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بررسی سازوکارهاي کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي با استفاده از 

  روش دلفی
  

  2، سیده مرضیه رازقی1حسن صدیقی

  

   دانشگاه تربیت مدرس- دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي - 1
   دانشگاه تربیت مدرس- دانشجوي دکتري ترویج و آموزش کشاورزي - 2

 )15/11/96: ش  تاریخ پذیر93/ 02/09:  تاریخ دریافت(

  
  

  چکیده
این پژوهش . هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی سازوکارهاي کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي با استفاده از آراي متخصصان این بخش می باشد

روش دلفی براي  پیمایشی است و طراحی آن با بهره گیري از - از نظر ماهیت کمی، از نظر هدف کاربردي و از نظر شیوه گردآوري داده ها، توصیفی
جامعه آماري پژوهش را کلیه متخصصان حوزه مدیریت ضایعات محصوالت کشاورزي در سه سطح . دستیابی به توافق گروهی صورت گرفته است

ي، تعداد دانشگاهی، سازمان هاي اجرایی و سازمان هاي تحقیقاتی تشکیل دادند که از آن میان با بهره گیري از روش نمونه گیري هدفمند و زنجیره ا
ابزار اصلی گردآوري داده ها پرسشنامه .  نفر از متخصصان خبره و با تجربه به عنوان نمونه براي پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق انتخاب شدند18

کشاورزي  سازوکار به عنوان راهکار کاهش ضایعات محصوالت 48بر اساس نتایج تحقیق، متخصصان در مورد . نیمه ساختارمند و ساختارمند بود
 ترویجی و - فراوري، فنی، آموزشی-  برنامه ریزي، تولیدي-  اجتماعی، اقتصادي، سیاستگذاري- توافق همگانی داشتند که در هفت عامل زیرساختی

  .تحقیقاتی طبقه بندي شدند
  

  .تلفات محصوالت کشاورزي، ضایعات محصوالت کشاورزي، روش دلفی: ناگکلید واژه 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 مسئول مکاتبات: sadigh.h@gmail.com  
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  مقدمه -1
 بـا  غذایی، امنیت تامین ضرورت و جمعیت رشد روبه تقاضاي
 که دهد می نشان آمارها. است افزایش حال در شگرف سرعتی
 در غـذایی  مـواد  تولیـد  مقدار بایست می ،2009 سال به نسبت
 نیازهـاي  تـا  برسـد  فعلـی  میـزان % 70 از بـیش  به جهان سطح

 دهـد  کاهش سوم یک به 2050 سال در را رشد به رو جمعیت
]1.[  

 تجارت به خود غذایی امنیت تضمین جهت کشورها از بسیاري
 کـشاورزي  بـار  و خـوار  سـازمان . داد خواهند ادامه المللی بین

)FAO (ــه اســت زده تخمــین ــشورهاي خــالص واردات ک  ک
 میـزان  بـه  2050 سـال  در حبوبـات  و غالت از توسعه درحال
 ییکـ  عنوان به غذایی امنیت]. 2 [یافت خواهد افزایش دوبرابر

 و فیزیکی دسترسی معناي به ملی، امنیت هاي مولفه مهمترین از
 مغذي و سالم کافی، غذاي به ایام تمامی در مردم همه اقتصادي

 رژیـم  یـک  نیازهاي دسترس در غذاي که اي گونه به باشد می
 و سالم زندگی یک براي را آنان ترجیحات با سازگار اي تغذیه
 در ها دولت جدي هاي تسیاس از یکی]. 3 [سازد فراهم فعال

 اسـت  کشاورزي محصوالت ضایعات کاهش غذایی، امنیت امر
 امــور متخصــصان میــان در مطــرح، مباحــث مهمتــرین از کــه

 مـی  شـمار  به توسعه حال در کشورهاي در ویژه به کشاورزي
 محـصوالت  تولیـد  فرایند در ضایعات درصد که حالی در. آید

 و رقمـی  یـک  عـددي  یافتـه  توسـعه  کشورهاي در ١کشاورزي
 حـال  در کـشورهاي  در میزان این است، درصد 6 الی 5 حدود
 تبدیل درصد 30 الی 25 حدود در و رقمی دو عددي به توسعه
 کنـد  مـی  بینی پیش  کشاورزي بار و خوار سازمان]. 4 [میشود

 ضایعات به تبدیل شده تولید غذایی مواد از سوم یک حدود در
 بـا  برابر میزان این که دگرد می خارج انسان دسترس از و شده

 3/1 تقریبا که است حالی در این. است سال در تن میلیارد 3/1
 870 و برنـد  مـی  رنج شدید فقر از جهان سطح در نفر میلیارد
 ضـایعات  بنـابراین . هـستند  مزمن تغذیه سوء دچار نفر میلیون

 توزیـع ]. 1 [نمایـد  می تهدید را جهان غذایی امنیت کشاورزي
 درحـال  و یافتـه  توسـعه  کـشورهاي  بـین  ذاییغ مواد ضایعات

 و5 [است متفاوت تولید، مختلف مراحل در همچنین و توسعه
 مــواد ضــایعات بیــشترین توســعه، درحــال کــشورهاي در]. 6

 مـی  رخ  غـذایی  مواد تامین زنجیره از اولیه مراحل در ٢غذایی
                                                             

1. FAO  
2. Food Supply Chain 

 بـا  مـرتبط  یافته توسعه کشورهاي در میزان این حالیکه در دهد
  ]. 7 [باشد می صرفم مرحله

 کـشورهاي  در سـبزیجات  و هـا  میوه برداشت از پس ضایعات
 زیـرا  اسـت،  یافتـه  توسـعه  کـشورهاي  از بیشتر توسعه درحال
 و حمل برداشت، جهت مناسب آوري فن و آالت ماشین فقدان
 سو یک از کشاورزي محصوالت فرآوري و سازي ذخیره نقل،

 منـاطق  ایـن  در ردیگـ  سـوي  از هـوایی  و آب دشوار شرایط و
 عـدم  بـدلیل  ضـایعات  صـنعتی،  کشورهاي در]. 8 [دارد وجود
 ایـن  وجود همچنین. شود می حاصل تقاضا و تولید بین تعادل

 بر دیگري دلیل است، مجدد استفاده از تر ارزان دفع که نگرش
 کـشورهاي  در. آید می شمار به کشورها این در ضایعات تولید

 برداشت. است تولید مشکالت از ناشی ضایعات توسعه، درحال
 محصوالت، ظاهري کیفیت استانداردهاي محصوالت، زودرس

 محـصوالت،  سـازي  ذخیـره  تجهیـزات  و ها زیرساخت ضعف
 تاسیـسات  فقـدان  تولیدي، محصوالت برخی بودن غیربهداشتی

 جملـه  از بـازار  هـاي  سیستم بودن ناکافی محصوالت، فرآوري
 مـی  کـشورها  این در ضایعات تولید به منجر که است مواردي

 مـی  نظر به ساده ظاهراً ٣غذایی مواد ضایعات مفهوم ].9 [شود
 و خـورد  مـی  چـشم  به آن در توجهی قابل پیچیدگی اما رسد،

 تلفات کلی طور به. دارد وجود آن تعریف درمورد کمی اجماع
 طـول  در خـوراکی  غـذایی  مواد حجم در کاهش  ٤غذایی مواد

 بـراي  خـوراکی  غذاي به خاص طور به که است تامین زنجیره
 مراحـل  در غـذایی  مـواد  تلفـات . شود می منجر انسان مصرف
 غـذایی  مـواد  تـامین  زنجیـره  فراوري و برداشت از پس تولید،

 رفتـار  بـه   غـذایی  مـواد  ضایعات حالیکه در گیرد می صورت
 مـواد  تـامین  زنجیره پایان در کنندگان مصرف و فروشان خرده

 گونـه  هر کشاورزي خواروبار ازمانس]. 10 [دارد اشاره غذایی
 غیرقابـل  و خـوردن  غیرقابـل  منجربـه  کـه  کیفیـت،  در تغییري

 آن نتیجـه  در و گـردد  محـصول  ایمنـی  عـدم  و شدن دسترس
 نمایــد مـصرف  غیرقابـل  انــسان بـراي  را کـشاورزي  محـصول 
 محصول کیفی یا افتکمی ضایعات]. 11 [کند می تلقی ضایعات

