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ترکخوردگی تنشی شلتوک تحت تأثير شرايط فرآيندهای خشک کردن و استراحتدهی
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چکيده
در این تحقیق اثر فرآیندهای خشک کردن متناوب و پیوسته بر ترکخوردگی شلتوک ارقام هاشمی و کوهسار بررسی
شد .ترکخوردگی دانهها بر مبنای شاخص ترک تنشی ارزیابی شد .آزمایشها در دماهای خشک کردن و استراحتدهی
 45 ،30و  ،60 °Cزمانهای خشک کردن  40 ،20و  60 minو زمان استراحتدهی ثابت  80 minانجام شد .شاخص
ترک تنشی هنگام خشک کردن به روش متناوب نسبت به روش پیوسته به طور معنیداری در دماهای  45 ،30و 60 °C
به ترتیب از  43/5به  74/25 ،17به  28/3و  83به  58/4کاهش پیدا کرد .همچنین مقدار شاخص ترک تنشی بالفاصله
پس از عملیات خشک کردن نسبت به مقدار آن پس از گذشت  48ساعت از زمان عملیات به صورت معنیداری از
 28/78به  46/73افزایش یافت .افزایش دمای استراحتدهی به علت یکنواخت کردن سریعتر رطوبت درون دانه ،سبب
کاهش کل زمان فرآیند خشک شدن و شاخص ترک تنشی شد .بنابراین ،با انجام عملیات استراحتدهی مناسب میتوان
ضمن حفظ کیفیت محصول کل زمان خشک شدن دانه را نیز به طور قابلمالحظهای کاهش داد.
واژههای کليدی :خشک کردن متناوب ،رقم ،شاخص ترک تنشی ،گرادیانهای رطوبتی

مقدمه

1

برنج یکی از مهمترین مواد غذایی بشر محسوب میشود ،زیرا
حدود یک سوم مردم جهان به عنوان غذای اصلی به آن
وابستهاند .با توجه به لزوم خودکفایی در تولید برنج کشور،
کاهش ضایعات طی فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید از
موارد مهم در افزایش تولید محسوب میشود .برنج عموماً در
رطوبت باال ( %25تا  %35بر پایه تر) برداشت میشود و برای
انجام فرآیند تبدیل و جلوگیری از فساد محصول در انبار ،نیاز
است تا محتوای رطوبتی آن به یک مقدار مشخص ( %12تا %14
بر پایه تر) کاهش یابد (.)Zamani & Alizadeh, 2007
در هر یک از مراحل تبدیل برنج مقداری ضایعات وجود
دارد .برخی از این ضایعات به دلیل کاربرد نامناسب تجهیزات
تبدیل است ،اما دلیل عمده شکستگی دانهها وجود ترکهایی
است که طی مرحله خشک کردن و پس از آن درون دانه ایجاد
میشوند ( .)Dong et al., 2010این ترکهای داخلی مقاومت
دانه به شکست را به طور قابلمالحظهای کاهش میدهند .در
یک تحقیق ،آزمون خمش روی نمونههای برنج خشک شده در
دمای  60°Cانجام و مشخص شد که ضریب کشسانی ظاهری،
* نویسنده مسئول:

