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  مقدمه
 و است جهان در يمصرف ييغذا مواد نيتر جيرا از يکي برنج

 يفيک يها يژگيو اساس بر ياديز حد تا ،آن يتجار ارزش
 .)Vithu et al., 2016( شود مي نييتع شده ابيآس برنج

 بر ياديز ريتأث برنج پخت و يخوراک تيفيک همچنين
 يها شاخص از يك هر دارد. کنندگان مصرف رشيپذ تيقابل

 قوام شدن، ينيژالت حرارت درجه لوز،يآم زانيم رينظ يفيک
 تيفيک نييتع در ياديز تياهم ،يچسبندگ خواص و ژل

 خواص ).Ferreira et al., 2017( دارند برنج يينها محصول
 استفاده توده تيفيک يابيارز يبرا برنج دانه تک ياستحکام

 با يفيک خواص نييتع امروزه ).Yu et al., 2019( دشو يم
 ييغذا عيصنا يها شگاهيآزما در و يفيک زيآنال از استفاده

 که يدرحال هستند؛ نهيپرهز و بر زمان که دشو مي انجام
 نديفرآ عيتسر به تواند يم تر ارزان و تر ساده يها روش توسعه

 قاتيتحق تاکنون کند. کمک محصول نيا دوفروشيخر
 انجام برنج يفيک و ياستحکام خواص با رابطه در يمختلف

 تعداد توسط خواص دسته دو نيا نيب ارتباط اما ، شده 
  است.  شده گزارش محققان از يمحدود
 يفيک خواص يابيارز يبرا شتريب ها دانه تک يکيمکان خواص
 يکيمکان خواص از نيهمچن .شود يم استفاده مختلف غالت

 يفيک پارامتر و يسخت نيب ارتباط بيان منظور به دانه تک
 است  شده استفاده گندم مانند غالت، يبند درجه يبرا
)Osborne & Anderssen, 2003(. صرفاً پژوهشگران يبرخ 

 عنوان به پرداختند برنج دانه ياستحکام خواص استخراج به
 استحکام يبررس منظور به يقيتحق Kumklam (2013( ،مثال
 مطالعات از حاصل نتيجه اين و داد انجام برنج دانه يخمش
 سالم برنج در نهيشيب شکست يروين که آنست از حاكي

 .Zhang et al( ديگر سوي از .است ناسالم برنج از شتريب

 يها دانه يرو بر يخمش آزمون اساس بر يقيتحق 2005)
 نشان آمده دست هب نتايج و دادند انجام يا قهوه برنج
 و يخمش مقاومت ،يظاهر يکشسان بيضر که دهد مي
 دار ترک يها دانه به نسبت سالم يها دانه در شکست يانرژ

 يرو بر يخمش آزمون يط مشابه، اي مطالعه در .است شتريب
 جهينت اين به نيمحقق يرطوبت سطح دو در برنج يها دانه

 و يظاهر يکشسان بيضر ،يخمش استحکام که اند رسيده
 ابدي يم کاهش دانه رطوبت شيافزا با شکست يانرژ

(Tajaddodi Talab et al., 2012)، بسياري مطالعات وجود با 
 منظور به تاكنون ،شده  انجام پژوهشگران توسط كه

 ياستحکام يها يژگيو اساس بر برنج يفيک خواص ينيب شيپ

 آن از پژوهشي چنين است.  نگرفته صورت اي مطالعه دانه تک
 جينتا ودن ب مثبت صورت در که است تياهم زحائ جهت

 يفيک يابيارز يها دستگاه توسعه يبرا شرايط حاصل،
 يبررس از يتر قيدق جينتا عموماً که شود يم فراهم دانه تک

 در گذشته دهه دو در روش اين .دارد دنبال به توده نمونه
 نتيجه و است  شده انجام تيموفق با گندم تيفيک يابيارز

 سنج يسخت يها دستگاه ساخت و توسعه تحقيقاتي، چنين
 يفيک يها شگاهيآزما اغلب در که ،است Perten دانه تک

 دانه ياستحکام يها لفهؤم از آن در و دارد، کاربرد گندم
  .)Pearson et al., 2007( شود يم استفاده گندم
 شامل )١تصادفي هاي داده طرح( پاسخ سطح روش

 ساخت يبرا يآمار و ياضير يها کيتکن از يا مجموعه
 تعداد کاهش روش نيا ياصل تيمز است. يتجرب يها مدل
 و مختلف يپارامترها يابيارز يبرا الزم يها شيآزما

