدر فر

ها به طرح گیرد که با استفاده از آموزش کشاورزان و پیوستن آنسازي صورت میآگاهی و نیز نبود تسهیالت ذخیره بازار، عدم

  شود.ها به بازارهاي مناسب مید و دسترسی آنتشکیالت اقتصادي محصوالت، سعی در بهبود درآم

  

 "سازي از ضایعات محصوالت: مروري بر اهدافسازي و مدلکمی") در تحقیقی توصیفی با عنوان 2006( 24ساواري و همکاران

و  ي این اهدافهاي ناشی از پاتوژن ها را مورد بررسی قرار داده و رابطههاي ضایعات محصول و آسیبمفاهیم و رهیافت

ها و تغییر ابعاد مدیریت مقطع آسیب پاتوژن ،به صورت تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل نموده و نتیجه گرفتندها را رهیافت

بینی شده و مورد استفاده فع مشکالت جهانی امنیت غذایی پیشضایعات محصوالت براي طراحی سیستم کشاورزي پایدار و ر

  گیرند.قرار می

                                                             
2-Neumann et al. 

3- Triticaleهاي گندم و چاودار به وجود آمده است.ي تالقی ژنومي انسان و در نتیجهاي جدید  است که به وسیله: غله 
4-Sharma and Singh 
5-Kasozi and Mwegombi 
1-Savary et al. 



 

 
 

) در بررسی برنامه کشاورزي منطقه شرق خاورمیانه نسبت به بررسی ضایعات پس از برداشت 2005( 25پرینگوچین و همکاران

ها در محل برداشت مقدار قابل توجهی از بندي میوهبندي و درجهپرداختند و گزارش نمودند که بستهگوجه فرنگی و انگور 

ثر است. ؤضایعات و بهبود کیفیت محصوالت تولیدي م دار بر کاهشکند. همچنین سطح سواد و تجربه باغضایعات را کم می

ترین عامل در کاهش ضایعات و بهتر شدن کیفیت محصوالت عنوان هاي پس از برداشت را مهمها آموزش تکنیکآن أنهایت

  نمودند.

  

در محصوالت افزایش دسترسی به مواد غذایی با کاهش ضایعات پس از برداشت "عنوان  مروري با) در تحقیقی 2005( 26کادر

به  کاهش ضایعات کیفی خوري دارند،و در مورد محصوالتی که مصرف تازهدر کشورهاي توسعه یافته  ،اذعان داشت" تازه

توسعه توجه به کاهش ضایعات که در کشورهاي درحالدرحالیباشد حائز اهمیت میصورت جلب رضایت مصرف کنندگان 

شامل، تواند میتوسعه حال، استراتژي کاهش ضایعات در کشورهاي دردادنتایج تحقیق نشان بیشتري دارد.  اهمیت کمی

هاي اجتماعی و اقتصادي مانند غلبه بر محدودیتتشویق کشاورزان و هاي حمل و نقل، ي بهبود شیوهباالبردن دانش در زمینه

  باشد.  هاي بازاریابیها و سیستمزیرساخت

  

که در آفریقا انجام شد، دالیل اصلی ایجاد " کاهش ضایعات پس از برداشت") در تحقیقی تحت عنوان 2003( 27آسیدو

ثیر شرایط أضایعات پس از برداشت محصوالت باغی را مورد بررسی قرار داده و اذعان داشت که این ضایعات نه تنها تحت ت

هاي حمل پس از ان در سیستمهوایی و فصول خشک و مرطوب قرار دارد، بلکه به علت عدم آگاهی و مهارت کافی کشاورزوآب

بندي اي نامناسب، بستهنقل جادهوحملکند. وجود سیستم آن کیفیت افت پیدا می يافتد که در نتیجهبرداشت اتفاق می

سازي بر اساس استاندارد و میزان رسیدگی محصول و اقدامات نامناسب در مراحل مختلف بازاریابی به نامناسب، عدم ذخیره

  کند.زیان پس از آن کمک میزوال سریع و 

  

  انجام شده در ایرانمطالعات  - 7-2- 1

ثیر برخی پارامترهاي محصول و خاك بر صدمات و أت") در پژوهش خود را با عنوان 1396ظریف نشاط و سعیدي راد (

 زمان برداشت و دوسه رقم،  ثیرأتکه به روش آزمایشی انجام شد،  "زمینی در حین و پس از برداشتخصوصیات مکانیکی سیب

، تاریخ برداشت بذر زمینی بررسی نمودند. نتایج نشان داد که رقمرطوبت خاك را بر صدمات مکانیکی و انبارمانی سیب از سطح

زمینی دارد. بیشترین میزان ضایعات در رقم آگریا و در خاك وارده بر سیب يصدمهمیزان داري بر معنی ثیرأتو رطوبت خاك 

