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فاطمه پورقاسم ،اميرحسين عليبيگي ،و كيومرث زرافشاني
تاريخ دريافت 1931/11/8 :تاريخ پذيرش1931/9/3 :

پژوهش کيفي حاضر ،با هدف تعيين روشهاي مناسب مديريت ضاايعات و بقايااي باا ي در
شهرستان روانسر استان کرمانشاه ،در سالهای  1983-31انجام شد .افراد مورد مطالعه با روش
نمونهگيري هدفمند انتخاب شدند؛ گردآوری دادهها از طريا مصااح ة عميا باا گاروههااي
متمرکز و تحليل دادهها نيز به روش نظرية بنياني صورت گرفت .يافتهها حاکي از آن است کاه
از ديدگاه با داران ،کم ود آگاهي و تجربة با دار ،آفت و بيمااري ،شارايط نامسااعد محيطاي،
مشکالت مالي ،و کم ود کارگر از ت يينکنندههاي ضايعات بهشمار ميروند؛ همچنين ،بخشي از
ضايعات به همراه بقاياي توليدي برای تغذية دام ،حاصلخيزي خاک و تأمين سوخت اساتفاده
و مقداري هم دفع ميشود ،در حالي که اين ماواد دفعاي قابليات اساتفاده باراي تولياد اناوا
کمپوست را داراست.

کليدواژهها :مديريت ضايعات /ضايعات و بقاياي با ي /نظرية بنيااني /منصاورآقاي (روساتا)/
روانسر (شهرستان).

 بهترتيب ،نويسندة مسئول و كارشناس ارشد ترويج و توسعة روستايي دانشگاه رازي كرمانشاه
()poorghasemf@yahoo.com؛ دانشيار گروه ترويج و آموزش كشاورزي ،دانشكدة كشاورزي ،دانشگاه رازي
كرمانشاه؛ و دانشيار گروه ترويج و آموزش كشاورزي ،دانشكدة كشاورزي ،دانشگاه رازي كرمانشاه.
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بر اساس تخماين وزارت ههااد كشااورزي ،در ساال  1/78 ،7158ميلياون تان از كال 58
ميليون تن توليد محصوالت كشاورزي را ضايعات تشكيل داده كه اگار ارزش مياانگين هار
كيلو محصول كشاورزي  788تومان باشاد ،كال هزيناة ضاايعات بايش از دو هازار و 117
ميليارد تومان بوده است (شادان .)7158 ،از اينرو ،هزيناة بااالي ضاايعات کشااورزي ،باه
دليل سهم  28درصدي اين بخش در توليد ناخالص داخلي ،بر اقتصاد كشاور و مناابع ملاي
تأثيرگذار است (همان) .تلفات محصوالت با ي موهب هدر رفتن منابع مختلا

از هملاه

آب ،خاک ،نيروي انساني و بهطور کلي ،امکاناات اقتصاادي -اهتمااعي کشاور مايشاود
(شاهدي باغخندان .)7154 ،راهکارهايي که از بروز مشکالت يادشده ميکاهد ،مديريت
مناسب ضايعات بخش با اني از سوی با داران است (شاهين .)7151 ،بر ايان اسااس،
ضرورت انجام پژوهشي با هدف بررسي وضعيت موهود در ماديريت ضاايعات باا ي
بهمنظور ارائة راهکارهااي به اود شايوة کناون انکارناپاذير اسات .ماديريت ضاايعات
کشاورزي س ب به ود وضعيت اقتصادي کشاورزان شده ،از مشاکالت زيساتمحيطاي
ميکاهد (.)Oribhabor and Ansa, 2006

محصوالت با ي ،به دليل درصد باالی رطوبت و ماهيت فيزيولوژيك خاا

آنهاا،

ضايعات بيشتري دارند كه بسته به نو محصول ،ميزان آن تا شصات درصاد محصاول
توليدي را نيز دربرميگيرد (عزيزي .)7151 ،در بيان عوامل ايجااد ضاايعات ،از داليال
زياادي ياااد شااده اساات .باار اساااس نتااايج پااژوهش باساانيات ( ،)Basnyat, 2010در
کشورهاي در حال توسعه ،حدود  18درصد ضايعات به علت پوسايدگي محصاول ،حملاة
حشرات ،و استفاده از فناوريهاي سنتي ايجاد ميشاود .در اياران ،اتکاا باه نياروي کاار در

