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 چکیده

. رودیم نیاز ب در اثر ضایعاتدر کشور  يدیتول هايینزمیبیاز س مقادیر زیاديساله  هر
ر زمینی یک عامل تعیین کننده دافزایش سطح دانش کشاورزان براي مدیریت ضایعات سیب

اي با هدف کلی ارزیابی سطح دانش مقایسه -باشد. این تحقیق علیمی کاهش ضایعات
کاران صورت گرفته است. جامعه آماري تحقیق حاضر شامل زمینیمدیریت ضایعات سیب

ا انتساب اي بگیري تصادفی طبقهنمونهکار شهرستان رزن بود که از طریق زمینینفر سیب 546
 تحقیق از الزم گردآوري گردید. براي تعیین روایی ابزارنفر انتخاب و اطالعات  250 متناسب،

شد.  و تهران استفاده یاردبیل محقق هايپانل متخصصان، شامل اعضاي هیات علمی دانشگاه
قیاس براي م منظور بررسی معیار پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید که میزان آنبه

ز ابر اساس نتایج حاصل ) محاسبه گردید. 79/0( ) و براي مقیاس سنجش دانش86/0( نگرش
انبارداري، حمل و نقل، برداشت، داشت و  عامل یعنی پنج تحلیل عاملی مشخص شد که

درصد تغییرات دانش کشاورزان را در زمینه مدیریت ضایعات  93/65کاشت در مجموع 
 زمینی تبیین کردند. سیب

 
 .زمینی ، شهرستان رزنسیبنگرش،  ، دانش،مدیریت ضایعاتهاي کلیدي: واژه

      
  مقدمه

 ابیکم لیجوامع به دل یاجتماع -ياقتصاد شرفتیپ
و  نهیبه استفاده به يدیشد یبودن منابع، وابستگ

 عاتیکاستن ضا یمطلوب از منابع و امکانات و از طرف
 هر .(Baky & Gawish, 1999)دارد  یجهت ارتقاء بازده

در  کشاورزيت از محصوال يساله مقدار بسیار زیاد
 روندگردد. مراحل گوناگون دچار افت کیفیت می

 جدي هايچالش از یکی غذایی، مواد ضایعات افزایشی

 به .است توسعه کشورهاي درحال ویژه، به کشورها اکثر

 علمی مجامع اندیشمندان و مدارانسیاست سبب، همین

 ضایعات کاهش براي تا اندبرآمده درصدد سوم جهان در

 و برداشت داشت کاشت، مراحل در کشاورزي محصوالت

کنند  اندیشی چاره مصرف و توزیع مراحل و
(Anonymous, 2009).  مقدار ضایعات در کشورهاي

 & Asadi)صنعتی است جهان سوم بیش از کشورهاي 

Hasandokht, 2005). در  عاتیکه درصد ضا یدر حال
توسعه  يدر کشورها يمحصوالت کشاورز دیتول ندیفرآ

درصد است،  6 یال 5و حدود  یرقم کی يعدد تهافی
دو  يدر حال توسعه به عدد يهادر کشور زانیم نیا

 شودیم لیدرصد تبد 30 یال 25و در حدود  یرقم
)Ahmadi Zadeh & Albozahr, 2005(. آمار اساس بر 

محصوالت  مقدار ضایعات متحد، ملل کشاورزي غذا و سازمان
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 در و درصد 33 به تینال آمریکاي کشورهاي کشاورزي در
 . (Zomorodi, 2003)شود می بالغ درصد 40 به آفریقا
 کشور در کشاورزي محصوالت ضایعات میزان از

 عمل به هايبررسی شود.می هیارا متفاوتی برآوردهاي

دهد که آمده توسط وزارت جهاد کشاورزي نشان می
 85/18 کشور در کشاورزي محصوالت حجم ضایعات

 درصد 29 با باغبانی آن که بخشاست ضمن  درصد

 میزان کمترین درصد 7 با شیالت بخش و باالترین

 بر این اساس، هر .است داده اختصاص خود به را ضایعات

 ضایعات اثر بر نفر میلیون 15 غذاي معادل سال

 .  (Anonymous, 2009)برود بین از کشاورزي
کاال  کیاز  یبخش ایتمام  یعنی ياز نظر لغو عاتیضا

به  ایاستفاده الب یلیمحصول قابل استفاده که به هر دل ای
دفتر مطالعات  ).Shadan, 2007(شود یاصطالح باطل م

 ازبه نقل  (Anonymous, 2009) مجلس زیر بنایی

، ضایعات زیست محیط برنامه جهانی و خواروبار سازمان
 در تغییري گونه هرکند: مواد غذایی را چنین تعریف می

 ایمنی عدم و شدن دسترس قابل غیر به رمنج که کیفیت

 براي را کشاورزي محصول ،در نهایت و شود محصول

 تلقی غذایی مواد ضایعات ،کند مصرف قابل غیر انسان

به آن  يمحصوالت کشاورز عاتیضاطور کلی، . بهشودمی
که در مراحل مختلف  شودیبخش از محصول اطالق م

 فاده) بالاستیفیک( یارزش ای) ی(کم یاز نظر وزن د،یتول
 ). Azizi, 2004( رودیم نیشده و از ب

 کاهش و افت محصول در محققین، از از نظر بسیاري

کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت،  مراحل
 ,Mirtorabi et al., 2011)شود تلقی می ضایعات

Malekan, 2003, Mansour-Dehghan, 2003). عنوان به
ات گندم چنین استدالل با بررسی ضایعملکان مثال، 

مرحله کاشت به دلیل خالء  در که ضایعات کندمی
-می مصرفی بذر کل از درصد 20 حدود تکنیکی،

 ضایعات کل از درصد دو باشد که این رقم حدود
 در دهد. ضایعاتمی تشکیل را کشور تولیدي گندم

-بر می در تولید را از درصد سه که داشت مرحله
 بافت و جوي بد رایطش علت به معموالً گیرد،

شود. می ایجاد هابیماري و آفات و زمین، نامناسب
 را ضایعات درصد 10 که برداشت مرحله در ضایعات

و  برداشت در تاخیر ضایعات شامل دهد،می تشکیل
 برداشت وسایل و هاماشین استفاده از ناشی افت یا

 15 گندم برداشت از پس نهایتاً، ضایعات .است
-شیوه بودن ناکارآمد به علت معموالً که است درصد
  باشدنامناسب می انبارداري نقل و و حمل هاي

