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مقدمه :
برنج از قدیمی ترین گیاهانی است که در دنیا کشت شده و مبدا پیدایش آن آ سیای جنوب شرقی می باشد که پس
از گندم بیشترین سطح زیر کشت اراضی زارعی جهان را به خود اختصاص و نقش چشمگیری در تغذیه مردم جهان
و ایران دارد و دومین محصول استراتژیک می باشد.
برنج مهمترین محصووول و منبغ اذایی بیش از یک سوووم جمتیت جهان را تشوومی می دهد .بیش از  90درصوود برنج
تولیدی دنیا در قاره آسیا که مح زندگی  60درصد جمتیت جهان می باشد تولید و مصرف می شود.برنج منبغ -35
 60درصوود کالری اسووت که به مصوورف دود  3میلیارد نفر در آسوویا می رسوود .عمده کشووت برنج در اسووتان های
مازندران و گیالن میباشود که دود  75درصود ک کشوت برنج کشوور را تشومی می دهد .مازندران را به برنج می
شناسند و برنج جز کا الهای اساسی و اصلی مردم مازندران است .در واقغ برنج هویت مازندران است و در این راستا
نقش بازرگانی بسوویار جا ز اهمیت می باشوود و با مترری برنج ملی و مراوب و با کیفیت در صووارداب برنج می توانیم
توسته پایدار را تضمین کنیم و خود اتمایی در محصول برنج را صورب دهیم.وقتی توسته ارزایش یابد و فظ زمین
های کشاورزی  ،این باعث انگیزه سود آوری برای کشاورزان می شود.و یمی از اهداف مرکز بین المللی تجارب و
پایانه صووادران برنج ایران این اسووت که با مترری ارقام کیفی برنج مازندران و برند سووازی به صووادراب برنج ایران -
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مازندران در جهان بپردازد .لذا مرکز بین المللی تجارب و پایانه صوووادراب برنج ایران یه عنوان یک برند بین المللی
روند تو سته صادراب برنج مازندران را شام خواهد شد .یمی از ا صلی ترین راهها برای ر سیدن به ر شد اقت صادی
مطلوب در هر کشوووری  ،ارزایش صووادراب و کسوور بازارهای جهانی برای تولیداب داخلی اسووت.بنابراین یمی از
اصلی ترین شرایط ماندگاری در بازار قطر رعایت اصول تجارب جهانی و ارسال مح صوالب با کیفیت به این کشور
است .
در الی که شاهدیم که بسیاری از کشورهای پیشررته و در ال توسته از کوچمترین ررصت ها در جهت گسترش
بازارهای خود در دنیا بهره می برند و در این رقابت نفس گیر به وجود آمده اسووت  ،ما نیز مویفیم از هر اد ه ای در
جهت ارزایش صادراب خصوصا صادراب برنج مازندران به عنوان یک محصول استراتژیمی استفاده کنیم .
وجود تنش های سیاسی بین کشورهای قطر و عربستان ستودی را شاید بتوان یمی از ررصت ها بر شمرد که موجر
شوود سوویر جدیدی از صووادراب کاالی ایرانی به ویژه محصوووالب کشوواورزی و مواد اذایی به قطر شووود .لذا برنج
مازندران میتوانند با دارا بودن ارقام کیفی و متطر در این ا ستراتژی صادراب به قطر شرکت کند و به امید خداوند از
طریق مرکز بین المللی تجارب و پایانه صادراب برنج ایران  ،توسته یابد .
از اهداف مرکز بین المللی بازار یابی و شناخت ررتار مصرف کننده و تآمین رضایت مشتری و ایجاد روایط
بلند مدب می باشووود و با شوووناخت و فظ ررهنر بازارهای هدف همزون بازار قطر امر صوووادراب ارقام کیفی برنج
مازتدران را تسهی خواهد کرد.
شروع این صادراب نقطه عطفی در روابط تجاری بین در ک شور بوده و با توجه به اینمه قطر یمی از پر در آمدترین
کشورهای جهان است می تواند بازار پرسودی برای محصوالب ایرانی و محصوالب کشاورزی و برنج مازندران در
