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ABSTRACT 

 
The purpose of this survey research was to investigate the food waste in household and it’s 

affecting factors. The statistical population of the study consisted of all households in Central 
district of Najaf Abad County that based on Bartlett and colleagues’ table for determining sample 
size, 405 households were selected as a research sample and were chosen by stratified 
proportionate random sampling technique. In each sample household, a person between the ages of 
15 to 64 who was responsible for at least half of cooking, shopping and managing the home was 
involved in the research process. The data collection instrument was a researcher's developed 
questionnaire whose face validity was confirmed by a panel of experts and the reliability of the 
questionnaire was also evaluated by conducting a pilot test study and calculating the Cronbach's 
alpha coefficient (0.60-0.79). The results of cluster analysis showed that the studied households 
were separated into three different clusters, the throwaway people, households with moderate food 
waste, and saved people. Moreover, the results of hierarchical regression analysis showed that the 
awareness construct had incremental effect and social norm, attitudes toward food waste, 
knowledge of waste reduction, skills to manage food consumption, existence of infrastructure, and 
having a time schedule had decreasing effects on household food waste behavior. In total, these 
constructs explained 25% of variations in variance of household food waste behavior. 
 
Keywords: Consumption Pattern, Agricultural Development, Consumption Behavior, Food Waste, 

Food Loss 
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 )19/9/97تاریخ تصویب:  -26/2/97(تاریخ دریافت:  

 

 چکیده

 
پیمایش حاضر با هدف بررسی ضایعات مواد غذایی خانوار و عوامل مؤثر بر آن صورت 

آباد در بخش مرکزي شهرستان نجفآماري پژوهش شامل خانوارهاي ساکن  پذیرفت. جامعه
خانوار به عنوان نمونه  405 بودند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه بارتلت و همکاران،

در اي گزینش شدند. در هر خانوار نمونه، فردي گیري طبقهپژوهش تعیین و از طریق نمونه
بود در  یریت منزلمدو  یداز پخت و پز، خر یمیکه مسئول حداقل ن سال 64تا  15 یسن دامنۀ

اي محقق ساخته بود که نامهها، پرسششد. ابزار گردآوري دادهفرایند تحقیق شرکت داده
-اي پیشروایی صوري آن توسط پانلی از متخصصان تأیید و پایایی آن نیز با انجام مطالعه

تحلیل دست آمد. نتایج حاصل از به ،)79/0تا  60/0آهنگ و محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ (
 اي نشان داد خانوارهاي مورد مطالعه براساس میزان ضایعات غذایی به سه دستۀخوشه

بر آن، نتایج  اند. فزونجو قابل تفکیکیی متوسط، و صرفهغذایعات با ضا مسرف، خانوار
متغیرهاي  ی اثر افزایشی وآگاهمراتبی نشان داد، متغیر حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله

وجود ، کاهش ضایعات ، مهارتکاهش ضایعات ، دانشبه ضایعات نگرش ی،اجتماع هنجار
اثر کاهشی بر میزان ضایعات خانوار داشته و در مجموع،  برنامه زمانیداشتن  یرساخت، وز

 نمایند. درصد از تغییرات واریانس میزان ضایعات غذایی خانوار را تبیین می 25
 

زي، رفتار مصرف، ضایعات مواد غذایی، الگوي مصرف، توسعه کشاورهاي کلیدي: واژه

 هدر رفت غذا 
 

 مقدمه
المللی حاکی از آن است هاي بینهاي سازمانگزارش

درصد از مواد غذایی  30که سالیانه در جهان حدود 
 ,FAOشود (تولیدي هدر رفته و یا به ضایعات تبدیل می

رفتن ). اصوالً هدر رفت مواد غذایی به از دست2016
و  فرایندهاي برداشت، پس از برداشت،محصول در 

آنکه ضایعات مواد غذایی به گردد، حالفرآوري اطالق می
سازي، و تباهی محصول در طی مراحل توزیع، آماده

). اگرچه هر Koivupuro et al., 2012مصرف اشاره دارد (
شدن مواد غذایی حائز اهمیت دو هدر رفت و یا ضایع

مواد غذایی خانوار از هستند، لیکن توجه به ضایعات 
اهمیت دوچندانی برخوردار است، چرا که در اروپا بیش 

درصد از کل ضایعات به مواد غذایی در سطح  50از 
). این Stenmarck et al., 2016خانوار اختصاص دارد (

 درصد هم 60رقم در آمریکا حتی بیش از این و به 
قاعده ). ایران نیز از این Giffin et al., 2009رسد (می

مستثنی نبوده و از میزان ضایعات مواد غذایی سالیانه 
درصد  7/2شود، میلیارد ُتن می 3/1جهان که بالغ بر 

سهم ایران است. به عبارت دیگر، در ایران ساالنه حدود 
شود که بیش از میلیون تُن مواد غذایی تولید می 130



 283 ...ضایعات مواد غذایی خانوار و عوامل مؤثر بر آن: سورانی و احمدوند 

یند تولید، توزیع و مصرف از آمیلیون تُن آن در فر 35
 30 توان بهمی ینهزم یندر ا ).FAO, 2016رود (ین میب

در  )50 یحت( درصد 30 الی 25در نان،  یعاتدرصد ضا
درصد در  25 و در برنج، درصد 10 یجات،ها و سبزیوهم

 .)Teyfouri and Rastegary, 2015داشت (خرما اشاره 
عنوان یکی از بزرگترین آباد نیز بهدر شهرستان نجف

ستان اصفهان همسان با سایر نقاط کشور هاي اشهرستان
اي که گونهاین ضایعات مشهود و ملموس است به

ضایعات نان، میوه و سبزیجات درصد قابل توجهی را به 
 65دهند. این در حالی است که خود اختصاص می

اند. ضایعات مواد درصد از این ضایعات قابل اجتناب
عث اثرات شوند و باغذایی اغلب به زباله تبدیل می

گردند. آب، خاك و هوا می اي و آلودگیمخرب گلخانه
فزون بر آن، منابع آب، خاك، کود و سوخت فراوانی 

ها به صرف تولید این محصوالت شده که با نابودي آن
). Stancu et al., 2016شوند (نوعی این منابع نیز تباه می

از سویی دیگر، افزایش رو به رشد جمعیت، مواد غذایی 
کند. بنابراین، ضایع شدن مواد بیشتري را طلب می

غذایی پیامدهاي ناگوار اجتماعی از جمله به خطر افتادن 
امنیت غذایی و کمبود آن در جوامع بشري را موجب 

گردد. همچنین ارزش اقتصادي ضایعات مواد غذایی می
هاي سازمان فائو بیش از پنج در کشور بر اساس گزارش

) که رقمی قابل توجه FAO, 2016(میلیارد دالر است 
رود. ویژه اقتصاد مقاومتی به شمار میدر مقوله اقتصاد به

محیطی، اقتصادي و اجتماعی، این اثرات ناگوار زیست
ریزان و متخصصان دانشگاهی را بر سیاستمداران، برنامه

آن داشته است که به راهکارهاي کاهش ضایعات مواد 
ریزي و سیاستگذاري، برنامه نیازغذایی بیاندیشند. پیش

ارائه راهکارهاي مطلوب در کاهش ضایعات غذایی، 
ها برخورداري از اطالعات، آگاهی و دانش کافی از نگرش

 یرفتار مصرفو رفتار مصرفی و عوامل مؤثر بر آن است. 
 ی،ذهن هايیتو شامل فعالي عدچند بُ یمفهوم
 و دوراستفاده  ید،افراد هنگام خر یزیکیو ف یاحساس
و  یازهان يارضا يبرا ی است کهمحصوالت ریزي

به عبارت  ).Maleki, 2003( اندتهیه کرده شانیالام
 ياست که افراد چگونه برا ینا یّنمب یرفتار مصرف یگر،د

زمان، پول، تالش  یلصرف منابع در دسترس خود از قب
 یممصرف محصوالت و خدمات متفاوت تصم ايبر

در روانشناسی چارچوبی ). Jisana, 2014( گیرندیم
بر اساس  ١)AMOتحت عنوان انگیزه، توانایی و فرصت (

