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مقدمه
باغــی  از جملــه مهم تریــن محصــوالت  ســبزیجات 
هســتند کــه نقــش مهمــی در تأمیــن نیــاز غذایی و ســالمت 
ــل  ــروه از محصــوالت به دلی ــن گ ــد. ای ــازی می کنن انســان ب
ــس  ــتند و در دوره پ ــادپذیر هس ــاد فس ــت زی ــتن رطوب داش
ــش و  ــی رود. کاه ــن م ــا از بی ــده ای از آن ه ــش عم ــت بخ از برداش
ــدگاری  ــر مان ــد ب ــات می توان ــن ضایع ــاندن ای به حداقل رس
محصــول تأثیــر بگــذارد. تکنولــوژی پــس از برداشــت نه تنهــا 
ــل می رســاند، بلکــه کیفیــت آن هــا را  ــه حداق ضایعــات را ب
ــع  ــارداری و توزی ــی، انب ــل، جابه جای ــی حمل ونق ــز در ط نی
حفــظ خواهــد کــرد. مهم تریــن راهکارهایــی کــه می تواننــد 
میــزان ضایعــات را بــه حداقــل برســانند، عبارت انــد از: 
مدیریــت تغذیــه آفــات و بیماری هــای گیاهــی در دوره 
ــای  ــح برداشــت تیماره ــوژی صحی ــل از برداشــت، تکنول قب
بــرای  طبیعــی  ترکیبــات  از  اســتفاده  و  غیرشــیمیایی 
ــتم های  ــرمادهی سیس ــات پیش س ــات، عملی ــرل ضایع کنت
ــه  ــامل کلی ــه ش ــح ک ــارداری صحی ــد انب ــته بندی جدی بس
ــح و  ــل صحی ــا حمل ونق ــارداری و در انته ــی انب ــات در ط عملی
ــدن  ــت. حداقل ش ــنده اس ــردخانه فروش ــرایط س ــی ش حت
میــزان ضایعــات افزایــش مانــدگاری محصــول را در پــی دارد. 
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کارگاه بسته بندی
هرســاله بــروز تغییــرات ناخواســته در محصــوالت 
کشــاورزی ســبب خــروج بســیاری از آن هــا از چرخــه  
توزیــع می شــود، به طــوری کــه بــر طبــق آمارهــای 
محصــوالت  از  درصــد   35 متوســط  به طــور  موجــود 
ــع  ــگام توزی ــا هن ــران، پــس از برداشــت ت کشــاورزی در ای
ــالف محصــوالت  ــر ات ــع می شــوند. عوامــل بســیاری ب ضای
ــه  ــوان ب ــان می ت ــن می ــه در ای ــد ک ــده مؤثرن برداشت ش
بســته بندی نامناســب اشــاره کــرد. کارگاه بســته بندی، 
برداشت شــده  محصــول  آنجــا  در  کــه  اســت  محلــی 
جمــع آوری، آماده ســازی و بــه بــازار حمــل و توزیــع 
می شــود. بســته بندی فعالیــت اصلــی ایــن مجموعــه 
ــود  ــام می ش ــی انج ــد از آن کارهای ــل و بع ــا قب ــت؛ ام اس
نامیــده  بســته بندی  عملیــات  آن هــا  مجموعــه  کــه 
ــازی،  ــردن، جداس ــامل تمیزک ــات ش ــن عملی ــود. ای می ش
خنک کــردن،  بســته بندی،  پیش فــراوری،  درجه بنــدی، 
ذخیــره و ارســال بــه بــازار اســت. یــک کارگاه بســته بندی 
ــده  ــز نامی ــل آوری نی ــع آوری و عم ــز جم ــی مرک ــه عبارت ب
می شــود. بســیاری از مراکــز جمــع آوری در کشــورهای در 
ــط  ــا فق ــد. آن ه ــته بندی ندارن ــات بس ــعه عملی ــال توس ح
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محــل جمــع آوری محصوالت تولیدشــده توســط کشــاورزان 
بــرای عرضــه بــه عامــالن توزیــع هســتند )شــکل 1(. کارگاه 
ــن  ــد. ای ــدرن باش ــا م ــاده ی ــت س ــن اس ــته بندی ممک بس
دســتنامه بیش تــر بــر کارگاه هــای بســته بندی ســاده 
ــز  ــا تمرک ــا تعاونی ه ــاورزان ی ــای خرده کش ــرای گروه ه ب
دارد. البتــه همان گونــه کــه کســب وکار گســترش می یابــد، 
ــب  ــا کس ــد ب ــز می توانن ــاورزان نی ــا خرده کش ــا ی تعاونی ه
ــد و  ــش، کســب وکار خــود را گســترش دهن ــارت و دان مه

ــکل 2(. ــد )ش ــاد کنن ــدرن ایج ــته بندی م کارگاه بس

                

شکل 1- محل جمع آوری محصوالت
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شکل 2- کارگاه مدرن بسته بندی محصوالت کشاورزی

مدیریت مزرعه و برداشت مناسب	 

کشاورزی با عملیات صحیح	 

بذر باکیفیت و اصالح شده	 

ارقام جدید )با عملکرد، ارزش غذایی و عمر انباری باال(	 
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اهمیت کارگاه بسته بندی
ــه شــرح زیــر  کارگاه هــاي بســته بندي داراي اهمیتــي ب

هســتند:

ــوالت را  ــت محص ــت و کمی ــته بندی کیفی -کارگاه بس
تضمیــن می کنــد و ضایعــات را در طــول حمل ونقــل و توزیــع 
ــه حداقــل می رســاند. آمارهــا نشــان می دهــد کــه  ــازار ب ب
ــد  ــس از تولی ــات پ ــعه تلف ــال توس ــورهای در ح در کش

ــا 40 درصــد اســت. ســبزیجات، در حــدود 20 ت

ــب  ــک قط ــوان ی ــد به عن ــته بندی می توان -کارگاه بس
ــل  ــازار عم ــه و ب ــن مزرع ــت بی ــی و مدیری ــرای هماهنگ ب
ــته بندی را  ــد و بس ــای تولی ــا فعالیت ه ــه در آنج ــد ک کن

