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 هـاي مطالعـه نشـان داد    يافتـه . اشته استنانهاي محلي نسبت به نانهاي نانوايي ضايعات كمتري د
و همچنين افزايش سـاعت كـار نانواييهـا بـه منظـور امكـان        بهبود كيفي آرد تحويلي به نانواييها

ام طول روز و در نتيجه افـزايش تعـداد دفعـات مراجعـه افـراد بـه نـانوايي،        عرضه نان تازه در تم
  .آيند راهكارهايي مؤثر به شمار مي

  
 JEL  :R0 بندي طبقه

  : ها واژه كليد

  روستا، شهر، نان محلينان، ، ضايعات
  

  مقدمه
وجود مصرف كنندگان نـان در تمـام منـاطق    . سبد غذايي انسانها دارد درسهم زيادي نان 

. (Dewettinck & et al.,2008)باشـد   دنيا نشاندهنده نقـش مهـم آن در تغذيـه بـين الملـل مـي      
درصد گندم جهان را مصـرف   5/2درصد جمعيت جهان است، ولي در حدود  1جمعيت ايران 

و قداست مذهبي از علل اصلي مصـرف نـان در   عادات غذايي، ارزاني . )1382شيخي، (كند مي
بر اساس نتايج بررسي الگوي مصرف خانوارهاي كشور، متوسط . )1384خواجه، ( كشور است

گـرم   382گرم در مناطق شـهري و   260(گرم در روز  320سرانه مصرفي در خانوارهاي ايراني 
درصـد انـرژي افـراد     46از طريـق نـان   ). 1386اميدوار و همكاران، (است ) در مناطق روستايي

سـهم  ). 1384شـاهدي و همكـاران،   (شـود   درصد انرژي افراد روستايي تأمين مـي  60شهري و 
امير احمدي، ( درصد است 41گروه كاالي خوراكي و آشاميدني حدود 13مصرف نان در بين 

1374.(   
ان و ي كـه روي كيفيـت نـ   رثـا آمهمترين ماده اوليه نان چه از نظر ميزان آن و چـه از نظـر   

مناسب نبـودن گنـدم مصـرفي بـراي      .)1381عزيزي، (باشد  همچنين ضايعات نان دارد، آرد مي
ساله بر اقتصاد كشـور   ضايعات آرد و نان همهمسئله . توليد آرد، يكي از علل ضايعات نان است

از طريق ضايعات فيزيكي گندم،  و سهم زيادي از يارانه تخصيصي به نان كند وارد ميخسارت 
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هـاي كشـور بـا اسـتانداردهاي      ماشين آالت برخـي كارخانـه  همچنين . رود مينان از بين  آرد و
در سطح واحدهاي نانوايي نيز با استفاده از روشهاي جديد تهيه خميـر و  . جهاني مطابقت ندارد

محسنين (، ناني با ضايعات كمتر توليد خواهد شدفناوري پيشرفتهكاربرد ماشين آالت مناسب و 
از  ،كمبود كارگر متخصـص و عـدم رعايـت زمـان مـورد نيـاز بـراي تخميـر         ).1378و مهاجر، 

آموزش كارگران نـانوايي نيـز سـبب    . باشد عوامل مؤثر بر ضايعات نان در واحدهاي نانوايي مي
كمبود سيلو و فراوانـي   .)1371توكل، (شود بهبود كيفيت خميرو در نتيجه بهبود كيفيت نان مي

  ). 1375حاجي زاده، ( ل مؤثر بر ضايعات نان استواحدهاي سنتي نيز از عوام
توانند بر ميزان ضايعات نان اثرگذار باشند كه بررسي اين موضوع  كنندگان نيز مي مصرف

تعداد افراد خانواده، تحصيالت سرپرست خانوارو همسر، سن همسر، . بحث اصلي مطالعه است
شـده، دفعـات مراجعـه بـه نـانوايي و      درآمد خانوار، نوع غذاي مصرفي، تعـداد نـان خريـداري    

. ازدحام صف از جمله عوامل اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي مـؤثر بـر ميـزان ضـايعات اسـت       
نـد  اتو و نوع آرد مصرفي نيز مي)1384شاهدي و همكاران، ( ويژگيهاي كيفي نان مورد استفاده

ه، مطالعـات  عـالوه بـر مـوارد ذكـر شـد     . تغييرات محسوسي در ميزان ضايعات نـان باشـد   سبب
ــائل كمــي   ــه مس ــز در زمين ــده اســت   ديگــري ني ــام ش ــان انج ــي ن ــدال . و كيف ــه مان ــراي نمون  ب

