فصل ۱

وگنها

شناخت نیاز تغذیه ای
قبلتتتر از
چربیها آغاز شد .اما خیلی 

کاربوهیدراتها و

علم تغذیه در ابتدای قرن نوزدهم و با کشف پروتئین،
انسانها از راه تجربه و خطا اطلعات زیادی در مورد غذا و سلمت به دست آورده بودند ،بدون آنکتته

آن هم
عوامل حفاظتکننده ی موجود در غذاها را واقع ًا بشناسند.
اولین آزمایش ثبت شده تغذیه در سال  1747و توسط دکتر جیمتتز لینتتد صتتورت گرفتتت .او پزشتتک
میآمتتد ،و ایتتن
کشتی در نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا بود .در آن زمان دریانوردی شغلی خطرناک به حساب 
فقط به خاطر طوفان و دزدهای دریایی نبود ،بلکه به این دلیل بتتود کتته تقریب ت ًا نصتتف دریتتانوردانی کتته عتتازم
میمردنتتد .دکتتتر لینتتد بتتا طتترح ایتتن فرضتتیه کتته
میشتتدند ،از بیمتتاری استتکوربوت 
سفرهای دریایی طولنی 
ملوانها را تحتتت

اسکوربوت به کمبود میوهها و سبزیجات تازه روی عرشه کشتی ربط دارد ،گروه کوچکی از
رژیمهای غذایی متفاوت قرار داد و مشاهده کرد آنهایی که از لیمو یا خوراکیهتتای حتتاوی لیمتتوترش استتتفاده
کرده بودند به اسکوربوت دچار نشدند.
هر چند نیروی دریای از این اطلعات استفاده کرد و بعد از آن به تمام کشتتتیهای بریتانیتتایی دستتتور داده
شد که در سفرها با خود لیموترش به همراه ببرند ،عامل حفاظت کننده در این ماده ختتوراکی کشتتف نشتتد تتتا
آنکه دویست سال دیگر هم گذشت و کاشفان ویتامین ث را کشتف کردنتد) .بتا آنکته افتختار کشتف درمتان
اسکوربوت به لیند نسبت داده میشود ،دریانوردان چینی حداقل از قرن پنجم میلدی این عامتتل را شتتناخته ،و
میدادند(.
هایشان پرورش 
کشتی 

برای جلوگیری از اسکوربوت ،گیاهانی را در

ویتامینها کشف شود ،متخصصان تغذیه مصرف بعضی

در حدود  ،1916پیش از آنکه خیلی از
برنامههای رادیوی امریکتتا

میکردند .اولین بار در سال  1941بود که در
از »غذاهای حفاظتکننده« را توصیه 
ویتامینها و مواد معدنی که از طرف موسسه غذا و داروی امریکا بتترای مصتترف

فهرستی با عنوان ) iRDAمقدار
توصیه میشود( را پخش کردند ،و تا امروز بارها در این فهرست تجدیدنظر شده و مفصل تر شده است.
کمیتهی غذا و تغذیه )FNB

امروه

ii

( که زیر نظر موسسه ملی بهداشت فعالیت میکند ،مسئول انتشتتار

میشوند ،بعضی اوقات
توصیههای غذایی برای افراد است .اگر چه این توصیهها از طرف مقامات رسمی منتشر 
توصیهها انجام نگرفته است

از جهت علمی چندان معتبر نیستند .در بعضی موارد پژوهش کافی برای اثبات این
شدهاند .از همه اینها گذشته سبک زندگی هر فرد ،رژیم غذایی رایتتج در

و تنها بر اساس حدس و گمان صادر
میگذارند ،و تعیین دقیق مقدار مواد مغذی مورد نیاز تک تتتک
کشور و ژنتیک او بر نیازهای غذاییاش تأثیر 
افراد کاری غیرممکن است.
شدهاند تا پاسخگوی نیازهای اکثریت جمعیت امریکا باشند .به

این توصیهها در قالب چند طبقه ارائه
همین دلیل مقدار ذکر شده برای هر ماده مغذی ممکن است برای گروهی بیشتر از اندازه ،و برای گروهی دیگر
ل بعضی از متخصصان معتقدند مقدار توصیه
کمتر از حد لزم باشد .در این میان استثناءهایی هم وجود دارند و مث  ً
بهتازگی متخصصان
شده ویتامین د برای همه خیلی کم است .بحثهای مشابهی هم در مورد کلسیم وجود دارد .
کردهاند و برخی بر این باورند که مقدار ذکر شده از

جهانی در مورد مقدار نیاز ما به پروتئین هم پرسشهایی طرح
حد نیاز واقعی ما کمتر است.1
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وگنها و  RDAها


وگنها به

میشوند و ممکن است نیازهای گیاهخوارها یا
همهچیزخوارها اعلم 

توصیههای غذایی  RDAبرای
بعضی مواد مغذی بالتر از آنها باشد .برخی معتقدند که مقدار دریافت پروتئین این دو دسته باید کمی بیشتر
نمیشود .اما این

