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چکیده
ًینجَش کردى فرآیٌذی است ّیذرٍگرهایی ضاهل سِ هرحلۀ غَطٍِری ،بخاردّی ٍ خطککردى ضلتَک .در ایي تحقیق از
رٍش سطح پاسخ ٍ طرح هرکب هرکسی برای بْیٌِسازی ضاخعّای ًین جَش کرردى (دهرای غَطرٍِری ٍ هرذ

زهراى

بخاردّی) استفادُ ضذً .وًَِّا بعذ از غَطٍِری ( 75 ٍ 70 ، 65 ،60، 55درجرۀ سلسریَ)) ٍ بخراردّی (10 ٍ 8 ،6 ،4 ،2
دقیقِ) ،طی  3رٍز تحت ضرایط هحیطی تا رسیذى رطَبت ًْایی بِ  11درغذ (بر پایۀ تر) خطک ضذًذ .برای ّر پاسرخ برا
استفادُ از تجسیۀ رگرسیَى خطی چٌذگاًِ ،هذل ّای چٌذجولِ ای درجۀ دٍم بِدست آهذ .تجسیِ ٍاریاًس ( )ANOVAبررای
بررسی غحت ٍ دقت هذل برازش ضذُ اجرا ضذً .تایج بِدست آهذُ ًطاى داد کِ تأثیر هربع دهای غَطٍِری ٍ هربع هرذ
زهاى بخاردّی بر هقذار راًذهاى برًج سالن هعٌیدار ( )P<0.01استّ .وچٌیي ،دهرای غَطرٍِری ٍ هرذ

زهراى بخراردّی

بِترتیب هؤثرتریي هتغیرّا بر راًذهاى برًج سالن ّستٌذ .بر اسا) هذلسازی بِ رٍش سطح پاسخ ،ضررایط بْیٌرِ جْرت
حػَل بیطیٌۀ هقذار برًج سالن (66/67درغذ) ،دهای غَطٍِری  64/93درجرۀ سلسریَ) ٍ هرذ

زهراى بخراردّی 6/67

دقیقِ تعییي گردیذ.

واژههای کلیدی
بخاردّی ،بْیٌِسازی ،ضلتَک برًج ،غَطٍِریً ،ینجَش کردى

غذایی مورد مقزف اوثاز مازدم اعات .نای خاوػ وازدا

مقدمه

1

2

فزآینذی اعت هیذروتزمبلی وه لجل اس عم یبت تجذیل ثز

ثزنح مبدۀ غذایی ثغیبر ارسؽمنذی اعت و نمؼ مهمی

3

ؽ تون اعمبل میؽود و ؽابمل عاه مزح اه غوعاهوری ،

در ت،ذیاا انغاابا دارد .عجااك آماابر عاابسمبا خوارثاابر و

4

وؾبورسی خهبنی ،در عبل  2013میشاا ول تولیاذ خهابنی

ثخاابردهی و خؾااه واازدا اعاات .ثاازای حاال مؾااىل

ثزنح م بدل  745/7می یوا تن ثوده اعات واه تولیاذ ایان

ؽىغاتگی ثازنح ،نای خاوػ وازدا روؽای اعات مفیااذ،

مرقااول در لاابرۀ آعاایب ثااه میااشاا  674/8می یااوا تاان

وبرثزدی و مغمئن وه تأثیز ثغاشایی در خودوفابیی ثازنح

گشارػ ؽذه اعت ( .)Anon, 2015ثزنح ثه لربػ اهمیتای

دارد ).(Taghinezhad et al., 2015

واه پاظ اس گناذم در رصیا غاذایی مازدم ایاازاا دارد ،در

نتبیح ثزرعی تاأثیز مت،یزهابی فزآیناذ خؾاهوازدا

ردیف وبالهابی اعاتزاتضیه خابی گزفتاه و دوماین مابدۀ

(دمبی هوا ،سمبا اعتزاحت و عغح رعوثات اولیاه) و دورۀ
1- Hydrothermal
3- Soaking

2- Milling
4- Steaming
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اعااتزاحت ثااز ویفیاات ثاازنح ناای خااوػ ،اس لجیاال درفااذ

