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 4دانش آموخته دکتری شیمی استاد مدعو ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکـيده . . .

نشاســته یکــی از مهم تریــن و فراوان تریــن پلی ســاکاریدها در طبیعــت اســت و در
صنایــع مختلــف بــه دلیــل خــواص کاربــردی ماننــد ویژگی هــای ممانعتــی ،زیســت
تخریب پذیــری بــاال ،ارزانــی ،در دســترس بــودن ،ایمنی مصــرف ،پیونددهی و چســبندگی
مناســب بــه طــور گســترده اســتفاده می شــود .باوجــود ویژگی هــای خوبــی کــه نشاســته
دارد ،خــواص مکانیکــی ضعیــف بــه ویــژه مقاومــت کششــی و مــدول کشســانی پاییــن
نســبت بــه پلیمرهــای ســنتزی دارد .عــاوه بــر آن ،مــاده ای بســیار آب دوســت اســت
کــه موجــب حساســیت زیــاد فیلــم و ســایر محصــوالت مبتنــی بــر نشاســته نســبت بــه
رطوبــت و در نتیجــه افــت خــواص مکانیکــی می شــود .یکــی از بهتریــن روش هــای
حــل ایــن موضــوع ترکیــب نشاســته بــا ســایر پلیمرهــای زیســت تخریب پذیر ســنتزی
بــه ویــژه در ابعــاد نانومتــری اســت.در ایــن مقالــه ضمــن بررســی روش هــای اصــاح
ســاختاری نشاســته ،ترکیبــات جدیــد ایــن پلیمــر بــا ســایر مــواد کــه منجــر بــه گســترش
کاربردهــای آن در حوزه هــای متنــوع صنعتــی می شــود ،بررســی شــده اســت.
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 1مقدمه
در حــال حاضــر بــا وجــود گســترش چشــمگیر صنعــت
پالســتیک ،اســتفاده گســترده از آن ،مشــکالت جــدی ناشــی
از تجمــع مــواد زایــد ،آلودگــی و همچنیــن کاهــش ذخایــر
نفــت را ایجــاد کــرده اســت .طبــق گــزارش انجمــن زیســت-
پالســتیک اروپــا ( ،)2013زیست پالســتیک ها ،پالســتیک هایی
هســتند کــه شــامل پایــه زیســتی یــا زیســت تخریب پذیر
یــا شــامل هــر دوی آن هــا باشــند .ایــن مــواد می تواننــد
پالســتیک های زیســتی امــا تخریب ناپذیــر ماننــد پلی اتیلــن
بــا پایــه زیســتی ،پلی اتیلن تری فتــاالت بــا پایــه زیســتی،
پلی آمیدهــای زیســتی و مــوادی ماننــد ترکیبــات نشاســته
و پلی اولفیــن و یــا پالســتیک هایی بــا پایــه زیســتی و
تخریب پذیــر نظیــر نشاســته گرمانــرم ،پلــی -3کاپروالکتــون،
پلی الکتیک اســید و پلی هیدروکســی آلکانات باشــند [.]1
نشاســته ،پلیمــری نیمه بلــوری اســت کــه بــه صــورت پــودر
بدون مــزه و بــو اســت و بیشــتر در غالتــی ماننــد گنــدم،
برنــج و ذرت یافــت می شــود .واحدهــای ســاختاری آن
شــامل واحدهــای تکــراری آلفــا دی  1بــه  4گلوکوپیرانــوزی
اســت کــه بــه عنــوان آمیلــوز ( )Amyloseو آمیلوپکتیــن
( )Amylopectinشــناخته می شــوند .بــه طــور کلــی نســبت
آمیلــوز بــه آمیلوپکتیــن و تغییــرات ســاختاری آن هــا بــه

شــدت بــه منشــأ گیاه شناســی بســتگی دارد .نشاســته های
معمولــی تقریب ـ ًا حــاوی  70تــا  80درصــد آمیلوپکتیــن و 20
تــا  30درصــد آمیلــوز هســتند .نشاســته های مومــی شــکل
کمتــر از  10درصــد آمیلــوز و نشاســته آمیلــوزدار بایــد بیــش
از  40درصــد آمیلــوز داشــته باشــند [2و.]3
نشاســته از دانه هایــی تشــکیل شــده کــه انــدازه و شــکل
آن از ویژگی هــای هــر گونــه گیاهــی اســت .همچنیــن دانــه
نشاســته حــاوی ترکیبــات متفاوتــی اســت کــه بــه دو گــروه
تقســیم می شــود :گــروه اول آمیلــوز و آمیلوپکتیــن و گــروه
دوم ترکیبــات جزئــی نشاســته شــامل پروتئیــن ،چربــی
و مــواد معدنــی اســت .نســبت دو آلفــا گلــوکان در دانــه
نشاســته و ســاختارمولکولی بــر قابلیــت حــل شــدگی ،دمــای
ژل شــدن ،گرانــروی و ویژگی هــای ژل و تخریب پذیــری
تأثیــر دارد و از ایــن رو عوامــل اصلــی بــرای کیفیــت ،بافــت
و پایــداری محصــوالت مبتنــی بــر نشاســته اســت .شــکل
1و 2ســاختار آمیلــوز و آمیلوپکتیــن را نشــان می دهــد [ .]2
جــدول  1نیــز مقــدار آمیلــوز و آمیلوپکتیــن نشاســته های
رایــج را نشــان می دهــد.
پلی ســاکاریدها (عمدتــ ًا ســلولز ،نشاســته و گلیکــوژن)
بیشــترین نــوع پلیمــر در طبیعــت را تشــکیل می دهنــد.
نشاســته وگلیکــوژن ،پلی ســاکاریدهای پیچیــده ای هســتند