بینی مفاهیم پایه روانشناسی ارایه شده که با آن به پیش
). Hughes, 2007پردازند (اي از رفتارها میطیف گسترده

تواند به عنوان نیروي محرکه به سوي یک انگیزه می
 حسوب شودگیري شخص مرفتار در فرآیند تصمیم

)Hughes, 2007 and Jepson et al., 2013( ریشه در  و
ها و هنجارها دارد ها، باورها در مورد نتایج، نگرشارزش

)Thogersen, 1994.( هاي ها و قابلیتمهارت ،توانایی
 و )Hughes, 2007مورد نیاز براي انجام یک رفتار است (

منابع فرصت به میزان دسترسی و قابلیت وصول مواد و 
 Van Geffen et( مورد نیاز براي تغییر رفتار اشاره دارد

al., 2016b.( هاي کنندهپیرامون رفتار مصرفی و تعیین
کنندگان مطالعات اندکی صورت رفتار ضایعاتی مصرف

شود. مروري بر ادبیات تجربی می ها اشارهگرفته که بدان
وان دهد ضایعات نان و عوامل مؤثر بر آن به عننشان می

یکی از اقالم اساسی و راهبردي در کشور مورد مطالعه 
برخی از محققان داخلی بوده است. نتایج مطالعه 

است که بینی ضایعات نان نشان دادهسازي و پیشمدل
 یشموجب افزا ینیسطح درآمد و رشد شهرنش یشافزا

 ,.Jalerajabi et alشود (می یراننان در ا یعاتضا یزانم

-تابع سرانه ضایعات نان حاکی از آن بودهبرآورد  .)2012
است که درآمد ماهیانه، نرخ متوسط مصرف نان، ارزان 
تلقی نمودن قیمت نان از سوي خانوار، تحصیالت 
سرپرست و سایر افراد خانوار با ضایعات مصرف نان رابطه 

داري داشته، لیکن متغیرهاي نحوه مثبت و معنی
نانی در هفته،  هاي غذاينگهداري نان، تعداد وعده

ارزیابی از کیفیت نان، تحصیالت و شغل مادر، متوسط 
سن افراد خانوار در جهت منفی بر سطح ضایعات نان 

). نتایج Rajabi et al., 2012اند (خانوار تأثیرگذار بوده
 رهايزنان خانوانشان داد  پژوهشی در شهر کرمانشاه

ترین و شهر به ترتیب کماین پردرآمد و متوسط 
از نظر  رند.ترین توجه را به مصرف صحیح نان داشبی

ان، خرید نان به اندازه مصرف، نظارت مستمر پاسخگوی
هاي با برخورد قاطع با نانوایی و هادولت بر کار نانوایی

تواند هاي آموزشی میکیفیت و برگزاري برنامهنان بی

                                                                                  
1 . Ability – Motivation – Opportunity 
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در کاهش ضایعات و تلفات نان داشته  يگیرنقش چشم
). بررسی ضایعات نان در Ali Beigi et al., 2011( باشد

است که تحصیالت شهرستان شهرکرد نشان داده
داري با میزان سرپرست خانوار رابطه منفی و معنی

 ). Abedi, 2005ضایعات نان دارد (
طور عام نیز در مبحث ضایعات مواد غذایی به

اي به شرح زیر انجام شده است. مطالعات ارزنده
Khosravani et al. )2016هاي رفتار )، در تحلیل مؤلفه

کنندگان تهرانی پیرامون ضایعات مواد غذایی مصرف
هاي فرهنگی، مشارکت اجتماعی، شش عامل ارزش

انگیزش، باورها و اعتقادات، آموزش و آگاهی، و ادراك را 
در  )،Koivupuro et al. )2012اند. شناسایی نموده

د غذایی در خانوارهاي مطالعه عوامل مؤثر بر ضایعات موا
فنالندي دریافتند که بین متغیرهاي اندازه خانوار، 
جنسیت مسئول خرید خانه، تعداد دفعات خرید و درك 
از توانایی در جلوگیري از ضایعات با سطح ضایعات مواد 

 Mallinsonداري وجود دارد. غذایی خانوار رابطه معنی

et al. )2016حجم د که )، نیز در مطالعه خود دریافتن
با عوامل  رخانوا یی ضایع شده توسط یکغذامواد 
هرچند بر دارد با اندازه خانوار ارتباط  یژهبه و یتیجمع

نسبت  يترکم یعاتبزرگتر ضا يخانوارها ،اساس سرانه
 دارند. کوچکتر  يهاخانواربه 

 ییمواد غذا یعاتضاایجادکننده عوامل بررسی 
 Aschemann-Witzel et رها در مطالعهمربوط به خانوا

al. )2015a( يکنندگان برامصرف یزهکه انگ نشان داد 
 یریتمد يهامهارت یی،مواد غذا یعاتاز ضا یريجلوگ

 یرتأث ،هایتاولو ینها بو موازنه آن ییمواد غذا مصرف
کنندگان مصرف ییمواد غذا هدردهی يبر رفتارها یاديز

عدم  )Aschemann-Witzel et al. )2015b دارد.
 یزهفقدان انگغذایی،  بنديیتاولونبود  یزي،ررنامهب

 مهم تمشکال را ازفقدان دانش  و فرصت یی،توانا ی،کاف
پیش رو در کاستن از ضایعات مواد غذایی توسط 

اي در مطالعه .کنندگان عنوان نمودندمصرف
Farr‐Wharton et al. )2014( ارزش یهنظر با استفاده از-

 یعاترفتار ضا یديوامل کلع ییهنجار به شناسا-باور
 هايیافتهپرداختند. بر اساس  کنندهمصرف ییمواد غذا

دانش  جودي،مو ینمطالعه، سه عامل دانش تأم ینا
یی بر رفتار ضایعات مواد غذایی خانوار مکان و سواد غذا

) Stefan et al. )2013مؤثر شناخته شدند. در پژوهشی 
کننده ار تسهیلها و ابزاذعان نمودند که افزایش مهارت

هاي مرتبط با مدیریت مصرف مواد غذایی تأثیر فعالیت
در کاهش ضایعات غذایی در خانوارهاي رومانی  سزاییبه

غذایی و عوامل محرك آن در مطالعه ضایعات مواد  دارد.
عنوان نمودند که  )Visschers et al. )2016در سوئد، 

-رزندهدرك از توانایی کاهش ضایعات مواد غذایی نقش ا
اي در رفتار کاهش ضایعات در خانوارهاي مورد مطالعه 

هاي رفتار ضایعاتی مواد کنندهدارد. در بررسی تعیین
 .Stancu et alکنندگان دانمارکی، غذایی در مصرف

کنندگان در توانایی دریافتند که درك مصرف )2016(
-کاهش ضایعات و باز فراوري مواد غذایی باقیمانده مهم

کننده ضایعات مواد غذایی هستند. ینترین تعی
Graham-Rowe et al. )2014(  انگیزه مالی و اقتصادي
هاي کاهش ضایعات و تصور را مهمترین انگیزاننده

میزبان خوب یا مسئول در تهیه و تدارك غذا، مهمترین 
اند. مانع کاهش ضایعات مواد غذایی گزارش نموده

Graham-Rowe et al. )2015اي توانایی و ) در مطالعه
درك کارآمدي در کاهش ضایعات مواد غذایی را در 

 اند.رفتار مدیریت مصرف مواد غذایی مؤثر نشان داده
Van Geffen et al. )2016a،(  یقاتی پروژه تحقطی

جلوگیري و هدف با که در اتحادیه اروپا  2020افق 
یی مواد غذا یرهزنجکل در  ییمواد غذا یعاتکاهش ضا

(مجارستان، آلمان، هلند و  ییر اروپادر چهار کشو
و  یآگاه یا) صورت گرفته بود، نشان دادند کهاسپان

ي در تمام کشورها ییمواد غذا یعاتدر مورد ضا یزهانگ
است اما با  یشو در حال افزاوجود داشته  مورد مطالعه

