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چکیده
تلفات پس از برداشت گوجه فرنگی مزرعه ای رقم اوربانا ،در مزرعه ،حمل و نقل ،میدان تره بار و فروشنده ی جزء در مشهد بررسی شد .طرر
بلوک کامل تصادفی برای دادهبرداری در چهار مرحله پس از برداشت ( .0مزرعه .5 ،حمل و نقل .9 ،میدان ترهبرار و  .1در محرل فروشرگاه
خردهفروشی) از  5منطقه متفاوت و  5مزرعه در هر منطقه با  9مشاهده در هر مزرعه و  05جعبه در هر مشاهده استفاده شد .مجموعاً در هر
مرحله 055جعبه مورد بررسی و اندازهگیری قرار گرفت .بین درصد تلفات در مزرعه ،حمل و نقل و خرردهفروشری تفراوت معنریداری وجرود
نداشت .بیشترین خسارت در زمان برداشت محصول رخ داد ،که مشخص میکند روش برداشت محصول و جابه جایی آن در مزرعه نامناسب
است .کمترین تلفات در میادین کلی فروشی بود ،که اختالف معنیداری با سایر گروهها داشت .بهطور میانگین میزان خسرارت در مرحلره ،0
 3/5درصد؛ در مرحله  8/1 ،5درصد؛ در مرحله  9/0 ،9درصد و در مرحله  7/8 ،1درصد بود .از آنجا که خسرارت تجمعری اسرت ،در آخررین
مرحلهی فروش تقریباً  95درصد محصول قابل عرضه نیست.
واژههای کلیدی
تولید اتیلن ،حمل و نقل ،درجهبندی محصول ،محصول بازارپسند و نحوهی برداشت.
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 .1مقدمه

نقل به ابعاد ( )05cm*50 cm *11 cmبا رفیرت حردود  7ترا 3

گوجهفرنگی ) (Solanum lycopersicumیکی از عمردهتررین

کیلوگرم ،قرار گرفت .نمونهگیری از محصوالت برداشت شده در

سبزیجات مورد استفاده در سرتاسر جهان است کره خصوصریات

مراحل چهارگانه 0ر مزرعه (پرس از برداشرت محصرول و قررار

ژنتیکی آن در مقایسه با سرایر سربزیجات زراعری بیشرتر مرورد

گرفتن در جعبه قبل از بار زدن)5 ،ر حمل و نقل (پرس از حمرل

ارزیابی و مطالعه قرار گرفتره اسرت .ایرن گیراه برومی امریکرای

محصول به میدان ترهبار و در هنگام تخلیه محصول)9 ،ر میدان

جنوبی بوده و در مکزیک اهلی شدن آن صورت گرفته است .در

ترهبار (پس از تخلیه بار و در زمان فروش به فروشندگان محلی،

گستره وسیع آب و هوایی در فضای باز ،زیر پوشش پالستیک و

 51تررا  93سرراعت بعررد از برداشررت) و 1ر ر در محررل فروشررگاه

در گلخانهها مورد کشت و کار قرار میگیرد .خراسران رضروی از

جزءفروشری (حرداکرر  5روز پرس از برداشرت محصرول) انجرام

مهمترین مراکز تولید گوجهفرنگی در ایرران اسرت .ایرن اسرتان

گردید.

