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چکيده
بهمنظور رتبهبندي عوامل مؤثر بر ايجاد ضايعات در چرخه توليد مرکبات در سه استان شمالي گيالن ،مازندران و گلستان ،ابتدا
با استفاده از پيشينه پژوهش و مشورت با کارشناسان ،چهار مرحله داشت ،برداشت ،پس از برداشت و بازار بهعنوان معيارهاي
اصلي و  17عامل اثرگذار ( 4زيرمعيار براي مرحله داشت 4 ،زيرمعيار براي مرحله برداشت 5 ،زيرمعيار براي مرحله پس از
برداشت و  4زيرمعيار براي مرحله بازار) بهعنوان زيرمعيارها شناسايي شدند .پرسشنامهها بهصورت مقايسات زوجي ،طراحي و
به روش نمونهگيري هدفمند از طريق مصاحبه با  10نفر از کارشناسان خبره اين حوزه تکميل شدند .تجزيه و تحليل دادهها به
کمک روش تحليل سلسله مراتبي ) (AHPصورت گرفت .نتايج نشان داد که در بين معيارهاي اصلي تأثيرگذارترين مرحله در
ايجاد ضايعات مرکبات ،مرحله داشت با وزن  0/542است .پس از آن ،به ترتيب ،مرحله پس از برداشت با وزن  ،0/284مرحله
برداشت با وزن  0/129و مرحله بازار با وزن  0/045در رتبههاي بعدي اهميت از ديدگاه خبرگان قرار دارند .در مقايسه و
رتبهبندي زيرمعيارها ،شاخص عدم مبارزه بهموقع و صحيح با آفات و بيماريها با وزن  0/320با اهميتترين عامل در تلفات
مرکبات شناسايي شد .پس از آن به ترتيب شاخصهاي عدم کنترل سرمازدگي ( )0/156در رتبه دوم ،نامناسب بودن انبارها و
سردخانهها ( )0/134در رتبه سوم ،برداشت در زمان نامناسب ( )0/075در رتبه چهارم و عدم کنترل مناسب بيماريهاي پس
از برداشت ( )0/064در رتبه پنجم اهميت قرار گرفتند.
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مقدمه
افزايش روزافزون جمعيت ،موجب بال رفتن نگرانيها براي
ايجاد امنيت غذايي در جهان شده است .از طرفي براي
توليد غذاي بيشتر هماهنگ با رشد جمعيت ،لزم است
اهداف توسعه پايدار نيز در نظر گرفته شود تا افزايش توليد
منجر به استفاده بيش از حد منابع و آسيب به
محيطزيست نگردد .همچنين نياز نسلهاي آينده به منابع
هم مدنظر قرار گيرد .در واقع ميتوان گفت توسعه ،زماني
پايدار است که هريک از رکنهاي اقتصادي ،اجتماعي و
زيستمحيطي آن بهصورت متعادل رشد کنند (Lemaire
& Limbourg, 2019; Sharma et al., 2020; Ashtiani et
) .al., 2020; He et al., 2021از اين رو ،يکي از راهکارهاي

مؤثر ايجاد امنيت غذايي که در راستاي توسعه پايدار نيز
باشد ،کاهش ضايعات محصولت کشاورزي بهويژه
محصولت يباغي است ( Miraei al., 2022; Chauhan et
.)al., 2021; Thompson, 2015
سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد ضايعات کشاورزي
را به صورت هرگونه تغيير فيزيکي و شيميايي در کيفيت
محصول به طوري که قابليت مصرف خود را از دست بدهد،
تعريف ميکند .بر اساس آمار اين سازمان ،بيش از 50
درصد ميوهها و سبزيجات توليد شده در کشورهاي در
حال توسعه در زنجيره توليد از مزرعه تا سفره به ضايعات
تبديل ميشود ) .(FAO, 2021با کاهش اين حجم قابل
توجه ضايعات و رساندن آن به عددي يک رقمي همانند
کشورهاي توسعه يافته در حدود  5تا  6درصد ميتوان
غذاي چند ده ميليون نفر را تأمين نمود و گامي بزرگ در
جهت ايجاد امنيت غذايي برداشت .اين امر موجب ميشود
تا از هدر رفت بخش زيادي از توليدات ،آب مصرفي براي
آبياري محصول ،کار و تالش نيروي انساني ،نهادههاي
اوليه ،سرمايه و انرژي جلوگيري کرد .همچنين مانع کاهش
توزيع محصول و کمبود آن در بازار شد تا قيمت براي
مصرفکنندگان افزايش نيابد .بهعالوه ميتوان بهجاي بال
بردن سطح زير کشت و يا افزايش واردات محصولت
کشاورزي براي رسيدن به سطوح قابل قبولي از امنيت
غذايي ،به كاهش ضايعات طي مراحل مختلف چرخه توليد
توجه شود ).(Teuber & Jensen, 2020
عده اي از محققان ميزان کاهش محصول را در زنجيره
توليد از مرحله کاشت تا مرحله مصرف در زمره ضايعات
تلقي کرده و گروهي معتقدند که ضايعات مربوط به مراحل

برداشت و پس از برداشت تا مرحله مصرف را بايد در
ارزيابي مدنظر قرار داد ) .(Khosravani et al., 2014در
اين تحقيق بر اساس تعريف  FAOضايعات از مرحله داشت
مدنظر قرار گرفت.
به گزارش پژوهشكده مركبات و ميوههاي نيمه گرمسيري،
مرکبات بيشترين ميزان توليد محصولت باغي در ايران را
به خود اختصاص دادهاند و جايگاه به خصوصي در سبد
غذايي مردم و همچنين صادرات ميوه به برخي از
کشورهاي همسايه دارند (Citrus and subtropical fruits
) .research center, 2021ايران با داشتن بيش از 288
هزار هکتار سطح زير کشت مرکبات و با توليد ساليانه 5/6
ميليون تن ،بين  10کشور برتر توليد اين محصولت در
جهان قرار دارد (Ministry of Agricultural-Jahad,
) .2021استان مازندران رتبه نخست را در توليد مرکبات
در کشور دارد .دو استان شمالي گيالن و گلستان نيز به
دليل مشابهت شرايط اقليمي با استان مازندران مکانهاي
مناسبي براي توليد اين محصولت به شمار ميروند.
مرکبات انواع گوناگوني از جمله پرتقال ،نارنگي ،ليمو
شيرين ،ليمو ترش ،نارنج ،گريپ فروت ،کامکوات ،ترنج
(برگاموت) و دارابي دارند و از جهت اينکه ميوههايي از يک
خانواده هستند ،شباهتهاي زيادي به هم دارند .(Czech
) et al., 2020اين محصولت همچون ساير محصولت
باغي به دليل داشتن رطوبت زياد ،توليد اتيلن و تنفس،
ضايعات باليي در مراحل مختلف زنجيره توليد دارند
(.)Thompson, 2015
در کشورهاي درحالتوسعه ،عوامل متعددي در طول
زنجيره توليد تا مصرف در مراحل کاشت ،داشت ،برداشت
و پس از برداشت باعث ايجاد ضايعات محصولت کشاورزي
ميشوند .از ميان اين عوامل ميتوان به برداشت محصولت
در زمان نامناسب ،يکپارچـه نبـودن اراضـي و عدم انجام
عمليات مکانيزه در آنها ،سرمازدگي ،هجوم آفات ،شيوع
بيماريها ،حملونقل طولني و نامناسب ،ضعيف بودن در
بخش ذخيرهسازي محصولت ،ضعف در صنعت بستهبندي
و عـدم وجـود صنايع تبديلي کافي ،اشاره کرد (Razeghi
) .& Sadighi, 2018; Pirouz & Cheraghi, 2015با توجه
به حجم ضايعات محصولت كشاورزي و اهميت بالي اين
مسئله ،مشکالت مذکور در پژوهشهاي متعددي در
دستهبنديهاي مختلف و با روشهاي متفاوت بررسي
شدهاند.

