تحلیلهای فنی
در مدیریت و مهندسیکشاورزی ایران
(جلد اول)

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
بهار 6931

تحلیلهای فنی در مدیریت و مهندسی کشاورزی ایران

(جلد اول)

تهیه و تدوین :نادر عباسی
ناشر :مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
سال انتشار9316:
شمارگان :محدود
شماره ثبت 69-4 :ک
ویراستاران :فریبرز عباسی و جواد باغانی
صفحهآرا و طراح جلد :سمیه وطندوست
آدرس :کرج ،بلوار شهید فهمیده ،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تلفن326 – 32330323 :
سامانه الکترونیکwww.aeri.ir :
پست الکترونیکinfo@aeri.ir :

این اثر به شماره  16-4ک مورخ  16/3/93در مرکز فناوری اطالعات و اطالع رسانی سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به ثبت رسیده است

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

تحلیلی بر وضعیت راندمانهای آبیاری در ایران .............................................................................................

3

تحلیلی بر توسعه سامانههای نوین آبیاری در ایران .......................................................................................

9

تحلیلی بر میزان مصرف آب در بخش کشاورزی ..........................................................................................

71

تحلیلی بر وضعیت بهرهوری مصرف آب در کشور ..........................................................................................

52

چالشها و راهکارهای آبیاری قطرهای زیرسطحی در ایران ..........................................................................

37

توسعه شبکههای آبیاری و زهکشی :چالشها و راهکارها .............................................................................

39

پوشش کانالهای آبیاری :چالشها و راهکارها ................................................................................................

27

استفاده از منابع آب غیرمتعارف در راستای مدیریت بحران آب کشور.......................................................

29

نقدی بر بهرهوری بارش محصوالت دیم کشور ................................................................................................

13

سامانههای استحصال و جمعآوری آب باران :فرصتها و معیارها................................................................

19

اصالح سامانههای سنتی آبیاری سطحی به منظور ارتقای بهرهوری مصرف آب .....................................

71

روند توسعۀ کشتهای گلخانهای در کشور (فرصتها ،چالشها و هدفگذاریها)...................................

91

چالشهای توسعه کشتهای گلخانهای در ایران از منظر انرژی و محیط زیست ....................................

709

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی راهبرد اصلی در ارتقاء امنیت غذایی ..............................................

779

وضعیت تولید و فرآوری خرما در کشور ............................................................................................................

759

تحلیلی بر توسعه خاکورزی حفاظتی در ایران ..............................................................................................

739

اثرات کاهش و کنترل تلفات برداشت کمباینی گندم آبی در کاهش هدررفت آب ................................

749

نقش و جایگاه روشها و فناوریهای نوین در مهندسی کشاورزی .............................................................

721

تحلیل مصرف انرژی در کشاورزی .....................................................................................................................

769

پیشگفتار
وظیفه ذاتی و ماموریت اصلی یک موسسه تحقیقاتی ایجاب میکند کهه عهالوه بهر تولیهد علهم
پاسخگوی نیازهای علمی و عملیاتی بخشهای اجرایی بوده و همواره به عنوان یک مرجع اثرگهذار و
راهبر در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای کالن و ملی باشد .موسسه تحقیقات فنهی و مهندسهی
کشاورزی به عنوان یکی از موسسات پیشرو در این زمینه ،طی سهالیان گذشهته اقهدامات درخهور و
شایستهای در راستای ماموریت یاد شده داشته است .این موسسهه اخیهرا در رویکهردی جدیهد و در
راستای ایفای نقش روشنگری علمی ،اقدام به تهدوین گهزارشههای تحلیلهی در زمینهه موضهوعات
مختلف مهندسی کشاورزی با هدف ارتقاء اثربخشی تحقیقات و افزایش سطح کارآمدی فعالیتههای
کشاورزی نموده است .کتاب حاضر مشتمل بر  79فقره خالصه گزارشههای تحلیلهی اسهت کهه بها
اهداف یاد شده توسط محققین مجرب موسسه و با استناد به یافتههای پژوهشی خهود و اسهتفاده از
تجربیات سایر همکاران و محققان داخلی و خارجی تدوین گردیده است .در تهدوین ایهن گزارشهها
سه رکن اصلی و اساسی شامل؛ شناخت مشکل ،تجزیه و تحلیل ابعهاد فنهی و اقتصهادی آن و ارا هه
راهکارها و راه حلها مورد توجه بوده است .ایهن گهزارشهها از نظهر ماهیهت و محتهوی متفهاوت از
مقالهها و گزارشهای پژوهشی مرسوم علمی بوده و دارای ویژگیهای خاص از جمله؛ نقد و بررسی،
تحلیل وضع وجود ،ترسیم چشمانداز آتی و ارا ه راهبرد و راهکارهای اصالحی با تکیه بر تجربیهات و
نتایج تحقیقات چندین ساله در مورد یک موضوع است .نقد یک تصمیم و یا یک برنامهه در بخهش
کشاورزی کشور ،آگاهی بخشی و کمک به تصمیمسازی ،روشن نمودن موانع و عوامل موثر بر منابع
پایه تولید بخش کشاورزی ،تبیین انحرافات ،توجه به کیفیت و کمیت تولید با استمرار شرایط فعلی
و رعایت اصل پایداری تولید از ویژگیهای دیگر این گزارشها است .مهیباشهد .امیداسهت ،ایهن اثهر
گامی هر چند کوچک در راستای تحقه توسهعه پایهدار کشهاورزی بهوده و بتوانهد هماننهد چراغهی
فرآروی توسعۀ بخش کشاورزی کشور در حوزه فنّی و مهندسی روشنگری نماید.
گرچه سعی شده است که در نگارش این مجموعه ،یافتههای علمی همکاران متعههد مسسسهه
به نحو شایستهای ارا ه شود ،ولی یقین دارد که این کتاب با کاستیهایی نیز همراه است .امیهد کهه
خوانندگان گرامی از نظرات و رهنمودهای ارزشمند خود ،همکهاران مسسسهه را در ادامهه ایهن راه و

تدوین گزارشهای بعدی ،بهرهمند سازند .در خاتمه از تالشها و احساس دین همه همکاران متعهد
ستاد و مراکز استانی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی و نیهز محققهان خهار از مسسسهه بههویهژه
اساتید محترم دانشگاهی که در تدوین و داوری این مجموعه همکهاری مهوثری داشهتند ،صهمیمانه
قدردانی می نمایم .همچنین از طرف خود و تمامی همکاران ،زحمات مسئولین قبلی مسسسهه را ار
نهاده و از تالشهای صادقانه آنان سپاسگزاری مینمایم.
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چکیده
امروزه یکی از معضالت و تهدیدهای پیشروی تحقق امنیت غذایی در جوامع شرعریو وجعود مقعدار عامفععار
ضایعات محصوالت کراورزی است .ساالعه در جهان حدود  4میلیارد تن مواد غذایی تولید میگردد کعه از ایعن
مقدار حدود  1/2تا  2میلیارد تن تحت شرایط و روشهای عامناسب شرداشتو حمل و عقلو ذخیرهسازیو توزی و
مصر

تبدیل شه ضایعات گردیده و از دسفرس مصر کننده خارج میشود .شر اساس گعاارش اعا،وو حعدود 05