 مـی  شـامل  را مصرف تا تولید از پس چه تولید مراحل در چه
 یـا  زایـدات  و اصـلی  محـصول  تلفـات  شـامل  ضـایعات . شود

  ]. 12 [میشود پسماندها

                                                             

3. Food Losses  
4. Food Waste 
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 توانـایی  هـوایی،  و آب شـرایط  گونه 12 وجود ایران کشور در
 و گرمـسیري  نیمه معتدل، مناطق محصوالت انواع تمامی تولید

 آفتابی روز 300 حدود وجود. است آورده بوجود را گرمسیري
 تــا اســت شــده موجــب ) خـزر  منطقــه بجــز (ســال طـول  در

 باغی محصوالت بخصوص و شده تولید کشاورزي محصوالت
 گردنـد  برخـوردار  طعـم  و بافت رنگ، نظر از باالیی کیفیت از
 در ایـران  کـشاورزي،  و خواربـار  سـازمان  آمـار  براساس]. 13[

 مقـام  جهـان  در باغی محصول 25 و زراعی محصول 15 تولید
 نظر از و سوم مقام تولید تنوع نظر از و دارد را دهم تا نخست

 اختـصاص  خود به را نخست مقام خرما و زعفران پسته، تولید
 و فـراوان  بـالقوه  امکانـات  وجود رغم به ولی]. 14 [است داده

 کـشور،  در کـشاورزي  محـصوالت  انـواع  مالحظـه  قابـل  تولید
 مـی  بـرنج  و گنـدم  قبیـل  از محـصوالتی  واردات شاهد سالیانه
 صـنایع  وجـود  عـدم  جملـه  از گوناگون دالیل به چراکه باشیم

 و یکپارچـه  ناکـافی،  و مناسب نا نگهداري بندي، بسته تبدیلی،
 در صـنایع  احـداث  عـدم  و کـشاورزي  اراضـی  نبـودن  مکانیزه
 مجتمـع  صـورت  به کشاورزي محصوالت تولید عمده قطبهاي

 بـویژه  تولیـدات  ایـن  از زیـادي  مقـادیر  صنعت، و کشت هاي
 و طوالنی نگهداري و نقل و حمل اثر در جات صیفی و بزیهاس

 ضـایعات ]. 15 [رود مـی  بـین  از و شـود  مـی  ضـایع  نامناسب
 یعنـی  تـن  میلیـون  3/15 بـر  بالغ ساالنه ما کشور در کشاورزي

 بـا  کـه  اسـت  کـشاورزي  تولیـدات  کل از درصد 5/17 از بیش
ــانگین ــر میـ ــوگرم هـ ــان، 155 کیلـ ــی تومـ ــادل ارزشـ  معـ

 توجه با]. 14 [شد خواهد سال در تومان 2،371،500،000،000
 و غیرنفتـی  صـادرات  از کشاورزي بخش درصدي 25 سهم به

ــارد 2 حــدود ارزآوري، ــن دالر میلی ــاهش بخــش، ای ــل ک  کام
 میلیون 400 تا 350 بین را بخش این ارزآوري میتواند ضایعات

 ارزش و نـسبی  خودکفـایی  بـه  رسیدن براي. دهد افزایش دالر
 آن، کـاهش  چگـونگی  و ضایعات با برخورد نوع بیشتر، افزوده

  ]. 16 [است مهم
 از عبارتنـد  کـشاورزي  محـصوالت  ضایعات بروز اصلی دالیل

 نـامطلوب  شـرایط  بـاال،  دمـاي : بیولـوژیکی  عوامل) الف]: 14[
 در برداشـت  باغی، و زراعی فعالیتهاي از ناشی صدمات تولید،
 سیــستم: اعیاجتمــ و اقتــصادي عوامــل) ب. نامناســب زمــان

 و کیفیت تعیین جهت مناسب شاخص نبود نامناسب، بازاریابی
 حمل تسهیالت وجود محصوالت، گذاري قیمت و بندي درجه

 تجهیـزات  و ابـزار  بودن معیوب گاه و نامناسب ضعیف، نقل و

 و ذائقـه  از صـحیح  نیازسنجی و شناخت یک نداشتن فرآوري،
 عوامـل ) ج .هـا  واسـطه  وجـود  کننـده،  مـصرف  اجتماع سلیقه

 محـصوالت  واردات و قیمـت  کنتـرل  بر دولت نظارت: سیاسی
 خریـد،  مناسـب  فرهنـگ  نبـود : فرهنگـی  عوامل) د. کشاورزي

 اصـل  کنندگان، مصرف بین در محصوالت نگهداري و مصرف
 اطالعات کمبود: دانشی عوامل)ه. گرایی تجمل و گرایی مصرف
ــدرکاران دســت ــرآوري بخــش در ان ــع و ف  محــصوالت توزی

ــشی ضــعف و اورزيکــش : طبیعــی عوامــل) و. کــشاورزان دان
 بالیـاي  انـواع  آفات، شیوع گیاه، بیولوژیکی شرایط در تغییرات

.  غیره و طوفان تگرگ، خشکسالی، یخبندان، سیل، مانند طبیعی
 بعد مدیریت عوامل خود مطالعه در) 1391 (همکاران و اسدي

 مدیریت ریزي، برنامه -زیرساختی اقلیم، بازاریابی، برداشت، از
 دالیـل  را هـا  سـازمان  ناکارآمـدي  و برداشـت  مدیریت داشت،
 انـد  نموده ذکر ایران در باغی محصوالت ضایعات ایجاد اصلی

]17.[  
 خود مطالعات در پژوهشگران برخی موضوع اهمیت به توجه با
 محـصوالت  ضـایعات  کـاهش  راهکارهـاي  و عوامـل  برخی به

 تحقیـق  بـه  توان می جمله آن از که اند، نموده اشاره کشاورزي
 دسـت  بـه  نتایج. کرد اشاره)  1386 (همکاران و صمدي یزدي
 ضایعات کاهش هدف با که کشوري گسترده پروژه این از آمده

 ویژگـی  اثـر  کـه  داد نـشان  شد، انجام گندم مصرف و تولید در
 هـاي  برنامـه  از استفاده سواد، سطح سن، نظیر افراد فردي هاي

 گنـدم  ضـایعات  میـزان  کـاهش  بـر  رهغی و ترویجی -آموزشی
 بیرجندي توسط که دیگر پژوهشی نتایج].  18 [است تأثیرگذار

 فعالیـت  اثربخشی سنجش بررسی هدف با) 1389 (همکاران و
 گرفـت،  انجـام  گنـدم  ضـایعات  کاهش در ناظر مهندسان هاي

 بـا  نـاظر  مهندسان تماس دفعات تعداد بین که بود آن از حاکی
 توسـط  آموزشـی  کمـک  وسـایل  از تفادهاسـ  میـزان  کشاورزان،

 کشاورزان براي شده برگزار هاي کالس تعداد و ناظر مهندسان
 رابطـه  گنـدم  ضایعات کاهش در آنان هاي فعالیت اثربخشی با

 کـه  داد نشان رگرسیون تحلیل. دارد وجود داري معنی و مثبت
 هاي کالس محتواي آموزشی، کمک وسایل از استفاده متغیر سه

 کارهاي راه با ناظر مهندسین آشنایی میزان و ویجیتر آموزشی
 تبیین را وابسته متغیر تغییرات درصد 45 گندم، ضایعات کاهش
 بـا  پژوهـشی  در نیز)  1391 (همکاران و نیکنامی]. 19 [نموند
 در خرما ضایعات کاهش بر ترویجی هاي آموزش نقش عنوان

 اتباغـ  از بازدیـد  جملـه  از ترویجی هاي روش بم، شهرستان
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 مشاهده گروهی، بحث آموزشی، هاي کارگاه در شرکت نمونه،
 نـشریات  از اسـتفاده  و مطالعـه  ترویجـی،  -آموزشی هاي فیلم

 از اسـتاندارد،  هـاي  سـردخانه  و انبارهـا  از بازدیـد  و ترویجـی 
 عنـوان  خرمـا  ضـایعات  کـاهش  جهـت  در را اولویت باالترین
  ].20 [نمودند

 کاهش عنوان با خود رشگزا در) 2013 (همکاران و لیپینسکی
 متناسـب  را ضـایعات  کاهش هاي روش غذایی، مواد ضایعات

