




کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی
راهبرد اصلی در ارتقاء امنیت غذایی 

نگارندگان:
عادل میرمجیدی هشتجین، رضا فامیل مؤمن

و فرزاد گودرزی

وزارت جهاد کشاورزي
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي
مؤسسه تحقیقات فني و مهندسي کشاورزي

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی



فهرست مطالب

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی راهبرد اصلی در ارتقاء امنیت غذایی

نگارندگان: عادل میرمجیدی هشتجین، رضا فامیل مؤمن و فرزاد گودرزی
ویراستاران: فریبرز عباسی و نادر عباسی

ناشر: دفتر برنامه ریزی و پایش امور پژوهشی
شمــارگان: محدود
سال انتشار: 1395

ــانی  ــاع رس ــات و اط ــاوری اطاع ــز فن ــورخ 95/9/30 در مرک ــماره 50875 م ــا ش ــر ب ــتار حاض نوش
ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــاورزی ب ــج کش ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق ــاورزی س کش



فهرست مطالب

فهرست مطالب
5چکیده

17- مقدمه
212- قوانین و اسناد باالدستی در کاهش ضایعات

314- نقش و جایگاه کاهش ضایعات در امنیت غذایی

415- تبیین وضع موجود

525- اثرات اقتصادی و اجتماعی کاهش ضایعات

630- مراحل مختلف شکل گیری ضایعات پس از برداشت

734- مسائل و مشکالت مؤثر بر شکل گیری ضایعات

837- جایگاه تحقیقات در سنجش و پایش ضایعات

938- راهکارها و برنامه ها

939-1- اقدامات اجرایی

943-2- اقدامات پژوهشی، آموزشی و  ترویجی

1048- جمع بندی و نتیجه گیری

50منابع



مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي6



7 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی راهبرد اصلی در ارتقاء امنیت غذایی 

چکیده

امــروزه یکــی از معضــالت و تهدیدهــای پیــش روی تحقــق امنیــت غذایــی در جوامــع بشــری، وجــود مقــدار 
نامتعــارف ضایعــات محصــوالت کشــاورزی اســت. ســاالنه در جهــان حــدود 4 میلیــارد تــن مــواد غذایــی تولیــد 
می گــردد کــه از ایــن مقــدار حــدود 1/2 تــا 2 میلیــارد تــن تحــت شــرایط و روش هــای نامناســب برداشــت، 
ــده  ــترس مصرف کنن ــده و از دس ــات گردی ــه ضایع ــل ب ــرف تبدی ــع و مص ــازی، توزی ــل، ذخیره س ــل و نق حم
خــارج می شــود. بــر اســاس گــزارش فائــو، حــدود 50 درصــد محصــوالت تولیــد شــده در جهــان در مراحــل 
تولیــد و مصــرف بــه صــورت ضایعــات از چرخــه مصــرف خــارج می شــود. ارزش ایــن حجــم بــاالی ضایعــات و 
هــدر رفــت مــواد غذایــی بالــغ بــر 1 تریلیــون دالر در ســال بــرآورد شــده و ســهم کشــورهای در حــال توســعه 
در ایــن میــان معــادل 310 میلیــارد دالر می باشــد. ضایعــات کشــاورزي و هــدر رفــت مــواد غذایــی در ایــران 
بنابــر برآوردهــای به عمــل آمــده حــدود 30 % در ســال تخمیــن زده مي شــود کــه ایــن مقــدار حــدود 3 درصــد 
از کل ضایعــات تولیــدات کشــاورزی و دور ریــز مــواد غذایــی در جهــان اســت. طبــق آمــار فائــو، ســاالنه حــدود 
ــا،  ــات، بیماري ه ــر آف ــعه در اث ــال توس ــورهاي در ح ــي در کش ــاورزي اساس ــوالت کش ــد از محص 43/5 درص
علف هــاي هــرز، خشکســالي و ... در مراحــل مختلــف تولیــد، پــس از برداشــت، فــرآوری، توزیــع و مصــرف از 
ــد کــه در کشــورهاي در حــال توســعه، به طــور متوســط 24  ــي نشــان مي دهن ــن مــي رود. آمارهــاي جهان بی
درصــد از میوه جــات و حــدود 42 درصــد از ســبزیجات در فاصلــه تولیــد تــا رســیدن بــه دســت مصرف کننــده 
از بیــن مي رونــد. در ایــران نیــز بــر اســاس آخریــن برآوردهــا، حــدود 16 درصــد از محصــوالت زراعــی و حــدود 
28 درصــد از تولیــدات باغــی در مراحــل مختلــف تولیــد تــا مصــرف از بیــن می رونــد. بررســی های مقدماتــی 
انجــام شــده نشــان می دهنــد کــه قســمت عمــدة ضایعــات در کشــورهای در حــال توســعه و از جملــه ایــران، 
ــات در  ــه کاهــش ضایع ــگ ب ــم توجــه کم رن ــس از برداشــت اســت. علی رغ ــه مراحــل برداشــت و پ ــوط ب مرب
مراحــل پیــش از برداشــت یعنــی کاشــت، داشــت و حیــن برداشــت، مرحلــه پــس از برداشــت حلقــة مغفــول 
مانــدة زنجیــرة اصلــی کاهــش ضایعــات می باشــد. بــه تعبیــری، نیمــی از کشــاورزی را تولیــد و نیمــة دیگــر را 
ــه میــزان متفــاوت  مراقبت هــای پــس از برداشــت تشــکیل می دهــد. در تمــام مراحــل یــاد شــده، ضایعــات ب
وجــود دارد امــا مقــدار ضایعــات پــس از برداشــت نســبت بــه مراحــل قبــل از برداشــت بســیار بیش تــر بــوده 
و ایــن امــر باعــث می شــود کــه عمدتــاً ضایعــات را به عنــوان ضایعــات پــس از برداشــت در نظــر گرفتــه و بــر 
اهمیــت مراقبت هــای پــس از برداشــت تأکیــد گــردد. بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه، حــدود 90 درصــد 
کل ضایعــات بــرآورد شــده بــرای 60 محصــول باغــی و زراعــی مــورد مطالعــه، مربــوط بــه 20 نــوع محصــول 
ــیب، ذرت  ــی، س ــای روغن ــه ای، دانه ه ــات علوف ــور، نبات ــد، انگ ــیب زمینی، چغندرقن ــی، س ــدم، گوجه فرنگ )گن
دانــه ای، پرتقــال، ســبزیجات، شــلتوک، جــو، پیــاز، هندوانــه، نارنگــی، یونجــه، خرمــا، لیمــو شــیرین و خربــزه( 
ــا 34% بــه ترتیــب کم تریــن و بیش تریــن ضایعــات را  ــا 5% و انگــور ب بــوده اســت. در ایــن میــان، شــلتوک ب
داشــته اند. در حــال حاضــر ســاالنه و به طــور متوســط حــدود 100 میلیــون تــن انــواع محصــوالت کشــاورزی 
ــه صــورت ضایعــات از چرخــه مصــرف خــارج  ــران تولیــد می شــود کــه حــدود 16/5 میلیــون تــن آن ب در ای
می شــود. ایــن مقــدار ضایعــات معــادل محصــول تولیــد شــده در ســطح حــدود یــک میلیــون هکتــار یعنــی 
12 درصــد ســطح زیــر کشــت محصــوالت آبــی کشــور اســت. بــه بیانــی دیگــر، اگــر بــرای تولیــد یــک کیلوگــرم 
محصــول کشــاورزی، بــر اســاس بهــره وری متوســط آب در کشــور 830 لیتــر آب مصــرف شــود، بــرای 16/5 
ــی در  ــادل 18 درصــد آب مصرف ــه مع ــی رود ک ــر مکعــب آب هــدر م ــارد مت ــاً 13/7 میلی ــن تقریب ــون ت میلی
بخــش کشــاورزی اســت. طــی یــک بــرآورد کلــی، اگــر هــر کیلوگــرم از ایــن انبــوه ضایعــات فقــط 0/7 دالر 
ارزش داشــته باشــد، از گــذر ایــن خســران، ســاالنه 16 تــا 18 میلیــارد دالر ســرمایه  کشــور از دســت مــی رود.
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ــای  ــا و فناوری ه ــگاه مراقبت ه ــه جای ــژه ب ــت وی ــن و عنای ــا پرداخت ــه ب ــد ک ــر می رس ــن رو به نظ از ای
پــس از برداشــت محصــوالت کشــاورزی و توســعه صنایــع تبدیلــی بتــوان از ضایعــات محصــوالت کشــاورزی 
بــه میــزان قابــل توجهــی کاســت. بــا کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی عــالوه بــر بازگردانــدن حجــم 
قابــل توجهــی از محصــوالت بــه چرخــه مصــرف، گام هــای بلنــدی نیــز در راســتای افزایــش بهــره وری منابــع 
ــوان برداشــت.  ــرژی( می ت ــد )خــاک، کــود، ســم، ســوخت و ان ــه آب و ســایر نهاده هــای تولی ــد، از جمل تولی
ــا کاهــش ضایعــات، محصــوالت کشــاورزی متنابهــی بــدون اســتفاده و فشــار بــر کمیــت  به عبارتــی دیگــر ب
ــل و  ــر تعدی ــه ام ــن ب ــرای پرداخت ــدم ب ــن ق ــاز می گــردد. اولی ــازار مصــرف ب ــه ب ــد، ب ــع تولی و کیفیــت مناب
ــی  ــن در حال ــی اســت. ای ــر اصــول علمــی و فن ــی ب ــات مســتند و مبتن ــردآوری اطالع ــات، گ کاهــش ضایع
اســت کــه تاکنــون مطالعــة جامعــی در خصــوص تعییــن مقــدار دقیــق ضایعــات محصــوالت باغــی و زراعــی در 
مراحــل مختلــف زنجیــرة تولیــد تــا مصــرف به عمــل نیامــده اســت. ایــن امــر از مهمتریــن اقدامــات زیربنایــی 
بــرای برنامه ریزی هــای کالن ملــی بــرای کاهــش ضایعــات اســت. در ایــن راســتا مؤسســه تحقیقــات فنــی و 
مهندســی کشــاورزی برنامــه تدویــن و اجــرای طــرح کالن "ســنجش و پایــش میــزان تلفــات و ضایعــات 
محصــوالت کشــاورزی در مراحــل مختلــف پــس از برداشــت" را از برنامه هــای اصلــی و جــاری خــود 
قــرار داده کــه امیــد اســت بــا حمایــت مســئولین امــر، اولیــن و مهمتریــن گام در راســتای کاهــش ضایعــات 

برداشــته شــود. 
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مقدمه- 1
گرچــه در ایــن مــورد کــه کل جمعیــت روي زمیــن در ســال 2050 چقــدر خواهــد بــود تخمین هــاي زیــادي 
ــده  ــران کنن ــرد( نگ ــرار گی ــي ق ــم انداز تاریخ ــر در چش ــژه اگ ــود )به وی ــای موج ــا برآورده ــود دارد ام وج
خواهــد بــود. در ســال 1825 هنگامــي کــه مالتــوس اصالحــات نهایــي خــود را روي متــن اصلــي رســاله اي 
در مــورد جمعیــت انجــام مــي داد، حــدود یــک میلیــارد انســان روي زمیــن زندگــي مي کردنــد؛ کــه هــزاران 
ــه بعــد،  ــه چنیــن رقمــي برســد. امــا از آن تاریــخ ب ــوع بشــر ب ــا کل جمعیــت ن ــود ت ســال طــول کشــیده ب
صنعتــي شــدن و پزشــکي مــدرن ایــن امــکان را فراهــم آورد کــه جمعیــت بــا نــرخ رشــدي ســریع تر افزایــش 
یابــد؛ و طــي یک صــد ســال بعــد، جمعیــت جهــان دو برابــر شــد. نکتــه چالــش برانگیــز حاصــل از مطالعــات 
ــد  ــه رش ــال آنک ــرد، ح ــت می ک ــی تبعی ــد هندس ــانی از تصاع ــت انس ــش جمعی ــه افزای ــود ک ــوس آن ب مالت
تولیــدات کشــاورزی در بهتریــن شــرایط بــر مبنــای تصاعــد حســابی پیــش می رفــت و ایــن، ســر آغــاز یکــی 

ــود: تأمیــن غــذای کافــی )گــودرزی، 1377(.  ــزرگ حــال حاضــر بشــر ب از نگرانی هــای ب
بــر اســاس گــزارش رســمي بانــک جهانــي و برآورد هــای ســازمان ملــل متحــد در حــال حاضــر جمعیــت 
انســانی کــره زمیــن 7/3 میلیــارد نفــر اســت کــه تــا ســال 2050 ایــن رقــم بــه حــدود 9 تــا 9/5 میلیــارد 
ــان )کشــورهاي توســعه یافته و در  ــف جه ــاي مختل ــاکنان بخش ه ــه س ــب ک ــن مطل ــد رســید. ای ــر خواه نف
حــال توســعه( الگوهــاي جمعیتــي بســیار متفاوتــي را تجربــه مي کننــد، بــر پیچیدگــي مســئله افــزوده اســت. 
ــت  ــاً ثاب ــد؛ برخــي تقریب ــه ســرعت گســترش مي یاب ــه هنــد و پاکســتان ب جمعیــت برخــي کشــورها از جمل
ــا ســال 2050 حــدود  ــون ت ــع از هــم اکن ــق هســتند )اســپانیا(. در واق ــز در حــال کاهــش مطل و برخــي نی
85% کل رشــد جمعیــت جهــان در کشــورهاي درحــال توســعه رخ خواهــد داد. در کنــار غول هــاي جمعیتــي 
هنــد و پاکســتان در جهــان ســوم، همان گونــه کــه خواهیــم دیــد ایــران نیــز بــا رشــد جمعیتــی بــه نســبت 
قابــل توجهــی روبــرو خواهــد بــود، بــدون آنکــه منابــع الزم بــرای تولیــد مــواد غذایــی نیــز متناســب بــا ایــن 
ــا ســال  ــه کشــور ت ــه شــده ب ــاز ایــن جمعیــت اضاف ــرای تأمیــن غــذای مــورد نی ــد. ب جمعیــت افزایــش یاب
1430 می بایســت الاقــل 15 تــا 20 میلیــون تــن محصــول قابــل مصــرف بیشــتری در دســترس آحــاد جامعــه 
ــی  ــت غذای ــطح امنی ــظ س ــن و حف ــذا تأمی ــوری، 1394(. ل ــتگاری و طیف ــام، 1393؛ رس ــرد )بی ن ــرار گی ق

ــود.  ــد ب ــده خواه ــه آین ــای پیــش روی دولتمــردان در دو ده ــن چالش ه کشــور یکــی از بزرگ تری
از ســالیان گذشــته، کشــورهای مختلــف و ســازمان های بین المللــی بــرای تأمیــن غــذای کافــی جوامــع و 
جبــران کمبودهــای آن هــا، راهکارهــای مختلفــی را مدنظــر داشــته و بــه مــورد اجــرا نهاده انــد. البتــه شــرایط 
حــال حاضــر جهــان، قابلیــت اجــرا و اتــکا بــه بســیاری از ایــن برنامه هــا را بــا تردیدهــای جــدی مواجــه کــرده 

اســت. عمــده ایــن روش هــا عبارت انــد از: 

