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اشاره
 شــیمی بخش مهمی از زندگی روزمرة ماست. روز را با شیمی 
آغاز می کنیم. می توان شیمی را در زندگی روزمره، در غذایی که 
می خوریم، هوایی که تنفس می کنیم، مواد شیمیایی تمیزکننده، 
احساسات ما و به معنای واقعی کلمه، در هر چیزی که می توانیم 
ببینیم یا لمس کنیم، یافت. در این متن نگاهی به نمونه هایی از 
شیمی در زندگی روزمره می اندازیم. برخی از مثال ها واضح اند در  

حالی که برخی دیگر ممکن است ما را متعجب کنند.
بدن ما از ترکیبات و عناصر شــیمیایی تشــکیل شده است. 
احساساتی که دریافت می کنید، نتیجة پیام رسان های شیمیایی، 
در درجة  اول انتقال دهنده های عصبی اســت. عشق، حسادت، 

شیفتگی و خیانت همگی منشایی از شیمی دارند.
احساســات نیز روی پیشخوان آشپزخانه قرار دارند. به محض 
این که یك پیاز را برش می دهیم، اشــك هایمان شروع به ریزش 
می کنند. چه چیزی در پیاز وجود دارد که باعث سوزش چشمان 
ما می شود؟ می توانیم اطمینان داشته باشیم که هر روز شیمی، 

عامل ایجاد این موضوع است.
صابون را به عنوان یك ماده شیمیایی در نظر بگیرید. می توان 
یك صابون اولیه را با ترکیب خاکستر و چربی حیوانی تهیه کرد. 
چطور امکان دارد ماده ای که تا این حد نامطبوع است، باعث تمیز 
شدن شما گردد؟ پاســخ این مطلب مربوط به روشی است که 

صابون با گریس و دودة  روغنی برهم کنش می دهد.
این متن هم چنین به شــیمی قهوه، نوشیدنی ها، عدم تحمل 

الکتوز، شیمی سیگار و خواب اشاره دارد.

کلیدواژه ها: شیمی، پیام رسان هاي شیمیایي، احساسات

خمیردندان و روزی که آغاز می کنیم
تا  به حال فکر کرده اید که خمیردندان و دهان شویه از کجا آمده  
اســت؟ مردم قبل از اختراع خمیردندان از چه چیزی به عنوان 
خمیردندان استفاده می کردند؟ در زیر، چند نکتة  جالب توجه و 
دستورالعمل هایی آورده شده است که می تواند کنجکاوی ما را در 

این زمینه برطرف کند!
ـ عصرباستان

انســان آن دوره از یــک »چوب دندان« به عنوان بخشــی از 
بهداشت شخصی خود استفاده می کرد.

ـ خب ... چه چیزی در خمیردندان های دهه  90 وجود دارد؟
عامل های طعم دهندة رنگی ســدیم مونو فلوئوروفســفات و 

عامل های کف ساز فلوئورید )سدیم آریل سولفات(.

آذر کجباف واال
دکترای تخصصی شیمی فیزیک، دبیر شیمی منطقه 15 تهران
مریم بهروان
سرگروه شیمی منطقه 15 تهران

يک روز با شيمی

سير تا پياز شيمی آشپزخانه ای

شیمی، صنعت  و  زندگی
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شیمی روی میز صبحانه
ما در پخت و پز از عوامل حجم دهنده استفاده می کنیم، اما آیا 
از شیمی آن اطالع داریم؟ در اغلب دستورهای غذایی دو عامل 

حجم دهنده استفاده می شوند، مخمر و بیکینگ پودر.
مخمر یک میکرو ارگانیســم است که با تولید آنزیم زیماس، 

قندهای موجود در نان را به کربن دی اکسید تبدیل می کند.
عوامل حجم دهنــده: گلوتن موجود در نــان یک ترکیب 
فیبری اســت که هنگام مصرف نان، خاصیــت ارتجاعی دارد و 
کربن دی اکســید را در یک چارچوب االستیک به دام می اندازد. 
مخمر در یک محیط گرم رشــد می کند، بنابراین نان تا هنگام 
مصرف گرم نگه داشته می شود. هنگامی که آن را در یک فر گرم 
قرار می دهیم، مخمر در ابتدا تولید کربن دی اکســید را افزایش 
داده سپس با افزایش دما از بین می رود. کربن دی اکسید در نان 

منبسط شده و نان حجیم تر می شود.

