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  بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات پس از برداشت محصول انگور در استان قزوین

  
  3و سعید کاشانی زاده 2اله رسولی ، ولی*1محمد نبی رشوند

. منابع طبیعی استان قزوین و آموزش کشاورزي وتحقیقات  نویسنده مسئول و کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزي مرکز - *و  1
Rashvand_1337@yahoo.com 

  تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین عضوهیات علمی مرکز - 2
  منابع طبیعی استان قزوین تحقیقات و آموزش کشاورزي و عضوهیات علمی بخش باغبانی مرکز - 3

  
. تن انگور در سال داراي رتبه دوم در کشور را دارد 348000تار باغ انگور و با تولید هک 35494 استان قزوین با داشتن حدود

بازار محصول انگور این استان همواره با نوسانات قیمتی و درآمدي مواجه بوده و این امر همیشه موجب نگرانی  وجود، بااین
توسط این تولیدکنندگان موردتوجه قرار  اردي که کمترشود ویکی از مو کشاورزان انگور کار و باغداران اکثر نواحی استان می

کند و باعث توجهی را به باغداران تحمیل می باشد که ضایعات قابل برداشت و پس از برداشت محصول می گیرد مدیریت در می
جادکننده ضایعات هدف از اجراي این مطالعه، بررسی عوامل ای .عملیات بازار رسانی از سود کمی برخوردار شوند شود تا در می

تحقیق حاضر به روش پیمایشی و در نقاط مختلف  .پس از برداشت و مسائلی که تولیدکنندگان محصول انگور با آن روبرو هستند
ها مشکل تقریباً مشابه اي دارند و  نتایج حاصل نشان داد که انگورکاران استان قزوین مانند انگورکاران سایر استان استان انجام شد،

  .شود تا سود کمی از عملیات بازار رسانی محصول کسب کنند ائل باعث میاین مس
  ضایعات، بازار رسانی، استان قزوین انگور، برداشت،: ها کلیدواژه

  
  مقدمه

نوع محصول داراي رتبه نهم ودهم  25وتولید بیش ازسطح زیر کشت محصوالت باغی و زراعی هکتار 72000استان قزوین بابیش از
 محصوالتی مانند زغال اخته، فندق، زیتون و .سال قدمت باغبانی دارد 1000باشد و بیش ازوسطح کشت در کشور میازلحاظ تولید 

 زردآلو گیالس، سیب، شلیل، هلو، پسته، گردو،چون  محصوالتی تولید کشور بوده و در سوم را در وم،د انگور در تولید رتبه اول،
به  آیدعمل میشمال شرقی استان به شمال غربی و مناطق غربی، تی باغی این استان درالبیشترمحصو .نهم را دارد هاي پنجم تارتبه
با  و دهندتشکیل می کوهستانی را که اقصا نقاط روستایی وغالباً خیز تاکستان و بخش مرکزي استان، بقیه مناطقمنطقه انگور جز

 از تبدیل شده وبه ضایعات  ویژه محصول انگورهب باغی آنها محصول اي ازکه ساالنه بخش عمده .مرکز استان فاصله زیادي دارند
  .رودبین می

 درصد باغات انگور کشور را به خود اختصاص داده است و دومین استان از 1/12 استان قزوین 1390براساس گزارش آمارنامه سال 
 باغ انگور هکتار 25626که با در استان دارد انگور اي در تولیدباشد که شهرستان تاکستان از جایگاه ویژهلحاظ سطح زیرکشت می

تن انگور در این  877/304 که ساالنه حدود دهددرصد باغات انگور کشور راتشکیل می2/11 درصد باغات انگور استان و 75
از اهمیت این محصول  نظرگرفتن ظرفیت تولید انگور در استان قزوین بررسی وضعیت بازاررسانی شود، که با درشهرستان تولید می

 .خاصی برخوردار است
 

  بررسی ضایعات محصوالت باغی 
مایحتاج بشر هرچه بیشتر منظور افزایش تولید و رفع به. دهدمین غذا را روز به روز افزایش میأتوسعه روز افزون جمعیت نیاز به ت

مدیریت عملیات زراعی  ،رقام برتردستیابی به ا ،راهکارهاي مختلفی چون افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح
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دست فراموشی سپرده در این بین یکی از راهکارها که به. و غیره وجود دارد هرس ،ها، آبیاري، تغذیهشامل دفع آفات و بیماري
 ايگیرد کاهش ضایعات پس از تولید است که محققین به این دوره از تولید تاکید ویژهمیکمتر مورد توجه قرار  وشده است 

  .دارند
 کیبدلیل باال بودن درصد رطوبت آنها و ماهیت فیزیولوژی) ها و گل و گیاهان زینتیسبزي ،هاشامل کلیه میوه(محصوالت باغی 

