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  بررسی عوامل موثر بر ضایعات آرد و نان در ایران
  

  ایرانمیترا ژاله رجبی، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی، واحد زنجان، گروه حسابداري، زنجان، 
  ناصر شاهنوشی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، گروه اقتصاد کشاورزي
  علی فیروز زارع، کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد
  فرزانه صالحی، کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد

  
  :چکیده

رف کنندگان نان، توجهی به مصرف صحیح و رعایت الگوي درست باال بودن میزان ضایعات نان بیانگر این مطلب است که مص  
مدت، بلندمدت و ضریب تصحیح خطا  دراین مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان و تعیین روابط کوتاه. مصرف آن ندارند

ن از الگوي سري زمانی چند متغیره بینی ضایعات نا  و پیش1357-1385هاي  بین ضایعات نان و متغیرهاي مستقل مؤثر برآن طی سال
ARDLبر اساس الگوي .  استفاده شده استARDL ضایعات نان در بلندمدت تابعی مستقیم از تولیدناخالص ملی و رشد شهرنشینی 
 مثبت مدت نیز تولید ناخالص ملی و رشد شهرنشینی اثر در کوتاه. باشد و قیمت نان و ضریب جینی بر ضایعات نان اثر معکوس دارند می

در نهایت پیشنهاداتی کاربردي . مدت نیز بر ضایعات منفی است داري بر ضایعات نان دارند و تأثیر قیمت و ضریب جینی در کوتاه و معنی
  .ارائه شده است

  هاي توزیع شده با وقفه  ضایعات نان، الگوي خود توضیح:هاي کلیدي واژه
  

  :مقدمه
 300شود که با توجه به حجم باالي مصرف نان در کشور، ساالنه  ن تبدیل به ضایعات می درصد نا30بر اساس گزارش ایرنا گاهی تا   

باال بودن میزان ضایعات نان بیانگر این مطلب ). 1384زارعی و شکرفروش، ( میلیون دالر از گندم هاي تولیدي و وارداتی ضایع می شود
 با توجه به محدودیت درآمدهاي . درست مصرف آن ندارنداست که مصرف کنندگان نان، توجهی به مصرف صحیح و رعایت الگوي
 با کاهش مقدار ضایعات نان و حرکت در جهت اصالح الگوي ارزي حاصل از صادرات نفت و افت کنونی قیمت آن در بازارهاي جهانی،

بهتري برداشت و به بهبود هاي بیشتر و  توان از حجم یارانه نان کاست و در جهت عمران، توسعه و پیشرفت کشور گام مصرف نان می
 اصالح الگوي فعلی مصرف نان به بایست به ریزان اقتصاد کشور می اران و برنامهزبا این اوصاف، سیاستگ. وضع اقتصاد کشور کمک کرد

ضر به همین منظور در مطالعه حا. کنند  جلوگیري امکان منابع تا حد اتالف روي آورند و از  نان مصرفمتعادل و صحیح الگوي سمت
باشد تا  گزاران می گیران و سیاست سعی شده است با شناخت عوامل مؤثر بر ضایعات نان به صورت سري زمانی، کمک مؤثري به تصمیم

  .نمایند تر اقدام بتوانند نسبت به مدیریت صحیح مسائل آرد و نان با دید گسترده
  

  مواد و روش ها
  ARDLهاي توزیع شده  با وقفه الگوي خود توضیح

بینی مقادیر آتی ضایعات نان از  هاي مختلف و همچنین پیش منظور بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در سال مطالعه حاضر بهدر   
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اي صورت نگرفته است،  صورت سري زمانی مطالعه از آنجا که در مورد بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان به. شد  استفادهARDLالگوي 
) CPGR(نرخ رشد شهرنشینی و ) GC(، ضریب جینی )P(، قیمت نان )GNP(ملی  ن، متغیرهاي تولید ناخالصبا تکیه بر دیدگاه کارشناسا

یافته را   تعمیمARDLالگوي .  در نظر گرفته می شودARDLعنوان متغیر وابسته  به) BW(به عنوان متغیرهاي مستقل و ضایعات نان 
  :داد صورت ذیل نشان توان به می
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  :شکل زیر خواهد بود نان به براي ضایعات ARDLبر این اساس، الگوي   
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محمود ( استCPGRBtB و BWBtB ،GNPBtB ،PBtB ،GCBtBهاي بهینه براي متغیرهاي  ترتیب وقفه  بهz و m ،n ،k ،fدر این تابع   