ــکل 3(. ــد )ش ــن می کن ــازار تعیی ــای ب تقاض
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شکل 3- زنجیره کاری مزرعه )کارگاه بسته بندی( بازار و بهترین روند در 
گردش کار 

ت بازار
ت درس

ب و مدیری
حمل  و نقل مناس

ک کردن، تازه نگه داشتن و تخمیر(
ش

ش محصول )خ
ش ارز

افزای
ک کننده های دمنده(

ب )سردخانه و خن
انبارداری مناس

ب
سته بندی مناس

ب
ب

ش درمانی مناس
جداسازی، درجه بندی و پی

بازار

سته بندی
کارگاه ب

گ کننده تولید و بازار
- هماهن

سان سازی و فراوری محصول برای بازار
-یک

ب
ت مناس

ت مزرعه و برداش
مدیری

ت صحیح
شاورزی با عملیا

ک
ت و اصالح شده

بذر باکیفی
ش غذایی و عمر انباری باال(

ارقام جدید )با عملکرد، ارز

مزرعه
س تقاضای

ت محصول بر اسا
کاش

بازار و سازمان دهی تولید
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مجموعــه  مزرعــه )کارگاه بســته بندی( بــازار باعــث 
ــعه  ــازار و توس ــه ب ــی ب ــود دسترس ــادی، بهب ــق اقتص رون
تجــاری می شــود. شــکل فــوق مزایــای فنــی در طــول ایــن 
زنجیــره ارزشــی را نشــان می دهــد. ایــن مجموعــه توســط 

ــود:  ــر اداره می ش ــروه زی ــه گ س

ــای  ــروه و اعض ــر گ ــامل رهب ــه ش ــت ک ــم مدیری - تی
ــت. ــی اس ــب تعاون منتخ

- تیــم تولیــد کــه شــامل برنامه ریــزی تولیــد و برداشــت 
ــت. محصول اس

ــخیص  ــته بندی، تش ــامل بس ــه ش ــی ک ــم بازاریاب - تی
ــازار اســت. ــا ب ــاط ب ــازار و ارتب ــاز ب نی

تیــم تولیــد و بازاریابــی بایــد رابطــه نزدیکــی بــا تقاضای 
ــی کارگاه بســته بندی در  ــور کل ــند. به ط ــته باش ــازار داش ب
مزرعــه کانــون اشــتغال اســت. بنابرایــن، مدیریــت مناســب 
آنجــا رونــق کســب وکار را به طــور پایــدار تضمیــن می کنــد.
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راه اندازی کارگاه بسته بندی
کارگاه بایــد طــوری راه انــدازی شــود کــه تمــام عملیات 
مختلــف عمــل آوری ســبزیجات در آن انجــام شــود. کارگاه 

بایــد دارای شــرایط زیــر باشــد:

- تا حد امکان نزدیک به مزارع باشد.

- قابلیت ارائه خدمات به کشاورزان را داشته باشد.

- جمع آوری و دفع محصوالت و ظروف به آسانی انجام شود.

- دسترسی به بازار و مراکز حمل ونقل راحت باشد.

- به جاده اصلی نزدیک باشد.

- بهداشت مناسب داشته باشد.

- دور از تابش خورشید و بارش باران باشد.

- دارای آب و برق باشد.

- زهکشی مناسب داشته باشد.

- آسایش و امنیت کارگران تأمین شده باشد.

اطالعــات مربــوط بــه ناحیــه تولیــد، حجــم و کیفیــت 
ــازار هــدف و کیفیــت مــورد نیــاز، بایــد توســط  تولیــد و ب
کارشناســان شناســایی و جمــع آوری شــود. شناســایی 
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عملیــات مــورد نیــاز بــرای بســته بندی محصوالت می بایســت 
ــه صــورت نمــودار نمایــش داده شــود )شــکل 4(. ب

شکل 4- نمایش روند عملیات کارگاه بسته بندی برای اکثر سبزیجات

ظروف خالی

ضایعات

محصول برداشت شده

جداسازی

تمیزکردن

عملیات پیش درمانی

هوادهی

تحویل محصول 
بسته بندی شده

ورود ظروف خالی برای 
بسته بندی

عملیات بسته بندی
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شناسایی مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز
ــن محصــول  ــر ت ــرای ه ــاز ب ــورد نی ــل فضــای م حداق
ــزات،  ــرای تجهی ــز ب ــازاد نی ــع اســت. فضــای م 20 مترمرب
ظــروف، انبــار، ایســتگاه شست وشــو، راهروهــا، دفــع زبالــه، 
ــم  ــگام تنظی ــت. هن ــگ اس ــتی و پارکین ــرویس بهداش س
ــان و  ــردد کارکن ــد ت ــات، بای ــد عملی ــزات و رون ــات، تجهی امکان
ــن  ــت، همچنی ــر گرف ــز در نظ ــوالت را نی ــی محص آلودگ
محــل ورود و خــروج محصــول بایــد جداگانه در نظــر گرفته 
ــه  ــماتیک نمون ــورت ش ــه و به ص ــکل 5(. در ادام ــود )ش ش
کارگاه بســته بندی U شــکل )شــکل 6(، محــل جمــع آوری 
محصــول در مزرعــه بــا فضــای مســقف )شــکل 7(، نمونــه 
ســاده از کارگاه مســقف بســته بندی محصــوالت کشــاورزی 
بــرای عرضــه مســتقیم بــه بــازار )شــکل 8( و نمونــه زمیــن 
مســقف بــرای جمــع آوری محصــوالت کشــاورزی )شــکل 9( 

ــود. ــش داده می ش نمای

بسته بندی

محصول 
بسته بندی شده
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شکل 5- نمایش عملیات خط تولید و بسته بندی محصوالت در کارگاه 
بسته بندی به روش خط مستقیم

