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 خلاصه

 ییغذا تیامن نیدر تام به سزاییاست که نقش  ییمحصولات غذا نیاز مهمتر یکی ینیزمبیس

 دار،یاپ یمحصول مطابق اصول کشاورز نیا نهیبه دیاست که در کنار هدف تول یهیدارد. بد یجوامع بشر

و تداوم چرخه  شیعوامل اثرگذار در افزا نیاز مهمتر یکیبه عنوان  ،ینیزمبیس دیتول عاتیکاهش ضا

که عملکرد  شودیباعث م یتیریاصول مد یبرخ تیعدم رعا گر،ی. از طرف دشودیآن محسوب م یدیتول

روش مطالعات بوده که به  یفیمقاله توص نیا تیمحصول حاصل نگردد. ماه نیاز زراعت ا یمطلوب

محصول  یدگیدبیعملکرد و آس زانیموثر بر م یتیریعوامل مد یبه بررس انجام شده و یاکتابخانه

کشت شده، روش و  تهیمانند نوع وار یعوامل دهدیمطالعه نشان م نیا جیپرداخته است. نتا ینیزمبیس

، نیزم سازیآماده و کشت نحوه ،قبل از برداشتسبک  یاریبرداشت، آب آلاتنیماش زمان برداشت، نوع

 دیتول عاتیکنترل و کاهش ضا تیریرو در مد شیپ یهااز جمله چالش یفن یبه بازار و انبارها یدسترس

 عات،یاز موارد فوق به منظور کاهش ضا کیو هر عاتیرابطه ضا یبا بررس جی. نتاباشندیم ینیزمبیس

 ئه شده است.ارا داریبه اهداف توسعه پا یابیو دست یوربهره شیافزا

  

 داریپا یکشاورز ،ینیزمبیس د،یتول عاتیضا ت،یریمد کلمات کلیدی:           
 
 

 مقدمه  .1
 

ترین مباحث مطرح شده در میان متخصصین امور کشاورزی به خصوص در ضایعات محصولات کشاورزی از مهم

 5رهای توسعه یافته عددی یک رقمی و حدود که میزان ضایعات در کشوحالیآید. درکشورهای در حال توسعه به شمار می

[.  1شود ]درصد تبدیل می 05الی  03توسعه به عددی دو رقمی و حدود درصد است، این میزان در کشورهای درحال 6الی 

با توجه به این که بسیاری از محصولات کشاورزی داخلی از جمله کالاهای مصرفی و استراتژیک بوده و در تامین امنیت 

نقش تعیین کننده دارند، متاسفانه این کالاهای مهم در جریان تولید، توزیع و مصرف دچار مشکلات فنی، اقتصادی،  غذایی

ها اشاره بالا و غیرمتعارف آنتوان به ضایعات ترین این مشکلات میشوند که از جمله مهماجتماعی، فرهنگی و حقوقی می

درصد از محصولات کشاورزی در ایران و در مراحل گوناگون  05ه طور متوسط نمود. به طوری که بر پایة آمارهای موجود ب

[. با افزایش مقدار ضایعات، میزان اضافه 0میلیون نفر از جمعیت کشور است ] 23تا  15شود که این خود غذای ضایع می

محصولات کشاورزی را در تولید برای جبران این ضایعات نیز بصورت غیر خطی افزایش خواهد یافت، اگر میزان ضایعات 
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درصد اضافه تولید داشته  55درصد فرض کنیم، زیر سیستم تولید و عرضه برای جبران این میزان ضایعات باید  05کشور 

زمینی در این میان، محصول سیب [.5]. پس تکیه بر اضافه تولید برای تامین امنیت غذایی عقلانی و اقتصادی نیست باشد

توسعه ژیک در تامین امنیت غذایی صدها میلیون نفر از مردم دنیا بویژه ساکنان کشورهای درحالیکی از محصولات استرات

درصد  23دهد ها نشان میاست که به علت ذخیره زیاد کربوهیدرات نقش مهمی در تغذیه جوامع بشری دارد. اما بررسی

زمینی و . با توجه به اهمیت محصول سیب[8بیند ]داشت و جابجایی آسیب میدر عملیات برکشور زمینی محصول سیب

