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مقایسه خواص کیفی و مواد معدنی برنج هاشمی با درجات سفیدی متفاوت و قابلیت
پذیرش آنها توسط مصرفکنندگان
کبری تجددی طلب *1و فاطمه حبیبی

1

 -1استادیار ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،موسسه تحقیقات برنج کشور ،رشت ،ایران
تاریخ دریافت79/2/8 :؛ تاریخ پذیرش78/1/11:

چکیده
برنج قهوه ای حاصل عملیات تبدیل است که به دلیل دارا بودن مواد مغذی و ترکیبات فعاا بیولوییا

اهمیات ویا های دارد.

بافت برنج قهوهای یکی از عوامل مؤثر در پذیرش آن توسط مصرفکنندگان محسوب میشاود .باه منراور مسایساه کیفیات
پخت ،مسدار مواد معدنی ،خواص خمیری و میزان پذیرش برنج پخته با درجات سفیدی مختلف شامل برنج  1و  2به ترتیب با
درجات سفیدی  53/1-53/9و  ،59/6-04/1برنج سفید باا درجاه سافیدی  30/2-33/3و بارنج قهاوهای ،از طار کاام ا
تصادفی استفاده شد .نتایج بررسی نشان میدهد اثر درجه سفیدی بر صفات کیفی برنج شامل درصد آمیلوز ،جذب آب ،مدت
زمان پخت ،مواد جامد از دست رفته و خواص خمیری معنیدار ( )p<4/43است .مدت زمان پخت بارنج باا افازایر درجاه
سفیدی کاهر مییابد .ع وه بر آن با افزایر درجه تبدیل ،کلیه خواص خمیری (ویسکوزیته) افزایر مییابد .اگرچاه بارنج
قهوهای پس از خیساندن طوالنی مدت آن ( 11ساعت) پخته شد اما از نرر خواص حسی شامل سفتی بافات ،زباری تاوده و
اندازه ذرات بیشترین مسدار را به خود اختصاص داد .برنج قهوهای نسبت به سه نمونه دیگر کمترین پذیرش کلای را داشات.
برنجهای  1و  2از نرر خصوصیات کیفی ،مواد معدنی و پذیرش کلی بین برنج سفید و برنج قهوهای قرار گرفتند.

واژههای کلیدی
برنج سفید ،برنج قهوهای ،خصوصیات رئولویی و حسی

باهست ) .(Juliano, 1993فیبر موجود در مرواد نرذایی در

مقدمه

در عملیات تبدیل شلتوک به بررنج سردید ،هیرههرای
سبوس و جنین از آن جدا میشود .ایرن بشر هرا اراوی

درمان بیماریهای گوارشی و بیمراریهرای دیرابتی مدیرد
است.

فیبر ،ویتامینهای گروه ب ،مواد معدنی و پروتئین هسرتند

داموکرردا و همررراران ()Daomukda et al., 2011

ارزش تیذیرهای بررنج

میگویند برنج اهوهای جر مرواد نرذایی ننری از فیبرر و

می شود .برنج از نظرر آمینواسرید زیر ین فقیرر امرا اراوی

ویتامین است ،موادی که برای سالمتی انسان بسریار مدیرد

مقادیر چشمگیر گلوتامیک اسید و آسپارتیک اسرید اسرت

است .بسیاری از این ترکیبات دارای اثرر کراه

دهنردگی

) .(Grist, 1986بیشترین مقدار فیبر رژیمی ،مواد معدنی و

اند خون و انسوزین هسرتند ) (Qureshi et al., 2002کره

ویتامینهای گروه ب در سبوس برنج و کمترین مقردار آن

میتوانند از بیماریهای م من مانند دیابت جلوگیری کنند

در هیههای آزرون متمرک شرده اسرت .آندوسرپر بررنج از

) .(Meyer et al., 2000برنج اهوهای منبع ننی از منگن و

نظر کربوهیردرات ننری و مقردار پرروتئین اابرل ه ر آن

منبرررع خررروبی از سرررلنی و منیررر ی اسرررت .نترررایج

و از اینرو خروج آنها باعر کراه
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پرارک و همرراران ( )Park et al., 2001ترثثیر میر ان

مقایسه اثر مصرف برنج اهوهای و برنج سدید بر دیابت نرو
دو روی  11فرد ساز و  7فرد بیمار نشان داد که در افراد

سدید کردن یا درجره تبردیل را برر ارزیرابی اسری ارارا

ساز  ،اندیس اند خون در اثر مصررف بررنج اهروهای 12/1

مشتلف برنج را بررسی کردند و گر ارش دادنرد کره درجره

درصد کمتر از زمانی است که برنج سدید مصرف میشرود.

سدیدی اثر معنیداری بر خواص اسی مانند سرشتی دانره

در افراد بیمار ،مصررف بررنج اهروهای موجر شرده اسرت

پس از پشت ،رنگ ،طع  ،م ه و سرانجا بر کیدیرت پشرت

اندیس اند خون  13/6درصد کاه

دارد .عالوه بر آن ،درجه تبدیل یا مدت زمان سدید کرردن

یابد.

هسرو و همرراران ( )Hsu et al., 2008مریگوینرد در

بر ویسروزیته یا گرانروی برنج نیر ترثثیر معنریداری دارد.