وزدا لزار دادنذ و ویفیت تجذیل ؽ تون ثه ثازنح عافیذ،

ثازنح عابل  ،نؾابا مایدهاذ واه دماب و سمابا اعااتزاحت

ویفیاات پخاات و درخا عااختی ثاازنح حبفاال اس دو روػ

ثهتزتیت تأثیز منفی و مثجت ثز رانذمبا ثازنح عابل دارناذ

ناای خااوػ و غیااز ناای خااوػ را ممبیغااه وزدنااذ .نتاابیح

) .(Elbert et al., 2001در ترمیمی دیگاز عاوپونزونبریت و

ثزرعیهبی این مرممبا نؾبا می دهاذ واه درفاذ خازد

همىابراا ) (Soponronnarit et al., 2006ثاب اعاتفبده اس

ثزنح در ارلابم نای خاوػ ؽاذۀ ؽایزودی و فداز وابهؼ

دمبی غوعهوری  70-90درخه ع غیوط ثهمذت  0/5تب 2

لبثل توخهی دارد .نی خوػ وزدا عبم ی ماثثز در وابهؼ

عبعت و دمبی ثخابردهی  120-160درخا ع غایوط ثاب

درخ عفیذی ،ت،ییز در خقوفیبت پخت اس خم ه وابهؼ

ؽذت ثخبردهی  3/9متز ثز ثبنیه اعالم وزدنذ وه ثب افشایؼ

مااواد خبمااذ اس دعاات رفتااه و افااشایؼ عااختی نمونااههااب

دمبی ثخبردهی اس  120ثاه  140درخا ع غایوط میاشاا

ثوده اعت.

و همىابراا

روػ عغح پبعخ 2اثشاری مه ثازای ثهجاود فزآیناذ و

) (Sareepuang et al., 2008ثب ثزرعی اثز دمبی غوعهوری

مرقاول ثاهؽامبر مایرود .روػ عاغح پبعاخ در والاط

ثز خواؿ پخت ،ؽیمیبیی و فیشیىی ثزنح نی خاوػ ؽاذه

مدموعهای اس عزحهبی آسمبیؾی و فانهابی ثهیناهعابسی

نتیده گزفتنذ وه رانذمبا تجذیل ثزنح عابل اس  51درفاذ

اعت وه آسمبیؾگز را لبدر میعبسد تب راثغا ثاین پبعاخ و

ثه  60-80درفذ افشایؼ مییبثذ .فزآینذ نی خاوػ وازدا

مت،یزهاابی مغااتمل را ت یااین ونااذ .روػ عااغح پبعااخ

ممبدیز پزوتئین ،چزثی و ممذار خبوغتز را ثهعاور م نابدار

ثزای تزعی یاه عاغح پبعاخ در مراذودۀ ماورد نظاز و

افشایؼ میدهذ .این مرممبا عزاندبم دمبی غوعهوری 50

ثهینهعبسی پبعخ ثزای انتخابة ؽازایظ فزآیناذ ثاهمنظاور

درخ ع غایوط ثاه ماذت  3عابعت را پیؾانهبد دادناذ.

دعتیبثی ثه مؾخقبت هذف یب نیبسمنذی هبی مقزف وننذه

نقاایزاحمذی و همىاابراا ()Nasirahmadi et al., 2014

ثااهواابر ماایرود ).(Eren & Kaymak-Ertekin, 2007

تأثیز مذت سمبا ثخبردهی و دمابی غوعاهوری در فزآیناذ

دانجبثاب و همىابراا ) (Danbaba et al., 2014تاأثیز دمابی

نی خوػ وزدا را ثز ضزیت تجاذیل و درفاذ ثازنح عابل

غوعاااهوری ( 60 ،55و  70درخااا ع غااایوط) ،سمااابا

ارلاابم مبسنااذراا ثزرعاای واازدهانااذ .ایاان مرمماابا فزآینااذ

ثخاابردهی ( 40 ،30و  50دلیمااه) و سماابا خؾااهواازدا

نی خوػ وزدا را در عه دمبی خیغبنذا م ابدل 50 ،25

( 15 ،10و  20عبعت) را ثز رانذمبا ثزنح عبل ثب اعاتفبده

و  75درخ ع غیوط و در عه مذت سمابا ثخابردهی ،10

اس روػ عااغح پبعااخ در وؾااور نیدزیااه ثزرعاای وزدنااذ.

 15و  20دلیمااه در دماابی  100درخ ا ع غاایوط تراات

ؽزایظ ثهین نی خاوػ وازدا م ابدل دمابی غوعاهوری

فؾبر اتمغافز روی دو رلا ؽا تون عابرم و فداز اعمابل

 76/82درخا ع غاایوط ،مااذت سماابا ثخاابردهی 23/18

وزدنذ .در این ترمیك ثاب خؾاهوازدا ؽا تون در آوا،1

دلیمااه و مااذت سماابا خؾااهواازدا 11/7 ،عاابعت ثاازای

رعوثت آا ثاه  12درفاذ (ثاز پبیا تاز) رعابنذه ؽاذ .ثاب

حقول ثهتزین رانذمبا  78/89درفذ ثهدعت آمذ.