برداشت ميوه و س زی موهب م شود که در زمان برداشات ،مشاکالتي در ارت اا باا باه-

کارگيري کارگران بروز کند (مقدسي و همکاران .)7156 ،در اوگانادا 22 ،درصاد ضاايعات
ميوه به داليل عدم دسترسي بهموقع با داران به بازار ،پاايين باودن داناش بازارياابي آنهاا و
ن ود تسهيالت زيربنايي در مناط روساتايي باوده اسات ( .)Namuli Kasozi, 2007باراي
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کاهش ضايعات پس از برداشت ،بايد عوامل زيساتي و محيطاي تأثيرگاذار بار کااهش
کيفيت محصوالت کشاورزي را شناسايي کرد (شواخي و بهمدي.)7158 ،
کاهش ضايعات پس از برداشت راهي مؤثر براي افزايش دسترسي به مواد اذايي و
کاهش واردات است و به همکاري و ارت ا مؤثر بين تحقيقات ،ترويج و صانعت نيااز
دارد (همان) .بر اساس نتايج پژوهش باس و همکااران ( ،)Baci et al., 2006ماديريت
مناسب آبياري باغها باعث کاهش ضايعات محصوالت با ي و به ود کيفيت آنها در برزيال
ميشود .همچنين ،مطالعات نشان داده است که آماوزش روش صاحيح برداشات در زماان
مناسب به کارگران در هلوگيري از ايجاد ضايعات تأثير زيادي دارد (کفايي لطفي.)7156 ،
ضايعات و بقاياي با ي را م توان به روشهاي گوناگون مديريت کارد .بار اسااس
پژوهشهاي انجامشده ،حادود هشاتاد درصاد از ضاايعات مياوه و سا زي باراي تهياة
خوراک دام استفاده ميشود ( .)Kumari and Grover, 2007بسياري از کشااورزان نياز
از اندامهاي قطعشدة درخت براي تأمين هيزم اساتفاده مايکنناد (.)Dickerson, 2000
همچنين ،اُستررل ( )Ostrerli, 1972در مطالعهاي دريافت که در بعضي مناط  ،نزدياک
به هفتاد درصد بقايا با زدن ديسک به خاک برگردانده ميشود .به علت نقاش ماديريت
ضايعات در کنترل آلودگيهااي زيساتمحيطاي ،ناو روش ماديريتي با اداران حاائز
اهميت است ( .)Ishak and Abu Samah, 2010بنابراين ،مطالعة حاضر با هدف بررساي
مديريت ضايعات و بقاياي محصوالت با ي در روساتاي منصاورآقايي شهرساتان روانسار
انجام شد .روستاي منصورآقايي از مهمترين و بزرگترين روساتاهاي دارای بااغ در منطقاة
روانسر است؛ همچنين ،در اين روستا ،با برخورداری از آب کافي ،بارشهااي زيااد سااالنه
و خاک مناساب ،با اداري باه شاکل سانتي و معيشاتي انجاام ما شاود و ال تاه باه گفتاه
کارشناسان اين منطقه ،ميزان ضايعات و بقاياي توليدي اين روستا بسيار زياد است.

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و از نظر ماهيت ،كيفي است .از محدوديتهاي
تحقي کيفي عدم تعميمپذيري آماري است .از آنجا که مديريت ضايعات و بقاياي با ي
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ميتواند با توهه به شرايط هر منطقه متفاوت باشد ،از نظرية بنياني که م تني بار کشا
دادهها در زمينة خا

خود است ،بهره گرفته شد .مراحل عملي ساخت مدل در نظرياة

بنياني در پنج مرحله انجام ميشود (پاپزن.)1981 ،

مراحل ساخت مدل نظرية بنياني
مرحلة اول :طرح تحقيق

منظور از طرح تحقي  ،سؤال و محدودة تحقي است .سؤال کلي تحقي حاضر ع اارت
است از« :الگوي بهينة مديريت ضاايعات و بقايااي باا ي در شهرساتان روانسار کادام
است؟» .محدودة تحقي روستاي منصاورآقايي شهرساتان روانسار انتخااب شاد ،زيارا
بزرگترين روستاي دارای باغ اين شهرستان بوده و ميزان ضايعات توليدي آن باالست.
مرحلة دوم :گردآوري دادهها

در تحقي حاضر ،از روشهاي همعآوري دادههاي کيفي مانند گردآوري اساناد و مادارک،
مصاح ة عمي  ،مشاهدة مستقيم و يرمشارکتي ،و گروههاي متمرکز استفاده شد .نمونهگيري
بهصورت هدفمند انجام گرفت و اولين نمونه بهگونهای انتخاب شد که سابقة کار با ي زياد
و سطح زير کشت بيشتري داشته باشد .براي رسيدن به نقطة اش ا  ،در هريان نمونهگياري،
از روش گلولهبرفي استفاده و از خود کشاورزان خواسته شد تاا افاراد بعادي را باه محقا
معرفي کنند .سرانجام ،براي پايان دادن به کار گردآوري دادهها ،نمونهگيري تاا زمااني اداماه
يافت که محقا باه نقطاة اشا ا نظاري( )7رسايد( .)Corbin and Strauss, 2008: 146در
پژژهش حاضر ،دوازده مصاح ة انفرادي ،هشت گروه متمرکز و  21بار مشاهدة مساتقيم
و يرمشارکتي برای گردآوري دادهها شکل گرفت.
مرحلة سوم :تنظيم دادهها

در اين مرحله ،پژوهشگر به درک ابتدايي از موضو دست مييابد و دادهها را مرور ميکناد
تا به نکات هالب و شاخص دست پيدا کند (.)Mehmetoglu and Altinay, 2006
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مرحلة چهارم :تجزيه و تحليل دادهها

