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Abstract 

Introduction: Bread as a staple food, especially wheat bread is a main source of energy consumption in large number of 

population in the globe as well as Iran. Some researches stated that the amount of bread wastage is about 30% in Iran. there 

isn’t any general research with comprehensive picture of bread wastage in Iran.  

Objective: It is necessary to design a systematic review study to bring holistic figure on substantial reason of bread waste for 

policy makers to improve the Iranian food security.  

Method: systematic review was performed with key words of bread wastage, quality, type, traditional, industrial production, 

Iran in the international PubMed, Google Scholar) and Iranian data base SID, CIVILICA ،GANJ in 2021. The inclusion 

criteria were: study the reason and results only for bread wastage, the relevance of the articles with the title, the language of 

articles English or Persian, availability the full text of articles. sensitivity analysis was employed.  

Results: out of 441 articles ,25 articles (1 in English and 24 in Persian language) get good quality to extract the data during 

(2001-2021) years printed in scientific local and international sources. 48% of studies conducted in laboratories and 52% was 

performed in community at both consumer’s part and bakeries or Industrial producers. The most proportion of bread waste in 

all types was seen in bakeries that received subsides to buy flour. community investigation demonstrated the considerable 

effect of consumers’ knowledge in transport, preserve and bread consumption on diminish the amount of bread waste. 

Conclusion: According to the consumer’s behavior the willingness to pay shows upward rate for high quality breads which is 

the principal reason for decreasing bread waste. These consequences primarily observed in private bakeries. consequences 

elucidate the necessary of reform by policymakers in bread production and consumption sectors in Iran.  

 

Keywords: bread wastage, quality, type, traditional, industrial production, Iran. 

 

 

                                                           
 Corresponding author: School of Nutritional Sciences &Dietetics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
E-mail: h-pouraram@tums.ac.ir 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
pa

ye
sh

.2
0.

6.
68

7 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

14
00

.2
0.

6.
8.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             1 / 16

http://dx.doi.org/10.52547/payesh.20.6.687
https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1400.20.6.8.3
http://payeshjournal.ir/article-1-1739-en.html


 

688 

 

 

 1400  دیـ آذر ، ششم شماره ستم،یسال ب

 

 
 

 

 مند مطالعه مرور نظام کی :1380 -1400 یدوره زمان یط رانینان در ا عاتیضا
 

  1، حامد پور آرام3انیتک نیحس ری، ام2راد یانیک ی، عل1یرگانیب پور یرامش عال
   
 رانیا تهران، تهران، یدانشگاه علوم پزشک ،یشناس میو رژ هیدانشکده تغذ. 1

 رانیتهران، ا ،یوزارت جهاد کشاورز ییو توسعه روستا یاقتصاد کشاورز ،یزیر برنامه یها یموسسه پژوهش. 2

 رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،دانشکده بهداشت. 3

 
 26/6/1400 تاریخ دریافت:

 16/9/1400تاریخ پذیرش: 

 [1400 آذر 22 -]نشر الکترونيك پيش از انتشار

1400؛ 20(6:) 687 -702یه پایش: نشر

 

 چکیده

 انگريب ها یحال بررس ني. در عرود یبه شمار ماز جمله ایران  های جهان از کشور یاريدر بس یانرژ یکننده اصل نيبعنوان تامبخصوص نان گندم نان مقدمه: 

ياری در ایران و جهان در زمينه علل و نتایج ضایعات ناان انااام شاده    مطالعات بس باشد. می رانیدر ا ديفم ییماده غذا نیاز ا %30 به ميزان  عاتیضا ديتول

 اما مطالعه ای که تصویری جامع است  از وضعيت ضایعات نان در ایران صورت نگرفته است.  است.

 ی و اجراطراح یی ایرانيانغذا تيامن نيتام یدر راستاو  صنعت نان کشور و پژوهشگران گذاران استيسهدف ارائه تصویری جامع و کمك به با  مطالعه حاضر

 . گردید

 تولياد صانعتی،   کيفيت، نوع نان، سنتی،،نان عاتیضاهای  اجرا گردید. کليد واژه 1400مند بوده، که در سال  این مطالعه از نوع مرور نظام روش کار:و مواد 

جستاو شد. معيارهای ورود به مطالعه   Google scholar ،PubMedی خارجو  CIVILICA ،SID ،GANGی داخل الکترونيکیهای  پایگاه درایران 

مطالعات صورت فارسی یا انگليسی عبارت بود از: بودن زبان مقاله، مرتبط بودن با ضایعات نان، در دسترس بودن اصل مقاله پس از استخراج، تعيين کيفيت 

 گرفت.

 1400تاا شاهریور   1380 یهاا  در فاصاله ساال   هک فارسی مقاله 24و  انگليسی مقاله1مقاله شامل،  25های  دادهمقاله یافت شده،  441 ماموعاز  ها: یافته

% درجامعه درسطح مصرف کنندگان ، نانوائيها و توليدگنندگان صنعتی انااام شاده باود.    52% مطالعات درآزمایشگاه و 48.دیگرد ، استخراجبود شده منتشر

مطالعاات بارنقش    ساطح خاانوار،   نانوایيهای دریافت کننده آرد یاراناه ای باود. در   ی تهيه شده دربيشترین ضایعات بدون توجه به نوع نان مربوط به نان ها

  درکاهش ضایعات نان تاکيد کرده بودند.   نگهداری صحيح، و مصرف مناسب نان بعنوان عاملی موثر ارتقای عملکرد مصرف کنندگان درحمل، آگاهی در

 شینان اسات افازا   عاتیدر کاهش ضا ینان که عامل اصل تيفيک شیبا توجه به افزا شانیا پرداختبه  لیتما نشان دادکنندگان،  رفتار مصرف نتیجه گیری:

شواهد بيانگر ضرورت بازبينی در سياستهای موجود توليد و عرضه نان در کشور  .ای مشهود بود ارانهی ريکننده نان غ عرضه یها یمسئله در نانوائ نیو ا ابدی می

 است. 

 ایران ،یصنعت ديتول ،ینوع نان، سنت ت،يفينان،ک تعایضاکلید واژه: 
 
 

 گروه تغذیه جامعهدانشکده تغذیه و رژیم شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،  :پاسخگو نویسنده ، 

E-mail: h-pouraram@tums.ac.ir 
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 زانيا م کاه یدر جهاان اسات بطور   یشماريب تينان قوت غالب جمع

 در ساال  لاوگرم يک 3/97با در آماد باا     یامصرف سرانه در کشوره

 گرم در233/46هيمانند ترک رانیا هیهمسا یکشورها یو در برخ[ 1]

