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بخـش قابـل تـوجهي از       . دهـد    همواره در نزد ايرانيان از جايگاه خاصي برخوردار بوده و غذاي اصلي مردم كشورمان را تشكيل مي                 "نان"

ه مـوثر   نان سالم و بهداشتي در حفظ سالمت جامعـ          شك تهيه، توليد وعرضه     بي. گردد  پروتئين و انرژي مورد نياز مردم، از نان تامين مي         

 وعده هم از آن بخوريم      5 وديعه گذاشته است و اگر روزي          كاملترين و متعادل ترين غذايي است كه خداوند براي ما به           -نان لذيذ ترين   . خواهد بود 

ن تنها سـابقه كـار       داشت .بايستي درراستاي توليدنان باكيفيت قدم برداريم     در كشوري مثل ايران كه بيشترين غذاي مردم ، نان است            .دلزده نمي شويم    

شوند و    دار تهيه مي    سبوسآرد  هايي كه از      نان .در نانوائي براي پخت يك نان خوب كافي نيست و بايد اطالعات علمي و فني خود را به روز كنيم                   

آوري مي گردنـد و بـا حرارتـي ماليـم، يكنواخـت و شـعله غيرمـستقيم مـي پزنـد،                        ه و بدون استفاده از جوش شيرين عمل       با خمير ماي  

  .ها هستند ترين نان سالم

  هاي يك نان خوب ويژگي

   .كامال برشته و پخته شده و در سطح نان سوختگي مشاهده نگردد: ظاهر خوب

  .شيرين باشد عاري از جوشداراي طعم، مزه و بوي خوشايند و  :طعم مناسب

  .نان، مطلوب باشد پذيري بافت نرم و يكنواخت ناشي از تخمير با خمير مايه داشته و قابليت برش: بافت مناسب 

هاي تهيه شده بـا آرد سـفيد بـه مراتـب ارزش          شود، نسبت به نان     تهيه مي دار     سبوس هايي كه با آردهاي كامل و        نان :مغذي بودن نان    

  .را تامين نمايدها  ويتامين، فيبر و پروتئين ، امالحتواند مقداري از نياز روزانه بدن به  غذايي باالتري دارند و مصرف روزانه آن ها مي
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  انواع نان

  نان سنگك
هـاي    دار تهيه شـده و از ديگـر ويژگـي           هاي ايراني قرار دارد، از آرد سبوس        اين نان كه در صدر نان     

نان سنگك به دليل دارا بـودن        .ودن و قابليت سيركنندگي آن است     خوب آن، طعم، عطر، مغذي ب     
شيوه پخـت    .باشد  ، هضم آساني داشته و بسيار مورد توجه متخصصان تغذيه مي          فيبرمقدار زيادي   

ها سبب شده در فرهنگ و سفره ايرانـي ارزش            متمايز آن از ساير نان    سنتي اين نان، شكل و طعم       
  .بااليي يافته و به خصوص براي صبحانه وجود نان سنگك در اولويت قرار گيرد

  
  نان بربري

آيد، به شرطي كه      هاي ايراني به شمار مي      ترين نان   ترين و محبوب    نان بربري نيز، يكي از مطلوب     
ر مايه تهيه شده باشـد و تخميـر در آن صـورت پـذيرد و در درجـه                  خمير آن با استفاده از خمي     

  .حرارت يكنواخت و ماليم پخت گردد
جـويي در وقـت و         و بـه منظـور صـرفه        هاي اخير برخي از نانوايان به دليل عدم آگاهي          در سال 

 كه ارزش غـذايي و زمـان       آورند، غافل از اين     شيرين به عمل مي     هزينه، خمير بربري را با جوش     
شـيرين    متاسفانه از جوش  . يابد  اندگاري نان كاهش يافته و دور ريزي و ضايعات آن افزايش مي           م

در . توان با جايگزين نمودن موادي مناسب، آن را از ايـن بخـش حـذف نمـود                  شود، در حالي كه مي      در رومال نان بربري نيز استفاده مي      
كشيدند تا عالوه بر خـوش رنـگ شـدن     مرغ را بر روي سطح رويي خمير مي       هاي قديم شاطرها، مايع رومال تهيه شده از زرده تخم           زمان

جويي اقتصادي، ايـن كـار    ها و صرفه سطح و نرم شدن بافت، ارزش غذايي نان بربري افزايش يابد كه متاسفانه امروزه براي كاستن هزينه            
  .شود انجام نمي

  
  نان لواش و تافتون

ها مورد پـسند   اين نان . و تافتون در بين ايرانيان است     هاي لواش     آمارها نشانگر مصرف باالي نان    
ها ارزش غذايي بااليي ندارند و معموال بـا افـزودن             اما متاسفانه اين نان   . باشد  ذائقه هموطنان مي  

  .گردند شيرين و مقدار زيادي نمك تهيه مي جوش
دارنـد و   ها به دليل كوتاهي مدت زمـان تخميـر و پخـت، دورريـزي و ضـايعات زيـادي                      اين نان 

ها مشكالتي از قبيل اختالل در جذب امالح و مسموميت با فلزات سـنگين                مصرف زياد اين نان   
  . نمايد را براي هموطنان ايجاد مي

هـا و همچنـين نحـوه نگهـداري           ، زمان پخت بسيار كوتاه، عدم آگاهي و در نتيجه خريد انبوه اين نـوع نـان                جوش شيرين تهيه خمير با    
  !آورد عث شده كه ضايعات نان ساالنه چند صد ميليارد تومان خسارت به اقتصاد كشور وارد نامناسب در منزل با

  
 هاي حجيم و نيمه حجيم نان

دار تهيه گردند، از ارزش غذايي بااليي برخوردار   ها نيز اگر با آرد سبوس اين دسته از نان
ده و زمان استراحت ها با استفاده از خمير مايه بو فرآوري خمير اين نان. خواهند بود

شود خمير كامال حجيم  مطلوب در تخمير نان و متصاعد شدن گازها از خمير، باعث مي
هاي بلند نشاسته، هضم نان را براي دستگاه  خمير مايه به علت شكستن زنجيره. شود

ترين قسمت نان  كه مغذي(ها را برخي از مردم به اشتباه مغز اين نان .كند گوارش آسان مي
هاي مغذي، ضايعات كمتري نسبت  كنند، ولي با اين وجود اين نان ، از آن جدا مي)دباش مي

ها دارند، به شرطي كه تازه مصرف شوند و بتوان از بيات شدن آن ها جلوگيري  به ساير نان
  .نمود
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  عوامل موثر بر كيفيت نان
  
  : عوامل مؤثر بر كيفيت گندم: الف 
  عه ـ نوع خاك و شرايط آب و هواي مزر1
  و مقدار مصرف آن ـ نوع بذر و كود 2
  ـ نوع كشت ،آبي يا ديم3
   نرخ خريد گندم و ميزان رضايت كشاورز  ـ4
  ـ مدت زمان استراحت گندم در سيلو 5 
  
  
  : عوامل مؤثر بر كيفيت آرد: ب
  ـ درصد سبوس گيري ازگندم 1
  ـ درصد رطوبت دهي به گندم 2
  مدت زمان استراحت آرد در انبار  ـ 3
  ـ نوع گندم و مقدار گلوتن داخل آن 4
  
  
    : عوامل موثر بر كيفيت نان: ج  
  ) ضعيف، متوسط، قوي(ـ مقدار گلوتن موجود درآرد 1
  ) كامل ـ خبازي ـ ستاره ـ نول ( ـ ميزان سبوس گيري از آرد2
  ـ ميزان مهارت فني و اطالعات علمي نانوا 3
  ـ مدت زمان استراحت خمير 4
   نان در تنور زمان پخت ـ مدت 5
  ـ نوع افزودني و مقدار مصرف آن در خمير 6
  ) مسطح، نيمه حجيم، حجيم(ـ نوع الگوي پخت 7
  ـ چگونگي نگهداري، دسته بندي و بسته بندي نان توسط مردم 8
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  عوامل مؤثر بر كيفيت گندم

خاصيت گنـدم در درجـه اول تحـت تـأثير عوامـل مختلفـي از قبيـل شـرايط جـوي، محـل              
صالح نبات، عوامل ژنتيكي مربوط به هر وارتيه وعوامل فرعي ديگري از قبيل انـواع               كاشت،ا

كود، نوع برداشت، نحوه حمل و نقل، شرايط انبار يا محل نگهداري، آفات كشاورزي و انباري                
هر يك از اين عوامل و تغييرات مي توانند به نحوي كيفيت محصول را تحـت     . قرار مي گيرد  
 شرايط اقليمي محل كاشت تا حـدي غيـر قابـل            وگونه و املي مانند جنس    عو. تأثير قراردهند 
اتغيير و تعـديل آن هـا مـي         مي باشند و ب    لاما عوامل ديگر قابل تغيير و كنتر      . كنترل هستند 

ي موسمي و غير قابـل  اگر دانه گندم قبل از برداشت در شرايط آب و هواي مربوط  و يا بارندگي ها           .دي باال بود  اتوان كيفيت گندم را به مقدار زي      
ممكن است روي پايه جوانه زده و بدين جهت مقدار آرد حاصل از آن كاهش يافته و بر عكس مقداري آنـزيم آلفـا آمـيالز         . پيش بيني قرار گيرد   

