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  :مقدمه
  

) رفتار(عکس العمل «در این مرحله از پژوهش  دو عنوان کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که عبارتند از 
بر متغیرهاي کالن تاثیر صنعتی شدن تولید نان  «و » هاي سنتی کنندگان در وضعیت محدود شدن نان مصرف

  » اقتصادي
، »هاي سنتی کنندگان در وضعیت محدود شدن نان مصرف) رفتار(عکس العمل «در فصل اول به منظور  بررسی 

یرگذار بر مصرف نان سنتی و سپس  عوامل تاث. انجام شده است کننده و عوامل موثر بر آن مروري بر رفتار مصرفابتدا 
گرفته و در نهایت با توجه نتایج  ایش به مصرف نان صنعتی مورد بررسی قرارو روندهاي تقویت کننده گر صنعتی

آوري شده و نتایج مورد تحلیل  اي تدوین شده، اطالعات الزم جمع الذکر، پرسشنامه حاصل در ارتباط با دو موضوع فوق
  .قرار گرفته است

بر متغیرهاي کالن اقتصادي مورد   هاي سنتی در فصل دوم به تاثیر صنعتی شدن تولید نان و کاهش تولید نان
هاي پرداختی  یکی در حالت کاهش یارانه.  حالت انجام شده است هاي مورد نظر در دو بررسی. بررسی قرار گرفته است

تولید . هاي سنتی هاي سنتی و دیگري در حالت کاهش میزان ضایعات ناشی از تولید و مصرف  نان براي تولید نان
متغیرهاي کالن اقتصادي مورد نظر در این مرحله از پژوهش در نظر گرفته بعنوان   و تورم بیکاريناخالص داخلی، 

 .شده اند
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  :فصل اول
  

  
  

ت محدود شدن یکنندگان در وضع العمل مصرف عکس 
   یسنت يها نان
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  :مقدمه  - 1

هاي  انکنندگان در وضعیت محدود شدن ن مصرف) رفتار(هدف این است که عکس العمل  فصلدر این 

 :براساس شرح خدمات طرح، در این مرحله باید اقدامات زیر انجام شود  .دسنتی مورد بررسی قرار گیر

 بررسی عوامل تاثیرگذار بر مصرف نان سنتی و صنعتی 

 هاي صنعتی بررسی روندهاي تقویت کننده گرایش به  مصرف نان 

  از مناطق مختلف تهران نفري 200از یک نمونه (طراحی پرسشنامه و دریافت نظرات مردم( 

 تجزیه و تحلیل پرسشنامه و گزارش نتایج حاصل. 

رسد براي انجام بهتر و کاملتر  الذکر که در شرح خدمات تصریح شده است، به نظر می عالوه بر موارد فوق

ر رفتار یین عوامل موثر در تغیو همچن کننده و عوامل موثر بر آن  این مرحله، مروري بر رفتار مصرف

لذا براي پوشش مناسب تعهدات و حصول نتایج  .نیز الزم است) یو سنت یاعم از صنعت(کنندگان نان  فمصر

که نتایج آن در قالب سه عنوان در ادامه  است مورد انتظار از این مرحله از پژوهش، اقدامات زیر انجام شده

 :است که عناوین مذکور  عبارتند از گزارش تدوین و ارائه شده

 کننده و عوامل موثر بر آن فتار مصرفمروري بر ر 

 ش به مصرف نان یکننده گرا تیتقو ي، و روندهایو صنعت یرگذار بر مصرف نان سنتیعوامل تاث یبررس

  یصنعت

 ها با دریافت  تکمیل پرسشنامه(جمع آوري اطالعات ) ج مراحل فوقینتابا توجه به  ( تدوین پرسشنامه
 .آنها تحلیلو  ،)در شهر تهراننفر  200نمونه  -اطالعات از شهروندان
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 کننده و عوامل موثر بر آن مروري بر رفتار مصرف - 2

کننده  در  آید، این است که، چرا رفتار مصرف کننده به نظر می اولین موضوعی که در  خصوص رفتار مصرف

بررسی رفتار  :گفتمسیر صنعتی کردن تولید نان مهم است؟  آیا مطالعه و بررسی آن ضرورت دارد؟ در پاسخ باید 

دلیل اهمیت یافتن و توجه به . شود میهایی است که در بازاریابی به آن توجه بسیاري  کننده یکی از حوزه مصرف

در خصوص مسئله نان . گرش فروش و بازاریابی استنآن نیز، حرکت فلسفه بازاریابی از نگرش تولیدي به 

محدودیت کنندگان نان صنعتی در کشور زیرا مشکل تولیدمصداق دارد، کامال موضوع  نصنعتی در کشور نیز ای

رفتار لذا در چنین فضایی داشتن درك صحیح از   . تتولید نیست، بلکه عدم توان بازاریابی و فروش اس

ها شامل کمک به مدیران  این مزیت . خواهد داشتهاي متعددي را در بر کنندگان و فرایند مصرف، مزیت مصرف

اران و زگ کنندگان، کمک به قانون ار مصرفتهیه یک مبناي شناختی از طریق تحلیل رفتگیري،  در جهت تصمیم

کنندگان در  کنندگان براي وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کاال و خدمات و در نهایت به مصرف تنظیم

 .گیري بهتر است جهت تصمیم

به عنوان یک مقوله بازاریابی  ندهکن مصرفدر این گزارش قصد آن نیست که بطور کامل به موضوع رفتار 

تواند در ارتباط با محصول مورد  هایی از این موضوع که می بخشصرفا به  پرداخته شود، بلکه هدف این است که

 .اي شود مصداق داشته باشد، مختصرا اشاره  -نان سنتی و نان صنعتی -نظر این پژوهش 

 

 :کننده مصرفتعریف رفتار  -1- 2
د، استفاده و دور انداختن یرا که افراد هنگام انتخاب، خر يا یکیزیو ف یاحساس، یذهن يها تیفعال

کننده  رند را رفتار مصرفیگ یشان به کار میها ازها و خواستهین يارضا يکه برا یمحصوالت و خدمات

  ).2000لکه،یو(گویند

  :هکنند مصرفرفتار  يدیم کلیمفاه -2- 2
اند که  کننده بیان کرده کننده، پنج ویژگی را براي رفتار مصرف متخصصان بازاریابی و  مطالعه رفتار مصرف

در ادامه . باشد مینظران  کنندگان،  مورد قبول اغلب صاحب بعنوان مفاهیم کلیدي براي تبیین  رفتار مصرف

 .اه توضیح مختصري ارائه شده استهریک  از آنها به همر



    
  رفت از تولید نان سنتی بررسی معضالت ناشی از برون 

  
  شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

  هاي غالت مرکز پژوهش

 

 
9 

  است یزشیه انگکنند مصرفرفتار  -1 - 2- 2

 "افتد؟ میکننده اتفاق  چرا رفتار مصرف "ن است که یشود ا مین مفهوم مطرح یکه در ا یپرسش اساس

ازها و یرفع ن يکننده برا رفتار مصرف. است کننده گنجانده شده ف رفتار مصرفین سوال در تعریپاسخ ا

ازها و ینکننده نشئت گرفته از  دن به هدف و هدف مصرفیرس ياست برا يا لهیرفتار وس ..اوست يها خواسته

 .)2000لکه،یو (اوست يها خواسته

 

  ند استیک فر آیه کنند مصرفرفتار  -2 - 2- 2

ن بردن محصوالت و خدمات است که شامل سه یب مصرف و از د،یکننده شامل انتخاب، خر رفتار مصرف

 .باشد ید میپس از خر يها تید، فعالیخر يها تید، فعالیقبل از خر يها تیمرحله فعال

  
  متفاوت است يها یدگیچیپ يمختلف دارا يها کننده در زمان ار مصرفرفت -3 - 2- 2

 یاز کاالها مستلزم ط ید بعضیدارد، خر یمتفاوت يها یدگیچیمتفاوت توسط افراد مختلف پ يد کاالهایخر

که به طور مداوم  ییکاالها( از کاالها ید برخیکه خر یکننده است در حال ند رفتار مصرفیهر سه مرحله فرآ

کنند  یم یان سعیمشترالبته . مراحل مختلف نخواهد بود یازمند طیار ساده و نیبس )مثل نان شوند میمصرف 

 .ندیساده نما... وبه مارك  يگران، وفاداریق اعتماد به دید را از طریند خریفرآ

  است یر عوامل خارجیکننده تحت تاث رفتار مصرف -4 - 2- 2

قرار ... و یمانند فرهنگ، خرده فرهنگ، طبقات اجتماع يادیز یر عوامل خارجیکننده تحت تاث رفتار مصرف

  .ا بلند مدت باشدیان مدت یکوتاه مدت، م دتوان میرات ین تاثیا. دارد

  
  کننده در افراد مختلف متفاوت است رفتار مصرف -5 - 2- 2

ن متفاوت یاست و ا جه رفتار آنها متفاوتیدارند، در نت یمتفاوت يازهایها و ن نکه افراد خواستهیبا توجه به ا

ن مشکل یرفع ا يکند، برا یتر م مشکل یبایبازار يکننده را برا رفتار مصرف ینیب شیکننده،  پ بودن رفتار مصرف

  .و اجرا کرد یخاص آن را طراح یابیهر بخش برنامه بازار يو برا نمود يبند را بخش )ان یمشتر(توان بازار  یم
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سالم و  يها تیآنها از مز یعالوه بر آگاه یاد به مصرف نان صنعتل افرین پژوهش، تمایبعنوان مثال در ا

  .باشد یز میآنها ن ي، معلول سطح درآمدیسنت يها سه با نانیدر مقا یصنعت يها بودن نان یبهداشت
 

 
 کننده د مصرفیخر يریگ میند تصمیفرآ -3- 2
 

د یمات خریشدن تصم اوتن تفاوت باعث متفیکنند و ا یم يداریخر یکنندگان محصوالت متفاوت مصرف

  :عبارتند از است که يد شامل مراحل متعددیند خریشود فرآ یم

 شناخت مشکل   
 اطالعات يجمع آور  
 ها نهیگز یابیارز  
 دیخر  
 دیرفتار پس از خر  

  

د را ندارند، اما یخر يریگ میهمه مراحل تصم یبه ط يازیاز کاالها ن ید برخیخر يکنندگان برا مصرف

ن مراحل را با دقت و وسواس یا میکنند تا تما یکننده را وادار م ر مهم هستند که مصرفدها آنقدیاز خر یبعض

  .انجام دهد يادیز

ت موجود و ین وضعین است که فرد بیا يریگ میند تصمین مرحله فرآیاول :شناخت مشکل  -1 - 3- 2

 .دین تفاوت را برطرف نمایکند تا ا یم ید پس سعیرا احساس نما یمطلوب تفاوت

ن اطالعات یا. دینما می يآور را جمع ین مشکل اطالعاتیحل ا يبرا : تاطالعا يآور جمع -2 - 3- 2

  .باشد...) شگاه ویخانواده، نما( یا خارجیو ) نیشیات پیتجرب( یتواند داخل یم

ن یدر ا .است يریگ میکننده آماده تصم اطالعات مصرف يآور بعد از جمع  :ها نهیگز یابیارز -3- 3- 2

را  او هاي کند که خواسته را انتخاب ید و محصولینما یابیو ارز یمختلف را بررس يها نهیگز یستیامرحله او ب

 .برآورده سازد
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که از مراحل قبل  ین مرحله با توجه به اطالعاتیه در اکنند مصرفاست که  يا مرحله : دیخر - 4 - 3- 2

و آن را د ساز یاو را برطرف م يازهایکند تمام ن یکند که احساس م یرا انتخاب م یدست آورده، محصول به

 .دینما می يداریخر

 شده را با تفکرات، محصوالت، رقبا، يداریه محصوالت خرکنند مصرف :دیرفتار پس از خر -5 - 3- 2

ل یتواند دال یت که میت و عدم رضاید و دو حالت رضاینما یسه میبرداشت و انتظارات خود از محصول مقا

 .شود یمداشته باشد ظاهر  یمتفاوت

  
 
کردن تولید نان و محدود شدن تولید نان  براي صنعتی کننده مصرفچرا مطالعه رفتار  -4- 2

  مهم است؟  سنتی
لذا اطالع از پاسخ سئواالت . کننده به دنبال پاسخ سواالت زیر است تحلیل و مطالعه رفتار مصرف، توسعه

شدن تولید نان و پرهیز از  ت صنعتییموفق يبرا يزیگان به برنامه رکنند مصرفان و یدگاه مشتریزیر از د

 .ار کمک خواهد کردیمترتب بر آن بس هاي مشکالت و ریسک

 شوند؟ ردم چگونه از نیازشان به کاال یا خدمات خاصی آگاه میم  
 کنند؟ کنندگان چگونه کاال یا خدمات خود را پیدا می مصرف  
 آورند؟ کنندگان چگونه انتخاب نهایی را به عمل می مصرف  
 شود؟ افتد وقتی کاال یا خدمت، ارائه می اتفاقی می چه  
 شود؟ محصول چگونه انتخاب می  
 شود؟ چگونه پول محصول پرداخت می  
 ؟ شود محصول چگونه ذخیره می  
 شود؟ چگونه محصول جابجا می  
 ؟ کنند مشتریان از محصول چگونه استفاده می  
 ارند؟کنند به چه کمکی نیاز د مشتریان وقتی از محصول استفاده می  
 آیا امکان پس دادن یا معاوضه وجود دارد؟ علل آن چیست؟  
 شود؟ گونه محصول تعمیر یا سرویس میچ  
  شود یا کاربردش تمام شود؟ افتد وقتی محصول مصرف می اتفاقی میچه  

کاربرد  یط کنونیصنعت نان حداقل در حال حاضر و در شرا ياز سئواالت فوق برا یالبته ممکن است برخ

 .دنداشته باش
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 يفعال در آن بتوانند برا هاي ت الزم است بنگاهیموفق يع، برایگر صنایاما در صنعت نان هم همانند د

  .ع کنندیتوز ید کنند و بطور مناسبیکنند، تول یابیبازار یمحصوالتشان به خوب

 
 

 کننده هاي پژوهشی رفتار مصرف دیدگاه -5- 2

، يریگ میدگاه تصمید. شود بندي می تقسیمدگاه مختلف یدسه به کننده  تحقیقات انجام شده بر روي رفتار مصرف

عوامل موثر در  ییدر خصوص شناسا فکر تبندي به عنوان راهنما در مورد چگونه  این تقسیم . يو رفتار یتجرب

  .کند کننده عمل می رفتار اکتسابی مصرف
  : گیري دیدگاه تصمیم  -1- 5- 2

کنندگان تصمیم گیرندگانی  ان بر این نظریه که مصرف، پژوهشگر1980و اوایل   1970در طول دهه 
در این رویکرد چنین . هاي این رویکرد در روان شناختی و اقتصاد قرار دارد ریشه . دعقالیی هستند تمرکز داشتن

برند و در خالل سلسله مراحلی سعی در  می کنندگان چگونه به وجود یک مسئله پی شود که مصرف بررسی می

این مراحل شامل تشخیص مسئله، تحقیق، ارزیابی، انتخاب و ارزیابی بعد از اکتساب  .کنند یحل منطقی آن م

  .است
 :دیدگاه تجربی -2- 5- 2

گیري کامالً عقالیی خرید  کنندگان گاهی بر اساس تصمیم در این دیدگاه فرض بر این است که مصرف 

جانات و احساسات مبادرت به خرید کاال و پردازي و هی در مقابل گاهی آنها براي سرگرمی، خیال. کنند نمی

شناسی و  هاي جامعه شناسی انگیزشی و همچنین حوزه هاي این دیدگاه در روان ریشه . کنند خدمات می

گیرند از روشهاي تفسیري تحقیق استفاده  محققانی که دیدگاه تجربی را به خدمت می. شناسی است انسان

