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 )۱۱(اصالح الگوي مصرف درباره 
 »كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي«

 
 
 
 
 

 چكيده
 

 شـود و در  ئـه مـي  اارمتفـاوتي    برآوردهـاي مـا  در کشـور ي زضايعات محصوالت کشاوراز ميزان 
درصـد اعـالم     ۸۵/۱۸  ضايعات محصوالت كشاورزي   ، حجم كشاورزي برآورد وزارت جهاد   آخرين

 ضـايعات  کـاهش  ،داخلـي  در توليـد ناخـالص     بخش کشاورزي  بنابراين با توجه به نقش     .شده است 
داشـته  و پاسخگويي بيشتر به نيازهـاي داخلـي         اين بخش    ارزآوري ي در مؤثرتواند نقش بسيار     مي

ي هـا   بـه تشـکل    توجه کافي  و و دولتي  بخش خصوصي  منسجم مديريت البته اين امر مستلزم    .باشد
خـدمات  ،  ذيـربط  ، مؤسسـات  دولتـي  ي حمـايتي  هـا   سياسـت ،  محصـول  اهميـت ،  و خصوصي  دولتي

 .استبرداشت  از ي کشاورزي در قبل و پسها  و اتحاديهها و تشکل و تسهيالتي اعتباري
 

 مقدمه
 

 ، كشـورهاي  ويـژه   بـه هـاي جـدي اكثـر كشـورها          روند افزايشي ضايعات مواد غذايي، يكي از چالش       
  مندان مجـامع علمـي در جهـان سـوم          شـ  سياسـتمداران و اندي     و به همين سـبب     ستدرحال توسعه ا

 بـراي كـاهش ضـايعات محصـوالت كشـاورزي در مراحـل كاشـت، داشـت و                 تـا  انددرصدد برآمده 
 در تـدوين  بـر همـين اسـاس ضـرورت دارد          . انديشي كنند  و مصرف چاره   برداشت و مراحل توزيع   

عملي و اجرايي جهت جلـوگيري از ضـايعات از جانـب     يراهكارهابه   كالن،   هاي  سياستو  مشي   خط
ي هـا   بررسي. كاهش ضايعات اهميت داده شود    زمينه  در   دولت و نيز باال بردن سطح آگاهي عمومي       

  درصـد اسـت    ۸۵/۱۸ضـايعات محصـوالت کشـاورزي در کشـور           دهـد كـه     مـي  مده نشـان  آعمل   به
و سـاير     درصـد  ۱۸زراعـي    ، درصـد  ۲۹ضايعات محصوالت كشاورزي اعـم از محصـوالت بـاغي           (

 .)است درصد ۷و ۱۲ حدوداً و شيالت داراي ضايعات طيور محصوالت اعم از دام و
 از . امنيـت غـذايي، كـاهش ضـايعات غـذايي اسـت      عرصه در ها دولتي جدي  ها  سياستاز  يكي   
يي را بـراي جلـوگيري از ضـايعات مـواد     هـا  اهر )فـائو  (و كشاورزي  خواروبارديگر سازمان طرف

موضـوع   .ي عضو ارائه داده است    ها  دولتموادغذايي  كنندگان    تأمينو  ايي به مسئوالن كشاورزي     غذ
مشـي كـالن در رابطـه بـا كـاهش            نظر گيرند تعيين خط    دولتمردان هر كشوري بايد در    اهميتي كه   با  
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هـا و    مسئوليتبايدكالن  يها سياستمشي و   و بعد از تعيين خط  است خش كشاورزي ت در ب  ضايعا
حـل      راه در اين راستا بايـد دو     . مشخص و تعيين شود   نيز  صوصي و دولتي     خ يها  سازمان ايفوظ

اول مربوط به باال بردن سـطح آگـاهي عمـومي در كـاهش ضـايعات از           حل      راه .رفته شود گدر نظر   
مـدت ثمردهـي    بلنددر رونـد    حـل       راه البتـه ايـن   ( است  از ضايعات  ي جلوگيري ها  روشاعمال  طريق  

 هـا   سياسـت اجراي اين   . ستها  دولت از طرف    ها  سياستحل دوم مربوط به تدوين       راه) تخواهد داش 
 علـت  به فوقحل    راهتأكيد بر دو  .تري در كاهش ضايعات خواهد داشت      از تدوين اثرگذاري سريع   بعد

نيـاز غـذايي    بـه    و پاسـخگويي  اسـت    افزايش جمعيت و كاهش منابع طبيعي، امكانات و منابع محدود         
 . شود  مي از جانب مسئوالن دولتي مشكلتدريج هب جامعه
ضايعات در محصـوالت کليـدي از قبيـل          گرايانه  واقعبررسي کاهش   به  گزارش  اين   دربنابراين   
 خواهـد شـد و در نهايـت      پرداختـه    چغندر قند و توليدات باغباني       ،ي روغني ها   دانه ،زميني  سيب ،گندم

 .شود  ميارائهكاهش اين ضايعات   طريقراهكارهاي اجرايي براي اصالح الگوي مصرف از
 

 ايران بررسي وضعيت ضايعات محصوالت كشاورزي در
 

 در قالـب  درصد درآمد نفتـي، هـر سـال    ۲۵  حدوددر ، در كشورصنايع غذايي به اعتقاد كارشناسان  
 به صـنايع تبـديلي و تكميلـي         توجهي  بي كه  طوري رود به   كشاورزي از دست مي   محصوالت  ضايعات  

  ميليون نفر بر اثر ضـايعات كشـاورزي از بـين بـرود    ۱۵ه است كه هر سال معادل غذاي     موجب شد 
 درصـد توليـدات فـرآوري       ۸۰ تـا  ۷۰ و پيشـرفته   يافته  توسعه در کشورهاي    كه امر درحالي است   اين
 . رسد  درصد مي۴۰ اين رقم در کشور ما به زيروشود  مي

ميزان ضايعات در کشورما طبـق      بررسي ضايعات محصوالت کشاورزي حاکي از آن است که           
 ضـمن آنکـه     ١.درصـد اسـت   ۸۵/۱۸معـادل    ي مختلف کشاورزي  ها  در بخش  برآورد کارشناسان امر  

 درصد کمترين ميـزان ضـايعات را بـه خـود    ۷با   شيالت درصد باالترين و بخش      ۲۹بخش باغباني با  
 .است  دادهاختصاص

رفـاه   برخورداري از سـالمت،  هجري شمسي  ۱۴۰۴ جمهوري اسالمي ايران در سال       انداز  چشم 
سـاله توسـعه،      در گام اول پـنج     ۱۴۰۴مهم درافق سال      لذا براي دستيابي به اين     ،و امنيت غذايي است   

 مـاه پـس از      ۶ ظرف مدت     است که   اليحه برنامه مذکور دولت را مکلف کرده       )۱۸(در ماده    قانونگذار
  را به محوريـت خودکفـايي در       تصويب قانون برنامه توسعه بخش کشاورزي و منابع طبيعي کشور         

                                                 
 توليـدات  وزنـي كـل     درصـد  ٩٠ و كـاهش ضـايعات       كنتـرل  مـديريت  ذكر است كه محصوالت مـورد هـدف در برنامـه           البته الزم به   .1

 .گيرد كشاورزي را دربر مي



____________________________________________________________ 
 

 

٣

 امنيت غذايي، اقتصادي کردن توليد و توسـعه صـادرات           تأمينتوليد محصوالت اساسي کشاورزي،     
 درصـد را    ۵/۶افزوده بخش کشاورزي حداقل بـه ميـزان           رشد ارزش  يمحصوالت کشاورزي، ارتقا  

كـه   رزي اسـت   درصدي ضـايعات در بخـش کشـاو        ۵۰ از جمله اين اقدامات کاهش    . تهيه و اجرا کند   
 .است محقق نشده موجود و مدارک به شواهد توجه اين امر با هرگز

 
 تعريف ضايعات کشاورزي

 

قابل دسترس شـدن و عـدم ايمنـي محصـول شـود و در                 غير هر گونه تغييري در کيفيت که منجر به       
 نيجها قابل مصرف کند از ديدگاه سازمان خواروبار  غيرنهايت محصول کشاورزي را براي انسان

)FAO (شود  ميغذايي تلقي ضايعات مواد و برنامه محيط زيست. 
 اي از محققين کاهش محصول از مرحله کاشت تا مرحله مصرف را در زمره ضايعات تلقي                عده 

معتقدند که ضايعات محصول از مرحله برداشت و مراحل فرآروي تـا مرحلـه مصـرف را    اي    دستهو
  . در ارزيابي مورد نظر قرار داددباي

کيبـي از دو    رتباشـد     مـي  درتوصيف ضايعات محصوالت کشـاورزي    نظر    مد بيشترتعريفي که    
شـود کـه از منظـر ايـن تعريـف        مـي  الذکراست و تـالش ق اما در عين حال جداگانه فو ،راهبرد مکمل 

هرگونـه کـاهش کيفـي يـا کمـي در            در اين تعريف ضـايعات عبـارت از        .گزارش حاضر تدوين گردد   
 )توليدکنندگان( و خاص    )اعتبارات عمومي (اورزي و يا افزايش در هزينه عام        کش عملکرد محصوالت 

 با چنين تعريفـي، آسـيب       .كردکمتر از ارزش ضايعات بتوان آن را جبران         اي    توليد است که با هزينه    
  .صورت گيردزير اما مکمل ،گروه جداگانهدو  در دشناسي ضايعات باي

 
 اجرايي  تكالن مديريضايعات در بخش عوامل  )الف

وامکانات   منابع توليد  ،ان در اعتبارات  ي و ز  كاهشگونه    هر  عبارت از  كالن اجرايي ضايعات در بخش    
 مسـتقيم در    غيـر   مسـتقيم يـا    طـور   بهي و کيفي محصوالت کشاورزي که       ّ  عملکرد کم در نيز  و عمومي

