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  چکیده:

( و میوزان  GC(، قووام ژ  ) GT(، دمای ژالتینه شدن )ACمیزان آمیلوز )) یمیاییشخواص  یینتع هدف: 

 (،FVیی )نها یچسبندگ (،PVی )و حداکثر چسبندگ (Min.V) )حداقل یزیکوشیمیاییف(( و PCپروتئین )

و  (PTی )به حداکثر چسبندگ یدنرس یزمان الزم برا (،SBVی )روی چسبندگو پس (BDVیختگی )فرور

هدف بررسی امکان پیش . باشندیم ینهپرهز یفیک یزبا استفاده از آنالبرنج ( (Pasting.Tی )چسبندگ دمای

(، بینایی ماشوین و مکوانیکی بور روی    NIRی طیف سنجی )هاروشبینی خواص کیفی برنج با استفاده از 

 تک دانه و نمونه توده است.

رقم برنج به نام های دمسیاه، هاشمی، خزر، درفک و کادوس  5از  یق تحق یندر ا شناسی پژوهش:روش

و  یربرداری بور روی توک دانوه   تصوو  آزمون فشاری، خمشوی و خزشوی(،  یکی )سه روش مکان با استفاده از

ی مستخرج از هاداده، شد انجام یفیبینی خواص کهدف پیش باتک دانه و توده  یبر رو NIRسنجی طیف

کوامً   پایوه  در قالب طورح   یلفاکتور یشآزما یط ترهیپابر  %14و  9مکانیکی در دو سطح رطوبتی آزمون

 تور هیو پابر  %9در سطح رطوبتی ها نمونه یربرداریتصو انجام گردید. SPSSی با استفاده از نرم افزار تصادف

و فلورسونت   LED، نوردهی از باال با المپ LED (A)در سه تیمار نوردهی از باال با المپ دانه صورت تکبه

(B( و نوردهی از پایین )C .مورد آزمون قرار گرفتند )سوازی  هوای مود   روش توسو   مسوتخرج  یهاداده

( و روش سطح پاسخ MLR(، رگرسیون چند متغیره )PLS) یون چند متغیره با حداقل مربعات جزئیرگرس

(RSM،تحلیل شدند. به همین ترتیب ) بوا  تحلیول طیفوی   یوق از طر یفیخواص کبرخی بینی امکان پیش 

 بررسی گردید. جبرنو آرد دانه  در دو حالت تک NIRسنجی طیف یهااستخراج مؤلفه

ی، خمشوی و  مسوتخرج از آزموون فشوار    یهوا مؤلفه (ANOVAیانس )وار یهحاصل از تجز نتایج :هایافته

مودو    یختگی،توا نقطوه گسو    یانورژ بر  (P<0.01داری )رقم تأثیر معنی و نشان داد که رطوبت خزشی

مودو    یشوینه، ب یشوکل، مودو  مماسو    ییرمتر تغمیلی 05/0در  یمدو  سکانت یشینه،ب یسکانت

در  یورو ن یشوینه، شکسوت ب  یوروی ن یشوینه، شوکل ب  ییرشکل، تغ ییرمتر تغمیلی 05/0در  یمماس

 یمدو  سوکانت  یه،ثان 30در  یمدو  مماس یه،ثان 7در  یشکل، مدو  مماس ییرمتر تغمیلی 05/0

 یشنشان داد که با افزا ها به روش دانکنیانگینم یسهمقا .یه داردثان 30در  یمدو  سکانت یه،ثان 7در 

بوا  . یابنود یکواهش مو   انرژی و نیروی شکست، مدو  های مماسی و سوکانتی خواص مقادیر رطوبت تمام 

ها با استفاده از روش نشان داد که تمام مد  ANOVA نتایجیابد. اهش میافزایش رطوبت استحکام دانه ک

ی هوا آزموون ( بودند. دقت پویش بینوی در   >P 05/0( و )>P 01/0دار در )سطح پاسخ به طور خطی معنی
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Pre ≤ 78/0فشاری و خمشی به ترتیب با 
2R  94و ≥ Pre

2R       و در آزموون خزشوی بوا اسوتفاده از رگرسویون

pre≤ 70/0چندگانه 
2R  بینی خواص کیفی در آزمون پردازش تصویر با اسوتفاده از  آمد. نتایج پیش دستبه

MLR  بینی بورای تیمارهوای   یشپبا دقتA ،B  وC    2  ≤ 90/0بوه ترتیوبR ،83/0 ≥  2R  2  ≤ 92/0وR 

های آرد برنج ی کالیبراسیون در نمونههامد ، NIRSگیری بر اساس نتایج حاصل از اندازه. تخمین زده شد

cal≤ 831/0( بوه ترتیوب )  SBVو  BDV( و فیزیکوشیمیایی )PCو  AC ،GT) یمیاییشبرای خواص 
2R و )

(76/0 ≥cal
2R78/0بینی به ترتیب )( و پیش ≥pre

2R( و )87/0 ≥pre
2R .هوای  تمام مد ( به دست آمدPLS 

هوای دانوه   ی کالیبراسیون در نمونههامد باشند. یمعتماد ابوده و قابل 2( بیشتر از SDRشاخص آماری )

( بووه ترتیووب SBVو  Min.V ،BDV( و فیزیکوشوویمیایی )PCو  AC ،GT) یمیاییشووبوورنج بوورای خووواص 

(846/0≥cal
2R( و )927/0 ≥cal

2R79/0بینی به ترتیب )( و پیش ≥pre
2R( و )79/0 ≥pre

2R ی هوا شواخص ( و

 آمد. دستبه 2بیشتر از  هامد آماری برای تمام 
و  9های استحکامی دانوه بورنج در دو سوطح رطووبتی     های مستخرج از آزمونمقادیر مولفه گیری:نتیجه

در نتیجوه گیوری تصوویر بورداری      بینی کردند.پیش 81/0مقادیر خواص کیفی برنج را با دقت باالی  14%

مود    نیتور مناسب NIRSگیری آمد. در نتیجه دستبه 2R≤ 92/0با  Cمد  مربوط به تیمار  نیترمناسب

ارقام کادوس، هاشمی، )خزر و کوادوس(، دمسویاه و    SBVو  AC ،GT ،PC ،BDVی آرد برای هانمونهدر 

ی هوا نمونوه مد  در  نیترمناسبآمد.  دستبه 92/0و  89/0، 85/0، 85/0، 81/0با دقت  بیترتبهدرفک 

ارقام هاشمی، درفک، هاشمی، خزر و درفک، دمسیاه  SBV و AC ،GT ،PC ،Min.V ،BDVبرای  دانهتک

