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  برآورد تابع سرانه ضایعات نان به منظور اصالح الگوي فعلی مصرف نان

  مطالعه موردي شهر مشهد
  

  1 ناصر شاهنوشی فروشانی و علی فیروز زارع، میترا ژاله رجبی
 

 چکیده
یل تمایزي و با تحل و در این مطالعه، عوامل موثر بر ضایعات نان مصرف کنندگان در چارچوب برآورد تابع سرانه ضایعات مصرف تجزیه

بر اساس نتایج حاصل از برآورد تابع . گرفت  مورد بررسی قرار1387 خانوار مشهد در سال 352 آمده از  استفاده از اطالعات فراهم
 نمودن ضایعات سرانه نان، درآمد، تعداد دفعات مراجعه به نانوایی در هفته، زمان معطلی در نانوایی، نرخ متوسط مصرف نان، ارزان تلقی

شده با  نمودن نان خریداري قیمت نان از سوي خانوار، تحصیالت سرپرست خانوار، تحصیالت سایر افراد خانوار و روي دست حمل
در .  ضایعات مصرف نان رابطه مستقیم و معنی دار داشته و سایر متغیرهاي وارد شده در الگو با سرانه ضایعات رابطه معکوس دارند

 .آمده از مطالعه پیشنهاداتی کاربردي و اجرایی در راستاي کاهش ضایعات نان در مرحله تولید ارائه شدنهایت بر اساس نتایج بدست 
  

  JEL     :C12, M31طبقه بندي 
  

  نانوائی، مشهد،تابع کاپ داگالس ضایعات: هاي کلیدي واژه
  
   مقدمه- 1

 فعالیت بخشهاي کشاورزي، صنعت، حمل و تأمین نان مورد نیاز جمعیت متجاوز از شصت میلیون نفري کشور حجم وسیعی از
دهد که به طور  مطالعات بررسی الگوي مصرف مواد غذایی نشان می). 1374کیمیاگر، (سازي و توزیع را در بر می گیرد  نقل، ذخیره

رد روستایی  درصد از کل انرژي مصرفی روزانه مورد نیاز یک ف3/59 درصد از کل انرژي مصرفی روزانه یک نفر شهري و 2/46متوسط 
 درصد نان تبدیل به ضایعات 30این در حالی است که بر اساس گزارش ایرنا گاهی تا ). 1374امیراحمدي، (را نان تشکیل می دهد 

زارعی (  میلیون دالر از گندم هاي تولیدي و وارداتی ضایع می شود300شود که با توجه به حجم باالي مصرف نان در کشور، ساالنه  می
باال بودن میزان ضایعات نان بیانگر این مطلب است که مصرف کنندگان نان، توجهی به مصرف صحیح و رعایت ). 1384و شکرفروش، 

به گفته به طوري که کند  از سویی دیگر پرداخت یارانه نان بار سنگینی بر بودجه دولت تحمیل می. الگوي درست مصرف آن ندارند
هزار میلیارد ریال یارانه براي کاالهاي اساسی پرداخت کرده است که از این میزان، 42دولت، بیش از 1386 در سالمسئوالن دولتی، 

در حالی است که به دلیل ضایعات قابل  این . درصد آن به یارانه گندم اختصاص دارد58هزار میلیارد ریال، یعنی حدود 24بیش از 
مسئوالن دولتی اعالم کرده اند که در ایران ). 1381خواجه، (د رو اي از این یارانه هدر می توجه و کیفیت نامناسب نان، بخش عمده
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با توجه .  میلیارد تومان دور ریخته می شود400 میلیارد تومان یارانه نان در کشور توزیع می شود که یک هزار و 200 هزار و 4ساالنه 
با کاهش مقدار ضایعات نان و حرکت   جهانی،به محدودیت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و افت کنونی قیمت آن در بازارهاي

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

به همین . کنند  جلوگیري امکان منابع تا حد اتالف روي آورند و از  نان مصرفمتعادل و صحیح الگوي الگوي فعلی مصرف نان به سمت
منظور در مطالعه حاضر سعی شده است که با برآورد تابع سرانه ضایعات نان خانوارهاي شهر مشهد، عوامل موثر بر ضایعات نان 

 در مجموع در مطالعات .ئه شودمصرف و کاهش ضایعات این ماده غذایی ارافعلی کارهایی براي اصالح الگوي   راهه و سپسشناسایی شد
شده، دفعات رفتن به نانوایی، مدت زمان توقف در درب   فرهنگی، تعداد نان خریداري- بررسی شده، تعداد افراد خانوار، طبقات اجتماعی

 خانوار، خرید بیش از نیاز، درآمد خانوار، مخارج مصرفی، خرید مازاد بر نیاز، نوع نان مصرفی، عادت به نانوایی، میزان مصرف نان توسط
به عنوان عوامل مؤثر  شده  از جمله متغیرهایی هستند که در مطالعات انجام1خوري، تحصیالت سرپرست خانوار و نحوه نگهداري نان تازه

