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تحليل عوامل ضايعات شکستگی برنج در استان گيالن
2
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چکيده
کاهش ضایعات شکستگی برنج از دغدغههای بخش شالیکاری استان گیالن است .به منظور شناسایی عوامل ضایعات
شکستگی برنج سفید در استان گیالن ،تحقیقی به روش پیمایش توصیفی با شرکت  75نفر از مدیران واحدهای
شالیکوبی استان انجام گرفت .به منظور طراحی اولیه پرسشنامه ،ابتدا از روش مصاحبه نیمهساختارمند با  5نفر از مدیران
مجرب کارگاههای شالیکوبی و  3نفر از کارشناسان تبدیل برنج در استان گیالن استفاده شد .پرسشنامه نهایی بر اساس
نتایج مصاحبه و مرور منابع طراحی گردید .عوامل ضایعات شکستگی برنج سفید در قالب پنج گروه اصلی شامل عوامل
زراعی محیطی ،فنی ،دانشی مهارتی ،اقتصادی و سیاستگذاری دستهبندی شدند .به منظور رتبهبندی هر گروه عامل از
شاخص نسبت تغییرات و جهت دستهبندی نهایی گروهها از آزمون فریدمن استفاده شد .نتایج نشان داد که عوامل
"رعایت زمان مناسب برداشت برنج"" ،خرمنکوبی با خرمنکوبها یا کمباینهای نامناسب شالی"" ،سطح مهارت مکانیک
در اپراتوری خشککن شلتوک"" ،کمبود منابع مالی به منظور نوسازی و بهینهسازی کارخانههای برنجکوبی" ،و "ارتقاء
اطالعات فنی مدیران کارگاههای برنجکوبی" به ترتیب مهمترین عوامل زراعی ،فنی ،دانشی مهارتی ،اقتصادی و سیاست-
گذاری ضایعات شکستگی برنج سفید در استان گیالن بودند .در این راستا ،حمایت مالی و آموزشی دولت از فعالیتهای
بهزراعی کشاورزان شالیکار ،ارتقاء دانش فنی کاربران خرمنکوبها و کمباینهای برنج ،اپراتورهای کارگاههای برنجکوبی ،و
مدیران کارگاههای شالیکوبی و پشتیبانی از نوسازی و بهینهسازی تجهیزات خطوط تبدیل برنج بعنوان راهکارهای کاهش
در جهت کاهش ضایعات شکستگی در استان گیالن مورد توصیه قرار گرفتتند .مقایسه نهایی گروهها همچنین نشان داد
که گروه عوامل اقتصادی در مجموع بیشترین تاثیر را در بین عوامل مورد بررسی داشتند .بنابراین ،به منظور کاهش
ضایعات شکستگی برنج در استان گیالن ،تقویت بنیه اقتصادی کشاورزان و مالکان کارگاههای شالیکوبی از طریق تدوین و
اجرای سیاستهای حمایتی مورد تاکید قرار گرفت.
واژههای کليدی :شکستگی برنج ،شلتوک ،ضایعات ،کارگاههای تبدیل شلتوک.
*

مقدمه

با توجه به نقش واهمیت کشاورزی در توسعه اقتصادی ،افزایش
تولید محصوالت کشاورزی و درآمد زارعین ،همواره مورد توجه
سیاستگذاران بخش کشاورزی در ایران بوده است .تعیین
سیاستها و تدوین برنامههای مناسب در این بخش ،عالوه براین
که مستلزم آگاهی الزم از شرایط تولید در واحدهای زراعی و
نحوه بازاریابی است ،تا حدود زیادی نیز به میزان آگاهی
برنامهریزان از فرآیند تصمیمگیری زارعین و عکسالعمل آنها
نسبت به انواع سیاستهای کشاورزی دارد (.)Azizi, 2006
برنج ) (Oryza sativa L.غذای اصلی هفتاد درصد از
* نویسنده مسئول firoozi@iaurasht.ac.ir :

مردم دنیا و تامین کنندهی حداقل نیمی از انرژی مورد نیاز
آنهاست ( 95 .)Rabbani, 2009درصد برنج دنیا تنها در آسیا
تولید و مصرف میشود .این مقدار  40تا  80درصد کالری مورد
نیاز مردم این قاره کهن را تشکیل میدهد .برنج در ایران نیز
پس از گندم ،دومین غذای اصلی به شمار میرود و به عنوان
منبع درآمد هزاران خانوار شالیکار ایرانی محسوب میشود .تولید
این محصول در ایران از سال  1998تا سال  2007میالدی از
 1/3تا  3/5میلیون تن افزایش یافته است ( Farahmandfar et
 .)al., 2009استانهای گیالن و مازندران با تولید حدود 75
درصد از برنج ایران به عنوان قطب تولید این محصول
استراتژیک در کشور به شمار میروند (.)Alizadeh et al., 2006
دانه برنج در مزرعه ،اساساً به شکل دانه شلتوک برداشت
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میشود .دانه شلتوک از  20درصد پوست 8-12 ،درصد سبوس
و جنین و حدود  70-72درصد آندوسپرم تشکیل شده است
( .)Saikia & Deka, 2011آندوسپرم بخش خوراکی دانه شلتوک
را تشکیل داده و به برنج سفید مشهور است .دانه شلتوک خشک
برای دستیابی به برنج سفید خوراکی باید تحت عملیات تبدیل
قرار گیرد .این فرآیند شامل دو بخش اصلی پوستکنی و
سفیدکنی است .در عملیات پوستکنی ،پوست دانه شلتوک و
در عملیات سفیدکنی ،الیه آلورن به کمک تنشهای فشاری،
کششی و یا اصطکاکی از دانه شلتوک جدا میگردد .با وجود
تمام این تنشها ،تمام تالش متخصصین بر آن است که دانه
شلتوک سالم از خروجی دستگاه دریافت گردد ( & Juma Omar
 .)Yamashita, 1987بنابراین در این مرحله باید الیه سبوس یا
آلورن را که به سختی به آندوسپرم چسبیده است را جدا کرد .از
این رو تنشهای حرارتی و مکانیکی بسیار زیادی در این
ماشینها تولید میشود که منجر به بروز شکستگی دانههای
برنج خواهد شد ( .)Afzalinia et al., 2004بنابراین دانههای
ضعیفتر به راحتی شکسته شده و از نسبت دانههای سالم
کاسته میشود .دانههایی که طول آنها پس از اتمام عملیات
تبدیل ،بیش از سه چهارم طول یک دانه کامل است ،دانه سالم
نامیده شده و از ارزش کامل برخوردارند .از آن جائی که قیمت
برنج شکسته تنها  30تا  50درصد برنج سالم است بنابراین خرد
شدگی یا شکستگی برنج سفید به شدت از قیمت محصول نهایی
میکاهد ( .)Ntanos et al., 1996از این رو ،کشاورزان و
دستاندرکاران تولید برنج ،همواره به دنبال راهکارهایی جهت
افزایش راندمان تبدیل برنج سفید سالم 1و در نتیجه جلوگیری
از کاهش خسارات مالی بودهاند .بر اساس گزارش دفتر برنج
سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن ( Guilan’s Organization
 ،)of Jihad-e Agriculture, Iran, 2014تنها در استان گیالن در
سال  1394در حدود  700000تن برنج سفید به دست آمده که
با احتساب متوسط قیمت  20000ریال برای هر کیلوگرم برنج
شکسته ،با کاهش یک درصدی شکستگی برنج سفید ،از
هدررفت حدود  14000میلیارد ریال سرمایه جلوگیری خواهد
شد .اگر بتوان تنها یک درصد از شکستگی برنج در این استان
کاست ،بازگشت سرمایه در این بخش معادل  14000میلیارد
ریال خواهد بود ،ضمن آنکه درآمد مالکان کارگاههای شالیکوبی
نیز از بابت افزایش برنج سالم ،به شکل چشمگیری افزایش
خواهد یافت .از اینرو ،شناخت عوامل بروز ضایعات شکستگی
برنج سفید به عنوان مهمترین شکل ضایعات برنج در استانهای

