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مقدمه
گندم مهمترين محصول غذايي و زراعي كشور است و باالترين سطح زيركشت 
را در بين محصوالت كشاورزي دارد. )در سال زراعي 84-83، 54 درصد از كل 

سطح زير كشت محصوالت زراعي(»1«
 هرچند توليد اين محصول در كشور روند صعودي داشته ولي هر ساله مقدار 
قابل مالحظه اي از اين محصول در مراحل مختلف از چرخه مصرف خارج و به 
عبارت ديگر ضايع مي  شود. براساس نتايج تحقيق درصد كل ضايعات مرحله قبل 
از برداشت و برداشت محصول شامل افت طبيعي و كاشت و داشت و برداشت 
تقريبا 18/1 درصد مي  باشد كه با توجه به متوسط توليد گندم طي سالهاي 1375 
الي 1385 مقدار 1810 هزار تن يعني نزديك به دو ميليون تن گندم توليد ساليانه 
ضايع مي  گردد و ارزش اين مقدار ضايعات براساس قيمت هر كيلوگرم 2070 ريال 

در حال حاضر برابر 3746/7 ميليارد ريال برآورد مي  گردد. 
با توجه به اهميت موضوع، برنامه ريزي در جهت كاهش ضايعات گندم ضروري 
مي  باشد اين نشريه به بررسي آمار و اطالعات موجود در رابطه با ضايعات گندم 
با  آن  اقتصادي  ارزش  تعيين  و  برداشت  و  داشت  كاشت،  طبيعي،  ُافت  از  ناشي 
استفاده از تحقيقات انجام شده و بررسي روشهاي كاهش ضايعات جهت استفاده 
توليد كنندگان و برنامه ريزان بخش كشاورزي پرداخته است. در خصوص ضايعات 
گندم مطالعات زيادي در داخل و خارج از كشور انجام شده كه در ادامه به چند 

مورد آن اشاره مي  شود. 
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حميدنژاد و سالم )1378( در خصوص ارزيابي اقتصادي ضايعات گندم از زمان 
برداشت تا زمان فروش در مناطق هرات، مروست و ابركوه استان يزد با استفاده از 
نمونه گيري از تعدادي گندم كار به تعيين ضايعات گندم پرداخته اند. براساس اين 
تحقيق از مزارع گندم كاران منتخب نمونه گيري هاي الزم جهت تعيين ضايعات 
كمي شامل )ريزش طبيعي، روش برداشت و خرمنكوبي( و ضايعات كيفي شامل 
شده  مشخص  هريك  اقتصادي  ارزش  سپس  و  انجام  گندم(  آلودگي  و  )اختالط 

است.
است.  بوده  كيلوگرم   27 هكتار  در  گندم  طبيعي  ريزش  ميانگين  نتايج،  طبق 
ضايعات گندم در روش برداشت با داس، دروگر و كمباين مورد بررسي قرار گرفته 
و طبق بررسي ضايعات گندم در روش برداشت با داس كمتر از بقيه بوده و در هر 

هكتار، متوسط ضايعات روش برداشت 100 كيلوگرم بوده است.
همچنين ضايعات گندم در روش خرمنكوبي با كمباين بيش از روش خرمنكوب 

ماشيني است و ميانگين آن در هر هكتار 58 كيلوگرم برآورد شده است.
گندم شكسته حاصل از خرمنكوبي با كمباين بيش از خرمنكوبي ماشيني و دستي 

است و بطور متوسط در هر هكتار 199 كيلوگرم گندم شكسته موجود مي  باشد.
مقدار مواد جامد موجود در گندم خرمنكوبي شده به طور متوسط 37 كيلوگرم 
داراي  گندمهاي  وزن  كيلوگرم،   67 زده  گندم سن  ميزان  ميانگين  و  هكتار  هر  در 
سياهك پنهان 2 كيلوگرم و وزن گندمهاي داراي عالئم آفات و بيماريها 98 كيلوگرم 

مشخص شده است.
مجموع ارزش كل ضايعات ريزش طبيعي، روش برداشت و خرمنكوبي براساس 
ريال در هر هكتار  برابر 382950  ريال در سال 1386  كيلوگرم 2070  قيمت هر 

مي  باشد. 
عابدي )1374( در مطالعه اي تحت عنوان بررسي اقتصادي سوبسيد و ضايعات نان 
در استان اصفهان به اين نتيجه رسيده است كه مقدار ضايعات نان تابعي از متغيرهاي 
تعداد نان خريداري شده، دفعات رفتن به نانوايي، ساعات صرف شده براي خريد 
نان، ميزان تحصيالت سرپرست خانواده و نوع نان مصرفي در نظر گرفته شده است. 
براساس اين تحقيق ميزان ضايعات نان در منطقه مورد مطالعه 18/5 درصد بوده است 
و خانواده ها در مقابل تغييرات قيمت حساسيت چنداني از خود نشان نمي دهند. نان 
خريداري شده با ميزان ضايعات نان رابطه مستقيم و تعداد دفعات مراجعه به نانوايي 

با مقدار دور ريز نان رابطه عكس داشته است. 
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و  عكس  رابطه  ضايعات  مقدار  با  نان  خريد  براي  شده  صرف  ساعات  همچنين 
تحصيالت سرپرست خانوار با مقدار ضايعات نيز رابطه عكس داشته است. 

