
راهنماى شرکت در چالش نوآورى
افزایش زمان ماندگارى محصوالت کشاورزى

به  کشور  در  تولیدشده  کشاورزى  محصوالت  درصد  ساالنه 30 
ضایعات تبدیل مى شود که 7 تا 8 درصد آن ناشى از بسته بندى 
نامناسب است. از این رو حل این چالش یعنى افزایش زمان ماندگارى 
محصوالت کشاورزى از طریق ارائه بسته بندى هاى نوین، گام مهمى 
در افزایش فروش و صادرات این محصوالت محسوب مى شود. 
ما در ستاد ویژه توسعه فناورى نانو به دنبال را ه حل هاى عملى براى 
«افزایش زمان ماندگارى انواع محصوالت کشاورزى از طریق بهبود 

کیفیت بسته بندى»  هستیم.
شرکت هاى دانش بنیان، دانشجویان و اعضاى هیات علمى دانشگاه ها 
و پژوهشگاه ها، و سایر پژوهشگران و فناوران عالقمند مى توانند در 
این چالش شرکت کنند. آن چه پیش رو دارید، راهنماى شرکت در 
این چالش است که به توصیف مساله، مالحظات فنى، مالحظات 
و معیارهاى ارزیابى طرح ها، و فرایند و زمان بندى برگزارى چالش 

مى پردازد. 

بسمه تعالى

حامیان:

شاورزی ھاد  ی،وزارت  ند ظام  سازمان 
ی ع ط نا شاورزی و 
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شاورزی ھاد  وزارت 
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مجری:



1. مقدمه
حفاظت از انواع محصوالت کشاورزى در برابر عوامل محیطى مانند گرما، نور، رطوبت، 
اکسیژن، میکروارگانیسم ها، حشرات و گرد و غبار همواره یکى از چالش هاى صنایع 
کشاورزى بوده و از این رو، رویکردهاى مختلفى براى بسته بندى و پوشش دهى 

محصوالت کشاورزى توسعه پیدا کرده است.
گرچه غالباً افزایش ماندگارى محصوالت کشاورزى وقتى اولویت پیدا مى کند که 
پاى صادرات این محصوالت در میان باشد، اما وسعت کشور ما و استفاده از حمل و 
نقل زمینى براى انتقال این محصوالت به بازار، بهبود بسته بندى در بازارهاى داخلى 

را نیز به یک چالش جدى تبدیل کرده است.
اما عالوه بر افزایش «زمان ماندگارى» محصوالت که شاید بیشتر براى تولیدکنندگان 
و فروشندگان اهمیت داشته باشد، «حفظ کیفیت» محصوالت کشاورزى نیز به طور 
جدى مورد توجه مصرف کنندگان است. به این ترتیب دستیابى به فناورى بسته بندى  
مناسب براى افزایش زمان ماندگارى محصوالت کشاورزى همراه با حفظ کیفیت 

آن ها یک چالش جدى است. 
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2. مساله اصلى
مساله محورى این چالش، «افزایش ماندگارى محصوالت کشاورزى (همچون 
کاهو، کلم و هسته دارها مانند هلو و شلیل) از محل تولید تا مقصد نهایى، ضمن 
حفظ کیفیت آن ها از طریق بهبود بسته بندى» است. بنابراین از شرکت کنندگان در 
این چالش خواسته مى شود  راه حل  هایى براى افزایش زمان ماندگارى محصوالت 
کشاورزى مبتنى بر بهبود بسته بندى ارایه نمایند، بى آن که کیفیت این محصوالت 

دچار افت یا کاهش شود. 
از آن جاکه معموًال بیشترین افت کیفیت در محصوالتى از قبیل کاهو، کلم، هلو یا 
شلیل صورت  مى گیرد، نگهدارى این محصوالت پس از برداشت از اولویت بیشترى 

برخوردار است.

