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ز از مرکز يگر ونبرنج با استفاده از آزم يد شدهيسف يهاهنت دايفين کييتع يبرا ياستفاده از روش ،ن پژوهشيدر ا ده:يچک
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شد و با اضافه کردن آب مقطر  يريتر اندازه گ يهيدرصد بر پا 9ها دانه يهيمورد پژوهش قرار گرفتند. رطوبت اول يرقم هاشم

، 20، 10ز از مرکز يگر يزمان اعمال ضربهمدت ده شد. يرسانتر  يهيدرصد بر پا 5/13، 12، 5/10 يها به سطوح رطوبتبه توده

 هنورتور بهره گرفته شديالکتروموتور از ا يکنترل سرعت دوران يه در نظر گرفته شد. برايشات اوليه طبق آزمايثان 160و 80 ،40

شات يمختلف اعمال شد آزما يمارهايدر تها توده يرور قه بيدور بر دق 5000و  4000، 3000، 2000، 1000 يهاو سرعت

ه يج حاصل از تجزيانجام شدند. نتا يگرم 15 يهامختلف از نمونه يمارهايت يتکرار رو 5ز از مرکز در يمربوط به آزمون گر

برنج  يدانهشکست  بر  درصد يهر سه عامل زمان، رطوبت و سرعت دورانر يتاثن موضوع بود که يانگر ايانس شکست بيوار

ه و يثان 10زمان  مدت ،قهيدور بر دق 1000زان شکست مربوط به سرعت ين ميدار بودند. کمتر يدرصد معن 1سطح احتمال در 

ها شتر شوند شکست دانهيب يسرعت دوران و رطوبت، زمان زانيمهرچه ج بدست آمده، يبر اساس نتا. بوددرصد  9رطوبت 

قه و کمتر يدور بر دق 1000شد که سرعت  مشخصج حاصله يدر نتا شود.يشتر ميب زين شکستت يقابلافته و شاخص يش يافزا

اد مناسب يز شکست ل شکست کم ويدلب بهيش به ترتين آزمايانجام ا يشتر از آن برايقه و بيدور بر دق 5000از آن و سرعت 
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. ط آزمون شناخته شدين شرايعنوان بهتربه يدرصد 50شکست  يبر مبنا ،درصد شکست 53ه با يثان 80در مدت زمان  درصد

ن يک ماشيتکن امکان استفاده از يبه بررس ز کاهش زمان آزمونيل در انجام آزمون و نيتسهل ين پژوهش بدليدر بخش دوم ا

نور  ياز جعبه ،(نيياز باال و پا)ينور پردازروش از دو نوع ن منظور يپرداخته شد. بدشکست درصد ن يتخم يبرا يينايب

 يبرادر توده مورد استفاده  يهااستفاده شد. تعداد دانه Watershed ، و عملگر otsu، جعبه رنگ يخت شناسيو توابع ر يپرداز

انتخاب  يدرصد بصورت کامال تصادف 47با درصد شکست  يبودند. که از توده عدد 200و 160، 120، 80، 40ر يتصاو يهيته

ن درصد يدر تخم توده يهاو تعداد دانه يهر دو عامل نوع نورپرداز ريتاث انس نشان داد کهيه واريج حاصل از تجزيشدند. نتايم

 ياز باال دارا يدانه نورپرداز 120کمتر از  يها، در تودهيسه نوع نورپردازي. در مقادار استيمعن درصد 1در سطح شکست 

در  يشترين دقت بيياز پا يدانه نور پرداز 120ش از يب يها. اما در تعداد دانهباشديمها ک دانهيو تفک ييدر شناسا يشتريدقت ب

 20ن با فاصله يياز پا يدانه، با نور پرداز 200زان يش مين آزمايا يمناسب برا يتعداد دانه ها دارد.دانه يک و جدا سازيتفک

  .بود توده ن تا سطحيدورب يمتريسانت
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 مقدمه -1-1

