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ضایعات محصوالت غذایی تحت تأثیر روش ها، تکنولوژی و الگوهای 

تولید، امکانات و ظرفیت زیرساخت های داخلی هر کشور، مکانیزم 

ظرفیت بازار، زنجیره های بازار، کانال های پخش و توزیع محصوالت 

کشاورزی و فرآورده های غذایی و در نهایت الگوهای خرید و مرصف 

مواد غذایی در بین مرصف کنندگان قرار دارد. اما آنچه مشخص است، 

رصف نظر از سطح توسعه اقتصادی و اجتامعی هر کشور، ضایعات 

غذا در آن کشور بایستی در پایین ترین سطح ممکن نگاه داشته شود. 

ضایعات غذا از جنبه هدررفت منابع مورد استفاده در تولید محصوالت 

کشاورزی از جمله آب که کمیاب ترین عامل تولیدی به شامر می رود، 

حایز اهمیت است. از همین رو، در این پژوهش، ضمن برآورد مقدار 

زراعی 93- باغی( در سال  و  )زراعی  ضایعات محصوالت کشاورزی 

1392، میزان آب تلف شده و ارزش اقتصادی آن نیز برآورد شده است. 

ملل  کشاورزی  و  خواربار  سازمان  تعریف  براساس  ضایعات  برآورد 

متحد )فائو( در سال 2011 انجام شده است. در راستای تأمین اهداف 

پژوهش، ابتدا با استفاده از منابع موجود و نظرات کارشناسی، مقادیر 

ضایعات محصوالت کشاورزی از مرحله برداشت تا عرضه در بازار و قبل 

از مرصف برای 17 محصول مهم و عمده زراعی و 6 محصول عمده ی 

باغی که بیشرتین آب را به خود اختصاص داده اند تعیین و سپس به کل 

تولیدات آبی زراعی و باغی کشور تعمیم داده شد. براساس محاسبات 

انجام شده مقدار آب تلف شده ناشی از ضایعات محصوالت کشاورزی 

به میزان 9/3 میلیارد مرت مکعب معادل حدود 45 درصد حجم ذخیره 

شده آب سدها در سال آبی 93-1392 بوده و زیان اقتصادی آب هدر 

رفته ناشی از این ضایعات 92297/1 میلیارد ریال می باشد. 

واژه های كلیدی: ضایعات محصوالت کشاورزی، تلفات آب ناشی 
بخش  در  آب  اقتصادی  وری  بهره  غذایی،  امنیت  ضایعات،  از 

کشاورزی، ارزش اقتصادی آب تلف شده.
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The methods, the technology, the production patterns, the 
equipment, the capacity of the domestic infrastructure of 
each country, the mechanism of market capacity, market 
chains, releasing and distribution channels of agricultural 
and food product, purchasing patterns, and food consum-
ing of consumers affect on the wastes of food products. 
Regardless of the level of economic and social develop-
ment of each country, the food wastes should be on the 
lowest level in the country. In term of resources losses in 
the agricultural sector, the food wastes are important, es-
pecially water input is considered as rarest input in this 
sector.  Therefore in this research, regarding the estimat-
ing the amount of the waste products of agriculture )crop 
and garden( in the 2013-2014 crop year, we calculate the 
amount of wastes and economic value of water. We uti-
lize the FAO definition in 2011 for estimating the wastes. 
In order to achieve the objectives of the research, at first, 
the amount of wastes products of agriculture for 17 ma-
jor crop products and 6 major garden products have been 
determined. These products contain the most water. Fol-
lowed by the results, the results have been expanded to all 
crop and garden irrigated products. Based on the results of 
the study, the amount of lost water due to waste products 
of agriculture is 9.3 billion m3, equivalent to about 45 per-
cent of the volume of water stored behind the dams in the 
water year 2013-2014. The economic cost of lost water due 
to wastes is also 92297.1 billion Rials.
Keywords: waste products of agriculture, lost water due 
to wastes, food security, economic productivity of water, 
economic value of waste water.
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مقدمه

در کلیه کشورهای جهان کاهش ضایعات بر افزایش درآمد، بهبود 
اثرگذار  زیست  و حفظ محیط  اقتصادی  توسعه  غذایی،  امنیت 
بوده است. هدر رفت غذا در دنیا به رشایط اقتصادی و اجتامعی 
هر کشور وابسته است. این امر تحت تأثیر عوامل گوناگونی از 
جمله روش ها و الگوهای تولید محصول، زیرساخت های داخلی 
هر کشور، گنجایش بازار و زنجیره های بازاریابی، کانال های پخش 
الگوهای  و توزیع محصوالت کشاورزی و فرآورده های غذایی و 
خرید و مرصف مواد غذایی در بین مرصف کنندگان قرار دارد. اما 
طبق آنچه مشخص است، رصف نظر از سطح توسعه اقتصادی و 
بلوغ سیستم ها در هر کشور، ضایعات غذا در آن کشور بایستی 