واردات مواد غذایی 
ــورد  ــذای م ــن غ ــی آســان ترین راه تأمی ــای غذای ــت کمک ه ــی و دریاف ــواد غذای ــگاه نخســت، واردات م در ن
نیــاز جوامــع بــه نظــر می رســد. همــه ســاله مقــدار زیــادي مــواد غذایــي بــه کشــورهای نیازمنــد بخشــیده 
ــادي  ــائل بنی ــا مس ــن راه حل ه ــه ای ــد ک ــان مي ده ــات نش ــود. تحقیق ــه مي ش ــا فروخت ــه آنه ــا ب ــده و ی ش
ــا دوام تــر مي کنــد. بــراي مثــال، در برخــي نقــاط آفریقــا  کمبــود مــواد غذایــي و محصــوالت کشــاورزي را ب
ــر داده اســت؛ به طــوري کــه در برخــي  ــز تغیی ــي و ذائقه هــا را نی ــوع غذاهــاي محل ــج، ن واردات گنــدم و برن
نواحــي گرمســیري اگرچــه کشــت ایــن محصول هــا بســیار گــران تمــام مي شــود امــا بــاز هــم جــاي کشــت 
ــوالت  ــه ورود محص ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــان ب ــذا کارشناس ــت. ل ــه اس ــي را گرفت ــاي محل محصول ه
اســتراتژیک کشــاورزي بــه ایــن کشــورها، تنهــا بــه شــرایط اضطــراري محــدود گــردد. آنچــه ضــروري اســت 
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ــي  ــن کشــاورزي اســت. ضمــن اینکــه همــواره در صــدور مــواد غذای ــوژي نوی ــع دانــش و تکنول انتقــال مناب
بــه کشــورهاي نیازمنــد مالحظــات سیاســي دخالــت داشــته اســت و از آن بــه عنــوان حربــه ای بــرای تحقــق 
مطامــع سیاســی اســتفاده شــده اســت. به طــور مثــال، در اواســط دهــه 1970 میــالدی در حــدود نیمــي از 
ــي و کامبــوج اختصــاص یافــت. در همــان  ــه دو کشــور ویتنــام جنوب ــکا تنهــا ب کل کمک هــاي غذایــي آمری
ــری  ــرا تحــت رهب ــرد زی ــاري رد ک ــه صــورت اعتب ــدم ب ــد گن ــراي خری ــکا تقاضــاي شــیلي را ب ــان آمری زم
ــکا  ــه آمری ــزي ک ــده کمــک کــرد. چی ــه ســقوط حکومــت آلن ــاع ب ــن امتن ــرار داشــت. ای ــده ق ســالواتور آلن
ــا 1392 و  ــال های 1390 ت ــی س ــا را ط ــن ممانعت ه ــه از ای ــن نمون ــت. آخری ــار آن را داش ــا انتظ مدت ه
هنــگام تحریم هــای ظالمانــه قدرت هــای غربــی علیــه مــردم کشــورمان شــاهد بودیــم. البتــه مســئله نوســان 
ــه  ــم ب ــز خــود چالشــی مه ــا نی ــن خریده ــرای ای ــاز ب ــورد نی ــن ارز م قیمــت محصــوالت کشــاورزی و تأمی
ــواره در  ــن و هم ــاره ای مطمئ ــد چ ــی از راه واردات نمی توان ــای اساس ــن کااله ــذا تأمی ــد. ل ــاب می آی حس

ــام، 1393(.  ــود )بی ن ــداد ش ــترس قلم دس

افزایش سطح اراضی کشاورزی 
 راه دیگــر تأمیــن غــذای مــورد نیــاز جامعــه افــزودن بــه مقــدار اراضــي کشــاورزي اســت. در شــرایطي کــه در 
حــال حاضــر در کــره زمیــن 2800 متــر مربــع زمیــن قابــل کشــت بــراي هــر نفــر وجــود دارد، رشــد جمعیــت 
ایــن رقــم را تــا ســال 2025 بــه 1700 متــر مربــع کاهــش خواهــد داد. ایــن در شــرایطي اســت کــه در آســیا 
ــن زده  ــیا تخمی ــد داشــت. در آس ــود خواه ــی وج ــی آب ــن زراع ــع زمی ــر مرب ــط 900 مت ــر فق ــر نف ــراي ه ب
ــن  ــرد؛ ضم ــرار مي گی ــرداري ق ــورد بهره ب ــت م ــل کش ــاي قاب ــد زمین ه ــر 92 درص ــال حاض ــود در ح مي ش
ــه دســت آورد.  ــوان ب ــا مي ت ــردن جنگل ه ــان ب ــه قیمــت از می ــط ب ــي را فق ــه اراضــي کشــاورزي اضاف اینک
ایــن خــود، رونــد گــرم شــدن زمیــن را شــتاب مي بخشــد و در بلنــد مــدت فشــار بیش تــري بــر کشــاورزان 

ــد. ــان وارد مي کن جه
ــم کشــاورزي در بســیاري از  ــراي کشــت محصــوالت مه ــي ب ــن مســئله، مشــکل آب ناکاف ــر ای ــالوه ب ع
ــاي پیشــرفته  ــاً در دنی ــذا ظرفیــت کشــاورزي اســتفاده نشــده عمدت ــت. ل ــد در نظــر گرف ــز بای نواحــي را نی
ــد. ــذا مواجه ان ــود غ ــا کمب ــه بیــش از همــه ب ــه در کشــورهایي ک ــرار دارد و ن ــکاي شــمالي( ق ــا و امری )اروپ
ــرای کشــاورزی در ابعــاد  ــا وجــود اینکــه ایــران کشــور وســیعی اســت، روی هــم  رفتــه خــاک ایــران ب ب
ــران تحــت عملیــات کشــاورزی  ــزرگ آنچنــان مناســب نیســت. تنهــا 16/5 میلیــون هکتــار از مســاحت ای ب
ــر  ــه دیگ ــم کشــت می شــود. ب ــه صــورت دی ــی ب ــی و مابق ــا حــدود 47 درصــد آب ــن زمین ه می باشــد. از ای
ســخن، در حــال حاضــر ســرانه زمیــن زراعــی بــه ازای هــر ایرانــی حــدود 2000 متــر مربــع )کمتــر از 970 
متــر مربــع زمیــن آبــی( اســت کــه در افــق بلنــد مــدت و تــا ســال 1430 ایــن میــزان بــه کمتــر از 1600 
ــه  ــه مشــروط ب ــا هم ــه این ه ــت. البت ــد یاف ــی( کاهــش خواه ــن آب ــع زمی ــر مرب ــع )حــدود 800 مت مترمرب
وجــود آب کافــی بــرای ادامــه کشــت ایــن اراضــی خواهــد بــود )ســالنامه آمــاری تولیــدات کشــاورزی، 1390 

ــا 1394( . ت

افزایش عملکرد در واحد سطح اراضی کشاورزی 
امــکان دیگــري نیــز بــراي حــل مشــکل کمبــود مــواد غذایــي وجــود دارد و آن افزایــش کارایــي کشــاورزي 
ــا  ــران ت ــه ای ــا اســت. در برخــي کشــورها از جمل ــد و کوده ــازده جدی ــام پرب ــه ارق ــه کمــک توســعه و ارائ ب
ــه مصــرف خودســرانه و  ــف مي شــوند؛ ضمــن آنک ــرد نادرســت تل ــل کارب ــه دلی ــي ب ــاي مصرف 30% ازکوده
ــه  ــود، بلک ــي مي ش ــاي زیرزمین ــردن آب ه ــوده ک ــب آل ــا موج ــه تنه ــا ن ــن کوده ــول ای ــد معم ــش از ح بی
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منجــر بــه تولیــد محصولــي مي شــود کــه از عمــر مانــدگاري بســیاري کمتــري برخــوردار بــوده و بــه دلیــل 
ــا خطــر  ــز ب ــده را نی ــا، ســالمت مصــرف کنن ــت در آنه ــرات و نیتری ــل نیت ــاي مضــر از قبی تجمــع ترکیب ه
مواجــه مي کنــد. البتــه راه هــاي دیگــري هــم بــراي افزایــش کارایــي کشــاورزي وجــود دارد کــه از آن جملــه 
ــا  ــه آمــوزش و راهنمایــي بهتــر کشــاورزان، بهبــود روش هــای مدیریــت مزرعــه و مبــارزه بهتــر ب مي تــوان ب
ــت  ــا ظرفی ــن برنامه ه ــه ای ــت آن اســت ک ــن حــال، واقعی ــا ای ــرد. ب ــاره ک ــی اش ــای گیاه ــات و بیماری ه آف
ــیوه ها  ــزه را از ش ــار معج ــوان انتظ ــد و نمی ت ــاورزی دارن ــوالت کش ــرد محص ــش عملک ــدودی در افزای مح
داشــت. ضمــن آنکــه بــا توســعه روش هــا و علــوم آزمایشــگاهی، خطــرات اســتفاده از کودهــا و ســموم دفــع 
آفــات و امــراض نباتــی هــر روز بیــش از پیــش نمایــان می شــود. لــذا تمایــل مصــرف کننــدگان بــه مصــرف 
ــش  ــیمیایی در افزای ــواد ش ــرد م ــر کارب ــی ب ــیوه های مبتن ــالم، ش ــم س ــت ک ــا دس ــک و ی ــای ارگانی غذاه
ــه عملکــرد  ــا چالــش جدیــدی مواجــه می کنــد و آن تــن دادن ب عملکــرد تولیــد محصــوالت کشــاورزی را ب

ــالم تر اســت.  ــد محصــول س ــل تولی ــر در مقاب کمت
ــوری  ــه چالش هــا و محدودیت هــای پیــش روی توســعه کشــاورزی، ن در کنــار این هــا، نگاهــی عمیق تــر ب
ــم  ــدان ه ــای توســعه ای بخــش کشــاورزی چن ــی نمــودن برنامه ه ــه اجرای ــد ک ــت می تابان ــن حقیق ــر ای را ب
آســان و در دســترس نبــوده و بــا محدودیت هــای اساســی مواجــه اســت. موضــوع تأمیــن آب مــورد نیــاز بــرای 

ــن ایــن محدودیت هــا هســتند.  کشــاورزی و گرمایــش زمیــن از مهمتریــن و چالش برانگیزتری
هــم اکنــون جمعیــت جهــان 7/4 میلیــارد نفــر شــده اســت و دسترســی بــه آب در بســیاری از کشــورها 
ــال  ــران در ح ــت ای ــت. جمعی ــده اس ــخت تر ش ــا - س ــور م ــه کش ــد – و از جمل ــک دارن ــی خش ــه اقلیم ک
افزایــش و میــزان آب تجدیدپذیــر ایــران بــه ســرعت در حــال کاهــش اســت، امــا نکتــه اساســی در ایــن بیــن 

آن اســت کــه حجــم منابــع آبــی قابــل حصــول کشــور، پذیــرای حداکثــر چــه جمعیتــی خواهــد بــود؟ 
مطالعــات نشــان می دهــد کــه بیــن جمعیــت و منابــع آب یــک جامعــه، تعادلــی ظریــف برقــرار اســت. بــر ایــن 
اســاس اگــر ســرانه مصــرف آب تجدیدپذیــر قابــل دســترس ســاالنه کشــوری کمتــر از 1700 متــر مکعــب باشــد 
آن کشــور دچــار بحــران آب اســت و ایــن بحــران زنــگ خطــری بــرای مدیریــت مصــرف آب در آن کشــور اســت. 
افزایــش جمعیــت در ایــن وضعیــت می توانــد منجــر بــه اتفاقــات خطرناکــی شــود امــا اگــر ایــن میــزان بــه کمتــر 
از 1000 متــر مکعــب برســد، شــرایط بســیار جــدی می شــود؛ در چنیــن کشــوری بحران هــای اقتصــادی شــدید و 
فجایــاع زیســت محیطــی زیــادی رخ داده و کمیابــی آب اتفــاق می افتد. ســرانه کمتــر از 500 متــر مکعــب کشــور 

را وارد »کمیابــی مطلــق« آب می کنــد )اوریــم مــادن، 2014(.
بــه ایــن ترتیــب مشــاهده می شــود کــه روش هــای افزایــش تولیــد برشــمرده شــده، نمی توانــد در همــه 
حــاالت و بــه تنهایــی، راهــکاری مطمئــن بــرای افزایــش محصــوالت کشــاورزی و متضمــن افزایــش ضریــب 
امنیــت غذایــی کشــور قلمــداد شــود. در ایــن خصــوص یــک راه عملــي و قابــل حصــول، اقــدام بــه اجــرای 
ــش و  ــوع پای ــه موض ــن ب ــت پرداخت ــت. در حقیق ــاورزي اس ــوالت کش ــات محص ــش ضایع ــای کاه برنامه ه
کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی یــک انتخــاب نیســت، بلکــه یــک الــزام و البتــه یــک فرمــان الهــی 

)آیــه 31 ســوره مبارکــه اعــراف( اســت. 
مطابــق آخریــن برآوردهــا، در کنــار محدودیت هــای دسترســی بــه منابــع و عوامــل تولیــد محصــوالت کشــاورزی 
ــه  ــی ب ــواد غذای ــرژی و م ــه آب، ان ــر ب ــاز بش ــده نی ــال آین ــزده س ــی پان ــت، ط ــرار گرف ــاره ق ــورد اش ــتر م ــه پیش ک
 .)www.epa.gov ،2016 ترتیــب 30، 50 و 50 درصــد بیشــتر خواهــد شــد )فامیــل مؤمــن، 1387؛ تارنمــای 
ــه روز  بنابرایــن، دو عامــل محدودیــت نهاده هــا و افزایــش تقاضــا، در کنــار هــم تأمیــن غــذای ســالم و کافــی را روز ب
نامطمئن تــر می ســازد. ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس گــزارش فائــو حــدود 50 درصــد محصــوالت تولیــد شــده 
در جهــان در فاصلــه زمانــی برداشــت تــا مصــرف بــه صــورت ضایعــات از چرخــه مصــرف خــارج می شــود )پارفیــت و 
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی راهبرد اصلی در ارتقاء امنیت غذایی 

همــکاران، 2010(. بــه تعبیــر دیگــر از هــر چهــار کالــری مــواد غذایــی تولیــد شــده در جهــان حداقــل یــک کالــری آن 
از مرحلــه برداشــت تــا مصــرف از بیــن مــی رود )تارنمــای postharvest.nri.org، 2014 ؛ پارفیــت و همــکاران، 2010(. 
ــس از برداشــت  ــد و نیمــة دیگــر را مراقبت هــای پ ــد تولی ــه نیمــی از کشــاورزی را فرآین ــی اســت ک ــدان معن ــن ب ای
ــران، بیشــتر  ــژه ای ــا و به وی ــده محصــوالت کشــاورزی دنی ــد کنن ــب کشــورهای تولی ــروزه در اغل تشــکیل می دهــد. ام
فعالیت هــای علمــی و اجرایــی بــر نیمــة اول کشــاورزی کــه اتفاقــاً موجــب فشــار بــر نهاده هــای تولیــد و کاهــش کمــی 
و کیفــی آن اســت، متمرکــز بــوده و نیمــة دوم آن یعنــی مراقبت هــای پــس از برداشــت مغفــول مانــده اســت. لــذا بــه 
ــا کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی می تــوان بخــش عظیمــی از محصــوالت تولیــد  روشــنی پیــدا اســت کــه ب
شــده را بــه چرخــه مصــرف بازگردانــد. کاهــش ضایعــات در مراحــل پــس از برداشــت راهــکاری اســت کــه بــدون نیــاز به 
افزایــش ســطح زیــر کشــت کــه همــان تکیــه بر مصــرف آب، زمیــن، انــرژی و نیــروی کار بیشــتر اســت، امکان دســتیابی 

بــه بهــره وری و تولیــد بیشــتر را فراهــم می ســازد )فامیــل مومــن، 1387(. 
عــدم مراقبت هــای مناســب پــس از برداشــت محصــوالت کشــاورزی عــالوه بــر از بیــن رفتــن محصــول، اثــرات 
و زیان هــای آشــکار و پنهــان دیگــری نیــز نظیــر فقــر و گرســنگی، افزایــش قیمــت محصــول، کاهــش کیفیــت 
و ســالمت محصــول، تخریــب محیــط زیســت و عــدم پایــداری در تأمیــن امنیــت غذایــی و امنیــت ملــی کشــور 
ــوالت  ــات محص ــش ضایع ــرل و کاه ــه کنت ــت ک ــوان گف ــب می ت ــن ترتی ــگ، 2013(. بدی ــال دارد )گن را به دنب
کشــاورزی از اساســی ترین راهبردهــا در ارتقــاء بهــروری و تأمیــن امنیــت غذایــی کشــور بــوده و پرداختــن بــه ایــن 

موضــوع بــه عنــوان یکــی از چالش هــای اصلــی پیــش روی، امــری الزم و انــکار ناپذیــر اســت. 