بیماران دیابتی نو دو  ،مصرف بررنج اهروهای نسربت بره

هوریگان و همراران ( )Horigane et al., 2006مریگوینرد

برنج سدید به طور اابل توجهی مدیردتر اسرت .اینوزیترول

مقاومت برنج اهوهای در جرذب آب بیشرتر اسرت ترا بررنج

هگ وفسدات ،ترکیبی است با اثر ضد سرطانی که بره طرور

سدید .دزیل آن هیه سبوس برنج است که مرانعی در برابرر

طبیعی در مواد نذایی ااوی فیبر باه مانند بررنج اهروهای

ندوذ آب به داخل برنج به شمار مریآیرد .خیسراندن بررنج

وجود دارد .این ترکیر نویرد دهنرده پیشرگیری و درمران

اهوهای و برنج سدید ابل از پشرت ،باعر جرذب سرریع و

سررطان پرانررآس اسرت ) .(McMillan et al., 2007یرک

یرنواخرت آب در دانرره مریشررود ) .(Wimberly, 1983در

فنجان برنج اهوهای اراوی  1/3گرر فیبرر و یرک فنجران

مراله خیساندن مواد انحاللپذیر از داخل دانره بره داخرل

برنج سدید تقریباً دارای یک گر فیبر اسرت (Kuriyan et

آب انتقال مییابد .می ان خروج مواد از برنج به مدت زمران

) .al., 2005بره نقرل از تسرای و همرراران (Tsai et al.,

خیساندن و دمای آب در این مراله بستگی دارد (Thakur

) ،2004مصرف مواد نذایی ننی از فیبر انحاللناپذیر مانند

) .& Gupta, 2006برابررر گرر ارش یامرراکورا و همررراران

برنج اهوهای ،ادود  19درصد ریسک ابتال به سنگ صردرا

( ،)Yamakura et al., 2005بهکارگیری آب با دمای ادود

میدهد .بسیاری از ترکیبات انحاللپرذیر

تج یره

را در زنان کاه

 33درجه سلسریوس در مرالره خیسراندن باعر

در آب ،به ویژه کربوهیدراتهرا ،طری خیسراندن از داخرل

پروتئین به آمینواسریدهای آزاد ماننرد سررین ،گلیسرین و

برنج اهوهای به آب انتقال مرییابرد .هران و زری & (Han

گاما آمینوبوتیریک اسید مری شرود .برت گراربر و همرراران

) Lim, 2009در بررسیهرای خرود بره هنگرا اسرتداده از

) (Bett Garber et al., 2007عوامل مؤثر برر جرذب آب در

دستگاه ویسروآناهی ر نشان دادند بین جرذب آب و مقردار

برنج را سطح دانه ،آمیلوز و دمای آب در مراله خیسراندن

کربوهیدرات نشت یافته به داخل آب رابطره خطری وجرود

میدانند .در توزید برنج اهروهای و بررنج برا درجره تبردیل

دمای آب منجر به خروج بیشتر کربوهیردرات

پایین نیاز به فرآیند اضافی برای جداسازی بیشتر هیههرای

دارد .اف ای

به داخل آب در مراله خیساندن بررنج اهروهای مریشرود.

خارجی نیست ،از اینرو توزید این محصول میتوانرد نقر

کلیه نمونههای خیسخورده ،نسبت به نمونرههرای خریس

بس ایی در صرفهجویی انرژی در کارخانرههرای بررنجکروبی

نشورده ،دارای دمای خمیرری شردن پرایین و ویسرروزیته

داشته باشد .بافت سدت بررنج اهروهای ااصرل از عملیرات

باهتری بودهانرد .نترایج بررسریهرای ایرن محققران نشران

پشت ،عاملی مؤثر در نپذیرفتن آن توسط مصرفکننردگان

دمررای آب از  21برره  31درجرره

است .مششص کردن اداال هیهبرداری از برنج اهوهای که

سانتیگراد ،جرذب آب و خرروج مرواد انحراللپرذیر در آب

باع

ایجاد بافتی مناس و پذیرفتنی از نظر مصرفکننرده

بیشتر است که نتیجه آن پرایینترر شردن دمرای خمیرر و

می شود می تواند عاملی مؤثر در پذیرش آن باشرد .در ایرن

باهتر بودن ویسروزیته است.

تحقیرررث اثرررر درجررره سررردیدی برررر خرررواص کیدررری

مرریدهررد بررا افرر ای
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و مواد معدنی برنج را هاشمی بررسی شده است .ارزیرابی

بازنهایی انتقال داده شد .سپس به ترتیر ،1/6 ،1/0 ،1/2

خواص اسی برنج پشتره و اراهره روش پشرت متناسر برا

 1/8و  1میلیزیتر اسید استیک نرمال بره برازنهرای فرو

درجه تبدیل و ترجیحات مصرف کننده هدف اساسری ایرن

اضافه شد .در مرالة بعرد بره همرة برازنهرا  2میلریزیترر

تحقیث است.

محلول ید اضافه و به اج  111میلریزیترر رسرانده شرد.
پس از گذشت  03دایقه 3 ،میلیزیتر از محلرول فرو بره

مواد و روشها

یک بازن ژوژه  111میلیزیتری انتقال داده شرد .سرپس 1

آمادهسازی نمونهها

میلیزیتر اسید استیک  1نرمال و  2میلیزیتر محلول ید 2

شلتوک را هاشمی پس از خشک شدن با استداده از

درصد ( 2گر ید و  1/2گر یدید پتاسی در برازن ژوژه برا

خشک کن متداول (وعده ای بستر ثابت) برای سپری شردن

اج  111و به اج رساندن با آب مقطر) اضافه شد .پس

دورة رسیدگی 1اداال به مردت  1مراه در انبرار نگهرداری

از  21دایقه می ان جذب نمونه با دسرتگاه اسرپرتروفتومتر

شد .پوسته اول شلتوکهرا برا دسرتگاه پوسرتکرن نلترک

در طول موج  621نانومتر ثبت شد .سرپس برا اسرتداده از

هستیری جدا گردید .برنج اهوهای ااصل با درجة سدیدی

منحنیهرای اسرتاندارد ،میر ان آمیلروز برر اسر درصرد

 ،11/6-11/8برای دنبال کردن آزمونها به کار گرفته شرد.

