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چکیده
نان مهمترین ماده غذایی استتت که نقش ویژهای را در رژیم غذایی روزانه ایفا مینماید .همهروزه
مقدار زیادی از نان در ک شور به دلیل پخ نامطلوب ،شرایط فرآوری نامنا سب و بیاتی به هدر میرود
که زیانهای اقت صادی جبران ناپذیری را بر ک شور وارد می سازد .کیفی نان از لحاظ طعم ،مزه و ظاهر
بر پذیرش نهایی از ستتتوی مصتتتره کننده تأثیرگذار بوده و با توجه به اینکه پخ آخرین و مهمترین
مرحله بهواسطه یک سری تغییرات فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی نظیر تبخیر آب ،واکنشهای قهوهای
شدن غیر آنزیمی ،ژالتینه شدن نشاسته ،تشکیل پوسته و دناتوره شدن پروتئین میباشد ،ضروری اس
جه تبدیل خمیر به محصتتتوا قابل هبتتتم با طعم و ظاهر مناستتتب و حفظ ارزش تغذیهای عواملی
نظیرمقدار حرارت ،ستتطر رطوب  ،مدت زمان پخ بدرستتتی اعماا شتتود .نتایج این پژوهش نشتتان
میدهد که با تبدیل واحدهای سنتی به صنعتی و ایجاد شرایط منا سب با حرارت یکنواخ طی پخ
نان در فر و ا ستفاده از روشهای نوین نظیر تولید نان نیمه پخته ،شرایط فرآوری و ب ستهبندی منا سب
میتوان در کاهش بیاتی و ضایعات و افزایش مدت ماندگاری نان تأثیر بهسزایی داش .
واژههای کلیدی :پخ  ،مواد تشکیل دهنده نان ،واکنشهای پخ  ،عوامل مؤثر بر پخ .

 نویسنده مسؤوا

m.kheradmandy@gmail.com
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مقدمه
نان یکی از ارزانترین و مهمترین مواد غذایی مورد ا ستفاده ان سان می با شد ،گرچه با ارتقاء سطر
زندگی در کشورهای پیشرفته از میزان مصره نان کاسته شده اس  ،لیکن نان هنوز هم بخش عمدهای
از انرژی روزانه مردم کشورهای مختلف و بویژه اقشار کم درآمد جامعه را تأمین میکند.
با توجه به ویژگیهای منطقهای ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی کشور ما ،غالت به ویژه نان از منابع
ا صلی الگوی غذایی روزانهی جامعهی ایرانی ا س و بخش عمدهای از نیازهای انرژی و پروتئین بدن را
تأمین میکند .به عالوه میزان دریاف

ویتامین(B1تیامین ) ،آهن و کلستتیم از نان قابل توجه بوده و

سهم عمدهای در تامین نیاز روزانه را به خود اختصاص میدهد.
مطالعات برر سی الگوی م صره مواد غذایی در ا ستانهای مختلف ک شور در سااهای 1370-72
نشتتتان میدهد که عمدهترین گروه غذایی در تأمین انرژی و پروتئین دریافتی روزانه ،نان می باشتتتد.
میانگین م صره نان در ا ستانهای مورد برر سی حداقل  314و حداکثر  505گرم(در روز) میبا شد که
 40درصتتتد انرژی دریافتی روزانه را تأمین میکند ،در خانواده های کم درآمد و پر جمعی
خر ید کم استتت

و در نتی جه تنوع و م قدار مواد غذایی مصتتترفی کافی نیستتت

که قدرت

نان قوت اصتتتلی

میباشد(طاهری و قربانی.)1390 ،
مصره سرانه نان در ایران بین  139تا  164کیلوگرم در ساا اس که در مقایسه با سایر کشورها
مثل سوئیس با مصره سرانه  41کیلوگرم ،فرانسه  56ت  53کیلوگرم ،آمریکا  29ت  26کیلوگرم ،آلمان
 80- 85کیلوگرم ،کشتتتورهای اتحادیه اروپا  68کیلوگرم ،هند  97کیلوگرم ،ترکیه  100کیلوگرم به
مراتب بسیار باالتر اس البته مصره سرانه واقعی نان در کشور ما از مقدار یاد شده پایینتر اس چرا
که ضایعات نانهای ما بیشتر اس (غفارپور.)1374 ،
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در ایران حدود 65در صد پروتئین و کالری و حدود  3گرم امالح معدنی و ق سم اعظم نمک طعام
مورد نیازروزانه از خوردن نان تأمین میگردد در میان نانهای سنتی که در کشورمان مصره می شوند
بیشترین ضتتایعات به نانهای بربری ،لواش و ستتنگک مربوط میشتتود که چیزی در حدود 16درصتتد
اس (روانفر و همکاران.)1392 ،
مردم ایران پرمصتترفترین مردم جهان در مصتتره گندم و نان هستتتند و با ستترانه  160کیلوگرم
باالترین م صره سرانه نان را در جهان دارا ه ستیم .الزم به تو ضیر ا س  .میزان تولید نان در ایران 25
میلیارد عدد اس .
گرایش به مصره نان تازه و زیانهای اقتصادی ناشی ازعدم مرغوبی نان علی الخصوص بیات شدن
ستتتریع آن ،مستتتأله بهبودکیفی نان را مطرح می ستتتازد لذا بدین منظور و همینطور جه به تعویق
انداختن بیاتی نان از مواد ی مانند :آرد مال جو ،گلوتن ،پنتوزان ها ،آمیلوز ،مالتوز و غیره استتتتفاده
میگردد(یارمند و ستتیدین اردبیلی .)1384 ،یکی از موادغذایی پرمصتتره در هتل نان استت که بوفه
صبحانه هتلها را رنگین و جذابتر میکند .استفاده از انواع نانهای حجیم و شیرین ،سبزیجات ،غالت
و نانهای سنتی میتواند انواع سلیقههای میهمانان را تامین کند.در حاا حاضر هتلها به سه روش نان
مصرفی خود را تهیه میکنند:
 .1پ خ

نان در نانوایی مجهز به تجهیزات نانوایی و توستتتط نانوای مجرب که بیشتر مربوط به

نانهای سنتی ایرانی اس و در صبحانه ،ناهار و شام توسط میهمانان و پرسنل هتل مصره میشود.
 .2پخ نان در قنادیها و با فرهای قنادی که اغلب مربوط به نانهای حجیم و طعمدار ا س و در
صبحانه میهمانان مصره میشود.
 .3خرید نان از نانواییهای خارج از هتل.
تعداد هتلهایی که نانوایی مجزا و مجهز دارند ،ب سیار کم بوده و رعای بهدا ش فردی ،تجهیزات و
ابزار کار ،مواد غذایی و بهداش ت محیط در نانواییها امری ضتتروری و الزم اس ت  .عوامل مختلفی بر
شاخصهای کیفی

نان تأثیرگذارند که با توجه به بررسیهای انجام شده عبارتند از مواد اولیه ،نیروی

انسانی و شرایط فنی و بهداشتی.