آمود. رورایب    دسوت بوه  98/0و  90/0، 84/0، 81/0، 90/0، 77/0بوا دقوت    بیترتبهو )درفک و کادوس( 

ی هوا آزموون بوود. در ایون مطالعوه     60/0ها بیشتر از های طیفی و خواص کیفی مد همبستگی بین داده

 طور سریع، مناسب و مفید است.اص کیفی برنج بهبینی خومکانیکی و نوری برای پیش

سونجی فروسورن نزدیوک، خوواص     آزمون مکانیکی، برنج سفید، پردازش تصویر، طیوف  های کلیدی:واژه

 کیفی.
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

 یمصورف  یکوالر  چهوارم یوک حودود   یکهاست بطور یمصرف ییمواد غذا ترینیجاز را یکیبرنج 

توا حود    ،المللوی و بوین  یبرنج، در سطح محل ی. ارزش تجارشودیم ینمردم در جهان از برنج تأم

 یهوا شواخص  یوان . از مگوردد یم یینشده تع یابدانه برنج آس یفیک هاییژگیبر اساس و یادیز

و  یدر بازارپسوند  اییوژه و یوت اهم یزیکیف یاتخصوص ی،خوراک یهادانه کیفیت یابیمختلف ارز

هوا  دانه یفیک هاییژگیو یق(. خریدوفروش برنج از طرVithu et al. 2016گذاری آن دارد )قیمت

 یوزان آن ابعواد، اواهر و م   یاصول  یهوا . که شاخصشودیالمللی انجام مو بین یتجارت داخل یبرا

توأثیر   یوز و پخوت بورنج ن   یخوراک یفیتک ینکه(. رمن اFitzgerald, 2010باشند )یها مدانهرنگ

 دموای  یلووز، آم یوزان : میور نظ یفوی ک یهوا کنندگان دارد. شاخصمصرف یرشپذ یتبر قابل یادیز

محصوو    یفیوت ک یوین در تع یوادی ز یوت اهم یکهر  یشدن، قوام ژ  و خواص چسبندگ ینهژالت

مندی و بازارپسندی هسوت  ررایت یبرا یاساس یژگیو یکبافت برنج  چنینبرنج دارند. هم یینها

(Ferreira et al., 2017عًوه بر ا .)،بورنج،   یو پخت یحس یزیکی،ف یهاامروزه در کنار شاخص ین

 .گیردیمدنظر قرار م یزبرنج ن اییهتغذ یفیتبر سًمت انسان، ک یدواسطه تأکبه

 یول اموا بوه دل   گیورد یقورار مو   یابیبرنج اغلب توس  کارگران ماهر مورد ارز کیفیت ینددر فرآ

 یفیوت حاصول از ک  یجاسوت کوه نتوا    یاست و الزم و رورور  یرگافراد، دشوار و وقت یعوامل ذهن

 ,.Kulkarni & Soni, 2017; Wan et al) گوردد  یوابی ارز یوق و دق یعصوورت سور  برنج بوه  یندفرآ

باال، لزوم اسوتفاده از   یفتهمراه با ک یشترب یدبه تول یازو ن یتجمع یش، با افزاحا ین. درع(2011

پوس از مرحلوه    یوژه ودر مراحل پس از برداشت و به یفی،ک یابیدر ارز ینیو ماش یهای ابزارروش
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 یورد، صورت گ یقبه دو طر تواندیتوده دانه م یفیتک یین. تعرسدیبه نظر م یدانه، ررور یابآس

 یهوا به کمک دسوتگاه  یکیمکان هاییتوده، مانند بررس یرو یمای مستقهآزمایش یقاز طر یکی

 یابشاخص اندازه ذرات پس از آسو  یشدن(، بررس یاب)مقاومت به آس یشگاهیآزما یابمشابه آس

ماننود اسوتفاده از    یفوی هوای ط روش یاگندم و  یسخت ییندر تع PSIشدن کل توده، مانند روش 

 یهسوتند کوه بور رو    هوایی یشتوده دانه. دسته دوم آزموا  یبر رو یانعکاس زدیکامواج فروسرن ن

دانوه انجوام    یاواهر  یوا و  یفیط یکی،رئولوژ یکی،خواص مکان یریگتوده با اندازه یهادانهتکتک

جای استفاده از توده دانوه از  گندم به یفیراستا، آزمون ک ین(. در همLai et al., 1985) یردپذیم

گیری شوده  ها در نمونه اندازهدانهتک یفیک یپارامترها یعن توزدانه شروع شد، که در آروش تک

دانه تک یپارامترها ینتا رواب  ب دهدیو اجازه م آیدیدر مورد آن به دست م یشتریو اطًعات ب

از  یفیوت بینوی ک گیوری و پویش  اندازه یبرا یمتعدد هاییمشخص شود. فناور یو عملکرد فرآور

 ;Regner, 1995و در دسترس موردبررسی قرارگرفته است ) یعطور سرها بهدانهتک مونآز یقطر

1996Evers, مشخصه تک یستم(. س( دانهSKCS)1 یقاتکه توس  مرکز تحق (USDA)2   توسوعه

 یفوی ک هوای یژگوی و یوابی ارز یبرا یستمس ینشد، که بهتر یدر سوئد تجار 3نام پرتن داده شد با

 300(. معمووال  بوا   Martin et al., 1993; Osborne et al., 1997) یود گرد سوبدانه گندم محتک

گیوری  و رطوبوت را انودازه   یوزن، قطور، سوخت   یپارامترهوا  یقوه دق 5عدد دانه گندم، ارف مدت 

موواد   یولوژیوک ب یوت واسطه ماهاست که به یعی. طب(Muhamad and Campbell, 2004) کندیم

 یازجملوه دانوه بورنج، مورووع      ،در خواص محصو یپراکندگ یاهی،گ یهاازجمله دانه ی،کشاورز

گیوری شوده   اندازه یهاشاخص یندقت در تخم یراساز است. زحا  مشکلناپذیر و درعیناجتناب

 یبررس یدانه بجاتک یغلبه بر آن بررس یبرا یکارهای اصلاز راه یکی. دهدیدر توده را کاهش م

منجر  یتا ات گسترده در گندم، که نهایقتحق یجخوشبختانه نتا(. Dowell, 1997ست )انمونه توده 

نشوان   یود، دانوه گرد تک یبر رو یشتوده گندم بر اساس آزما یفیک یابیارز یهابه توسعه دستگاه

استفاده نموود. در   نیز برنج ازجملهها دانه یگرد یفیتک یدر بررس یروش یناز چن توانیداد که م