تحليل دادهها طي سه مرحلة كدگذاري باز( ،)2محوري( )1و انتخابي( )6انجام شاده اسات
(.)Corbin and Strauss, 1990
کدگذاري باز

در نخستين مرحله از کدگذاري ،دادههااي گاردآوريشاده بارهاا و بارهاا مارور شاده،
همالت کليدي استخراج و سپس ،نامگذاري ميشوند 11 .ع اارت کليادي مرباو باه
عواماال ايجاااد ضااايعات بااا ي بااا کااد  Aو  51ع ااارت کلي ادي حاصاال از شناسااايي
راهکارهاي مديريت ضايعات با ي با کد  Mکدگذاري شدند .همچنين ،چهاار ع اارت
کليدي مربو به پيامدهاي مديريت ضايعات با کد  Pو چهار ع ارت کليدي مربو باه
شرايط مؤثر بر انتخاب روشهاي مديريتي موهود با کد  Sنامگذاري شدند (هدول .)1
جدول  -7مفاهيم حاصل از کدگذاري باز مدلسازي مديريت ضايعات و بقاياي باغي
رديف

عبارت کليدي

کدها

1
1
9
4
5
6
7

باغ هرچه بزرگتر باشد ،ضايعات هم بيشتر ميشود
خريدن نهال خوب پول ميخواهد
باد شاخهها را ميشکند و شکوفهها هم ميريزند
چال کوچک کنده ،نهالها را در آن فرو ميکنيم
ميوههاي سالم و صدمهديده را قاطي ميچينيم
فرسايش در باغهاي شيبدار ،درخت را از بين ميبرد
زمان برداشت بهموقع محصول را نميدانيم

A1
A1
A9
A4
A5
A6
A7

8
3
11
11
11
19

دستمزد کارگران باالست و ما براي استخدام کارگر پول نداريم
انجام هرس و پيوند براي ما سخت است
هنگام برداشت ،کارگر کم گير ميآيد
از زمان م ارزه با آفات و بيماري اطال کافي نداريم
شتهها و کنهها خيلي خسارت به ما ميزنند
موقع برداشت ،هوا خيلي گرم است

A8
A3
A11
A11
A11
A19

14
15
16

کم ود آب مورد نياز درخت
وقتي آب زياد باشد ،درختان را رقاب ميکنيم
گاهي وقتها محصول دير برداشت ميشود

A14
A15
A16
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عبارت کليدي

کدها

17
18

قطع درختان مثمر براي هايگزيني
بعضيها از ظروف نامناسب براي همعآوري و هابههايي محصول استفاده ميکنند

A17
A18

13

موش ،ديگر هوندگان و حشرات ميوههاي درون ان ار را از بين ميبرند

A13

11
11
11
19
14

گاهي برداشت در زمان بد مانند ظهر انجام ميشود
ميوه را بستهبندي نميکنيم و گاهي اوقات صندوق هم گير نميآيد
موقع چيدن ميوه درخت را تکان ميدهيم
تهوية نامناسب ان ار
ميوة درست در صندوق چيده نميشود

A11
A11
A11
A19
A14

15

ان ارهاي ذخيرة محصول گرم و نمناک است

A15

16
17
18
13
91
91
91

ميوه ،هنگام انتقال به ان ار ،ممکن است صدمه ب يند
ميوه ،موقع هابههايي ،ممکن است در اثر فشار له شود
بيماريهايي ناهوري هست که در مورد آنها چيزي نميدانيم
محصولمان زياد در ان ار ميماند ،چون دير فروش ميرود و يا اصالً فروش نميرود
ناآگاهي از شناخت نهالهاي مقاوم و پيوندي
در زمينة فروش و بازاريابي ،مراکز خدمات به ما کمک نميکنند
اطال رساني مراکز خدمات ضعي است و کالسهايشان به درد بخور نيست

A16
A17
A18
A13
A91
A91
A91

99
94
95
96
97
98

نهالهاي هديد ما از ارقام پيوندي است
اگر بذر بكاريم (گردو و بادام) ،پوست آن را زخم ميكنيم تا زود س ز شود
بذر پوستنازک كه ميكاريم خوب س ز ميشود
ارقام مقاوم را روي درختان خودمان پيوند ميدهيم
برداشت محصول در اوايل ص ح يا عصر
ميوههاي درشت و سالم را از ميوههاي ريز و نامر وب هدا ميكنيم

M1
M1
M9
M4
M5
M6

93
41
41
41
49
44
45

محصول را ق ل از اينکه کامل برسد ،برداشت ميکنيم
ميوه را پاي درخت پرت نميكنيم تا خراب شود
براي كاشت از نهالهاي ساقهضخيم و ريشهدار استفاده ميکنيم
موقع چيدن ميوه ،ن ايد آن را زخم كرد
بعد از چيدن محصول ،آن را در ظرف مناسب ميريزيم
پاييز عل هاي هرز را ميسوزانيم
اگر بارندگي زياد ن اشد ،با تانکر آب ميآوريم