(Malekan, 2003). 
از به وجود  يریشگیپ توانیرا م عاتیضا تیریمد

از  نهیبه يرگیها تا حداقل ممکن و بهرهآمدن آن
-نهیزم از این رو، شناخت .کرد فیتعر يدیتول عاتیضا

 تیریمد اتیعمل يریبکارگ هاي ایجاد کننده ضایعات و
 نقش مهمی در تواندیم کنندگان دیتوسط تول عاتیضا

 وزارعین درآمد  شیافزا جهیو در نت عاتیضاکاهش 
 باشد.  ي داشتهبخش کشاورز وريبهره ارتقاي

 امنیت عرصه در هادولت جدي هايسیاست از یکی

 دو باید راستا، این است. در غذایی ضایعات کاهش غذایی،

 باال به مربوط اول حل راه شود. گرفته نظر در حل راه

 از طریق ضایعات کاهش در عمومی آگاهی سطح بردن

 دوم حل راه است و ضایعات از جلوگیري هايروش اعمال

هاست  دولت طرف از هاسیاست تدوین به مربوط
(Anonymous, 2009). 

Yazdi-Samadi, et al.  (2006) نقش با بررسی 

 مراحل در گندم ضایعات کاهش و تولید در انسانی عوامل

 که اندمصرف استدالل کرده و تبدیل تولید، مختلف

 طرف از گندم ضایعات کاهش جهت در چندانی اقدامات

 به الزم و آموزش نگرفته صورت مربوطه مسئولین

 جهت در کافی نظارت و نشده ارایه نظر مورد مخاطبین

نتیجه  ؛است نگرفته بعد صورت این از ضایعات کاهش
در  گندم ضایعات مشکل اولین داد که نشان پژوهش این

-Malekاست.  فرهنگی و آموزشی مسایل در ضعف کشور

Mohamadi, (1994) و آموزش پژوهشی در خصوص در 
 اظهار داشت محصوالت کشاورزي ضایعات مدیریت ترویج

 افکار خوبی به به را غذا ارزش باید کشاورزي مروجان که

 رفتار از آنها، نگرش تغیییر با و دهدا نشان عمومی

 محصوالت   ضایعات افزایش آن، نتیجه در و غیرعقالیی

 با  Atefi (2003) آورند. عمل به جلوگیري کشاورزي

 کاهش در آموزشی ترویجی هايروش نفشبررسی 

 که گرفت نتیجه استان کرمانشاه در گندم ضایعات

الزم  يمهارت ها آموزشی هايکالس از طریق کشاورزان
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 افراد شرکت بین و اندبراي کاهش ضایعات کسب کرده را

 هااین کالس از استفاده و ترویجی آموزشی هايکالس در

  داري یافت شد.رابطه معنی
 که داد نشان  .Mirtorabi et al (2011)نتیجه تحقیق

 با ضایعات گندم کاهش پیرامون کشاورزان نگرش بین

 و خدمات مرکز تا مزرعه فاصله کشت، زیر سطح سن،
 گندم زمینه در ترویجی -آموزشی هاي دوره در شرکت

-Peikar داشت. در پژوهش وجود ارتباط معنی داري

porsan et al. (2012)  کارگیري به میزان بیننیز 

و  تحصیالت میزان متغیرهاي و ضایعات مدیریت عملیات
در این  یافت شد؛ داريمعنی و مثبت رابطۀ کار سابقۀ

 تولید، میزان باغ، مساحت سن، بین متغیرهاي پژوهش،

داشت،  ضایعات باغ، سن ضایعات، کل مقدار عرضه، میزان
-هبا ب برداشت از پس ضایعات و برداشت زمان ضایعات

-معنی منفی کارگیري عملیات مدیریت ضایعات رابطۀ
 این در حالی که است که در پژوهش داري یافت شد.

(2008) Alibeigi گندم  تحصیالت و کار قهساب سن، بین
یافت  داريرابطه معنی گندم ضایعات با میزان کاران
 نشد. 
 Khoshnoodi-Far & Asadi (2010)  در تحقیقی با
 ضایعات مدیریت به نسبت گندمکاران نگرش تحلیلهدف 

 اطالعاتی، و ارتباطی مجاري و منابع که دادند نشان گندم

 تلویزیون و دیورا از استفاده و ترویج عامل ارتباط با

داده  اختصاص خود به را پاسخگویان اولویت باالترین
 - آموزشی هايکالس در شرکت دفعات بودند. متغیرهاي

 ضایعات میزان اطالعاتی، از منابع استفاده میزان ترویجی،

تاثیر  بیشترین تحصیالت میزان و کشاورزي سابقه گندم،
) Asiedu  )2003 .است داشته گندمکاران نگرش بر را

دالیل اصلی ایجاد ضایعات پس از برداشت را برداشت 
سنتی در مزارع، فقدان سردخانه و محل ذخیره سازي 
مناسب، عدم ذخیره سازي بر اساس استانداردهاي 

بندي بندي و میزان رسیدن محصول، بستهدرجه
نامناسب، در معرض آفتاب قرار دادن محصول و حمل 

 Pringojin et al. (2003)نقل نامناسب بر شمرده است. 
-بیمناسب س يو درجه بند يبندکه بسته ندافتیدر

 زانیاز م یقابل توجه زانیدر محل برداشت به م ینزمی
بعد از برداشت کاسته و منجر به بهتر شدن  عاتیضا
در تحقیق  Baci et al. (2006) .شودیم وهیم تیفیک

خود در کشور برزیل به این نتیجه رسید که مدیریت 
اسب آبیاري باغات باعث کاهش ضایعات محصوالت من

 Malek شود.باغی و بهبود کیفیت آنها می

Mohammadi (2006)  در پژوهشی با هدف بررسی
موثر بر ضایعات گندم، آرد و نان در ایران به این  عوامل

هاي شخصی پاسخگویان شامل نتیجه رسید که ویژگی
ان از کارموزشی به خصوص در میان گندمنیازهاي آ

گذار بر ضایعات نان و آرد در این ترین عوامل تاثیرمهم
 در تحقیق خود Namuli Kasozi (2007)مطالعه بودند. 

-درصد ضایعات میوه 22کشور اوگاندا نشان داد که  در
جات بدلیل عدم دسترسی به موقع آنها به بازار، پایین 

ورزان و تسهیالت زیربنایی در بودن دانش بازاریابی کشا
در تحقیق  Tadesse (1991)مناطق روستایی بوده است. 