محاسبه شد.

برای تهیه سایر نمونههای برنج با تنظی دستگاه سدیدکن،

آزمونهای پخت
آزمون پشت بر اساس روش سینگ و همراران (Singh

برنج هایی با سره درجرة سردیدی مشتلرف شرامل بررنج 1
( ،)13/1-13/7بررررنج  )17/6-01/1( 2و بررررنج سررردید

) et al., 2005به شر زیر انجا شد:

( )30/2-33/3توزید گردیرد .بره منظرور مقایسرة کیدیرت

حداقل زمان پخت 3 :گر بررنج سردید شسرته شرده بره

پشررت ،مررواد معرردنی ،خررواص خمیررری و میر ان پررذیرش

 111میلیزیتر آب مقطر در اال جوش داخرل بشرر 231

برنجهای پشته با درجات سردیدی متدراوت از طرر کرامالً

میلیزیتری اضافه شد .متعاا

آن ،بسته به نو برنج ،پرس

تصادفی استداده شد.

از گذشت مدت زمانی مششص نمونهای برداشت و برین دو

اندازهگیری میزان آمیلوز و کیفیت پخت

صدحه شیشهای فشرده شد .این کار در زمانهرای متروازی

آمیلوز

ادامه یافت تا بدین ترتی ارداال زمران پشرت برر اسراس

برررای سررنج

نداشتن نقطه گچی در  71درصد از دانه به دست آید.

آمیلرروز از روش جوزیررانو (Juliano,

) 1985بر اساس طیف سنجی در طرول مروج  621نرانومتر

جذب آب :پس از پشت برنج در اداال زمان 11،دانه برنج

استداده شد:

از آب خارج و آب سطحی آن با کانذ صرافی خشرک شرد.
می ان جذب آب از تداوت وزن دانره ابرل و پرس از پشرت

مقرردار  111میلرری گررر از آرد برررنج در بررازن 111

محاسبه شد.

میلی زیتری ریشته شد .برای این کرار از آسریاب  UDYترا
آسیاب استداده شد .یک میلریزیترر اترانول و 7

مواد جامد از دست رفته :آب برنج پشته به ارزرن خشرری

میلیزیتر سود  1نرمال بره برازن اضرافه و درون امرا آب

که از ابل وزن شده بود انتقال داده شرد .پرس از آن ارزرن

جوش با دمای  78درجه سلسیوس به مدت  11دایقه ارار

ارراوی آب برررنج برررای خشررک شرردن کامررل در آون 113

داده شد .اج محلول پس از سرد شدن در دمای محریط

درجه سلسیوس ارار داده شرد .تدراوت وزن ابرل و بعرد از

به  111میلیزیتر رسانده شد .برای اندازهگیرری آمیلروز ،از

خشک شدن ارزن ،می ان مواد جامد از دست رفتره را در 3

محلول استاندارد به ترتیر  0 ،1 ،2 ،1و  3میلریزیترر بره

گر برنج پشته نشان میدهد که بر اس درصد بیان شد.

 111م

1- Aging
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سرانجا با نر اف ار متصل به کامپیوتر منحنری ویسرروزیته

اندازهگیری درجه سفیدی

برای سنج

رنگ دانة بررنج از سردیدی سرنج مردل

 C -111ساخت ژاپن استداده شد .اصرول کرار دسرتگاه برر
اساس تاب

نور و انعراس آن است .در این انجرا آزمرون،

رس ر و فاکتورهررای اصررلی و فرعرری برره شررر زیررر از آن
استشراج شد:
ویسکوزیتة حداکثر :1ویسرروزیته در شررو دمرای 73

ظرف مشصوص دستگاه پرس از پرر شردن از بررنج سردید

درجه سلسیوس.

داخل سلول یا خشاب مشصوص اررار داده شرد .برا اسررن

ویسکوزیتة حدداقل :2ویسرروزیته در پایران دمرای 73

کررردن نمونرره توسررط فیلتررر نرروری دسررتگاه ،مقرردار رنررگ

درجه سلسیوس.

مششص شد.

ویسکوزیتة نهایی  :ویسرروزیته در زحظرة پایران در 31

اندازهگیری مواد معدنی

درجه سلسیوس.

3

مواد معدنی نمونه های برنج شامل آهن ،روی ،منگنر ،

ویسکوزیتة شکسدت :4تداضرل ویسرروزیتة ارداکرر و

سرردی و پتاسرری بررا اسررتداده از دسررتگاه جررذب اتمرری

اداال.

پرکن ازمر ) (Perken Elmerو روش اسرتاندارد (AOAC,

ویسددکوزیتة برگشددت  :تداضررل ویسررروزیتة نهررایی و

) 1990اندازهگیری شد .به منظرور تعیرین مقردار خاکسرتر

اداکرر.

