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ارزيابی فنی ،اقتصادي و تغذيهاي روشهاي مختلف تبديل برنج دانه بلند در استان فارس
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 .1استادیار ،بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
 .2مربی ،بخش تحقیقات اقتصادی ،اجتماعی و ترویجی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
 .3مربی ،بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
 .4کارشناس ارشد ،بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
فارس ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
(تاریخ دریافت  – 1395/5/11 :تاریخ تصویب )1396/1/15 :

چكيده
در پژوهش حاضر ،عملكرد فنی و اقتصادی شش روش مختلف تبدیل برنج دانه بلند (رقم شمیم) در استان فارس و تاثیر
آنها بر ارزش غذائی برنج بررسی شد .در هر روش ،توان مورد نیاز ،شدت جریان و انرژی الكتریكی مصرفی ،ظرفیت
سیستم ،راندمان تبدیل ،میزان شكستگی و ترک برنج ،درصدهای پروتئین ،خاکستر و چربی ،مقدار کلسیم و آهن اندازه-
گیری شد .برای ارزیابی اقتصادی ،از روش تحلیل نهایی منفعت به هزینه ،استفاده شد .نتایج ارزیابی فنی نشان داد که
تیمار استفاده از دستگاه سفیدکن سایشی افقی  +سفید کن تیغهای ،مناسبترین روش تبدیل برنج قهوهای به برنج سفید
در شلتوک رقم شمیم بود .همچنین در این تیمار ،انرژی الكتریكی مصرفی کمتر ،ظرفیت سیستم و راندمان تبدیل بیشتر
می باشد .از نظر ارزش غذایی برنج ،نتایج نشان داد که عناصر چربی ،پروتئین و آهن در تیمارهای مختلف تفاوت معنی-
داری با یكدیگر داشتند و بیشترین مقدار چربی در تیمار  3وجود داشت .از نظر پروتئین و آهن بیشترین مقدار به ترتیب
در تیمارهای  6و  5وجود داشت .نتایج ارزیابی اقتصادی نشان داد که تیمار  6نسبت به سایر تیمارها اقتصادیتر میباشد
و پس از آن به ترتیب تیمارهای  1 ،4 ،2 ،3و  5قرار داشتند.
واژههاي کليدي  :ارزش غذائی ،برنج سفید ،برنج قهوهای ،روشهای تبدیل

مقدمه

*

برنج بهعنوان منبع اصلی غذا در دنیا محسوب میشود .مراحل
سفید کردن برنج شامل جداسازی پوسته از دانه اصلی برنج که
نتیجه این مرحله تولید برنج قهوهای میباشد .در مرحله بعد
برنج قهوهای وارد دستگاه سفیدکن میگردد و الیه سبوس نیز
جدا میشود و در نهایت برنج سفید به دست میآید بنابراین طی
این مراحل ساختار دانه برنج تحت تاثیر قرار میگیرد و ترکیبات
مغذی آن دستخوش تغییرات میشود (.)Ha et al., 2006
سبوس یا غشای قهوهای رنگ برنج سرشار از ویتامینها ،مواد
معدنی و پروتئین است .بر این اساس سبوس برنج اهمیت زیادی
در ارزش غذایی دانه برنج دارد و حذف آن سبب میشود که
* ایمیل نویسنده m.shaker1348@gmail.com :

ارزش غذایی برنج بطور قابل مالحظهای کاهش یابد .بر اساس
بررسی اولیه مشخص گردید که در استان فارس ،شش روش
مختلف تبدیل برنج قهوهای به برنج سفید مورد استفاده قرار
میگیرد که الزم است روشهای فوق مورد ارزیابی قرار گیرد و
مناسبترین آنها انتخاب شود.
اثر تغییر سرعت دورانی دستگاه سفیدکن سایشی افقی بر
میزان شكستگی و ضایعات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که سرعت
دورانی مناسب دستگاه سفیدکن سایشی افقی برای برنج رقم
کامفیروزی 650 ،دور در دقیقه و برای برنج رقم آمل 600 ،3 -
دور در دقیقه میباشـد .در رابطه با ضایعات تبدیل شلتـوک به
برنـج نیز مشخـص گردید که به طور متوـسط ضایعات تبدیل
برنـج رقم کامفیـروزی حـدود چهاربرابر رقـم آمـل  3-میباشـد
(.)Shaker, 2005
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در تحقیقی چهار سیستم مختلف تبدیل شلتوک به برنج
مورد بررسی قرار گرفت و گزارش گردید که اوالً استفاده از
سفیدکن تیغهای (اصطكاکی) به عنوان پوستکن در فرآیند
تبدیل شلتوک به برنج قابل قبول نمیباشد .زیرا سبب افزایش
درصد شكستگی برنج میشود .ثانیاً روش استفاده از سه واحد
سفیدکن سایشی بهصورت سری همراه با سفیدکن تیغهای به
عنوان صیقل ،بهدلیل کمترین درصد شكستگی برنج،
مناسبترین ترکیب جهت تبدیل شلتوک به برنج میباشد
(.)Afzalinia et al., 2004
به منظور بهسازی فرآیند تبدیل شلتوک ارقام آمل  3-و
چمپای خوزستان به برنج سفید ،تحقیقاتی انجام شد و گزارش
گردید که کاربرد سیستمی به ترتیب متشكل از پوست کن
غلتك الستیكی ،پادیه ،سفیدکن سایشی افقی و صیقل ،میزان
درصد شكستگی هر دو رقم برنج را در حد قابل توجهی پایین
آورده و لذا مناسب برای بهسازی فرآیند تبدیل این دو رقم
شلتوک درخوزستان میباشد (.)Rabet et al., 2004
تحقیقی به منظور تعیین مناسبترین فاصله بین غلطك-
های پوستکن برای کاهش درصد دانههای شكسته در سه رقم
برنج ایرانی (شامل بی نام ،خزر وسپیدرود) انجام شد .آزمایشها
در محدوده فاصله  0/25تا  1/25میلیمتر بین دو غلطك با
اختالف  0/2میلیمتر نسبت به یكدیگر انجام گرفت .نتایج این
تحقیق نشان داد که مناسبترین فاصله پوستکنی برای ارقام
خزر و سپیدرود  0/45تا  0/65میلیمتر و برای رقم بینام 0/25
تا  0/65میلیمتر میباشد (.)Peyman et al.,1999
به منظور اصالح و بهینهسازی ماشینهای خط تبدیل
شلتوک به برنج سفید و کاهش ضایعات ،دو سیستم متداول در
استان گیالن مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان داد که با
نصب پوستکنهای غلطك الستیكی به جای نوع تیغهای در
خط تبدیل کارخانههای شالیكوبی ،راندمان ماشین افزایش و
درصد خرده برنج کاهش مییابد و افزایشی در حدود سه درصد
را میتوان در برنج سالم استحصالی انتظار داشت ( Alizadeh,
.)2002