م افزايش يافته و موجب چسبندگي خمير شود و همچنين مقدار جذب آب آرد حاصل كم شده و در نتيجـه بـازدهي محـصول حاصـل از آرد هـ                             
خشكي هوا و   . مي شود  يخبندان هاي شديد در زماني كه محصول نارس است موجب چروكيده شدن دانه ها شده و بازدهي آرد كم                   .كاهش يابد 

   .هاي آرد مي شود ا كم شدن آبياري قبل از رسيدن محصول نيز موجب الغر شدن دانه و تضعيف ويژگيي

  :عوامل فيزیکی موثر در کيفيت گندم 

است كه معموالً بر حـسب كيلـوگرم بـه           گندم يكي از معيارهاي مهم و موثر در كيفيت و ارزيابي اين محصول            وزن واحدحجم   :م  وزن واحد حج  
از روي وزن هكتوليتر مـي تـوان بـه    .  يكي ازعوامل موثر در قيمت گذاري مي باشد      تازاي هكتوليتر بيان مي شود و در تجارت بين المللي غال          

ازروي وزن واحدحجم مـي تـوان       .نياز جهت ذخيره سازي ، بازدهي آرد مفيد يا آرد حاصل از آندوسپرم دانه پي برد                  موردتوپر بودن دانه ، فضاي      
  ميزان بازدهي آردآنراتخمين زد،بعالوه براي درجه بندي گندم هم ازاين فاكتوراستفاده ميشود

و تركيبات مواد ذخيره اي ، درصد امـالح يـا    ، صاف بودن ، خواصوزن هكتوليتر به عوامل مختلفي چون فرم ، شكل ، سطح دانه ، چروكيدگي            
درايـن عامـل انـدازه دانـه     .بـستگي دارد  ... سازي و همچنين ميزان رطوبـت و   خاك و دانه هاي شكسته همراه غله ، شرايط نگهداري و ذخيره  

وزن . كمتر باشد وزن هكتوليتر آن بـاالتر اسـت            رطوبت دانه  هر چه .  ودانسيته دانه درآن تاثير زيادي دارد      تاثيرزيادي نداردبلكه يكنواختي شكل   
  . كيلوگرم متغيير است 68 – 84هكتوليتر گندم بين 

  :وزن دانه 

وزن دانه بر حسب وزن هزار دانه بيان مي شود و تابعي است از اندازه دانسيته دانه ، هر                   
رم آن ها در مقايـسه بـا        ها بزرگتر و داراي دانسيته بيشتري باشند مقدار آندوسپ         قدر دانه 

عكس هر قدر دانه ها كـوچتر باشـند آندوسـپرم كمتـري              ساير قسمتها بيشتر است و بر     
دارند و دانسيته آن ها هم كمتر است و به عواملي نظيراندازه ، فرم ، شكل ،دانه ، ذخيره                   

. رد بـستگي دا ... مواد و تركيبات موجود دردانه ، شرايط آب و هوايي ، واريته يا گونـه و           
 گرم هـم تجـاوز      50مثالٌ در گندم دوروم نسبتاً باالست و در بعضي از واريته ها حتي از               

باشد متوسـط وزن هـزار دانـه در      گرم مي30در حالي كه در اكثر گندم هاي نرم و يا گندم هاي مخصوص كيك و شيريني كمتر از         . نمايد   مي
  . گرم است 37غالت 

  :اندازه و شکل دانه 

به كار مي رود برا يتعيين اندازه دانه گنـدم از           ه اندازه دانه ارتباط نزديكي با وزن دارد و عاملي است  كه برا ي تخمين بازدهي آرد                 بديهي است ك  
اندازه ، درشتي يا الغري و  . هر يك از غالت فرم و شكل خاصي دارند          . شود   مقطع دادن دانه و همچنين الك هاي سيمي مختلفي استفاده مي          

از دانـه    تنها در فرآيند هاي آماده سازي و كيفيت محصول اثر مستقيم دارد بلكه روي درجه استخراج يا بازدهي آرد                   روكيدگي دانه نه  همچنين چ 
اصوالً دانه هاي توپر و چاق آد بيشتري توليد كرده و بالعكس استحصال آرد از دانههاي ريز ، الغر ، چروكيده كمتـر مـي باشـد                           . نيز موثر است    

هر چه دانه بزرگتر  و سنگين تـر باشـد در مراحـل آسـياباني                 .ه فرم ، شكل ، اندازه دانه روي وزن هكتوليتر و وزنهزار دانه موثر است                ضمن آنك 
  . ميلي ليتر است 5/6 ميلي ليتر و ميانگين طول آن 9/2ميانگين عرض گندم . مي كنند  راحت تر خورده شده و آرد بيشتري توليد
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  :سختی دانه 

از طرفي سختي   . است و گلوتن آن مرغوب تر است         اسب براي توليد نان معموالً از گندم سخت تهيه مي شود زيرا داراي مقدار پروتئين بيشتري               آرد من 
ـ                       گندم. دانه خود يكي از عوامل موثر در كيفيت است           ان سخت لزوماً آردي به دست مي دهد كه داراي حالت زبر و دانه اي مي باشد  كه برا ي توليد ن

دانـه گنـدم معيـار     بنـابراين سـختي  .  از گندم هاي نرم به دست مي آيد برا ي توليد بيسكوئيت و كيك مناسب است       آردي كه  كهيدر حال  مطلوب است 
  .خوبي براي تعيين كاربرد حاصل از آن است 

  

  :دانه های آسيب دیده 

 آفـات و    دانه گندم حتـي قبـل از برداشـت در مزرعـه در اثـر عوامـل مختلـف از قبيـل                     
بيماريهاي مختلف ،سبز شدن و غيره ممكن اسـت آسـيب ببينـد در طـي درو كـردن و                    
خشك كردن و همچنين در طي حمل و نقل وانبار كردن محصول اين آسيب ها زياد تر                 

فرآينـدهاي مختلـف و      آسيب هاي دانه در كيفيـت محـصول نهـايي از نظـر            . مي شود   
  .زم است از بروز آن ها جلوگيري شود قابليت نگهداري تاثير نامطلوب دارند و ال

دانه گندم قبل از برداشت در شرايط آب و هوايي مرطوب و يا بارندگي هـاي موسـمي و      
بيني ممكن است روي پايه جوانه بزند و بدين جهت بـازدهي مقـدار آرد                غير قابل پيش  

وجـب  مقدار آنزيم آلفـا آمـيالز افـزايش يافتـه و م            حاصل از آن كاهش يافته و برعكس      
در مـواردي   . كم شده و در نتيجه بازدهي محصول حاصل از آرد هم كاهش مي يابد                همچنين مقدار جذب آب آرد حاصل     . چسبندگي خمير مي شود     

ز آن بايـد ا  جبـران  د كم اسـت و بـرا ي  ر آميالز آلفاداراي آب و هواي خشك هستند به دست آمده باشد معموالً مقدار آنزيم آ كه گندم از مناطقي كه   
  . استفاده كرد يموادي نظير عصاره مالت ، آرد مالت  و يا فرآورده هاي آنزيم

آرد آن هـا كـم       در زماني كه محصول هنوز نارس است نيز نامطلوب است و موجب مي شود كه دانه ها چروكيده شده و بازده                       يخ بندان هاي شديد   
خشكي هوا و يـا     . شدن رنگ محصول هم موثر است        از سرما به عالوه خاكستري    آسيب هاي ناشي    . شود و برعكس مقدار خاكستر افزايش مي يابد         

از اينهـا گذشـته افـزايش دمـا و          . شدن دانه ، تضعيف ويژگي هاي صنعتي آرد آن مي شود             كم شدن آبياري قبل از رسيدن محصول نيز موجب الغر         
دانـه هـاي آسـيب     براين براي فرآورده هاي مختلف استاندارد هايي بـراي انبار و آفات انباري هم در كيفيت محصول موثرند و بنا    رطوبت محصول در  

نگ ، سياهك ، سن زدگي و آلودگي ميكروبي هـم  زقبيل  عالوه بر آسيب هاي فوق عواملي از. ديده وجود دارد كه عمالً مقدار آن را محدود مي كند   
  .آسياب كردن و پخت محصول صدمات زيادي وارد مي آورند  به كيفيت

  :خالصی ها نا

بنـابراين افـت    . ناخالصي هاي گندم از هر نوع و مقدار كه باشند داراي اهميت مي باشند               
هنگام تحويل محموله گندم بايد به حداقل برسد و حتـي المقـدور عـاري از                 غير مفيد در  

 دانه هاي  تغييررنگ يافته ، بذر علف هاي هرز ،        ،دانه هاي دانه هاي شكسته ، ساير غالت     
  . چروكيده باشد  وآسيب ديده
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  :عوامل شيميايي موثر در كيفيت گندم                                                 

  

  :رطوبت 
رطوبت كمتر باشد زمـان قابليـت نگهـداري محـصول      باشد مقدار بيشتري آب مورد معامله قرار مي گيرد و اگر مقدار% 14در حالتي كه رطوبت گندم   

