
  " بررسی ابعاد اقتصادی ضایعات محصوالت کشاورزی در ایران"

  دکتر عبدالرحمن شادان                                                
  موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی                                 

  :چکیده مقاله
ورها را تحت تاثیر خـود قـرار داده اسـت تـامین     یکی از موضوعاتی که سیاست اقتصاد کشاورزی کش    

 از طرف دیگـر دولتهـا بـا    الگوی غذایی آن متنوع تر می شود" مواد غذایی برای جمعیتی است که دائما  

چالش افزایش ضایعات محصوالت غذایی روبرو هستند این امر بدان دلیل مهم جلوه مـی نمایـد کـه          

براسـاس تخمـین وزارت     درآمد ملی چـشمگیر اسـت      سطح تاثیر ضایعات در تولید ناخالص داخلی و       

 میلیـون تـن آن    3/15 میلیون تن تولید محصوالت کشاورزی،       85 از کل     85 در سال  جهادکشاورزی

 تومان باشد کل    155که اگر ارزش میانگین هر کیلو محصول کشاورزی         . را ضایعات تشکیل می دهد    

 اگر با فـرض اینکـه سـطح ضـایعات     . واهد شد میلیارد تومان خ371 هزار و    2هزینه ضایعات بالغ بر     

 بنظر می رسد هزینه باالی ضایعات نه تنهـا بخـش کـشاورزی را رنـج      پس بنابراین در صد باشد   30

 درصد این بخش در تولید ناخالص داخلـی بـر اقتـصاد کـشور و منـابع      25می دهد بلکه بدلیل سهم   

دی بخش کشاورزی از صـادرات غیرنفتـی    درص25ملی نیز مؤثر است از طرف دیگر با توجه به سهم         

 میلیارد دالر این بخش، کاهش کامل ضایعات مـی توانـد ارزآوری ایـن بخـش را     2و ارز آوری حدود   

علیرغم وجـود قابلیـت هـای غیرقابـل انکـار در بخـش             ..  میلیون دالر افزایش دهد    400 تا   350بین  

سب در مدیریت جامع و عدم ایجاد      کشاورزی، مشکل عمده ساختار کشاورزی، فقدان سازماندهی منا       

در شرایط کنونی یکی از معضالت اصلی بخش        . انگیزه در بهره برداری بهینه و پایداری از منابع است         

 ضایعات محصوالتی مانند گندم  وزیان اقتصادی  داردر این مقاله مق   .کشاورزی ایران ضایعات می باشد    

  . استتحلیل شدهشتی وشیالت انار، مرغ گو ، سیب ، پسته گوجه فرنگی، ،، لوبیا 

 بوده ودر مسائل ومشکالت قبل وپس از برداشت  مشکل عمده در بخش کشاورزی حائز اهمیت      دو 

 قیمتی زیاد بین قیمت  شکاف(تاثیر بسزایی دارد که شامل مشکالت هزینه های سنگین مبادله 



ار، بسته بندی، تجهیزات حمل انب(و عدم فقدان امکانات بازاریابی ) سرخرمن و قیمت خرده فروشی

می باشد و در این خصوص الزم است دولت تدابیر ) و نقل، جاده،خدمات و تسهیالت بازاریابی و غیره

و تمهیداتی را در جهت حل دو مشکل یاد شده و نیز افزایش سطح آموزش بهره برداران و ارائه 

  . امکانات تولید در قالب تسهیالت کم بهره بانکی بکار بگیرد

  

 مقدمه

     در حال حاضر ضایعات موادغذایی یکی از نکتـه هـای چـالش برانگیـز در سیاسـتهای اقتـصادی          

کشورها تبدیل شده است این امر منجر به زیر سئوال رفتن امنیت غذایی،رفاه اجتماعی و ااقتـصادی           

ای عظیمـی  در جهان شده است از طرف دیگر منابع زیادی بدلیل افزایش ضایعات اتالف شده و زیانه   

 درصـدی  85به اقتصاد کشورها وارد شده است با توجه به اهمیت بخش کشاورزی ایـران در تـأمین                  

 درصد مواد اولیه موردنیاز کارخانجات صـنایع غـذایی و همچنـین سـهم     90غذای موردنیاز جامعه و    

  درصـد صـادرات    25 درصد از اشتغال کشور و       22 درصدی بخش کشاورزی از تولید خالص ملی،         16

  . توجه ویژه ای به آن معطوف گردد، بایدکاالهای غیرنفتی از طریق بخش کشاورزی

ا به سمت تغییر سیاستهای یارانـه ای، الگـوی       ه  توجه ،     بدلیل افزایش ضایعات در چند دهه اخیر      

  .مصرف ، اولویت های امنیت غذایی و تأمین و سالمت غذایی گرایش نموده است

بـه چهـار مقولـه    نگـرش خـاص     اریابی و امنیت غذایی مهم جلوه می کند             آنچه در سیاستهای باز   

توجه دولتهـا بـه ایـن    . و بهداشت و درمان می باشد    » مصرف» «نگهداری، تبدیل و توزیع   «،  »عرضه«

چهار مقوله می تواند به کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی منجر گـردد کـه بـه همـین دلیـل در                     

 درصـد  50 آن معطوف شده اسـت کـه براسـاس آن قـرار اسـت      برنامه توسعه چهارم توجه خاصی به 

  .ضایعات تا پایان برنامه کاهش یابد

     با توجه به مشکالت اقتصادی و اجتماعی از نظر افزایش جمعیت و کاهش منـابع طبیعـی بنظـر               

می رسد سیاستهای کاهش ضایعات محصوالت می تواند مقداری از تبعات منفی افزایش جمعیـت و                