ثزنح عفیذ ول افشایؼ مای یبثاذ .عابریووآن

انذاسهگیزی ضزیت تجذیل و درفذ ثزنح عبل  ،مؾخـ ؽذ

پضوهؼهب در خقوؿ اعاتفبده اس روػ عاغح پبعاخ

وه افشایؼ ماذت سمابا ثخابردهی ثبعاف افاشایؼ ضازیت

ثزای پیؼثینی رانذمبا ثزنح عابل در فزآیناذ نای خاوػ

تجذیل و درفذ ثزنح عبل در هز دو رل می ؽود .لغیفی و

وزدا ثغیبر انذن اعت .هذف اس این مغبل ه ثزرعی تاأثیز

ع یاشاده ) (Latifi & Alizadeh, 2014عاه رلا ؽا تون

مت،یزهبی دمابی غوعاهوری و ماذت سمابا ثخابردهی ثاز

عبرم مر ی ،ؽایزودی و فداز را ترات تیمابر نای خاوػ

رانذمبا ثزنح عبل در فزآینذ نی خوػ وزدا اعات؛ ثازای
1- Oven

2- Response Surface Methodology
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مذل وزدا راناذمبا ثازنح عابل ثاه عناواا تابث ی اس ایان

غًطٍيری شلتًک

مت،یزهب و ثهدعت آوردا ؽزایظ ثهینا فزآیناذ ثاهمنظاور

ثزای غوعاهوری ؽا تون اس دعاتگبهی عابخته ؽاذه
توعظ تمیناضاد و همىابراا ()Taghinezhad et al., 2016

حقول ثیؾتزین رانذمبا ثزنح عبل .

اعتفبده ؽذ .این دعتگبه ؽابمل مخاشا و عابمبن ونتازل
مواد و روشها

دمبعت .عی خیغبنذا ؽ تون ،اس عبمبن ونتزل دمبی آة

تُیۀ ومًوٍ ي تعییه میسان رطًبت

ثزای ثبثت نگهداؽتن دمبی آة اعتفبده ؽذ .این عابمبنه اس

ثاازای اخاازای ترمیاك ،ؽا تون رلا فدااز اس مشرع ا

یه حغگز دمبی روواؼدار ( LM35Dروواؼ اعاتیل ثاب

ترمیمبتی موعغ ترمیمبت ثزنح وؾور در آمل تهیه ؽاذ.

لغز  6می یمتز) ،عبمبن ونتزلی ناو تنبعاجی ،پماب آة،

میبنگین عول ،ضخبمت و عزك دانا ایان رلا ثاهتزتیات

دمنذه ،گزمون و مخاشا تؾاىیل ؽاذه اعات (ؽاىل .)1

ثزاثز ثب  2/24 ،10/98و  1/92می ی متز گشارػ ؽذه اعات

پمب آة (مذل  GC 100, Generalعبخت وؾاور تبی ناذ)

( .)Omid et al., 2010می ابنگین ممااذار رعوثاات اولی ا

ثزای یىنواخت وزدا دمبی آة دروا مخشا و دمنذه ثزای

ؽ تون  11درفذ (ثز پبی تاز) ثاود .ثازای ت یاین میاشاا

خنهوبری پمب آة ثهوبر ثزده میؽذ .یه مرفظ تاوری

رعوثاات ؽ ا تون ،نمونااههاابی  10گزم ای در دماابی 130

(نمونهگیز) ثزای ؽنبور وازدا ؽا تون در مخاشا ثاهوابر

درخ ع غیوط ثهمذت  24عبعت در آوا لازار داده ؽاذ.

گزفته ؽذ .نمونههب دروا نمونهگیز لازار داده ؽاذ و دمابی

میشاا رعوثت نمونه هبی ؽ تون اس راثغ  1ثهدعات آماذ

آة دروا مخشا در تمبم مذت سمابا خیغابنذا ثاب دلات

(:)Anon, 1995

 ±0/5درخ ع غیوط ثبثات ثاود .ثاهعاور م ماول دمابی

()1

m1  m 2
 100
m1

غوعهوری  60تاب  70درخا ع غایوط انتخابة مایؽاود
M .C. 