 یبررسو  یبورا  یهپا یروش رودی( که در گندم بکار مSKCSانه )دتک یصحا  حارر سامانه تشخ

و  یتوده مخلوط ازلحوا  سوخت   یفیتک یبررس یدانه گندم است و از آن برابافت تک هاییژگیو

طور مشابه در برنج (. بهPearson et al., 2007شود )یاستفاده م ییمحصو  نها یفیتبینی کپیش

                                                                                                                               
1 -Single Kernel Characterisation System 
2 - United States Department of Agriculture 
3 - Perten 
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 یازمنود دانوه، ن توک  یتوده دانوه بور اسواس بررسو     یفیک یابیارز یمشابه برا یاتوسعه سامانه یز،ن

 یهوا آن و ارتبواط آن بوا شواخص    یو نوور  یدانه، مانند خواص استحکامتک یهاشاخص یبررس

 برنج خواهد بود.   یفیک یهاشاخص یگرو د یزیکیمتداو  ف یفیک

، قوام 2تینه شدن، دمای ژال1میزان آمیلوز) یمیاییشیفی شامل؛ خواص خواص ک یینامروزه تع

 ،7یینهوا  یچسوبندگ  ،6یو حداکثر چسبندگ 5)حداقل یزیکوشیمیاییف( و 4و میزان پروتئین 3ژ 

 دموای و  10یبه حوداکثر چسوبندگ   یدنرس یزمان الزم برا ،9یروی چسبندگو پس 8یختگیفرور

بر که زمان گرددیانجام م ییغذا یعصنا هاییشگاهدر آزما یفیک یز( با استفاده از آنال11یچسبندگ

 توانود یتر متر و ارزانسادهدر عین حا   ترعیهای سرتوسعه روش کهی. درحالباشندیم ینهو پرهز

 یون ا یودوفروش خر ینود در فرآ یعبوه تسور  ی نماید تا بتوانود  نیبشیپمقادیر فوق را با دقت خوبی 

ه بورنج از روش  ی مقادیر خواص کیفی داننیبشیپبنابراین ررورت دارد برای  محصو  کمک کند.

 هایی که ساده و سریع باشد استفاده شود.

 اهداف تحقیق -1-2

 یوق توده برنج شامل؛ ابعواد، اواهر و رنوگ تووده از طر     یزیکیف یفیتک یهاشاخص ینیبشیپ

دانوه  بافوت توک   یکیرئولووژ  یهاو مؤلفه یکیرفتار مکان ی تصویر انجام شود.هایژگیگیری واندازه

ی آرد و هانمونهی فشاری، خمشی و خزشی بررسی گردد و استفاده از هاآزمونبا استفاده از  برنج

بینوی  منظوور پویش  بوه  (NIR) یوک نزدفروسورن   سونجی طیوف کارگیری روش با به تک دانه برنج

 صورت گیرد. برنج یفیک یهاشاخص

 پژوهش سؤاالت

 نمود؟ پیش بینی ینور یهاآزمون یقبرنج را از طر یفیک یهاشاخص توانیم یاآ-1

                                                                                                                               
1 -Amylose Content 
2 -Gelatinization Temperature 
3 -Gel consistency 
4 -Protein content 
5 -Minimum Viscosity 
6 -Maximum Viscosity 
7 -Final Viscosity 
8 -Breakdown Viscosity 
9 -Setback Viscosity 
10 -Peak Time 
11 -Pasting Temperature 
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 نمود؟ پیش بینی یکیرئولوژ یهاآزمون یقبرنج را از طر یفیک یهاشاخص توانیم یاآ-2

و تووده  دانه  تک یفیتک( NIR) یکنزدفروسرن  سنجیطیف با استفاده از روش توانیم یاآ-3

 ؟کردبینی پیش رابرنج 

مکوانیکی، پوردازش   طبق سواالت پژوهش انتظار می رود داده های مسوتخرج از مولفوه هوای    

تصویر و طیف سنجی، برخی از شاخص های کیفی برنج )خواص شیمیایی و فیزیکوشویمیایی( را  

با دقت خوبی پیش بینی نماید و راه را برای توسعه دستگاه های آزمون تک دانه که مشابه آن در 

 محصوالت دیگر مانند گندم استفاده می شود فراهم کند.
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 برنج -1-3

 جایگاه برنج -1-3-1

اسوت  جهوان   یوت از جمع یمین یاصل یو غذا مهماز محصوالت  یکی( Oryza Sativa Lبرنج )

(FAOSTAT, 2017)949از  یشبوه بو   2004تن در سوا    یلیونم 605برنج در جهان از  ید. تول 

تون   یلیوون م 5/2ران از یبرنج در ا یدکه تولیافته است. درحالیافزایش 2016تن در سا   یلیونم

 3/2از  یشبوه بو  همین طوور  و رسیده  2010تن در سا   یلیونم 4/2از  یشبه ب 2004در سا  

میزان تولید  (.FAOSTAT, 2017)است روند کاهش داشته رسیده که  2015تن در سا   یلیونم

 شده است.نشان داده 1-2در جدو   2018الی  2014ی هاسا و مصرف برنج در 

 میزان تولید و مصرف برنج )میلیون تن( -1-2جدول 

 

 مصرف تولید

متوسط 

2016-2014 
2017 2018 

متوسط 

2016-2014 
2017 2018 

 2/509 8/503 3/494 513 3/506 7/495 کل جهان

 441 2/437 4/431 8/463 458 4/447 آسیا

 2/3 1/3 1/3 9/1 2 6/1 ایران

(FAO)منبع: فائو 
15 ،2018 
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15 - Food and Agriculture Organization of United Notions 



 

 

 کیفیت برنج خام -2-1-2-1

بورنج شکسوته(    یوزان و م یگچو  یزانم یت،رطوبت، اندازه، شفاف یزان)شکل، م یزیکیف خواص

 یدانوه بورا   ی(. اواهر عمووم  Hoshikawa, 1993شوند )یبرنج خام محسوب م یابیارز یپارامترها

(. خریدوفروش برنج در Adair et al., 1966و بازارپسندی آن مهم است ) یفیتقضاوت در مورد ک

 هوای یژگیو و شوندیم یینو تع یابیها در آن طبقه ارزدانه یفیک یاتنوع  و خصوص براساسبازار 

 یزیکوی ف یاتخصوص یینبه تع یست. که بستگابرنج استوار  یفیتشهرت، اعتبار و ک رب یز،پخت ن

 یزیکوی ف یفیتمهم ک هاییژگی. وکندیبرنج را در بازار مشخص م یهم ارزش اقتصاددارد که آن