 بيشـتر    و مصـرف   درآمـد توليدکننـدگان   كـاهش    خاص در    طور  بهدرآمد و توليد ناخالص عمومي و       
  کـالن  اريذ و سياسـتگ   تنها در حيطـه مـديريت      هاآنعوامل   كنترلذاربوده و   گ تأثير اعتبارات عمومي 

 . است کشور اجرايي

 
 ضايعات محصوالت کشاورزي  )ب
مراحـل مختلـف توليـد تـا         در قابل انتظار  ي و کيفي درعملکرد يا درآمد خالص      ّ  کم گونه ضايعات  هر
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بتـوان آن  کننـدگان    البتـه بـا مشـارکت توليـد        کمتر و اي    ا هزينه يا ب  مصرف که بدون صرف هزينه و     
 ايـن ضـايعات   ويژگي خاص    .شود  مي تعريف ضايعات محصوالت کشاورزي   ،جبران نمود  کاهش را 

مخاطـب  . اسـت  در كـاهش آن   کننـدگان     و مصـرف  کننـدگان     توليد ، هماهنگ دولت  ضرورت مشارکت 
اران و مديريت کـالن بخـش       ذ سياستگ ،نگذارانرا قانو  کالن اجرايي  اصلي بررسي ضايعات در بخش    

ايـن  را طيـف وسـيعي از       » ب« بنـد  اما مخاطبين بررسي ضايعات محصـوالت کشـاورزي        اجرايي و 
 .شود  مي شاملراکنندگان   تمامي مصرفوکنندگان   توليد،بخش خصوصي اضافهه مخاطبين ب

 
 مديريت كالن اجراييکاهش ضايعات در بخش ي ها اولويت

 

 اراضي کشاورزي و آب توليد پايدارمنابعه و بهين تمديري. ۱
  است کـه   توليدي  غير ي نفتي و  ها   درآمد تأثيرتحت  ي جامع توسعه شهري در کشور ما        ها  فقدان طرح 

 .شـود  مـي  و شده    كلي منابع توليدي   طور  به و   موجب نابودي اراضي کشاورزي مرغوب و منابع آب       
 شاورزي ريشه در گرو تصويب و اجراي قوانين       بسياري از عوامل کاهش ضايعات در محصوالت ک       

 ۸۵ مثـال هنگـامي کـه بـيش از           بـراي  .دارد هـا   مديريت کالن کشور براي باز دارندگي اين فرسـايش        
 تغيير کاربري ايـن اراضـي بـه         ساليانهدرصد اراضي برنجکاري در شمال کشور واقع شده است و           

ي تبـديل   هـا   سيسـتم  و تکميـل دسـتگاه   گيرد تغييـر و       مي باغ و ساختمان در مقياس وسيعي صورت      
 هـزار   پـنج  ساليانهبر فرض اگر    . بايد به اولويت بعدي تبديل شود      ها  و ديگر بررسي   شلتوک به برنج  

بـر كـاهش    هـزار تـن   ۳۰حداقل هکتار از سطوح برنجکاري شمال کشور از چرخه توليد خارج شود      
فـرآوري و     در جـويي   صرفههمتر از   که بسيار م  شود    مي در هر سال افزوده   توليد ارقام پر محصول     

و   چنين نگاهي را بايد براي ديگر منابع اصلي توليد محصوالت اساسـي            .است برنجشلتوک به   تبديل  
ي گاه پرهزينه کاهش ضايعات محصـوالت کشـاورزي         ها   اجراي پروژه  .كردمتمرکز   در تمام کشور  

آنهـا اطمينـان يافتـه و يـا حـداقل           ناپذير    که از پايداري منابع توليد تجديد      كردرا بايد هنگامي اجرايي     
 .قرار دهيمنظر   مد اولويت اصليعنوان به
 
 جانبه صنايع تبديلي و تکميلي  همه حمايت از توسعه. ۲

افـزوده توليـدات      ارزش افزايش براي   ها  گرچه دربسياري از بررسي   اتوسعه صنايع تبديلي و تکميلي      
 امـا سرنوشـت پرداخـت       ،گيـرد   مـي   قـرار  تأکيـد  کـاهش ضـايعات آن مـورد         خصوص  بهکشاورزي  

 که توسعه صـنايع     داردآن    نشان از  ۱۳۸۷ تا   ۱۳۸۵ي  ها  سالي زود بازده در     ها  تسهيالت براي طرح  
توانـد    مـي  شـود که اگر در سطح کـالن بـه آن توجـه ن            ستانيز داراي نقاط مبهم و مشکالتي        تبديلي
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و در عـين حـال        اعتبارات عمومي  درتي   خود به ضايعا   ،براي کاهش ضايعات توليد   اي     پنجره جاي  به
 عمـدتاً هـم     و آن  هـا    توسـط بانـک    عمالً توسعه اين صنايع   نظارت در اجراي  . کشاورزي تبديل گردد  

متناسـب   براي اين صـنايع    صدور مجوز و موافقت اصولي    . گيرد  مي  صورت ها  براي بازپرداخت وام  
ايـن صـنايع بـه       اي توليـدات احتمـالي    نبوده و بـر    يا امكان صادرات     ي مواد خام موجود   ها  با ظرفيت 

تـر   وجود صنايع عمده .عمل نيامده است  هو تسهيل صادرات اقدام الزم ب      يالملل  بيني  ها  گشودن بازار 
تواند بازده اقتصادي اين صـنايع        مي بزرگ هرازگاه کنندگان    توليد توسط ها  در کشور و کنترل قيمت    

ديگر بـراي توجـه در ايـن وادي تنظـيم توسـعه         از موارد ضروري     .دكنکوچک را با مخاطره روبرو      
قيمت توليدات مشابه اسـت كـه        سازي تجارت و كنترل واردات ارزان      صنايع تبديلي با الزامات جهاني    

 . به بررسي آن پرداختدباي
 
  توليداي  ي يارانهها نهاده ضايعات .۳

اســتخراج آب   مکانيزاســيون و موتــور پمــپ،ســاله حجــم قابــل تــوجهي يارانــه بــراي ســوخت همــه
بر منـابع اعتبـارات عمـومي کشـور         و نهال   بذر ، کود ،آالت يناش و نيز م   )يل و برق  ئگازو(کشاورزي  

ي توليـد محصـوالت     هـا    اينکـه در تعيـين هزينـه       دليـل   بـه  ذكر اسـت كـه     البته الزم به   .شود  مي تحميل
 محاسـبه قـرار   بـا قيمـت واقعـي مـورد         اي    ي يارانـه  ها  کشاورزي و باغي اقالم سوخت و ديگر نهاده       

مالي ضـايعات صـورت گرفتـه و از طرفـي درخصـوص              گيرد نوعي گمراهي در ارزيابي ارزش      نمي
 عمـده   اصـوالً  .ي سيسـتماتيک جـامعي انجـام نشـده اسـت          هـا   چگونگي کاهش اين ضايعات بررسي    

هزينه   آمده و يا قابل انتظار و با راهبرد کاهش         دست  بهمحصول   در درخصوص ضايعات    ها  بررسي
ي عمـومي  هـا  متمرکـز بـوده و کمتـر بـه اعتبـارات و هزينـه        کننـدگان     و يا افزايش درآمد توليد    توليد  

 .پرداخته شده است
 
 ي محصوالت کشاورزي بجاي و جانقل و حمل. ۴

وعرضـه   صـنايع تبـديلي     مواد خام براي   تأمين ونيز   ).. .و مانند کود، بذر  ( ي توليد ها  ونقل نهاده  حمل
 يهـا   هزينـه  ازاي    عمـده  بخش ليد تا بازار مصرف در سطح کشور      محصوالت کشاورزي از محل تو    

ارزيـابي از  . دهـد   مـي  اختصـاص  خـود   بـه را   کننـده  ل حمـل  يعمومي از قبيل سوخت و استهالک وسا      
تـا   يهـا   بررسـي  در    دارد  بسياري محيطي  که درعين حال تبعات زيست     ها  اين هزينه  چگونگي کاهش 

 . است يستماتيکس  غير موردي و،کنون انجام گرفته کمرنگ
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  و فرهنگ مصرفيکنندگان  ي يارانه براي مصرفگونگچ .۵
 درآمد نفت تأثير اصوالً کشاورزي و التمحصوکنندگان  گذار عنصر يارانه براي مصرفتأثيروجود 

 بنـدي  جمـع در .  حاکم کرده اسـت  راصاد کشور نوعي فرهنگ اسراف بر جامعه ما       تدر زير پوست اق   
 خصـوص   بـه  مرحلـه مصـرف    ي کاهش آنها در   ها   زمينه ضايعات و راه    دره  عمل آمد  هي ب ها  بررسي

 ،ي زيادي شده است   ها  اشارات و نتيجه گيري    شود  مي پرداخت براي آنها  براي محصوالتي که يارانه   
ي عمومي  ها  ارزش و عدم درک   ي نوپا و مصرفي   ها  اما همين نتايج که بخشي از آن ريشه در فرهنگ         

ي درسـي در مـدارس ابتـدايي تـا     هـا  تواند شالوده کتـاب   مينين محوري چ . اجرايي نشده است   ،دارد
 تا کنـون  متأسفانهي عمومي باشد که     ها   و نيز از وظايف اساسي رسانه      ها  دبيرستان و حتي دانشگاه   

 .به آن توجه کافي نشده است
 
 ستيز  توليد )صادرات و واردات(سياست بازرگاني . ۶

کننـدگان    واردات در کشور ما در جهـت حمايـت از مصـرف           ي بازرگاني و    ها  سياستست که   ها  سال
و زيان تحميـل کـرده      کنندگان    عمل کرده است که به توليد     اي    گونه ه ب )به کام واردکنندگان   عمالً البته(

