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 انواع پسماندهای شاخص کشاورزی در محصول غلات دشت مغانمدیریتی بررسی 

 2، مجتبی سوختانلو1یاسر باهنر

 ، ایران.اردبیل اردبیلی،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق  -1

 ، ایران.اردبیل ،دانشگاه محقق اردبیلیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، عضو هیأت علمی  -2
  yaserbahonar68@gmail.comرایانامه:

 

 خلاصه

مدیریت پسماندهای کشاورزی در قالب روش های مدیریتی مناسب، ضمن افزایش بهره وری، خسارت وارده برمنابع طبیعی را 

 شود. لذا شناسایی انواعکاهش می دهد و گامی مهم در راستای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و حفظ محیط زیست محسوب می

دشت مغان می تواند زمینه های برنامه ریزی های توسعه کشاورزی و روستایی و مدیریت در محصول غلات  کشاورزیپسماندهای شاخص 

 -شود. لذا این تحقیق به روش تحلیلیتقویت کرده و باعث بهبود سطح درآمد کشاورزان منطقه میبهینه اقتصاد کشاورزی در منطقه را 

مروری در نظر دارد ضمن تبیین مفهوم مدیریت پسماندهای کشاورزی به معرفی انواع پسماندهای مطرح در محصولات کشاورزی )غلات( 

رسد سعه سطح درآمد کشاورزان منطقه و کاهش فقر فراهم گردد. به نظر میدر دشت مغان بپردازد تا زمینه مدیریت بهینه برنامه های تو

 بهینه چوبخوار جهت بازیدیومیست قارچهای از استفاده ،استفاده از پسماندهای زراعی در صنعت کاغذ، استفاده از مشتقات سلولزی

و استفاده از پسماندهای کشاورزی )کاه و کلش( در پسماندها  از مالچ تهیه ،کشاورزی از ضایعات سوختی اتانول دام، تولید تغذیه سازی

 ترین پسماندهای کشاورزی در دشت مغان مورد توجه قرار گیرد.پرورش قارچ خوراکی به عنوان مهم

 ، دشت مغانغلات، توسعه پایدارمدیریت پسماند،  کلیدی: کلمات

 

 مقدمه. 1

 مدیریت فقدان دلیل به واست  آورده بار به پسماند همچون مشکلاتی سوم جهان کشورهای بخصوص افزایش جمعیت

 ناخالص تولید در پسماندها تأثیر سطح. است شده مسئله سازتر روز به روز پسماند اقتصادی و زیست محیطی مسائل صحیح،

 خودکفایی در بهمنجر حداقل  وشده  تأمین کشور غذایی امنیت تولید زراعی ضایعات حجم با کاهش .است نگران کننده داخلی

 منابع با رابطه در محیطی زیست جنبه های از کشاورزی پایداریاز طرفی  .]1[می شود کشاورزی محصولات از درصد 03تا  03

 بحث شود می روستایی و کشاورزی پایدار توسعه باعث که ها حل راه از یکی .است برخوردار خاصی اهمیت از دنیا جمعیت و

 اجتماعی فرهنگی، بستر سازی آماده جمله از لازم ساختهایی زیر ایجاد مستلزم مدیریت که این بوده روستایی پسماندهای مدیریت

طبع آن عدم مدیریت صحیح در بال رشد روز افزون جمعیت وبا . ]12[و ]2[باشد می لازم و تجهیزات مالی امکانات نمودن فراهم و

از بیان محمد  ند هستیم. به نقل از خبرگزاری مهرروز افزون پسماامر پسماند چه در جوامع شهری یا روستایی شاهد افزایش 

هزار تن پسماند کشاورزی،  ۰33تن پسماند پزشکی، دو میلیون و  ۰33سالانه دو هزار و خداپرست مدیرکل محیط زیست استان اردبیل: 

برخلاف وجود امکانات بالقوه فراوان و تولید قابل ملاحظه  .]0[ شودتن پسماند ویژه در اردبیل تولید می 1۶۱هزار تن پسماند صنعتی و  10

انواع محصولات کشاورزی در کشور، سالیانه مقادیر فراوانی پسماند در بخش کشاورزی تولید می شود که متاسفانه مقدار قابل توجهی از 