 که دارد كاربرد يموارد در و است ها آن نيب کنش برهم
 & Bas( است رهايمتغ از ياديز تعداد ريتأث تحت پاسخ

Boyaci, 2007.( روش از استفاده مورد در ياديز قاتيتحق 
 Taghinezhad ،مثالعنوان  به .است  شده  انجام سطح پاسخ

& Brenner (2016) ياضير يساز مدل خصوص در يقيتحق 
 جوش مين برنج يفيک خواص يبرخ و نشاسته شدن ينيژالت

 روش از استفاده با کردن جوش مين يها شاخص اساس بر
 نيتر مناسب داد نشان حاصل جهينت .دادند انجام پاسخ سطح
 مقدار سالم، برنج شدن نهيژالت درجه ينيب شيپ يبرا مدل
 .بودند )≤R2 ۸۶/۰( با دانه يسخت و تيشفاف رنگ،

 مورد در پژوهشي Yousaf et al., 2017)( طور، نيهم
 برنج يفيک يها يژگيو ياضير يساز مدل و يساز نهيبه
 و دادند انجام پاسخ سطح روش از استفاده با جوش مين

 ابزار پاسخ سطح روش كه دهد مي نشان حاصل جهينت
  .است موردنظر قيتحق يبرا يديمف

 يبرخ ينيب شيپ يبرا پژوهشي حاضر، مطالعه در نيبنابرا
 برنج يها دانه تک ياستحکام يپارامترها و يفيک خواص

 آزمون از حاصل مستخرج يها مؤلفه از كه است  شده انجام
  شده استفاده پاسخ سطح روش با برنج رقم ۳ در يخمش
 شکل، رييتغ رو،ين ريمقاد( شامل ياستحکام يها مؤلفه .است
 يها شاخص و )يسکانت و يمماس يها مدول شکست، يانرژ

 درجه شاخص لوز،يآم زانيم( ييايميش خواص شامل يفيک
 اتيخصوص و )نيپروتئ زانيم ژل، قوام شدن، هنيژالت حرارت

 يچسبندگ ،يچسبندگ حداکثر و (حداقل ييايميکوشيزيف
                                                             
1- Design Historical Data 
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 الزم زمان  مدت ،يچسبندگ يرو پس و يختگيفرور ،يينها
 حرارت درجه و يچسبندگ حداکثر به دنيرس يبرا

 يرهايمتغ يساز نهيبه ت،ينها در .هستند )يچسبندگ
 وابسته) يرهاي(متغ يفيک خواص ينيب شيپ يبرا مستقل

  .شود مي انجام
  

  ها روش و مواد
  برنج دانه يساز آماده

 از ماًيمستق برنج رقم ۳ از برنج توده نمونه يکاف مقدار به
 هيته رشت شهرستان در واقع کشور برنج قاتيتحق مزرعه

 ۱۵ نمونه سه شلتوک هياول رطوبت تعيين منظور به .شد
 ساعت ۱۹ مدت به C˚130 يدما با آون درون يگرم

)Nalladurai et al., 2003( رطوبت زانيم .شد  داده قرار 
 آوردن  نييپا يبرا .بود تر  پايه بر درصد ۱۵- ۱۶ ها نمونه
 ها شلتوک درصد، ۱۴ و ۹ يها رطوبت به يرطوبت سطح

 کن خشک توسط C˚۳۵ يدما با نازک هيال صورت به
 اتيعمل تحت کساني يطيشرا در و خشک يشگاهيآزما

 تا C˚۴ يدما در سپس .گرفتند قرار ابيآس و يکن پوست
  .شدند ينگهدار ها شيآزما ياجرا

  
  يخمش آزمون

 از برنج دانه ياستحکام آزمون انجام يبرا قيتحق نيا در
 يرهايمتغ و شد استفاده )يا نقطه سه( يخمش آزمون

 شکل رييتغ متر يليم ۰۵/۰ در روين مقدار شامل مستقل
)F0.05،( شکست يروين )Fmax،( نهيشيب شکل رييتغ )Dmax،( 

 متر يليم ۰۵/۰ در يمماس مدول )،E.F( شکست يانرژ
 مدول )،Etmax( نهيشيب يمماس مدول )،Et0.05( شکل رييتغ

 مدول و )Es0.05( شکل رييتغ متر يليم ۰۵/۰ در يسکانت
 آزمون منظور به شدند. يريگ اندازه )Esmax( نهيشيب يسکانت
 دو مشخصات با ۱ شکل مطابق پروب از برنج دانه يخمش

