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-های سالم از دانهدر مراکز تحقیقاتی سفید کردن و نیز جداسازی دانهکه با توجه به اینهدف: 

ای هکیفیت پخت ارقام از اهمیت ویژ های شکسته به منظور تعیین عملکرد برنج سالم و تعیین

دستگاه  از استفاده با های شکسته برنجدر این تحقیق بازده جداسازی دانه، برخوردار است

  .مورد بررسی قرار گرفتآزمایشگاهی  داردوار دندانه جداکننده

در این تحقیق برنج رقم هاشمی از شهر شفت تهیه شد و به آزمایشگاه  شناسی پژوهش:روش

های سالم برنج دارای طول دانهآماده شد: نمونه اول  دو نمونه برنج در آزمایشگاهتقل گردید. من

-نمونه .مترمیلی 6های شکسته برنج دارای طول کوچکتر از دانه نمونه دوم متر ومیلی 8تا  6بین 

عمل  های شکسته برای تغذیه دستگاه آماده شدند.های آزمایشی با توجه به وزن و ترکیب دانه

چهار عامل: حاالت مختلف زاویه  تأثیرهای سالم برنج تحت شکسته از دانههای جداسازی دانه

و  40، 30شکسته ) هایدانه گرم(، ترکیب 25و  20، 15ها )ناودانی )در سه حالت(، وزن نمونه

با ها ثانیه( انجام شد. تجزیه واریانس داده 150و  115، 80درصد( و مدت زمان جداسازی ) 50

های کامل تصادفی و در چهار ی طرح بلوکاستفاده از آزمایشات فاکتوریل با چهار فاکتور بر پایه

اثرات اصلی و اثرات  انجام شد و برای مقایسه میانگین MSTAT-Cتکرار با استفاده از نرم افزار 

 ای دانکن استفاده شد.متقابل از آزمون چند دامنه

 نظر از جداسازی بازده ضریب در اثرات اصلی و اثرات متقابل آنهاحاالت مختلف  تأثیر ها:یافته

زاویه ناودانی،  1های شکسته در حالت بیشترین میزان بازده جداسازی دانه .بود دارمعنی آماری

ثانیه حاصل شد و  115های شکسته و زمان جداسازی درصد دانه 40گرم، ترکیب  20وزن نمونه 

های شکسته و درصد دانه 30گرم، ترکیب  15ناودانی، وزن نمونه  زاویه 3کمترین آن در حالت 

 دست آمد.ثانیه به 80زمان جداسازی 

یا با  1به حالت  3های شکسته با تغییر زاویه ناودانی از حالت بازده جداسازی دانه گیری:نتیجه 

مونه برنجی که در نچنین هم. یافت افزایشبا افزایش زمان کار دستگاه ها یا ش وزن نمونهکاه

 دست آمد.بهشترین راندمان جداسازی بی ،بودشکسته های دانهوزن آن  درصد 40

-استوانه یهای شکسته، دستگاه جداکنندهبرنج شکسته، بازده جداسازی دانه های کلیدی:واژه

 .های سالم برنجدار، دانهای دندانه
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 مقدمه -1-1

 کلیات -1-1-1

از  ی گرامینهاز خانواده (.Oryza Sativa L)و نام علمی  (Rice)ی برنج با نام انگلیس

درصد از مردم دنیا و  70برنج غذای اصلی .آیدشمار میبه ترین گیاهان زراعی دنیاقدیمی

 (.Rabbani and Ali, 2009ت )ی حداقل نیمی از انرژی مورد نیاز آنها استامین کننده

 ارقام مبدأ پیدایش برنج از کشورهای هندوستان، چین و تایلند است و در حال حاضر

هزار سال پیش از میالد مسیح سهاز  .شودیافت می هند کشور وحشی آن به فراوانی در

کاری در چین وجود داشته و سپس زراعت فاریاب آن رواج زراعت برنج به صورت دیم

است و در خوزستان آن  احتمااًل لغت شلتوک از کلمه هندی چلقو گرفته شده. استهیافت

و در افغانستان به آن  شودمیورنج تلفظ  زبرنج در سمنان و نطن. گویندرا چلقوک می

 شود. اوریزه گفته می

 ندهای آن عبارترین تولید کنندهود و مهمتشهای جهان کشت میبرنج در تمامی قاره

با سطح  کامبوج و تان، تایوانسویتنام، فیلیپین، هندوچین، شامل کشورهای  آسیا -1از: 

