تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،44شماره  ،2تابستان  ،2932ص ()923-942

عوامل مؤثر بر بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات در تولید سیب در شهرستان ابهر
مرجان پیکار پرسان ،2حسین شعبانعلی فمی ،*2ژیال دانشور عامری ،9آزاده خدابخشی

4

 .1كارشناس ارشد مديريت كشاورزي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد ابهر
 .2دانشيار آموزش كشاورزي ،دانشكدة اقتصاد و توسعة كشاورزي ،دانشگاه تهران

 .3استادیار آموزش کشاورزی  ،دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .4كارشناس ارشد آموزش كشاورزي ،دانشكدة اقتصاد و توسعة كشاورزي ،دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت -98/12/44 :تاريخ تصويب)84/43/19 :

چکیده
هدف اين تحقيق توصيفي -پيمايشي ،بررسي عوامل مؤثر بر ميزان بهكارگيري عمليات مديريت ضايعات
در توليد سيب در شهرستان ابهر است .جامعة آماري اين تحقيق شامل باغداران سيبكار شهرستان ابهر در
دو بخش مركزي و سلطانيه ( )N= 12821است كه با استفاده از فرمول كوكران تعداد  144نفر براي نمونه
تعيين شدند .نمونهگيري با روش طبقهاي با انتساب متناسب صورت گرفت .ابزار تحقيق پرسشنامهاي بود
كه روايي آن بر اساس نظر چندين تن از اعضاي هيئت علمي گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه
تهران و جمعي از كارشناسان آشنا به موضوع در مركز تحقيقات و جهاد كشاورزي منطقه تأييد شد .براي
تعيين ميزان پايايي بخشهاي مختلف از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار آن براي مقياسهاي
اصلي پرسشنامه باالتر از  4/27بود .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزيهوتحليل شدند .يافتههاي
پژوهش نشان داد كه بين ميزان بهكارگيري عمليات مديريت ضايعات و متغيرهاي ميزان تحصيالت و
سابقة كار رابطة مثبت و معنيداري در سطح يک درصد وجود دارد؛ همچنين بين متغير وابستة تحقيق با
متغيرهاي سن ،مساحت باغ ،ميزان توليد ،ميزان عرضه ،مقدار كل ضايعات ،سن باغ ،ضايعات داشت،
ضايعات زمان برداشت و ضايعات پس از برداشت رابطة منفي و معنيداري در سطح يک درصد وجود
دارد .در تحليل رگرسيوني گامبهگام نيز به ترتيب چهار متغير سن باغداران ،دانش باغداران در زمينة
عمليات كاهش ضايعات سيب ،سن باغ و مساحت باغ وارد تحليل شدند كه در مجموع در حدود 94/2
درصد از واريانس متغير ميزان بهكارگيري عمليات مديريت ضايعات را تبيين كردند.
واژههای کلیدی :باغداران ،باغ سيب ،مديريت ضايعات.
مقدمه
با افزایش جمعیت جهان ،بهویژه در نیم قرن اخیر ،اهمیت
تولید بیشتر مواد غذایی و نگهداری و فراوری ،آن بشر را به
تحقیق در خصوص راههای افزایش عملکرد محصوالت
کشاورزی در سطح وادار کرد .سازمان جهانی غذا و کشاورزی
* نویسندة مسئول:

تلفن206-00008090 :

اعالم کردهاست که جمعیت جهان تا سال  0202به بیش از 8
میلیارد نفر خواهد رسید و به تبع آن تأمین مواد غذایی این
جمعیت به تالش و پیگیری در زمینة کشاورزی و علوم وابسته
نیاز دارد .از طرفی ،شاید افزایش عملکرد بهتنهایی پاسخگوی
نیاز غذایی کشورها نباشد؛ بهویژه زمانی که سطح زیر کشت
E-mail: hfami@ut.ac.ir
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به علل مختلف کاهش و قیمت محصوالت کشاورزی و باغی
در واحد سطح به دلیل باالرفتن نرخ نهادهها افزایش مییابد
( .)Asadi & Hasandokht, 2005از سوی دیگر ،افزایش
تولید محصوالت کشاورزی با توجه به شرایط آبوهوایی،
محدودیت منابع آبی و نیز محدودیت زمینهای دارای
پتانسیل تولید در بسیاری از نقاط جهان امکانپذیر نیست و با
وجود پیشرفتهای شایان توجه در دهههای اخیر تولید مواد
غذایی تنها در حدود  02درصد افزایش یافتهاست؛ بنابراین
برای تأمین مواد غذایی باید بهرهوری عوامل تولید بهویژه
آبوخاك افزایش و ضایعات مواد غذایی تا حد امکان کاهش
یابد (.)Ahmadi Zadeh & Albozahr, 2005
ضایعات از نظر لغوی یعنی تمام یا بخشی از یک کاال یا
محصول قابل استفاده که به هر دلیلی بی استفاده یا
بهاصطالح باطل شود .بهطور کلی ،ضایعات را بهصورت میزان
محصول خارجشده از چرخة تولید تا مصرف از سوی انسان
تعریف میکنند؛ بهعبارت دیگر ،ضایعات به تفاوت بین تولید
بالقوه و مصرف بالفعل اطالق میشود .ضایعات محصوالت
کشاورزی به آن بخش از محصول اطالق میشود که در
مراحل مختلف تولید ،از نظر وزنی (کمی) یا ارزشی (کیفی)
بی استفاده میشود و از بین میرود ( .)Azizi, 2004بهطور
کلی ،ضایعات را بدین صورت تعریف میکنند :میزان محصول
خارجشده از چرخة تولید تا مصرف به واسطة انسان و هرگونه
تغییر در کیفیت که به غیر قابل خوراکی شدن ،غیر قابل
دسترس شدن و ایمنی نداشتن محصول منجر میشود و در
نتیجة آن محصول کشاورزی برای انسان غیر قابل مصرف
میشود (جاللی.)7081 ،
ضایعات محصوالت کشاورزی از مهمترین مباحث مطرح
در میان متخصصان امور کشاورزی بهویژه در کشورهای در
حال توسعه بهشمار میآید .در حالی که درصد ضایعات در
فرایند تولید محصوالت کشاورزی در کشورهای توسعهیافته
عددی یک رقمی و حدود  5الی  6درصد است ،این میزان
در کشورهای در حال توسعه به عددی دو رقمی و در حدود
 05الی  02درصد تبدیل میشود ( & Ahmadi Zadeh
 .)Albozahr, 2005براساس آمار ،در سال  7085از کل 85
میلیون تن تولید محصوالت کشاورزی  75/0میلیون تن آن
را ضایعات تشکیل میدهد .با فرض اینکه سطح ضایعات 02
درصد باشد ،در آن صورت هزینه باالی ضایعات نهتنها بخش
کشاورزی را رنج میدهد ،بلکه بهدلیل سهم  05درصدی این
بخش در تولید ناخالص داخلی بر اقتصاد کشور و منابع ملی