 زيـر   شـرح   بـه   خالصـه  صورت  به دهد اين نكات    مي قرار توليد اقتصادي آنان را در معرض مخاطره      
  .است
 . در بسياري از امور اجرايي  تصديگريعنوان به تمرکز دولت )الف 
از قبيـل واردات و   مدت کوتاهي ها حل  راه از گيري بهره در ها دولت شتاب   ،وجود درآمد نفت  ) ب 

 .توليديي ها برنامه در اجراي بردبارانهت معدم مقاو
ا سياست توليـدي ر  هرگونه که  و عوامل ذينفوذ بوجود آمده در زمينه واردات  ها   وجود اهرم  )ج 

  .بينند  ميتضادبا منافع خود در 
 در قالب سياسـت  )اعم از کشاورزان و يا صنايع تبديلي    (کنندگان    توليد  کاهش انگيزه و ترديد    )د 

  .وارداتي که با بخش توليد همسو نيست
از مناسبات سياسي براي صادرات پررونـق       کشور  ي  الملل  بينبخش بازاريابي   پذيري    سيب آ )هـ 

 .محصوالت کشاورزي
 حضـور  لحـاظ  بـه  نها آ درمقايسه با ا رزش تجاري   ، کاهش ارزش توليدي اراضي کشاورزي     )و 

افـزايش قيمـت     عوارض بيماري اقتصادي هلندي در بخش مسکن و       (عنصر نفت در چرخه اقتصادي      
 .)مانند زميناي  مبادله  غيريها کاال

مل برشمرده عمده فوق کـه      که بدون لحاظ عوا    دكر تأکيد اين نکته اساسي را      دباي بندي  جمعدر   
ضـايعات   بررسـي  هرگونـه    کشـور قـرار دارد     گيـري دولتمـردان    تنها در حـوزه توانـايي و تصـميم        
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بـراي کـاهش آنهـا تنهـا بـه تحميـل          و راهکارهـاي کـاربردي     هـا    ارائـه طـرح    ،محصوالت کشاورزي 
  .خواهد شدمنجر در اهداف مورد انتظار  ي بيشتر و شکستها هزينه

 
 در چند محصول عمدهبررسي ضايعات 

 

 گندم
 مهمتـرين محصـول     عنـوان   بهالگوي غذايي    ن در آدله و سهم    ا حجم مب  ، سطح کشت  لحاظ  بهگندم هم   

در سـال زراعـي      گنـدم  زراعت آبي  سطح زير كشت   كه  طوري  به(شود  مي کشاورزي کشور محسوب  
و  ديـم  كتـار ه  ميليـون  ۹/۲و    تـن  ۸/۲و عملكـرد دي معـادل        ميليون هكتـار   ۲/۲ معادل   ۱۳۸۷-۱۳۸۶

 .)باشد  ميتن/. ۴معادل  عملكردي
 مورد نيازنياز و قسمت اعظم پروتئين  درصد کالري مورد ۷۰ي انجام شده ها  بررسيبراساس 

سـرانه گنـدم در    مصرف. شود  ميتأمينندم گي ها نان و ساير فرآوردهمنبع  از در کشور ماروزانه  
همين  ۱۳۸۳  کيلوگرم و در سال    ۱۶۴ انييستاروبراي   کيلوگرم و    ۱۲۲ براي شهرنشينان    ۱۳۶۷سال  
در  نقش مهم ايـن محصـول      وجود  با اما. )۱۳۸۳،اسدي(  کيلوگرم بوده است   ۱۸۵ و   ۱۳۵ حدود   اعداد
 ميـزان  كاشـت تـا برداشـت      از مرحلـه   كه دهد  مي نشان  آمده عمل  بهي  ها  بررسي كشور غذايي جيره

 كـه حـداقل    دهد  مي نشان  آمده عمل  به يها   كه بررسي  طوري  به ستبسيار باال  اين محصول  ضايعات
 مقـدار مطلـق    بـه ايـن ترتيـت       درصـد اسـت    ۱۵ حـدود  گنـدم  ٢)وكيفـي  ١يّ  كم(ضايعات   درصد نسبي 

ــون تــن خواهــد۳۸۳/۲)۱۳۸۶-۱۳۸۵ در ســال زراعــي( آن ٣ضــايعات ــود  ميلي ــع نســبي.ب   در توزي
 ضـايعات  كـل و از     درصـد  ۵۳/۱۶حـدود    بـاغي  زراعـي و   بخش ضايعات از كل  سهم گندم ،ضايعات

 كـه بـا     .اسـت   درصـد  ۲۸/۷۷حدود   غالت گروه ضايعات و از كل    درصد ۰۴/۲۳حدود   زراعي بخش
به سيسـتم    ناچاراً جبران ضايعات  براي توليد و اضافه  ضايعات ميزان بين خطي  غير به رابطه  توجه
كـه بـا احتسـاب       شـود   مـي  تحميـل  اضـافه توليـد    ميليـون تـن    ۸/۲معـادل    يعني  درصد ۶۵/۱۷گندم  

 هزينـه  ريـال   ميليـارد  ۵/۴۰۶۱مبلغ  ،در كشـور   گنـدم  هر هكتـار   توليد هزينه متوسط  ريال ۳۱۸۶۶۵۰
 شده است  توليد اضافه اين مقدار صرف

 
 

                                                 
 .است گيري كه قابل اندازه كشاورزي محصوالت يا حجم وزن كاهش ي عبارت است ازّ ضايعات كم .1

 .تي اسّ آن متفاوت از ضايعات كم ميزان ارزشگذاري كه روش كشاورزي كيفيت محصوالت كاهش عبارت است از كيفي ضايعات .2

 .يا تن بر حسب كيلوگرم محصول ضايعات مقدار وزني ضايعات مطلق عبارت است از .3
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 شکريضايعات چغندر قند و ن
ميـانگين   بوده اسـت   کيلوگرم   ۲۵) ۱۳۸۶-۸۷ (۲۰۰۸ در سال    مصرف سرانه شکر دنيا   اينكه  با توجه به    

 ميليـون نفـري     ۷۲بنابراين با فرض جمعيـت      .  کيلوگرم است  ۳۰ساليانه امصرف سرانه قند در کشور م     
 هکتـار  ۷۱۰۰۰  بـه بـا توجـه  بنـابراين   . تن قند نياز اسـت   ۲۱۶۰۰۰۰ به   ساليانه ۱۳۸۷کشور ما در سال     

درحـال   ، درصـد  ۵/۹و عيـار قنـد        تن در هکتـار    ۵۲سطح کشت نيشکر در استان خوزستان و عملکرد         
 البته با افزايش عملکرد در هکتار       .شود  مي منبع محصول نيشکر استخراج    هزار تن شکر از      ۳۲۰حاضر  

 .  هزار تن وجود دارد۷۰۰امکان افزايش اين ميزان شکر تا  و توسعه سطح کشت نيشکر
 ميـزان   به )تا آن تاريخ  ( در کشور به حداکثر خود      ميزان توليد چغندر قند    ۱۳۸۵گرچه در سال    ا 

سـطوح کشـت ديگـر      رعايـت    و بـا لحـاظ       بينانـه   واقعا در يک برآورد      ام ، ميليون تن رسيد ه بود     ۶/۶
  درصـد را   ۱۷و بـا ميـانگين عيـار حـدود            ميليون تن چغندر قند    ۵ ساليانه توليد   ،محصوالت اساسي 

از اين    هزار تن شکر   ۷۰۰ در چنين سطح کشتي امکان استخراج        .كرد ريزي  برنامهتوان در کشور     مي
از توليد چغندر قند مراحل مختلف شکر در براي کاهش ضايعات لت دواگر  .وجود داردنيز  محصول  
 بـه   سـاليانه در شـرايط موجـود       هم نداشته باشد     ريزي  برنامههيچ گونه    تا مرحله مصرف   و نيشكر 

توليد شـکر هـم بـا ضـايعات مختلفـي روبـرو        بنابراين. شکر نياز هست  هزار تن واردات۷۰۰حدود  
سـهمي از ايـن      زيـرا  ، جسـتجو کـرد     بايد را در بخش کشاورزي   رفت از آن     است که بعضا راه برون    

 .باشد  ميضايعات نيز از مرحله برداشت تا مصرف
 

 ات آنع روغن و ضاي،ي روغنيها دانه
دارنـد   دومين منبع انرژي در تغذيه انسان اهميـت          عنوان  بهها    پس ازکربوهيدرات  ها  چربيها و    روغن

ه ميزان مـورد نيـاز در حـد متعـادل در الگـوي مصـرف                ي در هر كشور ب    يراستاي امنيت غذا   دركه  
 ۱۵بنا بـه توصـيه متخصصـين تغذيـه ايـن ميـزان از حـداقل                 .  در دسترس همگان قرار گيرد     يدبا  مي

 افزايش آن آثار نامطلوب بهداشـتي       زيرا ،دكن انرژي روزانه نبايد تجاوز       درصد ۳۰ و حداكثر    درصد
از مطالعـات و     نتـايج حاصـل   .  دارد دنبال  بهو عروق را    اختالل قلب     اي از جمله عوارض سوء      و تغذيه 
از   از انـرژي روزانـه مـردم كشـورمان     درصد۲۱ كه دهد  مينشانهاي انستيتو تغذيه ايران      بررسي

ي موجود در ديگر محصوالت زراعي و باغي و دامي          ها  چربي و چنانچه    تأمينطريق مصرف روغن    
 كه حداكثر ميـزان تعيـين        درصد ۳۰ گيرد،اين رقم از     قرار مدنظر   حاصل از توليدات داخلي و واردات     

 منبـع   ۱۷از      عمـدتاً هاي مورد نياز تغديـه و مصـرف            كلي روغن  طور  به .كند   مي باشد تجاوز   شده مي 
 روغـن و چربـي      صـورت   بـه ي  يدر رژيـم غـذا     آيد كه به دو فرم       مي دست  به منبع حيواني    ۴گياهي و   

