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 چكيده

درجه  70 و 60، 50، 40، 30، 25(دماي مختلف  6در  ادر اين تحقيق رفتار جذب آب سه رقم برنج فجر، شفق و ند

ابعاد، ميانگين قطر هندسي و (خصوصيات فيزيكي . با در نظر گرفتن تغييرات وزن در طول زمان بررسي شد) گراد يسانت

صورت تابعي از درجه حرارت در  اي و ميزان تخلخل ارقام مختلف برنج نيز به اي، دانسيته دانه ، دانسيته توده)ضريب كرويت

نتايج اين تحقيق نشان داد درجه حرارت عامل مهمي در فرآيند . يدتعيين گردگراد  درجه سانتي 25- 70محدوده دماي 

دماهاي باالتر . شود تر مي اي كه هرچه درجه حرارت خيساندن بيشتر باشد زمان فرآيند كوتاه باشد به گونه خيساندن برنج مي

ريج كندتر شده و در نهايت به تد سرعت جذب آب در مراحل اوليه شديد بوده و به. گردد منجر به نرم شدن و انبساط دانه مي

) طول، عرض، ارتفاع، حجم و ضريب كرويت(هاي برنج  خصوصيات فيزيكي دانه. رود سمت رطوبت تعادلي يا اشباع پيش مي

بر اين روابط رياضي بين خصوصيات  عالوه. ثير قابل توجهي بر آنها دارندأباشند و دماي خيساندن ت تابع فرآيند خيساندن مي

اي و ميزان تخلخل  اي، دانسيته دانه دانسيته توده. دست آمد هجه حرارت فرآيند خيساندن براي ارقام مختلف برنج بفيزيكي و در

درجه  40اي ارقام مختلف برنج در دماي  دانسيته توده. صورت غيرخطي تغيير كرد ارقام مختلف برنج با تغيير دماي خيساندن به

ترتيب در  و شفق به ااي ارقام فجر، ند دانسيته توده. رسد به حداكثر مي گراد سانتي درجه 70به حداقل و در دماي  گراد سانتي

اي ارقام مختلف برنج در  دانسيته دانه. كيلوگرم بر مترمكعب تغيير كرد 6/705-788و  4/720-9/777، 9/732- 4/768محدوده 

و  ااي ارقام فجر، ند دانسيته دانه. رسد ه حداقل ميبگراد  درجه سانتي 70 به حداكثر و درگراد  درجه سانتي 40دماي خيساندن 

تغييرات . كيلوگرم بر مترمكعب تغيير كرد 7/1229- 5/1389و  1/1285- 4/1362، 1/1230- 1/1245ترتيب در محدوده  شفق به

ولي طي كرده ، روند نزگراد درجه سانتي 40روند مشابهي دارد و پس از افزايش در دماي  تخلخل در ارقام مختلف برنج تقريباً

، 3/43- 1/56ترتيب در محدوده  و شفق به اميزان تخلخل ارقام فجر، ند. رسد به حداقل ميگراد  درجه سانتي 70و در دماي 

  .درصد تغيير كرد 4/41-0/44و  7/42- 6/51

  

  خصوصيات فيزيکي، دانسيته، تخلخل برنج، خيساندن، جذب آب، :هاي کليدي واژه
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 مقدمه
ن محصوالت کشاورزي دنياست برنج يکي از مهمتري

و بعد از گندم جايگاه دوم را از نظر توليد ساالنه به خود 

دهد و غذاي اصلي نيمي از مردم دنيا را  اختصاص مي

اوليه برنج از قاره آسيا و از كشور  أمبد. دهد تشکيل مي

هندوستان بوده و همچنين كشت برنج ديم از حدود پنج 

چابرا و (ايج بوده است هزار سال قبل از ميالد مسيح ر

آن در  درصد ٩٠توليد برنج در دنيا که ). ۲۰۰۶همکاران، 

ميليون تن در سال  ٥٢٠د، از مقدار گير آسيا صورت مي

. رسيده است ٢٠٠٤ميليون تن در سال  ٦٠٥، به ١٩٩٠

به  ١٩٨٠ميليون تن در سال  ٣/١توليد ايران نيز از ميزان 

ست رسيده ا ٢٠٠٤ميليون تن در سال  ٤/٣

)FAOSTAT ،٢٠٠٥.(  

دهنده برنج،  نوع و مقدار تركيبات مواد تشكيل

ترتيب  بدين. كنند خصوصيات كيفي برنج را تعيين مي

توجه به اين امر ضروري است كه تغيير در تركيبات برنج 

ثير خواهد گذاشت أخصوصيات كيفي آن ت بر

طور كلي ميزان تركيبات  به). ۱۹۹۷ ،شرفيطلب و  تجددي(

 ٧٠-٧٣(، نشاسته و قندها )درصد ١٤-١٥(مل آب برنج شا

، )درصد ١-٢(ها  ، چربي)درصد ٢-٣(، مواد ازته )درصد

باشد  مي) درصد ٤-٥(و ساير مواد ) درصد ١-٣(سلولز 

در ميان غالت، شكل ظاهري برنج و . )۲۰۰۰رشيدي، (

درصد شكستگي آن عامل بسيار مهمي از نظر بازارپسندي 

هاي  كه درصد شكستگي دانه با توجه به اين. آن است

برنج در حين فرآوري ارتباط مستقيمي با ميزان رطوبت آن 

شود تا اين  سعي مي از اين رودر طول مدت فرآيند دارد 

، نژاد کاشانيچابرا و ( مقدار در حدود مشخصي حفظ شود

۲۰۰۶(.  