(Mondal, 2008)    به بررسي مطالعات پيشين در مورد تهيه خمير مايه نان پرداخـت و مطالعـات
وي مصريها را پيشگامان پخت نان معرفـي  . تجربي ارائه شده در مورد پخت نان را بررسي نمود

به بررسي ارزش غـذايي نـان در    (Dewettinck & et al., 2008)  تينك و همكارانشدو. كرد
اي از روشهاي به كار برده شدة محققان قبلي را نيز  آنها در مطالعه خود پيشينه. بلژيك پرداختند
به بررسي مباحث توليـد نـان و فناوريهـاي پخـت نـان       (Martin, 2004)مارتين . بررسي كردند

ن نمود كه تمام نانها از طريق چند ماده اوليه مانند پودر گندم، آب، خمير مايه، وي بيا. پرداخت
شوند، اما فناوريهاي پخت در دنيا متفـاوت اسـت و ايـن مسـئله      نمك و ساير افزودنيها پخته مي

بـه بررسـي    Sluimer) (2005 , اسـلومر . شـود  سبب ايجاد تفاوتهايي در نانهاي توليـد شـده مـي   
وي در مطالعه خود عنوان كـرد عـالوه   . مباحث توليد نان و بررسي روشهاي پخت نان پرداخت
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توان گروهي ديگر از مواد اوليه مناسب را براي بهبود فرايند توليد  بر عناصر اصلي پخت نان مي
  . اي نان شد و يا تهيه نانهاي جديد به كار برد و سبب افزايش ارزش تغذيه

به بررسي آگـاهي، نگـرش و   ) 1386( شاميدوار و همكارانلعات داخلي نيز در بخش مطا
نتـايج مطالعـه آنهـا    . هاي مختلف توليد نان پرداختنـد  عملكرد نانوايان شهر تهران در مورد جنبه

نشان داد بيشتر نانوايان از شرايط مناسب براي نگهـداري آرد، ضـرورت ارزيـابي كيفيـت آرد،     
يرين در تهيه خميـر و روشـهاي مناسـب بـراي پخـت نـان اطـالع        اهميت اضافه نكردن جوش ش

امل مؤثر بر ضايعات نان در اروميـه پرداختنـد   وبه بررسي ع) 1379(ارسالن بد و مهر نيا . داشتند
نتايج مطالعه آنها نشـان داد كـه   . ورد نمودندادرصد بر 63/14و ميزان ضايعات نان در اروميه را 

سهميه آرد نانواييها رابطه مستقيم اما بـين ميـزان ضـايعات نـان و      بين ميزان ضايعات نان و ميزان
) 1382(ملكوتيـان و لولـويي  . تجربه كارگران و مدت زمـان تخميـر رابطـه عكـس وجـود دارد     

مطالعه خود را پيرامون كيفيت نان توليدي و بررسي وضعيت بهداشتي نانواييهاي شهر رفسنجان 
سانتي متر مربـع از هـر    2/4هر نان توليدي خمير بوده و  درصد از 36/10انجام و نشان دادند كه 
درصد از نانواييهاي سطح شهر از وضعيت بهداشتي  16همچنين تنها . باشد قرص نان سوخته مي

   .خوبي برخوردار بودند
خشكسـالي و كـاهش   دارد، زيرا با  زيادياهميت  در منطقه سيستاننان  ، مسئلهيور رهبه 

سيستان  منطقهمصرف غذاهاي همراه با نان در افزون بر اين، . روست بهدر منطقه رو توليد گندم
به علت حجيم بودن نان . باشد و در نتيجه مصرف نان زيادتر مينسبت به برنج و ماكاروني بيشتر 

پخت شده در سيستان و مسائل مربوط به نحوه پخت، مشكل ضايعات نان در اين منطقه حساس 
 سيسـتان مطالعـه بـه بررسـي علـل و مقـدار ضـايعات نـان در منطقـه         لذا در ايـن  رسد،  به نظر مي

   .پرداخته شده است
  

  روشها مواد و
هـاي   داده .شـود  ذكر ميآوري آمار و ارقام مربوط به نان تافتون  ر اين قسمت نحوه جمعد

آوري  ، جمـع 1385بنـدي شـده در سـال     گيري تصادفي طبقه مورد نياز با استفاده از روش نمونه
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. پرسشنامه در بين خانوارهـاي شهرسـتان زابـل توزيـع و تكميـل شـد       200در اين راستا . گرديد
كنند،  در روستا زندگي مي در شهر و نيمي سيستان از مردم باتوجه به اين موضوع كه تقريباً نيمي

پرسشـنامه تكميـل    100ابتدا كل شهرستان به دو طبقه شهري و روستايي تقسيم و براي هر طبقه 
آنها خواسـته شـد    نجيدن ميزان ضايعات نان، به خانوارها كيسه پالستيكي داده و ازبراي س. شد

