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 چکیده

در  کاررفته بهروش . است شده اندامبررسی نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی  هدف باپووهش حاضر 

از صهنایع   برخهوردار  ریه غکارشناسان، دو روستای برخوردار و  ازنظرای بوده و بر این اساس با استفاده مقایسه علیاین پووهش روش 

ی بها  ریه گ نمونهه .  نفهر تعیهین شهد    991گیری کرجسی و مورگان حد  در این مطالعه با توجه به جدول نمونه. اند شده انتخابتبدیلی 

نامهه محقه    پرسهش   یه از طرهها  آوری دادهجمع. با انتساب متناسب صورت گرفته است شده یبند طبقهگیری استفاده از روش نمونه

ههای  یافتهه . ضریب آلفای کرونباخ تأییهد شهده اسهت    با محاسبهکارشناس نو پایایی آن  ازنظری است که روایی آن با استفاده ا ساخته

تبدیلی کشاورزی کمتر از روسهتای فاقهد صهنایع تبهدیلی     ضایعات محصوالت کشاورزان روستای دارای صنایع  دهد یم  نشانپووهش 

های پووهش نشان داد، وضعیت ضایعات مرحله پس از برداشت در اثر وجود صنایع بهه میهوان دو درصهد    دیگر یافته. استکشاورزی 

 03/0بهه میهوان    سازی نیو در اثر وجهود صهنایع تبهدیلی   افوون بر آن، وضعیت ضایعات مرحله نگمداری و ذخیره. کاهش داشته است

و توزیهع   ونقل حملدرصد و ضایعات مرحله  03/88درصد ضایعات مرحله فرآوری محصوالت کشاورزی کاهش داشته است به میوان 

و  ونقل حملی درصدی کاهش داشته است، بیشترین اثر صنایع بر کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی در مرحله 19نیو این صنایع 

 .و کمترین اثر را نیو بر کاهش ضایعات در مرحله پس از برداشت داشته استتوزیع محصوالت بوده است 

 .دشت روم، صنایع تبدیلی، ضایعات، محصوالت کشاورزی :ی کلیدیها واژه
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 مقدمه

با توجه به روند رو به افوایش . امروزه یکی از مسائل اساسی جوامع بشری تأمین نیازهای غذایی افراد آن جامعه است

 رو نیازا. گیردتری به خود میابعاد گسترده روز روزبهجمان و محدود بودن امکانات تولید مواد غذایی این مسئله جمعیت 

. ریوی اکثر کشورهای جمان قرار داردی اصلی تأمین غذایی جوامع بشری است، در رأس برنامهربنایزتوسعه کشاورزی که 

محور  عنوان بهو از آن  گرفته انداماحیای کشاورزی  نهیزم دراخیر های ای در سالهای گستردهدر ایران تالش اگرچه

به استقالل  دنیدررسموجود  حل راهشود که است، با در نظر داشتن میوان باالی ضایعات مشخص می ادشدهاستقالل ی

مترین وجه ممکن ب به دشدهیتولریوی درست از محصول کشاورزی تنما افوایش تولید نیست، بلکه باید با برنامه نهیدرزم

ها تن محصول در توان از هدر رفتن میلیونبندی و توزیع مواد غذایی میهای تبدیلی، بستهبا بمبود روش. استفاده کرد

ضمن باال بردن درآمد ملی، در  بیترت نیا بهجلوگیری کرد و  کننده مصرفزندیره تولید از مورعه یا باغ تا رسیدن به دست 

اند که صنایع تبدیلی بخش تدربیات جمانی نشان داده. مؤثری برداشت گام ای جامعه،تغذیهراستای تأمین نیازهای 

وری، دسترسی به شغل، مناسبات بین بخشی را افوایش داده و کشاورزی در نواحی روستایی قادرند تولیدات روستایی، بمره

 روند ایی به کاهش ضایعات محصوالت درموفقیت صنایع تبدیلی در مناط  روست. ای را کاهش دهندعدم توازن منطقه

 (.1113شمیدی و صادقی، )وابسته است  (توزیع و ونقل حمل ،بندیبسته، کاشت، برداشت)تولید 

شعار سازمان خواروبار جمانی که تولید تنما نیمی از ماجراست، اهمیت فرآوری و کاهش ضایعات را بیشتر نمایان نموده 

درصد  01و غیره تنما  یها، کود ده آبیاری، مبارزه با آفات و بیماری برداشت، اشت،کند که مراحل کاشت، د و مشخص می

 .(8910 قیافه داوودی،)کننده هدف نمایی است  دهند و مصرف و تأمین نیاز مصرف فرآیند را تشکیل می

نقش اساسی در  تواند یافته کشور میایداد صنایع تبدیلی کشاورزی در مناط  کمتر توسعهبا توجه به مطالب فوق، 

فوون بر آن، این صنایع . زیرا این صنایع همانند صنایع سنگین نیاز به نقدینگی زیادی ندارند. توسعه این مناط  ایفا نماید

توانند با فرآوری و تبدیل محصوالت کشاورزی ضمن سودآوری برای تولیدکنندگان، فراغت آنان را از بابت مسائل و  می

های کمتر  استان کمگیلویه و بویر احمد، یکی از استان(. 8931فرد، حاتمی)باع  شوند  یر رسانمشکالت بازاریابی و بازا

باشد که در مناط  مختلف آن تعداد محدودی صنایع تبدیلی کشاورزی وجود دارد؛ اما قبل از توصیه  یافته کشور میتوسعه

