
 

 

 

Investigation amount of brown rice losses in the paddy drying process 

S. Sharifi, M. H. A ghkhani, A. Rohani 

Introduction 
The loss problem on-fields and paddy milling factory dryers have always been challenging issues in 

the rice industry. Different forms of losses may occur in brown rice depend on the field and factory 

conditions. To reduce the losses, proper management during pre-harvest, harvesting, and post-harvest 

operations are essential. In this study, different on-field drying and tempering methods were investigated 

to detect different forms amount of brown rice losses. 

Materials and Methods 

The present study was conducted on the most common Hashemi paddy variety in 2019-2020 at the 

Talesh, Rezvanshahr, and Masal, in Guilan province, with 0.2 hectares and 5 paddy milling factory 

dryers. On the fields, method and date of tillage, irrigation, and transplanting used in all experimental 

units were the same. Moreover, the amount of fertilizer spreading and spraying methods were the same as 

the experiments over. In the first predrying process on the fields, moisture contents 19 and 26%, at the 

harvest date the following three separate methods were considered: A1) The paddies were spread on the 

cut stems to insolating; A2) The paddies, after being placed on the cut stems for 5h were collected from 

the fields to stack, and A3) The paddies were covered with plastic wrap after 5h insolate. In the second 

process, according to the first process paddy drying date intervals on the fields level to threshing were 

considered: B1) 14 to 19h post harvest; B2) 20 to 24h post harvest, and B3) 25 to 29h post harvest. 

Afterward, methods A1 to A3 were combined with methods B1 to B3 and the feed into axial flow-

thresher at 10 kg min
-1

, at 550 rpm PTO, and a moisture content of 19 and 26 percent (% w.b). Third 

drying process in 2 and 3-stege with 10 to 15h tempering in the conventional batch type dryer under 

temperature 40 and 50 ˚C and air speed 0.5 and 0.8 m s
-1 

in paddy milling factories were done. At the end 

of each process, a microscope achromatic objective 40x was used to detect 2 incomplete vertical cracks, 

tortoise pattern cracks, and 3 incomplete horizontal cracks, immature and chalky grain after 48 h oven 

dried in a 100g sample. The equilibrium moisture content at 7.3 was determined. Losses properties were 

analyzed using completely randomized factorial design with randomized block followed by Tukey's HSD 

test at the 5% probability and comparisons among 3 replications. 

Results and Discussion 

Results demonstrated that the stack and plastic drying methods significantly increased the percent of 

losses. In the plastic drying method, the percent of chalky grains and tortoise pattern cracks were higher 

than other forms of losses. In the first process, despite the stack predrying method there reduced losses in 

fewer moisture. At the end of the first stage, losses percent in the spreading method was significantly 

lower at a 19% moisture content. The lower and higher percent of losses in the intervals of 25 to 29h of 

spreading to threshing and 14 to 19h of spreading and plastic covered to thresh at a moisture content of 

26% and 19% were 8.446 and 4.443. The mean of losses between 14 to 19h, 20 to 24h, and 25 to 29h 

were 7.1%, 5.7, and 5.15 respectively. In the last process in paddy milling factory dryers, there was no 

significant difference in the minimum percent of losses in the 3-stage with 10h and 15h tempering at 40 

°C and 0.5 m s
-1

 air speed. Furthermore, maximum losses percent, resulting in 2-stage with 10h at 50 °C 

and 0.5 and 0.8 m s
-1

, that 3 incomplete horizontal cracks and 2 incomplete vertical cracks grains had the 

highest percent.  

Conclusion 
Obviously, the importance of food security has always been matter in developing countries. An 

identifying losses source on the fields and factories is one way to achieve food security. Consequently, 

predrying on the fields for 5h and, subsequently, stacking and plastic covering are not recommended in 

terms of effect on increasing the percent of brown rice losses. Also, in the factory dryers, it is 

recommended using the 3-stage with 10h tempering at 40 °C and 0.5 m s
-1 

air speed due to the importance 

of scheduling in the management of the dryer unit. 
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 شلتوک کردنخشک ندیفرآدر  یابرنج قهوه عاتیضا زانیم یبررس

خانی، عباس روحانی سینا شریفی، محمد حسین آق  

 دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 استاد مهندسی بیوسیستم کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 دانشیار مهندسی بیوسیستم کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

میزان ضایعات بررسی ، تحقیق هدفباشد.  ترین مسائل صنعت برنج می همواره چالشی ،کردن شلتوک خشک فرآیندهای

محتوای  مستقلفاکتورهای های اصلی و متقابل اثر . بدین منظور،بوددر سه شهرستان گیالن کردن در مزرعه و کارخانه  خشک

کردن  های خشک روش(، ساعت 62-61و  62-61، 91-91کوبی ) زمان برداشت تا خرمن، درصد( 62و  91) زمان برداشت یرطوبت

بر روی   شالیپخش پنج ساعت +دپوکردن، و ها بر روی ساقه  شالیپخش پنج ساعت ها،  بر روی ساقه  شالی پخش کاملدر مزرعه )

دمای  ،دهی( استراحتساعت  92و  92با هرکدام ای  ای و سه مرحله )دو مرحله دهی استراحتو ، (پالستیک+استفاده از ها ساقه

های  دانه ،های نارس، گچی دانه) بر فاکتورهای وابستهمتر بر ثانیه(  8/2و  2/2سرعت باد )و درجه سلسیوس(  22و  12) کنخشک

بلوک ه پای بر لفاکتوری یآزمایشاز طرح  .شدندررسی ب 9918-11 سال زراعیدر  (ای در برنج قهوه پشتی ترک و ترک الک سهو  دو

مقایسه . (P<22/2) بودندبر ایجاد ضایعات معنادار  فاکتورهای مستقلاثرهای اصلی براساس نتایج،  .استفاده شدامل تصادفی ک

 درصد بود. 171/9درصد، به میزان  62در محتوای رطوبتی ، کامل کردن  ضایعات در روش پخش کمینه که نشان دادها میانگین

 91تا  91مزرعه، سطح در  گچی بود. پشتی و دانه به شکل ترک الک گیری ضایعات شکلپالستیک در  بیشترین تاثیر استفاده از

 ،69/99 به میزان ترتیب   به ترک پشتی و دو ترک، ترک الک که سهم سه ،دست آمد بهبیشینه ضایعات  ،کردن خشک  پیشساعت 

 یدماساعت،  92ای  دهی سه مرحله استراحتکمترین ضایعات در ترکیب فاکتوری در سطح کارخانه،  بود. درصد 28/8و  1/8

 دست آمد. هبدرصد  21/2به میزان متر بر ثانیه  2/2درجه سلسیوس و سرعت باد  12کن  خشک

 کارخانه تبدیل شلتوک ،ضایعات ،کردن خشکک، تر ای، برنج قهوه :یدیکل کلمات

 مقدمه

هزار هکتار برنج  662، از این میزان بوده کهانواع محصوالت زراعی کشت زیرهزار هکتار سطح  2/621 دارایاستان گیالن 

