مروری بر خصوصیات و کاربردهای نشاسته ذرت
ًطاستِ یک کشتَّیذسات رخیشُای دس گیاّاى است کِ تِصَست گشاًَلّای کَچک دس داًِّا ،غذُّا ٍ سیطِّای گیاّاى رخیشُ
هی ضَد .اگشچِ ًطاستِ دس توام گیاّاى ٍجَد داسد ،تٌْا تؼذاد کوی اص گیاّاى تشای تَلیذ صٌؼتی ًطاستِ استفادُ هیضَد کِ رست
هْنتشیي هٌثغ تَلیذ تجاسی ًطاستِ دس دًیا هیتاضذ .ساختاس ًطاستِ اص دٍ قسوت آهیلَص ٍ آهیلَپکتیي تطکیل ضذُ است .آهیلَص
پلیوش خطی اص ٍاحذّای گلَکض است دسحالیکِ آهیلَپکتیي اص تؼذاد صیادی پیًَذّای اًطؼاتی تطکیلضذُ است .هْنتشیي ٍیظگیّا
ػثاستاًذ اص دها ،هحذٍدُ ٍ آًتالپی طالتیٌِ ضذى  ،توایل تِ ستشٍگشاداسیَى ،پایذاسی دس تشاتش حشاست ،اسیذ ٍ ًگْذاسی ،قاتلیت
پشاکٌذُ ضذى ،قاتلیت تَسم دس آب سشد ،هاّیت هخلَط لضج (طل یا سل) ،خصَصیات پاستیٌگ ،ضفافیت هخلَط لضج ،استحکام طل
ٍ ٍیسکَصیتِ یا هیضاى تَسم.
تِطَسکلی تَاًایی ًطاستِ تشای تطکیل خویشّای غلیظ است کِ آى سا تِ یک اجضاء تطکیلدٌّذُ هْن دس هَاد غزایی تثذیل کشدُ
است ٍلی ًطاستِ رست طثیؼی کاستشد هحذٍدی دس تسیاسی اص کاستشدّای تجاسی داسًذ صیشا فاقذ خصَصیات هٌاسة ضاهل جشیاى
پزیشی یا پشاکٌذُ ضذى گشاًَلّا ٍ حاللیت دس آب سشد هیتاضٌذً .طاستِ ّوچٌیي هستؼذ اص ّن گسیختي ٍ ّیذسٍلیض ضذى دس
صهاى حشاست دّی ٍ ّن صدى تیصاصحذ ،دس هؼشض  pHاسیذی تَدُ ٍ طل تطکیلضذُ فاقذ ضفافیت ٍ توایل تِ ستشٍگشاداسیَى پس
اص سشد ضذى هیتاضذ.
ًطاستِّای اصالح ضذُ ضیویایی تشای غلثِ تش ایي هطکالت ٍ افضایص هحذٍدُ کاستشد ًطاستِ هؼشفی ٍ تَسؼِ دادُ ضذًذ .تِ ّویي
دلیل تالشّایی تشای تَسؼِ رست ّای اصالح ضذُ هَهی ٍ آهیلَص تاال کِ اص ًظش ساختاس ٍ خصَصیات تا ًطاستِ رست هؼوَلی
تفاٍت داسًذ ،اًجام ضذ .ػالٍُ تش ایي ،اخیشاً تالشّایی تشای پیذا کشدى ًطاستِّای طثیؼی رست کِ داسای ساختاسّای تغییشیافتِ
تا خصَصیات هٌاسة راتی یا هطاتِ تا اًَاع اصالحضذُ هیتاضذ ،اًجامضذُ است.
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