) . (Islam et al., 2004ثنااابثزاین در ایااان ترمیاااك،
غوعااهوری در پاانح عااغح دماابیی  70، 65 ،60، 55و 75

وه در آا،

درخ ع غیوط تب رعیذا رعوثت ؽ تون ثه  35درفذ ثز

 ; M.C.درفااذ رعوثاات نمونااههااب ثااز پبیا تااز ()w.b.%؛

پبی تز فورت گزفت ( .)Manful et al., 2008ث ذ اس اتمبم

 ; m1خزم اولیا نموناه (وی اوگزم)؛ و  ; m2خازم نهابیی

غوعهوری ،فزآینذ ثخبردهی در دمبی  96درخ ع غایوط

نمونه (وی وگزم) .ثزای توسین نمونههب اس تزاسوی دیدیتابلی

در  5عغح سمبنی  2تب  10دلیمه (هز  2دلیمه) اخازا ؽاذ

 AND GF-600عبخت وؾور صاپن ثاب دلات  0/001گازم

) . (Islam et al., 2002ؽاا تون عاازاندبم در ؽاازایظ

اعتفبده ؽذ .همچنین اس اخبق آسمبیؾگبهی ممازت 1ماذل

مریغی دمبی  27±1درخا ع غایوط و رعوثات نغاجی

 D06836عبخت وؾور آلمبا ثب دلت  1درخا ع غایوط

 20 ±5درفذ تب رعیذا رعوثت آا ثه 11درفاذ ثاز پبیا

اعتفبده ؽذ.

تز ،خؾه ؽذ ). (Fofana et al., 2011

1- Memmert
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ضکل  -1تجْیسا

غَطٍِری ضلتَک

اثز مت،یزهبی مغتمل ؽبمل دمبی غوعهوری ( )X1و مذت

راوذمان بروج سالم

رانااذمبا ثاازنح عاابل اس تمغاای وسا ثاازنح عاافیذ

سمبا ثخبردهی ( )X2در  5عاغح ارسیابثی ؽاذ .در ضامن،

عاابل (دانااههاابیی ثااب عااول ثایؼ اس  3/4دانا عاابل ) ثااه

مت،یزهب مغبثك رواثظ  2تب  4وذگذاری ؽاذنذ ( Danbaba

واال وسا ؽ ا تون ثااز حغاات درفااذ ثااهدعاات م ایآی اذ

:)et al., 2014

(.)Bello et al., 2006
()2
تجسیٍ ي تحلیل آماری ي بُیىٍسازی فرآیىذ

روػ عغح پبعخ مدموعهای اس فنهبی آمابری اعات

()3

وه در ثهینه عبسی فزآینذهبیی ثهوبر می رود وه پبعخ مورد
نظز ثهواعغ ت ذادی اس مت،یزهب ترت تأثیز لزار می گیازد.
ؽمبی گزافیىی مذل ریبضی عجت ت زیف واصۀ روػ عغح

()4

پبعااخ ؽااذه اعاات .ثااب ومااه ایاان عاازح آماابری ،ت ااذاد

) ( x  xi
x1  i
xi

) 65
5

) 65

دما (

x1 

زمان (
2

x2 

آسمبیؼ هب وبهؼ مییبثذ و و ی ضازایت ماذل رگزعایوا

وه در آنهب،

درخ دوم و اثاز متمبثال مت،یزهاب ،لبثال ثازآورد هغاتنذ.

 ; xiممذار وال ی مت،یز مغتمل فزاینذ؛  ; xiممذار وال ای

مهاا تاازین مغاائ ایاان ترمیااك ثزرعاای آثاابر افاا ی و

مت،یاز مغااتمل فزایناذ در نمغا مزواشی؛ و  ; ∆xiت،ییااز

متمبثل مت،یزهب اعت ،اس این رو عازح آمابری عاغح پبعاخ

پ های .در خذول  1مت،یزهبی مغتمل و ممابدیز آا نؾابا

انتخااابة ؽاااذ ( .)Li et al., 2007در ایااان مغبل اااه،

داده ؽذه اعت.
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جذٍل  -1هتغیرّای هستقل فرآیٌذ ًینجَش کردى برًج ٍ سطَح آى در طرح هرکب هرکسی
متغیرَای مستقل

1

سطًح اوتخابی

وماد ریاضی

+α

+1

0

-1

-α

دمبی غوعهوری (درخ ع غیوط)

x1

75

70

65

60

55

مذت سمبا ثخبردهی (دلیمه)