از مجموع سطوح زراعی بوده، که سهم استان  میلیون تن 9/9های شلتوک کشور حدود  انواع گونهمیزان تولید . شود میکشت 

منظور استفاده خانوار بایستی از شالی و شلتوک به  برنج به محصول .(Anonymous, 2018) تاس میلیون تن بوده 21/9گیالن 



 

 

 

طور  رطوبت شالی وابسته به شرایط جویِ زمان برداشت، روش برداشت، واریته و میزان رسیدگی دانه بهتبدیل شود.  سفیدبرنج 

 )د رطوبت محصول کاهش داده شو باید ،تبدیل وداری شلتوک در انبار  باشد؛ برای نگه درصد متغیر می 62تا  92معمول از 

Abayawickrama et al., 2017 ؛HeidariSoltanabadi et al., 2010). ا توجه به مطالعات اپیدمیولوژیکی سازمان بهداشت ب

از ای ناشی  کاهش انتشار گازهای گلخانهبا توجه به خورشیدی   نرژی رایگان و پاکا ،Krzyżanowski et al., 2005))ی جهان

کردن در معرض  خشک همچنین، .(Udomkun et al., 2020) است داشتهسالمت بشر  گیری بر چشم تاثیرهای فسیلی،  سوخت

این منبع برای  از استفاده (.Xangsayasane et al., 2019) موجب افزایش راندمان برنج سفید شده است ،آفتاب در هنگام صبح

  .پوشی است کردن شلتوک غیرقابل چشم خشک

کردن کامل  کردن پس از برداشت رقم هاشمی بر راندمان برنج سفید سالم، از روش پخش در تحقیقی تاثیر زمان خشک

استفاده در درصد(  78/28و نتایج نشان داده است که بیشترین راندمان برنج سفید سالم ) بررسی شدروز  ها به مدت یک شبانه شالی

ررسی ب .(and Alizadeh, 2013 Allameh) مزرعه بوده استدر کردن  خشکپیش بالفاصله پس از   کارخانهدر کردن  از خشک

در  کردن خشکپیش ساعت بین  18ی  که فاصله داد نشانکوتاه در امریکا  های زودرس و دانه رقمهای میکروبی  فعالیت تاثیر

 92درصد، هیچ افزایش معناداری در محتوای فرار  69تا  97کردن در کارخانه برای شلتوک با محتوای رطوبتی  مزرعه تا خشک

محتوای فرار شش فعالیت  ،درصد و بیشتر از آن 61های  طور برای رطوبت همین ؛ه استفعالیت میکروبی در برنج سفید، ایجاد نکرد

دمای زیاد هوا و شدت  .(Champagne et al., 2004) ه استگیری داشت با گذشت زمان افزایش چشم میکروبی در برنج سفید

های تحتانی نشاسته  سنبلچهای حاصل از فتوسنتز شده و باعث شده در  تابش کم خورشید موجب اخالل در انتقال مواد ذخیره

 .(,Tsukaguchi and Iida 2008) شدباهای فوقانی دارای درصد دانه گچی بیشتری  بیشتری ذخیره شود و نسبت به سنبلچه

های دانه زمانی اتفاق  شکاف دهند. می را تحت تاثیر قراریفیت تبدیل که ک هستندصفاتی ار از جمله د ترک ایه دانه و گچی های دانه

 افزایشافتد که میزان رطوبت بین مرکز و سطح دانه یکسان نباشد، و جذب و دفع سریع رطوبت رخ دهد که این مسئله موجب  می

 Mukhopadhyay and) شود و افزایش احتمال ایجاد ضایعات می ،شده های سطحی، میانی و مرکزی در الیه گرادیان رطوبتی

Siebenmorgen, 2018؛ Abayawickrama et al., 2017). 

در کن دمای باال  کاهش گرادیان رطوبتی شلتوک در هنگام استفاده از خشک برایمرحله موثر و پذیرفته شده  9دهیاستراحت

؛ کند های درونی دانه کمک می ای به کاهش تنش دهی باالتر از دمای انتقال شیشه دمای استراحتباشد.  می کوبی شالی های کارخانه

 تحقیقات .(Truong et al., 2012) نیاز استکن باالتر  کردن احتیاج به دمای خشک تسریع در فرآیند خشک رایویژه که ب به

 ؛ Poomsa-ad et al., 2002) شده استپرداخته سیال  ای به روش بسترسیال و نیمه کردن چند مرحله متعددی به بررسی خشک

Golmohammadi et al., 2012  ؛Bootkote et al., 2016)، کشور از شمال های برنج  کن که بیشتر خشک ا با توجه به اینام

 کردن اثر خشک در تحقیقی در این راستا، .شوددر این زمینه احساس میبنابراین لزوم تحقیق  ،نوع بستر ثابت جریان همرفتی است

                                                           

1- Tempering 



 

 

 

نتایج  .بررسی شد دو سال زراعیخزر طی دانه بلند رقم  کردن ای بر بازده تبدیل و مدت زمان خشک مرحله  چند و ای یک مرحله

درصد برنج اما  ،ه استشتای و بازده تبدیل ندا ی بر درصد برنج قهوها قابل توجهاثر  ،کردنکه مراحل خشک نشان داداین تحقیق 

ه است ترتیب کمترین مقدار را داشت  ای به های دو و یک مرحله و روش ،ای در هر دو سال بیشترین کردن سه مرحلهسالم طی خشک

(TajaddodiTalab, 2005).  و 1/2 یهوا و سرعت جریانسلسیوس  درجه 72و  22، 12 نک خشکی سطوح دمانتایج بررسی 

شته دارقم هاشمی  شلتوک خوردگی بیشتری بر درصد ترک نسبت به سرعت جریان هوا، تاثیر دما که نشان داد ثانیه متر بر 2/2

خوردگی شلتوک  متناوب و پیوسته بر ترک صورت به کردن خشکاثر  بررسی ،یتحقیقدر  .(Mohajeran et al., 2006)ت اس

تعداد درجه سلسیوس  22 که در دمای بیانگر آن بودنتایج حاصل  .ه استمورد بررسی قرار گرفتهاشمی و کوهسار  های رقم

همچنین  ؛ه استبودبیشتر  درجه سلسیوس 12و  92نسبت به مقادیر مشابه در دو دمایدارای دو ترک و بیش از دو ترک  های دانه

بالفاصله پس از عملیات  های ایجاد شدهترکها نسبت به  ساعت پس از خشک شدن، تعداد ترک 18 ه است کهمشاهده شد

 .(Sadeghi et al., 2016) ته استهای ریز ایجاد شده درون دانه، افزایش یاف دلیل گسترش ترک کردن، به خشک