درصد محصوالت تولید شده در جهان در مراحل تولید و مصر

شه صورت ضعایعات از ررخعه مصعر

خعارج

میشود .ارزش این حجم شاالی ضایعات و هدر رات مواد غذایی شالغ شر  1تریلیون دالر در سعا شعررورد شعده و
سهم کرورهای در حا توسعه در این میان معاد  015میلیارد دالر میشاشعد .ضعایعات کرعاورزی و هعدر راعت
مواد غذایی در ایران شناشر شرروردهای شهعمل رمده حدود  05درصد در سا تخمین زده میشعود کعه ایعن مقعدار
حدود  0درصد از کل ضایعات تولیدات کراورزی و دور ریا مواد غذایی در جهان است .طبق رمار اا،وو سعاالعه
حدود  40/0درصد از محصوالت کراورزی اساسعی در کرعورهای در حعا توسععه در افعر راعاتو شیمعاریهعاو
علف های هرزو خرکسالی و  ...در مراحل مخفلعف تولیعدو پعز از شرداشعتو اعراوریو توزیع و مصعر

از شعین

میرود .رمارهای جهاعی عران میدهند که در کرورهای در حا توسعهو شهطور مفوسط  24درصد از میوهجات و
حدود  42درصد از سبایجات در ااصله تولید تا رسیدن شه دست مصر کننده از شین میروععد .در ایعران عیعا شعر
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اساس رخرین شرروردهاو حدود  11درصد از محصوالت زراعی و حدود  22درصد از تولیدات شعاغی در مراحعل
مخفلف تولید تا مصر

از شین میروعد.

شررسیهای مقدماتی اعجام شده عران میدهند که قسمت عمدة ضایعات در کرورهای در حا توسعه و از جملعه
ایرانو مرشوط شه مراحل شرداشت و پز از شرداشت است .علیرغم توجه کمرعگ شه کاهش ضعایعات در مراحعل
پیش از شرداشت یعنی کاشتو داشت و حین شرداشتو مرحله پز از شرداشت حلقع مفوعو ماععدة زعجیعرة اصعلی
کاهش ضایعات میشاشد .شه تعبیریو عیمی از کراورزی را تولیعد و عیمع دی عر را مراقبعتهعای پعز از شرداشعت
ترکیل میدهد .در تمام مراحل یاد شدهو ضایعات شه میاان مفواوت وجود دارد اما مقدار ضایعات پز از شرداشت
عسبت شه مراحل قبل از شرداشت شسیار شیشتر شوده و این امر شاعث میشود که عمدتاً ضایعات را شهعنوان ضایعات
پز از شرداشت در عظر گرافه و شر اهمیت مراقبتهای پز از شرداشت تأکید گردد.
شر اساس مطالعات صورت گرافهو حدود  05درصد کل ضایعات شررورد شده شرای  15محصعو شعاغی و زراععی
مورد مطالعهو مرشوط شه  25عوع محصو (گندمو گوجهارع یو سیبزمینیو رفندرقندو اع عورو عباتعات علواعهایو
داعههای روغنیو سیبو ذرت داعهایو پرتقا و سبایجاتو شلفوکو جوو پیازو هندواعهو عارع یو یوعجهو خرماو لیمو
شیرین و خرشاه) شوده است .در این میانو شلفوک شا  0درصد و اع ور شا  04درصد شه ترتیب کمترین و شیشتعرین
ضایعات را داشفهاعد.
در حا حاضر ساالعه و شهطور مفوسط حدود  155میلیون تن اعواع محصوالت کراورزی در ایران تولید معیشعود
که حدود  11/0میلیون تن رن شه صورت ضایعات از ررخه مصر

خارج میشعود .ایعن مقعدار ضعایعات مععاد

محصو تولید شده در سطح حدود یک میلیون هکفار یعنی  12درصد سطح زیر کرت محصعوالت رشعی کرعور
است .شه شیاعی دی رو اگر شرای تولید یک کیلوگرم محصو کراورزیو شر اساس شهرهوری مفوسط رب در کرور
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شودو شرای  11/0میلیون تن تقریباً  10/7میلیارد مفر مکعب رب هدر معیرود کعه مععاد 12

درصد رب مصرای در شخش کراورزی است .طی یک شررورد کلیو اگر هر کیلوگرم از این اعبوه ضایعات اقط
 5/7دالر ارزش داشفه شاشدو از گذر این خسرانو ساالعه  11تا  12میلیارد دالر سرمایه کرور از دست میرود.
از اینرو شهعظر میرسد که شا پرداخفن و عنایت ویژه شه جای اه اناوریهای پز از شرداشت و توسعه صنای تبدیلی
شفوان از ضایعات محصوالت کراورزی شه میاان قاشل توجهی کاست .شا کاهش ضایعات محصعوالت کرعاورزی
عالوه شر شازگرداعدن حجم قاشل توجهی از محصوالت شه ررخه مصر و گامهای شلندی عیعا در راسعفای ااعاایش
شهرهوری مناش تولیدو از جمله رب و سایر عهادههای تولید (خاکو کودو سمو سوخت و اعرژی) میتوان شرداشت.
شه عبارتی دی ر شا کاهش ضایعاتو محصوالت کراورزی مفناشهی شدون اسفواده و ارار شر کمیت و کیویعت منعاش
تولیدو شه شازار مصر

شاز می گعردد .اولعین قعدم شعرای پعرداخفن شعه امعر تععدیل و کعاهش ضعایعاتو گعردروری

اطالعات مسفند و مبفنی شر اصو علمی و انی است .این در حالی است که تعاکنون مطالعع جعامعی در خصعو
تعیین مقدار دقیق ضایعات محصوالت شاغی و زراعی در مراحل مخفلف زعجیرة تولید تا مصعر

شعهعمعل عیامعده

است .این امر از مهمفرین اقدامات زیرشنایی شرای شرعامهریایهای کالن ملی شرای کاهش ضایعات اسعت .در ایعن
راسفا مؤسسه تحقیقات انی و مهندسی کراورزی شرعامه تعدوین و اجعرای طعر کعالن "سعنجش و پعایش میعاان
تلوات و ضایعات محصوالت کراورزی در مراحل مخفلف پز از شرداشت" را از شرعامههای اصلی و جاری خود
قرار داده که امید است شا حمایت مسئولین امرو اولین و مهمفرین گام در راسفای کاهش ضایعات شرداشفه شود.

کلمات کلیدی :امنیت غذایی و پز از شرداشت و سنجش و پایش وکاهش ضایعاتو محصوالت کراورزی.
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 -1مقدمه

اااایش روز اااون جمعیت و وضعیت رو شه کاهش مناش تولیدو جامعه جهاعی را شا رعالش جعدی پاسعخ ویی شعه
عیازهای اولیه شرری شهویژه تأمین غذا روشرو ساخفه است .شرروردها عران میدهند که در پاعاده سا رینده عیاز شرر
شه ربو اعرژی و مواد غذایی شه ترتیب 05و  05و  05درصد شیرفر خواهد شد .از طر

دی رو دسعفیاشی شعه منعاش و

عوامل تولید شه دلیل تافیر اعالیت های شرری در کمیت و کیویت این منعاش و عیعا تفییعرات رب و هعوایی در کعرة
زمینو روز شه روز محدودتر میشود (15و  .)20شناشراینو این دو عامل در کنار هم تعامین غعذای سعالم و کعاای را
روز شه روز عامطمئنتر میسازد.
این در حالی است که شر اساس گاارش اا،و حدود  05درصد محصوالت تولید شعده در جهعان در ااصعله زمعاعی
شرداشت تا مصر