فرآوري برنج يک عمليات مهم در بسياري از مناطق 

باشند که  ي شامل پخت ميهاي فرآور اکثر روش. دنياست

قبل از  .شود در آن نشاسته برنج به فرم ژالتيني تبديل مي

روترمالي مثل خيساندن دفرآوري الزم است فرآيندهاي هي

عنوان  به. )۱۹۹۲ ،يه و همکاران( برروي برنج اعمال گردد

پز کردن برنج  خيساندن اولين مرحله در فرآيند نيم ،مثال

. شود خشک کردن انجام مياست که پس از بخاردهي و 

تا  ه شودخيساندالزم است برنج قبل از پخت  ،همچنين

به اندازه کافي نرم شوند و جذب آب توسط  آنهاي  دانه

در حين فرآيند . نشاسته در حين پخت بهتر صورت گيرد

خيساندن آب به درون دانه برنج نفوذ کرده و بخشي از 

ابعي از زمان و هر دو فرآيند ت. شود ترکيبات آن خارج مي

 معموالً. )۲۰۰۲ ،چيانگ و يه( باشند درجه حرارت مي

ترکيبات خارج شده درحين خيساندن شامل قندها، 

هاي محلول و ترکيبات ليپيدي متصل نشده با  پروتئين

خيساندن . )۱۹۹۲ ،چن و همکاران( باشند نشاسته مي

ون دانه برنج رده فرآيند کندي است که با نفوذ آب ب

رو خيساندن  از اين ).۲۰۰۴، بلو و همکاران( شود کنترل مي

هاي ميکروبي و  در دماي محيط احتمال افزايش فعاليت

همراه  مزه و بوي محصول را به اثرات نامطلوب بر رنگ،

هاي متداول  خيساندن در آب گرم يکي از روش. دارد

براي کاهش زمان فرآيند است چون افزايش دما شدت 

البته بايد دقت داشت که . هدد جذب آب را افزايش مي

درجه حرارت خيساندن کمتر از دماي ژالتينه شدن 

خروج مواد جامد  نشاسته باشد تا شکستن دانه برنج و

  ).۱۹۸۰، لو و ميکوس( محلول به حداقل برسد

تاکنون مطالعات متعددي توسط محققين مختلف 

عنوان  به. جذب آب برنج انجام شده است برروي فرآيند

فرآيند جذب آب  )٢٠٠٧(نژاد و همکاران  شانيکا ،مثال

سازي نمودند و نتيجه گرفتند مدل  برنج رقم طارم را مدل

بهترين معادله براي پيشگويي رفتار جذب آب برنج  ۱پيج

با افزايش دماي خيساندن مقدار جذب  ،همچنين. است

مقدار ضريب . آب افزايش و زمان خيساندن کوتاه شد

رنج در ـدن بـد خيسانـفرآين نـر آب در حيـثؤنفوذ م

 آزمايش شده) گراد درجه سانتي ۲۵-۷۰(محدوده دمايي 
سازي  و انرژي فعالمترمربع  ۵۷/۳×۱۰- ۱۰تا  ۵۸/۵×۱۱-۱۰

بر اين ارتباط بين ضريب نفوذ  عالوه .بودکيلوژول  ١٧/٣٤

خوبي توسط معادله آرنيوس بيان  و درجه حرارت به

  ).۲۰۰۷ ،نژاد و همکاران کاشاني(گرديد 
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استفاده از فشارهاي  )۲۰۰۶(آرومريت و همکاران 

را بر سنتيک جذب ) پاسکال مگا ۶۰۰تا حد (بسيار باال 

آنها تغييرات  .آب در حين خيساندن برنج بررسي نمودند

 ،صورت تابعي از درجه حرارت و مقدار رطوبت را به ابعاد

نتايج نشان داد که . فشار و زمان خيساندن تعيين نمودند

اد ارتباط مثبتي با اين سه پارامتر دارند اگرچه ميزان ابع

همچنين ميزان جذب آب و . افزايش حجم زياد نبود

رطوبت تعادلي با افزايش فشار و دما افزايش يافت 

  ).۲۰۰۶ ،آرومريت و همکاران(

فرآيند خيساندن شلتوک و  )۲۰۰۴(همکاران  بلو و

بررسي  گراد درجه سانتي ۲۵-۶۵برنج سفيد را در دماي 

ثر را با استفاده از قانون دوم ؤنموده و مقدار ضريب نفوذ م

با افزايش درجه حرارت و زمان . فيک محاسبه کردند

. خيساندن مقدار خروج مواد جامد محلول افزايش يافت

ميزان جذب آب در برنج خيسانده شده در  ،همچنين

ج خيسانده بيشتر از برن Na2CO3و  NaOHمحلول 

  .لي بودشده در آب معمو

سرعت جذب آب يك رقم  )2001(البرت و همكاران 

برنج محلي را در دماهاي باال و پايين درجه حرارت 

هاي  ژالتينه شدن آن بررسي نموده و با مقايسه داده

پز شدن در  دست آمده نتيجه گرفتند كه فرآيند نيم هب

در اثر واكنش  گراد درجه سانتي 77تر از  دماهاي پايين

در اثر پديده انتشار محدود  آن باالتر از نشاسته و در

  .شود مي

محسوب  مابرنج يكي از مهمترين مواد خوراكي مردم 

. كنند چند بار در هفته از آن استفاده مي شود و معموالً مي

مدت چند ساعت  به براي افزايش كيفيت پخت آن، معموالً

كه اطالع كافي درباره  شود درحالي در آب خيسانده مي

ميزان جذب . ناسب خيساندن وجود نداردشرايط م

رطوبت برنج به عوامل مهمي از قبيل دما، زمان و رقم 

عالوه خصوصيات فيزيكي برنج نيز  هب. برنج وابسته است

با توجه به اين  رو، از اين. باشند تابع پارامترهاي مذكور مي

غيرعلمي انجام  صورت كامالً كه عمليات خيساندن برنج به

نون اطالعاتي درباره ارقام مهم كشور ارائه شود و تاك مي

عي گرديد رفتار جذب آب نشده است، در اين پژوهش س

 6در ) افجر، شفق و ند(محصول برنج كشور سه رقم پر

درجه  70و 60، 50، 40، 30، 25(دماي مختلف 

با در نظر گرفتن تغييرات وزن در طول زمان ) گراد سانتي

ابعاد، ميانگين (زيكي عالوه خصوصيات في هب. بررسي شود

اي، دانسيته  ، دانسيته توده)قطر هندسي و ضريب كرويت

صورت  اي و ميزان تخلخل ارقام مختلف برنج نيز به دانه

درجه  25- 70تابعي از درجه حرارت در محدوده دماي 

   . تعيين گرديدگراد  سانتي

 