 ييباال ياتکا و mm ۴/۳ عرض با برنج نگهدارنده ياتکا
 mm عرض با دستگاه ييباال فک به متصل و روين واردکننده

 .دش استفاده )mm ۲/۱)Li et al., 2014 ضخامت و ۱۰
 فشار - کشش بارگذاري دستگاه از ها آزمون انجام براي

 ۳ بارگذاري سرعت با )ايران ساخت ،STM-20 مدل( ١سنتام
 Nassiri & Seyed( شد استفاده دقيقه بر متر ميلي

Mohammad, 2016.( اولين آزمايش، هاي داده اساس بر 

                                                             
1- Santam 

 شد نيرو افت دچار شکل، تغيير افزايش با که اي نقطه
 نقطه، اين در نيرو مقدار .دش مشخص شکست نقطه عنوان به

 گيري اندازه از دانه ٢شکست انرژي است. گسيختگي نيروي
به  گسيختگي نقطه تا شکل تغيير-نيرو منحني زير مساحت

 عبارت كه ٣مماسي مدول ).Li et al., 2014( آمد دست
 مدول و منحني از نقطه هر در مماس خط  شيب از: است

 نقطه هر به مبدأ از قاطع خط  شيب صورت به كه ٤سکانتي
 در )Henry et al., 2000( شود مي بيان يمنحن از دلخواه
  .ندشد تعيين نمودار مختلف نقاط

  

  
  )يا نقطه  سه( يخمش آزمون در استفاده مورد پروب - ۱ شکل

  
  برنج يفيک خواص نييتع

 )،AC( لوزيآم زاني(م ييايميش خواص شامل يفيک خواص
 زانيم )GC( ژل قوام )،GT( شدن نهيژالت حرارت درجه
 (حداقل ها دانه نشاسته ييايميکوشيزيف و ن)يپروتئ

 )،Max.V( يچسبندگ حداکثر )،Min.V( يچسبندگ
 يچسبندگ يختگيفرور )،Final.V( يينها يچسبندگ

)BD.V،( يچسبندگ يرو پس )SB.V،( يبرا الزم زمان 
 حرارت درجه و )PT( يچسبندگ حداکثر به دنيرس

 وابسته يرهايمتغ عنوان به ))Pasting.T( يچسبندگ
 از استفاده با لوزيآم زانيم گيري اندازه شدند. يريگ اندازه
 ليتشک با نانومتر ۶۲۰ موج  طول در کيمتريرکال روش

 يبرا ).Juliano, 1971( شد انجام نشاسته - دي  کمپلکس
 شد استفاده تليل روش از شدن نهيژالت حرارت درجه نييتع
)Little et al., 1958،( برنج کامل دانه ۶ روش نيا در که 

 ۱۰ مقدار و گرفته قرار يا شهيش شيد يپتر داخل در ديسف
 اضافه آن به درصد ۷/۱ ميدپتاسيدروکسيه تريل يليم

                                                             
2- Rupture energy 
3- Tangent modulus 
4- Secant modulus 
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 درجه ۳۰ يدما در آون داخل در ها نمونه سپس و شود مي
 راتييتغ همچنين .گرفت قرار ساعت ۲۳ مدت به وسيسلس

 در ديسف برنج قوام .دش مشخص ۱-۷ نمره صورت به نشاسته
 زانيم دهنده نشان که است  شده مشخص نرمال ۲/۰ پتاس

 ,Cagampang( است متر يليم حسب بر پخته برنج ژل حرکت

 بيضر کي با کدال روش با برنج آرد نيپروتئ زانيم ).1973
 يبرا ).Xu et al., 2008( شد نييتع ×۹۵/۵N جيرا

 ها، دانه نشاسته ييايميکوشيزيف اتيخصوص يريگ اندازه
 ابيآس از استفاده با ديسف برنج به ليتبد از پس ها نمونه

 مش حد در )کايآمر متحده التيا (ساخت UDY يکلونيس
 شده وزن گرم ۳ مقدار به نمونه هر از سپس شدند آرد ۱۰۰

 داخل و شد اضافه آن به مقطر آب تريل يليم ۲۵ مقدار و
 شد داده قرار ١زريآناال سکويو ديرپ دستگاه يفلز استوانه

)Kesarwani, et al., 2016.( يمنحن کي شيآزما جهينت 
 ييدما راتييتغ در را نمونه تهيسکوزيو راتييتغ که است
 نمونه .)Allahgholipour et al., 2006( دهد يم نشان پخت

 داده نشان ۲ شکل در خزر رقم تهيسکوزيو نمودار از يا
 است. شده

  