فاده از روش های مدیریتی مناسب در آن به شکل غیر اصولی و به دور از ملاحظات زیست محیطی در محیط رها یا دفن میگردد. است
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جهت کاهش تولید پسماندهای کشاورزی، ضمن افزایش بهره وری، خسارت وارده برمنابع طبیعی کاهش می یابد. و گامی مهم در راستای 

شت، داپسماندهای کشاوری می تواند در مراحل مختلف کاشت، . ته می شودو حفظ محیط زیست برداش رسیدن به اهداف توسعه پایدار

 اوت باشدتولید متفته به مراحله ر محصولات مختلف و بسو برداشت و پس از برداشت تولید شوند که مدیریت و کاربرد این پسماندها د

 گاز و مایع جامد، مواد به پسماندبدین شرح است؛  از پسماند صورت گرفته در قانون مدیریت پسماند، کهبا توجه به تعریف کلی  . ]0[

 تلقی زائد تولیدکننده نظر از و بوده انسان از فعالیت حاصل غیرمستقیم یا مستقیم طور به که میشود گفته بفاضلا از غیر

مطرح می نماید که  کشاورزی بخش در تولیدی فعالیتهای از ناشی پسماندهای به و همچنین پسماندهای کشاورزی را .میشود

در تعریف کلی از  .]۰[می باشد مصرف غیرقابل یا فاسد کشاورزی ( محصولات آبزیان طیور و حیوانات )دام، لاشه فضولات، شامل

 حمل آوری، جمع ذخیره، تولید، کنترل با مرتبط ی کهمقررات ای از مجموعه ازچنین شرح نماییم که  می توانیم ریت پسماندیمد

 زیبایی زیست، محیط از حفاظت مهندسی، علوم اقتصاد، عمومی، بهداشت اصول بهترین بر منطبق پسماند دفع و پردازش نقل، و

 .]10[و ]۶[ودباشد بیان نم عموم نگرش نینچهم و محیطی زیست ملاحظات دیگر و شناختی

میلیون تن از این رقم معادل  0۰میلیارد تن غذا در جهان هدر می رود که  1.0برآوردهای فائو نشان می دهد هر سال 

 زیرآمارهای منتشر شده از سوی سازمان جهانی خواروبار و کشاو ،تسنیمبه گزارش  درصد در ایران دور ریخته می شود. 2.۱

)فائو( نشان می دهد در حالی که میلیون ها انسان در جهان با مشکل گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند هر ساله بخش مهمی 

 1.0بر اساس جدیدترین برآورد این نهاد بین المللی  جهان در زنجیره توزیع، برداشت و مصرف به هدر می رود. غذایاز تولید 

 2۰میلیارد تن از مواد غذایی و محصولات کشاورزی تولیدی در جهان طی یک سال از بین می رود که این رقم معادل تولید 

 0۰درصد ماهی و غذاهای دریایی،  0۰درصد لبنیات،  23درصد غلات،  03بر این اساس  درصد از کل زمین های کشاورزی است.

میلیارد تن غذایی که  1.0از  درصد گوشت تولیدی جهان به هدر می رود. 23درصد دانه های روغنی و  23درصد میوه و سبزی، 

طبق  یون تن ماهی است.میل 23میلیون تن گوشت، و  ۰3میلیون تن میوه،  033میلیون تن غلات،  0۰3به هدر می رود حدود 

میلیون نفر از جمعیت آن از گرسنگی رنج می برند، یک سوم از مواد غذایی تولیدشده توسط  ۰33گزارش های فائو، در جهانی که 

تخمین زده می شود که تولید این حجم از غذای هدر رفته در هر سال  انسان )بر مبنای محتوای کالریک آن( به هدر می رود.

 1۱0میلیون کیلومتر مربع از اراضی کشاورزی کره زمین )تقریبا معادل مساحت کشور مکزیک(، صرف  1۰۰ متضمن کشت در

میلیون  ۰۶33تا  0033میلیون تن کود شیمیایی، و تولید گازهای گلخانه ای به میزان  2۰میلیارد متر مکعب آب شیرین، مصرف 

ایران نیز از جمله کشورهایی است که هر ساله درصد بالایی از  بر اساس این گزارش مترمکعب )معادل دی اکسید کربن( است.