خارج میشود ( .)24شه تعبیر دی ر از هعر رهعار کعالری

شه صورت ضایعات از ررخه مصر

مواد غذایی تولید شده در جهان حداقل یک کالری رن از مرحله شرداشت تا مصعر

از شعین معیرود ( 22و .)21

این شدان معنی است که عیمی از کراورزی را ارریند تولید و عیم دی ر را مراقبتهعای پعز از شرداشعت ترعکیل
میدهد .امروزه در اغلب کرورهای تولید کننده محصوالت کراورزی دعیا و شعهویعژه ایعرانو شیرعفر اعالیعتهعای
علمی و اجرایی شر عیم او کراورزی که اتواقاً موجب ارار شر عهادههای تولید و کاهش کمی و کیوی رن استو
مفمرکا شوده و عیم دوم رن یعنی مراقبتهای پز از شرداشت مفوو ماعده است .لذا شه روشنی پیعدا اسعت کعه شعا
کاهش ضایعات محصوالت کراورزی میتوان شخش عظیمعی از محصعوالت تولیعد شعده را شعه ررخعه مصعر
شازگرداعد .کاهش ضایعات در مراحل پز از شرداشت راهکاری است که شدون عیاز شه اااایش سعطح زیعر کرعت
که همان تکیه شر مصر

ربو زمینو اعرژی و عیروی کار شیرفر استو امکان دسفیاشی شه شهرهوری و تولید شیرفر را

اراهم میسازد (.)15

4

عدم مراقبتهای مناسب پز از شرداشت محصوالت کراورزی عالوه شر از شین رافن محصو و افرات و زیانهای
رشکار و پنهان دی ری عیا عظیر اقر و گرسن یو اااایش قیمعت محصعو و کعاهش کیویعت و سعالمت محصعو و
تخریب محیط زیست و عدم پایداری در تأمین امنیت غعذایی و امنیعت ملعی کرعور را شعهدعبعا دارد ( .)12شعدین
ترتیب میتوان گوت که کاهش ضایعات محصوالت کراورزی از اساسعیتعرین راهبردهعا در ارتقعاه شهعروری و
تأمین امنیت غذایی و ملی شوده و پرداخفن شه این موضوع شه عنوان یکی از رالشهای اصلی پیشرویو امری الزم
و اعکار عاپذیر است.
 -2قوانین و اسناد باالدستی در کاهش ضایعات

در اسناد شاالدسفی و قواعین جاری کرورو تأمین امنیت غذایی و ارتقاه کیویعت شهداشعفی تولیعدات کرعاورزی شعه
عنوان یکی از ارکان مهم توسعه مورد توجه شوده ولی در عملو اقدامات صورت گرافعه شیرعفر شعر ااعاایش تولیعد
مفمرکا شوده و توجه شه مسا،ل کیوی غذا و کاهش ضایعات کمرعگ شوده است .شرخی معواد قعاعوعی و حعاکمیفی
شه شر زیر میشاشند:

در این خصو
قانون اساسی

• شندهای 1و  0اصل 44و تاکید شر اااایش تولیدات کراورزی که عیازهای عمومی را تعامین و کرعور
را شه مرحله خودکوایی شرساعد
• اصل  05تاکید شر حوظ محیط زیست و ممنوعیت تخریب رن
سند چشمانداز

• توسعهیااف ی کرور و شرخورداری از امنیت غذایی شا تکیعه شعر تولیعد از منعاش داخلعی و تاکیعد شعر
خودکوایی در محصوالت اساسی

0

قانون برنامه چهارم توسعه

شند ه ماده  : 12حمایت از گسفرش صنای تبدیلی و تکمیلی شخعش کرعاورزی شعه عحعوی کعه درصعد محصعوالت
ارروری شده حداقل شه میاان دو شراشر وض موجود ااعاایش یاافعه و موجبعات کعاهش ضعایعات شعه میعاان پنجعاه
درصد اراهم گردد.
برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور

مواد  11و  140تا  140قاعون شرعامه پنجم "تاکید شر عیل شه خودکوایی در تولیعد محصعوالت اساسعی کرعاورزی و
ارتقاه ارزش اااوده شه میاان حداقل ساالعه هوت درصد توأم شا ارتقاه کیویت شهداشفی تولیدات کراورزی".
 -3نقش و جایگاه کاهش ضایعات در امنیت غذایی

از دیدگاه سازمان جهاعی غذاو اا،وو هر تفییری که کعاهش ارزش اقفصعادی و غعذایی محصعو را در پعی داشعفه
شاشدو عامل ضایعات تلقی میشود .ضایعات شامل ضایعات کمیو کیویو مسفقیم یا غیرمسفقیم است .طبق تعریف
شاعک جهاعیو امنیت غذایی یعنی دسفرسی هم مردم در تمامی اوقات شه غذای کاای شعرای داشعفن یعک زععدگی
سالم (2و 14و  10و  .)11شر این اساسو سه محور موجود شودن غذاو دسفرسی شه غذا و پایداری در دریاات غعذا از
ارکان اصلی امنیت غذایی است .تعامین امنیعت غعذایی شعه معنعی دسفرسعی شعه غعذای کعاایو مطلعوب و سعالم از
محورهای اصلی توسعهو سالمت جامعه و توسعه زیر ساختهای عسلهای رینده کرور است .تامین امنیت غعذایی
از وظایف اصلی شخش کراورزی هر کروری شوده و در ایران عیا دسفیاشی شه این امر مهم رسالت اصعلی وزارت
جهادکراورزی است .علعیرغعم تعالش مسعئولین شخعش کرعاورزیو در سعا هعای گذشعفه تولیعد محصعوالت
کراورزی هم ام و مفناسب شا رشد مصر

عبوده اسعت .محعدود شعودن عهعادههعای کرعاورزیو شعرایط جعوی و

محیطی و ضایعات شیش از حد تولیدات کراورزی از جمله عوامل ایجاد این ااصله شین تولید و مصر

1

است .این

امر سبب شده امنیت غذایی کرور تاحدی شه رالش کریده شود .شرای غلبه شر این رعالش و ارتقعاه سعطح امنیعت
غذایی شا رویکرد مدیریت شحران راه حلهای مفعددی شه شر زیر قاشل شررسی است:
 اااایش سطح و عملکرد تولیدات
 کنفر رشد مصر

سراعه و کنفر جمعیت

از طریق کاهش مصر

 واردات محصوالت کراورزی
 اصال ال وی مصر
 مدیریت پز از شرداشت شا هد

کاهش ضایعات

 و اسفوادههای عوین از ضایعات شهوجود رمده
البفهو هر یک از این رویکرد و راهکارها ماایا و محدودیتهای اجرایی و انی خا

خود را دارعد .علیرغم تنوع

در روشها و راهبردهای کلی تامین امنیت غذاییو در ایران شرای تحقق این رسالتو تمرکعا شعر تولیعد و ااعاایش
تولید غذا شهعنوان اصلیترین راهبرد مورد توجعه و عمعل اسعت .در حعالیکعه حجعم زیعاد ضعایعات محصعوالت
کراورزی خام و ارروری شده و عدم توجه شه ع هداری مناسب تولیدات زراعی و شاغی شهعنوان ماع اصلی شرای
عیل شه تامین امنیت غذایی است .شناشراینو میتوان گوت که در کنار اقدامات مرشوط شعه ااعاایش تولیعدو توجعه شعه
کاهش ضایعات و ارروری محصوالت عقش اساسی در راسفای تحقق اهدا

یاد شده دارد .لذا شه عظعر معیرسعد

که عملیترین و شاید مناسبترین و سعادهتعرین راه ارتقعای شهعرهوری و تعامین امنیعت غعذاییو اسعفواده شهینعه از
تولیدات موجود شا رویکرد کاهش ضایعات محصوالت کراورزی است.
 -4تبیین وضع موجود