sadeghimor@cc.iut.ac.ir

مقاومت خمشی و انرژی شکست در دانههای برنج سالم نسبت
به دانههای ترکدار بیشتر بود ( .)Zhang et al., 2005این پدیده
نشان میدهد که ترکهایی که طی فرآیند خشک کردن درون
دانه ایجاد میشوند و یا گسترش مییابند ،باعث ضعیف شدن
دانه نسبت به شکست میشوند.
اختالف دمای سطح و مرکز دانه طی فرآیند خشک کردن
باعث ایجاد تنش حرارتی در دانه میشود .گرادیانهای دمایی
معموالً پس از گذشت زمان اندکی از شروع عملیات خشک
کردن از بین میروند .در نتیجه ،این گرادیانها میتوانند نادیده
گرفته شوند ( .)Yang et al., 2000از سوی دیگر ،طی فرآیند
خشک کردن به دلیل اینکه رطوبت سطح دانه نسبت به مرکز
آن با نرخ بیشتری کاهش مییابد ،قسمتهای داخلی و مرکزی
نسبت به قسمتهای سطحی محتوای رطوبتی باالتری پیدا
میکنند (گرادیانهای رطوبتی) ( .)Nasrnia et al., 2012این
گرادیانهای رطوبتی باعث ایجاد تنشهای کششی در سطح و
تنشهای فشاری در داخل دانه میشوند که چنانچه مقدار آنها
از مقاومت دانه به ترک تجاوز کند ،سبب ایجاد ترک در دانه
برنج میشوند (.)Jia et al., 2000
به منظور کاهش ترکخوردگی ،روش خشک کردن
متناوب به طور گستردهای در صنعت خشک کردن مواد دانهای،
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به ویژه مواد حساس به حرارت مانند شلتوک ،به کار میرود .در
این روش (روش چند مرحلهای) پس از هر مرحله خشک کردن،
شلتوک در محلی که اجازه تبادل رطوبت با محیط بیرون را
ندارد (محیط بسته) برای یک مدت مشخص در یک دمای معین
نگهداری میشود که به آن فرآیند استراحتدهی 1گفته میشود.
طی این فرآیند ،رطوبت از بخشهای مرکزی به آرامی به سطح
دانه انتشار مییابد .از آنجا که این فرآیند در یک محیط بسته
انجام میشود ،باعث کاهش گرادیانهای رطوبتی در داخل دانه
شده و در نتیجه از ایجاد ترک تا حد زیادی جلوگیری میکند.
به عالوه ،با انجام فرآیند استراحتدهی ،حذف رطوبت در مراحل
بعدی خشک کردن با سرعت بیشتری انجام خواهد شد و در
نتیجه منجر به کاهش مصرف انرژی و افزایش ظرفیت کاری
خشککن میشود ( .)Steffe & Singh, 1980طی تحقیقی ،اثر
تعداد مراحل خشک کردن بر ترکخوردگی دانه برنج و شاخص
عملکرد برنج سالم مطالعه شد .نتایج حاصل از این تحقیق نشان
داد که خشک کردن طی دو یا سه مرحله و استفاده از عمل
استراحتدهی بین مراحل خشک کردن باعث افزایش شاخص
عملکرد برنج سالم و کاهش درصد دانههای ترکخورده میشود
( .)Aquerreta et al., 2007همچنین در تحقیقی دیگر مشاهده
شد که در صورت انجام عملیات استراحتدهی در مدت مناسب
در دمای  ،60 °Cمیتوان بدون کاهش کیفیت برنج از دماهای
باال (تا  )80 °Cبرای خشک کردن برنج استفاده کرد .طی این
تحقیق همچنین مشخص شد که خشک کردن به صورت
متناوب در دمای باال از تعداد ترکها نسبت به خشک کردن به
صورت پیوسته تا  20درصد میکاهد (.)Iguaz et al., 2006
 ،)2012( Nasrnia et al.اثر شرایط خشک کردن سریع و مالیم
در چهار بازه زمانی مختلف در هر مرحله از خشک کردن همراه
با انجام فرآیند استراحتدهی در زمانهای مختلف را بر درجه
سفیدی جرمی و نوری دو رقم شفق (دانه بلند) و سازندگی (دانه
متوسط) مورد مطالعه قرار دادند .آنها دریافتند که با افزایش
زمان خشک کردن ،در هر دو شرایط خشک کردن سریع و
مالیم ،درجه سفیدی جرمی و نوری دانههای برنج افزایش یافت
و انجام فرآیند استراحتدهی برای هر دو رقم تحت شرایط
خشک کردن آرام نیز بر درجه سفیدی جرمی به طور معنیداری
مؤثر بود .طی تحقیقی اثر خشک کردن چند مرحلهای بر بازده
تبدیل و زمان خشک کردن شلتوک رقم خزر بررسی شد ،نتایج
کاهش زمان خشک کردن را همزمان با افزایش تعداد توقفها
حین عملیات خشک کردن نشان داد که این موضوع از نظر
1. Tempering

