
 

 

 مطالعه صنایع جنبی مورد نیاز میدان میوه و تره بار   
 میدان مرکزی شیراز

 
 ی تبدیلی و زیست محیطی فارسهاکده فرایندشپژوه پژوهشگر، نواب اکبر فیروزه

 
 چکیده

میادین ازیک   میادین میوه وتره بار رویکرد مهمی درتنظیم بازار محصوالت کشاورزی دارند. این
نقش حمایتی خود را به عنوان بازاری برای محصوالت کشاورزی به تولید کننکداان داتکته و از طرف 

ی مناسکب بکرای مصکرف هکاو عرضه محصوالت با قیمت هاطرف دیگر سبب به تعادل رسیدن قیمت
توند. این تحقیق، مطالعه ای برروی عوامل موثر بر ایجاد صنایع تبدیلی مکورد نیکاز میکدان می کننداان

استفاده  از تکنی  پیمایش باتد. دراین پژوهشمی یوه وتره بار مرکزی تیراز با هدف کاهش ضایعاتم
باتند. جمع آوری اطک  می نفراز غرفه داران میدان مرکزی 156تده است. جمعیت مورد مطالعه تامل 

ط عات مکورد نیکاز ا هاعات با استفاده از پرسشنامه انجام ارفت و با استفاده از روش مصاحبه با نمونه
سکال  50تکا  31درصکد بکین  52جمع آوری اردید. نتایج طرح نشان داد که ترکیب سنی غرفکه دارا ن

باتکد. می درصکد مکوثر 3/91بودند. نظر غرفه داران این بود که صنعت بسته بندی درکاهش ضکایعات 
نه، ایجکاد آزمایشکگاه متغیرهائی چون ایجاد صنایع بسته بندی، ایجکاد صکنایع بازیافکت، ایجکاد سکردخا

تشخیص پسماند، کیفیت خدمات باربری و حمل ونقل داخل میدان با استفاده از آزمون خی درککاهش 
ضایعات موثر بوده است. در آزمون همبستگی، میزان محصول وارده به هرغرفه با کاهش ضایعات معنی 

نقشکی درککاهش ضکایعات داربوده است. متغیرهای سابقه کار، سن و مالکیت و همچنین سکط  سکواد 
 نداتتند. 

 

 .صنایع جنبی، بسته بندی، میدان میوه و تره بار، تهرداری تیراز :کلیدي هايواژه
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 مقدمه و بیان مساله. 1
امروزه اثبات تده است که میادین میوه و تره بار، رویکرد مهمی را در تنظیم بکازار 

نقش بسکزائی بعنکوان یک  رابک  محصوالت کشاورزی دارند. میادین میوه و تره بار از 

میان تولید کننداان و مصرف کننداان برخوردارند. به عبارت دیگر، میادین میوه و تکره 

بار رویکرد مهمی را در تنظیم بازار محصوالت کشاورزی دارند، در واقکع ایکن میکادین 

نقشی دواانه دارنکد. از یک  طکرف نقکش حمکایتی خکود را بکه عنکوان بکازاری بکرای 

کشاورزی نسبت به تولیدکننداان داتته و از طرف دیگکر سکبب بکه تعکادل  محصوالت

ی مناسب بکرای مصکرف کننکداان مکی هاو عرضه محصوالت با قیمت هارسیدن قیمت

 توند.

تولیدکننداان که روی دیگر سکه هستند نیز، از منافع این میادین بی بهره نخواهنکد 

جه تولیدکننداان خواهد کرد. وجکود ایکن بود. در واقع این میادین منافع مطلوبی را متو

میادین به عنوان بازاری برای محصوالت کشاورزی، سبب خواهند تد تا تولیدکننکداان 

این محصوالت از سردرامی و ات ف وقت خود برای پیدا کردن بازار فروش و عرضکه 

 محصوالت خود جلوایری کرده و آنان با فراغ بال و خیالی آسوده؛ محصوالت خکود را

برای تولیدکننداان از چند جنبه حائز اهمیکت  برای فروش عرضه نمایند. لذا این بازارها

 است: 

اول؛ با توجه به اینکه محصوالت کشاورزی ارائه تونده در میادین میوه و تکره بکار 

عمدتا )تازه( آبکی بوده و با اذتت مدت زمان محدودی ضایع می توند، لکذا، در اثکر 

ای فروش محصوالت، ضرر و زیکان زیکادی متوجکه تولیدکننکداان نبود بازار مناسب بر

خواهد تد. دوم، نبود بازار مناسب برای عرضه محصکول، خکود مع کل بزراکی بکرای 

تولیدکننداان است. زیرا در چنین ترایطی )نبود بکازار( تولیدکننکداان بکا سکر درامکی 

سبب خواهد تد تکا ت در نهایبرای پیدا کردن بازار مواجه می توند که این سر درامی 

تولیدکننداان یا با ضایعات و فساد محصوالت خود مواجه توند یا محصوالت خکود را 

بکا در نهایکت بفروش رسانند؛ که هردو ازینکه،  هابا قیمتی بسیار کم به دالالن و واسطه
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واردآمدن خسارت و زیان به تولیدکننداان همراه خواهد بود. پس فعالیت و توسعه این 

عم ً هم از وارد تدن ضرر و زیان به تولیدکننداان جلوایری خواهد کرد و هم میادین 

سبب خواهد تد تا مصرف کننداان در ترایطی رقابتی محصکوالت بکا کیفیکت بهتکر و 

 قیمت مناسب تر را خریداری کنند. 

با وجود مزایایی که برای میادین میکوه و تکره بکار برتکمرده تکد، ایکن میکادین بکا 

ی دست و پنجه نرم می کنند و چنانچه به این مشک ت بی توجهی تکود مشک ت زیاد

بر کارکرد این میادین تاثیرات منفی خواهد اذاتکت. لکذا ایکن مطالعکه در پکی بررسکی 

سیستمی و جامع ارایانه میدان میوه و تره بار تیراز به لحاظ مسائل، مشک ت فکراروی 

ر جهت تبدیل آن به عنکوان یک  قطکب ی این میدان دهاآنها و همچنین بررسی پتانسیل

صادراتی میوه در جنوب کشور است. در این راستا اهداف زیر برای این تحقیق در نظکر 

 ارفته تده است.

 

 اهداف طرح . 2

هدف کلی از اجرای این طرح اتخاذ راههکائی جهکت ارتقکاط سکط  کیفکی عرضکه 

اهداف اختصاصکی ، هدفباتد. در راستای این می کاهش ضایعات خدمات، تولیدات و

بر روی ارائه برنامه برای راه اندازی صنایع و خدمات جنبی که باعث ارتقاط سط  کیفی 

عرضه خدمات، تولیدات و کاهش ضایعات محصول )پس از برداتت( در بخش میکدان 

 باتد که به قرار زیر است:می میوه و تره بار

 . مطالعه و نیاز سنجی میدان به بخشهای مختلف 1

مطالعه برای ایجاد صنایع تبدیلی در میدان میکوه و تکره بکار )منظکور از صکنایع  .2

 باتد(می تبدیلی ترتیجات، توریجات، کمپوت، مربا، کنسانتره و....

)پکس از  Sortingمطالعه وضعیت میدان مرکزی از نظر درجه بندی میوه جکات  .3

 برداتت( و عرضه آن به بازارهای داخلی وخارجی 

برای ایجاد صنایع خدماتی } صنعت بسته بندی )سبد پ سکتی ، کیسکه  مطالعه .4

  پ ستی ، بسته بندی تیشه، جعبه چوبی ({، چاپ آرم سبد و تیشه
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 . مطالعه وضعیت صنعت نگهداری محصول )سردخانه(5

 

 هامرورمنابع و پیشینه نگاشته. 3

 منابع داخلي. 1-3
متشککل از دانشکجویان معمکاری دانشکگاه در تحقیقی که توس  ی  تیم تحقیقاتی 

میدان میوه و تکره بکار در تهکران و ککر   22هنر تهران در خصوص وضعیت ساختمانی

صورت ارفته است نشان می دهد که اغلکب ایکن میکادین بکر اسکاس قواعکد مهندسکی 

معماری ساخته نشده انکد. بسکیاری از ایکن میکادین دچکار مشکک ت ابتکدائی حتکی در 

، عکدم مطالعکه و هکدف اکذاری بکرای های متناسب با ایکن بازارچکهخصوص مکان یاب

ی محلی )براسکاس دسترسکی پیکاده( و بازارچکه اکذاری )بکر اسکاس هاساخت بازارچه

دسترسی سواره( و ااه عدم تناسب ف ای فیزیکی میدان با جمعیت منطقه اسکت. یککی 

وجه بکه مقولکه تفکیک  ی میوه و تره بار، تهااز موارد مهم در طرح ریزی نقشه بازارچه

بخشهای کثیف و تمیز در حوزه خدمات دهی به مشکتریان و همچنکین ترمینکال عرضکه 

محصوالت از زمان تخلیه تا نگهداری و فروش و بحث دپوی زباله این میادین است که 

 (.5باید در طراحی و معماری چنین بازارهایی مورد توجه واقع توند )منبع 

مطالعه کمتر به این مسکائل توجکه اردیکده و در نتیجکه  ی موردهادر اکثر بازارچه

از زمان تخلیه بار تا فروش به طکرز صکحیحی اجکرا  هاطرح ریزی نقشه )پ ن( بازارچه

ی این مطالعه همچنین نشان می دهد که اغلب میادین میوه و تکره هانگردیده است. یافته

بار تهران و کر  از مشک ت متعدد و اساسی همچون تهویه نامناسکب، نزدیککی محکل 

رفت و آمد به آبراه فاض ب و وجود بوی نامطبوع، نامناسب بودن سکرویس بهداتکتی، 

اصله زیاد محل بارایری تا تداخل ف ای تردد پیاده و سواره، طراحی نکردن آبخوری، ف

انبار، عدم طراحی سکوی بارانداز، نبود ترازوی مرجع، نداتتن صندلی برای اسکتراحت 

مشتریان، نبود چرخ دستی مخصوص خرید، مجزا نبودن سرویس بهداتتی خصوصی از 

 (.5عمومی، نبود محل مناسب برای پارك خودروی مشتریان و ... رنج می برند )منبع 
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که با مدیرعامل وقت سازمان میکادین میکوه و تکره بکار تهکران آقکای  ییهامصاحبه

عبدالرحمن چراغعلی انجام اردیده نیز نشان می دهد که این میکادین مشکک ت زیکادی 

در ارائه سرویس دهی مناسب به مشتریان دارند. وی در مصکاحبه خکود وجکود روزانکه 

ین میادین را خاطرنشکان ککرده تن ضایعات ناتی از فساد میوه جات و تره بار در ا 150

و تاکید کرده است که چنانچه برای دفن و انتقال این ضایعات به بیرون از تهر تدابیری 

ی خطرنکاك در میکان هکااندیشیده نشود، می تواند باعث تکیوع و انتقکال انکواع بیماری

 وی همچنین ایجاد و احداث کارخانه تبدیل ضایعات به خوراك دام را تهروندان تود.