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آینده با شد  .لذا با وجود مرکز بین المللی با تو سته ارقام کیفی برنج مازندران سبر سود آوری در بازار قطر خواهد
شد.
در گذشته ما در زمینه صادراب برنج مازندران به بلوغ و توانمندی کام نرسیده بودیم ولی هم اکنون با وجود مرکز
بین المللی تجارب در پایانه صادراب برنج ایران واقغ در شهرستان آم  ،می توانیم از این ررصت بهره الزم را به نفغ
ارزایش صادراب برنج مازندران ببریم با وجود مرکز بین المللی چالش های ورود به بازار جهانی در زمینه صادراب
برنج مازندران کاهش می یابد و قطر می تواند بازار خوب و ب ستر منا سبی برای صادراب برنج ک شور با شد تا خاطره
خوبی را برای مصرف کنندگان خارجی به جای گذاریم .
در رابطه با صادراب به کشور قطر طبق بررسی ها ،استان رارس سنجشی از مایحتاج کشورهای وزه خلیج رارس از
جمله کشور قطر را تامین کرده است و این صادراب بیشتر در زمینه مواد اذایی و مصالح ساختمانی بوده است .
بنابراین استان مازندران با صادراب ارقام کیفی برنج ررصت خوبی را می تواند در بازار قطر بدست آورد.
ضرورب توجه به قطر به عنوان یک بازار پایدار ررصت مناسبی برای شناخته شدن کاال و خدماب ایرانی در کشور و
شم گیری راه ها و زیر ساخت های الزم برای ادامه تجارب بین دو کشور خواهد بود .
در گذشووته زمانی که روسوویه وارداب را از ترکیه قطغ کرده پوتین از ایران خواسووت تا محصوووالب خود را جایگزین
ترکیه در این ک شور کنیم اما متا سفانه ا ستاندارد پایین مح صوالب ایرانی و محدود بودن پتان سی صادراب و ضتف
مدیریتی موجر شد تا ما نتوانیم به این امر مهم د ست یابیم با توجه به اینمه قطر دارای یمی از بهترین شاخص های
رراه زندگی در ک دنیا اسووت باید سووتی شووود در مراوداب تجاری با این کشووور ررصووت سوووزی نمرده و در عین
صادراب کاالی مراوب از صدور کاال و محصوالتی که به درد آنها نمی خورد هم جلوگیری شود.
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ایران صووادراب کاال به قطر را از هوا و دریا شووروع کرده اسووت قطر به دلی شوورایط جغراریایی و آب و هوای گرم و
خشک صنتت کشاورزی  ،دامپروری قاب توجهی ندارد و وابسته به وارداب است و چون خاک شور دارد نمی شود
برنج کشت کرد و یمی از وارد کنندگان اصلی در زمینه برنج می باشد .
ارقام برنج باسماتی از هند و پاکستان به قطر صادر می شود.استاندارد وارداب کشور قطر در زمینه برنج ارقام دانه بلند
و کیفی می باشووود لذا مازندران بادارا بودن ارقام دانه بلند کیفی برنج و متطر می تواند یمی از صوووادر کنندگان به
کشور قطر از طریق مرکز بین المللی تجارب و پایانه صادراب برنج ایران باشد .
در رهرست کاالهای صادراتی ایران به قطر از بخش های مختلف کاالهای صنتتی و ایر صنتتی ذکر شده است که
در بخش ک شاورزی  ،پ سته تازه و زعفران خرد ن شده جز کاالهای صادراتی ایران به قطر می با شد .از آنجا که برنج
مازندران از نوع ارقام کیفی بسیار خوش عطر و با کیفیت است .می توان در این لیست و رهرست کاالهای صادراتی
به قطر قرار گیرد  ،زیرا کشور قطر در بخش وارداب از محصوالب با کیفیت استقبال می کند بنابراین برنج مازندران
را با دارا بودن عنوان محصوووول با کیفیت می توان برای ورود به بازار قطر مترری کرد .لذا باید با تمام کوشوووش و با
مدیریت قاطغ در بخش بازرگانی و بازاریابی استراتژی های توسته صادراب برنج مازندران را در بازار قطر پیاده کرد
 ،زیرا ارقام کیفی برنج مازندران بسیار بازار پسندی خوبی دارد .

