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 رذت       توسعه کشت   شرکت  

 اتریخچه رذت آجیلی  

 درباره که    ییهاگزارشاما    ،در زبان انگلیسی ذرت، کورن نامیده میشود. با وجود قدیمی بودن این گیاه

حتماالً و این غله ذخیره شده ا  شده است   برداشت احتماال اشتباه    وجود دارد،در اهرام مصرذخیره ذرت  

پر مصرف ترین  نشان دادن    یاست که برا  کورناستفاده از کلمه    رییاز تغ  یناش اشتباه    نی. اه است جو بود

  ن یا رلندیو در اسکاتلند و ا هگندم بود کورن، تانس . در انگلده است شیمکان خاص استفاده م کیدر  غله

داشت اشاره  به جو دوسر  آنجا که  ه است کلمه  از  آنجا   ،  هبود  ذرت  کایآمرقاره  در    جیراغله  .  ذرت در 

 شده است. امروز حفظ تا و  هگرفت نام ورنک

کورن رایج  و  قدیمی  انواع  از  یایکی  آجیلی  ذرت  است.    ،  کورن  از پاپ  احتماالً  کورن  پاپ  اگرچه 

، سوماترا و هند  نیدر چ   ،کا یکلمبوس از آمرکریستوف    د یسرچشمه گرفته، اما سالها قبل از بازد  کیمکز

 .است   هبودبرای ذرت آجیلی    های اولیهاستفاده از ذرت  نیولاست که ا  نیاعتقاد بر ا  .ه است کردی رشد م

به حدود    آجیلی   یهاذرت  نیتریمیقد است  غارپیش،  سال    5600مربوط  در غرب کشف شده  ی  در 

  دا یسال پ  1000را با قدمت  آجیلی  از ذرت    یی، محققان دانه هاپرو  یساحل شرق  ی است. در مقبره ها

کردند داشتند.  پف  قابلیت بو دادن و  که هنوز هم  بودند    حفظ شدهخوب    یها به حددانه   نیاند. اکرده
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سرخپوستان    اجدادغار که در آن    کیساله در    1000ه پاپ کورن  دان  کی،  وتای  ی در جنوب غربحتی  

 . ه است شد  دایکردند پی م یپوئبلو زندگ

 

در    در کنار آن،  هری دستگ  کیو    در باال  ایحفرهظروف کم عمق با    ،ی بو دادن ذرت آجیلیباستان  ادوات

 . گرددیبرمبعد از میالد مسیح  300شده اند و قدمت آن به حدود سال  دایپرو پ یسواحل شمال

گرده   نیتر  یمیقدکند که  مشخص می  ،شده   دایپ  یتیس  کویمکزشهر    درهزار ساله که    80  لیتوجه به فس

 ی آجیلی از هاذرت  شتریبدر واقع    .است   ص یاز گرده ذرت مدرن قابل تشخ  یذرت شناخته شده به سخت

پ  800 پوسته    شیسال  بار،  سخت دارای  و  بلند  دانه   ک یساقه  بودند. حتها  و  مقاوم  ن  یکامالً   زیامروزه 

که    گیرندی قرار م  دی در معرض د  از ذرت  هاییدانه   آمریکای مرکزی،  یباستان  یگورها در  اوقات    یگاه 

 رسد.یم  گذشتهقدمت آنها به قرون 

  کا یآمر یبوم لیذرت به همه قبا گریو انواع دآجیلی ذرت مصرف ، آمریکاها در یی با شروع استقرار اروپا

زمانیکه    نوع پاپ کورن وجود داشت.  700از    شیب  و  بود  افتهیگسترش    یو جنوب   یشمال  یکایدر آمر

در سال    بو داده را به خدمه او بفروشند.آجیلی  کردند ذرت    یسع  انیشد، بوم  واردبه این قاره  کلمبوس  

. دید  آجیلی رابار ذرت    ن یها تماس گرفت، اولحمله کرد و با آزتک  کیبه مکز   ی ، کورتس وقت1519

