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 چکیده

و  یامالح معدن ن،یاز انرژي، پروتئ یداده و روزانه قسمت اعظم لیاز کشورهاي جهان را تشک اريیمردم بس هیو پا ینان غذاي اصل

 از نان یمیبخش عظو  استیف در دنکشورهاي پر مصر فیدر رد رانیدر حال حاضر ا کند.یم نب آنها را تامی هاي گروهنیتامیو

درصد از نان  03تا  03رقم حدود  نیا یکه طبق آمار اعالم ،شودیم زیدور ر عاتیضا صورته ب در سطح کشور ديیتول گندم

یکی از  نان شود.یخود خارج م حیاز چرخه مصرف صح ایهاي مختلف تلف شده و صورته براي مصرف انسان بوده که ب ديیتول

 موضوع کیعنوان ه تواند بیم یخانوارهاست و حت ییي ماست که سر سبد مواد غذاجامعه کیاستراتژکاالهاي  تریناصلی

هاي نان تیفینان در کشور نسبت به بهبود ک هیته امر اندرکاران ي دستهیالزم است کلد. هم مطرح باش یفرهنگ ای یاجتماع

آموزش روش  با اطالع رسانی ومصرف  الگوي اصالح و فرهنگ سازي دیدر قسمت مصرف با. ندینما تالش شتریمردم ب یمصرف

بندي و بستهوسایل ارتباط جمعی، مدارس و سطح عرضه نهادینه گردد.  قیها و آموزش از طررسانه قیطر نگهداري نان از حیصح

و صرفه  دیدر تول ییفاحرکت به سوي خودک جهیو در نت عاتیالزم براي کاهش ضا هاينهیزم زینان ن حیو صح قینگهداري دق

آالت مناسب و فناوري  نیماش ر،یو عمل آوري خم هیته نیروشهاي نو ريی. با به کارگسازدیم ایمصرف گندم را مه ییجو

از  شرفتهیکرد. در کشورهاي پ دیو به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه، تول شتریب یی، با ارزش غذاخوبی توان نانی، مشرفتهیپ

 .خواهد داشت یرا در پ یاییشود که مزایتفاده ماس یصنعت هاينان

 هاي صنعتی، رویکرد اقتصادينان گندم، ضایعات، نگهداري نان، نانواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 در اقتصاد و یمهم ارسیکهن تاکنون همواره نقش ب اریغذاهاي شناخته شده بشر بوده که از زمانهاي بس نیاز اول غالت

 آن گندم و نان حاصل از یعنیجهت سمبل غالت  نیورهاي در حال توسعه داشته است و به همکش ژهیبو ایمردم دن هیتغذ

-منطقه انهیخاورمت. اي داشته است و خواهد داشمقام واال و ارزنده ا،یکشورهاي مختلف دنفرهنگهاي مذاهب و  انیهمواره در م

از جمله  هیو روس فرانسه هند، ن،یکانادا، چ یجنوب یاحنو کا،یبار کاشت و برداشت شد. غرب آمر نیاي است که گندم براي اول

مستعد  ییمحصوالت نانوا براي غالت ریاز سا شیبراي کاشت گندم دارند. آنچه گندم را بی خوب طیهستند که شرا ییکشورها

حجم  شیباعث افزاداده و  لیتشک را یآرد و آب، شبکه گلوتن بیاست که پس از ترک در آن به نام گلوتن ینیساخته، وجود پروتئ

 نی. اتسین ریتأث یب نهیزم نیدر ا زین گندمطعم آرد نیشود. همچنیم ديیبافت نان تول یحالت اسفنج جادیحاصله و ا ریخم

 (.6031)مهدیه، شود یم تولیداي باشد که در سطح جهان غله نیشتریعوامل سبب شده تا گندم ب

مصر  در الدیسال قبل از م 63333از حدود  یهاي گندم وحشونهنشان داده است که گ ریکاوش هاي باستان شناسان اخ

به کشور  که اند و تا آنجادانسته ایآس یرا جنوب غرب گندم پژوهشگران منشا شتریبهرحال ب است. دهییرویم نیالنهر نو بی

 نیدر ا اهیگ نیمت اشهر دامغان کشف شده که نشانه قد یهاي گندم در کاوش باستان شناسنمونه ،شودیمربوط م زمانیعز

 (.6031)پایان،  منطقه است

 مصرف نیکشورهاي پر مصرف بوده و هفتم فیدر رد لوگرم،یک 611با مصرف سرانه گندم در حدود  رانیدر حال حاضر ا

