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 مقدمه -9
کننده حدود نیمی از کالری مصرفی  برنج دومین محصول استراتژیک در دنیا پس از گندم و تامین

شده در دنیا، در همان کشور  بیشترین میزان برنج تولید. باشد روزانه برای بیش از نیمی از جمعیت جهان می

، همکارانصدیق و ) شود اندکی به کشورهای دیگر صادر میتولیدکننده به مصرف رسیده و تنها میزان 

از این میزان ارقام محلی برنج، که . شود هزار هکتار برنج کشت می 611در ایران ساالنه حدود (. 2112

خود  ای از این سطح را به عموماً عملکرد پایین و در مقابل کیفیت پخت و عطر باالیی دارند، سهم عمده

توجه به افزایش جمعیت و بیشتر شدن میزان تقاضا، ارقام پرمحصول برنج که  رچه، بااگ. دهند اختصاص می

، همکاراننیا و  علی) اند تر از ارقام محلی دارند، در چرخه تولید قرار گرفته کیفیتی مطلوب و اندکی پایین

یدتر آنام و تیسا های فجر، ندا، شیرودی، و ارقام جد توان به رقم از جمله این ارقام پرمحصول می(. 1394

و انتقال آن به ارقام  1961پاکوتاهی در طی انقالب سبز برنج در دهه  با پیدا شدن ژن نیمه. اشاره کرد

صدیق و ) های پرمحصول زیادی در مناطق مختلف جهان و به تبع آن در ایران معرفی شدند زراعی، واریته

ر، تالش برای توسعه ارقام با عملکرد باال سبب های ابتدایی اصالح برنج در کشو در دهه(. 2112، همکاران

تری  دستیابی به ارقامی شد که گرچه عملکرد باالتری نسبت به ارقام محلی داشتند اما از کیفیت پایین

های اصالحی، به تدریج ارقام پرمحصول معرفی شده از  با پیشرفت برنامه. نسبت به این ارقام برخوردار بودند

در حال حاضر از بین (. 1394، همکاراننیا و  علی)ه ارقام قدیمی برخوردار بودند کیفیت باالتری نسبت ب

توان به ارقام خزر، گیالنه و  باشند می شده که سطح زیر کشت قابل قبولی را در کشور دارا می  ارقام اصالح

دران، و ارقام های فجر، شیرودی، کشوری، ندا و رقم جدید تیسا در استان مازن آنام در استان گیالن، رقم

ترین صفت زراعی یک رقم برنج  هرچند که عملکرد شلتوک مهم. شیرودی و ندا در استان گلستان اشاره کرد

شود، بازارپسندی، قابلیت  باشد، اما وقتی محصول تولید شده به شکل برنج سفید وارد بازار می میدر مزرعه 

شده با وجود   ارقام اصالح(. 1392حبیبی، ) شود کننده می فروش در بازار و قیمت بر پذیرش آن رقم تعیین

تر نسبت به ارقام محلی در رقابت با ارقام بومی توفیق چندانی نیافته و  دلیل کیفیت پایین عملکرد باالتر اما به

شده از نظر  برخی از این ارقام معرفی. شوند تری خریداری می با استقبال کم بازار مواجه و به قیمت نازل

باشند و همین مساله موجبات تقلب در برنج توسط تجار را  بسیار شبیه به ارقام بومی می شکل ظاهری

های معمول تقلب در برنج شامل اختالط شلتوک، برنج  شکل(. 1393، همکارانفیاضی و ) فراهم آورده است

ر صفات کیفی ها برنج را از نظ کننده مصرف(. 2115، همکارانردی و  ومی) باشند سفید و حتی آرد برنج می

مختلف از جمله کیفیت ظاهری، شکل و اندازه دانه، خصوصیات پخت و عطر و طعم برنج پخته مورد ارزیابی 

کنندگان شامل شکل قلمی دانه، عطر قوی، ری  در کشور ما صفات کیفی برتر از دیدگاه مصرف. دهند می

(. 1396، همکارانفتحی و ) باشد یآمدن باال پس از پخت، بافت نرم برنج پخته، سبک و عدم وجود ترک م

های اقتصادی نظیر گچی بودن، زردی، خالدار بودن، درصد دانه شکسته و میزان خلوص رقم بر روند  شاخص

دهنده کیفیت برنج در بازار و در نتیجه  یکی از عوامل مهم کاهش. تجارت برنج در بازار تاثیرگذار هستند

 باشد که ممکن  چند رقم با کیفیت متفاوت می دو یا   ی انهکنندگان، عدم خلوص د مصرف  رضایت  کاهش
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خصوص بین ارقام  توجه به ارزش اقتصادی متفاوت این ارقام، به با. اتفاق افتاده باشد و یا سهواً است عمداً

 طرفی، از. شده و ارقام وارداتی، احتمال اختالط عمدی این ارقام در بازار وجود دارد محلی با ارقام اصالح

 و مرغوب ارقام با شده داخلی و ارقام وارداتی شامل تعدادی از ارقام معرفی برخی ارقام، زیاد شباهت دلیل به

انواع مختلف برنج را ندارند،  تمایز و تشخیص که اغلب قدرت کنندگان، مصرف برای برنج، مشکالتی کیفی

طلب  ت تا بسیاری از افرادِ فرصتهمین موضوع موجب شده اس(. 1394، همکارانگلپور و ) است آورده پدید

کننده  و به اسم برنج خالص به مصرف کردهها با یکدیگر  راحتی اقدام به مخلوط کردن برنج هو سودجو ب

های مختلف و  ها و راهکارها جهت شناسایی برنج ترین تکنیک هدف این نشریه معرفی مهم .بفروشند

ا جهت ارزیابی کیفیت دانه برنج سفید در بازار ه ترین روش ها، همچنین مهم تشخیص میزان خلوص آن

ها، خریدی آگاهانه و درست انجام  کنندگان و خریداران برنج بتوانند با استفاده از این روش باشد تا مصرف می

 .دهند
 

 بندي ارقام مختلف برنج طبقه -2
شوند که  می گیاه برنج در بسیاری از مناطق دنیا کشت شده و ارقام بسیار مختلفی در جهان کشت

این ارقام بسته به شرایط اقلیمی و ذائقه مردم منطقه، از نظر خصوصیات ظاهری، عملکرد و کیفیت 

بندی و شناسایی این ارقام از یکدیگر معیارهای مختلفی  برای گروه. اختالفات بسیار زیادی با یکدیگر دارند

 :شوند ها معرفی می پیشنهاد شده که در اینجا برخی از آن

 بندي ارقام مختلف برنج از نظر تيپ اقليمی طبقه -2-9

این . باشد از انواع گرمسیری برنج است و دارای ارقام مختلفی از نظر طول دوره رشد می :نوع ایندیکا -الف

ووگان و ) دشو تایلند و مالزی کشت می ،سریالنکا، بلند است و در کشورهای هندوستان دانهنوع برنج 

 (.2113، همکاران

دانه آن گرد و کوتاه است و بعد از پخت . باشد برنج نوع ژاپونیکا متحمل به سرما می :ع ژاپونيکانو -ب

خدابنده، ) شود کشت می و برخی کشورهای اروپایی کره، ژاپن، چین هایکشور درچسبد و  هم می هب

1389.) 

ین و سپس به تایوان برده از نوع حد واسط بوده که از کشور اندونزی به تایلند و فیلیپ :نوع جاوانيکا -ج

 (.2113، همکارانووگان و ) دشو تایوان و ژاپن کشت می، فیلیپین، شده و در کشورهای اندونزی

 
 

 

 

 
 (C)و ژاپونیکا ( B)، جاوانیکا (A)ایندیکا  -1شکل 
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 و اندازه طول دانهبندي ارقام برنج از نظر  طبقه -2-2

  متر میلی 5/7بیشتر از  با طول دانه :ارقام با دانه خيلي بلند -الف

 متر میلی 61/6-5/7با طول دانه  :ارقام دانه بلند -ب

 متر میلی 51/5-6/6 :ارقام با دانه متوسط -ج

 (2111سینگ و سینگ، ) متر میلی 5/5با طول دانه کمتر از  :ارقام دانه کوتاه -د

 

 

 
 وتاهبه ترتیب از راست به چپ ارقام خیلی بلند، بلند، متوسط و ک -2شکل 

 

 ژنتيکی در ايران از نظر منشاءبندي ارقام برنج  طبقه -2-3

 ارقام محلی برنج  -2-3-9

 کیفی ارقام ترین مرغوب و بهترین این ارقام متعلق به یکی از دو گروه صدری و گروه طارم بوده و از

طور  و همین. باشند می( استخوانی) بلند، ظاهری کشیده، رنگی سفید متمایل به کرم دانه. کشور هستند برنج

ها پس از پخت خوش  برنج پخته شده آن ساعت. باشند از نظر عطر، طعم و خاصیت پخت بسیار عالی می

دلیل داشتن  برخی از این ارقام مانند رقم هاشمی به(. 1394، همکاراننیا و  علی) ماند خوراک و نرم باقی می

 .شوند کشت می خوراک بودن، در سطح باال پخت و خوش ظاهری مناسب، خوش

 ارقام اصالح شده برنج -2-3-2

عملکرد با ارقام  با کیفیت مطلوبارقام برنج دانه بلند  گیری از تالقی یا دورگ ،برنج اصالح شدهارقام 

عملکرد باال، جهت دستیابی به خصوصیاتی از قبیل  ها پالسم و یا وارد کردن و سازگاری برخی ژرم باال

حذف های محیطی در راستای  و تحمل به تنش کیفیت دانه برنج بهبودها،  اریبیم در مقابل آفات و متحمل

نسبت به ارقام بومی کمتر ولی از نظر میزان  کیفی این ارقام ارزش. دست آمده است هبارقام بومی معایب 

ری کم و ، کودپذیمختلفی از جمله ارتفاع زیاد ساقهیل دال های بومی به برنج. دنباش می برترتولید و عملکرد، 

