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 75: اتصفح تعداد    30/30/4001  دفاع: تاريخ   فناوری کشاورزی و منابع طبیعي:دانشکده 

ها عدم يکنواختي خشک شدن شلتوک مشکالت خشک کردن شلتوک در شالیکوبيجمله از  :چکیده

شود و درنتیجه باعث شکستگي در بتي در شلتوک ميهای حرارتي و رطواست که باعث ايجاد تن 

، دست يابي به بیشینه عملکرد تبديل شلتوک به برنح پژوه اين مراحل بعدی خواهد شد. هدف از 

است. در اين پژوه  برای کاه  ضايعات و  در کمترين مدت زمان خشک کردن سفید سالم

با گیری شد. گاهي ابداعي بهرهکن دوار آزمايشافزاي  سرعت خشک شدن از يک دستگاه خشک

استفاده از روش رويه سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی از نرم افزار ديزاين اکسپرت برای مدل سازی 

درجه سلسیوس(،  03تا  13و بدست آوردن شراط بهینه استفاده شد. متغیرهای مستقل شامل دما)

درصد(  66تا  27ن مخزن)دور بر دقیقه( و میزان پربود43تا  2سرعت چرخ  استوانه دوار)

اثر متغیرهای مورد نظر بر میزان ضايعات معني دار  کن دوار بود. نتايج نشان داد ای خشک استوانه

دما بیشترين تأثیر را بر میزان ضايعات و زمان خشک شدن دارد. همچنین با افزاي  سرعت  است و

ا حداقل درصد شکستگي و چرخ  مدت زمان خشک شدن کاه  يافت. نتايج فرآيند بهینه سازی ب

درجه سلسیوس، سرعت چرخ  استوانه  70/76مدت زمان خشک شدن در دمای هوای ورودی 

RPM 43 % بدست آمد که در اين شرايط درصد شکستگي مورد  23/71و میران پر بودن استوانه

 .باشد دقیقه مي 36/65و مدت زمان خشک شدن برابر با   61/20بیني مدل برابر%  پی 

 

 سطح پاسخ، بهینه سازیيه خشک کردن، زمان خشک شدن، ضايعات، رو ،شلتوک برنج: هاواژه دکلی

 



 

 أ 

 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                     مطالب عنوانشماره و 

 

 4 .............................................................................. پژوهش نهیشیپ و مقدمه    اول فصل -4

 2............................................................................................................................................................... مقدمه -4-4

 70 .................................................................................................................................................. مسأله انیب -4-2

 70 ............................................................................................................................. :پژوه  ياصل سؤاالت -4-0

 71 ...................................................................................................................................... :پژوه  اتیفرض -4-1

 71 .......................................................................................................................................................... فيتعار -4-7

 71 ............................................................................................................................................................... عاتيضا فيتعر -4-7-4

 76 ....................................................................................................................................................... برنج دانه ساختمان -4-7-2

 76 ................................................................................................................................................................. رطوبت زانیم -4-7-0

 75 .................................................................................................................................. وارد کن خشک و کردن خشک -4-7-1

 70 .......................................................................................................................................... :پژوه  اهداف -4-6

 63 ....................................................................................................................... پژوه  تیاهمّ و ضرورت -4-5

 64 .......................................................................................................................................... پژوه  نهیشیپ -4-0

 64 ................................................................................................................................................................. کردن خشک -4-0-4

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. شلتوک کردن خشک در عاتيضا -4-0-2

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................... ينیب ترک -4-0-0

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. (RSM)پاسخ سطح هيرو روش -4-0-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................ ها روش و مواد دوم فصل -2

 .Error! Bookmark not defined ..........................................................................ها روش و مواد -2-4

 .Error! Bookmark not defined ......................................... يشگاهيآزما مداوم ریغ دوار خشککن دستگاه -2-4-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................ قیدق یترازو -2-4-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ يکیالست غلتک کن پوست -2-4-0

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ يشگاهيآزما کن دیسف -2-4-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... يشگاهيآزما مواد جداکننده -2-4-7

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... نیب ترک دستگاه -2-4-6

 .Error! Bookmark not defined ................................................. یآمار زیآنال و  يآزما طرح -2-2



 

 ب 

 