ترين محصوالت زراعي است و غذاي اصلي حدود دو سوم مردم جهان را برنج يکي از قديمي

بر اساس اطالعات منتشر شده از سوي سازمان خواربار و  (.2007، و همکاران 1)کوريادهدتشکيل مي

هزار هکتار بوده  150873سطح زير کشت شلتوک برنج برابر با  1997، در سال 2کشاورزي ملل متحد

ي هفرآوري دان .هزار تن شلتوک بدست آمده است 571742ز اين ميزان سطح زير کشت، در کل که ا

کني، سفيد کردن و درجه بندي برنج داراي مراحل مختلفي شامل تميز کردن، خشک کردن، پوست

يکي از مهمترين مشکالت تجربه شده در برداشت مکانيزه، حمل و  (.2002و همکاران، 3)شيتاندااست 

هاي مکانيکي وارده بر دانه است. به صورتي که ترک خوردگي دانه فرآوري اين محصول، آسيب نقل و

شود لذا کامل مصرف مي يباشد. از آنجا که برنج به صورت دانهبزرگترين مشکل در صنعت برنج مي

که (. ضمن اين1385، ي)کرمان دهدهاي شکسته ارزش توده برنج را تا حد زيادي کاهش ميوجود دانه

باشند از کيفيت پخت و ارزش صادراتي کمتري نيز برخوردار بوده و هايي که مستعد شکست ميدانه

اي را گويند که حداقل ي سالم، دانهزا آسيب پذيرترند. دانهي حشرات و عوامل بيمارينسبت به حمله

-ها و ترک(. شکاف1379 )پيمان، ها نباشدي ميانگين طول دانهي طول آن کمتر از دو سوم اندازهاندازه

هستند که در بافت آندوسپرم دانه ايجاد شده و علت آن  4هاي تنشيهاي موجود در دانه عمدتا ترک

هاي رطوبتي است. يکي از هاي حرارتي )خشک کردن با دماي باال و سرد کردن سريع( و تنشتنش

خص قابليت شکست دانه هاي تنشي در دانه مشخص شده است شاهايي که ارتباط آن با ترکشاخص

 (.1993، 5)جوناسکاران و موتوکوماراپان باشدمي

 

 

                                                 
1. Correa 
2. FAO 
3. Shitanda 
4. Stress crack 
5. Gunasekaran and Muthukumarapan  
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عبارت است از پتانسيل )استعداد( شکست يا ايجاد ترک در دانه هنگامي که طي  1قابليت شکست 

(. با توجه به توضيحات 2AACC ,1983گيرد )اي قرار ميجابجايي و فرآوري در معرض بارهاي ضربه

گيري آن در تعيين توان يک شاخص کيفي در نظر گرفت که اندازهدانه را ميفوق، قابليت شکست 

ها را هاي ارزيابي قابليت شکست دانهکيفيت محصول فرآوري شده نيز اهميت خواهد داشت. روش

سياح و  يبندي کرد)افکاراي( و ابزاري تقسيمهاي عيني )مشاهدهي روشتوان به دو دستهمي

بر بوده بطوري که تنها در امور تحقيقاتي مورد هاي عيني بسيار زماناده از روش(. استف1388همکاران، 

ها در معرض ها با قرار دادن دانههاي ابزاري، قابليت آسيب در دانهگيرد. در روشاستفاده قرار مي

به  توانند بارهاي واردهشود که مياي و يا ساينده و به کمک وسايل مکانيکي تعيين ميبارهاي ضربه

هايي نيز به دليل سازي کنند. در چنين روشدانه طي عمليات پس از برداشت و جابجايي را شبيه

اين تعيين گيرد. بنابرها بسيار زمان بر بوده و کمتر مورد استفاده قرار ميها آزمايشتک دانهبررسي تک

يقاتي و نيز در بررسي تواند در کارهاي تحقشاخصي به عنوان ميانگين قابليت شکست توده دانه مي

کيفيت دانه در مراحل پس از برداشت و حتي خريد و فروش آن کاربرد داشته باشد. در حال حاضر، 