قوانین و اسناد باالدستی مرتبط با کاهش ضایعات - 2
در اســناد باالدســتی و قوانیــن جــاری کشــور، تأمیــن امنیــت غذایــی و ارتقــاء کیفیــت بهداشــتی تولیــدات 
کشــاورزی بــه عنــوان یکــی از ارکان مهــم توســعه مــورد توجــه بــوده ولــی در عمــل، اقدامــات صــورت گرفتــه 
بیشــتر بــر افزایــش تولیــد متمرکــز بــوده و توجــه بــه مســائل کیفــی غــذا و کاهــش ضایعــات کم رنــگ بــوده 
اســت. برخــی مــواد قانونــی و حاکمیتــی در ایــن خصــوص بــه شــرح زیــر می باشــند )قانــون اساســی جمهوری 
اســالمی ایــران، 1365؛ قانــون پنــج ســاله چهــارم و پنجــم برنامــه توســعه ملــی، 1389؛ سیاســت های کلــی 

جمعّیــت، ابالغــی مقــام معظــم رهبــری، 1393(:

قانون اساسی
بندهــای 1و 9 اصــل 44، تاکیــد بــر افزایــش تولیــدات کشــاورزی کــه نیازهــای عمومــی را تأمیــن و کشــور  •

را بــه مرحلــه خودکفایــی برســاند
اصل 50 تاکید بر حفظ محیط زیست و ممنوعیت تخریب آن •

سند چشم انداز
ــر  • ــر تولیــد از منابــع داخلــی و تاکیــد ب ــا تکیــه ب توســعه یافتگی کشــور و برخــورداری از امنیــت غذایــی ب

خودکفایــی در محصــوالت اساســی

قانون برنامه چهارم توسعه 
بنــد ه مــاده 18: حمایــت از گســترش صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی بخــش کشــاورزی بــه نحــوی کــه درصــد  •

ــات کاهــش  ــه و موجب ــر وضــع موجــود افزایــش یافت ــزان دو براب ــه می ــل ب ــرآوری شــده حداق محصــوالت ف
ضایعــات بــه میــزان پنجــاه درصــد فراهــم گــردد
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قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور
مــواد 16 و 143 تــا 149 قانــون برنامــه پنجــم "تاکیــد بــر نیــل بــه خودکفایــی در تولیــد محصوالت اساســی  •

کشــاورزی و ارتقــاء ارزش افــزوده بــه میــزان حداقــل ســاالنه هفــت درصــد تــوأم بــا ارتقــاء کیفیــت بهداشــتی 
ــاورزی" تولیدات کش

سیاست های کلی جمعیتی اباغی مقام معظم رهبری
در بنــد 9 ایــن سیاســت ها آمــده اســت: "بــاز توزیــع فضایــی و جغرافیــای جمعیــت متناســب بــا ظرفیــت  •

زیســتی بــا تاکیــد بــر تأمیــن آب بــا هــدف توزیــع متعــادل و کاهــش فشــار جمعیتــی". بــرای اجــرای دقیــق 
ــالمت  ــدآوری و س ــواده، فرزن ــکیل خان ــرای تش ــهیالت الزم ب ــه تس ــر ارائ ــالوه ب ــرورت دارد ع ــوق ض ــد ف بن
جامعــه، رابطــه جمعیــت بــا محیــط زیســت، تأمیــن امنیــت غذایــی و ســایر منابــع موجــود نیــز مــورد عنایــت 
ــد  ــظ بلن ــن و حف ــد تأمی ــر می رس ــه نظ ــس ب ــرد. پ ــرار گی ــی ق ــت گذاران جمعیت ــئوالن و سیاس ــژه مس وی
ــوی  ــیوه ها و الگ ــالح ش ــدون اص ــت، ب ــی حاکمی ــارات جمعیت ــن انتظ ــه و تأمی ــی جامع ــت غذای ــدت امنی م

ــت. ــر نیس ــاورزی امکان پذی ــوالت کش ــرف محص ــداری و مص نگه

نقش و جایگاه کاهش ضایعات در امنیت غذایی- 3
از دیــدگاه ســازمان جهانــی غــذا، فائــو، هــر تغییــری کــه کاهــش ارزش اقتصــادی و غذایــی محصــول را در پــی 
داشــته باشــد، عامــل ضایعــات تلقــی می شــود. ضایعــات شــامل ضایعــات کمــی، کیفــی، مســتقیم یا غیر مســتقیم 
اســت. طبــق تعریــف بانــک جهانــی، امنیــت غذایــی یعنــی دسترســی همــة مــردم در تمامــی اوقــات بــه غــذای 
کافــی بــرای داشــتن یــک زندگــی ســالم )ســند برنامــه مدیریت کنتــرل و کاهــش ضایعــات محصوالت کشــاورزی، 
1388؛ مجموعــه مقــاالت ششــمین همایــش ملــی بررســی ضایعــات محصــوالت کشــاورزی، 1392؛ میرمجیــدی، 
1388؛ فائــو، 2012(. بــر ایــن اســاس، ســه محــور موجــود بــودن غــذا، دسترســی بــه غــذا و پایــداری در دریافــت 
غــذا از ارکان اصلــی امنیــت غذایــی اســت. تأمیــن امنیــت غذایــی بــه معنــی دسترســی بــه غــذای کافــی، مطلــوب 
ــور  ــده کش ــل های آین ــاخت های نس ــر س ــعه زی ــه و توس ــالمت جامع ــعه، س ــی توس ــای اصل ــالم از محوره و س
اســت. تأمیــن امنیــت غذایــی از وظایــف اصلــی بخــش کشــاورزی هــر کشــوری بــوده و در ایــران نیــز دســتیابی 
بــه ایــن امــر مهــم رســالت اصلــی وزارت جهادکشــاورزی اســت. علی رغــم تــالش مســئولین بخــش کشــاورزی، 
در ســال های گذشــته تولیــد محصــوالت کشــاورزی همــگام و متناســب بــا رشــد مصــرف نبــوده اســت. محــدود 
بــودن نهاده هــای کشــاورزی، شــرایط جــوی و محیطــی و ضایعــات بیــش از حــد تولیــدات کشــاورزی از جملــه 
عوامــل ایجــاد ایــن فاصلــه بیــن تولیــد و مصــرف اســت. ایــن امــر ســبب شــده امنیــت غذایــی کشــور تاحــدی بــه 
چالــش کشــیده شــود. بــرای غلبــه بــر ایــن چالــش و ارتقــاء ســطح امنیــت غذایی بــا رویکــرد مدیریــت بحــران راه 

حل هــای متعــددی بــه شــرح زیــر قابــل بررســی اســت:
افزایش سطح و عملکرد تولیدات
کنترل رشد مصرف از طریق کاهش مصرف سرانه و کنترل جمعیت
واردات محصوالت کشاورزی
اصالح الگوی مصرف
 مدیریت پس از برداشت با هدف کاهش ضایعات
و استفاده های نوین از ضایعات به وجود آمده

ــود را  ــاص خ ــی خ ــی و فن ــای اجرای ــا و محدودیت ه ــا مزای ــرد و راهکاره ــن رویک ــک از ای ــر ی ــه، ه البت
دارنــد. علی رغــم تنــوع در روش هــا و راهبردهــای کلــی تأمیــن امنیــت غذایــی، در ایــران بــرای تحقــق ایــن 
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رســالت، تمرکــز بــر تولیــد و افزایــش تولیــد غــذا به عنــوان اصلی تریــن راهبــرد مــورد توجــه و عمــل اســت. 
در حالی کــه حجــم زیــاد ضایعــات محصــوالت کشــاورزی خــام و فــرآوری شــده و عــدم توجــه بــه نگهــداری 
ــت.  ــی اس ــت غذای ــن امنی ــه تأمی ــل ب ــرای نی ــی ب ــع اصل ــوان مان ــی به عن ــی و باغ ــدات زراع ــب تولی مناس
بنابرایــن، می تــوان گفــت کــه در کنــار اقدامــات مربــوط بــه افزایــش تولیــد، توجــه بــه کاهــش ضایعــات و 
فــرآوری محصــوالت نقــش اساســی در راســتای تحقــق اهــداف یــاد شــده دارد. لــذا بــه نظــر می رســد کــه 
ــتفاده  ــی، اس ــت غذای ــن امنی ــره وری و تأمی ــای به ــاده ترین راه ارتق ــب ترین و س ــاید مناس ــن و ش عملی تری

بهینــه از تولیــدات موجــود بــا رویکــرد کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی اســت. 

تبیین وضع موجود- 4
4-1- وضعیت حال حاضر و دورنمای جمعیتی کشور 

ــا  ــا اســت؛ کشــور م ــن کشــورهای دنی ــر، یکــی از پرجمعیت تری ــون نف ــی حــدود 80 میلی ــا جمعیت ــران ب ای
در رتبــه بنــدی جمعیــت کشــورهای مختلــف، رتبــه هفدهــم را دارد. طــی 30 ســال اخیــر جمعیــت کشــور 
حــدود 25 میلیــون نفــر افزایــش یافتــه اســت. در واقــع جمعیــت ایــران در کمتــر از یــک قــرن بیــش از 7 
برابــر شــده اســت. نــرخ رشــد جمعیــت کشــور در ایــن مــدت نســبتاً پــر نوســان بــوده اســت. ایــن نــرخ طــی 
 ســال های 1365-1355 بــه باالتریــن ســطح خــود در طــول تاریــخ تحــوالت جمعیــت ایــران یعنــی حــدود 
3/9 درصــد افزایــش یافــت. بــا توجــه بــه اینکــه میــزان بــاالی رشــد جمعیــت، زنــگ خطــری بــرای افزایــش 
بیــش از حــد جمعیــت کشــور بــود، سیاســت های جمعیتــی بــرای تعدیــل و کنتــرل رشــد جمعیــت اعمــال 
شــد و در نتیجــه میــزان رشــد ســاالنه جمعیــت طــی دهــه 1375-1365 بــه حــدود 1/9 درصــد و ســپس 
در دوره 5 ســاله 1385-1390 بــه حــدود 1/4 درصــد کاهــش یافــت )ســالنامه آمــاری، 1394(. بــا توجــه بــه 
رونــد کاهشــی نــرخ رشــد جمعیــت و از ســوی دیگــر سیاســت های دولتــی افزایــش جمعیــت، ســازمان ملــل 
ــه  ــا ســال 2050 میــالدی یعنــی ســال 1429 شمســی ب ــران ت متحــد پیش بینــی می کنــد کــه جمعیــت ای

اوج خــود یعنــی حــدود 92 میلیــون نفــر برســد و پــس از آن کاهــش پیــدا کنــد. 
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شکل 1- پیش بینی سازمان ملل متحد از تغییرات جمعیت ایران تا سال 1450 شمسی
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ــران نیســت. کمیســیون مطالعــات و پایــش سیاســت  های  البتــه ایــن تنهــا روایــت از آینــده جمعیــت ای
ــد  ــی بمان ــی باق ــاروری در ســطح فعل ــرخ ب ــر ن ــد اســت اگ ــالب فرهنگی معتق ــی انق ــورای عال ــی ش جمعیت
ــه 2/5  ــاروری ب ــرخ ب ــر ن ــا اگ ــد ام ــر می رس ــون نف ــه 94 میلی ــر ب ــال 1430 حداکث ــا س ــت کشــور ت جمعی
درصــد برســد، جمعیــت ایــران حداکثــر بــه 104 میلیــون نفــر خواهــد رســید )گــزارش آینده نگــری جمعیــت 

ــران، 1394(. ای

جدول 1- پیش بینی کمیسیون مطالعات و پایش سیاست  های جمعیتی شورای عالی انقاب فرهنگی 
از تغییرات جمعیت ایران تا سال 1430 شمسی

فرض نرخ باروری )درصد(سال
1/82/12/5

139075/175/175/1
140083/483/784/1
141088/889/991/3
142092/49598
143093/598/4104/1

ــه دنبــال ایــن رشــد جمعیــت، افزایــش مقــدار مــواد غذایــي مــورد نیــاز اجتناب ناپذیــر  بدیهــی اســت ب
ــواع محصــوالت کشــاورزی  ــن ان ــون ت اســت. در حــال حاضــر ســاالنه و به طــور متوســط حــدود 100 میلی
ــی  ــد فعل ــس از برداشــت و رون ــرض حفــظ شــرایط موجــود سیســتم های پ ــا ف ــد می شــود؛ ب ــران تولی در ای
ضایعــات محصــوالت کشــاورزی در کشــور، بــرای تأمیــن غــذای مــورد نیــاز جمعیــت اضافــه شــده تــا ســال 
ــام، 1393؛  ــود. )بی ن ــد ش ــتری تولی ــاورزی بیش ــول کش ــن محص ــون ت ــل 25 میلی ــت الاق 1430 می بایس

ــوری، 1394( ــتگاری و طیف رس

4-2- وضعیت منابع آب تجدیدپذیر در ایران 
ــی  ــرار دارد. حت ــی ق ــران آب ــک بح ــه ی ــران در مرحل ــه ای ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب ــه متخصص ــاً هم تقریب
ــن  ــت و چهارمی ــران بیس ــون ای ــم اکن ــد. ه ــران را رد نمی کن ــی در ای ــم کم آب ــا ه ــن آن ه خوش بین تری
کشــوری اســت کــه منابــع آبــی آن تحــت فشــار قــرار دارد. 7 اســتان از 32 اســتان کشــور بــا شــرایط کمبــود 
آب مواجــه هســتند، 13 اســتان در شــرایط بحرانــی قــرار دارنــد و هیــچ یــک از اســتان ها حتــی اســتان های 

ــد.  ــره نمی برن ــی به ــع آب کاف ــزر از مناب ــای خ ــیه دری حاش
ــک کشــور، شــامل مجمــوع هــر دوی آب هــای  ــع آب ی ــدار کل مناب ــر طبیعــی مق ــع آب تجدیدپذی مناب
ــر  ــع آب تجدیدپذی ــزان مناب ــود. می ــد می ش ــه آب تولی ــق چرخ ــه از طری ــت ک ــی اس ــر زمین ــطحی و زی س
قابــل اســتحصال در ایــران در چنــد دهــه گذشــته از 130 میلیــارد متــر مکعــب بــه کمتــر از 100 میلیــارد 
متــر مکعــب رســیده اســت. بــه لحــاظ وضعیــت اقلیمــی نیــز، میــزان تبخیــر در ایــران ســه برابــر میانگیــن 
تبخیــر در جهــان می باشــد. ایــن بــدان معنــا اســت کــه بــا فــرض حفــظ وضعیــت فعلــی تولیــد، نگهــداری 
ــذای  ــن غ ــرای تأمی ــی، ب ــای جمعیت ــاس پیش بینی ه ــر اس ــور و ب ــاورزی در کش ــوالت کش ــرف محص و مص
جمعیــت کشــور در ســال 2030 بــه حداقــل 165 میلیــارد متــر مکعــب آب شــیرین نیــاز خواهیــم داشــت 

ــگ، 2010(.  )یان
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ــت.  ــر اس ــدود 210 لیت ــه ح ــران روزان ــرد در ای ــر ف ــرف آب ه ــرانه مص ــت، س ــبینانه ترین حال در خوش
ــه بیشــتر مصــرف آب در  ــر گــزارش شــده اســت. البت ــزان حــدود 150 لیت ــن می ــرای ای ــی ب متوســط جهان
ایــران در بخــش کشــاورزی اســت؛ یعنــی حــدود 90 درصــد آب ایــران در کشــاورزی مصــرف می شــود؛ امــا 
ــی و ســلیمانی، 1388(. ــا حــدود 70 درصــد اســت )توتیای ــن مصــرف آب بخــش کشــاورزی در دنی میانگی

جدول 2- مقایسه توزیع مصرف آب در ایران و جهان در بخش های مختلف
جهانایران  محل مصرف 

9 درصد7 درصدمصرف آب شرب و بهداشتی 
70 درصد90 درصدمصرف آب کشاورزی
21 درصد3 درصدصنعت و سایر مصارف

همچنیــن بهــره وری آب کشــاورزی در ایــران بســیار پاییــن اســت؛ در حالــی کــه بــه ازای هــر متــر مکعــب 
آب در کشــور، بیــن 0/9 تــا 1/2 کیلوگــرم محصــول کشــاورزی تولیــد می شــود. در جهــان بــه ازای هــر متــر 
ــاالت  ــه مق ــد می شــود )عباســی و همــکاران، 1394؛ مجموع ــرم محصــول تولی ــا 2/5 کیلوگ مکعــب آب 2 ت

ششــمین همایــش ملــی بررســی ضایعــات محصــوالت کشــاورزی، 1392(. 
مطابــق ایــن آمارهــا و بــر اســاس منابــع آبــی تجدیدپذیــر موجــود، ســرانه آب ســاالنه بــرای هــر ایرانــی 1125 
متــر مکعــب اســت و ایــن یعنــی هــم اکنــون ایــران در شــرایط بحــران قــرار دارد. بــا ادامــه ایــن رونــد، بحــران آب 
در ایــران بســیار شــدیدتر می شــود. بــا فــرض ثابــت مانــدن منابــع آب کشــور، ایــران قابلیــت نگهــداری حداکثــر 
ــد کشــور را از یــک  جمعیتــی حــدود 90 میلیــون نفــر را دارد و افزایــش جمعیــت بیــش از ایــن مقــدار می توان
بحــران وارد یــک »بحــران شــدید« کنــد؛ همان طــور کــه در ده هــا ســال گذشــته رونــد افزایــش جمعیــت و کاهــش 

منابــع آبــی، ایــران را از یــک شــرایط خــوب وارد یــک شــرایط بحرانــی کــرده اســت. 