هاي خود نشان داد که تجربیات مدیریتی، فعالیت
بندي و مجموعه فرآیندهاي هاي بستهبرداشت و روش

مدیریتی بویژه مدیریت اطالعات و توجه به استعدادهاي 
از عوامل موثر بر ضایعات محصوالت  توانندمی تولید

 باشند. کشاورزي 
Hanson et al.  (1995) ینیزمبیس يجهت نگهدار 

کنترل شده  طیبا شرا ییمدت شش ماه، از انبارها يبرا
 يغلظت مناسب دنتایج نشان داد که . نداستفاده کرد

به منظور  ینیزم بیس يکربن جهت نگهدار دیاکس
 2و خالل منجمد شده  سیپچ دیاستفاده در صنعت تول

استفاده از  نشان داد نیهمچننتایج باشد.  یدرصد م 3تا 
 يساز رهیو ذخ ییدر طول جابجا ییمقوا يجعبه ها

 & Bishop (1992) . است یگون سهتر از کیمناسب

Maunder ینیزم بیس يفرآورده ها عاتیو ضا تیفیک 
 هايیژگینشان داد که ونتایج را مورد بررسی قرار دادند. 

شکل،  یکنواختیمثل  ینیزم بیس یکیزیو ف يظاهر
 زیها، تعداد و عمق چشم ها، رنگ گوشت و نغده یبزرگ

و  تیفیکاهنده بر ک يمثل قندها یائیمیش يهایژگیو
 دارند.  ییبسزا ریتأث ینیزم بیس يهاآوردهفر عاتیضا

 در کیلوگرم 43 حدود سرانه مصرف با زمینیسیب

 خود به خانوارها غذایی سبد در اي رافزاینده سال، ارزش

 زمینی رغم این اهمیت، سیبداده است. علی اختصاص

 ضایعات بودن دارا با پرمصرف زراعی محصوالت بین در

 محصوالت پذیرترین از آسیب یکی درصدي 20

 زراعی سال طوري که درشود بهمی محسوب کشاورزي
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 هزار تن 805 آن مطلق ضایعات مقدار 1385-1386

 مطالعات طبق بر .(Anonymous, 2009)برآورد گردید

 جهاد وزارت کشاورزي محصوالت ضایعات کاهش دفتر

محصول  60 فعلی از ضایعات درصد 90 کشاورزي، حدود
محصول است. در میان  نوع 20 به مربوط باغی، زراعی و 

زمینی بعد از گندم و گوجه فرنگی این محصوالت، سیب
با  .(Mirmajidi et al., 2007) در رده سوم قرار دارد

توان سیب زمینی میمدیریت کنترل و کاهش ضایعات 
زمینی شد و درصدي هزینه تولید سیب 25مانع افزایش 

هزار هکتار از اراضی سطح کشور و  37باعث آزاد شدن 
 استراتژیک گردید والتاختصاص آن به کشت سایر محص

)Ahmadi Zadeh & Albozahr, 2005( .اتخاذ  ،رونیاز ا
جهت  عاتیضا زانیم نیجهت کاهش ا یاساس ریتداب
 است. يضرور يامر وريبهره شیغذا و افزا دیتول شیاافز

با توجه به نقش عامل انسانی در تولید و کاهش 
ضایعات محصوالت کشاورزي و ضرورت توجه به مسایل 
فرهنگی، آموزشی و ترویجی براي کاهش 

 Yazdi-Samadi, et al., 2006, Malek)ضایعات

Mohammadi, 2006, Anonymous, 2009)   این
به بررسی عوامل مؤثر بر دانش مدیریت ضایعات تحقیق 

زمینی کاران شهرستان رزن به عنوان یکی از سیب
 مناطق اصلی سیب زمینی کاري کشور پرداخته است. 

 
 تحقیق روش

این تحقیق از نظر هدف کاربردي است و از نوع 
مقایسه اي است و به روش پیمایشی  -هاي علیپژوهش

شهرستان رزن شده است.  انجام 1389براي سال زراعی 
به عنوان منطقه مورد پژوهش انتخاب شد. سطح کشت 

هکتار است که از این   6342زمینی این شهرستان سیب
هکتار  2660هکتار در بخش مرکزي رزن،  1243مقدار 

هکتار متعلق به بخش  2439در بخش قروه درجزین و 
جامعه آماري تحقیق شامل تمامی سردرود می باشد. 

)  =546Nزمینی کار شهرستان رزن (زان سیبکشاور
از نظر موقعیت جغرافیایی و به تناسب باشد. می

کاران، جامعه آماري به سه طبقه زمینیپراکندگی سیب
هاي سردرود، قروه درجزین و مرکزي) مجزا (بخش

تقسیم گردید. اعضاي طبقات جامعه عبارتند از: بخش 
فر و منطقه ن 210نفر، منطقه سرد رود  107مرکزي 

با استفاده از جدول کرجسی و نفر.  229قروه درجزین 
نفر براي گردآوري  250مورگان نمونه اي شامل 

گیري به روش تصادفی اطالعات انتخاب گردید. نمونه
اي با انتساب متناسب انجام شد. ابزار تحقیق طبقه

پرسشنامه بوده و اطالعات مورد نیاز تحقیق با تکمیل 
طریق مصاحبه رو در رو با پاسخگویان پرسشنامه از 

آوري شده است. روایی محتوایی پرسشنامه با جمع
همکاري تعدادي از اعضاي هیئت علمی گروه مدیریت و 
توسعه کشاورزي دانشگاه تهران و دانشگاه محقق 
اردبیلی و جمعی از کارشناسان آشنا به موضوع در 

یق یک منطقه انجام شد. براي تعیین پایایی ابزار تحق
اي نفر کشاورز در منطقه 40مطالعه راهنما با استفاده از 

خارج از روستاهاي نمونه انجام گردید. مقادیر آلفاي 
) و براي 79/0( گویه 9با  کرونباخ براي مقیاس نگرش

) بدست آمد که 86/0گویه ( 17مقیاس سنجش دانش با 
نشان دهنده پایایی باالي ابزار تحقیق بود. در این 

در بخش آمار استنباطی به منظور تعیین رابطه  تحقیق
هر یک از متغیرهاي مستقل با متغیرهاي وابسته از 
ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون و 
تحلیل عاملی استفاده گردید و کلیه محاسبات به وسیله 

 انجام گرفت. 16SPSSنرم افزار 
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 ) نقشه شهرستان رزن1شکل (

 
متغیرهاي روش سنجش آنها:  متغیرهاي تحقیق و

هاي عمر)، سطح مستقل تحقیق عبارتند از سن (سال
زمینی، هاي تحصیل)، سابقه کشت سیبسواد (سال

