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بررسی تاثير پاربويلينگ برنج به وسيله امواج مايکروويو بر ضريب تبديل و درصد برنج سالم
4
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 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد
 .3استادیار  ،گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد
 .4مربی  ،مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز مازندران
(تاریخ دریافت  – 1394/11/27 :تاریخ تصویب )1395/12/22 :

چکيده
فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید شامل عملیاتی است که از مرحله خشک کردن تا مرحله درجهبندی روی برنج انجام
میگیرد .شکست برنج شاخصترین افت تبدیل در کشور ما به شمار میرود .پاربویلینگ با ژالتینه کردن نشاسته برنج و
پر کردن ترکهای دانه برنج باعث افزایش مقاومت دانه برنج و در نتیجه آن درصد شکستگی به نحو چشمگیری کاهش و
ضریب تبدیل و درصد برنج سالم افزایش مییابد .اخیرا استفاده از امواج مایکروویو در عملیات پابویلینگ مورد توجه
محققین قرار گرفته است .در این پژوهش اثر چهار فاکتور رقم در دو سطح (شیرودی و هاشمی) ،دمای خیساندن در دو
سطح ( 60و 70درجه سلسیوس) ،توان مایکرویو در دو سطح ( 600و  900وات) و مدت گرمادهی در دو سطح ( 2و 4
دقیقه) بر ضریب تبدیل و درصد برنج سالم مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد با افزایش دمای خیساندن،ضریب
تبدیل به طور معنیداری افزایش یافت .ضریب تبدیل در رقم شیرودی به طور معنیداری بیشتر از هاشمی میباشد .با
افزایش توان مایکروویو درصد برنج سالم نیز به طور معنیداری افزایش یافت .بیشترین ضریب تبدیل و درصد برنج سالم
در هر دو رقم مربوط به دمای خیساندن  60درجه سلسیوس ،توان  900وات و مدت گرمادهی  2دقیقه میباشد.
واژههای کليدی  :برنج ،ضایعات تبدیل ،پاربویلینگ ،گرمادهی ،ژالتینه شدن

مقدمه

*

برنج از مهمترین غالت و منابع غذایی جهان است که بشر از
گذشته های دور به کشت آن میپرداخته است .نیمی از جمعیت
جهان ،به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستند به طوری
که پس ازگندم ،برنج دومین غله مهم در دنیا به حساب میآید.
(.)Smith & Dilday, 2003
علیرغم دشواریهای موجود در تولید برنج ،متاسفانه حجم
قابل توجهی از آن به دالیل مختلف از مرحله کاشت تا مرحله
مصرف به هدر میرود .ضایعات پس از برداشت محصوالت
کشاورزی شامل کوبیدن ،خشک کردن ،نگهداری ،حمل و نقل و
تبدیل در کشورهای در حال توسعه در حدود  30تا  40درصد از
کل محصول تولیدی را شامل میشوند ( .)Bayat, 2004بنابراین
کاهش ضایعات در این مرحله ،نقش بسیار مؤثری در افزایش
تولید جهانی و افزایش بهرهوری خواهد داشت .در میان انواع
مختلف ضایعات در فرایند تولید برنج ،ضایعات و افتهای تبدیل
از اساسیترین آنها به شمار میآیند .شکست برنج شاخصترین
* نویسنده مسئول dghanbarian@yahoo.com :