در سابد   یاساسا  یاز کا هاا  یکا ینان گندم بعنوان  .]2[است  روز

کنناده   نيگرم در روز، تام 310با مصرف سرانه  یرانیخانوار ا ییغذا

باا توجاه باه     .]3[ است نيدرصد پروتئ45ی و درصد انرژ 50تا  40

 نياست و هم یاريتنوع بس ی، نان داراانيرانیمصرف و ذائقه ا زانيم

 شتريب ديو تول یبه انواع صنعت که شده است باز موجب ریمسئله از د

 گرید یسواز  .]4[جامعه توجه شود  یتقاضا زانيم نيبه منظور تام

عه از نان جام ریپذ بياقشار آس یافتیدر یعمده انرژ نکهیبا توجه به ا

ان در نظر ن متيگندم را با هدف کنترل ق ارانهیشود، دولت  می هيته

اثار بخاش    یراهکاار  ساو  كیا ناان از   مات يباودن ق  نيپاائ  .گرفت

 شیافازا  یبارا  یعاامل  گرید یاست و از سو ییغذا یدرکاهش نا امن

 عاتیضاا  زانيا اناام شاده م  یهايبراساس بررس[ 5، 6[نان.  عاتیضا

مسائله  ایان  . اسات  گردیدهدرصد گزارش 30ود در حد رانینان در ا

 تيا امن یاز چالشاها  یکیبه  عاتیضا ديتول زانيمموجب شده است 

 ینان نه تنها بار اقتصاد عاتیضا[ 7، 8] .گردد تبدیلیی درکشورغذا

 یبارا  یجد یدیتهدبلکه  ]9[ دینما می ليرا بر دولت تحم یهنگفت

 اااد یکاه در ا  یداز جمله ماوار  .]10[ بشمارمی رود سالمت جامعه

، بطور حتم استقابل ذکر عاتینان و کاهش ضا یاتيدر ب یروند نزول

و البتاه   یناان، نگهادار   هيا و ته یفرآور یه، روشهايمواد اول تيفيک

 ريا ، خمییشامل گندم، آرد، مخمر ناانوا  هي. مواد اولاستمصرف نان 

 یکااه طاا هياااول ادمااو یکروباايم ی. آلااودگ]11[ اساات، نمااك هیااما

اسات   یماار يعامل بروز ب همگردد  می اادیا یبهداشت ريغ ینگهدار

 شینااان و افاازا یکروباايو م یقااارچ یودگلااآ شیموجااب افاازا وهاام

عوامل مختلف  یبه منظور بررس یاريگردد. مطالعات بس می عاتیضا

  یدارا  عوامل هرکدام نینان صورت گرفته است. ا تيفيدر ک ليدخ

اساتاندارد   یناواع نانهاا دارا  ا یو بارا  بوده ای  ژهیوگيری  روش اندازه

از  یاريبلکااه در بساا رانیاانااه تنهااا در ا رو . از ایاانهسااتند یناايمع

شاده باه    ادیا هاای   اساتاندارد  یو ارتقا یابيهای جهان بر دست کشور

 رانیا گاردد. در ا  ای مای  ژهیا صنعت نان توجه و تيفيمنظور بهبود ک

کاه   استاناام شده  انن یاتيگيری شدت ب اندازه به منظور یمطالعات

، یکی، رئولاوژ یك، حسا ي، ماکروساکوپ ییايميش ی: روشهاعبارتند از

 اتيخصوصا  یو بررسا  یکروساکوپ يمی کهاا ي، تکنی، مولکولیمیآنز

تواناد   مناساب مای   یها و دستگاهها استفاده از ابزار ].12[ یساختار

انداختن آن موثر  ريبه تاخ ینان و روشها یاتيبسازوکار صيدر تشخ

 اجزاءی و مولکول ییايميش از بر همکنش نکهیبه ا توجهواقع شود. با 

و  ونيزاسا يستالیکر ندیفرآ یدهنده نان مانند نشاسته، آب ط ليتشک

 دهاد  یدر نان رخ ما  یقابل توجه راتييتغ آب یها انتقال مولکول ای

به منظور  نان، عطر و طعم آن موثر باشد، لذا تيفيتواند در ک که می

تفار  اشاعه     یاز دساتگاهها  فادهاسات   یاتيا شدت ب یتارب یابیارز

 تيا حائز اهم یها به کمك دانش تخصص ابزار گرید و  DSCکس، یا

کااهش   تيا شاده و اهم  ادیا با در نظار گارفتن ماوارد    ]. 12[است 

منظاور   مختلفای باه  مطالعاات   نکاه یباا توجاه باه ا   و  ناان  عاتیضا

اناام شده است که هرکدام به  رانینان در ا یاتيگيری شدت ب اندازه

 ای ژهیا و كيا و باا روش و تکن  ایاااد کنناده   از عوامال  یکی یرسرب

رغام   باه  رساد  یبه نظار ما   با این حال ]13-16[صورت گرفته است

حاوزه   ناصنعت نان و متخصص گذاران استيمطالعات متعدد هنوز س

هادف   اناام شده با یها یبررس تيوضع از یکامل ریتصو هیدغغذا و ت

و موجود همچنان پاا برجاسات    خالء ، لذانان ندارند عاتیکاهش ضا

 نیا باشاد. ا  بخاش نمای   نان رضایت عاتیکاهش درصد ضا در نتياه

 هگساترده و البتاه اساتفاده از نقشا     قاتيلزوم اناام تحق انگرينکته ب

مند حاضار   منظور مطالعه مرور نظام نیاست. بد نانيقابل اطم یراه

و  یطراحا  رانیا ناان در ا  عاتیکننده ضااادیعوامل ا یبا هدف بررس

حاصال از مطالعاات    جیو نتاا  علال  انيا است با ب دي. امدیگرد نیتدو

اسات ارائاه    رفتهیاز آنچه تاکنون صورت پذ یکامل ریاناام شده تصو

ناان باه    عاتیرا در جهت کااهش ضاا   ینموده و شواهد قابل اعتماد

و صانعت ناان ارائاه     هیا حوزه غاذا و تغذ  گذاران استيو س نيمحقق

 .  دینما

 ركا  مواد و روش

 در دهاا ش اپاا چ ا تاا مقمند  نظام مرور ،مطالعه این اناام از هدف

 یاا فارس مقا ت ،اساس همين بر. بود ایران درناان   عاتیضاا  نهيزم

  ا تامق و وراکش داخل پژوهشیا   علمی ماالت در شده چاپ زبان

 دروراااکش از ارجاااخ و لاااداخ ماالت در شده چاپ زبان انگليسی

 . گرفتند قرار جستاو وردام رانینان در ا عاتیضا نهيزم

  :مقا ت جستاوی راهبرد

 عاتیضا واژهمورد نظر عبارت بودند از:  یها واژه ديکل -1ها:  واژ ديکل

که بر اسااس ایان    ایران ،یصنعت ديتول ،ینوع نان، سنت ت،يفينان، ک

 ایرانی اطالعاتی یهااااا بانك در فارسی مقا ت کليااااد واژه هااااا 

CIVILICA ،SID ،GANG یو خااااارج Google scholar ،

PubMed یها واژه از استفاده -2 .مورد جستاو قرار گرفتندbread 
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wastage, quality, type traditional, industrial 

production, Iran  در  هاا   آن یهاا  ترکيبو  دهيا و چک نیدرعنااو

. مورد جستاو قارار گرفتناد   زبان انگليسی مقا تعناوین و چکيده 

 وری( تا شاهر 2001)1380: از سال یبازه زمانانتخاب مقا ت در  -3

 ( اناام شد.  2021)1400سال 

داخل و خارج از کشاور   یمقا ت پژوهش -1: ورود مقا ت معيارهای

 -2که متن کامل آنها در دسترس اسات.   یسيانگل ای یبه زبان فارس

و عوامال   عاتیضا زانيم ،یريگ اندازه یکه در آنها به روشها یمقا ت

کاه   یمقاا ت  ینان اشاره شده بود. به طاور کلا   عاتیضا هاادکنندیا

ناان باود در مطالعاه وارد     عاتیضاا  یتنهاا بررسا   اهدف از اناام آنه

 شدند.

 -2 هاا  شیهاا و مقاا ت هماا    ناماه  انیا پا -1:خروج مقاا ت  طیشرا 

 زيااآنهاا ن  افااتیکااه ماتن کاماال آنهاا وجااود نداشات و در    یمقاا ت 

ناان   یمختلف رو یهايرغم بررس به که یمقا ت -3  .نشد ریپذ امکان

 ای نکرده بودند.   اشاره عاتیبه ضا

مطالعااه شااامل  نیااجسااتاو در ا یموتورهااا -جسااتاو یموتورهااا
(CIVILICA ،SID ،GANG ،Google scholar ،(PubMed 

 بود.  رانیاطالعات ا یپژوهشگاه علوم و فناور

وجاود   به مقا ت ابتدا با توجه به یمنظور دسترس به :جستاو روش

و اساتخراج مقاا ت انااام    جستاو  دهيها در عنوان و چک واژه ديکل

 بعاد . در مرحلاه  دیو حذف گرد ییشناسا یسپس موارد تکرارشده و

. شاد مرتبط حذف  ريمانده مطالعه و موارد غ یمتن کامل مقا ت باق

و باا دقات   قاررار   یمورد بررسدومحقق مذکور توسط  اتتمام مطالع

 .  ر نهایت انتخاب شدند.تعدادی از مقا ت د

ماورد نظار در گاروه     یهاا  ريا متغ جیمانده نتاا  یمقا ت باقميان  در

کنناده   اااد یناان، عوامال ا   عاتیضاا  یمورد استفاده بررس یروشها

و  یبناد  ناان دساته   عاتیاز ضاا  یو آثارناشا  امادها ينان و پ عاتیضا

جسااتاو و  ناادیفرآ یذکاار اساات کااه طاا شااایان. دیاااسااتخراج گرد

وارد شدند که باه عوامال    لعهوبه مطا یبررس یتنها مقا ت ،یغربالگر

 ،یاجتمااع  ،یاقتصااد  جیو نتاا  یريا گ انادازه  یها کننده، روش اادیا

 یابیا ارزنان پرداختاه بودناد.    عاتیحاصل از ضا  یو سالمت یفرهنگ

مقاا ت انتخااب شاده     تيا فيک یابیا مقا ت: به منظاور ارز  تيفيک

کاه   یگرفته شد و تنها مقا تدر نظر  سندگانیتوسط نو یاتيخصوص

بودند و نماره  زم   زیر مشخصه 5  نیمشخصه از ا 3حد اقل  یدارا

آنهاا اساتخراج    یهاا  قلماداد شاده و داده   تيفيرا کسب کردند با ک

 .  دیحذف گرد 3از  متر. مقا ت با نمره کدیگرد

مقاله در کاا منتشر  -1مقا ت: تيفيک نييمد نظر در تع یپرسشها

 ؟است زانياستناد به مقاله چه م زانيم -2شده است؟ 

را مد نظر قارار   رانینان در ا عاتیضا اادکنندهیمقاله عوامل ا ایآ -3

  رانیا ناان در ا  عاتیضا یريگ اندازه یمقاله روشها ایآ -4داده است؟ 

از  یمقالاه آثاار و عاوارا ناشا     ایا آ -5را مد نظر قارار داده اسات؟   

 ؟رار داده استرا مد نظر ق رانینان در ا عاتیضا

 ها يافته 

شاد و مقاا ت    اساتخراج مقالاه   441 تعاداد  ییابتدا یجستاو یط

و  یالمللا  نيبا  یجساتاو  یاز موتورهاا  یدست یمربوط به جستحو

باودن حاذف    یتکارار  ليا مقالاه  باه دل   74 اضافه شد. تعداد یرانیا

و  دهيمانده پس از مطالعه عنوان و چک یمقاله باق 367. تعداد دیگرد

. در مرحلاه بعاد   افات یعدد کاهش  57به  ناتوسط محقق یگرغربال

 تيا فيک یهاا  و با توجه به شاخص دیمتن کامل مقا ت مطالعه گرد

را کساب   یینهاا  یابیا مقالاه نماره  زم جهات ارز    25مقا ت تعداد 

 نياي های تع ريمانده متغ یمقاله باق 25از  (1نمودند. )نمودار شماره 

 یکنناده، روشاها   اااد یعوامل انان شامل  عاتیشده در خصوص ضا

. اطالعاات  دیا شاده، اساتخراج گرد   اااد یو عوارا  ا جیو نتا یابیارز

( مطالعاه 13 )تعدادی ا های حاصل از مقا ت مشاهده افتهیمربوط به 

در [ 27-32] مطالعاه( 12)تعاداد  ی شگاهیآزما و یو تارب ]26-17]

 ، ناوع ر، سال انتشار، محل انتشاا سندهینو كيبه تفک 1جدول شماره 

 یهاا  کننده، روشاادی، محل اناام مطالعه، عوامل اینان مورد بررس

ناان آورده شاده    عاتیشده در اثر ضا اادیا و عوارا جیو نتا یابیارز

 است. 

  80دهااه  یدودوره زمااان درشاااخص ایاان  اناااام مطالعااه:  زمااان

هماانطور کاه    .دیبندی گرد دسته (1391-1400) و (1390-1380)

 2، 80مطالعاه در دهاه    18آورده شاده اسات،    1 در جدول شاماره 

ای نشده  مقاله به زمان اناام مطالعه اشاره 5ودر  90مطالعه در دهه 

مقاله در دهه  14زمان چاپ مقا ت مشخص شد  یبود. اما در بررس

 اند.   دهيبه چاپ رس 90مقاله در دهه  11و  80

 یمطالعات، مشخص شد تعاداد  یمار نيمحقق یدر بررس :انمحقق

 یارشاد و دکتار   یکارشناس انینامه دانشاو انیحاصل پا  تاز مقا 

 این پژوهشاها باود  شاده ارائه  یقاتيبصورت طرح تحق یبود، و تعداد

 اجرا شده است.  طراحی وها  دانشگاه دياغلب توسط اسات

داخال   یپژوهشا  -یعلما  اتیمقا ت در نشر هيکل چاپ مقاله: محل

 دهير منابع معتبر به چااپ رسا  شده د ندکسیا یالملل نيب ایکشور و 

 . ه استجستاو شرح داده شد یاست که در بخش موتورهااندکه 
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 و حامد پورآرام                                                                                                                                         ...      ر ایرانضایعات نان د

 1400  دیـ  آذر، ششمشماره  ستم،یسال ب

, 25-22, 17, 13[مطالعه در شهر تهاران  7: تعداد اناام مطالعه مکان

، 18، 6( ]شاهر مشاهد   مطالعاه  4(مطالعه در استان خراسان  8، ]29

[، 16، 5ی ]خراساان جناوب  مطالعاه  2[، 8، 27] سبزوارمطالعه 2[، 19

 [،32، 20، 15، 9، 5] مطالعااه در اصاافهان 5 [،30مطالعااه گناباااد ]1

 مطالعاه  2 [،21، 24] گرگاان( 1گلستان، 1) مطالعه 2 استان گلستان

 ،]26[ (المیاااااااا)ا مطالعااااااااه1، ]24, 14[ )کرمانشاااااااااه(

 شااهرمطالعااه 1، ]5، 1[ بلوچسااتان و سااتانيمطالعااه اسااتان س  2

 1[، 5ی ]شارق  حانیه آذربامطالع1] 7[ مطالعه زناان 1، ]31[زاهدان

 كیا از  شيمطالعاه با   3ذکر است در  شایان. ]24[ مطالعه خوزستان

وجود تعاداد   نیبا ا[. 24، 17، 5] قرار گرفته است یاستان مورد بررس

 تيدو دهه از لحاظ وضع نیدر ا استان 21در حدود ها از استان یادیز

 نان مورد مطالعه قرار نگرفته اند.   عاتیضا

بنادی   دسته یای و تارب مشاهده گروهشاخص به دو نیا ه:مطالع نوع

هااای  نامااه و داده ای بااا اساتفاده از پرسااش  مطالعااات مشاااهده. شاد 

، در ی. مطالعااات تارباا)مطالعااه 13( اناااام شااد یمطالعااات قبلاا

ناان و   هيته ندیفرآ ای هيدر مواد اول راتييو با استفاده ازتع شگاهیآزما

.اطالعااات در  )مطالعاه  12(صااورت گرفات  عاتیضاا  ديا تول یبررسا 

 .(1)جدولگزارش شده است. 1جدول

مورد استفاده در کشاور در   یانواع نانها انيازم :ینان مورد بررس نوع

 مطالعاه(، سانگك  10) مطالعه(، نان لواش 9) ی، نان بربریبررس نیا

 ینااان عراقاا/  یمطالعااه(، نااان ساانت11) مطالعااه(، نااان تااافتون 6)

