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 چکیده
 دارای فراوری نظر از کشور داخل در محصول این طرفی از و است آوری ارز و صادرات نظر از محصوالت ترینمهم از یکی سیب محصول

 لتحلی مطالعه این اصلی هدف راستا این در. باشدمی مهم بسیار ضایعات لحاظ از آن بررسی بنابراین است باالیی بسیار افزوده ارزش
 در با مطالعه این در. بودمیان باغداران شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل  سیب ضایعات درصد میزان روی بر مؤثر عوامل اثربخشی

. گردید تعیین( n=306)توسط جدول بارتلت و همکاران  نمونه حجم( N=1500) باغداران مشگین شهر  آماری جامعه میزان گرفتن نظر
 بود آن از حاکی ها یافته. گردید گردآوری الزم اطالعات مستقیم، مصاحبه طریق از آن تکمیل با که بود پرسشنامه تحقیق این اصلی ابزار
 درصد 01/37 مجموع در برداشت از پس مرحله و برداشت ، داشت کاشت، مرحله ارهچ در افراد پاسخ اساس بر سیب ضایعات میران که
 باغ در نیرو تعداد ،(=Beta -061/0) سیب ضایعات مدیریت عملیات ،(=Beta-395/0) دانش متغیرهای ،رگرسیونی تحلیل مطابق. بود

(010/1-  Beta=)، باغ سن (030/0- Beta= )کشاورزی وام از استفاده و (170/0-  Beta= )عوامل درصد 6/91 توانستند مجموع در 
 کنند. تبیین را سیب ایجاد شده برای محصول ضایعات درصد میزان متغیر بر اثرگذار

 

 مشگین شهرشهرستان باغداران،  ،کشاورزی ضایعات سیب، کلمات کلیدی:

 

 مقدمه - 1
 واحد در تولید ظرفیت و کشاورزی هایزمین بودن محدود و بشر غذای تأمین در کشاورزی محصوالت نقش به توجه با

 حال در. باشدمی مصرف تا تولید زنجیره در کشاورزی محصوالت ضایعات کاهش غذایی امنیت به رسیدن هایراه از یکی سطح،

 به منجر امر این است شده تبدیل کشورها اقتصادی هایسیاست در برانگیز چالش هاینکته از یکی غذایی مواد ضایعات حاضر

 .است شده جهان در اقتصادی و اجتماعی رفاه غذایی، امنیت رفتن سؤال زیر

 از کشاورزی محصوالت ضایعات قالب در نفتی، درآمد درصد 25 معادل ساالنه کشور غذایی صنایع کارشناسان اعتقاد به

 بر نفر میلیون 15 غذای معادل سال هر که است شده موجب تکمیلی و تبدیلی صنایع به توجهی بی که طوری به رودمی دست

 طبق ما کشور در ضایعات میزان که است آن از حاکی کشاورزی محصوالت ضایعات بررسی. برود بین از کشاورزی ضایعات اثر

 درصد 30 با باغبانی بخش آنکه ضمن. است درصد 85/18 معادل کشاورزی مختلف هایبخش در امر کارشناسان برآورد

 تولید، از قبل مرحله 3 به مربوط میوه ضایعات افزایش دلیل. ] 1[است داده اختصاص خود به را ضایعات میزان باالترین

 موقع بی برداشت اشتباه، و ناکافی زراعی هایمراقبت نامناسب، ارقام کاشت. باشدمی برداشت از بعد و محصول برداشت

 درجه عدم استاندارد، غیر هایجعبه در و صحیح غیر نقل و حمل محصول، برداشت در صحیح اصول نکردن رعایت محصول،

 به جهان، جمعیت افزایش با طرفی از .باشدمی میوه ضایعات علل محصوالت نامناسب عرضه و استاندارد بندی بسته و بندی
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 افزایش راههای خصوص در تحقیق به را بشر آن فراوری، و نگهداری و غذایی مواد بیشتر تولید اهمیت اخیر، قرن نیم در ویژه

 سال تا جهان جمعیت که هاست کرد اعالم کشاورزی و غذا جهانی سازمان. کرد وادار سطح در کشاورزی محصوالت عملکرد