 
  خزر رقم تهيسکوزيو نمودار - ۲ شکل

  
  يآمار ليتحل و شيآزما طرح

 Historical( يتصادف يها داده يشيآزما طرح در ها شيآزما

Data( کنش برهم-يخط مدل با )2FL( پاسخ سطح روش به 
 با ها داده و شد انجام ۱۱ نسخه ٢اکسپرت نيزايد افزار نرم در
 از مدل يدار يمعن روابط و شدند ليتحل انسيوار زيآنال

 يها کيتکن از استفاده با مدل و آمد بدست انسيوار هيتجز
 Bas( )۱( همعادل طبق )R2( نييتع بيضر ازجمله يمختلف

                                                             
1- Rapid Visco Analyzer 
2- Design Expert 

& Boyaci, 2007( و Adjusted R2 معادله )و )۲ Predicted 

R2 از يفيک خواص يابي نهيبه يبرا د.ش دييتأ )۳( معادله 
 ۱۱ ورژن اکسپرت نيزايد افزار نرم از مستقل يرهايمتغ

   .شد استفاده
)١(  

SST
SSRR =2  

)٢(  
dfmdfr
SSMSSR
dfr

SSR

Radj

+
+

=2
.

 

)٣(   
SSMSSR

pressR pred +
−= 12

.

 ديزاين افزار نرم راهنماي از )۳( و )۲( معادالت ضمنا
آن در که است. شده استخراج اکسپرت

∑
=

−=
n

i
epress

1

2)( 1
 مانده يباق حذف e-1 و شود مي تعريف 

 و SSM، SSR است. مدل کي برازش توسط شده  محاسبه
SST است. کل و مانده يباق مدل، مربعات مجموع ترتيب به  

  
 بحث و جينتا

  مدل توسعه و يشيآزما طرح
 با همراه پاسخ سطح روش از حاصل آمده دستبه جينتا

 R2، Adj ريمقاد و پاسخ يرهايمتغ يبرا ونيرگرس معادالت

R2 و Pred R2 ۲۲ نيب از .است  شده  داده نشان ١ جدول در 
 نييتع بيضر يدارا آزمون ۵ تنها رقم هر در آزمون

 >P 0.01( دار يمعن و )≤ Pred R2 94( %۸۰ يباال ينيب شيپ
 نييتع بيضر يدارا هاآزمون هيبق .بودند )>P 0.05 و
 نظر صرف آنها معادالت از که هستند %٨٠ از کمتر ينيب شيپ

 قابل برازش مدل کردند شنهاديپ Zou et al. (2013) د.ش
 از باشند.  داشته %٨٠ از کمتر ينييتع بيضر دينبا قبول
 يبرا که کردند ادعا Koocheki et al. (2009( ديگر سوي

 %٩٠ يباال شده  تنظيم نييتع بيضر مدل دقت يابيارز
 همانند افتهي توسعه يها مدل مطالعه، نيا در است. مناسب

0.97 Adj R2≥ ديبا خوب مدل .بودند Adj R2 و Pred R2 
 داشته يتر نييپا ينيب شيپ يخطا مربعات مجموع و باالتر
به  معادالت تمام ).Taghinezhad & Brenner, 2016( باشد

 )2FL( کنش برهم–يخط نوع از ١ جدول در آمده  دست
  .هستند
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 پاسخ ريمتغ يبرا ونيرگرس معادالت -۱ جدول
 R2 Adj. R2 Pred. R2 معادالت  (پاسخ) ماريت

%٩ درفک  Y(PC)=2.23+1203*A+811.85*B+910.5*C+30.3*D-110.3*G-
2185.6*H+0.7*AB-1059.7*AC ٩٩/٠  ٩٨/٠  ٩٤/٠  

%١٤ کادوس  Y(GT)=236.2+143.3*A-102.7*B-2781.7*C+4.28*D-3.05*E-
5.3*G+1471.1*H+0.6*AB ٩٨/٠  ٩٧/٠  ٩٦/٠  

%٩ خزر  Y(SB.V)=-247.8-5365.72*A-8023.1*B+2594.42*C-
726*D+569.1*E+624.35*G+17318.99*H+1.1*AC ٩٨/٠  ٩٧/٠  ٩٥/٠  

%١٤ خزر  
Y(BD.V)=55.97+72.1*A+26.65*B+185.4*C+10.24*D-10.5*E+426.23*H-

1616.85*AC ٩٨/٠  ٩٧/٠  ٩٦/٠  

Y(P.T)=8.8-2.3*A-2.13*B-23.8*C+0.22*D-
0.3*E+0.3*G+20.25*H+0.0011*AB ٩٩/٠  ٩٨/٠  ٩٧/٠  

F0.05=A( وتنين ), Fmax=B( وتنين ), Dmax=C( متر ميلي ), Et0.05=D( متر ميلي بر وتنين ), Etmax=E( متر ميلي بر وتنين ), Es0.05=F( متر ميلي بر وتنين ), Esmax=G( متر ميلي بر وتنين( , 