 نان بدون ذکار ناوع ناان    عاتیالعه(، ضامط1) ، نان صمون(مطالعه)1

 .  دیگرد ینان بررس نوع كی از شيمطالعه ب 9مطالعه(. در  4)

عوامال ماوثر و    صيمورد اساتفاده جهات تشاخ   ی ها و آزمون ابزارها
 :و شامل بندی شد ميمطالعات در سه دسته تقس :نان عاتیضا زانيم

 ، بافتیحس ك،ی، رئولوژییايمي، شیکروبيم یابیارز یها الف، آزمون

دانااش، نگاارش و عملکاارد   یپرسشاانامه بررساا -مطالعااه(. ب16)

و عملکارد   ییناانوا  یابیا ارز ستيو چك ل انیکنندگان و نانوا مصرف

 گار یو د رانیا مرکاز آماار ا   یهاای آماار   داده-مطالعه(. ج 8) انینانوا

مطالعاه(. در   4نان و مطالعات گذشته ) د، عرضهيمراکز مرتبط با تول

و  ی آزمایشاگاهی هاا  گياری )آزماون   ردو روش انادازه دو مطالعه از ه

 .  دیاستفاده گرد نامه( پرسش

مقاا ت   قيا بخش پس ازمطالعه دق نیا در :عاتیکننده ضا جادیا عوامل

ناان در منااطق تحات     عاتیضا ديرا در تول ريتاث نیشتريب لیعوامل ذ

 اناام. به منظور سهولت دررادارا بودند مورد استفاده یو روشها یبررس

عوامال  - 1، شامل:دیگرد ميتقس دسته 4عوامل به  نی، امروری مطالعه

( یینان )نانوا نعوامل مربوط به عرضه کنندگا -2  هيمرتبط با مواد اول

 ایا عوامال مرباوط باه دولات      -4کنندگان  عوامل مربوط به مصرف -3

 . استگذارانيس

مثبات   ريترش با تااث  رياز خم استفاده: هيعوامل مرتبط با مواد اول -1

 شیافزا در نیرينان، رشد قارچ، اثر مصرف جوش ش یاتيدر کاهش ب

های مختلاف گنادم باا     شده از گونه هيمصرف نمك، آرد تهعات، یضا

 استحصالبر، يدرصد متفاوت گلوتن، ف

باه   لیا تما : (ییناان )ناانوا   عوامل مرباوط باه عرضاه کننادگان     -2

نحااوه کنناادگان، دمااا و ماادت زمااان پخاات نااان،  پرداخاات مصاارف

 و طیمهاارت و تخصاص ناانوا، شارا     بنادی،   بندی و انواع بساته  بسته

اساتفاده از  نانوایی(، پخت نان، نوع  طی)دستگاه، شرا ییامکانات نانوا

 نسبت به آرد آزاد.  یآرد دولت هيسهم

و ساواد ساالمت و    اطالعاات : کننادگان  عوامل مربوط به مصارف  -3

نان  ینگهدار طی، شراکنندگان کنندگان، رفتار مصرف آموزش مصرف

در هفته، تعداد نان  ییکنندگان، دفعات مراجعه به نانوا توسط مصرف

شغل و در آمد سرپرست خانوار،  ،التيشده در هفته، تحص یداریخر

ناان   رف، فرهنگ مصییدر نانوا یمعطل زانيو م  ییبه نانوا یدسترس

 .  یتازه و اعتقادات مذهب

آرد  هياز ساهم  اساتفاده : ذاراناستگيس ایعوامل مربوط به دولت  -4

بر واردات گنادم،   عاتیضا رينان، تاث متيق ،نسبت به آرد آزاد یدولت

 .در منطقه ییتعداد نانوا، ییغذا تيکاهش فقر، امن

 ريا مثبت مصارف خم  اثر :نان شامل عاتیاز ضا یو آثار ناش عوارض

 ی کاه موجاب  قاارچ  یکاهش آلاودگ  ترش برمزه، عطر و بافت نان و

 نیريمصرف جاوش شا   یاثر منف گردید. نان عاتیو ضا یاتيکاهش ب

 شیافازا  ناان و  PHیی و ايقل تيخاص شی( بر افزامیسد کربنات ی)ب

به پرداخت،  لیتما زانيم متغير با توجه به .نان عاتیو ضا یاتيروند ب

ناان حاضار    تيا فيک شیدر صورت افزا بودندکنندگان معتقد  مصرف

گار شااخص انادازه گياری شاده      دی .هستندبا تر متيبه پرداخت ق

باا  و مادت زماان     یکاه در دماا   ییدر نانها یاتيب زانيم نشان داد،

.در بررسی اثر انواع بسته بندیی نان در کمتر است کمتر پخت شدند

روز  5تاا   لنيپاروپ  یبنادی پلا   بستهنتایج نشان داد،  ایااد ضایعات،

اماا   .نموده استحفظ را تافتون نوع نان بخصوص  یفيک اتيخصوص

یافته هاای  . گردید یچقار یآلودگ شیموجب افزا یبندی کارتن بسته

ناان   یاتيا گلوتن در کااهش ب  زانيآرد و م تيفيکنشان داد،  مطالعه

 اگرچاه  افات، ی  شیافازا  زيا نان ن تيفيگلوتن ک شیموثر بود و با افزا

 یکیرئولاوژ  یهاا  یژگا یآرد و و فيوجود سبوس در آرد سابب تعاع  
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 1400  دیـ آذر ، ششم شماره ستم،یسال ب

 

آرد با درجاه اساتخراج باا تر و سابوس      دیگر،اما از سوی  شود. می

در نتيااه   شادن کمتراسات،   نهيو ژ ت ونيرتروگرادس یدارا شتريب

را خواهاد داشات.در    یشاتر يای ب هیو خواص تغذ ترکم یاتيب ميزان

 ناد ینانواها در مورد فرآ یسطح آگاه متغير بخش توليد و عرضه نان،

دآوری می نمود.عالوه بار  را یابه آموزش  ازيبود و ن نیينان پا ريتخم

و  قرارگرفات  یبررسا  مورد از مطالعات یتعداد مهارت نانواها در این

ن، یريترش، عدم مصرف جوش شا  ريمشخص شد در استفاده از خم

 یبارا  بسمنا یحرارت و دما ميتنظ تيمناسب آرد و اهم ینگهدار

 بیضار  ایان عوامال در   از مهارت کافی برخاوردار نمای باشاند.    نان

 ناان دارد  عاتیضاا  زانيا با م یميارتباط مستقکه  ه کششمقاومت ب

 هاا  ناان  عاتیضاا  یی مورد بررس ها استان یدر تمام تاثير گذار است.

 شااتريای ب ارانااهی توليااد شااده در نانوائيهااای دریافاات کننااده آرد  

اکثار    توساط امل ذکر شده در این خصوص عآزادپز بود، نانوائيهایاز

در  کهيشد. در حال انيآسان ب یترسای دس ارانهیکنندگان نان  مصرف

نقاش  آساان   یباا  و دسترسا   یمانادگار  تيا قابل مورد نان آزاد پاز 

فروش نان آزاد، نان  یها ییکنندگان معتقد بودند نانوا مصرف داشت.

 یا اراناه یعرضه کننده نان  ییهاينانوائ را نسبت به یبا تر تيفيبا ک

 .ندینما یعرضه م

 ديتول شیافزا نيارتباط مثبت ب جتماعی،در بعد عوامل اقتصادی و ا 

 ینيشهرنشا  شیافزا و از یك سو نان عاتیضا شیو افزا یناخالص مل

نکتاه قابال    از سوی دیگر قابل مالحظاه باود.   نان عاتیضا شیبا افزا

 تيامن شیو افزا نان با کاهش فقر عاتیضا کاهش تامل دیگر،ارتباط

 ناان  عاتیو ضاا  ینيج بیضر یارتباط منفهمچنين  به  بود. ییغذا

مقالاه   25مطالعه تعاداد   نیدر ا. مطالعات اشاره گردیدبرخی در  نيز

آنهاا   یماورد بررسا   یرهاا يداده شد کاه متغ  صيبا  تشخ تيفيبا ک

 .باشد یشرح م نیبد
 

 1380-1400 یها سال ینان ط عاتیمند  ضا استخراج شده از مقاالت مطالعه مرور نظام یشاخصها: 1جدول 

ه/ نام نویسند
 سال انتشار

 محل پژوهش
نوع مطالعه/ سال 

 انجام/ نوع نان
مکان 
 گیری نمونه

 نتایج حاصل از پژوهش نوع آزمون، ابزار سنجش مداخله، ارزیابی، متغیر

 دهيس، رسول
محبوبه سادات و 

( 27) همکاران
1397 

 آزمایشگاه بربری، /1395/تاربی سبزوار

  یحاو یکي کت رترشياستفاده از خم
 لوسي کتوباسی، کي کت هایباکتری

 40و  یپاراکازئ لوسيفرمنتوم،  کتوباس
 . هياول ريزمان تخم قهيدق

، یزدگ کپكبافت،  یسفت یاناام آزمونها
PHدياس نيي، رطوبت، حام مخصوص، تع 
 یآزمون حس ك، ويونيپروپ ديو اس كياست

 شیو بافت و افزا مزه و عطر یاثر مثبت رو
نان،  یتايو کاهش ب یزمان ماندگار

 از رشد قارچ وکپك یريجلوگ

 
و  ناهيد، آریائيان
 (17) همکاران
1391 

 
شهرتهران، 
، یر شهرستان
 شهرستان
 اسالمشهر

 
 1386 /ای مشاهده

 بربری، لواش

 
و  یینانوا
 مارستانيب

 شیمزه و عطرو بافت و افزا یاثر مثبت رو
نان،  یاتيو کاهش ب یزمان ماندگار

 از رشد قارچ وکپك یريجلوگ
 ی، رنگ سناPHآزمون نمك، 

 بترتيب مصرفی  های نان از درصد 64 و59
 نظر از ها ستانبيمار و گانه سه مناطق در

 جوش وحاوی رفمصا رقابلي، غودناب قليائی
 . اند بوده با  نمك و( سدیم کربنات بي) شيرین

