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 انسازم، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان پژوهشگر

 ، ایران.گرگان ،یکشاورز جیترو و آموزش قات،یتحق

 

 و اهمیت موضوع مسألهبیان 

به  زبهان سهابه به  معنهای بسترسهی کلیه  مهربن  وروتینهد و فقیهرس به  غهذای سها   و م هذی                امنیت غذایی

ههای ههها ی اسهت. بسهیاری از     تهریا اها ش  امهروزه تهیمیا امنیهت غهذایی یزهی از مهه       بر تیان طول سال اسهت.  

بهنهد، زیهرا بخهش کشهاورزی، و یأه  تهیمیا       از هیل  ایران، بخش کشهاورزی را مهورب ایایهت رهرار مهی     کشورها، 

رغهه  تههسش مسههبو یا بخههش کشههاورزی بر ایههران، هنههوز تو یههد   امنیههت غههذایی کشههور را بهه  دهههده بارب. دلههی  

و ههها  یسههت.  هههدررفت و اههرای  ارلییههی  ما نههد  شزسهها یس ب  محصههو ت کشههاورزی متناسههص بهها مصههر  آن 

واربات بسهیاری از محصهو ت    ازمنهد ی  ب یل دیده فاصهل  بهیا تو یهد و مصهر  هسهتند. به  هیهیا ب یهل، کشهور         

هههای کههاهش واربات محصههو ت کشههاورزی، مههدیریت و کهه  کههربن میههزان هههدررفت  کشههاورزی اسههت. یزههی از راه

ل گنهدن  یههز  بر مهورب محصهو   رفتههدر  .اسههت "غهذا  کیأیهت  یها  مقهدار  کههاهش" به  معنهای   اسهت. ههدررفت غهذا   

 ایاز کیبها  ایه  یعه یطهور طب به   یدیه تو  محصهول  زشیه ر لیه ب  به  کهاهش مقهدار محصهول بربااهت اهده       اامل

 رفتاهدن با ه  گنهدن  ههدر    ازسهت   لیه به  ب   یدیه محصهول تو   تیه أیک کهاهش  ایهیچنه و س  ی هدررفت مستق

یافتهه  اسههت توسههع هههدررفت محصههول بر ایههران بر مرالهه  تو یههد، بو برابههر کشههورهای   . اسههتس  یمسههتق ریههغ

تهریا دامهل هههدررفت گنهدن بر مراله  تو یهد، ههدررفت ایهها محصهول بر زمهان بربااهت اسههت.          س. مهه  1 اهزل  

 بربااهت  هنگهان  بر گنهدن توا هد ههدررفت   هها مهی  پهربازب که  کشهاورز بها توهه  به  آن      ایا مقا   ب  بیان  زاتی می

 توههی کاهش بهد.  ا ب  میزان رابلر
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دررفت کیههی، با هه  گنههدن هههبر . بربااههت گنههدن اههامل هههدررفت کیههی و کیأههی اسههت  هنگههان برهههدررفت 

محصهول بربااهت   . ههدررفت کیأهی، هیهان کهاهش کیأیهت      اسهت آوری هیهع  ررابهل یغروی زمیا ریخته  اهده و   

ههای  ازسهت ، کهاه و کلهش،  هاب و بهذر دله       اده است. کیأیت محصهول بربااهت اهده به  ب یهل وههوب با ه         

ویهژه  توا هد میهزان ههدررفت را بر هنگهان بربااهت گنهدن به        یابد. ردایهت مهوارب زیهر مهی    هرز، بر مخزن کاهش می

 بر برباات با کیبایا کاهش بهد.