متذکر تده و یادآور تده است که این مهم، راه خوبی برای بازیافت ضایعات و تبکدیل 

 (.2آنها به خوراك دام است )منبع 

در حالی که مطالعه ای دیگر از وضعیت نامناسب تخلیه میکوه و تکره بکار حکایکت 

دارد. این مطالعه تاکید کرده است که وضعیت تخلیه نامناسب بوده و ضایعات در سکط  

یادین پراکنده می باتد که این امر مکی توانکد مشکک ت حکادی را از لحکاظ اسکترش م

 (. 3عوامل بیماری زای خطرناك برای تهروندان ایجاد نماید )منبع 

از دیگر مشک ت میادین که در برخی از تحقیقات به آن توجه تکده اسکت، نبکود 

 (. 5بوده است )منبع  صنایع سورتینگ و بسته بندی، سردخانه

 

 مرورمنابع خارجي. 2-3

در خصوص بررسی و پژوهش در رابطه با بازار و میادین میوه و تره بار تحقیقکات 

استرده ای در کشورهای مختلف صورت ارفته است که بع ا به برخی از آنهکا اتکاره 

 می تود.

( نشکان مکی دهکد ککه در 1992) هکاتحت عنکوان درجکه بنکدی میوهی پژوهشدر 

بین قوانین درجه بندی و استاندارد اخت ف زیادی وجکود دارد. ایکن کشورهای مختلف 

اخت ف ناتی از میزان توسعه یافتگی و اهمیت بخش باغبانی در اقتصاد کشور مربوطکه 

 . (19) است، که قراردادهای بین المللی سعی در کاهش این اخت ف دارند

را انجکام داده اسکت.  آرتور در مطالعه خود ککارائی بکازار میکدان میکوه و تکره بکار
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درصکد در مکورد قیمکت  8ی بازاریابی حدود های نتایج او نشان داده که هزینههاتحلیل

درصد در مورد میوه جات، تکناور بکوده اسکت. در ایکن مطالعکه  15تا  11سبزیجات و 

پیشنهاد تده است که ارائه تسکهی تی ماننکد سکرویس و خکدمات، سکردخانه و انبکار و 

رهای داخلی و خار  تهری از بازار اطراف و محی  آنجا باعث قکدرت دسترسی به بازا

 (.24بخشیدن به بازار و باال رفتن کارائی می تود )

(، در مورد بازارهای مواد غذائی در هنکد نشکان داده 2009تحقیقات ساندیپان ری )

ل باتد و ارائکه محصکومی است که این بازارها در این کشور بشدت چند پاره و پراکنده

از طرف فروتنداان در میدان میوه و تره بار تنوع زیادی وجود دارد. همچنین مشکتریان 

تقاضاهای متنوعی در این میادین دارند. وی معتقد است که در این میادین به تعداد زیاد 

باتد و نیازی به رقابت تدید بین آنها نیست، بلکه آنچه مهم اسکت می غرفه و فروتنده

(. وی در پژوهش خود نتیجه ارفته است که ح ور تعداد زیاد 37تد )بامی کارآئی آنها

ی غیککر ضککروری بککر روی هاافککراد و تنککوع در اینگونککه میککادین باعککث افککزایش هزینککه

تود. در نتایج تحقیق ایشان آمده است که تثبیکت و می تولیدکننداان و مصرف کننداان

ادهای عمده برای برون رفت از تقویت زنجیره تولید و عرضه مواد غذائی یکی از پیشنه

و دالالن  هاتود تا تعکداد واسکطهمی باتد و معتقد است که این امر باعثمی این مشکل

ی زارعان و مشتریان کاهش یابد و این در حکالی اسکت هاکم توند و متعاقب آن هزینه

 ( .37کنند)می درصد از قیمت نهائی محصول را دریافت 25که در هند زارعان عموما 

ی هسته دار )نظیر سکیب، ها(، تحقیق خود را روی میوه2009سوران دارا و اوش )

ا بی، ای س و زردآلو( و عرضه آنها به میدان میوه و تره بار را در هند مورد بررسکی 

ی هاکه هند سرزمین اینگونه ایاهان است و میوهاند ( . آنها نتیجه ارفته38)اند قرار داده

 یابنکد.می پکرورش ی جکامو و کشکمیرهکامال غرب هند و در ایالتنامبرده عمدتا در ت

تحقیقات نامبرداان نشان داده است که در ایالتهای ذکر تده میوه جات بصکورت سکنتی 

ککه در مکورد امکور مکدیریتی بخصکوص در اند تولید و عرضه می توند و پیشنهاد داده

بسته بندی میکوه، وجکود  مرحله پس از برداتت، توسعه زیرساختها برای درجه بندی و
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سردخانه )حین حمل و نقل و هنگام نگهداری( و وجود انبارهای مجهز )با کنترل دمکا( 

باید مد نظکر قکرار ایکرد. آنکان در پایکان  ضروری بوده و از جمله نیازهایی می باتد که

ی صادرات در میادین میوه را از جمله راهکارهکای هاتحقیقات خود، توسعه زیرساخت

 (.38ازی و رونق بخشیدن به این میادین عنوان می کنند )فعال س

(، در زمینه بازار میوه در ویتنام مطالعه ککرده انکد. آنهکا نتیجکه 2008نیسن و دوی )

درصد از اع ای خانوار این کشور در تولید سبزی، میکوه و اکل  85که حدود اند ارفته

فزایش اسکتاندارد زنکدای مشکتریان، که همزمان با ااند باتند. ایشان نتیجه ارفتهمی فعال

 یابد که کیفیت میوه و ارائه آن نیز بیشکتر تکود.می تقاضا برای خرید میوه زمانی افزایش

نتایج تحقیق نشان داده که هیچ استانداردی بکرای ارائکه محصکول انبکه در بکازار وجکود 

وجود آزمایشکگاه در ندارد. در بررسی سیستم بعد از برداتت، نتایج نشان داده است که 

میدان میوه و تره بار هنگامی مناسب است که مدیریت صحیحی بکرای زمکان کاتکت و 

( انجام ایرد. در صورتی که ایکن عمکل هاداتت محصول )کنترل سموم، آفات و بیماری

تواند معنکا دار باتکد. می در موقع داتت محصول انجام ایرد، آزمایشگاه در این میادین

ترل مواد تیمیائی و دفع آفات در هنگام داتکت محصکول از همکه مهمتکر از نظر آنها کن

است و در مرحله بعد از برداتت، روتهای درجه بندی میوه، انکدازه و تمیکزی میکوه از 

باتد. آنها استاندارهای میوه را به عوامل درونکی و بیرونکی میکوه تقسکیم می همه مهمتر

مکی  هامل تکل، رنگ، اندازه، آفات و بیماریکرده اند: عوامل بیرونی استاندارد میوه تا

باتد و عوامل درونی استاندارد میوه تامل بافت میوه و رنگ داخل میوه می باتد. آنهکا 

توان به توسکعه نکوین زنجیکره تولیکد میکوه در بکازار می که از این طریقاند نتیجه ارفته

ه متناسکب، از یک  نکوع ی انبه با مواد فیبری جدیکد در انکدازهادست یافت. بسته بندی

پ ستی  بازیافت از مواد طبیعی برای محافظت میوه صورت مکی ایکرد ککه ایکن روش 

ی هکاارائه میوه، بازار پسندی خوبی داتته است. انبه اکنون در ویتنکام توسک  تکنولو ی

وجود تعاونی انبه در این کشور بکرای بهبکود  تود.می جدید پس از برداتت بسته بندی

داردها نقش موثر و بسزائی درموفقیت ارائه محصول بکه بازارهکای داخلکی و کیفی استان

  .(32بخصوص صادرات به دیگر کشورها را داتته است )
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که یکی از عوامل اصکلی رضکایت منکدی اند ( معتقد1995کارلوس و کریسوستو )

ر (. نامبرداکان د26مشتریان از خرید میوه، حفظ استانداردهای ارائه آن محصول اسکت )

میوه جات هسکته دار را تکامل تککل رکاهری،  تحقیقات خود استانداردهای الزم برای

اطمینان از س مت، ، اندازه آن، عطر و طعم، ارزش غذائی میوه، بافت سلولی، رنگ میوه

عاری بودن آنها از پسماندهای تیمیائی ذکر کرده انکد. آنکان بهبکود کیفیکت میکوه را بکه 

ی فنی به باغکداران، هاحصول )تغذیه ایاه، آبیاری، آموزشعواملی که در هنگام داتت م

این موارد رعایکت تکود.. اند که پیشنهاد دادهاند متناسب بودن میوه از نظر اندازه( دانسته

از اهمیت خاصی برخوردار اسکت، زیکرا روی کیفیکت « برداتت میوه»که اند آنان معتقد

مهکم مرحلکه پکس از برداتکت محصکول،  اذارد. از نظر آنان یکی از عواملمی میوه اثر

حفظ دمای محی  نگهداری محصول از محل باغ تا زمان ارائه محصول به بکازار اسکت. 