 ژاله، ترايمی، رجب
 (19) و همکاران

1387 
 مشهد

 ، 1387 /ای مشاهده
 سنگك/  لواش /یبربر

 خانوار

دفعات مصرف نان در  یرهايمتغ یبررس
 ، دفعاتییدر نانوا یهفته، زمان معطل

 زاني، مینگهدار ، نحوهییمراجعه به نانوا
 (التينان، تحص تيفيمت، کيق

 نان خانوار عاتیسرانه ضا یپرسشنامه بررس

نان در  عاتیسرانه ضا راتييدرصد از تغ43
های  عدهآمد ماهانه، و ردريتحت تاث خانوار
خانوار، تعداد دفعات مراجعه به  ییغذا
متوسط مصرف نان، مدت زمان  ، نرخیینانوا
و تعداد افراد و  ، سنییدر نانوا یمعطل
 تيفياز ک یابی، ارزینگهدار الت، نحوهيتحص

نان، نحوه حمل نان، شغل مادر. اعتقاد 
به مصرف نان تازه. ارزان  ها درصد خانوار88
 توسط خانوار. نان  متينمودن ق یتلق

و   بایفر، پور یقن
 (28همکاران )

1392 
 مشهد

 1389-1390 /یتارب
 یبربر

 شگاهیآزما
 یهای زمان ترش در دوره رياستفاده از خم
 یاني، م10تا30 هياول ريمختلف تخم

 قهيدق 45تا 25یی و نها 5تا15

بافت، تخلخل مغز نان، حام  یابیآزمون ارز
 نان یحس اتيمخصوص، خصوص

طعم با  نیشتريبافت و ب یسفت نیمترک
 ريتخلخل و حام مخصوص مربوط به تخم

و  10به مدت  یاني، م30مدت زمان  هياول
 . بود قهيدق 45به مدت یینها

ی و اکبره، نعمت ال
 (20)همکاران 
1388 

 صفهانا
 /1386 /ای مشاهده

/ سنگك /یبربر
 لواش /تافتون

 یینانوا ريمس
در  کننده به پرداخت مصرف لیتما یبررس

 نان تيفيک شیمقابل افزا

 
 به پرداخت لیاستفاده از پرسشنامه تما

درصد مصرف 50از  شيهمه انواع نا ن ب یبرا
به  یل)تما را یشتريب متيکنندگان حاضرند ق

نان  تيفيک شیافزا یپرداخت با تر( در ازا
با تر  التيجز نان سنگك. تحصه ب بپردازند

شده و تاهل  یداریو تعداد نان خر ميرابطه مستق
 به پرداخت نشان داد.  لیرابطه معکوس با تما

ی، برزک، زاده ميرح
ی و هاد

 (21)همکاران
1391 

 گرگان
 /یای و تارب مشاهده
 لواش/یبربر /1386

و  انینانوا
 شگاهیآزما

 الکتروشيميایی و شيميایی آزمایش
 PHو  تيائيلق نييتع

، نگرش و عملکرد و اناام یپرسشنامه آگاه
 ننا شیآزما

درصد 41توسط  نیريمصرف جوش ش
ها  لواش و  ییدرصد نانوا88/9) هایينانوا
(. یبربر یها ییدرصد نانوا23/9
داشتندو  فيدرصدنانواها نگرش ضع29
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 و حامد پورآرام                                                                                                                                         ...      ر ایرانضایعات نان د

 1400  دیـ  آذر، ششمشماره  ستم،یسال ب

 یدر صد آگاه 10متوسط و  یدرصد آگاه62
 داشتند.  فيضع

و  مسعودی، قنبر
 (15)همکاران 
1387 

 اصفهان
  /یتارب
 تافتون /85-1384

 شگاهیآزما
و  تيفيدماوزمان پخت بر کرسی بر

 نان ینگهدار
 زانيو م یاتيرطوبت، ب نييتعآزمون 

 نشاسته محلول

کمتر  یو دما یکه در زمان طو ن یینانها
رطوبت را داشتند. با  نیپخت شدندکمتر

پخت  یمدت زمان و کاهش دما شیافزا
. ابدی می شینشاسته محلول در نان افزا زانيم
با  و  یکه در دما ییدر نانها یاتيب زانيم

 مدت زمان کمتر پخت شدندکمتر است. 

و  سهينف، انیمقداد
 (9)همکاران 
1383 

 اصفهان
 /یتارب
 تافتون/ 82-1381

 شگاهیآزما

ه، یدو  لنيات یپل-1بندی  سه روش بسته
 جهت دار شده،  لنيپروپ یپل لميف-2
 كی(pp/pe/pe) شامل هیسه   لميف-3
 لن، ويات یپل هیو دو   لنيپروپ یپل هی 

 سهیبندی با مقا بسته یروشها
ذکر شده و کارتن اناام شد.  یکهايپالست
 طيمح یدر دو دما هایبسته بند سهیو مقا

گراد.  یدرجه سانت (45-50و ) (25-20)
 ساعت.  72و  48، 24، 0. یدر زمانها

ه، یدو  لنيات یپل-1بندی  سه روش بسته
 جهت دار شده،  لنيپروپ یپل لميف-2
 كی (pp/pe/pe) شامل هیسه   لميف-3
 لن، ويات یپل هیو دو   لنيپروپ یپل هی 

 یکهايپالست سهیبندی با مقا بسته یروشها
بسته  سهیذکر شده و کارتن اناام شد. و مقا

 (و20-25) طيمح یدر دو دما هایبند
. یگراد. در زمانها یدرجه سانت (50-45)
 ساعت.  72و  48، 0،24

را در  یدار یتفاوت معن یبندی کارتن بسته
ساعت در  72در  یکيبا پالست سهیمقا

 یلپ لمينکرد. ف اادینان ا یفيک یآزمونها
نان موثر  یاتيدر کاهش رطوبت و ب لنيپروپ

بندی  داد. بسته شیرا افزا یبود. اما کپك زدگ
نان  یفيک اتيروز حصوص 5تا  لنيپروپ یپل

 شود بخصوص تافتون حفظ می

ی و عل، عالمی
 (30اران )همک

1392 
 گناباد

 /1390 /یتارب
 تافتون

 یینانوا

نمونه  140تافتون سطح شهر  یینانوا 8از 
 یکیزيو ف ییايميش یگرفته شد و آزمونها

نان و  تيفيک نييتع یبرا یکروبيو م
 اناام شد.  عاتیضا

 ی، سفتPHنمك،  زانيآزمون سناش م
 . ن، کپكیريبافت، وجود جوش ش

 تيفيتافتون ک یدرصد نانها28در حدود 
ی مصرف نداشتند. آموزش نانواها   زم را برا

از  یريشگياز نمك و پ حياستفاده صح یبرا
آرد  حيصح یو نگهدار یقارچ یآلودگ
 است.  یضرور

 
 

 1380-1400 یسالها ینان ط عاتیمند  ضا استخراج شده از مقاالت مطالعه مرور نظام یشاخصها: 1ادامه جدول 

نام نویسنده/ 

 نتشارسال ا

محل 

 پژوهش

نوع مطالعه/ سال 

 انجام/ نوع نان

مکان 

 گیری نمونه
 نتایج حاصل از پژوهش نوع آزمون، ابزار سنجش مداخله، ارزیابی، متغیر

و  هيسمی، دراژ

 (25) همکاران

1392 

 تهران

 ای،  مشاهده

89-1388 

 ضایعات نان

های مرکز  داده

 آمار تهران

 در ییتعادل جز یاستفاده از مدل اقتصاد

تعادل مصرف گندم، آرد و نان و   یمدلساز

 ی. نان در رفاه اجتماع عاتیضا نييتع

، رانیهای مرکز آمار ا استفاده از داده

 ، صمت، گمرکی)جهاد کشاورز یها وزارت

 .1388در سال  (رانیا

 عاتیضا ديمازاد گندم  و آرد آزاد شده از تول

مانند  ییغذا  عیصنا دينان در تول دينان و تول

شود.  و. . استفاده می تیسکوي، بیارونماک

 عاتیمصرف نان  و کاهش ضا یاصالح الگو

تواند اثر  سال می 3از  شتريب یدر بازه زمان

 داشته باشد.  یدر رفاه احتماع یمثبت

ناصر و ی، شاهنوش

 (6) همکاران

1392 

 مشهد

 یا مشاهده

 1389 /تاربی

 نان عاتیضا

 یینانوا

 آزمایشگاه

  عاتیضا زانيکننده م اادیعوامل ا سهیمقا

و کم  عاتیپرضا ییگروه نانوا نان در دو

 عاتیضا

 

و شبکه  یزیتما ليو تحل هیتاز یالگو

بندی  و طبقه ییدر شناسا  یمصنوع یعصب

نان در مرحله  عاتیموثر در ضا یعاملها

 .ها یدر نانوائ ديتول

ر، يخم ريتخم ، زمانیینوع نانوا یرهايمتغ

سن کارکنان  نيگانيکار، م یروين شمار

گلوتن مرطوب  ، درصدیزلن ، عددیینانوا

آرد  زانينان و م عاتیسببب کاهش ضا

مصرف  زانيآرد، م هيروزانه، سهم یمصرف

 تيفينان، ک عاتیضا متين، قیريش وشج

 تي، وضعیدينان تول تيفي، کیآرد مصرف

رطوبت سبب  رات، درصديتعم نهی، هزیینانوا

 یسنت ییانوان لی. تبددیگرد عاتیضا شیافزا

 عاتیسبب کاهش ضا زهيو مکان ینيبه ماش

موجب  یآرد دولت هي. استفاده از سهمدیگرد

 نان شد نسبت به آرد آزاد.  عاتیضا شیافزا

 زادیپری، غالم

 اسکندر و همکاران

(26) 

1387 

 

 ایالم

 /یتارب

86-1385 ، 

 /سنگك، /یبربر

 /لواش/تافتون

 صموننان 

 ، یینانوا

 شگاهیآزما

:سابقه کار .  یینانوا 200 یشهر مناطقدر

 یهای آموزش وگذراندن دوره یشاطر اصل

ناوع دساتگاه پخت، عمر ، یاختصاصا

 دستگاه پخت، عمر دستگاه مخلاوط کان و

توسط دستگاه مخلوط  ريزمان زدن خم

و  اهياول اريبدون خم ريخم هيکن، روش ته

روزانه،  یمقادار آردمصرفاه، ياول اريخم اای

 نیري، مخمار و جاوش شامقدار نماك

 . روزاناه  دیيتول عاتیو مقدار ضا یمصرف

و  ستيچك ل، یپرسشنامه، مشاهدات فن

 یاختصاص شاتیآزما

درصد از نانواهاا داناش و مهاارت  زم را 8/43

متناسب با نوع آرد ندارند.  یبارای نماك مصرف

درصد 27ها   ییدر نانوا نیريمصرف جوش ش

 هایی ییدر تمام نانوا یمخمر مصرف زانيبود. م

کنناده در  کاه ازآن باه عناوان عامال پاوک

 کردند یم استفاده اريتخم نادیفرآ

نان حاصل از دو رقم  یحس اتيخصوصهای پلی اتيلن با دانسيته  در کيسهنگهداری ارزش نانوایی پنج رقم گندم آبی استحصالی  شگاهیآزما 1382 /یتارب خراساننپتون و ی، دلبي
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 1400  دیـ آذر ، ششم شماره ستم،یسال ب

 

 (16) همکاران

1383 

از نواحی مختلف استان خراسان شامل،  تافتون

، و 17وی -دس، امالموت، بزوستایا، ق

مهدوی و همچنين کيفيت و زمان ماندگاری 

 نان تافتون حاصل از آنها مطالعه شد. 