با  یونان، مجارستان، اسپانیا و ایتالیاشامل کشورهای  اروپا -2میلیون هکتار  130زیرکشت

 ،ت متحدهایاال شامل کشورهای مریکاآقاره  -3 هکتار میلیون سطح زیرکشت نیم

 شامل کشورهای قاره اقیانوسیه -4 هکتار میلیون 7/7با ا گوئه، اروگوئه، کاستاریکنیکارا

 و ریه، تانزاینانیجشامل کشورهای  آفریقا قاره -5 میلیون هکتار 4/0با  و فیجی لیااسترا

میلیون هکتار است که  143الیزارهای جهان ش کل هکتار. جمع میلیون 4/4با  لیبدیا

 92سطح زیر کشت و درصد  90ایی کشاورزان آسی. باشدنزدیک به مساحت کل ایران می

 50تنهایی دارای به چین و هندکشورهای تولید برنج دنیا را در اختیار دارند و  درصد
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 2007 سال تا 1998 سال از ایران در محصول این تولید. شالیزارهای دنیا هستند درصد

 (. (Farahmandfar et al., 2009است یافته افزایش تن میلیون 5/3تا  3/1 از میالدی

 تولید قطب عنوانبه ایران برنج از درصد 75 حدود تولید با مازندران و گیالن هایاستان

 عنوانبه برنج  (Alizadeh et al., 2006).روندمی شماربه کشور در استراتژیک محصول این

 و نقش به دارد. با توجه ما کشور مردم تغذیه در مهمی نقش استراتژیک، محصوالت از یکی

 زارعین، درآمد و کشاورزی محصوالت تولید افزایش اقتصادی، توسعه در کشاورزی اهمیت

 و هاسیاست است. تعیینبوده ایران در بخش کشاورزی گذارانسیاست توجه مورد همواره

 تولید شرایط از الزم آگاهی مستلزم براینکه عالوه بخش، این در مناسب هایبرنامه تدوین

 ریزانبرنامه آگاهی میزان به نیز زیادی حدود تا است، بازاریابی نحوه و واحدهای زراعی در

 کشاورزی هایانواع سیاست به نسبت آنها العملعکس و زارعین گیریتصمیم فرآیند از

 .(1385)عزیزی، دارد 

 برنج تولید در خودکفایی اهمیت -2-1-1

 اتثب و استقالل امنیت، یکننده تضمین استراتژیک محصوالت در تولید خودکفایی

 در آن اهمیت و جامعه رفاه و غذا تأمین جهت ملی هایاست. سیاست سیاسی کشور

-پنج هایبرنامه و الهس 20ز انداچشم سند در غذایی محصوالت در خودکفایی به رسیدن

 در موجود هایرفع چالش .استگردیده بیان کشور اقتصادی و اجتماعی توسعه ساله

 امنیت به حصول جهت راهبردی در اهداف جمله از اعیزر محصوالت پایدار تولید و افزایش

 کفاییخود بنابراین .(1393و همکاران  دهکاییپاداشت( اشدبمی جامعه سالمت و غذایی

 با باید که است ناپذیررو انکا مهم ضرورت یک بلکه انتخاب، یک نه کشور در برنج تولید در

 اقلیمی تغییرات و آب جمله بحران زا تولید اقتصادی و فنی هایجنبه تمامی گرفتن درنظر

 بیش خوداتکایی، واردات به نیل مسیر در کننده تهدید عوامل از یکی .شود پرداخته آن به

 داخلیی های تولیدکنندهانگیزه کاهش موجب گذشته هایسال در که است جامعه نیاز از

 نظام داخل، یدهای تولمشقت با مقایسه در واردات کالن سود به توجه است. باگردیده

 تولید از متعدد حاصل مزایای قربانی اجازه نبایستی کشور گذاریسیاست و ریزیبرنامه

-عده منفعت واردات و آسان کار قبال در را ملی امنیت و غذایی امنیت اشتغال، نظیر داخل

 .بدهد خاص ای

 مراحل کاشت تا برداشت برنج -3-1-1

زمین آماده سازی  ینحوه .قابی استصورت غرهزمین مورد استفاده برای کشت برنج ب
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در  در مناطق مختلف متفاوت است. آنجلوگیری از نفوذ بیش از حد آب در  منظوربه