شود که آیا واقعا  صنایع تبدیلی در کاهش  طرح میال مؤبه توجه و گسترش صنایع تبدیلی در مناط  مختلف استان، این س

( توزیع ونقل وحملو  وریآفری، ساز رهینگمداری و ذخ پس از برداشت،)در مراحل مختلف  ضایعات محصوالت کشاورزی

تعیین نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی مناط  ؟ بنابراین هدف کلی در تحقی  نقش دارند

وری محصوالت آفر، محصوالت یساز رهینگمداری و ذخ، محصوالت کشاورزی مراحل مختلف پس از برداشتدر  روستایی

 .باشد یم توزیع محصوالت کشاورزی ونقل و حملو مرحله  کشاورزی

در رشد و توسعه کشاورزی و  عی، تسراین صنایع در فرآیند توسعه کشور نقش کلیدی داشته و توجه بیشتر به آن

از کشور  خارجاز مطالعات مختلفی در داخل و (. 8910پور طباطبایی، نوری و نیلی)داشت را در پی خواهد اقتصادی کشور 

در پووهشی با ( 8910) ییرضا .اند داشتهبه اهمیت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و نقش آن در کاهش ضایعات اشاره 

در استان ایالم به این نتیده رسید که وجود صنایع تبدیلی های دامی سندی استقرار صنایع تبدیلی فرآوردهعنوان امکان
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گیری مطلوب از نیروی کار مازاد در بخش کشاورزی و جلوگیری از باع  توازن نسبی درآمد خانوار روستایی و شمری، بمره

ات کشاورزی در کاهش ضایع اثرگذارکه عوامل  داد نشان( 8911)سوختانلو  .افوایش ضایعات تولیدات کشاورزی خواهد شد

. باشندسازی و نگمداری می، ذخیرهونقل حملمربوط به تولید و مازاد ظرفیت، تأخیرهای زمانی عملیات پس از برداشت، 

تحقی   این نتای . است شده اندام راحمدیی و کیفی برن  در استان کمگیلویه و بوبررسی ضایعات کمّبا ( 8913) پورحسن

درصد شلتوک تولیدی در  80حدود  ،استان یها یکوب درصد برن  31سنتی بودن بیش از  داد که با توجه به قدیمی و نشان

 یبنابراین اصالح مدیریت تولید، نظام بازار رسان. روند ی از بین میصورت ضایعات کمّهب یکوب های برن استان، در کارگاه

در تحقیقی ( 8913)نواب اکبر . شود عات میبرن  و استفاده از تکنولوژی مناسب بر فرآیند تبدیل برن  باع  کاهش ضای

-درصد از پاس   8/3بار شیراز به این نتیده رسیده است که تحت عنوان بررسی صنایع جنبی میدان مرکوی میوه و تره

یو بار و نبار برای رون  بخشیدن به فعالیت میدان میوه و ترهگویان بر لووم ایداد صنایع تبدیلی کوچک در میدان میوه و تره

بندی میوه و گویان اثربخشی ایداد صنایع بستهدرصد از پاس  9/38اند و کرده دیتأککاهش ضایعات محصوالت کشاورزی 

 .اندهای متوسط تا خیلی زیاد انتخاب نمودهبار در کاهش ضایعات را گوینهتره

فاظت محصول و رساندن محصول بندی به دلیل نقش مممی که در ح که بستهداد نشان( 8931)الدین نتای  تحقی  تاج

 وی .ی استا کننده نییتعدارد، در جلوگیری از هدر رفتن مواد غذایی دارای اثر  کننده مصرفنمایی صحی  و سال  به دست 

کند که صنایع تبدیلی کشاورزی بیان می (8938) بیات. داندبندی را افوایش مدت ماندگاری محصول میترین اثر بستهمم 

بندی و توزیع به تبدیل  اد دارای منشأ گیاهی و حیوانی از طری  تغییرات فیویکی، شیمیایی، نگمداری، بستهبا فرآوری مو

 کاهشبار را  از ضایعات میوه و تره یتوجم تواند قسمت قابل درواقع ایداد و گسترش صنایع تبدیلی می. ها پرداخته استآن

 .ها جلوگیری نمایدو یا از استمرار تولید آن

یک مطالعه میدانی تحت عنوان اثر مکانیواسیون کشاورزی بر میوان عملکرد و ضایعات محصول  در( 8938)داد نظر 

برداشت پس از ( برداشت دستی یا ماشینی)ازجمله برداشت برن  در شمرستان ساری، میوان ضایعات را در مراحل مختلف 

میوان ضایعات در  داد نشاننتای  تحقی  وی . ی کرده استبررس( ریوش طبیعی)مورعه انبار و ریوش ( تا تبدیل ونقل حمل)

در پووهشی با عنوان کاهش ضایعات، رویکرد ( 8931)ایودی و حیاتی  .روستاهای مکانیوه از روستاهای سنتی کمتر است

ام آینده تروی  کشاورزی نشان دادند که بیشترین میوان ضایعات در بخش کشاورزی در مراحل پس از برداشت و به هنگ

میوان ضایعات  شیبرافواشود و عوامل مختلفی مثل عوامل زیستی، اقتصادی و اجتماعی ی ایداد میبازار رسانفرآوری و 

 .مؤثر هستند

کاهش ضایعات محصوالت باغی در دوره  دادیکی از راهکارهای نشان (1118) 8دیدر خارج از کشور، نتای  تحقی  