سازندة  مزه ها
گلوتامیک اســید یک انتقال دهندة  عصبی اســت که نه فقط 
روی زبان، بلکه سلول های عصبی ما را نیز تحریک می کند. این 
باردارشدن الکتریکی نورون ها چیزی است که به همراه گلوتامیک 

خمیردندان های گیاهی برای افرادی که به دنبال خمیردندان 
»طبیعی« هســتند یا افرادی کــه نمی خواهنــد فلوئورید در 
پاک کننده های دندانی خود داشته باشند، محبوبیت پیدا کرده اند. 

برخی از خمیردندان های گیاهی دارای مواد زیر هستند:
عصــاره  گیاه روغن نعنای تند یا عصــاره  توت فرنگی به همراه 

عامل های پاک کننده.
ـ قرن 21 ام ...

اگر روند قرن بیســتم ادامه یابد، باید شاهد خمیردندان هایی 
باشیم که دندان را سفید و روشن کرده و بهترین تجربه  مسواک 
زدن و شست و شــو را به ما بدهند. هرچــه ترکیب خمیردندان 

بیشتر تغییر کند، ساختار دندان ها بیشتر ثابت می ماند!

شیمی صابون ها/ شوینده ها
»ســورفکتانت ها به مــا اجازه  محافظت از یک ســطح آبی و 

فوت کردن حباب های زیبای صابون را می دهند« ]1[.
موادی وجود دارند که می توانند در آب حل شوند )مانند نمک( 
و بعضی دیگر نمی توانند حل شوند )مانند روغن(. آب و روغن با 
یکدیگر مخلوط نمی شوند و هنگامی که بخواهیم یک لکه  روغنی 
را از لباس یا پوســت پاک کنیم، آب کافی نیست. ما به صابون 

نیاز داریم.
به دلیــل این دوگانگی، مولکول های صابــون مانند یک رابط 
عمل می کنند، یعنی ارتباط میان آب و روغن را بهبود می دهند. 
چگونه؟ هنگامی که صابون به آب افزوده می شــود، ســرهای 
آب دوست مولکول های آن در آب باقی می مانند )دوست دار آب 
هستند!(، درحالی که زنجیرهای بلند آب گریز آن به ذرات روغن 
پیوسته و به ســمت داخل میل می کنند )از آب فرار می کنند(. 
به این ترتیب، آن ها گروه های دایره ای به نام »میسل ها« را تشکیل 
می دهند که مواد روغنی درون آن جذب شده و به دام می افتد.

صابون به عنوان یک امولســیون کننده، تمیز می کند. صابون 
اجازة ترکیب شدن روغن و آب را می دهد تا بتوان لکه های روغنی 

را هنگام شست و شو پاک کرد.

فرمول عمومی صابون مایع
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اسید آزاد افزوده شده، باعث بهبود مزه غذاها می شود. متأسفانه، 
گلوتامیک اســید آزاد می تواند باعث ایجاد مشکل برای مغز ما 
گردد. مغز ما دریافت کننده های زیادی برای گلوتامیک اســید 
دارد. برخی از مناطق همچون هیپوتاالموس دارای حامل مغزی 
نفوذناپذیر برای خون نیســتند؛ بنابراین گلوتامیک اسید آزاد از 
منابع غذایی می تواند به درون مغز وارد شــده و باعث آسیب و 

گاهی مرگ سلول های عصبی شود.

پرتقال، آناناس و توت فرنگی سرشار از ویتامین C هستند.