هاي جامعه نیز  فرایند مصرف حتی به ثبت فرهنگ عامه و سنت افت و شناختیدرمفسران براي . کنند می

 .پردازند می

 :دیدگاه رفتاري  -3- 5- 2

دهند که او  کننده را به سمتی سوق می در این دیدگاه فرض بر این است که نیروهاي قوي محیطی مصرف 

در این هنگام  .بدون احساسات و یا باورهاي قوي از پیش ساخته شده اقدام به خرید یک محصول نماید
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در . کند گیري یا متکی بر احساسات، اقدام به خرید محصول نمی کننده از طریق فرایند عقالیی تصمیم مصرف

عوض خرید او ناشی از تاثیر مستقیم رفتار از طریق نیروهاي محیطی از قبیل ابزارهاي ارتقاي فروش، 

  . هنجارهاي فرهنگی، محیط فیزیکی و یا فشارهاي اقتصادي است

داراي عناصري  ) خرید هاي تجربه( کنندگان مصرفرفتارهاي عملی  ذکر این نکته الزم است که اکثر  البته

 . از هر یک از سه دیدگاه مطرح شده هستند

کننده،   ات بازاریابی و بررسی رفتار مصرفریزي ارتباط در چهارچوب طرحهمچنین الزم به ذکر است که 

کنندگان بالقوه و بالفعل در بازارهاي هدف  شش رفتار عملی خرید توسط مصرفهاي اطالعاتی براي پو نیازمندي

 :هاي اطالعاتی  عبارتند از وجود دارد که برخی از این نیازمندي

 ن موضوعین پژوهش، ایکه در ارتباط با ا کنندگان درباره کاالها سطوح آگاهی و فهم مصرف 
 .باشد سنتی و صنعتی هاي عایب نانکننده از مزایا و م اطالع و آگاهی مصرفتواند  می

 ن موضوع ین پژوهش، ایکه در ارتباط با ا هایی که ممکن است بررفتار خرید آنان مؤثر باشد انگیزه
توجه یا بی توجهی به سالمتی خود و خانواده، داشتن وقت آزاد یا گرفتار بودن براي  تواند می

 .باشد ...ایستادن در صف و تهیه نان سنتی، و 
 ن یکه در ارتباط با ا تولید کننده کاال هاي کننده در خصوص بنگاه ها و نگرش مصرف آگاهی

د یو کارخانجات  تول یسنت هاي یید نان در نانوایند تولیاز فرا یتواند، آگاه مین موضوع یپژوهش ا
 .باشد... آنها و  يعالئم تجار یی، شناساینان صنعت

 تولید کننده کاال هاي کننده ازبنگاه ها و انتظارات مصرف نگرش. 
 مندي از کاالها و خدماتیتسطح رضا. 
 هاي تبلیغاتی بالقوه گیري آنان از رسانه بهره. 
 هاي آینده آنان درباره خرید کاال نیات و انگیزه. 

  
 :هکنند مصرفپژوهش رفتار  ها ها و تکنیک روش -6- 2

روش پیمایشی است که درآن   ،کننده مصرفمهمترین روش تحقیق در تحقیقات بازاریابی و بررسی رفتار 

البته با توجه به . شود میهاي اولیه از فنون مشاهده، آزمایش، پرسشنامه و مصاحبه  استفاده  براي گردآوري داده

لذا    باشد، میمعقول و منطقی و داراي صرفه اقتصادي ن  جامعه براي انجام پژوهش، میاینکه امکان پیمایش تما
. شوند میپیمایشی انجام  هاي سپس پژوهش آماري انتخاب شده و هاي ابتدا نمونه اه معموال براي انجام پژوهش
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گیري وجود دارد که قابلیت تعمیم نتایج حاصل از نمونه را براي کل جامعه قابل  براي نمونه  میروشهاي عل

  . سازد میپذیرش 
 

 گیري احتمالی و هدفمند نمونه -1- 6- 2
ي جمعیتی است که نمونه از آن استخراج شده است تا پژوهشگران ها هدف یک نمونه، فراهم کردن ویژگی

توان  گیري هرگز نمی درماهیت نمونه . هاي کل جامعه را مورد بررسی و تحقیق قرار دهند با استفاده از آن ویژگی
ورد و هاي مورد آزمایش برابر با ارزش کل جامعه آماري باشد اما اگر نمونه خوب برآ نمونه  مطمئن بود که ارزش

، اندازه،  در تعمیم نمونه. هاي جامعه آماري را فراهم سازد تواند امکان تخمین دقیق ویژگی مدیریت شده باشد می

هاي  تري از ویژگی هاي بزرگتر عمدتاً برآوردهاي مطمئن نمونه. ساختار و روش انتخاب نمونه بسیار مهم است

اي که روش انتخاب آن به شکل  نمونه. است  بسیار مهم زینجمعیت ارائه خواهند داد؛ اما روش انتخاب نمونه 

چه اندازه آن بزرگ و چه کوچک باشد درباره اعتبار آن تردید  )اشتباه سیستماتیک( انتخاب شده باشد داري جهت

  . وجود دارد

 هاي گیري نمونه.  گیري هدفمند گیري احتمالی و نمونه دو روش اصلی  انتخاب نمونه عبارت است از نمونه

هاي تصادفی هستند که در آن هر فرد در جامعه آماري از شانس مساوي براي  احتمالی برپایه انتخاب

گیري هدفمند افراد براساس قضاوت محقق و اغلب پس از  در نمونهاما . شدن یا نشدن برخوردار است انتخاب

بر و پرهزینه باشد و به  ه، نسبتاً زمانپیچید میتواند ک گیري احتمالی می فرایند نمونه .گردند آزمون انتخاب می پیش

یکی باورند که ن یت بر ایمپ و رایالبته  کر. شود گیري هدفمند یا تخمین استفاده می همین دلیل معموالً از نمونه

  . هاست هاي هدفمند خطر تعصب هنگام انتخاب نمونه از نقاط ضعف نمونه گیري

 يریگ ن پژوهش،  از طریق  نمونهیمورد نظر در ا ينه ها، نمو ز از خطر تعصب در انتخابیبه منظور پره

  .انتخاب شده است) یبا استفاده از اعداد تصادف( یاحتمال
 

 ها آوري داده هاي جمع انواع روش -2- 6- 2
مشاهده، : عبارتند از هکنند مصرفرفتار  یو بررس ها در تحقیقات بازاریابی آوري داده سه روش اصلی جمع

 .آزمایش و پرسشگري
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  : اي روش مشاهده  -2-1- 6- 2
رفتار مشاهده براي مثال (مشاهده شخصی : که عبارتند از است ییها این روش خود شامل روش

راي درج انواع رفتارهاي مورد عالقه استفاده بکه (هاي ثبت روزانه   روش، )درست هنگام خرید کننده مصرف

براي (هاي ابزاري تکنیک، )دشو این فرایند طی می شود البته امروزه به کمک ابزارهاي الکتریکی و کامپیوتر می

هاي احساسی و هیجانی به  گیري پاسخ اي براي اندازه هاي کتابخانه مثال استفاده از سایکو گالوانومتر در پژوهش

ها به کار  هاي مبتنی بر بارکد که در فروشگاه مانند سیستم( هاي الکترونیکی تکنیک، و )تصاویر مفروض بازاریابی

  ). رود می
 

 :روش آزمایش -2-2- 6- 2
ممکن است به شکل بازارسنجی به کار   کننده مصرفروش آزمایش  در تحقیقات بازاریابی  و بررسی رفتار 

شده و  ي به دقت کنترل عنوان مثال براي بررسی تأثیر معرفی و اجراي  یک برنامه ي  ویژه در  یک منطقهب. رود 

هاي  وشر. رود میبکار  دیگري که این برنامه در آن معرفی  و اجرا نشده استو مقایسه آن با منطقه ه شد انتخاب

  .اي عموماً عینیت باالیی دارند اما اغلب توانایی ارائه معانی مورد نیاز را ندارند آزمایشی و مشاهده
 

 :روش پرسشگري -2-3- 6- 2
ه مخاطبان مورد بررسی و شود و بر مبناي آنها دیدگا میی از مخاطبان پرسیده های این روش پرسش در

 .گیرد میتحلیل قرار 

، هاي تلفنی هاي رو در رو، مصاحبه مصاحبهتوان از  می یک پژوهش پیمایشیو انجام  يروش پرسشگردر 

هاي مذکور نقاط ضعف و قوت خود را  هر یک از روش  .از آنها استفاده کرد يزه ایا آمی هاي پستی یا پرسشنامه

سازد و انتخاب ابزار مناسب دراین زمینه که بتواند اهداف  هاي خاص مناسب می موقعیتداراست که آنها را براي 

  . پژوهش را تا آنجا که ممکن است با هزینه مناسب برطرف سازد به عهده پژوهشگر است
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  :پرسشنامه -2-3-1- 6- 2
از  .بذول شودمتک سئواالت و نیز ترتیب آنها دقت الزم  طراحی تکر دد بای هنگام طراحی پرسشنامه می

باید به آن توجه داشت یکی سادگی پرسشنامه است که بتوان  که در طراحی پرسشنامه می میهاي مه جنبه

 یبرخ.  بندي کرد و دیگري  حدود سئواالت باز و بسته در پرسشنامه است آوري و مقوله جمعاز را یمورد ن يدادها

 :عبارتند ازت اسشده بیان دهنده  هتر پاسخبراي سئواالت پرسشنامه به منظور درك ب که هایی ویژگی

 استفاده از زبان روزمره 
 استفاده از کلمات ساده به جاي کلمات پیچیده 
 استفاده از جمالت ساده 
 استفاده از سئواالت کوتاه و دقیق 
 سئواالت دو پهلو و مبهم پرهیز از 
 اند عدم استفاده از سئواالتی که دوبار منفی شده 
 و... 

اما . کشاند پرهیز کرد هاي مشخص و جهت دار می باید از جمالتی که پاسخگو را به پاسخ در پرسشنامه می

گیري خاص پاسخ دهد و در این صورت  ممکن است این خطر احساس شود که پاسخگو سئواالت را با جهت

یل براي مثال ممکن است پاسخگویان به دال .استفاده از این نوع جمالت براي هدایت پاسخگو ضروري است

شدن توسط سئوال یا براي جلوگیري از رنجاندن پرسشگر و یا  مختلف از جمله درست نفهمیدن سئوال یا گیج

 .حتی با توجه به عالقه و اعتقاد خودشان به  سئواالت  پاسخ درستی ندهند

  
 مصاحبه رو در رو -2-3-2- 6- 2

با ساختار پیچیده و یا ساختار ساده  هاي فردي رو در رو نیز ممکن است با استفاده از یک پرسشنامه مصاحبه

ما به طور باشد ا میدارا پذیر است و در عمل مزایاي زیادي را  تکنیک مصاحبه فردي بسیار انعطاف. انجام شود

طلبد زیرا این تکنیک لزوماً همراه با کار زیاد بوده و ممکن  هاي نسبتاً باالیی را در هر مصاحبه می متوسط هزینه

  .بر داشته باشد هاي پرهزینه و زمان فرتاست نیاز به مسا
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 هاي تلفنی مصاحبه -2-3-3- 6- 2

اي از پاسخگویان توسط تلفن ارائه  گر به نمونه هاي تلفنی یک پرسشنامه توسط مصاحبه در مصاحبه

رشد زیادي ن روش یاستفاده از اهاي اخیر   در سال. گردد چه پاسخگویان در منزل باشند و چه در محل کار می

 وکاهش ها ت و اعتبار پاسخیفین و امکان کنترل کیینه پایباال، هزسرعت وش مزایاي دیگر این راز . ته استداش

 .باشد میگر  درصد خطاهاي مصاحبه

یکی از مشکالت کلیدي این تکنیک عدم پذیرش آن توسط . هایی را نیز دارد مصاحبه تلفنی محدودیت

از پذیرش مصاحبه شوندگان  گیرد ی که براي مصاحبه انجام میهاي تلفن در برخی از تماس.  است پاسخگویان 

ن روش یگر مشکالت ایز از دین گیر و پاسخگوي تلفنی پیغامن مواجه شدن با یهمچن. کنند تلفن خودداري می

 . کرد هایی که حاوي تصاویر و عکس هستند استفاده پرسشنامهتوان از  مین نوع مصاحبه نین در ایهمچن. باشد می

  

 اي هاي مکاتبه پرسشنامه -2-3-4- 6- 2

شوند در این مقوله قرار  هایی که بدون فعالیت پرسشگر و توسط پاسخگو تکمیل می انواع مختلف پرسشنامه

ها از طرق   شود اما ممکن است پرسشنامه ها براي پاسخگویان پست می در بیشتر موارد این پرسشنامه. گیرند می

هاي فعال در تحقیقات بازاریابی تجارب خوبی در ارسال این نوع  خی از شرکتبه تازگی بر. دیگري نیز توزیع شود

ظرفیت خالق این  .اند ها از طریق اینترنت و دریافت پاسخ کامل آن از همان طریق به دست آورده پرسشنامه

چند با وجود هر . ها را منتقل و دریافت کند تواند پاسخ بسیار باالست زیرا به سرعت می) اینترنت(نوآوري جدید 
دار بودن کاربران جوان  به خاطر امکان جهت هاي تجاري، استفاده زیاد و فزاینده اینترنت به ویژه در میان شرکت

 .مورد تردید قرار گرفته است میاینترنت، استفاده از آن ک

ا پس از شود آن ر گردد و از آنها درخواست می اي براي افراد نمونه آماري پست می هاي مکاتبه پرسشنامه

باشد هرچند که موانع و  مزیت اصل این روش هزینه پایین و پوشش نسبتاً وسیع آن می. تکمیل باز گردانند

هاي ارسالی ممکن است  توان یافت از آن جمله اینکه میزان پاسخ هایی را نیز در این نوع روش می سختی

. ع تحقیق و جمعیت آماري داشته باشدپایین باشد هرچند که این مسأله تا حدودي بستگی به ماهیت نو میک
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کند براي مثال اگر گفته شود که پنج درصد جمعیت  ها در عمل مشکالتی را ایجاد می پایین بودن میزان پاسخ

تواند مطمئن باشد که این پاسخگویان  ها را تکمیل و ارسال کرده باشند پژوهشگر چگونه می نمونه پرسشنامه

 .اشندتوانند نماینده کل نمونه ب می
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کننده  تیتقو ي، و روندهایو صنعت یرگذار بر مصرف نان سنتیعوامل تاث یبررس  - 3
  یش به مصرف نان صنعتیگرا

 
  يموثر بر عرضه و تقاضا يروندها یهمانطورکه در گزارش مرحله دوم پژوهش در فصل مربوط به بررس

  :عبارتند از یو صنعت یزان مصرف نان اعم از سنتینان ذکر شده است، عوامل موثر بر م

 تیروند رشد جمع  
 ینیروند شهر نش 
 نیگزیجا یمت مواد خوراکیزان درآمد خانوارها و قیم 
 مصرف يذائقه مردم و الگو 
 مات و رفتار دولتی، تصمها برنامه 
 زان اشتغال افراد خانوادهیم 
 ها زان سواد خانوادهیم 

هستند  یعوامل یکسان است و بطور کلی یعتو صن یسنت هاي نان يالبته واضح است که سه عامل اول برا

ز یتوانند عالوه بر مصرف نان، در  انتخاب نوع نان ن می يچهار عامل بعد. باشند میزان مصرف نان یانگر میکه ب

ق ارائه شده است، یآنها در گزارش فاز دوم تحق یآت يالذکر و روندها نکه عوامل فوقیبا توجه به ا. گذار باشندریتاث

عادات   ي ردهندهییان عوامل تغین فصل به بیشود و در ادامه ا میز یاز ذکر مجدد آنها و اطاله کالم پرهنجا یدر ا

