
 أ

 

 
 

 دانشکده کشاورزی

 های کشاورزیگروه مهندسی مکانیک ماشین

 

 

 های نرمال و برشی مقاوم وارد بر دانه در ارقام متداول برنجگیری تنشاندازه

 
 استاد راهنما

 اردهاصلیعزت اله عسکریدکتر 

 
 مشاور تاداس

 یوسف عباسپور گیالندهدکتر 

 
 توسط 

 وحید کهریزی

 
 دانشگاه محقق اردبیلی

 

  1389مستان ز

 

 

 



 ب

 

      وحید نام:                                                                                    کهریزی :نام خانوادگی دانشجو

    

  متداول برنج های نرمال و برشی مقاوم وارد بر دانه در ارقامگیری تنشاندازه :نامهعنوان پایان

 اردهاصلیاله عسکریعزتدکتر  :د راهنماتااس

 یوسف عباسپورگیالندهدکتر  :د مشاوراتاس
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 کشاورزی :دانشکده                                   محقق اردبیلی :دانشگاه

 67 :تعداد صفحه                               10/1389/ 1   :تاریخ فارغ التحصیلی

 ، محتوی رطوبت دانهبرشی بیشینه، تنش بیشینه نرمالتنش  استحکام فشاری دانه، برنج،: کلید واژه

  چکیده:

دهد. این  اکثر مردم کشور ما را تشکیل میترین غالت است و بعد از گندم، غذای اصلی برنج یکی از قدیمی   

محصول نیز همچون سایر محصوالت کشاورزی در مراحل مختلف برداشت، حمل و نقل و فرآوری تحت تأثیر 

. دنیند تبدیل آن تأثیر زیادی دارآخواص مکانیکی دانه در فر گیرد.نیروهای استاتیک و دینامیک متعددی قرار می

یند خشک کردن آدر فر. آیدشمار می وامل تأثیر گذار بر خواص مکانیکی دانه بهمحتوی رطوبت دانه یکی از ع

های تنشاستحکام فشاری دانه،  در این تحقیق،. شوددانه، افزایش استحکام دانه باعث کاهش ضایعات دانه می

عت بارگذاری در شرایط شبه استاتیکی با سر،(کاظمیهاشمی و علی)دو رقم متداول شلتوک برنج  نرمال و برشی

mm/min2  در دو سطح محتوی رطوبتی دانه(و  8w.b. 12%) تحت زوایای مختلف بین نیروی وارده و امتداد ،

در امتداد )در دو موقعیت قرارگیری دانه بر روی سطح ( درجه 90و  75، 60، 45، 30 ،15)سطح قرارگیری دانه 

نتایج آنالیز واریانس نشان داد . یه و تحلیل قرارگرفتمورد بررسی و تجز( دار و در امتداد عمود بر آنسطح شیب

محتوی رطوبتی دانه و زاویه بین نیروی اعمالی و امتداد سطح قرار گیری دانه و نیز اثرات متقابل رقم، که اثرات 

دار بر موقعیت قرارگیری دانه روی سطح شیب اثر. دار استدانه معنی نرمال و برشیهای مربوطه بر مقدار تنش

میانگین  ، .w.b %8 به 12با کاهش محتوی رطوبتی دانه از . نیست داردانه معنی برشیو نرمالهای یانگین تنشم

 2N/mm به 899/41دار از دانه بطور معنی برشیو میانگین تنش  2N/mm 05/14به 471/8دانه از  نرمالتنش 

نیروی وارده و تمایل سطح قرارگیری دانه از  با افزایش زاویه بین امتداد. داری داشته اندافزایش معنی 763/23

درجه 45  ءدانه به ازای زاویه نرمالدانه بطور خطی افزایش یافته و تنش  برشیدرجه، تنش  90درجه الی  15
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 مقدمه -1-1