  ها مواد و روش

فق كه ، فجر و شاهاي ند در اين تحقيق نمونه: آماده سازي

از انواع رايج و پرمحصول برنج هستند، از يكي از 

ها در  اين واريته. هاي معتبر شهر بابل تهيه شدند شاليكوبي

شوند و جزء  سطح وسيعي در شمال ايران کشت مي

اي از انواع پرمحصول هستند كه از كيفيت خوراكي  دسته

قبل از انجام آزمايش، مواد . هستند بهتري برخوردار

هاي شكسته جدا شده و با غربال كردن  دانهخارجي و 

مقدار رطوبت اوليه . هايي با اندازه يكنواخت تهيه شد دانه

 ١٠٣±٢ها با استفاده از آون هواي داغ در دماي  دانه

تا رسيدن به وزن ثابت تعيين گرديد گراد  درجه سانتي

)AOAC، ٢٠٠٠.(  

: اي و تخلخل دانسيته دانه اي، گيري دانسيته توده اندازه

اي و تخلخل ارقام مختلف برنج قبل  اي، دانه دانسيته توده

براي . گيري شد و بعد از شرايط مختلف خيساندن اندازه

اي با حجم  اي از ظرف استوانه گيري دانسيته توده اندازه

پس از پر كردن ظرف . استفاده شد) نيم ليتر(مشخص 

سطح آن با استفاده از يك هاي برنج،  موردنظر با نمونه

با تعيين . صاف شد تيغه فلزي و با حركات زيگزاگ كامالً

اي  وزن نمونه و تقسيم وزن بر حجم، دانسيته توده

  ).٢٠٠٦نژاد و همکاران،  کاشاني(محاسبه گرديد 

باشد كه  اي نسبت وزن به حجم دانه مي دانسيته دانه

متر تعيين سنجي تولوئن با استفاده از پيكنو روش حجم به

فضاي ميزان تخلخل بيانگر . )۱۹۸۰ محسنين،( گرديد
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كه تابع مقدار دانسيته باشد  ميهاي برنج  خالي بين دانه

تعيين  ١اي است كه توسط رابطه  اي و دانسيته دانه توده

  :)۱۹۸۰ محسنين،(گرديد 

)١       (                                    100×−=
k

bk

ρ
ρρε  

  kg/m3(،ρK( اي دانسيته توده ρb در اين رابطه که 

 )درصد( ميزان تخلخل εو  )kg/m3( اي دانسيته دانه

  .است

 100گيري ابعاد،  براي اندازه :گيري ابعاد و حجم اندازه

ورت تصادفي انتخاب ـص م بهـرنج از هر رقـه سالم بـدان

هاي برنج سه  براي هر يك از دانه. گذاري شدند و شماره

اصلي يعني طول، عرض و ارتفاع با استفاده از كوليس بعد 

 001/0با دقت ) (Mitutyo, 500-351ديجيتال 

قطر ميانگين هندسي و ضريب كرويت . متر تعيين شد ميلي

محاسبه  3و  2ارقام مختلف برنج با استفاده از روابط 

  :)1980 محسنين،(گرديد 

)2(                                               3

1

)(LWHD =  

)3               (                          100
)( 3

1

×=
L

LWHφ  

، )mm( عرض: W، )mm( طول: Lکه در اين روابط 

H :ارتفاع )mm( ،D : ميانگين قطر هندسي)mm ( وφ 

  .ضريب کرويت است

عدد دانه برنج انتخاب و  ۵۰براي تعيين حجم، 

. ر و تولوئن حجم آنها تعيين گرديدروش پيکنومت به

هاي برنج با تقسيم حجم کل بر تعداد  ميانگين حجم دانه

  ).۲۰۰۴ ،همکاران بلو و(دست آمد  هاي برنج به دانه

 ۱۰ براي انجام فرآيند خيساندن تقريباً: فرآيند خيساندن

ليتر آب مقطر در  ميلي ۲۰۰گرم برنج از ارقام مختلف در 

درجه  ۷۰و ۶۰، ۵۰، ۴۰، ۳۰، ۲۵(دماي مختلف  ۶

ها همراه  نمونه يبراي کنترل دما. قرار داده شد) گراد سانتي

درجه  ±۵/۰ با آب مقطر در يک حمام آب با کنترل دماي

هاي برنج خيسانده شده در  نمونه. قرار گرفتگراد  سانتي

هر دما در فواصل زماني مختلف از آب خارج شده و پس 

ف آب اضافي توسط دستمال کاغذي و با استفاده از از حذ

با . گرم توزين شدند ۰۰۱/۰يک ترازوي ديجيتال با دقت 

ها قبل و بعد از خيساندن  توجه به اختالف وزن نمونه

هاي برنج در  مقدار رطوبت نمونه مقدار آب جذب شده و

نژاد و همکاران،  کاشاني(حين فرآيند محاسبه گرديد 

۲۰۰۷.(  

منظور كاهش خطا كليه  به: ها حليل آماري دادهتو تجزيه

بار تكرار گرديد و اعداد گزارش شده  5 ها آزمايش

 ثير درجه حرارت و رقم برأت. باشند تكرار مي 5ميانگين 

 ميزان جذب آب برنج توسط روش آناليز واريانس

)ANOVA( ًتصادفي تعيين گرديد  در قالب طرح كامال

 5دار  روش دانكن در سطح معنيها با استفاده از  و ميانگين

. مقايسه گرديدند  SASافزار آماري توسط نرمدرصد 

بهترين روابط رياضي بين دماي خيساندن و خصوصيات 

اي،  ابعاد، حجم، ضريب كرويت، دانسيته توده(فيزيكي 

ارقام مختلف برنج با استفاده از ) اي و تخلخل دانسيته دانه

تعيين  SASآماري  افزار آناليز رگرسيون به كمك نرم

براي انتخاب مدل مناسب از پارامترهاي آماري . گرديد

، ميانگين مربعات خطا )R2(همچون ضريب تعيين 

)MSE (مالك . مانده استفاده شد و ميزان پراكندگي باقي

انتخاب بهترين مدل، باال بودن ضريب تعيين و پايين بودن 

  .ميانگين مربعات خطا بود

 

  بحث و نتايج

هاي مخلف  در حين فرآيند خيساندن، نمونه :جذب آب

و  ۲، ۱هاي  شکل. برنج مقادير متفاوتي آب جذب نمودند

و شفق را در  اترتيب ميزان جذب آب ارقام فجر، ند به ۳

گونه که  همان. دهد هاي مختلف نشان مي درجه حرارت

ها روند مشابهي از خود نشان  شود کليه منحني مشاهده مي

تر از  فرآيند انتشار در دماهاي پايين دهند که بيانگر مي

سرعت جذب آب در . نقطه ژالتينه شدن محصول است

تدريج کندتر شده و در  مراحل اوليه شديد مي باشد که به

. رود انتها به سمت رطوبت تعادلي يا اشباع پيش مي

محققين مختلف نيز روند مشابهي را براي شرايط مشابه 

 ،بلو و همکاران ؛۱۹۷۸ ،ويبانديوپاديا و ر(گزارش کردند 

  ).۲۰۰۷نژاد و همکاران،   کاشاني ؛۲۰۰۴
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  .ميزان جذب آب در رقم فجربر  ثير دما و زمان فرآيند خيساندنأت - ۱شكل 
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و  ۲، ۱هاي  شکل: اثر زمان خيساندن بر جذب آب برنج