96

پخ نان و فاکتورهای مؤثر بر حفظ کیفی آن

شکل زیر نحوه تأثیر عوامل بر کیفی نانهای تولیدی را نشان میدهد.

شکل :1تأثیر عوامل مختلف بر کیفیت نان

• بهداش فردی
پر سنل نانوایی باید در هنگام کار و تهیه نان ،م سایل بهدا ش فردی را رعای کنند اعم از اینکه از
روپوش تمیز ،کاله و دستتکش استتفاده نمایند ،هر روز استتحمام کنند ،از زیورآالت و موبایل استتفاده
نکنند ،ناخنهای دس ها را کوتاه نگه دارند و ضمن انجام آزمایشات الزم و پس از شرک در کالسهای
مربوطه ،کارت بهداش و گواهینامه آموزش بهداش دریاف کنند.
• بهداش تجهیزات و ابزار کار
دستگاه همزن :خمیرگیر باید پس از هر بار استفاده ،شس وشو و ضدعفونی گردد و روی آن روکش
تمیز کشیده شود .همچنین شیرآب باید باالی همزن قرار داشته باشد.
تجهیزات پخ نان :پخ نان در نانواییهای سنتی در تنور انجام می شود که الزم ا س اطراه آن
به سازی شده و تمیز با شد .در نانواییهایی که از فرهای گردان ا ستفاده می شود نیز رعای بهدا ش و
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تمیزی از نکات مهم ا س  .از سوی دیگر خروجی هواکش و هود تجهیزات پخ باید به گونهای با شد
که دود حاصل از احتراق مواد سوختنی و پخ نان کامالً از محیط نانوایی خارج شود.
میز کار :بهتر ا س میز کار و میز تهیه خمیر نان از جنس ا ستیل با پایههای ا ستیل و سالم با شد.
بنابراین استفاده از میزهای چوبی و یا روکشهای پالستیکی مطلوب نیس .
مخزن آرد :مخزن آرد باید تمیز ،دردار و پایهدار بوده و ترجیحا از جنس استتتتیل باشتتتد و جه
برداشتن آرد از داخل آن ،ظره مناسب و پاکیزه وجود داشته باشد.
ابزار برش :وسایل برش نان باید دارای دسته سالم و پاکیزه بوده و تیغه آن استیل باشد.
• بهداش مواد غذایی
ا ستفاده از جوش شیرین و رنگهای غیرمجاز در تهیه انواع نان ممنوع و غیربهدا شتی ا س  .جه
نگهداری نان پخته شده باید از ظروه دردار تمیز و پاکیزه ا ستفاده شود .قرار دادن نانهای داغ داخل
پالستیک موجب تعرق در اثر حرارت و آسیب زدن به کیفی نان می شود .الزم به ذکر اس استفاده از
پالستیکهای بازیافتی غیرشفاه ممنوع اس .
• بهداش محیط
طبق آییننامههای وزارت بهداش  ،کف و دیوار نانوایی باید از جنس سنگ یا سرامیک سالم بوده و
سقف آن باید رنگآمیزی شده و به رنگ روشن و صاه و صیقلی باشد.
همچنین تهویه نانوایی باید به خوبی انجام شده و همواره هوای تازه در جریان با شد و در تاب ستان
دمای محیط از حد استتتاندارد باالتر نباشتتد .ضتتمن اینکه نظاف محیط و ابزار و تجهیزات کار نانوایی
باید در حد مطلوبی قرار داشته باشد.
با توجه به نتایج حاصل از نظرسنجی عوامل مؤثر بر کیفی

نان نقش مواد اولیه در کیفی

نان 51

درصد ،نیروی انسانی  32درصد و شرایط فنی و بهداشتی  17درصد برآورد گردیده اس .فرآیند تهیه
نان شامل تهیه خمیر ،آماده سازی خمیر برای پخ و مرحله پخ

نان اس (طاهری و قربانی-1390،

صتالحی .)1392،نان از پختن خمیری که مواد اصتلی تشتکیل دهنده آن آرد گندم ،آب ،مخمر و نمک
هستند حاصل میگردد .سایر موادی که ممکن اس به آن افزوده شود عبارتند از :آرد مال  ،آرد سایر
غالت ،گلوتن(پروتیین گندم) ،چربی و محصتتتوالت لبنی بوده که ترکیب مواد اصتتتلی با نستتتب های
منا سب و صحیر میتواند در پخ نان با کیفی

مطلوب مؤثر باشد .مرحله نهایی در ایجاد نان فرآیند

پخ ا س که بر اثر تغییر شکل آهسته خمیر تح اثر حرارت به مح صوا قابل ه بم تبدیل می شود.
ستتاختار تشتتکیل دهنده خمیر با یک ستتری از اثرات متقابل فیزیکی ،شتتیمیایی و بیوشتتیمیایی تغییر
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مییابد .که ازجمله آنها انبساط خمیر ،تشکیل پو سته ،غیرفعاا سازی آنزیم ها و مخمر ،منعقد شدن
گلوتن و غیره میباشد(مونداا 1و داتا .)2008 ،مراحل پخ نان شامل تشکیل شبکه گلوتنی با قدرت و
مقاوم الزم میباشتتد که قادر باشتتد گازهای ایجاد شتتده در اثر فرآیند تخمیر را حفظ نموده و در اثر
فرآیند تخمیر خمیر کامالً حال اسفنجی پیدا کند و متخلخل شود .دومین مرحله ایجاد حبابهای هوا
در خمیر در نتیجه تولید گاز ناشتتی از فرآیند تبدیل نشتتاستتته به دی ستتاکارید مالتوز در اثر فعالی
دیا ستازها(آلفا آمیالز و بتاآمیالز) و سپس م صره قند ایجاد شده در اثر تجزیه ن شا سته تو سط مخمر
تولید شده اس که ایجاد گاز  Co2و الکل در خمیر مینماید.
ستتومین مرحله قرار گرفتن در فر و مراحل پخ خمیر میباشتتد در این مرحله ثاب ماندن و حفظ
باف ساختمانی خمیر در فر مهم بوده و پخ خوب مغز نان در حدی که وقتی نان را میبریم نان خرد
ن شود ،همچنین باف ریز و متخلخل دا شته با شد و به راحتی جویده شود .هده فرآیند پخ عبارت
اس از تبدیل و تغییر خمیر قابل هبم سخ به محصوا قابل هبم آسان به طوری که نان حاصل از
نظر فیزیولوژی ،تغذیه مفید بوده و طعم خوبی داشته باشد(رجب زاده .)1372 ،بررسیها نشان داده که
درجه و مقدار حرارت ،سطر رطوب در محفظه پخ و مدت فرآیند پخ بر کیفی مح صوالت پخ
مؤثر اس (هویی.)2006 ،2
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
گلوتن آرد از ملکولهای گلوتنین و گلیادین ت شکیل می شود که گلوتنین قدرت و خا صی

