..................................................مجلة المثنى للعلوم الزراعية /المجلد/2:العدد 2114/1:

تأثير الخلىص و وسة سرع اسطىاوتي الجرش والمحتىي الرطىتي للحثىب في وسة التكسر
أثىاء عمليتي الجرش والتثييض لحثىب الرز عىثر33
احمد يوسف حنون

كمال محسن علي القزاز
كلية الزراعة –جامعة الكوفة

المستخلص
اجرر الحثررل علرى مثرروري المثروراألول حجزئيررة الول والثررفن لر المت حررراز المرتزيرة لل يرري والسرريةر
والنوعية ل ال فج ومت حراز الشلب ل مجرشة ال فج ال فحعرة للشررتة العفمرة ل جرفر الثحروب امرف المثرور الثرفن مر
ال جرحة ل د م اجراءه ل مجفرش النعمة والنهري وديفلى الهليرة ومجرشرة ال رفج الثتوميرة .المثرور الول هرو ردير
تميفز ونسب الس تالص التلية والثحوب الم تسر م الرز صنف عنحر 33أثنرفء عملي ر الجررش وال حيريس حفسر تدام
مس ر ويي لسرررد دورا وث رالل مس ر ويفز لف ثررفز التلرروص حرري اسررةوان الجرررش وتم ر مس ر ويفز لنسررب الرةوح رة
للثحرررروب وترررردلم اسرررر تدام نرررروعي مت لفرررري مرررر متررررفئ ال حيرررريس اثررررداهف مرررر نررررود )H.Abrasiveواألتررررر مرررر
نود  )Jet.Pearlerأمف المثور الثفن لهو اجراء م فرنة حي المجفرش الثديثرة  )Rubber Roll Huskerوالمجرفرش
ال ليدية  )Disc Shellerم ثيل نسب الس تالص التلية والثحة التفملة والتسر م الرز المحيس.
اظهرز اهم ن فئج الحثل ا غير نسحة سرعة الدورا م  )0.53:1الى  )0.75:1مر ازديرفد م ردار ل ثرة التلروص
م  )0.9—0.5ملم حفلنسحة لمفتنة االجرش داز السةوانفز المةفةيرة )Roll Rubberاد الرى زيرفد معردلز الررز
التش ر الموجررود م ر الرررز السررمر والنتفررفس حتفررفء ال شررير ونسررحة الثحرروب الم تسررر ممررف اد الررى ار فررفد نسررحة
الس تالص التلية للرز السمر وانتففس تففء ال شير ونسحة الثحوب الم تسر وقد راوثز تففء ال شير على العموم
مف حي  )%90-80و نفسحز هده التففء عتسيف ً م المث و الرةوح للثحوب .
امف حفلنسحة لةري ة ال حييس ل د فوق اسلوب ال حييس حفل شة حمفتنة  )H.Aburasiveعلى اسلوب ال حيريس حفلث ترفم
حمفتنة  )Jet. Pearlerم ثيل ار ففد نسحة الس تالص وأنتففس نسحة الثحوب الم تسر .
ظهر فوق معنو للمجفرش الثديثة م نود  )Roll.Huskerم ثيرل انتفرفس نسرحة الثحروب الم تسرر )%14.83
وأر فررررفد نسررررحة الثحرررروب التفملررررة  )%50.46ونسررررحة السرررر تالص التليررررة )%65.25علررررى المجررررفرش ال ليديررررة
)Disc.shellerال سجلز النسب ال فلية )%22.1و  )%388.13و )%60.27للصففز السفح ة على ال وال .
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Abstract
This research covered two aspects, the first was to estimate quantity and percentage
of total milling yield and broken rice during husking and whitening operation by using
different speed ratios , different clearances for rubber roll husker, different moisture
content, and two types of whitening machines (H . abrasive & Jet Pearler ).
*حثل مس ل م رسفلة مفجس ير للحفثل الثفن
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The second aspect was to compare modern mill ( Rubber roll )with traditional mill
.Disk sheller ) based on yield and quality of rice .The first aspect of research was conducted
at rice laboratory of Al -tajee mill , Central Laboratory for Standardization and quality
control of General Company for Grain Trading .The study results showed that the change of
speed ratio from (1:0.53) to (1:0.75) indicated that reduction of unhulling grains ,the
increase of clearance between the rubber roll of husker from 0.5 mm to 0.9 mm resulted in
indicated an increase of unhulling speed ratio and a reduced of husking ratio ,the ratio of
broken rice was reduced as the clearance was increase. In general the husking efficiency has
ranged from (80-90)% and it was decreased with the increase of moisture content . The
whitening by abrasion in H.abrasive machine produced less broken rice and best ratio of
milling yield than the whiting type by friction in jet pearler machine for anbbar 33.
The second aspect of study showed that the roll type of modern rice mill has superior
performance than that of Disk sheller type of traditional rice mill .It produced 65.25% total
milling ratio, 50.25% head rice ratio and 14.83% broken rice ratio ,while the traditional rice
mill produced 60.27% total milling ratio, 38.13%head rice ratio and 22.1% broken rice ratio.

المقدمة
يأ الرز حفلمر حة الثفلثة حعد مثصول الثنةة والشعير ثيل حلغ المسفثة المزروعرة حرفلرز لر وسرة وجنروب
العراق %)37-35على ال وال م المسفثة التلية المزروعة النزال  )1996,إ عمليفز ال صني للرز جر حعد عد
مراثل واهم عملي ري لر ال صرني همرف عملي ر الجررش  )hullingوال حيريس )whiteningوالل رف ر م ليهمرف إزالرة
ال شور التفرجية وةح فز األليرو السثفلة) وا عدم اله مفم حهف ي العملي ي يؤثر سلحف ً ل نسحة الس تالص والثحة
التفملة  .دتر )1977 ),hochey Memoأ نسرحة اسر تالص الررز األسرمر لؤلصرنفف اليفحفنيرة حلغرز  %85حفسر تدام
مفتنة الجرش داز السةوانة المةفةية وحنسحة سرعة دورا حري اسرةوان الجررش م ردارهف )1.80:1 --)0.70:1
وحف ثة تلوص راوح مف حي  )0.95-0.5ملم .دتر  )1987,omar&Yamashitaا نسرحة اسر تالص الررز األسرمر
قد نفسحز ةرديف َ م تففء ال شير وقد راوح معدل التففء مف حي  .)%90-80أشفر  )1982,singhأ هنفم عوامل
ؤثر على تففء عمل السةوانفز عند ال شير منهف ار ففد درجة الثرار عند ال شرير وال ر رؤد إلرى انتفرفس حنسرحة
الثحوب الم شر وعدم جفيف الرز و شيره حنسحة رةوحة عفلية  )%20-17ممف يؤد إلى تفس تففء ال شير تمف أ
تز السةوانفز لف ر زيد ع س ة اشهر حعد اإلن فج يؤد إلى ثصول ش فز لر المةرفة عمرل علرى زيرفد نسرحة
الثحوب المنتسر  .أ أهم عفمل مثدد لجود ال صني هو نسحة ال تسر ل المن وج لتلمف انتفضرز هرده النسرحة دل دلرم
على جود الن رفج وا أسرحفب تسرر و شر ق ثحروب الررز تثيرر ومت لفرة لمنهرف مرف يعرود الرى ظرروف مرف قحرل الثصرفد
تفل حفي الثرار حي الليل والنهفر تصوصف ً لر المراثرل األتيرر مر ات مرفل النضرج لر المثصرول او حسرب ظرروف
الثصفد تموعد الثصفد والمث و الرةوح للثحوب وأسلوب الثصفد والدرا . )Berrio and Perez ,1989
ول دراسة قرفم حهرف  ) Yamashiita,1976لم فرنرة انرواد مت لفرة مر مترفئ ال شرير أ مترفئ ال شرير الثجريرة اتثرر
قسفو وقو ل عملية ال شير م النواد التر ل ثري م رفز مترفئ ال شرير داز السرةوانفز المةفةيرة حفنهرف اقرل
ضرراً لةح فز الرز عند ال شير لضالً ع ا نسحة ال تسر ل هدا النود قليلة واعةز متفئ ال شير الثجرية نسحة
تسر اعلى حمعدل  )%10م متفئ ال شير داز السةوانفز المةفةية.
يهدف الحثل الى :
 .1رقديس مَيبد وّست اىزنسس اىحبصو في حجوة اىسش عْجس  33أثْبء عَييبد اىزصْيع (اىجسش واىزجييض) ثزأثيس
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مو ٍِ رغيس ّست سسع اسطواّبد اىجسش واىخيوص واىَحزوو اىسوووثي ىيحجووة واسويوثي اىزجيويض ثبىق وم ثَبمْوخ
()H.Abrasiveواسيوة اىزجييض ثبالحزنبك ثَبمْخ (.)Jet.Pearler
 .2اجووساء ٍقبزّووخ ثوويِ اىَجووبزش اىزقييديووخ ()Disc.shellerواىَجووبزش اىحدي ووخ ()Rubber Roll Husker
اىَ وجووو ح فووي اىسووول اىَحييووخ ٍووِ حيووال ّسووجخ االسووزخاص اىنييووخ ىيووسش اىَجوويض وّسووجخ اىحجووخ اىنبٍيووخ واىحجووخ
اىَزنسسح للصنف عنحر. 33