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. ها نمونه یساز دهآما -2-0

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... هیاول رطوبت یریگ اندازه -2-0-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................. ها نمونه وزن محاسبه -2-0-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ ها نمونه کردن خشک -2-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ ترک درصد یریگ اندازه -2-7

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ شلتوک ليتبد مراحل -2-6

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... (يشکستگ)عاتيضا درصد محاسبه -2-6-4

 .Error! Bookmark not defined ............................................... بحث و جینتا    سوم فصل -9

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... مقدمه -0-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... ينیع مشاهدات -0-4-4

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... پژوه  یها تيمحدود -0-4-2

 Error! Bookmarkشلتوک عاتيضا زانیم یرو رب خشککن به یورود یهوا یدما اثر -0-2

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................... شلتوک عاتيضا زانیم بر استوانه بودن پر زانیم اثر -0-2-4

 Error! Bookmark notلتوکش شدن خشک زمان در استوانه چرخ  سرعت اثر -0-0

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... یساز نهیبه -0-1

 Error! Bookmarkشلتوک دانه يخوردگ ترک درصد بر ها فاکتور متقابل و ياصل اثرات -0-7

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....................... شنهاداتیپ و گیری نتیجه    چهارم فصل -1

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. یریگ جهینت -1-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................. شنهاداتیپ -1-2

 

 



 

 ج 

 

 

 ها فهرست جدول

 صفحه                                                     جدول عنوانشماره و 

 .Error! Bookmark not defined.......................................................مستقل یرهایمتغ سطوح  -4-2  جدول

 .Error! Bookmark not defined........ پاسخ یرهایمتغ ريمقاد و مستقل یرهایمتغ سطوح -4-0جدول

يشکسوتگ  درصود  یبورا  دو درجوه  پاسخ سطح مدل( ANOVA)انسيوار زیآنال جدول جينتا -2-0  جدول

 ...................................................................................................................................Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined.... يشکستگ درصد یبرا دوم درجه مدل بيضرا ريمقاد -0-0 جدول

 Error! Bookmark notشدن خشک زمان مدت یبرا دوم درجه مدل بيضرا ريمقاد -1-0  جدول

defined. 

 خشوک  زموان  مودت  یبرا دو درجه پاسخ سطح مدل( ANOVA)انسيوار زیآنال جدول جينتا -7-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined......................................................................................................................... شدن

 .Error! Bookmark not defined.............................. یساز نهیبه یبرا شده اعمال ماتیتنظ -6-0 جدول

 !Errorشدن خشک زمان و يشکستگ نهیکم به يابي دست نهیبه طيشرا ينیب  یپ -5-0  جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined...... نهیبه طيشرا شده ينیب  یپ ريمقاد هیاول حل راه ده -0-0جدول

 !Errorترک درصد یبرا دو درجه پاسخ سطح مدل( ANOVA)انسيوار زیآنال جدول جينتا -0-0 جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined.......... ترک درصد یبرا دوم درجه مدل بيضرا ريمقاد -43-0 جدول

 

 



 

 د 

 

 هافهرست شکل

 صفحه                                                        شکل عنوانشماره و 

 70................................................................................ (4000 یریام) يابداع مداوم ریغ دوار کن خشک-4-4  شکل

 Error! Bookmark notدوار یا استوانه مداوم ریغ دوار کن خشک یبعد سه ینما -4-2  شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined. مداوم ریغ دوار کن خشک دستگاه يحرارت یساز هیشب -2-2  شکل

 Error! Bookmark notبرنج شلتوک يشگاهيآزما يکیالست غلتک کن پوست گاهدست -0-2  شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined...................... برنج شلتوک يشگاهيآزما کن دیسف دستگاه -1-2  شکل

 .Error! Bookmark not defined....................................................................يشگاهيآزما سپراتور -7-2  شکل

 .Error! Bookmark not defined...............................(ينیب ترک)ريتصو پردازش ست دستگاه -6-2  شکل