ترین محصوالت زراعی است و غذای اصلی حدود دو سوم ترین و پرمصرفبرنج یکی از قدیمی   

دهد. این محصول عالوه بر تأمین کالری و بخشی از پروتئین، مادۀ غذایی مردم جهان را تشکیل می

های در سال باشد. با توجه به روند رو به رشد جمعیت کشور و افزایش تقاضااصلی مردم قارۀ آسیا می

. رسداخیر، افزایش سطح زیر کشت برنج و کاهش ضایعات در عملیات تولید برنج ضروری به نظر می

، سطح زیر کشت 1بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

 571742کشت، هکتار بوده که از این میزان سطح زیر  150783000برابر با  1997شلتوک جهان در سال 

، حدود 2006میلیون تن شلتوک بدست آمده است. همچنین سطح زیر کشت برنج در ایران در سال 

(. FAOSTAT, 2006)میلیون تن گزارش شده است  6/3هزار هکتار و میزان تولید شلتوک حدود  620

همچنین درآمد  با توجه به اینکه برنج در بین محصوالت زراعی باالترین ارزش ناخالص را دارا است و

آورند و در بیشتری نسبت به سایر محصوالت دارد، لذا کشاورزان بیشتر به زراعت این محصول روی می

-های گیالن و مازندران که شرایط اقلیمی و اکولوژیکی برای کشت برنج مناسب میمناطقی مانند استان

در برداشت مکانیزه و عملیات یکی از مهمترین مشکالت تجربه شده  باشد، رواج بیشتری یافته است.

که کشور ایران، یکی از های مکانیکی وارده به دانه است. در حالیپس از برداشت این محصول، آسیب

بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی و بویژه انواع غله در منطقه بوده و در عین حال با مقادیر 

ت، اما تاکنون تحقیقات بسیار محدودی در زمینه ای از ضایعات در مرحله تبدیل روبروسقابل مالحظه

 مبانی ضایعات مکانیکی در داخل کشور انجام شده است.

شود تا موقعی که به صورت برنج سفید به بازار از زمانی که برنج به صورت شلتوک برداشت می   

روند تولید برنج،  گیرد. از جمله مراحلی که درگردد، فرآیندهای مختلفی بر روی آن انجام میعرضه می

شلتوک به برنج سفید است. منظور از تبدیل برنج، کلیۀ  2ای را به همراه دارد، فرآیند تبدیلضایعات عمده

باشد. بندی میکردن تا پایان مرحلۀ درجهعملیات انجام گرفته بر روی برنج از انتهای فرآیند خشک

م دارد، به عبارت دیگر آن رقم از شلتوک که طی کیفیت تبدیل با راندمان برنج سفید سالم ارتباط مستقی

                                                 
1. FAO                               2. Milling 
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 مرحلۀ تبدیل به برنج سفید، راندمان بیشتری ایجاد کند، از کیفیت تبدیل باالتری برخوردار است.

و  4کردن، سفید3کنی، پوست2کردن، خشک1کردنفرآوری دانۀ برنج دارای مراحل مختلفی شامل تمیز

لذا طی تبدیل شلتوک به برنج سفید،ممکن است درصد (. 2002 و همکاران، 6)شیتاندااست  5بندیدرجه

زدگی و تغییر رنگ شود. این ضایعات شامل خردشدن، کپکنسبتاً زیادی از محصول به ضایعات تبدیل 

-های شکسته حدود یکشود و قیمت دانهمصرف می 7دانه می باشد. برنج، ترجیحاً به صورت دانۀ کامل

سالم است. از این رو، تولید برنج سالم همراه با صرف انرژی و زمان دوم قیمت برنج سوم تا یک

ترین مشکل در مهم (.1996و همکاران،  8)سارکر باشدفرآوری کمتر، هدف جهانی صنعت برنج می

های ترک خورده ممکن است در فرآیند باشد. دانهصنعت برنج، ترک خوردن دانه و خردشدگی آن می