ت، با گندم اس دکنندگانیتول نیاز بزرگتر یکیکه  ایاسترال کا،ی. به گزارش دفتر آمار وزارت کشاورزي آمراستیکننده گندم در دن

 لوگرمیک 712با مصرف سرانه  هینخست قرار دارد، روس گاهیدر سال، در جا لوگرمیک 033سرانه مصرف گندم در حدود  نیباالتر

)ماهنامه صنعت آرد و غذا،  قرار دارند یسوم جهان گاهیدر جا لوگرمیک 711با مصرف سرانه  هیدوم و ترک گاهیدر سال در جا

6031.) 

 آن گردد.یآن به اواخر عصر حجر بر م خچهینموده است و تار هیاست که بشر آنرا ته ییغذاها نیتر یمیاز قد یکینان 

باستان،  ونانی در دوران .پختندیبه دست آمده را م ریبار، دانه غالت را با آب مخلوط کرده و سپس خم نیزمان بود که براي اول

 تیاز اهم د،یگردیم استفاده یالبته چون در مراسم مذهبشد که یهاي آشپزي محسوب مقسمت نیاز مهمتر یکینان  هیته

به  این محصول ها ساختند.یونانی ادیکوره بسته براي پخت غذاها از جمله نان را هم به احتمال ز نیهم برخوردار بود. اول یمذهب

آن هم از  عیتوز و دیث تولرو بح نیاست که از ا اديیز اریمردم مورد توجه بس یکاالي ضروري و قوت روزانه مصرف کیعنوان 

 خورد.یبه چشم م یاصل غذاي نان به عنوان ح،یمس الدیقبل م 63اروپا، حداقل از قرن  خیاي برخوردار است. در تارهژیو  تیاهم

د بو نیا افراد کرد چون تصوریها استقبال نمدسته نان نیکس از ا چیشد. ابتدا ه هیهاي ورقه شده تهبود که نان 6167از سال 

نمودند. از آن زمان، یم ها را برش زده و سپس بسته بندينان الدي،یم 6173شود. اما از سال یم اتیکه نان ورقه شده، زود ب

کند به روش  هینان ته خواستی هستند. بشر وقت ییهاي مسطح، فوق العاده ابتداابتکار مورد استقبال مردم قرار گرفت. نان نیا

 میکردند. در قدیاستفاده م رهیاز نان هاي ت ریو مردم فق دیهاي سفمردم ثروتمند از نانر طی تاریخ د کرد. دیمسطح آن را تول

 تصور نیا ستم،یآن بودند. اما از قرن ب دیشد و چون گران تر بود، تنها ثروتمندان قادر به خریمحسوب م مرغوبی نان د،ینان سف

 نیدر ع اما دارند شتريیب ییحاوي مواد مغذي هستند و ارزش غذا رهیت هاينان که دیمشخص گرد یشد. چون از نظر علم عوض

که در  ینان یی. ارزش غذا(Davidson 1999و  Trager, 1995) رندیگیمورد استفاده قرار م شتریهنوز ب دیهاي سفحال، نان

 هیاز آرد سبوس دار و ترش براي تهد چون آن زمان رکیبرابري م ییاروپا یهاي کنوننان نیشد با بهتریم پخت رانیدر ا میقد

)توکلی،  است کیفیت نسبت به آن دوران کاستهشود از نظر یکه امروزه از آن استفاده م ریخم هیما یشد ولیاستفاده م ریخم

6013.) 

و قسمت اعظم  گرم امالح معدنی 7 – 0و حدود  و کالري نیدرصد پروتئ 13–13حدود  زین رانیدر ای غذاي اصل که نان

در  میدرصد از مردم جهان از نانهاي حج 33موجود حدود  آمار گردد. بر اساسیم نیمأبدن از خوردن نان ت ازیک طعام مورد ننم

 رانی)ا قرار دارند ایاز شرق و جنوب شرق آس ییو بخشها قایآفر ی،جنوب کايیآمرکه در مرکز گرید یمیکنند و نیاستفاده م هیتغذ

از نان  یمیکنند. در حال حاضر بخش عظیم هیمجموعه واقعند( از نان مسطح و نازك تغذ نیادر زین یو اکثر کشورهاي عرب



  

را  ديیدرصد از نان تول 03تا  03رقم حدود  نیا یشود که طبق آمار اعالمیم زیدور ر عاتیضا صورته ب در سطح کشور ديیتول