برنجخیز مهم کشور (استانهای گیالن و مازندران) ،از اهمیت
ویژهای برخوردار است .در این راستا ،محققان عواملی زیادی را
در قالب تحقیقات مدیریتی ،آزمایشگاهی ،پایلوت و مزرعهای به
شکل موردی ،تحت بررسی و مطالعه قرار دادندKavousi et al. .
) (2010نشان داد که بین عوامل "کاهش ارتفاع بارگیری در
خشککنهای بسترخوابیده" و "جایگزینی پوستکن تیغهای با
پوستکن غلتکی الستیکی" با میزان بهرهوری صنایع تبدیلی
برنج استان گیالن ،رابطه مستقیم وجود داردSabori (2002) .
دریافت در خشککنهای بسترخوابیده رایج در استان گیالن،
بین الیههای شلتوکی که حداکثر در فاصله عمقی 20
سانتیمتری نسبت به یکدیگر قرار میگیرند ،اختالف معنیداری
در ضایعات شکستگی برنج سفید وجود ندارد .تحقیق
آزمایشگاهی ) Juma Omar & Yamashita (1987بر روی
پوستکن غلتکی الستیکی بیانگر آن بود که تنظیم فاصله بین
غلتکهای الستیکی در حد  0/5میلیمتر نسبت به پوستکن-
های گریز از مرکز ضایعات شکستگی کمتری به دنبال داشت.
) Firouzi et al. (2010aنشان دادند که با افزایش اختالف در
سرعت خطی غلتکهای پوستکن غلتکی الستیکی صنعتی در
محدوده  1/5تا  5متر بر ثانیه ،میزان ضایعات شکستگی برنج
کاهش یافت .همچنین ،کمترین شکستگی برنج به محدوده
رطوبتی  8-9درصد مربوط میشد .در مطالعه Ghavami et al.
) ،(2005کمترین مقدار شکستگی برنج رقم دانهبلند خزر در
سرعت دورانی توپی سفیدکن  800دور در دقیقه و سطح مقطع
خروجی سفیدکن  705میلیمترمربع به دست آمد .بر اساس
تحقیق ) ،Firouzi et al. (2010bصفحه سوراخدار 2شماره  26و
فاصله تیغه تا توپی سفیدکن تیغهای  10میلیمتر به عنوان
بهترین ترکیب استفاده از سفیدکن تیغهای برای تبدیل شلتوک
رقم هاشمی در محدوده  8-9درصد معرفی گردید .بر اساس
گزارشهای ) Bond (2004و ) ،Kohlwey (1992سفیدکن
سایشی در مقایسه با سفیدکن اصطکاکی ،ضایعات شکستگی
کمتری را به دنبال داشت .همچنین ،برخی محققین اثر عوامل
زراعی زمان برداشت و مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن را بر
ضایعات شکستگی برنج مطالعه کردند .آنها نشان دادند که
برداشت زودتر یا دیرتر ،منجر به افزایش شکستگی برنج سفید
شد ،Siebenmorgen et al. (2006) .محدوده عمومی مطلوب
رطوبت دانههای شلتوک در زمان برداشت را برای ارقام دانهبلند
 19تا  22و برای ارقام دانهمتوسط  22تا  24درصد بر پایه
خشک گزارش کردند .مطالعه ) Dilday (1988بیانگر آن بود که

1 . Head rice yield

2 .Perforated screen
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بدون اعمال کود نیتروژن ،مقدار برنج سفید سالم ارقام برنج
لمونت 1و نیوبونت 2به ترتیب  7تا  22درصد و  2تا  6درصد در
مقایسه با حالت اعمال این کود در حالت پیشغرقاب کاهش
یافت .بنابراین ،زمان مصرف کود نیتروژن از عوامل مهم در
کاهش ضایعات شکستگی برنج است .استفاده به موقع از کود
نیتروژن در زمان کشت برنج ،استحکام مکانیکی دانههای برنج را
بهبود میبخشد ( .)Leesawatwong et al., 2005در نتیجه،
ضایعات شکستگی برنج در عملیات تبدیل به خصوص در
عملیات سفیدکنی کاهش مییابد.
مرور منابع نشان داد تحقیقات حوزه ضایعات برنج در
ایران غالباً در زمینه تعیین اثرات عوامل مختلف زراعی و فنی
استوار بوده است ،از این رو ،در این پژوهش ،تالش بر این بوده
است تا ضمن شناسایی سایر عوامل موثر بر کاهش ضایعات
شکستگی برنج سفید (سیاستگذاری ،اقتصادی و نیروی
انسانی) ،عوامل هر گروه اصلی ،رتبهبندی گردند .نتایج این
تحقیق میتواند در برنامهریزیهای کالن منطقهای و ملی در
کاهش ضایعات شکستگی برنج مورد توجه قرار گیرد.

مواد و روش ها
این تحقیق در استان گیالن واقع در شمال ایران در بهار و
تابستان  1394انجام گرفت .اغلب کشاورزان استان گیالن به
زراعت برنج اشتغال دارند .سطح زیر کشت برنج در استان گیالن
در حدود  238هزار هکتار است ( .)Payman et al., 2014این
استان با دارا بودن  31/7درصد از اراضی زیرکشت شالیکاری
کشور ،بعد از استان مازندران در رتبه دوم قرار دارد .همچنین
شالیکاران این استان ،در حدود  26درصد از کل شلتوک کشور
را تولید میکنند (Iran’s Ministry of Jihad-e Agriculture. ,
) .2013این پژوهش از نظر رویکرد غالب یا الگوی تحقیق ،از
نوع پژوهشهای کمی است زیرا دادههای تحقیق از طریق
پرسشنامه به دست آمد .از لحاظ هدف ،در حیطه تحقیقات
کاربردی قرار دارد .همچنین این پژوهش از لحاظ نحوه کنترل
متغیرهای تحقیق ،تحقیقی توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع
پیمایشی 3و از نظر روش جمعآوری دادهها از نوع میدانی است،
زیرا اطالعات الزم به وسیله پرسشنامه جمعآوری شدند .جامعه
هدف تحقیق شامل مدیران کارگاههای شالیکوبی استان گیالن
بود .به منظور طراحی اولیه پرسشنامه ،ابتدا از روش مصاحبه
نیمهساختارمند با تعدادی از مدیران مجرب کارگاههای
1 . Lemont
2 . Newbonnet
3 . Descriptive survey

شالیکوبی و کارشناسان تبدیل برنج در استان گیالن استفاده
شد .پرسشنامه نهایی براساس نتایج مصاحبه و مرور منابع
طراحی گردید .بر این اساس ،پرسشنامهای حاوی یک سوال پایه
باز -پاسخ با قابلیت بازخورد اصالحی به شرح زیر تنظیم و در
میان  5نفر از مدیران مجرب کارگاههای شالیکوبی و  3نفر از
کارشناسان خبره تبدیل برنج در استان گیالن توزیع گردید:
به نظر شما ،عوامل ضايعات شکستگی برنج سفيد در استان
گيالن کدامند؟