نگهداری

گازهای تولید شده در مرحله تخمیررا داراس و عامل اساسی در کششپذیری خمیر اس  .در حالیکه
چستتبندگی خمیر مربوط به گلیادین میباشتتد در مجموع نتایج پژوهشها بیانگر آنس ت که با افزودن
گلوتن قدرت خمیر افزایش می یابد و درجه مقاوم آن در هنگام مخلوط کردن افزایش می یابد .ضمن ًا
آرد حاصتتله در طی مرحله تخمیر ستتستت باقی نمانده و در حین فرآیند تولید به خوبی عمل کرده و
کیفی

خمیر را حفظ مینماید .نکتة حائز اهمی دیگر افزایش جذب آب میباشد این موضوع میتواند

در تازه ماندن و به تأخیر انداختن بیاتی کمک شتتایان توجهی نموده و طوا عمر و قابلی نگهداری نان
را افزایش دهد .افزایش جذب آب ستتبب میشتتود تا شتتبکهی گلوتنی هرچه منظمتر تشتتکیل شتتود و
ستتاختار مناستتبتری قبل از پخ نان بهدس ت آورد(یارمند و ستتیدین اردبیلی .)1384 ،پروتئین مهم
موجود در گندم به نام "گلیادین" و "گلوتنین" ،وقتی آب جذب کرده و با هم مخلوط میشتتتوند ،به

. Mondal & Datta
. Hui

1
2

99

مطالعات هتلداری و میزبانی

همدیگر متصتتل شتتده و رشتتتههای گلوتن را ایجاد میکنند .گلوتن پروتئین پیچیدهتری بوده و عامل
مهمی در تشتتکیل ستتاختمان و باف نان استت  .انواع مختلف آرد براستتاس مقدار گلوتن طبقهبندی
می شود .این ر شتههای گلوتن که مثل یک توری در هم تنیده باعث به دام افتادن گاز در داخل خمیر
شتتده و باعث ورآمدن آن میشتتوند .به همین دلیل اگر گلوتن موجود در خمیر کم باشتتد این شتتبکه
ضتعیفتر بوده و نان به اندازه کافی پف نمیکند .بلکه مستطر مانده و ستف میشتود .مواد اولیه مورد
استفاده برای تهیه نان میتوانند شبکه گلوتنی را تبعیف یا تقوی کنند .به عنوان مثاا نمک به تقوی
شتتتبکه گلوتنی کمک میکند در حالیکه ستتتبوس با قطع کردن رشتتتته های گلوتن آن را تبتتتعیف
مینماید(هویی .)2006 ،مهمترین ماده ت شکیل دهنده نان آرد ا س که در تهیه نان باید از گندمهایی
که گلوتن آن قابلی جذب آب باال ،اال ستی سیته ،مقاوم و ثبات خوبی در فرآیند تخمیر و عمل آوری
خمیر دا شته با شد ا ستفاده شود .کیفی

گلوتن و ن سب گلیادین به گلوتنین در جذب آب آرد تأثیر

دارد و هر قدر گلوتن ،نشاسته طی آسیاب صدمه بیشتر دیده باشد و میزان پنتوزانهای آرد باالتر باشد
میزان آبگیری بیشتر خواهد بود .جذب آب بیشتر موجب ذخیره آب بیشتر و تازگی نان خواهد بود
هر چه قدر رطوب آرد نیز کمتر باشد جذب آب بیشتر خواهد بود.
آرد مورد استفاده در تهیه نان از نظر فعالی آنزیماتیک باید در حد مناسبی باشد(فعالی

آمیالزی)

و خا صی گاز زدایی خوبی در خمیر دا شته با شد .بهطوریکه ن شا سته صدمه دیده در حد کافی دا شته
باشتتد زیرا آلفا آمیالز فقط میتواند به نشتتاستتته صتتدمه دیده در آرد حمله نماید و آنرا تبدیل به قند
نماید و قندهای ایجاد شده از فعالی دیا ستازی به م صره مخمر ر سیده و در خمیر ایجاد گاز  Co2و
الکل نماید.
ویژگی مهم دیگر رطوب آرد استت که نباید از حد  %14/5بیشتر شتتود زیرا در این صتتورت خطر
آلودگی به میکروارگانیسمها و کپکزدگی وجود داشته و همچنین زمان ماندگاری آرد محدود می شود.
آب نق شی کلیدی در تهیه خمیر دارا میبا شد .در حقیق

آب به عنوان حالا سایر ترکیبات در تهیه

خمیر ع مل مین ما ید .نقش آب در یکنواختی و قوام خمیر ،تنظیم در جه حرارت خمیر و باالخره
چگونگی باف

و حجم نان مربوط میگردد .همچنین در طی پخ

نان نیز آب نقش مهمی را دارا

میباشد بدین مفهوم که آب به صورت بخار اسپری شده بر روی سطر چانه مینشیند و به عنوان حمل
کننده گرما عمل نموده و ویژگیهای محصوا نهایی را تح تأثیر قرار میدهد.
ضمن اینکه با تبدیل آب به بخار آب افزایش حجم و تخلخل را در باف
مورد استفاده در تهیه خمیر نیز از نظر درجه حرارت باید کنترا گردد زیرا دق

نان باعث میگردد .آب
در درجه حرارت آب
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مورد استفاده برای خمیرگیری با توجه به تأثیر آن روی قوام خمیر ضروری اس  .میزان جذب آب به
نوع آرد ،نوع و مقدار سایر مواد افزوده شده به خمیر ،شرایط آب و هوایی و تا حدودی کیفی

آب

بستگی دارد(طاهری و قربانی.)1390،
ماده دیگر که در تهیه نان مصتتره دارد مخمر میباشتتد مخمر در دو نوع تازه و خشتتک به کار برده
می شود مقدار مخمر مصرفی با مدت زمان تخمیر رابطه عکس دارد هر چه زمان تخمیر طوالنیتر باشد
مخمر کمتری مورد نیاز استتت  .فعالی
مدت زمان ثاب