که روتهای سنتی پس از برداتت نمکی توانکد پاسکخگوی اند همچنین آنان نتیجه ارفته

طوالنی مدت در ارائه محصول به بازار باتد. پس استفاده از روتهای قدیمی نمی تواند 

 (. 26برای عرضه نوین محصوالت به بازار مفید باتد )

( در تحقیق خود که روی صادرات میوه تازه در انکدونزی 2009هادی پورواداری )

(. در 27انجام تده، مسئله رقابت در بازار داخلی کشور را مورد مطالعه قرارداده اسکت )

ید از میوه، نقش مهکم این تحقیق عواملی همچون ایجاد بان   ن و ارائه هیبریدهای جد

و موثری در پیشبرد صادرات میوه در تحقیق نامبرده تده است. در این راستا همچنکین، 

ی فنی جدید در میان باغداران؛ معرفکی سیسکتم خنک  کننکده و هاترویج نظرات و ایده

ابزارهای مربوطه برای باغداران و خریداران بزرگ میوه و استحکام بخشیدن به زنجیکره 

کاربردی را مکوثر دانسکته اسکت. وی همچنکین در تحقیکق خکود در رابطکه بکا مدیریت 

صادرات محصول انبه، کنترل درجه حکرارت در مرحلکه پکس از برداتکت تکا ورود بکه 

میدان، رعایت استاندارد رنگ میوه، مزه و اولتراسونیگ و درجه بندی انبه از نظر رنگ و 

این میوه تعیین ککرده اسکت. در ضکمن  لکه داربودن پوست میوه را استانداردهائی برای

ایشان سیستم تعیین و راه اندازی تشخیص کیفی استاندارد را نیز، پیشکنهاد ککرده اسکت 
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(27. ) 

ی نکوین در زمکان هکااوساندرا در تحقیق خود نتیجه ارفته که با استفاده از فناوری

رسکال نمکود توان میوه را خار  از فصل به دیگر کشکورها امی حمل و نقل و نگهداری

(. ایشکان مکزیک  را یککی از بزراتکرین رقیبکان امریککا در صکدور میکوه تکازه بککه 35)

کنکد، امکا عمکده می کشورهای خارجی ذکر کرده است . اتحادیه اروپا تبیه امریکا عمل

تود. چین نیز تروع به صادرات میوه تکازه می محصوالتش به کشورهای اروپائی صادر

کند. کشورهای تیلی و افریقای جنوبی نیکز خیلکی سکریع می نموده و خیلی سریع رتد

 (.35آورند )می دارند بازار جهانی را بدست

 

 پژوهش روش. 4
ی توصکیفی اسکت و بکرای بررسکی هکاکه از انکواع پژوهش این تحقیقبرای انجام 

 استفاده تده است.  رود از تکنی  پیمایشکار میبی ی  جامعة آماری هاتوزیع ویژای
جمعیت مورد مطالعه این پژوهش تامل غرفه داران یا صاحبان میدان میکوه و تکره 

نفکر  156 و همه آنان کهاند بار تیراز می باتند که مورد پرسشگری و مطالعه قرار ارفته

 در نمونه آماری قرار ارفته اند. اند بوده

 ده اسکت ککهتکآوری اط عات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه انجام جمع

پایایی آن در میان افراد جامعکة بررسی و آن از طریق روائی صوری  پس از تعیین روایی

 . تده است مورد نظر توزیع
 

 متغیرهاي پژوهش. 5

پژوهش، ضایعات محصول بکوده اسکت و برخکی متغیرهکای مسکتقل  متغیر وابسته

نکوع بسکته بنکدی، امکانکات  ،سابقه کار، نکوع مالکیکت ،سط  سواد ،از : سناند عبارت

، وضعیت تخلیه بار وضعیت روتکنائی هاتعداد پرسنل غرفه ،سردخانه، نظارت بهداتتی

میدان، کیفیت خدمات ارتباطی در میدان، کیفیت سرویسهای غکذاخوری میکدان، میکزان 
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 به ترکت در جلسات آموزتی. هاتمایل صاحبان غرفه
 

 نتايج تحقیق. 6
: بخش اول تامل تجزیه وتحلیکل تود.بطور کلی این تحقیق در دو بخش ارائه می 

-ی تحقیق در حوزه آمار توصیفی و بخش دوم مشکتمل بکر آمارهکای همبسکتگیهاداده

 استنباطی وآزمون فرضیات تحقیق است.

 تحقیقي توصیفي هاالف. بخش اول: يافته
 ی این بخش در جدول به قرار زیر ارائه می تود.هایافته

 سن :
 

 توزيع پاسخگويان تحقیق در قالب رده سني بر اساس سال: 1 جدول

 درصد فراوانی رده سنی )سال(

30-21 12 6/8 

40-31 46 1/33 

50-41 40 8/28 

 1/23 33 سال به باال 50

 4/6 8 پاسخ نداده

 100 139 جمع

 ی تحقیقهاماخذ: یافته

را تکمیکل کردنکد، سکن آنهکا از  هاپاسخگویی که پرسشنامه 139در این تحقیق از 

ساله و مسکن تکرین  21ترین غرفه دار دامنه زیادی برخوردار می باتد بطوری که جوان

ساله می باتد این در حکالی اسکت ککه میکانگین سکنی پاسکخگویان در مجمکوع  72نیز 

نیز نشان می دهد. بیشکتر غرفکه داران  1است. همان طوری که جدول سال بوده  02/44

سال در رده بعکدی  50تا 41سال قرار دارند و ترکیب سنی 40تا 31در ترکیب سنی بین 

سال قرار  50تا 31پاسخگویان از لحاظ سنی بین  %52قرار دارند. به نحوی که قریب به 
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 غرفه داران می باتد دارند. لذا این امر بیانگر سابقه نسبتاً باالی
 

 سواد
 توزيع پاسخگويان تحقیق درقالب سطح سواد: 2 لجدو

 دانشگاهی دیپلم دبیرستان راهنمایی ابتدایی بیسواد سط  سواد
پاسخ 
 نداده

 جمع

 100 2/2 2/7 3/22 7/18 7/23 7/18 2/7 درصد

 ی تحقیقهاماخذ: یافته

تحقیق را نشان می دهد. همان طور ،توزیع سط  سواد پاسخگویان 2جدول تماره 

 پاسکخگویان دارای %4/83دهکد؛ اکثریکت پاسکخگویان یعنکیمی که جدول مذکور نشان

مدرك تحصیلی بین ابتدایی تا دیپلم هستند، در حالی که تعداد ناچیزی بیسواد یکا دارای 

دهکد و ده می تحصی ت دانشگاهی می باتند. در این تحقیق بیسوادان ده درصد تشکیل

 باتند که تحصی ت دانشگاهی داتته اند. می درصد افرادی
 

 سابقه کار
 توزيع فراواني سابقه کار پاسخگويان)به سال( :3جدول

 جمع پاسخ نداده به باال26 13-25 2-12 سابقه کار

 100 9/9 18 6/44 5/25 درصد

 ی تحقیقهاماخذ: یافته

دهکد. همکان طکور ککه جکدول ، سابقه کار غرفه داران میدان را نشان مکی 3جدول

 13-25مذکور نشان داده است بیشترین پاسخگویان از لحاظ تجربه کاری بین رده سنی 

بنابراین این مقدار سابقه کار می تواند یکی از دالیل و عوامکل ، درصد( 6/44قرار دارند)

سکال و  2عمده کاهش ضایعات باتد. این در حکالی اسکت ککه کمتکرین سکابقه ککاری 

سال بوده است و لکذا از دامنکه تغییکرات بکاالیی برخکوردار  50بیشترین سابقه کاری نیز

 است.

 تاثیر صنعت بسته بندي درکاهش ضايعات 
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توزيع فراواني میزان اثر بخشي ايجاد صنايع بسته بندي میوه وتره بار درکاهش  :4جدول

 ضايعات از نظر پاسخگويان

میزان اثر 

 بخشی
 زیاد متوس  کم خیلی کم

خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 نداده
 جمع

 100 2/2 9/25 36 4/29 3/4 2/2 درصد

 ی تحقیقهاماخذ: یافته

 انواع بسته بندي 
 توزيع فراواني اولويت واهمیت جنس بسته بندي میوه وتره بار از نظر پاسخگويان: 5جدول

جنس 
 بسته بندی

بسته بندی 
 چوبی

بسته بندی 
پ ستی  یا 

 نایلون

بندی بسته 
 با کارتن

بسته بندی 
 پ ستیکی تور

 سایر
)سبدی 

 و...(

پاسخ 
 نداده

 جمع

 100 2/7 4/14 5 1/33 23 3/17 درصد

 ی تحقیقهاماخذ: یافته

، نشان می دهد، بیشتر پاسخگویان بسته بندی بکا ککارتن را 5همان طور که جدول 

بکه ترتیکب  بسته بندی چوبیاولویت اول خود انتخاب کرده اند. بسته بندی با نایلون و 

 ی بعدی قرار دارند.هادر رده

 درجه بندي میوه
 فراواني نظرات پاسخگويان درباره میزان اثربخشي ايجاد صنعت سورتینگ: 6 جدول

 )درجه بندي( در کاهش ضايعات

میزان 

 اثربخشی
 متوس  زیاد کم خیلی کم

خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 نداده
 جمع

 100 9/2 6/26 8/33 5/29 5 2/2 درصد

 ی تحقیقهامآخذ: یافته
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، نشان می دهد، در مکورد نقکش ایجکاد صکنعت سکورتینگ 6همان طور که جدول 