مطالعه  در   )1380( كشاورزي  اقتصاد  و  برنامه ريزي  پژوهش هاي  موسسه 
سياست هاي حمايتي و اجرايي طرح گندم، مقدارضايعات كاشت )ناشي از خالء 
دانش فني و استفاده از روش هاي منسوخ كاشت( را 20 درصد، ضايعات داشت 
و  آفات  زراعي،  اصول  رعايت  عدم  موقع،  به  آبياري  عدم  خسارت  از  )ناشي 
علف هاي هرز( را بين 2 تا 4 درصد، ضايعات برداشت با دروگر 2/7 درصد از 
كمباين  از  استفاده  با  و  درصد   2 سنتي  طريق  به  خرمنكوبي  توليد، ضايعات  كل 
نقل، 5/5 درصد،  برداشت شامل ضايعات حمل و  از  5/7 درصد، ضايعات پس 
بيان  را  توليد  از كل  5 درصد  تبديل  و   4 انبارداري  2 درصد، ضايعات  بوجاري 

مي نمايند»7«. 

ضايعات طبیعي گندم )ُافت طبیعي(
اين ضايعات بر اثر عواملي چون عدم مقاومت ژنتيكي ارقام گندم نسبت به ريزش، 
پرندگان و  باران، خسارت  مانند طوفان و  نامساعد جوي  از عوامل  ناشي  خسارت 

خوابيدگي محصول و جوانه زني روي سنبله بوجود مي آيد.
طبق مطالعات موسسه تحقيقات فني و مهندسي، خسارت اين مرحله 2/31 درصد 

كل توليد گزارش شده است. »3«
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خوابيدگي)ورس( بر اثر حساسيت ارقام گندم به علت كود پذيري ضعيف، وزش 
آبياري غرقابي و عمدتا در مناطق گرم و جنوب تشديد  باد شديد و طوفان، روش 
مي  شود و موجب كاهش وزن هزار دانه محصول، عدم امكان برداشت مكانيزه سطوح 

خوابيده و ضايعات مي گردد.
برداشت  در  تاخير  و  شديد  باد  ريزش،  به  ارقام  حساسيت  دليل  به  دانه  ريزش 

مخصوصا در مناطقي كه با كمبود كمباين و دروگر روبرو هستند ايجاد مي  شود.
هرگاه متوسط كل توليد طي سالهاي 1375 الي1385 را برابر 10 ميليون تن درنظر 
بگيريم، ميزان ضايعات گندم در اين مرحله 231 هزار تن بر آورد ميشود و در اين 
برابر  كيلوگرم(  هر  ريال   2070( محصول  قيمت  براساس  ضايعات  ارزش  مرحله 

478/17 ميليارد ريال برآورد مي گردد. 
روش هاي  كاهش ضايعات طبیعي محصول عبارتند از:

به شرايط  بيشتر  با سازگاري  به خوابيدگي )ورس(  ارقام گندم مقاوم  1- معرفي 
نامساعد جوي و اقليمي

از  جلوگيري  براي  آبياري  مديريت  و  نشتي  به  غرقابي  آبياري  شيوه  تغيير   -2
خوابيدگي

3- استفاده صحيح از كودهاي ازته و بخصوص تقسيط آن
4- قطع آبياري در مواقع وزش باد و طوفان، معرفي ارقام مقاوم به جوانه زني روي 

سنبله گندم در اقليم گرم و مرطوب شمال
5- توليد ارقام مقاوم به ريزش با بهره گيري وسيع از منابع ژنتيكي ارقام ايراني در 

تالقي ها و آموزش كشاورزان در مديريت استفاده صحيح از كود و ساير نهاده ها
را  طبيعي  درصد ضايعات   90 مي توان  فوق  روش هاي  بكارگيري  با  مجموع  در 

