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  معاون غذا و دارو –دکتراي داروسازي  –دکتر فرزاد پیرویان  مجري پروژه  :
  MD-MPHکارشناس ارشد سالمت همگانی –دکتراي پزشکی  –دکتر ایرج اسماعیلی ناظر طرح  : 

  دکتراي داروسازي  - دکتر مریم نورخیز محجوب پیام گزار سالمت :  
    - کارشناس تغذیه  –مهندس شادي منجم  –دکتراي تخصص  بهداشت و ایمنی مواد غذایی   -دکتر پیمان قجربیگی  پروژه:  همکاران اصلی

  مهندس کشاورزي علوم و صنایع غذایی  –مهندس مهناز عبدالحسینی  –دس شیمی دکتراي مهن –حاج  حسینی بابایی   دکتر اشرف
  

  خالصه پروژه:                                                                                             

می باشد من بررسی علل ، سعی بر این   .  در این پروژه ضهدف از اجراي این پروژه بررسی علل نامطلوب بودن کیفیت نان در استان قزوین بوده است 
فانتزي )  –تافتون   -سنگگ –بربري  –نانوایی ( لواش  86که راهکارهاي کاربردي در جهت ارتقاء کیفیت نان در استان ارائه گردد. این پروژه در سطح 

  در استان انجام گردید 
% ) ،  50ه لحاظ شکل ظاهري سوخته ، پاره و خمیر می باشند که بیشترین سوختگی در نان بربري ( درصد از نانهاي مورد مطالعه ب 35طبق این بررسی 

% ) می باشد.  علت این امر نازك بودن خمیر ، عدم کنترل دماي پخت و نامناسب بودن وزن چونه ها می  70بیشترین درصد خمیري بودن در نان لواش ( 
طبقه اي ) درجه حرارت تنور (  ( نانوایی فانتزي با فرنانوایی مورد مطالعه تنها دو درصد نانوایی ها  86ه از مجموع باشد . در این مطالعه مشاهده گردید ک

ارت فر) بررسی و ثبت می گردد و در سایر موارد به دلیل عدم وجود دماسنج در کنار تنور نانوایی و یا دستگاههاي مخصوص اندازه گیري درجه حر
دست نمی باشد . شکل ، مزه ، طعم و رنگ نان تحت تاثیر مدت زمان پخت قرار می گیرند ، افزایش زیاد درجه حرارت اگرچه مدت عمالً اطالعاتی در 

  )         1زمان پخت را کوتاه می کند ، لیکن به کیفیت محصول صدمه می زند . ( 
از عدم دادن فرصت کافی جهت استراحت خمیر می باشد . چنانچه  درصد موارد نامناسب اعالم گردیده است که ناشی 25وضعیت ور آمدن خمیر در 

ی فرم و خمیر ( آرد گندم ) را بالفاصله پس از تهیه فرم و شکل دهیم مشاهده خواهیم کرد با وجودي که نیروي زیادي بکار می بریم ، خمیر به آسان
ی استراحت فرم پذیري عملی می گردد . در واقع خمیر نرسیده یا به شکل نمی گیرد و سطح الیه خارجی آن پاره می شود . اما پس از مدت کوتاه

کیفیت اصصالح ور نیامده پس از مدت زمان کوتاهی استراحت ، فرم می گیرند . نانهاي حاصل از خمیر هایی که استراحت اولیه را طی نکرده اند از 
  ) 1یم خواهد شد. ( پایینی برخوردار هستند . حجم آنها کم و خلل و فرج بافت نان حاصل ضخ

رد شده الک کردن آرد قبل از خمیر گیري شاید به ظاهر بی اهمیت و عملی غیر ضروري به نظر برسد اما همین عمل ساده سبب نفوذ هوا در بین ذرات آ
ا مساعد و رطوبت باال ذرات آرد به و با توجه به اهمیت هوادهی در باال رفتن تخلخل نان مطمئناً این عمل در کیفیت نان موثر خواهد بود.  در شرایط ن

به دلیل  یکدیگر می چسبند . از طریق الک کردن ، ذرات به هم چسبیده از هم باز شده و به اصصالح آرد پوك می گردد . از طرف دیگر در اثر این امر
د بافت نان حاصل خمیري و فشرده می افزایش سطح خمیر حاصل سریع تر تشکیل شده و متورم می شود. بدیهی است در صورتی که آرد الک نگرد