المواد طرق العمل :
ضررم الحثررل مثرروري نفررد المثررور الول حجزئيررة الول والثررفن لر المت حررراز المرتزيررة لل يرري والسرريةر
والنوعية ل ال فج ومت ح راز الشلب ل مجرشة ال فج ال فحعرة للشررتة العفمرة ل جرفر الثحروب امرف المثرور الثرفن مر
ال جرحة ل د م اجراءه ل مجفرش النعمة والنهري وديفلى الهلية ومجرشة ال فج الثتومية ل مثفلظة حغداد.
المثررور الول :ال سررم الول ضررم دراسررة ررأثير ثالثررة عوامررل ت جرحررة عفمليررة ح صررميم عشرروائ تفمررل  CRDوحررثالل
مترراز والعوامل ه :
 -1غير نسب السررعة حري اسرةوان الجررش وحمسر ويي همرف )0.53:1حسررد دورانيرة هر 1900دور .الدقي رة )
لالسررررةوانة السررررريعة و  1000دور .دقي ة)لالسررررةوانة الحةيئررررة أ حسرررررعة تةيررررة م رررردارهف )5.2 9.94م\ثررررف
لالسةوان ي على ال وال .
 -2التلوص حي السةوان ي حثالل مس ويفز ه  )0.9,0.65,0.5ملم.
 -3المث و الرةوح لثحوب الرزعند العمل حتمسة مس ويفز )16 15 14 13 12
امف ال سم الثفن م المثور الول ليدور ثول اجراء م فرنة حي ال حييس حفل شة حواسرةة مفتنرة ال حريس الل يرة
Jet.
 ) Horizontal Abrasive Mashineواسررررلوب ال حرررريس حفلث تررررفم حواسررررةة مفتنررررة ال حرررريس النففثررررة
)Pearlerودراسة أثير تل منهمف على نسرب ال تسرير الثفصرلة لر الررز أثنرفء عمليرة ال حيريس و رم اع مرفد صرنف الررز
عنحر . 33

طريقح اجراء الحساتاخ
ثسررفحفز جرحررة ررأثير غيررر سرررعة دورا اسررةوانفز الجرررش والمث ررو الرةرروح للثحرروب والتلرروص حرري
اسةوانفز الجرش على نسب اس تالص الرز السمر الثحة التفملة الثحوب الم تسر .تمف يل :
 -1ثسفب نسحة اس تالص الرز األسمر التلية

وز الرز التش

وه النسحة حي وز الرز النف ج حعد عملية الجرش الى

)ي م وز عينفز الثحوب المجروشة م الرز السمر المجروش) و سم على وز العينة الصل

قحل الجرش .
وز عينة الرز األسمر المجروش)
النسحة المئوية لس تالص الرز األسمر= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وز العينة األصل قحل الجرش الرز التش )

×%100

 -2حسبة ّسجخ اىحجوة اىَزنسسح ٍِ اىسش األسَس(هو اىوسش اىَق وس اىورز اشييوذ عْوف اايسوخ اىسوجوض وي وس
ايضب ثبىسشاىخبً ) :يزٌ وشُ عيْبد اىحجوة اىَزنسسح ٍِ اىسش األسَس (اىَجسوش) ورقسٌ عي وشُ اى يْوخ
األصيي قجو اىجسش.
اىْسجخ اىَئويخ اىحجوة اىَزنسسح=
ٍِ اىسش األسَس

وشُ اىحجوة اىَزنسسح ٍِ اىسش األسَس(اىَجسوش )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وشُ اى يْخ األصيي قجو اىجسش

× %100

 -3حسبة مسبءح اىزق يس :يزٌ فصو حجوة اىسش ايس اىَجوسوش عوِ اىوسش األسوَس ووشّموب وٍوِ ثوٌ رسوزخدً اىصويغخ
اىزبىيخ إليجب مسبءح اىزق يس.
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وشُ اى يْخ األصيي قجو اىجسش –وز الثحوب غير المجروشة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسبءح اىزق يس(اىجسش) =

وز األصل

×%100

قحل الجرش

حسبثبد رجسثخ رأثيس اسيوة اىزجييض اىَسزخدً واىَحزو اىسووثي ىيحجوة عي ّسجخ اسزخاص اىسش اىَجويض
اىنييخ(هو اىسشاىرز رصاه ٍْف وجقخ اىق سح ربخبزججخ واالجْخ )،اىحجخ اىنبٍيخ (هي جيَع اىحجوة اىنبٍيوخ ثَوب فيموب
اىنسسح اىزي اليقو ووىمب عِ  3/4ووه اىحجخ اىنبٍيخ)،اىنسسح اىنجيسح (جَيع اىحجوة اىَزنسوسح اىزوي يقوو ووىموب
عِ  3/4ووه اىحجخ اىنبٍيخ)واىصغيسح (وهي مسسح حجووة اىوسش اىزوي يقوو وواهوب عوِ  1/2وووه اىحجوخ اىنبٍيوخ
ويصيد او يسبوز  1/2ووه اىحجخ )،زش اىزخَيس وه تسر ثحوب الرز ال ي ل ةولهف غ  1/4ةول الثحة التفملة
و عرف مثليف حفلدته) ،اىحجوة اىَزنسسح (هي جَيع حجوة اىسش اىزي يقو ووىمب عِ  3/4ووه اىحجخ اىنبٍيخ).
-1حسبثبد ّسجخ اسزخاص اىسش اىَجيض اىنييخ :
يزٌ وشُ عيْبد اىحجوة اىَجيضخ ورقسٌ عي وشُ اى يْخ األصيي ٍِ اىسش اىخ ِ (قجو اىجسش)
وشُ عيْخ اىسش اىَجيض اىنييخ
اىْسجخ اىَئويخ السزخاص اىسش= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×%100
وشُ اى يْخ قجو اىجسش
اىَجيض اىنييخ
-2حسبة ّسجخ اىحجخ اىنبٍيخ ٍِ اىسش اىَجيض :
يزٌ وشُ عيْبد اىحجخ اىنبٍيخ ٍِ اىسش اىَجيض ورقسٌ عي وشُ اى يْخ األصيي ٍِ قجو اىجسش :
اىْسجخ اىَئويخ ىيحجخ اىنبٍيخ =
ٍِ اىسش اىَجيض