آن شخم سطحی خورده و  یهزمین توسط تیلر و ادوات متصل شوند های شمالی،استان

 دد. ولی در استان اصفهان، ابتدا یک شخم عمیق به زمینرگبعد از آبیاری، تسطیح می

کنند. عملیات بعدی شامل به هم زدن خاک و زنند و آب را بالفاصله در آن رها میمی

گیرد. با م میتوسط تراکتورهای متوسط انجا تسطیح زمین در شرایط غرقاب است و

این عملیات را  که گیردو حالت دوغابی به خود می خاک گلی عمیاتاستفاده از این 

. در حین انجام این (1393و همکاران  دهکاییشتپادا( گویندزنی میاصطالحاً شله

کودهای فسفاته و پتاس را به آن اضافه کرد.  ،توان بر حسب نیاز زمینعملیات می

گیرد. بعد از آماده روز قبل از کشت صورت می 45تا  30انتقال نشاء  عملیات بذرپاشی و

ط کارگران در زمین صورت دستی و توسهسازی زمین، نشاءها توسط ماشین نشاءکار یا ب

این عملیات شامل  گردد.عملیات داشت آغاز می بعد از کاشت نشاء شوند.می کشتاصلی 

پاشی است. طول دوره رشد برنج در هرز و احیاناً سمهایوجین علف ،آبیاری، کوددهی

روز متغیر است. زمان برداشت  180تا حداکثر  60فاوت بوده و از حداقل ارقام مختلف، مت

-به شرایط آب و هوایی منطقه، درجه حرارت محیط و رقم کشت شده متفاوت می بسته

به زردی متمایل گشته و  هادانهو هنگامی است که رشد گیاه متوقف شده و رنگ  باشد

درصد  24تا  21ها هنگام برداشت شوند. محتوای رطوبتی مناسب دانهها سفت میدانه

توسط کارگر ساقه  های آن به همراه مقداریهدر پایان مرحله رسیدگی برنج، خوش است.

و جدا کردن درو ساقه، کوبیدن شوند. کمباین مراحل و یا کمباین از زمین برداشت می

درو ، بعد از یروش دست دهد. در صورت برداشت برنج بهزمان انجام میهای آن را همدانه

ه عبور تراکتور از روی وسیلههای برنج توسط خرمنکوب مخصوص برنج و یا بدانه محصول،

در عملیات  شوند. عملیات برداشت برنج از مراحل مهم و تعیین کنندهکوبیده میآنها 

تنها باعث طوری که توسعه روش مناسب برداشت نهشود، بهزراعی برنج محسوب می

ای بر کاهش ثیر قابل مالحظهتأشود، بلکه کاهش ضایعات کمی و کیفی محصول می

ساعت در سطح مزرعه  72الی  24های برداشت شده معموالً بین دارد. بوته ی تولیدهزینه

یابد. با درصد به انبار انتقال می 17الی  15پخش شده و پس از رسیدن رطوبت آن به 

درصد( و تغییر  90الی  85توجه به رطوبت نسبی باالی هوا در هنگام برداشت )بین 

ها از یک طرف )به دلیل دل رطوبت بین دانهروز، تبامیزان آن در ساعات مختلف شبانه

ها( و اختالف محتوای رطوبت هوا و رطوبت داخلی و عدم یکنواختی رطوبت در دانه

قسمت خارجی دانه متوالیًا در معرض جذب و دفع رطوبت قرار دارد. جذب و دفع متوالی 



 داردندانه های سالم برنج در یک جداکننده دواربررسی بازده جداسازی دانه                                   20

 

های نکه قسمتشود. با توجه به ایرطوبت باعث انبساط و یا انقباض سطح خارجی دانه می

باشد، ضریب انبساط آن با آنچه که در قسمت سطح داخلی یا مغز دانه غیراالستیک می

-باشد و لذا این رفتار متفاوت باعث بروز تنش در دانه میداخلی دانه است، متفاوت می

های باشد. این شکافهای بسیار ریز در سطح دانه میشود که نتیجه آن ایجاد شکاف

 ,Kunzeتبدیل شکستگی دانه و افزایش خرده برنج را به دنبال دارد ) موئی در مرحله

شود که در اثر ریزش دانه و خوشه (. ضایعات کمی به آن دسته از ضایعات گفته می1985

کند و ضایعات کیفی ناشی از کاهش آوری و خرمنکوبی شالی بروز میدر حین درو، جمع

خوردگی کنده شدن شلتوک و یا ترککیفیت محصول در اثر شکسته شدن دانه، پوست

شود. میزان ضایعات کمی و کیفی به نوع رقم دانه در برداشت و پس از برداشت ایجاد می

ی مدیریت زراعی محصول بستگی و خصوصیات فیزیکی آن، زمان و روش برداشت و نحوه

 دارد.

