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 هانشانهفهرست عالئم و 

 عالمت توضيح واحد

% 
 

 نشاسته شدننهيژالتدرجه 
DSG 

 تر يهيها بر پادرصد رطوبت نمونه %
.M.C 

kg نمونه يهيجرم اول 
1m 

kg نمونه ييجرم نها 
2m 

min يورغوطه يدما 

A 

min يزمان بخارده B 

CoW. شدنينهژالت ينشاسته برنج ط يرات آنتالپييتغ H 

CoW. نشاسته برنج خام يرات آنتالپييتغ *H 
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 دهيچک

است که شامل  ييدرو گرمايند هيک فرآيجوش کردن شلتوک مين

باشد. يکردن شلتوک مو خشک ي، بخاردهيورغوطه يسه مرحله

متر ينشاسته برنج با استفاده از کالر شدننهيژالتر يمقاد

نه يهز ين روش دارايشود. ايم يريگ( اندازهDSC) يتفاضل

درنگ قابل استفاده يصورت بآن به يهابوده و داده ييباال

ن درجه يب ياضير يک رابطهين در مطالعه حاضر يست؛ بنابراين

م جوش کردن ين يهاشاخص( برنج با DSGنشاسته ) شدننهيژالت

ن شد. شلتوک )رقم يتدو( يو زمان بخارده يورغوطه ي)دما

م جوش يوس نيدرجه سلس 70و  65، 60 يدر دما يورفجر( با غوطه

 70و  65، 60 يدما يبرا يورغوطه ينهيبه يهاشده بود. زمان

 يهيپا% بر 35زان رطوبت شلتوک به يوس بر اساس ميدرجه سلس

ج يد. نتاين گردييقه تعيدق 120و  180، 240ب يتر، به ترت

ه ي% بر پا93/34تا  43/24ر رطوبت شلتوک )ينشان داد که مقاد

 ي( ط0.942R<) يينما ي( و معادلهP<0.05دار )يطور معنتر(، به

 کيافت. يش يافزا يورغوطه يسطوح دما يتمام يبرا يورغوطه

هر  يش برايآزما 13 کالا به کاربرده شد و  يطرح مرکب مرکز

انس يه واريک آزمون تجزيگام مورد استفاده قرار گرفت. 

(ANOVA) داريمعن هامدل ينشان داد که تمام (P<0.01  بوده )

مقدار  ينيبشيپ يبرا )0.872R =( مدل نيترمناسب، ياست. مدل خط

و زمان  يورغوطه يش دمايبود. با افزا هانمونه شدننهيژالت



 د

 

 يسازمدل اساس برافت. يش يافزا شدننهيژالت، مقدار يبخارده

 ينهيبهمقدار  حصول جهت ينهيبه طيبه روش سطح پاسخ، شرا

و  Co59/86 يورغوطه ي، دما(63%/57نشاسته برنج ) شدننهيژالت

 . ديگرد نييتع قهيدق min92/3 يزمان بخارده

 شدننهيژالتجوش کردن، رطوبت شلتوک، مقدار مين :يديکلمات کل

 ي، بخاردهيورغوطه، نشاسته
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 فصل اول

 و هدف مقدمه
 

 ان مسئلهيف و بيتعر -1-1
 در را مهمي نقش ارزشمند، بسيار غذايي يمادهک ي عنوان به برنج

 آسيا، مردم اصلي غذاي تنهانه برنج .کنديم ايفا انسان يهيتغذ

ت يش از نصف جمعيب يبرا ييمواد غذا نيترمهماز  يکيبلكه 

 سازمان توسط منتشر شده آمار طبق. (FAO., 2004) ا استيدن

ي خواروبار  برنج جهاني توليد كل ميزان ،2013سال  در 1جهان

 قاره در محصول اين توليد که است بوده تن ميليون 7/745با  برابر

ر ياست. در دهه اخ شده گزارش تن ونيليم 8/674ميزان  به آسيا

 ير کشت شلتوک در کشور جمهوريد و سطح زين مقدار توليشتريب

 631و  2003ون تن در سال يليم 9/2ب يران، به ترتيا ياسالم

، 2013ر در سال ين مقاديبوده که ا 2006هزار هکتار در سال 

ن ياافته است. يهزار هکتار کاهش  500ون تن و يليم 54/2به 

ران، يت در ايش جمعيکه با توجه به افزااست  يحالدر 

زان مصرف برنج يم يشمس يهجر 1400که در سال  شوديم ينيبشيپ

 اغلب .(2014et al. Nasirahmadi ,) ون تن برسديليم 4در کشور به حدود 

 يفاصله در که يطور هستند، برنج يواردکننده جهان كشورهاي

 بازار به جهان كشور ١٠٥ از كشور ١٤، فقط 1988تا ١٩٨٠ يهاسال

 استراتژيك كااليي برنج رو نيا از .اندنبوده وابسته برنج جهاني

 پس برنج كه لحاظ اهميتي به. (Chakraverty and Singh, 2014) شوديم محسوب

 رديف در ،است كرده پيدا ايران، مردم غذايي رژيم در گندم از

 مصرف مورد غذايي يماده دومين و گرفته استراتژيك جاي كاالهاي

 آرد صورتبه معموالا  كه ،غالت ساير با برنج تفاوت .است مردم اكثر

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1: Food and Agricultural Organization (FAO) 
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 .شوديم مصرف سالم دانه صورتبه عمدتاا  كه است اين ،شونديم مصرف

