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مقدمه:

 امنیـت پایـدار غذایـی اهمیت بسـزایی دارد. بـرای تأمین پایدار مواد غذایی، بایسـتی بهره وری 
کاهـش  ک افزایـش یابـد و ضایعـات مـواد غذایـی تـا حـد امـکان  از عوامـل تولیـد به ویـژه آب وخـا
کاهـش ضایعـات به طـور مسـتقیم بـا امنیـت غذایـی مرتبـط بـوده و توجـه  کنـد. بنابرایـن  پیـدا 
کان نظـام در برنامه هـای توسـعه ضـرورت دارد. از 67 میلیـون  به  عنـوان یکـی از سیاسـت های 
کـه  کشـاورزی در ایـران سـاالنه 20 میلیـون تـن آن پـس از برداشـت، از بیـن می ـرود  تـن تولیـدات 

معـادل 5 میلیـارد دالر بـرآورد شـده اسـت. 

کـه پـس از برداشـت از بین مـی رود به عنـوان محصولی  گـر 20 میلیـون تـن محصـول کشـاورزی  ا
کـه ایـن آسـیب بـه  کـه یکـی از مـواد اولیـه اصلـی تولیـد آن آب اسـت، روشـن می گـردد  نـگاه شـود 
ج شـدن بخش عظیمی  کشـاورزی در حقیقت عامل هدر رفت و از چرخه تولید خار محصوالت 
از منابـع آب شـیرین کشـور اسـت. از 67 میلیـون تـن محصـول کشـاورزی تولیـد شـده در کشـور با 
کشـاورزی تولیـد شـده از بیـن مـی رود. در  هـدر رفـت 20 میلیـون تـن، 29/9 درصـد  محصـوالت 
کشـاورزی تلـف شـده و ایـن میـزان بـا بکارگیـری  حقیقـت 29/9 درصـد آب مصرفـی در بخـش 
روش هـای صحیـح برداشـت، حمـل، انبـار و فـرآوری تـا حـدود زیـادی قابـل صرفه جویـی اسـت. 

اهمیـت ایـن امـر در مناطـق کشـاورزی حـوزه دریاچـه ارومیـه دوچنـدان می باشـد.

ایـن مقـدار معـادل غـذای 20 میلیـون انسـان می باشـد. متأسـفانه هرسـاله در حـدود یک سـوم 
کشـورمان بـه علـل مختلـف در  کشـاورزی تولیـدی در  و در بعضـی مـوارد تـا نیمـی از محصـوالت 
ج می شـود ایـن مسـئله متأثر  طـی مراحـل کاشـت تـا برداشـت از بیـن رفتـه، از چرخـه مصـرف خـار
از کم توجهـی بـه اهمیـت مراحـل قبـل از کاشـت، کاشـت، داشـت و برداشـت بهداشـتی و اصولـی 
محصـوالت، کمبـود تجهیـزات و فرسـودگی ماشـین آالت کشـاورزی و نقصـان در مراحـل فـرآوری 
و بسـته بندی اسـتاندارد و نهایتـًا عـدم اسـتفاده از روش هـای مناسـب نگهـداری مـواد غذائـی 
کمـك شـایانی بـه افزایـش تولیـد ناخالـص داخلـی و  کاهـش میـزان ضایعـات  در انبارهـا اسـت. 
تـا  خودمصرفـی  سـطح  از  می توانـد  عمـل  ایـن  نمـود.  خواهـد  محصـوالت  باالتـر  ارزش افـزوده 

کشـاورزان را فراهـم نمایـد. گسـترش یافته و رضایـت خاطـر  تجـاری 
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دارد  تمایـل  می دهـد،  پـرورش  را  باغچـه ای  یـا  بـاغ  فـراوان  زحمـت  بـا  کـه  تولیدکننـده ای 
و  کمتریـن ضایعـات  به  کارگیـری روش هـای مختلـف،  بـا  یـا  کنـد  تمامـًا مصـرف  را  محصولـش 
هزینـه مالـی را تحمـل نمایـد. بـرای بهبـود وضعیـت بایـد چالش هـای مدیریـت تولیـد و پـس از 

قـرارداد.  اصولـی  و  زیربنایـی  موردبررسـی  را  محصـول  برداشـت 

کشـاورزی توجـه  بااین وجـود پـس از رعایـت اصـول الزم در مراحـل تولیـد و برداشـت محصـوالت 
فـرآوری  کیفیـت،  اسـاس  بـر  بهبـود سیسـتم حمل ونقـل، طبقه بنـدی محصـوالت  بـه  اساسـی 
کـه در زمـان برداشـت آسـیب دیده اند، بازاریابـی مناسـب بـرای محصـول تولیـدی،  محصوالتـی 
ع محصول، از اهمیت خاصی برخوردار اسـت.  انبارداری و بسـته بندی مناسـب و متناسـب با نو
کشـاورزان در جهـت افزایـش بهـره وری محصـول و نیـز اصـاح نظـام  ضمـن اینکـه بـا حمایـت از 
که سـنگ  گامی در راسـتای تحقق امنیت غذایی  کشـاورزی  خرید تضمینی محصوالت اساسـی 
ع خواهـد  بنـای جامعـه توسـعه یافته و عنصـر اصلـی سـامت روانـی و جسـمانی اسـت، بـه وقـو
پیوسـت. در حـال حاضـر بیـش از 26 درصـد ارزش تولیـد ناخالـص ملـی و 24 درصـد اشـتغال 
کشـاورزی  کـه باوجـود میـزان ضایعـات محصـوالت  کشـاورزی اسـت  بـه بخـش  کشـور مربـوط 
کشـور تخمیـن زده می شـود، ایـن رقـم چشـمگیر بـوده و بـا  کـه معـادل 25 درصـد درآمـد نفتـی 
کاهـش میـزان ضایعـات، ضمـن افزایـش عملکـرد محصـوالت باغـی و زراعی، صـادرات غیرنفتی 

افزایش یافتـه و فرصـت اشـتغال ایجـاد می گـردد.
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کشاورزی کاهش ضایعات محصوالت  روش های 

کشور توجه به دو مسئله از اهمیت  کثری نیازهای غذایی  در راستای نیل به هدف تأمین حدا
باالیی برخوردار است:

کشاورزی کثری پسماندها و ضایعات  کاهش حدا  )1
2( مدیریت صحیح پسماندهای ایجادشده

کثری پسماندها و ضایعات کاهش حدا بخش 1 ( 

گردد: کشاورزی باید تمهیداتی منظور  کاهش پسماندها و ضایعات محصوالت  برای 

الف( اقدامات پیش از برداشت:

گیرد. کیفیت و مقاوم به فساد باید انجام   در جهت تولید محصول سالم، با

کنترل کننده آفات و بیماری ها 1( با استفاده درست از مواد شیمیائی 

کمبود مواد غذایی در طول دوره رشد و نمو محصول گیاهی و عدم  2( توجه به تغذیه 

ب( اقدامات زمان برداشت:

1( تنظیم زمان و شیوه درست برداشت
کاهش آسیب های مکانیکی ضمن برداشت و حمل ونقل محصوالت  )2

3( التیام دهی
ج( اقدامات پس از برداشت:

کاهش رطوبت کنترل   )1
کنترل دما  )2

کنترل آفات و بیماری ها 3( انجام ضدعفونی های الزم جهت 
4( جلوگیری از جوانه زنی

5( بسته بندی
6( بازاریابی مناسب

7( ذخیره سازی
8( رعایت مدت، شرایط و اتمسفر انبار طی دوره ذخیره سازی محصوالت
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الف ( اقدامات پیش از برداشت

کنترل کننده آفات و بیماری ها:  الف – 1( استفاده از مواد شیمیائی 

کاشــت دانــه آغــاز می شــود. انتخــاب و آماده ســازی  کیفیــت پیــش از  تولیــد یــك محصــول با
کنتــرل علف هــای هــرز، تنــاوب زراعــی، انتخــاب رقــم  خــاك، حاصلخیــزی و پتانســیل آبیــاری، 
کیفیــت و ســامت  ــر ایــن  ــد. عــاوه ب ــر دارن کیفیــت محصــول اث ــر  مناســب و ســایر تصمیمــات ب
کنتــرل آفــات و  کــود دهــی،  محصــول ناشــی از شــرایط آب وهــوا در طــول دوره رشــد، آبیــاری، 
ــت  کیفی ــر  ــر ب ــل مؤث ــن عوام ــی از مهم تری ــت. نمونه  های ــت اس ــات داش ــایر عملی ــا و س بیماری ه

محصــول تولیــدی به اختصــار ذکــر می گــردد:

ک سـازی زمین از بذور علف های  1( اسـتفاده از سـموم و علف کش های مناسـب ازجمله برای پا
ک  کـه بیشـتر جهـت ضدعفونـی خا کاربـرد سـمومی  ع و یـا  هـرز حداقـل 20 روز قبـل از کاشـت مـزار

کار می روند. گلخانه هـا بـه 

2( جمع آوری شاخه های خشکیده، سرمازده و مخصوصًا آفت زده و انهدام آن ها.

3( جمـع آوری برگ هـای خـزان یافتـه، میوه هـای لهیـده و فاسـد پـا درختـی، شـاخه های هـرس 
کـف و اطـراف بـاغ، سرشـاخه های محصـوالت  شـده و خشـکیده از سـطح بـاغ، علف هـای هـرز 
کـود آلـی و اسـتفاده  کمپوسـت و تولیـد  کشت شـده در زیـر درختـان، در فصـل پاییـز جهـت تهیـه 
کانون هـای مناسـب رشـد و  از ایجـاد  از یک سـو و جلوگیـری  از آن هـا در تغذیـه درختـان میـوه 
از  کـه  گابـی  و  لکـه سـیاه سـیب  بیمـاری  چ هـای مولـد  قار ازجملـه  بیماری هـا  و  آفـات  توسـعه 

،)2 و   1 )شـکل های  می باشـند  منطقـه  بیماری هـای  خسـارت بارترین 

4( استفاده از مواد شیمیایی کنترل کننده ی آفات، بیماری ها و علف های هرز پیش از برداشت.
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شکل 2- بیماری لکه سیاه سیب

گالبی شکل 1- بیماری لکه سیاه 
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کنتـرل ضایعـات پـس از برداشـت، بایـد پیـش از برداشـت از مزرعـه یـا بـاغ آغـاز  در بیشـتر مـوارد 

شـود. ضـرورت دارد منابـع آلودگـی از میـان برده شـود و محلول پاشـی به  منظور کنتـرل و یا از بین 

چ کش هـای سـامانه ای می تواننـد آلودگی هـای  گیـرد. برخـی قار بـردن عوامـل بیمـاری زا انجـام 

کننـد. کنتـرل  پنهـان ماننـد پوسـیدگی عدسـك ها در سـیب و پوسـیدگی قهـوه ای در هلـو را 

روزنه هـا،  ماننـد  طبیعـی  منافـذ  راه  از  اسـت  ممکـن  کتری هـا  با و  ضعیـف  پارازیـت  چ هـای  قار  

تـا  آلودگی هـا  ایـن  شـوند.  وارد  نابالـغ  میوه هـای  درون  رشـد،  از  ناشـی  شـیارهای  و  عدسـك ها 

گسـترده نمی شـوند. پـس  نیافتـه،  کاهـش  اثـر رسـیدن میـوه  هنگامی کـه مقاومـت میزبـان در 

ایـن میکـرو  کاهـش مقاومـت میوه هـا،  بـا  انبـارداری  یـا برداشـت میـوه و طـی دوره  از رسـیدن 

ارگانیزم هـا فعال شـده و آسـیب خـود را به صـورت پوسـیدگی نمایـان می کننـد. غالبـًا هـر عامـل 

بـه آن آسـیب می رسـاند.  را دارد و تنهـا  بیمـاری زا، میزبـان ویـژه ی خـود 

گابی، سبزی های برگی و توت فرنگی  گابی پوسیدگی عدسك ها، در انگور، سیب،  در سیب و 

در  و  قهـوه ای  پوسـیدگی  آلبالـو  و  گیـاس  هلـو،  در  کسـتری،  خا و  آبـی  سـبز،  کپـك  پوسـیدگی 

کتریایـی یـا آبکـی ازجمله این موارد می باشـند  سـیب زمینی و سـبزی های برگـی پوسـیدگی نـرم با

کمـك چندانـی بـه جلوگیـری از ایـن پوسـیدگی ها نمی کنـد.  و شـرایط نگهـداری پـس از برداشـت 

روش مناسـب، پیشـگیری از آلـوده شـدن عوامـل بیمـاری زا در مراحـل رویشـی و گلدهـی گیاهان 

بـا سم پاشـی مناسـب هسـت.

می شـود.  توصیـه  مناسـب  چ کش هـای  قار و  شناسایی شـده  متخصصیـن  توسـط  عوامـل  ایـن   

بهتـر اسـت طـی مراحـل داشـت و قبـل از عمل برداشـت توسـط سـموم مناسـب سم پاشـی صورت 

بگیـرد تـا سـامت محصـوالت در دوره انبارمانـی تأمیـن شـود. )شـکل 3(.
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گـردد.  کـه بایـد در طـی دوره داشـت حتمـًا بـا آن مبـارزه  گنـدم ازجملـه آفـات مهمـی اسـت    سـن 
گندم تولیدی خاصیت نانوائی خود را ازدست داده، بی کیفیت  در صورت عدم توجه دانه های 

شده و همچنین ازنظر تغذیه ی انسان و دام نامناسب می گردد. )شکل 4(. 

کیفیت محصول شکل 3- سم پاشی باغات برای جلوگیری از افت 

کیفیت دانه و آرد می شود. که باعث افت  گندم جزو آفاتی  شکل 4- سن 
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گیاهان: کمبود مواد غذائی در طول دوره رشد و نمو  گیاهی و عدم  الف – 2( توجه به تغذیه 

گیاهـان بـرای رشـد و نمـو مناسـب نیـاز بـه تعادلـی از عناصـر معدنـی جذب شـده دارنـد. بنابراین   
گیاه، کیفیت و بازارپسـندی آتـی آن  را تحت  کمبـود هرکـدام از مـواد معدنـی ضـروری، نمـو کامل 

کـه ذیـًا به آن ها اشـاره می شـود. تأثیـر قـرار می دهـد 

کلسیم:  -

الیـه وسـطی  کلسـیم در سـاخت  بسـیار متعـدد می  داننـد.  گیـاه  در  را  کلسـیم  نقـش   محققیـن 
کلسـیم بـا جلوگیـری از فرآینـد  کلسـیم اسـت نقـش اساسـی دارد.  کـه از جنـس پکتـات  سـلولی 
کلسـیم بـا اسـتقرار در دیـواره  کاهـش میـزان نرمـی بافـت می گـردد.  کاهـش آن باعـث  حالیـت و 
بـه ترکیبـات تیغـه میانـی ثبـات می  بخشـد،  کـه  سـلولی به عنـوان اتصال دهنـده بین مولکولـی 

سـاختمان دیـواره سـلولی را حفـظ می  کنـد. 

کردن  کلسـیم سـاختار و وظایف غشـای سـلولی را تحت تأثیر قرار می دهد و با متصل  همچنین 
پروتئین هـای دارای نقـش آنزیمـی و غیـر آنزیمـی بـه فسـفولیپیدهای غشـاء سـلولی ایفـای نقـش 
کـه سـاختار پروتئینـی داشـته و بـه  کـرده بدیـن ترتیـب از فعالیـت آنزیم هـای تولیدکننـده اتیلـن 
کمتـر  کمتـر اتیلـن، دیـواره سـلولی  غشـای سـلولی متصـل هسـتند، می  کاهـد. درنهایـت بـا تولیـد 
گرفتن  کلسـیم بـا قـرار  کلسـیم سـفت باقـی می  ماننـد؛ بنابرایـن  تخریب شـده و میوه هـای حـاوی 
در دیـواره سـلولی و اسـتحکام بخشـیدن بـه آن و نیـز کاهـش تولیـد اتیلـن در حفـظ سـفتی بافـت 

میـوه نقـش خـود را ایفـا می کنـد.

کمبـود عناصـر دخالـت دارد  کلسـیم بیـش از دیگـر عناصـر معدنـی در نابسـامانی های ناشـی از   
کیفیـت بافـت و زمـان نگهـداری میـوه را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. به  کارگیـری  کلسـیم  کمبـود 
کامل سـبب  کلسـیم روی محصول می تواند به طور  کلرور  کلسـیم به  صورت محلول پاشـی  نمك 
گوجه فرنگـی، بدرنگـی و بدفرمـی آن  جلوگیـری از ایجـاد نابسـامانی هایی ماننـد پوسـیدن نـوك 

شـود و بازارپسـندی محصـول را افزایـش دهـد. 
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کاهش عارضه لکه تلخ پس از برداشـت، محلول پاشـی پیش از برداشـت توصیه شـده  به  منظور 
کامـل مؤثـر نیسـت، هرچنـد به مقـدار قابل توجهـی عارضه  کـه البتـه دربـاره گوجه فرنگـی به طـور 
گوشـت  کاهـش از هـم پاشـیدن  کلسـیم افزوده شـده سـبب  کاهـش می دهـد. در مـورد سـیب،  را 
کلسـیم مؤثـر واقـع شـود بایـد دقیقـًا بـا میـوه تمـاس  سـیب در سـردخانه می شـود. بـرای اینکـه 
کـه روی برگ هـا و شـاخه ها قـرار می گیـرد، بـه  کلسـیمی  کنـد و مسـتقیمًا جـذب میـوه شـود.  پیـدا 
کـرد تـا به آرامـی  میوه هـا منتقـل نمی شـود. می تـوان تـا 6 بـار در طـول فصـل رشـد محلول پاشـی 

کلسـیم در میـوه افزایـش یابد)شـکل 5(. مقـدار 

 یا با غوطه ور کردن سیب پس از برداشت در محلول نمك های کلسیم مقدار کلسیم جذب شده 
کلسیم به  از راه ایجاد خأل نسبی یا محلول تحت فشار،  کشورهای پیشرفته  را زیاد نمود. در 

درون میوه رانده می شود و عارضه لکه تلخ و از هم پاشیدن مرتفع می گردد )جدول 1(.

کیفیت محصول شکل 5- محلول پاشی عناصر غذایی برای بهبود 
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نابسامانیفرآورده

سیب
فرورفتگی تلخ، لکه دار شدن، نقاط چوب پنبه ای، متاشی شدن در اثر دمای پایین- 

شکاف خوردگی، خال جاناتان

سیاه شدن ساقه چهلوبیا

قهوه ای شدن درونیکلم دکمه ای

نوك سوختگی درونیکلم پیچ

حفره دار شدن – ترک خوردگیهویج

سیاه شدن قلبکرفس

ترک خوردگیگیاس و آلبالو

نوك سوختگیکاهو

حفره دار شدنشلغم

لکه های چوب پنبه ایگابی

پوسیدگی انتهائیفلفل

تکمه ای شدن- نوك سوختگیسیب زمینی

نوك سوختگی برگ هاتوت فرنگی

پوسیدگی انتهایی- سیاه بذری- ترک خوردگی- بدرنگی و بدفرمیگوجه فرنگی

پوسیدگی انتهائیهندوانه

کلسیم در میوه ها و سبزی ها کمبود  جدول 1- نابسامانی های مربوط به 
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 ُبر:

کمبـود  گـرده هسـت و چنانچـه ازنظـر ایـن عنصـر  ُبـر عنصـر الزم در تقسـیم سـلولی و رشـد دانـه 
وجـود داشـته باشـد، باوجـود شـکوفه های بسـیار، عملکـرد محصـول در تشـکیل میـوه به ویـژه 
میوه  هـای هسـته دار به شـدت افـت پیـدا می کنـد. جهـت پیشـگیری از ایـن اتفـاق و پـر شـدن 
برداشـت  از  بعـد  پاییـز  در  هرسـاله  اسـت  بهتـر  پسـته  بـادام،  مثـل  هسـته دار  میوه هـای  هسـته 
کامـل هـوا و در صـورت عـدم امـکان در بهـار قبل از  میوه هـا و قبـل از ریـزش برگ هـا و سـرد شـدن 
باز شـدن جوانه ها و در هنگام تورم آن ها محلول پاشـی ترکیبی از اسـیدبوریك+ سـولفات روی+ 
کیلوگـرم محلـول در 1000 لیتـر آب انجـام بگیـرد تـا بـا تأمیـن ُبـر و سـایر  اوره هرکـدام بـه مقـدار 5 

عناصـر مغـذی، تولیـد میـوه و دانـه افزایـش یابـد. )شـکل 6(. 

کاهش  مدت  گرده افشانی  مؤثر و  ر در درختان میوه  سبب  رشد و نمو ضعیف  پرچم ها،  بـُ کمبود 
درنتیجه  کاهش تشکیل میوه، نکروزه  شدن  پوست  تنه  درخت ،  چوب  پنبه ای  شدن و    ترکیدن 
ر در انتقال  قندها نقش اساسی  داشته و کمبود آن سبب آسیب در میوه ها می شود.  میوه ها می شود. بـُ

کیفیت محصول شکل 6- محلول پاشی عنصر غذایی بر برای بهبود 
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ر در سیب: کمبود  بـُ عالئم 

ـر در سـیب به صـورت سـیاه شـدن وسـط سـیب ، بدشـکلی میـوه و چوب پنبـه ای شـدن  ـُ کمبـود  ب
درونـی بافـت سـیب نمایـان می شـود و فرورفتگـی در گوشـت را در پـی دارد و میوه ظاهری شـبیه 

کمبـود ُبـر سـبب ترک خوردگـی می گـردد. لکـه تلـخ پیـدا می کنـد. همچنیـن 

گالبی: ر در  کمبود  بـُ عالئم 

اسـت.  مـرگ  منطقـه  مریسـتمی  گیاهـان ،  در  ـر  ـُ ب نشـانه های  شناسـایی  کمبـود  اولیـن  از   یکـی 
ـر در گابـی  سـبب  از بیـن رفتـن گل  پیـش از بـاز شـدن  و کاهـش تشـکیل  میـوه  می گـردد. ـُ کمبـود ب

گریب فروت: ر در  کمبود  بـُ عالئم 

گریـب فـروت آسـیب می بینـد و  ـر تشـکیل میـوه  در انـواع  درختـان  میـوه  ازجملـه  ـُ کمبـود ب در اثـر 
می شـوند. بد شـکل  تشکیل شـده  میوه هـای 

ر در انگور: کمبود  بـُ عالئم 

ر  ـُ ب کمبود  شرایط  در  انگور  می شود.  در  میوه  تشکیل  کاهش  سبب  ر  بـُ کمبود   کستان ها،  تا در 
خوشه های انگور خالی از میوه هست و نشان می دهد که عمل تلقیح کامل صورت نگرفته است.