وشُ اىحجخ اىنبٍيخ ٍِ اىسش اىَجيض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × %100
وشُ اى يْخ األصيي قجو اىجسش

-3حسبة ّسجخ اىنسسح اىنجيسح واىصغيسح اىحجٌ ٍِ اىسش اىَجيض:
يزٌ وشُ اىحجووة اىَزنسوسح اىنجيوسح اىحجوٌ واىصوغيسح ٍوِ اىوسش اىَجويض ورقسوٌ عيو وشُ اى يْوخ األصويي قجوو
اىجسش .
وشُ اىنسسح اىنجيسح واىصغيسح اىحجٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×%100
اىْسجخ ىَئويخ اىينسسح =
وشُ اى يْخ األصيي قجو اىجسش
اىنجيسح واىصغيسح
-4حسبة ّسجخ اىدمخ (زش اىزخَيس )ٍِ اىسش اىَجيض :
يزٌ وشُ عيْبد اىدمخ ٍِ اىسش اىَجيض ورقسٌ عي وشُ اى يْخ قجو اىجسش.
اىْسجخ اىئويخ ىيدمخ
(زش اىزخَيس )

وشُ زش اىزخَيس ٍِ اىسش اىَجيض
= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × %100
وشُ اى يْخ األصيي قجو اىجسش

 -5حسبة ّسجخ اىحجوة اىَزنسسح اىنييخ :
ويزٌ ايجب هب عِ وسيق جَع ّسجزي اىنسسح اىصغيسح واىنجيسح اىحجٌ ٍع ّسجخ اىدمخ  .ج-حسبثبد رجسثخ اىَقبزّخ
ثيِ اىَجبزش اىحدي خ و اىزقييديخ ٍِ حيال ّسجخ االسزخاص اىنييخ ،اىحجخ اىنبٍيخ،اىنسسح
 -1حسبة ّسجخ اىحجوة اىَزنسسح في اى يْخ ذاد اىحجٌ 100اٌ.
اىْسجخ اىَئويخ ىيزنسس =

وشُ اىحجوة اىَزنسسح اٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
100اٌ

× %100
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 -2حسبة ّسجخ اىحجخ اىنبٍيخ في اى يْخ ذاد اىحجٌ 100اٌ.
اىْسجخ اىَئويخ ىيحجخ اىنبٍيخ =

وشُ اىحجوة اىنبٍيخاٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × %100
100اٌ
ّسجخ اىحجوة اىَزنسسح ل العينة داز الثجم  111غم× وز الرز المحيس التل اٌ

 -2حسبة اىْسجخ اىَئويخ ىيحجوة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%100
وز الرزاىخ ِ اىَقدً ىيزصْيع
اىَزنسسح اىنييخ

 -4ثسفب نسحة الثحة التفملة التلية :
نسحة الثحة التفملة ل العينة داز الثجم 100غم× وز الرز المحيس التل اٌ

النسحة المئوية للثحة التفملة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×%100

وز الرزاىخ ِ اىَقدً ىيزصْيع

النتائج والمناقشة :
المحور االول
ن فئج جرحة أثير غير نسحة سرعة اسةوانفز الجررش وم ردار التلروص والمث رو الرةروح للثحروب علرى تميةونسرحة
اس تالص الرز السرمر تفرفء ال شرير نسرحة الثحروب الم تسرر عرضرز ال ريم الم عل رة حهرده ال جرحرة لر الجردول )1
للصنف عنحر ..33

أ -وسثح استخالص الرز األسمر :
يحي الجدول ) 1وجود أثير معنو ل غير نسحة سرعة اسةوانفز الجررش علرى معردلز نسرب اسر تالص الررز
األسمر وحمس و اث مفلية %5لتفنز اعلى نسحة اس تالص عنرد نسرحة السررعة 0.53:1حمعردل %82.42م فرنرة حنسرحة
السرعة )0.75:1ثيل تف المعدل  % )82.19ويعود السحب ل هدا الفرق الى انتففس تففء ال شير حأنتففس نسحة
سرعة الدورا وحفل فل زداد تميفز الرز التش الموجود م الرز األسمر ممف يؤد الى هردا الزديرفد الظرفهر غيرر
الث ي ررر )لررر نسرررحة السررر تالص عنرررد انتفرررفس نسرررحة سررررعة الررردورا وهررردا ي فرررق مرررف دترررره Covanch and
) poua,1973وظهر وجود أثير معنو ل غير م ردار التلروص حري اسرةوانفز الجررش علرى معردلز نسرب اسر تالص
الررز األسرمر ثيرل فروق التلروص  0.9ملرم) علرى ح يرة المعرفمالز لترف معردل نسرحة الررز األسرمر عنرد هردا التلروص
)% 82.87ويعود السحب ل دلم الى ا ازديفد م دار التلوص يؤد الى زيفد معدلز الررز غيرر المجرروش الموجرود
مررررررررر الررررررررررز األسرررررررررمر ن يجرررررررررة النتفرررررررررفس تفرررررررررفء ال شرررررررررير وهررررررررردا ي فرررررررررق مررررررررر مرررررررررف دترررررررررره ترررررررررل
م )Omar&Yamashita,1987و  . )Covanch and poua,1973اعةى ال داتل حري غيرر نسرحة سررعة الردورا
والتلرررروص اعلرررررى نسررررحة اسررررر تالص مررررر الرررررز األسرررررمر عنرررررد نسررررحة السررررررعة )0.53:1والتلررررروص  0.9ملرررررم
)وحمعدل )%83م فرنة حنظيرهف عند نسحة السرعة )0.75:1والتلوص  0.9ملم ) وال تف معردل نسرحة السر تالص
عندهف )%82.76ودلم حسحب ازديفد معدلز الرز التش الموجود م الرز األسمر لر الثفلرة الولرى عنره لر الثفلرة
الثفنية وهدا ي فق م مف دتره  )Hochey Memo,1977الشتل .)1
تف ل غير المث و الرةوح للثحوب أثير معنو على معدلز نسب اس تالص الرز األسمر حمس و اث مفليرة
)%5ثيررل تفنررز نسررحة السر تالص )82.51عنررد المث ررو الرةرروح )%16م فرنررة حفلمسر و )%12ثيررل النسررحة
 )% 82.06ويعود السحب ل دلرم الرى ا ار فرفد المث رو الرةروح للثحروب يعمرل علرى تفرس تفرفء ال شرير ل رزداد
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Vochey
حفل رررفل نسرررحة ثحررروب الررررز التشررر التفرجرررة مررر الررررز األسرررمر وهررردا ي فرررق مررر مرررف دترررره ترررل مررر
)Kochey,1978و . )Omar&Yamashita.1987واعةررى غيررر المث ررو الرةرروح للثحرروب ونسررحة سرررعة الرردورا
لالسررةوانفز اعلررى نسررحة اس ر تالص للرررز األسررمر عنررد نسررحة السرررعة )o.53:1والمث ررو الرةرروح )%16وحمعرردل
 )%82.6ودلم حسحب ازديفد معردلز الررز التشر الموجرود مر الررز األسرمر ن يجرة لنتفرفس تفرفء ال شرير حفر فرفد
Vochey
المث رررو الرةررروح للثحررروب وانتفرررفس نسرررحة سررررعة الررردورا لالسرررةوانفز حثسرررب مرررف دترررره ترررل مررر
 )Kochey,1978و  )Covanch and poua,1973الشتل 2و. )3
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جدول( )1تأثير نسبة سرعة اسطوانات الجرش والخلوص والمحتوى الرطوبي للحبوب على اسىتخ ص الىرز
االسمر ،الرز غير المجروش،الحبوب المتكسرة للصنف عنبر .33
نسبة السرعة