محل توزین

محل ارسال

محل دریافت
هوادهی

سته  بندی
ب

درجه  بندی اندازه

تمیزکردن و
جداسازی 

 محصول تازه
ت شده

برداش
 محصول

سته بندی شده
ب

ف خالی
جمع آوری ظرو

ت وشو و 
س

ش درمانی )ش
ت پی

عملیا
ش سرد کردن تیمار کنترل 

ضدعفونی، پی
ت و...(

ساد در بعضی محصوال
ف
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ادامه شکل 5- نمایش عملیات خط تولید و بسته بندی محصوالت در کارگاه 
بسته بندی به روش U شکل

 منطقه
ت وشو

س
ش

 منطقه
سته بندی

ب

محل ارسال

ت
محل دریاف

سته بندی شده
ط محصول ب

 فق

ت شده
ط محصول تازه دریاف

 فق

 منطقه
ت و شو

س
ش



21 مدیریت کارگاه های کوچک بسته بندی سبزی ها در مزارع

    شکل 6- نمونه کارگاه بسته بندی U شکل
محل ارسال محل دریافت

میز جداسازی
میز بسته بندی

سردخانه  محصول
آماده شده

 مخزن
شست وشو

بسته بندی
 محصول برای 

ذخیره یا ارسال

محل توزین
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شکل 7- محل جمع آوری محصول در مزرعه با فضای مسقف

محل دریافت

محل ارسال

محل توزین

محل توزین

 میز
جداسازی

 بسته بندی
 محصول

 برای ذخیره
یا ارسال  میز

جداسازی

میز بسته بندی

اتاق شمارش و نگهداری

انبار خشک )پشت ساختمان( 
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ستقیم به بازار
شاورزی برای عرضه م

ت ک
سته بندی محصوال

ف ب
سق

شکل 8- نمونه ساده از کارگاه م

میز جداسازی
سته بندی

میز ب

اتاق سرد
ت و شو

س
محل ش

توزیع
ت

دریاف
توزین

پیش سردکن

ک
دمنده هوای خن
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 شکل 9- نمونه زمین مسقف برای جمع آوری محصوالت کشاورزی
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مزایای احداث کارگاه بسته بندی
ــرح  ــه ش ــي ب ــته بندي مزایای ــاي بس ــداث کارگاه ه اح

ــر دارد: زی

 - به افزایش درآمد منجر می شود.

- باعث کاهش ضایعات می شود.

ــا  ــاند )ب ــل می رس ــه حداق ــی را ب ــیب های فیزیک - آس
ــه جداســازی قســمت های آســیب دیده و خــراب(. توجــه ب

عملیات کارگاه بسته بندی
افزایــش  را  تولیــدی  محصــول  ارزش  بســته بندی 
ــات  ــوه ممکــن اســت عملی ــد. ســبزیجات دارای می می ده
ــه  ــند. توج ــته باش ــی را نداش ــبزیجات برگ ــاز س ــورد نی م
بــازار  نزدیک بــودن  صــورت  در  کــه  باشــید  داشــته 
ــردن و  ــه تمیزک ــاز ب ــط نی ــت فق ــن اس ــه کارگاه ممک ب
ــای دور  ــرای بازاره ــه ب ــی ک ــد؛ در صورت ــته بندی باش بس
نیــاز بــه عملیــات اضافــی اســت و در صــورت حمــل فــوری 

ــت. ــازی نیس ــه ذخیره س ــازی ب ــول نی محص

در ادامــه ایــن مبحــث مثال هایــي از انــواع فراینــد 
مي شــود. بیــان  ســبزیجات  بســته بندي 
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مثال 1( بسته بندی گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل، خیار و 
لوبیا به شرح زیر است:

ــی  ــز و ضد عفون دریافــت       جداســازی        تمی
هوا دهــی      درجه  بنــدی       بســته  بندی      ذخیــره 

ارسال.

مثال 2( بسته بندی گل کلم به شرح زیر است:

آراسـتن جد اسـازی دریافت  یـا  فرم  دهـی 
ارسـال )شـکل 10(.ذخیره بسته  بندی 

مثال 3( بسته بندی سبزیجات برگی به شرح زیر است:

تمیزکــردن/ درجه بنــدی  جداســازی/  دریافــت 
شــکل دهی هوادهــی بســته بندی ذخیــره ارســال.

ــه  ــی ب ــرگ و کلم چین ــته بندی کلم ب ــال 4( بس مث
شــرح زیــر اســت:

دریافــت جداســازی تمیزکــردن و شــکل  دهی کنترل 
نرم شــدن باکتریایــی ریشــه هوادهــی درجه  بنــدی 

ــال. ــره ارس ــته  بندی ذخی بس
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شکل 10- عملیات کارگاه بسته بندی کلم برای عرضه به فروشگاه، دریافت، 
ثبت اطالعات و جداسازی برگ های اضافی، تمیزکردن ته کلم و آغشته کردن 

آن به آهک برای کنترل نرم شدن ریشه، بسته بندی با الیه پالستیکی، 
جعبه گیری و انبارکردن.

دریافت

مــواردی کــه نیاز اســت کــه در زمــان دریافــت محصول 
رعایــت شــوند، بــه شــرح زیر هســتند:

ــن در  ــم و قرارگرفت ــر روی ه ــدن ب ــد از انباشته  ش - بای
معــرض نــور آفتــاب، گرمــا و آلوده شــدن محصــول در زمــان 

انتظــار بــرای عمــل آوری و بســته بندی محافظــت شــود.
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ــزان  ــن می ــرای تعیی ــول ب ــت محص ــان دریاف - در زم
آســیب های  و  بیماری هــا  آفــات،  از  )ناشــی  خســارت 
ــازی و  ــا جداس ــرد ت ــی ک ــا را بازرس ــد آن ه ــی( بای فیزیک

تمیزکــردن آن هــا آســان تر شــود.  

جداسازی و درجه بندی

جداسازی و درجه بندی محصول سبب موارد زیر مي شود:

- 40 تا 60 درصد ارزش محصول را افزایش می دهد.