بهعلت شرایط آب و هوایی مناسب و شدت نرور کرافی و وجرود

تشخیص میزان تلفات :برای هر نمونه 05 ،جعبره برهصرورت

صنایع تبردیلی و فررآوری از دیربراز مرورد توجره تولیدکننردگان

تصادفی انتخاب شد .بعد از توزین موجودی هر جعبه ،میوههرای

محصوالت مختلف باغی از جمله گوجه فرنگی بوده است .تلفات

غیرقابل عرضه به بازار (شامل میوههای بیمار ،آسیبدیرده ،سربز

میوه و سبزی موجب هدر رفتن منابع مختلرف و از جملره منرابع

نارس ،خیلی نرم یا بیش از حد رسیده ،سراییده شرده ،لره شرده،

آب ،خاک ،نیروی انسانی ،وقت و بهطور کلی امکانات اقتصرادی

لکهدار و  ) ...جدا شده و توزین گردید .درصد این میوهها از وزن

ر اجتماعی کشور میشود .عدم برداشت صحیح میروه و سربزی،

کل جعبه محاسبه شده و دوباره به محتویات جعبه اضافه شد .از

عدم آمادهسازی اولیه در باغ ،سرد نکردن آنها پرس از برداشرت،

آنجا که تلفات پس از برداشت برهصرورت تجمعری اسرت بررای

حمررل و نقررل ناصررحیح ،عرردم جداسررازی و درجررهبنرردی ،عرردم

بهدست آوردن میزان تلفات در هر مرحله ،درصد حاصل از توزین

بستهبندی مناسب و نگهداری در شرایط نامناسب موجب تلفرات

میوه های بازارناپسند در هر مرحله منهای عردد متوسرط مرحلره

بخش مهمی از میوه و سربزی مریشرود کره در مجمروز از 90

قبل شد .به عنوان مرال ،هنگامی که درصد تلفات در زمان حمل

درصد تولیدات کشور بیشتر است .بخش مهمی از تلفات بهعلرت

و نقل  07/3درصد و درصد تلفرات در مزرعره  3/5درصرد برود،

توزیع نامناسب در عمده فروشری و مخصوصراً خرردهفروشریهرا

درصد تلفات واقعی که در طی حمل و نقل رخ داده اسرت ،برابرر

صورت میگیرد ( .)Azizi, 2004آسیبهرای مکرانیکی موجرب

 07/3-3/5= 8/3تعیین گردید.

تغییرات فیزیولوژیکی و متابولیکی در گوجهفرنگی مریشرود کره

تشخیص میوه ی بازارناپسند :وجود پوسیدگی ،بر اثر فعالیرت

رراهری ( Fluck & Halsey,

انواز پاتوژنهرا و عیروب فیزیکری و فیزیولروژیکی ماننرد لکره،

 ،)1973طعم و عطر ( )Moretti & Sergeant, 2000و سرفتی

ساییدگی و کبودی ،زخم ،بدشکلی ،بریردگی و خسرارت برر اثرر

) (Jackman et al., 1990محصول نیز اثرر مریگرذارد .شردت

فشار و عدم رسیدگی کامل ،بهصورت چشمی مورد ارزیابی قررار

صدمات فیزیکی و فیزیولوژیکی نیز با شرایط پرورش (نوز رقرم،

گرفرت ( .)Helyes, 2006; Javanmardi, 2006میروههرای

نحوه آبیاری و تغذیه و )...و تیمارهای پس از برداشت ارتباط دارد

بازارناپسند در هر مرحله بره  1گرروه بیمرار ،بدشرکل ،نراقص و

(.)Moretti et al., 1998

آسیبدیده 0تقسیم شدند ( )Najib, 2004و درصرد هرر یرک از

ایرن تغییرررات در خصوصرریات

آنها نسبت به مقدار کل تلفات محاسبه شد.
 .2مواد و روشها

نحوه ی اجرای طرح :برای این تحقیق از طرر بلروک کامرل

مواد گیاهی :گوجه فرنگی رقم اوربانا ،تولید شرده در دو منطقره

تصادفی برای داده برداری در  1مرحله جابهجایی پس از برداشت

مشهد ،در دو مزرعه در هر منطقه با شررایط یکسران تولیرد بره

از  5منطقه متفاوت و  5مزرعه در هر منطقه با  9مشاهده در هر

عنوان ماده گیاهی در این آزمایش استفاده شد .به همین منظرور

مزرعه و  05جعبه در هر مشاهده استفاده شرد .مجموعراً در هرر

برداشت گوجه فرنگی از هر مزرعره پرس از مرحلرهی رسریدگی

مرحله  055جعبه مورد بررسی و اندازهگیری قرار گرفت .منطقره

کامل انجام شد و در جعبههای پالسرتیکی مخصروح حمرل و

شماره  ،0شامل  5مزرعه در  50کیلومتری مشهد ،در روستاهای
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مهرآبرراد و گرمرره و منطقرره شررماره  5شررامل دو مزرعرره در 11

 .3نتایج و بحث

کیلومتری مشهد بودند.