نیز مؤثر است ()Shadan, 2007؛ از این رو اتخاذ تدابیر
اساسی بهمنظور کاهش این میزان ضایعات برای افزایش
تولید غذا و افزایش بهرهوری امری ضروری است ( Ahmadi
.)Zadeh & Albozahr, 2005
در این بین ،یکی از راهکارهایی که کمتر به آن توجه
شده است مدیریت ضایعات است .مدیریت ضایعات را
میتوان پیشگیری از بهوجودآمدن ضایعات تا حداقل ممکن
و بهرهگیری بهینه از ضایعات تولیدی تعریف کرد؛ بنابراین
تحلیل زمینهها و سازوکارهای مدیریت ضایعات و شناخت
مسائل و مشکالت آن و میزان بهکارگیری عملیات مدیریت
ضایعات از سوی تولیدکنندگان میتواند گام مؤثری در جهت
کاهش ضایعات این بخش و در نتیجه افزایش درآمد و
بهرهوری بخش کشاورزی باشد (.)Ibid
بیشک ،ایران قطب تولید محصوالت باغی است و از
پتانسیل ویژهای در جهان برخوردار است .وسعت کشور و
وجود تنوع اقلیمی در آن امکان تولید و توسعة محصوالت
باغی بیشماری را فراهم کردهاست .ظرفیت تولیدات باغی
ایران به حدی است که ایران جزء  72کشور تولیدکنندة
سیزده محصول عمدة باغبانی جهان محسوب میشود .وجود
بیش از  52محصول باغبانی با سطح زیر کشت بیش از 0022
هزار هکتار و میزان تولید بیش از  70میلیون تن بیانگر قدرت
بخش باغات در تولیدات کشاورزی کشور است .در این بین،
شهرستان ابهر یکی از مهمترین و مستعدترین مناطق از نظر
تولید محصوالت باغی و انواع درختان میوه اعم از میوههای
دانهریز ،دانهدار ،هستهدار ،خشک و آجیلی در استان زنجان
است .این شهرستان دارای چهار شهر ،دو بخش و هشت
دهستان و  706روستاست و سطح زیر کشت باغات شهرستان
 9900هکتار است که مهمترین محصوالت باغی آن به ترتیب
انگور ،سیب و گردو هستند (.)Anonymous, 2000
محصول سیب یکی از بااهمیتترین محصوالت از نظر
صادرات و ارزآوری است و در داخل کشور از نظر فراوری دارای
ارزش افزودة بسیار باالیی است ()Shadan, 2007؛ بنابراین
بررسی محصول سیب از لحاظ ضایعات بسیار مهم است.
آمارها نشان میدهد که درصد ضایعات سیب در مراحل
مختلف کاشت ،داشت ،برداشت و پس از برداشت به ترتیب ،0
 1 ،1و  70درصد است و کل ضایعات محصول سیب بالغ بر
 07درصد است که از نظر میزان ضایعات در حدود  182هزار
تن است ( Anonymous 2003a & Anonymous
.)2003b
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با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی منطقة مورد
مطالعه که دارای پتانسیل بسیار باالیی برای باغداری است و
همچنین از آنجا که شغل بیشتر کشاورزان منطقه باغداری
است ،توجه به بهبود و اصالح باغات منطقه از ابعاد مختلف
ضروری است .اما متأسفانه با بررسی منطقه مشخص شد که
بیشتر باغات بهصورت سنتی مدیریت میشوند و این امر
سبب شدهاست تا باغداران از جنبههای مختلف با مشکالتی
مواجه باشند که یکی از آنها درصد تقریباً زیاد ضایعات در
مراحل مختلف تولید تا بازار رسانی است؛ بنابراین ضروری
است به بحث مدیریت ضایعات محصوالت باغی  -بهخصوص
محصول سیب  -در این شهرستان پرداخته شود ،چرا که
تاکنون هیچ مطالعة جامع و کاملی در این زمینه صورت
نگرفتهاست تا با شناسایی مشکالت و ارائة راهحلهای
مناسب از یک طرف از اتالف و ضایعات محصوالت باغی
جلوگیری شود و از طرف دیگر به بهبود سطح زندگی
تولیدکنندگان و توسعة منطقهای و ملی منجر شود .در
زمینة موضوع مورد تحقیق ،مطالعاتی بهوسیلة پژوهشگران
مختلف صورت پذیرفتهاست که در ادامه به برخی از
مهمترین آنها اشاره میشود:
( Asiedu )2003در تحقیقی با عنوان «کاهش ضایعات
پس از برداشت» دالیل اصلی ایجاد ضایعات پس از برداشت را
برداشت سنتی در مزارع ،فقدان سردخانه و محل ذخیرهسازی
مناسب ،ذخیرهسازی نکردن بر اساس استانداردهای درجهبندی
و میزان رسیدن محصول ،بستهبندی نامناسب ،در معرض
آفتاب قراردادن محصوالت و حملونقل نامناسب برشمرده
است.
در تحقیقی دیگر ،مشخص شد که بستهبندی و
درجهبندی میوهها در محل برداشت مقدار ضایعات را بسیار
کاهش میدهد؛ همچنین وجود محل ویژهای برای
بستهبندی در مزرعه یا باغ به کاهش ضایعات پس از
برداشت منجر میشود .به عالوه مشخص شد که هرچه
تجربة باغداران و سطح سواد آنها باالتر باشد ،میزان
ضایعات آنها کمتر و کیفیت میوهشان بهتر میشود
(.)Prigojin & et al, 2003
( Azizi )2004عملیاتی چون مدیریت تغذیه ،کنترل
آفات و بیماریهای گیاهی در دورة قبل از برداشت،
تکنولوژی صحیح برداشت ،استفاده از ترکیبات طبیعی برای
کنترل ضایعات ،سیستمهای بستهبندی جدید ،انبارداری و
حملونقل صحیح و باالبردن دانش فنی تولیدکنندگان و
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مصرفکنندگان را از مهمترین راهکارهای کاهش ضایعات
محصوالت باغی در دورة پس از برداشت برشمرده است.
( Kafayi Lotfi )2005در تحقیق خود دریافت که بین
سن ،سواد و مساحت باغ و نگرش آنها به عوامل
جلوگیریکننده از ایجاد ضایعات پس از برداشت سیب رابطة
معنیداری وجود داشتهاست؛ همچنین مطالعة مذکور نشان
داد که آموزش روش صحیح برداشت به کارگران و آموزش
زمان مناسب برداشت به میزان زیادی در جلوگیری از ایجاد
ضایعات مؤثر است.
( Omran & et al )2006راهکارهای کاهش احتمال
بهوجودآمدن ضایعات در زیربخش باغی را اعمال روشهای
مدیریتی مناسب مانند استفادة مجدد ،بازیافت و غیره
دانستهاند.
تحقیقات ( Khoshnoodi Far & et al )2009نشان
داد که متغیرهای میزان درآمد ساالنه ،میزان استفاده از
کانالهای ارتباطی ،تعداد ادوات کشاورزی در اختیار ،دفعات
مراجعه به کارشناسان ترویج ،میزان استفاده از مجالت
ترویجی و میزان سواد 52/6 ،درصد از تغییرات در میزان
ضایعات گندم را تبیین کردهاست.
( Baci & et al )2006در تحقیق خود در کشور برزیل
به این نتیجه رسیدند که مدیریت مناسب آبیاری باغات
باعث کاهش ضایعات محصوالت باغی و بهبود کیفیت آنها
میشود.
مطالعة ( Namuli kasozi )2007در کشور اوگاندا نشان
داد که  00درصد ضایعات میوهها بهدلیل نداشتن دسترسی
بهموقع آنها به بازار ،پایینبودن دانش بازاریابی کشاورزان و
تسهیالت زیربنایی در مناطق روستایی بودهاست؛ همچنین از
دیگر عوامل مؤثر بر ضایعات محصوالت کشاورزی میتوان به
تجربههای مدیریتی ،فعالیتهای برداشت و روشهای
بستهبندی ( )Resende, 1979و مجموعه فرایندهای مدیریتی
بهویژه مدیریت اطالعات و توجه به استعدادهای تولید
( )Tadesse, 1991اشاره کرد.
همانگونه که مشاهده میشود ،در تحقیقات مختلف
عملیاتی چون مدیریت تغذیه ،آفات و بیماریهای گیاهی در
دورة قبل از برداشت ،انبارداری و حملونقل صحیح ،دانش
فنی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ،آموزش روش صحیح
برداشت به کارگران ،استفادة مجدد و بازیافت ،استفاده از
کانالهای ارتباطی ،مدیریت مناسب آبیاری باغات ،دانش
بازاریابی کشاورزان ،تسهیالت زیربنایی ،تجربیات مدیریتی،
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فعالیتهای برداشت ،روشهای بستهبندی و غیره را در
مدیریت ضایعات مؤثر شناخته شدهاست؛ بنابراین هدف کلی
این تحقیق  ،بررسی عوامل مؤثر بر میزان بهکارگیری
عملیات مدیریت ضایعات در تولید سیب در شهرستان ابهر
است.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از نظر ماهیت در زمرة تحقیقات کمی ،از نظر
هدف کاربردی ،از حیث نحوة کنترل متغیرها و شیوة
جمعآوری دادهها غیر آزمایشی است و به روش پیمایشی
انجام شده است .جامعة آماری تحقیق را باغداران سیبکار
شهرستان ابهر در دو بخش مرکزی و سلطانیه ()N= 70917
تشکیل دادند .بهمنظور تعیین حجم نمونه ،با انجام
پیشآزمون ،باغداران منطقه تعداد  02پرسشنامه را مطالعه و
تکمیل کردند و واریانس جامعة کل برآورد شد؛ سپس با
استفاده از فرمول کوکران و با منظورکردن واریانس متغیر
میزان بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات در تولید سیب
تعداد  722نفر برای نمونة مورد نظر تعیین شدند .انتخاب
نمونهها به شیوة طبقهای با انتساب متناسب صورت پذیرفت
که در دو بخش مرکزی و سلطانیه دهستانها بهصورت
طبقات تعیین شدند و متناسب با حجم نمونه از هر طبقه
نمونة مورد نظر انتخاب شد (جدول .)7
اطالعات مورد نظر در مرحلة میدانی از طریق مراجعه به
نمونههای تحقیق جمعآوری شد .پس از بررسی جامع ادبیات
موضوع ،پرسشنامهای که ابزار اصلی تحقیق است ،مشتمل بر