مخمر نیز با افزایش درجه حرارت افزایش می یابد بنابراین در

تخمیر ،مقدار مخمر الزم با افزایش درجه حرارت کاهش می یابد(ونین 1و همکاران،

.)2009
استتتفاده از خمیرمایه یکی از قدیمی ترین فرآیندهای بیوتکنولوژی در تولید میباشتتدکه به عنوان
جایگزین مخمر پخ در قرن  19در تولید نان ا ستفاده شده ا س  .اکنون پس از گذ ش هزاران ساا،
نانوایان به خمیر خود ،خمیر مایه میافزایند تا مواد نشتتاستتتهای و قندی موجود در خمیر نان ،خوراك
مخمرهای موجود در خمیرمایه شتتود و در حین عمل تخمیر مقداری گاز کربنیک تولید گردد .تخمیر
خمیرمایه یک فرآیند سنتی جه

بهبود خ صو صیات ارگانولپتیکی ،ارزش تغذیه ای و زمان ماندگاری

نان میباشد.خمیر مایه نان از ترکیب آرد و آب با تخمیر باکتری اسیدالکتیک که عمدتاً هتروفرمانتاتیو
میبا شند ت شکیل می شود که در این ترکیب با تولید ا سیدالکتیک و ا سیدا ستیک طعم ترش مطبوع
بهوجود میآید(رهمن 2و همکاران .)2006 ،با توجه به افزایش تقاضتتای مصتتره کنندگان به مصتتره
محصتتوالت طبیعی و فاقد افزودنیهای ستتنتتیک،افزودن خمیرمایه به نان میتواند در مصتتره و در
نگهداری و بهبود مدت ماندگاری نیز اثر قابل مالحظهای داشته باشد(ویس  3و مِسِنز.)2002 ،4
ماده دیگر مورد استتتتفاده در تهیه نان نمک میباشتتتد که به عنوان بهبود طعم به خمیر ،انستتتجام و
استحکام گلوتن افزوده میشود و از چسبندگی خمیر و شدت تخمیر میکاهد .که میزان مصره نمک
در خمیر معموالً به مقدار  1/8تا  2/1درصتد وزن آرد است (ونی و همکاران .)2009 ،به طور مختصتر
اثرات نمک بر روی خمیر به شرح ذیل میباشد:
 -1مقاوم و قدرت کشش گلوتن را زیاد میکند.
 -2استحکام خمیر را بیشتر میکند.
 -3مقاوم خمیر را بیشتر و امکان شکلدادن آن را افزایش می دهد.
1

. Vanin
. Rehman
3
. Vuyst
4
. Messens
2
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ظریف تر و در

 -4تحمل خمیر را در زمان تخمیر بیشتر میکند و نهایتاً نان با حجم بهتر ،باف
ضمن برش نان راح ترانجام میشود و ماندگاری آن افزایش می یابد.
 -5باعث کنترا تخمیر و رنگ بهتر نان میگردد.
 -6موجب بهتر شدن طعم نان میگردد( طاهری و قربانی.)1390،
روغن نیز ماده دیگری استت که در تهیه نان حجیم و معموالً به نستتب  %1وزن آرد به آن اضتتافه
میشود که سبب افزایش حجم قرص نان میشود و از سختی پوسته میکاهد و باعث میشود که دیواره
ستتتلواهای مغز نان نازكتر و در نتیجه باف نان نرمتر و بریدن آن آستتتانتر شتتتود(ونین و همکاران،
.)2009
مراحل پخت:
به طور کلی در فرآیند پخ محصوالت از طریق یک ناحیه محدود شده در طی زمان ،دما و شرایط
رطوبتی مختلف فرآوری میشوند .اولین تغییرات تشکیل پوسته سطحی نازك در حاا انبساط اس که
با افزایش دمای محصتتوالت پخ  ،فعالی های آنزیمی و رشتتد مخمر تستتریع مییابد ،واکنش رایج طی
پخ تولید گاز دی اک سید کربن و حفظ انب ساط حجم قرص نان ا س (هویی .)2006 ،در انتها فرآیند
روند کاهش گاز از قرص نان ت سریع یافته که منجر به شک ستگی و تخریب دیواره های سلولی حباب
گاز میشود(برِنا.)2006 ،1
درمرحله دوم پخ دمای مغز نان به 210درجه فارنهای می رستتد و ستتپس ستتومین مرحله پخ
سریعا شروع می شود و دمای مغز در این مرحله ثاب باقی می ماند .در مراحل دوم و سوم پخ تبخیر
رطوب  ،ژالتینه شتتدن نشتتاستتته ودناتوره شتتدن پروتئین به حداکثر میرستتد و پوستتته قهوهای رنگ
ظاهرمی شود .در مرحله سوم دیواره سلولی شروع به سف

شدن کرده و رنگ مطلوبی در پوسته ایجاد

می شود و مواد آلی فرار کاهش می یابند که ا صطالحا  Bake-out olssگفته می شود .عواملی نظیر
طرح فر ،وزن یا حجم محصتتوا و رطوب باقی مانده بر ستتطر در طی فازهای مختلف پخ مؤثرند به
خصوص اندازه محصوا که بر زمان پخ مؤثر اس (تدهایی 2و همکارن.)2002 ،
نقش مواد اولیه در کیفی نان از اهمی باالتری نستتب به ستتایر عوامل برخوردار میباشتتد.نقش
نیروی انستتتانی پس از مواد اول یه در کیف ی

نان نیز حائز اهم ی

می باشتتتد .پس از نقش نیروی

انستتانی،شتترایط فنی و بهداشتتتی مطرح میباشتتد .بهره گیری از تجهیزات تولید نان در قستتم های
مختلف تولید شامل :تهیه خمیر،آماده سازی خمیر برای پخ و استاندارد بودن گرمخانه و مرحله پخ
. Brenna
. Thedthai
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نان(تنظیم وکالیبره بودن فر)نقش اساسی و مهم در بهبود کیفی

نان دارد .در خصوص بررسی فرآیند

تولید نان به دو روش ستتتنتی و مکانیزه تولید نان نشتتتان میدهد که در روش مکانیزه با بهره گیری از
تجهیزات اتوماتیک در تمامی مراحل تولید،کنترا کیفی