از طرفـي   . است در حالي كه گندم مرطوب ممكن است ظرف مدت چند روز فاسد شـود                  گندم خشك براي سال ها قابل نگهداري       افزايش مي يابد و   
و نقـل آسـيب      آن تحت تاثير قرار مي گيرد و به خصوص حالت شكننده داشته و طي حمل                يباشد بعضي از ويژگي هاي كيف      اگر گندم خيلي خشك   

  .گيرند   را آخرين حد جهت تحويل و خريد محموله گندم در نظر مي%12مي بينند كه معموالً حداكثر 

  

  :مقدار پروتئين 
يا بارندگي زياد در طي زمان رسيدن دانه موجـب      آبياري.  متفاوت است كه مربوط به عوامل نژادي و محيطي است            6-% 20مقدار پروتئين گندم بين     

كودهاي ازته نظير اوره در مواقع مناسب خـصوصاً  . وتئين بستگي به مقدار ازت خاك دارد پر كاهش مقدار پروتئين مي شود و برعكس از طرفي مقدار   
به اختصار موارد ذيل ذكـر مـي         د رخصوص عوامل موثر در افزايش كيفيت و كميت پروتئين         . رسيدن دانه موجب افزايش پروتئين مي شوند         در موقع 

  .گردد 

  

  :عوامل افزايش دهنده پروتئين گندم 
 زراعـت  – زراعـت آبـي   –قند و سيب زمينـي    كشت گندم بعد از چغندر– ليموني رسي و رسي     – خاك هاي ليموني     –في و گرماي مناسب     باران كا 
  مكانيزه

  

  :عوامل كاهش دهنده پروتئين گندم 
ني و غير قابـل نفـوذ        خاك هاي ش   –هاي رسي     افزايش رطوبت در خاك    – وزش باد گرم با گرماي شديد        – سرمازدگي   –كم و هواي گرم      بارندگي

  سن زدگـي – زراعت كرتي و يا سنتي     – زراعت ديم    –مقدار پروتئين كمتري دارد       گندم پاييزه نسبت به بهاره     – كشت متوالي گندم در يك زمين        –
   آفت زدگي– ورس –زدگي   نماتو–يا سياهك زدگي 

  

  :فعاليت آنزيم آلفا آميالز 
حتي اگر جوانه ظاهر نشود . آن ها افزايش يابد  وانه بزنند كه بدين ترتيب مقدار آلفا آميالز موجود در  در هواي مرطوب دانه هاي گندم ممكن است ج        

بـازدهي    وه ميزان جذب آرد كم شـد درنتيجهممكن است اين وضع به صورت نهايي پيش آيد و در صنعت نانوايي باعث چسبندگي خمير مي گردد و    
   .اتفاق مي افتد  سال سه الي چهار مرتبه10شت گندم در نواحي مرطوب امري نسبتا متداول بوده و درهر جوانه زني قبل از بردا .خمير كم مي شود 
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  عوامل موثردركيفيت آرد
  
  
 قوت آرد - 1

سكوزيته و قوام آب بيشتري جـذب كـرده و   ي اگر آردي براي رسيدن به حد معيني از و    
ي كـه بـراي توليـد نـان         خمير حاصل از آن داراي االستسيته زياد باشد آردي است قو          

ردي آباشد و خميـر حاصـل از آن سـست باشـد             اگر مقدار جذب آب كم      . مناسب است 
قـوت آرد مربـوط بـه       .  اسـت  ضعيف كه بيشتر براي توليد فرآورده هاي قنادي مناسب        

  .گلوتن گندم است
  
 كيفيت و كميت پروتئين -2

د كه خود در تشكيل شبكه گلوتن و نگهداري گاز در خمير و در نتيجه افزايش حجم                 كيفيت پروتئين بستگي به ويژگي هاي فيزيوكوشيمايي گلوتن دار        
به تجربه ثابت شده كه گندم هاي سخت كـه داراي مقـدار بيـشتري پـروتئين هـستند از      . نان مؤثر است كميت پروتئين آرد مربوط به مقدار ازت است       

گلوتن موجود در آن بايد از كيفيت       . ليد نان بايدقوي و محتوي مقدار پروتئين زياد باشد        آرد گندم مناسب براي تو    . گلوتن مرغوبتري هم برخوردار هستند    
به عالوه الزم است ثبات خميـر حاصـل از آن زيـاد باشـد تـا           .خوبي برخوردار باشد تا بتواند گازهاي توليد شده در مراحل مختلف را در خود حفظ نمايد               

  .را زيادتر ازحد مطلوب نرم كنندآنزيم هاي پروتئوليتيك موجود نتوانند گلوتن 
  
 گلوتن -3

  . و كيفيت گلوتن داردمقدار قدرت نگهداري گاز در خمير كه در نتيجه موجب به دست آمدن نان متخلخل و سبك ميشود بستگي به 
  
 جذب آب آرد - 4

هـايي كـه داراي جـذب آب بـااليي هـستند       جذب آب يكي از عوامل مهم در كيفيت آرد به شمار مي آيد و بيـان كننـده بـازدهي آرد اسـت، آرد                مقدار
خميرشان داراي قوام زيادي است كه در نتيجه موجب نگهداري گاز در خمير مي شود كه اين عامل خود به افزايش حجم نان كمك مـي كنـد مقـدار                              

ـ     .  پروتئين آرد است   مقدارجذب آب تابع فاكتورهاي مختلفي است كه مهم ترين آن ها              بـاالتري خواهـد     آبر باشـد جـذب      هرچه آرد داراي ذرات ريزت
  .داشت

                           
  . مي گوينددرجه استخراج كيلوگرم گندم پاك شده 100 آرد استحصال شده از مقدار به :درجه استخراج-5

ايين تر از آرد تيره مـي باشـد، ولـي           يعني در آردهاي روشن ميزان پروتئين پ      . هرچه درجه استخراج آرد پائين تر باشد، ميزان پروتئين آن پايين تر است            
آرد مناسب براي نان بايد داراي درصد استخراج نسبتًا بـاال باشـد بـه طـور متوسـط                   . كيفيت و قابليت پخت آرد روشن به مراتب باالتر از آرد تيره است            

 86درجـه اسـتخراج     .(جي تر استحصال مي شوند    آرد هايي كه از اليه هاي خار       . براي توليد انواع نان هاي ايراني مناسب است        72-85درصد استخراج   
آردهايي كه از مغز دانه گرفتـه       . )داراي گلوتن ضعيفي  (  مي شود  پارهداراي االستسيته كمتري بوده و در هنگام عمل آوري و فرم دادن آسان تر               ) درصد

دهاي استحصال شده از مغز دانه قـوي تـر از آردهـاي    مي شوند داراي االستسيته زيادتري بوده و در مقابل كشش از خود مقاومت نشان مي دهند و آر                
   گندم رابطه مستقيمي با هم دارندخواص و ارزش نانوائي  و كيفيت گلوتن آرد .اليه خارجي است

  
  درصد سبوس گيري-6

است با ايـن آرد نمـي تـوان فـرآورده     مالح و ويتامين ها،فيبر و اسيدفيتيك اآرد با درصد استخراج باال تيره تر، زبرتر و محتوي مقدار بيشتري پروتئين،       
  .هاي صنعتي با ويژگي هاي مطلوب به دست آورد

ولي آرد با درصد استخراج پائين نرم تر،سفيد تر، داراي مقدار امالح و پروتئين كمتري و بـراي توليـد فـرآورده هـاي صـنعتي مناسـب تـر و  پـروتئين                     
فرآورده هاي حاصل از آن طوالني تر است اما ارزش غذايي آن پائين تـر اسـت و از                    ي  محصول آن توسط مصرف كننده بيشتر و زمان قابليت نگهدار         

   .لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه كمتري است
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  درصد رطوبت دهي به گندم-7

 تـرد و شـكننده و   كه اليه خارجي آن. براي بهبود ويژگي هاي فيزيكي دانه هنگام آسياب كردن و سهولت جداشدن پوسته از آندوسيرم صورت ميگيرد           
  . اليه داخلي آن محكم و چسبيده به آندوسيرم است

اگر رطوبت دهي در شرايط مطلوب انجام  گيرد پوسته گندم سخت، محكم و االستيك مي شود ولي اتصال آن به آندوسيرم شل مي شود و جدا شـدن          
  .اكستر كمتر حاصل مي شودآرد حاصل با رنگ سفيدتر و خ. پوسته از دانه سريع تر و راحت انجام مي گيرد

 افزايش در سرعت نفوذ و نقل و انتقال رطوبت، دما نقش مهمي دارد كه با افزايش دما سرعت انتقال سريع تر انجام ميشود تـأثير دمـا در بهبـود                                براي
  .خواص نانوايي آرد هم مهم است

  
  مدت استراحت آرد در انبار-8

هاي موجود در آن تغييراتي در چربي، پروتئين و گلوتن حاصل مي شود كه مجموع ايـن تغييـرات موجـب                      اثر فعاليت آنزيم     انباردرطي نگهداري آرد در   
طي اين مدت اگر هوادمي انجام گيـرد،        .  روز مي باشد   20 روز و در زمستان      10مدت نگهداري آرد در تابستان      . رسيدن آرد و بهبود كيفيت آن مي شود       