ر در چغندرقند: کمبود  بـُ عالئم 

و درنتیجـه موجـب  ریشـه  بافت هـای  داخلـی   ـر سـبب  شکسـته شـدن   ـُ ب کمبـود  در چغندرقنـد 
می گوینـد. دل سـیاهی   یـا  شـدن   قهـوه ای   آن  بـه   کـه   می شـود  تیـره   قسـمت های   ایجـاد 

گندم: ر در  کمبود  بـُ عالئم 

بـه خوشـه   زاویـه  بیشـتری   بـا  و  بازتـر شـده  از هـم  گنـدم   ـر ریشـک  سـنبله های   ـُ ب کمبـود  اثـر  در 
می کنـد. پیـدا  افـت   گنـدم  خوشـه های   در  نیـز  دانه بنـدی   شـرایطی   چنیـن   در   می ایسـتند. 

ر در ذرت: کمبود  بـُ عالئم 

ـر نظـم و ترتیـب دانه هـا بـر روی بال هـا به هم خـورده و حالـت بدشـکلی بـه آن  ـُ کمبـود ب در اثـر 
می دهـد به طوری کـه بعضـی از قسـمت هایش خالـی از دانـه اسـت.
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ر در سیب زمینی: کمبود  بـُ عالئم 

ر دیده  می شود و مصرف  اسید بوریک ، سبب  افزایش  عملکرد می شود. در سیب زمینی  نیز کمبود بـُ

ر در آفتابگردان: کمبود  بـُ عالئم 

کـرک دار شـدن  و شـکنندگی  قسـمت  فوقانـی سـاقه  و دم بـرگ،  ـر سـبب   ـُ کمبـود ب در آفتابگـردان  
تغییـر شـکل  طبـق  و ضعـف  دانه بنـدی  می شـود.

گردو: لو و  کمبود بر در باغات آ عالئم 

کـه کمبـود بـر در آن هـا وجـود دارد زودتـر از موعـد صـورت  گـردو ریـزش بـرگ در باغ هایـی   در آلـو و 
کـود ازتـه زیـاد می توانـد باعـث بـروز یـا تشـدید ایـن کمبود شـود. می گیـرد. دادن 

پتاسیم:

ح بـوده و جـزء عناصـر ضـروری بـه  گیاهـان مطـر کیفیـت در   عنصـر پتاسـیم، به عنـوان عنصـر 
گیاهـان اسـت. بـه دالیـل مختلـف  شـمار مـی رود و بعـد از ازت پرمصرف تریـن عنصـر موردنیـاز 
کافـی نیسـت و نیـاز بـه تأمیـن  گیاهـان  ک بـرای رشـد بهینـه  میـزان پتاسـیم قابل جـذب در خـا
آن بـرای تولیـد انبـوه ضـروری بـه نظـر می رسـد. گیاهانـی ماننـد یونجـه، نیشـکر، پیـاز، گل کلـم، 
میـزان  و...بـه  گوجه فرنگـی، شـبدر، هویـج  توتـون،  زیتـون، سـیب زمینی، چغندرقنـد،  ذرت، 
کـه عمده تریـن  گیـاه هسـت  پتاسـیم بیشـتری نیـاز دارنـد. پتاسـیم دارای نقش هـای مهمـی در 
و شـوری،  بیماری هـا  آفـات،  برابـر سـرمازدگی،  در  گیـاه  افزایـش مقاومـت  از:  آن هـا عبارت انـد 
در  به خصـوص  انبـارداری  خاصیـت  افزایـش  ازتـه،  کـود  بازدهـی  و  آبیـاری  راندمـان  افزایـش 
گیاه  گل هـای زینتـی، کاهـش خوابیدگـی )ورس( در غـات، فعال سـازی آنزیم ها و   تأثیر بر رشـد 

کیفیـت میـوه )بهبـود رنـگ میـوه و افزایـش قنـد در میوه هـا بخصـوص در سـیب(. و 

گیاه: کمبود پتاسیم در   عالئم ظاهری 

کوچک هستند. کوتاه و  کمبود پتاسیم معمواًل ضعیف،  گیاهان مبتابه   ) 1

2  (  رشـد سـاقه اصلـی و شـاخه ها متوقف شـده و فاصلـه میـان گره هـا کوتاه می شـود و در صورت 
شـدید شـدن کمبود پتاسـیم شـاخه ها از انتها شـروع به خشـک شـدن می کنند.
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کـم شـده و تعـداد دانه ها در خوشـه نیز کاهـش می یابد. همچنین  3 ( در غـات تعـداد خوشـه ها 
کـه تشـکیل می شـوند چروکیـده و الغر هسـتند. )دانه ها پر نمی شـوند(. دانه هایـی 

کسـتری درمی آینـد  کمبـود پتاسـیم، بـه رنـگ سـبز تیـره مایـل بـه خا گیـاه مبتابـه  4( برگ هـا در 
و شـفافیت و شـادابی خـود را از دسـت می دهنـد و عائمـی ماننـد نـوک سـوختگی، لبه سـوختگی 
می دهنـد  نشـان  را  بـرگ  حاشـیه  از  بیشـتر  کـم  ترا بـا  بـرگ  پهنـه  داخـل  در  سـوختگی  ظهـور   و 

کل برگ )ابتدا در برگ های پیر و سپس در بیشتر برگ ها(. کمبود شدید باشد در  گر  و ا

5( در مرکبـات: میوه هـا یـا بسـیار قرمـز می شـوند و یـا اصـواًل سـبز مانـده و بـه نظـر نـارس می رسـند 
میـوه خشـبی می شـود. همچنیـن پوسـت کلفت، خشـن،  گوشـت  و جنـس  تـرش  آن هـا  مـزه  و 

کـم آب می شـوند. بدرنـگ و 

نکتــه: زیــادی پتاســیم نیــز باعــث کلفت تــر شــدن و ضخیم تــر شــدن پوســت مرکبــات ماننــد پرتقال 

می شــود.

گروه زیر تقسیم می شوند: گیاهان ازنظر نیاز به پتاسیم به دو 

کرفس گیاهان پتاسیم دوست: مانند سیب زمینی و  الف( 

گوجه فرنگی و چغندرقند. که نیاز متوسط به پتاسیم دارند: مانند  ب( گیاهانی 

نکته: به طورکلی افزایش درجه حرارت محیط باعث جذب بیشتر عناصر غذایی ازجمله پتاسیم 
گوجه فرنگی و تشکیل رنگ قرمز آن را به تأخیر می اندازد.  می شود.کمبود پتاسیم رسیدن 

  Green back  کـه بـه آن لکـه سـبزی یـا همچنیـن ایجـاد لکه هـای سـبز بـر روی میـوه می نمایـد 
کمبـود پتاسـیم زودتـر صـورت  گـردو و فنـدق در صـورت  آلـو،  می گوینـد. ریـزش بـرگ درختـان 

می گیـرد و عـوارض زیانبـاری خواهـد داشـت.
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روی:

کاهش  کمبود روی موجب  گیاه سـاخت پروتئین اسـت. بنابراین   یکی از وظایف مهم روی در 
کمبـود روی به شـدت  گل دهـی و تولیـد بـذر در هنـگام  شـدید پروتئیـن در محصـوالت می شـود. 
و  قـرار می گیـرد  تأثیـر  گلچه هـا در مرحلـه خوشـه دهی تحـت  لقـاح  زیـرا  اختـال می شـود  دچـار 

کاهـش می یابـد.  درنتیجـه تعـداد دانـه 

کسـین، آنزیم های مسـئول تولید نشاسـته، فتوسـنتز  عـاوه بـر ایـن روی در تولیـد هورمون رشـد ا
و سوخت وسـاز نیتـروژن و هورمـون رشـد اسـید اینـدول اسـتیك نقـش مؤثـری دارد. در حضـور 
کلروفیل بیشـتری ساخته شـده، پیری به تأخیر افتاده، میزان فتوسـنتز و  اسـیدایندول اسـتیك، 
درنهایـت تولیـد افزایـش می یابـد. همچنیـن روی با افزایش نفوذپذیری دیواره سـلولی مقاومت 

گیـاه را در برابـر تنش هـای زنـده و غیرزنـده افزایـش می دهـد.

زارعین  توسط  مصرفی  یا  خاك  در  موجود  روی  اثربخشی  مانع  فسفاته  کودهای  زیاد  مصرف 
کرد. خواهد  روی  جذب  به  مؤثری  کمك  فسفاته  کودهای  از  به اندازه  استفاده  پس  می شود 
کودهای پتاسیم و روی همچنین نقش مهمی در تنظیم روزنه ها و کاهش تعرق دارند. با تأمین 

خ خواهد داد. کاهش تعرق صرفه جوئی قابل توجهی در مصرف آب ر به اندازه این عناصر با 

آبیاری مناسب در دوره رشد:

گلدهـی حسـاس هسـتند و چنانچـه  گیاهچـه و  گیاهـان زراعـی بـه آبیـاری مرحلـه اسـتقرار  کثـر  ا
کاهش یافتـه  رطوبـت به خصـوص در ایـن دو مرحلـه تأمیـن نشـود عملکـرد به طـور چشـمگیری 
گـر در  کـرد. ا کشـاورزی وارد خواهـد  و ایـن مسـئله خسـارت زیـادی درازای مصـرف نهاده هـای 
مرحلـه خوشـه دهی و گلدهـی محصـوالت، آب و رطوبـت کافی موجود نباشـد عمـل تلقیح )نفوذ 
گـرده بـه تخمـدان( به خوبـی انجام نشـده و عملکـرد افـت خواهد کرد. این مسـئله در  دانه هـای 

محصـوالت باغـی و عملکـرد درختـان میـوه نیـز مشـهود اسـت.

که شیوه رایج زراعت آن  در مورد محصول برنج استفاده از آبیاری تناوبی به جای غرقاب دائم 
است، ضمن صرفه جوئی در مصرف آب به میزان 30%، مشکات ناشی از عدم زهکشی و تهویه 
ج می شود و عملکرد به طور محسوسی افزایش می یابد. خاك را برطرف کرده، گازهای سمی خار
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تغییرات دمایی و تابش خورشید در طول فصل رشد:

لکه هـای  قـرار بگیرنـد  نـور شـدید خورشـید در طـول فصـل رشـد   چنانچـه میوه هـا در معـرض 
در  آفتاب سـوختگی  می گـردد  ایجـاد  پوسـت  سـطح  روی  سـیاه رنگی  تـا  کسـتری  خا قهـوه ای، 

 .)7 )شـکل  هسـتند.  آسـیب  ایـن  از  نمونه هایـی  گابـی  در  سـطحی  سـوختگی  یـا  سـیب 

کـود دهـی و غیـره(   به طورکلـی عوامـل مختلـف در مـدت رشـد )آب وهـوا، آبیـاری، خـاك، رقـم، 
در  دوقلویـی  شـوند.  فیزیولوژیکـی  یـا  )مورفولوژیکـی(  ظاهـری  عیـوب  بـه  منجـر  می تواننـد 
گربـه ای شـکل شـدن در گوجه فرنگـی، ناصافـی  گیـاس، چنـد شـاخه ای شـدن ریشـه در هویـج، 

از عیـوب مورفولوژیکـی هسـتند.  تـو پوکـی در سـیب زمینی مثال هایـی  در غده هـا، 

کلسـیم، همچنین  کمبود  کرفس به دلیل  سـوختگی لبه برگ سـبزی ها، سـیاه شـدن داخلی در 
فسـاد داخلـی در برخـی گونه هـا بـه خاطـر کمبود بر، نمونه هایـی از عیوب فیزیولوژیکی هسـتند. 

گوجه فرنگی شکل 7- صدمات آفتاب سوختگی روی 
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آماده سازی محصول  از عملیات  یا پس  در حین  که ممکن است  مواردی  و سایر  این عیوب 
برای بازار تازه خوری، به وجود آید و یا در سطح خرده فروشی یا در دست مشتری نمایان شود، 
مدخلی برای ورود اغلب عوامل بیماری زا و موجب فساد پس از برداشت خواهد شد. )شکل 8(. 

ب( اقدامات زمان برداشت

ب – 1 ( تنظیم زمان و شیوه درست برداشت:

کـه دارای ارزش اقتصـادی باشـد، پایـان دوره رشـد  گیـاه  برداشـت، یعنـی جمـع آوری بخشـی از 
بـازار اسـت. عمـل برداشـت می توانـد  و آغـاز عملیـات آماده سـازی محصـول جهـت عرضـه بـه 
بـا  ترکیبـی  درروش  باشـد.  سیسـتم  دو  هـر  از  ترکیبـی  گاهـی  و  مکانیکـی  یـا  دسـتی  به صـورت 
اسـتفاده از ماشـین های کشـاورزی خـاك را نـرم می کننـد تـا عمـل برداشـت به کمك دسـت آسـان 

گوجه فرنگی در اثر مصرف زیاد نیتروژن گربه ای شدن  شکل 8- صورت 
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کار مـی رود. شـود. ایـن روش در محصوالتـی مثـل پیـاز، سـیب زمینی و هویـج بـه 

ع محصــول، هــدف از برداشــت )تــازه خــوری   معمــواًل انتخــاب سیســتم برداشــت بســتگی بــه نــو
و  میوه هــا  برداشــت  معمــواًل  دارد.  زمیــن  مســاحت  و  فــرآوری(  کارخانه هــای  بــه  عرضــه  یــا 
کوچــك بــا دســت  ســبزی های حســاس بــه فســاد، بــرای مصــرف تــازه خــوری و از زمین هــای 
دوره  کــه  اســت  مناســب  محصوالتــی  بــرای  به خصــوص  دســتی  برداشــت  می شــود.  انجــام 

برداشــت آنــان در بــازه زمانــی طوالنــی اســت. 

مزیـت اصلـی ایـن روش در مقایسـه بـا برداشـت ماشـینی، برداشـت در مرحلـه درسـت رسـیدگی، 
کیفیـت و بـا حداقـل آسـیب دیدگی اسـت. البتـه آمـوزش  حمـل بـا دقـت و درنتیجـه محصـول با
کار نیز بر  کارگـران بـرای انتخـاب محصـول در مرحلـه رسـیدگی مناسـب و نحوه قرارداد با نیـروی 
کـه مـزد به صـورت روزانـه، هفتگـی، دو هفتگـی یـا ماهیانه  کیفیـت محصـول مؤثـر اسـت. زمانـی 
پرداخـت شـود، برداشـت محصـول معمـواًل بـا دقـت انجـام می پذیـرد و چنانچـه پرداخـت مـزد 
بـا  یـا ردیـف برداشت شـده باشـد، جابجایـی و چیـدن محصـول  بـر اسـاس تعـداد جعبـه، وزن 

بی دقتـی انجـام می شـود. 

کـم بـرای اسـتراحت و عوامـل نامطلـوب دیگـر  عوامـل محیطـی ماننـد روزهـای طوالنـی، زمـان 
ماننـد گرمـا یـا سـرمای بیش ازحـد می توانـد منجر به جابجایـی و حمل ونقل نامناسـب محصول 
کارگران شـود. تعیین زمان برداشـت مناسـب محصول و شیوه درست برداشت بر اساس  توسـط 
ع محصـول صـورت می گیـرد.در بسـیاری از مـوارد رسـیدگی آمادگـی بـرای برداشـت یکسـان  نـو

تلقـی می شـوند؛ امـا در اینجـا الزم اسـت میوه هـا بـه دودسـته تفکیـک شـوند:

1( میوه های خودرس

2( میوه های نا خودرس

گیـاه  گوجه فرنگـی و هلـو، قـادر بـه ادامـه عملیـات رسـیدن جـدا از   میوه هـای خـودرس از قبیـل 
کننـد. میوه هـای  – تولیـد  اتیلـن   – بـرای رسـیدن  اصلـی هسـتند چـون می تواننـد هورمـون الزم 
می رسـند.  رسـیدگی  مرحلـه  بـه  گیـاه  روی  بـر  فقـط  مرکبـات  و  فلفل هـا  قبیـل  از  خـودرس   نـا 
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کامـًا بـه  گـردد، می توانـد پـس از برداشـت  گوجه فرنگـی حتـی هنگامی کـه سـبز برداشـت  مثـًا 
رنـگ قرمـز برسـد امـا فلفـل سـبز به نـدرت تغییـر رنـگ بعـد از برداشـت خواهـد داشـت. به عنـوان 
برداشـت  از  پـس  عمـر  دارای  )رسـیده تر(  بالغ تـر  میـوه ی  گفـت  می تـوان  عمومـی  قانـون  یـک 
برداشـت  اسـت  بهتـر  خـودرس،  نـا  و  خـودرس  میوه هـای  شـناختن  بـا  پـس  اسـت.  کوتاه تـری 

بگیـرد.  صـورت  زودتـر  حتی االمـکان  خـودرس  میوه هـای 

گـر بـرای مصرف در بازار دوردسـت برداشـت می شـوند تا در حیـن مراحل جابجایی  به خصـوص ا
کـه ایـن زمـان بایـد بعد از رسـیدن  و آماده سـازی عملیـات رسـیدن صـورت بگیـرد امـا توجـه شـود 
گـر میوه  کـه ا میوه هـا و قبـل از تغییـر رنـگ آن هـا باشـد. ایـن حالـت در گوجه فرنگـی زمانـی اسـت 
توسـط چاقو برش داده شـود، قسـمت میانی توسـط ماده ژالتینی پرشـده و دانه ها از بافت جدا 

نمی شـوند )جدول 2(.

 مـزه، بـو، رنـگ و بافـت میوه هـای خـودرس پـس از چیـده شـدن همچنـان تغییـر می کنـد و تـا 
خ می دهـد  کـه پـس از رسـیدگی ر رسـیدگی کامـل پیـش مـی رود. بیـش رسـیدگی مرحلـه ای اسـت 
و در ایـن حالـت میـوه نـرم شـده و بخشـی از ویژگی هـای بویائـی و مـزه خـود را از دسـت می دهـد. 
از  را  خـود  خـوری  تـازه  ارزش  و  اسـت  مناسـب  سـس  و  مربـا  تهیـه  بـرای  شـرایط  ایـن  در  میـوه 
کـه دربـاره زمـان برداشـت برخی سـبزی ها و  دسـت می دهـد. رسـیدگی تجـاری اصطاحـی اسـت 
ایـن  از  اسـتفاده  و  برداشـت  بـرای  مطلـوب  و  مناسـب  زمـان  کـه  مـی رود  کار  بـه  میوه هایـی 

محصـوالت معمـواًل قبـل از زمـان رسـیدگی واقعـی محصـول اسـت. 

نا خودرسخودرس

گوجه فرنگی-  به-  هلو گابی-  انجیر-  آلو- 

بارهنگ – خرمالو - هندوانه-  سیب-  هویج 

شلیل- طالبی-  زردآلو

گیاس- پرتقال- فلفل سبز- خربزه انگور- آلبالو- 

گریپ فروت   مرکبات -  انار - بادمجان - توت- خیار - 

توت فرنگی-  قره قاط - تمشك-زیتون

جدول 2- میوه های خودرس و نا خودرس موجود در منطقه
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گر به مرحله  در برداشت این محصوالت باید دقت بیشتری به عمل آید. به طور مثال لوبیا سبز ا
رسیدگی برسد، مطلوبیت خود را برای مشتری از دست می دهد و حتمًا باید هنگامی برداشت 
شود که قطر معینی، حدود 7 میلی متر، داشته باشد. برداشت نخود سبز، کاهو، کلم برگ، چغندر، 

هویج، اسفناج، سیب زمینی و پیاز نیز در مرحله رسیدگی تجاری انجام می شود)شکل 9(. 

در بسـیاری از محصـوالت عائـم بیرونـی مشـخصی، زمـان مناسـب برداشـت را نشـان می دهند. 
برخـی  در  سـاقه  بـه  میـوه  اتصـال  قسـمت  در  دمچـه  رشـد  پیـاز،  در  فوقانـی  قسـمت  افتـادن 
خربزه هـا، سـخت شـدن پوسـت خارجـی کدوتنبـل، تـرد و شـکننده شـدن پوسـت برخـی مغزهـا، 
ج شـدن از وضعیـت شـیری در ذرت دانـه ای و... مثال هایـی از این  گوشـتی شـدن دانه هـا و خـار
کثر محصول  عائـم هسـتند. به طورکلـی هـدف اصلـی در برداشـت اصولی، بـه دسـت آوردن حدا
کـه محصـول در بهتریـن  قابل فـروش بـا حداقـل تلفـات ممکـن هسـت. ایـن مسـتلزم ایـن اسـت 

زمـان ممکـن برداشت شـده و بـا حداقـل آسـیب بـه دسـت مصرف کننـده برسـد. 