ای محصول برنج مدیریت  زیستی و جلوگیری از کاهش ارزش تغذیهغیرو  زیستی های  تنشمنظور کاهش ضایعات ناشی از  به

 Gimenez et al., 2018) تضروری اسهنگام عملیات کشت و پرورش، برداشت و پس از برداشت  صحیح و به

 ،اد ضایعات داردکردن بر ایج زیادی که مرحله خشکتوجه به اهمیت مدیریت ضایعات و تاثیر با  .(TajaddodiTalab, 2005؛

و تبدیل در کارخانجات برای ارقام مختلف و تحت شرایط متفاوت  ای چند مرحله کردن خشک پیرامون ات انجام شدهتحقیق بیشتر

 کردن شرایط پیش از خشکتاثیر اما ،  (Dong et al., 2010 ؛ Li et al., 2016؛Eshtavad et al., 2016)ت اس بوده برنج سفید

 در نظر گرفته نشده است. های مختلف ضایعات طور شکل همینو مزرعه  در 

های  کن دهی در خشک استراحتمزرعه و  کردن در خشک هایفرآیندبررسی میزان ضایعات در  ،رو هدف از تحقیق پیش

تولید برنج بر در آغازین  هایبا توجه به تاثیر بسیار زیادی که فرآیند. استدر سه شهرستان استان گیالن  کارخانجات تبدیل برنج

اندرکاران بخش برنج کشور  دستهر چه بیشتر تواند گامی موثر در راه رسیدن به آگاهی  مید، تحقیق حاضر نایجاد ضایعات دار

 باشد.

 ها مواد و روش

 مورد بررسی  منطقه

سه در تبدیل برنج هکتار و پنج کارخانه  6/2به مساحت هر کدام  پنج شالیزار در 9918-11فصل زراعی  مطالعه حاضر در

 جغرافیایی طول و شمالی  درجه 97˚18'29 "تا 97˚69'22"بین جغرافیایی عرضدر  شهرستان تالش، رضوانشهر و ماسال

در برنج  های مختلف ضایعات، بررسی شکل برای آزمون مرحله پیش. صورت گرفتشرقی درجه  11˚21'29 "تا 18˚21'29"بین

 انجام شد.برداری،  سه روز پیش از شروع مرحله اصلی داده ای قهوه



 

 

 

 و برداشت پرورششرایط کشت، 

زمان کشت نشاءها هفته دوم و سوم اردیبهشت، و  بود.بلند و غالب منطقه  رقم هاشمی یکی از ارقام دانه ،مورد بررسی شلتوک

همچنین، از نشاءکار جهت کشت محصول به . روز انجام شد 22ترتیب پس از گذشت یک ماه و   در دو مرحله بهعملیات واکاری 

روز پس از شروع  92غرقابی قطعات آزمایشی آبیاری استفاده شد. متر سانتی 62×62صورت چهار گیاهچه در هر کپه، به فاصله 

)از منبع  صورت خالص به میزان استفاده از کود نیتروژن بود. متر سانتی سهمیانگین ارتفاع آب در مزرعه دهی ادامه داشت.  خوشه

زنی و یک سوم دیگر در  کیلوگرم در هکتار بود که یک سوم آن در زمان تهیه زمین، یک سوم آن در مرحله حداکثر پنجه 12 اوره(

کیلوگرم در  22کیلوگرم در هکتار فسفر خالص )از منبع سوپر فسفات( و  22مرحله ظهور خوشه در زمین پخش شد. همچنین، 

های هرز، در تمام  عملیات وجین علفبل از تسطیح زمین به خاک افزوده شد. هکتار پتاس خالص )از منبع کلرید پتاسیم( ق

خوار نواری برنج کرم ساقه های منظور مبارزه با آفت طور دستی و در دو مرحله صورت گرفت. به واحدهای آزمایشی یکسان به

(Chilosuppressalisو کرم سبز برگ ) ( خوار برنجNarangaaenescens)  و های وجین  زمان ردرصد دیازینون، د پنجاز محلول

عملیات برداشت  .درصد حالت شیری سفت انجام شد 82روز پس از مشاهده  هفتبرداشت محصول،  استفاده شد.)زایشی(  گلدهی

درصد  62و  91رطوبتی  محتوایدر دو سطح  هنگام غروب آفتابدر سه زمان پیش و پس از ظهر و و  با داس، هفته آخر مرداد

 شد.انجام 

 کردن خشک های آزمون

های  بر روی ساقه ها ( شالیA1. ندذیل در نظر گرفته شد مجزایسه روش  ،در سطح مزرعه 9کردن خشک  پیشدر فرآیند اول 

، پس از پنج ها ( شالیA2 انتخاب شد؛ شاهد در منطقه، به عنوان تیمار دلیل متداول بودن بهد و این روش نقرار داده شد ،بریده شده

، پس از پنجها شالی( A3و  نددپو شد و آوری هنگام غروب از سطح مزرعه جمع، های بریده شده قرارگیری بر روی ساقه ساعت

در سطح مزرعه تا ها  شالی کردن های زمانی خشک ، فاصلهیند دومآدر فر پوشانده شدند. پوشش پالستیکی، هنگام غروب با ساعت

پخش کامل شالی در ؛ ساعت پس از برداشت 61تا  B2 )62 ؛ساعت پس از برداشت 91 تا B1  )91در نظر گرفته شدند. کوبی خرمن

( B3و ، انتخاب شد شاهد به عنوان تیمار روش دلیل مرسوم بودن به درصد بر پایه وزن تر 91این فاصله زمانی در محتوای رطوبتی 

رای تبدیل شالی به ب B3 تا B1 های  روش با ،A3تا  A1 های روشهر کدام از بررسی شدند.  ،پس از برداشتساعت  61تا  62

 PTO 222 RPM، دور کیلوگرم بر دقیقه 92دهی  محوری با نرخ خوراک جریان کوب از خرمنترکیب شدند تا شلتوک 

(KhodabakhshiPour et al., 2011)  در فرآیند سوم  .وددرصد بر پایه وزن تر استفاده ش 62و  91و محتوای رطوبتی

رطوبت نهایی  کردن در سطوح گانه پیش خشک های سه در دو فرآیند قبلی به تفکیک روششده  های ترکیبشلتوک ،کردن خشک

انتقال داده  ،تبدیل های کارخانجات کن خشکبه های زمانی پس از برداشت  های فاصله سطح باهای مساوی  به نسبتبرداشت زمان 

صفحه مشبک فلزی جهت ورود هوای گرم مشعل بودند. این  دارایاز جنس سیمان و در کف  ی کارخانجات،ها کن خشک .ندشد
                                                           

1- Predrying 



 

 

 

از چهار روش  متری از شلتوک پُر شدند. سانتی 92متر، و عمق یک متر بودند، که تا عمق  6متر، عرض  2ها دارای طول  کن خشک