صرفهجویی انرژی در کارخانههای برنجکوبی اهمیت دارد
(.)Tajaddodi Talab, 2005
تحقیقات بسیاری در زمینه مطالعه عوامل موثر بر ایجاد
ترک در دانه شلتوک طی فرآیندهای خشک کردن و
استراحتدهی صورت گرفته است ( ;Steffe & Singh, 1980
 .)Cnossen et al., 2000; Dong et al., 2010به هر جهت ،در
این زمینه تحقیقات اندکی در کشور صورت گرفته است
( )Tajddodi Talab, 2005; Nasrnia et al., 2012و بیشتر
تحقیقات انجام شده به بررسی عوامل موثر بر کیفیت شلتوک
خشک شده به روش پیوسته پرداختهاند ( ;Minaei et al., 2005
Hedayatipour & Rahmati, 2007; Khoshtaghaza et al.,
 .)2007از سوی دیگر ،با وجود اهمیت کاهش ضایعات شلتوک

در حین فرآیند تبدیل ،خشک کردن این محصول استراتژیک در
کشور ،مطالعه اثر فرآیند استراحتدهی بر کاهش ضایعات و
زمان خشک شدن شلتوک ضروری است .در این تحقیق ،تأثیر
دماهای خشک کردن و استراحتدهی و همچنین مدت فرآیند
خشک کردن قبل از هر مرحله استراحتدهی بر شاخص ترک
تنشی دو رقم شلتوک هاشمی (دانه بلند) و کوهسار (دانه
متوسط) در روشهای خشک کردن متناوب و پیوسته در
محدوده دمایی  30تا  60 °Cمورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روشها
تهيه ،نگهداری و آمادهسازی نمونهها

به منظور مطالعه اثر رقم ،رقمهای شلتوک دانه متوسط و دانه
بلند برای انجام آزمایشها انتخاب شدند .رقم کوهسار به عنوان
رقم دانه متوسط از مزارع مرکز تحقیقات برنج آمل (استان
مازندران) برداشت شد .رقم طارم هاشمی نیز که از مزرعهای در
شهرستان آستانه اشرفیه (استان گیالن) برداشت شده بود ،به
عنوان رقم دانه بلند انتخاب شد .نمونهها بالفاصله پس از تهیه
تمیز شده و کاه و کلش موجود در آنها از دانههای شلتوک جدا
شد .سپس نمونهها در بستههای پلیاتیلنی زیپکیپ بستهبندی
و در سردخانه با دمای  4 °Cتا زمان انجام آزمایشها نگهداری
شدند ( .)Iguaz et al., 2006برای اندازهگیری محتوای رطوبتی
اولیه ،نمونهها به مدت  24ساعت درون آون در دمای 130 °C
قرار داده شدند ( .)ASAE Standards, 1982محتوای رطوبتی
اولیه رقمهای هاشمی و کوهسار به ترتیب برابر با  %21/97و
 %20/19بر پایه تر به دست آمد.
آزمايشهای خشک کردن و استراحتدهی

آزمایشهای خشک کردن پیوسته و متناوب توسط یک
خشککن جریان همرفت هوای داغ مجهز به سیستم کنترل دما

صادقی و همکاران :ترکخوردگی تنشی شلتوک تحت تاثير شرايط ...

و رطوبت نسبی هوا در سه دمای  45 ،30و  ،60 °Cرطوبت
نسبی  %40و سرعت هوای  0/5 m/sانجام شدند .به منظور
اندازهگیری سرعت جریان هوا در ورودی هوای داغ به محفظه
خشککن از یک سرعتسنج سیم داغ (مدل  AM-4204ساخت
کشور تایوان) استفاده شد .شکل  1طرحواره خشککن مورد
استفاده و اجزای آن را نشان میدهد.