 !Errorيواقع ريمقاد و مدل در شده ينیب  یپ يشکستگ درصد ريمقاد سهيمقا نمودار -4-0 شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorيشکستگ درصد یبرا یمرکز نقطه به نسبت مستقل یها ریمتغ يآشفتگ نمودار -2-0 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error(عاتيضا)يشکستگ درصد بر استوانه جرخ  و دما ریتأث پاسخ سطح نمودار -0-0  شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorکن خشک استوانه چرخ  سرعت و دما برحسب يشکستگ درصد یبعد دو نمودار -1-0 شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorيشکستگ درصد بر کن خشک استوانه پربودن و ماد اثر پاسخ سطح نمودار -7-0  شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorيشکستگ درصد بر استوانه چرخ  سرعت و استوانه پربودن اثر پاسخ سطح نمودار -6-0شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorيواقع ريمقاد و مدل در شده ينیب  یپ شدن خشک زمان ريمقاد سهيمقا نمودار -5-0  شکل

Bookmark not defined. 

شودن  خشوک  زموان  مودت  یبورا  یمرکوز  نقطوه  به نسبت مستقل یها ریمتغ يآشفتگ نمودار -0-0شکل

 ...................................................................................................................................Error! Bookmark not defined. 



 

 ه 

 

 !Errorشدن خشک زمان مدت بر استوانه چرخ  و دما ریتأث پاسخ سطح نمودار -0-0شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined............. یساز نهیبه نديفرآ از پس مدل تیمطلوب نمودار -43-0شکل

 Error! Bookmark notترک درصد يواقع ريمقاد و شده ينیب  یپ ريمقاد نمودار -44-0  شکل

defined. 

 Error! Bookmark notترک درصد بر استوانه چرخ  و دما ریتأث پاسخ سطح نمودار -42-0شکل

defined. 

 Error! Bookmark notترک درصد بر استوانه چرخ  و دما ریتأث پاسخ سطح نمودار -40-0شکل

defined. 

 !Errorترک درصد بر استوانه چرخ  و مخزن پربودن ریتأث پاسخ سطح نمودار -41-0  شکل

Bookmark not defined. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول -1
 پیشینه ژپوهشمقدهم و 

 

 

 



 

2 

 

 مقدمه -4-4

بورنج يکوي    .(4002بي نوام  مي باشد)  Oryza sativaگیاهي يکساله از خانواده غالت و از جنسبرنج، 

بور اسواس   از قديمي ترين غالت است و بعد از گندم، غذای اصلي اکثر مردم کشور ما را تشکیل مي دهود.  

تولیود بورنج ايوران در سوال     (، FAOه از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد)اطالعات منتشر شد

 .میلیون تن برآورد شده است 4/ 6، 2341بیني و اين رقم برای سال  میلیون تن پی  4/ 5، بالغ بر 2347

به منظور حفظ کیفیت و افزاي  عمر انبوارداری بورنج بايود آن را بصوورت مصونوعي خشوک کورد.        

اشت شده، پس از کاه  قابول توجوه میوزان رطوبوت در مزرعوه )روش برداشوت سونتي( يوا         شلتوک برد

بالفاصله پس از برداشت )روش برداشت مکانیزه( برای انجام عملیات تبديل به کارخانه شوالیکوبي منتقول   

درصود )پايو     40بايست حدود  سازی، رطوبت شلتوک مي کنند که برای ذخیره شود. محققان توصیه مي مي

توا   43( باشد و برای انجام عملیات تبديل نیز بهتر است رطوبت شلتوک )بسته به نوع رقم شلتوک( بین تر

 (.4005 4( به نقل از )تتر4005ان وهمکاران ج)چايدرصد )پاي  تر( باشد 40

درصودی، بوه طوور میوانگین، در تولیود       20سازمان جهاد کشاورزی استان گویالن، وجوود ضوايعات    

ای در خصوص بررسي  اند؛ همچنین بنا به نتايج مطالعه برداشت و تبديل را گزارش نمودهمحصول از بذر تا 

 - 2092میانگین کل ضايعات برمبنای برنج سوفید معوادل    4000اقتصادی ضايعات برنج در ايران در سال 

 درصد اعالم شده است. )وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور تولیدات گیاهي( 25
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 بیان مسأله -4-2

ها عدم يکنواختي خشک شودن شولتوک اسوت    مشکالت خشک کردن شلتوک در شالیکوبيجمله  از

شوود و درنتیجوه باعوث شکسوتگي در مراحول      های حرارتي و رطوبتي در شلتوک ميکه باعث ايجاد تن 

بعدی خواهدشد. هدف از فرآيند خشک کردن شلتوک، دست يابي به بیشینه عملکرد تبوديل شولتوک بوه    

لم با بیشترين ظرفیت خشک کردن و کمترين میزان ضايعات محصول است. سیسوتم هوای   برنح سفید سا

سنتي و قديمي خشک کردن شلتوک ضايعات زيادی را به علت خشک شودن غیور يکنواخوت، در فرآينود     

 تولید برنج ايجاد مي کنند.  