C1 تا C4 استفاده شد بستر افقی رفتی صنعتی غیر پیوستههم های کن ر خشکد. C1 )تیمار شاهد( ای دو مرحله دهی استراحت( :

کردن م خشکساعت و مرحله دو 92سپس توقف و خاموشی دستگاه به مدت  درصد و 92تا  92کردن تا رطوبت اول خشک مرحله

و متر بر ثانیه روش مرسوم  8/2درجه سلسیوس و سرعت هوای  12کن  این روش با دمای خشکدرصد؛ 99تا رطوبت نهایی 

 درصد و 92تا  92کردن تا رطوبت ای: مرحله اول خشکدو مرحله دهی استراحت( C2باشد؛  کردن شلتوک می برای خشکمتداول 

سه  دهی استراحت( C3رصد؛ د 99کردن تا رطوبت نهاییساعت و مرحله دوم خشک 92ت سپس توقف و خاموشی دستگاه به مد

ساعت مرحله دوم  92ت سپس توقف و خاموشی دستگاه به مد درصد و 92تا  92کردن تا رطوبت ای: مرحله اول خشکمرحله

کردن تا رطوبت نهایی ساعت و مرحله سوم خشک 92درصد و توقف مجدد خشکاندن به مدت  91تا  99کردن تا رطوبت خشک

درصد و سپس توقف و خاموشی دستگاه  92تا  92کردن تا رطوبت ای: مرحله اول خشک سه مرحله دهی استراحت(  C4درصد و 99

ساعت و مرحله سوم  92درصد و توقف مجدد خشکاندن به مدت  91تا  99کردن تا رطوبت م خشکساعت مرحله دو 92مدت  به 

 سالم دانه گرم 922متری  سانتی 92عمق دهی، از  استراحتپس از اتمام هر مرحله از  درصد. 99کردن تا رطوبت نهایی خشک

س از پ همچنین، تعیین رطوبت شوند. 29/2با دقت   Gwon-GMKمدل سنج طور تصادفی انتخاب شدند تا به وسیله رطوبت به

گرم از  822و آلی، مقدار  معدنی مواد خارجیکردن در سطوح مزارع و کارخانجات تبدیل، پس از جداسازی  خشک اتمام هر فرآیند

 یخچالبندی و در  بسته کیپ زیپ نایلونی های ها در بسته نمونهسازی،  وزن شدند. برای آماده 29/2طور تصادفی با دقت  شلتوک به

 و ها محتوای رطوبتی دانه برای تعیین(. Sadeghi et al., 2016)د ساعت نگهداری شدن 96مدت  به درجه سلسیوس چهاربا دمای 

ساعت  61مدت  بهدرجه  992 با دمای آون در را شلتوک یگرم 92نمونه  92آزمایشگاهی،  آون از آمده دست به های درستی داده

براساس وزن تر محاسبه و  ها ، رطوبت نمونه9قبل و بعد از خروج از آون ثبت و طبق رابطه  ها . سپس وزن نمونهندداده شد قرار

 .(ASAE, 1998) دوش دستگاه کالیبره

جرم نهایی محصول پس :   و ( kg) رم اولیه محصول: ج  ، (درصدتر )رطوبتی بر پایه  محتوای:    ، 9رابطه  بر اساس

از  ،درصد محصول پس از اتمام فرآیند اول و دوم 92تا  92دلیل وجود محتوای رطوبتی هب .( بودkgآون )از خشک شدن در 

 درصد استفاده شد. 99دهی پنج ساعت برای کاهش رطوبت تا سطح  ای با استراحت کردن دو مرحله خشک

 برای .(Gazor and Moumeni, 2019) باشد درصد می 92کمتر از طور معمول محتوای رطوبتی الزم برای تبدیل  به

به رطوبت یابی  دست برای کردن خشک شرایط از دو به کمک آون آزمایشگاهی دانهمالیم و خروج رطوبت از یکسان،  کردن خشک

به  با هوای اطراف دانه به منظور  محصولبه تعادل رساندن محتوای رطوبتی برای  9تعادلیاز محتوای رطوبت  .استفاده شدتعادلی 

                                                           
1-Equilibrium Moisture Content (EMC) 
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گونه جذب و دفع بین ن استفاده شد. در زمان تعادل رطوبتی هیچ آاطراف  هوایو  محصولصفر رساندن تبادل رطوبتی 

حالت  به ای حالت نشاستهتبدیل  رایب شرایط اولدر  گیرد که منجر به ترک و شکست شود. صورت نمیو هوای اطراف  محصول

سپس، برای خروج  .نددتنظیم ش لسیوسرجه سد 92درصد و 62ا ترتیب برابر ب به نسبی و دما رطوبت ،برنج های دانه ای شیشه

 22و  رصدد 67 باترتیب برابر  به رطوبت نسبیو  دما ،و کشسانی به حالت الستیکی ای شیشههای برنج و تغییر حالت  رطوبت دانه

با  تعادلی رطوبت محتوای. شدندتعیین  رصدد 9/7رابر با ب ادلیتع رطوبت محتوای شرایط در این .شدند تعیین لسیوسرجه سد

ا میزان رطوبت ه y در محور و )درصد( های نسبیمیزان رطوبتها  x در محور شود که بیان می نمودار سایکرومتریاستفاده از 

رطوبت شلتوک در ارتباط با بدین معناست  درصد 9/7مقدار  (.ASAE, 1998) دنشو مینشان داده تعادلی بر پایه وزن تر )درصد( 

 افتد. گونه جذب و دفع سطحی اتفاق نمی مقدار هیچاین که در  باشد میدرصد  9/7هوای اطراف به میزان 

 بررسی ضایعات

تثبیت برای . ندگرمی جداسازی شد 922های دارای مشخصات بیان شده از آزمونه  دانه ها، برای محاسبه درصد وزنی در نمونه

ی تعیین برا(. Sadeghi et al., 2016) ساعت پس از خروج از آون انجام شد 18ها  بررسی ترک ،شدههای پوست گرفته  ترک دانه

گرمی پس از  922بررسی میزان ضایعات بر روی آزمونه  استفاده شد. x12ک درصد وزنی از میکروسکوپ با عدسی شیئی آکروماتی

های پوست گرفته شده زیر میکروسکوپ بود که  مالک تشخیص ضایعات، بازتاب نور دانه اتمام هر فرآیند صورت پذیرفت.