نمونهها و آمادهسازی آنها برای اندازهگیری مواد معردنی ،از

ارزیابی حسی

کورة ازرتریری ،دمای  331درجه سلسیوس و مدت زمران
 3ساعت استداده گردید .به نمونههای ه

شرده ،پرس از

5

ابتدا به منظور مششص کردن شررایط پشرت مناسر
برای ارزیابی اسی ،بر اساس تیمارهرای مشرشص شرده از

انتقال به بازن  111میلیزیتری ،آب مقطرر اضرافه و اجر

ابل شامل مدت زمان خیساندن در سه سطح (یک ساعت،

آنها به  111میلیزیتر رسانده شد .در مرالة بعد و پس از

سه ساعت و  18ساعت) و نسبت آب به برنج در سه سرطح

فیلتر کردن محلول ،نمونهها به دستگاه جذب اتمی ت ریرث

(یک به یک 1/3 ،به یک و  2به یک) پشتهای مشتلف پی

و بررر اسرراس مقایسرره بررا منحنرری اسررتاندارد و فرآینررد

گرفته شد .متعاا

آن ،پرس از ارزیرابی نمونرههرای بررنج

رایثسازی ،مقدار عناصر مورد نظر بر اساس میلیگرر برر

پشته ،روش پشت مناس به این شر انتشراب شرد :بررای

کیلوگر مششص شد.

برنج اهوهای نسربت آب بره بررنج ،دو بره یرک ،یرکشر

خواص خمیری

خیساندن ،برای برنج  ،1نسبت آب به برنج ،یک و نری بره

برای تعیین خواص خمیری ،از دستگاه ویسرروآناهی ر

یک ،سه ساعت خیساندن و بررای بررنج  2و بررنج سردید،

مدل  RVA-3Dساخت استرازیا استداده شد .بر طبث روش

نسبت آب به برنج ،یک به یک ،سه سراعت خیسراندن .بره

سوپونروناریت و همرراران )(Soponronnarit et al., 2008

منظور بررسی ویژگیهرای اسری (طعر و بافرت) از روش

و زو و همراران ) 1 ،(Zhou et al., 2003گر آرد بررنج برا

محصولگرا بر اسراس ویژگریهرای خراص ،آزمرون اسری

 23میلیزیتر آب مقطر در ظرف مشصوص دستگاه مشلوط

توصرریدی 6و هشررت ارزیرراب تعلرری دیررده اسررتداده شررد

شد و دمای خمیر با سرعت ثابت  12درجره سلسریوس در

( .)Meilgaard et al., 2007پس از تحویل نمونههای پشته

یافت .پس آن در دمای  31درجه سلسیوس

شده به ارزیابها ،از آنهرا خواسرته شرد کره ویژگریهرای

به مدت یک دایقه نگه داشته و سپس به مدت  2/3دایقره

مرتبط با بافت و طع را ارزیابی کنند .دادههرای ااصرل از

در دمای  73درجه سلسیوس نگه داشرته شرد .بعرد از آن،

آزمونهای اسی و دادههای وصدی را در عمل نمیتوان به

داده شد و به مدت یرک دایقره

طور دایث اندازه گرفت و برای تج یة آماری آنها هز است

در دمررای  31درجرره سلسرریوس ثابررت نگرره داشررته شررد.

تبردیل شروند .در ایرن

دایقه اف ای

دما با همان سرعت کاه

2- Min viscosity
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تحقیث دادههای آزمون طعر و بافرت برا اسرتداده از روش

چسبندگی بین دانهها میتواند با مقایسره و نمررهدهری در

میلگارد و همراران ) (Meilgaard et al., 2007به مقیراس

برابررر مررواد نررذایی مرجررع ارزیررابی شررود & (Habibi

رتبهای تبدیل شدند .دامنة نمررهدهری در ایرن روش برین

).Tajaddodi, 2018

صدر و  13است .شدت طع و بافت نمونره اصرلی برا مرواد

ارزیابی بافت نمونه حین جویدن و سایر

نذایی مرجع را ارزیابها بررسی کردند .سرانجا امتیاز هرر

سشتی و نرمی بافت برنج پشتهشده مریتوانرد برا جویردن

ویژگی در پرسشنامه مربوطه ثبت شد .برای پذیرش

کلری1

بررسی شود .نیر از عطر ،طع  ،سشتی و نرمی ،ویژگیهای

نمونهها از آزمون رتبهبندی 2استداده شرد (Meilgaard et

دیگری نی اابل ارزیابی هسرتند (Habibi & Tajaddodi,

) .al., 2007در این روش از ارزیابها خواسته شرد پرس از

).2018
ارزیابی عطر و طعم نمونه

کنند .امتیازهای هر ویژگی به نحوی محاسبه شد که بررای

عامل ایجاد کننردة عطرر ترکیبری بره نرا  -2اسرتیل-1-

بیشترین پذیرش ،رتبه یک و برای کمترین پرذیرش ،رتبره

پیروزین است که عطری مشابه ذرت بو داده در برنج ایجراد

 0تعلث گیرد.

میکند .در ارزیابیهای بینازمللی (روش میلگرارد) از ذرت

ویژگیهای بافت برنج

بوداده به عنوان مرجع استداده میشود .در ایرن ارزیرابی از

ارزیابی هرر نمونره ،ویژگری آن را در پرسشرنامه مشرشص

ویژگیهای بافت برنج در سه فاز به شر زیر در گرروه

شیر  2درصد برای تعیین طع و م ه زبنی و از سروکروز 2

ارزیابها بررسی شد ):(Habibi & Tajaddodi, 2018

درصد برای تعیین طع شیرینی استداده می شود .برخی از

 -1فاز اول :ااساس پس از ارار گرفتن نمونه در دهان.

مواد نذایی مرجع برای تعیین عطر و طع بررنج پشتره بره

 -2فاز دو  :ارزیابی نمونه ابل یا به هنگا اوزین گاز زدن.

همراه نحوة نمره دهی هرر یرک از آنهرا در جردول  0آورده

 -1فاز سو  :ارزیابی نمونه به هنگا جویدن.

