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 استاديار آمار زيستي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-1

 پيوسته بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دانشجوي كارشناسي -2

 دانشجويان كارشناسي ناپيوسته بهداشت محيط  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-3

 چكيده:

نان روزانه بخش اعظمي از انرژي ،امالح معدني و ويتامين هاي مورد نياز  بدن را تامين مي كند  :زمينه وهدف

در سالهاي اخير در كشور ما به ،.جوش شيرين يا بي كربنات سديم كه باعث ور آمدن سريع خمير نان مي شود 

تي گوارشي ومانع جذب جاي خمير مايع استفاده مي شود . بقاياي جوش شيرين موجود در نان موجب ناراح

كلسيم ،آهن وساير عناصر ضروري دردستگاه گوارش مي شود. هدف از انجام اين مطالعه بررسي وضعيت استفاده 

 مي باشد. 1391تا 1389از جوش شيرين در نانوايي هاي شهر آستارا و عوامل موثر بر آن در سال 

انجام 1389-1391ل در سا ستاراآدر شهر اين مطالعه به روش توصيفي تحليلي و مقطعي مواد و روش ها:

.ماهانه محاسبه شد نمونه 30بر اساس محاسبات آماري حجم نمونه مورد نياز  ها ل نانواييگرفت. از تعداد ك

د. نمونه داري از نان و رومال به عمل آمنمونه بر،تعدادي نمونه از نانوايي هاي منطقه تحت پوشش مركز بهداشت 

نان كه ناشي از جوش شيرين مي باشد مشخص گردد .  PHان تا ميزشدند،ها به آزمايشگاه مواد غذايي ارسال 

نايلون كوچك براي گذاشتن ليوان يكبار مصرف  -2نايلون بزرگ براي برداشتن نان  -1شامل : ابزار نمونه برداري

نه برداري كه بر روي نايلون نمونه نصب مي شود كارت نمو -4ليوان يكبار مصرف درب دار  -3حاوي رومال  

 -5 ووحاوي مشخصات نمونه ،ساعت وتاريخ نمونه برداري ،آدرس محل نمونه برداري كه با كد مشخص مي شود

 ،مي باشد برگه ي صورت جلسه نمونه برداري كه بايد به امضاي متصدي وكارشناس بهداشت محيط برسد

عدد مي باشد كه از ميان 41/9در هر ماه به تعداد تقريبا89داشته شده درسال ميانگين نمونه هاي بر  :يافته ها

باال مي باشد كه ميانگين نمونه هاي نامطلوب براي PHمورد داراي 13ماه 12كل نمونه هاي برداشت شده در

مي باشد  عدد در هر ماه9به تعداد 90عدد در هر ماه مي باشد. ميانگين نمونه هاي برداشته شده در سال 1ماه 12

ميانگين نمونه هاي باال مي باشد.PHعدد نمونه در هر ماه داراي 16/1از كل نمونه هاي آناليز شده ميانگين 

ماه 6باشد كه از ميان كل نمونه هاي برداشت شده در عدد مي8در هر ماه به تعداد تقريبا91برداشته شده درسال 

  .مي باشد 33/1ماه تقريبا6امطلوب براي باشد كه ميانگين نمونه هاي ن اال ميب PHمورد داراي8

ماه بوده است كه  12ميانگين نمونه هاي  نامطلوب يك عدد در  89بر طبق يافته هاي ما در سال :نتيجه گيري

 33/1 بهميانگين نمونه ها 91در شش ماه اول سال و ماه رسيده  12عدد در  16/1به  90اين ميانگين در سال 

بنابراين به نظر مي رسد در طي اين سالها ميزان استفاده از جوش شيرين افزايش يافته است كه .رسيده است عدد 

 عدم اطالع رساني صحيح به نانوايان و بي سوادي شاطران در اين زمينه  مي باشد.آن دليل 

 اختالالت گوارشينان،جوش شيرين،PHكليد واژه ها:


