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چکیده
امــروزه یکــی از معضــات و تهدیدهــای پی ـشروی تحقــق امنیــت غذایــی در جوامــع بشــری ،وجــود مقــدار
نامتعــارف ضایعــات محصــوالت کشــاورزی اســت .ســاالنه در جهــان حــدود  4میلیــارد تــن مــواد غذایــی تولیــد
میگــردد کــه از ایــن مقــدار حــدود  1/2تــا  2میلیــارد تــن تحــت شــرایط و روشهــای نامناســب برداشــت،
حمــل و نقــل ،ذخیرهســازی ،توزیــع و مصــرف تبدیــل بــه ضایعــات گردیــده و از دســترس مصرفکننــده
خــارج میشــود .بــر اســاس گــزارش فائــو ،حــدود  50درصــد محصــوالت تولیــد شــده در جهــان در مراحــل
تولیــد و مصــرف بــه صــورت ضایعــات از چرخــه مصــرف خــارج میشــود .ارزش ایــن حجــم بــاالی ضایعــات و
هــدر رفــت مــواد غذایــی بالــغ بــر  1تریلیــون دالر در ســال بــرآورد شــده و ســهم کشــورهای در حــال توســعه
در ایــن میــان معــادل  310میلیــارد دالر میباشــد .ضايعــات كشــاورزي و هــدر رفــت مــواد غذایــی در ايــران
بنابــر برآوردهــای بهعمــل آمــده حــدود  % 30در ســال تخميــن زده ميشــود کــه ایــن مقــدار حــدود  3درصــد
از کل ضایعــات تولیــدات کشــاورزی و دور ریــز مــواد غذایــی در جهــان اســت .طبــق آمــار فائــو ،ســاالنه حــدود
 43/5درصــد از محصــوالت كشــاورزي اساســي در كشــورهاي در حــال توســعه در اثــر آفــات ،بيماريهــا،
علفهــاي هــرز ،خشكســالي و  ...در مراحــل مختلــف تولیــد ،پــس از برداشــت ،فــرآوری ،توزیــع و مصــرف از
بیــن م ـيرود .آمارهــاي جهانــي نشــان ميدهنــد كــه در كشــورهاي در حــال توســعه ،بهطــور متوســط 24
درصــد از ميوهجــات و حــدود  42درصــد از ســبزيجات در فاصلــه توليــد تــا رســيدن بــه دســت مصرفكننــده
از بيــن ميرونــد .در ایــران نیــز بــر اســاس آخریــن برآوردهــا ،حــدود  16درصــد از محصــوالت زراعــی و حــدود
 28درصــد از تولیــدات باغــی در مراحــل مختلــف تولیــد تــا مصــرف از بیــن میرونــد .بررس ـیهای مقدماتــی
انجــام شــده نشــان میدهنــد کــه قســمت عمــدة ضایعــات در کشــورهای در حــال توســعه و از جملــه ایــران،
مربــوط بــه مراحــل برداشــت و پــس از برداشــت اســت .علیرغــم توجــه کمرنــگ بــه کاهــش ضایعــات در
مراحــل پیــش از برداشــت یعنــی کاشــت ،داشــت و حیــن برداشــت ،مرحلــه پــس از برداشــت حلقــة مغفــول
مانــدة زنجیــرة اصلــی کاهــش ضایعــات میباشــد .بــه تعبیــری ،نیمــی از کشــاورزی را تولیــد و نیمــة دیگــر را
مراقبتهــای پــس از برداشــت تشــکیل میدهــد .در تمــام مراحــل یــاد شــده ،ضایعــات بــه میــزان متفــاوت
وجــود دارد امــا مقــدار ضایعــات پــس از برداشــت نســبت بــه مراحــل قبــل از برداشــت بســیار بیشتــر بــوده
و ایــن امــر باعــث میشــود کــه عمدت ـاً ضایعــات را بهعنــوان ضایعــات پــس از برداشــت در نظــر گرفتــه و بــر
اهمیــت مراقبتهــای پــس از برداشــت تأکیــد گــردد .بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه ،حــدود  90درصــد
کل ضایعــات بــرآورد شــده بــرای  60محصــول باغــی و زراعــی مــورد مطالعــه ،مربــوط بــه  20نــوع محصــول
(گنــدم ،گوجهفرنگــی ،ســیبزمینی ،چغندرقنــد ،انگــور ،نباتــات علوفــهای ،دانههــای روغنــی ،ســیب ،ذرت
دانـهای ،پرتقــال ،ســبزیجات ،شــلتوک ،جــو ،پیــاز ،هندوانــه ،نارنگــی ،یونجــه ،خرمــا ،لیمــو شــیرین و خربــزه)
بــوده اســت .در ایــن میــان ،شــلتوک بــا  %5و انگــور بــا  %34بــه ترتیــب کمتریــن و بیشتریــن ضایعــات را
داشــتهاند .در حــال حاضــر ســاالنه و بهطــور متوســط حــدود  100میلیــون تــن انــواع محصــوالت کشــاورزی
در ایــران تولیــد میشــود کــه حــدود  16/5میلیــون تــن آن بــه صــورت ضایعــات از چرخــه مصــرف خــارج
میشــود .ایــن مقــدار ضایعــات معــادل محصــول تولیــد شــده در ســطح حــدود یــک میلیــون هکتــار یعنــی
 12درصــد ســطح زیــر کشــت محصــوالت آبــی کشــور اســت .بــه بیانــی دیگــر ،اگــر بــرای تولیــد یــک کیلوگــرم
محصــول کشــاورزی ،بــر اســاس بهــرهوری متوســط آب در کشــور  830لیتــر آب مصــرف شــود ،بــرای 16/5
میلیــون تــن تقریب ـاً  13/7میلیــارد متــر مکعــب آب هــدر م ـیرود کــه معــادل  18درصــد آب مصرفــی در
بخــش کشــاورزی اســت .طــی یــک بــرآورد کلــی ،اگــر هــر کیلوگــرم از ایــن انبــوه ضایعــات فقــط  0/7دالر
ارزش داشــته باشــد ،از گــذر ایــن خســران ،ســاالنه  16تــا  18میلیــارد دالر ســرمای ه کشــور از دســت مـیرود.
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از ایــنرو بهنظــر میرســد کــه بــا پرداختــن و عنایــت ویــژه بــه جایــگاه مراقبتهــا و فناوریهــای
پــس از برداشــت محصــوالت کشــاورزی و توســعه صنایــع تبدیلــی بتــوان از ضایعــات محصــوالت کشــاورزی
بــه میــزان قابــل توجهــی کاســت .بــا کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی عــاوه بــر بازگردانــدن حجــم
قابــل توجهــی از محصــوالت بــه چرخــه مصــرف ،گامهــای بلنــدی نیــز در راســتای افزایــش بهــرهوری منابــع
تولیــد ،از جملــه آب و ســایر نهادههــای تولیــد (خــاک ،کــود ،ســم ،ســوخت و انــرژی) میتــوان برداشــت.
بهعبارتــی دیگــر بــا کاهــش ضایعــات ،محصــوالت کشــاورزی متنابهــی بــدون اســتفاده و فشــار بــر کمیــت
و کیفیــت منابــع تولیــد ،بــه بــازار مصــرف بــاز میگــردد .اولیــن قــدم بــرای پرداختــن بــه امــر تعدیــل و
کاهــش ضایعــات ،گــردآوری اطالعــات مســتند و مبتنــی بــر اصــول علمــی و فنــی اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه تاکنــون مطالعــة جامعــی در خصــوص تعییــن مقــدار دقیــق ضایعــات محصــوالت باغــی و زراعــی در
مراحــل مختلــف زنجیــرة تولیــد تــا مصــرف بهعمــل نیامــده اســت .ایــن امــر از مهمتریــن اقدامــات زیربنایــی
بــرای برنامهریزیهــای 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 برنامههــای 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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1-1مقدمه
گرچــه در ايــن مــورد كــه كل جمعيــت روي زميــن در ســال  2050چقــدر خواهــد بــود تخمينهــاي زيــادي
وجــود دارد امــا برآوردهــای موجــود (بهويــژه اگــر در چشــمانداز تاريخــي قــرار گيــرد) نگــران کننــده
خواهــد بــود .در ســال  1825هنگامــي كــه مالتــوس اصالحــات نهايــي خــود را روي متــن اصلــي رســالهاي
در مــورد جمعيــت انجــام م ـيداد ،حــدود يــك ميليــارد انســان روي زميــن زندگــي ميكردنــد؛ كــه هــزاران
ســال طــول كشــيده بــود تــا كل جمعيــت نــوع بشــر بــه چنيــن رقمــي برســد .امــا از آن تاريــخ بــه بعــد،
صنعتــي شــدن و پزشــكي مــدرن ايــن امــكان را فراهــم آورد كــه جمعيــت بــا نــرخ رشــدي ســريعتر افزايــش
يابــد؛ و طــي يكصــد ســال بعــد ،جمعيــت جهــان دو برابــر شــد .نکتــه چالــش برانگیــز حاصــل از مطالعــات
مالتــوس آن بــود کــه افزایــش جمعیــت انســانی از تصاعــد هندســی تبعیــت میکــرد ،حــال آنکــه رشــد
تولیــدات کشــاورزی در بهتریــن شــرایط بــر مبنــای تصاعــد حســابی پیــش میرفــت و ایــن ،ســر آغــاز یکــی
از نگرانیهــای بــزرگ حــال حاضــر بشــر بــود :تأمیــن غــذای کافــی (گــودرزی.)1377 ،
بــر اســاس گــزارش رســمي بانــك جهانــي و برآوردهــای ســازمان ملــل متحــد در حــال حاضــر جمعیــت
انســانی كــره زميــن  7/3میلیــارد نفــر اســت كــه تــا ســال  2050ايــن رقــم بــه حــدود  9تــا  9/5میلیــارد
نفــر خواهــد رســيد .ايــن مطلــب كــه ســاکنان بخشهــاي مختلــف جهــان (كشــورهاي توســعهيافته و در
حــال توســعه) الگوهــاي جمعيتــي بســيار متفاوتــي را تجربــه ميكننــد ،بــر پيچيدگــي مســئله افــزوده اســت.
جمعيــت برخــي كشــورها از جملــه هنــد و پاکســتان بــه ســرعت گســترش مييابــد؛ برخــي تقريب ـاً ثابــت
و برخــي نيــز در حــال كاهــش مطلــق هســتند (اســپانيا) .در واقــع از هــم اكنــون تــا ســال  2050حــدود
 %85كل رشــد جمعيــت جهــان در كشــورهاي درحــال توســعه رخ خواهــد داد .در كنــار غولهــاي جمعيتــي
هنــد و پاكســتان در جهــان ســوم ،همانگونــه کــه خواهیــم دیــد ايــران نيــز بــا رشــد جمعيتــی بــه نســبت
قابــل توجهــی روبــرو خواهــد بــود ،بــدون آنكــه منابــع الزم بــرای تولیــد مــواد غذایــی نيــز متناســب بــا ايــن
جمعيــت افزايــش يابــد .بــرای تأمیــن غــذای مــورد نیــاز ایــن جمعیــت اضافــه شــده بــه کشــور تــا ســال
 1430میبایســت الاقــل  15تــا  20میلیــون تــن محصــول قابــل مصــرف بیشــتری در دســترس آحــاد جامعــه
قــرار گیــرد (بینــام1393 ،؛ رســتگاری و طیفــوری .)1394 ،لــذا تأمیــن و حفــظ ســطح امنیــت غذایــی
کشــور یکــی از بزرگتریــن چالشهــای پیــشروی دولتمــردان در دو دهــه آینــده خواهــد بــود.
از ســالیان گذشــته ،کشــورهای مختلــف و ســازمانهای بینالمللــی بــرای تأمیــن غــذای کافــی جوامــع و
جبــران کمبودهــای آنهــا ،راهکارهــای مختلفــی را مدنظــر داشــته و بــه مــورد اجــرا نهادهانــد .البتــه شــرایط
حــال حاضــر جهــان ،قابلیــت اجــرا و اتــکا بــه بســیاری از ایــن برنامههــا را بــا تردیدهــای جــدی مواجــه کــرده
اســت .عمــده ایــن روشهــا عبارتانــد از:
واردات مواد غذایی
در نــگاه نخســت ،واردات مــواد غذایــی و دریافــت کمکهــای غذایــی آســانترین راه تأمیــن غــذای مــورد
نیــاز جوامــع بــه نظــر میرســد .همــه ســاله مقــدار زيــادي مــواد غذايــي بــه كشــورهای نیازمنــد بخشــيده
شــده و يــا بــه آنهــا فروختــه ميشــود .تحقيقــات نشــان ميدهــد كــه ايــن راه حلهــا مســائل بنيــادي
كمبــود مــواد غذايــي و محصــوالت كشــاورزي را بــا دوامتــر ميكنــد .بــراي مثــال ،در برخــي نقــاط آفريقــا
واردات گنــدم و برنــج ،نــوع غذاهــاي محلــي و ذائقههــا را نيــز تغييــر داده اســت؛ بهطــوري كــه در برخــي
نواحــي گرمســيري اگرچــه كشــت ايــن محصولهــا بســيار گــران تمــام ميشــود امــا بــاز هــم جــاي كشــت
محصولهــاي محلــي را گرفتــه اســت .لــذا كارشناســان بــه ايــن نتيجــه رســيدهاند كــه ورود محصــوالت
اســتراتژيك كشــاورزي بــه ايــن كشــورها ،تنهــا بــه شــرايط اضطــراري محــدود گــردد .آنچــه ضــروري اســت
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انتقــال منابــع دانــش و تكنولــوژي نويــن كشــاورزي اســت .ضمــن اينكــه همــواره در صــدور مــواد غذايــي
بــه كشــورهاي نيازمنــد مالحظــات سياســي دخالــت داشــته اســت و از آن بــه عنــوان حربـهای بــرای تحقــق
مطامــع سیاســی اســتفاده شــده اســت .بهطــور مثــال ،در اواســط دهــه  1970میــادی در حــدود نيمــي از
كل كمكهــاي غذايــي آمریــکا تنهــا بــه دو كشــور ويتنــام جنوبــي و كامبــوج اختصــاص يافــت .در همــان
زمــان آمريــكا تقاضــاي شــيلي را بــراي خريــد گنــدم بــه صــورت اعتبــاري رد كــرد زیــرا تحــت رهبــری
ســالواتور آلنــده قــرار داشــت .ايــن امتنــاع بــه ســقوط حكومــت آلنــده كمــك كــرد .چيــزي كــه آمريــكا
مدتهــا انتظــار آن را داشــت .آخریــن نمونــه از ایــن ممانعتهــا را طــی ســالهای  1390تــا  1392و
هنــگام تحریمهــای ظالمانــه قدرتهــای غربــی علیــه مــردم کشــورمان شــاهد بودیــم .البتــه مســئله نوســان
قیمــت محصــوالت کشــاورزی و تأمیــن ارز مــورد نیــاز بــرای ایــن خریدهــا نیــز خــود چالشــی مهــم بــه
حســاب میآیــد .لــذا تأمیــن کاالهــای اساســی از راه واردات نمیتوانــد چــارهای مطمئــن و همــواره در
دســترس قلمــداد شــود (بینــام.)1393 ،
افزایش سطح اراضی کشاورزی
راه ديگــر تأمیــن غــذای مــورد نیــاز جامعــه افــزودن بــه مقــدار اراضــي كشــاورزي اســت .در شــرايطي كــه در
حــال حاضــر در كــره زميــن  2800متــر مربــع زميــن قابــل كشــت بــراي هــر نفــر وجــود دارد ،رشــد جمعيــت
ايــن رقــم را تــا ســال  2025بــه  1700متــر مربــع كاهــش خواهــد داد .ايــن در شــرايطي اســت كــه در آســيا
بــراي هــر نفــر فقــط  900متــر مربــع زميــن زراعــی آبــی وجــود خواهــد داشــت .در آســيا تخميــن زده
ميشــود در حــال حاضــر  92درصــد زمينهــاي قابــل كشــت مــورد بهرهبــرداري قــرار ميگيــرد؛ ضمــن
اينكــه اراضــي كشــاورزي اضافــي را فقــط بــه قيمــت از ميــان بــردن جنگلهــا ميتــوان بــه دســت آورد.
ايــن خــود ،رونــد گــرم شــدن زميــن را شــتاب ميبخشــد و در بلنــد مــدت فشــار بيشتــري بــر كشــاورزان
جهــان وارد ميكنــد.
عــاوه بــر ايــن مســئله ،مشــكل آب ناكافــي بــراي كشــت محصــوالت مهــم كشــاورزي در بســياري از
نواحــي را نيــز بايــد در نظــر گرفــت .لــذا ظرفيــت كشــاورزي اســتفاده نشــده عمدت ـاً در دنيــاي پيشــرفته
(اروپــا و امريــكاي شــمالي) قــرار دارد و نــه در كشــورهايي كــه بيــش از همــه بــا كمبــود غــذا مواجهانــد.
بــا وجــود اینکــه ایــران کشــور وســیعی اســت ،روی ه ـم رفتــه خــاک ایــران بــرای کشــاورزی در ابعــاد