آوري و  ها جمع بعد از مدت مذكور كيسه. به مدت يك هفته، نان اضافي خود را در آن بريزند
به طور كلي تعداد واحدهاي نانوايي موجـود در  . ميزان ضايعات نان هر خانوار اندازه گيري شد

از طـرف ديگـر نانهـاي محلـي     . كنند باشد كه اكثر آنها نان تافتون پخت مي مي واحد 251زابل 
فقط ضايعات نـان  حاضر به اين دليل، در مطالعه . باشند پخت شده در زابل نيز از نوع تافتون مي

در ادامه براي بررسي عوامـل مـؤثر بـر حجـم ضـايعات نـان، تصـريح مـدل          .تافتون بررسي شد
   :معادالتي به فرمهاي زير در نظر گرفته شداوليه براي بررسي . صورت گرفت
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ها متغيرهاي توضـيحي و ix، )گرمبرحسب (متوسط ضايعات نان در روز  Yكه در اين روابط، 
iDوارد شده در مدل هستند ها متغيرهاي موهومي .  

ستفاده ا) 1378گجراتي، ( مك كينان -ديويدسون Jجهت انتخاب مدل مناسب از آزمون 
مـدل   :تـوان ايـن آزمـون را انجـام داد     صـورت مـي  اين به  2و  1 هايبه طور مثال براي مدل. شد

مقـدار بـه   ن ايـ سـپس  . آيـد  را تخمين و از آن، مقدارمتغير وابسته تخميني به دست مي 1شماره 
اضـافه و مـدل جديـد تخمـين زده      2يك رگرسور اضافي به مدل شـماره   به عنواندست آمده 

را بـه عنـوان مـدل     2تـوان مـدل    رد نشـود، مـي   tاگر فرضيه صفر با استفاده از آزمـون  . شود مي
، هـيچ گونـه قـدرت توضـيح     2مناسب انتخاب كرد، زيرا رگرسور اضافي لحاظ شده در مـدل  
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كنـد   را به اين صورت احاطـه مـي   1، مدل 2مدل  و در واقعرد ندا 2دهندگي اضافي براي مدل 
ه طـور  بـ . نباشـد  2در بر گيرنده هيچ گونه اطالعات اضافي براي بهبود عملكرد مدل  1كه مدل 

ايـن عمـل بـراي همـه      .تواند مدل درستي باشد نمي 2مشابه، چنانچه فرضيه صفر رد شود، مدل 
اگر هـر دو مـدل قبـول يـا رد شـوند، ايـن       . شود نظر به صورت دو به دو انجام ميورد مدلهاي م

  . روش، پاسخ روشني نخواهد داشت
در اين جدول . آمده است 1مك كينان در جدول  –ديويدسون  Jنتايج حاصل از آزمون 

و تخمـين   هبه عنوان يك متغيـر توضـيحي وارد مـدل دوم شـد     متغير وابسته مدل اول ،در هر بار
د، مـدل اول در  اشـ حاصـل از مـدل جديـد معنيـدار نب     Fاگر آمـاره  . ه استمجدد صورت گرفت

دهـد كـه    نتايج جدول نشان مي. عكس اين مطلب نيز صحيح است. دوش مقابل مدل دوم رد مي
مقـدار ضـايعات نـان     Yدر ايـن مـدل   . بهترين مدل اسـت  )3شماره مدل ( 1مدل لگاريتم خطي

 4Xسن همسـر،  3Xدرآمد خانوار، 2Xتعداد افراد خانوار تحت تكفل،  1Xخانوار در روز، 
ن زمـا 6Xتعـداد دفعـات مراجعـه بـه نـانوايي درروز،       5Xتعداد نان خريـداري شـده در روز،   

01(تحصيالت سرپرست خانوار 1Dصرف شده براي خريد نان، =D   ،براي دبيرسـتان وبـاالتر
11 =Dدرغير اين صورت(،2D تحصيالت همسر)02 =D ،12براي دبيرستان وباالتر =D

03(نـوع نـان مصـرفي   3D، )در غير ايـن صـورت   =D    ،13بـراي نـان محلـي =D   بـراي نـان
04(نوع غذاي مورد استفاده4D، )نانوايي =D ،14براي غذاي غير برنج =D  و ) بـراي بـرنج

5D05(كيفيت نان =D ،15براي نانهاي سوخته و خمير =D      بـراي نانهـايي بـا بـرش پـذيري
  .است) باال

استفاده  2جهت تشخيص مدل مناسب و حذف متغيرهاي زائد، از آزمون متغيرهاي اضافي
آنهـا  تـك   كتـ دراين آزمون با فرض اينكه در معادله اوليه متغيرهاي اضافي وجـود دارد،  . شد