الت، یت، تحصیالذکر در جمع فوق يروندها ي جهیشود که در اصل آن عوامل نت میگان نان پرداخته کنند مصرف

گان نان شده است، کنند مصرفان و یمشتر هاي ر انتظارات و خواستهییکه منجر به تغ. باشد می... درآمد، اشتغال و 

  .ا خواهد شدیشود  می

  
  :گانکنند مصرفر عادات ییتغ - 1- 3

با عنوان ) CCE(  یو غرب يمرکز يپاراتوس در اروپا ير منطقه ایمد ١ت ساندرزیکه توسط پ یقیدر تحق
ن برشمرده یگان، چنکنند مصرفحاکم بر رفتار  يانجام شده است، روندها» ٢صنعت نان هاي و فرصت ها چالش«

  :شده است

                                                
1- Piet Sanders, Puratos Regional Director in Central & Eastern Europs (CCE). 
2 -Challenges and Opportunities for the Bakery Industry in CCE 
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  :یبهداشت و سالمت)  الف

،  مردم يا و روده يا معده هاي يماریش بی، افزاید به زندگیمفرط، کاهش ام یچاق يش روندهایل افزایبدل

  .باشند میتر  یسالم تر و بهداشت يغذاها يدر جستجو
  

  :مزه و طعم) ب

 یصنعت هاي رند، بلکه انتظار دارند نانیپذ میمزه را ن یب یصنعت هاي قبل، نان هاي گر همچون دههیمردم د

ها و  ام ساعات شبانه روز و در فروشگاهداشته باشند و بطور گسترده در تم یسنت هاي نان ي و سالم را با مزه

 .رندیدر دسترس قرار گ یمتعدد عرضه شده و براحت هاي مغازه

... د  مردم، و یش قدرت خریبزرگ، افزا يه شهرها، مهاجرت بیتیرات جمعییر تغینظ يگریساندرز عوامل د

است  شده مذکور باعث يکند که روندها می يریگ جهین نتیان  چنیموثر اشاره کرده و در پا يز بعنوان روندهایرا ن

ت بهتر، سالم تر، یفیدات متنوع، با کیش سهم بازار آنها، تولیو افزا یصنعت هاي د نانیکه صنعت نان به سمت تول

  .ش برودیتر پ مزهو خوش

 (AIBI)٢ع نانیصنا یالملل نیتوسط انجمن ب ١ییکه در ارتباط با محصوالت و خدمات غذا يگریق دیتحق

کالن موثر  ياست، روندها انجام شده 2009در سال » ٣دکنندگان نانیتول يشده برا آموخته هاي درس«با عنوان 

ذکر   ٤نان، و احساسی، اعتماد و اطمیو سالمت گان نان را چهار عامل زمان، بهداشتکنند مصرفبر رفتار 

  :است کرده
  

  : زمان/ وقت)الف

انجام  يست و همه با کمبود دقت براین یساعات در شبانه روز کاف 24گر یفراوان، د هاي ل مشغلهیبدل

. تاس افتهیش یها افزا آماده و رفتن به رستوران ي،  غذاهایچیساندو يمصرف غذاها. شان مواجه هستندیکارها

ش یز افزایشان را ندارند، ن یانجام تمام امور زنگ يبرا یکنند و فرصت کاف می یزندگ ییکه به تنها يتعداد افراد

                                                
1 -Foodservice 
2 -Association International de la Boulangerie Industrille (AIBI) 
3 -What are the Lessons for Bakers (Market Overview & Trend and Potential in Foodservice) 
4 -Time, Health, Trust, Emotion 
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ع یسر یل متعدد دیگري وجود دارد  که مواجهه با کمبود وقت، اهمیت و ضرورت دسترسیها و دال و نمونهافته ی

  .کنند میبه نان و غذا را در جوامع کنونی گوشزد 
  

  :و بهداشت یالمتس) ب

و بهداشت خود و  یوتوجه مردم به سالمت يریپذ تیش مسئولی، افزایبهداشت يها و هشدارها یش آگاهیافزا

ه غذاها یاست که مردم به سمت ته باعث شده... و و تناسب اندام در کل طول عمر، یشان، توجه به سالمت خانواده

  .ندحرکت کن ي، خوشمزه و مغذیسالم، بهداشت هاي و نان
  

  :نانیاعتماد و اطم) ج

د کنندگان به یداشتن، توجه تول یابیت ردینبودن آنها، قابل یو تقلب ییت دادن به اصالت محصوالت غذایاهم

گان به سمت استفاده از کنند مصرفباعث شده است که تقاضاها و انتظارات ... و  یاجتماع هاي تیمسئول

  .داشته باشند یار سنجو اعتب یابیت ردیش برود که قابلیپ یمحصوالت
  

  :احساس) د

. در جامعه مورد توجه است ینشان دهنده سطح و نوع زندگ ياز اجزا یکی یدن بعنوانیخوردن و آشام

د یاست که خر گر باعث شدهیاري  از عوامل دیجذاب و بس  هاي خوب و استفاده از رنگ هاي يبند بسته

کن،  غذا را لمس: شود میگر گفته یاشد، بعبارت داثرگذار ب يمحصوالت و خدمات بر همه احساسات مشتر

د احساس کامال یبا ییه و مصرف مواد غذاین است که از تهیانتظار ا یعنی. کن ش و مصرفیکن، ببو احساس

  .ه دست دهدکنند مصرفبه  یخوب

دات یالذکر  و عوامل متعدد دیگري منجر به این شده است یا در آینده نزدیک خواهد شد که تول عوامل فوق

کننده احساس  طعم، مزه خوب، القا يکند که دارا حرکت یخصوصا نان، لزوما بایستی به سمت ییو محصوالت غذا

  . باشد کننده مصرفجالب و جذاب براي 

شود که عوامل  میدر سایر تحقیقات انجام شده مشاهده  یبا ذکر دو تحقیق بعنوان نمونه و با دقت و بررس

  : و کالن قرار گرفته است که عبارتند از یان نان عمدتا در ذیل  دو عامل اصلگکنند مصرفموثر بر رفتار 



    
  رفت از تولید نان سنتی بررسی معضالت ناشی از برون 

  
  شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

  هاي غالت مرکز پژوهش

 

 
22 

 وقت، و/زمان  
 یبهداشت و سالمت 

  
که  يا نهیو تعامل آنها با هز الذکر فوقر دو عامل یز به تاثیق نین تحقیا  يه پرسشنامه برایلذا در ته

بعبارت . تقبل کنند، پرداخته شده است خود و خانواده شان یحفظ وقت و سالمت يگان حاضرند براکنند مصرف

  :سئواالت پرسشنامه عبارتند از یگر عوامل موثر در طراحید

 وقت، و/زمان  
 یبهداشت و سالمت 
 نهیهز 
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  پرسشنامه، جمع آوري اطالعات و تحلیل آنها یطراح - 4
  

شود که دو  میه ان شد، مشاهدیب قبالگان نان که در کنند مصرفدر عوامل موثر بر رفتار  یبا دقت و بررس

گان کنند مصرفر رفتار ییکه در تغ یقات بعنوان عواملیاز تحق ياریو کالن بصورت مشترك در بس یعامل اصل

 : نان موثر هستند، مورد نظر قرار گرفته است که عبارتند از

 وقت، و/زمان  
 یبهداشت و سالمت 

  
که  يا نهیالذکر و تعامل آنها با هز ر دو عامل فوقیز به تاثیق نین تحقیا  يه پرسشنامه برایلذا در ته

بعبارت . است کنند، پرداخته شده خود و خانواده شان تقبل یحفظ وقت و سالمت يگان حاضرند براکنند مصرف

  :سئواالت پرسشنامه عبارتند از یگر عوامل مورد نظر در طراحید

 وقت، و/زمان  
 یبهداشت و سالمت  
 نهیهز 

 

شود و  محدود یال آن است که مشخص کند که، اگر عرضه نان سنتق به دنبین تحقینکه ایبا توجه به ا

گرانتر از نان  ینکه نان صنعتیو با توجه به ا  انجام شود یصنعت هاي د نانیق تولیاز مردم از طرین نان مورد نیتام

است  نیرش ایالبته مشخصا الزمه پذ. مورد نظر را بپردازد یه حاضر است مبلغ اضافکنند مصرفا یاست، آ یسنت

آگاه باشد تا بتواند در خصوص  ینان صنعت هاي تیو مز یو سنت ینان صنعت هاي ه از تفاوتکنند مصرفکه ابتدا 

و اطالعات الزم را  یگر آگاهیبعبارت د. کند يریگ میکند تصم میکه حاصل  یهای تیمز يبرا یپرداخت اضاف

ن  یبنابرا ، ریا خیرا دارد  یورد ارزش پرداخت مبلغ اضافآ می را که بدست ییزهایکند، چ یابیداشته باشد تا بتواند ارز

  . است سه نوع سئوال در نظر گرفته شده  يپرسشنامه دارا

  ،)  4  یال  1سواالت شماره  (ه کنند مصرف یو خانوادگ يدر خصوص اطالعات فرد یسئواالت) الف

ت موجود ین در وضعگاکنند مصرفط مصرف نان توسط یزان و شرایدر خصوص نوع، م یسئواالت) ب

  ،) 14 یال  5سواالت شماره  (



    
  رفت از تولید نان سنتی بررسی معضالت ناشی از برون 

  
  شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

  هاي غالت مرکز پژوهش

 

 
24 

مت یسه با قیدر مقا یه به پرداخت وجه اضافکنند مصرفت یل و رضایزان تمایدر ارتباط با م یسئواالت) ج

  ،)  16و  15و  10سواالت شماره   (  ین نان صنعتیتام ي، برایسنت هاي نان

مخاطب  ي، برا)ج(دن سواالت نوع یاز پرس ، و قبل)ب(و ) الف(دن سواالت نوع یالبته پس از پرس

بودن، سالم  یاز نظر بهداشت یآن نسبت به نان سنت يایو مزا ینان صنعت يها یژگیدر ارتباط با و یحاتیتوض

با ) ج(به سئواالت نوع  ییپاسخگو يشود تا مخاطب بتواند برا میداده ... بودن، و  یابیبودن، قابل نظارت و رد

  .کند يریم گیتصم یو اطالعات کاف یآگاه

    :پرسشنامه -1- 4

  .ن شدیر تدویتا سئواالت پرسشنامه به شرح زی، نهاالذکر فوقحات یبا توجه به توض
 
 ت پاسخ دهنده ؟یجنس -1

  زن  
 مرد 

  
 سن پاسخ دهنده ؟ -2

 سال 20- 25 
 سال 26- 30 
 سال 31- 35 
  سال 36- 40 

 سال 41- 45 
 سال 46- 50 
 سال 51- 60 
  سال به باال 60 

  
  اسخ دهنده ؟الت پیزان تحصیم -3

 سود یب 
 پلمیر دیز 
 پلمید 
  یکاردان 

 یکارشناس 
 ارشد یکارشناس 
 دکترا 

  
  

 خانواده پاسخ دهنده ؟ يتعداد اعضا -4
 نفر 1 
 نفر 2 
  نفر 3 

 نفر 4 
 نفر 5 
  نفر 6 

 نفر 7 
  شترینفر و ب 8 
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 د؟یرا دوست دار یچه نان -5
  سنگک 
  بربري 
  تافتون 

  لواش 
  فانتزي 
  صنعتی 

  
  ست؟یح نوع نان چیترج انتخاب و يشما برا یل اصلیدل -6
  

  یخوشمزگ 
  تازه بودن 
  متیق 

  بودن یسالم و بهداشت 
  نیتام یسادگ 
  گریل دیدل 

  
 
 د؟یکن میاستفاده  یشتر از چه نانیب -7

  سنگک 
  بربري 
  تافتون 

  لواش 
  فانتزي 
  صنعتی 

 
 )د نانین دو بار خریب یمتوسط فاصله زمان(د؟ یخر میهر چه مدت نان  -8

  روزانه 
  هر دو روز 
  زهر سه رو 
  یهفتگ 
  ک هفتهیش از یب 

 
 د؟یستیا میهر بار بطور متوسط چه مدت صف  -9

  قهیدق 5کمتر از  
  قهیدق 10 یال 5 
  قهیدق 15 یال 11 
  قهیدق 20 یال 16 
 قهیدق  20شتر ازیب 
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د تا یمت نان بپردازید اضافه تر از قید، حداکثر چقدر حاضریکن مید نان مراجعه یخر يهر بار که برا - 10
 د؟یه  کنیدر صف نان ته ستادنیبدون ا

  یچیه 
  مت نانیم برابر قیک و نیتا  
  تا دو برابر 
  تا سه برابر 
  ش از سه برابریب 

  
 

 د؟یهست ید راضیکن میکه مصرف  یت نانیفیاز ک - 11
  یبل 
 ریخ 

  
 ست؟ یها چ ت نا مناسب نانیفیل کیبه نظر شما دل - 12

  انیپخت نا مناسب توسط نانوا 
  نامناسب ...)آرد و مخمر و(ه یمواد اول 
 موارد ریسا 

  
  د؟یشناس میرا  یا نان صنعتیآ - 13

  بلی 
 خیر 

  
 د؟یکن میمصرف  یچقدر نان صنعت - 14

  )هر روز(همیشه 
  هفته اي دو بار 
 هفته اي یک بار 
 هر دو هفته یکبار  
  خیلی کم یا هیچ  
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ش استفاده از آن یزابه اف یلیا تماید، آیدار یصنعت هاي نسبت به نان یکاف یاکنون که شناخت و آگاه  - 15

 د؟یبا آن دار یسنت هاي نان ینیگزیو جا
  یبل 
 ریخ 

 
آنها   ي نه تمام شدهیشوند و لذا هز میه یبا استفاده از آرد آزاد ته یصنعت هاي نکه نانیبا توجه به ا  - 16

 د؟ید بپردازیحاضر یمت نان سنتیشتر از قیچقدر ب یه نان صنعتیته ياست، برا یسنت هاي گرانتر از نان
  یچیه 
  یسنت مت نانیم برابر قیک و نیتا  
  یمت نان سنتیق تا دو برابر 
  یمت نان سنتیق تا سه برابر 
  یمت نان سنتیق ش از سه برابریب 

  

 :موضوعات زیر به مخاطب ارائه می شود در اینجا توضیحاتی در ارتباط با
 هاي سنتی بخاطر تماس مستقیم شعله با خمیر  تولید مواد سمی در نان  
 در کشور ما ...) ترش کردن و(هاي سنتی یکی از علل اصلی ناراحتی هاي معده و گوارش  کیفیت نامناسب نان 
 هاي سنتی اشتی به دلیل تعداد زیاد نانواییدهاي نظارتی و به هاي اثربخش توسط  دستگاه عدم امکان انجام نظارت  
 ها  عدم رعایت بهداشت فردي توسط کارگران نانوایی 
 هاي سنتی و خطرات آن براي افرادي که ناراحتی قلبی دارند افزودن جوش شیرین به نان توسط نانوایی.  
 هاي سنتی زود بیات شدن نان  
 هاي صنعتی و نداشتن مشکالت بهداشتی سالم بودن نان 
  بودن تعداد آنها هاي نظارتی بدلیل محدود امکان نظارت کامل بر تولیدات کارخانجات نان صنعتی توسط سازمان 
 هاي صنعتی بسته بندي سالم و بهداشتی در نان 
 هاي صنعتی پخت مناسب و کاهش ضایعات در نان 
 هاي صنعتی نان دسترسی آسانتر و سریعتر 
  و... 
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   پرسشنامه ها لیو تکم یروش نظرسنج- 2- 4

و بر اساس  یبه صورت تصادف يافراد نمونه آمار. استفاده شده است یتلفن یق از روش نظرسنجین تحقیدر ا
از  یالبته برخ. اند در شهر تهران انتخاب شده) 88999999 یال 22000000از (ها  شماره تلفن ینتخاب تصادفا