شکل1آمیلوز []1

شکل 2آمیلوپکتین []2
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جدول 1تفاوت آمیلوز و آمیلوپکتین نشاسته های مختلف []2
ﻧﻮع ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ

ﻣﻘﺪار آﻣﯿﻠﻮز )(%

ﻣﻘﺪار آﻣﯿﻠﻮﭘﮑﺘﯿﻦ )(%

داﻧﻪ ذرت

25

75

ذرت ﻣﻮﻣﯽ

<1

> 99

ﺗﺎﭘﯿﻮﮐﺎ

17

83

ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ

20

80

ذرت آﻣﯿﻠﻮز ﺑﺎﻻ

 ) 70-55ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ(

) 45 -30ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ(

ﮔﻨﺪم

25

75

ﺑﺮﻧﺞ

19

81

کــه از زنجیرهــای خطــی بــا پیونــد آلفــا (1بــه  )4و نقــاط
شــاخه ای بــا پیونــد (آلفــا 1بــه  )6تشــکیل شــده اســت .بــا
ایــن حــال در نشاســته ،شــکل گیری و خوشــه بندی زنجیرهــای
دوتایــی از طول هــای تعریــف شــده بــه ســاختار نیمه بلــوری
منجرمی شــود .درجــه باالتــر ســازمان دهی نشاســته منجــر
بــه خــواص فیزیکــی و شــیمیایی اساس ـ ًا متفــاوت می شــود،
گلیکــوژن محلــول درآب و نشاســته نامحلــول اســت .دانه های
نشاســته در ســطوح مختلــف تشــکیل می شــوند و خصوصیات
آن هــا (فراوانــی حجــم ،ســختی و ابعــاد هندســی) بــرای
درک خــواص ماکروســکوپی ماننــد رفتارهــای رئولوژیکــی و
ویژگی هــای ریزســاختاری ضــروری اســت [.]4
در مقایســه بــا مــواد مصنوعــی ،نشاســته دارای دو معضــل
اصلــی اســت .نخســت ایــن کــه ســه گــروه هیدروکســیل
واحدهــای دی گلیکوزیــدی درجــه باالیــی ازآب دوســتی را
بــه نشاســته می دهــد .بنابرایــن ،آب ،نرم کننــده ای موثــر بــرای
ایــن پلی ســاکارید اســت و افزایــش یــا از دســت دادن رطوبــت
می توانــد تغییــرات قابــل توجهــی در خــواص فیزیکــی و
مکانیکــی مــواد مبتنــی بــر نشاســته داشــته باشــد .ثانيــ ًا،
نشاســته طبیعــی گرمانــرم (شــکل دهی پالســتیک ها) نیســت،
زیــرا تجزیــه حرارتــی ،قبــل از نقطــه ذوب مناطــق بلــوری ،در
نشاســته اتفــاق می افتــد .در نتیجــه ،نشاســته را نمی تــوان بــا
اســتفاده از دســتگاه های بــدون افزودنی هــای نــرم کننــده ذوب
کــرد [.]5
بیســاک و همــکاران تأثیــر گلیســرول بــر خــواص فیزیکــی،
شــیمیایی و عملکــرد فیلم هــای نشاســته گنــدم را مــورد
بررســی قــرار دادنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه فیلم هــای

حــاوی  33درصــد گلیســرول دارای جــذب رطوبــت کمتــری
نســبت بــه فیلم هــا بــا محتــوای گلیســرول باالتــر هســتند و
همچنیــن هنگامــی کــه غلظــت نرم کننــده افزایــش می یابــد
قــدرت کشــش و مــدول کشســانی کاهــش می یابــد .افــزودن
گلیســرول باعــث افزایــش تعامــات هیدروژنــی در میــان
نشاســته و گلیســرول می شــود [.]6
ریزســاختار دانه هــای نشاســته بســتگی بــه زیست شــیمی
کلروپالســت یــا آمیلوپالســتو همچنیــن فیزیولــوژی گیــاه
دارد .ســاختارهای دانــه ای نشاســته های ســیب زمینی ،ذرت،
برنــج و گنــدم ،زمانــی کــه توســط میکروســکوپ الکترونــی
روبشــی ( )SEMمشــاهده می شــود ،تغییــرات قابــل توجهــی را
در انــدازه و شــکل نشــان می دهــد .میکروســکوپ الکترونــی،
تصاویــر دانه هــای نشاســته را از منابــع مختلــف گیاهــی در
شــکل  3نشــان می دهــد .انــدازه دانه هــا متغیــر و دامنــه آن از
 1تــا  110میلی متــر اســت.
انــدازه دانــه بــه طورمتوســط بیــن  1تــا  20میلــی متــر بــرای
اندازه هــای کوچــک و  20تــا  110میلی متــر بــرای دانه هــای
بــزرگ نشاســته ســیب زمینی اســت .میــزان تغییــرات ســاختار
دانــه ای نشاســته ها از گونــه ای بــه گونــه دیگر در ســیب زمینی
بــه طــور قابــل توجهــی بیشــتر اســت .انــدازه متوســط دانه های
نشاســته ذرت از  1تــا  7میلی متــر بــرای دانه هــای کوچــک
و  15تــا  20میلی متــر بــرای دانه هــای بــزرگ اســت .انــدازه
دانــه نشاســته برنــج از  3تــا  5میلی متــر اســت .دانــه نشاســته
ســیب زمینی بــه صــورت بیضــی شــکل و نامنظــم یــا مکعبــی
شــکل مشــاهده می شــود .دانــه نشاســته بــه صــورت زاویــه ای
بــرای ذرت و پنج وجهــی و زاویــه ای شــکل بــرای برنــج
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شکل  3تصاویر میکروسکوپ الکترونی ( )SEMنشاسته جدا شده از منابع مختلف )a( :برنج )b( ،گندم )c( ،سیب زمینی )d( ،ذرت []7