نشريه پژوهشهاي مكانيك ماشينهاي كشاورزي /جلد  /11شماره  /3پياپی  /24پاييز 1401

در پژوهشي در استان فارس عوامل مؤثر در افزايش
ضايعات مركبات شناسايي شده و با تكميل پرسشنامه در
بين باغداران و تحليل عاملي اكتشافي دادهها ،متغيرها
بهصورت هفت عامل دستهبندي شدند .در نتايج مدل
نهايي چهار متغير آفات و شرايط اقليمي ،زيرساختهاي
نامناسب ،انبارداري و حمل نامناسب محصول و مديريت
نامناسب پس از برداشت عوامل تأثيرگذار بر ضايعات
مركبات گزارش شدند ) .(Pirouz & Cheraghi, 2015در
مطالعهاي ديگر تأثير دو گروه عوامل اجتماعي-اقتصادي و
فني بر کاهش ميزان هدر رفت مرکبات در استان مازندران
بررسي شد .به اين منظور از روش نمونهگيري تصادفي
براي انتخاب باغداران و تکميل پرسشنامه استفاده شد .در
گروه اول بازه زماني طولني برداشت مرکبات و هزينه
بالي تعمير و نگهداري سردخانهها و در گروه دوم استفاده
نامناسب از کودها مهمترين عوامل در هدر رفت مرکبات
شناسايي شدند .(Mirzaie Gorji et al., 2017) .در
تحقيقي بهمنظور کاهش ضايعات محصولت کشاورزي،
سازوکارهاي مختلف با استفاده از روش دلفي بررسي شد.
پس از تحليل پاسخهاي  18متخصص خبره اين حوزه به
پرسشنامهها 48 ،سازوکار بهعنوان راهکارهاي مؤثر در
کاهش ضايعات انتخاب و بهعنوان زيرمجموعه هفت عامل
زيرساختي -اجتماعي ،اقتصادي ،سياستگذاري-
برنامهريزي ،توليدي -فراوري ،فني ،آموزشي -ترويجي و
تحقيقاتي طراحي شدند ) .(Razeghi & Sadighi, 2018در
مطالعهاي ديگر در استان ازمير ترکيه به تعيين عوامل مؤثر
بر تلفات در توليد گيالس پرداخته شد .دادههاي تحقيق از
طريق مصاحبه حضوري با کشاورزان به دست آمد .براي
تعيين عوامل فني و اقتصادي مؤثر بر اين تلفات از تحليل
رگرسيون لجستيک معمولي استفاده شد .نتايج نشان داد
که فاکتورهاي تجربه در توليد محصول گيالس ،تجربه در
کار کشاورزي ،کميت توليد و توليد طبق استاندارد ،تأثير
قابلتوجهي بر کاهش تلفات گيالس داشتند (Kantaroglu
) .& Demirbas, 2020در مطالعهاي در ولينگتون آفريقاي
جنوبي مقدار ميوه انار از دست رفته در مزرعه و علل
ضايعات آن بررسي شد .به اين منظور از روش اندازهگيري
مستقيم استفاده شد .دادههاي کيفي نيز با مشاهده در
هنگام برداشت محصول و تعامل با کارگران مزرعه
جمعآوري شد .نتايج نشان داد که حدود  15تا  20درصد
از محصول برداشت شده از بين ميرود که اصليترين
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دليل آن آفتاب سوختگي و ترک روي ميوه شناخته شد.
براي کاهش اين تلفات استراتژيهاي کنترل عوامل
محيطي و آسيبهاي مکانيکي پيشنهاد شد (Opara et
) .al., 2021همچنين مطالعاتي در خصوص ضايعات مراحل
مختلف توليد ساير محصولت کشاورزي از جمله سيب
) ،(Abi Tarabay et al., 2018هلو ،شليل ،آلو ،زردآلو
) ،(Subramanian et al., 2018گوجه (Emana et al.,
) 2017و غيره انجام گرفته است.
با توجه به مطالب فوق ،معيارهاي گوناگوني در زمينه ايجاد
ضايعات زراعي و باغي وجود دارد .پس از شناسايي عوامل
مؤثر در ضايعات مرکبات ،با مشخص نمودن اولويت آنها،
تصميمگيري براي برطرف کردن مشکالت سادهتر ميشود.
به منظور رتبهبندي شاخصها ميتوان از روش فرآيند
تحليل سلسله مراتبي )AHP( 1استفاده کرد .اين روش
براي اولين بار توسط  Thomas L. Saatyدر سال 1980
ارائه شد و يکي از مهمترين روشهاي موجود در
تصميمگيري چند شاخصه است ( Shahnazari et al.,
 .)2020روش  AHPامکان پاسخ دادن به مسائل پيچيدهاي
را فراهم ميکند که به دليل وجود انواع ابهامات در آنها،
جهت حل بايد به اجزاي کوچکتري تقسيم شوند.
همچنين در اين روش ميتوان معيارهاي کمي و کيفي را
در کنار هم لحاظ کرد .اين روش ،براي رفع ابهام در درک
مسئله راهکار ايجاد ساختار سلسله مراتبي و براي رفع
مشکل نسبي بودن مفاهيم راهکار مقايسات زوجي را
پيشنهاد ميکند ).(Saaty, 2008
بررسي منابع نشان ميدهد كه تاکنون در خصوص
رتبهبندي عوامل مؤثر در افزايش ضايعات مركبات در
مراحل چرخه توليد از مرحله داشت تا مرحله بازار در
استانهاي شمالي ايران تحقيق جامعي انجام نگرفته است.
با توجه به ضرورت کاهش هدر رفت محصولت باغي در
کشور بهويژه مركبات ،هدف از انجام پژوهش حاضر
شناسايي و رتبهبندي عوامل اثرگذار در افزايش ضايعات
مرکبات در سه استان شمالي با روش  AHPاست تا
اهميت هر يک از عوامل با توجه به ديدگاه خبرگان و
متخصصان اين حوزه مشخص گردد و متناسب با اولويتها،
راهکارهاي مؤثري با بازدهي بهتر براي کاهش ضايعات
ارائه شود.