شکل 9- پژمردگی بوته به هنگام رسیدگی محصول
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دربـاره اغلـب محصـوالت بایـد آن هـا بـدون ریـزش غیرضـروری، قبـل از برداشـت به انـدازه کامل 
تلفـات سـنگین  خ دهـد موجـب  برداشـت ر زمـان  از  قبـل  ریـزش  برسـند. چنانچـه  نمـو  و  رشـد 
خواهـد شـد. در بسـیاری از محصـوالت صفـت ریـزش هنـگام رسـیدن، ازنظـر افزایـش ضایعـات 
سـهم بسـزایی دارد. ازایـن رو انتخـاب ارقـام مقـاوم بـه ریـزش و دقـت در زمـان برداشـت به موقع 

کاهـش دهـد.  می توانـد تـا حـد قابل توجهـی میـزان ایـن ضایعـات را 

ع محصـول و روش برداشـت- مکانیکـی یـا دسـتی- مـواد شـیمیائی مختلفـی وجود  بسـته بـه نـو
کـه بـا محلول پاشـی آن هـا قبـل از برداشـت یـا سـریعًا کل محصـول به طور یکنواخت رسـیده  دارد 
و آمـاده برداشـت مکانیکـی می شـود یـا از سسـت شـدن و ریـزش نامطلـوب محصـول جلوگیـری 

کـرده تـا ضمـن برداشـت دسـتی ریـزش نامطلوب نداشـته باشـیم.

کمـك می کننـد و اتیلـن- اتفـان- اتصـال  کسـین های مصنوعـی در بـه تعویـق انداختـن ریـزش  ا
کـرده و موجـب ریـزش می شـود. ایـن مـاده )اتیلـن( به طـور طبیعـی  میوه هـا بـه شـاخه را سسـت 
کـه بایـد  هنـگام رسـیدن میوه هـا تولیـد می شـود. نکتـه قابل توجـه در هورمـون پاشـی ایـن اسـت 
گیـاه  وارد  بـرگ  از طریـق  بیشـتر هورمون هـا  زیـرا  باشـند  برگ هـای سـبز سـالم  دارای  درختـان 
می شـوند. هورمـون پاشـی جهـت برداشـت بهتـر در درختـان سـیب، آلبالـو، گابـی، آلـو، گیاس، 

گـردو انجام شـده و نتایـج مطلوبـی داشـته اسـت. فنـدق و 

کاهش آسیب های مکانیکی ضمن برداشت و حمل ونقل محصوالت: ب – 2( 

 انـواع مختلفـی از آسـیب و خسـارت ممکـن اسـت به هنـگام عملیـات برداشـت و پـس از برداشـت 
در میوه هـا و سـبزی ها بـه وجـود آیـد. زخـم )بریدگـی و سـوراخ( به صـورت از بیـن رفتـن قسـمتی 
ع آسـیب مکـررًا توسـط ابـزار برداشـت مورداسـتفاده بـرای جـدا  از بافـت اتفـاق می افتـد. ایـن نـو
کـه سـبب ضایعـات  کتری هـا  چ هـا و با گیـاه ایجـاد می شـود. بسـیاری از قار کـردن محصـول از 

کننـد.  قابل توجهـی در فـرآورده می شـوند، نمی تواننـد از راه پوسـت نفـوذ 

ولـی از راه بریدگی هـای پوسـت، به آسـانی بـه درون فـرآورده وارد می شـوند، ورود خـاك مزرعـه 
در  وارده حتـی  آسـیب های  بدتـر شـدن وضعیـت موجـود خواهـد شـد.  زخـم، سـبب  بـه درون 
کافـی اسـت...  ابعـاد میکروسـکوپی بـرای نفـوذ عوامـل بیمـاری زای موجـود در سـطح محصـول 
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کننـده در برابر از دسـت دادن آب، تعرق  عـاوه بـر ایـن بـا آسـیب دیدن پوشـش طبیعی حفاظت 
ع آسـیب معمـواًل به راحتـی قابل تشـخیص بـوده و محصـوالت دارای  افزایـش می یابـد. ایـن نـو

ع آسـیب دیدگی بایـد در مراحـل درجه بنـدی و بسـته بندی، حـذف شـوند. ایـن نـو

لهیدگـی محصـوالت رایج تـر از زخم هـا اسـت. لهیدگـی تـا چندیـن روز پـس از برداشـت و حتـی 
عامـت  و  اسـت  قابل تشـخیص  کمتـر  می رسـد  مصرف کننـده  به دقـت  محصـول  کـه  زمانـی 
برجسـته ای نـدارد؛ امـا آسـیب های وارده سـبب افزایـش سوخت وسـاز عمومـی فـرآورده به منظور 
کـه  کار افتـادن مکانیزم هـای بازسـازی  پوشـاندن و ترمیـم بافـت آسـیب دیده خواهـد شـد. بـا بـه 
شـامل افزایـش موقتـی تنفـس و تولیـد ناپایـدار اتیلـن هسـت، محصـول تخریب شـده، رسـیدگی 

تسـریع شـده و میـوه دچـار نـرم شـدگی می شـود. 

خ  در برخـی مـوارد در صـورت زیـاد بـودن فشـار وارده، پـاره شـدن مکانیکـی غشـای سـلول ها ر
کـه باعـث تمـاس آنزیم هـا بـا مـواد داخـل سـلول شـده و منجر بـه ساخته شـدن ترکیبات  می دهـد 
کـه بـر طعـم، بافـت، ظاهـر، بـو و حتـی ارزش غذایـی محصـول تأثیـر می گـذارد. خاصـی می گـردد 

 سه عامل اصلی ایجاد لهیدگی در محصوالت عبارت اند از: ضربه، فشار و سایش.

بـر سـطح  یـا جعبـه بسته بندی شـده میـوه  کـه درنتیجـه سـقوط میـوه  ضربـه صدمـه ای اسـت 
سـخت و یـا در برخـورد یـك میـوه بـا سـایر میوه هـا ایجـاد می شـود. ایـن آسـیب در طـول برداشـت 

می دهـد. خ  ر بسـته بندی  و 

 آسـیب فشـار معمـواًل به صـورت تغییـر شـکل ظاهـر می شـود و غالبـًا توسـط وزن میوه هـای باالیی 
روی الیه هـای پایینـی در حیـن انبـار و حمـل محصـوالت به صـورت فلـه بـه وجـود می آیـد. بـرای 
پیشـگیری بایـد مقـدار محصـول قـرار داده شـده درون یـك بسـته بیش ازحـد ظرفیـت آن نباشـد؛ 
کافـی داشـته باشـند تـا وزن سـتون بـاال را تحمـل  و جعبه هـا و بسـته های به کاررفتـه مقاومـت 
کی، سـایر میوه ها یا  که توسـط هر عامل اصطکا کنند. سـایش یك آسـیب دیدگی سـطحی اسـت 

گابـی ایجـاد می شود)شـکل 10(. بسـته بندی روی میوه هـای پوسـت نـازك مثـل 
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 در سیر و پیاز ساییدگی باعث از بین رفتن پوسته های محافظ این محصوالت و افزایش سرعت 
فساد می گردد. عاوه بر این آسیب ها، ساقه های بریده اغلب سبزی ها نیز محل ورود میکرو 
از  پس  ضایعات  از  مهمی  حالت های  دم  انتهای  پوسیدگی های  و  بوده  فساد  عامل  ارگانیزم 
برداشت بسیاری از میوه ها و سبزی ها هست. رعایت بهداشت در هنگام برداشت محصوالت 

کاهش می دهد. و استفاده از ابزارهای تمیز و ضدعفونی شده این آسیب را تا حد زیادی 

آسیب  به خصوص  مکانیکی  علت  به  ناهموار  جاده های  در  فرآورده  ترابری  و  سریع  جابجایی 
می رساند. همچنین بسته بندی نامناسب، ممکن است در اثر ضربه یا خراشیدگی و یا حرکت 
صدمات  و  فیزیکی  آسیب های  شدن  وارد  سبب  حمل ونقل  هنگام  در  روی هم  محصوالت 
ذکرشده، زخم، سایش و لهیدگی و پیدایش نشانه های ناپسندی روی فرآورده گردد. )شکل 11(. 

گالبی شکل 10-اثرات لهیدگی روی میوه 



25

               

توصیه هایی برای برداشت:

1( درصورتی کـه سـاعت برداشـت در طـول روز قابل تغییـر باشـد، توصیـه می شـود برداشـت در 
کـه محصـول سـفتی و تـورم بیشـتری )بـه دلیـل جـذب آب  سـاعات اولیـه صبـح و هـوای سـرد 
گیـاه در طـول شـب( دارد انجـام پذیـرد. به عـاوه دمـای میوه هـا در ایـن هنـگام  از خـاك توسـط 
پاییـن اسـت و نیـاز بـه سردسـازی پـس از برداشـت حداقـل خواهـد بـود )شـکل های  12 و 13(.

2( میزان رسـیدگی میوه برای برداشـت تابعی از فاصله تا بازار مقصد اسـت. برای مسـافت های 
طوالنـی،  مسـافت های  بـرای  درحالی کـه  می شـود،  توصیـه  گیـاه  روی  میـوه  رسـیدن  نزدیـك 

برداشـت زودتـر مناسـب اسـت.

3( محصول برداشت شده تا زمان حمل باید در سایه نگهداری شود.

کشاورزی شکل 11- بسته بندی نامناسب و ایجاد آسیب فیزیکی روی میوه ها و محصوالت 
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شکل 12- نگهداری محصوالت برداشت شده در سایه

شکل 13- بسته بندی مناسب برای جلوگیری از صدمات حمل ونقل
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گـردد. نـوك قیچی هـا و چاقوهـای مورداسـتفاده حتی االمکان  4( از لـه شـدن محصـول اجتنـاب 
کافـی تیـز باشـند تـا  گـرد شـوند تـا باعـث ایجـاد سـوراخ در محصـول نگردنـد. همچنیـن به انـدازه 

باعـث پارگی نشـوند) شـکل 14(.

5(  ظـروف جابجایـی محصـول در مزرعـه بیش ازحـد پـر نگردنـد و تـا حـد امـکان بـا دقـت حمـل 
انداختـن و سـقوط  ارتفـاع  انداختـن،  کـردن و  بـا پـرت  شـوند. در صـورت جابجایـی محصـول 

کاهـش یابد)شـکل 15(.  محصـول بـه حداقـل 

شکل 14- قیچی مناسب برداشت میوه  برای جلوگیری از آسیب به محصول 

شکل 15- شیوه بارزنی و حمل محصول در سالمت آن اثر بسزایی دارد
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کننـد و  کارگـران آموزش دیـده بـرای برداشـت، رسـیدگی محصـول را بـرای برداشـت بررسـی   )6
بـرای جلوگیـری از آسـیب بـه میوه هـا از دسـتکش مخصـوص اسـتفاده نماینـد. همچنیـن بایـد 

جابجایـی محصـول را بـا دقـت و مایمـت انجـام دهند)شـکل 16(. 

ماشـین آالت  سـایر  و  خرمن کـوب  دروگـر،  کمبایـن،  به موقـع  و  دقیـق  فنـی،  تنظیمـات   )7
ع محصـول می توانـد میـزان  مورداسـتفاده در برداشـت قبـل از شـروع برداشـت و به تناسـب نـو

دهـد. کاهـش  چشـمگیری  به طـور  را  برداشـت  ضایعـات 

8( جایگزینـی به موقـع ادوات و ماشـین آالت تـازه بـا مـوارد مسـتهلک موجـود و عـدم اسـتفاده از 
کاهـش می دهـد. وسـایل معیـوب ضایعـات حیـن برداشـت مکانیکـی را 

 برداشت دستی:

کشـیدن  کردن میوه با یك حرکت پیچشـی جزئی نه   روش صحیح چیدن میوه ها شـامل: بلند 
آن به طـرف پاییـن یـا مسـتقیم، کشـیدن به طـرف پائین باعث می شـود که بیشـتر میوه ها بدون 
کـه هـر  گـردد. چیـدن صحیـح مسـتلزم ایـن اسـت  دم میـوه جـدا شـوند و چیـدن میـوه مشـکل تر 

گیـرد تـا از ضربـه زدن میوه ها جلوگیری شـود )شـکل 17(. مرحلـه به دقـت انجـام 

شکل 16- بسته بندی صحیح برای جلوگیری از آسیب به محصول
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یـک حرکـت  نشـود.با  ایجـاد  آن  انگشـت روی  کـه عائـم  بگیریـد  بـا دسـت طـوری  را  میوه هـا 
گیـاه جـدا نماییـد. میـوه را به آرامـی در کیسـه میوه چینـی یـا ظـرف قـرار  پیچشـی مایـم میـوه را از 

داده و آن را پرتـاب نکنیـد )شـکل 18(. 

شکل 17- نحوه صحیح برداشت سیب برای جلوگیری از صدمات مکانیکی

شکل 18- جلوگیری از صدمات مکانیکی و ضربه در برداشت سیب 
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کنید تا از به هم  کیسه ی میوه چینی یا سطل خالی  - میوه ها را با یك حرکت چرخشی مایم از 
کنده شدن دم میوه، سوراخ  کردن صحیح از  خوردن میوه ها جلوگیری شود. چیدن و جابجا 
کنند، جلوگیری خواهد  گاهی می توانند یك میوه خوب را خراب  که  شدن پوست و سائیدگی 
نمود. برای اجتناب از سائیدگی، میوه های نرم تر نیاز به جابجا نمودن دقیق تری از میوه های 

سفت تر دارند، ولی پوست میوه های سفت، آسان تر از میوه های نرم سوراخ می شود.

 برداشت مکانیکی:

کـه نیـروی   - سیسـتم لـرزش تنـه درخـت: ایـن سیسـتم شـامل یک تنـه تـکان یـا شـاخه تـکان 

کربـاس در زیـر درخـت هسـت. به خصـوص  گیرنـده یـا  کتـور تأمیـن می شـود و یـك قـاب  آن از ترا
کاربـرد ایـن روش دربـاره ارقـام آلـو رضایت بخـش بوده، همچنیـن روش برداشـت مطلوبی برای 

کنسـرو می شـوند، هست)شـکل 19(. کـه خشـك یـا  میوه هایـی 

مکانیکـی  آسـیب های  معـرض  در  می شـوند  برداشـت  ماشـین  توسـط  کـه  میوه هایـی  معمـواًل 
کـه  کسـیدی  کاهـش میـزان قهـوه ای شـدن ا ازجملـه سـاییدگی بیشـتری قـرار می گیرنـد. بـرای 
میوه هـا  برداشت شـده،  محصـوالت  کیفیـت  حفـظ  و  می شـود  شـروع  آسـیب  از  پـس  بافاصلـه 
گوگـرد و آهک قـرار داده  کسـید  بایـد بافاصلـه در بـاغ در یـک آب نمـک اسـتاندارد بـه همـراه دی ا
شـوند. همچنیـن کاهـش کیفیـت ناشـی از برداشـت مکانیکـی را می تـوان بـا بـه حداقل رسـاندن 

مدت زمـان بیـن برداشـت تـا فـرآوری محصـوالت پاییـن نگـه داشـت.

19- برداشت مکانیزه محصوالت باغی
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گـردو، بادام و آلـو به زمان های   تاریخچـه تکانیـدن درخـت بـرای برداشـت به خصـوص در مورد 

کار گرفته می شـود. البته توجه  گذشـته )طوالنـی( برمی گـردد و امـروزه دربـاره زردآلـو و هلـو نیز بـه 

که به این روش برداشـت می شـوند باید  که درختانی  به این نکته هم ضروری به نظر می رسـد 

ع درختـان وجـود دارد به طوری کـه  از قبـل آماده شـده باشـند یعنـی هـرس ویـژه ای بـرای ایـن نـو

کـردن بـرای ایجـاد اسـتحکام، موجـب صدمـه خیلـی  نسـبتًا محکـم و عمـودی باشـند. هـرس 

کمتـری بـه میوه هـا شـده و میوه بیشـتری برداشـت می شـود. 

درختـان مسـتحکم تر بـازده تـکان دادن باالتـری دارنـد. بـرای شـاخه تکانی یك درخت بایسـتی 

دارای 3 یـا 4 انشـعاب اصلـی باشـد. ایـن شـرایط اجـازه می دهـد تا فقط 3 یا 4 بـار تکان دهنده را 

بـه درخـت متصـل کننـد. بهتریـن ارتفـاع تاج یعنـی فاصله پایین ترین انشـعاب درخـت روی تنه 

تـا زمیـن، 60 تا 90 سـانتی متر اسـت. 

انشـعابات ثانویـه نبایـد نزدیک تـر از فاصلـه 45 تـا 60 سـانتی متری تنـه منشـعب شـده باشـند. 

کمتـری  صدمـه  درخـت  پوسـت  بـه  درنتیجـه  باشـند  عمـودی  امـکان  حـد  تـا  بایـد  شـاخه ها 

کنـده می شـوند. ماشـین های تکان دهنـده  می رسـد. پوسـت های شـاخه های افقـی به راحتـی 

ع شـاخه تـکان آن مطلوب تـر اسـت. کـه نـو بـه دو صـورت شـاخه تـکان و تنـه تـکان وجـود دارنـد 

تکانیـده  زمیـن  روی  بـه  محصـول  روش  ایـن  در  جمـع آوری:  طریـق  بـه  برداشـت  سیسـتم   -

کـردن در  می شـود و یـا اجـازه داده می شـود تـا بـر روی زمیـن بیفتـد و پـس از جمع کـردن یـا جـارو 

کـه به صـورت  یکجـا از زمیـن برداشـته می شـود. ایـن سیسـتم بـرای برداشـت اغلـب میوه هایـی 

گـردو، فندق، بادام، پسـته و  تـازه بـه بـازار عرضـه می شـوند، مطلـوب نیسـت ولی برای برداشـت 

کار مـی رود.   سـیب آبگیـری بـه 

کتری هـای  چ هـای مولـد آفاتوکسـین و با آلودگـی میوه هـا بـا موجـودات ذره بینـی خـاك ماننـد قار

ح هسـت. توجـه بـه ایـن نـکات بـرای  کـه در ایـن روش برداشـت مطـر روده ای مسـائلی هسـتند 

کیفیت تـر ضـروری است)شـکل 20(. برداشـت محصـول با
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- در فندق میوه های پوك قبل از میوه های سالم می ریزند.

- در پسته، میوه های پوك بعد از میوه های پر می ریزند.

گردو  گردو، بادام و پسـته را معمواًل به طریق تکاندن درخت و جمع آوری برداشـت می کنند.   -
و بـادام در اوایـل برداشـت باپوسـت سـبز بـه زمیـن می ریزنـد و بایسـتی فورًا )با ماشـین یا دسـت( 
گردوهـا بیـش از چنـد روز درروی زمیـن باقـی بماننـد )به خصـوص در  گـر  پوسـت گیری شـوند. ا
گـردو شـاخه تکان و  هـوای مرطـوب( رنـگ مغـز تیـره شـده و کیفیـت آن را پاییـن مـی آورد. بـرای 

بـرای درختـان کوچک تـر، بـادام و پسـته، تنـه تکان مناسـب تر هسـت.

ب – 3( التیام دهی:

کیفیـت و بـا عمـر انبارمانـی بیشـتر فرآینـد التیـام   در برخـی مـوارد جهـت رسـیدن بـه محصـول با
کاهـش سـریع رطوبـت سـطحی هسـت. از نتایـج ایـن فرآینـد  کـه شـامل  دهـی موردنیـاز اسـت. 
جلوگیـری از خشـك شـدن بیشـتر محصـول درنتیجـه توسـعه برخی تغییرات بافتـی و ایجاد مانع 
در مقابـل عوامـل بیمـاری زا هسـت. التیـام دهـی در خصـوص سـیر و پیاز به صورت خشـک کردن 
پیـاز صـورت  رنـگ و خشـك شـدن سـاقه  تغییـر  بـا  کـه همـراه  پوسـته های خارجـی آن هاسـت 
می گیـرد. بـرای محصـوالت ریشـه ای و غـده ای مثـل سـیب زمینی و سـیب زمینی شـیرین، التیـام 

20- برداشت مکانیزه محصول درختان هسته دار 
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دهی موجب سـخت شـدن پوسـت می گردد که درنتیجه از جدا شـدن پوسـت محصول در حین 
برداشـت و جابجایـی جلوگیـری می کنـد و مانـع رشـد زخـم در اپیـدرم می گردد. برای انـواع کدو و 
سـایر محصـوالت خانـواده کدوئیـان نیـز التیـام دهی به صورت سـخت شـدن پوسـت اسـت. این 
عملیـات معمـواًل در مزرعـه انجـام می شـود. سـیر و پیـاز را به صـورت بـرش دادن قسـمت زیریـن 
گیاه در مزرعه التیام می دهند تا از نور مسـتقیم خورشـید محافظت شـوند  کردن  سـاقه یا ردیف 

کپـه بـر روی هـم خـروار می کنند)شـکل 21(. گونـی ریختـه و یـا به صـورت  کیسـه  یـا آن هـا را در 

 در مورد سـیب زمینی التیام دهی در دو مرحله انجام می شـود. یکی قبل از برداشـت و به مدت 
گیـاه محصـول را در زیرزمیـن بـدون آبیـاری نگـه  10 الـی 15 روز پـس از حـذف شـاخه و برگ هـای 
می دارند تا پوسـته سـخت شـود و دیگری حدود 10 الی 15 روز در دمای  15 الی20 سـانتی گراد در 
انباری با رطوبت نسـبی 90% نگهداری می شـود تا تشـکیل پوسـته در قسـمت های آسـیب دیده 
گسـترش  وسـیله  ایـن  بـه  و  گردنـد؛  ترمیـم  آسـیب دیده  بافت هـای  و  شـده  تشـدید  محصـول 

پوسـیدگی پـس از برداشـت را محـدود می سازند)شـکل های 22 و 23(.

گیری و چینش صحیح برای جلوگیری از فشار و لهیدگی محصول گونی  شکل 21- 
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پـس از پایـان فرآینـد التیـام دهـی، شـرایط دمـا و رطوبـت نسـبی انبـار بـرای ذخیـره طوالنی مـدت 
تنظیـم می شـود )جـدول 3(.

در ایـن شـرایط لیگنیـن در بخش هـای آسـیب دیده پوسـت سـاخته می شـود و پرتقـال رطوبـت 
خـود را کمتـر از دسـت می دهـد. همچنیـن از رشـد و توسـعه عوامـل بیمـاری زا جلوگیـری می کنـد.