بخشهای ویژگیهای فردی و حرفهای ،میزان ضایعات
(داشت ،برداشت و پس از برداشت و ضایعات) ،میزان
بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات در باغات سیب بهصورت
متغیر وابسته ( 09گویه) ،دانش باغداران در زمینة عملیات
کاهش ضایعات ( 00گویه) و میزان توانایی مقابلة باغداران
سیبکار با عوامل ایجادکنندة ضایعات ( 00گویه) طراحی و
تدوین شد که دو بخش آخر با استفاده از طیف لیکرت (صفر
تا پنج) مورد مطالعه قرار گرفت .روایی محتوایی پرسشنامه را
چندین تن از اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش
کشاورزی دانشگاه تهران و جمعی از کارشناسان آشنا به
موضوع در مرکز تحقیقات و جهاد کشاورزی منطقه تأیید
کردند .میزان پایایی ابزار تحقیق نیز با انجام پیشآزمون و
محاسبة ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاسهای دانش
باغداران در زمینة عملیات کاهش ضایعات ،میزان بهکارگیری
عملیات مدیریت ضایعات در باغات سیب بهصورت متغیر
وابسته و میزان توانایی مقابلة باغداران سیبکار با عوامل
ایجادکنندة ضایعات بهترتیب  2/96 ،90و  2/91بهدست آمد
که نشاندهندة قابلیت باالی پایایی ابزار تحقیق بود .دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخة  76تجزیهوتحلیل شدند .در
ضمن ،برای تجزیهوتحلیل اطالعات حاصل از تحقیق از
آمارههای توصیفی نظیر فراوانی ،درصد ،میانگین ،نما و انحراف
معیار و آمارههای استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون،
اسپیرمن ،آزمون  ،tکروسکال والیس و معادلة رگرسیون
چندگانه استفاده شد.