 این. کند می بیان غذایی مواد تامین زنجیره مراحل از یک هر با
 مالی هاي کمک تسهیل: تولید مرحله) الف: از عبارتند ها روش

 بـه  دسترسـی  بهبـود  بـازار،  در عرضـه  غیرقابـل  محصوالت به
 برداشت هاي روش بهبود همچنین و بازار  و ترویجی خدمات

 بهبــود: سـازي  ذخیـره  و نقـل  و حمـل  مرحلـه ) ب محـصول؛ 
 بهبـود  قیمـت،  ارزان نقـل  و حمل هاي تکنولوژي به دسترسی
 سـردخانه  معرفـی  انبارهـا،  در میکروب و اتیلن میزان مدیریت

 مرحله در) ج ها؛ زیرساخت بهبود و پایین کربن میزان با هایی
 بهبـود  تولیـد،  فرایندهاي مجدد مهندسی: يبند بسته و فرآوري
 بیشتر ماندگاري براي بندي بسته بهبود و تامین زنجیره مدیریت

 هاي کمک افزایش تسهیل: بازار و توزیع مرحله) د غذایی؛ مواد
 زنی برچسب هاي شیوه تغییر نشده، فروخته کاالهاي براي مالی

 کـردن  اهمفـر  و فروشگاه در تبلیغات تغییر غذایی، مواد تاریخ
 بـراي  آن سـازي  آمـاده  و غـذایی  مـواد  نگهـداري  دستورالعمل

 هاي کمک افزایش تسهیل: مصرف مرحله) ه کنندگان؛ مصرف
 خواروبــار  و هــا رســتوران از نــشده فروختــه کاالهــاي مــالی

 و پـروتئین  حجـم  کـاهش  کننـدگان،  مصرف آموزش فروشان،
 مــدارس، در داري خانـه  اقتـصاد  تـدریس  از اطمینـان  حـصول 
  ].21 [جوامع و ها دانشگاه
 مناسـب،  زمان در بازار به دسترسی عدم)2007  (کسزي نمولی
 تــسهیالت فقــدان و کــشاورزان بازاریـابی  دانــش بــودن پـایین 

% 22 بـر  مـوثر  عوامـل  عنوان به را روستایی مناطق در زیربنایی
  ].22 [کند می ذکر اوگاندا کشور در ها میوه ضایعات
 دالیـل  ،FAO همکاري با خود شپژوه در)2012  (اترجیدك

ــروز ــشاورزي محــصوالت ضــایعات ب ــاي و ک  را آن راهکاره
 تنـوع  کوچـک،  کـشاورزان  دهـی  سـازمان . است نموده بررسی

 از نظرسنجی کشاورزي، محصوالت بازاریابی تسهیل تولیدات،
 آنهـا،  سـالیق  شناسـایی  جهـت  تولیدکننـدگان  توسط مشتریان
 در گـذاري  سـرمایه  ي،مـشتر  هر به فروش میزان کردن محدود

 متصدیان ظرفیت و دانش توسعه ها، زیرساخت و نقل و حمل

 سالم، محصول تولید هاي روش معرفی منظور به غذایی زنجیره
 شـرایط  بهبـود  اسـتاندارد،  حد زیر محصوالت براي بازار ایجاد

 پیونـدهاي  توسـعه  هـا،  صـنعت  و کـشت  براي گذاري سرمایه
 ایجـاد  کـشاورزان،  و نندگانک فراوري بین قراردادي کشاورزي

 سـازي  آگـاه  بازار، در تسهیالت بهبود و بازاریابی هاي تعاونی
 و غـذایی  مواد مصرف هاي شیوه به نسبت مردم عموم مصرف

 محـصوالت  ضایعات کاهش موجب که است مواردي آن میزان
  ].9 [شود می توسعه حال در و صنعتی کشورهاي در کشاورزي
 متنوع عملیات مختلف تحقیقات ،شود می مشاهده که همانطور
 جهـت  غـذایی  مـواد  تامین زنجیره از مرحله هر در را مدیریتی

. نماینـد  مـی  پیـشنهاد  کـشاورزي  محـصوالت  ضایعات کاهش
 و حمـل  برداشـت،  داشت، کاشت، مراحل در مناسب مدیریت

 هر مصرف و بازاریابی بندي، بسته فراوري، سازي، ذخیره نقل،
 درك با. دارند غذایی مواد ایعاتض کاهش در ویژه سهمی یک

 دنبـال  بـه  پـژوهش  ایـن  غـذایی،  مـواد  ضایعات مسئله اهمیت
 از کشاورزي ضایعات کاهش سازوکارهاي استخراج و شناسایی

 آن، نهـایی  هـدف  و باشد می حوزه این در متخصصان دیدگاه
 شده شناسایی سازوکارهاي از جامعی بندي طبقه و سازماندهی

  .است
  

  ها شرو و مواد -2
 از و کـاربردي  هـدف  نظر از کمی، ماهیت نظر از پژوهش این
 ایـن  در. است پیمایشی -توصیفی ها، داده گردآوري شیوه نظر

 ضــایعات کــاهش ســازوکارهاي بررســی منظــور بــه پــژوهش
 فراینـدي  روش ایـن . شد گرفته بهره دلفی روش از کشاورزي،

 در موجـود  دانـش  بندي طبقه و آوري جمع براي یافته ساختار
 توزیـع  طریـق  از که است خبرگان و کارشناسان از گروهی نزد

 پاسـخها  شده کنترل بازخورد و افراد این بین در پرسشنامههایی
 تـرین  مهم دلفی روش]. 23 [میگیرد صورت دریافتی نظرات و

 توسعه نیاز، ارزیابی برنامه، ریزي برنامه در استفاده مورد تکنیک
 از بـرداري  بهـره  و آموزشـی  برنامه سیاسی هاي گیري تصمیم

 بـازخورد  و گمنـامی  ادبیات، به توجه با]. 25 و24 [است منابع
 ویژگــی. اســت دلفــی روش در ضــروري عنــصر دو نظــرات،
 پانـل  عضو هر براي را برابر فرصتی کنندگان مشارکت گمنامی

 ایجـاد  دلفـی  پانل اعضاي دیگر هاي ایده به واکنش و ارائه در
  ]. 26 [کند می
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 ضـایعات  مـدیریت  حـوزه  متخصصان را مطالعه اريآم جامعه
 هـاي  سـازمان  ، دانشگاهی سطح سه در کشاورزي محصوالت

 جمـع  اعتبـار . دادنـد  تـشکیل  تحقیقاتی هاي سازمان و اجرایی
 آراي و نظــرات بــه دلفــی روش از اســتفاده بــا هــا داده آوري

 بهره با بنابراین،]. 27 [است وابسته کارشناسان و نظران صاحب
 نفر 18 تعداد اي، زنجیره و هدفمند گیري نمونه روش از گیري

 دانـشگاه  علمـی  هیئت اعضاي (تجربه با و خبره متخصصان از
 کارکنـان  ،)نفـر  7 (مـدرس  تربیـت  دانـشگاه  و) نفـر  3 (تهران

 تحقیقـات  موسـسه  محققان و) نفر 3 (کشاورزي جهاد وزارت
 بانتخـا  نمونـه  عنـوان  بـه )) نفر 5( کشاورزي مهندسی و فنی

 اصـلی  ابـزار . بود آنان تخصص مبناي بر انتخاب این که شدند
. بـود  ساختارمند و ساختارمند نیمه پرسشنامه ها داده گردآوري

 بطـور . نمودنـد  اسـتفاده  پرسشگري براي مرحله سه از محققان
 محتـوي  آنـالیز  رانـد،  اولین در دلفی، نتایج آنالیز براي معمول،

 اولیـه  ساختار بدون شنامهپرس در اصلی هاي تم شناسایی براي
 بـه  را سـاختار  بـدون  پرسـشنامه  آن نتـایج  کـه  گیرد می انجام

 را بعـدي  راندهاي اساس نموده، تبدیل ساختار با اي پرسشنامه
 هـاي  روش بکـارگیري  آغـاز  راند، دومین در. دهد می تشکیل

) میـانگین  (بنـدي  درجـه  و بنـدي  رتبـه  تکنیـک  که است کمی
 و مرکـزي  هـاي  شـاخص  رانـد،  ینسوم در و شود می استفاده