شکل 22- برداشت دستی صحیح سیب زمینی برای جلوگیری از آسیب مکانیکی

رطوبت )درصد(دما )درجه سانتی گراد(محصول

90-2085-15سیب زمینی

75-4560-33سیر و پیاز

90-3285-30سیب زمینی شیرین

3090پرتقال

جدول 3 - شرایط دما و رطوبت نسبی توصیه شده برای التیام دهی
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ج( اقدامات پس از برداشت

کاهـش رطوبـت: میوه هـا و سـبزی های تـازه حـاوی مقادیـر زیـادی آب هسـتند،  کنتـرل  ج – 1( 

رطوبـت  حفـظ  برداشـت  از  پـس  بازارپسـندی  و  کیفیـت  حفـظ  مهـم  عوامـل  از  یکـی  بنابرایـن 
آن هاسـت. کاهـش یـا از دسـت دادن آب بـه معنـی کاهـش وزن قابل فـروش محصـول اسـت که 
به طـور مسـتقیم بـه از دسـت دادن بـازار نیـز می انجامـد زیـرا کاهـش آب بـر ظاهـر، تردی، سـفتی 
بـا  را  کیفـی  ایـن شـاخص های  گاهـی طعـم میـوه مؤثـر اسـت و غالبـًا مصرف کننـدگان  و حتـی 
تـازه بـودن محصـول مرتبط دانسـته، به شـدت در برابر خریـد فرآورده پژمـرده مقاومت می کنند. 

گیـاه بـه آب در هنـگام برداشـت بسـتگی دارد.  میـزان آب بافت هـا بـه دسترسـی 

بنابرایـن میـزان آب محصـول در طـول روز بـا تغییـرات دمـا متغیـر خواهـد بود به ایـن دلیل زمان 
کـه بیشـتر محصـوالت برگـی را وقتـی برداشـت  برداشـت بسـیار مهـم تلقـی می شـود. بهتـر اسـت 

کـه دارای بیشـترین آب باشـند تـا تـردی بافت هـا قابل قبـول باشـد. کنیـم 

کـه در اثر تنفس و تعرق از دسـت  گیـاه مـادری پیونـد دارنـد، آنچه را   هنگامی کـه محصـوالت بـه 
می شـود. جایگزیـن  هسـت،  آب  زیـادی  مقادیـر  حـاوی  کـه  گیاهـی  شـیره  به وسـیله   مـی رود، 

گونی های سیب زمینی شکل 23- انبار صحیح 
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امـکان  مـادری،  گیـاه  بـا  بـه دلیـل قطـع محصـول  تعـرق  و  تنفـس  ادامـه  بـا  برداشـت  از  پـس   
اندوختـه  مـواد  و  آب  از  محصـول  حالـت  ایـن  در  نـدارد.  وجـود  ازدسـت رفته  مـواد  جایگزینـی 
کـرده و ایـن امـر باعـث زوال و فسـاد میوه هـا و سـبزی ها خواهـد شـد. ایـن مسـئله  خـود اسـتفاده 
کیفیـت آن هـا  کـه تغییـرات زیـاد و وسـیعی در میـزان آب و  به ویـژه در مـورد سـبزی های برگـی 
کنـش بـه تغییـرات محیـط دیـده می شـود، حائـز اهمیـت اسـت. از دسـت دادن آب شـدید  در وا
کامیون هـای روبـاز  به ویـژه در مـورد سـبزی های برگـی به خصـوص در شـرایط حمـل فـرآورده در 
کـرد، کاهـش وزن تنهـا  خ می دهـد. محمولـه را بایـد بـا پوشـاندن، از آسـیب نـور خورشـید حفـظ  ر
کـه بسـیاری از فرآورده هـای فاسدشـدنی به صـورت پژمـرده و  بـه مقـدار 5% باعـث خواهـد شـد 

چروکیـده جلوه گـر شـوند. 

گـر حالـت  ا گـرم و خشـك صـورت می گیـرد. حتـی  ایـن عمـل در مـدت چنـد سـاعت در شـرایط 
غیـر  و  رنـگ  در  ناپسـندی  تغییـرات  باعـث  می توانـد  رطوبـت  کاهـش  نشـود  دیـده  پژمردگـی 
کـه به صـورت تـازه مصـرف می شـوند. بـه ایـن  قابل اسـتفاده شـدن برخـی از سـبزی هایی شـود 
کاهـش رطوبـت پـس از برداشـت می شـوند،  کـه باعـث بـه حداقـل رسـاندن  دلیـل اقدام هایـی 

هسـتند.  بـاارزش  و  سـودمند 

که از دسـت دادن آب را تسـریع می کنند، به پژمردگی فرآورده منجر می شـود  در مقابل شـرایطی 
کـردن مجـدد،  و می توانـد زیان هـای جبران ناپذیـری بـه برخـی از فرآورده هـا وارد سـازد. خیـس 
باعـث تحریـك رشـد اندام هـای ریشـه  زا و در برخـی حالت هـا تـرك خـوردن فرآورده هـا می شـود 
که مطلوب نیسـت. عوامل مؤثر در مقدار از دسـت دادن آب نسـبت سـطح به حجم محصول، 
طبیعـت پوشـش سـطحی فـرآورده و آسـیب های مکانیکـی واردشـده بـه بافـت هسـت. جهـت 
گـردش هـوا و بسـته بندی  ع  جلوگیـری از دسـت دادن آب، افزایـش رطوبـت محـل، توجـه بـه نـو
کاهـش رطوبـت  مناسـب و به موقـع محصـوالت الزامـی اسـت. تابـش مسـتقیم آفتـاب از عوامـل 
کاروتن موجود  کردن  کسـیده  که به جز از آسـیب ذکرشـده از راه ا محصوالت برداشت شـده اسـت 
کاهـش ویتامین هـای موجـود در آن هـا نیـز می توانـد بـه افـت رنـگ و  در برخـی محصـوالت و 
در  بیش ازانـدازه  خشـک کردن  هنـگام  را  برنـج  گـر  ا همچنیـن  بیانجامـد.  محصـوالت  کیفیـت 

مقابـل آفتـاب قـرار بدهنـد ویتامیـن )1B(، تیامیـن، آن تجزیه شـده از بیـن مـی رود.
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کنتـرل دمـا یکـی از ابزارهـای اصلـی در افزایـش عمـر پـس از  کنتـرل دمـا پـس از برداشـت:  ج – 2( 

کشـاورزی اسـت. دمـای پائیـن متابولیسـم و فعالیـت میکـرو ارگانیزم هـای  برداشـت محصـوالت 
کاهـش می دهـد. دمـای میوه هـا و سـبزی ها بـه  کیفیـت هسـتند،  کـه عامـل زوال  محصـول را 
هنـگام برداشـت نزدیـك بـه دمـای هـوا هسـت و می توانـد تـا 40 درجـه سـانتی گراد هـم برسـد. در 

کوتـاه خواهـد بـود.  ایـن دمـا میـزان تنفـس بسـیار زیـاد و عمـر انبـاری 

بهتـر اسـت برداشـت در اوایـل صبـح صـورت بگیـرد. زیـرا دمـا در آن هنـگام از روز پاییـن خواهـد 
ع بـزرگ امکان پذیـر نیسـت  بـود؛ امـا برداشـت تمـام فـرآورده در اوایـل صبـح بـرای صاحبـان مـزار
گرمسـیری نسـبتًا باالسـت. چنانچـه محصـول در دمـای بـاالی  و دمـا حتـی در صبـح در مناطـق 
35 درجـه سـانتی گراد نگهـداری شـود، متابولیسـم آن به صـورت غیرطبیعـی درآمـده و درنتیجـه 
گسـیختن تشـکیات سـلولی و فاسدشـدن سـریع  باعـث از هـم پاشـیدن غشـاء، سـاختار و از هـم 
آن خواهـد شـد. تغییـرات غالبـًا به صـورت از دسـت دادن رنگ هـا، آبکـی شـدن یـا شـفاف شـدن 
کـردن اولیـه پـس از برداشـت یعنـی دفـع حـرارت مزرعـه از  بافت هـا ظاهـر می شـود. پـس سـرد 
کـردن مقدماتـی و رسـاندن دمای محصـول به دمای انبـار موردنظر، عمر  محصـول توسـط سـرد 

کـرد.  انبـاری آن فـرآورده را طوالنی تـر خواهـد 
که به سـرعت تنفس  ایـن روش به ویـژه بـرای فرآورده های فاسدشـدنی و میوه ها و سـبزی هایی 
کـردن سـریع محصـوالت پـس از برداشـت غالبـًا بسـیار الزم  می کننـد، سـودمند می باشـند. خنـك 
ع محصـول و دمـای آن در هنـگام برداشـت بـه روش هـای مختلفـی انجـام  اسـت و بسـته بـه نـو
کـردن مقدماتـی ممکـن اسـت بـا هـوای سـرد، آب سـرد، تمـاس مسـتقیم بـا یـخ  می شـود. سـرد 
کـردن مقدماتـی میوه هـای  گیـرد. اسـتفاده از هـوای سـرد جهـت سـرد  و یـا تبخیـر در خـأل انجـام 
ایـن روش سـبب تبخیـر سـطحی آب محصـول و  بسته بندی شـده بسـیار متـداول اسـت ولـی 
کـردن بـا آب روش سـریع و مؤثـری اسـت امـا مرطـوب  درنتیجـه پژمـرده شـدن آن می شـود. سـرد 
مـی آورد.  وجـود  بـه  میکروارگانیسـم ها  رشـد  جهـت  را  مناسـبی  شـرایط  میوه هـا  سـطح  کـردن 
کلرینـه می شـود تـا اسـپورها و میکـرو ارگانیزم هـا را از بیـن ببـرد. ایـن روش  معمـواًل آب مصرفـی 
بادمجـان،  انـار،  مثـل  میوه هایـی  دربـاره  و  اسـت  مقدماتـی  کـردن  سـرد  روش  کم هزینه تریـن 

کاربـرد دارد. کـدو، نخـود، هویـج و انـواع سـبزی ها  پرتقـال، 
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 سردسـازی بـا یـخ یکـی از قدیمی ترین شـیوه های مورداسـتفاده برای کاهش دمای مواد اسـت. 
از ایـن روش به صـورت مجـزا بـرای هـر بسـته اسـتفاده می شـود به طوری کـه یـخ خردشـده قبـل 
از بسـتن هـر جعبـه در بـاالی محصـول ریختـه می شـود و یـا در برخـی مـوارد الیه هـای یـخ ممکـن 
کنـده شـود. ترکیـب مورداسـتفاده بـه ایـن صـورت اسـت )39/9% آب  اسـت بیـن محصـول پرا
+ 60% یـخ + 0/1% نمـك( اشـکال ایـن روش سـنگین تر شـدن وزن محصـول حیـن حمل ونقـل 
کـه موجـب افزایـش هزینه هـا می شـود. خیـس  و احتیـاج بـه جعبه هـای بـا انـدازه بـزرگ اسـت 
کامیون هـای حمـل و قفسـه ها براثـر آب حاصـل از ذوب یـخ از دیگـر معایـب  شـدن سـطوح انبـار، 
کـردن مقدماتـی بـا ایجـاد خـأل؛ روش بسـیار مؤثـری اسـت به این ترتیـب  ایـن روش اسـت. سـرد 
را تحـت خـأل  آن هـا  پـس  اسـپری می کننـد  بـر روی سـطح سـبزی ها  کمـی آب  مقـدار  ابتـدا  کـه 
گرمـا را از سـطح محصـول جـذب نمـوده و سـبب خنـك  قـرار می دهنـد. آب بـرای تبخیـر شـدن 
کاهـش  کاهـش 1 درصـد رطوبـت حـدود 5سـانتی گراد  شـدن آن می شـود. درجـه حـرارت درازای 
می یابـد. هـر چـه نسـبت سـطح بـه وزن محصـول بیشـتر باشـد ایـن روش موفقیت آمیزتـر اسـت، 
کـردن،  کاهـو بسـیار مناسـب اسـت. درنتیجـه سـرد  کـردن  به عنوان مثـال ایـن روش جهـت سـرد 
مواد اندوخته شـده درون میوه به دلیل شـدت تنفس پایین حفظ می شـود، رسـیدگی به تأخیر 
کـم می شـود. همـه ایـن عوامـل در تـازه مانـدن محصـول  کاهـش آب درون میوه هـا  می افتـد و 

کـرده موجـب حفـظ ارزش غذائـی محصـول می شـوند. کمـك 

از  ج  گرمسیری، در خار آسیب سرمایی: قرار دادن یك محصول، به ویژه محصوالت مناطق 

به  کوتاه  زمانی  دوره  یك  از  بیشتر  برای  محصول  همان  برای  قابل تحمل  حرارتی  محدوده 
بافت صدمه می زند و سبب کاهش کیفیت و عمر انباری محصول می شود. به چنین وضعیتی، 
از  باالتر  در حرارت  که  یا سرمازدگی می گویند  آسیب سرمایی  یا  پایین  از حرارت  ناشی  آسیب 
گیاهی، نظیر  از بافت های  از دمای بحرانی صورت می گیرد.بعضی  تر  پائین  انجماد و  نقطه 
ع آسیب نمی شوند، اما در  کاهو باالتر از نقطه انجماد خود به طور طبیعی دچار این نو گابی و 
کمترین  در  فرآورده ها  این  باید  خ می دهد.  آسیب سرمائی ر این  از محصوالت  بسیاری  مورد 
ع محصول بستگی دارد و  که آسیب نمی بینند، نگهداری شوند: عائم سرمازدگی به نو دمایی 

که محصول به دمای محیط برگردانده می شود )جدول 4(. زمانی قابل تشخیص است 
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محصول

 حداقل دمای

قابل نگهداری

(درجه سانتی گراد( 
اثر آسیب سرمایی

قهوه ای شدن درونی، تغییر رنگ در سطح، نرم شدن همراه با پوکی3-2سیب

رگه های قهوه ای روی پوست، عدم توانائی دررسیدن12موز

نقاط فرورفته در سطح، حالت خیس شدگی در آب، نقاط آبکی شده، پوسیدن7خیار

گوجه فرنگی 
رسیده

بسته به رقم 
حالت خیس شدگی در آب، نرمی و پوك شدن- تجزیه درونی فرورفتگی7-10

رنگ نامناسب بعد از رسیدن- آمادگی برای پوك شدن13-12گوجه فرنگی سبز

سوختگی سطحی- تغییر رنگ در سطح پوست- پوك شدن 7بادمجان

افزایش قندها- شیرین شدن- قهوه ای شدن4سیب زمینی

نقاط فرورفته در سطح- طعم نامطلوب4هندوانه

رنگ خرمائی، نقاط فرورفته در سطح7لوبیا سبز

لیموترش و
تغییر رنگ درونی- رنگی شدن پوست به صورت خال های قهوه ای فرورفتگی در پوست14-10شیرین 

پرتقال- 
نقاط فرورفته در سطح3مرکبات

کدر بعد از رسیدن10-7آناناس رنگ سبز 

قهوه ای شدن در درون7زیتون

گوشت میوههلو کرکی شدن- بافتی باحالت پشمی- نواحی قرمز تا قهوه ای و خشك در 

گوشت میوهآلو ازهم پاشیدگی در سردخانه نواحی قهوه ای ژالتینی مانند روی پوست و در 

سوختگی انباری- تغییر رنگ پوست ارقام سفید به قهوه ایانگور

نواحی فرورفته بر روی پوستفلفل

جدول 4- اثرات آسیب های سرمایی برخی میوه ها
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عائـم آسـیب دیدگی معمـواًل بـا پوسـیدگی و فسـاد اندام هـا همـراه می شـود و موجـب تسـریع و 
غیریکنواختـی در رسـیدگی نیـز می گردند)شـکل 24(. در بسـیاری از مـوارد تیرگـی یـا بی رنگـی در 
ع محصـول، دما و مدت زمان قـرار گرفتن  داخـل میـوه بـه وجـود می آیـد. شـدت سـرمازدگی به نو
که میوه های نابالغ  کلی وجود دارد و آن این اسـت  در معرض سـرما بسـتگی دارد اما یك قانون 

نسـبت بـه آسـیب دیدگی حسـاس تر از میوه هـای بالـغ هسـتند. 

کـم می شـود، عمـر انبـاری  کاهـش می یابـد، تنفـس  کـردن مناسـب، فعالیـت آنزیم هـا  بـا سـرد 
افزایـش می یابـد. مـواد غذایـی در بافت هـای محصـول حفظ شـده، همچنیـن رشـد و فعالیـت 
کیفیـت قابل قبول  کنـد می شـود. درنتیجـه محصول با موجـودات فاسـد کننـده در دمـای پائیـن 
به طـور  سـرمازدگی  بـه  حسـاس  غیـر  میوه هـای  دربـاره  می شـود(.  )نگهـداری  می مانـد.  باقـی 
کاهـش در تنفـس، سوخت وسـاز و درنتیجـه افزایـش عمـر فـرآورده هنگامـی  آرمانـی بیشـترین 
کنیـم، اما  کـه آن را دقیقـًا در نقطـه نزدیـك بـه دمـای انجمـاد آن فـرآورده نگهـداری  میسـر اسـت 
در برخـی از محصـوالت مثـل برخـی سـبزی ها، سـیب زمینی، سـیب زمینی شـیرین، نخودفرنگـی 
و ذرت شـیرین دماهـای پائیـن باعـث تغییـر در تعـادل نشاسـته- قنـد آن هـا می شـود. بـه ایـن 
و  افزایش یافتـه  بافت هـا  در  قنـد  میـزان  بحرانـی  نقطـه  از  تـر  پائیـن  دماهـای  در  کـه  صـورت 

شکل 24- اثر آسیب سرمایی روی فلفل
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ایـن  و نخودفرنگـی  مثـل ذرت شـیرین  برخـی سـبزی ها  در  البتـه  محصـول شـیرین می شـود. 
کـه باالترین  کـه در ایـن مـوارد محصـول در حالـت نابالغ  مسـئله باعـث مرغوبیـت آن هـا می شـود 
مقـدار قنـد را دارد برداشت شـده و پـس از برداشـت در دماهـای پائیـن انبـار خواهـد شـد تـا تبدیـل 
گـردد؛ امـا در مـورد سـبزی های نشاسـته ای مثـل سـیب زمینی مقـدار قنـد  کنـد  قنـد بـه نشاسـته 
کاراملـه  کـه باعـث بافـت نامرغـوب، مـزه شـیرین ناپسـند و بـه دلیـل  بـاال عامـل نامطلوبـی اسـت 
کـردن قهـوه ای و بدرنـگ می شـود. میـزان قنـد در ایـن محصـوالت را  خ  شـدن قنـد ضمـن سـر
می تـوان بـا افزایـش دمـای انبـار بـه 15 الی 20 درجه سـانتی گراد به مدت 2 هفتـه قبل از مصرف 
بـه حالـت طبیعـی برگردانـد؛ امـا سـایر عـوارض سـرمازدگی دربـاره دیگـر محصـوالت برگشـت پذیر 

نبـوده و خسـارات جبران ناپذیـری بـه محصـول وارد می کنـد. 

غیـر  میوه هـای  در  دارد.  سـزایی  بـه  اهمیـت  محصـوالت  نگهـداری  دمـای  رعایـت  ایـن رو  از 
حسـاس بـه پدیـده سـرمازدگی دمـای پائیـن نیـز نبایـد بـه حـد دمـای انجمـاد برسـد چـون بـا یـخ 
زدن بافت هـا افزایـش حجـم آب بـه هنـگام یخ زدن آسـیب های جبران ناپذیـر و قابل توجهی به 
کند و سـاختار  سـلول وارد می کند. هنگام ذوب سـلول نمی تواند متابولیسـم طبیعی خود را آغاز 
آن بـه حالـت عـادی برنمی گـردد. درواقـع با متاشـی شـدن سـلول ها طـی انجماد و ذوب شـدن، 

بافـت میـوه تخریـب و غیرقابل قبـول می شـود. 