 زمینة در پیگیری و تالش به جمعیت این غذایی مواد تأمین آن تبع به و رسید خواهد نفر میلیارد 8 از بیش به 2020

 ویژه به نباشد؛ کشورها غذایی نیاز پاسخگوی تنهایی به عملکرد افزایش شاید طرفی، از. دارد نیاز وابسته علوم و کشاورزی

 نرخ رفتن باال دلیل به سطح واحد در باغی و کشاورزی محصوالت قیمت و کاهش مختلف علل به کشت زیر سطح که زمانی

 از گرچه. است برخوردار درختی سیب تولید زمینه در توجهیقابل نسبی مزیت از ایران کشور لذا .]2[ یابدمی افزایش هانهاده

 بهبود با که است این دهندهنشان و است درصد 74 حدود سیب تولید فنی کارایی میانگین اندداده نشان مطالعات سویک

 در دیگر مطالعه همچنین .]1[ داشت درصد 26 حد در تولیدی افزایش توانمی تکنولوژی ثابت شرایط در تولید مدیریت

 رشد به رو روند باوجود دیگر سوی از. ]3[ است زده تخمین درصد 45 حدود را کاران سیب( قیمتی) تخصیصی کارایی ارومیه،

 ایگونهبه ما خارجی و داخلی بازاریابی وضعیت متأسفانه دارد، وجود ایران در سیب تولید در که هایی پتانسیل و سیب تولید

 نمی نیز دیگر کشورهای به محصول این داخلی تولید از درصد ده کردن صادر به قادر حتی المللیبین عرصه در تنهانه که است

 می کشاورزی محصوالت ضایعات ایران، کشاورزی بخش در محیطیزیست و اجتماعی اقتصادی، معضالت از یکی. ]4[ باشیم

 دالیل به باغی محصوالت ویژهبه کشاورزی محصوالت درصد 40-30 حدود که است داده نشان کارشناسی های بررسی. باشد

 گیرد نمی صورت یا استفاده گونههیچ همآن ضایعات از و گرددمی تلف و ضایع رسانی بازار مختلف مراحل در ایران در مختلف

 .]5[ گذارد بجا کنندگانمصرف برای هم و تولیدکنندگان برای هم اقتصادی، مختلف تبعات گردد می باعث امر این

 محدودیت نیز و آبی منابع محدودیت هوایی، و آب شرایط به توجه با کشاورزی محصوالت تولید افزایش دیگر، سوی از

 اخیر هایدهه در توجه شایان پیشرفتهای وجود با و نیست پذیر امکان جهان نقاط از بسیاری در تولید پتانسیل دارای زمینهای

 به تولید عوامل وری بهره باید غذایی مواد تأمین برای بنابراین است؛ یافته افزایش درصد 20 حدود در تنها غذایی مواد تولید

 . ]6[ یابد کاهش امکان حد تا غذایی مواد ضایعات و افزایش خاک و آب ویژه

 ضایعاتمیزان  بر مؤثر عوامل بررسی به حاضر تحقیق کشاورزی محصوالت در ضایعات کاهش اهمیت به توجه با بنابراین

 .پردازدمی شهر مشگین شهرستان باغداران میان سیب،ایجاد شده در مراحل تولید محصول 

 

   تحقیقروش   - 2
 برای  مقطعی روش به پیمایشی صورت به که دارد قرار میدانی مطالعات درحوزه تحقیق این اطالعات، دریافت شیوه نظر از     

 کنترل میزان نظر از .دارد قرار کمی هایپژوهش گروه در تحقیق این تحقیق، پارادیم نظر از. است شده انجام 1397 سال

 روش به و پیمایشی تحقیق آماری جامعه هایویژگی توزیع بررسی دلیل به. است  غیرآزمایشی توصیفی تحقیق یک متغیرها،

  رویدادی پس تحقیق نوع از تحقیق طرح اما است، همبستگی تحقیق یک متغیرها بین روابط بررسی دلیل به. باشدمی مقطعی

 باشد داشته را متغیرها از یک هیچ در تغییر قصد اینکه بدون محقق و گیردمی انجام طبیعی موقعیت در تحقیق زیرا باشدمی