 بـاز  سـوال  یک اول راند در]. 29;28 [روند می بکار پراکندگی
 "چیـست؟  کـشاورزي  ضایعات کاهش سازوکارهاي" عنوان با

 هـا  مقوله از اي مجموعه تدوین براي سوال این. گردید مطرح
. شود تنظیم دوم دور براي ساختارمندي پرسشنامه تا رفت بکار

 اعـضاي  از دوم رانـد  در. شد بندي طبقه لهمقو 71 در ها پاسخ
 مقولـه  71 از یک هر به نسبت را خود نظر تا شد خواسته پانل

 سطحی 5 لیکرت طیف از استفاده با اول، راند در شده مشخص
= 5 موافق؛= 4 ندارم؛ نظري= 3 مخالف؛= 2 مخالف؛ کامالً= 1(

 نظــرات و دوم رانــد نتــایج از. کننــد مــشخص) موافــق کــامال
 بـه  رسـیدن  بـراي  و شـده  بندي اولویت ها مقوله گویان،پاسخ

 پانـل  اعـضاي  از راند این طی در. گردید اجرا سوم راند اجماع
 71 بـه  نـسبت  را خـود  بـودن  مخـالف  یا موافق تا شد خواسته

 هرگونـه  و نمـوده  بیـان  دوم، رانـد  از شده بندي اولویت مقوله
 بـه  رسـیدن  ،اجمـاع  از منظور. نمایند ذکر را آن با نظر اختالف

 ساختن مشخص براي تالش گاه و ایده یک مورد در نظر اتفاق
 نیـست،  صـحیح  پاسـخ  یـافتن  معنی به اجماع. است ها تفاوت

 در خـاص  سـطح  یـک  در کننـدگان  شـرکت  توافق صرفاً بلکه
 ایـتم  درصد اجماع، دهنده نشان معیارهاي]. 30 [است موضوع

 نظـر  نـاي مب بـر  تفـسیر  و هـا  پاسـخ  ثبـات  ،)تـرین  رایـج  (ها
ــایج در]. 32 و31 [اســت متخصــصین ــات، نت  محــدوده مطالع

 اسـت  شده گزارش درصد 100 تا 51 اجماع سطح از متفاوتی
 بـر  که گردید لحاظ% 80 باالي اجماع حاضر پژوهش در]. 29[

 نتـایج  کـسب  بـراي . آمـد  بدست سطح این در مقوله 48 روي
 از کیـ  هر و شد بندي دسته طبقه 7 در عامل 48 تر، کاربردي

  .گرفت قرار مشابه هاي ویژگی با اي طبقه در ها مقوله
  

  نتایج -3
 گـزارش  1 جـدول  در تحقیق گروه اعضاي فردي هاي ویزگی

 پاسـخ  کارشناسـان  اکثر جدول، این نتایج اساس بر. است شده
 بـا ) درصـد  2/72 ( سـاله  60 تـا  50 تحقیـق  پرسـش  به دهنده

  .بودند) درصد 8/77 (دکتري تحصیالت

Table 1 Individual characteristics of the panel of experts 
characteristics Level percent Cumulative percent 

40-50 16.7 16.7 
51-60  72.2 88.9 Age 
>60 11.1 100 

Education MSc 22.2 22.2 
  
  

ــاهش ضــایعات    ــستی از ســازوکارهاي ک ــه لی شناســایی و تهی
ن هدف اول این مطالعـه مطـرح        محصوالت کشاورزي، به عنوا   

در راستایی رسیدن به این هـدف اولـین دور روش دلفـی             . بود
اجرا گردید و از طریق پرسشنامه با یک سوال باز از متخصصان 

خواسـته شـد تــا سـازوکارهاي کــاهش ضـایعات محــصوالت     
پس از جمع آوري پرسشنامه در ایـن       . کشاورزي را بیان نمایند   

 سازوکار کاهش ضایعات محـصوالت       مقوله به عنوان   71راند،  
  ).2جدول (کشاورزي شناسایی شد 
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Table 2 First Round: Identification of Agricultural Waste Reduction Mechanisms from the Point of 
View of Experts and Specialists in the Field of Agricultural Waste (n = 18) 

 
%f f Mechanisms Rank 
94.4 17 Correct farm management 1 
77.8 14 Development of product storage infrastructure (cold storage, silo, storehouse, etc.) 2 
72.2 13 The creation and development of converting and packaging industries cycle 3 

66.7 12 Conducting applied research studies on the production cycle process and waste reduction 
methods 4 

50.0 9 Conducting fundamental research studies on the mechanisms and conditions for the incidence 
of waste 5 

50.0 9 Conducting research studies to investigate factors affecting agricultural waste 6 
50.0 9 Farmer training 7 
44.4 8 Optimization and development of products transportation infrastructures 8 
44.4 8 Designing educational and academic courses in the area of crop-livestock products waste 9 
44.4 8 Equipment maintenance and repair and worn machinery replacement 10 
44.4 8 Development of simple and accurate technology tailored to farmers' knowledge 11 
44.4 8 Exact recognition of products storage and taking the necessary measures for better shell-life 12 
44.4 8 Adopting policies to support domestic producers 13 
44.4 8 Educating and training human resources specialists in the field of waste 14 
38.9 7 Development of consulting services in the agricultural sector 15 
38.9 7 Solving socioeconomic problems in the agricultural sector 16 
38.9 7 Identifying agricultural products processing 17 
38.9 7 Improvement of inputs price in order to establish an efficient production system 18 
38.9 7 Taking advantage of genetic engineering 19 

33.3 6 Developing government and guild monitoring of the produced product quantity, its waste and 
market 20 

33.3 6 Using new methods (precision agriculture, conventional agriculture, nanotechnology, 
biotechnology, etc.) 21 

33.3 6 Creating educational-extension channels and networks in the field of agriculture 22 

33.3 6 Creating the environment and context required for attracting the attention of specialists and 
authorities to waste 23 

33.3 6 Teaching the correct pattern of consumption to consumers of agricultural products 24 
33.3 6 Bedding for interdisciplinary collaboration and teamwork of different sciences specialists 25 
33.3 6 Using universities and research centers to produce science 26 
33.3 6 Conducting research studies on methods for measuring and estimating losses of material 27 
33.3 6 Defining research topics in the field of crop-livestock waste  28 
33.3 6 Supporting investment development in agricultural sector 29 
33.3 6 Elimination of problems related to raw material production 30 

33.3 6 Modeling product production processes in order to develop the knowledge boundary and 
promote scientific level 31 

33.3 6 Identifying physical and mechanical properties of agricultural products 32 

33.3 6 Precise identification of various stages of planting, growing, harvesting and post- harvest 
agricultural products 33 

27.8 5 Managing pests and diseases in silo centers and product storehouses 34 
27.8 5 Post-harvest management of agricultural products 35 

27.8 5 Formulating and presenting cultivation pattern in accordance with the market requirements and 
each region conditions 36 

27.8 5 Establishing different producers - marketers organizations 37 
27.8 5 Using appropriate post-harvest technology for small units 38 

27.8 5 The importance of and attention to the bio-security problem and its relation to agricultural 
products recycling 39 

27.8 5 Developing proper local markets and presenting customer-friendly products 40 
16.7 3 Creating the cold chain for perishable horticultural products 41 

16.7 3 Establishing an organization or agency in relation to waste management of agricultural 
products in administrative organizations 42 

16.7 3 Establish training and extension centers for agricultural machinery in different regions 43 
16.7 3 Teaching environmental issues to farmers 44 
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16.7 3 Investigating energy production from agricultural waste systems 45 
16.7 3 Investigating global findings and achievements 46 
11.1 2 Communicating with associated organizations to identify issues and problems 47 
11.1 2 Holding scientific and specialized seminars 48 
11.1 2 Holding long-term and short-term educational workshops 49 
11.1 2 Correct production planning to maintain market equilibrium 50 
11.1 2 Recruiting technical expert operators to work with agricultural machinery and devices 51 
11.1 2 Improving government policies and supporting the new generation conversion industries 52 
11.1 2 Improving the quality of processed crop-livestock products 53 
11.1 2 Improving work conscientiousness in organs of government 54 
11.1 2 Production optimization at all stages 55 
11.1 2 Granting facilities to applicants for constructing appropriate storehouses and silos 56 
11.1 2 Paying subsidies to the agricultural sector 57 

11.1 2 Conducting research studies to investigate the products resistance to quantitative and 
qualitative declines 58 