افت تبدیل در کشور ما به شمار میرود .قیمت برنج شکسته 30
تا  50درصد قیمت برنج سالم است .با توجه به حجم باالی تولید
این محصول در ایران ،زیان مالی ناشی از شکست برنج رقم قابل
توجهی را نشان میدهد ( .)Firoozi & Alizadeh, 2009محققان
راهکارهای مختلفی برای کاهش ضایعات فرآوری برنج ارائه
کردهاند که یکی از مهمترین آنها استفاده از پاربویلینگ است.
پاربویلینگ به طور خالصه اعمال تیمار گرما روی شلتوک
و بعضاً برنج قهوهای است که گاهی معادل پیش پختن یا نیم پز
کردن نیز ترجمه میشود .پاربویلینگ مرسوم شامل سه مرحله
خیساندن ،بخاردهی و خشک کردن میباشد ( Bhattacharya,
 .)2011پاربویلینگ با ژالتینه کردن نشاسته برنج و حذف و پر
کردن ترکهای دانه برنج باعث افزایش مقاومت دانه برنج به
تنشهای اعمال شده در حین عملیات تبدیل میشود .به این
ترتیب درصد شکستگی به نحو چشمگیری کاهش و درصد
عملکرد افزایش مییابد ( .)Nasirahmadi et al, 2014علیرغم
مزایای فراوان ،عملیات پاربویلینگ مرسوم معایبی از جمله صرف
انرژی و هزینه باال ،تغییر در بو و تغییر در رنگ دانه برنج ) زرد
شدن ( را به همراه دارد که بیشتر به مرحله بخاردهی آن مربوط
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می شود( .)Malek, 2012لذا اخیراً حذف مرحله بخاردهی و
استفاده از سایر روشهای گرمادهی مانند استفاده از امواج
مایکروویو و مادون قرمز در عملیات پاربویلینگ مورد توجه
محققین قرار گرفته است.
در پاربویلینگ به وسیله امواج مایکروویو ابتدا شلتوک در
آب گرم خیسانده میشود تا رطوبت آن به  30تا  40درصد
برسد .سپس نمونه وارد دستگاه مایکروویو شده و در اثر استفاده
از انرژی حاصل از امواج مایکروویو ،مولکولهای آب درون ماده
غذایی ،مرتعش شده و گرما تولید میشود .در اثر این گرما دانه
برنج ژالتینه میشود و نیازی به مرحله بخاردهی که در
پاربویلینگ مرسوم انجام میشود ،نخواهد بود (.)Roberts, 1977
استفاده از مایکروویو دارای مزایایی نسبت به روشهای سنتی
میباشد از جمله :پیوسته بودن روش ،نیاز به فضای کم ،عدم
نیاز به بخار و در نتیجه دیگ و تجهیزات بخار ،پایین بودن
هزینه سرویس و نگهداری ،کاهش مصرف آب ،عدم نیاز به
کاهش رطوبت نهایی محصول ،تقویت و بهبود کیفیت محصول،
باالتر بودن درجه سفیدی محصول ،تغییر کمتر در رنگ برنج.
تنها عیب این روش افزایش درصد شکستگی برنج نسبت به
روشهای مرسوم میباشد که با توجه به مزایای زیاد آن به نظر
میرسد قابل اغماض باشد ( .)Rajabzadeh, 2003
 )1993 ( Marshall et al.با پاربویلینگ دو واریته برنج با
استفاده از مایکروویو ،درجه ژالتینه شدن نشاسته نمونهها را
اندازهگیری کردند .نتایج بدست آمده نشان داد برای رسیدن به
باالترین ضریب تبدیل نیازی به ژالتینه شدن کامل نشاسته برنج
نیست )1993( et alDoos.با تحقیقی که بر روی پاربویلینگ با
استفاده از مایکروویو بر روی دو واریته برنج انجام دادند ،نشان
دادند که پاربویلینگ به وسیله مایکروویو نسبت به روشهای
مرسوم پاربویلینگ نیاز به صرف زمان کمتر و در نتیجه انرژی
کمتری داشته ولی باعث کاهش ضریب تبدیل برنج سالم نسبت
به روش های مرسوم میشود )2001( Kaasova et al.نشان
دادند پاربویلینگ به وسیله مایکروویو باعث تسریع فرآیند
ژالتینه شدن نشاسته برنج میشود .در این پژوهش کاهش زمان
خشک کردن و پایداری نشاسته برنج از دیگر ویژگی های مثبت
استفاده از مایکروویو در فرآیند پاربویلینگ گزارش شدKamil .
( )2001با پاربویلینگ به وسیله مایکروویو برنج ،گزارش کرد
درصد شکستگی برنج پس از فرآیند به میزان قابل توجهی
کاهش و میزان از دست دادن مواد مغذی برنج حین فرآیند
تبدیل نیز کاهش مییابد )2004 (Das et al .با پاربویلینگ
شلتوک برنج با گرمادهی از طریق اشعه مادون قرمز با  5سطح
شدت اشعه و  4سطح ضخامت نمونه ،ضریب تبدیل ،تغییرات

