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 کیدهچ
 هایسارتخ تواندمي نادرست مدیریت اما ،شودمي برنج و شلتوک بازارپسندی نهایت در و کیفي خواص اصالح باعث انبارماني اگرچه

، رطوبت و اکسیژن به نفوذ قابلغیر هایبندیبسته چونهم، دسترس قابل و غیرپیچیده هایفناوری به دستیابي. آورد بار به را ناپذیریجبران

 مزایای از .دباش داشته بسزایي نقش غذایي امنیت و کشاورزان اقتصادی وضعیت ارتقای در تواندمي، پیچیده هایزیرساخت به نیاز بدون

 ،کلي طوربه .نمود اشاره زیست محیط و کنندهمصرف سالمت حفظ ها،کشآفت از استفاده به نیاز عدم به توانمي نفوذ غیرقابل سازیذخیره

 آفات تفعالی از جلوگیری و شلتوک در هامایکوتوکسین تولید و هاقارچ ویژه به، هامیکروارگانیسم فعالیت و رشد از ممانعت منظور به

ی الیه عنوانهب باال متضخا با اتیلنپليی کیسه و بیرونيی الیه عنوانهب پروپیلنپلي جنس از )گوني دوالیه بندیبسته کارگیریبه انباری،

 در مناسبی تهویه و هوا جریان ایجاد ،(درصد 51 ترجیحاً) درصد 02 از کمتر نسبي رطوبت ،ی سلسیوس درجه 02تا  51 دمای داخلي(،

 .باشدمي توصیه قابل سفید برنج و شلتوک نگهداری هایانبار

 ضایعات سفید، برنج شلتوک، انبارماني، واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

 در اقتصادی وضعیت ارتقای اساسي اهداف از برداشت عملیات از پس تلفات کاهش و محصول کیفیت و کمیت حفظ

 انستتومي ماند،مي باقي غذایي زنجیره در اگر که است دانه ازمقدار تلفاتي  دانه، تلفات یا رفتهدر. است کشاورزی بخش

 غیرمستقیم یا و مستقیمو  کیفي، یا يکمّ صورت به تواندمي و است گیریاندازهقابل کاهش یا نقصان این. گیرد قرار مصرف مورد

 ستقیم،غیرم هدررفت. است پرندگان یا و جوندگان حشرات،ی حمله اثر بر دانه رفتن بین از مستقیم، هدررفت از منظور. باشد

 شرح به ليکی دسته چهار به توانمي را برنج انباری ضایعات، کلي طوربه. شود پذیرش عدم به منجر که است کیفیتي کاهش

 نمود: بندیطبقه زیر

 محسوب وزني ضایعات نامناسب نقل و حمل و آفات فعالیت جوندگان، حشرات، حمله اثر در وزن کاهش :وزني تلفات -5

 .شودنمي تلقي وزني تلفات ،دانه رطوبت کاهش اثر در وزن افت. شودمي

 یيهابخش هرز، هایعلف بذر جوندگان، مدفوع و مو علف، حشرات، بدن از هایيتکه شامل خارجي موادوجود  :کیفي تلفات -0

 افت در ثرؤم عوامل از هاقارچ مترشحه سموم و زابیماری عوامل ها،کشآفت مانند هایيآالینده و شیشه سنگ، خاک، گیاهان، از

 .باشندمي دانه کیفي

 ئینپروت یمالحظهقابل کاهش و وزن کاهشباعث  ،دانه به حمله با هاپروانه الرو و جوندگان انباری، آفات :ایتغذیه تلفات -3

 نوع این. دوشمي دانه کربوهیدرات کاهش باعث سفید برنج آندوسپرم به هاشپشهی حمله. شوندمي انبارماني طي دانه ویتامین و

 .باشد کیفي و يکمّ صورتبه تواندمي تلفات

 نینج که حشرات. هستند نامیه قوه کاهش بر ثرؤم عوامل از دانه تنفس و رطوبت حرارت، نور،تغییرات  :نامیهقوه کاهش -4

 .دارند بذر نامیه قوه بر بیشتری اثر عوامل سایر به نسبت دهند،مي قرار حمله مورد را دانه
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 و رطوبت دانهدمای هوا و رطوبت نسبی نقش 