گيري استاندارد ادامه دارد و اين هدف تنها از طريق شناخت هاي اندازهتحقيقات براي ساخت دستگاه

 پذير است.گيري استاندارد امکانههاي اندازعوامل موثر بر استحکام دانه و طراحي و ساخت دستگاه

ميزان توليد  1377در سال . ميليون تن مي باشد  214 بر اين مبنا ميزان توليد شلتوک کشور برابر

برنج )تن تبديل به ضايعات هزار  7/308تن بوده که از اين ميان حدود  ميليون 57/2شلتوک در کشور 

 ريال گزارش شده است ميليارد 9/493کست در حدود شده و بنابراين ميزان ش ( نيم دانه يا شکسته

ها، پژوهش در زمينه شناخت عوامل اين ضايعات از اهميت با توجه به اين هزينه(. 1379پيمان، )

 .باشدخاصي برخوردار مي

کني، سفيدکردن، کردن، پوستي برنج داراي مراحل مختلفي شامل تميزکردن، خشکفرآوري دانه

ند تبديل شلتوک به برنج سفيد، يلذا درفرآ(. 2002شيتاندا و همکاران، )بندي است کردن و درجهبلوري

دهد که يکي از اي از ضايعات را تشکيل ميدرصد نسبتا زيادي از محصول خرد شده و قسمت عمده

هاي وارده در ي انجام عمليات مکانيکي و حمل و نقل و ضربهمهمترين عوامل مؤثر بر آن، نحوه

                                                 
1. Breakage susceptibility 
2. American Assocition of Cereal Chemist 
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هاي دانه. باشدترين مشکل در صنعت برنج، ترک خوردن دانه ميباشد. مهمها ميف بر دانهمراحل مختل

ترک خورده ممکن است در فرآيند سفيد کردن دچار شکستگي شوند و در نتيجه ميزان شاخص کيفي 

ي ترين داليل ايجاد ترک در دانهاز طرفي عمليات نادرست خشک کردن از مهم. کاهش يابد 1برنج

تحقيقاتي در اين زمينه و با هدف تعيين شاخص شکست  .(2006و همکاران، 2ايگواز)باشد مي برنج

هاي برنج موجود برنج انجام شده است ولي تا کنون روش استانداردي براي تعيين قابليت شکست دانه

 نيست.

 قياهداف تحق  -1-2

 عبارتند از: حاضر قياهداف تحق يطور کلبه

اي گريز از مرکز با قابليت کنترل سرعت دوراني در يک دستگاه ضربهساخت )بهينه سازي(  -1

 .دور بر دقيقه  6000تا  500محدوده 

 .، مدت زمان آسياب و سرعت دوراني بر درصد شکست توده دانهدانه رطوبت زانيمبررسي اثر  -2

هاي درصد دانهي سالم و تشخيص هادانه نييتعاز روش ماشين بينايي در  امکان استفادهبررسي  -3

 .شکسته در توده 

 

                                                 
1. Head rice yield (HRY) 
2. Iguaze 
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 ف يات و تعاريکل  -1-3

 يکيمکان يهابيآس  -1-3-1

دا کرده يت پيعموم يکشاورز يهادر اکثر شاخه يکيمکان يهاون و استفاده از روشيزاسيمکان

ش تلفات در برداشت يافزاتوان ياست که از آن جمله م يبيمعا يموارد دارا يدر برخ امااست، 

ها را نام برد. ارزش شدن آنتا کميت و نهايفيا کاهش کي يکيات مکانيمحصول، خسارت وارده در عمل

 گردد.يز مشاهده مين ياجات، بلکه در محصوالت دانهوهينه تنها در من تلفات يا

 يدر صورت يت محصوالت کشاورزيفيحفظ کو ون يزاسيکاهش تلفات حاصل از خسارت مکان

ن مربوطه و خواص محصوالت در نظر گرفته شود. شناخت خواص محصوالت يممکن است که قوان

 يکيزيف يهايژگيط و ويد بر اساس شرايجد يندهايها و فرآنيدهد ماشياجازه م يکشاورز

ن يابد. به هميش ياات افزيعمل يدهب خسارت کاهش و بهرهين ترتيشوند و بد يمحصوالت طراح