رنگی ،میزان ژالتینه شدن برنج و انرژی مصرفی مخصوص را
اندازهگیری کردند .آنها گزارش کردند با افزایش شدت اشعه
میزان ضریب تبدیل کاهش و همچنین با کاهش ضخامت نمونه
تغییرات رنگی افزایش مییابد )2007( Cheenkachorn .با
خشک کردن شلتوک برنج به وسیله مایکروویو تحت خأل در
چهار توان خروجی ،گزارش کرد با افزایش توان خروجی میزان
دانه های شکسته شده حین فرآیند تبدیل افزایش مییابد .او
همچنین گزارش کرد استفاده از خشک کن مایکروویو تحت خأل
برای خشک کردن شلتوک روش سریع و مناسبی میباشد.
 )2009(Zhang et alبا خشک کردن شلتوک به وسیله
مایکروویو و تأثیر آن بر روی ضریب تبدیل ،گزارش کردند با
افزایش توان خروجی مایکروویو در مدت زمان مساوی ،میزان
ضریب تبدیل افزایش می یابد .آنها نتیجه گرفتند که بکارگیری
مایکروویو در شرایط مناسب ( توان خروجی ،مدت زمان و ) ...
میتواند باعث بهبود ضریب تبدیل و خاصیت انبارداری برنج
شود ) 2013 ( Bualuang et al.با مقایسه سه روش خشک
کردن برنج پاربویل شده توسط جریان هوای داغ ،اشعه مادون-
قرمز و استفاده توأم جریان هوای داغ و اشعه مادونقرمز ،به این
نتیجه رسیدند که روش آخر از نظر نتایج بدست آمده بهترین
روش بوده ولی نیاز به صرف انرژی بیشتری دارد.
مرور تحقیقات انجام شده نشان میدهد علیرغم اهمیت
موضوع پاربویلینگ برنج تاکنون تحقیقی در زمینه پاربویلینگ
برنج توسط امواج مایکروویو در کشور انجام نشده است .لذا در
این پژوهش سعی شده است تاثیر پاربویلینگ به وسیله
مایکروویو بر روی ارقام بومی کشور مورد بررسی قرار گیرد