بندی درصدی آن و با جمع 23در خصوص عدم توجیه اقتصادی اضافه تولید برای جبران ضایعات  های اساسیمحدودیت

 داشت.مباحث مطرح شده، موضوع مدیریت ضایعات اهمیت بالایی در این خصوص خواهد 

گیری بهینه از ضایعات تولیدی آمدن ضایعات تا حداقل ممکن و بهره بوجودتوان پیشگیری از مدیریت ضایعات را می

کند، یعنی نیاز میتعریف نمود. کاهش ضایعات طبیعت افزایش عرضه دارد و دستیابی به آن ما را از عوامل تولید اضافی بی

کثر ظرفیت باروری و تولیدی شود. مفهوم کشاورزی پایدار نیز شامل دستیابی به حدای اضافی، ستانده حاصل میبدون داده

مستمر با حفاظت از منابع پایه به ویژه آب و خاك در کشاورزی است. بنابراین مدیریت ضایعات در کشاورزی با پیشگیری 

در عرصه جهانی  از ایجاد ضایعات و صرفه جویی در منابع پایه، کشور را به سمت توسعه پایدار در زمینه کشاورزی و حضور

   سوق خواهد داد.
 

 

 هامواد و روش .2

   

زمینی شود پارامترهای موثر بر ضایعات تولید سیبای و الکترونیکی سعی میبررسی منابع کتابخانهدر این تحقیق با 

شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته و راهکارها نیز ارائه گردند. همچنین به منظور تطابق مطالعه با شرایط کشور از 

 و کارشناسان نیز استفاده شده است. های کشاورزاندیدگاه

 

 

 مروری بر پیشینه تحقیق       . 0 

 

زمینی بر مدیریت ضایعات پس از کنترل شرایط ذخیره سازی سیب"( در تحقیقی با عنوان 2315) 1موقرابی

ان داشت، با اشاره به اهمیت شرایط فضای ذخیره سازی بر کاهش ضایعات سیب زمینی اذع "هابرداشت به دلیل بیماری

های قارچی و باکتریایی جلوگیری گردد. فضای انبار برای دما، رطوبت، جریان هوا در انبار باید متناسب باشد تا از بیماری

زمینی بسته به رقم، جلوگیری از سبز شدن باید کاملا تاریک بوده و با توجه به تاثیر پایین بودن دما بر تجمع قند در سیب

کاگونگو و . [15]کاهش داد توان میزان قند تجمع یافته را با تنظیم دمای انبار تا حدی می دما باید متناسب باشد.

 "زمینی کنیاضایعات پس از برداشت در زنجیره ارزش غذایی سیب"( در طرحی پژوهشی که با عنوان 2315) 2همکاران

سایل شت و برداشت، آسیب ناشی از وهای کاانجام شد، عوامل موثر بر ایجاد ضایعات فهرست نمودند که شامل تکنیک

ها، ارقام نامناسب نبود تسهیلات انبارداری یا ابتدایی بودن آنشت در هوای مرطوب، ، بردابرداشت، برداشت پیش از موقع

 وری عواملرابطه بین بهره"( در بررسی 1035. دشتی و همکاران )[13]باشند میر انبارها زا دبرای انبارداری، عوامل بیماری

، که به روش توصیفی پیمایشی انجام شد، نشان دادند "زمینی شهرستان اردبیلتولید و پایداری کشاورزی در مزارع سیب

وری کل آن نسبت به سیستم دیگر بالاتر باشد و در نتیجه بین پایداری سیستم زمانی پایدار خواهد بود که بهره یک سیستم

ارائه الگوی مناسب برای "( در تحقیقی تحت عنوان 1083نامداری ) .[7] د داردوری عوامل تولید ارتباط وجوتولید و بهره

                                                 
1 Mugrabi  
2 Kaguongo et al. 
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، که به روش مروری انجام شد، اذعان داشت نوع خاك مزرعه و تهیه بستر "زمینی به منظور کاهش ضایعاتسیب برداشت

هوایی در زمان وشرایط آب، آبیاری سبک قبل از برداشت، توجه به ، نوع واریته، زمان برداشتکشت، مساحت قطعات زمین