بر اساس نتایج مرحله اول تحقیق ،عوامل ضایعات شکستگی
برنج سفید در پنج گروه اصلی شامل عوامل زراعی محیطی،
فنی ،دانشی مهارتی ،اقتصادی و سیاستگذاری طبقهبندی
شدند .بر این اساس ،پرسشنامه نهایی تنظیم گردید که بخش
اول آن شامل پرسشهای اطالعات شخصی و فنی مهارتی
مدیران کارگاههای شالیکوبی و مشخصات فنی واحدهای تحت
مدیریت آنها بود .بخش دوم پرسشنامه نهایی ،متشکل از
فهرست عوامل ضایعات شکستگی برنج سفید شامل عوامل
زراعی محیطی ،عوامل فنی ،عوامل دانشی مهارتی ،عوامل
اقتصادی و عوامل سیاستگذاری بود که در قالب  36گویه به
شکل طرح لیکرت پنجسطحی( 4خیلیکم= ،1کم=،2
تاحدودی= ،3زیاد= 4و خیلیزیاد= ،)5مورد پرسش قرار گرفتند.
روایی پرسشنامه نهایی تحقیق توسط کارشناسان تبدیل برنج
گیالن مورد تائید قرار گرفت .در این گونه مطالعات ،معموالً 10
تا  20برابر تعداد گروههای عوامل اصلی به عنوان حجم نمونه در
نظر گرفته میشوند ( .)Bartlett et al., 2001بر این اساس15 ،
برابر تعداد دسته عوامل مورد بررسی یعنی  75نفر از مدیران
کارگاههای شالیکوبی استان گیالن ،به عنوان حجم نمونه انتخاب
شد .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS21استفاده
شد .بر این اساس ،در مورد دادههای مشخصات فنی کارگاههای
شالیکوبی و اطالعات شخصی  -مهارتی مدیران این کارگاهها از
آمارههای فراوانی ،درصد و درصد تجمعی استفاده شد .به منظور
تجزیه و تحلیل دادههای عوامل ضایعات شکستگی برنج،
امتیازات معادل عوامل برای تمامی اعضاء گروه تحقیق ،وارد نرم-
افزار  SPSS21شدند .سپس ،آمارههای میانگین ،انحرافمعیار و
نسبت تغییرات 5محاسبه شدند .شاخص نسبت تغییرات به
منظور بررسی میزان پراکنش دادههای مورد اندازهگیری در
مقیاس اسمی و ترتیبی مورد استفاده قرار میگیرد .به عبارت
روشنتر ،این شاخص جهت بررسی همگونی یا عدم همگونی
4 .Five-level Likert scale
5.Variation ratio
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پاسخهای ارائه شده کاربرد دارد .برای محاسبه آن از رابطه زیر
استفاده شد (:)Pansalan & Uriarte, 1987
fmax
(رابطه )1
VR = 1 −
ftotal

که در این رابطه داریم:
 =VRنسبت تغییرات
 =fmaxفراوانی ماکزیمم در میان پاسخها
 =ftotalفراوانی کل (تعداد کل شرکتکنندگان)
در این پژوهش برای تعیین میزان اتفاق نظر اعضاء گروه
تحقیق (مدیران واحدهای شالیکوبی) ،از ضریب هماهنگی
دبلیوی کندال 1استفاده شد .ضریب هماهنگی دبلیوی کندال،
مقیاسی جهت تعیین درجه هماهنگی و موافقت میان چندین
دسته رتبه مربوط به  Nشیء یا فرد است .در حقیقت ،با کاربرد
این مقیاس ،میتوان همبستگی رتبهای میان  Kمجموعه رتبه را
یافت .اگر فرض کنیم عامل  iبا کسب نمره نفر  jام از گروه
تحقیق در رتبه  ri,jقرار گرفته باشد ،در این صورت با در نظر
گرفتن تعداد  mعامل و  nعضو گروه تحقیق ،مجموع رتبههای
این عامل از رابطه زیر محاسبه خواهد شد:
𝑚
(رابطه)2
𝑗𝑅𝑖 = ∑ 𝑅𝑖,
𝑗=1

سپس مقدار میانگین این مجموع رتبهها از رابطه زیر
تعیین میگردند:
𝑛
(رابطه)3
1
𝑖𝑅 ∑
𝑖=1

𝑛

= ̅𝑅

در این صورت ،مجموع مربعات انحرافات از میانگینها به
شکل زیر تعریف میشود:
𝑛
(رابطه)4
2
) ̅𝑅 𝑆 = ∑(𝑅𝑖 −
𝑖=1

بنابراین ،مقیاس آزمون دبلیوی کندال به شکل زیر
محاسبه میگردد:
𝑆12
(رابطه)5
=𝑊
)𝑛 𝑚2 (𝑛3 −

این مقیاس در محدوده  0و  1قرار میگیرد .اگر ضریب
دبلیو کندال صفر باشد یعنی بین نظرات افراد گروه تحقیق،
توافق وجود ندارد و اگر مقدار این ضریب یک باشد یعنی بین
نظرات افراد ،توافق کامل وجود دارد ) .(Heiko, 2012در صورتی
که مقدار دبلیوکندال در سطح احتمال  1یا  5درصد ،معنیدار
باشد یعنی بین نظرات افراد گروه تحقیق ،توافق وجود داشته
است.
1 .Kendall’s W test

به منظور مقایسه گروهی عوامل (زراعی محیطی ،فنی،
دانشی مهارتی ،اقتصادی ،و سیاستگذاری) از آزمون فریدمن
استفاده شد .آزمون فریدمن از آزمونهای آماری است که برای
مقایسه چند گروه کاربرد دارد و از نظر میانگین ،رتبههای
گروهها را مشخص میکند .این آزمون ،از آزمونهای
غیرپارامتری 3و معادل تجزیه واریانس با اندازههای تکراری یا
درونگروهی است که برای مقایسه میانگین رتبهها در بین K
متغیر یا گروه به کار گرفته میشود .برای اجرای این آزمون،
دادهها در قالب جدولی با  Kردیف و  Nستون وارد محیط
نرمافزار  SPSSمیگردند .ردیفها نماینده آزمودنیها (در این
مطالعه نمونهها) و ستونها ،نماینده موقعیتهای مختلف (در
این مطالعه عوامل یا فاکتورها) هستند ( Azar & Momeni,

2

2

 .)2007نرمافزار  SPSSابتدا ،آماره کای اسکوئر )χ ( 4را با
استفاده از فرمول زیر محاسبه میکند:
2
12
(رابطه)6
= 𝜒
𝐾(𝑁∑ 𝑅2 − 3
𝑗
)𝑁𝐾(𝐾 + 1
)+ 1

𝑟

که در این رابطه:
 =Kتعداد نمونهها
 =Nتعداد عوامل
= مجذور رتبههای هر گروه

𝒋𝟐𝑹

بر اساس نتایج این آزمون ،میانگین رتبهای هر متغیر قابلیت
مقایسه با میانگین سایر متغیرها یا گروهها را خواهد داشت.
بنابراین ،رتبهبندی گروهها به سهولت انجام میگیرد.