المعدالت

الخلوص
1.5

1.65

1.9

LSD5%0.071

1.53.1

c 89.427

b 84.106

a 83.454

a 85.662

1.75.1

f 90.716

d 84.884

c 84.338

b 86.646

المعدلز

91.171

84.495

83.896

ال داتل

LSD5%0.087

c

b

a

LSD5%0.123

المحتوى الرطوبي للحبوب
12
1.53.1

f 86.889

1.75.1

h 87.739

المعدلز

87.314

LSD5%0.112

e

13

14

15

16

d 86.272

c 85.723

b 85.265

a 86.161

g 87.105

e 86.568

d 86.219

c 85.599

86.688

86.146

85.742

84.8795

d

c

b

a

a 85.662
b 86.646
ال داتل
LSD5%0.159

التلوص
المث و الرةوح
للثحوب %
12
13
14
15
16
المعدلز
LSD5%0.087

المحتوى
الرطوبي
للحبوب
12
13
14
15
16

1.5

1.65

1.9

المعدلز
LSD5%0.112

m 91.322
i 90.784
k 90.075
j 89.48
i 88.694
91.171
C

h 85.694
g 85.032
f 84.47
e 84.104
b 83.17
84.495
b

g84.926
e 84.249
d 83.891
c 83.641
a 82.771
83.896
a

a 87.314
b 86.688
c 86.146
d 85.742
e 84.8795
ال داتل
LSD5%0.194

نسبة السرعة
1:53.1
الخلوص
1.5
r 90.75
q 90.034
p 89.417
o 88.8
n 88.132

1.65
i 85.5
j 84.882
f 84.134
dc 83.782
a 82.23

1.9
gh 84.417
ef 83.9
cd 83.619
b 83.214
a 82.12

1.5
t 91.894
s 91.534
r 90.734
q 90.16
p 89.257

1.65
m 85.889
k 85.182
ij 84.804
gh 84.427
f 84.117

1:55.1
الخلوص
1.9
ki 85.435
hi 84.599
fg 84.164
f 84.069
bc 83.422
ال داتل
LSD5%0.194
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تأثير المحتوى الرطوبي للحبوب عل نسب االستخ ص للرز األسمر:
اعةى ال داتل حري غيير ر المث رو الرةروح للثحروب والتلروص اقرل نسرحة اسر تالص مر الررز السرمر عنرد
المث رو الرةرروح )%12والتلروص )0.5ملررم وحمعرردل )%81.19لر ثرري تفنرز اعلررى نسررحة اسر تالص مر الرررز
األسمر عند المث و الرةوح  )%16والتلوص )0.9ملم وحمعدل )%83.1ويعود السحب ل دلم الى انه حفنتفرفس
م دار المث و الرةوح للثحوب والتلوص حي اسةوانفز الجرش تلمف ر ف تففء ال شير ثسب مف دترره Vochey
)Kochey,1978و ) Omar&Yamashita.1987وحفل فل ل تميرفز الررز التشر الموجرود الررز األسرمر وعليره لرف
الزيفد الثفصلة ل النسحة اس تالص الرز األسرمر لر الثفلرة الثفنيرة ترو زيرفد غيرر ث ي يرة م أ يرة مر وز ال شرور
الرز السحو )ال غلف الثحوب ال لم ي م شيرهف .
اعة ر ال ررداتل ح ر غييررر المث ررو الرةرروح و التلرروص ونسررحة سرررعة دورا السررةوانة اقررل نسررحة اس ر تالص عنررد
المث ررو الرةرروح )%12والتلرروص )0.5ملررم ونسررحة السرررعة  )o.75:1وحمعرردل )%81.12لر ثرري اعلررى نسررحة
اس ر تالص عنررد مث ررو الرةرروح )%16ونسررحة السرررعة )0.53:1والتلرروص  )0.9ملررم وحمعرردل  )%83.4ويعررود
ا لسحب ل دلم ال انه تمف انتفس م دار المث و الرةوح للثحوب وم دار التلروص حري السرةوانفز وار فعرز النسرحة
(Vochey
سرررررررعة دورا السررررررةوانفز اد دلررررررم الررررررى ار فررررررفد تفررررررفء ال شررررررير تمررررررف دتررررررر تررررررل مرررررر
Kochey,1978و) )Omar&Yamashita.1987وحفل رفل ررل تميررفز الرررز التشر الموجرود مر الرررز األسررمر وعليرره
لفلزيفد الثفصرلة لر نسرحة السر تالص حرفلرز األسرمر لر ثفلرة انتفرفس سررعة الردورا وار فرفد المث رو الرةروح
وم ردار التلرروص ترو زيررفد غيرر ث ي يررة لنهرف م ررأ مر وز قشررور الررز السررحو ) غلف ثحروب الرررز ال ر لررم ير م
شيرهف الشتل . (4
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ب -كفاءة التقشير
يحي الجدول ) 1ووجود أثير معنو ل غيير نسحة سرعة اسةوانفز الجرش على تففء ال شير حمس و اث مفليرة
)5%ثيررل فوقررز نسررحة السرررعة  )0.75:1علررى نسررحة السرررعة  )0.53:1م ر ثيررل ار فررفد تفررفء ال شررير وحمعرردل
 )%85.7,%86.65على ال وال وهدا ي فق مف دتره تل م ) )Covera.1983و  )Omar&Yamashita.1987ترف
ل غيير التلوص أثير المعنو ل معدل تففء شير وقد فوق التلوص  )0.5ملم على ح ية المعفمالز م ثيل ار ففد
تففء ال شير وحمعدل  )%90.1وهدا ي فق م مف دتره تالً مر  )Covanch and poua,1973و )Covera.1983
تف لل داتل مفحي ع فمل غيير سرعة اسةوانفز والتلوص أثير معنرو علرى معردل تفرفء ال شرير لتفنرز اعلرى تفرفء
شرير عنررد التلرروص  )0.5ملررم ونسررحة السرررعة )0.75:1وحمعرردل  )%90.72وهردا ي فررق مر مررف دتررره Hochey
 ) Memo, 1977ا ن ةرة ال مرف حري سرةث اسرةوان ال شرير يمتر سريمهف علرى مروقعي همرف  Aو  )Bعنردمف
تو الثحة ل الموق  )Aلف الضغة المسلة على اجزاء الثحة تفلة يتو م سفويف وعندمف صل الثحة الى الموقر )) B
) يت ل هدا ال زا حفلضغة ليصحح م دار الضغة المسلة عند الةرف التلف للثحة اتحر م م دار الضغة المسلة على
الةرف المفم ل ندل م دمة ثحة الرز داتل غالف السحو الد يثية الثحة نثو المفم عفملة علرى شرق هردا الغرالف
ح أثير عفمل الضغة والسرعة الشتل . )1
تف ل غيير المث و الرةوح للثحوب رأثير معنرو علرى معردلز تفرفء ال شرير لترف معردل التفرفء
 )%78.31عنررد المث ررو الرةرروح  %(12ل ر ثرري تفنررز التفررفء  )%84عنررد المث ررو الرةرروح  )%16ويعررود
السررحب لر هرردا النتفررفس حفلتفررفء الررى السررلوم المررر  ) Elastic & Viscoelasticالررد سررلته ثحرروب الرررز عنررد
عرضهف للضغة حثسب مف دتره  ) Ashfaq.1971حثيرل نزلرق الثحرة حري السرةثي الم مفسري ألسرةوان ال شرير
م دو ا مزق اغلف هف التفرجية تمف ا درجة م فومة الغلفة لل مزق نفسب ةرديف م المث رو الرةروح للثحروب
و فق هده الن فئج م مف دتره .)1974.Vichev
ترف لل رداتل حري عرفمل غييرر نسرحة سررعة اسررةوانة الجررش والمث رو الرةروح للثحروب رأثير معنرو علررى
 )%12ونسحة السرعة  )1.75.1وحمعردل
معدلز تففء ال شير وتفنز اعلى تففء شير عند المث و الرةوح
 )%87.74و فق هده الن فئج م مف اورده  )Omar & Yamashita.1987الشتل .)2
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وجود أثير معنو لل داتل حري م ردار التلروص والمث رو الرةروح للثحروب علرى معردلز تفرفء ال شرير وقرد
 )%12علرى ح يرة المعرفمالز وحمعردل  )%91.32وهردا ي فرق
فوقز معفملة التلوص  )1.5ملم والمث و الرةوح
مر مرف دترره  ) 1987.Omar & Yamashitaل رد شرفحهز معردلز تفرفء ال شرير معنويرف عنرد المث رو الرةروح
 )%13والتلوص  )1.9ملم م معدلز التففء عند المث و الرةوح  )%15والتلوص  )1.65ملم ويعود السرحب
ل دلم الى ال أثير الم حفدل حي التلوص والمث و الرةوح لثحوب .
وجود أثير معنو لل داتل حي السرعة والمث و الرةوح للثحوب والتلوص على معدلز نسب تففء ال شير
لتفنز اقل تففء عند المث و الرةوح )%16والتلوص )1,9ملم نسحة سرعة الدورا  )1,53.1وحمعدل 82.12
) %وهدا مف ي فق م مفدتره تل م  )omar&yamashita.1987و  )1983,Coveraشتل .)5