نتایج اندازهگیری در مزرعه نشراندهنرده وجرود تلفرات پرس از

دادههرا برا اسرتفاده از نررمافرزار  Genstatآنرالیز آمراری شرده و

برداشت  3و  8/3درصدی در منطقه  0و  3/3و  3/9درصدی در

مقایسهی میانگینها در سطح احتمرال  0درصرد توسرط آزمرون

منطقه  5است که اختالف معنراداری برا هرم ندارنرد .جردول 0

 LSDانجام شد.

متوسط درصد تلفات هر مرحله را به تفکیک نشان میدهد.
جدول  .1درصد تلفات گوجهفرنگی در  4سطح مورد بررسی در دو منطقه در اطراف مشهد
درصد تلفات
منطقه یک

مرحله مورد بررسی

منطقه دو

مزرعه 1

مزرعه 2

مزرعه 1

مزرعه 2

مزرعه

3/5a

8/3a

3/3a

3/9a

حمل و نقل

8/3 a

8/0a

3/0ab

7/3b

میدان ترهبار

c

b

c

خردهفروشی

7/9 b

تلفات کل

A

1

9/3

5/0

3/0a

7/3b

B

95/0

57/1

B

95/5

c

1

7b
A

58/5

 .0هر داده مربوط به میانگین حاصل از  95جعبه است.
 .5دادههای با حرف مشترک در هر ستون ،اختالف معناداری از لحاظ آماری در سطح  0درصد براساس آزمرون  LSDندارنرد .در ردیرف آخرر ،دادههرای برا حررف
مشترک ،اختالف معناداری با هم در سطح احتمال  0درصد و براساس آزمون  LSDندارند.

وجود تلفات پس از برداشت در مزرعره بره دالیرل مختلفری رخ

موضوز عالوه بر اینکه باعث مریشرود ترا کرارگران میروههرای

میدهد که عمدتاً بره نحروهی برداشرت و بسرته بنردی مربروط

نارس ،بیمار و مشکلدار را برداشت کنند ،میتواند باعث آسریب

میشوند .وجود کارگران فصلی تعلیمنیافته مهمترین دلیل وجرود

دیدن میوههای سالم برداشت شده نیز بشود .تنوز رنر

موجرود

میوههای نامناسب و بازارناپسند در جعبهی حاوی میوههای ترازه

در میوههای برداشت شده در یک جعبه تاحدی است کره تقریبراً

برداشرت شرده اسررت .ایرن کرارگران معمرروالً موقرت هسررتند و

 05درصد از میوههای برداشت شده فاقد رن

قرمزی هستند که

دستمزدشان براساس میزان برداشتی است که در هرر روز انجرام

به گوجهفرنگی بازارپسند رسیده اطالق میشود .در جدول شماره

میدهند ،بنابراین هیچ آموزشی در مورد برداشرت صرحیح میروه

 ،5درصد تعداد میوه در هر مرحلهی رن گیری نسربت بره کرل

ندیدهاند و برای بهدست آوردن پول بیشتر تالش میکنند که برا

محصول موجود در جعبه نشان داده شده است.

سرعت بیشتری کار کرده و حجم بیشتری برداشرت کننرد .ایرن
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جدول  .2تنوع رنگ موجود در میوههای برداشت شده از سطح مزارع در یک جعبه میوه تازه برداشت شده
مرحله رسیدگی (رنگگیری))%( 1
محل نمونهگیری

R

DR

P

LR

B

T

G

منطقه یک
مزرعه 0

5/8

05/9

09/1

59/5

0/7

5/3

9/7

مزرعه 5

9/3

19/1

95

09/8

5/3

9/5

0/1

منطقه دو
مزرعه 0

0/0

11/5

51/8

55

0/3

9/5

9/0

مزرعه 5

0/7

13/1

53/3

05/0

5/7

9/7

9/0

)1. G (green), B (breaker), T (turning), P (pink), LR (light red), R (red), DR (dark red
 .5هر داده مربوط به میانگین حاصل از  95جعبه است.