ناکامل  های دو ترک ضایعات موجود شامل دانه .نشان دادهای گچی، و سبز و نارس را  های واضح محتمل به شکست، دانه ترک

های  های گچی، و دانه پشتی، دانه های الک و ترکناکاملطولی)بهاختصارسهترک(ترک   )به اختصار دو ترک(، سه عرضی

 (.9نارس بودند )شکل 

 
ترک  ، د(سه ترک ناکامل طولی ج( ،ناکامل عرضی ترکدو  های ای، ب( دانه های مطلوب برنج قهوه الف( نمونه -1شکل 

 های نارس ( دانهوو  ،های گچی ( دانهه پشتی الک
Fig.1. a) Types of desirable brown rice, b) two incomplete vertical cracks, c) three incomplete horizontal 

cracks, d) tortoise pattern cracks e) chalky grains, and f) immature grains 

 طرح آماری مورد استفاده

در نتیجه متغیرهای  متغیر وابستهبه عنوان  میزان ضایعاتبررسی از طرح فاکتوریل بر پایه بلوک تصادفی برای  پژوهشدر این 

 62و  91 زمان برداشت سطح رطوبتیدر دو  (A3تا A1 ) در مزرعه کردن خشک  پیش روشسه در فرآیند اول،  استفاده شد. مستقل
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و در سه  هر کدام دو بلوک و شهرستان ماسال یک بلوک( ، در پنج بلوک )شهرستان تالش و رضوانشهردرصد متغیرهای مستقل

در  کردن خشک  پیش)سه روش  در شش سطح فرآیند دوم ترکیبی از فرآیند اول در بررسی شدند. فاکتوریترکیب  12با  تکرار

در سه متغیرهای مستقل،  به عنوان( B3تا  B1)در سه سطح  کوبی زمان پیش از خرمن با ،(62و  91سطح رطوبتی  دو × مزرعه

در واقع فرآیند اول و دوم فرآیندهایی فاکتوری مورد مطالعه قرار گرفتند. ترکیب  926با  و در سه تکرار شهرستان به عنوان بلوک

 های روش ،سوم در فرآیند از مزارع مورد پژوهش در فرآیند اول بود. فرآیند دومدست آمده در  و اطالعات به پیوسته بودند

 متر بر ثانیه 8/2و  2/2و سرعت باد  سلسیوس، درجه 22و  12ا ، دم(C4تا C1 ) با چهار سطح کارخانهکن  خشکدر  دهی استراحت

بلوک و شهرستان ماسال یک بلوک( و در سه ، در پنج بلوک )شهرستان تالش و رضوانشهر هر کدام دو به عنوان متغیرهای مستقل

 توکیاز آزمون  ها آزمون مقایسه میانگینها و بررسی  برای تجزیه و تحلیل داده. در نظر گرفته شدند فاکتوریترکیب  612تکرار با 

© افزار نرم در درصد پنجدر سطح 
Minitab استفاده شد. 97 سخهن 

 نتایج و بحث

 فرآیند اول

و محتوای رطوبتی زمان برداشت، در  کردن خشک  پیش روشسطح مزرعه، سه  درای  ضایعات برنج قهوهشدن  برای مشخص

حتوای و مکردن در سطح مزرعه  خشک روش اثرهای، ریانسوا هنتایج تجزیپنج بلوک به عنوان شهرستان مورد مطالعه قرار گرفت. 

اثرهای اصلی فاکتور رطوبت نهایی برداشت و  ،9براساس نتایج جدول  نشان داده شده است. 9 جدولدر  ،ضایعات درصدبر  یرطوبت

برنج ضایعات  ایجاد بر درصد پنجدر سطح  ،کردن خشک  پیشروش  ورطوبت دو فاکتور ، و اثر متقابل کردن خشک  پیش روش

 89/18ه شد مقدار ضریب تبیین اصالح. (<22/2P)بندی، تاثیری در نتایج آزمایش نداشت  اثر بلوک .(P<22/2) بود دارامعن ای قهوه

  .تغییرات مربوط به عوامل مورد بررسی تقریبا با کل تغییرات برابر بود داد که نشان ،درصد

 متقابل بر درصد ضایعات هایاثر و ،یرطوبت محتوای، کردن خشک  پیش روشاثرهای  تجزیه واریانس -1جدول 
Table 1- Analysis of variance of predrying method and moisture content, and interaction effects on the 

losses  
 منبع تغییرات
Source 

 درجه آزادی

DF 

اصالح شده مربعات مجموع  

Adj SS    

اصالح شده  مربعات  میانگین  

Adj MS    

F مقدار    

F-Value   

P مقدار    

P-Value   
کردن خشک  پیش روش  

Predrying method 
2 455.470 227.735 3465.10     0.000

*
 

یرطوبت حتوایم  
Moisture content 

1 2.304 2.304 35.06     0.000
*
 

)شهرستان  بلوک  
Block (County) 

4 0.060 0.015 0.23     0.922ns 

 اثر متقابل دو فاکتور
2-Way interactions 

2 4.668 2.334     35.51     0.000
*
 

 خطا
Error 

80 5.258 0.066   

 مجموع
Total 

89 482.939   
 

 ضریب تبیین اصالح شده
R2 adjusted=98.83% 

 
    



 

 

 

 ,Significant at 5% of probability level*داراغیرمعنns درصد،پنجداردرسطحاحتمالامعن*

ns= Non. Significant 

کردن پنج  های گچی در استفاده از روش خشک گیری در ایجاد دانه (، تفاوت چشم6میانگین )شکلبا توجه به نتایج مقایسات 

در معرض  یریگهای گچی ناشی از قرار دانه( وجود داشت. بدین صورت که پالستیک+ پخشساعت و استفاده از پوشش پالستیک )

عالوه بر های گچی  دانههمچنین،  .(Morita et al., 2016) ظاهر شدند ندوسپرماای در  نشاسته کمبود بسترهای ودمای باال 

گیرند،  و تراکم ناصحیح در فرآیندهای کشت و پرورش میازت  با توجه به تاثیری که از توزیع ناهمگون کودشرایط تنش حرارتی، 

 ,.Zhou et al) گذارند تاثیر میدر زمان پرشدگی  ندوسپرما انباشت مواد به فرم نشاسته و پرشدن شوند و این دو عامل بر ایجاد می

 درصد افزایش و بوی محصول اثری ندارد، ولی بر بازده تبدیل موثراند.های گچی بر طعم  دانه. (Gilani et al., 2012 ؛2016

رطوبت و در روش پخش درصد با کاهش  کامل، و پخش پالستیک+ پخشو نیز میزان ضایعات کل در دو روش  های گچی دانه

و پخش+پالستیک میانگین ضایعات کل در روش رابطه مستقیم داشت.  درصد رطوبت،با افزایش  (دپو+پخشدپو )و پنج ساعت 

و  62میانگین ضایعات کل در سطح رطوبتی  بیشتر بود. برابر 91/6چهار برابر و نسبت به روش پخش کامل به ترتیب پخش+دپو 

د(، در درص 62های نارس سبز در زمان برداشت در محتوای رطوبت باالتر ) وجود دانه درصد بود. 77/1و  12/1درصد به ترتیب  91

خوانی داشت.  ( همJodari and Linscombe, 1996؛ Perdon et al., 2000)هر سه روش بیشتر بود که از این منظر با نتایج 