  د بود. همچنین در برداشت زود هنگام بیشترین میزان صدمه حاصل شد.   درص 9با رطوبت 

زمینی شهرستان وري عوامل تولید و پایداري کشاورزي در مزارع سیببین بهره ي) در بررسی رابطه1394دشتی و همکاران (

ري عوامل تولید ارتباط وبین پایداري سیستم تولید و بهره ند کهاردبیل، که به روش توصیفی پیمایشی انجام شد، نشان داد

وري کل، درآمد زارع، نوع مالکیت زمین، . نتایج حاصل از مدل رگرسیونی چندمتغیره نشان داد که متغیرهاي بهرهوجود دارد

شاخص  درصد تغییرات 25زمینی و دانش کشاورزي پایدار در مجموع کشت سیب يسطح سواد، سطح زیرکشت، سابقه

  دهند.پایداري را توضیح می

                                                             
2-Prigojin et al. 
3-Kadder 
4-Asiedu 



 

 
 

" زمینی (مطالعه موردي: شهرستان فریدن)ثر بر ضایعات سیبؤعوامل م ") در تحقیق خود با عنوان1393قدیمی و همکاران (

ي مربوط به مرحله ،زمینی در مزارع این منطقهسیبکه بیشترین میزان ضایعات  ندنشان داد که به روش پیمایشی انجام شد،

زمینی در ضایعات سیبمیزان ثر بر ؤباشد. همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عوامل مبرداشت و انبارداري میپس از 

درصد  89/68 بندي شده و توانستندستهسازمانی) د-زراعی، بازاري، تولیدي، آموزشی- اقتصادي، فنی- پنج عامل (عوامل تبدیلی

  ند.از واریانس کل متغیر وابسته را تبیین نمای

  

کـه بـه روش مـروري     "نقش ترویج در کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي" ) در تحقیقی با عنوان 1393و حیاتی ( معصومی

انجام شد، اذعان داشتند روند ضایعات محصوالت کشـاورزي در مراحـل تولیـد، وابسـته بـه عوامـل مختلفـی همچـون عوامـل          

هـا بـه جـاي    ثیرگذاري بر آنأبیولوژیکی، اقتصادي و اجتماعی، طبیعی، دانشی و فرهنگی هستند که ترویج باید با شناسایی و ت

یش سطح زیرکشـت بـر توسـعه صـنایع تبـدیلی و تکمیلـی، ایجـاد بازارهـاي مناسـب کشـاورزي و           تمرکز پتانسیل خود بر افزا

  .کید نمایدأگیري از ضایعات تانبارداري صحیح براي پیش

کارگیري عملیات مـدیریت  عوامل مؤثر بر میزان به") در تحقیقی توصیفی پیمایشی با عنوان 1392شعبانعلی فمی و همکاران (

کارگیري عملیـات مـدیریت ضـایعات و متغیرهـاي میـزان      هبین میزان ب ند کهنشان داد "سیب شهرستان ابهرضایعات در تولید 

 يهمچنین بین متغیـر وابسـته   ،داري در سطح یک درصد وجود داردمثبت و معنی يکار کشاورزي رابطه يتحصیالت و سابقه

تولید، مقدار کل ضایعات، ضایعات داشـت، ضـایعات زمـان     تحقیق با متغیرهاي سن، مساحت باغ، سن باغ، میزان عرضه، میزان

داري در سطح یک درصد وجود دارد. در تحلیل رگرسیونی گام به گام منفی و معنی يبرداشت و ضایعات پس از برداشت رابطه

صـد واریـانس   در  2/80نیز چهار متغیر سن باغداران، دانش باغداران، سن باغ و مساحت باغ وارد تحلیـل شـدند و در مجمـوع    

  متغیر وابسته را تبیین کردند.

زمینی که بر اساس نیکی سیبثیر زمان برداشت، رطوبت خاك و رقم بر صدمات مکاأ) در بررسی ت1391روحانی و همکاران (

 زمینی در هنگامداري بر میزان صدمه وارده بر سیبثیر معنیأکه این عوامل ت نشان دادند ،آزمایشات سطح مزرعه انجام شد

برداشت و پس از انبارداري دارد. از این نظر رقم آگریا بیشترین میزان صدمه را نسبت به دو رقم سانته و فونتانا دارا بود. 