x2

10

8

6

4

2

در روػ عغح پبعخ ،عاغح ماورد نظاز ترات تاأثیز

در این ترمیك ،ثهمنظور تخمین اثز دو مت،یز مغاتمل

مت،یزهبی ثغیبری لزار دارد و هذف عجبرت اس ثهینه وزدا

ثز میشاا رانذمبا ثزنح عبل اس روػ عاغح پبعاخ و عازح

پبعاخ مشثاور اعات .ثازای ثاهدعات آوردا مماذار ثهیناه

مزوات مزواشی اعاتفبده ؽاذ ).(Krishna et al., 2013

رگزعاایوا  4اعااتفبده ؽااذ

آسموا هب ؽبمل  13تیمبر ثب پانح تىازار در نمغا مزواشی

( ،)Yiاس حاال راثغاا

عزح (ثزای مربعجه تىزارپذیزی فزآینذ) ثود .م نبدار ثودا

). (Mansourpoor & Shariati, 2012

آمبری عجبرت هب در م بدل رگزعایونی در عاغح اعمینابا
()4

∑

∑

 95درفذ ( )P<0.05ثزرعی گزدیذ .خهت ثزاسػ داده هب و

∑

2

رع نمودارهب نیش اس نزم افاشار دیاشاین اوغاوزت نغاخ 7
اعتفبده ؽذ (.)Kargozari et al., 2010

وه در آا،

 βij ، βi ،βoو  ; βiiضازایت ثبثات رگزعایوا؛  xiو ; xj
مت،یزهابی مغاتمل در فزآیناذ؛ و  ; εخغابی تقابدفی.

نتایج و بحث

مذلهبی ریبضی ثزای هز پبعخ ثب تدشی رگزعایوا خغای

مذلسازی

چنذگبنه ،ارسیبثی ؽذنذ .در انتهاب ،نمغا ثهینا فزآیناذ ثاب

خذول  3نتبیح ثه دعت آماذه اس آسمابیؼهاب را نؾابا

توخه ثه ؽزایظ مزسی خذول  2و تواثط هذف تخماین سده

میدهذ .ثه ومه ضزایت رگزعیوا اثز ؽزایظ اعتخزاج ثز

ؽذه ثهدعت آمذ.

مت،یزهبی واثغته مربعجه ؽذ.

جذٍل  -2ضرایط هرزی هتغیرّای هستقل ٍ ٍابستِ
َذف

حذ پاییه

حذ باال

ضریب اَمیت

متغیر
دمبی غوعهوری (درخ ع غیوط)

در مرذودۀ آسمبیؼ

55

75

3

مذت سمبا ثخبردهی (دلیمه)

در مرذودۀ آسمبیؼ

2

10

3

ثیؾینه

64/59

67/37

5

رانذمبا ثزنح عبل (درفذ)

1- Central Composite Design

2- Design Expert
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جذٍل  -3تیوارّای استخراج ضذُ از رٍش سطح پاسخ ٍ طرح هرکب هرکسی برای اًذازُگیری راًذهاى برًج سالن
مذت زمان

راوذمان بروج

بخاردَی

سالم

(دقیقٍ)

(درصذ)

1

60

4

65/8496

8

65

10

65/8512

2

70

4

65/4373

9

65

6

65/9500

3

60

8

65/7398

10

65

6

66/6605

4

70

8

66/0721

11

65

6

67/3710

5

55

6

64/6415

12

65

6

66/9523

6

75

6

64/5911

13

65

6

66/2787

7

65

2

64/7657

تیمار

دمای غًطٍيری
(درجۀ سلسیًس)

مذت زمان
بخاردَی
(دقیقٍ)

راوذمان بروج

دمای غًطٍيری

تیمار

سالم (درصذ)

ثزای اینىه مذل توانبیی خوثی ثزای ثازاسػ اعالعابت

(درجۀ سلسیًس)

دادههب در ؽىل  2دیذه میؽود.

داؽته ثبؽذ السم اعت وه ضزیت تجیین پیؼثینی ؽاذه و
ضزیت تجیاین افاالحؽاذه دارای ثابالتزین مماذار ثبؽاذ.

()5

ضزیت تجیین ( )R2ثهعنواا نغجت ت،ییزات توفیف ؽاذه

HRY = -22.26613 + 2.62547 A + 1.10968
B - 0.020219 A2-0.083112 B2

توعظ مذل ثه ت،ییزات ول ثیبا مایؽاود واه م یابری اس
درخ تنبعت ثزاسػ اعت .ثنابثزاین ،هزچاه مماذار  R2ثاه

وه در آا،

یااه نشدیااهتااز ؽااود (حااذالل  0/8ثبؽااذ) ،لااذرت مااذل

 ;HRYرانذمبا ثزنح عبل (درفذ)؛  ;Aدمابی غوعاه وری

ثاازاسػ یبفتااه در توفاایف ت،ییاازات پبعااخ ثااهعنااواا

(درخااا ع غااایوط)؛ و  ;Bماااذت سمااابا ثخااابردهی

تااابث ی اس مت،یزهااابی مغاااتمل ثیؾاااتز خواهاااذ ثاااود

(دلیمه) اعت.