کیلوکالری غذا در ایران به هدر  100برآوردهای فائو نشان می دهد هر روز به ازای هر نفر  مواد غذایی تولیدی را به هدر می دهد.

 .]۱[کیلوکالری است 100می رود. یعنی سرانه هدر رفت روزانه غذا در ایران 

 انواع پسماندهای شاخص کشاورزی در محصول غلاتمدیریت 

با رشد روز افزون جمعیت و به دنبال آن رشد روز افزون تولید در بخش های مختلف کشاورزی و صعنت و ... نیازمند یک 

مدیریت صحیح و سیستماتیک می باشد، و بالطبع آن نیازمند یک مدیریت صحیح در امر تولید و کاهش ضایعات و پسماند می 

همیشه در روند تولید نمایان بوده و هست اما با یک مدیریت منسجم و منظم امکان کاهش پسماند نیز می  پسماندلید باشد. تو

باشد. بنابراین برای مدیریت صحیح بر این موضوع می بایست همه فاکتورهای دخیل در این امر رو شناسایی و بهترین روش ها و 

چند مورد از شاخص هایی که در مدیریت پسماند به کار گرفته می شوند  به طور مثالر برد. فنون های ممکن را به میبایست بکا

 :به شرح زیر می باشند
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 پسماندهای زراعی در صنعت کاغذاستفاده از ( 1

اضا در سال پیش بینی کرد که تق kaldorمیلیون تن بود. کلدر  1۶3تولید جهانی خمیر کاغذ بیش از  1۰۰3در سال 

کلدر همچنین نشان داد که با  میلیون تن یعنی بیش از دو برابر بالغ خواهد شد. 0۱3به  2313تا سال  ومیلیون  20۰به  2333

 تقریبا منابع جنگلی دوبرابر گردند که بدون یک برنامه وسیع جنگلکاری و نهالکاری، 2313ادامه رشد فعلی، نیاز است که تا سال 

به نظر می رسد. علاوه بر این فشارهای زیست محیطی جهت حفاظت از جنگل، جایگزینی منابع فیبری در  امری دست نیافتی

درصد 133مصر و تایلند( تولید خمیر در کشورهایی چون ) پاکستان، عراق ، .]61[و]8[بحث خمیر کاغذ امری اجتناب ناپذیر باشد

ا یه کشورهکشور وابسته به الیاف منابع زراعی می باشد، زمانی که کل 11 درصد تولید خمیر در ۰3و بر پایه الیاف زراعی می باشد. 

درصد  ۰3کشور برای  23درصد از الیاف منابع زراعی می باشد  133کشور که تولید خمیر در ان ها  11بگیریم ، بجز  را در نظر

بنابراین  .]1۱[و  ]۰[باشد درصد می 2۰دا یران نیز حدوخمیر کاغذ خود وابسته به الیاف زراعی می باشند، که گفتنی است سهم ا

 صنعت کاغذ امری منطقی به نظر می رسد. در منطقه مغان برایاستفاده از پسماندهای زراعی همچون کاه و کلش 

 استفاده از مشتقات سلولزی( 2

استات سلولز که نوعی استر آلی سلولزی است از نظر صنعتی و تجاری دارای ت سلولز: در میان مشتقات سلولزی، استا

وله لاهمیت بالایی می باشد. از مهمترین مصارف سلولز استات می توان به کاربرد آن در علوم و فناوری جداسازی اشاره کرد. انواع 

یست فناوری، داروسازی و ... در جداسازی گونه های دیالیز که در آزمایشگاه های پژوهشی شیمی، زیست شیمی، میکروبیولوژی، ز

های کوچک مولکولی یا یونی از اجزای درشت مولکولی استفاده می گردد. همچنین از این مشتقات سلولزی در تولید فیلم های 

ن، نوار یپلاستیکی، لاک الکل، فیلم های فتوگرافی، قالب ریزی و سازه های ترموپلاستی، ورقه های شفاف، لوازم جانبی دورب

. بنابراین با توجه به اینکه دشت مغان به دلیل ]۰[ی استفاده های زیادی بعمل می آیدمغناطیسی، شانه، تلفن و قطعات الکتریک

موقعیتی که از نظر کشت انواع مختلفی از محصولات )غلات( می باشد به نظر می رسد با بستر سازی مناسب در این منطقه امکان 

طقه در منیشتر از پسماد های کشاورزی و در نتیجه فراهم آوردن فرصت های شغلی بیشتر بتوان گامی مهم بهره برداری هر چه ب

  برداشت.