تأثیرگذارنود  گذاری بورنج در بوازار   شکسته شده که هر دو در قیمت یهاااهر و دانه عاد،شامل: اب

هوا  دانوه  یشودن در مراحول فورآور    یپودر یا یکرده باعث شکستگ یفها را رعدانه یگچ ینواح

باشند منجر به کواهش ارزش   یو رنگ یشکسته شده، گچ یهادانه یکه دارا ییها. نمونهشوندیم

 (.Fitzgerald, 2010باشند )یدر بازار م توده یاقتصاد

 کیفیت پخت برنج -2-1-2-2

کیفووی دانووه شووامل کیفیووت تبوودیل، کیفیوووت اووواهری، کیفیوووت پخوووت و          خواص 

 یشترترین خواص کیفی برای بخوووراک و ارزش غذایی آن است. کیفیت پخت و خووراک از مهم

(. Mo, 1993شوود ) یویوژه کشووورهای آسوویایی محسووب مو     کنندگان بورنج در دنیا، بوه مصرف

خووود را روی بهبوود کیفیوت پخوت و خووراک بورنج معطووف         یهابرنامه 16اصوًح گوران بورنج

کننوده کیفیوت پخوت و خووراک در     عنوان یکوی از اجوزای اصولی و تعیوین اند. نشاسته بهداشته

(. Ge et al., 2005دهود ) یبوورنج سوووفید را تشووکیل مو  %90ارقوام مختلوف بورنج اسوت کووه 

نشاسوووووته شوووووامل میوووووزان آمیلووووووز      کیفیت پخت دانه برنج توابع دو جووزم مهوووووم   

که میزان آمیلوز، نقش مهم و کلیودی در تعیوین کیفیوت   طوریاوووواهری و آمیلوپکتین بوده به

 (.Redhikareddy et al., 1993پخوت دانوه بورنج دارد )

 لوزیآم -2-1-2-2-1

 طور غیرمستقیم برداده است که به یلبرنج را نشاسته تشک یآندوسپرم دانه %90از  یشب

 است که یلوپکتینو آم یلوزاز دو جزم آم یبیپخت و مصرف تأثیرگذار است. نشاسته ترک کیفیت

                                                                                                                               
16 - breeders rice varieties 
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 (.Blakeney et al., 1994دارد ) یبستگ ترکیب دو ینبه نسبت اها دانهپخت  کیفیت

 تنهانه یلوزست. آماپخت و خوراک تأثیرگذار  یفیتبر ک یادیز یاربس یزانبه م یلوزآم مقدار

 تأثیر دارد. یزآن ن یچسبندگ یزانست بلکه بر ماشده برنج پخته یسخت یا ینرم یزانم مسئو 

 بنابراین .موثر استکننده توس  مصرف برنج یرشهستند که در پذ یعوامل یاتخصوص ینهمه ا

 (.Badi, 2013شود )یپخت و خوراک محسوب م یفیتدر ک یشاخص مهم یلوزآم یزانم

 (:Badi, 2013شوند )یبندی مطبقه یرگروه ز 5به  یلوزآم یزانبرنج بر اساس م ارقام

 یلوزآم %2کمتر از  ی حاویواکس یهابرنج-1

 یلوزآم %2-10 حاوی کم یلیخبا میزان آمیلوز  یهابرنج-2

 یلوزآم %10-20 حاوی یلوزکم آم یهابرنج-3

 یلوزآم %20-25 حاویمتوس   ی با میزان آمیلوزهابرنج-4

 یلوزآم %25-33 زیاد حاوی یلوزآم میزان با یهابرنج-5

ی هاهسوتند. برنج یپس از پخت کامً  چسبنده بوده و فاقود انبسواط حجمو یواکس یهابرنج

 ینوورم بوواق   یوز هوا پوس از پخوت ن   دانه و نرم بوده و توا سواعت  متوس  پس از پخت، دانه آمیلوز

پس از پخت کامً  از هم جدا و در اثر سرد شودن خشوک و سوفت     باال، یلوزآم یها. برنجمانندیم

 (.Badi, 2013گردند )یم

 شدندمای ژالتینه  -2-1-2-2-2

بورنج   در پخوت  یفیوت ک یوین تع یمهم برا یشآزما یکنشاسته آندوسپرم  ینه شدنژالت دمای

 دموای  شوند، ناپذیری متورمطور برگشتنشاسته به یهااست گرانو  یازکه ن یاست. درجه حرارت

 ینوه ژالت دموای (. Little et al., 1958) است 55-80℃آن  ییرات. دامنه تغشودیم یدهنام ینیژالت

شده دارد. برنج پخته یتزمان پخت و ماهاست که ارتباط با مدتبرنج  یفیعامل مهم ک یکشدن 

صوورت  ( و بوه Juliano, 1982) یوا عامل معموال  با آزمون قل ینارقام، ا یدتول یاصًح یهادر برنامه

در محلو  پتواس بوه    برنجشدن دانه  ینهژالت ینمره یینآزمون تع ین. هدف از اشودیم یاننمره ب

 یوا متوسو    یین،رقوم پوا   یوک شودن   ینهدهنده درجه حرارت ژالتست که نشاناساعت  23مدت 



 

 

بور اسواس میوزان قابلیوت انحوً  در       هانمونهمحدوده نمره دهی  (.Little et al., 1958باالست )

 (.Juliano and Villareal, 1993است )شده نشان داده 2-2جدو  محلو  پتاس در 

عنووان دموای زالتینوه شودن پوایین،      بوه  55-69℃بندی بر اساس دمای ژالتینه شودن؛  طبقه

 (.Juliano and Villareal, 1993شود )یمباال محسوب  74℃متوس  و بیشتر از  74-70℃

 انحالل در محلول پتاس یتقابل یزانها بر اساس منمونه یمحدوده نمره ده -2-2 جدول

 شدهتغییرات مشاهده نمره
دمای ژالتینه 

 شدن

 باال نگرفت قرار محلو تأثیر  تحتها دانه 1

 باال کندیم باد کمی فق  سالمها دانه 2

 متوس  به باال شودیم تشکیل هاله و بادکردهها دانه 3

 متوس  دارد پخش به تمایل دانه یهسته و بادکرده کامً ها دانه 4

 داخل و عریض کامل طوربه خارجی یهال و برداشته شکافها دانه 5

 است شده محلو 

 متوس 

 پایین است آمیختهدرهم خارجی یهال با و شدهپراکندهها دانه 6

 پایین نیست مشخص خارجی یهال اختًف و شدهحل کامً ها دانه 7

 ژلقوام  -2-1-2-2-3

دهنده نرما  است. قوام ژ  نشان 2/0در پتاس  یدقوام برنج سف هیپارامتر بر پا ینگیری ااندازه