- ضایعات پس از برداشت را کاهش می دهد.

- از انتقال بیماری ها به سایر محصوالت جلوگیری می کند.

- باعــث کاهــش خســارت اتیلنــی می شــود. ایــن اتفــاق 
ــا  ــیده ی ــد رس ــش از ح ــوه بی ــه می ــد ک ــی رخ می ده زمان

ــند. ــارس باش ــای ن ــار میوه ه ــیب دیده در کن آس

- موجب تسهیل عملیات بسته بندی و بازاریابی می شود.

ــوان  ــت به عن ــدی کیفی ــتاندارد درجه بن ــت اس - رعای
ــعه  ــه توس ــته بندی ب ــی در کارگاه بس ــارت جهان ــان تج زب
ــر  ــازار ب ــفارش های ب ــرا س ــود، زی ــر می ش ــی منج بازاریاب

ــود. ــام می ش ــاس انج ــن اس ای

ــث  ــیب دیده باع ــالم و آس ــوالت س ــازی محص - جداس
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ــود. ــی می ش ــب متقاض جل

- درجه بنــدی محصــول معمــوالً بعــد از جداســازی بــر 
اســاس انــدازه یــا مرحلــه رســیدگی انجــام می شــود.

ــند  ــته باش ــی داش ــارت کاف ــد مه ــاب بای ــراد ارزی - اف
ــرای  ــد. ب ــوردار باش ــی برخ ــور کاف ــا از ن ــل کار آن ه و مح
جداســازی بایــد از میــز اســتفاده کــرد )شــکل 11( و بــرای 
ــب و  ــت و عی ــگ، کیفی ــر رن ــد از تصاوی ــدی بای درجه بن

ــکل 12(. ــرد )ش ــتفاده ک ــبزیجات اس ــص س نق

 

شکل 11- نمونه میزهای ساده برای جداسازی در کارگاه بسته بندی
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 شکل 12- درجه بندی کیفی دو نوع سبزی  گوجه فرنگی و گل کلم 
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ادامه شکل 12- درجه بندی کیفی دو نوع سبزی  گوجه فرنگی و گل کلم 
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تمیزکردن

تمیزکردن سبزیجات سبب موارد زیر مي شود:

- سبزیجات تمیزشده قیمت باالتری در بازار دارند.

- باعــث کاهــش آلودگــی میکروبــی، خســارت فیزیکــی 
ــود. ــل می ش ــه حمل ونق و هزین

ــازی  ــات جداس ــوان عملی ــردن می ت ــن تمیزک - در حی
را نیــز انجــام داد تــا از آلودگــی مجــدد محصــول بــه 

میکروارگانیســم ها جلوگیــری شــود.

نکاتــی کــه در تمیزکــردن محصــول بایــد رعایــت شــود، 
ــد از: عبارت ان

- حــذف ســاقه گوجه فرنگــی و بادمجــان، حــذف 
ــا  ــم )3 ت ــه گل کل ــا و ت ــی، برگ ه ــبزیجات برگ ــه س ریش
4 بــرگ انتهایــی را بایــد در کلــم بــرای حفاظــت محصــول 

ــگاه داشــت(. ن

ــه  ــا پارچ ــد ب ــار را بای ــان و خی ــی، بادمج - گوجه فرنگ
نــرم تمیــز کــرد.

ــا آب تمیــز شست وشــو داده  ــرای حــذف گل والی ب - ب
و بــا هوادهــی خشــک  شــوند.
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تیماردهی قبل از بسته بندی

ضدعفونی کننده ها

ــکات شــایان ذکــر در خصــوص ضدعفونی کننده هــای  ن
محصــوالت در زیــر بیــان شــده اســت:

ــا  ــر )4 ت ــا ppm 200 کل ــول 100 ت ــو در محل - شست وش
8 قاشــق مــواد ســفیدکننده تجــاری دارای 5/25 درصــد 
هیپوکلریــت ســدیم در 4/5 لیتــر آب( به مــدت 1 تــا 3 دقیقــه، 
ــد  ــش می ده ــی را کاه ــول گوجه فرنگ ــی محص ــار میکروب ب
ــوا  ــا ه ــد ب ــته بندی بای ــل از بس ــول قب ــکل 13(. محص )ش

خشــک شــود.

- به دلیــل اثــرات ســوء اســتفاده از کلــر می تــوان 
ــوان  ــی به عن ــوش ماه ــودر گ ــد پ ــول 0/01 درص از محل
محلــول کلســیمی )0/1 گــرم پــودر گوش ماهــی در 1 لیتــر 
ــتفاده  ــی اس ــرای ضدعفون ــه ب ــا 5 دقیق ــدت 3 ت آب( به م

ــدول 1(. ــرد )ج ک

ــل  ــن معض ــم مهم تری ــه کل ــی ت ــدن باکتریای - نرم ش
ــا  ــم ب ــه کل ــق گرمســیری اســت. آغشــته کردن ت در مناط
محلــول 10 درصــد زاج ســفید )10 گــرم زاج در 100 
ــک و  ــودر آه ــوط پ ــک )مخل ــر آه ــر آب(، خمی میلی لیت
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ــا آب  ــواوا ب ــرگ گ ــاره ب ــا عص ــه 1( ی ــبت 1 ب ــه نس آب ب
ــه نســبت 1 بــه 1 باعــث کاهــش ضایعــات از 20 تــا 44  ب

ــود. ــد می ش ــا 20 درص ــه 0 ت ــد ب درص

ــات  ــده از ضایع ــد استخراج ش ــوزان 1 درص ــول کیت محل
ــرای  ــه ب ــدت 5 دقیق ــر آب( به م ــرم در 1 لیت ــو )10 گ میگ
گوجه فرنگــی باعــث تأخیــر رســیدگی و افزایــش مــدت زمان 
نگهــداری آن به مــدت 6 روز و کاهــش 50 درصــدی ضایعــات 

آن نســبت بــه نمونــه شــاهد )تیمارنشــده( می شــود.