  . ساعت مناسب است6 سانتي گراد به مدت درجه25 متر مكعب هوا با دماي 2-3براي اين منظور . آرد سريع تر انجام مي شودزمان رسيدن 
  
  نوع  گندم و مقدار  گلوتن داخل آن-9

 پروتئين بيشتري است و گلوتن آن مرغوب تر است، از طرفي سـختي   مقدارزير داراي. آرد مناسب براي توليد نان معموالً از گندم سخت تهيه مي شود          
گندم سخت لزوماً آردي بدست مي هد كه داراي حالت زبر و دانه اي مي باشدكه براي توليد                  .  كيفيت محسوب مي شود    درود يكي ازعوامل مؤثر   دانه خ 

  .نان مطلوب است

  :نگهداري آرد-10

بـه خـصوص ليپيـدها، گلـوتن        در طي مدت نگهداري آرد، اجزاء تشكيل دهنده آن          . در طي نگهداري آرد، آرد دستخوش تغييرات وسيعي قرار مي گيرد          
در اثر رسيدن آرد كيفيـت و عمـل آوري آن بهبـود مـي يابـد بـه                   . مجموع اين تغييرات باعث رسيدن آرد مي شود       . و آنزيم ها تغيير مي كند     ) پروتئين(

ير اشـباع كـه خـود بـستگي بـه      با افزايش زمان نگهداري مقدار اسيدهاي چرب غ.طوري كه مقدار گلوتن در خمير باال رفته و كيفيت آن بهتر مي شود 
آرد در تابستان به علت باال بودن درجه حـرارت محـيط سـريع تـر رسـيده و                   . درجه حرارت دارد، باال رفته و در نتيجه عدد اسيد چرب افزايش مي يابد             

 3 -5 آرد مـي توانـد در مـدت          در تابستان و در شرايط مناسب، گلوتن      . با رسيدن آرد كشش گلوتن كمي كاهش مي يابد         .گلوتن زودتر سفت مي گردد    
در  . روز برسد  10در حالي كه در زمستان آرد مي تواند حداقل در مدت            . روز تغيير كرده و سفت شود كه در اين حالت آرد رسيده و آماده پخت مي گردد                

لـوكز موجـود در آرد تحـت تـأثير          آرد در مدت نگهداري تنفس مي كند يعني گ        . طول مدت نگهداري كربوهيدرات ها نيز دستخوش تغييراتي مي شوند         
  :اكسيژن هوا قرار گرفته و تبديل به دي اكسيد كربن و آب مي شود

C6H12O 6 + 6O 2 → 6CO 2 + 6H2O+   گرما  

  .نوسان داشته باشد% 1 -2بدين جهت آرد انبار شده كاهش وزن پيدا كرده كه با توجه به شرايط نگهداري مي تواند 



٩ معاونت غذا و دارو كاشان               

  

  :كنه ها و جوندگانآلودگي آرد در اثر حشرات، 

در اثر توليد فرآورده هـاي      . آرد مورد حمله حشرات، كنه ها و جوندگان قرار مي گيرد          ،در طي نگهداري    
ناشي از اعمال متابوليسم كنه ها، برخي از حشرات و الرو آن ها ممكن است آرد بوي بسيار نامطبوعي                   

رات ممكـن اسـت روي سلـسله        همچنين تخـم و الشـه حـش       . به خود بگيرد و غير قابل مصرف گردد       
جوندگان نيز خساراتي را به انبار آرد وارد كرده و در مواردي آرد انبارشده غير قابـل                 . اعصاب اثر بگذارد  
  .مصرف مي گردد

  :مهم ترين آفات
   شپش سرخرطومي گندم-5 شپش آرد -4 پروانه آرد -3 كرم آرد -2 كنه آرد -1

  :شرايط مناسب نگهداري آرد
در صـورت    .اري آرد در كيسه بايد توجه داشت كه كيسه ها روي پالت به صورت مرتب قرار گيرند تا تهويه به نحو مطلوبي انجام گيرد                       در موقع نگهد   

نگهداري آرد در كيسه هاي الياف مصنوعي، ديواره انبار بايد موادي پوشيده شود كه رطوبت روي آن متراكم نشود به خصوص اگر در محيط اخـتالف                          
ي وجود داشته باشد رطوبت تبخير شده آرد روي ديواره سيماني و گوشه ها به صورت مايع در آمده و آرد را به صورت كلوخه در مـي آورد                             حرارت زياد 

  .و باعث ايجاد فساد در آرد مي گردد
  مزاياي نگهداري آرد درسيلو

  . آرد در شرايطي بهداشتي نگهداري مي شود   -1
  .حرارت و رطوبت آن كنترل مي شود آرد به راحتي تهويه شده و    -2
  . آردهاي داراي كيفيت مختلف به راحتي از طريق سيلوهاي مختلف با هم مخلوط مي شوند و كيفيت آن ها اصالح مي گردد   -3
  . مراحل رسيدن آرد به راحتي كنترل مي گردد   -4
  .ورد حمله جوندگان قرار نمي گيرد آرد به مدت طوالني از گزند حشرات و كنه ها مصون باقي مي ماند و م   -5
  . در صورت خطر آلودگي، آرد راحت تر و سريع تر ضدعفوني مي گردد   -6

شـرايط مناسـب انبـاركردن آرد،       .  ماه نگهداري نمود   2 -3 روز و آرد روشن را       10به طور كلي آرد تيره يا كامل را مي توان در شرايط معمولي حداكثر               
 مـاه   6 و تهويه كافي مي باشد كه آرد تيره را حداكثر تا يك ماه و آردهاي روشن را حداكثر تا                     C۫20 حرارت حداكثر     و  %60 -65رطوبت نسبي هواي    

  .مي توان نگهداري نمود
  

  راههاي جلوگيري ازفسادآرد
  :براي جلوگيري از فساد آرد و پيشگيري از حشرات و كنه ها مي بايست اقدامات الزم را به شرح زير انجام داد

  .محصوالت قبل از ورود به انبار مورد كنترل و آزمايش قرار گيرند -1
  . محيط كارخانه، كليه تجهيزات به ويژه مخزن آرد و سبوس و لوله هاي حمل كننده مورد بازديد و بررسي روزانه قرار گيرند-2
  .ته و گوني هاي اضافي جمع آوري و از محيط خارج گردند محيط داخلي و خارجي كارخانه روزانه و به طور مرتب تميز و گرد و غبار و پودر و پوس-3
  .  به طوري كه كنترل آن ها به آساني ميسر گرددچيده شوند كيسه ها از نظر تاريخ توليد ورود به انبار، زمان بندي و به طور مرتب -4
  . دهيمهنه و سپس آردهاي تازه را مورد مصرف قرار ابتدا آردهاي كهو هر چند روز يك بار آزمايش هاي الزم بر روي آردهاي ذخيره انجام داد-5
  . از كيسه هاي آرد يك بار مصرف استفاده گردد-6
  .  رطوبت آرد و حرارت انبار و سيلو به طور مرتب اندازه گيري گردد-7
  . انبار يا سيلوي آرد به طور مرتب و منظم تهويه گردد-8
  .ه توري بوده و از نور كافي برخوردار باشد انبار و محيط كارخانه بايد مجهز به در و پنجر-9

  . انبار و محيط كارخانه به خصوص در بهار يا تابستان بايد با سموم مجاز به فاصله زماني معيني، سمپاشي گردد-10
ر اين امر بـوي نـامطبوع و        هوادهي و تهويه براي آردهائي كه به مدت طوالني انبار شده و در شرايط نامساعد ذخيره گرديده اند، توصيه مي شود در اث                      

  .كپك زدگي احتمالي آرد به مقدار قابل مالحظه اي كاهش مي يابد
به علت عدم يكنواختي كيفيت و محدوديت آردهاي توليدي مي بايست آردهاي داراي گلـوتن ضـعيف بـا آردهـاي داراي گلـوتن           :اختالط آرد -11

ه با آردي كه به مدت طوالني تر ذخيره شده است به منظور بهبود كيفيـت بـا هـم مخلـوط                      قوي يا آرد حاصل از گندم جوان زده يا سن زده يا آرد تاز             
  .شوند
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  :رساندن حرارت آرد به حد مطلوب-12

خميرهائي كه حاوي مواد پوك كننده شيميائي هستند بايد مراحل تخمير را در شرايط سرد و خنك طي نمايند تا گازهاي زيادي در مرحله عمل آوري                          
استفاده از ميكـسرهاي دور كُنـد نيـز          .به همين منظور مي توان از آب سرد جهت پائين آوردن درجه حرارت خمير حاصل استفاده نمود                . دتشكيل نگرد 

و  در صورت استفاده از مخمر از طريق تنظيم درجه حرارت آب مصرفي مي توان حـرارت خميـر حاصـل را تنظـيم                        . مي تواند در اين زمينه مؤثر باشد      
   . را تحت تأثير قرار داديسم هاميكروارگان

