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ذرت
مریم حیدری

کارشناس ارشد شيمی آلی و معلم شيمی کوهدشت- لرستان

چکيده
بيشترين  گندم  از  پس  که  است  مهم  غالت  از  يکی  ذرت 
دارد.  اختصاص  آن  کشت  به  جهان،  در  کشاورزی  زمين های 
منبعی  ذرت  است.  بوده  آمريکا  قارة  گياه  اين  اولية  زيستگاه 

سرشار از فيبر و انرژی به شمار می رود.

کلیدواژه ها: ذرت، پادزيست )آنتی بيوتيک(، فيبر، ريبوفالوين

مقدمه
ذرت فراوان ترين غله در جهان است که بذر آن در رنگ های 
متفاوت شامل سياه، آبی، بنفش، سبز، زرد، سرخ و سفيد ديده 
می شود. ذرت نسبت به گندم، سبوس کمتری دارد و برخالف 
گندم، حاوی مقدار گلوتن کمی است. در نتيجه نانی که از آرد 

ذرت تهيه می شود، کمتر پف می کند.
خانوادة  از  قوی  پادزيستی  ذرت  تازة  ساقه های 
هيدروکساميک اسيد يا بنزوکسازينوييد در خود ذخيره می کنند 
که در برابر آفت ها )حشره، قارچ و باکتری( نقش عامل دفاعی 
فارس،  استان   های  در  يک ساله  گياه  اين  ما  کشور  در  دارد. 
خوزستان و کرمانشاه بيشتر کاشته می شود و فصل برداشت آن، 

بهار است.

تركيب های شيميایی ذرت
رنگ زرد ذرت مربوط به پروتيين زيين موجود در آن است. اين 
پروتيين فاقد آمينواسيد ليزين و تريپتوفان است. زيين به کمک 
الکل، از گلوتن ذرت استخراج می شود و در آب و الکل، نامحلول 
است. معمواًل از آن برای ايجاد پوشش روی آجيل و شيرينی و 

حفظ رطوبت آن ها استفاده می شود.
ذرت حاوی رنگدانه ای به نام گزانتوفيل، يکی از کاروتنوييدهای 
مهم است که تأمين کنندة رنگ زرد در زردة تخم مرغ نيز به شمار 

می رود.
سراسر  مردم  غذايی  برنامة  در  مختلف  شکل های  به  ذرت 
جهان قرار دارد. اين منبع غذايی نه تنها انرژی مورد نياز برای 
سوخت و ساز روزانة بدن را فراهم می کند بلکه به عنوان منبعی 
از ويتامين های E، B ، A و مواد معدنی گوناگون نياز بدن را 
برمی آورد. همچنين به علت برخوردار بودن از فيبر، از روده در 
برابر سرطان کولون محافظت می کند و احتمال ابتال به ديابت را 
کاهش می دهد. وجود پروتيين لکتين در ذرت سبب می شود که 
در بدن فعاليت بسياری از ويروس ها از جمله ويروس ايدز مختل 
شود. اين کار با چسبيدن لکتين به گيرنده های کربوهيدراتی 
موجود در غشا سلول انجام می گيرد. از ديگر اثرهای درمانی ذرت 
پيشگيری از ناراحتی های قلبی، فشار خون و بروز نارسايی های 

فراوان ترین غلة جهان!
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عصبی مادرزادی را می توان برشمرد.
و  حساسيت  کاهش  و  پوست  کردن  نرم  برای  ذرت  آرد 
خارش های پوستی سودمند است و به عنوان جايگزينی مناسب 

برای مواد نفتی سرطان زا، شناخته می شود.
ذرت به مقدار چشمگير ويتامين B12 و فوليک اسيد دارد و 
از اين رو، در رفع کم خونی مؤثر است. پاداکسنده هايی همچون 
آنتوسيانين ها، کوماريک اسيد، وانيليک اسيد و فروليک اسيد از 
جمله مواد سودمند ديگر موجود در اين مادة غذايی اند. گفتنی 
است خاصيت پاداکسندگی ذرت با پختن آن افزايش می يابد. اين 
غله سرشار از مواد معدنی همچون فسفر، منيزيم، منگنز، روی، 
آهن و مس است که برای رشد طبيعی بدن، سالمت قلب و کليه 

و استحکام استخوان ها ضروری اند.

ذرت بو داده
ذرت بو داده ميان وعده ای سالم و دارای خواصی به اين قرار 

است:
- سرشار از پاداکسنده از جمله پلی فنول هاست که مقدار آن از 

برخی ميوه ها و سبزی ها بيشتر است.
- فيبر موجود در آن سيری طوالنی مدت ايجاد می کند.

- ميان وعده ای کم چرب و کم نمک است.
- پاک  کننده طبيعی برای دستگاه گوارش است.

- کلسيم و فسفر موجود در آن برای استخوان و دندان سودمند 
است.

- آهن موجود در آن نسبت به تخم مرغ، گوشت گاو، شير و 
روغن ماهی بيشتر است.

- سرشار از ويتامين های گروه B است.
- هر پيمانه ذرت بو دادة بدون روغن، 25 تا 55 کالری انرژی 

دارد.

شربت ذرت
نوع  به  بسته  و  می شود  تهيه  ذرت  نشاستة  از  ذرت  شربت 
درجه بندی آن حاوی مقادير مختلفی از مالتوز و اليگوساکاريدهای 

باالتر است. اين شربت در غذا به منظور نرم کردن بافت، حجيم 
کردن، جلوگيری از تبلور شکر و افزايش بو و مزه، افزوده می شود. 
پژوهشگران بر اين باورند که افزايش مصرف اين ماده باعث شيوع 

ديابت نوع دوم و بيماری کبد چرب در انسان می شود.

كاربرد ها
دارد.  وجود  استخراج  قابل  روغن  مقداری  ذرت  دانة  در   
مقدار اين روغن به 4 درصد می رسد و بيشتر در گياهک انباشته 

می شود و در صنايع روغن کشی مورد استفاده قرار می گيرد.
 از آسياب کردن دانة ذرت آرد تهيه می شود. آرد ذرت  گذشته 
از مصرف غذايی، در توليد چسب، صابون و تهية مواد آرايشی 
استفاده می شود. وجود آرد ذرت در فراورده های آرايشی به دليل 
اثر آن در نرم شدن پوست و کاهش حساسيت و خارش های 
پوستی است. صنايع رنگرزی، مرکب سازی و توليد پالستيک نيز 

از ديگر مصرف کنندگان آرد ذرت به شمار می روند.
و  مقوا  کاغذ،  توليد  صنعت  در  ذرت  برگ های  و  ساقه  از   

کاغذديواری بهره می گيرند.
 دانه های سرشار از انرژی ذرت برای تغذيه پرندگان گوشتی 

و تخم گذار استفاده می شود.
 در صنايع غذايی شامل تهيه کنسرو، سس مايونز، مارگارين 

و... گياه ذرت کاربرد دارد.

نتيجه گيری
ذرت به عنوان يک مادة سالم، ارزش غذايی بااليی دارد و در 
صنايع گوناگون به عنوان مادة اوليه در توليد بسياری فراورده ها 
به کار می رود. به اين ترتيب توجه بيشتر به کشت آن در کشور و 
فراهم کردن امکانات در اين زمينه می تواند به رونق کشاورزی و 

بهبود اقتصاد در کشور کمک کند.
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