E.F=H )ژول(  

 
  پاسخ يرهايمتغ بر مستقل يرهايمتغ ريتأث
 در يمماس مدول و )Fmax( شکست يروين يآمار متقابل اثر
 ينيب شيپ امکان بر )Et0.05( شکل رييتغ متريليم ۰۵/۰

 در درصد ۹ رطوبت با درفک رقم در )PC( نيپروتئ زانيم
 Et0.05 و Fmax يها نيانگيم ريمقاد .شود مي ديده ۳ شکل

 شيافزا با .آمد دستبه N/mm ۱۴/۰ و N ۲۹/۲۴ ترتيب به
 ۸۴/۲۰۳ از Et0.05 و N ۲۲/۲۸ به ۳۶/۲۰ از Fmax يرهايمتغ
 ۸۲/۶ به ۴/۶ از )PC( نيپروتئ زانيم N/mm ۵۶/۲۳۷ به

 مشخص ۳ شکل در که همانطور است.  افتهي  شيافزا (درصد)
 شکست يروين ميزان شيافزا ،نيپروتئ زانيم شيافزا است

 يها دراتيه از برنج دانه اعظم قسمت .دهد مي نشان را
 در و بوده نشاسته آن شتريب که شده  ليتشک کربن

 بيترک از بخش نيتر مهم نيپروتئ دارد. قرار آندوسپرم
 زانيم که يطور به دهد يم ليتشک را برنج دانه ييايميش

 آن تيشفاف و شدن تر سخت موجب دانه يباال نيپروتئ
 و بوده شتريب دانه استحکام جهينت در ).sun, 2008( شود يم
 با نيا که است ازيموردن دانه شکست يبرا يشتريب يروين

 مطابقت Yan & Zhu (2001) توسط آمده  به دست جينتا
  .دارد

 

  
  PC ينيب شيپ امکان بر Et0.05 و Fmax يآمار متقابل اثر - ۳ شکل

  
 ينيب شيپ امکان بر مستقل يرهايمتغ يآمار متقابل اثر

 کاهش با که دهد مي نشان ۴ شکل در پاسخ يرهايمتغ
 افتهي  شيافزا پاسخ يرهايمتغ زانيم مستقل يرهايمتغ

 ،درصد ۱۴ رطوبت با کادوس رقم در الف - ۴ شکل در است. 
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 ،N ۷۷/۷ ترتيب به GT و Fmax، Etmax يها نيانگيم ريمقاد
N/mm ۲۵/۱۱۶ نيانگيم شيافزا آمد، به دست ۵۲/۳ و 

 به ۵۴/۱۰۴ از Etmax و N ۵۷/۹ به ۷۹/۶ از Fmax يهاريمتغ
N/mm ۴۵/۱۲۶ حرارت درجه نيانگيم مقدار کاهش باعث 

 در ن،يهمچن .است  شده ۳۴/۳ به ۶/۳ از )GT( شدن نهيژالت
 به ۷۹/۶ از Fmax يهاريمتغ نيانگيم شيافزا با ب - ۴ شکل

N ۵۷/۹ و Esmax به ۶۸/۹۰ از N/mm ۳/۱۱۲ مقدار کاهش 
 حرارت درجه انجاكه از .است  شده نتيجه GT نيانگيم

 )GT( شدن نهيژالت حرارت درجه با )Pasting.T( يچسبندگ
 پخت يبرا الزم حرارت درجه هرچه ،دارد معکوس رابطه
 در و بوده شتريب شدن نهيژالت حرارت درجه باشد کمتر نمونه
 ,Tester & Morrison( پاشد مي  هم از سرعت  به پخت هنگام

 و بوده ۳-۵ شدن نهيژالت شاخص مطلوب محدوده ).1990
 محسوب باال شدن ينيژالت شاخص ۳ نمره از تر نييپا

 کادوس شدن نهيژالت شاخص ).Little et al., 1958( شود مي
 ها دانه جهينت در دارد. قرار باال شاخص به کينزد يحدود تا
به  جينتا با پژوهش نيا که شوند يم شکسته روين نيکمتر با