1- Analytical Hierarchy process
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه ،استانهاي گيالن ،مازندران و گلستان
در نظر گرفته شد (شکل  .)1اين سه استان در همسايگي
هم و در مجاورت نوار ساحلي جنوبي درياي خزر کشيده
شدهاند .به دليل وجود رشتهکوههاي البرز در جنوب و
همچنين درياي خزر در شمال آنها ،شرايط اقليمي مرطوب

و معتدل ،مشابه و متفاوت با ساير استانهاي کشور دارند.
مختصات جغرافيايي اين منطقه از غربيترين قسمت استان
گيالن با طول جغرافيايي تقريبًا  48درجه و  32دقيقه تا
شرقيترين قسمت استان گلستان با طول جغرافيايي 56
درجه و  22دقيقه است ).(Pendar et al., 2020

شکل  -1منطقه مورد مطالعه

در اين پژوهش براي شناسايي ،انتخاب و دستهبندي عوامل
مؤثر بر ضايعات مرکبات و محصولت باغي ،بررسي منابع
گستردهاي شامل گزارشات ،کتابها و مقالت مرتبط با
موضوع ،همچنين مشورت با کارشناسان متخصص در اين
حوزه صورت گرفت .عوامل شناسايي شده براي بررسي در
جدول ( )1آمده است.
در ادامه کار از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي ()AHP
به منظور رتبهبندي شاخصها استفاده شد .روش AHP
ميتواند مسائل پيچيده داراي انواع ابهامات را با شکستن
اجزاي مسئله به بخشهاي کوچکتر تجزيه و تحليل
نمايد .اين روش بر اساس سه گام زير عمل ميکند:
 .1ترسيم درخت سلسله مراتبي :اين درخت از بخشهاي
زير تشکيل ميشود.
هدف :پرسش اصلي مسئله
معيار و زيرمعيار :مالکهاي تضمين هدف يا شاخصهاي
سنجش راهحلهاي مسئله.
گزينهها :همان راهحلهاي شناخته شده براي حل پرسش
اصلي.

 .2تعيين اولويتها از طريق مقايسات زوجي معيارها با هم
و زيرمعيارهاي در يک دستهبندي باهم.
 .3سنجش سازگاري منطقي قضاوتها از طريق محاسبه
نرخ ناسازگاري ).(Saaty, 1988
پرسشنامه مقايسات زوجي  AHPروايي ندارد و پايايي آن
با نرخ ناسازگاري ارزيابي ميشود .براي هريک از
ماتريسهاي مقايسات زوجي حد قابلقبولي از ميزان
ناسازگاري يا همان نرخ ناسازگاري تعريف ميشود که بايد
کمتر از  0/1باشد .سازگاري به معني ميزان ارتباط منطقي
بين پاسخها است (.)Saaty, 1988
فرآيند تحليل سلسله مراتبي داراي چهار اصل کلي است
که لزم است در کليه محاسبات صدق کنند .اگر دو عنصر
فرضي  Aو  Bو عدد فرضي  nرا داشته باشيم ،اين اصول
عبارتند از:
اصل معکوسي :اگر ميزان برتري عنصر  Aبر عنصر  Bبرابر
 nباشد ،آنگاه رابطه عنصر  Bبا عنصر  Aبرابر با  n1است.
اصل همگني :لزم است عنصر  Aبا عنصر  Bهمگن و قابل
قياس باشند .به اين معنا که ميزان برتري عنصر  Aبر
عنصر  Bنميتواند بينهايت يا صفر باشد.
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اصل انتظارات :در صورت ايجاد هرگونه تغيير در ساختار
سلسله مراتبي ،بايد فرآيند تجزيه و تحليل مسئله بايد از
ابتدا انجام شود ).(Saaty, 1988

جدول  -1معيارها و زيرمعيارهاي مورد مطالعه
شماره

عوامل مؤثر در ضايعات مرکبات

منبع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

آبياري به ميزان ناکافي يا بيش از حد
عدم مبارزه بهموقع و صحيح با آفات و بيماريها
عدم استفاده به اندازه از کود شيميايي و مواد مغذي پاششي
عدم کنترل سرمازدگي
برداشت در زمان نامناسب
ظروف نامناسب جهت جمعآوري
نيروي کار غيرماهر
عدم برداشت مکانيزه و نيمه مکانيزه
حملونقل نامناسب
ضعيف بودن در صنعت بستهبندي
کمبود صنايع تبديلي
نامناسب بودن انبارها و سردخانهها
عدم کنترل مناسب بيماريهاي پس از برداشت
ضعف در بازاريابي و صادرات محصولت
نبود شاخص مناسب جهت قيمتگذاري
عرضه بيش از نياز به بازار
وجود واسطهها

)Mirzaie Gorji et al. (2017

همانطور که گفته شد در گام نخست  17عامل مؤثر بر
ضايعات مرکبات به عنوان زيرمعيار در چهار بخش داشت،
برداشت ،پس از برداشت و بازار به عنوان معيار اصلي
دستهبندي شدند .به عبارت ديگر جهت درک پيچيدگي و

)Mirzaie Gorji et al. (2017
)Mirzaie Gorji et al. (2017
)Pirouz & Cheraghi. (2015
)Mirzaie Gorji et al. (2017
)Mirmajidi Hashtijin (2016
)Kantaroglu and Demirbas (2020
)Razeghi & Sadighi (2018
)Pirouz & Cheraghi (2015
)Mirzaie Gorji et al. (2017
)Mirzaie Gorji et al. (2017
)Kantaroglu & Demirbas (2020
)Razeghi & Sadighi (2018
)Mirmajidi Hashtijin (2016
)Mirmajidi Hashtijin (2016
)Pirouz & Cheraghi (2015
)Razeghi & Sadighi (2018