 

 مشاهده برگ معاینه فنی

بههوبن هههر یههی از ایهها راعههات، میههزان هههدررفت  کیبههایا، بارای راعههات متحههرب بسههیاری اسههت و  ههرا  

گیهری اسهت. بنهابرایا،    بههد. تیییهد سهسمت بسهیاری از ایها راعهات  یازمنهد وسهایل ا هدازه         گندن را افهزایش مهی  

بههایا توسهه  باران ربههل از فصههل بربااههت م  هه  بهه  ا ههذ بههرس معاینهه  فنههی هسههتند. معاینهه  فنههی کی کیبههایا

ای گیهرب. بر زمهان بربااهت  یهز   هارت بوره     بیهده، ربهل از اهروص فصهل بربااهت صهورت مهی       کاراناسان آموزش

اههوب. هههای ههههاب کشههاورزی بر هههر مناقهه  ا  ههان مههیتوسهه  کاراناسههان سههازمان ههههاب کشههاورزی یهها مههدیریت

 ده کنند.  بار اتیا برس معاین  فنی را مشاهکشاورزان بر هنگان مذاکره با کیبایا

 

 بررسی وضعیت ظاهری کمباین

ا ههد و ههی میزهها اسههت کهه  اههیا ههها بههرای فعا یههت م  هه  بهه  ا ههذ معاینهه  فنههی اههدهبهها ایهها کهه  کیبههایا

بار  سههبت بهه  تعییههر آن کوتههاهی کههربه بااههد. بهه    ای آسههیص بیههده و کیبههایا بربااههت بر روز گذاههت  راعهه  

اورزان، مأیهد  واههد بهوب. بر ایها بررسهی که  از       هییا ب یل، بررسی اهیها ی وعهعیت کلهی کیبهایا توسه  کشه      

 اوب، کشاورزان باید موارب زیر را مورب توه  ررار بهند:  رسیت هلو کیبایا اروص می

هها بارای بو  هوص اهر  و فلهی  اهر  و فلهی فنهری یها         طهور کلهی، کیبهایا   به   چرخ و فلک ساال  باشاد    -الف

ایس هستند. و یأه  اصهلی اهر  و فلهی، ههدایت محصهول ایسهتابه یها  وابیهده به  برون ههد بربااهت اسهت.              پره

کنههد تهها پهه  از اگههر محصههول، ایسههتابه بااههد، اههر  و فلههی، آن را بهه  سههیت با ههل هههد بربااههت متیایههل مههی 

که  محصهول،  وابیهده بااهد، اهر  و فلهی محصهول را        . بر صهورتی  زنهد  سهقو  ون از ههد  برش، محصول ب  بیهر 

 یبهرا  فلهی بلند کربه تها وااهد بهرش بتوا هد آن را ببهرب و سهر  آن را به  با هل ههد ا تقهال بههد.  هوص اهر  و              

. بر مزاردههی کهه  کنههدیمههتههر محصههول را بلنههد ی بااههد. زیههرا رااههتفنههر اسههتمحصههول  وابیههده بهتههر  بربااههت

اهوب. بر مهزارص بها اهیص     ی توصهی  مهی  فنهر  فلهی و  اهر  بااهد، اسهتأابه از    اهده حصول بهیش از اهد  شهی    م

کننهد تها وزن رسهیت ههد     ههای آ ومینیهومی اسهتأابه مهی    ای بها پهره  باران معیو ً از ار  و فلهی پهره  کیبایا اب،یز

ههها بر محهل بر ههورب بهها  کیبهایا را کههاهش بهنهد. بر اههر  و فلهی فنههری، سها   بههوبن فنرهها و دیههوب بهوبن آن      
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ههای ههرز سهبص کهاهش ریهزش  واههد       ایس از دله  سهازی اهر  و فلهی  فنهری و پهره     س و  پاب2محصول  ازل 

   اد.

 ارتأهاص  و محصهول یها  وابیهده بهوبن     سهتابه یا به   یبسهتگ اهر  و فلهی از سهام زمهیا      ارتأهاص  زانیم  یتن 

بهه    واهه تههر از متههر پههاییاسهها تی 11کیتههریا  واهه  از سههام زمههیا بارب. معیههو ً اههر  و فلههی بایههد اههدوب 

متهر  سها تی  01پشهت، اهدوب   که  محهور اهر  و فلهی بر محصهو ت که       بر هورب کنهد. عهیا  آن    محصهول  سار 

ش رهرار گیهرب. بهرای    متهر هلهوتر از تی ه  بهر    سها تی  11شهت، اهدوب   پپهر هلوتر از تی   برش بوبه و بر محصهو ت  