و کمی

مواد،دما و زمان وکاهش خطای

نیروی انستتانی که موجب افزایش کیفی نان شتتده و عالوه براین استتتفاده از تجهیزات و دستتتگاه های
اتوماتیک موجب ارتقای وضعی بهداشتی فرآیند تولید و نیز کاهش اتاله انرژی خواهد شد .وابستگی
کیفی نان به مواد اولیه را نسب به روش سنتی تولید نان کاهش خواهد داد.
ا ستفاده از حرارت مستقیم در تولید برخی از انواع نان سنتی نقطه ضعف دیگری اس که البته این
م شکل در تولید نان به روش مکانیزه به دلیل جایگزین شدن فرهای صنعتی به جای تنورهای سنتی
قابل رفع اس  .در تنورهای سنتی به عل قرارگرفتن خمیر در مقابل شعله مستقیم ،مواد مبر ناشی از
سوختن مواد سوختی با نان تماس داشته که بر شاخصهای بهداشتی تأثیرگذار اس .
عدم کنترا مناسب زمان در تولید نان به روش سنتی با توجه به نوع تنورها قابلی هبم و جذب
را که از شتتاخصهای تغذیهای کیفی نان استت تح تأثیر قرار میدهد .همچنین عدم کنترا دمای
تنور میتواند سبب سوختن نان و در نتیجه تأثیر بر شاخصهای ح سی و تغذیهای نان شود .در حالی
که در تولید نان به روش مکانیزه تنظیم دمای تنور و نیز زمان پخ با استتتتفاده از تجهیزات به راحتی
امکانپذیر اس .
ا ستفاده م ستقیم از سوخ های ف سیلی و احتراق گازهای سمی که در تنورهای پخ نان به روش
ستتنتی وجود دارد ،یکی دیگر از مشتتکالت بهداشتتتی نانواییها اس ت  .در روش شتتعله مستتتقیم ،مواد
ستتوختی و گازهای حاصتتل از احتراق مستتتقیماً با نان برخورد میکنند .ستتوخ ناقص مواد نفتی و یا
گازی و نشتتت آنها بر روی نان در درجه حرارت باال باعث میگردند که هیدروکربنهای آروماتیک به
وجود آیند که براستتاس تحقیقات به عمل آمده این مواد میتوانند موجب بروز ستترطان شتتوند و بدین
ترتیب شتتتاخصهای بهداشتتتتی را تح تأثیر قرار دهند .در تولید نان به روش مکانیزه با استتتتفاده از
دستگاهها و تجهیزات پخ مشکالت ناشی از استفاده مستقیم از سوخ های فسیلی برای پخ نان و
احتراق گازهای سمی که در تنورهای پخ نان به روش سنتی به وجود میآید رفع میشود.
انتقال حرارت و آب:
حرارت در مح صوالت پخ از سه طریق مختلف ت شع شع ،هدای و جابهجایی منتقل می شود که
نقش مهمی در پخ ایفا میکنند .در طی پخ حرارت بر ستتطر محصتتوا جذب شتتده و دمای آن
افزایش می یابد(هویی .)2006 ،انرژی در اثر هدای از اطراه نان به مرکز منتقل میشتتتود با توجه به
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اینکه نفوذ گرما از سطر خارجی به سم مرکز ا س حرارت سطر طی مدت کوتاهی حدود 3دقیقه
در حرارت  100درجه سانتی گراد قرار میگیرد و حرارت سطر همواره افزایش مییابد و بدین ترتیب
آب گرم شتتده و تبخیر میگردد و از طریق منافذ پوستتته خارج میشتتود .بخشتتی از این بخار آب در
محفظه باقی مانده و سبب افزایش رطوب هوای درون فر می شود و ق سم دیگری از بخار آب داخل
نان برفرآیند تورم وژالتینه شتتتدن تأثیر می گذارد(رجب زاده .)1372 ،هرگز دمای مغز ومرکز نان از
دمای نقطه جوش آب 212درجه فارنهای حتی در حداکثر دما در انتهای پخ افزایش نمییابد(هویی،
 .)2006در طی پخ  ،انتقاا حرارت و رطوب در خمیر تابع ستتته تغییر عمده استتت  :تبخیر آب در
سلوا و فبای بین خمیر وگاز در طی فرآیند تخمیر ،ژالتینه شدن نشاسته ودناتوره شدن پروتئین که
خمیر ویسکوز را به یک مغز االستیکی تغییر میدهد و تغییر ساختار سلواهای گاز که با تشکیل فیلم
به ستتاختار متخلخل تبدیل میشتتوند .زمانیکه خمیر در فر قرار میگیرد آب خیلی ستتریع از الیه های
سطحی تبخیر و در نتیجه محتوی آب نسب به مرکز کاهش مییابد که توزیع آب بین پوسته و سطر
از لحاظ ارگانولپتیکی حائز اهمی میباشد.
کاهش آب در محتوی پوستتتته و دمای بیش از  100درجه ستتتانتیگراد میتواند واکنشهایی نظیر
میالرد را ایجاد نماید که در ایجاد طعم و تولید ترکیبات ستتمی نظیر آکریل آمید مؤثر میباشتتد(ونی و
همکارن.)2009 ،
آب نقش مهمی در تغییرات فیزیکی مثل توستتعه گازها و تغییرات شتتیمیایی مثل ژالتینه شتتدن
نشتتاستتته در طی پخ نان ایفا میکند که انتقاا حرارت به مرکز نان در طی پخ موجب انتقاا آب و
تغییردر توزیع آب می شود .در نان آب از ناحیه گرم تر تبخیر شده و الیه های سطحی شروع به خشک
شتتتتدن میکن ند که در زیر این ناح یه ب خار آب از طریق م نا فذ در ت ماس باهم وت ح
گرادیان(اختاله)غلظ

اثر

بخار آب به سطر منتقل وپراکنده می شود .با افزوده شدن بر ضخام پو سته

این جریان انتقاا کاهش مییابد(ونگر 1و همکارن.)2007 ،
در طی دقایق اولیه پخ  ،هوای فر به شرایط اشباع رطوب رسیده و جذب اندك آب در این لحظه
سبب متراکم شدن بخار بر سطر می شود که با افزایش دمای سطر ،پوسته تشکیل شده و رطوب در
الیه بیرونی قرص نان به بخار تبدیل می شود ،اکثر بخار تبخیر و به هوا منتقل شده و مقدار کمتری به
داخل قرص نان نفوذ میکند .با خارج شدن یکباره نان از فر رطوب داخل مغز به الیه خ شک پو سته

. Wanger
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مهاجرت میکند و در طی ستترد شتتدن رطوب از پوستتته به طور پیوستتته تا زمانی که محتوی آب در
قرص کامل نان  %38کاهش یابد تبخیر انجام میشود(هویی.)2006 ،
واکنشها در طی پخت:
واکنش کاراملیزاسیون:
فرآیندی استتت