بندی عالوه بر نقشی که در بازاریابی محصول دارد در جلوگیری  بستهاست که  وی معتقد. بندی استبسته ،پس از برداشت

ها ها و سبوی بررسی عوامل ضایعات میوه با (1110) 1یسدیک. شده نیو مؤثر است و کاهش ضایعات محصوالت برداشت

                                                                                                                                                               
1- Day 

2- Dixie 
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کارگیری آب آلوده  هی آلوده، بها دهد که استفاده از جعبهنشان می ها یها و سبوعواملی را که باع  ایداد ضایعات در میوه

 8فر و همکارانقلی .باشندو فاسدشدن محصول در جعبه ازجمله این عوامل می بندی برای شستشوی محصول قبل از بسته

ای با عنوان عوامل مؤثر بر ضایعات سیب در ایران، به این نتیده رسیدند که مشکل پس از برداشت، در مطالعه( 1181)

 .ی و مرحله برداشت چمار عامل اثرگذار بر ضایعات سیب هستندرساختیزبرداشت و مشکالت  مشکل طبیعی قبل از

خود نقش صنایع تبدیلی را در کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی   یدر تحق (1188) 1موهلفد و همکاران

صوالت به دلیل عدم ی مانند خراب شدن بخشی از مححاکی از آن است که عوامل ی نتای  تحق. قرار داده است یموردبررس

های تبدیل و فرآوری، در ضایع شدن محصوالت های صنایع تبدیلی و عدم آشنایی زارعین با روشدسترسی به کارخانه

 .کشاورزی نقش دارند

دهند در خصوص ضایعات محصوالت کشاورزی مطالعات محدودی اندام گردیده ی مطالعات گذشته نشان میبند جمع

که بتواند واقعا  نقش صنایع تبدیلی را ( یا سهیمقا -مانند علی) یقیدقی شناس روشنیو  شده دامانو این مطالعات محدود 

مرحله پس   ضایعات در بخش کشاورزی به  شده اندامدر این تحقی  بر اساس تحقیقات . اند نکردهبررسی نماید؛ استفاده 

و نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات در  شده  یستق عیتوزو  ونقل حملو  وریآفری، ساز رهینگمداری و ذخاز برداشت، 

 .شود یماین مراحل بررسی 

 روش تحقیق

از   دادهی آور جمعبرای . باشد یمی کمّی ها از پووهشماهیت تحقی   ازلحاظاین تحقی  بر اساس هدف کاربردی و 

هدف اصلی بررسی تأثیر یک  ی،ا سهیمقا یعلدر تحقیقات . شده است گرفتهبمره  (پس رویدادی)ی ا سهیعلی مقا روش

در . به نحوی انتخاب شدند که شرایط مشابه داشته یا به عبارتی همگن باشند موردمطالعهبنابراین، روستاهای . استپروژه 

با ) دشت رومامیرآباد  روستای کارشناسان سازمان جماد کشاورزی استان، ازنظراین راستا در پووهش حاضر، با استفاده 

که ( نفر 8811با جمعیت )باشد و روستای کوشک علیا روستا به صنایع تبدیلی می نیتر کینودکه ( نفر  811جمعیت 

ی از صنایع ا مالحظه قابلی اجتماعی و اقلیمی تقریبا  مشابمی با روستای امیرآباد دارد و در فاصله -وضعیت اقتصادی

بنابراین با اطمینان . روستای شاهد در نظر گرفته شد وانعن بهگونه ارتباطی با این صنایع ندارد تبدیلی قرار دارد و هیچ

. باشدی از صنایع تبدیلی میبرخوردار ریغبرخورداری و  ازلحاظ موردمطالعهتوان گفت، تنما تفاوت دو روستای نسبی می

بنابراین ؛ است شده سیتأس 8910ی مواد غذایی فعالیت دارد و در سال بند بستهصنایع تبدیلی موجود در منطقه در امر 

جمعیت روستاهای . آن با هفت سال پیش مقایسه شده است سیتأسمقایسه وضعیت فعلی ضایعات با قبل از  منظور به

نفربه عنوان نمونه تعیین  991، (1111، 9پاتن)گیری کرجسی و مورگان با توجه به جدول نمونه بود کهنفر   191برگویده 

                                                                                                                                                               
1  - Gholifar 

2 - Muehlfed 

3  - Patten 
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 موردپووهشمشخصات روستاهای  8جدول . ندی با انتساب متناسب انتخاب شدندبگیری طبقهها با روش نمونهنمونه. شد

 .دهد یمرا نمایش 

 
 موردپژوهشمشخصات روستاهای  -1جدول 

 8938سازمان جماد کشاورزی استان، : منبع
 

نامه در چمار بعد طراحی پرسش. است شده استفادهنامه محق  ساخته پرسش از ازیموردنهای آوری دادهبرای جمع

قبل از )پیش دهندگان نظر خود را درباره میوان ضایعات در وضعیت فعلی و وضعیت حدود هفت سال دید که پاس گر

طراحی گردیده و روایی آن با استفاده (   -1)نامه در قالب طیف لیکرت هیچ تا زیاد پرسش. کنندبیان می( تأسیس کارخانه

 91.ی طیف لیکرت، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده استبرای سندش پایای. صاحب نظران تأیید شده است ازنظر

 به عمل آمد که مقدار ضریب آلفای کرونباخ آزمون شیپتوزیع و  موردمطالعه نامه در بین پاسخگویان خارج از نمونهپرسش