ا  ههان ایهها و ههای ، اههر  و فلههی بایههد بتوا ههد بهه  اهههار سههیت بهها ، پههاییا، هلههو و دقههص ارکههت کنههد. سههردت 

برصهد بیشهترس بااهد تها بتوا هد       21طهور میها گیا،   ارکت ار  و فلی باید بهیش از سهردت ارکهت کیبهایا  به      

فلههی  یلههی بیشههتر از سههردت   محصههول را بهه  برون هههد بربااههت ا تقههال بهههد. اگههر سههردت ارکههت اههر  و   

روی بااد، به  محصهول، عهرب  زبه و بادهز ریهزش با ه  ربهل از بربااهت  واههد اهد. اگهر سهردت ارکهت              پیش

 . خواههد بهوب   ههد اهر  و فلهی رهابر به  ههدایت محصهول برو اهده به  برون          ،بااهد آن کیتر از سردت کیبهایا  

روی، اسههاس سههردت پههیش بههر و بههوبهیههر رابههل ت ی را نههده توسهه بهه  هیههیا ب یههل، سههردت اههر  و فلههی بایههد  

ا هد که  ایها دیهل من هر      باران، سهردت اهر  و فلهی کیبهایا  هوب را وابهت کهربه       بعضی از کیبهایا . اوب  یتن 

بههرای بربااههت گنههدن، از  بارایکیبههابهه  افههزایش هههدررفت  واهههد اههد. کشههاورز بایههد ربههل از ا عقههاب رههرارباب بهها  

سهیت بها ، پهاییا، هلهو و دقهص ارکهت بابه و سهردت ارکهت آن را         ر  و فلهی را به    اه  بخواههد که    آنرا نده 

  یز از ک  ب  زیاب ت ییر بهد تا از سسمت ار  و فلی آن اطیینان ااصل کند.

 

 
 فنرهای خراب و سال  موجود روی چرخ و فلک فنری  -9شکل 

 

اهها   بههرش از سهه  رسههیت اصههلی تی هه  بههرش، ا گشههتی  محههاف  تی هه  بههرشس و   شااا ه باارل سااال  باشااد -ب

ههای اها   بهرش    . تی ه  هسهتند تهریا رسهیت اها   بهرش     مهه   هها  ه  یت گهدار ده تی   برش تشزیل اده اسهت.  

  ه  ههای اها   بهرش، سها   بهوبه و تی     برای برباات گنهدن بایهد مضهرس بااهند. بایهد برهت کهرب که  تیهان تی ه           

ههای تی ه  بهرش بایهد هیگهی بر یهی امتهداب بهوبه         س. ا گشهتی 0ان وههوب  دااهت  بااهد  اهزل     ازست  بر آن می

اههدگی  دااههت  بااههند. میههزان  قههی تی هه  بههرش بر برون ا گشههتی  بایههد زیههاب بااههد.       و ازسههتگی یهها کههج 
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، ی بیهان اهده معیهو  بااهد    اههزا که ، یزهی از   های اا   برش  یز باید هیگهی سها   بااهند. بر صهورتی     گهدار ده 

 محصول ب  ازل یزنوا ت بریده  شده و محل برش  یز صا   خواهد بوب.

 

 
 های مختلف شا ه برل  و تیغه شکسته )سمت چپ(قسمت  -0شکل 

 

 با بر هده ا تقهال محصهول برو اهده به      و یأه  اسهتوا   مهارپی ،      هاا ساال  باشاند   استوا ه مارپیچ و ا گشتی -ج

اههزل مخصوصههی سههیلندر بواری اسههت کهه  روی آن رسههیت پیچههی  ، اسههتوا   مههارپی  اسههت.کوبنههده  سههر  و

طههر  سههیلندر بهه  وسهه  آن هههدایت کنههد. بر  پههی  رههابر  واهههد بههوب محصههول را از بو ایهها. تعبیهه  اههده اسههت

طهوری   اسهتوا   مهارپی   . س4 اهزل   دنه بهتحویهل مهی   ،هایی وهوب بار هد که  محصهول را به  با بر هده     وس ، میل 