بــزرگ آنچنــان مناســب نیســت .تنهــا  16/5میلیــون هکتــار از مســاحت ایــران تحــت عملیــات کشــاورزی
میباشــد .از ایــن زمینهــا حــدود  47درصــد آبــی و مابقــی بــه صــورت دیــم کشــت میشــود .بــه دیگــر
ســخن ،در حــال حاضــر ســرانه زمیــن زراعــی بــه ازای هــر ایرانــی حــدود  2000متــر مربــع (کمتــر از 970
متــر مربــع زمیــن آبــی) اســت کــه در افــق بلنــد مــدت و تــا ســال  1430ایــن میــزان بــه کمتــر از 1600
مترمربــع (حــدود  800متــر مربــع زمیــن آبــی) کاهــش خواهــد یافــت .البتــه اینهــا همــه مشــروط بــه
وجــود آب کافــی بــرای ادامــه کشــت ایــن اراضــی خواهــد بــود (ســالنامه آمــاری تولیــدات کشــاورزی1390 ،
تــا . )1394
افزایش عملکرد در واحد سطح اراضی کشاورزی
امــكان ديگــري نيــز بــراي حــل مشــكل كمبــود مــواد غذايــي وجــود دارد و آن افزايــش كارايــي كشــاورزي
بــه كمــك توســعه و ارائــه ارقــام پربــازده جدیــد و كودهــا اســت .در برخــي كشــورها از جملــه ايــران تــا
 %30ازكودهــاي مصرفــي بــه دليــل كاربــرد نادرســت تلــف ميشــوند؛ ضمــن آنكــه مصــرف خودســرانه و
بيــش از حــد معمــول ايــن كودهــا نــه تنهــا موجــب آلــوده كــردن آبهــاي زيرزمينــي ميشــود ،بلكــه
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منجــر بــه توليــد محصولــي ميشــود كــه از عمــر مانــدگاري بســياري كمتــري برخــوردار بــوده و بــه دليــل
تجمــع تركيبهــاي مضــر از قبيــل نيتــرات و نيتريــت در آنهــا ،ســامت مصــرف كننــده را نيــز بــا خطــر
مواجــه ميكنــد .البتــه راههــاي ديگــري هــم بــراي افزايــش كارايــي كشــاورزي وجــود دارد كــه از آن جملــه
ميتــوان بــه آمــوزش و راهنمايــي بهتــر كشــاورزان ،بهبــود روشهــای مدیریــت مزرعــه و مبــارزه بهتــر بــا
آفــات و بیماریهــای گیاهــی اشــاره کــرد .بــا ایــن حــال ،واقعیــت آن اســت کــه ایــن برنامههــا ظرفیــت
محــدودی در افزایــش عملکــرد محصــوالت کشــاورزی دارنــد و نمیتــوان انتظــار معجــزه را از شــیوهها
داشــت .ضمــن آنکــه بــا توســعه روشهــا و علــوم آزمایشــگاهی ،خطــرات اســتفاده از کودهــا و ســموم دفــع
آفــات و امــراض نباتــی هــر روز بیــش از پیــش نمایــان میشــود .لــذا تمایــل مصــرف کننــدگان بــه مصــرف
غذاهــای ارگانیــک و یــا دســت کــم ســالم ،شــیوههای مبتنــی بــر کاربــرد مــواد شــیمیایی در افزایــش
عملکــرد تولیــد محصــوالت کشــاورزی را بــا چالــش جدیــدی مواجــه میکنــد و آن تــن دادن بــه عملکــرد
کمتــر در مقابــل تولیــد محصــول ســالمتر اســت.
در کنــار اینهــا ،نگاهــی عمیقتــر بــه چالشهــا و محدودیتهــای پی ـشروی توســعه کشــاورزی ،نــوری
را بــر ایــن حقیقــت میتابانــد کــه اجرایــی نمــودن برنامههــای توســعهای بخــش کشــاورزی چنــدان هــم
آســان و در دســترس نبــوده و بــا محدودیتهــای اساســی مواجــه اســت .موضــوع تأمیــن آب مــورد نیــاز بــرای
کشــاورزی و گرمایــش زمیــن از مهمتریــن و چالشبرانگیزتریــن ایــن محدودیتهــا هســتند.
هــم اکنــون جمعیــت جهــان  7/4میلیــارد نفــر شــده اســت و دسترســی بــه آب در بســیاری از کشــورها
کــه اقلیمــی خشــک دارنــد – و از جملــه کشــور مــا  -ســختتر شــده اســت .جمعیــت ایــران در حــال
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 میدهــد 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  1700متــر 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 میتوانــد منجــر بــه اتفاقــات خطرناکــی شــود امــا اگــر ایــن میــزان بــه کمتــر
از  1000متــر مکعــب برســد ،شــرایط بســیار جــدی میشــود؛ در چنیــن کشــوری بحرانهــای اقتصــادی شــدید و
فجایــاع زیســت محیطــی زیــادی رخ داده و کمیابــی آب اتفــاق میافتد .ســرانه کمتــر از  500متــر مکعــب کشــور
را وارد «کمیابــی مطلــق» آب میکنــد (اوریــم مــادن.)2014 ،
بــه ایــن ترتیــب مشــاهده میشــود کــه روشهــای افزایــش تولیــد برشــمرده شــده ،نمیتوانــد در همــه
حــاالت و بــه تنهایــی ،راهــکاری مطمئــن بــرای افزایــش محصــوالت کشــاورزی و متضمــن افزایــش ضریــب
امنیــت غذایــی کشــور قلمــداد شــود .در ايــن خصــوص يــك راه عملــي و قابــل حصــول ،اقــدام بــه اجــرای
برنامههــای كاهــش ضايعــات محصــوالت كشــاورزي اســت .در حقیقــت پرداختــن بــه موضــوع پایــش و
کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی یــک انتخــاب نیســت ،بلکــه یــک الــزام و البتــه یــک فرمــان الهــی
(آیــه  31ســوره مبارکــه اعــراف) اســت.
مطابــق آخریــن برآوردهــا ،در کنــار محدودیتهــای دسترســی بــه منابــع و عوامــل تولیــد محصــوالت کشــاورزی
کــه پیشــتر مــورد اشــاره قــرار گرفــت ،طــی پانــزده ســال آینــده نیــاز بشــر بــه آب ،انــرژی و مــواد غذایــی بــه
ترتیــب  50 ،30و  50درصــد بیشــتر خواهــد شــد (فامیــل مؤمــن1387 ،؛ تارنمــای .)www.epa.gov ،2016
بنابرایــن ،دو عامــل محدودیــت نهادههــا و افزایــش تقاضــا ،در کنــار هــم تأمیــن غــذای ســالم و کافــی را روز بــه روز
نامطمئنتــر میســازد .ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس گــزارش فائــو حــدود  50درصــد محصــوالت تولیــد شــده
در جهــان در فاصلــه زمانــی برداشــت تــا مصــرف بــه صــورت ضایعــات از چرخــه مصــرف خــارج میشــود (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 مـیرود (تارنمــای  2014 ،postharvest.nri.org؛ پارفیــت و همــکاران.)2010 ،
ایــن بــدان معنــی اســت کــه نیمــی از کشــاورزی را فرآینــد تولیــد و نیمــة دیگــر را مراقبتهــای پــس از برداشــت
تشــکیل میدهــد .امــروزه در اغلــب کشــورهای تولیــد کننــده محصــوالت کشــاورزی دنیــا و بهویــژه ایــران ،بیشــتر
فعالیتهــای علمــی و اجرایــی بــر نیمــة اول کشــاورزی کــه اتفاقـاً موجــب فشــار بــر نهادههــای تولیــد و کاهــش کمــی
و کیفــی آن اســت ،متمرکــز بــوده و نیمــة دوم آن یعنــی مراقبتهــای پــس از برداشــت مغفــول مانــده اســت .لــذا بــه
روشــنی پیــدا اســت کــه بــا کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی میتــوان بخــش عظیمــی از محصــوالت تولیــد
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 بهــرهوری و تولیــد بیشــتر را فراهــم میســازد (فامیــل مومــن.)1387 ،
عــدم مراقبتهــای مناســب پــس از برداشــت محصــوالت کشــاورزی عــاوه بــر از بیــن رفتــن محصــول ،اثــرات
و زیانهــای آشــکار و پنهــان دیگــری نیــز نظیــر فقــر و گرســنگی ،افزایــش قیمــت محصــول ،کاهــش کیفیــت
و ســامت محصــول ،تخریــب محیــط زیســت و عــدم پایــداری در تأمیــن امنیــت غذایــی و امنیــت ملــی کشــور
را بهدنبــال دارد (گنــگ .)2013 ،بدیــن ترتیــب میتــوان گفــت کــه کنتــرل و کاهــش ضایعــات محصــوالت
کشــاورزی از اساسـیترین راهبردهــا در ارتقــاء بهــروری و تأمیــن امنیــت غذایــی کشــور بــوده و پرداختــن بــه ایــن
موضــوع بــه عنــوان یکــی از چالشهــای اصلــی پی ـشروی ،امــری الزم و انــکار ناپذیــر اســت.
2-2قوانین و اسناد باالدستی مرتبط با کاهش ضایعات
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 کمرنــگ بــوده
اســت .برخــی مــواد قانونــی و حاکمیتــی در ایــن خصــوص بــه شــرح زیــر میباشــند (قانــون اساســی جمهوری
اســامی ایــران1365 ،؛ قانــون پنــج ســاله چهــارم و پنجــم برنامــه توســعه ملــی1389 ،؛ سیاسـتهای کلــی
جمعیــت ،ابالغــی مقــام معظــم رهبــری:)1393 ،
ّ
قانون اساسی
•بندهــای 1و  9اصــل  ،44تاکیــد بــر افزایــش تولیــدات کشــاورزی کــه نیازهــای عمومــی را تأمیــن و کشــور
را بــه مرحلــه خودکفایــی برســاند
•اصل  50تاکید بر حفظ محیط زیست و ممنوعیت تخریب آن
سند چشمانداز
•توســعهیافتگی کشــور و برخــورداری از امنیــت غذایــی بــا تکیــه بــر تولیــد از منابــع داخلــی و تاکیــد بــر
خودکفایــی در محصــوالت اساســی
قانون برنامه چهارم توسعه
•بنــد ه مــاده  :18حمایــت 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 فراهــم گــردد
سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي
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قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور
•مــواد  16و  143تــا  149قانــون 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
تولیدات کشــاورزی"
سیاستهای کلی جمعیتی ابالغی مقام معظم رهبری
•در بنــد  9ایــن سیاس ـتها 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
بنــد فــوق ضــرورت دارد عــاوه بــر ارائــه تســهیالت الزم بــرای تشــکیل خانــواده ،فرزنــدآوری و ســامت
جامعــه ،رابطــه جمعیــت بــا محیــط زیســت ،تأمیــن امنیــت غذایــی و ســایر منابــع موجــود نیــز مــورد عنایــت
ویــژه مســئوالن و سیاســتگذاران جمعیتــی قــرار گیــرد .پــس بــه نظــر میرســد تأمیــن و حفــظ بلنــد
مــدت امنیــت غذایــی جامعــه و تأمیــن انتظــارات جمعیتــی حاکمیــت ،بــدون اصــاح شــیوهها و الگــوی
نگهــداری و مصــرف محصــوالت کشــاورزی امکانپذیــر نیســت.
3-3نقش و جایگاه کاهش ضایعات در امنیت غذایی
از ديــدگاه ســازمان جهانــی غــذا ،فائــو ،هــر تغییــری کــه کاهــش ارزش اقتصــادی و غذایــی محصــول را در پــی
داشــته باشــد ،عامــل ضایعــات تلقــی میشــود .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 کشــاورزی1392 ،؛ 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
و ســالم از محورهــای اصلــی توســعه ،ســامت جامعــه و توســعه زیــر ســاختهای نســلهای آینــده کشــور
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 .علیرغــم تــاش مســئولین بخــش کشــاورزی،
در ســالهای گذشــته تولیــد محصــوالت کشــاورزی همــگام و متناســب بــا رشــد مصــرف نبــوده اســت .محــدود
بــودن نهادههــای 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
حلهــای 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 استفادههای نوین از ضایعات بهوجود آمده
البتــه ،هــر یــک از ایــن رویکــرد و راهکارهــا مزایــا و محدودیتهــای اجرایــی و فنــی خــاص خــود را
دارنــد .علیرغــم تنــوع در روشهــا و راهبردهــای کلــی تأمیــن امنیــت غذایــی ،در ایــران بــرای تحقــق ایــن
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رســالت ،تمرکــز بــر تولیــد و افزایــش تولیــد غــذا بهعنــوان اصلیتریــن راهبــرد مــورد توجــه و عمــل اســت.
در حالیکــه حجــم زیــاد ضایعــات محصــوالت کشــاورزی خــام و فــرآوری شــده و عــدم توجــه بــه نگهــداری
مناســب تولیــدات زراعــی و باغــی بهعنــوان مانــع اصلــی بــرای نیــل بــه تأمیــن امنیــت غذایــی اســت.
بنابرایــن ،میتــوان 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 میرســد کــه
عملیتریــن و شــاید مناســبترین و ســادهترین راه ارتقــای بهــرهوری و تأمیــن امنیــت غذایــی ،اســتفاده
بهینــه از تولیــدات موجــود بــا رویکــرد کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی اســت.
4-4تبیین وضع موجود
 -1-4وضعیت حال حاضر و دورنمای جمعیتی کشور
ایــران بــا جمعیتــی حــدود  80میلیــون نفــر ،یکــی از پرجمعیتتریــن کشــورهای دنیــا اســت؛ کشــور مــا
در رتبــه بنــدی جمعیــت کشــورهای مختلــف ،رتبــه هفدهــم را دارد .طــی  30ســال اخیــر جمعیــت کشــور
حــدود  25میلیــون 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
ســالهای  1355-1365بــه باالتریــن ســطح خــود در طــول تاریــخ تحــوالت جمعیــت ایــران یعنــی حــدود
 3/9درصــد افزایــش یافــت .بــا توجــه بــه اینکــه میــزان بــاالی رشــد جمعیــت ،زنــگ خطــری بــرای افزایــش
بیــش از حــد جمعیــت کشــور بــود ،سیاس ـتهای جمعیتــی بــرای تعدیــل و کنتــرل رشــد جمعیــت اعمــال
شــد و در نتیجــه میــزان رشــد ســاالنه جمعیــت طــی دهــه  1365-1375بــه حــدود  1/9درصــد و ســپس
در دوره  5ســاله  1390-1385بــه حــدود  1/4درصــد کاهــش یافــت (ســالنامه آمــاری .)1394 ،بــا توجــه بــه
رونــد کاهشــی نــرخ رشــد جمعیــت و از ســوی دیگــر سیاسـتهای دولتــی افزایــش جمعیــت ،ســازمان ملــل
متحــد پیشبینــی میکنــد کــه جمعیــت ایــران تــا ســال  2050میــادی یعنــی ســال  1429شمســی بــه
اوج خــود یعنــی حــدود  92میلیــون نفــر برســد و پــس از آن کاهــش پیــدا کنــد.
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البتــه ایــن تنهــا روایــت از آینــده جمعیــت ایــران نیســت .کمیســیون مطالعــات و پایــش سیاســتهای
جمعیتــی شــورای عالــی انقــاب فرهنگی معتقــد اســت اگــر نــرخ بــاروری در ســطح فعلــی باقــی بمانــد
جمعیــت کشــور تــا ســال  1430حداکثــر بــه  94میلیــون نفــر میرســد امــا اگــر نــرخ بــاروری بــه 2/5
درصــد برســد ،جمعیــت ایــران حداکثــر بــه  104میلیــون نفــر خواهــد رســید (گــزارش آیندهنگــری جمعیــت
ایــران.)1394 ،
جدول  -1پیشبینی کمیسیون مطالعات و پایش سیاستهای جمعیتی شورای عالی انقالب فرهنگی
از تغییرات جمعیت ایران تا سال  1430شمسی