 يلهيوس به زيادي ميزان به برنج محصول اقتصادي بنابراين ارزش

جمعيت،  افزايش به توجه . باگردديم تعيين شده سالم توليد برنج

 هدف نيترمهم برنج در کشور، كشت زير د و سطحيتول يروند کاهش

 باالترين با محصول توليد استراتژيك، اين گياه فرآوري صنعت در

. عوامل استل يند تبديدر فرآ يكيفيت و کاهش درصد شکستگ

در شكستگي برنج دخيل است و  يکوبيشالمزرعه تا  زيادي از

 فناستفاده از  ساير كشورهاي مطرح در توليد برنج در تجربه

را  فنجهت كاهش درصد شكستگي برنج، اين در  1م جوش کردنين

حل شكستگي  يبراروش مفيد، كاربردي و مطمئن  يك عنوان به

ي يمؤثر در خودكفا توان پيشنهاد كرد و گامي مهم وبرنج مي

بدون افزايش سطح زير كشت و مصرف که  يابه گونهبرنج است 

 .داشتبيشتري  يينها توليدتوان يمهاي بيشتر، نهاده

م ينرا  3ليتبدند يقبل از فرآ ،شلتوک يبر رو 2ييگرمامار يت

است و  ييدروگرمايهند يک فرآيند که يکردن شلتوک گو جوش

. باشديم کردنخشکو  5ي، بخارده4يورشامل سه مرحله غوطه

روش مفيد،  يك عنوانبهجوش کردن، مياستفاده از روش ن

 ريتأثشكستگي برنج است که مشکل حل  يبراكاربردي و مطمئن 

جوش کردن شلتوک منجر ميدارد. ني برنج يدر خودكفا ييبسزا

و در  (ه تريبر پا)% 35شلتوک به  زان رطوبتيمش يبه افزا

شلتوک  ين بخاردهيگردد. همچنينشاسته م شدننهيژالتجه ينت

ند يفرآ يبرنج در ط شدننهيژالتراه  نيمؤثرترور شده، غوطه

هجوش کردن است که در آن نشاسته از شکل مين ک يبه  6بلور

ل، ساختار ين تبديجه ايابد. در نتيير مييتغ شکليبحالت 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1: Parboiling 

2 : Hydrothermal 

3: Milling 

4: Soaking 

5: Steaming 

6: Crystal 
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منظم به شکل  طوربهنشاسته،  يهابات دانهيترک يوجه چند

ل يتبد يمرحلهدر  يشتريابد که مقاومت بيير مييمتراکم تغ

جوش کردن شلتوک، مين يبرا يل اصلين داليبنابرا؛ خواهد داشت

)راندمان برنج سالم،  آن يکيزير خواص فييو تغ شدننهيژالت

ن يجوش کردن و همچنميند نيفرآ يدر ط اب(يرنگ و درجه آس

 ينکه درصد شکستگي. با توجه به ااست يکاهش درصد شکستگ

؛ (2et al. Eskandari Cherati ,012) است% 23-33ران، يبرنج در کشور ا

در کاهش  ياقابل مالحظه ريتأثجوش کردن ميند نين فرآيبنابرا

 .اردبرنج د يدرصد شکستگ

جوش کردن از ميند نينشاسته برنج در فرآ شدننهيژالتدرصد 

 يلهيه وسب شدننهيژالتدرصد . استبرخوردار  ييت باالياهم

 Chungcharoen and) شوديده ميسنج( 1DSC) يتفاضل متريکالردستگاه 

Lund, 1987) يريبکارگبا  شدننهيژالتدرصد  يريگاما اندازه؛ 

 يهادادهو داشته  ياديز نهيهز، يتفاضل متر يکالردستگاه 

در حال . ستيندرنگ قابل استفاده يب صورتبهدستگاه  يخروج

اتمام  يجوش کردن وقتميند نيفرآ يورغوطه يرحلهحاضر، م

به مقدار  مرحله يانتهازان رطوبت شلتوک در يکه مبد اييم

 يمرحله .(2008et al. Manful ,) ده باشديرس تر( يهيبر پا 35%مشخص )

جوش کردن است. ميند نيبخش فرآ نيترمهم، يو بخارده يورغوطه

از به يند، نيفرآ ينشاسته ط شدننهيژالتل يبه دل مراحلن يا

ق با ين تحقيا ين در راستايبنابرا؛ ق دارديکنترل دق

 يهاشاخصنشاسته و  شدننهيژالتدرصد ن يمناسب ب يمدل يارائه

 شوديم ينيبشيپ، (يو زمان بخارده يورغوطه ي)دما شدننهيژالت

ن يينه پايرا با هزبرنج نشاسته  شدننهيژالتکه بتوان درصد 

مناسب  يونياستفاده از مدل رگرسبا  درنگيب صورتبهو 

 ينشاسته برنج ط شدننهيژالتدرصد  ينيبشيپبا کرد.  ينيبشيپ

زمان اتمام  توانيممناسب  ياضيتوسط مدل ر م جوش کردنين

 را محاسبه کرد.  يبخاردهو  يورغوطهمرحله 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1: Differential Scanning Calorimeter 
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 قياهداف تحق -1-2

شلتوک  يروبر  يهدرو بخا يورمختلف غوطه يمارهاياعمال ت -1

 .م جوشينشاسته برنج ن شدننهيژالتدرصد  يابيو ارزرقم فجر 

نشاسته  شدننهيژالتان درصد يم ياضيرابطه رن يبهترن يتدو -2

و  يورغوطه يم جوش کردن )دماين يهاشاخصر يبرنج و مقاد

 (يزمان بخارده

 

 م جوش کردنين -1-3

 و آبوي تيموار شامل كه است ييهيدروگرما فرايند يك كردن جوش نيم

 بورنج بوه آن تبوديل و کردنخشک عمليات قبل از شلتوك بر حرارتي

 و يبخارده ،يورغوطه اصلي مرحله سه داراي يندآفر . ايناست سفيد

م جوش کوردن شولتوک در يروش ن .(2011et al. Bualuang ,) است کردنخشک

افت. يبهبود  ندرتبهسال قبل، از  هند شروع شد و  3000حدود 

النکا، يمثول سور يجنووب يايآسو يشتر کشورهاينکه در بيتا ا

 شودن، ژاپن و نپال استفاده يپيلين، بنگالدش و فيلند، چيتا

(, 2005et al. Heinemann) . 

ن يتوسوط محققوم جووش يبرنج نو يفيکخواص  که بر يقيتحق يط 

نشوان ها آنج ي. نتا(2006et al. Lamberts ,) قرار گرفت مطالعه مورد

مزه و رنوگ  نظر ازم جوش، خواص مطلوبش را يبرنج نداد که 

م جوش ينط يشرابه  ياديز يمثل برنج خام داشته است که بستگ

آب موورد اسوتفاده  pHو  يو بخارده يورغوطه يکردن مثل دما

 دارد.