 (.6031دهد)ماهنامه صنعت آرد و غذا، تشکیل می

 بهی شود، اطالع رسانیهم مصرف م یمواد خوراک ریبه جاي سا یاست و حت رانیقوت غالب مردم ا نان نکهیبا نظر به ا

     لیگازوئ ای که بو و طعم مازوت ییهااز خوردن نان زیپره نیحمل و نقل و نگهداري آن همچن ،دیي خرمردم درخصوص نحوه

نان در  هیته امر اندرکاران ي دستهیقابل الزم است کلم ي نان ضروري است. درازخوردن بخشهاي سوخته زیدهند و پرهیم

ي هیاز سوخت مازوت در کل استفاده راستا عدم نی؛ دراندینما تالش شتریمردم ب یهاي مصرفنان تیفیکشور نسبت به بهبود ک

را  رادیا نیکه ا ینیماش هاي ناندر دستگاه نان شعله با میاز تماس مستق ريیکردن آن با گاز شهري، جلوگ نیگزیها و جایینانوا

و توسعه  جیترو نیهمچن. نان و شعله بر طرف نمود فاصل ( درحدیصفحه فلزي )هادي انرژي حرارت کیتوان با قرار دادن یم

شود. یم هینان توص تیفیک شیو افزا عاتیضا دیاز تول ريیجلوگ میحج مهیو ن می)سنگک( و نانهاي حج مطلوب یهاي سنتنان

هاي و نان تیفیآرد با ک دیآالت در خصوص تول نیوري و به روز کردن ماشافن تیرعا کنندگان بادیاست تول ازین دیدر سطح تول

مناسب  متیق نیو همچن ادیهضم ز ت، حجم مناسب و قابلیاز ظاهري جذاب کهیبه طور ندینما اقدام متنوع مطابق با ذائقه مردم

 و گذراندن انیکار مستلزم آموزش نانوا نیداشته باشند که ا یقت به آن دسترسبدون صرف و یمردم به راحت زین ود برخوردار باش

فرهنگ  دیدر قسمت مصرف با .باشدیو پخت نان م هاينگهداري آرد در خباز حیصح قهیطر ريیادگیجهت  یآموزش هايکالس

و  و مراکز پر تردد شهر هایینوادر نا بنر نگهداري نان بصورت حید و آموزش روش صحگرد نهیسازي نحوه اصالح مصرف نهاد

صورت  مدارس قیها و آموزش از طررسانه قیطرگسترده از غاتیو تبل یو اطالع رسان یآموزش و آگاه نیها و همچنفروشگاه

 (.6013گیرد )توکلی، 
 

 و جهان رانیموضوع در ا تیمسئله و اهم انیب

کند. به تأمین می کننده گندم را دیي تولدر حال توسعه مردم در کشورهاي ازیانرژي مورد ن درصد 13تا  03گندم حدود 

. دیآیم به شمار یدر اقتصاد مل یاست و مؤلفه مهم ییمنابع درآمد براي خانوارهاي روستا نیاز مهمتر یکیکاشت گندم  عالوه،

کشاورزي ترك  هايهادهباالي ن متیخاك و ق شیکمبود آب کشاورزي، فرسا لیرا به دل شیاغلب به ناچار مزارع خو انییروستا

داده  شیهاي گندم افزافرآورده براي روند، تقاضا را نیکنند. ایبه شهرها مهاجرت م یکنند و به دنبال شغل بهتر و بهبود زندگیم

خانوار را به عهده  ییغذا ازیدر ن یمصرف انرژي از درصد 12 ییهاي گندم به تنهادهد که سهم فرآوردهیاست. برآوردها نشان م

جهان است  تیدرصد جمع کی رانیا تیجمع نکهیبا ا. است یبیرق یو غالت، گندم کاالي ب ییمواد غذا نیدر ب نیدارد. بنابرا

 (.6031مهدیه، کند ) یگندم جهان را مصرف م % 3/7د در حدو یول

 کیعنوان ه د بتوانیم یخانوارهاست و حت ییاي چون ماست که سر سبد مواد غذاکاالي جامعه نیتر کیاستراتژنان 

 در سفره مردم جهان بوده و نماد ییمحصول غذا نیرترینان فراگ .(6031حقانی، هم مطرح باشد ) یفرهنگ ای یاجتماع موضوع

 ازین حداقله ها براي آنکدولت معموالً. برخوردار است یخاص گاهیاز احترام و جا ییمواد غذا نیگردد و در ببرکت محسوب می

