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 خالصه

ه از جمل ترین مشکالت بسیاری از کشورهای جهانشکست برنج در طول فرآیند تبدیل یکی از جدی

ی از ر بسیارگردد. دگیر درآمد کشاورزان و صدمه به اقتصاد کشور میباشد که سبب کاهش چشمایران می

ش یش ارزدر تبدیل برنج با هدف کاهش ضایعات و افزا مرسومکشورها پاربویلینگ بعنوان یک فرایند 

برنج  اندمانررود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی میزان کارایی این روش در افزایش غذایی برنج بکار می

. باشدمی ورزاناقتصادی آن بر درآمد کشا دو رقم برنج دانه بلند متداول در استان گیالن و تاثیر سالم

سطح  در سه و روش معمول و روش پاربویلینگآزمایشات تبدیل شلتوک به برنج سفید در دو فاز به

کن ای خشکدر هر دو دمکن انجام گردید. نتایج نشان داد که برای هر دو رقم رطوبتی و دو دمای خشک

باشد. یممعمولی  مقدار قابل توجهی باالتر از برنجربویل بهراندمان برنج سالم برای برنج پا C°60و  45

( در دمای % 6/68کاظمی )%( و علی 3/67بهترین راندمان برنج سالم پاربویل برای هر دو رقم هاشمی )
C°45  ویل و پارب روش گرفتن باالترین راندمان برنج سالم برای دوبدست آمد. در صورت درنظر %8و رطوبت

برای رقم  %8/25اندازه د پاربویلینگ بطور متوسط سبب افزایش راندمان برنج سالم بهشه معمولی، نتیج

گ دارای پاربویلیناست. طبق نتایج، به حالت متداول گردیدهکاظمی نسبتبرای علی %3/43هاشمی و 

رقم  برای تومان/هکتار 200,471,4برای رقم هاشمی و  تومان/هکتار 600,477,3افزایش سودی به میزان 

 کار رود،کشور ب شلتوک ساالنه از تولیدات ، اگر پاربویلینگ برای نیمیحاکیستنتایج باشد. علی کاظمی می

 از نیاز کشور به واردات این محصول استراتژیک را کاهش دهد.  %50تنهایی قادر است به
 

 برنج عاتیضا ل،تبدی رطوبت کن،خشک یدما ل،یتبد تیفیک: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1
 

 باشد.می غذیه مردمدارای اهمیت و نقش بسزایی در تمحصوالت اصلی و استراتژیک در جهان و ایران بعنوان یکی از برنج 

 430,4رد متوسّطمیلیون تن برنج و عملک 35/2ی هزار هکتار، دارای تولید ساالنه 530 ایران با سطح زیرکشتی حدود

-رنج )شکست دانهبدر حال حاضر میزان ضایعات کیفی  ،شدهاساس مطالعات انجاماست. بر  [2]کیلوگرم شلتوک در هکتار 

حله ج، ضایعات مراز میان ضایعات موجود در مراحل مختلف تولید برن دهد.محصول را تشکیل می کلّ %23برنج( حدود  ی

دهد. با درنظر تشکیل می را %23از  %5 ،تنهاییارای میزان بسیار باالیی است و به ای( دتبدیل )تبدیل شلتوک به برنج قهوه

 150)حدود ر کشور د رفتهدستازبرنج  %5 کیلوگرم، این 38گرفتن میزان سرانه مصرف شلتوک به ازای هر فرد به اندازه 

در  عاتیااز ض یریلوگج هایروش یریبکارگ نیبنابرارا تأمین کند. چهار میلیون نفر  حدودغذای  تواندمیهزار تن شلتوک( 

  .دینما فایبرنج ا ییبه هدف خودکفا لیدر ن یتواند نقش مهمّیم ،عملکرد شیافزا هایروش گریکنار د
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 توک انجامر روی شلیابی به برنج سفید فرآیند تبدیل در کارخانجات شالیکوبی بی برداشت شالی، جهت دستپس از مرحله

های نشبب ایجاد تای حاصل از آن است، سکردن برنج قهوهدگیری شلتوک و سفیپذیرد. فرآیند تبدیل که شامل پوستمی