 يورغوطهمرحله  -1-3-1

-يبرابر با آب مخلوط م 2تا  5/1 نسبت به شلتوك مرحله اين در

 دماي از كمتر درجه 5حداقل  بايد آب دماي. (1981et al. Juliano ,) شود

 70 تا 60طور معمول دماي و به برنج باشد نشاسته شدننهيژالت

 هم محيط دماي با آب از البته .(2004et al. Islam ,)شود يم انتخاب درجه

 افزايش يورغوطه زمان مدت صورت اين در كه كرد شود استفادهيم

 در آب دماي کهيصورتر د و دارد وجود هاکروبيم رشد خطر و يافته
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 نامطبوع بوي و شديد رنگ تغيير باشد باعث باال يورغوطه يمرحله

 كافي رطوبت جذب، يورغوطه مرحله از گردد. هدفيم نهايي محصول در

تا  30مرطوب  بر پايه آن ميزان كه است نشاسته شدننهيژالت براي

 يورغوطهزمان نه يشيبن يبنابرا؛ (2015et al. Taghinezhad ,) است% 35

% بر 35به  شلتوکرطوبت  ياست که محتوا يمدت زمان شلتوک

 .برسدتر  يهيپا

 يبخارده -2-3-1

 است نشاسته يهازدانهير شدن( )ذوب شدننهيژالت مرحله اين از هدف 

 فشار )دماي تحت ( ياCo100 ياتمسفر )دما فشار تواند دريم كه

 دهي حرارت زمان باشد باالتر دما و فشار چه هر .( باشدCo100باالي 

 دانه كه باشد يااندازه به بايد بخاردهي يندآفر ابد.ييم كاهش

 در و شده ژالتينه سطح ن صورتيا غير در ،شود ژالتينه كامل طوربه

 صورتبه و دارد كمتري بازارپسندي كه شوديم گچي ديده نقطه عمق

  .(Bhattacharya, 1985)  است شده جوشمين جزئي

 کردنخشک -3-3-1

و  دارد جوشمين برنج شكستگي ميزان در زيادي ريتأث کردنخشک روش 

 مدرن يهاکنخشک تا سايه در کردنخشک از متفاوتي يهاروش از

را کاهش  يدرصد شکستگسايه  در کردنخشک .شده است استفاده

و  ساعت( 48 است )حدود آن بودن ريگوقت روش اين عيب اما دهديم

 مقياس در روش اين از دارد شلتوك كردن پهن براي وسيع مكان به نياز

 بقيه در اما؛ شوديم استفاده كارهاي تحقيقي براي و آزمايشگاهي

نحوه  و کنخشک دماي داشت. خواهد وجود شكسته برنج مقداري هاروش

است  باال شلتوك رطوبت که ييآنجا از است رگذاريتأث نيز کردنخشک

 شود استفاده يامرحله يك کردنخشک از اگر (.تر يهيبر پا 35%)

درصد  صورتنياريغ در باشدوس يسلس درجه 40از  باالتر دما نبايد

 تا باال دماي از مدرن يهاکنخشک در بود. باال خواهد بسيار يشکستگ

 به استراحت ساعت چند شده سپس % استفاده18 رطوبت به شلتوك رسيدن

رطوبت  به رسيدن تا پايين دماي با را عمليات بقيه و داده شلتوك

  .(2001et al. Elbert ,) دهنديم ادامه %13تا  11
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 يکنپوست -4-3-1

، استشلتوک  يکنپوست يمرحله، کردنخشک يمرحلهبعد از 

در شکل  ديآيم به دستن مرحله يکه بعد از ا يمحصوالت مختلف

 نشان داده شده است.( 1-1)

 

 

نود يفرآ يکوه طو يدات مختلفويواز تول يبردارعکس -1-1شکل 

 :)B(، شولتوک: )A( .(2013et al. Buggenhout ,) ل شلتوک به دست آمديتبد

د يسوفبورنج  :)E( ،سوبوس بورنج: )D( ،يابرنج قهووه :)C( پوست،

 (برنج)

 

  نشاسته و ساختار آن -1-4

ن ماده در يگلوکز است. ا يهااز مولکول يمرينشاسته پل

ليجدا از هم  ييهابه صورت دانه ياهيگ يهابافت  1ا گرانو

باشد. يميكرون متغير م 150تا  2ها از وجود دارد که قطر آن

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 : Granule 
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ها در گياهان مختلف بسيار متفاوت است. خصوصيات اين گرانول

نظر مبدا( توانند به منزله مبنايي )از نقطهاز اين نظر مي

هاي مختلف مورد استفاده قرار بندي نشاستهبراي تقسيم

هاي كروي، است صورتها از لحاظ شكل ممكن بگيرند. گرانول

بيضي و يا چندوجهي باشند كه با ميكروسكوپ قابل بررسي 

داراي يك مبدا مركزي موسوم به  اکثراا ها است. اين گرانول

م هاي متحدالمركزي احاطه كه اغلب توسط حلقه باشنديم 1هيال

ترين منبع تهيه نشاسته ذرت است اما نشاسته اند. مهمشده

 4( و ساگو3)به نام تاپيوكا 2زميني، كاساواسيبگندم، برنج، 

ترين شود. در اين ميان بزرگنيز توليد و به بازار عرضه مي

زميني و ميكرون( مربوط به سيب 33ها )با قطر متوسط گرانول

ميكرون( متعلق به برنج  5ها )با قطر متوسط ترين آنكوچك

  .(Mahanta and Bhattacharya, 1989) است

تشكيل  يمريپلمولكول ا دو نوع يقسمت نشاسته از دو 

و فاقد انشعاب موسوم به  يک قسمت به صورت خطيشده است. 

باشد يانشعاب م يگر که دارايلوز است و قسمت ديآم

درصد نشاسته  75-80شود. معموال حدود يده مين ناميلوپکتيآم

در دهد. يل ميلوز تشکيآن را آم يهين و بقيلوپکتيرا آم

-1-4مولكول آميلوز پيوند ميان واحدهاي گلوكز فقط به شكل 

 ساختارهاي داراي مقادير باالي آميلوز است. نشاستهآلفا 

دادن حفظ كرده و تشكيل ژل شكلر ييتغخود را به هنگام 

واحد  7و 8در مولكول آميلوپكتين معموال بعد از هر دهند. مي

 20و 30گلوكز يك شاخه انشعابي وجود دارد كه خود داراي 

واحد گلوكز است. در رشته اصلي اتصال واحدهاي گلوكز به 

آلفا است. -1-6و در محل انشعاب به صورت آلفا -1-4صورت 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 : Hilum 

2 : Cassava 

3: Tapioca  

4 : Sago 
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يك نشاسته چاي درصد بااليي آميلوپكتين دارد كه سبب تغليظ 