سال
1390
1400
1410
1420
1430

1/8
75/1
83/4
88/8
92/4
93/5

فرض نرخ باروری (درصد)
2/1
75/1
83/7
89/9
95
98/4

2/5
75/1
84/1
91/3
98
104/1

بدیهــی اســت بــه دنبــال ايــن رشــد جمعيــت ،افزايــش مقــدار مــواد غذايــي مــورد نیــاز اجتنابناپذیــر
اســت .در حــال حاضــر ســاالنه و بهطــور متوســط حــدود  100میلیــون تــن انــواع محصــوالت کشــاورزی
در ایــران تولیــد میشــود؛ بــا فــرض حفــظ شــرایط موجــود سیســتمهای پــس از برداشــت و رونــد فعلــی
ضایعــات محصــوالت کشــاورزی در کشــور ،بــرای تأمیــن غــذای مــورد نیــاز جمعیــت اضافــه شــده تــا ســال
 1430میبایســت الاقــل  25میلیــون تــن محصــول کشــاورزی بیشــتری تولیــد شــود( .بینــام1393 ،؛
رســتگاری و طیفــوری)1394 ،
 -2-4وضعیت منابع آب تجدیدپذیر در ایران
تقریبــاً همــه متخصصــان بــر ایــن باورنــد کــه ایــران در مرحلــه یــک بحــران آبــی قــرار دارد .حتــی
خوشبینتریــن آنهــا هــم کمآبــی در ایــران را رد نمیکنــد .هــم اکنــون ایــران بیســت و چهارمیــن
کشــوری اســت کــه منابــع آبــی آن تحــت فشــار قــرار دارد 7 .اســتان از  32اســتان کشــور بــا شــرایط کمبــود
آب مواجــه هســتند 13 ،اســتان در شــرایط بحرانــی قــرار دارنــد و هیــچ یــک از اســتانها حتــی اســتانهای
حاشــیه دریــای خــزر از منابــع آب کافــی بهــره نمیبرنــد.
منابــع آب تجدیدپذیــر طبیعــی مقــدار کل منابــع آب یــک کشــور ،شــامل مجمــوع هــر دوی آبهــای
ســطحی و زیــر زمینــی اســت کــه از طریــق چرخــه آب تولیــد میشــود .میــزان منابــع آب تجدیدپذیــر
قابــل اســتحصال در ایــران در چنــد دهــه گذشــته از  130میلیــارد متــر مکعــب بــه کمتــر از  100میلیــارد
متــر مکعــب رســیده اســت .بــه لحــاظ وضعیــت اقلیمــی نیــز ،میــزان تبخیــر در ایــران ســه برابــر میانگیــن
تبخیــر در جهــان میباشــد .ایــن بــدان معنــا اســت کــه بــا فــرض حفــظ وضعیــت فعلــی تولیــد ،نگهــداری
و مصــرف محصــوالت کشــاورزی در کشــور و بــر اســاس پیشبینیهــای جمعیتــی ،بــرای تأمیــن غــذای
جمعیــت کشــور در ســال  2030بــه حداقــل  165میلیــارد متــر مکعــب آب شــیرین نیــاز خواهیــم داشــت
(یانــگ.)2010 ،
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در خوشــبینانهترین حالــت ،ســرانه مصــرف آب هــر فــرد در ایــران روزانــه حــدود  210لیتــر اســت.
متوســط جهانــی بــرای ایــن میــزان حــدود  150لیتــر گــزارش شــده اســت .البتــه بیشــتر مصــرف آب در
ایــران در بخــش کشــاورزی اســت؛ یعنــی حــدود  90درصــد آب ایــران در کشــاورزی مصــرف میشــود؛ امــا
میانگیــن مصــرف آب بخــش کشــاورزی در دنیــا حــدود  70درصــد اســت (توتیایــی و ســلیمانی.)1388 ،
جدول  -2مقایسه توزیع مصرف آب در ایران و جهان در بخشهای مختلف

  محل مصرف
مصرف آب شرب و بهداشتی
مصرف آب کشاورزی
صنعت و سایر مصارف

ایران
 7درصد
 90درصد
 3درصد

جهان
 9درصد
 70درصد
 21درصد

همچنیــن بهــرهوری آب کشــاورزی در ایــران بســیار پاییــن اســت؛ در حالــی کــه بــه ازای هــر متــر مکعــب
آب در کشــور ،بیــن  0/9تــا  1/2کیلوگــرم محصــول کشــاورزی تولیــد میشــود .در جهــان بــه ازای هــر متــر
مکعــب آب  2تــا  2/5کیلوگــرم محصــول تولیــد میشــود (عباســی و همــکاران1394 ،؛ مجموعــه مقــاالت
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 میشــود .بــا فــرض ثابــت مانــدن منابــع آب کشــور ،ایــران قابلیــت نگهــداری حداکثــر
جمعیتــی حــدود  90میلیــون نفــر را دارد و افزایــش جمعیــت بیــش از ایــن مقــدار میتوانــد کشــور را از یــک
بحــران وارد یــک «بحــران شــدید» کنــد؛ همانطــور کــه در دههــا ســال گذشــته رونــد افزایــش جمعیــت و کاهــش
منابــع آبــی ،ایــران را از یــک شــرایط خــوب وارد یــک شــرایط بحرانــی کــرده اســت.

شکل -2نقشه 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
کشــاورزی تناســبی بــا وضعیــت اقلیمــی ایــران نداشــته و نیازمنــد اصــاح اســت .ایــن نحــوه مصــرف نیــز
از منابــع آب تجدیدپذیــر کشــور میکاهــد .امــا اگــر ایــن مــدل الگــوی مصــرف را نیــز نادیــده بگیریــم،
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مشــکالت دیگــری وجــود دارد کــه ثابــت مانــدن منابــع آب تجدیدپذیــر ایــران را تقریبـاً غیرممکــن میکنــد.
حتــی اگــر اصــاح الگــوی مصــرف بــه شــکل کامــل صــورت بگیــرد بــر اســاس توافــق ســال  2015ســران
کشــورها در پاریــس ،تــا اواخــر قــرن حاضــر دمــای زمیــن حــدود 1/5درجــه سلســیوس دیگــر افزایــش
مییابــد و ایــن یعنــی کاهــش  30میلیــارد متــر مکعــب دیگــر آب از منابــع کشــور .در ایــن صــورت ،اگــر
ایــران جمعیتــی بیــش از  60میلیــون نفــر داشــته باشــد وارد یــک بحــران آبــی شــدید میشــود .ایــن در
صورتــی اســت کــه برآوردهــا نشــان میدهــد بــا ادامــه نــرخ رشــد جمعیــت فعلــی نیــز جمعیــت ایــران تــا
ســال  2100میــادی حداقــل بــه  69میلیــون نفــر میرســد (توتیایــی و ســلیمانی1388 ،؛ بینــام2014 ،؛
تارنمــای .)http://edition.cnn.com
 -3-4وضعیت فعلی ضایعات محصوالت کشاورزی در ایران و جهان
ســاالنه در جهــان  4میلیــارد تــن مــواد غذایــی تولیــد میگــردد کــه از ایــن مقــدار حــدود  30تــا50
درصــد در اثــر شــرایط و روشهــای نامناســب برداشــت ،حمــل و نقــل ،ذخیرهســازی ،توزیــع و مصــرف از
بیــن مـیرود .ایــن بــدان معنــی اســت کــه  1/2تــا  2میلیــارد تــن مــواد غذایــی تبدیــل بــه ضایعــات گردیــده
و از دســترس مصــرف کننــده خــارج میشــود (عباســی و همــکاران1394 ،؛ گنــگ .)2013 ،شــکلهای ،3
 4و  5بــه ترتیــب میــزان ضایعــات جهانــی مــواد غذایــی بــه تفکیــک ایــران ،کشــورهای در حــال توســعه
و توســعهیافته و بــه تفکیــک نــوع محصــول در مرحلــه تولیــد و مراحــل مختلــف پــس از تولیــد را نشــان
میدهــد (تارنمــای .)2014 ،postharvest.nri.org
ایــن حجــم از ضایعــات عــاوه بــر اینکــه از نظــر فنــی و اقتصــادی بســیار نامناســب و غیــر قابــل پذیــرش
اســت ،در تضــاد بــا آموزههــای دینــی و دســتور صریــح خداونــد تبــارک و تعالــی اســت (آیــه  31ســوره
مبارکــه اعــراف) .بــا مدیریــت و کاهــش ضایعــات ،ایــن حجــم از ضایعــات میتوانــد بــه عنــوان مــواد غذایــی
در چرخــه مصــرف قــرار گیــرد .بــه عبــارت دیگــر ،امــکان افزایــش  60تــا  100درصــدی مــواد غذایــی تنهــا
بــا مدیریــت ضایعــات وجــود دارد کــه فرصتــی بســیار مغتنــم بــرای جامعــه جهانــی اســت (گنــگ.)2013 ،
فرصتــی بــزرگ و اســتثنایی کــه بهطــور همزمــان آزادســازی اراضــی زیــر کشــت ،کاهــش مصــرف آب و
انــرژی را بــه ارمغــان م ـیآورد.