 نرم از مطالعه این در. است کاربردی نوع از تحقیق این هدف، نظر از. ]7[ کندمی بررسی یکدیگر با را متغیرها بین ارتباط

 .است شده استفاده ها داده تحلیل و تجزیه جهت SPSS افزارهای،

 موجود آمار اساس بر که اندبوده 1397 سال در شهر مشگین شهرستان سیب باغداران کلیه تحقیق، این آماری جامعه     

 با( n) نمونه حجم ،احتمالی خطاهای و( N=1500) آماری جامعه میزان گرفتن نظر در با مطالعه این در. باشندمی نفر 1500

 از گیرینمونه برای پژوهش این در همچنین. گردید تعییننفر  306به تعداد [8] ( 2001) و همکاران بارتلت جدول کمک

 این به. شد استفاده( مختلف مراحل در آماری جامعه حجم به توجه با) متناسب ابانتس با ایچندمرحله گیرینمونه روش
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 بعد یمرحله در وروستا(  6) روستا یتعداد دوم ی مرحله در شده، گرفته نظر در طبقه یک عنوان به دهستان هر که صورت

 زیرکشت سطح بیشترین اساس بر روستاها در باغداران تعداد و روستاها. شدند تعیین متناسب انتساب بصورت باغداران تعداد

 .شدند انتخاب

 تحقیق گیری اندازه ابزار -2-1

 پرسشنامه. گردید گردآوری الزم اطالعات مستقیم، مصاحبه طریق از آن تکمیل با کهبود  پرسشنامه تحقیق این اصلی ابزار     

 و گویه 27در  باغداران اجتماعی و اقتصادی فردی، ویژگیهای به مربوط پرسشنامه اول بخش: بود قسمت دو دارای کشاورزان

سواالت مربوط به داد، شامل می قرار مطالعه مورد را سیب ضایعات کاهش راهکارهای اصلی اجزایکه  پرسشنامه دوم بخش

، دیدگاه گویه 9ویه ،روشهای بازاریابی با گ 28گویه ، عوامل ایجاد کننده ضایعات سیب با  35عملیات مدیریت ضایعات سیب با 

، میزان دانش و گویه 9ه منابع کسب اطالعات شامل ، میزان اعتماد بگویه 14مدیریت ضایعات سیب شامل  افراد در مورد

 ت سیب در چهار مرحله کاشت، داشت،گویه و متوسط میزان ضایعا 11ی مدیریت ضایعات سیب با مهارت نسبت به روش ها

 و علمی هیأت اعضای از جمعی نظر اساس بر و صوری روایی از استفاده با پرسشنامه روایی برداشت و پس از برداشت بود.

 مطالعه مورد نمونه از خارج در پرسشنامه 30 تعداد پرسشنامه پایایی تعیین جهت همچنین. گردید تأیید مربوطه نظرانصاحب

. شد استفاده نباخکرو آلفای روش از پرسشنامه پایایی آوردن دست به برای. شد توزیع دانشجویان بین آماری جامعه داخل و

  .آمد بدست 7/0 از باالتر تحقیق متغیرهای برای الزم، اصالحات از پس کرونباخ آلفای میزان ،(1) جدول مطابق

پایایی و اعتبار مولفه های تحقیق -1جدول   

 مقدار آلفای کرونباخ هاتعداد گویه متغیرها

 954/0 35 عملیات مدیریتی ضایعات

 907/0 28 عوامل ایجاد کننده ضایعات

 820/0 9 روشهای بازاریابی

 901/0 14 نگرش

 781/0 9 منابع کسب اطالعات

 903/0 11 و مهارت دانش

 

 یافته های تحقیق: -2-2 
 باغداران دموگرافیک هایویژگی -2-2-1

نفر(، تعداد نیرو در باغ  21/2) (، تعداد خانوارسال 44 /07 سن ) متغیرهای میانگین ،(2 جدول) تحقیق هاییافته مطابق      

هکتار( ، عملکرد محصول  18/2، وسعت باغ )سال(  99/21سال(، سابقه باغ داری ) 76/8نفر(، میزان تحصیالت ) 05/2)