)دستگاهی که ع وه بر غبارایری به بسته بندی میوه جکات بکر اسکاس سکایز آنهکا مکی 

ی هااکثکر پاسکخگویان ازینکه پردازد( درکاهش ضایعات محصکوالت میکوه و تکره بکار،

درصد را انتخاب ککرده انکد.  6/26درصد و خیلی زیاد  5/29درصد، زیاد  8/33متوس  

لذا  باتد،می به بیان دیگر آنها معتقدند که اثر بخشی این صنعت درکاهش ضایعات زیاد

ی کاهش ضایعات، نصب و استقرار این صکنعت در هااین امر نشان می دهد یکی از راه

 میدان میوه و تره بار است

 

  درجه بندي بر اساس رنگ، مزه، سالمت میوه
توزيع نظرات پاسخگويان راجع به وضعیت فعلي درجه بندي میوه جات : 7 جدول

 براساس رنگ ظاهري، مزه و سالم بودن

 جمع پاسخ نداده خیر بلی  

 100 2/12 6/21 2/66 درصد درجه بندی بر اساس رنگ راهری

 100 18 5/34 5/47 درصد درجه بندی بر اساس مزه محصول

 100 5/11 3/17 2/71 درصد درجه بندی بر اساس سالم بودن

 ی تحقیقهامآخذ: یافته
 

در خصوص وضعیت فعلی درجه بندی میوه جات که در حال حاضکر آیکا درجکه 

می ایرد یا براسکاس مکزه یکا  بندی محصوالت باغی بر اساس وضعیت راهری صورت

، نشان مکی دهکد، در 7براساس سالم بودن )آلوده به آفت نبودن(، همان طور که جدول 

 2/66خصوص نظرات پاسخگویان در مورد درجه بندی میوه بر اسکاس رنکگ رکاهری،

درصد از پاسخگویان معتقدند که درجه بندی بر اساس رنگ راهری صورت می ایکرد. 

درصکد پاسکخگوها اعتقکاد دارنکد ککه  5/47در خصوص درجه بندی بر اساس مزه نیز، 

صکد از پاسکخگویان نیکز در 2/71ایکرد. می درجه بندی محصول براساس مزه صکورت

 اعتقاد داتتند که درجه بندی باید با توجه به سالم بکودن و بکدون آفکت بکودن صکورت
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ایرد. بیشتر پاسخگویان معتقد به درجه بندی بکر اسکاس سکالم بکودن میکوه بودنکد. در 

ی عرضکه هکای مشخص سالم بکودن هرککدام از میوههاتحقیقی جدااانه عوامل و نشانه

 توان تعیین نمود. می تدنی در میدان را

 

 مکان مناسب براي بسته بندي )پس از برداشت(
توزيع فراواني نظرات پاسخگويان در خصوص بهترين مکان براي بسته بندي : 8 جدول

 محصول

 جمع پاسخ نداده هردو باغ)مزرعه( میدان میوه و تره بار مکان

 100 /7 4/37 6/57 3/4 درصد

 ی تحقیقهاماخذ: یافته

، توزیع فراوانی نظرات پاسکخگویان در خصکوص بهتکرین 8همان طور که جدول 

مکان برای بسته بندی محصول را نشان می دهد، اکثریت پاسخگویان اعتقکاد دارنکد ککه 

زمکان پکس از ، بهترین مکان برای انجام عمل بسته بندی و درجه بندی میوه و تکره بکار

حکالی اسکت ککه فقک  تعکداد محکدودی از یا سر مزرعه است. این در  برداتت در باغ

پاسخگویان ازینه میدان میوه و تره بار را بعنوان مکان مناسب بسته بندی انتخاب ککرده 

ئی هاتوان افت که برنامه ریزان تهرداری بهتراسکت سیاسکتمی اند. براساس این نتایج

 اتخاذ نمایند که این امر در سر مزرعه و یا باغ انجام تود. 
 

 يجاد صنايع تبديلي کوچکنیاز به ا

توزيع فراواني نظرات پاسخگويان درباره لزوم ايجاد صنايع تبديلي کوچک در : 9 جدول

 میدان میوه و تره بار

موردنیاز بودن ایجاد صنایع 

 تبدیلی در میدان میوه و تره بار
 جمع پاسخ نداده خیر بلی

 100 9/7 18 1/74 درصد

 ی تحقیقهاماخذ: یافته
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، نیز نشان مکی دهکد، دربکاره لکزوم ایجکاد صکنایع تبکدیلی 9همان طور که جدول 

درصکد( بکر لکزوم ایجکاد  1/74کوچ  در میدان میوه و تره بار، اکثریکت پاسکخگویان )

صنایع تبدیلی کوچ  در میدان میوه و تره بار برای رونق بخشیدن به فعالیکت میکدان و 

 نتایج،می توان این امر را تحقق بخشید. کاهش ضایعات تاکید کرده اند. بنا براین 
 

 نظرات نسبت به نیاز نوع صنايع تبديلي مورد نیاز
توزيع فراواني نظرات غرفه داران درخصوص نوع صنايع تبديلي موردنیاز در : 10 جدول

 میدان میوه و تره بار

 موارد

 )انواع صنایع(
 مربا کمپوت

ترتی و 

 توری
 سایر آب میوه

پاسخ 

 نداده
 جمع

 100 5/11 6/8 2/30 3/27 5/6 8/15 درصد

 ی تحقیقهاماخذ: یافته

تبدیلی مکورد  ، توزیع فراوانی نظرات غرفه داران در خصوص نوع صنایع10جدول

نیاز در میدان میوه و تره بار را نشان می دهد. همان طور که جدول مذکور نیز نشان می 

صنایع تبدیلی مکرتب  بکا آب میکوه داده دهد اکثر پاسخگویان اولویت اول را به تاسیس 

درصد(. این در حالی است که صنایع مرتب  با تولید ترتیجات و تکوریجات  2/30اند)

 ی دوم و سککوم قککرار هابککه ترتیککب در رتبککه درصککد( 8/15و کمپککوت ) درصککد( 3/27)

 ارفته اند. 
 

 تشخیص پسماند درمیدان  ايجاد آزمايشگاه
توزيع فراواني نظرات پاسخگوها درباره ايجادآزمايشگاه تشخیص پسماندهاي  :11 جدول

 شیمیائي محصوالت در میدان میوه و تره بار

میزان 

 اهمیت

خیلی 

 کم
 زیاد متوس  کم

خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 نداده
 جمع

 100 9/2 4/9 7/23 8/33 7/13 5/16 درصد

 ی تحقیقهاماخذ: یافته
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امروزه در امرکات و مبادی ورودی ممال  صنعتی و توسعه یافته، آزمایشگاههای 

پیشرفته ای برای سنجش غلظت پسماندهای تیمیائی ناتی از مصرف بی رویه کودهای 

تیمیائی، علفکشها و آفت کشها در محصوالت کشاورزی ایجکاد اردیکده انکد. چنانچکه 

د مجکاز بیشکتر باتکد، از ورود آن غلظت این پسماندها در محصوالت کشاورزی از حک

محصوالت به بازار مصرف جلوایری می نمایند. در این خصوص بمنظور تعیین میکزان 

لزوم و اهمیت ایجاد اینگونه آزمایشگاهها از پاسخگویان سکوال تکد ککه ایجکاد چنکین 

آزمایشگاههایی تا چه حد مورد نیاز بوده و دارای اهمیت است. همان طور ککه جکدول 

درصکد( .  8/33می دهد، اکثر پاسخگویان ازینه متوس  را انتخکاب ککرده انکد) نشان11

بنظر می رسد پاسخگویانی که ازینه متوس  را انتخاب کرده انکد، یکا از نکوع و فعالیکت 

اینگونه آزمایشگاهها اص  آتنائی نداتته و یا آااهی پائینی داتته اند. اما درجمع بیشکتر 

 یاد و خیلکی زیکاد پاسکخ داده انکد. ایکن نتکایج نشکانپاسخگویان درمحدوده متوس ، ز

 دهد که نیاز به ایجاد آزمایشگاه تشخیص پسماند در میدان مرککزی تکیراز احسکاسمی

  تود.می

 

 اهمیت ايجاد سردخانه 
توزيع فراواني نظرات پاسخگوها درباره اهمیت ايجاد سردخانه و انبار موقت : 12 جدول

 در میدان میوه و تره بار

میزان 

 اهمیت
 زیاد متوس  کم خیلی کم

خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 نداده
 جمع

 100 4/ 4 23 5/34 6/26 9/7 6/3 درصد

 ی تحقیقهاماخذ: یافته

نظرات پاسخگوها دربکاره اهمیکت ایجکاد سکردخانه و انبکار موقکت در میکدان در 

 5/34انکد)نشان داده تده است. اکثر پاسخگویان ازینه زیاد را انتخاب ککرده  12جدول

درصد(، این در حالی است که تعداد قابل توجهی نیز ازینکه متوسک  را انتخکاب ککرده 
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ی زیاد و خیلی زیاد را هادرصد پاسخگوها ازینه 5/57درصد(. روی هم رفته  6/26اند)

مرککزی  سردخانه مجهز درمیکدان نتیجه این پاسخها لزوم بنا و تاسیس انتخاب کرده اند.

 هد. دمی تیراز را نشان
 

 میزان ضايعات محصول درفصلهاي مختلف 
 توزيع نظرات درباره ضايعات محصول در فصول سال :13 جدول

 جمع پاسخ نداده زمستان پائیز تابستان بهار فصل سال

 100 2/2 4/1 2/2 5/93 7/0 درصد

 ی تحقیقهاماخذ: یافته

درصد پاسخگویان معتقدند ککه  5/93، نیز نشان می دهد، 13طور که جدول  همان

 بیشترین ضایعات محصول مربوط به فصل تابستان می باتد.
 

