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 اصفهان استان در سفید برنج به شلتوک تبدیل فرآیند در ضایعات کاهش یهاروش

 

 *محسن حیدری سلطان آبادی

 

 قات،یاستان اصفهان، سازمان تحق یعیو آموزش کشاورزی و منابع طب یقاتمرکز تحق ی،کشاورز یو مهندس یفن یقاتبخش تحق ریادستاا

 یرانکشاورزی، اصفهان، ا یجآموزش و ترو

 

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

ترین محصرو  کشرراورزی در ایران اسررل  اهر  ا ری و درصد اهات ی از       پرمصرر   ،برنج بعد از گندم

ارررود  ب  کا ش قی ل آن میو ود خرده برنج در محصرررو  نهایی، مو   اسررل   کیفیل برنج  ۀکنندعوامر تعیین

اود  میزان ضایعات برنج تابع عوامر خرده برنج با این ک  قابر استفاده اسل،  زء ضایعات محاوب می ،عبارت دی ر

ار ککردن و وسایر ب رقم، عوامر محیطی، مدیریل زراعی، رطوبل  ن ام برداال و تبدیر، روش خشك مانندزیادی 

 کردن، ت یزکردن یا بو اری،سررفید اسررل  این فرآیند اررامر خشررك برنج ب  توکارر  تبدیر گرفت  اررده در فرآیند

   ع ده ضرایعات برنج ببرنج ارهات  ادهد در مره   تبدیر  اسرل بندی کردن و در  کنی، سرفیدکردن، برا  پوسرل 

یدکننده واکند و زیان ماتقیم آن متو   تقی ل پیدا می آید  برنج ارهارت  تا یك سروم برنج ساام افل   و ود میب 

 برنج اسل   

 ای پر آب  زار  هتار در سا  81تا  ای خشك  زار  هتار در سا  5سطح زیرکشل برنج در استان اصفهان از 

درصدد گزارش اده اسل  با  81کی وگرم در  هتار ببا رطوبل  5055متغیر اسل  ع  هرد متوسط ا توک در هدود 

 8855کی وگرم برنج ساام و اهات ،  6355درصدد، در  ر  هتار  36بتو   ب  متوسط راندمان تبدیر ا توک استان 

ارقام برنج اصفهان دارای کیفیل مناس  پخل و عطر  اود کی وگرم سبوس تواید می 315کی وگرم پوسل ا توک و 

رسد  این درصد می 65ب   بعضاًاسرل ک     ا زیادآن درصرد ارهارت ی    ،وای ب  دالیر مخت ف  ارتند و طعم خوبی 

 ای در این مقاا  ب  معرفی روش اررده اسررل  برنج  کا ش میزان بازارپاررندی و درآمد توایدکنندگان سررب مر عا

 اود کا ش ضایعات برنج در  ر یك از فرآیند ای تبدیر پرداخت  می
 

 معرفی دستورالعمل 

کنی و سفیدکردن انواع ا توک اصفهان براساس آخرین کردن، پوسلروش مناس  خشك ،دسرتورااع ر  در این

 ادگی وگیری کارگا ی درصد اهات ی، درصد سفیداندازه ۀ    چنین نحو ا ارر  داده ارده اسرل   پژو شنتایج 

 اود می ارائ راندمان تبدیر برنج 

 
 

 mheisol@gmail.com  ن ارنده مائو :* 
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 شلتوککردن : خشک1العمل دستور

آوری این ا توک الزم اسل تا رسد  پس از   عدرصد می 15اده تا رطوبل اوای  ار توک تازه بردااررل مقدار 

 و گی ادهزدکپكدچار ک  ار توک با رطوبل باال انبار اررود،    در صرورتی کنندن هداری در انبار خشرك  برای آن را 

درصد  81در هدود باید هداکثر رطوبل ا توک برای انبارداری بیش از یك سا   یابد ادت کا ش میکیفیل آن ب 

 طوبلبرای کا ش مقدار رترین اقدام اقتصادیبنابراین،  پاییزاسل  فصربرداال برنج در اصفهان مقارن با زمان   بااد

 ای با ع قدر الی  ا توککردن، باید   برای خشكاسرل  در فصرر پائیز  اسرتفاده از نور و گرمای خورارید  ، ار توک 

مترد، براسرراس مارراهل در اختیار ک  اابت  باید ت یز و بهدااررتی بااررد، در   وی نور سررانتی 15مناسرر  بهداکثر 

بر بودن، کردن سررنتی ارر توک در  وای آزاد عبوه بر زمان خشرركاابت   م زده اررود  خوراررید پهن اررده و ب  