آن  تیبر اساس جمع یگاه کنند کهیپرداخت م ارانهیفراهم سازند براي نان  شانیهابراي ملت متیق نیزانترمردم را به ار ییغذا

هاي قبول محسوب شده و رسانه رقابلیغ ناپسند و ارینان امري بس ختنیاساس، دور ر نیرسد. بر ایدالر م اردهایلیکشور به م

از جمله کشورهاي منطقه است که  هی. سورکنند بیاز نان ترغ نهیبه کوشند با فرهنگ سازي مردم را به استفادهیجهان م

کشور دانست.  نیتوان وجه مثبت مردم ایامر را م نیو ا برکت خداوند را دارد نیا زیر دور زانیم نیمصرف نان و کمتر نیشتریب

همانطور که گفته شد، بر اساس  است.ها خانواده یتیپرجمع تاً ینها خوراك، پخت خوب نان و نیامر احترام مردم به ا نیعلت ا

 03از  شیدهد که بینشان م یآمارهاي داخل و است یباالتر از متوسط جهان اریبس رانیمصرف سرانه نان در ا یالملل نیآمارهاي ب

با  زیرقم ن نیشود که بدون شک اگر ایمصرف خارج م چرخهزودرس( از یاتینان )در اثر ب عاتیبه صورت ضا زانیم نیدرصد از ا

حدود . (6013توکلی، ) ردیگیباز هم کشورمان در مقام نخست قرار م شود، سهیکشورها مقا گرینان در د عاتیارقام مربوط به ضا

که  یشود و به درستیم زیو دور ر عاتیبه ضا لیتبد یبه آسان دیآیدست م به ادیو مشقت ز یتن گندم که به سخت ونیلیم 7

بحرینی و باري است ) سفأت اریکشور رقم بس یفعل تینان در وضع انهیسال عاتضای براي نهیتومان هز ونیلیم 033پرداخت 



  

 66 نیداراي حداقل مصرف هستند، بطور مثال مصرف سرانه در چ شرفتهیپي است که کشورها یدر حال نی(. ا6021تذهیبی، 

 633 ی، اروپاي غربلوگرمیک 12 ایتالی، الوگرمیک 16، آلمان لوگرمیک 31هلند  لوگرم،یک 06 کی، مکزلوگرمیک 73 کای، آمرلوگرمیک

 .باشد یم لوگرمیک 673 - 633 نیجهان ب مصرف سرانه گندم در ، و بطور متوسطلوگرمیک

د که دارن اجیهزار تن گندم احت 113و  ونیلیم 63مردم به  ازین نیمأهاي کشور براي تبر طبق آمارهاي ارائه شده، نانوایی

 نیشد که ایمم تأمین واردات گند قیاز طر زین یو مابق یداخل دیتوسط تول زانیم نیتن از ا ونیلمی 1 تا سال گذشته فقط حدود

نان،  عاتیکاهش ضا درصد کیاز آن دارد که به ازاي هر  تیحکا گريید ی. بررسدیگردیها دالر ارز م ونیلیامر منجر به خروج م

نان به عدد  عاتیتر شدن رقم ضاکینزد است با یعیخواهد شد و طب ییوصرفه ج الیر ونیلیم 133و  اردیلیم 13در حدود  یرقم

 هیاي قابل توجه است که ارزش سرمارقم به اندازه نیا شود ویتومان به نفع اقتصاد کشور کسر م اردیلیم 633بالغ بر  یصفر، رقم

است که در  نیا تیباشد. واقعنان را داشته  حیصح مصرف مردم در خصوص نحوه دگاهیو د یگذاري بر روي فرهنگ عموم

که  نجاستیاست و جالب ا لوگرمیک 12شود، مصرف سرانه نان یم محسوب ایدن تیکشور پرجمع نیکشوري مانند هند، که دوم

 نیرسد. ایشده به مصرف م دیتمام نان تول بایتر تقراست، به عبارت ساده صفر به کینزد ن،ینش ریکشور فق نینان در ا عاتیضا

اي دولتها ارانهیهاي استیو س ینان به روش صنعت دیکشورها تول ریتفاوت که در سا نیا وجود دارد با زیکشورها ن گرید در طیشرا

 (.6013توکلی، و فرهنگ عامه است ) یعلت باورهاي سنت نیو بارزتر نیترشده و در هند، عمده نان عاتیموجب کاهش ضا