کیفیت موي   برنج مانند هر محصول زراعي ديگر در طول عملیات تولید تا مصرف دچار افت کمیت يا

شود. ضايعات برنج در طول عملیات کاشت تا برداشت برنج و در مرحله تبديل شلتوک به بورنج سوفید بوه    

وجود مي آيند که ممکن است مستقیما ناشي از عملیات تبديل بوده و يا به طوور غیرمسوتقیم از عملیوات    

 .(4000و همکاران  )اصفهانيمزرعه ای ناشي شده باشند

صنعت برنج، ترک خوردن دانه مي باشد. دانه های ترک خورده ممکون اسوت در    ترين مشکل درمهم

فرآيند سفید کردن دچار شکستگي شوند و در نتیجه میزان شاخص کیفوي بورنج کواه  يابود. از طرفوي      

و  عملیات نادرست خشک کردن از مهم ترين داليول ايجواد تورک در دانوه ی بورنج موي باشود )رحمواني        

 (.  2336 4از )ايگواز ( به نقل4003 همکاران

تحقیقاتي در اين زمینوه و بوه هودف تعیوین شواخص شکسوت بورنج انجوام شوده اسوت ولوي روش            

 (.4003و همکاران  استانداردی برای تعیین قابلیت شکست دانه های برنج موجود نیست)رحماني

 سؤاالت اصلی پژوهش: -4-9

 ر معني داری دارد؟اثکن دوار بر میزان ضايعات شلتوک آيا دمای هوای ورودی به خشک 

 ؟معني دار استکن دوار بر کاه  میزان ضايعات شلتوک آيا میزان پر بودن استوانه خشک 

 کن دوار در سرعت خشک شدن و کاه  میوزان ضوايعات   آيا سرعت چرخ  استوانه خشک

 ؟اثر معني داری داردشلتوک 
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 هوای ورودی،  کن دوار ناپیوسته : دمایبهترين شرايط برای خشک کردن شلتوک در خشک

 سرعت چرخ  استوانه و میزان پربودن استوانه کدام است؟

 

 :فرضیات پژوهش -4-1

 کن دوار برای خشک کردن شلتوک در ايجواد تورک   دمای هوای دمیده شده به داخل خشک

 و میزان ضايعات اثر گذار است.

 کن دوار در سرعت خشک شدن شلتوک و میوزان شکسوتگي   سرعت چرخ  استوانه خشک

 شلتوک به برنج مؤثر است. در تبديل

 کون دوار در يکنوواختي و سورعت خشوک شودن و همچنوین       میزان پر بودن استوانه خشک

 میزان ضايعات تاثیر گذار است.

 

   تعاریف -4-5

 تعریف ضایعات -4-5-4

به عقیده برخي از کارشناسان آن بخ  از محصول که در مراحل برداشت و پس از برداشوت بوه هور    

 تلقي مي شود. 4ب برای بازار فروش باشد ضايعاتدلیلي بال استفاده يا نامناس

 (.4050 2تیلر و گیلمان (موجب کاه  کمیّت و کیفیت مواد غذايي میشود ضايعات

برخي ديگر بر اين عقیده اند که ضايعات به مراحل پس از برداشت محصول مربووط موي گوردد و آن    

اسب برای بازار فروش باشود  فاده يا نامنبخ  از محصول که در مراحل پس از برداشت به هر دلیلي بال است

 تلقي مي شود.ضايعات 

هور گونوه    (UNEP)و برنامه محیط زيست سازمان ملل  (FAO)از ديدگاه سازمان خواربار کشاورزی 

تغییری در کیفیت که منجر به غیر قابل خوراکي شدن و غیر قابل دسترس شدن و عدم ايمنوي محصوول   

 تلقي مي گردد. يعاتشاورزی را برای انسان غیر قابل مصرف نمايد، ضاگردد، که در نتیجه، آن محصول ک

                                                

1  - Losses 

2  - Tyler & Gilman 



 

 

 انواع ضایعات -4-5-4-4

  4ضایعات کمّی

 عبارتست از کاه  وزن و يا حجم محصوالت کشاورزی، که قابل اندازه گیری است. 