ساالعه در جهان  4میلیارد تن مواد غذایی تولید میگردد که از این مقدار حدود  05تا 05درصد در افعر شعرایط و
روشهای عامناسب شرداشتو حمل و عقلو ذخیرهسازیو توزی و مصر
7

از شین میرود .این شدان معنی اسعت کعه

 1/2تا  2میلیارد تن مواد غذایی تبدیل شه ضایعات گردیده و از دسفرس مصر

کننده خارج میشود ( 12و .)12

اشکا 1و  2و  0شه ترتیب میاان ضایعات جهاعی مواد غذایی شه توکیک ایرانو کرورهای در حا توسعه و توسعه
یاافه و شه توکیک عوع محصو در مرحله تولید و مراحل مخفلف پز از تولید را عران می دهد (.)21

شکل  -1ضایعات جهانی مواد غذایی به تفکیک ایران ،کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

شکل  -2ضایعات مواد غذایی به تفکیک نوع محصول در مرحله تولید و مراحل مختلف پس از تولید

2

شکل  -3ضایعات مواد غذایی در ایران به تفکیک نوع محصول در مرحله تولید و مراحل مختلف پس از تولید

این حجم از ضایعات عالوه شر اینکه از عظر انی و اقفصادی شسیار عامناسب و غیر قاشل پذیرش اسعتو در تضعاد شعا
رموزههای دینی و دسفور صریح خداوعد تبارک و تععالی اسعت (ریعه  01سعوره مبارکعه اععرا ) .شعا معدیریت و
کاهش ضایعاتو این حجم از ضایعات میتواعد شه عنوان مواد غذایی در ررخه مصعر

قعرار گیعرد .شعه عبعارت

دی رو امکان اااایش  15تا  155درصدی مواد غذایی تنها شا مدیریت ضایعات وجود دارد که ارصفی شسیار مففعنم
شرای جامعه جهاعی است ( .)12ارصفی شارگ و اسفثنایی که شهطور همامان رزادسازی اراضی زیر کرتو کاهش
مصر

رب و اعرژی را شه ارمفان میرورد.

طبق رمارهای رسمی اا،وو ساالعه حدود  40/0درصد محصوالت اساسی کراورزی در کرورهای در حا توسعه
در افر رااتو شیماریهاو علف هعای هعرزو خرکسعالی و  ...در مراحعل مخفلعف از جملعه پعز از شرداشعت از شعین
میرود .در ایران شر اساس رخرین شرروردهای وزارت جهاد کراورزیو حدود  11درصد از محصوالت زراعی و
حدود  22درصد از تولیدات شاغی در مراحل مخفلف تولید تا مصر
0

از شین میرود ( 2و .)11

در حا حاضر ساالعه و شهطور مفوسط حدود  155میلیون تن اعواع محصوالت کراورزی در ایران تولید میشعود
که شا ارض حوظ شرایط موجود سیسفمهای پز از شرداشتو شرای تامین غذای مورد عیاز جمعیت اضعااه شعده تعا
سا  1405میشایست حداقل  10تا  25میلیون تن محصو قاشعل مصعر

شیرعفری در دسعفرس رحعاد جامععه قعرار

گیرد .شر این اساسو تامین و حوظ سطح امنیت غذایی کرور یکی از شارگترین رالشهای پیشروی دولفمردان
خواهد شود ( 2و .)0
شر اساس رمار اا،و میاان ضایعات غذا در ایران و مقایسه رن شا سایر کرورها شه صورت شماتیک در شکل  4ارا،عه
گردیده است (.)1

شکل  -4اینفوگراف ضایعات غذا در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها ()1

البفهو هنوز رمارهای دقیق و مکوی در زمینه میاان ضایعات محصوالت مخفلف وجود عدارد و مطالعات شسیار کم-
رعگ و عاریای در این زمینه صورت گرافه است ولی شا این حا شرروردهای اولیه و رمارهایی شه صورت تخمینی

15

در دسفرس است .شر اساس مطالعات کارگروه شهرهوری و کاهش ضایعات محصوالت کراورزی در سعا 1027
حدود  05درصد ضایعات کل ضایعات شررورد شده شرای  15محصو شاغی و زراعی عمده مورد مطالعهو مرشعوط
شه  25عوع محصو شوده و حجم ضایعات در  45محصو دی ر  15درصد کل ضایعات را شعامل معی شعود (  2و
 .)11مطاشق شکل  0محصوالتی که  05درصد کل ضایعات را ترکیل میدهند و در شرعامهریایهعا شایسعفی شیرعفر
مورد توجه شاشند عبارتاعد از :گندمو گوجهارع یو سیبزمینیو رفندرقندو اع عورو عباتعات علواعهایو داععههعای
روغنیو سیبو ذرت داعهایو پرتقا و سبایجاتو شلفوکو جوو پیازو هندواعهو عارع یو یوعجهو خرماو لیمو شیرین و
نمودار  -1تغییرات درصد نسبی تجمعی ضایعات محصوالت کشاورزی

خرشاه.
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محصول

شکل  -5تغییرات درصد نسبی تجمعی ضایعات محصوالت کشاورزی ( 8و )11

شر اساس رمارعامه کراورزی ارا،ه شده در سا  1000میاان تولید و مقادیر شررورد شدة ضایعات محصوالت شاغی
و زراعی اولویتدار مورد اشاره در سند شرعامه مدیریت کنفر و کاهش ضایعات محصوالت کراورزی که عمده
ضایعات یعنی حدود  05درصد را ترکیل می دهندو در جداو  1و  2ارا،ه گردیده است.
11

جدول  -1میزان تولید ،حدود ضایعات و الویت کشوری در برنامه کاهش ضایعات محصوالت زراعی ( 8 ،7و )11

میزان تولید

حدود ضایعات

الویت کشوری در

(میلیون تن)

( درصد)

برنامه کاهش ضایعات

1

گندم

15/02

10

1

2

گوجهارع ی

1/20

05

2

0

سیبزمینی

4/00

25

0

4

داعههای روغنی

5/04

10

7

0

ذرت داعهای

1/17

11

0

1

خیار

1/01

11

45

7

شلفوک

2/00

0

12

2

جو

2/00

15

10

0

پیاز

2/51

11

14

15

هندواعه

4

12

10

11

خرشاه

1/00

17

21

ردیف

نوع محصول

جدول  -2میزان تولید ،حدود ضایعات و الویت کشوری در برنامه کاهش ضایعات محصوالت باغی ( 8 ،7و )11
حدود ضایعات

الویت کشوری در برنامه

( درصد)

کاهش ضایعات

0
2

ردیف

نوع محصول

میزان تولید (میلیون تن)

1
2

اع ور
سیب

0/50
0/4

04
22

0

پرتقا

1/00

05

15

4

عارع ی

5/7

01

11

0

خرما

1/54

25

12

1

لیموترش

5/42

21

10

7

لیموشیرین

5/01

21

25

2

اعار

5/00

20

41

0

هلو

5/71

05

24

15

گیالس

5/20

05

22

11

اعجیر

5/52

00

20

12

 -5اثرات اقتصادی و اجتماعی کاهش ضایعات

همانطوریکه اشاره گردیدو میاان تولیدات زراعی و شاغی در کرعور در سعا  1000شعه ترتیعب مععاد  74/54و
 11/02میلیون تن شوده است .شهعبارت دی رو از این مقدار تولیدو میاان  11/20میلیون تن از محصوالت زراععی و
 4/10میلیون تن از محصوالت شاغی ضای شده و در دسفرس مصر کننده قرار ع رافه است .لذا شا توجه شه اعداد
و ارقام ارا،ه شده در خصو

میاان ضایعات محصوالت کراورزی و شه تب رن از شین رافن عهعادههعای مخفلعف

کراورزیو افرات و تبعات اقفصادیو اجفماعی و حفی ارهن ی زیاد و قاشل تأملی را شه همراه دارد .شرخعی از اهعم
این موارد را میتوان شه شر زیر و شهطور خالصه ارا،ه عمود:
 -1در ایران حدود  11/0میلیون تن محصو شه صورت ضایعات از ررخه مصر

خعارج معیشعود ( .)2ایعن

مقدار محصو معاد محصو تولید شده در سطحی حدود یک میلیون هکفار است .این رقعم مععاد 12
درصد سطح زیر کرت محصوالت رشی کرور است .هر میاان کاهش در ضایعات محصوالت شعه معنعای
شازگرداعدن محصو جدید شه ررخه مصر

شدون اسفواده از مناش و عهادههای کراورزی است.