تا  21 حداقل با اصالح شدهبرنج . باشند می تری ها و خوابیدگی، دارای عملکرد پایین حساسیت به بیماری

های دستیابی  تواند یکی از راه در شرایط محیطی یکسان می محلیدرصد افزایش عملکرد نسبت به ارقام  25

شده با  از ارقام اصالح. (1394، همکاراننیا و  علی) یش تولید برنج متناسب با نرخ رشد جمعیت باشدبه افزا

 .توان به ارقام فجر، شیرودی، ندا و کشوری اشاره کرد سطح زیر کشت باال می

 هاي وارداتی برنج -2-3-2

ی هندی، پاکستانی، ها شوند برنج های وارداتی که در کشور ما توزیع و مصرف می ترین برنج معروف

 دلیل مشابهت ذائقه  بیشترین میزان واردات در ایران به .باشند ای می های آمریکایی و اروگوئه تایلندی و برنج
 

 

http://naderrice.ir/
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های وارداتی هندی  فرآیند تبدیل در اکثر برنج. گیرد ها از دو کشور هند و پاکستان صورت می کننده مصرف

 .باشد ای می ها شیشه ها زرد و بافت آن برنجلذا رنگ این . باشد صورت پاربویل می به

 

 

 

 

 
 (هاشمی) و محلی( فجر) شده  ، اصالح(تایلندی) به ترتیب از راست برنج وارداتی -3شکل 

 

 گذاري برنج عوامل مؤثر بر قيمت -3
 .باشد رغم اهمیت برنج، بازار این محصول استراتژیک همواره مستعد بروز نوسانات قیمتی می علی

های  آالت، سم و کود سبب افزایش نوسانات قیمت برنج شده و افزایش هزینه ماشین ی در هزینه تغییرات

های خارجی  نوسانات قیمت برنج ،همچنین. دهد مدت قیمت برنج را افزایش می آالت و کود در کوتاه ماشین

قیمت برنج را تقویت تغییرات در تولید نیز نوسانات . شود مینیز موجب افزایش نوسانات قیمت برنج داخلی 

مواردی مانند عرضه و تقاضا، نوع و رقم برنج، منطقه کشت محصول، . (1393، همکارانکجوری و ) کند می

 . بر روی قیمت برنج تاثیرگذار هستند نیز یا یکدست بودن برنج خلوصیا نشده بودن برنج و شده بوجاری 

 نوع رقم برنج -3-9

ارقام برنج ایرانی . (2118خان و مورشید، ) ت برنج نوع آن استمل مؤثر بر قیمواترین ع مهمیکی از 

اینکه در دلیل  بهبومی های  رنجب. شوند تقسیم می یا بومی محصول و کم (پرمحصول) اصالح شدهدسته  دوبه 

 اصالح شدههای  برنج که نسبت به کیفیت باالتریو آید  دست می ها به از آنمحصول هر هکتار مقدار کمتری 

 محلی سیاه، هاشمی و طارم دم ،محصول مثل صدری های کم برنج. است باالترها در بازار  آنقیمت  ،دارند

شده  اصالحهای  برنج بیندر . مثل فجر، ندا و شیرودی دارند شده اصالحهای  های باالتری نسبت به برنج قیمت

تر  دلیل کیفیت پایین داتی نیز بهارقام وار. قیمت باالتری دارد این رقم، نیز برنج فجر به واسطه کیفیت خوب

، همکارانکجوری و ) ای که دولت برای آن در نظر گرفته قیمت کمتری نسبت به ارقام داخلی دارند و یارانه

1393.) 

 كيفيت پخت برنج -3-2

جا که  از آن. کننده است یکی از معیارهای مهم در تعیین قیمت برنج، کیفیت پخت و ترجیح مصرف

کننده کیفیت از کشوری به کشور دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است، ارزیابی  معیارهای تعیین

 دو نمونه قیمت در برخی موارد حتی . المللی مشکل است دقیق کیفیت دانه برنج بر اساس یک استاندارد بین
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ها متفاوت  ت آنمختلف کشت شده باشند باتوجه به تفاوت در کیفیت پخ منطقهدو از یک رقم که در برنج 

 (.1398، همکارانفتحی و ) شود می

 اختالط ارقام با كيفيت متفاوت -3-3

های  ایرانی و یا برنج شده اصالح) با کیفیت متفاوتهای  برنج اختالط ،بازار برنجیکی از مشکالت 

ارد جایی که کیفیت متفاوت قیمت متفاوت را در پی د از آن. است (محلیهای درجه یک  خارجی با برنج

در برنج (. 1393، همکارانکجوری و ) اختالط دو رقم به سود تاجر بوده و در قیمت نهایی تاثیرگذار است

گذاری در هر سال برای هر دو گروه تولیدکننده و  نیز مانند هر محصول دیگری شرایط بازار و قیمت

کی از موارد شایع در اکثر ناخالصی ی. باشد ها و تجار برنج می کننده منوط به نوع فعالیت واسطه مصرف

کننده نهایی وجود  از کشاورز به مصرف برنج دلیل اینکه امکان فروش مستقیم بهمحصوالت کشاورزی بوده و 

، دار به تاجر کارخانه، دار کشاورز به کارخانه) از چند گروهبرنج برای رسیدن به مصرف کننده نهایی و  ندارد

گذرد، در مرحله بین برداشت محصول  می( کننده در قسمت آخر فدار، سپس رسیدن به مصر تاجر به مغازه

دلیل تفاوت قیمت، اختالف در کیفیت، تفاوت در محل  به ها و واسطهشده  ها واسطهگرفتار دست  تا مصرف

ها به  کردن آن تر و شبیه های ضعیف پوشاندن عیب نمونهبرای های مختلف،  کشت و طول مدت انبارمانی برنج

، همکارانردی و  ومی) کنند های مختلفی اقدام به اختالط دو نوع برنج می روش به تر، رغوبهای م نمونه

2115). 

 هاي بازار ايران در برخی برنج مواردي از تقلب -3-3-9

 از مقداری با را مثل برنج هاشمی مناسب خریداری شده با کیفیتبرنج فروشنده مقداری از محصول  -الف

 بسیار ها و تشخیص آن بودهکه بسیار شبیه هم ( یا شیرودی رنج پرمحصول خزرمثل ب) تر کیفیت کمبرنج 

اصلی مورد جای برنج  هب یا .دده با کیفیت به خریدار میخالص جای برنج  هب مخلوط کرده و سخت است

دهد و  به خریدار میرا ( خزریا  شیرودیمثل ) شبیه به آن یبرنج ،(محلی مثل هاشمی و طارم) معامله

کاری  هایی که برنج این مورد بیشتر در استان .شود نمیاین تقلب ها متوجه  خاطر شباهت زیاد آن هب خریدار

 .دهد ها آشنایی با ارقام برنج ندارند، رخ می کننده در آن رواج ندارد و مصرف

 را دنایرانی دار های با برنج( از نظر ظاهری) های خارجی که شباهت زیادی برنجبرخی از افراد سودجو  -ب

های  در بین ارقام وارداتی، بیشتر برنج. فروشند می( شده یا اصالح و محلینام برنج  هب) جای برنج ایرانی هب

دلیل عدم انجام فرآیند پاربویلینگ در زمان تبدیل، مشابهت بیشتری به ارقام ایرانی دارند و به  پاکستانی به

های  شباهت ظاهری برخی برنجعنوان مثال،  به. شود یهای پاکستانی بیشتر انجام م این علت اختالط با برنج

تجار  برخی ای است که های پاکستانی به اندازه طور برنج فجر با برخی برنج پاکستانی به برنج هاشمی و همین

 .کنند اقدام به اختالط ارقام داخلی و خارجی می

ا یک دستگاه تبدیل به برنج سفید های سودجو دو نوع شلتوک با کیفیت متفاوت را ب ای از فروشنده عده -ج

 .شوندکند تا از نظر ظاهری بسیار به هم مشابه  تبدیل می

 بندي درجه -3-4
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ها  ها در بازار و میزان دانه شکسته آن بندی برنج ترین معیارها جهت تعیین قیمت درجه یکی از مهم

نوع رقم و شرایط مدیریتی معموال بسته به در کارخانه  فرآیند تبدیل دست آمده از برنج سفید به. باشد می

های شکسته نداشته و  دانهدهد برنج  ترجیح می کننده مصرف. باشد درصد برنج خرده می 11-21حاوی 

دست  های به برنج، برنج تبدیلبعد از  دلیل همین به. ظاهر بهتری داشته باشدتا هنگام پخت یکدست باشد 

 .(2118خان و مورشید، ) شوند میی کامل جدا ها های شکسته از دانه آمده بوجار شده و دانه

 بندي بسته -3-5

. دهد بندی مدرن و باکیفیت نیز بر مطلوبیت برنج تاثیر گذاشته و قیمت نهایی را افزایش می ستهب

های کاغذی دوالیه و  پروپیلن، پاکت های پلی تواند در کیسه برنج می 127اساس استاندارد  بندی بر بسته

بندی بسته به  نوع بسته. بندی شود اتیلن باشد بسته ه که الیه بیرونی نخی و الیه داخلی پلیبندی دو الی بسته

 (.1396نام،  بی)باشد  توافق خریدار و فروشنده می

 عرضه و تقاضا -3-6

در مرداد و شهریور . اثرگذار است بحث عرضه و تقاضا است برنجقیمت  برترین عواملی که  یکی از مهم

، (نوسانات ساالنه) هایی که میزان تولید زیاد است یا در سال و (نوسانات فصلی) که فصل برداشت برنج است

در ایامی مثل شب عید که تقاضا برای برنج  در مقابلو  شود میقیمت موجب کاهش عرضه زیاد شدن 

 .(1992انور و همکاران، ) شود کند قیمت برنج زیاد می افزایش پیدا می

 منطقه كشت محصول -3-7

ردی و  ومی) شود جا کاشت می نای است که برنج در آ ثر بر قیمت برنج منطقهویکی دیگر از عوامل م