دهد. مخلوط خواهد شد اما برخالف آميلوز تشكيل ژل نمي

شوند و به هنگام هاي آميلوپكتين به يكديگر متصل نميمولكول

دهند. سرد شدن پيوندهاي شيميايي مشابه آميلوز تشكيل نمي

از ديگر موارد قابل مقايسه بين آميلوز و آميلوپكتين وزن 

 - 200ممكن است به مولكولي آنها است. وزن مولكولي آميلوز 

هزار برسد در حالي كه وزن مولكولي آميلوپكتين در  100

حدود يك ميليون است. نسبت وجود دو آنزيم كه سازنده 

كننده  در گياه هستند مشخصآلفا -1-6و آلفا -1-4هاي اتصال

نسبت يا ميزان آميلوز يا آميلوپكتين در نشاسته آن گياه 

وز به آميلوپكتين نقش مهمي توان گفت كه نسبت آميلاست. مي

 .(Mahanta and Bhattacharya, 1989) در رفتار نشاسته خواهد داشت

 

 

 

 جوش مين برنج در شده جاديا تغييرات -1-5
افزايش  و شكستگي برنج درصد كاهش جوش كردنمين دليل نيترمهم

 مناطقي بردند پي ميالدي 19قرن در  بار اولين .است آن غذايي ارزش

كمبود  همان يا بري کنند بيماري برييم جوش مصرفمين برنج كه

 سبب مهاجرت دهي حرارت و يورغوطه رند.يگينم تامينيو

 سفيد برنج به سبوس از معدني امالح و B خانواده يهانيتاميو

 شدن ترسخت سبب نشاسته شدننهيژالت همچنين. )et al. Juliano, 1981( شوديم

 به منجر و دهديافزايش م تبديل حين را آن مقاومت و شده برنج بافت

 مهمي تغييرات. (2006et al. Bello ,)شود يم سالم بيشتري برنج توليد

 برنج كمتر چسبندگيسبب  ازجمله ديآيم به وجود پخت زمان درنيز 

-مين برنج از نشاسته و مغذي كمتر مواد نشر آن علت كه شوديم پخته

 استقبال مورد عمده دليل عامل اين و باشديپخت م زمان جوش در

 را براي آن چون است غربي كشورهاي جوش درمين برنج قرار گرفتن

 رنگ .(2004et al. Saif ,)د ينمايم مناسب كنسروي يهافراورده از بسياري

 ابد. علتييم تغيير كهربايي زرد ماليم يا جوش بهمين برنج
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 يهاواکنش دانه، به و سبوس شلتوك از دانهرنگ نفوذ رنگ تغيير

در  آنزيمي يهاواکنش تيدرنها و مايالرد آنزيمي شدن غير ياقهوه

 زمان و به دما رنگ تغيير شدت است. شده بيان خيساندن مرحله

 انتقال اثر خيساندن بستگي دارد. دهي حرارت و خيساندن مرحله

 و كاهنده قندهاي تركيب كه را واكنش مايالرد دهي حرارت و دانهرنگ

 عرض طول،. (2006et al. Lamberts ,) کنديم تسريع ،است آزاد نهيآم دياس

 %( افزايش10 )حدود جزئي مقادير است جوش ممكنمين برنج ضخامت و

 . (2004et al. Saif ,)يابد 

 

 نشاسته برنج شدننهيژالت -1-6
شکل را  يک حالت بير نشاسته از شکل بلوره به ييبه تغ

، ساختار نشاسته به شدننهيژالت يند. طينشاسته گو شدننهيژالت

سرد نامحلول است  آبنشاسته در . ابدييمر ييمتراکم تغشکل 

درصد آب جذب کرده و متورم گردد و  17تواند تا ياما م

ن محلول حرارت يل محلول نشاسته را بدهد حال اگر به ايتشک

آب در اثر حرارت  يجنبش ين انرژيمع يک دمايداده شود در 

 يدروژنيه يوندهايپد که قادر خواهد بود يخواهد رس يبه حد

ب ين ترتيگرانول را بشکند و به درون گرانول نفوذ کند. بد

و  روديمن يگرانول از ب يخاص ساختار شعاع ين دمايدر ا

خاص  ين دماينه شود که به اينشاسته ژالت اصطالحاا  شوديمباعث 

 يلير داغ نشاسته خيند. که اگر خميگويم شدننهيژالت يدما

 .شدل خواهد يع سرد شود ژل تشکيسر

بر اندازه تورم  يدياثر شد يو بخارده يورغوطهط يهر دو شرا

 ينشاسووته دارنوود. طوو شوودننهيژالتنشاسووته و درجووه  1ذرات

و ذرات نشاسوته  کننوديمبورنج آب جوذب  يهادانوه، يورغوطه

 يدورن دانوه. ذرات نشاسوته شوونديمبرنج متوورم  دانهدرون

 شودننهيژالت يبواال يکوه در دموا شوونديممتوورم  يوقتبرنج 

 طوربوه، هاآن ين نظم ساختاريبنابرا؛ نندينشاسته حرارت بب

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1: Granules 
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 يطوو ريناپذبرگشووترات ييوو. تغشوووديمب يووتخر ريرناپووذييتغ

لورهو ذوب  1شوامل اتوالف شکسوت مضواعف شدننهيژالت . اسوت 2ب

در دسترس باشد، جذب رطوبت  يبرا 3آب يمقدار کمفقط  کهيوقت

 )Delcour and Hoseney, 2010 ,رسوديم يبه مقدار باالتر شدننهيژالت يدما

), 2005et al. Derycke .دانه و شدت حورارت  زان رطوبتيمکه  طورهمان

ش ي% افوزا100نشاسته توا  شدننهيژالتابد، درجه يش يافزا يده

اموا ؛  )2008et al. Patindol, 2008 ,et al. Himmelsbach, , 2002aet al. Miah ,( ابودييم

؛ بورنج وجوود دارد دانوه درونان رطوبت ي، گراديورغوطه يط

مرکوز  زان رطوبتيم، ممکن است ين بدون تعادل رطوبتيبنابرا

 يبخوارده يطو آنموجوود در  ينشاسوته شدننهيژالت يبرا دانه

 يرونويب يهيالجوش با مي، برنج نجهينت در ن باشد.ييپا يليخ

مطابق . (1993et al. Marshall ,) ديآيم به دست 4ديو مرکز سف شفافمين

مسوتعد  يلويد، خيمراکز سوفن يا ي، برنج داراهاقيتحق يبرخ

 شوودننهيژالتن درجووه يبنووابرا؛ (Bhattacharya, 1985) شکسووت اسووت

ن يويرا تع در دانوهموجود  يهاشکافو  يخال ينشاسته، فضاها

ا کواهش يش يجوش کردن موجب افزاميط نين شرايبنابرا؛ کنديم

)et al. Himmelsbach, , 2002aet al. Miah , گوردديم 5راندمان برنج سالم

), 2008et al. Patindol, 2008  .مم رانودمان يبوه مواکز يابيدست يبرا

)et al. Marshall ,از است ي% مورد ن40 شدننهيژالتبرنج سالم، درجه 

), 2002aet al. Miah, , 2002et al. Miah, 1993. 