ماموریت مرکز بین المللی تجارب و پایانه صوووادراب برنج ایران با مترری ارقام کیفی برنج دانه بلند و خوش عطرکه
دارای کیفیت پخت و بازار پسوووندی خوبی اسوووت به توسوووته صوووادراب برنج مازندران خواهد پرداخت و با اجرای
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ا ستراتژی های بازرگانی و بازار یابی صحیح و در ست در زمینه خرید و رروش برنج و صادراب ارقام کیفی ت ضمین
در توسته پایدار می باشد.
یمی از چ شم اندازهای مرکز بین المللی تجارب و پایانه صادراب برنج ایران اجرای ا ستراژی های مدیریت وارداب
برنج می باشد تا با اجرای استراژی های ورود به بازار جهانی توسته پایدار و توسته صادراب برنج را شام شود.
استراتژی های ورود به بازار قطر :
-1تحقیق و بررسی بازار قطر :شناخت بازار و ررهنر مصرف در قطر و سایر مولفههای بازار
-2توسته پایدار برنج مراوب مازندران و صادراب به قطر
-3توسته مناطق ویژه گمرکی برای ساده سازی مرا

تشریفاب بین ایران و قطر

-4بر گزاری نمایشگاه محصوالب کشاورزی در قطر و مترری برنج مازندران در انجا
-5شرکت در نمایشگاه بین المللی در قطر
مرکز بین المللی تجارب و پایانه صادراب برنج ایران با ضور رتال و شرکت در نمایشگاه بین المللی قطر زمینه برای
تحقق صادراب برنج مازندران را رراهم کرده است.
از نقاط رر صت مرکز بین المللی وجود نمای شگاه بین المللی برنج در این مرکز در شهر ستان آم می با شد لذا پرچم
برنج ایران توسط این مرکز همیشه باالست.
-6کاهش تتررهها
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 -7شم گیری شرکتهای بزرگ صادراتی و مایت از برند سازی
الزم به ذکر است شرکت توسته تجارب برنج مازندران به عنوان یک شرکت بزرگ صادراتی در امر صادراب برنج
مازندران ت شمی شده ا ست بنابراین قدم ا صلی برای اجرای ا ستراتژی صادراب برنج مازندران با مدیریت صحیح
گررته شووده اسووت و درآینده ای نزدیک با هدف توسووته این اسووتراتژی از جانر مرکز بین المللی تجارب و پایانه
صادراب برنج ایران برای سر بلندی ایران عزیز بسیار ارتخارآمیز خواهد بود.
طبق برر سی های انجام شده قطر  50در صد مواد اذایی خود را از ک شورهای عرب وارد می کند .هم اینک ایران و
ترکیه هم جایگزین شده اند و انتخاب ایران به دلی نزدیمی به قطر اولین بازار صادر کننده به قطر است و باید موانغ
و چالش های ورود به بازار قطر برای ارزایش صوووادراب برنج را ررغ کنیم که اولین قدم ررغ موانغ در م و نق
است  .مسیر زمینی ایران بهترین راه صادراب محصوالب کشاورزی به قطر است .
ا ستان مازندران که در بخش تو سته برنج مراوب و با کیفیت به عنوان یمی از ا ستان های با اهمیت ک شور ا ست
باید از این استراتژی مسیر م و نق برای صادر کردن ارقام با کیفیت برنج مازندران به قطر استفاده کند.
از اهداف مرکز بین المللی تجارب و پایانه صادراب برنج ایران کمک به دولت در امر نظارب بر نحوه عرضه و برنامه
ریزی و سووازماندهی نظام تولید – توزیغ – بازاریابی محصوووالب با کیغیت برنج مازندران می باشوود لذا الزم اسووت
دولت و اداره گمرک و م و نق خلیج رارس در تتام با مرکز بین المللی تجارب و پاینه صوووادراب برنج ایران
با شند  ،تا به بهترین شم مممن صادراب برنج مازندران از شمال ایران به ک شور قطر که جزء ک شورهای ا شیه
جنوبی خلیج رارس است از راه دریا صورب گیرد.
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تنها راه ارتباط زمینی با قطر از طریق عربستان ستودی است و با تشدید تحریم ها علیه این کشور  ،ایران نزدیک ترین
ک شور به قطر ا ست که می توان از طریق راه آبی با طی م سارتی  12ساعته مح صوالب اذایی و ک شاورزی را به این
کشور صادر کنند .
اممان ار سال مح صوالب ک شاورزی از سه بندر بو شهر  ،بندرعباس  ،و بندر لنگه از طریق خطوط ک شتیرانی ایران به
قطر رراهم است .
قطغ روابط تجاری قطر با کشووورهای عربی ررصووتی را برای ایران مممن کرد تا روابط تجاری خود را با این کشووور
گسترش دهد .
بنابراین باید نیاز برنج بازار قطر را کامال شنا سایی کرد تا ورود برای صادر کردن برنج مازندران از طریق بنادر ایران
صورب گیرد.