بورنج   نشاسوته یکی از خواص  (. قوام ژ Cagampang, 1973حرکت ژ  برنج پخته هست ) یزانم

به  یطو  حرکت ژ  در صفحه افق یینبا تع شود ویمهای مهم کیفی محسوب یژگیواست که از 

بر اساس آزمون قوام ژ   .((Juliano & Villareal, 1993شود یم یینساعت تع یک یال 5/0مدت 

 (:Juliano and Villareal, 1993شوند )یمبه سه دسته تقسیم  هابرنج

 متر(میلی 25-40طو  حرکت ژ  ) 17سختقوام ژ  -1

 متر(میلی 41-60طو  حرکت ژ  ) 18قوام ژ  متوس -2

 متر(میلی 61-100طو  حرکت ژ  ) 19نرمقوام ژ  -3

                                                                                                                               
     17-Hard 

18 -Medium 
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 نیپروتئ یزانم -2-1-2-2-4

وزن دانوه را   %7-8آن است که حدود  ینشیمیایی برنج پروتئ یبترین ترکاز نشاسته مهم بعد

و نشاسوته اسوت.    یناز پوروتئ  یغن یبرنج ماده غذا (.Habibi kiahabadi, 2007دهد )یم یلتشک

 ,.Furukawa et alشود )یبرنج محسوب م یفیتدر ک یآن عوامل مهم یباتو ترک ینپروتئ یزانم

عنووان  هوا بوه  آن یندفرآ هاییژگیدر تأثیرگذاری و یآرد برنج، عوامل مهم ینپروتئ یزان(. م2006

 (.Chen et al., 2008ست )اشده فراوری یغذاها ینا یفیتو ک ییمواد غذا

 ی نشاستههادانهچسبندگی  -2-1-2-2-5

شدن و قوام ژ   ینهژالت دمای یلوز،آم یزاناینکه بیشوتر اصًح گران برنج در دنیا از م وجود با

بسوویاری از ارقووام    ی، ولکنندیبندی ارقوام بورنج اسوتفاده مبورای ارزیابی کیفیت پخت و طبقه

الزم  نوابراین، نود. ب برنج که ازنظر سوه خصوصویت مشوابه هسووتند، کیفیوت پخوت یکسوانی ندار    

اسووت از معیارهووای دیگری نیز برای تعیین کیفیت پخت ارقام برنج اسوتفاده شووود. یکوووی از  

نشاسوووته اسووت کووه بووا اسووتفاده از       یهادانه 20یایوون معیارهووای مهووم، خواص چسبندگ

 ,et iriphollakul ; S1985Julianoشوود ) ی( استفاده مو RVA) 21یزردسوتگاه رپیود ویسوکو آناال

al., 2015عنوان یک شاخص انتخاب در ارزیابی کیفی دانه بورنج (. خواص چسبندگی نشاسوته به

 ی،(. خوواص چسوبندگی شوامل حوداکثر چسوبندگ     Wu et al., 2001مورداستفاده قووورار دارد ) 

چسووووووووبندگی  ی،روی چسووبندگپووس ی،فروریختگوووی چسووبندگ  ی،حوووداقل چسوووبندگ 

بوا   یزمان الزم توا رسوویدن بوه حوداکثر چسوبندگ    و مدت یچسوووووووبندگ دمای یی،نهووووووا

 (.Kesarvani et al., 2016گیری شوود )چسووبندگی اندازه نحنویاستفاده از م

 خواص مکانیکی -2-2

شوود  یمو خواص مکوانیکی تعریوف    عنوانآن ها به  به واردشدهنیروهای  تأثیررفتار مواد تحت 

(Mohsenin, 1986.) و  سووازییوورهتوووده دانووه، در ذخ یزیکوویف ییغووًت جابجووا یدر تکنولوووژ

رفتوار خواهنود کورد و     یا. توده دانه ماننود موواد دانوه   شودیمحسوب م یونقل، مسئله مهمحمل

 کشساندانه و خواص  یناندازه دانه، تخلخل ب یرهایشدت تحت تأثیر متغمواد به ینا هاییژگیو

                                                                                                                               
19- Soft 
20 - Paste Properties 
21-  Rapid Visco Analyser 



 

 

روریب  مهوم تووده دانوه     یکی(. خوواص مکوان  Anderssen and Haraszi, 2009ها اسوت ) دانهتک

 یون ا یوری گاسوت. انودازه   یاواهر  یو چسبندگ یاصطکاک داخل یهنسبت پواسون، زاو کشسانی،

 ییبسوزا  یوت ها اهمکشت دانه یندو فرا سازییرهذخ هاییستمس سازیینهو به یطراح درخواص 

 یبرخو  یینتع یبرابرخی محققین (. Molenda and Stasiak, 2002; Stasiak et al., 2007دارد )

 Yuتوده استفاده کردنود )  یفیتک یابیارز یدانه برادانه برنج با استفاده از تک یخواص استحکام

et al., 2019.) غوًت   یاتخصوصو  یبه پارامترها یشترها بدانهتک یکیخواص مکان یگر،د یاز سو

 یبنود درجوه  یاسوتفاده بورا   مورد یفیدانه، پارامتر ک یسخت ینو رابطه ب شودیمختلف مربوط م

 Osborneاسوت )  ییدشدهتأ یشترب یمانند تنش فشار یکیخواص مکان یغًت مانند گندم و برخ

and Anderssen, 2003یوری گانودازه  یشکستگ یرویطور متوس  نبرنج، به یطور که برا(. همان 

 (.Ngugen and Kunze, 1984دارد ) یبستگدار همترک یهابا درصد دانه یشده با آزمون خمش

هر نوع  یابآس یفیتک ینها است. بنابرادانهبه تک یکیمکان یاعما  بارها یندکردن فرا آسیاب

 ییور و تغ یورو . مطالعوه رابطوه ن  شودیها مربوط مدانهتک یکیبه خواص مکان یمطور مستقغًت به

 یکیاست. خوواص مکوان   یدکه هدف کاهش اندازه ذرات باشد مف یدانه گندم، درزمانشکل در تک

مهم  یابکردن و آسخشک یاتعمل سازیینهها و بهدرک مسئله ترک دانه یبرا یزبرنج ن یهادانه

 Swamy and) افتود یاتفاق م یبرنج شکستگ یها(. به علت داشتن ترک دردانهsun, 2012است )

Bhattacharya, 1982یابآسو  ینود هسوتند کوه در زموان فرآ    یفیطووط روع  هوا خ ترک ین( که ا 