زمینی در زمینی، میزان تولید سیبسطح کشت سیب
هکتار و میزان درآمد ناخالص، نگرش کشاورزان نسبت 

سنجش نگرش  يبرازمینی، به مدیریت ضایعات سیب
که  دیگرد هیته کرتیل فیاز ط هیگو 9 ،انیپاسخگو

هر پاسخگو نشان دهنده نگرش او  اتازیمجموع امت
 ی. بعضباشدیم ینزمیبیس عاتیضا تیرینسبت به مد

 اریمع .باشندیم یمنف گرید یمثبت و بعض هاهیگو نیاز ا
تا  کی هايرهبه سواالت مثبت بر اساس نم دهیازیامت

کامالً مخالف تا کامًال  هايپاسخ يبرا بیپنج، به ترت
عکس حالت فوق بوده  زین یسواالت منف يموافق و برا

زمینی متغیر دیگري بود که درصد ضایعات سیب است.
-براي سنجش آن از پنج گویه استفاده شد. معیار نمره

دهی براي هر گویه از صفر تا صد بود و از پاسخگویان 
زمینی خواسته شد بر اساس آن درصد ضایعات سیب

-خود را بیان کنند. متغیر وابسته تحقیق، دانش سیب
-زمینی میکاران در زمینه مدیریت ضایعات سیبزمینی
براي سنجش دانش پاسخگویان، پس از مرور  باشد.

گویه از طیف لیکرت تهیه گردید که براي  17ادبیات، 
داده شد مجموع امتیازات هر  10هر گویه نمره صفر تا 

ش او در زمینه مدیریت ضایعات پاسخگو نشان دهنده دان
 باشد. زمینی میسیب
 
 

 نتایج
نتایج نشان داد که . یاجتماع ياقتصاد يهایژگیو

و با انحراف  88/40کاران زمینیمیانگین سنی سیب
 )درصد 4/50( کارانینزمیبیاکثر سبود.  47/10معیار

 8/56. سطح تحصیالت دشتنسال دا 40 سن بیشتر از
درصد دیپلم  2/43ن کمتر از دیپلم، درصد از پاسخگویا

 45/18و باالتر بوده است. پاسخگویان به طور متوسط 
زمینی داشتند. متوسط درآمد سال سابقه کشت سیب

میلیون ریال بود و  5/94ناخالص پاسخگویان در هکتار 
میلیون ریال  100درصد پاسخگویان کمتر از  6/79

طح کشت س نیانگیمحاصل از درآمد ناخالص داشتند. 
 4/54 بود که هکتار 64/8 انیپاسخگو ینیزم بیس

 ینزمیبیهکتار سطح کشت س 5تا  1 نیب از آناندرصد 
 درصد 8/38 ینزمیبیس دیتول زانیم نیانگیم .داشتند

درصد  2/33تن در هکتار و  40تا  31 نیب انیپاسخگو از
در  ینزمیبیس دیتن تول 30تا  21 نیب انیپاسخگو

 دیتن تول 41از  شتریب انیصد پاسخگودر 6/19هکتار و 
 انیخگودرصد پاس 4/8 نیدر هکتار و همچن ینزمیبیس
 .بوده استدر هکتار  ینزمیبیس دیتن تول 21تا 
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 )N=250اجتماعی پاسخگویان ( -هاي اقتصاديویژگی -1جدول 
 میانگین درصد فراوانی هامقوله متغیر

 سال 88/40 6/49 124 سال 40کمتر از  سن (سال)
 4/50 126 سال و باالتر 40 

  8/56 142 کمتر از دیبلم سطح سواد
 2/43 108 دیبلم و باالتر

 سال 45/18 2/81 203 سال 20کمتر از  زمینیسابقه کشت سیب
 8/18 47 سال و بیشتر 20

 
 سطح زیر کشت

  2/9 136 هکتار 5تا  1بین 
 4/54 91 رهکتا 10تا  5 بیش از هکتار 64/8

 4/36 23 هکتار 10از  شتریب
 

 زمینی در هکتارمیزان تولید سیب
  4/8 21 تن 21تا  0 نیب

 
 تن 8/38
 

 2/33 83 تن 30تا  21 بیش از
 8/38 97 تن 40تا  30 یش ازب

 6/19 49  شتریبو تن  41
 5/94 6/79 199 میلیون  100کمتر از  میزان درآمد ناخالص (ریال)

 4/20 51 میلیون  100 بیشتر از
 

-نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت ضایعات سیب
و از کشاورزان گیري شد سنجه اندازه 9با  زمینی

 هاهیاز گو کی خواسته شد تا  نظر خود را در مورد هر
اي لیکرت با نمراتی در ، مقیاس پنج گزینهکنند انیب

زات براي هر مورد بررسی قرار گرفت و امتیا 5 -1دامنه 
پاسخگویان از مجموع امتیازات کسب شده از موارد 
مذکور محاسبه گردید. نتیجه نشان داد که اکثر 

 شیباعث افزا زمینی راسیب عاتیکاهش ضاکشاورزان 
دانستند. میانگین کل و به نفع کشاورز میدرآمد 

هاي امتیازهاي اکتسابی کشاورزان بر اساس سنجه
بود که بیانگر  5 از 85/3تشکیل دهنده این شاخص، 

دیدگاه مثبت کشاورزان نسبت به مدیریت ضایعات 
درصد کشاورزان در  46زمینی است. در مجموع سیب

درصد آنها در حد خیلی زیاد استفاده از  6/33حد زیاد و 
زمینی را اقدامی هاي صحیح مدیریت ضایعات سیبشیوه

دانستند. زمینی میموثر در راستاي کاهش ضایعات سیب
درصد این افراد، نگرش متوسطی  4/20در حالی بود  این

 زمینی داشتند.نسبت به مدیریت ضایعات سیب
نتیجه بررسی درصد ضایعات در مراحل مختلف 
کاشت، داشت، برداشت، انبارداري، حمل و نقل و 
بازاررسانی نشان داد که بیشترین درصد ضایعات مربوط 

حراف معیار (ان 19/10به مرحله انبارداري با میانگین 

 ياز انبارها یتعداد قابل توجه) درصد بوده است. 05/6
و عمدتًا  یانبار خانگنوع مورد استفاده کشاورزان از 

. به هر بوده استمنازل  یاز ساختمان مسکون یبخش
مناسب و  يپنجرها يدارانیز نوع انبار  نیا اگرحال 