شکل  -1طرحواره خشککن جريان همرفت هوای داغ مورد استفاده برای
انجام آزمايشها  )1دمنده هوا )2 ،سيستم توليد و کنترل رطوبت نسبی هوا،
 )3کوره )4 ،حسگر دما)5 ،محفظه خشککن )6 ،تابلو برق )7 ،سيستم
کنترل دما)8 ،سيستم نمايش و ثبت اطالعات)9 ،اينورتر برای تنظيم سرعت
جريان هوا و  )10حسگر رطوبت نسبی و دمای هوا

در خشک کردن به روش متناوب (چند مرحلهای) برای
مطالعه اثر زمان خشک کردن بر ترکخوردگی دانهها،
آزمایشهای خشک کردن در هر مرحله به مدتهای  40 ،20و
 60minانجام شدند .به منظور مطالعه اثر دمای استراحتدهی
بر ترکخوردگی و کل زمان انجام فرآیند خشک کردن ،نمونهها
بالفاصله پس از انجام هر مرحله از خشک کردن ،از خشککن
خارج و درون بستههای پلیاتیلنی در آون در سه سطح دمای
 45 ،30و  60 °Cبه مدت  80 minقرار میگرفتند .الزم به
توضیح است که پس از قرارگیری نمونه در بستههای پلیاتیلنی
هوای درون نمونه خارج و درب آن محکم بسته میشد .بالفاصله
پس از پایان مرحله استراحتدهی ،نمونهها از آون خارج شده و
برای انجام مرحله بعدی خشک کردن آماده میشدند ( Nasrnia
 .)et al., 2012; Dong et al., 2010آزمایشهای خشک کردن و
استراحتدهی تا رسیدن رطوبت نمونهها به  %12بر پایه تر ادامه
مییافت (.)Hedayatipour & Rahmati, 2007
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مشاهده و مطالعه ترکخوردگی

به منظور مطالعه توسعه ترکهای ایجاد شده درون دانه شلتوک
پس از انجام فرآیندهای خشک کردن پیوسته و متناوب ،تعداد
ترک و چگونگی آنها ،از شاخص ترک تنشی( 1رابطه )1
استفاده شد (.)Kermani et al., 2006
(رابطه )1
SCI  5m  3d  s
که در آن SCI ،شاخص ترک تنشی m ،تعداد دانههای
دارای بیش از دو ترک d ،تعداد دانههای دارای دو ترک و s
تعداد دانههای دارای یک ترک میباشند.
قبل از شروع آزمایشهای خشک کردن و استراحت دهی،
به منظور تعیین تعداد ترکهایی که به هنگام برداشت دانه و
عملیات تمیز کردن دانهها درون آنها ایجاد شده بود ،از هر رقم
تعداد  100دانه به صورت تصادفی جدا شد و تعداد ترکهای
موجود قبل از انجام فرآیندهای خشک کردن و استراحتدهی
بر مبنای شاخص ترک تنشی تعیین شد.
برای تعیین تعداد ترکهای دانه پس از رسیدن به رطوبت
نهایی ( %12بر پایه تر) نیز از هر تیمار  100دانه به صورت
تصادفی جدا شده و پوست آنها به آرامی با دست گرفته شد.
سپس تعداد ترکها در هر دانه و همچنین تعداد دانههای ترک
خورده با مشاهده آنها توسط یک دستگاه بینوکولر تعیین شد.
این دستگاه در واقع یک میکروسکوپ نوری بود که به کمک
تابش نور و ذرهبین موجود بر روی آن ترکهای ایجاد شده
درون دانه به راحتی قابل مشاهده بودند .دستگاه مورد استفاده
دارای یک عدسی  40Xو قابلیت نور پردازی از باال و پایین
نمونه بود .از آن جا که ترکخوردگی شلتوک پس از انجام
عملیات خشک کردن نیز ادامه داشته و حدود  48ساعت پس از
آخرین مرحله خشک شدن ثابت خواهد ماند ،ترکخوردگی دانه
باید پس از سپری شدن این زمان اندازهگیری شود ( Toshizo,
 .)1971بنابراین ،مشاهده ترکها در دو نوبت یکی بالفاصله پس
از مرحله نهایی خشک شدن و دیگری پس از گذشت  48ساعت
از آن انجام گرفت.
طرح آماری مورد استفاده