مطالعه حاضر نیز با بررسی کلیه عوامل ذکر شده و سایر عوامل که به نظر جزو عوامل . اندبر ضایعات نان خانوار مطرح و بررسی شده 
 .نماید باشند، اقدام به برآورد تابع سرانه ضایعات نان خانوارهاي مشهدي می تأثیرگذار بر ضایعات نان در بخش مصرف می

  
 : روش تحقیق-2
   داده ها-2-1
  : ابزار گردآوري داده ها-2-1-1

ور مطالعه عوامل مؤثر بر ضایعات نان در خانوارهاي مشهدي، پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوري اطالعات مورد به منظ
شده برخی از عوامل مؤثر بر ضایعات نان در  هاي انجام براي طراحی پرسشنامه، ابتدا با بررسی پیشینه پژوهش. قرارگرفت استفاده

اري جلساتی با کارشناسان مرتبط با موضوع مورد بحث به منظور استفاده از دیدگاه چارچوب خانوارها تعیین شدند، سپس با برگز
ها  در پایان با انجام مصاحبه با تعداد محدودي از خانوارها دیدگاه آن. گرفتند کارشناسی سایر متغیرهاي موثر بر ضایعات مد نظر قرار

شود تا حد امکان اکثر متغیرهاي مؤثر بر میزان ضایعات   از این طریق سعینیز در ارتباط با مقوله ضایعات نان مورد بررسی قرار گرفت تا
 و قابلیت اعتماد 2هاي الزم به منظور اطمینان از اعتبار پس از طراحی پرسشنامه و انجام آزمون. شوند نان در تدوین پرسشنامه لحاظ

 نفر بودند 20این گروه که بالغ بر . گرفتند اي الزم قراره گروهی براي تکمیل پرسشنامه تحت آموزش,  ، با برگزاري جلسات مختلف3آن
شهر مشهد سطح خانوارهاي ها در  آوري داده هاي آموزشی تکمیل پرسشنامه ضایعات مصرف نان، اقدام به جمع پس از اتمام کالس

جمع 1387یمایشی در سال  خانوار در شهر مشهد و از طریق پ352 در مرحله تکمیل پرسشنامه ضایعات مصرف نان اطالعات .نمودند
  .آوري شد

                                                   
بد و مهرنیا  ، ارسالن)1379(، شوشتریان و ترکمانی )1379(، نجفی )1375(زاده  ، حاجی)1374(، عابدي )1373(فخرایی  ، میر)1373(محسنین ، )1370(میرفخرایی  1
 عابدي ،)1383( ایرانی ،)1383(، عزیزي )1383(، میرمجیدي هشتجین )1383(خواه  ان و میهن، شاد)1380(کشاورزي  ریزي و اقتصاد هاي برنامه ، مؤسسه پژوهش)1379(
  )1386(بخت و همکاران  آزاد) 1384(خندان  باغ ، شاهدي)1384(، شیخی )1384(
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  : تعیین حجم نمونه-2-1-2
گیري در سطح خانوارهاي شهر  کننده، نمونه هاي سرانه ضایعات نان در سطح مصرف آوري داده منظور جمع در این مطالعه به

ق مختلف متفاوت باشد خود به توانست در سرانه ضایعات نان خانوار مناط گرفته و کلیه عواملی که می طور تصادفی انجام مشهد و به
در این راستا . انجام شد 1مطالعه منظور تعیین تعداد نمونه در جامعه مورد نظر یک پیش است به شده عنوان متغیر مستقل در الگو وارد

انس صفت مورد داد که واری نتایج بررسی نمونه نشان. شدند خانوار انتخاب 40کننده نان  براي پیش مطالعه در جامعه خانوارهاي مصرف
 که تعداد نمونه با 1بر این اساس با استفاده از رابطه . باشد  می414/0براي خانوارها برابر ) یعنی سرانه ضایعات نان خانوار(مطالعه 

  .شد کند، حجم نمونه به صورت زیر تعیین می گیري تصادفی ساده را تعیین استفاده از روش نمونه

2

22

d
Zn i                                                                                                                                            )1(  

، مقدار اشتباه مجاز، 1 ،d، مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان Zکه در آن 
2

i واریانس صفت مورد مطالعه ،
  .است

 ،2d ،414/0=2=004/0شده و با در نظر گرفتن   مطالعه انجام شده از جامعه و پیش با توجه به روابط فوق و اطالعات ارائه
 Eviews3افزارهاي برآورد الگو با استفاده از نرم. گیري شد  خانوار تعیین و به روش تصادفی ساده نمونه352حجم نمونه خانوارها برابر 

 ،SPSS 11.5 است گرفته انجام .  
  : مبانی نظري-2-2

ها و نقاط  بعی مقتضی، ویژگیجهت انتخاب فرم تا. گیرد در کاربردهاي اقتصادي اشکال تابعی مختلفی مورد استفاده قرار می
براي تخمین تابع  .شود هاي برازش بهترین فرم تابع انتخاب می گردد و بر اساس نیکویی شاخص قوت و ضعف کلیه توابع بررسی می