از همهچیزخوارها باشد ،چون پروتئین گیاهی به اندازه پروتئین حیوانی در بدن جذب
اختلف جذب کم است و اگر مقدار کالری روزانه ی مناسب خود را دریافت کنید و از غذای گیاهی غنی از
پروتئین استفاده کنید ،مشکلی پیش نمیآید .شاید نیاز گیاهخوارن به ماده معدنی روی هم بیشتر باشد ،چون
مقدار جذب این عنصر در بدن بعضی از گیاهخواران از حد مطلوب کمتر است.
وگنها به آهتتن بیشتتتر

مناقشهانگیز است .در فصلهای آینده خواهیم دید که نیاز

بحث در مورد آهن کمی
است ،اما چقدر بیشتر ،خود موضوع بحث است .ما مقدار توصیه شده آهن توسط FNB

iii

را در جدول زیتتر

آوردهایم ،اما فکر نمیکنیم مصرف این مقدار آهن برای وگنهتتا ضتتروری باشتتد .در فصتل  6بیشتتتر بته ایتتن

موضوع خواهیم پرداخت.
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مواد مغذی مورد نیاز وگنها:
چطور این مقادیر را با مقادیر توصیه شده مطابقت دهیم؟
دادهانتتد
وگنها وجود ندارد ،اما چند تحقیق نشان 

اطلعات چندانی در مورد مقدار مصرف مواد مغذی در بدن
همهچیز خوارها ،مواد مغذی خاصی متل ویتامین ث ،تیامین ،ریبوفلوین ،نیاستتین ،ویتتتامین

که وگنها بیشتر از
وگنهتتا

ب  ،6فولت و گاهی آهن را مصرف میکنند .2برعکس مقدار مصرف کلسیم و روی در بستتیاری از
توصیههای  FNBرا با مقتتدار مصتترف واقعتتی گروهتتی از

پایینتر از حد توصیه شده است .در جدول پایین
کردهایم.

وگنهای بریتانیایی مقایسه

رژیم خوب به معنای تبلیغ خوب است
شیوهای

زندگیتان

چه وگن باشید و چه تازه در این راه قدم گذاشته باشید ،حذف محصولت حیوانی از سبک
موثر برای به وجود آوردن تغییرات مفید است .وگن بودن شما بتتاعث کاستتته شتتدن از درد و رنتتج حیوانتتات
دامداریهای صنعتی را قطع میکند و به معنای ایستادگی در برابر سوءاستتتفاده از

میشود ،حمایت مالی شما از
حیوانات است .اما برای اینکه بتوانیم بیشترین تأثیر ممکن را ایجاد کنیم ،علوه بر اینکه بتته حیوانتتات اهمیتتت
میدهیم باید بر دیگران هم تأثیر بگذاریم و آنها را به گیاهخواری تشویق کنیم.
رژیمهای وگن را ناکتتافی جلتتوه

کسانی که برای صنایع گوشت ،شیر و تخممرغ کار میکنند ،دوست دارند
مکملهای خوراکی حاوی ویتامین ب ۱۲

بدهند .پس نباید بهانه به دست آنها بدهیم .بعضی از وگنها مصرف
را خوش ندارند ،چون می ترسند که رژیم وگن ناکافی و ناقص به نظر برسد .اما خطر کردن در مورد نیازهای

ل
لکهدار کردن تصتتویر رژیمهتتای وگتتن انجتتام دهیتتم .مث  ً
مغذی بدترین کاری است که ممکن است در جهت 
صحبت از اینکه مقدار نیاز وگنها به مواد مغذی کمتر از نیاز همهچیزخوارها است ممکن است باعث شود که
هایشان آسیب برساند .رعایت تمام نکات احتیاطی برای
وگنها تغذیهای را انتخاب کنند که به استخوان 

بعضی
اطمینان از سلمتی مان بهترین راه برای مطمئن کردن دیگران از درستی رژیم وگن است.
شیوهی زندگی عملی ،تأکیتتد بتتر آستتان و واقعگتترا بتتودن ایتتن ستتبک زنتتدگی

در تبلیغ وگنیسم به عنوان یک
انتخابهای غذایی افراد هستند .پس تأکید بر رژیمهای سخت

اهمیت دارد .وقت ،راحتی و مزه سه عامل مهم در
با محدودیتهای زیاد می تواند تصویر نادرستی از وگنیسم ارائه دهد .تمایل بعضی از وگنها بترای حتتذف تعتتداد
رژیمشان ،تأثیر تبلیغی منفتتی دارد .چتترا

چربیهای افزوده ،غذاهای پخته و گلوتن از

هر چه بیشتری از غذاها مثل
نمیرسانند .درست است که بعضتتی از افتتراد بتتا کتتم کتتردن

که این محدودیتهای غذایی در واقع سودی به کسی
رژیمهای حتتاوی مقتتدار کمتتی

دادهاند که
شدهاند وزن کم کنند ،اما تحقیقات نشان 

مقدار چربی مصرفی خود موفق
میتوانند برای کنترل وزن در مدت طولنی خیلی مفید باشتتند .در
چربی افزوده یا حتی غذاهای دارای چربی بالتر 
ادامه خواهیم دید که چرا مقدار کمی چربی غیراشباع در رژیم وگن ،مخصوص ًا چربی غیر اشباع مونتتو میتوانتتد در
بیماریهای مضمن و پیشگیری از آنها مفید باشد.