سادهسازي ،مسئله به اجزاي کوچکتر تقسيم شد .در اين
راستا درخت سلسله مراتبي رسم گرديد و هريک از
معيارها و زيرمعيارها کدگذاري شدند (شکل .)2

شکل  -2درخت تصميم مشکالت مؤثر در ضايعات مرکبات
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در گام دوم بهمنظور تعيين کمي ميزان اولويت عناصر
هر سطح نسبت به هم ،با توجه به معيار سطح بالتر
خود در درخت سلسله مراتبي از مقايسات زوجي
استفاده ميشود .براي اين کار از جدول مقايسه نسبي
شاخصها (جدول )2مشابه طيف ليکرت استفاده
ميگردد .مشکل نسبي بودن عناصر کيفي با مقايسات
زوجي بهصورت مقايسه دو به دوي عناصر هر سطح و
تخصيص امتيازات عددي حل ميشود (Gompf et al.,
) .2021در اين راستا پرسشنامه مقايسات زوجي با
هدف اولويتبندي عوامل تأثيرگذار در کاهش ضايعات
مرکبات با کمک عناصر موجود در درخت سلسله
مراتبي شکل  2طراحي شد .با روش نمونهگيري
هدفمند تعداد  10پرسشنامه از طريق مصاحبه با
کارشناسان خبره اين حوزه در جهاد کشاورزي اين سه
استان تکميل گرديد.
لزم به ذکر است روش  AHPروشي خبره محور است
و به حجم نمونه زيادي احتياج ندارد .نمونهگيري در
روشهاي تصميمگيري چند معياره بهطور غير تصادفي
ماتريس مقايسات زوجي ،ماتريسي مربعي است که حاوي
تمامي مقايسات زوجي پرسشنامهها است .در واقع هر
بخش از پرسشنامهها يک ماتريس مقايسات زوجي است
که به دليل برخي تفاوتها در نظرات کارشناسان ،لزم
است ميانگين هر عنصر در تمام پرسشنامهها محاسبه شود
و در نهايت يک ماتريس مقايسات زوجي به دست آيد.
).(Saaty, 1988
بر طبق موارد ذکر شده ،پرسشنامههاي مقايسات زوجي بر
اساس جدول  2بين اعداد  1تا  9توسط کارشناسان
امتيازدهي شدند .سپس ميانگين امتيازات زيرمعيارها در
چهار بخش داشت ،برداشت ،پس از برداشت و بازار
محاسبه شد .همانطور که در جدول  3نمايش داده شده
است ،ماتريس مربعي  4×4مرحله داشت (الف)4×4 ،
مرحله برداشت (ب) 5×5 ،مرحله پس از برداشت (ج) و
 4×4مرحله بازار (د) تهيه شدند.
اطالعات ماتريس مربعي  4×4مقايسات زوجي معيارهاي
اصلي با توجه به سطح بالتر يعني هدف مسئله طبق
مصاحبههاي صورت گرفته ،طبق جدول  4پيادهسازي شد.
در گام سوم براي هريک از ماتريسهاي مقايسات زوجي
نرخ ناسازگاري محاسبه ميشود که بايد کمتر از 0/1

هدفمند است .مصاحبه با تعداد  5تا  20نفر از خبرگان
براي مطالعات مبتني بر مقايسه زوجي کفايت ميکند.
به پرسشنامه مقايسات زوجي ،پرسشنامه خبره نيز
گفته ميشود ،زيرا پاسخدهندگان ،خبرگان و
کارشناساني هستند که در زمينه مورد مطالعه صاحب
نظريند .از اين رو افراد واجد شرايط محدود هستند.
حتي در بيشتر موارد کمتر از  10کارشناس در دسترس
است .اين روش ،رويکردي متعارف در حل مسائل
تصميمگيري چندمعياره است ( Baby, 2013; Habibi
.)et al., 2015
جدول  -2ارزشگذاري براي مقايسات زوجی در روش
تحليل سلسله مراتبی
ارزش

ترجيحات

1
3
5
7
9
2،4،6،8

اهميت برابر يا ترجيح يکسان
کمي مهمتر
مهمتر يا اهميت بال
خيلي مهمتر يا اهميت خيلي بال
کامالا مهم يا اهميت بينهايت
اهميت بين فواصل

باشد .سپس جهت محاسبه وزنهاي نسبي ميتوان از
روش آنتروپي استفاده نمود .هدف از انجام مقايسات زوجي
محاسبه وزن شاخصهاست .در ماتريس مقايسات زوجي
} j={1,...,nو  iاست .پارامتر  nتعداد شاخصها است .براي
به دست آوردن وزن هر يک از معيارها ،ابتدا تمام عناصر
ماتريس با استفاده از معادله ( )1بايد نرمال شوند
(:)Shahnazari et al., 2020
ij

.،j

()1

r
r
n

ij

=

ij

P

i =1

که در آنrij :ها امتيازهايي هستند که توسط خبرگان به
شاخصها ،نسبت به هم در مقايسات زوجي اختصاص داده
شده است و  Pjiها نرم مجموع است.
در گام بعدي آنتروپي به وسيله معادله ( )2محاسبه
ميشود .در اين رابطه مجموعه  Pijها به ازاي هريک از
1
) K = Ln(nاست.
معيارها محاسبه ميشوند و

()2

.،j 

n

]  [P .Ln P
ij

ij

i =1

=−K

j

E

که در آن Pji :نرم مجموع و  Ejآنتروپي است .در ادامه،
ميزان عدم اطمينان يا درجه انحراف هر شاخص از معادله
( )3محاسبه ميگردد.
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در اين تحقيق براي اولويتبندي عوامل اثرگذار در ضايعات
مرکبات ،هدف ،معيارها و زيرمعيارها که از ارکان روش
تحليل سلسله مراتبي ميباشند ،مشخص هستند .در واقع
هدف از طرح اين موضوع رتبهبندي مشکالت موجود در

d

که در آن Ej :آنتروپي و  djميزان عدم اطمينان هر معيار
است .و سرانجام وزن هر يک از شاخصها با معادله ( )4به
دست ميآيد (.)Shahnazari et al., 2020
که در آن dj :ميزان عدم اطمينان هر معيار و  Wjوزن
معيارهاست.
محاسبات روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي ( )AHPکه
در بال آورده شده است ،براي محاسبه اوزان معيارها و وزن
اوليه زيرمعيارها با نرمافزار  Expert Choice 11انجام شد.
نرخ ناسازگاري مقايسات زوجي نيز توسط نرمافزار
محاسبه شد .لزم به ذکر است که اين نرمافزار توانايي
محاسبه وزن نهايي صحيح زيرمعيارها را ندارد .براي اين
کار ماتريس وزنهاي اوليه زيرمعيارها و ماتريس وزنهاي
معيارهاي اصلي در نرمافزار  Excelدرهم ضرب شدند.

j

 j؛

()4

d
d
n

j

=

w

j

j =1

راستاي تلفات مرکبات (همان معيارها و زيرمعيارها) است.
بر اين اساس در تحقيق حاضر با توجه به وزني که روش
 AHPبا استفاده از نظرات خبرگان براي هريک از معيارها
و زيرمعيارها محاسبه ميکند ،ميتوان معضالت مورد
مطالعه را رتبهبندي نمود.