ها در عملیات دیدگی غدهبرداشت، نوع ماشین برداشت و تنظیمات آن از عوامل موثر بر میزان عملکرد و میزان آسیب

بررسی ضایعات ناشی از عملیات "( در تحقیقی آزمایشی با عنوان 1086افکاری سیاح و همکاران ). [3]باشند برداشت می

درصد ضایعات مکانیکی صرفا در ارتباط با عدم مدیریت  28 ،، اذعان داشتند"زمینیحصول سیببرداشت و جابجایی در م

 .[2]رقم مناسب این ضایعه را کاهش داد توان با انتخاب آلات برداشت و جابجایی محصول بوده و نمیصحیح بر ماشین

که  "،وسعه صادرات محصولات کشاورزینقش صنایع تبدیلی و تکمیلی در کاهش ضایعات و ت"( در بررسی 1085رحمانی )

اهش ضایعات و ایجاد ارزش صورت گرفت، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را به عنوان راهکاری برای ک مروریبه روش 

زمینی مانند چیپس و پودر های سیبالمللی عنوان کرده و گسترش فرآورده، اشتغال و حضور در بازارهای بینافزوده

  .[6]ز اهمیت دانست یراستا حانشاسته را در این 
 
 

 نتایج و بحث .4
 

باشد و از نظر میزان تولید، دومین محصول غذایی بعد از گندم به زمینی یکی از محصولات استراتژیک کشور میسیب

ای از این محصول در مراحل مختلف تولیدی دچار ضایعات کمی و کیفی رود، اما متاسفانه بخش قابل ملاحظهشمار می

های بالای ناشی از ضایعات آن بر زمینی و تحمیل هزینهمیزان بالای تولید سیب شود.و از چرخه تولید خارج می شده

های پیش رو در مدیریت ی ضرورت مطالعه و بررسی چالشدهندهارزآوری بخش کشاورزی و اتلاف منابع تولید نشان

 باشد. ضایعات این محصول می

زمینی است. با تغییر نوع واریته و انتخاب ارقام های سیبعوامل موثر بر میزان صدمه دیدن غدهنوع واریته: نوع واریته از 

دیدگی محصول را به مقدار قابل توجهی کاهش دهیم. وزن توانیم بدون طراحی ماشین جدید، میزان آسیبتر میمناسب

و شرایط رویش گیاه بستگی دارد نیز بر میزان زمینی که تا حدود زیادی به نوع واریته ها و ماده خشک سیبمخصوص غده

 ترندهای گوشتی حساسها موثر است و غده هایی که وزن مخصوص بیشتری دارند در مقابل آسیبآسیب مکانیکی غده

ها در برابر نیروهای مختلف جهت مکانیزه نمودن صحیح پذیری آن. لذا لزوم شناخت خواص مکانیکی ارقام و آسیب[14]

 کاهش ضایعات ضروری است.محصول و 

انتخاب ماشین مناسب برداشت با توجه به شرایط مزرعه، در کاهش صدمات وارده بر غده ها  های برداشت و جابجایی:روش

تاثیر بسزایی دارد. برای سفارش ماشین مناسب باید عواملی همچون بافت و رطوبت خاك در زمان برداشت، اندازه قطعات 

.  همچنین با [13]های ماشین را در نظر داشت ای، بهای اولیه، عمر مفید و هزینه، بازده مزرعهزمین، نوع بهره برداری

آلات برداشت، مهارت کشاورز رود. مدیریت صحیح ماشینتنظیم صحیح ماشین آلات  نیاز به ماشین جدیدتر هم از بین می

آلات و نیز جابجایی محصول متضمن کاهش ضایعات و استفاده از نیروی انسانی متخصص در امر رانندگی و تنظیم ماشین 

 خواهد بود.