 ساختمان فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی برنج -4-1-1

مکانیکی برنج جهت کاهش ضایعات آن در بخش  آگاهی از برخی خواص فیزیکی و

مقاومت برنج به شکست، درصد رطوبت،  :تبدیل بسیار مهم است که از جمله این خواص

نکته  توان نام برد.ضریب اصطکاک داخلی، زاویه استقرار توده و جرم مخصوص برنج را می

وابسته هستند. در  قابل توجه در مورد این خواص این است که بسیاری از آنها به یکدیگر

کنند، دانستن این خواص بسیار طراحی وسایلی که به برنج نیروهای مکانیکی وارد می

مقدار ی باشند. به عنوان مثال اطالع از مقاومت برنج به شکستن، تعیین کنندهمهم می

نیرویی است که باید از طریق وسایل مکانیکی به برنج اعمال گردد. جرم مخصوص، 

کست و ضرایب اصطکاک به مقدار محتوای رطوبتی برنج بستگی دارند و با مقاومت به ش

عنوان مثال، با افزایش رطوبت شلتوک کنند. بهتغییر رطوبت برنج این خواص تغییر می

د. ولی در مورد یابافزایش می مقدار خلل و فرج آن کاهش و اندازه جرم مخصوص آن نیز

های برنج در مقدار جرم از طرفی ابعاد دانه .باشدای این نتیجه برعکس میبرنج قهوه

درصد خلل فرج افزایش و مقدارجرم  ،و با افزایش طول برنج گذاردمخصوص آن اثر می

این  ،یابد. از خواص دیگر مقدار نیروی الزم جهت شکست آن استمخصوص کاهش می

 دانه .گذاردثر میاراندمان برنج سفید و سالم بر نیرو تابعی از رقم و رطوبت برنج است که 

درصد آندوسپرم  70-72درصد سبوس و حدود  8-12درصد پوست،  20شلتوک از 

(. آندوسپرم بخش خوراکی دانه شلتوک را Saikia and Deka, 2011است )تشکیل شده
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تشکیل داده و به برنج سفید مشهور است. دانه شلتوک خشک برای دستیابی به برنج 

شامل دو  فرآیند. این (1-1شکل ) ت تبدیل قرار گیردسفید خوراکی باید تحت عملیا

کنی، پوست دانه شلتوک یا در عملیات پوست .کنی و سفیدکنی استبخش اصلی پوست

های فشاری، کششی پریکارپ و در عملیات سفیدکنی الیه سبوس یا آلورن به کمک تنش

 تمام تالش ها،شگردد. با وجود تمام این تنجدا میبخش سفید دانه و یا اصطکاکی از 

ی برنج سفید سالم از خروجی دستگاه دریافت گردد متخصصین بر آن است که دانه

(Juma Omar and Yamashita, 1987 بنابراین در این مرحله باید الیه سبوس یا آلورن .)

های حرارتی و رو تنشرا که به سختی به آندوسپرم چسبیده است را جدا کرد. از این

های برنج شود که منجر به شکستگی دانهها تولید میزیادی در این ماشینمکانیکی بسیار 

راحتی شکسته شده و تر بههای ضعیف(. بنابراین دانهAfzalinia et al., 2004شد )خواهد

هایی که طول آنها پس از اتمام عملیات تبدیل شود. دانههای سالم کاسته میاز نسبت دانه

ی سالم نامیده شده و از ارزش کامل ی کامل است، دانهانهبیش از سه چهارم طول یک د

 برخوردار است.