دهند که در ارقام مختلف برنج با گذشت زمان  نشان مي ۳

تحليل و تجزيه. خيساندن مقدار جذب آب افزايش مي يابد

جذب  ثير زمان خيساندن بر ميزانأآماري نشان داد که ت

در ). >۰۱/۰P(باشد  دار مي آب ارقام مختلف برنج معني

دقيقه اول فرآيند خيساندن مقدار رطوبت ارقام  ۲۰حين 

مختلف برنج به سرعت افزايش يافت که ممکن است 

هاي داخلي  ناشي از وجود شکاف در سطح برنج و ترک

وجود آمده  باشد که در فرآيند شاليکوبي و آسياب کردن به

اند که در حين  ين مختلفي گزارش کردهمحقق. است

هايي به ميزان کم و  فرآوري ارقام مختلف برنج، شکاف

 ؛۱۹۹۷تاکوچي و همکاران، (آيد  وجود مي بيش به

 ؛۲۰۰۲اوگاوا و همکاران،  ؛۱۹۹۹ ،هوريگان و همکاران

ها ميزان نفوذ  اين شکاف). ۲۰۰۷نژاد و همکاران،  کاشاني

افزايش درجه حرارت ميزان  دهند که با آب را افزايش مي

دقيقه اول با توجه  ۲۰پس از گذشت . يابد نفوذ افزايش مي

به درجه حرارت خيساندن و رقم برنج سرعت جذب آب 

يابد که البته در همه  تدريج کاهش مي هاي برنج به در دانه

در نهايت جذب آب . موارد کم و بيش روند مشابهي دارد

  .اع يا تعادلي مي رسدبرنج کند و به مرحله رطوبت اشب

با : ثير درجه حرارت خيساندن بر جذب آب برنجأت

شود که در يک  مشاهده مي ۳و  ۲، ۱هاي  توجه به شکل

زمان مشخص ميزان جذب آب برنج با افزايش دماي 

وتحليل آماري نشان داد  تجزيه. يابد خيساندن افزايش مي

م ثير درجه حرارت خيساندن بر ميزان جذب آب ارقاأکه ت

اين افزايش ). >۰۱/۰P( باشد دار مي مختلف برنج معني

ناشي از تغييرات در مقاومت دانه به انتشار رطوبت 

هاي باالتر منجر به نرم شدن و  درجه حرارت. باشد مي

نرم شدن دانه در اثر افزايش درجه . گردد انبساط دانه مي

 ،سينگ و کولشرستا(حرارت خيساندن براي دانه سويا 

اي  لوبياي قلوه ،)۱۹۹۳ ،هانگ و همکاران(ود نخ ،)۱۹۸۷

شلتوک  ،)۲۰۰۲ ،ماسکان(گندم  ،)۱۹۹۷ ،کنا ابوغنام و مک(

سوبهاگيا و  ؛۲۰۰۲ ،ميا و همکاران(و برنج آسياب شده 

نژاد و  کاشاني(و برنج رقم طارم ) ۱۹۹۴ ،همکاران

هرچه درجه . نيز گزارش شده است) ۲۰۰۷همکاران، 

تر باشد  ژالتينه شدن نزديک حرارت خيساندن به دماي

تاکوچي و همکاران . ميزان جذب آب بيشتر خواهد بود

هاي  نيز گزارش کردند که ميزان ژالتينه شدن دانه) ۱۹۹۷(

تدريج  بهگراد  درجه سانتي ۷۰ تا ۶۰برنج در محدوده 

به اشباع گراد  درجه سانتي ۸۰ يابد و در دماي افزايش مي

گزارش کرد که  ۱۹۹۵سال همچنين ياماموتو در . رسد مي

جذب آب برنج پخته شده در دماهاي مختلف در 

تينه رسد چون دماي ژال هاي متفاوتي به تعادل مي زمان

  .شدن ارقام مختلف متفاوت است

آشکار است که درجه  با توجه به موارد فوق کامالً

رو  از اين. ثر استؤحرارت بر ميزان جذب آب برنج م

اي باالتر روشي کارآمد در کوتاه ه استفاده از درجه حرارت

کردن زمان الزم براي رسيدن به رطوبت تعادلي در فرآيند 

 .باشد خيساندن مي

: هاي برنج ثير فرآيند خيساندن بر ابعاد و حجم دانهأت

طول، عرض و (ترتيب ابعاد  به ۳و  ۲، ۱ هاي جدول

، ميانگين قطر هندسي، ضريب کرويت و حجم )ارتفاع

و شفق را در دماهاي مختلف فرآيند  اند ارقام برنج فجر،

 هاي گونه که در اين جدول همان. دهد خيساندن نشان مي

ثير درجه حرارت خيساندن بر أشود ت مشاهده مي

باشد  دار مي پارامترهاي فيزيکي ارقام مختلف برنج معني

)۰۱/۰P< .(دهد در  گونه که نتايج جداول نشان مي همان

ول، عرض، ارتفاع و ميانگين و شفق تغييرات ط اارقام ند

باشد  قطر هندسي از نوع تابع درجه دوم نزولي مي

 ۵۰ که با افزايش درجه حرارت خيساندن تا دماي طوري به

يابد در  کاهش و پس از آن افزايش ميگراد  درجه سانتي

. افزايشي است که در رقم فجر روند تغييرات تقريباً حالي

خيساندن بر خصوصيات  ثير دماي فرايندأتاکنون درباره ت

فيزيکي برنج نتايجي گزارش نشده است اما محققين 

ثير زمان فرآيند خيساندن را بر ابعاد برنج أمختلف ت

گزارش ) ۲۰۰۶(آرومريت و همکاران . اند بررسي کرده

کردند با افزايش زمان خيساندن نسبت طول و قطر برنج 

يساندن يابد که اين تغييرات در مراحل اوليه خ افرايش مي
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. شديدتر است و تغييرات طول نسبت به قطر بيشتر است