یح لوگ به صورت هاي زیر تصر. داگالس، تابع متعالی و ترنس- سرانه ضایعات نان خانوار، چهار نوع فرم تابعی شامل تابع خطی، کاب 
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 تعداد nو ) متغرهاي مستقل تابع سرانه ضایعات(ها عوامل موثر بر ضایعات نان Xiوار،  میزان سرانه ضایعات نان خانYکه در آن، 
  ).1375اکبري و بخشوده، ( متغیرهاي مستقل وارد شده در الگو می باشند 

  
   نتایج و بحث -3

ه ضایعات نان مشخص و کار رفته در تابع سران قبل از بررسی نتایج حاصل از مطالعه و تحلیل نتایج، الزم است که متغیرهاي به
هاي انتظاري هر یک از متغیرهاي مستقل مورد استفاده در این تحلیل   به توصیف متغیرها و همچنین عالمت1جدول . معرفی شوند

  .پردازد می
  توصیف متغیرهاي مورد استفاده در تابع سرانه ضایعات نان خانوار )1( جدول

 متغیر شرح عالمت انتظاري
 ه ضایعات خانوارمیزان سران پیوسته 

+ 
           داخل نایلون، سبد، کیسه و غیره 1= روي دست 

=0 
 نحوه حمل نان

 تعداد افراد خانوار )پیوسته(نفر  -+/
 تعداد دفعات مراجعه به نانوایی در هفته )پیوسته(دفعه  -+/
 تعداد وعده هاي غذاي نانی در هفته )پیوسته(وعده  -
 نحوه نگهداري نان 0=   طرق نگهداري                           1=داخل فریزر  -
 مدت زمان معطلی در نانوایی )پیوسته(بر حسب دقیقه  +

- 
       متوسط و                                         1=خوب 

  0=بد
 ارزیابی از کیفیت نان

+ 
 و                                         متوسط         1=کم 
 0=زیاد

 تلقی از قیمت نان

 درآمد ماهانه )پیوسته( ریال 100000بر حسب  +
 تحصیالت سرپرست و سایر اعضایخانواده -

- 

      دیپلم 2=         سیکل 1=          ابتدایی 0=بی سواد 
=3    

    دکتري 6=   فوق لیسانس 5=   لیسانس 4=فوق دیپلم 
=7 

 تحصیالت مادر

- 
         شاغل                                      1=خانه دار 

=0 
 شغل مادر

 متوسط سن افراد خانواده )پیوسته(سال  -+/
 نرخ متوسط مصرف مواد خوراکی خانوار پیوسته -+/
 نرخ متوسط مصرف نان پیوسته -+/

  حقیق  تیافته هایی: ماخذ
                                                                                                                                                                                       
1 Translog 
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نماید تا اثر هر متغیر بر میزان  ته سرانه ضایعات، این امکان را فراهم میپیوس- برآورد تابع سرانه ضایعات با متغیر وابسته کمی

بر این اساس نتایج . شد ترین فرم تابعی انتخاب پس از برآورد اشکال مختلف تابعی، بهترین و مناسب. گردد سرانه ضایعات مشخص
با استفاده از یر وابسته میزان سرانه ضایعات نان خانوار که  ـ با متغ1ترین فرم تابعی ـ به عنوان مناسبداگالس   کابمربوط به فرم تابعی

 . است شده ارائه 2است در جدول   برآورد شده OLSروش حداقل مربعات معمولی
  

   عوامل موثر بر میزان سرانه ضایعات نان خانوار داگالس–کاب نتایج حاصل از برآورد الگوي ) 2 (جدول
یعات نان افراد خانوارلگاریتم میزان سرانه ضا: متغیر وابسته  

 t   آماره خطاي استاندارد ضریب متغیر
146/0 لگاریتم درآمد ماهانه  106/0  *375/1  
-100/0 لگاریتم تعداد وعده هاي غذاي نانی در هفته  083/0  *203/1-  
لگاریتم تعداد دفعات مراجعه به نانوایی در 
 هفته

133/0  075/0  **779/1  

نانواییلگاریتم مدت زمان معطلی در   170/0  059/0  ****869/2  
-741/0 لگاریتم تعداد افراد خانوار  188/0  ****947/3-  
-196/0 لگاریتم متوسط سن افراد خانواده  223/0  879/0-  
لگاریتم نرخ متوسط مصرف مواد خوراکی 
-041/0 خانوار  105/0  393/0-  

214/0 لگاریتم نرخ متوسط مصرف نان  058/0  ****719/3  
داري ناننحوه نگه  261/0-  107/0  ***440/2-  

515/0 ارزیابی از کیفیت نان - 095/0  ****402/5-  
138/0 تلقی از قیمت نان  101/0  *366/1  
044/0 تحصیالت سرپرست خانواده  038/0  *170/1  
-170/0 تحصیالت مادر  054/0  ****118/3-  
019/0 تحصیالت سایر افراد خانواده  042/0  445/0  
-107/0 شغل مادر  135/0  793/0-  
057/0 نحوه حمل نان  091/0  625/0  
646/0 عرض از مبدا  179/1  548/0  
 )00001/ < 0(772/8  F(prob) 
 430/0  2R  
660/1 آزمون خود همبستگی  Durbin-Watson stat 
173/1) 321/0( آزمون ریست رمزي  F(prob) 
751/21) 750/0( آزمون واریانس ناهمسانی وایت  (prob) 2NR  

