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تاریخچه مصرف برنج در دنیا
نام علمی برنج اوریزا ساتیوا است .خاستگاه اولیه آن را هندوستتان و یتا برمته متی داننتد و ام تدیمی تترین
محصوالت کشاورمی آسیا بشمار می رود .کشت آن ام حدود  0555سال پیش ام میالد در چین معمول بتوده
است .در میان غالت ،برنج و گندم اهمیت برابری بعنوان منابع غذایی اصلی انسان دارند .برنج غتذای اصتلی
نزدیک به نیمی ام مردم جهان است و در  111کشور دنیا کشت می شود .با این وجود  %50کشت و مصتر
برنج دنیا در آسیا است .برنج  %05نیام غذایی مردم در جنوب شرق آسیا ،و حدود  %50نیتام غتذایی متردم در
شرق و جنوب آسیا را تامین می کند .باالترین مصر سرانه برنج دنیا به ترتیت در کشتور هتای بتنگالد ،
کامبوج ،اندونزی ،الئوس ،میانمار (برمه) ،تایلند و ویتنام است که بین  155تا  185کیلوگرم ساالنه بترای هتر
نفر و  00تا  85درصد کل انرژی مورد نیام رومانه آنان را تشکیل می دهد .رسیدن برنج ام آسیا به اروپتا رونتد
بسیار کندی داشته است و کشت برنج در رن هشتم در اسپانیا و در رن دهم میالدی در ایتالیا رواج یافت.
اگرچه یمت جهانی برنج باالتر ام گندم است ،کمتر ام  0درصد برنج تولیدی کشور های تولیتد کننتده عمتده
برنج وارد بامار های دنیا می شود در حالیکه این ر م برای گندم  10درصد است .کشور هایی نظیر چین ،هند و
پاکستان برای درآمد مایی ،برنج صادر و گندم وارد می کنند.
انواع برنج
بل ام مصر دانه برنج ،پوسته اولیه ضخیم (خارجی ترین الیه) آن جدا می شود و با یمانده دانته را بته نتام
 caryopsisیا برنج هوه ای می نامنتد (روی آن الیته نتامکی ام ستبوس استت) .بترنج هتو ه ای ارم
تغذیه ای باالتری ام نظر برخی ویتامین های گروه ب و امالح نسبت بته بترنج ستفید دارد و مصتر آن در
برخی نقاط دنیا مثل روستا های سریالنکا بسیار میاد است .بیشتر مردم برنج سفید آسیاب شده (بتدون الیته
سبوس) را ترجیح می دهند .جورج اوشاوا آلمانی مبتکر اولین ماشین برنج کوبی برای تهیه بترنج ستفید بتود.
استفاده تنها ام برنج سفید در سه وعده غذایی اصلی توصیه نمی شود چون در ایتن صتورت تتامین برختی ام
ویتامین ها که در سبوس غالت وجود دارد میسر نخواهد بود .لیکن همراه بودن نان در جیتره غتذایی رومانته
نقص تامین امالح برنج سفید را جبران می کند.
انواع مختلف برنج پخته شده با میزان چسبندگی دانه به یکدیگر یا خشکی و جدا جدا بتودن آنهتا ،تتردی یتا
سفتی دانه پخته شده ،میزانی سفید بودن آن ،عطر و طعم و دودی بودن یا نبودن آن متفاوتند .در ایتن میتان
میزان چسبندگی دانه های برنج مهمترین خصوصیت ناشی ام گونه برنج است .در صد باالی آمیلوم ( 10تا 55
درصد) در اندوسپرم منجر به داشتن دانه برنج پخته شده خشک تر ،مقدار متوسط آمیلتوم ( 10تتا  10درصتد)
منجر به ظاهر نرم و تا حدی چسبنده برنج پخته شده و پایین بودن مقدار آمیلوم ( 15تا  10درصد) دانه را پس
ام پختن به صورت نرم و چسبنده در می آورد .در برنجی که پس ام پختن حالت ژالتینی دارد مقدار آمیلوم 5.8
تا  1.5در صد است .بجز مقدار آمیلوم کیفیت و ظاهر برنج تحت تاثیر مقدار آب استفاده شتده در طتبب بترنج،
مدت ممان پخت و سن برنج (مدت نگهداری) است.

ذائقه مصر کنندگان در انتخاب نوع برنج ام منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است .بعنوان مثال اکثر مردم
شانگهای برنج پخته شده چسبیده را ترجیح می دهند در حالیکه در استان مجاور آن (نانجینگ) مصر بترنج
پخته شده با آب کم و خشک مرسوم است .مردم برمه ،الئوس ،تایلند و ویتنام رومی سه بار برنج پخته شتده
چسبنده می خورند .مردم هند و پاکستان بهای بیشتری برای برنج مورد عال ه خود یعنی برنج باستماتی کته
نسبت به دیگر انواع برنج پس ام پخت دانه بلندتری دارد می پردامند .مردم جنوب آستیا بترنج باریتک بلنتد و
مردم سریالنکا برنج با دانه کوتاه و گرد که دانه رمز رنگ دارد را ترجیح می دهند.