كاهش داد. »2«

ضايعات كاشت گندم
عمومًا گرايش عمومي گندمكاران به هنگام كاشت، استفاده از مقادير بيشتر بذر 
است كه معمواًل خالف نتايج تحقيقاتي است. مقدار اضافه مصرف بذري معموال 
حدود 20 درصد برآورده مي  شود كه عمدتًا ناشي از پايين بودن سطح دانش فني و 
استفاده از روش هاي نامناسب كاشت بذر نظير استفاده از كودپاش هاي سانتريفوژ 
كاشت  تاريخ  رعايت  عدم  ديم(  مزارع  در  )عمدتا  پاش  دست  سنتي  كشت  يا  و 
موجب  معتدل  و  سرد  مناطق  در  بخصوص  كشت  تاخير  مي  باشد  شده،  توصيه 
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افزايش ميزان بذر مصرفي توسط زارعين گرديده و ميزان بذر اضافي مصرف شده 
نامناسب  و  اراضي  نامناسب  تسطيح  داشت.  نخواهد  عملكرد  افزايش  در  نقشي 
بودن بسترهاي كاشت و... موجب ضايعات بذر و افزايش بذر مصرفي مي  گردد. به 
طور معمول 10 درصد از كل توليد گندم ساليانه به عنوان مصرف بذر جهت سال 
آينده ذخيره مي گردد، بنابراين ضايعات محصول در اين مرحله برابر 2 درصد از 
كل توليد گندم ساليانه مي باشد و متوسط ميزان ضايعات اين مرحله ساليانه 200 

مي  باشد.  هزارتن 

روش هاي كاهش ضايعات ناشي از شیوه هاي نامناسب كاشت عبارتند از:
1- تامين تراكتور و دنباله بندهاي متناسب با توجه به شرايط اقليمي و نوع خاك 
هر منطقه و تهيه بستر مناسب براي قرار دادن بذر در عمق مناسب و امكان دسترسي 

آن به آب و مواد غذايي كافي.
آبياري  توسعه  و  آبياري  شبكه هاي  تكميل  و  اراضي  تسطيح  عمليات  انجام   -2

باراني، تامين و استفاده از بذر كارهاي متناسب با زراعت گندم آبي و ديم.
3- كشت به موقع گندم و رعايت تاريخ كشت توصيه شده توسط تحقيقات در 

مناطق مختلف، آموزش كشاورزان و ترويج روش هاي جديد تهيه بستر و غيره. 
استفاده از راهكارهاي فوق مي تواند ضايعات گندم اين مرحله را تا مقدار زيادي 

كاهش دهد.»2«
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ضايعات داشت گندم
اين ضايعات ناشي از خسارت آفات و بيماريها، علف هاي هرز، عدم آبياري به 

موقع در زراعت آبي به علت عدم كارآيي كافي سيستم آبياري، بوجود مي آيد.
مهمترين آفت گندم عبارت است از سن گندم و مهمترين بيماريهاي گندم عبارتند 
از سياهك آشكار وپنهان و زنگ زرد گندم، همچنين طبق تحقيقات انجام شده ميانگين 

خسارت ناشي از علف هاي هرز در مزارع گندم ايران حدود 30 درصد مي باشد.
علف هاي هرز يكساله و چند ساله باريك برگ و پهن برگ از جمله يوالف وحشي، 
فاالريس، چچم، خاك شير، پنيرك، خارشتر، شيرين بيان و... داراي اهميت متوسط تا 
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زياد در سطح مزارع گندم مي باشد.
زمان  در  كود  ن  چو  نهاده  اي  بكارگيري  و  ديم  زراعت  در  موقع  به  باران  نزول 
مناسب، باعث كاهش ضايعات مي  شود. كه براساس مطالعات انجام شده »2« متوسط 
ضايعات گندم در مرحله داشت 3 درصد كل توليد و برابر ساليانه 300 هزار تن برآورد 

مي  گردد. 
روش هاي كاهش ضايعات مرحله داشت عبارتند از:

1- اجراي به موقع كنترل مكانيكي و شيميايي و يا مبارزه با تلفيقي علف هاي هرز 
و آفات و امراض

2- تامين به موقع نهاد  ه هاي اختصاصي مانند سموم علف كش، آفت كش و قارچ 
كش با كيفيت و درصد ماده مؤثر استاندارد و كافي و همچنين تامين كودهاي شيميايي 
مورد نياز و غيره بكارگيري اين راهكارها مي توانند به ميزان زياد ضايعات را كاهش 

دهند. »2«

ضايعات مرحله برداشت گندم
ضايعات اين مرحله شامل ضايعات تاخير در برداشت )به صورت ريزش( و يا 
افت ناشي از بكارگيري ماشين ها و وسايل برداشت مانند كمباين، دروگر و يا برداشت به 
صورت دستي مي  باشد. طبق بررسيهاي به عمل آمده ضايعات تاخير در برداشت عمدتا 
به دليل كمبود ماشين هاي برداشت اتفاق مي افتد ضايعات ناشي از بكارگيري ماشين ها و 

