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و  مى پيوندند  به هم  اتم ها  دارد.  نام  اتم  ماده  سازندٔه  واحد  کوچک ترين  مى دانيد،  که  همان گونه 
مولکول ها را پديد مى آورند.

مواد بدن موجودات زنده به دو گروه عمده تقسيم مى شوند: مواد معدنى و مواد آلى.
مواد معدنى: موجودات غيرزنده از مواد معدنى تشکيل شده اند؛ اما موجودات زنده، بعضى 
مواد معدنى موجود در طبيعت را به صورت مواد آلى در مى آورند. مواد معدنى مهم بدن موجودات 

زنده عبارت اند از:
آب يکى از مهم ترين مواد معدنى موجود در طبيعت و نيز در بدن موجودات زنده است. مقدار 

آب موجود در بدن موجودات زنده به طور متوسط بين ۶۵ تا ۹۵ درصد وزن بدن است.
دى اکسيد کربن ( CO۲) و اکسيژن ( O۲) نيز از مواد معدنى مهمى هستند که پيوسته بين موجودات 

زنده و محيط مبادله مى شوند.
ترکيبات معدنى ديگر، مانند کلريدها، کربنات ها، فسفات ها و غيره نيز در ساختار بعضى بخش هاى 

بدن موجودات زنده وجود دارند و به انجام بسيارى از واکنش هاى زيستى بدن کمک مى کنند.
به وسيلٔه موجودات زنده ساخته مى شوند و در  مواد آلى: مواد آلى موادى هستند که معموالً 

همٔه آنها کربن به صورت عنصر اصلى وجود دارد.
در  مى توان  را  آنها  همگى  که  دارند  وجود  گوناگونى  آلى  ترکيب هاى  زنده  موجودات  پيکر  در 
از:  عبارت اند  زنده  موجودات  پيکر  آلى  ترکيب هاى  مهم ترين  از  گروه  چهار  داد.  جاى  گروه  چند 

هيدرات هاى کربن، ليپيدها، پروتئين ها و اسيدهاى نوکلئيک.

ساختار شيمياييساختار شيميايي۲۲
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هيدرات هاى کربن: در ساختار هيدرات هاى کربن، هيدروژن، اکسيژن و کربن به کار مى رود. 
نشاسته، قند و شکر و پنبه، هيدرات کربن هستند. هيدرات هاى کربن را در سه گروه اصلى جاى مى دهند: 

مونوساکاريدها، دى ساکاريدها و پلى ساکاريدها.
مونوساکاريدها: کوچک ترين هيدرات هاى کربن هستند. معروف ترين آنها  گلوکز است که کار 
بسيار مهمى در سلول ها انجام مى دهد، چون سوخت رايج بسيارى سلول ها گلوکز است، يعنى سلول 

براى به دست آوردن انرژى الزم براى انجام واکنش هاى زيستى، گلوکز را مى سوزاند.
معروف ترين  مى آيند،  به وجود  يکديگر  با  مونوساکاريد  نوع  دو  ترکيب  از  دى ساکاريدها: 

دى ساکاريدها ساکارز است که آن را به صورت قند يا شکر مصرف مى کنيم.
از  يکى  نشاسته  مى شوند.  ساخته  گلوکز  زيادى  تعداد  ترکيب  از  معموالً  پلى ساکاريدها: 
پلى ساکاريدهاى خوراکى است. يکى ديگر از پلى ساکاريدهاى مهم طبيعت، سلولز است که براى ما غذا 
به شمار نمى آيد؛ اما غذاى بسيارى از گياهخواران را تشکيل  مى دهد. پنبه، تقريباً سلولز خالص است، 

بخش مهمى از کاغِذ کتاب شما نيز سلولز است. بخش اصلى ديوارٔه سلول هاى گياهى، سلولز است.
مخصوص  نشاسته  است،  نشاسته  به  شبيه  بسيار  که  است  پلى ساکاريدهايى  از  يکى  گليکوژن 
سلول هاى  در  گليکوژن  قارچ هاست.  و  جانورى  سلول هاى  مخصوص  گليکوژن  و  گياهى  سلول هاى 

کبدى و ماهيچه اى ما به مقدار فراوان وجود دارد و منبع ذخيره اى گلوکز به شمار مى آيد.

(ب)

(الف)

شکل ۱ــ٢  ــ الف) چند مادۀ معدنى،  ب) چند مادۀ آلى. يک نوع مادۀ معدنى نيز در شکل ب يافت مى شود، آن را پيدا کنيد. 
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فعاليت

نشاسته

و  دى ساکاريدها  مونوساکاريدها،  شباهت  و  تفاوت  باال  طرح هاى  به  توجه  با  ۱  ــ 
پلى ساکاريدها را شرح دهيد.

۲  ــ تفاوت ها و شباهت هاى ساختارى پلى ساکاريدها را در طرح باال مشخص کنيد.

ـ ۲ ــ انواع هيدرات هاى کربن شکل ۲ ـ

سلولز

پلى ساکاريددى ساکاريدمونوساکاريد

فعاليت

آن  به  آب  ميلى ليتر   ۱۰ و  بريزيد  آزمايش  لولۀ  در  را  نشاسته  گرم  يک  الف) 
اضافه کنيد. 

ب) آن را روى چراغ الکلى يا گاز با احتياط گرم کنيد.
ج) بگذاريد ماده گرم شده، کمى سرد شود.

د) يک قطره محلول يد دار (مانند لوگول) به آن اضافه کنيد.
۱  ــ چه تغييرى در رنگ نشاسته در آب، مشاهده مى کنيد؟  از اين تغيير چه نتيجه اى 

مى گيريد؟
۲  ــ چگونه مى توانيد به وجود نشاسته در سيب زمينى پى ببريد؟

۳  ــ آيا در سيب درختى نيز نشاسته وجود دارد؟

گليکوژن
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يک مولکول گليسرول

يک مولکول ترى گليسريد

يک مولکول اسيد چرب

شکل ۳ــ٢ــ يک ترى گليسريد

ليپيدها : ليپيدها نيز مانند هيدرات هاى کربن از عناصر هيدروژن، اکسيژن و کربن ساخته شده اند، 
اما نسبت اين عناصر با يکديگر در ليپيدها در مقايسه با نسبت آنها در هيدرات هاى کربن بسيار متفاوت 

هستند.  ليپيد  همگى  چربى ها،  و  روغن ها  است. 
يکى از ويژگى هاى ليپيدها اين است که هيچ کدام 
از آنها در آب حل نمى شوند. ساختار  معروف ترين 
نوع ليپيدها در شکل ۳ــ٢ نشان داده شده است. 
مى شوند  ناميده  ترى گليسريد  که  ليپيدها  نوع  اين 
از ترکيب سه مولکول اسيد چرب و يک مولکول 

گليسرول حاصل مى شوند.
هر ترى گليسريد پس از تجزيه به مولکول هاى 

سازندٔه آن تبديل مى شود.
ليپيدها بخش مهمى از غشاهاى سلولى را 
سلول،  در  انرژى  توليد  براى  به عالوه  و  مى سازند 

مصرف مى شوند.
ساختار  در  نيز  ديگر  عنصر  دو  کربن،  و  اکسيژن  هيدروژن،  بر  عالوه  پروتئين ها  پروتئين ها : 
خود دارند: نيتروژن و در بعضى از آنها گوگرد. هر پروتئين از تعداد زيادى اسيد آمينه که با يکديگر 

ترکيب شده اند، ساخته شده است.

شکل ۴ــ٢ــ پروتئين ها از واحدهايى به نام اسيدآمينه ساخته شده اند.

پروتئين    

اسيدآمينه
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پروتئين ها نقش هاى عمده اى در بدن دارند پروتئينى به نام هموگلوبين در خون، مسئول انتقال 
گازهاى تنفسى است؛ پروتئين هاى ماهيچه، کشش و انقباض ماهيچه را سبب مى شوند. بعضى پروتئين ها 

نقش آنزيمى دارند و از اين نظر براى ادامٔه زندگى سلول ها بسيار مهم اند.

فعاليت

الف) کمى سفيدۀ تخم مرغ را گرم کنيد.
ب) کمى شير در ليوان بريزيد و به آن مقدارى آب ليمو يا سرکه اضافه کنيد.