   درصد  15 و 10، 1،5معنی دار در سطح *،**، ***، ****
 یافته هاي تحقیق: مأخذ

 

                                                   
با توجه به مقایسه      ١

2
R     آماره هاي ، t ،F  ،عدم وجود خطاي تصریح، عدم وجود واریانس ناهمسانی و دیگر شاخص هاي خوبی برازش در اشکال مختلف تابعی همچون خطـی ،

   .کاب داگالس، متعالی و ترانسلوگ
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شود متغیرهاي نحوه حمل نان، تعداد دفعات مراجعه به نانوایی در هفته، مدت زمان  می  مشاهده2گونه که در جدول  همان
درآمد ماهانه، تحصیالت سرپرست خانواده، تحصیالت سایر افراد خانواده، نرخ متوسط مصرف نان معطلی در نانوایی، تلقی از قیمت نان، 

را که  عبارت دیگر افزایش در سطح این متغیرهاي مستقل احتمال این به. گذارند در جهت مثبت بر سطح ضایعات نان خانوار تأثیر می
توان گفت که   می2 عالوه بر این، بر اساس اطالعات جدول .دهد  افزایش میخانوار در سطوح باالتري از سرانه ضایعات نان قرار گیرد،

هاي غذاي نانی در هفته، ارزیابی از کیفیت نان، تحصیالت مادر، شغل مادر، متوسط سن افراد  متغیرهاي نحوه نگهداري نان، تعداد وعده
بر سطح ضایعات نان خانوار تأثیرگذار ) معکوس( جهت منفی خانواده، تعداد افراد خانوار و نرخ متوسط مصرف مواد خوراکی خانوار در

  .شود می به عبارت دیگر افزایش در سطوح این متغیرهاي مستقل به افزایش سرانه ضایعات نان در خانوار منجر. باشند می
ز تغییرات سرانه ضایعات نان توسط درصد ا 43 بیانگر آن است که 2R ضریباست  شده داده  نشان2گونه که در جدول  همان

هاي غذایی نانی در هفته، تعداد دفعات مراجعه به نانوایی در هفته، مدت زمان معطلی در نانوایی،  متغیرهاي درآمد ماهانه، تعداد وعده
وه نگهداري نان، نح تعداد افراد خانوار، متوسط سن افراد خانوار، نرخ متوسط مصرف مواد خوراکی خانوار، نرخ متوسط مصرف نان،

 مادر و سایر افراد خانواده، شغل مادر و نحوه حمل نان ،ارزیابی از کیفیت نان، تلقی از قیمت نان، تحصیالت سرپرست
سایر . دار است معنی درصد 1در سطح شده  الگوي وایازيدهد که  می نشان) F) 77/8 =Fهمچنین مقدار آماره . شود می داده توضیح

  . دنباش همسانی مینا واریانسالگو و  خطاي تصریح ،همبستگی بین جمالت اخالل خودهاي   بیانگر عدم وجود پدیدههاي الگو نیز آماره
 خانوار مشهدي میزان سرانه ضایعات درآمد ماهانهمتوسط  درصد افزایش در 10 بر اساس نتایج تابع سرانه ضایعات برآورد شده،

 نان 1واقعی) ریالی(شود که با افزایش درآمد خانوار، ارزش مادي  از این حقیقت ناشی میاین مسأله .  درصد افزایش خواهد داد46/1را 
یابد ـ و به تبع آن خانوار براي نگهداري  می یافته ـ و به عبارت دیگر هزینه فرصت واقعی هر کیلو ضایعات نان براي خانوارکاهش کاهش

 درصدي در تعداد 10گفت با افزایش  توان دست آمده می اساس نتایج بهعالوه بر این بر . خواهد شد صحیح نان اهمیت کمتري قائل
دلیل این امر این است که خانوارهایی که تعداد .  درصد افزایش می یابد33/1دفعات مراجعه به نانوایی در هفته، سرانه ضایعات خانوار 

 درصد خانوارها 88که حدود  کنند ـ با توجه به این می  استفادهشده هاي تازه خریداري ها باالست، تنها از نان دفعات مراجعه به نانوایی آن
 ـ حال اگر این تعدد دفعات مراجعه به نانوایی با خرید زیاد در هر دفعه توأم شود واضح و 2تقید زیاد و متوسط به خوردن نان تازه دارند

  . شود هاي مازاد بر نیاز دورریز و تبدیل به ضایعات می آشکار است که نان
مدت زمان معطلی در نانوایی با افزایش  درصدي در 10است که افزایش   همچنین بیانگر این2شده در جدول  العات ارائهاط