ف سالم مصر رت دانهگردد. از آنجا که برنج بر خالف سایر غالت بجای مصرف بصورت آرد، بصومکانیکی و حرارتی دانه می

رزش ارا زی ،دگردترین خسارات اقتصادی به کشاورزان محسوب میگردد، شکستگی برنج در این مرحله یکی از عمدهمی

ی شلتوک پس از های فرآور. یکی از روش[8] باشد% برنج سالم می 50تا  30طور متوسط بین اقتصادی برنج شکسته به

را نیز  شکست برنج و عالوه بر آن کاهشارتقاء سطح مواد مغذی دانه شده باشد که سبب می برداشت، فرآیند پاربویلینگ

 پاربویلینگ ت دیگرعباربهاست. شدهشکیلت پزآببه معنی  boiledو  به معنى بخش parقسمت از دو  در پی دارد. پاربویل

آن  %50، حدود (نمیلیون ت 618)که از تولید جهانی برنج علیرغم این است. پختن برنج در داخل پوستهمعناى پیشبه

ایسه حاضر، مق از تحقیق شده، هدفب گفتهبه مطالباشد. با توجهشود، استفاده از این روش در ایران مرسوم نمیپاربویل می

ا به و در انته باشدیمکیفیت تبدیل شلتوک در دوحالت برنج پاربویل و برنج خام برای دو رقم متداول برنج در شمال کشور 

  گردد.یمنظر منافع اقتصادی و حجم تولید با درنظرگرفتن اولویت رقم پرداخته مقایسه این دو روش از نقطه
 

 

 هامواد و روش .2

فاده شد. می استکاظهای هاشمی و علیدر این تحقیق از دو رقم شلتوک از ارقام متداول در استان گیالن به نام

 است.شدهداده 1در جدول  برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی ارقام مورد آزمایش
 

 مورد آزمایش  ارقامبرخی از خواص فیزیکی و شیمیایی  - 1 جدول

 )%( آمیلوز ضریب رعنایی  عرض دانه طول دانه خام وزن هزاردانه نوع رقم

 1/20 8/3 9/1 2/7 25 هاشمی

 7/16 4/3 1/2 2/7 30 کاظمیعلی

 

ها لتوکشایشات قبل از اجرای آزمآزمایشات در آزمایشگاه میلینگ دانشکده کشاورزی دانشگاه گیالن انجام شد. 

استفاده شد. آزمایشات  [4]رد ها از روش استاندابرای تعیین دمای اولیه نمونه گردیدند.طور دستی از مواد خارجی پاک به

به ن یش، در آورد آزماک از ارقام موی با هردر دو دسته انجام گرفت. در ابتدا مرحله تبدیل بصورت رایج برای برنج خام 

کنی با پوستآمد.  بدست w.b 12%. و10، 8رطوبت  هایی با درصدبرای هر رقم نمونه انجام و C°60و  45های با دماترتیب 

از  (HRY) در نهایت راندمان برنج سالمشد و ( انجامSatake Engineering co., LTD.Japanکن آزمایشگاهی )پوست

 .باشدمی نمونه اولیه شلتوکوزن  pWوزن برنج سفید سالم و  hW که در آن آمدبدست (1)رابطه 

p

h

W

W
HRY                

 (1)  

شدند تا خاک و مواد شلتوک با آب سرد شستشو دادههای نمونه تبدیل برنج پاربویل، بهمربوطبرای انجام آزمایشات 

 ها در دمای یعنی خیساندن، برای نمونه ،پاربویلینگهای ریز از آن جدا گردد. سپس اولین مرحله زائد احتمالی نظیر کاه

C°75  پس از آن،  شدند.و به سه قسمت مساوی تقسیم  شدهها آبکشی نمونه  بعد از آن،ساعت اجرا گردید.  3به مدت

کشی شده و بر روی کاغذ ها آبنمونه سپس. [1] ، بخاردهی شدندبا استفاده از روش حمام بخاردقیقه  10مدت ها بهنمونه

در آون ( C°60 و 45کن )ی خشکدما سطحکردن با دو مرحله خشکشود. ها گرفتهاز نمونهتا آب اضافی  ندشدقرار داده

ها بطور ( رطوبت نمونهGMK-303دیجیتالی )سنج با یک دستگاه رطوبت نظر،موردرطوبت برای تأمین سطوح اجرا گردید. 