۱ــ تغييرات حاصل در هر يک از آزمايش ها  را با دقت مشاهده کنيد.
۲ــ اکنون آزمايش را بر عکس انجام دهيد، يعنى  روى سفيدۀ تخم مرغ آب ليمو 
ويژگى هاى  دربارۀ  نتيجه اى  چه  آزمايش  اين  از  کنيد.  گرم  را  شير  و  بريزيد  سرکه  يا 

پروتئين ها مى گيريد؟

آنزيم ها: آنزيم ها بيشتر واکنش هاى درون سلول ها را راه مى اندازند و از اين نظر اهميت فراوان 
دارند. براى پى بردن به کار و اهميت آنزيم ها به مثال زير توجه کنيد.

سوزاندن گلوکز در آزمايشگاه به انرژى اوليه اى نياز دارد. يعنى نخست بايد گرماى گلوکز را به اندازه اى 
باال ببريم تا سوختن را آغاز کند، يا مثالً براى سوزاندن چوب کبريت نخست الزم است مادٔه منفجره نوک کبريت 

را شعله ور سازيم. مواد در دماى معمولى آزمايشگاه و بدون دادن گرماى الزم به آنها نمى سوزند.
براى سوزاندن گلوکز در درون سلول ها، امکان افزايش دماى  سلول تا حد سوختن در خارج از 
بدن، وجود ندارد، بنابراين، آنزيم ها در دماى معمولى بدن، چنين واکنش هايى را راه مى اندازند. انجام 

اين واکنش ها، در بدن، بدون حضور آنزيم ها امکان پذير نيست.
به طور کلى آنزيم ها به انجام واکنش هاى شيميايى سرعت مى بخشند، اما خود در اين واکنش ها 
مصرف نمى شوند و  تغييرى نمى يابند. درون هر سلول در هر لحظه صدها نوع آنزيم در حال فعاليت اند. 

براى بيشتر واکنش ها يى که در سلول انجام مى شود، حداقل وجود يک آنزيم ضرورى است.
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فعاليت

۱ــ جدول زير را کامل کنيد:

واحدهاى سازندهمواد درشترديف

...سلولز۱

...گليکوژن۲     

اسيد آمينه...۳

...ترى گليسريد۴

مى اندازند.  راه  را  زيستى  واکنش هاى  آنزيم ها، 
آنزيم ها پروتئينى هستند و همان گونه که در آزمايش 
با سفيدۀ تخم مرغ مشاهده کرديد، گرماى زياد به آنها 
آسيب مى رساند. نمودار زير سرعت يک واکنش آنزيمى 

در دماهاى مختلف را نشان مى دهد.
کمترين  و  بيشترين  واکنش  دماهايى  چه  در  ۱ــ 

سرعت را داشته است؟
۲ــ چرا سرعت واکنش در دماى باالتر از ۴۵ درجه 

کاهش مى يابد؟
۳ــ دماى بدن انسان در حالت تب ممکن است به بيش از ۴۰ درجه برسد، چرا اين 

دما براى بدن مضر است؟
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پرسش و تحقيقپرسش و تحقيق

اسيدهاى نوکلئيک: دربارٔه اين مواد آلى در فصل ششم مطالبى خواهيد آموخت. 



١٧

(ب)(الف)

 آنزيم 

?

?
 جايگاه فعال آنزيم

ريد 
ساکا

دى 

۲ــ در اين شکل طرح ساده اى از يک آنزيم مى بينيد. به جاى عالمت هاى سؤال در شکل ب، 
کلمات مناسب قرار دهيد.

۳ــ با توجه به شکل هاى مربوط به سؤال ۲، توضيح دهيد چرا آنزيم ها عمل اختصاصى دارند.
آب  خواص  دربارٔه  مى دانند.  استثنايى  ماده اى  را  آب  زيست شناسى  و  شيمى  پژوهشگران  ۴ ــ 

تحقيق کنيد و به کالس گزارش دهيد.
صورت  آب  درون  که  است  فرآيندهايى  مجموعٔه  حيات  که  دارند  عقيده  دانشمندان  بعضى  ۵ ــ 

مى گيرد. در اين مورد بحث کنيد.
۶ ــ چرا ساکارز و نشاسته را در يک گروه از ترکيب هاى شيميايى قرار داده اند؟

۷ ــ چرا پروتئين ها را ترکيب هاى مهمى به حساب مى آورند؟
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همٔه جانوران، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، غذا و انرژى مورد نياز خود را از گياهان مى گيرند. 
در بخش هاى مختلف گياهان، مانند ريشه، ساقه، برگ، ميوه و دانٔه آنها، اندوخته هاى غذايى که داراى 
انرژِى    نهفته است، وجود دارد. گياهان انرژى مورد نياز خود را از خورشيد مى گيرند. بنابراين مى توان 
گفت هر گياه کارخانٔه بسيار بزرگى است که انرژى نورانى خورشيد را به انرژى شيميايى تبديل مى کند. 

تبديل انرژى نورانى به انرژى شيميايى را که توسط گياهان انجام مى شود، فتوسنتز مى نامند. 
در فتوسنتز مواد خامى که مصرف مى شوند، دى اکسيد کربن و آب هستند و آنچه حاصل مى آيد، 
اکسيژن و هيدرات هاى کربن  است. يکى از مهمترين هيدرات هاى کربنى که در فتوسنتز ساخته مى شود 
گلوکز است. هيدرات هاى کربن به دنبال واکنش هاى ديگرى که درون سلول ها انجام مى گيرد، ممکن 

است به ساير مواد آلى مانند چربى ها، پروتئين ها و غيره تبديل شوند.
َون هلمونت که در فصل اول با يکى از کارهاى علمى او آشنا شديد، يکى از نخستين آزمايش هاى 
مربوط به فتوسنتز را انجام داد. او تصميم گرفت اين عقيده را که «گياهان مواد مورد نياز خود را از 
خاک مى گيرند» مورد بررسى علمى قرار دهد. او براى اين کار، آزمايشى طراحى و اجرا کرد و نتيجٔه 

آن را به صورت زير نوشت:

نندگي۳۳ نندگيتوليد توليد
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«مقدارى خاک را آن قدر حرارت دادم تا کامالً خشک شد. ۹۰ کيلوگرم خاک خشک شده را 
در بشکه اى ريختم و در آن قلمٔه بيدى کاشتم. خاک را به مدت ۵ سال با آب باران آبيارى مى کردم. وزن 
قلمٔه بيد در آغاز آزمايش ۲/۲۵ کيلوگرم بود، اما پس از پنج سال وزن آن به ۷۶/۹۰ کيلوگرم رسيد. در 
تمام اين مدت روى بشکه را با پوشش آهنى سوراخ دارى پوشانده بودم. وزن برگ هاى پاييزى هرسال 
را اندازه نگرفتم. در پايان پنج سال خاک بشکه را خشک و سپس وزن کردم. فقط ۵۶/۶ گرم از وزن 
آن کاسته شده بود؛ بنابراين ۷۴/۶۵ کيلوگرم اضافه وزِن ريشه، تنه و شاخه هاى درخت از آب خالص 

حاصل شده است.»
الف) به نظر شما در طراحى آزمايش اين دانشمند چه نقصى وجود داشت؟

در  تغييرى  چه  کنيد،  اجرا  و  طراحى  دوباره  را  ون هلمونت  آزمايش  مى خواستيد  شما  اگر  ب) 
طراحى اين آزمايش انجام مى داديد؟

ج) فکر مى کنيد چرا او روى بشکه را پوشانده بود؟

حدود ۳ ميليارد سال پيش، وضعيت زمين، جّو و موجودات زنده، مثل امروز نبود. 
در آن هنگام فقط ۰/۰۴ درصد جّو، اکسيژن بود. جّو آن زمان بيشتر از نيتروژن، بخار 

آب و دى اکسيد کربن تشکيل شده بود. 
موجودات زنده اى که در آن هنگام زندگى مى کردند، فقط باکترى هاى بى هوازى 
بودند، يعنى باکترى هايى که بدون نياز به اکسيژن، مواد آلى را به الکل يا به اسيد تبديل 
زندگى  آب ها  در  که  باکترى هايى  چنين  مى آورند.  به دست  انرژى  راه  اين  از  و  مى کنند 

مى کردند، هنوز هم روى کرۀ زمين فراوان اند. 
در حدود ۲/۵ ميليارد سال پيش، موجودات زندۀ فتوسنتز کننده بر روى زمين 
پديدار شدند و شروع به آزاد کردن اکسيژن از آب کردند. تقريبًا همۀ اکسيژن موجود 

در جّو کنونى، محصول فتوسنتز است.