                                                            
1. log-lin regression model  
2. redundant variable test  
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با توجه به نتايج حاصـل،  . شود دوباره با متغيرهاي توضيحي كمتر تخمين زده مي مدلحذف و 
  تــوان در مــورد توجيــه پــذيري يــا عــدم  و نســبت لگــاريتم درســت نمــايي،ميF يعنــي مقــادير

  . يري حذف متغير مورد نظر تصميم گرفتپذتوجيه

  نديويدسون مك كينا Jآزمون نتايج . 1جدول 

  هاي مطالعه يافته: منبع

  % 99و % 95به ترتيب معنيداري در سطح اطمينان :  *** و **

4121متغيرهـاي   )2جـدول  ( با استفاده از آزمون متغيرهاي اضافي ,,, DDXX  از مـدل
2شـود، مقـدار    همان طور كه در جدول مالحظـه مـي  . حذف شدند

R     بـراي مـدلهاي مختلـف
باالتر و همچنـين توجيـه پـذيري متغيرهـاي حـذف       Fبه علت داشتن  5تقريباً برابر است و مدل 

بـراي مـدل شـهر و     شايان ذكر است اين مراحل. شده در آن، به عنوان بهترين مدل انتخاب شد
  .مدل روستا به طور جداگانه نيز مورد بررسي قرار گرفت

  

 مدل اول مدل دوم F نتيجه

26/1 .مدل اول نسبت به مدل دوم رد شد Ln y=f (Lnx) y = f(x) 

1/1 .مدل اول نسبت به مدل دوم رد شد y=f (Lnx) y = f(x) 

98/0 .مدل اول نسبت به مدل دوم رد شد  Ln y=f (x) y = f(x) 

96/1  .مدل اول نسبت به مدل دوم رد نشد ** y=f (Lnx) Ln y=f (Lnx) 

92/0 .مدل اول نسبت به مدل دوم رد شد Ln y=f (x) Ln y=f (Lnx) 

74/0 .مدل اول نسبت به مدل دوم رد شد Ln y=f (x) y=f (Lnx) 

4/11 .مدل اول نسبت به مدل دوم رد نشد *** Ln y=f (Lnx) Ln y=f (x) 

6/5 .مدل اول نسبت به مدل دوم رد نشد *** y=f (Lnx) Ln y=f (x) 
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  .....  مؤثر بررسي عوامل 

 ۹  

  نتايج وبحث 
اقتصادي و فرهنگي خانوارهاي مورد مطالعه  و در اين بخش ابتدا خصوصيات اجتماعي

  .گردد در نمونه بررسي و سپس اقدام به ارائه گزارش مدل تخميني در زمينه ضايعات نان مي
ميزان ضايعات نان و برخي خصوصيات خانوارهاي شهري و روستايي سيسـتان   3جدول 
درصـد   18ري شـود، خانوارهـاي شـه    همان طور كـه در جـدول مالحظـه مـي    . دهد را نشان مي

 10مصرف روزانه ضايعات نان دارنـد، در صـورتي كـه ايـن رقـم بـراي خانوارهـاي روسـتايي         
رسد به علت كمبود نانوايي در برخي روستاهاي زابل، پخت نـان بيشـتر    به نظر مي. درصد است

از طـرف  . گيرد و در نتيجه كيفيت بهتري دارد به دست روستاييان و با دقت بيشتري صورت مي
مصرف غذاهاي همراه با نان در روستا نسبت به شهر بيشتر است و همين مسئله سبب شده ديگر 

ايـن افـراد    د براي آنها كافي نباشد و از اين روشو اي دولتي كه به روستاييان داده مي آرد سهميه
مقداري آرد آزاد كه داراي كيفيت عـالي اسـت، بـراي تهيـه نـان خريـداري كننـد و در نتيجـه         

 31در منـاطق شـهري    شود، مالحظه مي 3همان طور كه در جدول . يابد كاهش مي ضايعات نان
در منـاطق  كـه   كننـد، در حـالي   درصـد نـان نـانوايي مصـرف مـي      69درصد افراد نان محلـي و  

هـاي مطالعـه    يافته. استدرصد  27درصد و مصرف نان نانوايي  73روستايي مصرف نان محلي 
زيـاد بـودن   علت ايـن امـر    كنند كه از نان نانوايي استفاده ميدهد كه اكثر افراد شهري  نشان مي

درصـد خانوارهـاي شـهري     45همچنـين   .اسـت گران بودن نان محلي در شهر  تعداد نانواييها و
 36كنند كه ايـن رقـم بـراي خانوارهـاي روسـتايي       دربيشتر اوقات برنج و ماكاروني استفاده مي