بها ااهزا ی روبهرو     ،ای بااهد که  بر مورهع بوران   ا هدازه ههد بربااهت به     آن بها که      به   اوب ک  فاصهل  تن ی  می

 و  یهز  با ه   زشیه ر،  واه   کهوبش  موههص بااهد،   که  ههد بربااهت   بها که     شوب. اگر فاصل   ب  اسهتوا   مهارپی    

بهیا  به  اسهتوا   مهارپی  و که  ههد بربااهت،         ابیه ز فاصهل  اهوب.  مهی  اسهتوا     به   و ههد  ک  شیسا و اصازاب

 اها    ایفاصهل  به  اسهت.   میلیمتر 8 . ایها فاصهل  بهرای بربااهت گنهدن،     اهوب یمه  محصهول  میصهح  ا تقال از ما ع

و وروب  هاب  گیهاه از زمهیا    زیهرا فاصهل  که ، سهبص کنهده اهدن      اهییهت بارب.    یهز بهنهده  و مارپی  ا تقهال  برش

دهر   که   ه اهدن،  هرب مضهرس اهدن،   اوب.  را  اهدن  به  اسهتوا   مهارپی   کهج اهدن،       ب  با ل کیبایا می

ههای  اهدن تعهداب ا گشهتی   ازسهتا و که    گهرب روی  به  مهارپی ،   بابن میهل س، ههوش بهر اوهر کهارکرب زیهاب      ادن

 اوب.میریزش و ای اب عایعات بر محصول  ،سبص برگشتا  یمارپ استوا  
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 های استوا ه مارپیچ سال  )تصاویر باال( و شکسته )تصویر پایین(ا گشتی  -4شکل 

 

هها به  ب یهل وههوب     بر هنگهان بربااهت ههو، مسهدوب اهدن غربهال       مسادود  باشاند    هاا( پاران )کاه هاغربال -د

اههوب، ههها ا  ههان مههیپههرانبهههد. از آن ههها کهه  بیشههتر هداسههازی با هه  از کههاه توسهه  کههاه ریشههی، بسههیار ر  مههی

گی ایا رسهیت موههص ههدررفت با ه   واههد اهد. بنهابرایا، ربهل از وروب کیبهایا به  مزرده  بایهد از تییهز              گرفت

 س.1هاس اطیینان ااصل کرب  ازل پرانها  کاهغربال بوبن

 

 
 مسدود شدن قسمتی از غربال -5شکل 
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وههوب پهربه بها ی سهر       باشاد هاا از سا ف یویازان اساتج موجاود و ساال        پرانه در باالی سر کاهک یاپرده -ه 

از ا تههای کیبهایا اهده و فرصهت      محصهول  عیسهر  س عهروری اسهت. ایها پهربه، مها ع از  هرو       6ها  ازل پرانکاه

 بهد.  ها میپرانکافی برای هداسازی با   از کاه را ب  کاه

 

 
 هاپرانپرده منجیتی باالی کاه -6شکل 

 

هها بهیش از اهد  هوربه اهده بااهند،       که  تسهی   بر صهورتی  باشاند  هاج خاوردیی یاا پااریی  داشاته     تسمه -و

بربااهت و معالهی کشهاورز  واههد      به  توره    من هر هها هنگهان کهار وههوب بارب. ایها امهر       امزان پارگی کامهل آن 

 س.  7اد  ازل 

 

 
 خوردیی تسمه -7شکل 

 

ریهزش محصهول  واههد اهد.     ، من هر به    ایکیبها تهریا منأهذ بر بد ه     وههوب کواهی   سالمت بد اه کمبااین    -ز

گو ه  پهارگی یها منأهذ بااهد  اهزل        خستیا رسهیت بد ه ، سهزوی بهرش اسهت. سهزوی بهرش  بایهد بارای ههی          
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ا هد، روی که  سهزوی بهرش     ی  از  واه  ههدا اهده   مهارپ هایی ک  بر اور عربات اهر  و فلهی یها اسهتوا       س. با  8