بود.  یبرا   یمهم  یپاپ کورن غذا  آزتک  از سرخپوستان    1650سال    که در  ییای اسپان  یک  سرخپوستان 

  pisancallaآن را    ایشان.  پف کندتا    هندبو مید از ذرت را    یآنها نوع خاص":  دیگوی ، مدیدار کرده پرو  

  اچهی منطقه در  در اطراف  یفرانسو  هیکاوشگران اول  "کنند.ی استفاده م  ینیری نامند و از آن به عنوان شیم

و از    بو داده  یرا در ظرف سفال  آجیلیذرت    بومیانگزارش دادند که    ،1612حدود سال  کانادا در    بزرگ

در ماساچوست با ذرت بو داده آشنا  نیز    یسیاستعمارگران انگل  .استفاده میکنندسوپ ذرت    هیته  یآن برا

وعده ذرت بو داده را به   انیمذاکرات صلح، م  انیدر جر  ت یبه عنوان نشانه حسن ن  کایآمر  انیشدند. بوم

 آوردند. یم یسی جلسات با استعمارگران انگل

محبوب بود. فروشندگان    اری بس  ،جنگ جهانی دوم  پیش از آغازبزرگ    رکودتا    1890پاپ کورن از دهه  

همراهی ها    شگاهی پارک ها و نمادر  را    هات یجمع  ،همراه با ادوات بو دادن ذرت آجیلیمعموالً    یابانیخ

بود که خانواده    ییهاتنقل از معدود    یکی  ،قیمتی ارزانپاپ کورن با    ، یادشده  در دوران رکودکردند.  می

جامعه    نییپا  یها حال  دیخر  ییتوانادست  در  داشتند.  را  سا  یآن    اما   ،مشاغل شکست خوردند  ریکه 

 تجارت ذرت بو داده رونق گرفت.  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
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که قند    بود  بدان معنا  نی، اشدمی   مصرفسربازان  مصرف    یشکر برا بیشتر  ،  دوم  یدر طول جنگ جهان

سه برابر   ،رمعمولی غ  ت یوضع  نی. به لطف اه بودنماند  یباقو دیگر تنقالت  آب نبات    هیته  یبرا  یادیز

  .به عنوان تنقل مصرف شدمعمول ذرت بو داده 

اوا پاپ کورن دچار کساد محبوب شد   ونیزیتلو  ی، وقت1950دهه    لیدر   یهاشد. حضور در سالن   ی، 

آ  افت یکاهش    نمایس همراه  به  ننو  کورن  پاپ  مصرف  هنگامافت یکاهش    زی،  شروع    ی.  مردم  به  که 

ت  یمحبوب  دیمنجر به تجد  ،و پاپ کورن  ونیزیتلو  نیب  ید ی، رابطه جدخوردن پاپ کورن در خانه کردند

از گرما  نیاول  شد.این محصول   از    1940در دهه    ویکروویما  شیاستفاده  امروزه بیش    240بوده است. 

است.   در خانه  از طریق ذرت بوداده ماکروویویمتحده    االتینه پاپ کورن ادالر از فروش ساال  ونیلیم

و   بوده  آمریکا  قاره  در  کورن  پاپ  ساله  بیشتر مصرف  داده    17.2هر  بو  آجیلی  ذرت  تن  تولید  میلیون 

 .شودمصرف میکیلوگرم ذرت آجیلی بو داده  52متوسط حدود به بیان دیگر به طور . شودیم

  در قیاس با دیگر تنقالت   آنای  ان مصرف ذرت آجیلی در کنار ارزشهای تغذیه تاریخچه قدیمی و میز

شرکت توسعه کشت ذرت با بررسی دقیق ارقام موجود در بازار    موجود در بازار کشور، موجب شده تا

 جهانی، ارقام ذرت آجیلی مناسب کشور را وارد و اقدام به تولید دانه باکیفیت ذرت آجیلی نماید. 
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