 يهوانيپروتئه يونشاسوته و تجز شدننهيژالتم جوش منجر به ين

موجب توسعه و  جهينت در. گردديم 6هاگ يموجود در پرده داخل

، شودننهيژالت ي. طوگوردديم هادانوهداخول  يخال يپرشدن فضا

موجود در پورده  يهاترکنشاسته با هم فشرده شده و  يهادانه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1: Loss of birefringence 

2: Crystallite melting 

3: limited water 

4: White bellies 

5: Head rice yield 

6: Endosperm 
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مات، سوخت و محکوم  دانهن ي، بنابراشونديمهاگ بسته  يداخل

، شودننهيژالت ي، طگريد عبارتبه  .(Ituen and Ukpakha, 2011) گردديم

 يو فضواها ابنودييمر ييوتغ 1ياژلهنشاسته به شکل  يهادانه

 چسوباننديمرا به هم  هابافترا پر کرده و  هادانهدر  يخال

(Nawab and Pandya, 1974). موجوب م جوش کوردن بورنج، ين يل اصليدل

نشاسوته موجوود در  شدننهيژالتو  هادانه يکيزيخواص فبهبود 

رانودمان  جهيدرنت ،گردديمم جوش کردن يند نيفرآ يط هادانه

  .(2002et al. Wu ,) افتيش خواهد يافزا ييبرنج سالم و ارزش غذا

 

 پژوهش ينهيشيپ -1-7

نوه کوردن يبه يم جوش بورايشلتوک ن کنخشکط يشرا يقيتحق يط

 هواآن. )Bhattacharya, 2011( گرفتقرار  يابيمورد ارزل يتبدت يفيک

 يزمان يهادورهدر  جوشميل شلتوک نيتبدکه  اندکردهشنهاد يپ

ز يونهوا آن. دهوديمرا کاهش  يشکستگ ،کنخشکمتفاوت بعد از 

سواعت بعود از  2شولتوک داغ حودود انود اگور جه گرفتوهينت

 .ابدييمکاهش  ليتبددر  يشکستگ، شود ينگهدار کردنخشک

شلتوک در آب سرد )با  يورغوطهشامل  يم جوش کردن سنتين 

ه خشوک، يو% بر پا54 -% 42دن رطوبت به ي( تا رسيمعمول يدما

ط يط محويدر شورا کردنخشک تينها درو  Co100 در  يبعد بخارده

رطوبوت دن ي)تا رس اما در روش مدرن، شلتوک در آب گرم؛ هست

، يمويآنز يهاتيتر( به منظور حذف فعال يهي% بر پا35آن به 

دن به نفووذ آب ينامطبوع و سرعت بخش يد بويتولاز  يريجلوگ

)2006et al. Taechapairoj, Bhattacharya, 2011 , , شووديسوانده مويدر دانوه، خ

), 2008et al. Sareepuang. م جوش کردن به روش يکه ن هج نشان دادينتا

م يبوده و بورنج حاصول از روش نو ياز روش سنت ترعيسرمدرن 

 ينسوبت بوه روش سونت يت بهتريفيو ک ترروشنرنگ  يجوش دارا

 يشوده و شکسوتگ يکنپوسوت ترآسوان. در روش مدرن شلتوک است

 خواهود داشوتل يتبدند يفرآ يدر ط ينسبت به روش سنت يکمتر

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1: Gelatinous or Jelly 
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(, 2006et al. Taechapairoj). کردنخشوکل يواز قب يبهتر يهاوشرراا ياخ 

Bello ) شوديم کاربردهبهم جوش کردن تحت فشار يو ن توسط گرما

, 2006et al.). هوا، زمان  ي)دما کردنخشکند يفرآ يرهايمتغ ريتأث

ت يوفياسوتراحت بور ک يدورهه( و ياستراحت و سطح رطوبت اول

قورار  يل درصد برنج سالم موورد بررسويم جوش از قبيبرنج ن

ج نشووان داد کووه دمووا و زمووان ي. نتووا(2001et al. Elbert ,)گرفووت 

و مثبوت بور رانودمان بورنج  يمنف ريتأثب ياستراحت به ترت

 .اندداشتهسالم 

ن يت برنج، به ايفيبر ک يورغوطهمختلف  يهازمان يابيبا ارز

زان جذب آب ي، ميورغوطهش زمان يکه با افزا انددهيرسجه ينت

ش و کاهش يب افزايبه ترت يداريمعن طوربه يو درصد شکستگ

در  يک کاهش بزرگي يورغوطهن بعد از يداشته است. همچن

ق يدر تحق (، مشاهده شد.خورده ترکشکافته شده ) يهادانه

نشاسته مورد  شدننهيژالترا بر  يورغوطهزمان  ريتأث ،يگريد

ن درجه يکه باالتر اندکردهان يب هاآن. انددادهقرار  يبررس

قه يدق 120و  Co80 يورغوطهشلتوک در دما و زمان  شدننهيژالت

ش درجه ين با افزاي. همچن(2002et al. Miah ,) ديآيم به دست

 فيس .ابدييمش يفشار افزا آزمونم در ي، نقطه تسلشدننهيژالت

جوش کردن برنج و سپس آزمون بافت ميطي ن (،2004) و همکاران

 جوشمينسنجي توسط دستگاه آزمون مواد متوجه شدند كه طي 

ميزان سفتي و مقاومت دانه ، برنج شدننهيژالتبه دليل  کردن

برنج طي  يابد و به همين دليل مقاومتبرنج، افزايش مي

ت يفي، کيقيتحق يط. (2004et al. Saif ,) ديابافزايش مي يکوبيشال

خشک شده بود را مورد  قرمز مادونکه به روش  جوشمينبرنج 

که  اندگرفتهجه ينت هاآن. (2004et al. Das ,) انددادهقرار  يبررس

کاهش  وش در انتقال رطوبت يافزاش در شدت تابش موجب يافزا

ن عمق بستر و شدت تابش ي. همچنشوديمراندمان محصول سالم 

 طوربه% 1اب شده در سطح ي( برنج آسيبر رنگ )شاخص زرد

در  ازيموردن ي، انرژنيهمچن بود. رگذاريتأث يداريمعن

برنج  يفيک يرهايمتغ يکردن و ارتباط آن برخ جوشمينند يفرآ
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ان يب هاآن. (2004et al. Islam ,) انددادهقرار  يرا مورد بررس