هها و بهدون   سهام بها سهایر رسهیت    می  اهده، هه   ک  هد، ترمی  اهده بااهد، بایهد رسهیت تهر     ریز د. بر صورتیمی

 ی بااد.  برآمدگوهوب 

 

 
 خوردییج پاریی و قسمت ترمی  شده هد برداشت -8شکل 

 

طبیعههی ا تقههال محصههول بهه  برون کیبههایا اههده و هههدررفت  انیهههر مهها عسههاحی، وهههوب  بهه  یهها دههدن ههه 

بهد. مخهزن را  یهز بایهد از  حهام دهدن وههوب سهورا  یها پوسهیدگی بررسهی کهرب. بسهیاری             محصول را افزایش می

ههها بایههد بهه   حههو  هههای بسترسههی بههرای تعییههرات هسههتند. تیههان ایهها بریچهه   از راعههات کیبههایا بارای بریچهه 

 .بااند  و و سا   زی  ها و   اتصال محل یهابرز ترزبند بااند. مالو ، بست  او د و بارای ب

 

 وجود کابین  

گههرب و  ههاب بر اسههت  از محصههول بر هنگههان برو، مسههتقییاً بهه  صههورت را نههده بر ههورب کههربه و موهههص     

س. اتها  کیبهایا، عهیا محاف هت از را نهده بر برابهر گهرب        9اهوب  اهزل  کاهش توا هایی او بر تن هی  کیبهایا مهی    

کنههد. بر ایهها محههی ، را نههده تیرکههز  ههاب، محههی   نزههی  یههز  بهه  ب یههل وهههوب کههو رس بههرای او فههراه  مههی  و 

برصهد ههدررفت    46بیشتری بهر محصهول و تن هی  کیبهایا  واههد بااهت. وههوب اتها  بر کیبهایا، به  تنههایی            

 بهد.کیی بر هنگان برباات را کاهش می
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 دهدمی یندم را کاهش و هدررفت شدهبرداشت  بر اوتمرکز  افزایشکابین موجب راحتی را نده و  -2شکل 

 

 ا تخاب رق  مناسب

محصههول، بهه  ب یههل ریههزش طبیعههی  هههدررفتبرصههد  یههز گههزارش اههده اسههتس  01برصههد  تهها  11بههیش از 

بههد. تیایهل با ه  به  ریهزش، یهی صهأت   تیزهی         است ک  ربهل از بربااهت و اضهور کیبهایا بر مزرده  ر  مهی      

است. بعضهی از اررهان گنهدن، مقهاون به  ریهزش و بعضهی اسهاس به  آن هسهتند. بنهابرایا، کشهاورزان بهتهر اسهت               

ننهد. بهرای ایها من هور، بهتهر اسهت که  کشهاورزان،         ک  اررهان گنهدن رابهل کشهت بر مناقه   هوب را اناسهایی ک       

مهزارص کشهت اهده اررهان مختلهه  گنهدن بر مناقه   هوب را په  از رسههیدن و ربهل از بربااهت بازبیهد کننههد. بر            

ههای ریخته  اهده را مشهخ      ایا بازبید، اند متر ب  با ل مزرده  رفته  و بها  گهاه به  سهام زمهیا، مقهدار با ه          

تهوان رریهی که  دیلزهرب بیشهتر و ریهزش کیتهری بارب را بهرای کشهت          گنهدن مهی   کنند. با مقایس  اررهان مختله   

ههای کاراناسهان مرکهز  هدمات  یهز اسهتأابه       تهوان از راهنیهایی  بر سال بعد ا تخا  کرب. بهرای ایها موعهوص مهی    

 کرب.