  عوامل موثربركيفبت آردبطوراختصارشامل مواردذيل مي باشد
 ذخيره كردن مناسب آرد )1
 مصرف آب حاوي كلسيم و منيزيم باال )2
 مصرف آرد داراي درجه استخراج باال )3
 )از نظر كمي و كيفي(مصرف آردهاي حاوي گلوتن و پروتئين باال )4
 الك كردن و مخلوط كردن آرد )5
 مصرف نشاسته پرس شده )6
 مشروط كردن گندم )7
 مصرف نمك )8
 مصرف مخمر )9

  پائين بودن رطوبت آرد )10
 

  عوامل مؤثر در بازدهي خمير
  .هرچه آرد حاوي سبوس باالتري باشد بازدهي بيشتري دارد.  عبارت از جذب آب آرد را مي گويند:بازده خمير

مير مي شود در حالي كه نگهداري در محل مربوط و نامناسـب باعـث جـذب آب                  نگهداري آرد در محل خشك و خنك موجب افزايش بازدهي خ           -1
  .كمتر و كاهش بازدهي خمير مي شود

با زياد شدن سختي آب در حد نرمـال         . مقداركلسيم آب سبب اصالح كيفيت گلوتن مي شود       .درجه سختي آب نقش عمده اي در بازدهي خمير دارد         -2
  .  گازها نمي توانند توده خمير را باالآورده و آن را متخلخل سازند،درصورت سختي بيش ازحد.ندو معمول بازدهي خمير افزايش پيدا مي ك

باعث نرم و شل شدن خمير مي شود اين امر موقعي خود را نشان مي دهد كه آرد مصرفي داراي  گلوتن و درجه استخراج پائيني باشـد، در                             : آب نرم 
  .نامنظم و غير يكنواخت شده و طعم آن همانند نان بيات مي  گرددنتيجه حجم نان حاصل و همچنين خلل وفرج آن 

 چنـين تا نسبتاً سخت باعث سختي خمير و گلـوتن شـده و مقاومـت آن را در مقابـل زدن و مخلـوط كـردن وهم                     آب نيمه سخت    : آب نيمه سخت  
  .اصل مي نمايدنگهداري گاز بيشتر مي كند خمير تهيه شده با آب نتيجه سخت تا نسبتاً سخت،نان مطلوبي ح

خميرتهيه شده باآب خيلي سخت داراي كشش كمي بوده وازطرفي گازهاي ايجاده شده ناشي ازفعاليت تخميري نمي توانـدتوده                   : آب خيلي سخت  
ده آب خيلي سخت فعاليت ميكرواگنيـسم هاراكنـدكر       . خميرراباال آورده درنتيجه حجم نان حاصل كوچك وخلل وفرج آن ريزوبافت آن فشرده ميگردد             

  ودراثرآن مدت زمان رسيدن طوالني مي شود
  . جذب مي كنند در نتيجه بازدهي آن ها بيشتر استروشن آب بيشتري را نسبت به آردآردتيره:آردهاي تيره-3
م و  باعث نگهداري بيشتر گاز در خمير شده و تحمل خمير را در مقابل تخمير بيشتر مـي كنـد در نتيجـه حجـ                 ميزان مناسب نمك   :ميزان نمك -4 

  .ساختار بافت داخلي نان بهبود مي يابد
به طور كلي به آرد هايي كه داراي  گلوتن كمتري هستند و از كيفيت پائين تري برخوردار هستند نمك بيشتر اضافه مي شود، نمك طعـام بـه مقـدار                          

  . افزايش مي يابدكم به خميرباغث ثبات، پايداري و استحكام گلوتن شده و تحمل خمير در هنگام زدن و مخلوط كردن
  اثرات آب در توليد نان

مي شود زيرا بعضي از عوامل مؤثر در سختي آب  اگر سختي آب كمتر از اين مقدار باشد موجب چسبندگي خمير ) ppm  150-100 (سختي آب .1
گلوتن مي شوند كه در نتيجـه  در استحكام گلوتن مؤثرند و از طرفي آب هاي خيلي سخت موجب تأخير در عمل تخمير و جمع شدن و مقاومت زياد    

  .افت خمير توزيع گردندبگازهاي توليد شده نمي توانند به خوبي در
2. PH؛ اگر  آبPHآب قليايي باشد در مرحله تخمير موجب تغيير  PH    محيط شده و در رشد و نمو مخمرها اثرات نامطلوب دارد، باتوجـه بـه اينكـه

PH      است،   6 تا   5 مناسب براي تخمير حدود PH  اسب براي تهيه خمير بايد در حدود خنثي يا كمي اسيدي باشد، بديهي اسـت بـراي خنثـي            آب من
 .كردن قلياييت آب مي توان از اسيد الكتيك استفاده نمود

 اثـر بـر روي رشـد و نمـو     ،PH؛ اگر باقي مانده كلر از  حد معين تجاوز كندموجب تغييرات نامطلوبي درخمير مي گردد كه عبـارت ازتغييـر            كلر آب  .3
 .مخمر ها و تغيير رنگ محصول مي شود
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  اثرات مواد افزودني دربهبود كيفيت نان

  
امروزه در غالب كشورهاي دنيا براي بهبود كيفيت نان و افزايش زمان ماندگاري آن از مواد افرودني بسيار متنوعي كمك مي گيرنـد داليلـي كـه بـه                             

 :عبارتند ازخاطر آن اين موارد افزودني در فرمول بكار برده مي شوند 
، تـسهيل در    ...) آرد و   ( حفظ كيفيت محصوالت ، افزايش جذابيت محصوالت ، حفظ تازگي محصوالت ، اصالح تفاوت كيفيـت مـواد خـام مـصرفي                       

ها نـام بـرد    از بين مواد افزودني مختلفي كه به نان براي رسيدن به اهداف فوق اضافه مي شوند مي توان از امولسيفاير         .مكانيزاسيون توليد محصوالت  
،امولـسيفايرهاساختارگلوتن راتقويـت كـرده وعمليـات آمـاده سـازي ونگهـداري              امولسيفايرهادرخميربه عنوان نرم كننده وياكمك كننده بكارمي روند       .

  گازدرخميررااصالح مي كند
   شامل مواردذيل مي باشداثرات موادافزودني روي كيفيت نان

  مت آنبهبود حمل و نقل خمير و تقويت استقا  -1
  باال بردن درصد جذب آب خمير  -2
   بهبود پاسخ خمير به زمان استراحت -3
   شوك و عمل تخمير -4
  بهبود كيفيت  -5
   ايجاد مي شود بافت و مغز نان روشنتر و بافت اسفنجي بهتر و يكنواخت رنگ  -6
   باال بردن خاصيت ورقه پذيري نان -7
   بهبود كيفيت پوسته نان -8
   كردن چربي ها در نان و در نتيجه كاسته شدن از مقدار روغن مصرفيسيفيهل امو -9

  قرنيه شدن و يكنواختي محصوالت -10
  باال بردن عمل توليد گاز در زمان تخمير و در نتيجه كاسته شده از مقدار مخمر مصرفي -11
  سريعتر شدن زمان تخمير و باال بردن حجم نان توليدي -12
  نانافزايش زمان ماندگاري  -13
  

  اثرات نمك در توليد نان
  بهبود طعم و مزه .1
 خنثي نمودن اسيدهاي حاصل از تخمير و جلوگيري از ترش شدن نان .2
الزم به ذكر است افزايش زيادتر از حد نمك موجب جلوگيري از تخميـر مـي                ) از سرعت زياد از حد و ناگهاني آن جلوگيري مي كند          ( كنترل تخمير    .3

 .گردد
 .را تسريع مي كند وموجب مي شود كه شبكه گلوتن از دوام بيش تري برخودار شودنمك تشكيل شبكه گلوتن  .4
 .موجب بهبود رنگ محصول مي گردد .5

 
 خمير مايه 

در ميان انواع مخمر ها گونه اي كه براي پخت نان استفاده مي شود ساخاروميسس سرويزيه بـه                  . مخمر يك قارچ تك سلولي ميكروسكوپي مي باشد       
مخمر ها سلولهاي تخم مرغي شكلي هستند كه فقط با ميكروسكپ ديده مـي شـوند و داراي وزن بـسيار كمـي مـي            . بجو است معناي قارچ شكري آ   

  .باشند به نحوي كه بيست ميليارد از آنها تنها يك گرم وزن دارد

  .ن است استفاده مي كنندمخمر ها از طريق جوانه زدن تكثير مي يابند و براي رشد و تكثير از مواد غذايي كه عمدتاً هيدرات كرب

  

  

  



١٢ معاونت غذا و دارو كاشان               

  

   نانتوليداثرات خمير ترش در

  . به دليل توليد گاز دي اكسيد كربن موجب ورآمدن خمير و افزايش حجم نان مي شود   -1
  . به دليل توليد اسيد استيك باعث استحكام ، تقويت بيشتر خمير نان مي شود   -2
  . طعم شدن نان مي شود به دليل توليد اسيد الكتيك موجب خوش عطر و    -3
  . به دليل توليد اسيد پروپيونيك كه به طور طبيعي خاصيت ضد ميكروبي طبيعي دارد، از فساد نان جلوگيري مي كند   -4
  . مخمر باعث بهبود كيفيت بافت داخلي نان شده و نقايص پوسته نان را برطرف مي نمايد   -5
  .ابل توجهي به تاخير مي اندازد مخمر زمان بياتي نان را نيز به ميزان ق   -6
  . مخمر باعث شكسته شدن و هيدروليز اسيد فيتيك موجود در سبوس گندم مي شود   -7