 ا در پی خوا د داال  ا توک ر ر یهنواخلغیادن خشكاز ه    پرندگان و  ای ناای خاارت

وبل رط استفاده کرد خوراید کن یا نور خشكتوان از میرطوبل ار توک ب  رطوبل مناس  تبدیر،   کا ش برای

ترین روش برای درصررد اسررل  مناسرر    81تا  85مناسرر  تبدیر ارر توک ب  برنج سررفید در ارقام اصررفهان بین   

 ای مو ود در اصفهان از نوع کنکن اسل  بیشتر خشكاستفاده از خشك ،کردن ار توک تا رطوبل یاد اده خشرك 

اود، از سوخل گازوئیر یا گاز طبیعی برای تواید گرما استفاده می  ا ک  غااباًکنخشكاین بارتر افقی  ارتند  در   

تنظیم اود   س ایوسدر    15کن ریخت  و دمای آن روی متر درون خشكسانتی 55تا  15باید ا توک را ب  ع ق 

 برای ترین روش  مناسررر کندمیکردن را تارررریع ع  یات خشرررك زدن منظم اررر توک،  م اکندر این خشرررك

سنج اسل ک  امروزه ب  سادگی قابر تهی  و استفاده رطوبل ای ار توک، استفاده از دست اه گیری رطوبل احظ اندازه

ده و چند ساعتی ب  ا توک کن خاموش اخشك اسرل  پس از رسریدن ار توک ب  رطوبل مناسرر ، الزم اسررل تا   

 ،کردن آفتابیطور یهاان در توده ا توک پخش اود  در روش خشكاستراهل داده اود تا رطوبل ب  خشرك اده 

زده  م ب بار  دو ساعل یك اده و  ر یك اایمتری در برابر آفتاب پهن سانتی 85ا توک در یك الی  نازک هداکثر 

رطوبل مناسر  تبدیر و درصد کا ش ضایعات نابل ب   ، 8 رطوبل مناسر  تبدیر برسرد  در  دو   ارود تا ب   می

 اده در اصفهان ارائ  اده اسل  کشل برنج  ای باالتر برای چند رقمرطوبل

 های تبدیل برنجدرصد رطوبت مناسب تبدیل و میزان کاهش ضایعات ارقام برنج در سامانه -1جدول 

 نوع سامانه تبدیل 

 سایشی ایتیغ  

درصد رطوبت   درصد کاهش ضایعات درصد رطوبت مناسب رقم

 مناسب

درصد کاهش 

 ضایعات

 10 85  58 85 فیروزان بسرخ د

 15 85  63 81 سازندگی 

 81 85  65 81 طارم بکشل اصفهاند
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 کنی شلتوکپوست: 2العمل دستور

 نیکاود  پوسلکنی اروع می ای بو اری، ع  یات پوسلدست اهکردن ار توک در  ت یزو  کردنپس از خشرك 

 کنوسلپ  ایدست اه از استفاده باک   اسل ایضرب  یا و اصطهاکی نیرو ای وسی   ب  برنج پوسل کردن  دا ارامر 

مقدار   اودمی انجام الستیهی غ تهی کنپوسل وسی   ب  پوسل برداارتن  ،پیشررفت   کنیپوسرل  در  ارود می انجام

 سفیدکن از ایران کوبیااای کارخانجات از برخی درصد اسل  در 6کن در هدود ارهارت ی برنج در این نوع پوسل  

 درصدد غیر قابر توصی  اسل  15اود ک  ب  دایر ضایعات باال بتا می استفاده برنج کنیپوسل برای ایتیغ  نوع

 : سفیدکردن برنج3العمل دستور

برنج  از سسبو سفیدکن،  ایدست اه از استفاده با  اودمی گفت  ایقهوه برنج اصطبهاً اده گیریپوسرل  برنج ب 

 ا نقش زیادی در ایجاد ضایعات یا اهات ی برنج دارند، کنسفید  آیددسرل می ب   سرفید  برنج وارده    دا ایقهوه

ود کننده استحهام برنج مانند و عوامر تضررعیف ،کنند    چنیننیروی مهانیهی بیشرتری وارد می  ،زیرا ب  دان  برنج

 ا ب  دو سفیدکن د ند کردن نیز خود را در این مره   نشان می ای ایجاد ارده در مراهر برداارل و خشرك   ترک

و  ارساز و کاوند ک   ر یك از این دو گروه دارای انواعی  اتند   ای سایشی و اصطهاکی تقایم میگروه سفیدکن