. هستنداشرفیه  ها زبانزد است، فریدونکنار و آستانه رنج آنشهر در شمال ایران که ب دو .(2115، همکاران

و هوا، نوع خاک و همچنین زاویه و میزان   آببه علت تفاوت اختالف قیمت برنج در بین مناطق مختلف 

تولید  با کیفیت متفاوت یهای برنج، منطقه مختلف دوبذر در  شود با یک نوع است که سبب می تابش آفتاب

هایی که به نام مناطق معروف در بازار فروخته  سفانه بسیاری از برنجامت(. 2115، همکارانردی و  ومی) شود

تر  فروش بهتر و با قیمت باالتر با نام شهرهای معروف منظور بهمناطق دیگری است که  تولید ،دنشو می

 .شوند فروخته می
 

 هاي ارزيابی كيفی دانه برنج در بازار  روش -4
ای تعریف  کننده های فیزیکی و شیمیایی است و برای هر مصرف ی از ویژگیکیفیت در برنج ترکیب

کیفیت ظاهری دانه، کیفیت پخت، و خلوص و یکنواختی برنج از نظر نوع رقم (. 1392حبیبی، ) دارد ای ویژه

 (2115، همکارانردی و  ومی) عنوان سه معیار اساسی در ارزیابی دانه برنج در بازار نقش دارند به

 كيفيت ظاهري -4-9

شامل سفیدی و رنگ دانه، شکل و یکنواختی اندازه دانه، درصد و نوع گچی، دانه سالم و دانه شکسته، 

 های سرسیاه میزان زردی و دانه

 

https://dorkam.com/product-category/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/
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 كيفيت پخت -4-2

 شامل عطر، طعم، میزان ری آمدن، بافت برنج پخته، میزان ماده جامد از دست رفته و انبساط حجمی

 ی از نظر نوع رقمخلوص و يکنواخت -4-3

 (ایرانی یا وارداتی)و سایر ارقام ( دانه قرمز و رگه قرمز)شامل درصد دانه گرده 
 

 ارزيابی تخصصی كيفيت دانه برنج -5

 هاي برنج وسايل الزم جهت آناليز فيزيکی نمونه -5-9

رد به قطر های گ کننده نمونه مخروطی یا چندخانه، الک سیمی با سوراخ برداری، تقسیم سوند نمونه

گرم، قاشقک، شابلون، صفحه سفید، صفحه مشکی  11/1متر، ظرف کوچک، پنس، ترازو با دقت  میلی 4/1

 .(1396نام،  بی)
 

 

 های برنج وسایل الزم جهت آنالیز فیزیکی نمونه -4شکل 

 

 برداري روش صحيح نمونه -5-2
ها در انبار باید  پارت چینی کیسه. باشد برداری درست می اولین مرحله جهت انجام آنالیز برنج نمونه

های اولیه بهتر است که توسط وسایل مکانیکی خاص و  نمونه. کامالً منظم و با فاصله منطقی از هم باشد
برداری از داخل  ها جهت نمونه برداری نوک تیز که طول آن سایر وسایل توصیه شده مثل سوندهای نمونه

ابتدا، وسط و ) صورت تصادفی از نقاط مختلف کیسه برداری به ونهنم. ها طراحی شده است گرفته شوند کیسه
های قرار گرفته در باال، وسط و پایین هر پارت  و در شرایط پارت چینی مناسب انبار از کیسه( انتهای کیسه

 (.1393نام،  بی) شود صورت زیگزاگی برداشته می در انبار به
 

 

 ها یسهبرداری از ک جهت نمونه( سوک)سوند  -5شکل 
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 مخروط كردن و سپس يك چهارم كردن -5-2-9
صورت مجتمع روی هم ریخته  های اولیه به نمونه. باشد ای می های فله ترین روش تقسیم نمونه ساده

ها به شکل مخروط درآمده سپس توده  این مقدار از نمونه. دشون و سپس دوبار کامال مخلوط می شده
شوند و این کار تا هنگامی  تقسیم شده و دو مقدار روبرویی حذف می مخروطی را پهن کرده به چهار قسمت

درنهایت یک نمونه یک  .(6شکل ) دست آید یابد که مقدار مورد نیاز نمونه آزمایشگاهی به ادامه می
 (.1393نام،  بی)کیلوگرمی آماده و به آزمایشگاه فرستاده خواهد شد 

 
 

 ری درستبردا نمای شماتیک از نحوه نمونه -6شکل 

 

 :برای تجزیه نمونه به اصول زیر باید توجه شود

موقعی که دانه دارای چند نقص باشد باید آن را در گروهی که کمترین حد مجاز را در جدول دارد قرار  -1

 .داد

 .حساب آورد های سالم به های الک عبور نکنند باید جزو دانه هایی را که از سوراخ دانه -2

نام،  بی) ه را از نظر بوهای خارجی و وجود حشرات زنده یا مرده مورد بررسی قرار دادابتدا باید نمون -3

1396.) 

 تهيه نمونه آزمون در آزمايشگاه -5-3
کن و درصورت عدم  سپس با استفاده از تقسیم. خوبی مخلوط نموده تا یکنواخت شود نمونه برنج را به

 211ای درحد تقریبا  استفاده کنید تا به نمونه( یک چهارم کردن) کن از روش دستی دسترسی به تقسیم
 111های  از یکی از نمونه. یدیگرمی تقسیم نما 111گرمی را به دو قسمت  211ابتدا نمونه . گرم برسید

و هر یک را در  اای را جد دار یا قهوه های غیرآلی، شلتوک و برنج سبوس های آلی، ناخالصی گرمی ناخالصی
گرمی دوم را روی سطح سیاه پهن کرده از  111سپس نمونه . یک قرار دهیدتفک داخل ظرف کوچک به 
 های رگه قرمز، های قرمز، دانه نههای گچی، دا های نارس، دانه های آسیب دیده، دانه روی نمونه جدا شده دانه
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کیک قرار و در داخل ظروف کوچک به تف اهای زرد، دانه شکسته و سایر ارقام را بر طبق استاندارد جد دانه
 (.1396نام،  بی) دهید

 بررسی خصوصيات فيزيکی و ظاهري نمونه مورد آزمون -5-4

 رنگ برنج -5-4-9
رنگ برنج با مقدار سبوس برداشته شده از دانه طی مراحل تبدیل و نحوه تبدیل و فرآوری و میزان 

در برنج بسیار  یزان سفیدیم. شود گیری می رطوبت زمان تبدیل ارتباط دارد و با دستگاه سفید سنج اندازه
های ژنتیکی یک رقم، سن،  رنگ برنج تحت تأثیر ویژگی. باشد مهم بوده و از رنگ سفید تا زرد متغیر می

 (.2114، همکارانپوری و ) باشد میو میزان پروتئین  پاربویلینگ
 

 

 تفاوت رنگ ارقام مختلف برنج -7شکل 
 

 هاي آسيب ديده، سرسياه و زرد دانه -5-4-2

دلیل سوء  ها و همچنین به ، بیماریای که در اثر رطوبت، آفات های کامل، سرشکسته و شکسته دانه

های سرسیاه و زرد رنگ در نمونه  صورت دانه مدیریت در مرحله برداشت و شرایط تبدیل، آسیب دیده و به

و سرسوخته نباید از  دیده، زرد های آسیب مجموع دانه. شوند شوند باعث کاهش کیفیت برنج می مشاهده می

 (.1396نام،  بی) دو درصد تجاوز کند
 

 

 های خالدار و سرسیاه دانه -8شکل 
 

 دانه گچی -5-4-3
ظاهر عمومی دانه نیز برای قضاوت در مورد کیفیت و بازارپسندی آن مهم است و شامل سفیدی، 

خاب کیفیت برنج و گچی بودن شفافیت یک فاکتور مطلوب در انت. باشد شفافیت و میزان گچی بودن آن می
 باشد و گچی بخشی غیرشفاف و آردی در دانه برنج می(. 1392حبیبی، ) باشد قبول می  یک ویژگی غیرقابل

 ها نیز  های نشاسته آن لکولودر مقایسه با قسمت شفاف دارای تراکم کمتری از نظر نشاسته است و در بین م
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خرده برنج بیشتری ، د دانه شفاف سخت نبوده و در اثر تبدیلدر نتیجه دانه گچی همانن، هوا وجود دارد
برنج سفید را براساس وجود یا عدم وجود نواحی گچی (. 2117، همکارانیوشیوکو و ) کند تبدیل می

هر قدر میزان گچی بودن دانه . کنند بندی می سفیدی و مرکز سفیدی طبقه سفیدی، پشت صورت شکم به
سفیدی  برای تعیین درصد گچی یا میزان شکم .باشد ای خرید آن رقم کمتر میبیشتر باشد، تمایل بازار بر

های گچی  در هر چهار قسمت دانه. شود گرم از نمونه وزن شده به چهار قسمت مساوی تقسیم می 21دانه، 
 (. 2111سینگ و سینگ، ) شود جدا شده، وزن شده و با تقسیم بر وزن کل درصد گچی آن محاسبه می

 

 

 

 (الف) (ب) (ج) (د)
 (د)گچی % 51بیشتر از ( ج)گچی % 51، کمتر از (ب)شفاف % 111، (الف)گچی% 111 -9شکل 

 

 دار هاي ترک دانه -5-4-4

نهایت باعث  باشد و در ترین فاکتور در افزایش دانه شکسته طی فرآیند تبدیل می ترک در دانه مهم

مزرعه، تاخیر در برداشت، شرایط نامساعد محیطی  مدیریت نامناسب در. کاهش میزان برنج سالم خواهد شد

در زمان پر شدن دانه و سوءمدیریت تبدیل و فرآوری برنج همه از عوامل تاثیرگذار بر میزان ترک در دانه 

 (. 2111، همکارانامبردکار و ) شوند دار در شرایط حمل و نقل به نیم دانه تبدیل می های ترک دانه. باشند می
 

 

 

 بین دستگاه ترک -11شکل 
 

 دانه شکسته  -5-4-5

گرمای . شود بندی برنج محسوب می دانه یا دانه شکسته به عنوان مهمترین فاکتور در درجه میزان نیم