کننده به دلیل شلوغی  دلیل این امر خرید بیش از نیاز نان توسط مصرف.  درصدي در سرانه ضایعات خانوار همراه خواهد بود70/1
   .باشد دلیل شلوغی نانوایی مینانوایی و همچنین کاهش کیفیت نان به 

 96/1 درصدي متوسط سن افراد خانواده سرانه ضایعات نان خانوار به میزان 10دهد که به ازاي افزایش  می بررسی نتایج نشان
ضح وا. هاي فرهنگی با افزایش سن افراد دانست شاید بتوان دلیل این امر را افزایش پایبندي به اصول و ارزش. یابد درصد کاهش می

  . شد است که هر چه میزان این پایبندي بیشتر باشد میزان ضایعات نان کمتر خواهد
نرخ متوسط مصرف نان و نرخ متوسط مصرف مواد خوراکی خانوار است که چنانچه  بیانگر این2شده در جدول  نتایج ارائه

. درصدي در سرانه ضایعات نان خواهند شد41/0 و 14/2 درصد افزایش یابد به ترتیب باعث افزایش و کاهش 10مشهدي هر کدام 
                                                   

 به تبع افزایش قدرت خرید خانوار11
  . درصد خانوارهاي نمونه گیري شده تقید زیاد و متوسط به تازه خوري نان دارند88هاي نمونه، حدود بر اساس بررسی ویژگی 2
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به ( ست که هر چه نسبت بیشتري از درآمد صرف خرید نان شود، میزان مصرف نان خانوار افزایش یافته و به تبع آن ا دلیل این امر این
 که میزان بیشتري از از سوي دیگر خانوارهایی. یابد می ، سرانه ضایعات نان خانوار نیز افزایش)علت کیفیت نان هاي تولیدي کشور
گونه که پیشتر نیز بیان شد یک کاهش نهایی  تري قرار دارند و همان کنند در سطح درآمدي پایین درآمدشان را صرف مواد خوراکی می

ات گرفتن خانوار در گروه خانوارهاي با ضایع  منجر به قرار) نرخ متوسط مصرف مواد خوراکی خانوار در نتیجه افزایش( در سطح درآمد 
  .شود کم ـ متوسط می

 واحـد  29/1 نماینـد  مـی  ، سرانه ضایعات خانوارهایی که نان مازاد بر مصرف خود را در فریزر نگهـداري 2با توجه به نتایج جدول   
 همچنـین سـرانه ضـایعات خانوارهـایی کـه      .نماینـد   را نگهداري می بر مصرف خودکه به طرق دیگر نان مازاد  استمتر از خانوارهایی ک

 انـد،  را متوسط و بد ارزیـابی نمـوده   مصرفی خود  نانکیفیتاند نسبت به خانوارهایی که  ت نان مصرفی خود را خوب ارزیابی کرده      کیفی
  .استکمتر واحد  67/1

 از واحـد بیـشتر   15/1 انـد، سـرانه ضایعاتـشان    نمـوده  تلقـی  کمهایی که قیمت نان مصرفی خود را   ر خانوا 2نتایج جدول   بر اساس   
نمود که هر چـه   گونه استدالل توان این عبارت دیگر می  به.اند  است که قیمت نان مصرفی خود را متوسط و زیاد ارزیابی کرده     خانوارهایی

شود ـ به دلیل عدم توجه به ارزش معنوي نان ـ خانوار در نگهداري صحیح نان مـصرفی خـود و      ارزش مادي نان براي خانوار کمتر تلقی
  . ایعات بیشتر کوتاهی خواهد کردجلوگیري از تبدیل آن به ض

 41/7 تعداد افراد خانوار، سرانه ضایعات درصدي 10بر اساس نتایج برآورد تابع سرانه ضایعات خانوارهاي شهر مشهد با افزایش 
زش مادي و کند و به دلیل باال بودن ار تري ایفا می  زیرا نان در الگوي غذایی خانوارهاي پرجمعیت نقش مهم.یافت خواهد درصد کاهش

هاي سنتی  عالوه بر این معموالً خانوارهایی از بعد خانوار بیشتر برخوردارند که دیدگاه. معنوي آن، ضایعات نان این خانوارها کمتر است
ود که این خانوارها نیز در نم بیشتري دارند و با توجه به ارزش معنوي باال و تقدس نان در این دیدگاه می توان این گونه استدالل

  .کنند نگهداري نان و جلوگیري از ایجاد ضایعات بیشتر، به گونه اي متفاوت ـ و بهتر ـ رفتار می
. یابد دهد که با افزایش تحصیالت سرپرست خانوار، ضایعات افزایش می می ضریب مربوط به تحصیالت سرپرست خانوار نشان

 زیرا معموالً با افزایش تحصیالت، افراد مایلند .دهد مادر خانواده سرانه ضایعات را کاهش میاست که افزایش تحصیالت  در حالی این
شود که  این ترجیح در کنار  قیمت پایین نان منجر می. کنند تري استفاده نموده و از مواد غذایی تازه استانداردهاي تغذیه را بهتر رعایت