گرفته و به شده قراربندیآباتیلنی های پلیها در کیسهنمونه در ادامه. گردیدندآون خارج  گیری شد و سپس ازمداوم اندازه



 

 

3 

 

تا  همنتقل شد C°4آرامی خنک شوند و پس از آن به یخچال با دمای تا به رها گردیدند،ساعت در دمای اتاق  3مدت 

ساعت در دمای  3از یخچال خارج شده و به مدت ها نمونه ،. برای انجام آزمایشات تبدیل[5]ها حفظ شود رطوبت نمونه

گیری با دستگاه گرمی توسط ترازوی دیجیتالی توزین شده و عمل پوست 50های در نمونه سپساتاق قرار گرفتند و 

ها پس از عمل بر روی آنها انجام شد. نمونه (Satake Engineering Co., LTD, Japan) الستیکیکن غلطکپوست

تمام سفیدکنی هر مرحله توزین کنی مجدداً توزین شده و سپس به دستگاه سفیدکن سایشی منتقل شدند و پس از اپوست

برای جداکردن برنج سفید سالم و شکسته منتقل شدند. ( Satake, TRG 058, Japanالک دوّار )داخل دستگاه شده و به

برای تعیین راندمان برنج سالم  1از رابطه  گردیدند وبرنج سفید سالم و شکسته هر یک جداگانه توزین  در مرحله بعد،

 استفاده شد. 
 

 

 نتایج و بحث           .3

 ی راندمان برنج سالم بین برنج پاربویل و برنج خام مقایسه .3.1

دهد، ن میانش (1ل )شک بین برنج پاربویل و برنج معمولیهاشمی راندمان برنج سالم برای رقم آمده از نتایج بدست

معمولی  التر از برنجمقدار قابل توجهی باراندمان برنج سالم برای برنج پاربویل به ،C°60و  45 کندر هر دو دمای خشک

نسبت به برنج  %21و  24، 34ترتیب راندمان برنج سالم پاربویل به %12و  10، 8های برای رطوبت C°45باشد. در دمای می

برای رقم  است.دهبو %34و  31، 33ب برابر ترتیبه C°60کن است. میزان افزایش برای دمای خشکمعمولی افزایش داشته

و رطوبت  45دمای  %( و برای برنج خام در 3/67) %8و رطوبت  45هاشمی، بهترین راندمان برنج سالم پاربویل در دمای 

توسط ملینگ بطور پاربوی بدست آمده در دو روش را درنظر بگیریم، باالترین راندمان اگر%(.  49/53حاصل گردید ) 12%

تبدیل  هترین نتیجهب که،است. نکته دیگر اینبه حالت خام گردیدهدرصدی در راندمان برنج سالم نسبت 8/25افزایش سبب 

توان نتیجه مین است. بنابرایحاصل شده %12که برای برنج خام در رطوبت در حالی ،%8برای برنج پاربویل در رطوبت 

ای همگن دانههشدن نشاسته و توزیع موجب ژالتینهدر دانه به پاربویلینگ، آستانه تحمل تنش رطوبتیکه در  گرفت

ج دید، نتایشط تبدیل نیز نشان داد که پاربویلینگ در شرای تحقیقات پیشینیابد. نتایج نشاسته در طول دانه ارتقاء می

 .[7] به پاربویلینگ مالیم در بر داردبهتری را نسبت
 

  
 )ب( )الف(

 C°60 -و ب 45 -کن الفمای خشکدهای مختلف تبدیل در سالم در رقم هاشمی و رطوبتراندمان برنج  -1شکل 

 

دهد ( نشان می2کاظمی، بین برنج پاربویل و برنج خام )شکل آمده از راندمان برنج سالم برای رقم علینتایج بدست

گیری باالتر از برنج معمولی مقدار چشمراندمان برنج سالم برای برنج پاربویل به C°60و  45کن که در هر دو دمای خشک

به برنج نسبت %43و  43، 46ترتیب راندمان برنج سالم پاربویل ، به%12و  10، 8های برای رطوبت C°45باشد. در دمای می

