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خالصه

شکست برنج در طول فرآیند تبدیل یکی از جدیترین مشکالت بسیاری از کشورهای جهان از جمله
ایران میباشد که سبب کاهش چشمگیر درآمد کشاورزان و صدمه به اقتصاد کشور میگردد .در بسیاری از
کشورها پاربویلینگ بعنوان یک فرایند مرسوم در تبدیل برنج با هدف کاهش ضایعات و افزایش ارزش
غذایی برنج بکار می رود .هدف از تحقیق حاضر ،بررسی میزان کارایی این روش در افزایش راندمان برنج
سالم دو رقم برنج دانه بلند متداول در استان گیالن و تاثیر اقتصادی آن بر درآمد کشاورزان میباشد.
آزمایشات تبدیل شلتوک به برنج سفید در دو فاز بهروش معمول و روش پاربویلینگ و در سه سطح
رطوبتی و دو دمای خشککن انجام گردید .نتایج نشان داد که برای هر دو رقم در هر دو دمای خشککن
 45و  60°Cراندمان برنج سالم برای برنج پاربویل بهمقدار قابل توجهی باالتر از برنج معمولی میباشد.
بهترین راندمان برنج سالم پاربویل برای هر دو رقم هاشمی ( )% 67/3و علیکاظمی ( )% 68/6در دمای
 45°Cو رطوبت  %8بدست آمد .در صورت درنظرگرفتن باالترین راندمان برنج سالم برای دو روش پاربویل و
معمولی ،نتیجه شد پاربویلینگ بطور متوسط سبب افزایش راندمان برنج سالم بهاندازه  %25/8برای رقم
هاشمی و  %43/3برای علیکاظمی نسبتبه حالت متداول گردیدهاست .طبق نتایج ،پاربویلینگ دارای
افزایش سودی به میزان  3,477,600تومان/هکتار برای رقم هاشمی و  4,471,200تومان/هکتار برای رقم
علی کاظمی میباشد .نتایج حاکیست ،اگر پاربویلینگ برای نیمی از تولیدات ساالنه شلتوک کشور بکار رود،
بهتنهایی قادر است  %50از نیاز کشور به واردات این محصول استراتژیک را کاهش دهد.
کلمات کلیدی :کیفیت تبدیل ،دمای خشککن ،رطوبت تبدیل ،ضایعات برنج
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مقدمه

برنج بعنوان یکی از محصوالت اصلی و استراتژیک در جهان و ایران دارای اهمیت و نقش بسزایی در تغذیه مردم میباشد.
ایران با سطح زیرکشتی حدود  530هزار هکتار ،دارای تولید ساالنهی  2/35میلیون تن برنج و عملکرد متوسّط4,430
کیلوگرم شلتوک در هکتار [ ]2است .بر اساس مطالعات انجامشده ،در حال حاضر میزان ضایعات کیفی برنج (شکست دانه-
ی برنج) حدود  %23کلّ محصول را تشکیل میدهد .از میان ضایعات موجود در مراحل مختلف تولید برنج ،ضایعات مرحله
تبدیل (تبدیل شلتوک به برنج قهوهای) دارای میزان بسیار باالیی است و به تنهایی %5 ،از  %23را تشکیل میدهد .با درنظر
گرفتن میزان سرانه مصرف شلتوک به ازای هر فرد به اندازه  38کیلوگرم ،این  %5برنج ازدسترفته در کشور (حدود 150
هزار تن شلتوک) میتواند غذای حدود چهار میلیون نفر را تأمین کند .بنابراین بکارگیری روشهای جلوگیری از ضایعات در
کنار دیگر روشهای افزایش عملکرد ،میتواند نقش مهمّی در نیل به هدف خودکفایی برنج ایفا نماید.
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پس از مرحلهی برداشت شالی ،جهت دستیابی به برنج سفید فرآیند تبدیل در کارخانجات شالیکوبی بر روی شلتوک انجام
میپذیرد .فرآیند تبدیل که شامل پوستگیری شلتوک و سفیدکردن برنج قهوهای حاصل از آن است ،سبب ایجاد تنشهای
مکانیکی و حرارتی دانه می گردد .از آنجا که برنج بر خالف سایر غالت بجای مصرف بصورت آرد ،بصورت دانه سالم مصرف
میگردد ،شکستگی برنج در این مرحله یکی از عمدهترین خسارات اقتصادی به کشاورزان محسوب میگردد ،زیرا ارزش
اقتصادی برنج شکسته بهطور متوسط بین  30تا  % 50برنج سالم میباشد [ .]8یکی از روشهای فرآوری شلتوک پس از
برداشت ،فرآیند پاربویلینگ میباشد که سبب ارتقاء سطح مواد مغذی دانه شده و عالوه بر آن کاهش شکست برنج را نیز
در پی دارد .پاربویل از دو قسمت  parبه معنى بخش و  boiledبه معنی آبپز تشکیلشدهاست .بهعبارت دیگر پاربویلینگ
بهمعناى پیشپختن برنج در داخل پوسته است .علیرغم اینکه از تولید جهانی برنج ( 618میلیون تن) ،حدود  %50آن
پاربویل میشود ،استفاده از این روش در ایران مرسوم نمیباشد .با توجهبه مطالب گفتهشده ،هدف از تحقیق حاضر ،مقایسه
کیفیت تبدیل شلتوک در دوحالت برنج پاربویل و برنج خام برای دو رقم متداول برنج در شمال کشور میباشد و در انتها به
مقایسه این دو روش از نقطهنظر منافع اقتصادی و حجم تولید با درنظرگرفتن اولویت رقم پرداخته میگردد.
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مواد و روشها

