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 بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در مرحله تولید
Investigation effective factors on bread waste in production stage 

  
 •میترا ژاله رجبی، ناصر شاهنوشی ،سیاوش دهقانیان ، محمود دانشور، علی فیروز زارع، فرزانه صالحی

  
  :چکیده

 شهر مشهد، به شناخت عواملی بپردازد که از يها هاي نانوایی مطالعه حاضر در پی آنست که ضمن بررسی ویژگی  
باشند تا با ارائه راهکارهاي عملی بر اساس نتایج حاصله از  نان عواملی مؤثر بر ضایعات نان در مرحله تولید نان میآدیدگاه 

آمده از یک  دست هاي به دادهاین منظور  به. مطالعه، گامی در جهت کاهش میزان ضایعات نان در مرحله تولید برداشته شود
هاي  بود، از طریق آزمون گیري تصادفی ساده گردآوري شده هاي شهر مشهد که به روش نمونه  تایی از نانوایی131نمونه 

  .ناپارامتري و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
  
   مقدمه-1

ایی مردم بسیاري از کشورهاي جهان را تشکیل داده و روزانه ترین منبع غذ ویژه نان، اصلی هاي آن، به ندم و فرآوردهگ  
دالیل  هاي اخیر مصرف نان در ایران به در سال. کند قسمت اعظم انرژي، پروتئین و امالح معدنی مورد نیاز آنها را تأمین می

 افزایش مصرف، اقدامات بسیاري از جمله افزایش هزینه دیگر مواد غذایی افزایش چشمگیري داشته، ولی متأسفانه همراه با
درصد گندم تولید شده در زنجیره گندم، آرد و نان  30ها  چنانچه بر اساس بررسی. است الزم براي بهبود صورت نگرفته
تنگناهاي اقتصادي موجود، ارزش این ضایعات حائز اهمیت است  رود، که با توجه به کشور به طرق مختلف هدر می

است که  کند و این در حالی  هزار میلیارد ریال، یارانه نان پرداخت می8 ساالنه بیش از دولت). 1379بحرینی و تذهیبی، (
با ). 1381خواجه، (رود  اي از این یارانه هدر می ساالنه به دلیل ضایعات قابل توجه و کیفیت نامناسب نان، بخش عمده

هاي بیشتر و  ن، توسعه و پیشرفت کشور گامتوان از حجم یارانه نان کاست و در جهت عمرا کاهش مقدار ضایعات نان می
به منظور دسترسی به راهکارهاي اساسی و کاربردي در جهت جلوگیري از پیدایش و کاهش ضایعات نان، . بهتري برداشت

در این رابطه .این مسئله در دو بخش کلی ضایعات ناشی از مرحله تولید و ضایعات در مرحله مصرف قابل بررسی است
ان در مرحله تولید از نظر تقدم و همچنین اثرش بر ضایعات نان در مرحله دوم از الویت برخوردار بحث ضایعات ن

  . باشد می
اي عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر در سه مرحله تولید گندم، تبدیل آن به آرد و مصرف  در مقاله) 1383(علی بیگی   

بودن کارگر نانوایی و تناسب تخصص کارگران با نوع کار  ماهر، اساس نتایج این مطالعه بر.  داد نان را مورد بررسی قرار
 ل نگرش نانوایان به نان در افزایش یا کاهش ضایعات مؤثرکدر . است  مؤثر نانا در حد زیاد در کاهش ضایعاتها نآ

  . چه رضایت شغلی نانوا بیشتر باشد ضایعات توسط او نیز کمتر است  هر. است

                                                        
  ، استاد ، دانشیار و کارشنماسان ارشد اقتصاد کشاورزي به ترتیب کارشناس ارشد ، استادیار •
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یفیت نان تولیدي، ارزانی قیمت نان، کارهاي کاهش آن، ک اي تحت عنوان تلفات نان و راه در مطالعه) 1383(شاهدي   
 صحیح براي آوري فنبودن آرد، عدم مهارت کارگران نانوایی، عدم استفاده از ن  عدم یکنواختی در کیفیت آرد و استاندارد

هاي مختلف نان، استفاده از  یکنواخت قسمتعدم پخت  تولید خمیر و پخت نان، عدم نظارت و کنترل جدي بر تولید نان،
ریز  از عوامل مؤثر بر دور  راشدن سریع نان علت بیات استاندارد، افزایش تقاضا در ساعاتی از روز به تنورهاي نامناسب و غیر