 غرفه محصوالت ارگانیک 
ي میوه و تره بار هاتوزيع فراواني نظرات درباره ضرورت استقرار غرفه :14 جدول

 محصوالت ارگانیک در میدان

 جمع پاسخ نداده خیر بلی نوع جواب

 100 6/8 8/33 6/57 درصد

 ی تحقیقهاماخذ: یافته

ی اراانی  بعلت تمایل مردم بکه هاامروزه در خیلی از کشورها تولید و عرضه میوه

ی سالم و عاری از پسکماندهای تکیمیائی از اهمیکت خاصکی برخکوردار هامصرف میوه

مردم، تقاضا برای اینگونکه محصکوالت رو ی هااست. بنظر می رسد که با افزایش آااهی

، نشان می دهد، اکثریکت پاسکخگویان موافکق 14به افزایش است. همان طور که جدول 

 6/57ی عرضکه کننکده محصکوالت اراانیک  در میکدان مکی باتکند)هاراه اندازی غرفکه

رسد میزان آاکاهی غرفکه داران از سک مت اینگونکه میکوه می با این نتیجه بنظر درصد(.

 ات درحد باالیی است.ج
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 کیفیت خدمات ارتباطي
توزيع نظرات پاسخگوها درباره کیفیت خدمات ارتباطي)تلفن، پست و..( : 15 جدول

 مستقر در میدان میوه و تره بار

کیفیت خدمات 
 ارتباطی

خیلی 
 نامناسب

 نامناسب
 تقریباً
 مناسب

 مناسب
خیلی 
 مناسب

پاسخ 
 نداده

 جمع

 100 2/2 2/2 2/17 9/25 3/27 2/25 درصد

 ی تحقیقهاماخذ: یافته

، توزیع فراوانی نظرات پاسخگوها درباره کیفیت خدمات ارتبکاطی)تلفن، 15جدول

 5/52پست و..( مستقر در میدان میوه و تره بار را نشان می دهد. اکثر پاسخگویان یعنکی 

مجموع پاسخگویان ی خیلی نامناسب و نامناسب را انتخاب کرده اند. در هادرصد ازینه

 در این مورد نظر مساعدی نداتته و کیفیت این خدمات را ضعیف ارزیابی کرده اند.
 

  ارائه خدمات
توزيع فراواني نظرات پاسخگوها درباره نحوه خدمات رساني باربريهاي مستقر : 16 جدول

 در میدان میوه و تره بار

کیفیت خدمات 

 باربری

خیلی 

 نامناسب
 نامناسب

 تقریباٌ

 مناسب
 مناسب

خیلی 

 مناسب

پاسخ 

 نداده
 جمع

 100 3/4 4/1 6/21 1/46 23 6/3 درصد

 ی تحقیقهاماخذ: یافته

، توزیککع فراوانککی نظککرات پاسککخگوها دربککاره نحککوه خککدمات رسککانی 16جککدول

درصد از پاسکخگویان  7/67ی مستقر در میدان میوه و تره بار را نشان می دهد.هاباربری

و ایکن امکر نشکان دهنکده رضکایت عمکومی اند تقریباً مناسب را انتخاب کردهی هاازینه

 ی مستقر در میدان است.هاپاسخگویان از وضعیت خدمات رسانی باربری
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 تمايل به شرکت درجلسات آموزشي 
توزيع فراواني نظرات پاسخگوها درباره میزان تمايل به شرکت در جلسات : 17 جدول

 آموزشي مرتبط با کار

میزان 
 تمایل

 زیاد متوس  کم خیلی کم
خیلی 
 زیاد

پاسخ 
 نداده

 جمع

 100 5/6 9/12 5/24 2/43 2/7 7/5 درصد

 ی تحقیقهاماخذ: یافته

، توزیع فراوانی نظرات پاسکخگوها دربکاره میکزان تمایکل بکه تکرکت در 17جدول

درصکد(  7/67جلسات آموزتی مرتب  با ککار را نشکان مکی دهکد. اکثکر پاسکخگویان )

ی زیاد و متوس  را انتخاب کرده اند. لذا این امکر نشکان مکی دهکد ککه آنکان از هاازینه

تمایل باالیی در خصوص ترکت در جلسات آموزتکی مکرتب  بکا حرفکه ککاری خکود 

 برخوردارند.

 

 شرکت درجلسات آموزشي 
توزيع فراواني نظرات پاسخگويان درباره شرکت يا عدم شرکت در جلسات  :18 جدول

 آموزش توجیهي

 جمع پاسخ نداده خیر بلی نوع جواب

 100 7/18 41 3/40 درصد

 ی تحقیقهاماخذ: یافته

، توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان دربکاره تکرکت یکا عکدم تکرکت در 18جدول

درصکد پاسکخگویان در جلسکات 3/40دهکد. جلسات آمکوزش تکوجیهی را نشکان مکی 

درصد نیکز تکا بحکال در هکیچ  41و اند آموزتی مرتب  با حرفه کاری خود ترکت کرده

 دوره آموزتی مرتب  با ورایف کاری خود ترکت نداتته اند.
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  میزان محصول وارده به غرفه
 توزيع فراواني میزان محصول وارده به غرفه در هر روز )تن( :19 جدول

 میزان)تن(

 

کمتر از 

 تن10
 21-30 تن20-11

بیشتر از 

 تن 30

پاسخ 

 نداده
 جمع

میانگین محصول 

 وارده در هر روز

 24/15 100 1/15 4/9 5 5/29 41 درصد

 ی تحقیقهاماخذ: یافته

غرفکه در هکر روز را نشکان مکی ، توزیع فراوانی میزان محصول وارده به 19جدول

تن بار وارد غرفه آنان می تکود. ایکن در  10درصد غرفه داران روزانه کمتر از  41دهد. 

 20الکی  11درصد غرفه داران روزانه بطور متوس  پذیرای روزانکه  5/29حالی است که 

تن محصول به غرفه خود می باتند. میانگین محصول وارده به هر غرفه در هر روز نیکز 

تکن و کمینکه  60تن می باتد. این در حکالی اسکت ککه بیشکینه محصکول وارده  24/15

 تن در روز بوده است. 2محصول وارده به غرفه نیز 

 

 میزان ضايعات غرفه داران درهرروز
 توزيع فراواني میزان ضايعات غرفه داران در هر روز)کیلو( :20 جدول

 میزان

 )کیلوارم(

کمتر از 

 کیلوارم300

600-301 

 کیلوارم

کیلو به 600

 باال

پاسخ 

 نداده
 جمع

میانگین 

 ضایعات

 230 100 3/43 1/5 6/8 43 درصد

 ی تحقیقهاماخذ: یافته

 

، توزیع فراوانی میزان ضایعات غرفه داران در هر روز)کیلو( را نشان مکی 20جدول

دهد. همان طور که جدول مذکور نیز نشان می دهد، ضکایعات بخکش قابکل تکوجهی از 

درصد(. که البته این امر سه دلیل عمکده  43کیلو در روز است) 300غرفه داران کمتر از 

 چون محصول خیلی زود بفروش می رسد لذا، دارد. یکی اینکه در عمده فروتی اصوالً
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میزان ضایعات پایین است. دوم اینکه میزان بار وارده به هر غرفکه در حکد بکاالیی نمکی 

باتد. لذا طبیعی است که بار کمتر ضایعات کمتری بدنبال دارد. دلیل سوم، تجربه کاری 

تکد، اکثکر غرفکه داران  نسبتا باالی غرفه داران می باتد. زیرا همان طور که قب  اتکاره

ککه انکد کار باالی ده سال می باتند. لذا، آنان به کم  ایکن تجربکه دریافته دارای سابقه

آن  روزانه چقدر باید محصول وارد غرفه نمایند. اما نکته قابل توجه در جکدول مکذکور

 درصد( به این سوال پاسخ نداده انکد. بنظکر 3/43است که درصد باالیی از غرفه داران )

می رسد که این امر دالیل متعددی دارا می باتد. یکی اینکه اکثر غرفه داران با توجه بکه 

 معلومات پایین خود، نمی توانند ی  حدس معقولی نسکبت بکه میکزان ضکایعات خکود

داتته باتند. دوم اینکه میزان ضایعات بسته به نوع محصول و حتی بسته به فصل سکال 

غرفه داران مکی داننکد ککه مکدیران میکدان و مسکئوالن  متغیر می باتد. سوم اینکه چون

ذیرب  نسبت به میزان ضایعات حساسیت دارند، لذا با محافظه ککاری اکرایش بکه عکدم 

 پاسخگوئی دارند.

 

 ي همبستگي و استنباطي تحقیق )آزمون فرضیات(هابخش دوم: يافته .ب
 نتایج این بخش در جداول زیر نشان داده تده است.

 

 آزمون فرضیات با استفاده از آزمون مجذور خي: 21 جدول
ضیه
فر
ره 
ما
ت

 

 متغیر
 خیلی کم
 )فراوانی(

 کم
 )فراوانی(

 متوس 
 )فراوانی(

 زیاد
 )فراوانی(

 خیلی زیاد
 )فراوانی(

 بی پاسخ
 2 )فراوانی(

7 
نقش ایجاد صنایع بسته 
بندی در میدان کاهش 

 ضایعات
3 6 41 50 36 3 **7/99 

9 
سورتینگ نقش ایجاد 

در میدان در کاهش 
 ضایعات

3 7 41 47 37 4 **2/91 
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ضیه
فر
ره 
ما
ت

 

 متغیر
 خیلی کم
 )فراوانی(

 کم
 )فراوانی(

 متوس 
 )فراوانی(

 زیاد
 )فراوانی(

 خیلی زیاد
 )فراوانی(

 بی پاسخ
 2 )فراوانی(

10 
نقش ایجاد صنایع 

بازیافت مواد در میدان 
 در کاهش ضایعات

7 5 49 47 22 9 **6/87 

11 
نقش ایجاد سردخانه و 
انبار موقت در کاهش 

 ضایعات
5 11 37 48 32 6 **6/71 

12 
اهمیت ایجاد آزمایشگاه 
تشخیص پسماند 
 تیمیایی در میدان

23 19 47 33 13 4 **7/49 

13 
نقش پاسگاه اجرائیات 
 در امنیت عمومی میدان

26 36 54 16 4 3 **1/84 

14 
میزان نظارت مراکز 
بهداتت بر محی  
 میدان میوه و تره بار

36 23 50 21 6 3 **6/68 

18 
میزان ضابطه مندی 
تخلیه بار در میدان 
 میوه و تره بار

10 13 81 23 3 9 **182 

20 
میزان تمایل غرفه داران 
برای ترکت در 
 جلسات آموزتی

8 10 60 34 18 9 **8/90 

 *=  P=**    05/  P /01      ی تحقیقهاماخذ: یافته 
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 آزمون فرضیات و تعیین سطح معني داري با استفاده از آزمون مجذور خي: 22 جدول