بيشتر
بدانيد
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 دما

فعاليت

در  را  فرنگى  گوجه  گياه  چند  ۱ــ 
شرايط مختلف از نظر مقدار  CO۲ هوا، در 
آزمايشگاه رويانده ايم و نتايج شدت فتوسنتز 

آنها را در جدول زير يادداشت کرده ايم: 
الف) نمودارى از نتايج باال را رسم و 

آن را تفسير کنيد. 
 ،۰/۰۳ هوا   CO۲  درصد اگر  ب) 
يعنى به ميزان عادى  CO۲ هوا باشد شدت 

فتوسنتز١ چقدر خواهد بود؟ 
ج) هنگام اين آزمايش ها شدت نور 

يکسان بود. اين کار چه اهميتى دارد؟ 
محصول  به  توانيم  مى  چگونه  د) 
گلخانه ها  در  را  آنها   که  گوجه فرنگى هايى 

پرورش مى دهيم بيفزاييم؟ 
۲ــ نمودار زير شدت فتوسنتز را در 
يک گياه در دماهاى مختلف نشان مى دهد. 
الف) حداکثر شدت فتوسنتز در چه 

دمايى انجام مى شود؟ 
ب) چرا شدت فتوسنتز در دماى باالتر 

از ۳۵ درجۀ سانتيگراد کاهش مى يابد؟ 
ج) درصد دى اکسيد کربن هوا، هنگام 
اگر  است.  بوده   ۰/۰۳ آزمايش  اين  انجام 
شدت  باشد،  درصد   ۰/۱ هوا،   CO۲  غلظت

فتوسنتز چگونه خواهد بود؟ 
د) چه عوامل ديگرى به جز دما و 
فتوسنتز  بر  که  مى شناسيد   CO۲  غلظت

اثر مى کند؟

درصد  CO۲ موجود
در هوا

مقدار اکسيژن آزاد شده 
(واحد اختيارى) 

صفر صفر 
۰/۰۲۲۰
۰/۰۴۲۹
۰/۰۶۳۵
۰/۰۸۳۹
۰/۱۰۴۲
۰/۱۲۴۵
۰/۱۴۴۶
۰/۱۶۴۶
۰/۱۸۴۶
۰/۲۰۴۶

۱ــ شدت فتوسنتز از روى مقدار  CO۲ جذب شده يا اکسيژن آزاد شده در واحد زمان، سنجيده مى شود.

شکل ۱ ــ۳  ــ شدت فتوسنتز در دماهاى مختلف

نتز
وس

ت فت
شد

 

 دما
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نندۀ گياهان   بخش هاي فتوسنتز 
همٔه بخش هاى سبز گياهان فتوسنتز انجام مى دهند. مادٔه سبز موجود در گياهان که سبزينه يا 
ندارند،  کلروفيل  که  گياه  از  بخش هايى  است.  فتوسنتزى  واکنش هاى  آغازکنندٔه  دارد،  نام  کلروفيل 

فتوسنتز انجام نمى دهند.
کلروپالست ها که در سلول هاى کلروفيل دار گياهان وجود دارند، محل استقرار مولکول هاى 
کلروفيل هستند. سلول هاى برگ بيشترين تعداد کلروپالست ها را دارند و به اين دليل برگ ها، اندام هاى 
اصلى فتوسنتز به شمار مى آيند. برگ ها عالوه بر کلروپالست فراوان، ويژگى هاى ديگرى نيز دارند که 

توانايى آنها را براى انجام فتوسنتز به حداکثر مى رسانند. 

فعاليت

انجام  فتوسنتز  گياهانى  چنين  آيا  است.  قرمز  گياهان  از  بعضى  برگ هاى  ــ   ۱
نمى دهند؟ چنين گياهانى انرژى خود را از چه راهى به دست مى آورند؟ 

ـ کلروفيل فقط در حضور نور توليد مى شود، به همين دليل بخش هاى زيرزمينى  ۲ـ 
گياهان کلروفيل ندارند؛ اما پوسته بعضى از غده هاى سيب زمينى، سبزرنگ است. سبز 
نگهدارى  را  آنها  که  محيطى  دربارۀ  اطالعاتى  چه  سيب زمينى  غده هاى  از  بعضى  بودن 

کرده اند، به ما مى دهد؟ 

ساختار برگ: اگرچه بسيارى از برگ ها بسيار نازک هستند، اما هريک از چند الئه سلولى 
تشکيل شده اند. دو الئه سلولى که سطح بااليى و پايينى برگ را مى پوشانند اپيدرم يا روپوست ناميده 
مى شوند. سلول هاى روپوست بسيارى از گياهان کلروپالست ندارند. شکل بعضى از سلول هاى روپوست 
که سلول هاى نگهبان روزنه نام دارند، با ساير سلول هاى روپوست تفاوت دارد. سلول هاى نگهبان 
روزنه، لوبيايى شکل اند و به گونه اى روبه روى يکديگر قرار گرفته اند که ميان آنها روزنه اى به وجود مى آيد. 
سلول هاى نگهبان روزنه مى توانند روزنه را باز کنند يا بسته نگه دارند. اين سلول ها معموالً در روپوست 

پايينى فراوان ترند و برخالف ساير سلول هاى روپوست کلروپالست دارند. 
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سطحى از سلول هاى روپوست را که در تماس با هواى بيرون از برگ قرار دارد، ماده اى مومى 
به نام کوتين مى پوشاند. به الئه کوتينى روى روپوست   کوتيکول مى گويند. کوتيکول سلول هاى زيرين 

خود را در برابر سرما، نفوذ ميکروب ها و تبخير آب حفاظت مى کند. 
بين اليه هاى روپوست بااليى و پايينى دو يا چند الئه سلولى کلروپالست دار وجود دارد. اين 

اليه ها ميان برگ ناميده مى شوند.
رگبرگ هايى که در ميان برگ ديده مى شوند، کار انتقال مواد و همچنين استحکام برگ را به عهده 
دارند. آب از راه آوندهاى چوبى موجود در رگبرگ ها وارد مى شود و محصوالت فتوسنتزى، مانند 
انشعاب هاى  مى شوند.  خارج  برگ  از  آبکشى  آوندهاى  وسيلٔه  به  بالغ  برگ هاى  در  هيدرات هاى کربن، 

ضخيم و باريک رگبرگ ها همٔه بخش هاى برگ را زير پوشش خود قرار مى دهد. 
نشاسته در برگ ها:   خوانديد که، مهمترين محصول فتوسنتز، گلوکز است. گلوکز مولکولى بسيار 
کوچک است و به راحتى در آب حل و با ساير مولکول ها ترکيب مى شود. بنابراين براى انباشته شدن در گياه 
مناسب نيست. گياهان گلوکزى را که مى خواهند در خود ذخيره کنند، به صورت نشاسته درمى آورند. صدها 
يا حتى هزاران مولکول گلوکز با هم ترکيب مى شوند و يک مولکول نشاسته به وجود مى آورند. بنابراين نشاسته 
مولکولى بسيار درشت و سنگين است. نشاسته در کلروپالست ها ذخيره مى شود. در کلروپالست هاى سلول هاى 
ميان برِگ برگ هايى که فتوسنتز انجام مى دهند، مقدار قابل توجهى نشاسته وجود دارد. در بعضى از بخش هاى 

ديگر گياه، مانند ساقه، ريشه و ميوه ها و دانه ها نيز نشاسته انباشته مى شود.

شکل ۲ــ٣ــ برش برگ

 کوتيکول

 روزنه 

کوتيکول 

ميان برگ

 روپوست 
   بااليى

روپوست پايينى 
سلول هاى نگهبان روزنه

 هوا  

رگبرگ
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فعاليت

علت هريک از موارد زير را توضيح دهيد:
گياهان  از  آهسته تر  دارند  سبز)  و  ابلق (سفيد  برگ هاى  که  گياهانى  رشد  الف) 

ديگر است.
ب) گياهان آکواريوم موجب جلوگيرى از مرگ ماهى ها مى شوند.

ج) بسيارى از برگ ها نازک هستند، اما سطح وسيع دارند.

ساير فرآورده هاي فتوسنتز
اکسيژن و گلوکز فرآورده هاى فتوسنتز هستند؛ اما همان گونه که گفتيم، گلوکز مى تواند به ساير 

مواد آلى، از جمله نشاسته و سلولز تبديل شود. 
مولکول هاى گلوکز در گياهان مى توانند پس از تغييراتى به چربى تبديل شوند. همان طورکه مى دانيد 

در بسيارى از دانه هاى گياهى چربى وجود دارد. 
پروتئين ها نيز از تغيير مولکول هاى گلوکز به وجود مى آيند، اما گلوکز براى تبديل شدن به پروتئين 

نياز به نيتروژن دارد.گياهان، نيتروژِن مورد نياز خود را از خاک مى گيرند. 

