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 مقدمه

 قیمت دارد. سفید معمولی برنج بازار پسندی کمتری نسبت به و شود می محسوب مخصوص برنج یک رنگی برنج     

 دلیلب آن برای تقاضا که حالی در است محدود آن عرضهو بوده معمولی برنج از باالتر بسیار معموالً رنگی های برنج

اع برنج در این میان کشور تایلند در کنار تولید انو .می باشد  افزایشرو به  سالمتی مزایای از کنندگان مصرفآگاهی 

مطمئن  تغذیه ایی می تواند منبع غذایی نظر از که نموده با استاندارهای خاص رنگی برنج های محلی اقدام به تولید

 های برنج و است کوچک رنگی برنج فروش بازار محدوده ،وجود این با .بشمار آید کنندگان مصرف برای وخوبی

  .رسند می فروش به کشاورزانیا گروه های خاصی ازو کشاورزان توسط غالباً رنگی

جایگاه ویژه ایی  و یکی از غالت بسیار مهم از نظر زراعی واز دیدگاه تغذیه ایی بخصوص در کشور های آسیایی برنج 

 که دارد وجود برنج انواع از برخی حال، این با. شود می مصرف سفید برنج عنوان به معموالًو در سبد غذایی مردم دارد

 رنگدانه برنج یا)  رنگی برنج. هستند برنج هسته سبوس یا پپریکار در قرمز و بنفش ، سیاه مانند هایی رنگدانه حاوی

 طور به جنین که حالی در  است ها رنگدانه از برخی حاوی است بیرونی الیه از کمی مقدار و پوسته تنها معموالً( ای

 ، سیاه بنفش ، قرمز ای قهوه ، تیره آبی ، تیره بنفش ، تیره قرمز از رنگی برنجتیپ های مختلف . است سفید معمول

 آب در محلول فالونوئیدهای از گروهی ،ها آنتوسیانین. است متغیر ها آنتوسیانینمیزان  به بسته تیره بنفش قرمز تا گرفته

 ،وئیدفالون انواع حاوی رنگی برنج .شوند می تلقی رنگی برنج های مؤلفه ترین اصلی عنوان به ، بنفشوقرمز به مایل

 ،آزاد های رادیکال داشتن به توجه با که استپایه گیاهی  های روغنو آمینه اسیدهای ،لفروتوکو ،استرول ،فنلیک ،تانن

 فعالیت صورت گرفته  مطالعات از بسیاریدر. دارد وجود در آنها سالمتی مزایای سایر و اکسیدانی آنتی های ظرفیت

 شده رنگدانه برنج در هیپوگلیسمی و کننده تحریک ضد ،آلرژی ضد ،التهابی ضد ، سرطانی ضد ،اکسیدانی آنتی

 گیاهی شیمیایی مواد سایر و ویتامین ،هافیبر ،معدنی مواد از خوبی منبع یرنگ برنج ،این بر عالوه.مشخص شده است 

 و آهن از سرشارقرمز برنج که حالیدر است خام فیبر و چربی ،پروتئین از سرشار تیره بنفش برنج ،مثال عنوان به. هستند

 ،آهن فقدان ویژه به برنج کننده مصرف کشورهای در مغذی ریز کمبود.دارد سالمتی برای خوبی فواید که بوده روی

 . دارند مشکل این حل برای خوبی هایی پتانسیل ، رنگی برنج .است یافته فراوانی رواج A ویتامین و روی

 

 

 



 رنگی برنج چشم انداز تجارت 

 در کنندگان مصرفعموم  .گیردمی و گرفته قرار استفاده مورد تایلند کشور در کاربردی غذایی ماده عنوان به رنگی برنج

 ،حال این با.دهند می ترجیح را نرم و معطر بلند دانه برنج مرتباً تایلندی کنندگان مصرفهمچنین   و آسیا شرقی جنوب

. است تر طعم خوش سفید برنج از اغلب بافت سخت بودن دلیل به( محلی های گونه وتوده ها  مخصوصاً) رنگی برنج

 مصرف توسط عموما رنگی برنج.یافته افزایش رنگی برنج برای تقاضا رنگی برنج سالمتی فواید دلیل به ،حال این با

 با تن 06666-06666  حدود رنگی برنج (کشور تایلند) داخلی ساالنه تقاضای. شود می مصرف قدیمی و آگاه کنندگان