M7
M8
M3
M11
M11
M11
M19

46
47
48

مواقعي که بارندگي بسيار کم است ،درختان ديم هم آبياري ميشوند
كود ازت را در پاييز و موقع گلدهي به درخت ميدهيم
كود فسفر و دامي را با خاك پاي درخت مخلو ميكنيم

M14
M15
M16
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عبارت کليدي

رديف

کدها

43
51

كودهاي آهن را در پاي درخت چال ميکنيم
با تراسبندي فرسايش خاک را كم ميكنيم

M17
M18

51
51
59
54
55
56

چون زمينها شيبدار است ،بايد حتماً آنها را تراسبندي کنيم
بريدن شاخههاي پير و فرسوده ،شکسته و مريض ضايعات را كم ميكند
کاري ميکنيم که ضايعاتمان کم شود و فروش بيشتري داشته باشيم
درختهاي بيمار را ريشهکن ميكنيم و ميسوزانيم
ميوههاي آلوده و خراب را هدا كرده ،دور ميريزيم و يا به دام ميدهيم
ميوههاي له و يا لکهدار را در ظروف هدا ميريزيم

S1
M13
P1
M11
M11
M11

57

گوهههاي لهشده و لكهدار را براي تهية رب نگه ميداريم

M19

58
53
61
61
61
69

روستاييان گوهههاي نامر وب را براي رب ميخرند
رب توليدي خانوار روستايي را مغازههاي محلي ميفروشند
اگر ميوههايي كه ميريزند ،رسيده باشند ،آنها را براي تغذية دامهايمان کنار ميگذاريم
اگر ميوههای ريزشي رسيده و سالم باشند ،آنها را همع و از آنها مربا تهيه ميكنيم
ميوههايي را كه قابل فروش ن اشند ،براي خودمان نگه ميداريم
از ورههاي نامر وب ،آب وره ،ورة وره و لواشک تهيه ميکنيم

M14
M15
M16
M17
M18
M13

64

مقداري از لواشک و آب ورة توليدي را ميفروشيم

M91

65

برگهاي س ز انگور را بستهبندي کرده ،ميفروشيم

M91

66

برگهاي انگور را براي تهية دلمه نگه ميداريم

M91

67

م توانيم برگ مو را به بزهايمان هم بدهيم

M99

68

برگها را در گودالي ريخته ،کود اوره را روي آن ميريزيم و كود تهيه ميکنيم

M94

63

رنگ کردن نخها با استفاده از برگ درخت مو و پوست س ز گردو انجام ميشود

M95

71

نان و ذا را با چوب ميپزيم

M96

71

با شاخ و برگ درخت پرچينهاي اطراف باغ را درست ميکنيم

M97

71

تراسبندي با استفاده از شاخ و برگ درختان در باغهای شيبدار

M98

79

براي هلوگيري از خشک شدن خاک ،شاخ و برگ را در پاي درختان پخش ميکنيم

M93

74

چوب درختان گردو را به بعضي شرکتها ميفروشيم

M41

75

با تنههاي گرد و صاف آالچي و سايهبان درست ميكنيم

M41

76
77

تنة درختان را براي ايجاد سق به روستاهاي ديگر ميفروشيم
از تنة درختان براي بلندتر کردن ديوار استفاده ميکنيم

M41
M49
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کدها

عبارت کليدي

78

با شاخههاي ضخيم هرسشده ز ال درست ميکنيم

M44

73

برگها را زير درخت آتش ميزنيم تا درخت ضدعفوني شود

M45

81

خشک کردن ميوههايي که براي فروش خوب نيست

M46

81

ميوههاي ريزشي کال و مريض در پاي درختها ميمانند

M47

81

اگر ميوه زياد روي درخت بماند ،آن را نميچينيم

M48

89

برگهاي درختان به کارمان نميآيند

M43

84

ميوههاي گنديده دور ريخته ميشود

M51

85

برگها به همراه عل هاي هرز سوزانده ميشوند

M51

86

روستا نانوايي ندارد و ما مج وريم خودمان نان بپزيم

S1

87

استفاده از هيزم شايد هوا را آلوده کند ولي ما چارهاي هز اين کار نداريم

P1

88

چون دور از شهر هستيم ،نميتوانيم براي خريد هر چيزي به شهر برويم

S9

83

از هرچه بتوانيم استفاده ميکنيم و خرهمان را کم ميکنيم

S4

31

از ضايعات ،محصوالت قابل فروش تهيه ميکنيم و ضررمان را به شکلي ديگر ه ران ميکنيم

P9

31

ضايعات و بقاياي زياد در اين روستا نماي بدي به روستا داده و روستا را زشت کرده است

P4

من ع :يافتههاي تحقي

کدگذاري محوري

در کدگذاري محوري ،مفاهيم مرت ط باا هام در زيرط قاات قارار ما گيرناد و زيرط قاات
مرت ط ط قههاي اصلي را تشکيل ميدهند .حاصل اين مرحله تعيين س ط قاة مادلساازي
وضعيت موهود مديريت ضايعات با ي بوده است (هدول .)1
جدول  -2طبقات حاصل از کدگذاري محوري مدلسازي مديريت ضايعات و بقاياي باغي
رديف