پایین ترین سطح ممکن نگاه داشته شود؛ زیرا ضایعات غذا  در 
بیانگر از بین رفنت منابع مورد استفاده در تولید محصول کشاورزی 
از جمله خاک، آب، انرژی و سایر نهاده ها می باشد. تولید غذایی 
که به مرصف منی رسد عالوه بر اتالف ارزش اقتصادی غذای تولید 
شده منجر به نرش دی اکسید کربن اضافی و آلودگی محیط زیست 
نیز می گردد )FAO، 2011(. ضایعات محصوالت کشاورزی از نقطه 
نظر اقتصادی تأثیر مستقیم و منفی بر درآمد کشاورزان می گذارد. 
تأمین غذا می تواند در کاهش هزینه های  کارآیی زنجیره  بهبود 
تأمین آن برای کشاورز و همچنین مرصف کننده اثرگذار باشد. با 
توجه به حجم عظیم ضایعات محصوالت کشاورزی و غذا در جهان، 
رسمایه گذاری سودآور در جهت کاهش این ضایعات می تواند راهی 

.)2011 ،FAO( در جهت کاهش هزینه های تولید غذا باشد

مروری بر منابع

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )FAO(1 به منظور ارائه گزارشی 
از میزان ضایعات و دورریز جهانی غذا در کنگره بین املللی نجات غذا 
در سال 2011 گزارشی به کمک انستیتوی بین املللی زیست فناوری و 
غذای سوئد )SIK(2 تهیه کرد که در آن به میزان، اثرات و همچنین علل 
و پیشگیری از ایجاد ضایعات و دورریز غذا در کشورهای پر درآمد، با 
درآمد متوسط و در کشورهای کم درآمد پرداخته است. در این گزارش 
میزان ضایعات ایجاد شده در طول زنجیره تأمین غذا و همچنین 
روش های ارزیابی آن با مترکز بر وزن کّمی غذای ضایع شده مشخص 
شده است. گزارش مذکور تعریف دقیقی از ضایعات و دورریز مواد 
 Food غذایی ارائه کرده است. بر این اساس،منظور از ضایعات غذا یا
Losses آن بخش از محصول کشاورزی است که در مراحل کاشت، 
داشت، برداشت، پس از برداشت، عرضه و تا قبل از مرصف بر اثر 
ریزش و یا خسارت عوامل خسارت زا مانند آفات و بیامری ها یا به 
علت نارسائی سیستم نگهداری، فرآوری و حمل و نقل از بین رفته و 
یا کیفیت خود را از دست داده و به مواد دور ریختنی تبدیل می شود. 
همچنین به ضایعاتی که در مراحل پایانی زنجیره تأمین غذا )در 
خرده فروشی یا در دست مرصف کننده نهائی( ایجاد می شود، دورریز 
غذا یا Food Waste گفته می شود که نتیجه رفتار خرده فروشان یا 
فرهنگ مرصف کنندگان است. طبق تعریف فائو، ضایعات یا دورریز 
غذا تنها برای محصوالتی که به منظور مرصف انسان تولید می گردند 
محاسبه می شود و به آن دسته از محصوالت کشاورزی که مرصف 
غذای انسانی ندارند اتالق منی گردد. به عبارت دیگر ضایعات یا دورریز 
غذا به توده ای از غذای ضایع یا دور ریخته شده اتالق می شود که با 
هدف تولید غذای انسان  بوجود آمده ولی در بخشی از زنجیره تأمین 
غذا تلف شده است. از این رو، غذایی که از ابتدا برای مرصف انسانی 
تولید می شود ولی به دلیلی از این زنجیره خارج می گردد، حتی اگر 
به مصارف غیر غذای انسانی نظیر خوراک دام یا تولید سوخت های 

زیستی برسد، نیز جزو ضایعات یا دورریز غذا تلقی می شود. طبق این 
تعریف و به منظور رسیدن به مفهوم درستی از ضایعات غذا، آن دسته 
از محصوالت کشاورزی که از ابتدا با هدف تولید غذا کاشته و تولید 
می شوند بایستی از محصوالتی که از ابتدا با اهداف غیر غذایی بوجود 