اســت .درزمــان بلــوغ ،اندوســپرم گنــدم حــاوی دو نــوع دانــه
نشاســته دانــه بــزرگ نــوع  Aو دانــه کوچک نــوع  Bاســت [.]7
 2اصالح شیمیایی نشاسته
نشاســته بــه طــور ذاتــی بــرای اکثــر کاربردهــا نامناســب اســت
و بنابرایــن بایــد از لحــاظ شــیمیایی یــا فیزیکــی بــه منظــور
ارتقــای ویژگی هــای مثبــت یــا بــه حداقــل رســاندن نقص های
آن ،اصــاح شــود .اغلــب نشاســته های خــام بــه دلیــل عــدم
پایــداری نســبت بــه تغییــرات دمــا pH ،و نیروهــای برشــی از
نظــر کاربــرد مســتقیم ،محدودیت هــای جــدی دارنــد .اصــاح
شــیمیایی نشاســته بــه طــور کلــی شــامل اســتری کــردن،
اتــری کــردن یــا اکســایش گروه هــای هیدروکســیل موجــود
در واحدهــای بتــا دی گلوکوپیرانوزیــل اســت کــه پلیمرهــای
نشاســته را تشــکیل می دهنــد [ .]8خــواص رئولوژیکــی و
فیزیکــی نشاســته بســتگی بــه عواملــی شــامل نــوع نشاســته،
درصــد رطوبــت ،نســبت شــار ،اصــاح شــیمیایی ،وزن
مولکولــی ،درصــد آمیلــوز ،درجــه شکســت دانــه ،دمــا و
زمــان بســتگی دارد .دانــه بعضــی نشاســته ها بی اثــر ،غیــر
قابــل حــل در دمــای اتــاق ،بســیار مقــاوم نســبت بــه تجزیــه
آنزیمــی و در نتیجــه فاقــد قابلیــت واکنش پذیری هســتند .ســه
گــروه هیدروکســیل در هــر گلوکــز از نشاســته می توانــد بــرای
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اصــاح خــواص نشاســته بــه روش هــای مختلــف تغییــر کنــد
و اکثــر مشــتقات نشاســته ای موجــود دارای درجــه جایگزینــی
کــم( )0،0-10،20هســتند [.]9
 3نانونشاسته
نانومــواد در ســال های اخیــر بــه دلیــل ویژگی هــای
فوق العــاده ای کــه در برنامه هــای کاربــردی بســته بندی مــواد
غذایــی دارنــد ،مــورد توجــه زیــادی قــرار گرفته انــد .نانوذرات
می تواننــد خــواص ممانعتــی و خــواص مکانیکــی ،نــوری،
کاتالیــزوری و ضدمیکروبــی را بــه بســته بندی بدهنــد .بــه
منظــور تولیــد نشاســته ،نشاســته بلــوری بایــد از مجموعه هــای
آمــورف وترکیبــات بلوریــن جــدا شــود .چندیــن روش از
جملــه آب کافــت آنزیمــی ،آب کافــت اســیدی ،رســوب گیری،
تیمــار مکانیکــی بــا ریزســیال ها ( )Microfluidiserاز چندیــن
مســیر بــرای فراینــد جداســازی آمیلــوز وجــود دارد [.]10
آب کافــت اســیدی بــه طــور گســترده بــرای تهیــه نانــوذرات
از پلی ســاکاریدها بــه دلیــل کنتــرل آســان و آمــاده بــودن
اســتفاده می شــود .مناطــق بلوریــن در دانــه نشاســته نســبت بــه
آب کافــت اســیدی در مقایســه بــا مناطــق آمــورف مقاوم تــر
هســتند و بنابرایــن بــا اســتفاده از آب کافــت اســیدی مالیــم،
(معمــوالً اســید هیدروکلریــک یــا اســید ســولفوریک) ،می توان
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آن را از ناحیــه بلــوری جــدا کــرد .پلیمرهــای مصنوعــی بــه
دلیــل خــواص فیزیکــی و مقاومــت شــیمیایی در بســیاری از
کاربردهــای صنعتــی اســتفاده می شــوند ،بــا ایــن حــال ایــن
پلیمرهــا زیست ســازگار نیســتند .بــا اضافــه کــردن نانــوذرات
نشاســته بــه ایــن پلیمرهــا نــه تنهــا خــواص فیزیکــی بلکــه
امــکان تجزیــه زیســتی کامپوزیت هــا نیــز افزایش می یابــد [.]11
اســتفاده از نانوپرکننده هــا بــه عنــوان تقویت کننــده باعــث
بهبــود خــواص مختلــف نشاســته می شــود .نانوکربنات کلســیم
بــا زیســت نانوکامپوزیت های نشاســته بــا روش محلول ســازی
ترکیب شــده و ریزســاختار زیســت نانوکامپوزیت های نشاســته
و کربنات کلســیم بــا میکروســکوپ الکترونــی عبــوری بــا
وضــوح بــاال بررســی شــد و نشــان داد کــه پایــداری حرارتــی
نشاســته بــه علــت ترکیــب بــا پــودر نانوکربنات کلســیم و
مقاومــت کششــی زیســت نانوکامپوزیت ها بــه دلیــل افزایــش
غلظــت نانوکربنــات کلســیم افزایــش می یابــد کــه بهبــود
پایــداری حرارتــی و کششــی نانوکامپوزیت هــا همــراه بــا
کاهــش قابــل توجــه نفوذپذیــری اکســیژن و رفتــار مقــاوم در
برابــر قلیــا همــراه اســت و همیــن عوامــل باعــث شــده از ایــن
ترکیــب بــرای بســته بندی بــه آســانی اســتفاده شــود [.]12
در صنایــع الستیک ســازی ،نشاســته بــه عنــوان تقویت کننــده
و پرکننــده کــه می توانــد خــواص مطلــوب ماننــد ســروصدای
کــم ،ســختی کــم غلتک هــا و مقاومــت ترمزهــا در جاده هــای
خیــس بــه الســتیک بدهــد .ایکســی و وهمــکاران از نشاســته
بــه عنــوان پرکننــده فعــال بــه منظــور تقویــت الســتیک ها بــا
عامــل وولکانــش ( )Vulcanizationاســتفاده کردنــد [.]13
 4کاربرد نشاسته در محصوالت غذایی
مهم تریــن کربوهیدرات در رژیم غذایی انســان ،نشاســته اســت
کــه پــس از هضــم نشاســته در غــذا ،باعــث افزایــش گلوکــز
خــون می شــود .بنابرایــن هضــم نشاســته در محصــوالت مبتنی
بــر غــات ضــروری اســت .زیــرا مقــدار آن در غــذا تعییــن
کننــده پاســخ گلیســمی( )Glycemicمی شــود و بــا بســیاری از
بیمارهــای مرتبــط بــا رژیــم غذایــی بســتگی دارد [.]14
نشاســته ســیب زمینی در میــان نشاســته های رایــج بــا ســطح
باالیــی از گروه هــای فســفات به صــورت پیوندهای کواالنســی
در موقعیــت کربــن  6و کربــن  3مونومرهــای گلوکــز قــرار
دارد .ایــن گروه هــای فســفاته همــراه بــا انــدازه بــزرگ دانــه
خــود ،قــدرت تــورم زیــادی بــه نشاســته می دهــد .نشاســته
در شــکل طبیعــی خــود کاربردهــای محــدودی دارد و عمدت ـ ًا
بــه عنــوان غلیظ کننــده و اتصال دهنــده اســتفاده می شــود.