مهمترین عوامل موثر در شکست دانه قبل از تبدیل عبارتند از
نوع رقم ،شرایط مزرعه و شرایط خشک کردن شامل نوع فرآیند
و خشککن مورد استفاده ،دما و زمان خشک کردن و
استراحتدهی ،سرعت جریان هوا ،رطوبت نسبی هوای ورودی
به خشککن و رطوبت نهایی محصول .در این مطالعه شاخص
ترک تنشی به عنوان متغیر وابسته و رقم ،دمای خشک کردن،
1. Stress cracking index
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دمای استراحتدهی و زمان خشک کردن به عنوان متغیرهای
مستقل در نظر گرفته شدند .برای مطالعه اثر دماهای خشک
کردن و استراحتدهی ،زمان خشک کردن ،رقم و اثر متقابل
آنها بر شاخص ترک تنشی از روش آماری کرت سه بار خرد
شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی استفاده شد .دمای
خشک کردن ( 45 ،30و  )60 °Cبه عنوان کرت اصلی و دمای
استراحتدهی ( 45 ،30و  ،)60 °Cزمان خشک کردن (40 ،20
و  )60 minو رقم (ارقام کوهسار و هاشمی) به ترتیب به عنوان
کرتهای فرعی در نظر گرفته شدند .دادهها با استفاده از
نرمافزار  SASمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و آزمون مقایسه
میانگینها با استفاده از حداقل اختالف معنیدار ( )LSDانجام
شد.

نتايج و بحث
شاخص ترک تنشی شلتوک

مقادیر شاخص ترک تنشی اولیه (ترکخوردگی قبل از انجام

آزمایشهای خشک کردن و استراحتدهی) برای ارقام هاشمی و
کوهسار به ترتیب برابر با  6و  10واحد به دست آمد .نتایج
تجزیه واریانس اثر دمای خشک کردن ،دمای استراحتدهی،
زمان خشک کردن ،رقم و اثر متقابل آنها بر شاخص ترک تنشی
شلتوک در جدول  1ارائه شده است .همانطور که مشخص است،
اثر تمامی عوامل آزمایشی و اثر متقابل دمای خشک کردن و
دمای استراحتدهی ،زمان خشک کردن و دمای خشک کردن،
زمان خشک کردن و دمای استراحتدهی ،اثر متقابل سهگانه
آنها و اثر متقابل رقم و دمای خشک کردن بر شاخص ترک
تنشی در سطح احتمال  1درصد معنیدار بودند .اختالف
معنیدار در شاخص ترک تنشی بین ارقام مورد مطالعه را
میتوان به دلیل تفاوت در ترکیبات آنها و همچنین خواص
فیزیکی و مکانیکی آنها دانست .مطابق انتظار ارقام مختلف در
مقابل تنشهای اعمال شده مقاومت مختلفی دارند .این تفاوت
هم به مسائل ژنتیکی و هم به خصوصیات ظاهری دانهها بستگی
دارد (.)Lee, 1979

جدول  - 1نتايج تجزيه واريانس اثر دمای خشک کردن ،دمای استراحتدهی  ،زمان خشک کردن ،رقم و اثر متقابل آنها بر شاخص ترک تنشی شلتوک
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ﺷﮑﻞ  2ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮك ﺗﻨﺸﯽ داﻧﻪﻫﺎي
ﺷﻠﺘﻮك در ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ روش ﻣﺘﻨﺎوب در دﻣﺎﻫﺎي  45 ،30و

دﻣﺎي  60 °Cﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن در دﻣﺎﻫﺎي  30و  45 °Cرا
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﺠﺎد ﮔﺮادﯾﺎنﻫﺎي رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ درون داﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎم

 60 °Cو اﻧﺠﺎم  80 minﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺮاﺣﺖدﻫﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،در
دﻣﺎﻫﺎي ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن  30و  45 °Cﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮك ﺗﻨﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ

ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن در دﻣﺎي  60 °Cو در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد
داﻧﻪﻫﺎي داراي ﺑﯿﺶ از دو ﺗﺮك داﻧﺴﺖ Yang .و ﻫﻤﮑﺎران
) (2003ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن از

ﺑﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن در دﻣﺎي  60 °Cﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺠﺎد ﮔﺮادﯾﺎنﻫﺎي رﻃﻮﺑﺘﯽ درون داﻧﻪ ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺸﮏ

 30ﺑﻪ  60 °Cﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي ارﻗﺎم  Cypressو M202