جدول -3ماتريسهاي مربعی مقايسات زوجی براي مراحل داشت (الف) ،برداشت (ب) ،پس از برداشت (ج) و بازار (د)
(ب)

(الف)
زيرمعيارها

آبياري

آفات

مواد مغذي

سرمازدگي

زيرمعيارها

زمان

ظروف

نيروي کار

مکانيزاسيون

آبياري

1

-6/6

-1/6

-5/5

زمان

1

8

3/3

6/8

1

7

3/7

ظروف

1

-6/3

2/1

1

-6/9

نيروي کار

1

-6/2

1

مکانيزاسيون

آفات
مواد مغذي
سرمازدگي

1
(د)

(ج)
زيرمعيارها

حملونقل

بستهبندي

صنايع

انبارداري

بيماري

زيرمعيارها

بازاريابي

قيمتگذاري

عرضه بال

واسطهگر

حملونقل

1

-5/2

-5/8

-7

-5/1

بازاريابي

1

5

3

2/3

1

-3/9

-5/1

-3/2

1

-3/1

-3/9

1

-2/4

1

-3/9

-2

1

3

بستهبندي
صنايع
انبارداري

قيمتگذاري
عرضه بال

1

واسطهگر

1

بيماري

*عالمت منفي در ماتريسها نشانگر اهميت معکوس است.

جدول  -4ماتريس مربعی مقايسات زوجی معيارهاي اصلی
معيارها

مرحله داشت

مرحله برداشت

پس از برداشت

مرحله بازار

مرحله داشت
مرحله برداشت
پس از برداشت
مرحله بازار

1

4/3
1

2/9
-3
1

7/6
4/2
7/3
1

*عالمت منفي در ماتريس نشانگر اهميت معکوس است.

نتايج و بحث
در تحقيق حاضر با هدف رتبهبندي عوامل اثرگذار بر
ضايعات چرخه توليد مرکبات پس از تکميل پرسشنامههاي

مقايسات زوجي براي  17شاخص موردمطالعه توسط
کارشناسان خبره اين حوزه ،نتايج خروجي نرمافزار براي
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هر يک از ماتريسهاي جدول  3بهصورت نمودار بهطور
مجزا در شکل  3آمده است و وزن هر کدام از زيرمعيارها
مشخص شده است .با توجه به نتايج اوليه در مرحله داشت
) ،(Aزيرمعيار عدم مبارزه بهموقع و صحيح با آفات و
بيماريها ( )A2با وزن  ،0/590در مرحله برداشت )،(B
زيرمعيار برداشت در زمان نامناسب ( )B1با وزن ،0/585
در مرحله پس از برداشت ) ،(Cزيرمعيار نامناسب بودن
انبارها و سردخانهها ( )C4با وزن  0/471و در مرحله بازار

) ،(Dضعف در بازاريابي و صادرات ( )D1با وزن 0/483
مهمترين عوامل در ايجاد ضايعات مرکبات در هريک از
مراحل چرخه تأمين اين محصول بهطور جداگانه شناخته
شدند .لزم به ذکر است که براي هر چهار ماتريس در اين
مرحله نرخ ناسازگاري کمتر از  0/1به دست آمد ،بنابراين
ميتوان گفت که قضاوتها و مقايسات زوجي از سازگاري
و پايايي قابلقبولي برخوردار هستند.
(ب)

(الف)

A3

0.064

A2

0.59

A1

0.058

0.8

0.4

0.6

0

0.2

زیرمعیارهای مرحله داشت

0.287

0.052
0.293

B1

0.585
0.4

0.6

0.2

نرخ ناسازگاري = 0/08

(ج)

(د)

0.471
0.179

C3
C2

0.09

C1

0.036
0.2

0.1

0

زیرمعیارهای مرحله پس از برداشت

C4

D4

0.283

D3

0.162

D2

0.072

D1

0.483
0.6

0.2

0.4

وزن

زیرمعیارهای مرحله بازار

C5

0.224

0.5

0

وزن

نرخ ناسازگاري = 0/08

0.4

B2

0.071

وزن

0.3

B3

زیرمعیارهای مرحله برداشت

A4

B4

0

وزن

نرخ ناسازگاري = 0/09

نرخ ناسازگاري = 0/04

شکل  -3تجزيهوتحليل معيارها و وزن زيرمعيارها
)(A4

*الف) مرحله داشت ) (Aبا زیر معیارهای آبیاری ) ،(A1آفات ) ،(A2مواد مغذی ) ،(A3سرمازدگی
ب) مرحله برداشت ) (Bبا زیرمعیارهای زمان ) ،(B1ظروف ) ،(B2نیروی کار ) ،(B3مکانیزاسیون
ج) مرحله پس از برداشت ) (Cبا زیرمعیارهای حمل و نقل ) ،(C1بسته بندی ) ،(C2صنایع تبدیلی ) ،(C3انبارداری ) ،(C4بیماری )(C5
د) مرحله بازار با زیرمعیارهای بازاریابی ) ،(Dقیمت گذاری ) ،(D1عرضه باال ) ،(D2واسطه گری )(D3
)(B4

پس از پيادهسازي دادههاي ماتريس مقايسات زوجي
معيارهاي اصلي در نرمافزار که در جدول  4ارائه شد ،نتايج
وزن دهي هر يک از مراحل فرآيند توليد اين محصولت با
نرخ ناسازگاري قابلقبول  0/1 < 0/06محاسبه شد و در
شکل  4گزارش شده است .همانطور که مشاهده ميشود
تأثيرگذارترين مرحله در ايجاد ضايعات در چرخه توليد
مرکبات با اختالف قابلمالحظهاي نسبت به ساير مراحل،

مرحله داشت با وزن  0/542است .در ادامه مرحله پس از
برداشت با وزن  0/284رتبه دوم اهميت ،مرحله برداشت با
وزن  0/129رتبه سوم اهميت و مرحله بازار با وزن 0/045
رتبه چهارم اهميت را از جهت ايجاد تلفات مرکبات از
ديدگاه خبرگان در سه استان مازندران ،گيالن و گلستان
به خود اختصاص دادهاند.
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معیارهای اصلی
شکل  -4نتايج مقايسات وزن معيارهاي اصلی (نرخ ناسازگاري )0/06

اين شکل وزن تمامي زيرمعيارها با تفکيک معيارهاي اصلي
فرآيند مختلف توليد ،مشخص شده است و بهطور واضح
نشان از برتري اهميت فاکتور عدم مبارزه بهموقع و صحيح
با آفات و بيماريها نسبت به ساير فاکتورها بر تلفات
مرکبات دارد.