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

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

طبــق آمارهــای رســمی فائــو ،ســاالنه حــدود  43/5درصــد محصــوالت اساســی كشــاورزي در كشــورهاي
در حــال توســعه در اثــر آفــات ،بيماريهــا ،علفهــاي هــرز ،خشكســالي و  ...در مراحــل مختلــف از جملــه
پــس از برداشــت از بیــن مـيرود .در ایــران بــر اســاس آخریــن برآوردهــای وزارت جهــاد کشــاورزی ،حــدود
 16درصــد از محصــوالت زراعــی و حــدود  28درصــد از تولیــدات باغــی در مراحــل مختلــف تولیــد تــا
مصــرف از بیــن م ـیرود (ســند برنامــه مدیریــت کنتــرل و کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی1388 ،؛
فائو.)2012 ،
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در حــال حاضــر ســاالنه و بهطــور متوســط حــدود  100میلیــون تــن انــواع محصــوالت کشــاورزی در ایــران
تولیــد میشــود؛ کــه بــا فــرض حفــظ شــرایط موجــود سیســتمهای پــس از برداشــت ،بــرای تأمیــن غــذای
مــورد نیــاز جمعیــت اضافــه شــده تــا ســال  1430میبایســت حداقــل  15تــا  20میلیــون تــن محصــول قابــل
مصــرف بیشــتری در دســترس آحــاد جامعــه قــرار گیــرد .بــر ایــن اســاس ،تأمیــن و حفــظ ســطح امنیــت
غذایــی کشــور یکــی از بزرگتریــن چالشهــای پیــشروی دولتمــردان خواهــد بــود (ایــزدی و حیاتــی،
1392؛ بینــام.)1394 ،
بــر اســاس آمــار فائــو میــزان ضایعــات غــذا در ایــران و مقایســه آن بــا ســایر کشــورها در شــکل  6ارائــه
گردیــده اســت (خبرگــزاری تســنیم :1395 ،شناســه خبــر.)1088735 :

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

البتــه ،هنــوز آمارهــای دقیــق و مكفــي در زمينــه میــزان ضایعــات محصــوالت مختلــف وجــود نــدارد و
مطالعــات بســيار كمرنــگ و ناچيــزي در ايــن زمينــه صــورت گرفتــه اســت ولــی بــا ایــن حــال برآوردهــای
اولیــه و آمارهایــی بــه صــورت تخمينــي در دســترس اســت .بــر اســاس مطالعــات کارگــروه بهــرهوری و
کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی در ســال  1387حــدود  90درصــد کل ضایعــات بــرآورد شــده بــرای
 60محصــول باغــی و زراعــی عمــده مــورد مطالعــه ،مربــوط بــه  20نــوع محصــول بــوده و حجــم ضایعــات در
 40محصــول دیگــر  10درصــد کل ضایعــات را شــامل میشــود (ســالنامه آمــاری تولیــدات کشــاورزی1390،
تــا 1394؛ فائــو .)2012 ،مطابــق شــکل  7محصوالتــی کــه  90درصــد کل ضایعــات را تشــکیل میدهنــد و
در برنامهریزیهــا بایســتی بیشــتر مــورد توجــه باشــند عبارتانــد از :گنــدم ،گوجهفرنگــی ،ســیبزمینی،
چغندرقنــد ،انگــور ،نباتــات علوفـهای ،دانههــای روغنــی ،ســیب ،ذرت دانـهای ،پرتقــال ،ســبزیجات ،شــلتوک،
جــو ،پیــاز ،هندوانــه ،نارنگــی ،یونجــه ،خرمــا ،لیمــو شــیرین و خربــزه.
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ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻱ

ﻣﺤﺼﻮﻝ

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

بــر اســاس آمارنامــه کشــاورزی ارائــه شــده در ســال  1393میــزان تولیــد و مقادیــر بــرآورد شــدة ضایعــات
محصــوالت باغــی و زراعــی اولوی ـتدار مــورد اشــاره در ســند برنامــه مدیریــت کنتــرل و کاهــش ضایعــات
محصــوالت کشــاورزی کــه عمــده ضایعــات یعنــی حــدود  90درصــد را تشــکیل میدهنــد ،در جــداول  3و
 4ارائــه گردیــده اســت (ســند برنامــه مدیریــت کنتــرل و کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی1388 ،؛
میرمجیــدی1388 ،؛ فائــو.)2012 ،
جدول  -3میزان تولید ،حدود ضایعات و الویت کشوری در برنامه کاهش ضایعات محصوالت زراعی

ردیف

نوع محصول

میزان تولید
(میلیون تن)

الویت کشوری در برنامه
حدود ضایعات ()%
کاهش ضایعات

1

گندم

10/58

15

1

2

گوجهفرنگی

6/23

30

2

3

سیبزمینی

4/99

20

3

4

دانههای روغنی

0/34

13

7

5

ذرت دانهای

1/67

11

9

6

خیار

1/56

16

40

7

شلتوک

2/35

5

12

8

جو

2/95

10

13

9

پیاز

2/06

16

14

10

هندوانه

4

18

15

11

خربزه

1/55

17
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جدول  -4میزان تولید ،حدود ضایعات و الویت کشوری در برنامه کاهش ضایعات محصوالت باغی

ردیف

نوع محصول

1

انگور
سیب
پرتقال
نارنگی
خرما
لیموترش
لیموشیرین
انار
هلو
گیالس

2
3
4
5
6
7
8
9
10

میزان تولید
(میلیون تن)
3/05
3/4
1/93
0/7
1/04
0/48
0/51
0/99
0/71
0/29

حدود ضایعات
()%
34
28
30
31
20
26
26
25
30
30

الویت کشوری در برنامه
کاهش ضایعات
5
8
10
16
18
19
20
41
24

28

5-5اثرات اقتصادی و اجتماعی ضایعات محصوالت کشاورزی و کاهش امنیت غذایی
هنگامــی کــه آب کافــی بــرای کشــاورزی وجــود نداشــته باشــد ،بافــت اجتماعــی روســتاها از بیــن رفتــه و
امنیــت غذایــی کاهــش مییابــد؛ در نتیجــه مشــکالت اقتصــادی عمیقــی بــه وجــود میآیــد .ایــن مشــکالت
حتــی میتوانــد بــه ناامنیهــای اجتماعــی و سیاســی ختــم شــود .در ایــن زمــان گروههــای افراطــی و
فرصــت طلــب ،بســتر مناســبی بــرای نفــوذ پیــدا کــرده و موقعیــت را بــرای تحریــک و منحــرف نمــودن
تودههــای تحــت فشــار ،بــه نفــع اهــداف خــود مناســب میبیننــد .نمونــه زنــده ایــن وضعیــت را امــروز در
ســوریه میتــوان مشــاهده کــرد (تارنمــای .)2016 ،viralscape.com
شــاید خشکســالی تنهــا دلیــل درگیریهــای ســوریه نباشــد؛ امــا شــواهد محکمــی مؤیــد آن اســت کــه
کاهــش شــدید امنیــت غذایــی و خشکســالی ،عامــل تشــدید ایــن ناآرامـی بــوده اســت .اینکــه قبــل از جنــگ
ســوریه ایــن کشــور بدتریــن دوره خشکســالی تاریخــش را تجربــه کــرد ،اتفاقــی نیســت .ســالها قبــل از
جنــگ و درگیریهــای فعلــی ســوریه ،یعنــی در ســال  ،2006خشکســالی فراگیــری در ســوریه شــروع شــد
ن را بــه تغییــرات آب و هوایــی زمیــن نســبت میدهنــد .تــا ســال  2009و در اثــر آن
کــه علــت اصلــی آ 
خشکســالی ،تولیــد گنــدم و دیگــر محصــوالت اساســی کشــاورزی ســوریه بــه میــزان  75درصــد کاهــش
یافــت .در حقیقــت گرمایــش زمیــن و تغییــرات آب و هوایــی ،تاثیــری مســتقیم در بدتــر شــدن شــرایط
اقتصــادی ســوریه داشــته اســت (تارنمــای  .)2016 ،edition.cnn.comخشکســالی ،بیــکاری و کمبــود آب
را افزایــش داد .حــدود  1میلیــون نفــر پشــتیبانی اصلــی غذایشــان را از دســت دادنــد .خانوادههــا نتوانســتند
زندگیشــان را بــا کشــاورزی تأمیــن کننــد .بــه ناچــار نزدیــک  1/5میلیــون نفــر بــرای ادامــه زندگــی از
روســتاهای خــود بــه حاشــیه شــهرها مهاجــرت کردنــد؛ یعنــی همــان جاهایــی کــه جنــگ ،ناآرامیهــای
سیاســی و خشــونت از آن شــروع شــد! (تارنمــای 2016 ،rawscience.tv؛ تارنمــای .)modeshift.org
مطابــق گزارشهــای علمــی ،انتظــار مــیرود در آینــده خاورمیانــه گرمتــر و خشــکتر شــود .ایــن
وضــع باعــث ایجــاد خشکســالیهای بیشــتری در ایــن منطقــه خواهــد شــد (تارنمــای ،edition.cnn.com
 .)2016بــا ادامــه رونــد فعلــی ضایعــات تولیــدات کشــاورزی ،در آینــدهای نــه چنــدان دور بــا کاهــش ســرانه
غــذای در دســترس در کشــور مواجــه خواهیــم بــود .در ایــن شــرایط ،توجــه و تاکیــد بــر برنامــه کاهــش
ضایعــات محصــوالت کشــاورزی میتوانــد بــه مثابــه یــک اقــدام عملــی موثــر بــرای تعادلبخشــی بــه موازنــه
22
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی راهبرد اصلی در ارتقاء امنیت غذایی

عرضــه و تقاضــای مــواد غذایــی در کشــور عمــل کــرده و در ســالهای پی ـشرو بــه حفــظ امنیــت غذایــی و
ثبــات اجتماعــی کشــور کمــک شــایان توجهــی نمایــد.