آمیلوپکتین هــای نشاســته پــس از گــرم شــدن در آب داغ،
ذوب شــده و دانه هــا شــروع بــه تــورم می کننــد و گرانــروی
در محلــول افزایــش می یابــد .گرمایــش و تــکان دادن بیــش از
حــد ،منجــر بــه تجزیــه ســاختار دانــه ،حاللیــت نشاســته و از
دســت دادن گرانــروی می شــود [.]15
 5کاربرد نشاسته در صنعت نساجی
صنایــع نســاجی ،از نشاســته بیشــتر بــرای آهاردهــی ()Sizing
ریســمان ها اســتفاده می کنــد .نشاســته های مختلــف اصــاح
شــده بــر روی نــخ بــه منظــور جلوگیــری از ســایش در طــی
بافــت ،پوشــانده شــده و ســپس بــا شســتن پارچه هــا حــذف
می شــود.گاهی اوقــات پلی وینیل الــکل بــا نشاســته بــه علــت
انعطاف پذیــری فوق العــاده و مقاومــت بــه ســایش آن مخلــوط
می شــود [ .]9صنایــع بــه ویــژه نســاجی و کاغذســازی ،از
رنگ هــا بــرای رنگ آمیــزی محصوالت خــود اســتفاده می کنند
و همچنیــن حجــم قابــل توجهــی آب مصــرف می کننــد.
فاضــاب نســاجی حــاوی غلظــت زیــاد رنــگ مصــرف شــده
اســت کــه می توانــد تأثیــر مخــرب جــدی بــر محیــط زیســت
داشــته باشــد .بنابرایــن تصفیــه پســاب های صنعــت نســاجی
بــه شــدت توســط مقامــات دولتــی و ســازمان های حفاظــت
از محیط زیســت مد نظــر اســت .بــرای حــل ایــن مشــکل از
رنگ هــای مصــرف شــده بــا نشاســته ســیب زمینی که ســازگار
بــا محیط زیســت ،زیســت تخریب پذیر و مقــرون بــه صرفــه
اســت ،استفاده شــد [ .]16نشاســته ذرت اصــاح شــده و
کیتوســان بــه عنــوان عامــل آهاردهــی الیاف شیشــه ای اســتفاده
شــد .الیــاف شیشــه ای مــواد معدنــی بــا خــواص عالــی هســتند
کــه در کشــاورزی و صنایــع دســتی کاربــرد دارد و بــه واســطه
مقاومــت مکانیکــی بــاال و عملکــرد مقــاوم در برابــر خوردگــی
در محصــوالت نســاجی بــه عنــوان تقویت کننــده در مــواد
کامپوزیتــی اســتفاده می شــود .در صنعــت پارچــه بــرای آهــار
الیــاف شیشــه بــه طــور متــداول از پارافیــن اســتفاده می کننــد
کــه حــاوی دی ســیانیدهای آمیدفرمالدئید (Dicyandiamide-
 )formaldehydeاســت .در فراینــد تمیــز کــردن پارافیــن از
حــرارت اســتفاده می کننــد کــه موجــب راه راه شــدن پارچــه
یــا زرد و قهــوه ای شــدن آن می شــود .بنابرایــن از نشاســته
تجدیدپذیــر بــه عنــوان عامــل آهاردهــی بــه دلیــل چســبندگی
خــوب ،هزینــه کــم ،دمــای تجزیــه حرارتــی پاییــن اســتفاده
می کننــد بــا ایــن حــال فیلم تشــکیل شــده از نشاســته شــکننده
اســت .بــه همیــن منظــور ،کیتوســان بــه عنــوان تقویت کننــده
بــه کار رفتــه اســت کــه مقــدار  5درصــد آن باعــث تشــکیل
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فیلــم بهینــه و مناســب می شــود [.]17
 6کاربرد نشاسته در پزشکی
ً
نشاســته بــه دلیــل فراوانــی ،قیمــت نســبتا ارزان و مناســب
می توانــد بــه راحتــی بــه نانــوذرات تبدیــل شــود و همچنیــن
بــه عنــوان پرکننــده بــرای آمــاده ســازی زیســت نانوکامپوزیت
( )Bionanocompositeبــرای بهبــود زخــم کاربــرد داشــته
باشــد .فیلم هــای متقــارن و نامتقــارن کیتوســان را کــه حــاوی
ســاختارهای متخلخــل حمایــت شــده بــا نانــو نشاســته
بــه روش شستشــو بــا نمــک هســتند بــرای پانســمان زخــم
می تــوان اســتفاده کــرد [.]18
هیدروژل هــا دارای شــبکه ســه بعدی آب دوســت هســتند
کــه توســط پیوندهــای شــیمیایی یــا فیزیکــی نگهــداری
می شــوند .آب جــذب شــده توســط هیــدروژل تحــت
شــرایط عــادی آزاد نمی شــود .پانســمان زخــم بــا هیــدروژل