کل  طوربهکردن  جوشميناز در يمورد ن يکه انرژ اندکرده

؛ است جوشمينت برنج يفيو ک يوابسته به دما و زمان بخارده

 توانيماز يمورد ن يو انرژ يفين شاخص کيبا کشف ارتباط ب و

 د.يکردن را بهبود بخش جوشمين يهادستگاهراندمان 

 يالو 5/0به مدت را  Co 70-90 يورغوطهدماي  ،گريد يقيدر تحق

 در دماي يبخاردهاز ن يهمچن قرار گرفت. يمورد بررسساعت  2

Co 120-160 ه استفاده شود و يمتر بر ثان 9/3 يبخارده با شدت

 120از  يبخواردهبوا افوزايش دمواي اند که ان کردهيبآن ها 

et  Soponronnarit) افزايش يافته است ميزان برنج سفيد كل Co140 به

, 2006al.). بور يورغوطوه يدموااثر  ي، با بررسنيمحقق نيهمچن 

جوه يشوده، نت جووشمينبورنج  يکويزيو ف ييايميپخت، شخواص 

% 60-80% بوه 51اب بورنج سوالم از يکه راندمان آس اندگرفته

 جوشمينند ين فرآي. همچن(2008et al. Sareepuang ,) افته استيش يافزا

 يو محتووا ين، چربوير پوروتئي، مقواديداريمعن طوربهکردن 

به  Co50 يورغوطه يدما هاآن تيدرنهاش داد. يخاکستر را افزا

 .انددادهشنهاد يساعت را پ 3مدت 

را بور  کردنخشک يو دما يبخاردهش يزمان پ ريتأث يقيتحق يط

 اليسو بسوترجوش با اسوتفاده از روش ميد برنج نيت توليفيک

ج ي. نتوا(2010et al. Swasdisevi ,) گرفوت قرار يداغ مورد بررس يهوا

و  شودننهيژالت، درجوه يش زمان بخاردهينشان داد که با افزا

د يسوف يهاکه لکه يافت در صورتيش يراندمان برنج سالم افزا

شوتر از يجووش بميبرنج ن ين سفتيهمچن افت.يکاهش  برنج يرو

 کنخشوک يش دموايبرنج با افزا يجوش بود و سفتمير نيبرنج غ

جووش را ميد بورنج نويط تولين شرايها بهترافت. آنيش يافزا

 يدماش بخار در يساعت سپس پ 5به مدت  Co80 يدر دما يورغوطه

 Co102  بوا  اليبسترسو کنخشوکدر  کردنخشکه و يثان 70به مدت

قوه را يدق 30قه و استراحت به مدت يدق 2به مدت  Co 140 يدما

  .انددادهشنهاد يپ
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ل يواز قب جووشمينبورنج  کردنخشوک يبرا کردنخشکن روش يچند

بخوار  کنخشک، يخالئ کنخشکگرم،  يهوا کنخشک، يديخورش کنخشک

؛ (Swasdisevi et al., 2010)به کار رفتوه اسوت  اليبسترس کنخشکداغ، 

گرم، بور نورخ خشوک  يو هوا قرمز مادون کنخشک يبا بررس که

ش يکه با افزا اندگرفتهجه ينت جوشمينت دو برنج يفيشدن و ک

ش يرانودمان بورنج سوالم افوزا Co 100تا  60از  کنخشک يدما

کمتور و  يمصرف انورژ يدارا قرمزمادون کنن خشکيافت. همچني

 گورم دارد يهووا کنخشوکسه بووا يزمان کمتر خشک شدن در مقا

(, 2011et al. Bualuang). 

را  اليبسترس کنخشککردن شلتوک و  جوشمين ريتأث ،يقيدر تحق

 گرفوتقرار  يآن موورد بررسو ييايميو شو يکويزيفخواص  بر

(Cheevitsopon and Noomhorm, 2011)زان رطوبتيمج نشان داد که ي. نتا ،

افتوه يش يافوزا جوشمينبرنج  يو سخت يچسبندگنه يشيب، يزرد

دانه، زمان پخت، جوذب آب و کول تلفوات  ياست اما ترک درون

دما و  يافت. وقتيکاهش  جوشمينريغسه با برنج يدر مقا جامد

 يکويزيدر خواص ف يرات مشابهييتغ شوديماد يز کردنخشکزمان 

 نيهمچنو مشاهده شود. جوشمينر يو غ جوشمينبرنج  ييايميو ش

ت برنج توسعه يفيبهبود ک يبراکردن شلتوک  جوشمينروش مدرن 

ن روش شولتوک در آب داغ بوه ي. در ا(Ituen and Ukpakha, 2011)افت ي

 20ان بخار به مودت يو سپس از م شده ورغوطهش يساعت پ 3مدت 

 سه قرار گرفت.يمورد مقا يسنتقه گذشت و با روش يدق

جووش مينود نويدر فرآ يورو دماي غوطوه يزمان بخارده ريتأث

ل و درصد برنج سالم ارقام مازنودران را يب تبديکردن بر ضر

نود يفرآ هواآن. (2014et al. Nasirahmadi ,)گرفوت قورار  يمورد بررس

درجوه  75و  50، 25 سواندنيکوردن را در سوه دمواي خ جوشمين

قوه در دمواي يدق 20و  15، 10 يوس و در سه زمان بخاردهيسلس

Co100 دو رقم شلتوک طارم و فجر انجوام  يط بر رويو فشار مح

، رطوبت آن 1آونشلتوك در  کردنخشکق با ين تحقيدادند. در ا

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1: Oven 
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ب يضور يريگاندازهبا  ه تر( رسانده شد.يپا )بر درصد 12به 