پس بنابراین ضایعات از چند جنبه مـی توانـد بـر اقتـصاد ضـربه      .  بهبود دهد   را بع طبیعی کاهش منا 

  .بزند

  .میزان تولید را کاهش می دهد -1

  .نیاز به واردات را افزایش می دهد -2

  .نهاده های الزم برای تولید را هدر می دهد -3

شود و نیز روشهایی که  هدف بر این است که ابعاد اقتصادی ضایعات بیشتر شکافته           مقاله     در این   

 .از طریق آن می توان ضایعات را  کاهش داد مورد تجزبه و تحلیل قرار گیرد

 

  بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

      آنچه اکنون مهم جلوه می نماید این است که چرا ضایعات از موضوعات اساسـی اکثـر کـشورها               

ــد افزایــشی ضــایعات موادغــذایی بــشمار مــی رود و دولتهــا چــه تــدابیری بــرای جلــوگیری از     رون

اندیشیده اند؟ نقش دو مقولۀ امنیت غذایی و ضایعات موادغذایی چـه اهمیتـی در سیاسـتگذاریهای                  

اقتصادی و بهداشت سالمت دارند؟ و همچنین به چه نحوی می توان از ضـایعات جلـوگیری نمـود؟                   

ت به شکل کنـونی ادامـه یابـد چـه     امکان دارد که این سئوال مطرح شود که اگر روند افزایش ضایعا       

  آنچه مهم است این است کـه آیـا بـا رونـد موجـود         . اثراتی بر اقتصاد و امنیت غذایی خواهد گذاشت       

 می توان به اهداف برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دسـت یافـت یـا خیـر؟ در نهایـت ایـن                        

و قـدرت  ) حاشیه بازاریـابی  (ادلۀسئوال مطرح می شود که ضایعات چه تأثیری می تواند در هزینه مب            

  .خرید کشاورزان داشته باشد

 سئواالت فوق و لزوم جوابگویی به آنها، ضرورت تحقق در این زمینه الزامی مـی شـود           به      با توجه 

در حقیقت باید نقش و تأثیر ضایعات محصوالت کشاورزی در بخـش کـشاورزی متغیرهـای اقتـصاد              

همچنین تأثیری که ضایعات می توانـد بـر قیمـت تمـام شـده      کالن و امنیت غذایی مشخص شود و   

هزینه مبادله از دیگر پارامترهـایی اسـت کـه بنحـوی       . محصوالت کشاورزی بگذارد باید روشن گردد     



ضایعات می تواند  بر روی آن تأثیر  بگذارد  که در  طول  تحقیق از نظـر کمـی و کیفـی  مـشخص                      

  .می شود

  

  اهمیت موضوع

 .مـی باشـد   ضـایعات  سطح اقتصاد جهانی و بویژه ایران، موضوعمباحث کلیدی در ن از مهمتری   یکی

این امر بدلیل آن است که سطح تأثیر ضایعات در تولید ناخالـصی داخلـی و درآمـد ملـی متاسـفانه                      

 میلیـون   85 از کـل     85 در سال     براساس تخمین که وزارت جهادکشاورزی     .بسیار نگران کننده است   

کـه اگـر ارزش   .  میلیون تن آن را ضـایعات تـشکیل مـی دهـد      3/15شاورزی،  تن تولید محصوالت ک   

 371 هـزار و     2 تومان باشد کل هزینـه ضـایعات بـالغ بـر             155میانگین هر کیلو محصول کشاورزی      

پس بنابراین بنظر می رسد هزینه باالی ضایعات نه تنها بخـش کـشاورزی   . میلیارد تومان خواهد شد  

 درصد این بخش در تولید ناخالص داخلـی بـر اقتـصاد کـشور و        25سهم  را رنج می دهد بلکه بدلیل       

 درصـدی بخـش کـشاورزی از صـادرات     25منابع ملی نیز مؤثر است از طرف دیگر با توجه به سـهم         

 میلیارد دالر این بخش، کاهش کامل ضایعات مـی توانـد ارزآوری ایـن             2غیرنفتی و ارز آوری حدود      

از طرف دیگر با توجـه بـه اهمیـت اسـتراتژیک     . الر افزایش دهد   میلیون د  400 تا   350بخش را بین    

بعضی از محصوالت کشاورزی و تصمیم دولت مبنی پرداخت یارانـه بـه ایـن گونـه محـصوالت و در                     

نتیجه قیمت کم محصوالت یارانه ای برای مصرف کننده و عدم انگیـزه جهـت صـرفه جـویی باعـث             

   .افزایش ضایعات اینگونه محصوالت می شود

 به طور خالصه می توان گفت برای رسیدن به خودکفایی نـسبی و ارزش افـزود، بیـشتر بخـش،                       

کـاهش ضـایعات، طبیعـت    . مسئله نوع برخورد با ضایعات و چگونگی کاهش آن، خیلـی مهـم اسـت         

افزایش عرضه را دارد و دستیابی به آن ما را از عوامل تولید اضافی، بی نیاز کـرده یعنـی بـدون داده                    

  بـا اعمـال ایـن سیاسـت، در بهـره بـرداری از منـابع طبیعـی نیـز               . ی، ستاند، حاصل می گـردد     اضاف



صرفه جویی شده ومنابع غیر قابل تجدید که در معرض تخریب قرار می گیرد طـی نظمـی بـه سـود        

  . توسعه پایدار در کشور خواهد بودپاسخگویی آیندگان استمرار می یابد و متضمن

  

 صوالت کشاورزی زیان اقتصادی ضایعات مح

      علیرغم وجود قابلیت های غیرقابل انکار در بخش کشاورزی، مشکل عمـده سـاختار کـشاورزی                 

فقدان سازماندهی مناسب در مدیریت جامع و عدم ایجاد انگیزه در بهره برداری بهینـه و پایـداری از         