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

همانگونــه کــه اشــاره شــد ،میــزان تولیــدات زراعــی و باغــی در کشــور در ســال  1393بــه ترتیــب
معــادل  74/04و  16/52میلیــون تــن بــوده اســت .بهعبــارت دیگــر ،از ایــن مقــدار تولیــد ،میــزان 11/85
میلیــون تــن از محصــوالت زراعــی و  4/63میلیــون تــن از محصــوالت باغــی ضایــع شــده و در دســترس
مصرفکننــده قــرار نگرفتــه اســت.
در ســال  2014ارزش مــواد غذایــی تلــف شــده در کشــور ،تقریب ـاً بــا قیمــت مجمــوع کاالهــای اساســی
و محصــوالت کشــاورزی وارداتــی دولــت در همــان ســال برابــر بــوده اســت .ایــن در شــرایطی کــه اســت کــه
در آن ســال ،جمهــوری اســامی ایــران در اوج تنگناهــای ارزی ناشــی از تحریمهــای ظالمانــه بینالمللــی
قــرار داشــت .ایــن رونــد کامـ ً
ا مخالــف مقاصــد توســعه پایــدار کشــاورزی و برنامههــای امنیــت غذایــی ذیــل
اهــداف سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی بــوده و بــا اهــداف برنامــه  5ســاله توســعه ملــی کــه الزامکننــده
حداقــل  7درصــد رشــد ســاالنه در ارزش افــزوده محصــوالت کشــاورزی اســت ،نیــز مغایــرت دارد (پــری،
 .)1393لــذا بــا توجــه بــه اعــداد و ارقــام ارائــه شــده در خصــوص میــزان ضایعــات محصــوالت کشــاورزی و
بــه دنبــال آن از بیــن رفتــن نهادههــای مختلــف کشــاورزی ،اثــرات و تبعــات اقتصــادی ،اجتماعــی و حتــی
فرهنگــی زیــاد و قابــل تأملــی را بــه همــراه دارد .برخــی از اهــم ایــن مــوارد را میتــوان بــه شــرح زیــر و
بهطــور خالصــه ارائــه نمــود:
1-1ســاالنه در ایــران حــدود  16/5میلیــون تــن انــواع محصــوالت کشــاورزی بــه صــورت ضایعــات از
چرخــه مصــرف خــارج میشــود (ایــزدی و حیاتــی .)1392 ،ایــن حجــم از ضایعــات ،معــادل محصــول تولیــد
شــده در ســطحی حــدود یــک میلیــون هکتــار اســت .ایــن رقــم معــادل  %12ســطح زیــر کشــت محصــوالت
آبــی کشــور اســت .هــر میــزان کاهــش در ضایعــات محصــوالت بــه معنــای بازگردانــدن محصــول جدیــد بــه
چرخــه مصــرف بــدون وارد آوردن فشــار اضافــی بــه منابــع و نهادههــای کشــاورزی اســت.
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2-2کارشناســان عــدم بهکارگیــری روشهــای مهندســی و فناوریهــای مــدرن ،نامناســب بــودن زیــر
ســاختها و محلهــای نگهــداری و انبارهــا را از جملــه دالیــل شــکلگیری ضایعــات پــس از برداشــت میداننــد.
3-3ضایعــات محصــوالت کشــاورزی در ایــران ميتوانــد غــذای یــک كشــور  15ميليــون نفــري را تأمیــن
کنــد (ایــزدی و حیاتــی1392 ،؛ گانــدرز.)2012 ،
4-4اگــر بــرای تولیــد یــک کیلوگــرم محصــول کشــاورزی ،بــر اســاس بهــرهوری متوســط آب در کشــور
( 830 )1/2 kg/m3لیتــر آب مصــرف شــود ،بــرای تولیــد  16/5میلیــون تــن محصــول کشــاورزی ضایــع شــده
در هــر ســال ،تقریب ـاً  13/7میلیــارد متــر مکعــب آب مصــرف شــده اســت .ایــن بــه معنــای آن اســت کــه
در هــر ســال  %18آب مصرفــی در بخــش کشــاورزی بیهــوده مصــرف میشــود (ایــزدی و حیاتــی1392 ،؛
مجموعــه مقــاالت پنجمیــن همایــش ملــی بررســی ضایعــات محصــوالت کشــاورزی.)1390 ،
5-5اگــر هــر کیلوگــرم از ایــن انبــوه ضایعــات فقــط  0/7دالر ارزش داشــته باشــد ،از گــذر ایــن خســران،
ســاالنه  16تــا  18میلیــارد دالر ســرمای ه کشــور از دســت مـیرود.
6-6در یــک بــرآورد کلــی اگــر فقــط دو و نیــممیلیــون هکتــار از اراضــی زیر کشــت کشــور به تولیــد محصوالت
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  3تــن در هکتــار دانــه و ضریــب اســتحصال  35درصدی
روغــن تصفیــه شــده از دانــه ،تولیــدات ایــن ســطح بهتنهایــی میتوانــد بیــش نیــاز مصــرف متعــادل روغــن کشــور
(حــدود  1میلیــون تــن در ســال) را تأمیــن کنــد (گــودرزی1377 ،؛ بــی نــام.)2011 ،
7-7بــرای نمونــه مراحــل آمادهســازی ،کاشــت ،داشــت ،برداشــت و حمــل و نقــل محصــول از هــر
هکتــار زمیــن بهطــور میانگیــن نیازمنــد  100تــا  140لیتــر ســوخت اســت .بــه ایــن ترتیــب بــه ســادگی
قابــل محاســبه خواهــد بــود کــه ســاالنه حــدود  300میلیــون لیتــر ســوخت بهواســطه تلفــات محصــوالت
کشــاورزی ،بیهــوده میســوزد و حاصلــی جــزء گرمتــر کــردن زمیــن و آالیندگــی بیشــتر محیــط زیســت
در پــی نــدارد .بــدون تردیــد ابعــاد زیس ـتمحیطی ایــن ضایعــات را میتــوان بهعنــوان اصلیتریــن چالــش
مدیریــت بســتر حیــات کشــور بهشــمار آورد (رســتگاری و طیفــوری1394،؛ میرمجیــدی.)1388 ،
8-8ماشــینها و ادوات کشــاورزی بــرای عملیــات کاشــت ،داشــت ،برداشــت و عملیــات حمــل و نقــل،
انبــارداری و فــرآوری بالــغ بــر  1/3درصــد از کل انــرژی تولیــدی در جهــان را مصــرف میکننــد.
9-9عــاوه بــر خســارات مشــهود ناشــی از ضایعــات محصــوالت کشــاورزی ،دولــت ســاالنه ميليونهــا دالر
ارز جهــت واردات مــوادي مثــل خــوراك دام ،كاغــذ ،مقــوا ،مــواد شــيميايي و  ...هزينــه ميكنــد در حالیکــه
ايــن مــواد در كشــورهاي ديگــر از ضايعــات كشــاورزي (بــه كمــك صنايــع تبديلــي) توليــد میشــود (ایــزدی
و حیاتــی.)1392 ،
1010عــدم توجــه بــه مراقبتهــای پــس از برداشــت مشــكالت زيس ـتمحيطی عدیــدهای را بــه دنبــال
خواهــد داشــت .شــيرابه زبالههــاي ناشــي از ضايعــات حــاوي مــواد ســمي و بســيار آالينــده و آلودگــي آب
و خــاك حاصــل از فســاد ضايعــات كشــاورزي كــه در زميــن ميمانــد غيــر قابــل جبــران و تهديــد كننــده
محيــط اســت (تارنمــای 2013 ،Fox. Global Food؛ و تارنمــای )2013 ،www.epa.gov
 1111ضایعــات محصــوالت کشــاورزی عــاه بــر اتــاف غــذا و محصــول تولیــد شــده موجــب هــدر دادن
منابــع محــدود آب ،خــاك و ســایر نهادههــاي ياران ـهاي كــه هزينــه بااليــي بــراي دولــت دارد ،خواهــد شــد
(فائــو.)2012 ،
 1212کاهــش کیفیــت و ارزش محصــوالت تولیــد شــده در اثــر عــدم مراقبتهــای پــس از برداشــت،
موجــب کاهــش درآمــد و تهديــد موقعيــت شــغلي توليدكننــدگان بخــش کشــاورزی خواهــد شــد (بینــام،
 2011؛ توتیایــی و ســلیمانی.)1388 ،
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 -13جمـعآوري و دفــع ضايعــات كشــاورزي بــا توجــه بــه حجــم زيــاد آن بســيار هزينهبــر اســت (تارنمــای
.)2013 ،www.epa.gov
 1414شــاید مهمتریــن اثــر ضایعــات محصــول بــر کیفیــت محصــول ،ســامت غــذا و در نتیجــه ســامت
مصــرف کننــده اســت .بهطوریکــه هشــدارهای اخیــر دســتگاههای متولــی بهداشــت جامعــه ،منشــأ اغلــب
بیماریهــا و مــرگ و میرهــای صــورت گرفتــه را ناشــی از کیفیــت نامناســب محصــوالت غذایــی کــه برخــی
از آنهــا در اثــر مراقبتهــای نامناســب پــس از برداشــت اســت ،نســبت میدهنــد.
حــال اگــر بــر اســاس قانــون برنامــه چهــارم توســعه یعنی"بنــد ه مــاده  :18حمایــت 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 ( 50درصــد)
فراهــم گــردد" بســترها و زیــر ســاختهای الزم فراهــم میگردیــد ،قطع ـاً از طریــق کاهــش ضایعــات تاثیــر
مثبــت و قابــل توجهــی در بهبــود و ارتقــاء بهــرهوری در بخــش کشــاورزی حاصــل میشــد .بــا ایــن حــال
همانطــور کــه پیشتــر نیــز گفتــه شــد ،محــدود بــودن نهادههــای کشــاورزی (بهویــژه کمبــود آب در
حــال حاضــر) ،آلودگیهــای زیســتمحیطی ،شــرایط جــوی و اقلیمــی ،مســئله مصــرف انــرژی و  ...ســبب
شــده کــه امنیــت غذایــی کشــور تاحــدی بــه چالــش کشــیده شــود .از ایــنرو بهنظــر میرســد کــه بــا
پرداختــن و عنایــت ویــژه بــه جایــگاه فناوریهــای پــس از برداشــت ،انبــارداری ،مدیریــت زنجیــرة عرضــه
( )Supply chain managementو زنجیــرة ســرد ( )Cold chainاز مزرعــه تــا مصــرف و توســعه صنایــع
تبدیلــی بهمنظــور کاهــش ضایعــات ،بتــوان بــا افزایــش بهــرهوری بــر چالشهایــی چــون خشکســالی ،کارایــی
مصــرف آب و ســایر نهادههــای تولیــد (خــاک ،کــود ،ســم ،ســوخت و انــرژی) در بخــش کشــاورزی و نهایت ـاً
امنیــت غذایــی فائــق آمــد .از ســوی دیگــر ،کاربــرد ضایعــات و بــه عبارتــی اســتفاده از زائــدات ،پســماندها و
ضایعــات و فــراوری و تبدیــل آنهــا بــه محصــوالت بــا ارزش افــزودة باالتــر نیــز منجــر بــه ارتقــای بهــرهوری
خواهــد شــد (بــی نــام2011 ،؛ میرمجیــدی 1388 ،؛ گوستاوســن و همــکاران 2011 ،؛ پارفیــت.)2010 ،
 6-6طبقهبندی و مراحل مختلف ضایعات
دســتهبندي ضايعــات بــا توجــه بــه منطقــه ،بــازار (كاربــرد) ،نــوع محصــول و  ...متفــاوت اســت .از یــک
دیــدگاه ،محصــوالت از نظــر کیفــی طبقهبنــدی میشــوند .بــر ایــن اســاس ،محصوالتــی کــه از کیفیــت
و اســتانداردهای ســامت غــذا برخــوردار نباشــند ،بــه عنــوان ضایعــات تلقــی میگردنــد .ایــن نــوع نــگاه
و دســتهبندی در كشــورهاي توســعهيافته مطــرح اســت .چــون در ایــن کشــورها کیفیــت محصــول بــراي
مصــرف كننــده بســيار مهمتــر از ظاهــر آن اســت .امــا ،در كشــورهاي در حــال توســعه ضايعــات بيشــتر از
نــوع كمــي اســت و بــه محصوالتــی کــه از دســترس خــارج میشــود اطــاق میگــردد (گانــدرز2012 ،؛
گوستاوســن و همــکاران .)2011 ،صرفنظــر از نــگاه کمــی و کیفــی ،از نظــر مرحلــه وقــوع ،ضایعــات
محصــوالت کشــاورزی در ســه مرحلــه؛ پیــش از برداشــت ،حیــن برداشــت و پــس از برداشــت روی میدهــد.
بــا ایــن حــال بررس ـیهای مقدماتــی انجــام شــده نشــان میدهنــد کــه قســمت عمــدة ضایعــات در ایــران
و کشــورهای در حــال توســعه مربــوط بــه مراحــل برداشــت و پــس از برداشــت اســت .علیرغــم توجــه
کمرنــگ 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 میباشــد (شــکل  .)9ایــن در حالــی
اســت کــه مراقبتهــای پــس از برداشــت شــامل اقداماتــی چــون ســرد کــردن ،بســتهبندی ،حمــل و نقــل،
انبــارداری ،فــرآوری محصــول و صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی نقــش بســیار مهمــی در کشــاورزی دارد (فامیــل
مومــن1387 ،؛ فامیــل مومــن1389 ،؛ فامیــل مومــن.)1390 ،
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شکل  - 9چرخه تولید محصوالت کشاورزی و حلقة مغفول پس از برداشت (در ایران)

در ایــن خصــوص آمارهــاي جهانــي نشــان ميدهــد كــه در كشــورهاي در حــال توســعه بهطــور
متوســط  24درصــد از ميوهجــات و حــدود  42درصــد از ســبزيجات در فاصلــه توليــد تــا رســيدن بــه
دســت مصرفكننــده از بيــن ميرونــد (ســند برنامــه مدیریــت کنتــرل و کاهــش ضایعــات محصــوالت
کشــاورزی1388 ،؛ میرمجیــدی .)1388 ،بــه تعبیــر کارشناســان ،نیمــی از کشــاورزی را تولیــد یعنــی
مراحــل کاشــت ،داشــت و برداشــت و نیمــة دیگــر را مراقبتهــای پــس از برداشــت تشــکیل میدهــد
(فامیــل مؤمــن .)1387 ،در حالــی کــه ایــن مرحلــه در ایــران و در کشــورهای در حــال توســعه حلقــة فرامــوش
شــده تولیــد اســت .نمونههایــی از وضعیــت نامناســب مراقبتهــای پــس از برداشــت در شــکل  10نشــان
داده شــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،کشــاورزی بــدون صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی اقتصــادی نبــوده و
الزمــة ســود ،ایجــاد ارزش افــزوده و ارتقــاء بهــرهوری ،توســعة صنایــع تبدیلــی اســت .بــه عنــوان مثــال ،اگــر
کشــور بتوانــد بــه فناوریهــای پیشــرفتهای دســت پیــدا کنــد کــه تولیــد گنــدم بــه  20تــا  26میلیــون تــن
در ســال نیــز برســد در صورتــی کــه صنایــع تولیــد نــان ،ماکارونــی ،کیــک و کلوچــه و غیــره در ظرفیتهــای
الزم در دســترس نباشــند ،گنــدم نیــز هماننــد ســیبزمینی محکــوم بــه دفــن یــا ورود بــه دریــا خواهــد شــد
(طالبــی.)1393 ،
متأســفانه در ایــران صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی کمتــر مــورد توجــه بــوده و یــا در برخــی مــوارد نیــز
میتــوان گفــت مــورد توجــه نبــوده اســت کــه نتیجــه آن در ســالهای اخیــر بهوضــوح مشــاهده گردیــده
اســت .بهطــوری کــه در برخــی از مــوارد حتــی عــدم برداشــت محصــول (ماننــد هندوانــه ،گوجهفرنگــی،
ســیب درختــی و غیــره) از مزرعــه و بــاغ دیــده شــده اســت .ضایعــات خرمــا ،دفــن کــردن ســیبزمینی،
مانــدن ســیبدرختی بــه مــدت  10مــاه در ســردخانه و دههــا مثــال دیگــر نمونههایــی از وجــود ایــن مشــکل
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در کشــور عزیزمــان در ســالهای 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 زیرســاختهای الزم نگهــداری اســت و تنهــا راه نجــات آن ،ایجــاد و توســعة زیرســاختهای پــس
از برداشــت و واحدهــای صنایــع تبدیلــی در مناطــق تولیــد بهمنظــور کاهــش ضایعــات و تبدیــل نعمتهــای
ارزشــمند خداونــد بــه محصــوالت بــا ارزش افــزودة باالتــر میباشــد.