  .)1383زاده و زیبایی، 
اگر وجود رابطه پایدار بلندمدت اثبات شود، تخمین و تحلیل . شود براي تخمین رابطه بلندمدت ابتدا وجود رابطه بلندمدت آزمون می  

هاي متغیر  شده مربوط به وقفه در این رابطه اگر مجموع ضرایب برآورده. گیرد ها صورت می ضرایب بلندمدت و استنتاج در مورد ارزش آن
لذا، براي آزمون همگرایی الزم است آزمون فرضیه زیر . یابد می تر از یک باشد، الگوي پویا به سمت تعادل بلندمدت گرایش وابسته کوچک

  ).2000گرین، (انجام گیرد 
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  :شود می  مورد نیاز براي انجام آزمون فوق به صورت زیر محاسبهtکمیت آماره   
 )4    (  

  
  

با . به ترتیب ضرایب مربوط با مقادیر وقفه متغیر وابسته و انحراف استاندارد مربوط به این ضرایب استiseα و iαکه در آن  
ا نبود توان به وجود ی در سطح اطمینان مورد نظر، می شده از سوي بنرجی، دوالدو و مستر  محاسباتی و کمیت بحرانی ارائهtمقایسه آماره 

اي از متغیرهاي اقتصادي، مبناي استفاده از الگوهاي  وجود همگرایی بین مجموعه. برد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي الگو پی
  ). 2000گرین، (کند  می خطا را فراهم تصحیح
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  نتایج و بحث
  شده  توزیع هاي با وقفه الگوي خود توضیح

دهد که متغیرهاي ضایعات نان و  اطالعات جدول نشان می. است  خالصه شده1یافته در جدول  نتایج آزمون ایستایی دیکی فولر تعمیم  
که متغیرهاي تولید ناخالص ملی و قیمت نان و رشد جمعیت شهرنشینی با یک بار  ضریب جینی، در سطح ایستا هستند در حالی

   .شوند گیري ایستا می تفاضل
  

  1357-1379هاي   سالARDLلگوي  نتایج آزمون ایستایی متغیرهاي ا-1جدول 
 متغیر آماره دیکی فولر تعداد وقفه بهینه مرتبه ایستایی وضعیت عرض از مبدا و روند

  ضایعات نان -I  0 *95/3)0(  با عرض از مبدا و روند
  تولیدناخالص ملی -I  4 *26/4)1(  با عرض از مبدا و با روند
   جینیضریب -I 4 *77/3)0(  با عرض ار مبدا و بدون روند
  قیمت نان -I 0  *64/8)1(  با عرض از مبدا و روند
  رشد جمعیت شهرنشینی -I 0 *31/4)1(  با عرض از مبدا و با روند

   درصد5دار بودن درسطح   معنی*
  

  . است شده آورده) 2(شد، در جدول ارائه) 3(نتایج حاصل از برآورد الگوي پویاي ضایعات نان که در قالب رابطه   
  

  ARDL)1،0،0،0،0(ایج حاصل از برآورد الگو پویاي نت-2جدول 
  انحراف معیار  ضریب  نام متغیر
  50/892667***  1705741  عرض از مبدا

 20/0**  34/0  ضایعات با یک وقفه

 24/26****  24/62  تولید ناخالص ملی

  11/17121* -11/23490  قیمت نان
  1631823  -81/534343  ضریب جینی
  E05/1-  *6769787+7  رشد شهرنشینی

 R2=95/0 F=52/70 
  . درصد است1، 5، 10، 20دار بودن در سطح  ترتیب نمایانگر معنی به**** و*** و**و*
  

براي این منظور، آماره مورد نظر برابر . است شده ، وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها آزمونARDLبا استفاده از ضرایب الگو پویاي   
درصد فرضیه صفر در 15شده بنرجی، دوالدو و مستر در سطح  سه مقدار محاسباتی و کمیت بحرانی ارائهلذا با مقای. آمد دست  به30/3با
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نتایج حاصل از برآورد رابطه . شود توان گفت یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي الگو ایجاد می بنابراین می. شود  می الگو رد
  .است شده آورده) 3(شده بر اساس آن، در جدول  ههاي بلندمدت محاسب بلندمدت معادله ضایعات و کشش