 کاهش یابد.« 9عملکرد برنج سالم»و در نتیجه میزان شاخص کیفی تبدیل دچار شکستگی شوند 

ترین مراحل فرآوری است که درصد کردن یکی از مهمدر بین مراحل فرآوری برنج، فرآیند خشک   

دهد. پارامترهای زیادی بر کیفیت دانۀ برنج طی مرحلۀ وسیعی از ضایعات را به خود اختصاص می

کردن، دانه به باشند. طی عملیات خشکها میترین آنه دما و رطوبت مهمگذارند کخشک کردن تأثیر می

شود و بنابراین از سطح دانه به طرف داخل آن گرادیان رطوبتی به صورت غیر یکنواخت خشک می

های کششی و این گرادیان رطوبتی سبب ایجاد تنش(. 2003و همکاران،  10)یانگوجود خواهد آمد 

و  11)آکیورتاگردد دانه شده که منجر به ترک خوردگی و شکست دانه میفشاری در سطح و داخل 

توان مقاومت به بنابراین از طریق تعیین و بررسی خواص مکانیکی دانۀ برنج، می (.2007همکاران، 

ای را برای عملیات تبدیل دانۀ شلتوک برنج مشخص شکست دانۀ برنج را بررسی کرد و شرایط بهینه

های سختی، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، مقاومت اص مکانیکی شامل شاخصنمود. برخی از خو

 باشدبرشی و مقاومت به ضربه می

 اهداف تحقیق -1-2

نسبت به ارقام متداول برنج  به طور کلی هدف اصلی این پژوهش عبارتند از تعیین خواص مکانیکی   

 ن به شرح زیر بیان کرد:توا. بطور دقیق اهداف جزئی این تحقیق را میبارگذری فشاری

بررسی اثرات اصلی رقم، محتوی رطوبتی دانه، امتداد نیروی وارده بر دانه برنج )امتداد نیروی وارد  -1

گیرد( و شده نسبت به سطح گذرنده از اقطار دانه یا سطح تمایل سطحی که دانه بر روی آن قرار می

 ارد بر دانه برنج در ارقام متداول.های نرمال و برشی مقاوم واثرات متقابل آنها بر تنش

                                                 
1 – Cleaning                    2- Drying                     3- Dehusking                 4- Polishing 

5- Grading                       6- Shitanda                   7- Whole grain               8- Sarker 

9- (HRY  ( Head Rice Yield                                  10- Yang                         11- Aquerreta 
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های نرمال و برشی در سطوح مختلف عوامل مستقل مورد بررسی تعیین کمترین و بیشترین تنش -2

 دار(. )رقم، محتوی رطوبتی دانه، زاویه تمایل سطح و موقعیت قرارگیری دانه روی سطح شیب

 شتری دارد.های نرمال و برشی حساسیت بیتعیین رقمی که نسبت به تنش -3

 العمل دانۀ برنج نسبت به بارگذاری فشاری.مشاهدۀ عینی عکس -4
 

 کلیات و تعاریف -1-3

 غالت -1-3-1

ها در دنیا بیش از سایر باشند که سطح زیر کشت بعضی از آنغالت شامل گروهی از گیاهان می   

که برای تهیۀ نان و تغذیۀ اکثر باشد گیاهان زراعی می باشد. محصول اصلی این گروه از گیاهان، دانه می

شود. مردم جهان به مصرف رسیده و در تغذیۀ حیوانات و پرندگان و صنعت نیز از آن استفاده می

 .محصول درجه دوم این گروه از گیاهان، شامل ساقه و یا کاه می باشد که موارد مصرف گوناگونی دارد

 بندی کرد که عبارتند از:اشت به دو گروه تقسیمتوان از نظر شرایط آب و هوایی و مناطق کغالت را می

 گروه اول شامل غالت مناطق سرد و معتدل مانند گندم، جو، چاودار و یوالف .

 گروه دوم شامل غالت مناطق گرم مانند برنج، ذرت، سورگوم و ارزن.