شکل 13- کاهش پوسیدگی بادمجان شست وشو داده شده با محلول کلرین

100ppm آبهیپوکلریت
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جدول 1- میزان آلودگی میکروبی  )log CFU/g( در گوجه فرنگی و بادمجان 
با تیمارهای مختلف

ضدعفونی کننده
بادمجانگوجه فرنگی

بنگالدشنپالکامبوجبنگالدش

کلسینات  کلسیم 
0/013/26/13/73/7 درصد

ppm 15 3/26/33/33/2کلرین

5/46/78/35/2آب )شاهد(

بسته بندی
به منظور بسته بندی محصوالت رعایت نکات زیر الزم است:

ــات کارگاه بســته  بندی  ــن عملی - بســته  بندی اصلی  تری
برابــر  در  محصــول  حفاظــت  باعــث  کار  ایــن  اســت. 
آســیب  های فیزیکــی و آلودگــی میکروبــی می شــود و 
خصوصیــات کیفــی محصــول را حفــظ می کنــد. اســتفاده از 
بســته بندی نامناســب ضایعــات پــس از برداشــت محصــوالت 

را افزایــش می دهــد )شــکل 14(. 
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شکل 14- نمونه ای از بسته بندی های نامناسب محصوالت

ــافت  ــول، مس ــوع محص ــه ن ــته بندی ب ــاب بس - انتخ
ــتگی دارد. ــد بس ــازار مقص ــل و ب حم

پالســتیکی  یــا  چوبــی  جعبه هــای  از  اســتفاده   -
ــی  ــای چوب ــرای جعبه ه ــا ب ــود؛ ام ــه می ش ــر توصی بیش ت
ــذی  ــای کاغ ــد از لفاف ه ــر بای ــطح زب ــا س ــبدهای ب ــا س ی

ــرد. ــتفاده ک اس

نکات ایمنی بسته بندی
ــورد  ــت م ــته بندي می بایس ــه در بس ــي ک ــکات ایمن ن

توجــه قــرار گیــرد، بــه شــرح زیــر اســت:
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- برای بسته بندی از جعبه های تمیز استفاده شود.

- در صــورت امــکان اســتفاده از ســبدهای دســته دار بــا 
ظرفیــت حداکثــر 10 کیلوگــرم کــه قابلیــت حمــل توســط 

یــک نفــر را داشــته باشــد.

- ظــروف بیش تــر یــا کم تــر از ظرفیــت پــر نشــود؛ زیــرا 
موجــب خســارت بــه محصــول در زمــان انتقال می شــود.

- در هــر بســته فقــط 1 درصــد از محصــوالت رســیدگی 
کامل داشــته باشــند.

ــد،  ــت کنی ــته بندی ثاب ــروف بس ــوالت را در ظ - محص
بــرای ایــن کار جعبه هــا را به آرامــی تــکان دهیــد تــا 

ــوند. ــر ش ــی پ ــی به خوب ــای خال فضاه

اطمینــان  بســته بندی  در  اتصــاالت  اســتحکام  از   -
ــد. ــل کنی حاص

- جعبه ها را در محل خنک نگهداری کنید.

)MAP( بسته بندی با اتمسفر کنترل شده 
ــا اتمســفر کنترل شــده در کیســه های  - بســته بندی ب
پالســتیکی محیطی را با اکســیژن کم تر و دی اکســیدکربن 
باالتــری از محیــط اطــراف بــرای محصــول فراهــم می کند. 
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ــود و  ــاد می ش ــوب ایج ــی مرط ــرایط، محیط ــن ش ــا ای ب
ــد ازدســت دادن رطوبــت را کنــد می کنــد )جــدول 2  رون

و شــکل 15(.
جدول 2- مزایای فنی و اقتصادی بسته بندی کنترل اتمسفر برای سبزیجات

مدت زمان نگهداری 
)روز(

نوع محصولکاهش وزن )درصد(

گوجه فرنگی)*6-20( 1-8)9( 15-19

فلفل)9-12( 0-1)3-6( 6-9

بادمجان)6-22( 0-4)2-5( 4-14

گل کلم)31( 25)7( 9  

خیارچنبر)6( 1)2(4

کلم)19-22( 1-5)8-14( 12-24

کلم چینی)37( 1)1( 3

خیار)10( 0)2( 4

لوبیا)12( 0)1( 3

ــرای نمونه هــای نگهداری شــده در شــرایط  * مقادیــر داخــل پرانتــز ب
ــز نمونه هــای بسته بندی شــده  ــداد خــارج از پرانت معمــول اســت و اع

در شــرایط کنتــرل اتمســفر و دمــای 13 درجــه ســانتی گراد اســت.
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شکل 15- بسته بندی سبزیجات به روش کنترل اتمسفر

ــه  ــک الی ــتفاده از ی ــورد اس ــتیکی م ــه های پالس کیس
پلی اتیلــن بــا چگالــی کــم و ضخامــت 25 میکــرون، 
ــن تشــکیل شــده  ــا پلی  پروپیل ــاال ی ــی ب ــا چگال ــن ب پلی اتیل
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اســت. الیه هــای ضخیم تــر به دلیــل پوســیدگی قابل توصیــه 
نیســت. محصــول درون ایــن کیســه ها به مــدت 3 تــا 10 روز 
محفــوظ می ماننــد و در طــی انتقــال یــا نگهــداری تــا زمــان 
مصــرف نبایــد بــاز شــوند. بــه ایــن موضــوع توجــه شــود کــه 
ــا روش کنتــرل اتمســفر حتمــاً  محصــول بسته بندی شــده ب

بایــد در جعبــه نگهــداری شــود. 

خنک کردن و انبارداری
خنک کردن و انبارداری سبب موارد زیر می شود:

- خنک کــردن موجــب حفــظ کیفیــت محصــول و 
ــود. ــاد می ش ــا فس ــی ی ــد میکروب ــد رش ــش رون کاه

- هــر درجــه کاهــش دمــا باعــث افزایــش مــدت زمــان 
نگهــداری می شــود. از قرارگرفتــن محصــول در معــرض نــور 
خورشــید بایــد جلوگیــری شــود. بایــد در زمان هــای خنــک 

محصــول را برداشــت و در مــکان خنــک نگهــداری کــرد. 