رود که هر  می  به عالوه در اکثر مواردانتظار. هاي قبل تبدیل به دورریز و ضایعات شودشده خانوار در روز حجم زیادي از نان خریداري
چه سطح تحصیالت سرپرست خانوار باالتر باشد، امکان کسب درآمد باالتر براي ایشان بیشتر بوده و با توجه به آثار افزایش سطح 

این . سرپرست خانوار سرانه ضایعات خانوار را افزایش دهدرود که افزایش سطح تحصیالت  می  درآمد ـ مذکور در باال ـ انتظار
این امر به دلیل نقش مدیریتی مادر خانواده . گونه دیگري است است که در مورد متغیر سطح تحصیالت مادر خانواده شرایط به  درحالی

  . شود  یار کارآمدتر و موثرتر اجرارود با افزایش سطح تحصیالت مادر خانواده، نقش مدیریتی وي بس می انتظار. باشد در منزل می
ها شاغل است بیشتر از  دهد که سرانه ضایعات نان درخانوارهایی که مادر خانواده در آن می  جدول نشان اینهمچنین نتایج

رون از خانه گونه تفسیر نمود که چنانچه مادر در بی  شاید این مسأله را بتوان این.باشد دار می خانوارهایی است که مادر خانواده خانه
بود وظیفه مدیریتی  شاغل باشد، زمان کمتري براي مدیریت امور منزل در اختیار خواهد داشت و بنابراین به میزان کمتري قادر خواهد

ه بر اساس نتایج تابع ضایعات، خانوارهایی ک. شد نماید و این امر به افزایش میزان ضایعات نان خانوار منجر خواهد  خود در منزل را ایفا
  یابد می واحد افزایش 058/1نماید، سرانه ضایعاتشان  ن را روي دست و بدون پوشش حمل می، آها خریدار نان در آن
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   پیشنهادات- 4
ساز پیشرفت و عدالت در تمام ابعاد اقتصادي، اجتماعی و  جویی، پرهیز از اسراف و اصالح الگوي مصرف، زمینه بدون شک، صرفه

ها، شکلی کارآمد و اثربخش  ریزي ها و برنامه مشی ها، خط  در جهت اصالح الگوي مصرف، سیاستگذاريبا حرکت. فرهنگی خواهد بود
ها و توسعه متوازن  شود که این امر به نوبه خود شرایط را براي رفع محرومیت گیرد و موجب توزیع متوازن و منطقی منابع می خود می به

تعالیم اسالمی نیز در زمینه مصرف، با توصیه قناعت و . ها رعایت شود در تمام زمینهآورد و این مهم باید  در سراسر کشور فراهم می
هاي اشتغال مناسب براي نیروي کار براي  گذاري در اقتصاد ملی، ایجاد فرصت پرهیز از اسراف و تبذیر، راه را براي رشد سرمایه

ها در جهت دستیابی به الگوي مصرف  ترین گام یکی از مهم. ستیافتن به درآمد حالل و ارتقاي رفاه اجتماعی باز نگاه داشته ا دست
بر اساس نتایج حاصل از برآورد تابع ضایعات سرانه نان خانوارهاي مشهدي، بر اساس . باشد متعادل، اصالح الگوي فعلی مصرف نان می

 نانوایی در هفته، زمان معطلی در نانوایی، نرخ نتایج حاصل از برآورد تابع ضایعات سرانه نان خانوارها، درآمد، تعداد دفعات مراجعه به
نمودن قیمت نان از سوي خانوار، تحصیالت سرپرست خانوار، تحصیالت سایر افراد خانوار و روي دست  متوسط مصرف نان، ارزان تلقی

ه ضایعات رابطه معکوس شده با ضایعات رابطه مستقیم داشته و سایر متغیرهاي وارد شده در الگو با سران نمودن نان خریداري حمل
  :بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی می توان در راستاي اصالح الگوي مصرف فعلی نان در کشور پیشنهادات زیر را ارائه نمود. دارند

وه با توجه به نقش آموزش بر فرهنگ مصرفی خانوارها و همچنین تأثیر تغییر فرهنگ مصرفی بر متغیرهاي مؤثر بر ضایعات نظیر نح
شود تا با استفاده از  می نگهداري نان، تعداد مراجعات به نانوایی و میزان خرید نان در هر مراجعه، نحوه حمل نان تا منزل و غیره، توصیه

 هاي بهترین روشیکی از . شود هاي آموزشی و ترویجی گوناگون در جهت کاهش سرانه ضایعات خانوارگامی اساسی برداشته روش
نه هاي گروهی مختلف همچون کنندگان نان و اصالح نگرش و در نتیجه تغییر رفتار آنان، استفاده از رسا ش مصرفآموزشی براي آموز

کرد و از طریق  کننده تبدیل توان محتواي آموزشی موردنظر را به جمالت انگیزاننده و ترغیب می.  استتلویزیون، رادیو، روزنامه و غیره
  به-  و در برخی موارد با ترکیب با صدا، تصویر و حرکت - ، بهداشتی و اقتصادي ترویجیهاي  زیرنویس و یا تحت عنوان پیام