  . نماید  می نان ذکر
میزان ضایعات روزانه ) انتولیدکنندگ(درصد نمونه آماري  1/79، )1386(بخت و همکاران  بر اساس نتایج پژوهش آزاد  

ترین علل مؤثر بر میزان ضایعات نان تولیدي کیفیت  در نمونه آماري، مهم. اند نموده  کیلوگرم گزارش 1-5نان تولیدي را 
، مهارت )درصد 3(، کیفیت گندم و آرد )درصد 3(، کیفیت آرد و مهارت شاطر )درصد 3/7(، کیفیت گندم )درصد 3/83(آرد 

، کیفیت آرد و مهارت شاطر و چگونگی تهیه و )درصد 7/0(آوري خمیر  ، چگونگی تهیه و عمل)درصد 3/1(شاطر 
شده را بر میزان ضایعات نان تولیدي  درصد نمونه آماري تمام علل ذکر یک. است شده بیان) درصد 3/0(آوري خمیر  عمل

  . مؤثر دانستند
یعات آرد و نان در خود واحد نانوایی سنتی، حجیم و اند که میزان ضا نشان داده) 1386(کاظمی کاخکی و همکاران 

درصد آرد ورودي در  46/0طور میانگین  آمده، به دست با توجه به آمار به. باشد  کیلوگرم در روز می 7/3 و 5/2، 9/2مکانیزه 
  . رود می خود واحد نانوایی از بین

هاي شهر مشهد، به شناخت عواملی بپردازد  واییهاي نان رو مطالعه حاضر در پی آنست که ضمن بررسی ویژگی از این  
باشند تا با ارائه راهکارهاي عملی بر اساس نتایج  که از دیدگاه آنان عواملی مؤثر بر ضایعات نان در مرحله تولید نان می

  .حاصله از مطالعه گامی در جهت کاهش میزان ضایعات نان در مرحله تولید آن برداشته شود
  
  :ها  مواد و روش-2

 عوامل مؤثر بر ضایعات نان در خانوارهاي مشهدي، پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوري اطالعات مورد بررسیبه منظور   
گیري به طور تصادفی  هاي شهر مشهد، نمونه هاي جامعه نانوایی آوري داده در این مطالعه به منظور جمع. گرفت قرار استفاده
هاي مختلف ایجاد طبقه نماید خود به عنوان متغیر مستقل وارد الگو  انست بین نانواییتو گرفته و کلیه متغیرهایی که می انجام
به . است آوري گردیده  جمع1387هاي میدانی در سال  شده در این پژوهش از طریق پیمایش هاي استفاده داده. است شده

کننده نان  هاي تولید مطالعه در جامعه نانوایی این راستا براي پیش  در.  انجام شد1منظور تعیین تعداد نمونه یک پیش مطالعه
یعنی میزان ضایعات نان (داد که واریانس صفت مورد مطالعه  نتایج بررسی این نمونه نشان. شدند  نانوایی انتخاب15

 از روش که تعداد نمونه با استفاده 1-2بر این اساس با استفاده از رابطه . باشد  می364/1ها برابر  براي نانوایی) نانوایی
  .کند، حجم نمونه براي جامعه مورد نظر تعیین شد می گیري تصادفی ساده را تعیین نمونه
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2، مقدار اشتباه مجاز، α−1 ،d، مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان Zکه در آن   
iδواریانس صفت ، 

2شده و با در نظر گرفتن  ه از جامعه و پیش مطالعه انجامشد با توجه به رابطه فوق و اطالعات ارائه. مورد مطالعه است
1d 

= 364/1و 
2

1δنتایج پس از . گیري شد نانوایی تعیین و به روش تصادفی ساده نمونه  131ها برابر   حجم نمونه نانوایی
   .ن آنالیز واریانس قرار گرفت مورد آزموEXCEL و SPSS 11.5افزارهاي  استخراج به کمک نرم

  
   بحث و نتایج-3

جامعه مربوطه مورد بررسی  ها به ها و قابلیت تعمیم این ویژگی هاي نمونه انتخابی از جوامع نانوایی در این بخش ویژگی
   .قرار گرفته است

  ها  میزان ضایعات هفتگی نانوایی1-3: جدول

  
  

بودن نابرابري واریانس  دار داري آزمون لون، بیانگر معنی ست، سطح معنیا شده داده نا نش1-3گونه که در جدول  همان  
با همچنین . داري دارند  دو گروه از نظر میانگین ضایعات نان با یکدیگر اختالف معنیtبر اساس آماره . باشد دو گروه می