پس از ورود دادههاي معيارهاي اصلي و زيرمعيارها طبق
پرسشنامههاي مقايسات زوجي و انجام محاسبات روش
 AHPتوسط نرمافزار ،در نهايت نتايج کلي براي هر 17
عامل اثرگذار بر تلفات مرکبات نسبت به يکديگر و با توجه
به معيارهاي سطح بالتر با نرخ ناسازگاري کلي < 0/07
 0/1به دست آمد که در شکل  5قابل مشاهده است .در
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معیارها و زیرمعیارها
شکل  -5نتايج نهايی زيرمعيارهاي مؤثر در تلفات مرکبات به تفکيک معيارهاي اصلی (نرخ ناسازگاري کلی )0/07

در گام آخر با توجه به محاسبات انجامشده و نتايج کلي
اعالم شده در شکل  ،5رتبهبندي نهايي اين شاخصها در
جدول  5گزارش شد .همانطور که پيشتر نيز بيان شد
شاخص عدم مبارزه بهموقع و صحيح با آفات و بيماريها
در مرحله داشت مرکبات با وزن نهايي 0/320
بااهميتترين عامل در تلفات اين محصول شناسايي شد و
در رتبه اول اهميت قرار گرفت .پس از آن به ترتيب
شاخصهاي عدم کنترل سرمازدگي در مرحله داشت
( )0/156در رتبه دوم ،نامناسب بودن انبارها و سردخانهها
در مرحله پس از برداشت ( )0/134در رتبه سوم ،برداشت
در زمان نامناسب ( )0/075در رتبه چهارم ،عدم کنترل

مناسب بيماريهاي پس از برداشت ( )0/064در رتبه
پنجم ،کمبود صنايع تبديلي ( )0/051در رتبه ششم و
نيروي کار غيرماهر ( )0/038در رتبه هفتم اهميت در
مبحث عوامل مؤثر هدر رفت مرکبات از نظر کارشناسان
قرار گرفتند .از جهت ديگر شاخصهاي ظروف نامناسب
جهت جمعآوري محصولت ( ،)0/009عرضه بيش از نياز
به بازار ( ،)0/007عدم برداشت مکانيزه و نيمه مکانيزه
( )0/007و نبود شاخص مناسب جهت قيمتگذاري
( ،)0/003به ترتيب کمترين اهميت از لحاظ تلفات اين
محصولت را نسبت به ساير شاخصها به خود اختصاص
داده است.
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جدول -5رتبهبندي شاخصهاي تأثيرگذار در ايجاد ضايعات مرکبات

نماد

شاخصها

وزن نهايی

رتبهبندي

A2

عدم مبارزه بهموقع و صحيح با آفات و بيماريها
عدم کنترل سرمازدگي
نامناسب بودن انبارها و سردخانهها
برداشت در زمان نامناسب
عدم کنترل مناسب بيماريهاي پس از برداشت

0/320
0/156
0/134
0/075
0/064

1
2
3
4
5

C3

کمبود صنايع تبديلي
نيروي کار غيرماهر
عدم استفاده بهاندازه از کود شيميايي و مواد مغذي پاششي
آبياري به ميزان ناکافي يا بيش از حد
ضعف در صنعت بستهبندي
ضعف در بازاريابي و صادرات محصولت
وجود واسطهها
حملونقل نامناسب
ظروف نامناسب جهت جمعآوري محصولت
عرضه بيش از نياز به بازار
عدم برداشت مکانيزه و نيمه مکانيزه
نبود شاخص مناسب جهت قيمتگذاري

0/051
0/038
0/035
0/031
0/026
0/022
0/013
0/010
0/009
0/007
0/007
0/003

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

A4
C4
B1
C5

B3
A3
A1
C2
D1
D4
C1
B2
D3
B4
D2

در ساير تحقيقات در زمينه بررسي عوامل مؤثر در تلفات
محصولت کشاورزي با تقسيمبنديها و روشهاي متفاوت
نتايج بهصورت زير گزارش شد .در تحقيق & Pirouz
) Cheraghi (2015برخي از عوامل تأثيرگذار در ضايعات
مرکبات در استان فارس انتخاب شدند .اين عوامل با نگرش
متفاوتي نسبت به تحقيق حاضر در هفت گروه دستهبندي
شدند .نتايج نهايي نشان داد که بيشترين بار عاملي در
زيرمجموعههاي  7گروه مذبور ،مربوط به متغير سرمازدگي
درختان ،كمبود انبار و سردخانه ،انبارداري و حمل
نامناسب محصول و درجهبندي نكردن است .بنابراين سه
مورد از عوامل گزارش شده در بين  5عامل برتر تحقيق
حاضر قرار دارند .تفاوت در ترتيب عوامل اثرگذار ميتواند
به دليل متفاوت بودن شرايط اقليمي ،تکنيک به کار رفته
در انجام پژوهش و انتخاب معيارها باشد .در مطالعهي
) Mirzaie Gorji et al (2017گزينش عوامل مؤثر در
ضايعات ،با اين تحقيق متفاوت است .در نهايت فاکتورهاي
طولني شدن زمان برداشت ،عدم وجين علفهاي هرز و
استفاده نامناسب از کودها مهمترين عوامل در هدر رفت
مرکبات گزارش شدند .همانطور که ذکر شد يک از
دليلي که باعث ناهماهنگ بودن نتايج اين دو تحقيق
است ،متفاوت بودن عاملهاي مورد بررسي است .به عنوان
مثال شاخص عدم مبارزه بهموقع و صحيح با آفات و