فعاليت

گياهانى که معموًال براى آزمايش هاى فتوسنتزى 
مورد استفاده قرار مى گيرند، گياهان آبزى هستند، مانند 
گياهان،  اين  دارند.  کاربرد  آکواريوم ها  در  که  گياهانى 
خود  از  که  حباب هايى  شکل  به  را  اکسيژن  شدِن  آزاد 
متصاعد مى کنند، نشان مى دهند. با توجه به اين اطالعات، 

آزمايش هايى را طرح ريزى کنيد که:
الف) اثر شدت نور را بر شدت فتوسنتز نشان 

دهد.
ب) اثر دما را بر شدت فتوسنتز نشان دهد.

گياهى  از  اکسيژن  شدن  آزاد  ۳ ــ٣  ــ  شکل 
آبزى که در حال انجام فتوسنتز است.
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گياهان براى ساختن مواد نيتروژن دار مورد نياز خود، به نيتروژن احتياج دارند؛ اما نمى توانند از 
نيتروژن موجود در جّو استفاده کنند. نيتروژن مورد نياز گياهان معموالً به صورت ترکيب هاى نيتروژن دار 
موجود در خاک که در آب حل مى شوند، از راه ريشه به گياه وارد مى شود. به اين دليل در خاک هايى که 

کمبود مواد نيتروژنى دارند، معموالً گياهى نمى رويد.
نياز  مورد  نيتروژن دار  ترکيب هاى  اين  طبيعى  به طور  مى کنند،  زندگى  خاک  در  باکترى هايى که 
گياهان را فراهم مى کنند. اما اگر بخواهيم از قطعه زمينى سريع تر از حدى که در طبيعت انجام مى شود، 
نيتروژن دار  ترکيب هاى  به ويژه  معدنى،  مواد  کمبود  مشکل  با  کنيم،  کشاورزى  مثالً  برداريم،  محصول 
روبه رو مى شويم. در اين حال يکى از راه حل هاى آسان آن است که به سراغ کودهاى شيميايى نيتروژن دار 
برويم. اين نوع کودها اگرچه باعث افزايش محصوالت کشاورزى مى شوند، اما استفادٔه زياد از آنها، 
محيط زيست را آلوده مى کند و باعث بيمارى انسان و جانوران مى شود. در  اين  باره در فصل بوم شناسى 

کمى بيشتر صحبت خواهيم کرد.

۱ــ کدام يک از اين جانداران توليدکننده و کدام مصرف کننده است؟
آدمى، قارچ، جلبک، زنبور عسل

عنصر  که  مايعى  درون  را  سالم  گياه  يک  دارد.  وجود  منيزيم  عنصر  کلروفيل  مولکول  در  ۲ــ 
منيزيم نداشت، کاشتيم. چند هفته بعد، برگ هاى آن به تدريج زرد شد و مقدار نشاسته در برگ هاى آن 

کاهش يافت:
الف) علت زرد شدن تدريجى برگ ها چيست؟

ب) چرا مقدار نشاسته موجود در برگ هاى زرد شده، کاهش يافت؟
۳ــ تعداد روزنه هاى سطح زيرين بعضى برگ ها بسيار بيشتر از سطح بااليى آن است. اين ويژگى 

چه فايده هايى دارد؟
۴ــ چه ويژگى هايى برگ را براى انجام عمل فتوسنتز مناسب مى سازند؟

۵ ــ فتوسنتزکنندگان اصلى و عمدٔه کرٔه زمين کدام اند؟ چرا؟
۶ ــ چرا همٔه فتوسنتزکنندگان آبزى حداکثر تا عمق صد مترى آب مى توانند زندگى کنند؟

پرسش و تحقيقپرسش و تحقيق
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۷ــ فتوسنتز در کدام بخش هاى برگ بيشتر صورت مى گيرد؟ چرا؟
ـ يک پژوهشگر در يک مزرعه تعدادى گياه ذرت کاشته بود. او يک روز شروع به نمونه بردارى  ۸ـ 
از اين گياهان کرد و براى اين کار هر چهار ساعت يک بار چند گياه را از خاک درآورد و مقدار قند 
موجود در برگ هاى آنها را اندازه گرفت. او اين کار را به مدت يک شبانه روز ادامه داد و نتايجى را 

که به دست آورد، در جدول زير نشان داد:

غلظت قند٭زمان
۴۰/۴۵ بامداد
۸۰/۶۰ صبح
۱۲۱/۷۵ ظهر

۴۲ بعدازظهر
۸۱/۴ بعدازظهر
۱۲۰/۵ نيمه شب
۴۰/۴۵ بامداد

٭ اعداد اين ستون درصد جرم قند را در وزن خشک برگ نشان مى دهد.

الف) از اين داده ها نمودارى رسم کنيد. غلظت قند را در اين نمودار روى محور عمودى نشان 
دهيد.

ب) در ساعت هاى ۲ بامداد و ۱۰ صبح غلظت قند چقدر بوده است؟
ج) در چه ساعتى از شبانه روز غلظت قند حداکثر بوده است؟ فکر مى کنيد علت چيست؟

د) فکر مى کنيد چرا غلظت قند در ۲۴ ساعت متغير بوده است؟
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چرا غذا مى خوريم؟ به اين پرسش پاسخ هاى فراوانى مى توان داد. شما چه پاسخ هايى براى اين 
سؤال داريد؟

همٔه پاسخ ها را مى توان در جملٔه زير خالصه کرد: غذا نياز ما را به ماده و انرژى تأمين مى کند: 
ماده براى رشد کردن و ترميم موادى که هميشه در بدن ما در حال تجزيه و جانشينى هستند و انرژى 

براى انجام کارهاى زيستى. 
در اين فصل با غذاهايى که جانوران، بويژه انسان ها مصرف مى کنند، بيشتر آشنا مى شويم.

غذاها
غذا و عادتهاى غذايى، در قسمت هاى مختلف جهان متفاوت است. آنچه مردم مصرف مى کنند، 
گاه وابسته به توانايى آنان در تهئه غذاست، نه نوع نياز يا چيزى که دوست دارند. به هر حال آنچه مى خوريم 

بايد مجموعه اى از هيدرات هاى کربن، چربى ها، پروتئين ها، آب، مواد معدنى و ويتامين ها باشد. 
هيدرات هاى کربن

قندها: قندها انرژى زا هستند. مقدار و نوع قندها در غذاهاى مختلف، متفاوت است: مثالً قند 
ميوه ها گلوکز و فروکتوز و قند موجود در شير الکتوز است. قند و شکر نيز ساکارز هستند.

بيشتر قند و شکرى که مصرف مى کنيم از چغندرقند، يا نيشکر به دست مى آيد. در ريشٔه چغندرقند 
و ساقٔه نيشکر ساکارز ذخيره مى شود. شيره اى را که از اين بخش ها استخراج مى شود، تصفيه و سپس خشک 

مى کنند و به صورت بلور درمى آورند.

تغذيهتغذيه ٤٤



٢٧

فيبرهای گياهی: در دو نوع محلول و نامحلول در آب دسته بندی می شوند. فيبرهای محلول 
در آب در دانه ها (جو و دانٔه حبوبات) و ميوه هايی مانند سيب و موز وجود دارند. اين فيبرها در روده 
به کلستروِل مواد غذايی می چسبند و جذب کلسترول در روده را کاهش می دهند، درنتيجه در کاهش 
انواع  در  فراوانی  به  که  سلولزی اند  رشته های  آب  در  نامحلول  فيبرهای  دارند.  نقش  خون  کلسترول 
سبزيجات و سبوس برنج و گندم وجود دارند. بدن ما آنزيمی برای تجزئه سلولز ندارد، بنابراين نمی توانيم 
از انرژی آن استفاده کنيم. رشته های سلولزی (الياف) مقدار زيادی آب جذب می کنند و سبب می شوند 
تا عمل دفع آسان تر انجام شود. خوردن غذاهايی که سلولز دارند در پيشگيری از يبوست و سرطان 

رودٔه بزرگ اهميت دارد. لوبيا و نخود سبز هر دو نوع فيبر را دارند.
نشاسته  انرژى زاست.  نيز  نشاسته  است.  نشاسته  از  سيب زمينى  و  برنج  نان،  بيشتر  نشاسته: 
به صورت دانه هايى در سلول هاى گياهى ذخيره مى شود. هر دانٔه نشاسته از تعداد فراوانى مولکول نشاسته 
ساخته شده است. دانه هاى نشاسته را پوششى احاطه مى کند. اين پوشش هنگام پخته شدن پاره مى شود 

