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 مقدمه -9
از نظر  یزراع اهیگ نیو اول رکشتیاز نظر سطح ز یمده زراعمحصول ع نیبرنج بعد از گندم دوم

اهداف  نیتر از مهم یکیعنوان  پخت برنج به تیفیک شیافزا. باشد یدر سطح جهان م دیتول زانیم

 د،یجدو اصالح ارقام  یمعرف های منظور در برنامه  نیهم  به. باشد ینژادگران م مورد توجه به یاصالح

در  .ردیگ یقرار م ها یگذار استیس سأعملکرد در ر شیدر کنار افزا یفیک اتیتوجه به بهبود خصوص

 تیفیبهبود ک یخود را رو یاصالح یها برنج کشور برنامه قاتیمحققان موسسه تحق ریاخ یها سال

 رقاما یمنجر به معرف ها تیفعال نیحاصل از ا جینتا. اند پخت و خوراک برنج معطوف داشته

( والد بخشنده)رقم صالح  نیب یبرگشت یحاصل تالق النهیرقم گ. آنام شدرش و  النه،یگ تیفیک خوش

 نی، رقم رش با والد1395در سال ( یوالد تکرار) یبوج یآبج یو رقم محل

IR66673-44×Basmati 370  و شجره(IR67908-5-1) المللی ارقام و  از پنجمین سری خزانه بین

 (IRRI) المللی تحقیقات برنج شده از مؤسسه بین افتیدر ،(IIRFAON)های معطر و کیفی برنج  الین

 .شدند یمعرف 1398صالح در سال  و یدو رقم هاشم نیب یو رقم آنام حاصل تالق 1397در سال 

 لوز،یپخت شامل مقدار آم تیفیک یابیارز یبرا دیدانه برنج سف ییایمیش یفاکتورها نیتر مهم

پخت  تیفینشاسته است،که بر ک یچسبندگ مربوط به اتیغلظت ژل و خصوص شدن،  ینیژالت یدما

 اتیخصوص یریگ اندازه ،فاکتورها نیعالوه بر ا(. 2212و همکاران،  پور یقل اله) هستند رگذاریتاث

که  شود یم مطرح تر شیب یزمانصفات  نیا یابیارز تیاهم. است یبا برنج پخته شده ضرور بطمرت

 پخت متفاوت هستند و تفاوت صرفاً تیفیک یدارا ن،کسایشدن  ینیژالت یو دما لوزیآم زانیارقام با م

 تیفیک(. 1389و همکاران،  پور یقل اله) است یبرنج پخته شده قابل بررس یابیپخت و ارز قیاز طر

. برخوردار است یا ژهیو تیکننده برنج از اهم ارقام برنج توسط مصرف رشیپخت و خوراک در پذ

پور و همکاران،  یقل اله) گذارد برنج پخته شده می یرظاه تیفیبر ک سزایی هبپخت تاثیر  ی نحوه

جذب آب برنج پخته شده  زانیبافت، ظاهر و م رینظ یاتیخصوص یرو ،پخت یها روش(. 2212

 یها روش ی هیمتفاوت ارقام برنج، ارا تیباتوجه به ماه(. 2216 ،و همکاران یفوتریس) گذار استریتاث

روش  د،یارقام جد یدر معرف یزراع یها هیر کنار توصبهتر است د. ستین حیصورت صح کیپخت به 

 نیبنابرا. همراه باشد یا هیحالت پخت با حداقل کاهش خواص تغذ نیشود که بهتر هیپخت آن نیز ارا

 دیارقام جد یلذا با معرف. دستورالعمل پخت برای هر رقم برنج از اقدامات ضروری است ی هیارا

صورت کته و آبکش  ها به بر آن شده که دستورالعمل پخت آن یسع ،رش و آنام النه،یکیفیت گ خوش

موسسه تحقیقات برنج کشور بذر  هیبخش اصالح و ته تیفیکنترل ک شگاهیتوسط کارشناسان آزما

 .ه شودیارا یرانیا ی کننده مصرف ی توجه به ذائقه روش پخت با نیو بهتر یابیارز
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 پخت رقم گيالنه -2