 
 دیل یرنجتب فرآیند -1-1شکل 

 

 یند تبدیلهای برنج در فرآشکستگی دانه -5-1-1

 25 رطوبت با محیط، نسبى رطوبت و رقم به بسته که است محصوالتى جمله از برنج

 امکان یا و دارىنگه قابلیت افزایش منظوربه که شودمى برداشت تر یپایه بر درصد 28 تا

 Goksu et) داده شود کاهش درصد 13 زیر به آن رطوبت باید سفید، برنج به آن تبدیل

al. 2005) .مناسبى حد تا برنج رطوبت مقدار باید هسته از دانه غالف کردن جدا براى 
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 زمجا حد از بیش کردن خشک حین در شالى رطوبت درصد چه چنان ماا. یابد کاهش

 شکننده بسیار سفیدکنى و کنىپوست زمان در شلتوک هاىدانه کند، پیدا کاهش

 شودمی هادانه شکستگى درصد میزان افزایش موجب امر این که بود خواهند

(Cheenkachorn, 2007 .) به کلیه عملیاتی که پس از خرمنکوبی به منظور تبدیل

شود و شامل خشک رنج گفته میگیرد فرآیند تبدیل بشلتوک به برنج سفید صورت می

باشد. در بندی میو درجه صیقل دادن، تمیز کردن، پوست کندن، سفید کردن، نکرد

تبدیل شامل عملیات تمیز کردن، پوست کندن، سفید کردن و  فرآیند، بعضی منابع

منظور تبدیل شلتوک باشد. اما از آنجایی که عمل خشک کردن بیشتر بهمی بندیدرجه

توان از فرآیند تبدیل جدا ، لذا عملیات خشک کردن را نمیشودانجام میفید به برنج س

 نیز بندىدرجه و کردن سفید کنى، پوست شلتوک، کردن خشک فرآیند جز به دانست.

 و خوردگى ترک فرآیندها، این موجود در مشکالت ترینمهم از که است اهمیت داراى

 مختلفی هایماشین فوق مراحل از کهری در(. Soysal, 2004) باشدمی دانه شکست

 تاهمی کیفی یجنبه از که آیدمی وارد برنج دانه به نیز هاییآسیب و شودمی استفاده

آید. می وجود تبدیل به یمرحله شده( در شکسته برنج )برنج ضایعات بیشترین مقدار. دارد

 بیشتری مکانیکی یروین برنج یدانه زیرا به بیشتری دارند نقش هاکن سفید میان، این در

 مراحل در شده ایجاد هایمانند ترک برنج استحکام یضعیف کننده کنند. عواملوارد می

 تابع برنج شدن شکسته .دهندمی نشان مرحله این در را نیز خود کردنخشک و برداشت

تبدیل،  و برداشت هنگام رطوبت زراعی، مدیریت عوامل محیطی، رقم، نظیر زیادی عوامل

-سلطانحیدری) سیستم تبدیل است در شده گرفته کار به وسایل و کردن، خشک روش

 و مکانیزم که شوندمی اصطکاکی تقسیم و سایشی گروه دو به هاسفیدکن (.1384آبادی، 

 سایشی سبوس نوع است. در متفاوت هاسفیدکن از هر یک در سبوس جداسازی ینحوه

 نوع شود و درمی برداشته ساینده نگبا س سایش اثر بر ایقهوه برنج روی موجود

برنج  هایدانه بین اصطکاک و ایجاد تماس اثر در بیشتر برنج شدنسفید  اصطکاکی،

 در برنج سفیدکن هایماشین (1378 ،نژادقنبریپیمان و ) گزارش گیرد. طبقصورت می

می ستفادها کنی نیزپوست آنها برای از گاهی که هستند ایتیغه نوع از کشور اکثر نقاط

. بر اساس گزارش شودمی برنج هایشکستگی در دانه باعث افزایش خود و این عامل شود

کنی و سفیدکنی درصد ضایعات برنج در مرحله پوست 7تا  2 ،خوارو بار جهانیسازمان 

تقاضا و رسد )خوشبرابر می 3تا  2آید که این میزان در کشور ما گاهی به وجود میبه

 (.1380همکاران، 
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 شلتوک رطوبت میزان های برنج،شکستگی دانه میزان بر تأثیرگذار عوامل مهمترین از