مختلف که به عوامل  یطدرجات متفاوت و شرا
شورها ک ياقتصاد -یو اجتماع یفرهنگ -یاجتماع

 ینگراناز  انزنان و سالمند یادر اسپان .بستگی دارد
برخوردارند.  ییهدر رفتن مواد غذا خصوصدر بیشتري 

با  یااسپانو در مجارستان  ییغذا یعاتاز ضا یآگاه
به و فقر مرتبط است.  ییغذا یناامن ي،اقتصاد یتوضع

عنوان مثال، به علت شروع بحران اقتصادي از سال 
ا، مردم به تالش مضاعف براي رهایی از در اسپانی 2008

ی زده فعلشتاب یزندگ يهاسبکناامنی غذایی و فقر به 
که در نتیجه آن، وقت کافی براي کسب  روي آورده

 را ییمواد غذا یعاتضا در مورد اهمیت مبارزه با یآگاه
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نداشتند و این مسئله اثر منفی بر آگاهی از ضایعات 
بندي این محققان در جمع است.غذایی در اسپانیا داشته

 یعاتمولد ضا هايبهبود درك محركنهایی به منظور 

به ترسیم چارچوب مفهومی کننده مصرفسطح  ییغذا
مطابق شکل کننده مصرف ییمواد غذا یعاتضا يرفتارها

  ) اقدام نمودند.1(
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 )Van Geffen et al., 2016b(اقتباس از کننده مصرف ییغذا یعاتضا مدل -1شکل 
 

بندي مرور ادبیات موضوع حاکی از آن است که جمع
گیري از ضایعات مواد غذایی نیازمند درك صحیح پیش

هاي رفتارهاي سوء در خانوارهاي کنندهاز عوامل و تعیین
کنندگان است که در تمام مطالعات بررسی شده مصرف

ها به هاي آنسه عامل توانایی، فرصت و انگیزه و مؤلفه
هاي میزان ضایعات مواد غذایی به کنندهوان تعیینعن

در این اند. طور مستتر یا آشکارا مورد مالحظه قرار گرفته
پروژه راستا، مدل طراحی شده اتحادیه اروپا، برآمده از 

) از 1(شکل در اتحادیه اروپا 2020افق تحقیقاتی 
جامعیت مطلوبی برخوردار است که مفید شناخته شده و 

اده این پژوهش قرار گرفت. از این رو، هدف مورد استف
هاي ضایعات مواد کنندهپژوهش حاضر سنجش تعیین

غذایی در خانوارهاي ساکن در بخش مرکزي شهرستان 
آباد بر مبناي مدل طراحی شده اتحادیه اروپا، نجف

  در اتحادیه اروپا 2020افق تحقیقاتی پروژه برآمده از 
 بود.

 
 روش تحقیق

ه لحاظ هدف کاربردي، از نوع پژوهش حاضر ب
ها همبستگی و از نظر نحوه گردآوري داده -توصیفی

، تمامی خانوارهاي پژوهش يجامعه آمارپیمایشی است. 

 90‚152آباد (ساکن در بخش مرکزي شهرستان نجف
خانوار  85551خانوار روستایی و  4601خانوار شامل 

م خانوار بر اساس جدول تعیین حج 405شهري) بود که 
 t=58/2و  α=01/0) با لحاظ Bartlett et al. )2001نمونه 

به عنوان نمونه آماري مشخص گردید و خانوارهاي نمونه 
اي تصادفی با گیري طبقهبا استفاده از روش نمونه

انتساب متناسب بر حسب جمعیت هر منطقه انتخاب 
تا  15 یسندامنه در آن از  شدند. در هر خانوار عضوي

و  یداز پخت و پز، خر یمیئول حداقل نمسکه  سال 64
منزل بود براي پاسخگویی در نظر گرفته در  یریتمد

هاي مورد مطالعه، به شد. بر این اساس، در تمام نمونه
جز یک مورد، زنان خانوار مسئولیت ذکر شده را به عهده 

 نامه محققهاي مورد نیاز از طریق پرسشداشتند. داده
نامه دآوري شد. پرسشساخته به شیوه مصاحبه گر

 ,.Stancu et alنگاشته (پژوهش بر اساس مطالعه پیشینه
2016 Stefan et al., 2013; Mallinson et al., 2016; 

Visschers et al., 2016; مدل طراحی شده اتحادیه ) و
) طراحی و تدوین Van Geffen et al., 2016b(  اروپا

 گشت. 
طریق  نامه ازروایی محتواي و صوري پرسش

متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. به منظور سنجش 

 زیرساخت

 کاهش ضایعات فناوري

 برنامه زمانی

 فرصت
 آگاهی از ضایعات غذایی

 نگرش به کاهش ضایعات

 هنجار اجتماعی

 انگیزه

 ضایعاتکاهش  دانش مهارت کاهش ضایعات

 توانایی

 کاهش ضایعات مواد غذایی
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ابزار پژوهش، پس از انجام یک  درونی انسجام
اي خارج از محدوده مورد مطالعه، در منطقه آزمونپیش

یري در گاندازه يهایاسمقاز آماره آلفاي کرونباخ براي 
پرسشنامه استفاده شد. ضرایب آلفاي کرونباخ درج شده 

اکی از پایایی قابل قبول ابزار پژوهش ) ح1در جدول (
 است.
 

هاي مختلف مقدار آلفاي کرونباخ براي مقیاس -1جدول
 تحقیق

 مقدار آلفاي کرونباخ هایهگو تعداد مقیاس
 789/0 3 نگرش به کاهش ضایعات 

 603/0 8 هنجار اجتماعی
 750/0 4 آگاهی از ضایعات غذا

 788/0 6 مهارت کاهش ضایعات
 زحراا يکرونباخ برا يآلفا یارهايمع هاي تحقیق؛همأخذ: یافت

)، α<7/0>9/0)، خوب (α<9/0( ی: عالپایایی انسجام درونی
قابل  یر)، غα<5/0>6/0( یف)، ضعα<6/0>7/0قابل قبول (

 )George and Mallery, 2016. (منبع: )α>5/0قبول (
 

متغیرهاي پژوهش مشتمل بر دو دسته متغیر وابسته 
ر شرح مختصري از هر یک از متغیرها د و مستقل بودند.

میزان «) آورده شده است. متغیر وابسته 2جدول (
 نامهاست که با یک پرسش» ضایعات مواد غذایی خانوار

نامه استاندار خود گزارشی اقتباس شده از پرسش
) سنجیده شد. Van Herpen et al., 2016اتحادیه اروپا (

 استفادهکه براي ود بغذایی  موادشامل تمام  ضایعاتاین 
 نشده، اما مصرفو تهیه شدهتوسط خانوار خریداري 

، غذاهاي کامًال استفاده نشدهاست که شامل  ماندهباقی
 هاي غذاماندهباقی، مواد غذایی تا حدودي استفاده شده
هاي مواد ماندهباقیاز سر سفره یا رها شده در ظرف، 

را در بر  تهسازي در یخچال و دور ریخغذایی از ذخیره
بنابراین، تنها ضایعات مواد غذایی قابل  گرفت.می

ها، مد نظر این پژوهش بوده و استخوان اجتناب
در نظر گرفته ها ریشه و ها،شده، دانههاي کندهپوست

هاي دفع در سطل تمام حالتاین ضایعات . نشده است
، به صورت توده کمپوست و یا کیسه نان خشکزباله، 

خانگی، پرندگان، و غیره را شامل  اتحیوانتغذیه  رايب
شود. همچنین این ضایعات فقط مربوط به مواد می

هایی است که در خانه دور انداخته غذایی و نوشیدنی
 شوندمی

) Van Geffen et al., 2016b.(  با عنایت به موارد ذکر
مواد غذایی مورد بررسی در این پژوهش  شده، ضایعات

ذایی گیاهی و حیوانی مصرفی در غ تمامی اقالم شامل
شده پس از هاي گردآورياست. دادهخانوار بوده

شد و در محیط  22نسخه  SPSS افزارکدگذاري وارد نرم
هاي توصیفی و استنباطی انجام و افزار تحلیلاین نرم