کنندگان  هاي ترویجی در اصالح نگرش مصرف طور قطع رعایت تمامی اصول ترویجی در تهیه و اجراي چنین برنامه به. گذاشت نمایش
  .افتاد  خواهد در موارد مذکور موثر

اند، سرانه  نموده تلقی دهد که خانواهایی که قیمت نان مصرفی خود را ارزان می  ضایعات نیز نشاننتایج مطالعه در بخش تابع سرانه
رسد که ارزش واقعی نان در بین مردم و عوامل تولید آن به دلیل  نظر می با توجه به این نتایج، به. واحد بیشتر است 10/1ضایعاتشان 

بنابراین به دلیل جایگاه . ترین عوامل بازدارنده جهت کاهش ضایعات آن است  مهمقیمت پایین و اعطاي یارانه مشخص نیست و یکی از
شود در گام   اجتماعی و سیاسی افزایش ناگهانی قیمت نان، پیشنهاد می–ویژه نان در سفره غذایی مردم ایران و تبعات ناگوار اقتصادي 

یابد تا در خرید به اندازه،  کنندگان افزایش قعی نان در دیدگاه مصرفاولیه به منظور ارتقا و بهبود الگوي مصرف نان، ارزش معنوي و وا
ها در  عالوه بر این یادآوري اهمیت وظیفه نانوایی. باشند مصرف بهینه و نگهداري بهینه نان مازاد بر نیاز روزانه، توجه بیشتري داشته

به دلیل همان ارزش معنوي ویژه آرد و نان از جایگاه بسیار شدن آن به ضایعات  تولید بهترین کیفیت نان به منظور جلوگیري از تبدیل
  .باشد مهمی برخوردار می

اند نسبت به خانوارهایی که کیفیت نان  کرده که سرانه ضایعات خانوارهایی که کیفیت نان مصرفی خود را خوب ارزیابی با توجه به این
شود بهبود کیفیت نان به عنوان یک  می بر این اساس پیشنهاد.  استواحد کمتر 67/1اند،  نموده مصرفی خود را متوسط و بد ارزیابی

در راستاي بهبود کیفیت بابستی در مراحل و روابط پسین مصرف نان، . کار اساسی در مقوله کاهش ضایعات نان مدنظر قرار گیرد راه
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 استاندارد ،هاي تولید داخلی و یا وارداتی دمبهبود کیفیت گنتوان به  از جمله این اقدامات اصالحی می. اقداماتی اساسی صورت گیرد
 آموزش هدفمند و مستمر مدیریت و کارکنان ، بهبود کیفیت آردهاي تولیدي،هاي تولید آالت تولید و روش کردن و به روز کردن ماشین

 ،ر واحد با توان تولید نانوایی متناسب کردن میزان سهمیه ه، تثبیت کارگران در واحدهاي نانوایی،هاي سنتی  اصالح ساختار نان،نانوایی
هاي مربوط به آزادسازي، تهیه و تولید نان  اجراي برنامه، هاي مناسب بندي  عرضه نان در بسته،استاندارد کردن اندازه، وزن و کیفیت نان

 .رد اشاره ک کشوريها براي ایجاد رقابت موثر در بین نانوایی) شده قیمت تمام(با استفاده از آرد با قیمت آزاد 
دهد که  می همچنین نتایج این تابع نشان. دهد می بر اساس تابع سرانه ضایعات افزایش تحصیالت مادر خانواده سرانه ضایعات را کاهش

کلیه این نتایج بیانگر اهمیت و نقش مدیریتی مادران در امور منزل . با شاغل بودن مادر خانواده میزان سرانه ضایعات بیشتر است
گردد با آموزش نکات مهم در زمینه مصرف بهینه و نحوه نگهداري مواد غذایی به ویژه نان به کلیه  ن اساس پیشنهاد میبر ای. باشد می

  .شود داده مادران شاغل و غیرشاغل به عنوان مدیر خانواده ضمن بهبود رژیم غذایی خانوار، سرانه ضایعات خانوار کاهش
سازي در خانوارها  گردد تا با فرهنگ لذا توصیه می. است ضایعات اثري مثبت داشتهنتایج مطالعه نشان داد که افزایش درآمد بر 

 .یابد مخصوصاً خانوارهاي با درآمد بیشتر ضایعات در این گروه کاهش
 هـا نیـز بیـشتر     افزایش یابد میزان ضـایعات نـان آن  سایر افراد خانوار هر چه سطح تحصیالت سرپرستان خانوار و   نتایج حاصله  بر اساس 

تمایل به بهبود و دستیابی به سطح مطلوب و استاندارد علمی، در سطح خانوارهاي تحصیل کرده در کنار قیمت پایین نان از یـک       . است
عالوه بر ایـن بـا توجـه بـه     . سو و رابطه نسبی درآمد و تحصیالت از سوي دیگر به تغییر الگوي مصرف نان در این خانوار منجر می شود          