 .آمده است 1ی مختلف پرسشنامه در جدول ها بخش

 

 نامهپرسشهای مقدار آلفای کرونباخ برای هر یک از بخش-2جدول 

 مقدار آلفا تعداد گویه ها مؤلفه

 183/1 88 ضایعات مربوط به مرحله پس از برداشت

 3/1 1 89 ضایعات مربوط به مرحله نگمداری
 131/1 3 ضایعات مربوط به مرحله فرآوری

 311/1 81 و توزیع ونقل حملضایعات مربوط به مرحله 

 8931های پووهش، یافته: منبع   

 

 

 

 روستا هاویژگی

تعداد 

 جمعیت

تعداد 

 نمونه

تعداد 

 کشاورز

مقدار زمین زیر 

 (هکتار) کشت

میزان تولید 

و باغی   زراعی

 (تُن)

فاصله تا 

کارخانه 

 (کیلومتر)

فاصله تا 

مرکز شهر 

 (کیلومتر)

 11 0/1 001 081 3   831  811 امیرآباد دشت روم

 01 91 011 001 911 801 8811 کوشک علیا
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میانگین، انحراف معیار، مانند  یو استنباط یفیآمار توص یها ها از روش داده لیوتحل هیتدوی براحاضر  در پووهش

. اس. پی. اس افوار نرمپردازی نیو با استفاده از داده. مستقل و تحلیل کواریانس استفاده گردید جفت، آزمون تی آزمون تی

 .اندام گرفت ندوزیو طیدر مح 88اس 

 العهمط موردمنطقه 

. مرکو این شمرستان، شمر یاسوج است. استراحمدیبوهای استان کمگیلویه و شمرستان بویراحمد یکی از شمرستان

نفر آن جمعیت  818190نفر جمعیت شمری و تعداد  11 811باشد که تعداد  نفر می 9338 1جمعیت این شمرستان 

ب به شمرستان کمگیلویه و چرام، از جنوب به شمرستان این شمرستان از غر(. 8931مرکو آمار ایران، )هستند روستایی 

کارخانه صنایع تبدیلی . شود رست  از استان فارس، از شرق به استان فارس و از شمال به استان اصفمان محدود می

ر محل استقرا 8نقشه . است قرارگرفتهدشت روم  رآبادیامنیو اشاره شد، در محل روستای  قبال که  گونه همان، موردنظر

 .دهد یمکارخانه و روستاهای مربوطه را نشان 

 
 موردمطالعههای  جغرافیایی مکان موقعیت -1 نقشه

                                                                                                                                                               
1- SPSS 
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 نتایج و بحث

و  8 /19( روستای برخوردار از صنایع تبدیلی)اول  در گروهها میانگین سنی آزمودنی دهد یم نشانی پووهش ها افتهی

سال با  1 /31( روستای غیر برخوردار از صنایع تبدیلی)گروه دوم  ها درمیانگین سنی آزمودنی. است 13/0انحراف معیار 

درصد  3 /13و ( روستای برخوردار از صنایع تبدیلی)گروه اول  موردمطالعهدرصد افراد  10/08. باشدمی 13/3انحراف معیار 

درصد از   91/0اصلی  شغل .ارندتر دتحصیالت ابتدایی و پایین( روستای غیر برخوردار از صنایع تبدیلی)از افراد گروه دوم 

روستای غیر )گروه دوم  موردمطالعهدرصد افراد  11/01و ( روستای برخوردار از صنایع تبدیلی)گروه اول  موردمطالعهافراد 

 .کشاورزی است( برخوردار از صنایع تبدیلی

حال حاضر از آزمون برای مقایسه وضعیت ضایعات محصوالت کشاورزی روستای دارای صنایع در هفت سال پیش و 

تفاوت معناداری میان میانگین وضعیت ضایعات مربوط به  داد نشان 9نتای  جدول . شد استفاده( تی جفت)ای تی تک نمونه

 تیوضع نیانگیم که ینحو به. مرحله پس از برداشت محصوالت کشاورزی در هفت سال پیش و حال حاضر وجود دارد

. دهدتری نسبت به هفت سال پیش را نشان میت محصوالت کشاورزی عدد ک ضایعات مربوط به مرحله پس از برداش

-کاهش داشته است و محصوالت آن ادشدهوضعیت ضایعات ی ازلحاظ موردمطالعهتوان اذعان داشت که گروه بنابراین، می

د نیو گروه فوون بر آن، در سایر مراحل مختلف تولی. ها با ضایعات کمتری در مرحله پس از برداشت مواجه است

با توجه  درمدمو . ها نسبت به هفت سال پیش کاهش داشته استوضعیت ضایعات محصوالت کشاورزی آن موردمطالعه

به میانگین کل وضعیت ضایعات محصوالت کشاورزی در مراحل مختلف تولید در حال حاضر نسبت به هفت سال پیش 

 کاهش داشته است

برای مقایسه وضعیت ضایعات محصوالت کشاورزی  کاررفته به( تی جفت)ای نتای  آزمون تی تک نمونه  مطاب  جدول 
تفاوت معناداری میان میانگین وضعیت ضایعات  دهد یمنشان ویحاضر ندر روستای بدون صنایع در هفت سال پیش و حال 

نگین وضعیت میا که ینحو به. وجود دارد 8931و  8910مربوط به مرحله پس از برداشت محصوالت کشاورزی در سال 
میانگین وضعیت ضایعات مربوط  که ینحو به. ضایعات مربوط به مرحله پس از برداشت محصوالت کشاورزی وجود دارد