میوه ها و سبزی ها منجمد شده پس از انجماد زدایی، تنها برای تولید محصوالت فرآوری شده 
نظیر مربا، مارماالد و انواع کنسرو قابل استفاده اند. چنانچه قبًا هم اشاره شد دمای باال در زمان 
بـه محصـوالت  نیـز آسـیب های جـدی و جبران ناپذیـری  انبـارداری  برداشـت و پـس ازآن طـی 
در  سـطحی  آفتاب سـوختگی  سـبب  روبـاز  کامیون هـای  در  فـرآورده  حمـل  می کنـد.  وارد 
که در معرض آفتاب قرار دارند و به آسـانی با پوشـاندن سـطح محصوالت  بخش هایی می شـود 
برخـی  بـه  کـه  آسـیب هایی  از  نمونه هایـی  زیـر  جـدول  در  آن  به جـز  اسـت.  قابل پیشـگیری 
محصـوالت در اثـر دمـای بـاالی انبـار وارد می شـود ذکرشـده اسـت. همـه ایـن نابسـامانی ها برای 
کمتـر از 5 سـانتی گراد پـس از دوره  بـروز نشـانه های خـود نیازمنـد دمـای پاییـن انبـار )معمـواًل 

دمـای بـاالی انبـار( می باشـند )جـدول 5(.
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به طورکلی آسـیب های وارده به پوسـت جدی هسـتند چون نشـانه های حتی کوچك در پوسـت 
باعـث رد آن در بسـیاری از بازارهـا خواهـد شـد. زیـرا مصرف کننـده بـر اسـاس بررسـی نظـری و 
وضعیـت ظاهـری خریـد می کنـد و حتی هنگام مصرف ممکن اسـت هرگز متوجه اندکی قهوه ای 
شـدن درونـی محصـول نشـود به خصـوص نابسـامانی لکـه تلـخ و سـوختگی سـطحی در سـیب 
موردتوجـه قرارگرفتـه و راهکارهایـی بـرای آن ارائه شـده اسـت. بـرای پیشـگیری از سـوختگی 
کویـن اسـتفاده  کسـیدکننده ماننـد دی فنیـل آمیـن و اتکـس  گـون ضـد ا گونا سـطحی از مـواد 

کـردن مقدماتـی و انبـار قابل پیشـگیری اسـت. می شـود. لکـه جاناتـان نیـز به آسـانی بـا سـرد 

کنترل آفات و بیماری ها پس از برداشت:  ج – 3( 

کار  کنتـرل آفـات و بیماری هـا در مرحلـه پـس از برداشـت بـه  تدابیـر مختلفـی بـرای جلوگیـری و 
کنترل فعالیت میکرو ارگانیزم هاست و سایر  می رود. استفاده از دماهای پایین مهم ترین روش 
روش های فیزیکی و شیمیائی معمواًل به عنوان مکمل استفاده می شوند. از روش های فیزیکی 
کنترل میکرو ارگانیزم ها در میوه های برداشت شده، بهداشت خوب و ایجاد حفاظت کننده های 

محصولنشانهنابسامانی

سیبتغییر رنگ یا اندکی فرورفتگی در پوستسوختگی سطحی

 نواحی قهوه ای یا سیاه رنگ به علت نور خورشید درآفتاب سوختگی
سیبطول فصل رشد

سیبخال های سطحی در ناحیه سلول های چوب پنبه ایلکه جاناتان

کستری یا قهوه ای روی پوستسوختگی سطحی گابیلکه های خا

انگورتغییر رنگ پوست ارقام سفید به قهوه ایسوختگی انباری

مرکباتنقاط قهوه ای خشکیده در پوستسوختگی انباری

چ هااز دست دادن رنگ مرکباتبی رنگ شدن- حساس به حمله قار

جدول 5- نشانه های نابسامانی محصوالت
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زخـم، دماهـای پائیـن و بـاال، رطوبـت درسـت، میدان هـای مغناطیسـی و تابش هـای یونیـزان 
گ هـا در  هسـت.تیمارهای شـیمیایی به منظـور جلوگیـری از آلودگـی اولیـه و همچنیـن تکثیـر ها
گروه های مختلف شـیمیائی به طور  چ کش ها در  که آلوده نیسـتند.قار پیرامون میوه هایی اسـت 
 گسـترده بـرای مرکبـات، سـیب، مـوز، میوه هـای هسـته دار و سـایر میوه هـا اسـتفاده می شـوند. 
ع از پرکاربردتریـن ایـن مـواد هسـتند. ایـن مـواد غالبـًا عمـل جلوگیـری از رشـد  گوگـرد دو نـو کلـر و 

گ هـا می شـوند.  چ را انجـام می دهنـد و مانـع جوانه زنـی ها قـار

کاربرد کلر به عنوان ضدعفونی کننده میوه معمواًل به صورت محلول با غلظت 50 تا 200 پی پی ام 
که مانع رشد میکرو ارگانیزم های موجود در سطح میوه می شود اما مانع رشد یك بیماری  است 
کلر به آب شستشو دهنده افزوده می شود تا  که قبًا شروع به فعالیت نموده است، نمی گردد. 
کنترل بیماری های پس از برداشت انگور ازجمله  چ ها شود. برای  کتری ها و قار کشتن با سبب 
گوگرد در غلظت 0/5 درصد برای مدت 20 دقیقه دوداندودی توسط  کسید  بوتریتیس از دی ا
تهویه استفاده می شود و در مدت انبارمانی، به صورت دوره ای )7 تا 10 روزه( با غلظت 0/25 

درصد تکرار می گردد. 

در حین حمل ونقل، الیه های آغشته شده به سدیم متابی سولفیت می تواند در سطح داخلی 
جعبه ها مورداستفاده قرار بگیرد. این الیه ها با جذب رطوبت پخش شده از میوه ها به آهستگی 
گاز یك روش بسیار مهم برای از بین  گوگرد می نماید. دود دهی با  کسید  شروع به تولید دی ا
به طور  بروماید  متیل  گذشته  سال های  در  است،  شفیره(  یا  الرو  تخم،  )بالغ،  حشرات  بردن 

ع شده است. کشورها ممنو کاربرد آن در بسیاری  کنون  گرفته می شد ولی ا کار  گسترده به 

کنتـرل آلودگـی حائـز اهمیـت هسـت. بـرای  گسـترش آن جهـت توانایـی   زمـان آلودگـی و مـدت 
کـه در طـول برداشـت و بـه دنبـال آن بـه هنـگام جابجایـی، زخم هـا  مثـال پنسـیلیوم ریزوپـوس 
چ کـش بـر روی سـطح محصوالت کنترل می شـود؛  را اشـغال می کنـد، به راحتـی بـا به کارگیـری قار
گلدهـی  کـه میـوه را چنـد هفتـه پیـش از برداشـت و یـا حتـی هنـگام  کپـك سـبز توت فرنگـی  امـا 
کنتـرل می شـود. بـرای جلوگیـری از برخـی فرآیندهـای  کـرده اسـت به سـختی  در مزرعـه آلـوده 
کلسـیم  نامطلـوب پـس از برداشـت از مـواد شـیمیایی خاصـی اسـتفاده می شـود مثـًا می تـوان از 
کلریـد )4 تـا 6 درصـد( به صـورت غوطـه وری یا اسـپری کردن برای لکه های تلخ سـیب اسـتفاده 
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کمـك می کنـد تـا سـاقه  کس هـا  کـردن غلظت هـای پایینـی از 24D در وا نمـود. همچنیـن اضافـه 
سـبز مرکبات حفظ شـود. مواد شـیمیائی ممکن اسـت به صورت تزریق به بسـته ها و جعبه های 
را  کـس سـطح پوسـت محصـوالت  وا بـا  یـا  به کاربـرده شـوند.  مـواد تدخینـی  ماننـد  پوشـش دار 
گاز انیدریدسـولفورو  کـه به وسـیله آزاد شـدن تدریجـی  کپـك سـبز در انگـور  آغشـته نماینـد مثـل 
کنترل می شـود. کلران  کنترل می شـود؛ و پوسـیدگی ریزوپوس در هسـته دارها که به وسـیله دی 

چ کـش مطلـوب پـس از برداشـت بایـد ویژگی هـای زیـر را دارا باشـد: به طـور خاصـه قار

1( قابل حل در آب باشد.
گسترده ای داشته باشد. 2( فعالیت 

گیاه و مصرف کننده سمی نباشد. 3( برای 
4( در طعم میوه مؤثر نباشد.

5( برای مدت طوالنی، در طول انبارداری، فعال باشد.
6( پس مانده قابل رؤیت از خود بر جای نگذارد.

7( ارزان باشد یا در غلظت های پائین مؤثر باشد.
کـه معمواًل  کیفیـت محصـول برداشت شـده را کاهـش می دهد   آلودگـی حشـرات پـس از برداشـت 

بـا اسـتفاده از مـواد تدخینـی و یـا بـا روش هـای فیزیکـی با ایـن آلودگی ها مقابلـه می گردد.

ج – 4(  جلوگیری از جوانه زنی:

 جوانه زنی و رشـد ریشـه موجب تسـریع فرآیند فسـاد سـیب زمینی، پیاز، سـیر و سـایر محصوالت 
ع محصـوالت به بازار اسـت. محصوالت  می شـود همچنیـن تعیین کننـده قابلیـت عرضـه ایـن نـو

ریشـه داده و یـا جوانـه زده به هیچ وجـه موردپذیـرش مصرف کننـدگان واقع نمی شـود.

بعـد از پایـان یافتـن رشـد و نمـو، بیشـتر محصـوالت ریشـه ای بـه دوره رکـود وارد می شـوند، در 
گـر در وضعیـت ایـده آل  ایـن وضعیـت محصـول بـه شـرایط محیطـی پاسـخی نمی دهـد و حتـی ا
بازدارنده هـای  دوره  ایـن  در  نمی کنـد.  جوانه زنـی  بـه  شـروع  بگیـرد،  قـرار  رطوبتـی  و  دمایـی 
داخلـی جوانه زنـی بیشـتر هسـتند و باعـث بـه وجـود آمـدن دوره خـواب می شـوند. در طـول زمان 
جوانه زنـی  بـه  شـروع  محصـول  به تدریـج  رشـد  فعال کننده هـای  مقـدار  افزایـش  بـا  انبـارداری، 
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کنترل شـده، سـرعت جوانه زنـی و ریشـه دهـی  کرد.سردسـازی و اتمسـفر  و ریشـه دهـی خواهـد 
کاهـش می دهـد امـا بـه علـت هزینـه بـاالی ایـن عملیـات، بازدارنده هـای شـیمیائی ترجیـح  را 
داده می شـود. مالئیـك هیدرازیـد قبـل از برداشـت بـر روی پیـاز و سـیر اسـپری می شـود. بـرای 
کلـرو ایزوپروپیـل ان- فنیل کر بامات )CIPC( به شـکل  کـردن از تـری  سـیب زمینی قبـل از انبـار 
التیـام  CIPC در  کـه  یـا غوطـه وری و سـایر روش هـا اسـتفاده می شـود. دقـت شـود  گـرد، بخـار 

کار رود. کامـل دوره التیـام بـه  یافتـن مداخلـه می کنـد، بنابرایـن بایـد بعـد از پایـان 

ج – 5( بسته بندی:

کـه همیشـه در سـطح جهـان بـرای جلوگیـری از ضایعـات و جلـب رضایـت   یکـی از روش هایـی 
حقیقـت  در  اسـت.  غذایـی  محصـوالت  بسـته بندی  اسـت،  قرارگرفتـه  موردتوجـه  مشـتری 
ایفـا می کنـد.  ارزش افـزوده  ایجـاد  را در  اصلـی  نقـش  از محصـول  بسـته بندی ضمـن حفاظـت 
دلیـل آشـکار ایـن ادعـا صـادرات محصـوالت غذایـی به ویـژه )زعفـران، خشـکبار، خاویـار، خرمـا 
کشـورهای  کشـور بـه  از  کـه بـه دلیـل ضعـف بسـته بندی بعـد از صـدور  کشـورمان اسـت  و...( 

بیشـتر مجـددًا صـادر می شـود.  بسـیار  بـاارزش  بسـته بندی مطلـوب  و  واسـطه 

در بسـته بندی محصـوالت غذایـی بایـد بـه مسـائلی از قبیـل نـور، حـرارت، مـواد افزودنـی، مـواد 
کافـی توجـه شـود  کیفیـت ظاهـری بسـته به انـدازه  کتری هـا و نیـز  ضـد فسـادپذیری و آفـات و با
تـا بازاریـاب بتوانـد محصـول را باقیمـت مناسـب بـه فـروش برسـاند. افزایـش قیمـت محصـول 
کاهـش موجـودی محصـول در انبـار، سـردخانه و مزرعـه بـه  کیفیـت بـاال ازیک طـرف و  بـه دلیـل 
دلیـل تقاضـای بیشـتر مصرف کننـدگان از طـرف دیگـر کاهـش ضایعـات را در پـی خواهد داشـت.

بسـته بندی عمـل قـرار دادن محصـول در داخـل یـك ظـرف همـراه بـا مـواد بسـته بندی )سـینی 
و  حرکـت  از  جلوگیـری  بـرای   )... و  پرکننده هـا  ضربه گیـر،  الیه هـای  مقوایـی،  یـا  پاسـتیکی 
و...(  کـس  وا پوشـش  پاسـتیکی،  )غشـاء  آن  از  حفاظـت  همچنیـن  محصـول،  ضرب دیدگـی 

 .)25 است)شـکل 
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 در مرحله بسته بندی باید سه عمل به طور رضایت بخش انجام شود:

وزن  یـا  تعـداد  به صـورت  اسـتاندارد  اسـاس  بـر  محصـول  فـروش  و  جابجایـی  در  تسـهیل   )1
بسـته. داخـل  در  مشـخص 

2( محافظـت از محصـول در برابـر صدمـات )ضربـه، فشـار، سـایش و زخـم شـدگی( و شـرایط 
فـروش. و  انبـارداری  نسـبی( در مـدت حمل ونقـل،  نامطلـوب محیطـی )دمـا، رطوبـت 

ــا  ــه ی ــده، منطق ــه، تولیدکنن ــداد، درج ــم، وزن، تع ــامل رق ــدار ش ــرای خری ــات ب ــن اطاع 3( تأمی
کشــور تولیدکننــده.

گـر سـرد   مـواد بسـته بندی بایـد متناسـب بـا شـرایط و تیمارهـای موردنیـاز محصـول باشـد. مثـًا ا
کاسـته شـدن از مقاومتش  کردن با آب یا یخ موردنیاز باشـد، بسـته باید تحمل رطوبت را بدون 
گازی  کافـی بـرای تبـادل  داشـته باشـد. بـرای محصـول بـا تنفـس بـاال بایـد بسـته بندی منافـذ 

کیفیت محصول شکل 25- اثر پوشش مومی روی حفظ 

Uncoated coated
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کـه محصـول به راحتـی آب از دسـت می دهـد، طراحـی بسـته بایـد  داشـته باشـد. در شـرایطی 
کمـك می کنـد.   کاهـش آب باشـد. ایـن عمـل بـه تـازه مانـدن محصـول  مانعـی مناسـب در برابـر 

بسـته بندی انـواع مختلفـی دارد و بـا اهـداف مختلـف انجـام می شـود.

- جهت مصرف کننده

-  جهت حمل  و نقل

-  جهت بار یا سکوهای بارگیری

ع محصول  کیلوگـرم، بسـته بـه نـو گـرم تـا 1/5  جهـت مصرف کننـده: وزن ایـن بسـته ها بیـن 300 

کـه توسـط پاسـتیك یـا  متغیـر اسـت. مـواد بسـته بندی شـامل مقـوا یـا صفحـه پلی اسـتر مشـبك 
کیسـه های مشـبك 3 تا  کاغذ یا صفحات PVC پوشـیده می شـود. پیاز و سـیب زمینی به صورت 
کیلوگرمـی بـه بـازار عرضـه می شـود. دقـت شـود رنـگ، شـکل و جنـس مـواد بسـته بندی نقش   5

مهمـی در بهبـود ظاهـر و جذابیـت محصـول دارد.

PVCکی و استفاده از پوشش چ خورا شکل 26- بسته بندی صحیح قار
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 بـرای حمل ونقـل، توزیـع و فـروش: معمـواًل به صـورت جعبه هـای چوبـی یـا مقوایـی بـا وزن 5 تـا 

کـه می تواننـد سـنگین تر از ایـن مقـدار نیز باشـند، هسـت. بسـته باید  کیلوگـرم یـا کیسـه هایی   20
به راحتـی توسـط یـك نفـر جابه جـا و روی هـم چیـده شـود و دارای ابعـاد مناسـبی جهـت انطبـاق 

بـا وسـایل حمل ونقل باشـد.

گرفته شده اند باید به آسانی قابل شستشو و جمع  که برای استفاده مجدد در نظر   جعبه هایی 
کاهش یابد. بسته ها باید قادر باشند وزن  شدنی باشند به طوری که حجم آن ها برای بازگشت 
بیش  بدون  محصول  از  معینی  تعداد  یا  وزن  برای  نیز  و  کنند  تحمل  را  جابجایی  شرایط  و 
پرشدگی طراحی شده باشند. جعبه های ضعیف و چیدمان نامناسب آن ها بر روی هم موجب 
پرشدگی  همچنین  می شود.  فشاری  آسیب های  اثر  در  محصول  و  جعبه ها  ازهم پاشیدگی 
که  بیش ازحد بسته، دلیل اصلی آسیب های فشاری است. دربسته های بزرگ باید از موادی 
باعث تفکیك و ثابت نگه داشتن میوه درون جعبه می شود، استفاده نمود. به ویژه در مورد 
محصوالت بزرگ و سنگین مانند طالبی و هندوانه محافظت انفرادی از میوه ها توسط فوم های 
پاستیکی شبکه ای الزم است. سینی های فومی یا پاستیکی در بین الیه ها از میوه هایی مثل 

سیب، هلو، آلو و شلیل محافظت می کند) شکل های 27 و 28(. 

کهنه و نامناسب برای بسته بندی سیب شکل 27- استفاده از جعبه های 
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از کرك هـای کاغـذی یـا چوبـی، کاغذهـا یـا سـایر مـواد نـرم پرکننده نیـز می توان بـرای محافظت 
از محصـول در جعبه هـا اسـتفاده نمـود. هنـوز اسـتفاده از الیـاف طبیعـی در بسـیاری از مناطـق 
گرچـه ایـن روش بسـیار ارزان اسـت امـا بـه دلیـل  بـرای بسـته بندی میـوه و سـبزی رایـج اسـت. ا
گندیدگـی سـریع تر در ایـن میوه هـا افزایـش  وجـود مقـدار زیـادی میکـرو ارگانیـزم آالینـده امـکان 
می یابـد. عـاوه بـر ایـن خطـر لهیدگـی در اثـر فشـرده شـدن نیـز در ایـن مـوارد بیشـتر اسـت. زیـرا 
گرفتـن طراحـی نشـده اند وجـود اختـاف قابل توجـه در وزن و  ایـن بسـته ها بـرای روی هـم قـرار 
حجـم، بازاریابـی ایـن محصـوالت را نیـز پیچیـده می کنـد. پـس بهتـر اسـت از روش هـای جدیـد 
ایجـاد  بسـته بندی  دیگـر  ع  نـو شـود.  اسـتفاده  بـازار  بـه  عرضـه  بـرای  محصـوالت  بسـته بندی 
گاهـی پاسـتیکی بـوده و در ابعـاد بسـیار بزرگ تـر  کـه معمـواًل چوبـی یـا  سـکوهای بارگیـری اسـت 
بـرای ارسـال بـه بازارهـای بین المللـی طراحـی می شـود. مـواد استفاده شـده بـرای بسـته بندی 

بایـد تجزیه پذیـر، بـدون آالیندگـی و قابـل بازیافـت باشـد.

گوجه فرنگی برای جلوگیری از صدمات مکانیکی شکل 28- بسته بندی صحیح 
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 اسـتفاده از مواد غیرقابل بازگشـت به طبیعت دربسـته میوه و سـبزی روبه افزایش اسـت. برای 
کاهـش اثـرات زیان بـار ایـن مواد، بسـته ها باید به گونه ای طراحی شـوند که ضمـن انجام وظیفه 

کمترین مواد زائد را داشـته باشـد. اصلی شـان، بعد از اسـتفاده قابل بازیافت بوده و 

کـه محصـوالت ابتـدا خنـك و  در تمـام مـوارد بسـته بندی توجـه بـه ایـن نکتـه بسـیار مهـم اسـت 
سـپس بسـته بندی می شـوند زیـرا چنانچـه محصـوالت ابتـدا بسـته بندی و سـپس سـرد شـوند، 
کندانسـه شـدن )تقطیـر( بخـارآب شـده  خنـك شـدن هـوای مرطـوب موجـود دربسـته منجـر بـه 
کپك هـا و فعالیـت میکـرو ارگانیزم هـا و  و آب ایجادشـده دربسـته باعـث بـاال بـردن امـکان رشـد 
گـرم  درنتیجـه افزایـش مقـدار پوسـیدگی، تضعیـف بسـته های چوبـی، فیبـری و همچنیـن زود 
ع اول- جهـت مصرف کننـده-  شـدن فـرآورده خواهـد شـد. ایـن مسـئله به خصـوص دربسـته نـو

اهمیـت بیشـتری دارد.

کاال یا خدمات را از تولیدکننده به  که  ج – 6( بازاریابی: به مجموعه ای از فعالیت های بازرگانی 

مصرف کننـده نهایـی می رسـاند و شـامل مراحلـی چـون خرید مـواد اولیه، تولیـد، کنترل کیفیت، 
قیمـت،  تعییـن  بسـته بندی،  انجمـاد،  مصـرف،  بـرای  آماده سـازی  و  انبـارداری  حمل ونقـل، 
بازاریابـی می گوینـد. فـروش هسـت،  از  بعـد  فـروش و خدمـات  تبلیغـات،  شناسـایی مشـتری، 
عوامـل متعـددی بـر تصمیـم خریـد مؤثرنـد امـا هـدف اصلـی از خریـد، بـه دسـت آوردن رضایـت 
اسـت. ایـن رضایـت بـرای میوه هـا و سـبزی ها بـه معنـی توانایـی تأمیـن نیازهـای تغذیـه ای و 
کیفـی ملموس  لـذت بـردن از طعم هـا، بافت هـا، رنگ هـا و بوهـای مختلـف اسـت. خصوصیـات 
باعـث  و  می گذارنـد  اثـر  ظاهـر  بـر  بسـته بندی  و  رسـیدگی  رنـگ،  تازگـی،  یکنواختـی،  قبیـل  از 
جذاب تـر شـدن و خوش آینـدی بیشـتر محصـول در مقایسـه بـا تولیدات مشـابه می گردند. فسـاد 
خ داده و  و ضایعـات محصـوالت فاسدشـدنی در هرجایـی، از مزرعـه تـا مصرف کننـده نهایـی ر
بسـتگی بـه درجـه فاسـد شـوندگی محصـول دارد. بـا توجـه بـه فصلـی بـودن تولیـد ایـن مـواد، 
کیفـی و خصوصیـات منحصربه فـرد هرکـدام از محصـوالت، مسـئله بازاریابـی برای  ع کمـی و  تنـو
آن هـا از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت و توجـه بـه آن قطعـًا می توانـد ضایعـات محصـوالت 
کاهـش دهـد. متأسـفانه عـدم وجـود تسـهیات زیـر بنائـی در امـور نگهـداری و صنایـع  غذایـی را 
 تبدیلـی، همچنیـن فرسـودگی ماشـین آالت صنایـع موجـود، عـدم برنامه ریـزی دقیـق در تولیـد 
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تولیـدی  کشـاورزی  محصـوالت  قیمـت  فصلـی  سـاالنه  نوسـانات  بـه  منجـر  مناسـب،  توزیـع  و 
کاهـش می یابـد.  کشـاورز در زمـان برداشـت بسـیار  در بـازار می شـود. درنتیجـه قیمـت خریـد از 
درنتیجـه کشـاورز مدتـی محصـوالت را در انبـار نگه مـی دارد که معمواًل به دلیل شـیوه نگهداری 
نامناسـب و وجـود آفـات مختلـف محصـول به تدریـج فاسـد می شـود. بـرای جلوگیـری از فسـاد 
گزیـر می شـود یـا محصـول را بـه قیمتـی بسـیار پائین تـر از ارزش اولیـه به فروش  بیشـتر کشـاورز نا

برسـاند یـا شـاهد فسـاد بیشـتر محصـوالت انبـاری خـود باشد)شـکل های 29 و 30(.