 -2کارشناسان عدم شهکارگیری روشهای مهندسی و اناوریهای معدرنو عامناسعب شعودن زیعر سعاختهعا و
محلهای ع هداری و اعبارها را از جمله دالیل شکلگیری ضایعات پز از شرداشت میداعند.
 -0شا یک قاعده سراع رفی ضایعات محصوالت کراورزی در ایران میتواعد غذای یک کرور  10میلیعون
عوری را تامین کند ( 2و .)10
 -4اگر شرای تولید یک کیلوگرم محصو کراورزیو شر اسعاس شهعرهوری مفوسعط رب در کرعور (kg/m3
 205 )1/2لیفر رب مصر

شودو شرای  11/0میلیون تن تقریباً  10/7میلیارد مفر مکعب رب هعدر معیرود

که معاد  12درصد رب مصرای در شخش کراورزی است ( 2و .)10

10

 -0اگر هر کیلوگرم از این اعبوه ضایعات اقط  5/7دالر ارزش داشفه شاشدو از گذر این خسرانو ساالعه  11تعا
 12میلیارد دالر سرمایه کرور از دست میرود.
 -1شرای عموعه مراحل رمادهسازیو کاشتو داشتو شرداشت و حمل و عقل محصو از هر هکفار زمین شهطور
میاع ین عیازمند  155تا  145لیفر سوخت است .شه این ترتیب شه سادگی قاشل محاسبه خواهد شود که ساالعه
حدود  055میلیون لیفر سوخت شهواسطه تلوات محصوالت کراورزیو شیهوده معیسعوزد و حاصعلی جعاه
گرمتر کردن زمین و رالیندگی شیرفر محیط زیست در پی عدارد .شدون تردیعد اشععاد زیسعتمحیطعی ایعن
ضایعات را میتوان شهعنوان اصلیترین رالش مدیریت شسفر حیات کرور شهشمار رورد (1و  14و .)10
 -7ماشینها و اد وات کراورزی شرای عملیات کاشتو داشتو شرداشت و عملیات حمل و عقعلو اعبعارداری و
ارروری شالغ شر  1/0درصد از کل اعرژی تولیدی در جهان را مصر

میکنند.

 -2عالوه شر خسارات مرهود عاشی از ضایعات محصوالت کراورزیو دولت ساالعه میلیونها دالر ارز جهت
واردات موادی مثل خوراک دامو کاغذو مقواو مواد شیمیایی و  ...هاینه میکند در حالیکه این معواد در
کرورهای دی ر از ضایعات کراورزی (شه کمک صنای تبدیلی) تولید میشود (.)2
 -0عدم توجه شه مراقبتهای پز از شرداشت مرکالت زیستمحیطی عدیدهای را شعه دعبعا خواهعد داشعت.
شیراشه زشالههای عاشی از ضایعات حاوی مواد سمی و شسیار رالینده و رلودگی رب و خاک حاصل از
اساد ضایعات کراورزی که در زمین میماعد غیر قاشل جبران و تهدید کننده محیط است ( 17و .)27
 -15ضایعات محصوالت کراورزی عاله شر اتال

غذا و محصو تولید شده موجب هدر دادن مناش محدود

ربو خاک و سایر عهادههای یاراعهای که هاینه شاالیی شرای دولت داردو خواهد شد (.)17
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 -11کاهش کیویت و ارزش محصوالت تولید شده در افر عدم مراقبتهای پز از شرداشتو موجعب کعاهش
دررمد و تهدید موقعیت شفلی تولیدکنندگان شخش کراورزی خواهد شد ( 4و .)0
 -12جم روری و دا ضایعات کراورزی شا توجه شه مقدار زیادی که دارد شسیار هاینهشر (رقمی میلیعاردی)
است (.)27
 -10شاید مهمفرین افر ضایعات محصو شر کیویت محصو و سالمت غذا و در عفیجه سالمت مصعر

کننعده

است .شهطوریکه هردارهای اخیر دسف اههای مفولی شهداشت جامعهو منرأ اغلب شیماریهعا و معرگ و
میرهای صورت گرافه را عاشی از کیویت عامناسب محصوالت غذایی که شرخی از رعها در افر مراقبتهای
عامناسب پز از شرداشت استو عسبت میدهند.
حا اگر شر اساس قاعون شرعامه رهارم توسعه یعنی"شند ه ماده  :12حمایعت از گسعفرش صعنای تبعدیلی و تکمیلعی
شخش کراورزی شه عحوی که درصد محصوالت ارروری شده حداقل شه میعاان دو شراشعر وضع موجعود ااعاایش
یاافه و موجبات کاهش ضایعات شه میاان پنجاه درصد ( 05درصد) اراهم گردد" شسفرها و زیر سعاختهعای الزم
اراهم میگردیدو قطعاً از طریق کاهش ضایعات تافیر مثبت و قاشل توجهی در شهبود و ارتقاه شهعرهوری در شخعش
کراورزی حاصل میشد .شا این حا همانطور که پیشتر عیا گوفه شدو محدود شودن عهادههعای کرعاورزی (شعه-
ویژه کمبود رب در حا حاضر)و رلودگیهای زیستمحیطیو شرایط جوی و اقلیمیو مسئله مصعر

اععرژی و ...

سبب شده که امنیت غذایی کرور تاحدی شه رالش کریده شود .از اینرو شهعظر میرسد که شا پرداخفن و عنایت
ویژه شه جای اه اناوریهای پز از شرداشتو اعبارداریو مدیریت زعجیرة عرضعه()Supply chain management
و زعجیرة سرد ( )Cold chainاز مارعه تا مصر

و توسعه صعنای تبعدیلی شعهمنظعور کعاهش ضعایعاتو شفعوان شعا

اااایش شهرهوری شر رالشهایی رون خرکسالیو کارایی مصر
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رب و سایر عهادههای تولید (خاکو کودو سمو

سوخت و اعرژی) در شخش کراورزی و عهایفاً امنیت غعذایی اعا،ق رمعد .از سعوی دی عرو کعارشرد ضعایعات و شعه
عبارتی اسفواده از زا،داتو پسماعدها و ضایعات و اراوری و تبدیل رنها شه محصوالت شا ارزش اااودة شعاالتر عیعا
منجر شه ارتقای شهرهوری خواهد شد (4و 0و  11و .)20
 -1مراحل مختلف شکل گیری ضایعات پس از برداشت