 كته -2-9

مدت سه ساعت در آب  شسته شده و به( گرم 142معادل ) برنج مانهیپ کی روش ابتدا نیدر ا

سپس چندین بار با آب . خیسانده شود( گرم 5معادل ) نمک یخور ینمودن دو قاشق چا با اضافه 

 مانهیچهارم پ  همراه سه شده به  برنج شسته مانهیپ کی. آن خارج شود یشسته تا نمک اضاف نیریش

( قل خوردن) دنیاست در زمان جوش یضرور. شود ختهیآب، درون پلوپز ر( تریل یلیم 122 معادل)

. برنج جداً خودداری شود دنیکش پلوپز تا زمان دم بعد از آن از برداشتن در. ده شودتا دو بار هم ز کی

 .باشد یم قهیدق 32الی  25مدت زمان الزم برای پخت حدوداً 

 

 

 

 

 

 

 
 روش کته  پخت رقم گیالنه به -9شکل 

 

 آبکش -2-2

نمک در آب  یخور یهمراه دو قاشق چا مدت سه ساعت به برنج به مانهیپ کیدر روش آبکش 

سپس . آن خارج شود یشسته تا نمک اضاف نیریبعد از سه ساعت چندین بار با آب ش. خیسانده شود

. دیجوش آ هشعله اجاق گاز گذاشته شود تا ب یو رو ختهیآب ر یکاف ی قابلمه مناسب به اندازه کیدر 

 سیجوش آمد، برنج خ آب به یوقت. جوشاندن برنج داشته باشد یبرا یکاف یفضا دیمدنظر با  ی مهقابل

 که یهم زده و زمان( بار 2-3) و پخت دانه به دفعات الزم دنیجوش نیکرده و در ح را اضافه شده 

 دنیکش جاق جهت دما یرا انجام داده و مجدداً رو ی، آبکش(قهیدق 4-5) شدند  پخت ها مغز دانه

 . شود یگذاشته م
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طور کامل پخته و نرم  هبرنج ب ی شود که دانه انجام  یبرنج زمان یبهتر است آبکش النهیدر رقم گ :نکته

اگر مغزپخت . دیبرنج را با نوک انگشت له کن ی دانه کی دیتوان یتست پخت برنج م یبرا) نشده باشد

 ،تا آب آن خارج شود ختهیمرحله، برنج را در آبکش ر نیدر ا(. پذیر است نبود عمل آبکشی امکان

است که از آب ولرم برای  یضرور. بار آبکشی انجام تا لعاب برنج خارج شود نیسپس با آب ولرم چند

دلیل شوک حرارتی ایجاد شده  برنج استفاده شود، در غیر این صورت استفاده از آب سرد به یآبکش

در قابلمه  را برنج ،پس از آبکشی. شود برنج در زمان پخت می یها منجر به ترک و قد نکشیدن دانه

 .باشد یمصرف آماده م یبرنج برا قهیدق 32 الی 25ریخته و بعد از حدود 

 

 

 

 

 

 

 پخت رقم گیالنه به روش آبکش -7شکل 

 

 پخت رقم رش -3

  كته -3-9

 نمک یخور یقاشق چابا اضافه کردن دو ( گرم142معادل ) برنج مانهیپ کیروش ابتدا  نیدر ا

 نیریبعد از آن، چندین بار با آب ش. ساعت در آب خیسانده شود میو ن کیمدت  به( گرم 5معادل )

 بآ مانهیچهارم پ تر از سه کم ،برنج مانهیپ کی یازا پس از آن به. آن خارج شود یشسته تا نمک اضاف

مدت زمان پخت حدود . شود  ختهیرپخت در پلوپز  یبه آن اضافه کرده و برا( تریل یلیم 122معادل )

پخت که بخار از برنج در حال  یاست تا هنگام یمدت ضرور نیکه در ا باشد یم قهیدق 32تا  25

 .شود یپلوپز خوددار خارج نشده است از برداشتن در
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 روش کته  پخت رقم رش به -3شکل 

 

  آبکش -2-3

ساعت در آب و دو قاشق  میو ن کیمدت  ج بهبرن مانهیپ کی ،همانند کته زیدر روش آبکش ن

آب  یکاف ی  مناسب به اندازه ی قابلمه کیخیسانده شود، سپس در ( گرم 5معادل ) نمک یخور یچا

