ﺗﻔﺎوت ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ اول ﺑﺎ ﮐﺸﺖ دوم و راﺗﻦ
ﺗﻔﺎوت ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ اول ﺑﺎ ﮐﺸﺖ دوم و راﺗﻦ  :ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ،از ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ،ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻨﺪی و ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺰاج اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺧﻮش ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .ﺗﻔﺎوت در
ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ ،ﻧﻮع ﮐﺎﺷﺖ ،ﻧﻮع ﺑﺬر و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ،ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ اول ،ﺑﺮﻧﺞ
ﮐﺸﺖ دوم و ﺑﺮﻧﺢ راﺗﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .از اواﯾﻞ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ،ﮐﺸﺎورزان و ﺷﺎﻟﯿﮑﺎران ﺷﺮوع ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺬر ﻫﺎ و ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﮐﺸﺎورزان در اﺑﺘﺪا
ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺘﻦ آن ﻫﺎ در ﺷﺎﻟﯿﺰار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ اول ﻃﯽ
ِ
ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ را در آب و ﻧﻤﮏ ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﺬر ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ ،آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻮاﻧﻪ

زﻧﯽ ،ﺑﯿﻦ  2ﺗﺎ  8روز در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺮﻃﻮب ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﺬر ﻫﺎ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﺪﻧﺪ ،آن ﻫﺎ را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﮐﺎرﻧﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ،ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  30روز زﻣﺎن ﻻزم
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎء ﻫﺎی آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﻧﺘﻘﺎل و ﮐﺎﺷﺖ ﻧﺸﺎء ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ از
وﻗﻮع ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺸﺎء ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ اول ،ﭘﺲ از ﮐﻨﺘﺮل روزاﻧﻪ ی ﻣﻘﺪار آب زﻣﯿﻦ،
اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد آﻓﺎت و ﺣﺸﺮات ﻣﻀﺮ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ زﻣﯿﻦ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎم
ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ،ﺑﺮﻧﺞ آﻣﺎده ی ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﺎﻟﯿﮑﺎران و ﮐﺸﺎورزان
آب دﻫﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن زﻣﯿﻦ ،ﺑﺮﻧﺞ را ﻣﯽ ﭼﯿﻨﻨﺪ .ﺷﻠﺘﻮک ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ را ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ،آن ﻫﺎ را ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزی داﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ از ﺳﺒﻮس و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺞ ،آن ﻫﺎ را
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﻪ و ﻧﯿﻢ داﻧﻪ ﺑﻮدن ،در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ اول آﻣﺎده ی
ﻓﺮوش و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ دوم ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ اول دارد
ﭘﺲ از ﭼﯿﺪن و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ اول ،زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﺮورش دوﺑﺎره ی ﺑﺮﻧﺞ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ اول ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ دوم ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ دوم ،از
ﺳﺎﻗﻪ ی ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪه ی ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ اول ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ و زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ دوم ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ اول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﯿﻦ،
ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻮد و آﻓﺖ ﮐﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ دوم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ دوم ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ اول ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .از اﯾﻦ رو از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ دوم
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ،ﺗﻐﺮ ﻓﺼﻞ و وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺤﻮه ی ﮐﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ دوم ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ اول اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎن اﻋﻤﺎل ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﺎ از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﭘﺮورش و رﺷﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ اول ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﭘﺮورش دادن
ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ دوم ،زﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻮد و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﻄﺮ و ﺑﻮی ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ دوم از
ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ اول ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ اول و ﺑﺮﻧﺞ راﺗﻦ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﺑﺮﻧﺞ راﺗﻦ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﺮﻧﺞ راﺗﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ اول
ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ اول و ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ دوم ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺞ راﺗﻦ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﺑﺮﻧﺞ راﺗﻦ
ﺑﺮﻧﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن
ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ روش ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل در ﻣﯿﺎن ،ﺑﺮﻧﭻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد رو و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮد و ﺳﻢ
ﭘﺎﺷﯽ ،رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ی ﺑﺴﯿﺎری ،ﺑﺮﻧﺞ راﺗﻦ در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ،از ارزش ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ،ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ روش ،ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎﺷﺖ اول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ دوم ،ارزش دﯾﮕﺮی دارد .ﺑﺮﻧﺞ راﺗﻦ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺞ راﺗﻦ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮزﯾﻞ و ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ از
اواﯾﻞ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ،ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﺷﺘﻪ و ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ اول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎﺷﺖ دوم ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﻌﺪی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪه ی ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺒﻠﯽ ﭘﺮورش داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺎﻫﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻦ ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ راﺗﻦ ،ﺑﺮﻧﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد رو و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮد و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رﺷﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از اﯾﻦ رو
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺞ راﺗﻦ )راﺗﻮن ﯾﺎ واروﯾﺶ( ،از دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺞ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ را ﺧﻮش ﭘﺨﺖ ﺗﺮ
و ﺧﻮش ﻋﻄﺮ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ راﺗﻦ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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