 کاهش مورد در Kong et al. (2015) توسط آمده  دست
 باال شدن نهيژالت درجه شاخص در برنج يها دانه يسخت

 زمان ن،ييپا شدن نهيژالت حرارت درجه در دارد. مطابقت
 Fitzgerald et al., 2009.( Mestres( شود يم تر کوتاه پخت

et al. (2011) درجه و پخت زمان شيافزا با که دادند نشان 
 در نتيجه ،ابدي يم کاهش يسخت شدن، نهيژالت حرارت

 درجه و پخت زمان  بيشتر مدت در دانه کمتر استحکام
   افتد. يم اتفاق شتريب شدن نهيژالت حرارت

 ريمقاد درصد ۱۴ رطوبت با خزر رقم براي ج - ۴ شکل در
 N/mm ۱۶۹ ترتيب به PT و Etmax، Fmax يرهايمتغ نيانگيم
 ريمقاد کاهش که آمد. به دست ۰۴/۶ (min) و N ۶۹/۱۳ و
 و N/mm ۴۸/۱۴۶ به N/mm ۶۹/۱۸۷ از Etmax يها نيانگيم

Fmax به ۲۷/۱۶ از N ۸/۱۰ يبرا الزم زمان شيافزا موجب 
 min( ۰۷/۶( به ۰۱/۶ از )PT( يچسبندگ حداکثر به دنيرس

 شتريب ارقام ريسا به نسبت رقم اين PT نيانگيم .است  شده
 نشاسته يها دانه توسط آب جذب يبرا الزم زمان لذا ،است

 ارقام تمامي به نسبت رقم اين يول است شتريب رقم نيا در
 در يچسبندگ حداکثر دارد. را يچسبندگ حداکثر كمترين

 يمحل ارقام محدوده در خزر رقم همچون، شده  اصالح ارقام
 هستند نرم و ندارند چسبنده حالت پخت از پس و است

)Allahgholipour et al., 2006.( پخت از پس در نتيجه، 
 شكنند، مي روين نيکمتر با و دارند يکم يسخت ها دانه

 گزارش ريمقاد با ها دانه يسخت يبرا آمده به دست ريمقاد
 طرف از دارد. مطابقت Mestres et al. (2011) توسط شده 

 دانه کم يسخت موجب درصد) ۱۴( دانه يباال رطوبت ،گريد
 رطوبت شيافزا با .شود يم شکسته روين نيکمتر با که شده
 ياستحکام خواص خشک) هيپا (بر درصد ۳۰ تا ۵ از دانه
 ۱۸ يال ۱۲ يها رطوبت در ژهيو  به ابدي يم کاهش برنج

 است دتريشد دانه ياستحکام خواص کاهش ،درصد
)Wouters & Baerdemaeker, 1988( در مختلف ارقام 

 نيا دارند يمتفاوت مقاومت شده اعمال يها تنش مقابل
 يبستگ ها دانه يظاهر اتيخصوص و يکيژنت عوامل به تفاوت

  ).Cnossen & Siebenmorgen, 2000( دارد
 بيني پيش امکان بر F0.05 و Dmax، Etmax آماري متقابل اثر

BD.V و الف -۵ شکل در درصد ۱۴ رطوبت با خزر رقم در 
 و Dmax، Etmax ميانگين مقادير .است  شده  داده نشان ب

F0.05 ترتيب به mm ۱۱/۰، N/mm ۱۶۹ و N ۲۷/۶ به دست 
 mm ۱۳/۰، Etmax به ۰۷۹/۰ از Dmax تغيير که يطور به ،آمد

 N ۴۷/۸ به ۱/۵ از F0.05 و N/mm ۶۹/۱۸۷ به ۴۸/۱۴۶ از
 RVU ۶۱/۷۲ به ۲۵/۶۹ از BD.V متغير مقدار کاهش باعث
 درجه کاهش اثر در ها نمونه شدن خنک با .است  شده

 هاي تکه به و شده بزرگ نشاسته هاي دانه حرارت،
 خود چسبندگي حداقل به و شود مي  تبديل تري کوچک

 و پخت باز عامل دو چسبندگي، حداکثر بر عالوه رسند. مي
 اين هرچه که طوري به هستند، اهميت حائز نيز عرضي اتصال

 و بيشتر حل  قابل آميلوز ميزان باشند کمتر عامل دو
در  و دشو مي بيشتر آميلوپکتين کند و تدريجي شکستگي

