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 همه چیز درباره برنج

 

شدى است.  عنَان غذای اصلی نیهی از جهعیت جًان شناختٌ ترین غالت است کٌ بٌ برنج جز نًو
است کٌ برنج در درى رٍدخانٌ یانگ تسٌ چین سرچشهٌ تحقیقات باستان شناسان نشان دادى 

گرفتٌ است. پیشینٌ کاشت برنج در ایران پس از تسلط اعراب بٌ ایران يست ٍ شَايد ٍ قراین ٍ 
کاری ٍجَد نداشتٌ است. برنج  گَنٌ يست کٌ در دٍرى ساسانیان برنج آندى این عهل تحقیقات بٌ
بٌ گَنٌ برنج گردى، برنج دابَ، برنج طارم ٍ برنج صدری  تَان يای نتفاٍتی دارد کٌ نی ایرانی گَنٌ

يای شهالی  ٍیژى در استان اشارى کرد. تحقیقات نشان دادى است نیزان کشت برنج در ایران بٌ
کشَر نانند گیالن ٍ گلستان ٍ استان خَزستان تاریخچٌ طَالنی دارد ٍ در زنان يخاننشیان نیز 

نقش اساسی در تأنین غذای اصلی نردم کشَر داشتٌ ٍ بٌ  رٍاج داشتٌ است. این گیاى در ایران
 شدى است. غذایی عهَنی ٍ نلی تبدیل

شَد کٌ در رٍش نستقیو بذر را نستقیهًا  کشت برنج بٌ دٍ صَرت رٍش نستقیو ٍ نشا انجام نی
کارند ٍ در رٍش نشا بذر خیس شدى را داخل زنین نخصَص بٌ نام خزانٌ کاشتٌ ٍ  داخل خاک نی

 ديند. آندى را بٌ زنین اصلی انتقال نی دست ای بٌسپس نش
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 يهچنین برای کاشت برنج شرایطی باید نًیا گردد:

 دنای نناسب

 نَر کافی

 رطَبت

درصد آب نَرد نیاز برای کشت  08آب، کٌ نسبت بٌ سایر غالت برای برنج بیشتر نَرد نیاز است ٍ 
 شَد. برنج از طریق آب باران تأنین نی

يای نعطر در  باشد. غالبًا برنج خاک نناسب کٌ بًترین خاک برای کشت برنج خاک رسی نی
 .شَد نی کشت پرباران نناطق ٍ شنی – يای رسی خاک

  

 يا ٍ آفات برنج: بیهاری

 باشد. ترین بیهاری این گیاى بالست ساقٌ برنج نام دارد ٍ نَعی بیهاری قارچی نی ترین ٍ نخرب نًو

  

 رنج:زنان برداشت ب

شَد ٍ تا اٍاخر آبان ٍ یا اٍایل آذر ادانٌ  يای نرداد ٍ شًریَر شرٍع نی با تَجٌ بٌ دنای يَا از ناى
 دارد.

تَاند در  شَد کٌ رعایت بعضی از نکات نی برنج بٌ اشکال نختلف چَن آبکشی ٍ کتٌ پخت نی
 طبخ بًتر این دانٌ سفید کهک کند:

برنج چند ساعت قبل از پخت خیس شَد ٍ بٌ آن نقداری نهک اضافٌ شَد چَن نهک پخت  -
 بًتری بٌ برنج خَايد داد.
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شدى يهان سال استفادى نشَد ٍ  االنکان از برنج تازى برداشت برای طبخ بًتر این دانٌ سفید حتی -
 تر باشد کیفیت بًتری خَايد داشت. اگر کًنٌ

لیهَ یا سرکٌ  تَان بٌ آب در حال جَش کهی آب نگام جَشیدن نیبرای سفیدتر شدن برنج ي -
 اضافٌ کرد.

برای بًتر قد کشیدن برنج کهی رٍغن بٌ برنج در حال جَشیدن اضافٌ کرد ٍ یا طبق تجربیات  -
 دٍستان عزیزم در پایان کار ينگام آبکش کردن کهی یخ داخل برنج ریختٌ شَد.

  

 

  

 خَاص برنج:

عنَان یک دارٍ در طب سنتی ایران نیز نطرح يست. این گیاى ننبع غنی از ٍیتانین،  برنج بٌ
برند نفید  باشد. خَردن برنج برای افرادی کٌ از فشارخَن باال رنج نی کلسیو، فیبر ٍ آين نی

 يای پَستی اشارى کرد. تثبیت سطح قند خَن ٍ نراقبتتَان بٌ  باشد ٍ از دیگر فَاید آن نی نی

َاع دیگر برنج نانند برنج قًَى نصرف برنج سفید بسیار شایع باشد. در صَرتی کٌ  ای نی تر از ان
شَد چَن این نَع برنج بٌ کايش  جای برنج سفید تَصیٌ فراٍان نی ای بٌ خَردن برنج قًَى
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بخش است ٍ آن را دٍست دارید سعی  ج برایتان لذتکند. اگر خَردن برن دیابت نَع دٍم کهک نی
چنین خیلی خَب است در نَرد نَع برنجی کٌ  کنید اشکال دیگران را نیز انتحان کنید. يو

 خَرید ٍ سالو بَدن آن اطهینان کافی داشتٌ باشید نی
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