کنترل
همهچیزخوارها و وگنها

توصیههای غذایی برای


در مقایسه با مقدار جذب مواد مغذی در وگنهای بریتانیایی
مقدار

توصیهشده
مصرف برای
بزرگسالن

مردان

زنان

مردان

همهچیزخوارها


وگنها


زنان

مردان

مقدار مصرف
وگنهای


بریتانیایی

3

2003
زنان

 0.8گرم به

0.88گرم به

ازای هر کیلو

ازای هر کیلو

وزن ایدئال بدن
)یا حدود 54

پروتئین

گرم پروتئین در
هر روز برای

کسی که وزن

وزن ایدئال بدن
 ۰.۸گرم به

ازای هر کیلو
وزن ایدئال بدن

)یا حدود 60

گرم پروتئین در
هر روز برای

کسی که وزن

متناسب بدنش

متناسب بدنش

است(

است(

 68کیلوگرم

0.88گرم به

ازای هر پوند

 62گرم

 56گرم

وزن ایدئال بدن

 68کیلوگرم

ویتامین آ،
RAE
)معادل رتینول

900

700

فعال(

ویتامین ث به
میلیگرم
ویتامین د

 UIبرحسب
ویتامین ئی به
میلیگرم
ویتامین کا به
میکروگرم

تیامین به
میلیگرم
ریبوفلوین به
میلیگرم

نیاسین به
میلیگرم

90

70

600

600

15

15

120

90

1.2
1.3
16

155

16.1

169

14

1.1

2.3

2.1

1.1

2.3

2.1

23.9

21.1

14

مقدار

توصیهشده
مصرف برای
بزرگسالن

ویتامین B6
به میلیگرم
فولت به

میکروگرم

ویتامین B12
میکروگرم
کلسیم به
میلیگرم

مس به
میکروگرم
کروم به

میکروگرم

مردان

زنان

روی به
میلیگرم

زنان

1.7
400

400

431

412

2.4

2.4

1000

1000

900

900

35

آهن به میلیگرم

میکروگرم

2003

1.5

8

سلنیوم به

بریتانیایی

2.2

ید به میکروگرم

میلیگرم

زنان

مردان

وگنهای


2.1

150

منیزیوم به

مردان

همهچیزخوارها


وگنها

مقدار مصرف

420
55
11

610

582

25
150
18

14

33

320

15.3

14.1

440

391

55
8

16

12

7.9

7.2

پتاسیم به
میلیگرم

4700

4700

3937

3817

گرفتهانتتد هتتم از بتتار علمتتی کتتافی

ایدههایی که رژیم خامگیاهخواری بر پایه آنهتتا شتتکل
به همین ترتیب 
نمیشود به آنها اعتماد کرد .هیچ شواهدی حاکی از امتیتتاز ختتامخواری محتتض نستتبت بتته

برخوردار نیستند و
مصرف غذاهای خام و پخته گیاهی با هم ،وجود نتتدارد .در واقتتع بعضتتی از ترکیبتتات مفیتتد در غتتذاها مثتتل
میکند( تنها در غتتذاهای
لیکوپن )نوعی آنتیاکسیدان در گوجهفرنگی که از ابتل به سرطان پروستات پیشگیری 
میشود و در صورت
پیشساز ویتامین آ است ،بیشتر در غذاهای پخته یافت 

پخته موجودند .بتاکاروتن که ماده
میتواند برای کنترل وزن مفید باشتتتد،
خامگیاهخواری 
خورده شدن با مقداری چربی بهتر جذب میشود .رژیم 
چون مقدار کالری در آن کمتر است ،اما به همین دلیل برای کودکان مناسب نیست.
رژیم غذایی عاری از گلوتن برای آنهایی که دچار بیماری سلیاک هستند و نمیتوانند گلوتن مصرف کننتتد،
ل ضروری است .اما تنها یک درصد از مردم جهان به این بیماری سیستم ایمنی دچار هستتند .پتس بیشتتتر
کام  ً
دادهانتتد کتته
وگنها نیازی به حذف گلوتن از رژیم غذایی خود ندارنتتد .در واقتتع بعضتتی از تحقیقتتات نشتتان 
رژیمهای فاقد گلوتن به پایین آمدن مقدار باکتری روده ،و افزایش میکروبهای مضر منجر میشود .پس بهتتتر
است افرادی که دچار بیماری سلیاک نیستند مقداری گلوتن در رژیم غذایی خود بگنجانند )البتتته افتتراد دچتتار
آلرژیهایی مثل حساسیت غیر سلیاکی به گندم ،باید رژیم مناسب خود را انتخاب کنند(.