 

 زمان مناسب برای برداشت محصول

ااههت بارب. یزههی از دوامههل مههه   زمههان بربااههت،  قههش مهیههی بر مقههدار هههدررفت محصههول طههی بوره برب  

هههدررفت گنههدن بر هنگههان بربااههت، ریههزش طبیعههی با هه  از  واهه  اسههت کهه  بهها تههی یر بر بربااههت، مقههدار آن  

برصههدی  7و  0 هههدررفتا بادههزای بر بربااههت گنههدن بهه  ترتیههص  یابههد. تههی یر یههی و سهه  هأتهه  افههزایش مههی

کیلهوگرن گنهدن بر ههر هزتهار به  ازای ههر        9معهابل  زارههای گنهدن تقریبهاً    اوب. ایا مقدار بهرای بیه   محصول می

روز تههی یر بر بربااههت اسههت. بنههابرایا،  زن اسههت کهه  بربااههت بر زمههان مناسههص ا  ههان گیههرب. مههسب تعیههیا    

با هه  پهه  از بربااههت،   بهها ،زمههان مناسههص بربااههت، رطوبههت با هه  اسههت. بر بربااههت زوبهنگههان و رطوبههت     

ش  واهههد یافههت. بر بربااههت تههی یری و هنگههامی کهه  با هه  بههیش از اروکیههده اههده و هههدررفت کیأههی آن افههزای

ا دازه مالهو   شهی اهده بااهد، وزش بهاب یها ارکهت پر هدگان موههص ریهزش با ه  و افهزایش ههدررفت کیهی               

محصههول  واهنههد اههد. مقههدار رطوبههت با هه   هه  تنههها بههر ریههزش طبیعههی آن بلزهه  بههر هههدررفت کیههی و کیأههی   

 9 یمسهاو تیویرگهذار اسهت. اگهر رطوبهت با ه  بر هنگهان بربااهت، کیتهر یها          محصول بر برباات بها کیبهایا  یهز    
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 برداشتگندم در هنگام  رفتکارهای ساده برای کاهش هدرراه

9 

برصههد با ه ، سههبص   9برصهد  واهههد بهوب. رطوبههت بهیش از     14برصهد بااههد، میهزان هههدررفت محصهول کیتههر از    

میزهها اسههت  بربااههت ،محصههولبرصههد هههدررفت محصههول  واهههد اههد. بههر اسههاس مقههدار رطوبههت   29بههیش از 

 یا بر گرمای  هر ا  ان اوب.  ووبت اص هنوز روی محصول وهوب بارب ی صبم زوب، هنگامی ک  رطات

 

 مواد خارجی 

زمهان بارای اوهرات متبهت و    اهو د، هه   ههای ههرز که  وارب کیبهایا مهی     کاه و مواب  هارهی بیگهر   یهر دله     

 تههوان بهه  محاف ههت از با هه  بر مقابههل  یروهههای وارب اههده بر منأههی هسههتند. از اوههرات متبههت مههواب  ههارهی مههی 

هها و  کهو ، مسهدوب کهربن منافهذ غربهال     کو  اااره کرب. هلوگیری از ههدا اهدن با ه  از  واه  بر  هرما      رما

طهور کلهی، وههوب مقهداری کهاه بر هنگهان       ادن با با   بر مخهزن از اوهرات منأهی مهواب  هارهی اسهت. به         مخلو 

کهه  کشههاورز ورتیی، مأیههد اسههت و ههی مقههدار زیههاب آن سههبص هههدررفت محصههول  واهههد اههد. بر صهه کههوب ههرما

تهر سهار  به  ب یهل اسهتأابه از کهاهس، بایهد        اصرار به  بربااهت مقهدار کهاه زیهابتری بارب  بربااهت از ارتأهاص پهاییا        

 توه  باات  بااد ک  بر ایا اا ت، هدررفت محصول  یز افزایش  واهد یافت.  
 

 سن کمباین  

ذار اسههت. ایهها کهه  اهه  سههنی بههر میههزان هههدررفت محصههول تیویرگهه آن کههارکرب سههنوات ایهه وسهها کیبههایا 

طههور بارب. بهه  موهههص افههزایش هههدررفت محصههول  واهههد اههد، بسههتگی بهه   حههوه سههروی  و  گهههداری کیبههایا 

کلی، کشاورز بهتر است کیباینی ا تخها  کنهد که  سها کهاری کیتهری بااهت  بااهد. بها  گهاه به  براسهص سهال              

 را تعییا کرب. توان سا کیبایاتو ید  صص اده روی بد   کیبایا، ب  رااتی می
 

 سرعت پیشروی  

کهو  اسهت که  مقهدار  هوراب وارب اهده به  آن بایهد وابهت بااهد.           کیبایا بر برون  هوب بارای یهی  هرما   