در تحقیقی گزارش شد که سرعت روتور دستگاه سفیدکن
سایشی در حین فرآیند سفید کردن یك فاکتور مؤثر بر ضایعات
تبدیل میباشد و  1300دور در دقیقه در مقایسه با  1500دور
در دقیقه حدود  %50ضایعات را کاهش میدهد .ضمناً در بیشتر
تیمارها میزان شكستگی برنج با افزایش سرعت دستگاه
سفیدکن افزایش یافته و با افزایش مدت سفیدکردن کاهش
یافته است (.)Farouk & Islam, 1995
در تحقیقی مشخص گردید که با افزایش درجات سفید

کردن برنج از  %0به  %25مقدار پروتئین از  %9/2به %7/2
کاهش یافت (.)Lamberts et al., 2007
نتایج تحقیقی نشان داد که با افزایش درجه سفیدکردن
برنج مقدار چربی کاهش مییابد و همچنین بین ترکیبات آنتی
اکسیدانی (آلفا توکوفرول) در برنج قهوهای و سفید تفاوت
معنیداری وجود داشت و با افزایش درجه سفیدکردن مقدار این
آنتی اکسیدان نیز کاهش یافت (.)Ha et al., 2006
اثر درجات مختلف سفیدکردن ( )%8-14بر خصوصیات
فیزیكوشیمیایی و حسی برنج شلتوک تبدیل شده و پخته شده
بررسی گردید .نتایج نشان داد که با افزایش درجه سفیدکردن،
مقدار رطوبت ،پروتئین ،چربی و خاکستر کاهش مییابد
همچنین با افزایش درجه سفیدکردن برنج  ،فاکتور سفیدی
افزایش یافت (.)Park et al., 2001
در تحقیقی تاثیر فرآیند سفیدکردن برنج بر ارزش تغذیه-
ای آرد حاصل از آنها بررسی شد .نتایج نشان داد که غلظت مواد
مغذی با افزایش درصد سفیدکردن برنج کاهش مییابد اما مقدار
انرژی (کالری) در هر دو برنج قهوهای و سفید شده یكسان می-
باشد .اگر درصد سفیدکردن برنج زیاد باشد مقدار پروتئین
ممكن است تا  %86و مقدار مواد معدنی تا  %23کاهش پیدا
کند .همچنین مقدار عنصر روی نیز به نصف کاهش یافت اما
ترکیب آمینواسیدها تحت تاثیر فرآیند تبدیل قرار نگرفت و در
برنج سفید شده ،مقدار اسیدآمینه لیسین کمتر از برنج قهوهای
گزارش گردید (.)Pedersen & Eggum, 1983
هدف از اجرای این پژوهش ،ارزیابی فنی و اقتصادی
عملكرد روشهای مختلف تبدیل برنج قهوهای (دانه بلند) به
برنج سفید و انتخاب مناسبترین روش بود .همچنین اثر آنها بر
ارزش غذایی برنج مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
در این تحقیق ،عملكرد شش روش مختلف تبدیل برنج قهوهای
به برنج سفید در استان فارس مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.
ضمناً اثر روش های فوق بر ارزش غذایی برنج نیز بررسی شد.
این تحقیق با استفاده از طرح آماری کامالً تصادفی در سه تكرار
اجرا گردید .جهت مقایسه بین میانگینها از آزمون چند دامنهای
دانكن استفاده شد .تیمارهای مورد ارزیابی که شامل روشهای
مختلف تبدیل برنج قهوهای به برنج سفید میباشند ،عبارت
بودند از:
 -1جداساز شلتوک نوع صندوقی  +سفیدکن سایشی
افقی (استوانهای)  +صیقل دهنده
 -2جداساز شلتوک نوع صندوقی  +سفیدکن سایشی
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افقی (استوانهای)  +سفیدکن تیغه ای
 -3جداساز شلتوک نوع صندوقی  +سفیدکن سایشی
عمودی (مخروطی)  +صیقل دهنده
 -4جداساز شلتوک نوع صندوقی  +سفیدکن سایشی
عمودی (مخروطی)  +سفید کن تیغه ای
 -5جداساز شلتوک نوع صندوقی +سفید کن تیغه ای
 -6جداساز شلتوک نوع سینی شكل  +سفیدکن سایشی
عمودی (مخروطی)  +صیقل دهنده (سیستم ساخت کشور
چین).
در شش تیمار مورد ارزیابی از دستگاه پوستکن غلتك
الستیكی استفاده شده است و دستگاههای مورد استفاده در پنج
تیمار اول ،ساخت کشور ایران میباشد.
تحقیق در کارگاههای شالیكوبی استان فارس انجام شد.
در انتخاب دستگاهها ،سعی شد کارگاههای قدیمی و فرسوده
حذف شوند و دستگاههایی انتخاب گردد که در چند سال اخیر
نصب شده بودند یا قطعات آنها تعویض شده بود .از شلتوک
رقم شمیم (دانه بلند) با رطوبت  8 -10درصد براساس وزنتر
استفاده گردید .شلتوکها از یك مزرعه جهت یكسان بودن
شرائط آزمایش تهیه شد .میزان درصد ترک دانههای برنج
شلتوک قبل از آزمایش ،حدود  8درصد بود .شلتوکها پس از
تهیه در گونی های پالستیكی در بسته نگهداری و حمل و نقل
شدند و جهت انجام آزمایش به کارگاههای شالیكوبی منتقل
گردیدند .در هر تیمار مقدار  300کیلوگرم شلتوک (برای سه
تكرار) وارد سیستم تبدیل شد و فاکتورهای زیر اندازهگیری
گردید.
فاکتورهاي فنی و عملكردي
توان مورد نياز سيستم