عدم تحمل الکتوز
به طور معمول، مقدار کافی الکتاز در دستگاه های هضم کننده  
در نــوزادان و کودکان وجود دارد. ایــن توانایی تولید الکتاز در 
مقادیر زیاد، با افزایش ســن کاهش می یابد به طوری که معمواًل 
مقدار الکتاز بسیار کمتری نسبت به الکتاز تولید شده از یک یا 
دو لیوان شیر در یک زمان تولید می کند. هنگامی که این کاهش 
در تولید الکتاز به حد پایین تر از حداقل مشــخصی برسد، عدم 
تحمل الکتوز ظاهر می شود. در صورت عدم وجود الکتاز کافی 
در سیال های هضم کننده، الکتوز شیر و فراورده های لبنی به طور 
مؤثری شکسته نمی شــوند. بنابراین الکتوز از مسیر روده ای به 
ناحیه ای عبور می کند که در معرض تخمیر به گازهایی همچون 
کربن دی اکســید و هیــدروژن و یک محــرک روده ای به نام 
اسیدالکتیک اســت. ترکیب این مواد به آسانی باعث ایجاد درد 

معده و اسهال می گردد ]2[.
قهوه، صبح ما را شاداب می سازد. به چه دلیل؟ کافئین 
کافئین یک محرک دستگاه عصبی مرکزی است. این ماده یکی 
از محبوب ترین داروها در جهان اســت که به وسیله بیش از 90 

درصد مردم جهان به شکل های مختلف مصرف می شود.
 

کافئین یک محرک دســتگاه عصبی مرکزی )CNS( اســت، 
ماهیچه قلبی، ضربان قلب را افزایش می دهد، دســتگاه تنفسی 
معابر هوا را که باعث استنشــاق بهتر می شود، شل می کند و به 
برخی از عضالت اجازه می دهد تا راحت تر منقبض شوند. کافئین 
مانند یک ماده  ادرارآور عمل می کند و سرعت دفع ادرار بدن را 
افزایش داده و باعث تأخیر در خستگی می شود. این امر موجب 
دور شــدن احساس خواب آلودگی و بازیابی هوشیاری می گردد. 
سرعت جذب کافئین در بدن بسیار سریع رخ می دهد. این ماده 
از طریق معده و روده  کوچک وارد جریان خون شــده و تأثیرات 
آن بالفاصله 15 دقیقه پس از مصرف، نمایان می شود. این ماده 
45 دقیقه پس از مصرف به طور کامل جذب می گردد. کافئین نه 
در جریان خون تجمع یافته و نه در بدن ذخیره می شود بلکه در 
آن وجود دارد. اما فقط در حدود نیمي از آن، پس از 6 ساعت از 
طریق ادرار دفع می شود. حساسیت به کافئین به میزان کافئین 
بســتگی دارد که باعث ایجاد اثرات جانبی منفی در هر شخص 
می شود. مصرف منظم کافئین، حساسیت به کافئین را کاهش 
می دهد. برای ایجاد اثرات مشابه، مصرف مقادیر بیشتری مورد 
نیاز خواهد بود. بنابراین کافئین به عنوان یک داروی اعتیادآور در 

نظر گرفته می شود.

اجازه دهید به آشپزخانه برویم ...
چرا پیازها باعث گریه ما می شوند؟

درون سلول های پیاز، برخی ترکیب های شیمیایی وجود دارند 
که حاوی گوگرد هستند. هنگامی که یک پیاز را برش می دهیم، 
ســلول های آن شکسته شده و ترکیب های شیمیایی در معرض 
واکنشــی قرار می گیرند که آن ها را به محصول های گوگرددار 

فرارتری تبدیل می کند.
این ترکیب های گوگرددار، با رطوبت چشم های ما واکنش داده 
و ســولفنیک اســید را تولید می کند که باعث احساس سوزش 
می شود. پایانه های عصبی در چشم های ما بسیار حساس هستند 
و درنتیجه، در معرض این تحریک قرار می گیرند. مغز از طریق 
دســتور دادن به مجرای اشکی ما برای تولید آب بیشتر واکنش 

جهان رنگ های طبیعی

کافئین چگونه عمل می کند؟

C ویتامین

کافئین
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را از بین می برد. اگرچه پخته شدن می تواند برخی از مواد مغذی 
موجود در غذا مانند ویتامین C را نیز از بین ببرد، اما الزم است 
میان تولید غذاهایی با هضم آسان تر و مزه بهتر بدون از بین  بردن 
مواد مغذی ارزشمندی که نیاز داریم، 

تعادل برقرار شود.