 مختلف رقم چند شلتوک تبدیل در که داد نشان (1380، علیزاده و شاکر) است. تحقیقات

 و (درصد 1/26) درصد باالترین با تر یبرپایه رصدد 18تا  16رطوبت  سفید، برنج به

 منظور به تحقیقی است. همراهدرصد(  15/6) شکستگی مترینبا ک رصدد 10تا  8 رطوبت

 شکسته هایدانه درصد کاهش برای کنپوست هایغلطک بین فاصله ترینمناسب تعیین

 محدوده ها درشد. آزمایش و سپیدرود( انجام خزر نام، بی رقم برنج ایرانی )شامل سه در

گرفت.  انجام یکدیگر به نسبت 2/0 با اختالف غلطک دو بین میلیمتر 25/1 تا 25/0 فاصله

 سپیدرود و ارقام خزر برای کنیپوست فاصله ترینمناسب که داد نشان این تحقیق نتایج

پیمان و ) باشدمی میلیمتر 65/0 تا 25/0بینام  رقم برای و میلیمتر 65/0تا  45/0

  .(1378همکاران، 
 های شکسته برنجهمیت جداسازی دانه1 -6-1-1

های دانه شکستگی درصد و ظاهری است که شکل نها محصولیدر میان غالت برنج ت

 در های شکستهدانه جوداست و و برنج ی کیفیتکننده تعیین عوامل از جمله برنج

 50الی 30 تنها شکسته برنج د. قیمتشومی آن قیمت کاهش موجب نهایی، محصول

 از شدت هب سفید برنج شکستگی یا خردشدگی بنابراین است، برنج سالم قیمت درصد

دست  و کشاورزان رو، این از (Ntanos et al., 1996). کاهدمی نهایی محصول قیمت

 سفید برنج تبدیل راندمان افزایش جهت راهکارهایی دنبال به همواره برنج، تولید اندرکاران

دفتر برنج  گزارش بر اساس اند.بوده مالی خسارات کاهش از جلوگیری نتیجه در و سالم

 حدود در 1394 سال در گیالن استان در تنها کشاورزی استان گیالن، سازمان جهاد

 هر برای ریال 20000 قیمت متوسط احتساب که با آمده دستبه سفید برنج تن 700000

 حدود رفت هدر از سفید، برنج شکستگی درصدی یک کاهش با شکسته، برنج کیلوگرم

 شکستگی از درصد یک تنها توانب خواهدشد. اگر جلوگیری سرمایه میلیارد ریال 14000

 ریال میلیارد 14000 معادل بخش این در سرمایه بازگشت کاست، استان این در برنج

های برنج افزایش بابت از نیز شالیکوبی هایکارگاه مالکان درآمد آنکه ضمن بود، خواهد

رو،  این از .(1395و همکاران  گورابجیری) یافت خواهد افزایش چشمگیری شکل به سالم،

 برنج ضایعات شکل مهمترین عنوان به سفید برنج شکستگی ضایعات بروز عوامل شناخت

 ایویژه اهمیت ، از)مازندران و گیالن هایاستان (کشور مهم خیز برنج هایاستان در

 شکسته، و سالم ایقهوه برنج از مخلوطی کن،پوست هایماشین خروجی. است برخوردار

 ماشین به شلتوک و ایقهوه برنج یمجموعه .است دیگری یاضاف مواد و شلتوک، پوست
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 کنپوست به. شلتوک مجدداً شودمی جدا ایقهوه برنج از شلتوک و وارد جداساز یا پادیه