می توانــد از پوســت آســیب دیــده محافظــت کــرده ،ســطح
زخــم را بــه طــور مناســب مرطــوب نگهــدارد تــا فرایندجــذب
التهــاب ســریع ًا انجــام شــود .غشــاهای جدیــد هیــدروژل
تولیدشــده بــه وســیله پیونــد عرضــی بیــن پلی وینیل الــکل
بــا محلــول نشاســته ،توســط گلوتارالدهیــد بــه عنــوان عامــل
پیونــد عرضــی بــرای ایــن کار تهیــه شــده اســت .ایــن غشــا
توســط  FTIRو خصوصیــات مکانیکــی هیدروژل هــا توســط
آزمون هــای تنشــی مــورد بررســی قــرار گرفــت و بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه غشــای هیــدروژل بــه کمــک محلــول
نشاســته و پلی وینیل الــکل بــه عنــوان پوســت مصنوعــی
قــدرت کافــی را دارد [.]19
هیدروکســی آپاتیت ،فســفات کلســیمی اســت کــه بــه عنــوان
مــاده جایگزیــن اســتخوان بــه دلیــل شــباهت آن بــه ترکیبــات
مــواد معدنــی موجــود در اســتخوان طبیعــی پیشــنهاد می شــود.
امــا از آنجــا کــه خــواص هیدروکســی آپاتیت عمدتـ ًا بــرای ایــن
برنامه هــای کاربــردی کافــی نیســت .میکولســکو و همــکاران
( )2017از نشاســته (پلیمــر طبیعــی و زیســت تخریب پذیر) کــه
قابلیــت ترکیــب بــا هیدروکســی آپاتیت بــه علــت چســبندگی،
ژل شــدگی و تــورم ذرات نشاســته ،پراکندگی خــوب در تعلیقی ها
و اســتقامت انــدام ســرامیکی دارد ،اســتفاده کردنــد [.]20
 7کاربرد نشاسته به عنوان چسب
از رزین هــای اوره فرمالدئیــد بــه دلیــل دسترســی آســان مــواد
اولیــه و کاهــش قیمــت ،تنظیــم ســریع در دمــای بــاال بــرای
اتصــال تختــه ســه ال و صفحه هــای چوبــی اســتفاده می شــود
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امــا معایبــی نیــز دارد .بــه طــور مثــال پــس از اضافــه کــردن
آب در دمــای بــاال ،اوره فرمالدئیــد می توانــد آب کافــت شــود
و فرمالدئیــد را آزاد کنــد .ایــن موجــب تضعیــف پیوند چســب
می شــود ،مخلــوط چســب های اوره-نشاســته بــا تغییــر
پیوندهــای عرضــی باعــث اصــاح عملکــرد خــواص آن هــا
می شــود .چســب های نشاســته اصــاح شــده بــا پیوندهــای
عرضــی ایزوســیانات باعــث بهبــود مقاومــت چســبندگی
ومقاومــت بــه آب می شــود [.]21
نشاســته بــه عنــوان کمــک اتصال دهنــده ( )Co Binderدر
کنــار محصــوالت مصنوعــی نفتــی ماننــد چســب های التکــس
بــرای کاربردهــای پوشــش دهی کاغــذ اســتفاده می شــود .امــا
باعــث می شــود زمانــی کــه تولیــد در طــول فراینــد پخــت
خوابیــده اســت ،مشــکالتی ماننــد ژله ای شــدن ،عــدم انبســاط
کامــل دانه هــای نشاســته ،افزایــش گرانــروی ضمــن کاهــش
دمــا ،رشــد باکتــری در نشاســته پختــه شــده و مشــکالت
کنتــرل گرانــروی در طــول ذخیره ســازی بــه وجــود آیــد.
از ســوی دیگــر ،چســب های مصنوعــی اثرمنفــی بــر قابلیــت
بازیافــت کاغــذ و زیســت تخریب پذیری می گــذارد .بــرای
غلبــه برایــن مشــکالت از چســب زیســت پلیمری جدیــدی
در ســاخت کاغــذ و بــه عنــوان جایگزیــن بــرای پلیمرهــای
مصنوعــی برپایــه نفــت اســتفاده شــد .تحــوالت اخیــر
اتصــاالت نانــوذرات زیســت پلیمری کــه بــه آن اتصــاالت
زیست التکســی می گوینــد ،مــورد بررســی قــرار گرفــت .ایــن
اتصال دهنده هــا (چســب ها) بــه صــورت خشــک می تواننــد
درآب بــدون پختــن پراکنــده شــوند و کیفیــت کاغــذ را
بهبــود بخشــند و هزینه هــای ســاخت کاغــذ را کاهــش
دهنــد .چســب های نانــوذرات التکــس زیســتی بــا موفقیــت
باچســب های مصنوعــی بــر پایــه نفــت جایگزیــن و باعــث