  .كند  ميأمينتآشكار و پنهان بخشي از نيازهاي بدن را 
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 روغن و چربي آشکار مصرف سرانه
 نيازهاي طبيعي بدن بايد بـه       تأمين با هدف    ها  چربي محاسبه مقدار دقيق مصرف سرانه روغن و         در

 کـه بـه دو فـرم جداگانـه در رژيـم غـذايي انسـان مصـرف         شودفرم و اشکال مختلف ليپيدها توجه      
تـوان    مـي  که براي استفاده آن در رژيم غذايي      ي آشکار موادي هستند     ها   و روغن  ها  چربي .شوند مي

ي پنهـان   هـا   چربـي امـا روغـن و       ،کيفـي مسـتقل قـرار داد       و يّـ   آن را وزن کرد و مـورد سـنجش کـم          
 .توان آنها را مورد ارزيابي قرار داد نمي مستقل حضور فيزيکي نداشته وطور به

 و حيـواني در      بـدون احتسـاب روغـن زيتـون        ۱۳۴۰ي آشکار در سال     ها  چربيمصرف سرانه    
 کيلـوگرم رسـيده اسـت در        ۵/۱۹ي اخيـر بـه ميـزان        هـا   سـال  کيلوگرم بوده است کـه در        ۵/۲حدود  

 .است  کيلوگرم در سال۱۲جهاني  شرايطي که ميانگين مصرف سرانه
روغن مصرفي در کشور درحال حاضر بـا احتسـاب           با احتساب مصرف سرانه فوق ميزان کل       
اگر  .شود  مي برآورد)تن۱۴۰۰۰۰۰(ميليون و چهارصد هزار تن      ميليون نفر جمعيت در کشوريک       ۷۲

 درنظر بگيريم  دالربراي هر يک تن۱۰۰۰ حدود ۱۳۸۷که قيمت جهاني روغن تصفيه شده را در سال 
 از چنـين حجـم      .برآورد شده است  ميليارد دالر    ۴/۱ ارزش روغن مصرفي در کشور در سال معادل       

 نيمـي از واردات روغـن در   .شود  ميتأمينريق واردات    درصد آن از ط    ۹۰روغن مصرفي در کشور     
 .است  روغن خامصورت به نيمي تقريباًي روغني و ها  دانهصورت بهکشور 

 هزار تن   ۱۲۷۹ و   ۹۷۷ معادلترتيب   به ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ي  ها  سال ي روغني در  ها  آمار واردات دانه   
دهد که در طول      مي ن ارقام نشان   مقايسه اي  .هزار تن بوده است    ۱۱۵۶و  ۱۲۱۸ ميزان  بهو روغن خام    

ي هــا دانــه افــزايش واردات از لحــاظ وزنــي  درصــد۱۵ و درصــد از نظــر ارزش دالري۶۶ســال  يـک 
  .است کننده  آمده است که در نوع خود بسيار نگرانعمل به روغن خام کنجاله و،روغني

 يها  دانه تضايعا حداقل درصد نسبي   ي كارشناسي ها  برآورد  براساس ،برموارد مذكور  عالوه 
 هزارتن۷/۱۸) ۱۳۸۵-۱۳۸۶در سال (مقدار مطلق ضايعات آن      و به اين ترتيب    است  درصد ۱۳ روغني

در  و بـاغي   بخش زراعي  ضايعات از كل  روغني يها  دانه سهم ضايعات نسبي  در توزيع  .خواهد بود 
 كه بـا توجـه بـه رابطـه          درصد است  ۷۹/۰حدود   بخش زراعي  و از كل ضايعات    درصد ۵۷/۰حدود  

ي روغني  ها  دانه به سيستم  ناچاراً براي جبران ضايعات   و اضافه توليد   بين ميزان ضايعات   خطي غير
 .شود  ميتحميل اضافه توليد هزارتن ۹/۹۳يعني معادل   درصد۹۴/۱۴

 .دهد  را نشان مي۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ يها سال ميزان واردات روغن خام، دانه و کنجاله در ۱جدول  
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١٠

 )دالر/ تن : واحد(      ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵دات روغن خام، دانه و کنجاله در سال ميزان وار. ۱جدول   
 نام كاال ۱۳۸۵ به ۱۳۸۶سال درصد تغييرات  ۱۳۸۶سال  ۱۳۸۵سال 

 ارزش دالري وزن ارزش دالري وزن ارزش دالري وزن

 39 11- 548,072,729 646,599 394,085,485 724,510 روغن خام سويا
 42 9- 150,212,883 204,210 105,989,029 224,738 پالم اوليينروغن خام 

 24 25- 5,883,048 7,943 4,743,056 10,594 روغن خام سوپر پالم اوليين
 41 2- 80,223,973 116,252 56,759,626 119,036 روغن خام پالم اويل

 RBD 5,315 3,896,158 4,274 4,129,909 -20 6پالم كرنل 
 19 34- 93,587 93 78,531 140  استئارينپالم کرنل

 100- 100- 16,624 5 3,579,864 4,811 روغن خام ذرت
 - - 183,045 194 0 0 روغن خام نخل

 66 43 141,672,018 177,087 85,308,140 124,057 روغن خام آفتابگردان
 99- 99- 39,052 60 2,735,793 5,500 دانه روغن خام پنبه

خام
غن 

رو
 

 42 5- 930,526,866 1,156,717 657,175,682 1,218,700 جمع
 72 31 484,388,158 1,268,959 281,658,616 970,480 دانه سويا

انه 58 44 1,459,693 10,455 923,366 7,248 دانه پنبه
د

 72 31 485,847,852 1,279,415 282,581,982 977,727 جمع 
 71 21 340,473,162 1,042,649 199,624,552 861,957 سويا كنجاله

 45- 49- 4,758,322 49,858 8,699,604 97,726 دانه كنجاله پنبه
اله 77 78 3,538,616 39,203 1,998,696 22,025 كنجاله آفتابگردان
نج
ك

 

 66 15 348,770,099 1,131,710 210,322,851 981,708 جمع
 .۱۳۸۸ ،ي روغنيها انجمن صنفي دانه :مأخذ

 
 غبانيضايعات در بخش با

 ايـران  .دهـد   مـي  باغباني تشـکيل  ي  ها  وردهآفردر بخش کشاورزي کشور ما را       عمده  ترديد توليد    بي
 انـار و  ،شـرايط آب و هـوايي از نظـر پسـته     نظر طيف وسيع  نظر از تنوع باغات ميوه از نقطه      صرف
 نظيـر  لو کـم   بعضي انواع آ   ، بادام، زردآلو  ، گردو ، انگور ،نظير و درخصوص خرما    در دنيا بي   زعفران
تجارت حرفي بـراي گفـتن داشـته       سازي مناسبات جهاني  بدون ترديد اگر بخش کشاورزي در     . است

 توليـد  عظـيم  ايـن پتانسـيل    با وجـود   ، اما  بخش باغباني خواهد بود    ،باشد دراولويت اول درصادرات   
 )د درصـ  ۲۹(درصـد    بيشترين داراي باغباني  محصول عمده  ۱۵در ميان   ما   كشور   ،باغي محصوالت
 اسـت  )و شـيالتي   دام و طيـور    ، زراعـي  تاعم از محصوال  (كشاورزي   محصوالت در ميان  ضايعات

 ).۱جدول (
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١١

 مركبات

 درصد نسـبي   كه حداقل  ه است گيري شد  نتيجه از ضايعات محصوالت باغباني    در بررسي اقتصادي  
از  مركبات همس ضايعات نسبي در توزيع  بنابراين ، درصد است  ۹۳/۲۸مركبات   كيفي و يّ  كم ضايعات

در حـدود    بخش باغباني  ضايعات و از كل    در صد  ۵۷/۸در حدود    و باغي  زراعي بخش ضايعات كل
 .درصد است ۳۳/۳۰

 نيـز  ايـن محصـول    ، امـا  محصـول توليـدي اسـت     تـرين   مهم عنـوان   به پرتغال ،مركبات درگروه 
 دار مطلـق  مقـ  و بـه ايـن ترتيـب       اسـت   درصدي ۳۰ داراي ضايعات  ي كارشناسي ها  برآورد براساس

 ۵۹/۱۶حـدود    محصوالت بـاغي   از كل ضايعات   بوده و سهم اين محصول     هزارتن ۶۷۶ضايعات آن   
بـراي جبـران     توليـد  و اضـافه   ضـايعات  بين ميزان  خطي  غير به رابطه   با توجه  ينبنابرا درصد است 

 اضـافه توليـد     هـزارتن  ۶/۹۶۵يعنـي معـادل       درصـد  ۸۶/۴۲پرتغال   توليد به سيستم  ناچاراً ضايعات
 در سـال    كـه  اسـت  نـارنگي  متعلـق بـه    توليد بيشترن بعد از پرتقال   در ميان مركبات  .شود  مي تحميل

مركبات  از توليد   درصد ۴/۱۶ميزان   كه اين   تن بوده است   ۷۰۱۹۰۴نارنگي   توليد مقدار ۱۳۸۵زراعي  
 كيفـي   و ّـي   كمضايعات   ميزان اما ،دهد  مي خود اختصاص  را به  بخش باغباني  توليدات  درصد از  ۷/۴و  

در حـدود   مركبـات  از كـل ضـايعات   محصـول  ايـن  و سـهم  بوده پرتقال باالتر از  حتي اين محصول 
 رابطـه  بـا توجـه بـه     بنـابراين  ، درصد اسـت   ۳۴/۵در حدود    باغباني و از كل ضايعات     درصد ۶۰/۱۷
 ۹۳/۴۴نـارنگي    به سيسـتم   ناچاراًضايعات   براي جبران  توليد و اضافه  ضايعات بين ميزان  خطي غير

بـه ميـزان     بنـابراين بـا توجـه      .شـود   مـي  توليد تحميـل   اضافه  هزارتن ۳۴۸/۳۱۵معادل   يعني درصد
 توان مانع   مي اوالًمركبات   ضايعات و كاهش  كنترل تنها با مديريت   توان گفت كه    مي مركبات ضايعات