شده است .با استداده از دادههای این جدول و مقایسة عطر

ارزیابی بافت نمونه بدون عمل جویدن

و طع مواد نذایی مرجرع برا بررنج پشتره ،خرواص اسری

ارزیابی بافت نمونه بدون جویدن برای تعیین کیدیرت

مرتبط با عطر و طع ابتدا به مقیاسهای عرددی تبردیل و

پشت کمک کننده است .می ان چسبندگی برنج پشته برین

از آن برای مقایسه نمونهها با یردیگر استداده شد (Habibi

ز ر هررا ،انسررجا یررا مقاومررت آن در برابررر تیییررر شرررل،

).& Tajaddodi, 2018

جدو  -1دستورالعمل مربوط به نمرهدهی بافت برنج پخته بدون عمل جویدن )(Habibi & Tajaddodi, 2018

آزمون حسی

معیار اندازهگیری

روش ارزیابی

مواد غذایی مرجع

 -1-2چسبندگی به ز ها

می ان چسبندگی نمونه به
ز ها

نمونهای را بین ز ها فشار داده سپس آن
را رها نمایید

چوبشور=  ،11شیرینی کنجدی
مشلوط با عسل= 13

 -2-2اندازه ذرات

ف ایی که ذرات برنج در
دهان اشیال مینمایند

نمونه برنج را بر سطح دهان ارار داده و
ارزیابی نمایید

دانه برنج =  ،1/3اسمارتی =  ،0برگ
نعنا = 11

 -1-2انسجا تیییر شرل،
گسیشتگی و از ه پاشیدگی و
خرد شدن

درجهای از تیییر شرل ایجاد
شده در نمونه بدون خُرد
شدن

دانه برنج را به اازت طوزی بین
دندانهای پیشین ارار دهید پس از فشار
دادن ،آن را ارزیابی نمایید

سدیده تش مرغ =  ،1/3پنیر کرافت =
 ،3مارشمازو = 11

درجهای که دانهها در کنار
یردیگر چسبیده باای مانند

نمونهای را در دهان ارار داده و به کمک
زبان آن را به ارکت در آورید سپس
می ان جدا شدن ذرات از یردیگر را
ارزیابی نمایید

مافین مشلوط=  ،0پوسته باه و پایین
را جدا کنید و مرعبی به ابعاد 1/29
سانتیمتری تهیه نمایید.

 -0-2چسبندگی دانه برنج به
یردیگر

2- Ranking
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جدو  -2دستورالعمل نمرهدهی بافت برنج پخته هنگام جویدن
 -1-3ارزیابی بافت در اولین مرحله جویدن
سدیده تش مرغ = 2/3
 -1-1-1سشتی

نیروی هز برای فشار دادن یا گاز زدن نمونه

فشار دادن یا گاز زدن نمونه

اسپاگتی ( 0رشته تک هیه)= 0/3

در دهان

با دندان آسیاب

سوسیس = 3/3
زیتون = 9

 -2-3ارزیابی بافت پس ازچند بار جویدن
 -1-2-1مدت زمان

مدت زمان مورد نیاز برای جویدن نمونه

جویدن

برنج پشته

تحت نیروی یرسان اندازة نمونه در دهان به
نحوی کاه

یابد که مناس برای اورت

سانتیمتر= 3

دادن باشد

اازتی که برنج پشته پس از جویدن به

نمونة برنج  1تا  8بار با دندان آسیاب جویده

چسبیده باای بماند

و ارزیابی میشود

مقدار زبری اس شده پس از جویدن نمونه

نمونهای از برنج با دندان آسیاب  8بار جویده

برنج پشته

و سطح آن از نظر ناصافی ارزیابی میشود

 -0-2-1جدا شدن

نیروی هز برای جداسازی فکها از یردیگر

نمونه برنج پس از  2تا  1بار جویدن ارزیابی

دندانها از یردیگر

هنگا جویدن

میشود

 -2-2-1چسبندگی توده

 -1-2-1زبری توده

اسپاگتی بطول 21/1

هویج= 2
اارچ تازه = 0
سوسیس= 9/3
ژزه= صدر
پوست پرتیال= 1
بلیور جو= 6/3
کارامل = 3

جدو  -5دستورالعمل نمرهدهی بافت برنج پخته مرتبط با وی گیهای غیر از عطر و طعم
مواد غذایی مرجع و

روش ارزیابی

آزمون حسی

معیار اندازهگیری

 -1-0باای ماندن ذرات سست در

ذرات باایمانده بر سطح دهان پس

جویده ،اورت داده و ارزیابی نمایید

دهان

از اورت دادن

توجه :جویدن باید در یک طرف

نمرهدهی

نمونه را  8بار با دندان آسیاب

دهان انجا شود و از گلوزه شدن

اسپاگتی = 0/3
هویج = 11

نمونه خودداری گردد
 -2-0چسبندگی ذرات بر دندان

درجهای از چسبندگی ذرات بر سطح

 8بار نمونه را جویده و به کمک زبان

اارچ = 1

و یا داخل دندان

نمونه را ارزیابی نمایید.