بهطور کلی ،برداشت گوجهفرنگی در مشهد در مرحلهی رسیدهی

در جدول  ،9درصد میوههای بیمار و معیوب موجود در جعبهها در

کامل و با فواصل هفتره بره هفتره در طری فصرل رشرد انجرام

مزرعههای  5منطقه مختلف با هم مقایسه شده است .در جردول

میشود .در این مرحله حساسیت میروههرا بره آسریب مکرانیکی

 1نیز  1دسته بیمار ،بدشکل ،ناقص و آسیبدیده میوههرا (واحرد

خیلرری باالسررت و برداشررت و مراحررل حمررل و نقررل محصررول

اندازهگیری) در کل چهار مرحله ،در مزارز مختلف با هم مقایسه

میبایست با دقت خاصی انجام شود .از آنجا که بیشتر محصرول

شده است .بررسی نترایج ایرن جرداول اهمیرت درجرهبنردی یرا

تولیدی استان خراسان جهت فرآوری مصرف میشود ،متأسرفانه

سورتین

و حذف میوههرای نامناسرب را در زمران برداشرت در

توجهی به بهبرود روشهرای برداشرت گوجرهفرنگری در اسرتان

مزرعه نشان میدهد.

خراسان رضوی نمیشود.
جدول  .3درصد پوسیدگی و معایب میوه گوجهفرنگی در مرحله برداشت از مزرعه
درصد پوسیدگی
مزارع

درصد نقص و عیب
تناوب برداشت

0

9

5

0

5

9

منطقه یک
مزرعه 0

5 /8

0/5

09/1

05/3

5/0

9/0

مزرعه 5

9 /3

1/9

9/5

00/8

5/1

9/5

منطقه دو
مزرعه 0

0 /0

1/1

9/8

09

0/3

9/5

مزرعه 5

0 /8

1/3

0/7

00/0

5/9

9/7

هر داده مربوط به میانگین حاصل از  95جعبه است .منظور از تناوب برداشت دوره برداشت محصول میباشد .برداشت اول  ،دوم و سوم.
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جدول  .4نسبت دالیل مختلف تلفات پس از برداشت گوجهفرنگی در دو منطقه مختلف در مجموع  4مرحله
دلیل تلفات پس از برداشت
منطقه یک
منطقه دو

بیماری

بد شکلی
a

مزرعه 0

a

55/0

مزرعه 5

a

59/1

ab

مزرعه 0

b

51/3

c

مزرعه 5

b

50/9

b

نقص و عیب
a

50
51/3

a

59/3

03

a

93/3

01/3

a

97/1

00

b

93/0

00/8

a

90/9

a

50
a

آسیب مکانیکی

هر داده مربوط به میانگین حاصل از  055جعبه است
دادههای با حرف مشترک در هر ستون اختالف معنیداری از لحاظ آماری در سطح  0درصد براساس آزمون  LSDندارند.

جابهجایی نادرست جعبهها و نحوهی غلط برداشرت در مزرعره از

عالوه بر اینکه احتمرال برروز بیمراریهرای قرارچی را افرزایش

دالیل افزایش شدید درصد تلفات محصول است .بهعنوان مررال

میدهد ،با تجمع میزان اتیلن در محیط اطرراف م یروه ،سررعت

پرتاب میوه به درون جعبه ،پر کردن بیش از اندازهی جعبرههرا و

پیری محصول را باال میبرد .در نتیجه بافت محصول نرمتر شده

قرار دادن جعبهها با فشار روی هم از این جمله است .قررار دادن

و میزان تلفرات پرس از برداشرت افرزایش مرییابرد .اسرتفاده از

محصول تازه برداشت شده در آفتاب مستقیم که معموالً بهعلرت

جعبههایی که تهویه مناسب را برای میوههای داخل جعبه فراهم

زمان نامناسب برداشت رخ میدهد .در روزهای گررم تابسرتان و

کنند و ساختار محکمی داشته باشند تا زمانی کره جعبرههرا روی

حمل و نقل محصول برا خودروهرایی کره هریچ پوششری بررای

هم قرار میگیرند به محصول فشرار وارد نیایرد ،احتمراالً باعرث

محافظت از محصول در برابر آفتاب یا عوامل خارجی ندارند ،نیز

کاهش درصد تلفات خواهد شد.

