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  مقدمه

موضوع اتالف و اسراف موضوع مهمي است كه با پيدايش انسان همواره در زندگي فردي و اجتماعي مطرح بوده است و اين 

خود نشانگر اهميت موضوع و ارتباط با حيات انسانيت و عدالت اجتماعي است و بسياري از اختالالت در زندگي انسان از قبيل 

از طرف ديگر در نظر . است و در تمام امور مادي و معنوي انسان مصداق دارد فقر ، تبعيض و جنگ ها با اين موضوع مرتبط

 .اتالف و اسراف منابع، چيزي زشت شمرده شده و مبارزه همگاني با اين بيماري توصيه شده است علمائ دينيهمه 

قتصادي، اجتماعي و فرهنگي ساز پيشرفت و عدالت در تمام ابعاد ا جويي، پرهيز از اسراف و اصالح الگوي مصرف، زمينه صرفه

ها، شكلي كارآمد و اثربخش  ريزي رنامهبها و  مشي ها، خط گذاريبا حركت در جهت اصالح الگوي مصرف، سياست. خواهد بود

ها و  شود كه اين امر به نوبه خود شرايط را براي رفع محروميت گيرد و موجب توزيع متوازن و منطقي منابع مي خود مي به

   .ها رعايت شود آورد و اين مهم بايد در تمام زمينه در سراسر كشور فراهم مي توسعه متوازن

با توجه به محدوديت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و افت كنوني قيمت آن در بازارهاي جهاني، پرداخت يارانه 

هاي  ها به درستي مصرف نشود، زيان حال چنانچه اين يارانه. كند كاالهاي اساسي، بار سنگيني را بر بودجه دولت تحميل مي

  . ها و هدفمند و شفاف كردن آنها ضرورت دارد لذا بازنگري در نظام پرداخت يارانه. آورد سنگيني بر اقتصاد ملي وارد مي

كنندگان توجهي  ضايعات نان در كشور ما مثال بارزي از عواقب پرداخت يارانه عمومي است كه به لحاظ ارزاني بهاي آن، مصرف

  .به شيوه مصرف صحيح و رعايت الگوي درست مصرف آن ندارند

روبه افزايش نهاده است؛ به طوري كه از نظر آمارهاي  و ماكاروني هاي اخير در كشورمان ميزان مصرف اين ماده غذايي در سال

  .ودش بخش عمده آن به صورت نان مصرف مي كهالمللي، ايران هشتمين مصرف كننده گندم در دنيا بوده  بين

مي  مرحله مصرف ايجاد در ميزان هاي متفاوت اعالم مي شود عمالً با سازمان ها طرف برخي قسمت اعظم ضايعات نان كه از

 كه درنتيجه عدم اختالط توان عدم يكنواختي كيفيت آردهااين زمينه مي كه در دارد نيز را توليد البته ضايعات نان منشأ. شود

 كه كند پرداخت مي براي گندم سوبسيد هزينه ميليارد تومان 3000 حدود ساالنه دولت .برشمرد مي آيد بوجود گندم ها

  .شود ريخته دور و محاسبه رديف ضايعات در تومان ميليارد 900 تا شودمي نامطلوب موجب نان ضايعات درصد 30

و نيز ميانگين مصرف جهاني از دو جهت  و ماكاروني البته فزوني مصرف سرانه نان در ايران نسبت به الگوي صحيح مصرف نان

بيشتر  و ماكاروني هاي اخير سبب شده جايگزيني به سمت نان كه افزايش بهاي مواد غذايي در سال اوالً آن: شود ناشي مي

كه  اينثانياً . )كنند تأمين مي و ماكاروني بويژه اقشار كم درآمد بخش قابل توجهي از نيازهاي غذايي را از طريق مصرف نان(شود

  .ضايعات نان در ايران، جداي از ضايعات گندم توليد شده در كشور و بيش از آن است



در جيره غذايي  و ماكاروني اين مساله با توجه به سهم نان. توليد آرد با كيفيت پايين نيز يكي از عوامل ايجاد ضايعات نان است

  . شود فقير نيز منجر ميهاي ايراني، به گسترش فقر غذايي بويژه بين قشرهاي  خانوار

ترين منبع  استفاده از گندم نامناسب نيز از داليل اصلي توليد آرد با كيفيت ضعيف است و از آنجا كه گندم توليد داخل، عمده

  . شود منجر مي و ماكاروني توليد آرد است، لذا ارتقاي كيفيت گندم بدون ترديد به بهبود كيفيت آرد و در نهايت نان