در این تحقیق از دو رقم شلتوک از ارقام متداول در استان گیالن به نامهای هاشمی و علیکاظمی استفاده شد.
برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی ارقام مورد آزمایش در جدول  1دادهشدهاست.
جدول  - 1برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی ارقام مورد آزمایش

نوع رقم
هاشمی
علیکاظمی

وزن هزاردانه طول دانه خام عرض دانه ضریب رعنایی

آمیلوز ()%

25

7/2

1/9

3/8

20/1

30

7/2

2/1

3/4

16/7

آزمایشات در آزمایشگاه میلینگ دانشکده کشاورزی دانشگاه گیالن انجام شد .قبل از اجرای آزمایشات شلتوکها
بهطور دستی از مواد خارجی پاک گردیدند .برای تعیین دمای اولیه نمونهها از روش استاندارد [ ]4استفاده شد .آزمایشات
در دو دسته انجام گرفت .در ابتدا مرحله تبدیل بصورت رایج برای برنج خام با هر یک از ارقام مورد آزمایش ،در آون به
ترتیب با دماهای  45و  60°Cانجام و برای هر رقم نمونههایی با درصد رطوبت 10 ،8و  %12 w.b.بدست آمد .پوستکنی با
پوستکن آزمایشگاهی ( )Satake Engineering co., LTD.Japanانجامشد و در نهایت راندمان برنج سالم ) (HRYاز
رابطه ( )1بدستآمد که در آن  Whوزن برنج سفید سالم و  Wpوزن نمونه اولیه شلتوک میباشد.

Wh
Wp

HRY 

()1
برای انجام آزمایشات مربوطبه تبدیل برنج پاربویل ،نمونههای شلتوک با آب سرد شستشو دادهشدند تا خاک و مواد
زائد احتمالی نظیر کاههای ریز از آن جدا گردد .سپس اولین مرحله پاربویلینگ ،یعنی خیساندن ،برای نمونهها در دمای
 75°Cبه مدت  3ساعت اجرا گردید .بعد از آن ،نمونه ها آبکشی شده و به سه قسمت مساوی تقسیم شدند .پس از آن،
نمونهها بهمدت  10دقیقه با استفاده از روش حمام بخار ،بخاردهی شدند [ .]1سپس نمونهها آبکشی شده و بر روی کاغذ
قرار دادهشدند تا آب اضافی از نمونهها گرفتهشود .مرحله خشککردن با دو سطح دمای خشککن ( 45و  )60°Cدر آون
اجرا گردید .برای تأمین سطوح رطوبت موردنظر ،با یک دستگاه رطوبتسنج دیجیتالی ( )GMK-303رطوبت نمونهها بطور
مداوم اندازهگیری شد و سپس از آون خارج گردیدند .در ادامه نمونهها در کیسههای پلیاتیلنی آببندیشده قرارگرفته و به
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مدت  3ساعت در دمای اتاق رها گردیدند ،تا به آرامی خنک شوند و پس از آن به یخچال با دمای  4°Cمنتقل شده تا
رطوبت نمونهها حفظ شود [ .]5برای انجام آزمایشات تبدیل ،نمونهها از یخچال خارج شده و به مدت  3ساعت در دمای
اتاق قرار گرفتند و سپس در نمونههای  50گرمی توسط ترازوی دیجیتالی توزین شده و عمل پوستگیری با دستگاه
پوستکن غلطکالستیکی ( )Satake Engineering Co., LTD, Japanبر روی آنها انجام شد .نمونهها پس از عمل
پوست کنی مجدداً توزین شده و سپس به دستگاه سفیدکن سایشی منتقل شدند و پس از اتمام سفیدکنی هر مرحله توزین
شده و بهداخل دستگاه الک دوّار ( )Satake, TRG 058, Japanبرای جداکردن برنج سفید سالم و شکسته منتقل شدند.
در مرحله بعد ،برنج سفید سالم و شکسته هر یک جداگانه توزین گردیدند و از رابطه  1برای تعیین راندمان برنج سالم
استفاده شد.