عامل مهمری در تلفرات پرس از برداشرت گوجرهفرنگری اسرت

در مرحلهی حمل و نقل محصول ،درصد تلفات 3/0 ،8/0 ، 8/3

(.)Srinivasa, 2006

و  7/3بهترتیب برای منطقه  0و  5مشاهده شد (جردول  .)0هرر

همچنان که محققان مختلف عنوان کردهاند ،کیفیت سربزیجات

چه ماشینی که محصول را به محل بازار عمردهفروشری منتقرل

پس از برداشت شدیداً تحت تأثیر  5عامل آسیبدیدگی مکانیکی

میکند ،بزرگتر باشد و الیههای بیشتری جعبره روی هرم چیرده

و مدیریت نامناسب دمایی (در مرحلهی برداشت ،حمل و نقرل و

شوند ،درصد تلفات حمل و نقل بیشتر میشود .چررا کره دمرای

انبرارداری) کراهش مرییابرد ( Florida G.V.P Handbook,

جعبههایی که در مرکز قرار گرفتهاند ،خیلی باال میرود؛ از طرفی

 .)2001برای رفع این مشکالت مریتروان از برروز آسریبهرای

تهویه هم بهدرستی انجام نمیشود و تجمع اتیلن افزایش خواهد

مکانیکی با استفاده از کاربرد روشهای بهتر برداشرت یرا بهبرود

یافت .همچنان که گفته شد ،تابش شدید آفتاب نیز برا افرزایش

روشهای برداشت موجود ،جلوگیری کرد .همچنین با استفاده از

دما و در نتیجه افزایش سرعت متابولیسم در میروه ،هرم کیفیرت

تیمارهای پیش سرمادهی و روشهای بهتر بستهبندی و حمل و

میوه از جمله طعم و مزه را کاهش میدهد و هم درصرد تلفرات

نقل میتوان مدیریت حرارتی بهتری برر محصرول اعمرال کررد

پس از برداشت را بهشدت براال مریبررد ( Najib, 2004; Nei,

(.)Azizi, 2004

.)2005 & Soto-zamora, 2005

آسیبهای مکانیکی ،احتمال بروز بیماریهای پس از برداشت را

مشاهدات انجام شده در مرحلهی میدان تررهبرار ،نشران داد کره

افزایش میدهند و محریط را بررای فعالیرت میکروارگانیسرمهرا

بهترتیب  9/3 ،% 1 ،5/0و  % 1از محصول منطقه  0و  5در این

مساعد کرده و طول دورهی پس از برداشت محصول را کراهش

مرحله تلف میشود (جدول  .)0شرایط نامناسرب میردان تررهبرار

میدهند .جعبههای مورد استفاده در بسرتهبنردی گوجرهفرنگری،

مشهد و عدم وجود سیستمهایی برای شستوشرو ،ضردعفونی و

تاحدی بزرگ بوده و بیش از  1ردیف محصرول در کنرار و روی

کاهش دمای محصول تازه وارد شده که برای یک میدان ترهبرار

هم قرار میگیرند و در نتیجه تهویه گوجرهفرنگریهرایی کره در

الزامی است ،از جمله عوامل افزایش تلفات در این مرحله است.

وسط جعبه قرار گرفتهاند به درستی انجام نمیشود .این موضروز
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درصد تلفات در فروشگاه خردهفروشی از زمان ورود محصول بره

به تجمعی بودن خسارت ،در آخرین مرحله فروش کره خسرارت

فروشگاه تا زمانی که در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد ،بررای

ناشی از تمامی مراحل با هم جمع میشود ،تقریبراً  95درصرد از

منطقه یک 7/9 ،و  %3/0و منطقره دو 7/3 ،و  %7برود .در ایرن

محصول قابل عرضه نبوده یا فاقد کیفیت مناسب بررای عرضره

مرحله نبود محفظهی سرما برای تازه نگه داشتن میوهها و قررار

راحت به مشتری است .در نتیجه خریدار از محصرول خریرداری

دادن میوهها روی طبقههای چروبی یرا فلرزی در شررایطی کره

شده راضی نبوده و فروشنده هم در مقادیر باالیی متضرر میشود

بهراحتی در برابر عوامل محیطی مانند گرما و تابش و حتی آفات

که برای جبران خسارت خود ،قیمت را افزایش خواهد داد.