اگـر چـه    . می باشد در حال حاضر یکی از معضالت اصلی بخش کشاورزی ایران ضایعات            . منابع است 

 درصد از محـصوالت ضـایع شـده و از گردونـه             30بعضی تخمین ها گویای آنست که بطور میانگین         

 میلیـون تـن باشـد ضـایعات         85بازاریابی خارج می شود و در کنار آن با فرض اینکه کـل تولیـدات                

شاورزی  تن خواهد شد و اگر ارزش میـانگین هـر کیلـو محـصول کـ      5/25تولیدات کشاورزی بالغ بر     

اگر فـرض  .  میلیارد تومان خواهد شد952 ریال باشد زیان اقتصادی ضایعات بالغ بر سه هزارو         1550

 میلیـون خواهـد شـد و      3/15 درصد باشد مقدار ضایعات بالغ بر        8/17خوش بینانه میانگین ضایعات     

 2ت بـالغ بـر   زیان اقتصادی ضایعا.  ریال ضرب گردد1550اگر این مقدار در ارزش میانگین هر کیلو     

در ). 1385مصاحبه معاون محترم صنایع و توسعه روستایی در بهار          ( میلیارد خواهد شد     371هزار و   

 درصد ضایعات محصوالت کشاورزی، زیان اقتـصادی حاصـل   8/17 درصد ضایعات و 30هر دو حالت   

اسبه کنیم زیـان  از ضایعات بسیار سنگین می باشد و اگر بخواهیم مبالغ ریالی ضایعات را به دالر مح         

 548 میلیـارد و  2 میلیـون دالر و  295 میلیـارد و    4اقتصادی حاصل از ضایعات به ترتیـب بـالغ بـر            

ــون ــد شــد دالرمیلی ــی    .  خواه ــابع پ ــه هــدر دهــی من ــد فاجع ــه بع ــوق، ب ــم ف ــا مالحظــه دو رق   ب

  .می بریم

طقی و حـساب شـده        با توجه به اطالعات فوق دست اندرکاران بخش کشاورزی با برنامه ریزی من     

می توانند با تجهیز صنایع تبدیلی و تکمیلـی و اختـصاص اعتبـارات بـه آن  ، بخـشی از ضـایعات را           



البته بخش دیگر از ضایعات مربوط سیستم حمـل و نقـل، انبـارداری، بـسته بنـدی و                   . کاهش دهند 

  .مسائل بازاریابی می باشد که در جای خود در مورد آنها بحث خواهد شد

  

  تصادی ضایعات در بخش زراعتزیان اق

 وگوجـه فرنگـی کـه ضـایعات در     لوبیادر این قسمت سعی می شود سه محصول زراعی شامل گندم،  

  . آنها زیاد است بصورت انتخابی مورد بررسی قرار گیرد

  زیان اقتصادی ضایعات محصول گندم 

 درصـد آن  42/37 میلیون هکتار برآورد شده اسـت کـه   41/6     سطح زیرکشت گندم کشور حدود     

میزان تولید گندم براساس آمار وزارت جهادکـشاورزی   .  درصد به صورت دیم بوده است      58/62آبی و   

 23/35( درصـد آن از کـشت ابـی و مـابقی        77/64 برآورد شده اسـت کـه         تن  میلیون 44/13حدود  

  .از کشت دیم بدست آمده است) درصد

ات کمی و کیفی گندم از مرحله کاشت شروع و          همانطور که در جدول ذیل نشان داده است ضایع        

تا پس از برداشت ادامه می یابد بطور کلی میزان ضایعات در مرحله کاشت بر مبنای مـصرف اضـافی      

 درصد کلی گندم کشور است که این مقـدار  2 هزار تن می باشد که این مقدار حدود     200بذر حدود   

 درصد بیش از نیاز بـرآورد مـی   20ست که حدود  و دیم کشور ا  آبی ناشی از اضافه بذر مصرفی گندم     

شود و عمدتاً ناشی از خالء تکنیکی و استفاده از شیوه های کاشت نامناسـب نظیـر اسـتفاده از کـود          

پاشهای سانتریفوژ و یا دست پاش، عدم آماده کردن مناسب اراضـی و عـدم کـارایی کـافی سیـستم              

مـین، آفـات و بیماریهـا از عوامـل مهـم ایجـاد         شرایط بد جوی و بافت نامناسـب ز       . آبیاری می باشد  

  .ضایعات می باشند

     ضایعات برداشت شامل ضایعات تأخیر در برداشت و یا افت ناشی از استفاده ماشین ها و وسـایل               

برداشت می باشد عامل تأخیر در برداشت بدلیل کمبود ماشین های برداشت اتفاق می افتد ضایعات                

  . برداشت برحسب نوع ماشین و عمر کارکرد آن متفاوت استناشی از ماشین ها و وسایل



  

  ریال/  برآورد زیان اقتصادی ضایعات محصول گندم  تن -1جدول شماره 

مراحل ایجاد 

 ضایعات
 زیان اقتصادی ضایعات مقدار ضایعات ضایعات درصد

 402 944 588 000 3/268791 %2 کاشت

 2 014 725 189 000 5/1343956 %10 برداشت

 3022 087 709 000 7/2015934 %15 س از برداشتپ

 5439757936 000 5/3628682 %27 کل ضایعات

،آمارنامه کـشاورزی  )1384(محاسبات گزارش پژوهشی حاضر براساس آمار طرح افزایش عملکرد و تولید گندم وزارت جهادکشاورزی     : مأخذ