شده و  هاي مشاهده داري بین فراوانی  که تفاوت معنیگفت توان  میداري آن  و سطح معنیشده محاسبه 2χتوجه به مقدار 
 به .بنابراین نتایج این آزمون تصادفی نبوده و قابلیت تعمیم به کل جامعه آماري را دارد.  دارد  هاي مورد انتظار وجود فراوانی

کیلوگرم ضایعات نان  5/9ها در طی هفته کمتر از  درصد از نانوایی 57 در حدود صددر 90در سطح اطمینان عبارت دیگر 
  .باشد کیلوگرم می 5/9شان بیشتر از  درصد نیز ضایعات نان هفتگی 43دارند و 

درصد  64هاي شهر مشهد، حدود  هاي نمونه نانوایی پارامتري سایر ویژگی هاي نا همچنین بر اساس نتایج آزمون  
 عمومی نانوایی خود را معمولی و خلوت ها وضعیت درصد آن 27 و 4/9ها، نانوایی خود را شلوغ و بیش از  نانوایی
این در . اند نموده ها، کیفیت نان تولیدي خود را دلیل شلوغی نانوایی خود عنوان درصد نانوایی 39حدود . اند نموده ارزیابی

شده  ضههاي اطراف، قیمت پایین نان عر ترتیب تعداد کم نانوایی ها به درصد این نانوایی 6/28 و 6/2، صفر، 8/7حالیست که 
درصد نیز ترکیبی  22بیش از . اند کرده هاي اطراف را دلیل شلوغی نانوایی ذکر و ترکیب کیفیت خوب نان و تعداد کم نانوایی

  .اند نموده  شلوغی نانوایی خود بیانت را عل ذکر شدهاز عوامل
ها از تجهیزات جدید در  واییدرصد نان 70/27دهد که تنها  می هاي شهر مشهد نشان هاي نمونه نانوایی بررسی ویژگی  

هاي مطلع از تجهیزات جدید در زمینه پخت نان، ترکیبی از گرانی  درصد نانوایی 76اند و حدود  زمینه پخت نان اطالع داشته
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ها، هزینه باالي تعمیرات، فضاي محدود، عدم تخصص کارگران و عدم وجود انگیزه را دلیل عدم استفاده از  دستگاه
ها،  درصد نانوایی 64ها، بیش از  بر اساس این بررسی. اند کرده یرغم اطالع از وجود این تجهیزات عنوانتجهیزات جدید عل

ها مشکالت  درصد نانوایی 31این در حالیست که بیش از . کنند می کیفیت آرد مصرفی خود را متوسط و نامطلوب ارزیابی
ها  درصد نانوایی 2/1 و 8/13، 8هاي بررسی شده،  یان نانواییاز م. اند کرده نانوایی خود را کیفیت بد آرد مصرفی عنوان

درصد نیز  46کرده و حدود  مشکالت نانوایی خود را فضاي محدود، توزیع نامناسب آرد و عدم تخصص کارگران بیان
کیفیت آرد و است که بهبود  ها حاکی از آن تحلیل. اند نموده ترکیبی از مسائل فوق را به عنوان مشکل نانوایی خود اعالم

هاي نمونه جهت کاهش ضایعات تولید  درصد نانوایی 5/5 و 31شده  اي راه کار ارائه حرفه و هاي آموزشی فنی اجراي کالس
کارهایی چون افزایش قیمت نان، اعطاي وام و تسهیالت  ها در کنار دو راه کار فوق، راه  درصد آن57نان بوده و بیش از 

این در حالی است که . اند  نموده  سازي را به منظور کاهش ضایعات تولید نان پیشنهاد شدن و خصوصی تر جهت مکانیزه
ها ترکیبی از  درصد نانوایی 60دانند و حدود  کار کاهش ضایعات عرضه نان می ها بهبود کیفیت آرد را راه درصد نانوایی   32
شدن، بهبود فضاي نانوایی و افزایش حقوق و مزایا را  تر کارهاي افزایش قیمت نان، اعطاي وام و تسهیالت جهت مکانیزه راه
توان گفت که کیفیت آرد نقشی بسیار کلیدي  با توجه به این نتایج می(اند  نموده گشاي کاهش ضایعات عرضه نان عنوان راه