نتايج و بحث
نتایج بررسی فنی کارگاههای شالیکوبی تحت مدیریت اعضاء
گروه تخصصی تحقیق بیانگر آن بود که از مجموع  75واحد
شالیکوبی 6 ،واحد ( 8درصد از کل کارگاهها) دارای سیستم
تبدیل سنتی (پوستکن تیغهای  +سفیدکن تیغهای) 13 ،واحد
شالیکوبی ( 17/3درصد از کل) مجهز به سیستم تبدیل سنتی
اصالحشده (پوستکن غلتکیالستیکی  +سفیدکن تیغهای)48 ،
واحد شالیکوبی ( 64درصد از کل) مجهز به سیستم تبدیل
اصالحشده (پوستکن غلتکی الستیکی چینی  +سفیدکن
مالشی بدون تیغه) ،و تنها  8واحد شالیکوبی ( 10/7درصد از
کل) مجهز به سیستم تبدیل شلتوک به برنج سفید سایشی
(چینی و داخلی) بودند .از مجموع  75کارگاه شالیکوبی مورد
2.Friedman test
3. Non-parametric tests
4 . Chi-Squared
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مطالعه 73 ،کارگاه ( 94/7درصد از کل) دارای خشککن
بسترخوابیده ،1سه کارگاه شالیکوبی ( 4/0درصد از کل) مجهز به
خشکهای بسترخوابیده  +خشککنهای بسترخوابیده جریان
وهلهای 2و یک کارگاه شالیکوبی ( 1/3درصد از کل) مجهز به
خشکهای بسترخوابیده  +خشککن دوار افقی 3بودند .محتوای
رطوبت تبدیل شلتوک رایج در کارگاههای مورد مطالعه ،عمدتاً
در محدوده  8-10درصد بر پایه تر 4قرار داشت .گزارش تحقیق
) Payman (1999نیز بیانگر آن بود که رطوبت زمان تبدیل
شلتوک در اکثر کارگاههای شالیکوبی استان گیالن پایینتر از
 10درصد بر پایه تر بود .همچنین ،دادههای دریافتشده از
مدیران کارگاههای شالیکوبی مورد مطالعه بیانگر آن بود که
رطوبت اولیه شلتوک در سال زراعی  1394با توجه به روش
برداشت و خرمنکوبی شامل "برداشت و خرمنکوبی غیرمستقیم"
و "برداشت مستقیم با کمباین برنج" ،به ترتیب در محدوده -15
 13درصد و  18-22درصد بر پایه تر قرار داشت.
بر اساس نتایج جدول  ،1بیش از  80درصد مدیران
کارگاههای شالیکوبی عضو گروه تحقیق باالی  50سال سن
داشتند .تنها  4درصد مدیران واحدهای شالیکوبی بین  30تا 40
ساله بودند .همچنین در حدود  30درصد از مالکان کارگاههای
شالیکوبی در دورههای آموزشی مهارت فنی تبدیل شلتوک
شرکت کرده بودند .تنها  13/3درصد از مالکان کارگاههای
برنجکوبی مسئولیت اپراتوری امور فنی کارگاه برنجکوبی را بر
عهده داشتند و در سایر کارگاهها ،مسئولیت فنی کارگاه با فردی
به جز مدیریت کارگاه بودهاست .ظرفیت تبدیل ساعتی بیش از
 60درصد کارگاههای شالیکوبی کمتر از  1000کیلوگرم در
ساعت (کارگاههای کوچکمقیاس) بوده و تنها  6/7درصد از آنها
دارای ظرفیتی بیش از  3000کیلوگرم در ساعت بودند.
بیشترین ظرفیت تبدیل شلتوک سالیانه ( 1000-2000تن در
سال) به  42/7درصد از کارگاههای برنجکوبی و کمترین آنها
( 13/3و  14/9درصد به ترتیب به گروههای کمتر از  1000و
بین  2000-3000تن در سال اختصاص داشت.
عوامل زراعی محيطی ضايعات شکستگی برنج سفيد در استان
گيالن

نتایج عوامل زراعی نشان داد که رعایت زمان برداشت برنج با
نسبت تغییرات  0/36و میانگین امتیاز  4/57در اولویت عوامل
زراعی قرار گرفت (جدول  .)2زمان برداشت شالی از عوامل مهم
1 . Batch-type bed dryer
2. Re-circulating Batch-type dryer
3 . Horizontal rotary dryer
4 . Wet basis
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در شکلگیری نشاسته دانه برنج و در نتیجه استحکام آن است.
تبدیل برنج آخرین مرحله از عملیات پس از برداشت شالی است.
این عملیات شامل مراحل مختلفی است که باید به گونهای انجام
شوند که توقعات مصرف کننده را تامین کنند .پوستکنی و
سفیدکنی شلتوک ،دو بخش اصلی این عملیات را تشکیل
میدهند ( .)Tajaddodi Talab et al., 2012به عمل جداسازی
پوست از دانه شلتوک و تولید برنج قهوهای ،پوستکنی گفته
میشود .به فرآیند حذف الیه سبوس از دانه برنج قهوهای نیز
سفیدکنی گفته میشود که نتیجه آن تولید برنج سفید است .در
طی این دو عمل ،برخی نیروهای فشاری ،خمشی ،برشی و
اصطکاکی به دانههای برنج اعمال میشوند که در نتیجه ،موجب
شکستن دانهها و کاهش برنج سالم میشوند ( Shitanda et al.,
 .)2002در این میان ،دانههای ضعیفتر به راحتی میشکنند.
عموماً ،دانههای برنج ضعیف و حساس به شکست شامل دانههای
گچی ،ترکخورده ،نارس و مرطوب هستند .بنابراین کلیه
عواملی که چنین شرایطی را در شلتوک ایجاد میکنند ،جزء
عوامل شکستگی برنج سفید در فرآیند تبدیل شلتوک به شمار
میروند .این عوامل به عنوان عوامل قبل از تبدیل شناخته
میشوند .زمان برداشت برنج از جمله این عوامل است که اثر آن
بر کیفیت برنج سفید بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.
برداشت زودتر یا دیرتر میتواند منجر به بروز دانههای سبز و
نارس یا دانههای ترکدار شود .بنابراین مقدار دانههای شکسته
در زمان تبدیل شلتوک ،به شکل قابل توجهی افزایش مییابد
( ،Firouzi & Alizadeh (2015) .)Ntanos et al., 1996به
منظور کاهش ضایعات شکستگی برنج رقم هاشمی ،برداشت این
رقم برنج را در فاصله  30روز پس از گلدهی و تبدیل شلتوک
برداشتشده در محتوای رطوبت  8/5درصد بر پایه تر را به
عنوان مناسبترین تیمار معرفی کردند.
همچنین بررسی نتایج عوامل زراعی ضایعات شکستگی
برنج در استان گیالن نشان داد که عامل "تغییرات شرایط جوی
بخصوص گرمشدن هوا در زمان رسیدگی شالی" با میانگین
توافق  4/44و نسبت تغییرات  0/41در اولویت دوم عوامل زراعی
ضایعات شکستگی برنج در استان گیالن قرار گرفت .تحقیقات
نشان دادهاند که دمای هوای شبانه در طول دوره رشد گیاه برنج
در تشکیل دانههای گچی یا شکمسفید و در نتیجه کیفیت
تبدیل آن بسیار تاثیرگذار است ( ;Counce et al., 2005
.)Lanning et al., 2011
" رعایت موارد زراعی در زمان و مقدار مصرف کود ازت یا
نیتروژن" با میانگین  3/93و نسبت تغییرات  0/44در رتبه سوم
عوامل زراعی ضایعات شکستگی برنج در استان گیالن قرار
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گرفت .نتایج تحقیقات مزرعهای حاکی از آن بوده است که زمان
اعمال کود نیتروژن از عوامل مهم در کاهش ضایعات شکستگی
ارقام مختلف برنج بودهاست .بر این اساسPerez et al. ،
)(1996گزارش کرد که راندمان برنج سفید سالم نوعی از شلتوک

برنج با اعمال کود نیتروژن در مرحله گلدهی  58درصد بود ،در
حالی که این شاخص در صورت اعمال کود نیتروژن در مرحله
پایانی رشد گیاه برنج در حدود  47درصد گزارش شد.

جدول  .1ويژگیهای فردی اعضاء گروه تحقيق و مشخصات فنی کارگاههای شاليکوبی تحت مديريت آنها

سطح  /طبقه

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

ويژگی

30-40
40-50
50-60
˃ 60

3
17
41
14

4
22/7
54/7
18/7

4
26/7
81/4
100

شرکت در دورههای کاربردی

بله
خیر

23
52

30/7
69/3

30/7
100

اپراتوری کارگاه با مدیر واحد

بله
خیر

10
65

13/3
86/7

13/3
100

ظرفیت تبدیل (کیلوگرم در ساعت)

500-1000
1000-2000
2000-3000

46
24
5

61/3
32
6/7

61/3
93/3
100

میزان تبدیل سالیانه (تن در سال)

کمتر از 1000
1000-2000
2000-3000
بیش از 3000

10
32
11
22

13/3
42/7
14/7
29/3

13/3
56
70/7
100

سن مدیر کارگاه (سال)

جدول  .2مقايسه آماری عوامل زراعی ضايعات شکستگی برنج سفيد در استان گيالن

ميانگين
)(Mean

انحراف معيار

نسبت

عوامل

)(S.D.