(Cnossen et al., 2003 )یرطوبت یاناز گراد یناش یستالیدر ساختار کر ییرتغ یا (Perdon et al., 

هوا  دانوه  یشکستگ یکی،مکان یروهایو در صورت وجود آن در اثر اعما  ن آیندی( به وجود م2000

زیوادی در خوواص    توأثیر در ایون میوان، میوزان رطوبوت      (.Cnossen et al., 2003دهود ) یمو رن 

( تحقیقوی در خصووص   Cao et al., 2004 که، کائو و همکواران ) یطوربهمکانیکی دانه برنج دارد 

نتیجوه گرفتنود    هاآنی انجام دادند اقهوهمیزان رطوبت را روی برخی خواص مکانیکی برنج  تأثیر

کانیکی دارد و استحکام فشاری و کششی بوا افوزایش   داری بر خواص میمعنکه میزان رطوبت اثر 

 یابد.یممیزان رطوبت کاهش 

و  یفشوار  یهوا آزموون  شوامل  هادانهتک یکیمطالعه خواص مکان یهای مورداستفاده براروش

آزموون خوزش    برای مواد لزج کشسان ازجمله محصوالت کشواورزی،  (.sun, 2012است ) یخمش

 کشسانخواص  ین. رابطه ب(Kilcast, 2004است ) یازن دمور کشسانلزج گیری خواص اندازه یبرا
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 اسوبورنه و همکواران  . (Sun, 2012مانند گندم موردمطالعه قرارگرفته اسوت )  یفیک یبا پارامترها

((Osborne et al., 2007 گندم  یهاشده دردانه یریگاندازه یاستحکام فشار بیشینهکه  یافتنددر

 22خردشوده  هوای یلاز پروف شدهیینبا استحکام آندوسپرم تع ی،محور یبا استفاده از آزمون فشار

 دارد. یهمبستگ آیدی( به دست مSKCSدانه )مشخصه تک یستمکه در س

 بافتگیری اندازه -2-2-1

خوواص بافوت موواد     یگیوری ابوزار  انودازه  یبرا یاطور گستردهشکل به تغییر–یروهای نروش

طور را به جامد ییمواد غذا ها ودانه تک یکی. خواص مکانگیرندیجامد مورداستفاده قرار م ییغذا

هوای  های غیرمستقیم مانند روشبا روش یسهو در مقااین روش ها . کنندیگیری ماندازه یممستق

 یرسوهولت در انجوام آزموون و تفسو     یق،ابزار دق تریینپا ینههمچون هز یاییمزا الکتریکیو  ینور

گیوری بوه   اصو  اندازه یشکل بر مبنا ییرتغ-یرو. روش نکنندیگیری را ارائه ماندازه یجتر نتاساده

مواد  یمهندس یبر اساس تئور اییهپا یها. آزمونشوندیبندی مطبقه یو تجرب اییههای پاروش

گیری خواص اندازه ی،های تجربشده است. روشتعریف ییمواد غذا یکیگیری خواص مکاناندازه و

هوا وجوود نداشوته    گیوری آن انودازه  یبرا یاصو  خاص یااند و نشدهخوبی تعریفرا که به کییمکان

 بهتوری  یو همبستگ گیردیارتباط دارند مورداستفاده قرار م ییمواد غذا یحس یابیباشد اما با ارز

 .(Lu and Abbot, 2004دارند ) ییمواد غذا یحس یبا خواص بافت

گیری های اندازهوجود دارد؛ روش ییشکل بافت مواد غذا ییرتغ-یروگیری ناندازه یروش برا دو

 یبورا  یلاز وسوا  یاریشوکل توسو  بسو    ییور تغ-یورو هوای مخورب ن  مخورب. روش  یور مخرب و غ

نتوایج   یحسو  یابیارز در مقایسه بامعموال   یرا. زشودیداده م یحترج ییگیری بافت مواد غذااندازه

هوای مخورب   گیری(. اندازهBourne, 2002) می دهند ارائهمخرب  یرهای غروش نسبت به یبهتر

 هوای یوک . تکنبه کوار موی رونود   مخرب  یرغ هاییکتکنبه عنوان روش شاهد در مقایسه با اغلب 

 یون هستند. درهرحا ، در ا یدمف ییاز مواد غذا یادسته یفیتارائه اطًعات درباره ک یمخرب برا

 یی،از موواد غوذا   یاری. بسو شووند یمو  یبگیری تخرهانداز ینددر فرآ ییمواد غذا یهاآزمون نمونه

متفاوت  یگربه نقطه د یاطهقبافت از ن ییراتنشده، تازه و خام تغ یفرآور ییویژه محصوالت غذابه

 ییموواد غوذا   یگیوری شوده تکو   انودازه  یهوا نمونوه  یوانگین م یقگیری بافت از طراست. لذا اندازه

                                                                                                                               
22 -crushed profiles 



 

 

کوه   دهود یامکوان را مو   ینمخرب ا یرسنجش غ ،درنتیجه. باشدینم یینها کیفیت یبرا ینیتضم

بنودی و  و کنتور ، درجوه   ییمطلووب موواد غوذا    یفیوت ک یبهتر زمان برداشت بورا  یریتمد یبرا

. نمایود یها را فوراهم مو  برتر آن یفیتو ک یاز هماهنگ یناناطم یبرا ییبندی محصوالت غذاطبقه

 یفیوت ک یوابی ارز یمخورب بورا   یور غ هوای یوک بوه تکن  یرمهم اخ یقاتیتحق هاییتفعال ،درنتیجه

 .(Lu and Abbot, 2004خام متمرکزشده است ) ییمحصوالت تازه و مواد غذا

. شوود یمربووط مو   ییمواد غذا یکیو مکان یاست که به خواص ساختار یفیک یژگیو یک بافت

موواد   یکیگیری ررورت دارد تا از خواص مکوان اندازه هاییکو تکن یمطالعه خواص بافت ین،بنابرا

موواد   ییشوکل و جابجوا   ییرتغ یعنی یکی،اطًعات به دست آورده شود. مطالعه رفتار مکان ییغذا

محودوده   یوک قورار دارد، کوه    ییمواد غوذا  یشده در محدوده رئولوژاعما  یروهایتحت ن اییغذ

در  یاست. مقواالت مختلفو   یعجامد و ما ییگسترده و فعا  در حا  حارر شامل مواد غذا یقتحق

 (.Mohsenin, 1989شده است )انجام یبا درجات مختلف یمحصوالت کشاورز یمورد رئولوژ

هوا درواقوع   زد، اکثر آن یبتقر کشسانعنوان مواد را به ییاز مواد غذا یاریبس توانیم اگرچه،