توان مورد نیاز سیستم ،با توجه به قدرت الكتروموتورهای نصب
شده بر روی دستگاهها ،بر حسب کیلووات بدست آمد.
شدت جريان مصرفی

شدت جریان مصرفی سیستم تبدیل ،بوسیله یك دستگاه
آمپرمتر و در حالیکه تمام دستگاهها در حال کار بودند ( اوج
بار) بر حسب آمپر اندازهگیری شد.
انرژي الكتريكی مصرفی

این فاکتور نیز در حالیکه تمام دستگاهها در حال کار بودند و
در طول مدت آزمایش  ،بوسیله دستگاه کنتور بر حسب
کیلووات ساعت اندازهگیری شد.
ظرفيت سيستم

این فاکتور با اندازهگیری مقدار وزن شلتوک ورودی و مدت
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زمان کارکرد سیستم برای تبدیل این مقدار شلتوک ،بر حسب
کیلوگرم در ساعت محاسبه شد.
راندمان تبديل (درصد محصول تبديل شده)

در هر آزمایش با تعیین مقدار وزن برنج تبدیل شده و محاسبه
نسبت آن به وزن شلتوک تمیز شده ،مقدار راندمان تبدیل یا
درصد محصول تبدیل شده اندازهگیری گردید (استاندارد ملی
ایران شماره .)12036
درصد شكستگی برنج

درصد شكستگی برنج ،با نمونهگیری (نمونه های  100گرمی در
سه تكرار) از خروجی دستگاه صیقلدهنده و تفكیك دانههای
سالم از شكسته ،و با محاسبه نسبت وزن دانههای شكسته به
مجموع وزن دانههای سالم و شكسته ،بر حسب درصد اندازه-
گیری گردید .ضمناً دانه برنج شكسته به دانههائی گفته میشود
که طول آنها کمتر از سه  -چهارم میانگین طول دانههای کامل
باشد (استاندارد ملی ایران شماره .)127
درصد ترك دانه هاي برنج قبل و بعداز آزمايش

جهت اندازهگیری این فاکتور ،با نمونهگیری از شلتوک ورودی
به سیستم و برنج خروجی دستگاه صیقلدهنده و با تفكیك
دانههای سالم از ترکدار (با استفاده از دستگاه ترکبین) ،درصد
ترک دانههای برنج با محاسبه نسبت تعداد دانههای ترکدار به
مجموع تعداد دانههای سالم و ترکدار ،بر حسب درصد اندازه-
گیری شد.
فاکتورهاي تغذيهاي برنج

این فاکتورها با نمونهگیری از خروجی دستگاه صیقلدهنده و
ارسال به آزمایشگاه ،مطابق روشهای زیر اندازهگیری شد.
درصد پروتئين

درصد پروتئین نمونهها توسط روش معمول کجلدال انجام شد.
ابتدا حدود  2/5گرم از نمونه برنج را درون کاغذ مومی وزن
کرده و در فالسك مخصوص کجلدال قرار داده و پس از اضافه
کردن مواد شیمیایی مورد نیاز بر نمونه ،فالسك ها را حرارت
داده و پس از طی سه مرحله اکسیداسیون و تقطیر و
تیتراسیون ،درصد پروتئین نمونهها از طریق فرمول محاسبه
گردید (.(AOAC, 1990
درصد خاکستر