 با برخي از عناصر موجود در بدن مثل كلسيم، روي و آهـن تركيـب     فيتيكدر صورت عدم استفاده از مخمر مخصوصاً در آردهاي با سبوس باال ، اسيد             
  .يماريها در بدن ميشودشده و موجب بروز انواع ب

  
  :توليد گاز و نگهداري آن  

مقدار گاز توليد شده در مدت خواب خمير مستقيماً متاثر از زمان خواب ، كيفيت آرد ، مشخصات و فعاليت خمير مايه مصرفي ، درجه حرارت ، شـلي و                            
  .سفتي خمير و مقدار مصرف خمير مايه مي باشد

  .ن رابطه وجود دارد كه در ذيل به طور مختصر مي آيددر عين حال عوامل متعددي نيز در اي
دماهاي .  درجه سانتيگراد در زمان استراحت ميزان گاز توليدي را افزايش داده و قدرت نگهداري آنرا كاهش مي دهد                  38 دماي باالي خمير تا حد        -1

اي باال باعث شل شدن خمير شده و حجم خمير سريعتر           بالعكس، دماه . پايين باعث سفت شدن خمير و در نتيجه كاهش سرعت ورآمدن آن مي شود             
  .افزايش مي يابد

  . افزايش جذب آب مورد نياز بيش از آنچه براي تهيه خمير مناسب است باعث افزايش توليد گاز و كاهش قدرت نگهداري آن مي شود -2
ر باالتر ، توليد گاز به دليل افزايش فشار اسـمزي محـيط كـاهش             در مقادي . بر مبناي وزن آرد باعث افزايش توليد گاز مي شود         % 5 شكر به مقدار      -3

  .مي يابد
  . نمك نيز به دليل فشار اسمزي محيط باعث كاهش توليد گاز حتي بيشتر از شكر مي شود   -4
  . پايين باعث كاهش توليد گاز مي شودPH كلسيم پروپيونات مخصوصاً در خميرهاي اسيدي با    -5
  .ده به آرد سبب افزايش ارزش نانوايي و قدرت نگهداري و تحمل گاز مي شود گلوتن افزوده ش   -6
خمير تهيه شده از آرد بـا گلـوتن         . اين مقدار مستقيماً در ارتباط با ساختمان گلوتن آرد مي باشد          .  خمير داراي مقدار بهينه براي نگهداري گاز است         -7

  .نيز دارا مي باشد  انبساط پذيري الزم را باال ضمن نگهداري حبابهاي ريز گاز توليد شده، قابليت
  . مقدار اكسيدانهاي موجود در خمير نيز بايد بهينه باشد چرا كه در قدرت نگهداري و تحمل گاز توليدي تاثير دارد   -8
اعث ايجاد خلـل در سـاختمان        افزايش مقدار فيبر موجود در آرد كاهش قدرت نگهداري و تحمل گاز را به دنبال خواهد داشت زيرا افزايش فيبر ب                      -9

  .گلوتن خمير مي شود
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 شيرين درتوليدناناثرات مضر جوش  

 غيرمجـازمي ، آهن دستگاه گوارشي، اختالل در جذب امالحي مانند      در  عوارض ايجادعلت   مصرف جوش شيرين در واحدهاي نانوايي به        
قابليت هضم خوبي داشـته و ضـايعات و    اي بااليي برخوردارند، گردند، از ارزش تغذيه هايي كه با استفاده از خمير مايه تهيه مي        نان باشد

هـاي جـوش      وجه قابل قياس با نـان       يچها به ه    عطر و بوي اين نان    . جوش شيرين است   هاي تهيه شده با     دورريزي آنها بسيار كمتر از نان     
  .نيست و ماندگاري بهتري دارند دار  شيرين

هـم  .  توليد مي كند كه اين عمل باعث پوكي نان مي شود2COخمير نان به صورت بيولوژيكي، يعني توسط ميكروارگانيسم هاي مخمر نانوايي، گاز            
محصوالت قنادي، به .  فرم پذيري نان مي شود و طعم و بوي نان را بهبود مي بخشدچنين اين ميكروارگانيسم ها، اسيدهايي توليد مي كنند كه باعث         

يكي از مواد پوك كننـده ي شـيريني، جـوش           . خصوص محصوالتي كه حاوي چربي و شيريني بيشتري هستند از طريق مواد شيميايي پوك مي شود               
. نيز از مواد پوك كننده ي بيولـوژيكي اسـتفاده مـي شـود             نان در. شود توليد مي كند و باعث تخلخل خمير مي          2COشيرين است كه در دماي باال،     

  .  توليد مي كند و باعث تخلخل مي شود2CO درجه ي سانتيگراد در محيط خمير، گاز 60جوش شيرين در دماي 
 5/4 مطلوب خمير نان براي مخمـر بـين   PHدر حالي كه .  است10 جوش شيرين است كه قليايي و معادل PHله اي كه اين جا مطرح مي شود      مسئ
 است، و زماني كه ما از جوش شيرين استفاده مي كنيم محيط اسيدي به قليايي تبديل مي شود و ميكروارگانيسم ها در اين محيط نمي تواننـد                            5/5تا  

از طرفي در گندم و آرد گندم، ماده اي به نام اسيد فيتيك وجود دارد كه با امالح موجود در آرد مثل                   . نند تا باعث طعم بهتر و پوكي نان شوند        فعاليت ك 
  . نمي گذارد اين امالح جذب بدن شوند، در نتيجه باعث كمبود آهن خواهد شد تركيب مي شود و  كلسيم آهن، روي و

فيتاز باعث تجزيه ي اسيد فيتيك مي شود، بنابراين اسـيد فيتيـك بـا               . ا خمير ترش باعث مي شود، آنزيمي به نام فيتاز توليد شود           يمصرف مخمر نان    
 مناسب خمير را تغيير     PHحال اگر از جوش شيرين در خمير استفاده كنيم ،           . مي شود امالح فوق تركيبي ايجاد نمي كند و به اين ترتيب امالح جذب             

از سـوي ديگـر،   . داده ايم و ميكروارگانيسم ها در اين محيط قادر نخواهند بود اسيد فيتيك را تجزيه كنند؛ به همين دليل جذب امالح مختل مي شود                   
PH           ،تغذيـه ي دراز مـدت بـا        .  در حالي كه براي هضم و جذب آسان، محيط بايد اسيدي باشد             خمير و نان در اثر مصرف جوش شيرين تغيير مي كند

همچنين مصرف زياد جوش شيرين در نان موجب تجزيه برخي از           . باعث ايجاد سوء هاضمه در افراد مي شود       ) حاوي جوش شيرين    ( چنين نان هايي    
  . مي شود ) B2ويتامين  (  ريبوفالوين  مانندBويتامين هاي گروه 

 CO2نكته حائز اهميت اين است كه در برخي از نان ها، مانند لواش و پس از آن تافتون، مقادير بيشتري جوش شيرين به كار مي رود، زيرا چنانچـه     
. در نتيجه، خمير متراكم و فشرده مـي شـود         . ردنه كشيدن و نازك كردن خمير، قسمت اعظم گازها را خارج مي كنيم            هم توليد شود، ما به وسيله ي و       

  . نانوايان، براي جبران اين مشكل، مبادرت به مصرف جوش شيرين مي كنند
ن استفاده از جوش شيرين موجب افـزايش بـازده          همچني.بنابراين ماهيت برخي از نان ها باعث شده، نانوا از مقادير بيشتري جوش شيرين استفاده كند               

اين ماده غذايي در طـول فراينـد پخـت بـه     . به دست مي آيد) خمير ترش ( نان ماده اي است كه از آب، آرد، خميرمايه         . توليد در واحد زمان مي شود     
 بـراي ايـن كـه    ،لـذا ن تـافتون بـسيار كوتـاه بوده    زمان پخت نان لواش و پس از آ     باتوجه به اينكه  يك ماده قابل هضم و جذب آسان تبديل مي شود           

  .  ثانيه براي انجام اين فرايند كافي نيست20 تا 10نشاسته به طور كامل ژالتينه شود، به مدت پخت بيشتري نياز است و زمان پخت 
در نهايـت  . تي مانده بـودة، نـان مـي پختنـد    البته بعدها از خميري كه مد   . در زمان هاي بسيار قديم مردم نان را از خميرتخمير نشده تهيه مي كردند              

در شرايط كنوني به علت تقاضاي زياد مردم براي نان و نبودن فرصت كافي براي تخمير، نانوايان بـراي                   .  كردند  تهيه خمير را با استفاده از خمير ترش      
به همين  . ماده ترد كننده يا حجم آور استفاده مي كنند        تهيه نان مسطح مانند نان لواش يا نيمه مسطح مانند بربري به غلط از جوش شيرين به عنوان                   