زيرطبقات

طبقات

بياطالعي از زمان دقي م ارزه با آفات و بيماري
رس نکردن درست نهال
1

سختي انجام هرس و پيوند براي با دار
تأخير در برداشت
آبياري نامنظم

کم ود آگاهي و تجربة با دار

بررسي مديريت ضايعات و بقاياي ...
رديف
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طبقات

زيرطبقات
ناآگاهي دربارة نهالهاي مقاوم و پيوندي
عدم تفکيک و بستهبندي

1

9

برداشت نامناسب و ب موقع
شتهها و کنهها
آفات ان اري
بيماريهاي سخت
وزش باد
گرماي زياد در هنگام برداشت

آفت و بيماري

شرايط نامساعد محيطي

کم ود آب
4
5
6

7
8
3
11
11
11

19

14

دستمزد باالي کارگر
کم ود پول براي خريد نهال
برداشت خانوادگي
بهدست نيامدن کارگر
ضع اطال رساني
عدم حمايتهاي پس از برداشت
صدمهديدگي در زمان انتقال
خرابي به علت هابههايي
خراب شدن محصول به علت ماندن در ان ار و فروش نرفتن آن
تهوية نامناسب ان ار
ان ار گرم و نمناک
تعداد درختان يک باغ
شستوشوي خاک و بيرون افتادن ريشة درختان
کاشت ارقام پيوندي
بذر پوستنازک
نهال ريشهدار و ساقهضخيم
برداشت در اوايل ص ح يا عصر
برداشت ق ل از رسيدن کامل
پرت نکردن
زخم نكردن
هداسازي
دورريزي ميوههاي نامر وب

مشکالت مالي با دار
کم ود کارگر
ضع

مراکز خدماتي
حمل و نقل

نامناسب
مشکالت فروش
ان ار نامناسب
مساحت باغ
فرسايش خاک
کاشت بهترين نهالها و بذرها

برداشت بهموقع و درست

درههبندي ميوهها
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15

16
17
18

13

11

11

11

19
14

15
16
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زيرطبقات
سوزاندن عل

هرز

کندن و سوزاندن درختان بيمار
آوردن آب با تانکر
پخش برگ يا شاخه در اطراف تنه
آبياري به ميزان کافي در زمان مناسب
كوددهي
تراسبندي
بريدن شاخههاي پير و فرسوده
هرس در زمستان
تهية رب
مربا
آب وره ،ورة وره ،و لواشک
مصرف خام
ميوة خشک و برگه
تهية دلمه
تغذية دام از ميوههاي نامر وب
تغذية بز از برگهاي مو
فروش گوهههاي نامر وب براي رب
فروش برگهاي س ز و بزرگ انگور
فروش چوب
کودبرگي
مالچ
توليد ز ال
توليد رب
توليد لواشک و آب وره
تهية نان و پخت و پز
تراس
پرچين
آالچي و سايهبان
بلندتر کردن ديوار
برگ درخت مو و پوست س ز گردو براي رنگ کردن نخ

طبقات
م ارزه با عل

هرز و کنترل بيماري

تأمين آب
تأمين عناصر ذايي
هلوگيري از فرسايش خاک
هرس

مصارف خانگي

تغذية دام

فروش

حاصلخيزي خاک

فعاليت توليدي
تأمين سوخت

کاربردهاي حفاظتي
رنگرزي

بررسي مديريت ضايعات و بقاياي ...
رديف
17
18

13
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زيرطبقات
آتش زدن برگها براي ضدعفوني درخت
رها کردن و دور ريختن بوتهها ،برگها و ميوههاي ريزشي
سوزاندن برگها
دور بودن روستا از شهر
نداشتن نانوايي در روستا
وضعيت معيشتي روستاييان
باغهای شيبدار

طبقات
ضدعفوني درخت
دورريختن و سوزاندن ضايعات

شرايط مؤثر بر انتخاب روشهاي
مديريتي

به ود شرايط اقتصادي با داران
91

تأمين بسياري از نيازهاي اوليه

پيامدهاي مديريت ضايعات

ايجاد آلودگي هوا
تخريب محيط زيست

من ع :يافتههاي تحقي

کدگذاري انتخابي

کدگذاري انتخابي تلفي و توأم کردن ط قات به وهود آمده براي شکلگيري چارچوب
تحقي است(شکل.)6 ،1 ،2 ،7

من ع :يافتههاي تحقي

شکل  -7شرايط علّي مربوط به پديدة ضايعات
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من ع :يافتههاي تحقي

شکل  -2شرايط مداخلهگر در انتخاب راهبردها

من ع :يافتههاي تحقي

شکل  -1راهبردهاي مقابله با ضايعات و بقايا

بررسي مديريت ضايعات و بقاياي ...
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من ع :يافتههاي تحقي