کراکر = 3

جدو  -0دستورالعمل مربوط به نمرهدهی عطر و طعم
آزمون حسی

معیار اندازهگیری

روش ارزیابی

مواد غذایی مرجع و نمرهدهی

 -1-1ذرت بوداده

عطر و طعمی مشابه با ذرت بوداده

عطر و طع ذرت بوداده

ذرات بوداده =8/3

 -2-1زبنی

عطر و طعمی مشابه با شیر گاو پاستوری ه

 -1-1شیرینی

طع شیرین
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دستورازعمل تهیه شده بر اسراس روشهرای برینازمللری و

محققان )(Shruti et al., 2014; Rosniyana et al., 2006

تطرابث داده شررده برا ذاهقرره ایرانرری بره گررروه ارزیرراب داده

گ ارش کردهاند.
نتایج این تحقیث نشران مریدهرد جرذب آب و مردت

) (Habibi & Tajaddodi, 2018و از آنها خواسته شد درک

زمان پشت برنج با اف ای

خود از کیدیت عطر ،طع و بافت نمونرههرای پشتره شرده

درجة سدیدی به ترتی

اف ای

مییابرد (جردول  .)6در واارع جرذب آب بیشرتر

بدون تاثیر گرفتن از سایر اع ای گروه به صورت نمره ثبت

و کاه

کنند .بررای مقایسرة کیدیرت پشرت ،ارزش نرذایی بررنج،

توسط گرانول های نشاسته عراملی مروثر در کراه

خواص خمیری و بررسی می ان پذیرش برنجهای پشتره برا

زمان پشت دانه است .نتایج مشابهی در تحقیقات رزنیانرا و

درجات سدیدی متداوت توسط ارزیاب های تعلی دیرده ،از

همراران ( )Rosniyana et al., 2006نی مشاهده میشرود.

طر کامالً تصادفی استداده و کلیة آزمونها در سره ترررار

اداال مدت زمان  11/69دایقه برای پشت بررنج اهروهای

اجرا شد.

را نیر راشرل و همرراران ( )Rachel et al., 2013گر ارش

مردت

داده اند که با نتایج تحقیث اخیرر مطابقرت دارد .جوزیرانو و
بیچتل ( )Juliano & Bechtel, 1985علرت افر ای

نتایج و بحث

مردت

نتایج مقایسة میانگین مواد معدنی برنج رار هاشرمی

زمرران پشررت را برره هیررة فیبررری سرربوس ارتبرراط دادنررد و

با درجات سدیدی مشتلف نشان میدهد کره برا جداسرازی

می گوینرد ایرن هیره ماننرد مرانعی در برابرر ندروذ آب بره

هر چه بیشتر سبوس از برنج اهوهای ،تداوت تیمارها از نظر

بش های داخلی دانره عمرل مری کنرد و باعر مریشرود

مقادیر مواد معدنی و درجه سدیدی در سطح  3درصد اابل

آندوسپر نشاستهای برای پشت بره مردت زمران بیشرتری

مالاظه است (جدول .)3

نیاز داشتهباشد .سابوهرس و همرراران (Sabularse et al.,
درجرة تبردیل

) 1991جذب آب بیشتر برنج سدید نسبت به برنج اهروهای

نتایج همچنین نشان میدهد با اف ای

و جداسازی هر چه بیشرتر سربوس ،از مقرادیر آهرن ،روی،

را به اطعه اطعه شدن نشاسته و باز شدن ساختار دانره در

منگن  ،سدی و پتاسی بیشتر کاسته میشرود .نترایج ایرن

اثر عملیات تبدیل ارتباط دادند .نتایج تحقیث نشان دهنرده

تحقیررث بررا نتررایج تحقیررث صرربوری ( )Saburi, 2013در

این موضو است که برا خرروج بیشرتر سربوس و افر ای

خصرروص کرراه

مقرردار آهررن ،روی و منگنرر در اثررر

مقدار آمیلوز ،از دست دادن مرواد جامرد افر ای

مرییابرد

هیهبرداری بیشتر از برنج اهروهای همشروانی دارد .کراه

(جرردول  .)6نتررایج مشررابهی توسررط رزنیانررا و همررراران

مقدار مرواد معردنی بررنج در فرآینرد تبردیل را نیر دیگرر

( )Rosniyana et al., 2006نی گ ارش شدهاست.

جدو  -3مسایسة میانگین مواد معدنی برنج رقم هاشمی با درجه سفیدی مختلف
صفت /نوع برنج

برنج قهوهای

برنج 1

برنج 2

برنج سفید

سدی (درصد)

1/191a

1/191a

1/111b

1/111b

پتاسی (درصد)

a

1/231

b

1/211

c

d

آهن (میلیگر بر کیلوگر )

a

11/91

b

21/11

روی (میلیگر بر کیلوگر )

a

09/87

b

19/19

منگن (میلیگر بر کیلوگر )

a

درجه سدیدی

d

06/22
11/91

ab

00/16

c

13/06

میانگینها با اروف مشابه در هر ردیف فااد اختالف معنیدار در سطح ااتمال  3درصد هستند.
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1/191

bc
c

16/38

29/08

bc
b

18/89

17/81

c

1/161

11/38

d

17/06

c

10/72

a

30/81
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جدو  -6مسایسة میانگین صفات کیفی برنج با درجه سفیدی متفاوت
صفت /نوع برنج

برنج قهوهای

برنج 1

برنج 2

برنج سفید

آمیلوز (درصد)

17/11c

17/01c

21/81b

21/61a

ab

a

11/19

a

c

21/11

19/66

A

a

b

جذب آب (درصد)

a

مدت زمان پشت (دایقه)
از دست دادن مواد جامد (درصد)

8/11

11/11

11/81

b

C

bc

22/66

1/61

1/92

12/02

d

6/01

6/01

میانگینها با حروف مشابه در هر ردیف فاقد اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد هستند.