را نده باید بر اسهاس دیلزهرب ههر رسهیت از مرزده ، سهردت کیبهایا را که  یها زیهاب کهربه تها ت ذیه  یزنهوا تی               

  س.11کو  تیمیا کند  ازل برای وااد  رما
 

 
 تغییر سرعت پیشروی کمباین بر اساس تراک  محصول -13 شکل
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 بررسی کمباین در مزرعه قبلی  

کیبههایا یههی وسههیل  پیچیههده بههوبه و تن ههی  و راهبههری آن مهههارت زیههابی  زن بارب. تشههخی  مهههارت       

بهرب.  ایا  یهز پهی   تهوان به  سهسمت کیبه    را نده، بدون بازبید از کار او مقدور  یست. بها بازبیهد از مزرده  بیگهر مهی     

تهوان مقهدار با ه  ریخته  اهده بهر سهام زمهیا را مشهاهده کهرب. بازبیهد از کیبهایا بر مزرده               زیرا ب  رااتی مهی 

و  ایرا نهده، ب سهوز بهوبن او  سهبت به  محصهول،  حهوه کهارکرب کیبها          مههارت توا د کشاورز را  سبت به   بیگر می

 .سازب آگاه گریاز موعودات ب یلی 

 

 کارییری/  حوه اجرایی شدنهب ندیفری

کارهههای سههابه و کههار اسههت. ایهها بسههتورا عیل، راهبامنهه  کههاربرب ایهها بسههتورا عیل، بههرای کشههاورزان گنههدن 

کارهها  یازمنهد   بههد. ایها راه  اهرایی برای کاهش ههدررفت گنهدن طهی بربااهت را بر ا تیهار کشهاورزان رهرار مهی        

اسههتأابه هسههتند. ایهها بسههتورا عیل، از طریههن کاراناسههان ههههاب رااتههی رابهل  ابهزار یهها با ههش وسههیع  بههوبه و بهه  

هههای تروی ههی   یههر پوسههتر یهها  شههری  ، ماا عهه  توسهه  کشههاورزان پیشههرو و رسهها  کشههاورزی و برگههزاری کههسس

 تروی ی رابل ا تشار است.

 

 مزایا و اثر بخشی

برصههد گنههدن  8تهها  1 بههیا را، مقههدار هههدررفت گنههدن بر ایههران متحههد ملههل یکشههاورز و  واروبههار سههازمان

برصههد و  7برصههد، سههینان   78/7 راسههان  تو یههدی بیههان کههربه اسههت. مقههدار هههدررفت گنههدن بر اسههتان      

میلیههون تهها گنههدن تو یههدی بر کشههور بر سههال   0/10برصههد گههزارش اههده اسههت. بهها ااتسهها    1/8 وزسههتان 

هههزار تهها بههوبه  661برصههد هههدررفت ایهها محصههول، میههزان عههایعات گنههدن بر کشههور، اههدارل  1و مقههدار  1097

میلیههارب تومهان، بهها ااتسها  هههر    864اسهت. ایها میههزان عهایعات موهههص عهرر بهه  کشهاورزان و کشههور  بهیش از       

تومهانس گربیهده اسهت. کشهاورزان بها آگهاهی از ایها بسهتورا عیل و ردایهت مهوارب بیهان اهده،              1011کیلو گنهدن  

خهها  کننههد کهه  را نههده آن از مهههارت  زن  رههابر  واهنههد بههوب کهه  کیبههاینی را بههرای بربااههت مزردهه   ههوب ا ت  

پههذیر بااههد، سهها کیبههایا کهه  بههوبه و از وعههعیت مناسههبی بههرای بربااههت بر ههوربار بر ههوربار بههوبه و مسههبو یت

باران روب که  ررابهت بهیا کیبهایا    هها، ا ت هار مهی   ههای بارای ایها ویژگهی   بااد. بها افهزایش تقاعها بهرای کیبهایا     

 ندن کاهش یابد.  بیشتر اده و هدررفت کلی محصول گ
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