 (Q-square) 

ضیه
فر
ره 
ما
ت

 

 متغیر
خیلی 
 نامناسب
 )فراوانی(

 نامناسب
 )فراوانی(

تقریباً 
 مناسب
 )فراوانی(

 مناسب
 )فراوانی(

خیلی 
 مناسب
 )فراوانی(

 بی پاسخ
 2 )فراوانی(

15 
کیفیت نظافت عمومی 

 میدان
28 20 66 22 2 1 **121 

16 
وضعیت مراکز خدمات 
ارتباطی)تلفن پست 

 و...(
35 38 36 24 3 3 **8/57 

17 
خدمت دهی کیفیت 

 باربری داخل میدان
5 32 64 30 2 6 **123 

19 
ی هاکیفیت سرویس

 غذاخوری میدان
37 32 42 18 4 6 **6/56 

 *=  P=**    05/  P /01      ی تحقیقهاماخذ: یافته

 

 آزمون فرضیات و تعیین سطح معني داري با استفاده از آزمون مجذور خي: 23 جدول

 (Q-square) 

تماره 

 فرضیه
 متغیر

 بلی

 )فراوانی(

 خیر

 )فراوانی(

 پاسخ نداده

 )فراوانی(
2 

8 
ضرورت و لزوم ایجاد صنایع 
 تبدیلی کوچ  در میدان

103 25 11 **106 

 *=  P=**    05/  P /01      ی تحقیقهاماخذ: یافته 

ارفتنکد با استفاده از آماره مجذور خی مورد آزمکون قکرار  20تا  7فرضیات تماره 

 شان داده تده است.ن 21،22،23که نتایج آن در جداول 

بطکور  7نیز نشان می دهد، در خصکوص فرضکیه تکماره  21همان طور که جدول 
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ی زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده اند. لذا، از نظر آنکان هامعنا داری پاسخگویان ازینه

معنکی دار مکی  /01سکط   بطور معنا داری مهم بوده است. و میزان مجذور خی نیکز در

)ایجاد صنایع بسکته بنکدی محصکول در میکدان  7باتد. بنابرین فرضیه تحقیقاتی تماره 

 میوه و تره بار در کاهش ضایعات محصول موثر است( مورد تایید قرار می ایرد.

نیز پاسخگویان با توجکه بکه معنکا دار بکودن آزمکون ، 9در خصوص فرضیه تماره 

ی متوس ، زیاد و خیلکی هاپاسخگویان بطور معناداری ازینه، /01مجذور خی در سط  

که این امر نشان می دهکد ایجکاد ایکن صکنعت در میکدان بکرای اند زیاد را انتخاب کرده

)ایجاد صکنایع سکورتینگ  9کاهش ضایعات مهم می باتد. لذا، فرضیه تحقیقاتی تماره 

 یید قرار می ایرد.محصول در میدان موثر در کاهش ضایعات محصول است( مورد تا

، نیز پاسخگویان با توجه به معنکا دار بکودن آزمکون 10در خصوص فرضیه تماره  

زیاد و خیلکی ، ی متوس ها، پاسخگویان بطور معناداری ازینه/01مجذور خی در سط  

که این امر نشان می دهکد ایجکاد ایکن صکنعت در میکدان بکرای اند زیاد را انتخاب کرده

)ایجکاد صکنایع بازیافکت  10باتد. لذا، فرضیه تحقیقاتی تماره کاهش ضایعات مهم می

 در کاهش ضایعات محصول است( مورد تایید قرار می ایرد. مواد در میدان موثر

، نیز پاسخگویان با توجه به معنکا دار بکودن آزمکون 11در خصوص فرضیه تماره 

زیاد و خیلکی ، متوس ی ها، پاسخگویان بطور معناداری ازینه/01مجذور خی در سط  

که این امر نشان می دهکد ایجکاد ایکن صکنعت در میکدان بکرای اند زیاد را انتخاب کرده

)ایجاد سکردخانه و انبکار  11فرضیه تحقیقاتی تماره  کاهش ضایعات مهم می باتد. لذا،

 موقت در میدان موثر در کاهش ضایعات محصول است( مورد تایید قرار می ایرد.

، نیز پاسخگویان با توجه به معنکا دار بکودن آزمکون 12تماره در خصوص فرضیه 

ی متوس ، زیاد و خیلکی ها، پاسخگویان بطور معناداری ازینه/01مجذور خی در سط  

می دهد ایجاد این آزمایشکگاه در میکدان بکرای  که این امر نشاناند زیاد را انتخاب کرده

)ایجاد آزمایشگاه سنجش  12ماره س مت جامعه مهم می باتد. لذا، فرضیه تحقیقاتی ت

 پسماندهای تیمیایی بر روی محصوالت در میدان دارای اهمیت است( مورد تایید قکرار



 ...  مطالعه صنایع جنبی مورد نیاز میدان میوه و تره بار  

 

173 

 می ایرد.

، نیز پاسخگویان با توجه به معنکا دار بکودن آزمکون 13در خصوص فرضیه تماره 

ککم و ، ی خیلکی ککمها، پاسخگویان بطکور معنکاداری ازینکه/01مجذور خی در سط  

که این امر نشان مکی دهکد پاسکخگویان از عملککرد پاسکگاه اند   را انتخاب کردهمتوس

)نقکش پاسکگاه اجرائیکات در  13اجرائیات راضی نیستند. لذا، فرضیه تحقیقکاتی تکماره 

معنادار اردیده است نشان دهنده ایکن  امنیت میدان( که با استفاده از آزمون مجذور خی

ضکعیف و پاسگاه در تامین امنیت بطور معنکاداری  امر است که از نظر پاسخگویان نقش

بوده است. یا به عبارتی این پاسگاه نقش چندانی در تامین امنیکت میکدان  درسط  پائین

 ایفا نکرده است. 

، نیز پاسخگویان با توجه به معنکا دار بکودن آزمکون 14در خصوص فرضیه تماره 

ککم و ، ی خیلکی ککمهامعنکاداری ازینکه، پاسخگویان بطکور /01مجذور خی در سط  

که این امر نشان می دهد از نظر پاسکخگویان میکزان نظکارت اند متوس  را انتخاب کرده

مراکز بهداتتی ذیرب  بر فعالیتها و محی  عمومی میدان ضعیف بوده است. لذا، فرضکیه 

( که بکا )نظارت مراکز بهداتتی بر رعایت اصول بهداتتی در میدان 13تحقیقاتی تماره 

معنادار اردیده است، نشان دهنده این امر است که از نظر  استفاده از آزمون مجذور خی

بکوده  ضکعیف و در حکد پکائینیپاسخگویان نقش نظارتی مراکز مذکور بطور معنکاداری 

 است. 

، نیز پاسخگویان با توجه به معنکا دار بکودن آزمکون 18در خصوص فرضیه تماره 

ی متوسک  و زیکاد را هااسخگویان بطکور معنکاداری ازینکه، پ/01مجذور خی در سط  

که این امر نشان می دهد وضعیت تخلیه بار و ضابطه مندی آن در حکد اند انتخاب کرده

)تخلیه بار محصوالت در میدان میکوه  18مناسبی قرار دارد. لذا، فرضیه تحقیقاتی تماره 

 د.و تره بار در حد مطلوبی است( مورد تایید قرار می ایر

، نیز پاسخگویان با توجه به معنکا دار بکودن آزمکون 20در خصوص فرضیه تماره 

زیاد و خیلکی ، ی متوس ها، پاسخگویان بطور معناداری ازینه/01مجذور خی در سط  

می دهد غرفه داران تمایل باالئی برای تکرکت  که این امر نشاناند زیاد را انتخاب کرده
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 20خود برخوردارند. لکذا، فرضکیه تحقیقکاتی تکماره در جلسات آموزتی مرتب  با کار 

از تمایل باالئی برای ترکت در جلسات آموزتی مرتب  با ککار خکود  ها)صاحبان غرفه

 برخوردارند( مورد تایید قرار می ایرد.

، نیز پاسخگویان با توجه به معنکا دار بکودن آزمکون 15در خصوص فرضیه تماره 

خیلکی ، ی تقریباً مناسکبهاپاسخگویان بطور معناداری ازینه، /01مجذور خی در سط  

که این امر نشان می دهد کیفیت نظافت عمکومی اند نامناسب و نامناسب را انتخاب کرده

)کیفیکت نظافکت 15(. لذا، فرضیه تحقیقکاتی تکماره 22در میدان پائین می باتد)جدول 

معنادار اردیکده اسکت، نشکان  عمومی ف ای میدان( که با استفاده از آزمون مجذور خی

دهنده این امر است که از نظر پاسخگویان بطور معناداری، کیفیت نظافت عمومی میکدان 

 قرار دارد. سط  پائینیدر 

، نیز پاسخگویان با توجه به معنکا دار بکودن آزمکون 16در خصوص فرضیه تماره 

خیلکی ، اٌ مناسکبی تقریبها، پاسخگویان بطور معناداری ازینه/01مجذور خی در سط  

که ایکن امکر نشکان مکی دهکد کیفیکت خکدمات اند نامناسب و نامناسب را انتخاب کرده

ارتباطی)تلفن، پست و...( در میکدان پکائین مکی باتکد. لکذا، فرضکیه تحقیقکاتی تکماره 

)سرویسهای خدمات ارتباطی در میدان در حد مطلوبی است( که با استفاده از آزمون 16

نشان دهنکده ایکن امکر اسکت ککه از نظکر پاسکخگویان بطکور ، همعنادار تد مجذور خی

 قرار دارد. سط  پائینیبوده و در  ضعیفمعناداری، کیفیت خدمات ارتباطی میدان 

، نیز پاسخگویان با توجه به معنکا دار بکودن آزمکون 17در خصوص فرضیه تماره 

مناسکب و زیکاد ی تقریباً ها، پاسخگویان بطور معناداری ازینه/01مجذور خی در سط  

که این امر نشان می دهد ایجاد این صکنعت در میکدان بکرای ککاهش اند را انتخاب کرده

)ایجاد سردخانه و انبکار موقکت  17ضایعات مهم می باتد. لذا، فرضیه تحقیقاتی تماره 

در میدان موثر در کاهش ضایعات محصول است( مورد تایید قکرار مکی ایکرد )جکدول 

22.) 