نتایج نشان میدهد با خرروج بیشرتر سربوس از بررنج

باشد .تحقیقات پردون و همرراران )(Perdon et al., 2001

درجة تبدیل ،کلیرة خرواص

درجة تبدیل ،ویسروزیتة اداکرر و

اهوه ای و به عبارتی با اف ای
خمیری اف ای

نی نشان داد با اف ای

ویسروزیتة نهرایی رار بنگرال افر ای

مییابد (جدول  .)9نترایج ایرن تحقیرث برا

یافرت .آنهرا دزیرل

نتایج تحقیقات پردون و همرراران ()Perdon et al., 2001

اف ای

و داموکدا و همراران ( )Daomukda et al., 2011مطابقت

خروج بیشتر سبوس از دانره ارتبراط دادنرد .چربریهرا کره

دارد .برنج سدید با میانگین  0127سانتی پوی بیشرترین و

عمدتاً در هیههای خارجی بررنج (سربوس) متمرک نرد نیر

ویسروزیته را به کاه

مقدار آن ی آمریالز در اثرر

برنج اهوهای با میرانگین  2133/11سرانتی پروی کمتررین

عاملی موثر در کاه

مقدار ویسروزیته ارداکرر را نشران دادهاسرت (جردول .)9

همبسررتگی مندرری بررین چربرری سررطحی ،چربرری کررل و

وجود چربی بیشتر در برنج اهوهای یا برنج با درجة تبردیل

ویسروزیتة دو نو بررنج دانره بلنرد را پرردون و همرراران

خرواص خمیرری گر ارش

( )Perdon et al., 2001گ ارش دادهاند .مقرادیر نشاسرته و

شرردهاسررت & .(Ferrel & Pence, 1964; Reece

چربی از جمله عوامل اثرگذار بر نتایج خواص خمیری برنج

) Blakeney, 1996وجود مقادیر بیشتر نشاسرته و فعازیرت

محسوب میشود از این رو مد نظر ارار دادن درجة تبردیل

آن ی آمیالز در برنج با درجرة تبردیل براه (بررنج سردید)،

یا می ان هیهبرداری سبوس میتواند در تدسیر بهترر نترایج

پایینتر عامل موثری در کراه

میتواند یری از دهیل اف ای

نق

ویسروزیته در این نو بررنج

ویسروزیته در برنج اهوهای هسرتند.

بس ایی داشته باشد.

جدو  -8مسایسة میانگین خواص خمیری برنج با درجة سفیدی متفاوت
ویسکوزیته

ویسکوزیته

ویسکوزیته

ویسکوزیته

ویسکوزیته

درجه حرارت

نوع برنج

حداکثر )(*cp

حداقل )(cp

شکست )(cp

نهایی )(cp

برگشت )(cp

خمیر )(C

2133/11d

1386/11d

321/11b

1111/11d

1301/69b

81/131b

برنج 1

c

c

1886/11

b

367/11

c

b

ab

برنج 2

b

b

2178/11

b

391/69

برنج سدید

a

a

1231/69

برنج اهوهای

2017/11
2792/11

0127/11

a

999/11

1607/11

b
a

0178/69

0972/11

a

1303/11

1911/11

a

1961/11

82/23

ab

82/26

a

82/93

 =cpسانتی پوآز
در هر ستون میانگینها با اروف مشابه فااد اختالف معنیدار در سطح ااتمال  3درصد هستند.

طع ذرت بوداده در برنج اهوهای را به خوبی اس کردهاند

نتایج ارزیابیهای حسی

نتایج مقایسة میانگین مربوط بره طعر ذرت ،دفعرات

و ایررن برررنج دارای امتیرراز بیشررتری نسرربت برره سررایر

جویدن و باایمانده ذرات در دهان نشان میدهد ارزیابهرا

تیمارهاست و برنج سدید از این نظر در سرطح پراهینترری
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ارار دارد (شرل  .)1بیلیریس و همرراران (Billiris et al.,

ایجاد میکند .از آنجا کره بررارگیری نسربت آب بره بررنج

) ،2012چمپاگنی و همراران ()Champagne et al., 1997

اهوهای بیشتر باع ایجاد بافتی چسبنده و نیر اابل ابرول

و پارک و همراران ( )Park et al., 2001نی کراه
ذرت با اف ای

از نظر مصرفکننده میشرد ،در ایرن تحقیرث بررای پشرت

طعر

درجه تبدیل را گ ارش دادهاند .نترایج ایرن

برنجی متناس با ذاهقة ایرانی از اداکرر نسبت آب به برنج

تحقیث نشان می دهد اثر درجة تبدیل بر طعر شریرینی و

اهوهای معادل  2به  1و خیساندن طوهنی مدت زمان (18

زبنی در سطح  3درصد اابل مالاظه نیست .نتایج تحقیرث

ساعت) استداده شد .نتایج بررسیها نشران مریدهرد بررنج

بیلیریس و همراران ( )Billiris et al., 2012در ارتبراط برا

اهوهای و برنج  1که نسبت به سایر تیمارها دارای سربوس

اثر درجة تبدیل بر طعر شریرینی برا نترایج ایرن تحقیرث

بیشتری بوده اند نیاز به تعداد دفعات بیشتری برای جویدن

مطابقت دارد .در برنج اهوهای ،وجود هیرة سربوس مرانعی

در دهان ابل از بلع داشتهاند و از نظرر ذرات باایمانرده در

برای ندوذ و انتشار آب به داخل دانة برنج است و بیشرترین

دهران نیر بررنج اهروهای بیشرترین مقردار ( )3/26را دارد

جذب آب در ن دیری جنین و بش

(شرل  .)1ایرن امرر نشرانة کرافی نبرودن مقردار آب بررای

محیطری دانره اتدرا

مرریافتررد ) .(Horigane et al., 2006برره همررین دزیررل

ژهتینی شدن کامل برنج و در نتیجه ایجراد سردتی بیشرتر

خیساندن برنج اهوهای و برنج سدید ابل از پشت برا هردف

بافت برنج اهوهای ،در مقایسه با سایر بررنجهرا برودهاسرت.