و  تر يا سبوس آن زيادتر باشد، نان يعني هر چه آرد سياه. ها ارتباط عكس وجود دارد ارزش غذايي در نان بين كيفيت و

شود، در حالي كه هر چه آرد سفيدتر باشد  تر بيات مي سريعه و داراي ارزش غذايي بيشتر است، اما نان توليدي سيا ماكاروني

خوري ندارند و  هاي خشك صنعتي كه محدوديت تازه ستفاده از نانا .تيا سبوس كمتري داشته باشد ارزش غذايي آن كمتر اس

  .رسد نظر مي  حداقل رساندن ضايعات نان الزامي به  هاي تازه، براي به ماندگاري بااليي نيز دارند، به جاي استفاده از نان قابليت

 جـوش شـيرين بجـاي خميرمايـه و     زتجربه، رعايت نكردن اصول صحيح تهيـه خميـر، اسـتفاده ا    عدم اشتغال نانوايان با

 عوامل زياد هانازك بودن نان توزيع، فرم و پخت، درست نبودن عرضه و خميرترش، رعايت نكردن مراحل تخمير، عدم دقت در

  .ديگري كه سبب دورريز مي شوند

مصرف كننده عنوان  از طرف ضايعات نموده و علل ديگري كه ايجاد )آرد گندم و( پائين بودن كيفيت ماده اوليه عالوه بر

  :مي باشند شرح زيرهاشاره شده است ب آنهاه ب ها پرسشنامه در و

  . ماندن اطراف نان بخصوص درنان لواش سبب ضايعات مي شود برشتگي يكنواخت، خمير تازه با ـ نان بايد1

  .داري نانهبراي نگ مثل فريزر ـ عدم وجودامكانات درخانواده هاي كم درآمد2

  .مي شود پرجمعيت سبب ضايعات بيشتر و خانوارهاي كم درآمد نان در نياز بيش از خريد -3

  .ضايعات مي شود ايجاد جوش شيرين سبب بدبو، بدطعم، بدرنگ شدن نان و ـ استفاده از4

روزانه، نازك بودن نان  اتمام سريع سهميه آرد پخت و خمير، توليد عجله در و ـ عدم رعايت شرايط صحيح تهيه خمير5

  .ضايعات مي شود شدن و سبب خردكه  ها

تبـديل بـه    روي ميز سريع خشـك و  ميزان مصرف، نان ها مكان هاي عمومي بدليل عدم شناخت از و رستوران ها در ـ6

  مي  دورريز

  .شوند

-2 مدضـايعات مربـوط بـه محصـول ضـعيف گنـ       -1: مـي شـود   اشاره راه هاي جلوگيري ازاين قبيل ضايعات بشرح زير

   ضايعات ناشي از 

گنـدم هـاي تـازه     ضايعات ناشي ازاسـتفاده از  -4 كيفيت هاي متفاوت عدم اختالط گندم با ضايعات ناشي از -3بوجاري

فرم   -8عدم يكنواختي دركيفيت آردهاي توليدي  -7ضايعات انباري  -6آرد  ضايعات هنگام جابجائي گندم و -5 برداشت شده



ضايعات بدليل آلودگي  -11ضايعات هنگام مصرف   -10ي سنتي بصورت ماشيني نان ها توليد -9نان ها  استاندارد غير و ابعاد

  .هاي ميكروبي

  :بوده است بشرح زير مي گيرد انواع نان هائي كه مورداستفاده قرار درصد نشان دادند 75يك نظر سنجي در سال  نتايج

  .%5 ، فانتزي%4/5، سنــگك%10، بربري%4/8، تافتون%5/27لواش : يسنـت

  .%5/2، فانتزي %6/2، سنگك %2/8، بربري%9/10، تافتون %3/41لواش : ماشيني

  .آمده، تازه، برشته، خوب پخته شود ور خمير از نان بايد داشتند اظهار صرف كنندگان اكثراًم

 .   است درصد 14-16ات آرد و نان ضايع حال حاضر در

، نحوه )آرد( بدليل پائين بودن كيفيت ماده اوليه “بلكه عمال كه ضايعات به نوع نان بستگي نداشته نشان دادند بررسي ها

عدم  جوش شيرين و خميرترش، استفاده از مايه و خمير خمير، عدم استفاده از و فرموالسيون آرد دقت در توليد، عدم رعايت و

  .مي شود مربوط به ده ها علل ديگر رعايت شرايط صحيح پخت و

پـائين بـودن فعاليـت    ( تهيـه خميرنـان بربـري    عدم رعايت فرموالسيون صـحيح در كه بدليل  مشخص شد بررسي ها در