جدول  .2وضعیت توزیع نمونههای مورد نظر در هر بخش شهرستان
شهرستان

بخش

مرکزی
ابهر
سلطانیه

دهستان

تعداد خانوار

تعداد نمونه

ابهررود
حومه
دره سجین
دولت آباد
سلطانیه
صائین قلعه
سنبل آباد
گوزل دره

7281
0599
800
915
0757
0050
7170
7762
70917

8
02
1
8
71
79
70
8
722

جمع

یافتههای تحقیق
 .2ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان

یافتههای تحقیق نشان داد که میانگین سنی باغداران

 00/00سال بود که بیشتر آنها ( 12درصد) در گروه سنی
 52-02سال قرار داشتند .همة باغداران مورد مطالعه متأهل
بودند و سطح تحصیالت بیشتر آنها ( 50درصد) در حد
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راهنمایی بود .میانگین سابقة کار باغداری پاسخگویان
 71/85سال بود که بیشترین فراوانی ( 08درصد) به طبقة
کمتر از  75سال سابقهکار تعلق داشت 96 .درصد از
باغداران بهصورت دهقانی و بقیة آنها ( 0درصد) بهصورت
مشاع از اراضی کشاورزی بهرهبرداری میکردند .میانگین
مساحت باغ باغداران  0255متر مربع بود که مساحت باغ
بیشتر آنها ( 61درصد) بین  0222تا  6222متر مربع بود.

999

در ضمن ،میانگین سن باغ در منطقة مورد مطالعه 00/0
سال بود که سن باغ بیشتر آنها ( 05درصد) بین  02تا 05
سال قرار داشت؛ همچنین میانگین میزان تولید سیبکاران
مورد مطالعه  96/75تن بود و میانگین میزان ضایعات کل
آنها  00/7درصد بود (جدول  .)0در ضمن ،میزان ضایعات
باغات سیب در مراحل داشت ،برداشت و پس از برداشت به
ترتیب  0/00 ،75/05و  0/00درصد از محصول تولیدی بود.

جدول  .2توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان
متغیر

سطح تحصیالت

سابقة کار باغداری (سال)

نظام بهرهبرداری

مساحت باغ (مترمربع)

سن باغ (سال)

خواندن و نوشتن
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
فوق دیپلم
کمتر از 75
بین  75تا 02
بین  07تا 05
بیشتر از 05
دهقانی
مشاع
کمتر از 0222
بین  0222تا 6222
بین  6227تا 9222
بیشتر از 9222
کمتر از 02
بین  02تا 05
بیشتر از 05

جمع کل

 .2میزان بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات

برای تعیین میزان بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات
نظرهای باغداران با  09گویه (در مقیاس طیف لیکرت)
بررسی شد .همانگونه که در جدول  0مشاهده میشود،
سوزاندن علفهای هرز و برگهای خشک در پاییز ،آبیاری
بهموقع و دادن کود ازته در زمان رشد قبل از گلدهی در
باالترین اولویتها و استفاده از عملیات آبیاری تحت فشار یا
قطرهای ،مبارزة بیولوژیک و برداشت مکانیکی در پایینترین
اولویتها قرار داشتند.

فراوانی

درصد

0
05
50
70
5
08
00
01
7
96
0
05
61
6
0
00
05
79

0
05
50
70
5
08
00
01
7
96
0
05
61
6
0
00
05
79

722

722

نما

راهنمایی

کمتر از 75

دهقانی

بین  0222تا 6222

بین  02تا 05

 .9میزان توانایی مقابلة باغداران با عوامل ایجادکنندة
ضایعات

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،در زمینة میزان
توانایی مقابلة باغداران با عوامل ایجادکنندة ضایعات گویههای
گندیدن در انبار ،ریزش قبل از برداشت و سوختگی حاشیة
برگها سه اولویت اول را تشکیل دادهاند؛ همچنین تغییر رنگ
پوست درخت ،پوسیدگی قارچی ریشه و لکههای سیاه در
سطح میوه سه اولویت آخر را در این زمینه شامل شدهاند.
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جدول  .9اولویتبندی میزان بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات سیب در منطقة تحت مطالعه
عملیات