شکل2- نقشه میزان تنش آبی در کشورهای جهان بر اساس میزان برداشت نسبت به منابع آب موجود تا سال 2040 
)مادوگ و همکاران، 2015(

همــه اینهــا بدیــن معنــا اســت کــه الگــوی مصــرف آب در ایــران چــه در بخــش خانگــی و چــه در بخــش 
ــا وضعیــت اقلیمــی ایــران نداشــته و نیازمنــد اصــالح اســت. ایــن نحــوه مصــرف نیــز  کشــاورزی تناســبی ب
ــم،  ــده بگیری ــز نادی ــرف را نی ــوی مص ــدل الگ ــن م ــر ای ــا اگ ــد. ام ــور می کاه ــر کش ــع آب تجدیدپذی از مناب
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مشــکالت دیگــری وجــود دارد کــه ثابــت مانــدن منابــع آب تجدیدپذیــر ایــران را تقریبــاً غیرممکــن می کنــد. 
حتــی اگــر اصــالح الگــوی مصــرف بــه شــکل کامــل صــورت بگیــرد بــر اســاس توافــق ســال 2015 ســران 
ــش  ــر افزای ــیوس دیگ ــه سلس ــدود 1/5درج ــن ح ــای زمی ــر دم ــرن حاض ــر ق ــا اواخ ــس، ت ــورها در پاری کش
ــن صــورت، اگــر  ــع کشــور. در ای ــر مکعــب دیگــر آب از مناب ــارد مت ــن یعنــی کاهــش 30 میلی ــد و ای می یاب
ــن در  ــی شــدید می شــود. ای ــک بحــران آب ــر داشــته باشــد وارد ی ــون نف ــی بیــش از 60 میلی ــران جمعیت ای
صورتــی اســت کــه برآوردهــا نشــان می دهــد بــا ادامــه نــرخ رشــد جمعیــت فعلــی نیــز جمعیــت ایــران تــا 
ــام، 2014؛  ــه 69 میلیــون نفــر می رســد )توتیایــی و ســلیمانی، 1388؛ بی ن ســال 2100 میــالدی حداقــل ب

.)http://edition.cnn.com تارنمــای
4-3- وضعیت فعلی ضایعات محصوالت کشاورزی در ایران و جهان 

ــا50  ــدار حــدود 30 ت ــن مق ــه از ای ــردد ک ــد می گ ــی تولی ــواد غذای ــن م ــارد ت ــان 4 میلی ســاالنه در جه
ــع و مصــرف از  ــل، ذخیره ســازی، توزی ــای نامناســب برداشــت، حمــل و نق ــر شــرایط و روش ه درصــد در اث
بیــن مــی رود. ایــن بــدان معنــی اســت کــه 1/2 تــا 2 میلیــارد تــن مــواد غذایــی تبدیــل بــه ضایعــات گردیــده 
ــده خــارج می شــود )عباســی و همــکاران، 1394؛ گنــگ، 2013(. شــکل های 3،  و از دســترس مصــرف کنن
ــران، کشــورهای در حــال توســعه  ــه تفکیــک ای ــی ب ــواد غذای ــی م ــزان ضایعــات جهان ــه ترتیــب می 4 و 5 ب
ــد را نشــان  ــس از تولی ــف پ ــد و مراحــل مختل ــه تولی ــوع محصــول در مرحل ــک ن ــه تفکی و توســعه یافته و ب

.)2014 ،postharvest.nri.org می دهــد )تارنمــای
ایــن حجــم از ضایعــات عــالوه بــر اینکــه از نظــر فنــی و اقتصــادی بســیار نامناســب و غیــر قابــل پذیــرش 
ــوره  ــه 31 س ــت )آی ــی اس ــارک و تعال ــد تب ــح خداون ــتور صری ــی و دس ــای دین ــا آموزه ه ــاد ب ــت، در تض اس
مبارکــه اعــراف(. بــا مدیریــت و کاهــش ضایعــات، ایــن حجــم از ضایعــات می توانــد بــه عنــوان مــواد غذایــی 
در چرخــه مصــرف قــرار گیــرد. بــه عبــارت دیگــر، امــکان افزایــش 60 تــا 100 درصــدی مــواد غذایــی تنهــا 
بــا مدیریــت ضایعــات وجــود دارد کــه فرصتــی بســیار مغتنــم بــرای جامعــه جهانــی اســت )گنــگ، 2013(. 
ــرف آب و  ــش مص ــت، کاه ــر کش ــی زی ــازی اراض ــان آزادس ــور همزم ــه به ط ــتثنایی ک ــزرگ و اس ــی ب فرصت

انــرژی را بــه ارمغــان مــی آورد. 

شکل 3- ضایعات مواد غذایی به تفکیک مراحل مختلف پس از برداشت در ایران، کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
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شکل 4- ضایعات جهانی مواد غذایی به تفکیک نوع محصول در مرحل مختلف تولید تا مصرف

شکل 5- ضایعات مواد غذایی در ایران به تفکیک نوع محصول در مرحله تولید و مراحل مختلف پس از تولید

طبــق آمارهــای رســمی فائــو، ســاالنه حــدود 43/5 درصــد محصــوالت اساســی کشــاورزي در کشــورهاي 
ــه  ــف از جمل ــا، علف هــاي هــرز، خشکســالي و ... در مراحــل مختل ــات، بیماري ه ــر آف در حــال توســعه در اث
پــس از برداشــت از بیــن مــي رود. در ایــران بــر اســاس آخریــن برآوردهــای وزارت جهــاد کشــاورزی، حــدود 
ــا  ــد ت ــف تولی ــل مختل ــی در مراح ــدات باغ ــد از تولی ــدود 28 درص ــی و ح ــوالت زراع ــد از محص 16 درص
 مصــرف از بیــن مــی رود )ســند برنامــه مدیریــت کنتــرل و کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی، 1388؛ 

فائو، 2012(. 
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در حــال حاضــر ســاالنه و به طــور متوســط حــدود 100 میلیــون تــن انــواع محصــوالت کشــاورزی در ایــران 
تولیــد می شــود؛ کــه بــا فــرض حفــظ شــرایط موجــود سیســتم های پــس از برداشــت، بــرای تأمیــن غــذای 
مــورد نیــاز جمعیــت اضافــه شــده تــا ســال 1430 می بایســت حداقــل 15 تــا 20 میلیــون تــن محصــول قابــل 
ــر ایــن اســاس، تأمیــن و حفــظ ســطح امنیــت  مصــرف بیشــتری در دســترس آحــاد جامعــه قــرار گیــرد. ب
ــی،  ــزدی و حیات ــود )ای ــد ب ــردان خواه ــش روی دولتم ــای پی ــن چالش ه ــی از بزرگ تری ــور یک ــی کش غذای

1392؛ بی نــام، 1394(. 
 بــر اســاس آمــار فائــو میــزان ضایعــات غــذا در ایــران و مقایســه آن بــا ســایر کشــورها در شــکل 6 ارائــه 

گردیــده اســت )خبرگــزاری تســنیم، 1395: شناســه خبــر: 1088735(.

شکل 6- اینفوگراف ضایعات غذا در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

ــدارد و  البتــه، هنــوز آمارهــای دقیــق و مکفــي در زمینــه میــزان ضایعــات محصــوالت مختلــف وجــود ن
مطالعــات بســیار کم رنــگ و ناچیــزي در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت ولــی بــا ایــن حــال برآوردهــای 
ــره وری و  ــروه به ــات کارگ ــاس مطالع ــر اس ــت. ب ــترس اس ــي در دس ــورت تخمین ــه ص ــی ب ــه و آمارهای اولی
کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی در ســال 1387 حــدود 90 درصــد کل ضایعــات بــرآورد شــده بــرای 
60 محصــول باغــی و زراعــی عمــده مــورد مطالعــه، مربــوط بــه 20 نــوع محصــول بــوده و حجــم ضایعــات در 
40 محصــول دیگــر 10 درصــد کل ضایعــات را شــامل می شــود )ســالنامه آمــاری تولیــدات کشــاورزی،1390 
تــا 1394؛ فائــو، 2012(. مطابــق شــکل 7 محصوالتــی کــه 90 درصــد کل ضایعــات را تشــکیل می دهنــد و 
ــیب زمینی،  ــی، س ــدم، گوجه فرنگ ــد از: گن ــند عبارت ان ــه باش ــورد توج ــتر م ــتی بیش ــا بایس در برنامه ریزی ه
چغندرقنــد، انگــور، نباتــات علوفــه ای، دانه هــای روغنــی، ســیب، ذرت دانــه ای، پرتقــال، ســبزیجات، شــلتوک، 

جــو، پیــاز، هندوانــه، نارنگــی، یونجــه، خرمــا، لیمــو شــیرین و خربــزه.
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90 % كل ضايعات 10 % كل ضايعات

تغييرات درصد نسبي تجمعي ضايعات محصوالت كشاورزي نمودار 1- 

 
شکل 7- تغییرات درصد نسبی تجمعی ضایعات محصوالت کشاورزی )میرمجیدی، 1388(

بــر اســاس آمارنامــه کشــاورزی ارائــه شــده در ســال 1393 میــزان تولیــد و مقادیــر بــرآورد شــدة ضایعــات 
ــت کنتــرل و کاهــش ضایعــات  ــه مدیری ــورد اشــاره در ســند برنام ــت دار م محصــوالت باغــی و زراعــی اولوی
محصــوالت کشــاورزی کــه عمــده ضایعــات یعنــی حــدود 90 درصــد را تشــکیل می دهنــد، در جــداول 3 و 
ــده اســت )ســند برنامــه مدیریــت کنتــرل و کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی، 1388؛  ــه گردی 4 ارائ

ــو، 2012(.  میرمجیــدی، 1388؛ فائ

جدول 3- میزان تولید، حدود ضایعات و الویت کشوری در برنامه کاهش ضایعات محصوالت زراعی 

 میزان تولید نوع محصولردیف
الویت کشوری در برنامه حدود ضایعات )%()میلیون تن(

کاهش ضایعات
10/58151گندم1
6/23302گوجه فرنگی2
4/99203سیب زمینی3
0/34137دانه های روغنی4
1/67119ذرت دانه ای5
1/561640خیار6
2/35512شلتوک7
2/951013جو8
2/061614پیاز9
41815هندوانه10
1/551721خربزه11
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جدول 4- میزان تولید، حدود ضایعات و الویت کشوری در برنامه کاهش ضایعات محصوالت باغی

میزان تولیدنوع محصولردیف
 )میلیون تن(

حدود ضایعات
)%( 

الویت کشوری در برنامه 
کاهش ضایعات

3/05345انگور1
3/4288سیب2
1/933010پرتقال3
0/73116نارنگی4
1/042018خرما5
0/482619لیموترش6
0/512620لیموشیرین7
0/992541انار8
0/713024هلو9
0/293028گیالس10

اثرات اقتصادی و اجتماعی ضایعات محصوالت کشاورزی و کاهش امنیت غذایی - 5
ــرای کشــاورزی وجــود نداشــته باشــد، بافــت اجتماعــی روســتاها از بیــن رفتــه و  هنگامــی کــه آب کافــی ب
امنیــت غذایــی کاهــش می یابــد؛ در نتیجــه مشــکالت اقتصــادی عمیقــی بــه وجــود می آیــد. ایــن مشــکالت 
ــی و  ــای افراط ــان گروه ه ــن زم ــود. در ای ــم ش ــی خت ــی و سیاس ــای اجتماع ــه ناامنی ه ــد ب ــی می توان حت
ــودن  ــک و منحــرف نم ــرای تحری ــت را ب ــرده و موقعی ــدا ک ــوذ پی ــرای نف ــب، بســتر مناســبی ب فرصــت طل
ــده ایــن وضعیــت را امــروز در  ــه زن ــه نفــع اهــداف خــود مناســب می بیننــد. نمون توده هــای تحــت فشــار، ب

 .)2016 ،viralscape.com ــای ــرد )تارنم ــاهده ک ــوان مش ــوریه می ت س
شــاید خشکســالی تنهــا دلیــل درگیری هــای ســوریه نباشــد؛ امــا شــواهد محکمــی مؤیــد آن اســت کــه 
کاهــش شــدید امنیــت غذایــی و خشکســالی، عامــل تشــدید ایــن ناآرامــی  بــوده اســت. اینکــه قبــل از جنــگ 
ــل از  ــال ها قب ــی نیســت. س ــرد، اتفاق ــه ک ــالی تاریخــش را تجرب ــن دوره خشکس ــن کشــور بدتری ــوریه ای س
جنــگ و درگیری هــای فعلــی ســوریه، یعنــی در ســال 2006، خشکســالی فراگیــری در ســوریه شــروع شــد 
ــر آن  ــال 2009 و در اث ــا س ــد. ت ــن نســبت می دهن ــی زمی ــرات آب و هوای ــه تغیی ــی آن  را ب ــت اصل ــه عل ک
ــزان 75 درصــد کاهــش  ــه می ــر محصــوالت اساســی کشــاورزی ســوریه ب ــدم و دیگ ــد گن خشکســالی، تولی
ــرایط  ــدن ش ــر ش ــتقیم در بدت ــری مس ــی، تاثی ــرات آب و هوای ــن و تغیی ــش زمی ــت گرمای ــت. در حقیق یاف
اقتصــادی ســوریه داشــته اســت )تارنمــای edition.cnn.com، 2016(. خشکســالی، بیــکاری و کمبــود آب 
را افزایــش داد. حــدود 1 میلیــون نفــر پشــتیبانی اصلــی غذایشــان را از دســت دادنــد. خانواده هــا نتوانســتند 
ــی از  ــه زندگ ــرای ادام ــر ب ــون نف ــک 1/5 میلی ــار نزدی ــه ناچ ــد. ب ــن کنن ــاورزی تأمی ــا کش ــان را ب زندگی ش
ــای  ــگ، ناآرامی ه ــه جن ــی ک ــان جاهای ــی هم ــد؛ یعن ــه حاشــیه شــهرها مهاجــرت کردن روســتاهای خــود ب
.)modeshift.org ــای ــای rawscience.tv، 2016؛ تارنم ــد! )تارنم ــروع ش ــونت از آن ش ــی و خش سیاس

ــن  ــود. ای ــک تر ش ــر و خش ــه گرم ت ــده خاورمیان ــی رود در آین ــار م ــی، انتظ ــای علم ــق گزارش ه مطاب
 ،edition.cnn.com وضــع باعــث ایجــاد خشکســالی های بیشــتری در ایــن منطقــه خواهــد شــد )تارنمــای
2016(. بــا ادامــه رونــد فعلــی ضایعــات تولیــدات کشــاورزی، در آینــده ای نــه چنــدان دور بــا کاهــش ســرانه 
ــه کاهــش  ــر برنام ــد ب ــن شــرایط، توجــه و تاکی ــود. در ای ــم ب ــذای در دســترس در کشــور مواجــه خواهی غ
ضایعــات محصــوالت کشــاورزی می توانــد بــه مثابــه یــک اقــدام عملــی موثــر بــرای تعادل بخشــی بــه موازنــه 
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عرضــه و تقاضــای مــواد غذایــی در کشــور عمــل کــرده و در ســال های پیــش رو بــه حفــظ امنیــت غذایــی و 
ثبــات اجتماعــی کشــور کمــک شــایان توجهــی نمایــد. 