 2ضایعات کیفی

عبارتست از کاه  کیفیوت محصووالت کشواورزی کوه روش ارزش گوذاری میوزان آن متفواوت از         

 ت کمّي است.ضايعا

 0خسارت

عبارتست از تغییر شکل ظاهری و فیزيکي مواد غذايي، مثل خورد و شکسوته شودن بورنج . ضوايعات      

موجب میشود مواد غذايي برای انسان غیر قابل استفاده شوود در حالیکوه خسوارت باعوث محودود شودن       

 (.4002بي نام، استفاده و کاربری مواد غذايي و محصول کشاورزی میشود)

 کاملدانه 

طول میانگین دانه به غیر از دانه  0/3به دانه ای گفته مي شودکه فاقدهرنوع شکستگي باشد.)حداقل 

 های نارس ، تغییر شکل يافته و شکسته باشد(.

 ناخالصی ها

 به هر چیزی غیر از دانه کامل يا شکسته برنج گفته مي شود.

 دانه خرد

 (.4002)بي نام میلیمتر عبور کند 1/4 به بخشي از دانه گفته مي شود که از الک با قطر

  1ترک خوردگی 

در اين حالت پوست يا بافت در اثر ضربه يا فشار، ترک خوردگي پیدا مي کند، بدون اينکه جسم به 

 قطعاتي تقسیم شود.

  5ترک خوردگی قطعه ای

 در اين حالت، در اثر ضربه در محل برخورد، ترک های شعاعي بوجود مي آيد.

 

                                                

1  - Quantitative Losses 

2  - Qualitative Losses 

3  - Damage 

4 - cracking 
5 - shatter cracking 



 

 

 4پوست ترک خوردگی

و همکاران  )رحمانياست از ترک هايي که فقط در قسمت بیروني پوست بوجود مي آيد عبارت

4003). 

 ساختمان دانه برنج -4-5-2

دانه برنج توسط دو اليه پوش  داده شده است. اليه ی بیروني را پوست يا پوسته و اليه ی داخلي را 

يند. پوست قابول خووردن نیسوت و سوبوس     سبوس مي نامند. دانه ای را که شامل دواليه باشد شلتوک گو

ت به طور محکم به سجال و براقي دانه برنج را کاه  مي دهد. بنابراين بايد آنها را از شلتوک جدا نمود. پو

دانه نچسبیده است و به آساني از آن جدا مي شود. وقتي اين اليه از دانه جودا موي شوود، دانوه ی بدسوت      

جدا نمودن سیوس به اين دلیل که بطور محکم به دانه چسبیده اسوت   آمده برنج قهوه ای نامیده مي شود.

تا حدودی مشکل است. فرآيندی را کوه در آن سوبوس از دانوه جودا موي شوود فرآينود سوفید کنوي نوام           

 (.4000 دارد)همتي

 میزان رطوبت   -4-5-9

  ( محصوالت کشاورزی يا مواد غذايي درصدی از وزن کل است کوه توسوط    .m.cمیزان رطوبت )

.( بر پايه تر  به عنووان  m.cوزن آب توصیف مي شود، که رطوبت برپايه تر نامیده مي شود. میزان رطوبت )

، بیوان کنویم    تعیین شده است. اگر آن را به عنوان درصدی از نسبت وزن آب به وزن ماده خشک 

، نامیده مي شود. اين تعاريف توسط فرموول هوای زيور شورح     ( آن برپايه خشک  (.m.cمیزان رطوبت 

 :(4000 2)استروشاينداده شده است

(4-4) 
 

(4-2) 
 

     نمونوه برابور   = وزن کول  و ، موواد  ماده خشک وزن  == وزن آب مواد،  که 

   .است

                                                
1 - skin cracking 
2 - Stroshine 



 

 