توان اذعان داشت که گروه بنابراین، می. است 10از سال  تر ک مرحله پس از برداشت محصوالت کشاورزی در حال حاضر 
ها با ضایعات داشته است و محصوالت آن کاهش ادشدهوضعیت ضایعات ی لحاظ از( روستای بدون صنایع) مطالعه مورد

وضعیت  مطالعه مورد، در سایر مراحل مختلف تولید نیو گروه عالوه به. کمتری در مرحله پس از برداشت مواجه است
 .ها نسبت به هفت سال پیش کاهش داشته استضایعات محصوالت کشاورزی آن
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 (=161n) یموردبررسهای شاخص لحاظ ازعلی و وضعیت هفت سال پیش روستای دارای صنایع مقایسه وضعیت ف -3جدول 

 هامؤلفه
13۳5 13۳2 

 داریسطح معنی tآماره  اختالف میانگین
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

ضایعات مربوط به مرحله پس از 

 برداشت محصوالت کشاورزی

83/1 83/1 81/8 80/1 33/1  9/03 1118/1 

ضایعات مربوط به مرحله 

سازی  یرهذخنگمداری و 

 محصوالت کشاورزی

88/1 18/1 81/8 83/1 33/1 101/ 0 1118/1 

ضایعات مربوط به مرحله فرآوری 

 محصوالت کشاورزی

13/8 83/1 33/1 18/1 31/1 919/ 8 1118/1 

ضایعات مربوط به مرحله 

و توزیع محصوالت  ونقل حمل

 کشاورزی

83/1 18/1 18/8 83/1 30/1 301/ 1 1118/1 

 1118/1  301/3 30/1 13/1 81/8 81/1 11/1 کل ضایعات

 8931های پووهش، یافته: منبع( زیاد)9،(متوسط)1(ک )8،(هیچ)صفر : دامنه میانگین *

 

اضر با توجه به میانگین کل وضعیت ضایعات محصوالت کشاورزی در مراحل مختلف تولید در حال ح مدمو  در

 .نسبت به هفت سال پیش کاهش داشته است

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی در اثر وجود صنایع تبدیلی در منطقه بوده است الزم  که نیابرای اطمینان از 

برای مقایسه وضعیت حال حاضر دو  .(0جدول )  دارای صنایع و گروه بدون صنایع اندام شود است مقایسه وضعیت گروه

وضعیت ضایعات مراحل مختلف  ازلحاظ( برخوردار از صنایع تبدیلی و روستای غیر برخوردار از صنایع تبدیلیروستای )گروه 

 .تولید محصوالت کشاورزی، از آزمون تی مستقل استفاده شده است

میانگین وضعیت فعلی ضایعات محصوالت کشاورزی در مراحل پس از برداشت، نگمداری و  0مطاب  جدول 

و توزیع محصوالت کشاورزی بین دو گروه تفاوت معناداری  ونقل حملآوری و ضایعات مربوط به مرحله ی، فرساز رهیذخ

 درمدمو فوون بر آن، . روستای دارای صنایع ضایعات کمتری نسبت به روستای فاقد صنایع دارد که ینحو بهوجود دارد، 

توان بیان کرد که ضایعات ری تی مستقل میو نتای  آزمون آما ادشدهبا توجه به میانگین کل ضایعات دو گروه ی

 .استدار روستای فاقد صنایع است و این تفاوت معنی کمتر ازمحصوالت کشاورزی روستای دارای صنایع 
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 (=171n)  یموردبررسهای شاخص ازلحاظمقایسه وضعیت فعلی و وضعیت هفت سال پیش روستای بدون صنایع  -4 جدول

 

 هامؤلفه
13۳5 13۳2 

 داریسطح معنی tآماره  ف میانگیناختال
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

ضایعات مربوط به مرحله پس از 

 برداشت محصوالت کشاورزی
83/1 81/1 10/8 91/1 39/1  1/13 1118/1 

ضایعات مربوط به مرحله نگمداری و 

 سازی محصوالت کشاورزیذخیره
80/1 11/1 90/8 80/1 33/1 31/98 1118/1 

ضایعات مربوط به مرحله فرآوری 

 محصوالت کشاورزی
13/8 10/1 9 /8 9 /1 00/1 01/81 1118/1 

 ونقل حملضایعات مربوط به مرحله 

 و توزیع محصوالت کشاورزی
18/1 13/1 39/8 09/1 13/1  1/0 1118/1 

 1118/1 30/99 09/1 18/1 1/8  88/1 88/1 کل ضایعات

 8931های پووهش، یافته: منبع                  ( زیاد)9 ،(متوسط)1 (ک ) 8،(هیچ)صفر : دامنه میانگین *

 
روستای برخوردار از صنایع تبدیلی )گروه برای مقایسه وضعیت هفت سال پیش دو  کاررفته بهنتای  آزمون تی مستقل 

وضعیت  میانگین شود، ور که مشاهده میطهمان. درج گردیده است 0در جدول ( و روستای غیر برخوردار از صنایع تبدیلی

ی، فرآوری و ضایعات ساز رهیذخهفت سال پیش ضایعات محصوالت کشاورزی در مراحل پس از برداشت، نگمداری و 

با  درمدمو فوون بر آن، . و توزیع محصوالت کشاورزی بین دو گروه تفاوت معناداری ندارد ونقل حملمربوط به مرحله 