و اين امر گوارش مولکول هاى نشاسته را آسان تر مى کند.
نشاسته در لولٔه گوارش به گلوکز تجزيه می شود. گلوکز پس از ورود به خون در کبد و سلول های ماهيچه 

به صورت گليکوژن و همچنين به صورت چربی در زير پوست و اطراف اندام های داخلی ذخيره می شود.
چربى ها: چربى در غذاهاى گياهى و نيز جانورى وجود دارد. چربى هاى جانورى در دماى 
معمولى جامد هستند. چربى هاى گياهى معمولى، بيشتر مايع هستند و روغن نام دارند، مانند روغن ذرت 

و روغن زيتون.
چربى ها نيز مانند هيدرات هاى کربن انرژى زا هستند. محل عمدٔه ذخيرٔه چربى ها در بدن انسان بيشتر 

در زير پوست است. تجمع چربى در زير پوست، عالوه بر تأمين انرژى، به گرم ماندن بدن کمک مى کند. 
انواع فراوانى چربى موجود است. چربى هاى مايع (روغن) زودتر و آسان تر از چربى هاى جامد 
(جانورى) گوارش مى يابند. بنابراين توصيه شده است که از روغن هاى گياهى بيشتر در غذاها استفاده 

کنيم. مقدار کلسترول موجود در روغن هاى گياهى بسيار کمتر است.
کلسترول نوعى ليپيد است که به طور طبيعى در بدن ما وجود دارد، وظايفى نيز انجام مى دهد و 
درنتيجه اساساً مادهٔ مفيدى است. اما اگر مقدار آن در بدن افزايش يابد، احتمال مبتال شدن به بيمارى هاى 

قلب و رگ ها افزايش مى يابد. زردٔه تخم مرغ مقدار زيادى کلسترول دارد.
پژوهشگران به اين نتيجه رسيده اند که خوردن چربى هاى جامد کلسترول را افزايش می دهد.

چربى ها عالوه بر تأمين انرژى، در ساختار سلول نيز شرکت دارند.
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HDL/LDL
شايد اين دو اصطالح را در برگه آزمايش خون ديده باشيد. گاهی مواقع اين دو 
اصطالح را چربی خوب (HDL) و چربی بد (LDL) نيز می نامند. اين دو اصطالح را برای 
کلسترول  دارد.  وجود  پروتئين  با  ترکيب  در  خون  کلسترول  می برند.  به کار  کلسترول 
از نوع HDL از طريق کبد به کيسه صفرا می رود و در ساخته شدن صفرا به کار می رود 
و همراه با صفرا از بدن دفع می شود. اما کلسترول LDL در جريان خون باقی می ماند و 
احتمال دارد که در رگ ها و بافت های بدن، مثًال قلب رسوب کند. آنچه در بررسی های 
_____ HDL است. باال بودن اين نسبت به معنی کاهش خطر ابتال 

LDL  پزشکی اهميت دارد نسبت
به بيماری های قلبی و عروقی است.

بيشتر
بدانيد

فعاليت

سيب يا چيپس؟
چيپس؟  مقداری  يا  و  بخوريد  سيب  يک  می دهيد  ترجيح  ميان وعده  به عنوان 
مساوی  چيپس  سيب و  کالری  کنيد  فرض  می رساند؟  شما  به  بيشتری  انرژی  کدام يک 

باشند در اين صورت کدام را ترجيح می دهيد:
چيپس که بيشتر نشاسته و چربی دارد يا سيب که سرشار از فيبر، پتاسيم، ويتامين 

و ساير مواد الزم برای سالمت بدن است؟

پروتئين ها: بسيارى از غذاها پروتئين دارند، اما غذاهايى مانند گوشت، تخم مرغ و شير سرشار 
از پروتئين هستند. پروتئين شير و تخم مرغ به صورت محلول، اما پروتئين گوشت به صورت رشته هايى 

جامد (رشته هاى ماهيچه اى) است.
پزشکان توصيه کرده اند که هر يک از ما بايد در هر روز، در حدود ۷۰ گرم پروتئين بخوريم تا 

سالم بمانيم؛ اما بسيارى از افراد به اين مقدار پروتئين نيز دسترسى ندارند. 
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از کدام منابع پروتئينى بيشتر استفاده کنيم
پروتئين ها از واحدهايى به نام اسيد آمينه ساخته شده اند. بدن ما مى تواند بعضى از اسيدهاى آمينه 
را بسازد، بنابراين نيازى به وجود اين اسيدهاى آمينه در غذا نيست. اسيدهاى آمينه اى که بدن ما نمى تواند 
آنها را بسازد، اسيدهاى آمينۀ اساسى نام دارند. بنابراين وجود آنها در غذاهاى ما ضرورى است و 

کمبود آنها، حتى کمبود يکى از آنها، عواقب جدى دارد.

فعاليت

در اين جدول به هر غذايى نمره اى از صفر تا 
۱۰ داده شده است. اين نمره بيان گر وجود تعداد 
آنهاست.  در  موجود  اساسى  آمينۀ  اسيدهاى  نوع 
همۀ  است،  شده  داده  آن  به   ۱۰ نمره  که  غذايى 

اسيدهاى آمينۀ اساسى را دارد.
۱ــ با توجه به جدول تعيين کنيد به طور کلى 
کدام نوع غذاها از نظر تأمين اسيدهاى آمينۀ مورد نياز 

ما غنى ترند، غذاهاى گياهى يا غذاهاى جانورى؟
مقدار  که  است  غذايى  لوبيا  مى دانيم  ۲ــ 
زيادى پروتئين دارد، اما در اين جدول نمرۀ ۴/۵ 
را  واقعيت  اين  است.  داده  اختصاص  خود  به  را 

تفسير کنيد.
۳ــ کاهش نمرۀ پروتئين هاى گياهى بدين 
معنى نيست که اين مواد از نظر غذايى کم ارزش اند.

براى استفادۀ بهينه از پروتئين هاى گياهى چه راهى 
پيشنهاد مى کنيد؟

۴ــ توجه داشته باشيد سويا يکى از بهترين 
منابع پروتئين هاى گياهى است. بنابراين از پروتئين 
«گوشت  ساختن  براى  غذايى  مادۀ  اين  در  موجود 
گياهى» استفاده مى شود. گوشت گياهى را با گوشت 

جانورى مقايسه کنيد.

تعداد اسيدهاىنوع پروتئين
 آمينۀ اساسى

۱۰شير مادر
۱۰تخم مرغ
۸ماهى
۸گوشت
۷/۵شير گاو
۷سيب زمينى
۶/۵جگر گوساله

۵/۵برنج
۵/۵لوبياى سويا

۵/۵ذرت
۵گندم
۴/۵نخود
۴/۵لوبيا
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آب
آب براى زندگى ضرورى است، بنابراين بايد روزانه مقدارى آب بنوشيم يا از غذاهايى که در آنها 
مقادير الزم آب وجود دارد، تغذيه کنيم. انسان بدون غذا تا چند هفته زنده مى ماند، اما بدون آب، چند 

روز بيشتر عمر نمى کند.
بيشتر آبى که بدن ما احتياج دارد از طريق آشاميدن آن دريافت مى شود، اما آب در غذاهاى مختلف نيز 
وجود دارد، مثالً، ۹۰ درصد کاهو و کلم آب است. حتى آب موجود در نان به ۴۰ درصد مى رسد. افرادی که 
در هوای گرم کار می کنند، آب زيادی را از طريق عرق کردن از دست می دهند. اين افراد بايد به مقدار کافی 
آب بنوشند تا آب از دسته رفتٔه بدنشان جبران شود، در غير اين صورت ممکن است کليه هايشان آسيب ببيند. 

بعضى جانوران در عمر خود هرگز آب نمى نوشند، بلکه از آب موجود در غذاهاى ديگر استفاده مى کنند.
رفتن  بين  از  باعث  کم آبى  است.  شده  تبديل  جدى  مسئله اى  به  جهان  در  آب  کمبود  امروزه 

محصوالت کشاورزى و از بين رفتن دام ها نيز مى شود.

چه موادي در چه غذاهايي وجود دارد؟
از  که  اطالعاتى  دارند.  وجود  مواد  کدام  غذا،  نوع  هر  در  که  دريافت  آزمايش هايى  با  مى توان 
اين آزمايش ها به دست مى آيد، براى برنامه ريزى کسانى که براى مدارس، بيمارستان ها و غيره غذا تهيه 
مى کنند، مفيد است. مثالً ذرت عمدتاً از هيدرات هاى کربن تشکيل شده است و غذايى انرژى زاست. 