رتبه

میانگین ( 3تا )5

انحراف معیار

سوزاندن علفهای هرز و برگهای خشک در پاییز
آبیاری بهموقع
دادن کود ازته در زمان رشد قبل از گلدهی
جمعآوری علفهای هرز و ریشهکن کردن آنها
آزمایش خاك باغ
ضدعفونیکردن میوه قبل از انبارداری با محلولهای شیمیایی
حمل صحیح سیب از باغ به منزل یا بازار
مخلوطکردن کود فسفره با خاك پای درخت
انجام هرس ساالنه
تفکیک میوههای آلوده و ازبینبردن آنها پیش از انتقال محصول به انبار یا سردخانه
کشت ارقام مقاوم به سرمازدگی
عالمتگذاری روی بستهها شامل نوع محصول
استفاده از روغنهای زمستانه (سمپاشی روغنی)
کشت ارقام مقاوم به آفات
حذف شاخههای آلوده
دادن کود ازته در پاییز
تکاندادن با دست
نگهداری صحیح سیب پس از برداشت تا مصرف یا عرضه به بازار
استفاده از سمپاشهای موتوری
کاشت نهالهای پیوندی و پایههای مقاوم به بیماری
پخش برگ یا پوششهای گیاهی در اطراف تنة درخت برای جلوگیری از کاهش رطوبت
مخلوطکردن کود دامی با خاك پای درخت
جداکردن مواد زاید از محصول قبل از حمل
برداشت محصول در اوایل صبح یا عصر
سمپاشی همزمان با ریختن گلبرگها
انتقال سریع محصول به سردخانه یا انبار پس از برداشت
نگهداری محصول در مکانی که تهویة مناسب داشتهباشد
بستهبندی در ظروف مناسب
محلولپاشی کودهای شیمیایی
استفاده از کودهای آهن به شیوة چالکود
چیدن با دست
برداشت محصول قبل از رسیدن کامل
استفاده از ظروف مناسب برای چیدن محصول
سوزاندن درختهای آلودة کندهشده و ضدعفونیکردن محل ریشه
بیلزدن عمیق پای بوتهها در اواخر زمستان بهطور مرتب
درجهبندی محصول پس از برداشت
استفاده از عملیات آبیاری تحت فشار یا قطرهای
مبارزة بیولوژیک (استفاده از زنبور شکارگر)
برداشت مکانیکی

7
0
0
0
5
6
1
8
9
72
77
70
70
70
75
76
71
78
79
02
07
00
00
00
05
06
01
08
09
02
07
00
00
00
05
06
01
08
09

0/77
0/25
0/20
0/20
0/99
0/98
0/98
0/95
0/95
0/95
0/90
0/90
0/90
0/90
0/90
0/90
0/90
0/90
0 /9
0 /9
0/89
0/89
0/89
0/89
0/81
0/86
0/85
0/85
0/80
0/80
0/80
0 /8
0/11
0/11
0/10
0/10
0 /1
0 /1
7/07

7/72
7/77
7/20
7/00
7/72
7/70
7/70
7/25
7/75
7/21
7/21
7/71
7/75
7/76
7/70
7/76
7/01
7/75
7/27
7/20
7/00
7/21
7/77
7/70
7/21
7/28
7/20
7/21
7/21
7/70
7/28
7/70
7/29
7/02
7/27
7/71
7/29
7/29
2/10
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جدول  .4اولویتبندی میزان توانایی مقابلة باغداران سیب با عوامل ایجادکنندة ضایعات
رتبه

میانگین

انحراف معیار

عوامل

گندیدن در انبار

7

0/06

7/25

ریزش قبل از برداشت

0

0/00

2/90

سوختگی حاشیة برگها

0

0 /0

2 /9

گندیدن روی درخت

0

0/06

7/28

چروکیدگی پوست

5

0/00

2/96

بههمچسبیدگی برگها

6

0/00

2/99

تار عنکبوتی شدن برگها

1

0/00

2/87

فضوالت سیاهرنگ در سطح برگها

8

0/00

2/95

سفیدی برگهای جوان

9

0/00

7/20

لکهدار شدن

72

0/07

2/95

ریزش گل

77

0/78

2/86

خروج شیرابه از تنة درخت

70

0/78

2/95

تركخوردن میوه

70

0/78

2/90

کرمزدگی

70

0/78

2/97

ریزش برگ

75

0/76

7/21

خشکشدن سر شاخهها

76

0/70

2/89

سیاهشدن مغز

71

0/70

2/88

برنزهشدن

78

0/70

2/87

بیرنگشدن برگها

79

0/70

7/20

کچلی سرشاخهها

02

0/70

2/81

کوچکماندن میوه روی درخت

07

0/70

2 /9

تركخوردن تنه

00

0 /7

2/91

ریزش میوه قبل از برداشت

00

0 /7

2/97

زردی برگها

00

0 /7

7/27

تاولزدگی

05

0/28

2 /9

شکل غیر طبیعی میوه

06

0/21

2/86

شکستن سر شاخهها

01

0/20

2/90

کپکزدگی

08

0/20

2/90

لکههای قهوهای در سطح میوه

09

0/27

2/95

تغییر رنگ پوست درخت

02

7/99

2/98

پوسیدگی قارچی ریشه

07

7/90

7/29

لکههای سیاه در سطح میوه

00

7/90

7/26

 .4رابطة بین میزان کل ضایعات سیب با متغیرهای منتخب

نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین میزان
کل ضایعات سیب و متغیرهای سن ،مساحت باغ ،میزان
تولید ،میزان عرضه و سن باغ رابطة مثبت و معنیداری در
سطح یک درصد وجود دارد؛ همچنین بین این متغیر و

میزان تحصیالت و سابقة کار رابطة منفی و معنیداری در
سطح یک درصد مشاهده میشود (جدول  .)5شایان ذکر
است که مقدار ضایعات کل  00/9درصد از کل محصول
تولیدی بود.
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جدول  .5رابطة بین میزان کل ضایعات سیب با متغیرهای منتخب
متغیر

سن
میزان تحصیالت
سابقة کار
مساحت باغ
میزان تولید
میزان عرضه
سن باغ

نوع ضریب

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

پیرسون
اسپیرمن
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون

**2/909
**-2/895
**-2/812
**2/107
**2/102
**2/691
**2/896

2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222

(سطح معنیداری؟)

 .5رابطة بین میزان بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات با
متغیرهای منتخب

یافتههای تحقیق در جدول  6نشان میدهد که بین میزان
بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات و متغیرهای میزان
تحصیالت و سابقة کار رابطة مثبت و معنیداری در سطح یک

درصد وجود دارد و بین این متغیر و سن ،مساحت باغ ،میزان
تولید ،میزان عرضه ،ضایعات کل ،سن باغ ،ضایعات داشت،
ضایعات زمان برداشت و ضایعات پس از برداشت رابطة منفی
و معنیداری در سطح یک درصد مشاهده میشود.