توان اذعان داشت ضایعات محصوالت و نتای  آزمون آماری تی مستقل می ادشدهایعات دو گروه یتوجه به میانگین کل ض

 .اندی تفاوت معناداری باه  نداشتهموردبررسکشاورزی دو گروه 
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 (13۳2)مقایسه وضعیت روستای دارای صنایع و روستای بدون صنایع در حال حاضر  -5جدول 

 هامؤلفه
روستای دارای 

 یع تبدیلیصنا

روستای بدون 

 داریسطح معنی tآماره  اختالف میانگین صنایع تبدیلی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

ضایعات مربوط به مرحله پس از 

 برداشت محصوالت کشاورزی

81/8 80/1 10/8 91/1 13/1- 30/1- 110/1 

ضایعات مربوط به مرحله 

سازی  یرهذخنگمداری و 

 والت کشاورزیمحص

81/8 83/1 90/8 80/1 10/1- 10/89- 1118/1 

ضایعات مربوط به مرحله فرآوری 

 محصوالت کشاورزی

33/1 18/1 9 /8 9 /1 90/1- 13/88- 1118/1 

ضایعات مربوط به مرحله 

و توزیع محصوالت  ونقل حمل

 کشاورزی

18/8 83/1 3 /8 09/1 39/1- 38/80- 1118/1 

 1118/1 -10/11 -90/1 18/1 1/8  13/1 81/8 کل ضایعات

 8931های پووهش، یافته: منبع( زیاد)9،(متوسط)1(ک )8،(هیچ)صفر : دامنه میانگین *
 
 

مشخص نمایند که وجود صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی در کاهش  توانند یمتا حدودی  0و  0های  جدول

از آزمون تحلیل کوواریانس  توان یمی، ریگ دهینتر از این اما برای اطمینان بیشت؛ ضایعات این محصوالت مؤثر بوده است

دو گروه  8911و وضعیت سال  شده کنترل موردمطالعههای گروه 8910در تحلیل کوواریانس، وضعیت سال . استفاده نمود

 .شودمقایسه می باه مذکور 
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 ۳5سال مقایسه وضعیت روستای دارای صنایع و روستای بدون صنایع در  -6 جدول

 هامؤلفه
روستای دارای 

 صنایع تبدیلی

روستای بدون 

 داریسطح معنی tآماره  اختالف میانگین صنایع تبدیلی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

ضایعات مربوط به مرحله پس از 

 برداشت محصوالت کشاورزی

83/1 83/1 83/1 81/1 11/1- 3 /1- 9 3/1 

ه مرحله ضایعات مربوط ب

سازی  یرهذخنگمداری و 

 محصوالت کشاورزی

88/1 18/1 80/1 11/1 1 /1- 1 /8- 103/1 

ضایعات مربوط به مرحله فرآوری 

 محصوالت کشاورزی

13/8 83/1 13/8 10/1 11/1- 31/1- 911/1 

و  ونقل حملضایعات مربوط به مرحله 

 توزیع محصوالت کشاورزی

83/1 18/1 18/1 13/1 1 /1- 9 /8- 811/1 

 113/1 -31/1 -19/1 88/1 88/1 81/1 11/1 کل ضایعات

 8931های پووهش، یافته: منبع(                        زیاد)9،(متوسط)1(ک )8،(هیچ)صفر : دامنه میانگین* 

 
کشاورزی نتای  تحلیل کوواریانس وضعیت کل ضایعات مربوط به مراحل مختلف محصوالت  3بر اساس جدول 

(801=n  831و=n )از  دسته دودهد، تفاوت میوان کل ضایعات مراحل مختلف محصوالت کشاورزی در بین نشان می

توان با اطمینان نسبی بیان کرد دار است، پس اکنون میمعنی بازه از صنایع تبدیلی  برخوردار ریغپاسخگویان برخوردار و 

اری بر کاهش ضایعات مربوط به مراحل مختلف محصوالت دکه وجود صنایع تبدیلی در منطقه امیرآباد دشت روم اثر معنی

توان می( 000/1) شده لیتعدفوون بر آن با توجه به ضریب تبیین . کشاورزی در روستای امیرآباد دشت روم داشته است

درصد کاهش ضایعات در مراحل مختلف محصوالت کشاورزی ناشی از وجود صنایع تبدیلی بوده  0/00بیان داشت که 

در طول زمان بوده  موردمطالعهی مربوط به پیشرفت تکنولوژی و دانش کشاورزی در منطقه ادیز احتمال بهباقی آن است و 

 .است
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 (n=171و  n=161) کشاورزیتحلیل کوواریانس وضعیت ضایعات مربوط به مراحل مختلف محصوالت  -7 جدول

 F P میانگین مربعات درجه آزادی جمع مربعات متغیر وابسته

 1118/1 133/113 108/0 1 019/81 شده  یتصحمدل 

 1118/1 018/30 383/8 8 383/8 شده کیتفک

وضعیت کل ضایعات مربوط به مراحل 

 10مختلف تولید محصوالت کشاورزی سال 
101/1 8 101/1  91/1 811/1 

 1118/1 81 /933 01/81  8 01/81  گروه دارای صنایع و بدون صنایع تبدیلی

   110/1 913 9/1 خطا

    991 013/031 کل

    913 119/81 ی نمایی شده  یتصحمدل 

R squared = 555/0 ,(Adjusted R squared= 555/0 ) 8931های تحقی ، یافته: منبع    

 
 
 