ن علم يبر توسعه ا يلين امر دليت بر خوردار است و همياز اهم يک محصوالت کشاورزيل مکانيدل

 ياهيموضوع پا يک محصوالت کشاورزيکرد که بحث مکان ينيبشيتوان پيت ميجوان است. با قطع

که عموما منجر به د ردا يمناسبج نايزه محصوالت نتايرد. برداشت مکانيقرار گ يکشاورز يمهندس

د و در يآين مييما پايت محصول مستقيفيجه کيشود. در نتيمحصوالت م يب در فرآوريش آسيافزا

ن خواهند رفت. يب مواد کامال از بين ترتيو بد داشتهع محصوالت به يموارد فساد سر يبعض

ها در تماس آن را که با يدر انبار، مواد سالم ينگهدار يمحصوالت فاسد شده، در مدت زمان طوالن

 ياز نظر اقتصاد يکيمکان يهابين تالش به منظور کاهش آسيهسند به خطر خواهند انداخت. بنابرا

 (. 1382 ن،يهشج يدارد )توکل ياديت زياهم

 بيجاد آسيا يهاعلل و شکل  -1-3-1-1

به  يب بستگيشود. شکل آسيجاد ميا يمتنوع يهابه شکل يب در محصوالت کشاورزيآس

و حمل و  يها عموما در موقع خرمنکوبمحصول و نوع بار دارد. دانه يکيولوژيو ب يکيزيساختمان ف

ا ي يدر پ يپ يهار شکلييو در اثر تغ يب به شکل شکستگين حالت، آسينند. در ايبيب مينقل، آس

د اجبارا يبا شوند که محصوليحاصل م ياد هنگاميز يهار شکلييد. تغيآيبوجود م ياضربه يروهاين

 يلوهايسا پر کردن ي يها با هم به هنگام خرمنکوبا در اثر برخورد دانهيد و يعبور نما ييهااز سوراخ
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تا  ييمو يهاگر از ترکيمختلف د يهاب در شکليها وارد شود. آسبه آن ياديز يروهاي، نيبرج

ل و يما در مرحله تبدعات در کشور ين ضاياز ا يبخش قابل توجهشود. يکامل ظاهر م يشکستگ

، ي( عموما شامل خشک کردن، پوست کنين مراحل)فرآوريدهد. در غالت ايمحصول رخ م يفرآور

 يشکستگاز غالت همچون برنج،  يباشند. در برخيم يآوراب کردن و عمليد کردن)در برنج(، آسيسف

 ي)افکار گذارديم يت محصول برجايفيبر کاهش ک ياديار زير بسيم تاثيعات مستقيدانه در کنار ضا

ترک خورده  يهان مشکل در صنعت برنج، ترک خوردن دانه است. دانهي(. مهمتر1388 ،يينايو م احيس

برنج کاهش  يفيزان شاخص کيجه ميد کردن دچار شکست شوند و در نتيند سفيممکن است در فرآ

)  باشديبرنج م يانهجاد ترک در ديل اين داليات نادرست خشک کردن از مهمتريعمل يابد. از طرفي

دهد و سرعت يغالت کاهش م يهادر دانه را هي، قوه ناميکيمکان بي( . آس2003و همکاران،  1کناسن

کند و يدا ميش پين صورت خسارت محصوالت افزاي، در ادهديش ميافزاون را در مدت انبار يداسياکس

در حال  يب در محصوالت کشاورزيآسجاد يد. طرز ايآين مييها پان نوع دانهيت آرد حاصل از ايفيک

 يحاصل در داخل و خارج مجموعه يهايها و پارگيختگيگس يست وليشناخته شده ن حاضر کامال

محصوالت  يهادر مجموعه سلول يختگيده است. آغاز گسيچيقطعا پ يدگيدبيها در مدت آسسلول

م يبار وارده از حد تسل ين، وقتيشود. بنابرايص مشخم يولوژيم بيتسل ينقطه يلهيبوس يکيولوژيب