محققين ديگري نيز روند مشابهي را در حين پخت يا 

 ؛۱۹۸۵باتاچاريا، (اند  پز کردن برنج گزارش کرده نيم

). ۱۹۹۴ ،سوبهاگيا و همکاران ؛۱۹۹۹ ،هوريگان و همکاران

تغيير ابعاد برنج در حين فرآيند خيساندن ناشي از دو 

هاي  تورم گرانول ،مکانيسم اصلي. باشد نيسم ميمکا

هاي اندوسپرم است و مکانيسم  نشاسته موجود در سلول

هاي موجود در دانه برنج  ديگر ناشي از پر شدن شکاف

 ،آرومريت و همکاران(باشد  علت نفوذ آب در آنها مي به

ارتباط بين خصوصيات فيزيکي روابط رياضي زير . )۲۰۰۶

يند خيساندن را براي ارقام مختلف و درجه حرارت فرآ

  :دهد برنج نشان مي

  
    رقم فجر  

  )L = 0.00004T3 - 0.0065T2 + 0.3037T + 3.6571, R2 = 0.94 )4 طول :

 )W = 0.000005T3 - 0.0006T2 + 0.0281T + 1.3696, R2 = 0.99 )5  عرض :

 )H = 0.00001T3 - 0.0013T2 + 0.0568T + 1.1923, R2 = 0.98 )6 ارتفاع :

 )R2 = 0.97 )7وD = 0.00001T3 - 0.0014T2 + 0.0602T + 2.2348 ميانگين قطر هندسي :

)R2 = 0.76 )8 و φ = 0.00006T3 - 0.0081T2 + 0.3872T + 31.529 ضريب كرويت :  

  رقم شفق  

)L = 0.0009T2 - 0.075T + 9.3923, R2 = 0.86 )9 طول :  

)R2 = 0.96 )10وW = 0.00007T2 - 0.0068T + 1.976 عرض :  

)H =0.00009T2 - 0.0077T + 2.0941, R2 = 0.89 )11  ارتفاع:   

)D = 0.0002T2 - 0.0181T + 3.3887, R2 = 0.87 )12  ميانگين قطر هندسي :  

)φ = -0.0027T2 + 0.2513T + 33.374,R2 = 0.91 )13 ضريب كرويت :  

   ارقم ند  

)L = 0.0009T2 -0.0836T + 9.9336, R2 = 0.99 )14  طول :  

)W = 0.0002T2 - 0.0144T + 2.1316, R2 = 0.91 )15 عرض :  

)H = 0.0001T2 - 0.014T + 2.3437, R2 = 0.83 )16 ارتفاع :  

)D = 0.0003T2 - 0.0261T + 3.6559, R2 = 0.94 )17 ميانگين قطر هندسي :  

)φ = -0.0018T2 + 0.1725T + 34.104, R2 = 0.95 )18  ضريب كرويت :  

 
.ثير دماي فرآيند خيساندن بر ابعاد و حجم برنج رقم فجرأت -۱جدول   

درجه ( دما

  )گراد سانتي
cm3)  (mm)ارتفاع  (mm)عرض  (mm)طول  (حجم   mm)  ضريب كرويت  ( هندسي قطرميانگين   

65/7±11/0 اوليه h* 06/0±70/1 k 32/0±87/1 j 004/0±013/0 f 85/0±89/37 bcd 12/0±89/2 i 

25 11/0±91/7 fg 08/0±75/1 j 44/0±95/1 fgh 002/0±017/0 cde 76/0±90/36 g 11/0±04/3 def 

30 11/0±13/8 cde 08/0±77/1 i 43/0±98/1 cde 003/0±016/0 de 68/0±63/37 def 08/0±05/3 cde 

40 13/0±36/8 abc 10/0±78/1 hi 43/0±99/1 cde 004/0±017/0 de 48/0±30/37 fg 13/0±09/3 cde 

50 13/0±16/8 cde 08/0±79/1 fgh 50/0±99/1 cde 003/0±017/0 de 96/0±96/37 bcd 09/0±07/3 cde 

60 13/0±24/8 bcd 08/0±80/1 efg 45/0±98/1 cde 003/0±017/0 de 73/0±66/37 def 11/0±08/3 cde 

70 12/0±45/8 ab 07/0±87/1 a 45/0±09/2 a 005/0±020/0 a 62/0±35/38 abc 13/0±21/3 a 

  .باشند دار نمي معني ۰۵/۰هاي با حروف مشابه در سطح  ميانگين:  *
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.اثير دماي فرآيند خيساندن بر ابعاد و حجم برنج رقم ندأت -۲جدول   

درجه ( دما

  )گراد سانتي
cm3)  (mm)ارتفاع  (mm)عرض  (mm)طول  (حجم   mm)  ضريب كرويت  (قطر ميانگين هندسي    

۹۹/۷±۱۲/۰ اوليه efg* ۱۰/۰±۷۷/۱ i ۲۳/۰±۹۴/۱ ghi ۰۰۳/۰±۰۱۶/۰ e ۵۸/۱±۷۴/۳۷ cde ۲۱/۰±۰۱/۳ fgh 

٢٥ ۱۶/۰±۴۱/۸ abc ۰۵/۰±۸۸/۱ a ۱۱/۰±۱۰/۲ a ۰۰۴/۰±۰۱۹/۰ abc ۰۳/۱±۳۳/۳۷ fg ۳۲/۰±۲۰/۳ a 

٣٠ ۰۸/۰±۲۵/۸ bcd ۰۸/۰±۸۲/۱ c ۳۲/۰±۰۳/۲ bc ۰۰۶/۰±۰۱۷/۰ de ۹۶/۰±۶۲/۳۷ def ۱۷/۰±۱۰/۳ cde 

٤٠ ۲۱/۰±۰۷/۸ def ۰۹/۰±۸۰/۱ def ۲۳/۰±۹۹/۱ cde ۰۰۲/۰±۰۱۹/۰ abc ۸۵/۱±۰۷/۳۸ bcd ۱۳/۰±۰۶/۳ cde 

٥٠ ۱۳/۰±۰۳/۸ efg ۰۳/۰±۸۰/۱ efg ۴۲/۰±۰۱/۲ bcd ۰۰۳/۰±۰۱۹/۰ abc ۳۲/۱±۳۷/۳۸ abc ۲۸/۰±۰۷/۳ cde 

٦٠ ۱۵/۰±۲۵/۸ bcd ۰۸/۰±۸۲/۱ cd ۴۵/۰±۰۲/۲ bcd ۰۰۲/۰±۰۲۰/۰ ab ۹۸/۰±۸۷/۳۷ bcd ۱۳/۰±۱۱/۳ bcd 