شکل  -5پيامدهاي حاصل از انجام راهبردها

مرحلة پنجم :طراحي و اعتبار مدل
گام بعدي ت ديل دادهها به نظريه يا مدل است .مدلي که در رهيافت نظرية بنيااني ،از آن
براي رسيدن به نظريه استفاده ميشود ،بهشرح زير است (شکل .)8
زمينه

شرايط
علّی

پديده

راهبرد

شرايط مداخلهگر

من ع :يافتههاي تحقي

شکل  -4مدل پارادايمي در نظرية بنياني

پيامد
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سؤالي که پژوهش حاضر بر اساس آن شکل گرفت ،اين مسئله بود کاه چارا باا وهاود
اينکه ظرفياتهاا و قابلياتهااي زياادي باراي تولياد محصاوالت باا ي در روساتاي
منصاورآقايي وهااود دارد ،اماا عااالوه باار پاايين بااودن مقاادار تولياد ،بساياري از ايان
محصوالت کيفيت الزم را ندارند و به علت اين فعالياتهاا مشاکالت زيساتمحيطاي
زيادي نيز ايجاد شده است .از اينرو ،شناسايي روشهااي ماديريت مناساب ضاايعات
با ي اساس انجام تحقي حاضر بود .در مدل مورد نظر ،پديدة «ضاايعات» و ارت اا آن
با شرايط علّي ،شرايط مداخلهگر ،راه ردها و پيامدها ،از نقطاهنظار «با اداران» بررساي
شده است .شرايط مداخلهگر ع ارتاند از شرايطي که باعث ميشوند اتخاذ راه ردها تسهيل
و يا محدود شود .يکي از اين شرايط دور بودن روستا از شهر است کاه باعاث مايشاود از
ضايعات و بقايا براي تأمين سوخت استفاده شود ،که از پيامدهاي آن تخريب محيط زيست
و آلودگي هواست .يکي از راه ردهايي که از هاناب با اداران اتخااذ مايشاد ،کاساتن از
ضايعات در روستا بود که پيامد آن کاهش ضرر و به ود وضاعيت اقتصاادي آنهاا باود.
راه رد ديگري که در تعامل با ضايعات انجام ميشاد ،خاال

شادن از شار ضاايعات

ناخواسته به روش سوزاندن و دور ريختن بود که از مهمترين پيامدهاي آن آلودگي هوا
و تخريب محيط زيست بود (شکل .)4

بررسي مديريت ضايعات و بقاياي ...

شرايط علّی
(بهترتيب اهميت )
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راهبردها

زمينه
● با داران

 )7تالش براي کاستن
از مقدار ضايعات

● کم اااود آگااااه و

● روساااااااتای

تجربة با دار

منصورآقاي

● برداشااات باااهموقاااع و
درست
● م ارزه باا علا

هارز و

کنترل بيماري

● آفت و بيماری
● شااارايط نامسااااعد

● تأمين عناصر ذايي
● کاشت بهترين نهالهاا و

پديده

محيط

● ضاااايعات و

● مشااااکالت مااااال

بقايای با

با دار

● به اااااود شااااارايط
اقتصادي با داران
● تاااأمين بساااياري از
نيازهاي اوليه
(خوداتکايي)

بذرها
● تأمين آب
● درههبندي ميوهها

● تخريب محيط زيست

● هرس
● هلااوگيري از فرسااايش

● ايجاد آلودگي هوا

خاک

● کم ود کارگر
● ضااااع

پيامدها

مراکااااز

 )2استفاده از ضايعات

شرايط مداخلهگر
● دور باااااااودن

براي رفع نياز
● تأمين سوخت
● کاربردهاي حفاظتي

خدمات

روستا از شهر

● حمل و نقل نامناسب

● نداشااتن نااانواي

● فروش

● مشکالت فروش

در روستا

● تغذية دام

● ان ار نامناسب

● وضعيت معيشت

● مساحت باغ
● فرسايش خاک

● مصارف خانگي
● فعاليت توليدي

● حاصلخيزي خاک

روستاييان
● باغهای شيبدار

● ضدعفوني درخت
● رنگرزي

 )3خالص شدن از شر
ضايعات ناخواسته

من ع :يافتههاي تحقي

شکل  -7مدل مديريت ضايعات و بقاياي باغي روستاي منصورآقايي

برای تأييد روايي تحقي و شناسايي وضعيت بهينة مديريت ضايعات با ي ،نتايج
بهدست آمده به کارشناسان ههاد کشاورزي ،سازمان بازيافت مواد و سازمان صنعت و
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معدن ارها شد .پس از انجام چند مصاح ة گروهي با اين کارشناسان ،نظرات آنها در
مدل اقتضايي حاصلشده از ميدان تحقي تلفي شد و سرانجام ،مدل مفهومي تحقي
شکل گرفت (شکل .)7
مديريت ضايعات و بقايای باغی