میلیون ریال( ، هزینه  444/10میلیون ریال(، درآمد ماهیانه خارج از باغ ) 97/632تن در هکتار (، درآمد سالیانه باغ ) 41/30)

 .دستگاه( بود 29/0و تعداد ماشین آالت )  میلیون ریال( 59/109ه باغ )سالیان
 های دموگرافیک کشاورزانخالصه برخی ویژگی -2جدول

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیرها
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 80 20 942/12 07/44 سن )سال(

 4 1 705/0 21/2 تعداد اعضای خانواده )نفر(

 8 1 079/1 05/2 تعداد نیرو در باغ
 18 0 487/5 53/8 سطح تحصیالت )سال تحصیلی(

 60 2 097/14 99/21 تجربه کشاورزی )سال(

 15 5/0 168/7 18/2 وسعت باغ ) هکتار(

 45 4 17/7 41/30 عملکرد محصول سیب )تن در واحد هکتار(

 000/4000 000/90 452/577 97/632 )میلیون ریال(  درآمد سالیانه کشاورزی

 000/400 000/0 917/35 444/10 )میلیون ریال(خارج از مزرعه  درآمد ماهیانه

 000/500 000/5 000/5 59/109 )میلیون ریال( هزینه سالیانه باغ

 5 0 58/0 29/0 (تعداد مالکیت ماشین آالت کشاورزی )دستگاه

 

  همبستگی بین متغیر میزان ضایعات سیب و مولفه های اصلی تحقیق -2-2-2 

عوامل ایجاد کننده ، متغیر های عملیات مدیریتی ضایعات سیب( بین میزان ضایعات سیب با 3جدول )طبق یافته های      

ضایعات سیب ، میزان دانش و مهارت در مورد مدیریت ضایعات سیب و دیدگاه و نگرش افراد درباره مدیریت ضایعات سیب 

اطالعات  بهای بازاریابی و اعتماد به منابع کس روش اهمبستگی معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد ولی ب

 .ندارد همبستگی معنی داری
 

  مولفه های اصلی تحقیقضریب همبستگی بین متغیر میزان ضایعات سیب و  -3جدول 

 .r Sigمقدار  نوع ضریب همبستگی مولفه های  اصلی

 000/0 -875/0** پیرسون عملیات مدیریتی

 000/0 718/0** پیرسون عوامل ایجاد ضایعات

 139/0 -085/0 پیرسون یابیارزباروشهای 

 076/0 -102/0 پیرسون منابع کسب اطالعات

 000/0 -932/0** پیرسون دانش و مهارت

 000/0 -876/0** پیرسون نگرش

  درصد 1 احتمال سطح در یدارمعنی** : 

 سیب ایجاد شده تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر میزان درصد ضایعات  -2-2-3

از  "سیب ضایعات درصد میزان"در این قسمت از تحقیق برای بررسی میزان تأثیر متغیرهای مورد مطالعه بر متغیر وابسته       

ه میزان اثرگذاری هر متغیر ک( استفاده شد. به عبارتی برای آنStepwiseمدل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام )

شد. در ای( استفاده های رگرسیونی چندگانه )روش چند مرحلهبه دست آید، از تحلیل سیب ضایعات درصد مستقل بر میزان

واقع، رگرسیون چندگانه روشی برای مطالعه تأثیر یک یا چند متغیر مستقل در پیش بینی متغیر وابسته است. تحلیل 

 بدست آمد که در اینجا به گام آخر آن اشاره خواهد شد.رگرسیون در پنج گام 

متغیر وارد  پنجبه دست آمد. این بیانگر آن است که  916/0مطابق نتایج تحلیل رگرسیونی  R2( میزان 4مطابق جدول )    

کنند. به سیب را تبیین می ضایعات درصد درصد عوامل اثرگذار بر متغیر میزان 6/91شده در تحلیل رگرسیون، در مجموع 

(، از میان انواع متغیرهای وارد شده در تحلیل رگرسیون،  متغیرهای دانش ، عملیات مدیریت ضایعات 5عبارتی مطابق جدول )
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سیب اثرگذارند که در مجموع این  ضایعات درصد سن باغ و استفاده از وام کشاورزی بر روی میزانسیب  ، تعداد نیرو در باغ، 