است. افزایش را نشان داده %59و  55، 54ترتیب کن بهخشک C°60است. این مقادیر برای دمای معمولی افزایش داشته
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%( و برای برنج خام در دمای  6/68)، %8و رطوبت  45کاظمی، بهترین راندمان برنج سالم پاربویل در دمای ی رقم علیبرا

ها برای دو حالت پاربویل و خام، نتیجه گرفتن باالترین راندماندر صورت درنظر .%( 9/47حاصل گردید ) %12و رطوبت  45

 است.به حالت خام گردیدهدرصدی در راندمان برنج سالم نسبت 3/43یش شود که پاربویلینگ بطور متوسط سبب افزامی

 

  
 )ب( )الف(

 C°60 -و ب 45 -کن الفشکهای مختلف تبدیل در دمای خکاظمی و رطوبتراندمان برنج سالم در رقم علی -2شکل 

 

 وجودا اینباشد. ببرنج سفید میی بکارگیری این روش در کاهش ضایعات بیانگر تأثیر بسیار برجستهنتایج حاصله، 

قم هاشمی تر از رستهبسیار برجکاظمی رقم علیدر ارتقاء راندمان برنج سالم برای این روش تأثیر کامالً مشهود است که 

نتایج  وان یکی ازعنایش، بهشرایط آزمآمیز این روش را با توجه بهالعاده موفقیتتوان بکارگیری فوق. بنابراین میاستبوده

یزان متوان بهرقم می را در این دو راندمان برنج سالم کاظمی بیان کرد. دلیل تفاوت زیادمهم این پژوهش برای رقم علی

. نتایج باشدن میار پاییکاظمی یکی از ارقام با آمیلوز بسیآمیلوز و دمای ژالتینی این ارقام مربوط دانست. چون رقم علی

ت ثاب ویلینگپارب یرابمناسب  یرانیارقام ا یدر بررسن نتیجه مطابقت دارد که در تحقیق خود نیز دقیقاً با ای [3]عزیزی 

 دهند، امایمآمیلوز را ترجیح مککنندگان برنج بعضی از مصرف .تر هستندمناسب کیتکن نیا یبرا نییپالوزیارقام آم، کرد

نج با زطرفی، برمین کند. اآمیلوز را تأتواند سختی برنج کمپسندند. فرآیند پاربویلینگ میشده را نمیچسبندگی برنج پخته

. [9]د کنصرف میتری منتیجه انرژی بیشتری در فرآیند پاربویلینگ نیازمند است، درمدت زمان بیشآمیلوز باال به

اهش های انرژی، کنهبه کاهش هزیآمیلوز ممکن است منجربیان کردند که استفاده از برنج کم [6] پارنساکورن و نومهورن

  .کنندگان باشدهایی برای مصرفدرجه زردی و زمان پخت، مزایایی در بافت، بو و اولویت

توان به ، می%12 تا 8در رقم هاشمی، کاهش درصد ازدیاد برنج سالم پاربویل را نسبت به برنج معمولی از رطوبت 

نی کمای خشکدهای باالتر دانست. اما در رطوبت کنی در این رطوبت نسبت بهکنی و سفیددلیل عملکرد بهتر پوست
C°60 حقیق را تایج این تعبارت دیگر یکی دیگر از نتر مشهود است. بهها این اثر کمتر خشک شدن شلتوکدلیل سریعبه

رای بدیدتر را شط فرآوری ی بکارگیری شرایگونه بیان کرد که پاربویلینگ بدون کاهش راندمان برنج سالم اجازهتوان اینمی

 د. گردهای معمولی داده و حتی باعث باالتر شدن راندمان برنج سالم میها نسبت به برنجتبدیل شلتوک

 

 تاثیر اقتصادی استفاده از پاربویلینگ بر امنیت غذایی و درآمد کشاورزان .3.2

میانگین در طول سال به همراه  به طور 1395، قیمت دو رقم برنج مورد مطالعه در بازار ایران در سال 2در جدول 

-کردن بهدیسف ندیبلند در فرآارقام دانهکه است. از آنجاشدهراندمان برنج سالم مربوط به فرآوری معمولی و پاربویلینگ داده