شده را به   جوش آمد برنج خیس آب به یوقت. دیجوش آ هاجاق گاز گذاشته تا ب ی شعله یو رو ختهیر

هم زده و ( بار 2-3) پخت دانه به دفعات الزم و دنیجوش نیح اضافه کرده و در جوشحال  آب در

 یرا انجام داده و مجدداً رو یآبکش( دارد یحالت خام یدانه کم) شد  پخته یمغز دانه کم که یزمان

 .شود یگذاشته م دنیکش اجاق جهت دم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آبکشروش   پخت رقم رش به -4شکل 
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دندان  ریبرنج به ز ی دانه یهنوز خام که ی پخته شود و زمانکامال دیبرنج نبا ی در رقم رش، دانه :نکته

برنج را با نوک انگشت له نمود و  ی دانه کی توان یتست برنج م یبرا) صورت گیرد یآبکش دیبا دیآ یم

تری  و با آب ولرم بیش ختهیآبکش رسپس برنج را در (. خام بود آن را آبکش نمود یاگر مغز آن کم

مقدار  دیتری دارد با رقم رش نسبت به سایر ارقام لعاب بیش که  جا از آن. مودلعاب برنج را خارج ن

شده را در قابلمه ریخته و پس از   برنج آبکش. باشد ادتریبا آب ولرم ز یآن هنگام آبکش یشستشو

 .دقیقه برنج کامال دم کشیده است 32 یال 25شدن حدود   سپری

 

 پخت رقم آنام -4

 كته -9-4

( گرم 5معادل )نمک  یخور یدو قاشق چا ی اضافه  هب( گرم 142معادل ) برنج نهمایپ کیابتدا 

نمک  ن،یریچند باره با آب ش یبعد از سه ساعت با شستشو ،مدت سه ساعت در آب خیسانده شود به

به آن اضافه ( تریل یلیم 235معادل ) آب مانهیپ میو ن کیبرنج  مانهیپ کی یخارج و به ازا یاضاف

و پخت دانه به  دنیجوش نیدر ح. باشد یم قهیدق 35 یال 32ان پخت رقم آنام حدود مدت زم. شود

خارج نشده است از  ،که بخار از برنج در حال پخت یهم زده و تا هنگام( بار 2-3) دفعات الزم

 .برنج جداً خودداری شود دنیکش پلوپز تا زمان دم برداشتن در

 

 

 

 

 

 

 
 

 قم آنام به روش کتهپخت ر -5شکل 
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 آبکش -2-4

ابتدا  .شود یکته انجام م  خیساندن برنج مشابه روش ی آبکش، مرحله ی وهیش در روش پخت به

جوش  هاجاق گاز گذاشته شود تا ب ی شعله یو رو ختهیآب ر یکاف ی اندازه  مناسب به ی قابلمه کیدر 

 دنیجوش نیو در ح حال جوش اضافه کرده شده را به آب در  جوش آمد برنج خیس آب به یوقت .دیآ

را انجام  یشد، آبکش  پخته مغز دانه کامالً که یهم زده و زمان( بار 2-3) دفعات الزم  بهو پخت دانه 

روش استفاده  نیکه در ا یا قابلمه) شود یگذاشته م دنیکش اجاق جهت دم یداده و مجدداً رو

 (.برنج را داشته باشد دنیکش قد یبرا یکاف یفضا دیبا شود یم 

پخت شد عمل  مغز که یپخته شود و زمان کامالً دیبرنج حتماً با ی در روش آبکش رقم آنام، دانه :هنکت

سپس با آب ولرم عمل آبکشی انجام شده  خته،یمرحله برنج را در آبکش ر نیدر ا. انجام شود یآبکش

و قد  شوک حرارتی شده و منجر به ترک خوردن جادیتا لعاب برنج خارج شود، چون آب سرد سبب ا

نهایت پس از آبکشی، برنج را در قابلمه ریخته و  در. شود برنج در زمان پخت می یها نکشیدن دانه

 .کشد یدم م دقیقه برنج کامالً 35 یال 32پس از سپری شدن حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 روش آبکش  پخت رقم آنام به -5شکل 
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