ماكاروني در شهر نسبت به روستا بيشتر اسـت   شود كه مصرف برنج و مالحظه مي. درصد است
  . كنند و روستاييان بيشتر از غذاهاي همراه با نان استفاده مي

تـازه  درصـد از خانوارهـاي شـهري نـان      33 ،شود الحظه ميم 3همان طور كه در جدول 
داننـد، در   مـي ) ن و يـا سـوختگي  دخميـر بـو  ( مورد استفاده خود را داراي خصوصيات نامناسب
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درصـد از   79بـه عبـارت ديگـر    . اسـت درصـد   21كه اين رقم براي خانوارهاي روستايي  حالي
كـه بـه   روستاييان نان مورد استفاده خود را داراي برش پذيري باالو سهولت بلع معرفي نمودنـد  

 . باشدنانهاي پخت روستا رسد علت اين امر كيفيت خوب  نظر مي

تحصـيالت افـراد شـهري نسـبت بـه افـراد       شـود كـه    با توجه به نتايج جدول مشاهده مـي 
دهـد   هاي مطالعه همچنين نشان مـي  يافته. روستايي و تحصيالت مردان نسبت به زنان بيشتر است

ايـن   .نفر و بيشتر عضـو دارنـد   5درصد خانوارهاي روستايي  88درصد خانوارهاي شهري و  69
اين مسـئله   .جرايي نشده استبه طور كامل ادهد اصول تنظيم خانواده در سيستان  آمار نشان مي

تواند ناشي از نـوع فرهنـگ و نگـرش افـراد بـه فرزنـد        كه مي خورد مي به چشمبيشتر در روستا 
افـراد  افـزون بـر ايـن،    . انـد  اما بايد گفت كه خانوارهاي جوان تعداد فرزند كمتري داشـته . باشد

رسد علت ايـن امـر    يكه به نظر م كنند مي شهري وقت كمتري براي خريد نان در هر بار صرف
گفتنـي اسـت كـه درصـد      .شدابفراواني تعداد نانوايي در شهر و كمبود تعداد نانوايي در روستا 

رونـد   زيادي از خانوارهاي شهري و روستايي يك مرتبه در روز براي خريد نان به نـانوايي مـي  
  .درصد است 98كه اين رقم در روستا تقريباً 

   



  .....  مؤثر بررسي عوامل 

 ۱۱  

  اجتماعي خانوارهاي سيستان - خصوصيات اقتصادي. 3جدول 

  هاي مطالعه يافته: منبع

)درصد(شهر و روستا )درصد(روستا  شرح )درصد(شهر

 ميزان ضايعات نان 18 10 14

 نان نانوايي 69 27 48
 نوع نان مصرفي

 نان محلي 31 73 52

5/41  برنج و ماكاروني 45 36 
 نوع غذاي مصرفي

5/58  غذاي همراه با نان 55 64 

 داراي برش پذيري باال 67 79 73
 خصوصيات نان مورد استفاده

 خمير يا سوخته 33 21 27

5/37 كم (بي سواد سرپرست 24 51 
 )سوادي

 ميزان تحصيالت

5/54  همسر 43 66 

5/21  سرپرست 25 18 
 دبستان

 همسر 21 21 21

5/33 راهنمايي و  سرپرست 38 29 
5/20 دبيرستان  همسر 28 13 

5/7 تحصيالت  سرپرست 13 2 
 همسر 6 0 3 دانشگاهي

5/21  نفر5كمتر از 31 12 
 تعداد افراد خانواده

5/78  نفر5بيشتر از 69 88 

 ساعت1كمتر از 89 75 82
شده براي خريد  ساعات صرف
 در روز نان

 ساعت2كمتر از 97 81 89

 ساعت3كمتر از 100 100 100

5/89  ا بار 81 98 
  نانواييتعداد دفعات مراجعه به 

 در روز
5/9 بار2 17 2   

بار3 2 0 1  
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ريـال  ميليـون   5/1نزديك بـه  افراد روستايي ماهانه ميانگين درآمد  ،هاي مطالعه طبق يافته 
درصد  49درصد از افراد روستايي داراي درآمدي كمتر از حد ميانگين و  51همچنين  .باشد مي
دهد به طور كلي توزيع  اين آمار نشان مي. بيشتر از حد ميانگين هستند يدرآمديمانده داراي قبا

هـاي مطالعـه    يافته در بخش شهري نيز .درآمد در روستاها نسبت به حالت ميانگين مناسب است
درصد افراد شهري  74. باشد ريال ميميليون  23/2دهد ميانگين درآمد ماهانه خانوارها  نشان مي

مـدي بيشـتر از حالـت    آدرصـد باقيمانـده در   26كمتـر از حـد ميـانگين هسـتند و     داراي درآمد 
توزيع درآمد بـين افـراد شـهري نسـبت بـه حالـت       دهد  هاي مطالعه نشان مي يافته. ميانگين دارند