- دمــا و رطوبــت  نســبی مناســب بــرای ذخیــره 
ســبزیجات در جــدول 3 ذکــر شــده اســت. معمــوالً 
سیســتم های خنک کننــده مکانیکــی گران  قیمــت هســتند 
ــح  ــه توضی ــای کم  هزین ــتنامه جایگز ین ه ــن دس ــه در ای ک

داده می شــود.
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جدول 3- دما و رطوبت نسبی پیشنهادشده برای نگهداری سبزیجات

مدت زمان 
نگهداری

رطوبت نسبی 
)درصد(

دما 
)سانتی گراد(

نوع محصول

مارچوبه2-980-395-2 هفته

چغندرقند1000-698-4 ماه

کلم بروکلی980-1495-10 روز

کلم1000-698-3 هفته

هویج1000-495 هفته

گل کلم980-495-2 هفته

کرفس980-495-2 هفته

کلم چینی1000-395-2 ماه

ذرت شیرین980-895-4 روز

خیار13-9510-1490-10 روز

بادمجان15-9512-790 روز

سیر700-760-6 ماه

زنجبیل7513-665-4 ماه

تره فرنگی1000-295-1 ماه

کاهو1-1000-395-2 هفته

خربزه10-957-390-2 هفته

بامیه10-957-390-2 هفته

پیاز سبز1000-495هفته

پیاز700-865-6 ماه

جعفری3950-2 هفته
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مدت زمان 
نگهداری

رطوبت نسبی 
)درصد(

دما 
)سانتی گراد(

نوع محصول

نخودفرنگی1-2950-1 هفته

فلفل شیرین10-957-290 هفته

سیب زمینی5954-3 ماه

تربچه4950-3 هفته

کدو10-2955-1 هفته

گوجه فرنگی13-9010-585-3 ماه

هندوانه15-9010-385-2 هفته

سیب زمینی 8016-670-3 ماه
شیرین

روش های عمومی ذخیره سبزیجات
ــره ســبزیجات می بایســت  ــی ذخی ــای عموم در روش ه

بــه مــوارد زیــر توجــه کــرد:

ــت )محصــول جداســازی و  ــط محصــوالت باکیفی - فق
ــره شــوند. تمیزشــده( ذخی

- اســتفاده از جعبــه یــا ســبد بــرای بســته بندی، 
بــه  وارده  خســارت  و  می کنــد  آســان  را  حمل ونقــل 

می دهــد. کاهــش  را  محصــول 

ادامه جدول 3- دما و رطوبت نسبی پیشنهادشده برای نگهداری سبزیجات
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ــاظ  ــی دوره ای از لح ــارداری بازرس ــول دوره انب - در ط
فســاد و بیمــاری انجــام گیــرد تــا از گســترش آن هــا 

ــود. ــری ش جلوگی

ــا و  ــد دم ــار بای ــول در انب ــراردادن محص ــل از ق - قب
رطوبت نســبی مناســب بــرای محصــول تأمیــن شــود. اگــر 
ــورد  ــای م ــه دم ــد ب ــود، بای ــتفاده می ش ــرد اس ــار س از انب

نظــر رســانده شــود.

انبارهای سرد ارزان 

ــل  ــر متص ــه کول ــه ب ــت ک ــتگاهی اس ــت1 دس کول ب
ــر )16 درجــه ســانتی گراد(  می شــود و حداقــل دمــای کول
را بــه 4 درجــه ســانتی گراد کاهــش می دهــد و باعــث 
ــود  ــط می ش ــرد محی ــای س ــن دم ــه تأمی ــش هزین کاه

ــکل 16(. )ش

1- coolbot
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شکل 16- ذخیره کردن سبزیجات با استفاده از دستگاه کول بت

دمــای مناســب بــرای نگهــداری محصــوالت گرمســیری 
محصــوالت  بــرای  و  ســانتی گراد  درجــه   13 تــا   11
اســت  ســانتی گراد  درجــه   7 تــا   5 نیمه گرمســیری 
)جــدول 4(. در ایــن صــورت مــدت زمــان انبــارداری 
ــول  ــوع محص ــد. دو ن ــش می یاب ــمگیری افزای ــور چش به ط
هــم  بــا  هیــچ گاه  »نیمه گرمســیری«  و  »گرمســیری« 
ذخیــره نشــوند؛ زیــرا در دمــای 5 تــا 7 درجــه، محصــوالت 
گرمســیری ســرمازده می شــوند و در دمــای 11 تــا 13 درجــه 
ــد. ــاری محصــوالت نیمه گرمســیری کاهــش می یاب ــر انب عم
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جدول 4- عمر انباری و کاهش وزن سبزیجات ذخیره شده در کول بت و 
شرایط محیط 

سبزیجات
مدت زمان نگهداری )روز( کاهش وزن )درصد(

دمای محیطکول بتدمای محیطکول بت

12-249-1218-510گوجه فرنگی

27144بادمجان

ــت نســبی محیــط  ــر 50 درصــد رطوب ــت حداکث کول ب
ــه همیــن دلیــل باعــث خشک شــدن  را تأمیــن می کنــد. ب
ســریع ســبزیجات می شــود، لــذا بایــد بــا پارچــه مرطــوب، 
ظــرف آب یــا بــا اســتفاده از بســته بندی کنتــرل اتمســفر، 

رطوبــت محصــول را حفــظ کــرد.