11.1 2 Authoring, compiling and preparing scientific texts in accordance with the need of each region 
and each product 59 

11.1 2 Converting surplus agricultural products to industrial ones 60 
11.1 2 Strengthening the cooperation and collaboration spirit of stakeholders in the agricultural sector 61 
11.1 2 Empowering farmers 62 
11.1 2 Developing and expanding agricultural machinery services centers in different regions 63 
11.1 2 Crops trafficking prevention 64 
5.6 1 Collect pests and pathogens contaminated products from the farm surface 65 
5.6 1 The movement of extension from theoretical debates to the practical field 66 
5.6 1 Pricing products properly to reduce waste 67 
5.6 1 Risk management 68 
5.6 1 Making strategic agricultural products resistant to damage 69 
5.6 1 Producing healthy products 70 
5.6 1 Producing products capable of competing with similar foreign ones 71 

 
مهمترین سازوکارهاي کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي از 

اعمال مـدیریت  : متخصصان عبارت بود از   % 50دیدگاه بیش از    
یرساخت هاي ذخیره سازي محـصول      صحیح مزرعه؛ توسعه ز   

؛ ایجـاد و توسـعه چرخـه صـنایع          ...)سردخانه، سیلو، انبار و     (
تبدیلی و بسته بندي و انجام پژوهش هاي کاربردي در فراینـد            

اولویـت بنـدي    . چرخه تولید و روش هـاي کـاهش ضـایعات         
سازوکارهاي کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي، هدف دوم 

یدن به این هدف پـس از بررسـی و          در راستاي رس  . مطالعه بود 
تجزیه و تحلیل نتایج دور اول، پرسشنامه سـاختارمندي بـراي            
دور دوم تنظیم شد و از متخصصان خواسـته شـد تـا موافقـت           
کامل تا مخالف کامل خود را نسبت به مقوله با استفاده از طیف 

آمـده  ) 3(نتـایج در جـدول     . لیکرت پنج سطحی اعالم نماینـد     
  .است

در راسـتایی  . کشاورزي، هـدف سـوم مطالعـه بـود        محصوالت  
  رسیدن به این هدف، پس از بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج

 70( را دارا بودنـد  5/3 دور دوم گویه هایی که میانگین بـاالي      
در نهایت گویه هایی . انتخاب و به راند سوم وارد شدند      ) گویه

ن را کـسب نمـوده بودنـد بـه عنـوا     % 80که سطح توافق بـاالي   
سازوکارهاي کاهش ضایعات محـصوالت کـشاورزي در نظـر          

دیده می شود، اعضاي ) 4(همانطور که در جدول  . گرفته شدند 
 مقولــه را بـه عنــوان سـازوکارهاي کــاهش ضــایعات   48پانـل  

ــد   ــایی نمودن ــشاورزي شناس ــصوالت ک ــیش از . مح از % 90ب
پاسخگویان سازوکارهاي ایجاد و توسعه چرخه صنایع تبدیلی        

 بندي؛ اعمال مدیریت صـحیح مزرعـه؛ انجـام پـژوهش     و بسته 
هاي کاربردي در فراینـد چرخـه تولیـد و روش هـاي کـاهش              
ضایعات؛ بهینه سازي و توسعه زیرساخت هـاي حمـل و نقـل     
محصوالت و مدیریت پس از برداشت محصوالت کشاورزي را 
به عنوان مهم ترین سازوکارهاي کاهش ضـایعات محـصوالت          

  .اندکشاورزي ذکر کرده 
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Table 3 Second Round: Prioritizing the Agricultural Waste Reduction Mechanisms from the Point of 
View of Experts and Specialists in the Field of Agricultural Waste (n = 18) 

 
Sd M* Mechanisms Rank 
0.48 4.66 The creation and development of converting and packaging industries cycle 1 
0.51 4.50 Correct farm management 2 
0.61 4.50 Conducting applied research studies on the production cycle process and waste reduction 

methods 
3 

0.61 4.50 Optimization and development of products transportation infrastructures 4 
0.70 4.50 Post-harvest management of agricultural products 5 
0.51 4.44 Development of product storage infrastructure (cold storage, silo, storehouse, etc.) 6 
0.61 4.44 Development of consulting services in the agricultural sector 7 
0.51 4.44 Creating the cold chain for perishable horticultural products 8 
0.51 4.44 Granting facilities to applicants for constructing appropriate storehouses and silos 9 
0.70 4.44 Empowering farmers 10 
0.60 4.38 Equipment maintenance and repair and worn machinery replacement 11 
0.69 4.38 Development of simple and accurate technology tailored to farmers' knowledge  12 
0.69 4.38 Conducting research studies on methods for measuring and estimating losses of material 13 
0.85 4.38 Formulating and presenting cultivation pattern in accordance with the market requirements and 

each region conditions 
14 

0.50 4.38 Investigating energy production from agricultural waste systems 15 
0.48 4.33 Exact recognition of products storage and taking the necessary measures for better shell-life 16 
0.59 4.33 Recruiting technical expert operators to work with agricultural machinery and devices 17 
0.46 4.27 Farmer training 18 
0.57 4.27 Creating the environment and context required for attracting the attention of specialists and 

authorities to waste 
19 

0.82 4.27 Managing pests and diseases in silo centers and product storehouses 20 
0.57 4.27 Establishing an organization or agency in relation to waste management of agricultural 

products in administrative organizations 
21 

0.66 4.27 Improving government policies and supporting the new generation conversion industries 22 
0.82 4.27 Conducting research studies to investigate the products resistance to quantitative and 

qualitative declines 
23 

0.66 4.27 Developing and expanding agricultural machinery services centers in different regions 24 
0.64 4.22 Bedding for interdisciplinary collaboration and teamwork of different sciences specialists 25 
0.73 4.22 Converting surplus agricultural products to industrial ones 26 
0.70 4.16 Adopting policies to support domestic producers 27 
0.61 4.16 Creating educational-extension channels and networks in the field of agriculture 28 
0.85 4.16 Using universities and research centers to produce science 29 
0.78 4.16 Developing proper local markets and presenting customer-friendly products 30 
0.58 4.11 Conducting research studies to investigate factors affecting agricultural waste 31 
0.83 4.11 Using new methods (precision agriculture, conventional agriculture, nanotechnology, 

biotechnology, etc.) 
32 

0.47 4.11 Teaching the correct pattern of consumption to consumers of agricultural products 33 
0.75 4.11 Defining research topics in the field of crop-livestock waste 

 
34 

0.96 4.11 Modeling product production processes in order to develop the knowledge boundary and 
promote scientific level 

35 

0.67 4.11 Using appropriate post-harvest technology for small units 36 
0.90 4.11 Holding long-term and short-term educational workshops 37 
0.90 4.11 Improving the quality of processed crop-livestock products 38 
0.80 4.05 Conducting fundamental research studies on the mechanisms and conditions for the incidence 

of waste 
39 

0.53 4.05 Educating and training human resources specialists in the field of waste 40 
0.88 4.05 Identifying agricultural products processing 41 
0.99 4.05 Paying subsidies to the agricultural sector 42 
0.63 4.05 The movement of extension from theoretical debates to the practical field 43 
0.34 4.00 Designing educational and academic courses in the area of crop-livestock products waste  44 
0.68 4.00 Improvement of inputs price in order to establish an efficient production system 45 
0.90 4.00 Elimination of problems related to raw material production 46 
0.76 4.00 Communicating with associated organizations to identify issues and problems 47 
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0.90 4.00 Authoring, compiling and preparing scientific texts in accordance with the need of each region 
and each product 