بهبــود کیفیــت کاغــذ شــدند [.]22
وانــگ و همــکاران اثــر مــدت زمــان آب کافــت اســیدی
بــرای بهبــود چســب چــوب بــر پایــه نشاســته را مورد بررســی
قــرار دادنــد و بــا اســتفاده از خــواص چســبندگی ،گرانــروی
وعملکــرد بــرش در مرحله هــای خشــک و مرطــوب را بــا
طیف ســنج مــادون قرمــز فوریــه ،مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار
دادنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدندکه مناســب ترین مــدت زمــان
آب کافــت اســیدی نشاســته  2ســاعت اســت کــه مقاومــت
برشــی مطلــوب  6/65مــگا پاســکال در حالــت خشــک و 3/6
مگاپاســکال در حالــت مرطــوب اســت .آب کافــت اســیدی،
پیوندهــای هیدروژنــی بیــن مولکول هــای نشاســته را تخریــب
می کنــد کــه پایــداری گرانــروی ،پیوند دهــی و مقاومــت به آب
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چســب چــوب بــر پایــه نشاســته را پــس از چرخــه انجمــاد-
ذوب مجــدد بهبــود می بخشــد [.]23
 8کاربرد نشاسته در بسته بندی
بســته بندی موادغذایــی ازجملــه مــوارد مهمــی اســت کــه
توســط مــواد مختلــف انجــام می شــود .پالســتیک ها در
طــول دو دهــه گذشــته بــا رشــد ســالیانه  5درصــد ،دومیــن
مــواد قابــل اســتفاده بــرای بســته بندی موادغذایــی ،پــس از
کاغــذ و مقــوا هســتند .از مــواد پالســتیکی بــر پایــه نفــت
ماننــد پلی اتیلــن ،پلی پروپیلــن ،پلی آمیــد ،بــا وجودمســائل
زیســت محیطی ،بــه دلیــل انعطاف پذیــری ،شــفافیت ،ثبــات،
بــه طــور گســترده بــرای بســته بندی اســتفاده می شــود .بــا ایــن
حــال ،بــا وجــود خــواص خــوب ،اســتفاده و انباشــت آن هــا
ســبب مشــکالت جــدی می شــود .نشاســته بــه دلیل دسترســی
آســان ،قابلیــت تمــاس بــا موادغذایــی ،هزینــه کــم وقابــل
تجزیــه بــودن ،جایگزیــن مناســبی بــرای پلیمرهــای حاصــل
از مــواد نفتــی اســت .بــا ایــن وجــود اســتفاده از نشاســته
در بســته بندی مشــکالتی نیــز دارد .بــه طــور مثــال نشاســته
بســیار حســاس بــه آب و خــواص فیلــم آن بــه شــدت بــه
مقــدار رطوبــت وابســته اســت و همچنیــن خــواص مکانیکــی
نســبت ًا ضعیفــی دارد .فیلم هــای آن بســیار شــکننده و مقاومــت
در برابرنفــوذ اکســیژن آن هاکــم اســت .در پژوهشــی از ترکیــب
 PLAو نشاســته باهــم خــواص مناســب بــا ویژگی های مناســب
بــرای بســته بندی به دســت آمــده اســت و نتایــج نشــان داد کــه
نســبت های مختلــف  - PLAنشاســته 30-70( ،یــا )20-80
بــا روغــن ســویا اپوکســی شــده یــا مالئیک انیدریــک ،مقاومــت
مکانیکــی ،ممانعــت بســیار خــوب نســبت بــه بخــارآب و گازها
و همچنیــن انعطافپذیــری خوبــی را ارائــه می دهــد [.]28
خــان و همــکاران بــه دلیــل نیروهــای بین مولکولــی و
پیوندهــای هیدروژنــی نشاســته ،از مــاده ای گرمانــرم اســتفاده
کردنــد و نــام آن را نشاســته های گرمانــرم ((Thermoplastic
 )Starches (TPSنامیدنــد .ایــن نرم کننــده ()Plastisizer
انعطاف پذیــری نشاســته را افزایــش داده ،باعــث ثبــات نشاســته
زیــر دمــای تخریــب خــود می شــود TPS .نســبت بــه مــوادی
کــه پایــه زیســتی دارنــد ،موردبســیار امیدوارکننــده ای بــه
عنــوان پالســتیک های زیســت تخریب پذیر اســت [.]29
نشاســته ذرت بــه عنــوان ماتریــس پلیمــری بــرای توســعه
بســته بندی ضدمیکروبــی جدیــد بــا اســتفاده از روش
ریخته گــری و اســتفاده از نیســین ( )Peptides Nisinیــا
پیدیوســیین ( )Pediocinبــرای حفــظ موادغذایــی مــورد