ای سبوس مو ود روی برنج قهوه ، ا متفاوت اسررل  در نوع سایشیسربوس در  ر یك از سررفیدکن  نحوه  داسرازی 

سفیدکن ، 1ر سفیدکن سایشی مخروطی ع ودی و اه، 8ر اود  اهتوسط سایش با یك سنگ ساینده برداات  می

اک اد ت اس و اصطهد د  در نوع معرو  ب  اصطهاکی، سفید ادن برنج بیشتر در اثر ایجسرایشری افقی را نشان می  

   اسل ای اصطهاکی د یهی از انواع سفیدکن6ای باهر اود  سفیدکن تیغ  ای برنج انجام میبین دان 

 

 
 

 دریچه تنظیم ورودی -1): های آنو قسمت عمودیمخروطی سفیدکن سایشی  -1 شكل

 یپولی محرک توپ -5 برنج سفید خروجیدریچه  -4 صفحه مشبک -3صفحات ساینده -2

 (شافت مرکزی -7 سبوس برنج خروجیدریچه  -6
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 پولی محرک توپی -2مخزن  -1) : های آنو قسمتسفیدکن سایشی افقی  -2 شكل

 شافت مرکزی -6صفحات ساینده  -5مارپیچ انتقال  - 4دریچه تنظیم ورودی -3

 وزنه تنظیم دریچه خروجی( -11 خروجیدریچه  -9ک صفحه مشب -8محفظه  -7

 

 
 

 پولی محرک توپی -3دریچه تنظیم ورودی  -2مخزن  -1) :های آنو قسمتای رایج سفیدکن تیغه -3شكل

  خروجیدریچه تنظیم -8شافت مرکزی  -7زن هم -6دهنده قسمت انتقال های خمیدهآج-5توپی سفیدکن  -4

 (لوالی محفظه -13ه تیغ -12کننده طول تیغهپیچ تنظیم -11محفظه  -11 صفحه مشبک -9
 

یل دارد  میزان خردادن برنج حای ار  ای سایشی بر تیغ  ای برنج، اسرتفاده از سفیدکن در بین انواع سرفیدکن 

  ای سایشیدرصرد بیشتر از نوع سایشی اسل    چنین سفیدادن برنج در سفیدکن  50 ،ای ای تیغ در سرفیدکن 

ای اسرل  کا ش سرفیدکردن برنج عبوه بر هفس سبوس و مواد مغ ی برنج مو   کا ش ضایعات   ک تر از نوع تیغ 

در   ودامیواقع  در   سفیدادگی نیز  تأثیرتحل ، د د ک  درصد اهات ی برنجنشران می   ابررسری   ارود آن می

اررود  در از  م  دا می بندی، برنج سرراام و خرده ای در   ا و غربا انتهای فرآیند تبدیر برنج، با اسررتفاده از ااك

 ارروند  در ا بر اسرراس قطر صررفحات غربا ، در دو دسررت  سرراام و اررهاررت  تقارریم میترین نوع غربا ، برنجسرراده
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 روش ترینمناس  نوع، این از استفاده ک  اودمی آوری  ع اندازه چند در ارهارت    برنج ای،مره   چند ای غربا 

  اسل برنج بندیدر  

 انتخاب سامانه تبدیل برنج: 4العمل دستور

اوند  ای و سایشی تقایم می ای تبدیر برنج براسراس وسرایر مورد استفاده در آن ب  دو نوع تبدیر تیغ   سرامان  

کن غ تك السررتیهی، دست اه سفیدکن مع والً ارامر دسرت اه بو اری، دسررت اه پوسررل  ای یك سرامان  تبدیر تیغ  

بندی و چند دست اه باالبر اسل  سامان  تبدیر سایشی نیز صورت سرید، دست اه غربا  در  ای بچند دست اه ب تیغ 

از برنج  ساز ا توککن غ تك الستیهی، دست اه پادی  صندوقی ب داگیر، دسرت اه پوسل از دسرت اه بو اری، سرنگ  

و  بندید نده، دست اه غربا  در  صرورت سری، دست اه صیقر چند دسرت اه سرفیدکن سرایشری افقی ب     (، ایقهوه

اوند   ا بر اسرراس کیفیل برنج خرو ی و توسط اپراتور تنظیم میدسرت اه باالبر تشرهیر ارده اسرل  این دسرت اه     

درصد و در  5/10و  5/38ای ب  ترتی  اصفهان در تبدیر تیغ  متوسرط راندمان تبدیر و درصرد اهات ی برنج ارقام  