گر ید یر روبرو شدند، برخیغام گیبا پ یز در تماس تلفنیگر نید یدر شبکه موجود نبودند، برخ یانتخاب هاي شماره
ل ین دلیاند،  به هم ها بطور کامل پاسخ نداده پرسش  مینکه به تمایا ایبه پاسخ نداشته  یلیدهنده تما ز پاسخین

پاسخ بدهند، تعداد شماره  ها که به طور کامل به همه پرسش ينفر 200ک نمونه یبه حداقل  یدسترس يبرا
در هر . انتخاب شدند یشده و بطور تصادف شماره درنظر گرفته 1200شده ابتدا حدود  انتخاب یتصادف هاي تلفن

 يسئواالت را نداشته، به شماره بعد میبه تما ییبه پاسخگو یلیا پاسخگو تمایموفق نبوده   یمورد که تماس تلفن
  .دیآ ل شده به دستیپرسشنامه کامال تکم 200نکه یند ادامه داده شده تا این فرایا. مراجعه شده است

  :است ر استفاده شدهیاز فرمول ز  ها انتخاب شماره تلفن يبرا

  حیمقدار صح   ]) RAND() * )22000000 -88999999 [+  22000000=  یانتخاب شماره
 

  .کند مید یرا تولک ین صفر تا یب ياست که مقدار یتصادف یتابع،   ()RANDتابع 
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  :ینظرسنج هاي افتهیل و ارائه یتحل - 3- 4

  :ستارائه شده اادامه در  ین نظر سنجیا هاي افتهیل قرار گرفته و یل شده مورد تحلیتکم هاي پرسشنامه
  

  انیت پاسخگویجنس   ):1(سئوال شماره 

  .درصد مرد هستند 40زن و  درصد 60نفر پاسخگو  200ان یاز م

  

  ت آنهایان بر اساس جنسیع پاسخگویتوز): 1-1( جدول شماره
 درصد تعداد جنس
 60 120 زن
 40 80 مرد
 100 200 جمع
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  ات آنهیان بر اساس جنسیع پاسخگویتوز): 1-1(شکل شماره 
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  انیسن پاسخگو   ):2(سئوال شماره 

 هاي ح است که در تماسیالزم به توض. ق استین تحقیا يجامعه آمار یع سنی، نشان دهنده توز2-1جدول شماره 
شان مصاحبه شود، البته ین ایشده است که با والد یاند، سع دهنده تلفن بوده که فرزندان خانواده پاسخ یدرصورت یتلفن

  .است انجام شده ياست، مصاحبه با و درآمد بوده يساله بوده و دارا 20ند حداقل که فرز یدر صورت

  ان بر اساس سن آنهایع پاسخگویتوز): 2-1( جدول شماره
 درصد تعداد سن

 14 28 سال 20- 25
 15 30 سال 26- 30
 16 32 سال 31- 35
 15 30 سال 36- 40
 14 28 سال 41- 45
 9 18 سال 46- 50
 9 18 سال 51- 60
 8 16 سال به باال 60

 100 200 جمع
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بیش از 60  60-51 50-46 45-41 40-36 35-31 30-26 25-21

  
  ان بر اساس سن آنهایع پاسخگویتوز): 2-1(شکل شماره 
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  پاسخگویان  التیزان تحصیم   ):3(سئوال شماره 

درصد فوق  4پلم، یر دیدرصد ز 22پلمه، ید درصد 41پاسخگویان    دهد که در بین می، نشان 3-1جدول شماره 
  .اند بوده ک درصد دکترایسانس و تنها یل

  التیزان تحصیم توزیع پاسخگویان بر اساس): 3-1( جدول شماره
 درصد تعداد  التیتحص

 4.5 9 سواد یب
 22 44 پلمیر دیز

 41 82 پلمید
 9 18 یکاردان

 18.5 37 یکار شناس
 4 8 ارشد یکارشناس

 1 2 دکترا
 100 200 جمع

  

  
  التیزان تحصیماسخگویان بر اساس توزیع پ): 3-1(شکل شماره 
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  ان یخانوار پاسخگو يتعداد اعضا   ):4(سئوال شماره 

که فقط ینفره است درحال 4درصد تعداد افراد خانوارشان  36ان یپاسخگو   نیدهد که در ب می، نشان 4-1جدول شماره 
  .باشند میشتر یا بینفره  8درصد 1

  خانوار ياس تعداد اعضاان بر اسیع پاسخگویتوز): 4-1( جدول شماره
 درصد تعداد خانوار يتعداد اعضا

 2 4 نفر 1
 11 22 نفر 2
 25 50 نفر 3
 36 72 نفر 4
 16 32 نفر 5
 6 12 نفر 6
 3 6 نفر 7
 1 2 شترینفر و ب 8

 100 200 جمع
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  خانوارآنها يان بر اساس تعداد اعضایع پاسخگویتوز): 4-1(شکل شماره 
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  ست؟یان چیپاسخگونان مورد عالقه  ):5(سئوال شماره 

به   ين عالقمندیشتریشود ب میهمانطور که مالحظه . دهد میان را نشان یر نوع نان مورد عالقه پاسخگویجدول ز
  .باشد می یباگت و نان صنعت هاي به نان ين عالقمندیو کمتر ينان سنگک و بربر

  مورد عالقه  ان بر اساس نوع نانیع پاسخگویتوز): 5-1( جدول شماره
 درصد تعداد نوع نان

 43 86 سنگک
 28 56 يبربر

 15 30 تافتون
 11 22 لواش
 2 4 باگت
 1 2 یصنعت
 100 200 جمع
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سنگک بربری تافتون لواش باگت صنعتی

  
  ان بر اساس نوع نان مورد عالقهیع پاسخگویتوز): 5-1(شکل شماره 
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  ست؟یشما چ يح نوع نان برایانتخاب و ترج یل اصلیدل ):6(سئوال شماره 

  .ارائه شده است) 6-1(ان در جدول شماره یح نوع نان  توسط پاسخگویانتخاب و ترج یصلل ایدل

  مورد عالقهنوع نان  ح یل ترجیدل توزیع پاسخگویان بر اساس): 6-1( جدول شماره
 درصد تعداد نهیگز

 32 55 یخوشمزگ
 2/12 21 بودن یسالم و بهداشت

 9/27 48 تازه بودن
 6/18 32 )ودندر دسترس ب(ن یتام یسادگ

 9/2 5 متیق
 4/6 11 گریل دیدال

 100 172 جمع

ان ین سئوال، تعداد پاسخگویبه ا ییپاسخگو يآنها برا میبه تما یان و عدم دسترسیل مراجعه مجدد به پاسخگویبدل
  .افته استینفر کاهش  172ن سئوال به یا

  

  

  
  انیاسخگوتوسط پمورد عالقه  ح نوع نان یل ترجیدل): 6-1(شکل شماره 
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  کنند؟ میاستفاده  یشتر از چه نانیان بیپاسخگو ):7(سئوال شماره 

ا یرغم آنکه نان سنگک  یدرصد پاسخ دهندگان عل 37با یشود که تقر می، مشخص )5(ج سئوال شماره یبا توجه به نتا
استفاده ) عمدتا نان لواش(ر گید هاي ن آن نشده و از نانیموفق با تام یلینان مورد عالقه آنهاست اما به دال  يبربر
  .کنند می

  یان بر اساس نوع نان مصرفیع پاسخگویتوز): 7-1( جدول شماره
 درصد تعداد نوع نان

 49 98 لواش
 16 32 سنگک
 13 26 تافتون

 18 36 يبربر
 3 6 باگت
 1 2 یصنعت
 100 200 جمع
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  یان بر اساس نوع نان مصرفیع پاسخگویتوز): 7-1(شکل شماره 
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  د؟یخر میهر چه مدت نان  ):8(سئوال شماره 

د نان در یبراساس آن تعداد دفعات خر. دهد میان را نشان ید نان توسط پاسخگویخر یفاصله زمان) 8- 1(جدول شماره 
درصد  27درصد از آنها هر روز و  32شود،  میهمانطور که مالحظه . است ز محاسبه شدهیان نیک ماه  توسط پاسخگوی

  .خرند میان نان یبطور روز درم از آنها

  د نان در ماهیان بر اساس تعداد دفعات خریع پاسخگویتوز): 8-1( جدول شماره
کبار نان یان هر  چه مدت یپاسخگو

 خرند می
متوسط تعداد دفعات  درصد تعداد

  خربد نان در ماه
 30 32 64 روزانه

 15 27 54 هر دو روز
 10  21  42  هر سه روز

 4 18 36 یهفتگ
 4کمتر از  2 4 ک هفتهیش از یب

   100 200 جمع
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  د نان در ماهیمتوسط تعداد دفعات خر): 8-1(شکل شماره 
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  ه نانیته يمدت انتظار در صف برا ):9(سئوال شماره 

همانطور . آمده است) 9- 1(ه نان در جدول شماره یهربار ته يان برایپاسخگو يبطور متوسط مدت انتظار در صف برا
  .ستندیا مید نان در صف یهر بار خر يقه برایدق 15شتر از یدرصد افراد ب 50ش از یشود، ب میمالحظه که 

  ه نانیته يمتوسط مدت انتظار در صف برا): 9-1(جدول شماره 
 درصد تعداد مدت انتظار در صف

 7 14 قهیدق 5کمتر از 
 17 34 قهیدق 10تا  5

  21  42  قهیدق 15تا  11
 25 50 قهیدق 20تا  16

 30 60 قهیدق 20ش از یب
 100 200 جمع
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  )قهیبر حسب دق(د نان یخر يمتوسط مدت زمان انتظار در صف برا): 9-1(شکل شماره 
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مت نان ید اضافه تر از قید، حداکثر چقدر حاضریکن مید نان مراجعه یخر يهر بار که برا ):10(سئوال شماره 
  د؟یکن هین تهستادن در صف ناید تا بدون ایبپرداز

  
. ستان در صف مبادله کنندیاست که پاسخ دهندگان حاضرند با ا ينه اینشان دهنده هز) 10-1(جدول شماره

ز از یپره يمت نان را برایدرصد ق 100تا  50ن یدرصد از افراد حاضرند ب 90شود، حدود  میهمانطور که مشاهده 
 .ستادن در صف بپردازندیا

 
  حذف انتظار در صف يبرا یبه پرداخت اضاف لیتما): 10-1(جدول شماره 

 درصد تعداد )شده يداریمت نان خریبرحسب ق( یزان پرداخت اضافیم
 5,5 11 یچیه

 53 106 مت نانیق%  50تا 
  35  70 مت نانیق%  100تا 
 5 10 مت نانیق%  150تا 
 1 2 مت نان یق%  200تا 

 0,5 1  مت نانیق% 200ش از یب
 100 200 جمع
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 )شده يداریمت نان خریبرحسب ق(حذف صف  يبرا یل به پرداخت وجه اضافیزان تمایم): 10-1(شکل شماره 
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  د؟یهست ید راضیکن میکه مصرف  یت نانیفیا از کیآ): 11(سئوال شماره 
 
 

  یت نان مصرفیفیت از کیرضا):11-1(جدول شماره 
 درصد تعداد نهیگز

 46 92 یبل
 54 108  ریخ

 100 200 جمع
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 یت نان مصرفیفیت از کیزان رضایم): 11-1(شکل شماره 
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  ست؟یها چ ت نانیفیبه نظر شما علت نامناسب بودن ک ):12(سئوال شماره 
 
 

  ها ت نانیفیعلت نامناسب بودن ک): 12-1(جدول شماره 
 درصد تعداد نهیگز

 81 162 پخت نامناسب نان
 15 30  مناسبه نایآرد و مواد اول

  4  8  اردر مویسا
 100 200 جمع
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 ها ت نانیفیعلت نامناسب بودن ک): 12-1(شکل شماره 
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  د؟یشناس میرا  یا نان صنعتیآ): 13(سئوال شماره 
است و در  يهمان نان فانتز یکردند که نان صنعت میدهندگان، تصور  از پاسخ یح است که برخیالزم به توض

گر یکدیکننده متوجه تفاوت آنها با  شتر مصاحبهیح بیاند، اما با توض کردهان یرا ب» یبل«نه ین سوال، گزیپاسخ به ا
  .کننده ثبت شده است شده و پاسخ مناسب توسط مصاحبه

 
 

  یشناخت نان صنعت): 13-1(جدول شماره 
 درصد تعداد نهیگز

 19 38 یبل
 81 162  ریخ

 100 200 جمع

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

بلی خیر
  

 یشناخت نان صنعت): 13-1(شکل شماره 
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  د؟یکن میمصرف  یچقدر نان صنعت ):14(ال شماره سئو
  

 ين آندسته از افرادیدر ب یحت یشود که مصرف نان صنعت می همشاهد) 14(و ) 13(ج سوال شماره یسه نتایبا مقا
 يمنحصر به موارد یعمدتا مصرف نان صنعت. ستیمرسوم و معمول ن یلیز خیشناسند ن میرا  یکه نان صنعت
شود که بطور  می استفاده یهای ا خوراكیاز غذاها  یا آنکه همراه با برخیست، یسر نیم يگریه نان دیاست که ته

دهندگان ابراز  نفر از پاسخ 200ک نفر از یگر فقط یبعبارت د. شوند میمصرف  یمعمول و مرسوم با نان صنعت
ک ی يا خانواده يدارادهنده  ن پاسخیح است که ایالزم به توض. کند میمصرف  یشه نان صنعتیاست که هم داشته
 .باشد می) تنها(نفره 

 
  دهندگان توسط پاسخ یزان مصرف نان صنعتیم): 14-1(جدول شماره 

 یزان مصرف نان صنعتیم
متوسط تعداد دفعات استفاده از نان  درصد تعداد

  در ماه یصنعت
 30 0,5 1 )هر روز(شه یهم

 8 1,5 3 دو بار يا هفته
 4  4  8 ک باری يا هفته

 2 6 12 ک باریهفته  هر دو
 2کمتر از  88 176 چیا هیکم  یلیخ

   100 200 جمع
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 دهندگان توسط پاسخ یزان مصرف نان صنعتیم): 14-1(شکل شماره 
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ش یبه افزا یلیا تماید، آیدار یصنعت هاي نسبت به نان یکاف یاکنون که شناخت و آگاه): 15(سئوال شماره 
 د؟یبا آن دار یسنت هاي نان ینیگزیاستفاده از آن و جا

  
  
 
 

  ینان سنت يبجا ینان صنعت ینیگزیل به جایتما): 15-1(جدول شماره 
 درصد تعداد نهیگز

 91,5 183 یبل
 8,5 17  ریخ

 100 200 جمع
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 ینان سنت يبجا ینان صنعت ینیگزیل به جایتما): 15-1(شکل شماره 
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نه تمام یشوند و لذا هز میه یبا استفاده از آرد آزاد ته یصنعت هاي نکه نانیبا توجه به ا ):16(سئوال شماره 
د یحاضر یمت نان سنتیشتر از قیچقدر ب یه نان صنعتیته ياست، برا یسنت هاي آنها  گرانتر از نان ي شده

  د؟یبپرداز
 

، تر یبهداشت یداشتن نان يدهندگان حاضرند برا است که پاسخ يا نهینشان دهنده هز) 16-1(جدول شماره
ش یشود ب میهمانطور که مشاهده . ستان در صف و هدر رفتن وقتشان بپردازندیتر، که بدون انتظار و ا سالم

 .کنند يداریمت و باالتر خریبرابر ق از دو یدرصد از افراد حاضرند نان سالم تر را حت 50از 
 

  باالتر یمتید نان سالمتر به قیل به خریتما): 16-1(جدول شماره 
 درصد تعداد )یمت نان سنتیبرحسب ق( یخت اضافزان پردایم