شکل 8- نمایی از آثار قدیمی شهر حلب در سوریه قبل و پس از جنگ داخلی

ــب  ــه ترتی ــال 1393 ب ــور در س ــی در کش ــی و باغ ــدات زراع ــزان تولی ــد، می ــاره ش ــه اش ــه ک همان گون
ــزان 11/85  ــد، می ــدار تولی ــن مق ــر، از ای ــارت دیگ ــوده اســت. به عب ــن ب ــون ت ــادل 74/04 و 16/52 میلی مع
ــترس  ــده و در دس ــع ش ــی ضای ــوالت باغ ــن از محص ــون ت ــی و 4/63 میلی ــوالت زراع ــن از محص ــون ت میلی

ــت.  ــه اس ــرار نگرفت ــده ق مصرف کنن
در ســال 2014 ارزش مــواد غذایــی تلــف شــده در کشــور، تقریبــاً بــا قیمــت مجمــوع کاالهــای اساســی 
و محصــوالت کشــاورزی وارداتــی دولــت در همــان ســال برابــر بــوده اســت. ایــن در شــرایطی کــه اســت کــه 
ــی  ــه بین الملل ــای ظالمان ــی از تحریم ه ــای ارزی ناش ــران در اوج تنگناه ــالمی ای ــوری اس ــال، جمه در آن س
قــرار داشــت. ایــن رونــد کامــاًل مخالــف مقاصــد توســعه پایــدار کشــاورزی و برنامه هــای امنیــت غذایــی ذیــل 
ــده  ــه الزام کنن ــی ک ــعه مل ــاله توس ــه 5 س ــداف برنام ــا اه ــوده و ب ــی ب ــداف سیاســت های اقتصــاد مقاومت اه
ــری،  ــرت دارد )پ ــز مغای ــزوده محصــوالت کشــاورزی اســت، نی ــل 7 درصــد رشــد ســاالنه در ارزش اف حداق
1393(. لــذا بــا توجــه بــه اعــداد و ارقــام ارائــه شــده در خصــوص میــزان ضایعــات محصــوالت کشــاورزی و 
بــه دنبــال آن از بیــن رفتــن نهاده هــای مختلــف کشــاورزی، اثــرات و تبعــات اقتصــادی، اجتماعــی و حتــی 
ــر و  ــه شــرح زی ــوان ب ــوارد را می ت ــن م ــم ای ــه همــراه دارد. برخــی از اه ــی را ب ــل تأمل ــاد و قاب فرهنگــی زی

ــود: ــه نم ــور خالصــه ارائ به ط
ــات از - 1 ــورت ضایع ــه ص ــاورزی ب ــوالت کش ــواع محص ــن ان ــون ت ــدود 16/5 میلی ــران ح ــاالنه در ای س

چرخــه مصــرف خــارج می شــود )ایــزدی و حیاتــی، 1392(. ایــن حجــم از ضایعــات، معــادل محصــول تولیــد 
شــده در ســطحی حــدود یــک میلیــون هکتــار اســت. ایــن رقــم معــادل 12% ســطح زیــر کشــت محصــوالت 
آبــی کشــور اســت. هــر میــزان کاهــش در ضایعــات محصــوالت بــه معنــای بازگردانــدن محصــول جدیــد بــه 

ــع و نهاده هــای کشــاورزی اســت.  ــه مناب ــدون وارد آوردن فشــار اضافــی ب چرخــه مصــرف ب
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ــر - 2 ــودن زی ــب ب ــدرن، نامناس ــای م ــی و فناوری ه ــای مهندس ــری روش ه ــدم به کارگی ــان ع کارشناس
ســاخت ها و محل هــای نگهــداری و انبارهــا را از جملــه دالیــل شــکل گیری ضایعــات پــس از برداشــت می داننــد.

ضایعــات محصــوالت کشــاورزی در ایــران مي توانــد غــذای یــک کشــور 15 میلیــون نفــري را تأمیــن - 3
کنــد )ایــزدی و حیاتــی، 1392؛ گانــدرز، 2012(.

ــر اســاس بهــره وری متوســط آب در کشــور - 4 ــرای تولیــد یــک کیلوگــرم محصــول کشــاورزی، ب اگــر ب
)kg/m3 1/2( 830 لیتــر آب مصــرف شــود، بــرای تولیــد 16/5 میلیــون تــن محصــول کشــاورزی ضایــع شــده 
ــه معنــای آن اســت کــه  در هــر ســال، تقریبــاً 13/7 میلیــارد متــر مکعــب آب مصــرف شــده اســت. ایــن ب
ــی، 1392؛  ــزدی و حیات ــی در بخــش کشــاورزی بیهــوده مصــرف می شــود )ای در هــر ســال 18% آب مصرف

مجموعــه مقــاالت پنجمیــن همایــش ملــی بررســی ضایعــات محصــوالت کشــاورزی، 1390(.
اگــر هــر کیلوگــرم از ایــن انبــوه ضایعــات فقــط 0/7 دالر ارزش داشــته باشــد، از گــذر ایــن خســران، - 5

ســاالنه 16 تــا 18 میلیــارد دالر ســرمایه  کشــور از دســت مــی رود.
در یــک بــرآورد کلــی اگــر فقــط دو و نیــم  میلیــون هکتــار از اراضــی زیر کشــت کشــور به تولیــد محصوالت - 6

ضایــع شــده اختصــاص یافتــه باشــد، چنانچــه ایــن ســطحی از اراضــی آبــی کشــاورزی و منابــع آب آن بــه تولیــد 
دانــه روغنــی کلــزا اختصــاص یابــد، بــا احتســاب عملکــرد 3 تــن در هکتــار دانــه و ضریــب اســتحصال 35 درصدی 
روغــن تصفیــه شــده از دانــه، تولیــدات ایــن ســطح به تنهایــی می توانــد بیــش نیــاز مصــرف متعــادل روغــن کشــور 

)حــدود 1 میلیــون تــن در ســال( را تأمیــن کنــد )گــودرزی، 1377؛ بــی نــام، 2011(.
ــر - 7 ــول از ه ــل محص ــل و نق ــت و حم ــت، برداش ــت، داش ــازی، کاش ــل آماده س ــه مراح ــرای نمون ب

ــه ســادگی  ــن ترتیــب ب ــه ای ــا 140 لیتــر ســوخت اســت. ب ــار زمیــن به طــور میانگیــن نیازمنــد 100 ت هکت
ــود کــه ســاالنه حــدود 300 میلیــون لیتــر ســوخت به واســطه تلفــات محصــوالت  ــل محاســبه خواهــد ب قاب
ــط زیســت  ــی بیشــتر محی ــن و آالیندگ ــردن زمی ــر ک ــی جــزء گرم ت ــوده می ســوزد و حاصل کشــاورزی، بیه
ــش  ــن چال ــوان اصلی تری ــوان به عن ــن ضایعــات را می ت ــد ابعــاد زیســت محیطی ای ــدون تردی ــدارد. ب ــی ن در پ

ــدی، 1388(. ــوری،1394؛ میرمجی ــتگاری و طیف ــمار آورد )رس ــور به ش ــات کش ــتر حی ــت بس مدیری
ــل، - 8 ــل و نق ــات حم ــت و عملی ــت، برداش ــت، داش ــات کاش ــرای عملی ــاورزی ب ــین ها و ادوات کش ماش

ــد.  ــرف می کنن ــان را مص ــدی در جه ــرژی تولی ــد از کل ان ــر 1/3 درص ــغ ب ــرآوری بال ــارداری و ف انب
عــالوه بــر خســارات مشــهود ناشــی از ضایعــات محصــوالت کشــاورزی، دولــت ســاالنه میلیون هــا دالر - 9

ارز جهــت واردات مــوادي مثــل خــوراک دام، کاغــذ، مقــوا، مــواد شــیمیایي و ... هزینــه مي کنــد در حالی کــه 
ایــن مــواد در کشــورهاي دیگــر از ضایعــات کشــاورزي )بــه کمــک صنایــع تبدیلــي( تولیــد می شــود )ایــزدی 

و حیاتــی، 1392(.
ــال - 10 ــه دنب ــده ای را ب ــس از برداشــت مشــکالت زیســت محیطی عدی ــای پ ــه مراقبت ه ــدم توجــه ب ع

خواهــد داشــت. شــیرابه زباله هــاي ناشــي از ضایعــات حــاوي مــواد ســمي و بســیار آالینــده و آلودگــي آب 
ــل جبــران و تهدیــد کننــده  ــد غیــر قاب و خــاک حاصــل از فســاد ضایعــات کشــاورزي کــه در زمیــن مي مان

)2013 ،www.epa.gov ــای ــای Fox. Global Food، 2013؛ و تارنم ــت )تارنم ــط اس محی
 ضایعــات محصــوالت کشــاورزی عــاله بــر اتــالف غــذا و محصــول تولیــد شــده موجــب هــدر دادن - 11

منابــع محــدود آب، خــاک و ســایر نهاده هــاي یارانــه اي کــه هزینــه باالیــي بــراي دولــت دارد، خواهــد شــد 
ــو، 2012(. )فائ

ــت، - 12 ــس از برداش ــای پ ــدم مراقبت ه ــر ع ــده در اث ــد ش ــوالت تولی ــت و ارزش محص ــش کیفی  کاه
ــام،  موجــب کاهــش درآمــد و تهدیــد موقعیــت شــغلي تولیدکننــدگان بخــش کشــاورزی خواهــد شــد )بی ن

ــلیمانی، 1388(. ــی و س 2011 ؛ توتیای
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی راهبرد اصلی در ارتقاء امنیت غذایی 

- جمــع آوري و دفــع ضایعــات کشــاورزي بــا توجــه بــه حجــم زیــاد آن بســیار هزینه بــر اســت )تارنمــای 13
.)2013 ،www.epa.gov

 شــاید مهمتریــن اثــر ضایعــات محصــول بــر کیفیــت محصــول، ســالمت غــذا و در نتیجــه ســالمت - 14
مصــرف کننــده اســت. به طوری کــه هشــدارهای اخیــر دســتگاه های متولــی بهداشــت جامعــه، منشــأ اغلــب 
بیماری هــا و مــرگ و میرهــای صــورت گرفتــه را ناشــی از کیفیــت نامناســب محصــوالت غذایــی کــه برخــی 

ــر مراقبت هــای نامناســب پــس از برداشــت اســت، نســبت می دهنــد. از آنهــا در اث
حــال اگــر بــر اســاس قانــون برنامــه چهــارم توســعه یعنی"بنــد ه مــاده 18: حمایــت از گســترش صنایــع 
تبدیلــی و تکمیلــی بخــش کشــاورزی بــه نحــوی کــه درصــد محصــوالت فــرآوری شــده حداقــل بــه میــزان 
دو برابــر وضــع موجــود افزایــش یافتــه و موجبــات کاهــش ضایعــات بــه میــزان پنجــاه درصــد )50 درصــد( 
فراهــم گــردد" بســترها و زیــر ســاخت های الزم فراهــم می گردیــد، قطعــاً از طریــق کاهــش ضایعــات تاثیــر 
ــا ایــن حــال  ــل توجهــی در بهبــود و ارتقــاء بهــره وری در بخــش کشــاورزی حاصــل می شــد. ب مثبــت و قاب
ــود آب در  ــژه کمب ــاورزی )به وی ــای کش ــودن نهاده ه ــدود ب ــد، مح ــه ش ــز گفت ــر نی ــه پیش ت ــور ک همان ط
ــرژی و ... ســبب  ــای زیســت محیطی، شــرایط جــوی و اقلیمــی، مســئله مصــرف ان حــال حاضــر(، آلودگی ه
ــا  ــه ب ــد ک ــر می رس ــن رو به نظ ــود. از ای ــیده ش ــش کش ــه چال ــدی ب ــور تاح ــی کش ــت غذای ــه امنی ــده ک ش
ــارداری، مدیریــت زنجیــرة عرضــه  ــگاه فناوری هــای پــس از برداشــت، انب ــه جای ــژه ب ــت وی پرداختــن و عنای
)Supply chain management( و زنجیــرة ســرد )Cold chain( از مزرعــه تــا مصــرف و توســعه صنایــع 
تبدیلــی به منظــور کاهــش ضایعــات، بتــوان بــا افزایــش بهــره وری بــر چالش هایــی چــون خشکســالی، کارایــی 
مصــرف آب و ســایر نهاده هــای تولیــد )خــاک، کــود، ســم، ســوخت و انــرژی( در بخــش کشــاورزی و نهایتــاً 
امنیــت غذایــی فائــق آمــد. از ســوی دیگــر، کاربــرد ضایعــات و بــه عبارتــی اســتفاده از زائــدات، پســماندها و 
ضایعــات و فــراوری و تبدیــل آن هــا بــه محصــوالت بــا ارزش افــزودة باالتــر نیــز منجــر بــه ارتقــای بهــره وری 

خواهــد شــد )بــی نــام، 2011؛ میرمجیــدی، 1388 ؛ گوستاوســن و همــکاران، 2011 ؛ پارفیــت، 2010(. 

 طبقه بندی و مراحل مختلف ضایعات - 6
ــک  ــت. از ی ــاوت اس ــول و ... متف ــوع محص ــرد(، ن ــازار )کارب ــه، ب ــه منطق ــه ب ــا توج ــات ب ــته بندي ضایع دس
ــت  ــه از کیفی ــی ک ــاس، محصوالت ــن اس ــر ای ــوند. ب ــدی می ش ــی طبقه بن ــر کیف ــوالت از نظ ــدگاه، محص دی
ــگاه  ــوع ن ــن ن ــد. ای ــی می گردن ــات تلق ــوان ضایع ــه عن ــند، ب ــوردار نباش ــذا برخ ــتانداردهای ســالمت غ و اس
ــراي  ــت محصــول ب ــن کشــورها کیفی ــون در ای ــرح اســت. چ ــعه یافته مط ــته بندی در کشــورهاي توس و دس
ــر از ظاهــر آن اســت. امــا، در کشــورهاي در حــال توســعه ضایعــات بیشــتر از  مصــرف کننــده بســیار مهم ت
ــدرز، 2012؛  ــردد )گان ــارج می شــود اطــالق می گ ــه از دســترس خ ــی ک ــه محصوالت ــي اســت و ب ــوع کم ن
ــات  ــوع، ضایع ــه وق ــر مرحل ــی، از نظ ــی و کیف ــگاه کم ــر از ن ــکاران، 2011(. صرف نظ ــن و هم گوستاوس
محصــوالت کشــاورزی در ســه مرحلــه؛ پیــش از برداشــت، حیــن برداشــت و پــس از برداشــت روی می دهــد. 
ــران  ــا ایــن حــال بررســی های مقدماتــی انجــام شــده نشــان می دهنــد کــه قســمت عمــدة ضایعــات در ای ب
ــه  ــم توج ــت. علی رغ ــت اس ــس از برداش ــت و پ ــل برداش ــه مراح ــوط ب ــعه مرب ــال توس ــورهای در ح و کش
کم رنــگ بــه کاهــش ضایعــات در مراحــل پیــش از برداشــت یعنــی کاشــت، داشــت و حیــن برداشــت، مرحلــه 
پــس از برداشــت حلقــة مغفــول مانــدة زنجیــره اصلــی کاهــش ضایعــات می باشــد )شــکل 9(. ایــن در حالــی 
اســت کــه مراقبت هــای پــس از برداشــت شــامل اقداماتــی چــون ســرد کــردن، بســته بندی، حمــل و نقــل، 
انبــارداری، فــرآوری محصــول و صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی نقــش بســیار مهمــی در کشــاورزی دارد )فامیــل 

مومــن، 1387؛ فامیــل مومــن، 1389؛ فامیــل مومــن، 1390(. 
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شکل 9 - چرخه تولید محصوالت کشاورزی و حلقة مغفول پس از برداشت )در ایران(

در ایــن خصــوص آمارهــاي جهانــي نشــان مي دهــد کــه در کشــورهاي در حــال توســعه به طــور 
ــه  ــیدن ب ــا رس ــد ت ــه تولی ــبزیجات در فاصل ــد از س ــدود 42 درص ــات و ح ــد از میوه ج ــط 24 درص متوس
ــوالت  ــات محص ــش ضایع ــرل و کاه ــت کنت ــه مدیری ــند برنام ــد )س ــن مي رون ــده از بی ــت مصرف کنن دس
ــد یعنــی  ــاورزی را تولی ــی از کش ــر کارشناســان، نیم ــه تعبی کشــاورزی، 1388؛ میرمجیــدی، 1388(. ب
مراحــل کاشــت، داشــت و برداشــت و نیمــة دیگــر را مراقبت هــای پــس از برداشــت تشــکیل می دهــد 
)فامیــل مؤمــن، 1387(. در حالــی کــه ایــن مرحلــه در ایــران و در کشــورهای در حــال توســعه حلقــة فرامــوش 
ــس از برداشــت در شــکل 10 نشــان  ــای پ ــت نامناســب مراقبت ه ــی از وضعی ــد اســت. نمونه های شــده تولی
ــدون صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی اقتصــادی نبــوده و  داده شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، کشــاورزی ب
الزمــة ســود، ایجــاد ارزش افــزوده و ارتقــاء بهــره وری، توســعة صنایــع تبدیلــی اســت. بــه عنــوان مثــال، اگــر 
کشــور بتوانــد بــه فناوری هــای پیشــرفته ای دســت پیــدا کنــد کــه تولیــد گنــدم بــه 20 تــا 26 میلیــون تــن 
در ســال نیــز برســد در صورتــی کــه صنایــع تولیــد نــان، ماکارونــی، کیــک و کلوچــه و غیــره در ظرفیت هــای 
الزم در دســترس نباشــند، گنــدم نیــز هماننــد ســیب زمینی محکــوم بــه دفــن یــا ورود بــه دریــا خواهــد شــد 