ج -نسحة الثحوب الم تسر :
يحي الجدول  ) 1وجود أثير معنو ل غيير نسحة السرعة على معدلز نسب الثحوب الم تسر حمس و اث مفليرة
 )%5لتف اعلى معدل نسرحة تسرر عنرد نسرحة السررعة )1,53.1وحمعردل )%9,12م فرنرة حنسرحة السررعة )1,75.1
وال تف معدل نسحة ال تسر عندهف )%7,1و فسير هدا األت الف حمعدل الثحوب الم تسر يعرزا الرى األتر الف حسررعة
ثرتة تل م نصف ثحة الرز لف ثفلة نسحة سرعة الدورا  )1,53.1تو سرعة األسةوانة السريعة )9,94م/ثف ل
ثي ا سرعة األسةوانة الحةيئة ه ) 5,2م/ثف ومعنرى هردا النصرف الثحرة المالمر لسرةح السرةوانة السرريعة سروف
ي ثرم حسرعة )9,94م/ثف امف نصف الثحة المالم لسةح األسةوانة الحةيئة لسوف ي ثررم حسررعة )5,2م/ثرف وحردلم
سيتو الفرق حسرعة الثرتة مف حي السةثي هو  )4,74م/ثف وهردا الفررق التحيرر حفلسررعة سروف يسرحب اجهرفدا تحيرراً
على الثحوب يعمل على زيفد نسحة الثحوب الم تسر امف ل ثفلة نسحة السرعة  )1,75.1لف الفرق حسرعة الثرتة مف
حي السةثي هو  )2.48م/ثف وهو اقل ممف لر ثفلرة نسريحة السررعة  )1,53.1لردا ل ترو نسرحة الثحروب الم تسرر اقرل
ي ضح م هدا ا الضل نسحة لسرعة الدورا ه  )1,75.1وهدا ي فق م مرف دترره ترال مر )aroullo etal 1976
و  )micheal&ojha 1981و  . )Garibold1981تررف ل غييررر م رردار التلرروص ررأثير معنررو علررى معرردلز نسررب
ال تسر حمس و اث مفلية  )% 5ل د ات لفز المعفمالز حعضهف ع حعس معنويرف مر ثيرل أثيرهرف علرى معردلز نسرب
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ال تسر وقد تفنز اعلى نسحة تسر عند التلوص  )1.5ملم حمعدل  )%9.13ودلرم أل
يؤد الى ازديفد م دار الضغة المسلة على الثحة ل زداد نسحة الثحوب الم تسر .

ضرييق م ردار ل ثرة التلروص

تف لل داتل حي عفمل نسحة سرعة دورا السةوانفز والتلوص أثير معنو على معدلز نسحة ال تسر لتف
اقفل معدل لنسحة ال تسر عند السرعة  )1.75.1والتلوص  )1.9ملم وحمعدل  )%6.19و فق هده الن فئج م مف دتره
تل م  )1983,Coveraو  )Omar & Yamashita, 1987و الجحور . )1998 ,
اثر غيير المث و الرةوح للثحروب معنويرف علرى معردلز نسرب ال تسرر ل رد ازدادز نسرب الثحروب الم تسرر
& Stipe
حفلح عفد ار ففد وانتففس ) ع المس و الرةروح  %)15-14للثحروب وهردا ي فرق مر دترره ترال مر
 )Miller, 1972و  ) Juliano,1993ويعود السحب ل دلم الى ا درجة م فومة الثحروب للضرغوة ترو اعالهرف عنرد
هدا الثد تمف دتره  )Gupta & Prasad,1973وتفنرز اعلرى نسرحة تسرر عنرد المث رو الرةروح  )% 16وحمعردل
.)%11,34
تف لل داتل حي عفمل نسحة سرعة الدورا والمث و الرةوح للثحوب أثير معنو على نسب تسر الثحروب
حمس و اث مفلية  )% 5ثيل ازدادز نسحة ال تسر حفر ففد المث و الرةوح للثحروب وانتفرفس نسرحة الردورا لتفنرز
اعلى نسحة تسر عنرد المث رو الرةروح  )%16ونسرحة السررعة  )1.53.1وحمعردل  )11.62م فرنرة حنسرحة السررعة
 )1.75.1والمث و الرةوح  )%16وال تفنز نسرحة ال تسرر عنردهف  )%9.1وهردا ي فرق مر مرف دترره & Omar
 )Yamashita, 1987الشتل .)2
وجود أثيرر معنو لل داتل حي عفمل غيير المث و الرةوح للثحوب والتلروص علرى معردلز نسرة ال تسرر
وقررد شررفحهز معرردلز ال تسررر معنويررف عنررد المث ررويي الرةرروح  )% 12-13والتلوصرري  )1.9و  )1.65ملررم تمررف
شفحهز معنويف نسب ال تسر عند المث ويي الرةوح  %)15-14والتلوصي  )1.9و  )1.65ملم ودلرم ن يجرة لل رأثير
الم حفدل مف حي العفملي ام ح ية النسرب ل رد ات لفرز معنويرف وتفنرز اعلرى نسرحة تسرر عنرد المث رو الرةروح )%16
والتلوص  )1.5ملم وحمعدل  )% 11.6ودلم ن يجة ألر ففد المث و الرةوح للثحوب وازديفد الضغة المسرلة عليهرف
عند هده التلوص م قل اسةوانفز الجرش ل زداد حدلم نسحة ال تسر و فق هده الن فئج حشتل عفم م مف دترره Omar
. )& Yamashita, 1987
وجرود ررأثير معنررو لل ررداتل حرري عوامررل غييررر سرررعة الرردورا والتلرروص والمث ررو الرةرروح للثحرروب علررى
معدلز نسب ال تسرر لتفنرز اعلرى نسرحة تسرر عنرد المث رو الرةروح  )%16ونسرحة السررعة  )1.53.1والتلروص
 )1.5ملرم وحمعردل  )%13و فرق هرده الن رفئج مر مرف دترره  )1983,Coveraو )Omar & Yamashita, 1987
الشتل . ) 6
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ا ار ففد المث و الرةوح للثحوب يعمل على تفس درجة م فوم هف للضغوة المسلة عليهف وا ليرل م ردار
التلوص يعن زيفد ل م دار الضغة المسلة على الثحوب امف ليل سرعة الدورا لهو يؤد الى زيرفد حم ردار الفررق
حفلسرعة مف حي اسةوان ال شير وحفل فل يزداد الفرق حزيفد سرعة الثرتة مف حي تل مر سرةث الثحرة ون يجرة لهرده
األسحفب النفة الدتر يزداد الجهفد المسلة على الثحوب ل زداد نسحة ال تسر.