جذب سریع و یرنواخت روشی مرسو است (Wimberly,

کاینومرا و سرری ( )Kainuma & Seki, 1982چنانچره آب

) .1983نتایج تحقیقات هامراکر ( )Hamaker, 1999نشران

در داخل دانه به اندازه کافی جذب نشود ،نشاسرتة دانره در

میدهد برارگیری نسبت آب به برنج  1به یک و  0به یک،

بش

مرک ی ممرن است هنگا پشت بطور کامل ژهتینی

در مقایسه با نسبت  2بره  ،1برافتی نرمترر در بررنج پشتره

نشررود کرره نتیج رة آن سررشت شرردن بافررت برررنج اسررت.

شکل  -1مسایسه میانگین اثر درجة تبدیل بر طعم ذرت بو داده ،تعداد دفعات جویدن و ذرات باقیمانده در دهان
میانگینها برای هر رنگ با حروف مشابه فاقد اخت ف معنیدار در سطح احتما  3درصد هستند (آزمون دانکن)
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پشت برنج اهوهای پس از خیساندن طوهنی مردت آن

نتایج مشابهی نی صازح و میوزنت (Saleh & Meullenet,

در آب دنبال شرد امرا همانگونره کره در شررل ( )2دیرده

) 2007گ ارش دادهانرد .خرروج هیرة سربوس در عملیرات

میشود برنج اهوهای برا میرانگین  3/18بافرت سردتترری

تبدیل باعر سرهوزت ارکرت آب بره سرمت بشر هرای

نسبت بره بررنج سردید ( )1/13دارد و بررنج  1و  2از نظرر

مرکر ی دانره هنگرا پشرت ;(Mohapatra & Bal, 2006

سشتی بین آن دو ارار میگیرد .عالوه بر آن ،زبری تروده و

) Billiris et al., 2012و اف ای

ظرفیرت اتصرال کننردگی

اندازة ذرات نی در برنج اهوهای به طور معنادار ()α>1/13

آب توسط دانه ) (Mohapatra & Bal, 2006میشرود کره

بیشتر از سایر تیمارهاست .نتایج تحقیقات موهاپاترا و برال

نتیجة آن می تواند ایجاد بافتی نرر در بررنج پشتره باشرد.

) (Mohapatra & Bal, 2006با اسرتداده از دسرتگاه بافرت

بطور کلی نتایج ارزیابها ااکی از ناپذیرفتنی برودن بافرت

سشتی برنج پشته تحت تاثیر

برنج اهوه ای نسبت به برنج سدید و برنج با درجه سردیدی

سنج نی نشان دهندة کاه

تیییر ترکیبات برنج در اثرر افر ای

بیشتر از آن است (شرل .)2

درجرة تبردیل اسرت.

شکل  -2مسایسة میانگین اثر درجة تبدیل بر سختی و ارزیابی کلی (سمت راست) زبری و اندازة ذرات برنج پخته (سمت چپ)
میانگینها برای هر رنگ با حروف مشابه فاقد اخت ف معنیدار در سطح احتما  3درصد هستند (آزمون دانکن)

ساعت) ابل از پشت بشیسانند و نسبت آب به برنج را  2به

نتیجهگیری

 1در نظر بگیرند.

از زحاظ برتری ،برنج  1و  2بین برنج اهروهای و بررنج
سدید ارار دارند اما برنج  2پس از برنج سدید بیشتر مرورد

برابرر نترایج ایرن تحقیرث ،بررنج  1و  2بره ترتیر بررا

ابول ارزیابهاست .به طور کلی برنج اهوهای ارزش نرذایی

درجررات سرردیدی  13/1-13/7و  17/6-01/1کرره از نظررر

باهیی دارد و چنانچه مصرفکنندگان تمایل داشرته باشرند

خصوصیات کیدی ،مواد معدنی و ارزیرابی کلری برین بررنج

آن را در جیره نذایی خود در نظر بگیرند برای بهتر شردن

سدید و برنج اهوهای ارار گرفتهانرد مریتواننرد بره عنروان

بافت ،پیشنهاد مریشرود آن را بره مردت طروهنیترر (18

گ ینه مناس در جیره نذایی مصرفکننده گنجانده شوند.
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Brown rice is important because of containing nutrients and biological active compounds. Texture of brown
rice is one of the important factors in terms of acceptance by consumers. An investigation was conducted to
compare brown rice and three different types of Hashemi rice, No.1, No. 2, and white rice with different
degrees of whiteness, 35.1-35.9, 39.6-40.1, and 54.2-55.5 respectively, to compare their properties: quality,
amount of minerals, pasting properties and acceptance. Completely Randomized Design was used. The
results showed that the effects of the whiteness on quality of cooked rice including amylose percentage,
water absorption, time required for cooking, solid losses and pasting properties were significant )α=0.05).
Time required for cooking decreased with increasing in whiteness. Furthermore, all pasting properties
increased with increasing the milling degree. Although brown rice was cooked after soaking in water for a
longtime (18 h), it possessed highest stiffness of texture, mass roughness and particles when compared to
other three type of rice. Brown rice had the lowest acceptancy, compare to other three samples. Rice 1 and
2 rated between white rice and brown rice in terms of quality characteristics, content of minerals and
overall acceptance.
Keywords: Brown rice, Rheology and Sensory characteristics, White rice
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