كنند در صـورتي كـه عـده     ميانگين نامتعادل است و اكثر افراد با درآمدي ناچيز امرار معاش مي
از آنجا كه در كشورهاي در حال توسعه اغلب افراد . هاي باال هستند آمداز افراد داراي در كمي

هـاي مربـوط بـه     آوري داده كننـد، بـراي جمـع    درآمد خود را كمتر از ميزان واقعي گزارش مي
درآمد ماهانه، از افرادي كه داراي شغل دولتـي بودنـد نـوع شـغل و هزينـه ماهانـه خـانوار و از        

ودند نوع شغل و حقـوق روزانـه و متوسـط روزهـاي كـارگري و      افرادي كه داراي شغل آزاد ب
هـا بـه    هزينه ماهانه خانوار نيز پرسيده و با ميزان درآمد ماهانه دريافتي آنها وفق داده شد تـا داده 

  .واقعيت نزديك شود
  

  رابطه بين قيمت نان وميزان ضايعات 

همـان طـور كـه در    . ددهـ  رابطه بين قيمت نان و ميزان ضايعات نان را نشـان مـي   4جدول 
، در )اكثـر نانهـاي محلـي   (ريال قيمت دارند  3000شود، نانهايي كه بيشتر از  جدول مالحظه مي

درصد ضايعات دارند، در حالي كه نانهاي كمتر  8درصد و در روستا به ميزان  11شهر به ميزان 
درصـد   14زان درصـد و در روسـتا بـه ميـ     23در شـهر بـه ميـزان    ) نانهاي نـانوايي (ريال 3000از 

دهد ميزان ضايعات نان در شهر و روستا با قيمـت نـان    هاي مطالعه نشان مي يافته. ضايعات دارند
  .يابد رابطه معكوس دارد؛ به عبارت ديگر با افزايش قيمت نان، ضايعات آن كاهش مي



  .....  مؤثر بررسي عوامل 

 ۱۳  

  رابطه بين قيمت نان وميزان ضايعات نان در سيستان. 4جدول 

 )ريال(قيمت نان )درصد(شهري  )درصد(روستايي )درصد(شهري وروستايي 

5/18  14 23 0-3000 

 و بيشتر3000 11 8  5/9

   هاي مطالعه يافته: منبع

عوامــل تأثيرگــذار بــر ضــايعات نــان در نتــايج حاصــل از تخمــين مــدل در ادامــه مطالعــه، 
درآمـد خـانوار بـا     ،شـود  همان طور كه مالحظه مي. آمده است 5در جدول  خانوارهاي شهري

افـزايش   ريال 100000 ربه عبارت ديگر اگر درآمد خانوا. ميزان ضايعان نان رابطه عكس دارد
محلـي كـه داراي   افراد با درآمد باالتر نـان  زيرا  ؛يابد درصد كاهش مي 09/6ضايعات نان  ،يابد

الحظـه  م 5همـان طـور كـه در جـدول      .كنند خريداري مي ،كيفيت بهتر و ضايعات كمتر است
افزايش يابد، ضـايعات نـان نيـز افـزايش پيـدا       شهرهر چه تعداد نان خريداري شده در  ،شود مي
درصـد   23/0كه به ازاي هر واحد نان خريداري شـده اضـافي، ضـايعات نـان      كند به طوري مي

تعداد دفعات مراجعه به نانوايي و ميزان ضايعات نان با هم رابطه عكـس دارنـد   . يابد افزايش مي
هرچه . يابد درصد كاهش مي 4/0كه با افزايش هر بار مراجعه به نانوايي، ضايعات نان  طوري به

گيـرد و در   تعداد دفعات مراجعه به نانوايي افزايش يابد، نان تـازه تـر در اختيـار افـراد قـرار مـي      
  . نوع نان مورد استفاده نيز برميزان ضايعات اثر دارد. يابد نتيجه ضايعات نان كاهش مي

ضايعات  ،نان نانوايي استفاده كننداز براي نوع نان، اگر افراد  بق تعريف متغير موهوميط
شـايد ايـن مسـئله بـه كيفيـت بهتـر نـان محلـي و         . يابد درصد افزايش مي 63/0نان آنها به ميزان 

دهـد بـا افـزايش     همچنين نشـان مـي   5جدول . مربوط باشدگرانتر بودن آن نسبت به نان نانوايي 
نانهاي داراي بـرش پـذيري بـاال و    در به عبارت ديگر . يابد ضايعات نان كاهش مي ،انكيفيت ن