برنج در ایران و گیالن
برخی ام مورخان معتقدند که این محصول ام طریق هندوستان و چین به ایران آمده است .سابقه کشت بترنج
در ایران به دوران هخامنشیان می رسد .اما کشت آن در سواحل دریای خزر دیرتر معمول شده است .بر اساس
برخی منابع تاریخی برنج در سده های سوم و چهارم هجری غذای اصلی مردم گیالن بوده است .این گیاه ام
جنوب و شرق آسیا ابتدا به ایران و سپس بوسیله هخامنشیان به بین النهرین برده شد .اعراب آن را به مصر و
مراکش و اسپانیا بردند و گویا در حدود رن پانزده میالدی کشت آن در ایتالیا معمول شده است .رویش برنج
به شرایط ا لیمی ویژه ای نیام دارد که امکان آن در همه عرض های جغرافیایی دنیا فراهم نیست .عتالوه بتر
خاک نرم و حاصل خیز ،آب میاد  .گرما و رطوبت ام شرایط طبیعی المم برای رویش گیاه برنج است.در گیالن
هنگامی که گرمای تابستان در مرداد ماه به اوج خود می رسد و معموال با شرجی نیز همراه است هوای گرمی
بوجود می آید که به آن برنج پزان می گویند.
برنج گیالن ام نظر مرغوب بودن نسبت به نقاط دیگر کشور برتری دارد و در بامارهای داختل کشتور مصتر
می شود .بل ام توسعه راههای ارتباطی میان گیالن و دیگر نقاط کشور و پیش ام استفاده ام ماشتین در کتار
حمل و نقل ،بخش ابل توجهی ام برنج گیالن به روسیه صادر می شد .لیکن ام حدود  05سال پیش بتتدریج
حمل برنج به روسیه کاهش یافته و عمدتا متوجه بامار های داخلی شد .ام طر دیگر در همین فاصتله بترنج
بعنوان یکی ام غذا های اصلی بسیاری ام ساکنان کشور درآمد ،در صورتی کته در گذشتته مصتر بترنج بته
طبقات خاصی اختصاص داشت و یا اینکه خانواده های معمولی تنها به مناسبت های خاصی ام بترنج بعنتوان
غذا استفاده می کردند.
ام نظر مشخصات گیاه شناسی و مراعی سه نوع برنج در گتیالن کشتت متی شتود کته عبارتنتد ام  -1انتواع
برنج های صدری که طول دانه آنها بیش ام  7میلی متر است و به دانه درام معرفند -1 .انواع برنج های چمپا
و چمپای رسمی و بی نام با طول دانه  0تا  7میلی متر که بعنوان دانه متوسط شتناخته متی شتوند -5 .انتواع
برنج های دانه کوتاه یا گرد با طول دانه  0تا  0میلی متر .کشت برنج های گروهای  1و  1در گیالن بیشتر ام
گروه  5عمومیت دارد.
در دهه شصت مرکز بررسی و اصالح برنج در گیالن موفق به تهیه چند نوع بذم شتده استت کته بتا شترایط
رویشی گیالن سامگاری بیشتری دارند .این برنج ها عبارتند ام گیل  1ام ترکی موسی طارم با انستیکو ژاپنی
و گیل  1و  5که ام ترکی ساالری با آی آر  058فیلیپینی بدست آمده است .تجارب کشت این گونته هتا در
گیالن و یا گونه ها دیگری که در مامندران تحت عنوان آمل  1و  5کشت می شود بتا عکتس العمتل هتای
متفاوتی در میان کشاورمان روبرو بوده است .گروهی به دلیل باال بودن بامده محصول در هکتار ام کمیت تولید
راضی هستند .لیکن پخت نه چندان خوب باعث کاهش یمت آن شده و در نتیجه تو ع ا تصادی مورد نظر را

بر آورده نمی کند .گروهی با تکیه بر ذائقه مصر کنندگان و عطر و بوی برنج های بومی ایرانی که ام دیر بام
درگیالن کشت می شدند ،معتقدند که برنج های بومی هنوم بر این گونه برج های اصالح شده برتری دارند و
یمت باال بدلیل پخت خوب و عطر طبیعی جبران نقصان بامدهی کتم را متی کنتد و بهمتین دلیتل تترجیح
می دهند که به کشت انواع بومی خود ادامه دهند.