باشد. زمان برداشت: بی توجهی به رسیدگی کامل فیزیولوژیکی محصول در زمان برداشت از عوامل مهم ایجاد ضایعات می

ولت شود، بنابراین در صورت برداشت زودهنگام به سهپوست غده نارس ضعیف بوده و به سهولت آسیب دیده و جدا می

شود. به تعویق افتادن زمان برداشت موجب ضخیم شدن پوست غده توسط عوامل بیماریزای قارچی و باکتریایی آلوده می

وهوایی، نوع خاك کند. تعیین زمان مناسب برداشت بر اساس شرایط آبها حالت الاستیکی پیدا میگشته و گوشت غده

ها در زمان برداشت باعث تسریع عملیات برداشت از ت. افت قیمتمزرعه از عوامل مدیریتی موثر در کاهش ضایعات اس

تواند در عرضه محصول متناسب با گردد که در این راستا دسترسی به انبارهای فنی و سردخانه ها میسوی کشاورزان می
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های بالای تولید در زمان برداشت باعث تاخیر در برداشت و یا حتی رها کردن نیاز بازار موثر واقع گردد. همچنین هزینه

شود.  با توجه به اینکه بسیاری از کشاورزان فعال خرده پا بوده و توان مالی اندکی دارند، حمایت دولت و محصول مزرعه می

وری عوامل اطق روستایی و ارتقا بهرهباعث افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد اشتغال پایدار در منتواند بخش خصوصی می

 ی رشد و توسعه پایدار کشور را فراهم نماید.تولید شده  و ضمن کاهش ضایعات، زمینه

نوع بافت خاك و رطوبت آن: تعیین نوع بافت خاك و مواد مغذی آن بر اساس آزمایشات خاك مزرعه به عنوان  

ایشات خاك مزرعه صورت اگرچه در روش سنتی کشت محصول، آزم گردد.یکی از عوامل موثر بر کاهش ضایعات عنوان می

زمغذی ها که به مقدار بسیار دهند اما ریبسیاری از کشاورزان به صورت تجربی برخی از کمبودها را تشخیص میگیرد، نمی

رو  کیفی محصول روبهشوند و بنابراین کشاورزان با افت بدون انجام آزمایشات تخمین زده نمی ،مورد نیاز گیاه هستندکمتر 

های زنجیری ماشین های خشک و سبک به علت ریزش زود هنگام خاك از فضای نقالهشوند. از سوی دیگر در خاكمی

های رسی به یابد اما در خاكبرداشت سیب زمینی و برخورد مستقیم محصول با طبقات نقاله، صدمه کوفتگی افزایش می

ها در اثر ارتعاش روی ماشین از بعضی از کلوخهیابد. وفتگی به دو سوم کاهش میه کعلت عدم ریزش زودهنگام خاك، صدم

شوند، در نتیجه یک آبیاری سبک قبل از ها میها باعث آسیب آنروند اما برخی باقیمانده و در اثر برخورد با غدهبین می

چنین در برداشت نیمه مکانیزه تواند میزان خسارت وارده بر محصول را تا حد زیادی کاهش دهد. همبرداشت می

 باشد.آلات بر اساس بافت خاك مزرعه حائز اهمیت میزمینی تنظیم دقیق ماشینسیب

های جدا کردن غده، ها و عمق کاشت، تاریخ کاشت مناسبرعایت فاصله ردیف: و تهیه بستر کشت کاشتنحوه عملیات 

باشند. لذا بالا بردن آگاهی کشاورزان مرحله برداشت موثر می های سالم بالطبع در کاهش ضایعاتبذری آلوده و کاشت غده

ها در عمل باعث کاهش ضایعات خواهد شد. در این میان نقش ترویج و آموزش کشاورزی با در این موارد و رعایت آن

رقابل انکار های آموزشی و تهیه  بروشورهای ترویجی جهت انتقال دانش نوین و تلفیق آن با دانش بومی غیبرگزاری دوره

 .باشدمی

توجه به شرایط آب و هوایی در زمان برداشت: درجه حرارت هوا در هنگام برداشت  بر میزان ضایعات تولیدی موثر 

ها در درجه سانتیگراد برداشت شود، غده 13زمینی در درجه حرارت کمتر از شود هرگاه سیباست،  به طوریکه گفته می

ها با قطعات سخت، زمینی در اثر برخورد غدهبه طور مثال سیاه شدن گوشت سیبتر هستند،  برابر صدمات حساس

.  لذا توجه به شرایط آب و هوایی در [5]آید که محصول در درجه حرارت بالاتر برداشت شود تر از هنگامی پدید میراحت