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﮔﺮادﯾﺎنﻫﺎي رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺑﺰرگ درون داﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر

ﺷﺪن ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﺮك درون داﻧﻪ اﺳﺖ ) Sarker et al.,

ﻣﻌﻨﯽداري ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

 ،(1996ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮك ﺗﻨﺸﯽ در ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺑﺎ
80
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ﺷﮑﻞ  -2ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮك ﺗﻨﺸﯽ داﻧﻪﻫﺎي ﺷﻠﺘﻮك ﺑﺎ دﻣﺎي ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن در روش ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺮاي ارﻗﺎم ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﮐﻮﻫﺴﺎر )ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  %5ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن  LSDﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ(

ﺟﺪول  2ﺗﻌﺪاد داﻧﻪﻫﺎي داراي ﺑﯿﺶ از دو ﺗﺮك ،داﻧﻪﻫﺎي
داراي دو ﺗﺮك و داﻧﻪﻫﺎي داراي ﯾﮏ ﺗﺮك را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از
اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺸﮏ ﺷﺪن و  48ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آن ﻧﺸﺎن

اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ داﻧﻪﻫﺎ در ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد  48ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از
ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ،ﺗﻌﺪاد ﺗﺮكﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از

ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در
دﻣﺎي  ،60 °Cﺗﻌﺪاد داﻧﻪﻫﺎي داراي دو ﺗﺮك و ﺑﯿﺶ از دو ﺗﺮك

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺮكﻫﺎي رﯾﺰ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه درون داﻧﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ در دو دﻣﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﺟﺪول  -2ﺗﻌﺪاد داﻧﻪﻫﺎي داراي ﺑﯿﺶ از دو ﺗﺮك ،داراي دو ﺗﺮك و داراي ﯾﮏ ﺗﺮك ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺸﮏ ﺷﺪن و  48ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آن

 48ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ
ﺷﺪن
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ
ﺷﺪن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪﻫﺎي داراي ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪﻫﺎي داراي دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪﻫﺎي داراي ﯾﮏ
دﻣﺎي ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن )(°C
ﺗﺮك
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شکل  3مقادیر میانگین شاخص ترک تنشی را بالفاصله
پس از پایان عملیات خشک کردن و  48ساعت پس از آن نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،مقدار شاخص ترک
تنشی  48ساعت پس از عملیات خشک کردن به صورت
معنیداری در مقایسه با مقدار آن بالفاصله پس از عملیات
خشک کردن افزایش یافت .علت این امر را میتوان گسترش
ترکهای ریز ایجاد شده درون دانه طی عملیات خشک کردن
به دلیل تنشهای حرارتی وارد به دانه در اثر سرد شدن دمای
آن یا جذب رطوبت از محیط اطراف توسط دانه دانست .زیرا پس
از رسیدن دانه به رطوبت نهایی ،هنگامی که دانه از خشککن

خارج میشود ،خنک شده و قابلیت جذب رطوبت از محیط
پیرامون خود را دارد ،اما از آنجا که گرما و جریان هوا برای
انتقال رطوبت وجود ندارد ،تغلیظ رطوبت در سلولهای نزدیک
سطح اندوسپرم باعث انبساط و به هم فشردگی این سلولها
میشود ( .)Toshizo, 1971در نتیجه ،یک تنش و کشش درونی
به وجود میآید که باعث شکست داخلی میشود .این نتیجه با
توجه به مقادیر جدول  1نیز قابل تأیید است .به طوری که
بیشتر ترکهای درونی و دانههای دارای بیش از دو ترک48 ،
ساعت پس از فرآیند خشک شدن در دانه ایجاد شدهاند.
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شکل  -3ميانگين شاخص ترک تنشی دانه بالفاصله پس از پايان عمليات خشک کردن و  48ساعت پس از آن (حروف انگليسی کوچک متفاوت بيانگر اختالف
معنیدار در سطح احتمال  %5بر اساس آزمون  LSDمیباشند)