ش زموان يج نشان داد که افزايل و درصد برنج سالم، نتايتبد

ل و درصد برنج سالم در هور يب تبديش ضريباعث افزا يبخارده

 شود.يدو رقم م

-ميمار نيو فجر را تحت ت يرودي، شيسه رقم شلتوک طارم محل

ل شلتوک به برنج يت تبديفياند و کجوش کردن قرار داده

-ميبرنج حاصله از دو روش ن يدرجه سختت پخت و يفيد، کيسف

 اندسه قرار دادهيگر مورد مقايکديجوش را با مير نيجوش و غ

(Latifi and Alizadeh, 2014)اند که درصد خرده جه گرفتهيها نت. آن

و فجر کاهش  يروديشده ش جوشمينبرنج متعلق به دو رقم 

در  مؤثر يعامل جوشمينات ين عمليداشته است. همچن يفراوان

کاهش مواد  ازجملهات پخت ير در خصوصيي، تغيديکاهش درجه سف

 ها بوده است.نمونه يش سختيجامد از دست رفته و افزا

ند ين، در فرآييلوز پايمعطر با داشتن مقدار آم يهابرنج

 شوديمرا بعد از پخت نرم يز شوندينمکردن استفاده  جوشمين

 . (Parnsakhorn and Noomhorm, 2008) است ييباال ينهيهز يو دارا

 

 

 

 نيشيپ يهاپژوهشز پژوهش حاضر با يوجه تما -1-8

ج يرا يهاروشنشاسته برنج با  شدننهيژالتدرصد  يريگاندازه

(DSC 1وXRD) شدننهيژالتن درصد يشود و تاکنون بيانجام م 

و  يورغوطه يم جوش کردن )دماين ياهشاخص نشاسته برنج و 

شنهاد نشده يپگر محققان يتوسط د يمدلچ يه(، يزمان بخارده

-يب صورتبه شدننهيژالتدرصد  يريگن با اندازهيبنابرا؛ است

د. به يجوش کردن را بهبود بخشميند نيتوان فرآيدرنگ، م

 زمانو  يورغوطه يدمامختلف ) يمارهايت ين منظور طيهم

جوش شده مينشاسته برنج ن شدننهيژالتمقدار ، (يبخارده

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1: X-ray Diffraction  

http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=CeSQvbIoaUZmCNIbhswbL2YDICburpogC04r1oSmH8awMCAAQAVCEv4PsAWDtAqABu9Pb_gPIAQGqBBtP0IJFohA38nlOgVfRwCdoJxBDeAXGRnDOLQGAB62spAE&sig=AOD64_0wAowlfaAnanGuAfZ4ffcj0rePcw&ved=0CCoQ0Qw&adurl=http://www.rigaku.com/products/xrd/miniflex
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و مقدار م جوش کردن ين يهاشاخص ريمقاد گردد.يم يريگاندازه

خ شدننهيژالت تا  گردديمبرازش  1توسط نرم افزار سطح پاس

شنهاد يپ شدننهيژالتمقدار  ينيبشيپ يبرا ياضين مدل ريبهتر

  گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دومفصل 

 هاروشمواد و 
 

 ه نمونهيته -2-1

شولتوك رقوم فجور از لووگرم يک 10 ،قيوتحق يبه منظور اجرا

-ه يوقات برنج کشور در آمول تهيموسسه تحق يقاتيمزرعه تحق

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1: Response surface methodology (RSM) 
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سوه رقوم شولتوک طوارم  يفيخواص ک يبا بررس محققان د.يگرد

جووش کوردن، ميمختلف نو يمارهايو فجر، تحت ت يرودي، شيمحل

 يداريمعنو ريتأثجوش کردن مين يمارهاياند که تجه گرفتهينت

 Latifi and) و فجر داشوته اسوت يروديش يهارقم يدر کاهش شکستگ

Alizadeh, 2014).  يگورم دارا 2/23بوا وزن هوزار دانوه فجر رقم 

از  يباشود، البتوه در بعضويتن در هکتار م 5/6تا  6عملکرد 

ن طول، يانگيم .ز برداشت شده استيتن در هکتار ن 8مزارع تا 

 24/2، 98/10 بوا ب برابريبه ترتن رقم يدانه اضخامت و عرض 

 .(2010et al. Omid ,) گزارش شده است متريليم 92/1و 

 

 شلتوک يورغوطهط يو شرازات يتجه -2-2

سوامانه مخوزن و شوامل  يورغوطوه ياز بورايزات مورد نيتجه

نوژاد و  يزات توسوط تقويون تجهيوکوه ا باشوديکنترل دما م

سوامانه . (2015et al. Taghinezhad ,)( ساخته شده بوود 2015همکاران )

 سواندنيخ يطو آب، يدموا داشتن نگه ثابت آب، براي يکنترل دما

ارش به شرکت دلتا با سفگرفت که يقرار م شلتوک مورد استفاده

  دارروکوش يدما حسگرک ي از سامانه نيا .شده استپارس ساخته 

LM35D روکش است(ل بوا قطوري mm 6) نووع  يکنترلو، سوامانه

شکل ) شده استل يو مخزن تشک گرمکن، دمنده، پمپ آب، يتناسب

کنواخوت کوردن ي يبورا( GC 100, General, Thailand). پموپ آب ((1-2)

بوه کوار پمپ آب  يکارخنک يبرادمنده آب درون مخزن و  يدما

 کوردن شوناور براي ،ر(يگ)نمونه يتور يک محفظهيشد. يمه دبر

 قورار ريوگنمونه ها درونشد. نمونهيممخزن استفاده  در شلتوك

سواندن بوا دقوت يآب درون مخزن در تمام مدت خ يو دما گرفته

 يورمعمول دماي غوطه طوربه ماند.يوس ثابت ميدرجه سلس 5/0±

ن يبنوابرا. (2004al. et Islam ,) شوديم انتخاب وسيدرجه سلس 70 تا 60

درجوه  70و  65، 60در پونج سوطح  يورغوطه ين طرح، دمايدر ا

ک يو يه تر براي% بر پا35دن رطوبت شلتوک به يوس تا رسيسلس

 )2008et al. Manful , ,لوگرم شلتوک در هر مرحله در نظر گرفته شديک

), 2008et al. Sareepuang. 
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 شلتوک يورزات غوطهيتجه -1-2شکل 
 