کيفيت  با روش   نييکم بسته بندی . تع

ارزیابی حسی )تست پانل(. آزمون بياتی و 

ميزان نرمی و سفتی بافت نان،  تعيين

ذیری و مقاومت در برابر پارامترهای تراکم پ

 دستگاه ویسکوا ستوگراف.  لهيتراکم  بوس

 بزوستایا و قدس خوب، و دو رقم مهدوی و 

و رقم الموت نياز به . ، رضایتبخش 17وی -ام

اصالحات دارد. ميزان نرمی و سفتی به دست 

 ایآمده از دستگاه ویسکوا ستوگراف در زمانه

نان   پس از پخت نشان داد 48و  24، صفر

، قابليت 17وی  -حاصل از دو رقم الموت و ام 

ماندگاری بيشتری دارد و بياتی در این ارقام 

 کمتر عاتیضا اهيدر نتست. کندتر ا

عادل ، زاده ميبراها

 (31) و همکاران

1393 

 زاهدان
 1392 /یتارب

 آرد
 یینانوا

سطح  یها ینمونه آرد از نانوائ 113 یبررس

و نوع  زانيگيری م شهر زاهدان. و اندازه

 . هايی موجود در انبار نانوائ قارچ در آردها

های رشد کرده در  مطالعه مورفولوژیك کلنی

محيط کشت، تهيه اسالید کالچر . آلودگی 

های  های مختلف قارچ های آرد به گونه نمونه

 . های متعدد مولد مایکوتوکسين

بيش از حد  قارچی یدارای آلودگ درصد30

بود. در گرم آرد  کلونی 4به توان 10مااز 

های مولد  قارچ ميانرميزان شيوع د با ترین

مایکوتوکسين به ترتيب مربوط به 

آکرومونيوم و در آسپرژیلوس فوميگاتوس 

نوع قارچ به حرارت مقاوم و در  نیبودند. ا

 . ماند خواهد یباق نان

و   دهيسپی، بهرام

 (32) همکاران

1383 

 صفهانا
   1381/یتارب

 تافتون
 شگاهیآزما

و تان و با دو درجه  یرقم گندم مهدو دو

و دو دما و زمان  درصد 95و  70استحصال 

 220-220و درجه حرارت   هيثان 100پخت 

 240-260و  هيثان75گراد،  یدرجه سانت

هفته  كینانها  یگراد. نگهدار یدرجه سانت

گراد  سانتی درجه(2±25) طيمح یدر دما

به ضخامت  هیدو  یلنيات یبندی پل ر بستهد

اثر درجه حرارت، رقم  یبررس. کرونيم 45

گندم و درجه استحصال و زمان پخت 

ها   ، نمونهینان و خواص حس یاتيب زانيبرم

 شد.  48، 24، 72

شامل:وزن  یفيک اتيخصوص شاتیآزما

، یسن زدگ تر، درصديهزاردانه، وزن هکتول

ن، ير صد پروئتدانه، درصد رطوبت، د یسخت

گلوتن، در صد گلوتن خشك و  درصد

 ینيگلوتن، عدد زل تيفيک سیمرطوب، اند

شد. خواص  یريگ اندازه نگيو عدد فال

بدست امده از دو رقم  یرهايخم یفيک

 لهيگندم و دو درجه استحصال بوس

بافت  یو اکستنسو گراف. بررس نوگرافيفال

 . . . تست پانچرنسترانیدستگاه ا لهينان بوس

 بیضر یبدست آمده از آرد گندم مهدو ريخم

است .  فيداشته و ضع یمقاومت به کشش کم

و  تيفياست. ک یدر رقم تان کمتر از مهدو

و جذب آب در رقم تان  نيپروتئ تيکم

 وجباست. درجه استحصال با ترم شتريب

که اثر  دیآن گرد یرگينان و ت شتريب یسفت

در  کنندگان داشت و در انتخاب مصرف یمنف

% مشهود بود. . زمان 90آرد با درجه استحصال 

نان با درجه  یبرا شتريب یکمتر و دما

 است.  تر با تر مناسب ستحصالا

 

 

 1380-1400 یسالها ینان ط عاتیمند  ضا استخراج شده از مقاالت مطالعه مرور نظام یشاخصها :1ادامه جدول 

نام نویسنده/ 

 سال انتشار
 محل پژوهش

سال نوع مطالعه/ 

 انجام/ نوع نان
 نتایج حاصل از پژوهش نوع آزمون، ابزار سنجش مداخله، ارزیابی، متغیر گیری مکان نمونه

، عبداهلل زاده
 (8) ابوالقاسم
1396 

 سبزوار
/ ای مشاهده
نان / 1393/تاربی
 یعراق

 شگاهی، آزمایینانوا
از  یپرسشنامه و نظر سنا

 شاتیمصرفکنندگان، اناام آزما
 آرد و نان ییايميو ش تيفيک

آرد،  PH)رطوبت، یی ايميآزمون ش
ی خاکستر، گلوتن مرطوب( و دستگاه

نانو  یاتيب یجهت بررس یتنش ممی)ماکز
 یابینامبر(، آزمون ارز نگيوآزمون فال

 )پرسشنامه(یحس

 رماهيتا ت نیفرورد یآرد فاصله زمان تيفيک
گلوتن آرد در حد  تيفيآرد بود، ک نیمناسبتر

آرد  PH رطوبت، خاکستر ومطلوب نبود اما 
آرد  ینوگرافیآزمون فار اهيمناسب بود. نت

مناسب ندارند.  یکینشان داد خواص رئولوژ
درصد  52 زانيشدن نانها را به م اتيعلت ب
 ر، قطريخم هينمك در ته زانيمانندم یعوامل

 . نمود هيتوج رينان، زمان مخلوط کردن خم

 الهام، صفر خانلو

(22) 
1398 

 تهران
 1390/یا دهمشاه
 نان عاتیضا

های مرکز آمار  داده
 تهران

نان بر خط فقر و  عاتیضا یبررس
های  خانوار ییغذا تيشاخص امن

 80-86 یسالها ییو روستا یشهر

 یبه کالر ازيخط فقر براساس ن ترسيم 
با روش  ییغذا تيومحاسبه شاخص امن

خانواربا  ییغذا تيامن یشاخص جمع
 یوراکهای مصرف خ استفاده از داده

 رانیمرکز آمار ا خانوار

نان  عاتیبا احتساب ضا 86تا  80 یسالها یط
شاخص وداشته  یشتريب شیافزا ینيج بیضر
را  در مناطق  یشتريکاهش ب ییغذا تيامن

نان  عاتیکاهش ضا نینشان داد . بنابرا یشهر
و کاهش   ییغذا تيتواند موجب بهبود امن می

ان ن عاتیخط فقر در کشور شود. کاهش ضا
و  یديو تول یدر منابع ارز ییسبب صرفه جو

 شود.  کاهش واردات گندم می

و  ايمان، فر یصالح
 (13)همکاران 
1388 

 تهران
 /،1385 /تاربی
 تافتون/لواش،

 شگاهیآزما

نوع آرد با  3پخت نان با استفاده از 
، 12/56متفاوت  نيپروتئ زانيم

درصد. و درجه 11/52، 11/28
 رصد بود. ود 58، 86، 90استخراج 

 هيمتفاوت و ته یپخت نان با زمانها
متفاوت  ريبا مدت زمان تخم ريخم
  قهيدق 75تا  55 نيب

)رطوبت، خاکستر، یی ايميآزمون ش
و  یکی( ورئولوژیو عدد زلن نيپروتئ

نوگراف، یو آزمون فار یآزمون بافت سنا
 لهيبوس یشدن و واگشتگ نهيژ ت

 DSCدستگاه 

نان لواش نسبت به نان با تر  یبا توجه به دما
کوتاه بودن مدت  ليتافتون هنگام پخت، بدل

شدن نان  نهيژ ت یبرا طیزمان حرارت شرا
تر   نیيپا یواگشتگ اهيدر نت ستيلواش فراهم ن
ای و نازک بودن،  حالت پوسته ليدارد و بدل

از  عتریدهد و سر رطوبت را از دست می عتریسر
نان  یتايشود. ب می اتيو ب خشكنان تافتون 
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 و حامد پورآرام                                                                                                                                         ...      ر ایرانضایعات نان د

 1400  دیـ  آذر، ششمشماره  ستم،یسال ب

 است.  شتريلواش از نان تافتون ب

و  ايمان، فر یصالح
 (29)همکاران 
1389 

 شگاهیآزما لواش /1385 /تاربی تهران
 3نان لواش با استفاده از  یاتيب یبررس

و  %85%، 90نوع آرد با درجه استخراج 
58 .% 

نوع آرد با درجه استخراج  3استفاده از 
نان لواش و  هي% و ته58%و %85، 90

و  یکیو رئو لوژ ییايميش یاناام آزمونها
 یآزمون دستگاه لهيبوس یاتيب یبررس

 ی، بررسیو آزمون فشار نسترانیا
 لهيبوس ونيشدن و رتروگرداس نهيژ ت

 . DSC یآزمون دستگاه

آرد و  فيوجود سبوس در آرد سبب تعع
شود. آرد با درجه  می یکیرئولوژ یهايژگیو

 یدارا شتريسبوس باستخراج با تر و 
 یاتيشدن کمتراست، ب نهيو ژ ت ونيرتروگرادس

دارد. امادر نان  شتريای ب هیکمتر و خواص تغذ
نان شده،  یلواش موجب تخلخل و شکنندگ

 دهد،  یآن را کاهش م تيفيک

و  نینسر، دواريام
 (23) همکاران
1386 

 تهران
 /ای مشاهده
 /سنگك/یبربر /1381
 لواش /تافتون

 ییانانو ريمس
کننده به پرداخت  مصرف لیتما یبررس

 نان تيفيک شیدر مقابل افزا
 به پرداخت لیاستفاده از پرسشنامه تما

درصد 50از  شيهمه انواع نا ن ب یبرا
 را یشتريب متيکنندگان حاضرند ق مصرف
 تيفيک شیافزا یبه پرداخت با تر( در ازا یل)تما

ر با ت التينان سنگك. تحص به جز نان بپردازند
شده و تاهل  یداریو تعداد نان خر ميرابطه مستق