روند تغییرات شاخص ترک تنشی دانههای شلتوک با
دمای خشک کردن در روشهای متناوب و پیوسته در شکل 4
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در تمام
دماهای خشک کردن ،شاخص ترک تنشی هنگام خشک کردن
به روش متناوب نسبت به روش پیوسته به طور معنیداری
کاهش یافته است .از آنجا که حجم هوای موجود درون
کیسههای پلیاتیلنی استفاده شده برای انجام عملیات
استراحت دهی بسیار ناچیز و کم بود و همچنین به دلیل این که
طی این فرآیند امکان هیچگونه تبادل رطوبتی بین دانههای برنج
و محیط بیرون وجود نداشت ،با گذشت زمان کمی از
استراحتدهی رطوبت نسبی بسته به تعادل رسیده و دیگر
امکان ظرفیت جذب رطوبت از دانههای شلتوک را ندارد .بدین
ترتیب با گرم شدن دانه و گذشت زمان ،رطوبت از قسمتهای
مرکزی دانه به الیههای بیرونی منتقل میشود ،اما از آنجا که
هوای اطراف به حالت اشباع رسیده است ،رطوبت از سطوح
بیرونی دانهها دفع نمیگردد .بدین ترتیب رطوبت الیههای
بیرونی دانه به تدریج افزایش یافته و متعاقب آن گرادیانهای

رطوبتی کاهش مییابند ( .)Steffe & singh, 1980بنابراین ،در
روش خشک کردن متناوب به دلیل کاهش گرادیانهای محتوای
رطوبتی طی مرحله استراحتدهی که در مرحله خشک شدن
درون دانه ایجاد شدهاند ،تنشهای کمتری درون دانه ایجاد شده
و در نتیجه ترکخوردگی کاهش مییابد .نتایج تحقیقات
 )2005( Tajaddodi Talabبر روی رقم خزر نیز نشان داد که
استفاده از روش خشک کردن چند مرحلهای نسبت خشک
کردن پیوسته باعث افزایش معنیدار بازده تبدیل برنج شد.
 )2006( Iguaz et al.نیز نشان دادند ،خشک کردن به صورت
متناوب در دمای باال از تعداد ترکها نسبت به خشک کردن به
صورت پیوسته تا  %20میکاهد.
شکل  5مقادیر میانگین شاخص ترک تنشی دانههای
شلتوک به هنگام خشک کردن به روش متناوب و انجام عملیات
استراحتدهی به مدت  80 minدر دماهای  45 ،30و 60 °C
بین مراحل خشک کردن را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود ،با افزایش دمای استراحتدهی شاخص ترک تنشی
کاهش یافت ،به طوری که اختالف آن در دمای  30 °Cبا
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دﻣﺎﻫﺎي  45و  60 °Cﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد .زﯾﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي

دﻣﺎي  60 °Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي اﺳﺘﺮاﺣﺖ دﻫﯽ

اﺳﺘﺮاﺣﺖدﻫﯽ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي داﻧﻪ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻃﻮﺑﺖ درون داﻧﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺮ
ﺷﺪه و ﮔﺮادﯾﺎنﻫﺎي رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

از  40ﺑﻪ  ،60 °Cﺗﺮكﺧﻮردﮔﯽ داﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽداري
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺪ.

 (2007) Aquerreta et al.ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺷﻠﺘﻮك در
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ﺷﮑﻞ  -4ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮك ﺗﻨﺸﯽ داﻧﻪﻫﺎي ﺷﻠﺘﻮك ﺑﺎ دﻣﺎي ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن در روشﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ )ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف
ﻣﻌﻨﯽدار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  %5ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن  LSDﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(
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ﺷﮑﻞ  -5ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮك ﺗﻨﺸﯽ داﻧﻪﻫﺎي ﺷﻠﺘﻮك ﺑﺎ دﻣﺎي اﺳﺘﺮاﺣﺖدﻫﯽ در روش ﻣﺘﻨﺎوب )ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار در ﺳﻄﺢ

اﺣﺘﻤﺎل  %5ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن  LSDﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ(

ﺷﮑﻞ  6ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮك ﺗﻨﺸﯽ در زﻣﺎنﻫﺎ
و دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن در دو دﻣﺎي  45و  60 °Cﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﻌﻨﯽدار ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮك ﺗﻨﺸﯽ ﺷﻠﺘﻮك ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮك ﺗﻨﺸﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻣﺎﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﮏ
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺪت  20 minدر ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ،ﮔﺮادﯾﺎنﻫﺎي رﻃﻮﺑﺘﯽ

ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن در دﻣﺎي  ،30 °Cاﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺗﻨﻬﺎ
در ﻣﺪت  60 minﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽدار
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮك ﺗﻨﺸﯽ ﺷﺪ.