  .)2011 ،FAO( می آید متیز داده شوند
بطورکلی پنج مرحله مشخص در تولید فرآورده های گیاهی در زنجیره 
تأمین غذا تعریف شده است که عبارتند از مراحل عملیات کشت 
و  برداشت  از  پس  برداشت(،  و  داشت  کاشت،  )شامل  کشاورزی 
نگهداری، فرآوری، توزیع و مرصف. ضایعات حاصل شده در مرحله 
عملیات کشاورزی در نتیجه عملکرد نامناسب ماشین ها و ادوات 
کشاورزی و یا عملیات نامناسب برداشت اعم از کمباین خرمن کوبی 
یا میوه چینی، دسته بندی نامناسب محصول پس از برداشت و غیره 
می باشد. ضایعات در مرحله پس از برداشت و نگهداری ناشی از 
جداسازی نامناسب و فساد محصول در طول پروسه نگهداری و حمل و 
نقل از مزرعه تا مراکز توزیع است. در مرحله فرآوری حاصل جداسازی 
نامناسب و فساد محصول در طول مرحله فرآوری صنعتی یا غیرصنعتی 
مانند آب میوه گیری، کنرسوسازی و پخت نان می باشد. ضایعات در این 
مرحله زمانی رخ می دهد که محصول در هریک از عملیات فرآوری 
شامل شستشو، پوست کنی، برش و پخت مناسب تشخیص داده نشده 
و عمداً یا سهواً از روند فرآوری خارج و دور ریخته شود. در مرحله 
توزیع نیز ضایعات و دورریز غذا و محصوالت کشاورزی در سیستم 
بازار بوجود می آید که شامل عمده یا خرده فروشی است و نهایتاً در 
مرحله مرصف شامل ضایعات و دورریز غذا و محصوالت کشاورزی در 

 .)2011 ،FAO( سطح مرصف کننده خانگی است
 Water Productivity طبق تعریف فائو )سال 2007(، بهره وری آب یا
عبارت است از نسبت منافع خالصی که به ازاء مرصف آب مورد نیاز 
در تولید محصوالت کشاورزی، جنگل، شیالت و دام بدست می آید. در 
کشاورزی عموماً از بهره وری فیزیکی آب استفاده می شود که نسبت 
وزن خروجی کشاورزی )مقدار تولیدات کشاورزی قابل تجارت( به 
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مقدار آب مورد استفاده می باشد )FAO، 2007(. تعریف فائو در سال 
2003 از امنیت غذایی یا Food Security عبارت است از اطمینان از 
دسرتسی فیزیکی و اقتصادی همه مردم به غذای کافی، مغذی و سامل 

.)2003 ،FAO( در متام اوقات برای داشنت فعالیت و زندگی سامل
در گزارش ضایعات ارائه شده توسط فائو در سال 2011 مشخص شد 
که سالیانه در رسارس جهان تقریباً یک سوم غذای تولید شده برای 
مرصف انسان ها که معادل 1/3 میلیارد تن می باشد، ضایع می شود. 
همچنین ضایعات غذا در کشورهای صنعتی به هامن اندازه کشورهای 
در حال توسعه باالست ولی در کشورهای در حال توسعه بیش از 40 
درصد این ضایعات در مراحل پس از برداشت محصول تا فرآوری آن 
بوقوع می پیوندد. در کشورهای صنعتی بیش از 40 درصد غذا در 
خرده فروشی ها و در مراحل مرصف کننده نهائی دور ریخته می شود. 

دورریزی غذا به دست مرصف کننده در کشورهای صنعتی معادل 
222 میلیون تن می باشد و این حجم از غذای دور ریخته شده تقریباً 
به اندازه کل غذای تولید شده در کشورهای جنوب صحرای آفریقاست 
)230 میلیون تن(. همچنین در کشورهای کم درآمد که کشور ما نیز 
در این دسته بندی قرار گرفته است از دالیل عمده ضایعات و دورریز 
غذا محدودیت های مالی، مدیریتی و فنی در روش های برداشت، 
نگهداری و تجهیزات نگهداری )رسدخانه ها( در رشایط مختلف آب 
و هوایی، زیرساخت ها، سیستم های بسته بندی و بازاریابی است. این 
بدان معناست که بسیاری از خرده کشاورزان در کشورهای در حال 
توسعه  بر روی خط فقر و در حاشیه امنیت غذایی به رس می برند که 
گویای این امر است که کاهش ضایعات غذا تأثیر فوری و مشخصی 

بر زندگی آنها دارد. 