( .)Bekers et al., 2007ثب توخه ثه م نیدار نؾذا ؽبخـ

همباعاور واه در راثغا  5دیاذه مایؽاود ،ضازایت

عذم ثازاسػ در آنابلیش واریابنظ و مماذار ضازیت ت،ییازات

مت،یزهبی مغتمل دمبی غوعهوری و مذت سمبا ثخابردهی

( 0/65درفذ) ثزای مذل درخه دوم ،میتواا نتیده گزفت

مثجت هغاتنذ .در نتیداه ،افاشایؼ هاز یاه اس مت،یزهابی

وه ثب توخه ثه ضزایت خغب در خذول  4ثهفورت راثغا ،5

نبمجزده اثزی فشاینذه در مذل ارائه ؽذه دارد .عالمت منفی

این مذل ثهتزین مذل ثزای تخماین راناذمبا ثازنح عابل

مزثط دمبی غوعهوری و مزثط مذت سمبا ثخابردهی ثیابنگز

اعت .مذل درخ دوم اس دلت منبعت ثزای تخمین دادههاب

اثز م ىوط مت،یز نابمجزده ثاز راناذمبا ثازنح عابل اعات

ثزخوردار اعت و میشاا دلت مذل در پیؼثینای یاب ثازآورد

).(De Lima et al., 2010

جذٍل  -4هذلّای برازش ضذُ با  RSMبِ ّوراُ هقادیر ضرایب خطا
ضریب تبییه

ضریب تبییه

پیشبیىی شذٌ

اصالحشذٌ

خغی

-0/8190

-0/1171

0/0691

درخه دوم

0/7289

0/7439

0/8508

درخه عوم

0/7688

0/6558

0/8566

مذل

64

ضریب تبییه
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67.5

دادٌ َای مذل (درصذ)

67
66.5
66
65.5
65
64.5
64
68

67.5

66.5

67

65.5

66

65

64.5

64

دادٌ َای ياقعی (درصذ)
ضکل  -2برازش دادُّای تجربی در هقابل دادُّای پیصبیٌی ضذُ در هذل برای راًذهاى برًج سالن

انرنب ثخؾیذهانذ .ثب توخه ثه ممذار مدمو مزث ابت فابوتور

تأثیر متغیرَای مستقل بر پاسخ

نتبیح تدشی واریبنظ در خذول  5نؾبا مایدهاذ واه

مزثط دمبی غوعه وری مؾخـ میؽاود واه  66/4درفاذ

و ی مذلهابی رگزعایوا در عاغح اعمینابا  99درفاذ

ت،ییاازات دادههااب را ایاان فاابوتور توخیااه ماایونااذ وااه

م نیدار هغاتنذ .اماب اثزهابی افا ی دمابی غوعاهوری و

نؾبادهنذۀ اهمیت ثیؾتز این عبمل نغجت ثه فبوتورهابی

مذت سمبا ثخبردهی ثز رانذمبا ثزنح عبل م نیدار نیغات

دیگز اعت .عجبرتهبی مزثاوط ثاه اثاز متمبثال مت،یزهابی

و اثز مزثط دمبی غوعهوری و مزثط مذت سمبا ثخبردهی ثز

مغتمل م نی دار نجودنذ و اس مذل حذف ؽاذنذ؛ ثاهعجابرت

رانذمبا ثزنح عبل در عاغح یاه درفاذ م نایدار اعات.

دیگز ،هیچگونه ثز ها ونؾای میابا مت،یزهابی مغاتمل

خمالت مزثوط ثه اثزهبی درخه دوم ،ثه ؽىل مذل حبلات

وخود نذاؽت.

جذٍل  -5تجسیۀ ٍاریاًس اثرّای اغلی ٍ هتقابل دهای غَطٍِری ٍ هذ
مىبع تغییر

درجٍ آزادی

مذل

5

زهاى بخاردّی بر راًذهاى برًج سالن
مجمًع مربعات
**
ns

7/49

2/723 E -3

A

1

B

1

ns

0/61

A×B

1

ns

0/14

A2

1

**

5/85

B2

1

**2/53

ثبلیمبنذه

7

1/32

عذم ثزاسػ

3

خغبی خبلـ

4

1/26

ول

12

8/81

** اختالف م نیدار در عغح احتمبل  1درفذ و  nsنجود اختالف م نیدار
 :Aدمبی غوعهوری و  :Bمذت سمبا ثخبردهی

65

ns

0/054
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اثااز متمبثاال دماابی غوعااهوری و سماابا ثخاابردهی ثااز

وااه فزآینااذ ناای خااوػ واازدا ،در ممبیغااه ثااب فزاینااذ

رانذمبا ثازنح عابل در ؽاىل  3نؾابا داده ؽاذه اعات.