توضیح برخی از ویژگی های برنج بر اساس استاندارد:127
هدف از تدوین این ا ستاندارد  ،تتیین ویژگیها  ،درجه بندی ،نمونه برداری  ،روش های آزمون  ،ب سته بندی و ن شانه
گذاری انواع برنج می باشد.
برنج گیاهی یک ساله  ،از خانواده االب و از جنس oryza.sativaمی باشد.
شلتوک  :به برنج گفته می شود که پوسته خارجی آن گررته نشده باشد .
8

برنج سبوس دار ((برنج قهوه ای )) به برنجی گفته می شود که پو سته خارجی آن گررته و الیه سبوس به آندو سپرم
آن چسیبده باشد.
برنج سووفید  :به برنجی گفته می شووود که تمام یا بخشووی از سووبوس آن و جوانه آن گررته شووده و به رنر یمنواخت
باشد .
برنج دانه بلند  :به برنجی گفته می شود که طول آن داق  6/8دود  7میلیمتر بوده و نسبت طول به قطر آن داق
 3باشد.
برنج دانه متوسط به برنجی گفته می شود که طول آن داق  6میلیمتر و نسبت طول به قطر آن ½ می باشد .
برنج دانه کوتاه  :به برنجی گفته می شووود که طول آن داق  5میلیمتر بوده و نسووبت طول به قطر آن داک ر  2می
باشد.
برنج متطری  :به گونه ای از برنج می شووود که به علت داشووتن مواد شوویمیایی متطر مختلف از جمله اسووتی –پیولین
دارای بوی مخصوص بوده که به روش ارزیابی سی قاب ارزیابی است و بر منبای شدب و ضتف عوام مربوطه به
سه درجه قوی  ،متوسط  ،ضتیف درجه بندی می شود.
ارقام کیفی برنج مازندران مانند طارم محلی از نوع دانه بلند و درجه عطری قوی می باشوود و پر محصووول مانند رجر
از نوع دانه بلند و درجه عطری متوسط رو به قوی می باشد
همین طور انواعی از ارقام پرمحصول مانند شیرودی درجه عطری متوسط و ندا درجه عطری ضتیف می باشد.
دانه کام  :به دانه ای گفته می شود که راقد هر نوع شگستگی باشد .
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ناخالص  :به هر چیزی ایر از دانه کام یا شمسته برنج گفته می شود .
دانه های گزی  :به دانه هایی گفته می شود که تمام سطح آن به رنر ماب و آردی دیده می شود .ارقام کیفی برنج
مازندران از نظر ژنتیمی راقد دانه های گزی میباشد وسطح دانه برنج مازندران سفید و عاری از الت گزی و آردی
می باشد و به دلی آمیلوز متوسط و خوب کیفیت پخت عالی دارد .
آمیلوز  :یمی از اجزاء نشاسته می باشد که ساختمان مولمول آن دارای زنجیره خطی می باشد .
بسته بندی  :جنس بسته های برنج باید از موادی باشد که مانغ انتقال هر گونه بو یا طتم نامناسر گردد و راقد موادی
بوده که برای محصول مضر برای و برای سالمتیمصرف کننده خطر ناک باشد .
بسته های مصرری باید نو و تمیز بوده و از استقامت کاری برخوردار باشد و به خوبی دوخته شده باشد .
مرکز بین المللی تجارب و پایانه صادراب برنج ایران با هدف برند سازی و ب سته بندی منا سر جهت صادراب برنج
می تواند نقش مهمی را در توسته استراتژی صادراب برنج مازندران ایفا کند.
الزم به ذکر است ممانی با عنوان قسمت سورتینر پایانه صادراب برنج ایران برای بسته بندی انواع ارقام کیفی برنج
در دست ا داث میباشد که در آینده ای نزدیک بهره برداری از این وا د آااز خواهد شد.
سورتینر مرکز بین المللی تجارب و پایانه صادراب برنج ایران جهت بسته بندی و مترری ارقام کیفی برنج مازندران
بر طبق استاندارد های بین المللی می باشد.
وزن  :وزن کیسه ها نباید از  5کیلوگرم تجاوز کند
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نشانه گذاری  :مواد زیر باید به طور روشنی  ،خوانا  ،به ررمان رارسی و در صورب صادراب عالوه بر زمان رارسی به
زمان مورد تقاضای خریدار بر روی بسته های برنج نوشته شود.
 -1نوع و نام محصول
-2وزن خالص
 -3درجه برنج
 -4سال تولید
 -5نام کشور تولید کننده
 -6نشانی شرکت توزیغ کننده
 -7شرایط نگهداری
همه ارقام اصالح شده ایران باید از نظر راندمان تبدی  ،اندازه دانه شم و یاهر از نظر راکتورهای پخت و خوراک
ارزیابی شوند
چون کیفیت پخت برنج در ک شورمان از اهمیت ویژه ای برخوردار ا ست تا کنون اک ر ارقام ا صالح شده برنج ایران
آمیلوز باال بوده اسوووت در صوووورتیمه ارقام با آمیلوز متوسوووط از نظر مصووورف کنندگان برتری دارد بنابراین باید در
مصرری ارقام جدید با آمیلوز متوسط  ،قابلیت قد کشیدن زیاد و متطر بودن آنها تاکید کرد در واقغ یمی از مهمترین
اهداف برنامه اصالح برنج  ،برتری راندمان تبدی و کیفیت پخت و قابلیت بازار پسندی برنج می باشد
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راندمان تبدی  :به مقدار برنج سفیدی که از یک وا د شلتوک در ررآیند تبدی بدست می آید  ،گفته می شود که
بر اساس درصد بیان می شود بنابراین هر قدر وزن پوسته اولیه و انویه ((سبوس ))کمتر باشد وزن برنج سفید بیشتر و
در نتیجه دانه مان تبدی باالتر خواهد بود
× 100