ﺑﺰرگﺗﺮي درون داﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎي دروﻧﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺮادﯾﺎنﻫﺎي رﻃﻮﺑﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖدﻫﯽ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن داﻧﻪ

اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶﻫﺎي ﮐﺸﺸﯽ در ﺳﻄﺢ و ﺗﻨﺶﻫﺎي ﻓﺸﺎري در ﻣﺮﮐﺰ
داﻧﻪ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﺗﺮكﺧﻮردﮔﯽ داﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن

ﺷﮑﻞ  7ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻞ زﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﺘﻨﺎوب داﻧﻪﻫﺎي
ﺷﻠﺘﻮك )ﻣﺠﻤﻮع زﻣﺎنﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن و
اﺳﺘﺮاﺣﺖدﻫﯽ( ﺑﺎ دﻣﺎﻫﺎي ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن و اﺳﺘﺮاﺣﺖدﻫﯽ را ﻧﺸﺎن
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زمان فرآیند خشک شدن دانه کاهش مییابد .این نتیجه منجر
به کاهش مصرف انرژی و افزایش ظرفیت کاری خشککن
میشود .بنابراین ،انجام عملیات استراحتدهی به دلیل کاهش
رطوبت مرکز دانه و افزایش رطوبت سطح دانه نرخ خشک شدن
دانه را در مرحله بعدی خشک شدن افزایش داده و همانطور که
در شکل  8نشان داده شده است ،سبب کاهش کل زمان فرآیند
خشک شدن دانه نسبت به خشک شدن پیوسته شده است که
مقدار این کاهش برای دماهای  45 ،30و  60°Cبه ترتیب برابر
با  %32 ،%34و  %41بود .این موضوع از نظر صرفهجویی انرژی
در کارخانههای تبدیل برنج اهمیت بسیاری دارد.

میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش دمای خشک
کردن از  30به  60 °Cکل زمان فرآیند خشک کردن به طور
قابل مالحظه ای کاهش یافت .این کاهش برای ارقام هاشمی و
کوهسار به ترتیب برابر با  %42و  %43بود .علت کاهش کل زمان
فرآیند خشک شدن با افزایش دما به دلیل افزایش نرخ از دست
دادن رطوبت دانه به دلیل تبخیر سطحی بیشتر و انتقال سریعتر
رطوبت از مرکز به سطح دانه میباشد .همچنین مشاهده میشود
که با افزایش دمای استراحتدهی به علت یکنواخت شدن
سریعتر رطوبت درون دانه ،طی مرحله بعدی خشک کردن
رطوبت با نرخ بیشتری از سطح دانه تبخیر شده و در نتیجه کل
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 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻞ زﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن داﻧﻪﻫﺎي ﺷﻠﺘﻮك ﺑﺎ دﻣﺎي ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن در روشﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ-8 ﺷﮑﻞ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﮐﻠﯽ

رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ درون داﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮔﺮدد ﻣﯽﺗﻮان از
، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ.ﺗﺮكﺧﻮردﮔﯽ داﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺮاﺣﺖدﻫﯽ در

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎد ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺧﺸﮏ
ﮐﺮدن ﻣﺘﻨﺎوب در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ
زﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي از ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ داﻧﻪ

دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ )ﻋﺪم اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺮاﺣﺖدﻫﯽ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.ﺗﺮكﺧﻮردﮔﯽ و ﮐﻞ زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن داﻧﻪ ﮔﺮدد

.ﻃﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻣﺎ و زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺮاﺣﺖدﻫﯽ از اﯾﺠﺎد ﮔﺮادﯾﺎنﻫﺎي
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