تغييرات

رعایت زمان مناسب برداشت برنج

4/57

0/64

)(V.R.
0/36

تغییرات شرایط جوی (گرم شدن هوا در زمان رسیدگی محصول)

4/44

0/76

0/41

رعایت مقدار مصرف کود ازت

3/93

0/66

0/44

رعایت زمان مناسب کاشت برنج

4/05

0/75

0/48

تاخیر در جمعآوری شالی دروشده از سطح مزرعه

4/35

0/74

0/49

سهمیهبندی زمانی نامناسب آب آبیاری

4/39

0/72

0/52

رعایت زمان قطع آبیاری (خشکی پایان دوره رشد شالی)

4/08

0/77

0/58

ضریب دبلیوی کندال

**W kendall = 0/17

** معنیدار در سطح احتمال  1درصد

عوامل فنی ضايعات شکستگی برنج سفيد در استان گيالن

"خرمنکوبی با کمباینها یا خرمنکوبهای نامناسب برای شالی"
با میانگین امتیاز  4/75در نظرات مدیران واحدهای شالیکوبی
استان گیالن و نسبت تغییرات  0/25مهمترین عامل فنی
ضایعات شکستگی برنج در این استان معرفی گردید (جدول .)3
خرمنکوبی شالی از عملیات پس از برداشت است که به طرق
مختلفی انجام میگیرد .نوع اجسام کوبنده در استوانه کوبنده،
سرعت استوانه کوبنده و فاصله بین استوانه کوبنده و ضدکوبنده
از عوامل تعیینکننده بر عملکرد این بخش از خرمنکوبها یا

واحدهای کوبنده در کمباینهای غالت به شمار میروند
( .)Kepner et al., 1987استفاده از کوبندهها و ضدکوبندههای
نامناسب برای شالی (با اجسام کوبنده سوهانی) در کمباینهایی
که اصطالحاً کمباین گندم نامیده میشوند ،از عوامل اصلی بروز
ترک در دانههای برنج درون پوسته شلتوک و در نتیجه تضعیف
آنها در برابر تنشهای مکانیکی دستگاههای تبدیل به شمار
میروند ،از این رو ،جلوگیری از ورود کمباینهای گندم از
استانهای مازندران و اردبیل در فصل برداشت به استان گیالن
میتواند نقش مهمی در کنترل ضایعات برنج سفید اعمال کند.
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در این رابطه ،نتایج تحقیق ) Alizadeh & Bagheri (2009به
منظور مقایسه عملکرد مزرعهای چهار روش خرمنکوبی با
خرمنکوب تیلری ،خرمنکوب جریانمحوری ،خرمنکوب
تراکتوری و خرمنکوبی با کوبنده کمباینهای معمول گندم نشان
داد که بیشترین درصد دانههای شلتوک پوستکندهشده و
شکسته به خرمنکوبی با کمباینهای برداشت غالت مربوط می-
شد .کمباینهای برنج مجهز به کوبنده و ضدکوبنده دندانهمیخی
ویژه خرمنکوبی شالی هستند (.)Srivastava et al., 2006
بنابراین ،تعویض کوبنده و ضدکوبنده سوهانی در کمباینهای
غالت با انواع دندانهمیخی مخصوص برنج ،عملکرد آنها در
خرمنکوبی شالی را به شکل مطلوبی اصالح خواهدکرد .در این
صورت ،به دلیل قابلیت خردکنندگی بیشتر ساقههای سفت
شالی در این کوبندهها ،میتوان سرعت استوانه کوبنده که از
عوامل مهم در شکستن و پوستکنده شدن دانههای شلتوک
است را به نحو مطلوبی کاهش داد.
عامل "مدتزمان خشککردن و دمای هوای خشککن
شلتوک" با میانگین توافق  4/55و نسبت تغییرات  0/28در
اولویت دوم عوامل فنی ضایعات شکستگی برنج در استان گیالن
قرار گرفت .خشککردن شلتوک فرآیندی ترمودینامکی است که
در آن ،رطوبت درون دانه شلتوک در اثر اختالف فشار بخار بین
دانه و هوای محیط کاهش مییابد ( Anwarrul Haque et al.,
 .)1997انتقال رطوبت بین دانه شلتوک و هوای محیط به
رطوبت نسبی هوای خشککن و رطوبت دانه شلتوک بستگی
دارد ( .)Brian & Siebenmorgen, 1999هنگامیکه دانه
شلتوک ،رطوبت جذب میکند ،الیههای بیرونی دانه به دلیل
تورم تحت تنشهای فشاری قرار میگیرد .تنشهای مخالفی که
درون دانه شکل میگیرند نیز منجر به تولید کشش در سلول-
های داخلی دانه میگردند .اگر تنشهای داخلی افزایش پیدا
کنند ،ترکهایی در راستای عمود بر محور طولی دانه برنج بروز
میکنند ( .)Kunze & Hall, 1965دانههای ترکدار عموماً در
عملیات تبدیل میشکنند (.)Velupillai & Pandey, 1990
محتوای رطوبت نهایی شلتوک نیز به عنوان یکی از عوامل
موثر بر کیفیت تبدیل برنج سفید شناخته شدهاست ( & Kunze
Yan et Banaszek, & Siebenmorgen, 1990 ; Prasad, 1978
; .)al., 2005دانههای شلتوک خیلیخشک و خیلیمرطوب در

فرآیند تبدیل برنج بسیار حساس هستند و در نتیجه ضایعات
شکستگی برنج تشدید میگردد .این نتیجه در تحقیقات
متعددی مورد بررسی و تایید قرار گرفته است ( Firouzi et al.,
Banaszek et al., ;Webb & Calderwood, 1977; 2010a
 .)1989نتیجه تحقیق ())Brian & Siebenmorgen (1999

بیانگر آن بود که دانههای شلتوک با رطوبت باال در مواجهه با
هوای خشککن با رطوبت نسبی پایین و دانههای شلتوک با
رطوبت پایین در مواجهه با هوای خشککن با رطوبت نسبی باال،
بیشترین درصد شکستگی را به دنبال داشتند .بنابراین ،خشک-
کردن شلتوک با هر سطح رطوبتی اولیه با دمای هوای ثابت،
منجر به بروز ترک در دانههای شلتوک و در نتیجه ضعف
مکانیکی دانههای برنج در عملیات تبدیل و افزایش ضایعات
شکستگی برنج سفید خواهد شد .برخی کاربران کارگاههای
شالیکوبی با زمانبندی متناوب هوادهی با دمای محیط (مشعل
خاموش) و خشککردن با هوای گرم ،هم به یکنواختی محتوای
رطوبت در الیههای دانه شلتوک مرطوب کمک میکنند ،هم
زمان خشککردن را با تخلیه هوای مرطوب محیط توده
شلتوک ،کاهش داده و انرژی ویژه خشککردن را کاهش می-
دهند .در نتیجه ،ضایعات شکستگی برنج در خشککنهای بستر
خوابیده سنتی را کاهش میدهند .خشککردن شلتوک ،فرآیند
پیچیده ای است که مستلزم کسب تجربه همراه با پشتوانه نظری
قوی است که با همفکری مدیران کارگاههای برنجکوبی مجرب و
محققین خشککردن شلتوک تحقق خواهد یافت .در این میان،
کمبود تحقیقات کاربردی در مقیاس خشککن صنعتی شلتوک
با زمینه اثرات مثبت تمپرینگ( 1استراحتدادن شلتوک با
مشعل و فن خاموش در زمانبندی کار خشککن شلتوک) از
موضوعاتی است که باید مورد توجه محققین امر قرار گیرد.
نتایج مثبت اعمال تمپرینگ در خشکهای غالت به اثبات
رسیدهاست (.)Maier & Bakker-Arkema, 2002
" نوع سفیدکن برنج" با میانگین  2/81و نسبت تغییرات
 0/45در رتبه سوم عوامل فنی ضایعات شکستگی برنج در استان
گیالن قرار گرفت .تحقیقات نشان دادهاند که مقدار دانههای
برنج شکسته در فرآیند تبدیل تحت تاثیر نوع ماشین تبدیل قرار
دارد ()Firouzi & Alizadeh, 2011; Buggenhout et al., 2013
 .بر اساس نظر ) Bond (2004و ) Kohlwey (1992در
سفیدکنهای سایشی ،دانههای برنج تحت فشار مالیم و
یکنواختی با یکدیگر در تماس هستند و در نتیجه در مقایسه با
سفیدکنهای اصطکاکی ،ضایعات شکستگی کمتری را به دنبال
دارند .با این حال ،بر اساس نتایج تحقیق Firouzi & Alizadeh
) ،(2011گرچه حداقل مقدار ضایعات شکستگی برنج سفید در
سفیدکن سایشی و در رطوبت تبدیل  8-9درصد بر پایه تر دیده
شد اما بین این مقدار شکستگی برنج سفید و مقدار متناظر آن
در سفیدکن مالشی بدون تیغه در محتوای رطوبت تبدیل
1 . Tempering
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شلتوک  8-9درصد بر پایه تر اختالف معنیداری وجود نداشت.
سفیدکن مالشی بدون تیغه ،از نوع مالشی یا اصطکاکی است که
به دلیل حذف تیغه در ساختمان آن ،برخورد بسیار مالیمتری با
دانههای شلتوک داشته و مورد توجه بسیاری از کارگاههای
شالیکوبی استان گیالن قرار گرفتهاست ( Firouzi & Alizadeh,
 .)2011فراوانی باالی کارگاههای شالیکوبی مجهز به سفیدکن
مالشی بدون تیغه ( 64درصد از کل) که در بخش بررسی فنی
کارگاههای شالیکوبی مورد مطالعه بیان شد (جدول  ،)1نشان-
دهنده توجه ویژه کارگاههای شالیکوبی استان گیالن به کیفیت
مطلوبتر تبدیل برنج در این نوع سفیدکن در مقایسه با
سفیدکن تیغهای سنتی است.
عوامل دانشی مهارتی ضايعات شکستگی برنج سفيد در استان
گيالن