٧٠ ۱۱/۰±۵۸/۸ a ۱۱/۰±۸۷/۱ a ۳۴/۰±۰۵/۲ ab ۰۰۴/۰±۰۱۹/۰ abc ۲۶/۱±۳۹/۳۷ efg ۱۸/۰±۲۰/۳ a 
  .باشند دار نمي معني ۰۵/۰هاي با حروف مشابه در سطح  يانگينم: *

  

.تاثير دماي فرآيند خيساندن بر ابعاد و حجم برنج رقم شفق -۳جدول   

درجه ( دما

 )گراد سانتي
cm3)  (mm)ارتفاع  (mm)عرض  (mm)طول  (حجم   mm)  ضريب كرويت  ( قطرميانگين هندسي  

۷۰/۷±۱۰/۰ اوليه h* ۰۵/۰±۷۸/۱ hi ۳۰/۰±۹۰/۱ ij ۰۰۳/۰±۰۱۴/۰ f ۱۲/۱±۰۴/۳۸ bcd ۴۱/۰±۰۱/۳ fgh 

٢٥ ۱۳/۰±۱۵/۸ cde ۰۶/۰±۸۵/۱ b ۳۸/۰±۹۷/۱ def ۰۰۹/۰±۰۱۸/۰ bcd ۲۳/۱±۹۶/۳۷ bcd ۲۱/۰±۹۹/۲ gh 

٣٠ ۱۲/۰±۸۲/۷ fg ۱۰/۰±۸۴/۱ b ۳۹/۰±۹۳/۱ hi ۰۰۱/۰±۰۱۸/۰ cd ۵۶/۰±۶۴/۳۸ abc ۰۹/۰±۹۹/۲ h 

٤٠ ۱۲/۰±۷۷/۷ gh ۰۹/۰±۸۲/۱ cd ۵۰/۰±۹۳/۱ hi ۰۰۲/۰±۰۱۹/۰ bcd ۹۵/۰±۹۹/۳۸ a ۱۳/۰±۰۲/۳ efg 

٥٠ ۱۳/۰±۷۸/۷ gh ۱۱/۰±۸۱/۱ cde ۴۶/۰±۹۴/۱ hi ۰۰۳/۰±۰۱۸/۰ abc ۰۱/۱±۱۲/۳۹ a ۱۰/۰±۰۱/۳ fgh 

٦٠ ۱۲/۰±۱۵/۸ cde ۰۹/۰±۸۳/۱ c ۵۰/۰±۹۷/۱ def ۰۰۲/۰±۰۱۸/۰ bcd ۵۷/۰±۱۴/۳۹ a ۱۱/۰±۰۹/۳ cde 

٧٠ ۱۳/۰±۳۳/۸ abc ۱۱/۰±۸۵/۱ b ۴۶/۰±۰۱/۲ bcd ۰۰۴/۰±۰۱۹/۰ abc ۱۱/۱±۷۳/۳۷ cde ۱۳/۰±۱۴/۳ abc 
  .باشند دار نمي معني 05/0هاي با حروف مشابه در سطح  ميانگين: *

 
: اي ارقام برنج ثير فرآيند خيساندن بر دانسيته تودهأت

اي ارقام فجر،  ثير دماي خيساندن بر دانسيته تودهأت 4شكل 

ها  تحليل آماري دادهو جزيهت. دهد و شفق را نشان مي اند

ثير درجه حرارت خيساندن أنشان داد كه در هر سه رقم ت

گونه  همان). >01/0P(دار است  اي معني بر دانسيته توده

شود، روند تغييرات دانسيته  مشاهده مي 4كه در شكل 

اي ارقام مختلف برنج با افزايش دماي خيساندن از  توده

كه با افزايش  طوري شد بهبا نوع تابع درجه دوم نزولي مي

يابد و در  اي كاهش مي دماي خيساندن مقدار دانسيته توده

رسد و  به حداقل ميگراد  درجه سانتي 40- 50محدوده 

در فرآيند خيساندن برنج رقم . يابد پس از آن افزايش مي

نژاد و  كاشاني(طارم نيز روند مشابهي گزارش شده است 

ي رقم فجر قبل از ا دانسيته توده. )2007همكاران، 

بوده است كه در طي  kg/m3 4/768خيساندن برابر

  kg/m3 بهگراد  درجه سانتي 25خيساندن در دماي 

 به گراد درجه سانتي 40رسيده و سپس تا دماي  7/670

kg/m33/640  از دماي فوق  دوبارهكاهش يافته است و

رسيده  kg/m39/732 به گراد درجه سانتي 70 تا دماي

 اي رقم شفق قبل از خيساندن برابر يته تودهدانس. است

kg/m39/777 بوده است كه در طي خيساندن در دماي 

رسيده و سپس تا  kg/m3 3/704به گراد  درجه سانتي 25

كاهش يافته  kg/m36/699 بهگراد  درجه سانتي 40 دماي

گراد  درجه سانتي 70 از دماي فوق تا دماي دوباره. است

 ااي رقم ند دانسيته توده. استرسيده  kg/m3 4/720به 

بوده است كه در طي  kg/m3788  قبل از خيساندن برابر

 kg/m3  1/682به گراد درجه سانتي 25 خيساندن در دماي
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 به گراد درجه سانتي 40 رسيده و سپس تا دماي