 نگهداري و مصرف نان طیشرا گريینان و د دیو نحوه تول هیمواد اول تیفیک یکی از دو جنبه عاتیبروز ضای علل اصل یبطور کل 

هر کشور با فرهنگ مردم همان کشور ارتباط  یی(. جامعه شناسان معتقدند که عادات غذا6013توکلی، باشد )یمی قابل بررس

ی هاي سنتمردم را نان یدرصد نان مصرف 13که  میکنیمشاهده م یرانیمصرف کننده ا تینگاه به جمع کیبا  مثال، دارد. به طور

، میحج مهین و میهاي حجنان حجم کم مصرف لیگرفته و به دل با آن خو زیمصرف کنندگان ن ییدهند و عادات غذایم لیتشک

صورت نگرفته  یاقدام تاکنونی ها ناشناخته مانده و براي استفاده از آنها با غذاهاي عام و سنتنوع نان نیا ییخواص و ارزش غذا

در کنار واحدهاي  جیبه بعد به تدر زمان بود، از آن یدرصد سنت به صورت صد رانینان در ا هیتا چند سال قبل روش ته .است

پژوهش و برنامه مدون ادامه  چیبدون ه دیتول دیجد وهیش نیشروع به کار کردند. ا زین میهاي حجنان دیواحدهاي تول ،یسنت

 ندی، عمل آوري و دقت در فرآریخم هیهاي تهروش ،از آرد قیبه اطالعات دق ازینان خوب ن هیت که تهاس یدرحال نیو ا افتی

حرکت به سوي  جهیو در نت عاتیالزم براي کاهش ضا هاينهیزم زینان ن حیو صح قیبندي و نگهداري دقبسته .پخت دارد

 نیماش ر،یو عمل آوري خم هیته نیروشهاي نو ريیبه کارگ. با سازدیم ایمصرف گندم را مه ییو صرفه جو دیدر تول ییخودکفا

کرد  دیو به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه، تول شتریب یی، با ارزش غذاخوبی توان نانی، مشرفتهیآالت مناسب و فناوري پ

 :داشتخواهد  یرا در پ ریز ايیشود که مزایاستفاده م یصنعت هاياز نان شرفتهی(. در کشورهاي پ6033خانلو، )

 آالت پخت مجهز نیاستفاده از ماش -6

 یبودن پرت حرارت نیپائ -7

 یطیفردي و مح یبهداشت نیکامل مواز تیرعا -0

 و پخت ریتخم ،عمل آوري پروسهانجام کامل  -1

 و معطر شدن نان ریاستفاده کامل از مخمر براي عمل آوري خم -3

 دهیاستفاده از افراد مطلع و آموزش د -1

 یکارگران شاغل از نظر جسم یبنس یمنیا -2

 نان تیفیهاي مجاز براي بهبود کیاستفاده از افزودن -3

 مناسب بودن زمان پخت -1

 مصرف زانیمتناسب با م ديیوزن نانهاي تول میتنظ -63

 دیتول نهیو کاهش هز دیباال بودن راندمان تول -66

 نان یاتیافتادن ب قیباال بودن زمان ماندگاري و به تعو -67

 و هضم و جذب نان دنیآسان جو -60



  

 در محالت مختلف شهر عینقطه و توز کیمتمرکز در  دیامکان تول -61

 مترقبه ریدر مواقع بحران و حوادث غ دیامکان استمرار تول -63

 به افراد در خصوص حیصح یابتدا اطالع رسان یها در کشورهاي صنعتنوع نان نیعوامل استفاده از ا نیاز مهمتر یکی

 دیدر تول نان دکنندهیاست و رقابت شرکتهاي تول یافراد در کشورهاي صنعت ینوع غذاي مصرف گريیها و دنوع نان نیا ايیمزا

کشورها باعث شده  نیا باالي نان در متیق نیکند. همچنیم بیبوده که افراد را به مصرف آنها ترغ دیمحصوالت متنوع و جد

-از فرهنگ شینان پ دیتول شدنی صنعت ران،یشود. اما در ا ريیتا از هدر رفتن آنها جلوگباال باشند  تیفیمردم به دنبال نان با ک

آن کاهش  عاتیآن بهتر و ضا تیفیک نان کردن یبا صنعت دیفرهنگ مصرف چندان موفق نخواهد بود چرا که شا رییسازي و تغ

از  یبتوان گفت که بخش مهم تأبه جر دیشا .ابدیمین نداشته باشد دوام یهمخوان ییبا فرهنگ مصرف و ذائقه غذا یاما وقت ،ابدی