درصد خاکستر نمونهها توسط روش معمول سوزاندن در کوره
انجام شد .به این صورت که حدود  2گرم از نمونههای مورد نظر
به دقت درون بوتههای چیتی وزن کرده و سپس آن را در کوره
با دمایﹾ 500-600درجه سلسیوس به مدت  4-6ساعت قرار
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داده و پس از این زمان نمونهها را از کوره خارج کرده ،در
دیسكاتور سرد و نهایتاً توزین گردید و از طریق فرمول درصد
خاکستر محاسبه شد ( .(AOAC, 1990
درصد چربی

درصد چربی نمونهها توسط روش سوکسله انجام شد که در این
روش  2گرم از نمونه مورد نظر در درون کاغذ صافی پیچیده و
درون لوله مخصوص استخراج چربی قرار داده و با استفاده از
حالل هگزان و حرارت دادن ،چربی نمونه استخراج و نهایتاً
محاسبه گردید (.(AOAC, 1990

تیمار با هزینه بیشتر

Bi  B j
انتخاب میشود >1

r

Cii  C j

rij 

تیمار با هزینه کمتر انتخاب

مقدار آهن

مقدار آهن نمونهها توسط روش جذب اتمی انجام گردید .دراین
روش ابتدا نمونهها خاکستر شده و سپس خاکستر فوق در
اسیدکلریدریك حل و صاف شده و نمونههای خالص شده توسط
دستگاه جذب اتمی اندازهگیری گردید (.(AOAC,1990
ارزيابی اقتصادي

بهمنظور بررسی اقتصادی طرح از روش تحلیل نسبت منفعت به
هزینه استفاده گردید ( .)Soltani, 1983در این روش نسبت
میانگین منافع ساالنه و یا معادل یكنواخت ساالنه به معادل
هزینهی یكنواخت ساالنه تیمارهای مختلف در پروژه ،محاسبه
شد .نسبت محاسبه شده با معیار یك مقایسه گردید .در صورتی
که این نسبت بزرگتر از عدد  1باشد تیمار از نظر اقتصادی قبول
و در غیر این صورت رد میشود (رابطه .)1
(رابطه)1
قبول

ri >1
مردود
که در آن :

دارای هزینه کمتر پذیرفته و تیمار دارای هزینه بیشتر رد می-
گردد و چنانچه این نسبت بزرگتر از عدد یك باشد ،تیمار دارای
هزینه بیشتر پذیرفته و تیمار دارای هزینه کمتر مردود میشود.
پس از این مرحله مجدداً تیمارهایی که انتخاب شدند به همین
روش مورد مقایسه قرار گرفتند تا بهترین تیمار انتخاب شود
(رابطه .)2

<1

Bi
ri 
Ci

ri

 = riنسبت منفعت به هزینه تیمار  iام
 = Biمیانگین منافع تیمار  iام
 = Ciمیانگین هزینه تیمار  iام
در مرحله بعد به منظور مقایسه تیمارهای مورد بررسی و
انتخاب بهترین تیمار ،تیمارهایی که نسبت منفعت به هزینه آنها
بزرگتر از  1بود مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت .ابتدا در این
مرحله تیمارها را بر حسب هزینة آنها (از کوچك به بزرگ)
مرتب و دو به دو با هم مقایسه شدند .برای مقایسه دو تیمار
میبایستی نسبت تفاوت منافع ساالنه به تفاوت هزینه ساالنه
آنها را محاسبه کرد .اگر نسبت از عدد یك کوچكتر باشد تیمار

میشود <1

ri

که در آن :
 = rrjنسبت تفاوت منافع ساالنه به تفاوت هزینه ساالنه
تیمارهای  iو j

 = Biمیانگین منافع تیمار  iام
 = Bjمیانگین منافع تیمار  jام
 =Ciمیانگین هزینه ساالنه تیمار  iام
 =Cjمیانگین هزینه ساالنه تیمار  jام

نتايج و بحث
نتايج ارزيابی فنی

نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگینهای مقادیر درصد
شكستگی و ترک دانههای برنج ،در جداول  1و  2و شكلهای 1
و  2ارائه شده است .در جدول  3نیز بقیه فاکتورهای اندازهگیری
شده در روشهای مختلف تبدیل برنج قهوهای به برنج سفید
(تیمارهای مورد ارزیابی) ارائه گردیده است .در جدول  1تجزیه
واریانس مقادیر درصد شكستگی برنج ارائه شده و نشان میدهد
که بین مقادیر این فاکتور در سطح احتمال  1درصد اختالف
معنیدار وجود دارد .در جدول  2تجزیه واریانس مقادیر درصد
ترک دانههای برنج ارائه شده و حاکی از آن است که بین
تیمارها از نظر این فاکتور نیز در سطح احتمال  1درصد اختالف
معنیدار وجود دارد.
در شكل  1مقایسه میانگینهای مقادیر درصد شكستگی
برنج در اثر تیمارهای مورد ارزیابی ارائه شده و نشان میدهد که
کمترین درصد شكستگی برنج در تیمار  6یا سیستم وارداتی
ساخت کشور چین با مقدار  19/19درصد وجود دارد که البته
با تیمارهای  2 ،1و  3در یك گروه قرار دارند و از لحاظ آماری
اختالف معنیداری ندارند .بیشترین درصد شكستگی برنج در

شاکر و همكاران :ارزيابی فنی ،اقتصادي و تغذيهاي روشهاي مختلف تبديل برنج...

