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 چکیده
 دهدهن¬نشان هاشیآزما نیاز ا کی. هرشود¬یم یرگی¬و پخت اندازه ییایمیش ،یکیزیف یهاشیبرنج توسط مجموعه آزما تیفیک

رقم  یلبا شاهد مح سهیرقم طلوع در مقا یحس یابیپخت و ارز ،یفیک اتیمقاله، خصوص نی. در اباشد¬یدانه برنج م تیفیاز ک بخشی

به رقم  کیو نزد 5/22رقم طلوع  لوزیاند. آمقرار گرفته بررسی مورد ها¬از آزمون ای¬مجموعه با یرودیو شاهد پرمحصول رقم ش یهاشم

 5/2با  یو کمتر از رقم هاشم 9/2رقم طلوع  یدرصد بود. درصد گچ 5/21 لوزیبا آم یاز رقم هاشم شتریدرصد و ب 25 لوزیبا آم یرودیش

 یخام( باال ییو نسبت طول به عرض دانه خام )رعنا متر¬یلیم 1 یدرصد بود. طول دانه خام رقم طلوع باال 5/11با  یرودیدرصد و رقم ش

با  یرودیاز رقم ش شتریو ب 33/1شدن رقم طلوع  لی. نسبت طوشود¬یم بندی¬بود که مانند دو رقم شاهد جزو ارقام دانه بلند طبقه 3

کسب  یرودیو ش یاز هاشم یکمتر ازیرقم طلوع امت ،یحس یابیبود. در ارز 31/1با نسبت  یاشمو کمتر از رقم ه 55/1شدن  لینسبت طو

 کرد.

 دستورالعمل پخت ،یحس یابیارز ،یفیخواص ک واژگان کلیدی:

 

 بیان مساله

کم و در  یدرصد شکستگ یکوبیعملکرد باال و در کارخانه شال یمناسب است که دارا یرقم دکنندهیتول ایاز نظر کشاورز 

عد پخت قد که ب دهد¬یم حیبرنج دانه بلند و نسبتا معطر را ترج ،یرانای کننده¬داشته باشد. مصرف یمناسب یکل بازارپسند

مناسب با  های¬یژگیرقم و یمعرف های¬در برنامه زنی گر¬باشند. اصالح کیارب عرضی نظر از و هم از جدا ها¬دانه ده،یکش

موعه عوامل مج رندهیبرنج دربرگ تیفیسنجش ک یشده برا-یمعرف یدیکل های¬. آزمونردگی¬می نظر در را کننده¬ذائقه مصرف

 .باشد¬یم تیرقم با اهم رشیپذ یاو بر یاصالح های¬در برنامه زیبودن ارقام ن یگچ زانی(. م1955 انو،یذکر شده هستند )جول

وجود  دیبرنج سف یابیارز یطول دانه هم برا اسی(. مق1991)لوح،  شود¬یبهتر آن م رشیکمتر در دانه سبب پذ یمقدار گچ

 برو  باشد¬یم متریلیم 3 ریو کوتاه ز 3-5/3، متوسط 5/3-5/1بلند  متر،یلیم 5/1از  شتریبلند ب اریمبنا طول دانه بس نیدارد. بر ا

 نی، دانه متوسط ب3از  شتریدانه بلند ب ینسبت برا نی. اردگی¬یصورت م بندی¬میتقس زینسبت طول به عرض دانه خام ن یمبنا

. شوند¬یم بندی¬جزء دانه بلند طبقه یرانیارقام متداول ا شتری(. ب1399 ،ی)استاندارد مل باشد¬یم 2 ریو دانه گرد ز 3-2

 های¬(. روش2005و همکاران،  نگیبرنج است ) س تیفیک یابیارز برای ها¬شاخص نیاز مهمتر یکیپخت برنج  های¬یژگیو

 نی(. ا1955 انو،ی)جول لوزیآم یرگی¬اندازه جمله از اند¬شده یپخت برنج معرف اتیخصوص یابیارز یبرا زین یمیرمستقیغ

 یعه بررسمطال نیدارند. هدف از ا ربردپخت، کا یکل یژگینشان دادن و یبرنج برا های¬نیال هیانتخاب اول یبرا شتربی ها¬روش

 .باشد¬یبا ارقام متداول م سهیطلوع در مقا دیو پخت رقم جد یفیک اتیخصوص
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 معرفی دستاورد

میزان  ( را دارا بودند.5/11گچی ) ( و رقم شیرودی بیشترین درصد9/2گچی ) درصد رقم طلوع کمترین 1مطابق جدول 

گاهی آب و هوا و عملیات زراعی نیز بر آن تاثیرگذار گچی بودن در دانه ارقام مختلف برنج متفاوت و متاثر از ژنتیک است که 

مقاومت ارقام در محل گچی کمتر بوده و در زمان  (.1991لوح، باشد )است و یک خصوصیت منفی در بازارپسندی برنج می

یک به و نزد 5/22معموال ارقام محلی میزان گچی کمتری دارند. آمیلوز رقم طلوع  تبدیل ممکن است به شکستگی منجر شود.