 ؛رسد مي خود مقدار کمترين به چسبندگي حداقل نتيجه
 که )BD.V( چسبندگي فروريختگي ميزان ترتيب اين به

 است نشاسته هاي دانه پخت خوب کيفيت دهنده نشان
 ميانگين ).Tester & Morrison, 1990( يابد مي افزايش

 با است. کمتر )۱۵/۷۱( ارقام تمامي از خزر رقم فروريختگي
 خشک و سفت ها دانه چسبندگي فروريختگي ميزان کاهش

 با در نتيجه ،)Allahgholipour et al., 2006( شوند مي
 يابد، مي افزايش دانه استحکام فروريختگي ميزان کاهش

 امر همين گواياي نيز Asante et al. (2013) پژوهش نتايج
 بيشتر )۷/۹( خزر رقم پروتئين ميزان ديگر، طرف از است.
 رابطه چسبندگي فروريختگي با پروتئين ميزان است.

 استحکام در نتيجه ).Mestres et al., 2011( دارد معکوس
 اتفاق کمتر چسبندگي فروريختگي مقدار در دانه بيشتر

  افتد. مي
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 )پ( GT, بر Esmax و Fmax (ب) GT, بر Etmax و Fmax )الف( پاسخ، ريمتغ ينيب شيپ امکان بر مستقل يرهايمتغ يآمار متقابل اثر - ۴ شکل

Etmax و Fmax بر PT  
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 امکان بر F0.05 و Esmax، E.F، Etmax يآمار متقابل اثر
 ۶ شکل در درصد ۹ رطوبت با خزر رقم در SB.V ينيب شيپ

 هب ۴۶/۱۹۲ از Esmax يهاريمتغ شيافزا که دهد يم نشان
N/mm ۸/۲۴۸، E.F به ۹/۱ از J ۸۶/۲، Etmax به ۹۴/۲۳۹ از 
N/mm ۰۴/۳۰۵ و F0.05 به ۲۸/۷ از N ۶۳/۹ شيافزا باعث 

 .است  شده RVU ۱۵/۱۴۶ به ۱۳/۱۴۴ از SB.V پاسخ مقدار
 F0.05 و Esmax، E.F، Etmax يرهايمتغ نيانگيم ن،يهمچن

 N ۳۸/۸ و N/mm ۴/۲۱۶، J۳۳/۲، N/mm ۶/۲۶۷ ترتيب به
 حداقل نيب فاصله يچسبندگ يرو پس .آمد به دست
 آن زانيم بودن باال و است يينها يچسبندگ و يچسبندگ

 بوده پخت از پس ها دانه شدن سخت دهنده نشان رقم کي در
 Allahgholipour et( است برخوردار ينامناسب تيفيک از و

al., 2006.( حالت در است. شده  اصالح ارقام جزو خزر رقم 
 يرو پس ،يمحل ارقام به نسبت شده  اصالح ارقام يکل

 دارند يتر نييپا پخت تيفيک و باالتر يچسبندگ
)Allahgholipour et al., 2006(، يرو پس در ،در نتيجه 

 يابد مي شيافزا دانه يسخت دانه شدن سفت با باال يچسبندگ
 .Asante et al توسط شده گزارش يها افتهي با نتيجه نيا که

  دارد. مطابقت (2013)

  
  
  

   
  

  
 

BD.V بر Etmax و F0.05 (ب) ،F0.05 و Dmax (الف) پاسخ، يهاريمتغ ينيب شيپ امکان بر مستقل يرهايمتغ يآمار متقابل اثر - ۵ شکل
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 (ج) ،Esmax و Etmax )ب( ،Etmax و F0.05 )الف( پاسخ، يهاريمتغ ينيب شيپ امکان بر مستقل يرهايمتغ يآمار متقابل اثر - ۶ شکل

Etmax و E.F بر SB.V  
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  يساز نهيبه
 يها داده يبرا نهيبه طيشرا نييتع منظور به حل راه ده تعداد

 نهيبه طيشرا افزار نرم شد. ارائه يخمش آزمون از مستخرج
 اي مميماکز هدف اساس بر را مستقل يرهايمتغ

 پژوهش، نيا در کرد. نييتع پاسخ يرهايمتغ يساز  ممينيم
 )،PC )Allahgholipour et al., 2006 پاسخ يرهايمتغ يبرا

PT )Mestres et al., 2011،( GT )Mestres et al., 2011( 
 SB.V و مقدار نيشتريب )BD.V )Asante et al., 2013 و

)Asante et al., 2013( يبرا .شد انتخاب مقدار نيکمتر 
 مقدار نيکمتر برنج دانه يفيک خواص نيبهتر ينيب شيپ