 لیتبد عاتیزود به ضا یلیها نگهداري نشود خدر خانه یبه درست نان ، چرا که اگرردیگیم نان در بخش مصرف صورت عاتیضا

 یحیصح ، مصرف کننده رفتار اقتصاديستین شفاف نان متیاز آنجا که ق نی(. همچن6031هاي غالت، مرکز پژوهشگردد )یم

افت  شیموجب افزا زینگهداري نان ن حیصح قهی(. آگاه نبودن مردم از طر6033)شوشتریان و ترکمانی، دهد یاز خود نشان نم

بخش آموزش و پرورش  نیکه در ا داده شود، آموزان الزم به مردم و دانش یها آگاهنهیزم نیدر ا دیشود که باینان م تیفیک

 دارد. ديینقش کل
 

 یت بررسهدف و ضرور

 عنوان آن نه به ژهیو گاهیقوت پر برکت، گواه ارزش و جا نیما به ا اکانیو احترام ن یرانیهاي انان در سفره یدائم حضور

ترابی و ) باشدیباستان م رانیاز آن در فرهنگ ا شیپ یاسالم و حت نییدر آ یبل رحمت الهمبلکه به منزله س ییماده غذا کی

ثروت  هاي مختلف، نان را برابر با پول وفرهنگ  در کشورها و انهیضرب المثلها و گفتگوهاي عام انیدر م ی(. حت6033پورآرام، 

شهرها و  (. امروزه با گسترش6013توکلی، ) « نان امروز را برسان که استعاره از رزق و روزي و مال است ایخدا» دانند. مثالً می

و صرف  دیخر براي نگهداري نان و کمبود وقت لیامکان و وجود وسا ،ییانوانان به علت دور بودن ن دیها، خرشدن فاصله ادیز

و مصرف آن دقت نشود  نگهداري نان و نحوه تیفیمشکل شده است و اگر در ک نانینان، براي شهرنش دیبراي خر یمدت طوالن

و کاهش قدرت  تجمعی شیافزا (. با6033شوشتریان و ترکمانی، شود )یم عاتیبه ضا لیها تبدنان نیبدون شک مقداري از ا

 هیاز بحران تغذ ريیبراي جلوگ لذا .افتیخواهد  شیافزااً که خواه نا خواه وجود دارد، مصرف نان کشور مرتب یبه علت تورم دیخر

 کیاي نزدندهیدر آ م،یدار عاتیضا کنترلکه در امر ییهاتیو با توجه به محدود میبرخورد کن ارانهیهوش یستیبا تیو جمع

بحرینی و تذهیبی، ) میباش ندهیفزا تیجمع افزون روز ازیجوابگوي ن یکشاورزي داخل داتیداشت که با تول مینخواه ییناتوا

6021.) 

و نانواها از نحوه  دکنندگانیتول ییسو مردم است تا از یکردن و درست مصرف کردن نان مستلزم آگاه دیدرست تول

از کشورهاي  اريیدارد. در بس یو چه ارزش شده هیته یبدانند که نان با چه زحمتمردم  گریآگاه باشند و از سوي د دیدرست تول

در کشور ما هم مورد  تواندیوجود دارد که م نهیزم نیا اي درژهیو یو دانشگاه یمنظور دوره هاي آموزش نیبراي ا یخارج

حمل و  ع،یبه فرهنگ نامناسب در توز تعایضا نیشتریب رانی(. طبق گزارشات موجود در ا6031حقانی، ) ردیاستفاده قرار گ

( . 6033هاي غالت، دفتر تحقیقات مرکز پژوهششود ) یمصرف کنندگان به نحوه نگهداري نان مربوط م ییمصرف نان و عدم آشنا

 :نان به صورت خالصه عبارتند از عاتیضا لیبنابر نظر کارشناسان دال

 نامطلوب نان تیفیک -6

 نگهداري نادرست نان -7

 م بودن ارزش اقتصادي نانک -0

 عدم شناخت مردم نسبت به نان خوب -1

 و مصرف نان دیدر جهت تول ایخاص و پو زيیخوب و عدم برنامه ر یتیریمد ستمیس کیعدم وجود  -3

 انواع نان تیفیدر جهت بهبود ک یکاف یعمل و یعدم استفاده از راهکارهاي علم -1



  