که با کاهش رنگ مواد قندی تح اثر حرارت ،به ترکیبات متنوع در رنگ از زرد

روشتتن تا قهوهای تیره تغییر شتتکل داده وکارامل با مزه ستتوخته ،تلخ یا طعم استتیدی به آرامی تولید
میشود .محصوا نهایی این واکنشها پلیمرهای غیر اشباع میباشد(هویی .)2006 ،این واکنش پیچیده
در دمای باال بیش از  120درجه ستتتانتیگراد اتفاق میافتد .پروتئین ،کربوهیدرات و آب از عوامل ایجاد
این واکنش در رطوب متوسط و دمای باال میباشند(پرلیس 1و همکارن.)2010 ،
در باف نان مقدار محدودی دکسترین تشکیل می شود که تبدیل دکسترین در اثر مصره اسید یا
خمیرمایه شدت مییابد ،که دکسترین ایجاد شده در ابتدا زرد رنگ بوده اما با افزایش حرارت وگرما به
رنگ قهوهای تبدیل می شود که شدت رنگ پوسته به کاراملیزه شدن قندها بستگی دارد و موادی نظیر
آلدئیدها ،کتونها ،دی کتونها و مشتقات فوران بر مواد معطر اثر دارند(رجب زاده.)1372 ،
واکنش میالرد:
واکنش میالرد یک واکنش شیمیایی ا س که ا سیدهای آمینه در پروتئینها با قندهای احیاکننده
مثل گلوکز و فروکتوز واکنش میدهند و در ایجاد طعم در نان پخته شده مؤثرند(برنا .)2006 ،همچنین
میتوانند موجب ت شکیل ترکیبات سمی نظیر آکریل آمید ،کاهش قابلی ه بم پروتئین و محدودی
در دسترس بودن لیزین را نیز منجر شوند(ونین.)2009 ،
عواملی نظیر دمای باال ،کاهش فعالی آبی در ستتطر محصتتوا ،فرموالستتیون محصتتوا ،نوع قند،
اسیدهای آمینه و  PHدر تولید ترکیبات رنگی واکنش میالرد نقش دارند .در طی قهوهای شدن واکنش
اکستتیداستتیون و نابودی استتیدهای آمینه ضتتروری نظیر تریپتوفان ومتیونین ر میدهد .پیوند 2در
پروتئینها که به تشتتکیل پوستتته مرتبط بوده و قابلی هبتتم پروتئین و ارزش تغذیهای محصتتوالت
نانوایی را نیز کاهش میدهد.
یکی دیگر از م شکالت ذکر شده ت شکیل آکریل آمید ا س که با متراکم شدن قندهای احیاکننده
واستتیدهای آمینه آستتپارژین در مرحله اوا واکنش میالرد در پوستتته ر میدهد .تشتتکیل این ترکیب

. Purlis
-Cross-linking
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ستتمی به دما و زمان پخ  ،محتوی قندهای احیاکننده وآستتپارژین وابستتته استت (پرلیس و همکارن،
.)2010
مکانی سم این واکنش بدین صورت ا س که ابتدا مح صوالت فاقد رنگ قابل کندان سه شدن طی
واکنشی که بین گروه آمین آمینواسیدها وگروه کربونیل و یا گروه کتون منوساکاریدها بهوجود میآیند
ظاهر میشتتود ،در اثر کاهش آب ،متراکم واینوله شتتدن ترکیباتی که درآنها کربن مربوط به  CHدارای
بند م باعف میبا شند ،فورفوراا و یا هیدروک سی متیل فورفوراا وآمینوا سیدها بهوجود میآیند .عالوه
بر آن ترکیبات غیر اشباع ایجاد شده و آمینواسیدها به آلدئید تبدیل میشوند که با جابهجا شدن گروه
آمین با عملیات احیا و در اثر اکسیداسیون با فورفوراا نیز میتوانند ایجاد شوند(رجب زاده.)1372 ،
ژالتینه شدن نشاسته:
ژالتینه شتتتدن نشتتتاستتتته در دمای حدود  104درجه فارنهای  ،با تورم گرانوا ها بوده که آب از
پروتئین به ن شا سته منتقل شده و سبب افزایش سریع وی سکوزیته خمیر و آغاز ساختار ا سفنجی
میگردد(برنا .)2006 ،در این مرحله آب آزاد و آب پیوند داده شتتتده با پروتئین از خمیر جذب شتتتده
وگرانوا ها متورم و تغییر شتتتکل میدهند ،اگر چه بخش بزرگی از گرانوا ها بدون تغییر تا انتهای
ژالتینه شدن در طی محدودی فراهم شدن آب باقی می مانند.
در این واکنش عواملی نظیر میزان آب در دستتتترس و د ما در مدت ف عال ی

نشتتتاستتت ته مؤثر

میبا شند(هویی .)2006 ،درجه ژالتینه شدن ن شا سته در مح صوالت مختلف پخ متفاوت بوده زیرا
ترکیب و زمان پخ متفاوتی از یکدیگر دارند .بیش از  40%نشاسته پوسته در فرآیند پخ نان قادر به
ژالتینه شدن نی س  .ژالتینه شدن ن شا سته ایجاد ساختار آموره در نان مینماید که در انتقاا آب از
پروتئین و جذب آب توستتط نشتتاستتته مؤثر میباشتتد(مونداا و داتا .)2008 ،در خمیر هایی که حاوی
چربی میباشتند چربی مانع ژالتینه شتدن نشتاستته شتده و باف نان ترد و پوك میشتود(رجب زاده،
.)1372
دناتوره شدن پروتئین:
پروتئینهای گلوتن با 31%از کل آب جذب شده تو سط خمیر پیوند میدهند .که ساختار خمیر با
شبکهای از گرانواهای کوچک ن شا سته ت شکیل می شود .پروتئینها تح اثر حرارت زمانی که دمای
مغز حدود 158-140درجه فارنهای می رسد دناتوره می شوند که در پروتئینهای دناتوره شده توانایی
پیوند با آب کاهش یافته و آب از پروتئین به نشاسته رها شده که سبب ژالتینه شدن نشاسته می شود
و زمانی که دما بیش از  165درجه فارنهای

برستتتد فیلم های گلوتن که واکوئل های گازی را احاطه
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کردهاند با حرارت دناتوره شتتده و به ستتاختار نیمه ستتخ با متورم شتتدن نشتتاستتته تغیر شتتکل
میدهند(هویی .)2006 ،محتوی کم آب دمای دناتوره شتتتدن پروتئین را باال میبرد(ونین و همکاران،
.)2009
نقش بخار در فر:
بخار یک محیط مطلوب برای ایجاد پو سته شکننده و براق ،گ سترش پو سته سطحی خمیر ،بهبود
نفوذ حرارت به داخل قرص نان ایجاد مینماید .شتترایط خشتتک فر ستتبب تشتتکیل نابههنگام پوستتته
بیرونی بر سطر نان می شود که بر گ سترش حجم نان اثر منفی دا شته و پو سته نهایی ظاهر نامنا سبی
پیدا میکند .در صورتی که بخار و رطوب