 Terashima) عنوان شده است ژاپنی شمال شرقنواحی غربی و  درنارس  هایافزایش دانههای باالتر، دلیل دیگر دماطور  همین

et al., 2001).  شرایط آب و هوایی تا حدودی تشکیل  های برنج نارس، همواره بسته به نوع و اند که دانه بیان کردهمحققین

و  آزاد اسیدهای چربمحتوای درصدی در  79/92 افزایشهای نارس  طور، دانه همین .(Bhattacharya and Ali, 2015)شوند  می

از نظر  (.Yılmaz et al. 2018) ند ا در دمای اتاق از خود نشان دادهسه ماهه به فسادپذیری در زمان قرارگیری  حساسیت باال

محصول و تبخیر و تعرق  کم شده، ها از میزان بارندگی افزایش یافته و دمای هوا و هوایی با شروع تابستان شرایط محیطی و آب 

حدودی با کمبود آب مواجه شده و حدی از تنش خشکی را تجربه  تااین دوره در محصول یابد. بنابراین ممکن است  افزایش می

 و ای را در گیاه برنج کاهش داده روزنه فتوسنتز خالص و هدایت میزان ها، پرشدن دانه تواند در هنگام تداوم این شرایط می کند.

در  وکاهش یافته  به تبع دستگاه فتوسنتزی تخریب شده و مقدار کلروفیل که؛ (Zou et al., 2007) دکن را تسریع ها پیری برگ

زمان برداشت تفاوت معناداری بر بروز ضایعات وجود  های بین رطوبت دپو+پخشدر روش خواهند بود. ها دارای ضایعات  نهایت دانه

 نداشت.



 

 

 

 ری مختلفدر ترکیب فاکتو ای قهوه برنج ضایعاتدرصد  -2شکل 
Fig. 2. Brown rice losses percent under different combination of factors 

 های در روش درصد 91و  62رطوبتی  های درسطح ترتیب  به ،فاکتوری های رکیبضایعات بین ت درصدبیشترین  وکمترین 

 در روش ،همچنین مشاهده شد.رصد د 271/7و  درصد 171/9میزان  به طور میانگین، به پالستیک+ پخش و کامل پخش

دست  دانه گچی کمتری به درصد( 62درصد از بهترین ترکیب فاکتوری )پخش کامل در رطوبت  91توده در سطح رطوبتی + پخش

گیری از پخش کامل در سطح رطوبتی  طور چشم درصد به 62ضایعات در روش پخش کامل در سطح رطوبتی مجموع میزان آمد. 

  درصد )تیمار شاهد( کمتر بود. 91

 فرآیند دوم

کردن و  خشک  پیش  روشترکیبی از فرآیند اول ) ،در سطح مزرعه های مختلف ضایعات، در فرآیند دوم برای بررسی حالت

در سه شهرستان بررسی  کوبی در سطح مزرعه تا خرمن شالی کردن های زمانی خشک فاصلهو  ،(برداشتمحتوای رطوبتی زمان 

کردن در سطح مزرعه بر  خشک پیش فاکتوری های رکیبتکردن و بندی، زمان خشک بلوک اثرهای نتایج تجزیه واریانساثر  شدند.

مرحلهمدل خطی، اثرهای اصلی فاکتور  دلیل معناداری اثرهب 6نتایج جدول با توجه به  آورده شده است. 6میزان ضایعات در جدول 

، مدلی تیماردرصد مشخص شد که رابطه تاثیرگذاری بین  2در سطح  دو فاکتورو فاکتور زمان و اثر متقابل کردناولخشک

بود  تاثیر انجام این آزمایش بی بندی در طور اثر بلوک . همین(P<22/2) خطی، و نیز فاکتورها و متغیر وابسته وجود داشت

(22/2P>).  داده شدند. پوشش توسط مدل توضیح، توجیه و  ها درصد از داده 71/12ضریب تبیین اصالح شده، نشان داد که مقدار

بیشترین درصد  (،9)شکل  براساس نتایج مقایسات میانگین نشان داده شده است. 9عالوه بر این، نتایج مقایسات میانگین در شکل 

درصد بود  112/8درصد به میزان  91 در سطح رطوبتی +پالستیکپخشساعت پس از  91تا  91 کوبی ضایعات در شرایط خرمن

 درصد بود. 96/22های گچی در مجموع  پشتی و دانه الک ترک های که در این ترکیب فاکتوری، سهم دانه

 متقابل بر درصد ضایعات هایاثرزمان، و  ،کردنخشکپیش اثرهای نتایج تجزیه واریانس -2جدول 
Table 2- Analysis of variance of predrying,time, and interaction effects on the losses percent 

 منبع تغییرات
Source 

 درجه آزادی

DF 

اصالح شده مربعات مجموع  

Adj SS    

اصالح شده  مربعات  میانگین  

Adj MS    

F مقدار    

F-Value   

P مقدار    

P-Value   

a b 
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Three incomplete horizontal cracks

Two incomplete vertical cracks
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 مدل
Model 

19 186.705    9.8266 256.43     0.000
*
 

    )شهرستان بلوک 
Block(County) 

2 0.029 0.0144 0.38 0.687ns 

 مدل خطی
Linear model 

7 160.068 22.8668 596.72     0.000
*
 

      کردن خشک پیشروش 
Predrying method 

5 31.198 6.2395 162.82     0.000
*
 

 زمان
Time 

2 128.870 64.4349 1681.47     0.000
*
 

 اثر متقابل دو فاکتور
2-Way interactions 

10 26.609 2.6609 69.44     0.000
*
 

 خطا
Error 

142 5.442 0.0383   

 مجموع
Total 

161 192.147   
 

 ضریب تبیین اصالح شده
R2 adjusted= 96.79% 

 
    

 ,Significant at 5% of probability level*داراغیرمعنns درصد،پنجداردرسطحاحتمالامعن*

ns= Non. Significant 

 

کوبی پس از  ساعت خرمن 61تا  62کمترین میزان ضایعات در فاصله زمانی نشان داد که  (9)شکل  نتایج مقایسات میانگین

های ترک  ترتیب سهم دانه   در این ترکیب فاکتوری، به درصد بود. 119/1 درصد به میزان 62 یپخش کامل در سطح رطوبت

از ضایعات طور معناداری  درصد بود که به 16/61و  91/62، 98/61ترتیب    به از مجموع ضایعات کپشتی، نارس و دو تر الک

ساعت و برداشت در محتوای  61 تا 62پخش کامل دار در تیمار شاهد ) های ترک سهم دانه ک بیشتر بود.های گچی و سه تر دانه

 ، تاثیر مستقیم داردکترایجاد روز در طول مرحله پرشدن دانه در  یباال هایدما درصد بود. 99/28، (درصد 91رطوبتی 