جدول  .3رابطة بین میزان بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات توسط باغداران با متغیرهای منتخب
متغیر

سن
میزان تحصیالت
سابقة کار
مساحت باغ
میزان تولید
میزان عرضه
ضایعات کل
سن باغ
ضایعات داشت (قبل از برداشت )
ضایعات زمان برداشت
ضایعات پس از برداشت

نوع ضریب

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

پیرسون
اسپیرمن
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون

**-2/805
**2/882
**2/116
**-2/500
**-2/501
**-2/570
**-2/868
**-2/829
**-2/811
**-2/100
**-2/050

2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222

 .3مقایسة باغداران از نظر میزان ضایعات

بهمنظور بررسی تفاوت بین پاسخگویان از نظر میزان ضایعات
از آزمون کروسکال والیس استفاده شد .نتایج این آزمون در
جدول  1نشان میدهد که بین پاسخگویان با سطوح
تحصیالت مختلف از نظر متغیر میزان ضایعات در سطح یک
درصد تفاوت معنیدار وجود دارد؛ همچنین بین پاسخگویان با
شیوة مصرف کودهای شیمیایی از نظر متغیر میزان ضایعات
در سطح یک درصد تفاوت معنیدار وجود دارد.
 .7مقایسة باغداران از نظر میزان بهکارگیری عملیات
مدیریت ضایعات سیب

بهمنظور مقایسة باغداران از نظر میزان بهکارگیری عملیات

مدیریت ضایعات از آزمونهای کروسکال والیس و منویتنی
استفاده شد .نتایج آزمون کروسکال والیس در جدول 8
نشان میدهد که بین پاسخگویان با سطوح تحصیالت
مختلف از نظر متغیر میزان بهکارگیری عملیات مدیریت
ضایعات تفاوت معنیدار در سطح یک درصد وجود دارد؛
همچنین بین پاسخگویان در شیوة مصرف کودهای شیمیایی
تفاوت معنیدار در سطح یک درصد مشاهده میشود.
با توجه به یافتههای حاصل از آزمون منویتنی نیز
میتوان گفت که بین افرادی که محصول را مستقیم در ظرف
اصلی میچینند و افرادی که محصول را ابتدا در ظرف فرعی
کوچک میچینند و سپس به ظرف اصلی انتقال میدهند ،در
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سطح پنج درصد تفاوت معنیداری وجود دارد؛ بنابراین با
اطمینان  95درصد میتوان گفت افرادی که محصول را
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مستقیم در ظرف اصلی میچینند عملیات مدیریت ضایعات را
در سطح باالتری به کار گرفتهاند (جدول .)9

جدول  .7نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس براساس میزان ضایعات در متغیرهای گروهبندی مختلف
متغیر گروهبندی

سطوح متغیر گروهبندی

میانگین رتبه ای

آمارة کای اسکویر

سطح تحصیالت

ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دیپلم
فوق دیپلم

99/52
80/60
06/68
70/19
0/02

11/007

شیوة مصرف نهادهها

خودم تصمیم میگیرم
بر اساس توصیة کارشناسان
پرسش از سایر باغداران

19/22
9/22
01/52

85/520

سطح معنی داری

**2/222

**

2/222

جدول  .8نتایج آزمون کروسکال والیس براساس بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات در متغیرهای گروهبندی مختلف
متغیر گروهبندی

سطح تحصیالت

شیوة مصرف نهادهها

سطوح متغیر گروهبندی

میانگین رتبهای

ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دیپلم
فوق دیپلم
خودم تصمیم می گیرم
بر اساس توصیة کارشناسان
پرسش از سایر باغداران

70/05
71/20
50/00
80/09
95/62
08/16
90/22
56/00

آمارهةکای اسکویر

سطح معنیداری

68/809

**2/222

62/512

**2/222

جدول  .3مقایسة میزان بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات براساس گروهبندیهای مختلف

متغیر وابسته

متغیر گروهبندی

میزان بهکار گیری
عملیات مدیریت ضایعات

نحوه چیدمان
محصول

گروهها

میانگین رتبهای

مستقیم در ظرف اصلی

68/95

ابتدا در ظرف کوچک فرعی و
سپس انتقال به ظرف اصلی

08/00

 .8رگرسیون چندمتغیره در زمینة مقدار ضایعات

رابطة بین متغیرهای تحقیق با میزان ضایعات از طریق
رگرسیون گامبهگام مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج جدول
 72نشان میدهد که در اولین گام ،متغیر سن باغ وارد
معادله شد .مقدار ضریب همبستگی چندگانه ( )Rبرابر
 2/955و ضریب تعیین برابر  2/977بهدست آمد؛ به عبارتی
دیگر 97/7 ،درصد تغییرات متغیر وابستة میزان ضایعات با
این متغیر تبیین میشود.
در گام دوم ،متغیر سابقة کار سیبکاران وارد معادله شد.

آماره u
086/52

سطح معنیداری
*

2/205

این متغیر ضریب همبستگی چندگانه را به  2/960و ضریب
تعیین را به  2/901افزایش داد؛ به عبارت دیگر 7/6 ،درصد از
تغییرات متغیر میزان ضایعات با این متغیر تبیین میشود .در
گام سوم نیز متغیر میزان بهکارگیری عملیات مدیریت
ضایعات وارد معادله شد .این متغیر ضریب همبستگی
چندگانه را به  2/966و مقدار ضریب تعیین را تا حد 2/900
باال برد؛ بنابراین  2/6درصد از تغییرات متغیر میزان ضایعات با
این متغیر تبیین میشود.
با توجه به توضیحات بیانشده در باال و نتایج جدول ،77
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 :X3میزان بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات است.
براساس نتایج حاصل از جدول  ،77مشاهده میشود که
متغیر سن باغ ( )B=2/708بیش از سایر متغیرها بر میزان
ضایعات تأثیر داشتهاست و متغیرهای سابقة کار باغداران
( )B= -2/769و میزان بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات
( )B= -2/279پس از آن قرار داشتهاند.