در فر زیاد با شد سبب سف

شدن پو سته می شود ولی در

آغاز عمل ژالتینه شدن نشاسته سبب تسریع این عمل و نرم شدن پوسته میگردد کم بودن بخار که
به ندرت اتفاق میافتد موجب تشکیل پوسته باالیی 1جدا از مغز نان میشود(هویی.)2006 ،
نقش حرارت در پخت:
در اثر قرار دادن مح صوا به میزان زیاد و نقص در کنترا حرارت فر منجر به ت شکیل سریع پو سته
شده که از تو سعه حجم بهینه جلوگیری کرده و موجب تو سعه غیریکنواخ مغز نان می شود .یکی از
عوامل دیگر که سبب قباوت اشتباه در تعیین زمان پخ اس حرارت سریع 2اس که سبب قهوهای
شدن سریع پو سته مح صوا شده در صورتیکه مغز نان هنوز به اندازه کافی پخته ن شده که در ابتدا
چرخه پخ زمانی که حرارت ناگهان به فر سرد می رسد ایجاد میشود(هویی.)2006 ،
محصوالت نانوایی دارای ماندگاری بسیار کوتاهی هستند و کیفی

آنها به فاصله زمانی میان تولید

و مصتتتره نیز ارتباط تنگاتنگی دارد .در طی نگهداری نان کاهش در تازگی و افزایش در ستتتفتی مغز
باعث کاهش مشتری پسندی محصوا میگردد که مجموع این عوامل را بیاتی نان مینامند(مجذوبی و
همکاران .)1389 ،بیات شدن نان ،فرایند فیزیکوشیمیایی پیچیدهای اس که نتیجه ظاهری و نامطلوب
آن ،سف

شدن مغز و الستیکی شدن پوسته نان میباشد و در مدت کوتاهی پس از پخ  ،نان را برای

مصره کننده غیرقابل پذیرش میسازد.
مکانیسمهای فیزیکوشیمیایی که در این پدیده دخال دارند هنوز به درستی مشخص ن شدهاند ولی
فرایند واگشتتتگی نشتتاستتته ،مهاجرت آب و برخی تغییرات در گلوتن در بیاتی نان نقش مهمیدارند.
واگشتگی نشاسته یک فرایند پیچیده اس که در آن زنجیرههای آمیلوز وآمیلوپکتین که در اثر ژالتینه

1. Shell top
2. Flash heat
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شتتدن محلوا شتتدهاند ،در اثر ستترد شتتدن تجمع پیداکرده و ستتاختار ستته بعدی کریستتتالی تشتتکیل
میدهند(روانفر و همکاران .)1392 ،اگر چه تغییر ماهی گلوتن در اثر پخ و ایجاد اتصتتاالت عرضتتی
میان گلوتن و نشتتاستتته نیز از دیگر عوامل مؤثر بر بیاتی میباشتتند .در اثر بیاتی نان ،عالوه بر تشتتکیل
کریستتتااهای جدید در مولکواهای نشتتاستتته که قبالً در حین پخ ژالتینه شتتده بودند ،پیوندهای
عر ضی بین ن شا سته و گلوتن نیز ت شکیل میگردد و در طی نگهداری نان ،میزان این پیوندها افزایش
می یابد و به عبارتی نان ستتتف تر میشتتتود .این پیوندها از نوع هیدروژنی بوده که موجب تشتتتکیل
کمپلکس بین پلیمرهای نان میگردد .جه

شک ستن پیوندهای ایجاد شده حرارت و ا ستفاده از انرژی

الزم اس بهطور معموا هیچ گاه نان کیفیتی معادا نان تازه بهدس نمیآورد ،زیرا در طی گرم کردن
به دمای 150°cنمیر سد(مجذوبی و همکاران .)1389 ،از آن جایی که پو سته بخش کوچکی از نانهای
حجیم را تشکیل میدهد ،بیات شدن آن کمتر مورد اعتراض مصره کننده قرار میگیرد .نان تازه دارای
پوستته خشتک ،ترد و شتکننده است که با گذشت زمان ،به خاطرانتقاا رطوب از باف داخلی ،چرم
مانند می شود(بچل و همکاران ،)1953 ،نقش پو سته را در بیاتی برر سی کرده و به این نتیجه ر سیدند
که میزان رطوب نان دارای پوسته به تدریج کاهش مییابد ،در حالی که مقدار رطوب نان بدون پوسته
طی مدت نگه داری ،به طور تقریبی ثاب استت  .این یافتهها حاکی از آن استت که رطوب مغز نان به
پوستتته منتقل میگردد .انتقاا رطوب از باف داخلی نان به پوستتته ،از جمله دالیل مرتبط با بیاتی و
بدطعم شدن نانهای پوسته دار مطرح شده اس (روانفر و همکاران.)1392 ،
مواد افزودنی مجاز و روش های صتتتحیر تولید خمیر و نان میتواند در بهبود کیفی

نان و کاهش

ضتایعات آن تأثیر بهستزایی داشتته باشتد .تولید نان نیمه پخته یکی از روشهای جدیدی است که به
منظور افزایش زمان ماندگاری و در نتیجه کاهش ضتتتایعات نان از اواخر قرن نوزدهم میالدی معرفی
شتتده استت که تولید این نوع نانها به طور انبوه ابتدا در فرانستته ،و با تولید نانهای نیمه پخته باگ
سااهای حدود  1995میالدی آغاز گردید و از آن به بعد به دلیل سادگی تولید و کیفی مطلوب این
نوع نان ،تولید آن در اروپا رو به افزایش اس به طوری که مقدار آن از  13درصد کل تولید نان در ساا
 2001میالدی به  17درصد در ساا  2006میالدی رسید و در ساا 2001میالدی ،حدود  35درصد از
کل صادرات نانهای صنعتی منجمد فرانسه را تشکیل میداد .خمیر این نان کمابیش شبیه خمیر نان
معمولی تهیه میگردد .سپس خمیر تا مرحله شکل گیری مغز نان بدون ایجاد رنگ در سطر پو سته و
عطر و طعم نان در فر پخته میشتتود .لذا زمان کوتاهتری جه
همین عل به آن نان نیمه پخته میگویند.

نیم پز کردن آن الزم میباشتتد .به
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این محصوا پس از بستهبندی ،قابل نگهداری در دمای محیط و یا به صورت منجمد میباشد .در
صورت نگهداری این نان در دمای محیط به عل

ر شد و نمو میکروارگانی سمها معموالً طوا عمر آن

حدود یک هفته میبا شد.در حالی که اگر نان نیمه پخته به صورت منجمد تهیه شود به مدت  4ماه
قابل نگهداری میباشد .اگرچه در این شرایط به دلیل آسیب ناشی از رشد کریستااهای یخ بر ساختار
نشاسته و گلوتن نان خصوصاً در زمانهای طوالنی و عدم یکنواختی دمای فریزر پس از خروج از انجماد
با اف کیفی

روبرو میگردد چگونگی پخ نهایی این نوع نانها برروی بستهبندی آن ذکر شده اس .