 نتایج استخراج گردید.
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 تعاریف متغیرهاي پژوهش -2جدول 
 تعریف عملیاتی متغیر

یعات میــزان ضــا •
 مواد غذایی

و در  ماندهیبه صورت خورده نشده باقبوده ولی انسان  برايقبل از دفع آن، قابل خوردن هایی که و نوشیدنی ییمواد غذاتمام 
هاي متفاوتی شود. طبق دستورالعمل اتحادیه اروپا، متناسب با نوع مواد غذایی، مقیاسیم یختهیک هفته دور رطی خانه 

 به گرم شد. یلتبدضایعات  مقادیرتمام ها، راساس جدول تبدیل واحد مقیاسطراحی و نهایتًا ب
بوده که هر کدام با ، و هنجار اجتماعی ییغذامواد کاهش ضایعات، آگاهی از ضایعات نگرش  شامل سه مؤلفه سازه انگیزه انگیزه •

 ) سنجیده شدند.5تا کامالً موافقم= 1ها در قالب طیف لیکرت (کامالً مخالفم=اي از پرسشمجموعه
 نســبت  نگــرش

به کاهش ضـایعات 
 غذایی

بودن رفتار ضایعات مواد غذایی، او را به سمت کاهش  هایی که با ارزیابی فرد از نامطلوبافکار، باورها و ایده ،احساسات
 دهد.ضایعات غذایی سوق می

  ـــــــاهی از آگ
 ضایعات غذا

 شود.را شامل می د ضایعات مواد غذایی خوداطالع دقیق خانوار از میزان، نوع، هزینه و علت ایجا

 هنجــــــــــار 
 اجتماعی

استانداردهاي مشترك یا ارزیابی شبکه اجتماعی از افراد در مورد اقدامات واجب، مجاز یا ممنوع براي مصرف مواد غذایی که 
ر این رابطه عمالً انجام به عنوان باور فرد از انتظار دیگراِن مهم در مورد کاهش ضایعات غذایی و باور آنچه که دیگران د

 .شوددهند، درك میمی
 .استدانش کاهش ضایعات و مهارت کاهش ضایعات توانایی شامل دو مؤلفه  توانایی •
  ــاهش ــش ک دان

 ضایعات
سازي و نگهداري مواد غذایی براي افزایش ماندگاري در مورد نحوه خریداري، حمل و نقل، ذخیره هکننددانش درست مصرف

 )1و صحیح= 0ندازه گیري: غلط=مواد غذایی (ا
  مهارت کـاهش

 ضایعات
سازي مواد غذایی به طور مطلوب، مدیریت هاي غذایی، آمادهریزي براي وعدهمهارت خانوار در تهیه لیست خرید، برنامه

با متغیر نیز  این عمر ماندگاري مواد غذایی به طوري که ضایعات غذایی را به کمترین حد آن برساند. افزایشها و ماندهباقی
 ) سنجیده شد.5=یادتا بسیار ز 1طیف لیکرت (بسیار کم=

 1ها (بله=اي از پرسشکه هر سه مؤلفه با  مجموعه باشدیم هایرساخت، فناوري کاهش ضایعات و زبرنامه زمانیفرصت شامل  فرصت •
 ) سنجیده شدند.2و خیر=

 احتمال هدر رفت در یک روز)  تدارك غذا براي چند وعده(از قبیل رفتارها  کنندگان ممکن است بدانند برخیاگرچه مصرف برنامه زمانی
دهند که ، ترجیح می)جویی در وقتصرفه(مانند  هاي دیگر خوددهد، با این حال با توجه به اولویتغذایی را افزایش می

 همچنان به این رفتارها ادامه دهند.
 کـاهش  فناوري

 ضایعات
ي جلوگیري از ضایعات مواد غذایی بخاطر وجود تجهیزات نامناسب در خانه، مانند فضاي کم کنندگان ممکن است برامصرف

 .سازي و کیفیت پایین یخچال یا فریزر، محدود شوندبراي ذخیره
 ه ها در اغلب اوقات؛ کیفیت پایین محصوالت عرضبسته بودن آن یادور  مانندها محدود به مغازه از قبیل دسترسی یعوامل زیرساخت

 .دهدافزایش را شدن مواد غذایی  ضایعتواند احتمال بندي، میشده؛ و بزرگ بودن بسته
 ,.Eagly and Chaiken, 1998; Bratt, 1999; Ostrom, 2000; Smyth et al., 2007; WRAP, 2009; Mohamadi et al., 2009; Abbott, et alمنبع: (

2013; Van Geffen et al., 2016b; Kharat et al., 2017;( 
 

 هابحث و یافته
براساس نتایج توزیع فراوانی، تحصیالت دبیرستان 

درصد) را در بین پاسخگویان و  1/34بیشترین فراوانی (
 2/29آموختگان مقطع راهنمایی بیشترین فراوانی (دانش

درصد) را در بین سرپرستان خانوارها داشتند. به طور 
سرپرستان درصد) و  7/80کلی اکثریت پاسخگویان (

درصد) داراي تحصیالت ابتدایی تا  3/80خانوار (
درصد از پاسخگویان  41دبیرستان بودند. به لحاظ سنی 

درصد  40سال بوده و  40تا  30در دامنه سنی 
سال سن داشتند. میانگین  45سرپرستان خانوار بیش از 

و میانگین سنی سرپرستان  42/39سنی پاسخگویان 
 4/64اکثریت پاسخگویان ( سال بود. 89/44خانوار 

درصد) در خانوارهاي سه الی چهار نفره زندگی 
کردند. از بین افرادي که راجع به ضایعات مواد غذایی می

نفر اظهار داشتند که  71اند، مطلبی شنیده یا خوانده

این مطالب را تنها از خانواده، دوستان و بستگان خود 
 179و و تلویزیون و نفر صرفاً از رادی 68اند، دریافت کرده

اي از منابع اطالعاتی متنوع این نفر نیز از مجموعه
 اند.اطالعات را اخذ نموده

 ضایعات غذایی در خانوارهاي مورد مطالعه
خانوارهاي مورد بررسی بر اساس میزان ضایعات 

اي به سه دسته تقسیم شدند. غذایی با تحلیل خوشه
ن ضایعات مواد نتایج نشان داد که خوشه اول با بیشتری

کیلوگرم در هفته)  56/3غذایی (میانگین ضایعات غذایی 
درصد پاسخگویان را  11به عنوان دسته افراد مسرف، 

شود. گروه دوم افراد با ضایعات غذایی متوسط شامل می
کیلوگرم در هفته  81/1درصد) که به طور میانگین  45(

 44و (جاند و گروه سوم افراد صرفهضایعات غذایی داشته
کیلوگرم  43/0درصد) با کمترین میزان ضایعات داراي 

) 3ضایعات غذایی در هفته بودند. طبق نتایج جدول (
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نزدیک به نیمی از نمونه آماري مورد مطالعه در دسته 
جو و تقریباً همین تعداد افراد در دسته افراد صرفه

اند. هرچند میزان ضایعات ضایعات متوسط قرار گرفته
وارهاي با ضایعات متوسط نزدیک به نیمی از غذایی خان

که این ضایعات افراد مسرف است، لیکن با توجه به این
مقدار ضایعات فقط براي یک هفته خانوار است و اگر این 
مقدار در طول یک سال محاسبه گردد، هر خانوار بیش 

کیلوگرم ضایعات غذایی خواهد داشت که اگر  94از 
در کل کشور در نظر گرفته همین تناسب از خانوارها 

شود، رقم گزافی از ضایعات غذایی خواهد بود که با 

توجه به پیامدهاي زیانبار اقتصادي، اجتماعی و 
کننده برانگیز و نگراناي چالشمحیطی آن، مسئلهزیست

است.  این در حالی است که تمام خانوارها، طی مصاحبه 
کز اذعان داشتند که ضایعات غذایی در سایر مرا

ها، دهنده خدمات غذایی از قبیل بیمارستانارائه
برگزارکننده  يتاالرهاخصوص ها و بهها، دانشگاهرستوران