سلسیوس ،  درجه 02 از )کمتر هوا دمای درصد(، 51 اًحترجی درصد، 02 از )کمتر نسبي رطوبت همچون يعوامل کنترل با

 50 حدود مدتطوالنيبرای  و درصد 54 حداکثر مدتکوتاه نگهداریبرای ) شلتوک رطوبت و (درجه سلسیوس  51ترجیحاً 

 در وقف عواملی کلیه است الزم لذا .بود خواهندن موثر و گیرچشم فعالیت به قادر هامیکروارگانیسم و انباری آفات درصد(،

 کمتر دمای در برنج داشتننگه خنک، شودمي دیده 5 شکل در که طورهمان. دنشو گیریاندازه مرتب طورهب غله، نگهداری طول

 .گیرد قرار رمدنظ انبارداری در باید که است برنج شپشه فعالیت از یجلوگیر برای کلیدی عوامل از یکيسلسیوس   درجه 02 از

 امر این یجهنتی که یابدمي افزایش حشرات و هانماتد ها،کپک ها،باکتری در تنفس دانه، نگهداری هنگام رطوبت باالرفتن اثر در

 افزایش امر این که دشو آن رطوبت محتوای افزایش به منجر تواندمي دانه تنفس اثر در شده تولید رطوبت. است حرارت افزایش

 پیالیار،) نماید تشدید را دانه تنفس سرعت تواندمينیز  تنفس اثر در شده تولید گرمای. دارد همراه به را دانه تنفس سرعت

 سترشگ محموله در گرم نقاط تدریجهب و شده بیشتر گیرد،مي قرار حشرات حمله مورد که محموله از بخشي در تنفس .(5991

 . است ضروری انبار در هوا جریان برقراری و مناسب رطوبت با دانه سازیذخیره .(0254 )جواچیم، یابدمي
 

 
ی شپشه برنجدمای مناسب برای فعالیت و توسعه -1شکل   

 

 های دوالیهبندیبستهقابل نفوذ و ضرورت استفاده از بندی غیرفناوری بسته

شود، اما در انبارداری کارگیری مواد شیمیایي روش مؤثری برای مبارزه با آفات انباری غالت محسوب مياگرچه به

ی باال، همواره موجبات نگراني مدت، مصرف مکرر مواد شیمیایي به دلیل کاهش کارآیي، سمي بودن و هزینهطوالني

سال پیش  0122سازی غیرقابل نفوذ مواد غذایي خشک به حداقل ی ذخیرهداشته است. سابقهکنندگان را به همراه مصرف

اکسید کربن یا گاز نیتروژن به (. خارج کردن اکسیژن به کمک پمپ خالء و افزایش گاز دی0222، دیگرانگردد )آدلر و برمي

(. در 0250، دیگران؛ اوکولو و 0225، دیگرانقابل نفوذ است )ویلیرز و سازی غیرهای ذخیرههای ویژه از دیگر راهکمک پمپ

روند. شان از بین ميدرصد حشرات در کلیه مراحل زندگي 522 اکسیژن،هر سه روش طي چند روز تا دو هفته با ایجاد محیط کم

 (. 0225، دیگرانسازی برای شلتوک، برنج سفید و سبوس کاربرد دارد )ویلیرز و این روش ذخیره

قابل نفوذ است. اگرچه این سازی غیرای دیگری برای ذخیرههای گالوانیزه گزینهشده از ورقهای فلزی ساختهانبارک

 های باالی ساخت و دسترسي کم در بازارهایها، قابلیت کاهش هجوم و توسعه حشرات و آفات انباری را دارند، اما هزینهانبارک
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؛ ندگوا و 0253، دیگراناست )دی گروت و  ها را بین کشاورزان کشورهای در حال توسعه محدود کردهروستایي، ترویج آن

دادند های فلزی مشابهي را مورد استفاده قرار ميهای دور، بسیاری از کشاورزان در کشور ایران، انبارکدر گذشته(. 0255، دیگران

( و دوالیه PICSپردو )الیه سازی سههای ذخیرهقابل نفوذ شامل کیسههای غیرفناوری کیسه است.که متاسفانه امروزه منسوخ شده