ز بعد يم نيکوچکتر از حد تسل يروهاين ي، حتيتکرار يروهاين يشود، وليب شروع ميتجاوز کند، آس

شوند و از ينرم م يتکرار ياز مواد در اثر بارها يرا بعضيرسند، زين حد ميتکرار، به ا ياز مدت

، شناخت يک از محصوالت کشاورزين بار مجاز در هر ييتع يشود. برايها کاسته ممقاومت آن

ا يساکن  يو برش ي، فشاريکشش يساده )بارها يهامحصوالت در حالت تنش يکيخواص مکان

 يتردهيچيپ يبارگذار يهاتوان حالتي، ميکين خواص مکانيمتحرک( الزم است. به کمک شناخت ا

 نمود ينيبشيب را پيوقوع و عدم وقوع آس يبيتقر کرد و به طور يابيافتند ارزيرا که در عمل اتفاق م

 (.1382ن،يهشج ي)توکل

                                                 
1 . Cnossen 
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 بيشدت آس  -1-3-1-2

 دارد از جمله: يک محصول، علل مختلفيب وارده به يشدت آس يدر حالت کل

 ک(يناميا ديستا يرو )بار اينوع و روش اعمال ن 

 ا تعداد ضربات وارده به محصول(يو ياعمالرو )مدت زمان بار ياعمال ن يدامنه 

 (ياعمال يزان انرژي)م يشدت بار اعمال 

 نوع سطح ضربه زننده 

 محصول يدگيزان رسيمحصول مثل رقم، دما، رطوبت و م يکيزيخواص ف 

 يکيمکان يهابيآس يطبقه بند  -1-3-1-3

 است: ريبه صورت ز يکيب مکانيبروز آس ياصل يهاشکل

 يهياز پوست از ال يا قسمتيند يبيب ميحالت پوست محصوالت آسن ي: در ا1يدگييسا 

ک تا دو هفته يپس از  يشود وليده ميد يبعد از برداشت به سخت يدگييشود. ساين جدا ميريز

 شود.يانبار کردن ظاهر م

 گردد که يوارد م وهيبر م يخارج يرويک نيب در اثر ين حالت، آسي: در ا2يکوفتگ

 شود.ير مزه مييو تغ يرنگيمواد ب يو در بعض يکيزيرات فييباعث تغ

 دا يپ يخوردگا فشار، ترکيا بافت در اثر ضربه يپوست  ن حالتيدر ا :3يترک خوردگ

 م شود.يتقس ينکه جسم به قطعاتيکند، بدون ايم

 نکه له يز، بدون ايک جسم تي يلهيوسده شدن محصول به يعبارت است از بر :4يدگيبر

 شود.

 يز، زخمينوک ت يک شين آن با وارد شدن يريا بافت زيه ويسطح م :5سوراخ شدن 

 شود.يم

                                                 
1. Abrasion 
2.  Bruising 
3. Cracking 
4. Cutting 
5. Puncture 
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 يهان حالت، در اثر ضربه در محل برخورد، ترکيدر ا:1ياقطعه يترک خوردگ 

 د.يآيبوجود م يشعاع

 پوست  يرونيکه فقط در قسمت ب ييهاعبارت است از ترک: 2پوست يترک خوردگ

 د.يآيبوجود م

 شود.يم ميبه چند قطعه تقسن جسم يدر ا: 3يشکافتگ 

 گر يشود. به عبارت ديها حاصل ملهيم يانتها يلهير شکل به وسيين تغيا :4يپارگ

 گردد.يوه پاره ميوه با کندن دم ميپوست م

 در داخل  يفشار اسمز ياديدر اثر ز يخوردگن نوع ترکيا :5يتورم يخوردگترک

 د.يآيه و تورم آن بوجود مويم

 ر بار وارده بر آن.يثک محصول تحت تاير شکل يياست از تغعبارت : 6چشيواپ 

ست، يمحصوالت ن يآورعمل يکه در باال صورت گرفت، فقط برا يکيمکان يهابيآس يطبقه بند

 يبرا يميفوق، عال يهابيک از انواع آسيب هم هست. در هر يجاد آسيل ايدال ييشناسا يبلکه برا