یم به مراتب بیش از ضایعات جشن و ترح يهامراسم
خانوارهاست و روز به روز به واسطه مسائل فرهنگی در 

 یابد.گرایی، این مقدار افزایش میمصرف

 
 بندي نمونه آماري بر اساس میزان ضایعات مواد غذایینتایج خوشه -3جدول 

هاي ضایعات مواد خوشه
 غذایی خانوار

میانگین ضایعات 
مواد غذایی 

 (کیلوگرم/هفته)

فراوانی افراد 
ات مجذور یانگینم درصد هر دسته

 خوشه
 یانگینم يخطا

سطح  Fآماره  اتمجذور
 داريمعنی

 11 45 56/3 افراد مسرف 

افــراد بــا ضــایعات غــذایی  0001/0 95/957 212/0 96/202
 45 183 81/1 متوسط 

 44 177 43/0 جو افراد صرفه
 هاي تحقیقمأخذ: یافته

 
جدول ماتریس همبستگی پیرسون حاکی از آن 

داري در است که بین تمام متغیرهاي مدل، رابطه معنی
سطح یک و پنج درصد وجود دارد و تنها بین برنامه 

انش کاهش ضایعات غذایی و نیز بین هنجار زمانی با د
اجتماعی با فناوري کاهش ضایعات هیچ رابطه 

داري مشاهده نشد. از بین متغیرهاي مدل تنها معنی
  Ali Beigiمتغیر آگاهی از ضایعات غذا همسو با نتایج 

دار با متغیر وابسته ) داراي رابطه مثبت و معنی2009(
اهی خانوارها راجع به مدل بود بدین معنا که هر چه آگ

ضایعات مواد غذایی افزایش یابد میزان ضایعات مواد 
یابد و این نتیجه که برخالف ها هم افزایش میغذایی آن

توان با توجه به انتظار فرضیه تحقیق بود را می
هاي حضوري با پاسخگویان چنین توجیه کرد؛ مصاحبه

میزان، نوع،  که خانوار آگاهی نسبتاً باالیی ازبا وجود این
هزینه و دلیل ضایعات مواد غذایی خود دارد اما ضایعات 

هاي داند و یا اولویتخود را خیلی قابل توجه نمی
دیگري از قبیل سالمتی، حفظ آبرو در مقابل مهمان، 

چشمی و غیره بیننده خوب بودن، چشم و همتدارك
جایگزین آگاهی از ضایعات غذایی شده و افزایش 

شود. در خصوص رابطه ی را موجب میضایعات غذای
دار منفی سایر متغیرهاي مستقل مدل با متغیر معنی

توان درصد می 99وابسته ضایعات غذایی با اطمینان 
اذعان نمود که با بهبود دانش کاهش ضایعات، مهارت 
کاهش ضایعات، نگرش به کاهش ضایعات، هنجار 

بط با اجتماعی، برنامه زمانی، زیرساخت و فناوري مرت
ضایعات مواد غذایی خانوار، این ضایعات نیز کاهش یافته 

). همچنین، میانگین و انحراف معیار 4است (جدول 
گرش به دهد ننشان می 4متغیرهاي تحقیق در جدول 

خانوار  ییغذا یعاتاز ضا یو آگاه ییغذا یعاتکاهش ضا
یار، وضعیت انحراف مع ینو کمتر یانگینم یشترینببا 

خانوارها اند و حاکی از آن است که اکثر مطلوبی را داشته
ی ایجاد ضایعات غذایی را به عنوان مورد بررس نمونهدر 

از میزان، نوع، هزینه و رفتار نامطلوبی ارزیابی نموده و 
 آگاهند.علت ایجاد ضایعات مواد غذایی خانوار خود 

 یانگینم یرها،غمت یرنسبت به سااگر چه  یزن یبرنامه زمان
لیکن به را کسب نموده  يباالتر یارو انحراف مع تریینپا

 .است برخوردار مطلوبینسبتاً  یانگینمطور کلی از 
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 ماتریس همبستگی متغیرهاي مدل مفهومی پژوهش  -4جدول 

آگاهی از  
 ضایعات

دانش 
کاهش 
 ضایعات

مهارت 
کاهش 
 ضایعات

نگرش به 
کاهش 
 ضایعات

هنجار 
 اجتماعی

برنامه 
 زیرساخت زمانی

فناوري 
کاهش 
 ضایعات

ضایعات 
 غذایی

         1 آگاهی از ضایعات 
ــــاهش  ــــش ک دان

 ضایعات
**236/0 1        

مهـــارت کـــاهش 
 ضایعات

**376/0 **240/0 1       

ــه کــاهش  نگــرش ب
 ضایعات

**269/0 **140/0 **348/0 1      

     1 198/0** 252/0** 127/0* 128/0* هنجار اجتماعی
    1 219/0** 110/0* 358/0** 057/0 181/0** برنامه زمانی

   1 410/0** 171/0** 111/0* 306/0** 115/0* 218/0** زیرساخت
ـــاهش  ـــاوري ک فن

 ضایعات
**207/0 *114/0 **376/0 *114/0 082/0 **330/0 **398/0 1  

 1 -243/0** -284/0** -203/0** -247/0** -254/0** -399/0** -194/0** 108/0* ضایعات غذایی
 686/4 373/9 569/4 858/4 771/3 688/9 819/6 609/5 40/1 میانگین

 10/1 845/0 938/0 768/1 429/0 349/0 562/0 285/1 397/0 انحراف معیار
دامنه )؛ 5-1یانگین (دامنه م. در سطح پنج درصد يدارمعنی∗داري در سطح یک درصد؛ معنی∗∗هاي تحقیق      مأخذ: یافته

 ).6-3دامنه میانگین ()؛ 8-4دامنه میانگین ()؛ 12-6دامنه میانگین ()؛ 10-0میانگین (
 

 عوامل مؤثر بر میزان ضایعات مواد غذایی
 مقداربر  یقتحق یرهايمتغ یرثأتمیزان  یجهت بررس

ضایعات مواد غذایی خانوارهاي مورد مطالعه از رگرسیون 
 ١مراتبیگرفته شد. رگرسیون سلسلهرهمراتبی بهسلسله

است که خطی چندگانه  یونرگرس هاياز روش یکی
فراهم ثابت را  العملدستوربا یک ها یرورود متغ امکان

را و مزاحم  گرمتغیرهاي مداخلهتا بتوان اثرات  کندمی
 کننده راینیبیشپمتغیرهاي اثرات  یا نمودکنترل 

بدین طریق  .اسبه کردسایر متغیرها مح تأثیرمستقل از 
کننده خاص، ینیبیشپکه مجموعه متغیرهاي یک سازه 

همزمان وارد جایگاه متغیر مستقل شده و با انتخاب 
گیرد. ، انتقال به مرحله بعدي صورت می»٢بعد«دکمه 

کننده مدل در ینیبیشپهاي این عمل تا ورود تمام سازه
. یکی از یابدمراحل مختلف به تحلیل رگرسیون ادامه می

راستا هاي مورد نیاز براي انجام رگرسیون، همفرضپیش
-خط نبودن متغیرهاي مستقل است. مفروضه همیا هم

) و Toleranceخطی چندگانه از طریق دو آماره تحمل (
تورم واریانس مورد بررسی قرار گرفت. مقدار تورم 

                                                                                  
1 . Hierarchical regression 
2 . Next 

براي تمام متغیرها و نیز باالي  10زیر  VIFواریانس یا 
 )Miles, 2014(ودن آماره تحمل متغیرها ب 1/0

خطی در گونه همتأییدکننده این مطلب است که هیچ
). 6بین متغیرهاي مستقل تحقیق وجود ندارد (جدول

وارد تحلیل رگرسیون  بنابراین، متغیرهاي مدل تحقیق
وار متغیرهاي سلسله مراتبی شدند. بعد از ورود سلسله

، در سه رحله مستقل هر سازه تعیین شده در مدل
متوالی، از هشت متغیر ورودي به تحلیل، تنها متغیر 