و  رندیگیقرار م یترشیب یخمش تنش ریثأکوتاه تحت تبا ارقام دانه سهیتر در مقاشینسبت طول به عرض ب یواسطه

از برنج  %85که در استان گیالن حدود توجه به اینتر هستند. با، برای پاربویلینگ مناسبدارند یادتریدرصد شکست ز

 138باشد، در صورت استفاده از این روش به ازای تولید هر تن برنج هاشمی، تولیدی مربوط به دو رقم مورد آزمایش می
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برنج سالم فرض  %40. اگر قیمت هر کیلوگرم برنج شکسته را بطور متوسط آمدکیلوگرم برنج سالم بیشتری بدست خواهد

کنیم و مقدار افزایش برنج سالم را در پاربویلینگ تنها از کاهش میزان برنج خرد در نظر بگیریم )نه تأثیر راندمان تبدیل(، 

ری عاید کشاورز خواهد تومان سود بیشت 600,477,3 ,هکتاری تحت کشت رقم هاشمی حداقل حدوددر یک مزرعه یک

 بود. تومان خواهد 200,471,4شد. این مقدار برای رقم علی کاظمی حداقل

 
 ها بر حسب تومان هستند.(قایسه کیفی و اقتصادی دو رقم شلتوک مورد مطالعه )قیمتم -2جدول 

قیمت برنج  رقم

 سالم

قیمت 

 برنج خرد

HRY 
 خام )%(

HRY 
 پاربویل )%(

 افزایش تولید
kg/ton 

 افزایش سود کشاورز در هکتار

-10500=)600,477,3 138 3/67 5/53 200,4 500,10 هاشمی

4200×)4×138 

 207×4(×3600-9000=)200,471,4 207 6/68 9/47 600,3 000,9 کاظمی علی

 

برنج سفید )تن  699,347,2به مقدار [2]طبق آمارنامه کشاورزی  1394میزان تولید برنج کشور در سال زراعی 

 %50نها ت اگر سالیانه شود،صیه میبلند و دارای آمیلوز پایین تو که پاربویلینگ بیشتر برای ارقام دانهجاباشد. از آنسالم( می

 اندمان برنج سالمصورت فرض متوسط رتحت فرآیند پاربویلینگ قرار گیرد، در تن( 850,173,1)از برنج تولیدی در کشور

نج تن بر 078,572,1 زهانداشده حاصل از فرآیند پاربویلینگ به%، میزان برنج سالم تولید 9/67در پاربویلینگ به مقدار 

تداول مت به روش یلینگ نسببه این ارقام میزان افزایش تولید سالیانه برنج سالم در روش پاربوتوجهباشد. باسفید سالم می

تن( و یا  000,745)، 1394واردات برنج کشور در سال باشد که این میزان تقریباً برابر نصف تن می 230,398اندازهبه

نه ولید سالیاتتوان نتیجه گرفت، بکارگیری این روش فقط برای نیمی از باشد. بنابرین میتن( می 000,745) 1395

 .از نیاز کشور به واردات این محصول استراتژیک را کاهش دهد %50تنهایی قادر است شلتوک کشور، به
 

 

 گیرینتیجه .4

-لم بهسا جراندمان برن داد که در تمامی آزمایشات،ی راندمان برنج سالم بین برنج پاربویل و برنج خام نشانمقایسه

اظمی در کرقم علی الم برایبه میزان افزایش برنج ستوجهی در برنج پاربویل باالتر از روش معمولی است. با توجهمیزان قابل

 د اقتصادیفتن موارباشد. با درنظرگرکاظمی دارای اهمیت بیشتری میروش در رقم علی مقایسه با هاشمی، بکارگیری این

ی رقم هاشمی و برا تومان در هکتار 600,477,3میزان و امنیت غذایی، استفاده از این روش، دارای افزایش سودی به

انه لتوک سالیز تولید شافقط برای نیمی  باشد. استفاده از پاربویلینگکاظمی میتومان در هکتار برای رقم علی 200,471,4

 از نیاز کشور به واردات محصول استراتژیک برنج را کاهش دهد.  %50کشور، به تنهایی قادر است 
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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%. 
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