اســتفاده قــرار گرفــت .خــاک رس (هالوســیت ())Hallosite
بــه عنــوان نانوپرکننــده بــرای تقویــت فیلــم انتخــاب
شــد و نتایــج نشــان داد کــه افــزودن پپتیدهــای نیســین و
پیدیوســین در فیلم هــای نشاســته بــه تولیــد مــواد بســته بندی
فعــال بــا فعالیــت ضد میکروبــی علیــه  Lمونوســیتوژن ها
( i(L. Monocytogenesو  Cپرفرینژن هــا ().C. Perfringens
منجــر می شــود [.]30
فیلم هــای نانو کامپوزیــت زیســت تخریب پذیر نشاســته/
رس نیــز بــرای بســته بندی موادغذایــی مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت .نانــوذرات مونت موریلونیــت ( )Montmorilloniteکــه
بــه صــورت همگــن در مــواد مختلــف برپایــه نشاســته پراکنــده
شــده؛ از طریــق روش هــای پــردازش ذوب پلیمــر به دســت آمد.
ویژگی هــای ســاختاری و مکانیکــی فیلمهــای نانوکامپوزیــت
بررســی شــد و نتایــج ،اثــر تقویت کنندگــی ذرات رس در مدول
و اســتحکام کششــی نشاســته را نشــان داد [.]31
نشاســته و مشــتقات نشاســته ،پلی هیدروکســی بوتیرات
( i(Polyhydroxylbutyrateوپلی الکتیک گلیکولیــد (Poly
 ،(lactic-co-glycolideدارای ویژگی هــای بســیارعالی هســتند
کــه بــا عوامــل ضدمیکروبــی بــرای بســته بندی ســازگارند.
 ،PHBنشاســته و  PLGAدارای خــواص منحصــر بــه فــرد
در زمینه هــای غــذا ،لــوازم آرایشــی ،داروهــا و همچنیــن
کامپوزیت هــای مختلــف هســتند .فیلم هــای نشاســته بــا
ترکیبــات کیتوســان و پتاســیم ســوربات مخلــوط شــدند
و فیلم هــای فعــال بــرای مهــار رشــد باکتــری  E. ColiوS.
 Aureusحاصــل شــد و همچنیــن خــواص ممانعتــی فیلم هــا
بهبــود یافــت [.]32
نانوکامپوزیــت زیســتی دوســت دار محیــط زیســت بــا
اســتفاده از نشاســته ســیب زمینی و الیــاف برگ هــای آنانــاس از
روش قالب گیــری حــال ســاخته شــد .بــا توجــه بــه ســاختار
لیفــی و پراکندگــی نانوالیــاف بــر روی زمینــه نشاســته ،در
خــواص نانوکامپوزیت هــا پــس از هــر تقویــت تــا  3درصــد
وزنــی نانوالیــاف ســلولزی افزایــش می یابــد ،امــا در بارگذاری
پرکننده هــای بیشــتر ،احتمــاالً بــه علــت تراکــم نانوالیــاف ایــن
خــواص کاهــش می یابــد .نفوذپذیــری بخــارآب ،جــذب
آب و جــذب رطوبــت نانو کامپوزیت هــا مــورد بررســی
قــرار گرفــت و مشــخص شــد کــه خــواص ممانعتــی بــه
طــور قابــل مالحظــه ای افزایــش یافــت .دلیــل پراکندگــی و
چســبندگی خــوب نانوالیــاف در زمینــه نشاســته ،ســاختار
مشــابه پلی ســاکاریدی در هــردو فازاســت [.]33
جانــگ و همــکاران( )2017از نانــوذرات نقــره و نشاســته
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بــرای پوشــش یــک مرحلــه ای بــا اســتفاده از فراصــوت و
مخلــوط نشاســته ،نیتــرات نقــره و آب مقطــر تهیــه کردنــد کــه
نشاســته بــه عنــوان عامــل ســازگار بــا محیــط زیســت و ارزان
قیمــت مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .طیف ســنجی فرابنفــش-
نورمرئــی و میکروســکوپ الکترونــی عبــوری نشــان داد کــه
فراینــد تک مرحلــه ای بــرای ســنتز پوشــش مبنــی بــر نشاســته
بــا نانــوذرات نقــره موثــر بــود [.]34
جانــگ و همــکاران ( )2018از سنتزکیتوســان و نانــوذرات
نقــره و نشاســته ()Chitosan: Starch-silver Nanoparticle
بــرای کاربردهــای بســته بندی ضدمیکروبــی پوششــی اســتفاده
کردنــد .عــاوه بــر این،تأثیــر نســبت های مختلــف کیتوســان
و نانــوذرات نقــره و نشاســته ،بــر خــواص کاغــذی مختلــف
ماننــد خــواص مکانیکــی ،مقاومــت بــه آب و روغــن و
فعالیت هــای ضدمیکروبــی مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج
نشــان داد کــه خــواص پوششــی کاغــذ بــه شــدت بــه ترکیــب
ایــن ســه مــاده بســتگی دارد و پوشــش بــا نســبت  1بــه 9
ویژگی هــای مکانیکــی عالــی و خــواص مقاومتــی خــوب در
برابــرآب وروغــن نشــان می دهــد [.]35
 1 -8کاربرد نشاسته درپوشش دهی سطح کاغذ