 يليـون م ۰۱۶/۰آزاد شـدن     باعث توان  مي ثانياًو   مركبات شد  توليد هزينه درصدي ۷۱/۴۰از افزايش   
 .ساير محصوالت گرديد به كشت آن و اختصاص كشور سطح از اراضي هكتار

 
 ١دار ي هستهها ميوه

توليـد   كل و ميزان   كيلوگرم ۱۶/۲۱ ساليانه در كشور  ۱۳۸۴در سال    دار هسته يها  ميوه توليد سرانه 
وجـود  دهنـده   نشـان  و مصـرف سـرانه   تن بوده است كه اين ميزان توليـد    ميليون ۵/۱آن در كشور    

 حـداقل  جهاد كشـاورزي   وزارت  گزارش براساس آن است  در محصوالت  قابل توجه  نسبتاً ضايعات
در سـال     بـه ايـن ترتيـب      . درصد است  ۱۵/۳۰هسته دار    يها  ميوه كيفي  و  ّي  كمضايعات   نسبي درصد

 بخـش  از كـل ضـايعات     و سهم آن   بوده است   هزارتن ۲/۴۵۶ آن ضايعات مقدار مطلق  ،۱۳۸۴زراعي  
 توليـد  و اضافه  بين ميزان ضايعات   خطي  غير به رابطه  كه با توجه   درصد است  ۲/۱۱ر حدود   د باغي

                                                 
 .گوجه است آلبالو و ،آلو شليل، ،شفتالو ،گيالس قيسي، زردآلو، هلو، شامل .1
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١٢

  هـزارتن  ۱/۶۵۳بـا    معـادل  درصد ۱۶/۴۳دار   هسته يها  ميوه به سيستم  ناچاراً ضايعات براي جبران 
 باعـث آزاد شـدن     كاهش ضـايعات   و كنترل  با مديريت  توان  مي بنابراين شود  مي تحميل اضافه توليد 

 .دشاز اراضي سطح كشور  بزرگيبخش 
 

 ١ريز ي دانهها ميوه
كـل توليـد     و ميزان  گرموكيل ۳۶/۴۲ ساليانه در كشور    ۱۳۸۴ در سال  ريز ي دانه ها  ميوه سرانه توليد
 بخش باغبـاني   توليدات از كل   درصد ۴/۲۰،توليد ميزان كه اين  تن بوده است    ميليون ۳در كشور    آن

 در توزيـع    .اسـت   درصـد  ۰۳/۳۴ريـز    ي دانه ها  ضايعات ميوه  حداقل درصد نسبي   .دهد  مي را تشكيل 
 و از كـل ضـايعات       درصد ۱۵/۷معادل   و باغي  از كل ضايعات زراعي    ميوه سهم اين  ضايعات نسبي

و  ضـايعات  بـين ميـزان    خطـي   غيـر  به رابطـه   با توجه  بنابراين ، درصد است  ۳/۲۵حدود   بخش باغي 
معـادل   يعنـي   درصـد  ۵۹/۵۱ريـز     ي دانه ها  ميوه سيستمبه   ناچاراً ضايعات اضافه توليد براي جبران   

 .شود  مياضافه توليد تحميل تن  ميليون۵۶/۱
 

 ٢دار ي دا نهها ميوه
 توليـد  ميزان ، اما تن بوده است    ميليون ۸۶۷/۲در حدود    دار در كشور   دانه يها  ميوه توليد ميزان كل 

 در اين  توجه قابل وجود ضايعات ه  دهند  نشان ها  ميوه  اين گونه  ) كيلوگرمي ۱۰/۴۰(و مصرف سرانه    
 و سـهم   درصـد اسـت    ۰۱/۲۸دار   ي دانه ها  ميوه ضايعات نسبي درصد حداقل زيرا ،است محصوالت

بـين   خطـي   غيـر  به رابطـه   كه با توجه   است درصد ۷۱/۱۹در حدود    بخش باغباني  از كل  ها  اين ميوه 
 ۹۰/۳۸ريـز   ي دانـه هـا    ميـوه  مبـه سيسـت    ناچاراً ضايعات براي جبران  توليد و اضافه  ضايعات ميزان
 .شود  ميتوليد تحميل اضافه تن ميليون۱۱۶/۱يعني معادل  درصد

 
 گرمسيري نيمه يها ميوه
كـل   و ميزان   كيلوگرم ۷۵/۸۹ ساليانه  در كشور  ۱۳۸۴در سال    گرمسيري ي نيمه ها  ميوه سرانه توليد

 بخـش  توليـدات  از كـل    درصـد  ۲/۴۳توليـد    كـه ايـن ميـزان      تن بوده است    ميليون ۴/۶آن در كشور    
 ۴۵/۲۶گرمسـيري    نيمـه  يهـا   ميـوه  ضـايعات  حداقل درصـد نسـبي     اما ،دهد  مي تشكيل كشاورزي را 
 ۷۷/۱۱حدود   و باغي  زراعي بخش از كل ضايعات   سهم آن  نسبي ضايعات  و در توزيع   درصد است 

 . درصد است۶۶/۴۱در حدود  باغي بخش و از كل ضايعات درصد
                                                 

 .تاس درختي فرنگي و توت توت ،شامل انگور ريز هاي دانه ه ميو .1

 .گالبي و به است ،مانند سيب دار هاي دانه  ميوه.2
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١٣

 يون کشاورزي در مکانيزاس بررسي ضايعات
در کشور ما در يک رونـد طبيعـي          ها و ادوات مکانيزاسون    نيو کاربرد ماش   در چند دهه اخير ورود    

دانش نـوين کشـاورزي همـواره        .ناشي ازتغيير مرحله نظام سنتي به مدرنيسم صورت نگرفته است         
 داشته است کـه     و ادواتي را   آالت  ماشينبراي عمليات مختلف توليد زراعي و باغباني توصيه کاربرد          

 از طرفي نيـروي کـار انسـاني   . تناسب دارد واحد  يکپارچه و با مديريت،ي بزرگها  براي واحد بعضاً
ي با سطوح باال قطعا ضـرورت اجـراي برنامـه مکانيزاسـيون کامـل را                يها  هم براي واحد   گران و آن  

  .كند  ميايجاد
 شـد کـه از    اي    گونـه  هورزي بـ   کشا آالت  ماشيني گسترش   ها  سياستدر سه دهه اخير موارد و        
  .کاست  زيرداليل وري مناسب آنها به بهره
  و ضـوابط هـا  سـال  در بسـياري از ايـن   )آزاد و دولتـي (آالت  وجود سيستم دو نرخي ماشين  ـ   

به متقاضيان منجر به آن شد که بسياري از آنهـا در ظرفيـت متناسـب                 آالت  ماشينفني    غير واگذاري
 . گرفته نشوندکار بهخود 
کاربري مکانيزاسيون را سال به سال در        ، در اثر تقسيمات ناشي از ارث      ها  خرد شدن مالکيت  ـ   

 .اراضي کشاورزي محدود کرده است
ي کشـاورزي بـا     هـا    بـراي واحـد    بجـز  يک سيستم و تکنولوژي وارداتي       عنوان  بهمکانيزاسيون   

 دهـد و از ايـن بابـت         را بـا شـرايط کشـاورزان خـرده پـا تطبيـق             است خود  مقياس بزرگ نتوانسته  
  .کنند  ميي بزرگ را براي آن توصيهها ي در واحدبردار بهره الگوهاي

نيازمنـد کـاهش    اراضـي کشـاورزي     از بعضـي در   خاکپذير    عمق و ساختمان آسيب    خاک کم ـ   
تـا كنـون   خصـوص   ي کـاملي درايـن  ها بررسي متأسفانه  کهباشد  مي حداکثري عمليات مکانيزاسيون  

  .تانجام نگرفته اس
 

 و ضايعات  زميني سيب
 فـرآوري   صـورت   بـه خوري يا    اعم از تازه  ( كيلوگرم در سال   ۴۳ با مصرف سرانه حدود      زميني  سيب
 بخشـي از  تـأمين بر   اي در سبد غذايي خانوارها به خود اختصاص داده و عالوه             ارزش فزاينده  )شده

اي   كننده  ث نيز نقش تعيين    ينتأم وي خصوص  بههاي مورد نياز      مينات وي تأمينكالري روزانه مردم در     
 .  استمؤثرداشته و در سالمت جامعه 

يکـي از     درصـدي  ۲۰ ضـايعات با دارا بـودن       در بين محصوالت زراعي پرمصرف     زميني  سيب 
 مقـدار مطلـق    ۱۳۸۶-۱۳۸۵در سال زراعي     .شود  مي محصوالت کشاورزي محسوب  ترين    پذير  آسيب

 ضـايعات  از كـل   زميني  سيب سهم ،ضايعات نسبي عو در توزي   خواهد بود   هزارتن ۸۰۵ آن ضايعات
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١٤

كـه    درصد اسـت   ۷۸/۷حدود   زراعي و از كل ضايعات     درصد ۵۸/۱۵در حدود    و باغي  زراعي بخش
بـه   ناچـاراً  توليـد بـراي جبـران ضـايعات        و اضـافه   ضـايعات  بين ميزان  خطي  غير به رابطه  با توجه 
كنتـرل و    بـا مـديريت    امـا  ،شود  مي افهتن اض  يك ميليون  يعني معادل   درصد ۲۵ زميني  سيب سيستم

و باعـث    دشـ  زميني  سيبتوليد   هزينه  درصدي ۲۵افزايش   مانع توان  مي زميني  سيب كاهش ضايعات 
 سـاير محصـوالت    آن به كشت   و اختصاص  سطح كشور  از اراضي  هكتار  ميليون ۰۳۷/۰آزاد شدن   
 .گرديد استراتژيك

 
 نتايج و پيشنهادها

 