فایدهی معلتتومی بتترای ستتلمت افتتراد نتتدارد،

محدودیتهای اضافی در رژیم غذایی که

تبلیغ برای اعمال
نمیشود و به حال حیوانات هم سودی ندارد ،برعکتتس بتتاعث میشتتود کتته

باعث تشویق دیگران به وگنیسم
میخواهیم تعداد افتتراد
رژیم وگن دشوارتر به نظر برسد و مردم کمتر به انتخاب این رژیم علقمند شوند .اگر 

بیشتری را به انتخاب این رژیم غذایی انسانی دعوت کنیم ،بهتر است از محدودیتهای نا لزم دوری کرده ،و
رژیم را تا حد ممکن آسانتر کنیم.
هدفشتتان تتتدوین

تغذیهای موجود در این کتاب همگی از پشتوانه ی علم روز برخوردارنتتد و

توصیههای
یک رژیم غذایی سالم و عملی برای شماست .در این کتاب خواهید دید که چگونه صرفا با خوردن غذاهای
تغذیهای بدن را برطرف کرد ،و با استفاده از محصولت

گیاهی پخته و خام متنوع به سادگی می توان نیازهای
وعدههای غذایی سالمی تهیه کرد.

میشود
قابل دسترسی و بدون به خطر انداختن سلمت افراد خانواده ،

رژیمهای وگن

مکملهای خوراکی در
بدنتان ،غیتتر از ویتتتامین ب  ۱۲را از غتتذاهای گیتتاهی تهیتته
میتوانید تمام ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز 
شما 
مکملهای خوراکی راهی مطمئن برای تأمین نیازهای غذایی از قبیل

کنید .با این وجود و بنا به نیازهای بدن شما،
ویتامین د ،ید ،کلسیم و  ivDHAهستند.
مکملهای ویتامین یافت که از کنستانتره مواد غتتذایی تهیته شتتده انتد ،امتتا بیشتتر

اگر چه می توان در بازار
ویتامین های مکمل سنتزی هستند ،یعنی در آزمایشگاه ترکیب شتتدهاند .متتواد معتتدنی و ویتامینهتتای ستتنتزی اگتتر
میتوانتتد متتؤثرتر از
ل اثربخش خواهند بود .آنها در بعضتتی متتوارد ارزش تغتتذیهای آنهتتا 
خوب هضم شوند ،کام  ً
مکمل های »طبیعی« ویتامین ب  ۱۲توسط بعضی از شرکتهای دارویتتی

ل بعضی
کنستانترههای طبیعی باشند .مث  ً


iv

میشود.
دوکوزاهگزائنوئیک اسیدچربی که در روغن ماهی یافت 

میشوند که آزمایشهای استاندارد را انجام نمی دهند .بنابراین ب  ۱۲موجتتود در آنهتتا منبتتع مطمئنتتی بتترای
تولید 
تأمین نیازهای بدن شما نیست.
مکملهای خوراکی ستتاخت

سازمان اطلعات دارویی ایالت متحده امریکا(USP)vکیفیت ،خلوص و توان
میستتنجد و تأییتتد میکنتتد.
شرکتهایی را که محصولت خود را برای کسب گواهی به آن سازمان ارائه می کنند ،
مکملهای خوراکی با برچسب »مکمل رژیم غذایی تأیید شده توسط  ،«USPمورد آزمایش ایتتن ستتازمان قتترار

مکملهای ویتامین و مواد معدنی فاقد علمت  USPهتتم

شدهاند) .البته

گرفته و از جهت قابل جذب بودن تأیید
میتوانند کیفیت خوبی داشته باشند ،و فقط گواهی تأیید این سازمان را نداشته باشند(.
میکنیم که مقدار آنها به صتتورت طتتبیعی در
ما فقط مصرف مکمل را برای آن دسته از مواد مغذی پیشنهاد 
رژیمهای وگن پتایین استت و عتدم مصتترف آنهتا ممکتن استت بته فقتتر آن متاده در بتدن منجتر شتود .اگرچته
ویتامینها بخش زیادی از مواد مورد نیاز بدن شما را در آن واحد تأمین میکنند ،اما شما میتوانید با ختتوردن

مولتی
مکملهتتا

بدنتان نیاز دارد مصرف کنید .در متتورد مصتترف
مکملهای خاص هر ماده مغذی ،فقط آن مادهای را که 

مکملها وجود دارد .امتتا اگتتر

باید چند نکته را رعایت کنید :اول اینکه در معده بیشتر افراد اسید کافی برای هضم
میدانید که اسید معده شما برای این کار به اندازه کافی قوی نیست ،میتوانید قرصهای مکمتتل را ختترد کتترده یتتا
میتوانتتد متتانع از
ل دوز بتتالی روی 
مکملها توازن برقرارکنیتتد .مث  ً