دسفهشندی ضایعات شعا توجعه شعه منطقعهو شعازار (کعارشرد)و ععوع محصعو و  ...مفوعاوت اسعت .از یعک دیعدگاه
محصوالت از عظر کیوی طبقهشندی میشوعد و محصوالتی که از کیویت و اسفاعداردهای سعالمت غعذا شرخعوردار
عباشندو شه عنوان ضایعات تلقی میگردعد .این عوع ع اه و دسفهشندی در کرورهای توسعهیاافه مطر است .رعون
در این کرورها کیویت محصو شرای مصر

کننده شسیار مهمتر از ظاهر رن است .اماو در کرورهای در حا

توسعه ضایعات شیرفر از عوع کمی است و شه محصوالتی که از دسفرس خارج میشعود اطعالم معیگعردد ( 25و
 .)21صر عظر از ع اه کمی و کیویو از عظر مرحله وقوعو ضایعات محصوالت کراورزی در سه مرحله پیش از
شرداشتو حین شرداشت و پز از شرداشت روی میدهد .شا این حا

شررسیهای مقدماتی اعجام شعده عرعان معی-

دهند که قسمت عمدة ضایعات در ایران و کرورهای در حا توسعه مرشوط شه مراحل شرداشت و پز از شرداشت
است .علیرغم توجه کم رعگ شعه کعاهش ضعایعات در مراحعل پعیش از شرداشعت یعنعی کاشعتو داشعت و حعین
شرداشتو مرحله پز از شرداشت حلق مفوو ماعدة زعجیره اصلی کاهش ضعایعات معی شاشعد (شعکل  .)1ایعن در
حالی است که مراقبتهای پز از شرداشت شامل اقداماتی رون سرد کردنو شسفهشندیو حمل و عقعلو اعبعارداریو
ارروری محصو و صنای تبدیلی و تکمیلی عقش شسیار مهمی در کراورزی دارد (15و  11و .)12
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شکل  - 1چرخه تولید محصوالت کشاورزی و حلقة مغفول پس از برداشت (در ایران)

در این خصو

رمارهای جهاعی عران میدهد که در کرورهای در حا توسععه شعهطعور مفوسعط  24درصعد از

میوهجات و حدود  42درصد از سبایجات در ااصله تولید تا رسیدن شه دست مصر کننده از شین میروععد (2و
 2و  .)11شه تعبیر کارشناسانو عیمی از کراورزی را تولید یعنی مراحل کاشتو داشت و شرداشت و عیمع دی عر را
مراقبتهای پز از شرداشت ترکیل میدهد ( .) 15در حعالی کعه ایعن مرحلعه در ایعران و در کرعورهای در حعا
توسعه حلق اراموش شده تولید است .عموعههایی از وضعیت عامناسب مراقبعتهعای پعز از شرداشعت در شعکل 7
عران داده شده است.
عالوه شر اینو کراورزی شدون صنای تبدیلی و تکمیلی اقفصادی عبوده و الزم سودو ایجاد ارزش اااوده و ارتقاه
شهره وریو توسع صنای تبدیلی است .شه عنوان مثا و اگر کرور شفواعد شه اناوریهای پیررافهای دسعت پیعدا کنعد
17

طوری که تولید گندم شه  21میلیون تن در سا عیا شرسد در صورتی کعه صعنای تولیعد ععانو ماکعاروعیو کیعک و
کلوره و غیره در ظرایتهای الزم در دسفرس عباشندو گندم عیا هماعند سیبزمینی محکعوم شعه داعن یعا ورود شعه
دریا خواهد شد.

روش خشک کردن انگور برای تولید کشمش

روش نامناسب حمل و انبارش موقت مرکبات

عدم وجود زیرساختهای الزم مراقبتی و تبدیلی کشاورزی

انتظار برای ورود به مرحله بازاررسانی و فرآوری

شکل  7مراقبتهای نامناسب پس از برداشت ضایعات محصوالت کشاورزی

مفأسواعه در ایران صنای تبدیلی و تکمیلی کمفر مورد توجه شوده و یا در شرخی معوارد عیعا معیتعوان گوعت معورد
توجه عبوده است که عفیجه رن در سا های اخیر شهوضو مراهده گردیده است .شهطوری که در شرخعی از معوارد
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حفی عدم شرداشت محصو (ماعند هندواعهو گوجهارع یو سیب درخفی و غیره) از مارعه و شاغ دیده شعده اسعت.
ضایعات خرماو دان کردن سیبزمینیو ماععدن سعیبدرخفعی شعه معدت  15معاه در سعردخاعه و دههعا مثعا دی عر
عموعه هایی از وجود این مرکل در کرور عایامان در سا های اخیر است .دلیل شعه وجعود رمعدن رنعین معواردی
عدم دسفرسی شه شازارهای جهاعی شه دلیل کیویت پایینو تولید زیاد محصو در یک شازة زماعی کوتاه و در اخفیعار
عداشفن زیرساختهای الزم ع هداری است و تنها راه عجات رنو ایجاد و توسع زیرساختهای پز از شرداشت و
واحدهای صنای تبدیلی در مناطق تولید شعهمنظعور کعاهش ضعایعات و تبعدیل ععمعتهعای ارزشعمند خداوععد شعه
محصوالت شا ارزش اااودة شاالتر میشاشد.
شناشراینو توجه شه این مقوله شه دلیل اااایش جمعیتو کاهش مناش طبیعیو امکاعات و مناش محعدود حعا،ا اهمیعت
میشاشد .همانطور که پیشتر عیا گوفه شدو مفأسواعه عیمی از شرخعی محصعوالت کرعاورزی در کرعوردر ااصعله
مراحل کاشت تا شرداشت از ررخه مصر

خارج میشود و ایعن مسعأله مفعأفر از کمبعود تجهیعاات و ارسعودگی

ماشینرالت کراورزی و عقصان در مرحله ارروری و شسفهشندی اسفاعدارد در این زمینه است .پایین روردن رسفاعه
ضایعاتو کمک شایاعی شه اااایش تولید عاخالص داخلی و ارزش ااعاوده شعاالتر خواهعد عمعود .شعرای شهبعود ایعن
وضعیت شاید رالشهای مدیریت پز از شرداشت محصو را مورد شررسی زیرشنایی و اصولی قرار داده و همچنین
توجه اساسی در زمینه شهبود سیسفم حمل و عقلو طبقهشنعدی محصوالت شر حسب کیویت و ارروری محصععوالتی
که در حین مرحله شعرداشت رسیب دیدهاعدو از اهمیت خاصی شرخوردار است و این امر شاعث کاهش قیمت تمام
شده محصوالت کراورزی خواهد شد .شازاریاشی محصوالت کراورزی خود یکعی از مقولعههعای مهعم در زمینعه
ضایعات محصوالت کراورزی است و لذا پعیش شینعی عادرسعت تقاضعای شعازار یعک پعرده از تعراژدی ضعایعات
محصوالت کراورزی است.
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 -7مسائل و مشکالت مؤثر بر شکلگیری ضایعات

مطالعات شهعمل رمده شیاع ر این مطلب است که ضایعات در شخش کراورزی در تمام مراحل از تولید تا مصر
وجود دارد و عوامل و عناصر مفعددی شر رن تأفیرگذارععد .شرخعی از عوامعل ایجعاد ضعایعات در مراحعل پعز از
شرداشت محصوالت کراورزیو ریره در مراحل قبلی از جمله مراحل کاشتو داشت و شرداشت دارعد .از عوامل
مؤفر شر اااایش میاان ضایعات میتوان شه مواردی رون :رسیبهای ایایکی و مکاعیکیو عوامل ایایولعوژیکی و
شیولوژیکیو راعات و شیمعاریهعاو عوامعل محیطعی و مارععهای و عوامعل فاعویعه (اقفصعادی و اجفمعاعیو سیاسعیو
ارهن یو طبیعی) اشاره کرد (.)11