 يکار قیو عا یسنگ یآن از مصالح ساختمان يوارهاید
 يرا برا ینسبتاً مناسب طیشرا تواندیاشد مشده ب
 ییدما طیماه) را فراهم آورد. شرا کتا یموقت ( ينگهدار

از  رونیب محیط انبارها کامًال وابسته به نیا یو رطوبت
مشکل است.  اریکنترل آن بس کهيبطور می باشدانبار 
جهت کنترل دما، رطوبت  یتالش چیه انبارها نوع نیدر ا

 انبارها خود نیا طیشرا ریی. تغدآییعمل نم هب هیتهو ایو 
در  زیمحصول ن یزدگ خیاز  يموارد یبوده حت يخوده ب
 يها افتهیبا  جهیانبارها قابل مشاهده است که این نت نیا

 تطابق دارد. )Goudarzi & Seydan, 2003تحقیق (
و با  16/9درصد ضایعات مرحله داشت با میانگین 

 عدم مبارزه مؤثر با آفات نباتی ) بود.74/7انحراف معیار (
شود و اکثر زمینی میمنجر به کاهش محصول سیب

پاسخگویان اطالعات کافی در مورد مبارزه با آفت و 
-الزم است آموزش ،لذا .زمینی ندارندهاي سیببیماري

هاي الزم به کشاورزان در جهت کنترل و نحوه تشخیص 
ی که باید در یکی از عواملها داده شود. آفات و بیماري

مورد توجه قرار  زمینیسیب کاهش ضایعات محصول
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و  زمینیسیبگیرد، مسائل مربوط به برداشت محصول 
ترین زمان برداشت محصول و تأمین توجه به مناسب

آالت برداشت به منظور برداشت صحیح و اصولی ماشین
محصوالت کشاورزي است. برداشت غیراصولی و نادرست 

مساعد جوي در هنگام برداشت و تأثیر عوامل نا
جب ضایعات و تلفات (بارندگی) در بسیاري از موارد مو

نشان داد که مطالعات  نتیجه برخیگردد. در محصول می
در برداشت  .باشددرصد می 15 ینزمیبیسضایعات 

محصوالت دو عامل زمان برداشت و نحوه برداشت از 
 & Goudarziباشند (اهمیت بسزایی برخوردار می

Seydan, 2003( براساس نتایج تحقیق حاضر، درصد .
و با انحراف  50/8ضایعات در مرحله برداشت با میانگین 

نامناسب بودن  گر،ید ياز سوبوده است.  85/5معیار 
جهت حمل و نقل، نامناسب بودن  يبندبسته هیمواد اول

زمینی باعث افزایش سیب نقل محصول و حمل لیوسا
محصول  عاتیضا زانی(مد شوضایعات محصول می

 یال 3واسطه نامناسب بودن حمل و نقل ه ب ینزمیبیس
دهد که درصد ضایعات نتایج نشان می درصد است)، 7

و  61/4ی با میانگین حمل و نقل و بازاررسانمرحله 
) بوده است. در بین مراحل مورد 44/5انحراف معیار (

به بررسی در این تحقیق، کمترین درصد ضایعات مربوط 
 32/3و با انحراف معیار  57/2مرحله کاشت با میانگین 

  ).2بوده است (جدول 

 
 درصد ضایعات سیب زمینی در مراحل مختلف -2جدول 

 رتبه انحراف معیار درصدي ضایعات میانگین درصدي ضایعات مراحل
 1 05/6 19/10 مرحله انبارداري
 2 74/7 16/9 مرحله داشت

 3 85/5 50/8 مرحله برداشت
 4 44/5 61/4 مرحله حمل و نقل

 5 32/3 57/2 مرحله کاشت
 - - 32/35 درصد کل ضایعات

 
دانش  ی:نزمیبیس عاتیضا تیریمد دانش

 17با  زمینیکشاورزان در زمینه مدیریت ضایعات سیب
گردد ) مشاهده می3گیري شد. در جدول (گویه اندازه
در ها يماریهرز، آفات و ب يهاکنترل علفکه دانش 

زمینی در رتبه اول، دانش نسبت به ارقام مقاوم سیب
 يهاینزمیبینسبت به جدا کردن سرتبه دوم و دانش 

در  سالم در انبار هايینزمیبیو له شده از س یزخم
و  1دسته بنديدانش اند. همچنین، رتبه سوم قرار گرفته

در  ینزمیبیس دهیامیدانش التو محصول  بنديدرجه
اند. در هاي بعدي قرار گرفتهانش تناوب در رتبهو د انبار

هاي هرز، نتیجه کشاورزان مورد مطالعه در مورد علف
                                                                                  
1. Sorting 

ها بیشترین دانش مدیریت ضایعات و در آفات و بیماري
اند. مورد التیام دهی از کمترین دانش را برخوردار بوده

-بنابراین، خدمات آموزشی ترویجی باید بیشترین برنامه
را در جهت افزایش دانش این افراد در  هاي آموزشی
بندي، عملیات تخلیه و بارگیري دهی، بستهزمینه، التیام

 درست محصول و تناوب زراعی داشته باشد. 
زمینی کاران با دانش کلی مدیریت ضایعات سیب

میانگین کل امتیازهاي اکتسابی کشاورزان بر اساس 
ش هاي تشکیل دهنده این شاخص، بیانگر دانسنجه

-نسبتاً زیاد کشاورزان نسبت به مدیریت ضایعات سیب
درصد از پاسخگویان  12/29زمینی است. در مجموع، 

درصد  14درصد زیاد و  88/56داراي دانش متوسط، 
 آنها داراي دانش خیلی باالي مدیریت ضایعات بودند.
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 )10تا  0نمره از ( کشاورزان ینزمیبیس عاتیضا تیریمد دانش -3جدول 
 رتبه SD CV میانگین نوع دانش در زمینه:

 1 21/0 83/1 52/8 ها   يماریهرز، آفات و ب يکنترل علف ها
 2 30/0 44/2 92/7 انتخاب ارقام مقاوم

هاي سالم در زمینیهاي زخمی و له شده از سیبزمینیجدا کردن سیب
 انبار 

40/7 31/2 31/0 3 

 4 31/0 30/2 37/7 اشتقبل از ک ینیزم بیکردن بذور س یضد عفون
 5 33/0 41/2 26/7 کنترل تهویه انبار 

 6 37/0 61/2 89/6 کنترل رطوبت انبار 
 7 38/0 55/2 61/6 ضد عفونی کردن انبار (کف، دیوار، سقف)، 

 9 41/0 73/2 64/6 هاي بذري پیش جوانه دار کردن غده
 10 41/0 70/2 50/6 مصرف بهینه کود ازته 

