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 در استان فارس شلتوک در فرآیند تبدیل به برنج سفیدمناسب  یرطوبت ۀمحدود

 

 *محمذ شبکر

 

سبزمبن تحقیقبت، ثخض تحقیقبت فنی و مهنذسی کظبورزی، مرکس تحقیقبت و آموزص کظبورزی و منبثع طجیعی استبن فبرس، استبدیبر 

 آموزص و ترویج کظبورزی، طیراز، ایران

 

  مًضًع اَمیت ي مسئلٍ ثیبن

غرریایی ثشرریبر ارزطررقنذ،  قررض  شبسرری را در تکییرر  ههرربن کنررو ی ثرر  عهررذ  دارد و از  ۀعنرروان مرربدثررر ج ثرر 

ثرب توهر     ترری  مرواد غریایی ثظرر مرورد توهر  ثرود  و هشر          مهر   ۀو در زمرر  راهجردیعنوان یک کبالی دیرثبز ث 

هرربی موهررود در افررسایض سررت  زیرکظرر  محزرروالت کظرربورزی و   ثرر  رطررذ هقعیرر ، محررذودی   ثرر  رو ررذ رو

ای ثرخرروردار اسرر   از هقررر  مرا ررری کرر  در از اهقیرر  ویرر   ثحررران کرر  آثرری، کرربهض حرربیعبت محزررو  ثررر ج 

  ایر   اسر  فرآینرذ تجرذیش طررتوه ثر  ثرر ج سرتیذ        ،رو ذ تولیذ ثر ج  قض داطرت  و در ثحرت ترتربت اهقیر  دارد    

ایر     در هرر یرک از   ثنرذی اسر   کنرذن، سرتیذکردن و درهر    تقیسکرردن، ووسر    کرری   ۀطبمش چهبر مر رر  فرآینذ

  کیتیر  ثرر ج ثرب    اسر  دارای اهقیر   و کقری  کیتری   هربی کر  از هنجر    دطرو مری  ثر ج وارد  هبیی ثآسیت، مرا ش

کر   طرود  ثرب توهر  ثر  ایر      خظرسیذ  ثیربن مری   و دار، گچری،  ربرس   هر ت ر سربل ، طسشرت ،    ۀدا  مب نذهبیی طبخص

از اهقیرر   یررس ، ایرر  موحررو  از دیررذگب  اقتزرربدی اسرر قیقرر  ثررر ج طسشررت ،  ررذود  زررج قیقرر  ثررر ج سرربل  

 هرربی طرربلیسوثی،میررسان طسشررتری ثررر ج در کبرگررب   مررر ر ثرررمهرر  و یسرری از عوامررش  ثرخرروردار اسرر   زیرربدی

میررب ری  ، در اسررتبن فرربرس ظرربن داد  کرر  هررب   ثررسرریاسرر سررتیذ  رطوثرر  طرررتوه در زمرربن تجررذیش ثرر  ثررر ج

تررر   درصررذ رثراسرربس وزن 52تررب  6طرررتوه در زمرربن تجررذیش از  درصررذ و رطوثرر   52 ررذود ثررر ج طسشررتری 

 الزم اسر  در زمربن تجرذیش طررتوه ثر  ثرر ج سرتیذ، رطوثر  آن ثرر  شرت  رو  طررتوه             ،ثنربثرای    اسر  متکیر 

تروان حربیعبت ثرر ج را    مری  ثرب رعبیر  ایر  موحرو      طرود   کربهض داد   رذ منبسرت    ترب  ،ردا   ثرنذ یب دا   متوسط 

در اسرتبن فربرس ثرب توهر  ثر  وهرود آفتربة کربفی در زمربن            کررد صربدرات آن را  یرس فرراه      ۀکبهض داد و زمینر 

کر   کرردن طررتوه و کقری رطوثر  در مقبیشر  ثرب منربط  طرقبلی کظرور، دسرترب  خظرک           ثرداط  ثرای خظرک 

هربی  هرب را ثر  محوطر  کبرگرب     گیررد  کظربورزان ورز از عقریربت ثرداطر ، طررتوه      کقتر مورد اسرتتبد  قررار مری   