kg/m3666  از دماي فوق تا  دوبارهكاهش يافته است و

 kg/m36/705 اين مقدار به گراد درجه سانتي 70 دماي

  .رسيده است

اي ارقام مختلف برنج با افزايش  كاهش دانسيته توده

حاكي از  گراد درجه سانتي ۴۰ دماي خيساندن تا محدوده

آن است كه تغييرات وزن دانه برنج در اثر جذب آب 

 ۴۰ نسبت به تغييرات حجم آن كمتر است و بعد از دماي

نسيته دا. گردد اين روند معكوس ميگراد  درجه سانتي

هاي خيسانده شده در دماهاي مختلف نسبت  اي نمونه توده

ها قبل از فرآيند خيساندن كمتر  اي نمونه به دانسيته توده

طور كلي منجر به  ترتيب فرآيند خيساندن به بدين. بود

محققين ديگر نيز . گردد اي برنج مي كاهش دانسيته توده

رطوبت است اي تابع مقدار  مشاهده کردند که دانسيته توده

، )۱۹۹۳و همکاران،  دشپانده(که براي سويا  طوري به

، گوپتا و داس(و آفتابگردان ) ۱۹۹۶، کارمن(عدس 

اي و رطوبت  ارتباط خطي منفي بين دانسيته توده) ۱۹۹۷

ارتباط بين دانسيته  ۱۹-۲۱هاي  معادله. گزارش شده است

اي و درجه حرارت خيساندن را براي ارقام مختلف  توده

  :دنده ج نشان ميبرن

تأثير : اي ارقام برنج تأثير فرآيند خيساندن بر دانسيته دانه

و  ااي ارقام فجر، ند دماي فرآيند خيساندن بر دانسيته دانه

وتحليل آماري  تجزيه. شود ديده مي ۵شفق در شكل 

ها نشان داد تأثير درجه حرارت خيساندن بر دانسيته  داده

). >۰۱/۰P(دار است  اي هر سه رقم برنج معني دانه

رات يشود روند تغي گونه كه در شكل مذكور ديده مي همان

و تا ا اي ارقام برنج بخصوص فجر و ند دانسيته دانه

حدودي رقم شفق با افزايش دماي خيساندن از نوع تابع 

که با افزايش دماي  طوري باشد به درجه دوم صعودي مي

ابد و در ي اي افزايش مي خيساندن مقدار دانسيته دانه

رسد و  به حداكثر ميگراد  درجه سانتي ۴۰ محدوده دماي

  .يابد پس از آن كاهش مي

  
)ρb = 0.1218T2 - 10.34T + 858.93,   R2 = 0.98  )19  رقم فجر :  

)ρb = 0.0228T2 - 1.7676T + 733.89,  R2 = 0.94  )20  رقم شفق :  

)ρb = 0.0547T2 - 4.6287T+ 763.63,   R2 = 0.95  )21  ارقم ند :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .اي ارقام مختلف برنج بر دانسيته توده ثير دماي فرآيند خيساندنأت - ۴شكل 
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فرآيند خيساندن برنج رقم طارم نيز روند مشابهي در 

. )۲۰۰۷نژاد و همکاران،  کاشاني(مشاهده شده است 

 kg/m3اي رقم فجر قبل از خيساندن برابر  دانسيته دانه

 ۲۵که در طي خيساندن در دماي بوده است  ۷/۱۳۵۵

رسيده و سپس تا  kg/m3۱/۱۲۴۵ گراد به درجه سانتي

افزايش يافته  kg/m3۱۳۳۲ به گراد درجه سانتي ۴۰ دماي

 بهگراد  درجه سانتي ۷۰ تا ۴۰از دماي  دوباره. است

kg/m3۱/۱۲۳۰ ااي رقم ند دانسيته دانه. كاهش يافته است 

كه در طي  بوده kg/m3۷/۱۳۷۴  قبل از خيساندن

 kg/m3 ۵/۱۲۸۱بهگراد  درجه سانتي ۲۵ خيساندن در دماي

 بهگراد  درجه سانتي ۴۰ رسيده و سپس با افزايش تا دما

kg/m3۴/۱۳۶۲  تا دماي ۴۰از دماي  دوبارهافزايش يافته و 

كاهش يافته  kg/m3 ۲/۱۲۹۱به  دگرا سانتي  درجه ۷۰

ز خيساندن اي رقم شفق در ابتدا و قبل ا دانسيته دانه. است

بوده است که در طي خيساندن در  kg/m3 ۵/۱۳۸۹ برابر

رسيده و  kg/m3 ۳/۱۲۹۲بهگراد  درجه سانتي ۲۵ دماي

به گراد  درجه سانتي ۷۰ سپس با روندي کاهشي در دماي

kg/m3 ۷/۱۲۲۹ اي ارقام برنج  افزايش دانسيته دانه. رسيد

 ادگر درجه سانتي ۴۰ با افزايش دماي خيساندن تا محدوده

حاكي از آن است كه تغييرات وزن دانه برنج در اثر جذب 

آب نسبت به تغييرات حجم آن بيشتر است و از محدوده 

با . اين تغييرات معكوس است گراد درجه سانتي ۷۰تا ۴۰

اي  شود كه دانسيته دانه توجه به نتايج باال مشاهده مي

هاي خيسانده شده در دماهاي مختلف نسبت به  نمونه

. ها قبل از فرآيند خيساندن كمتر بود اي نمونه ه دانهدانسيت

ترتيب فرآيند خيساندن منجر به كاهش دانسيته  بدين

. گردد هاي برنج مي دانه) اي همانند دانسيته توده(اي  دانه

مشاهده کردند با افزايش ) ۱۹۹۳(دشپانده و همکاران 

صورت خطي  اي سويا به ، دانسيته دانهمقدار رطوبت

ارتباط بين دانسيته  ۲۲-۲۴ هاي لهمعاد .يابد کاهش مي

اي و درجه حرارت خيساندن ارقام مختلف برنج را  دانه

  .دهد نشان مي
  

  

)ρk = -0.1902T2 + 17.642T + 924.86, R2 = 0.99  )22  رقم فجر:   

)ρk = -0.0346T2 + 2.0063T + 1263.2, R2 = 0.93  )23  رقم شفق:   

)ρk = -0.1551T2 + 14.804T + 1011, R2 = 0.98  )24  ارقم ند:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .اي ارقام مختلف برنج بر دانسيته دانه ثير دماي فرآيند خيساندنأت - ۵شكل 

  

شكل : تاثير فرآيند خيساندن بر ميزان تخلخل ارقام برنج

 ادماي فرآيند خيساندن بر درصد تخلخل ارقام فجر، ند 6

ها نشان  ماري دادهتحليل آ و تجزيه. دهد و شفق را نشان مي

ثير درجه حرارت خيساندن بر درصد تخلخل هر سه أداد ت
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گونه كه در اين  همان). >01/0P(دار است  رقم برنج معني