 اهمیت و رضورت انجام مطالعه

باال بودن میزان ضایعات محصوالت کشاورزی را می توان به عنوان 
یکی از عوامل مهم تضعیف امنیت غذایی، عدم دستیابی به ارزش 
افزوده باالتر و کاهش درآمد کشاورزان دانست که متأسفانه تاکنون 
کمرت مورد توجه فعاالن، ذی نفعان و اندیشمندان و کارشناسان و 
سیاست گذاران قرار گرفته است. توجه خاص و مترکز بیشرت دولت ها 
به چهار مقوله: 1( تأمین مواد غذایی با تکیه بر تولیدات داخلی 2( 
ارتقاء ظرفیت و کیفیت تجهیزات و تأسیسات نگهداری، فرآوری، 
تبدیل و توزیع 3( ارتقا سطح ایمنی و سالمت غذا 4( اصالح الگوی 
مرصف و بهینه کردن انواع مصارف مواد غذایی، می تواند به کاهش 
ضایعات محصوالت کشاورزی که از جنبه های مختلف به اقتصاد ملی 
خسارت می زند، منجر گردد. با وجود ظرفیت های بالفعل و بالقوه 
بخش کشاورزی کشور، دالیل باال بودن ضایعات به ساختار کشاورزی، 
فقدان سازماندهی مناسب در مدیریت جامع بخش کشاورزی، عدم 

انگیزه در بهره برداری مطلوب از منابع و عوامل تولید به ویژه آب و 
مسایل فرهنگی و اجتامعی بر می گردد؛ که در این رابطه برای حل 
مشکل هامهنگی، همکاری و اقدام مشرتک کلیه دستگاه های متولی 

و ذی نفعان رضورتی اجتناب ناپذیر است.
 یکی از دالیل اصلی توجه به ضایعات محصوالت کشاورزی و اثرات 
آن بر کاهش مرصف آن در ایران، مواجه کشور با بحران کم آبی و 
همچنین اهمیت تولیدات کشاورزی از بعد تأمین امنیت غذایی 
کشور است. از این رو اهمیت و رضورت انجام این مطالعه بدان 
سبب بوده است که تاکنون پژوهش دقیق و جامع و فراگیر در 
تعیین مقدار ضایعات محصوالت کشاورزی انجام نشده است. در 
مطالعات اندک موجود مانند اسدی و همکاران )1382(، اصفهانی و 
همکاران )1388(، قلی نژاد )1390( و یزدانی فر و همکاران )1394( 
نیز رصفاً به برآورد کمی مقدار ضایعات پرداخته شده و توجهی به 
میزان تلفات آب ناشی از میزان ضایعات محصوالت کشاورزی و 

همچنین ارزش اقتصادی آن نشده است. 

روش تحقیق

به منظور محاسبه میزان ضایعات محصوالت زراعی و باغی، 17 
محصول مهم و عمده زراعی و 6 محصول عمده باغی که بیشرتین 
مرصف آب را به خود اختصاص داده اند، انتخاب شده و با استفاده از  
منابع موجود )متام منابع فارسی مندرج در بخش منابع( و نظریات 
کارشناسی )براساس نظر کارشناسان بخش های اجرایی، تولیدکنندگان 
خربه و طبق روش دلفی( مقادیر ضایعات این محصوالت از مرحله 
برداشت تا قبل از مرصف تعیین و سپس به کل تولیدات آبی زراعی 
و باغی تعمیم داده شد. محصوالت منتخب زراعی در این تحقیق 
عبارت بودند از گندم، جو، ذرت دانه ای، برنج )شلتوک(، سیب زمینی، 
پیاز، گوجه فرنگی، هندوانه، چغندرقند، نیشکر، سویا، خربزه، خیار، 
لوبیا، پنبه، یونجه و ذرت علوفه ای و محصوالت منتخب باغی شامل 

سیب، انگور، پسته، خرما، مرکبات و انار می باشند.
طبق آخرین آمارهای رسمی وزارت جهاد کشاورزی در سال 92-93 
کل سطح زیر کشت محصوالت آبی کشور 8/34 میلیون هکتار با 
تولید 83/7 میلیون تن بوده است. سهم گروه محصوالت زراعی 
و باغی به ترتیب از نظر سطح زیر کشت حدود 74 و 26 درصد 
و از نظر تولید 81 و 19 درصد بوده است. سطح زیر کشت 17 
محصول منتخب زراعی که از محصوالت عمده و اساسی زراعی 
هستند 5/6 میلیون هکتار معادل 91 درصد کل محصوالت زراعی 
آبی است. سطح زیرکشت 6 محصوالت باغی منتخب معادل 63 
درصد سطح باغات آبی )بارور( بوده است. میزان تولید محصوالت 
زراعی منتخب 60/6 میلیون تن معادل 89 درصد کل محصوالت 
زراعی آبی است. میزان تولید محصوالت باغی منتخب 11/9 میلیون 

تن معادل 76 درصد کل محصوالت باغی آبی بوده است. 