48 

0.72 3.94 Supporting investment development in agricultural sector 49 
0.72 3.94 Precise identification of various stages of planting, growing, harvesting and post- harvest 

agricultural products 
50 

0.93 3.94 Establishing different producers - marketers organizations  51 
0.72 3.94 Investigating global findings and achievements 52 
0.80 3.94 Strengthening the cooperation and collaboration spirit of stakeholders in the agricultural sector 53 
0.72 3.94 Pricing products properly to reduce waste 54 
0.87 3.94 Risk management 55 
0.67 3.88 Identifying physical and mechanical properties of agricultural products 56 
0.67 3.88 Production optimization at all stages 57 
0.92 3.83 Developing government and guild monitoring of the produced product quantity, its waste and 

market 
58 

0.85 3.83 Establish training and extension centers for agricultural machinery in different regions 59 
0.98 3.83 Making strategic agricultural products resistant to damage 60 
0.73 3.77 Solving socioeconomic problems in the agricultural sector 61 
0.80 3.77 The importance of and attention to the bio-security problem and its relation to agricultural 

products recycling 
62 

0.80 3.77 Teaching environmental issues to farmers 63 
1.06 3.77 Producing products capable of competing with similar foreign ones 64 
1.07 3.72 Correct production planning to maintain market equilibrium 65 
1.01 3.72 Improving work conscientiousness in organs of government  66 
0.76 ۶۶/٣ Crops trafficking prevention  67 
0.76 3.66 Collect pests and pathogens contaminated products from the farm surface 68 
0.90 3.66 Producing healthy products 69 
0.85 3.50 Holding scientific and specialized seminars 70 
0.85 3.44 Taking advantage of genetic engineering 71 

* average spectrum: 1=Strongly disagree 2=Disagree 3=Neutral 4=Agree 5=Strongly Agree 
 
 

Table 4 Third Round: Level of agreement * with the Agricultural Waste Reduction Mechanisms       
 (n = 18) 

Agree Mechanisms Rank 
93.33 The creation and development of converting and packaging industries cycle 1 

90 Correct farm management 2 
90 Conducting applied research studies on the production cycle process and waste reduction methods 3 
90 Optimization and development of products transportation infrastructures 4 
90 Post-harvest management of agricultural products 5 

88.89 Development of product storage infrastructure (cold storage, silo, storehouse, etc.) 6 
88.89 Development of consulting services in the agricultural sector 7 
88.89 Creating the cold chain for perishable horticultural products 8 
88.89 Granting facilities to applicants for constructing appropriate storehouses and silos 9 
88.89 Empowering farmers 10 
87.78 Equipment maintenance and repair and worn machinery replacement 11 
87.78 Development of simple and accurate technology tailored to farmers' knowledge 12 
87.78 Conducting research studies on methods for measuring and estimating losses of material 13 

87.78 Formulating and presenting cultivation pattern in accordance with the market requirements and each 
region conditions 14 

87.78 Investigating energy production from agricultural waste systems 15 
86.67 Exact recognition of products storage and taking the necessary measures for better shell-life 16 
86.67 Recruiting technical expert operators to work with agricultural machinery and devices 17 
85.56 Farmer training 18 

85.56 Creating the environment and context required for attracting the attention of specialists and 
authorities to waste 19 

85.56 Managing pests and diseases in silo centers and product storehouses 20 

85.56 Establishing an organization or agency in relation to waste management of agricultural products in 
administrative organizations 21 

85.56 Improving government policies and supporting the new generation conversion industries 22 
85.56 Conducting research studies to investigate the products resistance to quantitative and qualitative 23 
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declines 
85.56 Developing and expanding agricultural machinery services centers in different regions 24 
84.44 Bedding for interdisciplinary collaboration and teamwork of different sciences specialists 25 
84.44 Converting surplus agricultural products to industrial ones 26 
83.33 Adopting policies to support domestic producers 27 
83.33 Creating educational-extension channels and networks in the field of agriculture 28 
83.33 Using universities and research centers to produce science 29 
83.33 Developing proper local markets and presenting customer-friendly products 30 
82.22 Conducting research studies to investigate factors affecting agricultural waste 31 

82.22 Using new methods (precision agriculture, conventional agriculture, nanotechnology, biotechnology, 
etc.) 32 

82.22 Teaching the correct pattern of consumption to consumers of agricultural products 33 

82.22 Defining research topics in the field of crop-livestock waste 
 34 

82.22 Modeling product production processes in order to develop the knowledge boundary and promote 
scientific level 35 

82.22 Using appropriate post-harvest technology for small units 36 
82.22 Holding long-term and short-term educational workshops 37 
82.22 Improving the quality of processed crop-livestock products 38 

81.11 Conducting fundamental research studies on the mechanisms and conditions for the incidence of 
waste 39 

81.11 Educating and training human resources specialists in the field of waste 40 
81.11 Identifying agricultural products processing 41 
81.11 Paying subsidies to the agricultural sector 42 
81.11 The movement of extension from theoretical debates to the practical field 43 

80 Designing educational and academic courses in the area of crop-livestock products waste 44 
80 Improvement of inputs price in order to establish an efficient production system  45 
80 Elimination of problems related to raw material production 46 
80 Communicating with associated organizations to identify issues and problems 47 

80 Authoring, compiling and preparing scientific texts in accordance with the need of each region and 
each product 48 

 
* Agreement level for consensus: 80% 

ــاهش ضــایعات    ــدي ســازوکارهاي ک ــه بن ســازماندهی و طبق
محصوالت کشاورزي شناسایی شده، هدف نهایی ایـن مطالعـه      

در این راستا به همه مواردي که معانی و مفاهیم مشابهی را . بود

منتقل می کنند، کد مشابه اختصاص داده شد و موارد مشابه در           
فـت   سازوکار شناسـایی شـده در ه       48. یک طبقه جاي گرفت   

  ).5جدول شماره (طبقه جاي گرفتند 
  

Table 5 Classification of Agricultural Waste Reduction Mechanisms 
Mechanisms Category 
Optimization and development of products transportation infrastructures 
Development of product storage infrastructure (cold storage, silo, storehouse, etc.) 
Creating the environment and context required for attracting the attention of specialists and 
authorities to waste 
Establishing an organization or agency in relation to waste management of agricultural 
products in administrative organizations 
Developing and expanding agricultural machinery services centers in different regions 
Bedding for interdisciplinary collaboration and teamwork of different sciences specialists  
Communicating with associated organizations to identify issues and problems 

infrastructure - social 

Elimination of problems related to raw material production  
Improvement of inputs price in order to establish an efficient production system 
Paying subsidies to the agricultural sector 
Granting facilities to applicants for constructing appropriate storehouses and silos 

economical 
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Adopting policies to support domestic producers  
Improving government policies and supporting the new generation conversion industries 
Formulating and presenting cultivation pattern in accordance with the market requirements 
and each region conditions policy making - planning 

Correct farm management 
The creation and development of converting and packaging industries cycle 
Post-harvest management of agricultural products 
Using new methods (precision agriculture, conventional agriculture, nanotechnology, 
biotechnology, etc.) 
Improving the quality of processed crop-livestock products  
Creating the cold chain for perishable horticultural products  
Exact recognition of products storage and taking the necessary measures for better shell-life 
Managing pests and diseases in silo centers and product storehouses 
Converting surplus agricultural products to industrial ones 
Recruiting technical expert operators to work with agricultural machinery and devices 

productive – production 

Equipment maintenance and repair and worn machinery replacement 
Development of simple and accurate technology tailored to farmers' knowledge  
Using appropriate post-harvest technology for small units Technical 

Development of consulting services in the agricultural sector 
The movement of extension from theoretical debates to the practical field 
Empowering farmers 
Farmer training 
Teaching the correct pattern of consumption to consumers of agricultural products 
Holding long-term and short-term educational workshops 
Educating and training human resources specialists in the field of waste 
Authoring, compiling and preparing scientific texts in accordance with the need of each 
region and each product 
Designing educational and academic courses in the area of crop-livestock products waste 

extension- education 

Conducting applied research studies on the production cycle process and waste reduction 
methods 
Conducting research studies on methods for measuring and estimating losses of material 
Investigating energy production from agricultural waste systems 
Conducting research studies to investigate the products resistance to quantitative and 
qualitative declines 
Conducting research studies to investigate factors affecting agricultural waste 
Defining research topics in the field of crop-livestock waste 
Modeling product production processes in order to develop the knowledge boundary and 
promote scientific level 
Conducting fundamental research studies on the mechanisms and conditions for the 
incidence of waste 
Identifying agricultural products processing 

Research 

  

   بحث و پیشنهادها-4
شناسایی مهمترین سازوکارهاي کـاهش ضـایعات محـصوالت         
. کشاورزي و زبقه بندي آن مهمترین هدف تحقیق حاضـر بـود      

 مقوله را به عنوان مهمتـرین سـازوکارهاي   48نتایج در مجموع    
مورد اجماع نظر متخصصان این حوزه شناسـایی نمـود کـه در         