مواد و روشها
به منطور انجام آزمایش در این تحقیق ،دو رقم برنج طارم
هاشمی (رقم کیفی) و شیرودی (پرمحصول) در پاییز  1393از
موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در شهرستان آمل تهیه شد.
عملیات پاربویلینگ و آزمایشهای مربوط به فرآیند تبدیل در
مرکز توسعه و تکنولوژی هراز و موسسه تحقیقات برنج کشور
انجام شد .برای انجام پژوهش آزمایش فاکتوریل در قالب طرح
کامال تصادفی با چهار فاکتور رقم (در دو سطح شیرودی و
هاشمی) ،دمای خیساندن (در دو سطح  60و  70درجه
سلسیوس) ،توان خروجی (در دو سطح  600و  900وات) و
مدت زمان گرمادهی در مایکروویو (در دو سطح  2و  4دقیقه)
در سه تکرار در نظر گرفته شد .برای اجرای مرحله خیساندن ،از
یک مخزن استوانهای با ظرفیت  10لیتر استفاده و برای ثابت
نگه داشتن دما در مدت خیساندن شیر کنترل چند کاره
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ترموستاتیک مدل ) (AF-97مخصوص آبگرمکنهای مخزنی ،با
دامنه تنظیم دما  40الی  80درجه سلسیوس به کار برده شد.
به دلیل دمای باالی کف مخزن ،از یک الک ریز برای جلوگیری
از برخورد دانهها با آن استفاده گردید .نمونهها روی الک قرار
گرفته و با تنظیم ترموستات دما در تمام مدت خیساندن ثابت
نگه داشته شد .برای گرمادهی از دستگاه مایکروفر خانگی
Candyمدل CMG25Dبا توان خروجی  1000وات استفاده
شد .پس از خیساندن نمونههای مربوط به این روش ،از یک
توری برای خارج شدن آب نمونه استفاده شد سپس با توجه به
تحقیقات  )1977( Robertsو  )2001( Kamilنمونهها به مدت
 2و  4دقیقه در مایکروویو با دو توان  600و  900وات قرار
گرفت .برای خشک کردن نمونه ها روش خشک کردن در سایه
به کار گرفته شد .بدین صورت که نمونهها بر روی پارچه پهن و
به مدت  48ساعت در دمای اتاق قرار داده شدند تا به رطوبت
مطلوب (بین  11تا  13درصد بر مبنای تر) برای انجام فرآیند
تبدیل برسند ( .)Bhattacharya, 1969; Kim & Li, 2012پس
از خشک کردن ،نمونهها در کیسههای مخصوص زیپ دار قرار
گرفته و پس از برچسبگذاری برای حفظ رطوبت ،تا شروع
فرآیند تبدیل در یخچال نگهداری شدند.
سه نمونه  250گرمی از هر تیمار در سطح رطوبتی -11
 12درصد وارد فرآیند تبدیل (شامل پوست کندن ،سفید کردن
و درجه بندی) شدند .برای پوست کندن نمونه ها از پوستکن
غلتک الستیکی آزمایشگاهی مدل ) (Yanmar, ST 50و برای
سفید کردن آنها از سفیدکن سایشی آزمایشگاهی مدل
) (Satakeاستفاده شد .وزن نمونههای سفید شده با استفاده از
ترازوی دیجیتال با دقت  0/01اندازهگیری و ثبت شدند .برای
جداسازی دانههای سالم از شکسته از الک دوار مدل ( Xinen,
 )FQS-13X20استفاده و دانه های سالم پس از جداسازی،
توزین و ثبت گردیدند .برای مطالعه کیفیت برنج بدست آمده از
دو مفهوم ضریب تبدیل و درصد برنج سالم (روابط  1و )2
استفاده شد (:)Andreevska et al. 2015
وزن برنج سفيد
(رابطه)1
وزن شلتوک اوليه

= ضريب تبديل

𝟎𝟎𝟏 ∗

(رابطه)2

𝟎𝟎𝟏 ∗

وزن برنج سالم
وزن شلتوک اوليه

= درصد برنج سالم

عملیات آمادهسازی و محاسبات اولیه با نرمافزار اکسل
( )Microsoft Excel 2013و تجزیه و تحلیل آماری نتایج با
استفاده از نرمافزار اس پی اس اس ()IBM SPSS Statistics 20
انجام شد .به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف پارامترهای
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مستقل شامل رقم ،دمای خیساندن ،توان ماکروویو و مدت
گرمادهی بر پارامترهای وابسته اندازه گیری شده یعنی ضریب
تبدیل و درصد برنج سالم از آنالیز تک متغیره (GLM-
) Univariantو برای مقایسه میانگینها از آزمون ال اس دی
( )LSDاستفاده گردید.