درصد  60باشند که گاهی بسته به نوع محصول ممکن است تا داراي ضایعات بیشتري پس از برداشت می خاصی که دارند طبیعتاً
عوامل متفاوتی هم در دوره قبل از برداشت و هم در دوره پس از  .مصرف خارج شود دایرهاز  محصول تولیدي به این طریق

برخی از این عوامل تحت کنترل بوده و انسان قادر است آنها را به نحو صحیح تحت تاثیر . برداشت در شدت این پدیده مؤثر هستند
  .قرار داده و بدین وسیله ضایعات را به حداقل برساند

  :کندضربه وارد می ايمنطقه ویژه انگور به تولیدکنندگان هرهمحصوالت باغی ب از چند جنبه بر اقتصادضایعات 
  .دهدمیزان تولید را کاهش می -1
  .دهدنیاز به واردات را افزایش می  -2
 .دهدرا هدر می) شوندکه به سختی تهیه می(هاي الزم براي تولید نهاد -3

   .یابدکاهش می برداران ازمحصول تولیديدرآمد بهره -4
اي با ضایع شدن این نوع محصول مقدار قابل مالحظه ،دهدباتوجه به اینکه در صد باالیی از وزن محصو ل انگور را آب تشکیل می

رود که با توجه به اینکه کشور ما از نظر منابع آبی در شرایط مناسبی قرار ندارد توجه به این امر ازاهمیت از منابع آبی به هدر می
  .اي بر خوردار استیژهو

  :اهدافی که در این بررسی به آن تاکید شده است
  :اصلیاهداف  -الف

  .جلوگیري و به حداقل رساندن ضایعات محصول پس از برداشت -1
  .جلوگیري از هدر رفتن وکاهش تولید محصول پس از برداشت -2
  . جلوگیري از واردات و دادن فرصت به رقیبان خارجی -3
  .صول باکیفیتارائه مح -4
  .ویژه منابع آبیهها بکاهش و جلوگیري از هدر رفتن نهاده -5
  .حفظ تناژ تولیدي محصول مرغوب از مزرعه تا بازار مصرف -6

  :اهداف فرعی -ب
  .حمل، تخلیه و انبارکردن بارگیري، بندي،بندي، بستهانتخاب نیروي کار ماهر، به تناسب نوع محصول ،جهت درجه -1
  .زمان مناسب بارگیري و تخلیه لۀ حمل و نقل مناسب نوع محصول،انتخاب وسی -2

رعایت کلیه موارد فوق پس از برداشت نه تنها باعث ارائه محصول با کیفیت به بازار خواهد شد بلکه گام موثري در راستاي  :نکته
نگام کشت و داشت و برداشت نیز ها خواهد بود ،که رعایت این نکات نه تنها به پس از برداشت محصوالت بلکه هکاهش هزینه

  .شودتوصیه می
و بررسی مشکالت  برضایعات پس از برداشت محصول انگور در استان قزوین این مطالعه بررسی عوامل موثر هدف از طورکلی،هب

  .استبوده  باغداران انگور و بیان راهکارهاي الزم درجهت کاهش ضایعات و افزایش درآمد تولیدکنندگان انگور در استان
خصوص محصوالت باغی در کشور صورت ههاي مختلف محصوالت کشاورزي بهاي اخیرمطالعات زیادي در زمینهطی سال

  :گرفته است که به تعدادي ازآنها اشاره شده است
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بازاریابی مهمترین عوامل موثر بر اند،که به بررسی حاشیه بازاریابی انگور وکشمش در ایران پرداخته )1384( اشرفی و همکاران -
  .اندقیمت خرده فروشی و عمده فروشی گزارش کرده میزان تولید، هاي حمل و نقل،انگور را هزینه

به این نتیجه "مطالعه موردي در استان سمنان تحلیل اقتصادي تولید و بازار یابی انجیرآبی،"اي با عنوانمطالعه در )1381( ترکمانی -
وجود  بین کارایی فنی انجیرکاران، دارعدم وجود تفاوت معنی ها،نجیرکاران از نهادهعدم استفاده اقتصادي ا :رسیده است که

 ریال و کارایی انجیر 1450و 550، 900عمده فروشی و بازاریابی یک کیلوگرم انجیرتازه به ترتیب هاي متوسط خرده فروشی،حاشیه
  .شده است درصد 151 آبی

ن اند که انگورکاران استاچنین گزارش کرده"رانگور و کشمش در استان قزوینبررسی بازا"در )1392( میرزایی و همکاران -
 بهترین مسیر و رسانی بهینه وکارآمد نبوده استآورند و خدمات بازاردست میهسانی محصول بقزوین سودکمی از عملیات بازار ر