 نان دیتخصص تکنولوژي تولو م دهیعدم استفاده از افراد آموزش د -2

 (.6031ایرانی، ) باالتر تیفیو ک شتریب دینان با حجم تول دیواحدهاي تول سیعدم تاس -3

 کنند و نان را به روش مطلوب نگهداري کنند داريینان خر ازیمعتقدند اگر مردم به اندازه ن زیکارشناسان ن یبرخ

 مربوط نان حیبه عدم نگهداري صح شتریو ب مرتبط بودهم به روش پخت ک ارینان بس عاتیداشت و ضا میدر نان نخواه یعاتیضا

حدود یک  نان حیاز نگهداري صح ینامناسب در کل کشور و عدم آگاه تیفیک لینان به دل عاتیضا زانی(. م6031دهقان، است )

بزرگ و  قیمصاد از یکی صورتنان به  عاتیتن(، به طوري که در حال حاضر ضا ونیلیدو م انهیکشور است )سال ديینان تولسوم 

اً اینکه از جنبه خسارتهاي اقتصادي باید گفت هزینه یک سوم نان تولیدي درآمده و مضاف ریبرجسته کفران نعمت و اسراف و تبذ

 .(6013توکلی، پردازد ) یگندم م وارداتارزي است که دولت همه ساله براي  زانیمعادل م دیآیدر م عاتیکه به صورت ضا

فرهنگ  ت،یفیکم ک یسنت دیتول و (گریبا کشورهاي د سهیارزان بودن نان )در مقا رینظ یاست که جدا از مسائل نیا تیواقع

رسد براي یرو، به نظر م نی. از ادیآیم شمار معضل اقتصادي به نیمهم بروز ا لیاز دال زین رانیمصرف نان در جامعه ا یعموم

سازي پخت نان، اجراي یاي و صنعتارانهیهاي استیس اجراي عالوه بر اعمال و ان،رینان در ا عاتیتحقق هدف به صفر رساندن ضا

 یاجتماع لی(. کارشناسان مسا6013توکلی، ضروري است ) اریبس زین کالن سازيبرنامه آموزش و فرهنگ کیگسترده و هدفمند 

اي از تواند گوشهیآن جامعه است که مو هنجاري حاکم بر  ینظام ارزش ازی اي بخشمعتقدند که الگوي مصرف در هر جامعه

 (.6031هاي غالت، )مرکز پژوهشرا نشان دهد  نیمردمان آن سرزم یفرهنگ تیهو

 دیامر را شا نیاز علل ا یکیشود. یم شتریب عاتیدرصد ضا ابدی شیدر تهران هر اندازه تعداد افراد خانوار افزا یبطور کل

نان را به  دیخر تیهاي کوچک مسئولبچه خانوارها معموالً  نیدر ا دانست. تیپرجمع هاينان در خانواده هبتوان در سهولت تهی

-یبه شمار نم نهیهز ایخانوارها زحمت و اتالف وقت و  نیبراي هر وعده غذا براي ا یحت ،ییدر صف نانوا ستادنیعهده دارند لذا ا

لحاظ  نبرابر صفر است. به همی باًیتقر تیرهاي پر جمعدر صف براي خانوا ستادنیفرصت ا و نهی. به زبان اقتصاد دانان هزدیآ

-ینم دهید اتیبه مصرف نان ب لیو تما استقشرهاي کم درآمد هستند متداول  ازاً خانوارها که عمدت نیا نیتناول نان تازه در ب

بلکه لذت بردن از  ستین نشد رینان فقط براي س خوردن خانوارها دارد و نیا ییغذا میدر رژ اديیز اریبس تینان اهم رایشود، ز

کنند و یمراجعه م ییدو بار در زور به نانوا ای کیاست که  ییخانوارها مربوط به عاتیضا نیشتریب یمهم است. بطور کل زیآن ن

 نیچن زیماند و نیم یمقداري از نان باق ست،یمصرف کننده ن ازیبا ن متناسب از موارد اندازه هر قطعه نان اريیچون در بس

 کنندینان ارزان است از خوردن نان مانده خودداري م متیهستند و چون ق مندعالقه زیبه مصرف نان تازه ن ییرهاخانوا

تواند یم یرخنه کرده به خوب انیرانیجامعه ا یهاي اجتماعهیکه در ال یمصرف (. بدون شک اصالح الگوي غلط6020)محسنین، 

 یهاي اقتصادي جهانبحران ،یمصرف حیهاي صحوهیبه ش یابیاز همه مهمتر با دست  و دینما را هموار داریبه توسعه پا دنیراه رس