شود روند تغييرات درصد تخلخل ارقام  شكل ديده مي

برنج با افزايش دماي خيساندن از نوع تابع درجه دوم 

ن كه با افزايش دماي خيساند طوري صعودي است به

درجه  40 درصد تخلخل افزايش يافته و در محدوده

 .يابد رسد و پس از آن كاهش مي ‹به حداكثر مي گراد سانتي

در فرآيند خيساندن برنج رقم طارم نيز روند مشابهي 

ميزان ). ۲۰۰۷نژاد و همکاران،  کاشاني(گزارش شده است 

 درصد ۳/۴۳تخلخل برنج رقم فجر قبل از خيساندن برابر 

درجه  ۲۵ در طي فرآيند خيساندن در دماي بوده كه

سپس تا دماي . رسيد درصد ۱/۴۶ تخلخل بهگراد  سانتي

 ۱/۵۶با روندي افزايشي اين ميزان به  گراد درجه سانتي ۴۰

درجه  ۷۰ تا دماي ۴۰از دماي  دوباره. رسيد درصد

ميزان تخلخل . كاهش يافت درصد ۴/۴۰به  گراد سانتي

که  بودهدرصد  ۷/۴۲ند خيساندن قبل از فرآي ابرنج رقم ند

 ۶/۴۷به  گراد درجه سانتي ۲۵در طي خيساندن در دماي 

ميزان  گراد درجه سانتي ۴۰سپس تا دماي . رسيد درصد

 ۴۰از دماي  دوبارهافزايش يافته و  درصد ۶/۵۱تخلخل به 

 درصد ۳/۴۵، مقدار آن به گراد درجه سانتي ۷۰ تا دماي

در رقم شفق قبل از ميزان تخلخل . كاهش يافته است

بود که در طي خيساندن با روندي  درصد ۴۴خيساندن 

 درصد ۴/۴۱به  گراد درجه سانتي ۷۰کاهشي تا دماي 

اي و  از آنجا كه تخلخل تابع دانسيته توده. رسيده است

باشد، روند صعودي و نزولي آن نيز تابع تغيير  اي مي دانه

درجه  ۴۰ماي به همين دليل تا د. باشد اين دو پارامتر مي

روندي صعودي و پس از آن روندي نزولي  گراد سانتي

هاي  با توجه به نتايج باال، ميزان تخلخل نمونه. دارند

خيسانده شده در دماهاي مختلف نسبت به تخلخل 

ترتيب  بدين. ها قبل از خيساندن بيشتر بوده است نمونه

فرآيند خيساندن منجر به افزايش ميزان تخلخل ارقام 

محققين ديگر نيز مشاهده کردند . گردد برنج مي مختلف

که  طوري که ميزان تخلخل تابع مقدار رطوبت است به

گوپتا و داس، (و آفتابگردان ) ۱۹۹۶کارمن، (براي عدس 

ارتباط خطي مثبتی بين ميزان تخلخل و رطوبت ) ۱۹۹۷

ارتباط بين درصد  ۲۵-۲۷ هاي همعادل .گزارش شده است

رقام مختلف برنج را نشان تخلخل و درجه حرارت ا

  .دهند مي

 
)ε = -0.0169T2 + 1.4842T + 19.535, R2 = 0.98  )25  رقم فجر:  

)ε = -0.0031T2 + 0.2175T + 41.809, R2 = 0.98  )26  رقم شفق:   

)ε = -0.0097T2 + 0.8503T+ 32.775, R2 = 0.96  )27  ارقم ند:   
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
  

  .بر ميزان تخلخل ارقام مختلف برنج نثير دماي فرآيند خيساندأت - ۶شكل 
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  گيري نتيجه

گيري  توان نتيجه را مي ريزبر اساس اين پژوهش موارد 

  : نمود

درجه حرارت عامل مهمي در فرآيند خيساندن برنج  -١

اي كه هرچه درجه حرارت خيساندن  باشد به گونه مي

  .تر خواهد شد بيشتر باشد زمان فرآيند كوتاه

هاي برنج با افزايش زمان  هايي دانهميزان رطوبت ن -٢

  .خيساندن، بيشتر خواهد شد فرآيند

طول، عرض، (هاي برنج  خصوصيات فيزيكي دانه -٣

 تابع فرآيند خيساندن) ضريب كرويت و ارتفاع، حجم

  .ثير قابل توجهي بر آنها دارندأباشد و دماي خيساندن ت مي

 ساندناي ارقام مختلف برنج در دماي خي دانسيته توده -٤

 ۷۰و در دماي خيساندن  به حداقل گراد درجه سانتي ٤٠

  .رسد به حداکثر مقدار مي گراد درجه سانتي

اي ارقام مختلف برنج در دماي خيساندن  دانسيته دانه -۵

 گراد درجه سانتي ۷۰ به حداکثر و در گراد درجه سانتي ۴۰

  .رسد به حداقل مي

روند  ريباًتغييرات تخلخل در ارقام مختلف برنج تق -۶

درجه  ۴۰مشابهي دارد و پس از افزايش در دماي 

درجه  ۷۰، روند نزولي طي كرده و در دماي گراد سانتي

  .رسد به حداقل مي گراد سانتي
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Abstract 

In this study, water absorption behavior of three varieties of rice (Fajr, Neda and Shafagh) was 
determined at 25, 30, 40, 50, 60 and 70°C by recording the weight increase in grain with respect to 
time. Physical properties (dimensions, geometric mean diameter, volume and sphericity), bulk density, 
kernel density and porosity of rice varieties were also evaluated as a function of soaking temperature 
in the range of 25–70°C. The results showed that the soaking temperature had great effect on the 
soaking behavior of rice varieties. We found that the water absorption increased when the soaking 
temperature increased from 25 to 70°C and the soaking time decreased with increase in soaking 
temperature. There is rapid water uptake initially, which is followed by a slower rate in the later stages 
and comes to equilibrium or saturation moisture content. Physical properties (dimensions, geometric 
mean diameter, volume and sphericity) of rice varieties are soaking temperature dependent and 
relationships between physical properties and their corresponding soaking temperatures were 
determined. Bulk density, kernel density and porosity of rice varieties changed non linearly with 
soaking temperature. The bulk density of rice was found to decrease to less value at soaking 
temperature of 40°C and increase from there to maximum value at soaking temperature of 70°C. The 
bulk density of Fajr, Neda and Shafagh varieties changed from 732.6 to 768.4, from 720.4 to 777.9 
and from 705.6 to 788 kg/m3, respectively. The kernel density of rice was found to increase to 
maximum value at soaking temperature of 40°C and decrease from there to minimum value at soaking 
temperature of 70°C. The kernel density of Fajr, Neda and Shafagh varieties changed from 1230.1 to 
1245.1, from 1285.1 to 1362.4 and from 1229.7 to 1389.5 kg/m3, respectively. Porosity changes of 
rice varieties followed a similar pattern during soaking process and after increasing at soaking 
temperature of 40°C, decreased to minimum value at soaking temperature of 70°C. The porosity of 
Fajr, Neda and Shafagh varieties changed from 43.3 to 56.1, from 42.7 to 51.6 and from 41.4 to 
44.0%, respectively. 
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