کشاورز، ع. و همکارانبرآورد ارزش اقتصادی آب از دست رفته ی ناشی از ضایعات محصوالت ...
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پس از برآورد مقادیر ضایعات هر یک از محصوالت مذکور در مراحل 
مورد بررسی با اتکاء به نیاز آبی ناخالص این محصوالت در مناطق 
تولید آنها، آب از دست رفته ناشی از ضایعات هر یک از محصوالت 
محاسبه و به کل محصوالت آبی زراعی و باغی بر اساس وزن تولیدات 
تعمیم داده شد. همچنین ارزش اقتصادی آب با تقریب، معادل ارزش 
بهره وری اقتصادی آب در نظر گرفته شده که بر مبنای آمار رسمی 
بانک مرکزی ارزش بهره وری اقتصادی هر مرتمکعب آب در سال 93 

به میزان 9924/4 ریال یا 0/30 دالر محاسبه گردید. ارزش بهره وری 
اقتصادی معادل فرمول بانک جهانی در نظر گرفته شده است. بدین 
ترتیب زیان اقتصادی ضایعات در سال 93 برابر با حاصل رضب متوسط 
سهم ضایعات در ارزش تولیدات گیاهی آبی در سال 93 می باشد. 
همچنین زیان اقتصادی آب تلف شده نیز برابر با حاصل رضب مقدار 
بهره وری  ارزش  در  سال 93  در  از ضایعات  ناشی  تلف شده  آب 

اقتصادی آب می باشد. 

نتایج

از بین 17 محصول منتخب زراعی گوجه فرنگی و سیب زمینی )به ترتیب 
20 و 17 درصد( و انگور و خرما از بین 6 محصول منتخب باغی )به 
ترتیب 19 و 17 درصد( بیشرتین درصد ضایعات در مراحل برداشت، 
حمل و نقل و نگهداری را به خود اختصاص دادند )منودار 1(. همچنین 
از بین 23 محصول منتخب زراعی و باغی در این تحقیق، کمرتین درصد 
ضایعات در دو مرحله مذکور به ذرت علوفه ای و یونجه )3 درصد( 
اختصاص داشت. طبق منودار )2( بیشرتین مقدار ضایعات به گوجه 
فرنگی برابر با 1241هزار تن و پس از آن به گندم 1062 هزار تن و 

کمرتین مقدار ضایعات به انار 157 هزار تن اختصاص داشته است. 

بدین ترتیب با تعمیم مقادیر ضایعات محصوالت محاسبه شده به 
کل محصوالت، متوسط مقدار ضایعات محصوالت زراعی 7355   
هزار تن معادل 10/8 درصد از کل تولیدات زراعی، متوسط مقدار 
ضایعات محصوالت باغی 2595 هزار تن معادل 16/6 درصد از کل 
تولیدات باغی بوده که در مجموع کل ضایعات محصوالت باغی و 
زراعی 9950 هزار تن معادل 11/8 درصد از کل تولیدات باغی و 
زراعی با ارزش 92012 میلیارد ریال )2/8 میلیارد دالر( برآورد گردید 
که این مقدار معادل ضایعات 52 درصد میانگین ساالنه مقدار 
واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی )19/2 میلیون تن( و 
22 درصد میانگین ارزش واردات این محصوالت )12/6 میلیارد دالر( 

طی چهار سال 1390 الی 1393 کشور می باشد )جدول 1(. 
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 جدول 1- وضعیت ضایعات محصوالت اساسی زراعی و باغی آبی از مرحله برداشت تا قبل از مرصف و میزان تلفات آب ناشی از این ضایعات 
)سال زراعی 93-92( با احتساب سطح زیرکشت نهالستان ها )احمدی و همکاران، 1394 )آمارنامه زراعت 93-92( و محاسبات تحقیق(