نتایج جدول  4بیانگر آن است که "سطح مهارت مکانیک در
شناخت وضعیت اولیه شلتوک" با میانگین امتیاز  4/79در

نظرات مدیران واحدهای شالیکوبی استان گیالن و نسبت
تغییرات  0/17به عنوان مهمترین عامل دانشی مهارتی ضایعات
شکستگی برنج در این استان شناخته شد .خشککردن شلتوک،
بحرانیترین عملیات پس از برداشت برنج است که تاخیر در
اجرای آن ،خشککردن ناکافی یا خشککردن غیرموثر شلتوک
منجر به افت کیفی برنج سفید خواهد شد (.)IRRI, 2013
سرعت خشکشدن شلتوک با افزایش نرخ حجمی و دمای هوای
خشککن و کاهش رطوبت نسبی هوای محیط دانه شلتوک،
افزایش مییابد ( .)Thompson, 1998بنابراین ،تنظیمات خشک-
کنها از نظر مدت زمان خشککردن شلتوک ،دما و سرعت
جریان هوای خشککن بهمنظور حفظ کیفیت محصول نهایی
بسیار تعیینکننده است .اجرای دقیق این تنظیمات بر عهده
مکانیک کارگاه شالیکوبی است که معموالً کاربر خط تبدیل نیز
میباشد.

جدول  .3مقايسه آماری عوامل فنی ضايعات شکستگی برنج سفيد در استان گيالن

ميانگين
)(Mean

انحراف معيار
)(S.D.

عوامل

خرمنکوبی با کمباینها یا خرمنکوبهای نامناسب برای شالی

4/75

0/44

مدتزمان خشککردن و دمای هوای خشککن شلتوک
نوع سفیدکن برنج
نوع پوستکن شلتوک
مکانیزاسیون تخلیه خشککنها و انتقال شلتوک به خط تبدیل
نوع خشککن شلتوک

4/55
2/81
3/63
2/67
4/39

0/88
0/82
0/84
0/89
0/72

نسبت
تغييرات
)(V.R.
0/25
0/28
0/45
0/53
0/53
0/52

**W kendall = 0/70

ضریب دبلیوی کندال
** معنیدار در سطح احتمال  1درصد

جدول  .4مقايسه آماری عوامل دانشی مهارتی ضايعات شکستگی برنج سفيد در استان گيالن

میانگین
)(Mean

سطح مهارت مکانیک در شناخت وضعیت اولیه شلتوک

4/79

انحراف
معیار
)(S.D.
0/53

نسبت
تغییرات
)(V.R.
0/17

عوامل

سطح مهارت مکانیک کارخانه در فرایند تبدیل شلتوک به برنج سفید

4/69

0/59

0/25

سطح مهارت کاربر خرمنکوب شالی
باالبودن سطح سواد کارخانهداران
دسترسی به کارشناسان ماهر زراعت و تبدیل شالی

4/63
4/04
3/31

0/50
0/95
1/03

0/30
0/61
0/65

سطح سواد کشاورزان شالیکار

3/12

1/07

0/65

**W kendall = 0/55

ضریب دبلیوی کندال
** معنیدار در سطح احتمال  1درصد

عامل "سطح مهارت مکانیک کارخانه در فرایند تبدیل
شلتوک به برنج سفید" با میانگین توافق  4/69و نسبت تغییرات

 0/25در اولویت دوم عوامل دانشی مهارتی ضایعات شکستگی
برنج در استان گیالن قرار گرفت .فاصله غلتکهای پوستکن
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تعیینکننده است .بررسی نسبت دانههای شلتوک پوستکنده-

غلتکی الستیکی ،فاصله تیغه تا توپی سفیدکن در سفیدکنهای
تیغهای و فشار دهانه خروجی سفیدکن میتوانند از دالیل مهم
در بروز شکستگی برنج سفید خروجی سیستمهای تبدیل
محسوب شوند .بر این اساس ،مناسبترین فاصله غلتکها در
پوستکن غلتکی الستیکی آزمایشگاهی برای پوستکنی ارقام
شلتوک خزر ،بینام و سپیدرود در محدوده  0/45تا  0/65میلی-
متر گزارش شدهاست ( .)Tavakoli et al., 2002تیمار شامل 10
میلیمتر فاصله توپی تا تیغه در سفیدکنهای تیغهای با نمره
سیتکا یا صفحه سوراخدار  ،26به عنوان بهترین تیمار برای
تبدیل برنج رقم هاشمی در محدوده رطوبتی  8-9درصد بر پایه
تر معرفی گردید ( .)Firouzi et al., 2010bمطالعه Firouzi et
) al. (2005نشان داد که کمترین مقدار شکستگی برنج ارقام
بینام ،خزر و غریب در محدوده محتوای رطوبتی  8-9درصد بر
1
پایه تر به ترتیب در فشار دهانه تخلیه سفیدکن مالشی دمشی
 125 ،125و  150گرم بر سانتیمترمربع و نرخ تغذیه ،250
 300و  150کیلوگرم در ساعت به دست آمد .اثر فشار در دهانه
خروجی سفیدکن مالشی دمشی معادل اثر تغییر در اندازه
دریچه تخلیه در سفیدکن تیغهای سنتی و تغییر اندازه و محل
استقرار وزنههای قابل تنظیم روی دریچه تخلیه در
سفیدکنهای سایشی افقی است .در مطالعه Ghavami et al.
) (2005کمترین مقدار شکستگی برنج رقم دانهبلند خزر در
سطح رطوبتی  10-12درصد بر پایه تر ،در سرعت دورانی توپی
سفیدکن  800دور در دقیقه و سطح مقطع خروجی سفیدکن
 705میلیمترمربع به دست آمد .تنظیم کلیه این عوامل
ماشینی از وظایف مهم کاربر خط تبدیل شلتوک و یا اصطالحاً
مکانیک کارگاه شالیکوبی است .از این رو ،بکارگیری مکانیک
ماهر در واحدهای شالیکوبی و برگزاری کالسهای مهارتی برای
این افراد امری ضروری است.
"سطح مهارت کاربر خرمنکوب شالی" با میانگین  4/63و