(Abayawickrama et al., 2017)دلیل افزایش گرادیان رطوبتی ناشی جذب سطحی  هها، ب سوم، ترک بر این، در تیمار  . عالوه

و عدم امکان تنفس مطلوب و رطوبت نسبی باالی هوای اطراف  ،زیر پوشش و قرار گیری در دپو بودن دانه در  ناشی از محبوس

بت نهایی زمان برداشت شان عالوه بر رطوبت نسبی محیط، بارش و رطوای .(Jodari and Linscombe, 1996) شدایجاد دانه، 

تغییرات آب و هوایی در فصل . بارش در طول دوره رشد محصول امری ناگزیر است .محصول را در بازده تبدیل موثر دانستند

تواند توزیع محتوای  می یمحیط شرایطکردن و نیز  خشک های عالوه بر این، تنوع در روش ؛شود کترتواند باعث ایجاد  برداشت می

های مختلفی از ترک  گیری در شرایط آب و هوایی مختلف، شکلدانه ایجاد کند که به واسطه قراررطوبتی خاصی در مرکز و سطح 

فاکتوری،  های های گچی در ترکیب های مختلف ضایعات، دانه در میان شکل. (Siebenmorgen et al., 2007) شودایجاد می

درصد بین  62و  91 های رطوبتی در سطح مجموع ضایعاتنشان داد که  9نتایج شکل  همچنین، تری داشت. درصد تقریبا ثابت

 61تا  62کامل و همچنین  پخشکردن  ساعت خشک 61تا  62، دپو+پخشکردن  خشکروش ساعت  61تا  62فاصله زمانی 

تفاوت آماری  دپو+پخش ساعت 91تا  91 همچنین آماری وجود نداشت. اختالف معنادار پالستیک+پخشکردن  خشکروش ساعت 

 مشاهده نشد. درصد 62و  91 های رطوبتی سطحبین 
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 روش: Sp، دپو+پخش روش: St، الستیکپ+پخشروش  P:) ای در ترکیب فاکتوری مختلف درصد ضایعات برنج قهوه-3شکل 

 .(شاهد تیمار: Ctrl، زمان برداشت یمحتوای رطوبت: %  ،کوبی از خرمن پیش ساعت hr:، کامل پخش
Fig.4. Brown rice losses percent under different combination of factors (P: Plastic, St: Stack, Sp: Spread, 

T: hours before threshing, M: Moisture contents, Ctrl: Control treatment).  
 

 61ساعت و  61تا  62فاصله زمانی درصد در  91تفاوت معنادار آماری در سطح رطوبتی ، 9با توجه به شکل  ،عالوه بر این

دلیل قرارگیری در   در تیمار اول به ضعیف های دانه. وجود نداشت دپو+پخشکردن  درصد در خشک 91تا  91درصد در فاصله زمانی 

 طور معمول سه هفته تا یک ماه پس از شروع به  .شد  و این عامل موجب ایجاد ترک شده تر شکننده ،معرض تابش بیشتر خورشید

انجام مزارع کالیفرنیا  ی که بر روی برنج دانه بلندنتایج تحقیق .(Hoon et al., 2016) باشد ی، دانه به شکل سبز نارس مییزا خوشه

د( و زودتر وارد نبیشتر باشمحصول  رطوبتمحتوای )د ناشها در مزارع کمتر ب شالیمدت ماندگاری هر چه  شده، نشان داده است که

ناشی از و ضایعات های میکروبی فرار  تمتابولی در سطوحگیری  افزایش چشمد، نشو تبدیل های در کارخانه ردنک خشک ی مرحله

ترتیب   ساعت به 61تا  62و  61تا  62، 91تا  91زمانی  میانگین ضایعات در فاصله .(Champagne et al., 2004) شوند می ها آن

درصد  62ساعت و برداشت در محتوای رطوبتی  61تا  62استفاده از روش پخش کامل طور،  همیندرصد بود.  92/2و  72/2 ،92/7

درصد )تیمار شاهد(، بیشترین تاثیر را از لحاظ کاهش  91رداشت در محتوای رطوبتی ساعت و ب 61تا  62نسبت به پخش کامل 

این ترکیب فاکتوری از نظر آماری داشت و فقط درصد  982/2و  187/2ه میزان ترتیب ب  ترک بههای نارس و سه درصد دانه

های مختلف ضایعات،  در میان شکل نسبت به تیمار شاهد داشت.درصد(  91/97) کل گیری در کاهش ضایعات اختالف چشم

 .ندتری داشت فاکتوری، درصد تقریبا ثابت های های گچی در ترکیب دانه

 فرآیند سوم



 

 

 

سرعت باد  ،دهی( )استراحت کردن در سطح کارخانجات خشک  روشاثرهای های مختلف ضایعات،  شکل مشخص شدنبرای  

نتایج تجزیه  آمده است. 9در جدول  تجزیه واریانس نتایج، در قالب پنج بلوک )شهرستان( بررسی شدند. کردن و دمای خشک

 ا،مد و، سرعت هوا دهی استراحتهای روش خطی، و اثرهای اصلی فاکتورمدل ، تیمارنشان از معناداری اثرهای ( 9)جدول  واریانس

 تجزیه واریانس با توجه به نتایج داشت.و سرعت هوا  دهی استراحتروش  و کردن، فاکتور روش و دمای خشکو اثر متقابل دو 

ضریب  مقدار. (<22/2P) نداشت درصدپنج در سطح  ،گیری بر متغیر پاسخ تاثیر چشمسرعت هوا در تقابل با  امد، فاکتور (9)جدول 

. آمده است 1مقایسات میانگین در شکل نتایج عالوه بر این،  .داشتمدل  یصحت باالدرصد، نشان از  91/88تبیین اصالح شده 

دهی و  ای با ده ساعت استراحت دو مرحله های روش در ترتیب  و کمینه میزان ضایعات به بیشینهنتایج مقایسات میانگین، نشان داد 

صورت  بر ثانیه متر 2/2 و 8/2و سرعت باد سلسیوس،  درجه 12 و 22کن  دهی، دمای خشک ساعت استراحت 92ای با  سه مرحله

ساعت  92دهی  در زمان استراحت ای از نظر کمترین میزان ضایعات، تفاوت معناداری در روش سه مرحله که، این رغم علی پذیرفت.