  
  نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت ضایعات و کشش هاي بلند مدت-3جدول 

  کشش بلند مدت  انحراف  ضریب  نام متغیر
  1016623****  2585749  عرض از مبدا
  32/0 47/28***  35/94  تولید ناخالص ملی
  18/0  41/23790* -91/35608  قیمت نان
  18/0  2437017 -11/810017  ضریب جینی
  E60/1  **8679675  34/0+7  رشد شهرنشینی

  . درصد است1، 5، 10، 20دار بودن در سطح  ترتیب نمایانگر معنی به**** و*** و**و*
  

بنابراین . یابد یم درصد افزایش 2/3درصد تولید ناخالص ملی میزان ضایعات نان  10دهد که به ازاي افزایش  می نشان) 3(نتایج جدول   
) 3(همچنین بر اساس اطالعات جدول .  شد در شرایط موجود افزایش سطح درآمد موجب افزایش میزان ضایعات نان در ایران خواهد

رشد شهرنشینی بدون توسعه . یابد می درصد افزایش 4/3رشد شهرنشینی، میزان ضایعات به اندازه  درصد افزایش نرخ 10گفت با   توان می
همچنین بر اساس . شود می هاي الزم، مازاد تقاضا و کاهش کیفیت نان و در نهایت افزایش ضایعات را موجب ریزي تی و برنامهزیرساخ

رابطه معکوس قیمت و . یابد درصد کاهش می 8/1درصد افزایش در قیمت نان و ضریب جینی، میزان ضایعات  10با ) 3(نتایج جدول 
معنی  جینی به افزایش ضریب. نماید کارهاي الزم براي یارانه هدفمند را تقویت می اي مؤثر و راه یارانههاي  ضایعات، لزوم توجه به سیاست

جینی بدین مفهوم است که  عالمت منفی رابطه بین ضایعات و ضریب. حرکت به سوي عدم توزیع عادالنه درآمد و نابرابري بیشتر است
جینی و حرکت  دیگر با کاهش ضریب عبارت به. هاي میانی ضایعات کمتري دارند کهاي درآمدي باال و پایین جامعه نسبت به ده دهک
هاي درآمدي متوسط و پایین  معناي افزایش درآمد دهک کاهش ضریب جینی به. یابد سوي تمرکززدایی درآمدي ضایعات نان افزایش می به

شده در مقطع زمانی ضایعات نان  هاي انجام نتایج تحلیلاین نتیجه مؤید .باشد جامعه و کاهش تمرکز درآمد در دهک درآمدي باال می
. گردد  رابطه مثبت بین افزایش درآمد و ضایعات تأیید میARDLمطابق با نتایج الگوي .  استARDLزمانی  هاي سري خانوار و تحلیل
اي فرهنگی و آموزشی خاصی ه است بایستی سیاست شده گیري سمت تمرکززدایی درآمدي جهت هاي دولت به چه سیاست بنابراین چنان

  . شود تا از این طریق از آثار سوء آن جلوگیري به عمل آید گرفته کار محور به هاي عدالت نیز در کنار این سیاست
نتایج الگوي تصحیح . شد خطا استفاده مدت بین ضایعات و سایر متغیرهاي مورد مطالعه، از الگوي تصحیح منظور بررسی روابط کوتاه به

  .است شده آورده) 4(شده بر اساس آن در جدول  مدت محاسبه هاي کوتاه ششخطا و ک
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  مدت هاي کوتاه خطا و کشش  نتایج حاصل از برآورد الگوي تصحیح-4جدول
  کشش کوتاه مدت  انحراف  ضریب  نام متغیر

  -  51/892667***  1705741  تفاضل مرتبه اول عرض از مبدا
  21/0  37/26***  24/62  تفاضل مرتبه اول تولید ناخالص ملی
  -12/0  17121* -11/23490  تفاضل مرتبه اول قیمت نان
  -12/0  1631823 -81/534343  تفاضل مرتبه اول ضریب جینی
  E+05/1  *6769787  21/0 7  تفاضل مرتبه اول رشد شهرنشینی

  -  16/0***  -65/0  جزء تصحیح خطا
  . درصد است1، 5، 10، 20حدار بودن در سط  ترتیب نمایانگر معنی به**** و*** و**و*
  