 11 43/0 63/2 05/6 ردیف کاشت عمق و فاصله 
 12 49/0 97/2 98/5 جلوگیري از تابش مستقیم نورخورشید در انبار

 13 49/0 89/2 82/5 بوته يپا دهیاكخ
 14 50/0 90/2 80/5 تناوب

 15 50/0 76/2 40/5 بندي در حمل نقل محصول روش مناسب بسته
 16 50/0 69/2 31/5 عملیات تخلیه و بارگیري درست محصول 

 17 51/0 54/2 90/4 بندي محصول  دسته بندي و درجه
 18 51/0 30/2 50/4 زمینی در انبار دهی سیبالتیام

 40/6، میانگین کلی: 10کمینه: صفر، بیشینه: 
 

زمینی با توجه به دانش مدیریت ضایعات سیب
کاران، کمترین دانش ضایعات شامل تناوب، روش 

نقل محصول، عملیات   بندي در حمل ومناسب بسته
بندي بندي و درجهتخلیه و بارگیري صحیح، دسته

جز زمینی در انبار بودند. بهدهی سیبمحصول و التیام
تناوب، بقیه موارد مربوط به عملیات پس از برداشت 

زمینی کاران محصول باشد. با توجه به اینکه سیبمی
ضی رسانند، بعهاي مختلفی به فروش میخود را به روش

فروشند،  بعضی دیگر به محصول را در سر مزرعه می
کنند و دلیل وضع نامناسب بازار محصول را انبار می

کنند؛ بسته به شرایط بازار اقدام به فروش محصول می
نقل و یا وبندي و یا حمللذا، عملیات مناسب بسته

دهند و از شدت تاثیر این موارد دهی را انجام نمیالتیام
-زمینی اطالعاتی ندارند، آموزشضایعات سیب بر میزان

طور چشمگیري میزان تواند بههاي الزم به کشاورزان می
 ضایعات را کاهش دهد.

منظور بررسی رابطه بین متغیرهاي تحقیق با به
زمینی کاران از ضریب دانش مدیریت ضایعات سیب

استفاده شد. بر اساس نتایج جدول  رمنیاسپهمبستگی 

ش مدیریت ضایعات کشاورزان و متغیرهاي ) بین دان4(
زمینی در هکتار، درصد تحصیالت، میزان تولید سیب

داري ضایعات و نگرش کشاورزان رابطه مثبت و معنی
-بدست آمد. همچنین، بین سن، سابقه کشت سیب

داري با زمینی و سطح زیرکشت رابطه منفی و معنی
نی زمیدانش کشاورزان نسبت به مدیریت ضایعات سیب

 دست آمد.به
 

 عاتیضا تیریمد میزان همبستگی متغیرها با دانش -4جدول
 کارانینزمیبیس

 داريسطح معنی ضریب همبستگی متغیر تصادفی
 026/0* -141/0 سن

 000/0** 329/0 تحصیالت 
-سابقه کشت سیب

 زمینی
179/0- **004/0 

 000/0** -282/0 سطح زیر کشت
-میزان تولید سیب

 کتارزمینی در ه
148/0 *019/0 

 001/0** 208/0 درصد ضایعات
 000/0** 261/0 نگرش
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در ادامه به منظور تعیین زمینه هاي اصلی دانش 
زمینی کاران از تکنیک تحلیل مدیریت ضایعات سیب

عاملی بهره گرفته شد. در این تحقیق در زمینه دانش 
گویه مطرح شد و در  18کار، زمینیکشاورزان سیب

همبستگی مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور ماتریس 
ها براي تحلیل عاملی از آزمون بررسی مناسب بودن داده

مقدار آماره کی. بهره گرفته شد.  KMO2و آماره  1بارتلت
، 21/2313) و آزمون بارتلت (842/0ام. او. (

000/=0Sig( ها براي تحلیل عاملی نشان داد که داده
 ویژه مقدار با پنج عامل تحلیل، این در اند.مناسب بوده

 از پس و عاملی اساس بار بر و استخراج یک از بزرگتر

 دسته 5جدول  واریماکس در روش به متعامد چرخش

 .شدند بندي
 

هاي دانش کشاورزان استخراج شده پس از ، عامل5جدول 
 چرخش متعامد به روش واریماکس

درصد تجمعی  درصد واریانس مقدار ویژه عامل
 نسواریا

 26/18 26/18 40/3 انبارداري
 56/34 29/16 09/3 حمل و نقل

 22/46 66/11 21/2 برداشت
 63/56 40/10 97/1 داشت

 93/65 30/9 76/1 کاشت

 
شود، عامل ) مالحظه می5طور که در جدول (همان

به تنهایی  40/3اول به نام انبارداري، با مقدار ویژه 
اورزان را نسبت به دانش کش  درصد از واریانس 26/18

بیشترین بارهاي عاملی زمینی که مدیریت ضایعات سیب
طور که در جدول همان را به خود اختصاص داده است.

دهنده دهد، این عامل به روشنی انعکاسنشان می) 6(
نقش دانش ضایعات با بارهاي عاملی باال از دیدگاه 

بندي مناسب، ضدعفونی بذر قبل کشاورزان است. بسته
بندي، ز انبارداري، کنترل تهویه انبار، سورتینگ و درجها

این  هايدانشاز جمله دهی کنترل رطوبت انبار و التیام
توان این میبندي اند. در مورد عامل بستهعامل بوده

 ایجاد سبب مناسب، بنديچنین بیان کرد که بسته
                                                                                  
1- Bartlett 
2- Kaiser-Mayer- Olkin 

 غذا، سالمت غذا، ایمنی کنندگان، مصرف در اطمینان
 زمینیسیب بیشتر محصول ماندگاري و تضایعا کاهش
بعد از آن، عامل دوم به نام حمل و نقل با شد.  خواهد

درصد از واریانس را تبیین  29/16نیز  09/3مقدار ویژه 
مناسب در نا حمل و نقل قتیدر حقنمود. در این عامل، 

شدن  یزمان رساندن محصول به بازار موجب زخم
 تیود و امکان فعالش یم یکیمکان يها بیمحصول و آس

. کندیرا فراهم م) هاسمیکروارگانیم(زنده ها زیو رشد ر
  طیعدم کنترل شرا زیدر انبار ن يدر مرحله نگهدار

از  ياظهقابل مالح یفیو ک یسبب افت کم ،یطیمح
توانست  برداشتامل سوم به نام . عگرددیمحصول م