بین غالت، با گردند. در در بین گروه اول، گندم و جو به مقدار زیاد و در سطح نسبتاً زیادی کشت می

دهد، اما توجه به اینکه برنج غذای اصلی بیشتر مردم جهان بخصوص ساکنین قارۀ آسیا را تشکیل می

گندم از نظر اهمیت، با توجه به سطح زیر کشت و تولید ساالنه در مقیاس جهانی، در درجۀ اول اهمیت 

 (.1382)خدابنده،  قرار دارد

 برنج، تاریخچه و منشأ پیدایش -1-3-1-1

شده، مبدأ اولیۀ برنج از قارۀ آسیا و از کشور هندوستان بوده است. مطابق  انجامهای طبق بررسی   

و برنج اهلی و زراعتی  Oriza fatuaتحقیقات انجام شده توسط واویلف، چنین نتیجه گرفته شده که بین 

ت. همچنین مبدأ اولیۀ امروزی، نزدیکی زیادی وجود داشته و مبدأ آن نیز از جنوب غربی آسیا بوده اس

Oriza sativa  از کشور هندوستان و یا احتمااًل برمه بوده است. این گیاه از طریق هندوستان به سایر

نواحی مستعد آسیا مانند چین و ژاپن برده شد و پس از اینکه به دیگر کشور های آسیا منتقل گردید به 

به مصر و سپس به مراکش و سرانجام به اسپانیا  آفریقا برده شد. همچنین این گیاه توسط اعراب آسیایی

 (.1382)خدابنده، برده شد و از طریق کشور اسپانیا به سایر کشورهای اروپایی منتقل گردید 
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 ساختمان برنج -1-3-1-2

ای قرار دارد. برنج شلتوک، شامل یک الیه محافظ پوششی)پوست( است که در داخل آن برنج قهوه   

ای شکل، رویان و های خارجی و داخلی پریکارپ، پوشش دانه، اپیدرم هستهای شامل الیهقهوه

های خارجی باشد. مجموع الیهای میباشد. آندوسپرم شامل الیه آلئورن و آندوسپرم نشاستهآندوسپرم می

ساختار  1-1نامند. شکل می 1و داخلی پریکارپ، پوشش دانه، اپیدرم و الیه آلئورن را اصطالحاً سبوس

 (.1973)گاریبلدی، نی شلتوک را نشان داده است درو

 

 
(1973برش طولی و عرضی برنج )گاریبلدی،  1-1شکل   

 

 

 دهنده دانه برنجمواد تشکیل -1-3-1-3

باشند. به طور کلی ها نشاسته و قند میترین آندانه برنج از مواد مختلفی تشکیل شده است که مهم   

 3تا  2درصد نشاسته و قند،  73تا  70درصد آب،  15تا  14تند از: مواد تشکیل دهنده دانه برنج عبار

 درصد پروتئین. 8تا  7درصد سلولز و  3تا  1درصد چربی،  2تا  1درصد مواد ازته، 

-در میان ترکیبات برنج، سبوس دارای باالترین و پوسته دارای کمترین مقدار انرژی و پروتئین می

 ارائه شده است. 1-1در هر کیلوگرم برنج در جدول باشد. میزان دقیق ترکیبات و مواد 
 

                                                 
1 . Bran 
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 (1375)رجب زاده، ترکیبات مختلف در یک کیلوگرم برنج  1-1جدول  

 میزان مواد نوع مواد  

گرم 5/7 پروتئین  

گرم 2/2 چربی  

گرم 5/75 کربوهیدرات  

گرم 5/70 نشاسته  

گرم 13 رطوبت  

گرم 5/3 فیبر  

گرممیلی 23 کلسیم  

گرملیمی 6/2 آهن  

گرممیلی 150 پتاسیم  

گرممیلی 157 منیزیم  

B1 گرممیلی 41/0  ویتامین  

گرممیلی 2B  09/0ویتامین      

گرممیلی 6B   67/0 ویتامین    

گرممیلی E 5/4 ویتامین          

گرممیلی 2/5 نیاسین  

 