دار نشده و از تحلیل فناوري کاهش ضایعات معنی
) 5در جدول ( Fداري آماره رگرسیونی خارج شد. معنی

حاکی از تأیید تابع رگرسیونی خطی برآورد شده براي 
میزان ضایعات مواد غذایی خانوار است. بدین ترتیب و با 

) در جدول 105/0یت به ضریب تبیین مدل اول (عنا
)، متغیرهاي مستقل آگاهی از ضایعات غذا، هنجار 5(

هاي سازه اجتماعی و نگرش به کاهش ضایعات که مولفه
درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته  10اند، انگیزه

کنند. در مدل میزان ضایعات مواد غذایی را تبیین می
متغیر دانش و مهارت کاهش  دوم با اضافه شدن دو

دهنده سازه توانایی) به ضایعات (در موضع اجزاء تشکیل
افزایش  207/0سه متغیر قبلی، ضریب تبیین مدل به 

یافته و نهایتاً با ورود سه متغیر آخر مربوط به سازه 
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دهد میشده که نشان 254/0فرصت ضریب تبیین 
ایی دهنده معادله خط رگرسیونی نهمتغیرهاي تشکیل

درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته ضایعات  25
 کنند.غذایی را تبیین می

 
 نتایج رگرسیون سلسله مراتبی عوامل مؤثر بر میزان ضایعات مواد غذایی -5جدول

ضریب همبستگی  مدل
 )Rچندگانه (

 ضریب تبیین
)R Square( 

ضریب تبیین تعدیل شده 
)Adjusted R Square(  تغییرات آمارهF  سطح

 داريمعنی
 0001/0 758/15 099/0 105/0 325/0 الف1
 0001/0 612/25 197/0 207/0 455/0 ب2
 0001/0 337/8 239/0 254/0 504/0 ج3

 هاي مدل اول: (مقدار ثابت)، متغیرهاي آگاهی از ضایعات غذا، هنجار اجتماعی، نگرش به کاهش ضایعاتبینالف.پیش
دار ثابت)، متغیرهاي آگاهی از ضایعات غذا، هنجار اجتماعی، نگرش به کاهش ضایعات، دانش کاهش هاي مدل دوم: (مقبینب. پیش

 ضایعات، مهارت کاهش ضایعات
هاي مدل سوم: (مقدار ثابت)، متغیرهاي آگاهی از ضایعات غذا، هنجار اجتماعی، نگرش به کاهش ضایعات، دانش کاهش بینج. پیش

 رساخت، فناوري کاهش ضایعات، برنامه زمانیضایعات، مهارت کاهش ضایعات، زی
 

 ضرایب معادله رگرسیونی با متغیر وابسته میزان ضایعات مواد غذایی -6جدول 

 متغیرهاي مستقل

ضرایب استاندارد نشده 
 مدل رگرسیونی

ضرایب 
استاندارد شده 

)β( 
 tآماره 

سطح 
 داريمعنی

 هاي همخطیآماره

B 
خطاي 
 استاندارد

آماره تحمل 
)Tolerance( 

آماره تورم 
 )VIFواریانس (

 - - 0001/0 368/9 - 862/0 08/8 مقدار ثابت
ـــاهش  ـــه ک ـــرش ب نگ

 ضایعات 
417/0- 149/0 132/0- 790/2- 006/0 842/0 188/1 

 120/1 893/0 021/0 -322/2 -107/0 118/0 -274/0 هنجار اجتماعی
 242/1 805/0 016/0 416/2 117/0 134/0 324/0 آگاهی از ضایعات غذا 
 100/1 909/0 021/0 -313/2 -105/0 039/0 -090/0 دانش کاهش ضایعات 

 558/1 642/0 0001/0 -417/4 -239/0 106/0 -470/0 مهارت کاهش ضایعات 
 345/1 743/0 003/0 -999/2 -151/0 031/0 -094/0 برنامه زمانی 

 361/1 735/0 030/0 -177/2 -110/0 059/0 -129/0 زیرساخت 
 330/1 752/0 341/0 -954/0 -048/0 065/0 -062/0 فناوري کاهش ضایعات

 هاي تحقیقمأخذ: یافته
 

نتایج نشان داد متغیرهاي مهارت کاهش ضایعات 
غذایی، نگرش به کاهش ضایعات و برنامه زمانی در سطح 
خطاي یک درصد و متغیرهاي هنجار اجتماعی، آگاهی 

ضایعات غذایی در از ضایعات غذایی و دانش کاهش 
سطح خطاي پنج درصد بر میزان ضایعات غذایی خانوار 
مؤثرند. تمام متغیرها به جز آگاهی از ضایعات غذایی 

عبارت رابطه عکس با میزان ضایعات غذایی داشتند. به
دیگر، با بهبود این متغیرها در خانوار ضایعات غذایی نیز 

ده جدول یابد. با توجه به ضرایب استاندار شکاهش می
)، سهم نسبی متغیر مهارت کاهش ضایعات با 6(

239/0-β=   در تبیین متغیر وابسته ضایعات مواد غذایی
دهنده این از سایر متغیرهاي مدل بیشتر بوده و نشان

است که یک واحد تغییر در انحراف معیار مهارت کاهش 
ضایعات، انحراف معیار ضایعات مواد غذایی را در جهت 

دهد. در واقع هر چه مهارت تغییر می 239/0عکس، تا 
ریزي خرید شامل لحاظ نمودن نیاز خانوار در برنامه

خانوار، توجه به کیفیت و تاریخ مواد غذایی حین خرید، 
هاي نگهداري سازماندهی و کنترل مواد غذایی در محل

از قبیل یخچال، فریزر و غیره، مهارت در پخت و پز و 
ه اندازه نیاز و با طعم و ظاهري سازي مواد غذایی بآماده
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بندي مناسب، و سازي و بستهخوشایند، مهارت در ذخیره
مانده بیشتر مهارت در استفاده مجدد از مواد غذایی باقی

ها نیز کمتر خواهد باشد، میزان ضایعات مواد غذایی آن
 بود. 

برنامه زمانی دومین عاملی است که پس از مهارت 
تري نسبت به سایر متغیرها به کاهش ضایعات، سهم باال

خود اختصاص داده است. بدین معنی که افزایش توانایی 
خانوار در مدیریت زمان و کنترل شرایط با قرار گرفتن 

هاي مختلف (مانند مشغله زیاد، احساس در موقعیت
طلبی، وقوع رویدادهاي غیر منتظره، تغییر مداوم راحت

ر) منجر به اشتهاي کودکان و پرجمعیت بودن خانوا
 کاهش میزان ضایعات غذایی خواهد شد.

داري متغیر فناوري کاهش ضایعات حاکی عدم معنی
رغم اهمیت فناوري در کاهش از آن است که علی

ضایعات غذایی قبل از مصرف به ویژه در مرحله پس از 
هاي داخلی و برداشت و توزیع مواد غذایی طبق گزارش

کننده اهمیت زیادي خارجی، این متغیر در بخش مصرف
توان وضعیت مناسب نداشته که یکی از دالیل آن را می

هاي مورد نیاز براي مصرف کننده دانست. زیرساخت
میانگین باالي متغیر زیرساخت در این تحقیق نیز مؤید 
این مطلب است، به طوري که حتی خانوارهایی که 
فناوري مناسب براي نگهداري مواد غذایی نداشته یا 

سازي مواد غذایی در خانه کافی براي ذخیره فضاي
ندارند به علت وضعیت مناسب زیرساختی (مانند 

هاي خرید مواد غذایی نزدیک منزل، دسترسی به محل
ها در اکثر مواقع، امکان دسترسی باز بودن این مکان

کننده مواد غذایی با کیفیت هاي عرضهآسان به مکان
ندازه نیاز خانوار) خللی هایی با ابنديمناسب و با بسته

توانند ها ایجاد نشده و میدر نگهداري مواد غذایی آن
مواد غذایی را به اندازه نیاز روزانه تهیه نموده و از 

 سازي بلند مدت آن صرف نظر کنند.ذخیره
نتیجه تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مبنی بر مؤثر 

ایی با بودن انگیزه، توانایی و فرصت در میزان ضایعات غذ
 .Aschemann-Witzel et al) و FAO )2016تحقیق 

)2015a ( .همپوشانی داردAschemann-Witzel et al. 
)2015b(  نیز به تأثیرگذاري عوامل انگیزه و مهارت بر

 Farr-Wharton etکاهش ضایعات غذایی اشاره داشتند. 

al. )2014(  نیز عامل دانش کاهش ضایعات را یکی از

مؤثر بر ضایعات مواد غذایی شناسایی مهمترین عوامل 
هاي مهارت در کاهش کردند. همچنین از بین گویه

و مهارت در » خرید به اندازه نیاز«ضایعات مواد غذایی 
به عنوان عوامل کاهنده » نحوه نگهداري مواد غذایی«

 Abedi )2005( ،Ali Beigi etضایعات غذایی در مطالعه 

al. )2011(  وRajabi et al. )2012(  نیز همسو با نتایج
 این مطالعه بود.