در حـالي كـه درتخميـر       . دليل نان ها به سرعت بيات مي شوند، زيرا گاز كربنيك توليد شده حاصل از تجزيه جوش شيرين به سرعت خارج مي شـود                       
ضمن . ه ديرتر بيات مي شود و قابليت هضم آن بيشتر است          واقعي ، گازكربنيك از تجزيه آنزيمي نشاسته آرد توليد مي شود و به اين ترتيب نان حاصل                

همچنـين جـذب آهـن      . اينكه استفاده از تركيبات قليايي مانند جوش شيرين، اسيديته طبيعي معده را تغيير مي دهد و باعث ناراحتي گوارشي مي شود                    
  .  را در بدن كند مي كند Cويتامين  و

 ،   بيماري هاي قلب وعروق     ،  پوكي استخوان   ،  كم خوني  اردي از جمله اختالل در جذب آهن و بروز        استفاده از جوش شيرين در نان باعث بروز مو        
جوش شيرين واكنش هاي مفيـد      .  مي شود   بيمارهاي روده اي    و  افزايش اسيديته معده   اختالل در فعاليت هاي آنزيم هاي گوارش و هضم و جذب،          

جوش شـيرين   . همچنين ويتامين هاي آنزيمي را غير فعال مي كند        . دهاي آلي نان را كاهش مي دهد       را افزايش داده و اسي     PHخمير را مهار مي كند،    
  . از عطر و طعم نان مي كاهد و باعث فطير شدن آن مي شود
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  بيات شدن نان

رخـي از خـصوصيات آن      در طول نگهـداري نـان ب      . نان يك محصول فاسد شدني است كه فساد آن در مدت زمان كوتاهي بعد از پخت آغاز مي شود                  
  :اين تغييرات به دو دسته تقسيم مي شوند . تغيير مي كند

  . تغييراتي كه در ماهيت شيميايي و فيزيكي اتفاق مي افتد-الف
  . تغييراتي كه در نتيجه رشد كپك ها و باكتري ها بوجود مي آيد-ب
   

  ارزيابي بياتي نان
  :يكي نان رخ مي دهد از جمله در طي بياتي ، تغييراتي در برخي از ويژگيهاي فيز

   تغيير در مزه ، بو -1
   افزايش سختي-2
   افزايش خاصيت خرد شدگي در نان-3
   افزايش تيرگي و كدري نان-4
  )اندازه گيري توسط انكسار اشعه ايكس( افزايش متبلور شدن نشاسته -5
   كاهش ظرفيت جذب آب مغز نان-6
   كاهش مقدار نشاسته محلول -7
  يرپذيري نشاسته در برابر اثر آميالزها كاهش تاث-8
  )دمايي( تغيير در ويژگيهاي گرمايي -9

تعريف واژه بياتي بسيار مشكل بوده و براحتي نمي توان آنرا تفسير نمود زيرا در طي بياتي چندين فرآيند با ميزان متفاوت روي مي دهد كه جلوگيري                           
 بهترين مواد و روشها براي تهيه نان استفاده شود، پس از خارج شدن آن از تنـور بتـدريج بيـات    از آن در شرايط عادي امكان پذير نيست ، حتي اگر از       

در كشور ما ضايعات نان در اثر بيات شدن در سـطح خـانواده هـا بـسيار زيـاد      . مي شود و بافت و طعم و رنگ اوليه و طبيعي خود را از دست مي دهد          
شود و الزم است با تغييراتي در فرموالسيون ، روشهاي توليـد، روش هـاي بـسته بنـدي و                   آورد مي بر% 20-25است به نحوي كه ميزان آن تا حدود         

علت بيات شدن نان را در اوايل از دست دادن آب آن مي دانستند، در حالي كه بعـد هـا ثابـت شـد كـه حتـي در           .نگهداري از وقوع آن جلوگيري شود     
برخي از متخصصين، بيات شدن نان را نوعي تغيير سيستم كلوئيدي ، مانند آنچـه كـه در                  . دصورت نگهداري در شرايط مرطوب هم نان بيات مي شو         

 ژل ها ايجاد شده و موجب تبديل آنها به حالت جامد مي شود و يا موجب دو فاز شدن سيستم هاي كلوييدي مايع مي گردد دانسته                             اثر مرور زمان در     
ساعت تكميل مي شود و با تغييرات طعم، بافت، رنگ و خشك شدن نان همراه اسـت، عـالوه بـر             36 تا   20پديده بيات شدن مغز نان ظرف مدت        .اند

  .مغز پديده بيات شدن در پوسته نان هم اتفاق مي افتد و موجب از دست رفتن تردي و برشتگي آن مي گردد
   

  رتروگراداسيون
كه در مرحله پخت جذب آب كـرده        ) گرانول(ميلوپكتين يا ذرات نشاسته     مكانيسمي است كه مسئول بيات شدن نان مي باشد، زنجيره هاي آميلوز ، آ              

و به صورت بي شكل يا آمورف ظاهر مي شوند، كه در رتروگراداسيون دوباره به حالت كريستاله اول بر مي گردند، يعني آب خود را از دست مي دهند                             
  .اين آب جذب گلوتن مي شود كه 
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  جلوگيري از بيات شدن نانراههاي 

   
  : توليد نان نكات علمي دررعايت 

به تجربه ثابت شده است كه اگر در توليد نان نكات علمي به خوبي رعايت شوند نان ديرتر بيات ميشود، اگر نان از خميري تهيه شـود كـه قـوام آن                                 
 باشد، تخمير آن كمتر يا بيشتر از حد الزم باشـد   كمتر يا بيشتر از حد الزم باشد سريع تر بيات مي شود، اگر خمير به خوبي و تا حد الزم مخلوط نشده                     

ميزان رطوبت نان پس از خروج از تنور در اين امر دخالت زيادي دارد و هر چه رطوبت كمتر باشد بيات شدن                      .نان حاصل از آن سريع تر بيات مي شود        
  .كمتر و دير تر اتفاق ميافتد و در نان هاي خشك مساله بيات شدن منتفي است

   
 درجه سانتيگراد صورت نمي گيرد، بنابراين مي توان نان را بالفاصله پس از توليد -20 درجه سانتيگراد و كمتر از  55ن نان در دماي باالتر از       بيات شد 

ي منجمد و نگهداري نمود كه در اين صورت كمي پس از خارج شدن نان از حالت انجماد به طور كامل تازه و سالم به نظر مي رسد و كيفيـت خـوراك             
 درجه سانتيگراد نگهـداري نمـود كـه در ايـن            55آن با نان تازه تفاوت چنداني نخواهد داشت و يا مي توان نان را براي مدت كوتاه در دماي باالتر از                      

  .حالت نيز از بيات شدن آن جلوگيري خواهد شد
   
  :استفاده از تركيبات شيميايي 

براي نمونه مي تـوان از      . انداخت ول نان ميتوان از بيات شدن آن جلوگيري نموده و يا آنرا به تاخير             با اضافه كردن پاره اي از تركيبات شيميايي به فرم         
گلوتن، آرد سويا، شير ، آب پنير، آميلوز، پروتئين و نشاسته هيدروليز شده، كه به ظرفيت نگهداري آب در خمير كمـك مـي كنـد و از بيـات شـدن آن       

ارات كه از اسيد استاريك و اكسيد اتيلن تحت فشار به دست مي آيد و مانع تغييرات نـشاسته و بهـم                      ئمونو است جلوگيري مي نمايد و پلي اكسي اتيلن        
آنزيم هاي آلفا آميالز سنتز شده توسط بـاكتري         .  استفاده نمود  ،پيوستن ذرات ژالتين شده آن مي گردد و در نتيجه موجب تاخير در بياتي نان مي شود                

موم زنبورعسل مي تواند بيات شدن نان را بـه           تند و باالخره اضافه كردن مقدار كمي صمغ هاي گياهي يا حيواني مانند              ها هم داراي چنين اثري هس     
  .تاخير اندازد

   
    : بسته بندي نان

ده در داخـل بـسته   چنانچه نان پس از توليد در زمان مناسب و در بسته مناسب بسته بندي شود بيات شدن آن احتماالً به علت فشار بخار آب ايجاد ش                
به تاخير مي افتد در اين مورد نوع بسته و شرايط بسته بندي در نتيجه عمل دخالت دارند، مواد بسته بندي از جنس آلومينيوم و پلي اتيلن بيشترين اثر                             

   . رادراين مورددارندمثبت

   براي نگهداري نان  الزمهاي توصيه

  . به نان تازه و داغ كمي فرصت دهيد تا خنك شود-
  .ها را در پارچه يا كيسه نايلوني قرار داده و به منزل ببريد  پس از خنك شدن نان، به آهستگي نان-
  .هاي روزنامه استفاده نكنيد  هرگز براي حمل نان، از ورقه-
ر فـضاي مناسـبي از   هاي مخصوص فريـزر قـرار دهيـد و د      ها را به اندازه دلخواه برش داده و بالفاصله در كيسه            توانيد در منزل، نان      مي -

  .هاي فريزري دور باشد، قرار داده و به مدت طوالني نگهداري كنيد فريزر كه از ساير بسته
شود كه نان به صـورت خميـر درآيـد و     هاي داغ در داخل كيسه هاي نايلوني خودداري كنيد، زيرا اين عمل باعث مي      آوري نان    از جمع  -