کاستن از مقدار ضايعات توليدی

افزايش مهارت و آگاه

استفاده از ضايعات و بقايا برای رفع نياز

کاربردهای حفاظت

کمپوستسازی

بيوکمپوست

با داران

مکانيزه کردن توليد

مصارف خانگ

برداشت بهموقع و درست

فعاليت توليدی

م ارزه با آفات و بيماریها

فروش

تأمين عناصر ذاي درخت

تغذية دام

کاشت بهترين نهالها و

حاصلخيزی خاک

ورم کمپوست

بذرها

تأمين آب

رنگرزی

تفکيک ،درههبندی و

صنايع چوب

بازارياب

هرس

چيپس میوه

هلوگيری از فرسايش خاک

نئوپان

بريکت

من ع :يافتههاي تحقي

شکل  -1مدل مفهومي مديريت ضايعات و بقاياي باغي شهرستان روانسر

بررسي مديريت ضايعات و بقاياي ...
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بر اساس نتايج پژوهش ،با داران بر اين باورند که يکي از علل اصالي ايجااد ضاايعات
بخش با ي نامساعد بودن شرايط آب و هوايي مانند کم شدن بارشها ،باارش با موقاع و
بارش تگرگ است ،که اين يافتاه باا مطالعاات کاوپر و همکااران (،)Cooper et al., 1999
برناارد و کريستفرساون ( ،)Barnard and Kristoferson, 1985و کاادر ()Kader, 2005
همخوان دارد .اما در بسياري از موارد ،کم ود دانش با داران س ب ايجاد ضايعات ميشود.
عواملي که از کم ود دانش در بخش با اني ريشه ميگيرند ،ع ارتاند از :رس نکردن
درست نهال ،بياطالعي از زمان دقي م ارزه با آفات و بيماري ،ساختي انجاام هارس و
پيوند ،و آبياري نامنظم؛ همچنين ،تأخير در برداشت و برداشت نامناسب و با موقاع در
ايجاد ضايعات بخش با ي بسيار حائز اهميت است .نقش برداشت نامناسب و ب موقاع
بر افزايش ضايعات با پژوهشهاي شاهدي بااغخنادان ( )1986مطابقات دارد .آفاات و
بيماري يکي از ديگر عوامل ايجادکنندة ضايعات در روستاي مورد مطالعاه اسات .با اداران
نهتنها بسياري از بيماريها و آفات را نميشناسند ،بلکه از عهدة م ارزه باا ايان عوامال هام
بهخوبي برنميآيند .خسارتزايي آفات و بيمااري در پاژوهش کاادر ( )Kader, 2005نياز
تأييد شده است.
مشکالت مالي يکي از آن عواملي است که باعث ميشود با دار به علت ناتواني در
پرداخت بعضي هزينهها مانند هزينة استخدام کارگر در فصل برداشات ياا باهکاارگيري
بعضي از فناوريها مانند نهالهااي پيونادي و پاياههااي مقااوم کمتار از حاد معماول
محصول برداشت کند .تحقيقات مقدسي و همکاران ( )1984نياز نشاان داد کاه کم اود
کارگر عاملي مهم در ايجاد ضايعات بوده ،کار برداشت دستي را مختل ميکند.
در فرايند مديريت ضايعات ،کاهش ضايعات ضارورتي انکارناپاذير اسات .کاشات
بهترين نهالها و بذرها توسط با دار عامل مهم در کاهش ضاايعات بياان شاده اسات.
همچنين ،برداشت ق ل از رسيدن کامل ميوه ،کندن و سوزاندن درختان بيمار براي کنترل
بيماري ،تأمين آب و عناصر ذايي ،هلوگيري از فرسايش خااک ،و هارس باهموقاع و
صحيح از ديگر اعمالي است که با داران باراي کااهش ضاايعات انجاام مايدهناد .در
تحقيقات پيشين هم به درههبندي ميوهها پس از برداشت (عزيزي )1989 ،و تأمين آب
مورد نياز درخت ( ،)Baci et al., 2006براي کاهش ضايعات با ي تأکيد شده است.
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استفاده از ضايعاتي که از راههای گوناگون ايجاد ميشوند ،به هماراه بقايااي توليدشاده
از راههاي مختل صورت ميگيرد .استفاده از ضاايعات باا ي در تغذياة دام يکاي از ايان
راههاست که در تحقيقات گذشاته نياز تأيياد شاده اسات (.)Kumari and Grover, 2007
يکي ديگر از استفادههايي که از مواد زائد با ي صورت ميگيرد ،اساتفاده از آنهاا بارای
به ود حاصلخيزي خاک است .با داران بقايااي حاصال از هارس را در پااي درختاان
پخش ميکنند .تنها دليل اين کار هلوگيري از ت خير آب بوده است .مطالعات ديکرسون
( )Dickerson, 2000نيز نشان داده است که کشاورزان از مالچ براي حفظ رطوبت خااک،
کاهش عل هرز و کاهش نوسانهای شديد درهة حرارت در خاک استفاده ميکنند.
يکي از مهمترين استفادههايي که از چوب و شاخههاي هرسشده صورت ميگيارد ،تاأمين
سوخت برای پخت و پز است ،که اين يافته نيز با نتايج پاژوهشهاای کلاين -کُال و همکااران
( )Cline-Cole et al., 2002و گ ادگساين و اُلاورونفمم (،)Gbadegesin and Olorunfemi, 2011
مطابقت دارد .به علت باال بودن قيمت سوخت ،استفاده از چوب بيشتر شده است ،که ايان
نتيجه در تحقيقات باربارا ( )Barbara, 2007هم حاصل شده است.
از داليل عمدة استفادة زياد از ضايعات توليدي ايان اسات کاه با اداران باه علات
مشکالت مالي ،از ضايعات ايجادشده براي رفع بسياري از نيازهاي اولية خاود اساتفاده
ميکنند و مازاد آن يا قسمتهايي از ضايعات را که هيچ کااربردي برايشاان نادارد ،باه
روشهاي مختل دفع ميکنند .رها کردن يکي از روشهاي دفع است که با تحقيقاات گذشاته
( )Al-Masri and Guenther, 1999همخواني دارد .سوزاندن برگها و درختان بيمار نياز يکاي
ديگر از روشهاي دفاع اسات کاه باا پاژوهشهااي پيشاين ()Crutzenand Andreae, 1990
همسويي دارد.

