ﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﭼﯿﺴﺖ ؟ و راه ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻨﺪی
ﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﻧﺞ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺷﻤﺎل
اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻗﻮت دوم ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،و ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  35ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺼﺮف
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪود  96ﮔﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪود  3ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﺞ در اﯾﺮان ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ،و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد از آن ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ و ﺣﯿﻠﻪ ﺳﻮدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﮔﺎﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺮﻏﻮب ﻗﺮار داده ﻣﯽ
ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺞ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف و ﭘﺨﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺴﺖ .و
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻢ ﻓﺮوﺷﯽ در ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺮﻧﺞ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ
دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ .ﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻨﺪی
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻦ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارد ،و ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ را آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ .ﺗﻮﺻﯿﻪ دارﯾﻢ ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ و آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ.

ﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﺪ ؟
ﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎ ﺗﺮک ﺑﺮداﺷﺘﻦ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺑﺮداﺷﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج داد ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ اوﻟﯿﻪ آن از دﺳﺖ ﺑﺮود .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻌﻤﻮل و ﺳﻨﺘﯽ،
ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ در دﻣﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ داﻧﻪ ﻫﺎی آن رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و
در اﺻﻄﻼح ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﺎورزان ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﺠﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای
ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن داﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ از ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﮐﻠﯽ داﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎد ،ﮔﺮﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺞ ﺷﮑﺴﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،و اﯾﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ از دورن دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در اﺻﻄﻼح ﺑﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺑﺮای آن رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻨﺪی ﺷﻬﺮت
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ؟ و اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻨﺪ دار ﺷﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ در ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻮﺷﯿﺪن ﻟﻌﺎب ﭘﺲ دﻫﺪ و ﺧﺮد ﺷﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﺎن دم ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ آش و ﯾﺎ ﺳﻮپ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﻮاردی ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻋﻄﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺮﻧﺞ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻫﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺞ،
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺟﻮش آن را ﮐﻢ ﮐﺮده زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ دم ﮐﺸﯿﺪن آن اﺧﺘﺼﺎص داد .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را
ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻨﺪی در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﻣﺘﻦ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ در ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟
ﺑﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﯽ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮان اﯾﻦ ﻣﻮرد را از روی ﺷﮑﻞ
ﻇﺎﻫﺮی داﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎده را در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ اﻧﺠﺎم داد.
اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در اﺛﺮ اوﻟﯿﻦ ﺿﺮﺑﺎت و ﻓﺸﺎرﻫﺎ اﯾﻦ داﻧﻪ
ﺧﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد .در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ از ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﯿﺰان داﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺮد آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ
ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺮد در ﺑﺮﻧﺞ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﺷﮑﺎل ﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد راه ﺣﻞ دﯾﮕﺮی را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﺑﺮﻧﺞ
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ از آن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﮐﻒ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎ را ﮐﻒ ﺳﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻋﻄﺮ ﺑﺮﻧﺞ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻮﺟﻮد دارای ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﮐﻒ ﺳﺎب ﮐﺮدن ﺷﺎﻫﺪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺮد ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از آن ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺖ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی
ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮده و از ﺗﻐﺮات دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ .زﯾﺮا ﺑﺎ
رﻃﻮﺑﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺞ اﻣﮑﺎن رخ دادن ﺑﻨﺪ دوﺑﺎره اﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺪ.

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