از طرفی نوع . شود های گچی بیشتر و دانه خرده بیشتر می زیاد در شرایط تغییر اقلیم منجر به دانه

دار نیز در شرایط حمل و  دانه ترک. بر میزان خرده تاثیرگذارندهای شالیکوبی و شرایط تبدیل نیز  دستگاه

های برنج از نظر میزان  دانه(. 2111، همکارانامبردکار و )کنند  نقل به میزان دانه شکسته اضافه می

الف )، شکسته کوچک (3الف )، شکسته متوسط (2الف )، شکسته بزرگ (1الف )شکستگی شامل دانه کامل 

 دانه  عنوان نیم تر از سه چهارم دانه سالم به های کوچک دانه کل   طور به (. 1396نام،  بی) ندباش و ریزه می( 4
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هایی که مشخص نیست در گروه  رد کرده دانه 5/1دانه ابتدا از الک  گیری نیم برای اندازه. شوند محسوب می

 .کنند استفاده می( ب 11شکل ) ای به نام شابلون گیرند از وسیله سالم و یا شکسته قرار می
 

  

 (ب) (الف)

 شابلون جهت تعیین دانه شکسته و کامل: اقسام مختلف شکستگی دانه برنج، ب: الف -11شکل 
 

 فاكتورهاي مربوط به خلوص ارقام -5-5

 دانه قرمز و رگه قرمز -5-5-9

شده  الص و گواهیعدم استفاده از بذر خ. شود برنج دانه قرمز معموالً همراه با ارقام بومی یافت می

دانه کامل، . دهد توسط کشاورز از عواملی است که میزان این دانه را در محصول نهایی افزایش می

عنوان برنج دانه  ای که تمام یا قسمتی از سطح آن با سبوس قرمز پوشانده باشد به سرشکسته و یا شکسته

 (.1396نام،  بی) دهند به برنج پخته میهای رگه قرمز هنگام پخت ظاهری نامناسب  شود دانه قرمز جدا می
 

 

 (گرده)های رگه قرمز  دانه -12شکل 
 

 ساير ارقام -5-5-2

در مواردی مشاهده . باشد یکی از مشکالت بازار برنج تهیه برنج خالص و یکدست از یک رقم می

یابد  ر اختالط میت شود که یک رقم با کیفیت باالتر با درصد خاصی از یک رقم دیگر با کیفیتی پایین می

جهت تعیین میزان سایر ارقام در برنج استفاده . که خریدار از ناخالص بودن آن آگاهی داشته باشد بدون این

ها برای دیدن سفیدی و رنگ، شفافیت،  چشم. کارهای شیمیایی ضرورت دارد گانه در کنار راه از حواس پنج

، و زبان برای (acetyy-1-pyrroline-2)ای استشمام عطربینی بر. روند کار می شکل دانه، گچی و خالداری به

های  همچنین از روش. رود کار می گیری طعم، بافت برنج پخته، چسبندگی و حالت ارتجاعی به اندازه

توان  شیمیایی مثل تعیین میزان آمیلوز و دمای ژالتینه شدن جهت تشخیص سایر ارقام در نمونه برنج می

 (.2115، مکارانهردی و  ومی) استفاده کرد
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 هاي كاربردي جهت تعيين خلوص ارقام برنج تکنيك -6
های مورفولوژیکی و  های مختلفی از جمله روش در اغلب صنایع غذایی و تولیدی، روش

اند، اما هنوز ابهاماتی در انتخاب بهترین روش برای  فیزیکوشیمیایی جهت تشخیص تقلبات توسعه یافته

مناسب  توانند های محدودی جهت باز کردن این گره می جود دارد و روشتعیین خلوص در ارقام برنج و

ها به سه  این روش. های متفاوتی وجود دارد ها روش جهت تشخیص ارقام برنج و میزان خلوص آن. باشند

ردی و  ومی) شود بندی می دسته DNAهای برپایه  های مورفولوژیکی فیزیکوشیمیایی و روش گروه روش

 :باشد ها شامل موارد ذیل می ترین این روش مهم. (2115، همکاران

 گیری میزان عطر برنج اندازه .1

 جنس، رنگ، اندازه و شکل ظاهری دانه برنج .2

 کیفیت پخت .3

 های شیمیایی  آزمون .4

 تکنیک پردازش تصویر .5

 گیری پروتئین تکنیک اندازه .6

 های مولکولی در تشخیص ارقام استفاده از تکنیک .7

 و طعم برنج عطر گيري ميزان اندازه -6-9

عطر یکی از . باشد های آن می اولین نشانه و راهکار جهت تشخیص کیفی بودن یک رقم، عطر دانه

-1استیل -2عطر برنج به دلیل وجود ماده معطره . های تعیین کیفیت دانه در برنج است ترین ویژگی مهم

عنوان  هگزانول در برنج پخته نیز به البته وجود مواد فرار دیگری مثل لیمونین، پنتادکان و. باشد پیرولین می

آالنین، لوسین و متیونین بیشتری  های لیزین، فنیل ارقام معطر اسیدآمینه. عامل عطری گزارش شده است

سینگ و ) کورن دارند شوند، عطری شبیه پاپ ارقام برنج معطر وقتی پخته می. نسبت به ارقام غیرمعطر دارند

یکی از . گیرند ر سه گروه با عطر قوی، عطر متوسط و ضعیف قرار میارقام مختلف برنج د (.2111سینگ، 

 ارقام از بعضی البته .های مهم ارقام محلی با ارقام پرمحصول شیرودی و خزر در میزان عطر آن است تفاوت

المللی  ارقامی که از نظر بین .باشند می مثل رقم فجر، کشوری، گوهر و آنام نیز دارای عطر پرمحصول

خدابنده، ) باشند شوند، ارقام گروه صدری در ایران، باسماتی و جاسمین می ن ارقام معطر شناخته میعنوا به

1389). 
باشد و بافت برنج  گروه صدری جز ارقام دانه بلند می. شود این گروه در ایران کشت می :برنج صدری -الف

 .پخته نرم و از عطر و طعم خوبی برخوردار است
. باشد میبلند  برنج باسماتی جزو ارقام دانه. شود تر در هند و پاکستان کشت میبیش :برنج باسماتي -ب

 .کشد خوبی قد می برنج باسماتی جزو ارقام بومی هند بوده و عطر و طعم مناسبی دارد و بعد از پخت به

ز جزو این برنج نی. نام برنج معطر تایلند معروف است شود و به فقط در تایلند کشت می :برنج جاسمين -ج
 (.2116، همکارانچامارک و ) ارقام دانه بلند بوده اما بافتی چسبنده و نرم بعد از پخت دارد
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 محصور و برنج دادن مقداری ترین روش تشخیص ارقام معطر از ارقام غیرمعطر قبل از پخت، قرار ساده

 احساس کیفی ارقام معطر در رایحه. باشد آن، می و استشمام دمیدن سپس و دست کف دو بین آن نمودن

 شود می احساس کم بسیار شده مخلوط های برنج در و شود نمی احساس عطر این غیرکیفی ارقام در شده و

گیری عطر برنج پخته از فنون متفاوتی مثل جویدن دانه خام و  برای اندازه .(2115، همکارانردی و  ومی)

ییدن بعد از ده دقیقه، پخت برنج و استفاده از درصد و بو 7/1پخته، استفاده از ترکیب هیدروکسید پتاسیم 

همچنین . شود میدهی به نمونه استفاده  نمرهارزیابی حسی نمونه برنج و مقایسه با شاهد قوی و ضعیف و 

 سنجی جرمی و یا توام با طیف روش گازکروماتوگرافی به GC-MSارزیابی ترکیبات فرار با استفاده از دستگاه 

 .(2115، همکارانردی و  ومی) شود گیری می ی اندازهصورت کمّ به پیرولین-1 -استیل -2 میزان ماده معطره
 

 

 پیرولین -1 -استیل -2ترکیب شیمیایی  -13شکل 

 

 برنج  جنس، رنگ، اندازه و شکل ظاهري دانه -6-2

وجه های دانه متوسط و بلند ت های دانه گرد و کوتاه و بعضی دیگر به برنج بعضی از جوامع به برنج

الملل تقاضا برای این  دلیل در بازار بین همین به. دهند دانه بلند و قلمی را ترجیح می، دارند ولی اغلب جوامع

کند و یک  نسبت طول به عرض دانه، شکل دانه ارقام را تعیین می(. 1392حبیبی، ) ها بیشتر است نوع برنج

باشد جزو ارقام دانه گرد، در  1/2سبت کمتر از اگر در یک رقم این ن. بندی برای ارقام برنج است نوع رده

 آید حساب می باشد جزو ارقام دانه قلمی به 3باشد جزو ارقام دانه متوسط و اگر بیشتر از  3تا  1/2محدوده 

 ارقام در البته .باشد می بلند کیفی بومی ارقام برنج در اکثر دانه عرض به طول نسبت(. 1392حبیبی، )

بندی بلند، متوسط و کوتاه قرار  ارقام را از نظر اندازه دانه در دسته. دانه بلند وجود دارداندازه  پرمحصول نیز

رقم پرمحصول . مینوری در گروه دانه کوتاه قرار دارند برخی از ارقام مثل لنجه اصفهان و فوجی. دهند می

 .باشند کوهسار و ارقام وارداتی تایلندی نیز جزو ارقام دانه متوسط می

 

 

 

 انواع مختلف برنج از نظر شکل دانه -14شکل 
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های محلی از برخی ارقام پرمحصول مثل کوهسار و ارقام برنج تایلندی و  رقمهای تشخیص  یکی از راه

 .باشد آمریکایی براساس تفاوت بین اندازه و شکل دانه می

 :مواردی که در رابطه با شکل دانه باید به آن توجه داشت شامل

 کنواختی در اندازه و شکل دانه ي -6-2-9

خصوص در دو محدوده متفاوت از نظر  نمونه برنج باید از نظر شکل یکنواخت باشد و غیریکنواختی به