 بررسی در (.1386و رحیمی،  شاکر) شودمی وارد سفیدکن به ایقهوه برنج و برگردانده

 خروجی محصول که است مهم بسیار نکته این توجه به سفیدکن، هایماشین کار کیفیت

 ماشین حالت، این در که باشد داشته را شده شکسته برنج مقدار کمترین باید ماشین

 در نیز شلتوک رقم دستگاه، نوع بر عالوه .قرار دارد خود کاری شرایط در بهترین سفیدکن

 اتتوان ضایعمی شرایط سایر بودن یکسان با که نحوی است. به مؤثر ضایعات میزان

 ضایعات میزان. (1384)قوامی و همکاران،  کرد بینیپیش مختلف ارقام برای متفاوتی

 گزارش درصد 30 الی 16 نیز بین ایران در و بوده درصد 21 حدود دنیا در برنج محصول

 زاده،)آقاگل دارد تعلق خرمنکوبی( و برداشت )درو مرحله به آن مقدار بیشترین که شده،

 روش و زمان آن، فیزیکی خصوصیات و رقم نوع به کیفی و کمی ضایعات میزان. (1389

 مصرف یکه سلیقه جاییآن از دارد. بستگی محصول زراعی مدیریت ینحوه و برداشت

 برنج مزه و عطر پخت، چگونگی ،دانه شکل و اندازه ،برنج ظاهری کیفیت در بیشتر کننده

 با محصولی تولید و تولیدی یت برنجکیف بردن باال برای بنابراین دارد، تمرکز پخته شده

 است. ضروری امری ،های سالمدانه از شکسته برنج هایدانه کردن جدا باال، اقتصادی ارزش

 گچی، دار،ترک شکسته، سالم،های نظیر میزان دانه هاییشاخص از استفاده با برنج کیفیت

مرغوبیت و سالم  (Afzalinia et al., 2004). شودمی بیان دیدهو آسیب خشکیده نارس،

بسیار  ثیرتأهای برنج یکی از عوامل بسیار مهمی است که به همراه رقم آن بودن دانه

طوری که در (. همانYoshitomi et al., 1980زیادی بر میزان بازارپسندی محصول دارد )

کیلوگرم  100های برنجکوبی شمال کشور از هر گردد در کارگاهمشاهده می (2-1شکل )

-پاداشت (آیددست میکیلوگرم برنج شکسته به 16کیلوگرم برنج سالم و  49ک شلتو

-و با توجه به قیمت پایین برنج شکسته جداسازی کامل دانه (1393و همکاران  دهکایی

 .کندای پیدا میاهمیت ویژه آن های سالماز دانه های شکسته
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 ال کشورهای برنجکوبی شموضعیت تبدیل شلتوک در کارگاه -2-1شکل

  

های از دانه های سالمهای برنج و جدا نمودن دانهبرای بهبود میزان مرغوبیت دانه    

 این در لذاکند. شکسته، استفاده از یک جداکننده با بازده جداسازی باال ضرورت پیدا می

-ها انجام میی طول دانهاساس اندازه بر را جداسازی که جداکننده دستگاه یک تحقیق،

 برای دستگاه تنظیم شرایط بهترین تا گرفت قرار بررسی مورد منظور این رایب دهد

 و میزان آیددست به سالم هایدانه از های شکسته برنجدانه جداسازی حداکثر به حصول

 د.بازارپسندی محصول را بهبود بخش
 

 

 اهداف تحقیق -2-1

ی باال، در این برای باال بردن کیفیت برنج تولیدی و تولید محصول با ارزش اقتصاد

های شکسته برنج از دار برای جدا کردن دانهدندانه یااستوانهتحقیق از دستگاه جداکننده 

ی ها را بر اساس اندازههای سالم استفاده گردید. این دستگاه عمل جداسازی دانهدانه

 دهد. در این تحقیق بهترین شرایط تنظیم دستگاه برای حصول بهها انجام میطول دانه
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گرفت.  های سالم مورد بررسی قراراز دانه برنج های شکستهحداکثر بازده جداسازی دانه

 باشد:تحقیق به شرح زیر می این طور کلی اهداف اصلیبه

تغذیه، حاالت  ، میزانمدت زمان جداسازی ات اصلی و اثرات متقابلبررسی اثر -1

 بازده جداسازی.بر  های شکستهمختلف زاویه ناودانی و درصد ترکیب دانه

-های برنج شکسته از دانهافزایش قیمت برنج با باال بردن راندمان جداسازی دانه -2

 های سالم.

های سالم در دستگاه های شکسته برنج از دانهبررسی آماری بازده جداسازی دانه -3

داردندانه ایاستوانهی جداکننده





 
 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 
 مقدمه -2-1

شود. می اطالق شلتوک ،)بوته از شده جدا (خرمنکوبی شده و درو به برنج ایران در

 را احاطه دانه خوراکی بخش که باشدمی پوسته عنوان تحت خارجی پوشش دارای شلتوک

 از را ایبرنج قهوه و دهدمی تشکیل را شلتوک وزن درصد 20 حدود بخش است. اینکرده

 از پوسته جداسازی از پس. نمایدمی محافظت یانبارمان طی حشرات و هاقارچ حمله خطر

، هدرصد پوست 20دانه شلتوک را که از  (1-2شکل )شود. می تولید ایقهوه برنج شلتوک

 ,Saikia and Deka)است درصد آندوسپرم تشکیل شده 70-72 و درصد سبوس 8 -12

ه برنج سفید دهد و بدهد. آندوسپرم بخش خوراکی دانه را تشکیل میرا نشان می (2011

 مشهور است.