بيماريها که در تحقيق حاضر رتبه اول را در ضايعات
مرکبات به خود اختصاص داده است در آن تحقيق به دو
عامل استفاده از سموم نامناسب و آفات تقسيم شده ،در
نتيجه امتيازات بين دو عامل تقسيم شده است .از طرفي
بيماريهاي مرکبات در نظر گرفته نشده است .تحقيق
) Razeghi & Sadighi (2018بهمنظور کاهش ضايعات
محصولت کشاورزي انجام شد و نسبت به تحقيق حاضر
نگاه کليتري به شناسايي راهکارهاي مؤثر دارد و مربوط به
اقليم بخصوصي نيست .در آن تحقيق مهمترين عوامل،
احداث و توسعه صنايع تبديلي و بستهبندي ،انجام
پژوهشهاي کاربردي در خصوص فرآيند توليد و روشهاي
کاهش ضايعات و مديريت صحيح مزرعه شناخته شدند.
لزم به ذکر است که در اين تحقيق در مقايسه با تحقيق
حاضر ،شاخصها به خصوص در مرحله مزرعه محدود و
کلي هستند و تمرکز بيشتري بر عوامل آموزشي ،دانشي و
مرحله پس از برداشت بوده است .در مطالعهاي ديگر در
نيجريه عوامل مؤثر بر تلفات پس از برداشت پرتقال در دو
بخش مزرعه و بازاريابي بررسي شد .نتايج حاکي از آن بود
که در بخش مزرعه متغيرهاي آموزش ،روش برداشت و
حملونقل اثر معنيداري بر تلفات اين محصول داشت ،که
متغير روش برداشت از ساير متغيرها مؤثرتر بود .نتايج
بخش بازار نيز نشان داد که عوامل بستهبندي ،انبارداري،
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حملونقل و تجربه بازارياب تأثير قابلتوجهي بر تلفات دارد
و متغير انبارداري بيشترين تأثير را ميگذارد (Doki et al.,
) .2019اين تحقيق در مقايسه با تحقيق حاضر فقط بر دو
بخش پس از برداشت و بازار تمرکز شده و مراحل پيشين
مدنظر قرار نگرفته است .به عالوه روش انجام تحقيق و
برخي از متغيرهاي در نظر گرفته شده نيز با تحقيق حاضر
تفاوت دارد.
با توجه به نتايج تحقيق حاضر لزم است به شاخصهايي
که از ديدگاه کارشناسان اهميت بيشتري دارند توجه
ويژهاي داشت و براي کمتر شدن شدت اين عوامل
راهکارهايي ارائه کرد تا از ميزان ضايعات مرکبات مربوط به
شاخصهاي مورد نظر کاسته شود .در خصوص شاخص
عدم مبارزه بهموقع و صحيح با آفات و بيماريها که
مهمترين عامل شناخته شد ،ميتوان بيان نمود ازآنجاييکه
در استانهاي شمالي ايران بارندگي زياد ،رطوبت نسبي بال
و دماي متعادل وجود دارد لذا تنوع و تراکم آفات ،قارچها،
بيماريها و علفهاي هرز ،بسيار زياد است ،که خسارت
قابلتوجهي به باغات مرکبات وارد ميکنند .براي کنترل
اين عوامل توصيه ميشود آفات و بيماريهاي منطقه مورد
نظر توسط کارشناسان گياهپزشکي شناسايي شده و بازه
زماني مناسب جهت مبارزه عليه آنها مشخص گردد.
همچنين جهاد کشاورزي شرايطي فراهم آورد تا از باغات
بهطور جداگانه نمونهگيري صورت گيرد تا سموم طبق نظر
تخصصي کارشناسان ،با ترکيب صحيح و به ميزان بهينه
تهيه شود .از طرفي در سالهاي اخير بال بودن سموم يکي
از دليل برگشت برخي محصولت کشاورزي صادراتي
کشور است .از اين رو براي از دست ندادن بازار کشورهاي
همسايه و سالمت مردم کشورمان نياز است که
استانداردهاي بينالمللي جهت مصرف سموم رعايت شود.
همچنين به دليل اهميت حمايت از دشمنان طبيعي آفات
و کاهش اثرات سوء زيستمحيطي لزم است سمپاشي
فقط روي درختان آلوده انجام شود .در صورت امکان بهتر
است از مبارزه بيولوژيک با آفات استفاده شود .به عنوان
مثال در هنگام حمله آفت شپشک آرد آلود مرکبات بهتر
است از کفشدوزک  10روز پس از مبارزه شيميايي استفاده
نمود.
استانهاي شمالي ايران به دليل شرايط اقليمي خاص،
مناطقي هستند که در معرض صدمات ناشي از سرمازدگي
قرار دارند از اين رو شاخص عدم کنترل سرمازدگي از نظر
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کارشناسان در رتبه دوم اهميت قرار گرفت اين عامل
گاهي خسارات جبرانناپذيري مانند از بين رفتن کامل
درختان مرکبات وارد ميکند .براي افزايش مقاومت درخت
به سرما ميتوان از روشهاي كارآمدي که ساده و کمهزينه
هستند استفاده نمود تا هر باغداري بتواند از عهـده اجـراي
آن برآيد .از جمله اين راهکارها ميتوان به پوشاندن نهالها
و تنه درختان با پوشش عايق ،استفاده از آب آهک روي
تنه درخت ،گرم کردن باغها ،ايجاد دود در يخبندان،
احداث بادشكن و هرس درختان اشاره کرد.
شرايط انبارداري در مرحله پس از برداشت نقش بسيار
مهمي در كاهش ضايعات و حفظ کيفيت مرکبات دارد
بهطوريکه عامل نامناسب بودن انبارها و سردخانهها در
رتبه سوم اهميت قرار گرفت ،بنابراين لزم است
استانداردهاي جهاني در مديريت شرايط محيطي انبارداري
لحاظ گردد .براي نگهداري اين محصول در انبارها و
سردخانهها لزم است نهتنها کنترل دما و رطوبت مطابق با
نيازهاي محصول صورت گيرد بلکه تجهيز انبارها به
تأسيسات کنترلکننده ساير عوامل مهم از جمله ميزان
اكسيژن ،دياکسيد كربن ،اتيلن و فشار طبق نظر
کارشناسان اين حوزه و استانداردهاي جهاني با
حمايتهاي مالي دولت ضروري است.
عامل برداشت در زمان نامناسب نقش مهمي در افزايش
ضايعات مرکبات دارد و رتبه چهارم را به خود اختصاص
داده است .چنانچه محصول ديرتر از زمان مناسب برداشت
شود ،نهتنها از عمر انبارماني آن كاسته ميشود ،بلكه
ضايعات آن در مرحله حملونقل نيز افزايش مييابد .از
طرفي اگر زودتر از موقع برداشت شود كيفيت مناسبي
نخواهد داشت .زمان مناسب برداشت را ميتوان بـا توجه
استانداردهايي تعريف شده براي محصول و آزمايشاتي از
قبيل سفتي بافت ،نسبت قند به اسيد و زمان گلدهي
تعيين نمود .توصيه ميشود مراکز جهاد کشاورزي با توجه
به عوامل ذکر شده و دماي منطقه ،طبق بررسيهاي
کارشناسان باغباني بهترين زمان برداشت هريک از مرکبات
را با دقت بال تخمين زده و به باغداران اعالم نمايند.
در مرحله پس از برداشت بخش زيادي از مرکبات برداشت
شده به دليل حمله عوامل بيماريزا از چرخه مصرف خارج
ميشوند .خسارت برخي از بيماريها تا حدي است كه
گاهي تمام محصول دور ريخته ميشود .در اين راستا
شاخص عدم کنترل مناسب بيماريهاي پس از برداشت در
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رتبه پنجم عوامل تأثيرگذار بر ضايعات مرکبات قرار گرفت.
هجوم عوامل بيماريزا معمولا به دنبال صدمات فيزيكي به
محصول صورت ميگيرد .براي جلوگيري از رشد و توسعه
عوامل بيماريزا در طي انبارماني و همچنين توصيه به
عدم استفاده از ترکيبات شيميايي براي از بين بردن
قارچها ،باکتريها و ديگر عوامل بيماريزا استفاده از
روشهاي نوين همچون اشعه فرابنفش و گرمادرماني
پيشنهاد ميشود.
صنايع تبديلي و تکميلي بهعنوان عواملي مهم در توسعه
پايدار کشاورزي نقش کليدي در ايجاد امنيت غذايي و
اشتغالزايي دارند .بنابراين توسعه صنايع تبديلي در سه
استان شمالي که اقتصادشان بر کشاورزي استوار است،
ضروري است .همچنين توسعه اين صنايع راهکار مؤثري
براي کاهش حجم ضايعات محصولت به شمار ميرود .هر
ساله در زمان برداشت ،حجم باليي از مرکبات ريز ،بدشکل
و نامرغوب به دليل بازارپسند نبودن ،تبديل به ضايعات
ميشود که به کمک صنايع تبديلي امکان فرآوري آنها
وجود دارد .همچنين اين صنايع ميتوانند ماده غذايي را در
خارج از فصل توليد تأمين کرده و از مازاد توليد محصول
به نحو احسن استفاده نمايد .از اين رو شاخص کمبود
صنايع تبديلي در رتبه ششم عوامل تأثيرگذار بر ضايعات
مرکبات از ديدگاه متخصصان قرار گرفت .با توجه با اينکه
برخي از صنايع تبديلي مرکبات در استانهاي موردمطالعه
به دليل نداشتن صرفه اقتصادي تعطيل شدهاند و يا بسيار
ضعيف عمل ميکنند ،لزم است از طرف دولت براي احيا،
توسعه و بازدهي بيشتر آنها برنامهريزي و اقدام از
جنبههاي مديريتي و مالي صورت گيرد.
با توجه به اينکه در پژوهشهاي انجام شده در زمينه
ضايعات محصولت کشاورزي و بهطور خاص مرکبات،
معمولا توجه و تمرکز مطالعات بر مرحله پس از برداشت
بوده و کمتر به ضايعات در مرحله داشت پرداخته شده
است؛ اين مسئله ميتواند به دليل دسترسي آسانتر به
آمار در مرحله برداشت و پس از برداشت و صرفه اقتصادي
براي ذينفعان اين مراحل باشد .در صورتيکه در مرحله
داشت ،دسترسي به آمار دقيق ضايعات براي کشاورز دشوار
است .يگروهبنديهاي عوامل مؤثر در ضايعات مرکبات در
پژوهشهاي پيشين با نگرشهاي ديگري انجام شده اما در
اين تحقيق تقسيمبندي با هدف يافتن وزن هريک از
مراحل زنجيره توليد انجام شده است .با اين تفاسير با اتکا