ب :ن فئج جرحة أثير نمة اسلوب ال حييس الم ح على نسرحة الررز المحريس التلية نسرحة الثحرة
التفملة ونسحة الثحوب الم تسر
 -1نسبة استخ ص الرز المبيض الكلية ::
يحي الجدول  )2وجود فثير معنو لنمة اسلوب ال حييس على معدل نسحة الرز المحيس التلية حمسر و اث مرفل
)%5وقد فوق اسلوب ال حييس حفل شة حفس تدام متفئ ) jet pearlerلتف معدل نسحة اس تالص الرز المحيس التليرة
حفس تدام اسلوب ال شة )% 71,59م فرنة حفسلوب ال حيس حفلث تفم ثيل تفنز نسرحة اسر تالص الررز المحريس التليرة
 )% 71,44ويعود السحب لهدا الفرق ل نسب األس تالص التلية الى ا ثحوب الرز المحيضة حفسلوب الث تفم حمتفئ
 ) jet pearlerعررس الضرغة تحيرر داترل غرلرة ال حيريس مسرححف ً اجهرفدا قويرف علرى الثحروب يعمرل علرى تسرر قةر
صغير شظفيف)م الثحة ترج هده الشظفيفغحر ل ثفز غرحرفل ال حيريس مر السرثفلة ل رنتفس حفل رفل نسرب اسر تالص
الرز المحيس التلية وهدا ي فق م مف دتره  )kohno,1984شتل . ) 7
وتف ل غيير المث و الرةروح للثحروب رأثير معنرو علرى معردلز نسرب اسر تالص الررز المحريس التليرة وقرد
فوق المس ويف الرةوحيف )% 15-14على ح ية المس ويفز الرةوحية م ثيل نسب اس تالص الررز المحريس التليرة
وحمعدل %)71.17 71.86على ال وال وهدا ي فق م مفدتره تل مر عحردالتريم  )1997,و )vichev ,1974ومر مرف
ورد ل ال ريري الم دمي م قحل شرت ) satakeاليفحفنية ل )1986وشرتة  )fortschritاأللمفنية ل )1989
الى الشرتة العفمة ل جفر الثحوب العراقية .
 - 2نسبة استخ ص الحبة الكاملة :
يحي الجدول  ) 2وجود أثير معنو لنمة اسلوب ال حييس على معدلز نسب اس تالص الثحرة التفملرة حمسر و
اث مفلية )% 5لتف معدل نسحة اس تالص الثحة التفملة حفسر تدام اسرلوب ال حيريس حفل شرة  )%58.54م فرنرة حفسرلوب
ال يرريس حفلث تررفم ثيررل سررحب تفنررز نسررحة اسرر تالص الثحررة التفملررة  )%56.98ويعررود السررحب حهرردا الفرررق حنسررب
 ) jet pearlerالمس تدمة
األس تالص حي األسلوحي الى ار ففد م دار الضغة داتل غرلة ال حييس حفلنسحة لمفتنة
ل عملية حييس الرز حفسلوب األث تفم ثيل يصل م دار الضغة داتل غرلة ل حييس الى )511غم/سم ممف يؤد الى
ازديفد نسحة الثحوب الم تسر ودلم حثسب مف دتر  )1981.Michael&ojhaتمرف ا ار فرفد درجرة ثررار الثحروب
حسحب األث تفم ليمف حي هف وم اسةوانة ال حييس المعدنية وم غرحفل ال حييس يسفهم م الضغة لر زيرفد نسرحة ال تسرر
وحفل فل نتفس نسحة الثحة التفملة شتل .)7
اثر غيير المث و الرةوح للثحوب معنويف على معدل نسحة الثحة التفملة وقد تفنز اعلى نسحة م الثحة التفملة
عند المث و الرةوح %)61.16,6112 %)15-14على ال وال تلمف ار ف او انتفس المث رو الرةروح للثحروب
ع ر الثررد األمثررل %) 15-14تلمررف قلررز درجررة م فوم هررف للضررغوة وحفل ررفل ررزداد نسررحة الثحرروب الم تسررر تمررف دتررر
.)1973,gupta&Prasad
تف ال داتل حي عفمل المث و الرةوح للثحروب ونمرة اسرلوب ال حيريس المسر تدم رأثير معنرو علرى معردل
نسب األس تالص للثحة التفملرة لتفنرز اقرل نسرحة مر الثحرة التفملرة عنرد المث رو الرةروح  )%16واسرلوب ال حيريس
حفلث تفم وحمعدل )%52و فق هده الن فئج م مف دتره عحد التريم  )1997,و  )julian.1993شتل .)7
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 -3نسب الحبوب المتكسرة الصغيرة والكبيرة :
يحي الجدول  ) 2وجود أثير معنو لنمة اسلوب ال حييس الم حر علرى معردلز نسرب التسرر التحيرر والصرغير
حمس ر و اث مفليررة )%5وقررد اعةررى اسررلوب ال حيرريس حفلث تررفم اعلررى نسررحة تسررر وحمعرردل  )%6.97وتررف ل غييررر
المث و الرةوح أثير معنو على معدلز نسب الثحوب الم تسر التحير والصغير ل رد ات لفرز معردلز المعرفمالز
ع حعضهف الحعس معنويف ً واعةى المث و الرةوح )%16اعلى نسحة م الثحوب الم تسر وحمعدل . )%8.15
تف ال رداتل حري عرفمل الرةوحرة ونمرة اسرلوب ال حيريس رأثير معنرو علرى معردلز نسرب الثحروب الم تسرر
التحير والصغير لتفنز اعلى نسب تسر عند المث و الرةوح )%16وأسلوب ال حييس حفلث تفم معدل .)%8.43
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جدول ( )2يوضح أثير اسلوب ال حيس المس تدم على تميفز الرز المحيس التلية والثحوب الم تسر حتفلة ثجومهف
للصنف عنحر33

 -4نسب رز التخمير :
يحي الجدول  )2وجود أثير معنو لنمة اسرلوب ال حيريس علرى معردلز رز ال تميرر حمسر و اث مفليرة )%5
واعةررى اسررلوب ال حيرريس حفلث تررفم اعلررى سررحة م ر رز ال تميررر وحمعرردل )%6.64ل وتررف ل غييررر المث ررو الرةرروح
للثحروب رأثير معنرو علررى معردلز نسرب رز ال تميررر النف جرة واعةرى المث رو الرةرروح  )%16اعلرى نسرحة مر رز
ال تمير حمعدل . )%9.3
وتف لل داتل حي العفملي اعاله رأثير معنرو علرى معردلز نسرب ال تميرر واقرل نسرحة مر رز ال تميرر تفنرز عنرد
المث و الرةوح  )%15ونمة اسلوب ال حييس حفل شة وحمعدل . )%14.91