 -ي، سیاسـتگذاري  اجتمـاعی، اقتـصاد   -هفت عامل زیرسـاختی   
 ترویجـی و    -فـراوري، فنـی، آموزشـی     -برنامه ریزي، تولیـدي   

 اجتماعی با یافته -عامل زیرساختی. تحقیقاتی طبقه بندي شدند

؛ )1392(؛ ایــزدي و حیــاتی )1391(هــاي اســدي و همکــاران 
و لیپیــسکی و  ) 2012(؛ اترجیــدك )2013(نمــولی کــسزي  

گاه متخصـصان   بر اساس دیـد   . مطابقت دارد ) 2013(همکاران  
بهینه سازي و توسعه زیرساخت هاي حمل و نقل محصوالت؛          

سردخانه، سیلو، (توسعه زیرساخت هاي ذخیره سازي محصول 
؛ ایجاد محـیط و زمینـه الزم بـراي توجـه متخصـصین و               )انبار

مسئولین به ضایعات؛ ایجاد بازارهـاي محلـی مناسـب و ارائـه             
کـه میتوانـد   محصوالت مشتري پـسند از سـازوکارهایی اسـت         
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محـصول  . موجب کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي گردد     
فرآوري شده یا نشده جهت ارائه به مصرف کننده نیازمند ورود  

ــازار اســت  ــه ب ــاي محــصوالت  . ب ــب بازاره از آنجاییکــه اغل
ــت و     ــنتی اس ــی و س ــورت محل ــه ص ــران ب ــشاورزي در ای ک
محصوالت با کمترین توجه به تفکیک کیفیت عرضه می شود،          

  . زان ضایعات در این نوع عرضه بسیار باالستمی
عامل اقتصادي سازوکار دیگري است که با یافته هاي  اسدي و 

) 2012(؛ اترجیدك   )1392(؛ ایزدي و حیاتی     )1391(همکاران  
رفع مشکالت  . هماهنگی دارد )  2013(و لیپیسکی و همکاران     

ور ایجاد مربوط به مواد اولیه تولید؛ بهبود قیمت نهاده ها به منظ      
نظام تولید بهره ور و پرداخت یارانه به بخش کشاورزي در این 

وضعیت نامطلوب مواد اولیه و میـزان بـاالي        . عامل جاي دارند  
ضایعات موجود در آن از جمله مشکالتی است که شرکت هاي 
صنایع غذایی در ایران با آن مواجه می باشند که منجر به کاهش 

در اکثر مـوارد کـشاورزان   . ودکیفیت محصوالت کارخانه می ش 
نهاده هاي یارانه اي مانند بذر را بیش از میزان الزم  مصرف می 
کنند که این مسئله افزایش ضایعات و از بـین رفـتن بخـشی از        

در صـورتیکه   . محصول به دلیـل تـراکم کـشت را بـدنبال دارد           
توزیع متناسب نهاده هـا و اختـصاص یارانـه آموزشـی جهـت           

 و مهارت کشاورز در بکارگیري روشـهاي        افزایش سطح دانش  
بیوتکنولوژي جهت افزایش کمی و کیفی محصول با هدف باال          
بردن ایمنی و سالمت محصوالت و کاهش ضایعات حاصل از          
مصرف مواد شیمیایی تاثیر قابل توجهی بر کـاهش ضـایعات و     
بهره وري اقتـصادي هزینـه هـا در بخـش کـشاورزي خواهـد               

  .داشت
 برنامه ریزي، عامل دیگـري اسـت کـه از           -عامل سیاستگذاري 

دیدگاه متخصصان به عنوان سازوکار کـاهش ضـایعات لحـاظ           
؛ ایزدي و )1391(شده است که با یافته هاي اسدي و همکاران     

ــاتی  ــدك )1392(حی ــاران ) 2012(؛ اترجی ــسکی و همک و لیپی
اتخاذ سیاست هاي حمایت از تولیدکننده   . منطبق است ) 2013(

سیاست هاي دولت و حمایت از صنایع تبـدیلی         داخلی؛ بهبود   
نسل جدید؛ تدوین و ارایه الگوي کشت با توجه به مقتـضیات            
. بازار و شرایط هر منطقه از سازوکارهاي این عامل مـی باشـند    

سیاست تعیین قیمت تضمینی خرید عالوه بـر اینکـه از منـافع             
 کشاورز در زمـان پـایین بودن قیمت بازار حمایت می کند، بـه      

دلیل خریـد دولـت در زمـان عدم خرید به قیمـت مناسـب از             
سوي بازار موجب می شود تا محصول به صورت ضـایعات از       

دولت ها می توانند با ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی . بین نرود
برخی منافع اقتـصادي از جملـه ایجــاد ارزش افـزوده، ایجـاد            

ـتفاده بیــشتر   اشـتغال، ایجـاد درآمـدهاي ارزي و همچنـین اس      
از محـصوالت کشاورزي را به دست آورند و از اتالف و ضایع 

  . شدن محصوالت جلوگیري کنند
؛ )1391( فراوري با یافته هاي اسدي و همکاران -عامل تولیدي

. مطابق است) 2013(و لیپیسکی و همکاران   ) 2012(اترجیدك  
سازوکارهاي اعمال مدیریت صحیح مزرعـه؛ ایجـاد و توسـعه           

خه صنایع تبدیلی و بسته بندي؛ مـدیریت پـس از برداشـت      چر
کشاورزي (هاي نوین   محصوالت کشاورزي و بکارگیري روش    

نیز ...) دقیق، کشاورزي قرارداري، نانوتکنولوژي، بیوتکنولوژي،   
زمان تولید و مصرف بــسیاري از       . در این عامل قرار گرفته اند     

 تبدیلی، با توسعه صنایع. محـصوالت کـشاورزي متفاوت است
حفظ و نگهداري محصوالت در گونـه هاي مختلف می توانـد       

متاسـفانه عـدم    . امکـان مصرف در طـی سـال را میـسر سـازد           
احداث برخی از این کارخانه ها در مجـاورت بـا زمـین هـاي               
کشاورزي عـالوه بـر افـزایش هزینه هاي حمل و نقل، ریسک      

و موجـب افـزایش   عدم دستیابی به مواد اولیـه را افـزایش داده        
  . احتمال زیان می گردد

 ترویجی که سازوکارهایی چون توسعه خدمات -عامل آموزشی
مــشاوره اي در بخــش کــشاورزي؛ توانمندســازي کــشاورزان؛  
آموزش کشاورزان؛ آموزش الگوي صحیح مصرف بـه مـصرف        
کنندگان محصوالت کشاورزي و برگزاري کارگاه هاي آموزشی 

شامل می شود با یافته هاي بیرجندي بلندمدت و کوتاه مدت را 
؛ ایزدي  )1386(؛ یزدي صمدي و همکاران      )1389(و همکاران   

؛ نمولی کـسزي   )1391(؛ نیکنامی و همکاران     )1392(و حیاتی   
و ) 2013(؛ لیپیــسکی و همکــاران )2012(؛ اترجیــدك )2013(

ــاتی  ــوانی دارد) 1392(حی ــدمات  . همخ ــرویج و خ ــز ت مراک
 -دن بـه برگـزاري کالسـهاي ترویجـی    کشاورزي با اولویـت دا   

آموزشی در زمینه مـدیریت ضـایعات، گـسترش کـالس هـاي             
آموزش عملی و همچنین ایجاد مـزارع نمایـشی، طریقـه اي و             
نتیجه اي میتوانند منجر به کاهش درصد بـاالیی از ضـایعات را        

  .در مراحل مختلف تولید شوند
وده، تعمیر و نگهداري تجهیزات و تعویض ماشـین آالت فرسـ          

توسعه تکنولوژي ساده و دقیق متناسب با دانـش کـشاورزان و            
بکارگیري اپراتورهاي متخصص فنی جهت کار با دستگاه ها و          
ماشین آالت کشاورزي تحت عنوان عامل فنـی بـا یافتـه هـاي            
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؛ اترجیـدك   )2013(؛ نمـولی کـسزي      )1392(ایزدي و حیـاتی     
ماشـین  . مطابقـت دارد ) 2013(و لیپیسکی و همکاران   ) 2012(

آالت فرسوده عالوه بر افزایش مصرف سوخت، به علت خرابی 
ــراي   ــزایش داده و در مجمــوع ســود حاصــل ب ضــایعات را اف