  دام تغذیه سازی بهینه جهت چوبخوار بازیدیومیست قارچهای از استفاده( 3

 همچنین و هضم قابلیت و خوشخوارکی لحاظ از غلات سایر و برنج جو، گندم، کاه همچون غلات، پسماندهای ترکیبات
 غلات پسماندهای تغذیه برای بالا بردن ارزش .دارند قرار پایینی سطح در انرژی و پروتئین درصد بخصوص مغذی درصد ماده

 )پروتئین افزایش و سلولوزی لیگنین کاهش( سازی غنی و آوری عمل برای خوار بازیدیدمیست چوب قارچهای از استفاده

دامپروری یکی از شاخص های مهم تامین معیشت دشت مغان در . با توجه به اینکه ]13[ اشدمیاثر میغلات بسیار  پسماندهای

خانوار ها می باشد بنابراین با استفاده از قارچ های بازیدیومیست چوبخوار جهت بهینه سازی تغذیه دام می توان در تولید پروتئین 

 نقش بسزایی داشت.در دشت مغان بیشتر 

 یکشاورز ضایعاتاز  سوختی اتانول تولید( 4

توجه به محدود بودن منابع سوخت های فسیلی و لحاظ کردن مشکلات که این نمونه سوخت ها از نظر زیست محیطی  با

بوجود می آورند، بحث سوخت جایگزین که سازگاری بهتری با محیط زیست داشته باشد و از منابع تجدیدپذیر حیات تامین شده 

ی مطرح است و علاقه به تولید الکل از سلولز در تمام دنیا رو به افزایش است. اتانول جایگزین خوبی است بجای باشد به طور جد
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دیزل نیز میتوان نام برد که از است. از سوخت های دیگری چون بیو سوخت های فسیلی که به صورت خالص یا مخلوط با بنزین

یط را حگی کمتری در میت آن نسبت به گازوئیل الوددارد و مهمترین مزپتانسیل بالایی در جایگزینی با سوخت های فسیلی 

 .]0[بدنبال دارد 

  پسماندها از مالچ تهیه( 5

استفاده از بقایای گیاهی ) کاه و کلش و برگ و ساقه های خشک( علاوه بر افزایش مواد آلی خاک، مانع تبخیر، مانع رشد 

 .]1۰[و  ]0[میگردد خاک های هرز، و سبب تثبیت شن های روان میگردد و در نتیجه مانع از فرسایش  علف

 استفاده از پسماندهای کشاورزی ) کاه و کلش( در پرورش قارچ خوراکی(6

ریخته یا دوربا توجه به اینکه هرساله مقادیر زیادی از مواد زائد کشاورزی که مهمترین آنها کاه و کلش گندم است سوزانده 

می شود که با برنامه ریزی صحیح می توان از این منابع عظیم درجهت تولید و پرورش قارچ صدفی استفاده نمود و بدین ترتیب 

نه تنها از آلودگی محیط زیست جلوگیری می شود بلکه تولید این قارچ از نظر اشتغال زایی بالا بودن خانوار روستایی و نیز ترویج 

( زیر ارایه 1بندی نتایج تحقیقات انجام شده جدول )لذا در جمع .]11[د سزایی دار نبع درفرهنگ غذایی نقش بهاستفاده این م

 می شود.
 جمع بندی انواع راهکارهای مدیریتی پسماندهای شاخص کشاورزی در محصول غلات دشت مغان -1جدول 

 محققان تأیید کننده راهکارهای مدیریتی پسماندهای کشاورزی غلات
 10۰1 کافی کنگ و همکاران استفاده در صنعت کاغذسازی الیاف زراعی و پسماندهای زراعی
مشتقات سلولزی از قبیل استات 

 سلولز
در علوم و فناوری جداسازی، ورقه 

مغناطیسی، فیلم  های شفاف، نوار

  توگرافی، سازه هایهای ف

 ترموپلاستی و...