وسالنامه آماری مرکزآمـار  ) 1383مرکز آمار ایران،(خدمات کشاورزی  ،آمار قیمت فروش محصوالت و هزینه       )1382(وزارت جهاد کشاورزی  

  )1383(ایران

   ریال1/1499= ، قیمت گندم 439569/13= کل تولید گندم 

 2 نشان داده شده اسـت درصـد ضـایعات در مرحلـه کاشـت                1    همانطوریکه که در جدول شماره      

 تن برآورد می گردد بـا  3/268791الغ بر  درصد که با توجه به تولید کل گندم مقدار ضایعات گندم ب           

ضرب این مقدار در قیمت هر کیلو گندم مقدار زیان اقتصادی گندم در مرحلـه کاشـت کـه بـالغ بـر       

 10 در مرحلـه برداشـت        ضـایعات   میلیارد تومان بدست می آیـد      3/40 میلیارد ریال یا بعبارتی      403

ر ضایعات گندم در مرحله برداشت بدسـت   گندم مقدا  کل درصد برآورد شده که با ضرب آن در تولید        

 2014 مقـدار زیـان اقتـصادی بـالغ بـر       82در سال   ) 1/1499(آید و با توجه به قیمت هر گندم          یم

  . میلیارد تومان می شود4/201میلیارد ریال یا بعبارتی 

 زمـان   از تأخیر در برداشت بایـد بـه    ی     آنچه مجدداً باید یادآوری نمود این است که برای جلوگیر         

چون در زمان برداشت با کمباین به دلیل تنظـیم نبـودن و یـا مـستعمل بـودن                   . برداشت دقت شود  

  ماشین درصد قابل توجهی از دانه شکسته و یـا باعـث خراشـیدگی دانـه هـا شـده و یـا همـراه کـاه             

  .دانه های گندم بیرون می ریزند و از دسترس خارج می شوند



 15نیز نشان داده شده است ضایعات در مرحله پـس از برداشـت       1    همانطور که در جدول شماره      

 هزار تن مـی باشـد و بـا       16 میلیون و    2درصد که با احتساب تولید کل گندم مقدار ضایعات بالغ بر            

 هـزار  3، مقدار زیان اقتصادی ضایعات گندم در این مرحله 82توجه به قیمت هر کیلو گندم در سال  

اگـر درصـد ضـایعات در سـه     .  میلیارد تومـان خواهـد شـد   302ی معادل  میلیارد ریال و بعبارت  22و  

 درصد خواهد شد و بـا احتـساب کـل تولیـد گنـدم در             27مرحله تولید را با هم جمع نمائیم بالغ بر          

حال اگر این مقدار را در قیمـت  .  هزار تن می شود628 مقدار ضایعات برابر با سه میلیون و        82سال  

 میلیـارد  439 هزار و    5 ضرب نمائیم مقدار زیان اقتصادی ضایعات بالغ بر          82هر کیلو گندم در سال      

 تومـان  920با فرض اینکه قیمـت دالر برابـر         .  میلیارد تومان خواهد شد    544ریال یا بعبارتی بالغ بر      

بـا فـرض اینکـه قیمـت        .  میلیـون دالر خواهـد شـد       3/591باشد کل زیان اقتصادی ضایعات برابر با        

 میلیـون و  3مقدار گندم ضـایع شـده برابـر بـا     .  دالر باشد150ندم در بازار جهانی میانگین هر تن گ  

 هزار تن خواهد شد و اگر دولـت و بخـش خـصوصی تمهیـداتی را جهـت جلـوگیری کامـل از                     942

دولـت اقـدام بـه واردات گنـدم      که در صورتیکه (واردات ضایعات در پیش بگیرند موجب قطع کامل    

ب می شود کشور ما با همین مقدار کاهش ضـایعات یـاد شـده صـادرکننده     و یا اینکه موج) می کند 

درآمد ملی کـشور تقویـت خواهـد    ) صرفه جویی ارزی یا درآمد  (گندم باشد باالخره در هر  دو حالت         

  .گردید

.     هزینه ضایعات نان از دیگر اقالمی است که سالیانه فشار سنگینی بر بودجه کشور وارد می سـازد          

 کیلـوگرم و جمعیـت کـشور در        5/145عات انجام در مورد نان اگر میزان مصرف گندم          براساس مطال 

 مقدار ضایعات حـدود  2 درصد باشد 16و میانگین میزان ضایعات نان درحد       1 میلیون نفر باشد   70حد  

 ریـال باشـد هزینـه    2500 هزار تن خواهد شد و اگر قیمت تمام شده هر کیلو آرد              630یک میلیون   

  . میلیارد تومان خواهد شد407غ بر ضایعات نان بال

  

                                                
  1377 یحیی مهاجر – طرح تحقیقاتی تکنولوژی و ضایعات نان – 1
 1382  بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف، پرویز ایرانی، - ٢



  زیان اقتصادی محصول لوبیا

     محصول لوبیا یکی از اصلی تـرین موادغـذایی مـردم در خـانواده حبوبـات مـی باشـد متاسـفانه                    

براساس آماری که در جدول ذیل نشان داده شد، رویهمرفته سطح ضـایعات در همـه مراحـل تولیـد           

  که ضایعات در مراحل کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت بـه  ضایعات بسیار باال می باشد بطوری 

  ریال/ ، برآورد زیان اقتصادی ضایعات لوبیا  تن2جدول شماره                    

 هزینه ضایعات میزان ضایعاتدرصد ضایعات مراحل تولید

 134 866 865 300 7/32828 %15 )ضایعات محصول(کاشت 

 269 733 730 700 4/65657 %30 )ضایعات محصول(داشت 

 89 911 243 560 8/21885 %10 )ضایعات محصول(برداشت 

 269 733 730 700 4/65657 %30 پس از برداشت

        