، نیز پاسخگویان با توجه به معنکا دار بکودن آزمکون 19ماره در خصوص فرضیه ت
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، ی خیلکی نامناسکبها، پاسکخگویان بطکور معنکاداری ازینکه/01مجذور خی در سط  

ککه ایکن امکر نشکان مکی دهکد از نظکر انکد نامناسب و تقریبکاً مناسکب را انتخکاب کرده

فرضکیه ی غکذاخوری میکدان ضکعیف بکوده اسکت. لکذا، هاپاسخگویان کیفیت سرویس

ی غذاخوری میدان در حد مطلوبی است( که با استفاده ها)سرویس 19تحقیقاتی تماره 

نشان دهنده این امر است که از نظر سکرویس دهکی ، معنادار تده از آزمون مجذور خی

 بوده است.  ضعیف و در حد پائینیبطور معناداری 

بکودن آزمکون  نیز پاسخگویان با توجکه بکه معنکا دار، 8در خصوص فرضیه تماره 

نفکر( را انتخکاب  103، پاسخگویان بطور معناداری ازینه بلی)/01مجذور خی در سط  

که این امر نشان می دهد ایجاد صنایع تبدیلی کوچک  در میکدان بکرای ککاهش اند کرده

 (. 23ضایعات مهم می باتد)جدول 

میکدان ،مکوثر در )ایجاد صنایع تبدیلی محصکول در  8لذا، فرضیه تحقیقاتی تماره 

 کاهش ضایعات محصول است( مورد تایید قرار می ایرد.

 
 آزمون همبستگي تعداد کارکنان و متوسط محصول وارده به غرفه با ضايعات: 24 جدول

تماره 
 فرضیه

 متغیر
متغیر 
 وابسته

 (Nآزمودنی)
میزان ضریب 
 همبستگی

 تعداد کارکنان غرفه 5
ضایعات 

 محصول
139 166/ 

6 
محصول وارده به غرفه در 

 روز)تن(

ضایعات 

 محصول
139 *22/ 

 *=  P=**    05/  P /01      ی تحقیقهاماخذ: یافته 

تنظکیم تکده اسکت. در ایکن  تحقیکق 6و  5، در راستای آزمون فرضیات 24جدول

راستا جدول مذکور نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهکای تعکداد کارکنکان هکر 

میزان محصول وارده به غرفه بر حسب تن را نشان مکی دهکد. همکان طکور ککه غرفه با 

جدول نیز نشان می دهد، همبستگی بین تعکداد کارکنکان غرفکه بکا ضکایعات محصکول 
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)بین تعداد کارکنان غرفه با میکزان  5و غیر معنی دار می باتد. لذا فرضیه تماره  ضعیف

 د..ضایعات غرفه همبستگی وجود دارد( تایید نمی تو

اما همان طور که جدول مذکور نیز نشان می دهد، بین میزان محصولی ککه روزانکه 

وارد غرفه می تود با میزان ضایعات غرفه همبستگی وجود دارد و این همبستگی معنی 

تحقیکق )بکین میکزان محصکول وارد بکه غرفکه بکا میکزان  6دار است. لذا فرضیه تماره 

ید می تود. به بیان دیگر هرچقدرمحصکول ضایعات همبستگی معنی دار وجود دارد( تای

 وارد تده به غرفه در روز بیشترباتد میزان ضایعات آن غرفه نیز بیشتر بوده است .
 

 مقايسه میانگین ضايعات محصول بین سطوح تحصیلي سواد :25 جدول

 )تحلیل واريانس يکطرفه(

تماره 
 فرضیه

 وابسته متغیر مستقل
میانگین مربعات 
 بین اروهها

میانگین مربعات 
 داخل اروهها

 
F 

 

 /71 /0988 /0705 ضایعات سط  سواد ی 

 *=  P=**    05/  P /01      ی تحقیقهاماخذ: یافته  

، مقایسه متغیر مستقل سط  سواد با ضایعات محصکول )وابسکته( 25جدول تماره 

تفکاوت معنکی دار را نشان می دهد. همان طور که جدول مذکور نیز نشان می دهد، این 

نمی باتد. لذا فرضیه تحقیقاتی تماره یک  تحقیکق )بکین سکط  سکواد افکراد و میکزان 

ضایعات محصول در میدان میوه و تره بار تفاوت معنکی داری وجکود دارد( تاییکد نمکی 

 تود. به بیان دیگر سط  سواد افراد در میزان ضایعات هرغرفه نقشی نداتته است.
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 مقايسه میانگین ضايعات محصول براساس متغیرهاي سابقه کار، سن و مالکیت: 26 جدول

(T-test) 

تماره 
 فرضیه

 متغیر وابسته
متغیر 
 مستقل

 (Nآزمودنی)
 ضایعات میانگین

 )کیلوارم(

 
t 

 

2 
ضایعات 
 محصول

 سن
 (61سال) 35باالی
 (14سال به پائین) 35

237 
186 

58/ 

3 
ضایعات 
 محصول

 سابقه کار
 (36سال) 17باالی 

 (36سال به پائین) 17
214 
236 

76/ 

4 
ضایعات 

 محصول

نوع 

 مالکیت

 (53مال  غرفه)

 (25استیجاری)

238 

204 
44/ 

 *=  P=**    05/  P /01      ی تحقیقهاماخذ: یافته   

 

مقایسه میانگین ضایعات محصول براساس متغیرهای سابقه کار، سکن و  ،26جدول 

استفاده تده است. همان طور  tمالکیت را نشان می دهد. که برای این مقایسه از آزمون 

که جدول مذکور نیز نشان می دهد، بین هر کدام از متغیرهای سکن، سکابقه ککار و نکوع 

 4و  3، 2ی هاد. لذا، فرضیات تکمارهمالکیت با ضایعات تفاوت معنی داری مشاهده نش

تحقیق تایید نمی توند. به بیان دیگر سابقه کار، سن و مالکیت در میزان ضایعات نقشی 

 نداتته است.

 درخصوص سواالت باز پرسشنامه نیز پاسخگویان هیچ اونه ارهار نظری نداتتند.

 

 پیشنهادهاي تحقیق:

 ی زیر ارائه می تود:هاپیشنهادها و برنامهی این تحقیق هابطور کلی براساس یافته

توسعه و ایجاد صنعت بسته بندی در میدان میوه و تره بار بکرای افکزایش بکازار -1

پسندی میوه و تره بار بخصوص توسعه استفاده از کارتن برای بسکته بنکدی محصکول . 

نکه برای صنعت بسته بندی میوه به منظور صکادرات بهتراسکت تحقیقکی جدااانکه درزمی
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چکه  میوه جات براساس نوع و درجه صنعت بسته بندی صورت ایرد. تا تعیین تود که

بکه منظورارائکه بکه بکازار داخکل تکهر وصکادرات  نوع بسته بندی ت  دانه و جعبکه ای

بسته بندی بهتراست با اهداف مختلفی پیش بینکی تکود. درایکن تحقیکق نظکر  نیازدارند.

جهت ارائه وفروش به میوه فروتیها است ککه  غرفه داران نسبت به بسته بندی محصول

دهند. بکه همکین لحکاظ بیشکترآنها می این کاررا غرفه داران بصورت فروش عمده انجام

بندی با کارتن را بهترین ازینه انتخاب نموده اند. درحالی که درصنعت بسته بندی  بسته

د نظکر قکرار داد. بکه توان مصرف کننده و مشتریان معمولی را نیز ممی با نگاه توسعه ای

 همین لحاظ به نظر نگارنده بسته بندی بهتر است با اهداف مختلفی پیش بینی تود.

الف: ارائه محصول بصورت عمده از میکدان بکه متقاضکیان ککه فروتکنداان میکوه  

ی هاکیسکه، باتکند. درایکن مقولکه صکنعت بسکته بنکدی تکامل ککارتنمی درسط  تهر

 تود. می ملویا جعبه چوبی را تا پ ستی 

پنج نفره و ، سه نفره، ب: ارائه محصول به مشتریان که دراینجا بسته بندی ت  نفره

 هاتوان درنظرارفت . هم چنکین ارائکه محصکول بکه رسکتورانمی خانواده پرجمعیت را

توانکد می این نوع بسکته بنکدی تود.می ی بزراتر پیش بینیهاکه دربسته هاوغذاخوری

 تود. می صنعت سورتینگ نیز باتد. توضیحات بیشتر دربخش مربوط ارائهمکمل ایجاد 

ی خانواری ) مصرف کننداان خرد( ابتدا بکا تبلیغکات و هابهتراست که بسته بندی

آتنا نمودن مصرف کننده از مزایای این نوع ارائه انجام ایکرد. از طکرف دیگکر اطمینکان 

 اران نبودن قیمت و ....، هبخشی برای مصرف کننده از جهات سالم بودن میو

ی میوه ابتکدادرنقاطی از تکهر ککه سکاکنین آن از هابهتراست که اینگونه بسته بندی

باتکند صکورت پکذیرد. ایکن مرحلکه از ارائکه ابتکدا می نظر فرهنگی و اقتصادی توانکاتر