ولیدی حائز اهمیت حصول تزمان برداشت بخصوص در مناطق سردسیر کشور در مدیریت کنترل و کاهش ضایعات م

 باشد.می

گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی: صنایع تبدیلی و تکمیلی به دلیل استفاده از محصولات کشاورزی به عنوان مواد اولیه 

تواند عاملی برای استفاده بهتر از این محصولات تلقی گردد. بسیاری از محصولات کشاورزی دارای زمان تولید و مصرف می

ها تغییر و تبدیل ایجاد کند که ای در آنتواند با حفظ و نگهداری محصولات، به گونهد و صنایع تبدیلی میباشنمتفاوتی می

زمینی مانند چیپس و پودر نشاسته و تولید های سیبگسترش فرآوردهامکان مصرف در طی سال میسر باشد. در این میان 

ایجاد ارزش افزوده و حضور در بازارهای ضایعات تولیدی زمینه  ضمن کاهش باشد که بیواتانول از پسماندها مورد توجه می

ی زند و از جنبهالمللی را فراهم نموده و به ایجاد اشتغال پایدار روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستا به شهر دامن میبین

 .شوددیگر گامی مهم در راستای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و حفظ محیط زیست برداشته می
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زمینی مربوط به مرحله بیشترین میزان ضایعات تولیدی سیبتوان بیان نمود که های انجام شده میبا توجه به بررسی

های آلات برداشت و شیوهزمان برداشت، ضایعات ناشی از بکارگیری ماشینباشد. از این رو برداشت و پس از برداشت می

شوند. زمینی محسوب میدیدگی محصول سیبر میزان عملکرد و آسیببز عوامل موثر برداشت و جابجایی محصول، ا

ای داشته وری عوامل تولید نقش تعیین کنندهتواند در کاهش این ضایعات و بالا بردن بهرهکشاورز به عنوان مدیر مزرعه می

های کشاورز به کشاورز، از جی و یا آموزشهای ترویباشد. در این راستا بالا بردن سطح آگاهی کشاورزان از طریق آموزش

باشد، از سوی دیگر لازم است که مراکز تحقیقات کشاورزی، توسعه جمله راهکارهای مدیریتی در زمینه کاهش ضایعات می

بر پایه بخش دیگری از . های خود بگنجانندهای نوین کاهش ضایعات را به طور جدی پیگیری نموده و در برنامهفناوری

المللی به عنوان تحقیق، عدم دسترسی به بازار مناسب فروش، روش تولید سنتی و همگام نبودن با استانداردهای بین نتایج

های متناسب مانند تعیین دولت با اعمال سیاستشوند که از برداشت محصول عنوان می مهمترین دلایل ضایعات پس

تواند در شفاف سازی قیمت بازاری و تسهیل امر ها، میله محصول با حذف واسطهدقیمت تضمینی و کاهش هزینه مبا

اعمال مدیریت صحیح بر ضایعات، در توان گفت که با به عنوان نتیجه کلی میبازاریابی نقش موثری داشته باشد. 

دهای گیرند، طی فراینقابل تجدید که در معرض تخریب قرار میو منابع غیر  شدهجویی برداری از منابع طبیعی صرفهبهره

 وسعه پایدار در کشور خواهند بود.مشخصی در راستای منافع آیندگان استمرار یافته و متضمن ت
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ABSTRACT  
Potato is one of the most important food crops play an important role in providing food security to 

human communities. Obviously, with the aim of optimizing the production of this product in 

accordance with the principles of sustainable agriculture, reducing waste production of potatoes, as 

one of the most important factors in increasing its production cycle is continued. On the other hand, 

non-compliance with certain management principles also makes the good performance of the 

agricultural product is not obtained. This article describes the nature of that method was a literature 

review and the factors influencing performance and injury management is discussed. The results of 

this study indicate that factors such as the variety grown, method and time of harvesting, the type of 

machine harvesting, irrigation style before harvest, how to plant and prepare land, access to markets 

and stocks of such challenges in the management and reducing waste are produced potatoes. Each of 

the above outcomes by examining the relationship between waste and to reduce waste, increase 

productivity and achieve sustainable development goals proposed.                         
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