گوشت سرشار از پروتئين است و براى رشد و ترميم بدن مناسب است.

فعاليت

١ــ يک متخصص علوم تغذيه که در کشورى مأمور مطالعه مى شود، روى چه نوع 
مسائلى بايد تحقيق کند؟

٢ــ دربارۀ هريک از اين پرسش ها بحث کنيد.
الف) آيا مسائل غذايى کشورهاى مختلف مشابه است؟

ب) آيا بجز فقر مادى، کم اطالعى و کم سوادى هم در بروز سوِءتغذيه مؤثر است؟
ج) آيا در کشورى که دچار سوِءتغذيه شده است، تعداد پزشک ها و بيمارستان ها 
را بايد افزايش داد يا ميزان اطالع مردم درباره تنظيم خانواده و طرز تغذيه؟ کدام يک 

بيشتر اهميت دارد؟



٣١

ـ ٤  ــ مقدار نسبى مواد الزم، در بعضى از غذاهاى مرسوم. اعداد، درصد هر ماده را نشان مى دهند. شکل ١ـ

آب

مواد ديگر

چربى

پروتئين

رت
ذ

شتکلم
گو

63

10

18

18

3

77

18

18

63

12

10

78

3/5
4
5

87/5

34

18

34

9

20

1

60

12

8
1

78

10

1
4

94

ويا
گاوس
شير 

مرغ
خم 

ت

ازه
ى ت

ماه

دى
 دو

هى
ما

فيد
ى س

وبيا
ل

هيدرات کربن

١ــ براى هريک از موارد زير دليل ذکر کنيد:
الف) کودکانى که به کمبود پروتئين دچار هستند، آن چنان که الزم است، رشد نمى کنند.

ب) براى رشد و ترميم بدن انسان، تخم مرغ بهتر از نان است.
٢ــ به شکل ١ــ٤ نگاه کنيد و سپس به پرسش هاى زير پاسخ دهيد:

الف) کدام غذا بيشترين مقدار پروتئين را دارد؟
ب) کدام غذا بيشترين مقدار هيدرات کربن را دارد؟

ج) کدام غذا بيشترين مقدار آب را دارد؟
د) براى کسى که مى خواهد از بيمارى هاى قلبى دورى کند، کدام غذاها را توصيه مى کنيد؟
هـ) براى کسى که فقط از غذاهاى گياهى تغذيه مى کند، خوردن کدام غذاها را توصيه مى کنيد؟

٣ــ هرکدام از غذاهاى ستون سمت راست با يکى از انواع موادى که در ستون سمت 
چپ نوشته شده است، ارتباط بيشترى دارند. آنها را به همديگر متصل کنيد:

پروتئين نان کامل 
عايق بودن شکر 

گوشت مصنوعى کره 
سلولز تخم مرغ 
انرژى لوبياى سويا 

٤ــ جملۀ زير را تفسير کنيد:
«مقدار پروتئينى که در هر مادۀ غذايى وجود دارد، با ميزان مناسب بودن پروتئين هاى آن 

غذا براى رشد و ترميم بدن، دو موضوع کامًال متفاوت با يکديگر هستند.»

فعاليت
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مواد معدني و ويتامين ها
نمک هاى معدنى

نمک هاى معدنى داراى عناصر شيميايى خاصى هستند. هريک از اين عناصر نقش هايى در بدن 
انجام مى دهند. در اينجا به برخى از عناصر مهم معدنى اشاره مى کنيم.

اکثر  نمک در  معمولى (کلريدسديم) به دست مى آوريم.  نمک  خوردن  سديم را با  سديم: ما    
غذاها وجود دارد، اما برخى از غذاها نمک بيشتر دارند.

پيام هاى  بتوانند  ما  اعصاب  تا  باشد  داشته  وجود  نمک  معينى  مقدار  هميشه  بايد  ما  خون  در 
عصبى را به خوبى منتقل کنند و ماهيچه هاى ما به انقباض درآيند. اگر نمک خون ما کم شود، دچار 
گرفتگى ماهيچه ها مى شويم. مقدارى نمک همراه با عرق از بدن دفع مى شود. کارگران و کسانى که 
در جاهاى گرم فعاليت مى کنند، براى جبران نمک هايى که با عرق کردن از دست مى دهند بايد نمک 

بيشتر مصرف کنند.
از مصرف مقادير زياد نمک بايد پرهيز کرد. مقادير زياد نمک در خون، موجب باال رفتن فشارخون 

مى شود و امکان ابتال به بيمارى هاى قلبى را افزايش مى دهد.
   کلسيم: وقتى کودک متولد مى شود، استخوان هاى او نرم هستند. براى سخت شدن استخوان ها 
ترکيبات کلسيم دار الزم اند. استخوان هاى نرم با جذب کلسيم به استخوان هاى سخت تبديل مى شوند. 
نرسد،  کودک  بدن  به  کلسيم  کافى  مقادير  اگر  دارد.  وجود  نيز  دندان ها  شدن  سخت  در  مراحل  اين 
استخوان هاى او نرم باقى مى مانند و شکل خود را از دست مى دهند که به اين بيمارى، نرمى استخوان 
در  و  است  الزم  ماهيچه ها  انقباض  براى  همچنين  کلسيم  ٥ ــ٤).  مى شود (شکل  گفته  راشيتيسم  يا 
هنگام پاره شدن رگ ها، به انعقاد خون نيز کمک مى کند. مصرف مقدار کافی کلسيم به ويژه در کودکی 

و دوران رشد از پوکی استخوان به ويژه در بزرگسالی جلوگيری می کند.
   آهن: در خون ما آهن وجود دارد. بخشى از آهن موجود در خون، در مولکول هموگلوبين 

که قرمز رنگ است و موجب انتقال اکسيژن مى شود، شرکت دارد.
در آب هاى آشاميدنى مقدار کمى آهن وجود دارد.

کمبود آهن باعث مى شود مقدار هموگلوبين خون بسيار کاهش يابد. در اين حالت، مى گويند 
فرد دچار نوعى کم خونى (آنمى) شده است. در بيمارى کم خونى، توانايى حمل اکسيژن در خون کم و 
درنتيجه شخص دچار ضعف و خستگى مى شود. به افراد مبتال به کم خونى اغلب توصيه مى شود که از 

قرص هاى آهن دار و گوشت، جگر، ميوه ها و سبزيجات بيشتر استفاده کنند.
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شکل ٢ــ٤ــ اين شخص از بيمارى گواتر رنج مى برد. 
گواتر در اثر کمبود يد در غذاها ايجاد مى شود.

يد  از  استفاده  با  ما،  بدن  دارد.  وجود  دريايى  غذاهاى  و  آشاميدنى  آب هاى  اکثر  در  يد  يد:     
هورمون های تيروئيدی (T۳ و T۴) می سازد. اين هورمون ها به وسيلٔه غدٔه تيروئيد که مجاور حنجره و در 

جلوى گردن قرار دارد، ساخته مى شوند.
هورمون های تيروئيدی موجب باال رفتن سرعت واکنش هاى شيميايى بدن و افزايش فعاليت هاى 
متورم  و  بزرگ  يد  بيشتر  جذب  برای  تيروئيد  غدٔه  نکنيم،  مصرف  يد  کافى  اندازه  به  اگر  مى شود.  بدن 

مى شود. اين حالت، گواتر نام دارد.
کوهستانى  مناطق  بعضى  در  يد  کمبود  ندارد.  وجود  کافى  يد  نقاط  بعضى  آشاميدنى  آب  در 
کشورمان گزارش شده است. يک تحقيق که درسال ۱۳۶۸ در کشورمان انجام شد، نشان داد که در 
بعضى استان ها، حتى ۷۰ درصد دانش آموزانى که مورد بررسى قرار گرفته اند، به بيمارى گواتر بومى 
مبتال بوده اند. به اين دليل امروزه نمک يُددار در سراسر کشور عرضه و مصرف مى شود. مصرف نمک 
يد دار چنان تأثيری در پيشگيری از گواتر داشته است که تنها در طول يک دهه، ابتال به اين بيماری 

کاهش چشمگيری داشت.