35

a

30

b

bc

bc

c

c

درصد شكستگی برنج

تیمار استفاده از سفیدکن تیغهای به تنهایی جهت تبدیل برنج
قهوهای به برنج سفید (تیمار  )5با مقدار  31/79درصد وجود
دارد که نسبت به بقیه تیمارها در یك گروه جداگانه قرار گرفته
است .در تیمار  5چون از دستگاه سفیدکن تیغهای جهت
سفیدکردن برنج استفاده شده و این دستگاه بر اساس اصطكاک
بین دانههای برنج و با اعمال فشار زیاد عمل سفیدکردن را انجام
میدهد ،لذا مقدار شكستگی برنج در این نوع سفیدکن زیادتر
شده است .در تحقیق  )2004( Afzaliniya et alنیز مشابه این
نتیجه به دست آمده است .آنها نیز گزارش نمودند که استفاده از
سفیدکن تیغهای سبب افزایش درصد شكستگی برنج میشود.

319

25
20
15
10
5
0

6

5

3

4

1

2

روش های مورد ارزیابی
شكل  .1مقايسه ميانگينهاي مقادير درصد شكستگی برنج

جدول  .1تجزيه واريانس مقادير درصد شكستگی برنج
مقدار F

a
0/08
**22/93

b
bc

C.V. = 6/71

bc
c

c

جدول  .2تجزيه واريانس مقادير درصد ترك دانههاي برنج
درجه آزادي

منابع تغيير

2
تكرار
5
تیمار
10
خطای آزمایشی
** وجود اختالف معنی دار در
سطح احتمال % 1

مجموع
مربعات
3/11
2638/44
154/22

مقدار F

ميانگين
مربعات
0/10
1/55
**34/22
527/69
15/42
C.V. = 17/76

6

5

4

2

3

50
45
40
35
30
25
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0

درصد ترک دانه های برنج

درجه
منابع تغيير
آزادي
2
تكرار
5
تیمار
10
خطای آزمایشی
** وجود اختالف معنی دار
در سطح احتمال %1

مجموع
مربعات
0/402
296/901
25/900

ميانگين
مربعات
0/201
59/38
2/59

در اثر روشهاي مورد ارزيابی

1

روش های مورد ارزیابی
شكل  .2مقايسه ميانگينهاي مقادير درصد ترك دانههاي برنج
در اثر روشهاي مورد ارزيابی

جدول  .3فاکتورهاي اندازهگيري شده در روشهاي مختلف تبديل برنج قهوهاي به برنج سفيد
*

تيمار

توان موردنياز
سيستم
(کيلووات)

شدت جريان
مصرفی (آمپر)

انرژي
الكتريكی
مصرفی
(کيلووات ساعت)

ظرفيت واقعی
سيستم
(تن بر ساعت)

راندمان تبديل
()%

نسبت برنج سفيد
شده سالم به برنج
سفيد شده ()%

1
2
3
4
5
6

100/7
80/9
50/95
74/7
72/5
82/25

85/9
35/8
27/1
46/5
47/6
100

7
7
17
16
4
-

0/55
0/41
0/17
0/19
0/44
0/92

62/75
66/5
61/75
66
64/73
64/77

77/69
77/44
87/04
70/83
70/04
85/35

**

* مربوط به اوج بار و زمانیکه تمام دستگاهها روشن بودند میباشد.
** مربوط به مدت زمان آزمايش میباشد .ضمناً در تيمار  6به علت نصب نبودن دستگاه کنتور اين فاکتور اندازهگيري نگرديد.

در شكل  2مقایسه میانگینهای مقادیر درصد ترک دانه-
های برنج در اثر تیمارهای مورد ارزیابی ارائه شده و حاکی از آن
است که بیشترین مقدار درصد ترک دانههای برنج در تیمار 6
(سیستم وارداتی ساخت کشور چین) با مقدار  45/33درصد
وجود دارد و از لحاظ آماری نسبت به بقیه تیمارها دارای
اختالف معنیدار میباشد .کمترین مقدار درصد ترک ،در
تیمارهای  2و  3با مقدار  10درصد میباشد که البته با