غیز نی خوػ ،موخت ثهجود ویفیت تجذیل ثزنح مایؽاود.

ثیؾتزین رانذمبا ثزنح عبل مزثاوط ثاه دمابی غوعاهوری

همچنااین ایغااالم و همىاابراا ()Islam et al., 2004

 65درخاا ع غااایوط اعااات .غوعاااهوری و ثخااابردهی

گشارػ دادنذ وه عی فزآینذ نی خوػ وزدا ،عختی داناه

در ؽاازایظ منبعاات دمااب و سماابا ،رانااذمبا ثاازنح عاابل

و ممبومت آا در ثزاثز ؽىننذگی سیبد میؽود و در نهبیات

را افاااشایؼ داده اعااات .نتااابیح ترمیا اك عااابریووان

رانذمبا تجذیل ثزنح ،ثهویضه در رل هبی دانه ث ناذ ،افاشایؼ

و

همىبراا ( )Sareepuang et al., 2008نیش نؾبا مایدهاذ

مییبثذ.

ضکل  -3اثر هتقابل دهای غَطٍِری ٍ زهاى بخاردّی بر راًذهاى برًج سالن

افشایؼ رانذمبا ثزنح عبل مایتواناذ ثاهدلیال اتقابل

غوعه ور ؽاذه در دمابی ثابال یاب ثاهع ات خاذة رعوثات

آساداناااه پوعااات اولیا ا ؽا ا تون ثاااه داناااهاػ ثبؽاااذ،

اضااابفی و پخااات ثزخااای اس داناااههااابی ثااازنح اعااات

سیزا عی غوعهوری پوعاته ؽا تون اس ها ثابس مایؽاود.

) .(Islam et al., 2002; Bello et al., 2006ثنبثزاین ،دمبی

همچنا این ثاااب صالتیناااه ؽاااذا نؾبعاااته ثااازنح عا ای

ثبالی غوعهوری و مذت سمابا عاوالنی ثخابردهی موخات

مزح اا ثخاابردهی ،عاابختبر مرىاا تاازی در دانااههااب

وبهؼ رانذمبا تجاذیل ثازنح عابل مایؽاود .دلیال ایان

ایدبد مایگازدد ،در نتیداه راناذمبا تجاذیل ثابال مایرود

موضو آا اعت وه ثب افاشایؼ دمابی غوعاهوری و ماذت

).(Islam et al., 2004, Ayamdoo et al., 2013

سمبا ثخبردهی ،دان ثزنح موخاود در پوعات ؽا تون آة

پبیینتزین راناذمبا ثازنح عابل در دمابی غوعاهوری

اضبفی خذة میونذ و در نتیداه موخات تازن ثزداؽاتن

 70درخا ا ع غااایوط رخ داد .ایااان وااابهؼ راناااذمبا

دانه و مت بلت آا انتمبل ثخؾی اس مواد داخل دانه ثه خبرج

ثاازنح عاابل  ،ثااهدلیاال ت،ییااز ؽااىل ؽااذیذ دانااههاابی

اس آا و پخت ثزخی اس دانههبی ثزنح مایگازدد واه پخات
66
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دانه در اثز دمبی ثبال ،عبم ی موثز در حغبط ؽذا دانه ثاه