 زمانی کمتر به منظور خرید نان و مراجعه به نانوایی در اختیار دارند و به – با توجه به نوع شغل و زمان کاري خود   - اینکه این خانوارها  
کننـد،   مراتب کمتر از سایر خانوارها از امکان مصر نان تازه برخوردار هستند و معموالً نان را بیش از نیـاز خـانورا تهیـه و نگهـداري مـی              

بر این اساس بایستی به گونه اي برنامه ریزي شود تا ضـمن بهبـود کیفیـت    . یعات در این خانوار افزایش می یابد   امکان تبدیل نان به ضا    
نان تولیدي از نظر ارزش غذایی و ماندگاري و همچنین افزایش ارزش معنوي نان در میان اقشار، با تغییر ساعات کاري برخی از نـانوایی                

 تعـداد دفعـات   1سبه کارشناسانه تر تعداد روزهاي تعطیلی مجاز با توجه به شرایط هر نـانوایی      ها در برخی مناطق شهرهاي کشور و محا       
 . خرید نان تازه متناسب تا نیاز براي این گونه افراد افزایش یابد

شنهاد مـی شـود   دهد، پی که نگهداري نان مازاد بر مصرف در فریزر میزان ضایعات نان را کاهش می       با توجه به نتایج مطالعه مبنی بر این       
اي و آموزشی مصرف کنندگان به نگهداري نـان در    کارگیري ابزارهاي مختلف رسانه    تا در جهت اصالح الگوي مصرف نان در خانوار، با به          

 .فریزر به جاي سفره و یخچال تشویق شوند
 
   بررسی تأثیر یارانه نان بر ضایعات-5

شود که یک هزار و   میلیارد تومان یارانه نان در کشور توزیع می200  هزار و4ساالنه حدود بر اساس اعالم مسئوالن دولتی 
ها به طور مساوي میان اقشار پردرآمد، متوسط و  اي فعلی، پرداخت یارانه در نظام یارانه. شود  میلیارد تومان دور ریخته می400
از سوي . ی از اثرمنفی قیمت بر ضایعات نان استاین در حالی است که نتایج مطالعه حاک. شود می هاي آسیب پذیر جامعه انجام گروه

بنابراین اعطاي یارانه از یک سو .  بود خواهد دیگر با توجه به اثر مثبت درآمد بر ضایعات، افزایش درآمد با افزایش سرانه ضایعات همراه

                                                   
از آن جمله می توان به تعداد نانوایی هاي اطراف، روز تعطیلی مجاز نانوایی هاي اطراف، جمعیت منطقه، ساعات کاري نانوایی، نوع فعالیت کارکنان نانوایی به لحاظ شیفتی یا  1

 .شیفتی بودن و سایر پارامترهاي مؤثر اشاره کردغیر 
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رسد  نظر می بنابراین به. است گشته  به ضایعات بیشتر منجر) قدرت خرید(با کاهش قیمت نان و از سوي دیگر با افزایش درآمد حقیقی 
شده ثبات عرضه و فراوانی نان را حتی در دشوارترین شرایط فراهم نماید و قیمت را با پرداخت یارانه در سطحی  اگرچه دولت موفق

 تأثیر منفی کاهش بنابراین با توجه به. است نیاورده دست کند، لیکن در زمینه جلوگیري از اتالف و ضایعات نان موفقیتی به نازل حفظ
هاي تولیدي فعلی و کاهش ارزش  قیمت نان از طریق اعطاي یارانه، افزایش تحصیالت سرپرست و اعضاي خانواده، کیفیت نامناسب نان

اي کنونی، به نحوي که  رسد با تغییر سیستم یارانه  می نظر معنوي نان در اذهان مردم کشورمان بر میزان ضایعات نان در خانوار، به
فرهنگی جهت تعدیل - هاي آموزشی شده و فعالیت هاي الزم در جهت ارتقا کیفیت نان تولید متی از یارانه، در زمینه بهبود زیرساختقس

طور هدفمند در میان اقشار وقعاً نیازمند یارانه توزیع گردد، با بهبود کیفیت و افزایش  یابد و مابقی نیز به الگوي مصرف فعلی اختصاص
رسد،  کننده می دست مصرف با این کار عالوه بر بهبود کیفیت نانی که به. یافت خواهد طور قابل توجه کاهش ات آن بهقیمت نان، ضایع

  .تواند وارد چرخه اقتصادي گردد منابع مالی حاصل از کاهش ضایعات نان می
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Estimation of capita bread waste function for correction current bread 
consumption pattern (Case study: Mashhad City) 
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Abstract 
 
In this study, effective factors on bread waste of consumers have been survey applying a estimation of capita bread 
waste function and sample of 352 household in Mashhad. The result indicated that monthly income of family, number 
of references to bakery in week, spend time in bakery,  bread consume average rate, consumers evaluation respect to 
bread price, education of family supervisor and education of other member of family, carrying bread with hand 
without cover had significant and positive effects on the households bread waste content. On the other hand, other 
variables in model such as number of household's members, average of household's members' age and ect had 
negative effect on bread waste content. Finally, based on the conclusions obtained, several policy-oriented 
recommendations were made. 
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