تیمارهای  4و  5در یك گروه قرار دارند .بهنظر میرسد در تیمار
 6که از دستگاه سفیدکن سایشی عمودی  +صیقل دهنده
استفاده شده ،در اثر اصطكاک و گرمای زیادی که در هنگام
سفیدکردن برنج به وجود آمده ،میزان درصد ترک روی دانههای
برنج افزایش یافته است.
ترک دانههای برنج معموال به صورت عرضی روی دانه
برنج ظاهر میشود و اصطالحاً به آن بند زدن گفته میشود که
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میتواند در اثر تنشهای مختلف مكانیكی ،حرارتی و  ...بوجود
آید .گاهی این ترکها سطحی و گاهی عمقی روی دانه برنج
ایجاد میشود .رابطه بین میزان ترک دانههای برنج و درصد
شكستگی آن یك رابطه مستقیمی نمیتواند باشد ،بنابراین
ممكن است وجود ترک روی دانههای برنج در زمان تبدیل
شلتوک به برنج سفید ،منجر به شكستگی شود و یا اینكه این
ترکها روی دانه برنج باقی بماند .از طرف دیگر ممكن است دانه
برنج بدون ترک یا با ترکهای سطحی وارد سیستم تبدیل شود،
اما فشار مكانیكی زیاد دستگاه سفیدکن موجب شكستگی دانه
شود و میزان شكستگی را باال ببرد.
در جدول  3بقیه فاکتورهای اندازهگیری شده در
روشهای مختلف تبدیل برنج قهوه ای به برنج سفید ارائه شده و
نشان میدهد که از نظر شدت جریان مصرفی بیشترین مقدار
در تیمار  6با  100آمپر و کمترین مقدار آن در تیمار شماره  3با
 27/1آمپر وجود دارد .از لحاظ انرژی الكتریكی مصرفی
بیشترین و کمترین مقدار به ترتیب در تیمارهای  3و  5با
مقادیر  17و  4کیلووات ساعت وجود دارد .از نظر ظرفیت
سیستم بیشترین مقدار در تیمار  6با  0/92تن در ساعت و
کمترین مقدار آن در تیمار  3با  0/17تن در ساعت واقع شده
است.
از نظر راندمان تبدیل بیشترین و کمترین مقدار به ترتیب
در تیمارهای  2و  3با مقادیر  66/5و  61/75درصد وجود دارد و
از لحاظ نسبت برنج سفیدشده سالم به برنج سفیدشده،
بیشترین مقدار در تیمار  3با  87/04درصد و کمترین مقدار آن
در تیمار  5با  70/04درصد واقع شده است .از لحاظ توان مورد
نیاز سیستم ،بیشترین و کمترین مقدار بهترتیب در تیمارهای 1
و  3با مقادیر  100/7و  50/95کیلووات وجود دارد.
جمعبندی نتایج ارزیابی فنی نشان داد که چون تیمار 6
بیشترین درصد ترک و تیمار  5بیشترین درصد شكستگی
برنج را داشت ،لذا نمیتوان این دو روش را به عنوان
مناسبترین روش تبدیل برنج قهوهای به برنج سفید انتخاب
نمود .تیمار  4را نیز نمیتوان انتخاب نمود چون نسبت به سه
تیمار دیگر دارای درصد شكستگی بیشتری میباشد .با توجه به
اینكه تیمارهای  2و  3دارای کمترین درصد ترک میباشند لذا
از بین این دو تیمار ،تیمار  2یا روش استفاده از دستگاه
مناسبترین
سفیدکن سایشی افقی  +سفیدکن تیغهای،
روش تبدیل برنج قهوهای به برنج سفید (برنج دانه بلند) است.
زیرا دارای انرژی الكتریكی مصرفی کمتر ،ظرفیت سیستم و
راندمان تبدیل بیشتر میباشد .مشابه این نتایج در
تحقیق  )2004( Rabet et alنیز بهدست آمده و آنها نیز

سفیدکن سایشی افقی را بهدلیل کاهش میزان شكستگی برنج،
توصیه نمودهاند و بهعنوان مناسبترین سیستم پیشنهاد
کردهاند.
نتايج ارزيابی تغذيهاي برنج

نتایج تجزیه واریانس مقادیر فاکتورهای تغذیهای برنج (شلتوک
دانه بلند) در جدول  4ارائه شده و نشان میدهد که مقادیر
درصد خاکستر در تیمارهای مختلف تفاوت معنیداری با
یكدیگر نداشتند .از نظر درصد پروتئین در تیمارهای مختلف در
سطح  5درصد تفاوت معنیداری وجود داشت .در رابطه با درصد
چربی ،تیمارها در سطح  1درصد تفاوت معنیداری با یكدیگر
داشتند به گونهای که تیمار  3بیشترین مقدار و تیمار 5
کمترین مقدار را داشته است (شكل  .)3علت این تفاوت شاید
به رقم دانه برنج بستگی داشته باشد که در دستگاههای مختلف
سفیدکن مقدار این فاکتور متفاوت بوده است .در مورد عنصر
آهن نتایج آماری نشان داد که در سطح  1درصد تفاوت
معنیداری در تیمارها وجود داشت .با توجه به شكل  4مشخص
گردید که تیمار  5بیشترین مقدار آهن و تیمار  2کمترین
مقدار آهن را دارا بود .شكلهای  5و  6نیز مقایسه میانگینهای
مقادیر درصد پروتئین و خاکستر ارائه شده است.
بهطور کلی فرآیند سفیدکردن برنج سبب کاهش
فاکتورهای تغذیهای برنج میگردد و با افزایش درجات
سفیدکردن ،میزان فاکتورهای پروتئین ،چربی و مواد معدنی
کاهش می یابد ( Park et al., 2001و .)Ha et al., 2006
نتایج  )2015( Puri et alنیز نشان داد که با افزایش درجات
آسیابکردن برنج و تولید برنج سفید ،کاهش معنیداری در
میزان پروتئین ،چربی و مواد معدنی ایجاد میگردد که این
میزان در رقمهای مختلف متفاوت بود .همچنین Abbas et al
( )2011نیز بیان داشتند که میزان مواد معدنی مانند آهن طی
فرآیند سفیدکردن برنج کاهش مییابد .دلیل این امر را میتوان
به این صورت بیان نمود که ترکیبات مغذی برنج در الیههای
بیرونی (سبوس) آن وجود دارد که تحت تاثیر فرآیند
سفیدکردن برنج با برداشتن این الیه ،به شدت میزان این
ترکیبات کاهش مییابد .از آنجا که درجه الیهبرداری از دانههای
برنج (میزان سفیدکردن دانه برنج) در دستگاههای مختلف مورد
استفاده در این تحقیق با یكدیگر تفاوت داشته است ،بنابراین
درصد چربی در تیمارهای مختلف متفاوت بوده است که همین
امر نیز در مورد تفاوت در میزان پروتئین و مواد معدنی مانند
آهن نیز صدق مینماید .البته رقم دانه برنج در حین سفیدکردن
در دستگاههای مختلف سفیدکن نیز بر میزان این فاکتورها
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روش های مورد ارزیابی
شكل  .5مقايسه ميانگينهاي مقادير درصد پروتئين
در اثر روشهاي مورد ارزيابی