 به پرداخت نشان داد.  لیرابطه معکوس با تما

و  یعلی، گيب
 (24) همکاران
1387 

 تهران،
 خوزستان، 

گلستان، 
 کرمانشاه

 /ای مشاهده
 نان عاتیضا

، ییمزرعه، نانوا
 خانوار

و ان، ینانوا نگرش گندمکاران؛ یبررس
امل موثر عو نهيکنندگان در زم مصرف

 نان عاتیبر کاهش ضا

پرسشنامه مخصوص گندمکاران، 
 کنندگان ان، مصرفینانوا

 یاثر عوام نهيدر زم یگندمکاران نگرش مثبت
نان  عاتیبرکاهش ضا یاجتماع یفرهنگ

داشتند. اعتقادات، مهارت و تناسب نوع کار با 
نان موثر بود.  عاتیتخصص نانواها در کاهش ضا

در  یمردم اثر مثبت التيبا بودن سطح تحص
 نيب ینان داشت. رابطه منف عاتیضا شیافزا
نان.  عاتیضا زانينانواها و م یشغل تیرضا

 زانيتعداد نان پخته شده و م نيارتباط مثبت ب
 . عاتیضا

و  یعلی، گيب
 (14) همکاران
1390 

 کرمانشاه

  /ای مشاهده
  /سنگك/لواش
/ یسنت /تافتون
 ینيماش

 زنان خانه دار
در  دار زنان خانه یها گاهدید یبررس

 یمصرف نان و راهکارها تيمورد وضع
 نامه کاهش نان با استفاده از پرسش

و عملکرد زنان  یآگاه یبررسپرسشنامه 
مصرف نان و  تيخانه دار در مورد وضع

 عاتیکاهش ضا یراهکارها

توجه را به  نیهای پر درآمد کمتر زنان خانواده
 یدارا یسنتنان داشتند. نان لواش  حيمصرف صح

های  ییبود. برخورد دولت با نانوا  عاتیضا نیکمتر
نان به اندازه مصرف، نظارت مستمر  دیمتخلف، خر
در  یها و آموزش جامعه نقش مهم ییدولت بر نانوا
 داشت عاتیکاهش ضا

 

 1380-1400 یسالها ینان ط عاتیمند  ضا استخراج شده از مقاالت مطالعه مرور نظام یشاخصها :1ادامه جدول 

نام نویسنده/ سال 

 انتشار
 محل پژوهش

نوع مطالعه/ سال 

 اناام/ نوع نان
 نتایج حاصل از پژوهش نوع آزمون، ابزار سناش مداخله، ارزیابی، متغير گيری مکان نمونه

رحمان و ، سعادت

 (5) همکاران

1387 

 اانیآذربا

 ، اصفهان، یشرق

ی، جنوب خراسان

و  ستانيس

 بلوچستان

 /،1385/ای مشاهده

 /لواش //تافتون

 سنگك/ یبربر

 یینانوا

 116ای و  ارانهی یینانوا114نامه  پرسش

مراجعه  581و تعداد یآزاد پز بررس

 نفر در 564پز و  آزاد ییکننده به نانوا

 زانياز  نظر  م ای  ارانهی یینانوا

 . دیگردمقایسه نان  عاتیضا

توسط کارشناس با  یینانوا یبررس

و فرم  یینانوا یباياستفاده از فرم ارش

نظر مصرف  یابینان و ارز یابیارز

نامه جهت  کنندگان با استفاده از پرسش

 یا ارانهیاز مصرف نان  شانینظر ا سهیمقا

 و نان آزاد اناام شد. 

انتخاب اکثر مصرف کنندگان نان  ليدل

در مورد  کهي. در حال. آسان  یای دسترس ارانهی

 یو دسترس با  یماندگار  تيقابل نان آزاد پز

آزاد پز  یمصرف کنندگان نانها %85آسان بود. 

ای قيمت نان   کننده نان یارانه % مصرف25و از 

 هرداشتند.  تیرضارا در مصرف مهم دانستند. 

مهم  زینان را در کاهش دور ر تيفيودو گروه ک

 ینانها عاتیها ضا استان یدانستند. در تمام می

 از آزاد پز بود.  شتريای ب ارانهی

و  تراژالهيمی، رجب

 (19) همکاران

1390 

 مشهد
 1387 /ای مشاهده

 نان عاتیضا

های بانك  داده

، سازمان یمرکز

 یخوار و بار جهان

 یسر ARDL یبا استفاده از الگو

و  یمصنوع یوشبکه عصب یزمان

 و سازمان خوار یهای بانك مرکز داده

 جهانیبار  و

نان با استفاده از  عاتیضا ینيب شيپ

. با وارد کردن ARDL یالگو

 ، نرخینيج بیمستقل ضر یرهايمتغ

، یناخالص مل دي، تولینينش رشد شهر

 کارشناسان.  دگاهید

 عاتیضا شیدر آمد موجب افزا زانيم شی. افزا

درصد در رشد شهر  10 شینان خواهد شد. افزا

در  شیدرصد افزا 3/4 شیموجب افزا ینينش

در  شیدرصد افزا 10گردد.  نان می عاتیضا

 عاتیضا زاني، مینيج بینان و ضر متيق

 . ابدی درصد کاهش می1/8

ی، حق نظر

 و همکاران نيميس

(7) 

1395 

 
 

 زناان
 یتارب

 نان لواش

 ، یینانوا

 شگاهیآزما

، یمصرف ییمخمر نانوا یفيک یهايژگیو

 تينان لواش، خاص عاتیضا زانيم

 یو حفظ رطوبت نانها یماندگار

و  یکروبيم شاتیآزما و هايلواشدر نانوائ

 در نان.  نیريجوش ش زانيم نييتع

 یرو یکروبيم شیاستفاده از روش آزما

نوع  24، یینوع مخمر نانوا 6نوع آرد،  5

، PHگيری  ، اندازهیترش مصرف ريخم

 زانيم نييمخمر، تع یديسناش گاز تول

با تر از PH در دوسته نان با  عاتیضا

 زانيم نيي، تع6/2 نتریيو پا 6/2

نانواها با مشاهده  یبهداشت فرد تیعدم رعا

 ، تنهایهای مصرف درمخمر یکول اياشرش

 یدارا هايمورد استفاده در نانوائ ی%مخمرها50

درصد بود  17/2. بودند CO2گاز  ديقدرت تول

 ريش  در به تاختر رياستفاده از خمیبهتر جینتا

 . نان تيفيو  برک یاتيانداختن ب
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 1400  دیـ آذر ، ششم شماره ستم،یسال ب

 

روز و روش مشاهده   4ر د یماندگار 

در  نييعکپك، ت یکروسکوپيم ميمستق

 صد رطوبت نان. 

 

 
 

 ورود و خروج از مطالعه یارهایمع براساس 1380-1400 یدوره زمان یط رانینان در ا عاتیمند ضا انتخاب تعداد مقاالت مرور نظامشمایی از فرآیند : 1 نمودار

 

 

 لیو تحل یجهت بررس ییتعدادمقاالت نها

(25) 
 

 شده و پایان نامه ها عداکل مقاالت استخراجت

   (441) 

 

 یتعداد مقاالت تکرار

(74) 

 یمانده پس از خارج نمودن مقاالت تکرار یمقاالت باق

(367) 

اسب عنوان و خروج از مطالعه بعلت:عدم تن

 ، پایان نامه ها، یخالصه با موضوع اصل ای

 (310)ها   خالصه همایش

ز اخروج  اریتعداد مقاالت براساس مع

 (32)  مطالعه

 

 یسیو انگل یمقاالت فارس هیاول یجستجو جینتا

(SID =83, civilica=76, Google scholar=150, PubMed =1) 

 گرید تعداد مقاالت حاصل از جستجو در منابع

 (GANJ =131) رانیاطالعات ا یپژوهشگاه علوم و فناور

 مانده یتعدادمقاالت مرتبط باق

(57) 

بر اساس  یتعداد مقاالت جهت غربالگر

  عنوان وخالصه مقاله

(367) 
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 و حامد پورآرام                                                                                                                                         ...      ر ایرانضایعات نان د

 1400  دیـ  آذر، ششمشماره  ستم،یسال ب

 گيري بحث و نتيجه

 عاتیضاا  ديا ف در تولاثر عوامل مختل یمند حاضر به بررس مرور نظام

 یمقالاه عاوامل   25نان پرداخته اسات. پاس از مطالعاه مقاا ت، در     

 نیا شد. عالوه بر ا ليو تحل یبند گروه دسته 4و در  دیگرد ییشناسا

مقا ت شامل زماان مطالعاه، مکاان، ناوع ناان ماورد        یاطالعات کل

 عاتیضاا  زانيا م یريا گ اندازه یو روشها ها ارنوع مطالعه، ابز ،یبررس

 یمين بایتقر ینوع مطالعات نشان داد، طراح یبررسشد.  ین بررسنا

 یهاا  باا اساتفاده از داده   باشادو  یما  یا از مطالعات بصورت مشااهده 

و در  یباه صاورت تاربا    گار ید ميپرسشنامه و نا  ایو  یاستان یآمار

ناان و   تيا فيدر هر کدام از عوامل اثرگاذار در ک  رييبا تغ شگاه،یآزما

 2از مطالعاات )  یکما  عاداد تاه اسات. در ت  نان صاورت گرف  عاتیضا

 یشگاهیآزما یابینامه و ارز پرسش یا مطالعه( از هر دو روش مشاهده

 اااد یگاذاردر ا  رياستفاده شده است. با در نظار گارفتن عوامال تااث    

داناش، نگارش و عملکارد     ،یسو عوامل فرهنگا  كینان، از  عاتیضا

و ناوع   یرفتفاوت در ناوع ناان مصا    گرید یکنندگان و از سو مصرف

همزماان   یمورد استفاده در هر استان، ضرورت  انااام بررسا   دمگن

 عاتیضاا  زانيا عوامل موثر در م نييدر تع یشگاهیو آزما یا مشاهده

مکان پژوهش مشخص شد  یدر بررس[ 8،25. ]دینما یم انينان را ع

 یانارژ  یکنناده اصال   نياستان کشور نان تاام  31 یاگرچه در تمام

 یابیا نان مورد ارز عاتیضا ديتول تيعاستان وض 10تنها در  باشد، یم

 ناه يدر زم یمطالعاه اختصاصا   گریاستان د 21قرارگرفته است و در 

 تيوضاع  نیبه ا شتريشده اناام نشده است. علت توجه ب ادیمشکل 

 عیو صانا  هیا وجاود دانشاکده تغذ   دیشا ،یمورد بررس یها در استان

 انگريا ، بیمورد بررس در مطالعات نامحقق تيوضع رایباشد. ز ییغذا

ارشاد و   یکارشناسا  انیدانشاو نامه انیمطالعات در قالب پا یطراح

 یهاا  اساتان  یهاا  مطالعات پژوهشگران دانشگاه ایو  باشد یم یدکتر

مارتبط باا موضاوع غاذا و      یقاات يو تحق یمذکور در مراکز دانشاگاه 

عوامل ماوثر   یابیمورد استفاده در ارز یها مطالعه روش است. هیتغذ

بافت  یسفت زانيم نييتع یها نان نشان داد آزمون عاتیضا دير تولد

 توانناد يم یو حسا  یکیرئولاوژ  ،یکروبا يم ،ییايميش یها نان، آزمون

 یريا گ ميماداخالت و تصام   یطراحا  یرا بارا  ینانيشواهد قابل اطم

 یاز ساو  .[12] نان را فراهم آورناد  عاتیجهت رفع موانع کاهش ضا

نگارش و عملکارد    ،یهآگاا  شینامه پاا تنوع استفاده از پرسشا  گرید

باا   هاا  ییناانوا  تيوضاع  یابیا در کناار ارز  انیا کنندگان و نانوا مصرف

از  یکااه در تعااداد اساات یروش مناسااب سااتياسااتفاده از چااك ل

روش ناه تنهاا    نی[. ا30،25،21،19،14،5مطالعات بکار گرفته شد.]