 کاهش ضايعات گندم
 اجرايي در بخش  گندماهش ضايعات ک)الف

 سقف مزيت نسبي توليد گندم در كشور با لحاظ كردن منـابع محـدود               گرايانه  واقع بررسي دقيق و     ـ
 در  .شـود    مـي  كيدأ آب و جايگاه ديگر محصوال ت توليدي با رعايت كشاورزي پايدار ت            ،زمين زراعي 

ي بخـش   هـا   هش منابع توليد كه مديريت    افزايش سريع جمعيت و كا     كه با ايم    شاهد بوده  گذشته ادوار
 يـك قابليـت نمـادين بـر منـابع محـدود موجـود               عنـوان   بهكشاورزي براي توليد هر چه بيشتر گندم        

 بـديهي   .كنـد    نمـي   روشني را براي اين منابع در آينـده روشـن          انداز  چشم ،اند فشاري مضاعف آورده  
 از هـا   ريـزي   برنامهر تعيين شود ديگر     است كه هنگامي كه توانايي بالقوه توليد اين محصول در كشو          

 حجم تشكيالت و تداركات پشـتيباني، برنامـه         ، خريد گندم مصرفي   ، بذر گندم  ساليانهنياز   قبيل توليد 
تمرکز بـيش از انـدازه       بنابراين. تواند ساماندهي شود    مي وري و مصرف نيز   آكاهش ضايعات در فر   

 از منافع ملـي اسـت   تر     آن براي دولتمردان پررنگ    در گندم که بار تبليغاتي     بر دستيابي به خودکفايي   
 فـرد  ه غفلت از مديريت و هدايت در محصوالت منحصر ب         ،موجب تحليل و کاهش پتانسيل منابع خاک      

  .شود  ميکشاورزي
 کـه متضـمن    ي پايين اقتصادي جامعه   ها  و تخصيص آن به دهک     ها  تغيير شکل پرداخت يارانه   ـ   

عمل آمده با چنين  هي بها  بررسيبندي جمعدر . دي و اجتماعي استاقتصا مطالعاتي جامع  يک برنامه 
 را نشـان   داري معنـي پـذيري     شکلي از توزيع يارانه بين سطوح مختلف درآمد و مصرف نان انعطاف           

بـه سـوء      درصد کودکان جامعـه و زنـان       ۲۰که با توجه به اينکه       شود  مي بنابراين پيشنهاد  .دهد نمي
توانـد در     مـي  سـاله  آزادسازي در يک دوره پنج     فرآيند نان و  يارانه كردنتغذيه دچار هستند هدفمند     

  . باشدمؤثر ،هممحل اين معضل 
 نيازمنـدان (پـذير   ي آسـيب هـا   همگاني تفاوتي بين گروه    صورت  بهيارانه    پرداخت شيوه کنوني ـ   
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بـوده و در  و اتـالف منـابع    ي مرفه قائل نشده و در نهايت موجب افزايش ضايعاتها  و گروه )واقعي
 ي ترجيحـي  هـا   اعمال نـرخ  بنابراين   .نهايت موجب کاهش نرخ مبادله گندم با کاالهاي ديگر شده است          

قيمـت گنـدم و کـاهش     جهت محاسبه معادل ارزي ارزش واردات در کـاهش  )تعيين قيمت ثابت دالر (
ي هـا  وريافنـ   از طرفي اين شيوه پرداخـت يارانـه        .زيان کشاورز تمام شده است      هگندم ب  نرخ مبادله 
 .اندرکاران گرفته است الشعاع قرار داده و ابتکار عمل را از دست سازي را تحت آرد و نان

  کاهش ضايعات محصول گندم )ب
 اين بنـد بـا هـدايت و حمايـت بخـش اجرايـي و                اشاره شد رعايت نکات مورد اشاره در       طورکه  همان

كه در ذيل بـه      تواند تحقق پيدا کند    ميگان  کنند   آرد و نان و نيز مصرف      ،گندمکنندگان    مشارکت توليد 
 .كردتوان اشاره   ميها مهمترين محور

 ۲۰توانـد تـا       مي رديف كار بذر   ازگندم در اراضي آماده و رطوبت کافي با استفاده           کشت بذر ـ   
کاري ايـن    تنها در نيمي از سطوح گندم      گرايانه  واقع صورت  بهاگر   .درصد مصرف بذر را کاهش دهد     

 .مصرف اضافي بذر گنـدم را داشـت        يکصد هزارتن  توان انتظار کاهش    مي  اجرايي شود  يجوي  صرفه
  .البته همين توجه براي محصول جو هم کارآيي مشابه را خواهد داشت

 اسـتفاده از  هـا،  نقـل   و  حمـل ي فرسـوده کنتـرل در       هـا    تنظيم و تعمير کمبـاين     ،موقع  بهبرداشت  ـ   
را  درصد ضـايعات محصـول گنـدم       ۱۶تواند    مي ي تبديل آرد  ها و کنترل دستگاه   ي استاندارد ها  انبار

 . درصـد کـاهش دهـد      ۱۰تـا  گرايانـه   واقع طور  بهبلکه   ،ي آرماني ها  در اين مراحل نه در حد پيش بيني       
 .شود  مي ميليون تن گندم خوراکي برآورد۱۰/۱چنين کاهشي معادل 

ارش ز درصـد گـ    ۳/۱۶ مختلف   نان در منابع   با توجه به اينکه ضايعات مرحله پخت تا مصرف        ـ   
وري نـان بـا توليـد       آصـنعتي بـه فـر       غيـر  يهـا    تبديل نانوايي  ،شده است با تغيير در الگوي پخت نان       

 البته متناسب با ذائقه جامعـه و مهمتـر از همـه هدفمنـد               ،ي حجيم ها   در قالب نان   خصوص  بهصنعتي  
 در چنـين بـرآوردي      .داشـت  درصـد را     ۱۲توان انتظار کاهش ضايعات تـا         مي نمودن پرداخت يارانه  

  .شود  ميجويي صرفه ميليون تن گندم خوراکي ۲۵۰/۱
 

 كاهش ضايعات شكر
 اجرايي بخش شكر در ضايعات )الف
  تمامي کشت چغندر قند کشور از ابتداي بهار کشـت          تقريباًو خراسان جنوبي      استان خوزستان  بجز
ي محـدوده   هـا   انـه خاشت و بـه کار     روز اين محصول برد    ۱۱۰مدت   هيز ب يشود و از آغاز فصل پا      مي

 صـورت   بـه  متوسـط    طـور   بـه ناخالص مورد نياز در اين فصل کشت          ميزان آب  .شوند  مي خود حمل 
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 ميليـون تـن در      ۵اگر بـراي توليـد      . مکعب است  متر ۱۲۰۰۰ ب و باراني  ع متر مک  ۱۶۰۰۰ بياري ثقلي آ
  براي پيشـنهادات زيـر     ريزي برنامهبا    هزار هکتار زمين زراعي نياز باشد      ۲۰۰به   سال اين محصول  

  .به نصف مورد نياز رساند  راتوان مصرف آب مي
 ۱۵درحال حاضـر تنهـا      .  درصد است  ۵۰که راندمان آن حدود      توسعه سيستم آبياري باراني   ـ   

  .هستند زير پوشش آبياري بارانيهاي كشاورزي  از زمين هزار هکتار ۲۰تا
 .در زراعت چغندر قند  درصد۸۵ن با راندما ) )Tapeاي توسعه آبياري قطرهـ  
توسـعه چغنـدر    امكـان    با توجه به اينکه      .)کشت زمستانه ( توسعه کشت چغندر قند در دزفول     ـ   

 گسترش چغندر قند در چنين سـطحي  .اراضي شهرستان دزفول وجود دارد     هزار هکتاردر  ۳۵قند تا   
 نيـاز دارد   ره در ديگر نقاط   زراعت بها   درصد آب  ۵۰ کمتراز ضمن آنکه در فصل پاييز و زمستان به       

 ) هکتـار  ۱۰۰۰۰تا سطح   ( تواند ضمن اشباع کردن نياز کارخانه قند دزفول         مي توليد در چنين سطحي   
 .  قرار دهدوري مورد بهره فعال  غيردر ايام را نيز کارخانجات تصفيه نيشکر در اهواز

مانند   مناطق چغندرخيز  در به پاييز  ي بهاره چغندر قند   ها  تغيير تاريخ کشت سطوحي از کشت     ـ   
  .استان خراسان

نيمي از سطوح    اين امکان وجود دارد که    چغندر قند    ١بولتينگدرصورت وجود ارقام مقاوم به      ـ   
  درصـد کـاهش  ۲-۳ي پاييزه ها  گرچه عيار قند کشت.کشت اين محصول به کشت پاييزه تبديل شود   

فشـار متـراکم تحويـل      آنکـه و مضـافاً  شـده   جويي  صرفه درصد   ۵۰ اما در مصرف بيش از       ،يابد مي
 ي تبعي و هزينه توليـد کاسـته       ها  از افت  چغندر قند در فصل پاييز به کارخانجات کم شده و بنابراين          

 .شود مي
 قنـد  ناهماهنگي عوامـل واردات شـکر بـا وزارت جهـاد کشـاورزي و سـنديکاي کارخانجـات                 ـ   
ي هـا   سـال  ميليون تن شکر در      ۳ واردات   .بگذاردبر توليد و صنايع قند      اي    تواند تبعات نابودکننده   مي

ضمن دامـن زدن     )که تنها براي اين دو سال يک ميليون تن واردات نياز بود             درحالي( ۱۳۸۶ و   ۱۳۸۵
د شـ ي جدي به بخش توليد و صنايع وابسته به قند کشـور        ها  رويه شکر موجب آسيب     بي به مصرف 

 .شود از اين رخداد تلخ تجربه پايداري گرفته دکه باي

  تا مصرف از برداشت و شكر در قندنضايعات چغكاهش  )ب
  هزار تن چغنـد قنـد معـادل        ۳۰۰ ساليانهاند     آورده عمل  بهکارخانجات قند     با برآوردي که سنديکاي    ـ