هوای زيور    فرموول  با استفاده از مي توان، وجود داشته باشد  يا   اگر هرکدام ازاز سوی ديگر 

 محاسبه شود:

(4-0) 
 

(4-1) 
 

 کاربرد رطوبت برپایه تر و خشک -4-5-9-4

 .دقورار موي گیور    مواد غذايي موورد اسوتفاده   کشاورزی و مواد ترکیب برای توصیف تر برپايه رطوبت

بوه فوروش موي     و يوا  را خريوداری  آنهوا  کوه ي غالت سطح و دانه آب محتوای همچنین آن را برای توصیف

 تغییور در  بدست موي آورد،  و يا رطوبت از دست مي دهد نمونه هنگامي که يک .رسانند، استفاده مي شود

 خشوک  پايوه بر ترطوب بنابراين ي است.وزن خط و يا افزاي  با از دست دادنمرتبط  خشک برپايه رطوبت

 (.4000 4)استروشايناستفاده مي شودکردن   خشک در طول رطوبت تغییرات توصیف اغلب برای

 خشک کردن و خشک کن دوار -4-5-1

باشد، بنابراين  خشک کردن يک فرآيند ترکیبي و همزمان است که شامل انتقال جرم و حرارت مي

به تنهايي بطورکامل شناسايي شود. يکي  مدلسازی اين فرايند نیازمند آن است که فاز جامد و گاز هريک

 باشد. گويي مقدار رطوبت و دما در ماده جامد مي از اهداف اولیه درک فرآيند خشک کردن، قابلیت پی 

های دوار از صنعت قديم تا نوين در صنايع شیمیايي، معدني، غذايي و  با توجه به کاربرد خشک کن

سازی سیستم   سازد، زيرا با بهینه های دوار آشکار مي کن دارويي نیاز اين صنايع را به بررسي خشک 

 کنترل کردن شرايط مانند: رطوبت ، دمای جامد خشک شونده و غیره، محصول مطلوب حاصل مي شود. 

بررسي شرايط عملیاتي بر اندازه خشک کن و درنتیجه بر هزينه سرمايه گذاری و عملیاتي، 

يط مختلف و مجموع تعیین شرايط بهینه عملیاتي عواملي بیني عملکرد يک خشک کن دوار در شرا پی 

ای خشک کن دوار را فراهم  جهت بدست آوردن يک مدل رياضي قابل قبول و در نهايت شبیه سازی رايانه

 .(4003، زمانپور )خضراييسازد مي

                                                
1 - Stroshine 



 

 

کن بستر سیال است که يافتن نقط  بهینو  آن   کردن شلتوک، خشک های نوين خشک يکي از سیستم

کردن شولتوک،   های کیفي خشک تواند در طراحي، ساخت و کاربرد اين سیستم برای بهبود شاخص مي نیز

سازی يکي از روشهايي است که بوه طوور    زمین  ورود آن را به صنعت برنج کشور فراهم کند. فنّاوری سیال

ان يوک روش  شود.  روش بستر سیال به عنوو  کردن مواد غذايي و کشاورزی  استفاده مي گسترده در خشک

شدن شناخته شده است که قابلیت کاه  رطوبوت موواد را بوا بوازدال بواال دارد. در       آرام و يکنواخت خشک

کردن شلتوک، عواملي مانند دموای هووای ورودی، رطوبوت نهوايي شولتوک، رطوبوت اولیو          فرايند خشک

جواد ضوايعات   شلتوک، دبي هوای ورودی، رطوبت نسبي و دمای هوای محیط و عموق شولتوک بور روی اي   

بینوي   شدن و میزان مصرف انرژی مؤثرنود. توسوع  يوک مودل رياضوي بورای پوی         برنج، سینتیک خشک

متغیرهای وابست  اين مسأله در ارتباط با هم  متغیرهای مسوتقل بسویار مشوکل اسوت. اگور چوه برخوي        

رای دقوت  های کیفي، سینتیک و مصرف انرژی توسعه يافته اسوت ولوي دا   بیني شاخص ها برای پی  روش

 (.4005 4)بونازیمناسبي نیستند

از استوانه دوار تشکیل  هر دستگاه خشک کن خصوصیات و کاربرد های خود را دارد. خشک کن دوار