کمبود يُد عالوه بر بيمارى گواتر، باعث عقب ماندگى هاى ذهنى نيز مى شود، چون براى رشد و 
نمو مغز جنين يُد الزم است. اگر در غذاى مادر يُد کافى وجود نداشته باشد؛ کودکى که در رحم او 
نام  کرتينيسم  اصطالحاً  که  ذهنى  و  جسمى  عقب ماندگى  بيمارى  نوعى  به  است،  نمو  و  رشد  درحال 

دارد، مبتال مى شود.
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ويتامين ها
در دهه اول سال هاى ۱۹۰۰، فردريک گوالند هاپکينز١ ــ دانشمند انگليسى ــ به موضوع 
جالبى دست يافت: او مخلوطى از مواد غذايى مختلف، يعنى مخلوطى از انواع هيدرات هاى کربن، 
چربى ها، پروتئين ها و نمک ها را ــ که همگى براى يک زندگى سالم ضرورى هستند ــ به يک گروه از 
موش ها خورانيد. چند هفته بعد مشاهده کرد که موش ها همگى مرده اند؛ ولى گروه ديگر موش ها که در 
همان مدت دقيقاً همان مخلوط غذايى را همراه با مقدار بسيار کمى شير خورده بودند، زنده مانده بودند. 
بنابراين نتيجه گرفت که شير ظاهرًا موادى دارد که براى زنده ماندن و رشد موش ها الزم اند. ما امروزه 

مى دانيم که اين مواد ضرورى، ويتامين ها هستند (شکل ٣ــ٤).

شکل ٣ــ٤ــ دو موش سمت چپ با رژيم غذايى ويتامين دار تغذيه شده اند 
و دو موش سمت راست با رژيم غذايى کامل منهاى ويتامين.

Frederick Gowland Hopkins ــ١

ويتامين ها از مواد آلى ضرورى در رژيم غذايى محسوب مى شوند. هريک از ويتامين ها نقش هاى 
خاصى را برعهده دارند. اگر هريک از آنها از رژيم غذايى حذف شود، ما دچار بيمارى و احتماالً مرگ 

خواهيم شد. 
ويتامين ها را با حروف B ، A  و C و غيره مشخص مى کنند. اين نامگذارى به اين دليل است که قبالً 

ساختار شيميايى آنها شناخته نشده بود. امروزه آنها را با نام هاى شيميايى مناسب مشخص کرده اند.
برخى از ويتامين ها در آب حل مى شوند و برخى ديگر قابل حل در چربى هستند. بنابراين وجود 
آب و چربى در رژيم غذايى براى جذب ويتامين ها اهميت دارد. در اينجا، به توضيح بيشتر برخى از 

مهم ترين ويتامين ها مى پردازيم.



٣٥

ويتامين هاى گروه B (قابل حل در آب): 
اين گروه از ويتامين ها، در آزاد کردن انرژى در فرآيند 
اولين  مى کنند.  کمک  ما  بدن  سلول هاى  به  تنفس، 
ويتامين از اين گروه که کشف شد اسيدنيکوتينيک 
کبد،  در  ويتامين  اين  بود.  نياسين  اختصار  به  يا 
گوشت و ماهى به فراوانى يافت مى شود. کمبود آن 

موجب بروز بيمارى پالگر مى شود (شکل ٤ــ٤).
ويتامين   ،B ويتامين هاى  مهم ترين  از  يکى 
غالت  و  مخمر  در  ويتامين  اين  است.  (تيامين)   B۱ 
وجود دارد. کمبود آن در بدن موجب بروز بيمارى 
افريقايى  اصطالح  يک  برى برى  مى شود.  برى برى 
به معناى «نمى توانم نمى توانم» است. در اين بيمارى 
ماهيچه هاى فرد مبتال ضعيف مى شود و درنهايت به 

فلج شدن و مرگ او مى انجامد.
مقادير زيادى ويتامين  B۱  در برنج و سبوس 

گندم وجود دارد. در هنگام آماده سازى برنج، سبوس آن جدا مى شود. گندم نيز در مراحل آماده سازى، 
سبوس خود را از دست مى دهد و با اين عمل ويتامين آن از دست مى رود. بنابراين برى برى در قسمت هايى 

از جهان که مردم فقط برنج بدون سبوس مصرف مى کنند، عموميت داشته است.
ديگر ويتامين مهم خانوادٔه B، ويتامين  B۲ (ريبوفالوين) است. ويتامين  B۲  مخصوصاً در برگ 
و  دهان  اطراف  در  زخم  ايجاد  موجب  ويتامين  اين  کمبود  دارد.  وجود  ماهى  و  تخم مرغ  سبزيجات، 

کاهش رشد فرد مى شود.
ويتامين  B١٢ و اسيدفوليک از ويتامين های ديگر گروه B هستند که در پيشگيری از کم خونی 
آجيل  انواع  و  حبوبات  پرتقال،  در  اسيدفوليک  و  جانوری  غذاهای  در   Bويتامين  ١٢ دارند.  نقش 

وجود دارد.
ويتامين C (قابل حل در آب): در دهه ۱۷۴۰ دريادار آنسون١، ناخداى ناوگان دريايى که 
در اقيانوس آرام درگير جنگ با اسپانيا بود، طى سفرى دريايى ۶۲۶ نفر از ۹۶۱ نفر از افراد خود 

شکل ۴ــ۴ــ اين پسر از بيمارى پالگر رنج مى برد. پالگر 
بر اثر کمبود نياسين ايجاد مى شود. به عالئم روى گردن 

وى که شبيه گردن بند است، توجه کنيد.

Xerophthalmia ــAnson ۲ ــ١
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را بر اثر بيمارى اسکوروى از دست داد. اين بيمارى موجب خونريزى در بخش هاى مختلف بدن، 
مخصوصاً در لثه ها مى شود.

اسکوروى بر اثر کمبود ويتامين C (اسيدآسکوربيک) ايجاد مى شود. اين ويتامين در حفظ و 
نگه دارى پوشش حفرٔه دهان و ساير سطوح بدن دخالت دارد.

ويتامين C در سبزى هايى مثل اسفناج و ميوه هايى از قبيل ليمو و ليموترش و پرتقال وجود دارد. 
افرادى که از اين نوع غذاها استفاده مى کنند، دچار اسکوروى نخواهند شد.

يکى از مشکالتى که در اين زمينه وجود دارد، آن است که گرما ويتامين C را از بين مى برد. 
دست  از  آن  داشتن  نگه  گرم  با  همين طور  و  غذا  پختن  طى  در  ويتامين  اين  از  زيادى  مقادير  درنتيجه 
مى رود. در رستوران ها و غذاخورى ها که غذا به مدت طوالنى گرم نگه داشته مى شود، مقدار زيادى 
از ويتامين C آن غذاها از بين مى رود.اکنون آيا مى توانيد حدس بزنيد چرا کارکنان کشتى ناخدا آنسون 

به بيمارى اسکوروى مبتال شدند؟
ويتامين A (قابل حل در چربى): ويتامين A (رتينول) براى بينايى الزم است. اين ويتامين در 

حفظ و سالمتى سطح چشم و ديدن اشيا در نور کم به ما کمک مى کند.
بهترين منبع اين ويتامين روغن جگر ماهى است. با خوردن هويج نيز مقدارى از اين ويتامين به 
بدن ما مى رسد. ترکيب نارنجى رنگ موجود در هويج که کاروتن نام دارد، در بدن ما، به آسانى تبديل 

به ويتامين A مى شود.
کمبود ويتامين A، منجر به کاهش ديد ما در نور کم مى شود. به اين بيمارى شب کورى گفته 
مى شود. بر اثر کمبود شديد اين ويتامين، قرنيه ضخيم و خشک مى شود. به اين بيمارى گزروفتالمى۲ 
گفته مى شود. اگر اين کمبود ادامه پيدا کند، فرد بينايى خود را به طور کامل از دست خواهد داد. ويتامين 

A در رشد بدن، سالمتى پوست و دفاع بدن نيز تأثير دارد.
ويتامين D (قابل حل در چربى): همانطورکه قبالً ديديم، استخوان هاى کودکان درحال رشد، با 
مصرف کلسيم، سخت مى شود. ويتامين D (کلسيفرول) نيز براى سخت شدن استخوان ضرورى است. 
اگر کودکى به قدر کافى ويتامين D دريافت نکند، يا در رژيم غذايى او کلسيم کافى وجود نداشته باشد، 

دچار بيمارى نرمى استخوان خواهد شد.
ويتامين D در روغن جگر ماهى وجود دارد. در بدن ما مقدارى ويتامين D با تابش نور خورشيد 
بر پوست، ساخته مى شود. همٔه ويتامين D مورد نياز يک فرد بالغ، در مناطقى که هواى آفتابى دارد، 

از اين طريق ساخته مى شود.
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مبود ويتامين در دنياي جديد
نقاط  از  بسيارى  در  قبالً  ويتامينى  کمبود  بيمارى هاى 
قسمت هاى  در  بيشتر  بيمارى ها  اين  امروزه  اما  بود،  رايج  دنيا 
فقيرنشين جهان عموميت دارد. در کشورهاى غنى نيز گاهگاهى 
بيمارى هاى کمبود ويتامين يافت مى شود. اين بيمارى ها در زنان 
باردار، افراد کهنسالى که تنها زندگى مى کنند و افرادى که از 
انواع خاصى از غذاها پرهيز دارند، شيوع بيشترى دارد. اين گونه 

افراد بهتر است که از قرص هاى ويتامين دار استفاده کنند.
خير،  کرد؟  مصرف  ويتامين  حد  از  بيش  مى توان  آيا 
زياده روى در خوردن ويتامين ها خصوصاً ويتامين های محلول در 
چربی موجب بيمارى مى شود. اگر فردى در خوردن قرص هاى 
افزايش  به  مربوط  بيمارى هاى  آنگاه  کند،  زياده روى  ويتامين، 
مصرف ويتامين ظاهر مى شود. مثالً مصرف بيش از حد ويتامين 
D باعث مى شود کلسيم به جز استخوان ها در ساير بافت ها (جگر) 

رسوب کند.