نتایج و بحث
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 .1.3مقایسهی راندمان برنج سالم بین برنج پاربویل و برنج خام

نتایج بدستآمده از راندمان برنج سالم برای رقم هاشمی بین برنج پاربویل و برنج معمولی (شکل  )1نشان میدهد،
در هر دو دمای خشککن  45و  ،60°Cراندمان برنج سالم برای برنج پاربویل بهمقدار قابل توجهی باالتر از برنج معمولی
میباشد .در دمای  45°Cبرای رطوبتهای  10 ،8و  %12بهترتیب راندمان برنج سالم پاربویل  24 ،34و  %21نسبت به برنج
معمولی افزایش داشتهاست .میزان افزایش برای دمای خشککن  60°Cبهترتیب برابر  31 ،33و  %34بودهاست .برای رقم
هاشمی ،بهترین راندمان برنج سالم پاربویل در دمای  45و رطوبت  )% 67/3( %8و برای برنج خام در دمای  45و رطوبت
 %12حاصل گردید ( .)% 53/49اگر باالترین راندمان بدست آمده در دو روش را درنظر بگیریم ،پاربویلینگ بطور متوسط
سبب افزایش  25/8درصدی در راندمان برنج سالم نسبتبه حالت خام گردیدهاست .نکته دیگر اینکه ،بهترین نتیجه تبدیل
برای برنج پاربویل در رطوبت  ،%8در حالیکه برای برنج خام در رطوبت  %12حاصل شدهاست .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که در پاربویلینگ ،آستانه تحمل تنش رطوبتی در دانه بهموجب ژالتینهشدن نشاسته و توزیع همگن دانههای
نشاسته در طول دانه ارتقاء مییابد .نتایج تحقیقات پیشین نیز نشان داد که پاربویلینگ در شرایط تبدیل شدید ،نتایج
بهتری را نسبتبه پاربویلینگ مالیم در بر دارد [.]7
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شکل  -1راندمان برنج سالم در رقم هاشمی و رطوبتهای مختلف تبدیل در دمای خشککن الف 45 -و ب60 -

نتایج بدستآمده از راندمان برنج سالم برای رقم علیکاظمی ،بین برنج پاربویل و برنج خام (شکل  )2نشان میدهد
که در هر دو دمای خشککن  45و  60°Cراندمان برنج سالم برای برنج پاربویل بهمقدار چشمگیری باالتر از برنج معمولی
میباشد .در دمای  45°Cبرای رطوبتهای  10 ،8و  ،%12بهترتیب راندمان برنج سالم پاربویل  43 ،46و  %43نسبتبه برنج
معمولی افزایش داشتهاست .این مقادیر برای دمای  60°Cخشککن بهترتیب  55 ،54و  %59افزایش را نشان دادهاست.
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برای رقم علیکاظمی ،بهترین راندمان برنج سالم پاربویل در دمای  45و رطوبت  )% 68/6(، %8و برای برنج خام در دمای
 45و رطوبت  %12حاصل گردید ( .)% 47/9در صورت درنظرگرفتن باالترین راندمانها برای دو حالت پاربویل و خام ،نتیجه
میشود که پاربویلینگ بطور متوسط سبب افزایش  43/3درصدی در راندمان برنج سالم نسبتبه حالت خام گردیدهاست.
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شکل  -2راندمان برنج سالم در رقم علیکاظمی و رطوبتهای مختلف تبدیل در دمای خشککن الف 45 -و ب60°C -