 ثانیه بر متر 8/2طور در سرعت باد  همین وجود نداشت. بر ثانیه متر 2/2و سرعت باد سلسیوس درجه  12ساعت در دمای  92و 

از میان  همچنین، مشاهده نشد. سلسیوس درجه 22و  12بین  یدر دما دهی استراحتهای مختلف  تفاوت معنادار آماری بین روش

طور معناداری افزایش یافت. اگرچه در  با افزایش دما میزان ضایعات به ،متر بر ثانیه 2/2در سرعت باد  دهی استراحت های روش

بررسی همچنین،  چنین روندی وجود نداشت.ساعت،  92ای  دو مرحله دهی در روش استراحتز به جبر ثانیه متر  8/2سرعت باد 

درجه  22در دمای  ،ساعت 92ای  دهی دو مرحله دهی غیر از روش استراحت های استراحت نشان داد که همه روش ها مقایسه

هاستنشاندادبررسینتایج  بهتری داشتند.متر بر ثانیه نسبت به تیمار شاهد عملکرد  8/2و  2/2سلسیوس و سرعت هوای 

گیرىبرکاهشدرجهسلسیوستاثیرچشم65کردنمتربرثانیهدردماىخشکچهارنسبتبه56/2بادسرعت

 92ای بر روی شلتوک با محتوای رطوبتی  یج مطالعهنتا .(Ghodrati and Kalantari, 2016) شتهاستدرصدشکستدانهدا

متر مکعب بر ثانیه نشان داده که  22/2و  12/2، 92/2درصد در سه آهنگ جریان هوا  27و  99رطوبت نسبی هوا درصد با  2/62و 

ای دانه بیشتر شده  کردن بیشتر باشد و محتوای رطوبتی کمتر از حالت تعادل باشد، میزان گرادیان مواد نشاسته هر چه شدت خشک

 دیگری تایج بررسین. (Mukhopadhyay and Siebenmorgen, 2018) که این مسئله موجب درصد ترک بیشتر شده است

طور حالت بهینه  همین ه است؛درصد بر برنج سفید سالم نداشت 2در سطح  نشان داده است که سرعت جریان هوا تاثیر معناداری

متر بر ثانیه با میزان برنج سفید سالم  یکدقیقه، و سرعت جریان باد  222کردن  ، زمان خشکسلسیوس درجه 62متغیرها در دمای 

 .(Soomro et al., 2020)ه است درصد مشاهده شد 19/79

 بر درصد ضایعاتمتقابل  هایاثرو  دما،، ، سرعت هوادهی استراحت روش اثرهای نتایج تجزیه واریانس -3جدول 
Table 2- Analysis of variance of temperingmethod, air velocityand temperature, andinteraction effects 

on the losses  
 منبع تغییرات
Source 

 درجه آزادی

DF 

اصالح شده مربعات مجموع  

Adj SS    

اصالح شده  مربعات  میانگین  

Adj MS    

F مقدار    

F-Value   

P مقدار    

P-Value   



 

 

 

 مدل
Model 

19 168.084 8.8465 94.49     0.000
*
 

)شهرستان  بلوک  

Block )County) 
4 0.227 0.0568 0.61     0.658

*
 

 مدل خطی 
Linear model 

5 163.341 32.6682 348.93     0.000
*
 

 دما
Temperature 

1 4.499 4.4991 48.05    0.000
*
 

 سرعت هوا

Air velocity 
1 3.179 3.1786 33.95    0.000

*
 

دهی استراحت  
Tempering 

3 155.663 51.8877 554.21     0.000
*
 

 اثر متقابل دو فاکتور
2-Way interactions 

7 3.854 0.5506 5.88    0.000
*
 

سرعت هوا× دهی استراحت  

Tempering  ×  Air velocity 
3 2.752 2.7520 29.39     0.000

*
 

دما×  دهی استراحت  

Tempering   ×  Temperature 
3 0.894 0.2979 3.18     0.025

*
 

سرعت هوا×دما   

Air velocity   × Temperature 
1 0.209  0.0695 0.74     0.528ns 

 اثر متقابل سه فاکتور
3-Way interactions 

3 0.662 0.2206      2.36     0.073ns 

 خطا
Error 

220 20.597 0.0936   

 مجموع
Total 

239 188.681    

 ضریب تبیین اصالح شده
R2 adjusted= 88.14% 

 
    

دارایرمعنغnsدرصد،پنجداردرسطحاحتمالامعن*

*Significant at 5% of probability level, 

ns= Non. Significant 

 
: دمای C˚ ،: زمان استراحت دهیhr ،ای : دو و سه مرحلهS-3 ,2) های فاکتوری در ترکیب ای درصد ضایعات برنج قهوه -4کل ش

m s ،کردن خشک
 (شاهد تیمار: Ctrl، باد: سرعت جریان 1-

Fig.4. Brown rice losses percent under different combination of factors (2, 3-S: 2,3-stage ,hr: Tempering 

hours, ˚C: Drying temperature, m s
-1

: Air velocity, Ctrl: Control treatment) 
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رطوبت نهایی محتوای با )درسطح مزرعه کامل کردن  روش پخش، ای برنج قهوه در بررسی عوامل موثر بر ایجاد ضایعات در

تیمار شاهد نسبت به  کمترین میزان ضایعات را ،(کوبی کردن پیش از خرمنساعت خشک 61تا  62در بازه زمانی درصد  62برداشت 

کردن  شکخ  پیش داشت. (کوبی از خرمنکردن پیش ساعت خشک 61تا  62درصد در بازه زمانی  91برداشت در محتوای رطوبتی )

توصیه د، نای دار میزان ضایعات برنج قهوه افزایش پالستیک به لحاظ تاثیری که برپوشش سازی و  پنج ساعت و استفاده از توده

متر بر ثانیه و  2/2سرعت باد ساعت،  92ای  سه مرحله دهی استراحتروش  در سطح کارخانجات تبدیل،عالوه بر این، . شودنمی

ساعت ، سرعت  92ای  دو مرحله دهی استراحتروش درصد نسبت به  962/6درجه سلسیوس با اختالف مقدار میانگین  12دمای 

ساعت زمان  92و  92 بین اما ،کمترین میزان ضایعات را داشت (تیمار شاهددرجه سلسیوس ) 12متر بر ثانیه و دمای  8/2باد 

گیر  درجه سلسیوس تفاوت چشم 12تحت دمای متر بر ثانیه،  2/2ای با سرعت باد  سه مرحله دهی استراحت روشدهی در  استراحت

ها از  کن در مدیریت واحد خشک بندی شود به لحاظ اهمیت زمان از این روی، پیشنهاد میوجود نداشت.  درصد 2آماری در سطح 

بود. این در درصد  19/92د ضایعات در ترکیب فاکتوری تیمارهای شاهمجموع  شود.دهی مطلوب استفاده  ترین زمان استراحت سریع

کردن در  کردن در مزرعه تا پس از خشک که نتیجه تحقیق حاضر نشان داد در بهترین ترکیب فاکتوری از پیش خشک حالی است

کارانومدیریتهرچهبیشترشالیکهلزومتوجه، درصد کاهش داد 127/99توان این میزان را به  دهی( می کارخانه )استراحت

 میطلبد.کارخانجاتتبدیلرا

 گزاری سپاس

.شود تأمین اعتبار این پژوهش سپاسگزاری میبرای از معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد 
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