شکل 29- لهیدگی و فساد سیب در اثر نگهداری نامناسب

کپک زدگی پرتقال در اثر نگهداری نامناسب شکل30- 
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 توزیـع محصـول بـرای مصرف کننـدگان می توانـد بـه دو صـورت غیرمسـتقیم و مسـتقیم انجـام 
ل هـا و...( مسـئول  کلی فروش هـا، دال شـود. درروش غیرمسـتقیم واسـطه ها )خرده فروش هـا، 
انتقـال و تأمیـن اولویت هـای مصرف کننـدگان هسـتند و تولیدکننـدگان تنهـا محصـول را بـرای 
ایجـاد  کشـاورزان  بـرای  را  فـروش مسـتقیم فرصتـی  امـا  تقاضا هـا فراهـم می آورنـد  ایـن  تأمیـن 
می کنـد تـا بـا مصرف کننـده تمـاس مسـتقیم و بی واسـطه داشـته باشـند از خواسـته های آن هـا 
کاهـش هزینه هـای بازاریابـی بـا سـود بیشـتر محصـول ارزان تـری را بـه دسـت  مطلـع شـده و بـا 
مصرف کننـده برسـانند. خریـد مسـتقیم از تولیدکننـدگان نسـبت بـه عمده فروش هـا و خریـد از 
واسـطه ها منافعـی از قبیـل تـازه بـودن محصـول، قیمـت مناسـب و یا تهیه محصـوالت خاص با 

شـرایط ویـژه را بـرای مصرف کننـده فراهـم مـی آورد) شـکل 31(.

کشاورزی شکل 31- بازار محلی محصوالت 
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بازاریابی مستقیم به روش های مختلف قابل انجام است:

1( بازارهای عمومی کشاورزان: در این روش تولیدکنندگان محصوالت خود را به طور مستقیم به 

ج ازاندازه  تعداد زیادی از مشتریان عرضه می دارند. فروش نقدی و امکان فروش محصوالت خار
ع  که توسط واسطه ها خریداری نمی شود از مزایای اصلی این نو کوچك(  )بسیار بزرگ یا بسیار 
کشاورزان است. همچنین برای مشتریان فرصتی را جهت خرید محصوالت تازه  فروش برای 
یا خانگی فراهم می آورد. مکان بازار در این روش عامل مهمی است. به طوری که واقع بودن 
بازار در نزدیکی خریداران فروش موفق تری خواهد داشت تا مجاورت فروشندگان. عاوه بر آن 
فضای پارك مناسب برای خودروها، جاده ها و پیاده روهای تمیز و آسفالت شده امتیازاتی را 
برای بازار ایجاد می کند. حفاظت در مقابل آفتاب توسط سایه فضایی با مطلوبیت بیشتر برای 

فروشندگان و خریداران ایجاد می نماید. 

سـایر  و  باغبانـی  اقـام  نشـاء ها،  گیاهـان،  گل هـا،  غ،  تخم مـر عسـل،  سـبزی ها،  میوه هـا،   
محصـوالت مشـابه می تواننـد در ایـن بازارهـا بـه فـروش برسـند همچنیـن محصـوالت نانوایـی، 
مرباهـا، مارماالدهـا، انـواع رب و ترشـی، شـیر، ماسـت و پنیرهـای خانگـی و سـایر محصوالتـی از 
ایـن قبیـل پـس از کنترل هـای الزم می تواننـد قابل عرضـه باشـند. فقط به محصـوالت مزرعه ای 
اجـازه فـروش داده می شـود و فـروش مجـدد مجـاز نیسـت. در برخـی مـوارد فروش صنایع دسـتی 
بازارهـای  بـه  بسـیاری  شـباهت  بازارهـا  ایـن  می شـود.  مجـاز  مـردم  بیشـتر  جلب توجـه  جهـت 
محلـی دارد بـا ایـن تفـاوت که مؤسسـات یا شـرکت هایی، مسـئول تأسـیس بازار، اخـذ مجوز الزم 

و نگهـداری محیـط آن می باشـند و اجـاره غرفه هـا در آن هـا به طـور روزانـه محاسـبه می شـود.

2(  فروش در غرفه های مزرعه ای:

ع  نـو ایـن  در  مـکان  هسـتند.  مشـتریان  از  زیـادی  تعـداد  موردتوجـه  مزرعـه ای  فروشـگاه های   
فروشـگاه ها بی نهایـت مهـم اسـت. چـون بایـد از فاصلـه دورتـری قابل رؤیت بـوده و در مجاورت 
حـدود  مجـاز  سـرعت  محـدوده  به طوری کـه  باشـد،  داشـته  قـرار  پررفت وآمـد  نسـبتًا   جـاده 
بسـیار  مکان هـای  توریسـتی  مناطـق  و  اصلـی  جاده هـای  باشـد.  سـاعت  بـر  کیلومتـر   70-75
کـه  ع فروشـگاه ها هسـتند. فضـای پارکینـگ مناسـب عامـل مهمـی اسـت  مناسـب بـرای ایـن نـو
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باید به آن توجه نمود بهتر اسـت عائمی 100 تا 2000 متر جلوتر در جاده نصب شـده و مشـتریان 
کافـی بـرای  کنـد تـا راننـدگان فرصـت  را به طـور واضـح و بی خطـر بـه سـمت فروشـگاه هدایـت 
کاهـش سـرعت وسـیله نقلیـه خـود و خـروج از جاده را داشـته باشـند.قانون خاصی بـرای طراحی 
یـك فروشـگاه مزرعـه ای وجـود نـدارد. از انبارها، سـرپناه ها یـا سـاختمان های مخصوص ممکن 
کافـی بـرای عرضـه محصـوالت  اسـت اسـتفاده شـود ایـن مکان هـا بایـد تمیـز، منظـم بـا فضـای 
تولیدشـده همـان  باشـد و ترجیحـًا محصـوالت  بایـد ظاهـری روسـتایی و سـاده داشـته  باشـد. 
کشـاورزان همسـایه نیـز می تواننـد در تأمیـن  مزرعـه در آنجـا بـه فـروش برسـد، هرچنـد برخـی 

کننـد.  کمـك  محصـوالت فروشـگاه بـه صاحـب آن 

ع ویـژه از فـروش مزرعـه ای روش »خودتـان بچینیـد« یـا »بـرای خودتـان بکنیـد« وجـود  یـك نـو
کـه مشـتری ها خودشـان میـوه یـا سـبزی موردنظـر را برداشـت می کننـد. هرچنـد محصـول  دارد 
کـردن  از قبـل برداشت شـده هـم بـرای عرضـه و فـروش وجـود دارد. فایـده ایـن روش جذاب تـر 
خریـد محصـوالت بـرای مشـتریان اسـت. همچنیـن مشـتریان فرصتـی را بـرای گذرانـدن یك روز 
در هـوای آزاد و طبیعـت خواهنـد داشـت و محصـول در شـرایط مطلـوب رسـیدگی بـدون هزینـه 
ع فـروش بـه تعـدادی راهنمـا نیـاز اسـت تـا بـه مشـتریانی  کارگـری برداشـت می شـود. در ایـن نـو
گیاهـان آسـیب وارد نماینـد،  کشـاورزی ندارنـد و ممکـن اسـت به طـور غیـر عمـد بـه  کـه تجربـه 

آموزش هـای الزم را بدهـد.

برنامه هـای  دلیـل  ایـن  بـه  می شـود«  آن هـا  بیشـتر  کـردن  ج  خـر موجـب  افـراد  بیشـتر  »توقـف 
فوق العـاده مثـل ارائـه تـور مزرعه ای، ارابه سـواری، امـکان فعالیت و بازی برای کودکان، مسـیر 
پیـاده روی در مزرعـه، نمایـش صنایع دسـتی، امـکان چـادر زدن، بازدیـد از حیوانـات مزرعـه ای 
و یـا امـکان ماهیگیـری، بـه فـروش بیشـتر چنیـن مزارعـی کمـك می کنـد. راه دیگـر بـرای افزایش 
درآمد چنین فروشـگاه هایی فروش مربا، مارماالد، ترشـی خانگی، سـس ها، خوراك های سـنتی 

و خـاص و صنایع دسـتی هسـت.

3( فروش مستقیم به رستوران ها و هتل ها و...

کاهـش هزینه هـا در تأمیـن نیـاز   رسـتوران ها، هتل هـا، بیمارسـتان ها و سـایر مؤسسـات بـرای 
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روزانـه عاقه منـد بـه خرید مسـتقیم مواد موردنیازشـان از تولیدکنندگان هسـتند. تقاضای ثابت 
کشـاورز ایـن فرصـت را پیـدا  کشـاورز اسـت و  ع فـروش بـرای  در طـول سـال مزیـت اصلـی ایـن نـو
کـردن و  بـا عملیـات شستشـو، پوسـت کنی، هسـته گیری، خـرد  را  تـا قیمـت محصـول  می کنـد 
کـه از بازاریابـی  کسـب نمایـد. بـا تمـام فوایـدی  جداسـازی و... افزایـش دهـد و سـود بیشـتری 
کـه بخـش تولید میوه و سـبزی از تعـداد زیادی کشـاورزان خرده مالک  گفتـه شـد ازآنجا مسـتقیم 
کوچـك در اراضـی مختلـف هسـتند و بـا توجـه به قـرار  کـه دارای زمین هـای  تشکیل شـده اسـت 
گرفتـن ایـن واحدهـای تولیـدی در نقـاط دور از بازارهـای اصلـی، مجبـور بـه توزیـع غیرمسـتقیم 
ع ایـن بازاریابـی، عرضـه  گـران می شـوند. رایج تریـن نـو کشـاورزی توسـط واسـطه  محصـوالت 

محصـول به صـورت عمده فروشـی اسـت. 

کز عمده فروش می برند و در آنجا به فروش می رسـانند  کشـاورزان یا مسـتقیمًا محصول را به مرا
بسـته بندها  حمل ونقـل،  شـرکت های  کامیون هـا،  راننـدگان  محلـی،  کننده هـای  جمـع  بـه  یـا 
می رسـانند.  فـروش  بـه  عمده فروشـی  کـز  مرا در  را  محصـول  آن هـا  و  داده  تحویـل  ل هـا  دال یـا 
محصـول ازآنجـا بـه خرده فروش ها، شـرکت های خدمـات غذایی، سـوپرمارکت های زنجیره ای 
کوچک تـر فروختـه و منتقـل می شـود. روش دیگـر دسـتیابی بـه بازارهـای بـزرگ،  و بازارهـای 
جمـع آوری محصـول تولیدکننـدگان در قالـب یـك تعاونـی و فـروش بـه یـك واحـد بسـته بندی 
خ خواهـد  کـه درنتیجـه آن هزینه هـا کاهش یافتـه، یکنواختـی در کیفیـت و بسـته بندی ر اسـت. 
بـرای  بیشـتر  سـود  کسـب  و  ویـژه  بازارهـای  گرفتـن  اختیـار  در  بـرای  فرصتـی  همچنیـن  و  داد 

خ خواهـد داد. کشـاورزان ر شـرکت های تعاونـی 

ج – 7( ذخیره سازی:

 اغلب تولید میوه ها و سبزی ها به صورت فصلی است اما تقاضا برای مصرف آن ها در تمام طول 
استفاده  بازار  پیوسته  تأمین  برای  ذخیره سازی  از  تا  است  طبیعی  بنابراین  دارد.  وجود  سال 
شود. ضمن اینکه این روش راهکاری برای به دست آوردن سود بیشتر است. در زمان وفور 
کوتاهی در انبارها نگهداری  کاهش قیمت ها می توان آن را مدت  محصول جهت جلوگیری از 

که قیمت باالتر است محصول را عرضه نمود )جدول 6(. کرده و بعد از طی این دوره زمانی 
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عمر )روز(رطوبت )درصد(دما )درجه سانتی گراد(محصول
7-953-090آلبالو

35-9514-0/590-0آلو

14-10010-095اسفناج

10-907-0/585-0انجیر

56-9514-0/590-0انگور

21-9512-1090-7انواع خربزه

957-1290-8بادمجان

14-987-290-0باقا

240-7030-065پیاز

7-955-0/590-0توت فرنگی

60-10030-095جعفری

180-100120-098چغندر

360-075180-18-خرما

14-139510-10خیار

9514-090-0/5-زغال اخته

21-957-090-0/5-زردآلو

180-9530-490-1-سیب

300-95150-1390-4/5سیب زمینی

210-70180-065سیر

28-9514-090-0/5-شلیل

چ 7-1/5955-0قار

21-10014-298-0کاهو

90-10030-098کرفس

210-9560-0/590-1/5-گابی

21-9514-1590-12/5گوجه فرنگی )سبز(

10-958-1090-8گوجه فرنگی )قرمز(

21-9514-0/590-1-گیاس

56-9042-1085-9لیموترش

14-987-095نخودفرنگی

28-9514-090-0/5-هلو

21-159014-10هندوانه

270-100210- 98 0هویج

جدول 6- عمر انبارمانی محصوالت مهم
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 شـیوه های مختلفـی بـرای ذخیره سـازی محصـوالت وجـود دارد. طـول زمـان ذخیره سـازی را 
می تـوان بـا طراحـی سـاختمان هایی بـا امکانـات ویـژه افزایـش داد. بـا سردسـازی و یـا اتمسـفر 

افزایـش می یابـد. کنترل شـده طـول دوره ذخیره سـازی بسـیار 

کـه هنـوز نیـز بـرای بسـیاری  1(  ذخیره سـازی مزرعـه ای: ابتدایی تریـن سیسـتم نگهـداری اسـت 

از محصـوالت مثـل ریشـه ها و غده هـا )هویـج، سـیب زمینی و...( قابل اسـتفاده اسـت. در ایـن 
روش محصـول در خـاك تـا زمـان آماده سـازی بـرای فـروش یـا مصـرف رهـا می شـود. یـا مرکبـات 
بـر روی درخـت باقـی نگه داشـته می شـوند؛ امـا چـون در ایـن روش محصـول در معـرض آفـات 
کیفیـت  و بیماری هـا قـرار دارد و در شـرایط نامناسـب آب وهـوا رهـا می شـود، تأثیـر زیـان آوری بـر 

محصـول خواهـد داشـت و معمـواًل توصیـه نمی شـود.

کپـه: محصـول جـدا از خـاك مرطـوب و شـرایط جـوی نامناسـب قـرار دارد و توسـط یـك  2( ایجـاد 

کـه  کاه یـا مـواد پاسـتیکی محافظـت می شـود. چنانچـه محصـوالت تـوده ای  روکـش برزنتـی، 
نیـاز بـه سـاختمان های بـزرگ بـرای نگهـداری دارنـد بـا ایـن روش جایگزیـن محافظـت شـوند، 
پیـاز،  سـیب زمینی،  بـود.  خواهـد  اقتصـادی  و  شـده  بهره منـد  ارزان تـری  نگهـداری  هزینـه  از 

کدوتنبـل می تواننـد بـه ایـن روش انبـار شـوند.

ع ذخیره سـازی مـواد اسـت. از جریـان طبیعـی هـوا به منظـور  3( تهویـه طبیعـی: سـاده ترین نـو

حذف حرارت و رطوبت تولیدشده حاصل از تنفس استفاده می شود و ساختمان انبار محصول 
را در برابـر عوامـل محیطـی محافظـت می کنـد. در ایـن روش محصـول به صـورت تـوده، کیسـه، 
جعبـه، صنـدوق، سـکوی بـار و... قابـل ذخیره سـازی اسـت. در طـول روز دمـای محیـط باالتـر و 
رطوبـت نسـبی پائیـن تـر از شـب اسـت. با تنظیم دریچه هـای تهویه انبار می تـوان دما و رطوبت 

کنترل شـده حفـظ نمود. انبـار را در شـرایط 

گاز بـا اسـتفاده از جریـان هـوای اجبـاری از میـان محصـول  4( تهویـه اجبـاری: تبـادل حـرارت و 

کـه مهم تریـن عامـل اساسـی در انبار تهویـه اجباری، انتخاب صحیح فن اسـت  بهبـود می یابـد. 
کـه انبار محصوالت کشـاورزی  کـه توسـط متخصصـان، طراحـی می شـود. علی رغـم تمام دالیلی 
کشـاورزی سـازمان ملل متحد نشـان می دهد  گزیر می سـازد، بررسـی های سـازمان خواربار و  را نا
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کشـورهای درحال توسـعه، بیشـترین خسـارت را تحمـل می کننـد.  کـه فرآورده هـای انبـاری در 
کشـاورزی وارد می کننـد، اغلـب  کشـتزارها بـه محصـوالت  کـه آفـات مختلـف در  زیان هایـی را 
انبارهـا، فعالیـت آفـات و زیان هـای  به آسـانی قابل تشـخیص هسـت. درصورتی کـه در محیـط 
آن ها در بیشـتر موارد از دید اشـخاص عادی پنهان مانده و به سـادگی تشـخیص داده نمی شـود 
کـه معمواًل  کنـار انبارهاسـت  و علـت آن مربـوط بـه رشـد و نمـو ایـن حشـرات در تاریکـی و گوشـه و 

کـرد: دور از دیـد و دسـترس هسـت. ایـن زیان هـا را می تـوان بـه سـه دسـته تقسـیم 

کیفی         3( زیان های بهداشتی کمی           2( زیان های  1( زیان های 

کـم شـدن وزن محصـول در اثـر تغذیـه آفـات در مراحـل رشـدی  کمـی: عبـارت از  1(  زیان هـای 

مختلـف اسـت. بـا افزایـش جمعیـت آفـات مقـدار خسـارت افزایـش خواهـد یافـت. چـون قـدرت 
ازدیـاد و تولیدمثـل اغلـب آفـات انبـاری مثـل حشـرات و... بسـیار زیـاد اسـت. در صـورت عـدم 
گاهـی  کـه  کوتاهـی آن چنـان فزونـی می یابـد  مبـارزه به موقـع، جمعیـت آفـت در انبـار در زمـان 

منجـر بـه فاجعـه عظیـم اقتصـادی خواهـد شـد.

طبق گزارش FAO آفات انباری غات ساالنه 10 درصد محصول تولیدی جهان را از بین می برند، 
این رقم در کشورهای آفریقایی گاهی به یک سوم کل محصول می رسد. )افزایش می یابد(.

حشـرات سـاالنه 13 میلیـون تـن غـات برداشت شـده را می خورنـد. عـاوه بـر ایـن هرسـال حـدود 
100 میلیـون تـن محصـول برداشت شـده در اثـر بی توجهـی و عـدم مراقبت هـای فنـی از دسـت 
کشـورهای در حال رشـد، میزان خسـارت سـالیانه غات در حدود 30% اسـت.  می رود. در اغلب 
کاهـش  کشـورها موفـق بـه جلوگیـری از ایـن ضایعـات شـوند، مسـلمًا در جهـت  گـر ایـن  طبیعتـًا ا
گرسـنگی و رفـع نیازهـای غذایـی و همچنیـن در بـاال بـردن سـطح زندگـی و بهبـود اقتصـاد ملـی 

گام هـای بلنـدی برداشـته خواهـد شـد. کشـورها،  مـردم ایـن 

که اغلب به دنبال  کیفیت محصول  که عبارت است از تغییرات و دگرگونی  کیفی:  2( زیان های 

کمـی پدیـد می آیـد. در اثـر حملـه آفـات و میکروارگانیسـم ها، افزایـش درجـه حـرارت و  خسـارت 
خ داده، تغییـرات مهمـی در جهـت کاهـش ارزش غذایـی و صنعتـی محصـول به وجود  رطوبـت ر
کـرده، ارزش تجاری  می آیـد. در ایـن تغییـرات ترکیـب شـیمیایی، رنـگ و مـزه محصـوالت تغییـر 
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آن هـا به شـدت پائیـن آمـده و حتـی گاهی محصول بی مصرف می شـود. آرد مثال مناسـبی برای 
گـر آرد و فرآورده هـای آن موردحملـه حشـرات قرار بگیرنـد اغلب رنگ  ع تغییـرات اسـت. ا ایـن نـو
کـه در  طبیعـی و ارزش نانوائـی خـود را ازدسـت داده بدمـزه می شـوند. الرو سوسـك های حبوبـات 
داخـل دانـه حبوبـات مثـل لوبیـا چشـم بلبلی، لوبیاچیتـی و... زندگـی می کننـد می توانند کیفیت 
کیفـی  محصـول را به سـرعت و شـدت پائیـن آورده و یـا آن را غیرقابل مصـرف سـازند.زیان های 

گاهـی به صـورت از بیـن رفتـن ویتامین هـا و دیگـر عناصـر اصلـی محصـول بـروز می کند.

چ خوار،  گاهـی حشـراتی ممکـن اسـت در انبارهـا دیده شـوند که با توجه به رژیم غذائـی خود )قار
الشـخور یـا زنـده خـوار( از محصـوالت انبـاری تغذیـه نمی کننـد؛ امـا فعالیـت و حضـور آن ها باعث 

آلودگـی و نامطلوبی محصول می شـود.