 طبـق   .رود  مـي  از بـين   دليل جدول زماني نامطلوب براي برداشـت        به ها  قند در سيلو    هزار تن  ۴۵۰۰۰
 . هزار تن تقليل پيدا کند۱۰۰تواند به   ميانبرآورد کارشناسان اين ميز

                                                 
 .Bolting) (به گل رفتن گياهان دوساله در سال اول .1
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. شـود   ميي بسيار دور و از استاني به استان ديگر حمل     ها   يک ميليون تن چغندر قند از راه       ساليانه ـ
ضمن  كنند    چغندر قند  تأمينترين مسافت پيرامون خود مبادرت به        قند تنها از نزديک    اگر کارخانجات 

 .شود  ميجويي صرفهيل نيز ئن ليتر گازو ميليو۱۷ادل عکاهش هزينه توليد م
  جهـاني بيشـتر اسـت   ن کيلوگرم از ميـانگي جپن با توجه به اينکه ميانگين مصرف شکر در کشور ما    ـ  

ي هـا   حـل   راهروي در مصـرف شـکر را شناسـايي و بـه ارائـه                که مـوارد زيـاده     ييها  روشبررسي  
 .شـود    مي تأکيد ) قند جاي  بهشکر  و مصرف    ي گازدار ها   مثال کاهش مصرف نوشابه    رايب(کاربردي  

بـا جمعيـت     هزار تن شکر     ۱۴۰ جويي  صرفهامکان    کيلو گرم  ۲۸درصورت کاهش مصرف سرانه به      
 .دارد فعلي وجود

 
 كاهش ضايعات روغن

  اجراييدر بخش کالن  کاهش ضايعات روغن )الف
وز سـاخت    دردست ساخت و مجـ     ،ي فعال ها  واحد( و تصفيه روغن خام    کشي توسعه صنايع روغن  ـ  

 نظر هب.  بيش از ميزان مورد نياز کشور حتي براي يک جمعيت يکصد ميليون نفري است              )صادر شده 
فعلي خود بـه  تر   ظرفيت پايين افزايش  گذار صنايع روغن که در تالش       تأثيري  ها  رسد وجود تشکل   مي

مصرف ب  موجرويه روغن و در نتيجه        بي سازي واردات  موجب زمينه تواند    مي هستندظرفيت اسمي   
تواند   مي  افزايش مصرف روغن    اشاره شد  قبالًطور كه    همان .شودمتعارف و منطقي    سرانه    از باالتر

 .با استانداردهاي بهداشت جامعه در تعارض باشد
 با حفظ سطوح کشت ديگر محصوالت اساسي در سطح کشـور سـهم   دوزارت جهاد کشاورزي باي   ـ  

در ايـن سـطوح بـراي        را و تمـام مسـاعي خـود       ظر گرفتـه  در ن  ي روغني ها  ثابتي را براي توليد دانه    
 . ببـرد کـار  بـه در واحد سطح و البته با محصـوالتي کـه نيـاز آبـي کمتـر دارنـد                 افزايش توليد روغن  

 هيچ مـديريتي  قطعاً ي روغني محرز گرديدها درصورتي که سهم اراضي زراعي کشور در توليد دانه 
دسـتيابي   پشـتوانه   بـي  يهـا   وعـده  ) درصـد  ۸۰( شديدي   تواند با وجود چنين وابستگي      نمي در آينده 

  .خودکفايي در روغن را بدهد
 و ) درصـد ۳۰حـدود  (ي روغنـي بـا درصـد روغـن بـاالتر از قبيـل گلرنـگ        هـا   توسعه کشـت دانـه    ـ  
 ميلـي   ۳۵۰-۵۰۰بـين   (  نيـز  تواند در اراضي ديم پرباران کشور       مي  که ) درصد ۴۲حدود  (ابگردان  تآف

ي روغنـي   هـا   توسعه سطح کشت دانه    انداز  چشمتنها    با گندم يا جو قرار گيرد       در الگوي تناوبي   )متر
 سـال   ۲۰ در طـول     متأسـفانه . بدون افزايش منابع آب و يا کاهش ديگر محصوالت کشاورزي اسـت           

 در  خصـوص   بـه موجـب کـاهش سـطح کشـت آفتـابگردان            گذشته گرايش عمده به سمت کشت کلزا      
 عنوان بهگلرنگ که هم در شرايط ديم و هم  كشت  دم توسعه    اين غفلت براي ع    .است شده شرايط ديم 
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را در کاهش منابع توليد دانـه روغنـي داخلـي روشـن     اي  کننده  اميدوارانداز  چشمتواند    مي کشت دوم 
 گرچه سطح کشت کلزا در سال اخير در کشورمان گسـترش زيـادي   . استبحثکند برجسته و قابل  

و وابسـتگي بـه ارقـام هيبريـد         تـر      بـراي توليـد ارقـام متنـوع        اما فقدان ژرم پالسم بومي     ،يافته است 
 را مـورد ترديـد قـرار     و اتكـاي انحصـاري بـه ايـن محصـول              مزيت آن  )يوالها  گروه ارقام (کانادايي  

 .دهد مي
 درصد و بـراي دانـه       ۱۸سويا حدود   از دانه روغني    با توجه به اينکه درصد روغن قابل استحصال         ـ  

 حـداقل   نقـل   و  حمـل بنابراين   ) درصد ۳۵-۴۵( ستسوياصد حداقل دو برابر     آفتابگردان و کلزا اين در    
 صـورت   بـه که درحـال حاضـر        ميليون تن دانه روغني وارداتي در سال از بنادر به کارخانجات           ۵/۲

 آمـار  براسـاس ( کنـد   ميبه نصف تقليل پيدا  سوياست درصورت تغيير واردات به آفتابگردان يا کلزا         
 ضمن کاهش هزينه توليد براي صاحبان صنايع از         جويي  صرفهچنين  . )ات اداره کل گمرک   ۱۳۸۷سال  
در .  در منابع عمومي از قبيل سوخت و ناوگان ترابري بسيار چشمگير خواهد بود         جويي  صرفهمنظر  

 نقـل   و  حمـل مسافت   از  ميليون کيلومتر  ۸درنوع دانه روغني وارداتي      يک برآورد فشرده تنها با تغيير     
 . يابد  ميده کاهشننک هاي حمل کاميون

 يک امر مثبت در جايگزيني با روغـن         عنوان  بهدر هر حال     ،بازده کاري در اراضي کم    توسعه زيتون ـ  
  حمايت از توسعه فرآوري روغن زيتون با پرداخت يارانه به کارخانجات           .شود  مي وارداتي محسوب 
 . قرار گيردبررسي  مورد د باي روغناستخراج و تصفيه

  مصرف تاروغني پس از برداشت  يها  دانهضايعات  كاهش)ب
-۱۵(روغن مصرفي سهم پـاييني را دارد  با ميزان ي روغني در مقياس ها از آنجا که توليد داخلي دانه     ـ  
 بـا  .ي جامعي درخصوص ضايعات پس از برداشت صورت نگرفته است     ها   تا کنون بررسي   ) درصد ۱۰

شدت به ريزش حساس هستند چه بسـا يـک           هن ب  ارقام مورد کاشت آ    خصوص  بهتوجه به اينکه کلزا و      
تواند به کاهش نيمـي       مي داليلي از قبيل در دسترس نبودن کمباين       هخير در مورد برداشت کلزا ب     أهفته ت 

ي کمبـاين   هـا   ي کوبنـده  ها  تنظيم ي برداشت و  ها  هنگام كمباين  ه ب تأمين  بنابراين .از محصول منجر شود   
 . نظر در برداشت گندم براي کلزا الزامي استي موردها  و ديگر کنترلكننده برداشت

بر اقتصاد نفتي در کشور ما در عرصـه مصـرف            مبتني  فرهنگ مصرفي  تأثيربيشترين  بدون شك   ـ  
  کيلـوگرم مصـرف سـرانه روغـن    ۵/۷ بـاالتر بـودن      .كند   مي نان جلوه  روغن و بعد از آن درمصرف     

داشت تغذيه و چه در زمينه اسـراف در  جهاني يک هشدار جدي چه در زمينه به   ما از ميانگين   کشور
ي عمـومي از طريـق   هـا   آمـوزش ، اگر با تغيير الگـوي غـذايي     .شود  مي وبسکشور مح  منابع عمومي 

  تا سطح ميانگين جهانيي کارشناسي اين افزايش مصرف سرانهها حل  راهي جمعي و ديگر ها رسانه
 ميليـون دالر ذخيـره ارزي را        ۵۴۰ هزار تن کاهش مصرف روغن و حـدود          ۵۴۰توان    مي کاهش يابد 
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 .  البته اين ارقام جداي از نتايج مثبت در افزايش سالمت عمومي جامعه است.انتظار داشت
  ايـن امـر  کنند و  ميکشي و تصفيه بررسي  ميزان ضايعات را در دو بخش روغن،در صنايع روغن  ـ  

کشي از پنبه    ان ضايعات روغن  ميز .متفاوت است ) خام  دانه روغني و روغن   (بسته به نوع ماده اوليه      
. اين ضايعات شامل رطوبت، گرد و خاک و مواد اضافي است          . باشد  مي  درصد مورد قبول   ۱۲دانه تا   

کشي استفاده شـود ميـزان روغـن قابـل           دانه اگر از دستگاه پرس جهت روغن       کشي از پنبه   در روغن 
 که حاوي مقداري    صد است  در ۳۰دست آمده حدود     ميزان کنجاله به  .  درصد است  ۱۳-۱۵استحصال  
اگـر فقـط از پـرس      ومانده در کنجاله بستگي به نحوه اسـتخراج دارد  ميزان روغن باقي  . روغن است 

 . خواهد بود درصد۴استفاده شود حدود 
 که شامل سنگ و شن، گرد است درصد۱۵ الي ۱۰کشي از سويا ميزان افت قابل قبول  در روغن  