)طالبــی، 1393(. 
ــز  ــوارد نی ــا در برخــی م ــوده و ی ــورد توجــه ب ــر م ــی کمت ــی و تکمیل ــع تبدیل ــران صنای ــفانه در ای متأس
ــده  ــر به وضــوح مشــاهده گردی ــوده اســت کــه نتیجــه آن در ســال های اخی ــورد توجــه نب ــوان گفــت م می ت
ــی،  ــه، گوجه فرنگ ــد هندوان ــول )مانن ــت محص ــدم برداش ــی ع ــوارد حت ــی از م ــه در برخ ــوری ک ــت. به ط اس
ــردن ســیب زمینی،  ــن ک ــا، دف ــات خرم ــده شــده اســت. ضایع ــاغ دی ــه و ب ــره( از مزرع ــی و غی ســیب درخت
مانــدن ســیب درختی بــه مــدت 10 مــاه در ســردخانه و ده هــا مثــال دیگــر نمونه هایــی از وجــود ایــن مشــکل 
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در کشــور عزیزمــان در ســال های اخیــر اســت. دلیــل بــه وجــود آمــدن چنیــن مــواردی عــدم دسترســی بــه 
بازارهــای جهانــی بــه دلیــل کیفیــت پاییــن، تولیــد زیــاد محصــول در یــک بــازة زمانــی کوتــاه و در اختیــار 
نداشــتن زیرســاخت های الزم نگهــداری اســت و تنهــا راه نجــات آن، ایجــاد و توســعة زیرســاخت های پــس 
از برداشــت و واحدهــای صنایــع تبدیلــی در مناطــق تولیــد به منظــور کاهــش ضایعــات و تبدیــل نعمت هــای 

ــر می باشــد. ــا ارزش افــزودة باالت ــه محصــوالت ب ــد ب ارزشــمند خداون

روش نامناسب حمل و انبارش موقت مرکباتروش خشک کردن انگور برای تولید کشمش

انتظار برای ورود به مرحله بازاررسانی و فرآوریعدم وجود زیرساخت های الزم مراقبتی و تبدیلی کشاورزی
شکل 10– مراقبت های نامناسب پس از برداشت ضایعات محصوالت کشاورزی

بنابرایــن، توجــه بــه ایــن مقولــه بــه دلیــل افزایــش جمعیــت، کاهــش منابــع طبیعــي، امکانــات و منابــع محــدود حائــز 
اهمیــت مي باشــد. همان طــور کــه پیش تــر نیــز گفتــه شــد، متأســفانه نیمــي از برخــي محصــوالت کشــاورزي در کشــور 
ــا برداشــت از چرخــه مصــرف خــارج مي شــود و ایــن مســأله متأثــر از کمبــود تجهیــزات و  در فاصلــه مراحــل کاشــت ت
فرســودگي ماشــین آالت کشــاورزي و نقصــان در مرحلــه فــرآوري و بســته بندي اســتاندارد در ایــن زمینــه اســت. پاییــن 
آوردن آســتانه ضایعــات، کمــک شــایاني بــه افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــي و ارزش افــزوده باالتــر خواهــد نمــود. بــراي 
بهبــود ایــن وضعیــت بایــد چالش هــاي مدیریــت پــس از برداشــت محصــول را مــورد بررســي زیربنایــي و اصولــي قــرار 
داده و همچنیــن توجــه اساســي در زمینــه بهبــود سیســتم حمــل و نقــل، طبقه بنـــدي محصــوالت بــر حســب کیفیــت و 
فــرآوري محصــــوالتي کــه در حیــن مرحلــه بـــرداشت آســیب دیده انــد، از اهمیــت خاصــي برخــوردار اســت و ایــن امــر 
باعــث کاهــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت کشــاورزي خواهــد شــد. بازاریابــي محصــوالت کشــاورزي خــود یکــي از 
مقوله هــاي مهــم در زمینــه ضایعــات محصــوالت کشــاورزي اســت و لــذا پیش بینــي نادرســت تقاضــاي بــازار یــک پــرده 

از تــراژدي ضایعــات محصــوالت کشــاورزي اســت.



مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي28

مسائل و مشکات مؤثر بر شکل گیری ضایعات- 7
مطالعــات به عمــل آمــده بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه ضایعــات در بخــش کشــاورزی در تمــام مراحــل از تولید تا 
مصــرف وجــود دارد و عوامــل و عناصــر متعــددی بــر آن تأثیرگذارنــد. برخــی از عوامــل ایجــاد ضایعــات در مراحــل 
پــس از برداشــت محصــوالت کشــاورزی، ریشــه در مراحــل قبلــی از جملــه مراحــل کاشــت، داشــت و برداشــت 
دارنــد. از عوامــل مؤثــر بــر افزایــش میــزان ضایعــات می تــوان بــه مــواردی چــون: آســیب های فیزیکــی و مکانیکــی، 
عوامــل فیزیولوژیکــی و بیولوژیکــی، آفــات و بیماری هــا، عوامــل محیطــی و مزرعــه ای و عوامــل ثانویــه )اقتصــادی و 

اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی، طبیعی( اشــاره کــرد )میرمجیــدی، 1388(. 

شکل 11 – سر شاخه های مسائل و مشکات مؤثر بر ایجاد ضایعات در محصوالت کشاورزی )میرمجیدی، 1388(

در تمــام مراحــل اشــاره شــده در شــکل 11، ضایعــات بــه میــزان متفــاوت وجــود دارد امــا در کشــور ایــران 
بــه ماننــد اکثــر کشــورهای در حــال توســعه درصــد ضایعــات پــس از برداشــت تــا رســیدن بــه مصــرف کننــده 
نســبت بــه مراحــل قبــل از برداشــت بســیار زیــاد اســت. از ایــن رو اغلــب، ضایعــات پــس از برداشــت بــه عنــوان 
ــر اهمیــت عملیــات پــس از برداشــت تأکیــد می گــردد.  ضایعــات محصــوالت کشــاورزی تلقــی می شــود و ب
ــر ایجــاد و افزایــش  ــر ب ــر اســاس بررســی های جامــع به عمــل آمــده عمــده مســائل و محدودیت هــای مؤث ب
ضایعــات در مرحلــة پــس از برداشــت در شــکل 12 نشــان داده شــده اســت. در ایــن شــکل اهــم مشــکالت 
ــن دســته بندی تــالش شــده  و مســائل ایجــاد کننــده ضایعــات در 7 ســطح دســته بندی شــده اســت. در ای
اســت مشــکالت از ســطوح کلــی بــه جزئــی مرتــب شــوند. بــه ایــن ترتیــب، مرتفــع نمــودن مشــکالت هــر 
ســطح بــه شــکل اصولــی و علمــی، مســتلزم پاســخگویی و برطــرف کــردن مســائل قبلــی )مســائل جزئــی( 

اســت )میرمجیــدی، 1388(. 
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شکل 12- عوامل ایجاد ضایعات در مراحل پس از برداشت 
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جایگاه تحقیقات در سنجش، پایش و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی- 8
بخــش تحقیقــات صنایــع غذایــی موسســه تحقیقــات فنــی و مهندســی کشــاورزی بــا اجــرای بیــش از 400 
ــی  ــا حیوان ــواد خــام فســادپذیر گیاهــی ی ــرآوری م ــی و ف ــع تبدیل ــة صنای ــی در زمین ــروژه تحقیقات ــره پ فق
به منظــور تولیــد فرآورده هــای غذایــی پایــدار، بــه همــراه معرفــی مناســب ترین فناوری هــای پــس از 
ــف  ــت محصــوالت مختل ــود کیفی ــدگاری و بهب ــت مان ــش قابلی ــات و افزای ــا هــدف کاهــش ضایع برداشــت ب
ــا در جهــت ارتقــاء امنیــت غذایــی کشــور اقدامــات مؤثــری به عمــل آورد.  کشــاورزی تــالش کــرده اســت ت
در ایــن راســتا، نظــر بــه اهمیــت دســتیابی بــه امنیــت و ســالمت غذایــي جامعــه، ارتقــاء کیفیــت، افزایــش 
ارزش افــزوده و کاهــش ضایعــات مــواد غذایــی و محصــوالت کشــاورزي، فعالیت هــای تحقیقاتــي وســیعي در 
زمینــه علــوم و مهندســي صنایــع غذایــي و فناوري هــاي پــس از برداشــت در راســتای محورهــا و اولویت هــای 

تحقیقاتــی تعریــف شــده زیــر اجــرا شــده و یــا در دســت اجــرا  اســت:
ارتقاء ایمني و امنیت غذایی  •
ــل و  • ــب تبدی ــاي مناس ــت و روش ه ــس از برداش ــب پ ــاي مناس ــه فناوری ه ــتیابي ب ــناخت و دس  ش

نگهداري فرآورده هاي کشاورزي به منظور حفظ خواص کمي و کیفي، ارتقاء ارزش افزوده   
 توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی  •
توسعه سیستم های نگهداری و انبارداری پس از برداشت محصوالت کشاورزی  •
شناســایی عوامــل مؤثــر در ایجــاد و افزایــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزي و ارائــه راهکارهــاي علمــي  •

و فنــي جهــت کاهــش آن
ــه  • ــا ب ــل آن ه ــاورزي و تبدی ــوالت کش ــدات محص ــي و زائ ــاي گیاه ــه از باقیمانده ه ــتفاده بهین  اس

فرآورده هــاي قابــل مصــرف در بخــش کشــاورزي و صنعــت
بــا توجــه بــه جمع بنــدی صورت گرفتــه در 20 ســال گذشــته، بیــش از 90 درصــد از پروژه هــای 
ــه  ــت ب ــس از برداش ــای پ ــی و فناوری ه ــع غذای ــوزة صنای ــرا در ح ــت اج ــده و در دس ــرا ش ــی اج تحقیقات
کاهــش ضایعــات محصــوالت باغــی، زراعــی و ســبزی و صیفــی اختصــاص دارد کــه جــزء وظایــف 
حاکمیتــی بــوده و از عهــدة بخــش خصوصــی و یــا ســایر وزارتخانه هــا خــارج اســت. در ایــن راســتا الزم بــه 
یــادآوری اســت کــه عنایــت ویــژه بــر جایــگاه بخــش ترویــج در انتقــال یافته هــا و دســتاوردهای حاصــل از 
تحقیقــات نیــز از مباحثــی اســت کــه در اجرایــی شــدن نتایــج و اثربخشــی تحقیقــات نقــش ویــژه و به ســزایی 
ــد و  ــه تولی ــه عرص ــش ب ــن بخ ــی ای ــای پژوهش ــل از فعالیت ه ــای حاص ــال یافته ه ــک انتق ــدون ش دارد. ب
صنایــع تبدیلــی کشــاورزی کشــور، ســبب خواهــد شــد تــا تحــوالت قابــل مالحظــه ای در ابعــاد مختلــف نظیــر 
کاهــش ضایعــات، افزایــش قابلیــت مانــدگاری، بهبــود ویژگی هــای کمــی و کیفــی، معرفــی فرموالســیون های 
ــت  ــاء امنی ــت ارتق ــه ای و در نهای ــای تغذی ــره وری و ارزش ه ــش به ــی، افزای ــوع غذای ــاد تن ــد و ایج جدی
ــه کار بســتن نتایــج حاصــل از فعالیت هــای  ــرداری و ب ــا بهره ب ــد. امیــد اســت ب ــور حاصــل آی ــی کش غذای
تحقیقاتــی انجــام شــده در ایــن بخــش زمینه هــای الزم در خصــوص رفــع مشــکالت موجــود فراهــم گــردد.

راهکارها و برنامه ها- 9
ــت.  ــر اس ــود انکارناپذی ــروع مي ش ــت آن ش ــش کیفی ــول، کاه ــت محص ــا برداش ــه ب ــت ک ــن حقیق ــه ای البت
چراکــه از لحظــه برداشــت، دیگــر محصــول فعالیــت فتوســنتزي به منظــور بهبــود کیفیــت نــدارد و نمی تــوان 
ــا انجــام اقدامــات و مراقبت هــای  ــا عملیــات مناســب و به موقــع، کیفیــت آن را حفــظ کــرد. ولــی مســلماً ب ب

ــن کاهــش کیفیــت و در نتیجــه به وجــود آمــدن ضایعــات کاســت. ــوان از شــدت ای فنــی مناســبی می ت
اصــوالً اولیــن قــدم بــرای پرداختــن بــه امــر تعدیــل و کاهــش ضایعــات، گــردآوری اطالعــات مســتند و 
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ــناخت  ــا، ش ــی ترین گام در برنامه ریزی ه ــن و اساس ــه اولی ــرا ک ــت. چ ــی اس ــی و فن ــول علم ــر اص ــی ب مبتن
وضــع موجــود و اطــالع دقیــق از آمــار و اطالعــات مــورد نیــاز اســت. تاکنــون مطالعــة جامعــی در خصــوص 
تعییــن مقــدار دقیــق ضایعــات در مراحــل مختلــف زنجیــرة تولیــد تــا مصــرف به عمــل نیامــده اســت. بــا ایــن 
ــی و  ــات اجرای ــة اقدام ــوان در دو مقول ــات را می ت ــرای کاهــش ضایع ــی ب ــای اصل ــا و برنامه ه ــال راهکاره ح

ــه نمــود )میرمجیــدی، 1388(. برنامه هــای پژوهشــی، آموزشــی و ترویجــی ارائ

9-1- اقدامات اجرایی 
نگاهــی دقیق تــر بــه جایــگاه انبــارداری در چرخــه تولیــد تــا مصــرف نشــان می دهــد کــه بخــش اعظــم برخــی از 
محصــوالت کشــاورزی کــه حاصــل تــالش و هزینه کــرد در یــک فصــل زراعــی می باشــند بــرای نگهــداری میــان یا 
بلنــد مــدت و تنظیــم بــازار مصــرف وارد سیســتم های انبــارداری می شــوند. طبیعــی اســت کــه چگونگــی فراینــد 
نگهــداری در ایــن انبارهــا ســهم تعیین کننــده ای در میــزان ضایعــات محصــول خواهــد داشــت. برآوردهــا نشــان 
می دهــد کــه بیــن 7 تــا 15 درصــد ضایعــات محصــوالت کشــاورزی در داخــل انبارهــا اتفــاق می افتــد. در کنــار آن 
عــدم وجــود ظرفیــت ناکافــی انبــاری باعث شــده اســت که بخــش قابل توجهــی از محصــوالت تولیــدی در فضاهای 
غیــر فنــی و نامناســب نگهــداری شــوند. ایــن موضــوع افزایــش شــدید ضایعــات محصــوالت کشــاورزی )کــه گاه تــا 
10 برابــر ضایعــات در انبارهــای فنــی اســت( را بــه دنبــال دارد )Blum, 2012(. بــر ایــن اســاس توجــه بــه احداث 
ــد نظــر  ــد م ــات بای ــای کاهــش ضایع ــن روش ه ــی از در دســترس ترین و مطمئن تری ــن یک ــی نوی ــای فن  انباره
ــای  ــات و برنامه ه ــه آن، اجــرای اقدام ــداری مناســب محصــوالت کشــاورزی و در ادام ــار نگه ــرد. در کن ــرار گی ق
زیــر نیــز در کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی بســیار موثــر بــوده و تضمیــن کننــده حفــظ محصــول در 
ادامــه زنجیــره تولیــد تــا مصــرف می باشــد؛ هــر چنــد اجــرای ایــن برنامه هــا نیازمنــد تغییــر رویکــرد و حمایــت 
جــدی مســئوالن و سیاســت گذاران دولتــی و عــزم ملــی اســت. ایــن برنامه هــا عبارت انــد از )میرمجیــدی، 1388؛ 

لیپینســکی، 2013(:
ایجاد و توسعه صنایع تبدیلي و تکمیلي در بخش کشاورزی.- 1
مدیریت و ساماندهی زیرساخت های تولید، توزیع و صادرات محصوالت کشاورزی. - 2
اصالح و تقویت ساختار تشکل های تولیدی مرتبط با کشاورزی و صنایع وابسته.- 3
 تقویت فعالیت های آموزشی و ترویجی به منظور انتقال یافته های پژوهشی به بخش اجرا. - 4
اصالح چرخه توزیع محصوالت کشاورزی با تأکید بر اصالح الگوی توزیع.- 5
ــته بندی - 6 ــوی بس ــودن الگ ــد نم ــام و نظام من ــوالت خ ــرای محص ــرد ب ــرة س ــترش زنجی ــاد و گس  ایج

محصــوالت کشــاورزی.
تأکید بر عملیاتی و اجباری نمودن استانداردهای تدوین شده و نظام جامع کنترل کیفیت. - 7
گســترش مجتمع هــای کشــت و صنعــت و صنایــع تبدیلــی بــا تأکیــد بــر دانــش فنــی و توانایی هــای - 8

متقاضیــان و توجیــه فنــی و اقتصــادی طرح هــا.
اعمــال سیاســت های حمایتــی از تولید کننــده و مصرف کننــده از طریــق کنتــرل بــازار، انجــام - 9

ــی. ــی و توافق ــای تضمین خریده
 اعطــای تســهیالت، توســعه مراکــز توزیــع مســتقیم و حــذف واســطه ها، بیمــه محصــوالت کشــاورزی - 10
و ...  .