 شلتوک يبخاردهط يو شرازات يتجه -2-3

 يورساعت بعد از غوطه 2م جوش کردن، يند نيل فرآيجهت تکم

(, 2006et al. Soponronnarit)، شود. ياجرا م کردنخشکو  يمرحله بخارده

قه(، يدق 10و  8، 6، 4، 2) يسطح زمان 5در  يند بخاردهيفرآ

( صورت گرفت 2-2مطابق شکل ) Co96 ياتمسفر و دمادر فشار 

), 2002et al. Islam, , 1999et al. Kar, Spencer, 1983(ر، در يگنمونه ي. شلتوک رو

 يز توسط محفظهيشلتوک ن يوج بخار قرار گرفته و رور خريمس

 يمرحله يشد. بعد از بخارده يبندقي، به طور کامل عايفلز

ط يها در شرا، نمونهکردنخشک يصورت گرفت. برا کردنخشک

ساعت  24%( به مدت 20±5 يو رطوبت نسب Co27±1 ي)دما يطيمح

، کردنخشکک هفته بعد از ي. )2011et al. Fofana ,(اند قرار گرفته

شگاه موسسه يجوش در آزماميل بر شلتوک نيات تبديعمل
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ل شامل يات تبديقات برنج کشور در آمل انجام شد. عمليتحق

( و TKH, Satake, Japan، کنپوست)توسط دستگاه  يکنپوست يمرحله

 ( بوده استTM, Satake, Japanد کن، يد کردن )توسط دستگاه سفيسف

سالم از غير سالم، توسط  يهادانهجداسازي . ((2-3)شکل )

( 2-4مطابق شکل ) (13X20, Sensewealth, China-FQS)دستگاه جدا ساز 

 صورت گرفت.

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 يبخارده يش دمايبا نما شلتوک يزات بخاردهيتجه -2-2شکل 
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د کن برنج يسف (، ب: دستگاهTKH, Satake, Japanشلتوک ) کنپوستالف: دستگاه   -3-2شکل 

(TM, Satake, Japan) 
 

 

 

13X20, Sensewealth, -FQS) سالم يهادانهدستگاه جدا ساز  -4-2شکل 

China) 
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 م جوش کردنين يطشدن نشاسته برنج نهيدرصد ژالت يريگاندازه -2-4
رطوبوت  يريوگمربوط به اندازه يرطوبتت يخاصحاضر پژوهش  در

ت يهودا يريوگمربووط بوه انودازه يکويالکتر تيو خاصشلتوک 

 است. يورمختلف غوطه يهازماندما و  يط 1آب شلتوک يکيالکتر

( نشوان داده 2-1در جدول ) يورسطوح مختلف دما و زمان غوطه

 -يرطووبت تيخاصو يريوگاندازه(، 2-1مطابق جدول ) شده است.

جووش، ميبرنج نو يشدن نشاستهنهيدرصد ژالت وشلتوک  يکيالکتر

سطح  5و وس يدرجه سلس 75و  ،7065، 60 يورغوطه يدماسطح  4در 

et  Sareepuang) شد تکرار انجام 3در  ،يوراز کل زمان غوطه يزمان

, 2008al.). يريوگانودازه يکوه بورا يشويش آزمايبا توجه به پ 

قوه( يدق 15)هور  يورمختلوف غوطوه يهازمان يرطوبت شلتوک ط

بوه  يورغوطه يشلتوک طج نشان داد که رطوبت يانجام شد. نتا

انتخاب  ين سطوح زمانيابد، بنابرايير مييتغ يتميصورت لگار

ه ک بويو، نزديورغوطوه يل دورهيدر اوا يريگنمونه يشده برا

 يبوا فاصوله يورغوطه يانتخاب شده و در اواخر دوره گريکدي

، مودت يورکل زمان غوطوهد. يشتر از هم انتخاب گرديب يزمان

تور  يهيو% بور پا35رطوبت شلتوک بوه  ياست که محتوا يزمان

 يکويالکتر -يرطوبت تيخاصر يک از مقاديت هر ير نهادبرسد. 

شودن مودل نهير درصد ژالتيبا مقاد يکمتر ياکه بتواند با خط

-ين بويويدر تع يريگاندازه يمبنا عنوانبهبسازد  يونيرگرس

در نظور  يورغوطوه يشدن نشاسته در مرحلوهنهيدرنگ درصد ژالت

 گرفته خواهد شد.

-اندازه يبرا يورغوطه و زمان سطوح مختلف دما  -1-2 جدول

 رطوبت يريگ

-غوطه يدما

 (Co) يور
 قه(ي)دق يبخارده يهازمان

60 15 45 75 135 240 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

، يورغوطهمشخص غوطه ور شده و با گذشت زمان  يدما ياست که شلتوک در آن ط ي: منظور از آب شلتوک، آب1

 .ابدي ير مييآن تغ يکيت الکتريمقدار هدا
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65 15 45 75 120 180 

70 15 30 45 75 120 
 

 

 

 

 

 

 

 

Modeling the effects of soaking temprature and steaming time 

on starch gelatinization degree of parboiled rice 

 
Ebrahim Taghinezhad 

 

Abstract 

Parboiling of paddy is a hydrothermal treatment, which consists of 3 steps: soaking, 

steaming and drying of paddy. Degree of starch gelatinization (DSG) of rice was 

measured using differential scanning calorimetry (DSC). This method has high costs 

and can not be utilized to obtain online data. Thus, in this study a mathematical 

relationship correlating the DSG of rice to the parboiling indicaors (soaking temperature 

and seteaming time) was formulated. Paddy (Fajr variety) was parboiled by soaking at 

60, 65 and 70oC and steaming at 2, 6 and 10 min (at 96 oC). Optimum soaking times for 

60, 65 and 70 oC based on the optimal MC of the samples at the end of soaking, 35% 

(w.b.) were determined to be 240, 180 and 120 min, respectively. The results showed 

that paddy moisture content (22.43-34.93%w.b.) increased significantly (p<0.05) and 

exponentially (R2>0.94) during soaking for all soaking temperatures. A central 

composite design (CCD) was applied and a total of 13 experimental runs were 

generated for each step. An ANOVA test showed the all models were significant 

(P<0.01).The most appropriate model for prediction the amount of DSG of samples was 

linear (R2= 0.87). The DSG increased with increasing soaking temperature and steaming 

time. Based on modeling using RSM, optimum conditions for the optimization DSG 



23 

 

(63.57%) were determined to be soaking temperature of 68.59 oC and steaming time of 

3.92 min. 

 

Keywords: Parboiling; Paddy moisture; Degree of starch gelatinization, Soaking, 

Steaming  
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