بحث و نتايج
و ضرایب تبدیل حاصل از اندازهگیری برنج پاربویل شده رقم
شیرودی و هاشمی در سطوح مختلف دمای خیساندن ،توان
خروجی مایکروویو و مدت زمان گرمادهی در مایکروویو در
جدول  2نشان داده شده است.
ضريب تبديل

تجزیه واریانس اثر رقم ،دمای خیساندن ،توان خروجی
مایکروویو ،مدت زمان گرمادهی و اثرات متقابل آنها بر ضریب
تبدیل در جدول  1نشان داده شده است .همان طور که مالحظه
می شود اثر دو پارامتر دما و رقم و نیز اثرات متقابل توان در
مدت گرمادهی و نیز توان در دمای خیساندن بر ضریب تبدیل
معنی دار شده است .طبق نمودار شکل  1در این تحقیق ضریب
تبدیل رقم هاشمی از رقم شیرودی کمتر بوده است .به طور
کلی ضریب تبدیل در رقم شیرودی بیشتر از رقم هاشمی می-
باشد ( .)Zamani & Alizadeh, 2009این بدان معنی است که
روش بکار گرفته در این تحقیق باعث تغییر در ضریب تبدیل
این دو رقم در مقایسه با یکدیگر نشده است .همان طور که از
نمودار شکل  2دیده می شود افزایش دمای خیشاندن از  60به
 70درجه سلسیوس با افزایش ضریب تبدیل گردیده است.
Nasirahmadi ،)2008(Sareepuang et al ،)2002(Miah et al
 )2014(et alو  )2013( Mir & Boscoبه نتایج مشابهی دست
یافتند .مقایسه ضریب تبدیل بدست آمده از این تحقیق و
تحقیقات  )2014( Latifi & Alizadehو Ahmadi Ara et
 )2013(alکه در تحقیق خود از روش مرسوم پاربویلینگ بر روی
ارقام ایرانی استفاده کردند نشان میدهد که پاربویلینگ به
وسیله امواج مایکروویو نیز مانند پاربویلینگ مرسوم به میزان
قابل توجهی باعث افزایش ضریب تبدیل میگردد.
شکل  3نمودار اثر متقابل دمای خیساندن در توان
خروجی را بر ضریب تبدیل نشان میدهد .با توجه به این نمودار
در دمای خیساندن  60درجه سلسیوس با افزایش توان ضریب
تبدیل به طور محسوسی افزایش ،ولی در دمای  70درجه
سلسیوس با افزایش توان ضریب تبدیل مقداری کاهش مییابد.
همچنین نشان میدهد در توان  600وات با افزایش دمای
خیساندن ضریب تبدیل به طور چشمگیری افزایش ولی در توان
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 900وات با افزایش دمای خیساندن ضریب تبدیل مقداری
کاهش مییابد.
71.98 71.78

71.9

72

جدول  .1تجزيه واريانس اثر رقم ،دمای خيساندن ،توان خروجی مايکروويو،
مدت زمان گرمادهی و اثرات متقابل آنها بر ضريب تبديل
منابع تغييرات

آزادی

مربعات

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

**64/751
* 6/128
4/820ns
0/242 ns
0/733 ns
3/075ns
0/788ns
* 8/425
2/77 ns
* 10/388
* 7/497

1

3/209ns

1

0/861 ns

1

3/472ns

1

1/642 ns

47

-

70
69
60

70

دمای خيساندن (درجه سلسيوس)
شکل  .2نمودار اثر متقابل دمای خيساندن در توان خروجی مايکروويو بر
ضريب تبديل

شکل  4نمودار اثر متقابل توان خروجی در مدت گرمادهی
را بر ضریب تبدیل نشان میدهد .با توجه به این نمودار در توان
 600وات با افزایش مدت گرمادهی ضریب تبدیل افزایش ،ولی
در توان  900وات با افزایش مدت گرمادهی ضریب تبدیل
کاهش مییابد .همچنین نشان میدهد در مدت گرمادهی 2
دقیقه با افزایش توان ضریب تبدیل به طور چشمگیری افزایش
ولی در مدت گرمادهی  4دقیقه با افزایش توان ضریب تبدیل
مقداری کاهش مییابد.
 4دقيقه