تنهوا بوه سوطح    وابسته به زموان اسوت؛ نوه    لزج کشسانمواد  یکیهستند. پاسخ مکان لزج کشسان

 خوواص  یفتوص یدارد. دو نوع آزمون برا یبستگ یسابقه بارگذار یاسرعت بلکه به یجرا یبارگذار

 ییور ، آزمون خزش است کوه تغ هایناز ا یکی. گیرندیمورداستفاده قرار م ییمواد غذا لزج کشسان

. نووع دوم،  شودیثابت به نمونه اعما  م باریککه  یزمان کندیگیری مشکل نمونه را بازمان اندازه

که نمونوه   یزمان کندیگیری مدر تنش را در طو  زمان اندازه ییراست که تغ ییون تنش آساآزم

 .(Lu and Abbot, 2004گیرد )یشکل ثابت قرار م ییرتغ یکتحت 

 مخرب یهاآزمون -2-2-1-1

جامود وجوود    ییهای مخرب مواد غوذا گیریاندازه هاییکتکن یاها و از روش یاگسترده طیف

 یودی تقل یبوا  اغلب تقر یهای تجربهستند. روش اییهپا یا یتجرباز دو نوع های مخرب دارد. روش

شامل  ین. همچنباشندیم ییمواد غذا یهته یا یتحلیل حس و های مورداستفاده در تجزیهاز روش

 تواندیشده نم گیریبا سطوح تنش و کرنش است و اغلب مقدار اندازه یاز بارگذار اییچیدهنوع پ

 یگور، د یشووند. از سوو   یول و تحل یرتفسو  یهپا یخواص مهندس یادر مورد پارامترها  یاندازه کافبه

 تووان یرا مو  یوره و غ ینسوبت پواسوون و مودو  برشو     یانگ،ازجمله؛ مدو   یهپا یکیخواص مکان
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را  ییوروح ازلحا  ادراک انسان در خصوص بافت مواد غوذا به توانندینم هاینمحاسبه نمود. اما ا

داشته باشد، آزمون خزش و تونش   یتاهم یاثر زمان و نرن بارگذار ی. وقتیندنما یلو تحل یرتفس

هوای  روش .(Lu and Abbot, 2004) اسوت  یازن دمور لزج کشسانگیری خواص اندازه یبرا ییآسا

 و ... هستند. یخزش ی،خمش ی،کشش ی،فشار یهاآزمون مخرب شامل؛

 یفشار آزمون-2-2-1-1-1

 ییاز موواد غوذا   یانواع مختلف یکیگیری خواص مکاناندازه یطور گسترده برابه یفشار آزمون

(، غوًت  Alvarez and Canet, 2000) یجات(، سوبز Abbott and Lu, 1996ها )یوهجامد ازجمله م

(Wouters and De Baerdmaeker, 1988  و موواد ) فوراوری  ییغوذا ( شودهMoiny et al., 2002 )

 ی، کوه بورا  شوود یانجوام مو   یونیورسوا  دستگاه  یکبا  یمحور یبارگذار تحتها . نمونهباشندیم

 23یکوا آمر یکشواورز  ینکواربرد دارد. انجمون مهندسو    ییموواد غوذا   یکیگیری خواص مکاناندازه

ASAE)ییور تغ-یورو ن حنوی هوا از من و محاسبه مودو   یفشار یهاانجام آزمون یبرا ی( استاندارد 

کوه در   اسوت  یود هوا مف همچوون دانوه   ییغوذا  مواد یبرا یمحور ی. آزمون فشارارائه دادندشکل 

بوه کوار    شدهمتحده توسعه داده یالتا یدانه گندم که توس  وزارت کشاورزمشخصه تک یستمس

 (.Martin et al., 1993)رفته است 

برنج  یهادانه یدر خصوص استحکام کشش یقیتحق (Kamst et al.,1999) کمست و همکاران

 یمحور یفشار با  24یقطر یشده از آزمون فشارمحاسبه یانگگرفتند مدو   یجهانجام دادند. نت

 هستند. یکسان یو محور یقطر یاستحکام با آزمون فشار یرداری ندارد و مقاداختًف معنی

( تحقیقی در خصوص خواص مکانیکی Kruszelnicka et al., 2020کراس زلنیکا و همکاران )

 2Kg.m/s براساس آزمون فشاری دانه های برنج انجام دادند نیروی بیشینه خردکنندگی دانه

نتیجه  آنها دست آوردند.به mJ 03/28 و انرژی را MPa 71/14و تنش فشاری بیشینه  99/174

 گرفتند بین اندازه دانه با استحکام فشاری و نیروی بیشینه شکست همبستگی منفی وجود دارد.

 یخمش آزمون-2-2-1-1-2

 یخوواص کششو   یبررسو  یسخت برا یهاغلبه بر مشکل نمونه یبرا یگزینیجا یخمش آزمون

                                                                                                                               
23 - The American Society of Agricultural Engineers 
24 -the diametral compression test 



 

 

 یخمشو  . آزموون شوود یاسوتفاده مو   یشوتر ب 25نقطوه سوه  ی. از آزمون خمشباشندیم ییمواد غذا

نشوده و ارتبواط مقاوموت     یشده و فورآور برنج فراوری یگیری مقاومت خمشاندازه ینقطه براسه

 (.Lu and Siebenmorgen, 1995شده مورداستفاده قرار گرفت )باکیفیت برنج فراوری یخمش

 جوه ینتو  دانوه بورنج انجوام داد   خمشوی  اسوتحکام   ،قیتحقیک (Kumklam, 2013) کومکًم 

در همین ارتباط، ژانگ که نیروی شکست بیشینه در برنج سالم بیشتر از برنج ناسالم است. گرفت 

ی انجوام  اقهووه  های برنجیک تحقیق، آزمون خمشی روی دانه (Zhang et al., 2005)و همکاران 

 یهوا دردانوه ، مقاومت خمشی و انرژی شکست کشسانی ااهری رریب دادند و نتیجه گرفتند که

 ,.Tajaddodi Talab et al)دار بیشتر بود. تجددی طلب و همکواران  ی ترکهادانه نسبت به سالم

های برنج در دو سوطح رطووبتی انجوام داد و نتیجوه     دانه یک تحقیق، آزمون خمشی روی (2012

گرفت که استحکام خمشی، رریب کشسانی ااهری و انرژی شکسوت بوا افوزایش رطوبوت دانوه      

 .ابدییمکاهش 

 یخزش آزمون-2-2-1-1-3

کوه   ی اسوت زمانمنظور مدت  شود.یگیری مزمان اندازه شکل نمونه با ییرخزش، تغ در آزمون