 764 245 570 300 3/186029 %85 کل ضایعات

،آمارنامـه کـشاورزی وزارت   )1384(محاسبات گزارش پژوهشی حاضر براساس آمار دفتر گندم، برنج و حبوبات  وزارت جهادکشاورزی : ماخذ

وسالنامه آماری ) 1383مرکز آمار ایران،(،آمار قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی)1382(جهاد کشاورزی

  )1383(مرکز آمارایران

   ریال 2/4108= قیمت هر کیلو لوبیا /  تن 218858= کل تولید لوبیا 

اشد و از نظر میزان ضایعات با توجه بـه کـل تولیـد بـه ترتیـب              درصد می ب   30،  10،  30،  15ترتیب  

همانطوریکه در جدول نیز نشان داده شده اسـت کـل          .  هزار تن می باشد    6/65 و   8/21،  6/65،  8/32

میلیـارد ریـال و یـا    764 هزار تن می باشد و از نظر زیان اقتصادی      186ضایعات این محصول بالغ بر      

  .ی باشد میلیارد تومان م4/76بعبارتی 

  

  

  

  



  زیان اقتصادی ضایعات محصول گوجه فرنگی

  گوجه فرنگی یکی از محصوالت مهمی که همه خانوارها برای تهیه موادغذایی بدان وابسته هـستند         

البته در سالهای اخیر تـالش شـده تـا          . این محصول به دو نسبت خام و فراوری شده عرضه می شود           

   و ایـن عمـل      رب گوجه فرنگـی تبـدیل شـده       نتره، مانند   مازاد بر مصرف خام آن به محصوالت کنسا       

  

  ریال/  برآورد زیان اقتصادی ضایعات گوجه فرنگی    تن -3جدول شماره

 هزینۀ ضایعات میزان  ضایعات درصد ضایعات مراحل تولید

 400/230/446/117 3/221471 %5 برداشت

 200/691/338/352 9/664413 %15 پس از برداشت

 600/921/784/469 2/885885 %20 کل ضایعات

،آمارنامـه کـشاورزی وزارت   )1384(محاسبات گزارش پژوهشی حاضر براسـاس آمـار دفتـر سـبزی و سـیفی وزارت جهادکـشاورزی            : ماخذ

و سـالنامه  )1382مرکزآمـار ایـران ،  (،آمار قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روسـتایی         )1382(جهادکشاورزی  

  رکز آمار ایران آماری م

   ریال3/530=  قیمت هر کیلو گوجه فرنگی 426/429/4= تولید کل گوجه فرنگی 

  

 سطح ضایعات      باعث شده تا مقداری از ضایعات  گوجه فرنگی کاهش یابد ولی در عین حال

 نشان داده شده است درصد ضایعات در 3 همانطوریکه که در جدول شماره گوجه فرنگی باالست

 درصد می باشد و مقدار 15 درصد و 5رداشت و پس از برداشت به ترتیب به ترتیب مراحل ب

تن   هزار 664 و 221ضایعات این دو مرحله با احتساب تولید کل گوجه فرنگی به ترتیب برابر با 

 ریال باشد زیان اقتصادی حاصله از ضایعات در این 3/530، 82می باشد و اگر قیمت گوجه در سال 

 میلیارد ریال خواهد شد و در نتیجه کل زیان 352 و 117ه ترتیب تقریباً برابر با دو مرحله ب

  اقتصادی حاصله از ضایعات 

  . میلیارد تومان خواهد شد47 میلیارد ریال یا بعبارتی 470گوجه فرنگی در دو مرحله حدوداً برابر با 



    اگر تمهیدات و برنامه ریزیها چه در بخش دولتی و چه در بخش در جهت جلـوگیری از ضـایعات                  

  در همه مراحل ایجاد آن صورت پذیرد نه تنها باعث خواهـد شـد زیـان اقتـصادی حـال از ضـایعات                     

 گوجه فرنگی به حداقل برسد بلکه اوالً ارزش افزوده این محصول با ایجاد صـنایع تکمیلـی و تبـدیلی    

  .بسیار باال خواهد رفت ثانیاً مقداری از نیروی بیکار تحصیلکرده حذب این صنایع خواهند شد

  

  زیان اقتصادی ضایعات محصوالت مهم بخش باغبانی

با توجه به اهمیت محصوالت باغی در صادرات وارزآوری باالی آن، سه محـصول بـاغی شـامل پـسته       

  .مورد مطالعه قرار گرفته است. باشدآنها سطح ضایعات باال می ،سیب و انار که در 

 

  هزینه ضایعات محصول پسته

    محصول پسته یکی از مهم ترین محـصوالت در بخـش کـشاورزی اسـت کـه بـه میـزان زیـادی                       

کشاورزان از نظر درآمدی و اشتغال به آن وابسته هستند واز دیگر سو این محصول ارز آوری زیـادی                   

راه با ضایعات می باشد کـه  ول پسته مانند هر محصول دیگر هممحص. برای اقتصاد کشور بهمراه دارد  

 آن افزایش یابـد و از  هآن نسبتاً زیاد می باشد همین امر موجب می شود که قیمت تمام شد     ضایعات  

توانایی قدرت خرید برای این محصول در داخل کشور کم باشـد و کـشش تقاضـا پـسته                   طرف دیگر 

. ه اسـت  نشان داده شـد  ذیلیمت باشد همانطوریکه در جدول  صادراتی تا حدی می تواند جوابگوی ق      

  عات در مرحله  داشت از دیگر مراحل  بیشتر ولی ضای  وجود دارد مراحل تولید  در همهضایعات 

  .می باشد)  درصد30(ضایعات این مرحله حدوداً بالغ بر هفتاد هزار و پانصد تن می باشد بطوریکه 

