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  كشاورزي محصوالت ضايعات بررسي ملي همايش دومين   ٣١٤

  اي در منطقة جيرفت و كهنوجعوامل مؤثر بر ضايعات خيار گلخانه
 

Effective factors on greenhouse cucumber losses 
 in Jiroft and Kahnooj region 

 
 داود مؤمني

 عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي جيرفت وكهنوج

  چكيده

طرف و افزايش نياز به غذا به دليل افزايش جمعيت، محدوديت خاك و آب از يك  

استفاده از تكنولوژي. سطح سوق داده استدانشمندان را به سمت افزايش محصول در واحد 

هاي يكي از تكنيك. در همين راستا بوده است... هاي پرمحصول و مقاوم و هاي جديد، رقم

  .گذرد كشت در محيط گلخانه استجديد كه از عمر آن در كشور ما كمتر از دو دهه مي

دودة مورد نياز گلخانه محيط كشتي است كه در آن تغييرات دما، رطوبت و نور در مح

هاي گلخانهدر كشت. شود تا محصول مناسب از لحاظ كمي و كيفي توليد گرددگياه كنترل مي

ها اي به دليل قرار گرفتن گياهان در يك محيط محدود، مسائل مربوط به تغذيه، آفات و بيماري

سازة گلخانه از اهميت بيشتري برخوردار است و بعالوه، هزينة اولية آنها نيز به دليل ساخت 

  .باالست

هكتار  1000جيرفت و كهنوج با داشتن اقليم آب و هوايي مناسب، با داشتن بيش از   

، مقام اول توليد را در كشور داشته است كه مسلماً 1383اي در سال سطح زيركشت خيار گلخانه

ز بروز با شناخت عوامل تأثيرگذار بر تلفات خيار در مراحل مختلف توليد و جلوگيري كردن ا

توان به افزايش توليد محصول سالم و ايمن براي مصرف در داخل كشور و سپس به آن، مي

  .صادرات آن انديشيد

اي در منطقة در اين مقاله، ضمن پرداختن به عوامل مؤثر بر بروز ضايعات خيار گلخانه  

م و با كيفيتجيرفت و كهنوج، پيشنهاداتي در راستاي كاستن از اين عوامل و توليد محصول سال

  .تر ارائه گرديده است

  

  .ضايعات/ ايخيار گلخانه: كلمات كليدي
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  ٣١٥  دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي

 
 

 

 

 

  مقدمه

قيمت هاي ذيبخش عظيمي از محصوالت كشاورزي اعم از زراعي، باغي و دامي كه با صرف نهاده  

شود، به داليل متعدد در چرخة توليد تا مصرف مختلف، مشقت كشاورزان و فشار بر محيط زيست توليد مي

 50تا  10ميزان اين ضايعات در كشور ما بسيار باالست و براي محصوالت مختلف از . گرددچار تلفات ميد

نخستين گام براي رويارويي بامعضل ضايعات، شناخت ابعاد مختلف . درصد و بيش از آن نيز گزارش شده است

ع و طبيعت ضايعات و ميزان آن عوامل تأثيرگذار بر تلفات، محل و نحوة بروز، نو: اين موارد شامل. آن است

  .]7[است 

اي مييكي از محصوالتي كه در منطقة جيرفت و كهنوج داراي سطح كشت بااليي است، خيار گلخانه  

هكتار، داراي رتبة اول توليد در كشور  1000با سطح زيركشتي بيش از  83باشد كه طبق آمار منتشر شده در سال 

طبق تعريف موجود در منابع، . ]2[هكتار برسد  5000سطح زيركشت به بيني شده است اين بوده است و پيش

طبق اين تعريف ضايعات . نامندخارج شدن محصول از چرخة توليد تا مصرف آن توسط انسان را ضايعات مي

  . ]3[توان در مراحل مختلف چرخه توليد تا مصرف بررسي كرد خيار را مي

ت فاسد شدني همچون ميوه و سبزيجات، شناخت عوامل اثرگذار بر با توجه به ميزان زياد ضايعات در محصوال