توان ارائکه ایکن نکوع می ایرد. درصورت استقبال مشتریانمی بصورت آزمایشی صورت

  ی را همگانی نمود.بسته بند

ایجاد و راه اندازی صنعت سورتینگ )درجه بندی میوه ( در میدان برای عرضکه -2

 ی هم سایز و هم رنگ و ... هامحصوالت بر اساس بسته
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درجه بندی میوه نیز بهتراست به طریقی صورت ایرد که ابتدا میکوه جکات درجکه 

م بسته بندی میوه جات درجه بندی اردند وسپس بسته بندی توند. از طرف دیگر هنگا

سکالم بکوده و ، بندی تده میوه ردیف اول و ردیف آخر هربسته از نظر کیفیت ) انکدازه

توان اطمینان مشتری را جلب نمکود. درحکال حاضکر می یکسان باتند. به این وسیله ...(

ایرد که بخشی ا زضایعات محصکول درایکن می صورت هابیشتر، سورتینگ درسر مغازه

 باتد. می نیز مرحله

بهتراست تحقیقی جدااانه مبنکی بکر چگکونگی تعیکین اسکتاندارد درجکه بنکدی  -

 ی مختلف انجام ایرد. های موجود در میدان در فصلهامیوه

با توجه به نتایج این تحقیق باید ایجاد صنایع تبدیلی کوچ  در میدان میکوه و  -3

دازی تود و ایکن درجکه بنکدی محصول راه انتره بار برای پائین آوردن درصد ضایعات 

 براساس:

 الف: سالم بودن وبدون آفت بودن میوه دردرجه نخست 

ایرد . درزمینه ایجکاد صکنایع می ب: درجه بندی بر اساس رنگ راهری میوه انجام

مجری طرح ضمن مراجعه ح کوری بکه اداره نظکارت و کنتکرل مکواد ، تبدیلی کوچ 

تکت ودرمکان دانشکگاه علکوم پزتککی و دریافکت نظکرات غذائی وداروئی وزارت بهدا

کارتناس محترم این دایره مبنکی براینککه: بکرای ایجکاد و راه انکدازی صکنایع کوچک  

 درهرحجم واندازه مانعی وجود ندارد. تنها رعایت دو مسئله:

 مسائل زیست محیطی در محل ایجاد صنایع کوچ ، -1

 باتد. می ی و مهمرعایت ودرنظر ارفتن مسائل اقتصادی، نیز اساس -2

به بیان دیگر درمرحله اول باید ضواب  کنترل مکواد غکذائی نیکز رعایکت تکود. بکه 

کند که برای روتکن تکدن ایکن مسکئله بکا کارتناسکی می همین جهت نگارنده پیشنهاد

اساتید بخش صنایع غذائی مشورت تود ونظرات ایشان نیز جمع آوری تود. اینکه آیکا 

ی؛ میدان مرکزی میکوه وتکره بارمحکل مناسکبی بکرای ایجکاد از نظر مسائل زیست محیط

باتد یانه؟ دیگر اینکه از نظر اقتصادی آیا مقرون بصرفه است که ایکن می صنایع کوچ 

صنایع درمحل میدان مرکزی راه اندازی تود یا بهتر است نقطکه ای نزدیک  ایکن محکل 
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سکان مبنکی برعکدم راه مانند تهرك صنعتی درنظر ارفته تود. درصورتی که نظر کارتنا

کند تا ازینه اقتصادی دیگری مانند خش  می اندازی این صنعت باتد. نگارنده پیشنهاد

 "نمودن ضایعات درجهت تولید خوراك دام پیش بینی تود . به بیان دیگر تهیه وتامین 

که دستگاه آن درمحل میدان مرکزی تعبیه تکود و ضکایعات موجکود  "واحد خش  کن

  ل به خوراك دام اردیده و به بازار مصرف ارائه تود.درآن محل تبدی

درصورت راه اندازی صنایع کوچ ، بکا توجکه بکه نظکرات غرفکه داران، مکی  -

ترتی، توری و کمپوت در میکدان میکوه  بایست ایجاد صنایع تبدیلی مرتب  با آب میوه،

 اولویت راه اندازی تود. و تره بار، بترتیب

ز بازیافت تبدیل ضایعات بکه محصکول جدیکد و )منظورا ایجاد صنایع بازیافت -1

باتد( مواد در میدان میوه و تره بار برای ایجکاد کمپوسکت، خکوراك دام می قابل استفاده

 و... از ضایعات محصوالت انجام تود. 

ایجاد آزمایشگاه سنجش پسماندهای مواد تکیمیائی)کودهای تکیمیائی، سکموم  -2

ایاهی و..( در مبادی ورودی میدان میکوه و تکره بکار راه ی هادفع آفات نباتی و هورمون

 اندازی تود.

برای ایجاد آزمایشگاه پسماند نیز نیاز است تا کارتناسی صورت ایرد. درصکورت 

 تود تا :می ی ایجاد آزمایشگاه در کوتاه مدت، پیشنهادهاباالبودن هزینه

 تود.ی موجود درسط  تهر استفاده هاالف: از آزمایشگاه

ی مکورد نیکاز هاب: در صورت ب مکانع بکودن و اقتصکادی بکودن و تکامین هزینکه

بهتراست در بلند مدت راه اندازی این آزمایشگاه در محکل میکدان مرککزی میکوه انجکام 

 تود. 

ایجاد سردخانه و انبار موقت در میدان میوه و تره بکار بکرای نگهکداری بکار و  -3

تود تکا می . برای ایجاد سردخانه نیز پیشنهادکاهش ضایعات محصول در نظرارفته تود

اسکتفاده تکود. چراککه از نظرفنکی  از اساتید بخش صنایع غذائی متخصص در این زمینه

رطوبت نسبی، درجکه ، نیاز است تاترای  احداث این واحد مانند ررفیت، نوع سردخانه
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رسکد و می ایجاد این واحد ضروری بنظر حرارت و .... مشخصات کامل آن تعیین تود.

به بازار نیز تغییکر  پیامد ایجاد آن، نوع کار وارائه محصول به بازار و دیگر ترای  مرتب 

 خواهد یافت.

ی اراانیکک  بککرای عرضکه محصککوالت اراانیکک  هاایجکاد و راه انککدازی غرفکه -4

کشاورزی )محصوالت عاری از پسماندهای تیمیائی و محصوالتی که بدون اسکتفاده از 

 لید تده اند( در نظرارفته تود.مواد تیمیائی تو

ی آموزش حرفه ای برای غرفه داران درباره اصول صحی  غرفه هاایجاد ک س -5

 داری، تخلیه بار، نگهداری و ...

ی جدیکد نظیکر پسکت، هابهبود و توسعه خدمات ارتباطی منطبق با تکنولو ی  -6

 تلفن، اینترنت و ... انجام تود.

ی دستشکوئی و ها، بهداتکت سکرویستوجه بیشتر بکه نظافکت عمکومی میکدان -7

 بهداتت سایر اماکن میدان انجام ایرد.

با توجه به اینکه در فصل تابستان بیشترین ضایعات محصول حادث مکی تکود،  -8

لذا، برای این امر تدابیری باید اتخاذ تود تا روند بارایری و تخلیه آن سریع تر صورت 

 ایرد.

 ی سنگین در میدانهاضابطه مند کردن تخلیه بار و ساعات ورود و خرو  کامیون 

و ضایعات میدان به موقع از میدان میوه و تره بکار  هاطبق نظر غرفه داران زباله -9

خار  نمی تود لذا این امر سبب استرش و تیوع انواع بیماریهای خطرناك مکی تکود. 

 اقدام تود. هالذا، باید در مناسب ترین فرصت نسبت به جمع آوری و دفع زباله

 توسعه پارکینگ عمومی برای خودروها انجام تود. -10

 سنگین و سب  در میدان میوه و تره بار. ن االتایجاد تعمیرااه ماتی -11

افزایش تعداد پرسنل پاسگاه اجرائیات و توجه بیشکتر آن بکه مقولکه امنیکت و  -12

 حفارت فیزیکی میدان میوه و تره بار درنظرارفته تود. 

و محی  عمومی میدان میکوه و تکره  هانظارت بیشتر مراکز بهداتتی بر فعالیت -13

 بار انجام تود.
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به لحاظ نکات بهداتتی، تهویه، تجهیکزات  های غرفههااستاندارد کردن اتاق  -14

)نظیر کپسول آتش نشانی، تیر آب برای تستشو، وسایل خن  کننکده ارمایشکی و ...( 

 انجام تود.

و رسکتورانها(  هکا، کبابیهای غذاخوری )سکاندویچیهاارتقاط کیفیت سرویس -15

 جام تود.داخل میدان میوه و تره بار ان

نظارت بیشتر بر کار باربری میدان میوه و تره بارصورت پذیرد. به بیان دیگکر  -16

ی مخصکوص حمکل میکوه و تکره بکار مکورد بکاز بینکی هاوضعیت حمل ونقل و ماتین

 قرارایرد. همچنین وضعیت حمل ونقل داخل میدان نیز ساماندهی تود. 

 دان میوه و تره بارانجام تود.توجه به بهداتت فردی کاراران و کارکنان می -17

تود تا دربرنامه ریزی کوتاه مدت بکرای هکرالین )خک ( می درخاتمه پیشنهاد -18

میدان مرکزی ی  کارتناس صنایع غذائی بعنکوان نکارر فنکی درنظکر ارفتکه تکود. ککه 

 15تکا  10هردوماه ی  بار نظارت فنی برهرالین داتته باتند. سپس درسالهای آینده هر 

کارتناس و نارر فنی، امر نظارت و مسئولیت برکارهای غرفه داران را داتکته  غرفه ی 

باتند. این امکر موجکب بهبکود تکرای  ککاری درمیکدان خواهکد تکد. از طکرف دیگکر 

نارر فنی به غرفه داران درجهت کارهای مرتب  با حرفکه  ی مورد نیاز از طرفهاآموزش

دهند. از طرف دیگر نیز به نکوعی می انجامخود و کارهائی که نیاز به دانش روز را دارد 

  کارآفرینی برای متخصصان در ارتباط با رتته تحصیلی تان خواهد بود.
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