بهعلوه باید دقت داشته باشید که میان
بجوید .
جذب مس شود .خوردن  5۰میلیگرم مکمل حاوی روی در هر روز )مقدار توصیه شده  ۸تا  ۱۱میلیگرم است(
ممکن است در عرض چند هفته به کمبود عنصر مس در بدن بیانجامد .به همین دلیل بایتتد بتترای دریتتافت مقتتدار
مکملهتتای غتتذایی

کافی از همه ی مواد مغذی ،یک رژیم متعادل داشته باشتتیم و تنهتتا بتترای جتتبران کمبودهتتا از
استفاده کنیم.
United States Pharmacopeia
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بگذارید تغذیه ساده باشد
بدن انسان به بیش از  4۰ماده مغذی ضروری نیاز دارد .بیشتر افراد میدانند که موادی مانند ویتامین ث ،پروتئین
نشنیدهاند و نمیدانند باید

هیچوقت اسم ویتامین ب بیوتن یا وانادیوم را

بدنشان ضروری است ،اما
یا کلسیم برای 
غذاهایی شامل این مواد مغذی را مصرف کنند .البته لزم نیست نگران باشید ،چون بیشتر مواد مورد نیتتاز بتتدن در
رژیمهای غذایی متداول موجودند ،و نیازی نیست که برای یافتن آنها خودمان را به دردسر بیاندازیم.

اکثر
در این کتاب قصد داریم فقط به نه متاده مغتذی ،پروتئیتن ،کلستیم ،آهتن ،روی ،یتد ،آلفالینولنیتک استید،
ویتامین ب  ۱۲و آ و د بپردازیم .در کنار آن به شکل خلصه به مواد مغذی مفید دیگری ماننتتد  DHAو چربتتی
امگا  3خواهیم پرداخت که ماده ضروری محسوب نمی شود )یعنی هر چند که بنا بر شتواهد فزاینتده بترای بتدن
اهمیت زیادی دارد اما هنوز ضرورت آن هنوز مسلم نیست( .وگنها باید به این مواد توجه زیادی داشته باشتتند و
مصرف آنها را جزء اساسی رژیم خود بدانند .مصرف مقدار کافی این مواد کار سختی نیست ،فقط کافی است منبع
آنها را بشناسید.

توضیح اصطلاحات مورد استفاده در مورد مواد مغذی
تعیین مقدار دقیق نیاز بدن ما به یک ماده مغذی خاص ،بستگی به عمق و دامنه ی تحقیقات علمتتی انجتتام شتتده
در باره ی آن ماده دارد ..اگر تحقیقات کافی در این زمینه انجام نگرفته باشد یا نتایتتج تحقیقتتات بتتا هتتم تنتتاقض
میشود .به همیتتن دلیتتل توصتتیههای
داشته باشد ،تصمیمگیری در مورد مقدار مطلوب دریافت ماده مغذی سخت 
دستهبندی میکنند و کل این توصیه ها را به صورت کلی ) viDRIمرجع رژیم مصرف( مینامند:

غذایی را
vi

جیره غذایی توصیهشده :(RDA)viiمقدار هر ماده مغذی است که برای نیازهای  97تا  98درصتتد افتتراد،
گروههای سنتی مختلف و زنان و مردان متفاوت است.مصرف کافیA)viii

میشود .این مقدار برای
مناسب دانسته 
 :(Iزمانی که اطلعات کافی برای توصیه  RDAوجود نداشته باشد ،موسسه پزشکی کشتتورixاطلعات  AIرا
جمعآوری میکند که بر مبنای تحقیقات و مشاهدات راجع به تغذیه جمعیت سالم کشور به دستتت آمدهانتتد .مث  ً
ل

دادههتتای موجتود در متورد مقتدار

توصیههای مربوط به مقدار مصرف کلسیم از نوع اطلعات  AIاست ،چون

مورد نیاز کلیسم برای بدن انسان با هم همخوانی ندارند.
بالترین سطح مصرف قابل تحمل :(UL)xبالترین مقدار دریافت هر ماده مغذی ،به نحوی که خطتتری بتترای
بدن نداشته باشد .بعضی از مواد مغذی اگر بیشتر از حد معمول مصرف شتتوند ،بستتیار ستتمی هستتتند .خصوص ت ًا
میتواند خطرناک باشد.
مکملهای خوراکی 

مصرف زیاد آنها در قالب
ارزش روزانه :(DV)xiمقداری که برای مصرف روزانه و برای درج روی برچسب محصولت استفاده میشود و
ویتامینها و مواد معدنی در هر غتتذا بتتر حستتب درصتتد  DVمحاستتبه

بر مبنای  RDAبه دست میآید .مقدار
ل  DVمناسب برای کلسیم  1000میلیگرم است ،پس اگر غذایی شامل  10درصد  DVباشد ،به
میشود .مث  ً

این معناست که در آن  100میلیگرم کلسیم وجود دارد .مشکل اینجاست که بدون دانستن  DVمناسب برای
برچسبهای محصولت غذایی درج نمیشتتود( اطلع داشتتتن از مقتتدار DV

هر ماده مغذی )چنین اطلعاتی در
وگنها

فصلهای بعد در مورد مواد مغذی مورد نیاز همه افراد خصوص ًا

فایدهای ندارد .در

موجود در آن محصول
صحبت خواهیم کرد و اطلعاتی به شما خواهیم داد که بتوانید معنتتای برچستتبهای روی محصتتولت غتتذایی را
Dietary Reference Intakes
Recommended Dietary Allowance
Adequate Intake
Institue of Medicine
Tolerable Upper Intake Level
Daily Values
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بفهمید.