کننرذ  مقرذار رطوثر  طررتوه در زمربن ورود ثر        مری  روی زمری  در مقبثرش آفتربة وهر     طبلیسوثی منتقش کررد  و  

درصرذ اسر   ورز از یرک الری دو روز، ثرب ثررسری تزرثری میرسان سرت  ثرودن دا ر  رثرب               03ترب   52کبرگب ،  ذود 

آوری و وارد هرب هقرع  ، طررتوه سرنج گیرری میرسان رطوثر  ثرب دسرترب  رطوثر       دس  یب زیر د رذان ، ثرذون ا رذاز    

طررود  ایرر  عقررش سررجت افررسایض میررسان حرربیعبت ثررر ج طررذ  و کظرربورزان از سیشررت  تجررذیش ثرر  ثررر ج سررتیذ مرری

منظرور کربهض   ثر  طررتوه  ارقربم  محرذود  رطروثتی منبسرت     ،مقبلر  در ایر   طرو ذ   لحبظ اقتزبدی  یس متضررر مری  

 طود میمعرفی  در فرآینذ تجذیش ث  ثر ج ستیذحبیعبت 
 m.shaker1348@gmail.com ئو :ش ربر ذ  م*
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  دستًرالعمل معرفی

هربی ا زربم   ور وهض ثرر اسربس  تربیج    هشرتنذ   در اسرتبن فربرس    ثرر ج از ارقربم مترذاو     ، چقپب و لنزربن 0آمش 

هررر یررک از طرررتوه و رطوثرر  منبسررت  کررردنخظررکزمرربن و در ارتجرربب ثررب  حررو  هرربی زیررر ، دسررتوالعقشگرفترر 

  طذ  اس  ارائ  ثر جارقبم 

 

  کردنزمبن خشک: وحًٌ ي 1دستًرالعمل 

 ا زبم طود:مرا ش زیر ث  ترتیت  ،ثرای هر یک از ارقبم طرتوهالزم اس  

هررب ثرر  محوطرر  کبرگررب  طرربلیسوثی منتقررش طررود  در اک ررر   وررز از ثرداطرر  طرربلی توسررط کقجرربی ، طرررتوه  -5

 کردن طرتوه مهیب طذ  اس   سیقب ی ثرای خظک ۀمحوط ،طبلیسوثی استبن فبرس هبیکبرگب 

هرربی طرربلیسوثی موهررود اسرر ، رطوثرر   دسررترب  درکبرگررب ایرر  سررنج دا رر  کرر  معقرروال  ثررب دسررترب  رطوثرر  -5

الجتر  قجرش از     درصرذ اسر    03ترب   52مقرذار رطوثر  طررتوه در ایر  مر رر ،  رذود       گیرری طرود    طرتوه ا ذاز 

    صورت گیردسنج، ثبیذ تنظیقبت الزم استتبد  از دسترب  رطوث 

فرآینررذ  هررب درکررردن طرررتوهتکییرررات دمررب و رطوثرر   شررجی هرروای محرریط خظررک  مرثرروب ثرر  اطالعرربت  -0

  طود ثرداری کردن یبدداط خظک

یسنواخر   ثررای  طرود   مترر وهر    سرب تی  53ترب   2روی زمری  در مقبثرش آفتربة ثر  حرخبم   رذود        هبطرتوه -4

  ذ ورو ط زیرو طور مشتقرث  ثبیذ، هبطرتوه، طذنخظک

طرررتوه، تقریجررب ثرر  مخترررج م برقررا رطرروثتی مررورد  ظررر در ۀمحررذود طررذن و رسرریذن ثرر مررذت زمرربن خظررک -2

درصرذ  یربز    55-54سربع ،   7 یربز ثر     ،درصرذ  54-56 هربی رطروثتی  ثررای رسریذن ثر  محرذود       اس یک ا ذاز  

 49 یربز ثر     ،درصرذ  6-8سربع  و   03 یربز ثر     ،درصرذ  8-53سربع ،   57 یربز ثر     ،درصرذ  53-55سربع ،   53ث  

 سبع  زمبن اس   

، ثر  طررایط   مرورد  ظرر   رطروثتی  ۀرسریذن ثر  محرذود   طرذن طررتوه و   کر  مرذت زمربن خظرک    ثب توه  ث  ای  -6