خنک کردن به روش مرطوب و ارزان

ایــن روش دمــای محصــول را پیــش از ســردخانه گذاری 
ــرات  ــش تغیی ــث کاه ــد و باع ــش می ده ــرعت کاه به س
ــن  ــرای ای ــاده ب ــود. دو روش س ــردخانه می ش ــی س دمای
دوش  و  آب خنــک  در  غوطه ورکــردن  شــامل  مــورد 

ــت. ــک اس آب خن
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در روش غوطه  ورکــردن در آب  خنــک محصــول به مــدت 
10 تــا 15 دقیقــه در مخلــوط آب و یــخ بــا دمــای 5 درجــه 
در  صورتــی  کــه  در  می شــود.  نگهــداری  ســانتی گراد 
ــول  ــه روی محص ــدت 15 دقیق ــک به م روش دوش، آب خن
به وســیله پمــپ ســیرکوله می شــود تــا دمــای محصــول بــه 
ــد. آب اضافــی محصــول  10 درجــه ســانتی گراد کاهــش یاب

ــه شــود. ــد گرفت ــل از ســردخانه گذاری بای قب

خنک کردن با یخ

در انجــام عملیــات خنک کــردن بــا یــخ الزم اســت بــه 
مــوارد زیــر توجــه کــرد:

ــن  ــده در بی ــخ خردش ــوالً از ی ــال معم ــان انتق در زم
ــا از تمــاس  ســبزیجات اســتفاده می شــود )شــکل 17(. ام
مســتقیم یــخ بــا محصــول بایــد جلوگیــری کــرد، زیــرا بــه 

ــاند. ــیب می رس ــا آس آن ه

ــری  ــرای جلوگی ــری ب ــد روش دیگ ــری آب منجم بط
ــری آب  ــت. بط ــخ اس ــا ی ــول ب ــتقیم محص ــاس مس از تم
منجمــد در کاغــذ روزنامــه پیچانــده می شــود )هــر بســته 
ــد.  ــرار می دهن ــته ق ــری( و در بس ــی دو بط 20 کیلوگرم
دمــای محصــوالت برداشت شــده در بعدازظهــر را از 35 
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ــا 25 درجــه کاهــش  ــه 20 ت ــا 40 درجــه ســانتی گراد ب ت
می دهــد و صبــح زود روز بعــد حمــل می شــود.

شکل 17- روش خنک کردن محصوالت با یخ در زمان انتقال به بازار

خنک کننده تبخیری

یکــی دیگــر از خنک  کننده هــای کم  هزینــه خنک کننــده 
تبخیــری اســت کــه بــا فراهم کــردن آب در اطــراف محصــول 
ــای  ــن روش دم ــرد. ای ــم ک ــرایط را فراه ــن ش ــوان ای می ت
ــه  ــبت ب ــانتی گراد نس ــه س ــا 6 درج ــول را 1 ت ــراف محص اط
محیــط کاهــش می دهــد؛ امــا رطوبــت محیــط را بیــش از 90 
درصــد افزایــش می دهــد. ایــن امــر مانــع افــت وزن محصــول 
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می شــود. خنک کننده هــای تبخیــری جلــوی افــت وزن 
ــبزیجات  ــاری س ــر انب ــش عم ــب افزای ــد و موج را می گیرن
خنک کننــده  ســاده  ســاختمان   .)5 )جــدول  می شــود 
تبخیــری بــا اســتفاده از حداقــل انــرژی الکتریکــی در شــکل 

18 نشــان داده شــده اســت. 

    
شکل 18- خنک کننده تبخیری در دو نوع دیواره آجری-سیمانی و 

طبقه بندی چوبی )باال به پایین(
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جدول 5- مزایای فنی استفاده از خنک کننده های تبخیری برای ذخیره 
سبزیجات

مدت زمان نگهداری کاهش وزن )درصد(سبزیجات
)روز(

15-12 )9-7(7-1 )23-5(*گوجه فرنگی

8-6 )4-3(6-4 )12(فلفل

4 )2(1 )6(بادمجان

9 )7(18 )44(گل کلم

22-14 )16-8(11-6 )22-19(کلم

4 )2(4 )23(کلم چینی

4 )2(3 )10(خیار

* اعداد داخل پرانتز محصوالت نگهداری شده در شرایط محیط است.

ارسال به بازار 
بــراي ارســال محصــوالت بــه بــازار الزم اســت بــه موارد 

ــر توجه شــود:  زی

ــازار  ــه ب ــال ب ــرای ارس ــری محصــول ب ــان بارگی - در زم
بایــد از واردشــدن خســارت فیزیکــی بــه بســته های محصــول 
جلوگیــری کــرد و از معــرض نــور آفتــاب و بــاران حفظ شــود.  
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- بــرای ســهولت بارگیــری می تــوان از وســایل مناســب 
اســتفاده کــرد )شــکل 19(. همچنیــن ســوابق محصــوالت 
خارج شــده از انبــار بــرای صــورت وضعیــت مالــی شــرکت 

بایــد ثبــت شــود.

شکل 19- بعضی از وسایل مورد استفاده برای حمل بسته های محصوالت 
به کامیون از باال به پایین: جک )باالبر( دستی، ترازو و نوار نقاله های مورد 

استفاده برای حمل بسته های محصول به کامیون
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مدیریت کارگاه بسته بندی
ــاری  ــک کار تج ــته بندی ی ــای بس ــت کارگاه ه مدیری
ــوالت  ــع آوری محص ــز جم ــا مراک ــه ب ــر در مقایس و پرخط
کشــاورزی اســت. بســیاری از ایــن مراکــز جمــع آوری 
محصــوالت در کشــورهای در حــال توســعه موفــق نبوده اند.

الزامات مدیریت
الزامــات مدیریــت در مدیریــت کارگاه هــای بســته بندی 

بــه شــرح زیــر اســت:

- قوی و کاردان بودن مدیر بسیار مهم است.

- مدیــر و اعضــای هیئت مدیــره تعاونــی بایــد بــا 
آینده نگــری و تبــادل تجربیــات و نــوآوری در زمینــه تغییــر 
کشــاورزی ســنتی بــه کشــاورزی نویــن و تجــاری بــا تمــام 

قــوا تــالش کننــد.