 ای تبدیر برنج ک  درصد قابر تو هی از سامان درصد گزارش اده اسل  با تو   ب  این5/80و  31تبدیر سرایشری   

ر ب  و ای تبدیر برنج در این استان و   چنین کشاود سامان ای اسل، توصی  میدر استان اصفهان  نوز از نوع تیغ 

 دا ادن  صورت ای سایشی، عبوه بر کا ش اهات ی برنج، از اتب  وزن برنج ب نوع سایشی تغییر یابد  در سامان 

 اود  بیش از هد سبوس نیز   وگیری می

 گیری پارامترهای کیفی برنج : روش اندازه5العمل دستور

اهات ، در   سفیدادگی و راندمان تبدیر گیری کارگا ی خصروصریاتی مانند درصرد برنج سرفید ساام و     اندازه

کند  در صورت تجهیز  ای مو ود در خط تبدیر برنج و کا ش ضایعات آن میبرنج، ک ك زیادی ب  تنظیم دسرت اه 

پ یر گیری موارد زیر در محر تبدیر برنج امهانگرم، اندازه 58/5کوبی ب  یك ترازوی دقیق با دقل  ر واهرد اررراای 

 اسل: 

 ای گرمی ک  مخ وطی از برنج ساام و اهات  اسل، برنج 65 ای برنج سرفید سراام و ارهات : از ن ون    درصرد   -8

تر از س  چهارم  ای بزرگاود  نابل وزن برنجتر از س  چهارم طو  یك برنج سفید کامر  دا میتر و کوچكبزرگ

تر  ای کوچكساام و نابل وزن برنج ، درصد برنج سفید855طو  یك برنج سفید ساام ب  کر وزن ن ون  ضرب در 

 کند ، درصد اهات ی برنج را مشخص می855از آن ضرب در 

ای در اثر در   سرفیداردگی برنج، براسراس اسرتاندارد درصد کا ش وزن برنج قهوه      در   سرفیداردگی برنج:   -1

ان  برنج سفید ساام وزن اده و با د 855ای ساام و دان  برنج قهوه 855اود  در این روش، گیری میسفیدادن اندازه

اسرررتفاده از رابط  
b

wb

w

w-w
D  ک  در آنbW  ای سررراام و دان  برنج قهوه 855وزنwW  دان  برنج  855وزن

 آید  دسل مید ب Dسفید ساام اسل، در   سفیدادگیب

دسل وزن ا توک اوای ، راندمان تبدیر برنج ب راندمان تبدیر برنج: با تقایم وزن برنج سفید ساام و اهات  ب    -6

 آید  می
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 کارگیری/ نحوه اجرایی شدنفرآیند به

نی ک  کنندگابرداران و هتی مصر کاران، صاهبان صنایع تبدیر برنج، بهره ای ذکر اده برای برنجدسرتورااع ر      

واند در ت ا میکارگیری این دستورااع رده و ب کنند، قابر اسرتفاده بو برنج خود را از طریق خرید ار توک تأمین می 

 رزش و کا  سود بیشتر مؤثر بااد  ا  هل کا ش ضایعات این محصو  مهم و با

 

 مزایا و اثربخشی

کردن مناس  و استفاده از سامان  تبدیر مناس  خبص   توان در دو قا ل روش خشكااع ر هاضر را میدستور     

ورت ص ا و نیز رعایل رطوبل مناس  تبدیر ا توک ب کنکردن ا توک در آفتاب و خشكکرد  ا رای اصو  خشك

 63مارتقیم، مو   کا ش ارهارت ی برنج خوا د ارد  ب  ازای کا ش  ر یك درصررد اررهات ی برنج، در هدود     

ایش درآمد زآید ک  قی ل آن س  برابر برنج اهات  اسل  این امر سب   افدسل میکی وگرم در  هتار برنج سراام ب  

  دوش ای بای ب  سایشی  ر چند در ابتدا  زین  اوای  ای تیغ توایدکنندگان برنج اسرتان خوا د اد  تبدیر سامان  

 ا  بران ای،  زین  ای تیغ درصرردی خردارردن برنج نارربل ب  سررامان  1/63گ ارد، اما با کا ش  ا میکوبیارراای

درصد  5/1 ای سایشی، راندمان تبدیر در هدود مورد برنج در سامان خوا د ارد  از طرفی، با کا ش سرفیدادن بی  

کی وگرم در  ر  هتار، برنج سررفیداررده ب  چرخ  تواید  816افزایش خوا د یافل ک  این ب  معنای بازگشررل هدود 

 اسل  
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