   ه نمی کنند . شود .  جالب توجه آن است که در تمامی نانواییهاي تحت مطالعه الک موجود بوده و بنابر اظهارات نانوایان هیچیک از آنها از الک استفاد
درصد تحصیالتی  8درصد در سطح راهنمایی و  22ابتدایی ، درصد در سطح  52درصد نانوایان مورد مطالعه بی سواد ،  18با توجه به نتایج به دست آمده 

ی در سطح دبیرستان دارند . توجه به این نکته حائز اهمیت است که جهت اخذ جواز کسب نانوایی داشتن مدرك تحصیلی حداقل دیپلم الزم است ول
شخص دیگري واگذار  عالیت بههد که جواز کسب اخذ شده جهت فاکثر نانوایان در این مطالعه تحصیالتی در سطح ابتدایی دارند این مسئله نشان می د

ر حائز می شود لذا با توجه به سطح پایین تحصیالت در نانوایان ارتقاء سطح آگاهی آنها از طریق برگزاري دوره هاي آموزشی مدون و کاربردي بسیا
  اهمیت می باشد .  

  ( فاز اول )مداخالت  کیفیت نان و استقرار طراحی دستورالعمل ارتقاء  عنوان پروژه:
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 39درصد هم در رومال و هم در خمیر نان از جوش  شیرین استفاده کرده اند و  10در رومال نان ،  درصد از آنها تنها 51طبق اظهارات نانوایان بربري پز ، 
به آزمایشگاه درصد اعالم کرده اند که به هیچ وجه از جوش شیرین استفاده نمی کنند این در حالی است که طبق نتیجه اعالم شده از   نمونه هاي ارسالی 

  وش شیرین بوده اند . خوشبختانه نتایج موجود نشان می دهد در سایر انواع نان از جوش شیرین استفاده نشده است . درصد نانهاي بربري داراي ج 100
 18درصد با آرد و  62درصد با گونی ،  20درصد دیگر (  40درصد چونه ها فاقد پوشش و  60مشاهدات انجام شده در نانواییها حاکی از آن است که 

پوشش داده شده بودند . ضروري است نانوایان روي چانه ها را با پارچه بپوشانند تا از سرد شدن و پوسته بستن چانه ها جلوگیري درصد با آرد و گونی ) 
  نمود زیرا  پوسته بستن سریع چانه ها سبب می گردد پوسته نان رنگ پریده و ضخیم شده و حجم نان کوچک گردد . 

مقدار نمک مصرفی در خمیر نان وجود ندارد و نانوایان با توجه به نوع آرد و استفاده از تجربه خود مقدار فرمول و یا وسیله خاصی جهت اندازه گیري 
گرم ، نان تافتون  03/7نمک مورد نیاز را مشخص می نمایند در این بررسی مقدار نمک مصرفی به طور متوسط براي هر یک کیلوگرم آرد درنان بربري 

گرم گزارش شده است  . نتایج موجود نشان می دهد بیشترین میزان نمک  22/11گرم و در نان لواش  11م و نان فانتزي گر  3/5گرم ، نان سنگگ  6/16
ود مصرفی در نان لواش می باشد..  نمک تشکیل شبکه گلوتن را تسریع میکند و موجب می شود که شبکه گلوتن از قوام و دوام بیشتري برخوردار ش

بهبود رنگ محصول می گردد . لذا  در مواردیکه کیفیت آرد پایین باشد با افزودن نمک اضافی این ضعف را کاهش می بعالوه کلرور سدیم موجب 
  تخلخل سازند . دهند.  از سوي دیگر در اثر افزودن بیش از حد نمک ، خمیر پاره می شود و از طرفی گازها نمی توانند توده خمیر را باال آورده و آنرا م

نشان داده است استفاده از تجهیزات و وسایل تخصصی براي تهیه خمیر مناسب ( به طور مثال استفاده از دستگاههایی که خمیر چونه را به  مطالعات متعدد
افزایش طور یکسان باز کرده و از کلفت و نازك بودن خمیر به خصوص در نانهاي لواش جلوگیري بعمل آورد ) ، استفاده از فرها و تنورهاي مناسب ، 

  باشند .  سطح آگاهی و سواد نانوایان با برگزاري دوره هاي آموزشی و استفاده از کارگران با تجربه از جمله عوامل موثر در ارتقاء کیفیت نان  می
  