گســترش زمینه هــای الزم بــرای تعامــل بیشــتر واحدهــای تولیــدی بــا بخــش تحقیقــات، توجــه بــه - 11
جوانــب زیســت محیطی تولیــد و فــرآوری محصــوالت کشــاورزی.

ــاورزی و - 12 ــش کش ــی در بخ ــی و خارج ــرمایه های داخل ــتر س ــت بیش ــذب و حمای ــرای ج ــالش ب ت
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ــادرات. ــرای ص ــوالت ب ــر محص ــی بهت ــی و معرف ــای خارج ــا بازاره ــط ب ــود رواب ــته، بهب ــع وابس صنای
ــداری و - 13 ــد، نگه ــی خری ــوص چگونگ ــازی در خص ــز فرهنگ س ــاورزی و نی ــوالت کش ــی محص بازاریاب

ــدگان.  ــط مصرف کنن ــی توس ــواد غذای ــرف م ــوه مص نح
ــویق - 14 ــاورزی و تش ــوالت کش ــه محص ــگاه های عرض ــزاری نمایش ــاورزی، برگ ــای کش ــاد بازارچه ه ایج

ــن  ــت از ای ــوی دول ــادی و معن ــت م ــتایی و حمای ــک روس ــی کوچ ــع تبدیل ــاد صنای ــرای ایج ــاورزان ب کش
بنگاه هــا.

 فرهنگ ســازی در ســطح جامعــه. هماهنگــی ســازمان های جهــاد کشــاورزی و نیــز صــدا و ســیمای - 15
جمهــوری اســالمی ایــران در ایــن خصــوص ضــروری خواهــد بــود.

از آنجــا کــه ضایــع شــدن محصــوالت کشــاورزی در گســتره ای از مزرعــه تــا منــازل و مراحــل مابیــن - 16
ایــن دو اتفــاق می افتــد، حــل چالشــی بــا چنیــن گســتردگی، مســتلزم اســتفاده از امکانــات نهادهــای فراگیــر 

از قبیــل صــداو ســیما و آمــوزش پــروش اســت. 
ــرداری و - 17 ــره ب ــا به ــای کســب ی ــای پروانه ه ــودن صــدور مجوزه ــوط نم ــاری و من ــای اجب آموزش ه

ــه ســپری نمــودن دوره هــای آموزشــی کنتــرل ضایعــات محصــوالت  حتــی اســتفاده از تســهیالت دولتــی ب
ــی،1392(. ــزدی و حیات ــد )ای ــا باش ــد راهگش ــاورزی می توان کش

بازاریابــي محصــوالت کشــاورزي و فرهنگ ســازی در خصــوص چگونگــی خریــد، نگهــداری و نحــوه - 18
ــوالت  ــش محص ــه کاه ــم در زمین ــاي مه ــر مقوله ه ــدگان از دیگ ــط مصرف کنن ــی توس ــواد غذای ــرف م مص
ــات  ــراژدي ضایع ــر از ت ــرده ای دیگ ــازار پ ــاي ب ــت تقاض ــي نادرس ــن، پیش بین ــن بی ــت. در ای ــاورزي اس کش
ــت  ــوی کش ــالح الگ ــای اص ــه برنامه ه ــدی ب ــرای پایبن ــزی ب ــود برنامه ری ــت. وج ــاورزي اس ــوالت کش محص
- کــه تدویــن آن هــا مبتنــی بــر نیازهــای غذایــی آینده نگــر جمعیــت کشــور و پتانســیل بخــش کشــاورزی 
ــوده اســت - در معاونت هــای بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان های جهــاد کشــاورزی اســتان ها و اهتمــام  ب
ــن  ــه ای ــدی ب ــدن و پایبن ــی ش ــت اجرای ــا اهمی ــاورزان ب ــودن کش ــنا نم ــرای آش ــی ب ــای ترویج مجموعه ه
برنامه هــا، می توانــد در ســاماندهی بــه ایــن وضــع مثمــر ثمــر باشــد. در کنــار ایــن برنامه هــا، تجربــه برخــی 
کشــورها در بــه کارگیــری روش هــاي اقتصــادي زیــر نیــز بــراي جلوگیــري و یــا کاهــش ضایعــات محصــوالت 

ــزارش شــده اســت )USDA، 2014؛ لوندویســت و همــکاران، 2008(: ــر گ موث

الف( برنامه کنارگذاري کشت:
ــوالت  ــي محص ــت خودکفای ــري سیاس ــا پیگی ــا ب ــه اروپ ــه اتحادی ــرفته از جمل ــورهاي پیش ــي از کش بعض
اســتراتژیک و صــدور آن در ســایه حمایت هــاي بــي حــد و حصــر از کشــاورزان، بــا وضعــي مواجــه گشــتند 
ــا مــازاد محصــول نیــز  کــه قیمــت پرداختــي بــه کشــاورزان نــه تنهــا باالتــر از قیمــت جهانــي بــود بلکــه ب
ــوالت  ــن محص ــذب ای ــکان ج ــز ام ــي نی ــه صادرات ــا دادن یاران ــي ب ــه حت ــکلی ک ــه ش ــدند؛ ب ــه مي ش مواج
مــازاد توســط بازارهــا ممکــن نبــود. بــراي جلوگیــري از وضــع پیــش آمــده اتحادیــه اروپــا تصمیــم گرفــت بــا 
کشــاورزان وارد گفتگــو شــده و بــه آن هــا پیشــنهاد نمــود کــه مقــداري از ســطح زیرکشــت محصــول یــا کل 
آن را در قبــال پرداخــت جبرانــي کنــار بگذارنــد. در نتیجــه بــا اجــراي ایــن سیاســت مقــدار زیــادي از مــازاد 

تولیــدات و متعاقــب آن ضایعــات محصــول کاهــش یافــت.

ب( سیاست هاي کاهش هزینه مبادله :
هزینــه مبادلــه بســیار بــاال کــه ناشــی از فاصلــه زمانــی و مکانــی طوالنــی بیــن برداشــت تــا مصــرف محصــول 
اســت یکــي دیگــر از معضــالت اساســي بخــش کشــاورزي کشــورهاي در حــال توســعه و توســعه نیافتــه اســت. 
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ــب،  ــل نامناس ــل و نق ــامانه های حم ــون، س ــطه هاي گوناگ ــود واس ــل وج ــه دلی ــو ب ــک س ــئله از ی ــن مس ای
انبــارداری نامناســب و ســازمان نیافتــه و قطــع زنجیــره ســرد برخــی محصــوالت در هنــگام مبادلــه موجــب 
ــال  ــال و ارس ــون در انتق ــل گوناگ ــود مراح ــر وج ــوی دیگ ــده و از س ــول ش ــی از محص ــن بخش ــن رفت از بی
محصــول از مرحلــه برداشــت تــا مصــرف، هزینــه مبادلــه آن را بــه شــدت افزایــش مي دهــد. عرضــه محصــوالت 
ــره  ــطه در زنجی ــر واس ــذف عناص ــه در ح ــت ک ــکاری اس ــاورزی راه ــی کش ــای تعاون ــق اتحادیه ه از طری
ــوالت  ــات محص ــش ضایع ــال آن، کاه ــه دنب ــه کاال و ب ــه مبادل ــش هزین ــه کاه ــول و در نتیج ــال محص  انتق

کشاورزی موثر است. 

ج( کاهش یارانه برخي از محصوالت:
یکــي دیگــر از راه هــاي موثــر در کاهــش ضایعــات مــواد غذایــي، کاهــش یارانــه پرداختــي بــه برخــي از اقــالم 
غذایــي اســت. بــرای مثــال نــان یکــي از کاالهایــي اســت کــه بــه دلیــل ارزان بــودن و پرداخــت یارانــه، جامعــه 
شــاهد اســراف قابــل مالحظــه در تولیــد و مصــرف آن اســت. لــذا حــذف و یــا کاهــش یارانــه، تولیــد کننــدگان 
و مصــرف کننــدگان ایــن کاالی اساســی را بــه بازنگــری در چگونگــی رفتــار بــا ایــن کاال ترغیــب می کنــد. بــا 
ایــن حــال، یارانــه پرداختــی بــه ایــن قبیــل کاالهــا، تحت الشــعاع مالحظاتــی اســت کــه موضــوع حمایــت از 

ــن آنهاســت. اقشــار آســیب پذیر یکــی از مهم تری

 د( اصاح سیاست قیمت تضمیني:
در برخــی کشــورها، دولت هــا بــراي جلوگیــری از ســقوط قیمــت محصــول کشــاورزي در بــازار بــه پاییــن تــر 
از قیمــت تمــام شــده، نســبت بــه تعییــن قیمــت تضمینــي آن اقــدام مي کننــد. ایــن برنامــه بــرای دســتیابی 
بــه اهــداف زیــر دنبــال مي شــود: نخســت آن کــه بــا ایــن عمــل از رفــاه و قــدرت خریــد کشــاورزان حمایــت 
مي شــود؛ و دوم از فاســد شــدن محصــول جلوگیــري بــه عمــل آمــده و میــزان ضایعــات محصــول نیــز کاهــش 

خواهــد یافــت.

ه( افزایش کیفیت بسته بندي:
ــر  ــش عم ــی، افزای ــده محیط ــد کنن ــل فاس ــر عوام ــول در براب ــت از محص ــب از راه حفاظ ــته بندی مناس بس
مانــدگاری آن، ایجــاد ارزش افــزوده باالتــر در کاال و بهبــود جایــگاه محصــول درون بســته بندی در بازارهــای 
رقابتــی داخلــی و بین المللــی، و در نهایــت جلــب رضایــت مشــتري در مصــرف کاال نقــش خــود را در کاهــش 
ــب و کار در  ــای کس ــت فض ــه تقوی ــن ب ــته بندی همچنی ــد. بس ــا می کن ــاورزی ایف ــالت کش ــات محص ضایع

ــد.  ــی می کن ــایان توجه بخــش کشــاورزی کمــک ش

و( اصاح سیستم بازاریابي و بازار رساني :
اگــر در زمینــه بازاریابــي تأمــل و دقــت نظــر کافــي داشــته باشــیم ضایعــات تــا حــد بســیار زیــادي کاهــش 
ــي در  ــص مدیریت ــل تجــارب ناق ــه دلی ــات محصــوالت کشــاورزی ب ــاالي ضایع ــزان ب ــد. بخشــی از می مي یاب
ــات و تکنیک هــاي  ــع امکان تصــدي و سیاســت انبارهــاي ســردخانه دار، نداشــتن اطالعــات تکنیکــي در توزی
ــت هاي  ــاً سیاس ــد و عمومــ ــاي خری ــه برنامه ه ــراي مجموع ــروش ب ــه ف ــک برنام ــدان ی ــل، فق ــل و نق حم
ــراي  ــادي ب ــاز زی ــاي چاره س ــه فعالیت ه ــت ک ــت آن اس ــد. واقعی ــذاري رخ مي ده ــمت گ ــي قیـ غیرواقع
ــتر در  ــأمل بیش ــر و تـ ــدي بهت ــا اولویت بن ــاز آن ه ــه پیش نی ــود دارد ک ــات وج ــزان ضایع ــن آوردن می پایی

برنامه ریزي هــای عملــي اســت.
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9-2- اقدامات پژوهشی، آموزشی و ترویجی 
توجــه بــه تحقیقــات در زمینــه پایــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی در ســطح ملی و بســیج ملــی امکانــات برای 
حــل و یــا الاقــل تخفیــف ایــن چالــش )کــه طــی یــک یــا دو دهه آتــی امنیــت غذایــی جامعــه را در معــرض تهدید 
قــرار می دهــد( انتخابــی گریزناپذیــر اســت. چــرا کــه ادامــه رونــد فعلــی ضایعــات تولیــدات کشــاورزی، در آینده ای 

نــه چنــدان دور بــا کاهــش ســرانه غــذای در دســترس در کشــور مواجــه خواهیــم بود. 
در کنــار توجــه اساســي بــه مطالعــه در خصــوص بهبــود سیســتم های مدیریــت مزرعــه، برداشــت، حمــل 
و نقــل، دسته بنـــدي محصــوالت بــر حســب کیفیــت و روش هــای فــرآوري نویــن محصــــوالت کشــاورزی، 
انبــارداری مناســب بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن روش هــای کاهــش ضایعــات از جایــگاه تحقیقاتــی ویــژه ای 

برخــوردار اســت. 
ــذار از  ــون و گ ــل تاکن ــال قب ــاه س ــا از پنج ــارداری میوه ه ــای انب ــرات تکنیک ه ــد تغیی ــه رون ــی ب نگاه
ــرفت های  ــش پیش ــد نق ــان می ده ــفر نش ــرل اتمس ــای کنت ــمت روش ه ــه س ــم ب ــای ک ــداری در دم نگه
تکنولوژیکــی در ایجــاد انبارهــای بــا کارایــی باالتــر کــه ضایعــات کمتــری در آنهــا اتفــاق می افتــد بســیار حائــز 
اهمیــت بــوده و هــم اکنــون زمــان ورود سیســتم های هوشــمند بــه دنیــای انبارهــای محصــوالت کشــاورزی 
اســت. البتــه در کنــار آن تحقیــق دربــاره روش هــای اصــالح نباتــات و تولیــد محصوالتــی بــا قابلیــت انبــارداری 

بهتــر نیــز می توانــد در کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی بســیار موثــر باشــد )تامســون، 1996(. 
ــورهای  ــراه دارد. سنس ــه هم ــرل را ب ــنجش و کنت ــای س ــود روش ه ــی، بهب ــرفت های تکنولوژیک  پیش
دقیق تــر، تصویــر بهتــری از وضعیــت محصــول درون انبــار را در اختیــار قــرار می دهــد. در نتیجــه پیش بینــی 
ــیار  ــار بس ــرایط انب ــر در ش ــال تغیی ــا آن و اعم ــار ب ــوه رفت ــورد نح ــری در م ــول و تصمیم گی ــده محص آین
ــده  ــای آین ــای انباره ــر از ویژگی ه ــی دیگ ــر یک ــرژی کمت ــرف ان ــد. مص ــد ش ــنجیده تر خواه ــر و س دقیق ت
خواهــد بــود. البتــه الزمــه آن پیاده ســازی روش هایــی اســت کــه باعــث شــود ســرعت متابولیســم محصــوالت 
کشــاورزی برداشــت شــده کندتــر شــود؛ شــبیه بــه کاری کــه دمــای ســرد انجــام می دهــد، امــا بــه شــکل 
داخــل ســلولی. تولیــد محصــوالت مقــاوم بــه آلودگی هــای قارچــی انبــاری از جملــه اقدامــات مهمــی اســت 
کــه انبــارداری چشــم بــه راه آن اســت. اطــالع دقیق تــر از اینکــه چــه عواملــی فاکتورهــای رســیدن و پیــری 
در میوه هــا و ســبزی ها را تحــت تاثیــر و تحریــک قــرار می دهــد یــک گام اساســی بــرای طراحــی روش هــای 

نگهــداری مؤثرتــر در آینــده خواهــد بــود )فریدمــن، 2011؛ نظیــر و همــکاران، 2009(. 
موضــوع پیش ســرد کــردن یکــی از مهم تریــن چالش هــای حــال حاضــر انبــارداری کشــور اســت. هــر یــک 
ســاعت تاخیــر در ســرد کــردن محصــول برداشــت شــده بــه دمــای کمتــر از 5 درجــه ســانتی گراد، 1 روز کاهــش 
عمــر مانــدگاری محصــول را در پــی دارد. بــا ایــن حــال تقریبــاً هیــچ برنامــه ترویجــی منســجمی بــرای توســعه 