 مقابله با و سالمتی دالیل آن دنبال به و باال غذایی ارزش،علت این تقاضا ی رو به رشد است ٪3-2 ساالنه رشد سرعت

 دلیل به شده سفیده های برنج ازبیشتر ،تر مسن و ساله 06 سالمندان میان در طی بررسی صورت گرفته  .ستها بیماری

 . شود می استفاده یا قهوه ایی مخلوط با برنج سفید و در برخی موارد از برنج های رنگی ،می کنند مصرف آن بودن نرم

 

  انواع برنج های رنگی -1شکل 

 کنگ هنگ ، سنگاپور ، چیناز جمله  کشور های بین الملی   و داخلی عرصه داخلی کشور تایلند  در رنگی برنج بازار

 از رنگی برنج صادرات ،2610 تا 2662 سال از. است  گسترش حال در استرالیا و اروپایی کشورهای ، متحده ایاالت ،

 دالر 1221 به تن هر در دالر 660 از نیز رنگی برنج قیمت وسطتم . است یافته افزایش تن 12120 به تن 0616 از تایلند

 مواد ،آرایشی مواد مانند باالتر ارزش با محصوالت برای تهیه همچنین رنگی برنج از .است یافته افزایش تن هر در

 رنگی برنج برای تقاضا شود می باعث که شود می فرآوری غذایی های مکمل و کیک ،نودل یعنی شده فرآوری غذایی

 روش جمله از تولید استانداردهای با اغلب که کیفیتی به بسته رنگی های برنج گذاری قیمت .شود متمایز بیشتر آینده در

 .شود می متمایز( GI) جغرافیاییو موقیعت  ارگانیک نشانگرهایدارای ،(GAP) کشاورزی بهینه های

 ،سرانهدرآمد افزایش دلیل به ، ASEAN عضو کشورهای ویژه به ، برنج کننده مصرف بزرگ کشور چندین در

 برنج مصرف سرانه. است یافته افزایش رنگی برنج جمله از برنج واردات ، کنندگان مصرف بهداشتی آگاهیو شهرنشینی

 رژیمتنوع پذیری یل آن لو د است یافته افزایش 2610 سال در کیلوگرم 1.1 به 2661 سال در کیلوگرم 2.0 از اروپا در

یم های غذایی سالم و ژترویج ر فرانسه در. شود بیشتر برنج واردات که می تواند باعث است کنندگان مصرف غذایی

 مصرف برای کلی طور به برنج. شود می پیشنهاد کنندگان مصرفبه طور منظم به استفاده از برنج های قهوه ایی و رنگی 

 . است مفید نیز گلوتن به حساس کنندگان

 



 گیری نتیجه

 ، امادارد وجود صادراتی بازارهای به آن تبلیغ برای هایی پتانسیل و کند می پیدا بیشتری محبوبیت رنگی برنج اگرچه

 باالتری های قیمت و بخشد می کنندگان مصرف به بیشتری نفس به اعتمادکنند می رعایت را استانداردها که محصوالتی

 می کهدارد وجود برنج کنندگان تولیدو کشاورزان برای امکاناتی ،رنگی های برنج بازار رشد با. بخشند می تحقق را

 مصرف سلیقه با مطابق کهجدید رنگی برنج انواع توسعه. آورند بدست جدید متقاضیان عنوان به را بازار سهم توانند

 می رنگی برنج بازار افزایش باعث ،باشد آنها تقاضای به پاسخگویی برای توسعه حال در محصوالت و باشد کنندگان

 از کیفیت استانداردهای رعایت برای آنها به کمک و رنگی برنج استاندارد الزامات مورد در کشاورزان آموزش .شود

 بهینه عملکرد مثال عنوان به تولید تکنولوژی از دانش انتقال همچنین و رنگی برنج انواع بذر به آنها کردن فراهم جمله

 مورد دربرنج های رنگی  سالمتی مزایای علیرغم. شوند تر رقابتی بازار در آنها که شود می باعث( GAP) کشاورزی

 مصرف الویت های درک ،بنابراین. دارد وجود کمی اطالعات بالقوه کنندگان مصرف محل و رنگی برنج بازارکشش 

 .است نیاز مورد رنگی برنج صنعت مناسب ارتقاء برای صادراتی بازارهای در ویژه به کنندگان

 منابع 
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