  .رسان ما در رسيدن به اهداف زير باشدتواند ياريضايعات خيار مي

  ... .افزايش درآمد افراد مرتبط با اين بخش شامل توليدكننده، فروشنده و  .١

  :واهد داشتباالبردن كميت و كيفيت محصول كه خود پيامدهاي زير را به همراه خ .٢

  .كننده در مورد مصرف سالم و ايمناطمينان بخشيدن به مصرف -

  .فراهم آوردن شرايط براي صادرات محصول -

  .باالبردن سطح سالمت جامعه با در دسترس قرار دادن محصول بيشتر با كيفيت بهتر -

روية يشدن فشار به آن و كاستن از مصرف برساني كمتر به محيط زيست در اثر كمآسيب -

  .هاي متنوعكودهاي مختلف و سموم و آفت كش

نگاهي به باشد و با نيمزميني ميبا توجه به اينكه تنها راه ارتباطي اين منطقه با بازارهاي مصرف، راه 

هاي آتي، بايستي عوامل مؤثر بر ضايعات آن را در مراحل فراهم كردن شرايط براي صادرات خيار در سال

لذا در اين مقاله سعي شده است پس از بررسي اين عوامل، . و نسبت به رفع آن اقدام نمود مختلف شناسايي كرد

  .پيشنهاداتي در جهت رفع آن ارائه گردد

  

  ها و بحثيافته

  :تواند ايجاد گردد كه در ادامه به آن پرداخته شده استبطوركلي ضايعات خيار در مراحل مختلف مي
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  كشاورزي محصوالت ضايعات بررسي ملي همايش دومين   ٣١٦

  :ضايعات در مراحل قبل از كاشت -

تواند در اثر استفاده از ساختار نامناسب گلخانه به جهت ابعاد، روش ضايعات در اين مرحله مي

مديريت ضعيف در تهية بستر كشت و ضدعفوني كردن آن نيز مي . ساخت، مواد اوليه و نوع پوشش ايجاد گردد

  .تواند اثرگذار باشد

  

  :ضايعات در مرحلة كاشت -

. همراه داشتزني تمام بذور را بهشد كه عدم جوانهقيم كشت ميدر گذشته، بذر خيار به صورت مست

ها  به علل مختلف مانند آلوده بودن شود كه از بين رفتن نشاءكاري استفاده ميولي در حال حاضر اغلب از نشاء

  .شودجزء ضايعات محسوب مي... هاي مختلف و خاك، آب و حملة قارچ

  

  :ضايعات در مراحل مختلف داشت -

هاي رشد و روية كودهاي شيميايي و هورمونباشت عناصر غذايي در محصول در اثر مصرف بيان

مديريت . گرددها باعث پايين آمدن فاكتورهاي كيفي محصول ميكشاستفادة نابجا از انواع و اقسام سموم و آفت

روية انواع سموم ه مصرف بيها و در نتيجتواند بر افزايش بيماريضعيف گلخانه در كنترل دما و رطوبت نيز مي

  .ها اثرگذار باشدكشو آفت

  

  :ضايعات در مرحلة برداشت -

و رعايت ) رسيدگي بيش از حد(برداشت در زمان غيرمناسب از لحاظ بلوغ فيزيولوژيكي محصول 

نكردن مسائل بهداشتي در حين برداشت و آلوده كردن محصول و گياه را مي توان از ضايعات در اين مرحله 

  .نوان كردع

  

  :ضايعات در مراحل مختلف پس از برداشت -

بندي نامناسب، حمل و نقل بد، وارد كردن ضربات شرايط نگهداري نامناسب پس از برداشت، بسته

درپي در هاي پيبندي، حمل و نقل، بارگيري و تخليهبندي، بستهدرجه(مكانيكي به محصول در مراحل مختلف 

  .تواند باعث بروز ضايعات در خيار گرددمي) زارهاي مصرف شهري و منازلبار، باميادين ميوه و تره

طبق مطالعاتي كه توسط نگارندة مقاله صورت گرفته است، از مهمترين عوامل بروز ضايعات خيار در 

  :توان به موارد ذيل اشاره كردهاي منطقة جيرفت و كهنوج ميگلخانه

  .راحل مختلفوارد شدن ضربات مكانيكي به محصول در م -١
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  ٣١٧  دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي

 
 

 

 

 

  .شرايط نگهداري نامناسب محصول قبل از رسيدن به بازار مصرف -٢

  .اي نامناسباستفاده از سازة گلخانه -٣

  .عدم حمايت دولت از توليد محصوالت سالم -٤

  .عدم رعايت اصول بهداشتي توسط كارگران گلخانه -٥

  :پردازيمطور اجمال به بررسي هر يك از اين فاكتورها ميحال به

  .وارد شدن ضربات مكانيكي به محصول در مراحل مختلف -١

طبق مطالعات صورت گرفته توسط محققين، افزايش تعداد دفعات برخورد با محصول از زمان برداشت 