رو کررردن آن ثشررتری دارد، لرریا  کررردن و زیررروحررخبم  طرررتوه در زمرربن وهرر  و ی رآفترربثی یررب اثررری ثررودن هرروّ

گیرری  طود هرر دو سربع ، رطوثر  طررتوه در ورنج  قتر  ثرب الرروی  قربب کنربری و مرکرسی، ا رذاز             ویظنهبد می

  قرار گیردو میب ری  آن مذ  ظر 

ثرر  ثررر ج سررتیذ وارد آوری و ثرررای تجررذیش هررب هقررعطرررتوه ثرر  رطوثرر  منبسررت، طرررتوه  وررز از رسرریذن -7

طرود  سیشت  تجذیش طو ذ  اگر امسربن تجرذیش ثالفبصرر  طررتوه خظرک طرذ  وهرود  ذاطرت  ثبطرذ، ویظرنهبد مری           

 هبی والستیسی در ا جبر  رهذاری طود تب رطوث  آن تکییر  سنذ   آوری و در گو یهب هقعطرتوه

کر  غرترک   غرثرب  طررتوه، ووسر     هربی دسرترب   مزهرس ثر    ،کر  سیشرت  تجرذیش ثر  ثرر ج      طرود مری ویظنهبد  -8

  ثبطذ غرثب  ثر ج ودهنذ  یب صیقشوبلض  ، ستیذک  سبیظی،طرتوه الستیسی، وبدی  یب هذاسبز
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 سىج داوٍي دستگبٌ رطًثت شلتًک ثب آفتبةري کردن  ي زیريکردن خشکوحًٌ  -1شکل 

 
 

 
 

 

 
 ثیهتَرَکومبی کبرگبٌ شبلیکًثی ي دستگبٌ  -4شکل 

 

 4رقم آملثروج رطًثت مىبست شلتًک  :4دستًرالعمل 

رثررب میررسان  درصررذ  55تررب  6طسشررتری ثررر ج، محررذود  رطرروثتی    درصررذ  ظررر طرررتوه رقرر  آمررش از   در

درصرذ ترره    کر  ثر  دلیرش ایر    امرب   اسر   تجذیش طررتوه ثر  ثرر ج منبسرت      ثرایدرصذ   6/54تب  5/55طسشتری 

هرربی  شررج  ثرر  رطوثرر درصررذ   09 هر ت رر رثررب میررساندرصررذ  55تررب  53محررذود  رطرروثتی  هرربی ثررر ج دردا رر 

ترری  محرذود  رطروثتی طررتوه رقر       منبسرت از  ظرر طسشرتری،   ، لریا  تر، از میسان کقترری ثرخروردار اسر    وبئی 

  طودویظنهبد میدرصذ  55تب  53، محذود  ث  ثر ج تجذیش ثرایآمش 

 

 رقم چمپبثروج رطًثت مىبست شلتًک  :4ًرالعمل دست

طسشررتری  درصررذ لحرربظ از درصررذ ، 50تررب  55رثررب میررسان طسشررتری   طرررتوه رقرر  چقپرربی فیروزآثرربد  در

در  ظرگررفت  درصرذ   امرب ثرب     کرذام محرذود  رطروثتی ا زربم طرود      درعقریربت تجرذیش   کنرذ کر    ثر ج، تتبوتی  قری 

، ثرر  ثررر ج تجررذیش ثرررایرطرروثتی طرررتوه رقرر  چقپرربی فیروزآثرربد  ۀتررری  محررذود، منبسررتهرربی ثررر جدا رر  هر ت رر

  طودویظنهبد میدرصذ   52 هر ت رثب میسان درصذ  53تب  8 رطوثتی ۀمحذود

...محدودۀ رطوبتی مناسب شلتوک در فرآیند تبدیل به  
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 رقم لىجبنثروج رطًثت مىبست شلتًک  :2دستًرالعمل 

رثررب میررسان  درصررذ  55تررب  6رطرروثتی  ۀطسشررتری ثررر ج، محررذود  درصررذ  ظررر طرررتوه رقرر  لنزرربن از  در

ه ر درصرذ ت ر   کر  ثر  دلیرش ایر    امرب    تجرذیش طررتوه ثر  ثرر ج منبسرت اسر        ثررای درصذ   6/53تب  7/8طسشتری 