تغذيه سالم
کربوهيدرات ها،  به  شما  نياز  می خوريد  که  غذايی  آيا  می خوريد؟  غذاهايی  چه  معموالً  روز  هر 
سبزيجات،  از  کافی  مقدار  به  آيا  می کند؟  تأمين  را  معدنی  مواد  و  آب  ويتامين ها،  پروتئين ها،  چربی ها، 
تغذيه  حاصل  دارند که  وجود  زيادی  مشکالت  بيماری ها و  امروزه  استفاده می کنيد؟  لبنيات  ميوه ها و 
نامناسب اند. چاقی و الغری مفرط، بيماری های قلبی عروقی، پوکی زودرس استخوان ها (خصوصاً 
در زنان) و حتی انواعی از سرطان ها حاصل عادت های نادرست تغذيه ای اند. خوردن غذاهای پرچرب 
که با روغن فراوان سرخ شده اند خطر ابتال به گرفتگی رگ ها و نيز بيماری های کبدی را افزايش می دهد 
(شکل ٦ ــ٤). امروزه به سبب رواج فرهنگ خوردن غذاهای فوری همانند انواع ساندويچ ها و پيتزا که 
چربی فراوان دارند، بيماری کبد چرب زياد شده است. در اين بيماری به سبب تجمع چربی در بافت 

کبد، اين اندام کارايی خود را از دست می دهد.

شکل ٥ ــ٤ــ کودک مبتال به راشيتيسم
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وزن مناسب
داشتن وزن متناسب با قد و جثه از عوامل مؤثر در سالمتی هر فرد است. تغذيه و فعاليت های 
بدنی مناسب از عوامل مؤثر در داشتن وزن متناسب است. متخصصان تغذيه برای اين که بدانند وزن 

فردی مناسب است يا نه از شاخص تودٔه بدنی١ و برای محاسبٔه آن از رابطٔه زير استفاده می کنند:
_____________ = شاخص تودٔه بدنی           وزن (کيلوگرم)          مجذور قد (متر) 

درصورتی که عدد حاصل کمتر از ١٩ باشد کمبود وزن، بين ١٩ تا ٢٥ وزن مناسب، بيش از 
٢٥ تا ٣٠ به معنی اضافه وزن و بيش از ٣٠ به معنی چاقی است. از آنجايی که وزن بدن هر فرد به تراکم 
استخوان، بافت ماهيچه و بافت چربی بدنش بستگی دارد، فقط متخصص تغذيه است که می تواند دربارٔه 

مناسب بودن وزن هر فرد قضاوت کند.

گياهخواري
گياهخواران کسانى هستند که غذاهاى گياهى مصرف مى کنند و گوشت نمى خورند. بعضى از 
گياهخواران حتى از هيچ فرآوردٔه  اين افراد فرآورده هاى لبنى و تخم مرغ نيز مصرف مى کنند. برخى 

حيوانى استفاده نمى کنند.

شکل ٦ ــ٤ــ تشکيل رسوبات چربی در رگ کرونر (رگ غذا دهندۀ) قلب.

رگ کرونر

درون رگ

چربی
سخت شدن 

بلور کلسترولرگ

Body Mass Index (BMI) ــ١
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شکل ۷ــ٤ــ مواد طبيعى و افزودنى هاى موجود در چند مادۀ خوراکى مانند نوشابۀ گازدار، بستنى، 
شکالت و آب ليمو که روى برچسب هر يک از آنها نوشته شده است. بعضى از افراد به رنگ هاى 

ساختگى که جزِء اين افزودنى ها هستند، حساسيت دارند.

گياهخوارانى که فقط گياه مى خورند، بايد غذاهاى مصرفى آنها متنوع و حاوى همٔه مواد ضرورى 
براى بدن باشد. فقط در اين صورت است که آنان مقادير کافى هيدرات کربن و پروتئين، همراه با انواع 

ويتامين ها و اسيدهاى آمينه ضرورى را دريافت مى کنند.

افزودني هاي غذايي
امروزه کارخانجات بسيارى انواع افزودنى هاى غذايى طبيعى و مصنوعى (ساختگى) را به غذاها 
مهار  با  محافظت کننده ها١  برخى  جمله اند.  آن  از  رنگ ها  و  چاشنى ها  شيرين کننده ها،  مى کنند.  اضافه 
رشد ميکروب ها، نيمه عمر موادغذايى را افزايش مى دهند. امولسيون کننده ها و پايدارکننده ها آنها را به 
ژله تبديل و از اين طريق موجب انسجام و پايدارى غذاها مى شوند. ترکيبات ضد اکسيد شدن از اکسيد 
شدن مواد غذايى که در معرض هوا قرار مى گيرند، جلوگيرى مى کنند. اکسيد شدن چربى ها و روغن ها 
موجب تند شدن و فاسد شدن آنها مى شود. تغيير رنگ ميوه هايى مثل سيب و موز پس از بريده شدن، 

نيز به دليل اکسيد شدن مواد آلى آنهاست. 
بعضى  همچون  افزودنى هايى  دارند.  حساسيت  خاصى  افزودنى هاى  به  نسبت  مردم  از  برخى 

رنگ هاى مصنوعى از اين قبيل هستند. 
روى بسته بندى هاى همٔه مواد غذايى بايد برچسبى زده شده و روى آن نام و نوع مواد افزودنى 

نوشته شده باشد. در اين صورت خريدار خواهد دانست که چه موادى را خريدارى کرده است.

Preservative ــ١
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۱ــ هريک از بيمارى هاى ستون چپ به وسيلٔه کمبود يک يا چند ماده که در ستون راست موجود 
است، ايجاد مى شود. آنها را به هم متصل کنيد:

شب کورى آهن 
کم خونى (آنمى)  A ويتامين

گواتر کلسيم 
گزروفتالمى  D ويتامين
راشيتيسم يد 

۲ــ براى جملٔه زير چند دليل بياوريد.
ــ هويج براى سالمتى ما مفيد است. 

٣ــ آزمايشى طراحى کنيد که بتواند نشان دهد که پوستٔه اطراف دانه برنج داراى موادى است 
که از بيمارى برى برى جلوگيرى مى کند.

٤ــ دانشمندان آزمايشى انجام دادند تا اثر پخته شدن غذا را بر مقدار ويتامين C موجود در کلم هاى 
رنده شده، بررسى کنند. آنان کلم ها را در آب جوش، به مدت ۱۰ دقيقه، حرارت دادند. سپس مقدار 

ويتامين C باقيماندٔه آنها را اندازه گيرى کردند و نتايج را در جدول نشان دادند:
الف) نتايج جدول را در يک نمودار رسم کنيد.

ب) چرا مقدار ويتامين C در کلم کاهش مى يابد؟ (با چند دليل ذکر کنيد.)
ج) در مورد پختن سبزيجات چه توصيه هايى به يک آشپز مى کنيد؟

مقدار ويتامين C باقيمانده (٪)زمان بعد از قرار دادن کلم در آب  جوش (دقيقه)
٪۱۰۰صفر دقيقه
٪۶۶نيم دقيقه
٪ ۱۵۵ دقيقه
٪ ۴۴۹ دقيقه
٪ ۷۴۳ دقيقه
٪ ۱۰۳۷ دقيقه

پرسش و تحقيقپرسش و تحقيق