  .دورريزي نان را افزايش دهد
  خودداري كنيد توانيد نان تازه مصرف كنيد و از خريد بيش از اندازه نان، به طور جدي ه مي تا آنجا ك-
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  عوامل موثر بر ضايعات گندم و نان

  

انات كيفيت آرد و نوسـ    .به ذكر خالصه اي از آنها مي پردازيم        تحقيقات فراواني در مورد علل موثر بر ضايعات گندم و نان در ايران انجام شده است كه                
  : جمله گذارد و از عوامل زيادي بر كيفيت آرد اثر مي. گردد اي نان مي آن اثر قابل توجهي بر كيفيت نان دارد و موجب دورريز وكاهش كيفيت تغذيه

و مقـدار  فعاليـت آلفـاآميالزي آرد    گندم، درصد جدا سازي سبوس از آرد،  شرايط نگهداري گندم، چگونگي بوجاري و آسياب كردن:كيفيت گندم-1
  .باشد معدني و اسيد فيتيك موجود در گندم مي عناصر

 اطالعات كافي نسبت به تكنولوژي صحيح توليد خميـر و نـان             نداشتن اين امرباعث :  توليدكنندگان نان  سواد بودن   بي سواد بودن و يا كم     -2
  .مي شود

بهبـود كيفيـت نـانوايي        نمك بيش از معمول براي     ياازوش شيرين   از جو در خيلي از نانها براي سريعتر ورآمدن خمير         : شيرين  استفاده از جوش  -3
  . مي شوداستفاده آردهاي ضعيف

  .عدم رعايت شرايط مناسب فرآوري خمير براي توليد نان مطلوب-4
  .عدم توجه به فرم دادن صحيح نان و عدم تخمير نهايي خمير-5
  مناسب و دما و زمان پخت مطلوب، استفاده از شعله مستقيم مشعلهاي ستر پختعدم استفاده از تنورهاي مناسب و در نتيجه عدم استفاده از ب-6

  .گازوئيلي در خيلي از نانوائيها
  .شود مي ابعاد نامناسب نان كه موجب تلفات بيش از حد مخصوصاً در موقع مصرف-7
  .گردد بندي نان كه موجب خشك شدن و تلفات نان مي عدم بسته-8
  . و مصرفتلفات نان در مراحل توزيع-9

  .عدم نگهداري نان در شرايط مناسب-10
آلوده شـدن گنـدم انبـار شـده بـه حـشرات و              . آورند وارد مي  عالوه بر خسارت كمي، زيانهاي كيفي به محصوالت انبار شده         كه   :آفات انباري -11
بهداشـتي ناشـي از فعاليـت آفـات انبـاري در             هاي زيان. باشند ها، از عوامل مهم كاهش كيفيت گندم مي        اصلي و ويتامين   ها، از بين رفتن عناصر     كنه

موهاي بلند الروهاي اين حـشره   گردد كه آرد تهيه شده به تجمع لمبه گندم در گندم انبار شده در سيلو سبب مي .باشد سيلوهاي گندم قابل توجه مي 
 كمي و كيفي غالت انبار شده در اثر حملـه آفـات و              خسارت .اختالالت شديد گوارشي بوجود آورند     آلوده گردد و در دستگاه گوارش مصرف كنندگان       

 لذا تغييرات مهمي در جهت كاهش ارزش غـذائي و  .باشد  ها و يا به علت افزايش رطوبت و گرما در انبارها و سيلوها مي         ميكروارگانيسم نشو و نماي  
نتيجه ارزش تجارتي آنها به شدت كـاهش   شده و درپديد مي ايد، چنانچه تركيب شيميائي، رنگ و مزه محصوالت دگرگون          صنعتي اين محصوالت  

يا به فضوالت جوندگان     ها و  هاي الروي حشرات و كنه     فعاليت آفات فراهم باشد محصول به مدفوع و پوسته         مي يابد و چنانچه شرايط محيطي براي      
ورد حمله آفات مختلف قرار مي گيرند در اثراكسيداسيون         هاي گندمي كه م    دانه. ميگردد آور آلوده شده و از مرغوبيت آن كاسته         و ساير موجودات زيان   

شود، نان پخته شده از آردي كه از گندم آلـوده            در نتيجه محصول ترش مزه مي      هاي شيميائي مقدار اسيد چرب آزاد آنها افزايش مي يابد و           و واكنش 
در دستگاه گوارش مصرف كنندگان اختالالت شـديد گوارشـي       ت،لمبه گندم به دست آمده و در نتيجه آلوده به موهاي بلند الروهاي اين آفت اس                به

گوارشي و خوني مبتال ميشوند و كـارگراني كـه           هاي هائي كه از محصوالت آلوده به آفات انباري تغذيه كنند به ناراحتي            چنين دام  ايجاد ميكند و هم   
  .پوستي دچار ميشوند ه عوارض تنفسي و آلرژيهايآفت زده نگهداري ميشوند تنفس ميكنند اغلب ب در هواي انبارهائي كه محصوالت

ريزش دانه گنـدم در     . واند به واسطه ريزش دانه باشد     برداشت مي ت    يكي از مهمترين عمليات زراعي است و كاهش عملكرد در زمان           :برداشت-12
 برخوردار مي باشد   ت از سهم به سزايي     از نظر افزيش ضايعا    ،صفت ريزش هنگام رسيدن   .مناطق گرم و خشك بمراتب بيشتر از مناطق مرطوب است         

 ريزش هنگام رسيدن انتخاب ارقامي مي باشد كه به طور كامل بـه خوشـه چـسبيده                 يكي از راههاي كاهش   .  بنابراين بايد به آن توجه خاص گردد       و
ه دانـه آنهـا سـست مـي باشـد، در مقابـل       كمتر از ارقامي كه جايگا ارقامي كه جايگاه دانه آنها سخت و محكم است. باشند و حالت باز نداشته باشند    

   ريزش دانه نشان مي دهند تعويق در برداشت
  بطوراختصار شامل مورد زيراستآردضايعات گندم و

   محصول ضعيف گندمناشي ازـ ضايعات 1
   ضايعات ناشي از بوجاري -2
  ـ عدم اختالط گندم باكيفيت هاي متفاوت 3
   استفاده از گندم هاي تازه برداشت شده-4
  جابجائي گندم و آرد ناشي ـ ضايعات5
  ـ ضايعات انباري6 
  دركيفيت آردهاي توليدي ـ عدم يكنواختي7 
  ميكروبي  آلودگي هايناشي ازضايعات ـ 8 



١٧ معاونت غذا و دارو كاشان               

  
  :عوامل موثر بر ضايعات نان 
، نحوه توليد، عدم رعايت و      )آرد(ده اوليه    پائين بودن كيفيت ما    عواملي ازقبيل،  به نوع نان بستگي نداشته بلكه         صرفا بررسي ها نشان دادند كه ضايعات      

شيرين و عدم رعايت شرايط صحيح پخت و به ده ها علـل              فرموالسيون آرد و خمير، عدم استفاده از خمير مايه و خميرترش، استفاده از جوش              دقت در 
فـرم و ابعـاد غيـر       ،  مسطح و نازك بودن نان ها     آن  عالوه بر  ضعيف بودن گندم ها، آردها و عدم يكنواختي در كيفيت آردها نان و            .ديگر مربوط مي شود   

  .وتوليداين نان هابصورت ماشينيدم سازگاري نان هاي سنتي تخت  ع و ضايعات هنگام مصرف ،استاندارد نان ها
  
  براي بهبود نان چه بايد كرد 

 ت، در ايران نيز بايد توليد اينگونه نان ها هـر چـه سـريع    و كنار گذاشته شده اس     همانگونه كه توليد نان مسطح و ابتدائي در اكثر كشورهاي دنيا تعطيل           
توجه به اينكه مهمترين ماده اوليه در توليد نان مرغـوب   با .شود محدودتر و كمتر و تحقيقات بطرف صنعتي كردن توليد نان بصورت حجيم سوق داده

دم هـا   گندم و آرد مناسب و با كيفيت باال مي باشد الزم است گنـ              اعم ازسنتي و صنعتي،   
كارخانجات آردسازي از نظر كيفيت تحت كنترل قرار گرفته و بـا تعيـين               قبل از ارسال به   

گندم هاي ضعيف و قوي و يا حتي خود آردها با فرمول مناسب براي تهيه                ميزان اختالط 
تحويلي   رعايت اين موضوع مهم نوساناتي در كيفيت آردهاي        عدم.نان آماده شوند   خمير و 

نـان هـا     نوسـاناتي دركيفيـت  باعـث ايجـاد  كـه   بوجـودمي آورد نوائي به كارگاه هاي نـا 
قبل از تخليه در انبار و سيلوها،       بايد  گندم ها    . كه ضايعات زيادي را بدنبال دارد      خواهدشد،

كيفيت در مـدت خيلـي كوتـاه ارزيـابي و بـر اسـاس        با دستگاه هاي سيار و سريع از نظر    
  .اري شونددرصد پروتئين طبقه بندي و به تفكيك نگهد

  
 : گردآوري وتدوين 
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