 10,5 21 )یمت نان سنتیبرابر ق( یچیه
 31 62 مت نانیم برابر قیک و نیتا 

  38  76 مت نانیتا دو برابر ق
 12 24 مت نانیتا سه برابر ق

 8,5 17 مت نانیش از سه برابر قیب
 100 200 جمع
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 )یمت نان سنتیبرحسب ق(باالتر  یمتیتر به ق سالمد نان یل به خریتما): 16- 1(شکل شماره  
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  :يریجه گیو نت يجمعبند-4- 4
 هاي گان در ارتباط با نان، حرکت به سمت داشتن نانکنند مصرفرفتار  يان شد، روندهایهمانطور که در قبل ب

جه ینت در و شتر شدهیبشر ب يبرا  یت حفظ سالمتیرا هر روز نسبت به روز قبل اهمیاست ز یسالم و بهداشت
ن یک سو و همچنیاز  ید به زندگیش امیالبته افزا. ردیگ میشتر مورد توجه قرار یدرمان در جامعه ب يبجا يریشگیپ

کرد در ین رویگسترش ا يشبرنده و اجبارکننده برایپ ییرویتواند بعنوان ن میز ین یدرمان هاي نهیش گزاف هزیافزا
  .جامعه عمل کند

از جامعه  يا روزگار بگذرانند، اما بخش عمده یاز جامعه هنوز به سخت یاست بخشگر اگرچه ممکن ید ياز سو
برخوردارند که  يکنند اما از درآمد یتیخود ابراز نارضا ينکه ممکن است از اوضاع اقتصادیرغم ا یهستند که عل

  .نه کنندیخود هز یو حفظ سالمت يریشگیپ يرا برا یتوانند مبالغ قابل توجه می
در کشور و بخصوص در تهران، و با توجه  یسنت هاي لوکس و سفره خانه هاي توجه به رشد رستورانن با یهمچن

ت قابل ید که جمعیجه رسین نتیتوان به ا مید پرداخت، یها با ن مکانیدر ا ییک وعده غذای يکه برا يا نهیبه هز
نه یرا هز ییشان، حاضرند مبالغ باالسالم، خوب و مورد عالقه ) نان(داشتن غذا  يدر جامعه هستند که برا یتوجه
  .کنند

ها  قه در صفیدق 15ش از ید نان بیاز افراد هنگام خر مییش از نیدارد که ب میان یب ها یج حاصل از نظرسنجینتا
ن یاگر به ا یو مال يآن، فقط از جنبه اقتصاد یاجتماع هاي نهیستند، فارغ از حس بد انتظار و هزیا میدر انتظار 

تومان  700د نان حداقلیهر بار خر) 500000انه پانصد هزار تومان یبا درآمد ماه يافراد يشود، برا موضوع نگاه
  . ابدی میش یافراد افزا يش سطح درآمدین نسبت با افزاینه به همین هزیا. نه انتظار در صف داردیهز

آن است که  ین به معنیا. ننددا میها را پخت نامناسب آن  ت نامطلوب نانیفیک درصد از افراد علت کیهشتاد و 
  .ار داشتیرا در اخت يت بهتریفیتوان نان با ک می) ید پخت صنعتیشا(از افراد باور دارند با پخت بهتر % 81

آنها  يساز و آگاه یرسان نداشتند، اما پس از اطالع یاز نان صنعت یدرصد از افراد هنوز شناخت درست 80ش از یب
شتر یل به مصرف بیافراد تما% 90ش از ی، بیمشکالت و مسائل مترتب بر نان سنت، و ینان صنعت يایدر خصوص مزا

ه نان یته يشتر برایل به پرداخت بین با توجه به تمایهمچن. اند ان کردهیرا ب یآن با نان سنت ینیگزیو جا ینان صنعت
 يدرصد 38را بپردازند، و  یتمت نان سنیدرصد از افراد حاضرند تا سه برابر ق 20ش از یشود ب میکه مشاهده  یصنعت

مت باالتر یجه گرفت که در حال حاضر مشکل قین نتیتوان چن میرا بپردازند،  یمت نان سنتیبرابر ق که حاضرند تا دو
 يایاست که باعث ناشناخته بودن مزا يساز و فرهنگ یرسان ست، بلکه عدم اطالعین مانع نیتر یاصل ینان صنعت يبرا

توان گفت که  میران صدق نکند، یا ي تمام جامعه يط اگر براین شرایا. باشد میال مردم به آن جه عدم اقبیآن و در نت
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 ينسبتا مطلوبتر يرکالن شهرها که مردم از سطح درآمدیت در شهر تهران و سایاز جمع یبخش قابل توجه يبرا
جاد یا یدربازار نان صنعت یه تا رونقنه است کیز مستلزم هزین یغات و اطالع رسانیلیالبته ت. کند میبرخوردارند، صدق 

لذا الزم است که دولت توجه . ندیآن برآ یغاتیتبل هاي نهیتوانند از عهده هز مین صنعت نیفعال در آ هاي نشود، بنگاه
با  یهای فت مصرف  خانوادهیق شیتا از طر ن خصوص داشته باشد ویمردم در ا يو آگاه ساز یبه اطالع رسان يشتریب

ج با یشود تا  پس از آن به تدر ید نان صنعتیابتدا باعث رونق و رشد کارخانجات تول یالتر به نان صنعتبا يدرآمدها
در جامعه رواج و  ین حوزه،  مصرف نان صنعتیفعال در ا هاي توسط بنگاه ینان صنعت يایشتر از مزایب یاطالع رسان
  .ابدی يشتریگسترش ب
 200(ق ین تحقیدر ا ينکه حجم نمونه آماریاده شود که با توجه به از توجه دین نکته نیان الزم است به ایدرپا
محل  يشهر تهران، از نظر آمار یا حتیران، یکل جامعه ا يج آن برایم نتایدر شهر تهران بوده است، لذا تعم) خانواده

 يبدست آمده برا يصدهاتوان در میاست که ن ین معنید به این تردیالبته ا. باشد مین یاعتبار کاف يد بوده و دارایترد
تواند  میج حاصل یم داد، اما به هر حال نتایبه کل جامعه تعم یق را با دقت کافیک از سواالت تحقیهر  هاي نهیگز

  .ق سنجش کندیو دق  میتواند آنها را بطور ک میر روندها و رفتارها باشد اگرچه نینشانگر مس يتاحد
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  بر  نان تاثیر صنعتی شدن تولید  
  کالن اقتصادي  هاي متغیر 
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  :مقدمه - 1
 هـاي  سنتی  بـر متغیـر   هاي در این بخش هدف آن است که  تاثیر صنعتی شدن تولید نان و کاهش تولید نان

 هـاي  پرداختی بـراي تولیـد نـان    هاي اول در حالت کاهش یارانه. کالن اقتصادي در دو حالت مورد بررسی قرار گیرد
بنـابراین ابتـدا بایسـت    . سـنتی  هـاي  الت کاهش میزان ضایعات ناشی از تولید و مصـرف  نـان  سنتی و دیگري در ح

سپس تاثیر پذیري هر یـک از  . مروري بسیار کلی بر مفاهیم اقتصاد کالن داشته و متغیرهان مورد نظر شناسایی شود
  .الذکر مورد بررسی قرار گیرد فوق هاي متغیرهاي مذکور در هر یک از حالت

  
  :ري بر مفاهیم اقتصاد کالنمرو - 2

ددي بـر آن  اسـت و عوامـل متعـ     اقتصاد کالن بسیار پیچیده. علم اقتصاد کالن، مطالعه رفتار کل اقتصاد است        
دهنـد،   میمختلف اقتصادي که میزان سالمت کل اقتصاد را به ما نشان  هاي شاخص این عوامل توسط. گذارد میتاثیر 

کننـدگان   بینی کنند تـا بـه مصـرف    کنند شرایط اقتصادي را پیش میقتصاد کالن تالش متخصصان ا .شوند میتحلیل 
کنندگان مایلند بدانند خرید کـاال و خـدمات در بـازار چـه      مصرف .کمک کنند بهتر تصمیم بگیرند ها و دولت ها شرکت

ها براي فهمیـدن ایـن    شرکت  توان شغل پیدا کرد یا هزینه استقراض چقدر است؟ میمیزان هزینه دارد، با چه سهولت 
پـول کـافی بـراي خریـد      کننـدگان  مصـرف که آیا افزایش تولید مورد استقبال بازار قرار خواهد گرفت یا نه یعنـی آیـا   

هـا   دولـت  .کننـد  میاقتصاد کالن استفاده  هاي خاك خواهند خورد، از تحلیل ها محصوالت دارند یا کاالها در فروشگاه
 هـاي  سود و تصمیم گیـري دربـاره سیاسـت    هاي ، تعیین مالیات، تصمیم گیري درباره نرخها هنگام بودجه بندي هزینه

  .کنند میاقتصاد کالن استفاده  هاي اقتصادي از شاخص
بهتـرین شـرایط    .بیکـاري و تـورم   تولید ناخالص داخلی،: کند میبر سه چیز تمرکز  تحلیل اقتصاد کالن عموما        

  .و میزان تولید و اشتغال باال استاقتصاد کالن نرخ پایین تورم 
 
  GDP1تولید ناخالص داخلی - 1- 2

ایـن  . کنـد  مـی مهم ترین مفهوم اقتصاد کالن است به معناي کل کاالها و خدماتی است که بازده یـک کشـور تولیـد    
کـه مجموعـه اي از ارقـام     میهنگـا . به راحتی نشان دهنده وضعیت کلی یک اقتصاد در زمانی مشخص اسـت شاخص 

و سـرمایه گـذارها    هـا  را با هم مقایسـه کـرد و اقتصـاددان    ها توان آن میزمانی مختلف جمع آوري شد  هاي دورهطی 
  .دهد از آن استفاده کنند میرکود و رونق اقتصاد رخ  هاي تجاري که بین دوره هاي توانند براي درك معناي دوره می

                                                
1 -Gross Domestic Product. 
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اقتصـادي دولـت، تغییـر     هاي تجاري که ممکن است سیاست يها وقوع دور ه توان به دالیل میبا این دیدگاه          
توان با ارقام مشـابه در   میبدون تردید این ارقام را . شناسایی شودبین المللی باشد،  هاي یا پدیده کنندگان مصرفرفتار 

کـدام  توان فهمید کدام کشورهاي خـارجی از لحـاظ اقتصـادي قـوي و      میدیگر اقتصادها مقایسه کرد و از این طریق 
 البتـه . وضعیت آتـی اقتصـاد اسـتفاده کننـد    بینی  پیشتوانند از این اطالعات براي  میسپس تحلیلگران . ضعیف هستند

تـوان بـه طـور     مـی شود را هرگـز ن  میو در نهایت اقتصاد  کنندگان مصرفالزم به ذکر است که آنچه باعث تغییر رفتار 
  .کردبینی  پیشکامل 

  
  بیکاري - 2- 2

گوید، چه میزان از افراد در کل نیروي کار قادر نیستند شـغل پیـدا    میکاري به متخصصان اقتصاد کالن نرخ بی        
ایـن  . آیـد  مـی کند، نرخ بیکـاري پـایین    میکه تولید ناخالص داخلی اقتصاد رشد  میااین متخصصان معتقدند هنگ. کنند

ید بازده و تولید باالتر رفته و و در نتیجه به تعـداد  گو میبدان دلیل است که رشد نرخ تولید ناخالص داخلی واقعی به ما 
  .بیشتري از افراد در سن کار براي تأمین نیاز تولید بیشتر، احتیاج است

  
  ورمت - 3- 2

تورم عمـدتا  . ستها سومین عامل مهم مورد توجه متخصصان اقتصاد کالن، نرخ تورم است که نرخ رشد قیمت        
شاخص بهاي کاالهاي مصرفی، قیمـت کنـونی    . شود میاندازه گیري )  CPI( ی شاخص بهاي کاالهاي مصرف طریق

  . دهد میشود، در اختیار قرار  میبروز  مائسبدي منتخب از کاالها و خدمات را که دا
گیرنـد، عبارتنـد از تـورم، بیکـاري، و تولیـد       میکالن اقتصادي که در این تحقیق مورد بررسی قرار ي بنابراین متغیرها

  .ص داخلیناخال
 
 تولید ناخالص داخلی تاثیرکاهش یا حذف یارانه و کاهش ضایعات نان بر  - 3

عنـوان   زیـرا نـه تنهـا بـه    . اي برخـوردار اسـت   هاي اقتصاد کالن، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه در میان شاخص
ـ   ها و ارزیابی ترین شاخص عملکرد اقتصادي در تجزیه و تحلیل مهم گیـرد، بلکـه بسـیاري از     رار مـی ها مورد اسـتفاده ق

 . گردند دیگر اقالم کالن اقتصاد محصوالت جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب می

سـاالنه یـا   ( کل ارزش ریالی محصوالت نهایی تولیدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقیم کشور در دوره زمانی معـین  
  . نامند را تولید ناخالص داخلی می) فصلی 
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مـثالً نـان،   . کنند منظور تبدیل به محصول نهایی چندین مرحله را طی می ولید شده در اقتصاد بههریک از محصوالت ت
روشـن اسـت   . گذرد رسد، از مراحلی مانند تولید گندم و آرد می عنوان یک محصول نهایی که مستقیماً به مصرف می به

بهرحال در برآورد تولیـد ناخـالص داخلـی    . که در محصوالت پیچیده صنعتی تعداد مراحل تبدیل یا فراوري بیشتر است
را مورد استفاده قرار داد، زیـرا ارزش آرد در آن مسـتتر اسـت، چنانکـه ارزش گنـدم      ) نان ( باید ارزش محصول نهایی 

اگر ارزش هر یک از این مراحل را جداگانه در تولیـد ناخـالص داخلـی منظـور کنـیم در      . بطور ضمنی در آرد وجود دارد
به همین دلیل در تعریف بـاال بـر   . ایم والت تولید شده در اقتصاد را بیشتر از میزان واقعی برآورد کردهواقع ارزش محص

  . کلمه نهایی تاکید شده است
شرطی که در هر مرحله تنها ارزش جدید تولیـد   توان ارزش محصول تولیدي در هر مرحله را منظور کرد به در عمل می

آرد و نـان  . گیـرد  گندم در تولید آرد و آرد در تولید نان مورد استفاده قرار مـی  . نمودشده را به ارزش مرحله قبل اضافه 
منظور تولید محصول دیگر مـورد اسـتفاده    از طرف دیگر به محصولی که خود به. هاي هر مرحله از تولید هستند ستانده

تفاضـل  . فرایند مصـرف واسـطه گوینـد   رسد، محصول واسطه و به این  قرار گرفته و در فرایند تولید کالً به مصرف می
منظـور محاسـبه تولیـد ناخـالص      بـه . افزوده است ارزش ستانده و مصرف واسطه همان ارزش جدید ایجاد شده یا ارزش

هاي کل اقتصـاد، تولیـد ناخـالص داخلـی      افزوده شده و در نهایت از جمع ارزش محاسبه افزوده هر فعالیت داخلی ارزش
) 2-2(جـدول . دهـد  مـی نشان  1386الی  1383تولید ناخالص داخلی کشور را طی سالهاي ) 1-2(جدول .آید بدست می

فارغ از اینکه میزان یارانه گندم چقدر است، با توجـه  . دهد مینشان  1388نیز  عملکرد اعتبارات یارانه گندم را در سال 
د واسطه براي تولیـد کـاالي نهـایی    ، حذف یا کاهش یارانه، در اصل باعث افزایش مواGDPبه تعریف ارائه شده براي 

پس حذف یا کاهش یارانه بطور مستقیم در میـزان ارزش افـزوده ناشـی از تولیـد نـان تـاثیري نخواهـد        . شود می )نان(
سـنتی   هاي ترکیب تولید نان در کشور تغییر کند، بعنوان مثال اگر تولید نان اما اگر بدلیل کاهش یارانه پرداختی،. داشت