محصولردیف
سطح زیر 

کشت 
)هزارهکتار(

تولید 
)هزارتن(

عملکرد 
)کیلوگرم 
در هکتار(

آب ناخالص 
مرصفی )مرت 
مکعب در 

هکتار در سال(

مرصف آب به 
ازا هر کیلوگرم 
محصول تولیدی
)مرت مکعب(

کل آب مرصفی 
ناخالص 

)میلیارد مرت 
مکعب(

ضایعات
)درصد(

مقدار 
ضایعات 
محصول

)هزار تن(

تلفات آب
)میلیارد 

مرت 
مکعب(

22607078313157001/8212/891510621/93گندم1

7101929271847001/733/34132510/43جو2

23216517128145002/033/36132150/44ذرت دانه ای3

53923474354119242/746/4381880/51برنج )شلتوک(4

159498131414125000/41/98178470/34سیب زمینی5

54/5205737746115000/300/63153090/09پیاز6

157620739535127000/321/992012410/40گوجه فرنگی7

134394229366125000/431/68145520/23هندوانه8

97473148723145000/31/4183780/11چغندر قند9

89658973961320000/432/8585270/23نیشکر10

60127211243892/080/26790/02سویا11

76153820191125000/620/95142150/13خربزه12

67155423174122260/530/82142180/11خیار13

1142211939142007/231/6211240/18لوبیا14

831812181110005/040/9115270/14پنبه15

58056879820183681/8710/6431710/32یونجه16

201977748642130000/272/6132930/08ذرت علوفه ای17

5612/5605971079896890/9054/3710/865275/7جمع محصوالت زراعی

202337816723120000/722/42165400/39سیب18

20927741327385000/641/78195270/34انگور19

314240764900011/782/836140/17پسته20

1799785464197943/623/54171660/60خرما21

208358817250108000/632/25165740/36مرکبات22

6898314456135000/930/92161570/15انار23

11801194110119116391/1513/7316/619782/01جمع محصوالت باغی

6792/57253810680100280/9668/1011/885077/71جمع محصوالت زراعی و باغی

6132681001110696890/8759/4110/873556/42جمع محصوالت زراعی کل کشور

2210156337074116391/6525/7216/625954/27جمع محصوالت باغی کل کشور

جمع محصوالت زراعی 
و باغی کل کشور

83428373310038102051/0285/1311/8995010/69

سطح زیر پوشش 
آبیاری تحت فشار

1500--5832-8/7511/8-1/03

8/24-69/8211/8-10205*--6842سطح زیر پوشش آبیاری سطحی

مقدار کل آب مرصفی 
کشور و میزان آب تلف شده 

ناشی از ضایعات 
-----78/5711/8-9/27

* با توجه به اینکه محاسبات هر یک از محصوالت فقط براساس سطوح زیرپوشش  آبیاری سطحی بوده است، این مقدار با جمع کل محصوالت کشور یکسان قرار داده شده است.

کشاورز، ع. و همکارانبرآورد ارزش اقتصادی آب از دست رفته ی ناشی از ضایعات محصوالت ...



سال سوم، شامره 1، 1395 نرشیه آب و توسعه پایدار
78

همچنین مطابق با جدول )1( و منودار )3( تلفات آب ناشی از ضایعات 
محصوالت زراعی در سال 93، 5/7 میلیارد مرتمکعب و محصوالت 
باغی 2/01 میلیارد مرتمکعب بوده است. لذا مجموع تلفات آب ناشی 
از ضایعات در محصوالت زراعی و باغی منتخب مورد محاسبه در 
این تحقیق 7/71 میلیارد مرتمکعب می باشد. بدین ترتیب مجموع 
تلفات آب ناشی از ضایعات متام محصوالت زراعی و باغی در کل 
کشور با احتساب سطوح زیر پوشش آبیاری تحت فشار در مجموع 
9/27 میلیارد مرتمکعب محاسبه گردیده است. در اینصورت از 8/342 
میلیون هکتار سطح زیر کشت محصوالت آبی، 6/8 میلیون هکتار آن 
با متوسط مرصف 10205 مرتمکعب در هکتار با روش های سطحی 
آبیاری و حدود 1/5 میلیون هکتار آن زیر پوشش سیستم های نوین 
در  متوسط مرصف 5832 مرتمکعب آب  با  فشار(  )تحت  آبیاری 
هکتار قرار دارد. از این رو در مجموع برآورد می گردد که در رشایط 
فعلی با مرصف 78/57 میلیاردمرتمکعب آب مرصفی در کشاورزی، 

میزان تلفات آب ناشی از ضایعات کشاورزی محصوالت معادل 9/3 
میلیاردمرتمکعب می باشد که این مقدار حدود 45 درصد حجم ذخیره 
شده آب سدها در سال آبی 93-1392 معادل 20/59 میلیاردمرتمکعب 