وسايل برداشت برحسب نوع ماشين برداشت و عمر كاركرد آن متفاوت است
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ضايعات	ناشي	از	تاخير	در	برداشت
طبق بررسي هاي به عمل آمده متوسط روزهاي تاخير در برداشت گندم در سطح 
كشور بين 15 تا 20 روز است ميزان خسارت اين بخش بستگي به نوع رقم و اقليم 
دارد و طبق بررسيهاي به عمل آمده ضايعات اين مرحله 5 درصد كل توليد مي  باشد 
برآورد  تن  هزار   500 برداشت  در  تاخير  از  ناشي  ضايعات  متوسط  بنابراين   »5«

مي  گردد. 
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ضايعات	ناشي	از	روش	برداشت

ضايعات ناشي از روش برداشت شامل ضايعات برداشت دستي، كمباين و دروگر 
غالت مي  باشد. براساس مطالعات انجام شده متوسط ضايعات روش برداشت 5/8 
درصد مشخص شده است.»5« ميزان ضايعات گندم در اين مرحله با توجه به متوسط 
ارزش  و  تن  هزار   580 حدود  در   1385 الي   1375 سالهاي  طي  كشور  توليد  كل 

ضايعات گندم 1200/6 ميليارد ريال بر آورد مي  گردد. 
روش هاي كاهش ضايعات مرحله برداشت عبارتنداز:

1- برداشت به موقع مزارع زارعين گندم توسط كمباين ها و دروگرها و تامين و 
استفاده بهينه از كمباين هاي متناسب توليد داخل و خارج از كشور براساس پتانسيل 

توليد براي مزارع تا سطح 50 هكتار و دروگر براي مزارع گندم كمتر از 10 هكتار 
2- نظارت و كنترل مستمر بر كارايي كمباين ها، توسط مديريت  هاي جهاد كشاورزي 
شهرستانهاي عمده توليد گندم بطوري كه ميزان سواد راننده كمباين و سطح آموزش 
اساس  بر  برداشت مي باشد.  مرحله  در  گندم  بر ضايعات  موثر  از جمله عوامل  وي 
مطالعات صورت گرفته، هر مقدار سطح سواد و آموزش رانندگان كمباين بيشتر باشد، 

ضايعات برداشت گندم كمتر است. »5«
3- توسعه و اجراي روش هاي مناسب مكانيزه كاشت و داشت به منظور تسهيل 
برداشت مكانيزه توسط كمباين و دروگرها مي تواند به مقدار زياد ضايعات اين مرحله 
روش  به  شده  كشت  گندم  ضايعات  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر  دهد  كاهش  را 

خطي، كمتر از گندم كشت شده به روش كرتي مي باشد.»2«



بررسي ارزش اقتصادي ضايعات گندم و روش هاي كاهش آن�1

نتیجه گیري:
گندم مهمترين محصول زراعي كشور است ونقش مهم واساسي 
در تامین مواد غذائي مردم دارد. با توجه به اهمیت خودكفائي در تامین 
كشور  داخل  تولید  طريق  از  كشور  نیاز  مورد  گندم  تهیه  غذائي،  مواد 
و  گندم طي سالهاي گذشته  تولید  افزايش  به  توجه  با  ضروري است. 
رسیدن به مرز خودكفائي، انجام برنامه ريزي وتالش در جهت كاهش 
ضايعات مي تواند منجر به مازاد تولید بر مصرف و حتي صادرات آن 

گردد.
براساس نتايج تحقیق درصد كل ضايعات مرحله قبل از برداشت و 
برداشت محصول شامل افت طبیعي و كاشت و داشت و برداشت تقريبا 
18/1 درصد مي  باشد كه با توجه به متوسط تولید گندم طي سالهاي 1375 
الي 1385 مقدار 1810 هزار تن يعني نزديك به دو میلیون تن گندم تولید 
سالیانه ضايع مي  گردد و ارزش اين مقدار ضايعات براساس قیمت هر 
برآورد  میلیارد ريال  برابر 3746/7  كیلوگرم 2070 ريال در حال حاضر 
اقتصادي  اهمیت  داراي  گندم  میزان ضايعات  كاهش  بنابراين  مي  گردد. 
زيادي مي  باشد و هرگونه تالش و صرف هزينه در اين زمینه داراي بازده 

اقتصادي مي  باشد. 
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اين نشريه از نتايج طرح تحقیقاتي ارزيابي اقتصادي 
ضايعات گندم از زمان برداشت تا زمان فروش در استان 

يزد به شماره 75005-19-1�4 كه گزارش نهائي آن تحت 
شماره �4�1/7 مورخ 7�/9/�4 در مركز اطالعات و مدرك 

علمي كشاورزي به ثبت رسیده، استفاده گرديده است.
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