 مصرف محصوالت جانبی برنج -1-3-1-4

 ٪24-20پوست برنج  -1

 ٪6-4 سبوس برنج -2

 ٪2-1برنج  ءجوانه -3

 ٪3-2های کوچک نیم دانه -4

 باشد.های بزرگ سالم میمواد شامل نیم دانه ءبقیه
 

در روشهای جدید تبدیل الزم است که محصوالت جانبی حاصله را به طور سودمندی مورد استفاده قرار 

والت جانبی حاصل از برنج داد تا برای تولیدکنندگان افزایش درآمد داشته باشد. مصرف اقتصادی محص

 باشد.خوبی برای صاحبان صنعت تبدیل می ءکوبی انگیزه



7 

 

ترین محصول جانبی فرآیند تبدیل دهد و اصلیپوست، یک پنجم وزنی شلتوک را تشکیل می   

شود. پوسته، شکننده و برنج تولید می ءمیلیون تن پوسته 16شود. در هند ساالنه حدود محسوب می

 ٪18تا  15باشد. پوسته حدود کیلوگرم بر مترمکعب می 160تا  90ای آن چگالی توده متخلخل بوده و

 سیلیس دارد. ارزش غذایی آن کم است و افزودن آن به خاک به عنوان کود مفید نیست.

کیلوکالری است که تقریباً نصف ارزش  3500تا  3000ارزش سوخت هر کیلوگرم پوست شلتوک    

توان برای تولید گازهای داغ، بخار و به کار انداختن . بنابراین از پوسته میباشدسوخت زغال نرم می

 دیگهای بخار استفاده کرد.

 

 جوانه و سبوس برنج -1-3-1-4-1

 ءو جوانه 1شلتوک شامل سبوس برنج،پولیش ءسایر محصوالت جانبی فرآیند تبدیل عالوه بر پوسته   

باشد. اگرچه سبوس برنج بسیار ، روغن و مواد مغذی میسبوس برنج منبعی از پروتئینها برنج هستند.

شود. سبوس برنج منبع خوبی از روغن است و از سبوس مفید است، اما اغلب استفاده نشده و تلف می

و  Eشود. این روغن سرشار از ویتامین عالی گرفته شده و سپس تصفیه می ءخام،روغن خوراکی با درجه

 ثرات مفیدی در کاهش سطح کلسترول خون دارد.سایر مواد مغذی است. همچنین ا

شود، بستگی دارد. ترکیب سبوس برنج به عوامل زیادی که مربوط به خود برنج و فرآیند برنج کوبی می

-ای و محیطی است که بر موارد زیر اثر میبرنج شامل تنوع واریته ءعوامل اصلی مربوط به خود دانه

 گذارند:

 ترکیب متوسط شیمیایی -1

 توزیع ترکیبات شیمیایی -2

 ترهای خارجیضخامت الیه -3

 هااندازه و شکل دانه -4

 ها نسبت به شکستگی و سایشمقاومت دانه -5

باشند ها و روشهای فرآوری و شرایط تبدل میعوامل اصلی مربوط به فرآیند تبدیل شامل دستگاه

 .(1381)پورآذرنگ، 

 

 سابقۀ برنجکاری در ایران -1-3-2

ت برنج در ایران از سالیان خیلی دور معمول بوده و تاریخ کشاورزی نمایانگر آن است که در زراع   

شده و در دورۀ اشکانیان نیز در گیالن و مازندران و خراسان، زمان هخامنشیان در ایران زراعت می

                                                 
1 -polish 
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ند، زراعت برنج معمول بوده و در دوران ساسانیان نیز در قسمتی از ایران مانند کاشمر و تاشک

گرفته شده و « رنج»و یا « ورنج»نام اصلی برنج در ایران از کلمۀ  .برنجزارهای وسیعی وجود داشته است