خـرده مـالکی و پراکنـده بـودن         . کشاورز را کاهش مـی دهنـد      
هاي کـشاورزي   هاي کشاورزي، پایین بودن کیفیت ماشین     زمین

ســاخت داخــل، تناســب نداشــتن افــزایش قیمــت ماشــینهاي  
شاورزي با قیمت خرید محصوالت تولیـدي، کمبـود نیـروي           ک

متخصص جهت کار با تکنولوژي هاي تولید و غیـره از جملـه        
موانعی هستند که موجب می شـوند تـا بـسیاري از کـشاورزان        
اقدام به تعمیر موقتی وسیله خود کرده و یا با همـان نقـص بـه     

زي را کار ادامه دهند که در نهایت کاهش بازدهی وسیله کشاور  
  .به همراه دارد

همچنین بر اساس دیدگاه متخصـصان عامـل تحقیقـاتی ماننـد            
انجام پژوهش هاي کاربردي در فراینـد چرخـه تولیـد و روش        
هاي کاهش ضایعات، پژوهش در زمینه روش هاي اندازه گیري 
و برآورد میزان تلفات مواد، پژوهش در زمینه بررسی مقاومـت        

کیفـی، پـژوهش در زمینـه       محصوالت در برابـر افـت کمـی و          
بررسی عوامل تاثیرگذار بر ضایعات محـصوالت کـشاورزي و          
ــه ســازوکارهاي کــاهش ضــایعات محــصوالت    ــره از جمل غی

مطابقت ) 2012(کشاورزي می باشد که با یافته هاي اترجیدك         
  :بر اساس این نتایج پیشنهاد می شود. دارد

انـه اي    با توجه به اینکه حجم باالیی از محـصوالت غیـر د            -1
جـایی، حمـل و نقـل، انبـارداري و       تولید شده در مرحله جابـه     
اي در مرحله خشک کردن و ذخیـره  فرآوري و محصوالت دانه   

دهد لذا پیشنهاد می گردد تا زیرسـاختهاي جـاده      سازي رخ می  
اي جهت تسهیل جابجایی و کاهش زمان حمل و نفـل بهبـود              

الت یابد و ماشین آالت مخصوص حمـل و جابجـایی محـصو        
غیردانه اي به گونه اي طراحی و توسعه یابند که حداقل آسیب         
ــدن آن     ــی ش ــصول وارد آورده و از زخم ــه مح ــی را ب فیزیک

  . جلوگیري شود
 با تعیین استانداردها و تاکید بر رعایت اصول و بهداشت در -2

سیلو ها و انبارهـا جهـت کـاهش آسـیب محـصول میتـوان از                
  .له جلوگیري کردگسترش تولید ضایعات در این مرح

 توسعه و طراحی انبارها و زیرساخت هـاي ذخیـره سـازي         -3
ــق بــا        ــصوالت و منطب ــرایط فیزیولــوژي مح ــا ش ــابق ب مط
استانداردهاي بین المللی باشد تا از انبار نمودن محـصوالت بـا       

دوره هاي خواب متفاوت در یک محل ذخیره سـازي اجتنـاب      
  . گردد

اي مختلف در حوزه روش      با  برگزاري دوره ها و سمیناره       -4
هاي کاهش ضایعات، تا حد زیادي ذینفعان مختلف در حـوزه           
کشاورزي را درگیر این مهم نموده و با توانمند سازي آنـان در           

  .جهت برنامه ریزي صحیح جهت رفع موانع اقدام گردد
 از آنجاییکه ضایعات محصوالت کشاورزي مسئله اي چنـد       -5

لزم ایجاد شبکه اي از ذینفعان   بعدي و پیچیده می باشد لذا مست      
مختلف در این امر بوده و مـی بایـست زمینـه همکـاري هـاي            
چندجانبه بین بخـش هـاي مختلـف درگیـر در حـوزه تولیـد،               

  .فراوري و بازاریابی محصوالت کشاورزي ایجاد گردد
 با تشکیل تعـاونی هـاي فـراوري و بازاریـابی محـصوالت              -6

بهبــود کیفیــت فراینــد کــشاورزي اعــم از بــاغی و زراعــی، در 
. فراوري و تولید محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر تالش شـود  

چرا که اعـضاي تعـاونی هـا قـادر بـه اسـتفاده از تجهیـزات و         
تکنولوژي هاي مناسبی چون خشک کن هاي خورشیدي؛ بادام         
شکن؛ دستگاه بسته بندي و غیره می باشند که امکـان کـاربري             

  . فردي مقرون به صرفه نیست
 از آنجاییکه تولیـد ضـایعات در مراحـل مختلـف کاشـت،              -7

داشت، برداشت، فراوري، بازاریابی و حتی مصرف رخ می دهد 
لذا می بایست دوره هاي آموزشی را متناسب با هر مرحله، هر            

ایـن  . محصول و حتی هر مخاطب پیـاده سـازي و اجـرا نمـود     
آموزش ها می تواند شامل آموزش کـشاورزان جهـت انتخـاب     

حیح الگوي کشت، انتخاب بذر مناسب، انجـام بـه هنگـام و         ص
صحیح وجین و هرس محصوالت در مراحـل مختلـف رشـد،            
ــاري و اســتفاده از ســموم و کودهــاي شــیمیایی،   مــدیریت آبی
مدیریت زمان برداشت و استفاده از ماشین آالت مناسب جهت        

  .انجام آن و غیره باشد
ی که در سازمان هاي  با توجه به پتانسیل ها و  ظرفیت خوب     -8

تحقیقاتی و آموزش عالی وجود دارد توصیه می گردد تـا حـد           
امکــان سلــسله مطالعــات هدفمنــدي جهــت تعیــین و تــدوین 
سازوکار کاهش ضایعات محصوالت اسـتراتژیک، محـصوالتی        

  .با مزیت نسبی و محصوالتی با ارزش افزوده باال صورت گیرد
لگوي کشتی بـومی     الزم است تا نقشه راهی جهت تدوین ا        -9

در انجام این مهم توصیه مـی  . برنامه ریزي و پیاده سازي گردد     
شود بدنه سیاستگداري کشور با مـدد گـرفتن از سـازمان هـاي      
تحقیقاتی و اجرایی، اهداف مشترکی را تنظیم نموده و با انجام           
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پژوهش ها و تحقیقـات کـاربردي در قطـب هـاي کـشاورزي              
 بــر شــرایط جغرافیــایی و کـشور، ســازوکارهایی بــومی مبتنـی  

  .اکولوژیکی هر منطقه ارائه گردد
مــزارع در ایــران تحــت نظــام % 80 از آنجاییکــه بــیش از -10

دهقانی کشت و مدیریت می گـردد لـذا توصـیه مـی شـود تـا            
تکنولوژي هایی مناسب بویژه در مرحلـه برداشـت و فـراوري            

  . محصوالت طراحی و معرفی گردد
 از مشوق هاي مالیاتی جهت احـداث صـنایع تبـدیلی در              -11

بخــش کــشاورزي اســتفاده گــردد تــا بــستري بــراي فــراوري  
محصوالتی که مازاد مصرف بوده و یا بـه هـر علـت جزئـی از       

  .ضایعات به شمار می روند قابلیت بازیافت و استفاده یابند
 از آنجاییکـه بخـشی از ضـایعات محـصوالت کــشاورزي     -12

قایاي سموم و مواد شیمیایی در محصوالت کشاورزي و بدلیل ب
بویژه باغی است لذا توسـعه و حرکـت بـه سـمت کـشاورزي               
ارگانیک در راس برنامه هاي اجرایی دولت در بخش کشاورزي 
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The main objective of this research was to investigate mechanisms to reduce agricultural waste 
applying the views of specialists of the field. This research was an applied research with a quantitative 
nature. The data were collected in a descriptive survey method and it has been designed using Delphi 
method to attain group agreement. The statistical population of the research has been all specialists in 
the field of agricultural waste management in three academic levels, administrative organizations and 
research organizations among which 18 expert and experienced specialists were selected through the 
purposeful chain sampling method to answer the research main questions. The main data-collecting 
tool was a structural questionnaire. Based on the results of the research, the specialists agreed on 48 
mechanisms to reduce agricultural waste that were classified into seven factors including infrastructure 
- social, economical, policy making - planning, productive – production, technical,– extension- 
education and research 
 
Keywords: Agricultural loss, Agricultural waste, Delphi method 
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