دو رویکرد اساسى براى افزایش زمان ماندگارى محصوالت کشاورزى:
بسته بندى هاى فعال و هوشمند

روش هاى مختلفى براى جلوگیرى از فساد محصوالت کشاورزى وجود دارد 
که از جمله مى توان به استفاده از مواد نگه دارنده و همچنین بسته بندى هاى 
رشد  از  جلوگیرى  معناى  به  نگه دارنده  مواد  از  استفاده  کرد.  اشاره  نوین 
میکروارگانیسم ها با استفاده از مواد افزودنى است. بنابراین به نظر مى رسد با 
توجه به مشکالت جانبى مواد افزودنى، استفاده از بسته بندى هاى نوین  روش 

مناسب ترى براى جلوگیرى از فساد محصوالت کشاورزى باشد.
یکى از فناورى هایى که به طور روزافزون در بسته بندي محصوالت کشاورزى 
مورد استفاده قرار مى گیرد، فناورى نانو است. انواع بسته بندى هاى رایج بر 
پایه فناورى نانو عبارتند از بسته بندى هاى «فعال» و «هوشمند». شاید توجه 
روزافزون به بسته بندى فعال در تولید محصوالت کشاورزى در سال هاى اخیر 
را بتوان ناشى از آن دانست که این نوع بسته بندى بر خالف انواع متعارف 
خارجی  عوامل  برابر  در  کشاورزى  محصول  از  حفاظت  به  تنها  بسته بندى، 
نمى پردازد، بلکه مزایاي دیگري نیز دارد که از جمله مى توان کمک به افزایش 

ماندگاري محصوالت کشاورزى با استفاده از عوامل جاذب (رطوبت، اکسیژن 
 ،(... و  کلر  دى اکسید  (اتانول،  مختلف  ترکیبات  آزادکننده ى  عوامل  یا   (... و 
گرم و سردنمودن محصوالت کشاورزى، امکان تعیین ماندگاري محصوالت 
کشاورزى با استفاده از حسگرها و معرف هاى گوناگون مانند معرف هاى تازگى، 

و سرانجام عدم وجود عیب در بسته بندى را نام برد. 
محصوالت  ویژگى هاى  برخی  که  است  بسته اى  نیز  هوشمند  بسته بندى 
کشاورزى محتوي خود را کنترل نموده و طی نگهداري و انتقال محصول 
مصرف  و  خرده فروش  تولیدکننده،  براي  را  ذى قیمتى  اطالعات  کشاورزى، 

کننده فراهم مى سازد. 
سایر  از  مى توانید  خود  پیشنهادى  طرح  در  شما  که  باشید  داشته  خاطر  به 
فناورى هاى بسته بندى بجز بسته بندى هاى هوشمند یا فعال نیز استفاده نمایید 

و در این زمینه هیچ محدودیتى وجود ندارد. 
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3. مالحظات فنى
روش تولید: هیچ محدودیتى در انتخاب روش تولید وجود ندارد.   .1

اما  ندارد.  وجود  مصرفى  مواد  انتخاب  در  محدودیتى  هیچ  مصرفى:  مواد   .2
دردسترس بودن ماده انتخابى و گرید غذایى آن اهمیت دارد. همچنین پیشنهادهایى 
که شامل به کارگیرى مواد طبیعى و زیست تخریب پذیر باشند، امتیاز بیشترى کسب 

خواهند کرد.
کیفیت ماندگارى: در مورد بسته  بندى هایى که از فناورى فیلم هاى پلیمرى بهره   .3
 مى برند، الزم است قابلیت حفظ کیفیت تا بیش از 48 ساعت در دماى محیط و بیش 

از 15 روز در دماى یخچال (کمتر از 5+ درجه سانتى گراد) مد نظر قرار گیرد.
ناگفته پیداست که افزایش ماندگارى/کیفیت محصوالت کشاورزى از طریق «اعمال 
مواد افزودنى به محصوالت کشاورزى» در قلمرو این چالش قرار نمى گیرد و طرح هاى 
پیشنهادى مبتنى بر اعمال مواد افزودنى به محصوالت کشاورزى مورد داورى/ارزیابى 

قرار نخواهند گرفت. 

4. مالحظات ارزیابى
مهمترین معیارهاى مورد نظر کمیته داوران عبارتند از: کارایى و کیفیت بسته بندى (از 

قبیل استحکام، شفافیت، ضخامت و ...)، و توجیه فنى و اقتصادى.