ها  کالت نانواییترین مش ها یکی از مهم کند و به اعتقاد کارکنان نانوایی  می را در کاهش ضایعات تولید و عرضه نان ایفا
هاي فوق،  شده براي کلیه ویژگی محاسبه 2χداري  با در نظر گرفتن سطح معنی. )باشد ها می کیفیت بد آرد مصرفی آن

داري داشته و بنابراین نتایج آزمون تصادفی نبوده و کلیه  هاي مورد انتظار تفاوت معنی شده و فراوانی هاي مشاهده فراوانی
  . باشد هاي شهر مشهد می تعمیم به کل جامعه نانوایی ها قابل شده براي نمونه نانوایی هاي بررسی  ژگیوی

  راهکارهاي کاهش ضایعات نان در مرحله تولید نان
  :شود طور مشخص پیشنهادات زیر ارائه می با توجه به نتایج حاصله به  
ها کیفیت  درصد آن 31نمایند و  می ا متوسط و نامطلوب ارزیابیها کیفیت آرد مصرفی نانوایی خود ر درصد از نانوایی 64  

هاي مورد بررسی، بهترین راه کاهش ضایعات نان  ییاز نانوادرصد  30حدود . دانند بد آرد را مشکل اساسی نانوایی خود می
 هاندرکاران تهی دست لذا به .نوبت متفاوت است به دانند و معتقدند که کیفیت آردهاي تحویلی، نوبت را افزایش کیفیت آرد می

   .کنند شود با روش تفکر سیستمی، مشکل کیفیت آرد را حل می کنندگان گندم توصیه آرد، متخصصان تغذیه و تأمین
ها و صنعت پخت  هاي جدید در نانوایی هاي مورد بررسی اطالعی از تجهیزات و تکنولوژي درصد از نانوایی 72بیش از   

هاي مطلع علت عدم استفاده از تجهیزات و تکنولوژیهاي جدید را  درصد نانوایی 28ست که ا الیاین در ح. اند نان نداشته
لذا . اند ها، هزینه باالي تعمیرات ، فضاي محدود و عدم تخصص کارگران و عدم انگیزه عنوان نموده گرانی دستگاه

هاي پخت جدید  عرفی تجهیزات جدید، روشرسانی و م هاي ذیربط در جهت اطالع شود اقداماتی از سوي سازمان می توصیه
  .گیرد هاي آتی و گسترش فضاي کار انجام و تسهیل اعطاي وام جهت خریداري این تجهیزات، تعمیر آن در دوره

ها، عدم تخصص کارکنان نانوایی را درکنار عوامل دیگر،  درصد نانوایی 46ها،  بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی  
کارهاي  اي در ترکیب با راه هاي آموزش فنی و حرفه از سوي دیگر، اجراي کالس. اند کرده نوایی خود ذکربه عنوان مشکل نا

لذا . باشد شده در راستاي کاهش ضایعات تولید نان می هاي بررسی درصد نانوایی 57حل ارائه شده از سوي  دیگر، راه
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هاي ذیربط در زمینه تربیت و آموزش  گانی و سازمانشود با همکاري وزارت آموزش و پرورش، وزارت بازر پیشنهاد می
ها در صنایع  التحصیالن این نوع دبیرستان کارگیري فارغ تا با به. گیرد نانوایان و افراد عالقمند اقدامات مقتضی صورت

  . داد ي انجاموري تولید تالشی بنیاد هاي سنتی بتوان در جهت کاهش ضایعات و افزایش بهره تولیدي نان و به ویژه نانوایی
شود که در   لذا توصیه می. نیز کمتر استها آن ضایعات ، بیشترباشدیینانواکارکنان و پرسنل هر چه رضایت شغلی   

به بیان دیگر . گیرد جهت اجراي اقداماتی در راستاي افزایش رضایت شغلی مدیران و کارکنان نانوایی تالشی جدي صورت
. داشت خواهد دارند، کاهش ضایعات نان را به همراه انی که در زمینه پخت نان نقشساختن امکانات رفاهی براي کس فراهم

گیرنده نقش بسزایی را درجهت حمایت از بخش خصوصی در راستاي کاهش ضایعات  بنابراین الزم است نهادهاي تصمیم
  . آورند عمل نان به

ریزي است و دانشگاه فردوسی مشهد  برنامهسفارش سازمان مدیریت و  به) توتک(این مقاله برگرفته از طرح ملی   
 .دستگاه اجراکننده آن می باشد
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