وزن برنج سفید
وزن شلتوک اولیه

=درصد تبدی

اندازه دانه  :اهمیت اندازه و شم دانه از یک گروه مصرف کننده به گروه دیگر متفاوب است بتضی برنج های دانه
گرد و کوتاه بتضوووی برنج های دانه بلند و متوسوووط را می پسوووندند ولی االر جوامغ برنج دانه بلند و قلمی راترجیح
می دهند به همین دلی در بازار بین المللی تفاوب برای برنج دانه بلند زیاداست .
ارقام کیفی و متطر برنج مازندران از نوع دانه بلند می با شد و بازار پ سندی خوبی چه در داخ و چه در خارج دارند
و می تواند به عنوان یک محصول صادراتی وارد بازار قطر شود.چرا که کشور قطر از صادراب برنج متطر و دانه بلند
به داخ کشورش استقبال می کند.
طبقه بندی طول دانه :
خیلی بلند  :طول دانه بیش از  7/5میلیمتر
بلند  :طول دانه بین  7-6میلیمتر
متوسط  :طول دانه بین  5/99-5میلیمتر
کوتاه  :طول دانه کمتر از  5میلیمتر
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یاهر برنج  :اگر اندوسوووپرم برنج سوووفید راقد تیرگی یا یاهر گزی باشووود برنج دارای یاهری خوب بوده و از بازار
پسوووندی باالیی نیز برخوردار اسوووت  ،مانند طارم محلی که از ارقام کیفی برنج مازندران می باشووود در مقاب اگر
اندوسپرم در نا یه شمم سفیدی مرکز سفیدی و یا در پشت دانه ((پشت سفیدی )) گزی باشد برنج دارای یاهری
ضتیف و راقد بازار پ سندی منا سر ا ست .و در هنگام تبدی خرده برنج بی شتری تولید می شود .زیرار در مقای سه با
مناطق شفاف دارای نشاسته کمتر و در بین مولمولهای نشاسته ی آن هوا وجود دارد
کیفیت پخت و خوراک در برنج  -آمیلوز و مقدار آن در برنج :
راکتورهای پخت و خوراک عمدتا به وسیله خواص نشاسته مشخص می گردد که 90درصد از آندوسپرم برنج سفید
را تشمی داده و از دو جزء آمیلوز و آمیلوپمتین تشمی شده است .
که از نظر آمیلوز به چند گروه تقسیم می شود :
برنج های کم آمیلوز  :پس از پخت نرم  ،چسبنده  ،لتاب دار و پس از سرد شدن سفت
می شود
برنج های آمیلوز متو سط  :پس از پخت نرم  ،سبک  ،دانه های آن کامال از هم جدا ه ستند و مدتها پس از پخت نرم
می مانند(  ) 20-25که طارم محلی و همین طور ارقام کیفی مازندران جزوء این گروه ه ستند که آمیلوز آنها متو سط
می باشد بخاطر این بازار پسندی خوبی دارد
برنج های آمیلوز باال  :پس از پخت به سرعت سفت و خشک شده و مصرف آن مشم است.
عطر  :برنج های متطر جایگاه خاصی در بازار جهانی دارند
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برنج های متطر در ایران به عنوان گروه صدری دارای عطر مطلوبی در مزرعه زمان برداشت انبار کردن مرا

سفید

کردن و در هنگام پخت می باشد  ،این برنج ها طوشان پس از پخت تقریبا دو برابر می گردد.
قیمت و کیفیت این نوع برنج ها باالسوووت وجود و عطر یک عام ژنتیمی و تحت تا یر و هوا یا خاک نیز قرار می
گرد.
طارم محلی مازندران و همین طور ارقام کیفی  ،جزء ارقام متطر و خوش عطر در بازار می باشووود و بازار پسوووندی
خوبی چه در داخ کشور و چه در خارج کشور دارد .

