آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ دﻧﯿﺎ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ در ﺳﺮ ﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ
اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ اﻗﻼم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد و راهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی آن وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ  ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی آن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه داﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و
ﺑﻠﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ اﻧﻮاع راﯾﺞ ﺑﺮﻧﺞ در دﻧﯿﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮﻧﺞ
ﺟﺰو ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ داﻧﻪﻫﺎی ﻏﻼت و اﻟﺒﺘﻪ ﻏﺬای اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ
ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در ﺳﻔﺮه اﯾﺮاﻧﯽ دارد ،وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﻫﻢ در ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮﻧﺞ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ اﺻﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪودا ﻧﯿﻤﯽ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن را در ﺧﻮد ﺟﺎی دادهاﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
ﻓﻘﻂ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺜﻞ رﻧﮓ ﯾﺎ اﻧﺪازه داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را از
دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ
ﮔﺮوه اول :ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی داﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ

ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ
راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از
دﻻﯾﻞ آن ﻫﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻫﻢ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ ،در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺖ آب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ و داﻧﻪﻫﺎی آن ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺞ ﻋﻄﺮی و ﺑﺮﻧﺞ دودی در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺪا ﻧﺸﺪن ﺳﺒﻮس ،رﻧﮓ ﮐﺪر و ﯾﺎ ﻗﻬﻮهای رﻧﮓ دارد و اﻟﺒﺘﻪ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰهاش ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .داﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻔﺖﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺮدی آنﻫﺎ در

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﮑﺶ ﻃﺒﺦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻣﻼح ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎم ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺷﺴﺘﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﺘﻪ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاص ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺬب ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺷﻮد
.
ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺳﻤﺎﺗﯽ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻗﺪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺳﻤﺎﺗﯽ را از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ ﺧﺎص آن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی دارد .ﺑﺮای ﻃﺒﺦ ﺑﻬﺘﺮ ﻻزم ﻫﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ را ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ

ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺨﺖ ،در آب ﺧﯿﺲ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺮمﺗﺮ ﺑﺸﻮد.
ﺑﺮﻧﺞ ﺟﺎﺳﻤﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺞ ﺟﺎﺳﻤﯿﻦ داﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﻠﻨﺪ دارد و رﻧﮓ آن ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ ..ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﻧﺞ ﺟﺎﺳﻤﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ اﺳﺖ و ﻋﻤﻼ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻮع دﯾﮕﺮی ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻃﺒﺦ ﺑﺮﻧﺞ ﺟﺎﺳﻤﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ آن را از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ در آب ﺧﯿﺲ ﮐﺮد و آب ﻇﺮف را ﻫﻢ ﺣﺘﻤﺎ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺴﺘﻪ ﺑﺸﻮد.

ﮔﺮوه دوم :ﺑﺮﻧﺞ داﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻮﺷﯽ )ﺑﺮﻧﺞ ژاﭘﻨﯽ(
اﻧﺪازه داﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ از آن در ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ژاﭘﻨﯽ ﭘﺲ از ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻔﺘﻪ در ﻣﯽآﯾﺪ و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﻢ دارد .رﻧﮓ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻮﺷﯽ ﻗﺒﻞ

از ﭘﺨﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﻔﺎف ﻫﺴﺖ و داﻧﻪﻫﺎی آن ﮐﻤﯽ ﺳﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻤﺒﺎ
داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻤﺒﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮔﺮد اﺳﺖ و در ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ
ﻫﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﺳﺎﻻد ﻫﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺮوه ﺳﻮم :ﺑﺮﻧﺞ داﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎه

ﺑﺮﻧﺞ آرﺑﺎرﯾﻮ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻢ داﻧﻪﻫﺎی رﯾﺰ و ﮔﺮد دارد و راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
از آن در ﻃﺒﺦ ﺑﻌﻀﯽ ﻏﺬاﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ “رﯾﺰوﺗﻮ” ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﺒﻮب در ﻣﯿﺎن اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ

ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای داﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎه
از ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﻧﺪازه داﻧﻪﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای داﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺖ ،ﺣﺎﻟﺖ
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و رﻧﮓ آن ﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺨﺖ ﻏﺬا از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
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ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم :ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﺧﺎص

ﺑﺮﻧﺞ ﺳﯿﺎه
ﺑﺮﻧﺞ ﺳﯿﺎه و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺮﻧﺞ ﭼﯿﻨﯽ در اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ آن را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻫﻢ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭼﯿﻦ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد .رﻧﮓ اﯾﻦ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻨﻔﺶ ﺗﯿﺮه و ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﻪ ﺳﯿﺎه ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﻢ رﻧﮓ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺿﻤﻨﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﯿﺎه ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ
و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺷﺪن داﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .رﻧﮓ ﺗﯿﺮه اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ ،وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد آن اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﯿﺎه ،ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای ﺑﺮای دﺳﺘﭙﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد.
ﺑﺮﻧﺞ وﺣﺸﯽ
از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ،اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﺻﻼ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻇﺎﻫﺮی آن را ﺑﺮﻧﺞ وﺣﺸﯽ
ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺞ وﺣﺸﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮی ،اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدرو رﺷﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺘﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ دارد .ﺑﺮﻧﺞ وﺣﺸﯽ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﺧﺎص ﮐﻪ ﻗﺒﻞﺗﺮ ﺑﻪ

آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،در اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎﻟﯿﺠﯿﺮا
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻇﺎﻫﺮی و اﻟﺒﺘﻪ ﻃﻌﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺳﻤﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺳﻤﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎﻟﯿﺠﯿﺮا ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻔﺎوت
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی و اﻧﺪازه داﻧﻪ آن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را از ﺳﻔﺮه اﯾﺮاﻧﯽ دارد .و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﺑﺨﺶ
ﮐﻤﯽ از ﻣﺼﺮف ﻣﺮدم را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮﻧﺞ دودی ﻫﻢ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاوری
ﺷﺪه ،در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد.

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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