برابر قطر  1-43. طول استوانه ممکن است در گستره (4-4شکل) و نسبت به افق شیب دار مي باشده يافت

یر مي کند. با دوران استوانه، مواد توسط بالوه هوای نصوب    متر تغی 0تا بی  از  0/3آن باشد که در گستره 

شده در ديواره داخلي استوانه به طرف باال برده شده و موقع ريزش در معرض هوای گورم در حوال جريوان    

 .(4055 )پهلوان زاده قرار مي گیرند با تداوم اينکار در مجاورت هوای گرم، مواد بتدريج خشک مي شوند

 

                                                
1 - Bonazzi 



 

 

 
 (4939ابداعی )امیری  خشک کن دوار غیر مداوم-1-4 شکل 

   

 :اهداف پژوهش -4-6

 کن برروی میزان ضايعات شولتوک بورنج در مرحلوه    تعیین اثر دمای هوای ورودی به خشک

 تبديل

 تعیین تاثیر سرعت چرخ  استوانه در سرعت خشک شدن شلتوک برنج در مرحله تبديل 

 ثر میزان پر بودن استوانه بر يکنواختي خشک شدن و میزان ضايعات شولتوک بورنج   تعیین ا

 در مرحله تبديل

 بیشترين سرعت  يافتن شرايط بهینه برای خشک کردن شلتوک با کمترين میزان ضايعات و

کن دوار ناپیوسته در مقابل اعمال فاکتورهای مختلوف دموا، سورعت    خشک شدن در خشک

 کنر بودن استوانه خشکچرخ  استوانه ومیزان پ

 

 



 

 

کیفیت برنج سفید شده عالوه بر نوع سیستم تبديل، به شرايط اولیه شلتوک از قبیول رقوم، رطوبوت،    

شرايط خشک کردن و چگونگي زراعت بستگي دارد. ترکیب عوامل نامناسب باعوث شکسوتن بوی  ازحود     

ک سووم توا يوک پونجم بورنج      درصد مي رسد. ارزش ريالي برنج شکسته، يو 73برنج مي گردد که گاهي به 

و  اجرايوي موي باشود)ملک    -سالم است و کاه  میزان ضايعات از اولويوت هوای برناموه هوای تحقیقواتي     

 (.4005همکاران 

هوای فوراوری و تولیود بورنج را بوه       سازی سیسوتم  افزاي  مصرف سران  برنج در ايران، ضرورت بهینه

زمو  دسوتیابي بوه ايون هودف، در نظرداشوتن دو       دهود. ال  منظور کاه  ضايعات و افزاي  تولید نشان مي

های موجود و قديمي است که در سطح وسیعي از نقاط  وری سیستم راهبرد است. راهبرد اول، افزاي  بهره

مدت و بلندمدت در راسوتای بکوارگیری    کشور در حال کار هستند و راهبرد دوم، ارائه و اجرای برنام  میان

ن  تکنولوژی پس از برداشت برای فراوری و تولید برنج است. شولتوک  های نوين در زمی ها و سیستم روش

شود که بستگي به روش برداشت، رقم و موقعیوت   درصد پاي  تر برداشت مي 20تا  46در محدودال رطوبتي 

 .(4005و همکاران  انج)چايمکاني آن دارد

 

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -4-7

 نظیر ای زنده موجودات رشد از مانع اسب،رطوبتي من محتوای تا کشاورزی محصوالت کردن1 خشک

 تولیود  چرخه در کردن مرحله خشک .شود مي آنها نگهداری و انبار طي در ها باکتری ها و کپک مخمرها،

 عامول  مهوم تورين   گرفتوه،  انجام تحقیقات طبق زيرا، رود؛ مي شمار به مرحله بحراني يک عنوان به غالت

 (.  4002و همکاران  4است)بروکرا ه نادرست آن کردن خشک غالت، ضايعات اصلي

مرحله  در محصول افزاي  تلفات ايران، کشاورزی به صنايع وابسته در اساسي مشکالت از يکي امروزه

 محصوول  کردن خشک برای باال دماهای استفاده از و مرحله اين زمان بودن طوالني دلیل به کردن خشک

 وجوود  بوه  برداشت از پس و عملیات محصوالت ردنک ذخیره بخ  در را مشکالتي در نتیجه که باشد مي

 آن از .نمايد مي ملي بالطبع اقتصاد و کشاورزان متوجه بخ  اين در را زيادی ساالنه خسارتهای و آورد مي

 و سونتي  روش های از استفاده که کرد اشاره ايران شمال در شلتوک خشک کردن نحوه به توان مي جمله

                                                
1 - Brooker et al. 