استفاده از گیاهان دارویی/ ادویه ها
ادویه ها حاوی روغن های ضروری با ویژگی های ضد میکروبی 
هســتند. بســیاری از این روغن ها از ترکیب آلی فنول مشتق 
شــده اند. این روغن ها همچنین به عنوان یک ضدعفونی کننده و 

گندزدا استفاده می شوند.
در اروپا، از آنجایی که زردچوبه به طور گســترده به عنوان یک 
مادة  جایگزین برای گونة  بسیار گران تر زعفران استفاده می شد، 

به عنوان زعفران هندی شناخته شده است.
زردچوبه دست كم به دو شکل توتومری می تواند وجود داشته باشد، 
کتو و انول. شکل کتو در فاز جامد و شکل انول در محلول ترجیح 
داده می شود. کورکومین در زردچوبه یک نشان گر PH می باشد. در 
محلول های اسیدی به رنگ زرد در می آید در حالی که در محلول های 

بازی به رنگ قرمز روشن تغییر می کند ]3[.
 

عطر: استرها
 این استر رایحة یاس می دهد. این رایحه 
را می توان به صورت طبیعی در بسیاری از 
گل ها یافت. این استر توسط بنزیل الکل و 

استیک اسید تولید می شود.

نوشیدنی های گازدار
7 اثر جانبی نوشیدنی های گازدار:

 ـ فسفریک اسید : ضعیف کنندة استخوان ها و پوساندن دندان ها؛
 ـ شیرین کننده های مصنوعی اضافی: شما را بیشتر به 

نوشیدن ترغیب می کند.
 ـ رنگ کاراملی ساخته شده از کارامل شیمیایی: کاماًل از 
مواد آرایشی است. این ماده به عطر و طعم آن می افزاید، اما آلوده 

به مواد سرطان زاست.
 ـ فرمالدهید ـ سرطان زا: این ماده به نوشیدنی گازدار افزوده 
نمی شود اما هنگامی که آسپارتام را هضم می کنید، این ماده به دو 

می دهد تا اسید محرک را رقیق سازد.
واکنش شیمیایی آن در ادامه آورده  شده  است:

فوت و فن هایی برای کاهش مشکل خرد کردن پیاز وجود دارد:
 پیــاز را قبــل از برش دادن، بــه مدت 10 دقیقــه در فریزر 
قــرار دهید. دمای کــم در پیاز باعث کاهش ســرعت واکنش 
شیمیایی ای می شــود که ترکیب های گوگرددار فرار را تشکیل 
می دهد. ترکیب های حاوی گوگرد همچنین بوی ویژه ای را روی 
انگشــتان شما بر جای می گذارند. می توانید مقداری از این بو را 
با پاک کردن انگشتانتان روی یک استیل ضدزنگ از بین برده یا 
کاهش دهید. اگر ترکیب های گوگرددار به استیل متصل شوند، 

آن گاه بو از انگشتان شما زدوده خواهد شد.
پیــاز را در زیر آب ســرد خرد کنید، ترکیب هــای گوگرددار 
فرار رها خواهند شــد، اما پس از رها شــدن، به جای رسیدن به 

چشم های شما؛ با آب واکنش خواهند داد.

چگونه سیر باعث زدودن انگل می شود؟
ترکیب حاوی گوگردی به نام آلیســین در ســیر وجود دارد. 
هنگامی که سیر خردشده یا کوبیده شود، آلیسین از آلین ساخته 
می شود. آلیسین یک مایع زرد روغنی است که باعث ایجاد بوی 

ویژه  سیر شده و آن هم به علت وجود گروه S=O– می باشد.

آلیسین یک ترکیب اکســندة قوی است، این ماده از سیر در 
مقابل حملة  باکتری ها و حشرات جلوگیري مي كند. این عمل از 
طریق ناتوان کردن آنزیم هایی است که در بستر الزم برای ایجاد 
عفونت قرار دارند. بنابراین سیر به عنوان یک حشره کش طبیعی 
عمل می کند. این عمل از طریق حمله به گروه های SH موجود 

در مکان های فعال آن ها انجام می شود.