باا   یبعناوان ابازار   زيا ن گار ید یها از کشور یبلکه در تعداد رانیدر ا

 [.  34،33،2]است تيقابل قبول  حائز اهم ییو روا ییایپا

و  رانیاامرکااز آمااار ا  یآمااار یهااا از داده نااز محققاا یتعااداد

جهت  رانیصنعت، معدن، تاارت وگمرک ا ،یکشاورز یها وزارتخانه

ناان اساتفاده کارده     عاتیمختلاف ضاا   یها ویها و سنار مدل یطراح

 نيبا  یاساتگذار يو س یزیا ر ماه برنا تيا اهم انگريا نکته ب نیبودند. ا

 [32، 24، 28] استشده  ادیحل مشکل  یبرا یبخش

ناان نشاان داد اساتفاده از     عاتیضاا  اادیعوامل مختلف در ا یبررس

 شیمزه، عطر، بافت، افازا  یاثر مثبت رو ییترش و مخمر نانوا ريخم

از رشاد قاارچ وکپاك     یرينان، جلوگ یاتيو کاهش ب یزمان ماندگار

مخمار   زانينشان دادم المیالعه اناام شده در استان امط. [17] دارد

کااه ازآن بااه عنااوان عاماال پااوک       ییها ییدر تمام نانوا یمصرف

کمتار از حاد    اريبسا  کردناد  یما  اراستفادهيتخم نادیکنناده در فرآ

ماورد   ی% مخمرهاا 50تنهاا   .[26] شاده باود   هياستاندارد و توصاا 

بودناد. علات آن    CO2گااز   ديا قدرت تول یدارا هاياستفاده در نانوائ

محادوده   درمخمرهاا   نادرست مخمرهاذکر شده باود.   ینگهدار

درصد گزارش  2/17نان  عاتیضا زاني. مدیاعالم گرد 8/5-3/6مااز 

نسبت به استفاده از مخمار   یبهتر جیترش نتا ريشد. استفاده از خم

شات.  نان دا تيفيبرک  اهيودر نت یاتيانداختن ب ريدر به تاخ یینانوا

پخات ناان مشاخص شاد،      یدر زمان و دما راتييتغ یبررس در [7]

طعم با تخلخل و حاام مخصاوص    نیشتريبافت و ب یسفت نیکمتر

و  10به مادت   یانيرمي، تخم30با مدت زمان  هياول ريمربوط به تخم

نشاان   گار ید یها ی[. بررس20بود ] قهيدق 45به مدت  یینها ريتخم

 نیپخت شدند کمتار  کمتر یو دما یکه درزمان طو ن ییها داد نان

 زانيپخت م یمدت زمان و کاهش دما شیرطوبت را داشتند. با افزا

کاه   ییها در نان یاتيب زاني. مابدی یم شینشاسته محلول در نان افزا

 [15] با  و مدت زماان کمتار پخات شادند کمتار اسات       یدر دما

 یبه دماا  از مطالعات ثابت نمود با توجه یانواع نان در تعداد یبررس

کوتااه   ليا با تر نان لواش نسبت به نان تافتون درهنگام پخت، به دل

شدن نان لواش فراهم  نهيژ ت یبرا طیبودن مدت زمان حرارت، شرا

و  یا حالت پوساته  ليدارد و بدل تر نیيپا یواگشتگ اهي. در نتستين

 عتریسار  تیا ودر نها دهد یرطوبت را از دست م عترینازک بودن، سر

ناان لاواش از    یاتيا ب اهي. در نتشود یم اتيو ب خشكتافتون از نان 

 .[13] است شترينان تافتون ب

از مطالعات  ینان در تعداد هيمورد استفاده در ته ريخم  شیافرا

 ( میسد کربناتي)ب نیري. علت آن استفاده از جوش شدیگرد یبررس
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 مطالعااه اناااام شااده در اسااتان زناااان نشااان داد . [23]بااود. 

از جاوش   هاا  یدرصد نانوائ5بود.  8/5-3/6مرها در محدوده مااز مخ

 عاتیضاا  زانيا داشاتند. م  2/6با تر از PH استفاده کردند و  نیريش

در  نیريمصارف جاوش شا    زاني[. م7درصد گزارش شد ] 2/17نان 

  دیا گرد انيا درصاد ب  27 یبررسا  نیدر ا زين المیاستان ا یها یینانوا

گرگاان  ثابات نماود مصارف جاوش      در شهر  یگرید مطالعه. [26]

لاواش و   هاا  ییدرصاد ناانوا  88/9) هاا یيدرصد نانوا41توسط  نیريش

در  ی. لاذانقش ماوثر  ردیپذ ی(صورت میبربر یها ییدرصد نانوا23/9

انااام شاده در    یبررسا  در. [22] ناان دارد  عاتیو ضا یاتيب شیافزا

 از درصد 46 و59شهرساتان اسالمشاهر،    ،یشهرتهران، شهرستان ر

 قليائی نظر از ها بيمارستان و گانه سه مناطق در مصرفی یهااااا ننا

 و( سدیم کربنات  بي) شيرین جوش حاوی و رفمصاا  رقابليغ ،ودناب

مطالعه اناام شده در شهر تهاران نشاان داد   . [17] اند بوده با  نمك

 اادیکه البته در ا کردندياستفاده م نیريدرصد نانواها از جوش ش25

 .[17] داشت رينان تاث عاتیضا

مختلاف گنادم باا     یهاا  شده از گوناه  هيانواع مختلف آرد ته یبررس

از  یو استحصااال نشاان داد در برخاا  بار يدرصاد متفااوت گلااوتن، ف  

مقاومت باه   بیضر یدست آمده از آرد گندم مهدوه ب ريها، خم گونه

مقاومت به کشش  ارتبااط   بیبود. ضر فيداشته و ضع یکشش کم

 یتنش بارش و کششا   داکثرنان دارد. ح اتعیضا زانيبا م یميمستق

و  نيپاروتئ  تيا و کم تيا فياسات. ک  یدر رقم تان کمتر از مهادو 

است. درجه استحصال باا تر موجاب    شتريجذب آب در رقم تان ب

در انتخاب مصرف   یکه اثر منف دیآن گرد یرگينان و ت شتريب یسفت

% مشاهود باود.   90کنندگان داشات و در آرد باا درجاه استحصاال     

 یبارا  یینهاا  ازيبود. امت شتريسبوس ب ینان حاو یگرچه طعم و بوا

 یبود. زمان کمتار و دماا   شتريپخت کمتر ب یو دما  تر یزمان طو ن

 .[27تار  اسات ]   نان با درجه استحصاال باا تر مناساب    یبرا شتريب

 اتياختالف معنی دار باين ناان حاصال از ارقاام گنادم در خصوصا      

و قدس خوب، و دو  یادو رقم بزوستا وجود دارد. نان حاصل از یحس

، رضایتبخش ارزیابی شاد و رقام الماوت    17وی  -رقم مهدوی و ام 

نياز به اصالحات داشت. ميازان نرمای و سافتی باه دسات آماده از       

ساعت پس از  48و  24دستگاه ویسکوا ستوگراف در زمانهای صفر، 

 ،17وی  -پخت نشاان داد کاه ناان حاصال از دو رقام الماوت و ام       

بياتی در این ارقام کنادتر   اهيبيشتری دارد ،در نت ریقابليت ماندگا

سابوس در   وجاود  .[16] کمتر خواهد باود  عاتیاتفا  می افتد و ضا

. آرد باا درجاه   شود یم یکیرئولوژ یهايژگیآرد و و فيآرد سبب تعع

شدن  نهيو ژ ت ونيرتروگرادس یدارا شترياستخراج با تر و سبوس ب

[. اماا در  35دارد ] شاتر يب یا هیکمتر و خواص تغذ یاتيکمتراست، ب

آن را  تيا فيناان شاده، ک   ینان لواش موجاب تخلخال و شاکنندگ   

 عاتیضاا  اهيبودن نان لواش در نت یا پوسته ليدله ب دهد،يکاهش م

آرد، ناان و ناوع    ینگهادار  تيوضع ی[ بررس29]ابدی یم شینان افزا

و  لنيپاروپ  بيا و ترک لنيپرو پ ینشان داد، استفاده از پل یبند بسته

 ،یاتيا ب زانيا )درصاد رطوبات، م   یفا يخواص ک ه،یچند   یها لميف

. اساتفاده از  کناد  یما  فاظ ح یادیا ناان( ناان را تاحاد ز    ییازنهايامت

در  یکيباا پالسات   ساه یدار را در مقا یتفاوت معن یکارتن یبند بسته

در  لنيپاروپ  یپل لمينکرد. ف اادینان ا یفيک یساعت در آزمونها 72

داد.  شیرا افازا  ینان موثر بود. اما کپك زدگ  یاتيش رطوبت و بکاه

نان بخصاوص   یفيک اتيروز خصوص 5تا  لنيپروپ یپل یبند در بسته

 شیاز عوامال افازا   یکا ی گار ید یاز ساو  .[9] شاود  یتافتون حفظ م

نان درساطح مصارف، نحاوه حمال ناان تاا منازل و نحاوه          عاتیضا

از مطالعاات بعناوان    یتعاداد باشد. در  یدر سطح خانوار م ینگهدار

 حيروش صاح  ريتاث انگريب جیشده و نتا یريموثر اندازه گ یها ريمتغ

تاا   [19] حمال  د،یا در محال خر  ماودن نان مانند خنك ن ینگهدار

خناك   یدر جاا  یتا زمان مصارف اسات. نگهادار    یمنزل و نگهدار

محساوب شاده اسات     تيا و درظرف مناسب حائز اهم خچالیمانند 

 یناان و نگهادار   حيبر آموزش جامعه جهت حمل صح نی.عالوه بر ا

 .[19،5شده است] ديمناسب در سطح خانوار تاک

 انیااکنناادگان و نانوا دانااش، نگاارش و عملکاارد مصاارف یبررساا در

نانواها در  یاز استانها، مانند تهران سطح آگاه یمشخص شد در برخ

 .[24] به آموزش داشتند ازيبوده و ن نیينان پا ريتخم ندیمورد فرآ

ناان و باه منظاور     هيدر ته هياز مواد اول یکیاز نمك بعنوان  استفاده

قاارار گرفتااه   دياانااان مااورد تاک  ريااخم تياافيبهبااود طعاام و ک 

 انگريا انااام شاده در منااطق مختلاف کشاور ب      یهاي(.بررس8است)

 یکا یتواند  یو م [11] باشد یمصرف نا مناسب  نمك درانواع نان م

مانند فشار محساوب   ريواگ ريغ یهایماريب شیاز عوامل موثر در افزا

نان در سطح شاهر تهاران و    ینمك درنمونه ها زانيم یابیارز گردد.