  

  

  

  



  ریال/  اقتصادی ضایعات پسته     تن برآورد زیان– 4جدول شماره 

 هزینۀ ضایعات میزان  ضایعاتدرصد ضایعات مراحل تولید

 500/741/705/21 05/1176 %5/0 )ضایعات نهال یا بذر(کاشت 

000/490/344/302/1 3/70563 %30 )ضایعات نهال یا بذر(داشت 

 500/741/705/21 05/1176 %5/0 )ضایعات محصول(برداشت 

 810/372/458/69 4/3763 %6/1)ضایعات محصول(رداشت پس از ب

000/346/214/415/1 8/76678 %6/32 کل ضایعات 

، آمارنامـه کـشاورزی وزارت جهـاد    )1383( محاسبات گزارش پژوهشی حاضر براساس آمـاردفترامور پـسته وزارت جهـاد کـشاورزی            : ماخذ

و سـالنامه آمـاری   ) 1382مرکز آمار ایران،    (کشاورزی در مناطق روستایی   ، آمار قیمت فروش محصوالت وهزینه خدمات        )1382(کشاورزی

  )1383(مرکز آمار ایران 

 درصد می باشد کـه از نظـر میـزان بـالغ بـر         5/32واین در حالی است که کل درصد ضایعات پسته           

 1415هفتاد و شش هزار شیصد تن می باشد و از نظر ارزشی، زیان اقتصادی ضایعات پسته بالغ بـر                     

این رقم، زیان عمـده ای اسـت کـه    .  میلیارد تومان می باشد5/141میلیارد ریال و یا بعبارتی معادل    

  .اکثراً بر دوش کشاورزان سنگینی می کند

  زیان اقتصادی ضایعات محصول سیب     

      محصول سیب یکی از با اهمیت ترین محصوالت از نظـر صـادرات و ارز آوری اسـت و از طـرف                   

ین محصول در داخل کشور از نظر فراوری دارای ارزش افزوده بسیار باالیی اسـت بنـابراین    دیگر نیز ا  

  .بررسی محصول سیب از لحاظ ضایعات بسیار مهم می باشد

مراحـل ایجـاد         همانطوریکه که در جدول ذیل نشان داده شده اسـت درصـد ضـایعات سـیب در              

 درصـد مـی باشـد و کـل       14 و   7،  7،  3تیب  ضایعات کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت به تر         

   هزار تن780 درصد می باشد که از نظر میزان ضایعات حدوداً 31ضایعات محصول سیب بالغ بر 

   میلیارد تومان2/124 میلیارد ریال و یا معادل 1242 می باشد و از نظر ارزش و یا زیان اقتصادی 

  



  لریا/ ایعات سیب     تن   برآورد زیان اقتصادی ض-5جدول شماره            

  میزان ضایعات درصد ضایعات مراحل تولید

 120 211 569 990 99/75561 %3)ضایعات محصول(کاشت 

 280493663100 31/176311 %7 داشت

 280 493 663 100 31/176311 %7 برداشت

 560 987 326 200 62/352622 %14 پس از برداشت

 1242186222000 23/780807 %31 کل

،آمارنامه کشاورزی )1383(محاسبات گزارش پژوهشی حاضر براساس آمار دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهادکشاورزی    : ماخذ

سالنامه ) 1382مرکزآمار ایران ،(،آمار قیمت فروش محصوالت وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی )1382(وزارت جهاد کشاورزی 

  )1383(آماری مرکزآمار ایران 

  کل تولید

  9/1590=  تن     قیمت هر کیلو سیب 2518733=  سیب 

  

  . میلیون دالر خواهد شد135    می باشد و از نظر ارزی این زیان اقتصادی بالغ بر 

 بیشتر در مرحله پس از برداشت رخ مـی دهـد بنـابراین اگـر تمهیـداتی                   سیب      ضایعات محصول 

 نقل انبارداری و توزیـع کمتـرین آسـیب را ببینـد مقـدار      اندیشیده شود که سیب در مراحل حمل و      

  .زیادی از ضایعات سیب کاهش می یابد

 زیان اقتصادی ضایعات محصول انار

    محصول انار با توجه اقلیم خاص خود از نظر رویش در مناطق محدودی از جهـان قابـل برداشـت          

ایعات ایـن محـصول بـاال مـی باشـد           متاسفانه با توجه به آمار برآورد ضایعات ، سطح درصد ض          . است

 و 7، 33، 7بطوریکه درصد ضایعات در مراحل کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشـت بـه ترتیـب       

و از . مـی باشـد  تـن  هـزار  46 و 48، 226، 48 درصد می باشد که از نظر مقدار ضایعات به ترتیب   65

  د ریـال مـی باشـد و زیـان کـل            میلیـار  5/707 و   2/76،  2/359،  2/76نظر زیان اقتصادی به ترتیب      

 



  ریال/  زیان اقتصادی ضایعات محصول انار    تن – 6جدول شماره 

 زیان اقتصادی ضایعات میزان ضایعات درصد ضایعات مراحل تولید

 930/891/192/76 83/48031 %7 )ضایعات محصول(کاشت 

 000/062/195/359 77/226435 %33 )ضایعات محصول(داشت

 930/891/192/76 83/48031 %7 )حصولضایعات م(برداشت

 100/425/505/707 85/446009 %65 )ضایعات محصول(پس از برداشت

 000/271/086/219/1 28/768509 %112 کل

،آمار نامـه  )1383(محاسبات گزارش پژوهشی حاضر براساس آمار دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهادکشاورزی          : ماخذ