ویژگی هــای نشاســته مــورد اســتفاده در آهاردهــی ســطحی ،نه
تنهــا خــواص کاغــذ بلکــه کارایــی خمیرهــای بازیافتــی را نیــز
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد .نشاســته اکســید شــده کــه معمــوالً
بــرای آهاردهــی ســطحی اســتفاده می شــود ،عمدتـ ًا به ســاختار
کاغــذ نفــوذ می کنــد و ایــن باعــث کاهــش قابــل مالحظه ماتی
کاغــذ می شــود .عــاوه بــر ایــن ،نشاســته اکســید شــده بــه
عنــوان زباله هــای آنیونــی در فــراوری خمیرهــای بازیافتــی
عمــل می کنــد .بــرای حــل مشــکالت مرتبــط بــا نشاســته در
انــدازه فشــار ،نشاســته های کاتیونــی نیــز بــه کار گرفته شــده و
اثــر آن هــا بــر خــواص کاغــذ و فرایندهــای کاغذســازی مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت .نتايــج مطالعــات در ایــن زمینــه
نشــان می دهــد نشاســته هاي كاتيونــي از نظــر ماتــی ،روشــني،
صافــی چــاپ و تراكــم جوهــر بــه دليــل ويژگــي نگهــداري
بهتــر آن هــا ،نتایــج بهتــری داشــته اند [.]24
وانــگ و همــکاران ( )2018تأثیــر نشاســته کاتیونــی ذرت
آمیلــوز بــاال را بــر عملکــرد زیســت کامپوزیت های نشاســته/
مونت موریلونیــت (( )Montmorilloniteالیــه ای از ســیلیکات)
مــورد بررســی قــرار دادنــد و نانوســاختارهای کامــ ً
ا خــرد
شــده از ذرت طبیعــی و نشاســته کاتیونــی تشــکیل شــده
اســت و افــزودن ذرات مونت موریلونیــت ،مقاومــت کششــی،
نفوذپذیــری بخــارآب و پایــداری فیلم هــای نشاســته کاتیونــی
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را بهبــود می بخشــد و خــواص رئولوژیکــی نشــان دهنــده آن
اســت کــه مونت موریلونیــت بــه طــور قابــل توجهــی ســاختار
شــبکه ســه بعدی ژل مونت موریلونیــت -نشاســته ذرت را
تقویــت می کنــد [.]25
ابــورا و همــکاران از نانوبلورهــای نشاســته (Starch
 )Nanocrystalsکــه ویژگــی ممانعتــی و مکانیکــی پلیمرهــای
زیســتی را افزایــش می دهنــد ،اســتفاده کردنــد .نانوبلور هــای
نشاســته در پوششــی بــر پایــه نشاســته اضافــه شــد و
خــواص رنگــی پــس از پوشــش و کاغــذ پوشــش داده شــده
نهایــی مــورد بررســی قــرار گرفــت و نتایــج نشــان داد کــه
پوشــش های رنگــی حــاوی نانوبلور هــای نشاســته دارای
گرانــروی باالتــری بودنــد ونانوبلورهــای نشاســته قــادر بــه
مقاومــت در برابــر فرایندهــای خشــک کــردن ،بــدون ذوب
شــدن اســت .همچنیــن نانوبلورهــای نشاســته نفــوذ بخــارآب
را کاهــش می دهــد و خــواص مکانیکــی از دســت رفتــه را
جبــران می کنــد [.]26
کاربامات هــای نشاســته بــا واکنــش نشاســته و اوره در
دمــای باالتــر از نقطــه ذوب اوره از طریــق تجزیــه حرارتــی
اوره به دســت می آیــد .کاربامات هــای نشاســته و ســلولز در
صنایــع نســاجی وکاغذســازی بــرای بهبــود خــواص ســطحی
و همچنیــن بــه عنــوان بازدارنــده آتــش ،تقویت کننــده
پرکننده هــا بــه جــای اســتفاده از کربــن ســیاه در ترکیبــات
الســتیکی و دلمه کننــده بــرای حــذف فلــزات ســنگین در
فاضالب هــا اســتفاده می شــود .مطالعــات آزمایشــگاهی نشــان
داد کــه فیلم هــای قالب گیــری شــده از کاربامات هــای نشاســته
امــکان تشــکیل فیلــم و ویژگی هــای ممانعتــی اکســیژن را دارا
هســتند [.]27
 9نتیجه گیری
آلودگی هــای ناشــی از موادپلیمــری بــر پایــه ترکیبــات نفتــی،
باعــث تمرکــز بــر تولیــد پلیمرهــای زیست تخریب پذیرشــده
اســت .رونــد جهانــی گســترش تحقیقــات و صنایــع بــه
ســمت اســتفاده از زیســت توده و مــواد اولیــه تجدید پذیــر و
دوســت دار محیط زیســت در حرکــت است.نشاســته بــه عنــوان
یکــی از فراوان تریــن و ارزان تریــن مــواد جایگزین محصوالت
نفتــی در حــال حاضــر مــورد توجــه جدی محققــان قــرار دارد.
گســترش اســتفاده از روش هــای اصــاح ســاختار نشاســته و
همچنیــن به کارگیــری ایــن مــاده در ترکیــب بــا ســایر مــواد بــا
هــدف کاهــش ضعف هــای ذاتــی ایــن پلیمــر طبیعــی موجــب
توســعه بیــش از پیــش آن در صنایــع مختلــف بــه ویــژه صنایع
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کاغذســازی و بســته بنــدی شــده اســت .انتظــار مــی رود در
کشــور ایــران نیــز بــا بهره گیــری از تجربیــات جهانــی ،تولید و

اســتفاده از نشاســته بــه عنــوان مــاده اولیــه مهــم در بخش هــای
مختلــف صنعتــی توســعه یابــد.
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