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  –10مراقبتهای نامناسب پس از برداشت ضایعات محصوالت کشاورزی

بنابرایــن ،توجــه بــه ايــن مقولــه بــه دليــل افزايــش جمعيــت ،كاهــش منابــع طبيعــي ،امكانــات و منابــع محــدود حائــز
اهميــت ميباشــد .همانطــور کــه پیشتــر نیــز گفتــه شــد ،متأســفانه نيمــي از برخــي محصــوالت كشــاورزي در كشــور
در فاصلــه مراحــل كاشــت تــا برداشــت از چرخــه مصــرف خــارج ميشــود و ايــن مســأله متأثــر از كمبــود تجهيــزات و
فرســودگي ماشــينآالت كشــاورزي و نقصــان در مرحلــه فــرآوري و بســتهبندي اســتاندارد در ايــن زمينــه اســت .پاييــن
آوردن آســتانه ضايعــات ،كمــك شــاياني بــه افزايــش توليــد ناخالــص داخلــي و ارزش افــزوده باالتــر خواهــد نمــود .بــراي
بهبــود ايــن وضعيــت بايــد چالشهــاي مديريــت پــس از برداشــت محصــول را مــورد بررســي زيربنايــي و اصولــي قــرار
داده و همچنيــن توجــه اساســي در زمينــه بهبــود سيســتم حمــل و نقــل ،طبقهبنـــدي محصــوالت بــر حســب كيفيــت و
فــرآوري محصــــوالتي كــه در حيــن مرحلــه بـــرداشت آســيب ديدهانــد ،از اهميــت خاصــي برخــوردار اســت و ايــن امــر
باعــث كاهــش قيمــت تمــام شــده محصــوالت كشــاورزي خواهــد شــد .بازاريابــي محصــوالت كشــاورزي خــود يكــي از
مقولههــاي مهــم در زمينــه ضایعــات محصــوالت كشــاورزي اســت و لــذا پيشبينــي نادرســت تقاضــاي بــازار يــك پــرده
از تــراژدي ضايعــات محصــوالت كشــاورزي اســت.
سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي
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7-7مسائل و مشکالت مؤثر بر شکلگیری ضایعات
مطالعــات بهعمــل 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 افزايــش ميــزان ضايعــات میتــوان بــه مــواردی چــون :آســیبهای فیزیکــی و مکانیکــی،
عوامــل فیزیولوژیکــی و بیولوژیکــی ،آفــات و بیماریهــا ،عوامــل محیطــی و مزرعـهای و عوامــل ثانویــه (اقتصــادی و
اجتماعــی ،سیاســی ،فرهنگــی ،طبیعی) اشــاره کــرد (میرمجیــدی.)1388 ،

شکل  – 11سر شاخههای مسائل و مشکالت مؤثر بر ایجاد ضایعات در محصوالت کشاورزی (میرمجیدی)1388 ،

در تمــام مراحــل اشــاره شــده در شــکل  ،11ضایعــات 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 ایـنرو اغلــب ،ضایعــات پــس از برداشــت بــه عنــوان
ضایعــات محصــوالت کشــاورزی تلقــی میشــود و بــر اهمیــت عملیــات پــس از برداشــت تأکیــد میگــردد.
بــر اســاس بررس ـیهای جامــع بهعمــل آمــده عمــده مســائل و محدودیتهــای مؤثــر بــر ایجــاد و افزایــش
ضایعــات در مرحلــة پــس از برداشــت در شــکل  12نشــان داده شــده اســت .در ایــن شــکل اهــم مشــکالت
و مســائل ایجــاد کننــده ضایعــات در  7ســطح دســتهبندی شــده اســت .در ایــن دســتهبندی تــاش شــده
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  -12عوامل ایجاد ضایعات در مراحل پس از برداشت
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8-8جایگاه تحقیقات در سنجش ،پایش و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی
بخــش تحقیقــات صنایــع غذایــی موسســه تحقیقــات فنــی و مهندســی کشــاورزی بــا اجــرای بیــش از 400
فقــره پــروژه تحقیقاتــی در زمینــة صنایــع تبدیلــی و فــرآوری مــواد خــام فســادپذیر گیاهــی یــا حیوانــی
بهمنظــور تولیــد فرآوردههــای غذایــی پایــدار ،بــه همــراه معرفــی مناســبترین فناوریهــای پــس از
برداشــت بــا هــدف کاهــش ضایعــات و افزایــش قابلیــت مانــدگاری و بهبــود کیفیــت محصــوالت مختلــف
کشــاورزی تــاش کــرده اســت تــا در جهــت ارتقــاء امنیــت غذایــی کشــور اقدامــات مؤثــری بهعمــل آورد.
در ایــن راســتا ،نظــر بــه اهميــت دســتیابی بــه امنيــت و ســامت غذايــي جامعــه ،ارتقــاء كيفيــت ،افزايــش
ارزش افــزوده و كاهــش ضايعــات مــواد غذایــی و محصــوالت كشــاورزي ،فعالیتهــای تحقيقاتــي وســيعي در
زمينــه علــوم و مهندســي صنايــع غذايــي و فناوريهــاي پــس از برداشــت در راســتای محورهــا و اولویتهــای
تحقیقاتــی تعریــف شــده زیــر اجــرا شــده و یــا در دســت اجــرااســت:
•ارتقاء ايمني و امنیت غذایی
• شــناخت و دســتيابي بــه فناوریهــاي مناســب پــس از برداشــت و روشهــاي مناســب تبديــل و
نگهداري فرآوردههاي كشاورزي به منظور حفظ خواص كمي و كيفي ،ارتقاء ارزش افزوده
• توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی
•توسعه سیستمهای نگهداری و انبارداری پس از برداشت محصوالت کشاورزی
•شناســایی عوامــل مؤثــر در ايجــاد و افزايــش ضايعــات محصــوالت كشــاورزي و ارائــه راهكارهــاي علمــي
و فنــي جهــت كاهــش آن
• اســتفاده بهينــه از باقيماندههــاي گياهــي و زائــدات محصــوالت كشــاورزي و تبديــل آنهــا بــه
فرآوردههــاي قابــل مصــرف در بخــش كشــاورزي و صنعــت
بــا توجــه بــه جمعبنــدی صورتگرفتــه در  20ســال گذشــته ،بیــش از  90درصــد از پروژههــای
تحقیقاتــی اجــرا شــده و در دســت اجــرا در حــوزة صنایــع غذایــی و فناوریهــای پــس از برداشــت بــه
کاهــش ضایعــات محصــوالت باغــی ،زراعــی و ســبزی و صیفــی اختصــاص دارد کــه جــزء وظایــف
حاکمیتــی بــوده و از عهــدة بخــش خصوصــی و یــا ســایر وزارتخانههــا خــارج اســت .در ایــن راســتا الزم بــه
یــادآوری اســت کــه عنایــت ویــژه بــر جایــگاه بخــش ترویــج در انتقــال یافتههــا و دســتاوردهای حاصــل از
تحقیقــات نیــز از مباحثــی اســت کــه در اجرایــی شــدن نتایــج و اثربخشــی تحقیقــات نقــش ویــژه و بهســزایی
دارد .بــدون شــک انتقــال یافتههــای حاصــل از فعالیتهــای پژوهشــی ایــن بخــش بــه عرصــه تولیــد و
صنایــع تبدیلــی کشــاورزی کشــور ،ســبب خواهــد شــد تــا تحــوالت قابــل مالحظـهای در ابعــاد مختلــف نظیــر
کاهــش ضایعــات ،افزایــش قابلیــت مانــدگاری ،بهبــود ویژگیهــای کمــی و کیفــی ،معرفــی فرموالســیونهای
جدیــد و ایجــاد تنــوع غذایــی ،افزایــش بهــرهوری و ارزشهــای تغذیــهای و در نهایــت ارتقــاء امنیــت
غذایــی کشــور حاصــل آیــد .امیــد اســت بــا بهرهبــرداری و ب ـهکار بســتن نتایــج حاصــل از فعالیتهــای
تحقیقاتــی انجــام شــده در ایــن بخــش زمینههــای الزم در خصــوص رفــع مشــکالت موجــود فراهــم گــردد.
9-9راهکارها و برنامهها
البتــه ايــن حقيقــت كــه بــا برداشــت محصــول ،كاهــش کیفیــت آن شــروع ميشــود انكارناپذيــر اســت.
چراکــه از لحظــه برداشــت ،ديگــر محصــول فعاليــت فتوســنتزي بهمنظــور بهبــود کیفیــت نــدارد و نمیتــوان
بــا عمليــات مناســب و بهموقــع ،کیفیــت آنرا حفــظ کــرد .ولــی مســلماً بــا انجــام اقدامــات و مراقبتهــای
فنــی مناســبی میتــوان از شــدت ایــن کاهــش کیفیــت و در نتیجــه بهوجــود آمــدن ضایعــات کاســت.
اصــوالً اولیــن قــدم بــرای پرداختــن بــه امــر تعدیــل و کاهــش ضایعــات ،گــردآوری اطالعــات مســتند و
30
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مبتنــی بــر اصــول علمــی و فنــی اســت .چــرا کــه اولیــن و اساســیترین گام در برنامهریزیهــا ،شــناخت
وضــع موجــود و اطــاع دقیــق از آمــار و اطالعــات مــورد نیــاز اســت .تاکنــون مطالعــة جامعــی در خصــوص
تعییــن مقــدار دقیــق ضایعــات در مراحــل مختلــف زنجیــرة تولیــد تــا مصــرف بهعمــل نیامــده اســت .بــا ایــن
حــال راهکارهــا و برنامههــای اصلــی بــرای کاهــش ضایعــات را میتــوان در دو مقولــة اقدامــات اجرایــی و
برنامههــای پژوهشــی ،آموزشــی و ترویجــی ارائــه نمــود (میرمجیــدی.)1388 ،
 -1-9اقدامات اجرایی
نگاهــی دقیقتــر بــه جایــگاه انبــارداری در چرخــه تولیــد تــا مصــرف نشــان میدهــد کــه بخــش اعظــم برخــی از
محصــوالت کشــاورزی کــه حاصــل تــاش و هزینهکــرد در یــک فصــل زراعــی میباشــند بــرای نگهــداری میــان یا
بلنــد مــدت و تنظیــم بــازار مصــرف وارد سیســتمهای انبــارداری میشــوند .طبیعــی اســت کــه چگونگــی فراینــد
نگهــداری در ایــن انبارهــا ســهم تعیینکننــدهای در میــزان ضایعــات محصــول خواهــد داشــت .برآوردهــا نشــان
میدهــد کــه بیــن  7تــا  15درصــد ضایعــات محصــوالت کشــاورزی در داخــل انبارهــا اتفــاق میافتــد .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
 10برابــر ضایعــات در انبارهــای فنــی اســت) را بــه دنبــال دارد ( .)Blum, 2012بــر ایــن اســاس توجــه بــه احداث
انبارهــای فنــی نویــن یکــی از در دســترسترین و مطمئنتریــن روشهــای کاهــش ضایعــات بایــد مــد نظــر
قــرار گیــرد .در کنــار نگهــداری مناســب محصــوالت کشــاورزی و در ادامــه آن ،اجــرای اقدامــات و برنامههــای
زیــر نیــز در کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی بســیار موثــر بــوده و تضمیــن کننــده حفــظ محصــول در
ادامــه زنجیــره تولیــد تــا مصــرف میباشــد؛ هــر چنــد اجــرای ایــن برنامههــا نیازمنــد تغییــر رویکــرد و حمایــت
جــدی مســئوالن و سیاسـتگذاران دولتــی و عــزم ملــی اســت .ایــن برنامههــا عبارتانــد از (میرمجیــدی1388 ،؛
لیپینســکی:)2013 ،
1-1ايجاد و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي در بخش كشاورزی.
2-2مدیریت و ساماندهی زیرساختهای تولید ،توزیع و صادرات محصوالت کشاورزی.
3-3اصالح و تقویت ساختار تشکلهای تولیدی مرتبط با کشاورزی و صنایع وابسته.
 4-4تقویت فعالیتهای آموزشی و ترویجی بهمنظور انتقال یافتههای پژوهشی به بخش اجرا.
5-5اصالح چرخه توزیع محصوالت کشاورزی با تأکید بر اصالح الگوی توزیع.
 6-6ایجــاد و گســترش زنجیــرة ســرد بــرای محصــوالت خــام و نظاممنــد نمــودن الگــوی بســتهبندی
محصــوالت کشــاورزی.
7-7تأکید بر عملیاتی و اجباری نمودن استانداردهای تدوینشده و نظام جامع کنترل کیفیت.
8-8گســترش مجتمعهــای کشــت و صنعــت و صنایــع تبدیلــی بــا تأکیــد بــر دانــش فنــی و تواناییهــای
متقاضیــان و توجیــه فنــی و اقتصــادی طرحهــا.
9-9اعمــال سیاســتهای حمایتــی از تولیدکننــده و مصرفکننــده از طریــق کنتــرل بــازار ،انجــام
خریدهــای تضمینــی و توافقــی.
 1010اعطــای تســهیالت ،توســعه مراکــز توزیــع مســتقیم و حــذف واســطهها ،بیمــه محصــوالت کشــاورزی
و . ...
1111گســترش زمینههــای الزم بــرای تعامــل بیشــتر واحدهــای تولیــدی بــا بخــش تحقیقــات ،توجــه بــه
جوانــب زیس ـتمحیطی تولیــد و فــرآوری محصــوالت کشــاورزی.
1212تــاش بــرای جــذب و حمایــت بیشــتر ســرمایههای داخلــی و خارجــی در بخــش کشــاورزی و
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صنایــع وابســته ،بهبــود روابــط بــا بازارهــای خارجــی و معرفــی بهتــر محصــوالت بــرای صــادرات.
1313بازاریابــی محصــوالت کشــاورزی و نیــز فرهنگســازی در خصــوص چگونگــی خریــد ،نگهــداری و
نحــوه مصــرف مــواد غذایــی توســط مصرفکننــدگان.
1414ایجــاد بازارچههــای کشــاورزی ،برگــزاری نمایشــگاههای عرضــه محصــوالت کشــاورزی و تشــویق
کشــاورزان بــرای ایجــاد صنایــع تبدیلــی کوچــک روســتایی و حمایــت مــادی و معنــوی دولــت از ایــن
بنگا ههــا.
 1515فرهنگســازی در ســطح جامعــه .هماهنگــی ســازمانهای جهــاد کشــاورزی و نیــز صــدا و ســیمای
جمهــوری اســامی ایــران در ایــن خصــوص ضــروری خواهــد بــود.
1616از آنجــا کــه ضایــع شــدن محصــوالت کشــاورزی در گســترهای از مزرعــه تــا منــازل و مراحــل مابیــن
ایــن دو اتفــاق میافتــد ،حــل چالشــی بــا چنیــن گســتردگی ،مســتلزم اســتفاده از امکانــات نهادهــای فراگیــر
از قبیــل صــداو ســیما و آمــوزش پــروش اســت.
1717آموزشهــای اجبــاری و منــوط نمــودن صــدور مجوزهــای پروانههــای کســب یــا بهــره بــرداری و
حتــی اســتفاده از تســهیالت دولتــی بــه ســپری نمــودن دورههــای آموزشــی کنتــرل ضایعــات محصــوالت
کشــاورزی میتوانــد راهگشــا باشــد (ایــزدی و حیاتــی.)1392،
1818بازاريابــي محصــوالت كشــاورزي و فرهنگســازی در خصــوص چگونگــی خریــد ،نگهــداری و نحــوه
مصــرف مــواد غذایــی توســط مصرفکننــدگان از دیگــر مقولههــاي مهــم در زمينــه كاهــش محصــوالت
كشــاورزي اســت .در ایــن بیــن ،پيشبينــي نادرســت تقاضــاي بــازار پــردهای دیگــر از تــراژدي ضايعــات
محصــوالت كشــاورزي اســت .وجــود برنامهریــزی بــرای پایبنــدی بــه برنامههــای اصــاح الگــوی کشــت
 کــه تدویــن آنهــا مبتنــی بــر نیازهــای غذایــی آیندهنگــر جمعیــت کشــور و پتانســیل بخــش کشــاورزیبــوده اســت  -در معاونتهــای بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمانهای جهــاد کشــاورزی اســتانها و اهتمــام
مجموعههــای ترویجــی بــرای آشــنا نمــودن کشــاورزان بــا اهمیــت اجرایــی شــدن و پایبنــدی بــه ایــن
برنامههــا ،میتوانــد در ســاماندهی بــه ایــن وضــع مثمــر ثمــر باشــد .در کنــار ایــن برنامههــا ،تجربــه برخــی
کشــورها در بــه کارگیــری روشهــاي اقتصــادي زيــر نیــز بــراي جلوگيــري و يــا كاهــش ضايعــات محصــوالت
موثــر گــزارش شــده اســت (2014 ،USDA؛ لوندویســت و همــکاران:)2008 ،
الف) برنامه كنارگذاري كشت:
بعضــي از كشــورهاي پيشــرفته از جملــه اتحاديــه اروپــا بــا پيگيــري سياســت خودكفايــي محصــوالت
اســتراتژيك و صــدور آن در ســايه حمايتهــاي بــي حــد و حصــر از كشــاورزان ،بــا وضعــي مواجــه گشــتند
كــه قيمــت پرداختــي بــه كشــاورزان نــه تنهــا باالتــر از قيمــت جهانــي بــود بلكــه بــا مــازاد محصــول نيــز
مواجــه ميشــدند؛ بــه شــکلی كــه حتــي بــا دادن يارانــه صادراتــي نیــز امــکان جــذب ايــن محصــوالت
مــازاد توســط بازارهــا ممکــن نبــود .بــراي جلوگيــري از وضــع پيــش آمــده اتحاديــه اروپــا تصميــم گرفــت بــا
كشــاورزان وارد گفتگــو شــده و بــه آنهــا پيشــنهاد نمــود كــه مقــداري از ســطح زيركشــت محصــول يــا كل
آنرا در قبــال پرداخــت جبرانــي كنــار بگذارنــد .در نتیجــه بــا اجــراي ايــن سياســت مقــدار زيــادي از مــازاد
تولیــدات و متعاقــب آن ضايعــات محصــول كاهــش يافــت.
ب) سياستهاي كاهش هزينه مبادله :
هزينــه مبادلــه بســيار بــاال کــه ناشــی از فاصلــه زمانــی و مکانــی طوالنــی بیــن برداشــت تــا مصــرف محصــول
اســت يكــي دیگــر از معضــات اساســي بخــش كشــاورزي كشــورهاي در حــال توســعه و توســعه نيافتــه اســت.
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی راهبرد اصلی در ارتقاء امنیت غذایی