5ـ -نسب الحبوب المتكسرة الكلية :
يحي الجدول  )2وجود أثير معنو لنمة اسلوب ال حييس المس تدم على معدلز نسب الثحوب الم تسر حمس و
اث مفلية  )%5وتفنرز اعلرى نسرحة تسرر عنرد اسر تدام اسرلوب ال حيريس حفلث ترفم وحمعردل  )%13.61م فرنرة حفسرلوب
ال شة ثيرل ترف معردل نسرحة ال تسرر  9)%11.9وهردا ي فرق مر مرف دترره ترل مر  )Omar & Yamashita, 1987و
 )SWAMY & BATTCHARYA,1980واعةررى المث ررو الرةرروح  )%16اعلررى نسررحة مرر الثحرروب الم تسررر حمعرردل
)SATAKE
 )%17.34وهدا ي فق م مف دترره عحرد الترريم  )1997ومرف ورد لر ال ريرري الم ردمي مر قحرل شررت
اليفحفنية ل  )1986و  )FORTSCHRITاللمفنية ل  )1889الى الشرتة العفمة ل جفر الثحوب العراقية وم مف دترره ترال
م  JULIANOو )1993و  ) STIPE & MILLER, 1972ا السحب ل ازديفد نسحة الثحوب الم تسر هرو الح عرفد اقرل او
 )%15-14ممف يؤد الى انتففس درجة م فومة الثحوب للضغوة حثسب مف دتر
اتثر ) ع المث و الرةوح
.) GUPTA & PRASAD, 1973
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 -2المحور الثاني
ن رفئج جرحرة الم فرنرة حري المجرفرش الثديثرة نرود  )RUBBER ROLL HUSKERمر المجرفرش ال ليديرة DISC
 )SHELLERالمس تدمة ل السوق المثلية لثسفب نسب السر تالص المت لفرة .رم عررس الن رفئج الم عل رة حهرده ال جرحرة لر
الجدول  )3و م اس تدام ال صميم العشوائ التفمل لل ثليل الثصفئ .)CRD
أ -نسبة استخ ص الرز المبيض الكلية :
م ن فئج ال ثليل الثصفئ ل الجدول  )3حي مف يل :
وجود لروق معنوية حي معدلز المعفمالز حمس و اث مفلية  )%5وقد فوقز المعفملرة الراحعرة  )ROLL HUSKERعلرى
ح ية المعفمالز م ثيل نسحة اس تالص الرز المحيس التلية وحمعدل  )%65.3امف اقل نسحة اس تالص ل د تفنرز عنرد\
المعفملرة الولرى  ( DISC SHELLERوحمعردل  )%59.4و فرق هرده الن رفئج مر مرف دترره.ترل مر السرعيد )1983و
اليون والشمفد  )1982ا سحب الت الف حمعدل نسب الس تالص التلية للرز المحيس يعود الى السحفب ال فلية :
 -1الت الف م ثيل المواصففز الفنية لآللز وتففئ هف ل العمل .
 -2الت ر الف م ر ثيررل مواصررففز الرررز المصررن م ر ثيررل المث ررو الرةرروح للثحرروب نسرريحة الشرروائب نسررحة الثحرروب
الثمراء نسحة ال ش ق  ... FISSURINGالخ.
وم مالثظة المواصففز ال صنيعية الوارد ل الجدول )4ل يالثظ حشرتل عرفم ار فرفد نسرحة الشروائب والثحروب
الم ش ة الثحوب الثمراء ممف انعت سلحيف على نسحة الس تالص التلية للرز المحيس وثسب مف دتر )HOUSTON, 1972
ل د اوضثز ن فئج الدراسة اعاله فوق المجرفرش الثديثرة نرود  )ROLL HUSKERعلرى المجرفرش ال ليديرة نرود ( DISC
و  )JAYSENA&LAGNTILEKE,1986و
 SHELLERوهرررردا ي فررررق مرررر مررررف دتررررره تررررل مرررر )JAMESK1991
 )LUNVEN,1984و . ( ARULLO ET AL,1976
ب  -نسب الحبوب المتكسرة :
م ر ن ررفئج ال ثليررل اإلثصررفئ ل ر الجرردول  )3ي ضررح :وجررود لررروق معنويررة حرري معرردلز المعررفمالز وجحررفز
ال صني للمجفرش ) حمس و اث مفلية  )%5وقد شفحه معدل المعفمل ي  5و  7ومعدل المعرفمل ي  3و 6واعةرز المعفملرة
 )ROLL HUSKER,)7اقل نسحة م الثحوب الم تسر وحمعدل  %)14.48م فرنة حفلمعفملة  ( DISC SHELLER )1وال ر
اعةز اعلى نسحة م الثحوب الم تسر وحمعدل  % )28.47سحب الر ففد حنسحة الثحوب الم تسر يعود الرى ار فرفد
المث و الرةوح للثحوب ونسحة الثحوب الثمراء والثحوب الم ش ة م الرز التشر وتمرف هرو موضرح لر الجردول )4
ممف انعت سلحف م ثيل زيفد نسحة الثحوب الم تسر وهدا ي فق م مف دتره . )HOUSTON, 1972

جدول () 3يوضح نسب استخ ص الرز المبيض ونسب الحبة الكاملة والكسرة
المعامالخ

المجرشح

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

ديالً ()1
ديالً ()7
الىهريه ()1
الىهريه( )7
الىعمح ()1
الىعمح ()7
التاجي ()1
التاجي ()7

وسة استخالص
الرز المثيض الكليح
%
80.95
80.51
07.85
01.12
09.91
85.05
08.89
08.90

وسثح الحثىب
المتكسرج %

وسثح الحثىب
الكاملح %

75.82
71.99
77.88
71.79
18.59
77.81
18.85
18.72

19.01
10.51
89.91
89.12
88.71
10.18
81.97
80.57
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تمف ا متفئ ال حييس المس تدمة ل المجفرش ال ليديرة هر مر نرود  )CONE TYPEم فرنرة ال حيريس المسر تدمة
صف ح لة نسحة الثحوب الم تسر للرز المعفمل حهف تمف
ل المجفرش الثديثة وال ه م نود  )H.ABRASIVEوال
ا عدم لرز الرز التش قحل شيره الى درجفز حثسرب الةرول حهردف اجرراء ال عحيرر الصرثيح لمتفنرة الجررش وحرفلتص
لمتفئ الجرش الثجرية  )DISC HUSKERيؤد الى ار ففد نسحة الثحوب الم تسر وهده ثفلة عفمة ل جمي المجرفرش
الثجريرة تمرف ا عردم اسر تدام اجهرز ثديرد درجرة الحيرفس المةلوحرة يسرفهم لر رلر نسرحة الثحروب الم تسرر لر من روج
المجفرش الهلية م فرنة حفلمجفرش الثديثة .