72.23
71.44

 2دقيقه

73
71.74

72
70.67

*

** معنیداری در سطح احتمال  ،0/01معنیداری در سطح احتمال  0/05و

ns

70

عدم وجود اختالف معنیدار

69
600
900
توان خروجی (وات)

74
73
72
71

70.36

70

ضريب تبديل (درصد)

72.68

شکل  .4نمودار اثر متقابل توان خروجی مايکروويو در مدت زمان گرمادهی
بر ضريب تبديل

درصد برنج سالم

69
هاشمی

71

شيرودی
رقم

شکل  .1نمودار اثر رقم بر ضريب تبديل
73
71.15

71
70
69
60
70
دمای خيساندن (درجه سلسيوس)
شکل  .20نمودار اثر دمای خيساندن بر ضريب تبديل

ضريب تبديل (درصد)

71.88

72

ضريب تبديل (درصد)

درجه

ميانگين

رقم
دمای خیساندن
توان خروجی
مدت گرمادهی
رقم × دمای خیساندن
رقم × توان خروجی
رقم × مدت گرمادهی
دمای خیساندن × توان خروجی
دمای خیساندن × مدت گرمادهی
توان خروجی × مدت گرمادهی
رقم × دمای خیساندن × توان خروجی
رقم × دمای خیساندن × مدت
گرمادهی
رقم × توان خروجی × مدت گرمادهی
دمای خیساندن × توان خروجی ×
مدت گرمادهی
رقم × دمای خیساندن × توان خروجی
× مدت گرمادهی
کل

70.43

71

ضريب تبديل (درصد)

73

جدول  2تجزیه واریانس اثر رقم ،دمای خیساندن ،توان خروجی
مایکروویو ،مدت زمان گرمادهی و اثرات متقابل آنها بر درصد
برنج سالم را نشان میدهد .همانطور که در جدول  2مشاهده
میشود اثر توان خروجی و اثرات متقابل رقم در دمای خیساندن
و توان خروجی در مدت گرمادهی بر درصد برنج سالم معنی دار
شدند .طبق نمودار شکل  5با افزایش توان خروجی از  600به
 900وات ،درصد برنج سالم در سطح احتمال  0/05به طور
معنیداری افزایش مییابد )2009(Zhang et al.در طی تحقیقات
خود نتایج مشابهی را گزارش کردند .مقایسه درصد برنج سالم
بدست آمده از این تحقیق و تحقیقات Latifi & Alizadeh
( )2014و  )2013(Ahmadi Ara et alو Nasirahmadi et
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 60درجه سلسيوس

63.85
62.99

65
61.66

63.26

درصد برنج سالم

64
63
61.82

62
61

هاشمی

60
900

61.66

64.5
64
63.5
63
62.5
62
61.5
61
60.5
60

درصد برنج سالم

 )2014(alکه در تحقیق خود از روش مرسوم پاربویلینگ بر روی
ارقام ایرانی استفاده کردند نشان میدهد که پاربویلینگ به
وسیله امواج مایکروویو نیز مانند پاربویلینگ مرسوم به میزان
قابل توجهی باعث افزایش ضریب تبدیل میگردد.

 70درجه سلسيوس

303

شيرودی

رقم

600
توان خروجی (وات)

شکل  .6نمودار اثر متقابل رقم در دمای خيساندن بر درصد برنج سالم

شکل  .5نمودار اثر توان خروجی مايکروويو بر درصد برنج سالم

شکل  6نمودار اثر متقابل رقم در دمای خیساندن بر
درصد برنج سالم را نشان میدهد .با توجه به این نمودار در رقم
شیرودی با افزایش دمای خیساندن درصد برنج سالم کاهش،
ولی در رقم هاشمی با افزایش دمای خیساندن درصد برنج سالم
افزایش مییابد .در دمای خیساندن  60درجه سلسیوس درصد
برنج سالم رقم شیرودی بیشتر از هاشمی ولی در دمای 70
درجه سلسیوس درصد برنج سالم رقم هاشمی بیشتر از شیرودی
میباشد.