 ی اثرات صنایع تبدیلیاندازه -۳ جدول

 بندیگروه نوع مؤلفه

 بدون صنایع دارای صنایع درصد تأثیر میزان تأثیر

 13۳2 13۳5 حال حاضر پیش لسا 7

ضایعات مربوط به مرحله پس از 

 برداشت محصوالت کشاورزی
83/1 81/8 83/1 10/8 10/1- 1% 

ضایعات مربوط به مرحله نگمداری و 

 سازی محصوالت کشاورزی یرهذخ
88/1 81/8 80/1 90/8 11/1- 03/0% 

ضایعات مربوط به مرحله فرآوری 

 محصوالت کشاورزی
13/8 33/1 13/8 9 /8 90/1- 03/88% 

و  ونقل حملضایعات مربوط به مرحله 

 توزیع محصوالت کشاورزی
83/1 18/8 18/1 3 /8 03/1- 19% 

 %88 -99/1 1/8  88/1 81/8 11/1 کل ضایعات

a 8931های تحقی ، یافته: سه منبع صفرتاها ی میانگیندامنه 
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ضایعات محصوالت کشاورزی در فرآیند تولید، تفاضل  سندش میوان اثرات صنایع تبدیلی بر وضعیت منظور به

پیش ضایعات محصوالت کشاورزی روستای دارای صنایع و روستای فاقد صنایع  8910میانگین وضعیت فعلی و سال 

 10/1وضعیت ضایعات مرحله پس از برداشت در اثر وجود صنایع به میوان  1مطاب  نتای  جدول . محاسبه گردید

توان اذعان نمود وجود صنایع دو درصد بر روی کاهش ضایعات در مرحله پس از ، میگرید عبارت به. استافتهی کاهش

ی نیو در اثر وجود صنایع ساز رهیذخوضعیت ضایعات مرحله نگمداری و  داد نشانفوون بر آن، نتای  . برداشت اثر داشته است

درصدی ضایعات محصوالت کشاورزی در  03/0کاهش  ی کننده انیببنابراین، نتای  . است افتهی کاهش 11/1به میوان 

که وضعیت ضایعات مرحله فرآوری  داد نشانهای پووهش نیو دیگر یافته. باشدی میساز رهیذخمرحله نگمداری و 

و توزیع  نقل و  حملهمچنین در مرحله . استافتهی کاهش 90/1محصوالت کشاورزی در اثر وجود صنایع تبدیلی به میوان 

 انددرصدی ضایعات در این مرحله شده 19کاهش  نیو باع 

باع  کاهش ضایعات  مطالعه موردی ، وجود صنایع تبدیلی در منطقهشده حاصلبا توجه به نتای   مدمو  در

درصدی  88توان بیان نمود که این صنایع در مدمو  باع  کاهش شده است که می 99/1محصوالت کشاورزی به میوان 

بیشترین اثر صنایع تبدیلی بر کاهش ضایعات محصوالت . شده است مطالعه موردرزی در منطقه ضایعات محصوالت کشاو

و توزیع محصوالت بوده است و کمترین اثر را نیو بر کاهش ضایعات در مرحله پس از  نقل و  حملی کشاورزی در مرحله

 .برداشت داشته است

 گیری و پیشنهادها نتیجه

. ش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی در دهستان دشت روم بوداین مطالعه به دنبال بررسی نق

اول ی پس از برداشت محصوالت کشاورزی گروه که میانگین وضعیت ضایعات مرحله داد نشانی این مطالعه ها افتهی

ی کاهش معناداری سموردبرردر طول هفت سال ( روستای بدون صنایع)دوم نسبت به گروه ( روستای دارای صنایع تبدیلی)

ی پس از برداشت گسترش صنایع تبدیلی باع  ایداد تفاوت معناداری در کاهش ضایعات مرحله گرید عبارت به. داشته است

همکاران و قلی فر و ( 1118) ید، (8913) یویعو، (8910) ییرضایافته با نتای   نیا .شودمحصوالت کشاورزی می

سازی محصوالت ی نگمداری و ذخیرهای  مقایسه میانگین وضعیت ضایعات مرحلهعالوه نت به. ی داردخوان ه ( 1181)

ی نگمداری ضایعات مرحلهداد نشان( روستای بدون صنایع)دوم و گروه ( روستای دارای صنایع تبدیلی)اول کشاورزی گروه 

 توان یمبنابراین ؛ است افتهی کاهش یمعنادار طور به یموردبررسسازی محصوالت کشاورزی در طول هفت سال و ذخیره

سازی محصوالت ی نگمداری و ذخیرهنتیده گرفت گسترش صنایع تبدیلی تفاوت معناداری در کاهش ضایعات مرحله

 .مطابقت دارد (8938) و بیات (8911) ی سوختانلوها پووهشاین نتای  با . کشاورزی ایداد کرده است

ی فرآوری محصوالت کشاورزی گروه ن وضعیت ضایعات مرحلهی تحقی  نشان دهنده کاهش معنادار میانگیها افتهی

بنابراین ؛ است بوده یموردبررسطول هفت سال  در( روستای بدون صنایع)دوم به گروه  نسبت( دارای صنایع تبدیلی)اول 

ی فرآوری محصوالت کرد گسترش صنایع تبدیلی موجب تفاوت معناداری در کاهش ضایعات مرحله استنباط توان یم