و سـالنامه  ) 1382(، آمار قیمت فروش محصوالت وهزینه خدمات کـشاورزی در منـاطق روسـتایی   )1382( جهاد کشاورزی  کشورزی وزارت 

  )1383(آماری مرکز آمار ایران 

   کل تولید

  3/1586=  تن     قیمت هر کیلو انار 686169=  انار 

  

   میلیـارد تومـان   122 میلیارد می باشد یـا بعبـارتی بـالغ بـر حـدود          1219اقتصادی ضایعات بالغ بر     

  .می باشد

 دو مرحله داشت و پـس از برداشـت از نظـر            در     با توجه به ارقام ستون دوم جدول درصد ضایعات        

ی می باشد که الزم است  راهنمـایی  یمقدار ضایعات و در نتیجه زیان اقتصادی ضایعات در سطح باال          

ــراوری از      ــارداری و فـ ــل انبـ ــل و نقـ ــز حمـ ــد و نیـ ــر تولیـ ــی از نظـ ــداران و  فنـ ــرف باغـ   طـ

  .دست اندرکاران بازاریابی مورد توجه قرار گیرد

  

  

  

  

  



 زیان اقتصادی ضایعات مرغ گوشتی    

    یکی دیگر از محصوالت غذایی گوشتی که نسبتاً ضایعات آن در سطح باالیی است مـرغ گوشـتی                  

 شود که اگـر   تن می334000 درصد میزان ضایعات آن بالغ بر 29است و با احتساب درصد ضایعات    

   دهبالغ بر پنج هزار و ضرب شود زیان اقتصادی ضایعات)  ریال15000(در قیمت میانگین هر کیلو 

  

  ریال/  زیان اقتصادی ضایعات مرغ گوشتی تن -7جدول شماره             

 زیان اقتصادی ضایعات میزان ضایعات درصد ضایعات مراحل تولید

 000/000/000/010/5 000/334 %29 کل ضایعات

) 1382(، سازمان پشتیبانی امور دام وزارت جهـاد کـشاورزی  1383محاسبات گزارش پژوهشی حاضر بر اساس آمار معاونت امور دام        : ماخذ

  )1383(،سانامه آماری مرکزآمار ایران 

 

دست خواهد آمد با توجه به ارقام فـوق اگـر   ب  تومانمیلیارد ریال بعبارتی معادل پانصد و یک میلیارد  

با برنامه منسجم درصدد جلـوگیری از ضـایعات در مراحـل          ) بخش دولتی و خصوصی   (راجع ذیربط   م

زیان اقتصادی به حداقل ممکن خواهد رسـید چـون در هـر کـدام از مراحـل ایجـاد                    . مختلف باشند 

  . بازیافت مواد هدررفتنی اقدام نمود بهضایعات می توان با احداث کارخانه هایی نسبت

افزایش مصرف روز افزون مرغ گوشـتی و افـزایش سـهم هزینـه آن در سـبد مخـارج              با توجه به    

خانوادگی و افزایش تدریجی قیمت تمام شده هر کیلو مرغ گوشـتی ضـرورت دارد بـه نحـوه ایجـاد                     

   درصـد وزن مـرغ    29ضایعات مرغ گوشتی توجه خاصی مبذول شـود لـذا ضـایعات مـرغ در حـدود                  

 هـزار تـن بـرآورد    334،ضایعات در حدود    1383لیدی مرغ در سال     می باشد که با توجه به میزان تو       

  . استگردیده

  

  

  



 زیان اقتصادی ضایعات شیالت 

 درصـد  40 هزار تن ،461     همانطوریکه که در جدول زیر نشان داده شده است از کل تولید حدود        

د کـه از نظـر   به طرق مختلف از جمله پوست و امعاء احشاء سر و بال هـا و دم دور ریختـه مـی شـو            

میلیـارد ریـال یـا     2701بالغ بر صد و هفتاد وشش هزار تن می شود کـه ارزش آن معـادل بـا              مقدار

  ضایعاتمیلیارد تومان می باشد اقالم  تشکیل دهنده 207بعبارتی زیان اقتصادی ضایعات آن حدود 

، امعـاء و امـشاء،    نشان داده شده است مواد ضایعاتی مرغ را پوست8را همانطور که در جدول شماره     

   سر، بال ها،دم وغیره تشکیل می دهند که هرکدام سهم عمده ای در ایجاد ضایعات دارند بطور مثال

  

  

               درصد در ایجاد از ضایعات نقش مؤثری دارد و بعد از آن پوست وسـر هـر کـدام         15امعاء و احشاء با     

  ریال/                       تن برآورد زیان اقتصادی ضایعات شیالت -8جدول شماره 

 زیان اقتصادی ضایعات میزان ضایعات درصد ضایعات مراحل ایجاد ضایعات 

 800/598/579/752/6 6/44183 %10 پوست 

 000/938/886/012/1 4/66275 %15 امعاء و احشاء 

 800/598/579/752/6 6/44183 %10 سر

 400/979/628/337 8/22091 %5 بال ها و دم 

 000/835/031/701/2 4/176734 %40 ل ضایعاتک

  )1383(،سالنامه آماری مرکزآمارایران)1383(محاسبات گزارش پژوهشی حاضر بر اساس آمار سازمان شیالت :ماخذ

  13040= ، قیمت هر کیلو ماهی 461836= کل تولید شیالت 

عات از  اقـالم  مهـم دیگـر        درصد در ایجاد  ضـای 5 سهم درصد در ایجاد ضایعات و بال و دم با         10با  

  .می باشند



 سازمان های ذیربط در صورت داشـتن برنامـه ریـزی      8     با توجه به ارقام مندرج در جدول شماره         

می توانند با ایجاد صنایع پودر ماهی از ضایعات جلوگیری نماینـد            ) بخش دولتی و خصوصی   (صحیح  