ايــن مســئله از یــک ســو بــه دلیــل وجــود واســطههاي گوناگــون ،ســامانههای حمــل و نقــل نامناســب،
انبــارداری نامناســب و ســازمان نیافتــه و قطــع زنجیــره ســرد برخــی محصــوالت در هنــگام مبادلــه موجــب
از بیــن رفتــن بخشــی از محصــول شــده و از ســوی دیگــر وجــود مراحــل گوناگــون در انتقــال و ارســال
محصــول از مرحلــه برداشــت تــا مصــرف ،هزينــه مبادلــه آن را بــه شــدت افزايــش ميدهــد .عرضــه محصــوالت
از طریــق اتحادیههــای تعاونــی کشــاورزی راهــکاری اســت کــه در حــذف عناصــر واســطه در زنجیــره
انتقــال محصــول و در نتیجــه کاهــش هزینــه مبادلــه کاال و بــه دنبــال آن ،کاهــش ضایعــات محصــوالت
کشاورزی موثر است.
ج) كاهش يارانه برخي از محصوالت:
يكــي دیگــر از راههــاي موثــر در کاهــش ضايعــات مــواد غذايــي ،كاهــش يارانــه پرداختــي بــه برخــي از اقــام
غذايــي اســت .بــرای مثــال نــان يكــي از كاالهايــي اســت كــه بــه دليــل ارزان بــودن و پرداخــت يارانــه ،جامعــه
شــاهد اســراف قابــل مالحظــه در تولیــد و مصــرف آن اســت .لــذا حــذف و يــا كاهــش يارانــه ،تولیــد کننــدگان
و مصــرف کننــدگان ایــن کاالی اساســی را بــه بازنگــری در چگونگــی رفتــار بــا ایــن کاال ترغیــب میکنــد .بــا
ایــن حــال ،یارانــه پرداختــی بــه ایــن قبیــل کاالهــا ،تحتالشــعاع مالحظاتــی اســت کــه موضــوع حمایــت از
اقشــار آســیبپذیر یکــی از مهمتریــن آنهاســت.
د) اصالح سياست قيمت تضميني:
در برخــی كشــورها ،دولتهــا بــراي جلوگیــری از ســقوط قيمــت محصــول كشــاورزي در بــازار بــه پاییــن تــر
از قيمــت تمــام شــده ،نســبت بــه تعييــن قيمــت تضمينــي آن اقــدام ميكننــد .ایــن برنامــه بــرای دســتیابی
بــه اهــداف زیــر دنبــال ميشــود :نخســت آنکــه بــا ايــن عمــل از رفــاه و قــدرت خريــد كشــاورزان حمايــت
ميشــود؛ و دوم از فاســد شــدن محصــول جلوگيــري بــه عمــل آمــده و ميــزان ضايعــات محصــول نيــز کاهــش
خواهــد یافــت.
ه) افزايش كيفيت بستهبندي:
بســتهبندی مناســب از راه حفاظــت از محصــول در برابــر عوامــل فاســد کننــده محیطــی ،افزایــش عمــر
مانــدگاری آن ،ایجــاد ارزش افــزوده باالتــر در کاال و بهبــود جایــگاه محصــول درون بســتهبندی در بازارهــای
رقابتــی داخلــی و بینالمللــی ،و در نهایــت جلــب رضايــت مشــتري در مصــرف کاال نقــش خــود را در کاهــش
ضایعــات محصــات کشــاورزی ایفــا میکنــد .بســتهبندی همچنیــن بــه تقویــت فضــای کســب و کار در
بخــش کشــاورزی کمــک شــایان توجهــی میکنــد.
و) اصالح سيستم بازاريابي و بازار رساني :
اگــر در زمينــه بازاريابــي تأمــل و دقــت نظــر كافــي داشــته باشــيم ضايعــات تــا حــد بســيار زيــادي كاهــش
مييابــد .بخشــی از ميــزان بــاالي ضايعــات محصــوالت کشــاورزی بــه دليــل تجــارب ناقــص مديريتــي در
تصــدي و سياســت انبارهــاي ســردخانهدار ،نداشــتن اطالعــات تكنيكــي در توزيــع امكانــات و تكنيكهــاي
حمــل و نقــل ،فقــدان يــك برنامــه فــروش بــراي مجموعــه برنامههــاي خريــد و عمومــــاً سياســتهاي
غيرواقعــي قيـــمت گــذاري رخ ميدهــد .واقعیــت آن اســت کــه فعاليتهــاي چارهســاز زيــادي بــراي
پاييــن آوردن ميــزان ضايعــات وجــود دارد کــه پیشنیــاز آنهــا اولويتبنــدي بهتــر و تـــأمل بيشــتر در
برنامهريزيهــای عملــي اســت.
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 -2-9اقدامات 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 میدهــد) انتخابــی گریزناپذیــر اســت .چــرا کــه ادامــه رونــد فعلــی ضایعــات تولیــدات کشــاورزی ،در آیندهای
نــه چنــدان دور بــا کاهــش ســرانه غــذای در دســترس در کشــور مواجــه خواهیــم بود.
در کنــار توجــه اساســي بــه مطالعــه در خصــوص بهبــود سيســتمهای مدیریــت مزرعــه ،برداشــت ،حمــل
و نقــل ،دستهبنـــدي محصــوالت بــر حســب كيفيــت و روشهــای فــرآوري نویــن محصــــوالت کشــاورزی،
انبــارداری مناســب بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن روشهــای کاهــش ضایعــات از جایــگاه تحقیقاتــی ویــژهای
برخــوردار اســت.
نگاهــی بــه رونــد تغییــرات تکنیکهــای انبــارداری میوههــا از پنجــاه ســال قبــل تاکنــون و گــذار از
نگهــداری در دمــای کــم بــه ســمت روشهــای کنتــرل اتمســفر نشــان میدهــد نقــش پیشــرفتهای
تکنولوژیکــی در ایجــاد انبارهــای بــا کارایــی باالتــر کــه ضایعــات کمتــری در آنهــا اتفــاق میافتــد بســیار حائــز
اهمیــت بــوده و هــم اکنــون زمــان ورود سیســتمهای هوشــمند بــه دنیــای انبارهــای محصــوالت کشــاورزی
اســت .البتــه در کنــار آن تحقیــق دربــاره روشهــای اصــاح نباتــات و تولیــد محصوالتــی بــا قابلیــت انبــارداری
بهتــر نیــز میتوانــد در کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی بســیار موثــر باشــد (تامســون.)1996 ،
پیشــرفتهای تکنولوژیکــی ،بهبــود روشهــای ســنجش و کنتــرل را بــه همــراه دارد .سنســورهای
دقیقتــر ،تصویــر بهتــری از وضعیــت محصــول درون انبــار را در اختیــار قــرار میدهــد .در نتیجــه پیشبینــی
آینــده محصــول و تصمیمگیــری در مــورد نحــوه رفتــار بــا آن و اعمــال تغییــر در شــرایط انبــار بســیار
دقیقتــر و ســنجیدهتر خواهــد شــد .مصــرف انــرژی کمتــر یکــی دیگــر از ویژگیهــای انبارهــای آینــده
خواهــد بــود .البتــه الزمــه آن پیادهســازی روشهایــی اســت کــه باعــث شــود ســرعت متابولیســم محصــوالت
کشــاورزی برداشــت شــده کندتــر شــود؛ شــبیه بــه کاری کــه دمــای ســرد انجــام میدهــد ،امــا بــه شــکل
داخــل ســلولی .تولیــد محصــوالت مقــاوم بــه آلودگیهــای قارچــی انبــاری از جملــه اقدامــات مهمــی اســت
کــه انبــارداری چشــم بــه راه آن اســت .اطــاع دقیقتــر از اینکــه چــه عواملــی فاکتورهــای رســیدن و پیــری
در میوههــا و ســبزیها را تحــت تاثیــر و تحریــک قــرار میدهــد یــک گام اساســی بــرای طراحــی روشهــای
نگهــداری مؤثرتــر در آینــده خواهــد بــود (فریدمــن2011 ،؛ نظیــر و همــکاران.)2009 ،
موضــوع پیشســرد کــردن یکــی از مهمتریــن چالشهــای حــال حاضــر انبــارداری کشــور اســت .هــر یــک
ســاعت تاخیــر در ســرد کــردن محصــول برداشــت شــده بــه دمــای کمتــر از  5درجــه ســانتیگراد 1 ،روز کاهــش
عمــر مانــدگاری محصــول را در پــی دارد .بــا ایــن حــال تقریبـاً هیــچ برنامــه ترویجــی منســجمی بــرای توســعه
بهکارگیــری ایــن عملیــات مهــم در سیســتم کشــاورزی کشــور بــه چشــم نمیخــورد (پــارک.)2002 ،
مطالعــات آیندهنگــر مؤیــد آن اســت کــه  4رویــداد زیــر آینــده روشهــای انبــارداری را متحــول خواهــد
کــرد (واتکینــز 2002 ،؛ دی 2011 ،؛ تارنمــای :)fruitgrowersnews
الــف) سیســتمهای کنتــرل اتمســفر هوشــمند و دینامیــک کــه امــکان ایجــاد شــرایط کنتــرل
اتمســفر را در مقادیــر بســیار انــدک اکســیژن ممکــن ســازد .ای ـنکار از طریــق پایــش دقیــق میــوه بــرای
نرســیدن بــه مرحلــه تنفــس بیهــوازی (تخمیــر) امکانپذیــر خواهــد بــود.
ب) کاهــش مصــرف انــرژی در انبارهــا از طریــق عایــقکاری بهتــر ،سیســتمهای تهویــه کاراتــر و
اســتفاده از سیســتمهای کنتــرل مدیریــت مصــرف انــرژی.
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ج) توجــه بیشــتر بــه ســامت محصــول در سیســتمهای انبــارداری و حرکــت از انبــارداری
تمیــز بــه ســمت انبارهــای ضــد عفونــی.
د) کنتــرل انبارهــا از طریــق تلفنهــای هوشــمند همــراه ایــن امــکان را فراهــم خواهــد کــرد کــه
مدیــر انبــار در هــر موقعیــت زمانــی و مکانــی قــادر بــه بررســی وضعیــت انبــار بــوده و نســبت بــه انجــام تغییــر
در پارامترهــای کنتــرل انبــار بهموقــع اقــدام نمایــد.
در کنــار برنامههــای تحقیقاتــی توســعه روشهــای نگهــداری ،ســایر مراحــل زنجیــره تولیــد تــا مصــرف
محصــوالت کشــاورزی نیــز نیازمنــد بــه روز شــدن متناســب بــا شــرایط اکولوژیکــی و تکنولوژیکــی کشــور
هســتند .در ایــن بیــن ،مؤسســات و مراکــز تحقیقاتــی زیــر مجموعــه ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج
کشــاورزی بــه عنــوان وظیفــه پاســخگوی نیازهــای فنــی و تکنیکــی ایــن برنامههــای توســعهای خواهنــد
بــود .بــر ایــن اســاس ،برنامههــای بخــش تحقیقــات بــرای نیــل بــه اهــداف تعییــن شــده در ایــن برنامــه را بــا
اســتناد بــه سلســله مراتــب مشــکالت ســاختاری ترســیم شــده در شــکل 12میتــوان بــه شــرح زیــر فهرســت
نمــود .کلیــه ایــن محورهــا و زیــر برنامههــای وابســته بــه شــکل مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در کاهــش
ضایعــات کمــی و کیفــی محصــوالت کشــاورزی ایفــای نقــش میکننــد (میرمجیــدی:)1388 ،
الف) مطالعات محوری مرحله قبل از برداشت:
1-1تعییــن ارقــام مناســب از نظــر عمــر مانــدگاری و قابلیــت انبــارداری بیشــتر و مقاومــت بــه آفــات و
فســاد.
2-2تحقیــق در خصــوص تعییــن اثــر مصــرف مقادیــر مختلــف کودهــای شــیمیایی و بیولوژیــک بــر
تغییــرات پارامترهــای کمــی و کیفــی محصــول خــام یــا فــرآوری شــده طــی نگهــداری.
3-3مطالعــه رابطــه بیــن میــزان ســموم دفــع آفــات نباتــی تجمعیافتــه در محصــول بــا زمــان و دوز
سمپاشــی.
4-4معرفــی شــاخصهای رســیدگی (خــواص بیوفیزیکــی و بیوشــیمیایی) بــه منظــور تعییــن مناسـبترین
زمــان برداشــت ،روش انبــارداری و فرآوری.
5-5تحقیــق پیرامــون تعییــن زمــان مناســب برداشــت محصــول و رابطــه زمــان برداشــت بــا خــواص کمــی
و کیفــی محصــول و شــرایط انبــارداری آن.
6-6تعیین شاخصهای رسیدگی برای محصوالت ،بسته به نوع رقم و نحوه مصرف یا فرآوری.
7-7مطالعه پیرامون تاثیر تنش و کیفیت آب آبیاری بر خواص کمی و کیفی محصول.
8-8مطالعه پیرامون استفاده از آبهاي غير متعارف بر تجمع عناصر سنگين در محصول.
9-9مدلســازي و پيشبينــي نقــش تأخيــر زمانــي مرحلــه برداشــت در ايجــاد ضايعــات کمــی و کیفــی
در محصــول.
ب) مطالعات محوری مرحله پس از برداشت:
1-1ســنجش و پایــش میــزان دقیــق تلفــات و ضایعــات محصــوالت کشــاورزی در مراحــل مختلــف پــس
از برداشــت.
2-2مطالعــه جهــت تعییــن پارامترهــای مناســب و حــدود دامنــه آنهــا بــرای کنتــرل کیفیــت محصــوالت
کشاورزی.
3-3تعییــن مناســبترین ارقــام بــرای مصــارف مختلــف (تازهخــوری ،نگهــداری کوتــاه ،میــان یــا بلنــد
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مــدت ،فــرآوری و تولیــد محصــوالت مختلــف).
4-4تعییــن خــواص بیوفیزیکــی محصــوالت کشــاورزی (آســتانه تخریــب ،آســتانه تحمــل فشــار و ضربــه،
آســتانه تحمــل کمینــه اکســیژن و بیشــینه دیاکســید کربــن ،نــرخ تنفــس ،آســتانه انبــارداری ،تعییــن دامنــه
نوســانات قابــل تحمــل دمــا و رطوبتــی از ســوی محصــول ،آســتانه تحمــل نــور).
5-5مطالعــه جهــت تعییــن و تدویــن دســتورالعمل مناســب حمــل و نقــل محصــوالت کشــاورزی خــام در
شــرایط و مســافتهای مختلــف.
6-6مطالعــه جهــت بهینهســازی شــرایط اعمــال فرآینــد التیامدهــی ،ســرد کــردن و یــا خشــك كــردن
محصــول پــس از برداشــت.
7-7تحقیــق دربــاره تعییــن مناس ـبترین پارامتــر جهــت اعمــال فراینــد ســورت و درجهبنــدی محصــول
(بســته بــه نحــوه مصــرف).
8-8تحقیق درباره تعیین و تعریف هدف یا اهدافی که بستهبندی هر محصول باید تأمین نماید.
9-9تحقیــق پیرامــون بهینهســازی و تعییــن مناســبترین پارامترهــای بســتهبندی محصــول (زمــان،
جنــس ،نــوع ،ابعــاد ،شــکل هندســی و روش بســتهبندی) بســته بــه نحــوه عرضــه ،نگهــداری و مصــرف.
1010تحقیــق دربــاره بهبــود و توســعه روشهــای مختلــف بســتهبندی (بســتهبندی تحــت خــاء،
بســتهبندی بــا اتمســفر تغییــر یافتــه ،بســتهبندی بــا پوشــشهای خوراکــی و بســتهبندی بــا پوش ـشهای
فعــال).
1111اصالح روشهای کنترل جوانهزنی محصول در انبار.
1212مطالعــه جهــت اصــاح و بهبــود روشهــای مدیریــت انبــارداری محصــوالت (طراحــی انبــار ،نحــوه
قــرار دادن محصــول در انبــار ،نحــوه تهویــه هــوای انبــار ،کنتــرل دمــای هــوای انبــار ،کنتــرل آفــات انبــاری).
1313تاثیــر شــرایط محیــط نگهــداری بــر تغییــرات کیفــی ،ضایعــات و نــوع کاربــری محصــول طــی
نگهــداری.
1414مدلسازی و پیشبینی روند تغییرات کمی و کیفی محصول خام طی دوره نگهداری.
ج) مطالعات محوری مرحله فرآوری:
1-1مطالعــه جهــت توســعه و بهینهســازی روشهــای نویــن و ترکیبــی جایگزیــن مــواد مضــر شــیمیایی
در نگهــداری محصــوالت کشــاورزی خــام و فــرآوری شــده.
2-2اصــاح و بهینهســازی روشهــای فــرآوری محصــول و ارتقــاء کیفــی محصــوالت تولیــدی (انــواع رب،
پــودر ،عصــاره رقیــق و تغلیــظ شــده ،کنســرو و یــا محصــول خشــک شــده و منجمــد).
3-3مطالعــه و تحقیــق در جهــت اصــاح و بهبــود کارایــی ادوات و روشهــای آمادهســازی و فــرآوری
محصــوالت کشــاورزی (ســرد کــردن ،ســورتینگ ،درجهبنــدی ،پوس ـتگیری ،خــرد کــردن ،خشــک کــردن،
آســیاب کــردن ،تغلیــظ ،صــاف کــردن ،تبــادل حــرارت و پخــت و انجمــاد).
4-4مطالعه در خصوص تولید و معرفی محصوالت جدید فرآوری شده.
5-5تحقیق جهت بهینهسازی مصرف انرژی در مرحله فرآوری به ازای هر واحد تولید محصول.
6-6مطالعــه و شناســایی میکروارگانیســمهای غالــب مولــد فســاد در محصــوالت خــام و فــرآوری شــده
کشــاورزی و روشهــای کنتــرل آنهــا.
7-7مطالعــه در راســتای شــناخت و معرفــی مناســبترین پارامترهــای مرتبــط بــا کیفیــت محصــوالت
خــام و فــرآوری شــده بــه منظــور ارتقــاء ســطح کنتــرل کیفــی محصــوالت.
8-8مدلسازی و پیشبینی روند تغییرات کمی و کیفی محصول فرآوری شده طی دوره نگهداری.
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی راهبرد اصلی در ارتقاء امنیت غذایی