 

 

از  استفاده با که حالي در .شود مي تولیدی محصول هنگام فساد زود و تکیفی افت و ضايعات باعث قديمي

 از تلفات ناشي کردن، خشک عملیات به بخشیدن سرعت بر عالوه توان کردن، مي خشک مدرن های روش

 .داد کاه  قابل توجهي مقدار به را کردن خشک نامناسب های روش

سالم است لوذا سوالیانه از ايون بابوت خسوارت       از آنجايي که قیمت برنج شکسته بسیار کمتر از برنج

توان با کاه  میزان شکستگي توا حود زيوادی از آن جلووگیری     شود که ميکاران وارد ميزيادی به شالي

همچنوین کواه  زموان     کرد در نتیجه ضرورت اين تحقیق از نظر اقتصادی امری بديهي و آشوکار اسوت.  

ايعات، موجوب کواه  انورژی مصورفي و صورفه      خشک کردن به همراه حفظ کیفیت بورنج و کواه  ضو   

 اقتصادی و زماني برای واحدهای شالیکوبي خواهد شد.

 

 پیشینه پژوهش -4-8

 خشک کردن -4-8-4

 برداشوت  روش) مزرعوه  در رطوبوت  میوزان  قابل توجه کاه  از پس شده، برداشت شلتوک ايران، در

 شالیکوبي کارخانه به تبديل اتعملی برای انجام (مکانیزه برداشت روش) برداشت از پس يا بالفاصله (سنتي

 .شود مي منتقل

 (تر پاي ) درصد 40 حدود میبايست رطوبت شلتوک ذخیره سازی، برای که مي کنند توصیه محققان

 40 تا 43 بین  (شلتوک رقم نوع به بسته) شلتوک رطوبت است بهتر نیز تبديل عملیات انجام و برای باشد

 (.4005 تتر و همکاران) باشد (تر پاي ) درصد

 شوود  موي  اسوتفاده  شولتوک  کوردن  برای خشک تجاری صورت به که نیا د در ايج ر های کن خشک

و همکواران   4سووپونروناريت )سویال  بسوتر  ی هوا  کون   خشوک  و ثابت بستر های  کن خشک از اند عبارت

4000.) 

موي   اسوتفاده  شلتوک خشک کردن برای در ايران گسترده ای مقیاس در ثابت بستر خشک کن های

 مختلف اليه های رطوبت شلتوک، پس از خشک کردن که است اين مذکور خشک کن های ازمعايب .شود

 .مي شود سفید برنج به شلتوک مرحله تبديل در ضايعات بروز سبب يکنواختي عدم اين و متفاوت است آن

 بی   و اليه ها زياد اختالف رطوبتي ايجاد اينکه بدلیل خشک کن ها اين در نیز دماهای باال از استفاده

                                                
1 - Soponronnarit 
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 Including the problems of drying in paddy factory lack of uniformity drying in the paddy 

rice that creates stress temperature and moisture and thus will cause fractures in the later 

stages. The purpose of this research was to develop a performance history rice healthy 

white paddy drying in the shortest time. In this study, to reduce losses and increase the 

drying rate of a rotary dryer machine utilizing the innovative laboratory. Response surface 

methods and central composite design software for modeling and design expert was used 

to obtain the optimum condition. Independent variables include temperature (40 to 80 ° C), 

rotating cylinder rotation speed (2 to 10 rpm) and the full cylinder (25 to 66%) was rotary 

dryer. The results showed significant effects of the variables of interest on the amount of 

waste and the temperature has the greatest impact on the amount of waste and drying 

times. Also decreased with increasing rotation speed drying time. The results of the 

optimization process with a minimum percentage of breakage and drying time in the inlet 

air temperature 56.53 ° C, the speed of rotation of the cylinder 10 RPM  and Miran full 

cylinder  54.20 % was found that in these conditions of the fracture prediction model 28.64 

% and drying of time 67.06 minutes. 
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