می « بج»تبدیل گردیده است. در برخی از مناطق استان گیالن، آن را « برنج»در طول تاریخ به تدریج به 

گرفته « چلتو»ه از لغت هندی شود. این کلمنامند. به مجموعۀ دانۀ برنج و پوست آن، شلتوک گفته می

 (. 1382)خدابنده،  نام دارد« شلتوک»و در برخی نقاط ایران، « چلتوک»شده که در خوزستان به نام 

و در زبان  Riz، در زبان فرانسه Riceمی باشد و در زبان انگلیسی  .Oriza sativa Lنام علمی برنج، 

شد اقتباس نامیده می Arisiن بومیان هند کنونی که شود. نام اصلی برنج از زبانامیده می Riesآلمانی 

و سرانجام به « Birizi»و « Virizi»گفته شده و سپس به « Vrihi»گردیده که بعداً در زبان سانسکریت 

Oriza های افشان و قوی که (. برنج. گیاهی یکساله که دارای ریشه1382 خدابنده،) تبدیل شده است

-گیرند. برنج در زمینمتر قرار میسانتی 25تا  20های فوقانی خاک تا عمق هعمیق نبوده و معموالً در الی

کند. ساقه برنج استوانه توخالی و صاف است که باشند، به خوبی رشد میهایی که دارای اکسیژن کم می

اند. از نظر های آن مانند غالت یک در میان متناوب قرار گرفتهکند و برگاکسیژن هوا را جذب می

یط آب و هوایی گیاه برنج خاص نواحی مرطوب آسیایی و مناطق گرم و معتدل است. متوسط دمای شرا

گراد است که این مقدار دما در مورد ارقام زودرس کمتر و در درجه سانتی 33 مورد نیاز برنج حدود

 (.1376)اخوت،  گراد نیز برسددرجه سانتی 40مورد ارقام دیررس بیشتر است و ممکن است به دمای 

 

 مناطق مهم کاشت و تولید برنج در جهان -1-3-2-1

دهد. مهمترین کشورهای تولید کننده آن در های جهان کشت شده و محصول میبرنج در تمام قاره   

 درجه اول ممالک آسیایی هستند که عبارتند از:

پن، سریالنکا، فیلیپین، افغانستان، اندونزی، بنگالدش، برمه، پاکستان، تایلند، تایوان، ترکیه، چین، ژا

 کامبوج، کره شمالی، کره جنوبی، مالزی، نپال، ویتنام وهندوستان.
 

 کشورهای تولید کننده اروپایی عبارتند از:

 اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، چکسلواکی، روسیه، فرانسه، مجارستان و یونان.

 کشورهای آمریکای شمالی و مرکزی شامل:

 کزیک، ممالک متحد آمریکا و نیکاراگوئه.پاناما، کوبا، کاستاریکا، م

 آمریکای چنوبی شامل:

 آرژانتین، اکوادر، اوروگوئه، برزیل، پرو، شیلی، کلمبیا و ونزوئال.

 در اقیانوسیه شامل:

 استرالیا و جزایر فیبیجی
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 گردد :در قاره آفریقا نیز در کشورهای زیر برنج کشت می

 لیبریا، ماداگاسکار، مالی، مصر و نیجریه. تانزانیا، تانگانیکا،زئیر، سنگال، گینه،

 مناطق کشت برنج در ایران -1-3-2-1

 85تا  80مهمترین مناطق کاشت برنج کشور در درجه اول استانهای گیالن و مازنداران است که حدود    

 شود. مناطق مهم تولید کننده برنج کشور به ترتیبدرصد محصول برنج کشور از این دو استان حاصل می

 اهمیت عبارتند از:

استان  -6استان فارس   -5استان خوزستان  -4استان گلستان  -3استان مازنداران  -2استان گیالن  -1

 -11استان کردستان  -10استان سیستان و بلوچستان  -9استان زنجان  - 8استان خراسان -7اصفهان 