به طوری که معموالً پس از خرید نان نیمه پخته تو سط م شتری ،این نان در منازا یا در سایر مراکز
مصره مانند رستورانها ،ساندویچ فروشیها و سلف سرویسها به مدت کوتاهی(چنددقیقه) در فر قرار
میگیرد .در این مرحله رنگ پو سته و عطر و طعم نهایی نان شکل میگیرد .بنابراین یکی از مزایای
عمده این نوع نان این ا س

که فرایند نهایی پخ

نان در فر یعنی مرحله تشکیل رنگ و عطر و طعم

در محل مصتتره آن صتتورت میگیرد .لذا نان حاصتتل دارای رنگ و عطر و طعم نان تازه میباشتتد و
بازارپسندی بیشتری دارد .به عبارتی با وجود ماندگاری نان به صورت نیمه پخته در فروشگاهها در اثر
پخ

کامل خ صو صیات یک نان تازه با نرمی و عطر و طعم مطلوب در آن ایجاد میگردد .مزی های

عمده این نوع نانها شامل مناسب بودن جه تولید صنعتی و نیمه صنعتی ،پائین بودن ضایعات نان،
مشتری پسندی باال ،آماده سازی سریع و رضایتمندی مشتری به دلیل دسترسی به نان گرم تازه در
هر ساع از شبانه روز میباشد از آنجا که پدیده بیاتی در مورد این نانها نیز اتفاق میافتد این نانها
بایستی در شرایط مناسبی پیش از پخ کامل نگهداری شوند .از آنجا که سرع بیاتی نان در دمای
محیط و انجماد کمترین استت

معموالً از این دو شتترایط جه

میگردد .اگرچه استفاده از دمای محیط جه

نگهداری نان نیمه پخته استتتفاده

نگهداری نان نیمه پخته زمان ماندگاری کوتاهتری دارد

ولی میتواند در کاهش هزینههای مربوط به سرد کردن و انجماد مؤثر با شد و م صره آنرا آ سانتر
نماید(مجذوبی و همکاران.)1389 ،
انواع فر و معايب و مزايای هر کدام:
به عنوان قلب پخ در نظر گرفته می شود .در انتخاب فر فاکتورهایی نظیر گرمای مخ صوص خمیر،
دمای خمیر ،سرع تبخیر رطوب  ،دمای فر ،روش کاربرد حرارت ،نوع سوخ ،حجم پخ تولیدی ،نوع
محصتتوا ،فبتتای نصتتب و هزینه را جه محاستتبه نیازهای انرژی برای پخ باید در نظر گرف  .در
واحدهای صنعتی تولید نان از آنجا که تعداد بسیار زیادی قرص نان در مدت کوتاهی تهیه میشود .نیاز
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به ستتطر و فبتتای زیادی وجود دارد از اینرو فرهای متداوا د ر صتتنایع را در قستتم ذیل بررستتی
میکنیم:
فر چند طبقهايی:1
اولین فری اس ت که در آمریکا توستتعه یافته ویک ستتاختار قرقرهای که به طور عمودی اطراه یک
محور افقی محفظه پخ گردش میکند وسینی پخ به طور چرخشی قرار دارد و با اثر مستقیم سر
کردن حرارت میبینند .از الکتریستتتیته یا گاز به عنوان منبع انرژی استتتتفاده میشتتتود .رطوب باالی
محفظه بیشتر بوده و بر توسعه ویژگی پوسته محصوالت پخ کمک میکند.
فر طبقه ای با پايه متحرک:2
نوع اصتتالح شتتده فر چند طبقه ای اس ت

که به منظور افزایش ظرفی تولید و بهبود اثرات پخ

اصالحات انجام شده که این تغییرات در محفظه کمتر بوده و بیشتر برای افزایش ظرفی

اس .

فر تونلی:3
محفظه پخ با یک موتور نقاله که کار فر پخ را انجام میدهد از یک مسیر مستقیم عبور میکند
و به یک ناحیه و یا چند ناحیه برای کنترا دما تنظیم میشتتود که تعداد این نواحی به مهندستتی آن
سی ستم ب ستگی دارد و برای نانهای م سطر منا سب میبا شد و برای نانهای مدور( )Rollsنامنا سب
می باشتتتد و برپخ کراکر و بیستتتکوئی

تأثرات ویژهای دارد ،زیرا کنترا دما در باال و پائین به طور

جداگانه میباشتتتد وحرارت به طور متوازن از عرض فر عبور میکند وشتتترایط بهینه برای بخار ایجاد
میشود.
فر با سیستم پیوسته:4
یک سیستم کامل و پیوسته پخ اس و در ساا  1967توسعهیافته اس  .طرح اولیه این سیستم
یک نوار نقاله استتت که به طور پیوستتتته قالبها را بعد از زمان توقف نهایی به فر منتقل میکند .نوع
انتقاا حرارت در آن به صورت جابهجایی میباشد.
فر کشويی:5

1

. Reel oven
. Traveling ovens
3
. Tunnel ovens
4
. Conveyorized ovens
5
. Rack ovens
2
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ابتدا در ستتاا  1958تولید شتتده که استتاس آن محفظه پخ عمودی با پایه چرخشتتی ویژه که
میتواند بیش از صد سینی از تولید را حمل کند این پایه گردشی بر صفحه گردان پخ قرار دارد که
میتواند محصتتتوا را در معرض حرارت با جابه جایی غیر یکنواخ

قرار دهد منبع انرژی گردشتتتی

میتواند الکتری سیته ،گاز یا سوخ با شد که امروزه محا سبه انرژی در فر های چرخ شی با تعدیل دما
شرایط بخار و چرخه پخ اس .
فر الکتريکی:1
یک تعریف کلی از این فر ،استتتتفاده از قدرت الکتریکی فر که طبق قاعده حرارت را تامین میکند
میبا شد فر های تجاری به المن های ذخیره کننده حرارت مجهز گ شته ا س

که در موقعی خاص

سرع الکتریکی کم میشود.به طور رایج در صنع پخ استفاده میشود وحرارت محصوا با حرارت
دی الکتریک میباشتتد وپوستتته زمانی که محصتتوا پخته میشتتود تشتتکیل نمیشتتود زیرا حرارت دی
الکتریک تنها از خارج به داخل محصوا منتقل میشود(چانگ.)2006 ،2
بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه پخ آخرین مرحله میباشد ،ولی مهمترین مرحله برای تبدیل خمیر به محصولی
با قابلی ه بم و ارزش تغذیهای باال و ویژگی ظاهری منا سب بوده که برای ر سیدن به این عوامل باید
شرایط منا سب برای وقوع واکنشهای میالرد ،دناتوره شدن پروتئین و ژالتینه شدن ن شا سته و شرایط
مطلوب برای محفظه پخ از جمله تنظیم دما ورطوب فراهم شود تا به محصولی با خصوصیات ایدهآا
دس ت یاف  .تبدیل واحدهای س تنتی به صتتنعتی میتواند در دورریز نان و افزایش کیفی

آن نیز مؤثر

باشد.
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