 10۰۰کشاورز روبهقانی و همکاران 

 10۰0و همکاران  1۰مهدی خانی

 سازی بهینه چوبخوار جهت

 دام تغذیه
 بازیدیومیست قارچهای از استفاده

 سازی )کاهش غنی و آوری عمل رایب

 )پروتئین افزایش و سلولوزی لیگنین

 10۰0عطارحسینی و همکاران، 

 

سوختی و الکل و سوخت  اتانول تولید ضایعات و سلولز گیاهی

 ودیزلهای بی
 و10۰0 جعفری،)

 (10۰۱ابراهیمی، 

کاه و کلش و برگ و ساقه های 

 خشک
تهیه مالچ برای جلوگیری از فرسایش 

            و تبخیر
 ,Ashworthو  10۰0جعفری ،)

2005) 

 10۰3کریمی دهکردی،  پرورش قارچ خوراکی کاه و کلش و پسماند غلات
 

 نتیجه گیری.  2

ما را وادار به تولید بیشتر در بخش کشاورزی می نماید از طرفی  ،غذاییو از طرفی تامین امنیت با رشد روز افزون جمعیت 

بعلت محدود بودن منابعی چون زمین که سرمایه اصلی در امر تولید بشمار می رود، بی شک نیازمند یکسری راهکارهای مدیریتی 

ضعیت موجود می توان گام موثری در از جمله مدیریت پسماند می باشد. با شناسایی علل های مختلف تولید پسماند و بهبود و

این امر برداشت. با اجرای کلاس های آموزشی و اصول ترویج، آگاهی بخشیدن در استفاده صحیح و به موقع از منابع، بالا بردن 

کشاورزی به شیوه علمی و مرتبط، استفاده  درجه و سطح مکانیزاسیون کشاورزی و از طرفی همسو سازی بخش صنعت با بخش

به  با توجه کشاورزی برداریم.می توانیم گامی مهم در مدیریت پسماند  ش ها و فنون های مختلف همسو با توسعه پایدار و ....از رو
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مدیریت پسماندهای کشاورزی در قالب روش های مدیریتی مناسب، ضمن افزایش بهره وری، خسارت وارده برمنابع طبیعی آنکه 

شود، لذا این تحقیق ی رسیدن به اهداف توسعه پایدار و حفظ محیط زیست محسوب میرا کاهش می دهد و گامی مهم در راستا

پسماندهای شاخص کشاورزی در محصول غلات دشت مغان پرداخت تا زمینه های برنامه ریزی های توسعه  به شناسایی انواع

بهبود سطح درآمد کشاورزان منطقه  کشاورزی و روستایی و مدیریت بهینه اقتصاد کشاورزی در منطقه را تقویت کرده و باعث

استفاده از پسماندهای زراعی در صنعت کاغذ، استفاده از مشتقات رسد بندی تحقیقات متعدد به نظر میگردد. با توجه به جمع

 ،کشاورزی از ضایعات سوختی اتانول دام، تولید تغذیه سازی بهینه چوبخوار جهت بازیدیومیست قارچهای از استفاده ،سلولزی

ترین پسماندهای و استفاده از پسماندهای کشاورزی )کاه و کلش( در پرورش قارچ خوراکی به عنوان مهمپسماندها  از مالچ تهیه

 کشاورزی در دشت مغان باشد.
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ABSTRACT 
Management of agricultural wastes in the form of appropriate management methods, while increasing productivity, 

reduces the damage to natural resources and is an important step towards achieving the purposes of sustainable 

development and environmental preservation Therefore, identifying various types of agricultural index wastes in 

Moghan plain’s grains yields can reinforce the agricultural development and rural development planning and 

optimal management of agricultural economy in the region and caused to improve the income level of farmers in 

the region. Therefore, this study with analytical-review method intends to introduce various types of proposed 

wastes in agricultural products (cereals) in Moghan plain while explaining the concept of agricultural waste 

management so that optimum management of income level development plans provide for farmers in this region 

and in same time reduce poverty. It seems that the use of arable wastes in the paper industry, the use of cellulose 

derivatives, the use of basidiomycetes fungi for improving livestock nutrition, the production of ethanol from 

agricultural wastes, the production of mulch from wastes and the use of agricultural wastes (straw) in The 

cultivation of edible fungus should be considered as the most important agricultural wastes in the Moghan Plain. 
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