 شرقی استان آذربایجان -13استان آذربایجان غربی  -12استان کرمانشاه 

 سطح زیر کشت، عملکرد و میزان تولید برنج در ایران و جهان -1-3-2-3

برنج گیاهی است که به علت نیاز زیادی که اغلب مردم جهان به آن دارند، در بین غالت، بعد از گندم    

گردد. سطح زیر کشت های زراعتی برخی از کشورهای جهان کشت میدر سطح بسیار وسیعی از زمین

کشور جهان،  160باشد. از دنیا کمتر از گندم بوده، اما مقدار تولید آن تقریباً برابر با گندم می برنج در

میلیون هکتار سطح زیر کشت دارند و  145کشور تولید کنندۀ مهم برنج هستند که حدود  48حدود 

اس اطالعات (. بر اس1382میلیون تن رسیده است )خدابنده،  483مقدار تولید آنها در حال حاضر به 

منتشر شده از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، سطح زیر کشت شلتوک برنج جهان در 

میلیون تن  571742میلیون هکتار بوده که از این میزان سطح زیر کشت،  150783برابر با  1997سال 

هزار  620د ، در حدو2006شلتوک بدست آمده است. همچنین سطح زیر کشت برنج در ایران در سال 

 .(FAOSTAT, 2006)میلیون تن گزارش شده است  6/3هکتار و میزان تولید شلتوک، حدود 

 بندی ارقام شلتوکتقسیم -1-3-3

ای را از لحاظ ابعاد به چهار دسته تقسیم کرده برنج قهوه(،  IRRI)  1المللی تحقیقات برنجمؤسسه بین   

 (. 1993، 2)جولیانواست 

 متر.میلی 5/7لندتر با طول دانه بیشتر از ارقام دانه ب -الف

 متر.میلی 5/7تا  61/6ارقام دانه بلند با طول دانه بین  -ب

 متر.میلی 61/6تا  5/5ارقام دانه متوسط با طول دانه بین  -ج

 متر.میلی 5/5ارقام دانه کوتاه با طول دانه کمتر از  -د

                                                 
1- International Rice Research Institue                         2- Juliano 
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 های ایرانطبقه بندی برنج -1-3-3-1

اندکه مهمترین بندی گردیدهشوند از جهات مختلف طبقهکه در نقاط مختلف ایران کاشته می هائیبرنج   

 شناسی آنها.آنها عبارتند از: اندازه و یا طول دانه، خصوصیات زراعتی و گیاه

شوند به سه گروه تقسیم هائی که در مناطق مختلف ایران کاشته میاز نظر اندازه و یا طول دانه برنج -1

 اند.شده

های میلیمتر است؛ برنج 7هائی که دانه آنها خیلی طویل بوده و طول دانه آنها بیش از گروه برنج -الف

 باشند.این گروه از نوع صدری می

میلیمتر است؛ و مهمترین آنها  7تا  6هائی که دانه آنها طویل بوده و طول دانه آنها بین گروه برنج -ب

 رس و بی نام.های چمپای زودعبارتند از برنج

های باشند و طول دانههای چمپای دیررس میهای دانه متوسط یا گرد که شامل برنجگروه برنج -پ

 میلیمتر است. 6تا  5آنها بین 

 شناسیاز نظر مشخصات زراعی و گیاه-2

های برنج، همچنین رنگ پوشه و پوشینه، ریشکدار و یا بدون ریشک بودن، چون طول و ضخامت دانه   

های ایران باشند،از نظر این خواص برنجها متفاوت میدرسی و دیررسی و برخی دیگر از صفات برنجزو

-برنج -های چمپا و پبرنج -های صدری، ببرنج -اند که عبارتند از: الفبه سه گروه تقسیم گردیده

 های گرده
 

 روشهای کاشت برنج -1-3-4

 نمایند:و روش کشت میدر مناطق مختلف جهان معموالً برنج را به د   

تهیه خزانه و کشت بذر در خزانه برای تهیه نشاء: پس از آنکه نشاء در خزانه رشد کافی نمود، آن را -1

نمایند. این روش کاشت در چین، هندوستان، ژاپن و اکثر به زمین اصلی که قبالً  آماده گردیده منتقل می

 نقاط ایران مرسوم و متداول است.