 .های اختالط باشد تواند یکی از نشانه شکل می

 تفاوت شکل از محل انتهايی دانه -6-2-2

ای به  تواند در تشخیص مشاهده رد میوجود دا( نقطه مقابل جنین)انحنایی که در انتهای برخی ارقام 

عنوان مثال، دانه برنج رقم فجر در قسمت انتهایی دانه حالت شمشیری دارد و یا رقم شفق  به. ما کمک کند

 .های رقم ندا انتهای مدور دارند و برخی از دانه
 

 

 

 

 تفاوت انتهای دانه در انواع مختلف برنج -15شکل 

 

 برنج  نوع گچی در دانه -6-2-3

سفیدی  سفیدی، مرکزسفیدی و پشت های متفاوت شکم تواند به حالت در ارقام مختلف می گچی بافت

گچی شدن معموال تحت تاثیر عوامل محیطی تشدید شده و در ارقام پرمحصول بیشتر از ارقام محلی . باشد

 اما در برخی ارقام پرمحصولکند  در اکثر موارد قسمت گچی بخش زیادی از دانه را اشغال می. افتد اتفاق می

صورت نقطه یا یک خط گچی در ناحیه شکم قابل مشاهده  و به متمرکز شکم ناحیه در گچی شدن بیشتر

سفیدی  این نوع شکم. سفیدی در برخی ارقام برنج داخلی دارای نظم خاصی است نوع گچی و شکم .باشد می

 .و تحت تأثیر محیط قرار نداردعنوان یک خصیصه ژنتیکی و یک صفت مورفولوژیکی بوده  به

درصد  51طور رقم تیسا نیز در  همین. باشد رقم شفق دارای نقطه گچی در قسمت شکم دانه می

  .ها این نقطه سفید رنگ را دارد دانه
 

 
 سفیدی ژنتیکی شکم -16شکل 
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 رنگ و بافت دانه برنج -6-2-4

 ویژگی این که بوده غیرشفاف ستخوانی، مات وو رنگ ا جنس دارای اصوال مرغوب و کیفی ارقام اکثر

این . باشد می ای شفاف و شیشه جنس صورت به شده داخلی مانند رقم فجر پرمحصول و اصالح برخی ارقام در

 .شود میحالت در برخی ارقام وارداتی نیز مشاهده 

 . ای دارد ها حالت شیشه رقم فجر و ندا جز ارقامی هستند که بافت آن *

 .ای دارند شیشههای هندی به خاطر فرآوری به روش پاربویلینگ رنگی زرد و  نجاکثر بر *

 

 
 

 (سمت چپ)و رقم پرمحصول فجر ( سمت راست)تفاوت شکل در رقم طارم محلی  -17شکل 
 

 پخت كيفيت -6-3

 پخت جهت نیاز مورد آب قبیل، میزان از ها سایر مشخصه و مقایسه شکل دانه قبل و بعد از پخت

 برنج نوع کیفی جهت تشخیص مناسب روشی تواند می نیز برنج لعاب میزان و الزم برای پخت زمانبرنج، 

خصوصیات پخت شامل طول و عرض دانه پس از پخت، نسبت طویل شدن، سختی، چسبندگی،  .باشد

، همکارانفتحی و ) باشد انبساط حجم پس از پخت، میزان جذب آب، بافت برنج پخته و طعم برنج می

افزایش طول بدون . دهند دانه بعضی ارقام پس از پخت افزایش طول بیشتری از خود نشان می .(1398

 و بلند ها آن پخت دانه از برنج پس کیفی ارقام. باشد افزایش ضخامت یک فاکتور مثبت در کیفیت برنج می

 گرم با و مانده باقی نرم و خوراک پخت نیز خوش از تا چند ساعت پس شده و متورم حدودی تا و کشیده

مثل رقم خزر  برنج شده اصالح ارقام مورد برخی در فوق های خصیصه ولی باشند، می تناول قابل مجدد کردن

 .شوند می حجیم و پخت، افزایش ضخامت عرضی داشته اثر در ارقام این از برخی که طوری وجود ندارد، به

بعد از پخت  و ندارند پخت از پس طعمی و رعط گونه هیچ و برداشته طولی شکاف قسمت از دانه نیز گاهی

 .گیرند شکل نامناسبی می
 

 
 

 برنج پخته رقم خزر-برنج پخته رقم وارداتی  -به ترتیب از راست  برنج پخته رقم طارم -18شکل 

 

دانه خام و تعیین طول و عرض برنج  25گیری طول و عرض  با اندازه تعیین طول و عرض برنج خام

نسبت طول میزان قد کشیدن برنج پخته نیز . شود انجام میدانه پخته  25طول و عرض یری گ اندازهبا  پخته

 25دانه برنج پخته به وزن  25نسبت وزن  نسبت جذب آب .باشد دانه خام می 25دانه پخته به طول  25

ی گیر گرم برنج خام آن اندازه 5و انبساط حجم از نسبت حجم برنج پخته به حجم  باشد دانه خام می

 (. 2115، همکارانسینگ و ) شود می
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 .باشدهای مهم در تشخیص تخلیط رقم خزر در ارقام محلی می بافت و طعم برنج پخته یکی از روش *

 بافت و طعم برنج پخته -6-3-9

مواردی که باید در . شود گیری می با ارزیابی حسی توسط ارزیاب کیفی اندازهبرنج پخته  و طعم بافت

برنج پخته هنگام ارزیابی حسی به آن توجه شود شامل مقاومت برنج پخته به له شدن هنگام رابطه با بافت 

فشار دادن آن و تمایل به برگشت به حالت اولیه، شکاف عرضی و طولی هنگام پخت، وضعیت بافت برنج 

 امتیاز 5 تا 1 از پخته برنج به ارزیاب نمونه، از پخت بعد. باشد پخته بعد از سرد شدن و رنگ برنج پخته می

 نشان ارزیابی در را پذیرش پایین و باال حد عددها سایر و متوسط امتیاز وسط عدد که مبنا این دهد، بر می

 (.2111، همکارانالین و ) دهند می

 تشخيص ارقام برنج بر پايه پارامترهاي شيميايی -6-4

جا که ترکیب و نسبت  از آن. اشدب دانه برنج شامل نشاسته، پروتئین، چربی، ویتامین و مواد معدنی می

گیری میزان این ترکیبات روشی برای شناسایی ارقام برنج  این مواد در دانه ارقام مختلف متفاوت است، اندازه

 . باشد می

 دهنده دانه برنج تركيبات تشکيل  -6-4-9

و بوده نشاسته های کربن تشکیل شده است که بیشتر آن  قسمت اعظم دانه برنج از هیدرات :نشاسته -الف

از دو نوع در دانه برنج ساکارید است و  نشاسته از ترکیبات اصلی برنج و یک نوع پلی. در آندوسپرم قرار دارد

ها از واحدهای گلوکز تشکیل  آن هر دوی. استنام آمیلوز و آمیلوپکتین تشکیل شده  ههیدرات کربن ب

و در آمیلوپکتین ( α 1-4) طی و با پیوند گلیکوزیدیصورت خ اند، اما در پلیمر آمیلوز مولکول گلوکز به شده

آمیلوز در دانه میزان . به هم متصل هستند( α 1-6)و ( α 1-4) صورت منشعب و با دو پیوند گلیکوزیدی به

 (. 1392، همکارانحبیبی و ) درصد در ارقام مختلف برنج متغیر است 1-33برنج از 

 8تا  7 طور متوسط بهب شیمیایی برنج پروتئین است که ترین ترکی بعد از نشاسته مهم :پروتئين -ب

پروتئین باالی برنج موجب  .ین استتلعمده پروتئین برنج از نوع گلو .دهد درصد وزن دانه را تشکیل می

در  دانه پروتئینمیزان شود و رابطه مستقیمی بین مدت زمان پخت با  تر شدن و شفافیت دانه می سخت

 (.1389دابنده، خ) انواع برنج وجود دارد

طی مراحل سفید شدن دانه کاهش یافته و به که درصد است  1-3میزان چربی دانه برنج حدود  :چربي -ج

ها در سبوس و جوانه  عمده چربی .رنج همانند گندم منبع ضعیفی از چربی را دارا استب .رسد درصد می 3/1

 (.2113، همکاراناسمیت و ) دشو یدر اثر آسیاب نمودن، از دانه جدا مبوده و دانه برنج موجود 

محلول در چربی های  عنوان ویتامین به Dو  Aبرنج سفید دارای مقادیر کمی از ویتامین  :ویتامين -د

 (.1389خدابنده، ) باشد می Cو فاقد ویتامین  بودهآن نسبتا زیاد  Bولی میزان ویتامین  ،است

ایر غالت بوده و مقدار آهن آن کم و کلسیم موجود میزان مواد معدنی دانه برنج نظیر س :مواد معدني -ح

، فیبر، سایر مواد موجود در دانه برنج عبارتند از قندها. سازد در برنج نیاز غذایی انسان را برآورده نمی

  8باشد و بیش از  ترکیبات فسفر و فیاتین که ترکیب اصلی فسفر موجود در برنج می، اسیدهای آمینه آزاد
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 (.2113، همکاراناسمیت و ) دهد را تشکیل می برنج درصد سبوس

های شیمیایی مهم در برنج شامل تعیین میزان آمیلوز، دمای ژالتینه شدن، غلظت ژل و میزان  آزمون

 .باشد پروتئین می

 لوزيآم زانيم -6-4-2

ش با استفاده از رو لوزیآم زانیم. است ریدرصد متغ 35تا  1از  نشاسته برنج معموالً لوزیآم زانیم

 شود یم یرگی نشاسته اندازه -دیکمپلکس  لینانومتر با تشک 621در طول موج ( Colorimetric) یسنج رنگ

 (.1971 انو،یجول)

 
 

 

 
 گیری آمیلوز دستگاه اسپکتروفوتومتر برای اندازه -19شکل 

 

 111گرم از نمونه آرد شده برنج در یک بالن حجمی  میلی 111گیری درصد آمیلوز،  جهت اندازه