انواع پژهش در احوزه تغذیه
حیرتانگیزی بالست .بستتیاری از

رسانهها و اینترنت در مورد تغذیه منتشر میشود ،به طرز

میزان اطلعاتی که در
میشوند.
این اطلعات متناقضند ،و خیلی از پژوهش هایی که موضوع مشابه دارند جوابهای متفاوتی ختم 
زمینههایی که پژوهشهای متعدد انجام شتتده ،تحقیقتتاتی را بیابیتتد

میتوانید در هر یک از این
در واقع شما 
نتیجهگیری کنید .بعضی از طرفداران رژیم وگتتن

پیشفرضهای دلخواه شما همخوانی دارد و به دلخواه خود

که با
دستهای دیگتتر از

جلوهدادن این رژیم همین کار را انجام میدهند .در مقابل بعضی از مخالفان هم به

خوبتر

برای
میکنند.
تحقیقات اشاره کرده و رژیم وگن را بد و مضر اعلم 
کلید فهم تحقیقات در زمینه تغذیه این است که جهتگیری غالب در مجمتتوع ایتتن تحقیقتتات را مشتتاهده
رسیدهاند .یک تحقیق منفرد معمو ًل نمیتواند به پاسخ مشتتخص و

نتیجهای

کنید و ببینید بیشتر این تحقیقات به چه
بهعلوه تحقیقتتات انجتتام
نهایی یک سوال برسد .در یک تحقیق همیشه موارد ناستتازگار و خطاهتتایی وجتتود دارد .
زاویههای مختلف هر کدام ارزش متفاوتی دارند .پس قدرت و ضعف هر دستتته از تحقیقتتات را بایتتد بتتا

گرفته از
دستهای دیگر سنجید.

قدرت و ضعف

انواع پژوهش
ضعیف ترین شواهد
تحقیقها شواهد قاطعی ارائه نمی دهند و اغلب برای تعیین اینکه به تحقیقات بیشتری نیاز است یتتا

این دسته از
میشوند.
نه ،انجام 
• آزمایشهای انجام شده در محیط مصنوعی )در لوله آزمایش یتتا کشتتت تکستتلولیها( یتتا آزمتتایش روی
یافتههای به دست آمده

بیماریها باشند.

نمیتوانند مبنایی برای تحقیقات در مورد رژیم غذایی و

حیوانات،
پیشبینی همان نتایج

نمیتوانند در

از طریق آزمایش بر روی حیوانات ،جدا از ملحظات اخلقی آن ،اغلب
در مورد انسان موفق باشند.
• آزمایش موردی یا  case studyپژوهشی در مورد یک یا تعداد محدودی بیمار ،روش درمان آنها و
میشود .این نوع گزارشها به عنوان مبنتتایی
مجلههای علمی منتشر 

بیماریشان است که در

نتایج ناشی از
نمیشود نتیجه قاطعی از آنهتتا بتته دستتت آورد .در واقتتع اگتتر ایتتن

برای تشکیل یک فرضیه سودمندند ،اما
ارزششان در حتتد یتتک روایتتت شخصتتی

گزارشها در نشریات تخصصی علم تغذیه منتشر نشده باشند،
فایدهای از جهت دانش تغذیه ندارند .بخش زیادی از اطلعات تغذیهای موجود در اینترنت و

است و هیچ
کتابها )از جمله کتابهایی که توسط دکترها و سایر متخصصان علوم سلمت نوشته شده است( بیتش از
آنکه بر پایه اطلعات علمی باشند ،مبتنی بر همین روایت های شخصی هستند.
•

مطالعات اکولوژیک )که به آن مطالعات همبستگی هم گفته میشود( به مقایسه عادتهتتای غتتذایی و نتترخ
میپردازند .یکی از این مطالعتتات کتته اکتتثر
بیماریهای مختلف در میان گروههای متفاوت جمعیتی 

ابتل به

وگنها با آن آشنا هستند ،تحقیقی است که بته مقایسته شکستتگی استتتخوان لگتن و مصتترف پروتئیتتن در
میدهد که با بال رفتن میزان دریتتافت پروتئیتتن،
کشورهای مختلف پرداخته است .4نتیجه این مطالعه نشان 
میکنند،
تعداد موارد شکستگی استخوان لگن هم افزایش پیدا میکند .اما برعکس آنچه که بیشتر مردم فکر 
میشتتود،
این تحقیق هیچ دلیلی برای اثبات اینکه دریافت زیاد پروتئین به ضعیف شدن استتتخوانها منجتتر 
زمینهای بتترای تحقیقتتات