  .انددر آن ورود پیدا کرده هاي تولیدياند که تعاون روستایی و تشکلبازاررسانی انگور و کشمش را مسیري معرفی نموده
اقدامات تجاري و  کانال هاي بازاریابی،:بازار محصوالت تازه در آمریکا"اي تحت عنوانمطالعه در )2003( دیمتري و همکاران -

 داران،کنندگان و خرینشان دادند که تغییرات فنی در تولید و بازاریابی و نیز رشد تقاضاي مصرف"فروشیگذاري خردهقیمت
  .تولیدکنندگان را به انجام خدمات بازاریابی ملزم گردانیده است

 
  هامواد و روش

-نمونه ،صورت پیماشی انجام گرفت و پس از مشخص شدن جامعه آماري در مورد محصول انگورهروش تحقیق در این بررسی ب

 کارشناسان، تولیدکنندگان، نفراز 50هاي مورد نیاز ازآوري دادهبراي جمع گیري براساس مشخصات تولیدکنندگان انجام گردید،
-هب با استفاده از روش کوکران عنوان نمونه وهنفر ب 44 تعداداندرکاران محصول انگور مراکز خدمات روستائی و کلیۀ دست

  .رفتمورد بررسی قرار گ به هاي الزم دریافت وتوزیع پرسشنامه بین آنها داده با گردید و انتخاب طورتصادفی
 

  نتایج و بحث
دار بوده و شوند که اراضی شیبمی در مناطقی تولید اي ازمحصوالت باغی این استاننیز اشاره شد بخش عمده که قبالًطوريهمان

محصول آنها صدمه دیده  بهره بوده وهاي ارتباطی مناسب بییا دور دست قرار داشته و از راه در نقاط کوهستانی و صعب العبور و یا
  .بازارپسند نخواهد بود که این خود عاملی است براي انصراف از بازاررسانی محصول و

  :شده و توضیحات الزم و تحلیلی مختصربسنده شده استاشاره وار فهرست طورهب به نتایج حاصل در اینجا
نقش  ل انگورصحیح محصو و زمان برداشت ،بازاررسانی آن برداشت به موقع محصول و ةعدم آگاهی تولیدکنندگان به نحو -1

در طی تکامل  زیرا .کاهش ضایعات آنها دارد و تبدیل به کشمش ،عمر انبارداري ماندگاري، کیفیت محصول، مهمی در
  .گیردها تغییرات قابل توجه فیزیکی و بیوشیمیایی در محصول صورت میها و سبزيفیزیولوژیک میوه

ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان و مروجین و که  ،ه نکات ترویجی کارشناسانبرداران و عدم توجه ببهره سنتی عمل نمودن -2
یا اطالع و بیشترکشاورزان از وجود چنین کارشناسان بیزیرا حتی که صورت صحیح ومناسب صورت نمی گیرد، کارشناسان به

 .اندبهرهبی

ازآنجایی که بیشتر تولیدکنندگان خرده پا  ،خرده پاآوري محصول تولیدکنندگان فقدان سیستم جمع مناسب و عدم وجود بازار -3
بازارهاي محصول فاصله دارند، ارسال محصول آنهابه تنهایی مقرون به صرفه نبوده، درنتیجه از ارسال محصول به بازار بابا  هستند و

مصرف دام  شده و بعضاً دجوبا قیمت پایین نصیب دالالن سو شود و یامنصرف شده و به این طریق محصول تولیدي یا برداشت نمی
 .گرددغیره می و
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 بخشی از محصولزیرا .و عدم استفاده از وسیلۀ حمل و نقل مناسب هاي ارتباطیدور بودن از بازار اصلی و مناسب نبودن راه -4
شود د میهایی که در طی جابجایی به محصول وارآسیب. گردنددچار آسیب می نقلو و حمل  تولید شده در طی جابجایی انگور
 .خواهد بود ماضربه و گر ،سائیدگی ،خسارات ناشی از فشارشامل 

شرایط انبارداري نقش انبار نمودن و .انگورمورد نیازمناسب و فقدان انبارهاي  یا و محصول نمودن انبارتوجه به  عدم آگاهی و -5
با استفاده از تکنولوژي محیطی . داردنگهداري محصوالت باغی و کاهش ضایعات  ماندگاري و بسیار مهمی در افزایش مدت

 .را به حداقل رساند ویژه انگورهب توان ضایعات باغیانبارداري می

 .غیره بندي وبسته بندي،نظیر چیدن درجه ،ناآشنا بودن آنها به برداشت محصول عدم آگاهی نیروي کار و -6