آمیلوز موجب نرمی و یا سختی برنج درصد بود. مقدار  5/21درصد و بیشتر از رقم هاشمی با آمیلوز  25رقم شیرودی با آمیلوز 

ماند ر میتتر باشد برنج بعد پخت نرمهرچه میزان آمیلوز ارقام پایین. شود و بر میزان چسبندگی برنج تاثیر داردشده میپخته

  .(1392 )حبیبی،
 

 شده یرگی¬صفات اندازه نیانگیم جینتا -1 ولجد

 ارقام
 گچی
 درصد

 آمیلوز
 درصد

 طول خام

 )میلیمتر(

نسبت طول به 

 عرض دانه خام
 )رعنایی خام(

نسبت طول به 

عرض دانه 

)رعنایی پخته 

 پخته(

نسبت طویل 

 شدن

امتیاز ارزیابی 

 حسی

 هاشمی

 شیرودی

 طلوع

5/2 

5/11 

9/2 

5/21 

25 

5/22 

15/1 

29/1 

12/1 

51/3 

51/3 

11/3 

10/2 

02/2 

59/3 

31/1 

55/1 

33/1 

23/5 

15/5 

12/2 

 

بود که به همراه دو شاهد در گروه ارقام  3میلیمتر بیشتر و نسبت طول به عرض خام نیز باالی  1طول خام رقم طلوع از 

و بعد  33/1و رقم طلوع با نسبت  31/1شود. باالترین نسبت طویل شدن مربوط به رقم هاشمی به مقدار بندی میدانه بلند طبقه

کم تا متوسط  طلوعبود. عطر برنج خام در رقم هاشمی قوی و در رقم شیرودی و  55/1رقم شیرودی با کمترین نسبت به مقدار 

به پذیرش کلی رقم بود، به رقم هاشمی و کمترین به رقم  امتیاز ارزیابی حسی که مربوط مطابق جدول، باالترین .(1)شکل  بود

ده شرقم طلوع امتیاز باالی متوسط و نزدیک به ارقام متداول محلی و پرمحصول معرفی ،در این ارزیابی طلوع اختصاص داشت.

 .باشددست آوردند که نشان از مقبولیت کلی رقم جدید میقبلی به

 

 

 

 

 

 

 برنج خام رقم طلوع در مقایسه با هاشمی و شیرودی  -1شکل

 و پخت برنج رقم طلوع یفیخواص ک یابیارز: لطیفی و همکاران
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 توصیه ترویجی

 روش پخت آبکش و کته رقم طلوع

یک ساعت  از بعدشود، مقداری نمک به آن افزوده و گرم با آب شسته می 130در پخت آبکش ابتدا یک پیمانه برنج معادل 

(. بر اساس زمان مناسب هر 1395شود )فتحی و همکاران، خیساندن، برنج به آب در حال جوش در قابلمه روی گاز اضافه می

 دقیقه دم بکشد. 15آمده، برنج آبکش و در قابلمه سایز مناسب ریخته شده تا به مدت  2رقم که در جدول 

شود و آب شستشو کامال خارج شده و برای هر رقم مقدار گرم با آب شسته می 130در پخت کته نیز یک پیمانه برنج معادل 

شود. بعد از یک ساعت خیساندن، قابلمه برنج آمده، به آن اضافه و مقداری نمک نیز افزوده می 2مشخصی آب که در جدول 

آمدن و جذب کامل آب شعله  شود. پس از جوشگیرد و یک قاشق غذاخوری روغن نیز اضافه میروی شعله متناسب قرار می

 دقیقه دم بکشد. 15را کم کرده تا برنج به مدت 
 

 مدت زمان پخت در آبکش و میزان آب الزم در پخت کته -2جدول

 طلوع شیرودی هاشمی 

 5/2 2 2 )دقیقه( زمان پخت آبکش

 350 300 300 )میلیمتر( کته برای یک پیمانه برنج درمیزان آب 

 9/1 5/1 5/1 برنج در کتهپیمانه  1نسبت آب به 

 

تواند یک مزیت زمان جوش خوردن باالتر برای ارقام می رقم طلوع زمان پخت باالتری نسبت به هاشمی و شیرودی دارد.

باشد زیرا رقمی که زمان پخت باالتری دارد امکان جوش خوردن بیشتری در قابلمه دارد و بنابراین بدون آنکه خطر نسبی 

 تر خواهد بود.باشد، پخت آن رقم برای آشپز آسانوارفتگی داشته 

ای واردات د تا به جشوپرمحصول برنج توصیه مییابی به برنامه خود اتکایی برنج، ترویج کاشت ارقام در راستای دست

ها و کیفیت یربرنج خارجی از این ارقام که به طور متوسط عملکرد دو برابر نسبت به ارقام محلی، مقاومت باالتر به آفات و بیما

 د.شونسبتا مطلوبی دارند، استفاده 
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