شکل 8

مسائل و مشکالت مؤثر بر ایجاد ضایعات در محصوالت کشاورزی ()11

در تمام مراحل اشاره شده در شکل 2و ضایعات شه میاان مفواوت وجود دارد امعا در کرعور ایعران شعه ماعنعد اکثعر
کرورهای در حا توسعه درصد ضایعات پز از شرداشت تا رسیدن شه مصعر

کننعده عسعبت شعه مراحعل قبعل از

شرداشت شسیار زیاد است .از اینرو اغلبو ضایعات پز از شرداشت شه عنوان ضایعات محصوالت کراورزی تلقی
25

میشود و شر اهمیت عملیات پز از شرداشت تأکید میگردد .شر اساس شررسیهای جام شهعمل رمده عمده مسا،ل
و محدودیتهای مؤفر شر ایجاد و اااایش ضایعات در مرحل پز از شرداشت در شکل  0خالصه شدهاعد:

شکل  -9عوامل مولد ضایعات در مرحله پس از برداشت ()11

 -8جایگاه تحقیقات در سنجش و پایش ضایعات

شخش تحقیقات صنای غذایی موسسه تحقیقات انی و مهندسعی کرعاورزی شعا اجعرای شعیش از  455اقعره پعروژه
تحقیقاتی در زمین صنای تبدیلی و ارروری مواد خام اسادپذیر گیاهی یا حیواعی شهمنظعور تولیعد اعرروردههعای
غذایی پایدارو شه همراه معرای مناسبترین اناوریهای پز از شرداشت شا هد
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کاهش ضایعات و اااایش قاشلیت

ماعدگاری و شهبود کیویت محصوالت مخفلف کراورزی تالش کعرده اسعت تعا در جهعت ارتقعاه امنیعت غعذایی
کرور اقدامات مؤفری شهعمل رورد .در این راسفاو عظر شه اهمیت دسفیاشی شه امنیت و سالمت غذایی جامعهو ارتقاه
کیویتو اااایش ارزش اااوده و کاهش ضایعات مواد غذایی و محصعوالت کرعاورزیو اعالیعتهعای تحقیقعاتی
وسیعی در زمینه علوم و مهندسی صنای غذایی و اناوریهای پز از شرداشت در راسفای محورها و اولویعتهعای
تحقیقاتی تعریف شده زیر اجرا شدهاست:
• ارتقاه ایمنی و امنیت غذایی
•

شناخت و دسفیاشی شه انعاوریهعای مناسعب پعز از شرداشعت و روشهعای مناسعب تبعدیل و ع هعداری
ارروردههای کراورزی شه منظور حوظ خوا

•

کمی و کیویو ارتقاه ارزش اااوده

توسعه صنای تبدیلی شخش کراورزی

• شناسایی عوامل مؤفر در ایجاد و اااایش ضایعات محصوالت کراورزی و ارا،ه راهکارهای علمی و انی
جهت کاهش رن
•

اسفواده شهینه از شاقیماعدههای گیاهی و زا،دات محصوالت کراورزی و تبعدیل رنهعا شعه اعرروردههعای
قاشل مصر

در شخش کراورزی و صنعت

شا توجه شه جم شندی صورتگرافه در  25سا گذشفهو شیش از  05درصد از پروژههای تحقیقاتی اجرا شعده و در
دست اجرا در حوزة صنای غذایی و اناوریهای پز از شرداشت شه کاهش ضایعات محصوالت شعاغیو زراععی و
سبای و صیوی اخفصا

دارد که جاه وظایف حاکمیفی شوده و از عهدة شخش خصوصی و یا سایر وزارتخاعههعا

خارج است .در این راسفا الزم شه یادروری است که عنایت ویعژه شعر جای عاه شخعش تعرویا در اعفقعا یاافعههعا و
دسفاوردهای حاصل از تحقیقات عیا از مباحثی است که در اجرایی شدن عفایا و افرشخری تحقیقات عقش ویعژه و
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شهساایی دارد .شدون شک اعفقا یاافههای حاصل از اعالیتهای پژوهرعی ایعن شخعش شعه عرصعه تولیعد و صعنای
تبدیلی کراورزی کرورو سبب خواهد شد تا تحوالت قاشل مالحظهای در اشعاد مخفلعف عظیعر کعاهش ضعایعاتو
اااایش قاشلیت ماعدگاریو شهبود ویژگیهای کمی و کیویو معرای ارموالسیونهای جدید و ایجاد تنعوع غعذاییو
اااایش شهرهوری و ارزشهای تفذیهای و در عهایت ارتقاه امنیت غذایی کرور حاصل رید .امیعد اسعت شعا شهعره-
شرداری و شهکار شسفن عفایا حاصل از اعالیتهای تحقیقاتی اعجام شده در این شخش زمینههعای الزم در خصعو
را مرکالت موجود اراهم گردد.
 -9راهکارها و برنامهها

البفه این حقیقت که شا شرداشت محصو و مرحل کاهش کیویت رن شروع میشود اعکارعاپذیر است .رراکعه از
لحظه شرداشتو دی ر محصو اعالیت افوسنفای شهمنظور شهبود کیویت عدارد و عمیتوان شا عملیات مناسب و شه-
موق و کیویت رنرا حوظ کرد .ولی مسلماً شا اعجام اقدامات و مراقبعتهعای انعی مناسعبی معیتعوان از شعدت ایعن
کاهش کیویت و در عفیجه شهوجود رمدن ضایعات کاست.
اصوالً اولین قدم شرای پرداخفن شه امر تعدیل و کاهش ضایعاتو گعردروری اطالععات مسعفند و مبفنعی شعر اصعو
علمی و انی است .ررا که اولین و اساسیترین گام در شرعامهریایهاو شناخت وض موجود و اطالع دقیق از رمار
و اطالعات مورد عیاز است .تاکنون مطالع جامعی در خصو
زعجیرة تولید تا مصر

تعیین مقعدار دقیعق ضعایعات در مراحعل مخفلعف

شهعمل عیامده است .شا این حا راهکارها و شرعامههای اصلی شرای کاهش ضایعات را می-

توان در دو مقول اقدامات اجرایی و شرعامههای پژوهریو رموزشی و ترویجی ارا،ه عمود (.)11
 -1-9اقدامات اجرایی

مهمفرین اقدامات و شرعامههای اجرایی که در راسفای کاهش ضایعات میتواعد موید و موفر شاشند و عیاز شه حمایت
جدی مسئولین و مفولیان دولفی و عام ملی را دارد عبارتاعد از :
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 -1ایجاد و توسعه صنای تبدیلی و تکمیلی در شخش کراورزی
 -2مدیریت و ساماعدهی زیرساختهای تولیدو توزی و صادرات محصوالت کراورزی
 -0اصال و تقویت ساخفار ترکلهای تولیدی مرتبط شا کراورزی و صنای واشسفه
 -4تقویت اعالیتهای رموزشی و ترویجی شهمنظور اعفقا یاافههای پژوهری شه شخش اجرا
 -0اصال ررخه توزی محصوالت کراورزی شا تأکید شر اصال ال وی توزی
 -1ایجاد و گسفرش زعجیرة سرد شرای محصوالت خعام و عظعاممنعد عمعودن ال عوی شسعفهشنعدی محصعوالت
کراورزی
 -7تأکید شر عملیاتی و اجباری عمودن اسفاعداردهای تدوینشده و عظام جام کنفر کیویت
 -2گسفرش مجفم های کرت و صنعت و صنای تبدیلی شا تأکید شعر داععش انعی و تواععاییهعای مفقاضعیان و
توجیه انی و اقفصادی طر ها
 -0اعما سیاستهای حمایفی از تولیدکننده و مصر کننده از طریق کنفر شازارو اعجام خریدهای تضعمینی
و توااقی
 -15اعطای تسهیالتو توسعه مراکا توزی مسفقیم و حذ

واسطههاو شیمه محصوالت کراورزی و ...