%  52بـراي مـدل شـهر برابـر     R2مقـدار  . داردرصـد كـاهش د   6/0سهولت بلع ضايعات به ميزان 
از آنجا كه ميزان ضايعات نان عالوه بر بخش مصرف كننده تابع عوامل ديگري ماننـد  . باشد مي

بخش توليد گندم، انبارداري و حمـل ونقـل، كارخانـه آردسـازي و پخـت نـان در نـانوايي نيـز         
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همخطـي   در مـدل  ،با توجه به معيارهاي مشاهده شده. پذير است توجيه R2باشد، سطح پايين مي
وجـود   خودهمبسـتگي  ردهـد مشـكلي از نظـ    ربين واتسون  نيز نشـان مـي  آماره دو. وجود ندارد

  .ها نيز با روش حداقل مربعات وزني رفع شده است واريانس ناهمساني موجود در داده. ندارد
  عوامل مؤثر بر ضايعات نان در خانوارهاي شهري. 5جدول 

t نام متغير ضريب انحراف معيار آماره 
86/1- * 26/3  09/6- )صدهزار ريال(خانواردرآمد   

3/2 ** 09/0  23/0  تعداد نان خريداري شده در روز
69/1- * 25/0  4/0-  دفعات مراجعه به نانوايي در روز

76/1 * 35/0  63/0 )نانواييومحلي(نوع نان
92/1- * 31/0  6/0-  كيفيت نان

 R2 52/0=  DW= 96/1 
  هاي مطالعه  يافته: منبع

  درصد 5درصد و  10سطح به ترتيب معنيدار در : **و  *

عوامل مؤثر بر ضايعات نـان در خانوارهـاي روسـتايي    تخمين مدل رگرسيون خطي نتايج 
خـانواده  به استناد به اين جدول تعداد افراد اگر بر پايه اين جدول، . ارائه شده است 6در جدول 

هاي روستايي ؛ زيرا خانواريابد درصد كاهش مي 19/0واحد افزايش يابد، مقدار ضايعات نان  1
در هفتـه نـان    به علت كمبود امكانات كافي براي پخت نان محلـي، تعـداد دفعـات بسـيار كمـي     

افـزون بـر ايـن، بـه علـت      . پزند و نانهاي محلي توليد شدة آنها نيز اندازه بسـيار بزرگـي دارد   مي
هـاي بعـدي از تـازگي و كيفيـت آن كاسـته       حجيم بودن نان، در صورت رها شدن براي وعـده 

اين مسئله سبب شده است خانوارهاي با جمعيت بيشتر، در هر بار نان را به طور كامـل  . شود مي
تـر نـان بـراي     اما در خانوارهاي كم جمعيـت . مصرف كنند و در نتيجه ضايعات نان كاهش يابد

دفعات بيشتري مصرف شود و اين مسئله سبب كهنگـي نـان و افـزايش ضـايعات حاصـل از آن      
شايد علت . يابد گر هر چه سن همسر افزايش يابد، ضايعات نان كاهش مياز طرف دي. شود مي

هـر چـه تعـداد    . استفاده از نان باشد صحيح هاي داري و شيوه اين مسئله تجربه آنها در امور خانه
به عبارت ديگر با افزايش . يابد نان خريداري شده در روز افزايش يابد، ضايعات نان افزايش مي

  . يابد درصد افزايش مي 25/0ضايعات نان  ،ان خريداري شدهواحد در تعداد ن 1
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 004/0اگر يك واحد به زمان صرف شـده بـراي خريـد نـان اضـافه شـود، ضـايعات نـان         
كننـد بهتـر    شايد افراد از ناني كه وقت بيشتري براي خريد آن صرف مي. يابد درصد كاهش مي

بين ميزان تحصيالت سرپرسـت خـانواده و    رابطه معكوسيهمچنين  6جدول . نمايند مياستفاده 
بـراي ميـزان    تغيـر موهـومي  مطبـق تعريـف   (كـه   بـه طـوري   دهـد  نشـان مـي  ميزان ضايعات نـان  

تـر از دبيرسـتان باشـد،     اگر تحصـيالت سرپرسـت خـانواده پـايين    ) رپرست خانوارستحصيالت 
د اسـتفاده افـراد از   گـر نـان مـور   ، اطبق نتايج. يابد درصد افزايش مي 46/0ضايعات نان به ميزان 
واهـد يافـت كـه شـايد ايـن      درصد افـزايش خ  59/0ضايعات آن به ميزان  ،نوع نان نانوايي باشد

 ،از طرف ديگر با افزايش كيفيت نـان . كيفيت بهتر و قيمت باالتر نان محلي باشد دليلمسئله به 
توجه بـه معيارهـاي   با . باشد مي%  65براي مدل شهر برابر R2مقدار . يابد ضايعات نان كاهش مي