 ،F0.05، Fmax، Dmax، Et0.05، Etmax، Es0.05 مستقل يرهايمتغ
Esmax و E.F آزمون از حاصل ياستحکام خواص شد. انتخاب 
 برنج يفيک خواص )۸۲/۰-۹۱/۰( تيمطلوب درجه با يخمش

 يابي نهيبه از حاصل ريمقاد جينتا کرد. ينيب شيپ را
  .است  شده  آورده ۲ جدول در پاسخ و مستقل يرهايمتغ

 
  يخمش آزمون در مدل يساز نهيبه و شده  يريگ اندازه مستقل يرهايمتغ يابيارز ريمقاد -۲ جدول

 منابع
مستقل يرهايمتغ         

پاسخ ريمتغ تيمطلوب   
F0.05 Fmax Dmax Et0.05 Etmax Es0.05 Esmax E.F 

%۹ درفک   (PC) ٦١/٧  ٠٥/٢١  ١٣/٠  ٦/٢٠٩  ٧٣/١٦٠ ٢٣٢  ٢٢/١٧٨  ٣٤/١  ۸۲/۶  ۹۱/۰  

%۱۴ کادوس   (GT) ٤٥/٤  ٩٢/٦  ٠٨/٠  ٣٤/١٠٠  ٦٣/١٠٦  ٣/١٠٠  ٧٣/٩٠  ٣/٠  ۶/۳  ۹۱/۰  

%۹ خزر   (SB.V) ٢٠/٨  ٧٧/٢٧  ١٥/٠  ٤٢/٢٣٢  ١٥/٢٥١  ٠٩/١٦٩  ٣٣/٢٠٥  ٠١/٢  ١٤/١٤٥  ۸۲/۰  

%۱۴ خزر   (BD.V) ٢٠/٦  ٩٩/١٠  ٠٩/٠  ٥٩/١٤٥  ٥/١٤٦  ٧٢/١٣٥  ٥١/١٤٦  ٤٩/٠  ۴۹/۷۲  ۸۹/۰  

%۱۴ خزر   (PT) ٤٧/٦  ٤٩/١١  ٠٩/٠  ٥٩/١٤٦  ٨٤/١٤٨  ٧٣/١٣٥  ٢٤/١٢٢  ٥٧/٠  ۰۷/۶  ۸۷/۰  

PC: نيپروتئ زانيم )،(درصد GT: بدون شدن نهيژالت حرارت درجه) ،(واحد SB.V: بر يچسبندگ يرو پس) حسب RVU،( BD.V: يچسبندگ يختگيفرور )بر حسب RVU(، PT: الزم زمان 
  قه)يدق بر حسب( يچسبندگ حداکثر به دنيرس يبرا
  
  يريگ جهينت
 آزمون يط ديسف برنج يفيک خواص يبرخ ينيب شيپ

 يرطوبت سطح ٢ در کادوس و درفک خزر، رقم ٣ در يخمش
 نشان حاضر پژوهش از حاصل جينتا گرفت. قرار مطالعه مورد

 زا را برنج توده يفيک يها مولفه يبرخ توان يم که داد
 هدف اين با ؛نمود ينيب شيپ دانه تک ياستحکام يبررس
 منظور نيا يبرا يمناسب يها يژگيو از پاسخ سطح روش

 با توان يم قيتحق نيا اساس بر که يطور به است برخوردار
 يرهايمتغ از استفاده با ياستحکام ساده يها آزمون انجام

 رييتغ متر يليم ٠٥/٠ در روين شکست، يانرژ شکست، يروين
 يها بيضر و نهيشيب تقاطع و يمماس يها بيضر شکل،
 ،متر ميلي ٠٥/٠ معادل شکل رييتغ در تقاطع و يمماس

 زانيم شامل برنج توده يفيک يها مؤلفه نيتر مهم از يبرخ
 ن،يپروتئ زانيم ژل، قوام شدن، ينيژالت حرارت درجه لوز،يآم

 يختگيفرور ،يينها يچسبندگ ،يچسبندگ نهيشيب و نهيکم
 نهيشيب به دنيرس يبرا الزم زمان ،يچسبندگ يرو پس و

 را کننده مصرف يبرا يچسبندگ حرارت درجه و يچسبندگ
 قيتحق نيا يها افتهي نمود. ينيب شيپ يمناسب دقت با

 همچون دانه تک آزمون يها دستگاه توسعه يبرا را شرايط
  نمود. خواهد فراهم گندم
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