کنه هـا اغلـب بـرای  3( زیان هـای بهداشـتی: محصـوالت غذائـی آلـوده بـه آفـات انبـاری به ویـژه 

گر این آفات یا  بهداشـت و سـامت مصرف کنندگان اعم از انسـان و دام بسـیار خطرناك اسـت. ا
محصوالت آن ها وارد بدن انسـان شـوند، ناراحتی های شـدیدی را به وجود می آورند. در میان 
کـه ترشـح می کننـد، حساسـیت بیشـتری نشـان  کنه هـا و سـمومی  حیوانـات اسـب نسـبت بـه 
می دهـد. به طوری کـه در صـورت تغذیـه بـا مـواد آلـوده بـه کنه با یك قولنج شـدید تلف می شـود. 
گوارشـی سـبب  گاو چنیـن مـواردی موجـود باشـد ضمـن بـروز اختـاالت  یـا چنانچـه در تغذیـه 

سـقط جنین در دام هـای بـاردار خواهـد شـد.

عوامل زیان آور در محصوالت انباری:

- عوامل زنده )آفات و میکرو ارگانیزم ها(

- عوامل غیرزنده: )دما و تغییرات آن- رطوبت و تغییرات آن- زمان(

گرمـا یکـی از عوامـل بسـیار مؤثـر در رشـد و نمـو و فعالیـت حشـرات اسـت. افزایـش حـرارت انبـار   
کوتـاه شـدن دوره رشـد آن هـا  بـدون هیـچ تردیـدی سـرعت رشـد حشـرات را افزایـش داده سـبب 
کوتاه تـر می گـردد. مثـًا  گـر درجـه حـرارت محیـط بـاال بـرود، چرخـه زندگـی حشـرات  می شـود. ا
گندم در 26 درجه سانتی گراد در 15 روز، در 25 درجه در 10 روز و در 28 سانتی گراد  تخم شپِش 
چ هـای سـاپروفیت را نیـز شـدت می بخشـد.  گرمـا فعالیـت قار  در 6 روز تفریـخ می شـود.افزایش 
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گر در انباری جریان هوا به طور طبیعی وجود  گرما در بین دانه ها اندك است اما ا هرچند انتقال 
گرمای ایجادشـده به وسـیله اعمـال متابولیك  نداشـته باشـد، یـا به طـور مصنوعـی ایجـاد نگـردد 
گرمائـی سـبب دگرگونـی  گاهـی تـا 80 سـانتی گراد می رسـد. چنیـن  جوانـه دانه هـا افزایش یافتـه 
ترکیـب شـیمیائی محصـول و خرابـی آن می شـود؛ و حتـی گاهی موجب بروز آتش سـوزی به ویژه 

در محصـوالت دانه هـای روغنـی می گـردد و زیان هـای سـنگین ایجـاد می کند.

گر با گرمای  کـه ا رطوبـت: رطوبـت از عوامـل بسـیار مهم تضییع و فسـاد محصوالت انباری اسـت 

مناسـب همراه باشـد شـرایط رشـد و نمو جانوران زیان آور و همچنین میکرو ارگانیزم ها را تشـدید 
کـرده سـبب تجزیـه و تخمیـر محصـول می گـردد. به طوری کـه نکتـه اساسـی در سـالم نگه داشـتن 
گاهی از مقدار رطوبت دانه ها هنگام انبارداری  کنترل میزان رطوبت آن ها است. آ مواد انباری، 
یکـی از وظایـف اولیـه مسـئوالن حفـظ و نگهـداری غـات، حبوبـات و دیگـر فرآورده هـای انبـاری 
کشـاورزی بایـد انجـام  کـه پیـش از انبـار نمـودن فرآورده هـای  اسـت، یکـی از اقدامـات اساسـی 

بگیـرد، کنتـرل میـزان رطوبـت غـات، حبوبـات و دیگـر محصوالت انباری اسـت. 

گـر مقـدار رطوبـت ایـن مـواد بیش ازانـدازه مجـاز باشـد، نگهـداری آن هـا در انبـار مشـکل خواهـد  ا
تمـام  و  آغازشـده  ارگانیزم هـا  میکـرو  و  آفـات  فعالیـت  دمـا،  رفتـن  بـاال  به محـض  چـون  بـود. 
محصـول در معـرض خطـر نابـودی قـرار می گیـرد. چنانچـه در نقـاط مختلـف انبـار اختـاف دمـا 
کـه در خنك ترین  کثر رطوبـت درروی الیه هایی  کـرده، حدا پیـش آیـد رطوبـت نسـبی آنجـا تغییر 

بخـش انبـار قرارگرفتـه متمرکزشـده و باعـث فسـاد می گـردد.

خ دهد: پیدایش اختالف دما از دو راه امکان دارد ر

کــه بــرای پیشــگیری از ایــن مطلــب بایــد بدنــه و ســقف  گرمــای بیــرون بــه درون انبــار  1( نفــوذ 
کافــی ایزوالســیون شــود و ســطح بیرونــی بدنــه فلــزی  انبــار به ویــژه در انبارهــای فلــزی به انــدازه 
ــدن  ــرم ش گ ــده و از  ــید ش ــای خورش ــدن پرتوه ــبب برگردان ــا س ــرد ت ک ــفیدرنگ  ــگ س ــار را بارن انب
گالوانیــزه به شــدت پرتوهــای خورشــیدی را برگردانیــده و از  داخــل انبــار جلوگیــری نمایــد. آهــن 
گرمــا جلوگیــری می کنــد. بیشــترین تشعشــعات خورشــیدی را دیوارهــای ســمت شــرقی  افزایــش 
کمتــری از  کوشــش شــود تــا ســطح  و غربــی جــذب می کننــد. بنابرایــن هنــگام ســاختن انبــار بایــد 
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دیوارهــا در ایــن محــور قــرار بگیــرد.

گرمـا در ایـن  کـه بـه دلیـل تنفـس آن هـا درجـه  2( فعالیـت موضعـی حشـرات و کنه هـای زیـان آور 
گرمـا گاهـی تـا 36 درجـه سـانتی گراد و بیشـتر هـم می رسـد و در  قسـمت بیشـتر می شـود. افزایـش 
بعضـی مواقـع ممکـن اسـت منجـر بـه آتش سـوزی شـود. در حالـت اول رطوبـت در بخش هـای 
کـف آغـاز می شـود امـا در حالـت  کـف انبـار افزایش یافتـه تخمیـر و تباهـی محصـول از  نزدیـك بـه 
گـر  گرمـا و تخریـب تـوده سـلولی از مرکـز تـوده محصـول بـه اطـراف انبـار منتشـر می شـود. ا دوم 
مقـدار رطوبـت فرآورده هـای انبـاری مثـل غـات، حبوبات، دانه هـای روغنی، بذرهـای مختلف 
گـر هـدف  کـرد. ا و... بیش ازحـد مجـاز باشـد، الزم اسـت پیـش از انبـار نمـودن آن هـا را خشـك 
نگهـداری محصـوالت انبـاری بـرای مـدت طوالنـی باشـد در ایـن صـورت خشـک کردن یـك امـر 

اجبـاری خواهـد بـود.

و  محلـی  امکانـات  و...،  کلفـت  یـا  نـازك  پوسـته  محصـول،  ع  نـو بـه  توجـه  بـا  خشـک کردن 
کـی- تجـاری، متفـاوت خواهـد بـود. به طورمعمـول  چگونگـی مصـرف آن در آینـده، بـذر- خورا
بـه دو صـورت طبیعـی به وسـیله گرمـای خورشـید و جریـان هـوا و مصنوعـی به وسـیله هوای گرم 

کندوهـای سـیلو انجـام می گیـرد. در اتاقك هـای ویـژه یـا 

کاهش ضایعات ضروری هست: توجه به نکات زیر ضمن خشک کردن محصول جهت 

کـردن پی درپـی محصـول خـودداری شـود. ایـن امـر سـبب شکسـتگی و خـرد شـدن  - از زیـرورو 
کیفیـت ظاهری زمینـه را برای حمله بعضی از آفـات و ورود عوامل  دانه هـا شـده، ضمـن کاهـش 

فسـاد بـه درون دانه هـا مسـاعد می کنـد.

- خشـک کردن بـا شـتاب و سـرعت زیـاد انجـام نگیـرد. چـون سـبب ترکیـدن پوسـته رویـی و یـا 
کاروتـن و ریبوفاویـن آسـیب می رسـد. درنتیجـه  از بیـن رفتـن رنـگ طبیعـی محصـول شـده بـه 

کیفیـت و بازارپسـندی محصـول خشک شـده افـت می کنـد.

بایـد  غیـره  و  بـاران  به وسـیله  آن  مجـدد  شـدن  خیـس  از  محصـول،  شـدن  خشـك  از  پـس   -
جلوگیـری بـه عمـل آیـد، زیـرا در غیـر ایـن صـورت پوشـش بیرونی دانه هـا آسـیب دیده و منجر به 

تخمیـر محتویـات دانـه و سـرانجام فسـاد آن هـا می شـود.
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که خشـک کردن محصول در مقابل خورشـید و جریان هوا، برعکس تصور  - بهتر اسـت بدانیم 
کمـك مؤثـری نمی کنـد. فقـط چـون  عامـه بـرای از بیـن بـردن حشـرات زیـان آور موجـود در آن 
گریـزان هسـتند، بـه ایـن جهـت به محـض این کـه در مقابـل نـور  اغلـب حشـرات انبـاری، از نـور 
خورشـید قـرار بگیرنـد بـا سـرعت محیـط را تـرك می کنند اما الروهـا، شـفیره ها و تخم ها همچنان 

در محصـول باقی مانـده و بـه رشـد و فعالیـت خـود ادامـه می دهنـد.

ساختمان انبار و بهداشت آن:

 طراحی سـاختمان انبار در ایجاد شـرایط مسـاعد انبارداری بسـیار اهمیت دارد. به عنوان مثال- 
سـطح مربعی کف انبار ازنظر حرارتی بازده بیشـتری نسـبت به سـطح مستطیلی دارد.

ج شود؛ و ابعاد آن فراتر از  که باران به راحتی از روی آن خار - سقف باید طوری طراحی شود 
همچنین  و  گردند؛  محافظت  آفتاب  برابر  در  جانبی  دیوارهای  به طوری که  باشد  انبار  سطح 

فضای خشکی را حول دیوارهای ساختمان انبار در شرایط بارانی ایجاد نماید.

و  پرندگان  آفات،  رطوبت،  نفوذ  از  تا  باشد  نقص  بدون  و  سالم  باید  انبار  سقف  همچنین   -
جوندگان به داخل انبار جلوگیری شود.

پناهگاه های  می توانند  شکاف ها  زیرا  باشد  درز  و  شکاف  بدون  باید  انبار  کف  و  دیوارها   -
کنه های انباری و موش ها باشند. مناسبی برای تمرکز حشرات و 

- بازرسی و دسته بندی محصوالت باید قبل از آنکه محصول به داخل انبار حمل شود انجام پذیرد.

کافی برای  کنار هم قرار بگیرند تا فضای  - محصوالت به گونه ای در داخل انبار روی هم و در 
عبور آزاد هوا در داخل توده فراهم باشد.

- در انبار به قدر کافی عریض باشد تا حمل و جابجایی مکانیزه محصول به راحتی انجام پذیرد.

گرمای درون انبار  گر تعداد پنجره ها و نورگیرهای شیشه ای بیش ازاندازه باشد، در باال بردن  - ا
کاهش داده و  مؤثر خواهند بود. بنابراین باید سطح نورگیرها و پنجره ها را به حداقل ممکن 
محل آن ها را نیز تا حد امکان در پناه سایبان ها قرارداد. به منظور جلوگیری از ورود حشرات 
به داخل انبار در هنگام تهویه، پنجره ها را به توری های فلزی یا پاستیکی با ابعاد ریز مجهز 
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کنترل شود. نمود و سالم بودن آن ها مرتب 

که رطوبت از زمین به درون انبار نشت نکند. برای این  کف انبار باید طوری ساخته شود   -
گرم یا مواد پاستیکی استفاده نمود. گونی یا آسفالت  منظور می توان از مواد سربی، مس، قیر 

کردن باید تمام سطوح داخلی انبار به خوبی نظافت و جارو شده، در پنجره،  - پیش از انبار 
گردد. ج  گردد؛ و باقیمانده محصوالت سال های پیش خار سقف و دیوارها به دقت تمیز 

کار بردن دوغ آب آهک  کنند، در این صورت از به  گر الزم باشد سطح دیوارهای انبار را سفید  - ا
که یك ماده قلیائی است باید خودداری شود زیرا مواد قلیائی خواص آفت کشی برخی از سموم 

مثل متیل بروماید را پائین می آورد.

مناسب  حشره کش های  به وسیله  را  خالی  انبار  است  الزم  محصوالت  کردن  انبار  از  پیش   -
کرد. )گردهای قابل تعلیق در آب( سم پاشی 

کار هنگام  کرد. برای این  - قرص های فسفر آلومینیوم را می توان با دست نیز وارد محصول 
ع آفت در فواصل زمانی معین یك یا چند قرص به درون  کردن انبار با توجه به وزن و نو پر 

محصول رها می کنند.

که میزان رطوبت و ناخالصی آن ها )بذر  کردن دانه های روغنی، غات و حبوبات  انبار  از   -
ع جانوران( بیش ازحد معمول باشد، خودداری شود. علف های هرز، کلوخه، سنگ ریزه و مدفو

حشره کش های  می توان  انباری  آفات  فعالیت  از  جلوگیری  به منظور  انبار  کردن  پر  هنگام   -
گازی را که ممکن است به صورت مایع، گرانول و یا قرص است با دوزهای معینی وارد محصول 
کرد. برای این  نمود. همچنین قرص های فسفر آلومینیوم را می توان با دست وارد محصول 
ع آفت در فواصل زمانی معین یك یا چند قرص به  کردن انبار با توجه به وزن و نو کار هنگام پر 

درون محصول رها می کنند.

- محدوده دما و رطوبت نسبی درباره محصوالت مختلف متفاوت است و باید موردتوجه قرار بگیرد.

دیگـر  از  زودتـر  و  انبارشـده  وارد  زودتـر  کـه  محصولـی  شـود  دقـت  بایـد  انبـار  تخلیـه  هنـگام   -
شـود. تخلیـه  محصـوالت 
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گاهـی از وضـع عمومـی انبارهـا الزم اسـت هرچنـد وقـت یك بـار از محصـوالت موجـود در  بـرای آ
انبـار بازدیـد عمومـی بـه عمـل آیـد. بازرسـی های معمولـی انبـار- بـدون نمونه بـرداری- بایـد در 
گرمـای روز فعالیـت  کـه هـوا خنـك اسـت صـورت بگیـرد چـون حشـرات در  مواقعـی از شـبانه روز 
نمی کننـد. همچنیـن بهتـر اسـت شـب هنگام و از سـطح دانه هـای تـوده شـده بازرسـی انجـام 
مشـاهده  بیشـتر  محصـول  تـوده  فوقانـی  قسـمت های  در  عمومـًا  حشـرات  به طورکلـی  بگیـرد. 
می شـوند. بـرای پـی بـردن بـه وجـود حشـرات در انبـار می تـوان از مـواد شـیمیائی جلب کننـده، 
کـرد و با ایـن روش ها به سـرعت از وجود آفات  لکه هـای نـوری، مقواهـای مـوج دار و... اسـتفاده 
گاه شـد. درصورتی که انبار از جنس بتون یا فلزات سـاخته شـوند دیوارهای سـاختمان نسـبت  آ
آفـات  بـا  گازی جهـت مبـارزه  از سـموم  بنابرایـن می تـوان  بـود.  گازهـا نفوذناپذیـر خواهنـد  بـه 

انبـاری غـات، حبوبـات و سـایر دانه هـای ذخیره شـده اسـتفاده نمـود. 

گازی مایع استفاده می شود. سموم باقیمانده روی  کوچك باشد از سموم  معمواًل چنانچه انبار 
دانه هـا پـس از مدتـی و در طـی انتقـال به تدریـج از بیـن رفتـه و محصـول قابل مصـرف می شـود. 
معمـواًل 24 تـا 48 سـاعت پـس از پایـان تهویـه محصـول بـرای مصـرف قابل توزیع هسـت. نکته 
انبـار نگهـداری  کشـت )بـذر سـال های آینـده( در  کـه به منظـور  قابل توجـه اینکـه محصوالتـی 
می شـوند نبایـد بـا آفت کش هـا و حشـره کش ها تمـاس داشـته باشـند زیـرا ایـن مـواد به شـدت بـه 
کنتـرل آفـات خشـکبار )کشـمش، انجیـر خشک شـده،  جوانـه بذرهـا آسـیب می رسـانند. جهـت 
و  بسته بندی شـده  نیمه خشـک  و  خشـك  میوه هـای  انـواع  همچنیـن  و...(،  خرمـا  و  قیسـی 

کشاورزی شکل 32- نمای ساختمان انبار مناسب نگهداری محصوالت 
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گازی مثـل متیـل برومایـد طبـق دسـتورالعمل های موجـود توصیـه  انـواع ادویـه آفت کش هـای 
می شـود. در هنـگام اسـتفاده از انـواع آفت کش هـا توجـه بـه نـکات زیـر، از بـروز هرگونـه اثـرات 

کـرد.: نامطلـوب پیشـگیری خواهـد 

- سموم مجاز و دقیقًا مطابق دزهای توصیه شده مصرف شوند.

گرمای بیش ازاندازه خودداری شود. )با افزایش دما از مقدار سم  - از تدخین سموم در شرایط 
کاسته شود.( مصرفی 

- بذرها به خصوص با رطوبت بیشتر نباید تحت تأثیر سموم قرار بگیرند.

کامل ضروری است. - بعد از پایان عملیات، تهویه 

گاه و با رعایت سفارش کارخانه سازنده اقدام به استفاده از سموم نماید. کارگر آ - هنگام مصرف 

ج – 8( رعایت مدت، شرایط و اتمسفر انبار طی دوره ذخیره سازی محصوالت: 

مدت زمـان انبـارداری هـر محصـول بـه ویژگی هـای ذاتـی و فسـادپذیری آن بسـتگی دارد. عمـر 
کوتاه مـدت بـرای تمشـك و انواع توت ها تا بلندمـدت برای محصوالتی  محصـوالت کشـاورزی از 
کـدو متغیـر اسـت. شـرایط ذخیره سـازی نیـز بـه ویژگی هـای هـر  مثـل سـیب زمینی، پیـاز، سـیر و 
درجـه  صفـر  بـه  نزدیـك  دماهـای  برگـی  سـبزی های  به عنوان مثـال،  دارد.  بسـتگی  محصـول 
گرمسـیری مثـل مـوز نمی تواننـد در  سـانتی گراد را تحمـل می کننـد. درحالی کـه اغلـب میوه هـای 
دمـای زیـر 10 درجـه سـانتی گراد پایـدار بماننـد. نگهـداری بیش ازحـد در انبـار به ویـژه در شـرایط 
کیفیت پائین می شـود.  کمتر مسـاعد انبار برای فرآورده های حسـاس تر منجر به ارائه فرآورده با

به طـور مثـال هرچـه آرد ذرت بـه مـدت طوالنی تـری در انبـار باقـی بمانـد، اسـیدیته آن افـزوده 
کیفیـت آن افـت پیـدا می کنـد. بـرای بهینه سـازی شـرایط ذخیره سـازی بایـد در هـر اتـاق فقـط  و 
کوتـاه اسـت. اسـتفاده از  کـردن  کـه مدت زمـان انبـار  یـك محصـول انبـار شـود. به جـز در مـواردی 
انبـار مشـترك بـرای محصـوالت مختلـف می توانـد بـه علـت ناسـازگاری شـرایط دمایـی و رطوبت 
نسـبی، حساسـیت بـه اتیلـن و سردسـازی، آالیندگـی حاصـل از عطـر میوه هـا و سـایر مسـائل مؤثر 
گـردد. برای مثـال اتیلن تولیدشـده در  کیفیـت محصـول باعـث آسـیب دیدگی در آن هـا  بـر عمـر و 
اثر رسـیدن میوه به خصوص سـیب سـبب تسـریع پیر شـدن سـبزی های برگی می شـود. اختاف 
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آسـیب های  ایجـاد  باعـث  می شـود  وارد  آن  در  کـه  انبـاری  محیـط  بـا  محصـول  شـدید  دمـای 
بارگیـری،  محـل  در  به ویـژه  سـایه بان  ایجـاد  می شـود.  محصـول  کیفیـت  در  جبران ناپذیـری 
ذخیـره موقـت در مزرعـه و تخلیـه می توانـد اختـاف حرارتـی بیـن مزرعـه و دمـای انبـار را کاهـش 
از روش  ویـژه  بـا تجهیـزات  انبارهـای  نگهـداری طوالنی مـدت محصـوالت درون  بـرای  دهـد. 
گاز اطراف محصوالت با هوای  که در این روش ترکیبات  کنترل شـده اسـتفاده می شـود  اتمسـفر 

موجـود متفـاوت خواهـد بـود.

پیـروی می کنـد.  کلـی  قاعـده  یـك  از  امـا  فـرق می کنـد  بـرای محصـوالت مختلـف  ترکیـب  ایـن 
کسـید کربـن ایـن ترکیـب افزایش یافتـه در حـد 3 الـی 10 درصد حفظ می شـود  معمـواًل مقـدار دی ا
کاهـش  کاهـش می دهنـد. هرچنـد ایـن روش بـه دلیـل  کسـیژن را تـا 2 الـی 5 درصـد  و میـزان ا
کاربرد آن محدود اسـت.  تنفس و افزایش فتوسـنتز برای بسـیاری محصوالت مفید هسـت، اما 
کـه محصـول مشـابه باقیمـت ارزان تـر در بـازار  اسـتفاده از ایـن روش تنهـا زمانـی سـودمند اسـت 
کشـاورزی  وجـود نداشـته باشـد.به طور خاصـه عوامـل مؤثـر در افزایـش ضایعـات محصـوالت 

پـس از تولیـد تـا مصـرف را می تـوان به صـورت زیـر خاصـه نمـود:

- باال بودن ضایعات در مراحل برداشت، حمل ونقل، انبارداری و بسته بندی.