لیتر سود یک نرمال نیز به آرد اضافه شده و به  لیتر اتانول و نه میلی یک میلی. شود لیتری ریخته می میلی

ها به مدت ده دقیقه در حمام آب جوش جهت ژالتینی شدن نشاسته  نمونه. شود آهستگی تکان داده می

لیتر رسانده  میلی 111ر به ها، حجم بالن با کمک آب مقط بعد از سرد کردن نمونه. شوند حرارت داده می

لیتر از محلول آماده شده به داخل بالن حجمی دیگری منتقل شده و به آن  در مرحله بعد پنج میلی. شود می

لیتر محلول ید افزوده شده و با آب مقطر به حجم  لیتر محلول یک موالر اسید استیک و دو میلی یک میلی

 21آید پس از  که نشاسته در مجاورت ید به رنگ آبی در می ینا باتوجه به. شود لیتر رسانده می میلی 111

جولیانو، ) شود نانومتر خوانده می 621دقیقه میزان جذب نمونه توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج 

 ، پایین(درصد 2-9) ، خیلی پایین(درصد 1-2) گروه واکسی 5بندی آمیلوز در  طبقهارقام از نظر (. 1971

خواص پخت و خوراک در  .گیرند قرار می( درصد 25-33)و باال ( درصد 21-25) ، متوسط(ددرص 21-11)

بعد از پخت بافت خشک و درصد  25باالتر از )های با آمیلوز باال برنج. باشد برنج تحت تاثیر میزان آمیلوز می

-25) وز متوسطبرنج آمیل. شوند تری داشته و پس از سرد شدن سریعا سفت می سفت دارند و چسبندگی کم

این نوع برنج . های برنج پخته جدا از هم هستند تر بوده و بافت سبکی بعد از پخت دارد و دانه نرم( درصد 21

درصد، بعد از پخت کامال نرم  21برنج آمیلوز پایین، با غلظت آمیلوز زیر . بیشترین طرفدار را در جهان دارد

ارقامی که در یک گروه . چندانی پس از پخت ندارد دار است و افزایش حجم چسبنده و لعاب  هم و به

اگرچه دو عامل دمای ژالتینه شدن و . آمیلوزی قرار دارند معموالً از نظر کیفیت پخت مشابه خواهند بود

 (.1392حبیبی، ) قوام ژل بر کیفیت پخت ارقام با آمیلوز یکسان تاثیر خواهند گذاشت
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برخی ارقام برنج . باشد درصد می 24تا  23درصد و رقم شیرودی  21تا  21میزان آمیلوز رقم هاشمی بین  *

وارداتی نیز نسبت به ارقام داخلی مشابه میزان آمیلوز متفاوتی دارند که یک معیار جهت تشخیص این ارقام 

 .باشد می

 دماي ژالتينه شدن -6-4-3

. شوند ناپذیری متورم می طور برگشت های نشاسته به دمای ژالتینه شدن دمایی است که در آن مولکول

دمای ژالتینه شدن . شود ژالتینه می سلسیوسدرجه  79تا  55نشاسته برنج معموال در دمای بین 

گیری دمای ژالتینه شدن با مقیاس پخش در قلیا اندازه. همبستگی مثبتی با زمان مورد نیاز برای پخت دارد

 23ه برنج در محلول هیدروکسید پتاسیم به مدت هدف از این آزمون تعیین نمره ژالتینه شدن دان. شودمی

 (.1958، همکارانلیتل و )باشد ساعت می
 

 بندی ارقام بر اساس میزان دمای ژالتینه شدنطبقه -1جدول

) محدوده دما
o
C)  درجه حرارت ژالتينه شدن مقياس پخش در قليا 

 کم 6-7 55-69

 متوسط 4-5 71-74

 باال 2-3 75-79

 
ن آزمایش از هر رقم شش دانه کامل و بدون شکستگی انتخاب و در دو تکرار در برای انجام ای

ها اضافه شده  درصد به نمونه 7/1لیتر هیدروکسید پتاسیم  ده میلی. شوند دیش قرار داده می های پتری ظرف

منظور دقت  به. شوند می ساعت قرار داده 23مدت  به سلسیوسدرجه  31و سپس در داخل آون در دمای 

. شود در آزمایش استفاده می( خزر) و دمای ژالتینه متوسط( فجر) یشتر از دو شاهد با دمای ژالتینه پایینب

 7تا  1ها از  دهی برای نمونه محدوده نمره. شود نمره داده می( 24شکل ) به تغییرات دانه برنج در محلول قلیا

 (.1392حبیبی، ) باشد می

 

 

 
 

 محلول قلیاتغییرات دانه برنج در  -21شکل 
 

شود آب و زمان  باشد و وقتی در شرایط استاندارد پخت می برنج با دمای ژالتینه باال سخت و سفت می

که در ارقام با دمای  درحالی. بیشتری برای پخت نسبت به ارقام با دمای ژالتینه پایین و متوسط نیاز دارد

ن جهت تعیین اختالط ارقامی مثل رقم فجر با این آزمو. های پخته حالت چسبنده دارند ژالتینه پایین برنج

 .باشند رغم شباهت بسیار زیاد، از نظر این پارامتر با هم متفاوت می های وارداتی کاربرد دارد که علی برنج

 .باشد می 3است در حالی که در رقم خارجی مشابه آن  7میزان مقیاس پخش در قلیا در رقم فجر * 
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 غلظت ژل -6-4-4

این آزمون . دهد یل برنج پخته به سخت و یا نرم شدن بعد از سرد شدن را نشان میغلظت ژل تما

غلظت ژل بر پایه قوام برنج سفید در . دهد تفاوت ارقام از نظر بافت برنج سفید سرد شده را نشان می

یین باشد و با تع دهنده میزان حرکت ژل برنج پخته می قوام ژل نشان. نرمال است 2/1هیدروکسید پتاسیم 

جهت (. 1973کاگامپانگ، ) شود طول حرکت ژل در صفحه افقی به مدت نیم الی یک ساعت تعیین می

های آزمایش  درصد داخل لوله 12گرم آرد آن با رطوبت  میلی 111گیری غلظت ژل یک نمونه برنج،  اندازه

کاظمی، خزر و  علی)هایی با قوام ژل نرم، متوسط و سخت  نمونه. شود متری ریخته می میلی 13×111

لیتر  میلی 2/1مقدار . گیرند صورت مشابه در کنار نمونه مورد ارزیابی قرار می عنوان شاهد نیز به به( سپیدرود

های آزمایش اضافه کرده با  نرمال به لوله 2/1لیتر محلول هیدروکسید پتاسیم  محلول برموتیمول و دو میلی

 شوند مدت هشت دقیقه قرار داده می ر حمام آب جوش بهها د سپس نمونه. شود خوبی هم زده می ورتکس به

و باید مواظب بود تا هنگام جوشش، ( ها بیشتر باشد آب داخل حمام آب جوش نباید از نصف بلندی لوله)

مدت پنج دقیقه در  ها به سپس نمونه. ها تجاوز نکند های آزمایش از دو سوم بلندی این لوله محتوی لوله

در نهایت میزان حرکت ژل روی . شوند دقیقه در آّب یخ قرار داده می 15مدت  بهدمای اتاق خنک شده و 

متر  میلی 26-41ارقام با حرکت ژل (. 1973کاگامپانگ، ) شود متری پس از یک ساعت ثبت می کاغذ میلی

متر در  میلی 61-111متر در محدوده متوسط و با حرکت ژل  میلی 41-61در محدوه سخت، با حرکت ژل 

 .گیرند ه قوام ژل نرم قرار میمحدود

 

 

 

 
 

 قوام ژل سخت، نرم و متوسط -21شکل 
 

 .باشد غلظت ژل رقم پرمحصول شیرودی سخت ولی در ارقام محلی متوسط تا نرم می *
 

 معرفی تکنيك هاي جديد جهت ارزيابی كيفيت و تشخيص خلوص در برنج -7

 ويسکوزيته -7-9

ترین پارامترهای شیمیایی در برنج هستند که  تینه شدن مهمگرچه میزان آمیلوز، قوام ژل و دمای ژال

های مشابه از نظر این سه فاکتور  شود که ارقامی با ویژگی کنند، اما گاهی دیده می کیفیت برنج را تعیین می

یکی از خصوصیاتی که بر کیفیت پخت برنج تأثیر دارد . های مشخصی در کیفیت پخت دارند تفاوت

 که برخی از صفات برنج پخته را نشان ویسکوزیته خصوصیتی است  . باشد می  نشاسته های دانه  چسبندگی
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 شود گیری می اندازه ,Rapid Visco Analyzer (RVA)خصوصیات پخت معموال با دستگاه . دهد می

ل ها و با تقلید از مراحل پخت برنج تغییرات محلو این دستگاه با سرد و گرم کردن نمونه(. 1392حبیبی، )

های نشاسته را در زمان  و خصوصیات چسبندگی دانه( لیتر آب مقطر میلی 25گرم آرد برنج و  3) آبکی

  .دهد صورت منحنی نشان می معین در طول فرآوری ثبت و به

های نشاسته شروع به جذب آب و تورم  یابد گرانول هنگامی که دمای محلول آبکی افزایش می

رسد ثابت نگه داشته  می سلسیوسدرجه  95وقتی دما به . کند فزایش میکنند و ویسکوزیته شروع به ا می

زمانی که محلول آبکی سرد . یابد شده و گرانول نشاسته ساختارش را از دست داده و ویسکوزیته کاهش می

های  شود، زنجیره ، که نقطه زیر دمای ژالتینه شدن است، رسانده میسلسیوس درجه 51شده و به دمای 

پور و همکاران،  قلی اله) یابد با هم ترکیب و ژل تشکیل شده و ویسکوزیته دوباره افزایش می خطی آمیلوز

 حداقل ویسکوزیته، (Peak viscosity) نقاط مهم روی نمودار ویسکوزیته شامل حداکثر ویسکوزیته(. 1389