جدول () 4يوضح مواصفات الرز العنبر المقدم ااتصنيع وكمياته وكميات الرز المبيض الناتج
المجرشح

الشىائة

ديالً

8.7
5.5
4.5
5
3.3
5.1
4.5
4.0

الىهريه
الىعمح
التاجي

معذل
وسثح
الحثىب
الحمراء
%

وسثح
معذل
الحثىب
المتكسرج
في الرز
الخشه
%

معذل وزن
كيس الرز
الخشه
كغم

معذل وزن
كيس الرز
المثيض
كغم

عذد
اكياس
الرز
المثيض

كميح الرز
المثيض الىاتجح
كغم

معذل
المحتىي
الرطىتي
للرز
الخشه %

عذد
اكياس
الرز
الخشه

كميح الرز الخشه
للتصىيع كغم

6.5
16
6
14.23
3.5 13.5
3.5 14.45
2.5
15
4.9 16.5
2.56 13.55
4.1 15.2

11
6.03
10
5.3
5
8
6
5.5

50
23866.64 322 74.12
49.5
23779
316 75.25
50.25
30000
400
75
51
18328
232
79
50.6
21840
237
80
50.5 26076.16 352 74.08
70000
875
80
70075
876
80

282
289
373
220
260
303

14100
14305.5
18743.25
11220
13105.4
15301.5
45850
39048.75

اضفلة الى تل مف سحق دتره آنفرف لرف نوعيرة مترفئ ال شرير المسر تدمة لره ال رأثير التحرر لر ال ليرل او زيرفد نسرحة
الثحوب الم تسر ثيل ا وثد ال شير ل المجفرش االثديثة السةوانية المةفةية)ه م نرود  )RUBBER ROLLلر
ثي انهف ل المجفرش ال ليدية ترو مر نرود الرثرى الرثويرة)  ) UNDER RUNNER DISC SHELLERوهردا النرود يم رفز
حفر ففد نسحة الثحوب الم تسر السفمرائ  )1977و فق الن فئج الوارد حهرده الدراسرة مر مرف ورد لر دراسرة صرفدر
ع مؤسسة  )C F T R I , 1979ل الهند.

ج-نسبة استخ ص الحبة الكاملة :
م ن فئج ال ثليل الثصفئ ل الجدول  )3ي ضح مف يل :
وجود لروق معنوية حي معدلز المعفمالز حمس و اث مفلية  )%5واعةز المعفملة  )ROLL MILL )7اعلى نسحة مر
الثحة التفملة حمعدل  )%51.12م فرنة حفلمعفملة  )DISC SHELLER )1ال اعةرز اقرل نسرحة مر الثحرة التفملرة حمعردل
 ( %31.61ويعز سحب الت الف حنسحة اس تالص الثحة التفملرة الرى السرحفب نفسرهف النفرة الردتر ال ر رم دترهرف لر
الف ر ب) وال الى ار ففد نسب الثحوب الم تسر وقد ات لفز الن فئج الوارد حهده ال جرحة عمف دترره ال ريررا مر قحرل
شرررتة  )SATAKEاليفحفنيررة و  )FORTSCHRITاللمفنيرة الررى الشرررتة العفمررة ل جررفر للثحرروب العراقيررة ودلررم حسررحب
ار ففد نسحة الثحوب الم تسر شتل .8

/ AL – Muthanna Journal of Agricultural Sciences / Volume : 2 / No :1 / 2014

..................................................مجلة المثنى للعلوم الزراعية /المجلد/2:العدد 2114/1:

االستنتاجات والتوصيات :
االستنتاجات
ل رد اظهررز دراسرة ررأثير غييرر نسرحة سررعة اسررةوانفز الجررش وم ردار التلروص حرري اسرةوان الجررش لمفتنررة
الجرش داز السةوانفز المةفةية و غيير المث و الرةوح للثحوب على نسرحة اسر تالص الررز السرمر وتفرفء ال شرير
ونسحة الثحوب الم تسر مف يل :

ظمس وجو رأثيس ٍ ْوز رغييوس ّسوجخ سوسعخ اسوطواّبد اىجوسش عيو ٍ ودالد ّسوت االسوزخاص اىوسش
االسَس حيال اّخسضذ ّسجخ االسزخاص ثبزرسبع ّسجخ اىودوزاُ وذىول ثسوجت اىوسش اىخ وِ اىَوجوو ٍوع
اىسش االسَس فبعطذ ّسجخ اىسسعخ ( )0.53:1اعي ّسجخ ٍقبزّخ ثْسجخ اىسسعخ (. )7.75:1
ازرس وذ ّسووجخ االسووزخاص ىيووسش اىسووَس ثبزرسووبع ٍقووداز اىَحزووو اىسووووثي ىيحجوووة واىخيوووص ٍووب ثوويِ
اسطواّزي اىجسش وذىل ّزيجخ الزرسبع ّسجخ اىسش اىخ ِ اىَوجو ضَِ اىسش االسَس فوبعط اىَحزوو
اىسووثي ( )%16واىخيوص (ٍ )0.9يٌ اعي ّسجخ اسزخاص .
اش ا د مسبءح اىزق يس ثبش يب ٍقداز ّسجخ سوسعخ اىودوزاُ واّخسوب ٍقوداز قيَوخ اىخيووص فنبّوذ اعيو
مسبءح رق يس عْد ّسجخ اىسسعخ ( )9.75:1واىخيوص (ٍ )0.5يٌ .
اش ا د مسبءح اىزق يس ثبّخسب ٍقداز اىَحزو اىسوووثي ىيحجووة واعطو اىَسوزو اىسوووثي ()%12
اعي مسبءح رق يس .
اش ا د ّسجخ اىحجوة اىَزنسسح وىنا اىصْسيِ ثبش\يب اىسسل ثْسجخ سسعخ اىدوزاُ فأعطذ ّسجخ اىسسعخ
( )0.53:1اعي ّسجخ ٍِ اىحجوة اىَزنسسح ٍقبزّخ ثْسجخ اىسسعخ (.)0.75:1
اعط اىَحزو اىسووثي ( )%15-14اقو ّسجخ ٍِ اىحجوة اىَزنسسح ىرا في زجس افصو ٍحزوو زوووثي
ىزصْيع اىسش حيال مبُ ٍ ده ّسجخ اىحجوة اىَزنسسح ٍِ اىصْف عْجس . )%6.3( 33

-1
-2
-3
-4
-5
-6
التوصيات

-1
-2
-3
-4
-5

اسزخداً فزحخ اىخيوص (ٍ )0.9يٌ وّسجخ اىسسعخ ( )0.75:1ىَبمْخ اىجوسش ذاد االسوطواّبد اىَطبويوخ
( )RUBBER ROLLثمد اىحصوه عي اقو ّسجخ ٍِ اىحجوة اىَزنسسح وثنسبءح رق يس جيدح .
رصْيع اىسش عْود اىَسوزويبد اىسووثيوخ ( )% 15-14وذىول الجوو اىحصووه عيو اعيو ّسوجخ اسوزخاص
ٍَنْخ والقو ّسجخ ٍِ اىحجوة اىَزنسسح واعي ّسجخ ٍِ اىحجخ اىنبٍيخ .
اسززخداً اسيوة اىزجييض ثبىق م ثَنبئِ ( ) H. ABRAIVEثدال ٍِ اىزجييض ثَنبئِ ()JET PEARLER
ىاصْب اىَزوسطخ اىطوه واىطوييخ اىَغصىيخ اى نو ىصْف اى ْجس .33
اسووزخداً ٍنووبئِ اىجووسش ذاد االسووطواّبد اىَطبويووخ ( )RUBBER ROLLثوودال ٍووِ اىَنووبئِ اىحجسيووخ
( )DISC SHELLERوذىووول الّخسوووب ّسوووجخ اىحجووووة اىَزنسوووسح اىْبرجوووخ ومووورىل ازرسوووبع ٍ وووده ّسوووجخ
االسزخاص اىنييخ .
اجساء زاسخ ىَ سفخ رأثيس فصو اىحجوة اىَزنسسح ٍِ اىسش االسَس عِ اىحجوة اىنبٍيخ و زجوخ حوسازح
اىحجوة عْد اىزصْيع عي ّسجخ اىزنسس وّسجخ االسزخاص اىنييخ عْد اىزجييض حجوة اىسش اىنبٍيخ .
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