عوامل ارزیابی پخت مستقیم ارقام اصالح شده برنج :
عوام ارزیابی پخت شوام راکتورهایی از قبی عطر و طتم  ،طوی شودن  ،رنر یاهری ،و نظر نهایی در خصووص
ارقام اصالح شده قب از مترری به شرح زیر است :
درجه ارزیابی  :عالی  ، 4خوب ، 3متوسط  ، 2ضتیف 1
رنر یاهری  :روشن  - 2کدر 1
در مورد ارقام کیفی برنج از نوع پرمحصول مانند رجر و شیروی با درجه ارزیابی 3کیفیت پخت خوبی دارد
طارم محلی مازندران با درجه ارزیابی  4کیفیت پخت عالی دارد.
ترکیبات دانه برنج  :ق سمت اعظم دانه برنج از هیدرو کربن ت شمی شده ا ست که بی شتر آن ن شا سته و آندو سپرم
قرار دارد .
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نشاسته از ترکیباب اصلی برنج و یک نوع پلی ساکارید است که 70تا  73درصد دانه برنج را تشمی می دهد که از
دو نوع هیدروکربن بنام آمیلوزوآمپوپمتین تشمی شده و از لحاظ ساختمان شیمایی با هم متفاوب می باشند .
پروتئین دانه  :بتد از نشاسته مهمترین ترکیر شیمایی برنج پروتئین آن است که دود  7تا  8درصد وزن دانه برنج را
ت شمی می دهد که این میزان در برنج محتوای  8/9در صد و در برنج سفید شده  7/6در صد و بت ضی نمونه ها به 6
درصد می رسد .
در مورد عمده پروتئین برنج از نوع گلوتئین است .
پروتئین باالی برنج موجر سخت تر شدن و شفاریت دانه می شود و رابطه م ستقیمی بین مدب زمان پخت در انواع
برنج با پروتئین وجود دارد .زیرا پروتئین ایر قاب

در آب بوده و به صوووورب مانتی در برابر جذب آب عم می

نماید .
پروتئین برنج از نظر میزان اسید آمینه با پروتئین گندم و ذرب متفاوب می باشد .باال بودن ارزش بیولوژیمی و قدرب
هضووم پروتئین برنج موجر برتری آن بر پروتئین گندم و ذرب می شووود.خوشووبختانه در ایران ارقامی با پروتئین باال
نظیر رقم طارم محلی مازندران وبینام و صدری دم سفید و صدری ساالری وجود دارد .
چربی  :میزان چربی دانه برنج دود  3-1درصد است .
برنج همانند گندم منبغ ضووتیف از چربی راداراسووت که میزان آن در برنج قهوه ای دود  2درصوود و در طی مرا
سفید شدن دانه کاهش یارته و به  ./3درصد می رسد .به عبارب دیگر عمده چربیهای موجود در سبوس و جوانه دانه
برنج در ا ر آسیاب نمودن آن  ،از دانه جدا می شود .
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ویتامین  :برنج سفید دارای مقادیر کمی از ویتامین  Aو  Dمحلول در چربی است ،ولی میزان ویتامین Eو Bآن نسبتا
زیاد است و راقد ویتامین  cمی باشد .
مواد معدنی  :میزان مواد متدنی دانه برنج نظیر سایر االب بوده و مقدار آهن آن کم و کل سیم موجود در برنج نیز
اذای ان سان را بر آورده نمی سازد  .سایر مواد موجود در دانه برنج عبارتند از قندها ،ریبر،ا سیدهای امینه آزاد  ،ا سید
ها با زنجیره کوتاه و ترکیباب ر سفر .خاک ستر برنج شام آهن ،پتا سیم  ،منیزیم  ،گوگرد و ر سفر و مقادیر کمتری از
عناصر دیگر است .