(Minimum viscosity) و ویسکوزیته نهایی (Final viscosity )ارقام مختلف، این نقاط در . باشد می

دهد و جهت مقایسه  این اعداد نگرشی نسبت به خصوصیات پخت و چسبندگی ارقام می. باشد متفاوت می

 (.1392حبیبی، ) ارقام مختلف کاربرد دارد

 

 

 

 

 
 

 نمودار ویسکوزیته -22شکل 

 

تعیین اختالط و  تواند یک ابزار مفید جهت خاطر شکل یکنواخت و واحد برای هر رقم می منحنی ویسکوزیته به *

 .تفاوت پخت ارقام باشد

 تکنيك پردازش تصوير  -7-2

گرفتن تصویر دیجیتال از یک محصول کشاورزی اولین گام در ارزیابی محصول با تکنیک پردازش 

 ه داده و قابلیارا  از آن محصول  مناسبی  هایی از تصویر که توصیف ویژگی در تصویربرداری،   .تصویر است



 24/  پور و نبی فتحی                                                                                                                       

 

 

گیرد که شامل سه گروه شکل، رنگ و  تر باشد مورد بررسی قرار می گیری از آن ساده اندازه سنجش بوده و

طول محیط، های شکلی شامل مساحت،  ویژگیدر این روش (. 1393، همکارانفیاضی و ) باشد بافت می

رنج های ب و فاصله از مرکز برای دانه( طول به عرض دانه) ، نسبت رعناییمحور بزرگ، طول محور کوچک

زمینه سیاه قرار داده شده و تصویر توسط  های برنج با فاصله از هم بر روی پس دانه. شود میمحاسبه 

های  از ویژگی .شود ذخیره می jpgهای خاص یا با اسکنر با رزولوشن باال گرفته شده و با فرمت  دوربین

های برنج با استفاده از شبکه  نهبندی دا برای دستهتوان  میهای برنج  دست آمده از تصاویر دانه هشکلی ب

استفاده شده قادر است  یسامانه بینایی ماشین (.1394، همکارانگلپور و ) استفاده کرد MLP عصبی

در این  .بندی کند های سالم، ترک برداشته، گچی، شکسته و آسیب دیده دسته های برنج را در دسته دانه

و ارقام به  هها از تصاویر استخراج شد ویژگی. گیرد میم انجا یتعیین ارقام برنج توسط بینایی ماشینروش 

مراحل کلی پردازش تصویر شامل تصویربرداری،  .شوند میهای عصبی پس انتشار شناسایی  کمک شبکه

 باشد گیری می تصمیمبندی و  ، انتخاب ویژگی، طبقه(بافت، رنگ و شکل) بندی، استخراج ویژگی قطعه

 (.1393، همکارانفیاضی و )

 

 

 

 
 

 محل قرارگیری دانه برنج در تکنیک پردازش تصویر –23شکل 
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 گيري پروتئين تکنيك اندازه -7-3

باشند و همه فاکتورهای کیفیت  نشاسته و پروتئین دو جزء اصلی آندوسپرم در تعیین کیفیت برنج می

. باشند العمل این دو مرتبط می تبدیل، پخت، ظاهر و ارزش غذایی با میزان آمیلوز، پروتئین و عکس شامل

ای در آندوسپرم دانه جهت بهبود پخت الزم است، چون واکنش نشاسته پروتئین  وجود پروتئین ذخیره

فزایش ویسکوزیته تواند مانع ژالتینه شدن نشاسته و از هم گسیختن ساختمان پروتئین هنگام پخت و ا می

. باشد ترین فاکتورهای تفاوت بین ارقام می میزان پروتئین یکی از مهم(. 1396، همکارانفتحی و ) برنج شود

باشد و تنوع در میزان پروتئین قابل حل در هر سه  پروتئین اصلی برنج از دو نوع گلوتلین و پروالمین می

، همکارانردی و  ومی) وت، ارقام مختلف را تشخیص دادتوان بر مبنای این تفا گروه برنج وجود دارد و می

گیری  اندازه. آمید قابل مشاهده است اکریل این تنوع با استفاده از تکنیک الکتروفورز با ژل پلی(. 2115

-SDS تکنیک. شود انجام می (SDS-PAGE) آکریل آمیدها با ژل سدیم دودسیل سولفات پلی آیزوزایم

PAGE در تکنیک . باشد ها می ریع و تکرارپذیر جهت مطالعه پروتئینس ،یک روش کم هزینهSDS-PAGE 

آمید  اکریل های عالی ژل پلی و همچنین ویژگی  (SDS)دلیل استفاده از ماده سدیم دودسیل سولفات به

 دودسیل ها عموماً از سدیم منظور دناتوره کردن پروتئین به .باشد ها بسیار خوب می قدرت تفکیک پروتئین

پوشاند  ها را می ها بار طبیعی آن با اتصال به پروتئین SDSدر واقع مولکول . دشو استفاده می (SDS) اتسولف

ها  در نتیجه این اتفاق، جداسازی پروتئین. نماید ایجاد می ها و توزیع یکنواختی از بارهای منفی بر روی آن

پتید خطی در  پلییک وتئین به شکل پر ،SDSبا افزودن . گیرد شان صورت می تنها بر اساس وزن مولکولی

پور و  احسان) دشو دناتوراسیون تسهیل می( سلسیوسدرجه  61تا حدود ) ها با گرم کردن نمونه. آید می

 (.1391، همکاران

رای ب. باشد دارا می SDS-PAGE در ها پروتئین تفکیک در موثری بسیار نقش آمید اکریل ژل پلی

افزایند، سپس برای دقایقی در  فر نمونه را با نسبت خاصی به نمونه میبا SDS-PAGEسازی نمونه در  آماده

و ماده احیاکننده کامال دناتوره  SDSواسطه اثر  ها به در این شرایط پروتئین. دهند آب جوش قرار می

ز اشباع ا تا کامالً( 1به  3میزان ) در بافر نمونه باید بارها بیشتر از میزان پروتئین باشد SDSمیزان . شوند می

  .اطمینان حاصل شود SDSشدن پروتئین با 

های چند زیرواحدی و تسهیل اشباع شدن زنجیرهای  حرارت موجب جداشدن زیرواحدهای پروتئین

عالوه، این کار موجب غیرفعال شدن بسیاری از پروتئازها شده و  هب. شود می SDSپپتیدی با استفاده از  پلی

از پروتئازها در این شرایط  یبسیار ،اما با این وجود. ا را از بین خواهد بردها توسط آنه امکان تجزیه پروتئین

منظور  پس از اتمام الکتروفورز، به. ها افزوده شود مانند و الزم است مهارکننده پروتئاز به نمونه سالم باقی می

کوماسی بریلیانت یا  منظور معموالً از رنگ این به .شود ها رنگ افزوده می ها در ژل، به آن ردیابی نمونه

صورت یک باند  آمیزی، هر پروتئین به پس از رنگ .شود ها استفاده می پروتئینتشخیص اتورادیوگرافی برای 

، همکارانردی و  ومی) شود ها می تفاوت باندها در ارقام مختلف موجب تمایز آن. شود دیده میپروتئینی 

2115.) 
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 ی در ارقام مختلفتفاوت در باندهای پروتئین -25شکل 

 

 هاي مولکولی در تشخيص ارقام استفاده از تکنيك -7-4

ها جهت تشخیص ارقام مختلف برنج و اختالط بین ارقام  های مولکولی از مؤثرترین روش روش

با پیشرفت . ، قابل دسترس، تکرارپذیر، سریع و قابل پذیرش هستندDNAهای مبتنی بر  روش. باشند می

 یکننده صفات کمّ های کنترل یابی ژن افزارهای مکان ولکولی، تهیه نقشه پیوستگی و نرمنشانگرهای م فناوری

، همکارانچامارک و ) صفات فراهم شده استاین ، ابزارهای قدرتمندی جهت بررسی مولکولی و کیفی

2116.)  

ل ها شام ترین آن برای تشخیص ارقام در دسترس هستند که مهم DNAانواع مختلفی از مارکرهای 

SNP ،RFLP ،AFLP  وSSR در این میان نشانگرهای . باشند میSSR علت چندشکلی،  بهها  یا ریزماهواره

طور  عنوان نشانگری مطمئن مورد توجه هستند و به به و پایداری بارز بودن و عدم تاثیر از شرایط محیطی هم

ابزار مهمی برای تعریف تنوع  فته واستفاده قرار گر بندی ارقام گیاهی مورد ای در شناسایی و طبقه گسترده

چانگ و ) های گیاهی مهم همچون پنبه، برنج، گندم، ذرت و غیره هستند پالسم گونه ژنتیکی در ژرم

واحدهای یک  کوتاه با DNAتوالی  شامل (SSR)تکراری  های ساده ها یا توالی ریزماهواره(. 2118، همکاران

جفت باز  10000طوری که در هر  به ،اند ها پراکنده شتر یوکاریوتاند که در ژنوم بی تکرار شونده باز تا شش

 شود دو ردیف منحصر به فرد در دو طرف آن دیده می یاکم یک ردیف ریزماهواره  دست DNAدر طول 

 (.1392، همکارانکبریایی و )

گاری، آنالیز ن ها، انگشت ژن یابی یابی، مکان در آنالیز تنوع ژنتیکی، نقشه SSR استفاده از نشانگرهای

سازی تقلبات کاربرد  ، همچنین جهت تشخیص غیریکنواختی و کمّیآزمایش خلوص ژنتیکیو  پالسم ژرم

استفاده  SSRنشانگر  9های برنج ایندیکا و ژاپونیکا از  در بررسی ژنوتیپ( 2115) همکارانردی و  ومی. دارد

همچنین از . دو گروه مجزا قرار گرفتندهای برنج ایندیکا و ژاپونیکا در  ژنوتیپدر نتیجه، کردند که 

برای جداسازی ارقام برنج باسماتی و غیر باسماتی استفاده شد و توانست این دو  RAPDو  SSRنشانگرهای 