معادلة خطی حاصل از رگرسیون به شکل زیر است:
Y  12 / 235  0 / 148 X1  0 / 169X2  0 / 019X 3

که در آن :
 :Yمیزان ضایعات،
 :X1سن باغ،
 :X2سابقة کار سیبکاران و

جدول  .23رگرسیون چندگانه برای بررسی رابطة بین مقدار ضایعات و متغیرهای گروهبندیشده
گام

متغیر

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

7
0
0

سن باغ
سابقة کار
میزان بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات

2/955
2/960
2/966

2/977
2/901
2/900

جدول  .22مقدار تأثیر متغیرهای تأثیرگذار بر مقدار ضایعات
متغیر

ضریب استاندارد نشده B

ضریب استانداردشده Beta

T

sig

ضریب ثابتb0 :
سن باغ
سابقة کار
میزان بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات

70/005
2/708
-2/769
-2/279

2/026
-2/760
-2/786

0/092
0/620
-0/817
-0/086

2/227
2/227
2/222
2/227

 .3رگرسیون چندمتغیره در رابطه با میزان بهکارگیری
عملیات مدیریت ضایعات

رابطة بین متغیرهای تحقیق با میزان بهکارگیری عملیات
مدیریت ضایعات نیز از طریق رگرسیون گامبهگام مورد مطالعه
قرار گرفت .نتایج جدول  70نشان میدهد که در اولین گام
متغیر سن باغداران وارد معادله شد .مقدار ضریب همبستگی
چندگانه ( )Rبرابر  2/805و ضریب تعیین برابر 2/696
بهدست آمد؛ به عبارتی دیگر 69/6 ،درصد تغییرات متغیر
وابستة میزان بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات با این
متغیر تبیین شد .در گام دوم ،متغیر دانش باغداران در زمینة
عملیات ضایعات وارد معادله شد .این متغیر ضریب همبستگی
چندگانه را به  2/861و ضریب تعیین را به  2/150افزایش
داد؛ به عبارت دیگر 5/6 ،درصد از تغییرات میزان بهکارگیری
عملیات مدیریت ضایعات با این متغیر تبیین شد.
در گام سوم ،متغیر سن باغ وارد معادله شد .این متغیر
ضریب همبستگی چندگانه را به  2/881و مقدار ضریب
تعیین را نیز تا حد  2/181باال برد؛ بنابراین  0/5درصد از
تغییرات متغیر میزان بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات با
این متغیر تبیین شد .در گام چهارم نیز متغیر مساحت باغ
وارد معادله شد .این متغیر ضریب همبستگی چندگانه را به

 2/895و مقدار ضریب تعیین را نیز تا حد  2/820افزایش
داد؛ بنابراین  7/5درصد از تغییرات متغیر میزان بهکارگیری
عملیات مدیریت ضایعات با این متغیر تبیین شد.
با توجه به توضیحات ارائهشده در باال و نتایج جدول ،70
معادلة خطی حاصل از رگرسیون به شکل زیر برقرار است:
Y  279 / 760  4.006X1  0 / 385 X2
 2 / 968 X 3  0 / 003 X4

که در آن :
 :Yمیزان بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات،
 :X1سن باغداران،
 :X2دانش باغداران در زمینة به عملیات ضایعات سیب،
 :X3سن باغ و
 :X4مساحت باغ است.
براساس نتایج حاصل از جدول  70مشاهده میشود که
متغیر سن باغداران ( )B=-0/226بیش از سایر متغیرها بر
میزان بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات تأثیرگذار است و
پس از آن متغیرهای دانش باغداران در زمینة به عملیات
ضایعات ( ،)B=2/085سن باغ ( )B=-0/968و مساحت باغ
( )B=2/220قرار میگیرند.
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جدول  .22رگرسیون چندگانه برای بررسی رابطة بین میزان بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات و متغیرهای گروهبندیشده
گام

متغیر

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

7
0
0
0

سن
دانش باغداران در زمینة عملیات کاهش ضایعات
سن باغ
مساحت باغ

2/805
2/861
2/881
2/895

2/696
2/150
2/181
2/820

جدول  .29مقدار تأثیر متغیرهای تأثیرگذار در بهکارگیری عملیات مدیریت ضایعات
متغیر

ضریب استاندارد نشده B

ضریب استانداردشده Beta

T

sig

ضریب ثابتb0 :
سن
دانش باغداران در زمینة عملیات کاهش ضایعات
سن باغ
مساحت باغ

019/162
-0/226
2/085
-0/968
2/220

-2/062
2/067
-2/000
2/020

6/877
-0/700
0/781
-0/677
0/655

2/222
2/222
2/222
2/222
2/229

بحث و نتیجهگیری
یافتههای تحقیق در رابطه با میزان بهکارگیری عملیات
مدیریت ضایعات نشان داد که سوزاندن علفهای هرز و
برگهای خشک در پاییز ،آبیاری بهموقع و دادن کود ازته در
زمان رشد قبل از گلدهی در باالترین اولویتها و استفاده از
عملیات آبیاری تحت فشار یا قطرهای ،مبارزة بیولوژیک و
برداشت مکانیکی در پایینترین مراتب قرار داشتند که این
امر نشان از نفوذ پایین فناوریهای نوین در منطقة مورد
مطالعه داشت .این نتایج با یافتههای )Kafayi )2005
 Lotfiو ( Asiedu )2003مطابقت دارد .شایان توجه است
که برخی از مهارتهای سنتی به بهبود کاهش ضایعات،
چندان کمک نمیکنند و دانش باغداران در به کارگیری
فناوریهای نوین در این زمینه باید افزایش یابد.
نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین میزان کل
ضایعات سیب و متغیرهای سن ،مساحت باغ ،میزان تولید،
میزان عرضه و سن باغ رابطة مثبت و معنیداری در سطح
یک درصد وجود داشت؛ همچنین بین این متغیر و میزان
تحصیالت و سابقة کار رابطة منفی و معنیداری در سطح
یک درصد مشاهده شد .این نتایج با یافتة(Kafayi )2005
 Lotfiمطابقت دارد.
یافتههای تحقیق نشان داد که بین میزان بهکارگیری
عملیات مدیریت ضایعات و متغیرهای میزان تحصیالت و
سابقة کار رابطة مثبت و معنیداری در سطح یک درصد
وجود داشت و بین این متغیر و سن ،مساحت باغ ،میزان