کیفیت پایین مواد غذایی بخصوص نان در متغیر 
هاي مورد تأکید پاسخگویان بود که زیرساخت از گزینه

آن را به عنوان عاملی در افزایش ضایعات غذایی خود 
و  )Ali Beigi et al. )2011گزارش نمودند که با یافته 

Rajabi et al. )2012( نی داشت. همخواAschemann-

Witzel et al. )2015a(  نیز مطابق نتایج این پژوهش به
تأثیرگذاري متغیر برنامه زمانی در صورت عدم 

جویی در زمان و ریزي و اولویت دادن به صرفهبرنامه
یري بر افزایش پذانعطاف واهداف سالمت راحتی، 

 ضایعات مواد غذایی اذعان نمودند.
 دهاگیري و پیشنهانتیجه

اي بر اساس میزان ضایعات مواد تحلیل خوشه
غذایی، خانوارهاي مورد بررسی را در سه دسته 

 ینخانوارهاي مُسرف با بیشترین ضایعات غذایی و کمتر
با ضایعات غذایی  يدسته خانوارها ،پاسخگویان یفراوان

ضایعات  یانگیناز م یمینزدیک به ن یباًمتوسط با تقر
جو با صرفه يخانوارها تهو دس ،مسرف يغذایی خانوارها

به دسته  یکنزد یکمترین میزان ضایعات غذایی و فراوان
بر مبناي قرار داد. طبق محاسبات صورت گرفته  دوم،

با ضایعات غذایی  يیک سال خانوارها متوسط ضایعات
 ،آن به تناسب خانوارها در کل کشور یممتوسط و تعم

ه با توجه به ک شودمی یعضا ییاز مواد غذا یرقم هنگفت
محیطی آن پیامدهاي زیانبار اقتصادي، اجتماعی و زیست

 يو اقدام جد یقدق یبررس یازمندکننده بوده و ننگران
 .باشدیم

عوامل مؤثر بر میزان ضایعات مواد  یینتع يبرا
سهم هر عامل بر ضایعات مواد غذایی و غذایی 

 مراتبیسلسله یونخانوارهاي مورد مطالعه از رگرس
نتایج نشان داد متغیرهاي مهارت کاهش اده شد. استف

ضایعات غذایی، نگرش به کاهش ضایعات، داشتن برنامه 
زمانی، هنجار اجتماعی و دانش کاهش ضایعات غذایی 
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داري بر میزان ضایعات غذایی تأثیر منفی و معنی
خانوارها داشتند. یعنی با بهبود این متغیرها در خانوار، 

یابد. متغیر آگاهی از ش میضایعات غذایی نیز کاه
ضایعات غذایی داراي تأثیر مثبت بر میزان ضایعات 
غذایی بود. مثبت بودن ضریب معادله خط رگرسیونی 
متغیر آگاهی مبین این مطلب است که هرچه آگاهی 
خانوار از نوع و میزان مواد غذایی تلف شده در خانوار، 

شان هم یابد، میزان ضایعاتعلت و هزینه آن افزایش می
جهت بودن این رابطه رسد همشود. به نظر میبیشتر می

رغم تظاهر پاسخگویان به آگاه به این دلیل باشد که علی
ها از مجموع این بودن از ضایعات غذایی خود، آن

ضایعات به طور دقیق و در دراز مدت آگاهی الزم را 
هاي صورت گرفته اکثر که طبق مصاحبهطوريندارند، به

پوشی گویان، ضایعات خود را در حد قابل چشمپاسخ
هاي دیگري از قبیل سالمتی، حفظ دانند، یا اولویتمی

بیننده خوب بودن و خرده آبرو در مقابل میهمان، تدارك
دهند. ها را بر هدر رفتن مواد غذایی ترجیح میفرهنگ

آنچه « :مثل مشهور کسب و کارال بنابراین، طبق ضرب
 ,.WRI et al( »شودیم یریتد، مدشو یريگکه اندازه

باید در مراکز آموزشی و فرهنگی مختلف،  )2016
هاي آموزش آشپزي و غیره به طور مکرر مجموع دوره

ضایعات مواد غذایی یک خانوار در یک هفته و جمع کل 
خانوارهاي ایرانی در یک سال به صورت اجمالی بیان 

طی آن محیشود و پیامدهاي اجتماعی، اقتصادي، زیست
کنندگان گوشزد گردد تا این مسئله براي مصرف

تر شده و کاهش ضایعات غذایی بتواند ملموس
هاي اول را در رفتار مصرف مواد غذایی به خود اولویت

که خانواده، دوستان و اختصاص دهد. با توجه این
بستگان و نیز رادیو و تلویزیون بیشترین فراوانی را براي 

غذایی در میان پاسخگویان  کسب آگاهی از ضایعات
برخوردار بودند، براي تکمیل آگاهی خانوارها بهتر است 

 هاي اطالعاتی بیشتر استفاده شود.از این منابع و کانال
ها حاکی از آن است که مهارت کاهش ضایعات یافته

در میان سایر عوامل مورد مطالعه در این پژوهش، از 
غذایی برخوردار اهمیت باالتري در کاهش ضایعات مواد 

افزایی و هاي مهارتشود دورهاست. لذا، توصیه می
هاي ها، پایگاهتوانمندسازي از طریق مدارس، دانشگاه

هاي جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون بهداشت و رسانه
براي خانوارها تدارك دیده و خانوارها را تشویق به 

اري دها نمایند. همچنین ترویج خانهشرکت در این دوره
 رسد.و اقتصاد خانه یکی از راهکارهاي مطلوب به نظر می

 

REFERENCES 
1. Abbott, A., Nandeibam, S., & O'Shea, L. (2013). Recycling: Social norms and warm-glow revisited. 

Ecological Economics, 90, 10-18. 
2. Abedi, A. (2005). Investigating bread wastes in Shahrekord County. Second National Conference on 

agricultural waste, Tehran, June. (In Farsi) 
3. Ali Beigi, A. H. (2009). Attitude of wheat producers, bakers, and consumers toward factors influencing 

bread losses. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 39(1), 45-53. (In 
Farsi). 

4. Ali Beigi, A. H., Gravandi, Sh., & Athari, Z. (2011). Methods to reduce bread waste among housewives 
in Kermanshah. Woman & Society, 2 (4), 91-73. (In Farsi) 

5. Aschemann-Witzel, J., de Hooge, I., Amani, P., Bech-Larsen, T., & Gustavsson, J. (2015a). Consumers 
and food waste-a review of research approaches and findings on point of purchase and in-household 
consumer behaviour. In 143rd Joint EAAE/AAEA Seminar, March 25-27, 2015, Naples, Italy (No. 
202716). European Association of Agricultural Economists. 

6. Aschemann-Witzel, J., de Hooge, I., Amani, P., Bech-Larsen, T., & Oostindjer, M. (2015b). Consumer-
related food waste: Causes and potential for action. Journal of Sustainability, 7(6), 6457-6477. Available 
at www.mdpi.com/journal/sustainability. 