  .]8[گردد كننده باعث افزايش ضايعات ميتا زمان رسيدن به دست مصرف

ها و كوهستاني و طوالني بودن مسير استان با توجه به نبود راه ارتباط هوايي و ريلي جيرفت با مراكز

بندي خوب و وسيلة نقليه مناسب جهت كاهش ارتباطي با مراكز استانها و بازارهاي مصرف، استفاده از بسته

محصول در محل بارگيري اوليه در داخل گلخانه  1عالوه درجه بنديبه. ضربات وارده به محصول ضروري است

تواند از وارد شدن صدمات مكانيكي به محصول جلوگيري بندي در آنجا نيز ميميدان و درجه به جاي تخليه در

  .كند

  

  .شرايط نگهداري نامناسب محصول قبل از رسيدن به بازار مصرف -٢

ُخنك كردن محصول برداشت شده جهت افزايش عمر انبارداري و جلوگيري از كاهش كيفيت ضروري 

شود شود و خيار برداشت شده سريعاً به داخل كاميون بارگيري ميقه رعايت نمياين موضوع در منط.  ]9[است 

راه اول اينكه قبل از بارگيري، . توان به دو صورت حل كردشود كه اين مشكل را ميو به بازار فرستاده مي

هاي محصول را چند ساعت در سايه نگهداري كرد تا دماي آن گرفته شود و راه دوم استفاده از كاميون

صورت طبيعي يا مصنوعي، محصول را ُخنك مخصوص است كه در حين رساندن محصول به بازار بتوانند به

گراد و رطوبت يدرجه سانت 10-13ط مطلوبيار در شرايخ يطبق مطالعات صورت گرفته، عمر انباردار. كنند

هم  ياد رويوه را در انبار، زيم يجعبه ها يستين منظور نبايبد. ابدي يش ميروز افزا 14درصد به  90-95 ينسب

ه ك يب و گوجه فرنگيمانند س ينار محصوالتكار در ين از انتقال و انبار خيهمچن. ل باشدكه مشيقرار داد تا تهو

ت آن را يفكيار شده و يمحصول خ يلن باعث زرديه اتكرد، چرا ك يد خوددارينند، باك يد ميتول ياديلن زيات

وه يوه جمع نشود، مخصوصا اگر ميم يه آب روكد مواظب بود يوه از انبار سرد بايمبعد از انتقال . دهد ياهش مك

ج يانبار را بتدر يد قبل از انتقال، دمايوه، بايم ياز جمع شدن آب در رو يريجلوگ يبرا. بدون حفاظ باشد

                            
1- sorting 
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  كشاورزي محصوالت ضايعات بررسي ملي همايش دومين   ٣١٨

ت يفكيب، فقط ط مناسيآن در شرا يار و نگهداريوه خيه بعد از برداشت مكنست ير اكته قابل ذكن. ش داديافزا

  ].5[ار بعد از برداشت وجود ندارديت خيفكيش يان افزاكشود و ام يموجود آن، حفظ م

  

  .اي نامناسباستفاده از سازة گلخانه -٣

هاي رايج منطقة جيرفت و كهنوج اغلب از نوع فلزي با پوشش پالستيكي و ارتفاع نهايي كمتر گلخانه

هاي گرمايشي، سرمايشي ها، سيستمدر اين گلخانه. المللي متفاوت استنمتر هستند كه با استانداردهاي بي 5/3از 

هاي ضد حشره استاندارد نيز باعث شده است تا محيط استفاده از توريبعالوه عدم. و تهوية مناسبي وجود ندارد

دي را جهت از طرف ديگر كشاورز كه هزينة زيا. ها مبدل شودگلخانه به محل مناسبي براي رشد آفات و بيماري

رويه و بدون صورت بيبيند بهها را مانع سودآوري خود ميساخت گلخانه متحمل شده است و آفات و بيماري

توجه به اثرات سوء آن بر سالمت محصول و محيط زيست از انواع و اقسام سموم در گلخانه خود استفاده مي

اي گزارش شده در محصوالت گلخانه... ُكش و نُكش، حلزوُكش، حشرهبر همين اساس، بيشترين تنوع آفت. كند

  .]1[است 

  

  .عدم حمايت دولت از توليد محصوالت سالم -٤

اي بسيار باالست، لذا كشاورزان شاغل هاي گلخانهطور كه در بند قبلي گفته شد هزينة اوليه كشتهمان