درصد و کمترین میزان صدمه مربوط به برداشت در خاك  9بیشترین میزان صدمه مربوط به برداشت در خاك داراي رطوبت 

م کمترین میزان درصد صدمه به هنگاود هنگام بیشترین میزان صدمه و برداشت دیردرصد بود. در برداشت ز 15داراي رطوبت 

  زمینی حاصل شد.سیب

  

زمینی در سیب هاي مدیریتی کشاورزان در مدیریت ضایعات) در بررسی سازوکارهاي ارتقاي توانمندي1391غفاري (

ها ایعات در مرحله برداشت نشان داد، سرزنی بوتهکارگیري عملیات مدیریت کاهش ضشهرستان رزن، در رابطه با میزان به

پیش از برداشت و برداشت محصول پس از رسیدن کامل، تعیین زمان مناسب برداشت، جداسازي خاك و تمیز کردن 

ل ها پیش از انتقازمینی هاي آلوده و از بین بردن آنزمینی براي نگهداري در انبار در باالترین اولویت ها و تفکیک سیبسیب

ها در هنگام کاشت و جلوگیري از زخمی شدن غده ها پس از برداشت تا قبلر، جابجا نکردن و به هم نزدن غدهمحصول به انبا

  قرار داشتند.هاي مدیریتی از سوي کشاورزان ترین اولویتحمل ونقل در پایین برداشت و

  



 

 
 

زمینی، چغندر، نیشکر)، در بهبود ثیر چهار محصول مهم زراعی (گندم، سیبأ) در بررسی ت1391زاده و همکاران (حسین

با اجراي نشان دادند، امنیت غذایی کشور با اشاره به اهمیت کاهش ضایعات در خودکفایی نسبی و ارتقاي امنیت غذایی 

قبل از برداشت، تکنولوژي  يهاي گیاهی در دورهمدیریت تغذیه، آفات و بیماري، عملیات صحیح در دوره قبل از برداشت

بندي جدید، هاي بستهصحیح برداشت، استفاده از ترکیبات طبیعی براي کنترل ضایعات، عملیات پیش سرمادهی، سیستم

  .کاهش داد.را تا حد قابل توجهی  این محصوالت میزان ضایعاتتوان می مناسب،و نقل خره حمل و باألري صحیح انباردا

  

زمینی رقم آگریا در شرایط انبارهاي سنتی و ارزیابی اقتصادي ضایعات انباري سیب"خود با عنوان  تحقیق) در 1390شاد (نیک

انبار فنی را از لحاظ میزان افت و  5انبار سنتی و  15تکرار، تعداد  3بر اساس طرح کامال تصادفی و در  "فنی در منطقه اردبیل

ماه انبارمانی بررسی نمود. نتایج نشان داد، میزان خسارت در طول یک  5روزه و طی  15کاهش وزن محصول در فواصل زمانی 

درصد و  4باشد. در ماه پنجم، میزان خسارت در انبار فنی به درصد می 20/2و در انبار سنتی  25/0ماه نگهداري، در انبار فنی 

به دست آمد. بر اساس نتایج  14به  1درصد رسید. همچنین نسبت سود ناخالص انبار فنی به سنتی  10/15در انبار سنتی به 

  شود. تحقیق، انبار فنی موجب کاهش ضایعات و به تبع آن موجب افزایش درآمد و سود می

  

نقش مدیریت پسماندهاي کشاورزي و منابع طبیعی در توسعه ") در پژوهشی با عنوان 1390( رنانی سهرابیو  الحسینی رفیعی

همچون کشت ارگانیک،  هاي مناسب مدیریتیکاربردن روشهبا ب که که به روش مروري انجام گردید، اذعان داشتند "پایدار

و یا  درجهت کاهش تولید پسماندهاي کشاورزي سیستم تلفیقی کشاورزي و دامپروري، تولید اتانول از پسماندها، تهیه مالچ

دیگر گامی مهم در راستاي  يیابد و از جنبهارده به منابع پایه کاهش میوري، خسارت وه، ضمن افزایش بهرهااستفاده از آن

  .دشورسیدن به اهداف توسعه پایدار و حفظ محیط زیست برداشته می

  

ثر بر تولید ؤت تعیین عوامل ماستفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره جه") در پژوهشی پیمایشی با عنوان 1390( دالل عبدپور

زمینی کاران شهرستان اردبیل پرداخته و ثر بر عملکرد اقتصادي سیبؤوامل مبه شناسایی ع "شهرستان اردبیلزمینی در سیب

سردابه عوامل  يهاي اقتصادي، مدیریتی، تکنیکی در منطقهگرسیونی برازش شده  بر اساس جنبهر نتیجه گرفت، در مدل

زمینی ثیرگذاري بیشتري در تولید سیبأت اردبیل عوامل اقتصادي از يساختاري و اجتماعی و در مناطق آبی بیگلو و حومه

   برخوردارند.