به کارگیــری ایــن عملیــات مهــم در سیســتم کشــاورزی کشــور بــه چشــم نمی خــورد )پــارک، 2002(. 
مطالعــات آینده نگــر مؤیــد آن اســت کــه 4 رویــداد زیــر آینــده روش هــای انبــارداری را متحــول خواهــد 

:)fruitgrowersnews کــرد )واتکینــز، 2002 ؛ دی، 2011 ؛ تارنمــای

ــرل  ــرایط کنت ــاد ش ــکان ایج ــه ام ــک ک ــمند و دینامی ــفر هوش ــرل اتمس ــتم های کنت ــف( سیس ال
ــرای  ــوه ب ــق پایــش دقیــق می ــن کار از طری ــدک اکســیژن ممکــن ســازد. ای ــر بســیار ان اتمســفر را در مقادی

ــود.  ــد ب ــر خواه ــر( امکان پذی ــوازی )تخمی ــس بی ه ــه تنف ــه مرحل ــیدن ب نرس

ــر و  ــه کارات ــتم های تهوی ــر، سیس ــق کاری بهت ــق عای ــا از طری ــرژی در انباره ــرف ان ــش مص ب( کاه
ــرژی. ــرف ان ــت مص ــرل مدیری ــتم های کنت ــتفاده از سیس اس
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی راهبرد اصلی در ارتقاء امنیت غذایی 

ــارداری  ــت از انب ــارداری و حرک ــتم های انب ــول در سیس ــامت محص ــه س ــتر ب ــه بیش ج( توج
ــه ســمت انبارهــای ضــد عفونــی.  تمیــز ب

ــراه ایــن امــکان را فراهــم خواهــد کــرد کــه  ــمند هم ــای هوش ــق تلفن ه ــا از طری ــرل انباره د( کنت
مدیــر انبــار در هــر موقعیــت زمانــی و مکانــی قــادر بــه بررســی وضعیــت انبــار بــوده و نســبت بــه انجــام تغییــر 

در پارامترهــای کنتــرل انبــار به موقــع اقــدام نمایــد. 
در کنــار برنامه هــای تحقیقاتــی توســعه روش هــای نگهــداری، ســایر مراحــل زنجیــره تولیــد تــا مصــرف 
ــا شــرایط اکولوژیکــی و تکنولوژیکــی کشــور  ــه روز شــدن متناســب ب محصــوالت کشــاورزی نیــز نیازمنــد ب
هســتند. در ایــن بیــن، مؤسســات و مراکــز تحقیقاتــی زیــر مجموعــه ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج 
ــد  ــعه ای خواهن ــای توس ــن برنامه ه ــی ای ــی و تکنیک ــای فن ــه پاســخ گوی نیازه ــوان وظیف ــه عن کشــاورزی ب
بــود. بــر ایــن اســاس، برنامه هــای بخــش تحقیقــات بــرای نیــل بــه اهــداف تعییــن شــده در ایــن برنامــه را بــا 
اســتناد بــه سلســله مراتــب مشــکالت ســاختاری ترســیم شــده در شــکل 12می تــوان بــه شــرح زیــر فهرســت 
ــش  ــر مســتقیم در کاه ــا غی ــتقیم ی ــکل مس ــه ش ــته ب ــای وابس ــر برنامه ه ــا و زی ــن محوره ــه ای ــود. کلی نم

ضایعــات کمــی و کیفــی محصــوالت کشــاورزی ایفــای نقــش می کننــد )میرمجیــدی، 1388(:

الف( مطالعات محوری مرحله قبل از برداشت: 
ــات و - 1 ــه آف ــارداری بیشــتر و مقاومــت ب ــدگاری و قابلیــت انب ــام مناســب از نظــر عمــر مان تعییــن ارق

فســاد.
ــر - 2 ــک ب ــیمیایی و بیولوژی ــای ش ــف کوده ــر مختل ــرف مقادی ــر مص ــن اث ــوص تعیی ــق در خص تحقی

ــداری. ــی نگه ــده ط ــرآوری ش ــا ف ــام ی ــول خ ــی محص ــی و کیف ــای کم ــرات پارامتره تغیی
ــان و دوز - 3 ــا زم ــول ب ــه در محص ــی تجمع یافت ــات نبات ــع آف ــموم دف ــزان س ــن می ــه بی ــه رابط مطالع

ــی. سمپاش
معرفــی شــاخص های رســیدگی )خــواص بیوفیزیکــی و بیوشــیمیایی( بــه منظــور تعییــن مناســب ترین - 4

زمــان برداشــت، روش انبــارداری و فرآوری.
تحقیــق پیرامــون تعییــن زمــان مناســب برداشــت محصــول و رابطــه زمــان برداشــت بــا خــواص کمــی - 5

و کیفــی محصــول و شــرایط انبــارداری آن. 
تعیین شاخص های رسیدگی برای محصوالت، بسته به نوع رقم و نحوه مصرف یا فرآوری. - 6
مطالعه پیرامون تاثیر تنش و کیفیت آب آبیاری بر خواص کمی و کیفی محصول. - 7
مطالعه پیرامون استفاده از آب هاي غیر متعارف بر تجمع عناصر سنگین در محصول.- 8
ــه برداشــت در ایجــاد ضایعــات کمــی و کیفــی - 9 ــي مرحل ــر زمان مدل ســازي و پیش بینــي نقــش تأخی

در محصــول.

ب( مطالعات محوری مرحله پس از برداشت: 
ســنجش و پایــش میــزان دقیــق تلفــات و ضایعــات محصــوالت کشــاورزی در مراحــل مختلــف پــس - 1

از برداشــت.
مطالعــه جهــت تعییــن پارامترهــای مناســب و حــدود دامنــه آن هــا بــرای کنتــرل کیفیــت محصــوالت - 2

کشاورزی. 
ــد - 3 ــا بلن ــان ی ــاه، می ــداری کوت ــف )تازه خــوری، نگه ــرای مصــارف مختل ــام ب ــن مناســب ترین ارق تعیی
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مــدت، فــرآوری و تولیــد محصــوالت مختلــف(.
تعییــن خــواص بیوفیزیکــی محصــوالت کشــاورزی )آســتانه تخریــب، آســتانه تحمــل فشــار و ضربــه، - 4

آســتانه تحمــل کمینــه اکســیژن و بیشــینه دی اکســید کربــن، نــرخ تنفــس، آســتانه انبــارداری، تعییــن دامنــه 
نوســانات قابــل تحمــل دمــا و رطوبتــی از ســوی محصــول، آســتانه تحمــل نــور(.

مطالعــه جهــت تعییــن و تدویــن دســتورالعمل مناســب حمــل و نقــل محصــوالت کشــاورزی خــام در - 5
ــف.  ــرایط و مســافت های مختل ش

ــا خشــک کــردن - 6 ــد التیام دهــی، ســرد کــردن و ی مطالعــه جهــت بهینه ســازی شــرایط اعمــال فرآین
محصــول پــس از برداشــت. 

تحقیــق دربــاره تعییــن مناســب ترین پارامتــر جهــت اعمــال فراینــد ســورت و درجه بنــدی محصــول - 7
)بســته بــه نحــوه مصــرف(.

تحقیق درباره تعیین و تعریف هدف یا اهدافی که بسته بندی هر محصول باید تأمین نماید. - 8
ــان، - 9 ــول )زم ــته بندی محص ــای بس ــب ترین پارامتره ــن مناس ــازی و تعیی ــون بهینه س ــق پیرام تحقی

ــداری و مصــرف. ــه نحــوه عرضــه، نگه ــاد، شــکل هندســی و روش بســته بندی( بســته ب ــوع، ابع ــس، ن جن
تحقیــق دربــاره بهبــود و توســعه روش هــای مختلــف بســته بندی )بســته بندی تحــت خــالء، - 10

ــا پوشــش های  ــا پوشــش های خوراکــی و بســته بندی ب ــه، بســته بندی ب ــر یافت ــا اتمســفر تغیی بســته بندی ب
فعــال(.
اصالح روش های کنترل جوانه زنی محصول در انبار.- 11
مطالعــه جهــت اصــالح و بهبــود روش هــای مدیریــت انبــارداری محصــوالت )طراحــی انبــار، نحــوه - 12

قــرار دادن محصــول در انبــار، نحــوه تهویــه هــوای انبــار، کنتــرل دمــای هــوای انبــار، کنتــرل آفــات انبــاری(.
ــی - 13 ــول ط ــری محص ــوع کارب ــات و ن ــی، ضایع ــرات کیف ــر تغیی ــداری ب ــط نگه ــرایط محی ــر ش تاثی

ــداری. نگه
مدل سازی و پیش بینی روند تغییرات کمی و کیفی محصول خام طی دوره نگهداری. - 14

ج( مطالعات محوری مرحله فرآوری: 
مطالعــه جهــت توســعه و بهینه ســازی روش هــای نویــن و ترکیبــی جایگزیــن مــواد مضــر شــیمیایی - 1

در نگهــداری محصــوالت کشــاورزی خــام و فــرآوری شــده. 
اصــالح و بهینه ســازی روش هــای فــرآوری محصــول و ارتقــاء کیفــی محصــوالت تولیــدی )انــواع رب، - 2

پــودر، عصــاره رقیــق و تغلیــظ شــده، کنســرو و یــا محصــول خشــک شــده و منجمــد(. 
ــرآوری - 3 ــازی و ف ــای آماده س ــی ادوات و روش ه ــود کارای ــالح و بهب ــت اص ــق در جه ــه و تحقی مطالع

محصــوالت کشــاورزی )ســرد کــردن، ســورتینگ، درجه بنــدی، پوســت گیری، خــرد کــردن، خشــک کــردن، 
آســیاب کــردن، تغلیــظ، صــاف کــردن، تبــادل حــرارت و پخــت و انجمــاد(. 

مطالعه در خصوص تولید و معرفی محصوالت جدید فرآوری شده. - 4
تحقیق جهت بهینه سازی مصرف انرژی در مرحله فرآوری به ازای هر واحد تولید محصول. - 5
ــرآوری شــده - 6 ــام و ف ــد فســاد در محصــوالت خ ــب مول ــایی میکروارگانیســم های غال ــه و شناس مطالع

کشــاورزی و روش هــای کنتــرل آن هــا. 
ــوالت - 7 ــت محص ــا کیفی ــط ب ــای مرتب ــب ترین پارامتره ــی مناس ــناخت و معرف ــتای ش ــه در راس مطالع

ــه منظــور ارتقــاء ســطح کنتــرل کیفــی محصــوالت.  ــرآوری شــده ب خــام و ف
مدل سازی و پیش بینی روند تغییرات کمی و کیفی محصول فرآوری شده طی دوره نگهداری.- 8
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی راهبرد اصلی در ارتقاء امنیت غذایی 

ــرت ذرات از - 9 ــی مهاج ــول و چگونگ ــت محص ــر کیفی ــته بندی ب ــوع بس ــر ن ــن اث ــت تعیی ــه جه مطالع
ــده. ــرآوری ش ــول ف ــه درون محص ــته بندی ب بس

مطالعــه و اصــالح کاربــرد مــواد افزودنــی )نگهدارنده هــا، عطــر، رنــگ و طعــم دهنده هــا( در - 10
ــده.  ــرآوری ش ــاورزی ف ــوالت کش محص

مطالعه در خصوص اصالح ضوابط برچسب زني محصوالت خام و فرآوري شده.- 11
اســتفاده از فناوری هــای نویــن )نانــو فنــاوری، زیســت فناوری و انــرژی هســته ای( در زمینــة صنایــع - 12

غذایــی و فناوری هــای پــس از برداشــت محصــوالت کشــاورزی و ارائــه فرموالســیون های جدیــد غذایــی بــر 
اســاس نیازهــای جامعــه.

ــرف - 13 ــل مص ــای قاب ــه فرآورده ه ــدات ب ــل زائ ــماندها و تبدی ــی، پس ــای گیاه ــری باقیمانده ه به کارگی
و بــا ارزش افــزوده بیشــتر.

 جمع بندی و نتیجه گیری- 10
ــور دارد.  ــعه کش ــد و توس ــر رش ــه ای ب ــل مالحظ ــی قاب ــرات منف ــاورزی اث ــش کش ــود در بخ ــات موج ضایع
ــت  ــس از برداش ــت و پ ــا برداش ــت ت ــد از کاش ــل تولی ــام مراح ــات در تم ــه ضایع ــت ک ــی  اس ــن در حال ای
وجــود دارد امــا بیشــترین میــزان ضایعــات در بخــش کشــاورزی در مراحــل پــس از برداشــت و بــه 
ــک، اقتصــادی،  ــل بیولوژی ــر؛ عوام ــددی نظی ــل متع ــازار رســانی ایجــاد می شــود و عوام ــرآوری و ب ــگام ف هن
ــه  ــات و در نتیج ــاد ضایع ــه در ایج ــت ک ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــر دارن ــش آن تأثی ــر افزای ــره ب ــی و غی اجتماع
ــتقیم  ــر مس ــا غی ــتقیم ی ــور مس ــی به ط ــر مختلف ــاورزی، عناص ــش کش ــی در بخ ــع طبیع ــدر دادن مناب ه
تأثیرگذارنــد و به صــورت یــک چرخــه در جامعــه بــا یکدیگــر در تعامــل هســتند. به نظــر می رســد 
ــاورزی و  ــش کش ــد دان ــع تولی ــن مناب ــط بی ــة واس ــی و حلق ــل میدان ــوان عام ــه عن ــج ب ــش تروی ــه بخ ک
ــدی  ــوالت تولی ــات محص ــم ضایع ــش حج ــه و کاه ــی جامع ــری در آگاه ــش مؤث ــد نق ــرداران، می توان  بهره ب

داشته باشد. 
ــت  ــع، الزم اس ــن مناب ــدر رفت ــری از ه ــاورزی و جلوگی ــش کش ــداری در بخ ــاد پای ــرای ایج ــن ب بنابرای
ــت  ــق وضعی ــس از بررســی دقی ــف را شناســایی و پ ــات در مراحــل مختل ــر ضایع ــر ب ــدا عناصــر مؤث ــه ابت ک
ــا آینده نگــری و در نظــر گرفتــن تحــوالت جهــت نیــل بــه توســعة پایــدار بــه مدیریــت ضایعــات  موجــود، ب
ــاد  ــح، ایج ــارداری صحی ــاورزی، انب ــی کش ــع تبدیل ــعه صنای ــاد و توس ــت. ایج ــاورزی پرداخ ــش کش در بخ
ــت  شــبکه های پیشــرفته و ایجــاد بازارهــای مناســب محصــوالت کشــاورزی کــه همگــی در راســتای مدیری
ضایعــات در مراحــل پــس از برداشــت می باشــند. از ایــن رو، مؤسســه تحقیقــات فنــی و مهندســی کشــاورزی 
ــوالت  ــات محص ــات و ضایع ــزان تلف ــش می ــنجش و پای ــرح کالن "س ــرای ط ــن و اج ــه تدوی برنام
ــرار  ــود ق ــاری خ ــی و ج ــای اصل ــت" را از برنامه ه ــس از برداش ــف پ ــل مختل ــاورزی در مراح کش
ــات  ــش ضایع ــتای کاه ــن گام در راس ــن و مهم تری ــر، اولی ــئولین ام ــت مس ــا حمای ــت ب ــد اس ــه امی  داده ک

برداشته شود. 
بــا عنایــت بــه حجــم ضایعــات محصــوالت کشــاورزی در کشــور و نیــز ظرفیــت محدود توســعه ایــن بخش، 
امیــد اســت وزارت جهــاد کشــاورزی و بــه طــور اخــص، ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، تمــام 
ــای  ــات و برنامه ه ــامان دهی و اجــرای مطالع ــرای س ــای پژوهشــی، آموزشــی و ترویجــی خــود را ب ظرفیت ه
ــه کار بنــدد؛ و در ایــن راه بایــد کــه از تمامــی شــاخه های اجرائــی تأثیرگــذار  کاهــش ضایعــات در کشــور ب
ــراي  ــادی و... ب ــای اقتص ــی، بخش ه ــای دین ــیما، حوزه ه ــازمان صداوس ــرورش، س ــه وزارت آموزش وپ از جمل

مدیریــت مصــرف و فرهنگ ســازی بهــره گیــرد. 
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