 که بـا اسـتفاده از حـالل    است  درصد ۶۰-۷۰دار کنجاله حاصله    مق. باشد  مي رطوبت عمدتاًو خاک و    
 روغن آفتابگردان نيز مشابه سـويا اسـتخراج       .  درصد است  ۵/۰-۱روغن آن حداکثر    ،  جهت استخراج 

 کـه    درصـد اسـت    ۳۰ الـي    ۲۵ و مقـدار کنجالـه آن        درصد۱۰-۱۵ميزان افت مجاز اين دانه،      . شود مي
.  اسـت   درصـد  ۱۰-۲۰ان افت قابـل قبـول کنجالـه نيـز           ميز. است روغندرصد   ۵/۰-۱حداکثر حاوي   

مقـدار  و  مانـد   مي درصد در کنجاله باقي۴شود که حدود    مي کشي از کنجد توسط پرس انجام      روغن
 . استدرصد۴۰ الي ۳۰کنجاله کنجد برابر 

ي خـوراكي   هـا   ي الزم براي جايگزيني روغن زيتون با ديگـر روغـن          ها  رساني  اطالعو   آموزشـ   
 .جمصرفي راي

 
 كاهش ضايعات در باغباني 

 اجراييدر بخش باغباني کاهش ضايعات  )الف
ي اجراي آنها در حوزه مديريت      ها   و اهرم   مؤثر کيفي محصوالت باغباني   و يّ  عوامل زير در کاهش کم    

 :شاورزي و بازرگاني کشور قرار داردکبخش  اجرايي
 خصـوص  بـه د از نظر آفـات و     ي استاندار ها  حمايت از بخش خصوصي براي احداث نهالستان      ـ   

 .ي تحقيقاتيها بيماري با نظارت واحد
 .براي صادرات يالملل بيني پايدار ها گشايش بازارـ  
 از  متـأثر  انفعـال نسـبي و       لحـاظ   بـه ي محصـوالت باغبـاني      المللـ   بـين   بخش بازاريابي  متأسفانه 

ش و حـذف مقـررات   ي کليـدي ايـن بخـ   هـا   حل چالش. مطلوب فعاليت ندارد طور  بهمناسبات سياسي   
توانـد صـادرات باغبـاني را        مـي کننـدگان     ي جـذاب بـراي صـادر      ها  ي مشوق ردست و پاگير و برقرا    

کشور ترکيـه تنهـا از طريـق         ذکر است که   البته الزم به   .منابع عمده درآمد تبديل کند      يکي از  عنوان  به
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  . ميليارد دالر درآمد دارد۵/۱ حدود ساليانهصادرات فندق 
 درصـد بـه     ۳۲با رانـدمان     )ثقلي( براي ارائه تسهيالت تبديل شيوه سنتي آبياري         زيري  برنامهـ   

 درصد از سـطوح باغـات ميـوه         ۱۰ درحال حاضر تنها     . درصد ۸۵-۹۰آبياري تحت فشار با راندمان      
درصورت تبديل يک ميليون هکتار از باغات به آبياري          .کشور تحت پوشش آبياري تحت فشار است      

 . ميليارد متر مکعب آب وجود دارد۷-۱۰ جويي فهصرتحت فشار امکان 
عنـوان   بـه است که صـاحبان آنهـا از آن         اي    حرفه  غير سطحي از باغات کشور در اختيار افراد      ـ   

 آنهـا را بـه      تـدريج   بـه توانـد     مـي  ي ترويجـي ايـن باغـداران      هـا    آموزش .گيرند  مي تفنن و تفريح بهره   
 . تبديل کند ي اقتصادي توليدها کانون
 رسيدن فيزيولوژيکي  بعد ازمرحلهباغباني هش ضايعات کا )ب
 چگـونگي   ،بنـدي  بسـته بندي     درجه ،آموزش ترويجي باغداران براي زمان و شيوه مناسب برداشت        ـ  

 .حمل ميوه
 .ي نگهداري ميوهها  و سردخانهها احداث انبارـ  

 
  زميني سيبكاهش ضايعات 

 اجرايي در بخش زميني سيب کاهش ضايعات )الف
ي اسـتاندارد در    هـا   از بخـش خصوصـي جهـت احـداث انبـار           تالمايت دولت در پرداخـت تسـهي      حـ  

 .  کشورزميني سيبي توليد ها کانون
از   و افزايش رانـدمان آبيـاري      )Tape(  ترويج و پرداخت تسهيالت براي توسعه آبياري تحت فشار         ـ

 . درصد۸۰ به ۴۰حدود 
 .صادرات براي هدف زميني سيبساماندهي صنايع تبديلي ـ 

 بعد از برداشت تا مصرف زميني سيبکاهش ضايعات  )ب
 .با هدف کاهش زخم غده و نحوه انبارداري در چگونگي برداشتکنندگان  آموزش توليدـ 
 الًبراي کنترل سطح کشت متناسب با نياز مصرف داخلي و احتمـا           به كشاورزان    ترويجي   رساني  اطالع -

 .)ياز و ديگر محصوالت صيفي و سبزي نيز صادق استاين نکته درخصوص پ( زميني سيبصادرات 
 

 كاهش در ضايعات مكانيزاسيون
ي خاک بعضي عمليـات     ها  نکه در توليد بعضي محصوالت کشاورزي و در انواعي از بافت          يبا توجه به ا   ـ  

 تمرکـز بـر محـور     ارائه طرح جامع مکانيزاسـيون بـا        تواند الزام نداشته باشد ضرورت        مي مکانيزاسيون
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 .گيرد  قرارتأکيدمورد  کهشود   ميپيشنهاد  کاهش محصولشرط عدم هب اسيونات حداقلي مکانيزعملي
شـود کـه بـه توسـعه          مـي  پيشـنهاد   در دست مـالکين خـرده پـا        آالت  ماشينپراکندگي    براي جبران  ـ

ي عمده توليد مبادرت و از اين بـه بعـد شـرايطي    ها  زه کشاورزي در کانون   يي خدمات مکان  ها  شرکت
بـوده و    و يـا بـاغ     دارا بودن سطح مشخصي اراضي      آيد که مالکيت و استفاده تراکتور تنها با        فراهم

  .ي خدمات مکانيزه باشندها  با شرکتآالت ماشيناولويت واگذاري 
 

 خذآمنابع و م
 

 .ساليانه، گزارشات ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۰ي ها سال ،اداره کل آمار وزارت جهاد کشاورزي  . ۱
 ، در شـرايط انبـار     زمينـي   سـيب زاي    و كنترل عوامل بيمـاري     پيشگيريي  ها  روشه  مطالع.  امير ،ارجمنديان  . ۲

 .۱۳۸۱،  مركز تحقيقات كشاورزي همدانگزارش پژوهشي
ومـين همـايش بررسـي کـاهش ضـايعات          دات گنـدم،    عبررسـي اقتصـادي ضـاي      . هرمز و همکاران   ،اسدي  . ۳

 .۱۳۸۳، محصوالت کشاورزي
 ، گـزارش نهـايي    ،ي توليـدي داخـل کشـور      هـا   اص کيفـي گنـدم     بررسي خـو   . بهروز و همکاران   ،پيرايش فر   . ۴

 .۱۳۸۴، موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر
مؤسسه تحقيقات اصالح   كرج،   ،زميني در ايران     بررسي عوامل محدودكننده توليد سيب     .آبادي، حسن   حسن  . ۵

 .۱۳۸۷، و تهيه نهال و بذر
 ،ي اقتصادي کاهش ضايعات محصوالت کشاورزي     اه  روشبررسي  . خواه  عبدالرحمن و نيره ميهن    ،شادان  . ۶

 .۱۳۸۲،  کشاورزيريزي برنامهي اقتصادي و ها مرکز پژوهش
 .۱۳۸۳،  دومين همايش بررسي کاهش ضايعات محصوالت کشاورزي،دانشگاه تربيت مدرس . ۷
 .۱۳۸۶،  دومين همايش بررسي کاهش ضايعات محصوالت کشاورزي.دانشگاه تربيت مدرس . ۸
 از دومين همايش بررسـي      ، در شرايط نگهداري   زميني  سيبتحليل اقتصادي ضايعات     . سيد محسن  ،سيدان  . ۹

 .۱۳۸۳، ضايعات محصوالت کشاورزي
 .۱۳۸۷ تا ۱۳۸۲ ، سندکاي کارخانجات قندساليانهمجله  . ۱۰
 مرکـز تحقيقـات کشـاورزي و منـابع          ،در ميزان ضايعات نان     بررسي اقتصادي سوبسيد   . اصغر ،عابدي . ۱۱

 .۱۳۷۴، ريطبيعي چهار محال و بختيا
 .سسه تحقيقات چغندر قندؤ راهکارجديد فرمول خريد چعند، م.عبدالهيان نوقابي، محمد . ۱۲
 دومين همايش بررسـي     ، بررسي اقتصادي ضايعات محصوالت باغباني محصوالت باغي       . جعفر ،عزيزي . ۱۳

 .۱۳۸۳، کاهش ضايعات محصوالت کشاورزي
 .۱۳۸۳،  اقتصاد کشاورزي و توسعه، سوبسيد نانکنوني ي اصالح نظامها  راه. حسيني نسب. بهاءالدين،نجفي .۱۴
 .۱۳۷۳،  آموزش و تحقيقات کشاورزي، سازمان ترويج،نان  بررسي قيمت تعادلي. محسن،محسنين . ۱۵
 .۱۳۷۸، جمهوري ي رياستها  پژوهش، بررسي ضايعات گندم در ايران. بهمن و همکاران،يزدي صمدي . ۱۶
و آمـوزش كميتـه      تـرويج  معاونت،كشـاورزي  محصوالت ضايعات كاهش كنترل و  مديريت سند برنامه  . ۱۷

 .۱۳۸۸، وري وزارت كشاورزي بهره
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