  

کار پیرامون مدیریت ضایعات گندم در شهرستان ثر بر نگرش کشاورزان گندمؤ) در بررسی عوامل م1390میرترابی و همکاران (

زان پیرامون کاهش ضایعات گندم با سن، که بین نگرش کشاور ندنشان دادبا روش توصیفی همبستگی انجام شد،  هشتگرد که

داري وجود دارد. همچنین هاي آموزشی ترویجی ارتباط معنیعه تا مرکز خدمات و شرکت در دورهسطح زیر کشت، فاصله مزر

مزرعه  يهاي ترویجی و فاصلهسه عامل، سن، شرکت در دوره ثیرأتآزمون رگرسیون چندگانه، تغییرات نگرش تحت  يبر پایه

  به دست آمد.تا مرکز خدمات 

  

زمینی به منظور کاهش ضایعات در مرحله ائه الگوي مناسب براي برداشت سیبار") در تحقیقی تحت عنوان 1389نامداري (

برداران، که به روش مروري انجام شد، اذعان داشت نوع خاك مزرعه و تهیه بستر کشت، مساحت قطعات زمین بهره "برداشت

 و ها قبل از برداشت، آبیاري سبک قبل از برداشت، توجه به شرایط آبکشت شده، زمان برداشت، سرزنی بوته يهنوع واریت



 

 
 

ها در دیدگی غدهثر بر میزان عملکرد و میزان آسیبؤهوایی در زمان برداشت، نوع ماشین برداشت و تنظیمات آن از عوامل م

ها در عمل باعث افزایش عملکرد و کاهش صدمات به این موارد و رعایت آنثیر أت يباشند، لذا مطالعهعملیات برداشت می

  ها خواهد شد.غده

  

کاران نسبت به مدیریت ضایعات تحلیل نگرش گندم") در پژوهشی توصیفی پیمایشی با عنوان 1389خشنودي فر و اسدي (

هاي ترویجی، دفعات شرکت در کالس یرهايند که در مدل رگرسیونی تخمین زده شده، متغنشان داد "گندم در استان مرکزي

یشترین ب، کشاورزيي و سابقه اطالعات، میزان ضایعات گندم دسترسی بهتعداد ادوات کشاورزي، میزان تحصیالت کشاورز، 

  را بر نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت ضایعات دارند. ثیرأت

  

وري و ضایعات نقش ترویج و آموزش کشاورزي در بهره") در تحقیقی مروري با عنوان 1388(همکاران جهرمی و عباسیان 

وري و کاهش ضایعات آموزش تولیدکنندگان بخش کشاورزي راهکاري جهت افزایش بهره بیان نمودند، "محصوالت کشاورزي

وري و کاهش ضایعات را عواملی چون بهره يهمچنین برخی عوامل محدودکننده .استو گامی بزرگ در جهت خودکفایی 

فرسایش نیروي انسانی، عدم توجه به زنان روستایی، مقاومت در برابر تغییرات از سوي تولید کنندکان و عدم توجه به تفکر 

  خالق از سوي مسئولین دانستند.

  

هـاي فکـري   به انگیزه "برداشت برنجتفکر ناب در فرایندهاي کاشت، داشت، ") در تحقیقی با عنوان 1388شاکري و همکاران (

 وري و  شناسایی ضایعات بر اساس تفکر ناب و راهکارهایی به منظور حذف و یا بهبه منظور افزایش کارایی و بهره

(   
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Abstract: Potato is one of the most important crop products which have a crucial role in 

providing the Food Security for human societies. Evidently beside the purpose of the 

Optimized Production (OPT) in the fields, reducing the waste is one of the most important 

and effective aspects in increasing and perpetuating the Production Cycle. On the other 

hand failure in following some management methods causes the lack of the desired 

revenue in producing this crop. The purpose of this research is investigating and comparing 

some Management Methods of controlling the waste of producing potato by using the 

Survey Method/Research in Ardabil province. The data of this research is gathered in year 

1394-1395, and the statistical population includes all of potato production units in Ardabil 

province. Determining the volume of the sample was done using a multi-phase method and 

proportional allocation; and 172 farming units were chosen completely random from the 

statistical population by using the Cochran Formula. The main instrument of this research 

was the questionnaire which its validation verification was done by professors of 

Agricultural management department of Ardabil Mohaghegh university. To determine the 

reliability of the questionnaire Alpha Cronbach’s coefficient was used. the obtained 

Cronbach’s Alpha for different parts of the questionnaire was within 0.71 - 0.88. The result 

of Discriminant Analysis has shown that Potato planting experience, Farmer’s educational 

level, ownership type of the land, amount of used N fertilizer, storage type, planting 

system, and soil tests are effective on the level of waste management and at the end on 

reduction of potato waste. Results of analyzing the management methods in different parts 

of the research have shown that Mahmud Abad is the first in planning, organizing and 

directing among other villages. The overall result of AHP Analysis showed that Mahmud 

Abad farmers are the best in following the waste management methods among other 

studied locations and have used the best waste management methods on their land. 

However, the results showed that the potato production units in Ardabil province are in 

low level at compliance management principles; and in particular the principle of planning 

to control the waste. The data was analyzed using Excel, SPSS, and Expert Choice. 
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