شکل  7نمودار اثر متقابل توان خروجی در مدت گرمادهی
را بر درصد برنج سالم نشان میدهد .با توجه به این نمودار در
توان  600وات با افزایش مدت گرمادهی درصد برنج سالم
افزایش ،ولی در توان  900وات با افزایش مدت گرمادهی درصد
برنج سالم کاهش مییابد .همچنین نشان میدهد در مدت
گرمادهی  2دقیقه با افزایش توان درصد برنج سالم افزایش ولی
در مدت گرمادهی  4دقیقه با افزایش توان درصد برنج سالم
کاهش مییابد.

جدول  .2تجزيه واريانس اثر رقم ،دمای خيساندن ،توان خروجی مايکروويو،
مدت زمان گرمادهی و اثرات متقابل آنها بر درصد برنج سالم

منابع تغييرات

دمای خیساندن
توان خروجی
مدت گرمادهی
رقم × دمای خیساندن
رقم × توان خروجی
رقم × مدت گرمادهی
دمای خیساندن × توان خروجی
دمای خیساندن × مدت گرمادهی
توان خروجی × مدت گرمادهی
رقم × دمای خیساندن × توان خروجی
رقم × دمای خیساندن × مدت گرمادهی
رقم × توان خروجی × مدت گرمادهی
دمای خیساندن × توان خروجی × مدت
گرمادهی
رقم × دمای خیساندن × توان خروجی ×
مدت گرمادهی

کل

درجه

ميانگين

آزادی

مربعات

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

* 29/799

64.52
64

ns

60.49

1
47

-

** معنیداری در سطح احتمال  * ،0/01معنی داری در سطح احتمال  0/05و

59.12

60
56
52

900

600

توان خروجی (وات)
شکل  .7نمودار اثر متقابل توان خروجی مايکروويو در مدت زمان گرمادهی
بر درصد برنج سالم

نتيجه گيری

ns

0/001

عدم وجود اختالف معنیدار

66.03

ns

2/193
2/227
* 24/912
ns
0/06
** 37/171
ns
0/012
ns
0
ns
12/403
ns
5/685
** 358/176
ns
1/235
ns
5/922
ns
15/939

68
درصد برنج سالم

رقم

 4دقيقه

 2دقيقه

ns

بررسی تاثیر رقم ،دمای خیساندن ،توان خروجی مایکروویو و
مدت زمان گرمادهی بر ضریب تبدیل نشان داد که اثر دمای
خیساندن و رقم بر ضریب تبدیل معنیدار میباشد .به طوری که
با افزایش دمای خیساندن ضریب تبدیل نیز افزایش یافت و
ضریب تبدیل در رقم شیرودی بیشتر از رقم هاشمی میباشد.
بررسی تاثیر رقم ،دمای خیساندن ،توان خروجی مایکروویو و
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میدهد پاربویلینگ به وسیله مایکروویو نیز مانند روش مرسوم
.تاثیر بسزایی در افزایش ضریب تبدیل و درصد برنج سالم دارد
بنابراین روش مذکور با توجه به مزایایی که نسبت به روش
مرسوم دارد میتواند جایگزین مناسبی برای پاربویلینگ مرسوم
.باشد
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مدت زمان گرمادهی بر درصد برنج سالم نشان داد که اثر توان
 به.خروجی مایکروویو بر در صد برنج سالم معنیدار میباشد
طوری که با افزایش توان خروجی مایکروویو درصد برنج سالم
 مقایسه دو پارامتر ضریب تبدیل و درصد برنج.نیز افزایش یافت
سالم به دست آمده در این تحقیق با نتایج محققانی که اثر
پاربویلینگ مرسوم را بر روی ارقام ایرانی برنج انجام دادند نشان
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