 

 
 سبوس هایالیه و ایقهوه رنج: براست سمت شلتوک، :چپ سمت -1-2شکل

 



 

 

 برنج کیفیت یکننده تعیین هایویژگی -2-2

هوایی،  و آب تاثیر شرایط تحت که برنج کیفیت یکننده تعیین هایویژگی از برخی

 :عبارتنداز گیرندمی راقر برداشت از پس و شرایط برداشت خاک، شرایط کاشت، مراحل

شکسته،  و خورده ترک هایدانه دانه، ابعاد رقم، خلوص ،هاناخالصی دانه، رطوبت محتوای

 نوسانات .شدهداده رنگ تغییر هایدانه دیده، آسیب هایدانه ناقص، و نارس هایدانه

 در ترک .شودشلتوک می در ترک توسعه به منجر رطوبت( دفع و رطوبتی )جذب و حرارتی

 کاهش .است برنج سفید به تبدیل عملیات طی برنج شکستگی ایجاد عامل ترینمهم دانه،

 Kunze) است خوردگی دانهترک نتیجه برنجکوبی، کارخانجات در تولیدی سالم برنج

O.R., 1985.) 

 
 برنج تبدیل فرآیند -2-3

صورت  دسفی برنج به شلتوک تبدیل منظور به خرمنکوبی از پس که عملیاتی کلیه به

کردن  خشک شامل (1-2)جدول طبق  و شودمی گفته برنج تبدیل فرآیند گیرد،می

-بندی میو درجه صیقل دادن کردن، سفید کندن، کردن شلتوک، پوست تمیز شلتوک،

 هایدر کارخانه تبدیل برنج فرآیند( 2-2شکل ). (1392 ،و همکاران )قربانی باشد

نیز یکی از  برنج های شکستههای سالم از دانهانهجداسازی د دهد.نشان می را برنجکوبی

 باشد.میمراحل آن 

 
 های برنجکوبیتبدیل برنج در کارخانه فرآیند -2-2شکل
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Abstract 

Research Aim: Considering that in research centers, Whitening and separation 

of head rice grains from broken grains have particular importance to 

determine the head rice yield and the quality of baking varieties, In this 

research, the efficiency of separation of broken grains of rice was investigated 

using a laboratory separator. 

Research method: in this study, rice of hashmi type varieties was produced from 

shaft city and transferred to the laboratory. In laboratory 2 rice samples were 

prepared: the first sample of head rice ranges between 6 and 8 mm and the 

second sample of broken kernels was a smaller length of 6 mm. Experimental 

samples were prepared according to the weight and composition of broken 

kernels for feeding the machine. The separation of broken kernels from head 

rice is affected by four factors: trough angle (in three states), sample weight 

(15, 20 and 25 g), broken kernels composition (30, 40and 50 %) and 

separation time (80, 115 and 150 seconds). Analysis of variance of results was 

performed using factorial experiments with four factors based on Randomized 

Complete Block Design and four replications using MSTAT-C software. 

Comparison of the mean of the main effects and the interactions effects were 

made using a mean test of Duncan. 
Findings: The effects of different states of the main effects and their mutual 

effects on the efficiency of separator were statistically significant. The 

maximum separation efficiency of separator broken kernels is in the case of 1 

trough angle, sample weight 20 g, the composition 40% broken kernels and 

separation time of 115 seconds, and the minimum in the case of 3 trough 

angle, the sample weight is 15 g, the composition 30% of broken kernels and 

separation time of 80 seconds. 
Conclusion: The separation efficiency of broken kernels increases with the 

change of the trough angle of the case 3 to 1, either by decreasing sample 

weight, or by increasing the working time of the machine. Also, in the brass 

sample of 40% of the weight of the broken kernels, there is the highest 

separation efficiency. 

 

Keywords: Broken Rice, Broken Rice Separation Efficiency, Indented 

Cylinder Separator, Rice Whole Kernel. 
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