. باشد یهمسو م (1188) موهلفد و همکارانو  (8938) بیات( 8931) معنوی یها افتهنتای  با ی نیکه ااورزی شده است کش
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روستای دارای )و توزیع محصوالت کشاورزی گروه اول  نقل و  حملی نتای  مقایسه میانگین وضعیت ضایعات مرحله

 نقل و  حملی مرحله عاتیضا یموردبررسدر طول هفت سال  ادد نشان( روستای بدون صنایع)و گروه دوم ( صنایع تبدیلی

گسترش صنایع تبدیلی مندر به کاهش  گرید انیب به .طور معناداری کاهش داشته است و توزیع محصوالت کشاورزی به

، (8910)با نتای  علمی  ها افتهو توزیع محصوالت کشاورزی شده است که این ی نقل و  حملی معنادار ضایعات مرحله

 .مطابقت دارد( 8938)بیات  و( 8931)، معنوی (8911)، سوختانلو (8913)عویوی 

که میانگین وضعیت کلی ضایعات مراحل مختلف تولید محصوالت کشاورزی در  داد نشانبندی نتای  پووهش جمع

ی بررس موردل در طول هفت سا( روستای بدون صنایع)نسبت به گروه دوم ( روستای دارای صنایع تبدیلی)اول گروه 

نتیده گرفت گسترش صنایع تبدیلی موجب تفاوت معناداری در  توان یم یطورکل بهبنابراین ؛ کاهش معناداری داشته است

 .کاهش ضایعات مراحل مختلف تولید محصوالت کشاورزی شده است

بیشترین  داد نشان نتای  سندش میوان اثرات صنایع تبدیلی بر وضعیت ضایعات محصوالت کشاورزی در فرآیند تولید

و توزیع محصوالت و کمترین اثر بر  ونقل حملی اثر صنایع تبدیلی بر کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی در مرحله

با . ی محصوالت کشاورزی داشته استساز رهیذخدر مرحله نگمداری و  بعدازآنکاهش ضایعات در مرحله پس از برداشت و 

 رسد یمغذایی فعالیت دارد، بنابراین منطقی به نظر  ی موادبند بستهر منطقه در امر توجه به اینکه صنایع تبدیلی موجود د

و توزیع محصوالت داشته باشد و تأثیر کمتری در  ونقل حملی که این صنایع بیشترین تأثیر را در کاهش ضایعات مرحله

 .مرحله پس از برداشت داشته باشد

ی بر کاهش دار یمعنکه وجود صنایع تبدیلی کشاورزی در منطقه اثر  دهند یمهای پووهش نشان یافته که ییازآندا

 :شود یارائه مضایعات محصوالت کشاورزی در مراحل مختلف داشته است در این راستا پیشنمادهای زیر 

آموزش اصول علمی و عملی مربوط به زمان برداشت  منظور بهها و اطالعات کافی به کشاورزان منطقه آموزش ارائه

بندی صحی  های برداشت محصول، بسته، نحوه صحی  برداشت محصول، استفاده صحی  از ادوات و ماشینمحصول

مرحله پس از  عاتیکاهش ضا منظور بهمحصوالت در حین برداشت، بمبود سیست  بوجاری و الک کردن محصوالت 

 .برداشت محصوالت کشاورزی

صنایع تبدیلی برای کاهش ضایعات مرحله  ها کارخانهو  ها نیکمباهای بوجاری، بازسازی و نوسازی و تعمیر دستگاه

 .پس از برداشت و مرحله فرآوری محصوالت کشاورزی

در راستای  صنایع تبدیلی منظور استقرار و گسترش بهی مناسب ابی مکانو  ها و استعدادهای منطقهشناسایی قابلیت

 .کاهش ضایعات مرحله فرآوری محصوالت کشاورزی

کاهش منظور به، مرکو فروش و غیره ونقل حملی فیویکی مناسب از قبیل جاده، وسایل ها رساختیزه ایداد و توسع

در بخش صنایع تبدیلی از  گذاران هیسرماو توزیع محصوالت کشاورزی و نیو ترغیب و تشوی   ونقل حملضایعات مرحله 

 .مربوطه نیمسئولسوی 

های صنایع تبدیلی و اعطای تسمیالت ریان و متقاضیان طرحهای عامل از مدحمایت و پشتیبانی مسؤولین و بانک

 .در ایداد و گسترش صنایع تبدیلی در منطقه قبول قابلمناسب با بمره 
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Abstract 

The aim of this research was to investigate the effect of processing industries on reducing 

agricultural products’ wastes. A causal- comparative research method was used for this purpose.  

According to experts’ opinions, two villages (with & without processing industries) were selected.  

Sample size was determined as 330 ones using Krejcie and Morgan table and stratified sampling 

with proportional allocation. A research-made questionnaire was used to collect datawhich 

itsvalidity was confirmed by experts’ view and its reliability measured by calculating Cronbach’s 

alpha coefficient. The result of the research showed that agricultural products’ wastes in village 

with processing industries are less than it in village without processing industries.  Other results 

showed that post-harvest wastes have reduced two percent because of processing industries.  

Furthermore, storing and preserving wastes have reduced 6. 67 percent due to processing 

industries. Moreover, agricultural food processing wastes have diminished 11. 67 percent.  Finally, 

these industries cut down 23 percent of transiting and distributing agricultural wastes.  According 

to the results of this study, the most effect of processing industries on reducing agricultural 

products’ wastes was in transiting and distributing stage and the least effect was in post-harvest 

stage.  

 

Key words: Agricultural products,Dashteroom,Processing industries, Wastes.  
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