خصوصیات انواع ارقام کیفی مازندران برای صادرات به قطر:
رقم طارم محلی مازندران  :از بهترین و مراوب ترین ارقام کیفی برنج می با شد که مبدا آن در مازندران ا ست
.و به طور کلی شوووم دانه بلند و قلمی و رنر آن سوووفید متمای به کرم و دارای کیفیت پخت عالی و طتم و عطر
خوب می باشوود که از رقم توده محلی شووهرسووتان آم و باب انتخاب گردید .و از طریق کشوواورزان به سووایر مناطق
دیگر استان انتقال یارت و کشت گردید.
برنج پخته شوووده طارم سووواعت ها پس از پخت خوش خوراک و نرم باقی می ماند .طول دانه  7میلی متر و طول دانه
پخته شده  13تا  14میلیمتر و عرض دانه  1/9و میزان آمیلوز دانه  20درصد می باشد
رقم طارم هاشمی  :از انواع برنج صدری بوده که از سال  1378کشت آن در مازندران متداول و در اص از توده
محلی گیالن می باشد که در ال اضر یمی از ارقام است که بیشترین سطح زیر کشت را در ارقام بومی و کیفی
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شمال ک شور دا شته که مهمترین دلی  ،شم یاهری منا سر  ،بازار پ سندی زیاد و خوش پخت و خوراک ب سیار
خوب آن می باشد.
طول دانه کشووویده و قلمی و رنر آن سوووفید متمای به کرم و این نوع برنج پس از پخت کامال دانه ها از هم جدا و
کیفیت بسووویار عالی و مطبوع برنج ایران را دارد .طول دانه  7میلیمتر و پس از پخت  13میلیمتر که نشوووان دهنده قد
کشیدن پس از پخت این رقم می باشد و میزان آمیلوز 20درصد و عطر آن متوسط است.
رقم طارم دیلمانی :این رقم از توده محلی که در برخی از نقاط ارب ا ستان مازندران از شهر چالوس  ،تنمابن و
رامسر کشت می شود و از خصویاب آن کیفیت پخت خوب و طتم عالی می باشد ،پس از رقم طارم محلی از بهترین
ارقام کیفی مازندران ا ست  .طول دانه قب از پخت  7/90و پس از پخت  9/24میلمتر و ن سبت طوی شدن دانه 1/17
و میزان آمیلوز آن  23درصد پروتئین دانه  8است .ررم دانه بلند و میزان گزی بودن دانه صفر و یک است .
انواع رقم های پر محصول :
انواع مختلف ارقام پر محصول برنج از تالتی یا دو رگ گیری دو رقم برنج که دارای خصوصیاب مختلف از قبی ،
مقاوم در مقاب آرا ب و بیماری ها  ،ارتقا کیفیت دانه برنج  ،تقویت خواص مطلوب و ذف متایر آن در نهایت
دسوووت یابی به عملمرد و تول ید باال توسوووط و مرکز م تاو نت تحقی قاب برنج کشوووور در ماز ندران مترری می
گردد.خصوووصوویاب کیفی این ارقام از قبی عطر و بو ،طتم  ،بازار پسووندی ؛ نسووبت به ارقام بومی کمتر ولی از نظر
میزان تولید و عملمرد بیشتر میباشد.
مرکز بین المللی تجارب و پایانه صادراب برنج ایران با تو سته ارقام پرمح صول باعث فظ زمین های ک شاورزی و
ترایر کشاورزان به تولید با کیفیت و کاهش هزینه و رسیدن به خودکفایی کشور خواهد شد.
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رقم فجر  :در سووال  1371تتداد  210الین کیفی پس از درگ گیری و رسوویدن به خلوص در ایری به ایران ارسووال
گردید  ،پس از کشت این الین ها  ،تتداد  17الین که از نظر صفاب ارتفاع بوته  ،زودر سی عملمرد و سایر صفاب
رنوتیپی از بقیه الین ها برتر بود در سوووال  1377در قالر طرح تحقیقی –ترویجی و با همماری کارشوووناسوووان ترویج
سازمان و مدیریت های کشاورزی استان مازندران در مزارع برنج کاران کشت و ارزیابی شده است .
نتایج اص و از بررسووی ها نشووان داد که الین مورد نظر برتری های قاب مال ظه ای نسووبت به ارقام شوواهده از خزر
نتمت داشووته اسووت بدین جهت پس از طی مرا