ده يتوان درصد محصوالت خراشيم يدگيمثال در مورد خراشب وجود دارد. ينشان دادن وسعت آن آس

ن از يمحقق يدر نظر گرفت. برخ را ده شده به کل حجم مواديا متوسط درصد سطح خراشيشده به کل و 

را عمق يشود، زيمنجر م يج نادرستين عمل به نتايا ياند ولده استفاده کردهيدبيمتوسط قطر سطح آس

 يدهيتوان سطح بريم شود، ميده شده به دو قطعه تقسيمحصول برک ي يب متفاوت است. وقتيآس

 (.1382 ن،يهشج ي)توکل حاصل را در ارتباط با سطح کل در نظر گرفت

 يادر محصوالت دانه يکيعات مکانيضا  -1-3-2

را  يارد محصوالت دانهيگيانجام م يکيکه امروزه عمدتا به صورت مکان ييات برداشت و جابجايعمل

ز يش و ني، جدايتوانند سبب شکستگيدهد که ميقرار م يو فشار يشي، ساياضربه يروهايتحت ن

ن در مراحل برداشت و پس از برداشت دانه و بذر، يماش يريند بکارگيت آنها شود. در فرآيفيکاهش ک

                                                 
1. Shatter craking 
2. Skin cracking 
3. Splitting 
4. Tearing 
5. Swell cracking 
6. Distortion 
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 دهد.يرخ م يکيل مکانيگر وسايس و ديبا هل ييز جابجايدر مراحل کوبش و ن يکيب مکانين تخريشتريب

در مرحله الک  ،شتريجه آن افت بينتشود که يآنها م يابيت آسيفيها سبب افت کدانه يکيب مکانيآس

که پوست  ييهاانجامد. در دانهيآنها م يزنت جوانهين آمدن قابلييکردن آرد است و در مورد بذرها به پا

)رشد  يکيولوژي، احتمال فساد بيسازرهيو مانند آن( در مرحله ذخ ، نخودينيند )بادام زميبيب ميآنها آس

 (.1388، ييناياح و ميس يابد )افکارييش ميقارچ، کپک و ...( افزا

ده ين پديشود. ايب دانه، ضربه است که عموما منجر به ترک خوردن دانه ميل مهم تخرياز دال يکي

در پوشش  ييمو يهاوجود ترک يحت ر است.يدر دانه متغ ييمو يهااز شکافتن کامل دانه تا بروز ترک

ب مواد يموجود در خاک به درون بذر باز کرده و به تخر يهايورود باکتر يتواند راه را برايبذر م

پوشش بذر سبب  يانجامد. به عنوان مثال در بذر پنبه، پارگياه در خاک بيش از مستقر شدن گيآن پ ييغذا

ت روغن يفيو کاهش ک يجوانه زنت يشود که منجر به کاهش ظرفيچرب م يدهايزان اسيش ميافزا

نه محصول يشيب مؤثرند عبارتند از: پيت دانه به آسيکه بر حساس يگردد. عواملياز بذر م ياستخراج

زان رطوبت دانه، يز ميط خشک شدن و نيشرا ره شدن،ي، مدت زمان ذخيدگيشامل رقم، مرحله رس

مدت  ين و برايک سرعت معيرا با که دانه  يريو بکارگ ين از لحاظ طراحيک ماشيخاص  يهايژگيو

ن يب دانه مؤثر باشد. همچنيتواند بر تخريز ميدهد نيا بار ثابت( قرار مي)ياتحت بار ضربه نيمع

ن، يترند )محسنحساس يکيمکان يهابيک محصول نسبت به آسياز ارقام  يمشخص شده است که برخ

1978.) 