کشور ما  گیرد، ولی درصورت مکانیزه صورت میشورها بهبا توجه به این که امروزه برداشت محصوالت کشاورزي در بعضی از ک
استفاده از این  و شود،از نیروي انسانی استفاده می صورت سنتی وبه ویژه استان قزوین به جزء برداشت چند نوع محصول، هنوزبه

 باشد وار حائز اهمیت میسرعت، کارایی آنها بسی دقت، دانش، تجربه،نتیجه  نیرو در برداشت محصوالت باغی بیشتر است، در
که فقدان چنین نیرویی از آنجائی .نوع محصولی خاص را داشته باشد دانش الزم براي برداشت هر آگاهی و طلبد کهافرادي را می

ی کنند که بعلت ناآشنایناچار از نیروي کاري استفاده میهب هنگام برداشت انگور بردارانباشد، بهرهمحسوس می مناطق کامالً در
 .شوندبرداشت با نوع محصول، خود باعث ضایع شدن بخشی از محصول می

در دوره پس  محصول انگوریکی از راهکارهاي دیگر کاهش ضایعات  .بندي محصولبسته بندي وعدم آشنایی و توجه به درجه -7
کاهش  از ضایعاتدارد در جلوگیري  بندي عالوه بر نقشی که در بازاریابی محصولبسته. بندي استبسته بندي ودرجه از برداشت

 تسهیل در کننده وانتخاب را براي مصرف راحتی ،بندي محصولدرجه زیرا ضایعات محصول برداشت شده نیز بسیار موثر است
 .کندگذاري و فروش را براي فروشنده ایجاد میقیمت

زا به محصول برداشت بدلیل حمله عوامل بیماريبخش زیادي از محصول  .هابیماري و عدم مبارزه به موقع محصول از آفات -8
 .شودها به حدي زیاد است که گاهی تمام محصول دور ریخته میخسارت برخی از بیماري. شوندشده از حلقه مصرف خارج می

ایجاد  وده وهاي افزایش ارزش افزامروزه یکی از راه .استان انگورخیز در مناطقمناسب  کافی وتکمیلی  نبود صنایع تبدیلی و -9
ایجاد صنایع  مطرح است، )جاتصیفی ویژه باغی وبه(کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي  اشتغال و جلوگیري از فسادپذیري و

که به جزء چند نوع صنایع تبدیلی آن هم در مناطق مرکزي استان وجود دارد، .باشدمناسب با نوع محصول میتکمیلی  و تبدیلی
  .شده است نه صنایعی براي دیگر مناطق تعریف و صنایع دیگري نه وجود دارد
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-هاي برنامهسسه پژوهشمؤ هاي اقتصادي کاهش ضایعات محصوالت کشاورزيبررسی روش، 1383 ،میهن خواه .ن و .ع شادان

  .هاي پیشگیري از اتالف منابع ملیاولین همایش روش ،گروه پژوهشی اقتصاد تولید و بهره وري، ریزي و اقتصاد کشاورزي
 دانشگاه فردوسی ،دانشکده کشاورزي ،باغبانی گروه کاهش ضایعات محصوالت باغی در دوره پس از برداشت، ،1383، .عزیزي م
  . هاي پیشگیري از اتالف منابع ملی، اولین همایش روشمشهد

، دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت 82مهرماه  29جموعه مقاالت نخستین همایش ملی بررسی ضایعات محصوالت کشاورزي، م
  .مدرس
پژوهشنامه کشاورزي و منابع طبیعی  ی بازار انگور و کشمش در استان قزوین،بررس. 1392 اسماعیلی، .م نجاتیان و .، م.میرزائی م
  .17 شماره

Dimitri, C., A. Tegene, and P. R. Kufman. 2003. U. S. Fresh produce markets: Marketing channels, Tracle 
practice and Retail pricing behavior. htt://agecon. Lib.Umn.Eda. 

  
  
  
  

Factors affecting waste after harvest grapes in Qazvin province 
 

Abstract 
With almost 35494 hectares of vineyards and Qazvin Province with a production of 348,000 tons of grapes per 
year ranks second in the country. However, the province's grape product market has always been faced with 
price volatility and income, and that always worries grape growers and growers in most areas of the province and 
one of those cases where less This is considered by producers and post-harvest management is found that 
clinically significant lesions to the imposition of the hive makes farmers marketing operations are of little 
benefit. The purpose of this study, Causes of post-harvest losses and the issues that manufacturers face growing 
product. Research The present survey was conducted in different locations, the results showed that grape, grape 
Qazvin province like other provinces have almost the same problem and this stuff makes little profit from 
marketing the product.  
Keywords: Grapes, Harvesting, Waste, Marketing, Qazvin province  
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