 یدارا ی. محصووالت کشواورز  شوود یاعموا  مو   در انجام آزموون  نمونه هر به یثابت یفشار یروین

وارده بوه   یهوا رو جهت شناخت رفتار محصوالت تحت اثر تنشازاین .هستند لزج کشسانخواص 

شکل  ییرعبارت است از: علم مطالعه تغ ی. رئولوژشودیها پرداخته مآن یکیخواص رئولوژ یبررس

 یکیرفتار مکوان  ی. رئولوژگیردیجسم در نظر م ینقش زمان را در طو  بارگذار عًوهبه یان؛و جر

. آزموون  شوود یمو  یوان ( و زمان بیانشکل و جر ییرشکل )تغ ییرتغ یرو،ماده برحسب سه پارامتر ن

سوت. اطوًع   ا یمحصوالت کشاورز یکیها در مطالعه خواص رئولوژترین آزموناز مهم یکیخزش 

 یکیدر بوروز صودمات مکوان    یریجلووگ  یبورا  ییهوا روش یندر تودو  یکیاز خواص رئولووژ  املک

و  ییموواد غوذا   لزج کشسوان (. دانستن خواص Mohsenin, 1986کارآمد است ) یارمحصوالت بس

سوازی مهوم اسوت،    و ذخیوره  یونقول، فورآور  حمول  یریت،زمان برداشت، مد یدر بررس یکشاورز

موردنیواز   یاریر یهامد  یبرا یعنوان ورودبه لزج کشسانبه خواص  وطاطًعات مرب ینهمچن

هوای  و روش یریتخووردگی در زموان مود   و تورک  یبینی تونش درونو  و پیش یفهستند که توص

 (.Waananen and Okos, 1992باشند )یم یمختلف فرآور

                                                                                                                               
25 - Three-Point bending 
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Abstract 

Research Aim:  To determine the chemical properties (amylose (AC), gelatinization 

temperature (GT), gel consistency (GC) and protein content (PC)) and 

physicochemical (minimum (MinV) and peak viscosity (PV), final viscosity (FV), 

breakdown (BDV) and viscosity setback (SBV), time required to achieve maximum 

viscosity (PT) and viscosity temperature (Pa.T)) rice with the use of quality analysis 

is expensive. The aim of this study is the predict possibility the quality properties of 

rice using NIR spectroscopy, machine vision and mechanical tests methods on bulk 

and single kernel samples. 
Research method:  In this study, 5 rice varieties namely Demsiah, Hashemi, Khazar, 

Darfak and Kadous were used via three methods of mechanical, image processing on 

single kernel and NIRS on single kernel and bulk samples with the aim of predicting 

quality properties. The data the extracted from the mechanical test was applied at two 

moisture levels (9 and 14% b.w) during the factorial experiment in the form of a 

completely randomized design using SPSS software. In the image processing test, the 

samples were carry out at a moisture level of 9% on a more uniform basis in three 

treatments: exposure from above with LED lamp (A), exposure from above with LED 

and fluorescent lamp (B) and exposure from below (C).  Extracted data were analyzed 

by partial least squares regression (PLSR), multivariate regression (MLR) and 

response surface methodology (RSM) modeling. Also, the possibility of predicting 

some quality properties was investigated via spectral analysis by extracting the 

components of NIRS in two modes of bulk and single kernel samples. 
Findings:  The results of analysis of variance (ANOVA) of the components 

extracted from compression, bending and creep tests showed that moisture and variety 

have a significant effect (P <0.01) On energy to failure point, maximum secanti 

modulus, secanti modulus at 0.05 mm deformation, maximum tangential modulus, 

tangential modulus at 0.05 mm deformation, maximum deformation, maximum 

failure force, force at 0.05 mm deformation, tangential modulus in 7 seconds, 

tangential modulus in 30 seconds, secanti modulus in 7 seconds, secanti modulus in 

30 seconds.. Duncan's multi-amplitude test showed that the moisture content whit a 

increased, all the properties extracted from the tests decreased. The grain strength 

decreases with increasing moisture. The results of ANOVA showed that all models 

were using the RSM to predict significant quality properties at (P <0.01) and (P 

<0.05). Prediction accuracy in the compression and bending tests were obtained with 

R2
Pre ≥ 0.78 and R2

Pre ≥94, respectively, and in the creep test using multiple regression 

with R2 ≥ 0.70. The results of the image processing test using multivariate regression 

(MLR) showed that predicting quality properties for the A, B and C treatments was 

estimated as R2 ≥ 0.90, R2 ≥ 0.83 and R2 ≥ 0.92, respectively. Based on the results 

obtained from the measurement of NIRS, calibration models in flour samples for 

chemical properties (AC, GT and PC) and physicochemical (BDV and SBV) were 

obtained as (R2
cal ≥ 0.83) and (R2

cal≥ 0.76), and prediction accurcy of (R2
pre≥  0.78) 



 

 

and (R2
pre≥ 0.87), respectively. All PLS models, SDR index was more than 2. 

Calibration models in rice single kernel samples for chemical properties (AC, GT and 

PC) and physicochemical (MinV, BDV and SBV) were obtained as (R2 ≥ 0.85) and 

(R2 ≥ 0.93), and prediction as (R2pre≥ 0.79) and (R2pre≥ 0.79), respectively. SDR 

index for all models was more than 2. 

Conclusion:  The values of extracted components from rice grain strength tests 

at two moisture levels of 9 and 14% predicted the values of rice quality 

properties with an high accuracy of 0.81. The conclusion of image processing 

test, the most suitable model for C was obtained with R2≥ 0.92. The conclusion of 

NIRS showed that the most appropriate of prediction model in rice flour samples for 

AC, GT, PC, BDV and SBV as Kadus, Hashemi, (Khazar & Kadus), Domsiah, 

varieties for rice flour samples with prediction accurcy were obtained as 0.81, 0.85, 

0.85, 0.89, and 0.92, respectively. In rice single kernel samples for AC, GT, PC, 

Min.V, BDV, and SBV as Hashemi, Dorfak, Hashemi, (Khazar & Dorfak), Damsiah 

and (Dorfak & Kadus) varieties with prediction accurcy were obtained as 0.77, 0.90, 

0.81, 0.84, 0.90, and 0.98, respectively. The correlation coefficients between the 

spectral data and the quality parameters of models were more than 0.60. This study 

usefal, appropriate and quick using from mechanical and optical tests to predict 

quality properties of rice.  

Keywords: Mechanical test, white rice, image processing, near-infrared 

spectroscopy, quality properties  
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