( 66/67درفذ) ثب دلت  85/1درفذ ثاهدعات آماذ .نتابیح

ؽىغت ،حین عم یبت تجاذیل اعات .همچناین ،مرممابا

حبوی اس این اعت وه سمبا فزآیناذ نای خاوػ وازدا ،ثاب

ثاازای دعااتیبثی ثااه ماابوشیم رانااذمبا ثاازنح عاابل ،

افشایؼ دمب وبهؼ مییبثاذ ،ولای وابر وازدا در دمبهابی

درخاا صالتینااه ؽااذا  40درفااذ را پیؾاانهبد دادهانااذ

ثبالتز اس دمبی صالتینه ؽذا نؾبعت ثزنح ،تاأثیز منفای ثاز

) .(Miah et al., 2002سیزا درخ صالتیناه ؽاذا نؾبعاته،

رانذمبا ثزنح عبل خواهاذ داؽات .ایان نتابیح ثاب گاشارػ

فضابهبی خاابلی و ؽااىبفهابی موخااود در دانااه را ت یااین

حبفل اس ترمیمبت تمینضاد و همىبراا ( Taghinezhad et

میونذ )(Patindol et al., 2008؛ ثنابثزاین ،ؽاذت تیمابر

 )al., 2015عاابسگبر اعاات .ایاان مرمماابا تااأثیز دماابی

نی خوػ وزدا (افشایؼ دمبی غوعهوری یاب ماذت سمابا

غوعهوری  55تب  75درخ ع غیوط را ثاز خاواؿ ویفای

ثخبردهی) موخت افشایؼ ممذار صالتینه ؽذا نؾبعت ثزنح

ثزنح نی خوػ ثزرعی و ثیبا وزدنذ وه ثب افاشایؼ دمابی

میؽود و در نتیده ثه افشایؼ یب وبهؼ رانذمبا ثزنح عبل

غوعهوری اس  65ثه  75درخا ع غایوط ،مماذار راناذمبا

میاندبمذ .مذت سمبا عوالنی ثخابردهی ثازای نای خاوػ

ثزنح عبل وبهؼ مییبثذ .ثهعجبرت دیگز ،در دمبهبی ثبالتز

وزدا منبعت نیغت.

اس دمبی صالتینه ؽذا نؾبعاته و ثاب افاشایؼ ماذت سمابا
ثخبردهی رانذمبا ثزنح عبل وبهؼ خواهذ یبفت.

بُیىٍسازی

ؽزایظ ثهین فزآینذ نی خوػ وزدا ثزای دعتیبثی ثه
نتیجهگیری

ثیؾینه رانذمبا ثازنح عابل ت یاین ؽاذ .در ایان مغبل اه
مذلهبی چنذخم های درخ دوم ثهدعت آماذه ثازای هاز

ثاازای ت یااین ؽاازایظ ثهینا دعااتیبثی ثااه ثیؾااتزین

پبعخ مورد اعتفبده لزار گزفتناذ تاب ؽازایظ ثهینا خابؿ

رانذمبا ثزنح عبل در فزآیناذ نای خاوػ وازدا ،اس روػ

ت یین ؽود .این مذل هبی رگزعیونی تنهب در حوسۀ انتخبة

عغح پبعخ اعتفبده ؽاذ .تدشیا واریابنظ نؾابا داد واه

ؽذه اعتجبر دارنذ .ثنبثزاین ،نبحی عم یبتی ثب در نظز گزفتن

تأثیز مزثط مت،یزهابی فزآیناذ ؽابمل دمابی غوعاهوری و

ت ذادی اس مراذودیتهابی التقابدی ،فان تی و ویفیتای

مااذتسماابا ثخاابردهی ثااز رانااذمبا ثاازنح عاابل در عااغح

مرقول ت یاین ؽاذ ()Mansourpoor & Shariati, 2012

یه درفذ م نی دار اعت .ثهتزین مذل ثزای ثزاسػ مماذار

در این ترمیك ،دمبی غوعاه وری و ماذتسمابا ثخابردهی

رانذمبا ثزنح عبل  ،مذل چنذخم های درخ دوم ثاهدعات

ثهتزتیات در مراذودۀ  55-75درخا ع غایوط و 2-10

آمااذ .ؽاازایظ ثهینااه فزآینااذ ،دماابی غوعااهوری 64/93

دلیمه انتخبة ؽذنذ .ثب ثهوبرگیزی تابثط مغ وثیات ،دمابی

درخ ع غیوط و مذت سمبا ثخبردهی  6/67دلیمه ثازای

غوعهوری  64/93درخ ع غیوط و مذت سمبا ثخابردهی

دعتیبثی ثه رانذمبا ثزنح عابل ( 66/67درفاذ) ثاب دلات

 6/67دلیمه ثهعنواا ؽزایظ ثهینه ثزای رانذمبا ثزنح عبل

 85/1درفذ مؾخـ ؽذ.
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Parboiling is a hydrothermal treatment and it consists of 3 steps: soaking, steaming and drying of
paddy. In this research RSM and central composite design was used for optimization of
parboiling indicators (soaking temperature and steaming time). After soaking temperature of (55,
60, 65, 70 and 75 oC) and steaming time of (2, 4, 6, 8 and 10 min), the samples were dried for
three days in the shade to a final moisture content of 11±1% (w.b.). Using multiple regression
analysis a quadratic polynomial equation was developed for each response. Analysis of variance
(ANOVA) was performed to check the adequacy and accuracy of the fitted models. The results
showed that the effects of soaking temperature and steaming time were found to be significant
(p<0.01) with regards to head rice yield. Results also showed that, soaking temperature and
steaming time were the most important variables which affect the head rice yield, respectively.
Based on developed modeles, optimum conditions for the maximum head rice yield of (66.67%),
were achieved at soaking temperature of 64.93oC and steaming time of 6.67 min.
Keywords: Optimization, Parboiling, Rice Paddy, Soaking, Steaming
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