،  (Beta)کنند. با توجه به مقادیر بتاسیب را تبیین می ضایعات درصد درصد عوامل اثرگذار بر متغیر میزان 6/91متغیرها 

های اثرگذار بر میزان درصد ضایعات محسوب یشترین متغیربه عنوان ب "دانش و مهارت "و  "تعداد نیرو در باغ "متغیرهای 

 شوند.می
 رگرسیونی تحلیل نتایج -4جدول 

 R R2 مدل
Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

8 957/0 916/0 915/0 641/1 

 سیب ضایعات درصد نتایج تحلیل رگرسیونی برای متغیر وابسته میزان -5جدول 

 متغیرهای مستقل ردیف
ضرایب غیر 

 (Bاستاندارد )

خطای 

 استاندارد

ضرایب استاندارد 

(Beta) 
t Sig. 

 - 995/58 662/0 (bضریب ثابت ) 1
**145/89 000/0 

 000/0 -679/12** -493/0 031/0 -395/0 و مهارت دانش 2

 000/0 -601/10** -325/0 006/0 -061/0 عملیات مدیریتی 3

 000/0 -911/6** -194/0 146/0 -010/1 تعداد نیرو در باغ  4

 000/0 -735/3** -064/0 008/0 -030/0 سن باغ 5

 019/0 -354/2* -040/0 072/0 -170/0 استفاده از وام 6

 .درصد 5 و درصد 1 احتمال سطح در یدارمعنی ترتیب به* :  و** 

 تحقیق رگرسیونی معادله

 ،(5) جدول در شده ارایه نتایج به توجه با. باشدمی سیب ضایعات درصد میزان نظر، مورد وابسته متغیر معادله این در     

 :نوشت قرار بدین توانمی را نخست رگرسیونی تحلیل از حاصل خطی معادله

Y= 58/995  -0/395 X1 +0/061 X2 -1/010X3 -0/030X4  -0/170 X5 

 تعداد =X3 ، سیب ضایعات مدیریت عملیات =X2 ، دانش =X1 ، سیب ضایعات درصد میزان = Y) شامل معادله اجزای    

 مطالعه، مورد متغیرهای بین از که شودمی مشاهده لذا. باشدمی(  کشاورزی وام از استفاده =X5 ، باغ سن =X4 باغ، در نیرو

 .اند بوده سهیم " سیب ضایعات درصد میزان " وابسته متغیر تغییرات تبیین در فوق مربوطه متغیر پنج تنها

 سیب ضایعات درصد میزان بررسی -2-2-4

 را( 67/14%)  ضایعات درصد میانگین بیشترین برداشت از پس مرحله در سیب ضایعات درصد میزان( 6)جدول نتایج طبق     

 در که ه استبود(  36/9%) برداشت مرحله و در (15/8%) داشت مرحله ،(84/4%)  کاشت مرحله در در حالیکه. شود می شامل

 .است بوده درصد 01/37 ضایعات درصد میانگین مجموع کل
 ضایعات سیب در مراحل مختلف  درصد بررسی میزان -6جدول 

 میانگین 
انحراف از 

 میانگین
 مد میانه

انحراف از 

 معیار
 ماکزیمم مینیمم دامنه

84/4% مرحله کاشت  166/0  5/3  5/2  907/2  5/7  5/2 10 
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15/8% مرحله داشت  104/0  5/7  5/7  811/2  5/7  5 5/12  

36/9% مرحله برداشت  153/0  7 7 67/2  5/5  7 5/22  
مرحله پس از 

 برداشت
%67/14  131/0  16 16 29/2  6 10 16 

 

 بحثو  نتایج -3

 سشیب،  ضشایعات  مشدیریت  عملیشات  دانشش،  متغیرهای  آمد نشان داد که، دست به تحلیل رگرسیون چندگانهی که از نتایج     

 ایشن  مجمشوع  در کشه  ر هسشتند اثرگشذا  سیب ضایعات درصد میزان روی بر کشاورزی وام از استفاده و باغ سن باغ، در نیرو تعداد

با توجه به معادله رگرسیونی به دسشت  . کردند تبیین را سیب ضایعات درصد میزان متغیر بر اثرگذار عوامل درصد 6/91 متغیرها