-ذر در زمین اصلی:  در آمریکا و برخی از کشورهای اروپائی مانند ایتالیا متداول میکشت مستقیم ب-2

باشد. در این کشورها زراعت برنج به طور مکانیزه و در مساحتهای بزرگ و به طور مستقیم در زمین 

 شود.ها برای کاشت و نگهداری محصول و برداشت آن استفاده میاصلی انجام شده و از انواع ماشین

در برخی از مناطق ایران مانند بخشی از خوزستان)کرخه( و آذربایجان، زراعت برنج به طور مستقیم    

 .(1382)خدابنده، باشدترین روش کاشت میترین و کم خرجشود که سادهدر زمین اصلی انجام می
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 روشهای برداشت برنج -1-3-4-1

شود. به این ترتیب که ها بوسیلۀ کارگر انجام مینبرداشت برنج در اکثر مناطق شمالی و در بیشتر استا   

های برنج را گرفته و با دست دیگر هنگام برداشت، کارگران وارد مزرعه شده و با یک دست ساقه

متری سطح زمین قطع میسانتی 35تا  20ها را از فاصلۀ های مخصوصی )به نام دهره(، آنبوسیلۀ داس

دهند تا های بریده شدۀ محصول قرار میرنج بسته و بر روی قسمتکنند، سپس اطراف آن را با ساقۀ ب

در صورت مساعد بودن شرایط جوی و وجود آفتاب، نسبتاً خشک شوند. در اغلب مناطق گیالن و 

دهند تا از یک طرف با زمین ها را پس از قطع روی قسمت باقیمانده ساقه قرار میمازنداران برنج

طرف دیگر در اثر تابش آفتاب و جریان هوا اندکی خشک  مرطوب تماس پیدا نکرده و از

 (.1374)عسکری اصلی ارده، شوند

 تکنولوژی پس از برداشت برنج -1-3-4-2

-شود، ابتدا خرمنکوبی شده و سپس خشک میمحصولی که به نام شالی از شالیزار برداشت می   

غلب شالیکاران به علت نداشتن نامند(. در گذشته امی Rice Paddyگردد)این فرآورده را شلتوک 

امکانات کافی و تکنولوژ ی مناسب از وسائل ابتدائی مانند پادنگ برای جداکردن و تبدیل شلتوک به 

-نمودند. این عمل با زحمت  و مشکالت زیاد و همچنین صرف وقت طوالنی انجام میبرنج استفاده می

و پوشینه و سفید کردن شلتوک و سرانجام ها از پوشه های اخیر جهت جدا نمودن دانهشد. در سال

-رسد و اصطالحاً برنج سفید نامیده میهائی که به مصارف خوراک و یا صنعت میبدست آوردن دانه

باید مراحل مختلفی طی شود گردد. برای نیل به این هدف میشوند از کارخانجات شالیکوبی استفاده می

 که اهم آنها عبارتند از:

 ا حمل به انبار:مرحله تحویل ی -1

های برداشت شده در اواخر تابستان و یا اوایل پائیز را باید فوراً به انبار منتقل نمایند تا از شالی   

دسترس حیوانات و پرندگان دور بوده و از طرف دیگر در برابر باران ویا رطوبت نباشد. پس از آن در 

برند. بنابراین نگهداری و یا های شالیکوبی میفرصت مناسب و بتدریج آنها را جهت تبدیل، به کارخانه

باشد از انبار کردن شالی در شمال ایران که دارای شرایط آب و هوائی خاصی نسبت به سایر نقاط می

مهمترین مسائلی است که شالیکاران یا خریداران برنج الزم است در ابتدای امر به آن توجه کامل داشته 

 باشند.
 

 خشک کردن محصول: -2
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