داري بر ضایعات نان  مدت نیز تولید ناخالص ملی و رشد شهرنشینی اثر مثبت و معنی دهد در کوتاه می نشان) 4(گونه که جدول  همان  
مدت  هاي کوتاه بر اساس کشش. مدت نیز بر ضایعات منفی است دارند و تأثیر افزایش قیمت و افزایش ضریب جینی در کوتاه

درصد  1/2مدت به میزان  درصد افزایش در تولید ناخالص ملی و نرخ رشد شهر نشینی ضایعات نان را در کوتاه  10شده،  بهمحاس
درصدي ضایعات نان را  2/1مدت، کاهش  جینی در کوتاه درصدي قیمت نان و ضریب 10همچنین افزایش . خواهد داد افزایش
. بوده است) منفی(دار و عالمت آن مورد انتظار   معنی(ECTt-1)ضریب جمله تصحیح خطا  که دهد می نتایج نشان. خواهد داشت دنبال به

متغیر ضایعات نان از مقادیر بلندمدت خود پس از ) نبود تعادل(درصد انحراف  65است که  و بیانگر آن0-/65مقدار این ضریب نیز برابر 
توان به  لذا می. شود د عدم تعادل در الگو در جهت تعادل تعدیل می درص65است و در واقع در هر دوره  رفته گذشت یک دوره از بین
  .مدت امیدوار بود ها در کوتاه تأثیرگذاري سیاست

  
  :پیشنهادات

هاي الزم، مازاد تقاضا و کاهش کیفیت نان و در  ریزي شهرنشینی بدون توسعه زیرساختی و برنامه ، رشدARDLبر اساس نتایج الگوي   
درصد افزایش  4/3شهرنشینی، میزان ضایعات به اندازه  درصد افزایش نرخ رشد 10که با  گردد به طوري می  ت را موجبنهایت افزایش ضایعا

اي و متصل به یکدیگر ها به صورت زنجیره حل هاي اجتماعی اقتصادي، مسائل و راه شود که در همه زمینه رو توصیه می از این. یابد می
به بیان دیگر پرداختن به . ایعات نان به عنوان بخشی ار حل مشکالت کالن شهري مورد توجه قرار گیردگیرد و مقوله ض قرار مورد بررسی

، ARDLبر اساس نتایج الگوي . بود موضوع کاهش ضایعات نان بدون توجه به کاهش مشکالت زندگی شهري امکان پذیر نخواهد
شد، افزایش ضریب جینی  گونه که قبالً بحث همان. داد کاهش خواهددرصد  8/1درصد افزایش در ضریب جینی میزان ضایعات نان را  10

عالمت منفی رابطه بین ضایعات و ضریب جینی بدین مفهوم . به معنی حرکت به سوي عدم توزیع عادالنه درآمد و نابرابري بیشتر است
جینی و  دیگر با کاهش ضریب عبارت به. ندهاي میانی ضایعات کمتري دار هاي درآمدي باال و پایین جامعه نسبت به دهک است که دهک

هاي دولت به سمت تمرکززدایی درآمدي  چه سیاست بنابراین چنان. یابد می حرکت به سوي تمرکززدایی درآمدي ضایعات نان افزایش
شود تا از این  گرفته کار محور به هاي عدالت هاي فرهنگی و آموزشی خاصی نیز در کنار این سیاست است بایستی سیاست شده گیري جهت

بر اساس نتایج مطالعه، اعطاي یارانه به شکل فعلی با کاهش قیمت نان و ازسوي . آید عمل طریق هر چه بیشتر از آثار سوء آن جلوگیري به
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رسد  بنابراین به نظر می. دیگر افزایش درآمد حقیقی و در نتیجه کاهش ارزش مادي نان در اذهان افزایش ضایعات را در پیش داشته است
هاي الزم در جهت ارتقا کیفیت نان  اي کنونی، به نحوي که قسمتی از این یارانه در زمینه بهبود زیرساخت که با تغییر سیستم یارانه

گردد، با بهبود کیفیت و افزایش قیمت نان،  یابد و مابقی نیز به طور هدفمند در میان اقشار وقعاً نیازمند یارانه توزیع شده اختصاص تولید
رسد، منابع مالی  کننده می با این کار عالوه بر بهبود کیفیت نانی که به دست مصرف. یافت خواهد یعات آن به طور قابل توجهی کاهشضا

  .تواند وارد چرخه اقتصادي گردد حاصل از کاهش ضایعات نان می
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