پا مورد استفاده قرار ( در کشورهای در حال توسعه قابل دسترس هستند و معموالً توسط کشاورزان خردهSGBسوپر غالت )

، یگراندطور وسیعي در کشورهای آفریقا و آمریکای التین کاربرد دارند )دی بروئین و الیه پردو بههای سهگیرند. کیسهمي

ژن را است که نقش محدودکننده عبور اکسیاتیلن دانسیته باال تشکیل شده ها از دوالیه پليي این نوع کیسه(. بخش داخل0250

؛ 0254های داخلي را به عهده دارد )مورداک و بائو، پروپیلن است که نقش محافظت از الیهبه عهده دارد. الیه سوم از جنس پلي

 (. 0252، دیگرانبارببوستا و 

است. هوای  های متوسط و باال به بازار عرضه شدهبا ظرفیت (Cocoon)های ضخیمي تحت عنوان کوکون امروزه کیسه

د توسط توانهای شلتوک و یا برنج سفید داخل آن و بستن زیپ مخصوص، ميها، پس از گذاشتن گونيداخل این نوع از کیسه

ی بندی دوالیه( نشان داد بسته5394) دیگرانطلب و . نتایج تحقیق تجددیشودای که در کیسه تعبیه شده خارج طرفهشیر یک

 ( عامل مؤثری در حفظ کیفیت بذر و جلوگیری از فعالیت حشرات طي دوره انبارماني بوده است.اتیلنپلي پروپیلن+پليضخیم )

دار )دوالیه نتپروپیلن لمیبندی با کیسه پليبستههای دوالیه )بندیاستفاده از بسته( نشان داد 5391) دیگراننتایج تحقیق حبیبي و 

ان ( عالوه بر حفظ عطر و طعم در مدت زماتیلن(پلي پروپیلن+ضخیم )پلي یبندی دوالیهبسته و ضخامت کم و چسبیده( با

ج سفید، توک و برنتواند برنج سفید را از حمله آفات مصون نگه دارد. با توجه به نتایج، برای نگهداری ایمن شلانبارماني، مي

 کند استفاده نمود.نفوذ عوامل خارجي محافظت  ها را در برابرآنکه  هایيبندیاز بستهتوان مي
 

 
 پروپیلن(اتیلن+ پلي)پلي های دوالیهبه ترتیب از سمت راست: کیسه کوکون، سه الیه پردو، انبارک فلزی و کیسه -2شکل 

 

 توصیه ترویجی

های مختلف بزرگ، متوسط و کوچک در کشور وجود ندارد اگرچه هنوز فناوری انبارهای غیرقابل نفوذ قابل حمل در اندازه

کارگیری شده با بهو نیاز است تولیدکنندگان داخلي در این زمینه مبادرت به تولید نمایند، اما بر اساس نتایج مثبت تحقیقات انجام

ین از هدررفت توان با صرف هزینه بسیار پائراحتي ميبهاتیلن باشد( پروپیلن که دارای کیسه پلي)گوني پليدوالیه  بندیبسته

اال استفاده اتیلن با ضخامت بمحصول )شلتوک و برنج سفید( طي دوره انبارماني جلوگیری نمود. در این روش باید از کیسه پلي

ي دوره انبارماني اجتناب شود تا شرایط نسبي اتمسفر اصالح شده ها طچنین ضروری است از باز و بسته کردن کیسهشود. هم

بندی کردن در حداقل زمان ممکن قبل از عملیات بستهبندی از بین نرود. برای شلتوک، خشکخودی ایجاد شده در بستهخودبه

 الني مدت، رطوبت حدوددرصد و برای نگهداری طو 54سازی کوتاه مدت شلتوک، رطوبت باید مدنظر قرار گیرد. برای ذخیره

 

 4پیاپی  شماره ،9911 پاییز و زمستان دوم، شماره دوم، دوره

3 



 

 

درصد  02و رطوبت نسبي کمتر از  درجه سلسیوس 51درجه سلسیوس ترجیحاً  02شود. از دمای کمتر از درصد توصیه مي 50

 سازی ایمن شلتوک و برنج سفید استفاده شود. و تهویه مناسب برای ذخیره
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