نتایج حاصله ،بیانگر تأثیر بسیار برجستهی بکارگیری این روش در کاهش ضایعات برنج سفید میباشد .با اینوجود
کامالً مشهود است که تأثیر این روش در ارتقاء راندمان برنج سالم برای رقم علیکاظمی بسیار برجستهتر از رقم هاشمی
بودهاست .بنابراین میتوان بکارگیری فوقالعاده موفقیتآمیز این روش را با توجه بهشرایط آزمایش ،بهعنوان یکی از نتایج
مهم این پژوهش برای رقم علیکاظمی بیان کرد .دلیل تفاوت زیاد راندمان برنج سالم را در این دو رقم میتوان بهمیزان
آمیلوز و دمای ژالتینی این ارقام مربوط دانست .چون رقم علیکاظمی یکی از ارقام با آمیلوز بسیار پایین میباشد .نتایج
عزیزی [ ]3نیز دقیقاً با ای ن نتیجه مطابقت دارد که در تحقیق خود در بررسی ارقام ایرانی مناسب برای پاربویلینگ ثابت
کرد ،ارقام آمیلوزپایین برای این تکنیک مناسبتر هستند .بعضی از مصرفکنندگان برنج کمآمیلوز را ترجیح میدهند ،اما
چسبندگی برنج پختهشده را نمیپسندند .فرآیند پاربویلینگ میتواند سختی برنج کمآمیلوز را تأمین کند .ازطرفی ،برنج با
آمیلوز باال بهمدت زمان بیشتری در فرآیند پاربویلینگ نیازمند است ،درنتیجه انرژی بیشتری مصرف میکند [.]9
پارنساکورن و نومهورن [ ]6بیان کردند که استفاده از برنج کمآمیلوز ممکن است منجربه کاهش هزینههای انرژی ،کاهش
درجه زردی و زمان پخت ،مزایایی در بافت ،بو و اولویتهایی برای مصرفکنندگان باشد.
در رقم هاشمی ،کاهش درصد ازدیاد برنج سالم پاربویل را نسبت به برنج معمولی از رطوبت  8تا  ،%12میتوان به
دلیل عملکرد بهتر پوستکنی و سفیدکنی در این رطوبت نسبت به رطوبتهای باالتر دانست .اما در دمای خشککنی
 60°Cبهدلیل سریعتر خشک شدن شلتوکها این اثر کمتر مشهود است .بهعبارت دیگر یکی دیگر از نتایج این تحقیق را
میتوان اینگونه بیان کرد که پاربویلینگ بدون کاهش راندمان برنج سالم اجازهی بکارگیری شرایط فرآوری شدیدتر را برای
تبدیل شلتوکها نسبت به برنجهای معمولی داده و حتی باعث باالتر شدن راندمان برنج سالم میگردد.
 .2.3تاثیر اقتصادی استفاده از پاربویلینگ بر امنیت غذایی و درآمد کشاورزان

در جدول  ،2قیمت دو رقم برنج مورد مطالعه در بازار ایران در سال  1395به طور میانگین در طول سال به همراه
راندمان برنج سالم مربوط به فرآوری معمولی و پاربویلینگ دادهشدهاست .از آنجاکه ارقام دانهبلند در فرآیند سفیدکردن به-
واسطهی نسبت طول به عرض بیشتر در مقایسه با ارقام دانهکوتاه تحت تأثیر تنش خمشی بیشتری قرار میگیرند و
درصد شکست زیادتری دارند ،برای پاربویلینگ مناسبتر هستند .باتوجه به اینکه در استان گیالن حدود  %85از برنج
تولیدی مربوط به دو رقم مورد آزمایش می باشد ،در صورت استفاده از این روش به ازای تولید هر تن برنج هاشمی138 ،

4

کیلوگرم برنج سالم بیشتری بدست خواهدآمد  .اگر قیمت هر کیلوگرم برنج شکسته را بطور متوسط  %40برنج سالم فرض
کنیم و مقدار افزایش برنج سالم را در پاربویلینگ تنها از کاهش میزان برنج خرد در نظر بگیریم (نه تأثیر راندمان تبدیل)،
در یک مزرعه یکهکتاری تحت کشت رقم هاشمی حداقل حدود 3,477,600 ,تومان سود بیشتری عاید کشاورز خواهد
شد .این مقدار برای رقم علی کاظمی حداقل 4,471,200تومان خواهدبود.
جدول  -2مقایسه کیفی و اقتصادی دو رقم شلتوک مورد مطالعه (قیمتها بر حسب تومان هستند).