5. فرآیند برگزارى چالش
این چالش در دو مرحله برگزار مى شود. از بیستم آذرماه فرآیند ثبت نام در مرحله اول 
چالش آغاز مى شود. عالقمندان به شرکت در این چالش تا 20 دى ماه فرصت دارند 
 راه حل  هاى پیشنهادى خود را در چارچوب مشخص شده، تکمیل و از طریق سایت 
ثبت نمایند. طرح هاى دریافتى در کمیته داوران بررسى و به طرح هاى برتر مرحله اول، 
20 میلیون ریال کمک هزینه براى تکمیل مستندات فنى و اقتصادى اعطا خواهد شد. 
در مرحله دوم، صاحبان طرح هاى برگزیده مرحله اول 2 ماه فرصت خواهند داشت تا 
مستندات فنى و اقتصادى را تکمیل کرده و نمونه اولیه  (آزمایشگاهى)  طرح خود را 

توسعه دهند. 
نمونه برتر این مرحله، عالوه بر دریافت 100 میلیون ریال جایزه نقدى و دریافت 
تسهیالت تجارى سازى، شانس عقد قرارداد یا همکارى با هلدینگ ها یا شرکت هاى 
بزرگ کشاورزى کشور از طریق فروش دانش فنى، فروش محصول یا مانند آن ها را 

خواهد داشت.

فرآیند برگزارى چالش افزایش زمان 
ماندگارى محصوالت کشاورزى

20 آذر 95
اعالم فراخوان چالش 

20 دى 95
پایان مهلت ثبت نام و ارسال طرح ها

30 دى 95
ارزیایب طرح های دریافیت در کمیته 

فین ستاد نانو

15 اسفند 95
پایان مهلت ارسال طرح تکمییل 

مرحله دوم

20 اسفند 95
شروع ارزیایب طرح ها و برگزاری 

جلسات داوری حضوری

25 اسفند 95
معرفی طرح 
برتر چالش

10 بهمن 95
اعالم طرح های برگزیده مرحله اول و 
اهدا جوائز و تسهیالت مرحله اول

شروع مرحله دوم و تکمیل مستندات 
آزمایشگاهی توسط ارائه کنندگان طرح ها

داورى نهایى 
و اعالم طرح برتر

تکمیل طرح ها و مستندات 
آزمایشگاهى

ارزیابى طرح ها و داورى
 مرحله اول

ثبت نام در سایت و 
ارسال طرح
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نحوه ثبت نام و ارسال طرح

1

2

3

4

تمامى طرح ها باید از طریق سایت چالش هاى فناورى و 
نوآورى نانو ارسال شوند. براى این منظور در صورتى که 

قبالً ثبت نام نکرده اید، ابتدا در سایت ثبت نام نمایید. 
ثبت نام در سایت و شرکت در چالش رایگان است و 

هیچ محدودیتى ندارد.

ثبت نام و ارسال طرح مستلزم مطالعه و تایید منشور 
حقوقى ما است. بنابراین حتماً پیش از ثبت نام و ارسال 

طرح، منشور حقوقى را به دقت مطالعه فرمائید. 

با ایجاد حساب کاربرى و ورود به سایت مى توانید از طریق بخش ثبت نام 
و آپلود طرح نسبت به ارسال طرح خود اقدام نمایید. طرح خود را حتمًا 
باید در چارچوبى که در سایت چالش هاى فناورى و نوآورى نانو آمده 

است تدوین نمایید. طرح هایى که در خارج از این چارچوب تدوین شوند، 
مورد ارزیابى و داورى قرار نخواهند گرفت. 

شرکت در چالش هاى فناورى و نوآورى نانو براى همه عالقمندان 
آزاد است. کلیه دانشجویان و اعضاى هیات علمى دانشگاه ها و 
پژوهشگاه ها، شرکت ها خالق و نوآور (اعم از دانش بنیان و غیر 

آن) و سایر نخبگان، پژوهشگران، مخترعان و فناوران مى توانند به 
صورت انفرادى یا گروهى در چالش شرکت کنند.

09369783722
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