به نظر کارشناسان حوزه ضايعات مرکبات و پردازش نظرات
آنها با روش  AHPمشخص شد که ضايعات اين محصولت
در مرحله داشت در استانهاي شمالي بسيار بالست .دليل
اين مسئله وزن بالي دو عامل «عدم مبارزه بهموقع و
صحيح با آفات و بيماريها» و «عدم کنترل سرمازدگي»
که هر دو مورد مربوط به شرايط اقليمي اين منطقه و
دانش کشاورزان ياست.
بهطورکلي براي کاهش ضايعات مرکبات لزم است در
تمامي مراحل توليد از مرحله پيش از کاشت ،کاشت،
داشت ،برداشت ،پس از برداشت و مرحله بازار اصالح در
ساختار توليد و مديريت از طريق بهبود سياستگذاريها،
حمايتهاي اقتصادي و آموزشي صورت گيرد؛ زيرا براي
بهبود وضعيت در تمامي شاخصهاي ذکرشده در تحقيق
حاضر نياز به برنامهريزيهاي اصولي ،دانش بالي ذينفعان
و بودجه کافي است .از جمله اين راهکارها ميتوان به
آموزش کشاورزان با برگزاري کارگاهها و دورههاي آموزشي
متناسب با هر مرحله ،شامل انتخاب رقم مناسب ،انجام
صحيح هرس درختان در زمان مناسب ،استفاده درست و
بهموقع از سموم و کودهاي شيميايي ،مديريت دقيق زمان
برداشت ،استفاده از ماشينآلت مناسب و بهکارگيري
روشهاي نوين اشاره کرد .همچنين حمايت اقتصادي
دولت از تشکيل تعاونيهاي فراوري ،تخصيص وامهاي
کمبهره و مشوقهاي مالياتي جهت احداث صنايع تبديلي،
انبارها و سردخانهها با تکنولوژيهاي بهروز نيز ميتوانند
در كاهش ضايعات ،کشاورزي پايدار و بهبود امنيت غذايي
نقش مؤثري را ايفا نمايند.
نتيجهگيري
هدف كلي پژوهش حاضر اولويتبندي عوامل مؤثر بر
افزايش ضايعات در فرآيند توليد مرکبات در سه استان
شمالي است .نتايج رتبهبندي با روش  AHPنشان داد که
در بين شاخصهاي اصلي تلفات به ترتيب در مراحل
داشت ،پس از برداشت ،برداشت و بازار صورت ميگيرد.
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