 تهيـه نـان لـواش از    در بـرعكس اگـر   و داراي ضايعات بيشـتر مـي باشـد    نان ها بيات شده و ديگر از اين نان زودتر )آلفاآميالز

  .بيات مي شود ديرتر داراي كيفيت خوب و جوش شيرين استفاده نشود خميرترش استفاده واز

 8ها  شود و از اين ميزان، سهم بخش صنعتي و كارخانه ميليون تن نان توليد مي 25اي كه در اروپاي غربي ساالنه  گونه به

به طور كلي در سراسـر  . اند درصد بازار را تصرف كرده 80تا  75هاي صنعتي بين  در بريتانيا و دانمارك نانوايي .ميليون تن است

هـاي مهـم كشـاورزي و     پزي صنعتي و صنايع كشاورزي و آسـياباني وجـود دارد و بنگـاه    ن بخش ناناروپا، ارتباط تنگاتنگي ميا

  .هاي بزرگ هستند آسياباني، مالك اصلي بسياري از نانوايي

كنندگان هر  شود و بسياري از مصرف عامل مهمي در خريد آن محسوب مي» تازگي نان«البته ناگفته نماند كه در اروپا، 

  .دهند خرند و مورد استفاده قرار مي براي مصرف همان روز ميروز نان را 

كند، لذا  كه در كشور ما دولت بابت هر عدد نان مصرفي مردم، مبالغي به عنوان يارانه پرداخت مي در مجموع با توجه به اين

مصرف كل و كاهش بار مالي  تواند ضايعات نان را كاهش داده و در ميزان هاي اصالح فرآيند توليد و عرضه نان مي اجراي طرح

  :توان به موارد زير اشاره كرد از جمله اين اقدامات اصالحي مي. دولت تأثيرگذار باشد

  هاي توليد، آالت توليد و روش استاندارد كردن و به روز كردن ماشين .1

  آموزش هدفمند و مستمر مديريت و كاركنان نانوايي، .2

  وليد نانوايي،متناسب كردن ميزان سهميه هر واحد با توان ت .3

  تثبيت كارگران در واحدهاي نانوايي، .4

  آموزش نحوه نگهداري صحيح نان به مردم و موسسات، .5

  بهبود كيفيت آردهاي توليدي، .6

  هاي توليد داخلي و يا وارداتي به كشور، بهبود كيفيت گندم .7



  هاي سنتي، اصالح ساختار نان .8

  استاندارد كردن اندازه، وزن و كيفيت نان، .9

  يارانه نان و تغيير در شيوه پرداخت يارانه،هدفمند كردن  .10

) شده قيمت تمام(هاي مربوط به آزادسازي، تهيه و توليد نان با استفاده از آرد با قيمت آزاد  اجراي برنامه .11

  ها براي ايجاد رقابت موثر در بين نانوايي

  ):1382ملكان،( نمود تقسيم ذيل دستة چند به توان مي را كشور در گندم ضايعات ميزان كلي طور به

 مصرف بذر كل درصد از 20 حدود معموالً ميزان اين .است بذر مصرف اضافه مقدار كه كاشت مرحله در ضايعات .1

 گندم ضايعات كل از درصد 2 حدود كه است كاشت منسوخ ههاي شيو از استفاده از ناشي عمدتاً و باشد مي شده

  .دهد مي تشكيل را كشور توليدي

 نواحي در خوشه، شدن روي سبز يا ريزش صورت به كه است برداشت تأخير ضايعات شامل برداشت از پيش ضايعات .2

 خارج كمباين برش شانه دسترسي از محصول خوابيدگي، و بادزدگي علت به همچنين. دارد وقوع امكان خيز باران

 .شود مي

  .است شده  گيريه انداز هكتار در كيلوگرم9/54معادل  ايران در برداشت از قبل تلفات تحقيقاتي طرح يك در .3

 و تميزكننده جداكننده كوبنده، واحدهاي برش، سكوي تلفات شامل كمباين با برداشت مرحله در ضايعات ضايعات .4

  .است شده درصد برآورد 2/0-4/0، 5/0- 1، 5/0-2معادل  ترتيب به ايران در كه است

 بندي طبقه تبديل انبارداري و بوجاري، نقل، و حمل ضايعات كلي دسته چهار به توان مي را برداشت از پس ضايعات .5

  .است توليد كل از درصد 5و  4، 2، 5/5ترتيب  به ايران در فوق عوامل از يك هر برآوردي رقم كه كرد
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