ما از غذاهای پخته شده لذت می بریم و بسیاری نیز هر 
روز آشــپزی می کنیم، اما آیا تا به حال به شیمی پختن 

فکر کرده ایم؟
پختن باعث می شود که غذا آسان تر هضم شده و برای خوردن 
سالم تر باشد. چرا که پختن، میکرو ارگانیسم های موجود در غذا 

شما گریه می کنید تا چشمانتان را در مقابل اسید محافظت کنید.
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آمینواسید و متانول شکسته می شود: فرمیک اسیدـ فرمالدهید 
)نوشیدنی گازدار رژیمی(.

ـ شربت ذرت غنی از فروکتوز: یک شکل غلیظ شده از شکر است.   
فروکتوز از ذرت مشــتق شده است. این ماده چربی بدن، کلسترول و 

تری گلیسرید را افزایش داده و همچنین شما را گرسنه می کند.
 ـ پتاسیم بنزوات: نگهدارنده ای که می تواند به 10 بنزن در 
بدن شما تجزیه شود. نوشیدنی گازدار خود را در معرض آفتاب 

قرار دهید و سپس بنزن= عامل سرطان زا.
رفتار  مغز،  عملکــرد  تضعیف کنندة    ـ رنگ های خوراکی: 

بیش فعالی، دشوار شدن تمرکز، فقدان کنترل انگیزشی ]4[.

آب
75 درصد از مغز شما را تشکیل می دهد.

دمای بدن شما را تنظیم می کند.
بیش از 83 درصد از خون شما را تشکیل می دهد.

ضایعات را از بین می برد.
22 درصد از استخوان های شما را تشکیل می دهد.

مفصل های شما را زیرسازی می کند.
به حمل مواد مغذی و اکســیژن به ســلول های شــما کمک 

می کند.
اکسیژن را برای تنفس مرطوب می سازد.

به تبدیل غذا به انرژی کمک می کند.
ارگان های حیاتی را محافظت و زیرسازی می کند.

به بدن شما کمک می کند تا مواد مغذی را جذب کند.
بیش از 75 درصد از ماهیچه های شما را تشکیل می دهد.

اجازه بدهید به سراغ سیگار برویم
افراد سیگاری به مادة  شیمیایی موجود در سیگار فکر نمی کنند. 
آن ها فقط به این فکر می کنند که چگونه سیگار به آن ها کمک 
می کند تا با استرس زندگی روزمره کنار بیایند، شاید در هنگام 
عصبانیت آن هــا را آرام می کند، یا به آن ها کمک می کند تا در 
پایان یک روز طوالنی و هنگامی که ناراحت یا تنها هســتند، به 
آرامش برسند. اما آیا آن ها می دانند که مواد شیمیایی مضری در 

سیگار وجود دارد؟
بیــش از 3000 مادة شــیمیایی در دود ســیگار وجود دارد. 
هنگامی که شخصی سیگار می کشد، نیکوتین از طریق پوست و 
بخش های مخاطی دهان و بینی یا از طریق استنشــاق از ریه ها 
جذب می شــود. در مغز، نیکوتین ســطح انتقال دهندة  عصبی 
دوپامین را افزایش می دهد. دوپامین یک ماده  شیمیایی در مغز 
است که مسئول احساس لذت می باشد. اثرات حاد نیکوتین در 
عرض چند دقیقه فروکش می کند. بنابراین افراد اغلب در طول 
روز برای نگه داشتن اثرات خوشــایند نیکوتین و جلوگیری در 

ترک عالئم آن به مصرف دوز خود ادامه می دهند.
 

خوابیدن
یک ترکیب شیمیایی در مغز ما به نام آدنوزین وجود دارد که به 
دریافت کننده های ویژه ای متصل است و در هنگام خواب، سرعت 

فعالیت سلول عصبی را کاهش می دهد ]5[.

 

نتیجه 
مي توان دریافت که شــیمی در سرتاسر زندگی روزمره وجود 
دارد. بدون شــیمی، زندگی امکان پذیر نیست. بنابراین شیمی 
راه مناســبی برای شناخت زندگی به روشی بهتر است. برای هر 
شــخص مفید است که قبل از انجام دادن کاری، به شیمی فکر 
کند. در نتیجه شــیمی می تواند برای همة اشخاص لذت بخش 

باشد. اما در مورد قسمت مضر شیمی مراقب باشید.
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ترک عالئم آن به مصرف دوز خود ادامه می دهند.