رقم

قیمت برنج
سالم

قیمت
برنج خرد

HRY
خام ()%

HRY
پاربویل ()%

افزایش تولید
kg/ton

افزایش سود کشاورز در هکتار

هاشمی

10,500

4,200

53/5

67/3

138

علی کاظمی

9,000

3,600

47/9

68/6

207

10500-(=3,477,600
138×4×)4200
207×4×)9000-3600(=4,471,200

میزان تولید برنج کشور در سال زراعی  1394طبق آمارنامه کشاورزی [ ]2به مقدار 2,347,699تن (برنج سفید
سالم) میباشد .از آنجاکه پاربویلینگ بیشتر برای ارقام دانه بلند و دارای آمیلوز پایین توصیه میشود ،اگر سالیانه تنها %50
از برنج تولیدی در کشور( 1,173,850تن) تحت فرآیند پاربویلینگ قرار گیرد ،درصورت فرض متوسط راندمان برنج سالم
در پاربویلینگ به مقدار  ،% 67/9میزان برنج سالم تولیدشده حاصل از فرآیند پاربویلینگ بهاندازه  1,572,078تن برنج
سفید سالم میباشد .باتوجهبه این ارقام میزان افزایش تولید سالیانه برنج سالم در روش پاربویلینگ نسبت به روش متداول
بهاندازه 398,230تن میباشد که این میزان تقریباً برابر نصف واردات برنج کشور در سال  745,000( ،1394تن) و یا
 745,000( 1395تن) میباشد .بنابرین می توان نتیجه گرفت ،بکارگیری این روش فقط برای نیمی از تولید سالیانه
شلتوک کشور ،بهتنهایی قادر است  %50از نیاز کشور به واردات این محصول استراتژیک را کاهش دهد.

.4

نتیجهگیری

مقایسهی راندمان برنج سالم بین برنج پاربویل و برنج خام نشانداد که در تمامی آزمایشات ،راندمان برنج سالم به-
میزان قابلتوجهی در برنج پاربویل باالتر از روش معمولی است .با توجهبه میزان افزایش برنج سالم برای رقم علیکاظمی در
مقایسه با هاشمی ،بکارگیری این روش در رقم علیکاظمی دارای اهمیت بیشتری میباشد .با درنظرگرفتن موارد اقتصادی
و امنیت غذایی ،استفاده از این روش ،دارای افزایش سودی بهمیزان  3,477,600تومان در هکتار برای رقم هاشمی و
 4,471,200تومان در هکتار برای رقم علیکاظمی میباشد .استفاده از پاربویلینگ فقط برای نیمی از تولید شلتوک سالیانه
کشور ،به تنهایی قادر است  %50از نیاز کشور به واردات محصول استراتژیک برنج را کاهش دهد.
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ABSTRACT
Rice breakage during milling process is one of the serious problems in many countries including Iran that
reduces the farmer’s income. In many countries, parboiling is commonly used as a stage of the milling with
the aim of reducing loses and increasing rice nutritional value. The objective of the present study is
investigation of parboiling efficiency in increasing head rice yield (HRY) for two common long-grain
varieties cultivated in Guilan Province and its economic effects on farmer’s income. The milling experiments
were performed in two phases including the traditional and parboiling methods for three moisture levels and
two drying temperatures. Results showed that HRY relating to the parboiled rice is considerably higher than
the traditional method for both varieties and drying temperatures. The best HRY for both Hashemi (67.3%)
and Alikazemi (68.8%) varieties were obtained in the drying temperature of 45ºC and at the moisture content
of 8%. If comparing the highest HRY for both methods, parboiling caused to a HRY increase of 25.8% for
Hashemi variety and 43.3% for Alikazemi variety. According to the results, parboiling has a mean benefit of
34,776,000 Rls/ton for Hashemi variety and 44,712,000 Rls/ton for Alikazemi variety. Results showed that
applying the parboiling only for 50% of annual rice production in Iran, reduces the annual imports as much
as 50%.

Keywords: Milling quality;drying temperature, milling moisture content, rice losses
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