از علال   یکا ینمك در نان  زانينشان داد، با  بودن م مارستانهايدر ب

 یما  مااران ينان توسط مصرف کننادگان ،بخصاوص ب   زیعمده دور ر

 زم  تو مهااار دانااش   الم،یدرصد از نانواهاا در ا 8/43. [17] باشد

باا توجاه    .[26] متناسب با نوع آرد نداشتند یرا بارای نماك مصرف

 ناه يدر زم انیا رسد آموزش نانوا یموجود، به نظر م یبه شواهد علم

بااه  ازياانااان نااه تنهااا  ن  هياامناسااب نمااك در ته زانياامصاارف م
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 و حامد پورآرام                                                                                                                                         ...      ر ایرانضایعات نان د

 1400  دیـ  آذر، ششمشماره  ستم،یسال ب

تواند باه   یدارد، بلکه م رانیدر سطح کالن در کشور ا یاستگذاريس

 ،ینان و عاوارا ساالمت   عاتیدر کاهش ضا یحظه اقابل مال زانيم

 موثر واقع شود. یو اقتصاد یطيمح ستیز

 یا اراناه یکننادگان ناان    انتخاب اکثر مصارف  ليسطح خانوار، دل در

شاد. در   انيب یا ارانهیکننده نان  هيته یهایيآسان به نانوا یدسترس

 یباا   یرمانادگا  تيا نان آزاد پاز، قابل  یهایيدر مورد نانوانوا کهيحال

 85ذکرشاده باود.    هاا يآسان باه نانوائ  یپخت شده و دسترس ینانها

آزاد پاز، از مصارف نانهاا     یهاا ينانوائ یها نان دگانکنن درصد مصرف

 25تنهااا  ،یا ارانااهیدر مااورد نااان   کااهيداشااتند. در حال تیرضااا

داشتند. هار دو گاروه    تینانها رضا تيفيدرصدمصرف کنندگان از ک

 تيا فيو از تفااوت ک  دانستند یمصرف مهم م انزينان را در م متيق

ناان را در   تيا فيهاا، ک  ونهدو نوع  نان اطالع داشتند.  البته همه نم

 یماورد بررسا   یاساتانها  ی. در تمامدانستند یمهم م زیکاهش دور ر

 شاتر يب یا اراناه ی ینانها عاتیاند، ضا نموده یابیرا ارز تيوضع نیکه ا

 .[5] آزاد پز بود یاهيشده در نانوائ هيته یاز نانها

 ديا درصاد تول 10 یو همکاران نشان داد، به ازا یمطالعه بهرام جینتا

 نی. عاالوه بارا  اباد ی یم شیدرصد افزا 2/3نان  عاتیضا ،یناخالص مل

ناان خواهاد شاد.از     عاتیضاا  شیدر آمد موجب افازا  زانيم شیافزا

 شیموجاب افازا   ینيدرصاد در رشاد شاهر نشا     10 شیافزا ،یطرف

بادون   ینيرشاد شهرنشا   رایا ز گاردد،  ینان م عاتیضا درصد در3/4

 زم، ماازاد تقاضاا و کااهش     یهاا یزیو برناماه ر  یسااخت  ریتوسعه ز

درصد در  10 شیدارد. با افزا یرا در پ عاتیضا شینان و افزا تيفيک

. ابدی یدرصد کاهش م8/1 عاتیضا زانيم ،ینيج بینان و ضر متيق

ناان   عاتیو ضاا  ینا يج بیضار  نيبا   یعالمت منفا  یبررس نیدر ا

 یدر آماد  یهاا  نان کمتردر دهك عاتیضا انگریشد که  نما هدهمشا

 .[32] است یانيم یها جامعه نسبت به دهك نیيبا  و پا

باا   86تاا   80 یساالها  یصفرخانلو و همکاران نشان داد، طا  مطالعه

در  یدر منااطق شاهر   ییغاذا  تينان، شاخص امن عاتیاحتساب ضا

به شدت کاهش و خاط فقار باه سارعت      ییابا مناطق روست سهیمقا

 یشتريب شیافزا ینيج بیکه ضر یمعن نیداشته است. به ا شیافزا

را  یشاتر يب شین فقارا افازا  يبا  یانرژ عیتوز یداشته و شدت نابرابر

را  در  یشتريکاهش ب ییغذا تيحال شاخص امن نينشان داد. در ع

 تواناد  یناان ما   عاتیکااهش ضاا   نیکرد. بنابرا انینما یمناطق شهر

و کاهش خط فقر در کشور شود. کاهش  ییغذا تيموجب بهبود امن

و  یديا تول ،یدر مناابع ارز  یینان سابب صارفه جاو    عاتیضا زانيم

شاخص  نوع  یتوجه به بررس با. [28] گردد یگندم م رداتکاهش وا

لاواش   یمربوط به نانها عاتیضا نیشتريگفت ب توان یم ینان مصرف

 9و پاس از آن در   باشاد  یم بيلعه به ترتمطا 11و  10و تافنون در 

شاده   یمطالعاه ناان سانگك بررسا     6و  ینان بربر عاتیمطالعه ضا

در  اتيا . جزئدیگرد یبررس یمحل یمطالعه نان سنت 2است.تنها در 

داده شاده اسات. اگرچاه بادون توجاه باه تعاداد         حيتوض ()جدول 

 یینهاا نا عاتیکمتربود اما ضا ینان سنت عاتیمطالعات در ماموع ضا

 زانيا داشاتند باه هماان م    یمانند لواش و تافتون که مصرف باا تر 

رفتااار  یاساات کااه، در بررساا نیاابااود. نکتااه قاباال تاماال ا شااتريب

 تيا فينان باا ک  یبرا رداختبه پ لیکنندگان مشخص شد تما مصرف

 گاارید یبااا تر باادون توجااه بااه نااوع آن وجااود دارد. از سااو      

فاروش ناان آزاد، ناان باا      یهاا  ییکنندگان معتقد بودند نانوا مصرف

عرضه کننده  ییهاينسبت به نانوائ ندینما یرا عرضه م یبا تر تيفيک

 .یا ارانهینان 

از  یکا یآن  زیا نان و کااهش دور ر  تيفيمدت زمان پخت بر ک ريتاث

از مطالعات به آن اشاره شده  یاست که در تعداد تينکات حائز اهم

ت باه ناوع ساوخت    مطالعاا  نیا [، حاال آنکاه در ا  13،15،32اسات] 

کاه از تناور    یسانت  یهاا یيناان، بخصاوص نانوا   هيجهت ته یمصرف

و  رانیدر ا یمتعدد مطالعاتنشده است . یکنند اشاره ا یاستفاده م

و  ییتفاوت مصرف انواع سوخت با توجاه باه کاارا    یجهان  به بررس

در مطالعه  کهیبطور [.36،37،38نان پرداخته اند] ديدر تول یبهره ور

 یناان بربار   هيا مصارف ساوخت در ته   زانيا م نیشتريب المیدر ا یا

 نیمتار شده و ک ديتول جیرا ینانها گریبا د سهیدر مقا د،یبرآورد گرد

در  [.36ناان سانگك بارآورد شاد ]     ديا در تول یمصرف انارژ  زانيم

 هيا که ارتباط مصرف انواع مختلف سوخت در ته یمطالعه ا که،يحال

نان و عاوارا   عاتیضا زانيا مرا ب یو صنعت یسنت یهاينان در نانوائ

قرار دهد اناام نشده  یمورد بررس رانیدر ا یطيمح ستی،زیاقتصاد

 ناده یدر آ یمطالعاات  نيبرضرورت انااام چنا   ینکته شاهد نیاست.ا

 است رانیدرکشورا

دو دهه گذشته تنها در  یط دهد یمطالعات اناام شده نشان م جینتا

ناان،   عاتیکااهش ضاا   تيا غام اهم ر باه کشور  یها سوم استان كی

از استانها هنوز  یاريصورت گرفته است و در بس یمطالعات اختصاص

باا توجاه باه رفتاار      ینشاده اسات. از طرفا    یموجود بررس تيوضع

با توجه به  شانیبه پرداخت ا لیتما رسد یکنندگان، به نظر م مصرف

ناان اسات    عاتیدر کااهش ضاا   ینان که عامل اصال  تيفيک شیافزا

 ريا عرضاه کنناده ناان غ    یها یمسئله در نانوائ نیو ا ابدی یم شیافزا

 یاساتگذار يدر س یلازوم باازنگر    افتاه ی نیا مشهود باود، ا  یا ارانهی
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آور  ادیا را  شاتر يباه گنادم، آردو انااام مطالعاات ب     اراناه ی صيتخص

از هشاتاد درصاد    شيبا  نکاه یباا توجاه باه ا    گرید ی. از سوگردديم

مصارف نماك در ناان را     یارت  زم برادانش و مه هايکارکنان نانوائ

 زم توسط وزارت بهداشات و   یزیرسد برنامه ر ینداشتند ،به نظر م

 یهاا یماريکااهش ب  یگروه، در راستا نیاتا  اصناف جهت آموزش ا

در  است. ینان ضرور عاتیو کاهش ضا یافمرتبط با مصرف نمك اض

رتبط ما  یگردد آموزشها یم شنهاديرفتار مصرف کنندگان پ یبررس

عرضاه   یحمل نان و مصرف در خاانواده و محلهاا   ،یبا نحوه نگهدار

 نيبا  یباا همکاار   نکاه ی. ضامن ا ردیغذا مانند رستورانها صورت پاذ 

مناسب توسط وزارت بهداشات، وزارت آماوزش و پارورش و     یبخش

موثر واقع شود  رانینان در ا عاتیتواند در کاهش ضا یاتا  اصناف م

العات گساترده در خصاوص ماوارد ذکار     گردد مط یم شنهادي. لذا پ

 یناان و طراحا   عاتیعلل ضا نهيکشور در زم یاستانها هيشده در کل

 تیا . در نهاردیشاده صاورت پاذ    ییمداخالت بر اساس علل شناساا 

جاامع ترازعلال    یریارائاه تصاو   مناد  مطالعه مرور نظاام  نیهدف ازا

 اسات بتواناد   ديا انواع نان در مناطق مختلف کشور باود. ام  عاتیضا

حاوزه و   نیا عالقمناد باه مطالعاه در ا    نامحقق یبرا یديشواهد مف

 .  دینان ارائه نما عاتیاز ضا یناش یسالمت ،یکاهش عوارا  اقتصاد
 

 سهم نويسندگان

 یهااا گااه یمطالعاه، جساتاو در پا   هيا اول ی: طراحا پاور  یراماش عاال  

   سینو شيانتخاب مقا ت، استخراج داده ها، نگارش پ ،یمطالعات

  ییبحث، اصالح نسخه نها نی: انتخاب مقا ت، تدوراد یانيک یعل

ویارایش  مارورو   ،یريا گ ااه يبحاث و نت  نی: تادو انيتک نيحس ريام

 نهایی

 و ویرایش نهایی بحث نیمطالعه، تدو هياول یپورآرام: طراح حامد
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 یدانشگاه علاوم پزشاک   هیغذا و تغذ یها استيس یدکتر انیدانشاو
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