نان صـنعتی بـا   ) کیلو(صنعتی افزایش یابد، بدلیل آنکه ارزش افزوده حاصل از تولید یک واحد  هاي نان محدود و تولید
کند لذا ممکن است ارزش افزوده حاصـل از صـنعت    مینان سنتی تفاوت ) کیلو(ارزش افزوده حاصل از تولید یک واحد 

یعنی اگر حجم تولیـد  . تواند در آن اثرگذار باشد میز البته تفاوت در حجم تولید نی. نان در دو حالت بایکدیگر تفاوت کند
کاهش یابد، و ارزش افزوده واحد تولید افزایش یابد، این دو در جهت مخالف هم عمل کرده و باید تاثیر هریک تعیـین  

یـدي در  تول هـاي  با توجه به اینکه در حال حاضر تغییر در میـزان و ترکیـب نـان   . شود تا بتوان تاثیر کلی را برآورد کرد
امـا بـا انجـام    . تـوان محاسـبه کـرد    مـی توان برآورد کرد، لذا میزان تغییر در ارزش افزوده حاصل را نیـز ن  میآینده را ن

الزم آن برآورد را بـه واقعیـت    هاي توان حداکثر تغییرات ممکن را برآورد کرده و سپس با انجام تحلیل میی، های فرض
  .نزدیک کرد
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بازار نـان   میی رخ خواهد داد که از یک سو کل یارانه آرد حذف شود، و از سوي دیگر تماحالت حداکثر تفاوت در صورت
شود که، کل میزان آرد کشـور   میمیزان تفاوت در این حالت چنین محاسبه . صنعتی تسخیر شود هاي سنتی توسط نان

نان و همچنـین در تفـاوت میـزان    شود، در ضریب تبدیل آرد به  میکه براي تولید نان بصورت یارانه اي تهیه و توزیع 
بـا توجـه بـه گـزارش مرحلـه دوم      .  ارزش افزوده حاصل از تولید یک کیلو نان سنتی با نان صنعتی باید ضـرب شـود  

  :الزم  براي انجام این محاسبه عبارتند از هاي داده 2-2و  1-2پژوهش و جداول 
  تن 8892160، برابر 1388میزان خرید و توزیع گندم یارانه اي در سال  
  3/1ضریب تبدیل آرد به نان  
   ریال   2000ارزش افزوده حاصل از تولید یک کیلو نان سنتی برابر  
    ریال  8230ارزش افزوده حاصل از تولید یک کیلو نان صنعتی برابر 

 براي قیمت فـروش آن منهـاي هزینـه     )سنتی و صنعتی(الزم به توضیح است که ارزش افزوده حاصل از هر کیلو نان 
لـذا هزینـه   . البته در هزینه تمام شده، هزینه نیروي انسانی محاسبه نشده اسـت . تمام شده آن در نظر گرفته شده است

تـن   20تـن و تولیـد    20تمام شده یک کیلوگرم نان صنعتی در حالت استفاده از تجهیزات نیمه اتوماتیک، بـا ظرفیـت   
همچنین هزینه تمـام شـده   . یال در نظر گرفته شده استر 15000ریال محاسبه شده و قیمت فروش آن  6762معادل 

ریـال محاسـبه شـده و قیمـت      850ریالی معـادل   75لو نان سنتی با آرد یارانه اي ییک ک )یانسان يبدون هزینه نیرو(
  .ریال در نظر گرفته شده است 2850فروش آن 

برابر  اسـت  در کشور در دوحالت مورد نظر   بنابراین حداکثر تفاوت ممکن بین میزان ارزش افزوده حاصل از تولید نان
  )8892160000)* (3/1) * (8230-2000= ( 72017  )میلیارد ریال(                                           :  با

. البته این مقدار دراصل از نظر ریاضی معنی دار است و در واقعیت احتمال رخ دادن آن بسیار ناچیز و حتـی بعیـد اسـت   
این در حالی اسـت کـه     این مقدار با فرض حذف تولید نان سنتی و جایگزینی آن با نان صنعتی بدست آمده است، زیرا

در تحلیل رقابت انجام شده بین نان سنتی و نان صنعتی که در گزارش مرحله دوم ارائه شـد، مشـخص شـد کـه نـان      
ی بیشـتر مـورد اسـتقبال    تی حتی آزاد پز، از نان صنعصنعتی در کوتاه مدت توان رقابت با نان سنتی را ندارد و نان سنت

انجام شده در فصل اول، ایـن امکـان وجـود دارد کـه بـا انجـام        هاي البته با توجه به نظر سنجی. گیرد میجامعه قرار 
صنعتی ترغیب کـرد، امـا ایـن کـار یـک فراینـد دراز        هاي اطالع رسانی و آموزشی، مردم را به مصرف نان هاي فعالیت
چـه بسـا   . درصد برسـد  30الی  20به حدود سال بطول انجامد تا سهم نان صنعتی  15یا  10است و ممکن است مدت 

لـذا تقریبـا   . اسـت % 25که در حال حاضر نیز در برخی از کشورهاي اروپایی، از جمله فرانسه، سهم نان صنعتی حـدود  
 10حتی تـا  (در کوتاه مدت و میان مدت  نتینان سکامل احتمال حذف هیچ حالتی امکان و حتی در توان گفت که  می

   .متصور نیست )سال آینده
  انجام شده محقـق شـود و حـداکثر تفـاوت مـورد نظـر اتفـاق افتـد،         هاي موارد فوق، حتی اگر فرض میبا توجه به تما

  .باشد میدرصد تولید ناخالص داخلی کشور  5/2شود که این مقدار کمتر از  میمالحظه 
100  *72017   

-----------   =   2/5 
2890347 
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  )میلیارد ریال -يجار هاي متیبه ق(ياقتصاد هاي تیبر حسب فعال یناخالص مل) درآمد(دیولت): 1- 2(جدول 

  1383  1384 1385 1386 1387 
 NA 267679 207237 171811 156697 يارزش افزوده گروه کشاورز

 NA 805986 613213 522119  350801 ارزش افزوده گروه نفت

 NA 528389 396979 323716 263408 ع و معادنیارزش افزوده گروه صنا

 NA 1355096 1097052 886024 721200 ارزش افزوده کل گروه خدمات

 NA 66803 53752 48958 36415 یکارمزد احتساب

 NA 2890347 2260530 1854711 1455690 هیمت پایبه ق ید ناخالص داخلیتول

ه بدون یمت پایبه ق ید ناخالص داخلیتول
 نفت

1104889 1332592 1647317 2084361 NA 

  
  ارقام میلیارد ریال - 1388نحوه توزیع اعتبار یارانه گندم در سال ): 2- 2(جدول 

  02/3089  )تن آرد 8892160براي خرید و توزیع (خرید گندم و تبدیل به آرد و نان و یارانه آرد 
  98/491  هزینه حمل آرد روستایی و عشایري

  50  رد روستایی و عشایريهزینه راه اندازي و نگهداري سامانه آ
  60  هزینه غنی سازي آرد

  150  هزینه حق انبارهاي گندم و انبارها و سیلوهاي بخش غیردولتی
  200  11/4/1386تصویبنامه مورخ  6و 5بابت مواد 

  445  و سازمان بهزیستی کشور) ره(یارانه نقدي آرد سهمیه کمیته امداد امام خمینی 
  80  رل کیفی گندم، آرد و نانهزینه بازرسی و نظارت و کنت

  32367  جمع
  

  ارقام به میلیارد ریال –یارانه گندم و آرد ): 3- 2(جدول 
  یارانه  سال
1379  6450  
1380  7500  
1381  13700  
1382  17000  
1383  7/17902  
1384  24628  
1385  25088  
1386  24415  
1387  6/39363  
1388  32367  
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  ه و کاهش ضایعات نان بر تورم تاثیر کاهش یا حذف یاران - 4
ر یگـر تـاث  یسنتی و در حالـت د  هاي رکاهش میزان ضایعات ناشی از تولید و مصرف  نانیاکنون الزم است  تاث

  .شود یتورم بررس يسنتی بر رو هاي پرداختی براي تولید نان هاي کاهش یارانه
در جامعـه مـرتبط    یمصـرف  يمت کاالهایقبا  ير اقتصادین متغیشود که ا میبا دقت در مفهوم تورم، مشاهده  
سـنتی، بـه    هـاي  عات ناشی از تولید و مصرف  نـان یکاهش ضا یعنیجه گرفت که در حالت اول، یتوان نت میاست، لذا 

شـود کـه    ین بررسـ یمگر آنکه چن. نخواهد داشت ها متیبا سطح ق مییاستفاده بهتر از منابع بوده و ارتباط مستق ینوع
کمتـر  ) عاتیبا توجه به حذف ضا(دهد، پس اگر مصرف میارانه نان اختصاص یرا بعنوان  یمشخصدولت هر ساله مبلغ 

مـت آن کـاهش   یشتر شـده و لـذا ق  یلو بیهر ک يارانه نان برایشده و سهم  يم بر حجم  کمترین مبلغ تقسیشود، لذا ا
ـ ارانـه ا یاسـت دولـت در پرداخـت    یسست، و ین نبوده و نیاست دولت چنیم سیدان مینکه یالبته با توجه به ا. ابدی می ن ی

زان یـ ش مصـرف، م یل است که با توجه بـه افـزا  ین دلیحفظ کند و به هم یک سطحیمت آرد و نان را در یاست که ق
نکـه کـاهش   ین با توجه بـه ا یبنا برا. ل شده استیک معضل تبدیافته و خود به یش یافزا يبطور سعود یارانه پرداختی
ـ نـدارد، لـذا در م   يریا آرد تاثیلوگرم نان یهر ک يبه ازا یپرداختارانه یزان مصرف در سهم یم ـ زان تـورم ن ی  يریز تـاث ی

 .نخواهد داشت

ـ   میتورم  يبر رو یسنت هاي پرداختی براي تولید نان هاي ر کاهش یارانهیتاث یعنیحال دوم،  يبرا ن یتـوان چن
کند  میارانه پرداخت یرا دولت بصورت از آن  یاست که بخش یک مبلغ مشخصیمت تمام شده نان یل کرد که، قیتحل

ارانـه نـان چـه    یم که عـدم پرداخـت   یکن یم بررسینکه بتوانیا يبرا. باشد مید، یمت نان ارزان تر از آنچه که بایو لذا ق
محاسـبه تـورم هسـتند     يکه مبنا یید سهم نان در سبد کاالهایزان تورم در اقتصاد موثر است، ابتدا بایم يمقدار بر رو

  . شودمحاسبه 
  
  نرخ تورم يریروش اندازه گ - 1- 4

 مـوارد  از اي پـاره  در. اسـت  مناقشـه  محـل  سیاسـی  و نظري لحاظ به آن، اهمیت به دلیل تورم محاسبه روش
 ایـن  انگیـزه  اگرچـه  کـه  دهنـد  مـی  نشـان  واکـنش  تورم براي شده اعالم رقم به نسبت سیاسی یا آکادمیک و محافل
 بـا  توانـد  مـی  آن پـذیرش  حتـی  یا و طرح مبناي ولی باشد، سیاسی تواند می اسیسی سوي محافل از به ویژه ها واکنش

 .باشد مرتبط موضوع روش شناسی
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 تورم محاسبه شناسی روش -1- 1- 4
 آن محاسـبه  هـاي  روش و قیمت شاخص مفهوم ارایه به تورم، محاسبه روش بازبینی هدف با قسمت، این در

  .شود میپرداخته 
  
 آن محاسبه شهاي رو و تقیم شاخص مفهوم -2- 1- 4
 شـاخص «از قیمتهـا   میعمـو  سـطح  تغییـرات  بررسی براي کالن، سطح در خدمات و کاالها تنوع به توجه با

 پایـه  زمـان  به نسبت را متغیر یک تغییرات تواند می که است آماري راهنماي یک» شاخص«.  شود می استفاده» قیمت
 قیمـت  متوسـط  تغییـر  یا و خدمت یا کاال یک قیمت تغییر که است معیاري» قیمت شاخص«اساس  براین. دهد نشان

 قابـل  وزنی و ساده روش دو به قیمت شاخص. دهد می نشان پایه زمان به نسبت را همگن و خدمات کاالها از گروهی
 .است محاسبه

  
  )SPI( 1 شاخص قیمت ساده -2-1- 1- 4
 خـدمات  و کاالها قیمت نسبت  دهد، می نشان را زمانی فاصله دو در کاال قیمت تغییر درصد که شاخص این 

 :داریم یعنی شود، می حاصل پایه زمان در خدمات و کاالها همان قیمت به معین زمان یک در

  
 ایـن  محاسـبه  . دهنـد  مـی  نشان و زمان مورد نظر را  سال پایه مت کاال دریب قیبه ترت Pt و    Poآن  در که

  :بود خواهد زیر صورت به خدمات و کاالها اي از مجموعه براي شاخص

  
SPI قـرار  توجـه  مورد شاخص، گیري اندازه در که خدماتی و کاالها اهمیت که است اساسی ایراد این داراي 

 .)شود می گرفته نظر در مشابه مسکن و نمک اهمیت مثال عنوان به(کند  می فرض را یکسان گیرند می
 
 
 2شاخص قیمت موزون -2-2- 1- 4
 اهمیـت،  ایـن  با متناسب و شده توجه مصرف و تولید در خدمات و کاالها اهمیت به شاخص، این محاسبه در

 امـا  نـدارد  اساسـی  نقـش  مصرف یا تولید در که کاالیی اساس، این بر شود، می داده کاال هر به متفاوتی ضریب و وزن
 هزینـه پرداختـی   از روش ایـن  در. باشد داشته شاخص این بر اي مالحظه قابل اثر تواند مین است، زیاد آن قیمت تغییر
سـهم   کمتـر،  اهمیـت  با کاال یک که است واضح. شود می استفاده اهمیت معیار عنوان به خدمت یا کاال هر خرید بابت

                                                
1 -Simple Price Index. 
2 -Weighted Price Index. 
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 البتـه . داشـت  خواهـد  شاخص بر کمتري اثر آن قیمت تغییر بنابراین و داده اختصاص به خود را هزینه کل از کمتري

 لـذا  . باشـد  مقـدار  و قیمـت  تغییرات از ناشی تواند می )مقدار ضرب در قیمت(رداختیپ هزینه تغییر که توجه داشت باید
 و کاالهـا  مقـادیر  کـه  کـرد  استفاده شهایی رو از باید مشکل این رفع براي. نیست ها قیمت بیانگر تغییر صرفا تغییرات
 السـپیرز  هاي ش رو. گیرد نظر در بتثا را اند گرفته قرار توجه مورد آنها ارزش تغییر محاسبه شاخص، در که را خدماتی

  .شود می اشاره به آنها در ادامه که اند جمله این از پاشه و
  
 1السپیرز روش -4-1-2-2-1

 شـود،  اسـتفاده  خـدمات  و کاالها پایه سال مقادیر از خدمات، و کاالها قیمت وزنی شاخص محاسبه در هرگاه
 :یدآ می زیربه دست السپیر به صورت  شاخص صورت این در

 
 کننده مصرف کل مخارج از کاال سهم) 2، و tدر سال   ها قیمت نسبت )1. عامل است دو از متاثر شاخص این

 شـاخص  بـر  یکسـان  طـور  به خدمات، و کاالها قیمت مساوي درصد تغییر که است آن از حاکی امر این. پایه سال در
 10 افـزایش  ،ها هزینه کل از نمک به نسبت مسکن یشترسهم ب دلیل به مثال، عنوان به. (گذارد مین اثر السپیرز قیمت

 در.) اسـت  بیشـتر  مسـکن  درصـدي  10 افـزایش  وتـاثیر  ندارد قیمت شاخص بر یکسانی تاثیر مسکن و نمک درصدي
 مـدنظر » تیـ ب اهمیضـر «یک از مخارج بعنوان  هر سهم و شده فرض 100 با برابر مخارج کل شاخص، این محاسبه

 .شوند می تعریف پایه سال در کاال الگوي مصرف براساس اهمیت ضرایب السپیرز شاخص در. گیرد می قرار

 
 2روش پاشه -2-2-2- 1- 4

 شـاخص  شـود،  تعیـین  جـاري  ل سا مبناي بر قیمت، وزنی شاخص محاسبه در کاالها، اهمیت ضرایب هرگاه
 :آید می دست به زیر صورت به پاشه قیمت

 

                                                
1 -Laspeyers. 
2 -Paasche. 