 درصد از واریانس را تبیین نماید. 66/11
ترین عواملی که در کاهش ضایعات مهم شاید یکی از

 ،باید مورد توجه و دقت قرار گیرد زمینیسیبمحصول 
و توجه  زمینیسیب ل مربوط به برداشت محصولیمسا

-ترین زمان برداشت محصول و تأمین ماشینبه مناسب
ی آالت برداشت به منظور برداشت صحیح و اصول

محصوالت کشاورزي است، برداشت غیر اصولی و 
ادرست و تأثیر عوامل نامساعد جوي در هنگام برداشت ن

در بسیاري از موارد موجب ضایعات و تلفات در محصول 
در برداشت محصوالت دو عامل زمان برداشت  .گرددمی

. باشندو نحوه برداشت از اهمیت بسزایی برخوردار می
) و همچنین، عامل کاشت 97/1عامل داشت (مقدار ویژه 

درصد  30/9، 40/10) و به ترتیب  76/1(مقدار ویژه 
دیگر از واریانس را تبیین کرده اند. به این ترتیب، 
مجموع واریانس توضیح داده شده توسط تحلیل عاملی با 
مقادیر ویژه بزرگتر از یک و دوران عوامل به روش 

درصد بود که میزان قابل قبولی در  93/65واریماکس، 
 )6. جدول (باشدتحقیقات اقتصادي و اجتماعی می

 را آنها عاملی بار و هادر عامل هاگویه گرفتن قرار وضعیت

الزم به ذکر است که در محاسبه تحلیل  .دهدمی نشان
اند و مورد توجه بوده 3/0عاملی، بارهاي عاملی باالتر از 

ها نیز در صورت وجود بیش از یک بار گذاري عاملدر نام
ها مورد ذاري عاملگعاملی، بزرگترین بار عاملی در نام

 توجه قرار گرفته است.
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 زمینییافته عاملی دانش نسبت به مدیریت ضایعات سیبماتریس دوران - 6جدول 
 بار عاملی متغیرها                                             عامل ها

 
 
 

 انبارداري

 809/0 بندي مناسببه بسته دانش نسبت
 698/0 ی کردن بذر قبل از انبارداريبه ضدعفون دانش نسبت
 695/0 به جلوگیري از تابش مستقیم نورخورشید در انبار دانش نسبت
 680/0 انبار هیبه کنترل تهو دانش نسبت
 656/0 بنديبه دسته بندي و درجه دانش نسبت
 645/0 به کنترل رطوبت انبار دانش نسبت
 513/0 دهیبه التیام دانش نسبت

 747/0 به عملیات تخلیه و بارگیري دانش نسبت نقل  حمل و
 632/0 در منطقه یماهر و کاف یانسان يرویبه ن یدسترسبه  دانش نسبت

 810/0 ها در هنگام برداشتبه جلوگیري از زخمی شدن بوته دانش نسبت برداشت

 
 داشت

 782/0 به کنترل علف هرز دانش نسبت
 767/0 به مصرف بهینه کود دانش نسبت
 618/0 دهی پاي بوتهبه خاك دانش نسبت

 
 کاشت

 799/0 عمق و فاصله ردیف کاشت به دانش نسبت
 687/0 به ارقام مقاوم دانش نسبت
 645/0 قبل از کاشت ینیزم بیکردن بذور س یضد عفونبه  دانش نسبت
 642/0 به تناوب کشت  دانش نسبت
 530/0 به پیش جوانه نمودن دانش نسبت

 
 گیري و پیشنهادها نتیجه

عوامل مختلفی در ایجاد ضایعات محصوالت 
کشاورزي دخالت دارند که در بین آنها دانش و مهارت 
پایین کشاورزان عامل مهمی به شمار می رود. تحقیق 
حاضر براي تعیین سطح دانش مدیریت ضایعات سیب 
زمینی کاران شهرستان رزن انجام شده است. نتایج 

کاران در مورد زمینیکه میزان دانش سیب دهدنشان می
زمینی در سطح متوسط به باالیی مدیریت ضایعات سیب

قرار دارد. این مسئله نباید محقق را دچار اشتباه در 
تحلیل نماید زیرا ممکن است کشاورزان دانش مدیریت 

زمینی را دارا باشند، اما به دالیل مختلف ضایعات سیب
دانند و آنچه عمل عنی بین آنچه میکار نگیرند. یآن را به

کنند تفاوت وجود داشته باشد. از سوي دیگر، بررسی می
دهد که نگرش آنها در نگرش کشاورزان نیز نشان می

-سطح متوسط به باالیی قرار دارد. این نتیجه با یافته
همخوانی دارد. بررسی   .Mirtorabi et al (2011)هاي

با متغیرهاي نگرش روابط بین میزان دانش کشاورزي 
زمینی نشان کشاورزان نسبت به مدیریت ضایعات سیب

باشد. این نتیجه، دهنده ارتباط قوي بین این متغیرها می

را تایید  Khoshnoodi-Far & Asadi (2010) هايیافته
 کند.می

زمینی بررسی وضعیت دانش مدیریت ضایعات سیب
 مناسب دهد که وضعیت دانش آنها نسبتاًکاران نشان می

هاي الزم به آنها براي انجام و است ولی بایستی انگیزه
ها داده شود. این نتیجه در راستاي کاربست فناوري

و  Yazdi-Samadi, et al., 2006 هايتوصیه
Anonymous, 2009  قرار دارد. همچنین، به علت عدم

توجه جدي به بخش کشاورزي، در سالیان اخیر 
هاي تولید و عدم توانایی کشاورزان با افزایش هزینه
اند که این مساله باعث فقر فروش محصول روبرو بوده

گردد. لذا، کشاورزان و در نهایت فشار بر منابع می
 ,Atefiاند طور که سایر محققین استدالل کردههمان

2003, Malek-Mohamadi, 1994) (Yazdi-Samadi, et 
al., 2006, چه  زمینی اگربراي کاهش ضایعات سیب

هاي آموزشی و ترویجی و تاکید بر اهمیت انجام فعالیت
ها  به تنهایی و ضرورت آن الزم است ولی این فعالیت

هاي همه ریزيتواند کارساز باشد و الزم است برنامهنمی
 Anonymous, 2009, Namuli)اي اتخاذ گرددجانبه
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Kasozi, 2007, Pringojin et al., 2003, Asiedu, 
2003, Tadesse, 1991). 