 يجدا شدن کامل بخش ي، به معنايختگيدهد: گسيها و بذور عموما به دو شکل رخ مب در دانهيتخر

که عموما در  باشد ياضربه يروياز ن يتواند ناشيم يطين شرايز ترک برداشتن دانه، چنياز دانه و ن

 دهد.يلو رخ ميا زمان سقوط دانه در سيخرمنکوب و 

در  ينگهدارزمان  يون در طيداسيگردند، آهنگ اکسيم يکيب مکانيکه دچار آس يغالت يهادر دانه

دهد. نسبت يت آرد حاصل را کاهش ميفيبرد و هم کيعات را باال ميابد که هم ضاييش ميانبار افزا

 يهادانه %30که اگر  يدر غالت وجود دارد به طور يکيب مکانيون و آسيداسين سرعت اکسيب يميمستق

 ريدمقا يشود. در خالل نگهداريون در آن توده دو برابر ميداسيزان اکسيده باشند، ميب ديک توده آسي

ه مرتبا به کار يستم تهوياز است سيکه ن يشود بطوريده، توده دانه به سرعت گرم مياد غالت صدمه ديز

 نوع  چير شکل را بدون هييتغ يازان قابل مالحضهيتوانند ميمرطوب در ظاهر م يهاگرفته شود. دانه
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Abstract: In cereals, rice is one of the most important food grains for about two thirds of the world 

population. This product greatly is affected by static and dynamic forces, in various stages of harvesting, 

handling and processing, like other agricultural commodities. After milling operations, many flaws and cracks 

are produced in the kernels texture which reduces grain quality, especially in terms of the final product. 

Therefore, in this study a mechanical method was used for determining the quality of white rice grain for 

detecting these flaws and cracks, indirectly, by designing and fabricating a centrifugal impact tester. Then, the 

effect of three factors including moisture content, duration of impact loading and rotational speed were 

investigated on grain breakage (%) in Hashemi  variety. initial moisture content of the bulk samples were equal 

to 9% (w.b.), then by adding a measured amount of distilled water to the samples three levels of 10.5, 12, 

13.5% were obtained. Five levels of duration of impact loading including 10, 20, 40, 80 and 160 seconds were 

considered according to the primary laboratory tests. An inverter was used to control the rotational speed of the 

device and five different rotational speed of 1000, 2000, 3000, 4000 and 5000 rpm were applied on bulk 

samples according to defined treatments. Initially, calibration was done for rotational speed based on inductive 

frequency by means of a proximity sensor. Centrifugal experiments were carried out in 5 replicates on 15 g 

weighted samples. The results of this research indicated the effect of all three factors of duration of loading; 

moisture content and rotational speed were significant on rice grain breakage, at 1% of statistical probability 

level. Lowest breakage rate was achieved at 1000 rpm, 10 seconds loading duration and 9% of MC. Based on 

the results, by increasing the levels of moisture content, duration of loading and rotational speed the percent of 

breakage was increased, hence, the BSI (breakage susceptibility index) was increased too.  The results indicated 

that the rotational speed of 1000 rpm and less, and rotational speed of 5000 rpm and more are not suitable for 

this kind of test practically, due to very little and very much breakage rate, respectively. Finally, the speed of 

4000 rpm, duration of 80 seconds with 9% moisture content, based on breakage rate between at least 23 and 67 

percent, with average of 53 percent of breakage was recognized as the best condition for centrifugal impact test. 

In the second part of this research, the possibility of using machine vision techniques to estimate the percentage 

of rate of breakage was investigated. For this purpose, by using two types of lighting (from the top and below), 

different functions of the morphology, Otsu's color box, and watershed operator the analysis was done. The 

numbers of grains used in each bulk sample for preparing the images were 40, 80, 120, 160 and 200 (in five 

levels as a independent variable). The results of analysis of variance showed that both the type of lighting and 

number of grains in the samples were significant at 1% statistical level on accuracy of estimation. The results 

indicated that in the samples with less than 120 grains the discrimination and so the estimation was more 

accurate.  
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