a

a

a

a

a

a

0.06
0.05
0.03

جدول  .4تجزيه واريانس مقادير فاکتورهاي تغذيهاي برنج

ns

منابع
تغییر

درجه
آزادی

تیمار

5

خطا
کل

12
17

0.02

میانگین مربعات

0.01

درصد
خاکستر

درصد
چربی

درصد
پروتئین

ns

**

*

**

0/000076
0/000044
0/000054

0/166
0/006
0/053

0/801
0/172
0/357

601/73
2/94
179/06

عدم وجود اختالف معنی دار  * ،وجود اختالف معنیدار در سطح ، %5
وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال %1

درصد خاکستر

0.04

آهن
()ppm

درصد پروتئین

بسیار تاثیرگذار میباشد.
الزم به ذکر است که چون میزان خروج برنج از سفیدکن
قابل تغییر است و در سیستمهای مختلف نیز متفاوت میباشد و
این موضوع روی میزان سفیدشدن برنج تاثیر میگذارد و درجه
سفیدشدن برنج نیز روی فاکتورهای تغذیهای برنج موثر بود ،لذا
نمیتوان در رابطه با نتایج فاکتورهای تغذیهای برنج بحث
منطقی و قابل قبولی را ارائه داد و یك سیستم را به عنوان تیمار
(سیستم) برتر انتخاب نمود .در بعضی از فاکتورها اختالفات
معنیدار نشده و در بعضی اختالفات زیادی مشاهده میشود .به
عبارتی برای انتخاب تیمار برتر ،نیاز است که آزمونهای تكمیلی
دیگری نیز انجام شود.
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0
6

4

5
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2

1

شكل .6مقايسه ميانگينهاي مقادير درصد خاکستر
در اثر روشهاي مورد ارزيابی

نتايج ارزيابی اقتصادي
**

بر اساس جدول  3گزارش فنی پروژه با توجه به راندمان تبدیل
شلتوک به برنج در سیستمهای مختلف ،مقدار برنج حاصله از
یك تن شلتوک در هر سیستم محاسبه گردیده است .و با توجه

a

b

bc

bc

c

d

6

5

4

3

2

درصد چربی

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

به محاسبه نسبت برنج سفید شده سالم به برنج سفید شده،
است .با توجه به اینكه قیمت برنج در سال  6000 ،1393تومان
و خرده برنج نصف آن یعنی  3000تومان برآورد شده است،
تفاوت درآمد

تیمارهای مختلف برای سفیدکردن یك تن

شلتوک در جدول  5آورده شده است.

1

نتایج این جدول نشان میدهد که بیشترین درآمد مربوط

روش های مورد ارزیابی
شكل  .3مقايسه ميانگينهاي مقادير درصد چربی

به تیمار  6و بعد از آن به ترتیب تیمارهای  1 ،4، 3، 2و  5قرار

در اثر روشهاي مورد ارزيابی

گرفتهاند .تفاوت هزینه تیمارهای مختلف برای سفیدکردن یك

a

b

50
40
30

f

20

آهن)(ppm

d

e

تن شلتوک در جدول  6آورد شده است .در این جدول قیمت

60

c

10
0
6

مقدار برنج سالم و خرده برنج در هر سیستم محاسبه گردیده

5

4

3

2

1

روش های مورد ارزیابی
شكل .4مقايسه ميانگينهاي مقادير آهن در اثر روشهاي مورد ارزيابی

اولیه هر سیستم بر اساس قیمت سال  1393برآورد و عمر مفید
تمام سیستمها یكسان و  12سال در نظر گرفتهشده است.
ساعت کارکرد هر سیستم در سال براساس چهار ماه و در هر روز
 12ساعت کار محاسبهشده است .ظرفیت هر سیستم بر اساس
جدول  3گزارش فنی طرح و کارکرد سال هر سیستم با توجه به
ساعت کارکرد و ظرفیت هر سیستم در سال محاسبه شده است.
سهم قیمت اولیه دستگاه برای هر تن شلتوک از تقسیم قیمت
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اولیه بر کارکرد سال هر سیستم به دست آورده شده است.

پرسشنامه و با توجه به کارکرد سال هر سیستم محاسبهشده

هزینهی تعمیرات و هزینهی برق برای هر سیستم از طریق

است.