)رشکت مدیریت منابع آب ایران، 1393(  بوده است.
این میزان آب تلف شده با توجه به اینکه کشور با بحران کاهش 
منابع آبی مواجه می باشد، رقم قابل مالحظه ای است که در صورت 
کاهش ضایعات کشاورزی و در نتیجه کاهش تلفات آب ناشی از آن 
می تواند در کاهش بحران آب نقش موثر و مهمی داشته باشد و از 
طرف دیگر باعث کاهش قابل توجه واردات محصوالت کشاورزی و 

تقویت امنیت غذایی کشور گردد. 
ضایعات  از  ناشی  آب  تلفات  اقتصادی  ارزش  برآورد   )2( جدول 
محصوالت زراعی و باغی کشور در سال زراعی 93-1392 را نشان 
می دهد. بدین ترتیب زیان اقتصادی آب هدر رفته ناشی از این 
ضایعات 92297/1 میلیارد ریال معادل 2/81 میلیارد دالر می باشد. 
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منودار 3-  تلفات آب ناشی از ضایعات محصوالت زراعی و باغی در سال 1392-93

جدول 2- برآورد ارزش اقتصادی تلفات آب ناشی از ضایعات محصوالت آبی زراعی و باغی کشور در سال زراعی 92-93 
 )منبع: بانک مرکزی و محاسبات تحقیق(

ارزشمتغیر

779762ارزش تولیدات آبی زراعت و باغبانی به قیمت جاری )میلیارد ریال(

78/57آب مرصفی زیربخش های زراعت و باغبانی )میلیارد مرتمکعب(

9924/42بهره وری اقتصادی آب در بخش کشاورزی )ریال/مرتمکعب(

9/3تلفات آب ناشی از ضایعات )میلیارد مرتمکعب(

92297/1ارزش اقتصادی آب تلف شده )میلیارد ریال(

32801نرخ ارز آزاد در سال 93 )ریال/دالر(

2/81ارزش اقتصادی آب تلف شده )میلیارد دالر(

0/30بهره وری اقتصادی آب در بخش کشاورزی )دالر/مرتمکعب(
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جدول 3- مقادیر انرژی و پروتئین تلف شده ناشی از ضایعات محصوالت زراعی و باغی آبی 
از مرحله برداشت تا قبل از مرصف در سال 1392-93*

رشحردیف
مقدار 

ضایعات 
)هزار تن( 

رسانه ضایعات 
)کیلوگرم/
نفر/سال(

رسانه ضایعات 
)گرم/نفر/روز(

انرژی تلف شده 
ناشی از ضایعات 

)کیلوکالری/نفر/روز(

پروتئین تلف شده 
ناشی از ضایعات 

)گرم/نفر/روز(

106213/637/31173/5گندم1

1882/46/615/50/28برنج )شلتوک(2

84710/929/920/90/51سیب زمینی3

3094/011/040/13پیاز4

124115/943/67/40/31گوجه فرنگی5

5236/718/46/30/46سایر سبزیجات6

5527/119/53/50/06هندوانه7

2152/87/71/20/03خربزه8

2182/87/70/80/05خیار9

2973/810/41/60/04سایر محصوالت جالیزی10

240/30/82/50/18لوبیا11

70/090/250/770/06سایر حبوبات12

90/120/330/50/00سویا )با تبدیل به روغن(13

130/170/471/60/00سایر دانه های روغنی )با تبدیل به روغن(14

3784/913/47/10/00چغندرقند )با تبدیل به شکر(15

5276/818/67/70/00نیشکر )با تبدیل به شکر(16

17
ذرت، جو، کنجاله و سایر نباتات علوفه ای 

)با تبدیل به فرآورده های دامی(
94512/133/111/700/90

1/50/020/050/170/01سایر محصوالت زراعی18

735594/5259210/36/5 جمع محصوالت زراعی

5406/9018/908/800/07سیب درختی19

5276/8018/6011/200/07انگور20

140/180/491/600/05پسته21

1662/105/806/200/08خرما22

5747/4020/304/100/13مرکبات23

15725/501/800/05انار24

6177/921/609/200/15سایر محصوالت باغی25

2595/0033/391/242/900/60جمع محصوالت باغی

9950127/8350/2253/27/1جمع کل )محصوالت زراعی و باغی(
          *محاسبه رسانه براساس جمعیت سال 93 برابر با 77856 میلیون نفر )مرکز آمار ایران( انجام شده است.