ارائه نکرده است )در فصل  4بیشتر به آن خواهیم پرداخت( .این مطالعه صتترف ًا
بالینی در مورد چگونگی تأثیر پروتئین بر متابولیسم کلسیم است.
از انواع دیگر مطالعه اکولوژیک میشود به مطالعه مهاجرتی اشاره کرد که در آن وضعیت ستتلمت افتترادی کتته
مکان زندگی خود را تغییر میدهند و عادتهای غذایی و سبک زندگی کشور مقصد را انتختتاب میکننتتد ،بررستتی
میتواند ارتباط میان ریسک ابتل به یک بیماری و ژنتیک یا سبک زندگی را نشان دهد.
میشود .اینگونه تحقیقات 
مطالعات اکولوژیک پر از اشتباهند ،چون عوامل زیادی وجود دارند که میتوانند بتتر ستتلمت افتتراد متتورد
دادهها آن ها را کنار گذاشت .علوه بر این مقدار متتواد مغتتذی
نمیشود در جریان تحلیل 

بررسی تأثیر بگذارند ،و
میشود به شکل حدودی حدس زد.
دریافتی هر شخص را فقط 

شواهد بهتر :تحقیق اپیدمولوژیک
دادهاند ،اما یکی علت دیگری نیست.
تحقیقات اپیدمولوژیک میتوانند مشخص کنند که دو عامل پشت سر هم رخ 
تدهی
این پژوهش ها نقش پارامترهای اختلط xiiرا لحاظ می کنند ،یعنی این که ممکتتن استتت عوامتتل شتتناخته نشت 

Confounding variables

xii

ل اگر محققان به این نتیجه برسند که افرادی کتته میتتوه کمتتتری
دیگری نیز در همبستگی دو پارامتر دخیل باشد .مث  ً
میکنند بیشتر در معرض خطر ابتل به سرطان هستند ،منطقی به نظر میرسد که بگوییم مصرف میوه از متتا
مصرف 
کمتحرکی هم باشند چه باید
میکند .اما اگر این دسته که میوه نمیخورند ،دچار 
در مقابل ابتل به بیماری محافظت 
گفت؟ نمیشود مشخص کرد که کمبود میوه یا نداشتن تحرک یا ترکیبی از هتتر دو عامتتل بتتاعث افزایتتش ریستتک
بیماری بوده است.
تحقیقات اکولوژیک که پیشتر از آن صحبت کردیم ،ضتتعیفترین نتتوع تحقیقتتات اپیتتدمولوژیک محستتوب
میشوند .سه شکل از تحقیقات اپیدمولوژیک به ترتیب از ضعیف به قوی عبارتند از:
•

مطالعات گذشتهنگر xiiiکه در آن عادتهای غذایی گذشته در میان افتترادی کته بعضتتی ستتالم و بعضتتی بته
ل اگر افرادی که در حال حاضر از بیماری قلبی رنج میبرند ،درگذشته
بیماری دچارند ،بررسی میشود .مث  ً
کردهاند ،میتوانیم نتیجه بگیریم چربی اشباع با بیمتتاری قلتتبی رابطتته مستتتقیم
بهوفور از چربی اشباع تغذیه  
دارد .مشکل بزرگ این نوع تحقیق در مطالعات تغذیه این است که ممکن است اطلعتتات افتتراد در متتورد
رژیم غذاییشان در گذشته ،خصوص ًا اگر مدت زیادی از آن زمان گذشته باشد ،نادرست باشد.

•

xiv
گروههایی از مردم در یتتک مقطتتع زمتتانی

عادتهای غذایی و آمار ابتل به بیماری را در

مطالعات مقطعی

شدهاند ،در همیتتن اواختتر

بررسی میکند .مشکل اینجاست که امکان دارد افرادی که اخیر ًا به بیماری دچار
رژیم غذایی خود را تغییر داده باشند.
•

مطالعات آیندهنگر) xvهمگروهی( که در آن وضعیت سلمت گروه بزرگی از افراد که )معمتتو ًل( در زمتتان
عادتهتتای غتتذایی آنهتتایی کتته بتتا

میگیرد .در طتتی تحقیتتق،
شروع تحقیق سالم هستند مورد بررسی قرار 
retrospective studies
cross-sectional studies
Prospective studies

xiii
xiv
xv

میشتتود .ایتتن
ماندهاند مقایستته 

شدهاند ،با عادتهای غذایی آنهایی که سالم

گذشت زمان به بیماری دچار
میرستتد( و در
دهها هتتزار هتتم 
نوع تحقیق مستلزم تعداد زیادی سوژه تحقیق است )که گاه تعداد آنها به 
یک دوره زمتتانی طتتولنی انجتتام میشتتود .ایتتن نتتوع تحقیتتق ،قابتتل اعتمتتادترین نتتوع در بیتتن تحقیقتتات
اپیدمولوژیک است.