کــه از فســادپذیری بــاال  کاالهایــی  - ضعــف سیســتم حمل ونقــل و نامناســب بــودن نــاوگان حمــل 
ــد. برخوردارن

- عدم وجود تسهیات و خدمات زیربنایی در امور نگهداری، تبدیلی و...

- ضعف سیستم بازاریابی و باال بودن حاشیه غیرمنطقی بازار )واسطه ها(

- عدم برنامه ریزی در تولید و توزیع که منجر به نوسانات فصلی قیمت محصوالت در بازار می شود.

کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط و فرسودگی ماشین آالت صنایع موجود.   -

کـه بـه نحـوی سـازمان یافته بـر امـور  - عـدم وجـود تشـکل های تولیـدی و صادراتـی توانمنـد 
تولیـد، بازاریابـی و صـادرات نظـارت نمـوده و ارتبـاط آن را تقویـت نمایـد.

کاربردی درزمینٔه مرتبط از فرآیند تولید تا مصرف محصوالت. کافی بودن تحقیقات  - نا
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مدیریت صحیح پسماندهای موجود در صورت ایجاد

گاز )غیـر از فاضاب( که به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم  تعریـف پسـماند: بـه مـواد جامـد، مایـع، 

حاصـل از فعالیـت انسـان بـوده و ازنظـر تولیدکننـده زائد تلقی می شـود، پسـماند گفته می شـود.

کشـاورزی: بـه پسـماندهای ناشـی از فعالیت هـای تولیدی در بخش کشـاورزی  تعریـف پسـماند 

گفتـه می شـود. از قبیـل فضـوالت، الشـه حیوانـات )دام، طیـور و آبزیان( و محصوالت کشـاورزی 
فاسـد یـا غیرقابل مصرف.

کشـاورزی بـدون این کـه بـه مصـرف برسـند، در مراحـل   در ایـران تقریبـًا نیمـی از محصـوالت 
کـه بتواند  مختلـف از بیـن می رونـد و صنایـع تبدیلـی موجـود در ایـران بـه آن حـد از رشـد نرسـیده 
ببـرد. درحالی کـه ضایعـات  را  کامـل  کشـاورزی بهـره مناسـب و  اجـزاء یـك محصـول  از تمامـی 
کشـور مـا سـاالنه  کـه  کشـورها منبـع اصلـی تأمیـن مـوادی اسـت  ع در دیگـر  و پسـماندهای مـزار

واردات آن هـا می پـردازد.  ارز جهـت  میلیون هـا دالر 

در تمامـی فرآیندهـای کشـاورزی و صنایـع مربـوط عـاوه بـر تولید محصوالت اصلـی، محصوالت 
کـه حجـم وسـیعی را شـامل می گـردد. بـه علـت وجـود محدوده وسـیع  جانبـی نیـز تولیـد می شـود 
ارزش  درحال توسـعه،  و  پیشـرفته  کشـورهای  از  بسـیاری  محصـوالت،  ایـن  به کارگیـری  بـرای 
کـه در بعضـی مـوارد از محصـول اصلـی نیـز  باالتـری را بـرای آن هـا در نظـر می گیرنـد به گونـه ای 
توسـط  کشـورها  برخـی  در  کـه  محصوالتـی  از  نمونه هایـی  زیـر  در  می باشـند.  باارزش تـر  بسـیار 

کشـورهای مشـابه صـادر می گـردد ذکرشـده اسـت: ضایعـات تولیـد و بـه ایـران و 

- خوراك دام و طیور، انواع پروتئین های مصرفی انسان، دام و طیور و مواد مکمل آن.

گلوتامیك. کتیك،  - انواع اسیدهای آمینه و آلی مثل لیزین، آالنین، سیتریك، ال

- انواع مواد شیمیایی مثل الکل ها، فورفورال ها، پکتین، استون و... .

- انواع عطرمایه ها )اسانس ها( برای مصارف صنایع غذایی و بهداشتی.

کاغذ و خمیر آن و... . - انواع 
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اختصـاص  بـه خـود  را  باالئـی  بسـیار  کشـاورزی حجـم  پسـماندهای  و  نیـز ضایعـات  ایـران  در   
برنامه ریـزی،  جهـت  در  مناسـب  سـازوکار  و  مـدون  برنامـه ای  داشـتن  صـورت  در  کـه  می دهـد 
کثـر مواقـع  کـه در ا کسـب فّناوری هـای نداشـته و سـاماندهی داشـته ها، می تـوان از ایـن مـواد 
مسـائل زیسـت محیطی حـادی را بـه دنبـال دارنـد، در جهـت اسـتفاده بهینـه و تبدیـل آن هـا بـه 

کشـاورزی برداشـت. کشـور و  گامـی در جهـت شـکوفایی اقتصـادی  مـواد بـاارزش، 

کشـور ازنظـر آمـار تولیـد، پسـماند و روش هـای  در ادامـه ضمـن بررسـی برخـی محصـوالت مهـم 
و  کشـاورزی  پسـماندهای  انـواع  از  جدولـی  آن هـا  در  ضایعـات  کاهـش  و  عملکـرد  افزایـش 

اسـت. ارائه شـده  آن هـا  مدیریـت  بـرای  پیشـنهادهایی 

بـه  از برداشـت  کل محصـول تولیـدی طـی سـه مرحلـه داشـت، برداشـت و پـس  سـیب: %55 

می شـود.  تبدیـل  کشـاورزی  ضایعـات 

کاشـت، محصوالت آفت زده  داشـت: سرشـاخه ها و برگ ریز، برگ ریزی پائیزی، هرس در زمان 

به میزان %15، 

برداشـت: ضایعـات محصـول در زمـان برداشـت، محصـوالت آسـیب دیده ضمـن برداشـت بـه 

میـزان %5، 

پـس از برداشـت: ضایعـات حمل ونقـل، انبـارداری و آفـات زمـان نگهداری محصـول، به میزان 

کـه بـا رعایـت اصـول نگهـداری و برداشـت مناسـب، حمل ونقـل و  35% تخمیـن زده شـده اسـت 
کاهـش بیابـد و مقـدار باقیمانـده توسـط  انبـارداری در شـرایط بهینـه ایـن مقـدار می توانـد بسـیار 

جـدول پیشـنهادی مـورد بازیافـت قـرار بگیرد.

مرکبات: داشـت )سرشـاخه ها و هرس و برگ ریز( 15%، برداشـت )ضایعات محصول( 5%، پس 

کل = %50، از برداشـت )ضایعات محصول %30(، 

کل = %41 خرما: داشت 12%، برداشت 4%، پس از برداشت %25، 
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کشاورزی: جدول 7- موارد پیشنهادی برای مدیریت پسماندهای 

بهترین روش مدیریتنوع پسماند

کود، خوراك دام و ویتامین هاسر، دم و غاف صنعت فرآوری سبزی ها تهیه 

کارخانه فرآوری سیب زمینی پس از خشك شدن به مصرف خوراك دام و طیور برسدتفاله تولیدی در 

کاغذسازی و حفارینشاسته تولیدی در صنعت فرآوری سیب زمینی گلوکز سازی،  صنایع قنادی، بیسکویت سازی، 

گوجه فرنگی مصرف دامتفاله حاصل از صنعت تولید رب 

کلوخ کودخروجی دستگاه بوجاری حبوبات به همراه سنگ و  به عنوان 

تولید نئوپان- فیبر، آجرنسوزپوسته شلتوك در فعالیت شالی کوبی

چ و تولید الکلکاه حاصل از فعالیت شالی کوبی تهیه بستر قار

خوراك دام و استخراج مواد مغذی و ویتامین هاسبوس حاصل از فعالیت شالی کوبی

تهیه سیاژ جهت خوراك دام و طیور، تولید پودر ماهیضایعات حاصل از صنایع شیاتی

کودضایعات فرآوری و بسته بندی خرما  ک دام و طیور و  خورا

کنسانتره ک دام و طیورتفاله و پوست میوه در صنعت تولید  مصارف داروئی و آرایشی- خورا

کود زراعیفضوالت دامی کمپوست و بیوگاز- به عنوان  کود  کود آلی- تولید  تولید 

کشتارگاه ها تهیه برس و قلم سازیموی دم در 

ک طیور و آبزیاناستخوان های دام ها و پای طیور تهیه ژالتین و خورا

کارخانه ها نوشابه سازی- تهیه پفک و شیر خشکآب پنیر در صنعت لبنیات استفاده در 

غ شکسته یا فاسد شده غ- تخم مر کمپوست و بیوگازپوست تخم مر ک دام- مواد آرایشی و بهداشتی- تولید  تهیه خورا

کمپوستباقیمانده مواد غذایی کود  تولید 



70

کمپوستالشه زنبور- فضوالت زنبور کود 

پوست سبز پسته
کود آلی- تهیه ک دام- تهیه   پس از خشک کردن به عنوان خورا

کشت مغذی برخی میکرو ارگانیزم ها محیط 

کوچک تر از حد معمول کمپوست- لواشک- مارماالد و سرکه سیبسیب های نامرغوب و  تهیه آب میوه- پوره- 

صنایع شیمیائی- رنگ سازی و داروسازیپوست انار و تفاله آن

تهیه سرکه، الکل صنعتی، اسیدسیتریک- شیره خرما، قند خرماخرماهای غیر قابل استفاده

کیوی کاغذ و چسبساقه  تهیه 

کیوی گوشتضایعات میوه  کردن  کتینیوم مورداستفاده جهت نرم  استخراج آنزیم آ

ک دامکلیه محصوالت باغی کود - صنایع تبدیلی- خورا ع محصول برای تهیه  بر اساس نو

گندم ک دام و انسانپسماند  تهیه خورا

ک دام و طیورپسماند دانه های روغنی خورا

سوزاندن به عنوان سوختپسماند پنبه

گوجه فرنگی یا نامرغوب گوجه فرنگی نظیر سس و ربمازاد مصرف تازه  صنایع فرآورده های 

صنایع رب- رنگ سازی و صنایع بهداشتی، آرایشیمازاد مصرف تازه انار یا نامرغوب

ک دامتفاله چغندرقند ک دام، فیبر رژیمی غذای انسان فروش به عنوان خورا خورا

ک دامماس چغندر افزودنی سیاژ- تولید فرآورده های تخمیری و خورا
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کشاورزی استان و روشهای سنتی نگهداری آن ها نگاهی به محصوالت مهم 

گنـدم، جـو، برنـج، چغندرقنـد،  کشـاورزی اسـتان آذربایجـان شـرقی شـامل؛   محصـوالت مهـم 
پنبـه، سـیب زمینی، پیـاز، بقـوالت، گابـی، بـه زردآلو و سـایر میوه هـای هسـته دار، انجیر، توت، 

گـردو، انگـور، سـیب درختی، صیفی جـات و سـبزی های برگـی هسـت. بـادام، 

 نگهـداری مـواد غذایـی بـه طریـق سـنتی در شـکل خـود از قدیمی تریـن روش هـای نگهـداری 
کنون نیز در بسـیاری از نقاط  کثـر نقـاط جهـان رایـج بوده اسـت و هم ا کـه در ا مـواد غذایـی اسـت 
کار بـردن ایـن روش هـا اهالـی روسـتاها یـا  جهـان و ازجملـه روسـتاهای ایـران رایـج اسـت. بـا بـه 
شـهرها می تواننـد میوه هـا و سـبزی های دلخـواه خـود را در تمـام فصـول سـال اسـتفاده نماینـد. 
سـقف  بـه  زدن،  یـخ  خشـک کردن،  گـون  گونا روش هـای  بـا  را  غذاهـا  انـواع  کـه  ترتیـب  بدیـن 
کـردن یا نگهـداری در زیرزمین ها و سـرداب ها برای  آویختـن، در چـاه واردکـردن، در زمیـن چـال 
کـه روش هـای نگهـداری  مـدت طوالنـی نگهـداری می کننـد. نکتـه قابل ذکـر و توجـه ایـن اسـت 
ج می باشـند و از این نظر  مواد غذایی به طریق سـنتی روش های بسـیار ارزان و تقریبًا بدون خر
بـرای جوامـع ضعیـف ازنظـر اقتصـادی مناسـب هسـتند. ضمـن اینکـه جوامـع پیشـرفته و غنـی 
در فکـر ابـداع روش هـای جدیـد بـر پایـه علـوم سـنتی هسـتند؛ زیـرا در نگهـداری مـواد غذایـی بـه 
طریـق صنعتـی نـکات زیـادی را ازنظـر اصـول نگهـداری می بایسـت در نظـر داشـت تـا مـواد دچـار 
کثـر ایـن اصـول خودبه خـود  آلودگـی میکروبـی و فسـاد نشـوند، درحالی کـه در روش هـای سـنتی ا

و به طـور طبیعـی اجـرا می شـود.

انواع روش های سنتی نگهداری مواد غذایی:

ک؛ انبار در باغ:  در این روش، گودال هایی  1(  نگهداری مواد غذایی به طریق چال کردن در خا
حدود 1 تا 2 متر در زمین حفر نموده و میوه هایی مانند انار، سیب، گابی و یا سبزی هایی مانند 
کلم، پیاز، سیب زمینی و چغندر و... را در حفره مذکور دفن نموده و به این ترتیب برای مدت های 
که ریشه  کلم در باغ به این صورت است  طوالنی نگهداری می کنند. به طور مثال ذخیره انواع 
ک نباید  کلم ها در زیرخا ک فرو می رود.  در طرف باال قرار می گیرد و سر 20-10 سانتی متر در خا
کاه از صدمات سرمازدگی جلوگیری  باهم تماس داشته باشند می توان به وسیله برگ خشک یا 
به عمل آورد. معمواًل ابعاد گودال حفرشده 50×70×70 است که توری ظریفی به منظور جلوگیری از 
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صدمات موش روی آن قرار می دهیم و سپس محصوالت را روی خاک می گذاریم. سپس سر گودال 
را با چوب یا فایبرگاس پوشانده و رویش را با برگ های خشک می پوشانیم. جهت تهویه هوا وقتی 

دمای هوا باالست منافذی باز می کنیم.

کاه و شن باهم: در این  کاه یا  2( نگهداری مواد غذایی به طریق قرار دادن اغذیه در داخل 
روش میوه ها و سبزی هایی مثل انار، سیب زمینی، چغندر، سیب، گابی و... را درجایی تاریک 
که میوه ها و سبزی ها  کاه و شن طوری قرار می دهند  کاه یا  و خشک و خنک درروی بستری از 
روی هم انباشته نشوند و بدین ترتیب آن ها را تا ماه ها سالم نگهداری می کنند.نگهداری مواد 
کرده،  ک مدفون  گودالی زیرخا غذایی به طریق قرار دادن در یخ: طی زمستان یخ و برف را در 
در تابستان هم به طور مستقیم از یخ و هم برای نگهداری مواد غذایی از آن استفاده می کنند.

کـردن اغذیـه بـه دیـوار یـا سـقف: میوه هایـی مانند  3( نگهـداری مـواد غذایـی بـه طریـق آویـزان 
انگـور و انجیـر را بـه نخ هایـی وصـل نمـوده و از سـقف یـا دیـوار آویـزان می نماینـد بـه این صورت 

انگـور یـا میوه هـای نظیـر آن را بـرای ماه هـا سـالم نگهـداری می کننـد.

کـه باعـث  کلیـه فعالیت هـای حیاتـی و حتـی موجـودات ذره بینـی  انبـار نمـودن در زیرزمیـن:  
غیرفعـال  و  کنـد  پائیـن  حرارت هـای  درجـه  در  می شـوند  انبـاری  تـازه  غذایـی  مـواد   فسـاد 

می شوند، لذا نگهداری مواد غذایی در محل خنک عمر انباری آن ها را افزایش می دهد.

شرایط زیرزمین قابل استفاده:
1( دیوارها سنگی و به رنگ سفید باشد، مثًا با آب آهک سفید شود.

ک باشد. کف از مواد ساختمانی معمولی و ترجیحًا خا  )2

3( منبع حرارتی قوی مثل مخزن شوفاژ موجود نباشد.

4( دما در حدود 8 درجه سانتی گراد ثابت بماند. در حدود 5-2 درجه سانتی گراد ایده آل است.

5( رطوبت نسبی باال و در حدود 90% باشد.

گرم  کف زیرزمین جریان داشته باشد و هوای  که هوای سرد در  6( جریان هوا به صورتی باشد 
خشک  محصوالت  و  نداده  خ  ر هوا  کوران  عمل  این  درنتیجه  شود.  ج  خار سقف  از  مصرفی 

نمی شوند)شکل 33(.
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مربا،  تا جهت شیرینی پزی،  کرده  را جدا  لکدار  ابتدا سیب های  زیرزمین:  در  نگهداری سیب 

روی هم  و  داده  قرار  چوبی  جعبه  های  در  را  سالم  سیب های  شوند.  مصرف  و...   آب میوه 
گردد.کلیه  ج  خار لکه  دار  سیب های  و  شود  انجام  کنترل  یک بار  وقت  می چینیم.هرچند 
کرد. برای این  کلم را می توان در این شرایط به راحتی نگهداری  سبزی ها مثل هویج، انواع 
ک اضافی را تکانده و  که غده ها آسیب نبینند. خا کرده و مراقب می شویم  کار برگ ها را حذف 
کلم  ها به عمق 25  کنند، روی طبقه چوبی پخش می کنیم.  بدون این که با زمین تماس پیدا 

ک، ماسه یا تورب قرار می گیرند. سانتی متری در خا

در زیرزمین های خنک و دور از نور:

را زیـاد  پله هـای  دارای  زمیـن،  عمـق  متـری   20-10 حـدود  در  زیرزمین هایـی  سـرداب ها،    
کـرده و از آن هـا جهـت نگهـداری محصـوالت اسـتفاده می کننـد. سـرداب ها دریچه هایـی  حفـر 
کامـًا تحـت کنترل نیسـت امـا با اجرای  بـرای تهویـه دارنـد. هرچنـد در ایـن روش رطوبـت و دمـا 
تمهیداتـی در تمـام فصـول سـال تـا حـد بسـیاری می تـوان فسـاد محصـوالت انبـاری در آن هـا را 

بـه تأخیـر انداخت.

شکل 33- نحوه جریان هوا در انبار زیرزمینی
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که در آن  7( خشک کردن طبیعی: از قدیمی ترین روش های نگهداری سبزی ها و میوه هاست 
گوجه، آلو، توت،  به طور سنتی از نور آفتاب و جریان هوا استفاده می شود. هلو، سیب، زردآلو، 
آلبالو، خرما، انجیر، انگور، شوید، جعفری، نعناع، تره، سایر سبزی ها برگی، نخود، لوبیا سبز، 

بادمجان و... را می توان به این روش خشک و به مدت طوالنی نگهداری نمود)شکل 34(.

گذاشـتن، نمـک زدن و دود دادن:  بسـیاری از سـبزی ها و بعضـی میوه هـا را بـا ترشـی  8( ترشـی 
گندیـدن و تخمیـر باهـم صـورت می گیـرد و  گذاشـتن نگهـداری می کننـد. در ایـن روش عمـل 
بـرای ماه هـا و یـا سـال ها نگهـداری می شـود. از آب نمـک یـا نمـک هـم بـرای نگهـداری اغذیـه 
اسـتفاده می شـود. مثـال پنیـر در آب نمـک- نمـک زدن ماهی هـا، خیـار شـور و... )شـکل 35(.

شکل 34- فراوری برخی میوه ها برای نگهداری طوالنی مدت

کردن برخی مواد غذایی برای نگهداری طوالنی مدت شکل 35- دود دادن و نمک سود 
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یـا  آبـی اطـراف میوه هـا  بـا افزایـش غلظـت محیـط  بـا شـکر، در ایـن روش  9( مربـا: نگهـداری 
چ هـای عامل فسـاد از بین رفتـه، محصول  کتری هـا و قار سـبزی ها امـکان رشـد یـا تکثیـر انـواع با

بـرای مدت زمـان طوالنـی حفـظ می شـود.

کمـی روغـن و کمی آب تا یک سـاعت و  کـردن: بـرای نگهـداری گوشـت ها، آن هـا را با 10( قورمـه 
کـرده و در حفره  خ می کنند. سـپس نمک اندود  بیشـتر می   پزنـد. بعـد بـا پیـاز و روغـن گوشـت سـر

سـفالی نگـه می دارند.
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کشاورزی توصیه ها و پیام های مهم 

کنیم.«« منابع آبی ما بسیار محدود است، بیایید از آب درست استفاده 

آبیاری تحت فشار یعنی صرفه جویی آب و افزایش تولید.««

کیفیت بیندیشیم.«« با مدیریت صحیح به محصول با

حمل ونقل نادرست باعث افزایش ضایعات محصول می شود.««

کیفیت محصول است.«« بسته بندی مناسب، ضامن حفظ 

ک می گردد.«« کودهای حیوانی سبب تقویت و بهبود خا به کارگیری 

گاهی، یکی از عوامل افزایش تولید است.«« دانش و آ

کنیم.«« ک جلوگیری  کاشتن درخت در زمین های بادخیز، از فرسایش خا با 

کودها.«« افزایش بهره وری، یعنی مصرف بهینه ی 

ک می شود.«« کودهای شیمیایی، باعث تخریب خا مصرف بیش  از اندازه 

کشاورزی خریداری نمایید.«« نهال موردنیاز خود را از نهالستان های مورد تائید سازمان جهاد 

بدون آموزش و به کارگیری شیوه های نوین، افزایش تولید میسر نیست.««

کاربرد سموم، آخرین وسیله، جهت حفظ محصول است.««

گیاه، در مدیریت آفات، بسیار مؤثر است.«« آبیاری و تغذیه درست 

کیفیت محصول است.«« کاهش هزینه ها و بهبود  هدف از آموزش و ترویج، 

کریم(«« آب مایه حیات است و زمین بی آب مرده افسرده است. )قرآن 

استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار، راه مطمئن در صرفه جویی آب و افزایش تولید.««