رند، بدون آن كه هيچ توجهي گيدر اين بخش، تمام سعي و تالش خود را در جهت افزايش عملكرد به كار مي

روية انواع كودهاي شيميايي استفادة بي. به اثرات زيانبار آن بر سالمت محصول و بر محيط زيست داشته باشند

همين به ]1[ها ها در گلخانهكشو تنوع استفاده از سموم و آفت ]6[ماكرو و ميكرو و انباشت آن در محصول 

الوه بر آگاهي دادن به كشاورزان در جهت استفادة بهينه از كودها و سموم، لذا الزم است كه ع. باشددليل مي

ها تدوين ها در گلخانهُكشقوانين مناسبي در جهت حمايت از توليدات اُرگانيك و كاهش مصرف سموم و آفت

  .گردد

  

  .عدم رعايت اصول بهداشتي توسط كارگران گلخانه -٥

ز به كارگران تمام وقت دارد كه در كنار گلخانه حضور اي نيااي برخالف كشت مزرعهكشت گلخانه

اين نياز باعث شده است تا كارگران مهاجر و . روز، كارهاي گلخانه را انجام دهندداشته باشند تا در طول شبانه

فصلي از روستاهاي دور و نزديك و كارگران افغاني با درست كردن كپرهايي در كنار گلخانه به اين كار بپردازند 

اين موضوع در حالي است كه محل زندگي اين افراد فاقد مواردي است كه در استانداردهاي اروپايي جهت  و

  .توليد محصول سالم در نظر گرفته شده است
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  ٣١٩  دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي

 
 

 

 

 

  

  گيري و پيشنهاداتنتيجه

تر در انتها به منظور كاستن از عوامل مؤثر بر بروز ضايعات محصول و در راستاي توليد محصولي سالم  

  :گرددتر جهت رسيدن به اهدافي كه در ابتداي مقاله به آن اشاره شد، پيشنهادات زير ارائه ميفيتو با كي

رسد، بر بندي و حمل و نقل مناسب، آسيب كمتري به محصول برداشت شده ميبا توجه به اينكه در بسته .١

و محل توليد هاي حاوي مشخصات توليدكننده، محصول بندي مناسب محصول به همراه برچسببسته

  .تأكيد گردد

گيري در جهت داران، با تصميمهاي فعلي منطقه عالوه بر آموزش گلخانهدر راستاي مديريت گلخانه .٢

هاي دو پوشة ورودي هاي ضد حشره، دربهاي گرمايشي، سرمايشي، تهويه، تورياستفاده از سيستم

  .آنها اصالح گرددمطابق استانداردهاي موجود، ساختار فعلي ... ها و گلخانه

اي، از توليدكنندگان محصوالت اُرگانيك به طرق ضمن صدور گواهي سالمت براي محصوالت گلخانه .٣

  .حمايت گردد... مختلف مانند قيمت خريد تضميني باالتر، دادن تسهيالت و 

پائين و  با دورة كارنس...) تماسي، گوارشي و (در زمينة توليد انواع مختلف سموم مخصوص گلخانه  .٤

را پائين بياورد، تحقيقات كاربردي صورت صورتي كه ميزان مصرف سمومپاش مناسب، بههاي سمماشين

  .گيرد

هاي رشد گياهان بر سالمت محصول روية كودهاي شيميايي و هورمونبا توجه به اثرات زيانبار مصرف بي .٥

  .و محيط زيست، قوانين مناسبي تدوين گردد

هاي فيزيكي، مكانيكي، هاي غيرشيميايي مبارزه با آفات مانند روشكردن كشاورزان با روشعالوه بر آشنا  .٦

اي حمايت هاي گلخانهزراعي و بيولوژيكي از توليدكنندگان عوامل بيولوژيك براي ُكنترل آفات و بيماري

  .گردد

انة مناسب در مناطق تر، در مورد سازة گلخبه جهت حضور در بازارهاي جهاني با توليد محصول سالم .٧

  .مختلف كشور مطالعات الزم صورت گيرد

  .ها و افراد شاغل در آن، نظارت بيشتري صورت گيردبر مسائل بهداشتي در گلخانه .٨

هاي مختلف باعث كاهش ضايعات، افزايش ارزش افزوده، با توجه به اينكه تبديل محصول به فرآورده .٩

شود در مورد استفاده از خيار در صنايع تبديلي در خود منطقه مي گردد، توصيهمي... افزايش اشتغال و 

  .مطالعات كاربردي انجام شود...) كارخانجات توليد خيارشور، موادآرايشي و (
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