کارآزماییهای بالینی

بهترین شواهد:
کارآزمایی بالینی تصادفی (RCT)xviاستاندارد طلیی در تحقیقات تغذیه است و آن را معتبرترین نتتوع تحقیتتق
گروههای مختلف جاقرار داده میشتتوند،

میدانند ،به این دلیل که در این نوع تحقیق افراد به شکل تصادفی در
و موادیغذاهایی که میخورند کنترل میشود .بهترین حالت اینست که آزمایش بتته شتتکل مخفیتتانه دوجتتانبه

xvii

سوژهها ندانند که در گروه آزمایش قرار دارند یتتا گتتروه کنتتترل .و پژوهشتتگران هتتم در زمتتان

انجام ببگیرد و
دادهها جمعآوری و تحلیل شود.
دادهها ،منشأگروه شخص آنها را تشخیص ندهند تا زمانی که تمام 
جمعآوری 
میشود بتته ایتتن روش
تأثیر منابع یا غذاهای مختلف بر نشانگرهای بیماری مثل کلسترول یا تراکم استخوان را 
میتوانند بسیار قابل اعتماد باشند و اگر صحیح اجرا شوند ،میتوانیم تمام چیزهتتایی
مطالعه کرد .این مطالعات 
را که میخواهیم درمورد تغذیه بدانیم از راه  RCTمشخص کنیم .متأسفانه انجام این شتتکل از تحقیقتتپژوهش
کوتاهتر از

خیلی گران و پیچیده است ،و شاید به همین علت این تحقیقات معمو ًل در مقیاس کوچکتر و زمان
مطلوب ،انجام میشوند.

ملاحظات دیگر
Randomized controlled trial
double-blinded

xvi
xvii

مختصری درباره آمار
تحلیلهای آماری استفاده میشود .مثل اگر معلوم

نتیجهگیری ،از

همیشه برای حذف احتمال عامل تصادف در
شود که احتمال بروز تصادفی یک نتیجه زیتر  5درصتد استت ،آن نتتیجه را از جهتت آمتتاری معنتتادار اعلم
میکنند .وقتی اندازه تحقیق کوچک باشد ،اثبات معناداری آماری سخت میشود .حتی زمانی که تتتأثیری ناشتتی
گروهها مشاهده شود ،اگر تغییرات و درمانها از جهت آماری معنادار نباشند ،دانشتتمندان

از تغییر یا درمان میان
میگیرند که تغییریتاثیری در کار نبوده است.
نتیجه 
دادههتتای ناشتتی از تحقیقتتات کوچتتک ،انجتتام فراتحلیتتل هxviiiاستتت.
یک روش برای استفاده حتتداکثری از 
یافتههتتا استت .ایتتن کتتار

فراتحلیل نوعی تحلیل آماری از تعداد زیادی تحقیقات به منظور همگترا کردنتجمیتع
میشود.
عمدت ًا برای جبران کوچکی مقیاس اندازه تحقیقات منفرد انجام 

داوری همتا

xix

بودنشان برای انتشتتار ،آنهتتا را بتترای

در مجلت علمی برای اطمینان از قابل اعتماد بودن تحقیقات و ارزشمند
میسپارند .این محققان کتته نقتتش ناقتتد را
نظرخواهی به محققان دیگری که از صلحیت این کار برخوردارند ،
بیارزش بتتودن تحقیتتق
دارند ،میتوانند با در نظر گرفتن ساختار تحقیق و عوامل دیگر ،در مورد ارزشمندی یا 
برای انتشار نظر بدهند.

چه کسی هزینه تحقیق را تقبل کرده است؟

Meta-analysis
Peer review

xviii
xix

بخشهتتای صتتنعتی

میشتتوند ،امتتا هزینتته برختتی را
بیشتر تحقیقات در زمینه تغذیه با حمایت دولتی انجام 
میپردازند .شاید این مسأله آن طور که فکر می کنید اهمیتی نداشته باشد .چون نتایج همانی هستتتند کتته بایتتد
دادههتتای
نمیتواند آنها را تغییر بدهد .تنها مزیت صنعت حامی تحقیق اینست که 

باشند ،و طرف حمایتکننده
میرسد و مستتئول روابتتط عمتتومی بتترای انتشتتار پاستتخ ختتود دربیتتانیه ی
تحقیق پیش از انتشار به دست آنها 
مطبوعاتی آماده میشود.
میتوانیم به شکل مستدل و علمی در مورد تغذیه وگن اظهتتارنظر کنیتتم کتته
در نهایت باید گفت ما تنها زمانی 
تحقیقهای منفرد بسنده نکنیتتم( ،و بیشتتتر بتته

تعداد زیادی از تحقیقات را در نظر بگیریم )و تنها به ذکر نتیجه از
شدهاند ،اعتماد کنیم .توجه به اینکه آیا آن تحقیقات در ژورنتتال هتتای

تحقیقاتی که بر پایه اطلعات قابل اتکا تهیه
شدهاند ،هم نیز مهم است.
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