قرار میگیرند ،موجب افزایش درصرد تلفرات مریشرد .از دیگرر
عوامل مؤثر در افزایش تلفات در این مرحله میتوان مشتریان را

 .4نتیجهگیری

نام برد .هر مشتری برای انتخاب محصرول یکدسرت و دلخرواه

به طور میانگین ،میزان خسارت در مزرعه  3/5درصد ،در حمل و

خود محصوالتی که در یک طبقه یرا یرک جعبره قررار دارنرد را

نقل  8/1درصد ،در میدان بار  9/0درصد و در خردهفروشری 7/8

بههم میزنند و حتی برای بررسی سفتی میوه ،بعضی میوههرا را

درصد بود .باالتر بودن خسارت در مزرعه بیشتر بهعلت برداشرت

فشار میدهند که این قبیل اعمال به محصول خسارت فیزیکری

نامناسررب رخ مرریداد .در صررورتی کرره مررزددهرری برره کررارگران

وارد کرده و کیفیت را کاهش داده و تلفات را افزایش میدهد .در

برداشتکننده براسراس وزن محصرول نباشرد یرا براسراس وزن

را خاطرنشان ساخت .اگر

محصول قابل عرضه به بازار پرداخت گردد ،تا حدودی برداشرت

محصوالت در همان ابتردا کره برداشرت مریشروند برهدرسرتی

با دقت بیشتر انجام خواهد شد و میزان خسارت در ایرن مرحلره

درجهبندی شوند ،امکان انتخاب بهتر به مشتری داده شده و بروز

کاهش خواهد یافت .با توجه به تجمعی بودن خسارت ،در آخرین

(Boukobza,

مرحلهی فروش که خسارت ناشی از تمامی مراحل با هرم جمرع

) .2003برخی فروشندگان محصرول خرود را براسراس کیفیرت

میشود ،تقریباً  95درصد از محصول قابل عرضه نیست که ایرن

طبقه بندی میکنند و با توجه بره کیفیرت پرایین بخرش بیشرتر

حجم باالی خسارت به محصول موجب افرزایش قیمرت نهرایی

محصول موجود در هر جعبه ،برای جبران خسارت مرالی هزینره

محصررول برررای مشررتری خواهررد شررد .بررا اسررتفاده از رعایررت

بیشتری از مشتری طلب میکنند.

تکنیکهرای سراده ای برهخصروح هنگرام برداشرت محصرول

در این تحقیق هرچند برین درصرد تلفرات محصرول در مزرعره،

میتوان این میزان تلفات را به میزان باالیی کاهش داد .انتخاب

حمل و نقل و خردهفروشی تفاوت معنیداری وجود نداشرت امرا

زمان درست برداشت در طول روز ،قرار ندادن محصول زیر نرور

بیشترین درصد خسارت و تلفات گوجهفرنگی در زمران برداشرت

آفتاب ،استفاده از وسایل حمل و نقل پوششدار و خنککننرده و

محصول رخ داد که مشخص میکند روش برداشت محصرول و

در نهایررت سررورتین

محصررول بالفاصررله پررس از برداشررت ،را

جابهجایی آن در خود مزرعره نامناسرب اسرت .کمتررین درصرد

به عنوان تعدادی از این تکنیکها میتوان نام برد .کراربرد مرواد

تلفات در میادین فروش کلی محصول بود که اختالف معنراداری

جاذب اتیلن در جعبههای جمعآوری محصول نیرز کره از تجمرع

با سایر گروههای نمونهگیری داشت .احتماالً این موضوز بهعلت

اترریلن و اثرررات سرروء آن برر افررزایش سرررعت پیررری محصررول

حداقل بودن زمان توقف محصول در کلیفروشیهاست .با توجه

جلوگیری خواهد کرد ،بهآسانی قابل استفاده است.

اینجا میتوان دوباره اهمیت سورتین

چنین خسراراتی در ایرن مرحلره رخ نخواهرد داد
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