جدول  .5تفاوت درآمد تيمارهاي مختلف براي سفيدکردن يك تن شلتوك بر حسب تومان

تیمار

مقدار برنج حاصله

برنج سالم

خرده برنج

1
2
3
4
5
6

627/5
665
617/5
660
647/3
647/7

487/5
515
537/5
467/5
453/4
552/8

140
150
80
192/5
193/9
94/9

قیمت برنج سالم قیمت خرده برنج
3000
6000
420000
450000
240000
577500
581700
284700

2925000
3090000
3225000
2805000
2720400
3316800

جمع
3345000
3540000
3465000
3382500
3302100
3601500

ماخذ  :يافته هاي تحقيق
جدول  .6تفاوت هزينه تيمارهاي مختلف براي سفيدکردن يك تن شلتوك بر حسب تومان

تیمار

1
2
3
4
5
6

کارکرد
کارکرد سیستم ظرفیت اسمی
سیستم
عمر مفید
قیمت اولیه
سیستم
(ساعت در هر
(تن در هر
(میلیون تومان) (سال)
(تن بر ساعت)
سال)
سال)
12
12
12
12
12
12

180
180
160
165
150
260

1440
1440
1440
1440
1440
1440

1785/6
777/6
374/4
360
1036/8
1641/6

1/24
0/54
0/26
0/25
0/72
1/14

جمع
هزینهی
هزینهی برق
سهم قیمت اولیه
هزینهها
تعمیرات
(برای هر تن
دستگاه (برای هر
(برای هر تن
(برای هر تن
شلتوک)
تن شلتوک)
شلتوک)
شلتوک)
3315
4255
6050
6195
3840
3375

8400/54
19290/12
35612/54
38194/44
12056/33
13198/51

498/610
498/610
1210/91
1139/68
284/92
284/92

12214/15
24043/73
42873/45
45529/12
16181/25
16858/43

ماخذ  :یافته های تحقیق

نتایج این جدول نشان میدهد که بیشترین هزینه مربوط
به تیمار  4بعد از آن به ترتیب تیمارهای  5 ،6، 2، 3و  1قرار
گرفتهاند .با توجه به جداول  5و  ، 6هزینه و منافع تیمارهای
مختلف در جدول  7آورده شده است .
با توجه به جدول  7و بر اساس روش تحقیق اقتصادی
پروژه ،ابتدا در این مرحله تیمارها بر حسب هزینة آنها (از
کوچك به بزرگ) مرتب و دو به دو مقایسه شدند .پس از این
مرحله مجدداً تیمارهایی که انتخاب شدند به همین روش مورد
مقایسه قرار گرفتند تا بهترین تیمار انتخاب شود که نتایج آن در
جدول  8آورده شده است.
با توجه به جدول  8ترتیب اولویت تیمارها از نظر
اقتصادی بصورت  1 ،4 ،2 ،3 ،6و  5میباشد .از آنجا که در این
طرح تیمار  6از کشور چین وارد کشور شده است و مدیریت

جهاد کشاورزی استان در خواست مقایسه آن را با سیستمهای
داخلی داشته است ،لذا این سیستم با سایر سیستمها مقایسه
شده که نتایج آن در جدول  9آورده شده است .با توجه به
جدول  9تیمار  6از سایر تیمارها اقتصادیتر میباشد.
جدول  . 7جدول هزينه و منافع تيمارهاي مختلف

تیمار

هزینه

منافع

1
5
6
2
3
4

12214/15
16181/25
16858/43
24043/73
42873/45
45529/12

3345000
3302100
3601500
3540000
3465000
3382500

ماخذ  :يافته هاي تحقيق

جدول  . 8مقايسهي اقتصادي تيمارها

تیمار ها
rij

تیمار برتر

1و5

6و2

3و4

1و6

55/23 -31/05 -8057 -10/84
6
3
6
1

ماخذ  :یافته های تحقیق

3و6

1و3

2و5

5و4

2و4

-5/25
6

3/91
3

30/26
2

2/74
4

-7/33
2
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 تیمار استفاده از دستگاه،میباشند لذا از بین این دو تیمار
- مناسب،)2  سفید کن تیغهای (تیمار+ سفیدکن سایشی افقی
ترین روش تبدیل برنج قهوهای به برنج سفید در شلتوک رقم
 انرژی الكتریكی، همچنین در این تیمار.شمیم (دانه بلند) است
. ظرفیت سیستم و راندمان تبدیل بیشتر میباشد،مصرفی کمتر
، نتایج نشان داد که عناصر چربی،از نظر ارزش غذایی برنج
پروتئین و آهن در تیمارهای مختلف تفاوت معنیداری با
 وجود3 یكدیگر داشتند و بیشترین مقدار چربی در تیمار
 از نظر پروتئین و آهن بیشترین مقدار به ترتیب در.داشت
 نتایج ارزیابی اقتصادی نشان داد. وجود داشت5  و6 تیمارهای
 نسبت به سایر تیمارها اقتصادیتر میباشد و پس از6 که تیمار
. قرار داشتند5  و1 ،4 ،2 ،3 آن به ترتیب تیمارهای

 با ساير تيمارها6  – مقايسهي اقتصادي تيمار9 جدول

6و5

6و3

6و4

442/3
6

-2/24
6

-7/64
6

6و2

6و1

تیمار ها

-8057 55/23
rij
6
6 تیمار برتر
 يافته هاي تحقيق: ماخذ

نتيجهگيري
 بیشترین درصد6 نتایج ارزیابی فنی نشان داد که چون تیمار
 بیشترین درصد5  درصد و تیمار45/33 ترک به مقدار
 لذا نمیتوان، درصد را داشت31/79 شكستگی برنج به مقدار
این دو روش را به عنوان مناسبترین روش تبدیل برنج قهوهای
.به برنج سفید در شلتوک رقم شمیم (دانه بلند) انتخاب نمود
 را نیز نمیتوان انتخاب نمود چون نسبت به سه تیمار4 تیمار
 با توجه به اینكه.دیگر دارای درصد شكستگی بیشتری میباشد
 درصد10  دارای کمترین درصد ترک به مقدار3  و2 تیمارهای
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