    
  رفت از تولید نان سنتی بررسی معضالت ناشی از برون 

  
  شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

  هاي غالت مرکز پژوهش

 

 
56 

ـ تعر يبـرا . باشد می ) t(مورد نظر  سال به مربوط کاالها تاهمی ضرایب السپیرز برخالف شاخص، این در ف ی
 يز از اطالـه بحـث، از ذکـر آنهـا خـوددار     یپره يز وجود دارد که برایب يگریمتعدد د هاي مت موزون، روشیشاخص ق

  .شود می
  

  
  :رانینحوه محاسبه تورم در اقتصاد ا - 2- 4
 جزییـات  ادامه در. باشند می ایران اقتصاد در تورم گر محاسبه نهاد دو آمار مرکز و مرکزي بانک حاضر حال در

  .است شده ارایه تورم نحوه محاسبه
 
 ایران میاسال جمهوري مرکزي روش محاسبه تورم توسط بانک-1- 2- 4

 شـهري  خانوارهاي توسط مصرفی خدمات و کاالها از مشخصی سبد قیمت میعمو سطح تغییر مرکزي بانک
ده  یز نامین» زندگی هزینه شاخص«است، بعنوان  ینه زندگیرات هزییانگر تغیچون ب ن شاخصیا .کند می گیري را اندازه

 بـا  کشـور  شهر 75 از خانوارها مصرفی اقالم خدمت از و کاال قلم 359 براساس ایران در شاخص این محاسبه. شود می
 زیـر  بـه صـورت   السـپیرز  شـاخص  براساس محاسبه این. میگیرد صورت 1383 پایه سال و شهري جمعیت درصد  70

  : پذیرد میانجام 
  

 
 :که در آن

 
 .است) ه یسال پا(نسبت به زمان صفر tشاخص در زمان 

 
 شاخص مشمول خدمات و کاالها کل تعداد

 
 tزمان در ام i خدمات یا کاال قیمت

 
 هیپا زمان در ام i خدمات یا کاال قیمت

 
  .ه استیام در زمان پا Iا خدمات یمقدار مصرف کاال 

ـ پا سـال  در کننـده  مصرف کل مخارج از کاال سهم و tدرسال  ها قیمت نسبت از متاثر شاخص این   1383ه  ی
اهمیـت   ضـرایب  بـا  اختصاصـی  گـروه  دوازده و اصـلی  گروه سه داراي ایران در کننده مصرف قیمت شاخص. دارد قرار

ـ ا يدر منـاطق شـهر   یکاالهـا و خـدمات مصـرف    يشاخص بها) 5-2( جدول شماره . باشد می متفاوت  يران را بـرا ی
  )1383=100.(دهد مینشان  1389ن ماه یفرورد
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ـ تـورم بصـورت ز   نـرخ  محاسبه براي آن از دهد، می نشان را زندگی هزینه تغییرات شاخص این که آنجا از ر  ی
  :شود میاستفاده 

 
  

  :رانیروش محاسبه تورم توسط مرکز آمار ا -2- 2- 4
 توسـط  مصرفی خدمات و کاالها از مشخصی سبد قیمت میعمو سطح تغییر رمتو محاسبه در ایران، آمار مرکز

 اقـالم  از خـدمت  و کـاال  قلـم  401 براسـاس  ایـران  در شاخص این محاسبه. کند می گیري اندازه را خانوارهاي شهري
 انجـام  زیـر  صـورت  بـه  السـپیرز  شـاخص  براساس محاسبه این. گیرد می صورت کشور شهر 107از  خانوارها مصرفی

 :پذیرد می

  
 :شود میر استفاده یتورم بصورت ز نرخ محاسبه براي آن از شاخص، آمده به دست عدد از استفاده با سپس

  
بانـک   توسـط  شـهري  خانوارهـاي  مصـرفی  خدمات و کاالها بهاي شاخص محاسبه چگونگی)  4-2(جدول 

  .کند می ارایه يا سهیایران را بصورت مقا آمار مرکز و مرکزي
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  و مرکز آمار ایران يمقایسه شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرف خانوارهاي شهري توسط بانک مرکز): 4-2(جدول  

  رانیآمار ا یروش مرکز مل  ا.ا.ج يروش بانک مرکز شرح  فیرد
 ییایپوشش جغراف  1

  شاخص
  شهر 107  شهر 75

ل یاقالم تشک  2
  دهنده شاخص

  قلم کاال و خدمت 401  قلم کاال و خدمت 359

ب یضر  روهگ    
  تیاهم

ب یضر  گروه
  تیاهم

  26,7  اتیو دخان ها یدنی، آشامها یخوراک  28,49  ها یدنی، آشامها یخوراک    3
  6,7  پوشاك و کفش  0,52  اتیدخان

  32,6   ها  ر سوختیمسکن، آب، برق، گاز و سا  6,22  پوشاك و کفش
ر یمسکن، آب، برق، گاز و سا

   ها سوخت 
  5,9  ر آنهایو تعم ینگمبلمان و لوازم خا  28,6

  6,1  بهداشت و درمان  6,26  ر آنهایو تعم یمبلمان و لوازم خانگ
  11,5  حمل و نقل  5,54  بهداشت و درمان

  2,5  ارتباطات  11,97  حمل و نقل
  3,1  ح و فرهنگیتفر  1,63  ارتباطات

  1,6  آموزش  3,8  ح و فرهنگیتفر
  2,2  هتل و رستوران  2,07  آموزش

  2,9  کاالها و خدمات متفرقه  1,72  و رستوران هتل
      3,18  کاالها و خدمات متفرقه

ش از یب يآور و جمع یمنبع اطالعات 400000  یمنبع اطالعات  4
  داو آز میرس هاي متیمظنه  با ق 121000

  

  رزیمت السپیشاخص ق  رزیمت السپیشاخص ق  یفرمول محاسبات  5
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  )1383=100.(دهد مینشان  1389ن ماه یفرورد يران را برایا يدر مناطق شهر یخدمات مصرفکاالها و  يشاخص بها): 5-2(جدول

ت یب اهمیضر  گروه
  هیسال پا

عدد شاخص 
ن ماه یفرورد

1389  

ر ییدرصد تغ
نسبت به ماه 

  قبل

ر نسبت ییدرصد تغ
  1388ن یبه فرورد

  10,3  1  214  100  شاخص کل

1  

  13,8  2  234,4  28,49  ها یدنیو آشام ها یخوراک
  14,1  2,1  237  27,26  ها یخوراک

  5,3  0,5  232,2  4,56  نان و غالت
  36,7  1,5  255  6,74  گوشت

  18,3  1,6  240,8  0,79  ییایوانات دریو ح یماه
  0,9  - 1,2  190,7  3,47  ات و تخم پرندگانیلبن

  2,9  0,1  192,3  0,97  ها یو چرب ها روغن
  9  2,7  243  5,26  و خشکبار ها وهیم
  10  8,1  250,2  3,87  يسبز هاي ، حبوبات و فراوردهينواع سبزا

قند، شکر، مربا، عسل، شکالت و محصوالت 
  24,6  1  244,3  1,27  يقناد

بات یو ترک ها یو چاشن ها ه، سسینمک، ادو
  0,3  - 0,4  299,6  0,32  یخوراک

  7,4  0,7  172,7  1,23  ها یدنیآشام
  16,9  0,2  226,6  0,52  اتیدخان  2
  8,8  0,6  188,7  6,22  اك و کفشپوش  3
  5,1  0,1  225,4  28,6   ها  ر سوختیمسکن، آب، برق، گاز و سا  4
  5,2  0,2  192,7  6,26  ر آنهایو تعم یمبلمان و لوازم خانگ  5
  21,7  1,1  248,3  5,54  بهداشت و درمان  6
  10,2  0,6  167,5  11,97  حمل و نقل  7
  - 0,1  0  97,1  1,63  ارتباطات  8
  14,1  1,7  158  3,8  رهنگح و فیتفر  9

  15  0  234,1  2,07  آموزش  10
  16,4  1,9  238,3  1,72  هتل و رستوران  11
  11,2  1,7  221,5  3,18  کاالها و خدمات متفرقه  12
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  ییو روستا يشهر يت نان در خانوارهایب اهمیضر - 3- 4
و  يور توسط بانک مرکـز کش يشهر يخانوارها يرباز برایت، از دیب اهمین ضرییتع ياز برایمحاسبات مورد ن

ب ینـه ضـر  ین زمیـ شـده در ا  انجام هاي ین بررسیآخر.  شود میران انجام یتوسط مرکز آمار ا ییروستا يخانوارها يبرا
بـر   ییروسـتا  يخانوارها يو برا 91/0برابر ) 100=1383(  هیبا توجه به سال پا يشهر يخانوارها يت نان را برایاهم

انگر آن اسـت کـه سـهم نـان در سـبد      یـ ت بیـ ب اهمیدقت در ضرا. باشد می 8/1بر برا) 100=1381(ه یاساس سال پا
  یت گروه فرعـ یب اهمیب  ضرایبه ترت)  7-2(و )  6-2(جداول .  است يشهر يدو برابر خانوارها ییروستا يخانوارها

  .دهند مینشان  ییو روستا يشهر يخانوارها يآن را برا ينان و غالت و اجزا
  

  )100=1383(يشهر يخانوارها ينان و غالت برا یگروه فرع يت اجزایب اهمیضر):  6- 2(جدول 
  4,56  :نان و غالت

  2,66  انواع برنج  
  0,29  آرد و رشته  
  0,91  انواع نان  
  0,63  خشم ینیریک و شیت، کیسکویب  
  0,07  غالت هاي ر فراوردهیسا  

  
  )100=1381(ییروستا يخانوارها ينان و غالت برا یگروه فرع يت اجزایب اهمیضر):  7- 2(جدول 

  9,8  :نان و غالت
  5,8  انواع برنج  
  0,4  یانواع ماکارون  
  1,8  انواع نان  
  0,2  خشم ینیریک و شیت، کیسکویب  
  0,6  ذرت، جو و گندم  
  1,0  غالت هاي ر فراوردهیسا  

  
 یرا در طـ  ییو روسـتا  يشهر ينه خانوارهایب سهم نان در سبد هزیبه ترت)  9-2(و )  8-2(ن جداول یهمچن

  .دهد مینشان   1386 یال 1375  هاي سال
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  )1386 -1375(در کشور  يک خانوار شهرینه یسهم نان در سبد هز): 8-2(دول ج

نه یهز  سال
  )الیر(کل

 ینه خوراکیهز
  )الیر(یو دخان

نه آرد، یهز
رشته، نان و 

غالت و 
 هاي فراورده

  )الیر(آن 

نه انواع یهز
نان خانوار 

  )الیر(

سهم نان در 
نه یسبد هز

خانوار 
  )درصد(

سهم نان در 
 هاي نیهز

 یخوراک
خانوار 

  )درصد(

سهم نان در 
نه آرد، یهز

رشته، نان و 
غالت و 

 هاي فراورده
  )درصد(آن 

1375  11060675  3407666  692605  135029  1,2  4  19,5  

1380  28020350  7166386  1392880  369659  1,3  5,2  26,5  

1385  67286021  15188407  2365480  561879  0,84  3,7  23,8  

1386  81289139  18202244  2966607  690611  0,85  3,8  23,3  

  
  )1386 - 1375(در کشور  ییک خانوار روستاینه یسهم نان در سبد هز): 9- 2(جدول 

نه یهز  سال
  )الیر(کل

 ینه خوراکیهز
  )الیر(یو دخان

نه آرد، یهز
رشته، نان و 

غالت و 
 هاي فراورده

  )الیر(آن 

نه انواع یهز
نان خانوار 

  )الیر(

سهم نان در 
نه یسبد هز

خانوار 
  )درصد(

سهم نان در 
 هاي نیهز

 یخوراک
خانوار 

  )درصد(

سهم نان در 
نه آرد، یهز

رشته، نان و 
غالت و 

 هاي فراورده
  )درصد(آن 

1375  6986808  3258003  875537  97046  1,4  3  11,1  

1380  17232892  7070294  1728319  314489  1,8  4,5  18,2  

1385  41569925  15512672  3122623  641512  1,5  4,1  20,5  

1386  48846045  18202733  3779921  783057  1,6  4,4  20,7  

  
جـه  ینت. و آرد آزاد محاسـبه شـد   يه ایبـا آرد سـهم   یسـنت  هاي تمام شده انواع نان يدر گزارش فاز دوم،  بها
  . ه شده استآورد)  10-2(محاسبات انجام شده در جدول 
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  )یالیر 75( يه ایو آرد سهم )یالیر 3000(ین المللیمت بیآرد با ق  ،)یالیر 4000( با آرد آزاد یلو گرم نان سنتیتمام شده هر ک يبها): 10- 2(جدول 

  نان لواش  نان تافتون  ينان بربر  نان سنگک  نهیعنوان هز  
 يروینه نیهز  1

  یانسان
  الیر  1190  الیر 1190  الیر  1310  الیر  1420

  الیر  590  الیر  590  الیر  590  الیر  590  اجاره مغازه  2
  ---   ---   ریال 80  ریال 80  مخمر  3
آب ، برق ،   4

  گاز
 ریال 15 ریال 15 ریال 15  ریال 15

 ریال 175 ریال 175 ریال 175  ریال 175  سایر  5

 آردنه یهز  6
الزم 

 يبرا
ک یه یته
  لو نانیک

میه
سه

  

  آزاد

زاد ب
آ

ی
 الم

ن
  یلل

میه
سه

  

  آزاد

زاد ب
آ

ی
لملل

ن ا
  ی

میه
سه

  

  آزاد

زاد ب
آ

ی
لملل

ن ا
  ی

میه
سه

  

  آزاد

زاد ب
آ

ی
لملل

ن ا
  ی

 3077  ریال 58
  ریال

2307  
  الیر

 3077  ریال 58
  ریال

2307  
  الیر

 3077  ریال 58
  ریال

2307  
  الیر

 3077  ریال 58
  ریال

2307  
  الیر

  4227  4997  1978  4227  4997  1978  4477  5247  2228  4577  5347  2328  )الیر(جمع
نه آرد به یدرصد هز

  58/54  58/61  93/2  58/54  58/61  93/2  53/51  64/58  6/2  4/50  6/57  5/2  مت تمام شدهیق
مت نان ینسبت ق

ه یآزاد به نان سهم
  يا

3/2  36/2  53/2  53/2  
نسبت متوسط 

مت نان آزاد به یق
  يه اینان سهم

43/2  
مت نان ینسبت ق

به ) ین المللیب(آزاد 
  يه ایمنان سه

97/1  2  14/2  14/2  
نسبت متوسط 

مت نان آزاد  یق
به نان ) ین المللیب(

  يه ایسهم
06/2  

  
ـ ر 4000ال به یر 75لوگرم از یمت آرد از هر کیر قییبا تغ  شود، میمالحظه ) 10-2(همانطور که در جدول  ال، ی