قانونی در سووال  1379به نام رجر به تا ید رسوومی شووورای سووازمان

تحقیقاب  ،آموزش و ترویج کشاورزی قرار گررته است .این رقم با دارا بودن صفاب مطلوب نظیر زودرس ،عملمرد
و کیفیت مطلوب  ،ارتفاع کوتاه ،ابتدا مقاومت کام به بیماری بالست و مقاومت نسبی به سایر بیمارها و آراب داشته
و با توجه به سازگاری وسیغ این رقم در شالیزارهای مازندران و سایر استان در برنج خیز کشور توانست گامی مو ر
و مفیدی در توسته برنج کشور داشته است .
این رقم از نظر کیفیت پخت و عطر و طتم مطلوب می باشوود .و میزان آمیلوز آن  22درصوود می باشوود و همین طور
الت گزی ندارد .
رقم شیرودی  :جهت وصول به رقم با عملمرد کمی و کیفی باال  ،دو رگ گیری الین شماره (( 5خزر  +دیلمانی
)) شده ا ست .در سال  1383پس از آزمای شاب نهایی تو سط م سئول درتر برنج وقت با هماری تنگاتنر محققین در
متاونت تحقیقاب برنج در آم به صووورب ترویجی مشوواهده ای در مزارع برنج کشوواوزران کشووت گردید که مورد
استقباال بسیار خوب کشاورزان قرار گررته است .
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رقم شوویرودی با دار بودن عملمرد  8تن در همتار و کیفیت مطلوب پخت و مقاوم به آراب و متیارهای مهم و دارای
عملمرد بیشووتر از رقم های رایج منطقه به عنوان الین برتر انتخاب و به کشوواورزان مترری گردید.و میزان آمیلوز آن
 23درصدی می باشد .
رقم کشوووری  :این رقم با ویژگی های عملمرد باال – کیفیت پخت مطلوب دارای پتانسوووی باالی رتون زایی
می باشد که می تواند در ارزایش تولید نقش مهمی داشته باشد.

فرهنگ کشور قطر:
مرکز بین المللی تجارب و پایانه صادراب برنج ایران با دارا بودن و فظ ررهنر قوی در زمینه توسته صادراب برنج
مازندران کسر مزیت رقابتی در بازار جهانی همزون بازار قطر را رراهم می کند.
قطر با نام رسمی دولت قطر کشوری در جنوب اربی قاره آ سیا در منطقه خاورمیانه و در شرق شبه جزیره عربستان و
بخش جنوبی خلیج رارس واقغ شده است  ،پایتخت آن دو ه است .
قطر مرز مشترک زمینی با عربستان و مرز آبی با کشورهای ایران به کویت و عراق و بحرین – اماراب دارد .
قب از کشف نفت خام  ،قطر عمدا به خاطرشمار مروارید و تجارب دریایی شناخته می شد .این کشور تا سال 1971
تحت نظارب بریتانیا بود .پس از انتقال در سال  1971به سبر درآمدهای سرشار نفتی و گاز طبیتی این کشور تبدی
به یمی از روتمندان کشورهای منطقه شد.
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تمام موقتیت های ساس مومتی تو سط خاندان آل انی یا ارراد نزد آن اداره می شود این ک شور از سال 1392
روابط نظامی گسترده با ایالب متحده دارد .
قطر باالترین شاخص توسته انسانی بین کشورهای عرب را دارد.زبان رسمی آن عربی است و زبان انگلیسی متموال
بتنوان زبان دوم استفاده می کنند .
دین ر سمی ا سالم و وا د پول آن ریال ا ست اقت صاد قطر یک اقت صاد کامال به گاز مح سوب می شود و بزرگترین
صادره کننده گاز طبیتی است .
آب و هوای بیابانی است در این کشور زمستان بسیار خنک دارد.در زمستان بر ا ر توده های هوایی سودانی بارانهای
سی آ سایی در این ک شور می بارد که خ سارب به بار می آورد ولی تاب ستان هوای گرم دارد و چون خاک آن شور
ا ست به دلی شرایط آب و هوایی بیابانی و خ شک ک شت برنج در آن مقدور نمی با شد و یمی ازک شورهای وارد
کننده برنج می باشود در زمینه وارداب کشوورش اهمیت می دهد،لذا با صوادر کردن ارقام کیفی برنج مازندران مانند
طارم محلی و هاشمی و پر محصول مانند رجر و شیرودی می توانیم در این استراتژی توسته صادراب از طریق مرکز
بین المللی تجارب و پایانه صادراب برنج ایران وارد بازار قطر شویم .
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سپاسگزاری :
در پایان الزم می دانم از همماری وم ساعدب جناب آقای مهندس سید ا سماعی یزدان پناه مدیر عام محترم مرکز
بین المللی تجارب و پایانه صادراب برنج ایران ،آقای دکتر مرتضی نصیری عضو هیاب علمی موسسه تحقیقاب برنج
کشوور -متاونت مازندران ،خانم مهندس راطمه توسولی و خانم مهندس ناهید رتحی کارشوناسوان آزمایشوگاه کیفیت
موسسه تحقیقاب برنج در مازندران تشمر و قدردانی می نمایم.
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