 کشورمان نخواهد بود. براي ديیگونه تهد چیه زین

 رانیدر بخش نان ا عاتیروند ضا نیبا ادامه ا ردیگیگندم در کشور صورت م ییکه براي خود کفا ییهابا وجود تالش

کرد و  تالش هاي کشورهیاز اتاف سرما ريیکه براي جلوگ دیکند، لذا بایم لیبزرگ گندم تبدکم ما را به وارد کننده کم یاسالم

ی عموم یآگاه شیافزا نی(. بنابرا6031هاي غالت، مرکز پژوهشاز دست خارج شود ) یهاي کشورمان به راحتهیاجازه نداد سرما

و دور  عاتیضا کاهشسالمت جامعه و اصالح الگوي مصرف و تیبهبود وضع لینگهداري و مصرف به دل ن،یمبر ارزش نان، نحوه تأ

 یفرهنگ سازي را نوع شناسان خواهد بود. جامعه یداشته و متضمن تبعات مثبت و ارزنده اقتصادي و اجتماع ینان، را در پ زیر

نهادي  نینواده است. دومکند، خا عمل مؤثر نهیزم نیدر ا تواندینهادي که م نیاند و معتقدند اولدانسته ريیجامعه پذ شرفتیپ

هاي الزم فرهنگ سازي زیعرصه ن نیتوان در ایم هستند و ریمختلف با آن درگ نینوجوانان و جوانان در سن ،کودکان شتریکه ب

و فناوري و بهداشت و درمان  قاتیو پرورش و علوم، تحق آموزش هايرادر خصوص درست مصرف کردن نان انجام داد، وزارتخانه

 هستند.

 

 

 



  

 نتیجه گیری

پخت  يهاستمیآن و س يو عمل آور ریخم هیته يدر شناخت آرد، روشها قیبه اطالعات دق ازینان خوب و مأکول ن هیته

فراهم آورد و  عاتیضا لیالزم را جهت تقل هاينهیتواند زمینان م حیصح يو سرانجام نگهدار بنديبسته نیدارد. عالوه بر ا

ارز از  یهنگفت ریاز خروج مقاد جهینتدر و  لیدر مصرف گندم را تسه یید و صرفه جویدر تول ییحرکت به طرف خودکفا جهیدرنت

هاي سنتی به دلیل داشتن سطح زیاد و ضخامت کم، سطح تبادل جرم و حرارت بیشتري دارند نان عمل آورد.ه ب يریکشور جلوگ

به دلیل داشتن ضخامت و  میحج مهیو ن میحج يهانکه نا شود، در حالیو این امر موجب کوتاه شدن زمان ماندگاري نان می

مسئله دیگري که در فرآیند تولید نان در کشور به عنوان نقطه ضعف قابل  .تري دارندتخلخل بیشتر زمان ماندگاري طوالنی

-مصرف عرضه میبدون بسته بندي و بصورت باز در بازار  هاي تولید شده اکثراًرسد، بسته بندي نان است. نانمی بررسی به نظر

شود. اکثر نقاط ضعف فرآیند تولید نان در ایران در صورت تبدیل شوند. این مسئله نیز باعث کوتاه تر شده زمان ماندگاري نان می

هاي نوین تهیه و عمل آوري خمیر، از طریق بکارگیري روش شدن واحدهاي تولیدي کوچک به واحدهاي صنعتی قابل رفع است.

 توان نان خوب و مأکول تهیه و تولید را از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نمود.تکنولوژي مدرن می ماشین آالت مناسب و

-ادامه یابد. نانوایی النی مدتبدون کاربرد تکنولوژي نمی تواند در طو هاتهیه و تولید نانهاي نازك و مسطح و سایر نان

کم تغییر کرده و با استفاده از تکنولوژي جدید و راههاي مناسب،  نمایند باید کمهایی که در حد سنتی اقدام به تولید نان می

دهنده گندم را  استفاده از آرد را براي تهیه نانی با کیفیت بهتر و خاصیت غذایی بیشتر جایگزین کرد. در ایران یکی از عوامل هدر

ریز آن بطور  با کیفیت پایین که دور نانی سنتی بسیار قدیمی هايباید شیوۀ پخت نان سنتی برشمرد چرا که هنوز با شیوه

گردد که زمان آن فرا رسیده تا با گردد. بنابراین با عنایت به مطالب فوق مشخص میدرصد است تولید می 00متوسط حدود 

  ها را اصالح و استانداردهاي بین المللی را جایگزین روشهاي فعلی نمود.تعیین قوانین جدید این نانوایی
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