 =X4 بشاغ،  در نیشرو  تعداد =X3 ، سیب ضایعات مدیریت عملیات =X2 ، دانش =X1 ،آمده با افزایش هر کدام از متغیر های 

 توجشه  باهمچنین  .کاهش خواهد یافت سیب ضایعات درصد میزان = Yکشاورزی متغیر وابسته   وام از استفاده= X5 و باغ سن

 درصشد  میزان بر اثرگذار هایمتغیر بیشترین عنوان به "مهارت و دانش" و "باغ در نیرو تعداد" متغیرهای ،(Beta) بتا مقادیر به

های آموزشی و ترویجی هدفمند برای باغداران، زمینه ارتقشای دانشش و   شود با برنامهلذا پیشنهاد می .شوندمی محسوب ضایعات

، جلشب مششارکت   در ارتباط بشا تعشداد نیشرو در بشاغ    مهارت آنان را برای مدیریت هر چه بهتر کاهش ضایعات سیب فراهم نمود. 

های نیروی کار ماهر برای مشارکت در مراحل مختلف تولیشد  وههای تولید سیب و بکارگیری گرباغداران برای عضویت در تعاونی

تواند راهکار مطلوبی برای بهره گیری مطلوبتر از نیوری کار بیششتر و مشاهرتر بشرای باغشداران     در قالب تعاونی می محصول سیب 

بشه دسشت آمشد نششان      در بررسی میانگین درصد ضایعات سیب در مراحل مختلف تولید محصول نتایجی کهمنطقه فراهم آورد. 

. ششود  می شامل را( 67/14%)  ضایعات درصد میانگین بیشترین برداشت از پس مرحله در سیب ضایعات درصد میزاندادندکه، 

 01/37مجمشوع  درو  اسشت  بشوده (  36/9%) برداششت  مرحله در و( 15/8%) داشت مرحله ،(84/4%)  کاشت مرحله در حالیکه در

کشه ایشن بیشانگر    داششته انشد    1398( در سال همکاران و پور حسن مشابهی را )نتایج  .شامل می شودرا  ضایعات میانگین درصد

. لذا پیشنهاد می شود برنامه هشای مشدیریت کشاهش    ر مرحله پس از برداشت می باشداهمیت مدیریت ضایعات محصول سیب د

راهکارهای مدیریتی برای انبارداری و حمل و نقل، ضایعات محصول سیب بر روی مرحله پس از برداشت تمرکز بیشتری یافته و 

ه تدوین گشردد. بشدیهی اسشت کشه     در منطقامه عملیاتی و آموزشی های پس از برداشت مطابق یک برنبازاریابی و مدیریت هزینه

 تعاونی های باغداران سیب در منطقه می تواند نقش مؤثری در این زمینه فراهم کند.  عهتوس

 مراجع
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 روششهای  همشایش  اولشین  برداششت،  از پشس  دوره در بشاغی  محصشوالت  ضایعات کاهش ،1396 ،.ک زاده، حسن و م ،اسدی ]2[

 .ایران اسالمی جمهوری علوم فرهنگستان تهران، ملی، منابع اتالف از پیشگیری

 بهشره  کشارایی  بشر  مشؤثر  اجتماعی اقتصادی عوامل بررسی و درختی سیب ارقام کارایی مقایسهای تحلیل. 1388 ،.ع باقرزاده، ]3[

 بهششتی  ششهید  دانششگاه  اقتصشاد،  گشروه  ارششد،  کارشناسشی  نامه پایان ،(ارومیه شهرستان موردی مطالعه) درختی سیب برداران

 .تهران

 فصشلنامه  ،Mark-up الگشوی  استفاده با ارومیه شهرستان در سیب بازاریابی بررسی. 1389 ،.پ نصیری، حاجی. ی رجایی، ]4[

 .34-21(: 10)2 مدیریت، در کمی مطالعات

 غربشی،  آذربایجشان  اسشتان  در سشیب  ضشایعات  کاهش بر مؤثر عوامل تحلیل. 1392 ،.س آذر، رسولی و. ل رشیدپور،. ه پناه، ]5[
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