دوم عوامل اقتصادی ضایعات شکستگی برنج در استان گیالن

نسبت تغییرات  0/30در رتبه سوم عوامل دانشی مهارتی

قرار گرفت" .درآمد کم برنجکاری" با میانگین  3/47و نسبت

ضایعات شکستگی برنج در استان گیالن قرار گرفت .همانطور

تغییرات  0/56در رتبه سوم عوامل اقتصادی ضایعات شکستگی

که در توجیه عامل فنی نوع خرمنکوب گفته شد ،صرفنظر از نوع

برنج در استان گیالن قرار گرفت" .عدم تناسب دستمزد تبدیل

خرمنکوب شالی یا نوع واحد کوبنده در کمباین برنج ،عوامل

برنج با هزینههای تبدیل" با میانگین امتیاز  3/64و نسبت

فاصله بین استوانه کوبنده و صفحه ضدکوبنده و سرعت استوانه

تغییرات  0/60در اولویت آخر نظرات مالکان کارگاههای

کوبنده از عوامل تعیین کننده در ضایعات شکستگی برنج به

شالیکوبی در زمینه عوامل اقتصادی ضایعات شکستگی برنج

شمار میروند .لذا عامل مهارت کاربر خرمنکوب و یا کاربر

سفید قرار گرفت .محدودیت مالی کشاورزان شالیکار گیالنی در

کمباین برنج در کاهش ضایعات شکستگی برنج سفید بسیار

مطالعه ) Yousefzadeh & Firouzi (2016نیز به عنوان یکی از

شده و شکسته ورودی به انباره کمباین و اجرای تنظیمات فوق
تا زمان رسیدن به حداقل ضایعات شکستگی دانههای شلتوک از
مهارتهای مهم کاربر کمباین است که در نهایت در کاهش
ضایعات شکستگی برنج سفید بسیار مهم است .بهعالوه ،کاربرد
کمباینهای مجهز به خرمنکوب سوهانی برای خرمنکوبی شالی
مناسب نیستند .نتایج تحقیق

)Alizadeh & Bagheri (2009

نشان داد که استفاده از کمباینهای با کوبنده سوهانی (کمباین-
های رایج گندم) به عنوان خرمنکوب شالی در مقایسه با
خرمنکوبی با خرمنکوبهای تیلری ،جریانمحوری و تراکتوری،
ضایعات شکستگی بیشتری را برای شلتوکهای ارقام خزر و
هاشمی در پی داشت.
عوامل اقتصادی ضايعات شکستگی برنج سفيد در استان
گيالن

بر اساس نتایج جدول رتبهبندی عوامل اقتصادی ضایعات
شکستگی برنج در استان گیالن (جدول  ،)5عامل "کمبود منابع
مالی به منظور نوسازی و بهینهسازی تجهیزات کارکاههای
شالیکوبی" با میانگین امتیاز  4/33در نظرات مدیران واحدهای
شالیکوبی استان گیالن و نسبت تغییرات  0/44مهمترین عامل
اقتصادی ضایعات شکستگی برنج در این استان معرفی گردید.
همانطور که در بخش نتایج عوامل فنی گفته شد ،عامل "نوع
دستگاههای سفیدکن برنج و پوستکن شلتوک" از عوامل
اثرگذار بر ضایعات شکستگی برنج هستند ،ولی تغییر ساختار
برنجکوبیها مستلزم صرف هزینههای گزافی است و انجام این
کار اغلب از عهده کارخانهداران شالیکوب خارج است.
عامل "هزینهبر بودن اجرای توصیههای بهزراعی در زراعت
برنج" با میانگین توافق  3/75و نسبت تغییرات  0/44در اولویت

موانع توسعه مکانیزاسیون کشت برنج در استان گیالن مورد
1 . Jet-pearler rice whitener

تایید قرار گرفتهاست.
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جدول  -5مقايسه آماری عوامل اقتصادی ضايعات شکستگی برنج سفيد در استان گيالن

عوامل

ميانگين
)(Mean

انحراف

نسبت

معيار
)(S.D.
0/557

تغييرات
)(V.R.
0/44
0/44
0/56
0/57
0/60

کمبود منابع مالی به منظور نوسازی و بهینهسازی کارخانه

4/33

هزینهبر بودن اجرای توصیههای بهزراعی در زراعت برنج

3/75

0/680

درآمد کم برنجکاری
باالبودن قیمت نهادههای انرژی (گاز مایع ،گازوئیل و برق)
عدم تناسب دستمزد تبدیل برنج با هزینههای تبدیل

3/47
4/07
3/64

1/004
0/935
1/111

**W kendall = 0/19

ضریب دبلیوی کندال
** معنیدار در سطح احتمال  1درصد

عوامل سياستگذاری ضايعات شکستگی برنج سفيد در استان
گيالن

عامل "باالبردن اطالعات فنی کارخانهداران از طریق برگزاری
دورههای آموزشی کاربردی" با میانگین امتیاز  4/44در نظرات
مدیران واحدهای شالیکوبی استان گیالن و نسبت تغییرات
 0/34مهمترین عامل سیاستگذاری ضایعات شکستگی برنج در
این استان معرفی گردید (جدول  .)6مروری بر نتایج عوامل فنی
و دانشی مهارتی نشان میدهد که از میان عوامل فنی ،عوامل
"انتخاب نوع سفیدکن برنج" و "رعایت موارد فنی کار با
خشکنهای شلتوک (زمان خشککردن و دمای هوای خشک-
کن)" و از میان عوامل دانشی مهارتی ,عامل "سطح مهارت
مکانیک کارخانه در شناخت وضعیت اولیه شلتوک" و "سطح
مهارت مکانیک کارخانه شالیکوبی در اجرای تنطیمات اجزای
سیستم تبدیل" به شکل مستقیم با عامل سیاستگذاری "
باالبردن اطالعات فنی کارخانهداران" ارتباط مستقیم دارد چرا
که بر اساس نتایج اولیه تحقیق که حدوداً  13/3درصد
کارخانهداران مکانیک کارخانه نیز هستند به طور مستقیم
نیازمند این آموزشها هستند و یا آنکه جهت نظارت بر عملکرد
صحیح مکانیک کارخانه به این مهارتها نیازمندند .لذا اجرای
دورههای آموزشی مدون و کاربردی به خصوص با بهرهگیری
تجارب اعضاء شرکتکننده که اغلب آنها از مدیران مجرب
واحدهای شالیکوبی استان هستند ،تاثیر چشمگیری بر کاهش
ضایعات شکستگی برنج سفید در استان گیالن خواهد داشت.
در این راستا Kulatunga et al., (2009) ،به منظور بررسی
نگرش صاحبان کارگاههای شالیکوبی سریالنکا به بکارگیری
فناوریهای نوین در صنعت شالیکوبی این کشور ،تمایل این
افراد به شرکت در کارگاههای آموزشی را مهم ارزیابی کردند .بر

این اساس 75 ،درصد از مالکان کارگاههای شالیکوبی در مطالعه
مذکور ،خواهان شرکت در کارگاههای آموزشی بودند.
همچنین جدول  6نشان میدهد که عامل "اعطای
تسهیالت ویژه به منظور بهینهسازی یا نوسازی خشککنها و
دستگاههای تبدیل" با میانگین توافق  4/21و نسبت تغییرات
 0/37در اولویت دوم عوامل سیاستگذاری ضایعات شکستگی
برنج در استان گیالن قرار گرفت .بررسی فنی کارگاههای
شالیکوبی استان بیانگر آن بود که  94/7درصد از کارگاههای
شالیکوبی مورد مطالعه تنها از خشککن بسترخوابیده برای
خشککردن شلتوک استفاده میکنند .این نوع خشککن،
سادهترین نوع خشککن شلتوک است که بدون تغییرات قابل-
توجهی در ساختار آن ،برای خشککردن شلتوک استفاده می-
گردد .عمق بارگیری زیاد توده شلتوک و نبود مکانیزم همزن
شلتوک از ایرادات مهم در کاربرد این نوع خشککن شلتوک در
استان گیالن است .همزدن شلتوک میتواند راندمان مصرف
انرژی و درصد برنج سفید سالم شلتوک خشکشده در این نوع
خشککن را بهبود بخشد ( .)IRRI, 2013به منظور حل مسئله
تغییرات محتوای رطوبت دانههای شلتوک در خشککن بستر
خوابیده و نیاز به همزدن شلتوک ،برخی راهکارهایی کاربردی در
سایر کشورها بکار گرفتهشده است که هزینه اجرای آن در
مقایسه با خشککن بسترخوابیده جریان وهلهای بسیار کمتر
بوده و نیاز به مهارت کاربر را به شکل قابل مالحظهای کاهش
میدهد .در این روش ،با استقرار انشعابی فرعی به منظور هدایت
هوای داغ خروجی مشعل به سمت برزنت قرارگرفته در بخش
فوقانی خشککن شلتوک ،جهت جریان هوای خشککن
بسترخوابیده را متناوباً تغییر میدهند .بنابراین ،یکنواختی
تغییرات محتوای شلتوک در حال خشکشدن ،به شکل قابل
مالحظهای بهبود مییابد (.)IRRI, 2013
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همانطور که نتایج عوامل فنی نیز نشان داد نوع سفیدکن
و پوستکن به ترتیب در رتبههای سوم و چهارم عوامل فنی
ضایعات شکستگی برنج در استان گیالن قرار گرفتند .این
نتیجهگیری با نتیجه عامل اقتصادی کمبود منابع مالی به منظور
نوسازی و بهینهسازی سیستمهای تبدیل تایید گردید .بنابراین،
اعطای تسهیالت کمبهره و با مدت زمان بازپرداخت طوالنی
جهت نوسازی و بهینهسازی مولفههای سیستمهای تبدیل
شلتوک از راهکارهای مهم کاهش ضایعات شکستگی برنج در