9-9مطالعــه جهــت تعییــن اثــر نــوع بســتهبندی بــر کیفیــت محصــول و چگونگــی مهاجــرت ذرات از
بســتهبندی بــه درون محصــول فــرآوری شــده.
1010مطالعــه و اصــاح کاربــرد مــواد افزودنــی (نگهدارندههــا ،عطــر ،رنــگ و طعــم دهندههــا) در
محصــوالت کشــاورزی فــرآوری شــده.
1111مطالعه در خصوص اصالح ضوابط برچسب زني محصوالت خام و فرآوري شده.
1212اســتفاده از فناوریهــای نویــن (نانــو فنــاوری ،زیس ـتفناوری و انــرژی هســتهای) در زمینــة صنایــع
غذایــی و فناوریهــای پــس از برداشــت محصــوالت کشــاورزی و ارائــه فرموالســیونهای جدیــد غذایــی بــر
اســاس نیازهــای جامعــه.
1313بهکارگیــری باقیماندههــای گیاهــی ،پســماندها و تبدیــل زائــدات بــه فرآوردههــای قابــل مصــرف
و بــا ارزش افــزوده بیشــتر.
 1010جمعبندی و نتیجهگیری
ضایعــات موجــود در بخــش کشــاورزی اثــرات منفــی قابــل مالحظــهای بــر رشــد و توســعه کشــور دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه ضایعــات در تمــام مراحــل تولیــد از کاشــت تــا برداشــت و پــس از برداشــت
وجــود دارد امــا بیشــترین میــزان ضایعــات در بخــش کشــاورزی در مراحــل پــس از برداشــت و بــه
هنــگام فــرآوری و بــازار رســانی ایجــاد میشــود و عوامــل متعــددی نظیــر؛ عوامــل بیولوژیــک ،اقتصــادی،
اجتماعــی و غیــره بــر افزایــش آن تأثیــر دارنــد .شــایان ذکــر اســت کــه در ایجــاد ضایعــات و در نتیجــه
هــدر دادن منابــع طبیعــی در بخــش کشــاورزی ،عناصــر مختلفــی بهطــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم
تأثیرگذارنــد و بهصــورت یــک چرخــه در جامعــه بــا یکدیگــر در تعامــل هســتند .بهنظــر میرســد
کــه بخــش ترویــج بــه عنــوان عامــل میدانــی و حلقــة واســط بیــن منابــع تولیــد دانــش کشــاورزی و
بهرهبــرداران ،میتوانــد نقــش مؤثــری در آگاهــی جامعــه و کاهــش حجــم ضایعــات محصــوالت تولیــدی
داشته باشد.
بنابرایــن بــرای ایجــاد پایــداری در بخــش کشــاورزی و جلوگیــری از هــدر رفتــن منابــع ،الزم اســت
کــه ابتــدا عناصــر مؤثــر بــر ضایعــات در مراحــل مختلــف را شناســایی و پــس از بررســی دقیــق وضعیــت
موجــود ،بــا آیندهنگــری و در نظــر گرفتــن تحــوالت جهــت نیــل بــه توســعة پایــدار بــه مدیریــت ضایعــات
در بخــش کشــاورزی پرداخــت .ایجــاد و توســعه صنایــع تبدیلــی کشــاورزی ،انبــارداری صحیــح ،ایجــاد
شــبکههای پیشــرفته و ایجــاد بازارهــای مناســب محصــوالت کشــاورزی کــه همگــی در راســتای مدیریــت
ضایعــات در مراحــل پــس از برداشــت میباشــند .از ایـنرو ،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 برنامههــای اصلــی و جــاری خــود قــرار
داده کــه امیــد اســت بــا حمایــت مســئولین امــر ،اولیــن و مهمتریــن گام در راســتای کاهــش ضایعــات
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
ظرفیتهــای پژوهشــی ،آموزشــی و ترویجــی خــود را بــرای ســاماندهی و اجــرای مطالعــات و برنامههــای
کاهــش ضایعــات در کشــور بــه کار بنــدد؛ و در ایــن راه بایــد کــه از تمامــی شــاخههای اجرائــی تأثیرگــذار
از جملــه وزارت آموزشوپــرورش ،ســازمان صداوســیما ،حوزههــای دینــی ،بخشهــای اقتصــادی و ...بــراي
مدیریــت مصــرف و فرهنگســازی بهــره گیــرد.
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http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26440
پــری ،م .1393 .راهبردهایــی بــرای دســتیابی بــه منافــع اقتصــادی و زیســت محیطــی بــا کاهــش زبالههــای
مــواد غذایــی.WARP ،
سالنامه آماری کشور .1394 .مرکز آمار ایران.
کشــاورز ،ع .1393.اتــاف  15میلیــارد متــر مکعــب آب در ضایعــات موادغذایی(مصاحبــه) .وب ســایت خبــری
کیهــان ،اخبــار شــماره  27 ،37820بهمــن .1393
قانون پنج ساله پنجم برنامه توسعه ملی؛ مصوب بهمن ماه  1389مجلس شورای اسالمی.
توتیایــی ،ع .و ســلیمانی ،ا .1388 .دربــاره اصــاح الگوهــای مصــرف :کاهــش ضایعــات کشــاورزی؛ مرکــز
تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی.
رســتگاری ،م؛ طیفــوری ،ع .1394 .ضایعــات محصــوالت کشــاورزی در ایــران .اولیــن کنگــره بینالمللــی
کشــاورزی ســالم ،تغذیــه و جامعــه .تهــران.
سالنامه آماری تولیدات کشاورزی 1390.تا  .1394وزارت جهاد کشاورزی.
ســند برنامــه مدیریــت کنتــرل و کاهــش ضایعــات محصــوالت کشــاورزی .1388 .معاونــت ترویــج و آمــوزش،
کمیتــه بهــرهوری وزارت جهــاد کشــاورزی.
طالبــی ،ت .بررســی و آسیبشناســی صنعــت نــان در ایــران؛ مرکــز تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی ،دی
.1393
فامیــل مؤمــن ،ر .1387 .کاهــش ضایعــات مراحــل برداشــت و پــس از برداشــت محصــوالت گلخانـهای ،شــماره
فروســت  .87/545موسســه تحقیقــات فنــی و مهندســی کشــاورزی .کــرج ،ایران.
فامیــل مؤمــن ،ر .1389 .انبــارداری بــذر گنــدم و جــو خــود مصرفــی زارعيــن در مخــازن بــا آتمســفر تغييــر
يافتــه ،شــماره فروســت  .89/1744موسســه تحقیقــات فنــی و مهندســی کشــاورزی .کــرج ،ایــران.
فامیــل مؤمــن ،ر .1390 .مدیریــت پــس از برداشــت کلــزا (تاسیســات ،ذخیرهســازی و انبــارش ،خشــک
کــردن ،حمــل و نقــل ،اختــاط و نگهــداری) ،شــماره فروســت  .39544موسســه تحقیقــات فنی و مهندســی
کشــاورزی .کــرج ،ایــران.
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