 -11گسفرش زمینه هعای الزم شعرای تعامعل شیرعفر واحعدهای تولیعدی شعا شخعش تحقیقعاتو توجعه شعه جواععب
زیستمحیطی تولید و ارروری محصوالت کراورزی
 -12تالش شرای جذب و حمایت شیرفر سرمایههای داخلی و خارجی در شخعش کرعاورزی و صعنای واشسعفهو
شهبود رواشط شا شازارهای خارجی و معرای شهفر محصوالت شرای صادرات
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 -10شازاریاشی محصوالت کراورزی و عیا ارهنگسازی در خصعو
مصر

ر عوع ی خریعدو ع هعداری و عحعوه

مواد غذایی توسط مصر کنندگان

 -14ایجاد شازاررههای کراورزیو شرگااری عمایر اههای عرضه محصوالت کراورزی و ترویق کراورزان
شرای ایجاد صنای تبدیلی کورک روسفایی و حمایت مادی و معنوی دولت از این شن اهها
 -10ارهنگسازی در سطح جامعه .هماهن ی سازمانهای جهاد کرعاورزی و عیعا صعدا و سعیمای جمهعوری
اسالمی ایران در این خصو

ضروری خواهد شود (.)11

 -2-9اقدامات پژوهشی ،آموزشی و ترویجی

توجه شه تحقیقات در زمینه پایش ضایعات محصوالت کراورزی در سطح ملی و شسیا ملی امکاعات شرای حعل و
یا الاقل تخویف این رالش (که طی یک یا دو دهه رتی امنیت غذایی جامعه را در معرض تهدید قعرار معیدهعد)
اعفخاشی گریاعاپذیر است .ررا که ادامه روعد اعلی ضایعات تولیعدات کرعاورزیو در رینعدهای ععه رنعدان دور شعا
کاهش سراعه غذای در دسفرس در کرور مواجه خعواهیم شعود .شعهطعور خالصعهو راهکارهعا و شرعامعههعای شخعش
تحقیقات را شرای عیل شه اهدا

تعیین شده در این شرعامهو میتوان شه شر زیر شیان عمود:

 .1سنجش و پایش میاان دقیق تلوات و ضایعات محصوالت کراورزی در مراحل مخفلف پز از شرداشت.
 .2تعیین ارقام مناسب از عظر عمر ماعدگاری و قاشلیت اعبارداری شیرفر و مقاومت شه راات و اساد.
 .0معرای شاخصهای رسعیدگی (خعوا

شیعوایایکی و شیوشعیمیایی) شعهمنظعور تعیعین مناسعبتعرین زمعان

شرداشتو روش اعبارداری و ارروری.
 .4تعیین روشهای مناسب رمادهسازی و اعما ارریندهای مقدماتی عظیر تمیا کردن و شسفروو سرد کردن
اولیهو خرک کردنو ضدعووعیو محلو پاشیو الفیامدهیو پرتودهیو واکززعیو شوجاریو سعورتینگو و
درجهشندی.
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 .0تعیینو شهینهسازی و اصال عوامل و روشهای شسفهشندی (درخصو

روش و شرایط شسفهشنعدیو زمعان

شسفهشندیو جنز و عوع ماده شسفهشندیو حجمو اشعاد و شکل هندسی شسفهها).
 .1شهینهسازی شرایط حمل و عقل (از عظر عوع وسیله عقلیهو تجهیاات الزم شرای تنظیم دمعاو رطوشعت عسعبی و
تهویه مناسبو عحوه شارگیری و تخلیهو عحوه ریدن).
 .7تعیین شرایط و روشهای مناسب اعبایش موقتو ع هداریو اعبارداری و سردخاعهگذاری (از عظر طراحی
سازهو پیشتیمارهای قبل از اعبارداریو کنفر دماو رطوشت عسبی و تهویه و ترکیب اتمسور محیطو کنفر
رااتو حررات و.)...
 .2شهینهسازی روشهای ارروری و تبدیل محصوالت کراورزی.
 .0اسفواده از اناوریهای عوین (عاعو اناوریو زیستانعاوری و اععرژی هسعفهای) در زمینع صعنای غعذایی و
اناوریهای پز از شرداشت محصوالت کرعاورزی و ارا،عه ارموالسعیونهعای جدیعد غعذایی شعر اسعاس
عیازهای جامعه.
 .15شهکارگیری شاقیماعدههای گیاهیو پسماعدها و تبدیل زا،دات شه اعرروردههعای قاشعل مصعر

و شعا ارزش

اااوده شیرفر (.)11
-11جمعبندی و نتیجهگیری

ضایعات موجود در شخش کراورزی افرات منوی زیادی شر رشد و توسعه کرعور دارد .ایعن در حعالیاسعت کعه
ضایعات در تمام مراحل تولید از کاشت تا شرداشت و پز از شرداشت وجود دارد اما شیرفرین میاان ضایعات در
شخش کراورزی در مراحل پز از شرداشت و شه هن ام ارروری و شازار رساعی ایجاد میشود و عوامعل مفععددی
عظیر عوامل شیولوژیکو اقفصادیو اجفماعی و غیره شر اااایش رن تأفیر دارععد .شعایان ذکعر اسعت کعه در ایجعاد
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ضایعات و در عفیجه هدر دادن مناش طبیعی در شخش کراورزیو عناصر مخفلوی شهطور مسعفقیم یعا غیعر مسعفقیم
تأفیرگذارعد و شهصورت یک ررخه در جامعه شا یکدی ر در تعامل هسفند .شهعظر میرسد کعه شخعش تعرویا شعه
عنوان عامل میداعی و حلق واسط شین مناش تولید داعش کرعاورزی و شهعرهشعردارانو معیتواععد عقعش معؤفری در
رگاهی جامعه و کاهش حجم ضایعات محصوالت تولیدی داشفه شاشد.
شناشراین شرای ایجاد پایداری در شخش کراورزی و جلوگیری از هدر رافن مناش و الزم است که اشفدا عناصر مؤفر
شر ضایعات در مراحل مخفلف را شناسایی و پز از شررسی دقیعق وضععیت موجعودو شعا رینعدهع عری و در عظعر
گرافن تحوالت جهت عیل شه توسع پایدار شه مدیریت ضایعات در شخش کراورزی پرداخعت .ایجعاد و توسععه
صنای تبدیلی کراورزیو اعبارداری صحیحو ایجعاد شعبکههعای پیرعرافه و ایجعاد شازارهعای مناسعب محصعوالت
کراورزی که هم ی در راسفای معدیریت ضعایعات در مراحعل پعز از شرداشعت معیشاشعند .از ایعنروو مؤسسعه
تحقیقات انی و مهندسی کراورزی شرعامه تدوین و اجرای طر کالن "سنجش و پایش میاان تلوات و ضعایعات
محصوالت کراورزی در مراحل مخفلف پز از شرداشت" را از شرعامههای اصلی و جاری خود قرار داده که امید
است شا حمایت مسئولین امرو اولین و مهمترین گام در راسفای کاهش ضایعات شرداشفه شود.
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