ب، بـا بـا   یـ ن ترتیبـه همـ  . د داشتمت خواهیش قیافزا% 143 یعنی. شود میبرابر  43/2 یمت نان سنتیبطور متوسط ق
ـ ی. شـود  مـی برابـر   06/2 یمت نان سنتیال، بطور متوسط قیر 3000ال به یر 75گرم از لویمت آرد از هر کیر قییتغ  یعن

  .مت خواهد شدیش قیافزا% 106منجر به  
نـه  یهزدرصد و در سـبد   0,91 ينه خانوار شهریگر همانطور که قبال ذکر شد، سهم نان در سبد هزید ياز سو
ـ ران، جمعیـ ت کشور توسط مرکز آمار ایطبق برآورد آمار جمع.  باشد میدرصد  1,8 ییخانوار روستا ت کشـور در سـال   ی

 نفـر  21655643و ) درصـد 70,1655(   ينفر در منـاطق شـهر   50927943باشد که تعداد  مینفر  72582586،  1387
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کشـور   ين متوسـط سـهم نـان در سـبد خانوارهـا     یابنـابر . ر ساکن هسـتند یو غ ییدر مناطق روستا) درصد29,8345(
  :عبارتست از

1,8*0,218345+0,91*0,701655=1,0315271 

  :شود می محاسبهر یب زیارانه نان در تورم به ترتین سهم حذف یبنابرا
  ال یر 4000مت یبا قبا استفاده از آرد 

47508/1=%1,0315271*%143%  
  

  ال یر 3000 ین المللیمت بیبا استفاده از آرد با ق
097/1=%1,0315271*%106%  

  
ـ ر کـاهش  یبطور خالصـه تـاث  )  11-2(ن با توجه به مطالب بیان شده باال، جدول یبنابرا  هـاي  ارانـه یا حـذف  ی

زان یـ سـنتی در م  هـاي  ن کاهش میزان ضایعات ناشی از تولید و مصـرف  نـان  یو همچن یسنت هاي نان يبرا یپرداخت
  .کند میتورم را بیان 

  تاثیر کاهش میزان ضایعات و کاهش یارانه نان سنتی بر میزان تورم ):11- 2(جدول 
 ر در تورمیزان تاثیم :لیر بر تورم به دلیتاث

 هـاي  پرداختی براي تولید نان هاي یارانه) حذف(کاهش 
 سنتی

درصد  475/1 یال 097/1ن یش تورم  بیباعث افزا
 در اقتصاد خواهد شد

 هاي و مصرف  نانکاهش میزان ضایعات ناشی از تولید 
 سنتی

  م نداردیر مستقیاثت
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  :يکاریر کاهش میزان ضایعات نان و کاهش یارانه نان سنتی بر میزان بیتاث - 5
سنتی و تاثیر آن بر بیکاري کل کشور بعنوان یک شاخص اقتصاد کالن،  هاي براي بررسی بیکاري  شاغلین در نانوایی

براي انجام این بررسی از تعاریف و مفاهیم زیر که توسط مرکز . وري استابتدا مروري بر میزان بیکاري در کشور، ضر
  .شود میاستفاده   آمار ایران ارائه شده است،

قبـل از هفتـه     می، کـه در هفتـه تقـوی   )شـده  حداقل سن تعیین(تر  ساله و بیش 10تمام افراد : جمعیت فعال اقتصادي
و یـا از قابلیـت مشـارکت    ) شـاغل (کاال و خدمات مشـارکت داشـته   طبق تعریف کار، در تولید ) مرجع  هفته(آمارگیري 

 .شوند ، جمعیت فعال اقتصادي محسوب می)بیکار(اند  برخوردار بوده

تـر بـه جمعیـت     ساله و بـیش  10) شاغل و بیکار(عبارت است از جمعیت فعال  ):نرخ فعالیت(نرخ مشارکت اقتصادي 
  .100تر ضرب در  ساله و بیش 10

تر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کارکرده و یا بنا بـه   ساله و بیش 10راد تمام اف :شاغل
شـامل دو گـروه مـزد و      طـور عمـده   شـوند کـه بـه    کرده باشند، شاغل محسـوب مـی   طور موقت کار را ترك دالیلی به

  .شوند بگیران و خوداشتغاالن می حقوق
مرجـع، حاضـر در سـرکار یـا غایـب        قص شامل تمام شاغالنی است که در هفتهافراد داراي اشتغال نا: اشتغال ناقص

تـر، قرارداشـتن در فصـل     دالیل اقتصادي نظیر رکود کاري، پیـدا نکـردن کـار بـا سـاعت بـیش        موقت از کار بوده، به
  .ندمرجع هست  براي انجام کار اضافی در هفته  ساعت کار کرده، خواهان و آماده 44کمتر از  …غیرکاري و

  .100عبارت است از نسبت جمعیت داراي اشتغال ناقص به جمعیت شاغل، ضرب در : سهم اشتغال ناقص 
  :شود که تر اطالق می ساله و بیش 10به تمام افراد  :بیکار

  ).داراي اشتغال مزدبگیري یا خوداشتغالی نباشند(مرجع فاقد کار باشند   در هفته )1
  ).براي اشتغال مزدبگیري یا خوداشتغالی آماده باشند(ه براي کار باشند در هفته مرجع یا هفته بعد از آن آماد )2
منظـور جسـتجوي اشـتغال     اقـدامات مشخصـی را بـه   (در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویـاي کـار باشـند     )3

  ).مزدبگیري و یا خوداشتغالی به عمل آورده باشند

زگشت به شغل قبلی جویاي کار نبوده، ولی فاقد کـار و آمـاده   دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار با افرادي که به
 .شوند اند نیز بیکار محسوب می براي کار بوده

 .100ضرب در ) شاغل و بیکار(عبارت است از جمعیت بیکار به کل جمعیت فعال  :نرخ بیکاري

  .100در  بیشتر، ضرب ساله و 10ساله و بیشتر به کل جمعیت 10عبارت است از نسبت جمعیت شاغل :نسبت اشتغال
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 13851آمار جمعیت کشور به  تفکیک گروه سنی، بر مبناي سرشماري ): 12- 2(جدول 

 ساله و باالتر 10سال، و  10درصد جمعیت زیر  درصد تعداد سن

 81/7 5509000 ساله 5-9 15,56 75/7 5463000 ساله 4-0
 52/9 6708000 ساله 14-10

84,44 

 38/12 8726000 ساله 19-15
 78/12 9011000 ساله 24-20
 24/10 7224000 ساله 29-25
 88/7 5553000 ساله 34-30
 98/6 4921000 ساله 39-35
 80/5 4089000 ساله 44-40
 00/5 3522000 ساله 49-45
 91/3 2755000 ساله 54-50
 68/2 1887000 ساله 59-55
 08/2 1464000 ساله 64-60
 70/1 1197000 ساله 69-65
 59/1 1119000 ساله 74-70
 98/0 694000 ساله 79-75
 92/0 645000 تر وبیش ساله80

 02/0 - نامشخص

   100 70495000 جمع
 

  1386آمار  بیکاري بر مبناي زمستان ) :  13- 2(جدول 
 زن مرد مرد و زن 

 1/15 5/63 5/39 نرخ مشارکت اقتصادي     

 4/84 6/91 2/90 نرخ اشتغال     

 6/15 4/8 8/9 نرخ بیکاري    
 

تعداد افراد بیکار در جامعه بر اسـاس آمـار زمسـتان    ) 13-2(و ) 12-2(با توجه به تعاریف ارائه شده و اطالعات جداول 
  :شود از میچنین محاسبه  1386
  .است شده  نفر در نظر گرفته 72583586و برابر  1387جمعیت کشور بر مبناي زمستان  -1

                                                
 .  دفتر آمارهاي جمعیت، نیروي کار و سرشماري. آمار ایرانمأخذ ـ مرکز  - 1
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 .است برابر فرض شده 1385سال  هاي ساله و بیشتر با درصد 10سال، و  10صد جمعیت زیر در -2

الـذکر، میـزان جمعیـت فعـال اقتصـادي برابـر        فـوق  هـاي  درصـدي و فـرض   5/39باتوجه به نرخ مشارکت  -3
 .باشد میدرصد کل جمعیت  3538/33نفر یعنی  24209384 

 . باشد مینفر  2372520معیت بیکار کشور برابر ج درصد بیکاري،  8/9با توجه به موارد فوق، و  -4

خواهد شـد، و بـا فـرض     یسنت هاي ییاز نانوا يتعداد یلیمنجر به تعط ینان سنت هاي ارانهیحال با فرض اینکه حذف 
ص خواهند داد، بنابراي انتظار است که ایـن  یرا به خود تخص یسنت هاي از سهم بازار نان یبخش یصنعت هاي آنکه نان

بنـابراي الزم اسـت کـه تعـداد  افـراد شـاغل در       .  سنتی شود هاي منجر به بیکاري تعدادي از شاغلین در نانواییاقدام 
محاسبه شود تا بتوان با مقایسه آنها با میزان کل جمعیت  بیکار وشاغل کشور، تـاثیر و سـهم آن در    یسنت هاي یینانوا

  .اسبه شودمیزان بیکاري کل کشور بعنوان یک شاخص اقتصاد کالن مح
  

تعـداد   ) 14-2(جدول شماره . باشد میواحد   56648در کل کشور  ها یی، تعداد نانوا1386سال  يبراساس آمارها
 هـا  حجیم نیمه حجیم، تعداد کل نانوایی هاي نانوایی نان  2256با حذف تعداد . کند میکشور را ارائه  هاي و نوع نانوایی

آزاد پز هستند، و حـذف  ) درصد 10حدود ( ها یین نانوایاز ا ينکه تعدادیوجه به اهمچنین با ت.  خواهد بود 54392برابر 
ت هـم بشـود، لـذا تعـداد     یـ ت  و سهم بازار آنهـا تقو یبر عملکرد آنها ندارد بلکه ممکن است وضع يریارانه نه تنها تاثی

نفـر مشـغول بـه    ) 3(ن واحدها یاز ا کیبنابراین اگر در هر . واحد خواهد بود 48953سنتی یارانه اي برابر  هاي نانوایی
  .باشد مینفر  146859برابر  یان سنتین نانوایکار باشند، تعداد کل شاغل

  
  

  1386-ییو روستا يمناطق شهرنوع و  ک یبه تفک یسنت يها ییتعداد نانوا): 14- 2(جدول 

 یینوع نانوا ردیف
 درصد تعداد  ییمناطق روستا يمناطق شهر کل کشور

  3514 10567 24,8 14081 تافتون 1
  6649 14684 37,6 21333 لواش 2
  5215 8308 23,9 13523 يبربر 3
  478 3307 6,7 3785 سنگک 4
  64 2292 4,2 2256 میمه حجیم و نیحج هاي نان 5
  540 1030 2,8 1570 ها ر نانیسا 6

  16460 40188 100 56648 جمع
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سـنتی   هـاي  نفر هستند، و همچنین تعداد شاغلین در نـانوایی  2372520ابر با توجه به تعداد افراد بیکار در کشور که بر
آنها کامال بیکار شوند،که این فرض بسیار بسیار بـد بینانـه و    میباشند، با فرض اینکه تما مینفر  146859یارانه اي که 

  :باشد، میزان بیکاري به شرح زیر خواهد بود میدر نظر گرفتن بدترین شرایط 
))2372520+146859 * (100/(24209384  =10/4066 % 

بوده و در حالی بیکـاري کامـل    8/9سنتی یارانه اي، میزان بیکار کشور  هاي در حالت اشتغال کامل شاغلین در نانوایی
درصد میـزان  /. 6066لذا تفاوت آن یعنی . خواهد بود 4066/10سنتی یارانه اي این مقدار برابر  هاي شاغلین در نانوایی

  :البته این نتیجه با توجه به مالحظات زیر باید مورد توجه و تفسیر قرار گیرد.  بیکاري خواهد بودافزایش 
 هـا  سنتی و همچنین با توجه به نوع رژیم غذایی مردم، بسیاري از نـانوایی  هاي با توجه به عالقه مردم به نان -1

 . د ادامه دهندتوانند بصورت آزاد پز و احتماال با میزان پخت کمتر به فعالیت خو می

حتی پس از تعطیلی برخی از  واحدهاي نانوایی، بدلیل داشـتن قابلیـت و    ،ها بسیاري از افراد شاغل در نانوایی -2
  .بیکار نخواهند ماند... توانایی  کار در مشاغل مشابه، از قبیل شیرینی پزي و قنادي، نان فانتزي، و 

حتـی    ،هـا  ت انجام شده، بسیاري از افراد شاغل در نـانوایی با توجه به تعریف بیکاري مورد استفاده در محاسبا -3
پس از تعطیلی برخی از  واحدهاي نانوایی، بدلیل امکان اشتغال حداقل یک ساعت در هفته، بیکـار محسـوب   

 .نخواهند شد

نان کاالي استراتژیکی است که کشش قیمتی آن نزدیک به صفر است، یعنـی تغییـر قیمـت در مصـرف آن      -4
توانند به کار خود ادامه دهنـد،   میلذا نانوایان سنتی . هد داشت، یا اینکه تاثیر آن ناچیز خواهد بودتاثیري نخوا

 .البته مردم هوشمندانه تر و بهره ورتر از نان استفاده خواهند کرد و ضایعات کمتر خواهد شد

تا به میـزان زیـادي بـا نـان     باشند که عمد می... ، برنج، شیرینی جات و  با توجه به اینکه  کاالي جانشین نان -5
تفاوت دارند، لذا باز هم نان بعنوان یک کاالي بی رقیب بـاقی خواهدمانـد و   ) حتی نان تهیه شده با آرد آزاد(

 .نانوایان سنتی به فعالیت خود ادامه خواهند داد

و سـایر محصـوالت    ، کیک ها توانند اقدام به تولید  انواع نان میدر صورت حذف یارانه نان، واحدهاي نانوایی  -6
توانـد باعـث جلـوگیري از کـاهش      مـی این اقدام . مشابه نموده و سودآوري کسب و کار خود را افزایش دهند

 .افراد شاغل در این بخش شود

نتیجه آنکه، تاثیر حذف یارانه بر بیکاري افراد شاغل در واحدهاي نانوایی سنتی و تحمیـل آن بـر میـزان بیکـاري     
همچنین الزم به ذکر است که حذف یارانـه از طریـق کـاهش ضـایعات     . خواهد بود%   6/0جامعه بسیار کمتر از 

نان، ممکن است باعث کاهش شغل کاذب خرید و فروش نان خشکه شود، البته با توجه به اینکه افـرادي کـه در   
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السـتیک، آهـن،   قابل بازیافـت از قبیـل پ   هاي کنند، عالوه بر نان خشکه به جمع آوري زباله میاین حوزه فعالیت 
  .پردازند، لذا این تاثیر نیز احتماال بسیار ناچیز خواهد بود مینیز ... شیشه، مس، مفرغ، آلومینیم و 

ن کـاهش  یو همچنـ  یسـنت  هاي نان يبرا یپرداخت هاي ارانهیا حذف یر کاهش یبطور خالصه تاث)  15-2(جدول 
  .دهد میان بیکاري را نشان زیسنتی در م هاي میزان ضایعات ناشی از تولید و مصرف  نان

  
  تاثیر کاهش میزان ضایعات و کاهش یارانه نان سنتی بر میزان بیکاري): 15- 2(جدول 

  ر در بیکاريیزان تاثیم :لیر بر بیکاري به دلیتاث
پرداختی براي تولید  هاي یارانه) حذف(کاهش 

 سنتی هاي نان
  ترین حالت در بدترین شرایط و بدبینانه

  درصد 6/0کمتر از  
کاهش میزان ضایعات ناشی از تولید و مصرف  

 سنتی هاي نان
  وري م ندارد بلکه باعث بهرهیر مستقیثاث

  .شود می) نان(در مصرف منابع 
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