 .گروه را از هم مجزا کند
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در دستگاه  SSRبا استفاده از مارکر  DNAاز بافت نمونه، تکثیر قطعاتی از  DNAاستخراج  :روش کار
PCR ،نگاری انگشت ، دهی باندها آمید،  شناسایی و نمره اکریل تروفورز قطعات تکثیر شده با ژل پلیالک 

(Fingerprint)، یابی توالی (Sequence) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سازی اختالط ارقام برنج روش مولکولی جهت تعیین و کمی -26شکل 
 

 پيشنهادات -8
 کنند، اما ترکیب دو یا  و اختالط آن کمک می های ذکر شده به ما در تشخیص نوع رقم هر کدام از روش

های مولکولی، تکنیک  روش. دهد چند روش درنهایت بهترین پاسخ را با ضریب اطمینان باال به ما می

تر  های دقیق و کارهای تحقیقاتی مناسب گیری پروتئین و تکنیک پردازش تصویر برای ارزیابی اندازه

هت سرعت بخشیدن در پاسخگویی، در حال حاضر همچنان هستند، اما در شرایط بازار ایران و ج

برنج باید از نظر  های مختلف نمونه. های مورفولوژیک و فیزیکوشیمیایی بسیار پرکاربردتر هستند روش

 ابتدادارند در حجم زیاد افرادی که قصد خرید برنج شود  توصیه می لذا .آزمون شوند کیفیت پخت

 .دهند انجام را خود خرید درصورت تایید،و  کیفیت پخت بررسیاز نظر برنج را آن از  ای نمونه

 ای از پارامترهای مورفولوژیک و فیزیکوشیمیایی ارقام پرکاربرد داخلی در  د شناسنامهشو پیشنهاد می

ارقامی که از نظر فرآوری و شکل دانه به ارقام داخلی مشابهت  بویژهخیز و ارقام وارداتی  های برنج استان

 .شوده دارند، تهی

 فریدونکنار، آستانه ) یکی از موارد و مشکالتی که در بازار برنج ایران وجود دارد تعیین منشأ کشت ارقام

لذا پیشنهاد . باشد می( پارساله یا امساله بودن) های برنج و سن نمونه( اشرفیه و یا باقی مناطق کشت

ها،  متابولیتگیری سطح  انند اندازهد تا کارهای جدیدی که در این زمینه در دنیا انجام شده مشو می

های  گیری ترکیبات فرّار عطری در زمان ها در نتیجه اکسیداسیون چربی و همچنین اندازه آلدئید و کتون

مختلف انبارمانی جهت تعیین سن نمونه، همچنین غلظت عناصر بر مبنای توپوگرافی، خصوصیات خاک 

 .شودجهت تعیین منشأ آن انجام ( کردن عناصر در دانهنشاندار ) ایزوتوپیک تجزیه چندعنصری و مالتی
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 ي تحقيقات برنج كشور هاي موسسه ليست نشريه

 

شماره 

 نشريه
 سال (گان) نويسنده  عنوان

قيمت 

 (تومان)

 5111 1392 فاطمه حبیبی ی برنج های کیفی دانه گیری ویژگی های آزمایشگاهی اندازه روش 9

 5111 1392 فرزاد مجیدی (شناسی، خسارت و کنترل شناسایی، زیست)خوار نواری برنج  کرم ساقه 2

 5111 1392 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 مراحل فنولوژی برنج 4
 مجید نحوی و

 پور قلی مهرزاد اله
1393 5111 

5 
 برنج خصوصیات برخی از ارقام محلی

 در شرایط استان گیالن

پور و  قلی مهرزاد اله

 محمدصالح محمدصالحی
1393 5111 

6 
 روش اساس بر برنج ی دانه در آمیلوز میزان گیری اندازه روش صالحا

 6647 ایزو
 5111 1393 حبیبی و همکاران فاطمه

 بیماری سیاهک دروغی برنج 7
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1393 5111 

 ی موسسه تحقیقات برنج کشور نامه معرفی 8
نیا، مهدی  فرامرز علی

 جالئیان، آتوسا فرحپور
1393 --- 

 5111 1393 فرزاد مجیدی آن کنترل های روش و برنج ای نقطه تک ی پروانه 1

 5111 1393 علیرضا عالمه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 91

 راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده 99
 گر و ناصر دوات

 شهریار بابازاده
1394 5111 

 5111 1394 و همکاران  فریدون پاداشت های قارچی در برنج زهرابه 92

 5111 1394 واحد حسن شکری برنج کشت در  مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 93

 5111 1395 محسن قدسی و همکاران در گیاه برنج( RGA)سازی توسعه سریع نسل  بومی 94

 تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده از آن 95
 و پور تیمور رضوی

 شهریار بابازاده
1395 5111 

 رانیبرنج ا یها قارچ ونیکلکس 96
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1395 5111 

 5111 1395 مسعود کاوسی های شالیزاری گیری آن در خاک های عصاره پتاسیم در خاک و روش 97

 ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 98
 الهیار فالح و

 محمد محمدیان
1395 5111 

 5111 1395 پور قلی مهرزاد اله گیالنه، رقم جدید برنج 91

 5111 1396 پور و همکاران قلی مهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، گیالنه 21

 5111 1396 احمد رمضانی های محلی و ارقام برنج لنجان توده 29

 5111 1396 شهرام محمودسلطانی آنهای مقابله با  کار علل، عالئم و راه، کمبود روی 22
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 (ادامه)ي تحقيقات برنج كشور  هاي موسسه ليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال (گان)نويسنده  عنوان

قيمت 

 (تومان)

 5111 1396 بیژن یعقوبی کوتولگی برنج و مدیریت آن 23

 5111 1396 مجید ستاری و همکاران های اصالحی برنج دستورالعمل ملی کدگذاری الین 24

25 
 ای برنج خوار قهوه پره برگ معرفی شب

Rivula sericealis 
 (اولین گزارش خسارت در مزراع برنج شمال ایران)

طبری و  مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 5111 

 5111 1396 احمد رمضانی سابقه کشت برنج در اصفهان 26

27 
  Succinea putrisخوار برنج  حلزون گیاهچه

 (کنترل شناسی و زیست)

طبری و  مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 5111 

 5111 1397 و ناهید فتحی الهیار فالح اکولـــوژی برنــــج 28

 استفاده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنج 21
حبیبی و کبری  فاطمه

 طلب تجددی
1397 5111 

 5111 1397 سر شیل فرزاد مجیدی خوار برنج و کنترل آن کرم سبز برگ 31

 5111 1397 شهرام محمودسلطانی های کشت برنج تغذیه روی در سیستم 39

 5111 1397 پور و همکاران علیرضا نبی در اصالح برنجالقایی کاربرد جهش  32

33 
کشت برنج در اراضی شالیزاری بدون انجام عملیات 

 خرابی گل
 5111 1397 رضا اسدی

 5111 1397 عاصفه لطیفی کیفیت برنج تاثیر پاربویل بر خصوصیات تبدیل و 34

 تنش خشکی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد برنج 35
اکبر عبادی و فاطمه  علی

 دهر فرح
1397 5111 

36 
دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصالح شده برنج 

 مازندران
 5111 1398 ناهید فتحی و همکاران

37 
های  ریت علفکید بر مدیتأمروری بر کشت مستقیم برنج با 

 هرز
 5111 1398 بیژن یعقوبی و مریم رجبیان

38 
استفاده از تله نوری و درجه حرارت موثر روزانه برای تعیین 

 خوار نواری برنج زمان مناسب ساقه
 5111 1398 سر شیل فرزاد مجیدی

 5111 1398 عبدالعلی گیالنی کاری برنج های تولید در روش خشکه فناوری 31

41 
شوری  بر مراحل مختلف رشدی گیاه برنج و تاثیر تنش 

  راهکارهای مقابله با آن
 5111 1398 الهیار فالح

 5111 1398 عبدالعلی گیالنی یکار برنج در روش خشکه دیتول تیریدم 49

 5111 1398 پور و همکاران قلی مهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، آنام 42

43 
واش در  هرز مهاجم سل علف تیریو مد یشناس ستیز

 زاریشال
 8111 1398 بیژن یعقوبی و زهرا حضرتی
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 (ادامه)ي تحقيقات برنج كشور  هاي موسسه ليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال (گان)نويسنده  عنوان

قيمت 

 (تومان)

 8111 1399 پور و همکاران قلی مهرزاد اله (گیالنه، رش و آنام)دستورالعمل پخت سه رقم جدید برنج  44

45 
به جعبه  ازیبرنج بدون ن زهیمناسب کشت مکان یپرورش نشا

 کرونا روسیو وعیش طینشاء در شرا

بهمن امیری الریجانی و 

 همکاران
1399 8111 

 اصول و مبانی ایمنی کار در آزمایشگاه زیست فناوری 46
اکبر عبادی، مجتبی  علی

 کردرستمی
1399 8111 

47 
کشت مستقیم در بستر  روش دستورالعمل تولید برنج به

 (استان گلستان)خشک 
 8111 1399 علیرضا کیانی و همکاران

48 
 یماریب به مقاومت جادیا و کنترل تیریمد یراهکارها

 (یمولکول یها کیتکن بر دیتأک با) برنج در بالست

مریم حسینی چالشتری، 

 مجتبی کردرستمی
1399 8111 

41 
ان کشت دوم در عنو دستورالعمل فنی تولید تریتیکاله به

 (اقلیم گرم و مرطوب)اراضی شالیزاری 
 اله یوسفی،  روح

 مریم حسینی چالشتری
1399 8111 

 8111 1399 پور ناهید فتحی، علیرضا نبی های تشخیص خلوص و کیفیت ارقام برنج روش 51

 

ی  ده یا با مسئول کتابخانهی تحقيقات برنج کشور مکاتبه نمو توانند به آدرس موسسه مي  مندان به خرید نشریه عالقه

 593-33515509: ؛ دورنگار003داخلي    593-33515500: تلفن: ی تماس شماره. موسسه تماس حاصل فرمایند

 