-Peikar)هاي پیشین هاي پژوهشهمسو با یافته
porsan et al., 2012 ,Mirtorabi et al., 2011, 

Khoshnoodi-Far & Asadi, 2010)  افزایش سن و
سابقه کار کشاورزي نیز بر دانش مدیریت ضایعات 

دهد که زمینی موثر است. این نتیجه نشان میسیب
ثراً کم سواد بوده و از دانش کشاورزان مسن و با تجربه اک

فنی نسبتاً پایینی براي مدیریت ضایعات سیب زمینی 
-اند. لذا، به منظور کاهش ضایعات سیببرخوردار بوده

تر، باسوادتر زمینی در منطقه بایستی به کشاورزان جوان
و داراي سابقه کمتر توجه نمود و از آنان به عنوان 

براي آموزش سایر  کشاورزان پیشرو و رهبران فنی محلی
هاي کشاورزان استفاده نمود. هر چند که در برنامه

-صورت نمی آموزشی ترویجی تفکیکی در این زمینه
هاي گیرد، ولی به منظور اثربخشی و کارایی بیشتر برنامه

هاي مختلف آموزشی الزم است نیازهاي آموزشی گروه
 مورد بررسی قرار گیرد.

مدیریت ضایعات بین عملکرد در هکتار و دانش 
داري یافت شد. این نتیجه ضمن معنی رابطه مثبت و

نشان  Peikar-porsan et al. (2012)هاي تایید یافته
دهد که کشاورزان با به کارگیري دانش خود براي می

اند ضمن کاهش ضایعات در مدیریت ضایعات توانسته
 . مراحل مختلف، عملکرد مزارع خود را افزایش دهند

لید کل با سطح زیرکشت کشاورزان در میزان تو
ارتباط است و کشاورزان داراي زمین بیشتر داراي 

باشند، آنان تري میوضعیت اقتصادي و اجتماعی مناسب
هاي داراي امکانات بیشتري براي استفاده از فناروي

پیشرفته تولید و دسترسی به بازار و استفاده از انبارهاي 
کشاورزان کوچکتر توجه باشند، پس باید به مناسب می

برداري رسد واحدهاي بهرهبیشتري گردد، به نظر می
به دلیل این باشند. کوچکتر ضایعات بیشتري را دارا می

براي نگهداري  مورد استفاده کشاورزان يانبارها که اکثر
این انبارها  ی هستند،خانگ هايانبارنوع از  سیب زمینی

با توجه به مطلوب  باشند.اکثراً فاقد شرایط مناسب می
نبودن سطح دانش مدیریت ضایعات کشاورزان، به ویژه 
در زمینه مدیریت ضایعات انبار، همراه با شرایط 
نامناسب انبارها، ضایعات انبارداري در سطح باالیی بوده 
است. براساس نتایج این تحقیق، بعد از ضایعات 

انبارداري، باالترین سطح ضایعات مربوط به مرحله 
توان به دانش ناکافی شود. این نتیجه را میمی داشت

کشاورزان در زمینه مدیریت آفات و بیماري هاي سیب 
  زمینی در مرحله داشت نسبت داد.

برداشت و حمل و نقل صحیح محصول نقش تعیین 
اي را در جلوگیري از ضایعات سیب زمینی دارند. کننده

مینه نتایج نشان داد که کشاورزان از دانش کمی در ز
مدیریت ضایعات مربوط به این مراحل، شامل روش 

بندي در حمل نقل محصول، عملیات تخلیه مناسب بسته
بندي محصول و و بارگیري صحیح، دسته بندي و درجه

با توجه زمینی در انبار برخوردار بودند. دهی سیبالتیام
 شود:به نتایج پژوهش پیشنهادهاي زیر ارایه می

کار زمینیشی کشاورزان سیبسنجی آموزنیاز -
هاي همنطقه به منظور شناسایی نیازهاي آموزشی گرو

مختلف کشاورزان در زمینه مدیریت ضایعات در مراحل 
مختلف تولید، انبارداري، حمل و نقل و بازاررسانی 

 زمینی؛سیب
ساماندهی صنایع تبدیلی و گسترش زنجیره ارزش  -

ع از سیب سیب زمینی براي تولید محصوالت متنو
زمینی تولیدي مزارع و افزایش ارزش افزوده سیب 
زمینی و کاهش ضایعات انبارداري و حمل و نقل و ایجاد 

 انگیزه الزم در کشاورزان براي حصول سود بیشتر؛
هاي آموزشی ترویجی به توجه بیشتر برنامه -

 تر؛کشاورزان جوان و کشاورزان داراي مزارع کوچک
ن نسبت به مدیریت ضایعات بهبود نگرش کشاورزا -
زمینی با ایجاد مزارع نمایشی و بازدید کشاوزرران سیب

 از مزارع موفق؛
کاران براي مدیریت ضایعات زمینیآموزش سیب -

در مراحل مختلف تولید، خصوصاً براي مدیریت مصرف 
بهینه بذر براي جلوگیري از ضایعات مرحل کاشت، 

براي مدیریت ها مدیریت آبیاري و آفات و بیماري
ضایعات مرحله داشت، آموزش نحوه صحیح برداشت 

ها، براي براي جلوگیري از ایجاد زخم و خراش در غده
جلوگیري از ضایعات مرحله داشت، آموزش نحوه صحیح 

بندي و حمل و نقل سیب زمینی براي مدیریت بسته
هاي صحیح بهینه مرحله برداشت، و آموزش شیوه

 انبارداري؛
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به باال بودن میزان ضایعات در مرحله با توجه  -
هاي انبارداري سیب زمینی، الزم است همراه با برنامه

آموزشی ترویجی، اقدامات زیر ساختی الزم براي کاهش 
بسترهاي ضایعات سیب زمینی فراهم شود. در این 
زمینه احداث انبارهاي تعاونی و یا خصوصی استاندارد 

ر روستا و یا در زمینی همتناسب با سطح تولید سیب
هاي فنی دولتی و سطح هر دهستان از طریق حمایت

ارایه تسهیالت و اعتبارات کم بهره و تشویق کشاورزان 
به نگهداري محصوالت تولیدي خود در این انبارها به 

تواند جاي نگهداري آن در انبارهاي استاندارد خانگی می
 کاهش قابل توجهی در ضایعات سیب زمینی ایجاد کند؛

با توجه به اهمیت برداشت و حمل ونقل صحیح  -
هاي محصول در کاهش ضایعات، الزم است آموزش

هاي صحیح برداشت هاي زمان و روشترویجی در زمینه
بندي، درجه بندي، حمل و زمینی، بستهمحصول سیب

بارگیري و مواردي از این قبیل براي کاهش ضایعات به 
 کشاورزان ارایه شود. 
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