استان گیالن است .پوستکن غلتکی الستیکی رایجترین
پوستکن شلتوکی است که در کارگاههای تبدیل مدرن مورد
استفاده قرار میگیرد .تحقیقات نشان دادند که کاربرد پوستکن
غلتکی الستیکی در خطوط تبدیل برنج ،راندمان تبدیل برنج
سفید سالم را افزایش داده یا به بیان سادهتر ،ضایعات شکستگی
برنج سفید را کاهش داده است .به عالوه ،راندمان کل برنج
سفید سالم نیز بهبود یافته است ( & Toqueo, 1977; Sarker
.)Farouk, 1989

جدول  -6مقايسه آماری عوامل سياستگذاری ضايعات شکستگی برنج سفيد در استان گيالن

میانگین
)(Mean
4/44

انحراف معیار
)(S.D.
1/00

نسبت تغییرات
)(V.R.
0/34

اعطای تسهیالت ویژه به منظور بهینهسازی یا نوسازی خشککنها و دستگاههای تبدیل
ارائه تسهیالت ویژه توسعه مکانیزاسیون برنج
نظارت بر عملکرد کارگاههای شالیکوبی
ایجاد ارتباط کارگاههای شالیکوبی با بخش صنعت
تدوین و تضمین اجرایی استانداردهای ویژه تبدیل برنج

4/21
3/95
3/29
3/29
4/12

0/57
0/70
1/01
1/04
0/85

0/37
0/48
0/57
0/58
0/60

تقویت تحقیقات کاربردی تبدیل شلتوک در سطح دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی
کندبودن روند اجرای طرحهای تجهیز و نوسازی شالیزارها
اصالح سیاستهای واردات برنج

3/27
3/83
3/28

0/95
1/23
1/19

0/60
0/62
0/65

تدوین و اجرای سیاستهای تشویقی کارگاههای با عملکرد مطلوب

3/68

1/14

0/69

عوامل
ارتقاء اطالعات فنی کارخانهداران از طریق برگزاری دورههای آموزشی کاربردی

**W kendall = 0/27
ضریب دبلیوی کندال
** معنیدار در سطح احتمال  1درصد

"ارائه تسهیالت ویژه توسعه مکانیزاسیون برنج" با
میانگین  3/95و نسبت تغییرات  0/48در رتبه سوم عوامل
سیاستگذاری ضایعات شکستگی برنج در استان گیالن قرار
گرفت .مکانیزاسیون کشاورزی با تسریع در زمان کاشت محصول
و رعایت زمان برداشت که از عوامل زراعی مورد شناسایی در این
تحقیق بودند به شکل غیرمستقیم بر کاهش ضایعات شکستگی
برنج کمک نماید .زمان برداشت برنج از عوامل مهمی است که
اثر آن بر کیفیت تبدیل برنج سفید نهایی مورد تایید قرار گرفته
است .تاخیر در زمان برداشت برنج به دلیل عدم دسترسی به
نیروی کار ماهر ،منجر به افزایش نسبت دانههای ترکدار می-
شود .بنابراین ،ضایعات شکستگی برنج سفید افزایش مییابد
( .)Siebenmorgen, et al., 2007; Bautista et al., 2009از این
رو ،حمایت از توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به منظور انجام به
موقع عملیات برداشت برنج و در نتیجه کاهش ضایعات
شکستگی برنج سفید از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این
راستا ،پرداخت تسهیالت مناسب جهت توسعه مکانیزاسیون برنج
میتواند ضمن کاهش هزینههای تولید برنج و در نتیجه افزایش

درآمد کشاورزان به انجام به موقع عملیات زراعی به خصوص
رعایت زمان برداشت برنج به عنوان مهمترین عامل زراعی
مدنظر قرار گیرد.
دستهبندی گروهی عوامل ضايعات شکستگی برنج سفيد در
استان گيالن

نتایج نهایی (جدول  )7نشان داد که عوامل اقتصادی و
سیاستگذاری به ترتیب در اولویت اول و دوم عوامل ضایعات
برنج در استان قرار گرفتند .مروری بر کلیه عوامل اعم از عوامل
فنی و زراعی ودانشی مهارتی بیانگر آن است که تمامی این
عوامل به نوعی ریشه در اقتصاد کشاورزان و کارخانهداران داشته
و رفع مسائل اقتصادی این گروهها که به طور مستقیم با
ضایعات شکستگی برنج سفید مرتبط هستند مستلزم حمایت
ویژه مالی و معنوی دولت است .کمکهای مالی دولت در جهت
آموزش کاربردی مدیران واحدهای شالیکوبی و حمایت مالی در
بهینهسازی سیستمهای تبدیل کارگاههای برنجکوبی اقدامی
بنیادی است که بسیاری از مسائل و مشکالت اجتماعی جامعه
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 اقتصادی و سیاستگذاری در شکلگیری معضل،مهارتی
، بر این اساس.ضایعات شکستگی برنج سفید دخالت دارند
 لحاظ موارد فنی عملیات،رعایت زمان مناسب برداشت
 محدودیتهای، مهارت اپراتوری خشککن،خرمنکوبی شالی
،مالی کارخانهداران در نوسازی و بهینهسازی سیستمهای تبدیل
و باالبردن دانش فنی مدیران کارگاههای برنجکوبی از
 مقایسه نهایی عوامل ضایعات.شاخصترین این عوامل بودند
شکستگی برنج سفید در استان گیالن نیز بیانگر اولویت عوامل
 تحلیلها نشان داد که بسیاری از عوامل قرارگرفته.اقتصادی بود
 به نوعی ریشه در اقتصاد شالیکاران و مالکان،در سایر گروهها
 به منظور تقلیل اثرات منفی، از این رو.کارگاههای شالیکوبی دارند
 ضروری است توجه به عوامل،ضایعات برنج در استان گیالن
.اقتصادی در اولویت برنامههای کالن منطقهای و ملی قرار گیرد

شالیکاران گیالنی که ریشه در اقتصاد ضعیف آنها دارد را حل
.نماید
 مقايسه گروهی عوامل ضايعات شکستگی برنج سفيد در استان-7 جدول
گيالن

اولوبت

عوامل

ردي
ف

1

عوامل اقتصادی

1

2
3
4

عوامل سیاستگذاری
عوامل زراعی
عوامل فنی

2
3
4

عوامل دانشی مهارتی

5

5
n= 75;

2

ᵡ =283/64

df=4

α=0/000

نتيجهگيری
بررسی عوامل ضایعات شکستگی برنج در استان گیالن نشان داد
 دانشی، فنی،که علل متنوعی در قالب گروههای زراعی محیطی
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