ارزش بیولوژیکی برنج در تغذیه انسان
مقایسه ترکی برنج با نان اگرچه مقدار پروتئین برنج نسبت به گندم کمتر است ولی پروتئین بترنج ام درجته
هضم باالتری برخوردار است و ام نظر مقدار لیزین موجود درآن که یک اسید آمینه ضروری و محدود کننده در
غالت محسوب می شود نسبت به گندم باالتر است .در برنج مقدار کربوهیدرات ابل هضم بیشتر و مقدار فیبر
خام آن ام هر غله دیگری کمتر است و این خصوصیت آرد برنج پخته شده را به بهترین غتذای نتوماد انستان
تبدیل می کند .ام آنجا که آرد برنج عاری ام آلرژن هاست ام آن در تهیه نشاسته شیر خشک ،غذای کتودک و
پودر بچه استفاده می کنند.
جدول  -1مقدار انرژی ،آب ،پروتئین و برخی عناصر در  155گرم نان و برنج پخته
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با نگاهی به به جدول فوق در می یابیم که بر خال باور عموم میزان کالری حاصل ام برنج پخته در مقایسته
با انواع نان به مرات کمتر است .برنج پس ام طی فرایند پخت با جذب آب در خود تنها ظا هری حجیم میابد
که همانطور که ام جدول پیداست تقریبا بیش ام  %75ومن آن را آب تشتکیل میدهتد .بنتابراین وصتله چتاق
کنندگی به برنج نمی چسبد بلکه در مقایسه با نان ها ،برنج حاوی انرژی کمتری است.
خرافه ها پیرامون برنج چا ی افراد برنج خور نه مربوط به برنج مصرفی آنان بلکه مربوط به "مالتی" کته بتا
برنج می خورند است (منظور ام مالت خور و مرغ و ماهی و...است) .ولی بسیاری ترجیح می دهنتد اضتافه
ومن خود را به مرغ و گوشت خورده شده با برنج نسبت ندهند و تنها انگشت اتهام به آنان بسوی برنج باشتد.
عکس میر چند نمونه شکم آمریکایی است که شاید در عمر خود بترنج نختورده باشتند .بستیاری ام مردمتان
سرممین ما هم با الگوی غذایی مشابه غرب شکم های این چنینی دارند .بعبارت دیگر شکم و پهلتو مملتو ام
چربی ناشی ام مصر بی اندامه تن قالت و گوشت ومرغ و  ...را ناشی ام چند اشق برنج ناهار ندانیم .وانگهتی
آنان که برنج میادی نیز می خورند آن را به عشق مالت همراه برنج می خورند.

برنج در تغذیه بیماران دیابتی در بیماران دیابتی مصر نان بتر بترنج هتی مزیتتی نتدارد میترا اگرچته نتان
گالیسمیگ ایندکس پایین تری نسبت به برنج دارد ولی بار گالیسمیک آن در مقایسه با بترنج بیشتتر استت.
بعبارت دیگر  15اشق برنج پخته شده کمتر ام یک نان لوا معمولی کربوهیدرات و انترژی دارد و احستاس
سیری بیشتری با مصر آن حاصل می شود .افراد دیابتی باید بدانند که الویت اول در تغذیه برای آنان داشتن
وعده های غذایی کم حجم و دفعات تغذیه بیشتر است و در صورت داشتن اضافه ومن کم کردن چند کیلویی
ومن می باشد .متاسفانه بسیاری ام بیماران دیابتی ام پرهیز های تغذیه ای واج غفلت می ورمنتد و در عتین
حال کم خوردن برنج را یکی ام نشانه های رعایت غذایی ام جان خود می دانند 55 .گرم نان که تقریبا یتک
گودی کف دست است معادل  0اشق برنج پخته شده حاوی نشاسته و انرژی است .بیمار دیتابتی بتا ذهنیتت
سالم بودن نانی مثل سنگگ گاه معادل  55اشق برنج ،نشاسته را بصورت نان یکجا وارد بدن خود می کند و
نهایتا بیمار و پزشک معالج او در عج هستند که چرا ند خون بیمار علیرغم جایگزین کردن نان "ختوب" !
بجای برنج "بد" ! بخوبی کنترل نمی شود و دارو بیمار ماه به ماه رو به افزایش است .جدا در اروپتا و آمریکتا
که برنج مصر چندانی ندارد پزشکان به بیماران دیابتی خود برای خوردن ناهار مناس چه توصتیه ای متی
کنند؟ به گواه جدول ترکیبات مواد غذایی که در باال نشان داده شده است پس ام سبزی و ساالد در سر سفره
کم کالری ترین غذای سفره برنج بدون روغن و بدون ته دیگ است اگر "کم خور " صر شود.