 دیررر  ۀ شرج  ثر  دو محرذود   درصرذ    56 هر ت ر رثرب میرسان   درصرذ   53ترب   8رطروثتی   ۀمحرذود  هربی ثرر ج در  دا  

 8 رطروثتی  ، محرذود  ثر  ثرر ج   تجرذیش  ثررای رطروثتی طررتوه رقر  لنزربن      ۀترری  محرذود  ، لیا منبستاس کقتر 

  اس درصذ  53تب 
 

 وحًٌ اجرایی شذن /کبرگیریٍث فرآیىذ

هرربی طرربلیسوثی و کبرطنبسرربن ترررویج   ثرررای طرربلیسبران، صررب جبن کبرگررب    ثیرربن طررذ ، هرربی دسررتورالعقش

الزم اسرر  در هررر یررک از  اهرایرری طررود کرربر گرفترر  و ثرر توا ررذ هررب مرریکظرربورزی طهرسررتبنهرربی ههرربد مررذیری 

رطوثرر  طرررتوه   ،یرراز ایرر  طرسررنج دا رر  وهررود داطررت  ثبطررذ تررب هرربی طرربلیسوثی یررک دسررترب  رطوثرر کبرگررب 

ثررب کرربهض حرربیعبت  ،در  هبیرر  هررب تجررذیش طررو ذ گیررری و در زمرربن رسرریذن ثرر  رطوثرر  منبسررت، طرررتوها ررذاز 

  طودطود و امسبن صبدرات  یس فراه  میوری اقتزبدی ثرای طبلیسبران ایزبد میثر ج، ثهر 

 

 اثرثخشیمسایب ي 

کرردن مشرتقر آن   رو  زیررو و در مقبثرش آفتربة    ،مترر سرب تی  53ترب   2ثر  حرخبم   رذود     هرب طرتوهکردن وه 

سرنج، هرر دو   ثرب دسرترب  رطوثر    رطوثر  طررتوه   گیرری  ا رذاز    دوطر هرب مری  طرتوهطذن یسنواخ  خظکثبعت 

 ۀترر  ثررب الررروی  قرربب کنرربری و مرکررسی و محبسررج  میررب ری  آن، رطوثرر  کررش تررود   در وررنج  قثرربر سرربع  یررک

 سررجتهرربی والسررتیسی در گررو ی رهررذاری طرررتوه آوری و هقررع  کنررذمرریطرررتوه را ثرررای طرربلیسبر مظررخص 

در سرب    ثرر طجر  آمبر بمر  وزارت ههربد کظربورزی،     تکییرر  سنرذ    تب زمربن تجرذیش ثر  ثرر ج     رطوث  آن طود ک  می

هسترربر،  ثرررکیررروگرم  2552زیرکظرر  و عقرسرررد متوسررط   هسترربر سررت   52433ثررب اسررتبن فرربرس  در  5097

  اگررر ثترروان درصررذ طسشررتری ثررر ج در مر ررر  تجررذیش را فقررط  طررذ  اسرر ترر  طرررتوه تولیررذ  505465مقررذار 

ر شررج  ثررر ج سررتیذ طررذ  ثرر   را ررذمبن تجررذیشمیررسان تولیررذ طررتوه،  درصررذ کرربهض داد، ثررب در  ظرگرررفت   یرک 

طسشرت  تجرذیش طرذ  ثر       هرر کیرروگرم ثرر ج   هرسار ریربلی کر  ثر  ازا       83سرود  ، ثرب ا تشربة   درصرذ  63طرتوه  

بورزان میریرربرد ریررب  ثرر   تررع کظرر  2/60 مجرکرری در  ررذودثررر ج سرربل   زرریت کظرربورزان مرری طررود، مزقوعررب   

 خواهذ ثود 

 505465% × 63; 6/79476 ثر ج ستیذ طذ  رت  

درصررذ کرربهض حرربیعبت   5میررسان افررسایض ثررر ج سرربل  ثررب  

 رکیروگرم 

794766  ;5333  ×766/794  ;5 × %6/79476 

 794766×  83333;  60285583333 درصذ کبهض حبیعبت رریب   5سود  بصش از 
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