ــه )کارگاه(  ــتم مزرع ــب سیس ــته بندی قل - کارگاه بس
ــام  ــت خــوب کارگاه بســته بندی و انج ــازار اســت. مدیری ب
صحیــح عملیــات، ســهولت و راحتــی را تضمیــن می کنــد. 
ــای بســته بندی  ــا کارگاه ه ــازار ب ــد ب ــرای اســتحکام پیون ب
ــت  ــر کیفی ــی ب ــای تعاون ــداوم اعض ــارت م ــوالت نظ محص
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ــته بندی  ــازی و بس ــع آوری، آماده س ــد، جم ــم تولی و حج
الزامــی اســت.

در اینجــا ســه گــروه مدیریتــی توصیــه می شــود: 
مدیریــت کل، بازاریابــی و تولیــد )شــکل 20(. دیگــر 
گروه هــا زمانــی می تواننــد تشــکیل شــوند کــه کســب وکار 

ــد. ــترش یاب گس

 

شکل 20- ساختار مدیریت سیستم مزرعه- کارگاه بسته بندی-بازار

ــد وظایــف و مســئولیت های خــود  - تیــم مدیریــت بای
ــد.  ــد باش ــا پایبن ــه آن ه ــد و ب ــل درک کن ــور کام را به ط
همچنیــن سیاســت ها، نقش هــا، قوانیــن و محتــوای  آن هــا 
بــرای عملیــات کارگاه بســته بندی را به خوبــی درک و 
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پیگیــری کننــد. بــرای اصــالح و ایده هــای نــو بایــد قابلیــت 
انعطــاف داشــته باشــند.

کارگاه  مدیریــت  و  عملیــات  تقویــت  به منظــور   -
فعالیت هــای  ظرفیــت  و  مهارت هــا  بایــد  بســته بندی 
ســاختاری همچــون بازاریابــی، ســرمایه گذاری، کار آفرینــی، 

حســابداری و حسابرســی و... آمــوزش داده شــود.

- جلســات ارزیابــی پیشــرفت کار بایــد به طــور منظــم 
ــود و  ــالت موج ــا و معض ــاره قابلیت ه ــود و درب ــزار ش برگ

آینــده  بحــث و تبــادل نظــر شــود.

مدیریت مؤثر 
مدیریت مؤثر داراي شرایط زیر است:

ــاره  ــی درب ــات کاف ــد اطالع ــان بای ــران و کارکن - مدی
اصــول و روش هــای عملیــات کارگاه هــای بســته بندی 

ــند. ــته  باش داش

- بــر رونــد جریــان و عملیــات و اســتفاده از ابــزار مــورد 
نیــاز کنتــرل فراینــد نظــارت شــود.

کارگاه  در  بهداشــتی  اصــول  رعایــت  بــه  توجــه   -
از: عبارت انــد  اصــول  ایــن  اســت.  الزم  بســته بندی 
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بسته بندی روزانه محصول؛ * 
ضدعفونی روزانه سطوح خط بسته بندی؛* 
تمیزکــردن روزانــه هــر نــوع آلودگــی بــا رویکــرد بــاال * 

بــه پاییــن؛
نگهداری مواد شیمیایی با عالمت خطر در انبار؛* 
ــردن *  ــرای محدودک ــی ب ــای بازرس ــتن دِر مکان ه بس

ــات؛ ــدگان و حیوان ــط پرن ــی توس آلودگ
دفع مناسب ضایعات محصوالت و مواد شیمیایی؛* 
تأمیــن مکان هــای بهداشــتی ماننــد دست شــویی، * 

ــرب؛ ــتی و آب ش ــرویس بهداش س
رعایت نظافت شخصی توسط کارگران.* 

نتیجه گیری
ــد  ــوب تولی ــرایط خ ــتار ش ــن نوش ــری ای در نتیجه گی
ــم: ــی می کنی ــده را معرف ــای آین ــرای برنامه ه GMP(1( ب

ــت  ــت اس ــن کیفی ــمتی از تضمی ــع قس - GMP در واق
کــه بــرای حصــول اطمینــان از مطابقــت فرایندهــای تولیــد با 
اســتانداردهای کیفیــت و تقاضــای مشــتری تهیه شــده اســت.

- GMP خطــر آلودگــی محصــوالت تــازه را در هنــگام 
حمل  و نقــل  و  انبــار داری  بســته  بندی،  جا به  جایــی، 
1- Good Manufacturing Practices 
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ــد. ــش می ده کاه
ــازار و  ــت در ب ــش رقاب ــث افزای ــب GMP باع - تصوی
ــای  ــادرات و زنجیره ه ــت، ص ــای پرمنفع ــتیابی بازاره دس

ــود. ــی می ش ــی جهان غذای
- GMP شــامل ســه برنامــه اســت: )1( عملیــات 
تولیــد، )2( عملیــات کنتــرل مــواد غذایــی و )3( مدیریــت.

ــی  ــای عملیات ــام جنبه ه ــامل تم ــد ش ــات تولی - عملی
ــاال و  ــت ب ــا کیفی ــول ب ــه محص ــتیابی ب ــرای دس ــد ب تولی

ایمــن اســت.
- عملیــات کنتــرل مــواد غذایــی شــامل زیرســاخت ها و 
کارکنــان مــورد نیــاز بــرای ارزیابــی نمونه هــا، نظــارت بــر 
شــرایط در طــول عمــل آوری )فراینــد( و ارســال بازخــورد 

بــه کارکنــان متخصــص بــرای حــل معضــالت اســت. 
- مدیــران مســئول را بــرای دســتیابی بــه اهــداف 
GMP بــا به کارگیــری کارکنــان و ســرمایه گذاری های 

می کنــد. ملــزم  صورت گرفتــه 
ــه  - مــدارک و ســوابق مراحــل مختلــف تولیــد از جمل
ــع و  ــورت جام ــع به ص ــی توزی ــل و قابل ردیاب ــوابق کام س
ــر  ــروز ه ــل ب ــا حداق ــا ب ــع فراورده ه ــترس توزی قابل دس

ــداری شــود. ــا نگه ــت آن ه ــه اشــکال در کیفی گون
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