  .شتر از زیان اقتصادی ضایعات خواهد شدکه ارزش ا فزوده ناشی از باز یافت ضایعات خیلی بی

 کـه  الی      ضایعات شیالت و زیان اقتصادی مربوط به آن از مسائل مهم بشمار می رود، در عین حـ    

 که در ماهی وجـود دارد  تیااز گوشت قرمز است ولی بدلیل زائد      به ظاهر قیمت هر کیلو ماهی کمتر        

مصرف ماهی آنرا در جایگـاهی برابـر و حتـی بـاالتر از             آنرا از نظر سبد هزینه غذایی خانواردر هر بار          

بنابراین . گوشت قرمز قرار می دهد بطور مثال می توان به میگو، ماهی سفید، شیر و غیره اشاره کرد               

 درصـد  85بررسی ضایعات محصوالت شیالت و راههای جلوگیری از آن اهمیت ویژه ای دارد تقریبـاً    

وری مصرف شده و توسط بخـش شـهری و شـهروندان تمیـز و     از ماهیان صید شده به صورت تازه خ    

 درصد ضایعات تولیدی است که پس از پـاک شـدن بـه عنـوان زبالـه یـا                   40پاک شده و این میزان      

 درصـد باقیمانـده توسـط       15حـدود   . پسمانده وارد سیستم جمع آوری زباله های شهری مـی شـود           

می توان برای تهیه پودر مـاهی اسـتفاده        کارگاههای صنعتی عمل آوری می شود که از این ضایعات           

  .نمود

  

 نتیجه گیری

    یکی از معضالت اساسی ساختار اقتصادی کـشور بـویژه بخـش کـشاورزی فقـدان سـازماندهی و                   

مدیریت جامع و عدم ایجاد انگیزه در بهره برداری بهینه و پایدار از منابع است و این امر باعث شـده                   

طور مثال عـواملی ماننـد عـدم تجهیـز مناسـب صـنایع تبـدیلی و         است که سطح ضایعات باال برود ب      

تکمیلی، خالء تکنیکـی و اسـتفاده از شـیوه هـای کاشـت نامناسـب نظیـر اسـتفاده از کودپاشـهای              

سانتریفوژ یا دست پاش و در نتیجه مصرف اضافی بذر، آماده نبودن مناسـب اراضـی و عـدم کـارایی           

ت نامناسب زمین، آفات و بیماریهـا، تـاخیر در برداشـت،          کافی سیستم آبیاری، شرایط بد جوی و باف       

افت ناشی از استفاده ماشین و وسایل برداشت، عدم تکافوی سیلوها، ناقص بـودن سیـستم بوجـاری،      



بسته بندی و درجه بندی نامناسب، حمل و نقل و انبارداری نا مناسب، عدم توجه به اهمیـت تغذیـه           

و غیـره موجـب افـزایش     )(HACCPگیرانه و بهداشـتی  گیاه ، عدم اجرای سیستم مـدیریتی پیـش     

ضایعات محصوالت زراعی نظیر غـالت، حبوبـات، محـصوالت نبـاتی صـنعتی و جـالیزی و صـیفی و              

همچنین محصوالت باغی مانند پسته سیب، زردآلو، زعفران، مرکبات و محـصوالت شـیالت و دامـی              

 .شده است

ش ضـایعات نیـاز بـه مـدیریت منـسجم بخـش                 با توجه به وضع موجود نتیجه مـی گیـریم کـاه           

خـصوصی و دولتـی کـه در آن توجــه کـافی بـه تـشکلهای دولتــی و خـصوصی، اهمیـت محــصول،         

سیاستهای حمایتی دولتی، مؤسسات ذیربط، خدمات اعتباری و تسهیالتی، تـشکلهاو اتحادیـه هـای               

حـائز اهمیـت    دو مـشکل عمـده در بخـش کـشاورزی     . داشت می باشدبر  ازکشاورزی در قبل و پس  

بوده ودر مسائل ومشکالت قبل از برداشت تاثیر بسزایی دارد که شامل مشکالت هزینه های سـنگین   

و عـدم فقـدان امکانـات    ) شکاف  قیمتی زیاد بین قیمت سرخرمن و قیمـت خـرده فروشـی             (مبادله  

مـی  )  و غیـره انبار، بسته بندی، تجهیزات حمل و نقل، جاده،خدمات و تسهیالت بازاریـابی        (بازاریابی  

باشد و در این خصوص الزم است دولت تدابیر و تمهیداتی را در جهت حل دو مشکل یاد شده و نیـز       

افزایش سطح آموزش بهره برداران و ارائه امکانات تولید در قالـب تـسهیالت کـم بهـره بـانکی بکـار                      

  .بگیرد
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Abstract 

One of the issues that agricultural economics policy of countries have 

been affected is supplying of foodstuff for population that their typical 

foodstuff is changing permanently . This situation on conditions is that 

Governments have confronted with challenging 0f increasing product 

losses , this fact is important, since that effect level of losses on GDP and 

NI  is very great . On based estimated of agriculture ministry from total  

85 million ton agricultural product , 15.3 million ton is losses (17.8 

percent), if average value of  per kilo is 1550 RIAL is , total cost of losses 

is estimated over 2371 billion TOMAN . High cost of losses not only  

annoy agricultural sector , of course  for reason that 25 percent of share  

agricultural sector on GDP and non- oil export , complete reduction of 

losses can increase exchange over 350-400 million dollar. 

Two main problem on agricultural sector are important , so that they have 

effect on pre-harvest and post-harvest that include like , high cost 

transactions and non- facilities marketing . In this case , it is necessary 

that government help farmers for training and delivering low rate loan .   

 

 