بر اساس يافتههای تحقي  ،علل ايجااد ضاايعات در بخاش باا ي ع اارتاناد از :نامسااعد
بودن شرايط آب و هوايي مانند کم شدن بارشها ،بارش ب موقع و باارش تگارگ ،کم اود
دانش با داران ،تأخير در برداشات و برداشات نامناساب و با موقاع ،آفاات و بيمااري ،و
مشکالت مالي .همچنين ،نتايج پژوهش حاک از آن است که در فرايند ماديريت ضاايعات
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و کاهش ضايعات محصوالت با  ،عاوامل همچاون کاشات بهتارين نهاالهاا و باذرها
توسط با دار ،برداشت ق ل از رسيدن کامل ميوه ،کنادن و ساوزاندن درختاان بيماار باراي
کنترل بيماري ،تأمين آب و عناصر ذايي ،هلوگيري از فرسايش خاک ،و هرس باهموقاع و
صحيح مؤثرند.
بر اساس يافتههاي حاصل از تحقي حاضر ،پيشنهادهای زير ارائه ميشود:
-

پايين بودن آگاهي و تجربة با داران حاکي از آن است که آنها در بسياري از اعمال
مربو به فعاليتهاي توليدي ،اطالعات زياادي ندارناد؛ از ايانرو ،الزم اسات باا
برگزاري دورههاي آموزشي مؤثر و عملي در راستای کااهش کم ودهااي داناش و
مهارت آنها اقدامات صورت گيرد؛

-

آفات ،بيماري و عل هاي هرز از بازرگتارين عوامال ايجااد ضاايعات در بخاش
با اني ذکر شده است؛ از اينرو ،الزم است شرکتهااي خادمات فناي مهندساي
کشاورزي در زمان مناسب برای پيشگيري و يا کنترل و م ارزه باا ايان عوامال ،باه
با داران ياري رسانند؛

-

بسياري از با داران بذرهاي مقاوم و نهالهاي مقااوم و پيونادي را نمايشناساند و
عدهاي هم به دليل مشکالت مالي نميتوانند آنها را تهيه کنند؛ از اينرو ،الزم است
ارقام مقاوم و سازگار با منطقه به با داران معرفي شده ،باا قيماتهااي مناساب در
اختيار آنها قرار گيرد؛

-

توليد کود از برگها و استفاده از شاخههاي هرسشده باراي کااهش فرساايش در
سطوح شيبدار دو راهکار مناسب براي استفاده از ضايعات با ي است که کمتر در
روستاها انجام ميشود؛ بنابراين ،باياد نسا ت باه تارويج ايان روشهاا در روساتا
اقدامات الزم صورت گيرد؛

-

توليد چيپس ميوه از ضايعات مياوه و تولياد صانايع چاوبي از ضاايعات چاوب از
همله راهکارهاي استفاده از ضايعات با ي بوده که از سوی کارشناسان بدان اشااره
شده است؛ از اينرو ،الزم است دولت کارگاههايي کوچک براي اينگونه اعمال در
روستاها داير کند؛ و

  46فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،71شمارة 2

-

فاطمه پورقاسم ،اميرحسين عليبيگي... ،

برگها ،درختان بيمار و ميوههاي ناسالم از همله موادی است کاه در روساتاها ،باه
روشهاي رها کردن و سوزاندن دفع ميشود .همة اينگوناه ماواد از بهتارين ماواد
ضايعاتي براي توليد انوا کمپوست بهشمار م رود .بنابراين ،دولات مايتواناد باه
راهاندازی هايگاههای توليد کمپوست در روستاها بپردازد.
1. theoretical saturation
2. open coding
3. axial coding
4. selective coding
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