دهد  نيز نشان مي) =86/1DW(آماره دوربين واتسون . وجود ندارد مسئله همخطي ،مشاهده شده
هـا نيـز بـا روش     واريانس ناهمساني موجود در داده. وجود ندارد خود همبستگي رمشكلي از نظ

  .حداقل مربعات وزني رفع شده است
  خانوارهاي روستاييمؤثر بر ضايعات نان در عوامل . 6جدول 

t نام متغير ضريب انحراف معيار آماره 

95/3- *** 05/0  19/0-  تعداد افراد خانواده

81/2- *** 009/0  02/0-  سن همسر

65/5 *** 04/0  25/0  تعداد نان خريداري شده 

73/2- *** 001/0  004/0-  صرف شده براي خريد نانمدت زمان

85/1 * 25/0  46/0  تحصيالت سرپرست 

52/2 ** 23/0  59/0 )محلي،نانوايي(نوع نان

05/4- *** 19/0  80/0-  كيفيت نان

 R2 65/0=                        DW= 86/1

   هاي مطالعه يافته: منبع
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شـود، هـر چـه تعـداد افـراد خـانواده در بخـش         مالحظـه مـي   6همان طور كـه در جـدول   
علت اصلي اين مسئله، كيفيت مناسب شايد . يابد روستايي افزايش يابد، ضايعات نان كاهش مي

همچنين قداست نان نزد افراد روستايي بيشتر . و اندازه بزرگ نان مورد استفاده در روستاهاست
پخـت بـه طـور كامـل در يـك وعـده        شود نان تـازه  افزايش تعداد افراد خانواده سبب مي. است

شايان ذكـر اسـت درصـد    . دغذايي مورد استفاده قرار بگيرد و در نتيجه ضايعات آن كاهش ياب
سوادي در مناطق روستايي نسبت به شهر خيلي بيشتر است و همين عامل سـبب   سوادي و كم بي

افزايش سن همسر نيز در مناطق روستايي بر كاهش . افزايش ضايعات نان در روستاها شده است
. وستاهاسـت ضايعات نان اثر دارد كه شايد علت آن غير شاغل بودن اكثر خانمهاي مسـنتر در ر 

 1تمام افراد روستايي فقط  از آنجا كه تقريباً. داري دارند اين افراد تجربه بيشتري نيز در امر خانه
 باشـد مـي كنند، اين متغير در مدل روستا بر ضايعات نان بي اثر  بار در روز به نانوايي مراجعه مي

در مناطق شـهري اگـر كسـي درآمـد بيشـتري داشـته       . در حالي كه در مدل شهر اثر گذار است
ولي  ،يابد كند و در نتيجه ضايعات نان كاهش مي باشد از نان گرانتر و با كيفيت بهتر استفاده مي

متغيرهـاي تعـداد نـان خريـداري     . نماينـد  در روستاهاي سيستان اكثر افراد نان محلي مصرف مي
  .وع نان و كيفيت نان نيز در هر دو مدل شهر و روستا بر ميزان ضايعات مؤثرندشده، ن

با توجـه بـه تفـاوت آرد    . نان محلي نسبت به نان نانوايي ضايعات كمتري داردبه هر روي 
نان از  نوع آرد مصرفي براي تهيهتوان گفت كه  مصرفي براي پخت نان محلي و نان نانوايي مي

كـه قشـر جـوان نقـش بيشـتري در ضـايعات نـان دارد،         از آنجـا . اسـت عوامل مؤثر بر ضايعات 
هـايي كـه هـم     مانند برنامه(هاي انيميشني وتبليغاتي  توانند با ساختن برنامه هاي گروهي مي رسانه

نكاتي در مورد نگهداري صـحيح   )درحال پخش است...اكنون در زمينه راهنمايي و رانندگي و
فـزايش سـطح تحصـيالت افـراد بـه عنـوان نمـادي از فرهنـگ،         ا. نان به اين افراد آموزش دهند
بهتر است آموزشهاي الزم از دوره دبسـتان آغـاز وتشـويقهايي    . دهد ضايعات نان را كاهش مي

توسعه پخت نان محلي در منطقه، بهبود كيفيت آرد، آمـوزش   .در اين زمينه در نظر گرفته شود
تجربــه روش مناســب نگهــداري نــان در  بــه نانوايــان، آمــوزش بــه مصــرف كننــدگان و انتقــال
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همچنين افزايش ساعت كـار نانواييهـا   . باشد ها از راهكارهاي ارائه شده در اين زمينه مي خانواده
نان تازه در تمام طول روز و در نتيجه افزايش تعداد دفعات مراجعه افراد  عرضهبه منظور امكان 

  .نان است به نانوايي، راه حل ديگري براي مسئله كاهش ضايعات
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