همچنین مقادیر انرژی غذایی و پروتئین تلف شده ناشی از ضایعات 
محصوالت زراعی و باغی آبی از مرحله برداشت تا قبل از مرصف 
در سال 1393 در جدول )3( نشان داده شده است. با توجه به 
عرضه رسانه انرژی و پروتئین در سال 1393 که به ترتیب 3598 
کیلوکالری انرژی و 100/2 گرم پروتئین در روز برای هر نفر بوده 
است، مشاهده می گردد که میزان انرژی و پروتئین از دست رفته 

ناشی از ضایعات به ترتیب 253/2 کیلوکالری و 7/1 گرم در روز 
برای هر نفر بوده که کمی بیش از 7 درصد کل انرژی و پروتئین 
عرضه شده می باشد. چنانچه مقدار ضایعات محصوالت کشاورزی 
را 50 درصد کاهش دهیم نه تنها می توان انرژی و پروتئین روزانه 
2/7 میلیون نفر را تأمین منود بلکه از واردات حدود 5 میلیون تن 

محصوالت کشاورزی نیز جلوگیری می گردد. 

کشاورز، ع. و همکارانبرآورد ارزش اقتصادی آب از دست رفته ی ناشی از ضایعات محصوالت ...



سال سوم، شامره 1، 1395 نرشیه آب و توسعه پایدار
80

راهربدها و پیشنهادات کاهش ضایعات

1- ساماندهی و تجهیز و نوسازی و اصالح ساختار مکانیزاسیون 
کشاورزی به ویژه ماشین های مناسب برداشت و همچنین بهبود، 
محصوالت  اختصاصی  نقل  و  حمل  سیستم  استقرار  و  تقویت 
کشاوری به منظور کمک به برداشت، حمل و جابجائی محصوالت 

کشاورزی.
2- تجهیز و تکمیل ساختارهای زیربنائی نگهداری مناسب محصوالت 

از طریق:
با بکارگیری شیوه های  انبارهای فنی و رسدخانه های مدرن   1-2

نوین مدیریت آنها.
توسعه صنایع درجه بندی  از  2-2-برنامه ریزی، هدایت و حامیت 
محصوالت  تبدیل  و  فرآوری  و  نگهداری  بسته بندی،   ،)sorting(
کشاورزی در مناطق مستعد تولید با بهره گیری از تکنولوژی های نوین.

3- تدوین و اعامل استانداردهای کمی و کیفی برای تولید و عرضه 
جهت  در  غذایی  و  کشاورزی  فرآورده های  و  محصوالت  متنوع 

تعیین مصادیق، انواع تقاضا و ارتقاء سطح ایمنی و سالمت غذا.
4- اصالح سیستم بازاریابی، بازاررسانی و راه اندازی و ایجاد شبکه 
بازاریابی، توسعه روش های اصولی و مدرن بازاریابی، بازاررسانی 

محصوالت و فرآورده های کشاورزی.
مواد  مصارف  انواع  بهینه کردن  و  مرصف  الگوی های  اصالح   -5

غذائی از جمله تنوع در بسته بندی، تنوع در نوع و میزان عرضه 
)متناسب با سنین افراد جامعه، رشایط اشتغال و زندگی افراد و نوع 
اغذیه مورد انتظار با در نظرگرفنت توصیه های بهداشتی و عادات و 

ترجیحات غذایی افراد(.
6- بهینه سازی مرصف غذا در مراکز آموزش عالی، مراکز نظامی و 
انتظامی و مراسم عمومی و اجتامعی از جمله در رستوران ها از نظر 

کمی و کیفی مطابق با استانداردهای شناخته شده.
محصوالت  تولید  مراحل  کلیه  در  مناسب  مدیریت  اعامل   -7
حمل  عرضه،  بسته بندی،  فرآوری،  نگهداری،  برداشت،  غذایی، 
و  )عمده  بازار  ریلی(،  و خطوط  )جاده ها  زیرساخت ها  نقل،  و 
بازار،  در  توزیع  )صادرات،  قوانین  قیمت گذاری،  خرده فروشی(، 

گمرکات و غیره( و ....
8- اعامل روش های بهینه تغذیه گیاهی در مراحل تولید و نیز کنرتل 
عوامل خسارت زا بنحویکه محصول تولیدی سامل بوده و قابلیت 

ماندگاری بیشرتی داشته باشد.
9- اتخاذ روش های بهینه مرصف صحیح به خصوص در دهک های 

باالی جامعه
10- رضورت انجام مطالعات میدانی تکمیلی در جهت تحقق و 
تقویت راهربدهای مدیریت کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی 
در فرآیند تولید، حمل و نقل، نگهداری، فرآوری، بسته بندی، عرضه 

و مرصف.

پی نوشت

1- Food and Agriculture Organization of the United 
Nations )FAO(
2- Swedish Institute for Food and Biotechnology )SIK(
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