7. Bartlett, J.E., Kotrlik, J.W., & Higgins, C.C. (2001). Organizational research: Determining appropriation 
sample size in survey research. Information Technology, Learning and Performance Journal, 19 (1), 43-
50. 

8. Bratt, C. (1999). The impact of norms and assumed consequences on recycling behavior. Environment 
and Behavior, 31(5), 630-656. 

9. Eagly, A., & Chaiken, S. (1998). Attitude structure and function. Handbook of social psychology. Boston: 
McGrow Company. 

http://www.mdpi.com/journal/sustainability


 293 ...ضایعات مواد غذایی خانوار و عوامل مؤثر بر آن: سورانی و احمدوند 

10. FAO. (2016). Mediterra 2016: Zero waste in the Mediterranean. Natural Ressources, Food and 
Knowledge. Chapter 13: Consumer behaviour with respect to food losses and waste. Albisu, L. M. 

11. Farr‐Wharton, G., Foth, M., & Choi, J. H. J. (2014). Identifying factors that promote consumer 
behaviours causing expired domestic food waste. Journal of Consumer Behaviour, 13(6), 393-402. 

12. George, D., & Mallery, P. (2016). IBM SPSS Statistics 23 Step by Step: A Simple Guide and Reference 
(14th Edition). Routledge. 400 pages. 

13. Graham-Rowe, E., Jessop, D. C., & Sparks, P. (2014). Identifying motivations and barriers to 
minimizing household food waste. Resources, Conservation and Recycling, 84, 15–23.  

14. Graham-Rowe, E., Jessop, D. C., & Sparks, P. (2015). Predicting household food waste reduction using 
an extended theory of planned behaviour. Resources, Conservation and Recycling, 101, 194-202.  

15. Griffin, M., Sobal, J., & Lyson, T. A. (2009). An analysis of a community food waste stream. 
Agriculture and Human Values, 26(1-2), 67-81. 

16. Hughes, J. (2007). The Ability – Motivation - Opportunity Framework for Behavior Research in IS. 
Proceedings of the 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'07). 

17. Jalerajabi, M., Shahnoushi. N., Daneshvar, M., Zarea, A. F., Dehghanyan, S., & Razavi, S. M. A. (2012). 
Modeling and prediction of bread waste using time series models and artificial neural networks (ANN). 
Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 42(2), 163-173. 

18. Jisana, T. K. (2014). Consumer behavior models: An overview. Sai Om Journal of Commerce and 
Management, 1(5): 43-34.  

19. Jepson, A., Clarke, A. and Ragsdell, G. (2013). Applying the motivation-opportunity-ability (MOA) 
model to reveal factors that influence inclusive engagement within local community festivals: The case 
of UtcaZene 2012. International Journal of Event and Festival Management, 4(3), 186-205. 

20. Kharat, M. G., Murthy, S., Kamble, S. J., & Kharat, M. G. (2017). Analysing the determinants of 
household pro-environmental behavior: An exploratory study. Environmental Management and 
Sustainable Development, 6(1), 184-205. 

21. Khosravani, F., Pezeshki Rad, Gh. R., & Farhadian, H. (2016). Analyze of component consumer 
behavior toward food waste in Tehran. Journal of Food Science and Technology, 13(53), 173-183. (In 
Farsi) 

22. Koivupuro, H., Hartikainen, H., Silvennoinen, K., Katajajuuri, J., Heikintalo, N., Reinikainen, A., & 
Jalkanen, L. (2012). Influence of socio-demographical, behavioural and attitudinal factors on the amount 
of avoidable food waste generated in Finnish households. International Journal of Consumer, 36, 183-
191.  

23. Maleki, A. R. (2003). Systematic analysis of consumer behavior. Manager Maker, 6(4-3): 88-100. (In 
Farsi). 

24. Mallinson, L. J., Russell, J. M., & Barker, M. E. (2016). Attitudes and behaviour towards convenience 
food and food waste in the United Kingdom. Journal of Appetite, (103), 17-28. 

25. Miles, J. (2014). Tolerance and Variance Inflation Factor. Wiley StatsRef: Statistics Reference Online. 
Adaptation from: Fox, J. (1991). Regression Diagnostics, Sage Publications, Newbury Park. 

26. Mohamadi, D., Hosseini, S. M., Shabanali Fami, H., Rajab Baigi, M., & Esayi, M. T. (2009). An 
analysis of the attitudes of instructors towards e-learning in agricultural applied-Science education in 
Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 39(1), 99-109. 

27. Ostrom, E.  (2000). Collective action and the evolution of social norms. Journal of Economic 
Perspectives, 14(3), 137-158. 

28. Rajabi, M. J., Zare, A. F., & Shahnoshi Foroshani, N. (2012). Estimation of per capita function of bread 
waste in order to modify the current pattern of bread consumption. Case study of Mashhad city. Iranian 
Agricultural Economic Biennial Conference, Shiraz: Iran agricultural economics association and Shiraz 
University, Faculty of Agriculture, 10 -11 May, 2012. p. 2545-2556. (In Farsi) 

29. Smyth, R. L., Watzin, M. C., & Manning, R. E. (2007). Defining acceptable levels for ecological 
indicators: an approach for considering social values. Environmental Management, 39(3), 301-315. 

30. Stancu, V., Haugaard, P. and Lahteenmaki, L. (2016). Determinants of consumer food waste behaviour: 
Two routes to food waste. Journal Appetite, (96): 7-17. 

31. Stefan, V., van Herpen, E., Tudoran, A.A., & Lähteenmäki, L. (2013). Avoiding food waste by 
Romanian consumers: The importance of planning and shopping routines. Food Quality and Preference, 
28, 375-381. 

32. Stenmarck, A., Jensen, C., Quested, T., & Moates, G. (2016). Estimates of European food waste levels. 
FUSIONS EU project. 



 1398، 2 ، شماره50-2دوره  ه کشاورزي ایرانمجله تحقیقات اقتصاد و توسع           294

33. Teyfouri, Ali and Rastegary, Mehdi (2015). Food waste: The global perspectives and national outlook. 
Conference: First International Congress of Healthy Agriculture, Nutrition, and Community (ICANC) at 
Tehran. (In Farsi). 

34. Thogersen, J. (1994). A model of recycling behaviour, with evidence from Danish source separation 
programmes. Internternational Journal of Research in Marketing, 11:145-163. 

35. Van Geffen, L., Sijtsema, S., Díaz-Ruiz, R., Eisenhauer, P., Diedrich, A. C., Újhelyi, K., López-i-Gelats, 
F., Brumbauer, T., van Haaster-de Winter, M. van Herpen, E., & van Trijp, H. (2016a). National 
Qualitative insight on Household & Catering Food Waste. Project Report, EU Horizon 2020 REFRESH. 
123pp. 

36. Van Geffen, L.E.J., Van Herpen, E., & Van Trijp, J.C.M. (2016b). Causes and Determinants of 
Consumers Food Waste. Project Report, EU Horizon 2020 REFRESH. Wageningen, The Netherlands: 
Wageningen University and Research. 44 pp. 

37. Van Herpen, E., van der Lans, I., Vries, M. N.-de, Holthuysen, N., & Kremer, S. (2016). Best practice 
measurement of household level food waste. Work Package1. 

38. Visschers, V. H., Wickli, N., and Siegrist, M. (2016). Sorting out food waste behaviour: A survey on the 
motivators and barriers of self-reported amounts of food waste in households. Journal of Environmental 
Psychology, 45: 66-78. 

39. WRAP (2009). Household Food and Drink Waste in the UK. Report prepared by WRAP Banbury, UK. 
40. WRI, CGF, FAO, FUSIONS, UNEP, WRAP, & WBCSD (2016). Food loss and waste accounting and 

reporting rtandard. Available at www.flwprotocol.org 
 

http://www.flwprotocol.org/

	ضايعات مواد غذايي خانوار و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان نجفآباد
	چکيده
	مقدمه
	روش تحقيق
	بحث و يافتهها
	ضایعات غذایی در خانوارهای مورد مطالعه
	عوامل مؤثر بر ميزان ضايعات مواد غذايي
	نتيجهگيري و پيشنهادها