تولید ،میزان عرضه ،ضایعات کل ،سن باغ ،ضایعات داشت،
ضایعات زمان برداشت و ضایعات پس از برداشت رابطة منفی
و معنیداری در سطح یک درصد نمایان شد .این نتایج با
یافتههای ( Prigojin )2003و ( FAO )1991مطابقت
دارد.
نتایج آزمونهای میانگین نشان داد که بین پاسخگویان
با سطوح تحصیالت مختلف از نظر متغیر میزان ضایعات در
سطح یک درصد تفاوت معنیدار وجود داشت؛ همچنین بین
پاسخگویان با شیوة مصرف کودهای شیمیایی از نظر متغیر
میزان ضایعات در سطح یک درصد تفاوت معنیدار مشاهده
شد .این آزمونها نشان داد که بین پاسخگویان با سطوح
تحصیالت مختلف از نظر متغیر میزان بهکارگیری عملیات
مدیریت ضایعات و بین پاسخگویان با شیوة مصرف کودهای
شیمیایی از نظر این متغیر تفاوت معنیدار در سطح یک
درصد وجود دارد.
در تحلیل رگرسیونی گامبهگام ،بهترتیب سه متغیر سن
باغ ،سابقة کار سیبکاران و میزان بهکارگیری عملیات
مدیریت ضایعات وارد تحلیل شدند که در مجموع در حدود
 90/0درصد از واریانس متغیر میزان ضایعات را تبیین کردند؛
همچنین این آزمون نشان داد که چهار متغیر سن باغداران،
دانش باغداران در زمینة عملیات کاهش ضایعات سیب ،سن
باغ و مساحت باغ در مجموع در حدود  82/0درصد از
واریانس متغیر میزان بهکارگیری عملیات مدیریت کاهش
ضایعات را تبیین کردند.
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پیشنهادها
مقایسة عملیات بهکارگرفتهشده نیز بیانگر آن است که
میزان بهکارگیری شیوههای نوین کاهش ضایعات در سطح
منطقه پایین است .این امر میتواند ناشی از پایینبودن
دانش فنی باغداران یا در برخی موارد دسترسی نداشتن
آنها به فناوریهای مناسب کاهش ضایعات باشد .بر این
اساس پیشنهاد میشود با برگزاری دورههای آموزشی در
حیطة مدیریت کاهش ضایعات باغداران را با آخرین شیوهها
در این زمینهها آشنا کنند؛ عالوه بر این پیشنهاد میشود
مراکز تحقیقات کشاورزی در خصوص توسعة فناوریهای
کاهش ضایعات سیب اهتمام بیشتری بورزند و توسعة این
فناوریها را در برنامههای خود بهطور جدی بگنجاند.
رابطة منفی و معنیداری بین میزان تحصیالت و سابقة
کار با ضایعات سیب نشان میدهد که کشاورزان باسوادتر در
زمینة مدیریت ضایعات موفقترند؛ از این رو پیشنهاد میشود
زمینة مبادلة اطالعات میان کشاورزان (کشاورز به کشاورز)
فراهم و با طراحی و اجرای شبکة ارتباطی مناسب این امر
تسهیل شود .این یافته حاکی از تأثیر دانش و تجربه در این
زمینه است و ضرورت توجه به فعالیتهای ترویجی در این
حیطه را آشکار میسازد.
رابطة مثبت بین سن باغ و ضایعات بیانگر آن است که
باغهای سیب منطقه باید بهطور دائم تحت عملیات پایش
عملکرد و کیفیت قرار بگیرند و در صورت نیاز بهموقع به اصالح
و بازسازی آنها اقدام الزم صورت پذیرد .در این زمینه ،ادارة
جهاد کشاورزی منطقه بایستی نقش مؤثرتری را ایفا کند.

رابطة مثبت و معنیدار بین مساحت باغ و میزان تولید و
عرضه با ضایعات بیانگر آن است که روشهای موجود
کشاورزان برای مقابله با ضایعات در مقیاسهای وسیع
ناکارامد است .این امر میتواند به دلیل نبود فناوریهای
مناسب کاهش ضایعات یا گرانی هزینة عملیات آن با
استفاده از نیروی کار باشد؛ بنابراین باید در زمینة یافتن
راهکارها و فناوریهای مناسب کاهش ضایعات در باغهای
بزرگ اقدامات مناسبی صورت پذیرد.
نتایج آزمون کروسکال والیس نیز نشاندهندة آن است
که ضایعات محصول سیب در محصول آن دسته از باغدارانی
که به توصیة کارشناسان در استفاده از نهادهها عمل می-
کنند کمتر است .این امر نیز نشاندهندة اهمیت توجه به
توصیههای کارشناسی کاهش ضایعات است .بر این اساس
پیشنهاد میشود که ادارة کشاورزی منطقه ،یک سیستم
ارائة خدمات مشاورهای و کارشناسی کارآمد را در خصوص
شیوههای مدیریت ضایعاتی که بسیار به مکان وابستهاند در
اختیار باغداران قرار دهد.
آزمون منوایتنی نشان میدهد که چیدن محصول
بهطور مستقیم در ظرف اصلی باعث کاهش ضایعات میشود.
بر این اساس توصیه میشود که ادارة کشاورزی با
درنظرگرفتن شرایط باغهای منطقه به توسعه و معرفی
ظروف مناسب برداشت محصول سیب اقدام کند ،بهطوری
که حداقل جابهجایی را از یک ظرف به یک ظرف دیگر
داشتهباشد.
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